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{فَاسْأَنُىا أَهْمَ انذِّكْزِ إِن كُنتُمْ نَا تَعْهَمُىنَ}
( ع ل)44 :

أ

إ ةةةةةةةةت ء
إىل مه غزس يف وفسي حب انعهم وانتفاوي يف انعمم
واندي انعزيز
اىل مسك انطهارة ووبع احلنان
أمي انعزيزة
اىل أشقائي وشقيقاتي انذي نطادلا أفتخز هبم
اىل عائهيت وعزوتي عائهت اخلضزي يف انداخم واخلارج
اىل أصدقائي ومه يعزو قهيب هبم وأعتز هبم ويعهمىن مكاوتهم بقهيب
اىل كم مه عهمين حزفاً
اىل أرواح شهدائنا االبزار وأسزاوا االبطال

ب

تت

شك

تـ بحمد اهلل كفضلو االنتياء مف اعداد ىػذا اببحػث ابمتكاضػ كال يسػنن اال أف أتكهػو بابرػ ر
كابتقدير كخابص ابثناء ابى ىؤالء ابذيف امتدت أيدييـ بابنكف كأبسنتيـ بابنصح كاإلرراد.
كأخػػص بابر ػ ر ػػؿ مػػف أسػػتاذم ابهليػػؿ ااسػػتاذ ابػػد تكر /حمػػدم محمػػكد بػػاركد كابػػد تكر /

عدناف يكسؼ ابحاف ابذم تفضال باإلرراؼ على ىذه ابرسػاب كابلػذيف انػا خيػر مررػدم كأعظػـ عكنػان

ب ف إتماـ ىذه ابدراس .

مػػا أتكهػػو بابر ػ ر ابنميػػؽ بلسػػادة ااسػػاتذة االهػػالء ابػػذيف تفضػػلكا بقبػػكؿ مناثر ػ ىػػذا اببحػػث
منب ار بيـ عف خابص تقػديرم برسػابتيـ ابسػامي خدمػ بلنلػـ هػزاءىـ اهلل عنػ كعػف رهػاؿ ابقػانكف خيػر

ابهزاء.

مػػا ال أنسػػى ابر ػ ر ػػؿ ابر ػ ر ابػػى كابػػدم ابػػذم ػػاف كمػػازاؿ منطػػا نء كابػػذم يػػدعمن مننكي ػان
كماديان كتييئ ابمناخ ابمناسب ب فهزاه اهلل عن كعف إخكت كأخكات ؿ ابخير عن كعنيـ .

ج

م

باع غ عع ب

عت

تناكؿ اببحث عف ابرركط ابمقيدة ف عقد نقؿ ابت نكبكهيا ك اف البد علينا مف دراس كمنرف
ماىي عقد ابت نكبكهيا خاص كفقان بلترري ابفلسطين ف ثانكف ابتهارة رثـ  2بسن  2014ابمطبؽ

ف غزة كثانكف ابتهارة ابمصرم رثـ  17بسن  1999كتخللت ىذه ابماىي خصائص ك اف مف أىـ
خصائص عقد نقؿ ابت نكبكهيا بأنو عقد ر ل كأنو عقد محلو ابمنرف ابفني كأنو ملزـ بهانبيف كأنو مف

عقكد ابمناكضات ،كأيضان ىناؾ مهمكع مف ابصكر ااساسي بيذا ابنقد كمف صكر عقد نقؿ

كعقد ابمساعدة ابفني كعقد ابتدريب كابتأىيؿ عقد

ابت نكبكهيا عقد ابترخيص كاالستغالؿ ابت نكبكه

نقؿ ابمنرف ابفني كعقد ابمفتاح بابيد كعقد اإلنتاج بابيد كعقد ابسكؽ بابيد ،كأيضان دراس ابهيكد ابدكبي

كاإلثليمي كابكطني بتنظيـ ىذا ابنقد كابتح ـ بو ف ظؿ سياس احت اري تمارس ابسيطرة على عقكد

نقؿ ابت نكبكهيا بكاسط ابرر ات ابمتنددة ابهنسي  ،كف

دراستنا بلرركط ابمقيدة ف

عقكد نقؿ

ابت نكبكهيا كىك مكضكع ىذه ابرساب تبيف بنا بأف ابمررع ابفلسطين أنو بـ يحصرىا بؿ تتطرؽ على
سبيؿ ابمثاؿ كأيضا اتب سياس متكازن بيف مصابح ابمكرد كابمتلق

بلت نكبكهيا ،كر زنا فييا على

أنكاع كصكر ابرركط ابمقيدة كأثارىا على ابمراري االثتصادي بلدكؿ ابنامي  ،ك ذبؾ تناكبنا ف دراستنا

عف كظائؼ ابرركط ابمقيدة كخاص ابكظيف ابكثائي  ،كبينا مكثؼ ال مف ابمررعيف ابمصرم

كابفلسطين

بر ؿ أساس

تربس ،كتحدثنا كف

كأف ال ابمررعيف هاءت سياستيـ متكازنان كمتناسق م أح اـ اتفاثي

ظؿ ابمنامل ابخاص بلدكؿ ابنامي بأنو ال يم ف بلتم يف ابت نكبكه

ابنامي  ،كأنو البد مف ابسن نحك ابذات كاالعتماد على ابطاثات كاالم انيات ابكطني .

د

بلبلداف

Abstract
The thesis discusses the restrictive contractual terms and clauses in a
technology transfer agreement. The thesis elaborates first on the definition of
technology transfer agreement according to the Palestinian Commerce Law
No. 2 for the Year 2014 and the Egyptian Commerce Law No 17 for the Year
1999. The definition of the technology transfer agreement includes its main
characteristics, mainly it is a formal contract that must be regulated in writing,
the subject matter of the contract is the technical knowledge and it is
considered a commutative contract.
There are many basic forms corresponding to the technology transfer
agreement, like License and Franchise Agreement, Technical Assistance
Agreement, Training Agreement, Know-how Agreement, Turn-key
Agreement, Turn-product to key Agreement and Turn-market to key
Agreement.
The thesis also presents on national, regional and international efforts
that regulated the transfer of technology in view of the monopolistic policies
paid by multinational corporation. In our research about the restrictive terms
and clauses, the thesis reveals that the Palestinian legislator mentioned some
examples of restrictive clauses but did not exclude other restrictive clauses.
The Palestinian legislator followed a balanced policy between the interests of
the supplier of technology and the receiver of which.
The thesis demonstrates the different forms of the restrictive clauses
and their impact on projects in the developing countries. The thesis also
introduces the preventive function of the restrictive clauses, it highlights the
stand of the Egyptian and Palestinian legislators who adopted their policies in
line with the TRIPS. The thesis concludes that considering the situation of the
developing countries and in light that the restrictive clauses would not enable
for a real empowerment in the field technology, it is essential to rely and
maximize national capacities and resources to upgrade technology.
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عم تم
ابت نكبكهيػػا بيػػا أىمي ػ بابغ ػ ف ػ ابنمليػػات اإلنتاهي ػ بكهػػو خػػاص ،كبيػػا انن اسػػاتيا اإليهابي ػ
علػػى مسػػيرة ابتنمي ػ بكهػػو عػػاـ ،بػػؿ كثػػد تنػػكد مزاياىػػا علػػى ابقػػكة ابنس ػ ري بلدكب ػ  ،كتنبػػر ظػػاىرة نقػػؿ

ابمنرفػ عػف كاثػ ثػػديـ ثػدـ اإلنسػاني  ،يتمثػؿ فػ ابقػدرة علػى ا تسػاب ابمنلكمػػات كابمنػارؼ كنقليػا ابػػى
ابغيػػر ،كمػ مهػ ء عصػػر ابثػػكرة ابصػػناعي فػ أكركبػػا ا تسػػبت ابت نكبكهيػػا أىميػ خاصػ بػػابنظر ابػػى
ثدرتيا على ابتأثير ف كسائؿ ابظركؼ ابنملي اإلنتاهي  ،ما انو فػ تلػؾ ابفتػرة ت ازيػدت حر ػ ابتطػكر

ابت نكب ػػكه برػ ػ ؿ ملح ػػكظ فػ ػ اب ػػدكؿ االكربيػ ػ ابغربيػ ػ كأمري ػػا ابر ػػمابي كفػ ػ ى ػػذا ابكث ػػت أص ػػبحت
بلت نكبكهيا ثيم تهاري

بيرة ،بؿ تؤثر على ابتنميػ اإلنتاهيػ كابصػناعي  ،كبػذبؾ أصػبحت مسػأب نقػؿ

ابت نكبكهيػػا عنص ػ انر أساسػػيان ف ػ ابح ػكار بػػيف ابػػدكؿ ابمتقدم ػ كابػػدكؿ ابنامي ػ  ،ك بابنسػػب بلػػدكؿ ابنامي ػ

ت كنػػت بػػدييا ثناعػ ثكيػ تكبػػدت بػػدييا بأىميػ ابػػدكر ابحاسػػـ ابػػذم تضػػطل بػػو ابت نكبكهيػػا فػ مختلػػؼ

م ارحػػؿ عمليػػات ابتنمي ػ  ،علػػى أسػػاس أف اثت ػراف نقػػؿ ابت نكبكهيػػا بنملي ػ اإلنتػػاج كابتصػػني ينػػد عاله ػان

فناالن بظاىرة ابتنمي كعامالن أساسػيان يسػمح بابتقليػؿ مػف أثػار ابفهػكة ابت نكبكهيػ ابقائمػ بػيف تلػؾ ابػدكؿ

ابنامي مف هي كابدكؿ ابمتقدمػ مػف هيػ أخػرل ،كثػد اسػترعت االنتبػاه أىميػ نقػؿ ابت نكبكهيػا مػف بلػد
اخػػر ف ػ أبسػػط صػػكرىا ،كتناظمػػت ىػػذه ااىمي ػ كتضػػاعؼ االبتفػػات بيػػا بنػػد ذبػػؾ ،كاسػػتهاب بيػػذه
ااىمي  ،كما ينترم عمليات نقؿ ابت نكبكهيا على ابمستكل ابدكب مف مرا ؿ ثانكنيػ  ،بسػبب تضػارب

مصػػابح أط ػراؼ ىػػذه ابنمليػػات كاخػػتالؼ م ػكازيف ابقػػكل بينيػػا ،انػػت ابضػػركرة بكهػػكد تر ػرينات بتنظػػيـ
عمليػػات نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،كتحديػػد االطػػار ابقػػانكن بيػػا ،بيػػدؼ ابتأ ػػد مػػف حصػػكؿ ابػػدكؿ ابناميػ علػػى

ابت نكبكهي ػػا بم ػػا يتف ػػؽ كحاهاتي ػػا ابتنمكيػ ػ بغ ػػرض ض ػػماف حمايػ ػ ابمر ػػركعات ابكطنيػ ػ م ػػف اس ػػتغالؿ

ابمرركعات ابدكبي ابماب

بلت نكبكهيا ابمتقدم .

كتتأ ػػد ض ػػركرة كه ػػكد تنظ ػػيـ ث ػػانكن بنق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا ب ػػابنظر اب ػػى اخ ػػتالؿ ابتػ ػكازف ابمنرفػ ػ
كاالثتصػادم فػ ابنالثػ ابنقديػ بػػيف مػػكردم كمسػتكردم ابت نكبكهيػػا ،إذا ابغابػػب االعػـ أف يتمتػ مػػكرد

ابت نكبكهيػػا باحت ػػار ااسػكاؽ ابنابمي ػ بلت نكبكهيػػا محػػؿ ابنقػػد ،كىػػك مػػا يهنػػؿ مسػػتكرد ابت نكبكهيػػا ف ػ

مر ز تفاكض ضنيؼ بسػبب حاهتػو ابماسػ بيػا ،كىػذا ابخلػؿ فػ ابتػكازف ابنقػدم ين ػس فػ ااسػاس
عدـ تكازف بيف ابم ار ز االثتصادي كابمنرفي ابت يرغليا ؿ مف مكردم ابت نكبكهيا كمستكردييا ،كمف

ثػػـ ػػاف مػػف ابطبين ػ أف تتصػػادـ مصػػابح مصػػدرم ابت نكبكهيػػا م ػ مصػػابح مسػػتكردييا علػػى ابمسػػتكل
ابدكب  ،كتكفيقان بتلؾ ابمصابح ابمتصػادم هػرت محػاكالت علػى ابمسػتكل ابػدكب برسػـ ااطػر ابقانكنيػ

بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،كاىميػػا مػػا تػػـ ف ػ عػػاـ  1975عنػػدما ثػػررت ابهمني ػ ابنام ػ ب مػػـ ابمتحػػدة إحاب ػ
مكضػػكع نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ابػػى مهلػػس ابتهػػارة كابتنمي ػ االكن تػػاد ابتػػاب بيػػا كثػػد تػػـ كض ػ تقنػػيف مكحػػد

1

بلسلكؾ برأف نقؿ ابت نكبكهيا عف طريؽ بهن ر لت بيذا ابغرض كأىميا ابفصػؿ ابخػاص بابممارسػات

كابرركط ابمقيدة ف عقكد نقؿ ابت نكبكهيا.

إشكاع

عب ث
يثير مكضكع ىذه ابرساب عدة إر ابيات سيتـ بيانيػا مػف خػالؿ سػياؽ ىػذه ابرسػاب  ،كفيمػا يلػ

أىميا:
 .1ما مدل عرثل ابرركط ابمقيدة بنقد نقؿ ابت نكبكهيا كابحد مف ابتم يف ابت نكبكه ؟
 .2ما ى ابطبين ابقانكني بلرركط ابمقيدة بنقد نقؿ ابت نكبكهيا؟
 .3ما مدل مرركعي ابرركط ابمقيدة بنقد نقؿ ابت نكبكهيا؟

 .4ما مدل تفادم ابرركط ابمقيدة ف عقد نقؿ ابت نكبكهيا مف خالؿ إرساء ابقكاعد ابقانكني ؟

أ م

عب ث
ينػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مػػف ابمكاضػػي ابيامػ بمػػا يثيػره مػػف منازعػػات ثانكنيػ خاصػ فػ مكضػػكع

ابرركط ابمقيدة بيذا ابنقد ،كأيضان ينتبر مف ابمكاضي ابيام ف ابمهاؿ ابدكب كخاص ابدكؿ ابناميػ

ابمحتاه بيذه ابنقل ابنكعي مف تأخر اثتصػادم ابػى تتطػكر فػ مهػاؿ ابت نكبكهيػا كاالثتصػاد كخاصػ
أف ابت نكبكهيا مرتبط بابتهارة ،كأف مف يمتلؾ ابت نكبكهيا ملؾ ابتطكر كابرث كابتنمي .

م هج

عب ث
سكؼ نتب ف ىذا اببحث ابمػني ابتحليلػ ابمقػارف كذبػؾ بد ارسػ ابنصػكص ابقانكنيػ ابمنظمػ

بنقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كخاصػ ابرػػركط ابمقيػػدة فػ ابقػػانكف ابتهػػارة ابفلسػػطين ابمطبػػؽ فػ غػزة رثػػـ 2

بسػػن  2014كمقارنتػػو مػ ثػػانكف ابتهػػارة ابمصػػرم ابهديػػد رثػػـ  17بسػػن 1999مػ االسػػتئناس بػػبنض
ابقكانيف ابنربي اف كهد.

ط عب ث
سنتناكؿ بحثنا عبر فصليف كىما االت :




عمب ث عتمه تي :عتع ف باعتك ع ج ا

عفصل

ل :ما

ع ت ل عتك ع ج ا عجه ت عت ع

عفصل عثا ي :عش ط عت ت

ع ل عتك ع ج ا.

في ع ت ل عتك ع ج ا.

2

عمب ث عتمه تي
عتع ف باعتك ع ج ا
م تم :
مػػف يػػكـ مػػا صػػند اببرػػر علػػى سػػطح ابقمػػر مثػػؿ ابيػػكـ ابت نكبكهيػػا عصػػب مختلػػؼ تص ػرفاتنا
ابيام  ،انيا ثدر ابمستقبؿ كنقط تحكؿ ف صراع ابرنكب مف صػراع علػى اارض أك ابػنفط أك ابمػاء
ابى صراع ابحضارات فرغـ مل ي ابنديد مف ابدكؿ بلماؿ ابكفير اال انيا بـ تتم ف مف تفنيؿ دكر ابنلـ

أك ابت نكبكهيػػا فػ بنػػاء حضػػارتيا ،كفػ ابمقابػػؿ نػػرل ضػػركرة أف تتػػيح عمليػػات نقػػؿ ابت نكبكهيػػا بلػػدكؿ
ابنامي ػ ابمتلقي ػ فرص ػ بلػػكغ ابمنػػارؼ ابفني ػ كابت نكبكهي ػ ابت ػ تنقصػػيا كذبػػؾ مػػف أهػػؿ إيهػػاد حلػػكؿ

بمرػػا ليا االثتصػػادي كاسػػتدراؾ ابتػػأخير ابػػذم يفصػػليا عػػف ابػػدكؿ ابصػػناعي ابمتقدمػ  ،كبػػذبؾ أصػػبحت
مسأب نقؿ ابت نكبكهيا عنص انر أساسيان ف ابحكار بيف ابدكؿ ابمتقدم كابدكؿ ابنامي بلكصكؿ ابى ثناعػ

ثكي تكبدت بدييا بأىمي ابدكر ابحاسـ ابذم تضطل بو ابت نكبكهيا فػ مختلػؼ م ارحػؿ عمليػ ابتنميػ ،

على أساس أف اثتراف نقؿ ابت نكبكهيا بنملي اإلنتاج كابتصني يند عالهان فناالن بظاىرة ابتأخير كعامالن

أساسيان يسمح بابتقليؿ مف أثار ابفهكة ابت نكبكهي ابقائم بيف تلؾ ابػدكؿ مػف هيػ كابػدكؿ ابمتقدمػ مػف

هي ػ أخػػرل ،كبػػذبؾ ػػاف البػػد بمهمكع ػ مػػف ابػػدكؿ مػػف ت ثيػػؼ بهيكدىػػا مػػف أهػػؿ إيهػػاد عػػالج فنػػاؿ
بظاىرة ابسيطرة ابت نكبكهي ابخانقػ ابتػ تمػارس علػى ابػدكؿ ابناميػ ك ػاف ب مػـ ابمتحػدة ابػدكر ابفنػاؿ
كااليهاب بمر ل نقؿ ابت نكبكهيا كما انبثػؽ عنيػا مػف منظمػات تيػتـ بمرػ ل نقػؿ ابت نكبكهيػا ،كغيرىػا

مف ابهيكد اإلثليمي ابت تحاكؿ مكاهي سيطرة ابدكؿ ابمتقدم .

عمط ب

ل

تع ف عتك ع ج ا
تمه ت ...
ينتبر مصطلح " ابت نكبكهيا " ىك مصطلح حػديث ابنرػأة بػـ يظيػر إال فػ ابسػبنينيات كفػ
ابكثت نفسو يتسـ بػابغمكض كعػدـ ابدثػ  ،كثػد ذاع انترػاره فػ هميػ دكؿ ابنػابـ كخاصػ ابػدكؿ ابناميػ

كأصػػبح محػػؿ اىتمػػاـ ابػػدكؿ ابنامي ػ بابحصػػكؿ علػػى ابت نكبكهيػػا كصػػؿ اىتماميػػا ابػػى ابمطابب ػ ابدكبي ػ
بتلؾ ابت نكبكهيا خاص بند ابتأ د بإم اني عدـ ابتطكر كابنمك االثتصادم بدكف ابت نكبكهيا كأف ابدكؿ

ابمتقدم ابت تنتبر مصدر ثكتيا ى امتال يا بلت نكبكهيا ابت تحػاكؿ ابػدكؿ ابناميػ ابحصػكؿ علييػا،

كأصبح ف رة راس ابمػاؿ ال تسػاكم رػيئا بػدكف ابت نكبكهيػا فابمػاؿ م مػؿ بلحصػكؿ علػى ابت نكبكهيػا مػف
3

دكف ابمػػاؿ ال يم ػػف ابحصػػكؿ علػػى ابت نكبكهيػػا ،كأصػػبحت ابت نكبكهيػػا ىػ ابمنػػارة ب ػػؿ ابكهيػػات ابتػ

تحاكؿ سفف ابتطكر بابكصكؿ ابييا كا از زاغت كابتندت عف ضكء ابمنارة غرثت مػف رػدة ظلمػ اببحػر،
كبابتػػاب حتػػى تسػػتطي ابػػدكؿ ابناميػ

ابتقليػػؿ فهػػكة بينيػػا كبػػيف ابػػدكؿ ابمتقدمػ  ،البػػد أف تسػػنى بنقػػؿ

ابت نكبكهيا عف طريؽ أك بكاسط عقكد نقؿ ابت نكبكهيا ،كبذبؾ يتكهػب علينػا ثبػؿ أف ننلػـ مػا ىػك عقػد

نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا يه ػػب أف نح ػػدد م ػػا ى ػػك ابمقص ػػكد ب ػػبنض ابمف ػػاىيـ ابتػ ػ تتنل ػػؽ بابت نكبكهي ػػا ػػابنلـ
كاالختراع كابتقني مف ناحيػ كتنريػؼ ابت نكبكهيػا مػف ابناحيػ ابلغكيػ كاالثتصػادي كابقانكنيػ مػف ناحيػ

أخرل ،كأخي ار نتنرض بمفيكـ عقد نقؿ ابت نكبكهيا.

()1

ت ت ت متع ل عتك ع ج ا
يتمحػػكر ىػػذا ابفػػرع حػػكؿ د ارس ػ مفيػػكـ كمػػدبكؿ لم ػ " ابت نكبكهيػػا " كيتنػػاكؿ ىػػذا ابمفيػػكـ

ابلغكم ب لم ت نكبكهيا كمف ثـ ابمفيكـ االثتصادم كابقانكن ب لم ت نكبكهيا.

عتك ع ج ا  :ى ظاىرة مرن متغيرة بتغير ابزماف كابم اف كتختلؼ مف م اف ابػى م ػاف كمػف
منطقػ ابػػى منطقػ فيػ تحتمػؿ أ ثػػر مػف مػػدبكؿ كأ ثػػر مػف مفيػػكـ ،فيػ ظػػاىرة ف ريػ تتنػػدد مفاىيميػػا
حسػػب كهي ػ نظػػر ػػؿ رػػخص كحسػػب ابف ػػر ابػػذم ينتمػ ابيػػو ،كاا ثػػر مػػف ذبػػؾ تتنػػدد مفػػاىيـ لم ػ

ت نكبكهيا مف ذات ابمنظكر ،على ابرغـ مف ذيكع كانترػار لمػ ابت نكبكهيػا خاصػ فػ ابػدكؿ ابناميػ ،
فاف مفيكـ لمػ ابت نكبكهيػا بػيس بػدييا تنريػؼ محػدد ككاضػح فيػك مختلػؼ مػف فقيػو بفقيػو كمػف باحػث

بباحث.

تحديد مفيػكـ ابت نكبكهيػا يقتضػ اإلهابػ علػى سػؤاؿ يطػرح نفسػو ىػؿ مػف ابمم ػف بلت نكبكهيػا

أف تنتقؿ ؟؟

()2

كابتساؤؿ االخر الف ف اهابتو إهاب بلسؤاؿ ااكؿ ىؿ ابت نكبكهيا مف ثبيؿ ابحقكؽ ابرخصي

أـ مف ثبؿ ابحقكؽ ابنيني بيف ثكسيف " ما ابطبين ابقانكني بلحؽ ابمتصكر كركده على ابت نكبكهيا"؟؟
ثسـ ابفقو ابركمان ابحقكؽ ابى نكعيف حقكؽ عيني كحقكؽ رخصي كأعتبر ابفقو ابركمان أف
ال ابنكعيف تنكض بماؿ ،كب ف ابف رة انت تػأت مػف محػؿ ىػذا ابحػؽ ىػؿ ىػك رػ ء مػادم محسػكس

فن كف أماـ حؽ عين أمػا اف ػاف محػؿ ابرػ عمػال يأتيػو ابرػخص بنفسػو فن ػكف أمػاـ حػؽ رخصػ ،
كبػػذبؾ ىنػػا ت مػػف ابمرػ ل كأسػػاس ابسػؤاؿ ابمطػػركح ابػػى أم نػػكع مػػف ابنػػكعيف ابتقليػػدييف تنتمػ ابحقػػكؽ
( )1نائؿ ابيازه  ،نائؿ يكنس ابيازه  ،رساب ماهستير بننكاف  ،ابتنظيـ ابتررين ابفلسطين بنقد نقؿ ابت نكبكهيا ،هامن ابدكؿ
ابنربي  ،منيد اببحكث كابدراسات ابنربي  ،ثسـ ابدراسات ابقانكني  ، ،2008،ص19

( )2ياسػػر ابقضػػاة ،ابت ازمػػات ابمػػكرد ف ػ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا" ،هامن ػ ابػػدكؿ ابنربي ػ  ،منيػػد اببحػػكث بلد ارسػػات ابنربي ػ  ،ابقػػاىرة،

 ،2003ص32
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ابت ترد على ابت نكبكهيا ىؿ ى حقكؽ رخصي ببندىا عف ابمادي أـ أنيا حقكؽ عيني  ،ىنا نهد أنو
ال يم ػػف اعتبػػار ابحقػػكؽ ابتػ تػػرد علػػى ابت نكبكهيػػا كنيػػا غيػػر ماديػ اعتبارىػػا حقػػكؽ رخصػػي

كنيػػا

تخابؼ ااساس ابقانكن بلحقكؽ ابرخصي كىك عدـ كهكد عالث مديكني بيف رخصيف ،كب ػف نهػدىا

تقتػػرب مػػف ابحق ػكؽ ابنيني ػ أ ثػػر مػػف ابحقػػكؽ ابرخصػػي

كنػػو يحػػؽ بماب يػػا ابتصػػرؼ بيػػا كاسػػتنمابيا

كاستغالبيا ،كاعتبركا بذبؾ أف ىذا ي ف العتبارىا مف ثبيؿ ابحقكؽ ابنيني حتى كاف انت غير مادي ،

كب ف ابفقػو ابتقليػدم بمفيكمػو يصػر علػى اعتبػار ابرػ إف ػاف غيػر مػادم فيػك بػيس عينػ رغػـ لمػ

اب ر تدكر بيف اارياء ابمادي كغير ابمادي كبػذبؾ دار ابفقػو ابتقليػدم بهػدؿ بيػر حػكؿ اإلهابػ علػى
ىذا ابتساؤؿ كبذبؾ ثاـ اب اتب بػابتمييز بػيف نظػريتيف بيػرتيف فػ ىػذا ابصػدد كىمػا ابتمييػز بػيف نظريػ

االفػراد كنظريػ االدمػػاج كنظريػ االفػراد تتمحػػكر حػػكؿ ف ػرة ابنينيػ كنظريػ االدمػػاج تتمحػػكر حػػكؿ ف ػرة

ابرخصي .

1

الف ت

 ظ

ي ػػرل أص ػػحاب ى ػػذه ابنظريػ ػ م ػػف خ ػػالؿ اتب ػػاعيـ بمني ػػار من ػػيف بتميي ػػز ابحق ػػكؽ ابنينيػ ػ ع ػػف

ابرخصػػي كاتبن ػكا نفػػس مػػني ابفقػػو ابتقليػػدم مػػف هنػػؿ ابحقػػكؽ ابنيني ػ فقػػط ب رػػياء ابمادي ػ غيػػر أنػػو
أضػػاؼ نكع ػان هديػػدان مػػف ابحقػػكؽ كابت ػ تػػدكر حػػكؿ اارػػياء ابمننكي ػ غيػػر ابملمكس ػ كسػػميت بابمل ي ػ
ابمننكي كاببنض االخر مف أصحاب نفس ابنظري أطلقكا علييا ابحقكؽ ابذىني .
 ظ

()2

التماج

خالص ػ ىػػذه ابنظري ػ بغػػض ابنظػػر عػػف ابتفرث ػ ابتقليدي ػ بػػيف ابحػػؽ ابنين ػ كابحػػؽ ابرخص ػ
انتيكا ابى ضركرة االعتراؼ بقسـ هديد مف ابحقكؽ تسمى " ابحقكؽ فػ ابنمػالء " تيػدؼ ابػى ا تسػاب
عمالء اما اف ت كف اختراع فن أك ت كف عالم تهاري مميزة كىذه حسب كهي نظر بكؿ ركبيو كب ف

هػاء ااسػتاذ هػاف مػػارؾ مكسػيركف بانتقػاد كهيػ نظػر بػكؿ ركبيػػو منلػؿ بػذبؾ ابتضػػارب ابػذم كثػ فيػػو
بكؿ ركبيو كنو ذ ر ابتداء أف ابحقكؽ تنرؼ بحسب مضمكنيا ال بمحليا ،كيقصد بذبؾ ر ء مختلؼ

عف ىذا ابمضمكف كىك ينرفيا بمفيػكـ اثتصػادم كىػ ا تسػاب ابنمػالء كبابتػاب فػاف ا تسػاب ابنمػالء
ى ػ ػ ابغاي ػ ػ االثتصػ ػػادي كبػ ػػيس ابمضػ ػػمكف ،كبابتػ ػػاب ىنػ ػػاؾ فػ ػػارؽ بػ ػػيف مض ػ ػمكف ابحػ ػػؽ كبػ ػػيف ابغاي ػ ػ

االثتصػادي

()3

كمػف خػالؿ كهيػات ابنظػر ابتػ أرػرنا ابييػا نهػد أف ىنػاؾ محػاكالت بيػدـ ااسػاس ابػػذم

بنيت عليو نظري االفراد ،فاختالؼ بيف ابحؽ ابنين كابحؽ ابرخص بيس اختالؼ ف طبينػ ابمحػؿ

بؿ ف بني ابحؽ كأبياتػو ،فنهػد صػاحب ابحػؽ ابنينػ يصػؿ ابػى حقػو دكف كسػاط أحػد  ،أمػا صػاحب
1

ياسر القضاة  ،مرجع سابق  ،ص.23

( )2محمد حسن ابنباس ،ابترري ابصناع  ،ابقاىرة ،1967 ،دار ابنيض  ،ص-18ص23

( )3حساـ عيسى  ،نقؿ ابت نكبكهيا دراس ف االبيات ابقانكني بلتبني ابدكبي  ،دار ابمستقبؿ ابنربي ،طاالكبى  ، 1987 ،ص66
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ابحؽ ابرخص اذا ما أراد ابكصكؿ ابى حقو ال يصؿ مباررة ابى حقو بؿ يحتاج ابى كساط بلكصػكؿ
ابى حقو كىك ابمديف ،كبابتاب فال داع بكهكد ثسـ هديد مػف ابحقػكؽ مػاداـ أنػو فػ ابحقػكؽ ابتػ تػرد

علػػى ابت نكبكهيػػا اكاف انػػت غيػػر مادي ػ فإنػػو يسػػتطي ابكصػػكؿ ابييػػا دكف كسػػاط أحػػد كنػػو مابػػؾ بيػػا
فيحؽ بو اسػتنمابيا كاسػتغالبيا كابتصػرؼ بيػا فلػذبؾ نهػد أنػو يحػؽ اعتبارىػا مػف ضػمف ابحقػكؽ ابنينيػ
كاف انت غير مادي  ،كىنا تبيف إهاب ابسؤاؿ ااكؿ كىك ىؿ مف ابمم ف أف تنتقؿ ابت نكبكهيا

()1

كبما

أف بلت نكبكهي ػػا ثيمػ ػ مننكيػ ػ اثتص ػػادي كتق ػػدر بم ػػاؿ كيه ػػكز ابتنام ػػؿ مني ػػا فأني ػػا تص ػػلح بلنق ػػؿ كني ػػا

مملك

بصاحبيا كبابتاب يحؽ بماب يا ابتصرؼ بيا بمقابؿ أك بدكف مقابؿ سبيؿ ابتبرع مثال

()2

نهد أنػو أصػبح مػف ابصػنب تحديػد مفيػكـ ابت نكبكهيػا بدثػ  ،ك حتػى يػتـ ابتنػرؼ علػى تنريػؼ

كاضح بلت نكبكهيا يهب تحديد مدبكبيا االثتصادم كابلغكم كابقانكن .

أ ال :عتم

عتك ع ج ا ما شابهها:

ب

ثبػػؿ أف نتنػػرؼ مػػا مننػػى ت نكبكهيػػا يهػػب تميزىػػا م ػ غيرىػػا مػػف ابمصػػطلحات ابت ػ ذ رنيػػا
بابفقرة ابسابق حيث ثد تختلط على اببنض بنض ابمفاىيـ فيراىا ف منظكره على انيا كاحدة كىػ فػ

حقيقتيػػا تختلػػؼ عػػف بنضػػيا ابػػبنض مثػػؿ االختػراع كابنلػػـ كابت نكبكهيػػا كابتقنيػ  ،كبػػذبؾ يهػػب أف نفػػرؽ

بينيا كنهد أكهو ابترابو كاالختالؼ بينيا.
 .0عتم

ب

3

عع ل عتك ع ج ا

ابنلػػـ كابت نكبكهيػػا رػػيئاف م مػػالف ببنضػػيما ابػػبنض ف الىمػػا مترابطػػاف كمت ػػامالف بمننػػى

بػ ػكال ابنل ػػـ بم ػػا أص ػػبح ىن ػػاؾ ت نكبكهي ػػا ككه ػػكد ابت نكبكهي ػػا مبنػ ػ عل ػػى عل ػػـ من ػػيف كم ػػف يمل ػػؾ ى ػػاتيف

ابهكىرتيف يملؾ ابتقدـ كابرخاء ،كمف يفتقر بيما حرر م زمرة ابمتخلفيف.
 -أ جه عتشابه ال ت ف ب

عع ل عتك ع ج ا

صحيح أنو يكهد ترابط بيف ابنلـ كابت نكبكهيا كب ف ىػذا ال يننػ

ابتػرابط ابتػاـ بينيمػا ،فػابنلـ

يمثػػؿ عملي ػ اببحػػث عػػف حقيق ػ ابر ػ كاسػػتظيار عناصػػر ابر ػ كخصائصػػو ،،أمػػا ابت نكبكهيػػا في ػ
تطبيؽ عمل بتلؾ ابنظريػ فيػتـ اطػالؽ نظػاـ مػادم ملمػكس مػف خػالؿ تلػؾ ابنظريػ بنػد تطبيقيػا كىػ

ابت كهدت مف خالؿ عملي اببحث كابدراس " ابنظري " ،كابمنلكـ أف ابت نكبكهيا ىػ أىػـ بلتنميػ مػف

( )1أنػػس ابسػػيد عطي ػ  ،ابضػػمانات ابقانكني ػ بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ابػػى ابػػدكؿ ابنامي ػ كابمرػػركعات ابتابن ػ بيػػا ،دار ابنيض ػ ابنربي ػ ،

،،1996ص38

( )2ياسر ابقضاة ،مره سابؽ  ،ص32

( )3عم ػ ػػر ف ػ ػػالح ابنط ػ ػػيف ،رس ػ ػػاب د ت ػ ػػكراه بننػ ػ ػكاف ابمر ػ ػػركع ابمر ػ ػػترؾ كس ػ ػػيل بنق ػ ػػؿ ابت نكبكهي ػ ػػا فػ ػ ػ ااردف  ،2006،هامنػ ػ ػ
ابقاىرة،ص150
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يفي االستخداـ كاستغالؿ ترخيص ابصناع  ،اىػـ

ابنلـ ،فما فائدة ابنلـ بدكف منرف االستخداـ فمنرف

بلتنمي مف مهرد ابحصكؿ على ابترخيص ،كما فائدة ابنلـ ابمهرد بدكف منرف

يفي االستغالؿ.

1

كىنا انتقد ابباحث بما سػبؽ ذ ػره تمامػا ػكف ابنلػـ كابت نكبكهيػا مترابطػاف تمامػان بحيػث ػؿ مػف

ابنلػػـ كابت نكبكهيػػا م ملتػػاف ببنضػػيما ابػػبنض كال فػػرؽ بينيمػػا فلػكال ابنلػػـ بمػػا كهػػدت ابت نكبكهيػػا ككهػػكد
ابنلـ يسمح بتطػكير ىػذا ابنلػـ ككضػنو مػف مهػرد نظريػ ابػى تطبيقػو بلخػركج بت نكبكهيػا منينػ كأف مػا

ذ ػره ابباحػػث بػػأف مػػا يػػتـ اسػػتخدامو كمنرفػ

يفيػ اسػػتخدامو أىػػـ مػػف مهػػرد ابحصػػكؿ علػػى ابتػػرخيص

فيذا بيس بو عالث بابت نكبكهيػا كابنلػـ  ،نحػف ذ رنػا أف ابنلػـ ىػك اببحػث كابد ارسػ بلخػركج بنظريػ كاف

ابت نكبكهيا ى ابتطبيؽ ابنمل بلنظريػ  ،كبابتػاب فػاف مػف يبحػث كيػدرس ب يفيػ إم انيػ مهمكعػ مػف
ابحديد كاآلالت أف تطير بابسماء " ابطائرة " بتخرج مف حيز ابنظري كابرسـ على ابكرؽ بتحلؽ بابسماء

ىنا ي مف ابتمييز بيف ابنلـ كابت نكبكهيا .

كىنػػا نهػػد أف ابباحػػث انتقػػد نفسػػو بكضػػنو امثلػ حيػػث ذ ػػر بػػاف اببحػػث ابنلمػ يمثػػؿ ابهانػػب

ابنظػػرم ،امػػا ابت نكبكهيػػا في ػ ابتطبيػػؽ ابنلم ػ بلنتػػائ كذ ػػر مثػػاؿ بأنػػو اذا ػػاف ابكصػػكؿ بلبخػػار ى ػ
نتيهػ ػ بلبح ػػث ابنلمػ ػ كابتهربػ ػ ابنمليػ ػ كى ػػك اس ػػتخداـ اببخ ػػار فػ ػ تس ػػيير ابس ػػفف كابمر ب ػػات

()2

كى ػػك

ابتطبيؽ ابنمل  ،ىنا نهد أف ابمثػاؿ ابثػان أثػرب بلصػكاب بلتفرثػ بػيف ابنلػـ كابت نكبكهيػا كبػيس ابمثػؿ

ااكؿ ابذم ذ ره ابباحث.

كيضػػيؼ هانػػب أخػػر مػػف ابفقػػو أف ابنلػػـ كابت نكبكهيػػا ىمػػا مننيػػيف مت ػػامليف بتحقيػػؽ ابمنرف ػ

ف ػػابنلـ ى ػػك منرفػ ػ " بم ػػاذا " فػ ػ ح ػػيف أف ابت نكبكهي ػػا ىػ ػ منرفػ ػ " ي ػػؼ " فابت نكبكهي ػػا ىػ ػ ابمرحلػ ػ
ابالحقػ علػػى ابنلػػـ كبنػػاء عليػػو فػػابنلـ ىػػك ابممػػكؿ كابمنػػت بلمنرفػ  ،أم بػػابنلـ تنػػت ابقكاعػػد كابنظريػػات
كاالساسيات ابت تح ػـ ابطبينػ كابمهتمػ  ،كابت نكبكهيػا ىػ خالصػ مػا تكصػؿ ابيػو ابنلػـ فيػ تحػكؿ

مف ثاعدة أك نظري ابى تطبيقات ماديػ ملمكسػ  ،كأيضػا ىنػاؾ كهيػ نظػر أخػرل تنفػ ابتػرابط كانػو ال
تكهد عالث تػذ ر بػيف االخت ارعػات ابتقنيػ ابهديػدة كاال ترػافات ابنلميػ حيػث مػف ابخطػأ ابػربط ابرػائ
بيف ابت نكبكهيا كابنلـ ،كاعتبارىا دائما كف

ؿ م اف نتيه بتطبيؽ اال ترافات ابنلمي  ،منتقديف بذبؾ

كمنلليف أف ابتداخؿ بيف ابنلـ كابت نكبكهيا بيس سكل نتيهػ بتطػكر بػـ يبػدا اال فػ أكاخػر ابقػرف ابثػامف
عرػػر كبدايػ ابقػػرف ابتاسػ عرػػر ،كحهػػتيـ بػػذبؾ أنػػو ثبػػؿ ذبػػؾ بػػـ ي ػػف ىنػػاؾ تقنيػػات بػػؿ انػػت تهػػارب

تقكـ مف ثبؿ رهاؿ مينييف بسطاء ابحداديف كابنهاريف كأنو بـ يأت مف علـ بؿ مف تهارب

( )1ياسر ابقضاة "،مره سابؽ ،ص.21
( )2نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ ،ص21

( )3نهيب عيسى ،مر ل ابت نكبكهيا ف ابنابـ ابثابث ،مهل ابف ر ابنرب  ،ابندد  ، 1987 ، 45ص -26ص27
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()3

كبنظػػرم ىػػذا اب ػرام منتقػػد ػػكف أف ابتهػػارب كى ػ بداي ػ علػػـ في ػ عملي ػ بحػػث كتطػػكير بيػػذه

ابتهرب في بـ تأت بيػكـ كبيلػ ىػذه ابتهػارب انمػا انػت عبػارة عػف نظريػ ف يػؼ عمػؿ ىػذا ابرػ مػف
دكف دراس مسبق  ،كبيس ررط أف ابذم ثاـ بو حداد أك نهار.
كبػػابرغـ مػػف تلػػؾ اآلراء ابت ػ ظيػػرت اال أنػػو بػػـ يمن ػ مػػف ابقػػكؿ أنػػو يكهػػد نػػكع مػػف ابمقابل ػ

كاالرتبػاط بػػيف ابنلػػـ كابت نكبكهيػا كحيػػث يرػػير بنػػض مػف ابفقػػو ابػػى أف ابت نكبكهيػا ػػابنلـ تمامػػا ،حيػػث
انػت مػف خػالؿ ابصػدف ثػـ

أنيا ال تأت اال مف ف ر كبحث كابتهرب فيمػا بنػد ،فػاف ا ترػاؼ ابهاذبيػ

تطكرت ،كا تراؼ اببنسليف انت نتيه بحث كتهرب

كيخلص مما سػبؽ ،صػحيح أنػو ىنػاؾ اخػتالؼ بػيف ابنلػـ كابت نكبكهيػا كب ػف ىػذا االخػتالؼ ال

ينفػ ابتػرابط ابمتػػيف كابقػػكم بينيػػا حيػػث ينتبػػر ابنلػػـ ابخطػػكة ااكبػػى بلت نكبكهيػػا ،كبابتػػاب فػػابنلـ اسػػبؽ

بابكهكد مف ابت نكبكهيا.
 .9عتم

ب

ال ت ع عتك ع ج ا

لم ت نكبكهيا تختلؼ ليا عف لم االختراع مف حيث نكاح عديده كيرير بنض ابفقػو ابػى

أف ب ؿ مف ابت نكبكهيا كاالختراع نظاـ خاص فيو ،ك ذبؾ فاف ابت نكبكهيا غير مرمكب بحماي ثانكنيو
بن ػػس االختػ ػراع ،فبػ ػراءة االختػ ػراع تنط ػػى ر ػػيادة بص ػػاحبيا كيس ػػهؿ االختػ ػراع باس ػػمو كال يه ػػكز ام
رخص أف ينسبيا بنفسو أك حتى يقلدىا كاال يتحمؿ افػ ابمسػئكبيات ابقانكنيػ ابهزائيػ كابمدنيػ كبػذبؾ

نهد االختػراع يػذاع سػره نتيهػ بلحمايػ ابقانكنيػ ابػذم يحظػى بيػا بن ػس ابت نكبكهيػا فانػو ال يػذاع سػره
بندـ كهكد حماي ثانكني

االختراع  ،كبابتاب نهد اتفاثيات نقؿ ابت نكبكهيا بقياـ ابمكرد باالرػتراط فػ

ابنقد على ابمتلق بلت نكبكهيا بندـ افراء سر ابت نكبكهيػا كاال ينتبػر متحمػؿ مسػئكبي عقديػ  ،كبابتػاب

فاف عنصر االختالؼ بيف ابت نكبكهيا كاالختراع ي مف بابحماي ابقانكني .
 .4عتم

ب

عت

()1

عتك ع ج ا

ىنػاؾ اخػػتالؼ بيػػر بػػيف ابتقنيػ كابت نكبكهيػػا ،كب ػف فيمػػا بنػػد نهػػد انيػػـ متػرابطيف بنضػػيما

اببنض كحيػث يػرل هانػب مػف ابفقػو بػأف ابتقنيػ ىػ عبػارة عػف تكبيفػ منينػ تيػدؼ ابػى ابكصػكؿ ابػى
سلن منين  ،ف حيف أف ابت نكبكهيا ى ابمقدرة علػى اختيػار تقنيػات مختلفػ  ،فػ اعػدادىا كاسػتنمابيا

مف ناحيػ أخػرل

()2

كبابتػاب فػاف ابتقنيػ ىػ عبػارة عػف أسػابيب أك مهمكعػ مػف ااسػابيب مت ار بػو مػ

بنضيا اببنض ف حيف اف ابت نكبكهيا ى عباره عف منرف أك مهمكع منارؼ.

( )1يحي سنيد ،تنظيـ تنظيـ نقؿ ابمنرف ابتقني  ،1986،د ،ط  ،د ،ف  ،ص12
( )2د .حساـ عيسى ،مره سابؽ،ص61
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كيضػػيؼ هانػػب أخػػر مػػف ابفقػػو بػػاف ابت نكبكهيػػا تت ػػكف مػػف أربن ػ عناصػػر كى ػ اادكات،

كتمثؿ ابهانب ابمادم كطريقػ ابنمػؿ تمثػؿ ابهانػب االسػتغالب كابمنرفػ تمثػؿ ابهانػب ابنلمػ كابميػارة
تمثؿ ابهانب االبت ارم ،كبابتاب اذا تحققت ابنناصر ااربن ابسابق ابذ ر نا بصػد نقػؿ بلت نكبكهيػا،

امػػا اذا ت ػكافرت ابنناصػػر ابثالث ػ ااكبػػى نػػا بصػػدد نقػػؿ بلتقني ػ

()1

كبػػذبؾ يم ػػف ابقػػكؿ بػػأف ابتقني ػ ى ػ

ترتيػػب أك اعػػداد ابنمليػ اإلنتاهيػ تسػػتخدـ إلنتػػاج سػػلن مػػا ،أمػػا ابت نكبكهيػػا فيػ ابقػػدرة علػػى االبت ػػار

كاالنرػاء مػف هانػب  ،كابقػدرة علػى االعػداد مػػف هانػب

()2

كبابتػاب نهػد ابنالثػ بػيف ابتقنيػ كابت نكبكهيػػا

مثؿ ابنالث بيف ابناـ كابخاص  ،كابت نكبكهيا ى ابناـ كابتقني ى ابخاص.

ثا ا :عمتع ل ع غ ي ع ا ي القتصاتي ع تك ع ج ا
مصطلح ابت نكبكهيا مف ابمصطلحات ابت تتردد ف همي أنحاء ابنابـ ابمتقدم منيا كابنامي
كى رائن االستخداـ كاالستنماؿ ،ك ذبؾ ف

تابات ابفقو كابباحثيف سكاء مػف ابناحيػ االثتصػادي أك

ابقانكني  ،كبذبؾ مف ابميـ منرف مدبكبيا ابقانكن كابلغكم كاالثتصادم برػيكعو اسػتخداـ ىػذا ابلفػظ فػ

ابنػػابـ ،كبػػذبؾ س ػػكؼ نتحػػدث ع ػػف تنريػػؼ لم ػ ت نكبكهي ػػا مػػف ابناحيػػ ابلغكي ػ كمػػف ث ػػـ مػػف ابناحيػ ػ

االثتصادي كابقانكني

()3

على ابنحك االت :

أ -عمتع ل ع غ ي ع تك ع ج ا
بقػػد حظػػى بفػػظ لم ػ ت نكبكهيػػا باىتمػػاـ اب ي تػػاب كاببػػاحثيف ف ػ اآلكن ػ ااخي ػرة حتػػى ف ػ ابػػدكؿ
ابناميػ كعلػػى افػ ابمسػػتكيات ،كنهػػد أف لمػ ت نكبكهيػػا ىػ لمػ بيسػػت عربيػ كمػػف ابصػػنب إيهػػاد
تػرادؼ ب لمػ ابت نكبكهيػػا فػ منهػػـ ابلغػ ابنربيػ كتنبػػر نفػػس منناىػػا ،بيػػذا ػػاف االىتمػػاـ مػػف تنريػػؼ
لم ت نكبكهيا مف ابناحيػ ابلغكيػ إليهػاد مػرادؼ لمػ ت نكبكهيػا فػ ابمنهػـ ابنربػ  ،كنهػد فػ ابلغػ

ابنربي ػ كركد لم ػ ابتقني ػ

دالب ػ بلمننػػى ابت نكبػػكه أك لفػػظ م ػرادؼ ب لم ػ ت نكبكهيػػا ،كخاص ػ أف

مهم ابلغ ابنربي تبنى لم " تقني " ب سر ابتاء كس كف ابقاؼ ك سر ابنكف بلدالب على ابت نكبكهيا
بكهكد ترابو ف ابلفظ كابمننى بيف ابلفظ ابنرب كاالهنب  ،ك لم تقنيػ مرػتق مػف ابفنػؿ "تقػف" كاتقػاف
االمػػر اح امػػو كأتقػػف ابر ػ أح مػػو كب ػػف لم ػ ت نكبكهيػػا ى ػ مػػف أصػػؿ انهليػػزم حػػديث في ػ تنن ػ

أسلكب أداء ابمين

()4

( )1نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ ،ص23

( )2صالح ابديف هماؿ ابديف ،عقكد ابدكب بنقؿ ابت نكبكهياف د ارسػ فػ اطػار ابقػانكف ابػدكب ابخػاص كابقػانكف ابتهػارم ابػدكب ،
دار ابنيض ابنربي  1996-1995،ص30

( )3أنس ابسيد عطي سليماف  ، ،مره سابؽ،ص.21

( )4ابمنهـ اب بير ،أبفاظ ابحضارة ،ابمهلد ابثابث ،ابصادر عف مهم ابلغ ابنربي  ،ص.94
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ب -عمتع ل القتصاتي ع تك ع ج ا
تلنػػب ابت نكبكهيػػا كسػػطا ميمػػا فػ ابنػػابـ مػػف ابناحيػ االثتصػػادي انيػػا أصػػبحت بغػ ابنػػابـ

اهم ى " ابت نكبكهيا " كابهمي يتنافس على مف يمتلؾ ابت نكبكهيا الف مف يمتلػؾ ابت نكبكهيػا امتلػؾ

ابرث كابتطكر كابسيطرة كمػف افتقػد بلت نكبكهيػا همػ مػ زمػرة ابمتخلفػيف ،كبػذبؾ فػاف ابت نكبكهيػا بنبػت
دك ار حاسما كىاما ف عملي ابتنمي بػؿ ىػ أسػاس ابتنميػ بػذبؾ اتهيػت ابػدكؿ دكؿ ابنػابـ بلتنميػ عػف

طريػؽ مطاببتيػػا المتال يػا بلت نكبكهيػػا فػاذا بػػـ تكهػد ابت نكبكهيػػا بػف تكهػػد ابتنميػ  ،كبابتػػاب ىػ منادبػ

البد منيا فاف ابت نكبكهيا كابتنمي تح ميـ عالث طردي  ،ما أف ابت نكبكهيا تساىـ ف حؿ اب ثير مػف

ابمر الت االثتصادي بلدكؿ ابمستقبل بيا ،بذبؾ مف ىنا هاءت اىتماـ االثتصادييف بابت نكبكهيا ،كنت

عف ذبؾ تندد تنريفات ابت بيػا اكاف انػت همنييػا تػدكر حػكؿ محػكر كاحػد كىػك اإلنتػاج ،سػؤاؿ يطػرح
نفسو ما مدل ابنالث بيف االثتصاديكف كابت نكبكهيا؟
ت مف اإلهاب أنو ال يكهد اىتماـ بالثتصاديف بابت نكبكهيا ف حد ذاتيا ،كب ػف ي مػف اىتمػاـ
االثتصادييف بابنات اإلهماب كابنائد ،كبابتاب نهد تحر ات االثتصاديكف حكؿ ما يثمر عملي ابنػات ،
فاف اف اإلنتاج اإليهاب ف ظؿ حر ابت نكبكهيا نهد اىتماـ االثتصػاديكف بابت نكبكهيػا ،اذا ابنالثػ

ابت تربط االثتصاديكف بابت نكبكهيا ى فقط بما يتنلؽ باإلنتاج كابنائد أم ما ينادؿ حهـ اإلنتاج.
كبقد عرفيا اببنض بأنيا " فف اإلنتاج " بمننى ىػ مهمكعػ االسػابيب كابكسػائؿ ابمسػتخدم

ف عملي اإلنتاج بما يؤدم ابى تحسيف طريق عملو أك انتاج سلن هديدة ك تثبيت نفق اإلنتاج ،كىػ

بذبؾ تند عنص ار أساسيان ف اإلنتػاج تنهػز عناصػر اإلنتػاج ااخػرل كىمػا راس ابمػاؿ كابنمػؿ مػف بلػكغ

أىػػدافيا بػػدكنيا ،كىنػػاؾ مػػف عرفيػػا بأنيػػا " مهمكعػ ابمنػػارؼ كابطػػرؽ ابنمليػ ابالزمػ بتحكيػػؿ عناصػػر
اإلنتاج ابى منتهات" نهد ف ىذا ابتنريؼ أنو ارت ز على اببحث كابتطكير مف أهؿ اإلنتػاج أم أعتمػد
على ابت نكبكهيا ف اإلنتاج الف ابت نكبكهيا ف تنريفنا بيا اعتمدنا على اببحث كابتطكير.

()1

كف ػ حػػديثنا عػػف ابمػػدبكؿ االثتصػػادم بلت نكبكهيػػا ثامػػت منظم ػ ابيكنيػػدك "  " unidoبتنريػػؼ
ابت نكبكهيا " ى عمليػ تهسػيد كتهميػ ابمنػارؼ كاببحػكث كابتطبيقػات كابخبػرات كابميػارات فػ رػ ؿ
كسائؿ اإلنتاج بيستخدميا االنسػاف فػ صػن أك إنرػاء كحػدات تقػكـ بابصػناع كاإلنتػاج "( ،)2كخالصػ

ابمػػدبكؿ االثتصػػادم بلت نكبكهيػػا بأنػػو كهػػكد ابنالث ػ اإلنتاهي ػ ابمرتبط ػ مػػا بػػيف االثتصػػاد كابت نكبكهيػػا

( )1كبيد ابيمررم ،عقكد نقؿ ابت نكبكهيا  ،دار ابثقاف بلنرر  ، 2009 ،ص24

)2( unido- guidelines for the acquisition of foreign technology-new york-un-1973

أنرػػئت منظم ػ اامػػـ ابمتحػػدة بلتنمي ػ ابصػػناعي ابيكنيػػدك مػػف ثبػػؿ ابهمني ػ ابنام ػ ب مػػـ ابمتحػػدة ف ػ عػػاـ  1966بكصػػفيا احػػدل
ااهيزة ابتابن بلهمني ابنام م تمتنيا بمر ز مستقؿ كأصبحت ك اب متخصص ف عاـ  1985ف مهاؿ ابتنمي ابصناعي .
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كابيػػدؼ منيػػا اب ػربح  ،كأف ارتبػػاط ابت نكبكهيػػا باالثتصػػاد عالثػ طردي ػ بحيػػث ال ثيم ػ بالثتصػػاد بػػدكف

كهكد ت نكبكهيا أك أثرب مف ذبؾ ال كهكد بلربح أك ابنائد بدكف تكفر االثتصاد.
 -عمتع ل ع ا ي ع تك ع ج ا ف هاً قساء ً

بيس ىناؾ تنريؼ ثػاط بلت نكبكهيػا مػف ابناحيػ ابترػريني ابقانكنيػ بن ػس ابفقػو ،كابحقيقػ أف

لمػ ت نكبكهيػػا فػ ابقػػانكف كردت مػف هػراء نقػػؿ ابت نكبكهيػا بكاسػػط ابنقػكد فقػػط ،كبابتػاب بػػيس ىنػػاؾ

مفي ػػكـ ث ػػانكن مح ػػدد بلت نكبكهي ػػا ،غي ػػر أن ػػو كردت تنريف ػػات بمص ػػطلح بػ ػراءة االختػ ػراع كىػ ػ إح ػػدل
مصطلحات ابمل ي ابصناعي

أمكاؿ غيػر ماديػ محميػ بكاسػط ابقػانكف  ،كأيضػا كرد تنريػؼ بلميػارة

أيضػ ػان أح ػػدل مص ػػطلحات ابمل يػ ػ ابص ػػناعي  ،كب ػػف مص ػػطلح ابمي ػػارة ب ػػـ يس ػػتخدـ فػ ػ مي ػػداف نق ػػؿ
ابت نكبكهيػػا غي ػػر أن ػػو بػػـ يل ػػؽ اهماعػ ػان مػػف ثب ػػؿ ابفقي ػػاء

()1

كابمالحػػظ أف فريق ػػا م ػػف اببػػاحثيف ح ػػيف ي ػػتـ

استخداـ مصطلح ابت نكبكهيا ف ابقانكف اكؿ ما يتبادر بلذىف ىك نقؿ ابت نكبكهيا انو ال يكهد تنريؼ

بديؿ بلت نكبكهيا ف ابقانكف سكل نقؿ ابت نكبكهيا ،كببساط رديدة فاف ابمفيكـ ابقانكن بلت نكبكهيا ىك
إهاب بتساؤؿ ماذا تنن ابت نكبكهيا ف ابقانكف؟؟ ثد ثاـ بنض ابفقو بتنريؼ ابت نكبكهيا ى عبارة عف

كسيل بلكصكؿ ابى افضؿ ابنتائ ابمم ن بأثػؿ ابت ػابيؼ كابتطبيقػات ابنمليػ ب بحػاث ابنلميػ أك ابتػ
تنػػرؼ بابمنرفػ ابفنيػ "  " know- howكعرفيػػا ابػػبنض االخػػر بأنيػػا مهمكعػ مػػف ابمنلكمػػات ابتػ

تبيف بكضكح تطبيؽ نظري منين أك اختراع " حؽ ابمنرف " كىنػاؾ بنػض ابفقػو عرفيػا بانيػا " اب رػؼ

عف ؿ منرفػ فنيػ ال يم ػف بلغيػر االطػالع علييػا برػ ؿ مبارػر نظػ انر بلسػري فػ بػراءة االختػراع بنػكع

منيف مف ابت نكبكهيا " (ككهي نظرم ال ينطبؽ ىذا ابتنريؼ االخير كنو ينطبؽ على براءة االختراع
الف ابت نكبكهيا منلنػ بلهميػ كبيسػت محميػ مػف ابقػانكف) كيتبػيف ممػا سػبؽ أف أراء ابفقػو اختلفػت كبػـ

يتفقكا على مفيكـ منيف بلت نكبكهيا فمنيـ مف ثاؿ بأنيا " حؽ ابمنرف " كمنيـ مف ثاؿ " ابمنرف ابفني

" كمػػنيـ مػػف ثػػاؿ " ابمنرف ػ ابتقني ػ " كخالص ػ ممػػا سػػبؽ ابهمي ػ أهم ػ علػػى أف ابت نكبكهيػػا ت ػرتبط
بابهانب اإلنتاه االثتصادم كبيس ابقانكن .

()2

راينا ف مكثؼ ابفقػو سػابقا أنػو ال يكهػد تنريػؼ مكحػد بلت نكبكهيػا كأف هميػ ابتنريفػات ربطػت

بابهانػػب االثتصػػادم كاالنتػػاه تحػػت مسػػمى " حػػؽ ابمنرفػ " "  ،" know – howأمػػا مػػف ابناحيػ
ابقضائي فانو ي اد يخلك تنريؼ بلت نكبكهيػا كفقػا بلقضػاء ابمصػرم كيننػدـ ليػا فػ ابقضػاء ابفلسػطين

بنػدرة االح ػػاـ ابقضػائي فػ ىػذا ابرػػأف ،كب ػف ىنػػاؾ أح ػاـ ثضػػائي أكركبيػ ظيػػرت ػأكؿ مػرة بتنريػػؼ
ابت نكبكهيا ف فرنسا ف ح ـ ريير بمح م استئناؼ دكيو ف  16مػارس  1967 ،ك ػاف ىػذا بمثابػ

( )1أر ػػار ابي ػػو د .ص ػػابح ب ػػف ب ػػر ابطي ػػار  ،ابنق ػػكد ابدكبيػ ػ بنق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا دار ب ػػالؿ بلنر ػػر  ،بي ػػركت ف ط ابثانيػ ػ ،1999 ،
ص36-35

( )2أرار ابيو أنس ابسيد عطي سليماف  ،مره سابؽ  ،ص30-28
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ظيكر بمصطلح "  " know- howف ابقضاء ابفرنس حيث تـ اعتبار ابت نكبكهيػا هػزء مػف االسػرار
ابصػػناعي  ،كثػػد ثضػػت ابمح م ػ ابسػػابق بػػأف ابت نكبكهيػػا ى ػ مهمكع ػ أسػػابيب ذات أىمي ػ ثانكي ػ كال
يم ػػف أف تمػػنح عنيػػا بػراءة االختػراع ،كتػػكدم ابػػى زيػػادة ابقػػدرة ابتنافسػػي بحائزىػػا بمػػا يػػنن س باإليهػػاب

على عملي اإلنتاج حيث تقلؿ ابت ابيؼ كتحسف هكدة اإلنتاج

()1

كثػػد أصػػدرت تلػػؾ ابمح م ػ ح مػػا هديػػدان ف ػ ابقضػػي ذاتيػػا بتػػاري  1969/5/2كبنػػد عػػرض

االمػر علػى ابخبػراء أثػرت اف " " " know- howعبػارة عػف مهمكعػ منلكمػات تقنيػ سػري تخػص
تطبيؽ ابخطط" كثد ايدت مح م ابنقض ىذا ابقرار بمكهب ثرارىا ابصادر بتاري 1971/3/22

()2

ما أصدرت ابمح مػ ابنليػا بنيكيػكرؾ عػاـ  1950كفرثػت فيػو بػيف ابطػرؽ ابصػناعي ابحقيقيػ

كبػػيف االسػرار ابغيػػر ابيامػ ذات ااثػػر ابقليػػؿ كابتػ ترػ ؿ ابمنرفػ ابفنيػ كابتػ تتنلػػؽ ب يفيػ ابمنابهػ

ابتفصػػيلي بلتقنيػػات عنػػد تطبيػػؽ ابطػػرؽ ابصػػناعي ،كف ػ ح ػػـ اخػػر بمح م ػ مي ػ ار النػػد االمري ي ػ عػػاـ
 1946عرف ػػت ابت نكبكهي ػػا بأني ػػا ابمن ػػارؼ ابتػ ػ ال يم ػػف كص ػػفيا بدثػ ػ كتنطػ ػ حائزى ػػا ابق ػػدرة عل ػػى
اإلنتاج ب فاءة كدث كاتقاف كف خالص ابحديث عف ابمكاثؼ ابقضائي أنيا بـ تصؿ ابى تنريؼ محدد

بلت نكبكهيػػا رػػأنيا رػػأف ابفقػػو بػػؿ ت ػػاد أف ي ػػكف نفػػس مػػا هػػاءت بػػو أراء ابفقػػو ك أنيػػا م ػػررة كربطػػت

ابت نكبكهيا باإلنتاج.

()3

كنخلص مما سبؽ أف ابت نكبكهيػا بػيس بػو مننػى محػدد كبػيس بػو مفيػكـ ثابػت أك منيػار ثيػاس
منيف كبـ يتفقكا ابفقياء كاب ي تاب على تنريؼ محدد ،بؿ نهد أف ؿ كهو مف ااكهو ي يفيا على حسب
كهيػ نظػره مػػف منظػػكر ابػػدكؿ ابمتقدمػ كهنليػػا سػػلن تبػػاع كترػػترم أم اسػػتيراد كتصػػدير ،كىنػػاؾ مػػف
أسسيا على ابمنيار ابهغ ارفػ أك ابػدكب كىػك انتقابيػا مػف دكبػ ابػى دكبػ أخػرل كمػف م ػاف ابػى م ػاف

أخر ،كىناؾ مف ثسـ ابت نكبكهيا ابى ثسميف مادم كثسـ مننكم كأنيا بيست مهرد سػلن تبػاع كترػترل
بػػؿ ىنػػاؾ هانػػب مػػف ابسػػيطرة يفتػػرض فيػػـ كمنرفػ

ابذم يفترض أف يتب

افػ ابهكانػػب ابمنرفيػ فػ ابت نكبكهيػػا ،كىػػذا ابػرام

كنو يالئـ ثدرات ابدكؿ ابنامي .

( )1ياسر ابقضاة ،مره سابؽ  ،ص29

( )2صابح ابطيار  ،مره سابؽ  ،ص41

( )3محمد عبد ابرفي عيسى ،ابتبني ابت نكبكهي ف ابكطف ابنرب  ،مهل ابمستقبؿ ابنرب ابندد  ،1984 ،61ص90
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عفصل
ما

ل

ع ت ل عتك ع ج ا عجه ت عت ع

ع ل عتك ع ج ا

عقكد نقؿ ابت نكبكهيا بيست اال صكرة هديدة مف ابنقكد ابتهاري ابحديث ابمسػماة كفقػا بلترػري

ابفلسطين ابهديد رثـ  2بسن  2014كخصص بو باب امؿ مف أبكاب ابقانكف ابتهػارم تحػت مسػمى
ابمنرف ابحديث  ،كبذبؾ فيػ تتميػز بسػمات خاصػ بيػا دكف غيرىػا مػف ابنقػكد ااخػرل ،كأيضػا ينتبػر

مف أىـ ابنقكد ابتهاري ف ابكثت ابراىف نظ انر ب ىميػ ابمت ازيػدة بلت نكبكهيػا يكمػان بنػد يػكـ ،كبػذبؾ ػاف

ب ازمػان علينػػا أف نتطػػرؽ بلمفيػػكـ ابترػرين كفقػان بلترػري ابفلسػػطين كابمصػػرم بمنرفػ مميػزات ىػػذا ابنقػػد
كأف نبيف ما يتميز ىذا ابنقد عػف غيػره مػف ابنقػكد ابتهاريػ ااخػرل ابقريبػ منيػا ،كبػذبؾ سػكؼ نتحػدث

ف ىذا ابفصؿ عف مبحثيف كىما ابتاب :
 -عمب ث

ل :ما

ع ت ل عتك ع ج ا.

 -عمب ث عثا ي :عجه ت عت ع

إلق م
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عط

ع ل عتك ع ج ا.

عمب ث

ع ت ل عتك ع ج ا

ل  :ما

تط ػػكرت ابته ػػارة ابدكبيػ ػ برػ ػ ؿ ملح ػػكظ خ ػػالؿ ابس ػػنكات ااخيػ ػرة ،باإلض ػػاف ارػ ػ اؿ ابص ػػكر
ابتقليدي ػ بنمليػػات بي ػ ابسػػل كاببضػػائ  ،ظيػػرت عالثػػات تناثدي ػ هديػػدة ترػػمؿ ف ػ أف كاحػػد اام ػكاؿ
ابمادي كابمننكي مثؿ ابت نكبكهيا ،كعقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا ظػاىرة ثانكنيػ حديثػ كمنقػدة فلػذبؾ ػاف البػد

مف منرف كتنريؼ عقد نقؿ ابت نكبكهيا بابمطلب ااكؿ.

عمط ب

ل :تع ف ع ت ل عتك ع ج ا ت ت ت متع عه.

تمه ت:
ينتبر عقد نقؿ ابت نكبكهيا مف ابنقكد ابمستحدث مقارن بغيره مف ابنقػكد ابمتداكبػ كابمنركفػ

كب ف رغـ حداث ىػذا ابنقػد اال أنػو أخػذ صػدل بيػر ،كعقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا مػف ابنقػكد ابتهاريػ كاسػن
االنتر ػػار كن ػػو يمت ػػد اب ػػى دكؿ أخ ػػرل في ػػك عق ػػد دكبػ ػ فػ ػ بن ػػض االحي ػػاف  ،كث ػػد اس ػػتحدث ابمر ػػرع

ابفلسػػطين عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا " نقػػؿ ابمنرف ػ ابحديث ػ " كىػػك مػػا يطلػػؽ عليػػو عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا،
كحيث أفرد بو ابمررع فصال امال مػف فصػكؿ اببػاب ابثػان مػف ثػانكف ابتهػارة ابفلسػطين رثػـ  2بسػن

 ،2014كذبػػؾ رغبػ مػػف ابمرػػرع ابفلسػػطين مكا بػ تتطػػكر ابػػدكؿ ااخػػرل ابػػذم ينتبػػر مػػف أىػػـ ابنقػػكد
ابػػذم ينمػػؿ علػػى تتطػػكر ابحيػػاة االثتصػػادي كتػػدكير عهل ػ ابتنمي ػ االثتصػػادي ()1كالسػػيما أنػػو ف ػ ىػػذا
ابنصر مف ابزماف ابذم ينتمػد علػى نظػاـ اثتصػادم منػيف تتنػافس هميػ دكؿ ابنػابـ علػى ذات ابنظػاـ

أك ابسػػلكؾ االثتصػػادم ابهديػػد ابػػذم تتبنػػاه ابمهتمػ ابػػدكب كابػػذم ينتبػػر مػػف اىػػـ دعائمػػو ابتغييػػر نحػػك

مهتمػ منلكمػػات أ ثػػر حداثػ كابتػ تتر ػػز همنييػػا فػ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا

()2

كيمتػػاز ىػػذا ابنقػػد عػػف

غيره مف ابنقكد ابتهاري ااخرل بسمات تضف علييا كهكدا مسػتقال فػ اببيئػ ابقانكنيػ ابتهاريػ نظػ ار

اح اميا ابخاص ابتػ تهنػؿ منيػا اسػتثناء مػف ابقكاعػد ابنامػ

كنػو عقػد مسػتحدث كمػا يمتػاز بػو مػف

خصائص يهنلو مختلؼ عف غيره مف ابنقكد ااخػرل كابتػ سػكؼ نتحػدث عػف خصائصػو فػ مطلػب

مستقؿ

()3

مػػا أف مفيػػكـ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ال ينبػػر عػػف نقػػؿ رػ ء مػػادم أك ينصػػب علػػى تبػػادالت
مادي بؿ أف عقد نقؿ ابت نكبكهيا تنصب على ابقيـ ابمننكي كابفني

ابمنرف كابدراي ابفني كبذبؾ ػاف

( )1حمدم باركد ،أح اـ ثانكف ابتهارة ابفلسطين  ،ابنقكد ابتهاري ،،ط .ابثاني  ،2015 ،ص90

( )2فيد ابنتيب  ،رساب ماهستير بننكانف عقد نقؿ ابت نكبكهيا كمدل تحديد أطرافو إلهراءات ابتح يـ فيو ، 2007،ص31
( )3نداء اظـ ابمكب  ،االثار ابقانكني بنقد نقؿ ابت نكبكهيا ،دار ابنرر ،ط ،ااكبى،2003 ،ص15
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ابمرػػرع ابفلسػػطين مكفػػؽ ابػػى حػػد مػػاء ف ػ تسػػمي نقػػؿ ابمنرف ػ ابفني ػ ابحديث ػ كىػػك مػػا يميػػز عقػػد نقػػؿ

ابت نكبكهيا عف غيره مف ابنقكد ف ىذا ابهانب مف ابهكانب ابمتنلق بنقد نقؿ ابت نكبكهيا.

()1

كبابرهكع ابى مفيكـ نقؿ ابت نكبكهيا كذ رنا فيو بأنو يهب علينا ثبؿ أف هننرؼ نقػؿ ابت نكبكهيػا
يهب أف نهزئ ابمصطلح حتى يسيؿ مف تنريؼ ىذا ابمصطلح ،كتنرؼ لم نقؿ مف ابناحي ابلغكي
مف منناىا فانيا عملي نقؿ رخص أك ر مف م اف ابى م اف أخر كنقصػد ىنػا مػف م ػاف ابػى م ػاف
ابتحرؾ ابهغ ارفػ مػف دكبػ ابػى دكبػ أخػرل أك ابتنقػؿ داخػؿ ابدكبػ ابمفيػكـ اببسػيط بلتنقػؿ ،أمػا تنريفيػا
مف ابناحي ابقانكني فيك تصرؼ بمقتضاه يتـ نقؿ حؽ رخص ابى رػخص أخػر ،أم ابتغييػر بػابم ار ز

ابقانكني فيك ااثر ابقػانكن بيػذا ابتصػرؼ

()2

كب ػف كفقػان بلمفيػكـ ابلغػكم فػأف انتقػاؿ منػت صػناع مػف

م اف ابى م اف ال ينن بابضركرة أنو نقؿ بلت نكبكهيا ،طابما مهرد تلق ابمنت ابصناع أم ال يملؾ

منرف ػ أك ميػػارة صػػناعي فييػػا

()3

فػػإذا ػػاف ابمننػػى ابقػػانكن ابتقليػػدم ب لم ػ نقػػؿ يم ػػف ثبكبػػو بابنسػػب

بلنق ػػكد كاالتفاث ػػات ابمنص ػػب عل ػػى بػ ػراءات االختػ ػراع سػ ػكاء ب ػػابترخيص أك بابتن ػػازؿ فان ػػو ال يننػ ػ نق ػػؿ
بلت نكبكهيا الف االبتزاـ ابهكىرم ف نقؿ ابت نكبكه ي كف ف ابتدريب كابمساعدة ابفني كال يتنلؽ بنقؿ

ابحؽ ابكارد على ابت نكبكهيا ك إف ثلنا غير ذبؾ فانو ي كف خلط كعدـ ابتمييز بيف نقػؿ ابحقػكؽ ابػكاردة
على ابت نكبكهيا كنقؿ ابت نكبكهيا فابنملي ااكبػى غيػر متصػكرة اال بابنسػب بلت نكبكهيػا ابمحميػ ببػراءة

االختػراع بسػػبب كهػػكد حػػؽ مل يػ بصػػاحبيا ،بينمػػا ابنمليػ ابثانيػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا فيػ متصػػكرة ب افػ

ص ػػكر كأرػ ػ اؿ ابت نكبكهي ػػا ،ان ػػو باختص ػػار نق ػػؿ ابحق ػػكؽ ابػ ػكاردة عل ػػى ابت نكبكهي ػػا تختل ػػؼ ع ػػف نق ػػؿ

ابت نكبكهيػػا ذاتيػػا ،الف عمليػ ابنقػػؿ فػ مصػػطلح ابت نكبكهيػػا يتهػػاكز بابضػػركرة مػػا بيػػا مػػف مننػػى ف ػ

ابلغ ابنربي  ،فابنقؿ بمننػاه ابهغ ارفػ ك مػا ذ رنػا مننػاه ال داعػ بلت ػرار كب ػف مػا نقصػده بػيس تنريفػو
بمننى أف انتقاؿ ابت نكبكهيا مف م اف ابػى م ػاف كمػف دكبػ ابػى دكبػ تختلػؼ أح امػو فابنقػؿ مػف دكبػ

متقدم ابى دكب أم مهرد استيراد كتصدير تسمى بنقؿ بلت نكبكهيػا كب ػف ىػذه ال تنطبػؽ اذا ػاف ابنقػؿ
ابػػى دكبػ ناميػ بسػػبب عػػدـ كهػػكدة ثػػدرة اسػػتينابي بترػػغيؿ كتػػدكير ابت نكبكهيػػا ابحديثػ فمهػػرد ابنقػػؿ ال
يلبػ احتياهاتيػػا كتنميتيػػا االثتصػػادي يهػػب أف تنقػػؿ منيػػا ابخبػرة ابالزمػ بترػػغيؿ ىػػذه ابت نكبكهيػػا مػػف

تدريب كميارات فني .

()4

كنهػػد أف ابػػدكؿ ابمتقدم ػ أخػػذت بيػػذا االتهػػاه انػػو يناسػػب م ػ ام انياتيػػا كثػػدراتيا االثتصػػادي

كابت نكبكهيا ىذا بابنسب بلنقؿ بيف ابػدكؿ ،كب ػف ابتسػاؤؿ ابػذم يطػرح نفسػو ىػؿ ينػد ابنقػؿ داخػؿ ابدكبػ
( )1ضرغاـ اظـ ،ابمر ز ابقانكن بلمتلق ف عقد نقؿ ابت نكبكهيا  ،منركرات ابحلب ،ط ااكبى،2017 ،ص9

( )2د.نصير ابسندم  ،نقؿ ابت نكبكهيا ف مهاؿ ابتبادؿ ابدكب  ،ديكاف مطبكعات ابهامني  ،ابهزائر  ،1992،ص24
( )3صابح بف ب ر ابطيار ،مره سابؽ ،ص52

( )4أنس ابسيد عطي  ،مره سابؽ ،ص82-80
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ابكاحدة ينتبر نقؿ بلت نكبكهيا ؟؟ ف ىذه ابحاب يهب أف نفرؽ بيف إف اف ابنقؿ داخؿ دكب متقدم أـ

نامي ػ فػػاف إف ػػاف ابنقػػؿ داخػػؿ دكب ػ متطػػكرة كمتقدم ػ مػػف ابناحي ػ ابت نكبكهي ػ بكهػػكد مثػػؿ ابرػػر ات
ابمتنددة ابهنسيات ابت تسيطر على رر ات أخرل داخؿ كخػارج ابدكبػ فانػو ال تنتبػر نقػؿ بلت نكبكهيػا
كب ف اف اف ابنقؿ برر أخرل داخؿ ابدكؿ غيػر تابنػ بيػا فإنيػا تنتبػر نقػؿ بلت نكبكهيػا الف فػ ىػذه

ابحابػ يكهػد تنػازؿ بلحػؽ ابػكارد علػى ىػذه ابت نكبكهيػا اكاف انػت داخػؿ ابدكبػ أمػا فػ رػر ات ابمتنػددة
ابهنسي فانػو ال يكهػد تنػازؿ كتبقػى ابمل يػ بلرػر االـ ابمسػيطرة ،كىنػاؾ ظيػر ف ػر هديػد كىػك ع ػس

ابف ػػر ابس ػػابؽ أك االته ػػاه ابس ػػابؽ فاالته ػػاه ابس ػػابؽ ينتم ػػد عل ػػى ف ػ ػرة ابنق ػػؿ بمنن ػػاه ابحرفػ ػ الس ػػتيراد
كابتصػػدير فقػػط اكاف ػاف يالئػػـ ابػػدكؿ ابمتقدمػ فانػػو ال يالئػػـ ابػػدكؿ ابناميػ فظيػػر ىػػذا االتهػػاه مػػا يالئػػـ
ابػػدكؿ ابنامي ػ ثليل ػ ابخب ػرة كاالم انيػػات ابت نكبكهي ػ بلمتلق ػ كى ػ ابػػدكؿ ابنامي ػ  ،كمػػا تحتاهػػو ابػػدكؿ

ابنامي بيست فقط تلق ابت نكبكهيا بؿ تمتد ابى أبند مف ذبؾ كى حاهاتيا بلتدريب على يفي اإلنتاج

ك يفي تستخدـ ىذه ابت نكبكهيا ،كبابتاب فاف عملي تلق ابت نكبكهيا ال ت ف بكحدىا إلتماـ عملي نقؿ
ابت نكبكهيػا بػؿ يهػػب أف يػتـ ابتػدريب علػػى ابت نكبكهيػا كابمسػػاعدة ابفنيػ كابسػيطرة علييػػا كبيػذا ابمفيػػكـ
ت تمؿ عملي نقؿ ابت نكبكهيا كبيس باالتهاه ابسابؽ فابت نكبكهيا ال تنتبر سلن  ،الف ابت نكبكهيا تت كف
مف عنصريف عنصر مادم كى ابت نكبكهيا كعنصر مننكم ف رم كى ف رة ابت نكبكهيا أك اببراءاه

()1

كنهػػد مكثػػؼ ابمرػػرع ابفلسػػطين ف ػ ىػػذا ابصػػدد كاضػػحا ف ػ ثػػانكف ابتهػػارة ابفلسػػطين رثػػـ 2

بسن  2014ف نص ابمادة  78كابذم ينص " عقد نقؿ ابمنرف ابحديث اتفاؽ يتنيد بمقتضػاه ابمػكرد
أف ينقؿ بمقابؿ منلكمات متطكرة ابى ابمستكرد الستخداميا ف طريق فني خاص إلنتاج سلن منينػ

أك تطكيرىا أك بتر يب أك ترغيؿ االت أك أهيزة أك بتقديـ خدمات ،كال ينتبر نقالن بلمنرف مهرد بي أك

ر ػ ػراء أك تػ ػػأهير أك اسػ ػػتئهار ابسػ ػػل كال بي ػ ػ ابنالمػ ػػات ابتهاري ػ ػ أك ااسػ ػػماء ابتهاري ػ ػ أك ابتػ ػػرخيص

باسػػتنمابيا اال اذا كرد ذبػػؾ هػػزء مػػف عقػػد نقػػؿ ابمنرف ػ ابحديث ػ أك ػػاف مرتبطػػان بػػو ارتباط ػان ال يقبػػؿ

ابتهزئ " يفيـ مػف نػص ابمػادة  78بػأف ابمرػرع ابفلسػطين اتهػو اتهػاه ابقػائليف بضػركرة ابسػيطرة علػى

منرف همي هكانب ابمنرف ابت نكبكهي كأنو ال ينتبر نقالن مهرد اببي كابرراء أك ابتأهير  ،كبذبؾ فػاف

ابمررع حتى ينتبر ابنقؿ نقالن ت نكبكه أف ي كف ابمتلق بلت نكبكهيػا مسػيطر كمػتم ف مػف ابت نكبكهيػا

ابمنقكب ػ بػػو ،ك ػػذبؾ نهػػد ابمرػػرع ابمصػػرم ػػاف أسػػبؽ مػػف ابمرػػرع ابفلسػػطين ف ػ تبن ػ كهي ػ نظػػر
ابقػػائليف بضػػركرة ابسػػيطرة علػػى همي ػ هكانػػب ابت نكبكهيػػا مػػف ابمنرف ػ ب يفي ػ ترػػغيليا كاامػػكر ابفني ػ

ابالزمػ بترػػغيليا كذبػػؾ حسػػب نػػص ابمػػادة  1/77مػػف ثػػانكف ابتهػػارة ابمصػػرم " يلتػػزـ ابمػػكرد بػػأف يقػػدـ
بلمستكرد ابمنلكمات كاببيانات كغيرىا مف ابكثائؽ ابفني ابالزم الستيناب ابت نكبكهيػا ك ػذبؾ مػا يطلبػو
ابمستكرد مف خدمات فني الزم بترغيؿ ابت نكبكهيا على كهو ابخصكص ابخبرة كابتدريب"
( )1انس ابسيد عطي  ،مره سابؽ  ،ص 81
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ت ت ت متع ل ل عتك ع ج ا
نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كابت نكبكهيػػا مصػػطلحاف مختلفػػاف كاف انػػا ث ػريبيف مػػف بنضػػيما ابػػبنض مػػف

حيػػث ابلفػػظ كب ػػف يختلفػػاف ليػػا عػػف بنضػػيما ابػػبنض تبنػػا الخػػتالؼ ابنظ ػرة ابػػى ابت نكبكهيػػا ،ف لم ػ

ت نكبكهيا ى مهمكع منارؼ متهسدة برػ منػيف تسػمى ت نكبكهيػا أك اختػراع كب ػف نقػؿ ابت نكبكهيػا
ى عبارة عف نقؿ ابت نكبكهيا مف م اف ابى م اف بكاسط عقد يسمى عقد نقؿ ابت نكبكهيا كى ابرؽ

ابقػػانكن فػ اسػػتخدامات ابت نكبكهيػػا فابت نكبكهيػػا أداة نقليػػا ىػ ابنقػػد كتتػػداكؿ بكاسػػط ابنقػػد فيػ مػػف
ذات طبين تهاري مميزة بيست أم سلن  ،كثد أثارت عبارة " نقؿ ابت نكبكهيػا " عػدة إرػ ابيات ،ب ػكف
مصطلح نقػؿ ابت نكبكهيػا مػازاؿ غامضػا بسػبب عػدـ كهػكد ترػري مكحػد بنقػؿ ابت نكبكهيػا

()1

كغيػر ذبػؾ

مػػف أنػػو ال يكهػػد تر ػري يكحػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا فػػاف مصػػطلح نقػػؿ ابت نكبكهيػػا يثيػػر عػػدة إر ػ ابيات أك
صػػنكبات ك خاصػ

أف نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مصػػطلح يت ػػكف مػػف رػػقيف كىمػػا نقػػؿ ك ابت نكبكهيػػا كابتسػػاؤؿ

ابػػذم يكضػ مػػا ىػػك ابنقػػؿ ك يػػؼ تػػتـ ىػػذه ابنمليػ  ،كمػػا ىػػك مضػػمكف ىػػذه ابنمليػ كبإلهابػ علػػى ىػػذه
ابتس ػػاؤالت نب ػػدأ أكال بف ػ ػرة ي ػػؼ ب ػػدأت نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا ب ػػابظيكر؟؟ ظي ػػرت ف ػ ػرة نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا فػ ػ

منتصؼ ابسبنينات مػف ابقػرف ابماضػ عػف طريػؽ ابرػر ات ابمتنػددة ابهنسػيات ابتػ تيػدؼ ابػى ضػـ

أ بػػر عػػدد مم ػػف مػػف ابرػػر ات ف ػ همي ػ دكؿ ابنػػابـ تحػػت تبني ػ رػػر كاحػػده كتسػػمى ابرػػر االـ
ك انت تستيدؼ ابدكؿ ابنامي  ،كبابفنؿ نهحت بضـ ابرر ات بحه ابتنمي كاالثتصاد ،كبابفنؿ حققت

مسناىا ف ترسي ابمفيكـ ابسابؽ باعتبػاره حػال بمرػ الت ابتخلػؼ االثتصػادم كابصػناع ابت نكبػكه

بلػػدكؿ ابنامي ػ  ،كمػػف ىػػذه ابحه ػ ابت ػ تبنتيػػا ابرػػر ات ابمتنػػددة ابهنسػػيات بػػدأت ف ػرة نقػػؿ ابت نكبكهيػػا

كب ػف بػػيس نقليػا بلرػػر ات ابتابنػ بيػػا بػؿ بلرػػر ات كدكؿ أخػرل انيػػا ال تنتبػر نقػػؿ ابت نكبكهيػا عنػػدما
ي ػػكف ابنق ػػؿ اح ػػدل ابر ػػر ات ابتابنػ ػ بي ػػا ،ك ػػاف ابي ػػدؼ م ػػف نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا ى ػػك ح ػػؿ ابمرػ ػ الت

االثتصػػادي ابتنمكيػ كتقليػػؿ ابفهػػكة بينيػػا كبػػيف ابػػدكؿ ابمتقدمػ  ،صػػحيح أف نقػػؿ ابت نكبكهيػػا بػػدا ظيػػكره
بلدكؿ ابنامي كب ف بيس فقط يسػتيدؼ ابػدكؿ ابناميػ بػؿ أيضػا يتنػدل ذبػؾ حتػى بلػدكؿ ابمتقدمػ ماب ػ

ابت نكبكهيػػا  ،الف عمليػ ابنقػػؿ ت سػػب أىميػ اسػػتراتيهي ب ػػال ابطػرفيف ،أمػػا بابنسػػب بلػػدكؿ ابناميػ فػػاف

ىدفيا أنيا ي سبيا حاه بلتنمي أما ابدكؿ ابمتقدم فأنيا تزيدىا تقدما كرث

عمط ب عثا ي :عتع ف عتش عي عع ت ل عتك ع ج
نهد أف ابمررع ابفلسطين كض تنريؼ عاـ بنقػد ابمنرفػ ابحديثػ " نقػؿ ابت نكبكهيػا " ك ػذبؾ

فنؿ ابمررع ابمصرم مسبقان بكض تنريؼ عاـ بنقد نقؿ ابت نكبكهيا كدائمان ابمررع ابمصرم أسبؽ فػ

صػػياغ ابقػكانيف  ،كبػػذبؾ نػػرل فػ ىػػذا ابتػػدخؿ مػػف ثبػػؿ ابمرػػرع أىميػ عظيمػػو علػػى ىػػذا ابنقػػد كنػػو

( )1ضرغاـ اظـ  ،مره سابؽ  ،ص26
17

مدرؾ كمتيقف تمامان مف أىميػ ىػذا ابنقػد علػى ابتنميػ االثتصػادي فػ فلسػطيف كنػو سػبب مػف أسػباب
ابتنمي ب ثيػر مػف ابػدكؿ ابناميػ  ،كبػذبؾ ال نسػتغرب مػف تػدخؿ ابمرػرع بكضػ تنريػؼ بمثػؿ ىػذا ابنقػد،

كذبؾ ف نص ابمادة  78مػف ثػانكف ابتهػارة ابفلسػطين كنػص ابمػادة  73تهػارم مصػرم كتنريػؼ نقػؿ

ابت نكبكهيا مف ثبؿ ابمررع يحسـ أم خالؼ بثكر برأف ذبؾ.

كثػػد نصػػت ابمػػادة  78مػػف ثػػانكف ابتهػػارة ابفلسػػطين علػػى " عقػػد نقػػؿ ابمنرف ػ ابحديث ػ اتفػػاؽ
يتنيػػد بمقتضػػاه ابمػػكرد أف ينقػػؿ بمقابػػؿ منلكمػػات متطػػكرة ابػػى ابمسػػتكرد كالسػػتخداميا ف ػ طريق ػ فني ػ

خاص ػ إلنتػػاج سػػلن منين ػ أك تطكيرىػػا أك بتر يػػب أك بترػػغيؿ االت أك أهي ػزة أك بتقػػديـ خػػدمات ،كال
ينتبر نقالن بلمنرف ابحديث مهرد بي أك ابرراء أك ابتأهير أك استئهار ابسل كال بي ابنالمات ابتهاري

أك ااسػػماء ابتهاري ػ أك ابتػػرخيص باسػػتنمابيا اال إذا كرد ذبػػؾ هػػزء مػػف عقػػد نقػػؿ ابمنرف ػ ابحديث ػ أك
اف مرتبط بو ارتباطان ال يقبؿ ابتهزئ ".

نهػد أف ابمرػرع ابفلسػطين ثػػد ثطػ أم خػالؼ برػػأف ىػذا ابتنريػؼ كنػػو فصػؿ تفصػيالن هزئيػان

دثيقان بنقد ابمنرف ابحديث كعرؼ ما يند نقالن بلمنرف ابحديث كما ال ينػد نقػالن ،كنصػت ابمػادة  73مػف

ابقػػانكف ابتهػػارم ابمصػػرم "  -1عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا اتفػػاؽ يتنيػػد بمقتضػػاه " مػػكرد ابت نكبكهيػػا " بػػأف
ينقؿ بمقابؿ منلكمات فني ابى " مستكرد ابت نكبكهيا " الستخداميا ف طريق فني خاصػ إلنتػاج سػلن

منين ػ أك تطكيرىػػا أك بتر يػػب أك ترػػغيؿ االت أك أهي ػزة أك بتقػػديـ خػػدمات ،كال ينتبػػر نق ػالن بلت نكبكهيػػا

مهػػرد بيػ ػ أك ر ػراء أك ت ػػأهير أك اس ػػتئهار ابسػػل كال بيػ ػ ابنالم ػػات ابتهاري ػ أك ااس ػػماء ابتهاريػػ أك

ابترخيص باستنمابيا اال اذا كرد ذبؾ هزء مف عقد نقؿ ابت نكبكهيا أك اف مرتبطان بو "

نهد أف ال ابنصيف ابسابقيف فلسطين كمصرم متقاربيف بحد ما كما يفرثيما سكا مسمى ابنقد

فقط ،كبذبؾ يتضح مف نصكص ابمكاد أف ابتنريؼ انصب على أثار ابنقد باعتباره نقالن بلمنارؼ ابفني

بيف ابمتلق كابمكرد  ،كىذا ما يبينو ابنص ابسابؽ بقكبو " ....اتفاؽ يتنيد بمقتضػاه " مػكرد ابت نكبكهيػا

" بأف ينقؿ بمقابؿ منلكمػات فنيػ ابػى " مسػتكرد ابت نكبكهيػا " " ....إذا أسػاس ابنقػد ي ػكف فػ ابننصػر

ابمننػػكم ابػػذم يتمثػػؿ فػ ابمنرفػ ابفنيػ كابخػػدمات ابفنيػ كبػػيس ابننصػػر ابمػػادم ،بػػذبؾ ابمرػػرع اسػػتبند
ف رة اببي أك ابرراء أك ابتػأهير ،إذا ابمرػرع اسػتبند اارػياء ابماديػ كب ػف ال يمنػ أف يصػطحب ابرػ
ابمننكم هانب مادم ف ىذه ابحاب ال تمن عنيا مسمى نقؿ ابت نكبكهيا.
نهد أف ابمررع ابفلسطين

()1

اف صائبان فيما أخذ بو حينما بـ يستبند حػاالت اببيػ أك ابرػراء أك

ابترخيص أك االسػتئهار علػى اطالثيػا ،حيػث اعتبرىػا مػف ثبيػؿ نقػؿ بلت نكبكهيػا إذا ػاف كركدىػا هػزء

( )1منير كممدكح ابهنبيي  ،ابنقكد ابتهاري  ،دار ابف ر ابنرب  ،2000 ،ص9
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متصؿ بابمنرف ابفني اتصاالن ال يقبؿ ابتهزئ أك منفصالن عنو كب ف ال ينمؿ أك يستنمؿ مف دكنو فانو

يند مف ثبيؿ ابنقؿ ابت نكبكه .

ع ت ل عتك ع ج ا

عمط ب عثاعث :صائ
تمه ت:

بنقد نقػؿ ابت نكبكهيػا ابنديػد مػف ابخصػائص ابتػ تميػزه عػف بػاث ابنقػكد ،ك ػذبؾ ب ػؿ عقػد مػا

يميػزه عػف االخػػر كب ػف عقػػد نقػؿ ابت نكبكهيػا بديػػو مميػزات بمػػا يهنلػو ينفػرد عػػف غيػره مػػف ابنقػكد ،كىػػك
أصبح مف ابنقكد ابمسماة ابػذم أفػرد بػو ابمرػرع تنظيمػو ابخػاص فػ ابقػانكف غيػره مػف ابنقػكد ابمسػماة

ااخرل ،ب نو يختلؼ ليان عف خصائص ابنقكد ااخرل كمػف خصػائص عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا أنػو عقػد
مناكضػات ،محلػػو ابمنرفػ ابفنيػ ابحديثػ  ،ملػػزـ بهػػانبيف ،عقػد رػ ل كسػػكؼ نتحػػدث عػػف ػػؿ خاصػػي

مف ىذه ابخصائص:
أ -ع ت ل عتك ع ج ا ع ت شك ي:
تػػنص ابم ػػادة  78م ػػف ث ػػانكف ابتهػػارة ابفلس ػػطين عل ػػى (-1يه ػػب أف ي ػػكف عق ػػد نق ػػؿ ابمنرفػ ػ

ابحديثػ م تكبػان كاال ػػاف بػػاطالن-2 .يهػػب أف يرػػتمؿ ابنقػػد علػػى بيػػاف ابنناصػػر ابمنرفػ كتكابنيػػا ابتػ

تنقؿ ابى ابمستكرد ،كيهكز أف يرد ذ ر ىذا اببياف مصػحكبان بد ارسػات ابهػدكل كابتنليمػات كابتصػميمات
كابرسػػكمات ابيندسػػي كابخ ػرائط كابصػػكر كب ػرام ابحاسػػكب كغيرىػػا مػػف ابكثػػائؽ ابمكضػػح بلمنرف ػ ف ػ

مالحؽ ترفؽ بابنقد كتنتبر هزءان منو).
إذا نهد أف ابنص ابفلسطين يرترط أف ي كف عقد نقؿ ابمنرف ابحديث م تكبان كاال كث باطالن،

كبابتاب تنتبر اب تاب ر ف اننقاد كبيس اثبات فقط ،كبابتػاب يسػرم ىػذا ابح ػـ علػى ػؿ بيػ أك ايهػار

بلنالمػػات ابتهاري ػ أك ااسػػماء ابتهاريػ  ،متػػى ػػاف هػػزءان مػػف عقػػد نقػػؿ ابمنرفػ ابحديث ػ أك مرتبط ػان بػػو

ارتباطان كثيقان ال يقبؿ ابتهزئ .

()1

كنهد أف ابمررع ابمصرم أنػو ارػترط اب تابػ فػ عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا كاعتبػره بػاطالن فػ حػاؿ

عدـ اب تاب كأف ىذا ابررط ابر ل ر ف اننقاد كأنو يسرم على عقد اببي أك ايهار ابنالمػات ابتهاريػ

أك ااسماء ابتهاري متى اف هزءا مف عملي نقؿ ابت نكبكهيػا أك مػرتبط بػو كافتػرض ابمرػرع ابمصػرم

( )1أ .د حم ػػدم ب ػػاركد ،ابنق ػػكد ابتهاريػ ػ  ،ابطبنػ ػ ابثانيػ ػ  ، 2010 ،غػ ػزة ،ص  /106أنظ ػػر أيض ػػا ،س ػػمير برى ػػاف  ،عق ػػد نق ػػؿ
ابت نكبكهيا ف ابقانكف ابتهارم ابهديد ،ابمؤتمر ابنلم ابثان بلفانكننيف ابمصرييف ،ابقاىرة ، 2000 ،ص9
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أف ااص ػػؿ أف ي ػػرد بي ػػاف ابنناص ػػر ابمنرفػ ػ فػ ػ أص ػػؿ ابنق ػػد كب ػػف العتب ػػارات عمليػ ػ ككاض ػػح أه ػػاز
ابمررع ابمصرم أف ترد عناصر ابمنرف كتكابنيا ف مالحؽ تابن بنقد نقؿ ابت نكبكهيا.

()1

كابمنلػػكـ أف اب تابػ ترػػترط مػػف أهػػؿ االثبػػات كب ػػف ابمرػػرع فػ ىػػذه ابحابػ خػػرج عػػف ابقكاعػػد

ابنامػ كىػ ابقاضػػي بهػكاز إثبػػات ابنقػػكد ،كابمنػػامالت ابهاريػ ب ػػؿ طػػرؽ ابثبػػات ،كب ػػف ابمرػػرع أفػػرد
بيذا ابنقد ابتمييز عف غيره مف ابنقكد بما بو مف أىمي خاصي  ،كغير ذبؾ رغب ابمررع فػ حسػـ أم

خالؼ أك نزاع نارػئ عػف ىػذا ابنقػد ،بػذبؾ هنػؿ اب تابػ ر ػف اننقػاد بمننػى اذا بػـ يتػكافر اب تابػ بطػؿ

ابنقػػد بػػنص ابقػػانكف ،الف ىنػػا االرػػتراط مػػف اامػػكر ابمسػػلـ بيػػا ابتػ تسػػتكهبيا طبينػ ابنقػػد كنػػو عقػػد
ذات أىميػ خاص ػ بمػػا فيػػو مػػف تنمي ػ اثتصػػادي ىامػ بلدكب ػ ابمتلقيػ بلت نكبكهيػػا  ،بػػذبؾ ابمرػػرع أفػػرد

أىمي خاص بمثؿ ىذا ابنقد بيتـ إح اـ ابرثاب على ىذه ابنقكد ،ما أف نقؿ ابت نكبكهيػا ابػى ابمسػتكرد
كتم ينو مف ابسيطرة علييا يستكهب افراغيا ف مستندات م تكب  ،بذبؾ ثضت ابفقػرة ابثانيػ مػف ابمػادة

 79كما يقابليا تهارم مصرم ف ابمادة  74بكهكب ارتماؿ عقد ابمنرف ابحديث " ابت نكبكهيا " على

بيػػاف عناصػػر ابمنرفػ كتكابنيػػا ابتػ تنقػػؿ ابػػى ابمسػػتكرد ،مػػا يهػػكز أف يػػرد ذ ػػر ىػػذا اببيػػاف مصػػحكبان
بدراسات ابهدكل كابرسكمات ابيندسي كابصكر كبرام ابحاسكب كغيرىا مف ابكثائؽ

()2

ب -ع ت ل عتك ع ج ا ع ت م ل عجا ب :
نصػت ابمػػادة سػػابق ابػذ ر رثػػـ  78تهػػارم فلسػطين " .....بأنػػو اتفػػاؽ يتنيػد بمقتضػػاه " مػػكرد

ابت نكبكهيا " بأنو ينقػؿ بمقابػؿ منلكمػات فنيػ ابػى "مسػتكرد ابت نكبكهيػا" كمػا يقابليػا تهػارم مصػرم فػ

ابمػػادة  73فمػػف خػػالؿ ىػػذا ابػػنص يتضػػح أف عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا عقػػد ملػػزـ بهػػانبيف كابتػ تنرػ منػػذ
بحظ ابراميا ابتزامات متقابل فػ ذمػ

ػال ابطػرفيف ابمتناثػديف كىمػا " ابمػكرد كابمسػتكرد " فل ػؿ منيمػا

ابتزامات متقابل فابمكرد ملتزـ بتكريد ابت نكبكهيا ابى ابمستكرد بمقابؿ أيان ػاف ابمقابػؿ ابمتفػؽ عليػو كأف
يس ػػلمو فػ ػ ابمكع ػػد ابمتف ػػؽ علي ػػو كفػ ػ ابم ػػاف ابمتف ػػؽ علي ػػو ك ػػذبؾ عل ػػى ابمس ػػتكرد ابتػ ػ ازـ ب ػػأف يس ػػتلـ

ابت نكبكهي ػػا فػ ػ ابمكع ػػد كفػ ػ ابم ػػاف ابمتف ػػؽ علي ػػو كأف ي ػػدف ابمقاب ػػؿ بلم ػػكرد م ػػا ى ػػك مر ػػترط علي ػػو،
فابت ازمػػات ػػؿ منيمػػا تنتبػػر سػػببان بالبت ازمػػات ابمتناثػػد االخػػر ،كبابتػػاب اذا بطػػؿ ابت ػزاـ أحػػد ابط ػرفيف أك
انقضػى ام سػبب مػف ااسػباب بطػؿ ابتػزاـ االخػر كاذا امتنػ أحػدىما عػف تنفيػذ ابتزاماتػو هػاز بلطػرؼ
االخػر أف يتمسػػؾ بابػدف بنػػدـ ابتنفيػػذ أك يطلػب فسػ ابنقػػد ،كيترتػب علػػى ابتقابػػؿ بػيف ىػػذه االبت ازمػػات

كأف ي كف ب ؿ منيما محؿ متميز عف محؿ ابتزامات ابطرؼ االخر(.)3

( )1أ .منير كممدكح ابهنبيي  ،مره سابؽ ،ص33

( )2حمدم باركد ،مره سابؽ " ابنقكد ابتهاري  ،ص107

( )3ياسر ابسبناكم أ .صكف عبد اب ريـ ،ابطبين ابقانكني بنقد نقؿ ابت نكبكهيا  ،ابرافديف بلحقكؽ ،2006،ص66-65
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 ع ت ل عتك ع ج ا م ه عمع ف عف :نهد أنو مف اببديي ف ابراـ ابنقػد أف يػتـ إب ارمػو علػى رػ منػيف أك محػؿ ىػذا ابنقػد فػأف مػف

أر ػاف ابنقػػد أف ي ػػكف ىنػػاؾ محػػؿ منلػػكـ كمنػػيف أك ثابػػؿ بلتنيػػيف كأف ي ػػكف مكهػػكدان أك مم ػػف ابكهػػكد،
فػػاذا بػػـ يتػكافر أيػان مػػف ىػؤالء أبطػػؿ ابنقػػد النػػو ال يبػػرـ عقػػد علػػى عػػدـ ،كبابتػػاب البػػد أف يبػػرـ عقػػد نقػػؿ
ابت نكبكهيػػا علػػى محػػؿ كىػػك" مػػا يتنيػػد أحػػدىما بنقلػػو ابػػى االخػػر " كابمحػػؿ ف ػ ابنقػػكد برػ ؿ عػػاـ ى ػ

إحػػدل أر ػػاف ابنقػػد ،اذا يرػػترط فيػػو أف ي ػػكف مكهػػكدان أك مم ػػف ابكهػػكد أك منين ػان أك ثابػػؿ بلتنيػػيف مػػا
سػػبؽ كأف ذ رنػػا ،كتمثػػؿ ابت نكبكهي ػػا ابمنقكب ػ " حػػؽ ابمنرف ػ " االبتػػزاـ ابرئيس ػ ابػػذم تتهػػو ابي ػػو إرادة
ااطراؼ ،بقصد تحديد ابمفيكـ ابقانكن بلمنرف ابفني  ،كالبد مف اإلرارة ابى أف ىذا ابمفيػكـ بػـ يسػتقر

ف ػ ػ ابف ػ ػػر ابقػ ػػانكن حتػ ػػى االف ،بػ ػػذبؾ كاىمي ػ ػ ابمكضػ ػػكع سػ ػػكؼ نتحػ ػػدث عػ ػػف مػ ػػدبكؿ حػ ػػؽ ابمنرف ػ ػ
كخصائص ىذا ابحؽ كفقأ بالت :
عمع ف :

أ ال :متع ل

سبؽ كأف ذ رنا تنريفات بمننى لم ت نكبكهيا سكاء ابتنريػؼ ابلغػكم أك االثتصػادم كهمنػييـ
ال ينتب ػػركف تنريفػ ػان ثانكنيػ ػان ب لمػ ػ ت نكبكهي ػػا كال ينب ػػر ع ػػف أم منن ػػى ث ػػانكن بي ػػذه اب لمػ ػ كتن ػػددت
ابتنريفػػات بيػػذه اب لمػ علػػى إعطػػاء كصػػؼ ثػػانكن ب لمػ ت نكبكهيػػا مثػػؿ ( ،)know- howكبابتػػاب

تنػددت ابتنريفػات االصػطالحي ب لمػ ابت نكبكهيػا بػيس علػى صػنيد ابػدكؿ بػؿ نهػدىا تتنػدد فػ ابدكبػ

ابكاحدة ،بذبؾ يهب أف نرل كهي نظر ؿ مف ابفقو كابقضػاء فػ ىػذا ااسػاس ابػذم سػبؽ كأف تحػدثنا

كخرهنا بنتيه أف ابقضاء ي اد أف ي ػكف مهػرد ػرر مػا أخػذ بػو ابفقػو كبػـ يغيػر رػ ء أك نتيهػ هديػدة
كبذبؾ سكؼ ننرض بصكرة ثصيرة ما سبؽ ذ ره.
عتع ف عف هي:
ػػاف ابفقػػو اامري ػ ااسػػبؽ ف ػ تنريػػؼ حػػؽ ابمنرف ػ بنبػػارة "  "know – howكمنناتيػػا
باختصار (ى عبارة عف مهمكع مف االختراعات أك اإلهراءات كابرسكمات غير ثابل بلحصكؿ على

براءة االختراع)

أمػػا عػػف مكثػػؼ ابفقػػو ابفرنس ػ كىػػك ابمقابػػؿ بتنريػػؼ ( )know – howكابػػذم يتمثػػؿ ف ػ
(–faira

 )savoirكعرفي ػػا بأنيػػا (مهمكعػ ػ ابمنلكمػػات أك ابمن ػػارؼ غيػػر ابمحميػ ػ بب ػراءة االختػػراع

كابمستنمل ف ابصناع ).

()1

( )1د .ضرغاـ اظـ  ،مره سابؽ  ،ص 58-55
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أمػػا ابفقػػو ابمصػػرم نتحػػدث عػػف ابػػد تكر محسػػف رػػفيؽ كابػػذم عرفيػػا (بأنيػػا مهمكعػ منلكمػػات

تتنلؽ ب يفي تطبيػؽ نظريػ علميػ أك اختػراع أم أنيػا ابهانػب ابتطبيقػ بلنلػـ) كعرفيػا ابػد تكر صػالح
ابػػديف ابنػػاى بأنيػػا ( ػػؿ مناكمػ ػ أك خب ػرة م تسػػب س ػكاء اتصػػلت ببػػراءة اخت ػراع أك بػػـ تتصػػؿ  ،ف ػػاف

االسػػتغالؿ ابصػػناع ينبغػ بػػو ابمزيػػد مػػف ابتقنيػ كابخبػرة كابميػػارة) كمػػف هيتنػػا نػػرل أف ػػؿ ابتنريفػػات
مترابي كبيس ىناؾ أم اختالؼ فهمينيـ يندرهكف تحت تطبيؽ ابنظري بتخرج بر مادم.

1

م قف ع ساء:
ابقضائ

باب ػػاد يكهػػد بنػػض االح ػػاـ ابقضػػائي ابت ػ تحػػدد مفيػػكـ (ابمنرف ػ ابفني ػ ) كب ػػف أىمي ػ اب ػرأم
اف ال بد مف اببحث فمثالن فف ح ـ صادر بمح م استئناؼ ( )dohaiاالمري ي اسػتخدمت

عبارة ( )know-howبمننػى ابتطبيػؽ كابترػغيؿ كفػ ح ػـ بػنفس ابمح مػ هػاءت تقػكـ علػى مهمكعػ
مػػف ابمنلكمػػات ابفني ػ ابس ػري عػػف تطبيػػؽ أسػػلكب منػػيف كأف ىػػذه ابمنلكمػػات بيس ػت مػػف رػػأف ابتقني ػ

ابصػػناعي ابرػػائن  ،كخالص ػ مػػا ذ ػره اب اتػػب ثػػاـ بكض ػ تنريػػؼ بػػو كىػػك ابتػػاب (أنيػػا عبػػارة عػػف
منلكمػػات س ػري تسػػتنمؿ ف ػ مهػػاؿ ابصػػناع بكض ػ ابف ػرة مكض ػ ابتطبيػػؽ ،كىنػػا نهػػد أف اب اتػػب بػػـ
يض هديد بؿ ابن س ى نفس ما تـ ذ ره ف عبارة ( )know- howكى منناه تطبيؽ ابخطط

عمع ف عف

صائ

تتميػػز ابمنرفػ ابفنيػ بنػػدد مػػف ابخصػػائص تميزىػػا عػػف غيرىػػا مػػف ابمنػػارؼ كحيػػث أنيػػا تتميػػز
عف غيرىا بابسري كابهدة كأنيا ثابل بلتداكؿ كتتميز بابطاب ابفن بيذه ابمنرف :
أ الً  :ع

:
تنتبر ابسري محؿ ابحماي ابقانكنيػ كىػ مػف أىػـ ابخصػائص بلمنرفػ ابفنيػ خاصػي ابسػري ،

فأم حؽ خالفان بالختراع كابػذم بػـ يػتـ حمايتػو ببػراءة االختػراع فيػك غيػر مرػمكؿ بحمايػ ثانكنيػ سػكاء
على ابمستكل ابكطن كابدكب  ،كبذبؾ تند ىذه ابسري محؿ ىذه ابحماي ف مهاؿ ابمنرف ابفني .

()2

ما أف ابمنرف ابفني مت كنو مف مهمكع عناصر سري ال ينلميا سكل صاحب ىػذه ابمنرفػ
سكاء ف مهمليا أك ف هزء منيا فأنيا تنط عندئذ بيذه ابت نكبكهيا ثيمتيا االثتصػادي ،كبابتػاب مػف

يملػػؾ ىػػذه ابمنرفػ ي ػػكف بػػو حػػؽ االسػػتئثار بيػػا بكحػػده بمقػػدار مػػا يمتنػ علػػى االخػريف االطػػالع علييػػا
كبيذا ت كف ابسري اما مطلق أك نسػبي أم ال ت ػكف فػ اسػتخدامات أخػرل مػف نفػس ابصػناع

()3

كثػد

تنت تهارب كأبحاث مف رأنيا ابكصكؿ ابى نفس ىذه ابمنرف حتى كبك انت ثريب منيػا ابػى حػد مػا،
1

ضرغام كاظم  ،مرجع سابق ،ص .85

( )2ضرغاـ اظـ  ،مره سابؽ  ،ص64-59
( )3نداء ابمكب  ،مره سابؽ  ،ص52
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ب ػػذبؾ فابسػ ػري بيس ػػت مطلقػ ػ بحي ػػث يبق ػػى بلمنرفػ ػ ابفنيػ ػ طابني ػػا ابس ػػرم ،كطابم ػػا بقي ػػت غي ػػر متاحػ ػ

بمر ػػركعات منافسػ ػ تنم ػػؿ فػ ػ نف ػػس ابمه ػػاؿ أك نف ػػس ابص ػػناع  ،كم ػػف ىن ػػا نه ػػد أف فػ ػ عق ػػكد نق ػػؿ
ابت نكبكهيػػا خاصػػي ابمػػدة بحيػػث تأخػػذ ىػػذه ابنقػػكد اب ثيػػر مػػف ابكثػػت مػػف أهػػؿ اإله ػراءات كابتػػدابير

االحت ارزي بلحفاظ على سري ىذه ابمنرف ككهكد مرحل تسبؽ ابراـ ابنقد تسػمى بمرحلػ ابتفػاكض فيػذه

ابمرحلػ تنػػد مرحلػ ميمػ انيػػا تبػيف مػػدل ثابليػ ىػػذه ابمنرفػ بالنتقػاؿ مػػف عدمػػو كابحفػػاظ علػػى سػري
ابمنرف

()1

ثا اً :ع ت ث
إف خاصػػي ابحداث ػ أك ابهػػدة ابت ػ تمتػػاز بيػػا ابمنرف ػ ابفني ػ ثائم ػ علػػى عناصػػر مكهػػكدة م ػ
إضػػاف تحسػػينات عمليػ أك تفصػػيلي تػػدخؿ فػ صػػناع محػػددة

()2

مػػا أنيػػا تػرتبط بف ػرة ابسػري كتلحػػؽ

بيػػا ،كيقص ػػد بننص ػػر ابهػػدة اب ػػذم يه ػػب أف تمت ػػاز بػػو ابمنرفػػ ابفنيػػ أني ػػا غيػػر منركفػ ػ فػ ػ ابمه ػػاؿ
ابصػػناع بر ػ ؿ عػػاـ كىػػذا ال ينن ػ أنػػو مسػػتحدث  ،كنهػػد أف ابقيم ػ ابحقيقي ػ بلمنرف ػ ابفني ػ ت مػػف ف ػ

ابسري كابهدة

()3

كمنيار ابتهديد ف ابمنرف ابفني نهده منيار ذات  ،بحيػث يقػاس بمسػتكل ابت نكبكهيػا

ابمكهكدة ف ابمرركعات ااخرل ،كخاصي ابهدة إما أف ت كف نسبي بمننى أنيا ال ت كف هديدة سػبؽ

كأف ان ػػت بمر ػػركعات أخ ػػرل كأم ػػا أف ت ػػكف مطلقػ ػ كى ػػذه ال ت ػػكف اال ب ػػاالختراع

()4

غي ػػر أف اتفاثيػ ػ

ابهكان ػػب ابمتص ػػل بابته ػػارة م ػػف حق ػػكؽ ابمل يػ ػ ابف ريػ ػ (تػ ػريبس) تق ػػرر اببػ ػراءة بحق ػػكؽ ابمل يػ ػ عل ػػى
االختراعات كيرترط االتفاؽ عند تسهيؿ براءة االختراع ما يأت :

أف ي كف هديدان كأف ي كف خطػكة ابت اريػ كأف ي ػكف ثػابالن بالسػتغالؿ ابصػناع  ،كبابتػاب نهػد

اتفاثي تريبس ارترطت ابهدة

()5

ثاعثاً :عطابع عمع ي ع مع ف عف :
ابمنرف ابفني أيان انت م كناتيا في أرياء غير مادي عبارة عف مهمكع منػارؼ كمنلكمػات

في ف رة ت كنت مف منلكمات كمنارؼ ،كب ف تهسدت فيما بند بر مادم كب ف ف رنيا منرفػ فنيػو

فيػ رػ غيػػر مػػاد ،كب ػػف يهػػب اال نخلػػط مػػا بػػيف ابمنرفػ ابفنيػ كبػػيف ابنناصػػر ابماديػ ابتػ تتهسػػد
فييػػا ،خاص ػ ف ػ مهػػاؿ ب ػراءة االخت ػراع ابمحمي ػ بكاسػػط ابقػػانكف (ابحماي ػ ابقانكني ػ بلمنرف ػ ابفني ػ )
فابمنػارؼ ابت نكبكهيػ ابنظريػ ابتػ ترػ ؿ أحػد م كنػات ابمنرفػ ابفنيػ تتهسػد فػ كثػائؽ متنكعػ كىػ

( )1ياسر ابقضاة  ،مره سابؽ  ،ص 42
( )2نداء ابمكب  ،مره سابؽ  ،ص53

( )3ضرغاـ اظـ  ،مره سابؽ ص65

( )4ياسر ابسبناكم ك صكف ابذنكف  ،مره سابؽ  ،ص70

( )5دبيؿ االعماؿ ف اتفاثي منظم ابتهارة ابنابمي  ،أمان اب كمنكبث  ،مر ز ابتهارة ابدكبي " االكن تاد " ،ـ ت ع  ،ص324
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عبػػارة عػػف (رسػػكمات – تصػػميمات -خ ػرائط -ث ػكائـ ابترػػغيؿ )...كغيرىػػا مػػف كثػػائؽ متصػػل بابمنرف ػ
ابفني ال تحصر كىذه أرياء مادي كم ذبؾ تتمتػ بحمايػ ثانكنيػ

بابمنرف ابفني .
بعاً :قاب

()1

عمع ف عف

كنيػا مػف ااهػزاء ابماديػ ابمرتبطػ

ع تت ل

ابمنرف ابفني تتميز بانيا ثابل بلتداكؿ بابطرؽ ابتناثديػ ابمختلفػ

كنيػا تمثػؿ ثيميػ اثتصػادي

تقػػدر بمػػاؿ كاسػػتخداماتيا ف ػ ابتنػػامالت ابتهاري ػ في ػ تنػػد احػػدل ابنقػػكد ابتهاري ػ ابدكبي ػ ف ػ ابغابػػب
االعـ  ،كابمنرف ابفني غير مرتبطػ بحامػؿ ابمنرفػ فػاذا انػت مرتبطػ بحامػؿ ابمنرفػ فأنيػا ال تنتبػر
ثابل ػ بلتػػداكؿ الف ابرػػخص ال يقبػػؿ ابتػػداكؿ كال يم ػػف أف ينتقػػؿ بمقابػػؿ الف طبين ػ االنسػػاف ال مقابػػؿ

مادم بو كب ف نقصد ىنا ابمنرف ابمهردة عف حامليا.

()2

ك ػػكف أف ابمنرفػ ابفنيػ مػػاؿ منقػػكؿ كال يم ػػف أف يتصػػكر أف ي ػػكف عقػػا انر كغيػػر ذبػػؾ أنيػػا بيػػا

ثيمي اثتصادي اثتصادي تهاري كثابليتيا بلتداكؿ مثليا مثؿ أم ماؿ منقكؿ مػ االحتفػاظ بيػذا ابترػبيو
انيا تختلؼ عف باث ابنقكد ،كيرل اببنض أف ثابلي ابمنرف ابفني بلتداكؿ ى ابت تميزىا عف ابسر
()3

ابصناع حيث أف ابسر ابصناع ال تتداكؿ كب ف ف حدكد ضيق هدان
ث -ع ت ل عتك ع ج ا ع ت معا س

كبػ ػػابرهكع ابػ ػػى خص ػ ػػائص عقػ ػػد نقػ ػػؿ ابت نكبكهي ػ ػػا اعتبػ ػػار عقػ ػػد نق ػ ػػؿ ابت نكبكهي ػ ػا مػ ػػف عق ػ ػػكد

ابمناكضات ىك مػف اامػكر اببدييػ

ػكف ىػذا ابنقػد مػف ابنقػكد ابتهاريػ  ،كبمػا أنػو مػف ابنقػكد ابتهاريػ

فمػػف ابطبين ػ أف ي ػػكف ىنػػاؾ مقابػػؿ بمػػا ينطػػى كعكض ػان يق ػ علػػى عػػاتؽ ػػؿ مػػف طرف ػ ىػػذا ابنقػػد ،
بمننػػى يقػ علػػى عػػاتؽ ابمػكرد ابتػزاـ بنقػػؿ محػػؿ ابت نكبكهيػػا كهميػ عناصػػرىا كملحقاتيػػا ابمتفػػؽ علييػػا
كعلى ابمستكرد أف يدف ابمقابؿ ابمتفؽ عليو ثمف محؿ ابت نكبكهيػا بلمػكرد  ،ابت ازمػات متقابلػ تقػ علػى

عاتؽ ابطرفيف.

()4

عمط ب ع بع :ص

ع ت ل عتك ع ج ا

ابحاهػ بتبػػادؿ كنقػػؿ ابنلػػـ كابمنلكمػػات ابت نكبكهيػ أحػػد أىػػـ ابطػػرؽ بلتنهيػػؿ بابتقػػدـ كابتنميػ
االهتماعي كاالثتصادي بلدكؿ ابنامي كابدكؿ ابمتقدم  ،اكاف نقؿ ابت نكبكهيا كى محػؿ ابتناثػد تػتـ بػأم
صػػكرة مػػف ابصػػكر ابمتنػػارؼ علييػػا فػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،فينػػاؾ صػػكر عقديػ متنػػارؼ علييػػا فػ نقػػؿ
( )1حساـ عيسى  ،مره سابؽ  ،ص 130

( )2يكسؼ اال ياب  ،ابنظاـ ابقانكن بنقكد نقؿ ابت نكبكهيا ،1989 ،ص139-138
( )3ياسر ابقضاة ،مره سابؽ ،ص 44

( )4حمدم باركد  ،ابنقكد ابتهاري  ،مره سابؽ  ،ص100
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ابت نكبكهيػػا علػػى ابمسػػتكل ابػػدكب كابمسػػتكل ابػػكطن  ،كتنػػدد صػػكر عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا بصػػف عام ػ

كب ؿ كاحػدة مػف ىػذه ابصػكر مميػزات كعيػكب بصػابح ابدكبػ ابمسػتقبل بلت نكبكهيػا سػكاء انػت دكبػ أـ

مؤسس خاص

رر ()1كتندد صكر عقد نقػؿ ابت نكبكهيػا انمػا ت ػكف بيػدؼ كابيػدؼ منيػا أنيػا تحقػؽ

ابغايػ ابمرهػػكة ب ػػؿ مػػف ىػػذه ابصػػكر ك ػػؿ صػػكره مػػف ىػػذه ابصػػكر بيػػا اسػػتراتيهي منينػػو بطػػرؼ ابػػذم
يسػػتخدميا ،كتظيػػر ىػػذه ابغايػ نتيهػ اسػػتخداـ ت تيػػؾ منػػيف كىػػذه ابغايػ ىػ سػػبب ابنقػػد ،أمػػا بابنسػػب

بسػػبب ابنقػػد في ػ ت ػػكف مػػف م مػػكف عقػػؿ ابطػػرؼ االخػػر كمػػا تحقػػؽ بػػو مصػػلح مػػف ىػػذا ابنقػػد ،اكاف
تباينت صكر عقد نقؿ ابت نكبكهيا فانو يح ميا ضابط كى نقؿ ابمنرف ابفني كى ابت ترد على حػؽ

مػف حقػػكؽ ابمنرفػ ابفنيػ كثػػد نصػػت علييػػا ابمػادة  2/77مػػف ابقػػانكف ابتهػػارم ابفلسػػطين كابتػ تػػنص
على ( ....مػا تسػرم أح ػاـ ىػذا ابفصػؿ علػى ػؿ اتفػاؽ بنقػؿ ابت نكبكهيػا يبػرـ بنقػد مسػتقؿ أك ضػمف

عقد أخر) كما يقابلو ف نص ابمادة  2/72تهارم مصػرم ( ،)2كمػف صػكر عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا (نقػؿ
ابمنرف ػ ابفني ػ – نقػػؿ ابمسػػاعدة ابفني ػ  -كعقػػد ابتػػرخيص ابتهػػارم – كعقػػد تسػػليـ ابمفتػػاح بابيػػد – عقػػد
ابتدريب كابتأىيؿ – كعقد اإلنتاج بابيد –كعقد ابسكؽ بابيد)
 -0ع ت عت

()3

ال تغ ل عتك ع جي

هاءت لم ترخيص مف مصطلح التين كمنناه ابحري أم ابحري بابتصرؼ كابتػ تػدؿ علػى

ر ػػرعي ابتص ػػرؼ ،كبابت ػػاب إف ب ػػـ يكه ػػد ت ػػرخيص باالس ػػتغالؿ فان ػػو يفق ػػد ابح ػػؽ ابق ػػانكن اب ػػذم يخكب ػػو
باالستغالؿ ،كذىب بنض مف ابفقو ابى تنريؼ ابترخيص بتنريؼ مكس كىك(إعطػاء ابحػؽ مػف سػلط

مختصو تملؾ ابحؽ بابتصرؼ بمباررة عمؿ بحيث ال ينتبر مرركعان مف دكف ىذا ابترخيص) ،أمػا فػ

ابفقو ابقانكف ابتهارم ابحديث فقد عرفو بر ؿ مكس كمفصؿ تفصيالن دثيقان كيقصد بػو (إذف مػف طػرؼ

يطلؽ عليو ابمرخص ابحائز ااصػل بلحػؽ رػفاى أك تابػ بمقابػؿ أك بػدكف مقابػؿ صػراحان أك ضػمنان،

بصػػابح طػػرؼ أخػػر يطلػػؽ عليػػو ابمػػرخص بػػو باسػػتغالؿ ابرخصػ ابمملك ػ بػ كؿ كابتػ ترػػمؿ ب ػراءات
االخت ػراع كابنالمػػات ابتهاري ػ كاالسػػماء ابتهاري ػ كحقػػكؽ ابتػػأبيؼ كابمنرف ػ ابفني ػ كابمسػػاعدات ابفني ػ ،

فردي

انت أـ باالرتراؾ م االخريف

()4

كىناؾ تنريفان أخر (ىكا اتفاؽ يمنح بمقتضػاه ابمػرخص إذنػان باسػتغالؿ حػؽ أك أ ثػر مػف حقػكؽ

ابمل ي ػ ابصػػناعي أك حقػػكؽ ابمنرف ػ  ،كذبػػؾ خػػالؿ مػػدة منين ػ ككفق ػان برػػركط كثيػػكد محػػدده ،كذبػػؾ ف ػ
( )1صالح ابديف هماؿ ابديف  ،مره سابؽ  ،ص81
( )2ضرغاـ اظـ ،مره سابؽ  ،ص70

( )3حمدم باركد  ،مره سابؽ ،ص110

( )4صالح ابديف هماؿ ابديف  ،مره سابؽ  ،ص 89-87أنظر أيضا فيد ابمالفػ  ،تسػكي منازعػات عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا  ،دار
ابنيض ،2009 ،ص63
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مهاؿ اإلنتاج ما بك اف مػانح ابتػرخيص نفسػو ىػك ابقػائـ باالسػتغالؿ ،كىنػاؾ تنريػؼ أخػر بأنػو (عقػد

يلتػػزـ بمقتضػػاه صػػاحب مل يػ ف ري ػ بػراءة اختػراع أك عالمػ تهاري ػ أك نمػػكذج صػػناع  ..بػػأف يمػػنح

اخر ابحؽ ف استغالؿ ذبؾ بمدة زمني منينو ،مقابؿ أهر منلكـ).
كنحف مف هانبنا ال نؤيد أم مف ابتنريفات ابسابق

هنػػؿ االذف باالسػػتغالؿ بارػػتراط اب تاب ػ

()1

كنو بػـ يػذ ر أم مػف ىػؤالء ابتنريفػات مػف

ػػر ف اننقػػاد مثلػػو مثػػؿ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كالسػػيما مػػف أف

االستغالؿ ابت نكبكه احدل صكر نقؿ ابت نكبكهيا كبذبؾ اف البد مف ابزامي اب تاب .
كيتضح مف تلؾ ابتنريفات أف عقد االسػتغالؿ ابت نكبػكه ىػكا مػف ثبيػؿ ابنقػكد ابرضػائي مػف
خػػالؿ مػػنح االذف مػػف ثبيػػؿ منرػػأة أهنبيػ بصػػابح منرػػأة كطنيػ باسػػتغالؿ ابحقػػكؽ ابتػ تمل يػػا ابمنرػػأة
ااهنبي بصابح منرأة كطني  ،كذبؾ مقابؿ مبلغ منلكـ أك بدكف مقابؿ كثد ي كف مقابؿ بدؿ منيف بيس

بابضركرة مبلغ مف ابماؿ كمحؿ ابحؽ ي كف اما براءة اختراع غير مستخدم مف ثبؿ أك عالمػ تهاريػ

منينو أك نمكذج صناع منيف ،كيقكـ ابمرخص بمنح اف تلؾ ابحقكؽ كمػا يتصػؿ بيػا ابػى ابمػرخص

بو كب ف ال تصؿ بمرحل ابتنازؿ.

()2

 -9ع ت عم اعت عف
كف ىذه ابصكرة يتنيد صاحب حؽ ابمنرف بتزكيد ابمتلقػ بلمنرفػ ابفنيػ بخبػراء فنيػيف ابػذيف

ال يتكافر عند ابمتلق فيك يحتاج بخبػراء متخصصػيف بػدعـ عمليػ ابمنرفػ ابفنيػ  ،اكام انيػ اسػتغالبيا،
كذبػػؾ لمػػا يحتػػاج بتطبيػػؽ ابت نكبكهيػػا يحتػػاج بلمسػػاعدة بلتػػدريب علييػػا كاسػػتنمابيا

()3

كيػػرل هانػػب مػػف

ابفقػػو أف ابنقػػكد ابت ػ تحتػػكم علػػى مسػػاعدة فني ػ ت ػػكف عقػػكد ذات طبين ػ مر ب ػ الف طبين ػ عقػػد نقػػؿ

ابمنرف ابفني ال تقتصر على نقؿ ابمنرف فقط بؿ أيضػان يرػمؿ علػى ابمسػاعدة ابفنيػ  ،سػكاء مػف حيػث

االبتزاـ بتكفير ابنماب كابخبراء كتدريب ابنماب أك ابقياـ بتر يب اآلالت

()4

 -4ع ت عتت ب عتأ ل
ىك عقد يتنيػد بمقتضػاه يمصػدر ابت نكبكهيػا (صػاحب حػؽ ابمنرفػ ) بػأبراـ عقػد تأىيػؿ كتػدريب
م متلق ابت نكبكهيا ،بمقتضى ىذا ابنقد يتنيد ااكؿ بنقػؿ مهمكعػ مػف ابمنػارؼ ابتقنيػ كابمنلكمػات
ابالزمػ ب ػ يػػتم ف ابطػػاثـ ابفنػ ابمتػػدرب مػػف اسػتنماؿ ابت نكبكهيػػا بصػػكرة فنابػ  ،كيتر ػػز ابيػػدؼ مػػف
ىػػذا ابنقػػد بػػأف يػػتـ هنػػؿ عػػدد مػػف ابمػػكظفيف ف ػ ابرػػر ابتابن ػ بلمتلق ػ بػػأف يهنلػػك ابفنيػػيف ابخاص ػ

()1أرار ابيو د .محمد منصكر  ،ابنقكد ابدكبي  ،دار ابهامن ابهديدة بلنرر ،اإلس ندري  ،2009 ،ص15

( )2محسف رفيؽ  ،نقؿ ابت نكبكهيا ،مر ز اببحكث كابدراسات ابقانكني  ،هامن ابقاىرة ،1984،د،ط ،د ،ف ،ص44
( )3أ.د حمدم باركد  ،مره سابؽ ،ص ،104
( )4فيد ابمالف  ،مره سابؽ ،ص64
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بابمتلق بيذه ابمنرف على ثدر ابالزـ بترغيؿ ىذه ابمنرف كي تسبكف ثدرة ميني منين تم ػف ابمؤسسػ

ابمستفيدة مف ابحصكؿ على ثدرة تقني مستقل  ،كيتخذ ىذا ابنقد عدة أر اؿ فقد ي كف عف طريؽ تقديـ
ابمساعدة ابفني بلم ار ز ابمحلي أك عف طريؽ اعداد برام خاص يقكـ بتنفيذىا مختص

()1

 -4ع ت ل عمع ف عف
كىك ابنكع ابتقليدم بنقد نقؿ ابت نكبكهيا كمحؿ ىذا ابنقد ىك مهػرد نقػؿ ابت نكبكهيػا مػف ابمػكرد

بلمتلق  ،كبذبؾ يت كف ىذا ابنقد بصكرتو اببسيط كى مهرد ابنقؿ  ،كيالحظ على ذبؾ بػأف ابنػكع ىػذا
مػػف ابنقػػكد منترػػر فػ ابػػدكؿ ابمتقدمػ ابتػ تمتلػػؾ ابمػػؤىالت كابقػػدرات كابخبػرات ابتػ تغنييػػا عػػف ابػراـ

ابنقكد ابسابق

()2

 -1ع ت ت

ل عمفتاح باع ت

نرأت ىذا ابنقد ف بداي االمر ف ابكاليات ابمتحدة االمري ي كذبؾ بقياـ ميندس باالتفاؽ م

صاحب منرأة بترييد منرأة امل مت امل بداي مف رسـ ابخريط حتى استالمو هاى انز بلنمػؿ ،ثػـ بنػد

ذبؾ نقلت ىذه ابصيغ فيما بند ابى ابمهاؿ ابصناع

كسيل بتسييؿ عملي بيػ ابمنػدات كابتهييػزات

ابصػػناعي  ،كبػػذبؾ ثيػػؿ أف صػػيغ عقػػد تسػػليـ ابمفتػػاح بابيػػد ظيػػرت ف ػ ابمهػػاؿ ابصػػناع ف ػ اطػػار

ابنالثات بيف دكؿ أكربا ابررثي كاالتحاد ابسكفيت سابقان كتسمى حابيان دكؿ (اب كمنكبث)

()3

عقػػػد تسػ ػػليـ ابمفتػ ػػاح بابيػ ػػد عرفػ ػػو بنػ ػػض ابفقػ ػػو بانػ ػػو(عقػ ػػد بمقتضػ ػػاه يلتػ ػػزـ ابمق ػ ػاكؿ بأعػ ػػداد

ابتصميمات كتكريد اف ابمكاد ابخاـ كابمندات كااهيزة ابالزم بنملي ابترييد مػا يتػكبى ابمقػاكؿ بنػاء
ابمرركع ،اكاعػداده بلترػغيؿ ابتهػارم ،كنقػؿ ابت نكبكهيػا ابالزمػ بػذبؾ مػا يحقػؽ ابغػرض مػف انرػائو

()4

كيسمى ىذا ابنقد ابسابؽ ررحو بابنقد اببسػيط أك ابهزئػ كينػاب علػى ىػذا ابنقػد أنػو إذا ػاف ابمرػترم

ال يستطي ترغيؿ ىذا ابمصن ابذم تـ ترييده على سبيؿ ابمثاؿ ال ينتبر نقالن بلت نكبكهيا انػو بػـ يقػـ
باستغالؿ كاستنماؿ ما تـ ترييده كبذبؾ كهد ما يسمى بنقد تسليـ ابمفتاح ابثقيؿ

()5

كىك عبارة عف عقد

بػػيس ابيػػدؼ منػػو تسػػليـ اببنػػاء امػػؿ مت امػػؿ ،بػػؿ ىنػػاؾ ابت ػزاـ مػػف ثبػػؿ ابمقػػاكؿ أك ابمينػػدس بتػػدريب
ابنماب ابمحلي كتقديـ ابمساعدة بترغيؿ ابمصن  ،كىذه ابصكرة منتررة ف ابدكؿ ابنامي كابمتقدم

( )1صابح ابطيار  ،مره سابؽ 69 ،

( )2أد حمدم باركد  ،مره سابؽ ،ص 104

( )3أنس ابسيد عطي  ،مره سابؽ  ،ص248

( )4أد حمدم باركد ،مره سابؽ  ،ص105-104
( )5صابح ابطيار ،مره سابؽ  ،ص81

( )6فؤاد بف عبد ابلطيؼ ابرميح  ،عقكد ابت نكبكهيا بدكب اببحريف ،1997 ،ص23
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()6

 -6ع ت إل تاج باع ت
عقد اإلنتاج بابيد ىك عبارة عف ابتػزاـ ابمػكرد بترػغيؿ ابمصػن كابنمػؿ علػى اإلنتػاج خػالؿ مػدة

محػػددة بابنقػػد علػػى أف يػػتـ تػػدريب ابنمابػ برػ ؿ يسػػتمر منػػو اإلنتػػاج مػػا بػػك ػػاف أثنػػاء مػػدة ابنقػػد أم

ابنمػػؿ عل ػػى تم ػػي ف ابنمابػ ػ م ػػف اس ػػتيناب كتر ػػغيؿ ابت نكبكهي ػػا كاس ػػتخداميا حت ػػى اإلنت ػػاج ابني ػػائ (،)1

كينتبر عقد اإلنتاج بابيد مف ثبيؿ عقد ابمفتاح ابثقيػؿ كب ػف ابمسػتكل ابثابػث مػف ىػذا ابنقػد كىػ تتمثػؿ

ف ػ ثبػػكؿ ابمنر ػ بكهػػكده ف ػ ابم ػػاف حتػػى يصػػبح االسػػتثمار أك االسػػتغالؿ علػػى يػػد ابطػػاثـ ابمحل ػ

ابمصػػدر فػ تحقيػػؽ
مطابقػان بلمكاصػػفات ابخاصػ فػ ابنقػػد ،كىػػذا ابنػػكع مػػف ابنقػػكد يػػؤدم ابػػى مرػػار ي
ااىداؼ اإلنتاهي بلمصن ( )2كينتبر عقد اإلنتاج بابيد بمثاب حلكؿ بلقصكر ابكارد ف عقد ابمفتاح ف
ابيد ،بحيث تتضمف نقالن فنليان بلت نكبكهيا.

()3

كثد يضاؼ ابى ىذا ابنقد ابتزامان هديدان ابى ابتزامات ابمكرد يتمثػؿ فػ تسػكيؽ ابمنتهػات خػالؿ

مدة ابنقد كتنتبر ىذه اإلضاف بمثاب نكع مف ابتكفير ابراـ عقد هديد كىك عقد ابسكؽ بابيد
 -7ع ت ع

()4

باع ت

ينتبػػر ىػػذا ابنقػػد عقػػد نيػػائ مت امػػؿ خػػاب مػػف ابنيػػكب ابسػػابق كيضػػاؼ ابيػػو هميػ ابمميػزات

ااخرل ف ابنقكد ابسابق كتهنب عيكبيا بيظير بحل هديده كىك عقد ابسكؽ بابيد ،كينرؼ بأنو اتفاؽ
يتنيد بمقتضاه ابمػكرد بد ارسػ كانرػاء ابكحػدة ابصػناعي  ،كتػاميف اإلدارة ابمبدئيػ بلمنرػأة ابصػناعي مػ

االبت ػزاـ بتسػػكيؽ اإلنتػػاج ،كابت ػزاـ ابمػػكرد ىنػػا ابت ػزاـ ببػػذؿ عناي ػ  ،حيػػث ال يسػػتطي ابمػػكرد ضػػماف سػػنر

كحهـ كطلبات ابسكؽ انو مرتبط بحر ابسكؽ كابسكؽ منركؼ بتقلباتو ابيكمي  ،بذبؾ نادر ما ندر ما
يضمف أحد ابتسكيؽ بنسب منين ثابت

()5

( )1فيد ابمالف  ،مره سابؽ ،ص67

( )2صابح ابطيار ،مره سابؽ  ،ص 82

( )3صالح ابديف هماؿ ابديف  ،مره سابؽ  ،ص127
( )4محمد منصكر  ،مره سابؽ  ،ص17
( )5ياسر ابقضاة  ،مره سابؽ  ،ص 48
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عمب ث عثا ي
عجه ت عت ع

عط

إلق م

ع ل عتك ع ج ا

مف يكـ ما أنزؿ اببرر على سطح ابقمر مثؿ ابيكـ عصب مختلؼ تصػرفاتنا ابيامػ  ،انيػا ثػدر

ابمسػػتقبؿ كنقط ػ تحػػكؿ ف ػ ص ػراع ابرػػنكب مػػف ص ػراع علػػى اارض أك ابػػنفط أك ابمػػاء ابػػى ص ػراع
ابحض ػػارات ف ػػرغـ مل يػ ػ ابندي ػػد م ػػف اب ػػدكؿ بلم ػػاؿ اب ػػكفير اال اني ػػا ب ػػـ ت ػػتم ف م ػػف تغي ػػب دكر ابنل ػػـ أك

ابت نكبكهيا ف اثبات ابح ام منيا .
كميما ثيؿ حكؿ أىمي ىذا ابمصطلح يبقى ب ؿ باحث ما يضبطو فػ ىػذا ابسػياؽ كتبػرر ىػذه
ااىمي حقيقػ هيػكد اب ثيػر مػف ابهيػات ابكطنيػ كاإلثليميػ كابدكبيػ ابمختصػ ابتػ ذىبػت ابػى تحليػؿ
كتفنيؿ دكر عملي نقؿ ابت نكبكهيا ف ارتقاء اامـ.

()1

كسن ابدكؿ ابنامي ابى نقؿ ابت نكبكهيا أمر هدير بااىمي كابتبن مف خالؿ نقؿ ابت نكبكهيا
مف ابدكؿ ابمتطكرة ت نكبكهيا بم نكنيا ابداخل كمػا يتكبػد بػدييا مػف ثناعػ بأىميػ ابت نكبكهيػا ،كأىميتػو
ابحاسػػم ابػػذم تضػػطل بػػو ابت نكبكهيػػا ف ػ مختلػػؼ م ارحػػؿ عملي ػ ابتنمي ػ علػػى أسػػاس أف اثت ػراف نقػػؿ
ابت نكبكهيػػا يقلػػؿ مػػف فهػػكة ابتخلػػؼ ابت نكبػػكه عنػػد بنػػض ابػػدكؿ ااثػػؿ ت نكبكهيػػا ،بػػذبؾ ػػاف ابسػػن

ببذؿ ابهيكد ابكطني كاإلثليمي كابدكبي بلتقليؿ مف فهكة نقص ابت نكبكهيا بيف بنض ابدكؿ ااثػؿ منيػا
كابمندكم ت نكبكهيا.

()2

عمط ب
عجه ت عت ع

ل

( مل عمت ت )

أهريػػت اب ثيػػر مػػف ابهيػػكد ابدكبيػ ابمبذكبػ مػػف ثبػػؿ اامػػـ ابمتحػػدة برسػػـ ااطػػر ابقانكنيػ بنقػػؿ

ابت نكبكهيا ،كبنؿ أىـ ىذه ابهيكد تلؾ ابتػ انبػرت بيػا اامػـ ابمتحػدة منػذ عػاـ  1975ـ عنػدما ثػررت
ابهمنيػ ابنامػ بيػػا إحابػ مكضػػكع نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ابػػى مػػؤتمر ابتهػػارة كابتنميػ " اان تػػاد"

unctad

ابتاب بيا ،كى عبارة عف منظم تنن كتيتـ بمصابح ابدكؿ ابنامي حيث تـ إنراء بهن بكض تقنيف

مكحػد بسػلكؾ نقػؿ ابت نكبكهيػا uniform code of conduct for the transfer of technology

( )1د .كفاء مزيد فلحكط ،ابمرا ؿ ابقانكنيػ فػ عقػكد نقػؿ ابت نكبكهيػا ابػى ابػدكؿ ابناميػ  ،منرػكرات ابحلبػ ابحقكثيػ ، 2008 ،
ص7

( )2أ .نائؿ يكنس ابيازه  ،مره سابؽ ،ص1
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 ،كبابفنؿ تـ عرض مرركع ابتقنيف ف مػؤتمر نيركبػ ابمننقػد عػاـ  1976فػ

بيصبح " مرركع مؤتمر ابتهارة كابتنمي ".

()1

ينيػا كاعتمػده ابمػؤتمر

كم ػػف ابهي ػػكد ابمبذكبػ ػ دكبي ػػا فػ ػ ديسػ ػمبر /انكف أكؿ ع ػػاـ  1961ت ػػـ اع ػػالف "م ػػؤتمر اام ػػـ

ابمتحدة بلتنمي " كابذم صدر بناء على ثرار ابهمنيػ ابنامػ ب مػـ ابمتحػدة  ،حيػث طابػب بضػركرة سػد
ابفهكة ابمتزايدة بيف ابدكؿ ابنامي كابدكؿ ابصناعي ابمتقدم كذبؾ عف طريؽ تحقيؽ منػدؿ نمػك ال يقػؿ

عف  %5سنكيا مف اهماب ابنات ابقكم بلدكؿ ابنامي

يدؼ ينبغ ابكصكؿ ابيو خالؿ سنكات ابنقد

 ،ك مػػا أصػػدرت ابهمني ػ ابنام ػ ب مػػـ ابمتحػػدة ث ػ ار ار تػػدعك فيػػو ابس ػ رتير ابنػػاـ ب مػػـ ابمتحػػدة اعػػداد
دراس عف دكر براءات االختراع ف نقؿ ابمنػارؼ ابفنيػ ابػى ابػدكؿ ابناميػ ك ػاف ذبػؾ بنػاء علػى طلػب

مف ابكفد ابب ارزيل .

()2

كبنؿ أبرز ما ثامت بػو االن تػاد فػ مهػاؿ نقػؿ ابت نكبكهيػا ىػك مرػركع ابتقنػيف ابػدكب بلسػلكؾ
ف ػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ابػػذم بػػدا ابنمػػؿ ف ػ  1973كثػػد الثػػت ابمفاكضػػات بػػيف ابػػدكؿ ابنامي ػ مػػف ناحي ػ

كابدكؿ ابصناعي مف ناحي أخػرل خػالؿ اعػداد ىػذا ابمرػركع ابػذم بػـ ي تمػؿ بصػنكبات همػ كفهػكات

رػػديدة بػػيف مصػػابح اب تلتػػيف ،كم ػ ذبػػؾ فقػػدت اىتػػدت ثيػػر مػػف ابػػدكؿ ابناميػ بابمبػػادم ابرئيسػػي ابت ػ
تتبناىا ابمرركع عند اعدادىا بترريناتيا ابكطني ف مهاؿ نقؿ ابت نكبكهيا.

()3

كمػػف ابهيػػكد ابدكبي ػ أيضػػا ابت ػ بػػذبت بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا " اتفاثي ػ بػػاريس"  20م ػارس 1883ـ
بحماي ابمل ي ابصناعي ابت هاءت كاحدة مف مهمكع اتفاثيات متنددة ذات ابصل بحقػكؽ ابمل يػ

ابصناعي على اعتبار بانيا تنتبر محال ببنض عقكد نقؿ ابت نكبكهيا ،نقد ترخيص براءات االختراع،
كثد طاببت ابدكؿ ابنامي بتنديؿ االتفاثيات استنادا بمبدا ابذم هاءت بو اتفاثي ابمناىػدات مػف ضػركرة

تقييػػد أي ػ تسػػكي هديػػده بمصػػلح

ػػؿ ابمننيػػيف ،كبنػػد ابحػػرب ابنابمي ػ ابثاني ػ ظيػػرت محػػاكالت بمن ػ

االحت ػػارات ابدكبي ػ م ػ ميثػػاؽ ىافانػػا بنػػاـ  1946ابػػذم تتسػػنى بػػو ابفرص ػ بكضػػنو مكض ػ ابتطبيػػؽ
كأيضا مف االتفاثيات ابمتنلق بحقكؽ ابمل ي ابصػناعي " اتفاثيػ بػرف" برػأف حمايػ ابمصػنفات اادبيػ

كابفني بناـ  ، 1886كمناىدات ابتناكف ابدكب برأف براءات االختراع كابت أثرت ف كارنطف.

()4

( )1د .هػػالؿ كفػػاء محمػػديف ،االطػػار ابقػػانكن بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ف ػ ظػػؿ ابهيػػكد ابدكبي ػ كاح ػػاـ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا  ،دار ابهامن ػ
ابهديدة بلنرر  ،اإلس ندري  ،2000 ،ص8

( )2أ .نائؿ يكنس ابيازه  ،مره سابؽ  ،ص12-11

( )3د . .ىػػان صػػالح سػػرم ابػػديف ،عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ف ػ ظػػؿ أح ػػاـ ثػػانكف ابتهػػارة ابهديػػد ،م ػ إرػػارة خاص ػ بنقػػكد نقػػؿ
ابت نكبكهيا غير مرمكب بحماي براءات االختراع  ،ابقاىرة ، 2001،ص12-11

( )4د .كفاء فلحكط ،مره سابؽ  ،ص26-25
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كفػ تمػػكز /يكبيػػك عػػاـ  1962ػػاف " مػػؤتمر ابقػػاىرة بلػػدكؿ ابناميػ " أكؿ تهمػ مػػف ىػػذا ابنػػكع

بلػػدكؿ ابناميػ  ،حيػػث تبنػػى ابمػػؤتمر اسػػتراتيهي تقػػكـ علػػى ابنمػػؿ ابهمػػاع ككحػػدة ابمصػػابح بػػيف ابػػدكؿ
ابنامي ػ  ،كاسػػفر ىػػذا ابمػػؤتمر مػػف ابنتػػائ ابيام ػ كىػػك صػػدكر ث ػرار مػػف اامػػـ ابمتحػػدة ف ػ  8ديسػػمبر

 /ػػانكف اكؿ عػػاـ  1962بنقػػد مػػؤتمر اامػػـ ابمتحػػدة بلتهػػارة كابتنمي ػ كابػػذم يسػػمى أكن تػػاد سػػبؽ كأف
تحدثنا عنو ،كف  30ديسمبر انكف أكؿ عاـ  1964أصدرت ابهمني ابنام بالـ ابمتحدة ثرارىػا رثػـ

" " 1995كابذم تـ بمكهبو تحكيؿ ابمؤتمر ابسابؽ -االكن تاد -ابى تنظيـ دائـ تاب بيا ميمتو مناثرػ

ابمر ػ الت االثتصػػادي كابتهاري ػ ابدكبي ػ ،كف ػ عػػاـ  1963اننقػػد مػػؤتمر اامػػـ ابمتحػػدة برػػأف تطبيػػؽ

ابنلـ كابت نكبكهيا بصػابح ابػدكؿ ابناميػ فػ هنيػؼ كثػد أ ػدت ابػدكؿ ابناميػ ابمرػار فػ ىػذا ابمػؤتمر
عل ػػى ض ػػركرة تن ػػديؿ ابر ػػركط ابس ػػائدة بلحص ػػكؿ عل ػػى ابت نكبكهي ػػا ،كث ػػد رػ ػ ؿ ابمهل ػػس االثتصػػػادم
كاالهتماع عقب مؤتمر هنيؼ بهن استراري بتطبيؽ ابنلـ ك ابت نكبكهيا ك اف ذبؾ بناء على رغبػ

ابدكؿ ابنامي )1(.كفػ منتصػؼ ابسػبنينات أصػبح ابمطلػب ابت نكبكهيػا بلػدكؿ ابناميػ فػ ابحصػكؿ علػى
ابت نكبكهيػػا ا ثػػر رسػػميا مػػف ذم ثبػػؿ  ،كذبػػؾ منػػذ ابلحظ ػ ابػػذم ػػاف اىتمػػاـ ابػػدكؿ ابنامي ػ فػ ابتنمي ػ
كابتطكر االثتصادم  ،كبمهرد إثرار ابهمنيػ ابنامػ بكثيقػ " اعػالف برػأف إثامػ نظػاـ اثتصػادم دكبػ

هديد" ك" برنام عمؿ مف أهؿ إثام ىذا ابنظاـ" كذبؾ خالؿ ابدكرة ابخاص ابسادس ف ابريؿ  /مايك

عاـ  1974ك اف ابنظاـ ابهديد على عدة مبادم كأىميا:

 -مف حؽ ابدكؿ ابنامي أف ي كنف بيا ابحظ االكفر مف ابمزايا كابتحسينات ابنلـ كابت نكبكهيا.

 ترػػػهي كتيسػ ػػير كتس ػ ػري دف ػ ػ نقػ ػػؿ ابت نكبكهيػ ػػا ابػ ػػى ابػ ػػدكؿ ابنامي ػ ػ بمػ ػػا ي ػػتالءـ م ػ ػ نظػ ػػاميـاالثتصادم كاالهتماع كحاهتيـ بيا.

 -تسييؿ ابحصكؿ على ابت نكبكهيا بأبسط ابرركط.

 -ابتأ يد على ابتناكف ابدكب ف مهاؿ اببحث كابتطكير.

()2

كاست مال بلهيػكد ابمبذكبػ علػى ابصػنيد ابػدكب مػف أهػؿ ابتنميػ االثتصػادي كنقػؿ ابت نكبكهيػا

مف ابدكؿ ابمتطكرة ت نكبكهيا ابى ابدكؿ ااثؿ أك ابمندكم تتطك ار مف ابناحي ابت نكبكهيػا ،عقػد مػؤتمر
بلتناكف ابنلم كابت نكبكه بيف ابدكؿ ابنامي ف " بكنس إيرس سبتمبر  /انكف اكؿ عاـ  ،1978كثد

تصدرت ابمكضكعات ابت نكثرت ف ىذا ابمؤتمر على ابنديد مف ابنقاط ابرئيسي أىميا :
 ض ػػركرة تحقي ػػؽ ابمزي ػػد م ػػف ابتن ػػاكف اإلثليمػ ػ ب ػػيف اببل ػػداف ابناميػ ػ فػ ػكابت نكبكهيا.

( )1أ .ياسر ابقضاة ،مره سابؽ ،ص10-9

( )2د .أنس ابسيد عطي سليماف ،مره سابؽ ،ص96
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ػػؿ م ػػا يخ ػػص ابنل ػػكـ

 تر يؿ بهن " االنستراؿ"  uncitailمهمكع عمؿ بدراس ابنظاـ االثتصادم ابهديد ،كثػررتىذه ابلهن على ااكبكي بلمسائؿ ابمتنلق بابنقكد ابت تبرـ ف مهاؿ ابتنمي ابصناعي .

()1

كف ػ عػػاـ  1979عقػػدت اامػػـ ابمتحػػدة مؤتمرىػػا بلنلػػـ كابت نكبكهيػػا مػػف أهػػؿ ابتنمي ػ ف ػ فينػػا

بابنمسا كثد رارؾ فيو  142دكب كمنيا  21دكب عربيػ ف كانتيػى ابمػؤتمر بإصػدار برنػام عمػؿ فينػا

فػ أغسػطس  1979كابػػذم يؤ ػد علػػى ضػركرة ضػػماف كصػكؿ ابت نكبكهيػػا بلػدكؿ ابناميػ بػدكف رػػركط
كبأهكر رمزي على أف تتحرر صفقاتيا مف طابنيا ابتهارم  ،كبناء عليو أصدرت ابهمني ابنام ث ار ار

بأنرػػاء " بهن ػ ح كميػ دكبي ػ بتسػػخير ابنلػػـ كابت نكبكهيػػا اغ ػراض ابتنميػ " ،اال أف ىػػذا ابمػػؤتمر رغػػـ
إيهابيات

طرحو اافضؿ نسبيا بقضي ابتبني ابت نكبكهيا بلدكؿ ابنامي اال أنو بـ يسفر ابى أم تقدـ،

كأ بر دبيؿ على ذبؾ أنيا بـ تناب مسأب " ابرركط ابتقييدي .

عجه ت عت ع

" عم ظم ععاعم

عمك

عفك

()2

" ""wipo

مػػا اننػػا ال ننسػػى مػػا ثامػػت بػػو ابمنظمػ ابنابميػ بلمل يػ ابف ريػ " "wipoمػػف هيكدىػػا ابدكبيػ
بلتنمي كنقؿ ابت نكبكهيا كاسيمت برػ ؿ فنػاؿ فػ ىػذا ابمهػاؿ مػف ابنلػـ ،حيػث ثامػت فػ عػاـ 1978

بإصدار دبيال بلنكاح ابقانكني بمفاكض كاعداد ابتراخيص بلمل ي ابصػناعي كاتفاثػات نقػؿ ابت نكبكهيػا

ابمناسب الحتياهات اببلداف

ابنامي كارتمؿ ىذا ابدبيؿ على ثالث أبكاب رئيسي كىما :
 اببػػاب ااكؿ :تضػػـ ابمسػػائؿ ابمتنلق ػ بابنقبػػات ابت ػ مػػف ابمم ػػف أف تكاهيػػو نقػػؿ ابت نكبكهيػػابلدكؿ ابنامي .

 اببػػاب ابثػػان  :يرػػتمؿ علػػى أسػػس كأسػػابيب مرحل ػ ابتفػػاكض ف ػ عقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ب ػػؿطرثيا.

 -ابباب ابثابث :يرتمؿ على ابنكاح ابقانكني ابمتنلق بنطاؽ ابتراخيص كبراءات االختراع.

()3

كأيضا مف ابهيكد ابدكبي " منظم اامـ ابمتحػدة بلتنميػ ابصػناعي "  unidoكابتػ تأسسػت
عاـ  1965تحت ضغط ابدكؿ ابنامي  ،حيث تقكـ تلؾ ابمنظم بتكريد ابت نكبكهيا بلدكؿ ابنامي بر ؿ
مبارػػر بكاسػػط فنيييػػا ،كتقػػكـ أيضػػا بتقػػديـ د ارسػػات ابهػػدكل ابفني ػ كابمسػػاعدة ابتقني ػ علػػى نحػػك غيػػر

( )1ياسر ابقضاة  ،مره سابؽ  ،ص12
( )2كفاء فلحكط  ،مره سابؽ  ،ص36

( )3د .هالؿ كفاء محمديف ،مره سابؽ ،ص10-9
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مبارػػر عػػف طريػػؽ ابتناثػػد م ػ ابمرػػركعات ابخاص ػ ابمصػػدرة بلت نكبكهيػػا ف ػ ابػػدكؿ ابصػػناعي كب ػػف

بحساب ابدكؿ ابنامي .

()1

أما بابنسب بلهيكد ابدكبي ابحديث نسبيا البد أف نذ ر منيا ما تمت مف خالؿ هكب االرهػكام

كابتػ أسػػتمرت منػذ عػػاـ  1986حتػى  1993كابػػذم انبثقػت عنيػػا منظمػ ابتهػػارة ابنابميػ " ابهػػات " "
 "wto " "organization world tradeعاـ .1994

()2

عمط ب عثا ي
عجه ت إلق م

عتي ت عى ع تمك

ل عتك ع ج ا

فػ ىػػذا ابمقػػاـ نتحػدث علػػى ابهيػػكد اإلثليميػ ابتػ ىػ بابغابػػب مػػا ت ػػكف أثػػابيـ ابػػدكؿ ابناميػ

ابت تسنى بتكفير مستلزماتيا كأىميا :

أ -تنفيػػذ ابمبػػادم كابقكاعػػد ابت ػ كضػػنتيا ابهيػػكد ابدكبي ػ أك مػػا تكصػػلت ابيػػو ابهيػػكد ابدكبي ػ مػػف
منػػايير تبػػت علػػى كرؽ بتخػػرج ابػػى حيػػز ابتنفيػػذ كأف تػػرل ابنػػكر بنػػد سػػبات طكيػػؿ  ،كبتصػبح

مبػػادم ابتقنػػيف ابػػدكب بلسػػلكؾ ،اكاف ابيػػدؼ ابرئيس ػ مػػف تقنػػيف مبػػادم ابسػػلكؾ ابػػدكب ىػػك
إرساء ثاعدة بيرة تستند علييا ف رة نقؿ ابت نكبكهيا ،كبدكف ثاعدة ال يم ف أف تػنهح ف ػرة نقػؿ
ابت نكبكهيا كال أف تنتمد فقط على ابرثاب كابتكهيػو ابمفصػؿ بنقػؿ ابت نكبكهيػا ،كىنػا ي ػكف ف ػرة

دكر أهيػزة ابتنػػاكف اإلثليم ػ فػ إنرػػاء ابمنػػايير كابقكاعػػد اإلثليميػ مالئم ػ بلظػػركؼ اإلثليمي ػ

مما يصنب تناكبيا أك تفصيليا على ابنطاؽ ابدكب كىك ما سكؼ نررحو ف اببند ابتاب .)3(.

ب -إنراء منايير كثكاعػد مالئمػ بلظػركؼ اإلثليميػ ممػا يصػنب تناكبيػا أك تفصػيليا علػى ابنطػاؽ
ابػػدكب ( ،)4كبابتػػاب فػػاف تقنػػيف مبػػادم ابسػػلكؾ ابػػدكب بإطػػاره ابنػػاـ  ،يم ػػف اسػػتخدامو أسػػاس
بلنمؿ ابتنظيم اإلثليم ابمتنلؽ بكاردات ابت نكبكهيا كبابتاب بمهرد ابتقنيف بلمبػادم كابسػلكؾ

ابدكب يصبح بو ررعي كال يهكز مخابفتيا انو ينتبر بمثاب ثػانكف دكبػ أك اتفاثيػ دكبيػ أم
ملزمػ ب طػراؼ ،كبابتػػاب يهػػب علػػى ابػػدكؿ ابناميػ أف تنمػػؿ علػػى االسػػتقالؿ ابػػذات كابتنػػاكف
فيما بينيا أم ابتناكف اإلثليم بلدكؿ ابنامي بتستفيد مف ام انيتيا كثدراتيا على حسب ظركفيا

االثتصػػادي كمػػا يالئػػـ ظرفيػػا اإلثليمي ػ كثقافتيػػا ،بنيػػدا عػػف ابتبني ػ ابغربي ػ ابت ػ ث ػد ال تالئػػـ
( )1كفاء فلحكط  ،مره سابؽ ،ص30-29

( )2أ .د .حمدم باركد ،محاكب بتقييـ ابقانكن بنقؿ ابتم يف ابت نكبكه ف ظؿ ابهيكد ابدكبي كبمرركع ثاكف ابتهارة ابفلسػطين ،
مهل

لي ابحقكؽ ،هامن االزىر  ،غزة  ،2010 ،ص6

( )3د ،عب ػػد ابغنػ ػ محم ػػكد  ،االط ػػار ابق ػػانكن بنق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا فػ ػ ابق ػػانكف ابن ػػاـ  ،دار ابنيضػ ػ ابنربيػ ػ بلنر ػػر ،ط  ،ااكب ػػى ،

 ،1991ص41

( )4كفاء فلحكط  ،ابمره ابسابؽ  ،ص42
33

ظركفيػػا االثتصػػادي كهغرافياتيػػا كتاريخيػػا كثقافتيػػا ،اال أف نطػػاؽ ابتنػػاكف اإلثليمػ بػػيف ابػػدكؿ
ابنامي فػ ابت نكبكهيػا ينتمػد علػى ابدرهػ ابمبتغػاة بلت امػؿ االثتصػادم بػيف دكؿ اإلثلػيـ كابتػ

تختلػػؼ مػػف إثلػػيـ اخػػر بحسػػب ابتطػػكر االثتصػػادم كابت نكبػػكه  ،صػػحيح أنيػػـ همنيػػا دكؿ
نامي ػ كمتػػأخرة اثتصػػاديا كت نكبكهيػػا اال أنػػو تختلػػؼ فيمػػا بيػػنيـ ف ػ بنػػض ابفركثػػات فمصػػر
تختلؼ عف ابصكماؿ كابسكداف كبيبيا تختلؼ عػف ابه ازئػر فبيػنيـ تفػاكت مػف حيػث اإلم انيػات

فيذه ابفكارؽ مف رأنو أف يسيؿ ابنقؿ ابت نكبكه (.)1

ت -كمف ابهيكد اإلثليمي بيف ابدكؿ دم اامكاؿ كابخبرات ابمتخصص  ،كال سيما ف كثتنا ابراىف
كذب ػػؾ إلف م ػػف منطي ػػات اببح ػػث كابتط ػػكير اامػ ػكاؿ كابخبػ ػرات كبابت ػػاب

ػػؿ م ػػا ذادت اامػ ػكاؿ

كابخبرات ف اببحث كابتطكير نصؿ بنتائ ايهابيو ك لما ظيرت أسرع ،إلف مستلزمات اببحػث

كابتطػػكير تحتػػاج ب ثيػػر مػػف ابخب ػرات كاام ػكاؿ كبربمػػا تفػػكؽ ميزانيػػات بنػػض ابػػدكؿ بمػػا فييػػا
ابمتطػػكرة كابمتقدمػ  ،كيضػػاؼ أيضػػا بػػدم اامػكاؿ كابخبػرات كهػػكد تبػػادؿ بلبيانػػات كابمنلكمػػات
ابصحيح عف رركط عقكد نقؿ ابت نكبكهيا م ابرر ات ابدكبي (.)2

ث -ابرثاب كابقدرة على ابسيطرة على ابكاردات ف نقؿ ابت نكبكهيا فيما يتنلػؽ بابت نكبكهيػا ابمنقكبػ

ضمف رركط غير تنسفي كيم ف أف نستنرض ف نطاؽ ابهيػكد اإلثليميػ هيػكد ابمهمكعػات

ابتابي :

 -1على صػنيد دكؿ أكربػا ابرػرثي " سػابقا"  :فػ حينػو ػاف يسػمى بمهلػس ابتنػاكف االثتصػادم "
اب كم يػكف" حيػث ابيػدؼ منػو ابنمػؿ علػى ترػهي ابتنػاكف كابتبػادؿ ابفنػ كابتقنػ بػيف أعضػاء

مهلس " اب كم يكف " كذبؾ مف خالؿ تبادؿ ابمنلكمات كابكثائؽ.

 -2علػػى صػػنيد دكؿ أفريقيػػا  :حيػػث ثامػػت مهمكع ػ مػػف ابػػدكؿ االفريقي ػ بػػأبراـ اتفػػاؽ بنػػاء علػػى
اثتػراح منظمػ "ملهػػاش" بكضػ ترػري مكحػػد بحمايػ

افػ ابحقػػكؽ ابمل يػ ابصػػناعي فػ دكؿ

ااعضاء

 -3علػى صػنيد دكؿ أمري ػا ابهنكبيػ  :تػـ تكثيػ ميثػاؽ "  " pactg indinميثػاؽ االنػديف كفحػكل
ى ػػذا ابميث ػػاؽ صػػػدكر ثػ ػكانيف أخ ػػرل ف ػ ػ بن ػػض دكؿ أمري ػػا ابهنكبي ػ ػ

ابم س ػػيؾ كاارهنتػػػيف

كابب ارزيؿ كابفلبيف كغيرىا ك اف أىػـ بنػكده ،ابغػاء ابرسػكـ ابهمر يػ كتػأميـ ابرػر ات ابتػ ي ػكف

فييا راس ابماؿ ااهنب كتحديد ثكاعد كمبادم تسير علييا ابرر ات متنددة ابهنسيات

 -4علػػى صػػنيد ابػػدكؿ ابنربي ػ عقػػد ابملتقػػى ابنرب ػ ااكؿ بلمل ي ػ ابصػػناعي كابف ري ػ ف ػ ابقػػاىرة
بتػػاري  1969/7/3كخػػرج ىػػذا ابملتقػػى بضػػركرة انرػػاء م تػػب عرب ػ مرػػترؾ بحقػػكؽ ابمل ي ػ
ابف ري  ،ك اف أيضا مػف ابهيػكد ابنربيػ ابحديثػ عمػؿ نػدكة مرػتر بػيف ممل ػ اببحػريف حكبػ
( )1عبد ابغن محمكد  ،مره سابؽ ،ص42
( )2عبد ابغن محمكد ،مره سابؽ  ،ص43
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مس ػػاب " نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا" ث ػػاـ بتنظيمي ػػا مر ػػز ابتح ػػيـ ابته ػػارم بمهل ػػس ابتن ػػاكف ابخليهػ ػ

بمرار االتحاد ابدكب بلمحامييف بباريس .2002

()1

عمط ب عثاعث
عجه ت ع ى عصع ت ع ط ي:
تب ػ ػػرز فنابيػ ػ ػ هي ػ ػػكد نق ػ ػػؿ ابت نكبكهي ػ ػػا برػػ ػ ؿ أساسػ ػ ػ عل ػ ػػى ابص ػ ػػنيد اب ػ ػػكطن م ػ ػػف ابت ػ ػػدابير
كاالحتياهػػات ابت ػ تتخػػذىا ابػػدكؿ ابنامي ػ بصػػكرة فردي ػ علػػى سػػبيؿ كطن ػ  ،مػػف خػػالؿ عمػػؿ صػػياغ

ث ػكانيف تر ػريني صػػادرة مػػف تلػػؾ ابػػدكؿ ابنامي ػ ف ػ سػػبيؿ تأدي ػ احتياهاتيػػا كدعػػـ خطتيػػا ابتنمكي ػ كمػػا
يالئـ كضنيا االثتصادم كاحتياهاتيا كاعتبارىا هزء مف استراتيهيتيا ابكطنيػ برػاف ابتنميػ  ،باإلضػاف
اب ػػى ابسياس ػػات كابقػ ػكانيف كابلػ ػكائح ابمتنلقػ ػ بتقري ػػر كنق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا  ،كابح ػػد م ػػف ابتبنيػ ػ االثتص ػػادي

كابت نكبكهي كابنمؿ على ترهي ابمكارد كابطاثات ابكطني .

()2

كابيػػدؼ ااساس ػ كابرئيس ػ إلصػػدار ث ػكانيف كطني ػ ىػػك كض ػ تر ػريناتيا ابكطني ػ برػػاف نقػػؿ

ابت نكبكهيا مف أهؿ االىتداء بيا عند سػف ترػرينيا ابػكطن  ،كأف يػتـ كضػ ثكانينيػا بمػا يالئػـ ظركفيػا
االثتصادي كاالهتماعي كابثقافي

نهد اال مصر كفلسطيف
 عجه ت ع ط

()3

()4

كأما عف محاكالت ابترريني ابكطني على صنيد ابدكؿ ابنربي فػال

عمبذ ع في مص :

تطلنت مصر الىتماـ بنقؿ ابت نكبكهيا كما ينت علييػا مػف كراء نقػؿ ابت نكبكهيػا مػف ابنيػكض
بمصػػر كهنليػػا أ ثػػر تتطػػك ار كانتاهيػ كخاصػ بنػػد أف ثامػػت دكؿ أمري ػػا ابهنكبيػ بػػابنيكض كاالىتمػػاـ
بابتنمي ػ االثتصػػادي بكاسػػط نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كمنيػػا ابب ارزيػػؿ كاارهنتػػيف ك كبمبيػػا كابم سػػيؾ  ،كبػػذبؾ

سنت مصر ابى رف مندالت ابتنمي االثتصادي بدييا رانيا رأف ابنديد مف ابدكؿ ابناميػ كالسػيما أف

ابت نكبكهيا تلنب دك ار بي ار ف رف ابتنمي االثتصػادي بػدل مػف يمل يػا مػف ابػدكؿ ،كبابتػاب ىػ أرػبو
بابدينامك ابذم يكبد ابطاث ب ؿ عملي تنمي فأصبحت ى ابمحكر ابرئيس بنملي نيض ابدكؿ ابنامي

ف ػ ىػػذا ابقػػرف مػػف ابزمػػاف  ،ك ػػاف اىتمػػاـ مصػػر بابت نكبكهيػػا منػػذ زمػػف بػػيس ببنيػػد ،فت ازيػػدت تابػػات

ابفقياء كابباحثيف ابمصرييف ف نقؿ ابت نكبكهيا.

()5

( )1كفاء فلحكط مره سابؽ  ،ص 45-42

( )2عبد ابغن ،محمكد ،مره سابؽ  ،ص47

( )3هالؿ كفاء محمديف  ،مره سابؽ ف ص12
( )4كفاء فلحكط  ،مره سابؽ ،ص48-47
( )5ياسر ابقضاة  ،مره سابؽ ،ص15
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كتبلكرت حر االىتماـ بنقؿ ابت نكبكهيا ف مصر عبػر ابنديػد مػف ابخطػكات ابتػ تػـ اتباعيػا

حي ػػث اص ػػدر ابمر ػػرع ابمص ػػرم بن ػػض ابقػ ػكانيف كع ػػدؿ فػ ػ ثػ ػكانيف أخ ػػرل فق ػػد ص ػػدر ث ػػانكف ابنالم ػػات
كاببيانات ابتهاري رثـ 57بسن  1939ما صدر ثانكف ب ارءات االختراع كابنماذج ابصناعي رثـ 132

بسن  1949كأيضا ثانكف ااسماء ابتهاري رثـ  55بسن  ،1951كغيرىا مف ابقكانيف ابت بيػا عالثػ

بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ثػػانكف ،كب ػػف االىتمػػاـ ابحقيقػ بمصػػر بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ػػاف فػ كضػ مرػػركع بنقػػؿ

ابت نكبكهيػػا كض ػ مػػف ثبػػؿ أ اديمي ػ اببحػػث ابنلم ػ  ،كبنػػد ابمناثرػػات كاببحػػث كاالطػػالع علػػى ىػػذا
ابمرركع ثررت ك ازرة ابندؿ ابمصري بإدماج مرركع نقؿ ابت نكبكهيا مػ ثػانكف ابتهػارة ابمصػرم ابهديػد

كف عػاـ  1999تػـ كضػ ثػانكف نقػؿ ابت نكبكهيػا مػ مرػركع ثػانكف ابتهػارة ابهديػد كتػـ اصػدار ثػانكف
ابتهارة ابهديد م اخذه بمنظـ ما هاء بمرركع ثانكف ابتهارة ابهديد(.)1
 عجه ت عمبذ ع في ف ط

في ل عتك ع ج ا:

تنتبػػر فلسػػطيف احػػدل ابػػدكؿ ابنامي ػ كخاضػػن تحػػت االحػػتالؿ اإلس ػرائيل ك غيرىػػا مػػف ابػػدكؿ
ابتػ ػ تس ػػنى كتح ػػاكؿ ابني ػػكض كابتنميػ ػ االثتص ػػادي كاالعتم ػػاد عل ػػى ابطاثػ ػ ابذاتيػ ػ كابمػ ػكارد ابكطنيػ ػ
كاالبتناد عف ابتبني االثتصادي كاال تفاء ابذات  ،كابتحكؿ مف مهتم استيال

أف فلسػػطيف مػػرت بحقػػب تاريخي ػ

ابى مهتم منت  ،اال

ثي ػرة اثػػر علػػى اسػػتقالبيتيا كزادت فهػػكة ابف ػراغ ابتر ػرين كاالعتمػػاد

علػػى ث ػ اررات كتر ػرينات االحػػتالؿ ابت ػ كضػػنت مػػف أهػػؿ عػػدـ ابنيػػكض أك ابتنمي ػ حتػػى ثػػدكـ سػػلط

ابكطنيػ ابفلسػطيني كتمثيليػػا بلرػنب بفلسػطين فػ ابػداخؿ كابخػارج كبػػدء أكال بإبغػاء ابقػ اررات ابنسػ ري
كاإلبقػػاء علػػى بنػػض منيػػا كثامػػت بسػػف تر ػريناتيا ابكطني ػ ابت ػ تالئػػـ حاهػػات ابمهتم ػ ابفلسػػطين ،
كبابتػػاب

ػػاف ب ازمػػا علػػى ابسػػطل أنػػذاؾ اصػػدار تر ػرينات بتنظػػيـ ابنمػػؿ ابتهػػارم ابفلسػػطين فلقػػد تػػـ

اصدار ثانكف رثـ  2بسن  2000برأف تنظيـ أعماؿ ابك الء ابتهارييف ،ثـ أصدر ثانكف ابتح يـ رثـ

 2بسن  ،2000كثانكف ابمصارؼ رثـ 2بسن  ،2002كناىيؾ عف ثياـ ك ازرة ابندؿ ابفلسطيني بإعداد
مرػػركع ثػػانكف ابتهػػارة ابهديػػد سػػن  2004كبابفنػػؿ ر ػ لت بهن ػ مػػف ابخب ػراء اال ػػاديمييف كابقػػانكنييف
ابفلسػػطينييف كمػػف ضػػمنيـ ااسػػتاذ ابػػد تكر حمػػدم بػػاركد كبنػػض مػػف خبػراء ابنػػرب بصػػياغ نصػػكص

مرػركع ثػانكف ابتهػارة ابفلسػطين علػػى ابضػف كغػزة كب ػف طبػؽ فقػػط فػ غػزة اكضػاع سياسػي داخليػ

كبابفنؿ تـ إثرار ابمرركع كأصبح ثانكف سارم ابمفنكؿ كغير ذبؾ كتـ ابػنص فػ ثػانكف ابتهػارة ابهديػد
على فصؿ امؿ عػف عقػد نقػؿ ابمنرفػ ابفنيػ ابحديثػ كىػك ابفصػؿ ابثػان مػف اببػاب ابثػان مػف ثػانكف

ابتهارة حيث عاب فييا مساب نقؿ ابمنرف ابحديث ف ابمكاد .87-77

( )1ياسر ابقضاة ،مره ،سابؽ ،ص15

( )2نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ ،ص11-8
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()2

عفصل عثا ي
عش ط عت ت

في ع ت ل عتك ع ج ا

تمه ت
ابف ػرة ابنام ػ بنظري ػ ابنقػػكد ى ػ ابحري ػ ف ػ اب ػراـ ابنقػػكد ،كأف ي ػػكف أط ػراؼ ابنقػػد أح ػرار ف ػ
ابتناثػػد تطبيقػان بمبػػدا حريػ كسػػلطاف اإلرادة كذبػػؾ حتػػى يتسػػنى احتػراـ مصػػابحيـ ابمتبادبػ  ،كتػػتـ احتػراـ
مصابحيـ ابمتبادب بدكف فرض أم رركط تنسفي ضد ابطرؼ االخر ال ت كف بيا مبرر.

كبصػػدد د ارسػػتنا بنقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا نالحػػظ أف ابطػػرؼ ابمػػكرد ىػػك ابطػػرؼ ابقػػكم كابمحت ػػر
بلنملي ػ ابتناثدي ػ  ،كبابتػػاب يسػػتطي فػػرض رػػركط كممارسػػات تقييدي ػ علػػى ابطػػرؼ ابمتلق ػ كخاص ػ

احتياهو بمحؿ ابراـ عقد نقؿ ابت نكبكهيا فانو يكافؽ على ىذه ابرركط كىػ مػا تسػمى بابرػركط ابمقيػدة

ف عقد نقؿ ابت نكبكهيا.
كمف ابمنػركؼ اف مػكرد ابت نكبكهيػا دائمػان مػا يػنهح فػ فػرض مثػؿ ىػذه ابرػركط علػى ابمتلقػ

بسبب مر زه ابتفاكض ابقكم كاحت اره بلت نكبكهيا.

كابيدؼ مف ادراهو بلرركط ابمقيدة ىك ابقائو ابمسيطر كرثابتو على ابت نكبكهيا ابمنقكب كتقييد

حر ابمتلق ف ااسكاؽ ابدكبي كابمحلي كعدـ تم ينو مف ابت نكبكهيا ابمنقكب .

بػػذبؾ اف ابرػػركط ابمقيػػدة انػػت دائم ػان مػػا تثيػػر ابهػػدبيات كابن ازعػػات بػػيف ابمػػكرديف كابمتلقػػيف،

كأتبنتيا دراسات كمناثرات مف ثبؿ ابمنظمات ابدكبي كابفقياء ،كاتهيت اب ثير مف ابترػرينات ابكطنيػ

ف ابدكؿ ابمتقدم كابنامي ابى مهابي ىذه ابرركط ابمقيػدة عػف طريػؽ كضػ نصػكص ثانكنيػ تحظػر

ىذه ابرركط(.)1

كنتيهػ بلتصػػادـ بػػيف مصػػابح ااطػراؼ ابمتناملػ فػ عقػػكد فػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا علػػى ابصػػنيد
ابػػدكب  ،هػػرت محػػاكالت عديػػدة علػػى ابمسػػتكل ابػػدكب مػػف أهػػؿ كض ػ نظػػاـ ثػػانكن بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا،

حتى تتكفؽ ابمصابح بيف مصابح ابمكرد بلت نكبكهيا مف هي كمستكردىا مف هي أخرل ،ك اف أىميػا
ف عاـ  1975عندما ثررت ابهمني ابنام ب مـ ابمتحدة إحاب مكضػكع نقػؿ ابت نكبكهيػا إبػى مهلػس
ابتهارة كابتنمي (االن تاد)  UNCTADابتاب بلهمني ابنامػ ب مػـ ابمتحػدة ،كبابفنػؿ تػـ كضػ تنريػؼ

مكحد بلسػلكؾ برػأف نقػؿ ابت نكبكهيػا بكاسػط بهنػ رػ لت خصيصػان بيػذا ابغػرض ،كتػـ كضػ مرػركع

كب ف بـ يتـ إث ارره حتى ىذه ابلحظ  ،بسبب االختالؼ بيف ابدكؿ ابمتقدم كابنامي على مضمكنو ك اف
( )1إبراىيـ ثادـ ،ابرركط ابمقيػدة فػ عقػكد نقػؿ ابت نكبكهيػا كدكرىػا فػ ت ػريس ابتبنيػ ابت نكبكهيػ علػى ابمسػتكل ابػدكب  ،رسػاب
د تكراه  ،2002 ،هامن عيف رمس  ،مصر ،ص212
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ابرافض ابكحيد ى ابدكؿ ابمتقدم انيا تتنارض م مصابحيا ف ابسػيطرة كاالحت ػار بلت نكبكهيػا فػ

ااسكاؽ ابنابمي بسبب ما فرضو ابمرركع ف ابفصؿ ابخػاص بابممارسػات كابرػركط ابمقيػدة فػ عقػكد
نقؿ ابت نكبكهيا ،كابنص على بنض ابنصكص ابقانكني ابت تنمؿ على ابفصؿ ف ابمنازعػات ابناتهػ
عف نقؿ ابت نكبكهيا)1(،ك نهد أف ف عقكد نقػؿ ابت نكبكهيػا ااىميػ اببابغػ علػى ابمسػتكل ابػدكب كىػ

مف ابنقكد االحت اري ابت يسيطر فييا ابمكرد على ااسكاؽ ابنابمي  ،كيسيطر فييػا علػى ابمتلقػ بيػذه
ابت نكبكهيػػا ممػػا يهنلػػو تابنػان بلمػػكرد ،مػػف خػػالؿ فػػرض ابمػػكرد رػػركط تقييديػ تحػػد مػػف سػػلط

ابمتلق ػ

على ابت نكبكهيا محؿ ابنقد كىذه ابرركط تنرثػؿ بػؿ ترػؿ حر ػ ابمتلقػ بيػذه ابت نكبكهيػا كابتػ تهنلػو

حائ انز كبيس مستثم انر بلت نكبكهيا

()2

بػػذبؾ سػػكؼ نقػػكـ فيمػػا يل ػ بػػابتنرض بماىي ػ ابرػػركط ابمقيػػدة ابرػػائ إدراهيػػا ف ػ عقػػكد نقػػؿ

ابت نكبكهيا كصكرىا ف ابمبحث ااكؿ ،كثـ بند ذبؾ سكؼ نتناكؿ كظيف ابرركط ابمقيػدة كأثارىػا علػى
ابمرػػرعات االثتصػػادي بلػػدكؿ ابنامي ػ ف ػ مبحػػث ثػػان  ،كمػػف ثػػـ سػػكؼ نتنػػاكؿ مكثػػؼ ابييئػػات ابدكبي ػ
كابتررينات ابكطني كابترري ابمصرم كابفلسطين كااردن مف ابرركط ابتقييدي ف ابمبحث ابثابث.
 -ابمبحث ااكؿ :ماىي ابرركط ابتقييدي كصكرىا ف عقكد نقؿ ابت نكبكهيا.

 ابمبحث ابثان  :كظيف ابرركط ابمقيدة كآثارىا على ابمرركعات االثتصادي بلدكؿ ابنامي . -ابمبحث ابثابث :مكثؼ ابييئات ابدكبي كابتررينات ابكطني مف ابرركط ابمقيدة.

( )1حسيف عبد ابماح  ،مره سابؽ ،ص -38ص.40

( )2د .زين ابصغار ،أ .مينػد محمػد أحمػد ،ابرػركط ابمقيػدة بحريػ
مهل ابرافديف بلحقكؽ ،2016 ،ص .70
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ابمتلقػ فػ عقػكد نقػؿ ابت نكبكهيػا ،هامنػ ابمكصػؿ ،ابنػراؽ،

عمب ث
ما

عش ط عت ت

ص

ل
ا في ع ت ل عتك ع ج ا

ابرػػركط ابمقيػػدة ى ػ عبػػارة عػػف رػػركط تنسػػفي يفرضػػيا ابمػػكرد علػػى ابمتلق ػ نظ ػ ار بسػػيطرتو
كاحت اره ب سكاؽ ابت نكبكهي اب برل ،كنظ انر بمر زه ابتفاكض ابقكم على ابمتلق ابضنيؼ ف ابنالث
كابتناثدي كابذم دائمان ما ي كف متلقيان كبيس مكردان كابت مف رأنيا أف تنت أثا انر سلبيو.

1

تحتكم ابرركط ابمقيدة على ابنديد مف االثار ابسػلبي ابضػارة بمصػابح ابمسػتكرديف بلت نكبكهيػا
كتؤثر على مرركعاتيـ ،كأيضػان تسػيـ فػ إعاثػ تػداكؿ ابمنػارؼ ابت نكبكهيػ فػ نطػاؽ ابتهػارة ابدكبيػ
كغير ذبؾ تؤثر ايضان علػى عالثػ ابػدكؿ مػف ناحيػ سياسػي كبربمػا عسػ ريان أيضػان بػذا ال بػد ابتػداء مػف
بحث ماىي ابرركط كصكرىا كذبؾ مف خالؿ ابمطابب االتي :

عمط ب
ما

()2

ل

عش ط عت ت

ذ رنا سػابقان أف ػال ابمرػرعيف ابفلسػطين كابمصػرم تبنػى سياسػ متكازنػ فػ تنظػيميـ بحقػكؽ

كابت ازمػػات أط ػراؼ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،كأخػػذ بنػػيف االعتبػػار ااىمي ػ ابخاص ػ بلمرػػركعات ابكطني ػ

كبحمايػ ابمسػػتكرد مػػف احت ػػار ابمػػكرد بلت نكبكهيػػا كدعػػـ مكثفػػو ابتناثػػدم بلمسػػتكرد ،كأىميػ ىػػذا ابتناثػػد

بص ػػابح ابمر ػػركعات ابكطنيػ ػ كاآلث ػػار اإليهابيػ ػ ابنائ ػػدة عل ػػى ابنم ػػك االثتص ػػادم كاالهتم ػػاع بص ػػابح
ابدكب ػ  ،بػػذبؾ فقػػد ثػػرر ػػال مػػف ابمرػػرعيف ابمصػػرم كابفلسػػطين ابػػبطالف ابنسػػب بنػػدد مػػف ابرػػركط
ابتنسفي ابت مف رػأنيا تقييػد حريػ ابمسػتكرد السػتنماؿ كاسػتخداـ كتطػكير ابت نكبكهيػا محػؿ ابنقػد ،أك
أف ي كف مف رأنيا ابمساس بحري ابمنافس ابمرركع

()3

كبذبؾ نهد أف ابمررع ابفلسطين ثد أكرد فػ

ابمػػادة  80مػػف ثػػانكف ابتهػػارة ابفلسػػطين مػػا يػػأت  :يهػػكز إبطػػاؿ ػػؿ رػػرط يػػرد ف ػ عقػػد نقػػؿ ابمنرف ػ

ابحديثػ ػ ي ػػكف م ػػف ر ػػأنو تقيي ػػد حريػ ػ ابمس ػػتكرد فػ ػ اس ػػتخداميا أك تطكيرى ػػا أك ابتنري ػػؼ باإلنت ػػاج أك

اإلعػػالف عنػػو ،كينطبػػؽ ذبػػؾ بكهػػو ابخصػػكص علػػى ابرػػركط ابتػ ي ػػكف مكضػػكعيا إبػزاـ ابمسػػتكرد بمػػا
يأت :
 .1ثبكؿ ابتحسينات ابت يدخليا ابمكرد على ابمنرف ابحديث كأداء ثيمتيا.
1

إبراهيم قادم  ،مرجع سابق ،ص.312

( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص .265

( )3ىان صالح سرم ابديف ،مره سابؽ ،ص .97
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 .2حظػػر إدخػػاؿ تحسػػينات أك تنػػديالت علػػى ابمنرفػ ابحديثػ بػػتالئـ ابظػػركؼ ابمحليػ أك ظػػركؼ
منرػػأة ابمسػػتكرد ،ك ػػذبؾ حظػػر ابحصػػكؿ علػػى منرفػ حديثػ أخػػرل مماثلػ أك منافسػ بلمنرفػ

ابحديث محؿ ابنقد.

 .3اسػػتنماؿ عالمػػات تهاريػ منينػ بتميػػز ابسػػل ابتػ اسػػتخدمت ابمنرفػ ابحديثػ محػػؿ ابنقػػد فػ
انتاهيا.

 .4تقييد حهـ اإلنتاج أك ثمنو أك يفي تكزينو أك تصديره.

 .5ارتراؾ ابمكرد ف إدارة منرأة ابمستكرد أك تدخلو ف اختيار ابنامليف ابػدائميف بيػا .ىػذه ابمػادة
مطابق بنص ابمادة  75تهارم مصرم.
كبذبؾ عادة ما يلهأ مكرد ابت نكبكهيا على إدراج رركط ف ابنقد بتقييد ابمستكرد ف استنمابيا

كمف تطكيرىا أك مف خالؿ تقييده ف اإلعالف كابتركي عنيػا أك بينيػا أك ابتصػرؼ بيػا بػأم رػ ؿ مػف
أرػ اؿ ابتصػػرؼ أك مػػف خػػالؿ يفيػ االسػػتفادة مػػف ابمنتهػػات ابت ػ تنتهيػػا أك مػػف خػػالؿ مقاسػػمتو ف ػ

أرباحيا أك ابتدخؿ ف إدارة ابمنرأة ،كبذبؾ غاببان ما يرضى ابمستكرد كابقبكؿ بيذه ابرركط انو ابطرؼ
ااضػػنؼ أك ابحلقػ ااضػػنؼ فػ ىػػذه ابػػدائرة كرػػدة حاهتػػو بتلػػؾ ابت نكبكهيػػا ترغمػػو علػػى ابقبػػكؿ بيػػذه

ابرػػركط  ،كابرػػركط ابمقيػػدة بيػػا عػػدة صػػكر كأرػ اؿ متنكعػ  ،فمنيػػا ابتػ يفرضػػيا ابمػػكرد علػػى ابمتلقػ
عند ابتناثد من ابمتلق مف إهراء اابحاث كابتحسينات على ابت نكبكهيا محؿ ابنقد ،أك ابرركط ابت
تلػػزـ ابمتلقػ ػ ب ػػإعالـ ابم ػػكرد ب اف ػ ابتحس ػػينات كمنح ػػو إياى ػػا دكف مقابػػؿ ،أك أف ير ػػترط عل ػػى ابمتلقػ ػ

بابمر ػػار فػ ػ إدارة ابمنر ػػأة أك أف ير ػػترط عل ػػى ابمتلقػ ػ برػ ػراء ابمػ ػكاد ابخ ػػاـ م ػػف ابم ػػكرد كغيرى ػػا م ػػف

ابرركط ابمقيدة ااخرل

()1

عم ص ت باعش ط عم ت :
بـ يهم ابباحثيف كابفقياء على تنريؼ كاحد كمحدد كدثيؽ بلرركط ابمقيدة ،بسبب كهػكد أ ثػر

مف صػكرة كنػكع بلرػركط ابمقيػدة كغيػر أنيػا تثيػر اب ثيػر مػف اإلرػ ابيات ابتػ بػـ تحػدد بنػد كبػـ يفصػؿ
بيا ،بذبؾ ال يكهد تنريؼ كاحد بلرركط ابمقيدة ،كب ف ىناؾ مف عرفيػا (بأنيػا تلػؾ ابرػركط ابتػ تنيػؽ
حري ابمنافس كتقيد إم اني ابنفاذ إبى ااسكاؽ كت ػرس رثابػ ذات طػاب احت ػارم مػف ثبػؿ أحػد طرفػ

ابنقد أك االتفاؽ)

()2

( )1نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ ،ص .105

( )2ىراـ ابطراكن  ،ابرػركط ابمقيػدة بلمنافسػ فػ تػراخيص ابمنػامالت ابتهاريػ ابمتنلقػ بنقػؿ ابت نكبكهيػا ،دار ابمظكمػ  ،ااردف،

 ،2010ص .23
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كىنػػاؾ مػػف ينػػرؼ ابرػػركط ابمقيػػدة بأنيػػا عبػػارة عػػف رػػركط تنسػػفي يفرضػػيا ابمػػكرد بلت نكبكهيػػا

علػػى ابمسػػتكرد نظ ػ انر ب كن ػو ابمابػػؾ ابكحيػػد بيػػذه ابت نكبكهيػػا كمسػػيطر علييػػا بااس ػكاؽ ابنابمي ػ كمر ػزه
ابتفاكض ابقكم على ابطرؼ ابضنيؼ ف ابنالث ابتناثدي كىك ابمتلق بلت نكبكهيا

()1

كىناؾ مف عرؼ ابرركط ابمقيدة بأنيا " ابرػركط ابتػ يفرضػيا ابمػكرد علػى ابمتلقػ كابتػ مػف

رأنيا أف تنيؽ حر كسػيطرة ابمتلقػ بلت نكبكهيػا مػف اسػتنمابيا كاسػتغالبيا بحريػ كتقيػد إم انيػ نفػاذة
بااسػ ػكاؽ" كحس ػػب م ػػؤتمر اام ػػـ ابمتح ػػدة بلته ػػارة كابتنميػ ػ (االكن ت ػػاد) يقص ػػد بابر ػػركط ابمقي ػػدة ىػ ػ

ابتصػرفات كاافنػػاؿ ابت ػ تمارسػػيا ابرػػر ات كابمرػػركعات عػػف طريػػؽ تنسػػؼ اكاسػػاءة اسػػتغالؿ مر زىػػا

ابقػػكم كاالحت ػػارم ف ػ ابسػػكؽ كابت ػ ي ػػكف مػػف ر ػػأنيا ابحػػد مػػف نفػػاذ ابمنتهػػات إبػػى ااس ػكاؽ كتقيي ػػد
ابمنافس فضالن عمػا ترتبػو مػف أثػار سػلبي علػى االثتصػاد ابػكطن فػ ابمهمكعػ  ،كب ػف نظػ انر بصػنكب
االتفاؽ حكؿ تنريؼ مكحد بلرركط ابمقيدة كبـ يتـ ابهم على تنريؼ كاحد حتى مدكن ابسلكؾ ابدكبي

بنقؿ ابت نكبكهيا بـ تض تنريؼ مكحد بلرركط ابمقيدة

()2

يتفؽ ابباحث م ابتنريؼ ابذم عرفو اببنض مف أف ابرركط ابمقيدة ى عبػارة عػف ممارسػات
كأفناؿ متهسدة ف رركط يفرضيا مكرد ابت نكبكهيا بح ـ مر زه ابتفاكض ابقكم على ابمسػتكرد ،ػكف

أف ابمتلق دائمان ضنيؼ ف ابنالث ابتناثدي كبما بيا مف آثار سػلبي ضػارة علػى ابطػرؼ ابمتلقػ مػف

ناحي خاص كع بى ابمرركعات ابكطني بصف عام  ،كنهد أف ىذا ابتنريؼ هاء رامالن ككاضحان فيك

هكىر ك مضمكف ابرركط ابمقيدة كما ينت عنيا.

كيهػػب ابتنكيػػو أف اسػػتخداـ ابرػػركط ابمقيػػدة ال تػػتـ فقػػط علػػى ابػػدكؿ ابضػػنيف فقػػط بػػؿ تػػتـ ف ػ
هميػ أنحػاء ابػدكؿ ،كأيضػان ال تقتصػػر تلػؾ علػى ابنالثػات ابدكبيػ بػػؿ أيضػان ترػمؿ هميػ فػركع ابتهػػارة

ابدكبي ػ اكاف انػػت غيػػر دكب ػ ذات سػػيادة مػػثالن ػػأف ت ػػكف مؤسس ػ خاص ػ ذات هنسػػي متنػػددة ،اكاف
انت ابرركط ابمقيدة تهد صداىا ف نقػؿ ابت نكبكهيػا أ ثػر ،اكاف إدراج ىػذه ابرػركط فػ ابنقػكد ال يػتـ
فقػػط ف ػ إطػػار ابنالثػػات بػػيف ابػػدكؿ ابمتقدم ػ كابػػدكؿ ابضػػنيف بػػؿ ثػػد ت ػػكف ابطػػرؼ ابثػػان أك ابمتلق ػ
دكب متقدم كثد تخض بلرركط ابمقيدة ،كب ف بيس بنفس تبني ابدكب ابضنيف ىناؾ تفاكت(.)3
كيهب ابتنكيو امر ف غاي ااىمي بمكضػكع ابمناملػ ابخاصػ بلػدكؿ ابناميػ فػ ابكاثػ

أف

نصػػيب ابػػدكؿ ابنامي ػ ف ػ ابت نكبكهيػػا نصػػيب ضػػئيؿ هػػدان مقارن ػ م ػ ابػػدكؿ ابمتقدم ػ صػػاحب نصػػيب

ااسد ف ابت نكبكهيا ،فتقدر حكاب  %90مف نقؿ ابت نكبكهيا إبى ابدكؿ ابمتقدم بينما فقط  %10يتـ
ابتنامؿ فيو بيف ابدكؿ ابمتقدم كابدكؿ ابنامي كبلنلـ  %10ىذه ت كف بند بقايا ابت نكبكهيا ابمسػتخدم
( )1ىراـ ابطركان  ،مره سابؽ ،ص .23

()2يكسؼ اال ياب  ،مره سابؽ ،ص .395
( )3ىراـ ابطركان  ،مره سابؽ ،ص23
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فػ ابػػدكؿ ااكركبيػ ابمتقدمػ أم ابمسػػتيل

كابمسػػتخدم كبيسػػت هديػػدة ،كمػػف ىنػػا ػػاف ابحػػرص علػػى

ابتقنيف بتنظيـ نقؿ ابت نكبكهيػا اكايهػاد مناملػ خاصػ بلػدكؿ ابناميػ  ،كب ػف ب سػؼ بػـ يػتـ تطبيقػو حتػى
ىذه ابلحظ كىك "مرركع تقنيف ابسلكؾ ابدكب بنقؿ ابت نكبكهيا"( ،)1كبذبؾ نهػد أف ابسػبب ابرئيسػ فػ
تح ػػـ ابػػدكؿ ابمتقدم ػ كفػػرض ابرػػركط ابمقيػػدة نابن ػ بر ػ ؿ أساس ػ مػػف ابرػػر ات ابمتنػػددة ابهنسػػي ،
كابسبب ف ذبؾ ما تحػكزه تلػؾ ابرػر ات فػ مهػاؿ نقػؿ ابت نكبكهيػا مػف منػدات تقنيػ كفنيػ كرأس مػاؿ

ضخـ ،إضاف إبى ابخبراء ابمتخصصيف فػ مهػاؿ ابت نكبكهيػا ػؿ ىػذه ااسػباب هنلػت مػف ابرػر ات
ابمتنددة ابهنسي محت رة ،كبابتاب ال ي كف أماـ ابطػرؼ ابمتلقػ بتلػؾ ابت نكبكهيػا سػكل ابرضػا كابقبػكؿ

بتل ػػؾ ابر ػػركط ابمقي ػػدة كخاصػ ػ إذا ػػاف م ػػف اب ػػدكؿ ابناميػ ػ  ،كاام ػػر اب ػػذم يهن ػػؿ م ػػف آبيػ ػ عق ػػد نقػ ػؿ
ابت نكبكهيا كسيل بفرض ابسيطرة اب امل كغير ابمبررة علػى ابمرػركعات ابمتلقيػ كتبنيتيػا بلمرػركعات

ابمكردة ،كبذبؾ نستطي ابهػزـ كبرػ ؿ بيػر أف ابرػركط ابمقيػدة ال تفرضػيا سػكل رػر ات عمالثػ مثػؿ
ابرر ات ابمتنددة ابهنسيات ابتػ ت ػكف مػف ابقػدرة بػدييا أف تنفػرد بابسػكؽ ،مػف خػالؿ مخزكنيػا ابيائػؿ

مػػف ابمنػػارؼ ابفني ػ كابتقني ػ ابحديث ػ كابقػػدرات ابمابي ػ ابضػػخم ممػػا يهنليػػا بػػيس بيػػا أم منػػافس علػػى
ابصػػنيد ابػػدكب  ،كمػػا يؤ ػػد أف أثػػار ابرػػركط ابمقيػػدة ابسػػلبي ال تقتصػػر فقػػط علػػى عالثػػات ابت نكبكهيػػا

ابدكبي ػ اكانمػػا تمتػػد أثارىػػا ابسػػلبي إبػػى همي ػ فػػركع ابتهػػارة ابدكبي ػ  ،كب ػػف تبقػػى نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ى ػ
ابمتصدرة ف كض ابرركط ابمقيدة(.)2

كبػػذبؾ ت ػػكف مناملػ ابػػدكؿ ابناميػ مناملػ خاصػ بػػيس فػػرض علػػى ابػػدكؿ ابمتقدمػ اكانمػػا ىػ
دعكة نابن مف فلسف أخالثي إبى ابتناكف بػيف ابػدكؿ كنيػا مػف ابػدكؿ ابمتطػكرة كابتػ ال تػزاؿ مسػتمرة
ف ػ ىػػذا ابتطػػكر ،كبػػذبؾ ػػاف مػػف اببػػاب ااخالث ػ بتلػػؾ ابػػدكؿ ف ػ تسػػيير نقػػؿ ابت نكبكهيػػا إبػػى ابػػدكؿ
ابناميػ ػ  ،كمس ػػاعدتيا فػ ػ ابحص ػػكؿ عل ػػى ابنرػ ػرات كغيرى ػػا م ػػف كس ػػائؿ اإلع ػػالـ ابخاصػ ػ بابت نكبكهي ػػا

ابمتاحػ بابسػػكؽ ،كمسػػاعدة ابػػدكؿ ابناميػ علػػى تنمي ػ ثػػدراتيا كهنليػػا تنتمػػد علػػى خبراتيػػا ابكطني ػ ف ػ

تطكير ابم ن ابت نكبكهي (.)3

ع ظال ع ا ي ع ش ط عم ت

بت ف ذ عع ت ي ع ى ع

آلتي:

 .1أف ت كف ابرركط ابمقترن بتنفيذ ابنقد منصكص علييا ف ابقػانكف أم نصػكص آمػرة ال يهػكز
ابندكؿ عنيا أك تغييرىا ،أك ت ػكف مكافقػ بطبينػ ابنقػد كال حاهػ اف يػنص ابقػانكف علييػا أم

( )1عبد ابغن محمكد ،مره سابؽ ،ص .61

( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص .267 – 265

( )3محسف رفيؽ ،نقؿ ابت نكبكهيا ،مر ز اببحكث كابدراسات ابقانكني  ،هامن ابقاىرة ،1984 ،ص .42-41
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ال يم ػػف الف ينر ػ ابنقػػد بػػدكف تكفرىػػا ،مثػػؿ أف يقػػكـ بػػإهراء منػػيف حتػػى يضػػف علػػى ابنقػػد

ابصيغ ابقانكني  ،ارتراط ابتسهيؿ أك نقؿ ابمل ي ف ابمبي (.)1

 .2أف ت كف ابرركط ابمقترن بتنفيذ ابنقد مكافق بلرركط ابمالئم بطبين ابنقد أف يرترط ابمكرد
على ابمتلق تسليـ ابثمف ثبؿ تسليـ عناصر ابت نكبكهيا ،أك رػراء ابت نكبكهيػا برػرط أف يتنيػد

ابمكرد بإصالح أك ابصيان مدة منين  ،كتسمى ىذه ابرركط بػ (ابمقترن بابنقد)(.)2
كتقسـ ىذه ابرركط عمكمان إبى:
 .1رركط تالئـ ابنقد ،أف يرترط ابمهيز تسليـ ابثمف ثبؿ تسلـ ابمنرف .
 .2رركط تؤ د مقتضى ابنقد ،ارتراط ابمهيز أخذ فيؿ أك رىف.

 .3رػ ػػركط هػ ػػرل ابنػ ػػرؼ علييػ ػػا ر ػ ػراء عناصػ ػػر ت نكبكهي ػ ػ مختلف ػ ػ برػ ػػرط أف يتنيػ ػػد ابمهيػ ػػز
باإلصػػالح مػػدة منينػ أك أم رػػرط أخػػر ي ػػكف فيػػو نفػ احػػد ابمتناثػػديف أك بلغيػػر علػػى أف ال

ي كف ممنكعان ثانكنػان أك مخابفػان بلنظػاـ ابنػاـ أك اآلداب ،كبابتػاب فػإف ابرػركط ابتػ تقتػرف بنقػد
نقؿ ابت نكبكهيا ى مف ىذا ابقبيؿ كأم ررط ينط بخصػكص ابمخابفػ ينتبػر ابرػرط ػأف بػـ

ي ف كيبقى ابنقد صحيحان ،إال إذا اف ىذا ابررط ىك ابباعث علػى ابتناثػد فحينيػا يبطػؿ ابنقػد
اف ابباعث مخابؼ بلقانكف ،كب ف ىناؾ رركط بيست باطل مف نظر ابمكرد بلت نكبكهيا كب ف
تنارض ابنظاـ ابناـ ف ابدكؿ ابنامي فت كف باطل  ،كب ف ىناؾ استثناء على ىذه ابقاعدة فإذا
انت تحققت مصػلح ابمػكرد فإنػو يم ػف ثبػكؿ مثػؿ ىػذه ابرػركط ،ػأف يمنػ ابمػكرد ابغيػر مػف

االحت ار أك ابتكزي أك اببي  ،فينا نهد أف ابمػكرد ارػترط عليػو بنػض ابرػركط ابتػ يقيػده فييػا
مف أهؿ ابحفاظ على براءة اختراعو أك منتهو مف ابغير فينا نهد أف ىناؾ سػبب مبػرر بلمػكرد

كبابتاب فإف ىػذا ابرػرط اكاف ػاف يقيػد ابمتلقػ إال أنػو ىنػاؾ مصػلح هديػ بلمػكرد كبابتػاب ال
يقبؿ ،كخاص أف ابمررع ابفلسطين كابمصرم ثد هنؿ اببطالف هكازم كبيس كهكبيان كبابتػاب
يهب أف ي كف سبب مبرر أماـ ابقاض بهكاز ابررط(.)3

( )1نداء ابمكبى ،مره سابؽ ،ص .142-140
( )2نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ ،ص .119

( )3نداء ابمكبى ،مره سابؽ ،ص .144-143
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عمط ب عثا ي
أ ع عش ط عت ت

ا في ع ت ل عتك ع ج ا

ص

تناكؿ تقنيف مدكن ابسلكؾ ابدكبي ابرركط ابمقيدة ف بابو ابراب ابذم أثػار كال يػزاؿ يثيػر ثيػ انر

مف ابهدؿ ،بيس فقط حكؿ مضمكف ابرركط فحسب ،اكانما حػكؿ صػياغتيا أيضػان كبيػذا ثػرت فػ ىػذا
اببػػاب اابفػػاظ كابنب ػػارات كت ازيػػدت ابخالف ػػات حػػكؿ ى ػػذا ابمكضػػكع نتيهػػ بلخػػالؼ ح ػػكؿ ابقػػكة ابملزمػ ػ
بلتقنيف ،بحيث ىناؾ مف يريػد أف يػتـ تقنينػو كأف يهنلػو ملػزـ كىػ ابػدكؿ ابناميػ كبينمػا ابػدكؿ ابمتقدمػ

تريده أف ي كف عبػارة عػف دبيػؿ إررػادم كبػيس ملػزـ كثػد ارػتمؿ ىػذا اببػاب فػ صػكرتو ابتػ أرسػؿ بيػا

إبى ابهمني ابنام ب مـ ابمتحدة ف رير نيساف مف عاـ  1981على ثالث فصػكؿ ،خصػص ااكؿ
منيػػا بلتقػػديـ بيػػذه ابرػػركط كابثػػان ببيػػاف ابرػػركط ابمقيػػدة كابمحظػػكرة ف ػ نطػػاؽ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا،

كابثابػػث بػػبنض االسػػتثناءات ،ك نهػػد أف فػ ابفصػػؿ ابثػػان مػػف مدكنػ ابسػػلكؾ ابدكبيػ بلرػػركط ابمقيػػدة
كابت أهم ابرأم على حظػر اسػتنمابيا برػ ؿ تػاـ كابتػ عػددىا فػ مرػركع ابػدكؿ ابناميػ

بيػر هػاكز

ااربنػػيف رػػرطان ،بينمػػا ابنػػدد محػػدكد ف ػ مرػػركع ابػػدكؿ ابمتقدم ػ ال يتهػػاكز تسػػن عرػػر رػػرطان كبنػػد
ابمناثرػػات كابح ػكارات ابت ػ اسػػتغرثت سػػنكات ثبػػؿ إرسػػابو بلهمني ػ ابنام ػ اسػػتقر ابكض ػ علػػى عرػػريف

ررطان م بقاء ابخالؼ على صياغتيا(.)1

ما ذ رنا أف ابرركط ابمقيدة ابمحظكرة ى عرريف ررطان أهمنت اب تؿ ابثالث على مكضكع

أربن عرػر رػرطان منيػا مػ بقػاء ابخػالؼ حػكؿ بنػض ابتفصػيالت كابرػركط ابباثيػ أضػيفت بنػاء علػى
اثتػراح ابػػدكؿ ابناميػ كابػػدكؿ االرػػت ار ي أك بنػاء علػػى اثتػراح إحػػدل ىػػاتيف اب تلتػيف فقػػط كب ػػف بػػـ تكافػػؽ
ابػػدكؿ ابغربيػ كابمتقدمػ  ،علػػى إضػػافتيا ،كبيػػذا كضػػنت بػػيف أثػكاس كتػػـ نقػػؿ بنػػض ابمصػػطلحات بػػيف

أثكاس بسبب كهكد بنض ابخالفات حكبيا(.)2

بق ػػد ه ػػاء ابمر ػػرع ابفلس ػػطين كابمص ػػرم مت ػػأث انر بتل ػػؾ ابر ػػركط ابمقي ػػدة (فػ ػ ابم ػػادة  80ته ػػارم

فلسطين  75تهارم مصرم) كابكاردة ف تقنيف ابدكب بلنقؿ ابت نكبكهيا ،بػؿ يم ػف بنػا ابقػكؿ بػأف ىػذه
ابرركط ف مهمليا مأخكذة عف ابتقنيف ابدكب بلسلكؾ ،حيث تبنى ابمرػرع ابفلسػطين فػ ذبػؾ ابػنص
مػا رأينػا أف ابمرػػرع ابفلسػطين اسػػتخدـ سياسػ متكازنػ ف ػذبؾ ابمصػػرم فػ تنظيمػػو بحقػكؽ كابت ازمػػات

أطراؼ عقد نقؿ ابت نكبكهيا(.)3

( )1كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص .270

( )2محسف رفيؽ ،مره سابؽ ،ص  ،28كأيضان يكسؼ اال ياب  ،مره سابؽ ،ص .396
( )3حمدم باركد ،مره سابؽ ،مهل هامن االزىر بغزة ،ص 840
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نظ انر بتندد كتنكع ابرػركط ابمقيػدة ابتػ يػتـ إدراهيػا ضػمف ابنقػكد ابدكبيػ بنقػؿ ابت نكبكهيػا فإنػو

حصر أثارىا ضمف مهمكعتيف كى
عمجم ع

عى :عش ط عم ت ع

ابتاب :

ت ل القتصاتي ع مش ع عمت ي.

ىذه ابرركط ال تنت بر ؿ مبارر عف ممارس حقكؽ ابمل ي ابصناعي  ،اكانما تػرتبط بنمليػات
تكريد ابت نكبكهيا كت كف ف ابغابب نتيه كاضح بندـ كهكد تكازف ف ابقكل ابتفاكضي اطراؼ ابنقد

كتضـ ىذه ابمهمكع نكعيف مف ابرركط كى

ابتاب :

 .1ابرركط ابت مف رأنيا فرض رثاب على إدارة كتسيير أمكر ابمرركع ابمستكرد بلت نكبكهيا.
 .2ابرركط ابمقيدة كابت ينرأ عنيا أثار مي اكاثليمي (.)1

بابتاب سكؼ يتـ ررح ما تيسر مف ىذه ابرركط بر ؿ كاضح كمفيػكـ كابتػ بيػا عالثػ بتقييػد

االستقالؿ ابتهارم كاالثتصادم ،ثـ بند ذبؾ سيتـ تكضيح كررح ابمهمكع ابثاني مػف ابرػركط ابمقيػدة
كابت بيا عالث باالستغالؿ ابت نكبكه بلمرركع ابمستكرد.

أ الً :عش ة ط عتةةي م ة شةةأ ها ف ة ي قاب ة ع ةةى إت

ت ة

أم ة

عمش ة ع عم ةةت ت

ع تك ع ج ةةةةا :إف ىػػػذا ابن ػػكع م ػػف ابرػ ػػركط ابمقي ػػدة ف ػ ػ عق ػػكد نقػ ػػؿ ابت نكبكهي ػػا ابي ػػدؼ مني ػػا أف تقػػػكـ
ابمرركعات ابمكردة بلت نكبكهيا كخاص ابرر ات ابمتنددة ابهنسػي بمحاكبػ ابسػيطرة كابتػدخؿ فػ إدارة
ابمرػػركعات ابمتلقي ػ بلت نكبكهيػػا بنػػكع مػػف ابسػػيطرة علػػى ابت نكبكهيػػا ابمنقكب ػ خػػارج محيطيػػا ،كثياميػػا
بفرض رثاب ثكي على ابت نكبكهيا ابمنقكبػ ( ،)2كتنتبػر مثػؿ ىػذه ابرػركط مػف ابنناصػر ابميمػ ابمتبنػ

مػػف ثبػػؿ ابرػػر ات ابمتنػػددة بلهنسػػي كخاص ػ رػػرط ابر ػراء اإلهبػػارم حيػػث ينتبػػر ىػػذا ابرػػرط مػػف أىػػـ
ابرػػركط ابمقيػػدة ف ػ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كأبرزى ػػا ،إذا تفػػرض مػػف خػػالؿ مصػػادر ابرثاب ػ عل ػػى إدارة
ابمرركع ابمتلق كابرائ إدراهو ف عقكد نقؿ ابت نكبكهيا( ،)3كم ذبؾ تهكز إضاف ىػذا ابقيػد إذا ػاف

بو مبرر أف يحافظ على هكدة ابمنتهات أك ابخدمات ابت تحمؿ عالم ابمكرد(.)4

كيدخؿ ضمف ذبؾ ابررط رركط أخرل تابن كى إبزاـ ابمستكرد بكض عالم تهاري منين

كأيضان إرراؾ ابمكرد ف إدارة ابمنرأة حيث يلزـ ابمتلق بمقتضى ذبؾ بمراعاة مسػتكل منػيف مػف هػكدة

ابم نت ابنيائي ابمصنكع بترخيص مف ابمكرد أك باستخداـ ابت نكبكهيا ابمملك

بو ،كال رؾ فػ أف ىػذا

ابررط –رثاب ابهكدة -بو ذات اآلثار ابذم يرتبيػا رػرط ابرػراء اإلهبػارم مػف خػالؿ أف ابمػكرد بسػيكب
( )1حسيف عبد ابماح  ،مره سابؽ ،ص .52
( )2ىراـ ابطراكن  ،مره سابؽ ،ص .27

( )3أحمػػد محمػػكد ،أثػػر ابرػػركط ابمقيػػدة بنقػػكد نقػػؿ ابت نكبهيػػا علػػى ابمنافس ػ ابتهاريػ ف ػ ابػػدكؿ ابنامي ػ  ،دار ابمنظكم ػ ابنربي ػ ،
مصر ،2011 ،ص .555

( )4محسف رفيؽ ،مره سابؽ ،ص .30
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يستطي إدراهو كأف يفرض عليو استخداـ ابمػكاد ااكبيػ كابمنتهػات ابكسػيط سػكاء مػف ابمػكرد نفسػو أك

مػػف ابمصػػدر ابػػذم ينينػػو

()1

كأيضػان إبػزاـ ابمسػػتكرد باسػػتنماؿ عالمػ تهاريػ منينػ بتمييػػز ابسػػلن ابتػ

يسػػتخدميا ف ػ محػػؿ ابنقػػد ثػػد ييػػدؼ مػػف خالبيػػا بمصػػلح بػػو ػػأف يضػػمف مػػدل هػػكدة ابمنػػت ابت ػ

يستكردىا مف ابمكرد(.)2

كمقتضػػى ىػػذا ابرػػرط "رػػرط ابرػراء اإلهبػػارم" يلتػػزـ ابمسػػتكرد بلت نكبكهيػػا برػراء ابمػكاد ااكبيػ
كااهيػزة كابمنتهػػات كابمنػػدات ابت نكبكهيػ مػػف ابمػػكرد نفسػو أك مػػف مصػػدر ينينػو ابمػػكرد منتبػ انر ابمػػكرد
أف ىػػذا ابرػػرط رػػرط أساس ػ بلقيػػاـ بنملي ػ نقػػؿ بلت نكبكهيػػا ،كابت ػ ي ػػكف ابمسػػتكرد بأرػػد ابحاه ػ بيػػا

كي كف مضطر بقبكؿ ىذا ابررط مف أهؿ ابحصكؿ على ابت نكبكهيا ،كبابتاب يكث ابتزاـ تنسف علػى
عاتؽ ابمستكرد كثد ت كف غير مفيدة بو أك ت كف بسنر مناسب فػ م ػاف آخػر أك ثػد ت ػكف متػكفرة فػ

سكؽ مكطنو( .)3كىنا نهد أف ابمرػرع ابفلسػطين كابمصػرم ثػد أهػازكا بطػالف مثػؿ ىػذه ابرػركط كنيػا
ال تحق ػػؽ مص ػػلح بلمس ػػتكرد ك م ػػا أني ػػا ت ػػؤثر عل ػػى االثتص ػػاد ابن ػػاـ خاصػػ إذا ػػاف مت ػػكفر مث ػػؿ ى ػػذه
اادكات كاآلالت كااهي ػ ػزة ف ػ ػ ابسػ ػػكؽ ابػ ػػكطن فينػ ػػا يهػ ػػكز بلمسػ ػػتكرد أف يطابػ ػػب بػ ػػاببطالف ػ ػػكف أف

ابػػبطالف ه ػكازم كبػػيس كهػػكب أم يهػػب علػػى صػػاحب ابمصػػلح أف يتمسػػؾ بػػاببطالف ف ػ مثػػؿ ىػػذه

ابحػػاالت( .)4كبمقتضػػى ىػػذا ابرػػرط رػػرط ابر ػراء اإلهبػػارم فػػال يسػػتطي ابمتلق ػ بلت نكبكهيػػا ابحصػػكؿ
علػػى ابمػكاد كاآلالت ابتػ يحتاهيػػا فػ عملػػو مػػف مصػػادر أخػػرل غيػػر ابمػػكرد ،بػػذبؾ نحػػف نتفػػؽ مػ مػػا

ذىػػب إبيػػو ابمرػػرع ابفلسػػطين باعتبػػار مثػػؿ ىػػذه ابحػػاالت رػػركطان تنسػػفيان تر ػ ؿ ضػػر انر بابغ ػان بحري ػ

ابمنافس (.)5

كننػكه امػر فػ غايػ ااىميػ بأنػو غاببػان مػا تػرتبط ىػذه ابرػركط ابمقيػدة بيػذا ابرػرط فػ نطػاؽ

ابنقد ابناثؿ بلت نكبكهيا ،حه ابضمانات ابت يقدميا ابمكرد ،حيث يذ ر ف ابنقد على أف يتـ تكثػؼ

سػرياف ىػػذه ابضػػمانات فػ حػػاؿ مػػا إذا تػػـ صػػن ابمنتهػػات باسػػتخداـ اآلالت أك عناصػػر أك مػػف ابمػكاد
ابخاـ ابت بـ يتـ رراؤىا مف ابمكرد نفسو أك مف ابذم تـ تنينو مف ثبؿ ابمػكرد( ،)6كال رػؾ فػ أف مثػؿ

ىػ ػػذه ابرػ ػػركط ابمقيػ ػػدة "ابر ػ ػراء اإلهبػ ػػارم" ،يسػ ػػيـ بر ػ ػ ؿ بيػ ػػر بزيػ ػػادة ااعبػ ػػاء ابمابي ػ ػ علػ ػػى ابمتلق ػ ػ
( )1كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص .273

( )2حمدم باركد ،مره سابؽ ،مهل هامن اازىر بغزة ،ص  – 839ص .904

( )3ىراـ ابطراكة ،مره سابؽ ،ص  ،28مصطفى ماؿ طو ،ابنقكبات ابتهاري  ،دار ابف ر ابهامن  ،اإلس ندري  ،ص .230

( )4ابمػػذ رة اإليضػػاحي بقػػانكف ابتهػػارة ابفلسػػطين  ،ص  ،73كايض ػان انظػػر ابػػد تكر يح ػ ابػػديف إسػػماعيؿ علػػـ ابػػديف ،رػػرح ثػػانكف
ابتهارة ابهديد ،1999 ،مصر ،ص .246-242

( )5ىراـ ابطراكن  ،مره سابؽ ،ص .28

( )6كبيػػد ابيمرػػرم ،مصػػدر سػػابؽ ،ص  ،272كأيض ػان ثنػػاء أبػػا زيػػد ،ابرػػر ابسػػكري االكربي ػ كدكرىػػا ف ػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،همل ػ
هامن ترريف بلبحكث كابدراسات ابنلمي  ،دار ابمنظكم  ،2014 ،ص .128
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بلت نكبكهيػػا ،مػػف أهػػؿ حصػػكبو علػػى ابت نكبكهيػػا كيػػؤدم إبػػى زيػػادة ابنائػػد ابمػػاب بػػدل ابمػػكرد ،ىػػذا مػػف
هانب كمف هانب آخر ،فإف مػف ىػذا ابرػراء يهنػؿ ابمتلقػ تػاب بػدل ابمػكرد ،بدرهػ أف يصػبح ابمػكرد
ىك صاحب ابرثاب على عمليػ اسػتغالؿ كصػيان ابت نكبكهيػا ،باإلضػاف إبػى أف يهنلػو ينلػـ مػا كضػ

مؤسس ابمتلق كينلـ أخبارىا كثدرتيا اإلنتاهي بيف ثكسيف (ابمتح ـ ف منرأة ابمتلق )(.)1

كبيػػتـ إصػػباغ ابرػػرعي علػػى مثػػؿ ىػػذه ابرػػركط مػػف ثبػػؿ ابمػػكرديف يقكمػػكف بابنػػادة بتبريرىػػا مػػف
خالؿ مصطلح ابضماف ،ضماف االستخداـ اامثػؿ ،كىػذا رػرط خطيػر انػو ينمػؿ علػى تسػييؿ ابتبنيػ

كهنليا مرن بر ؿ بير ،ما يؤدم إبى ابمغػاالة فػ ابنفقػ اإلهمابيػ بلت نكبكهيػا بطريقػ مسػتترة كمػف
ثـ اإلساءة إبى االثتصاد ابقكم  ،كىذا ما تحدثنا عنو ف تأييدنا بلمررع ابفلسطين بهنلو مف ابرػركط

ابت يم ف أف تبطؿ ،فقد ي كف بلمكرد مصلح هدي كال يمنػ ذبػؾ فػابقرار بلقاضػ كىػك هػكازم كبػيس

كهكب (.)2

يمػػنح مثػػؿ ىػػذا ابرػػرط فػػرض ابنديػػد مػػف ابقيػػكد خاصػ تلػػؾ ابتػ تتنلػػؽ بنكعيػ ك ميػ االنتػػاج

كصادرات ابمرركع ابمتلق بر ؿ مبارر ،كنهد مثؿ ىذه ابنكعي ف عقد االنتاج ابمبرـ بيف Petters

كرر مغربي  Siueefحيث نصت على أف بنكده ثياـ ابمرركع ابمتلقػ بتصػدير ابمحر ػات ال يم ػف

أف ي ػػتـ إال رػ ػريط م ارع ػػاة مهمكعػ ػ م ػػف ابر ػػركط م ػػف بيني ػػا مطابقػ ػ ابمحر ػػات ابم ػػرخص بتص ػػديرىا

بلمكاصػػفات كابمقػػاييس ابفنيػ ابمحػػددة مػػف طػػرؼ ابمػػكرد ،كمطابقتيػػا أيضػان بتكهييػػات كتنليمػػات ابمػػكرد
برأف هكدة ىذه ابمحر ات ابمصنكع مف طرؼ ابمتلقػ ( ،)3كتنتبػر عمليػات االسػتيراد ابت نكبػكه مػف

ثب ػػؿ ابر ػػر ات ابمتن ػػددة ابهنس ػػيات كاام ػػر ابم ػػؤدم إب ػػى زي ػػادة ت ػػابيؼ اس ػػتيرادىا ىػ ػ ابتػ ػزاـ ابمتلقػ ػ

بلت نكبكهيػػا مػػف ر ػراء ابسػػل ابكسػػيط كاب أرسػػمابي مػػف نفػػس ابرػػر ابمتنػػددة ابهنسػػي  ،كنهػػد أف ىػػذا

ااسلكب ابرائ ف نقؿ ابت نكبكهيا ،فمثالن  %67مف عقكد نقؿ ابت نكبكهيا ف مهمكع االنديف كابت
تـ فحصيا مػف ثبػؿ ابمهمكعػ تحتػكم علػى مثػؿ ىػذه ابرػركط

()4

كتنقيبنػا علػى ىػذا ابرػرط كمػدل تػأثر

ابمررع ابفلسطين مف ىذا ابررط ،نهػد أف ابمرػرع ابفلسػطين تػأثر برػ ؿ بيػر بمثػؿ ىػذا ابرػرط كأنػو
ني ػ ني ػ ابمرػػرع ابمصػػرم ف ػ مػػدل تػػأثره بيػػذا ابرػػرط كىػػك رػػرط ابر ػراء اإلهبػػارم ،نهػػد أف ابمرػػرع

ابفلسطين ذ ره ف نص ابمادة  80تهارم فلسطين ف ابفقرة  6مف ابمادة ،كتهارم مصرم ف نص

ابمادة  75ابفقرة "ك" ،كى رراء ابمكاد ابخاـ أك ابمندات أك اآلالت أك ااهيزة أك ثطػ ابغيػار بترػغيؿ
ابت نكبكهي ػػا م ػػف ابم ػػكرد كح ػػده أك م ػػف ابمنر ػػغت ابتػ ػ ينيني ػػا دكف غيرى ػػا ،كب ػػف ابمر ػػرع ابفلس ػػطين

( )1أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص .557

( )2زين ابصغار ،كابسيد ميند أحمد ،مره سابؽ ،ص .105
( )3أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص .558-557

( )4ع ػػاطؼ حسػ ػػف ابنقلػ ػ  ،دكر ابرػ ػػر ات ابمتن ػػددة ابهنسػ ػػيات ف ػ ػ نق ػػؿ ابت نكبكهيػ ػػا بل ػػدكؿ ابنامي ػ ػ بلفت ػ ػرة  ،1980-1950دار
ابمنظكم  ،ابممل

ابسنكدي  ،1987 ،ص .272
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كابمصرم انا مراعيياف بمصلح ابمكرد فيمػا إف ػاف بػو مصػلح هديػ كمبػررة بلمػكرد مػف ىػذا ابرػرط
كىػػك رػراء اادكات كاآلالت  ..ابػ  ،كبابتػػاب إبتػزاـ ابمحػػا ـ ابفلسػػطيني بم ارعػػاة مصػػلح (ابمػػكرد) عنػػد

ابنظر ف أم مف ابرركط كف

ؿ ااحكاؿ يهكز بلمح م ابناظرة ف ابنزاع اإلبقاء على ابررط ابكارد

ف عقد نقؿ ابمنرف ابحديث إذا اثتننت بأنو ييدؼ إبى حماي مصلح هديػ كمرػركع بلمػكرد أك إبػى

حماي مستيل

ابمنت ( ،)1كهاء ابمررع ابمصػرم منقػب علػى ىػذا ابرػرط كذ ػر بأنػو فػ نيايػ ابمػادة

 75مصرم تهػارم ت ػكف ابحػاالت ابمرػار إبييػا فييػا سػليم كغيػر ثابلػ بالبطػاؿ فػ حػابتيف :ااكبػى:
إذا اف ابقصد منيا حماي مستيل

ابمنت  ،كابثاني  :إذا انت مقػررة بمصػلح هديػ كمرػركع بمػكرد

ابت نكبكهيا ،كمف أمثل ىذه ابمصلح ابهدي ابمرركع أف ي كف على مكرد ابت نكبكهيا االبتزاـ بصيان

من ػػداتيا بفت ػػرة منينػ ػ فير ػػترط ع ػػدـ رػ ػراء ثطػ ػ غي ػػار بيس ػػت م ػػف إنتاه ػػو بص ػػيان ى ػػذه ابمن ػػدات في ػػذه

ابمصػػلح هديػ كمنقكبػ كمرػػركع
ابت نكبكهيا(.)3

()2

كىػػك يقابػػؿ ابمحظػػكر  17-9-8مػػف تقنػػيف ابسػػلكؾ ابػػدكب بنقػػؿ

نهػػد أف ابمرػػرع ابفلسػػطين كابمصػػرم يتطابقػػاف بر ػ ؿ بيػػر ،كنحػػف ننلػػـ ابمرػػرع ابفلسػػطين
متأث انر بر ؿ بير بابمررع ابمصرم ،كنحف نرل أف ؿ ابمررعيف ابفلسطين كابمصػرم انػت ف ػرتيـ
كاحدة كى ابترهي على االستثمار ف فلسطيف كهميكري مصر ،كذبؾ بسب أذا ما تػـ ابترػديد كعػدـ

ابمركن ػ ف ػ ابقػػانكف ابمػػنظـ بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ينمػػؿ علػػى عػػدـ االسػػتثمار داخػػؿ اا ارض ػ ابفلسػػطيني

كابمصري  ،كحه أف االحتهاج بكهكد مصػلح هديػ مػف عدمػو فيػ مهػرد تهميػؿ بلمننػى كب ػف نهػد

أف ابسبب ااساس بندـ تقرير اببطالف ابكهكب بحػاالت ابرػركط ابمقيػدة بلمتلقػ كىػ ترػهي كتقكيػ

االثتصػػاد ابقػػكم  ،كنحػػف نتفػػؽ م ػ كهي ػ نظػػر ػػال ابمرػػرعيف انػػو ال يسػػننا ابتفػػاكض م ػ ابمػػكرديف

طابمػػا ال نمتلػػؾ ابقػػكة اب افي ػ كعػػدـ كهػػكد ثاعػػدة ننطلػػؽ منيػػا كبػػذبؾ ػػاف ابمرػػرع صػػائبان بنػػد تقريػػر

اببطالف ابكهكب .

كبابمقارنػ مػ ابمرػػرع ااردنػ نهػػد أف ابمرػػرع ااردنػ بػػـ يػػنظـ برػ ؿ مفصػػؿ عػػف عقػػد نقػػؿ

ابت نكبكهيػػا مقارنػ مػ ابمرػػرع ابفلسػػطين كابمصػػرم ،كحيػػث ذ ػػر ابمرػػرع ااردنػ فػ ثػػانكف ابمنافسػ

ابغير مرركع كاالسرار ابتهاري رثـ  15بسن  2000ف ابمادة  9اببند (أ) ينتبر بػاطالن ػؿ نػص أك
ررط مقيد بلمنافس يرد ف عقد ترخيص يتنلػؽ بػأم مػف حقػكؽ ابمل يػ ابف ريػ ثػد ي ػكف بػو أثػر سػلب

على ابتهارة كثد ينيؽ نقؿ ابت نكبكهيا كنررىا بصف خاص ما يل :
( )1ابمذ رة اإليضاحي بقانكف ابتهارة ابفلسطين  ،ص .73

( )2محي ابديف اسماعيؿ علـ ابديف ،مره سػابؽ ص  ،246-245كأيضػان إبػراىيـ محمػد رضػا عبيػد ،ابنقػكد ابتهاريػ فػ ثػانكف
ابتهارة ابهديد ،عقد نقؿ ابت نكبكهيا ف ثانكف ابتهارة ابهديد ،رثـ  ،7بسن  ،1999دار ابمنظكم  ،2000 ،ص .20

( )3حمدم باركد ،مره سابؽ ،مهل هامن اازىر بغزة ،مف ص .904-830
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 .1إبػ ػزاـ ابم ػػرخص ب ػػو بن ػػدـ نق ػػؿ ابتحس ػػينات ابتػ ػ يهريي ػػا عل ػػى ابت نكبكهي ػػا ابتػ ػ ير ػػمليا عق ػػد
ابترخيص إال ابمرخص (ابنقؿ ابن س بلت نكبكهيا ابمحسن ).

 .2من ػ ػ ػ ابمػ ػ ػػرخص بػ ػ ػػو مػ ػ ػػف ابمنازع ػ ػ ػ إداري ػ ػ ػان كثضػ ػ ػػائيان ف ػ ػ ػ حػ ػ ػػؽ ابمل ي ػ ػ ػ ابف ري ػ ػ ػ ابػ ػ ػػذم تػ ػ ػػـ
ترخيصو...اب .

ثا اً :عش ط عم ت

()1

عتي شأ ع ها أثا عكم

ق م :

يتر ز أثر ىذه ابرركط على تقييد حري ابمتلق ف تحديد حهـ االنتاج مف هي  ،كتقييد حري
ابمرػػركع ابمتلقػ فػ اختيػػار ابمهػػاالت االثتصػػادي ابتػ يرغػػب فػ تصػريؼ منتهاتػػو إبييػػا سػكاء ػػاف

على ابصنيد ابمحل ابكطن أك اإلثليم أك ابدكب  ،كييدؼ ابمكرد مف فرض مثػؿ ىػذه ابرػركط رغبػ

منو ف اختراثو كتح مو ف ااسكاؽ ابهديدة اكاسيامو ف تنظيـ ااسكاؽ ابتػ ينتبػر فييػا ابمتلقػ هػزء
مف ىذه ااسكاؽ مػف خػالؿ إيػداع منتهاتػو فػ تلػؾ ااسػكاؽ ،أم اعتبػار ابمتلقػ كسػيط بػدخكؿ ابمػكرد

تلػػؾ ااس ػكاؽ اكاع ػادة سػػيطرتو علييػػا ،إضػػاف بمػػا تحققػػو ىػػذه ابرػػركط مػػف كض ػ حػػد أثصػػى بلنملي ػ
االنتاهي بلمرركعات ابمتلقي طػكاؿ مػدة سػرياف ابنقػد االمػر ابػذم يمػنح ابمػكرد ثدرتػو فػ تح مػو علػى
حهـ االنتاج ك ميتيا كنكعيتيا ،كىذا يتطلب حضكره بلمرركعات ابمتلقي  ،كبابتاب ف مراهنػ هميػ

ابكثائؽ كابمستندات بلتأ د مف كفاء ابمتلق بيذا ابررط(.)2

تتمثػػؿ خطػػكرة مثػػؿ ىػػذه ابرػػركط علػػى ابمتلق ػ أنيػػا تػػؤدم إبػػى تقلػػيص ثػػدرة ابمتلق ػ بتصػػدير

منتهاتػػو كبيانػػو ابتػػاب  ،إذا ػػاف حهػػـ االنتػػاج ابػػذم عينػػو ابمػػكرد ال ي ف ػ إال بسػػداد حاهػػات ابسػػكؽ
ابمحلي ػ أك أف ي ػػكف سػػنره مرتفن ػان بحيػػث ال يقػػكل علػػى منافس ػ منتهػػات ابمػػكرد ف ػ ااس ػكاؽ ااهنبي ػ

كنػػو مابػػؾ ىػػذه ابتقنيػ كيسػػتطي أف ينػػت بأثػػؿ ااثمػػاف مقارنػ مػ ابمسػػتكرد كثػػد يحػػرص ابمػػكرد علػػى

إدراج مثؿ ىذه ابرركط رغب منو أيضان ف زيادة ما ثد يحصؿ عليو مف مقابؿ بلت نكبكهيا إذا اف ىذا

ابمقابؿ يتحدد نسب منين مف اإلنتاج(.)3

كنيا تؤثر إثليميان على منتهات ابمستكرد مف ابتصدير كف ىذه ابرػركط ثيػكدان إثليميػ تيػدؼ

إبػػى إعػػادة ابتكزي ػ ابهغ ارف ػ ب س ػكاؽ ابدكبي ػ كفق ػان بمنػػايير يحػػددىا ابمػػكرد بلت نكبكهيػػا ،كىػػذه ابمنػػايير
مبني على أساس ف ػرة ابتخصػص ،كىػ تنتبػر مػف أبػرز تلػؾ ابرػركط ابمكهػكدة فػ ىػذا ابرػرط كابتػ

بيػػا تػػأثير كاضػػح علػػى إسػػتقالؿ ابمرػػركع ابمسػػتكرد بلت نكبكهيػػا ابمنقكب ػ اثتصػػاديان كتهاري ػان ،ك ػػكف أف
ابررط ابذم يمنحو ابمكرد كىك حصكبو على إذف مسبؽ مف ابمكرد إلتمػاـ عمليػ ابنقػؿ ثبػؿ ثيامػو بػأم

( )1ثانكف ابمنافس ابغير مرركع رثـ  15بسن 2000

( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص  ،274كأيضان ىان سرم ابديف ،مره سابؽ ،ص .99
( )3حسيف عبد ابماح  ،مره سابؽ ،ص .55
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تصػػدير ،اامػػر ابػػذم يمن ػ إم اني ػ عملي ػ ابتصػػدير ،أك يحػػدد بػػو ابػػدكؿ ابمسػػمكح بػػو بابتصػػدير بيػػا،
بمننى أصبح ابمستكرد أداة بيد ابمكرد(.)1

نهػػد ف ػ ىػػذا اإلطػػار مثػػاؿ إب ػراـ عقػػد بػػيف رػػر غربي ػ  MMAكرػػر فرنسػػي  SERس ػػن

 ،1984كى مف عقكد ابتناكف ابصناع  ،كبابتاب تلتزـ بمكهػب ىػذا ابنقػد ابرػر ابمغربيػ بكضػنيا

طرف ػان متلقي ػان بنػػدـ بي ػ اآلالت أك ااهي ػزة أك ثط ػ ابغيػػار خػػارج ابمغػػرب س ػكاء بر ػ ؿ مبارػػر أك غيػػر

مبارر( ،)2كثد تبيف مف بنض ابدراسات ابت أهريػت بلكثػكؼ علػى مػدل رػيكع ىػذه ابرػركط فػ عقػكد

نقؿ ابت نكبكهيا ،ك أف مف بيف  451عقدان ف دكؿ أمري ا ابالتيني ااعضاء ف ميثاؽ اانػديف ،ىنػاؾ

 317عق ػػدان ار ػػتملت عل ػػى ر ػػرط يمنػ ػ ابمتلقػ ػ صػ ػراح م ػػف تص ػػدير ابمنته ػػات ابمص ػػنن باس ػػتخداـ
ابت نكبكهيػػا ابمنقكبػ محػػؿ ابنقػػد ،أم بنسػػب  %68مػػف مهمػػكع ابنقػػكد فػ حػػيف بلغػػت ىػػذه ابنسػػب ف ػ

اارهنتيف كحدىا  ،%74كترير ابمنلكمات بدل اببنض برأف عقكد نقؿ ابت نكبكهيا ابت أبرمتيا ابيند

أف  36عقد مف مهمكع  455عقد ثد ارػتملت علػى رػرط منػ ابمتلقػ تصػدير منتهاتػو مننػان ليػان كأف
 129عقد مف ىذه ابنقكد يتطلب إذنان مسبقان مف ابمكرد كأف  197عقد آخر تضمنت رركطان بمقتضاىا

ابدكؿ ابت يسمح بلمتلق تصدير منتهاتو كأف  24عقد آخر يمن ابمتلق مف تصػدير ابمنتهػات بػدكؿ

منين (.)3

كهػػكد مث ػػؿ ى ػػذه ابر ػػركط ابمقي ػػدة تن ػػس أث ػػار سػػلبي

بيػػرة عل ػػى ػػؿ م ػػف ابمتلقػ ػ كاالثتص ػػاد

ابقكم  ،مف خالؿ ثيد حري ابمتلق مف تسكيؽ منتهاتو ،سكاء تـ إدراهيا مباررة ف ابنقد ذاتو أك فػ

عقد مستقؿ أك مػف خػالؿ اتفاثػات رػفيي مثػؿ اتفاثيػات ابهنتػؿ مػاف ،كاتفاثػات عػدـ ابمنافسػ كابدعايػ ،

كمراثب ابهػكدة كتحديػد ااسػنار كاالتفاثػات ابمسػتقل بترػغيؿ ابمسػتخدميف ،بحيػث يمتػد أثرىػا إبػى تقييػد

حري ابمنافس بدل ابمتلق كتأثره بر ؿ بير ،كابيدؼ ااساس

ما ذ رنا مف ثبػؿ أف ابرثابػ كابػتح ـ

بػػابمتلق ىػػذا مػػف هي ػ كمػػف هي ػ أخػػرل اثصػػاء أم منافس ػ مػػف ابمم ػػف أف تػػؤثر علػػى ابمػػكرد داخػػؿ

ابسكؽ ابدكب (.)4

كبتنقيبنا على ىذا ابررط كفقان بلقانكف ابفلسطين كابمصرم برػ ؿ أساسػ  ،كاستئناسػان بابقػانكف

ااردن كابقكانيف ااهنبي .

( )1ىراـ ابطراكن  ،مره سابؽ ،ص .30

( )2أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص .559

( )3ىراـ ابطراكن  ،مره سابؽ ،ص  ،31-30كأيضان أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص .559

ميثاؽ االنديف يضـ دكؿ ف أمري ا ابهنكبي كى تريل  ،بكبندا ،أ كادكر ،فنزكيال ،اببيرك ،كبمبيا.

( )4كبيد ابيمررم ،مره سابؽ.275 ،
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كفق ػ ػان بلقػ ػػانكف ابفلسػ ػػطين كابمػ ػػذ رة اإليضػ ػػاحي بقػ ػػانكف ابتهػ ػػارة ابفلسػ ػػطين نهػ ػػد أف ابمرػ ػػرع

ابفلسطين ثد تأثر بر ؿ بير بيذا ابررط كنظمو كفقان ب صكؿ ابقانكنيػ فػ نػص ابمػادة  80ابفقػرة 4

كىػػك تقييػػد حهػػـ االنتػػاج أك ثمنػػو أك يفي ػ تكزينػػو أك تصػػديره كابفق ػرة  7مػػف نفػػس ابمػػادة كى ػ إب ػ ازـ
ابمس ػػتكرد بيػ ػ االنت ػػاج أك ابتك ي ػػؿ بلم ػػكرد كح ػػده أك بلهي ػػات ابتػ ػ ينيني ػػا ب ػػو دكف غيرى ػػا ،كى ػػك يقاب ػػؿ
ابمحظػػكر ابثػػامف كابنارػػر كابخػػامس عرػػر مػػف تقنػػيف ابسػػلكؾ ابػػدكب بلنقػػؿ ابت نكبػػكه  ،كبابتػػاب

مػػا

سبؽ كأف ذ رنا ف ابررط ابذم سبقو كنؤ د أف ابمررع ثرر ابمكازن بيف مصػابح ااطػراؼ بػيف ابمػكرد
مػػف هي ػ كبػػيف ابمسػػتكرد مػػف هي ػ أخػػرل فيمػػا يتنلػػؽ بابرػػركط ابت ػ تقيػػد حري ػ ابمسػػتكرد ف ػ اإلنتػػاج

كمدل حهمو ك يفي إنتاهو اكام اني اببيػ كابهيػات ابمسػمكح بيػا بػاببي فييػا كىػذه همينيػا ت ػكف بػإذف
مسبؽ مف ابمكرد ،كبابتاب نهد أف ابمكرد ثد ثيد ابمستكرد ف أ ثر خصائص ابتهػارة كىػ ابحريػ فػ
ابتصريؼ كاببي  ،بربما يفترض على مررعنا ابفلسطين االخذ باببطالف ابكهػكب فػ مثػؿ ىػذه ابحابػ ،
كب ف ىؿ سي كف مػف ابمم ػف تنامػؿ ابرػر ات ااهنبيػ مػ ابمرػاري ابفلسػطيني اإلهابػ  ..بػف تتنامػؿ

بسػػبب حاهتنػػا كعػػدـ كهػػكد ثػػكة افي ػ بلتفػػاكض كابمهابي ػ ف ػػاف ب ازم ػان علػػى ابمرػػرع أف يقػػرر ابػػبطالف

ابه ػكازم كبػػيس ابكهػػكب بكهػػكد مصػػلح عام ػ أسػػمى مػػف ابمصػػلح ابخاص ػ

()1

كبمقارن ػ م ػ ابقػػانكف

ابتهػػارم ابمصػػرم نهػػد أف ابمرػػرع ابمصػػرم أيض ػان أ ػػد بػػأف ابػػبطالف ه ػكازم مػػا أ ػػدنا كبػػيس كهػػكب

بمننى يهنؿ ابمررع ابمصرم اببطالف هكازم بمف بو مصلح بذبؾ مف ااطراؼ ،كنهد أف ىنػاؾ مػف
أعترض بر ؿ بير على ىذا ابنص كمف بينيـ ابد تكر ىان سرم ابديف ف مهل ااىراـ االثتصادي

ابنػ ػػدد  1517بتػ ػػاري  2فب اريػ ػػر 1998ـ (ص  )27-26كثػ ػػاؿ أف ىػ ػػذا ابنف ػ ػ مػ ػػف مقاصػ ػػد ابسياس ػ ػ
ابترريني ابكصائي ال ابحماي  ،بمننى أف ىذا ابنص يلب رغب سياسي كبيس فيو حمايػ بلمسػتكرد كال

عل ػػى ابص ػػناع ابكطنيػ ػ ك ػػاف االه ػػدر تقري ػػر اب ػػبطالف ابمطل ػػؽ( ،)2كبابت ػػاب نه ػػد أف ػػال ابترػ ػرينيف
ابفلسػػطين كابمصػػرم تػػـ صػػياغتيـ علػػى أسػػاس سياسػ ترػريني كصػػائ كبػػيس "حمايػ "

()3

مقارنػ مػ

ابقػػانكف ااردنػ فػ ثػػانكف ابمنافسػ ابغيػػر مرػػركع رثػػـ  15بسػػن  ،2000نهػػده أنػػو ذ ػره برػ ؿ عػػاـ
كغيػػر مخصػػص أم حابػ مػػف حػػاالت ابرػػركط ابمقيػػدة سػػكل كاحػػدة سػػكؼ نػػذ رىا فػ مكضػػنيا ،كذ ػػر

ابمرػػرع ااردنػ  ،ينتبػػر بػػاطالن ػػؿ نػػص أك رػػرط مقيػػد بلمنافسػ يػػرد فػ عقػػد تػػرخيص يتنلػػؽ بػػأم مػػف
حقكؽ ابمل ي ابف ري ثد ي كف بو أثر سلب على ابتهارة فقد ينيؽ نقؿ ابت نكبكهيا كنررىا كىنا نهد أف

ابمرػػرع االردن ػ أضػػؿ سػػبيالن  ،كنػػو بػػـ يحػػدد أم رػػرط مقيػػد كبػػـ يحػػدد حاالتػػو علػػى سػػبيؿ ابمثػػاؿ كال
علػػى سػػبيؿ ابحصػػر كب نػػو ذ ػػر رػػرط مغػػاير سػػكؼ نػػذ ره فػ مكضػػنو( ،)4نهػػد كبابمقارنػ مػ ابقػػانكف

( )1ابمذ رة اإليضاحي بقانكف ابتهارة ابفلسطين  ،ص .73

( )2حمدم باركد ،مره سابؽ ،مهل هامن اازىر بغزة ،ص .904-835
( )3مح ابديف اسماعيؿ علـ ابديف ،مره سابؽ ،ص .244
( )4ابمذ رة اإليضاحي بقانكف ابتهارة ابفلسطين  ،ص74

51

ابهزائرم كباعتبار أف ابه ازئر مف ابدكؿ ابنامي كابت تسنى بابنيكض مثيالتيا مف ابدكؿ ااخػرل إال
أنو بـ تنظـ عقد نقؿ ابت نكبكهيا كبـ تنترم ثكانينيا أم أىمي بيػذا ابمكضػكع ابقػيـ حيػث أنيػا بػـ تنرفػو

بر ػ ؿ دثيػػؽ ،كب ػػف أبرمػػت ابنديػػد مػػف االتفاثيػػات م ػ دكؿ أخػػرل برػػأف مكضػػكع عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا

كعل ػػى س ػػبيؿ ابمث ػػاؿ االتفاثيػ ػ ابخاصػ ػ بابتن ػػاكف االثتص ػػادم كابتقنػ ػ كابنلمػ ػ ب ػػيف ابه ازئ ػػر كابيكن ػػاف،

ابمكثنػ بػػابهزائر بتػػاري  13مػػايك  ،1982كابمصػػادؽ علييػػا بابمرسػػكـ ابرئاسػ  ،442/82فػ تػػاري
 11ديسمبر .)1(1982

عمجم ع عثا  :عش ط عم ت ع

تغ ل عتك ع جي ع ط ف عمت ي:

كف ىذا ابصدد تند مف ابرركط ابمقيدة أم ررط ي كف مف رأنو أف يمنػ ابمتلقػ بلت نكبكهيػا

مػػف تطكيرىػػا ،كال تقػػؿ ىػػذه ابرػػركط ضػػر انر عػػف بػػاث ابرػػركط ااخػػرل ابت ػ تػػؤثر علػػى ابمرػػركعات
ابمتلقيػ ػ م ػػف خ ػػالؿ ابر ػػركط ابمقي ػػدة كابتػ ػ تقي ػػد حريػ ػ ابمتلقػ ػ فػ ػ االس ػػتغالؿ االثتص ػػادم كابته ػػارم

بلت نكبكهيا ابمنقكب  ،ىذا اكاف بـ ت ف تأثيرىا أ ثػر مػف ابرػركط ابسػابق  ،كنيػا مرتبطػ بتم ػيف ابمتلقػ
م ػػف تط ػػكير ثد ارت ػػو ابذاتيػ ػ  ،م ػػف خ ػػالؿ ثدرت ػػو عل ػػى مالئمػ ػ ابت نكبكهي ػػا ابمنقكبػ ػ ب ػػو بتكا ػػب ظركف ػػو
كاحتياهاتو بما يؤدم إبى تطكير مف ثػدرات ابمتلقػ كيصػبح مػكردان فيمػا بنػد كثدرتػو علػى ابمنافسػ فػ

ااسكاؽ ابدكبي

()2

كبابنادة يتـ إدراج مثؿ ىذه ابرػركط مػف ثبػؿ ابمػكرد مبارػرة ،ابػذم يسػتغؿ مػا يسػمى

باالحت ػػار ابق ػػانكن  ،ابممن ػػكح ب ػػو بكس ػػاط ابحمايػ ػ ابمر ػػركع بلمل يػ ػ ابص ػػناعي  ،حي ػػث يرػ ػ ؿ ى ػػذا

االحت ار ابقانكن أداة ككسيل تحد أك تلغ منح ابمتلق مف ا تساب ثدرة ت نكبكهي فنلي تؤىلو الحقان

بلسػػيطرة علػػى ابت نكبكهيػػا ،اكاف أىػػـ ىػػذه ابرػػركط مػػا ىػػك م ػرتبط بػػابحقكؽ محػػؿ ابنقػػد كمػػا ىػػك م ػرتبط
بػػابقيكد ابتػ تفػػرض علػػى ممارسػ ابمتلقػ ب نرػػط ابت نكبكهيػ ( )3كيػػتـ إهػراء كاسػػتخداـ ىػػذا االحت ػػار
كابذم يرتب أثاره ابمقيدة خالؿ مدة سرياف ابنقد كاببنض اآلخػر يمػارس أك يسػتخدـ مػا بنػد انتيػاء فتػرة

ابتناثد(.)4

أ الً :عش ط عم ت ع

تغ ل عتك ع جي ع ط ف عمت ي

ل مت عع ت:

يػتـ فػرض بنػض مػف ابرػػركط ابمقيػدة بالسػتغالؿ ابت نكبػكه بلطػػرؼ ابمتلقػ خػالؿ مػدة ابنقػػد

مف خالؿ اآلت :

( )1خديهػ ػ بلير ػػمكت ،ابنظ ػػاـ ابق ػػانكن بنق ػػد نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا ،رس ػػاب ماهس ػػتير ،هامنػ ػ ابنربػ ػ ب ػػف ميي ػػدم،2017 ،2016 ،
ابهزائر ،ص .17

( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص .276

( )3مقتبس ،أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص .560
( )4كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص.276
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ع ت عم تبط باع

م ل عع ت:

ككفقػان بيػػذه ابقيػػكد فػػإف ابطػػرؼ ابمتلقػ بلت نكبكهيػػا يلتػػزـ بنػػدـ افتنػػاؿ أيػ منازعػ برػػأف صػػح

حقكؽ ابمل يػ ابمنقكبػ إبيػو ،سػكاء مػا تنلػؽ منيػا بنالمػ تهاريػ أك غيرىػا مػف ابحقػكؽ ،ككضػنت ىػذه
ابفق ػرة أف ابمػػكرد يفػػرض علػػى ابمتلق ػ إه ػراء تنسػػف كىػػك عػػدـ ثيامػػو بػػدف أم إه ػراء أمػػاـ أم مح م ػ
برأف صح حقكؽ ابمل ي ابمنقكبػ إبيػو ،كبابتػاب يحػرـ ابمتلقػ مػف حقػو بابضػماف ابمرػركع ،كبابتػاب

يتػػيح ىػػذا ابرػػرط بلمػػكرد بػػأف يقػػكـ ابمسػػتكرد بابت ازمػػو ااساس ػ تقكي ػ كحماي ػ احت ػػاره االسػػتئثارم بيػػذه

ابحقكؽ ،باإلضاف إبى أف مثؿ ىذا ابررط يضمف بلمكرد بأف يقػكـ ابمسػتكرد بابت ازمػو ااساسػ ابمتمثػؿ
بأداء ابمقابؿ ابمحدد ف ابنقد(.)1

خالص ػ ابرػػركط ابمقيػػدة ابت ػ يفرضػػيا ابمػػكرد علػػى ابمتلق ػ أثنػػاء س ػريانو مػػدة ابنقػػد كى ػ أف

رركط عدـ ابمنازع تتـ باالتفػاؽ بػيف ابمػكرد كابمسػتكرد طرفػ عقػد كعالثػتيـ مػ ابغيػر ابمسػتفيد مػف

حؽ االسبقي أك ابحصػرم علػى ابت نكبكهيػا ابمنقكبػ كابرػرط يػنص علػى أف يقػكـ ابمتلقػ بابتنػازؿ عػف
حقو باعتراؼ صريح أك ضمن كبمكهب هزء ابتنازؿ فإنو ال يستطي ابمنازع بصح ابحقكؽ ابمنقكب

إبيػػو كبابتػػاب ي ػػكف ىػػذا ابرػػرط أ ثػػر خطػػكرة إذا مػػا فقػػد سػػند ابمل يػ صػحتو فنػػال ثبػػؿ أك أثنػػاء سػرياف

ابنقد(.)2

كبتنقيبنػػا علػػى ىػػذا ابرػػرط مػػف خػػالؿ ثػػانكف ابتهػػارة ابفلسػػطين نهػػد أف ابمرػػرع ابفلسػػطين بػػـ

يػػنص ص ػراح علػػى ىػػذه ابرػػرط ف ػ ابرػػركط ابتقييدي ػ ابت ػ تق ػ علػػى نقػػؿ ابمنرف ػ ابحديث ػ كبػػـ يتبنػػاه
بابمطلؽ ،ك ذبؾ تهد أف ابمررع ابمصرم ف ثانكف ابتهارة ابمصرم بـ يصرح علػى ىػذا كبػف يتضػمف

نص ابمادة  75مف ثانكف ابتهارة ابمصرم على ىذا ابررط ،كأيضػان نهػد أف فػ ابقػكانيف ابنربيػ كدكؿ
ابخلي كابهزائر مف ضمنيـ بـ ينصك صراح على ىذا ابررط كاعتباره مف ثبؿ ابرركط ابتقييدي (.3

بذبؾ نقترح على ابمررع ابفلسطين بضػركرة منابهػ ىػذه ابفقػرة كنيػا ميمػ فػ منابهػ رػرط

مػف ابرػػركط ابمقيػدة كابخطيػرة بمصػػلح ابمتلقػ كابمرػػركعات ابكطنيػ بمػا فييػػا مػػف تػأثير علػػى ابكضػ
ابقانكن ابذم يمس ابمصلح ابخاص كابنام كخاص ابنظاـ ابناـ.
ثا اً :ع ت عمف س ع ى مما

قبةةة ل عت

عم ت ت عأل شط عتك ع ج ة

( ظة عت

ة ا –

ةةة ا ) ييػػدؼ ابمتلق ػ مػػف اسػػتيراده بلت نكبكهيػػا ابتطػػكير كابتنمي ػ كاب ػربح ،كبابتػػاب سػػنيو

بلت نكبكهيػػا أيضػان مػػف أهػػؿ حػػؿ إرػ ابيات صػػناعي أك فنيػػو  ،تكاهػػو ابمرػػركعات ابكطنيػ  ،إضػػاف إبػػى
( )1ىراـ ابطراكن  ،مره سابؽ ،ص .32

( )2محمكد اب يالن  ،ابمكسكع ابتهاري ابمصػرفي  ،ابمهلػد ااكؿ فػ مهػاؿ تنػديؿ نقػؿ ابت نكبكهيػا ،دار ابثقافػ  ،ااردف،2014 ،
ص .266

( )3زين ابصغار :كميند أحمد ،مره سابؽ ،ص .98
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إدماج ىذه ابت نكبكهيا ف محيطو االنتػاه  ،بيػدؼ مكاءمتيػا بلظػركؼ ابمحيطػ بابمرػركعات ابكطنيػ

مف ظركؼ هغرافيػ أك تنمكيػ أك اثتصػادي كظػركؼ ابسػكؽ ابمحلػ  ،كىػذه ابنمليػ تمػر بم ارحػؿ ثيػرة
كب ػػف أىميػ ػػا ى ػ ػ مرحل ػ ػ ابتكظي ػػؼ كابتم ػػػيف ابت نكبػػػكه كمرحل ػ ػ االنر ػػاء ابت ػ ػ تؤىل ػ ػو ف ػ ػ تطػػػكير

ابت نكبكهيا ابمنقكب إبيو ،بيصؿ بذبؾ إبى مرحل ابمنافس ف ااسكاؽ اب برل كابتم يف ابت نكبكه (.)1

ب ػػف فػ ابكاثػ نهػػده غيػػر ذبػػؾ علػػى اإلطػػالؽ ػػكف أف ابمػػكرد ينرثػػؿ مػػا يطمػػح إبيػػو ابمسػػتكرد
حتػى ال يصػؿ إبػى درهػ ابتم ػيف ابت نكبػكه حتػػى ال ينافسػو فػ ااسػكاؽ ابنابميػ اب بػرل ،كذبػؾ مػػف
خالؿ ثياـ ابمكرد بفرض ابرركط ابمقيدة بلت نكبكهيا ف ابنقد ،منيػا مػا يتنلػؽ بتحديػد مهػاؿ اسػتخدامو

ك يفيػ ػ اس ػػتخدامو ،كمني ػػا م ػػا يتنل ػػؽ بابح ػػد م ػػف إم انيػ ػ مالئمػ ػ ى ػػذه ابت نكبكهي ػػا مػ ػ ظ ػػركؼ اببيئػ ػ

ابمحلي

()2

كمنيا ما يتنلؽ من ابمستكرد أك ابمتلق مف إم اني إدخاؿ ابتحسينات

()3

ب ف تنتبر مثؿ ىػذه ابرػركط فػ ابػدكؿ ااكربيػ مرػركع  ،كنػو يمػارس حقػو محت ػر بحقكثػو
كابمنترؼ بو بيا ثانكنان على ابت نكبكهيا محؿ ابنقد ،كىناؾ بنض ابدكؿ تهيزىػا حتػى مػ كهػكد منرفػ

فني غير مرمكب  ،حؽ مػف حقػكؽ ابمل يػ ابصػناعي  ،كبمكاهيػ مثػؿ ىػذه ابرػركط ال بػد مػف االتفػاؽ
عليػػو ف ػ بنػػد مػػف بنػػكد ابنقػػد ابناثػػؿ بلت نكبكهيػػا ،بمننػػى أف يتفػػؽ ف ػ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا أنػػو علػػى

ابمتلق ػ االسػػتخداـ ابحػػر كاب امػػؿ علػػى ابت نكبكهيػػا ابمنقكب ػ ف ػ عمليػػات اإلنرػػاء كابترػػغيؿ كاإلصػػالح

كابصيان كتكسي منرأتو ،كب ف ىذا ال ي كف إال عف طريؽ ثدرة ابمتلق على إم اني ابتفاكض بديو إذ
يهب أف ي كف بديو ابقدرة علػى ابتفػاكض كابقػدرة علػى إدخػاؿ مثػؿ تلػؾ ابتنػديالت كابتحسػينات ،كثدرتػو

علػػى أنرػػط اببحػػث كابتطػػكير ابالزم ػ بلكصػػكؿ إبػػى تلػػؾ ابتحسػػينات ابت ػ تػػرد علييػػا رػػركط مػػف ثبػػؿ

ابمكرد(.)4

أما ما يتنلؽ بابمالءم بظركؼ ابمتلق كما يفرضو عليو ابمكرد مف رػركط تحػد مػف ذبػؾ فػإف

مثؿ ىذه ابقيكد تنتبر أ ثر تأثي انر على ابمتلق  ،انو بدكف مالئمػ ىػذه ابت نكبكهيػا ابمنقكبػ مػ ظػركؼ

اببيئ ابمحلي فإنو مػف ابصػنكب بم ػاف اسػتيناب ابطػرؼ ابمتلقػ بيػا كمػف ثػـ تطكيرىػا اكاعػادة إنتاهيػا
ف ػ م ارحػػؿ ثاني ػ  ،كمػػف أمثل ػ علػػى ىػػذه ابنقػػكد ابنقػػد ابمبػػرـ بػػيف  CSMكرػػر  Hestoyesaسػػن

 1981كنص ف أحد بنكده أف ابمتلق ال يستطي إدخاؿ أم مف ابتحسينات كابتهييزات كاآلالت محؿ
ابنقد دكف ابحصكؿ ابمسبؽ على ابمكافق اب تابيػ مػف ابمػكرد ،كبمكهػب ىػذا ابرػرط يمتنػ ابمتلقػ مػف

()1سنيد يحيى ،تنظيـ نقؿ ابمنرف ابتقني  ،م تب هامن اازىر ،1986 ،ص .101
( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص .277

( )3ينقكب يكسؼ ابسلطاف ،نقؿ كتكطيف ابت نكبكهيا ف ثطاع اادكي  ،دار ابمنظكم  ،1993 ،ص .20
( )4كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص .277

54

ابػػداء أم تحسػػينات علػػى ابمنػػت بػػدكف إذف مسػػبؽ حتػػى يػػتم ف مػػف أف يالئػػـ ظركفػػو ابمحيط ػ بػػو

()1

باإلضػػاف إبػػى كهػػكد يبنػػد سياس ػ مػػف ارػػتراط عػػدـ إه ػراء أم تحسػػينات أك تطػػكير ت نكبػػكه مػػف ثبػػؿ
()2
ابمتلق مما يحد مف نراط اببلد ابنام ف ابتطكر كابتقدـ ابت نكبكه
ثـ نهد أف ابمررع ابفلسطين أضاؼ ف ابمحظكرات بند كمف ضمنيـ إدخػاؿ ت نكبكهيػا أثػرب

مماثلػ أك منافسػ  ،انػػو فييػػا تفكيػػت بفرصػ تنكيػ مصػػادر ابت نكبكهيػػا ،ب ػػف ثػػد ي ػػكف ىػػذا ابرػػرط ثيػػد
مصػػلح مرػػركع بلمػػكرد كخاصػ عنػػدما يػػأت مقترنػان برػػرط ابقصػػر بمصػػلح ابمسػػتكرد كىنػػا ػػكف مػػف
مصلح ابمكرد ارتراط عدـ حصكؿ ابمستكرد على ت نكبكهيا منافس (.)3

أما بابنسب بقبكؿ ابتحسينات ابتػ يػدخليا ابمػكرد علػى ابمسػتكرد كثبكبيػا كأداء ثيمتيػا ،نهػد أف

مثػػؿ ىػػذا ابرػػرط مػػف ابرػػركط ابمقيػػدة ابمرىقػ بلمسػػتكرد كنػػو يقبػػؿ ابتحسػػينات ابتػ ينقليػػا ابمػػكرد حتػػى

كبك ال يحتاهيا ابمستكرد ،كب نو كفقان بيػذا ابرػرط فيػك مهبػر علػى ثبكبيػا كأداءه ثيمتيػا ،فااصػؿ ابنػاـ
أف ابتػ ػزاـ نق ػػؿ ابتحس ػػينات أن ػػو ي ػػتـ بابمه ػػاف كىػ ػ مس ػػئكبي ابم ػػكرد كن ػػو ه ػػزء ت ػػاب بمح ػػؿ عق ػػد نق ػػؿ

ابت نكبكهيػػا ،حتػػى اكاف تػػـ االتفػػاؽ ثبػػكؿ ابتحسػػينات بمقابػػؿ فػػإف ابمسػػتكرد ال ي ػػكف مهب ػ انر علػػى ثبكبيػػا
فبيػػذا ابرػػرط تنػػدـ حري ػ ابمسػػتكرد مػػف اتخػػاذ اب ػرأم ،فينػػا تننػػدـ إرادة ابمتلق ػ كىػػذا بحػػد ذاتػػو يبطػػؿ

ابنقد

()4

كب ف ابمررع ابفلسطين كابمصرم بػـ يهنلػكه باطػؿ كب ػف أهػازكا إبطػاؿ ىػذا ابرػرط ابػذم يلػزـ

ابمسػػتكرد بقبػػكؿ مػػا ثػػد يضػػيفو ابمػػكرد مسػػتقبالن إبػػى ابت نكبكهيػػا مػػف زيػػادات ك ػػذبؾ مػػا يتكصػػؿ ابيػػو مػػف
اختراعات أك ما يدخلو مف تحسينات على محؿ عقد نقؿ ابت نكبكهيا ،ك ؿ ىذه ابرركط ى عبارة عف
ػؿ ،كحتػى يترتػب ابػبطالف علػى ىػذا ابرػرط يهػب

عبء زائد علػى ابمسػتكرد كعلػى االثتصػاد ابقػكم

ارتراط دف ابمقابؿ أما إذا تمت بدكف مقابؿ فال يبطؿ
تقنيف ابسلكؾ ابدكب بنقؿ ابت نكبكهيا(.)6

()5

كىذا ابررط يقابؿ ابمحظكر ابتاسػ ابػكارد فػ

كتنقيبنػا علػػى ىػذا ابرػػرط فػ ظػؿ ابقػػانكف ابتهػارم ابفلسػػطين كثػػانكف ابتهػارة ابمصػػرم برػ ؿ
أساس كاستئناءان ببنض ابقكانيف ابنربي كمنيا ابهزائر كااردف كدكؿ ابخلي ابنبرم.
فػ ػ ابق ػػانكف ابفلس ػػطين نه ػػد أف ابمر ػػرع ابفلس ػػطين فػ ػ ن ػػص ابم ػػادة  80م ػػف ث ػػانكف ابته ػػارة
ابفلسػػطين فػ ابفقػرة ااكبػػى كتػػنص (علػػى ثبػػكؿ ابتحسػػينات ابتػ يػػدخليا ابمػػكرد علػػى ابمنرفػ ابحديثػ
( )1ىراـ ابطراكن  ،مره سابؽ ،ص .34

( )2هكاد أسند ابنطار ،مر الت نقؿ ابت نكبكهيا كدكر ابمرركعات ابنربي ابمرتر ف مكاهيتو ،دار ابمظكم  ،هامن اببصػرة،
ص .45

( )3مقتبس عف حمدم باركد ،مره سابؽ ،مهل هامن الزىر ،ص890
( )4يكسؼ اال ياب  ،مره سابؽ ،ص .235
( )5هالؿ محمديف ،مره سابؽ ،ص .110

( )6حمدم باركد ،مره سابؽ ،مهل هامن اازىر ،ص .891
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كأداء ثيمتيا) ،كابفقرة ابثاني تنص على (حظر ادخاؿ ابتحسينات اك ابتنػديالت علػى ابت نكبكهيػا بػتالئـ
ابظركؼ ابمحلي أك ظػركؼ منرػأة ابمسػتكرد ،ك ػذبؾ حظػر ابحصػكؿ علػى ت نكبكهيػا أخػرل مماثلػ أك

منافس بلت نكبكهيا محؿ ابنقد  ).كنهد أف ابمذ رة االيضاحي بـ تنلؿ فاي بمثػؿ ىػذه ابرػركط ،كب نػو
تػػأثر بر ػ ؿ بيػػر ككاضػػح ابمرػػرع ابفلسػػطين بمدكن ػ ابسػػلكؾ ابػػدكب بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا كىػػك مػػا يقابلػػو

ابمحظكر ابثان كابثابث كابتاس ابكارد ف مدكن ابسلكؾ ابدكب بنقؿ ابت نكبكهيا.

()1

نهػػد أف نػػص ابمػػادة  80مػػف ثػػانكف ابته ػػارة ابفلسػػطين مطػػابؽ بػػنص ابمػػادة  75مػػف ث ػػانكف

ابتهارة ابمصرم كمتأث انر بو ،كهاء ابمررع ابمصرم كعلؿ ىذا ابررط كىك رػرط ادخػاؿ ابتحسػينات بأنػو
هاء مغابيان كمهحف بر ؿ بير بحؽ ابمستكرد ،كابتػ مػف رػأنو أف تلحػؽ االضػرار بمصػابح ابمسػتكرد

ابػػكطن  ،بػػؿ كينتبػػر تنسػػؼ فػ اسػػتخداـ مثػػؿ ىػػذا ابحػػؽ انػػو ييػػدؼ مػػف كراء ذبػػؾ ابػػى عرثلػ ابتنميػ
ابكطني  ،كانخفاض حاد ف ابطاثات ابكطني كمهاالت اببحث كابتطكير.

()2

كباالطالع على ثانكف ابتهارة اب كيت رثػـ  68بسػن  1980بػـ يػنص صػراح أك ضػمنان علػى

مثؿ ىذه ابرركط ابمقيدة أك حتى انو بـ ينظـ نقؿ ابت نكبكهيا ،كبابتاب هاء ابمررع اب ػكيت خابيػان مػف
أم تنظيـ تررين بنقؿ ابت نكبكهيا .ك ذبؾ باطالعنا على منظـ ابقكانيف ابنربي فانيا بـ تنظـ ابرركط

ابمقيدة أك حتى نقؿ ابت نكبكهيا.

()3

كبابمقارنػ مػ ثػػانكف ابتهػػارة ااردنػ نهػػد أف ابمرػػرع ااردنػ بػػـ يػػنظـ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كهػػاء
خابيان مف أم تنظيـ ثػانكن بػو ،كب ػف نهػده اسػت فى بقػانكف ابمنافسػ ابغيػر مرػركع كاالسػرار ابتهاريػ

بسن  2000ف ابمادة  9كخاص ابفقرة ااكبى (ينتبر باطالن ؿ نص أك رػرط مقيػد بلمنافسػ يػرد فػ

عقد ابترخيص يتنلؽ بأم حؽ مف حقكؽ ابمل ي ابف ري ثد ي كف بو أثػر سػلب علػى ابتهػارة كثػد ينيػؽ
نقؿ ابت نكبكهيا كنررىا كبصف خاص ما يلػ ( :ابػزاـ ابمػرخص بػو بنػدـ نقػؿ ابتحسػينات ابتػ يهرييػا

على ابت نكبكهيا ابت يرمليا عقد ابترخيص اال ابمرخص)

()4

كىنػػا نهػػد أف ابمرػػرع ااردنػ ثػػد ذ ػػر هزئيػ كحيػػدة مػػف ابرػػركط ابمقيػػدة كب ػػف بصػػكرة مغػػايرة

نكعان ما ك أف ابمررع ااردن حظر مثؿ ىذه ابرركط ابت مف رأنيا حظر ادخاؿ ابتحسينات مف ثبؿ
ابمستكرد كب ف ارترط ابمررع أنو ف حاؿ نقؿ تلؾ ابتحسينات ابت يهرييا ابمستكرد أف تنقؿ فقط ابػى

ابمػػكرد ،كبػػذبؾ نػػرل أف ابمرػػرع ااردنػ بػػـ ي ػػف مكفقػان بتلػػؾ ابصػػياغ كخاصػ أنػػو فػػرض ابحظػػر علػػى
ابمسػتكرد بنػدـ ابنقػػؿ ك ػاف االهػدر أف يػػذ ر بنػدـ االدخػػاؿ كبػيس ابنقػؿ كخاصػ أف ااردف دكبػ ناميػ

( )1ابمذ رة االيضاحي بقانكف ابتهارة ابفلسطين ص 74

( )2مح ابديف إسماعيؿ علـ ابديف ،مره سابؽ  ،ص244

( )3ىدي عبد ابحفيظ ابيندم ،مفيكـ عقد نقؿ ابت نكبكهيا  ،مهل ابهامن االسمري  ،ابندد  7ابسن  ، 9ص388
( )4ثانكف ابمنافس ابغير مرركع كاالسرار ابتهاري بسن 2000
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كىػ ابطػرؼ ابمسػتكرد ف يػؼ تمنػ ابنقػؿ ،اكاف نقلػت فأنيػا تنقػؿ فقػػط بلمػكرد كال يهػكز ام طػرؼ غيػػر
ابمكرد أك ابمرخص.
كىناؾ بنض مػف ابػدكؿ ابنربيػ كىػ ابنػراؽ نهػد أف ابمرػرع ابن ارثػ بػـ يػنظـ نقػؿ ابت نكبكهيػا

ف ثكانيف خاص بؿ نظمت كفقان بلقكاعد ابنام كاعتبار عقد نقؿ ابت نكبكهيا مف ابنقكد ابغير مسماة
م

عال

ع عش ط عم ت

()1

ف اً ع تش ع عف ط ي:

ابرركط ابمقيدة ابمحظكرة كفقان بنص ابمادة  80مف ثانكف ابتهارة ابفلسطين ى سػبن رػركط

كهمنييا تأثر بيا ابمررع كفقػان بلتقنػيف ابسػلكؾ ابػدكب بنقػؿ ابت نكبكهيػا كتنػددىا فػ ابػنص انػت علػى

سبيؿ ابمثاؿ بيس ابحصر كفيما يل نذ رىا بر ؿ عاـ:
عش ة ط

ق متها.

ل :إع ة ل عم ةةت ت ب ب ة ل عت

ة ا

عتةةي ةةت ها عم ة ت ع ةةى عمع ف ة ع ت ث ة

أت ء

كىػذا ابرػرط مننػاه ابػزاـ ابمسػتكرد بقبػكؿ ابتحسػينات ابتػ تضػاؼ ابػى ابت نكبكهيػا ابمنقكبػ ابػى

ابمستكرد سكاء انت زيادات أك اختراعات أك تحسينات ال يريد ابمستكرد ابحصكؿ علييا ،بربما أنيػا ال

تالئـ ابظركؼ ابمحيطػ بػو فابنلػ ت مػف ىنػا فػ ىػذا ابمحظػكر كىػ اهبػار ابمسػتكرد علػى ثبكبيػا فػاذا
طلب ابمستكرد بػدكف اهبػار فانػو ال يبطػؿ ىػذا ابرػرط ،سػكاء انػت بمقابػؿ أك دكف مقابػؿ طابمػا برغبػ

منك طلبت ،كب ف إف انت ىذه ابتحسينات بدكف مقابؿ فابكض مختلؼ فانو ال يبطؿ ىذا ابررط كنو
ذىبػػت ابنلػ مػػف حظػره ،فابنلػ فػ ذبػػؾ بأنػػو بػػك دفػ ثمػػف تلػػؾ ابتحسػػينات أك مقابليػػا كىػػك ال يحتاهيػػا
فأنيا ت كف زيادة ف ااعباء ابمابي ابمستكرد بغنى عنيا ،كىنا نهػد أف ابمرػرع ابفلسػطين تػرؾ ابطػاؿ

ىذا ابررط بمصلح ابمستكرد ،كب ف دائمان بلمكرد حه كتبريرات بتلؾ ابرركط كيحػت بيػـ إلهػازة مثػؿ

ىذا ابررط مثؿ حه ابحفاظ على هكدة ابمنتهات كابخدمات ابت تحمليا عالمتو ابتهاري .

عش ط عثا ي :ظ تعت ل عتك ع ج ا عم ع أ إت ال مع ف مماث عم ل عمع ف ع ت ث .
بمكهػػب ىػػذا ابرػػرط فانػػو يمنػ علػػى ابمسػػتكرد ادخػػاؿ أم تحسػػينات أك تنػػديالت علػػى ابمنرف ػ
ابحديث ػ محػػؿ عقػػد نقػػؿ ابمنرف ػ ابحديث ػ بػػتالئـ ابظػػركؼ ابمحيط ػ بابمسػػتكرد ،ك ػػذبؾ ف ػ نفػػس ابفق ػرة
حظػػر ابحصػػكؿ علػػى منرف ػ حديث ػ أخػػرل مماثل ػ بلمنرف ػ ابحديث ػ ابمنقكب ػ مػػف ثبػػؿ ابمػػكرد ،كنهػػد أف
بمثؿ ىذا ابررط يفتقد ابيدؼ مف ابت نكبكهيػا ابمنقكبػ  ،ابتػ يحتاهيػا ابمسػتكرد بػيالئـ ظركفػو ابمحيطػ

بو ،كحرمانو مف ابحصكؿ على ت نكبكهيا مماثل

بمحؿ عقد نقؿ ابمنرف ابحديث  ،كأيضػا فييػا حرمانػو

( )1طارؽ عهيؿ ،ماىي عقد نقؿ ابت نكبكهيػا كضػمانات نقليػا د ارسػ تأصػيلي فػ ابقػانكف ابمػدن  ،مهلػ هامنػ
ابسادس  ،ابندد ااكؿ  ،2008 ،ص20
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ػربالء ،ابمهلػد

مػػف حقػػو مػػف تنكي ػ مصػػادره ابت نكبكهيػػا ،كب ػػف أيضػػا ابنػػادة ي ػػكف بلمػػكرد تبري ػرات كحه ػ مثػػؿ أف

يرترط عليو ررط ابقصر بمصلح ابمستكرد

()1

مع

عش ط عثاعث :إع ل عم ت ت ب سع ع ما تجا

ع تث .

عتم

ع ع عتي

ت تم في عمع فة

مقتضػػى ىػػذا ابرػػرط ىػػك إب ػزاـ ابمسػػتكرد باسػػتنماؿ عالمػػات تهاري ػ منين ػ بتمييػػز ابسػػل ابت ػ

اسػ ػػتخدمت ابمنرف ػ ػ ابحديث ػ ػ محػ ػػؿ ابنقػ ػػد ف ػ ػ انتاهيػ ػػا.

()2

كنػ ػػرل أف مثػ ػػؿ ىػ ػػذا ابرػ ػػرط ال ينتبػ ػػر مػ ػػف

ابمحظكرات كف اف ىذا ابررط بو مصلح هدي ككاضح بلمكرد كى حماي كتمييز منتهاتو بلمكرد.
ت

عش ط ع بع :ت ت جل إل تاج أ ثم ه أ ك ف

عه أ تصت ه.

مقتضػػى ىػػذا ابرػػرط ىػػك كض ػ حػػد أثصػػى ب ػػؿ مػػف اإلنتػػاج كثمػػف ابمنػػت كابتصػػدير ك يفي ػ

ابتكزي  ،كأيضا تحديد سنر ابمنت  ،كتتمثؿ خطكرة ىذا ابررط ابى تقلػيص ثػدرة ابمسػتكرد علػى تصػدير
كابمنافس ف ااسكاؽ اب بػرل ،كال يتصػكر فػ ىػذا ابرػرط أف ي ػكف بلمػكرد مصػلح مرػركع مػف ىػذه

ابتقييدات ابإل ا از ارترط بتحديد سنر منيف حماي بلمستيلؾ كال نتكث مثؿ ىذه ابحه .
عش ط ع امس :شت ج عم ت في إت

()3

عم شأ .

مقتضػػى ىػػذا ابرػػرط أف ي ػػكف بلمػػكرد ابتػػدخؿ ابفنل ػ ف ػ إدارة ابمنرػػاة ابمسػػتكرد ،بمننػػى أف
ي ػػكف ىػػك ابمسػػيطر كابمػػتح ـ ابفنل ػ فػ ابمخػػالت كابمخرهػػات بلمنرػػأة ،كبػػذبؾ ال يبقػػى كهػػكد حقيق ػ

بلمستكرد حتى كبك انت مسهل ثانكني بلمستكرد كب ف كاثنيان ال كهكد بو ،كبمقتضى ىذا ابررط ي كف

بلمكرد ابحؽ ف اختيار ابنامليف ك يفي تكزي ابنامليف ك يفي ادخاؿ ابمدخالت اكاخراج ابمخرهات.
عش ة ط ع ةةاتس :إع ة ل عم ة ت بش ة ء عم ة ت ع ةةال أ عمعةةت

عتشغ ل عمع ف ع ت ث .

أ آلال أ

جه ة

()4

قطةةع عغ ةةا

مقتضى ىذا ابررط أف يلزـ ابمكرد ابمستكرد رراء اآلالت كاادكات كااهيزة مف ابمكرد مبارػرة

أك مف رخص ينينو ابمكرد ،كف ىذا ابررط نهد اف ابمكرد ثصر على ابمستكرد مػف ابتنكيػ بمصػادره
ابخاص كحصػرىا بػابمكرد أك بابرػخص ابػذم ينينػو ابمػكرد ،كىػذا ابرػرط مهحػؼ بحػؽ ابمسػتكرد ،انػو

()1هميؿ ابررثاكم  ،محاضرات ف ابنقكد ابدكبي  ،م تب هامن االزىر بغزة ،1993 ،ص215
( )2حمدم باركد  ،مره سابؽ ،ص892

( )3حسيف عبد ابماح  ،مره سابؽ ،ص55

( )4إبراىيـ محمد رضا عبيد ،مره سابؽ ،ص18
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ثد ي كف بلمستكرد مصػدر أخػر بأثػؿ ااسػنار كابت ػابيؼ ،كثػد ي ػكف بلمػكرد مصػلح مرػركع مػف ذبػؾ

كى ابحفاظ على سالم ابمنت .

()1

عشة ط ع ةةابع :عة ل عم ةةت ت ب صة ب ةةع إل تةةاج ع مة ت ف ةةه أ ب عةةه عألشة ا

عم ت.

عةةذي ع ة هل

مقتضى ىذا ابررط أف يرترط ابمكرد على ابمستكرد ببي اإلنتاج بلمكرد كعدـ بينػو فػ ابسػكؽ

أك بينو بلرخص ابذم ينينو ابمكرد  ،نهد ف ىذا ابررط خطر بير كيتمثؿ باالرػتراط علػى ابمسػتكرد

عػػدـ اببي ػ بااس ػكاؽ اكانمػػا اإلنتػػاج فقػػط بلمػػكرد ك انػػو ابمسػػتكرد منرػػأة تابن ػ بلمػػكرد ،اال إذا ػػاف ابنقػػد
()2
ابمبرـ ىك عقد تصني كبيس تسكيؽ.

( )1حمدم باركد ،مره سابؽ ،مهل االزىر ص893
( )2حمدم باركد ،مره سابؽ ،ص134
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عمب ث عثا ي
ظ ف عش ط عم ت أثا ا ع ى عمش عا

القتصات

ع ت ل ع ام

تحػػدثنا ف ػ ابمبحػػث ااكؿ مػػف ىػػذا ابفصػػؿ عػػف ابرػػركط ابتقييدي ػ كابػػدكر اب بيػػر ابػػذم تلنبػػو

ابر ػػركط ابتقييديػ ػ ابتػ ػ يله ػػا ابيي ػػا ابم ػػكرد ادراهي ػػا فػ ػ إط ػػار ابنالث ػػات ابتناثديػ ػ بالحتف ػػاظ باحت ػػاره
ب سكاؽ ابدكبي اب برل ،كابقائو ابكحيد ف ابسيطرة ابتهاري ابدكبي  ،كعكدة ااثر ابسلب على ااطراؼ
ابمتلقي ػ ف ػ مهػػاؿ االسػػتغالؿ ابت نكبػػكه  ،بػػذبؾ ػػاف البػػد مػػف منرف ػ كظػػائؼ ابرػػركط ابمقيػػدة ابت ػ

تحققيػا ىػػذه ابرػػركط بلطػرؼ ابمػػكرد ىػػذا مػا ندرسػػو فػ ابمطلػب ااكؿ ،كأثػػار ىػػذه ابرػركط علػػى ابػػدكؿ

ابنامي ف مطلب ثان .

عمط ب

ل

ظائف عش ط عم ت
ذ رن ػػا فػ ػ ابمبح ػػث ابس ػػابؽ ع ػػف تن ػػدد كتن ػػكع ص ػػكر ابر ػػركط ابتقييديػ ػ فػ ػ نط ػػاؽ عق ػػد نق ػػؿ

ابت نكبكهيػػا ،كابت ػ مػػف رػػأنيا تحػػد مػػف تتطػػكر ابت نكبكهيػػا بػػدل ابمسػػتكرد ،كى ػ بػػذبؾ تقػػكـ بػػدكرىا مػػا
ينسهـ م أىداؼ كغايات ابمكرد مف تقييد حري ابمستكرد حتى ي كف بو ابمساح ابكاسن ف ااسػكاؽ

ابتهاري ػ ابدكبي ػ  ،مػػف أهػػؿ احت ػػاره بلمنرف ػ ابفني ػ  ،االمػػر ابػػذم يهنلػػو مػػف فػػرض ابنديػػد مػػف ابرػػركط
ابتقييدي  ،مف أهؿ ابقضاء على أي منافس محتملو ثد تكاهيو ف ااسكاؽ ابتهاري ابدكبيػ فضػال عػف

إدماج ىذه ابمرركعات ف اطار سياستيا االستراتيهي كخدم مصابحيا.
كنتيه ػ تلػػؾ ابكظػػائؼ ابت ػ تحققيػػا ىػػذه ابرػػركط ابمقيػػدة ابت ػ تفػػرض مػػف ثبػػؿ ابمػػكرد علػػى
ابمسػػتكرد فػ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مػػف أهػػؿ أف تبقػػى محافظػ علػػى م انتيػػا ابت نكبكهيػ ابتػ بحكزتيػػا

كيمنحيػػا حضػػك انر دكبيػان ،كثػػدرتيا علػػى ابتػػأثير فػ هميػ ابهكانػػب االثتصػػادي كابثقافيػ كحتػػى ابنسػ ري
كابسياس إف انت تنكم ذبؾ ،كمف تلؾ ابكظائؼ ابت تحققيا تلؾ ابرركط ى .

أ ال :ع ظ ف ع قائ

()1

ع ش ط عم ت .

تنمؿ ابرركط ابت يفرضيا ابمكرد على ابمستكرد على حماي كثائيػ خاصػ عنػدما يقػكـ مػكرد
ابت نكبكهيا بنقؿ ىذه ابمل ي بلمستكرد أك يفيػ تحضػير تلػؾ ابت نكبكهيػ كطريقتيػا كأبيػ عمليػا ،فبيػذه

ابطريق مم ف أف يهنؿ بلمكرد منافس .

()2

( )1كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص280

( )2ىراـ ابطركان  ،مره سابؽ ،ص.39
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كمػػف خػػالؿ ذبػػؾ ابنقػػد أصػػبح باإلم ػػاف بمسػػتكرد ابت نكبكهيػػا ابقػػدرة علػػى ابصػػناع كاإلنتػػاج،

كيصبح بديو كحده إنتاهي مسػتقل عػف مقػدـ ابت نكبكهيػا كثياميػا باإلنتػاج كتغذيػ ااسػكاؽ بابسػل كىػذا
يستدع ابكثكؼ كابتف ير مف ثبػؿ ابمػكرد فػ مػدل ثػدرة ابمسػتكرد علػى ابمنافسػ مػف عدمػو

()1

ىػذا مػف

هانب كمف هانب أخر ف حاؿ ثامت ابسيادة ابكطني بتلؾ ابدكب ابتاب بيا ابمستكرد مػف ثياميػا بغلػؽ

اابكاب أماـ منتهات ابمكرد ما فػ حػاؿ مقاطنػ بنػض ابمنتهػات فينػا تكضػ ابمخػاكؼ بػدل ابمػكرد
مػػف ثيػػاـ ابمسػػتكرد باإلنتػػاج كعػػرض منتهاتػػو خاصػ إف ػػاف ىنػػاؾ عقػػد تػػرخيص بيػػنيـ كثيامػػو بنػػرض

منتهاتو فػ ابسػكؽ ابػكطن كال منػافس بػو كىػذه مرحلػ أكبيػ  ،كفػ مرحلػ ثانيػ كابخطػر اا بػر ابتػ
ييػػدد ابمػػكرد مػػا إف ثػػاف ابمس ػتكرد مػػف مزاحم ػ كمنافس ػ ابمػػكرد ف ػ ااس ػكاؽ ابدكبي ػ اب بػػرل ،كبابتػػاب

تصبح ابمنافس بيست فقط ف ااسكاؽ ابكطني بػؿ تتنػدل بتصػؿ ااسػكاؽ ابدكبيػ اب بػرل كبػذبؾ تيػدد

مصلح ابمػكرد كخاصػ إف ػاف ابمسػتكرد يملػؾ مػف ابمميػزات كابكسػائؿ ابناهحػ ابتػ ثػد تؤىلػو بابقيػاـ
بابمنافسػ ثػػد ال يمتل يػػا ابمػػكرد نفسػػو ػػكفرة ابمػكاد ااكبيػ كااليػػدم ابناملػ ثليلػ االهػػر ،كىػػذه ابكسػػائؿ
تػػؤثر علػػى ت لفػ اإلنتػػاج كتصػػبح أثػػؿ مػػف ااسػػنار ابمكهػػكدة ف ػ ابسػػكؽ  ،كااخطػػر مػػف ذبػػؾ ىػػك أف

ينافسو بنفس ابت نكبكهيا ابمنقكب .
كت ػػأت ابمرحلػ ػ ابثابثػ ػ عن ػػدما يمتل ػػؾ ابم ػػرخص ب ػػو أك ابمس ػػتكرد ابق ػػدرة فػ ػ طرح ػػو بلمنته ػػات

مصػػنكع بػػذات ابطريق ػ ابت ػ يصػػن ابمػػكرد بابخػػارج ،كىنػػا ال ي ػػكف أمػػا ابمػػكرد س ػكاء أف يهػػد ابحلػػكؿ
بمثؿ ىذه ابمخاطر بلتخلص مف احتماؿ ابمنافس مف ثبؿ ابمستكرد.

()2

تتمثػػؿ ىػػذه ابحلػػكؿ بلمرػػا ؿ ابت ػ ثػػد تحػػدث بلمػػكرد ،بفػػرض ابرػػركط ابتقييدي ػ عل ػى ابمسػػتكرد
حتى ال يصؿ ابمستكرد ابى مرحل ابتنافس م ابمكرد ،مف أبرز ىذه ابرركط ابتقييدي ابت تنػاب مثػؿ

ىذه ابمنافس خاص ف ااسكاؽ اب برل كابكطني  ،كى تناب بنسب فنابػ كتػكدم بنتيهػ فػ خاصػي

ابحمايػ ابكثائيػ بلمػػكرد مػػف أم منافسػ محتملػ  ،كىػ ابرػػركط ابتػ تحػػدد ابمهػػاؿ اإلثليمػ كابهغ ارفػ

ابمسمكح بلمستكرد مف ابتكاهػد فيػو مػف خػالؿ عمليػات اإلنتػاج كابتكزيػ كابتسػكيؽ ،بابتػاب نهػد أف مثػؿ

ىػػذه ابرػػرط مقيػػد ف ػ حري ػ ابمتلق ػ بلت نكبكهيػػا ف ػ االسػػتغالؿ كاالسػػتقالؿ االثتصػػادم بمنرػػأتو ،غيػػر
ابرػػركط ااخػػرل ابتػ تػػتح ـ فػ عمليػ ابتصػػدير بلمسػػتكرد كحهػػـ اإلنتػػاج كنكعيتػػو ،كابتػ تيػػدؼ ابػػى
تقييد ثدرة ابمستكرد ابتنافسي  ،كحتى ال يصبح على مقدرة ف ابتنافس م ابمػكرد ،كبيػذا ابقػدر يسػتطي

ابمكرد مف ابتح ـ ف ابمستكرد كابتح ـ.

()3

( )1إبراىيـ ثادـ  ،مره سابؽ  ،ص .256
()2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص281

( )3كبيد ابيمررم  ،مره سابؽ ،ص28
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فػ ابتكزيػ كابتسػػكيؽ ،كبت تمػػؿ عمليػ ابػػدكر ابكثػػائ بػػدل ابمػػكرد نهػػده يفػػرض علػػى ابمسػػتكرد

مف عدـ ادخاؿ أم ت نكبكهيا منافس أك تقني م ابغير.

ثا اً :ع ظ ف عتجا

ع ش ط عم ت

مػف أىػـ خصػػائص ابنقػد ىػ نقػؿ ابمل يػ فػ عقػػد اببيػ كفػ خصػائص عقػػد نقػؿ ابت نكبكهيػػا
ى ابتم يف كابسيطرة ابت نكبكهي  ،كىذا ىك ابمفترض أف ي كف عليو ابحػاؿ كىػ مػف أبسػط أثػار ابنقػد

أف تنقػػؿ ابحقػػكؽ كاالبت ازمػػات اطرافيػػا بمهػػرد اننقػػاد ابنقػػد ،بحيػػث ي ػػكف ابمتلقػ متمتنػػا ب افػ ابحقػػكؽ
ابت يمنحو إياىا ابنقد ،كأخػذ ابمػكرد ابمقابػؿ مػف ابمسػتكرد كب ػف فػ كاثػ ابحػاؿ ال يكهػد ذبػؾ ابتم ػيف
خاصػ فػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا.

()1

بقيػػاـ ابمػػكرد بفػػرض ابرػػركط ابمقيػػدة ذات ابكظيفػ ابتهاريػ كابتػ تخػػدـ

مصابحو كيبقى ابمسيطر على عقد نقؿ ابت نكبكهيا ،اكاف اف ثانكنيان أصبح مف حػؽ ابمسػتكرد ،اال أنػو
بفرض ػػو بلر ػػركط ابمقي ػػدة يص ػػبح ابكاثػ ػ مخابفػ ػان بلق ػػانكف كتنتب ػػر ى ػػذه ابص ػػكرة اح ػػدل أنػ ػكاع ابممارس ػػات

ابتنسفي ابت يمارسيا ابمكرد ف عقكد نقؿ ابت نكبكهيا كخاص ابمنقكب ابى ابدكؿ ابنامي  ،حيث تنمؿ
على تقييد حري ابمتلق بلت نكبكهي كتقييد ابمرركعات ابكطني مف االستقالؿ ابتهارم ،بحيث يستطي

ابمػػكرد مػػف خػػالؿ فػػرض ىػػذه ابرػػركط ابتقييدي ػ ابسػػيطرة اب امل ػ علػػى همي ػ اانرػػط ابتهاري ػ ابت ػ

يمارسػػيا ابمتلق ػ س ػكاء بحهػػـ اإلنتػػاج أك تسػػكيقو ،أك مػػف خػػالؿ فػػرض سياس ػ ابر ػراء االهبػػارم س ػكاء
برراء اآلالت ك اادكات ك ابمكاد ابخاـ أك حتى رراء ابتحسينات ابملمكس كغير ابملمكسػ مػف خػالؿ

تلػ ػػؾ ابقيػ ػػكد يسػ ػػتطي ابمػ ػػكرد أف ينفػ ػػرد بتحديػ ػػد ااسػ ػػنار ك مي ػ ػ اإلنتػ ػػاج ك يفي ػ ػ تكزينػ ػػو مػ ػػف ابناحي ػ ػ
ابهغرافيػ ،

()2

كبابتػػاب تسػػيـ ابكظيفػ ابتهاريػ فػ ادمػػاج مرػػركع ابمتلقػ فػ ابسياسػ ابتهاريػ ابنامػ

بلمكرد ابت تمنحو ابمزيد مف فرض ابسيطرة ابتنافسي ف ابسكؽ ابت نكبكه .

ثاعثاً :ع ظ ف عتبع

()3

ع ش ط عم ت

ابيػػدؼ ابمنرػػكد مػػف كراء نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كىػػك ت ػريس ف ػرة ابتبنيػ كىػػك ابيػػدؼ االسػػمى ابػػذم

يسنى ابيو ابمػكرد خاصػ فػ ابمهػاؿ ابت نكبػكه  ،بحيػث ي ػكف ابمرػركع ابمتلقػ مػرتبط كهػكدان كعػدمان
م ابمكرد ،كي كف ابمبرر ابكحيد بلمكرد ى ابحفاظ على سمن ابمنت كسالمتو أك أف يطابؽ ابمنايير

ابدكبي ب سػكاؽ اب بػرل ،اال أف اببػاطف ػاف ااعظػـ عنػد ابمػكرد كىػ ت ػريس ابتبنيػ كفػرض ابسياسػ

ابتبني ػ االثتصػػادي كابت نكبكهي ػ علػػى ابمسػػتكل ابػػدكب بحيػػث يحػػرـ ابمػػكرد ابمتلق ػ سياس ػ االسػػتخداـ
ابحر بلت نكبكهيا ابمنقكب  ،كمننو مف ابتم ػيف كابمنافسػ فػ ااسػكاؽ ابنابميػ اب بػرل ،كعلػى ارس ىػذه

()1إبراىيـ ثادـ  ،مره سابؽ ،ص 258

( )2أغني ػ هم ػػاؿ ابمب ػػركؾ ،ابمفي ػػكـ ابق ػػانكن بلرػػركط ابمقي ػػدة فػ ػ عق ػػكد نق ػػؿ ابت نكبكهي ػ اب ػػى اببل ػػداف ابناميػ ػ  ،دار ابمنظكمػ ػ ،
ص ،332أنظر أيضا حساـ عيسى  ،مره سابؽ  ،ص.371

( )3كبيد ابيمرريف مره سابؽ ص282

62

ابرػػركط ابتقييدي ػ ىػػك رػػرط عػػدـ إه ػراء اابحػػاث كابتطػػكير علػػى ابت نكبكهيػػا ابمنقكب ػ اال بنػػد مكافق ػ

ابمكرد ،كأيضان مف تلؾ ابرركط ابمقيدة ابت تيدؼ مف خالبو ابتبني كى بفرض علػى ابمتلقػ ابتنػازؿ
ابمسػػبؽ عػػف أي ػ تحسػػينات أك تهديػػدات ف ػ ابت نكبكهيػػا ابمنقكب ػ يػػتـ ابتكص ػؿ ابييػػا مػػف ثبػػؿ ابمتلق ػ

بصػػابح ابطػػرؼ ابمػػكرد)1(،كبابتػػاب يسػػتحيؿ علػػى ابمتلق ػ ابقػػدرة علػػى منافس ػ ابمػػكرد أك حتػػى فػػرض
سػػيطرتو علػػى ابت نكبكهيػػا ابمنقكبػ  ،كيبقػػى تحػػت سػػيطرة كتح ػػـ ابمػػكرد بسػػبب مػػا يقػػدـ ابيػػو مػػف تقنيػػات

ثديمػ ػ كغي ػػر مكا بػ ػ بلتط ػػكرات ابت نكبكهيػ ػ  ،كبابنتيهػ ػ ف ػػاف ابمػ ػكرد ي ػػدرج ى ػػذه ابر ػػركط بلحيلكبػ ػ دكف

ابتم يف ابت نكبكه بلطرؼ ابمتلق كبقاءه تابنان بو.

()2

خالص ػ مػػا تقػػدـ فأننػػا نهػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مػػا ىػػك اال سػػالح ذك حػػديف ثػػد ي ػػكف إيهػػاب أك

سلب فابهانب اإليهاب منو كمػ عػدـ ابتكسػ بيػذا ابهانػب ىػك انتنػاش مؤثػت ب سػكاؽ ابػدكؿ ابناميػ

فقػػط ال غيػػر ،أمػػا ابهانػػب ابسػػلب بنقػػؿ ابت نكبػػكه فػ ابػػدكؿ ابناميػ ىػ ابصػػكرة ابغاببػ كىػ فحػػكل
ابمرا ؿ ابمثارة مف نقؿ ابت نكبكهيا ،بما فييا مف رركط تنسفي تقيػد حريػ ابمتلقػ كتػتح ـ باالسػتقالؿ

ابتهارم بيذه ابمرػاري كتح مػو بسياسػ ابدكبػ ابناميػ كاثتصػادىا ابقػكم  ،كابقاءىػا فػ مسػتكل متػدن

مف ابتطكر ابت نكبكه غير كهكد تبني بلمكرد كعد ابقدرة علػى االسػتغالؿ بمكاردىػا ابطبينيػ كاببرػري

بلػػدكؿ ابنامي ػ مػػف ثبػػؿ ابمػػكرد ابمتقػػدـ ت نكبكهي ػان ،كأيضػػا كت ازيػػد حهػػـ ابمديكني ػ كتفػػاثـ مر ػ ل اببطاب ػ
كغيرىا ابنديد مف االثار ابسلبي .

كب ف يبقى ابسؤاؿ ااىـ ؟ ما مدل تدخؿ ابمكرد سكاء اف رخصان مننكيػان خاصػان أـ عامػان فػ

سػػيادة ابدكبػ ابتػػاب بيػػا ابمتلقػ ؟ كىػػؿ بػػدل ابدكبػ ابقػػدرة علػػى ردع مثػػؿ ىػػذا ابتػػدخؿ؟ كيلزمنػػا بإلهاب ػ
على ىذيف ابسؤابيف ابتطرؽ بمفيكـ ابرر ابمتنددة ابهنسي .
مفه ل عش ك عمتعتت عج

ا :

ثػرت ابتنريفػػات بلرػر ات ابمتنػػددة ابهنسػيات كاختلػػؼ ابفقيػاء حػػكؿ ىػذا ابتنريػػؼ مػا اختلفػكا

فػ ػ تحدي ػػد مس ػػماىا ى ػػؿ ىػ ػ (ر ػػر متن ػػددة ابهنس ػػي  ،اـ ر ػػر خ ػػارج ابح ػػدكد ،أـ عب ػػر ابقكميػ ػ  ،أـ
ابرر ات اب برل) ،كينرفيا ريمكف فرنسكف إف ابرر متنددة ابهنسي ى رر اـ تسيطر على تهم

بيػػر مػػف ابمؤسسػػات ف ػ ثكميػػات عديػػدة ،كينرفيػػا مػػاتيكر بانيػػا (ابرػػر ات ابت ػ تقػػكـ بنمليػػات بي ػرة

كمترػنب هػػدان فػ اببلػػداف ااخػػرل كتمتلػؾ ىنػػاؾ طاثػػات إنتاهيػ كتمػػارس نرػاطيا فػ سػػت بلػػداف علػػى

ااثؿ).

3

( )1أغني مبركؾ ،مره سابؽ  ،ص333
( )2ىراـ ابطركانو ،مره سابؽ ،ص43

3

أشار اليه ،أحمد عبد العزيز والدكتور جاسم الطحان وفراس عبد الجليل ،الشركات المتعددة الجنسيات وأثرها على الدول النامية  ،مجلة
اإلدارة واالقتصاد  ،العدد الخامسوالثمانون ،3212،ص-112ص.121
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كيرير ب ينهستكف أنيا (ابرر ابت تتمت برخصي مستقل  ،كتمارس نراطيا باالختيػار فػ

دكب أهنبي كأ ثر)

()1

تنددت ابتنريفػات ابتػ نػادل بيػا ابفقيػاء كب ػف نحػف مػ ابتنريػؼ ابػذم نػادل بػو

ريمكف كنو ابتنريؼ االرمؿ كبابرهكع بإلهاب على سؤبنا ما مدل تدخؿ ابمكرد ف سيادة ابدكب ؟
نحف نرل أف ابرر ات ابمتنددة ابهنسي بيا أثػار سػلبي

بيػره كخاصػ فػ تبنيػ ابػدكؿ ابناميػ

بيػػا ،حيػػث تنمػػؿ ابرػػر ات ابمتنػػددة ابهنسػػي علػػى ابتػػدخؿ ف ػ ابرػػئكف ابداخلي ػ بلػػدكؿ ابنامي ػ بيػػدؼ
ابحفاظ على مصابحيا كحماي أىدافيا ف ااسكاؽ اب بػرل ،كابتػ غاببػان مػا تتطػابؽ مػ مصػابح ابػدكؿ
اب برل ،كبابتاب نهد تيديدات بيرة بمثػؿ ىػذه ابرػر ات ابمتنػددة ابهنسػي علػى ابسػيادة ابكطنيػ بلػدكؿ

ابنامي كبيا تأثيرات بيرة علييا تتمثؿ ف االت .)2( :

 -1تقكـ ىذه ابرر ات بابمطابب مف ابح كمات ابتابن بيا ابرر ات االـ بابضغكط ابسياسي ابمباررة
كابغير مبارػرة التخػاذ إهػراءات ذات صػبغ سياسػي كاثتصػادي بلضػغط علػى ابح كمػات ابكطنيػ

كغاببان ما يحدث ذبؾ ف ابدكؿ ابخلي .

 -2أيضان ترفض ابخضكع بلقكانيف ابتأميف بلدكؿ ابنامي ف حاب ابتاميف.

 -3سيطرتيا على ابمكارد ابطبيني كاببرري بلدكؿ ابنامي كىذا يحدث ف غاببي ابدكؿ ابنربي (.)3
كمف ابمؤسؼ حقان أف منظـ ابدكؿ ابنربي تندرج تحت ىذه ابتيديدات كخاص تلؾ ابػدكؿ ابتػ

تتلق ابمراري ابهاىزة مثؿ ابمفتاح بابيد كابسكؽ بابيد كاإلنتاج بابيد ،كىذا بو أثر سلب

بير على ىذه

ابدكؿ بحيث تنمؿ على تنميؽ دره ابتبني بدل ىذه ابرر ات كابت تهنليػا تيمػؿ مرػارينيـ ابكطنيػ

كث ػكانيف االسػػتثمار حتػػى أنيػػا هنلتيػػا تتػػدخؿ بابنظػػاـ ابسياس ػ بلدكب ػ كخضػػكعيا أمػػاـ ىػػذه ابرػػر ات
كتكىميا بابنمك االثتصادم.

()4

( )1أحمد عبد ابنزيز كابد تكر هاسـ ابطحاف كفراس عبد ابهليؿ ،مره سابؽ ،ص-116ص.131

(2) https//attacaroc.org

( )3عادؿ أحمد ثابت  ،نقؿ ابت نكبكهيا ،دراس ف االبيات ابقانكني بلتبني ابدكبي  ،دار ابمنظكم  ،1987،ص-140ص.145

( )4أنطػػكنيس ػػرـ ،ابنػػرب أمػػاـ تحػػديات ابت نكبكهيػػا ،ابنارػػر ابمهلػػس ابػػكطن ابثقػػاف  ،اب كيػػت  ،عػػدد،59ص ،89انظػػر أيضػػا
عاطؼ ابنقل  ،مره سابؽ  ،ص.254
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ع ص ل إلجاب عت اؤل عثا ي

ل بإمكا

عت ع ع ام

تع مثل ذ عتعتي؟

نه ػػد أف ر ػػنكر بن ػػض اب ػػدكؿ ابناميػ ػ بتنم ػػؽ درهػ ػ ابتبنيػ ػ ب ػػدل اب ػػدكؿ ابمتقدمػ ػ ابتػ ػ تمتل ػػؾ

رر ات متنددة ابهنسيات كابتضارب ابكاضح ف مصابحيا ابمختلف ابمرتبطػ بنمليػ نقػؿ ابت نكبكهيػا،
كابت يهنؿ فييػا ابتػدخؿ بتنظػيـ نقػؿ ابت نكبكهيػا أمػ انر ضػركريا بػيس فقػط بحمايػ االثتصػاد ابقػكم كمػا
تقػػكـ علييػػا مػػف سياسػػات تر ػريني منظم ػ بيػػا ،بػػؿ أيضػػا بحماي ػ مصػػابح ابمرػػركعات ابمتلقي ػ كاف
تهنليا ف مر ػز تفاكضػ ثػكم تم نيػا مػف مكاهيػ مثػؿ ىػذه ابرػر ات ،بػذبؾ ي مػف ابحػؿ فػ اصػدار

ابػػدكؿ ابناميػ ترػرينات منظمػ بنمليػػات نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كىػػذا مػػا تفتقػػر ابيػػو منظػػـ ابػػدكؿ ابنربيػ

مػػا

سػػبؽ كأف بينػػا ،كي مػػف ابيػػدؼ مػػف ىػػذه ابتر ػرينات كض ػ ثيػػكد عل ػى أط ػراؼ عمليػػات نقػػؿ ابت نكبكهيػػا
خاص ف تحديد رركط ابنقد كأىميا ابرركط ابمقيدة ،كبابتاب ثياـ ابػدكؿ ابناميػ بيػذه ابترػرينات مػف
رأنيا أف تبن سياسات دفاعي ف مهاؿ نقػؿ ابت نكبكهيػا ،كابتػ أساسػيا ابحػد مػف ابتبنيػ االثتصػادي

بفرضيـ ابرركط ابمقيدة ف عقكد نقؿ ابت نكبكهيا.

()1

عمط ب عثا ي
أثا عش ط عم ت ع ى عمش عا

القتصات

ع ت ل ع ام

ذ رنػػا فيمػػا سػػبؽ أف عمليػػات نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مقترنػػو برػػركط مقيػػدة كابتػ يحػػرص ابمػػكرد علػػى

ادراهيػػا ف ػ إحػػدل بنػػكد ابنقػػد أك ف ػ سػػند أخػػر الحػػؽ ،كأف ابيػػدؼ ااساس ػ ابػػذم يسػػنى ابيػػو ابمػػكرد
بلت نكبكهيػػا ىػ فػػرض سػػيطرتو كاحت ػػاره بلنمليػ اإلنتاهيػ ابت نكبكهي ػ علػػى مسػػتكل ااسػكاؽ ابدكبي ػ ،

اكابقػ ػػاء ابمسػ ػػاح ابراسػ ػػن بينػ ػػو كبػ ػػيف ابمتلق ػ ػ بلنملي ػ ػ ابت نكبكهي ػ ػ كتنمػ ػػؽ دره ػ ػ ابتبني ػ ػ بلنمليػ ػػات

ابت نكبكهي ػ ػ ابتهاري ػ ػ  ،مػ ػػف خػ ػػالؿ إح ػ ػػاـ سػ ػػيطرتو علػ ػػى ابمرػ ػػركعات ابمتلقي ػ ػ بلحيلكب ػ ػ دكف منحيػ ػػا
االستقالؿ ابت نكبكه ب

ال يؤىليا ف نياي ابمطاؼ مف ابكصكؿ بدرهػ ابػتم ف ابت نكبػكه كثدرتػو

على ابمنافس ف ااسكاؽ ابدكبي  ،ك ذبؾ حتى ال يستطي فيـ دثائؽ كثغراتيا ابفني بلت نكبكهيا كابقائو

ف حاه مستمرة بلمكرد كاذا اف اامر ذبؾ يم ننا ابقكؿ أف ىذا ابنكع مف ابرركط ابمقيدة يؤدم ابى
أثار كنتائ ع سي بتلؾ ابدكؿ ابنامي ابمتأمل بتحقيؽ نكع منيف مف ابتنميػ االثتصػادي كابت نكبكهيػ ،

كيم ف حصر ىذه االثار مف خالؿ نقطتيف:

()2

( )1حساـ عيسى  ،مره سابؽ ،ص.180

( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص ،283أنظر أيضا  ،إبراىيـ ثادـ ،مره سابؽ ،ص263
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أ ال :عتل ع ت ع ى كت اب عتمك

عتك ع جي.

إف ابمطلػػب ابت نكبػػكه ابػػذم طرحتػػو ابػػدكؿ ابنامي ػ

أحػػد ابخيػػارات ابيام ػ بلخػػركج مػػف حاب ػ

ابر ػػكد االثتصػػادم كابمسػػاىم فػ ابقضػػاء علػػى فهػكات ابتخلػػؼ ابػػذم تنػػان منيػػا ابػػدكؿ ابناميػ  ،كثػػد
دفنيا بلدخكؿ ف عالثات تناثدي م ااطراؼ ابمكردة كابماب

بلمنرف ابفني اا ثر تتطك انر ،مف أهػؿ

ابحصػػكؿ كبػػك هػػزء صػػغير مػػف ابتم ػػيف ابت نكبػػكه ابتػ تالئػػـ ظػػركفيـ ابمحيطػ بيػػـ ىػػذا مػػف ناحيػ ،

كبنفق منقكب مف ناحيػ أخػرل ،غيػر أف أثػار ابرػركط ابمقيػدة تظيػر بكضػكح كهػكد تناثضػات ملمكسػان
بػػيف كهػػكد مطلػػب بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا مػػا تتطرثػػت ابيػػو ابػػدكؿ ابنامي ػ برػػتى ابطػػرؽ ،كبػػيف ابممارسػػات

ابتنسفي كابرػركط ابمقيػدة ابتػ تفرضػيا ابػدكؿ ابمتقدمػ كابماب ػ بيػذه ابت نكبكهيػا ،كابػذم مػا تريػده مػف

ىػػذه ابتص ػرفات ىػػك اببقػػاء ابمسػػيطر ابكحيػػد علػػى ااس ػكاؽ ابدكبي ػ اب بػػرل كتنميػػؽ دره ػ تبني ػ ابػػدكؿ
ابنامي بلدكؿ ابمتقدم كاالحتفاظ على بقاءىا محت رة بلت نكبكهيا دكف ابتنرض بخطر خلؽ منافس.

()1

بابتػػاب فػػاف علػػى ابمػػكرد كضػ رػػركط تقييديػ علػػى محػػؿ ابمنرفػ ابمنقكبػ حتػػى يحقػػؽ ابغايػ
ابت ػ يسػػنى بلكصػػكؿ ابييػػا ،كى ػ عػػدـ تم ػػيف ابمتلق ػ مػػف ابسػػيطرة ابفنلي ػ علػػى ابت نكبكهيػػا ابمنقكب ػ

كيهنلو ف مر ز تنافس  ،بيذا ااثر ابذم ذ رناه أثار سلبي خطيرة على ابمتلق بر ؿ مبارر ،كىناؾ

أيضػػا أثػػار غيػػر مبار ػرة بيػػا نفػػس ابدره ػ مػػف ابخطػػكرة علػػى ابمتلق ػ كى ػ إبقػػاء ابػػدكؿ ابنامي ػ سػػكثان

استيال يان بمنتهاتيا مف ابمنارؼ ابفني كغيرىا مف ابمنتهات ،دكف أف تهنؿ بلمتلق ثدرة مػف ابسػيطرة

ابفنلي على ىذه ابمنرف ال بقاءىا منتمدة على ابمكرد دكف أم رؾ ،كىػذا مػا تحػاكؿ أف تتهنبػو ابػدكؿ
ابنامي مف خطط تنمكي مخطػط بيػا ،كب ػف دكف أم هػدكل مػداـ ابمػكرد ال يرغػب بػذبؾ كنػو ابمحت ػر

كىك مف يملؾ كحده ىذه ابتقني اكابقاء ابدكؿ ابنامي خاضن بيا رغب منو بذبؾ ،كىذا مػا ينػرؼ برػرط
عدـ اببحث كابتطكير سبؽ كأف ذ رناه كىك أحد ابرركط ابمقيدة بنقد نقؿ ابت نكبكهيػا ،ػكف ىػذا ابرػرط
يحد مف إم اني اببحث كابتطكير كتطكير ثدراتو على االبت ار كابتهديد ابت نكبكه  ،كىذا ما يكثر على

مالئم ابظركؼ ابمحلي ب سكاؽ ابكطني مػف إرػباع رغبػ ااسػكاؽ ابكطنيػ مػا يالئػـ حاهاتيػا ،كبػذبؾ
نهػػد ابمػػكرد يغيػػر مػػف طبين ػ عمػػؿ ابمتلق ػ ف ػ مهػػاؿ أنرػػط اببحػػث كابتطػػكير ،كبابتػػاب بػػف يسػػتطي
مكا ب ابتطكر ابت نكبكه  ،بذبؾ يتكصؿ ف نياي ابمطاؼ بندـ سد حاهتو ااساسي .

ثا اً :ات ف

()2

عتك ع ج ا

نه ػػد أف ابر ػػركط ابمقي ػػدة بي ػػا دكر ب ػػارز كمي ػػـ فػ ػ زي ػػادة ااعب ػػاء ابمابيػ ػ عل ػػى ابمتلقػ ػ فػ ػ

ابت نكبكهيا ابمنقكب كمف أىـ كأبرز ىذه ابرركط ابت تسيـ ف رف زيادة ابنفقػات ابمابيػ علػى ابمتلقػ
( )1مقتبس مف أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص-568ص569
( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص284
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ى ابقيكد اإلثليمي ابت تفرض على عمليات ابتصدير بلمنتهات كابت مف خالبو يقكـ ابمكرد بػابتكزي

ابهغ ارفػ ب سػكاؽ ابتػ يسػػمح بلمتلقػ مػػف مبارػرة أعمابػػو بيػػا كبمػػا يخػػدـ مصػػابح ابمػػكرد فػ ااسػكاؽ
ااهنبي اب بيرة بحيث ينمؿ على ابحد مف تكاهده ف تلؾ ااسكاؽ حتى يبقى ىك ابمسيطر ابكحيد فػ

تلػػؾ ااس ػكاؽ باإلضػػاف ابػػى تحديػػد مي ػ ابمبينػػات ابمسػػمكح بػػو ببينيػػا ك مي ػ نسػػب اإلنتػػاج ،ػػؿ ذبػػؾ

يػػؤدم ابػػى زيػػادة ابنفقػػات ابمابيػ علػػى ابت نكبكهيػػا ابمنقكبػ  ،كأيضػان فػػاف مػػف رػػأف تلػػؾ ابرػػركط حرمػػاف
ابمتلق مف تحقيػؽ أىدافػو ابمتكثنػ كىػ إعػادة ابتصػدير كبػذبؾ يػؤثر ىػذا ابتقيػد علػى نفقػ ابت نكبكهيػا

ابمنقكب  ،كى

أحد االثار ابسلبي بلمردكد ابماب ابذم يرت ز عليو ابمتلق .

()1

أم ػػا فيم ػػا يتنل ػػؽ بر ػػرط ابرػ ػراء االهب ػػارم ف ػػاف ى ػػذا ابر ػػرط ينم ػػؿ عل ػػى تض ػػخيـ ت ػػابيؼ نق ػػؿ

ابت نكبكهيا بر ؿ بير ،كذبؾ مف خالؿ ثياـ ابمتلق بتحمؿ أعباء مابي مرتفن مقابؿ أف يقكـ ابمتلق

بر ػراء اادكات كااهي ػزة ابالزم ػ بننصػػر نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مػػف ثبػػؿ ابمػػكرد أك مػػف ابهي ػ ابت ػ ينينيػػا
ابمكرد ،كعدـ ابسماح بلمتلق أف يحصؿ على ىذه ابنناصر مف هي خاره عف ابمكرد أك مف ينينػو،
كبابتاب فاف بيذا ابررط ااثر ابن س كابسلب على ت ابيؼ اإلنتاج كعلػى ثػدرة ابمسػتكرد ابت نكبكهيػ ،

كابذم يؤثر على ثدرتو ابتنافسي كى ابت تتح ـ بيا منادب ت ػابيؼ اإلنتػاج كابسػنر فػ ااسػكاؽ فػاذا
انت ابت لف أثؿ انخفض سنرىا ،كبابتاب يزيد ابطلب مما يؤبد بديو ثكة تنافسي  ،كب ف ىذا ال يحصػؿ

م زيادة ابنفقات ابت نكبكهي على ابمتلق مف خالؿ إدراج مثؿ ىذا ابررط على ابمتلق .

()2

كخالص ما تقدـ فاف بيذه ابرركط ابتقييدي أثار سلبي تؤدم ابى نتائ ع سػي بمػا خطػط بيػا

مف ثبؿ ابمستكرد بلت نكبكهيا كتنمؿ على ت ػريس كضػنؼ اثتصػادم بلمرػركعات ابمتلقيػ  ،بسػبب ثػرة
ابنفقات ،كثل ابتكزي بلمنتهات مؤديان بذبؾ ابى عهز ف مكازيف ابمدفكعات كابمصػاريؼ ،بسػبب زيػادة

فػ ػ ت لفػ ػ اإلنت ػػاج كزي ػػادة فػ ػ ابنفق ػػات ،كى ػػذا ينم ػػؿ عل ػػى ابح ػػد م ػػف تصػػريؼ ابمنته ػػات فػ ػ ااسػ ػكاؽ
ااهنبي  ،كيقلؿ مف ثدرتيا ابتنافسي .

()3

ب ػػف ابس ػؤاؿ ابميػػـ /مػػا ى ػ ابنكامػػؿ ابت ػ ثػػد تػػؤثر ف ػ نهػػاح نقػػؿ ابت نكبكهيػػا؟؟ (بػػدل ابػػدكؿ

ابنامي )...

ال ي تمػػؿ تحقيػػؽ ابتنمي ػ بػػدل ابػػدكؿ ابنامي ػ بمهػػرد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا بػػدييا ،بػػؿ ينتبػػر عامػػؿ

مسػػاعد ال يػػؤدم دكره ف ػ تحقيػػؽ ابتنمي ػ اال ف ػ ظػػؿ رػػركط منين ػ  ،ػػكف اف ابنقػػؿ ابمهػػرد ال ينن ػ

ابتم يف بؿ مهرد استنماؿ بلت نكبكهيا ابمنقكب مف ثبؿ ابمكرد ابمابؾ ابحقيق بلت نكبكهيا ،ف حيف أف

ابنقػػؿ ابحقيق ػ بلت نكبكهيػػا يتنػػدل حػػدكد مهػػرد االسػػتنماؿ بػػؿ ابتم ػػيف ابفنل ػ كابحقيق ػ بلت نكبكهيػػا،
( )1أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص570

( )2ىراـ ابطركان  ،مره سابؽ ،ص-44ص45
( )3كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص286
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بمننى بيس فقط استنماؿ كاستخداـ ابت نكبكهيا يند نقؿ بلت نكبكهيا ،بػؿ ابتنػرؼ علػى م كناتػو كأهػزاءه

ابداخلي كمتطلباتػو ابفنيػ كابسػن ابػى ادخػاؿ عنصػر ابمسػاىم ابكطنيػ فػ ت كينػو كتطكيرىػا ىنػا ينػد
نقؿ حقيق بلت نكبكهيا ،كابمر ل ااساسي ابت تكاهيػو اببلػداف ابناميػ فػ مهػاؿ نقػؿ ابت نكبكهيػا ىػ

عػػدـ ثػػدرتيـ علػػى تطػػكير ابت نكبكهيػػا ابمنقكب ػ ابػػييـ بسػػببيف ااكؿ بكهػػكد رػػركط مقيػػدة تقيػػدىـ بنػػدـ
اببحث كابتطكير ،كابثان ى اعتمادىـ على ابمراري ابهاىزة ما ف صكرة عقد ابمفتاح بابيد.

اا ثػػر مػػف ذبػػؾ فأنيػػا تتهاىػػؿ مصػػادرىا ابكطنيػ كعػػدـ االعتمػػاد علػػى مصػػادرىا ابكطنيػ ممػػا

يفض ابى هنؿ عملي نقؿ ابت نكبكهيا تأخػذ بنػدان ضػيقان ينحصػر فػ رػراء اادكات كاآلالت كابمنػدات
كىك ابمتمثؿ ف ررط ابرراء االهبارم ،كابذم ينمؿ على زيادة ابتنمؽ بدره ابتبني بلمكرد.

()1

بابتاب ىناؾ مهمكع مػف ابنكامػؿ ابتػ تػؤثر علػى ثػدرة بلت نكبكهيػا مػف رػأنيا أف تنمػؿ علػى

تنزز مكثفو ف مرحل ابمفاكضات كحتى ثدرتو ابتنافسي ف ااسكاؽ ابدكبي كتنيد ابتكازف ابمفقكد بيف
ابطرفيف كتتمثؿ ف مهمكع مف ابنقاط على ابنحك االت :
 أكال :تكافر ابمنلكمات ،كال يقصد بابمنلكمات ابت يقدميا ااطراؼ ابػى بنضػيما ابػبنض أثنػاءفترة ابتناثد أك ثبؿ ابتناثد اكانما ابمقصكد ابمنلكمات ابت تؤثر علػى ثدرتػو ابتنافسػي كىػ تلػؾ
ابمنلكم ػػات ابتػ ػ يهمني ػػا بنفس ػػو ،كتتمث ػػؿ ى ػػذه ابمنلكم ػػات فػ ػ ابمنلكم ػػات ابت نكبكهي ػػا ابفنيػ ػ
ابمتنلقػ ػ بابمفاكض ػػات ح ػػكؿ ابت نكبكهي ػػا ابمنقكبػ ػ  ،كب ػػذبؾ يتكه ػػب عل ػػى ابمس ػػتكرد االس ػػتنان

بػابخبراء كابمتخصصػيف فػ مهػاؿ نقػػؿ ابت نكبكهيػا كيحبػذ أف ي كنػػك مػف مػكاطن ابدكبػ  ،ػػكف
أف ابمستكرد ابذم بيس بديو منلكمات افي عف ابمػكرد كعػف طبينػ ابمرػركع ابمنقػكؿ بػو فانػو

غاببػػا سػػي كف فريسػ سػػيل بيػػد ابمػػكرد ،كبػػذبؾ يهػػب عليػػو همػ أ بػػر ثػػدر مػػف ابمنلكمػػات عػػف
ابمكرد كعف نظاـ ابنمػؿ بابت نكبكهيػا ابمنقكبػ  ،حتػى ي ػكف طػرؼ ثػكم فػ ابمفاكضػات كابقػدرة

على ابتفاكض بقكة كدكف تقديـ أم تنازالت بلمكرد.

()2

 ثاني ػان :االبتن ػػاد ع ػػف ابتنام ػػؿ مػ ػ ابمرػػاري ابه ػػاىزة ،اكاحػ ػالؿ اتفاثي ػػات ابتػػراخيص ابت نكبكهيػ ػ()3
ابمتنلق بنمليات ف ابتصني كابمنرف ابت نكبكهي .
 -ثابثػان :تقػػدـ اببحػػث ابنلم ػ  ،نهػػد أف تقػػدـ ابػػدكؿ ابصػػناعي ف ػ ابت نكبكهيػػا نتيهػ ت ريسػػيا ف ػ

مه ػػاال ببحػػػث ابنلمػ ػ كأف أ ثػػػر اب ػػدكؿ ابصػػػناعي ت ػػكف متفكثػ ػ ف ػ ػ مه ػػاؿ اببحػػػث ابنلم ػ ػ

كابتطكير ،كتأ يد على ذبؾ سيطرة ابمرركعات ابخاصػ ابمتمثلػ بابرػر ات ابمتنػددة ابهنسػي ،
()1عبد ابسالـ مخلكف  ،رساب د تكراه بننكاف أثر اتفاثي حقكؽ ابمل ي ابف ري ف مهاؿ نقؿ ابت نكبكهيا بلدكؿ ابناميػ  ،ابه ازئػر ،
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في مسيطرة بر ؿ بير على عمليات ابتهديد على ابمستكل ابنابم  ،فيذه ابرػر ات ت ػاد أف
ت كف ثلثيف أعمابيا ثائـ على اببحكث ابنلمي كابتطكير ،كمف ىذه ابدكؿ إيطابيا فرنسا ابكاليات

ابمتحدة االمري ي كأبمانيا كبريطانيا ،كنهد أف ابدكؿ ابنامي بيست مف ىذه ابدرهػ بػؿ حتػى ال
ترثػػى أف تصػػؿ ام نسػػب ثػػد تقػػارف بيػػذه ابػػدكؿ نتيه ػ بنػػدـ كهػػكد ترػػهي ككض ػ ميزانيػػات

مخصص بلبحكث كابتطكير كبندـ استغالؿ ابخبرات ابكطني كابمكارد ابكطني .

()1

نتيهػ بيػػذا االخػػتالؿ فػ ابتػكازف بػػيف ابطػرفيف أصػػبح ابقػػكم مسػػيطر علػػى ابضػػنيؼ ،فاصػػبح

ابمػػكرد ابمحت ػػر ابكحيػػد بلت نكبكهيػػا كابمتلقػ ال يسػػتطي إال أف يقبػػؿ كبرػػركط مرىقػ  ،بابتػػاب ال يم ػػف
ابتػ ػكازف ب ػػيف ابطػ ػرفيف اال م ػػف خ ػػالؿ ابتر ػػهي عل ػػى اببح ػػث ابنلمػ ػ كابنملػ ػ كابتط ػػكير م ػػف ابق ػػدرات

كابخب ػرات ابكطني ػ  ،ػػؿ ذب ػؾ مػػف أهػػؿ تحسػػيف مر ػزه ابتفاكض ػ كثدرتػػو ابتنافسػػي كيصػػبح ثػػاد انر علػػى
إدخاؿ ابتحسينات ابالزم على ابمنت دكف ابحاه بلرهكع على ابمكرد.

 رابنػ ػان :االس ػػتفادة م ػػف ابمنافسػ ػ ب ػػيف م ػػكردم ابت نكبكهي ػػا :نه ػػد أف س ػػيطرة ابر ػػر ات ابمتن ػػددةابهنس ػػي عل ػػى مر ػػاري نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا كعملي ػػات اإلنت ػػاج كابتهدي ػػد ،كأيض ػػا اببح ػػث ابنلمػ ػ

كابتطػػكير ،اال أف ىنػػاؾ هانػػب مػػف ىػػدؼ ىػػذه ابنمليػػات يقصػػد منيػػا اب ػربح كزيػػادة راس مػػاؿ
ابمرركع ف إطار االستراتيهي ابنام بلرأسمابي على ابصػنيد ابػدكب  ،بػذبؾ نهػد أف ابمنافسػ

مرتبطػ ػ بابتهدي ػػد بحي ػػث م ػػف يمل ػػؾ ابهدي ػػد يبق ػػى عل ػػى هبيػ ػ ابمنافسػ ػ كزي ػػادة اارب ػػاح بدي ػػو،
كبابتػاب تضػػطر ابمرػاري بكضػ تهديػداتيا ابت نكبكهيػ فػ ااسػكاؽ مػ ابحفػاظ علػػى ثػػدراتيا
ابتنافسي  ،حتى ال يخلؽ أم ثدرات إنتاهي تنافسي  ،كم كهكد منافس بيف مكردم ابت نكبكهيا

على ابسيطرة ابت نكبكهي كزيادة اارباح كراس ابماؿ يرغػب دائمػان بتحفيػز ابمسػتكرد بابتنػازؿ بػو
عف ت نكبكهيا منينو يرب بيا حاهتو ،كب ف بكهكد حدكد منينو بابتنػازؿ عػف ىػذه ابت نكبكهيػ

كابت غاببا ما ت كف مستيل

حتى ال ي كف بديو أم منافس حتى ف ظؿ ابتنازؿ.

 -خامسان :كفرة ابمكارد ابطبيني بدل طابب ابت نكبكهيػا :يػرل ابػبنض كبحػؽ أف ابمػكارد ابطبينيػ

مم ػػف أف ت ػػكف مػػف ابنكامػػؿ ابقكي ػ كابمػػؤثرة علػػى ثػػكة ابمفاكضػػات بػػدل ابمسػػتكرد اذا مػػا تػػـ

اسػػتغالبيا بر ػ ؿ هيػػد كادارتيػػا مػػف ثبػػؿ مختصػػيف ف ػ ىػػذا ابمهػػاؿ بحيػػث تنمػػؿ علػػى إعػػادة
ابتكازف بيف ابطرفيف ،كال سيما أف ابمستكرد يحتاج ابى مؤثر منيف ينيد مف خالبو ابتكازف بػيف
ابطػرفيف ف ػ كثػػت ي ػػكف االخػػتالؿ كاضػػح ،كنهػػد أف منظػػـ ابػػدكؿ ابنامي ػ تتمت ػ بػػكفرة ابم ػكارد

كابثػػركات ابطبينيػ بابمقارن ػ بغيرىػػا مػػف ابػػدكؿ ابصػػناعي  ،بحيػػث اذا مػػا تػػـ اسػػتغالبيا صػػحيح

مم ف أف ت كف مف أثكل ابدكؿ ابصناعي م كهكد تتطكير بلبحث ابنلم بدييا ،كب ف بكهػكد
خلػػؿ ف ػ اببحػػث ابنلم ػ كاعتمادىػػا علػػى ابخب ػرات ااهنبي ػ  ،كبابتػػاب أصػػبحت كهػػكد ابم ػكارد
( )1حمدم باركد ،مره سابؽ ،ص144
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ابطبينيػ بػال ثيمػ بيا،بابتػاب نهػد أنػو بػػيس ىنػاؾ أم ثيمػ بكهػكد ثػركات طبينيػ بػدكف كهػػكد
تقني ت نكبكهي  ،ك ما ذ رنا سابقا مف يملؾ ابت نكبكهيا ملؾ ؿ ر ء انو ال ثيم بر بدكف

كهػػكد تقني ػ تطكرىػػا ،بابتػػاب كهػػكد ابثػػركات ابطبيني ػ مم ػػف أف تلنػػب دكر رئيس ػ إذا مػػا تػػـ

ابتفاكض علييا  ،بحيث ال تستطي ابػدكؿ ابصػناعي أف تطػكر مػف منتهاتيػا إذا بػـ يكهػد مػكاد

أكبي كال تستطي أف تزكد ابسكؽ بابمنتهات اذا ما انت تفتقر بيذه ابثركات ،بابتاب اذا ما تـ
ابتفاكض علييا برػ ؿ صػحيح تضػطر ابػدكؿ ابصػناعي أف تتنػازؿ عػف بنػض اارػياء بصػابح

ابمستكرد بتحصؿ على ابثركات كابمكارد ابطبيني )1(،كب ف ىذا ال يحدث علػى ابكاثػ مثػاؿ ذبػؾ
كهػكد رػر سػػنكدي متناثػدة مػ رػػر أمري يػ بصػناع اببترك يماكيػػات كاحػدل رػركط ابنقػػد

أنو ال يهكز بلرر ابسنكدي بي منتهاتيا اال فػ ااسػكاؽ ابنربيػ  ،كبابتػاب ىنػا ثيػدت يفيػ
تكزي منتهاتيا رغـ أنيا تمتلؾ أ بر مخزكف بلبتركؿ ف ابنابـ كب نيا مفتقرة بلت نكبكهيا.

()2

 سادسان :ابتناكف اإلثليم  :يتنلؽ ابتناكف اإلثليم مف خالؿ ابحث على ابتماسؾ كابتكحد بخلؽعامؿ ضاغط كمؤثر ف ابقدرة ابتفاكضي بلدكؿ ابنامي  ،إذا ما ثامت تلػؾ ابػدكؿ بتبنػ سياسػ

ت نكبكهي ػ كاحػػدة تؤ ػػد ابكحػػدة ابت نكبكهي ػ  ،كعػػف طريػػؽ ىػػذه ابتناكنػػات اإلثليمي ػ يم ػػف نقػػؿ

ابت نكبكهيا كتطكيرىا فيما بيف ابدكؿ ابناميػ  ،االمػر ابػذم ينمػؿ علػى تػدعيـ مكثفيػا ابتفاكضػ
كثدرتيا ابتنافسي ىذا مف ناحي كمف ناحي أخرل سيكفر علييا ابهيد إلنراء نظاـ هديد بتبن

سياسػ ػ تنمكيػ ػ هدي ػػدة بت ػػكفير ابكث ػػت كابم ػػاؿ ،حت ػػى ي ػػؤدم ابتن ػػاكف اإلثليمػ ػ دكره فػ ػ تحقي ػػؽ

ابتنمي .

()3

مػ ذبػػؾ تبقػػى بمدكنػ ابسػػلكؾ ابدكبيػ بنقػػؿ ابت نكبكهيػا أىميتيػػا فػ دعػـ نظػػاـ اثتصػػادم هديػػد

باعتبارىػػا ابداعمػ بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،بابتػػاب مػػف ابمم ػػف أف تستررػػد ابػػدكؿ ابناميػ بنظاميػػا ابمتبػ فػ

نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،فػ اطػػار تنػػاكن إثليمػ كتتبنػػى ثكاعػػد ىػػذه ابمدكنػ كال عيػػب فػ ذبػػؾ مػػداـ سػػينزز
ثدرتيا ف نقؿ ابت نكبكهيا كتقػدـ علػى ادراج أح اميػا كنيػا ملزمػ ككاهبػ االتبػاع مػف خػالؿ تصػديقيا
مف ابسلطات صاحب االختصاص الف أساسيا اتفاثيات بيف ابدكؿ ككاهب االتباع كنيا أصبحت هزء

مف ثكانيف ابدكب بمهرد ابتصديؽ مف ابسلطات ابمختص .

( )1حمدم باركد  ،مره سابؽ  ،ص147
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()4

عمب ث عثاعث
م قف عه ئا

عت ع

عتش عا

عط

عش ط عت ت

م

تنتبر ابرركط ابمقيدة ف عقد نقؿ ابت نكبكهيا مف أ ثر االخطار ابت مف ابمم ف أف تتنػرض

بيا ابمراري ابمتلقي كخاص ف ابدكؿ ابنامي  ،بما بيا مػف أثػار خطيػر تتنػرض بيػا ابمرػاري ابمتلقيػ

كابت ػ تلحػػؽ أض ػرار بابغ ػ ابخطػػكرة خاص ػ ف ػ ابمنافس ػ كاالسػػتقالؿ ابتهػػارم كبمػػا يتنلػػؽ بػػابتح ـ ف ػ

ابمنػػت ك يفي ػ ابتصػػدير كابتسػػكيؽ كابتكزي ػ  ،غيػػر ابتنمػػؽ بدره ػ ابتبني ػ بلمرػػاري ابمػػكردة ،مػػف خػػالؿ

فرضػػو بلرثاب ػ ابفنلي ػ علػػى أنرػػط اإلنتػػاج ابخاص ػ بابمرػػركع ابمتلق ػ كعلػػى إم اني ػ تطػػكير ثد ارتػػو
اإلنتاهي ػ كابت نكبكهي ػ (ابتم ػػيف ابت نكبػػكه ) ،مػػا انيػػا تحػػد كبر ػ ؿ بيػػر مػػف ااثػػر ابػػدينامي

بنقػػؿ

ابت نكبكهيا على االثتصاد ابكطن  ،فتؤ د مف خالؿ االثار ،اكابقاء ابمراري ابمتلقي مستيل و ال منتهو
بذبؾ بهات اب ثير مف ابدكؿ ابنامي ابى بذؿ اب ثير مف ابهيكد ابدكبي كابكطني بلحد مف تلػؾ ابرػركط
ابمقيػػدة ،كهنليػػا تحػػت طائلػ ابػػبطالف كحظػػر ادراهيػػا فػ عقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا برػ ؿ مبارػػر ،كاهػػازة
بنض تلؾ ابرركط بما يتالءـ م مصابحيا كتحقيػؽ غاياتيػا ،االمػر ابػذم يتكهػب ابطػاؿ تلػؾ ابرػركط
في ػ حماي ػ بلمنافس ػ ابمرػػركع كابمحمي ػ بمكهػػب ث ػكانيف ابمنافس ػ ابغيػػر ابمرػػركع  ،كسػػنت بنػػض

ابمنظمات ابى تبياف انكاع ىذه ابرركط ابت يحظر ادراهيا ف نقػؿ ابت نكبكهيػا ،كسػكؼ نتنػرض فػ

ىػػذا ابمبحػػث مكثػػؼ ػػؿ مػػف تقنػػيف مدكن ػ ابسػػلكؾ ابدكبي ػ  ،كنظػػاـ ابلهن ػ االكربي ػ ابمرػػتر  ،كاتفاثي ػ

ابهكانب ابمتصل بابتهػارة (تػربس) كمػ ابتنػرؼ علػى بنػض ابترػرينات ابكطنيػ فػ ىػذا االطػار كابيػ
تنامليا م ابرركط ابمقيدة مف خالؿ ابمطابب ابتابي .

عمط ب
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أ ال :مش ع مت

ع

()1

في س ء مت
ظال ع ج

ع

ال ب

ج عت ع

عمشت ك .

تفاق

ج عت ع

مػػف أ ثػػر ابتحػػديات ابت ػ كاهيػػت منظم ػ االكن تػػاد ابتابن ػ بػػالـ ابمتحػػدة أثنػػاء سػػنييا ابػػدؤكب

بتنظػػيـ أبي ػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مطلػػب دكب ػ ىػػاـ فػػرض نفسػػو ف ػ اطػػار ابمصػػابح ابتهاري ػ كابنالثػػات

ابدكبي ابمتبادب بيف ابدكؿ ابمتقدم كابدكؿ ابنامي على مسػاب ابرػركط ابمقيػدة(،)2ىػك ثيػاـ ابمرػركعات

ابمكردة باحت ار بلمنرف ابفنيػ كعػدـ ارػ ار يا مػ ابػدكؿ ابناميػ بتبقػى ىػ ابمسػيطرة ،كعػدـ ثػدرة ابػدكؿ
ابنامي على ابمنافس ف ااسكاؽ ابدكبي  ،اكابقاء ابدكؿ ابنامي ف حاب ابحاه ابمستمرة بلمكرديف ،مف
( )1كبيد ابيمررم مره سابؽ ،ص ،287أنظر ايضان إبراىيـ ثادـ  ،مره سابؽ  ،ص306
( )2مقتبس مف تاب كبيد ابيمررم مره سابؽ  ،ص.287
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أهؿ كهكد تنظيـ مخطط مف ثبؿ ابمكرديف بحاب ابسػكؽ كفقػان بمصػابحيا ،كالرػؾ فػ أف ىػذا ابتخطػيط

كابتنظػػيـ يتنػػارض م ػ ف ػرة ابتنمي ػ كابتم ػػيف بػػدل ابػػدكؿ ابناميػ  ،بمػػا فييػػا مػػف ف ػراغ ف ػ مضػػمكف نقػػؿ
ابت نكبكهيا بحيػث يبطػؿ مسػمى نقػؿ ابت نكبكهيػا بتنارضػو مػ مضػمكف كمفيػكـ نقػؿ ابت نكبكهيػا ،كانمػا

استنماؿ بلت نكبكهيا ،بابتاب ينن س تلقائيان على ابمرركعات ابمتلقي بػأثر سػلب علػى خطتيػا ابتنمكيػ

ابمخط ػػط بي ػػا ،كنتيهػ ػ بتل ػػؾ ابتنارض ػػات كع ػػدـ ابمكازنػ ػ ب ػػيف أطػ ػراؼ ابنالثػ ػ  ،عمل ػػت تل ػػؾ ابر ػػركط
منضػالت كمخػاكؼ ذات أثػر سػلب علػى ابمرػاري ابمتلقيػ كابػذم نهػـ عػف ذبػؾ ظيػكر اامػـ ابمتحػدة
بقػػكة بمحاكبػ تهنػػب مثػػؿ ىػػذه ابمنضػػالت كابمخػػاكؼ ذات االثػػار ابسػػلبي  ،كابتػ انبثقػػت عنيػػا مرػػركع

مدكن ابسلكؾ ابدكبي  ،نتيه بكهكد خالفات ثيرة بيف ابدكؿ ابمتقدم كابدكؿ ابنامي (.)1

بػػذا انػػت ابرػػركط ابتقييدي ػ مثػػار مناثرػػات حػػادة كه ػكالت سػػاخن ف ػ اطػػار اهتماعػػات بهن ػ

االكن تاد عند صياغتيا بلمرركع ،حيػث أف ابخػالؼ أصػبح كاضػحا بػيف ابػدكؿ ابناميػ كابػدكؿ ابمتقدمػ
حػػكؿ ف ػرة كمضػػمكف كأثػػر ابرػػركط ابتقييدي ػ  ،حيػػث ثامػػت ابػػدكؿ ابنامي ػ بابترػػديد علػػى ىػػذه ابرػػركط

كابمطابب ػ بػػأ بر عػػدد مم ػػف مػػف ىػػذه ابرػػركط بإلبطابيػػا كابػػذم تتهػػاكز ااربنػػيف رػػرطان ،كبكهػػكد ابػػرد

ابمسبؽ مف ثبؿ ابدكؿ ابمتقدم بضركرة رفض ىذه ابرركط مف ثبؿ ابدكؿ ابنامي كسنت بلتقلػيص مػف

ى ػػذه ابر ػػركط ،بحي ػػث ال تزي ػػد ع ػػف أربنػ ػ عر ػػر ر ػػرطان ،كيقتص ػػر أث ػػر ادراهي ػػا فػ ػ ابنق ػػد عل ػػى مه ػػرد

خضكعيا بتقدير ابقاض  ،كأف ال يق

باطالن كهكبيان بؿ بتقدير ابقاض .

()2

االمر ابذم أدل ابى استقرار عرريف رػرطان مػف ىػذه ابرػركط ابمقيػدة فػ ضػكء مدكنػ ابسػلكؾ

ابدكب مثؿ ابت نكبكهيا ،كب ف م تسهيؿ منارض ابدكؿ ابمتقدم على ست رركطان مػف ىػذه ابنرػريف
ابمقدم مف ثبؿ ابدكؿ ابنامي كىذه ابرركط أك ابمحظكرات ى :

 ابمحظػػكر ااكؿ :ابرػػرط ابمتضػػمف أف يلتػػزـ ابمس ػتكرد بػػأف ينقػػؿ ابػػى ابمػػكرد ابتحسػػينات ابت ػي ترفيا ابمستكرد بدكف مقابؿ.

 ابمحظكر ابثان  :ابررط ابذم يقض بحرماف ابمستكرد مف ابمنازعػ بصػح ابحقػكؽ ابمػرخصبيا مكضكع عقد نقؿ ابت نكبكهيا.

()3

 ابمحظكر ابثابث :ابررط ابذم يقض بحرماف ابمستكرد مف رراء ابت نكبكهيا مماثل أك منافسػبلت نكبكهيا ابمنقكب

 ابمحظ ػػكر اب اربػ ػ  :ابر ػػرط اب ػػذم يقضػ ػ بمنػ ػ ابمس ػػتكرد م ػػف ابقي ػػاـ بأنر ػػط اببح ػػث كابتط ػػكيربلت نكبكهيا ابمنقكب ابيو بتالئـ ظركفو ابمحلي
( )1إبراىيـ ثادـ  ،مره سابؽ ،ص-272ص274
( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص 288
( )3ىراـ ابطركان  ،مره سابؽ ،ص68
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 ابمحظكر ابخامس :ابرػرط ابػذم يلتػزـ ابمسػتكرد باسػتخداـ ابنػامليف كابمسػتخدميف ابػذيف ينيػنيـابمكرد كيرمؿ ىذا ابحظر ؿ ثيد على حري ابمستكرد ف اختيار عامليف مف دكبتو

 ابمحظكر ابسادس :ابررط ابذم يفػرض علػى ابمسػتكرد أف يقػكـ ببيػ بسػنر محػدد بلمنػت ابػذماستنملت ابت نكبكهيا ف انتاهو ف ابسكؽ ابمحل

 ابمحظػ ػػكر ابسػ ػػاب  :ابرػ ػػرط ابػ ػػذم يحػ ػػرـ ابمسػ ػػتكرد مػ ػػف ادخػ ػػاؿ ابتنػ ػػديالت أك ابتهديػ ػػدات ف ػ ػابت نكبكهيا بتالئـ ظركفو ابمحلي كىذا ابررط ال ينمؿ بو اال اذا تكافرت ىذه ابرركط كى :
 .1أف يقكـ ابمستكرد بإدخاؿ ىذه ابتنديالت كتلؾ ابتهديدات على مسئكبيتو

 .2أف ال يقكـ ابمستكرد ف تصريؼ منتهاتو باستنماؿ اسـ ابمستكرد أك عالمتو ابتهاري

 .3أف ال ينرػػا عػػف ابتهديػػد كابتنػػديؿ تغييػػر غيػػر مالئػػـ ف ػ ابمنتهػػات ابت ػ تنيػػد ابمػػكرد
بتكريدىا بلغير قط غيار

 ابمحظكر ابثامف :ابررط ابذم على ابمستكرد بمنح مكرد ابت نكبكهيا أك أم رخص ينينو (حػؽابقصر) ف بي ابسل ابت استنملت ابت نكبكهيا فػ انتاهيػا أك ابك ابػ ببينيػا ،كال يرػمؿ ىػذا

ابحظر ابمنتهات ابت اتفؽ ابطرفاف بمكهب اتفاؽ تصني على أف يقتصر حؽ تصػريفيا ليػا
أك بنضيا على ابمكرد أك اارخاص ابذم ينينيـ

 ابمحظ ػػكر ابتاسػ ػ  :ابر ػػرط اب ػػذم يكه ػػب عل ػػى ابمس ػػتكرد بقب ػػكؿ ابزي ػػادات ابتػ ػ تض ػػاؼ عل ػػىابت نكبكهيػػا ابمنقكبػ فػ ابمسػػتقبؿ ،ك ػػذبؾ ابرػػرط ابػػذم ينلػػؽ مسػػأب حصػػكؿ علػػى ابت نكبكهيػػا
على ررط رراء ابمكاد أك ابسل أك ابخػدمات ابالزمػ بإلنتػاج مػف مصػادر ابمػكرد ابتػ ينينيػا،

كمػ ػ ذب ػػؾ يه ػػكز إض ػػاف ى ػػذا ابر ػػرط اذا ػػاف ابمقص ػػكد ب ػػو ابمحافظػ ػ عل ػػى ه ػػكدة ابمنته ػػات
كابخدمات ابت تحمؿ عالم ابمكرد أك بغايات اإلنتاج مكاصفات كهكدة خاص

 ابمحظػػكر ابنارػػر :ابرػػرط ابػػذم يمن ػ ابمسػػتكرد مػػف تصػػدير منتهاتػػو كسػػلن ابت ػ اسػػتنملتابت نكبكهيا ابمنقكبػ فػ انتاهيػا ،أك ابرػرط ابػذم يػؤدم ابػى إعاثػ ابتصػدير عػف طريػؽ تحديػد
أما ف منين أك تحديد ميػ ابمػكاد ابمصػدرة أك ابحصػكؿ علػى ابمكافقػ ابمسػبق مػف ابمػكرد أك
تحديد ثمف ابسل ابمصدرة أك زيادة ثمف نقؿ ابت نكبكهيا مقابؿ إعطاء ابترخيص بابتصدير

 ابمحظكر ابحادم عرر :ابررط ابذم يلػزـ ابمسػتكرد بابػدخكؿ فػ اتفاثيػات هماعيػ مبرمػ بػيفماب

ابت نكبكهيا كبغرض فرض ثيكد تتنلػؽ بمنػاطؽ تسػكيؽ ابسػل أك مياتيػا أك أسػنارىا أك

بقصػػد ابسػػيطرة كاحت ػػار أسػكاؽ منينػ بصػػكرة تنسػػفي يػػنن س أثرىػػا ابضػػار علػػى حر ػ انتقػػاؿ
ابت نكبكهيا ،كب ػف ال يرػمؿ ىػذا ابحظػر ابقيػكد ابتػ تتضػمنيا ىػذه االتفاثيػات ابمتنلقػ بتطػكير

ابت نكبكهيا اكاهراءات اببحكث ابنلمي ابخاص بيا(.)1
( )1ىراـ ابطركانو ،مره سابؽ ،ص-68ص69
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 -ابمحظكر ابثان عرر :ابررط ابذم مف رأنو ابحد مف حري ابمستكرد ف اإلعالف عف ابسلن

ابت استنملت ابت نكبكهيا فػ انتاهيػا أك ابدعايػ بيػا ،كمػ ذبػؾ فانػو يهػكز كضػ ىػذا ابرػرط

حاؿ تتكافر ابرركط االتي

 .1إذا ثصد بو كثاي ابمكرد مف ابمسئكبي عف اإلنتاج
 .2إذا ثصد بو حماي مستيل

ابسلن أك سالم ابهميكر

 .3إذا ثصد بو ابمحافظ على سري ابت نكبكهيا

 ابمحظكر ابثابث عرر :ابررط ابذم يقض على ابمستكرد أف يستمر بدف مبػابغ مابيػ أك أداءابت ازمػ ػػات أخػ ػػرل مقابػ ػػؿ اسػ ػػتم ارره ف ػ ػ حػ ػػؽ اسػ ػػتنماؿ عالم ػ ػ تهاري ػ ػ أك اسػ ػػـ تهػ ػػارم ترػ ػػمليا
ابت نكبكهيا ابت حصؿ علييا أك بند انقضاء ىذه ابحقكؽ كبطالنيا

 ابمحظػػكر اب ارب ػ عرػػر :ابرػػرط ابػػذم يقيػػد حػػؽ ابمسػػتكرد ف ػ اسػػتنماؿ ابت نكبكهيػػا بنػػد انتيػػاءاالتفاؽ أك ابح ـ بفسخ اك ابطابو بسبب ال يره بلمستكرد
كتقتػػرح ابػػدكؿ ابنامي ػ ف ػ اف يضػػاؼ علػػى ىػػذا ابحظػػر ابرػػرط ابػػذم يقيػػد حري ػ ابمسػػتكرد ف ػ
استنماؿ ابت نكبكهيا بند فقدانيا بسريتيا بسبب غير راه على ابمستكرد  ،بينما ابدكؿ ابغربي ك ابػدكؿ

االرت ار ي اثترحت إهازة ابررط اذا بقيت ابت نكبكهيا بند انتياء مػدة ابنقػد اك فسػخو اك ابطابػو مرػمكب

بحمايػ ثانكنيػ ك نتيهػ بنػػدـ االتفػػاؽ علػػى ىػػذيف االثتػراحيف فقػػد تػػـ كضػػنيما بػػيف اثػكاس بإلرػػارة ابػػى
ذبؾ،ىػػذه ابمحظػػكرات ااربن ػ عرػػر ابسػػابق تػػـ االتفػػاؽ علييػػا بػػيف ابػػدكؿ ابغربي ػ كاالرػػت ار ي كابػػدكؿ
ابنامي م بنض االختالفات على بنض تفاصيليا ما أرير ابييا ،أما ابمحظكرات مف ابخامس عرػر

كحتى ابنرريف فقد تـ اثتراحيما مف ابدكؿ ابنامي أك ابدكؿ االرت ار ي كبـ يتـ ابمكافق علييا مػف ابػدكؿ

ابغربي

 ابمحظػػكر ابخػػامس عرػػر :ابرػػرط ابػػذم يقيػػد حري ػ ابمسػػتكرد فػ تنيػػيف حهػػـ اإلنتػػاج أك طاث ػترػ ػػغيؿ اآلالت أك نطػ ػػاؽ ابنرػ ػػاط ابمتنلػ ػػؽ باام ن ػ ػ ابت ػ ػ يمػ ػػارس فييػ ػػا ابمسػ ػػتكرد اسػ ػػتغالؿ

ابت نكبكهيا ابت حصؿ علييا

 ابمحظػكر ابسػػادس عرػػر :ابرػػرط ابػػذم مػػف رػأنو أف يحػػتفظ ابمػػكرد بنفسػػو بحػػؽ االرػراؼ علػػىصنؼ ابسلن أك مستكل هكدتيا ،إذا اف ابمسػتكرد غيػر ارغػب بيػذا االرػراؼ أك أف االرػراؼ

بػػيس الزم ػان ب ػػو ،كم ػ ذبػػؾ يه ػػكز ىػػذا ابرػػرط إذا ػػاف اإلنتػػاج يحمػػؿ اس ػػـ ابم ػكرد أك عالمت ػػو

ابتهاريػ  ،كأف ابػػدكؿ االرػت ار ي تضػػيؼ علػى ىػػذا ابرػرط (اذا ػػاف االرػراؼ الزمػان بتنفيػذ ابتػزاـ
على ابمكرد بضماف ابصنؼ أك دره ابهكدة)

( )1ىراـ ابطركان  ،مره سابؽ  ،ص-68ص70
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 -ابمحظكر ابساب عرر :ابررط ابذم يقض على ابمستكرد بأف يقكـ باستنماؿ عالمات تهاري

أك تسميات تهاري منين بتمييز ابسل ابت استنملت ابت نكبكهيػا ابمنقكبػ فػ انتاهيػا ،كابػدكؿ

االرت ار ي تضيؼ على ىذا ابررط ثيدان تهيز بو بلمكرد أف يرترط ذ ر اسمو على اإلنتاج

 ابمحظكر ابثامف عرر :ابررط ابذم ينلؽ نقؿ ابت نكبكهيػا علػى مكافقػ ابمسػتكرد إرػراؾ ابمػكردف ػ إدارة منرػػأتو ،بمػػا بيػػذا ابرػػرط مػػف ابتم ػػيف بلػػدكؿ ابنامي ػ ف ػ ابمحافظ ػ علػػى اسػػتقالبيا
االثتصادم

 ابمحظكر ابتاس عرر :ابررط ابذم يقض بأف ي كف عقد نقػؿ ابت نكبكهيػا بمػدة غيػر محػدكدةدكف مبرر مرركع الحتمابي ظيكر ت نكبكهيا أحدث كأهدل بتنمي ابدكؿ ابنامي

 ابمحظكر ابنرركف :ابررط ابذم يمن ابدكؿ ابمستكردة مف استنماؿ ابت نكبكهيا مدة أطكؿ مفم ػػدة ابنق ػػد ،كى ػػذا ابر ػػرط أض ػػيؼ بن ػػاء عل ػػى طل ػػب اب ػػدكؿ ابناميػ ػ بتم يني ػػا م ػػف االس ػػتقرار فػ ػ

استنماؿ ابت نكبكهيا حتى تثبت هدكاىا كتنميتيا
انت تلؾ أبرز ابرركط ابمحظكرة ابت تتضمنيا تقنيف مدكن ابسلكؾ ابدكبي  ،ك استثناء أكرده
ىػػذا ابتقنػػيف ،باإلضػػاف أهيػػز بلػػدكؿ ابمسػػتكردة بلت نكبكهيػػا أف تقػػرر صػػح أم رػػرط مػػف ىػػذه ابرػػركط

ابمقيػدة ابمحظػكرة فػ حابػ إذا مػا رأت أف مػف مصػلحتيا تفنيػؿ ىػذا االسػتثناء ابػذم هػاء بػو بنػاء علػى
طلب مف ابدكؿ ابنامي كابدكؿ االرت ار ي اال أف ابدكؿ ابغربي ثد رفضػتو ،كبيػذا تػـ كضػ ابػنص ابػذم

يرمؿ ىذا االستثناء بيف ثكسيف.

ثا اً :عش ط عت ت

()1

في س ء تفاق

عج ب عمتص باعتجا (ت بس)

كضػػنت اتفاثي ػ ابهكانػػب ابمتصػػل بابتهػػارة (اتفاثي ػ ت ػربس) ابخاص ػ بػػابحقكؽ ابمل ي ػ ابف ري ػ

ضػػمف ابقسػػـ ابثػػامف منيػػا ف ػ عن ػكاف رئيس ػ تبنتػػك كى ػ ابرثاب ػ علػػى ابممارسػػات غيػػر ابتنافسػػي ف ػ

ابتراخيص ابتناثدي  ،كتحديدان مف خالؿ نص ابمادة  40ابفقرة ااكبى كابثاني منيا ،كابتػ احتػكت علػى
همل ػ مبػػادم ف ػ ابمنػػامالت كابممارسػػات ابغيػػر مرػػركع ف ػ ابت ػراخيص ابتناثدي ػ  ،كبػػااخص ابمل ي ػ

ابف ري ػ  ،حيػػث كاهيػػت فييػػا ابرػػركط ابتنسػػفي ف ػ ابتناثػػدات كابت ػراخيص بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،فقػػد نصػػت

ابمادة  40مف اتفاثي تربس على ما يأت .

()2

 -1تكافؽ اببلداف ااعضاء على أنو ثد ي كف ببنض ابممارسات أك ابرركط مػنح ابتػراخيص بلغيػر
فيمػػا يتنلػػؽ بحقػػكؽ ابمل يػ ابف ريػ ابمقيػػدة بلمنافسػ أثػػار سػػلبي علػػى ابتهػػارة ،كثػػد تنرثػػؿ نقػػؿ

ابت نكبكهيا كنررىا

( )1محسف رفيؽ ،مره سابؽ ،ص 31
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 -2ال يمن أم مف أح اـ ىذا االتفػاؽ اببلػداف ااعضػاء مػف أف تحػدد فػ ترػريناتيا ممارسػات أك
رركط ابتراخيص بلغير ابت يم ف أف تر ؿ ف حاالت منين إسػاءة السػتخداـ حقػكؽ ابمل يػ

ابف ري أك ابت بيا أثر سلب على ابمنافسػ فػ ابسػكؽ ذات ابصػل  ،كحسػب مػا تػنص علييػا
االح اـ ابكاردة أعاله يهكز الم مف اببلداف ااعضاء اتخػاذ تػدابير مالئمػ تتسػؽ مػ االح ػاـ

ااخرل ابمنصكص علييا ف ىذا االتفاؽ بمن ىػذه ابممارسػات أك مراثبتيػا ،كيهػكز أف ترػمؿ
ىذه ابتدابير مثالن من ارػتراط عػكدة ابحػؽ فػ بػراءات االختػراع ناهمػ عػف ابتػراخيص أك منػ

ار ػػتراط ابتػ ػراخيص ابقص ػػرم بمهمكعػ ػ م ػػف ابحق ػػكؽ ب ػػدالن م ػػف ح ػػؽ كاح ػػد ،فػ ػ اط ػػار ابقػ ػكانيف
كابلكائح ابتنظيمي ابمتصل بذبؾ ف أم مف ابدكؿ ااعضاء.

()1

كباسػػتقراء فق ػرات نػػص ابمػػادة  40مػػف اتفاثي ػ ابهكانػػب ابمتصػػل بابتهػػارة (ت ػربس) أف االتفاثي ػ

تبنت عدد مف ابمبادم ذات عالث بابرركط ابتقييدي تمثلت بما يأت :

 ابمب ػػدأ ااكؿ :أف ابقي ػػكد ابمفركضػ ػ فػ ػ بن ػػض اتفاثي ػػات نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا كتػ ػراخيص ابمل يػ ػابف ري سي كف بيا أثر سلب على ابتهارة ابنابمي كستؤدم بنرثل نقؿ كنرر ابت نكبكهيا.

يدؿ ىذا ابمبدأ على أف ابمهتم ابدكب بأهمنو ينلػـ بػؿ كيقػر بحقيقػ ثيػاـ مػكردم ابت نكبكهيػا

كمانح رخص ابمل ي ابف ري  ،بقياميـ بفرض رركط تنسفي مقيدة بحؽ ابمستكرديف بيذه ابت نكبكهيا،

بمكهػػب ىػػذه ابنقػػكد ابمبرم ػ  ،كىػػذه ابرػػركط بيػػا أثػػر سػػلب ضػػار علػػى ابمرػػاري ابمتلقي ػ  ،بػػؿ علػػى
ابمهتم ابدكب

ؿ كعلى ابتهارة ابدكبي ابقائم على ف رة ابتهارة عبر ابحدكد

 ابمب ػػدأ ابث ػػان  :أف م ػػف ح ػػؽ اب ػػدكؿ ااعض ػػاء فػ ػ ى ػػذه االتفاثيػ ػ م ػػف تحدي ػػد كحص ػػر ابر ػػركطكابممارسات ابمقيدة ذات االثارة ابضارة كاتخاذ ابتدابير ابكثائي كابنالهي بيا.
ما يدؿ على ىذه ابمبادم أف االتفاثي ثد أذنت الم مػف ابػدكؿ ااعضػاء مػف خػالؿ ىػذه ابفقػرة

أف تنط ابصالحي بلهي ابمختص ف بالدىا بإصدار ابقػكانيف كابلػكائح علػى حظػر كمنػ

عػدد مػف

ابممارسػػات كابر ػػركط ابمقي ػػدة ،كابتػ ػ تمث ػػؿ أثػ ػ انر س ػػلبيان كض ػػا انر عل ػػى أنر ػػط نق ػػؿ ابت نكبكهيػ ػ كابمنرفػ ػ

ابحديث كاستغالبيا بطرؽ سليم .

()2

انطالثان مف ىذا ابمبدأ سل ت ابترػرينات ابمقارنػ أحػد ابطػرؽ ابثالثػ فػ ىػذا ابنطػاؽ فيػ أمػا

أف تقرر مبدان عامان بلرركط ابمقيدة ابت تدخؿ ف ىذا ابمفيكـ مػا فنػؿ ابمرػرع اامري ػ مػف ابمسػلؾ

ااكؿ ،كأمػػا تقػػكـ علػػى تحديػػد ابرػػركط ابمقيػػدة اكابطابيػػا أك ثابليتيػػا بلػػبطالف أك أف تقػػكـ علػػى مراثبتيػػا
كهنليا تحت ابسيطرة كبحدكد منين  ،ما ثامت بيا بنض ابتررينات ف أمري ا ابالتيني كىذا ابمسػلؾ

( )1أغني ابمبركؾ ،مره سابؽ ،ص 352
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ابثان  ،كأما أف تقكـ باتباع طريقان مغاي انر تمامان كىك ابهم بيف ابمسلؾ ااكؿ كابثان  ،كىذا ما ثاـ بػو
ػػال مػػف ابمرػػرع ابفلسػػطين كابمصػػرم أمػػا مػػف حيػث ابػػبطالف ابمطلػػؽ فيػػك ابرػػرط ابػػذم يمنػ ابقضػػاء

ابفلسطين مف نظر ابمنازعات ابمتنلق بنقكد نقؿ ابت نكبكهيا.

()1

بنا كثف بسيط ىنا مف حيث إثرار اببطالف ابمطلؽ على نظر ابنػزاع ،حسػب نػص ابمػادة 87

تهػػارم فلسػػطين " تخػػتص ابمحػػا ـ ابفلسػػطيني بابفصػػؿ فػ ابمنازعػػات ابنارػػئ عػػف ابنقػػد ابمنصػػكص
عليػػو فػ ابمػػادة  77مػػف ىػػذا ابقػػانكف كيهػػكز االتفػػاؽ علػػى تسػػكي ابنػزاع كديػان أك بطريػػؽ ابتح ػػيـ طبقػان
بلقكاعد ابمنصكص علييا ف ثػانكف ابتح ػيـ ،كبابمقارنػ مػ ابقػانكف ابتهػارم ابمصػرم فػ نػص ابمػادة

 87نهد أف "  -1تختص ابمحا ـ ابمصري بابفصؿ ف ابمنازعات ابت تنرا عف عقد نقؿ ابت نكبكهيا

ابمرار ابيو ف ابمػادة  72مػف ىػذا ابقػانكف كيهػكز االتفػاؽ علػى تسػكي ابنػزاع كديػان أك بطريػؽ ابتح ػيـ
يهػػرم ف ػ مصػػر كفق ػان اح ػػاـ ابقػػانكف ابمصػػرم -2 ،كف ػ همي ػ ااح ػكاؿ ي ػػكف ابفصػػؿ ف ػ مكضػػكع
ابنزاع بمكهب أح اـ ابقانكف ابمصرم ك ؿ اتفاؽ على خالؼ ذبؾ يق باطالن".

نهد أف ابمررع ابفلسطين فػ نػص ابمػادة  87ذ ػر اختصػاص ابمحػا ـ ابفلسػطيني بنظػر أم
نزاع يتنلؽ بنقػؿ ابت نكبكهيػا أك بػابتح يـ كفقػان بقػانكف ابتح ػيـ كب ػف بػـ يػنص علػى ابهػزاء حػاؿ مخابفػ
ىذا ابنص ما فنؿ ابمررع ابمصرم ف ابفقرة ابثاني مف نص ابمادة 72

كابتساؤالت ابتػ تثػار فػ ىػذه ابفقػرة ،بدايػ ىػؿ يقصػد ابمرػرع ابفلسػطين عػدـ ابػنص صػراح
على ىذه ابفقرة كهنليا مرن عامان؟؟ كبإلهاب على ىذا ابتساؤؿ يهب أف يتـ ابتمييز بيف ما يقصد مف
لم تختص ف أكؿ لم مف ابفقرة مف نص ابمادة ،كىنػا نهػد أف ابمرػرع ابفلسػطين أك مػا يتصػكر

ابف ػػر االكبػ بػػأف ابمرػػرع عنػػدما ذ ػػر ب لمػ تخػػتص ىنػػا ك ػػأف ابمرػػرع ابفلسػػطين ذ رىػػا علػػى صػػيغ

ابكهػػكب ،كبابتػػاب ػػاف ابمرػػرع ثاصػػدان مػػف ذ ػػر لم ػ تخػػتص ،بابتػػاب مضػػمكف اب لم ػ اكاف بػػـ يػػذ ر
ص ػراح ابه ػزاء علػػى مخابف ػ ىػػذا ابػػنص كب ػػف يفيػػـ ضػػمنيان بمػػدل كهػػكب نظػػر ابمحػػا ـ ابفلسػػطيني
ابنزاع ،ىذا مف هي كمف هي أخرل ىنػاؾ تنػارض كاضػح بػيف نػص ابمػادة  87تهػارم فلسػطين مػ

نػػص ابمػػادة  25مػػدن فلسػػطين كابػػذم يػػنص علػػى إهػػازة اط ػراؼ ابنقػػد علػػى حري ػ اختيػػار ابقػػانكف
ابكاهب ابتطبيؽ ،كبابتاب فاف تقييد حري ااطراؼ ف اختيار ابقانكف فييا مغاالة بيرة ،غير تنارضػو

مػ ابقػانكف ابمػدن اال فػ حابػ كاحػدة ال يطبػؽ ابقػانكف ااهنبػ اذا ػاف مخابفػان بلنظػاـ ابنػػاـ كاآلداب

ابنام ف فلسطيف ،كأيضان فيو حرماف بلمكرد مف اختيار ابقانكف ابذم يتأبؼ م ظركفو كنظامو ،غيػر

( )1أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص.571
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ذبؾ فيو أضػرار بصػابح ابمرػاري ابمسػتكردة اذا ػاف ىنػاؾ ثػكانيف ترػريني فػ تلػؾ ابػدكؿ بتقييػد حريػ
االختصاص ابقضائ  ،فاف ابمكرد بف يتناثد م مثؿ ىذه ابمراري بسبب همكد ثكانينيـ.

()1

أما بابنسب بلقانكف ااردن فيالحظ أنو بـ ينظـ مكضكع نقؿ ابت نكبكهيا كب ف مف خالؿ نػص

ابمادة  9ابفقرة ااكبى مف ثانكف ابمنافس ابغيػر مرػركع كضػ منيػا انر عامػان يقضػ بػبطالف ػؿ رػرط
مقيد بلمنافس كينيؽ نقؿ ابت نكبكهيا.

ثاعثاً :م قف ع ج

ال ب

عمشت ك م

عش ط عم ت

ذ رنػا أف ابرػػركط ابمقيػدة فػ تػراخيص ابمل يػ ابف ريػ كابنالمػات ابتهاريػ

ػاف مكضػػكع يثيػػر

ابهدؿ ب ثرة ابنزاعات على ىذا ابمكضكع اىميتػو ،ك ػاف مكضػكع مناثرػات كد ارسػات فػ االهتماعػات
ابت تنقدىا بهن ابتهارة ابنابمي ابتابن ب مـ ابمتحدة ،عندما أصدرت مرركع مدكنػ ابسػلكؾ ابػدكب ،
كما حدث مف اختالؼ على ىذا ابمرركع ما بيف ثبكؿ ابدكؿ ابنامي كابػرفض مػف ثبػؿ ابػدكؿ ابمتقدمػ ،

كعلى ابمستكل ااكربػ كابلهنػ االكربيػ ابمرػتر نهػد أنيػا فػ  31ػانكف ثػان عػاـ  1996اسػتغلت
االستثناء ابكارد ف ابفصؿ ابثابػث مػف اببػاب اب اربػ مػف مرػركع ثػانكف ابسػلكؾ ابػدكب بنقػؿ ابت نكبكهيػا

(مدكن ػ ابسػػلكؾ ابػػدكب ) كابػػذم ثػػررت ابسػػماح ام مػػف ابػػدكؿ ابمكثن ػ أف تحظػػر مػػا ترػػاء مػػف ىػػذه
ابرػػركط كأف تقػػرر ابػػبطالف ام مػػف ىػػذه ابرػػركط بمػػا يتناسػػب مػ ظركفيػػا ،حيػػث هػػاء ىػػذا االسػػتثناء
بناء على اثتراح مف ابدكؿ ابنامي كابدكؿ االرت ار ي .

()2

كاعمػػاالن بيػػذا االسػػتثناء اب ػكارد ف ػ مدكن ػ ابسػػلكؾ ابدكبي ػ دافن ػان بلسػػكؽ االكربي ػ ابمرػػتر مػػف

خالؿ ابلهن االكربي كابت تبنت نظامان حددت فيو ابرػركط ابمباحػ كابرػركط ابمحظػكرة فػ عقػكد نقػؿ
ابت نكبكهيا كابت ثسمتيا اب ثسميف:
أ -عش ط عب ساء
ى رركط مباح يهكز االتفاؽ علييا كاالرػتراط فييػا ،كبابتػاب ال تبطػؿ عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا
إف كهدت فييا ،كنيا عادب كال تؤثر على ابمرركع ابمتلق كأىـ ىذه ابرركط
 -1ابتػ ػزاـ ابم ػػرخص ب ػػو بن ػػدـ إفر ػػاء ابسػ ػري فػ ػ ابمنرفػػ ابفنيػ ػ ابتػػ أفص ػػح عني ػػا ابم ػػرخص فػ ػ
االتفاؽ

()3

 -2ابت ػزاـ ابمػػرخص بػػو بػػابتكثؼ عػػف اسػػتخداـ ابت نكبكهيػػا ابمػػرخص بيػػا بنػػد انتيػػاء مػػدة االتفػػاؽ
طابما أف ابمنرف ابفني ابمرخص بيا مازابت تحتفظ بابسري  ،أك أف اببراءة مازابت ثائم .

( )1محي ابديف إسماعيؿ علـ ابديف ،مره سابؽ ،ص-257ص260
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 -3ابتػزاـ ابمػرخص بػو بتقػػديـ مػا تكصػؿ ابيػو مػػف تحسػينات ابػى ابمػرخص علػػى أسػاس رػرط غيػػر
ثصرم ،ما يهكز ثياـ ابمرخص بمنح ابمرخص بو ابتحسينات ابتػ تكصػؿ ابييػا علػى أسػاس

ثصرم أك استئثارم.

 -4ابت ػزاـ ابمػػرخص بػػو بتحديػػد اسػػتغالؿ ابت نكبكهيػػا ابمػػرخص بيػػا ف ػ مهػػاالت إنتاهي ػ منين ػ أك
حقؿ استغالؿ محدد.

 -5ح ػػؽ ابم ػػرخص فػ ػ االعتػ ػراض عل ػػى ابم ػػرخص ب ػػو بقي ػػاـ ااخي ػػر باس ػػتغالؿ ابت نكبكهي ػػا خ ػػارج
اثليمو.

 -6حؽ ابمرخص بو فػ انيػاء اتفػاؽ نقػؿ ابت نكبكهيػا ،اذا ثػاـ ابمػرخص بػو بابمنارضػ فػ صػح
اببراءة ،أك االدعاء بندـ انطكاء ابمنرف على خاصي ابسري .

 -7ابتزاـ ابمرخص بو باستخداـ أثصى هيكده كام اناتو الستغالؿ اببراءة أك ابمنرف ابفني بحسػب
ااحكاؿ.

 -8حؽ ابمرخص ف انياء االتفاؽ اذا ثاـ ابمرخص بو بمنافس ابمرخص أك ثيامػو بإنتػاج بضػائ
أك سل ف مهاالت غير تلؾ ابمرخص بو بيا.

 -9ابتػ ػزاـ ابم ػػرخص ب ػػو باس ػػتمرار فػ ػ دفػ ػ مقاب ػػؿ ابت نكبكهي ػػا بن ػػد زكاؿ سػ ػري ابمنرفػ ػ أك ابح ػػـ
ببطالف اببراءة.

()1

ب -عش ط ع ت ء
أيضان تضمف ابنظاـ ابذم صاغتو ابلهن االكربي ثائمػ بابرػركط ابسػكداء ،كىػ رػركط تبطػؿ

ف حد ذاتيا كدكف طلب أك تبرير ابطابيا كنيا تنسفي كغير مبررة كأىـ ىذه ابرركط ى :
 -1تحديد أسنار ابسل كابمنتهات ابت تستخدـ ابت نكبكهيا ف انتاهيا.

 -2من ابمرخص بو مف ابقياـ بابتصدير ابمكازم ف إحدل ابدكؿ ااعضاء.
 -3تحديد حهـ اإلنتاج.

 -4ابتزاـ ابمرخص بو بنقؿ ابتحسينات ابى ابمرخص فقط " على أساس ررط ثصرم ".

()2

 -عش ط ع مات

ى ػ ابرػػركط ابت ػ تػػدكر بػػيف ابصػػح كابػػبطالف ،كذبػػؾ حسػػب ظػػركؼ ػػؿ عقػػد يتضػػمف نق ػالن

بلت نكبكهيا ،كابت مف رأنيا تقييد ابمستكرد ف بنػض ااحيػاف حسػب ابظػركؼ ،مثػؿ ابرػراء االهبػارم

ابذم بمكهبو يلتزـ ابمستكرد ابرراء مف ابمكرد أك مف ابرخص ابذم ينينو ابمكرد.

()3

( )1هالؿ كفاء محمديف ،مره سابؽ ،ص-92ص،39أنظر أيضان اال ياب  ،مره سابؽ  ،ص.398
( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص292

( )3ىراـ ابطركان  ،مره سابؽ ،ص -74ص75
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نخل ػػص فػ ػ ى ػػذا ابمطل ػػب أف ىن ػػاؾ اىتم ػػاـ دكبػ ػ ح ػػكؿ نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا كب ػػااخص ابر ػػركط

ابتقييدي ػ ابت ػ يػػدرهيا ابمػػكرديف ف ػ عقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كابت ػ مػػف رػػأنيا تقييػػد حري ػ ابمتلق ػ مػػف
ابتم ػػيف ابت نكبػػكه  ،كابنمػػؿ علػػى ابحػػد مػػف أثارىػػا ابضػػارة علػػى ابمرػػاري ابمتلقيػ  ،كىػػذا مػػا نهػػده مػػف
خػػالؿ عقػػد االتفاثيػػات ابدكبيػ كاإلثليميػ كابنمػػؿ علػػى زيػػادة ابػػكع حػػكؿ مػػدل تػػأثير ابرػػركط ابتقييديػ

على نقؿ ابت نكبكهيا.

()1

عمط ب عثا ي
عم قف عتش عي عبعي عت ل في أم كا ع ت

م

عش ط عت ت

ب ػػؿ دكب ػ مكثػػؼ منػػيف مػػف ابرػػركط ابتقييدي ػ  ،كف ػ ضػػكء ابمحػػاكالت ابهػػادة حػػكؿ مكضػػكع

ابرركط ابتقييدي  ،كثياـ بنض ابدكؿ ف أمري ا ابالتيني باتباع سياس ترريني صارم بلتقليؿ مف حدة

االثار ابت ترتبيا ابرركط ابمقيدة ،كنهػد أف دكبػ ابم سػيؾ أصػدرت بتػاري  30ػانكف ااكؿ مػف عػاـ
 1972ثانكنػان برػػأف نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كاسػػتخداـ ابب ػراءات كابنالمػػات كابػػذم أصػػبح نافػػذ ابمفنػػكؿ بتػػاري

 29ػػانكف ابثػػان  1973ك ػػذبؾ ابب ارزيػػؿ أصػػدرت تر ػرينان رثػػـ  15برػػأف ابمبػػادم كابقكاعػػد ااساسػػي

ابتػ تح ػػـ تسػػهيؿ ابنقػػكد ابمتضػػمن نقػالن بلت نكبكهيػػا فػ  11أيلػػكؿ  1975كاصػػبح نافػػذ ابمفنػػكؿ فػ

 16أيلكؿ  ،1975ك ذبؾ االرهنتػيف ابتػ أصػدرت ثانكنػان هديػدان ابخػاص بنقػؿ ابت نكبكهيػا فػ  12أب

 1977كأصػػبح نافػػذ ابمفنػػكؿ ف ػ  20أب 1977

()2

كبتلػػؾ ابنيضػ ابترػريني مػػف ثبػػؿ ابػػدكؿ ابثالث ػ

ابسابق تحاكؿ بقدر اإلم اف كض أبيات ثانكني تضمف نقالن حقيقان بلت نكبكهيا بنيدان عف ابرػركط ابتػ

تحد مف ابتم ػيف كابنقػؿ ابت نكبػكه  ،كثيػاـ هميػ ابػدكؿ ابسػابق بإصػدار ترػريناتيا فػ ابسػبنينات مػف

ابقرف ابمنصرؼ ،كابت نصت على منايير كضكابط كاضح كمنايير ثابت بنقؿ ابت نكبكهيا كثد اتبنت

ابطرؽ ابرثابي على مثؿ ىذا ابنكع مف ابنقكد.

()3

ابيدؼ مف ذبؾ ىك اخضاع عقكد كاتفاثيات نقؿ ابت نكبكهيا برثاب ابسلطات اإلداري ابمختص
بابدكب  ،بقصد ابتأ د مف مالءمتيا مػ ااىػداؼ كابظػركؼ اببيئيػ ابمحيطػ بيػا كمػدل تلبيتيػا بحاهتيػا

ابكطنيػ ػ  ،كابس ػػبب فػ ػ هن ػػؿ ابس ػػلطات اإلداريػ ػ ىػ ػ ابمختصػ ػ ب ػػكف أني ػػا ابهيػ ػ ااث ػػرب بمػ ػكاطنيف
كابمؤسسات ابمحلي ابكطني  ،كبقد عابهت ابتررينات ابمتقدم ابنديد مف ابمسائؿ ابمتنلق بابت نكبكهيا

ابمنقكب ابتدأ مف ابزامي تسهيؿ ىذه ابنقكد بدل ابهيات ابمختص  ،كيفيػـ مػف ىػذه ابفقػرة ،بانػو هنلػت

تلؾ ابدكؿ عقكد نقؿ ابت نكبكهيا عقكد ر لي أم كاهب ابتسهيؿ بدل ابهيات ابرسمي
( )1كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص295

( )2أحمد محمكد  ،مره سابؽ  ،ص  ،584انظر أيضا ،إبراىيـ ثادـ  ،مره سابؽ  ،ص294
( )3كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص296
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ما فنؿ ابمررع

ابفلسػػطين كابمصػػرم ،كذبػػؾ مػػف أهػػؿ ابكثػػكؼ علػػى مػػدل إسػػياـ ىػػذا ابنقػػد بابنقػػؿ ابحقيق ػ كبػػابتم يف

ابت نكبػػكه  ،كأيضػان بحسػػاب مػػدل تناسػػب ابت ػػابيؼ ابمبارػرة كغيػػر ابمبارػرة ،كىػ عائػػدة علػػى ميزانيػ

ابمرػ ػػركع ابمتلق ػ ػ  ،إضػ ػػاف ب ح ػ ػػاـ ابخاص ػ ػ بمػ ػػدة ابنقػ ػػد ابت ػ ػ تنطػ ػػكم علػ ػػى ف ػ ػرة ابتم ػ ػػيف كابقػ ػػدرة

ابت نكبكهي ػ ابكطني ػ  ،بمننػػى أف ال ت ػػكف ابمػػدة ثصػػيرة هػػدان كال ت ػػكف مػػدة طكيل ػ هػػدان بحيػػث ال ت ػػكف
مستيل  ،بؿ ت كف مدة منقكب تلب ابحاهات ابت مف أهليا أبرـ ابنقد ،ناىيؾ عف إسياـ ىػذه ابنقػكد

ف ػ تنمي ػ كتطػػكير ابقػػدرة ابت نكبكهي ػ بلمرػػركعات كابػػدكؿ ابمتلقي ػ مػػف خػػالؿ ترػػغيؿ ابنماب ػ ابمحلي ػ

كتأىيليػػا كتػػدريبيا فنيػان ،كزيػػادة ابػػكع ابف ػػرم كابت نكبػػكه كابترػػهي علػػى اببحػػث ابنلمػ كابنملػ مػػف

اهػػؿ االسػػتخداـ اامثػػؿ بلمػكارد ابمحليػ ابمتاحػ سػكاء انػػت مػكارد برػري أك مػكارد طبينيػ )1(،كىػػذا مػػا
هاء ف نص ابمادة ابسابن ابفقرة ابرابن مف ابقانكف ابم سي

منو على عدـ هػكاز تسػهيؿ أيػ عقػكد

أك اتفاثيات تتضمف ررطان يلتزـ بمقتضاه ابطرؼ ابمتلق بابتنازؿ بفائدة ابمػكرد سػكاء ػاف ذبػؾ بنػكض
أك بػػ ػػدكف عػ ػ ػػكض كذبػ ػ ػػؾ عػ ػ ػػف ابب ػ ػ ػراءات كابنالمػ ػ ػػات كابتهدي ػ ػػدات كابتحسػ ػ ػػينات ابت ػ ػ ػ يتكصػ ػ ػػؿ ابييػ ػ ػػا

ابمتلقػ ػ )2(،بمنن ػػى ب ػػـ ته ػػز ابتس ػػهيؿ اب ػػال بلنق ػػكد ابتػ ػ ي ػػكف فيي ػػا ابنق ػػؿ ابفنلػ ػ بلت نكبكهي ػػا ابمنقكبػ ػ
كمرػػترط بػػذبؾ عػػدـ تكافرىػػا داخػػؿ اببلػػد ،كىػػذا ابػػنص يلتق ػ م ػ نػػص ابمػػادة  4مػػف ابقػػانكف ابب ارزيل ػ

كابمػادة ااكبػى مػػف ابقػانكف االرهنتينػ  ،مػا نصػػت ىػذه ابترػرينات علػػى بطػالف تلػػؾ ابنقػكد كتنرضػػيا

بلهػ ػزاءات اإلداريػ ػ إذا م ػػا خابف ػػت م ػػا ابزم ػػت باتباع ػػو م ػػف ثب ػػؿ ااطػ ػراؼ ابمتناث ػػدة كيالح ػػظ أف ى ػػذه
ابمرركعات ابمتلقي ف دكؿ أمري ا ابالتينيػ محاكبػ هاىػدةن مػف خػال نصكصػيا ابترػريني بلػكغ مرحلػ
ابسيطرة ابت نكبكهي  ،ابتػ ثػد تم نيػا مػف مالئمػ ظركفيػا ابمحيطػ بيػا كأيضػا تم ينيػا مػف عمليػ نقػؿ
صحيحو ،كىذا ال يحدث اال إذا تحررت تلؾ ابمرػاري مػف ابرػركط ابمقيػدة ابتػ يفرضػيا ابمػكرد برػ ؿ

مبارر مما يؤثر على استقالؿ تلؾ ابمراري  ،بذبؾ اف البد مف كض حد بتلػؾ ابرػركط ابتنسػفي مػف
ثبػػؿ تلػػؾ ابػػدكؿ مػػف حيػػث منابهػ تقييػػد االسػػتقالؿ ابتهػػارم كاالثتصػػادم بلمرػػاري ابمتلقيػ  ،بابتػػاب ثػػد

ثصػػدت تلػػؾ ابػػدكؿ مػػف كضػ حػػد بتلػػؾ ابرػػركط ابتنسػػفي كىػػذه ابتصػرفات مػػف ثبػػؿ ااطػراؼ ابمػػكردة،

ابت عملت على تقييد ابنراط ابتهارم كخاص تلؾ ابرركط ابت تمنػ ابتصػدير بمنتهاتػو ،أك أف يقػكـ
بابتصػدير بهيػػات ينينيػػا ابمػػكرد كابػزاـ ابمتلقػ بابرػراء االهبػارم مػػف ابمػػكرد أك مػػف ابهيػ ابتػ ينينيػػا
ابمكرد ،ك ذبؾ تلؾ ابرركط ابت تمن اببحث كابتطكير على محؿ نقؿ ابت نكبكهيا كغيرىػا مػف ابرػركط

ابتػ تػػؤثر علػػى االسػػتقالؿ ابتهػػارم ،حيػػث هنلػػت تلػػؾ ابػػدكؿ ىػػذه ابرػػركط باطلػ كال يهػػب أف تسػػهؿ
حتػػى ،كىػػذا مػػا نػػص عليػػو ابقػػانكف ابم سػػي

ف ػ ابمػػادة ابسػػابن كابقػػانكف ابب ارزيل ػ ف ػ ابمػػادة ابثاني ػ

كابقانكف االرهنتين ف ابمادة ابناررة ،ما حظرت تلؾ ابدكؿ بمكهب تررينات خاص بهمي ابرركط

ابت ػ تسػػمح بمػػكرد ابت نكبكهيػػا بمراثب ػ أك تسػػكيؽ اإلنتػػاج ابخػػاص بابمرػػركع ابمتلق ػ أك بتحديػػد حهػػـ
( )1كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص296
( )2أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص585

81

اإلنتاج أك إدراج أم ررط ينف ابمتلق ابحؽ ف ابتدخؿ فػ إدارة ابمرػركع،

()1

غيػر أف ىػذه ابػدكؿ ثػد

كاهيػػت رػػرط عػػدـ ابمنافس ػ بنػػكع مػػف ابحػػزـ كابقػػكة ،مػػف خػػالؿ اتخاذىػػا ابمقتضػػى ابقػػانكن بمن ػ ىػػذه
ابرركط كبطالنيا كعدـ إدراهيا ف ابنقكد كاالتفاثيات تأث انر بابدكؿ االكربي كخاص فرنسا اكايطابيا.

()2

يهب ابتنكيو فػ ىػذا ابصػدد أف ااسػاس ابترػرين بيػذه ابترػرينات بلػدكؿ ابثالثػ ابسػابق ىػ

م ػػأخكذة م ػػف اتفاثيػ ػ ثرطاهنػ ػ  ،كىػ ػ ابص ػػادرة ع ػػف مهمكعػ ػ دكؿ االنػ ػديف س ػػن  ،1960كعل ػػى كه ػػو
ابخص ػػكص ابقػ ػرار رـ  24ابص ػػادر ع ػػف بهنػ ػ اتفاثيػ ػ ثرطاهنػ ػ كابمتنل ػػؽ بابنظ ػػاـ ابمر ػػترؾ بمناملػ ػ

ابرسمابي ااهنبي كابنالثات كاببراءات ااهنبي  ،كثد خػص ىػذا ابقػرار ابمػكاد مػف  8ابػى  26بمكضػكع

نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،حيػػث نصػػت ابمػػادة  18علػػى كهػػكب إنرػػاء ىيئ ػ كطني ػ ف ػ

ػػؿ دكب ػ عضػػك ف ػ

ابمهمكع ػ ت ػػكف ميمتيػػا فحػػص أم عقػػد أك اتفػػاؽ ينصػػب علػػى اسػػتيراد ت نكبكهيػػا كتنػػاط بيػػذه ابييئ ػ

ميم تقييـ ابت نكبكهيا ابمنقكبػ كمػدل مسػاىمتيا فػ ابتقػدـ كابتطػكر ابت نكبػكه ببالدىػا ،كىػذا يتطلػب

منيا ابتكثؼ على فائدة ابت نكبكهيا ابمنقكب كثمنيا كابمكاد ااكبي ابمهسدة بيا كأثارىا كابرركط ابنقديػ

ابت ػ تصػػاحب تلػػؾ ابنقػػكد ،ف ػ حػػيف أف ابمػػادة  19مػػف االتفاثي ػ نصػػت علػػى ضػػركرة أف يمػػدد ابنقػػد
بصراح أسابيب استيراد ابت نكبكهيا محؿ ابنقد كابقيم ابنقدي ب ؿ عنصر مػف ابنناصػر ابداخلػ فييػا،

كمدة سرياف ابنقد.

()3

نهد أيضان نص ابمادة  20مف ذات االتفاثي كابت ر زت أح اميا على االثار ابسػلبي ابناهمػ

عػف عقػكد نقػؿ كاسػتيراد ابت نكبكهيػا ابمنقكبػ  ،إلدراج ابمػػكرد رػركطان مقيػدة فييػا ،كتقريرىػا منػ ابػراـ أم
عقد بنقؿ ابت نكبكهيا إذا تضمف أحد ابرركط ابتابي :

 -1ررط ابرراء االهبارم ابذم بمكهبو يلتزـ ابمتلق مف رراء اادكات كاآلالت مف ابمكرد ذاتو أك
مف ينينو ابمكرد.

 -2ابررط ابذم يمن مكرد ابت نكبكهيا مف ابحػؽ فػ تحديػد أسػنار اببيػ أك إعػادة اببيػ بلمنتهػات
ابمصنكع باستخداـ ابت نكبكهيا ابمنقكب .

 -3ابررط ابذم يحد حهـ ك مي اإلنتاج بلمرركع ابمتلق .
 -4ابررط ابذم يمن ابمتلق مف استخداـ ت نكبكهيا منافس .

 -5ابررط ابذم يمنح بلمكرد امتيا انز برراء نتاج ابمرركع ابمتلق سكاء بصف

( )1كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص298

لي أك هزئي .

( )2أمػاؿ زيػداف عبػد ابػاله ،ابحمايػ ابقانكنيػ ب سػرار ابتهاريػ فػ عقػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػاف ،ط ااكبػى ،دار ابنيضػ ابنربيػ  ،عبػػد
ابخابؽ ثركت ،مصر -339 ،ص.342
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 -6ابرػ ػػرط ابػ ػػذم يلػ ػػزـ ابمتلق ػ ػ بػ ػػاف يػ ػػرد همي ػ ػ ابتحسػ ػػينات كابتهديػ ػػدات ابت ػ ػ ثػ ػػد يضػ ػػيفيا ابػ ػػى
ابت نكبكهيا محؿ ابنقد.

 -7ابررط ابذم يلزـ ابمتلق بأداء أتاكات مقابؿ براءات االختراع غير مستغل مف ثبلو ،كام ررط

أخػػر يرتػػب أثػػا انر مماثل ػ بتلػػؾ ابت ػ يرتبيػػا أحػػد ابرػػركط ابمحظػػكرة بمقتضػػى ىػػذه ابمػػادة ،مػػا

تحظػ ػػر ابمػ ػػادة  20أيض ػ ػان م ػ ػ بنػ ػػض االسػ ػػتثناءات ،ابرػ ػػركط ابت ػ ػ تقيػ ػػد تصػ ػػدير ابمنتهػ ػػات

ابمصنكع  ،أما ابمػادة  21فقػد أهػازت بلػدكؿ ااعضػاء ابسػماح بػأداء إتػاكات مقابػؿ ت نكبكهيػ

منين باستثناء ابمبادالت ابت تػتـ فػ اطػار ابنالثػ بػيف ابرػر ات ااهنبيػ كابرػر ات االـ أك

أيػ رػػر كبيػػدة أخػػرل كعػػدـ اعتبػػار ىػػذه االتػػاكات بمثابػ مسػػاىم فػ راس ابمػػاؿ كفػ ابكثػػت

ابذم دعت االتفاثي مف خالؿ نص ابمادة  22منيا ح كمات ابدكؿ ااعضاء ابى اببحث ب ؿ
ابس ػػبؿ كابكس ػػائؿ ع ػػف أنػ ػكاع ابت نكبكهي ػػا ابمتاحػ ػ كابمت ػػكفرة فػ ػ ابس ػػكؽ ابن ػػابم  ،إض ػػاف اب ػػى

ترديدىا مف خالؿ ابمادتيف  23ك 24منيا علػى ضػركرة اسػتخداـ كاسػتغالؿ ابت نكبكهيػا داخػؿ

ابمهاؿ اإلثليم بمنطق دكؿ ااعضاء.

()1

عمط ب عثاعث
م قف عتش ع ع ساء
ابترػ ػري اامري ػ ػ

م كي م

عش ط عم ت

غيػ ػره م ػػف ابترػ ػرينات أخ ػػذ بف ػ ػرة حظ ػػر ابر ػػركط ابمقي ػػدة م ػػف خ ػػالؿ تل ػػؾ

ابتر ػرينات ابت ػ تيػػتـ باالحت ػػار كابممارسػػات ابمقيػػدة بلمنافس ػ  ،ىػػذا مػػا ػػاف كاضػػح مػػف نػػص ابمػػادة

ااكبى مف ثانكف ريرماف ،فيك يحظر ؿ تهم أك اننقاد على ىيئ اتحاد أك غير ذبػؾ أك تػأمر بغيػ

إعاث ابتهارب بيف ابكاليات أك ابدكؿ ااهنبي ك ؿ رخص يلزـ أم عقد أك ينرغؿ بأم تهم أك تأمر

يند مرت بان هناي كيناثب بغرام التزيد على مليكف دكالر ،إذا اف رخصػان مننكيػان ،كال تزيػد علػى مائػ

أبؼ دكالر أمري

إذا اف رخصان طبينيان أك بابسهف مدة ال تزيد عف ثالث سنكات أك ب لتػا ابنقػكبتيف

على حسب تقدير ابمح م  ،أما بابنسب بقانكف اليتكف فقد نصت ابمادة ابسػابن منػو علػى أنػو يحظػر

استحكاذ رر أك مؤسس على ؿ أك بنض اسيـ أك حصػص أك مكهػكدات رػر أك مؤسسػ أخػرل،
سػ ػكاء بطريقػ ػ مبارػ ػرة أك غي ػػر مبارػ ػرة ،إذا ان ػػت ى ػػذه ابس ػػيطرة ت ػػؤدم إب ػػى احتم ػػاؿ ابتقيي ػػد ابه ػػكىرم
بلمنافس بيف تلؾ ابرر ات أك ابمؤسسات ،أك اف مكدل ذبؾ احتماؿ ت كيف احت ار فػ مهػاؿ ابسػلن

كف نطاؽ ابمنطقػ ابهغرافيػ ب سػكاؽ ،فػ حػيف أف مكثػؼ ابقضػاء اامري ػ ابػذم أصػدر ابنديػد مػف

االح ػػاـ ابمتنلق ػ بابرػػركط ابمقيػػدة كاسػػتندت بػػذبؾ علػػى مبػػدا م افح ػ االحت ػػار كحري ػ ابمنافس ػ ابت ػ

تضمنتيا ابقكانيف االمري ي  ،كتند مف أبرز ابرركط ابت تنرض بيا ابقضاء ،كتلؾ ابتػ تتنلػؽ بميػداف

( )1كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص299
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اسػػتخداـ ابت نكبكهيػػا كحهػػـ اإلنتػػاج كنطػػاؽ تكزينػػو كض ػكابط ابهػػكدة كاببحػػث كابتطػػكير كرػػرط ابقصػػر

كابنقؿ ابن س كابمنافس كابتصدير كتحديد ابسنر.

()1

بابت ػػاب ث ػػد أه ػػاز ابقض ػػاء اامري ػ ػ ابر ػػرط اب ػػذم يح ػػدد ابح ػػد ااثص ػػى أك ابح ػػد اادن ػػى م ػػف

اإلنتػػاج ،كىػػذا مػػا ثضػػت بػػو إحػػدل ابمحػػا ـ ابتػ عللػػت ىػػذا ابح ػػـ بقكبيػػا أف ىػػذا ابرػػرط ينتبػػر كسػػيل

بضماف حصكؿ مانح ابترخيص علػى مسػتكل مضػمكف مػف ابتنػكيض علػى ااثػؿ حػد أدنػى كثابػت مػف
االتاكات.

()2

تكصلت ابمح م ابنليا ابى نفس ابنتيه عندما فصلت بابنزاع ابمنػركض علييػا بػيف ابح كمػ
االمري يػ كرػر هنػراؿ مكتػكرز عػػاـ  ،1949كبمكهػب ىػػذا ابح ػـ أهػػازت ابمح مػ ابرػػرط ابػذم تقيػػد

حريػ ابمتلقػ بإنتػػاج حػػد أثصػػى ،أمػا برػػأف اإلتػػاكات ابتػ يطابػػب بيػا ابمػػكرد بنػػد انقضػػاء أهػػؿ اببػراءة
كابػػذم ينػػد مػػف ثبيػػؿ ابممارسػػات غيػػر ابقانكني ػ كابتنسػػفي  ،فقػػد رات ابمح م ػ الف ىػػذه االتػػاكات غيػػر

ثانكني كال يهكز إدراهيا ضمف ابنقد ،كت كف مرركع بند انقضاء اببراءة إذا انت مقابػؿ االسػتنماؿ،

أمػػا برػػأف رػػركط ثيػػكد ابتػػرخيص ابن س ػ ثػػد يػػؤدم انتيػػاؾ ث ػكانيف م افح ػ االحت ػػار ،اكاف انػػت ىػػذه
ابرركط ثد زاد ابتنسؼ ف استخداميا بدرهػ تػؤدم ابػى عرثلػ كتقييػد حر ػ ابتهػارة ،كبيػذه ت ػكف فقػط

ابرركط غير هائزة كغير ثانكني انو مف ابمم ف خلؽ احت ار ف ىذا ابكصؼ ابسابؽ ،بابتاب ابررط
ابػػذم يفػػرض علػػى ابمتلقػ برػػأف ابرػراء االهبػػارم مػػف أدكات كاآلالت مػػف ثبػػؿ ابمػػرخص أك ابمػػكرد أك
مف ينينو ابمكرد ،بحه حماي ابمنت أك ابنالث ابتهاري فانػو بحػد ذاتػو تقييػد ال يهػكز ذبػؾ انػو بػيس

بكس ابمرخص أف يقيد تراخيص غير مرغكب فيو بدره

بيرة.

()3

ػزءات مابيػ كبدنيػ علػػى مػػف
يخلػػص مػػف ذبػػؾ اف ابمرػػرع كابقضػػاء اامري ػ كضػ حػػدكد كهػ ا

ينمؿ على تقييد حري ابتهارة كما يتخلليا مف رركط تقييدي تقيد ابمتلق  ،كخاص مػا ي ػكف فييػا ابنقػد

مف منرف فني  ،كثد أسس اح امو على ثكانيف م افح ابمنافسات ابغير مرركع سكاء ممف ثبؿ ثانكف
ريرماف أك ثانكف اليتكف كاستند علييـ ف أح امو.

( )1أحمد محمكد ،مره سابؽ ،ص-581ص582

( )2كبيد ابيمررم ،مره سابؽ  ،ص ،300مستند على ثانكف رػيرماف ابصػادر ب  1890/7/2فػ ابكاليػات ابمتحػدة االمري يػ ،
ك ذبؾ مستند على ثانكف اليتكف ،ابصادر ب  1917/10/5ف ابكاليات ابمتحدة االمري ي .

( )3كبيد ابيمررم ،مره سابؽ ،ص-301ص.302
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عمط ب ع بع
عمص ي

م قف عمش ع عف ط ي عتش ع

عش ط عم ت

تيم

تمه ت:
نهد أف مف ابطبين إصدار نصكص ترريني بمنابه مكضكع نقؿ ابت نكبكهيا ف ابنديد مف
ابدكؿ ابنامي سكاء على ابصنيد ابكطن أك اإلثليم بابقياـ بكض نصكص أمرة تنظـ نقؿ ابت نكبكهيا

بمكاهي ابرركط ابتنسفي ابت تفرضيا ابمراري ابمكرد ،كبابتاب

انت ابدكؿ ابنامي ى ابت أرنلت

ابر اررة ااكبى ف مكاهي ابرركط ابمقيػدة ابتػ يفرضػيا ابمػكرد فػ عقػكد نقػؿ ابت نكبكهيػا ،بػذبؾ ىنػاؾ
ابندي ػػد م ػػف اب ػػدكؿ به ػػأت اب ػػى كضػ ػ ثػ ػكانيف خاصػ ػ ت ػػنظـ نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا،

()1

كب ػػف كهي ػػات نظ ػػر

ابمتناثػػديف برػػأف تػػرخيص ابمل ي ػ ابف ري ػ كابمنرف ػ ابحديث ػ تثيػػر اب ثيػػر مػػف ابفرضػػيات كابهػػدبيات،

خاص الحتكائيا على ابنديد مف ابرركط ابتقييدي غير ابمرركع بحؽ ابمتلق أك ابمرخص بو ،بحيث
تنمػػؿ علػػى سػػد أمػػاـ ابتم ػػيف ابت نكبػػكه كابمنافس ػ ابمرػػركع  ،كزيػػادة ابممارسػػات ابغيػػر ابمرػػركع ،

كابت تتنارض م ابنظـ ابقانكني بدكب ابمتلق .

()2

أ -م قف عمش ع عف ط ي عمص ي م

عش ط عم ت

بلرركط ابمقيدة ما ذ رنا أثار سلبي كضارة علػى ابمرػاري ابمتلقيػ مػف كهػكد تبنيػ بلمرػاري

ابمػػكردة ناىيػػؾ عػػف ابتػػأثير علػػى االسػػتقالبي بلمرػػاري ابمتلقي ػ كزيػػادة ف ػ ابنفقػػات ،همي ػ ىػػذه االثػػار
تػػؤدم ابػػى فرػػؿ ابمرػػاري ابمتلقي ػ بلت نكبكهيػػا ،كبابتػػاب ت ػػكف مس ػتيل

أ ثػػر مػػف أنيػػا منته ػ  ،كبػػذبؾ

بهات ابدكؿ ابنامي ابى ابطاؿ ابرركط ابتقييدي بما بيا مف انن اسات اثتصادي على ابدكؿ ابمتلقي اك
ابحاضن بيذه ابمراري كب ف دره ابػبطالف تختلػؼ مػف دكبػ ابػى أخػرل فينػاؾ تفػاكت مػف ناحيػ أثػر

اب ػػبطالف ابمترت ػػب عل ػػى ادراج ابر ػػركط ابمقي ػػدة ،فين ػػاؾ م ػػف ذى ػػب اب ػػى ادراج اب ػػبطالف ابمطل ػػؽ بي ػػذه
ابرػركط ،كىنػاؾ مػف ىػـ أرػد مػف ذبػؾ كىػك إبطػػاؿ ابنقػد بأ ملػو كبػيس ابرػركط فقػط ،كىنػاؾ مػف ذىػػب

ابى خلؽ نكع مف ابتبايف ف حدة ىذا ااثر ،بحيث أكهػب بطالنػان مطلقػان فػ بنػض ابرػركط ،كبلػبنض
االخر أهازت االبطاؿ فيو ،كىناؾ مف ذىب أنو بـ يقرر اببطالف بيذه ابرركط كب ف بـ تهيز ابتسهيؿ

مثؿ ىذه ابنقكد إذا تتضمف مثؿ ىذه ابرركط.

()3

( )1إبراىيـ ثادـ ،مره سابؽ ،ص293

( )2كبيد ابيمرريف مره سابؽ ،ص302
( )3نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ ،ص112
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أما بابنسب بمكثؼ ابقػانكف ابمصػرم فقػد تنػاكؿ ابمرػرع ابمصػرم فػ ثػانكف ابتهػارة ابهديػد رثػـ

 17بسن  1999ح ـ ابرركط ابمقيدة ف ابمادة  75منو كابت نصت على ما يأت :

يهكز ابطاؿ ؿ ررط يرد ف عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا كي ػكف مػف رػأنو تقييػد حريػ ابمسػتكرد فػ

اس ػػتخداميا أك تطكيرى ػػا أك تصػ ػريؼ اإلنت ػػاج أك اإلع ػػالف عن ػػو ،كينطب ػػؽ ذب ػػؾ بكه ػػو ابخص ػػكص عل ػػى

ابرركط ابت ي كف مكضكعيا ابزاـ ابمستكرد بما يأت :

أ -ثبكؿ ابتحسينات ابت يدخليا ابمكرد على ابت نكبكهيا كأداء ثيمتيا.

ب -حظر إدخاؿ تحسينات أك تنديالت على ابت نكبكهيا بتالئـ ابظركؼ ابمحلي أك ظركؼ منرأة
ابمسػػتكرد ك ػػذبؾ حظػػر ابحصػػكؿ علػػى ت نكبكهيػػا أخػػرل مماثل ػ أك منافس ػ بلت نكبكهيػػا محػػؿ

ابنقد.

ت -استنماؿ عالمات تهاري منين بتمييز ابسل ابت استخدمت ابت نكبكهيا ف انتاهيا.
ث -تقييد حهـ اإلنتاج أك ثمنو أك يفي تكزينو أك تصديره.

ج -ارتراؾ ابمكرد ف إدارة منرأة ابمستكرد أك تدخلو ف اختيار ابنامليف ابدائميف بيا.
ح -ر ػراء ابم ػكاد ابخػػاـ أك ابمنػػدات أك اآلالت أك ااهي ػزة أك ثط ػ ابغيػػار بترػػغيؿ ابت نكبكهيػػا مػػف
ابمكرد كحده أك مف ابمنرات ابت ينينيا دكف غيرىا.

خ -ثصر بي اإلنتاج أك ابتك يؿ ف بينو على ابمكرد أك اارخاص ابذيف ينينيـ.
كذبػػؾ لػػو هػػائز إبطابػػو اال بقصػػد حمايػ مسػػتيل

بصابح ابمكرد.

()1

ابمنػػت أك رعايػ مصػػلح هديػ كمرػػركع

مػػا نهػػد أف ابمرػػرع ابفلسػػطين تكهػػو كهي ػ مػػا اخػػذ بػػو ابمرػػرع ابمصػػرم ف ػ ثػػانكف ابتهػػارة

ابفلسطين رثػـ  2بسػن  2014فػ ابمػادة  80كذ ػر عػددان مػف ابرػركط ابتقييديػ نفػس ابتػ ذ ػرت فػ

نػص ابمػادة  75تهػػارم مصػرم كابتػ ثػرر فييػػا ابػبطالف ابهػكازم بمصػلح ابمتلقػ  ،كنهػد أف ابمرػػرع
ابفلسطين كابمصرم ثامكا بابمكازن بيف مصابح ؿ مػف ابمسػتكرد كابمػكرد بلمنرفػ ابحديثػ فيمػا يتنلػؽ
بابرركط ابت تيدؼ ابى تقييد حري ابمستكرد ف استخداـ ىذه ابمنرف ابحديث أك تطكيرىا أك ابتنريؼ
باإلنتاج أك اإلعالف عنو ،فحماي ابمصابح ابكطني كمصابح ابمرركعات ابمستكردة بلدكب  ،بذبؾ أهاز
ػػؿ مػػف ابمرػػرع ابفلسػػطين كابمصػػرم به ػكاز ابطػػاؿ ابرػػركط ابتقييدي ػ ابت ػ تػػرد ف ػ ابنقػػد كث ػػد أكرد

ابمررع ابفلسطين ثائم بابرركط ابتقييد.

()2

( )1حساـ ابديف ابصغير ،ندكة ابكيبك ابكطني عف ابمل ي ابف ري ف مسقط ، 2004 ،ص.13
( )2ابمذ رة االيضاحي بقانكف ابتهارة ابفلسطين  ،مره سابؽ ،ص74
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ب ػػف ابمر ػػرع ابفلس ػػطين ك ػػذبؾ ابمص ػػرم أخ ػػذك بم ارعػ ػ بلمص ػػلح ابم ػػكرد ،فابزم ػػت ابمح ػػا ـ

ابفلسػػطيني بم ارعػػاة مصػػابحيا عنػػد ابنظػػر فػ أم مػػف ابرػػركط ابتقييديػ سػػابق ابػػذ ر فػ نػػص ابمػػادة
ػؿ ااحػكاؿ يهػكز بلمح مػ ابنػاظرة فػ ابنػزاع اإلبقػاء علػى ابرػرط ابػكارد فػ عقػد

 80فلسطين  ،كف

نقػػؿ ابت نكبكهيػػا إذا مػػا اثتننػػت بأنػػو ييػػدؼ ابػػى حمايػ مصػػلح هديػ كمرػػركع بلمػػكرد أك ابػػى حماي ػ
ابمنت .

مستيل

()1

ب ف ف ذبؾ االمر رأم بهانػب مػف ابفقػو أف ابمرػرع بتقريػر ىػذيف ابقيػديف ثػد حػد بدرهػ

بيػرة

احتمابي اببطالف بلرركط ابمقيدة ،كبما سكؼ يقكـ ابمكرد بإدراهيـ فػ ابنقػد بحهػ مصػلح ابمسػتيلؾ
أك ابمنت كب ف ف ابحقيق ى مصلح بلمكرد ،كىناؾ رأم فقي يقك بػأف يتقيػد ابح ػـ بػاببطالف حتػى

يثبػػت أف ىػػذه ابرػػركط تحم ػ مصػػابح ابمسػػتيلؾ كتحقػػؽ مصػػابح مرػػركع كهدي ػ بلمػػكرد كبػػيس حه ػ

احت بيا ابمررع ،بؿ اف ىذه أساسيا اف ابتقنيف ابدكب بلسلكؾ.

()2

ف راينا نهد أف كهي ابنظر ابذم أخذ بيػا ابمرػرع ابفلسػطين كابمصػرم ىػ بحػؽ سػليم كال

غبػػار علػػى ذبػػؾ خاصػ بمػػا فيػػو مػػف ترػػهي بلمػػكرديف بابتنامػػؿ كاب ػراـ ابنقػػكد كابصػػفقات م ػ ابمرػػاري
ابمتلقي ف

ال ابدكبتيف ،ابال إف بـ يرد ف ىذا ابنص على مراعاة مصابح ابمكرد فاف ابمػكرد بػف يبػرـ

ابصفقات خاص أف ابمتلق ي كف ف حاه أ ثر مف ابمكرد مف ابراـ مثؿ ىذه ابنقكد ،كبتكضػيح ذبػؾ

أ ثر الف ف ذبؾ ترهي إلبراـ ابنقكد م ابمتلق .

كعلى ذبؾ سكؼ نبيف مكثؼ ال مف ابمررعيف ابفلسطين كابمصػرم مػف ابرػركط ابمقيػدة فػ

عقد نقؿ ابت نكبكهيا كذبؾ مف خالؿ تحديد مضمكف ابرركط ابمقيدة ابت كردت ف ابمادة  75مصرم
مف ثانكف ابتهارة ابمصرم ابهديد كابمادة  80مف ثانكف ابتهارة ابفلسطين كابنمؿ على تحليليا.
م قف عتش ع

عف ط ي عمص ي م

نظػػـ ابمرػػرع ابفلسػػطين

عش ط عم ت عتي ت ت في ع ت ل عتك ع ج ا.

مػػا سػبؽ كأف ذ رنػػا نقػػؿ ابمنرفػ ابحديثػ (نقػػؿ ابت نكبكهيػػا) فػ بػػاب

خاص منفصؿ كأكرد نص خاص بتنظيـ ابرركط ابمقيػدة ابتػ تػرد فػ عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا كىػ نػص
ابمادة  80تهارم فلسطين  ،ك ذبؾ ابمررع ابمصرم ف ابمػادة  75تهػارم مصػرم حيػث تػـ ذ ػر ػال
ابنصيف على سبيؿ ابمثاؿ كبيس ابحصر ،كبابتاب نصت ابمادة  80تهارم فلسطين على ما يأت :

يهكز ابطاؿ ؿ ررط يػرد فػ عقػد نقػؿ ابمنرفػ ابحديثػ ي ػكف مػف رػأنو تقييػد حريػ ابمسػتكرد

ف استخداميا أك تطكيرىا أك ابتنريؼ باإلنتػاج أك اإلعػالف عنػو ،كينطبػؽ ذبػؾ بكهػو ابخصػكص علػى

ابررط ابت ي كف مكضكعيا ابزاـ ابمستكرد بأمر مما يأت :
( )1ابمذ رة االيضاحي بقانكف ابتهارة ابفلسطين  ،مره سابؽ ،ص75
( )2نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ ،ص114
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 -1ثبكؿ ابتحسينات ابت يدخليا ابمكرد على ابت نكبكهيا كأداء ثيمتيا.

 -2حظػػر إدخػػاؿ تحسػػينات أك تنػػديالت علػػى ابمنرفػ ابحديثػ بػػتالئـ ابظػػركؼ ابمحليػ أك ظػػركؼ
منرػػأة ابمسػػتكرد ك ػػذبؾ حظػػر ابحصػػكؿ علػػى منرف ػ حديث ػ أخػػرل مماثل ػ أك منافس ػ بلمنرف ػ

ابحديث محؿ ابنقد.

 -3استنماؿ عالمات تهاري منين بتمييز ابسل ابت استخدمت ابت نكبكهيا ف انتاهيا.
 -4تقييد حهـ اإلنتاج أك ثمنو أك يفي تكزينو أك تصديره.

 -5ارتراؾ ابمكرد ف إدارة منرأة ابمستكرد أك تدخلو ف اختيار ابنامليف ابدائميف بيا.
 -6ر ػراء ابم ػكاد ابخػػاـ أك ابمنػػدات أك اآلالت أك ااهي ػزة أك ثط ػ ابغيػػار بترػػغيؿ ابت نكبكهيػػا مػػف
ابمكرد كحده أك مف ابمنرات ابت ينينيا دكف غيرىا.

 -7ثصر بي اإلنتاج أك ابتك يؿ ف بينو على ابمكرد أك اارخاص ابذيف ينينيـ.
مستيل

كذبؾ لو مابـ ي ف أم مف ىذه ابرػركط ثػد كردت فػ عقػد نقػؿ ابمنرفػ ابحديثػ بقصػد حمايػ
ابمنت أك رعاي مصلح هدي كمرركع بلمكرد.

()1

يالحػػظ فػ نػػص ابمػػادة  75تهػػارم مصػػرم كابمػػادة  80تهػػارم فلسػػطين اف ابرػػركط ابسػػابق

ابذ ر تضـ ثالث أر اؿ كى على ابنحك االت :

 -1ثيد يتنلؽ باستخداـ ابت نكبكهيا مكضكع ابنقد كى

ابتاب :

أ -ثبكؿ ابتحسينات ابت يدخليا ابمكرد على ابت نكبكهيا

ب -ارتراؾ ابمكرد ف إدارة ابمنرأة ابمتلق أك تدخلو ف اختيار ابنامليف ابدائميف بيا.
ت -رراء ابمكاد ابخػاـ أك ابمنػدات أك اآلالت أك ااهيػزة أك ثطػ ابغيػار بترػغيؿ ابت نكبكهيػا
مف ابمكرد كحده أك مف ابمنرأت ابت ينينيا ابمكرد.

 -2ثيد يتنلؽ بابررط ابذم يمن ابمتلق مف تطكيرىا ابت نكبكهيا كى

ابتاب :

أ -من ابمتلق مف إدخاؿ ابتحسينات أك ابتنديالت ف ابت نكبكهيا.

 -3ثيد يتنلؽ بابررط ابذم يفرض طرثان أك كسائؿ محػددة بتكزيػ ابسػل أك ابخػدمات ابتػ تسػتخدـ
فييا ابت نكبكهيا محؿ ابنقد ،ك ذبؾ اإلعالف أك ابدعاي عف ىذه ابسل كى

ابتاب :

أ -استنماؿ عالمات تهاري منين بتمييز ابسل ابت استخدمت ابمنرف ابحديث محؿ ابنقد
ف انتاهيا.

ب -تقييد حهـ اإلنتاج أك ثمنو أك يفي تكزينو أك تصديره.

ت -ثصر بي اإلنتاج أك ابتك يؿ ف بينو على ابمكرد أك اارخاص ابذيف ينينيـ.

( )1ثانكف ابتهارة ابفلسطين رثـ  2بسن  2014كابمقر بابقراءة ابثاني ص-17ص18
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يخلص مما سبؽ ابى أف ابمررع ابفلسطين كابمصرم ثد أكردا عددان مف ابرػركط ابتقييديػ فػ

ػػال ابمػػادتيف  80تهػػارم فلسػػطين ك ابمػػادة  75تهػػارم مصػػرم كب ػػف ال يمن ػ ابمتلقػ إف كهػػد رػػرط
أخػػر بػػـ يػػرد نصػػو فػ ابمػكاد ابسػػابق ابمطاببػ بأبطابػػو انػػو مػػا ذ رنػػا تػػـ ابػػنص علػػى ابرػػركط ابمقيػػدة

علػػى سػػبيؿ ابمثػػاؿ ال ابحصػر انػػو نهػػد ػػال ابمرػػرعيف فػ ابمػػادة  75كابمػػادة  80ذ ػػر ػػؿ رػػرط مػػف
ر ػػانو يقي ػػد ابمتلقػ ػ أف يطاب ػػب بأبطاب ػػو ،كبابت ػػاب اذا ػػاف ااص ػػؿ اب ػػبطالف بي ػػذه ابر ػػركط كب ػػف بي ػػذا
ااصؿ استثناء كاالستثناء ىنا أنو أهاز ابمررع مثؿ ىذه ابرركط اذا اف ابقصد منيـ حماي مستيل

ابمنت أك رعاي مصلح هدي كمرركع بمكرد ابت نكبكهيا.
م قف عمش ع

تيم

()1

عش ط عم ت

ذ ر ابمررع ااردن ف مادة كاحدة كيتيمػو عػف ابرػركط ابمقيػدة كب ػف بػـ ينظميػا برػ ؿ دثيػؽ

كمفصؿ ما فنؿ ابمرػرع ابمصػرم كابفلسػطين  ،كىػك أيضػان بػـ يػنظـ عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا ،كب ػف أدرج

ف ػ مػػادة كى ػ ابمػػادة  9مػػف ثػػانكف ابمنافس ػ ابغيػػر مرػػركع كاالس ػرار ابتهاري ػ رثػػـ  15بسػػن 2000

كابت تنص " ينتبر باطالن ؿ نص أك ررط مقيد بلمنافس يرد ف عقػد ابتػرخيص يتنلػؽ بػأم حػؽ مػف
حقػػكؽ ابمل يػ ابف ريػ ثػػد ي ػػكف بػػو أثػػر سػػلب علػػى ابتهػػارة ،كثػػد ينيػػؽ نػػؽ ابت نكبكهيػػا كنرػػرىا كبصػػف

خاص ما يل :
 -1ابػ ػزاـ ابم ػػرخص ب ػػو بن ػػدـ نق ػػؿ ابتحس ػػينات ابتػ ػ يهريي ػػا عل ػػى ابت نكبكهي ػػا ابتػ ػ ير ػػمليا عق ػػد
ابترخيص اال بلمرخص كى (ابنقؿ ابن س بلت نكبكهيا ابمحسن )

 -2من ابمرخص بو مف ابمنازع اداريان كثضائيان ف حقكؽ ابمل ي ابف ري ابذم تـ ترخيصو.
 -3ابزاـ ابمرخص بو بقبكؿ ابترخيص بمهمكع مف ابحقكؽ بدالن مف حؽ كاحد.

ترمؿ حقكؽ ابمل ي ابف ري ابمذ كرة ف ابفقرة أ مف ىذه ابمادة بكهو خاص ما يل :
حق ػػكؽ ابمؤب ػػؼ كابحق ػػكؽ ابمه ػػاكرة بي ػػا-ابنالث ػػات ابتهاريػ ػ – ابمؤرػ ػرات ابتهاريػ ػ – ابرس ػػكـ

ابصػػ ػػناعي – ابنمػ ػ ػػاذج ابصػػ ػػناعي – ب ػ ػ ػراءات االخت ػ ػ ػراع – ابتصػ ػ ػػاميـ بل ػ ػػدكائر ابمت امل ػ ػ ػ – االس ػ ػ ػرار
ابتهاري .

()2

كبتنليقنا عل مكثؼ ابمررع ااردن مف ابرركط ابمقيدة ابتػ علػى عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا ،نهػد

أف ابمررع ااردن مختلؼ ليان عف ابمررع ابفلسطين كابمصرم بحيث اعتبػر ابػبطالف كهػكب كبػيس

هكازم ،كأيضان يؤخذ على ابمررع ااردن أنو نقؿ ذات ابمننى بنص ابمادة  40مػف اتفاثيػ تػربس مػا
أف ابمرػػرع ااردن ػ بػػـ يكس ػ ف ػ نػػص ابمػػادة علػػى ابرػػركط ابمقيػػدة ذ ػػر فقػػط ثالث ػ بن ػػس ابمرػػرع

( )1نائؿ ابيازه  ،مره سابؽ  ،ص.126

( )2أغني هماؿ ابمبركؾ ،مره سابؽ  ،ص  -347ص 348
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ابمصرم كابفلسطين  ،كبابتاب حتػى كبػك ذ ػر ابمرػرع ااردنػ ابرػركط ابمقيػدة ،فيػك بػـ يػنظـ ااسػاس

كىك عقد نقؿ ابت نكبكهيػا ،كبابتػاب ابمرػرع ااردنػ صػراح بػـ ينطػ اىتمػاـ ازئػد علػى ىػذا ابمكضػكع
كىك أخطر ابمكاضي ابت يهب أف ال تترؾ بؿ يهب أف تنظـ.

90

ع اتم :
هاء اختيارنا بمكضكع ابمنابه ابترػريني بلرػركط ابمقيػدة فػ عقػكد نقػؿ ابت نكبكهيػا بػيس مػف

فػ ػراغ ب ػػؿ الن ػػو ينتب ػػر م ػػف ابمكاض ػػي ابيامػ ػ كابتػ ػ تثي ػػر اب ثي ػػر م ػػف ابمنازع ػػات ابػ ػكاردة فػ ػ عق ػػد نق ػػؿ
ابت نكبكهيػػا كخاص ػ ف ػ ابرػػركط ابت ػ تفػػرض ف ػ عقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،كبػػذبؾ ػػاف البػػد علينػػا مػػف

ابتطرؽ بمكضكع عقد نقؿ ابت نكبكهيا بر ؿ عاـ كىذا ما تحدثنا عنو ف ابفصؿ ااكؿ مف ىذه ابدراس

كم ػػف ث ػػـ تكهين ػػا فػ ػ ابفص ػػؿ ابث ػػان بد ارسػ ػ ابر ػػركط ابمقي ػػدة بص ػػكرة تحليليػ ػ كبابمقارنػ ػ مػ ػ بن ػػض
ابتررينات ،كابنلػ فػ ذبػؾ ػاف محاكبػ منػا هاىػديف بلمنرفػ ابحقيقيػ بماىيػ ابرػركط ابمقيػدة كمنرفػ

سػػبب تمسػػؾ دكؿ ابرػػماؿ ابمتطػػكر بيػػذه ابر ػػركط كسػػبب رفػػض دكؿ ابهنػػكب ابنػػام بيػػذه ابر ػػركط،

كتحديد طبين ابنالثات كابركابط ابقانكني ابت تنرأ بيف أطراؼ ابنملي ابتناثدي .

كابيػػدؼ ػػاف كراء ىػػذه ابد ارس ػ االبمػػاـ كبػػك بر ػ ؿ عػػاـ بنقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كبػػذبؾ تطرثنػػا

بابفصػػؿ ااكؿ مػػف ىػػذه ابرسػػاب ابػػى ماىي ػ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كأف عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا مػػف ابنقػػكد
ابمستحدث نسبيان ابى حد ما مقارن بغيره مف ابنقكد كأف ابمررع ابفلسطين ثد افرد بو فصالن ػامالن مػف
فصكؿ ابباب ابثان مف ثانكف ابتهارة ابفلسطين  ،كعرفنا أف نقؿ ابت نكبكهيا ال ينبر عف نقؿ مادم أك

ينصػػب علػػى تبػػادالت عيني ػ أك مادي ػ بػػؿ ينصػػب علػػى ابقػػيـ ابمنرفي ػ كابهكانػػب ابفني ػ  ،كبػػذبؾ ػػاف
ابمررع ابفلسطين مكفقان ف ابمسمى كىك عقد نقؿ ابمنرف ابفني ابحديث .
بنػػد ذبػػؾ تحػػدثنا ف ػ ابمطلػػب ااكؿ مػػف ابمبحػػث ااكؿ ابتنريػػؼ بنملي ػ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كأف
مصػطلح " ابت نكبكهيػا " ىػك مصػطلح حػديث نسػبيان ظيػر فػ ابسػبنينات ،كتحػدثنا فػ ابفػرع ااكؿ مػػف
ىذا ابمطلب على تحديد مدبكؿ ابت نكبكهيا ،كى ظاىرة مرن متغيرة بتغير ابزماف كابم اف كتختلؼ مف
م اف ابى م ػاف كمػف منطقػ ابػى منطقػ فيػ تمثػؿ أ ثػر مػف مػدبكؿ كمننػى ،كبػذبؾ حتػى يػتـ ابتنػرؼ

علػػى مننػػى بلت نكبكهيػػا ػػاف البػػد مػػف أف تميزىػػا عػػف غيرىػػا مػػف منػػان ثريبػ مرػػابي بيػػا ،كذ رنػػا أف

ابمدبكؿ ابلغكم بلت نكبكهيا كظير أف لم ت نكبكهيا ى بيست عربي كابمننى ابقريب بيا ف ابمنهـ
ابنرب ػ ى ػ

لم ػ ابتقني ػ  ،كنظرنػػا ابػػى مػػدبكؿ االثتصػػادم بلت نكبكهيػػا في ػ باختصػػار مفتػػاح بلتطػػكر

كابنم ػػك كابرف ػػاء االثتص ػػادم بمػػػف يمل ي ػػا ،كذ رن ػػا فػ ػ ىػػػذه ابفقػ ػرة سػ ػؤاؿ كى ػػك مػػػا م ػػدل ابنالثػ ػ بػػػيف
االثتصاديكف كابت نكبكهيا؟؟ ك اف اىتماـ االثتصاديكف بابت نكبكهيا فقػط بابنائػد كحهػـ اإلنتػاج ،كانتقلنػا

بلمدبكؿ ابقانكن بلت نكبكهيا فانو بيس ىناؾ تنريؼ ثػانكن مكحػد بلت نكبكهيػا بن ػس ابفقػو فلقػد ازدادت

اآلراء بمفيكـ ابت نكبكهيا.

ثـ تحػدثنا بنػد ذبػؾ فػ ابفػرع ااكؿ عػف مػدبكؿ نقػؿ ابت نكبكهيػا كذ رنػا أف ىنػاؾ اخػتالؼ بػيف

نقؿ ابت نكبكهيا كابت نكبكهيا بحد ذاتيا ،كثلنا أف ابت نكبكهيا ىػ مهمكعػ منػارؼ متهسػدة برػ منػيف
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تسمى ت نكبكهيا أك اختراع ،كب ف نقؿ ابت نكبكهيا ى عبارة عػف نقػؿ ابت نكبكهيػا مػف م ػاف ابػى م ػاف

أخر خػارج أك داخػؿ ابحػدكد بكاسػط عقػد يسػمى بنقػد نقػؿ ابت نكبكهيػا ،كفػ ىػذه ابنقطػ افترضػنا عػدة
تساؤالت كىما ما ىك ابنقؿ ك يػؼ تػتـ عمليػ ابنقػؿ؟؟ كابسػؤاؿ ابثػان مػا ىػك مضػمكف ىػذه ابنمليػ كتػـ

اإلهاب على ىذه ابتساؤالت ،كبند ذبؾ تحدثنا عف نظري االفراد كنظري االدمػاج ،كمػف ثػـ تطرثنػا ابػى

مكث ػػؼ ابمر ػػرع ابفلس ػػطين فػ ػ تحدي ػػد مفي ػػكـ نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا " ابمنرفػ ػ ابحديثػػ " كى ػػك اتف ػػاؽ يتني ػػد
بمقتضػػاه ابمػػكرد أف ينقػػؿ بمقابػػؿ منلكمػػات متطػػكرة ابػػى ابمسػػتكرد السػػتخداميا ف ػ طريق ػ فني ػ خاص ػ

إلنتػػاج سػػلن منين ػ أك تطكيرىػػا أك بتر يػػب أك ترػػغيؿ اآلالت أك أهي ػزة بتقػػديـ خػػدمات ،كذ رنػػا انػػو ال
ينتب ػػر نقػ ػالن بلمنرفػ ػ مه ػػرد بيػ ػ أك رػ ػراء أك ت ػػأهير أك اس ػػتئهار ابس ػػل كال بيػ ػ ابنالم ػػات ابتهاريػ ػ أك
ااسػػماء ابتهاري ػ أك ابتػػرخيص باسػػتنمابيا اال إذا كردت هػػزء مػػف عقػػد نقػػؿ ابمنرف ػ ابحديث ػ أك ػػاف

مرتبطان بو ارتباطا ال يقبؿ ابتهزئ  ،كمف ثـ انتقلنا ابى ابمطلػب ابثػان كتحػدثنا فيػو عػف خصػائص عقػد
نقؿ ابت نكبكهيا كصكره كابتنريؼ ابتررين بو ،ككهدنا أف ابمررع فيـ فػ ىػذا ابنػكع مػف ابنقػكد بدرهػ

أنػػو كض ػ تنريػػؼ بيػػذا ابنقػػد م ػ ابنلػػـ أف كض ػ ابتنريفػػات بػػيس مػػف اختصػػاص ابمرػػرع بػػؿ ىػػك أراء
ابفقياء ،كثياـ ابمررع بكض تنريؼ بيذا ابنقػد يننػ ثػد ثطػ أم خػالؼ عليػو مػف ثبػؿ ابفقيػاء ،كنهػد
أف ابتنريؼ ابفلسطين كابمصرم بنقد نقؿ ابت نكبكهيا متقاربػاف كال يختلػؼ سػكل فػ ابمسػميات ،ك ػاف

ابمرػػرع ابفلسػػطين مكفقػان فػ اختيػػار مسػػمى نقػػؿ ابمنرفػ ابحديثػ ب سػػباب ابتػ ذ رناىػػا فػ مكضػػكع

اببحث ،مف ثـ انتقلنا ابى ابفرع ابثان كتحدثنا فيو عف خصائص عقد نقؿ ابت نكبكهيا كثلنا أف ما يميز
عقد نقؿ ابت نكبكهيا بأنو عقد ر ل كأنو يهب أف يرتمؿ ابنقد على تكاب بلمنرف ابفني كأنو عقد ملزـ

بهػػانبيف كأف مكضػػكع ابنقػػد ىػػك ابمنرف ػ ابفني ػ  ،كف ػ ىػػذه ابنقط ػ تحػػدثنا عػػف خصػػائص حػػؽ ابمنرف ػ

ابفني ػ كأنيػػا تتميػػز بابس ػري كابهػػدة ،كأنيػػا ذات طػػاب مننػػكم كثابليتيػػا بلتػػداكؿ ،كمػػف ثػػـ اسػػتئنافنا بػػاث

ابخصائص بنقد نقؿ ابت نكبكهيا كى ابخاصي ابرابن كأف عقد نقؿ ابت نكبكهيا مف عقكد ابمناكضات،

كمػف ذىبنػػا بلتحػػدث عػػف ابفػػرع ابثابػػث كىػ صػػكر عقػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كذ رنػػا أنيػا تتنػػدد كابيػػدؼ مػػف

ابتندد أف ب ؿ صكرة بيا حاه منين كتخدـ مصلح منين .

مػف صػكر عقػد نقػؿ ابت نكبكهيػػا ذ رنػا سػبن صػكر كىمػا (نقػػؿ ابمنرفػ ابفنيػ – نقػؿ ابمسػػاعدة

ابفني – عقد ابترخيص ابتهارم -عقػد تسػليـ ابمفتػاح بابيػد – عقػد ابسػكؽ بابيػد – عقػد اإلنتػاج بابيػد –
عقد ابتدريب كابتأىيؿ) ،كتحدثنا عف ؿ صكرة مف ىذه ابصكر بنكع مف ابتكضيح ،كمف ثـ انتقلنػا ابػى
ابمبحث ابثان عف ابهيكد ابدكبيػ كاإلثليميػ كابكطنيػ بنقػؿ ابت نكبكهيػا ،كتحػدثنا فػ ىػذا ابمبحػث عػف
أىمي نقؿ ابت نكبكهيػا كدرهػ االىتمػاـ بػو مػف ثبػؿ ابػدكؿ كاالثػابيـ ،كذ رنػا فػ ابمطلػب ااكؿ مػف ىػذا

ابمبحث عف ابهيػكد ابدكبيػ بػدان مػف اامػـ ابمتحػدة فػ أكؿ مػؤتمر بيػا فػ عػاـ  1975مػؤتمر ابتهػارة
كابتنميػ " االكن تػاد " كثلنػا أف ىػذه ابمنظمػ تيػتـ بمصػػابح كمطابػب ابػدكؿ ابناميػ كال ازبػت ىػذه ابهيػػكد
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ثائم ػ حتػػى االف ،كأيض ػان مػػف ابهيػػكد ابدكبي ػ ابمنظم ػ ابنابمي ػ بلمل ي ػ ابف ري ػ " ابكيبػػك " كثامػػت ىػػذه

ابمنظم ػ بابنديػػد مػػف ابهيػػكد كبػػدأتيا ف ػ عػػاـ  1978بإصػػدارىا دبػػيالن بلن ػكاح ابقانكني ػ بمفاكض ػػات
اكاعداد ابتراخيص بلمل ي ابصناعي كارتملت على ثالث أبكاب

 اببػػاب ااكؿ :تضػػـ ابمسػػائؿ ابمتنلق ػ بابنقبػػات ابت ػ مػػف ابمم ػػف أف تكاهي ػو نقػػؿ ابت نكبكهيػػابلدكؿ ابنامي

 اببػػاب ابثػػان  :يرػػتمؿ علػػى أسػػس كأسػػابيب مرحل ػ ابتفػػاكض ف ػ عقػػكد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ب ػػؿطرثيا

 ابباب ابثابث :يرتمؿ على ابنكاح ابقانكني ابمتنلق بنطاؽ ابتراخيص كبراءات االختراعأيضػان مػػف ابهيػػكد ابدكبيػ منظمػ اامػػـ ابمتحػػدة بلتنميػ ابصػػناعي " ينػػدك " كىػ تأسسػػت عػػاـ

 1965تحت ضغط ابدكؿ ابنامي كىناؾ انت هيكد دكبي حديث ذ رنا فييا منظمػ ابتهػارة ابنابميػ "
ابه ػػات " كم ػػف ث ػػـ انتقلن ػػا بلمطل ػػب ابث ػػان كتح ػػدثنا ع ػػف ابهي ػػكد اإلثليميػ ػ كىػ ػ ابتػ ػ تس ػػنى بلتم ػػيف

ابت نكبكه كاستنرضنا ف ىذا ابمطلب عف بنض ابهيكد اإلثليمي كى

ابتاب :

 -1علػػى صػػنيد دكؿ أكربػػا ابرػرثي " سػػابقان " فػ حينػػو ػػاف يسػػمى بمهلػػس ابتنػػاكف االثتصػػادم "
اب كم يكف " ك اف ابيدؼ منو ترهي ابتناكف كابتبادؿ ابفن كابتقن بيف أعضاء ابمهلس.

 -2كعلػػى صػػنيد دكؿ أفريقيػػا حيػػث تػػـ االتفػػاؽ كاب ػراـ اتفػػاؽ ملهػػاش كىػػك ييػػدؼ بحماي ػ ابحقػػكؽ
ابمل ي كابصناعي ف دكؿ ااعضاء.

 -3على صنيد دكؿ أمري ا ابهنكبي تـ تكثي ميثاؽ االنديف كى تضـ ست دكؿ ما ذ رنا.
 -4على صنيد ابدكؿ ابنربي تـ اننقاد ابملتقى ابنرب ااكؿ بلمل ي ابصناعي كابف ري ف ابقاىرة
بتاري  1969كخرج منو أف يتـ انراء م تب عرب مرترؾ بحقكؽ ابمل ي ابف ري .

مف ثـ انتقلنا بلمطلب ابثابث كتحدثنا عف ابهيكد ابمبذكب على ابصػنيد ابػكطن كأساسػيا نػات
عف ابمررع ابكطن  ،كتحدثنا ف ىذا ابمطلب عف ابمرػرع ابمصػرم كابمرػرع ابفلسػطين كابهيػكد ابتػ

بذبت ف سبيؿ نقؿ ابت نكبكهيا كخاص ما تـ تررينو بمكضػكع نقػؿ ابت نكبكهيػا كابنمػؿ علػى ابحػد مػف
ابتبني االثتصادي كابت نكبكهيػ  ،كذ رنػا ابيػدؼ ااساسػ كابرئيسػ إلصػدار ثػكانيف كطنيػ كىػك كضػ

ترػريناتيا ابكطنيػ برػػأف نقػػؿ ابت نكبكهيػ  ،كمػػف ثػػـ ذ رنػػا نبػػذة ثصػػيرة عػػف ابهيػػكد ابمبذكبػ فػ مصػػر

برػػأف نقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،كذ رنػػا أف مصػر تطلنػػت بالىتمػػاـ بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ،كبنػػد ذبػػؾ ثلنػػا أف مصػػر
سػػنت ابػػى رفػ منػػدالت ابتنميػ االثتصػػادي  ،كتبلػػكرت حر ػ االىتمػػاـ بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا فػ مصػػر فػ

ابنديد مف ابخطكات فلقد أصدرت ابنديد مف ابقكانيف تـ ذ رىا بيا عالثػ بنقػؿ ابت نكبكهيػا كأثيميػا ػاف

ثانكف ابتهارة ابهديد كابذم خصصت فيو فصالن امالن بنقؿ ابت نكبكهيػا ،كمػف ثػـ تكهينػا بلتحػدث علػى
صػػنيد ابمرػػرع ابفلسػػطين كابهيػػكد ابمبذكب ػ بنقػػؿ ابت نكبكهيػػا ف ػ فلسػػطيف ،كذ رنػػا أف فلسػػطيف مثػػؿ
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غيرى ػػا م ػػف اب ػػدكؿ ابناميػ ػ تس ػػنى بلني ػػكض كابتنميػ ػ  ،كب ػػف بكض ػػنيا كظركفي ػػا االس ػػتثنائي كخض ػػكعيا

بالحػػتالؿ كابػػذم بػػو نػػكع مػػف ابتػػأثير اب بيػػر علػػى حر ػ ابتنمي ػ  ،اال أنيػػا م ػ مه ػ ء ابسػػلط ابكطني ػ

أصدرت ابنديد مف ابتررينات ك اف ثػانكف ابتهػارة رثػـ  2بسػن  2014ىػك أخػر ثػانكف بػو عالثػ بنقػؿ
ابت نكبكهيػػا كابمطبػػؽ ف ػ ثطػػاع غ ػزة فقػػط كبػػـ يطبػػؽ ف ػ ابضػػف ابمحتل ػ بحاب ػ االنقسػػاـ ابت ػ تكاهػػو

ابرنب ابفلسطين .

كانتقلنػػا بنػػد ذب ػػؾ ف ػ ابفص ػػؿ ابثػػان م ػػف ىػػذه ابرس ػػاب عػػف ابر ػػركط ابتقييدي ػ فػ ػ عقػػكد نق ػػؿ

ابت نكبكهيا كذ رنا أف ابرػركط ابتقييديػ ىػ ابتػ يقػكـ ابمػكرد بفرضػيا فػ عقػكد نقػؿ ابت نكبكهيػا حتػى
يبقى مسيطر على ااسكاؽ ابدكبي كيبقى ابمحت ر كال يدع منافس بو أماـ ااسكاؽ اب برل ،كذ رنػا فػ

ابمبحػث ااكؿ مػػف ىػذا ابفصػػؿ عػف ماىيػ ابرػػركط ابتقييديػ كصػػكرىا فػ عقػػكد نقػؿ ابت نكبكهيػػا ك ػػاف
البػػد مػػف فيػػـ ماىيػ ابرػػركط ابتقييدي ػ كابتطػػرؽ بصػػكرىـ حتػػى يتضػػح االمػػر كابغاي ػ منيػػا ،كذ رنػػا ف ػ

ابمطلػب ااكؿ عػػف ماىيػ ابرػركط ابتقييديػ كثلنػػا فػ بدايػ ىػػذا ابمطلػب أف ػػال ابمرػػرعيف ابفلسػػطين

كابمصػػرم تبنػػك سياس ػ متكازن ػ ف ػ تنظػػيميـ بحقػػكؽ كاالبت ازمػػات أط ػراؼ عقػػد نقػػؿ ابت نكبكهيػػا كاخػػذيف

بنيف االعتبار ابمرركعات ابكطني  ،كذ رنا فػ نػص ابمػادة  80مػف ثػانكف ابتهػارة ابفلسػطين ابرػركط

ابمقيػػدة كابت ػ سػػبؽ كأف تػػـ رػػرحيا كذ رىػػا ف ػ أ ثػػر مػػف مكض ػ مػػف ىػػذه ابرسػػاب  ،كذ رنػػا أنػػا بابنػػادة

ابمػػكرد يقػػكـ ى ػكا بفػػرض ىػػذه ابرػػركط كغابب ػان مػػا يرضػػى ابمسػػتكرد كابقبػػكؿ بيػػذه ابرػػركط انػػو ابطػػرؼ
ااضػػنؼ ،كثلن ػػا أنػػو ب ػػـ يػػتـ ابتكص ػػؿ بتنريػػؼ مكح ػػد بلرػػركط ابتقييديػػ بكهػػكد أ ث ػػر مػػف ص ػػكرة بي ػػذه

ابرركط ،كب ف تكافقنا م بنض أراء ابفقياء ف تنريفيـ بلرػركط ابتقييديػ " كىػ عبػارة عػف ممارسػات
كأفناؿ متهسدة ف رركط يفرضيا مكرد ابت نكبكهيا بح ػـ مر ػزه ابتفاكضػ ابقػكم علػى ابمسػتكرد ػكف

أف ابمتلق دائمان محتاج كضنيؼ فػ ابنالثػ ابتناثديػ  ،كبمػا بيػا مػف أثػار سػلبي كضػارة علػى ابطػرؼ

ابمتلق مف ناحي خاص كعلى ابمرركعات ابكطني بصف عام .

مف ثـ أيضان نكىنا ف دراستنا أف ابرركط ابتقييدي ال تطبؽ فقػط علػى ابػدكؿ ابناميػ بػؿ أيضػان

على ابدكؿ ابغني كابمتقدم  ،كأيضان ذبؾ نكىنا امر ابمنامل ابخاصػ ابتػ تتنامػؿ بػو ابػدكؿ ابناميػ ،

كىػ ابنصػػيب ابضػػئيؿ بحاهاتيػػا ابت نكبكهيػ كمقارنتيػػا مػ ابػػدكؿ ابمتقدمػ  ،كابسػػبب ابرئيسػ فػ ذبػػؾ
ى ابرر ات ابمتنددة ابهنسي كانفرادىا ف ااسكاؽ اب برل.

مػػف ثػػـ انتقلنػػا عػػف ابطبين ػ ابقانكني ػ بلرػػركط ابمقيػػدة ،كأف نظاميػػا ابقػػانكن يػػتـ علػػى أساسػػيف
كىما إما أف ت كف ابرركط ابمقترن بتنفيذ ابنقد منصػكص علييػا فػ ابقػانكف ،أك ت ػكف ابرػركط مكافقػ

بلرػػركط ابمالئمػ بطبينػ ابنقػػد كتقسػػـ ىػػذه ابرػػركط ابػػى ثػػالث اثسػػاـ ااكبػػى تالئػػـ ابنقػػد كثانيػان رػػركط
تؤ د مقتضى ابنقد ،كثابثاي رركط هرل ابنرؼ علييا.
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مف ثـ انتقلنا بلمطلب ابثػان كىػ أنػكاع ابرػركط ابمقيػدة كصػكرىا فػ عقػكد نقػؿ ابت نكبكهيػا ،

كذ رنػػا أف مدكن ػ ابسػػلكؾ ابدكبي ػ تناكبػػت ابرػػركط ابمقيػػدة ف ػ بابيػػا اب ارب ػ  ،كذ رنػػا أف ابخالفػػات زادت
هػػدابتيا نتيهػ بلقػػكة ابملزمػ بيػػذا ابتقنػػيف ابػػدكب بلسػػلكؾ ،كذ رنػػا أف ىنػػاؾ مػػف ابػػدكؿ تريػػد تطبيػػؽ ىػػذه

اإلبزامي ػ كتهنليػػا سػػاري ابمفنػػكؿ كى ػ ابػػدكؿ ابنامي ػ كىنػػاؾ مػػف يكثفيػػا مثػػؿ ابػػدكؿ ابمتقدم ػ النيػػا ال
تتمارى م مصابحيا.

ثػػـ ذ رنػػا أف ىنػػاؾ عر ػريف رػػرطان كىمػػا ابرػػركط ابمقيػػدة ابمحظػػكرة كأف اب تػػؿ ابثالث ػ أهمنػػت

على أربن عررة ررطان كابرركط ااخرل مف اثتراح ابػدكؿ ابناميػ كابػدكؿ االرػت ار ي كابػدكؿ ابغربيػ بػـ

تكافؽ على ىذه ابرركط ،كأف ابمررع ابمصرم كابفلسطين تأث ر بتلؾ ابرػركط كتػـ ابػنص علػى سػب
مف تلؾ ابرػركط علػى سػبيؿ ابمثػاؿ كبػيس ابحصػر فػ

ػال ابمرػرعيف ابمصػرم كابفلسػطين  ،كتػـ ذ ػر

ابر ػػركط ابمقي ػػدة فػ ػ ض ػػكء مهم ػػكعتيف كىم ػػا ابمهمكعػ ػ ااكب ػػى  :كىػ ػ ابر ػػركط ابمقي ػػدة بالس ػػتقالؿ
ابت نكبكه بلمراري ابمتلقي  ،ابثاني  :ابرركط ابمقيدة بالستغالؿ ابت نكبكه بلمراري ابمتلقي .
ذ رنا اف ابمهمكع ااكبى مف ىذه ابرركط تضـ عدة رركط كى

ابتاب :

 -1ابرركط ابت مف رأنيا فرض رثاب على إدارة كتسيير أمكر ابمرركع ابمستكرد
 -2ابرركط ابمقيدة كابت ينرأ عنيا أثار اب مي كاإلثليمي .

كذ رنػػا أف ابنػػكع ااكؿ مػػف ىػػذه ابرػػركط كىػ ابتػ مػػف رػػأنيا فػػرض رثابػ علػػى إدارة كتسػػيير

أمكر ابمرركع ابمستكرد ،كابيدؼ مف ىذه ابرثاب ابسيطرة كابتدخؿ ف إدارة ابمرػركع كخاصػ ابرػر ات

ابمتنددة ابهنسي تستفيد مف ىذه ابرركط.

أما بابنسب بلنػكع ابثػان مػف ىػذه ابرػركط كىػ ابتػ ينرػأ عنيػا أثػار اب ميػ كاإلثليميػ كيتر ػز

ىذا ابررط على تقييد حري ابمتلق ف تحديد حهـ اإلنتاج مف هي  ،كتقييد حري ابمرركع ابمتلق ف

اختيػػار ابمهػػاالت االثتصػػادي ابت ػ يرغػػب ف ػ تص ػريؼ منتهاتػػو ابييػػا س ػكاء علػػى ابصػػنيد ابػػكطن أك
ابدكب .
أما فيما يتنلؽ بابمهمكع ابثاني مف ىذه ابرركط كى :
أ الً :عش ط عم ت ع

تغ ل عتك ع جي ع ط ف عمت ي

ل مت عع ت:

كثلنا فػ ىػذا ابرػرط أك ىػذه ابرػركط ابتػ بيػا عالثػ باالسػتغالؿ ابت نكبػكه كىػ ابتػ يمنػ

فييػػا ابمػػكرد ابمتلق ػ مػػف تطكيرىػػا ،كذ رنػػا أف ىػػذه ابرػػركط ال تقػػؿ تػػأثي انر كضػػر انر عػػف بػػاث ابرػػركط
ااخرل ،مف حيث تأثيرىا على ابمراري ابمتلقي  ،كنيا تتنلؽ بابتم يف ابت نكبكه  ،كذ رنا أنكاع ىػذه

ابمهمكعػ ػ م ػػف حي ػػث ابر ػػركط ابمقي ػػدة كذ رن ػػا فػ ػ ابن ػػكع ااكؿ م ػػف ى ػػذه ابر ػػركط ابمقي ػػدة بالس ػػتغالؿ

ابت نكبػكه بلطػػرؼ ابمتلقػ خػػالؿ مػدة ابنقػػد ،كذ رنػػا أنػػو يػػتـ فػرض بنػػض ابرػػركط ابمقيػػدة بالسػػتغالؿ
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ابت نكبكه بلطرؼ ابمتلق خالؿ مدة ابنقد مثؿ ابقيكد ابمرتبطػ بػابحقكؽ محػؿ ابنقػد كمضػمكنيا يلتػزـ
ابمتلق بندـ افتناؿ أي منازع برأف صح حقكؽ ابمل ي ابف ري ابمنقكب ابيو ،سكاء ابتػ تتنلػؽ فييػا

بنالم تهاري أك غيرىا مف ابحقكؽ.
ثا ةاً :ع ة ت عمف س ة ع ةةى مما ة عم ةةت ت عأل شةةط عتك ع ج ة م ة

قب عها.

ظ ة عت

ة ا أ

كثلن ػػا أف ابم ػػكرد يف ػػرض مث ػػؿ ى ػػذه ابقي ػػكد سػ ػكاء م ػػا يتنل ػػؽ بحظ ػػر ابتحس ػػينات حت ػػى ال ي ػػتم ف

ابمتلقػ مػػف ابتم ػػيف ابت نكبػػكه كابقػػدرة علػػى تطكيرىػػا كابمنافس ػ أمػػاـ ااس ػكاؽ اب بػػرل ،أمػػا مػػا يتنلػػؽ
بقبػػكؿ ابتحسػػينات كأداء ابمقابػػؿ بيػػا مػػا ى ػ اال زيػػادة أعبػػاء مابي ػ علػػى ابمتلق ػ ممػػا يهنلػػو يزيػػد مػػف
ت ابيؼ ابمنت  ،كبابتاب عدـ ابقدرة على ابمنافس ف ااسكاؽ ب سنار ابمرتفن .

أيض ػان ذ رنػػا اف ابمرػػرع ابفلسػػطين كابمصػػرم حظػػر مثػػؿ تلػػؾ ابرػػركط س ػكاء مػػا يتنلػػؽ منيػػا

بابحظر أك بقبكبيا مقابؿ عائد ماب .

بند ذبؾ أهملنا ابرػركط ابمقيػدة بملخػص عػاـ كفقػان بلترػري ابفلسػطين كىػ ابسػبن ابمحظػكرة

كفقان بنص ابمادة  80مف ثانكف ابتهػارة ابفلسػطين رثػـ  2بسػن  ،2014كذ رنػا أف ابمرػرع ابفلسػطين

ذ رىـ على سبيؿ ابمثاؿ كبيس ابحصر.

ثػػـ بنػػد ذبػػؾ انتقلنػػا ابػػى ابمبحػػث ابثػػان مػػف ابفصػػؿ ابثػػان عػػف كظيفػ ابرػػركط ابمقيػػدة كأثارىػػا

علػػى ابمرػػركعات االثتصػػادي بلػػدكؿ ابناميػ كثسػػمنا ىػػذا ابمبحػػث ابػ مطلبػػيف كخصصػػنا فػ ابمطلػػب

ااكؿ بكظػػائؼ ابرػػركط ابمقيػػدة كف ػ ىػػذا ابمطلػػب عػػددنا ابكظػػائؼ ابت ػ تحققيػػا ابرػػركط ابمقيػػدة كى ػ
ابتاب :

 ابكظيف ااكبى  :ابكظيف ابكثائي بلرركط ابمقيدة كى دراس مرحلي بتطكرات حر ابمستكرد ابكظيف ابثاني  :ابكظيف ابتهاري بلرركط ابمقيدة كى ابسػيطرة علػى هميػ اانرػط ابتهاريػبلمتلق .

 ابكظيف ابثابث  :ابكظيف ابتبنيػ بلرػركط ابمقيػدة ،كىػك ارتبػاط ابمرػركع ابمسػتكرد كهػكدان كعػدمانم ابمكرد.

بند ذبؾ كضننا سؤاؿ كىػك مػا مػدل تػدخؿ ابمػكرد سػكاء انػت دكبػ أك رػخص مننػكم خػاص
ف سيادة ابدكب  ،كىؿ بدل ابدكب ابقدرة على ردع مثؿ ىذا ابتدخؿ؟؟ ،كتـ اإلهاب على ىذا ابتساؤؿ.
م ػػف ث ػػـ انتقلن ػػا بن ػػد ذب ػػؾ بلمطل ػػب ابث ػػان كمكض ػػكعو أث ػػار ابر ػػركط ابمقي ػػدة عل ػػى ابمر ػػركعات

االثتصػادي بلػػدكؿ ابناميػ  ،كذ رنػا أف ابػػدكؿ ابناميػ بػدييا أىػػداؼ ،كمخططػػات بلنيػكض كابتنميػ كب ػػف

ادراج ابرػػركط ابمقيػػدة ػػاف ابنػػائؽ أمػػاـ ىػػذه ابمخططػػات ك ػػاف ابمػػكرد متمسػػؾ بتلػػؾ ابرػػركط ابمقيػػدة
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بيبقػػى متمسػػؾ كمسػػيطر علػػى ااس ػكاؽ ابتهاري ػ اب بػػرل كبػػذبؾ ػػاف مػػف أىػػـ االثػػار ابت ػ تػػؤثر علػػى
ابمرػػركعات االثتصػػادي كى ػ عػػدـ ثػػدرة ا تسػػاب ابتم ػػيف ابت نكبػػكه  ،كىػػذا ابطبين ػ ف ػ ظػػؿ كهػػكد

منافس كعدـ ابتم يف ابت نكبكه بلمتلقػ يخرهيػا مػف مضػمار ابمنافسػ  ،كأيضػان مػف االثػار زيػادة نفقػ
ابت نكبكهيا كذبؾ يتحقؽ مف خالؿ ابتبني ابمسػتمرة بلمػكرد كرػراء اآلالت كاادكات مػف ابمػكرد كبابتػاب

همنييا أعباء مابي متزايدة على ابمتلق كال مهاؿ رراء مف مكرد أخر أك يقكـ حتى بتصنينيا ،كأيضان
تكزي ػ ابمنتهػػات ف ػ أس ػكاؽ منين ػ  ،كبابتػػاب ينمػػؿ علػػى ر ػػكد ف ػ ابمبينػػات كبابتػػاب زيػػادة ابمنتهػػات

كت دسيا كعد ابقدرة على ابتصريؼ كبابتاب أعباء مابي أخرل يتحمليا ابمتلق .

بند ذبػؾ فرضػنا تسػاؤؿ ميػـ هػدان كىػك يػؼ يم ػف بنقػؿ ابت نكبكهيػا أف تػنهح نمليػ نقػؿ كمػا

ابنكامؿ ابمؤثرة ف نقؿ ابت نكبكهيا؟؟؟

كعلػػى ذبػػؾ تمػػت اإلهاب ػ علػػى ىػػذا ابتسػػاؤؿ بر ػ ؿ مفصػػؿ كف ػ صػػدد اهابتنػػا عليػػو ذ رنػػا أف
عمليػ تحقيػػؽ ابتنميػ ال ت تمػػؿ بمهػػرد ابنقػػؿ ابمهػػرد ،بػػؿ ىػػك عامػػؿ مسػػاعد كأف مػػا يحقػػؽ ابتنميػ ىػ

ابمنرف ابفني بلكصكؿ بمرحل ابتم يف ابت نكبػكه  ،كذ رنػا أف ابنكامػؿ ابمػؤثرة فػ إنهػاح عمليػ ابنقػؿ
ابت نكبكه عدة عكامؿ ،كذ رناىا بر مف ابتفصيؿ كىما ابت :
 -1تكافر ابمنلكمات ثبؿ كأثناء ابتناثد عف محؿ ابنقؿ مف يفي استخداميا كابنمؿ علييا.
 -2االبتناد عف ابتنامؿ م ابمراري ابهاىزة.
 -3تقدـ اببحث ابنلم .

 -4االستفادة مف ابمنافس بيف مكرد ابت نكبكهيا.
 -5كفرة ابمكارد ابطبيني بدل طابب ابت نكبكهيا.
 -6ابتناكف اإلثليم .

مف ثـ انتقلنا بند ذبؾ ابػى ابمبحػث ابثابػث كتحػدثنا فيػو عػف مكثػؼ ابييئػات ابدكبيػ كابترػريني
كابكطني مف ابرركط ابتقييدي  ،كذ رنا ف ىذا ابمبحث أف ابرركط ابمقيدة أخذت اىتمامات اب ثير مػف

ابدكؿ ك ذبؾ ابمنظمات ابدكبي  ،كخاص ابدكؿ ابنامي

كنيا أ ثر ابدكؿ تبنيػ بلػدكؿ ابمتقدمػ كتحػدثنا

ف ابمطلب ااكؿ مف ىذا ابمبحث عف ابرركط ابتقييدي ف ضكء مدكن ابسلكؾ ابدكبي كاتفاثي تربس
كنظػػاـ ابلهنػ االكربيػ ابمرػػتر  ،كفػ مدكنػ ابسػػلكؾ ابدكبيػ سػػنت منظمػ االكن تػػاد بتنظػػيـ أبيػ نقػػؿ

ابت نكبكهيا مطلب دكب ىػاـ فػ اطػار ابمصػابح ابتهاريػ كابنالثػات ابدكبيػ ابمتبادبػ كابػدكؿ ابناميػ ،
بػػذبؾ ػػاف دكر االكن تػػاد بػػارز فػ ىػػذه ابمرحلػ  ،خاصػ أف ابػػدكؿ ابناميػ نػػددت علػػى ضػػركرة ابترػػديد
على ىذه ابرركط ابتقييدي  ،كابمطابب بأ بر عدد مم ف مف ىذه ابرركط مف أهؿ حظرىـ ،كب ف ابدكؿ

ابمتقدم تدعك بلتقليص مف ىذه ابرركط بحيث ال تزيد عػف أربنػ عرػر رػرطان فػ حػيف ابػدكؿ ابناميػ
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تمسػ ت بمػػا يتهػػاكز ااربنػػيف رػػرطان ،االمػػر ابػػذم اسػػتقر بابنيايػ ابػػى عرػريف رػػرطان فػ ضػػكء مدكنػ
ابسلكؾ ابدكب  ،كب ف م تسهيؿ ابمنارض على ست مف ىذه ابرركط.

ثػـ انتقلنػا بنػد ذبػػؾ بلحػديث عػف ابرػػركط ابتقييديػ فػ ضػكء اتفاثيػ ابهكانػب ابمتصػل بابتهػػارة

(تػ ػربس) كتبن ػػت اتفاثيػ ػ تػ ػربس م ػػا ذ رن ػػا " ابرثابػ ػ عل ػػى ابممارس ػػات ابغي ػػر ابتنافس ػػي فػ ػ ابتػ ػراخيص
ابتناثدي  ،كبااخص ف نص ابمادة  40ابفقرة ااكبى كابثاني  ،باإلضاف ابرثاب على ابممارسات ابغير
مرركع  ،أيضأ تبنت عدد مف ابمبادم ذات ابنالث بابرركط ابتقييدي كىما مبدئيف فابمبدأ ااكؿ ينص
على ابقيكد ابمفركض ف بنض االتفاثيات نقؿ ابت نكبكهيا كتراخيص ابمل ي ابف ري  ،أما ابمبدأ ابثان

ىك أف مػف حػؽ دكؿ ااعضػاء فػ ىػذه االتفاثيػ مػف تحديػد كحصػر ابرػركط كابممارسػات ابمقيػدة ذات

االثار ابضارة كاتخاذ ابتدابير ابكثائي كابنالهي .

أيض ػان نص ػػت م ػػا ذ رن ػػا ى ػػذه االتفاثيػ ػ بابس ػػماح بلترػ ػرينات ابكطنيػ ػ ب ػػابحظر كابمنػ ػ أم م ػػف

ابرركط ابت تتنارض م مبادئيا كتسبب بأثار سلبي على ابمراري االثتصادي .

بنػػد ذبػػؾ رأينػػا مكثػػؼ ابلهنػ االكربيػ ابمرػػتر مػػف ابرػػركط ابمقيػػدة ،كثلنػػا مػػف خػػالؿ ابمكاثػػؼ
ابسابق بمدكن ابسػلكؾ ابدكبيػ كمنظمػ االكن تػاد كتػربس كبػذبؾ ثػررت ابلهنػ االكربيػ ابمرػتر بتبنػ

نطاثػ ػان ح ػػددت في ػػو ابر ػػركط ابمباحػ ػ كابر ػػركط ابمحظ ػػكرة فػ ػ عق ػػكد نق ػػؿ ابت نكبكهي ػػا ك ػػذبؾ ابر ػػركط

ابمتكسط ما بيف ابمباح كابمحظكرة.

ثػػـ انتقلنػػا بنػػد ذبػػؾ بلمطلػػب ابثػػان عػػف مكثػػؼ بنػػض ابتر ػرينات بػػدل أمري ػػا ابالتيني ػ م ػػف

ابرػػركط ابمقيػػدة ،كذ رنػػا أف ب ػػؿ دكب ػ مكثػػؼ منػػيف يناسػػب ظركفيػػا اببيئي ػ فينػػاؾ مػػف اتب ػ سياس ػ
ترريني صارم كىناؾ مف اتب سياس مكازنػ بػيف ابطػرفيف ،مػف أهػؿ تنظػيـ نقػؿ ابت نكبكهيػا كخاصػ

ابرػػركط ابمقيػػدة ك ػػاف ابيػػدؼ مػػف ذبػػؾ ابتنظػػيـ كىػػك اخضػػاع عقػػكد اتفاثيػػات نقػػؿ ابت نكبكهيػػا برثاب ػ

ابسلطات اإلداري داخؿ ابدكبػ مػف أهػؿ كضػ حػد بتلػؾ ابرػركط ابتنسػفي مػف ثبػؿ تلػؾ ابدكبػ ابمػكردة
بلت نكبكهيػػا كابمنرف ػ ابحديث ػ  ،محاكب ػ مػػنيـ منابه ػ االسػػتقالؿ ابتهػػارم كاالثتصػػادم ،كمػػف أبػػرز دكؿ

أمري ػا ابالتينيػ ابتػ أخػػذت بتنظػػيـ صػػارـ بنقػؿ ابت نكبكهيػػا كابرػػركط ابمقيػػدة ىػ ابم سػػيؾ كاارهنتػػيف
كابب ارزيؿ كىؤالء ابدكؿ أساسيـ ابتررين ناب مف اتفاثيات ثرطاهن كابت نصت على ابنديد مف ابمكاد

ابت تنظـ ابرركط ابمقيدة بلنقؿ ابت نكبكهيا.

كم ػػف ث ػػـ راين ػػا مكث ػػؼ ابترػ ػري كابقض ػػاء اامري ػ ػ م ػػف ابر ػػركط ابتقييديػ ػ  ،كثلن ػػا أف ابترػ ػري
اامري ػ

غي ػره مػػف ابتر ػرينات ثػػد حظػػر ف ػرة ابرػػركط ابمقيػػدة مػػف خػػالؿ كض ػ تر ػرينات ابت ػ تيػػتـ

بحظر االحت ارات كابممارسات ابمقيدة بلمنافس  ،كىذا ما اف كاضح مف نص ابمادة ااكبى مػف ثػانكف
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رػيرماف ،ك ػػذبؾ ثػانكف اليتػػكف فقػػط حظػر ابسػػيطرة كاالسػتحكاذ رػػر علػػى رػر أخػػرل ،كخاصػ إذا
انت ىذه ابسيطرة تؤدم ابى تقييدىا مف ابمنافس حسب نص ابمادة ابسابق .

بند ذبؾ كف نياي مكضكع ابرساب كىك ابمطلب ابراب كتحدثنا عف مكثؼ ابترري ابفلسطين

ك ػػال ابترػرينيف ابمصػػرم كااردنػ  ،كذ رنػػا بػػأف مػػف حػػؽ ابػػدكؿ ابناميػ كهميػ ابػػدكؿ مػػف حقيػػا تنظػػيـ
ترػرين بنقػؿ ك انػت مصػر كفلسػطيف مػف ابػػدكؿ ابتػ اسػتخدمت ىػذه ابرخصػ كاسػباغ كصػؼ ثػػانكن

صػحيح مػف نػكع هديػد علػى ػال ابترػرينيف ،كبابتػاب ثػامكا بكضػ ثػكانيف خاصػ برػأف تنظػيـ ابمنرفػ

ابحديث كنقؿ ابت نكبكهيا بغض ابنظر عف ابمسميات ك الىـ كضنك رركط كتنظيمات خاص بلرركط
ابمقيدة ك انت بيـ كهي نظػر مختلفػ عػف بػاث ابػدكؿ برػأف ابرػركط ابمقيػدة كبػذبؾ تػـ همػ ابمػكثفيف

ابمصرم كابفلسطين ف نقط كمكثؼ ابمررع ااردن ف نقط أخرل ،كتحدثنا ف ابنقط ااكبى عف

مكثؼ ابمررع ابفلسطين كابمصرم برأف ابرركط ابمقيدة.

بنػػد ذبػػؾ ذ رن ػا مكثػػؼ ابمرػػرع ابمصػػرم مػػف ابرػػركط ابمقيػػدة فقػػد تنػػاكؿ ابمرػػرع ابمصػػرم ف ػ

ثانكف ابتهارة ابهديد رثـ  17بسن  1999ح ـ ابرركط ابمقيدة ف ابمادة  75منو كابت نصت على "
يهكز ابطاؿ ؿ ررط يرد ف عقد نقؿ ابت نكبكهيا كي كف مف رأنو تقييد حري ابمستكرد ف استخداميا

أك تطكيرىػػا أك تص ػريؼ اإلنتػػاج أك اإلعػػالف عنػػو ،كينطبػػؽ ذبػػؾ بكهػػو ابخصػػكص علػػى ابرػػركط ابت ػ
ي كف مكضكعيا ابتزاـ ابمستكرد بابرركط ابمقيدة ابسبن ابمذ كرة ف نص ابمادة "

بنػػد ذبػػؾ انتقلنػػا بمكثػػؼ ابمرػػرع ابفلسػػطين كثػػد أخػػذ مػػا أخػػذ بػػو ابمرػػرع ابمصػػرم ف ػ ثػػانكف

ابتهارة ابفلسطين رثـ  2بسػن  2014فػ نػص ابمػادة  80كىػك نفػس نػص ابمػادة  75تهػارم مصػرم
كب ف اختلفت ابمسميات فقط كأصبح عقد نقؿ ابمنرف ابحديث  ،كذ رنا أف ابمررع ابفلسطين كفؽ بيػذا

ابمسػػمى ،كذ رنػػا أف ػػال ابمرػػرعيف ثػػد أخػػذك بػػاببطالف ابه ػكازم بمصػػلح ابمتلق ػ متػػى أراد أف يبطػػؿ

ابررط ،ك ال ابمررعيف أخذك بابمكازن بيف مصابح ااطراؼ ابمتناثدة ابمكرد كابمتلق .

بنػػد ذبػػؾ انتقلنػػا بمكثػػؼ ابمرػػرع ااردن ػ  ،كثلنػػا أف ابمرػػرع ااردن ػ بػػـ يػػنظـ نقػػؿ ابت نكبكهيػػا

برػ ؿ مفصػػؿ كبربمػػا ينتبػػر أنػػو ثػػد ذ ػره فقػػط نػػص مػػادة كاحػػدة يتيمػ فييػػا هػػزء صػػغير مػػف ذ ػره بنقػػؿ
ابت نكبكهيا كب نيا بـ تغن عف تنظػيـ خػاص مػا فنػؿ ابمرػرع ابمصػرم كابفلسػطين كىػ نػص ابمػادة

 9مف ثانكف ابمنافس ابغير مرركع .

كبيذا ابقدر اختتمنا بحثنا عف ابرركط ابمقيدة ف عقد نقؿ ابت نكبكهيا ....بحمد اهلل كتكفيقو.
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ع تائج:
بنػػد ابد ارس ػ ابمنمق ػ بلرػػركط ابمقيػػدة كمػػا تثي ػره مػػف مرػػا ؿ كنتػػائ سػػلبي كاضػػح  ،كاثارتيػػا

بلهدبيات بيف اب ثير مف ابدكؿ كابمنظمات ابدكبي  ،تكصلنا بمهمكع مف ابنتائ ذ ػرت فػ ثنايػا بحثنػا

كب ف سكؼ نذ ره بر مف ابكضح كعلى ر ؿ نقاط كىـ ابتاب :

 -1تنتبر ابت نكبكهيا عصب ابحياة مثليا مثؿ ابترس داخؿ ابساع فابساع ال تتحرؾ بدكف تحرؾ
ىػػذا ابتػػرس كى ػػذا ابت نكبكهيػػا ،كتبػػيف مننػػا أف ابت نكبكهيػػا ىػ ابمحػػكر ااساسػ بنمػػك ابنامػػؿ
االثتصادم ف أم دكب سكاء انت متقدم أـ نامي  ،كى ابمحرؾ ااساس بلنملي اإلنتاهيػ

بر ؿ عاـ ،كعف طريؽ ابت نكبكهيػا تنمػك ابػدكؿ كتزدىػر ابحيػاة االثتصػادي بمػف يمتل يػا ،كمػف
خالؿ دراستنا فاف مف يملؾ ابت نكبكهيا ىػ ابرػر ات ابمتنػددة ابهنسػي كابػذم أخػذت مػف ىػذه

ابت نكبكهيا سالحان مسلط على ابدكؿ ابنامي كفرضيا بلتبني االثتصادي .

 -2ابرػػركط ابمقيػػدة ابت ػ تػػرد ف ػ حقػػكؽ ابمل ي ػ ابف ري ػ كابصػػناعي بر ػ ؿ عػػاـ كبنقػػؿ بت نكبكهيػػا
بر ػ ؿ خػػاص ى ػ عبػػارة عػػف رػػركط تنسػػفي كمهحف ػ بحػػؽ متلقييػػا ،كى ػ نابن ػ مػػف حاه ػ

متلقييػػا بيػػذه ابت نكبكهيػػا كابقػػكة ابت ػ يمتل يػػا مػػكرد ابت نكبكهيػػا ،تهنػػؿ ابمتلق ػ ف ػ مكثػػؼ ال
يستطي اال بقبكؿ ىذه ابرركط ابتنسفي  ،كىذه ابرركط تنمؿ على ابحد مف االستقالؿ ابتهارم

كابتبني ػ االثتصػػادي كابتهاري ػ بلمػػكرد ،بحيػػث ال يسػػتطي ابمتلق ػ مػػف ابقػػدرة علػػى االسػػتغالؿ

اامثؿ بيذه ابت نكبكهيا ابمنقكب .

 -3ابيدؼ مف كراء ابراـ عقكد نقؿ ابت نكبكهيػا بصػابح ابمتلقػ بػيس مػف أهػؿ ابتم ػيف ابت نكبػكه

كابمساعدة ف ابتطكير كاببحث ،كانما ابيدؼ ااساس مف كراء ابراـ عقكد نقؿ ابت نكبكهيا ىػك

فػػرض ابرػػركط ابمقيػػدة علػػى ابمتلق ػ حتػػى ال يصػػؿ بمرحل ػ ابتم ػػيف ابت نكبػػكه أك ابمنافس ػ ،
كى ػ تفنيػػؿ كظيف ػ ابكثاي ػ كابحماي ػ بلمػػكرد ،مػػف أهػػؿ عػػدـ ثػػدرة ابمتلق ػ علػػى ابمنافس ػ ف ػ

ااسػ ػكاؽ اب ب ػػرل كتهنلي ػػا هيػ ػ تس ػػكيقي كاس ػػتيال ي ال أ ث ػػر ،اكابق ػػاء ن ػػكع م ػػف ابرثابػ ػ عل ػػى
ابمراري ابمتلقي .

 -4اختالؼ ابمنامل بيف ابمتلق ابمتقدـ كابمتطكر بلمتلق غير ابمتقدـ ،فاف اف ابمتلقػ رػخص

متقدـ كمتطكر علميان فػاف ابمػكرد ال يسػتطي ابػتح ـ بػو مثػؿ مػا يفنػؿ بابرػخص غيػر ابمتطػكر
كبابتاب بف يستطي فرض ابرركط ابتنسفي ابت يفرضيا على ابرخص ابنام .

 -5تبينت أىمي مكضكع نقؿ ابت نكبكهيػا كبػااخص مكضػكع ابرػركط ابمقيػدة فػ ابمهتمػ ابػدكب
كمنظماتو ابتابن بيا مف خالؿ ابراميا بالتفاثيات ابدكبي برأف مكضكع نقؿ ابت نكبكهيا.

 -6مكثػػؼ اتفاثي ػ ت ػربس برػػأف ابرػػركط ابمقيػػدة ػػاف مكثػػؼ إيهػػاب كصػػارـ ،مػػف خػػالؿ حظرىػػا
بل ثيػػر مػػف ابرػػركط ابمقيػػدة ،كأيضػان سػػمحت بلػػدكؿ ااعضػػاء ابحػػؽ فػ اتخػػاذ ابتػػدابير ابالزمػ
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بمكهب ترريناتيا ابكطني بم افح ابرركط ابتقييدي ابت تنيؽ كتقيد حري ابمنافسػ ابتهاريػ ،

كب ف ب سؼ بـ تغتنـ منظـ ابدكؿ ابنربي كبنض ابدكؿ ابنامي ىذا ابتنظيـ.

عت ص ا :
تكصلنا ف بحثنا اب مهمكع مف ابتكصيات كىـ ابتاب :
 -1ضركرة ابتر يز كاالىتمػاـ بمرحلػ ابمفاكضػات ػكف ىػذه ابمرحلػ ابتػ تسػبؽ ابنقػد مػف خالبيػا
يتـ كض ابنقاط على ابحركؼ كيتـ ابػتفيـ علػى طبينػ ابنقػد كعلػى مضػمكنو كمحتػكاه كغيرىػا

مػػف ابرػػركط ابت ػ مػػف ابمم ػػف أف تكض ػ  ،كمػػف خػػالؿ تلػػؾ ابمرحل ػ يػػتـ فيػػـ كهي ػات ابنظػػر

كدرهات ابقكل بيف ابطرفيف.

 -2ضػػركرة ابحػػث علػػى ابتم ػػيف ابت نكبػػكه كبػػيس مهػػرد ابنقػػؿ كاالسػػتفادة ابمثلػػى كابحقيقي ػ مػػف
عقكد نقؿ ابت نكبكهيا كابمنرف ابحديث  ،ك ذبؾ ابحث على تطكيرىا كحظر أم منيؽ على ثدرة

ابتطكير كابتم يف ابت نكبكه .

 -3نكص ػ ابهيػػات ابمنني ػ داخػػؿ ابدكب ػ مػػف مؤسسػػات ح كمي ػ اك خاص ػ علػػى ترػػهي اببحػػث
ابنلم ػ  ،كاعػػداد ػكادر كطني ػ متخصص ػ ف ػ

اف ػ فنػػكف ابمنرف ػ ابحديث ػ  ،كتػػكفير ابمكازن ػ

اب افي بدعـ ابطكاثـ ابفني كابمنرفي بالستفادة ابقصكل مف ابمنرف ابحديث .

 -4نكصػ ػ ابمر ػػرع ابفلس ػػطين بن ػػدـ االفػ ػراط م ػػف ابمكازنػ ػ بربم ػػا ت ػ ػكف ثاتلػ ػ كمضػ ػرة بلمر ػػاري
ابكطني .

 -5نكص ابمررع ابفلسطين بزيادة ابدكر ابرثاب على نقؿ ابمنرف ابحديث كابت نكبكهيا.
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