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صلى اهلل عليه  بعد السجود هلل شكرا والصالة والسالم على رسولنا الكريم سيدنا محمد    
 و سلم

 
لقول رسول  امتثاالالرسالة و أرى لزاما أن أتوجه بالشكر إلى أصحاب الفضل في إتمام هذه  

 «ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس »  :صلى اهلل عليه و سلم اهلل
كر والتقدير وعظيم العرفان إلى أستاذي فضيلة األستاذ الدكتور/ لذا أتقدم بخالص الش
 -منتوري قسنطينةجامعة  -بكلية الحقوقالتعليم العالي  أستاذ  -مالكي محمد االخضر

 رشادات ،على هذه الرسالة وعلى ما أوالني به من توجيهات وإ اإلشرافعلى تكرمه بقبول 
تجلت فيها ملني طوال مدة البحث معاملة فكان له عظيم الفضل في إتمامها، والذي عا

عنا وعن العلم والعلماء كل خير جزاه اهلل تعالى ،كمة المرشد الموجه وموعظة الفقيه العالم ح
ن يبارك له في وقته ويضيء به العلم وأير لينتفع بعلمه كل طالب في عمره الكثاهلل وأمد 

 طريق الحق والعلم.
 :الدكتورين ينذاألستاكما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة     
 طاشور عبد الحفيظ -د/  . أ

 زعموش محمد –د/ . أ
في لجنة الحكم على هذه الرسالة ، فلسيادتهما كل الشكر وجزاهما اهلل  االشتراكلقبولهما  

 خير الجزاء ومتعهما بموفور الصحة والعافية.
دير الكبيرين وأسأل اهلل العلي القدير أن يخرج هذا العمل وأتوجه إليهم جميعا بالشكر والتق

 في أجمل ثوب وأبهى صورة ليليق بمكانتهم العلمية واألدبية المرموقة.
 
 



 

 
 

 يقول المصطفى محمد عليه الصالة و السالم:             
ن لم تجدوا ما تكافئوه به  إليكم معروف ا فكافئوه،ف إ"من أسدى  

 فقولوا له جزاك اهلل خيرا."     
 ا الجهدذأهدي ه

 اعتهما   ادته بط اهلل عب   ن قرنى م إل
من    لىإمن ليس هناك من يستحق حبي و تقديري أكثر منهما،  إلى

علي بعزيز    فعاني إلى طريق العلم والمعرفة ولم يبخالد  
يمأو يبأوال بغال والديا العزيزين    

وأثابهما الفردوس األعلى.  حفظهما اهلل ورعاهما  
ين ساندوني كثيرا ووقفوا جانبي في  ذ  ال  الغ اليين  إخوت يإل ى  

.عبد الرحمان ،محمد، لقمان :مشواري الدراسي  
الغالية:تسنيم                                                 ابنتيلى  إ  

و جميع    الذي ساندني في إتمام هذا المشوار الدراسي  زوجيإلى  
  أفراد عائلته الكريمة

.                                 األصدق اءو   األحبةو ألق اربإلى كل ا
لبالغ من  وشجعني فكان لمساعدته لي األثر ا  دنينإلى كل من سا

  .وأق اربي وكل من أعطاني جرعة للمواصلة أكثر  عائلتي

 فجزاهم اهلل كل خير و لهم مني وافر المحبة و التقدير.
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    تمهيد                                                                                          

 
 أ 

 تمهيد
لقد أدى تطور الحياة البشرية واتجاه دول العالم إلى التعاون لخلق عالم واحد، وظهور ما 

<< إلى بروز العديد من األفكار والمفاهيم  La globalization يعرف باسم العولمة >>

باإلضافة إلى نشأة ظواهر اقتصادية وتجارية لم تكن معروفة من قبل، كمبدأ حرية التجارة 

ل متنام وواسع االنتشار شكام التنافس بين المؤسسات التجارية المختلفة بدة واحتوالصناع

وظهور كذلك ما يعرف بعقود وتراخيص نقل التكنولوجيا التي أصبحت تلعب دورا هاما في 

التنمية االقتصادية في ظل التكتالت االقتصادية اإلقليمية الراهنة، فأصبح هذا العصر يعبر 

 international businessصر >>شبكات األعمال العالمية<< >>عنه في األدبيات بع

networkingبية واألمريكية على البحوث والدراسات العلمية و<<، إذ تسابقت الدول األور

التي أدت إلى ظهور العديد من االختراعات، وزيادة الخبرات والمعارف بهدف السيطرة 

 تقديم المزيد من الخدمات والسلع.على األسواق التجارية من خالل تطوير صناعتها و

طور التكنولوجي تأثيرا كبيرا على ازدياد الحركة التجارية م والت  ومنه فقد كان لهذا التقد  

لة في الحياة االقتصادية، لكن هذا ئالدولية فيما بين الدول والشركات، مما أدى إلى ثورة ها

لخبرات والمعارف والمؤسسات الكبرى إلى احتكار هذه ا بالشركات أدى األمر

>>التكنولوجيات الحديثة<<، عن طريق ما يعرف بالترخيص الصناعي الذي يعد وسيلة 

 فعالة لغزو أسواق جديدة واستغالل اإلمكانيات االقتصادية لهذه األسواق وتسويق منتجاتها.

مية كشف لنا بجالء أهنت ،ومن خالل إلقاء نظرة عابرة على مالمح التنمية االقتصادية الدولية

الدور الذي لعبه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال، حيث تشير الدراسات التي أجريت في 

بعض الدول المتقدمة )أمريكا، روسيا، اليابان( إلى أهمية ودور التكنولوجيا في زيادة الناتج 

كما أن التقدم التكنولوجي في مجال اإلنتاج الحديث يفوق بكثير إسهامات عناصر اإلنتاج 

خرى، مما يترتب عليه إحداث طفرة كبيرة في تحقيق التنمية االقتصادية في الدول األ

المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء، وبهذا أصبحت مسألة نقل التكنولوجيا عنصرا 

أساسيا في الحوار بين الشمال والجنوب الذي يعاني ركودا اقتصاديا وأزمات تنموية انعكست 

 .صة بعد مجيء عصر الثورة الصناعيةعلى ضعف اإلنتاج، خا

وكاستجابة لمتطلبات التنمية االقتصادية في الدول النامية التي تعاني معظمها من ضعف أو  

غياب رأس المال التكنولوجي سعت هذه الدول للمطلب التكنولوجي كأحد الخيارات المتاحة 

 قات.عقب حصولها على االستقالل السياسي لمواجهة ما منيت به من إخفا
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التكنولوجيا سالح حاسم لدى  المطلب التكنولوجي للدول النامية قد اصطدم بواقع أن   غير أن  

 حائزيها تمنحهم مزايا احتكارية وقوة تنافسية في نطاق السوق الدولي للتكنولوجيا.

ه عبارة عن منهج علمي جديد ــ ومن المعروف أن اصطالح التكنولوجيا ينصرف إلى أن

جهزة التي يمكن بها نقل العلم النظري إلى التطبيق العلمي، وبمعنى خخر قوامه إعداد األ

 استخدام األجهزة في استخراج أفضل النتائج.

والمقصود بنقل التكنولوجيا ليس نقل األجهزة الحديثة بل نقل المعرفة والطرق العلمية 

تعددة منها وسائل م تكون بواسطة لتكنولوجيااالحديثة لإلنتاج، وكما سبق ذكره فنقل 

مشتركة، المشروعات الالترخيص الصناعي وهو محل بحثنا، عقد التصنيع، عقد اإلدارة، 

االستثمار المباشر، هذا األخير الذي يحتاج إلى حجم اقتصادي كبير، أما أسلوب التراخيص 

 فهو يناسب أصحاب األنشطة االقتصادية ذات الحجم المحدود أو المتوسط.

لتراخيص ضرورية عندما يستلزم األمر تنويع منتجات الشركة رغم وكثيرا ما تكون عقود ا

عدم وصول السوق المحلي لمرحلة تشبع بهذه المنتجات أو الخدمات الجديدة، وفي بعض 

ها قد تعتبر خطوة غير حكيمة في ــالظروف ال تسمح بتنويع المنتجات، إذ أن   األحيان فإن  

األغراض بتنويع منطقة النشاط، كما يمكن  بعض األحوال، ولكن من الممكن الوصول لنفس

أسلوب الترخيص أسهل الطرق لدخول السوق األجنبي، وذلك على  القول من جهة أخرى أن  

صاحب االختراع ال يحتاج إلى استثمار رأس مالي كبير، كاآلالت، أو متغير  اعتبار أن  

تحويل حق من حقوق  إلى المرخص له، هو مالك الترخيصكالقوى العاملة، بل كل ما يقدمه 

 . Know Howالملكية الصناعية أو تحويل المعرفة الفنية له

الدوافع التي تكون وراء اللجوء إلى أسلوب الترخيص هي  ومن جهة أخرى يمكن القول أن  

بالدرجة األولى دوافع اقتصادية، إال أننا ال نستبعد أن يكون هناك أسباب أخرى قانونية، وال 

فع االقتصادية، وذلك كأن يكون هناك قيود قانونية تمنع انتشار صناعات تقل أهمية عن الدوا

 معينة في بلد المرخص لتعلقها مثال بتلوث البيئة.

الطرفين وأحيانا  د متبادلة لكالئإذن فعقد الترخيص الصناعي هو طريق ذو اتجاهين يمنح فوا

للمرخص له في  للمرخص له فرصة الوصول لألسواق وهذه مزية كبرى السيما بالنسبة

دولة صغرى، الذي لم يسبق له التعامل بأحجام كبيرة للمبيعات إذ تصبح مثل هذه األحجام 

 متاحة له في السوق األوسع نطاقا بواسطة عقد الترخيص الصناعي.

 الترخيصه عقد رضائي بين ـــأما المفهوم القانوني لعقد الترخيص الصناعي ينصرف إلى أن  

إذنا للمرخص له بالتمتع بحق أو أكثر من  مالك الترخيصمنح والمرخص له بمقتضاه ي

ها عبارة عن األموال التجارية ـحقوق الملكية الصناعية والتي تنصرف هذه األخيرة إلى أن  
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للمشروع، وال يكاد يتصور لهذه األموال وجودا مستقال عن المشروع وهي تنقسم إلى 

ترد على عالمات مميزة، إذ يشمل األول نوعين: حقوق ترد على ابتكارات جديدة أو حقوق 

ا النوع الثاني فيشمل العالمات التجارية براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أم  

 واألسماء التجارية.

مدار هذا البحث هو عقد الترخيص الصناعي الناقل للتكنولوجيا وتبعا للتعريف  وبما أن  

يرة كأسلوب علمي وطريقة علمية حديثة لإلنتاج ال نقل هذه األخ السابق للتكنولوجيا فإن  

مع توافر شروط معينة وهي:  مع براءة االختراع، حيث ال يتم الحصول عليه إال   تتطابق إال  

أن يكون هناك اختراع وأن يكون هذا األخير جديدا أو قابال لالستغالل الصناعي، وأن يجيز 

عقد الترخيص الصناعي  القانون منح براءة االختراع )مشروعية االختراع(، معنى ذلك أن  

ا عقود ولوجيا، أم  الذي يكون محله براءة اختراع هو فقط عقد الترخيص الصناعي الناقل للتكن

التراخيص الناقلة لباقي أنواع حقوق الملكية الصناعية )الرسوم والنماذج الصناعية، االسم 

التجاري، العالمة التجارية( ال تعتبر ناقلة للتكنولوجيا رغم اعتبارها عقود تراخيص، وذلك 

مات، وال تنقل المنهج األشياء الجاهزة كالنماذج الصناعية والعال ها ال تنقل إال  في اعتبار أن  

ه إذا أرادت الدول النامية أن تتعدى الفجوة التي بينها وبين الدول التكنولوجي، ومثال ذلك أن  

أن تنقل التكنولوجيا المتمثلة في براءات  المتقدمة في مجال التكنولوجيا، فال سبيل أمامها إال  

اعية )العالمات واألسماء إذا اقتصرت على نقل باقي حقوق الملكية الصن ااالختراع، أم  

ها ستظل في مرحلة ها تقوم بنقل التكنولوجيا فإن  التجارية، والنماذج الصناعية( متصورة أن  

 التنمية دائما.

وبخصوص مفهوم نقل التكنولوجيا، ففي نطاق المصالح التي ينظمها ويحميها القانون وهي 

ة الصناعية ولكن ال ينظمها وال حقوق الملكية الصناعية، هناك مصالح أخرى متعلقة بالملكي

يحميها القانون، وهي ما يطلق عليها اصطالح المعرفة الفنية، وهي كمفهوم عام االختراعات 

التي تتحقق وال يتوافر فيها شروط الحصول على براءة االختراع، أو الذي يرغب أصحابها 

 راءة.في عدم الحصول على براءة اختراع لها، وذلك بسبب قصر مدة حماية الب

يتطابق مفهومه مع مفهوم   Know Howهذا النوع من المعرفة الذي يطلق عليه والغالب أن  

التكنولوجيا، فنقل المعرفة الفنية يعتبر نقل للمنهج العلمي والطرق العلمية الحديثة لإلنتاج هذا 

 ناعيالص ه إذا أردنا أن نبحث عن نقل التكنولوجيا عن طريق عقود الترخيصيجعلنا نقول أن  

ا إذا كان هناك فيتعين أن يقتصر محل هذه العقود على براءات االختراع والمعرفة الفنية، أم  

ا عقد الترخيص، أم   فينقل للعالمة التجارية أو خالفها فيكون نقلها تابع للبراءة أو المعرفة 

 جيا.إذا كان نقلها منفردا أي دون ارتباطها ببراءة أو بمعرفة فال يعتبر نقال للتكنولو
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 أهمية الدراسة
أهمية تناول هذا الموضوع بالنسبة لنا تنبع من ضرورة انتقال الدول النامية إلى المستوى  إن  

ا في جميع دول العالم وذلك ياالقتصادي للدول المتقدمة، فقد أصبح الترخيص الصناعي أساس

الحواجز أمام  في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية التي تهدف إلى فتح األسواق وإسقاط

السلع والبضائع ورؤوس األموال، حيث يوفر أحدث نظم التسويق واإلدارة، ونقل 

 التكنولوجيا والخبرات التكنولوجية.

وأمام هذه األهمية البالغة لهذا النظام الذي أصبح أكثر الطرق استعماال لالستثمار وأنجعها 

البيئة الدولية الراهنة  العقد، سيما وأن  ذهبت الدول النامية وخاصة الجزائر إلى االهتمام بهذا 

ام التنافس على جذب االستثمارات ورؤوس األموال األجنبية، ومنه فمهم جدا أن دتتسم باحت

 الكتابات في هذا المجال قليلة. نتناول هذا الموضوع بالدراسة خاصة وأن  

 إشكالية البحث 
خالل التطرق إلى أهم المشاكل  ارتأينا أن نقدم دراسة وافية لعقد الترخيص الصناعي من

القانونية التي يثيرها، ومنه فالغرض من هذه الدراسة هو اإلجابة على أهم التساؤالت 

 الرئيسية التالية: 

ما ما هو مفهوم عقد الترخيص الصناعي، وما مدى أهميته ونجاعته بالنسبة للدول النامية و -

باإلضافة إلى المقصود  التراخيص؟ الجهود الدولية المبذولة بخصوص هذا النوع منهي 

بالشروط المقيدة في عقد الترخيص الصناعي، وما هي هذه الشروط من حيث موضوعها؟ 

 وخثارها على المشروعات االقتصادية النامية.

 ما هي العناصر المميزة لهذا النوع من العقود؟ -

عي بوجه عام والمرخص له في عقود الترخيص الصنا مالك الترخيصما هي التزامات  -

وما هي االلتزامات التي ينفرد بها الطرفان، ما هي أهم المشكالت العملية المثارة في نطاق 

تحديد التزامات طرفي عقد الترخيص الصناعي، وما هي أكثر الحاالت المنشئة للمنازعات 

د سيما في هذا النوع من العقود باعتباره عقدا ناقال للتكنولوجيا، ولدى إبرام مثل هذه العقو

وأن العالم العربي يقع في الغالب في مركز متلقي التكنولوجيا، ومدى العالقات والروابط في 

اإلطار التنظيمي لعقود الترخيص الصناعي المنجز حتى اآلن في البيئة العربية عموما 

والبيئة الجزائرية خصوصا، مع النظر كذلك إلى التطور التنظيمي لتشريعات الملكية الفكرية 

 جهة وتشريعات المنافسة ومنع االحتكار من جهة أخرى؟ من



                                                                                    تمهيد                                                                                          

 
 ه 

ما على شرط التحكيم كوسيلة فعالة من ئغالبية عقود الترخيص الصناعي تحتوي دا وحيث أن  

وسائل تسوية النزاع الذي قد ينشأ عن عقد الترخيص الصناعي، فما هي أهم المشكالت 

، التي تستلزم تسويتها ة طويلة األجلالناشئة عن هذا العقد وخاصة العقود الدولية الصناعي

 هو القانون الواجب التطبيق على هذا النزاعات. م، ومايعن طريق التحك

 منهج الدراسة
ه أمام غياب التنظيم التشريعي لهذا العقد نتبع في هذه الدراسة منهجا وصفيا وتحليليا، كما أن  

تجاري الجزائري وأهم االتفاقيات الدولية نا نلجأ إلى القواعد العامة في القانون المدني والــفإن  

 المنظمة إليها الجزائر لنصل إلى أهم الجوانب القانونية المميزة لهذا العقد.

 وعلى ذلك تقسم دراستنا لموضوع البحث إلى أربعة فصول:

 الفصل األول: مفهوم عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية.          

 ي: العناصر المميزة لعقد الترخيص الصناعي.الفصل الثان          

 الفصل الثالث: خثار عقد الترخيص الصناعي.          

والقانون الواجب التطبيق على  م في عقد الترخيص الصناعييالفصل الرابع:  التحك          

 موضوع النزاع.
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 الفصل األول: مفهوم عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية.
بليون  022أكثر من  وجدت أن   0222لعام ( wipoفي إحصائية قامت بها الويبو )

ن تلك األخيرة تمثل أحيث دوالر أمريكيا، تأتي كعوائد عالمية من إيرادات الملكية الفكرية، 

)شركة 522على نحو ملموس أكبر عنصر لتقييم ثروة 
1
). 

حيث اعترفت به  ،ه عقد أمريكي النشأةد الترخيص نجد أن  وبلمحة تاريخية خاطفة على عق

المحاكم األمريكية من وقت طويل بصدد العالمات التجارية، ويعد تشريعيا تقنين )الن هام( 

(Lan- Ham بالواليات المتحدة ) األمريكية أول من تناوله في سياق الترخيص للغير

)ل العالمة المسجلةباستعما
2
ا موقف الدول الحالي من هذا العقد فلم يكن واحدا، إذ أم  ، (

ه الدول المتقدمة كقناة مستقلة لنقل التكنولوجيا، بينما تحاول بعض الدول بما فيها الدول تتناول

ذلك النهج أحيانا، في الوقت الذي تستدرجه الغالبية العظمى من  يتبن ،رئالعربية مثل الجزا

أخذ أحيانا شكل االستثمار المشترك تف متكاملةاللتكنولوجيا ال النامية كجزء من الدو

 (د )الكويت، العراق)السعودية، اإلمارات، قطر،...(، وأحيانا أخرى شكل مشروع مفتاح بالي

عقد بسيط من السهل اإلمساك ه ـوقد يظهر عقد الترخيص الصناعي للوهلة األولى بأن  

شاكل التي يثيرها خاصة فيما يتعلق والمقع يزخر بالعديد من الخالفات الوا أن   بأحكامه، إال  

ول المتقدمة، باإلضافة إلى أهمية هذا بالشروط المقيدة لحرية الدول النامية والتي تفرضها الد

العقد للدول النامية والجهد الدولي المبذول بخصوصه وهذا ما يدفعنا للوقوف عند أهم النقاط 

 لة به وذلك من خالل المباحث التالية: القانونية ذات الص

 المبحث األول: مفهوم عقد الترخيص الصناعي. -    

 المبحث الثاني: الشروط التقييدية في عقد الترخيص الصناعي. -    

 بخصوص هذا العقد. ةد المبذولوالجه المبحث الثالث: -    

 

 

 
                                                 

)
1
 ( wipo - « why licensing is important » : Seminar on international contact and transfer of 

Technology, P.3.  

 (
2
 راجع العولمة التجارية واإلدارية والقانونية، طبيعة عقود الترخيص وأنواعها:  (

http://- albayan-co-al/ albayan/2000/07/28/eqt/19-HTH                                                     
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 المبحث األول: مفهوم عقد الترخيص الصناعي
ى التفاصيل المتشعبة لعقود تراخيص حقوق الملكية الصناعية وحقوق بل التطرق إلق

عقود نقل التكنولوجيا والحقوق المتصلة بها، قد ترد في  المعرفة الفنية يمكن القول بأن  

كما قد ترد في صورة تنازل عن الملكية، وكال الصورتين إن تمتا على صورة ترخيص، 

ذلك غالبا ما يحدث بين  ، كالمساعدة الفنية، فإن  نحو مستقل، دون ترافق مع التزامات أخرى

 تقنيا. متكافئةأطراف 

لشخص طبيعي أو  احتكارهصاحب التكنولوجيا يبيع  فإن تم التعاقد على شكل تنازل، فإن  

) مرة واحدة ولصالح شخص واحد أيضا بحيث ال يمكنه تحقيق العملية إال  معنوي، 
1
). 

ما بكل الملكية الحالة األولى تنتقل  ففيكليا أو جزئيا  يكونقد وهذا التنازل عن ملكية البراءة 

تحديد  البراءة مثل فيقتصر على بعض خصائص ا التنازل الجزئييتفرع عنها من حقوق، أم  

وبيعه بصناعة المنتج  اإلقليم أو المدة أو عناصر االستغالل...الخ، كأن يتم التنازل المشروط

رض غالبا ما يفضل فا اله مع هذـأن   ة خالل مدة معينة، إال  في إقليم محدد، أو استغالل البراء

) المالك اللجوء إلى الترخيص
2
). 

مهما كان مقابله هاما وعليه ففي جميع األحوال يظل عقد التنازل تصرفا نادر الحدوث 

 ر وجوده لصالح عقود الترخيص.صوينح

نتطرق بالتفصيل إلى ن الملكية عن عقد الترخيص، سوف فمن خالل تمييز عقد التنازل ع

 وذلك من خالل المطالب التالية:  بعقد الترخيص الصناعيأهم النقاط القانونية ذات الصلة 

 .وأهميته للدول الناميةالمطلب األول: تعريف عقد الترخيص الصناعي  -          

 عقد الترخيص الصناعي. تنظيمالمطلب الثاني:  -          

 

 

 

 

                                                 

 (
1
بي، دار بالل، وصالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، الطبعة الثانية، مركز الدراسات العربي األور /د (

 .10، ص0111 سنةبيروت،

 (
2
الصناعية، العالمات  النماذجمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري )براءات االختراع، الرسوم ومح /د (

 .081، ص0192والبيانات التجارية، االسم التجاري، المحل التجاري(، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 
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 أهميته للدول النامية:قد الترخيص الصناعي و المطلب األول: تعريف ع

، ومعناه الحرية licentia يشتق اصطالح الترخيص من االصطالح الالتيني

(freedom( )liberty فمفهوم االصطالح ينصرف ،)لى حرية الفعل أو بمعنى آخر إ

 مفهوم اصطالح ا فإن  لذ ،فبدون الترخيص فإن الفعل يعتبر غير قانوني ،قانونية الفعل

ق أو حقوق تعطى من سلطة ـف في الماضي تعريفا واسعا بأنه حر  ــالترخيص كان يع

)ال يعتبر قانونيا بدون هذه الرخصةو مختصة لمباشرة عمال
1
). 

مالك من  ةافقة الصادراإلذن أو المو>> :هف بأن  ر  ـهذا المفهوم يع ا اليوم فإن  أم  

وض أو بدونه، وقد يكون صريحا أو شفاهية أو كتابية مقابل عوالتي قد تكون  ،الترخيص

ضمنيا، وتعطى براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف والمعرفة والبيانات 

الفنية والمساعدة الفنية المصحوبة بشرط قصري أو غير قصري بالنسبة لكل العقد أو 

)<<بعضه
2
). 

لمطلب تعريف عقد فمن خالل التطرق إلى مفهوم مصطلح الترخيص، سنتناول في هذا ا

وأهمية عقد الترخيص الصناعي )الفرع األول(،  أنواعهو هتكييفو، الصناعي الترخيص

 )الفرع الثاني(. ودوافع اللجوء إليه

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

)
1
( Joseph Jehl : le commerce international, librairies techniques, Paris, 1985, P17.  

)
2
( PH, Bessis, le contrat de franchisage. L.G.D.J, 1990. N67, P13. 

  - JC. Teston, le franchising et les concessionnaires, J. Delmas et Cie, 1973, p3. 
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 .أنواعهالفرع األول: تعريف عقد الترخيص الصناعي، تكييفه و 

ياة تعاظمت أهمية عقود الترخيص الصناعي لما تلعبه من دور مؤثر في الحلقد 

االقتصادية والتجارية العالمية في الوقت الحالي، ولكن بالرغم من أهميتها فقد أثارت العديد 

مستهلكة  من المخاوف لدى الدول النامية حول مدى تأثيرها على اقتصاديتها وجعلها دوال

وليست منتجة وعليه فقد طرحت أسئلة عديدة حول التنظيم القانوني لعقد الترخيص الصناعي 

لهذا سنتناول هذه العناصر بالشرح في  وأهميته،من خالل تعريفه، تكييفه، ودوافعه، سواء

 النقاط التالية:

 أوال: تعريف عقد الترخيص الصناعي
 ه: م بأن  08/20/0181بية هذا العقد في حكمها الصادر في وفت محكمة العدل األورعر  

لتوجهات المرخص طبقا >>عقد يقوم بموجبه المرخص له بصنع منتجات معينة ومحددة، 

)الذي يمنحه حق التصنيع بعد أن يزوده بسر الصنعة
1
). 

وهذا النوع من العقود استخدم كثيرا في مجال صناعة المشروبات الغازية مثل 

Pepsi(
2
(، صناعة الياغورت  ,(

3
Danone(. 

 

                                                 

(
1
) JM le loup, Franchise droit et pratique, Dalloz, éd 2000, P.27. 

(
2
)Pepsi  بالواليات المتحدة األمريكية، وبالنسبة  0122هي شركة أمريكية لصناعة المشروبات الغازية أنشئت سنة

عامل  9222، تحتوي بيبسي على مصنعين في الرويبة وسطيف، وتضم 0118لنشاطها في الجزائر فقد كان في جوان 

 مباشر، راجع في ذلك: 

- www.wipedig.org/WINI/Papsi-Cola      

- www.WiNNE.com Algeria Z/ Frend                       

(
3
دانون، شركة فرنسية إلنتاج الحليب ومشتقاته )الياغورت(، المياه الغازية، مقرها االجتماعي في باريس، تأسست سنة  (

 .0111فقط سنة  Danoneلتتحول إلى  BSN Gervais Danoneتحت اسم  0191

أما بالنسبة لنشاطها في الجزائر، فهو يتمثل في صناعة ياغورت دانون جرجرة بالمنطقة الصناعية أقبو ببجاية )إنتاج 

% 022طبيعي طرح أول ياغورت  0221، وفي سنة 0221مشتقات الحليب، والمياه المعدنية تحت اسم الحياة(، سنة 

بحليب البقر الجزائري حيث تم إبرام عقد شراكة بين مجموعة دانون الجزائر ومربي األبقار بقسنطينة وميلة، راجع في 

 ذلك: 

- www.TSA-Algerie.com/communiques-de-prosses/         

- www.WiNipedi.a.org/wikiDanone. 

- www.Djazzaires.com/AKerssa. 

http://www.wipedig.org/WINI/Papsi-Cola
http://www.winne.com/
http://www.tsa-algerie.com/communiques-de-prosses/
http://www.winipedi.a.org/wikiDanone
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ته لمرخص له حق استغالل عالمته التجارية وسمعل مالك الترخيصفبواسطة هذا العقد يمنح 

 ،إلى المرخص له مالك الترخيصلى نقل المعرفة الفنية الخاصة بإالتجارية، باإلضافة 

 فيكشف األول لألخير عن أسراره الصناعية المملوكة له والمرتبطة بعملية اإلنتاج.

مالك منتجات كما يقوم بتكوين العمال واإلطارات التابعين للمرخص له بغرض إنتاج وبيع 

 نشأة والمصنع ومراقبة تسييره.محيانا باختيار موقع الالذي يقوم أ الترخيص

عقد الترخيص الصناعي هو  لى أن  ا التعريف الغالب الذي أخذ به غالبية الفقه، ذهب إأم  

عقد يلتزم بموجبه صاحب حق ملكية صناعية )براءة اختراع، عالمة تجارية، نموذج >>

الستغالل لمدة معينة، نظير مقابل خصا آخر الحق في اشصناعي، اسم تجاري،...( بأن يمنح 

)معين<<
1
). 

ثاري  في ئ>> التصرف القانوني الذي يتنازل بموجبه صاحب البراءة عن حقه االست :هأن   أو

)يا<<ئاحتكار استغالل اختراعه كليا أو جز
2
). 

من الفقه قد قصر عقد الترخيص على هذا االتجاه  من خالل التعريفين السابقين نستنتج أن  

هذا العقد يقوم فقط عندما  أو باألحرى على حقوق الملكية الصناعية، أي أن  االختراع براءة 

منع الطرف اآلخر يب ما له من حق قانوني بسبحق ملكية فكرية خاصة به، وألطراف يملك ا

 من استخدامه.

االتجاه السابق يستبعد المعرفة الفنية كمحل مستقل أم غير مستقل عن عقد  وعليه فإن  

 ص.الترخي

جار فال يوالسبب الذي جعل هذا االتجاه يستبعد المعرفة الفنية هو اعتبار هذا العقد نوع من اال

ا تملك المعارف ثاري، أم  ئيمكن تصوره بالنسبة للمعرفة الفنية كونها ليست محال لحق است

عقود  عقود المعرفة الفنية ما هي إال   عن طريق البراءة، وبالتالي فإن   يتحقق إال   فالالفنية، 

)خدمات
3
). 

هنا يلتزم بتقديم  مالك الترخيص المعرفة الفنية فإن  عقد الترخيص الصناعي محل ذا كان ا إأم  

ومستندات تبين وتجسد  وثائقكل المعلومات والبيانات الخاصة بالعقد ومحله من خالل 

المرخص له مرفقة كذلك بتقديم المساعدة التقنية، ويلتزم المعرفة، بحيث تكون هذه األخيرة 

                                                 

(
1
 .028محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص  /د (

(
2
يت، طبعة جالل أحمد خليل، النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، جامعة الكو/ د  (

 . 10، ص 0181

(
3
وفاء مزير فلحوط، المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة د/  (

 . 011، ص0228األولى، 
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عند نهاية العقد والحفاظ على  مالك الترخيصبدفع المقابل وبرد كافة الوثائق والمستندات إلى 

 سريتها. 

ه: >>اتفاق يتناول حقا من حقوق الملكية الصناعية أو ف العقد بأن  ر  ـومن جهة أخرى ع

)حقوق المعرفة...<<
1
). 

ي تباع أو ترخص فيه العقد الذه: >>ـفته الدكتورة نصيرة بوجمعة سعدي بأن  ر  ـوقد ع

تنازل يمشمولة بواسطة المبتكر في إطار  ة أو غيرالمعارف التكنولوجية المشمولة بالحماي

)فيه المورد عن كل أو بعض حقوقه في االستغالل<<
2
). 

): >>عقد ترخيص استغالل براءة االختراع<<هـبأن    محمد حسني فه الدكتورر  ـع بينما
3
). 

عقد الترخيص الصناعي  ف السابقة واالتجاهات المختلفة، نخلص إلى أن  من خالل التعاريف

األسرار  لك المعرفة الفنية وحتىشمل كذيال يقتصر فقط على حقوق الملكية المسجلة، بل 

 التجارية.

 وعليه فيمكن إعطاء العقد التعريف اآلتي: 

واستغالل للمرخص له الحق باستعمال  مالك الترخيص>>العقد الذي يرخص بموجبه 

كالمعرفة الفنية بما  تكنولوجيا معينة، سواء أكانت محمية كبراءات االختراع، أو غير محمية

 فيها األسرار الصناعية، لمدة معينة لقاء مقابل معين<<.

أو للمعرفة الفنية  لبراءة االختراع ي يتضمن استغالالالصناععقد الترخيص  ومنه فإن  

 منتجا )صانعا(، فالعقدالطرفين في العقد يعتبر  ألولية، فكالباإلضافة إلى التموين بالمواد ا

حق اإلنتاج )المعرفة الفنية،  عناصر االستغاللمركب أي يتضمن انتقال كل  عقد ذاته في حد

الترخيص باستعمال عالمة المرخص على حق توزيع المواد المصنعة، حق أو التصنيع، 

...الخ(، ففي هذه الحالة التي تجتمع فيها هزود منالتوبالترخيص بالبراءة،  المنتجات المشمولة

) Lifredأو   Lifredingالعناصر يسمى العقد كل هذه 
4
ويمكن ترجمته باللغة العربية ، (

 إلى: 

(Li)  ،حق استغالل العالمة(Fre) فرانشيز( ،d.استثمار مباشر ) 

                                                 

(
1
)Chavanne (A) et (JJ) Burst ; Droit de la propriété industrielle, éd Dalloz, 1980, P.152. 

(
2
عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة  نصيرة بوجمعة سعدي،/ د  (

 . 18صم، 0110

(
3
 .089محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص  /د (

(
4
)Lifreding veut dire, licensing, Franchising export et investissement direct, voir (M) 

Mandez, et lihenisch J.P. la franchise commerciale, que sais-je ?pufK,2 éd, 1990. P30. 
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 :(1)مثال عن عقد الترخيص الصناعي
، Company Germany( مالك الترخيصة )أبرم عقد الترخيص بين شركة ألماني

( حول نقل المعرفة الفنية)البرامج( Company of chinaصينية المرخص لها ) وشركة

 وجاء في نص المادة الثانية الفقرة األولى: 

 لمعرفة الفنية الالزمة لـ:ل اص قد وافق على نقمالك الترخي >>إن   -0-0

فتيش، تعديل، تشغيل، صيانة وإدارة منتوجات >>تصميم، صناعة، تجميع، إنشاء، اختبار، ت

، بينما أدرجت المادة التقنية <<العقد، االسم والنموذج والمواصفات المحددة في الملحق

 ضمن الخدمات التقنية.

 ثانيا: تكييف عقد الترخيص الصناعي

 .مدنيا فيما لو كان أطرافه كذلكيرى بعض الفقهاء أن عقد الترخيص قد يكون  - 

بين مخترع العقد المبرم كيكون تجاريا فيما لو انعقد بين التجار، وقد يكون مختلطا كما قد 

)مهندس وشركة تجارية، فهو مدني لألول، وتجاري للثاني
2
). 

كل من  هو عقد مانح لحق انتفاع، وهذا ألن  عقد الترخيص الصناعي  كما يرى البعض أن   -

)آلخرلالشيء مع بقاء ملكية الرقبة  الترخيص وحق االنتفاع يمنح شخصا ما حق استغالل
3
). 

ع إلى العقدين نجد فرقا بينهما فحق االنتفاع ينتهي بموت المنتفع والوضع ليس لكن بالرجو

يرد على حق انتفاع واحد، بينما في الشيء محل االنتفاع  في عقد الترخيص، كما أن  كذلك 

 تها.عدة تراخيص على البراءة ذا مالك الترخيصالترخيص قد يمنح 

لكن الرأي الغالب خاصة على مستوى الفقه الفرنسي والمصري هو اعتبار عقد الترخيص  -

الصناعي كعقد إيجار وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي، وذلك بسبب القواسم المشتركة 

)بين العقدين
4
). 

                                                 

(
1
 .091وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، صد /  (

(
2
) R Guillien et Vincent, lexique des termes juridiques, Dalloz 1

er
 éd, 1995, P272. 

(
3
) Jean Jaques Burst, Breveté et licencé dans les rapports juridiques dans le contrat de 

licence, éd litec, Paris 1970, P20. 

(
4
 .025، ص0221السيد مصطفى أحمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة  /( د 

 .0182، 0192 ، 011المرجع السابق، صمحمد حسني عباس،  /أنظر كذلك: د -

، ص 12، بند 0111أكثم أمين الخولي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث، الطبعة األولى، سنة   /أنظر كذلك: د -

020. 
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مالك فمن جهة الحق في رفع دعوى التقليد على من يعتدي على حق االحتكار فإنه يبقى ل -0

 بحق الملكية. ومالك الترخيصالبراءة، بحيث يحتفظ كل من مالك البراءة 

بتمكين المستأجر والمرخص له باالنتفاع بالشيء  ومالك الترخيصيلتزم كل من المؤجر  -0

 باستغالله، مقابل التزام الطرف الثاني بدفع المقابل أي األجرة. مالك الترخيصالمؤجر أو 

 بأثر رجعي. الذي يكونلفسخ يتشابهان في حالة ا -1

 كل من العقدين يسري في حق المشترك الجديد، بشرط أن يكون العقد ثابت التاريخ. -1

يجار اهذه النقاط المشتركة جعلت غالبية الفقه والقضاء يعتبر عقد الترخيص الصناعي كعقد 

 وارد على حقوق معنوية.

 ثالثا : أنواع عقد الترخيص الصناعي : 
 عل التمييز بين أنواع ثالثة من الترخيص وهي : جرت العادة 

 :exclusive licence أوال : الترخيص اإلستئثاري : 

وبمقتضاه يقتصر الحق في استغالل البراءة أو العالمة أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية 

 على المرخص له دون سواه داخل الحدود الجغرافية التي يرسمها العقد ، وهذا النوع من

الترخيص يسلب  حق مالك الترخيص في االستغالل داخل النطاق الجغرافي الذي يحدده 

العقد ، غير أن مالك الترخيص ال يفقد حق  ملكية للبراءة أو العالمة أو غير ذلك من حقوق 

أن يرخص لشخص آخر في االستغالل داخل الحدود له يجوز   ال الملكية الفكرية ، كما

 اري .ئثعقد الترخيص االست المكانية التي يرسمها

):ecencsole li ثانيا : الترخيص الوحيد 
1

) 

لغير المرخص له داخل الحدود  اترخيصا آخر حوبمقتضاه يمتنع على مالك الترخيص أن يمن

 الجغرافية التي يرسمها العقد .

لحق غير أن صاحب البراءة أو العالمة أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية يحتفظ لنفسه با

 في استغاللها داخل هذه الحدود دون قيد .

 cecenli exclusive-Nom. ثالثا : الترخيص غير اإلستئثاري

تراخيص أخرى باالستغالل ألي  حوهذا النوع من الترخيص ال يمنع مالك الترخيص من من 

 عدد يشاء من األشخاص ،كما يكون من حقه االستغالل بنفسه .

                                                 

(
1
حسام الدين الصغير، ندوة الويبو عن الملكية الفكرية ألعضاء مجلس الشورى الملكية ونقل التكنولوجيا، مسقط)  /د ( 

 .1، ص0221عمان(، 

-Wipo/IPI MCT/04Doc.9. 

-I.\orgarab\shared\tina\neuoflader(2)\muscat23 2h mardi 04\doc.9.doc 
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لمرخص له أن يتجاوز في استعماله للبراءة أو المعرفة الفنية وفي جميع األحوال ال يجوز ل

أو غير ذلك الحدود التي يرسمها العقد،ويجب على المرخص له أن يتبع تعليمات مالك 

الترخيص ويحترم الطرق واألساليب التجارية التي يحددها العقد ، كما يلتزم بدفع اإلتاوة 

 المتفق عليها.

 الصناعي وأهميتها بالنسبة للدول النامية: إلى عقود التراخيص : دوافع اللجوءالفرع الثاني
على كل دولة أن تهيئ لنفسها الظروف التكنولوجية التي تمد لها الطريق للتقدم دون أن 

وهو ما ال يتحقق إال بنقل  ،يستلزم ذلك مرورها بنفس مراحل تطور غيرها من الدول

)وفهاالتكنولوجيا المالئمة وتطويرها بما يناسب ظر
1
ولتحقيق هذا الهدف تلجأ الدول عن  ،(

طريق عقود نقل التكنولوجيا إلى نقل وتسويق  هذه األخيرة ، كوسيلة فعالة لتحقيق هذا 

دوافع لجوء أطراف العقد  أوالنتناول الهدف ومن أهم هذه العقود ، العقد محل الدراسة ،لذا 

 .  الصناعي للدول النامية هذا النوع من العقود ، وثانيا أهمية عقد الترخيص ىإل

 أوال : دوافع لجوء األطراف إلى هذا النوع من العقود :
 عما هي من وجهة نظر المرخص له:  مالك الترخيصتختلف الدوافع من وجهة نظر 

اللجوء لالستثمار المباشر في دولة مضيفة، كثيرا ما تتوفر فرص  :مالك الترخيصدوافع  -أ

يقة لصالح منح تراخيص تكنولوجية إلى هذه الطراللجوء  عن مالك الترخيص يمتنعفحين 

 وسبب ذلك: 

األسواق مثال  األمن االستثماري لتلك الدولة على أنه غير كاف، بسبب صغر شتقييم هام -

أو عدم وجود قدرة مالية تسمح لها بالدخول في شراكة مع طرف أجنبي، أو ضعف القدرة 

 التسويقية.

االحتفاظ بالتكنولوجيا محل الترخيص حفاظا على موقعه  صمالك الترخيكما قد يفضل  -

مغر من جراء الترخيص  عائدالتنافسي عن طريق احتكاره للتكنولوجيا والحصول على 

)لتكريسه لخدمة أعمال البحث والتطوير التكنولوجي من جديد
2
). 

 يةالملك لى الترخيص في حالة وجود متعد على حقوقهإ مالك الترخيصكما قد يلجأ  -

 ف سرية التكنولوجيا.شبتلك الحقوق بدال من ك ، مفضال منح ترخيصالفكرية

                                                 
(1)

ة، صالح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندري /د  

 .15، ص0225طبعة 

(
2
 .90، صالمرجع السابقنصيرة سعدي بوجمعة، / د  (
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لمنح الترخيص في حالة ما كان مشروعه صغيرا، وتوصل  مالك الترخيصكما قد يلجأ  -

 ه ال يمتلك القدرة على استغالله.ــإلى اختراع ولكن  

قد الترخيص هي أهم دوافع لجوء المرخص له للترخيص أو ع ن  إ دوافع المرخص له: -ب

دوافع اقتصادية بالدرجة األولى، باعتبار أسلوب الترخيص أسهل الطرق لدخول السوق 

لألنشطة االقتصادية، حيث يلعب دوره كبديل عن االستثمار  مةمالئألكثر األجنبي، وهو ا

 ا األخير من حجم اقتصادي كبير.ذالمباشر بما يتطلبه ه

غل التكنولوجيا محل الترخيص ويتصرف في كما يمكن للمرخص له أن يستعمل ويست -

الدول المتقدمة  ونشير أن  لمخاطره،  يتعرضشاق البحث، أو دون أن يكلف نفسه م نتائجها

 كالصين واليابان والسويد تستفيد من تلك العقود في تحقيق نوع من التمكن التكنولوجي، إال  

 كر.ذولوجي جدير بالالمرخص لهم من الدول النامية لم يصلوا إلى مستوى تكن أن  

 ثانيا : أهمية عقد الترخيص الصناعي للدول النامية  :
، يرى أن هذه الصورة من صور عقود نقل التكنولوجيا تتخللها العديد من  ه غالبية الفق إن  

ها تدعم نظام االحتكار الذي يؤدي إلى إطالة فكرة التبعية وزيادة النفقات العيوب وأن  

بالعقد بعيدا عن تحقيق مطالب الدول النامية والمتمثلة في التمكن التكنولوجيا كما يذهب 

لكن خالفا لما يراه  .ييدية التي تفرضها الدول الصناعيةــالتكنولوجي من خالل الشروط التق

نا ال يمكن أن نتجاهل أهميتها بالنسبة لكل الدول ، والتي تزداد خاصة بالنسبة ـأن   الفقهاء ، إال  

 ها ال تحتاج إلى استثمار رأس مال كبير.ن  للدول النامية أل

قدرا مناسبا من األهلية التكنولوجية، حيث تستخدم  حوزوالحقيقة أن العديد من الدول النامية ت

قدم ، وهي تلك أسلوب التراخيص كمرحلة نحو التطور باللجوء إلى تكنولوجيا متوسطة الت  

منتجات متقدمة ومتطورة ثم االنتقال إلى المتعلقة بالصناعات الخفيفة ، ثم تنتقل إلى إنتاج 

 إنتاجها الخاص.

عقد الترخيص الصناعي نتناول بعض األمثلة التي حققت نجاح في  رسياق تقييم دو وفي

 بعض الدول النامية .

، الصواريخ   Jeep السيارات الجيب،Gazelleمصرلطائرات الهيليكوبر  إنتاج - 

swingfire   .ذات األصل البريطاني 

،  من أجل 0111قد الترخيص الصناعي المبرم بين شركة سويدية والجمهورية السورية ع -

 الحصول على خبرة الشركة السويدية )شركة ايركسون( لصناعة األجهزة اإللكترونية.
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هذا النوع من العقود ذو أهمية ال يختلف عليها أحد فهو وسيلة  وخالصة ما سبق ذكره أن  

من دائرة التخلف، والوصول إلى استحداث تكنولوجيا عالمية  فعالة لخروج الدول النامية

ووطنية في الدول النامية من خالل تقديم الخبراء في إطار برامج المساعدة وتبادل األبحاث  

ويساعد كذلك هذه  وتدريب أبناء الدول النامية العاملين في استحداث تكنولوجيات محلية،

، كما يساهم  التنفيذل التكنولوجيا وإدخالها في دور الدول في وضع قوانين وأنظمة تسيير نق

في تنشيط حركة المشروعات الصناعية في الدول النامية لتطوير وتكييف تكنولوجيات جديدة 

 تناسب احتياجات الدول النامية .

 هعقد الترخيص الصناعي ال يشتري بموجب أن   وفي هذا الصدد نجد مقولة األستاذ كومبو

له المعرفة ، بل يشتري الهدوء والسكينة في  استغالل التكنولوجيا دون المرء أو المرخص 

حيازتها
(1)
 ، لذا فإن الدول النامية تلجأ إلى هذا النوع من العقود لتحقيق أهدافها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
، ص 0198نقل التكنولوجيا ،دراسة في األليات القانونية للتبعية الدولية،دار المستقبل العربي،محمد حسام عيسى،  /د  

110. 
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 :الثاني: تنظيم عقد الترخيص الصناعي المطلب
ال تنظيمه فنتناول أو   ،تنظيم عقد الترخيص الصناعي وطنيا المطلبسنتناول في هذا 

 في تشريعات الدول المتقدمة، وبعدها الدول النامية، وتنظيم هذا العقد إقليميا ودوليا.

 : تنظيمه وطنياالفرع األول

 في تشريعات الدول المتقدمة -والأ
النوع من سنتناول بعض األنظمة القانونية، ففي الواليات المتحدة األمريكية هذا 

يلزم القانون  إذ، المشروعةالتشريعات التي تهدف إلى حماية المنافسة العقود منظم عادة في 

)وعدم استخدام تكنولوجيا منافسة مالك الترخيصاد من ومراء شالمرخص له ب
1
). 

 يدة المدرجة قـعد الشروط المتلالحتكارات، إذ ذاته في القانون الياباني المعادي األمر  -

رة، حيث يشترط الحصول على موافقة ئالجافي عقود التراخيص من قبيل الممارسات 

)قيمة الترخيص مبلغا معينا قبل اللجوء إلى إبرام العقد الحكومة لو تجاوزت
2
). 

رنسي فقد أوجب ضرورة تسجيل العقد في السجل العام للبراءات التابع للمعهد ا القانون الفأم  

)( حتى يعتبر نافذا بحق الغيرINPIالوطني للملكية الصناعية )
3
). 

 في تشريعات الدول النامية -ثانيا
نتناول بعض تشريعات الدول النامية األجنبية منها: المكسيك، الهند، البرازيل 

تجربتي كل من  عند واألرجنتين، كوريا، الفلبين، بينما نقف فيما يتعلق بالدول النامية العربية

 مصر والجزائر.

 الدول النامية األجنبية  -1
وهذا من اختصاص الترخيص م اشترط تسجيل عقد 0191لمكسيكي لعام للقانون ابالنسبة  -

التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ثم صدر  اإلدارة العامة للسجل الوطني لنقل التكنولوجيا

                                                 

(
1
يوسف األكيابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص، دون دار للنشر، طبعة  /د (

 . 18، ص0191

 .091فاء مزير فلحوط، المرجع السابق، صو د/ انظر كذلك 

(
2

    .11 ، المرجع السابق، صيوسف األكيابي /د( 
(

3
 .025، ص 0119جميل الشرقاوي، محاضرات في العقود الدولية، دار النهضة العربية، عام / د  (
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، مما العقد المتضمن أي شروط تقييديةتسجيل  عم يؤكد من جديد على من0180قانون سنة 

)يترتب بطالنه
1
). 

بموجب قانون عقد الترخيص،  د المشرع شروطنون الهندي، فقد حد  اللق أما بالنسبة -

% من رقم اإلنتاج فيما يتعلق بعقود 1نسبة اإلتاوة بـ  0192سبتمبر  00االختراعات في 

من ترخيص براءات المنتجات الكيماوية )األدوية(، كما قام المشرع بوضع مجموعة 

البراءة حتى  ستعمالااإلتاوة تدفع مقابل  كما أن   ،اإلرشادات المتعلقة بمرحلة المفاوضات

ومنه ما بعد انتهاء العقد، له الحق في استعمال التكنولوجيا إلى  فللمرخصنهاية مدة البراءة، 

)الحق في الترخيص من الباطن لطرف آخر فله
2
). 

يمنع أن يدرج في عقود  0190/ 990االختراعات رقم في البرازيل صدر قانون  -

على تسويق أو تصدير المنتجات المشمولة ل براءات االختراع أي قيود التراخيص باستغال

)بتلك البراءات
3
). 

، فقد حددت عقود التراخيص بتلك التي يتم 0199/ 00109ا عن القانون األرجنتيني رقم أم   -

للبالد نقل تكنولوجيا جديدة  الرئيسي باألرجنتين، بشرط أن يكون موضوعهااستغاللها 

نقل وتبيان في العقد وسيلة ون العقد مكتوب باللغة االسبانية، أن يك واشترط القانون

التكنولوجيا ومدة العقد وقيمة اإلتاوة، باإلضافة إلى ضرورة خضوع العقود للفحص السابق 

)باطال إذا لم تتم هذه المرحلةيعتبر العقد  ة مختصة إذئمن هي
4
). 

 تشريعات الدول النامية العربية -2
 الصدد مثالين وهما التجربة المصرية والجزائرية. سنتناول في هذا

 التجربة الجزائرية -أ
هناك وجهين قانونيين أساسيين لعقد الترخيص الصناعي يحددان اإلطار القانوني 

الذي يخضع له هذا العقد بشكل عام، من الناحية األولى عقد الترخيص يخضع للقواعد العامة 

انعقاد العقد وأهلية شروط مثل  المدنية والتجارية،يها في القوانين لللعقود المنصوص ع

ومن ناحية ثانية يخضع عقد الترخيص للشروط الخاصة  ورضا المتعاقدين وما شابه ذلك

                                                 

(
1
)Guyfever, contrat- nord-sud et transfert de technologie, p150- 151.   

(
2
يم قادم، الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس التبعية على المستوى الدولي، رسالة إبراه /( د 

 .501م، ص 0220دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، عام 

(
3
 .501سيد مصطفى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص /( د 

(
4
 .080وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص/( د  
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موضوع العقد هو  من حيث أن  ، المنصوص عليها في قانون الملكية الصناعية الجزائري

 .الملكية الصناعية  من حقوق الترخيص باستعمال حق

لى اتفاقية باريس إالمتعلق بانضمام الجزائر  11/18مر رقم لأل أخرىمن ناحية كما يخضع 

)علقة بحماية الملكية الصناعيةالمت
1
المصادقة على اتفاقية  المتضمن 95/0مر رقم األو ،(

)باريس
2
يوليو  01الموافق  0101جمادى األولى عام  01مؤرخ في  9-21، واألمر رقم (

  ختراع.تعلق ببراءة االالم 0221سنة 

 التجربة المصرية -ب
على صعيد الدول العربية التي قامت بوضع أو تعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة 

ه عقد الترخيص الصناعي أحد عقوده فإن   وبما أن  إعداد مشروع قانون ينظم نقل التكنولوجيا، 

التجارة نتفحص هذا العقد في كل من مشروع قانون نقل التكنولوجيا وقانون أن  البد  

 المصري.

فمن خالل أحكام مشروع قانون نقل التكنولوجيا المصري: نستنتج إمكانية إدراج عقود  -

 التنازل أو الترخيص ضمن أحكام وشروط عقود نقل التكنولوجيا.

ذكر صريح فيما يتعلق بمعنى نقل التكنولوجيا ببيع وترخيص جميع فقد تضمن هذا القانون 

أو الصناعية أو عالمات الخدمة أو استثناء العالمات التجارية أشكال الملكية الصناعية ب

 األسماء التجارية ما لم تكن جزء من صفقات نقل التكنولوجيا.

جاء هذا القانون خالي من كل الشروط وكما اشترط القانون تسجيل العقد )المادة الخامسة(، 

 لقومي.ثقيال على االقتصاد ا ئال عبأن يشك  التقييدية أو كل ما يمكن 

بعض مواده  أن   فلم يتضمن عقد الترخيص، إال   09/0111ا قانون التجارة المصري رقم أم   -

 عن جميع العقبات التي تتعلق ببراءة االختراع./ب تلزم المورد بالكشف 91كالمادة 

متى زادت قانون نقل التكنولوجيا المصري يقضي ببطالن العقد  فإن  ا فيما يتعلق بالمدة أم  

هذه المدة طويلة فمن الممكن أن تصبح التكنولوجيا غير  سنوات، فالمالحظ أن   02 مدته عن

                                                 

(
1
تضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والم 0111فبراير سنة  05مؤرخ في ال 18-11األمر رقم  (

 .0881مارس سنة  02إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 

 .05/0/0111المؤرخ في  01الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

(
2

مصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في يتضمن ال 0195يناير  1مؤرخ في ال 0-95(األمر رقم 

 0105نوفمبر  1والهاي في  0100يونيو  0وواشنطن في  0122ديسمبر  01والمعدلة ببروكسل في  0881مارس  02

 .0119يوليو  01، وستوكهولم في 0158أكتوبر  10ولشبونة في  0111يونيو  0ولندن في 

 .1/0/0195المؤرخ في  02ية، العدد الجريدة الرسمية الجزائر
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 81رع قد تدارك هذا األمر في قانون التجارة الجديد من خالل المادة شالم مجدية، غير أن  

ح لكال الطرفين الحق في طلب إنهاء العقد أو إعادة النظر ن  سنوات، م   5حيث قلص المدة إلى 

)سنوات من تاريخه 5انقضاء في شروطه بعد 
1
ما رأى الطرفان ضرورة لذلك كوجود ل  ، ك(

 مستجدات في الوضع االقتصادي.

ذا العقد وهي الشروط ع المصري قد قصر في جانب هام في هالمشر   ومن جهة أخرى فإن  

على المرخص له كشرط منع استعمال  مالك الترخيصالمقيدة التي يجب أن يفرضها 

 نتهاء مدة عقد الترخيص.التكنولوجيا بعد ا

 : تنظيم العقد إقليميا ودولياالفرع الثاني

 التنظيم اإلقليمي لعقود الترخيص لتجربتين تشريعيتين هما:     نتطرق فيإقليميا:  -أوال

 القانون النموذجي للدول العربية. -ميثاق األندين، ب -أ  

 .(2)ميثاق األندين -أ
يلي، البيرو، كولومبيا شلدول التالية: بوليفيا، ت، ا  Andean Groupهذا الميثاق  يظم

)عن أماني تلك الدولذا الميثاق باتفاق قرطاجة، جاء تعبيرا فنزويال، ويعرف ه
3
التي عانت  (

تها عندما اعلى اقتصاديالتي فرضتها الشركات األجنبية كثيرا من نار الوصاية والتبعية 

 عجزت عن سداد ديونها.

                                                 

(
1
جالل وفاء محمدين، اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وأحكام نقل التكنولوجيا في قانون  /د (

 .10، 11، ص.0220التجارة الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، طبعة 

(
2

أعضاء هو بوليفيا، كولومبيا، إكوادور،  1ي التكتالت، وتتضمن مجموعة األندين (مجموعة األندين عبارة عن تكتل كباق

، بموجب اتفاقية قرطاجة التي بموجبها أنشأت المجموعة في 0191بيرو، فنزويال، الشيلي، وأنشأت هذه المجموعة في 

 المستوى اإلقليمي. في تحقيق تحرير المبادالت التجارية على LAFTAونتيجة لعجز رابطة التبادل الحر  0111

، جعل مجموعة األندين تعيد النظر في التنمية، LAFTAتناقض إستراتيجية التنمية االقتصادية المقترحة من طرف إن 

تحقيق نمو متوازن يتطلب تعاونا على مستوى األعوان االقتصاديين وهذا لتحقيق تخطيط صناعي إقليمي فعال ومشاريع ف

لمال، كما يهدف أعضاء هذه المجموعة إلى تشكيل اتحاد جمركي ووضع إطار مشترك عديدة متنوعة وكثافة في رأس ا

لسياسة التصنيع والتصدير، غير أن المجموعة تعرضت لهزات وخالفات أدت إلى تجميد نشاطها ويبدو أن الحيوية عادت 

دة تنشيط آلية التكامل لإلسراع ، وتوقيعهم بروتوكوال خاصة بإعا0111 سنة إليها بعد اجتماع رؤساء الدول األعضاء فيها

 في عملية االندماج.

 http://www.andin.orgwebsite أنظر المرجع االلكتروني:

(
3
، 08، ص0115محمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة  /د (

01. 
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العقود التي موضوعها استيراد التكنولوجيا  01ن وخاصة القرار رقم فقد نظم اتفاق األندي -

( للتأكد 08ئة مختصة )ممن قبل هيأو البراءات، أو العالمات التجارية، إذ اشترط فحصها 

(، وخلوها من 01من تحديدها لوسيلة نقل التكنولوجيا ولقيمة كل عنصر في العقد ومدته )م

 (.02الشروط المقيدة )م

بل مبلغا محددا يدفع في صورة إتاوة وليس كحصة عينية االمقط الميثاق أن يكون كما اشتر -

 (.00برأس المال، بحيث يسهل تحديده والرقابة عليه )م

، يجب أن 01رقم ذا الميثاق، فأكد أنه إلى جانب ما جاء به القرار من ه 81أما القرار رقم  -

)ى تأثيرها على اإلنتاج المحليتؤخذ عملية استيراد التكنولوجيا بعين االعتبار مد
1
). 

التجارية من الميثاق، جاء كإطار قانوني منظم للبراءات والعالمات  85أما القرار رقم  -

بهدف حل كل المشاكل ذات الصلة، حيث أكد على نحو واضح أن البراءة تمنح حقا حصريا 

لبراءة عند نقص االستغالل كما أن القرار تبنى مبدأ إنهاء حقوق اباستيراد المنتجات المبرأة ، 

 وتم دمجه مع مبدأ الترخيص الجبري.

 1792المشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية  -ب
مركز التنمية الصناعية لجامعة الدول العربية سنة  من طرف المشروعذا ه وضعتم 

ه، وقد أفرد إلى حكومات الدول النامية إلبداء الرأي في 0199وتمت إحالته بعد عام  0190

)11 -08لعقود الترخيص الفصل السابع م
2
). 

وقد اشترط ذلك المشروع كتابة عقد الترخيص وتوقيعه من األطراف، وضرورة تسجيله 

خاصة منها موافقة جهاز حكومي متخصص (، كما وضع المشروع إجراءات  08)المادة 

تتطلب مدفوعات في ب والتي فيما يتعلق بعقود استغالل االختراعات المملوكة لألجان

خاصة فيما يتعلق بالشروط المقيدة، فقد غير أن المشروع قد أهمل بعض الجوانب ، الخارج

الشروط  من هذا المشروع جملة من الشروط المقيدة، لكن أغفلت بعض 11عددت المادة 

الهامة، مثل منع استخدام تكنولوجيا منافسة، ودفع إتاوات عن براءات انقضت مدتها، ونشير 

 لى مدى خطورة تلك الشروط على الوضع التكنولوجي للدول النامية. إ

 

 

                                                 

(
1
 .081 ص وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق،د /  (

(
2
) http://www.arifond.org.Ma/databases/ties-definition.htm#.  
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 دوليا -ثانيا
)االنكتادجاء في مشروع التقنين الدولي لسلوك نقل التكنولوجيا، الصادر عن 

1
ما يشير إلى ( 

 ذلك التقنين.شمولية عقود التراخيص، حيث تسري على تلك العقود أحكام وشروط 

على ترد والمتمثلة في: أية قيود ن منع مجموعة من الشروط المقيدة هذا التقني وتشير إلى أن  

استلزام دفعات بعد انقضاء حقوق اإلقليم، الكميات، األسعار، األسواق، الزبائن، العمالء، أو 

)الملكية الصناعية، أو أية قيود أخرى تفرض بعد انتهاء العقد ذاته
2
). 

 تفصيل في المبحث الثالث من الفصل األول.وسنتناول هذه المشاريع والجهود الدولية بال

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 

(
1
 . UNCTAD( اإلنكتاد )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية( 

بموجب قرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة على أساس اقتناع الجمعية  0111أنشأت هذه اآللية ككيان حكومي دائم عام 

التعاون الدولي في مجال التجارة وأهمية التجارة بالنسبة لنمو االقتصاد العالمي والتنمية االقتصادية الخاصة العامة بأهمية 

 بالدول النامية.

للحوار حول استراتيجيات وسياسات التنمية في عصر العولمة االقتصادية وتعطي اهتماما خاصا  اتوفر هذه اآللية منبر

حة، وتركز هذه اآللية في نطاق نشاطها على أربعة مجاالت مهمة هي: العولمة، التنمية، لبحث وتبادل تجارب التنمية الناج

 التجارة الدولية الخاصة بالسلع والخدمات، واالستثمار وتنمية المؤسسات والتكنولوجيا.

ن، أنظر دولة عضوا باإلضافة إلى الكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية كأعضاء مراقبي 088وتضم المنظمة 

 .http//www.unctad.orgwebsiteالموقع االلكتروني: 

(
2
 .  089وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، صد/  (
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 الشروط التقييدية في عقود الترخيص الصناعي المبحث الثاني: 
عقد مبدأ سلطان اإلرادة الالمبادئ التي تعزز المصالح المتبادلة بين أطراف من أهم        

 هذا األخير على العقد توازن في االلتزامات والحقوق. صبغحيث ي

تعسفية غير مبررة  اتل في حالة ما فرض أحد األطراف شروطخهذا التوازن قد ي غير أن  

وهذا ما نجده في عقود نقل التكنولوجيا بصفة عامة وعقود الترخيص على الطرف اآلخر، 

 الصناعي بصفة خاصة.

هو الطرف األقوى في العالقة العقدية، والمرخص له )الدول  مالك الترخيص وبما أن  

للطرف األول بما له من صفة احتكارية وتنافسية أن   لطرف الضعيف، فإن  النامية( هو ا

لتقييد حريته سواء في استعمال  الضعيفالتعسفية على الطرف  الشروط بعض يفرض

 فإن  التكنولوجيا المنقولة له، أو التصرف في اإلنتاج المتحصل عليه من استعمالها، وبهذا 

نولوجيا ال يكون أمامه سوى القبول بهذه الشروط المرخص له مع حاجته الماسة لهذه التك

 التقييدية.

رغبته بعدم نقل  ومن فرض هذه الشروط ه مالك الترخيصغرض وغالبا ما يكون 

من معارف فنية، وعدم رغبته في وصول المرخص له إلى التمكن التكنولوجيا وما تحتويه 

ى ذلك السالح فيرسخ بذلك هو المسيطر عل مالك الترخيصالتكنولوجي، وهذا ليبقى دوما 

 تبعية المرخص له.

دائم بين الدول هذه القيود أو الشروط التقييدية تعتبر بمثابة نقاط محل خالف  شير إلى أن  ون

)النامية والمتقدمة في نطاق نقل التكنولوجيا
1
لم تجد حال إذ أصبحت تشكل ، وهي لغاية اآلن (

ديين من خالل أبحاثهم ورسائلهم، خاصة في أبرز اهتمامات الباحثين القانونيين واالقتصا

)إطار األمم المتحدة والمنظمات الدولية والسلطات التشريعية في الدول النامية
2
) . 

                                                 

، الشروط التي أجمع الرأي على حظر 0، الفصل 1التقنين مدونة السلوك الدولية الشروط المقيدة في الباب  تناول (1)

شرط، بينما العدد محدود في مشروع الدول المتقدمة  12لنامية كبير استعمالها بشكل عام والتي عددها في مشروع الدول ا

شرطا، مع 02شرطا، وبعد المناقشات التي استغرقت سنوات قبل إرساله للجمعية العامة، استقر الوضع على  01ال يتجاوز 

فيها الشرط غير بقاء الخالف حول صياغتها، حيث أصرت الدول الغربية قصر فعالية الحظر على الحاالت التي يكون 

مقبول أو غير مبرر، في حين رأت الدول النامية أن يكون الحظر مطلقا خالصا من تلك العبارات التي تمنعه وتعرض 

 .09، ص.0181محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية، جامعة القاهرة، طبعة  /د فاعليته للجدل، انظر 

 .85، ص0222لقانوني لنقل التكنولوجيا،دار الجامعة الجديدة للنشر،عاماالطار اجالل وفاء محمدين،  /د (2)
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وسنتناول في هذا المبحث، ماهية الشروط التقييدية وصورها في عقود التراخيص الصناعية 

ت االقتصادية للدول )المطلب األول(، وظيفة الشروط التقييدية وآثارها على المشروعا

 النامية في )المطلب الثاني(.

 الشروط التقييدية في عقد الترخيص الصناعي وصورهاالمطلب األول: ماهية 
مقيدة  اشروطومنها عقد الترخيص الصناعي عقود نقل التكنولوجيا عادة ما تتضمن        

ريف هذه الشروط وكذلك لحق استغالل التكنولوجيا الواردة، وقد اختلف الفقه الدولي حول تع

 تحديد مضمونها وصورها المختلفة ، فهناك العديد من الصور التي يذكرها الفقهاء.

 وبناء على ما سبق سنقسم هذا المطلب إلى فرعين: 

 روط التقييدية في عقد الترخيص الصناعي.شماهية الالفرع األول:  -

 الترخيص الصناعي.قييدية في عقد تـالصور المختلفة للشروط ال الفرع الثاني: -

 الفرع األول: ماهية الشروط التقييدية في عقد الترخيص الصناعي
مالك يفرضها تعسفية  اكما سبق ذكره فإن هذه الشروط هي في حقيقة األمر شروط       

)الدول المصدرة للتكنولوجيا( على المرخص له، وهو عادة ما يكون أحد رعايا الترخيص 

العامة، حيث يعمل على فرض سيطرته واحتكاره للمعارف الدول النامية ومؤسساتها 

، مما مالك الترخيصفي منافسة والمهارات الفنية ويعمل على تقييد حرية المرخص له 

للمرخص له وتشكل ضررا بالغا بالتبادل تقييد النشاط التجاري حيث دائمة، يضعه في تبعية 

 الدولي.

شروط لم يتفق الفقهاء على تعريف موحد لهذه وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بتعريف هذه ال

، وهذا راجع لتعدد صورها وتعقيد المقيدة التي ترد على عقود نقل التكنولوجيا  الشروط

إليها، ولهذا اختلف الفقهاء ورجال القانون في  منها طبيعتها واختالف الزاوية التي ينظر

 شأن.تعريفها، وسنتناول مختلف التعاريف التي وردت في هذا ال

 فقد عرفها بعض الفقهاء بأنها: 

نظرا لسيطرته واحتكاره لسوق  مالك الترخيص>> عبارة عن شروط تعسفية يفرضها 

التعاقدية وهو المرخص له، تكنولوجيا ومركزه التفاوضي القوي على الضعيف في العالقة ال

افسة، كما تؤثر الشروط قدرته على المنحيث تقيد هذه الدول النامية خاصة إذا كان من إحدى 

)على االقتصاد الوطني للدولة التي ينتمي إليها<<
1
). 

                                                 

(
1
)Samiha el Kalyoubi, transfert international de technologie et pays en voie de 

développement, édition dar elnahda al arabia 1982, P.48. 
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مالك مجموعة شروط ذائعة في العمل، يفرضها >>بأنها فها البعض اآلخر كما عر  

في استعمال التكنولوجيا التي تنتقل إليه، كما تقيد على المرخص له تقيد حريته  الترخيص

ليه من استعمالها، ويرضى المرخص له بهذه في اإلنتاج الذي يحصل عحريته في التصرف 

 .<<التكنولوجيةالشروط بالرغم من تعسفها لسد حاجته 

، يقصد بالشروط المقيدة C.N.U.C.E.Dوطبقا لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  -

والمشروعات عن  >>أنها الممارسات المقيدة، األفعال والتصرفات التي تمارسها الشركات

من شأنها سف وإساءة استغالل مركزها القوي واالحتكار في السوق، والتي يكون طريق التع

الحد من النفاذ إلى األسواق وتقييد المنافسة، فضال لما ترتبه من آثار سلبية وضارة بحركة 

)التجارة الدولية<<
1
). 

لها  ادقيق اموحد اه من الصعب إيجاد تعريفورغم اختالف التعريفات المذكورة سابقا، فإن  

مشروع مدونة السلوك ولهذا لم تنجح مجموعة الدول المشاركة في إعداد نظرا لطبيعتها، 

، لذا في تحديد معنى دقيق لها الدولية لنقل التكنولوجيا في إطار األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 اكتفى المشروع بتعداد أو حصر للشروط المقيدة.

للتكنولوجيا الموردة  المشروعات تفرضها شروطة المقيدة هي مجموع الشروطهذه  فإن   ومنه

)على الدول والمشروعات المتلقية بمناسبة إبرام عقود اتفاقيات نقل التكنولوجيا
2
). 

ومنها عقد الترخيص الصناعي )محل فمن النادر جدا أن نرى عقدا من عقود نقل التكنولوجيا 

من  ن الشروط التقييدية التي تحد  خاليا مالمبرم من قبل الدول النامية البحث( وخاصة ذلك 

التي تبرمها الحرية اإلنتاجية والتجارية والتكنولوجية لمشروع المرخص له، فهذه العقود 

)الدول النامية وسيلة لتكريس وتعميق التبعية في كافة نواحي الحياة الدولية
3
). 

على  بهذا يسعى وراء مصلحته من خالل فرض التزامات تعسفية إذن فمالك الترخيص

هذه  كما أن  المرخص له للحصول على عائد مالي أكبر والتحكم في مشروع المرخص له، 

التي تؤدي إلى   concentrationز ـيـالترك   ةما يعرف بظاهرالشروط تعمل على خلق 

ة إقصاء جميع المنافسين في قطاع ما والسيطرة على أحد األسواق أو أكثر، دون تعرضه ألي  

  لى احتكار المشروع في السوق.ذا يؤدي إمنافسة، ه

                                                 

(
1
زامات المتبادلة والشروط التقييدية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر وليد عودة الهمشري، عقود نقل التكنولوجيا، االلت /د (

 .011 ، ص0221والتوزيع، طبعة 

(
2
 .182ص،المرجع السابقحسام محمد عيسى، /د  (

(
3
) All Eddine choukaili, les aspects juridiques du transfert de technologie dans le cadre de 

C.N.U.C.E.D, thèse de Doctorat université Orléans, 1984, P.179. 
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الموردة للتكنولوجيا، تقوم الدول أو الشركات متعددة الجنسيات  ذه الشروط أن  ومن مظاهر ه

الذي هو بأمس بمفردها بوضع صياغة العقد فتضمنه ما تشاء من شروط وقيود للمرخص له 

لها خاصة إذا كان من أمامه سوى اإلذعان بقبويبقى الحاجة لهذه التقنيات والتكنولوجيا، فال 

معارف الفنية وسيلة لفرض السيطرة الكاملة وعليه يصبح نقل التكنولوجيا والالدول النامية، 

)غير مبررة على المشروعات المتلقية وتبعيتها للمشروعات الموردةالو
1
). 

الصناعية ما بين الشروط ال تكون فقط في حالة إبرام عقود التراخيص هذه  ونشير إلى أن  

ول النامية والدول المتقدمة، بل يمكن فرضها حتى بين هذه األخيرة، أي أن المعيار الذي الد

مالك والمعرفي للطرف لفرض هذه الشروط هو التفوق التكنولوجي يتم االستناد إليه 

 .الترخيص

في العالقات وجود هذه الشروط المقيدة يعبر عن واقع مختل التوازن  با على ذلك فإن  يوترت

 تكنولوجياية بين األطراف، فهي ذات أهمية كبيرة للدول النامية باعتبارها المتلقية للالتعاقد

حماية ميزة التفوق هذه في النظام الحالي لبراءات وفي هذا الصدد حاولت الدول المتقدمة 

القانون الحالي يمثل وسيلة  أن  ترى  إذاالختراع والذي لقي معارضة كبيرة من الدول النامية، 

تمنح حقوق الملكية  جحة لفرض القيود على حق استغالل التكنولوجيا خاصة وأن  ضغط نا

عقود الترخيص الصناعي ال تنقل نقال  لذلك يمكن القول أن  لحائزها حقا استئثاريا احتكاريا، 

التقييدية  جميع هذه الشروط فإن   ومنهحقيقيا للتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، 

كما يؤدي إلى حدوث اختالالت اقتصادية في  المنافسة وحرية التجارة، علىايدق عتبرت

العقود بل الشروط غير محصورة على هذه  هذه فإن   ذلكمشروعات الدول النامية، إلى جانب 

 تمتد إلى جميع فروع التجارة الدولية.

تترتب  ير من جهة أخرى أن هذه الشروط غير خاضعة لقواعد المسؤولية أي أنها الشون

 عليها أية مسؤولية.

الشروط التقييدية الواردة في عقد الترخيص الصناعي مجحفة وقاسية  يمكن القول أن   منهو

تحد من حرية المتعاقد اآلخر، لذلك حاولت كافة الدول النامية الحد من قبل الطرف المورد 

تها الوطنية على شروط التعسفية في عقود نقل التكنولوجيا عن طريق تشريعامن أثار هذه ال

وظهر هذا جليا في مؤتمر التجارة والتنمية أثناء إعداد مدونة الصعيد اإلقليمي والدولي، 

ه السلوك في نقل التكنولوجيا، ويكون تقييم هذه الشروط في الدول النامية عن طريق آثار هذ

                                                 

(
1
 .121نصيرة سعدي بوجمعة، المرجع السابق، ص/ د  (

 .00-00حسام الدين الصغير، المرجع السابق، صد /  -     
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مقيد على أساس لطابع اللالشروط على التنمية االقتصادية لديها، أما الدول الصناعية فتنفيذا 

 تشريعات منع االحتكار.

ومن أبرز هذه الشروط التي تفرض على إدارة مشروع المرخص له، >>شرط الشراء 

والذي يشكل مع الشرط المقيد  الترخيص الصناعيالشائع إدراجه في عقود  اإلجباري<<

)للتصدير الشروط األكثر انتقادا من طرف المشروعات المتلقية في الدول النامية
1
). 

شراء عناصر أخرى لإلنتاج مثل المواد بومضمون هذا الشرط هو التزام المرخص له 

أو من مصدر  المنتجات الوسيطة، اآلالت أو تكنولوجيا إضافية من المرخص نفسهاألولية، 

وهذا الشرط يعتبر التزام تعسفي وغير مبرر يفرض على المرخص له يعينه هذا األخير، 

افية غير الزمة ال يرغب في الحصول عليها والتي قد تعيق قبول تكنولوجيا ومواد إض

يمكن للمرخص له أن يحصل على هذه المواد  كماالتكنولوجيا الحقيقية وتزيد من تكلفتها، 

األولية من مصدر آخر بسعر مناسب، فال يستطيع الحصول على العناصر األخرى من 

ذلك في راء اإلجباري، ويتم شلا شرط بمقتضىمالك الترخيص مصادر غير التي ألزمه بها 

ولوجيا وعقود التراخيص الصناعية إطار الضمانات التي عادة ما تتضمنها عقود نقل التكن

في حال ما إذا تم  الضماناتهذه في العقد عن توقف سريان  مالك الترخيصمثاله أن ينص 

شراؤها من المورد  لم يتم التي اآلالت أو العناصر أو المواد األوليةالمنتجات باستخدام  صنع

 نفسه أو من مصادر أخرى.

لتكنولوجيا لإلى تحسينات إضافية  مالك الترخيصما توصل الشرط إذا نجد فعالية هذا  كما

 .المنقولة

الذي يريد الحصول على تلك التجديدات شراء براءة اختراع أو فيفرض على المرخص له 

ات الهندسية، وتقديم المساعدات األمر أكثر ومعارف فنية وتجهيزات أو آالت، وإعداد الدراس

 .لمالك الترخيصالذي يزيد من التكاليف ويساهم في تعميق تبعية المرخص له 

 000األمم المتحدة للتجارة والتنمية على عدد التي قام بها مؤتمر  وقد بينت إحدى الدراسات

بوليفيا  في قطاعات صناعية مختلفة في كل منعقد ترخيص استغالل براءات االختراع 

 99اإلجباري، وأن  الشراء منها فرض فيها شروط 055واإلكوادور والبيرو، أن وكولومبيا، 

من أي مصدر يرغبه، وأكدت دراسة قامت بها  للتزودرك فيها الحرية للمرخص له فقط ت

ي يعتبر من أكثر الشروط المقيدة أن شرط الشراء اإلجبارسكرتارية مجموعة دول األندين 

  شارا في عقود التراخيص.ذيوعا وانت

                                                 

(
1
 .08، ص0181نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية،مطبعة جامعة القاهرة،عاممحسن شفيق،  /د (

 .01مرجع السابق، صحسام الدين الصغير، الد/ -  
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الجودة مجمعة، يوجد شرط رقابة إضافة إلى شرط الشراء اإلجباري أو شرط التراخيص ال

Contrôle de qualité،  ،ذا الشرط من وجهة نظر ويتم إدراج هأو احترام معايير الجودة

 قولة.تم الترخيص باستعمال عالمة أو صنع عالمة تجارية مع التكنولوجيا المنالمورد إذا 

)معين من جودة المنتجيلتزم المرخص له بمراعاة مستوى مضمون هذا الشرط أن ف
1
فقد ، (

المرخص له مالك لعالمة الصنع أو براءة االختراع الذي غالبا ما يكون  يلزم مالك الترخيص

لى سمعة أقل جودة يؤثر ع منتوج إنتاجفحترام الجودة لحسن تسويق المنتج، ا بضرورة

بصفة دورية )مرتين أثناء سريان العقد  لمالك الترخيصلتي يملكها، ويحق التكنولوجيا ا

 .له سنويا( أن يراقب جودة المنتجات المصنوعة من قبل المرخص

يشتركان في اآلثار المترتبة  مع شرط رقابة الجودة ونشير إلى أن شرط الشراء اإلجباري

لى فرض شراء مستلزمات عليهما والتي تصيب مشروع المرخص له،  حيث يؤدي األول إ

للمرخص له، أو من مصدر يعينه بحجة  مالك الترخيصاإلنتاج من أماكن معينة يبيعها 

)ضمان تحقيق شرط ضمان الجودة
2
). 

العديد من القيود األخرى منها ما هو متعلق بنوعية و كمية اإلنتاج  كما يفرض هذا الشرط

 وصادرات مشروع المرخص له بشكل مباشر.

الجودة إلغاء حق االستغالل الممنوح  شرطبموجب  لمالك الترخيصرى يحق ومن جهة أخ

مواصفات المنتج المصدر معايير الجودة من طرفه وله حق للمرخص له، إذا لم تطابق 

 االطالع كذلك على الوثاق والمستندات ذات العالقة بالمنتج المصنوع ومراجعتها.

 

 

 

 
                                                 

(
1
كطرف  Souelerكطرف مرخص وبين شركة جزائرية   Standard electricaمثاله العقد الذي أبرم بين الشركة  (

أثناء مدة سريان العقد القيام بصفة دورية على األقل  لمالك الترخيصذا العقد بنود بموجبه يحق مرخص له، حيث تضمن ه

ودة المنتجات المصنوعة من قبل المرخص له وكذلك بهدف التأكد من مطابقة مرتين في السنة بمراقبة منتظمة لج

وليد  /القيام بهذه المراقبة كل مرة يراها مزورة لذلك، أنظر د لمالك الترخيصمواصفاتها للمعايير الفنية المحددة، كما يحق 

 .091عودة الشمري، المرجع السابق، ص
(

2
متياز التجاري، دراسة في نقل المعرفة الفنية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، محمد محسن إبراهيم النجار، عقد اال /د (

 . 010 -010، ص0229طبعة 
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 تقييدية في عقد الترخيص الصناعيالفرع الثاني: الصور المختلفة للشروط ال
واختالف صورها، فإنه من الصعب حصرها حصرا من حيث نظرا لتعدد هذه الشروط        

إذ قسمها إلى مجموعات مختلفة، فصنفها العدد والنوع، حيث بذل الفقه جهدا في حصرها، 

 معظم الفقه في مجموعتين: 

ل االقتصادي والتجاري المجموعة األولى: تختص بالشروط المقيدة لالستغال -

 لمشروع المرخص له.

 المجموعة الثانية: الشروط التقييدية لالستغالل التكنولوجي للمرخص له. -

تصادي والتجاري لمشروع المجموعة األولى: تختص بالشروط المقيدة لالستغالل االق

 .المرخص له
كية الصناعية لكونها لممارسة حقوق المل تعتبر هذه المجموعة من الشروط غير مباشرة       

أثر من آثار عدم تكافؤ القدرات التفاوضية  مرتبطة بتوريد أو نقل التكنولوجيا، فهي بذلك

 .L’inégalité du pouvoir de négociationألطراف العقد 

ذ تشكل هذه الشروط قيودا على كمية ونوعية عملية اإلنتاج والتسويق، وهذا األمر يؤدي إ

ة احتكارية يمارسها المورد أو المرخص )منها الشركات المتعددة إلى وجود سيطرة تجاري

)الجنسيات( على السوق الدولية
1
). 

القيود تعتبر وسيلة فعالة للتحكم في عملية نقل التكنولوجيا الموجهة للدول النامية، وبناء فهده 

غالل االست دعنها تقييعلى ما سبق فإن المجموعة األولى تحتوي على الشروط التي ينشأ 

 وهي ثالث طوائف: له التجاري واالقتصادي للمرخص 

 شروط تفرض رقابة على إدارة وتسيير مشروع المرخص له. - أ        

 شروط تؤثر على كمية المنتج وإقليمه.      -ب 

 في بيع وتسويق إنتاجه.له شروط مقيدة لحرية المرخص       -ج 

 ر مشروع المرخص لهالشروط التي تفرض رقابة على إدارة وتسيي -أ
ذه الشروط التي تفرضها المشروعات الموردة )الشركات متعددة الهدف من ه       

 المعلومات المملوكة لها خارج مجالها الداخلي، فهي تفرض رقابة الجنسيات( هو منع انتشار

صارمة على التكنولوجيا المنقولة فتؤثر بذلك على الميزة التنافسية الناتجة عن احتكار 

 ،و أهمها شروط الشراء الجبري.لمعارف الفنية وربط مشروع المرخص له دوما بهاا

                                                 

(
1
 .09شمري، المرجع السابق، صهوليد عودة ال/ د  (
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)تراخيص مجمعةمالك الترخيص وقد أطلق بعض الفقهاء على هذه الشروط حالة فرض 
1
) 

ا من مجال المعرفة الفنية، وهذفي إلزام المرخص له أن يأخذ تراخيص لعدة براءات أو أي 

 يجعل تكاليف التكنولوجيا باهظة. ولي، مماالشروط الشائعة على الصعيد الد

 الشروط التي تؤثر على كمية المنتج أو إقليمه -ب
مالك  يفرضهاالتقييدية التي  االشتراطاتفي مجموعة من تتمثل هذه الشروط        

ا األخير في تحديد حجم اإلنتاج ذعلى المرخص له والتي تهدف لتقييد حرية ه الترخيص

رغب المرخص له ببيع إنتاجه يه في اختيار المجاالت االقتصادية التي وكميته وتقييد حريت

 فيها محليا أو إقليميا أو دوليا.

على التكنولوجيا، وأداة  لمالك الترخيصحتكار القانوني لإله الشروط عبارة عن نتيجة وهذ

حد بوضع  مالك الترخيصحيث عادة ما يقوم ،ه التكنولوجيا الختراق وفتح أسواق جديدة لهذ

فالمرخص بهذا يفرض رقابته على حجم إنتاج المرخص له ويلزمه بالتزود ، أقصى لإلنتاج

 بالمواد األولية والخدمات من مصادر معينة.

التي تؤثر على كمية اإلنتاج، توجد شروط تقييدية إقليمية وهي عبارة  وإلى جانب الشروط

حيث تراتيجية المرخص، عن وسيلة لضمان توزيع جغرافي للسوق الدولي تتناسب مع إس

المرخص له والتكنولوجيا المنقولة اقتصاديا تؤثر هذه الشروط على استغالل مشروع 

 مالك الترخيصعلى إذن أو ترخيص مسبق من وتجاريا، شرط حصول المرخص له 

فرض شرط يلزم المرخص له بالتصدير إلى  لمالك الترخيصبتصدير إنتاجه، كما يمكن 

تصدير منتجاته إلى دول أخرى أو تصدير منتجاته فقط عبر عه من دول معينة فقط أو يمن

 شروط عدم المنافسة.، ولهذا فهي تشبه لهشبكة تجارية وتسويقية تابعة 

وأمام هذه الشروط التقييدية، فإن الدول المتخلفة صناعيا )الدول النامية( ال تملك حيلة، فال 

)تستطيع إال أن تتحمل اآلثار السلبية لذلك
2
قدان هذه األخيرة ألسواق جديدة لمنتجاتها فك، (

ستهالك المحلي، فهذه المشروعات إذن مفتقدة لإلهي معظم التكنولوجيا المنقولة كما أن 

 للميزة التنافسية.

                                                 

(
1
 .120السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص /د (

(
2
دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  سميحة المصطفى القليوبي، شرح العقود التجارية، /د (

 .018ص  ، 0110، القاهرة،0ط



 مفهوم عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية                                  الفصل األول 

 27 

 مالك الترخيصومن جهة أخرى فإن المرخص له يلتزم بالحصول على إذن مسبق من 

رباحه أفية، وهذا األمر يزيد من حتى يتمكن هذا األخير من فرض شروطه التعسللتصدير 

 مركزه االحتكاري، ويفرض من جهة تبعية المرخص له اقتصاديا وماليا.ويحافظ على 

 انفوذفيها  لمالك الترخيصكما يمكن منع التصدير إلى األسواق وهي عادة أسواق يكون 

أن تكون المنتجات ليست بالجودة  مالك الترخيصوسمعة طيبة، كما قد يخشى  اكبير

  .تنتج من طرف الدول النامية األخيرةمطلوبة فتؤثر على سمعة منتجاته، خاصة أن هذه ال

وخالصة القول أن هذه القيود تعكس آثار سلبية على حرية المرخص له في تسويق منتجاته 

من  لمالك الترخيصفهذه الشروط في نهاية المطاف تهدف إلى إقصاء أي منافسة محتملة 

ولوجيا مع إلزام المرخص له بعدم إبرام اتفاقيات نقل التكنمشروعات أخرى وذلك ب

الدول الصناعية المتقدمة إلى حظر  مشروعات منافسة، ورغم اتجاه أغلب التشريعات في

شروط عدم المنافسة غير أن أغلب المرخصين أو الموردين للتكنولوجيا يطبقون هذا السلوك 

)تهم التعاقدية مع المرخص لهمأشد الحرص على إدراج هذه الشروط في عالقا موه
1
). 

 الشروط المقيدة لحرية تسويق اإلنتاج -جـ
في اتفاقيات البيع أو التمثيل الحصرية، واتفاقات عدم المنافسة، تتمثل هذه الشروط        

مار والدعاية ومراقبة الجودة، تحديد األسعار، االتفاقيات المتعلقة بتشغيل المستخدمين، ثاالست

)روط ذات طبيعة تجارية تتسم بطول المدة إلى غاية انتهاء العقدالشفكل هذه 
2
). 

في األسواق التي يوجد فيها،  مالك الترخيصمنافسة  منهو منع المرخص له  اوالهدف منه

الوطنية للدول المتقدمة تحظر شروط شريعات تع أو بيع منتجات منافسة، ورغم أن الصنو

 التي تبرم مع الدول النامية.  الترخيص الصناعيد عدم المنافسة على أنها تدرجها ضمن عقو

مالك كله لصالح أن يلزم المرخص له بأن يتخلى عن إنتاجه  لمالك الترخيصيمكن  كما

 إلىيؤدي  مما، لمالك الترخيص، وبهذا يصبح المرخص له مجرد ممثل محلي الترخيص

 تضييق دائرة عمالئه وتنظيم شبكة التوزيع.

شروط المتعلقة باإلشهار وتحديد األسعار تقيد الحرية التجارية ومن جهة أخرى فإن ال 

مما يلغي حق المرخص له في  مالك الترخيصللمرخص له، ألن تحديد األسعار تم لمصلحة 

انتهاء العقد علما بأن عقود نقل التكنولوجيا لى ما بعد إوتمتد آثار هذه الشروط المنافسة، 

                                                 

(
1
 .111محمود الكيالني، المرجع السابق، ص/ د  (

(
2
 .108نصيرة سعدي، المرجع السابق، ص /د (
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دة زمنية طويلة تتجاوز غالبا مدة سريان الحماية وخاصة عقود الترخيص الصناعي تبرم لم

 لحقوق الملكية الصناعية.القانونية 

 .المجموعة الثانية: الشروط المقيدة لالستغالل التكنولوجي للمرخص له
تؤثر تأثيرا كبيرا وسلبيا على مشروع المتلقي وتقيد حريته هذه المجموعة من الشروط        

نقولة اقتصاديا وتجاريا، الرتباط هذه الشروط بتمكين المرخص في استغالل التكنولوجيا الم

التكنولوجية الذاتية، وبحصول ذلك فإن المرخص له يصبح مورد لهذه له من تطوير قدراته 

مالك فإن هذه الشروط التي يفرضها  منهالتكنولوجيا ومنافسا في األسواق الدولية، و

ا بما يسمى االحتكار القانوني الممنوح له احتكارية ويتم استغالله تعتبر شروطا الترخيص

مدة ويتم ممارسة هذا االحتكار أو القيد أثناء بوساطة الحماية المشروعة للملكية الصناعية، 

، وسنتناول هذه الشروط وفقا سريان العقد، وهناك شروط مقيدة تفحص بعد انتهاء مدة العقد

 للترتيب اآلتي: 

 .ة العقداالحتكارية أثناء مد أوال: الشروط
 المقيدة لالستغالل التكنولوجي للطرف المرخص له في: وتتمثل هذه الشروط        

 قيود مرتبطة بالحقوق محل العقد. -أ

 لى المرخص له أثناء ممارسته لألنشطة التكنولوجية.عقيود تفرض  -ب

 القيود المرتبطة بالحقوق محل العقد -أ
بخصوص صحة حقوق الملكية ارة أي منازعات وتتمثل في امتناع المرخص له عن إث       

مالك الصناعية المنقولة إليه، خاصة حق استغالل براءة اختراع أو عالمة تجارية، وهدف 

لى إمن فرض هذا الشرط التعسفي هو ضمان عدم تعرض التكنولوجيا الخاصة  الترخيص

 أي تعرض مادي أو استحقاق قانوني من قبل الغير.

 على ممارسة المرخص له لألنشطة التكنولوجيةالقيود التي تفرض  -ب
على المرخص له تحول دون  مالك الترخيصيفرضها وهي مجموعة شروط مقيدة        

والمتمثلة في السعي من خالل استيراد هذه التكنولوجيا إلى حل ، وصوله إلى أهدافه المرجوة 

التكنولوجيا في محيطه إشكاليات صناعية أو خدمة تواجه مشروعاته الوطنية وإدماج هذه 

 اإلنتاجي وهذا من خالل تطويعها مع قدراته التكنولوجية وظروف السوق المحلي.

  المقيدة في شروط تفرض لـ:  وتتمثل هذه الشروط

 تقيد مجال ونطاق استخدام التكنولوجيا المنقولة. -
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 مع ظروف البيئة المحلية.الحد من إمكانيات مالئمة هذه التكنولوجيا  -

 خص له من القيام بأنشطة البحث والتطوير.منع المر -

من الشروط تعتبر مشروعة في بعض الدول الصناعية المتقدمة الرتباطها لمجموعة وهذه ا

محل  والمعترف بها قانونا على التكنولوجيا مالك الترخيصبممارسة الحقوق االحتكارية من 

ولة بحق من شمية غير مه العقود حتى مع وجود معرفة فنذالعقد، وأن بعض الدول تجيز ه

)حقوق الملكية الصناعية
1
). 

لمواجهة هذا النوع من القيود، البد من النص في العقد بشكل صريح على حق  هوعليه فإن

الحر والكامل للتكنولوجيا في عمليات اإلنشاء والتشغيل ستخدام االالمرخص له في 

 واإلصالح وتوسيع منشآته الصناعية واإلنتاجية. 

يتعلق بقدرة المرخص له التفاوضية خاصة فيما يخص قدرته على إدخال  وهذا األمر

أو في قدرته  مالك الترخيصمن على التكنولوجيا دون حصوله على إذن  تتعديالت وتحسينا

الالزمة للوصول إلى تلك التحسينات التي ترد عليها على إجراء أنشطة البحث والتطوير 

 لعكسي(.)الترخيص ا مالك الترخيصشروط من قبل 

ه القيود تشكل عائقا كبيرا أمام التحول التكنولوجي المرجو من قبل وال شك أن هذ

وبذلك  ،ا لتطوير قدراتهاالمشروعات المرخص لها في الدول النامية فهي بمثابة عقبة أمامه

 تؤدي إلى تكريس الطابع االحتكاري لسوق التكنولوجيا.

 قديةلما بعد الفترة الع يا من الطرف المرخص لهثانيا: الشروط المقيدة الستغالل التكنولوج
من قبل المرخص المالك لحق من حقوق مرتبطة بممارسات تعسفية  هذه الشروط       

 الحائز على سرية المعرفة الفنية الذي يمنح القانون حماية لهذه الحقوق.الملكية الصناعية أو 

يوع سرية قوق الملكية الصناعية أو ذبعد انتهاء مدة العقد أو انقضاء ح وتفرض هذه الحقوق

بعد سقوطه في الدومين العام، مباحا للجميع وبذلك تسقط المعرفة، مما يجعل محل العقد 

)ال يستند إلى أساس قانونيالمرخص له واستمراره في أداء هذه األخيرة جميع التزامات 
2
). 

ء العقد يتضمن وقف على شرط مقيد بعد انتهايحرص على النص في العقد  فمالك الترخيص

بعد انتهاء مدة العقد، فبذلك إذا أراد المرخص له أن يواصل استغالل التكنولوجيا محل العقد 

)هذا االستغالل البد من طلب تجديد العقد وفقا لشروط أخرى مقابل أداءات مالية جديدة
3
). 

                                                 

(
1
 .111محمود الكيالني، المرجع السابق، ص /د (

(
2
) J Mousseron, modèle de contrat de licence- commission vie et droit des affaires, 1962, 

P11. 

(
3
 .101محمود الكيالني، المرجع السابق، ص / د (
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 وتتمثل هذه القيود في: 

بعد انتهاء مدته إال بعد لة بمقتضى العقد عدم استخدام المعلومات والمعارف الفنية المنقو -

. إرجاع جميع الوثاق مالك الترخيصالحصول على إذن مسبق على ترخيص صريح من قبل 

، مالك الترخيصانتهاء مدة العقد إلى والمستندات الفنية، التي تجسد تلك المعارف بمجرد 

 حتى بعد انتهاء العقد وانقضاء حقوق الملكية الصناعية.واشتراط الحفاظ على سريتها 
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المطلب الثاني: وظيفة الشروط التقييدية وآثارها على المشروعات االقتصادية للدول 

 .النامية
على  مالك الترخيصالشروط المقيدة التي يفرضها أوضحنا في المطلب السابق        

على  مالك الترخيصي، والتي تهدف إلى احتفاظ في عقد الترخيص الصناعالمرخص له 

 احتكاره ألسواق التكنولوجيا.

ة تبعية، وسوف نتناولها التجارية، ووظيف، الوقائيةوهذه الشروط لها وظائف محددة منها 

بالتفصيل في )الفرع األول(، كما لهذه الشروط آثار على المشروعات المتلقية في مجاالت 

 وف نتناولها في )الفرع الثاني(.االستغالل التكنولوجي، وس

 الفرع األول: وظائف الشروط المقيدة
تحقيقها من وراء فرض  مالك الترخيصالوظائف واألهداف التي يرغب تتنوع وتتعدد        

وقائية وأخرى تجارية والثالثة  وظيفة إذ توجدالشروط المقيدة في عقد الترخيص الصناعي، 

 دة.تبعية وسنتناول كل وظيفة على ح

 للشروط المقيدةأوال: الوظيفة الوقائية 
لى خلق منافس إإن نقل التكنولوجيا من دولة ألخرى ومن مكان آلخر يؤدي بالضرورة        

يغطي أسواق قد تكون جديدة، كما قد تكون أسواقا محلية، أو إقليمية ، لمالك الترخيصجديد 

)مرخص لهأو دولية، ولتفادي تلك المنافسة المحتملة من طرف ال
1
 مالك الترخيص، يلجأ (

ه الشروط التي تحول دون بلوغ المرخص له إلى تلك المرتبة المنافسة، وبذلك إلى فرض هذ

مالك للمشروعات الموردة من قبل  فإن هذه الشروط تساهم في تحقيق وظيفة وقائية

فعادة ما  له القدرة الذاتية على تطوير تلك التكنولوجيا، للمرخص، خاصة إذا كان الترخيص

لى الدول النامية التي تملك بوفرة المواد األولية وأيدي عاملة رفيعة إيكون نقل هذه األخيرة 

 عن انخفاض الضرائب في تلك الدول. ضال ف

 : لمالك الترخيصومن أهم الشروط المقيدة التي تلعب دورا وقائيا 

 يه المرخص له نشاطه.الشروط التي تحدد المجال اإلقليمي أو الجغرافي الذي يمارس ف -

الشروط المتعلقة بعمليات التصدير وحجم اإلنتاج ونوعية هذه المنتجات فهذه الشروط  -

مالك تهدف إلى تقسيم قدرات المرخص له للمنافسة حتى ال يصبح في نفس مستوى 

في  اه من المنافسة يدرج شرطويحمي مشروع هذا األخيرأو أكثر، وحتى يؤمن  الترخيص

                                                 

(
1
 .105السيد أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  /د (
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السماح للطرف المرخص له من إبرام أي اتفاق بشأن التكنولوجيا أو التقنيات محل العقد بعدم 

)لمالك الترخيصالعقد مع مشروعات أخرى منافسة 
1
). 

بحماية سلعه ومشروعه، إما بزيادة المقابل المادي أو اتخاذ  مالك الترخيصكما يقوم  -

 وقائية منها:  إجراءات

ور منتج جديد أو يحد من حركة منتجات * رفض التنازل عن الترخيص ليؤجل ظه

الترخيص  عن ا فعادة ما يتضمن عقد التنازلالمرخص له، كأن يشترط تقييد المبيعات، لذ

 شروطا تحدد كيفية تصريف المنتجات.

بالرقابة على مجال التسويق كأن يشترط عدم دخول منتجات  مالك الترخيص* كما قد يحتفظ 

 المرخص له أسواق معينة.

استعمال وسائل ضغط على المرخص له كالتموين بمواد أولية  لمالك الترخيصيمكن * كما 

معينة أو منع البحث أو التطوير أو إدخال تحسينات أو تجديدات على التكنولوجيا المنقولة أو 

)محل العقد
2
). 

 .ثانيا: الوظيفة التجارية
لى التبعية التجارية فهي إدي في الواقع كل الشروط المقيدة هي ذات طبيعة تجارية، وتؤ       

فالشروط المقيدة للكمية على مشروع المرخص له،  مالك الترخيصتعبر عن سيطرة 

واضحا عن السيطرة التجارية التي ووالنوعية لعملية اإلنتاج والتسويق تعبيرا صريحا 

 على مشروع المرخص له. مالك الترخيصيمارسها 

 مالك الترخيصرط الشراء اإلجباري، حيث يفرض أهم الشروط التي لها طبيعة تجارية: ش و

على المرخص له شراء عناصر المواد األولية والوسيطة وقطع الغيار وغيره منه، بحيث 

بتحديد أسعار هذه المواد، مما يؤدي إلى خلق احتكار فعلي لصالح  مالك الترخيصينفرد 

)مالك الترخيص
3
) . 

مالك الذي يفرضه معايير جودة محددة، لى هذا الشرط نجد شرط احترام إباإلضافة  -

تنويع  منعه منوعلى المرخص له حيث يتيح له مراقبة إنتاج المرخص له،  الترخيص

 وتطوير إنتاجه وإدخال تحسينات تواكب العصر والسوق.

 
                                                 

(
1
 .100نصيرة بوجمعة، المرجع السابق، ص  /د (

(
2
 .100نصيرة بوجمعة، المرجع السابق، ص /د (
(

3
 .190المرجع السابق، ص عيسى،محمد  حسام  /د (



 مفهوم عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية                                  الفصل األول 

 33 

 .وظيفة التبعيةالثالثا: 
والمرخص له عالقة وصاية وتبعية يصعب التخلص  مالك الترخيصط غالبا ما يرب

لسيطرة المرخص من خالل فرض هذه طوال مدة العقد، حيث يخضع الطرف الثاني منها 

)الشروط المقيدة بهدف الحفاظ على صورة المؤسسة وجودة المنتج
1
). 

هدفه األساسي هو عدم تمكين المرخص له من  مالك الترخيصلكن هذا السلوك من طرف 

هذه التكنولوجيا، حتى ال يتمكن التكنولوجيا المنقولة، والعمل على إبقائه مستهلكا فقط ل

)مالك الترخيصالمرخص له من منافسة 
2
، وبهذا فإن المرخص له ال يمكنه على اإلطالق (

 .لمالك الترخيصبناء وتطوير قدراته التكنولوجية الذاتية مما يجعله دائما تابعا 

سات على أن الممار 0111وفي هذا الصدد نشير إلى أن المشرع الجزائري نص في دستور 

منه ، حيث  19الصناعية والتجارية تخضع لمبدأ الحرية المكفولة دستوريا من خالل المادة 

تولد على هذا المبدأ ما يسمى بحرية المبادرة ، أي أن لكل شخص الحق في ممارسة نشاط 

تجاري أو صناعي بالكيفية التي يراها مناسبة ، شريطة احترام القانون المعمول به من أجل 

 سة نزيهة لألفراد .خلق مناف

المؤرخ  21-21أما بالنسبة للتبعية االقتصادية  فقد عرفها المشرع الجزائري في األمر رقم  -

جريدة   0228يوليو  20المؤرخ في  00-28المعدل والمتمم بالقانون 0221يوليو  01في 

 ، والمتعلق بالمنافسة على أنها :11رسمية عدد

د عاقالت رفض دتافيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أر " العالقة التجارية التي ال يكون

بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا" هذه الممارسات 

 لم يذكرها ولم يهتم بمعالجتها. 21-15جديدة ألن األمر رقم

من نفس األمر أنه " يحضر على كل مؤسسة التعسف في  00كما جاء في نص المادة 

ستغالل وضعية التبعية االقتصادية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل ا

ن التعسف في وضعية التبعية االقتصادية يمكن أن تتجسد كما سبق فإومنه  "بقواعد المنافسة

شرحه في عقد الترخيص الصناعي إلمكانية وجود طرف ضعيف وهو الدول النامية ، ومنه 

)لماسة بالمنافسةفإن الممارسات ا
3
هي التي تقوم على وجود وضعية التبعية االقتصادية   (

                                                 

(
1
 .101نصيرة بوجمعة، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 .191عيسى، المرجع السابق، صمحمد  حسام  /د (

(
3
والمقيدة   les ententesعن االتفاقات المحظورة  00-28المعدل بالقانون  21-21من األمر رقم  1نصت المادة  (

 للمنافسة، حيث جاء في نصها ما يلي:

فاقات واالتفاقيات الصريحة أو الضمنية، عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة المنافسة أو اإلخالل بها في "تمنع االت

 سوق ما ".
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ومن جهة أخرى  يمكن تبرير الممارسات المقيدة  ها،وجود شرط التعسف في استغاللو

إذا أثبت المتعامل  ،الجزائري ةللمنافسة في عقد الترخيص الصناعي في قانون المنافس

ص له أنها ناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو االقتصادي والذي هو في هذا العقد المرخ

وفي نفس الوقت إنشاء شبكة توزيعية  ،تنظيمي أو أنه يسعى إلى تحقيق التطور االقتصادي

)أو صناعية أو خدمية فعالة من أجل النهوض باالقتصاد الوطني
1
) . 

 الفرع الثاني: آثار الشروط المقيدة على المشروعات االقتصادية للدول النامية.
 مالك الترخيصووظائفها، وخلصنا إلى أن  المقيدة وبينا في الفرع األول صور الشروط سبق

هذه الشروط احتكار عملية التجديد التكنولوجي على المستوى الدولي يهدف من وراء فرض 

في الحاضر والمستقبل، وهذا النوع من الشروط المقيدة يؤدي إلى آثار ونتائج عكسية لتلك 

لنقل الدول النامية تحقيقها من خالل اللجوء إلى عقود الترخيص الصناعي  النتائج التي تأمل

 هذه اآلثار في أثرين هامين:  تنحصرالتكنولوجيا، و

 * األثر األول: عدم القدرة على اكتساب التمكين التكنولوجي.

 * األثر الثاني: زيادة نفقة التكنولوجيا.

 .وجيأوال: عدم القدرة على اكتساب التمكين التكنول
الدول النامية وحالة التخلف التي تعاني منها، دفع ود االقتصادي التي تعيشها ـكإن حالة الر  

بمعظم الدول النامية إلى إبرام عالقات تعاقدية مع الدول المالكة للتكنولوجيا والحائزة على 

ك مالمن أجل الوصول إلى التمكن التكنولوجي وبنفقة معقولة، غير أن المعارف الفنية، 

لتحقيق هذا األثر والمتمثل في عدم تمكين المرخص له من  يفرض هذه الشروط الترخيص

تجعل  ،الترخيص الصناعي شروطا مقيدةنقل التكنولوجيا نقال حقيقيا من خالل تضمين عقود 

دون منحها القدرة على تطوير التكنولوجيا  الدول النامية مجرد أسواق استهالكية لمنتجاتها

ويقيد حرية المرخص له في تطوير  مالك الترخيصكالشرط الذي يفرضه  والتمكن منها،

)التكنولوجيا أو المعرفة الفنية وإدخال تحسينات عليها
2
). 

ذين بأن يكون له الحق في اختيار العاملين ال مالك الترخيصوكذلك الشرط الذي يفرضه 

مشروعات المرخص يستولون على عملية اإلنتاج بعد تدريبهم، وهم عناصر أساسية في ال

 لها.

                                                 

(
1
 .58، ص0202محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغدادي، الجزائر،  /د (

(
2
 .011إبراهيم قادم، المرجع السابق، ص /د (
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التمكين التكنولوجي هو منح الدول وخالصة القول أن دور هذه الشروط المقيدة في إطار 

دون إنتاجها وهذا ما تهدف إليه  التكنولوجيا استعمالالنامية ومشروعاتها سوى القدرة على 

 .صناعياالدول المتقدمة 

 ثانيا: زيادة نفقة نقل التكنولوجيا
المنقولة، في الوقت والمعارف كبير في زيادة نفقة التكنولوجيا  قيدة بشكلتساهم الشروط الم

فيه طلبات الدول النامية على الحصول على التكنولوجيا والمعارف الفنية بمقابل الذي تتركز 

 جتماعية.حيث تؤدي زيادة هذه النفقات إلى تهديد تنمية هذه الدول االقتصادية واالمعقول، 

وط أو القيود التي ترتب آثار سلبية على المردود المالي لهذه الدول الشرومن أهم هذه  -

 وتساهم في رفع زيادة النفقة التكنولوجيا المنقولة: 

كي يضمن توزيع جغرافي لألسواق  مالك الترخيصالشروط اإلقليمية التي يفرضها  -

 األجنبية التي تخدم مصالحه.

 .الشروط التي تحدد مبيعات اإلنتاج أو حجمها -

بشكل تؤدي إلى زيادة تكاليف نقل التكنولوجيا والمعارف اإلجباري، شروط الشراء  -

)رخطي
1
. من خالل تحمل المرخص له تكاليف مالية مرتفعة مقابل الحصول على عناصر (

 المرخص له التزود من جهة أخرى أو مصدر آخر. مالك الترخيصاإلنتاج، بحيث يمنع 

تكرس الضعف االقتصادي تؤدي إلى نتائج عكسية  ومنه يمكن القول أن هذه الشروط

العجز في موازين مدفوعاتها الناتج عن زيادة كلفة لمشروعات الدول النامية من خالل زيادة 

 المنقولة.اإلنتاج ونفقة التكنولوجيا 

عقد الترخيص الصناعي، تلك لك أنه من بين الشروط المقيدة التي يتميز بها ونشير كذ

المرخص له من إثارة أية منازعة في صحة أو صالحية حقوق الملكية  الشروط التي تمنع

والتي تؤدي إلى تقييد الحرية التعاقدية التي منحها القانون للمرخص الصناعية محل العقد، 

إذا كانت البراءة أو المعرفة محل العقد تشكل عنصرا من عناصر ويزداد األمر خطورة له، 

لقول بصحة العقد المنصب على حقوق غير صحيحة ال يستند فاالخدمة التكنولوجية الشاملة، 

المقيدة تمنع المرخص له من بحث صالحية  على أي أساس قانوني، ومنه فإن الشروط

حرمان المرخص له من ممارسة حق والحقوق المنقولة خاصة حقوق الملكية الصناعية، 

  .يعترف به قانونا وهو معرفة مدى صالحية التكنولوجيا محل العقد

 في: و المتمثلة وفي النهاية يمكن تلخيص اآلثار الناتجة عن الشروط المقيدة 

                                                 

(
1
 .191عيسى، المرجع السابق، ص محمد  حسام  /د (
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 منع المرخص له من اكتساب التكنولوجيا. -0

على الصعيد العالمي بمعنى  لمالك الترخيصزيادة السيطرة واالحتكار التكنولوجي  -0

 احتكار السوق العالمية للتكنولوجيا.

 الصناعية تكنولوجيا.تبعية الدول النامية للدول  -1

تحميل الدول النامية تكاليف وأعباء مالية باهظة مقابل نقل التكنولوجيا، مما يؤثر على  -1

 يؤثر على نمو اقتصادها. وميزان المدفوعات بها 

أغلب التشريعات  اتجهتوفي هذا الصدد ونتيجة لآلثار الخطيرة التي ترتبها هذه الشروط 

من حيث المبدأ إلى منع العديد من هذه الشروط تحت طائلة  الوطنية خاصة الدول النامية

وإجازة بعض الشروط بما البطالن وحظر إدراجها في عقود نقل التكنولوجيا بشكل مباشر، 

يتالءم ومصالحها وتحقيق غاياتها، وقد سعت بعض الدول إلى تحريم هذه الشروط بموجب 

 قوانين المنافسة.

في  21-21ري كما سبق ذكره في قانون المنافسة رقم وهذا ما نص عليه المشرع الجزائ

 .00، والمادة 1نص المادة 
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 .: الجهد الدولي المبذول بخصوص عقد الترخيص الصناعيالمبحث الثالث
إال أن تاريخ  تعد ظاهرة نقل التكنولوجيا ظاهرة حديثة، رغم أنها تعبر وتحاكي القدم، 

اهرة إال في وقت متأخر، خاصة بعد االنعكاسات الحضارات لم يلتفت إلى هذه الظ

المتطورة في واإلفرازات التي خلقتها الثورة الصناعية، وتأكيدا للدور الذي تلعبه التكنولوجيا 

)العديد من المجاالت الصناعية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
1
). 

جيا فبات مطلبا ضروريا خاصة بالنسبة للدول النامية التي أدركت الحاجة لهذه التكنولو

واجب الترسيخ، فحين سعت الدول المتطورة إلى إنتاج المزيد من التكنولوجيا المتطورة 

)وبالتالي التخلص من التكنولوجيا القديمة
2
اله ما قامت به الواليات المتحدة األمريكية ــثم، (

للدول  ببيع ما كانت تحوزه من مخزون فني ونقله 0112 -0152في السنوات ما بين 

حديثة االستقالل، وبذلك تكون قد خلقت أسواقا دولية جديدة تصدر بية والدول النامية واألور

إليها منتجاتها التكنولوجية، وهذا يساهم في تحقيق مزيدا من الربح واحتكار تلك المعارف 

، برزت تعقيدات وضمان عدم منافستها من قبل المشروعات األخرى، وأمام هذا الواقع

نقل التكنولوجيا على المستوى الدولي، وذلك لتضارب العديد من القيم االقتصادية من  لظاهرة

لى إهذا األمر أدى جهة وحاجة الدول النامية لتلك المعارف، مما أدى إلى تغيير المفاهيم، 

يجاد تنظيم قانوني لنقل التكنولوجيا، حيث تولت هيئات دولية إوجود اهتمام دولي من خالل 

لى صيغ نموذجية مقبولة وتقليص الهوة بين الدول المتطورة إهمة الوصول وإقليمية م

وبما أن موضوعنا هو عقد الترخيص الصناعي وهو صورة من صور عقد نقل والنامية، 

التكنولوجيا، فإن الجهود الدولية واإلقليمية المبذولة بخصوص هذا العقد، هي ذاتها المبذولة 

 مطلبينلى إالمبحث نقل هذه األخيرة، وعليه سنقسم هذا بخصوص نقل التكنولوجيا أو عقود 

األول يتناول الجهود الدولية أما الثاني فيتناول الجهود اإلقليمية والوطنية المبذولة بخصوص 

 هذا العقد.

 

 

 

 
                                                 

(
1
 .18وليد عودة الهمشري، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 .018نصيرة سعدي بوجمعة، المرجع السابق، ص /د (
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 األول: الجهود الدولية المطلب
متخلفة إن تعاظم الدور الذي لعبته التكنولوجيا في وجود األمم ونفوذها أدى بالدول ال

الدول الصناعية المتقدمة برغبتها في الحصول على التكنولوجيا المكتسبة صناعيا إلى مطالبة 

من طرف هذه الدول، وبذلك نجد أن العديد من الجهات الدولية واإلقليمية والوطنية المختصة 

ت حيث زخرت الساحة الدولية بعدد هائل من المعاهدالى تحليل وتفعيل ذلك الدور، إقد سعت 

 والمؤثرات والقرارات الخاصة بنقل التكنولوجيا.

 وسنتناول في هذا الصدد المعاهدات واالتفاقيات األكثر أهمية: 

 .لحماية الملكية الصناعية 1791مارس  22: اتفاقية باريس الفرع األول
وتعتبر واحدة من االتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية، إذ تعد هذه األخيرة 

عقود نقل التكنولوجيا، كعقد ترخيص براءة االختراع، وقد طالبت الدول النامية بعض محال ل

لى المبدأ الذي جاءت به وهو ضرورة تقييد أية تسوية جديدة إبتعديل تلك االتفاقية استنادا 

)لمصلحة المعنيين
1
). 

)الناميةقد وضعت في غياب الدول حيث نشير إلى أن اتفاقية باريس 
2
دول  لصالح سيطرة (

وفي وقت كان فيه االختراع مقصورا على الشمال الصناعي على الساحة الدولية من جهة، 

النموذج الفردي حيث يترتب عليه ملكية ذاتية مطلقة، أما اليوم فكل هذه المعطيات تغيرت 

 مما يوجب معه تعديل تلك االتفاقية.

الدولية خاصة في مية تم تسليط الضوء فعال على معوقات التجارة والتن 0118وفي عام 

الدول النامية، وقد أسفرت الجهود الدولية على ظهور العديد من االتفاقيات، وكان منها 

 .0118االتفاقية الدولية للتعرفة الجمركية عام 

 

 

                                                 

(
1
 .05حسام محمد عيسى، المرجع السابق، ص/ د  (

(
2
 0111فبراير  05المؤرخ في  18-11تعد الجزائر من بين الدول النامية المنظمة إلى اتفاقية باريس بموجب األمر رقم  (

المتعلقة  0181مارس  02والمتضمن النضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على اتفاقية باريس المؤرخة في 

  بحماية الملكية الصناعية.

 .05/0/0111، المؤرخ في 01الجريدة الرسمية، عدد  
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بالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة : مساهمة األمم المتحدة الفرع الثاني

ECOSCO  1791عام. 
من المنظمات األساسية في هيئة األمم المتحدة، ويبلغ عدد أعضاءه س يعد هذا المجل

دولة،  01لى: إفريقيا إدولة يتم انتخابها على أساس توزيع جغرافي عادل، وهي تقسم  51

با ودول أخرى ودول، غرب أور 1دول، أوربا الشرقية  02نية أمريكا الالتيدولة،  00آسيا 

ذا المجلس من الدول النامية، يعمل هذا المجلس في ومعظم الدول األعضاء في هدولة  01

 ،المجالين االقتصادي واالجتماعي ويجري دراسات حول المشاكل االقتصادية

)الدولية
1
كار لى أن المجلس هو أول من تقدم بأول مشروع التفاقية دولية ضد احتإونشير (

 المنشآت )على الصعيد الدولي(.

قتصر فقط على مجلسها االقتصادي واالجتماعي، بل غير أن مساهمة األمم المتحدة لم ت

لى ميثاقها ذاته إتعدتها إلى العديد من هيئاتها، أي الهيئات األخرى ذات الصلة، حيث استندت 

من  55والتعليمي )مدعم التعاون الثقافي يوامل التطور والتقدم االقتصادي ولتعزيز ع

 التكنولوجيا مثل: الميثاق(، كما اعتمدت على الهيئات المهتمة بنقل 

 اليونسكو. -

 والتنمية. لإلنشاءالبنك الدولي  -

 يدواليون -

 الويبو -

 كتادناإل -

للتربية والثقافة والعلوم، توجد عدة أنشطة متميزة منظمة األمم المتحدة وهي  اليونسكو: -ب

 العربية، إذ تنهج سياسة عالمية في حقل العلم( وخاصة في المنظمة UNESCOلليونسكو )

تحسين التبادل الدولي للمعلومات التكنولوجية بين الدول األعضاء،  الى والتكنولوجيا تهدف

وتقديم خدمات استشارية لمساعدتهم في صياغة وتطبيق السياسات التكنولوجية بما فيها 

 األطر القانونية.

 

                                                 

(
1
 .11، ص0111الدولية والتمويل الدولي، دار النهضة العربية، عام محمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة /  د (
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(البنك الدولي لإلنشاء والتنمية  -جـ
1

(IBDO:  دز في اتفاقية بريتون ووترتب على توقيع

 the  ( World Bank، إنشاء هذه البنك )البنك الدولي للتعمير والتنمية 0111جويلية  00

international Bank for Reconstruction and development  ويعد هذا البنك ،

أقدم المنظمات الدولية للتنمية عن طريق تمويل المشروعات الضخمة، إذ لعب دورا هاما في 

التي تأثرت من شرور الحرب العالمية الثانية، كما يلعب دورا هاما في اقتصاديات الدول 

وثمانين عدد أعضائه ثالث باقتصاديات الدول النامية، ويقدر الوقت الحاضر فيما يتعلق 

دولة، بالرغم من أن عدد الدول الموقعة على اتفاقية إنشائه خمس وأربعون دولة، ويبلغ عدد 

يساهم على نحو غير مباشر ولة ونشير إلى أن هذا البنك د 098في الوقت الحاضر الدول 

% من 10، قام مثال بتمويل 0195بالفعاليات التكنولوجية من خالل معوناته المالية، ففي عام 

 كتلة مشاريع كل من الهند والبرازيل.

(الويبو -د
2

( (WIPO المنظمة العالمية للملكية الفكرية )The world Intellectual 

 organizationproperty  :  بمقتضى اتفاقية أقرها مؤتمر أنشئت هذه المنظمة

وتخصص هذه المنظمة جزء هاما ويقع مقرها في مدينة جنيف،  0118ستوكهولم في جويلية 

من نشاطها ومواردها للتعاون مع الدول النامية في سبيل التنمية، وأصبحت إحدى الوكاالت 

 .0191المتخصصة لألمم المتحدة في ديسمبر 

والعضوية في هذه المنظمة متاحة لكل دولة عضو في اتحاد باريس أو اتحاد برن، وكذلك 

أو في إحدى منظماتها  ،ألية دولة أخرى من الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة

أو تكون طرفا في النظام األساسي لمحكمة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،المتخصصة

 تدعوها الجمعية العامة لهذه المنظمة لتصبح طرفا في اتفاقية إنشائها. العدل الدولية أو

دولة من  01دولة فضال عن وجود  001، 0189جانفي  20فقد بلغ عدد أعضائها في 

 األعضاء في االتفاقيات التي تديرها ولم تكن قد اكتسبت عضويتها في هذا التاريخ.

عالة في مجال الملكية الفكرية ونقل لويبو أنشطة فوفي المجال التكنولوجي تمارس ا

وإعداد تراخيص  اتللنواحي القانونية لمفاوض ت دليالرالتكنولوجيا عموما، حيث أصد

واتفاقات نقل التكنولوجيا المناسبة الحتياجات الدول النامية، حيث شارك الملكية الصناعية 

 بلدا مختلفا. 19شخصا ووفدا من  11في هذا الدليل 

                                                 

(
1
 .018محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 .020، 022محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ د  (
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الدول النامية أثناء التفاوض مع األطراف الموردة دليل خصيصا لمساعدة وقد أعد هذا ال

في حيازتها العقدية العقبات التي تواجهها الدول النامية للتكنولوجيا، حيث استهدف كذلك 

 من المسائل القانونية الهامة.وغير العقدية للتكنولوجيا مع عدد كبير 

، لتسوية 0111م والوساطة في أكتوبر يمركز الويبو للتحككما أنشأت تلك المنظمة  -

 المتعلقة بالملكية الفكرية وخاصة منازعات عقود التراخيص التكنولوجية الدولية.النزاعات 

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.  UNIDO(1)اليونيدو -و
تحت ضغط الدول النامية، وتلعب هذه المنظمة دور  0115عام أنشئت هذه المنظمة 

للتكنولوجيا إلى تلك الدول إما بشكل مباشر بواسطة فنييها المتخصصين كما في تقديم  المورد

أو على نحو غير مباشر عن طريق التعاقد مع دراسات الجدوى الفنية والمساعدة التقنية 

المشروعات الخاصة المصدرة للتكنولوجيا في الدول الصناعية ولكن لحساب الدول النامية 

 ط العقد على نحو مرض لتلك الدول.ا ويحددون شروخبراؤهبحيث يتفاوض 

والمتأمل لهذه المنظمة يبدو وللمرة األولى أنها جاءت لخدمة الدول النامية على نحو صادق 

)وأمين إال أن الواقع أثبت تحيزها للدول الصناعية
2
). 

 ومن أهم األنشطة التي قامت بها اليونيدو: 

نة من عقود نقل التكنولوجيا لمساعدة الدول النامية ( عي82إعداد خالصة وافية لثمانين )* 

 في االقتناء التكنولوجي.

مدونة لقواعد السلوك في مجال سلطة التكنولوجيا وتشكيل * الموافقة على وضع مشروع 

 النامية في تطبيقها.فريق استشاري لمساعدة الدول 

 * إعداد معايير إضافية لدليل مفاوضات نقل التكنولوجيا.

 دها على ضرورة تقديم المساعدة للدول النامية في صياغة السياسة التكنولوجية العامة.* تأكي

 كالمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا العالمية. 0111* إنشاء عدة مراكز هامة سنة 

أعضاء األمم المتحدة زيادة الى استقالل معظم الدول النامية في سنوات الستينات  أدىلقد  -هـ

زيادة تأثير الدول النامية، هذا األمر لفت االنتباه إلى خطورة الهفوة التكنولوجية لى امما أدى 

ما بين الدول المتقدمة والنامية مما دفع بالجمعية العامة إلى االهتمام بتسهيل نقل التكنولوجيا 

وبناء على طلب برازيلي سنة ،حيث أدرج هذا الموضوع في جدول أعمالها ألول مرة 

                                                 

(
1
 .01حسام محمد عيسى، المرجع السابق، ص/ د  (

 .12وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص/ د     

(
2
  .020محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص د/(
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طالبت فيه بإجراء دراسة حول ، 0110ديسمبر  01في  0901قرار رقم بموجب ال 0110

على اقتصاديات الدول النامية، ويعد هذا القرار من أهم الخطوات آثار براءات االختراع 

األولى في اتجاه تنظيم عملية انتقال التكنولوجيا عبر الحدود الدولية وذلك لتمتعه بالشرعية 

)الدولية
1
). 

 فقد وجهت إليه انتقادات هامة كان منها: لقرار ورغم أهمية هذا ا

قصر مفهوم التكنولوجيا على براءات االختراع فقط، في حين هذه األخيرة ما  -

 هي إال محل من جملة أمور أخرى تمثل التكنولوجيا.

االكتفاء بإقرار أهمية التكنولوجيا في التنمية دون طرح واضح وصريح  -

 .للمطلب التكنولوجي للدول النامية

وهو أول تجمع للدول النامية، حيث سعت إلنشاء  0110كما انعقد مؤتمر القاهرة سنة  -ي

متخصص بقضايا التنمية في إطار األمم المتحدة فكان قرار األمم المتحدة في جهاز 

 (. UNCTADبعقد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية اإلنكتاد ) 28/00/0110

ألمم المتحدة بشأن تطبيق التكنولوجيا لصالح الدول النامية ، انعقد مؤتمر ا0111وفي عام 

فتحول األمر من مجرد اإلقرار بأهمية التكنولوجيا إلى مطلب بالمعنى الحقيقي للكلمة له 

 مضمونه وأبعاده.

تسهيل وتسيير عملية نقل في ومن خالل المطالب التي تقدمت بها الدول النامية والمتمثلة 

بتشكيل لجنة استشارية دورها تطبيق ام المجلس االقتصادي واالجتماعي التكنولوجيا إليها، ق

العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية وهذا تنفيذا لمطالب الدول النامية خالل مؤتمر جنيف 

تشريع  وضعبأنه  قام  0111اد في ت، وكان من نتائج انعقاد مؤتمر األمم المتحدة األنك0111

 مع احتياجات الدول المتخلفة صناعيا. يتفق خاص بنقل التكنولوجيا

الدولي لحماية الملكية الفكرية بصياغة قانونا نموذجيا لحماية قام االتحاد  0115وفي عام  -

انتهت بوضع ختراعات في الدول النامية، كما شكلت الحقا داخل الويبو لجنة دائمة إلا

دول النامية إلبداء الرأي ثم أحيل على المشروع نهائي لقانون جديد لحماية االختراعات 

)فيه
2
  .0199وهذا سنة  (

وافقت الجمعية على وضع خطة عمل دولية ألجل تطبيق العلم  0119وفي عام  -

األمم مؤتمر والتكنولوجيا في التنمية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع األعمال التحضيرية لعقد

باسم  01/02/0192في  0101/05حيث تم إصدار قرار بشأنها رقم المتحدة الثاني للتنمية، 

                                                 

(
1
 .52وليد عودة الهمشري، المرجع السابق، ص/ د  (

(
2
 .110نصيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص /د (
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، وتم تحديد المحاور السياسية العلمية والتكنولوجية للعقد >>اإلستراتيجية الدولية للتنمية<<

)المذكور
1
). 

 0190المتخذ في سنتياغو بشيلي  11/1األمم المتحدة )اإلنكتاد( في قراره ر مؤتمر ب  ــكما ع

لي كمشروع أو مسودة تقنين تحكم قواعد دوعلى ضرورة دراسة إمكانية تنظيم للمرة األولى 

)السلوك في مجال نقل التكنولوجيا
2
). 

وفي السنوات األخيرة أصبح المطلب التكنولوجي للدول النامية أكثر وضوحا ودقة وذلك  -

التكنولوجيا ونقلها من الشمال إلى الجنوب موضوع اهتمام المنظمة الدولية منذ أن أصبحت 

 لألمم المتحدة لوثيقتي:د إقرار الجمعية العامة وأجهزتها المختلفة، بمجر

 * إعالن بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد. 

 برنامج عمل من أجل إقامة هذا النظام.*  

، وقد كان 0191أفريل السادسة )دورة غير عادية( المنعقدة في وذلك خالل الدورة الخاصة 

، إذ تبنت الجمعية 0191لجزائر عام بابطلب من دول عدم االنحياز في مؤتمرها المنعقد 

 العامة لألمم المتحدة هذه الفكرة وأصدرت قراريها: 

 إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.( الخاص بإعالن S-VI) 1020القرار رقم *  

 ( الخاص ببرنامج عمل من أجل إقامة ذلك النظام.S-VI) 1020* القرار رقم  

ل كافة الجهود لصياغة تقنين دولي للسلوك في وقد جاء هذا النظام يحث على العمل وبذ

 مجال نقل التكنولوجيا.

صدر >>ميثاق الحقوق والواجبات االقتصادية للدول<<، بقرار  00/00/0191وفي  -

ذو صيغة دقيقة ، حيث أصبح المطلب لتكنولوجي للدول النامية 1080العامة رقم الجمعية 

)منه 01وواضحة، خاصة م
3
). 

اإلنكتاد في دورته الرابعة المنعقدة في نيروبي بكينيا بتقديم قام  0191مايو  21وفي  -

تم تشكيل  0198 -0191الدولي في مجال نقل التكنولوجيا، وفي مشروع تقنين السلوك 

 مجموعة من الخبراء لصياغة هذا التقنين.

                                                 

(
1
 ، دراسة فيأنس السيد عطية سليمان، الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والمشروعات التابعة لهاد / (

 .10، ص0111اإلطار القانوني للنظام التكنولوجي الدولي السائد، دار النهضة العربية، القاهرة، عام 

(
2
 .05حسام محمد عيسى، المرجع السابق، ص /د (

(
3
نصت المادة على أن لكل دولة الحق في امتالك جزء من التقدم واالبتكار العلمي والتكنولوجي لتعجيل التنمية  (

 جتماعية فيها.االقتصادية واال
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المتحدة األمم  ت، كما عقد29/25/0191وعقد اإلنكتاد دورته الخامسة في مانيال )الفلبين(  -

مؤتمرها للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية في فينا بالنمسا طبقا لقرار الهيئة العامة رقم 

دولة عربية، انتهى المؤتمر بإصدار  00دولة منها  010، شارك فيه 0191عام  11/010

ضمان وصول التكنولوجيا للدول النامية بدون شروط برنامج عمل يؤكد على ضرورة 

والتدابير التي من شانها دعم القدرات العلمية والتكنولوجية لهذه الدول لوسائل واتخاذ كافة ا

)كسبيل مؤكد لتضييق الفجوة التكنولوجية القائمة بينها وبين الدول المتقدمة
1
). 

أصدرت الجمعية العامة قرار بإنشاء >>لجنة حكومية دولية لتسخير العلم وبناء عليه 

 .والتكنولوجيا ألغراض التنمية<<

مجموعة المبادئ والقواعد أصدرت الجمعية العامة وثيقة هامة بعنوان >> 0182وفي عام  -

 .<<العادلة المتفق عليها كافة األطراف لضبط الممارسات التقييدية لألعمال

 0189تابع اإلنكتاد انعقاده، فعقد دورته السادسة في بلغراد، وفي  0181جوان  00وفي  -

هو ة، ولعل أهم ما يمكن أن تتوقف عنده من جهود األمم المتحدة له آخر دورفي جنيف كانت 

للسلوك في نقل التكنولوجيا<<، والذي يعد من أهم الوثائق الدولية >>مشروع التقنين الدولي 

 Draft international code of conduct on the transfer ofفي المجال التكنولوجي 

technology للدول النامية تهتدي به لخلق تشريعاتها الخاصة دليل أو مرشد ، فهو بمثابة

بنقل التكنولوجيا، كما فعل المشرع المصري حين صياغته لمشروع قانون نقل التكنولوجيا 

ظل مجرد مشروع ال يتمتع بصفة وقانون التجارة الجديد، غير أن هذا التقنين الدولي 

امية كانت قائمة على مجموعة من االلتزام، ألن أوجه االختالف ما بين الدول المتقدمة والن

 النقاط التي تعد من صلب التقنين، منها الخالف: 

 على نطاق تطبيقه، وعلى تحديد الشروط المقيدة الواردة في عقود نقل التكنولوجيا. -

 وعلى تحديد وتعريف المسؤوليات وااللتزامات. -

 والقانون الواجب التطبيق. -

انت عدة جهود تنموية تمت عبر جولة األرجواي، تم ، ك0111إلى غاية  0181وفي عام  -

عة من االتفاقيات لتحرير التجارة، كما أسفرت عن إنشاء من خاللها التوقيع على مجمو

)، عام WTO(Organization world- trade)منظمة التجارة العالمية 
2
، وتم 0111(

 دولة. 000التوقيع رسميا في مراكش بالمغرب من قبل 

                                                 

(
1
 .022انس السيد عطية سليمان، المرجع السابق، ص /د (
(

2
 .91محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ د  (
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فاقيات الجات تمت مواجهة بين الدول المتقدمة والدول النامية إذ أصرت وفي أعقاب ات

األولى على إدراج موضوع الملكية الفكرية ضمن موضوعات تحرير التجارة الدولية لتأمين 

 ولوجيا من قبل مشروعاتها المالكة.النقل الحقيقي للتكن
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 الثاني: الجهود اإلقليمية والوطنية المطلب

 الجهود اإلقليمية الفرع األول:
 لى مجموعة أهداف منها: اتسعى هذه الجهود اإلقليمية 

تنفيذ القواعد والمعايير التي طرحتها الجهود الدولية كمبادئ التقنين الدولي للسلوك وخلق  -

مما يصعب تناولها أو تفصيلها على النطاق الدولي معايير وقواعد مالئمة للظروف اإلقليمية 

 لى دمج األموال والخبرات.اضافة باإل

 ويمكن تقسيم هذه الجهود اإلقليمية حسب المجموعات التالية: 

 على صعيد دول أوربا الشرقية )سابقا( -1
لى إإذ يهدف ،االقتصادية التعاونية المتبادلة )الكوميكون( أنشأ ما يعرف بمجلس المساعدة 

الوثائق التقنية، وأهم الدول المنظمة هي تبادل أعضائه من خالل  بينتشجيع التعاون التقني 

من ألمانيا االتحادية، تشيكوسلوفاكيا، المجر، بلغاريا، رومانيا، بوليفيا، حيث قامت هذه الدول 

، ما يعرف >>بمبدأ 0111خالل المنظمة التي شكلتها في العام األول من ميالدها 

أو ،راع والترخيص باستغاللها صوفيا<<، الذي يستلزم التخلي أو التنازل عن براءات االخت

األسرار الصناعية أو المعلومات الفنية والوثائق المتعلقة فيما بين مجموع الدول األعضاء 

 بدون مقابل.

 على صعيد الدول اإلفريقية -2
لوضع تشريع موحد لحماية كافة قامت بعض الدول بإبرام اتفاق  01/00/0110في 

جمهورية وسط عضاء والمتمثلة في الكاميرون، حقوق الملكية الصناعية في الدول األ

أفريقيا، الكونغو، ساحل العاج، الداهومي، الجابون، فولتا العليا موريتانيا، النيجر، السنغال، 

)تشاد، التوجو، مدغشقر
1
). 

 على صعيد دول أمريكا الالتينية -1
كولومبيا،  تم توقيع ميثاق األندين، وتتمثل هذه الدول في بوليفيا، تشيلي، البيرو،

فنزويال، فقد كان هذا الميثاق حافزا لصدور قوانين أخرى في بعض الدول كالمكسيك 

 واألرجنتين والبرازيل والفلبين.

                                                 

(
1
 .08محمد الكيالني، المرجع السابق، ص/ د  (
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 رأسومن أهم بنوده: إلغاء الرسوم الجمركية بين هذه الدول وتأميم الشركات التي يساهم فيها 

 الجنسيات في دول الميثاق. المال األجنبي، وتحديد قواعد تسير عليها الشركات متعددة

موضوع الملكية الفكرية من مفاوضات بينما أكدت الدول النامية على ضرورة استبعاد 

لى حقوق الملكية الفكرية من منظور تجاري محض وهذا إاللجان، وبعد ذلك تم النظر 

 08/20/0115في ( والتي أصبحت سارية المفعول TRIPSبالتوقيع على اتفاقية التريبس )

( باعتبارها WTOن إلغاء لما يسبقها من اتفاقيات، وبذلك تم التنسيق بين منظمة )دو

( كونها المسؤولة عن اتفاقيات الملكية الفكرية WIPOالمشرفة على اتفاقية التريبس، وبين )

 .0115ديسمبر  00من أجل عقد اتفاق بينهما في 

آلثار السلبية آلليات نقل قدم اإلنكتاد تقاريرا هامة تتعلق بتجنب ا 0111وفي عام  -

وفي هذه الفترة تطرقت األمم المتحدة إلى آليات نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، 

 التكنولوجيا ألغراض عسكرية.

لألمم المتحدة على ضرورة تنظيم المسائل التأكيد في أحد تقارير األمين العام  تم كما -

و عاجل ومنصف، وبناء على ذلك أنشئت اللجنة القانونية المتعلقة بنقل التكنولوجيا على نح

لكترونية لنشر التكنولوجيا إالمعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، شبكة 

لى إنشاء إفضل القنوات النتقالها بما فيها القنوات العقدية، باإلضافة أوآليات تقييمها واختيار 

أهم ما جاء به الميثاق  01ان القرار رقم شبكة خاصة لخدمة بلدان الجنوب تكنولوجيا، فك

منه إحالة عقود استيراد التكنولوجيا األجنبية إلى هيئة متخصصة  08حيث أوجبت المادة 

 لتقييم مدى ما ستساهم به تلك التكنولوجيا في التنمية االقتصادية.

 .على صعيد الدول األفريقية الناطقة باإلنجليزية -4
ول بمحاوالت تطوير تشريعاتها خاصة تلك المتعلقة ، بدأت هذه الد0191في عام 

وقد  بحقوق الملكية الصناعية، ومساعدة الدول األعضاء الكتساب وتطوير التكنولوجيا.

لصناعية للدول األفريقية الناطقة انتهت جهود هذه الدول إلى نشأة منظمة الملكية ا

 باإلنجليزية.

 .على صعيد الدول العربية -9
م عقد الملتقى العربي األول للملكية الصناعية في القاهرة تم من ت 21/20/0111في 

خالله إنشاء مكتب عربي مشترك لحقوق الملكية الفكرية، وتكررت تلك التوصيات حتى 

 .0190بغداد لنقل التكنولوجيا مؤتمر 
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لتبادل المعلومات لعل أهم ما قامت به الدول العربية حديثا هو إنشاء منظومة عربية 

تمكنت من إعداد جملة من  إذ،0115مشروعها للمنافسة عام  توجية حيث أدرجالتكنول

األدلة دراسات الجدوى الفنية بالتعاون مع المؤسسات المختصة، كما قامت بترجمة بعض 

 والمواصفات الدولية وتعميمها على الدول العربية.

ل العقود الدولية كان كذلك من بين الجهود العربية، ندوة مشتركة في مملكة البحرين حوو

التعاون الخليجي ومسألة نقل التكنولوجيا، قام بتنظيمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس 

)0220سبتمبر  12بمشاركة االتحاد الدولي للمحامين بباريس وذلك بتاريخ 
1
). 

وإضافة إلى هذه الجهود اإلقليمية في المجال التكنولوجي، توجد جهود ثنائية بين طرفين  -

بطهما عالقات جيدة بحيث يتكاتفان عبر اتفاقيات من أجل تسهيل التبادل التكنولوجي تر

بينهما، ومثالها اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي بين اليابان والدول النامية مثل اندونيسيا 

 والهند والبرازيل.

 : الجهود الوطنيةالفرع الثاني
تشريعات ناظمة لنقل ها إلى المبادرة بإصدار قامت العديد من الدول وخاصة النامية من -

التكنولوجيا، وقد صاحب الحماس إصدار هذه التشريعات من أجل سد الفراغ التشريعي على 

الدول المستوى الدولي، وافتقار وجود اتفاقيات دولية في هذا الشأن ترقى لمستوى طموح 

وخالفات جذرية من  النامية من جانب، وما صاحب مشروع مدونة السلوك من مماطالت

جانب آخر، ونجد في هذا اإلطار التشريعات التي أصدرتها كل من الهند، البرازيل المكسيك 

درة إلى إصدار تشريعات والذي شجع الدول النامية على المباالفلبين، البيرو، األرجنتين، 

يعاتها تقنين للسلوك الذي لم يصنع قيودا على حرية الدول عند سن تشرالداخلية هو ذات 

 الوطنية بشأن نقل التكنولوجيا.

أما على مستوى الدول العربية فنجد أن المشرع المصري قد أعطى موضوع نقل  -

التكنولوجيا أهمية ومساحة مقبولة، والشك في أن الدور في تطور التشريع يعود الفضل فيه 

نقل التكنولوجيا من خالل االهتمام بموضوع  إلى الجهود التي بذلها فقهاء القانون المصري

والتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المشروعات المصرية المستوردة للتكنولوجيا، ففي 

الثمانينات وضعت أكاديمية البحث العلمي مشروع قانون ينظم نقل التكنولوجيا يتكون من 

األحكام التمهيدية، تسجيل العقود سبعة فصول تتناول العديد من المسائل الهامة منها: 

                                                 

(
1
) http://www.alwatan.com/graphics/2002/309/heads/el htm. 
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كيفية تسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق، واإلجراءات واالختصاصات ضمانات،وال

 واألحكام الختامية.

، وقد ضمنه فحوصا خاصة 0119كما أعد المشرع المصري مشروع قانون التجارة سنة  -

، الذي احتوى 0111لسنة  09بنقل التكنولوجيا، وأخيرا أصدر قانون التجارة الجديد رقم 

وال شك في أن هذا  89إلى  90ل خاص بعنوان نقل التكنولوجيا وذلك من المواد على فص

 التشريع يعد خطوة إيجابية في طريق تنظيم نقل التكنولوجيا.

إلى جانب هذا قام المشرع األردني بإجراء تعديالت تشريعية واستحدث تشريعات جديدة  -

الملكية الصناعية والتجارية بما  تغطي حقوق الملكية الفكرية كافة والتي من ضمنها حقوق

يبس ومنظمة التجارة العالمية، إال أنه لم يول مسألة نقل التكنولوجيا يتفق وأحكام اتفاقية تر

وما تثيره من منازعات وأهمية اقتصادية واستثمارية، اهتماما تشريعيا واسعا وتفصيليا على 

من قانون المنافسة غير  21ة المشرع المصري، مكتفيا بذكر مادة واحدة وهي المادغرار 

 المشروعة واألسرار التجارية.

، حيث استحدث تشريعات جديدة لتغطي حقوق الملكية ينفس األمر بالنسبة للمشرع الجزائر

بس ومنظمة يالفكرية ومنها حقوق الملكية الصناعية والتجارية بما يتفق وأحكام اتفاقية تر

رع األردني لم يعط موضوع نقل التكنولوجيا وما التجارة العالمية، غير أنه مثله مثل المش

 يثيره من مسائل أهمية.
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 الفصل الثاني: العناصر المميزة لعقد الترخيص الصناعي
كما سبق ذكره، عقد الترخيص الصناعي هو صورة من صور عقود نقل التكنولوجيا 

لى النمو، حيث أن هذه األخيرة تعتبر إالتي تبرم بين الدول المتقدمة والدول التي في طريقها 

معرفة الفنية تتطلب من المورد تقديم لى ذلك فإن الإدوال متلقية للتكنولوجيا، باإلضافة 

المساعدة الفنية والخدمات الالزمة والضرورية لالستفادة من التقنية التكنولوجية المنقولة 

 على الوجه األكمل.

ومن جهة أخرى إذا أردنا أن نبحث عن نقل التكنولوجيا عن طريق عقود الترخيص 

ءات االختراع والمعرفة الفنية، أما إذا الصناعي، فيتعين أن يقتصر محل هذه العقود على برا

كان هناك نقل للعالمة التجارية أو خالفها فيكون نقلها تابعا للبراءة أو المعرفة ضمن عقد 

الترخيص، أما إذا كان نقلها منفردا أي دون ارتباطها ببراءة أو بمعرفة فال يعتبر نقال 

 للتكنولوجيا.

مالك : >>هو ذلك االتفاق الذي يضع بموجبه وبالرجوع إلى تعريف عقد الترخيص الصناعي

تحت تصرف المرخص له حقا من حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المعرفة  الترخيص

مقابل تعويض دوري بهدف االستغالل  ،وذلك من خالل مدة معينة وفقا لشروط وقيود محددة

)<<لفي مجال اإلنتاج، كما لو كان مانح الترخيص نفسه هو القائم باالستغال
1
). 

من خالل التعريف نستنتج أن محل هذا العقد ينصب إما على المعرفة الفنية أو براءة 

اختراع، أو حقوق الملكية الصناعية )العالمة واالسم التجاريين( بحيث يكون نقلها تابعا 

 للبراءة أو المعرفة الفنية ضمن عقد الترخيص الصناعي.

العناصر المميزة لعقد الترخيص الصناعي  وعليه خصصنا ثالث مباحث نتناول فيها أهم

 وهي كالتالي: 

 المبحث األول: مفهوم المعرفة الفنية والمساعدة الفنية كمحل لعقد الترخيص الصناعي.

 حل لعقد الترخيص الصناعي.كمبراءة االختراع  مفهومالمبحث الثاني:

 محل عقد الترخيص الصناعي.استغالل  مراحل المبحث الثالث: 

 

 

 

                                                 

)
1
( D Chavanne (A) et Burst (JJ). Op, cit, P120. 
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 .ث األول: مفهوم المعرفة الفنية والمساعدة الفنية كمحل لعقد الترخيص الصناعيالمبح
تعتبر المعرفة الفنية من أهم ركائز عقد الترخيص الصناعي ، فبدونها يصبح العقد 

وهذا  ،ا من محتواه وبالتالي ينسحب عليه التكييف القانوني بعقد ترخيص صناعيفارغ

 اآلتية وبدونها ال يصح العقد وهي :الثالثة  لشروط األخير يجب أن يتضمن على األقل ا

 . نقل المعرفة الفنية الخاصة بمالك الترخيص إلى المرخص له 

 .قيام مالك الترخيص بتقديم مساعدات فنية إلى المرخص له 

 ويل المرخص له من استخدام العالمة واالسم التجاريين لمالك الترخيص.خت 

له ساعدة التقنية في أن نقل هاتين األخيرتين يتيح للمرخص وتكمن أهمية المعرفة الفنية والم

 من اإلطالع على الطرق التجارية التي أدت إلى نجاح مالك الترخيص.

ا محل عقد مفي هذا المبحث مفهوم المعرفة الفنية والمساعدة التقنية باعتبارهنتناول  وعليه

 التالي :وفقا للتقسيم  بالنسبة للمرخص له، ماا وأهميتهمالترخيص، من خالل تعريفه

 ب األول: تعريف المعرفة الفنية وشروط قبولها .ـالمطل        

 يمها دالمطلب الثاني : تعريف المساعدة الفنية ومراحل تق        
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 المطلب األول: تعريف المعرفة الفنية وشروط قبولها
ليوم واحدا من أهم أصبحت تشكل ا Know- Howليس من شك أن المعرفة الفنية 

عناصر األصول التكنولوجية أو رأس المال التكنولوجي للمشروعات الكبرى، كما أصبحت 

)تمثل المحور الرئيسي لعمليات نقل التكنولوجيا على المستوى الدولي
1
). 

وحتى في الحاالت التي يلجأ فيها مالكو التكنولوجيا لحمايتها وفقا لنظام براءات االختراع 

ر أن تقتصر عمليات النقل الدولي للتكنولوجيا على مجرد الترخيص باستغالل هذه فمن الناد

البراءات، إذ غالبا ما تكون المعلومات المتضمنة في البراءة غير كافية بذاتها لالستغالل 

األمثل للتكنولوجيا من الناحية االقتصادية أو الفنية، بحيث يقتضي مثل هذا االستغالل 

علومات والخبرات التي تحتفظ بها المشروعات بشكل سري، أو التي الحصول على تلك الم

)تشكل في مجموعها ما يعرف باسم المعرفة الفنية
2
). 

لى تعريف المعرفة الفنية وبيان ماهيتها )الفرع األول(، إوسوف نتعرض بشيء من التفصيل 

 وإلى شروط قبولها )الفرع الثاني(.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
 .111حسام محمد عيسى، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 111حسام محمد عيسى، المرجع السابق ،ص /د (
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 فة الفنية وتحديد مضمونهاالفرع األول: تعريف المعر 
 اصطالح المعرفة الفنية هو ترجمة للمصطلح اإلنجليزي 

The Know How to do it = Know How                        

، وقد ظهر هذا المصطلح ألول مرة في الواليات المتحدة تفعل معناها الحرفي، معرفة كيف

ة بالملكية الصناعية بأمريكا ضمن مجموعة المصطلحات الخاص 1111األمريكية عام 

)ودرج الكتاب األمريكيون على استخدامه منذ ذلك الحين
1
). 

 وتقابل هذه العبارة باللغة الفرنسية: 

Comment s’y prendre, D’avoir le chic de faire quelque chose 

 Savoir- Faireأو  Le fait de savoir أو باختصار: 

)مصطلح التكنولوجيا كمفردات للمعرفة الفنية هذا وقد درج البعض على استخدام
2
، ولكن (

مصطلح التكنولوجيا يتسم بالعمومية، حيث يشتمل في مضمونه كأحد عناصره المعرفة 

الفنية، بينما توجد إلى جانب ذلك عناصر أخرى تقع تحت مظلة هذا المصطلح مثل براءات 

 االختراع والتي تختلف عن المعرفة كما سيلي شرحه.

هة أخرى فإن مفهوم المعرفة الفنية لم يستقر في الفقه القانوني حتى اآلن، ومظهر ذلك ومن ج

هو تعدد التعريفات القانونية في الفقه والقضاء المقارنين، إذ ال يزال هناك خلط بين مفهوم 

 المعرفة الفنية والمفاهيم األخرى مثل األسرار التجارية أو الصناعية.

باإلضافة ات في كل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية وسنتطرق لبعض هذه التعريف

 لى تعريف بعض الجهات والمنظمات الدولية.إ

 أوال: فرنسا

 فقها. -1
أنها عبارة عن: >>أسلوب من الصناعة، له  Roubierمن حيث الفقه فيرى األستاذ 

 أهمية تجارية يضعها رجال الصناعة ويحتفظون بسريتها عن منافسيهم الذين ال

)يعرفونها<<
3
). 

                                                 

(
1
 .111يوسف عبد الهادي األكيابي، المرجع السابق، ص /د (
(

2
 .4محسن شفيق، المرجع السابق، ص /د (

(
3
 .11، ص1111ماجد عمار، عقد االمتياز التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  /د (
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 Mousseron etاعتمد على التعريف الذي توصل إليه األستاذان  le loupأما األستاذ 

Febre :بحيث عرفا المعرفة الفنية بأنها 

>>معرفة تطبيقية قابلة لالنتقال غير منتشرة عند عامة الناس، وغير محمية بشهادة براءة 

 .ترخيص، وتعطي للذي يتمكن منها ميزة تنافسية<<

 .القضاء -2
فيما يخص األحكام التي عالجت المعرفة الفنية فهي قليلة جدا مقارنة مع الفقه، ذلك أن 

المحاكم لم تعرض عليها قضايا كثيرة نظرا لتفضيل األطراف اللجوء إلى التحكيم لحل 

 منازعاتهم ومن بين األمثلة القليلة نجد: 

: استخدمت عبارة 1111مارس  11تاريخ  Douarالحكم الصادر لمحكمة استئناف  -

Know How  األمريكية ذاتها في معنى تقنين التطبيق والتشغيلTechnique 

d’application et de mise en œuvre ،  وجاء هذا الحكم معبرا عن المضمون الحقيقي

)للمعرفة
1
).   

ي : يشير إلى المعارف التي تأت1114أفريل  12الصادر في  Aix Provenceحكم محكمة  -

نتيجة لبحوث منهجية، نظرا الحتوائها على التقنية بعناصر جديدة، وهذا الحكم يؤكد المدلول 

)المنهجي للفظ 
2

 )Know How. 

 وقد استقر القضاء الفرنسي على التعريف التالي للمعرفة الفنية: 

>>مجموعة معارف فنية أو تكتيكية، سرية تتعلق بتطبيق إجراء أو مرحلة صناعية، بحيث 

ن هذه المعلومات مستخلصة من الفن أو التكتيك الصناعي المطلق، بل يجب أن تحتوي تكو

 على مجموعة خصائص مستخدمة وجديدة ذات أصالة مستقلة عن سابقتها<<.

 

 

 

 
                                                 

(
1
. بين مشروع التقنين الدولي ومشروع القانون المصري، المكتب Know Howسعيد يحي، تنظيم المعرفة الفنية  /د (

 1، ص1111/1111المصري، طبعة 

)
2
( Fronçois Magnin, Know How et propriété industrielle, librairies techniques, paris, 1974, 

P30. 
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 ثانيا: الواليات المتحدة األمريكية
 نذكر منها على سبيل المثال:. Know Howتعددت التعريفات في مسقط رأس فكرة 

تعني االختراعات والطرق  Know Howأن  Bangd and Gredاذان ويرى األست

الصناعية والتركيبات والرسوم غير المبرأة أو غير قابلة ألن تبرأ، وكذا الخبرات الفنية 

)المكتسبة والمهارات الفنية التي ال تنتقل إال عن طريق تقديم خدمات شخصية
1
)    . 

معلومات فنية البد  Know Howمضمون  ، أنه لكي يعتبرMac Dounald  ويرى األستاذ

أن تتوفر صفتان: أن تكون سرية وأن توفر لحائزه مزايا تميزه عن منافسيه الذين 

)تجاهلونها
2
). 

فتها األستاذة ر  أن الفقه المصري، جعل المعرفة الفنية محل لعقود نقل التكنولوجيا، فقد ع

 الدكتورة سميحة مصطفى القليوبي بأنها: 

علمي لألبحاث العلمية والوسيلة للحصول على أفضل التطبيقات لهذه >>التطبيق ال

)األبحاث<<
3
). 

مفهوم المعرفة الفنية أعم من مفهوم األسرار الصناعية، ذلك  ويرى األستاذ حسام عيسى، أن  

الطرق الصناعية، أما المعرفة الفنية تشمل أيضا المهارات  الاأن هذه األخيرة ال تشمل 

ة ولو كانت التجارب فاشلة كما تشمل المعارف التنظيمية والتسويقية والخبرات المكتسب

ويندرج تحت هذا المصطلح كل االختراعات والطرق والوصفات والتصميمات، سواء 

حصلت على براءة االختراع أم ال، باإلضافة إلى مهارات وخبرات فنية التي تنقل عن طريق 

)خدمات شخصية
4
). 

يمكن أن نستخلص تعريفا شامال، ونفضل التعريفين اللذان  ومن خالل ما سبق من تعريفات

، فيرى األول أن المعرفة الفنية هي: Mousseron et PH. Bessiesجاء بهما األستاذان 

الوسائل والطرق التجارية والفنية السرية التي يتبعها المانح في القيام بنشاطه، والذي يكون 

 وحققت نجاحا في مجال منافسة المشروعات المماثلة.نتيجة لممارستها لمدة طويلة،  تقنهاقد أ

 فت محكمة ميريالنا األمريكية المعرفة بأنها:وقد عر  

                                                 

)
1
(  Bang & gred, Know How, journal of research and education 9B, 1960, p130. 

(
2
ن اإلسالمية، طبعة يالحس (، الطبعة األولى، مطبعةFranchisingفايز نعيم رضوان، عقد الترخيص التجاري ) /د (

 .11، ص1111

(
3
 .114، ص411سميحة مصطفى القليوبي، عقود نقل التكنولوجيا، مجلة مصر المعاصرة، العدد  /د (

(
4
، 1111ياسر سيد الحديدي، النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عين شمس، طبعة  /د (

 .12ص
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 تجربة>>تلك المعارف التي ال يمكن وصفها بدقة، والتي تتراكم نتيجة الممارسة وال 

 والخطأ، فهي تعطي من يكتسبها القدرة على إنتاج األشياء بصورة لم يكن يستطيع بدونها أن

)ينتجها بنفس الدرجة من الدقة واإلتقان الضروريين للنجاح التجاري<<
1
). 

هذه الوسائل والطرق تستعمل إما إلنتاج سلعة معينة عن طريق استغالل براءة اختراع ومنه ف

أو رسوم أو نماذج صناعية، أو لتوزيع منتجات معينة تحمل عالمة تجارية مشهورة أو تقديم 

)خدمة مميزة
2
) . 

أن: >>المعرفة الفنية هي معرفة تطبيقية قابلة  Mousseronي تعريف األستاذ وجاء ف

لالنتقال، غير منتشرة عند عامة الناس وغير محمية بشهادة براءة ترخيص، وتعطي للذي 

 يتمكن منها ميزة تنافسية<<.

 من خالل هذا التعريف يمكن استنتاج العناصر المكونة للمعرفة الفنية وتتمثل في: 

عرفة، العمل، القابلية لالنتقال، غير منتشرة عند عامة الناس، غير مسجلة، تمنح ميزة الم -

 تنافسية لمتلقي الترخيص )المرخص له(.

  :المعرفة-1

المعرفة قد تكون عادية نجدها عند رجل الحرفة العادي، ومن هذا فهي تستمد من 

وهذا  Optimisationلى تحسين النتائج إ، وهناك معرفة تؤدي  Savoir faireمصطلح 

) .Savoir faireهو النوع الذي يدخل ضمن مصطلح 
3
) 

 Faireالعمل أو التطبيق  -2
وهو مجموعة المعلومات التي تكتسب من خالل التجربة وتعتبر ثمارا لها، لكن هل 

 يمكن إدماج األخطاء ضمن مصطلح المعرفة؟

نوع من المعارف السلبية ولها  في الواليات المتحدة األمريكية يعتبرون معرفة األخطاء إن

)قيمة مالية
4
 .، ومنه فالبد أن تكون المعرفة الفنية نافعة عمليا ومضبوطة(

 

                                                 

)
1
(  United states patent quarterly, VOL 86, District court Maryland 1946, P317. 

.                               111مشار إليه في د حسام عيسى، المرجع السابق، ص  

)
2
( D PH Bessies, le contrat de franchise EJA notion actuelles et Rapports du droit 

européen,L.G.D.J, 1990, p30 . 

(
3
 .12ماجد عمار، المرجع السابق، فقرة  /د (
(

4
 12ماجد عمار ،المرجع السابق ،ص  /د (
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 .Transmissibilité du savoir faireقابلة لالنتقال  -3
يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المعرفة الفنية، فال يمكن 

ا ونطاقها ما لم تكن قابلة لالنتقال إلى الغير، فهي سمة أساسية الحديث عنها مهما كان مفهومه

 في المعرفة الفنية.

ومنه فإن انتقال المعرفة الفنية يشمل جميع معارفها، ويستنتج بتسليم ما يلزم من الوثائق الفنية 

)والتصميمات والتقارير والصور الفوتوغرافية والماكينات وقطع الغيار...الخ
1
). 

العلمية يمكن أن تنقل هذه المعرفة عن طريق تكوين أو تدريب أو دورات يقوم  ومن الناحية

)ه لمراقبة محل المرخص لهلعند تنق مالك الترخيصبها 
2
، كما يمكن أن تنتقل عن طريق (

 كتالوجات وكتيبات أو شرائط كاسيت أو فيديو...الخ

مستقلة عن المنتجات عتراف بإمكانية نقل المعرفة الفنية، أن تكون اإليمكن  كيويجب 

، أي تخرج عن مالك الترخيصالقائمة عليها هذه المعرفة، وأن تكون مستقلة عن شخص 

 نطاق مهارته اللصيقة بشخصه، والتي ال تنتقل إال بانتقال الشخص نفسه.

 Non immédiatement accessible au publicغير معروفة عند العامة  -4
ا مثل براءة االختراع، إذ في بعض األحيان قد المعرفة الفنية ليست اختراعا جديد

يكون جزء من عناصر المعرفة الفنية معروفا لدى األغلبية، واستعمالها مجهوال وغير 

 معروفا عند عامة الناس.

نستعمل حليب، زبادي طبيعي، سكر،   Yaourt  كلنا نعرف أن إلنتاج مادة الياغورت مثال:

ر مجتمعة مجهولة عن العامة، وإال فكيف مثال نفسر عطر، لكن طريقة استغالل هذه العناص

الفرنسي الصنع، والذي يختلف ذوقه وطعمه عن الياغورت  Yaourt Youplaitشهرة 

 .Soumameالمصنع في الجزائر مثل: 

الجواب بسيط، ألن طريقة استغالل تلك العناصر المذكورة تختلف من منتج آلخر، لهذا فإن 

لى إبقاء المعرفة الفنية سرية، وبالتالي مجهولة عند عامة مالك العالمة يسهر دائما ع

)الناس
3
) . 

                                                 

(
1
 .21ن دار نشر، صوحسين فتحي، أسرار المشروع التجاري، د /د (

)
2
( D PH. Bessies, Op. cit, P34- 35. 

(
3
 .24، ص1111جزائر، نسيمة إينوجال، عقد الفرانشيز في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة ال /د (
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، يرى أن المعرفة الفنية هي إخراج المتلقي أو المرخص Kahnوفي هذا الصدد فإن األستاذ 

له من جهله إلى المعرفة والعلم، وبالتالي فهي تحويل معرفة االستعمال إلى استعمال 

)المعرفة
1
). 

 eveté rNon Bغير مسجلة  -5
يمكن للمعرفة الفنية أن تكون محمية قانونا، إذا اشتملت على شهادة براءة االختراع 

المنظمة في قانون الملكية الصناعية، وقد تكون غير محمية قانونا نظرا لعدم وجود نظام 

)قانوني ينظمها ومنه فإن كل اختراع غير مبرأ يعد معرفة فنية
2
). 

لمعرفة الفنية، بل هناك حماية قانونية بالرجوع إلى القواعد وهذا ال يعني عدم وجود حماية ل

 العامة على أساس: 

 دعوى المنافسة غير المشروعة فهي دعوى تحمي مراكز قانونية. -

كما يمكن حمايتها على أساس اإلثراء بال سبب، بحيث الثراء الذي يحققه شخص ما  -

ستوجب إصالح الضرر بالتعويض وهذا باستخدام حقوق الغير فيؤدي الفتقار الغير، وعليه ي

 المبدأ أيده كل من القضاء األمريكي والفرنسي.

كما يمكن حمايتها على أساس قواعد القانون الجنائي رغم أن أغلبية التشريعات تناولتها 

 بمفهومها الواسع بما تتضمنه من أسرار التصنيع.

lui qui la maîtrise conférant ceتمنح المرخص له باستعمالها ميزة تنافسية  -6

un avantage concurrentiel 
إن استغالل العالمة، معناه تكرار نجاح صاحب العالمة أو المانح، بمعنى أن المستفيد 

)الناجحة ويعتبر ناجحا مسبقا مالك الترخيصال يستفيد إال من تجربة 
3
). 

ابع تنافسي كأن فالمعرفة الفنية يمكن أن تمس أشياء بسيطة غير محمية، إذ تعطي لها ط

تساهم في تخفيض سعر التكلفة، وبالتالي يكون البيع أكبر وبأقل تكلفة، وهذا يعود باإليجاب 

                                                 

)
1
( M Kahn, la franchise guide et pratique, « être franchiseur, être franchise  » Dalloz, 2éme 

éd, P05 et 06 , voir aussi M. Kahn, Franchise et partenariat, guide, pratique, Dalloz, 3éme éd, 

1994, P08 et 5. 

(
2
 وما بعدها. 11، ص1111لعقود نقل المعرفة الفنية، رسالة ماجستير، جامعة تيزي وزو  محمد إقلولي، النظام القانوني(

(
3
 .21نسيمة إينوجال، المرجع السابق، ص/ د  (
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على المرخص له، حيث يستفيد من نجاح التجربة سابقا ويوفر بذلك جهدا وأمواال تخصص 

)في البحث عن هذه الطريقة
1
). 

 الفرع الثاني: شروط قبول المعرفة الفنية
ل كل التعريفات السابقة يتبين لنا أن أهم الخصائص التي يجب توافرها في من خالل تحلي

 المعلومات أو الخبرات الفنية حتى يتسنى أن يطلق عليها مصطلح المعرفة الفنية هي: 

 السرية أوال: -

 الجدية أو األهمية. ثانيا: -

 الذاتية أو االستقاللية ثالثا: -

 أوال: السرية 
امل التي تميز المعرفة الفنية فبدونه تصبح المعرفة يعتبر هذا الشرط من أهم العو

الفنية عديمة الجدوى، والواقع أن هذا الشرط هو ما يميز المعرفة الفنية عن براءة االختراع، 

والتي يلزم للحصول عليها اإلعالن عن االختراع، وهو ما قد يعرضه للسرقات، لذا فتلجأ 

ى عدم الحصول على براءات االختراعات التي لإأغلب الشركات العالمية في الوقت الحالي 

 توصلت إليها مكتفية بالمحافظة عليها في طي الكتمان في صورة معرفة.

فسرية المعلومات المتمثلة في المعرفة الفنية، وعدم قدرة المنافسين واألشخاص العاملين في 

على توقيع عقود  هو ما يجعلهم يقبلون،هذا القطاع الصناعي أو التجاري على التوصل إليها 

نقل المعرفة الفنية للحصول على هذه المعلومات وتحقيق النجاح الذي توصل إليها ناقل 

 المعرفة الفنية.

ولذا فإن عنصر السرية شرطا جوهريا في المعرفة الفنية، وإال انتفى عنها هذا الوصف، وبما 

الدولي أو الوطني بات  أن هذه األخيرة غير مشمولة بالحماية القانونية سواء على المستوى

من الضروري أن يحرص حائزو المعرفة الفنية على الحفاظ على سريتها، ويتخذوا في شأن 

ذلك التدابير واالحتياطات الكافية عند نقلها إلى الغير، ومردود ذلك أن إذاعة سريتها يفقدها 

)قيمتها االقتصادية فتصبح من األشياء المباحة لغياب الحماية القانونية
2
). 

ونشير من جهة أخرى أن المقصود بسرية المعرفة الفنية ليس أن يكون العلم بها مقصورا 

على شخص واحد أو أشخاص محددين فقط، بل يقصد بذلك أال يمتد العلم بها إلى المستغلين 

                                                 

)
1
( JM le loup, op cit, P.29. 

(
2
شمس،  تغريد عبد الحميد أبو المكارم، االلتزام باإلعالم في عقود نقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، جامعة عين/  د (

 .111، ص1111طبعة 
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في فن صناعي معين، وبذلك تكون في متناول الجميع دون أن يمثل ذلك اعتداء على حقوق 

)المالك األصلي
1
). 

وعليه يمكن القول أن التفسير المرن لوصف السرية ال يقتصر فقط على مكونات المعرفة 

فهي يمكن أن تكون معروفة طالما هي في مجملها بصورتها النهائية سرية، بل يمتد 

لألشخاص المتعاملين بها فقد تكون معروفة لفئة معينة من األشخاص ومع ذلك تعتبر سرية 

)الدومين العامنظرا ألنها لم تدخل في 
2
). 

وفي هذا الشأن ذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر أن أهمية سرية المعرفة 

هذا األخير ال يمكنه التوصل فالفنية تكمن في كونها غير معلومة بالنسبة للمرخص له، 

 لى تخلف تطوير نشاطه فيإللمعرفة الفنية إال بعد جهد ووقت طويلين، مما قد يؤدي به 

 مواجهة منافسيه المالكين لهذه المعرفة.

ففي هذا الصدد اعترف القضاء الفرنسي بسرية المعرفة رغم كونها معروفة من قبل عدد 

كبير من الشركات العاملة في ذات النشاط، وهذا ما تبنته محكمة استئناف باريس في حكمها 

 ، إذ قررت أنه: 1111فيفري سنة  11الصادر في 

ن السر أي المعرفة الفنية متداوال أم ال بين العديد من الشركات طالما أن >>ال يهم إذا كا

المعرفة الفنية تعود بالنفع على المرخص له، إذ يكفي كي تكون المعرفة الفنية جادة يكفي فقط 

ليهم وغير ساقطة على الدومين إأن تكون معلومة بالنسبة لألشخاص الذين لم يتم نقل المعرفة 

 .<<العام

ة ما تقدم أنه إذا انتقلت السرية التي تتصف بها المعرفة الفنية تفقد قيمتها االقتصادية، وخالص

وتصبح من قبيل التكنولوجيا العامة  وتتحول المعرفة الفنية إلى مجرد معلومات عامة 

 ة على من يستخدمها وهي معلومات شائعة ومتاحة للجميع.يوشائعة، ال مسؤول

 

 
                                                 

(
1
جالل وفاء محمدين، فكرة المعرفة الفنية واألساس القانوني لحمايتها )دراسة في القانون األمريكي(، دار الجامعة /د  (

 .41الجديدة للنشر، ص

(
2
ذلك بقوله صفة السرية للمعرفة الفنية طالما أنها غير معروفة للكافة و Mousseronوفي هذا الصدد، فقد قبل األستاذ  (

 أن: 

« Les connaissances techniques constituent le savoir- faire doivent être secrètes ou tout au 

moins non immédiatement accessibles au public »   

Mousseron J.M,  les Problèmes juridique du Know- How, Cah. D entreprise, 1972, N°01.                         
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 ة لالنتقال ثانيا: الذاتية والقابلي
يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الواجب توفرها في المعرفة الفنية، لذا يجب أن 

يتضمن عقد الترخيص الصناعي تحديدا لذاتية المعرفة الفنية وكيفية استفادة المرخص له 

أن يقوم بتحديد المعرفة  مالك الترخيصمنها وتطبيقها من الناحية العملية، وعليه يجب على 

نها تتوفر أومضمونها، وكيفية االستفادة منها وأن يصفها وصفا كامال ودقيقا للتحقق من  الفنية

على شرطي السرية والجوهرية وذلك عن طريق إدراج هذه المعلومات في العقد، أو في 

فه الفقه ر  ـشكل بيان مفصل لهذه العناصر وإرفاقه بالعقد فهو جزء ال يتجزأ من العقد، وقد ع

)  La Bibleالفرنسي باسم 
1
) Packageأو  (

2
). 

ونشير في هذا الصدد أن تشخيص المعرفة الفنية ال يكتسي أهمية فقط من الناحية العملية بل 

 مالك الترخيصحتى قضائيا خاصة في مسائل اإلثبات، فمثال في حالة عدم تسليم أو اطالع 

س صحيح، بمعنى أن المرخص له على الوثائق فإن عبء اإلثبات يقع على هذا األخير والعك

ق المرخص له المزود بالمعرفة الفنية عن طريق تلقيه مجموعة تعبء اإلثبات يقع على عا

من الوثائق المعدة لهذا الغرض، وبالتالي يقع عليه عبء إثبات عيب في أصالتها وخاصيتها 

)وإن كانت غير مختبرة
3
ألصالة مفهومين أحدهما مطلق واآلخر ل، )ونشير هنا إلى أن (

سبي، فيقصد بالمفهوم األول أن تكون المعرفة مجهولة وغير معروفة بين األخصائيين الذين ن

يمارسون نفس النشاط، أما األصالة النسبية، يفترض أن تكون المعرفة الفنية مجهولة وغير 

معروفة من الطرف الذي يطلع عليها، وهنا ال أهمية إن كانت معروفة أو طبقت من طرف 

 السر يكمن في كيفية تركيب عناصر المعرفة وتجميعها(. مؤسسات أخرى لكن

وفي ضوء أهمية هذا االلتزام )إرفاق البيان بالعقد( حرصت كافة التشريعات التي تنظم نقل 

 مالك الترخيصالتكنولوجيا في الدول المختلفة على النص عليه وإلزام مورد التكنولوجيا أو 

 ه.في عقد الترخيص الصناعي بتطبيقه واحترام

وخالصة ما سبق أن الذاتية هي وجوب أن تكون المعرفة الفنية موصوفة وموضحة بطريقة 

كافية وكاملة تسمح بالتعرف عما إذا كانت تشتمل على شروطها وهي السرية والجدية 

ووصف المعرفة الفنية على هذا النحو يمكن أن يتم إدراجه في نص عقد الترخيص أو في 

                                                 

(
1
 .2حسين فتحي، أسرار المشروع التجاري، ص/د  (

)
2
( Package : et un savoir faire mis en code le franchiseur le transmettre au franchisé par 

l’intermédiaire des différents manuelles ou document qui peuvent prendre la forme 

d’audiovisuelles de partenariat, Paris, Dalloz éd 1994, P.20-25.  

)
3
( JM le loup, OP cit, P34. 
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كان بيان عنصر المعرفة في عقد الترخيص الصناعي يعتبر وثيقة منفصلة، وعليه إذا 

مالك عنصرا جوهريا لصحة هذا العقد فمن البديهي أن تكون المعرفة قابلة لالنتقال من 

للمرخص له، فهذه السمة أساسية في المعرفة الفنية، ومنه فإن انتقال المعرفة الفنية  الترخيص

بتسليم ما يلزم من الوثائق الفنية  يشمل كما سبق ذكره جميع عناصرها، ويستنتج

)والتصميمات والتقارير والصور الفوتوغرافية والماكينات وقطع الغيار
1
). 

ومن الناحية العملية، يمكن أن تنتقل المعرفة الفنية عن طريق تكوين أو تدريب أو دورات 

)عند تنقله لمراقبة محل المرخص له مالك الترخيصيقوم بها 
2
). 

 تقل المعرفة الفنية عن طريق كتيبات أو خرائط أو أشرطة فيديو...الخ.كما يمكن أن تن

 .ثالثا: الجدية واألهمية

تتمثل جدوى وأهمية المعرفة الفنية بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري الواردة فيه إذا 

كانت حيوية بالنسبة للمرخص له، وذلك بتحقيقه تقدما في النشاط الذي يمارسه، إذ توفر له 

في هذا عن طريق تحقيق  مالك الترخيصقت والجهد عن طريق اطالعه على خبرات الو

)النجاح
3
، وهذا يكون باطالع المرخص له بمعلومات مهمة بالنسبة لبيع المنتجات أو تقديم (

ل تنمية يسب فيالخدمات للمستهلك النهائي، كيفية عرض المنتجات للبيع، استغالل المنتجات،

طرق اإلشراف اإلداري واإلدارة المالية للمنشأة، ومنه يجب أن تكون العالقات مع العمالء، 

المعرفة الفنية مهمة للمرخص له، وذلك بأن تكون قادرة على تحسين موقفه التنافسي، وعليه 

إذا كانت المعرفة الفنية ال تقدم جديدا للمرخص له، ففي هذه الحالة تصبح عديمة الجدوى 

صحة عقد الترخيص الصناعي، وهو تقديم معرفة فنية وبذلك يتخلف شرط مهم من شروط 

 ذات جدوى للمرخص له وهو ما يبرر إبطال العقد.

 

 

 

                                                 

(
1
 .21حسين فتحي، أسرار المشروع التجاري، ص/ د  (

)
2
( D PH Bessis, OP cit, P.34-35. 

(
3
عة ياسر سامي القرني، دور عقود االمتياز التجاري في نقل المعرفة الفنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جام /د (

 .111، ص1111القاهرة، 
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 Assistance ومراحل تقديمها المطلب الثاني: تعريف المساعدة الفنية أو التقنية

technique 
 لمحة تاريخية 

مساعدات ، للتفرقة بينه وبين ال1141ظهر مصطلح المساعدة الفنية ألول مرة سنة 

بية، فهو ليس بمصطلح جديد إذ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، واألمريكية للدول األور

أرادت الواليات المتحدة األمريكية مساعدة الدول األوروبية بعد ما لحقها من دمار في 

ي إلعادة بناء اقتصادها من جديد، وتشجيع ما يسمى بالتبادل الضرور العالمية الثانية  الحرب

با من ولالقتصاد األمريكي عن طريق ضمان الحد األدنى للقدرة الشرائية، وتمكين دول أور

بي، ثم انتقلت الواليات المتحدة األمريكية وشراء المواد األولية أو األساسية للمستهلك األور

بعدها لدول العالم الثالث، وعليه وضعت المساعدة الفنية في إطار نظامي بهدف النمو 

)دياالقتصا
1
، فقد كانت هذه المساعدات الفنية تقدم إال للحكومات والدول دون سواها، لكن (

تطورت هذه المساعدات الفنية إلى أن أصبحت تمس الجانب التجاري رغم أن أصلها هو 

)قرار سياسي
2
) . 

ولذا سوف ندرس المساعدة الفنية في إطارها التجاري من خالل تعريفها ونوع المساعدات 

 وال مدة سريان العقد.المقدمة ط

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .41نسيمة إينوجال، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 .111نصيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص /د (
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 ومضمون المساعدة الفنية الفرع األول: تعريف

 أوال: تعريف المساعدة الفنية وطبيعتها:

 تعريفها:-أ
تزويد المرخص له بالفنيين الالزمين مالك الترخيص يقصد بالمساعدة الفنية، إلزام 

وإصالحها وصيانتها أو  لتدريب أفراده على تشغيل األجهزة واآلالت المستعملة في اإلنتاج،

)تدريبهم على إدارة المشروع باألساليب الفنية
1
). 

)ويراها البعض أنها تقديم الخدمات الالزمة لوضع المعرفة الفنية المنقولة موضع التنفيذ
2
). 

فعقد الترخيص الصناعي هو مثال نموذجي لضم المساعدة الفنية مع المساعدة التجارية 

وتخويل المرخص له  مالك الترخيصلمنشأة  مماثال اء نموذجفمضمون هذا العقد هو إنشا

إمكانية تحقيق ذات النجاح التجاري، لهذا فإن األمر يتطلب إمداد المرخص له بالمعرفة 

 الفنية، مع تقديم المساعدة الفنية له طوال مدة عقد الترخيص الصناعي.

 ي يكون قد تكفل باإلنشاء.ملزم بتقديم نصائح وآراء لشريكه الذ مالك الترخيصوعليه فإن 

كما تتضمن هذه المساعدات الفنية تدريب المتلقين والعاملين لديه على استيعاب المعرفة 

للمرخص له مساعدات إدارية لمنشاته، مثاله: كيفية  مالك الترخيصواستخدامها، كما يقدم 

افة إلى كيفية إعداد ، باإلضتقييم العمل، المهارات الواجب توفرها في العمال، اإلدارة المالية

 المنشأة.

 طبيعة المساعدة الفنية في عقد الترخيص الصناعي:-ب
تعتبر المعرفة الفنية كما سبق ذكره جوهر عقد الترخيص، ومنه فإن عملية نقل هذه األخيرة 

واستيعابها ، تستوجب من مالك الترخيص تقديم المساعدة الفنية الالزمة للمرخص له ، للتأكد 

بنقل  االلتزامجيدا من قبل هذا األخير وهو التزام جوهري ال يقل أهمية عن  ااستيعابهمن 

 المعرفة الفنية.

 

                                                 

)
1
( Burst (JJ), l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique « contrats de 

communication de savoir- faire et contrats de licence  et de brevets d’invention », D1976, P1 

et5. 

(
2
 .114محمود الكيالني، المرجع السابق، ص /د (
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التي تفرضها طبيعة العقد دون الحاجة إلى النص عليها  ماتاااللتزفالمساعدة الفنية تعتبر من 

)صراحة ،إذ يرى غالبية الفقه
1
تعد من مستلزمات عقد الترخيص  الفنية أن المساعدة (

اتفاق ،فأساسيا على مالك الترخيص التزاماإذ تعتبر مكملة لمحل العقد ، بل  ،ناعيالص

 يؤدي إلى تحلل مالك الترخيص منها . أطراف العقد على استبعادها ال

مالك الترخيص بتقديم المساعدة  اللتزامعة القانونية يور التساؤل حول الطبدي وعليه فعادة ما

 بوسيلة؟  التزام الفنية، هل هو التزام بنتيجة أم

)يرى البعض
2
أن الهدف من المساعدة الفنية التي تمنح للمرخص له والذي غالبا ما يكون  (

ذلك " أن مالك الترخيص يقدم  على ومثال ،بوسيلة  االلتزامدولة نامية ال تتفق إال مع 

ف في تمهيد المساعدة الفنية ألجل تحقيق األهداف التالية...." وعادة ما يتم تحديد هذه األهدا

بنتيجة بشكل مباشر  االلتزاممستقل عن نص العقد وفي أحيان أخرى يستبعد مالك الترخيص 

 مثاله النص على أن :وصريح 

" الضمان ال يشمل النتائج التي يكون من حق المرخص له توقعها من خالل مساعدة مالك  

 .الترخيص "

ة إال أنها تتمتع بخصوصية فريدة في عقد ورغم أن المساعدة الفنية امتداد زمني للمعرفة الفني

الترخيص الصناعي، وقد أشارت إلى ذلك العديد من التعريفات الخاصة بعقد الترخيص منها 

بأنه " أسلوب أو  1111أفريل  11حكم المحكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 

اآلخر مرخص له ، وسيلة للتعاون بين مشروعين تجاريين أو أكثر أحدهما مالك الترخيص و

منتوج  أو عالمة تجارية تميز تجارة أو سمة  يملك المالك الترخيص اسما أو هوالذي بموجب

)خدمات"أو 
3
) 

في  باالندماجكما يمكن أن يمنح مالك الترخيص مساعدة صناعية أو تجارية أو مالية تسمح 

 نية التي نقلها.النشاط التجاري لمالك الترخيص وبأسلوبه التقني وبتطبيق المعرفة الف

ا يمكن مومنه يمكن القول أن العالقة بين المعرفة والمساعدة الفنية تبادلية فهما أداة من خالله

 د.عاقركة لطرفي العقد وقت التتالوصول لتحقيق المصلحة المش

ونشير إلى أن المساعدة الفنية تشمل العديد من األعمال والوظائف الفنية لذا البد من التعرض 

 ون هذه المساعدة .إلى مضم

 

                                                 

(
1
 .111محمد محسن النجار، المرجع السابق، ص /( د  

(
2
 .221أنس السيد عطية، المرجع السابق، ص /د (  

)
3
( J Burst , op, cit, p4. 
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 ثانيا: مضمون المساعدة الفنية :
)يرى بعض الفقه

1
أن الموضوع األساسي للمساعدة الفنية هو نقل المساعدة الفنية العملية  (

من الخبرات والمهارات الفنية المتراكمة لدى مالك الترخيص في وحدته اإلنتاجية  بعناصرها

 تطبيق المعارف النظرية .على مدى الزمن من خالل التجربة والخطأ في 

ومنه فإن مضمون المساعدة الفنية في عقد الترخيص الصناعي يتمثل في قيام مالك 

الترخيص بتزويد المرخص له بالعناصر الفنية وتشمل نقل معرفة فنية محددة بغرض تصنيع 

دبير منتج معين ، اإلمداد بالخبراء والفنيين الالزمين لتدريب العاملين لدى المرخص له ، ت

طاقم فني على أعلى مستوى من الكفاءة وذلك من خالل تدريبهم على تشغيل األجهزة 

وعليه فإنه للمساعدة الفنية دورا عظيما في عقود الترخيص  ،المنشأةواآلالت المستخدمة في 

الصناعي ، إذ من خاللها يتم التحقق من األعداد المهني والفني للمرخص له ومستخدميه 

إذ تتخلف هذه األخيرة باختالف  ،اعدات الفنية عن طريق عدة وسائل متنوعة م هذه المسدوتق

هذه المساعدة مع قدرات طبيعة النشاط والمستوى التكنولوجي للمرخص له ومدى تناسب 

 لتابعين للمرخص له ا المستخدمين

م هذه المساعدة عادة في شكل وثائق ومستندات مادية أو اإلمداد بالخبراء وتدريب ووتق

 أو عند المرخص له. لعاملين سواء كان ذلك في منشأة مالك الترخيصا

 :م التالي سيونتناول هذه المساعدات حسب التق

 المساعدات التي تقدم من خالل الوثائق المادية: -1
تتمثل في مجموعة من الكتيبات اإلرشادية تبين طرق التشغيل الخاصة باألجهزة واآلالت  

فق عليه ،والدوريات الصادرة عن مؤسسة مالك الترخيص وهي المستخدمة في النشاط المت

ات التي يريد مالك الترخيص إعالمها للمرخص له وعتحتوي غالبا على مجموعة من الموض

)مثل التجارب سواء كانت ناجحة أو سلبية
2
وعادة ما تقدم المساعدات الفنية بهذه الصورة  (

 كنولوجي لطرفي العقد .أي في شكل وثائق مادية عند تقارب المستوى الت

كما تشمل هذه الوثائق المادية كل الوسائل اإليضاحية التي تسهل نقل المعرفة الفنية  كأشرطة 

 الفيديو وبرامج الحاسب اآللي.

وعليه فإن المرخص له يلتزم بكل هذه التعليمات سواء من خالل طرق تشغيل هذه اآلالت أو 

 الدوريات التي توضح استخدام المعرفة الفنية .صيانتها  أو االستفادة من كل الوثائق و

                                                 

(
1
 .114، صعيسى، المرجع السابقمحمد  حسام /د ( 

)
2
(  JJ Burst  op, cit, p4. 
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 المساعدات التي تقدم من خالل اإلمداد بخبراء و فنيين:  -2
دورية  راتيلتزم مالك الترخيص بتكليف بعض الخبراء والمساعدين الفنيين بالقيام بزيا  -أ

ب وعشوائية لمنشأة المرخص له وذلك لتدريب وإعداد اإلطارات والمستخدمين الستيعا

)المعرفة الفنية ومتطلبات التشغيل 
1

.) 

كما قد يرسل مالك الترخيص طاقم فني على أعلى مستوى لديه للمرخص له لتشغيل   -ب

 مفهوم المعرفة الفنية .توطين  منشأة هذا األخير بصفة مؤقتة وذلك بغرض

لين مؤه واالخبراء يخضع لشروط ومعايير بحيث يجب أن يكون هؤالءشير إلى أن اختيار نو

 لتوصيل خبراتهم للمرخص له.

 المساعدات التي تقدم من خالل التدريب واإلعداد األساسي:  -ج

يعتبر التدريب واإلعداد األساسي مطلبا جوهريا لنقل المعرفة الفنية من مشروع مالك 

إذ تتم عملية التدريب قبل بدأ النشاط التجاري بداية ،الترخيص إلى مشروع المرخص له 

2(... الخ وصوال إلى جميع المسائل الفنية والتجارية والمالية والتسويقيةمن التنظيم 
 .) 

وتمر عملية التدريب بمرحلتين أساسين األولى نظرية والثانية عملية حيث يقدم مالك 

هو نظري ومتعلق بالمعرفة الفنية ويكون ذلك في  يه كل مايالترخيص بواسطة خبراءه وفن

 في منشأة المرخص له أن تتوفر لديه اإلمكانات الالزمة.منشأة أحدهما ، بشرط إذا تم 

أما التدريب العملي فيتم في منشأة مالك الترخيص إلتاحة الفرصة لمستخدمي المرخص له 

 للتعرف على كيفية استغالل مالك الترخيص للمعرفة الفنية .

لى الفنيين بالعمال والمشرفين إ اكما تشمل برامج التدريب تحديد وظائف المستخدمين بدء

ما يتضمن عقد الترخيص الصناعي شرط  ،والمهندسين والكوادر اإلدارية والقيادية وعادة

وال يكون  منه ملزم للمرخص له اينظم عملية التدريب واإلعداد األساسي ويكون جزء

، إال إذا طلب هذا األخير تدريبا إضافيا ،هنا  بمقابل أو رسم خاص من قبل المرخص له

 مع مالك الترخيص على الشروط المالية. االتفاقيمكن 

وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى أن هذه المساعدات المتنوعة يمكن أن يمنحها مالك 

الترخيص للمرخص لهم بصورة موحدة مثال في الدورات واالجتماعات، أو تكون هذه 

المساعدة فردية تمنح لكل مرخص له على حدة بحيث تشمل نصائح واستشارات، 

                                                 

(
1
 .14يوسف األكيابي، المرجع السابق، ص /د (  

)
2
 ( D Baschet, le savoir faire dans le contrat de franchise, GAZ, pal 12

ème
 éd, 1994, p693. 
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تيضاحات واستفسارات من قبل مالك الترخيص الذي يجب أن يضع نفسه تحت تصرف واس

 المرخص له لإلجابة على هذه االستفسارات.
 الفرع الثاني: أشكال ومراحل تقديم المساعدات الفنية

تقدم المساعدات الفنية عبر مراحل، فمنها ما يقدم قبل افتتاح المرخص له المنشأة 

 االفتتاح، وأخيرا مساعدات تقدم بعد افتتاح المشروع التجاري. مساعدات تقدم عندمنها و

 المساعدات الفنية والتجارية قبل افتتاح المرخص له لمنشأته ومزاولة نشاطه -والأ
للمرخص له، قبل بدء نشاطه  مالك الترخيصوهي مجموعة المساعدات التي يقدمها 

)ه ووضع التنافس في السوقمن دراسة السوق، ومالئمة هذا النشاط ل االتجاري، بدء
1
). 

في هذه المرحلة مع المرخص له، عن طريق تقديم نصائح  مالك الترخيصكذلك يتعاون 

وإرشادات وآراء حول إنشاء المنشأة الصناعية، واختيار موقعها، كما يقدم له اقتراحات 

، مثل تقديم االقتراحات الخاصة خاصة بالشكل الخارجي والتنظيم الداخلي للمنشأة

 بالديكورات

لى البحث عن نقاط البيع، كما قد يتشاوران حول قيمة الميزانية التقديرية التي إباإلضافة 

 توضع حسب تقلبات السوق، ويساعده في تكوين اليد العاملة.

 مساعدات فنية وتجارية يقدمها المرخص للمرخص له أثناء افتتاح محله التجاري -ثانيا
مالك بة للمرخص له، فهي بداية النجاح في نشاطه إذ يقف تعد هذه المرحلة جد هامة بالنس

مالك إلى جانب المرخص له في بداية نشاطه، ويستفيد هذا األخير من نصائح  الترخيص

)التي يقدمها له في األيام األولى لالفتتاحالترخيص 
2
). 

بتقديم  مالك الترخيصفإن العديد من عقود الترخيص الصناعي تنص على إلزام  هومن

لمساعدة الفنية عند االفتتاح خالل الثالث أو األربعة أيام األولى، وذلك عن طريق مساعدته ا

في طريقة عرض المنتجات، ووسائل الدعاية وترويجها، وطريقة جذب العمالء والتعامل 

معهم في األيام األولى، وتقع تكاليف هذه الخدمات والمتمثلة في مصاريف االنتقال واإلقامة 

لمرخص له، ونظرا ألهمية هذه المساعدات في هذه المرحلة األولية، فإنه يجب على عاتق ا

 أن تدرج كشرط في عقد الترخيص الصناعي.

 
                                                 

)
1
( D Baschet, op, cit, P693. 

(
2
 .111فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص /د (
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 المساعدات الفنية بعد افتتاح المنشأة -ثالثا
اطالع المرخص له على هذه فإن المساعدات الفنية ليست إال تكملة وامتدادا للمعرفة الفنية، 

ن المتابعة أمر ضروري لتميز المعرفة بالتطور والتجدد، خاصة وأن األخيرة مهم جدا، ولك

 والتحسينات. ملزم باطالعه على مجمل التجديدات والتعديالت مالك الترخيص

باإلضافة إلى كل المعلومات وطرق عرض المنتجات وتسويقها، وكيفية تخزين المنتجات 

 اسبية والضريبية.الزائدة، إلى جانب االستشارات الفنية، القانونية المح

كما يقوم بحمالت إعالنية على المستوى الوطني والمحلي للعالمة، ويساهم الكل نقديا في تلك 

المستفيد في الحملة اإلعالنية المحلية، ألنها يجب أن تتطابق هذه األخيرة  رشدالحملة، كما ي

فقبل  اى العالمة، إذ، وهذا يعود بالفائدة علمالك الترخيصمع الحملة الوطنية التي يقوم بها 

على مشروع اإلعالنات  مالك الترخيصبدء العملية اإلعالنية يجب على المرخص له اطالع 

)اإلشهارية
1
). 

 لى أن المساعدة الفنية بعد االفتتاح تكون على نوعين: إونشير 

إما عادية تتمثل في مجرد اآلراء واالستشارات في جميع المجاالت التجارية، القانونية،  -

لمالية، المساعدة في تكوين موظفي المرخص له، تقديم نصائح إثر زيارته الدورية ا

 المنتظمة، واطالع هذا األخير على كل التجديدات والتعديالت.

محل  مالك الترخيصأما المساعدة الفنية المكثفة، فتكون في حاالت نادرة جدا بحلول  -

ار يد عاملة مؤهلة لتسيير المؤسسة حتى المرخص له للقيام ببعض األعمال المؤقتة، أو اختي

)بعد ممارسة المرخص له نشاطه، كما يمكن أن يسند للمالك إدارة مؤسسة هذا األخير
2
وفي  (

 .Clé en mainsبعملية تسليم المفاتيح في اليد  مالك الترخيصهذه الحالة يقوم 

 وهو كاآلتي : كما يمكن إعطاء تقسيم آخر للمساعدة الفنية طوال فترة العقد وبعدها 

وهي تهدف إلى الحفاظ على المعرفة الفنية مع نقل كل تعديل  المساعدة اإلجبارية: - أ

دوري عليها ، وينص عليها صراحة في العقد ، ومنه فهي التزام عقدي يترتب على 

الحكم بالبطالن أو الفسخ في مواجهة مالك الترخيص ، وبالتالي يقع على هذا ه اإلخالل ب

لمساعدة الفنية المنصوص عليها في العقد بشكل كامل وفي جميع المراحل األخير توفير ا

 الزمنية لنشاط المرخص له .

                                                 

)
1
( D PH Bessis, OP, cit, P37 et 5. 

(
2
 .11ماجد عمار، المرجع السابق، ص /د (
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ارات التي سوتتمثل هذه األخيرة في االستشارات واالستف المساعدة الفنية اإلختيارية:  - ب

)تأخذ من بعض الجهات المختصة
1
مثل إبرام عقود للمساعدة القانونية مع بعض  (

شارات قانونية إذ يلتزم المرخص له بدفع مقابل ستنية المتخصصة لتقديم إالمكاتب القانو

 االستفادة من هذه الخدمات اإلضافية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

)
1
( P le tourneau, le franchisage, éditions économica, 1994, p170. 
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 المبحث الثاني: مفهوم براءة االختراع كمحل لعقد الترخيص الصناعي
ا براءة االختراع هي من أهم األدوات القانونية التي يتم من خاللها نقل التكنولوجي

وهي تسمح للحاصل على إجازة البراءة أن يستغلها ضمن شروط معينة، وداخل بلدان محددة 

وذلك مقابل دفع تعويض لصاحبه، فالبراءة هي ترخيص الستعمال االختراع دون سحب 

إجازة براءة االختراع أو السماح باستعمالها، ما هو إال ترخيص في ف، لملكية المخترع

ملكيتها، فيحق للمرخص له استغالل جميع المعلومات الخاصة االستغالل مع االحتفاظ ب

بالتقنية المنقولة مع احتفاظ موردها بملكية االختراع، ولكن يقع عليه عبء إعالم المرخص 

له بجميع العناصر الضرورية والالزمة والخاصة باستغالل البراءة، وعليه أن يوضح طرق 

من أجل تصنيع منتج ما أو تطبيق  له مرخصوشروط حق الملكية الصناعية الممنوح لل

لى تطبيق التكنولوجيا المجازة براءتها إطريقة ما، أو تحقيق أي أهداف تنموية حتى يصل 

 على أكمل وجه ممكن.

ويتعين على عاتق المرخص له في جميع األحوال أن يتأكد من أن التكنولوجيا المنقولة هي 

قع في مشكلة نقل تكنولوجيا غير مبرأة ال ي تىح ،تكنولوجيا مبرأة اختراعيا من قبل

 اختراعيا.

مطلب أول(، ومدى إمكانية استغالل ال)وشروط منحهاوسنتطرق لتعريف براءة االختراع 

ونتناول في المطلب الثالث حقوق ، مطلب ثاني(ال)التكنولوجياالحتكار براءة االختراع في 

 الفنية. الملكية الصناعية المرتبطة ببراءة االختراع أو المعرفة
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 .وشروط منحها المطلب األول: تعريف براءة االختراع
تعتبر من أهم الوسائل القانونية لنقل التكنولوجيا إلى  كما سبق ذكره فإن براءة االختراع

  البلدان النامية، فهي أداة قانونية لحيازة التكنولوجيا واحتكار خاص لالستغالل

c’est un monopole privé d’exploitation                                                                   

) الفرع األول ( والشروط الواجب  لذا سنتعرض في هذا المطلب إلى تعريف براءة االختراع

ونتناول في )الفرع الثالث( اآلليات توفرها قانونيا إلمكان الحصول عليها ) الفرع الثاني ( 

 .                                      .                                                                                     تكار التكنولوجيا عن طريق براءات االختراعالقانونية الح

 الفرع األول: تعريف براءة االختراع:
: >>الحق المكفول اهأن  بائلة فت المنظمة العالمية للملكية الفكرية براءة االختراع قعر  

بحماية قانونية والممنوح لشخص ما طبقا للقانون، والذي يمنع اآلخرين خالل فترة محدودة 

من إتيان تصرفات أو نشاطات تكون ذات صلة بهذا االختراع، وهذا االمتياز تقوم بإعطائه 

ستوفيا للشروط السلطات الحكومية للشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على البراءة ويكون م

)المطلوبة<<
1
). 

 ها: فت البراءة أيضا بأن  وعر  

>>الحماية القانونية التي تصبغ على االختراعات الجديدة، بحيث تعطي لصاحب االختراع 

ويمنع على اآلخرين خالل هذه المدة استغالل  ،الحق في استغالله منفردا لمدة يحددها القانون

)مصادرة<<القررة في القانون من تعويضات واالختراع وإال تعرضوا للعقوبات الم
2
). 

ها: >>منحة تصدرها الحكومة وتخول بموجبها لمخترع ما الحق منفردا دون فت بأن  كما عر  

)اآلخرين بتصنيع أو استخدام أو بيع المخترع داخل نطاق الحكومة<<
3
). 

فلصاحب البراءة فالبراءة إذن تعد من أحد الوسائل األساسية لحماية االختراع والمخترعين 

هذه البراءة امتياز ممنوح للمخترع  الحق في االعتراض على استعمال الغير اختراعه، ألن  

ويصبح له خالل مدة معينة الحق في منع الغير من الحصول على سر اختراعه، وبانتهاء 

 ، إذ يصبح حقا عاما في متناول الجميع.المدة المحددة يصبح االختراع في متناول الكافة

                                                 

 .11صالح بن بكر الطيار، المرجع السابق، ص /د (1)

(
2
لة في قطاعات األعمال والبحث العلمي ينين، بحث في آليات نقل التكنولوجيا وتطويرها، دور الدولعأحمد علي أبو ا /د (

 .1111والمفاوضة والتعاقد، مقدم إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي بمؤتمر نقل التكنولوجيا وتطويرها، عام 

(
3
 New. Mexicatech. Ain Gorce Reserch la philips aesech موقع:أنظر االنترنيت  (
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تثير براءة االختراع خالفا فقهيا حول طبيعتها، فهناك من يراها عقد بين المخترع واإلدارة و

يقدم بمقتضاها المخترع سر اختراعه إلى الجمهور ليصبح بإمكانه االستفادة منه صناعيا بعد 

  .لمخترع حق احتكار استغالله واالستفادة منه خالل مدة معينةا منح انتهاء مدة البراءة، مقابل

باعتبارها عمل قانوني من جانب واحد  اإداري اقرار إالوهناك من يرى أن البراءة ليست 

 يتمثل في صورة قرار إداري بمنح البراءة من الجهة المختصة )جهة إدارية(.

فحين يرى البعض أن البراءة عمل منشئ ال مقرر لحق المخترع في احتكار اختراعه في 

)لذلكمواجهة الكافة خالل مدة محددة 
1
، فهناك من يرى أن البراءة عمل كاشف ومقرر لحق (

 المخترع في االختراع.

سند تسجيل االختراع يقوم مقام سند  براءة االختراع ما هي إال   ا الرأي الراجح فيرى أن  أم  

تسجيل العقار وبعض المنقول للداللة على الملكية وما تعطيه هذه الملكية من حقوق لمن يملك 

)سندها
2
). 

 11المؤرخ في  11 -12الرجوع إلى قانون الملكية الفكرية الجزائري، فقد نص األمر رقم وب

تعلق ببراءة االختراع في المم، 1112يوليو  سنة  11هـ الموافق لـ 1414جمادى األولى عام 

الباب األول تحت عنوان الهدف والتعاريف المادة الثانية على تعريف كل من االختراع 

 حة المختصة إذ جاء نص المادة كاآلتي: والبراءة والمصل

 >>يقصد في مفهوم هذا األمر بما يأتي: 

 لمخترع، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدود في مجال التقنية؛ااالختراع: فكرة  -

 البراءة أو براءة االختراع: وثيقة تسلم لحماية اختراع؛ -

 .<<لصناعيةالمصلحة المختصة: المعهد الوطني الجزائري للملكية ا -

منح البراءة يعطي المخترع احتكار اختراعه لفترة معينة، وتعتبر نوعا من الملكية  كما أن  

الصناعية، إذ تخول للمالك كافة الحقوق لملكه على النحو الذي يكفله قانون الملكية الخاصة 

ي اتخاذ فيجوز له بيعها أو جزء منها أو إعطاء تراخيص باستخدامها مقابل عائد، وله الحق ف

 كل اإلجراءات القانونية ضد من استعملها بغير إذنه.

 وبمجرد انتهاء الفترة المحددة لبراءة االختراع يصبح هذا األخير ملكية عامة ومباحا للكافة.

 ويجب أن يتوفر في االختراع شرطان حتى نضفي عليه هذا الوصف وهما: 

 حق الحماية.أن يكون االختراع جديدا حتى تمنح عليه البراءة ويست -

                                                 

(
1
 .11، ص1111، القاهرة الثانية طبعة العية، دار النهضة العربية، سميحة القليوبي، الملكية الصنا/ د  (

(
2
، 1111صالح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  /د (

 .21ص
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أن يكون خطوة إبداعية حقيقية، سواء كان متعلقا بالمنتجات الصناعية، أم بطرق  -

 صناعية، أم يؤدي إلى تعديل أم تحسين أم إضافة اختراع سابق منحت عنه البراءة.

ومن جهة أخرى نشير إلى أن >>طابع االختراع<< قد تغير، إذ لم يعد يؤخذ بشكل 

لذي يغير من مجريات األمور ويصلح بذاته بأن يكون أساسا االكتشاف الجديد والجبري ا

لعملية استغالل صناعي، بل أصبح في الغالب مجرد تعديل جزئي أو إضافة جزئية 

للتكنولوجية المستعملة، حيث لم يعد من الممكن ألي اختراع منفرد أن يقوم بذاته أساسا 

)الستغالل صناعي مستقل
1
). 

ينسب اختراع إلى شخص بعينه، بل أصبح هذا األخير ينسب ومنه فقد أصبح من الصعب أن 

لى مجموعة أفراد وفرق متعددة التخصصات، ويكون هذا االختراع جماعيا، أي أن البراءة ا

ال تكون مملوكة لفرد واحد بل لعدة أفراد قد يشكلون بتجمعهم شركة أو هيئة أو حتى دولة 

ى نظير مقابل مادي الستغالل االختراع بحيث تقوم بالتنازل عن االختراع إلى دولة أخر

)وهذا ما يطلق عليه شهادة صاحب االختراع
2
). 

وعليه فإن براءة االختراع تقوم بحماية المخترع واالختراع ذاته، وتمتد الحماية لتصل إلى 

 المنتجات الجديدة واألساليب الحديثة المتطورة.

تمنح أحيانا للمخترع وإنما لمالك أن براءة االختراع لم تعد  إلى ونشير في هذا الجانب

االختراع أو بعبارة أدق لمالك التكنولوجيا، ومنه فالوظيفة القانونية لبراءة االختراع تغيرت 

من حماية ملكية المخترع إلى حماية ملكية االختراع لتصبح بذلك السند األساسي لالحتكار 

)التكنولوجي على المستويين القومي والعالمي
3
). 

 

 

 

                                                 

)
1
( Jean Marc Mousseron : le choit du brevete d’invention, contribution à une analyse 

objective 4, 6. D, J, paris, 1961, P20- 21- 25. 

(
2
 .في الجزائر المتعلق ببراءات االختراع 11-12من األمر رقم  1فقرة  11المادة  (

>>إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعيا في إنجاز اختراع، فإن الحق في ملكية براءة االختراع يعد مشتركا 

 بينهم<<.
 .14، المرجع السابق، صحسام محمد عيسىد/  (3)
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 الثاني: شروط منح براءة اإلختراعالفرع 
 أن يتوفر في هذا األخير مجموعة من الشروط وهي :  االختراعيشترط للحصول على براءة 

 )شرط الجدة ( اجديد االختراع: أن يكون أوال

 : أن ينطوي على خطوة إبداعية ) شرط اإلبتكار (ثانيا 

 : أن يكون قابل للتطبيق الصناعي ثالثا 

 11-12األمر رقم  من 2الجزائري على هذه الشروط في نص المادة وقد نص المشرع 

، إذ جاءت كما يلي : " يمكن أن تحمى بواسطة براءة اإلختراع االختراععلق ببراءة تالم

 والقابلة للتطبيق الصناعي ........"االختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي 

  :أوال: أن يكون اإلختراع جديد )شرط الجدة(

 االختراعال يكفي لكي يحصل المشرع على براءة اختراع أن تكون الفكرة التي بني عليها 

جديدا لم يسبق ألحد استعماله ، أو تقديم طلب للحصول  االختراعأصلية ، بل يجب أن يكون 

ر عنه وإال فقد النشعلى براءة بشأنه، أو الحصول على براءة اختراع منه ، أو سبق 

)جدة فال تمنح عنه براءة اختراعشرط ال االختراع
1
). 

 االختراعوفي هذا الصدد اختلفت القوانين في تحديد مفهوم الجدة كشرط يجب توافره في 

ذيوع كانت تدور جميعها حول فكرة رائدة تتمثل في عدم  نلمنح براءة اإلختراع، وإ

 قبل التقدم بطلب الحصول عليها . االختراع

شرط هو أن الغرض من منح البراءة هو تشجيع حركة والحكمة من وجوب توافر هذا ال

عن طريق تقرير حق المشرع في أن يستأثر وحده باستغالل اختراعه لمدة  واالبتكاراإلبداع 

يكشف للمجتمع عن أسرار اختراعه مما يدفع حركة التقدم الصناعي  أنمعينة في مقابل 

 بعد انتهاء مدة الحماية. اعاالختروالتكنولوجي ، ال يمكن للغير من استغالل وتصنيع 

يكون قد سبق نشره أو استعماله أو  أن ال االختراعبجدة  قصودأن المومنه يتضح مما سبق 

قبل طلب  االختراعنه ، أي المقصود بالجدة في حقيقة األمر هو عدم ذيوع عمنح براءة 

أصبح هذا  بعد التوصل إليه وقبل الحصول على البراءة االختراعالبراءة ، فإذا علم سر 

 .اإلختراع ملكا للجميع

المتعلق  11-12األمر من  4المشرع الجزائري في نص المادة  وفي هذا الصدد نص  

 يلي :  على هذا الشرط إذ جاء في نص المادة ما االختراع اتببراء

                                                 

((
1
حسام الدين الصغير، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين، التقاضي وقضايا مختارة في  /د  

 ، راجع في ذلك الموقع2، ص1111مجال البراءات والعالمات التجارية سنة 

I:\ORGARAB\SHARED\TINA\New_docs\OMANSeptembre 

05\documents\wipo_ip_dip_MCT_05_10.doc  



العناصر المميزة لعقد الترخيص الصناعي                                                   ثانيالفصل ال 

 77 

جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية ، وتتضمن هذه الحالة  كل ما  االختراع" يعتبر 

تناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى وضع في م

 األولوية . ةعبر العالم ، وذلك قبل إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالب

ثني عشر في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خالل اال االختراعال يعتبر 

ام به  المودع أو سابقه في الحق طبقا قتاريخ األولوية إثر فعل  شهر التي تسبق البراءة أو

 في الحق " هاء تعسف من الغير إزاء المودع أو إزاء سابقرأدناه أو ج 14للمادة 

 ثانيا : أن ينطوي اإلختراع على خطوة إبداعية )شرط اإلبتكار(

ينطوي على خطوة  عن طريق البراءة أن يكون جديدا، بل يجب أن االختراعيكفي لحماية  ال

 رط لمنح البراءة أالتإبداعية تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي، بمعنى أنه يش

)لالختراعبديهيا لرجل الصناعة المتخصص في المجال التكنولوجي  االختراعيكون 
1
). 

 11-12من األمر رقم  1في نص المادة   االبتكاروقد نص المشرع الجزائري على شرط 

 الذكر. السابق

 من حالة التقنية "بداهة ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما  االختراع" يعتبر 

تقدما  ملموسا في الفن الصناعي ال يتوقع أن يصل  يكل األفكار التي تعط باالبتكارويقصد 

 .االختراعالذي ينتمي إليه  االختراعإليه الخبير المعتاد في مجال 

تجاوز وال تفوق مستوى التطور العادي تالتي يقدمها الخبير فإنها ال  ا األفكار المستحدثةأم  

مستوى  ىإلال ترقى  المألوف في الصناعة ، وهي بذلك تعبر من قبيل التحسينات ولكن

 .االختراعالمقصود في قانون براءات  االبتكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .1حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص/د  (  
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 ثالثا: قابلية اإلختراع للتطبيق الصناعي :

عن ذلك  جديد  إلمكانية الحصول على براءة اختراع ،وإنما يجب فضالال يكفي توافر ابتكار 

)سلعة أو آلة أو مادة كيمائية اختراعالصناعي مثل :  لالستغالل قابال االبتكارأن يكون 
1
) . 

في ذاتها عن طريق  البراءة ،  ىفهي ال تحم البحتةأما األفكار المجردة والنظريات العلمية 

لقة بالطبيعة وقوانينها والمعادالت الحسابية والرياضية مهما كانت المتع االكتشافاتوكذلك 

)العلميةقيمتها
2
) . 

ومنه لكي  االختراعالمتعلق ببراءة  11-12من األمر رقم  11ا ما جاء في نص المادة ذوه

مؤهل للحماية يجب  أن يتضمن تطبيقا لهذه األفكار أو النظريات العلمية عن  االختراعيكون 

نشتين لقانون الطاقة يأ مثال ذلك اكتشاف ،منتج جديد أو طريقة صناعية جديدة طريق تصنيع

E=MC
2

 . 

أما من  ،ألنه مجرد قانون من القوانين الطبيعية االختراععن طريق  هذا االكتشاف ال يحمى

ن فإن تيطريقة صناعية جديدة لتوليد الطاقة الذرية أو قياسها لتطبيق قانون أينش يبتكر

للحماية عن طريق البراءة أي أن البراءة تمنح للمنتج الصناعي ذاته أو  قابال اختراعه يكون

 وال تمنح عن الفكرة النظرية أو المبدأ العلمي . هعطريقة تصني

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
 المتعلق ببراءة االختراع على أنه: 11-12من األمر رقم  1تنص المادة  (  

 "يعتبر االختراع قابل للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابل للصنع  أو االستخدام في أي نوع من الصناعة".

(
2
 : " تعد من قبيل االختراعات في مفهوم هذا األمر:1المادة  (  

 المبادئ والنظريات واالكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية. -1

 الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض. -1

 لتسيير.المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم واإلدارة أو ا -2

 طرق عالج جسم االنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص. -4

 مجرد تقديم المعلومات. -1

 برامج الحاسوب -1

 االبتكارات ذات الطابع التزييني المحض. -1
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 : اآلليات القانونية لالحتكار التكنولوجي عن طريق براءات االختراعالفرع الثالث
كها حقا استئثاريا على اختراعه يتمثل لمال يبراءة االختراع في واقع األمر تعط إن  

في استغالل هذا االختراع لدرجة احتكاره للتكنولوجيا محل االختراع، فالبراءة تمنح مالكها 

)الحق االستئثاري في استغالل االختراع باعتباره مجموعة من المعارف
1
، مما يعود عليه (

 ير.بفوائد اقتصادية من خالل استغالله ويوفر له حماية من الغ

، وهذا عن طريق وقف انتشار وذيوع عن طريق براءة االختراع احتكار التكنولوجياويكون 

وسيلة  يهذه األخيرة المتمثلة في االختراع، كما قد يكون االحتكار بعدم استغالل البراءة، وه

لحجب التكنولوجيا عن منافسيها، وهذه الطريقة تلجأ إليها المشروعات الكبرى إذ تحتفظ 

يسيرا وتحتفظ  ابراءات اختراع كبيرة تحتفظ بجزء كبير منها، وال تستعمل إال جزء ةبحافظ

)بالباقي من أجل التجديد التكنولوجي والحد من المنافسة
2
). 

وفي هذا الصدد يظهر الدور الفعال لنظام الترخيص اإلجباري والمعمول به في معظم النظم 

 للممارسات السلبية لالحتكار التكنولوجي. ع حداضالقانونية لبراءات االختراع، حيث إنه ي

فمعظم التشريعات المنظمة لبراءات االختراع على تنوعها تلزم مالك البراءة باستغالل 

مثابة مقابل للحق في احتكار واستغالل باالختراع محل هذه البراءة، وأن هذا االلتزام هو 

على اإلخالل بهذا االلتزام هو االختراع الذي تمنحه البراءة لمالكها، والجزاء التقليدي 

الترخيص اإلجباري الذي تخول لإلدارة أو القضاء أن تمنح رخصة إجبارية في استغالل 

 عليه. ااالختراع ألي شخص بغرض القيام بهذا االستغالل ويكون قادر

تحت عنوان >>االستخدامات  21بس الترخيص اإلجباري في المادة يوقد عالجت اتفاقية التر

دون الحصول على موافقة صاحب الحق<<، وقد ذكر في هذه المادة أسباب منح األخرى ب

 لى عدة حاالت أهمها: إالترخيص اإلجباري، حيث أشارت 

 الطوارئ القومية أو األوضاع األخرى الملحة جدا. -

 وتصحيح المسارات المضادة للمنافسة. -

 واالستخدام غير التجاري ألغراض عامة. -

 خدامها براءة أخرى.والبراءة التي يلزم الست -

                                                 

(
1
 .11عيسى، المرجع السابق، صمحمد  حسام /د  (

)
2
( T Gaudin, l’écoute de licence, les utilisations contre l’innovation, Paris, UGE, collection 

10/18, P19. 

.                                                                                              11مشار إليه في مرجع د. حسام عيسى، ص  
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حاالت منح الترخيص جاءت على سبيل المثال ال على سبيل الحصر، فاالتفاقية  ومنه فإن  

تركت للدول األعضاء حرية تقدير األسباب التي تمنح من أجلها التراخيص اإلجبارية، دون 

 ية.من االتفاق 21التقيد بالحاالت المتقدمة طالما توافرت الشروط التي ذكرتها المادة 

ونشير من جهة أخرى أن الترخيص اإلجباري يجعل قدرة المشروعات الكبيرة على 

الممارسة السلبية لالحتكار التكنولوجي كوسيلة لحجب التكنولوجيا عن منافسيها محدودة، 

حيث يؤدي منع حصول المنافسين على الترخيص اإلجباري للحصول على هذه االختراعات 

 لقطاعات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية.من شأنه أن يؤثر على جميع ا

ية العملية تضع معظم التشريعات المختلفة شروطا مقيدة للحصول على هذا حمن النا -

الترخيص اإلجباري، أهمها وأكثرها شيوعا هو مرور فترة من الزمن تتراوح ما بين ثالث 

رة، وكذلك عدم وجود مبرر وأربع سنوات من تاريخ صدور البراءة مع إمكانية مد هذه الفت

مشروع لعدم استغالل االختراع لدى صاحب البراءة، وتشكل هذه القيود عائقا أمام إمكانية 

)االستخدام العملي لنظام الترخيص اإلجباري
1
) . 

 11-12من األمر رقم  21ا بالنسبة للتشريع الجزائري، ففي هذا الصدد نصت المادة أم  

 ى ما يلي: المتعلق ببراءات االختراع عل

( سنوات ابتداء من تاريخ إيداع 14شخص في أي وقت، بعد انقضاء أربع ) >>يمكن ألي  

( سنوات ابتداء من تاريخ صدور براءة االختراع، أن 12طلب براءة الختراع، أو ثالث )

يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االختراع أو نقص 

 فيه.

ل المذكور في الفترة أعاله، تطبق المصلحة المختصة أقصى اآلجال ال يمكن منح لتقدير األج

الرخصة اإلجبارية إال إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم االستغالل أو نقص فيه ومن 

)عدم وجود ظروف تبرر ذلك<<
2
). 

تكار ومن جهة أخرى فقد كان طبيعيا أن يظهر اتجاه عالمي نحو حماية المنافسة ومنع االح

 لما لذلك من أهمية كبرى على التأثير على التجارة الخارجية والتقدم التكنولوجي، فرغم أن  

النجاح التنافسي ليس مؤثما، إال أنه يجري عن كثب متابعة احتماالت إساءة االستعمال 

م مؤخرا جميع بية، أصبحت تحر  وقوانين المنافسة للبلدان األورفـالناشئة عن هيمنة سوقية 

فاقات ومن ضمنها االتفاقات المعقودة في الخارج التي تستهدف تشويه المنافسة في االت

تطبيق ذلك في  األسواق الوطنية وإساءة استعمال المركز المهيمن، أو تهدف إلى ذلك، وقد تم  

                                                 

(
1
 .12حسام عيسى، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 .111، ص1111ة للملكية الفكرية، دار هومة، الطبعة األولى المدونة الجزائريحسين مبروك، /د  (
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با وشرقيها، أما البلدان النامية فقد اعتمد عدد والعديد من القضايا في فرنسا وفي وسط أور

بعضها يتناول االندماجات على وجه  ،النامية من جميع المناطق قوانين المنافسةمن البلدان 

التحديد وبعضها اآلخر يتناول بشكل غير مباشر االندماجات عن طريق أحكام ضد إساءة 

)استخدام المراكز المهيمنة أو االحتكارات أو العوائق أمام المنافسة الحرة
1
) . 

أن يعلم المرخص له إعالما كافيا ببراءة  لك الترخيصماه على وفي األخير نشير إلى أن  

االختراع الخاصة بالتقنية التكنولوجية محل التعاقد سواء في المرحلة قبل التعاقدية أو أثناء 

العقد، موضحا في ذلك مدى قيام صاحب الترخيص بتسجيل براءة اختراعه، سواء في دولة 

حتى في األسواق المتوقع تصدير المنتج إليها المنشأ أو في الدولة المشترية لالختراع، أو 

 وذلك لتحديد مدة الصالحية المتبقية للبراءة.

لى تحديد أهميتها النسبية أي تحديد ما إإضافة  اـا كان من المتوقع المنازعة فيها من عدمهولم  

يات إذا كانت أهميتها أساسية أم هامشية للتقنية محل التعاقد وما إذا كانت تستفيد من إمكان

التصدير من عدمه، وفي حالة تعرض طرف ثالث لحق البراءة على التكنولوجيا المنقولة فإن 

، كما أنه ينبغي أن يمد المرخص له مالك الترخيصالمسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق 

بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتحسينات التي ترد عليها، فحصول المرخص له على 

له إلى استخدام التكنولوجيا استخداما ــلومات الخاصة ببراءات االختراع، تؤه  جميع المع

الترخيص عقد  براممثاليا بما يحقق أقصى استفادة منها وهي الغاية المنشودة من وراء إ

 .الصناعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
تقرير منقح من إعداد أمانة األونكتاد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، جنيف، تركيز القوة السوقية عن طريق  (

السيما أسواق البلدان  على األسواق الدولية ااالندماجات واالستيالءات والمشاريع المشتركة وسائر وجوه السيطرة وآثاره

 .11، 11، ص11، ص.114النامية، فقرة 
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: تخويل المرخص له باستغالل حقوق الملكية الصناعية المرتبطة ببراءة انيالث المطلب

 أو معرفة فنية.اختراع 
في عقد الترخيص الصناعي اتجاه المرخص له بتخويل إمكانية  مالك الترخيصيلتزم 

نجاحه في  إلىاستغالل اسمه التجاري وعالمته التجارية التي تميز منتوجه، والتي أدت 

القطاع الصناعي والتجاري واالقتصادي، والواقع أن هذا االلتزام يوفر للمرخص له الذي 

الخبرة الكافية في المجال التجاري المعني، اإلمكانية في إنتاج أو تصنيع المنتجات ليس لديه 

، مما يخوله فرصة لمالك الترخيصمحل العقد تحت االسم التجاري والعالمة التجارية 

 النجاح في أعماله التجارية.

 واإلسم التجاريين في الفرعين التاليين:العالمة  إلى مفهوموعليه سوف نتطرق 

 رع األول:الترخيص باستعمال العالمة التجارية.الف

 الفرع الثاني :االسم التجاري .
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 Droit de licence de Marqueاألول: حق ترخيص العالمة التجارية  الفرع
 ها: بأن   1114ديسمبر  21ف القانون الفرنسي العالمة في التشريع الصادر بتاريخ ر  ع

رقة منتجات أو أشياء أو خدمات لمؤسسة عن المؤسسات >>إشارة مادية توضع لتف

 األخرى<<.

 12/11فها المشرع الجزائري في نص المادة الثانية، الفقرة األولى من األمر رقم ر  كما ع

 ها: ، والمتعلق بالعالمات بأن  1112يونيو  11المؤرخ في 

ألشخاص واألرقام >>الرموز القابلة للتمثيل الخطي، السيما الكلمات بما فيها أسماء ا

والرسومات أو الصور واألشكال المميزة للسلع أو توضيبها واأللوان بمفردها أو مركبة التي 

تستعملها كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات 

)غيره...<<
1
). 

الخاص الذي  العالمة التجارية يقصد بها الشكل ذو التكوين فمن خالل التعريفات السابقة، فإن  

 يتخذ كوسيلة لتمييز منتجات المشروع أو خدماته، إذ تختلف العالمة عن الرسوم والنماذج

ألنها ال تتجسد في المنتج، وإنما هي مجرد رمز يوضع على هذا المنتج أي كان  الصناعية

 ومنه فالعالمة التجارية تستخدم لتمييز مختلف المنتجات أي ،اسمه أو قالبة الذي يظهر فيه

)كانت طبيعتها، زراعية، صناعية، إستراتيجية
2
). 

 ويمكن تقسيم العالمات إلى نوعين :

وهي التي تستخدم لتمييز مشروع معين عن غيرها من المنتجات المماثلة عالمة المنتجات 

ا النوع الثاني فيتمثل في عالمة الخدمة وتستخدم لتمييز الخدمات التي يِؤديها المشروع  أم  

والعالمات المميزة  TWAالعالمة المميزة لشركة الطيران  الخدمة، ماتومن أمثلة عال

 والمنشآت السياحية وشركات الدعاية واإلعالن. فاندق الهيلتون و الشيراتون للفنادق

 ةإذن فالترخيص باستخدام العالمة التجاري أمر مهم في عقد الترخيص الصناعي، فبواسط

في نشاطه المتمثل  مالك الترخيصنجاح الذي حققه هذه األخيرة يستفيد المرخص لهم من ال

 في إنتاج المنتجات أو تصنيعها.

وعليه فالعالمة التجارية هي التي تفرق وتميز بين نفس صنف المنتجات، وفي هذا الصدد ال 

يجب أن نخلط بين عقد الترخيص الصناعي وعقد الترخيص باستخدام العالمة التجارية، ألن 

                                                 

(
1
  111حسين مبروك، المرجع السابق ، ص  /د (

(
2
 .11 ، المرجع السابق، صفايز نعيم رضوان /د (
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من بين شروطه الترخيص باستخدام العالمة باإلضافة إلى شروط  عقد الترخيص الصناعي

 أخرى ال تقل أهمية عن هذا األخير، كنقل المعرفة الفنية، وتقديم المساعدات الفنية.

اختيار العالمة التجارية يقوم بصفة أساسية على عنصر جذب العمالء  كما أن نجاح

عن عالمة إلى البحث يسعى دوما  يصمالك الترخوالرسوخ القانوني للعالمة التجارية، ف

تجارية متميزة تربط أذهان الزبائن بإنتاجه، كما يقوم هذا االختيار كذلك على أسس قانونية 

بحيث تكتسب هذه العالمة قوة قانونية، بأن تكون صحيحة غير مخالفة للنظام العام واآلداب 

 العامة، وال تكون مضرة للجمهور أو تتضمن تزوير. 

لى كونها جديدة لم تستعمل داخل إقليم الدولة على ذات السلع أو المنتجات المراد إباإلضافة 

استخدام العالمة التجارية عليها، كما يشترط في عنصر الجدة في العالمة، أن ال يكون قد 

 سبق استعمالها داخل إقليم الدولة لسلعة مماثلة، هنا تفقد عنصر الجدة.

ي دولة أجنبية ال يفقدها عنصر الجدة إذا استخدمت في الدولة لكن استخدام العالمة التجارية ف

على سلع مماثلة لها استخدمت عليها في الدولة األجنبية أما إذا لم يجدد صاحب العالمة 

تسجيلها يمكن لشخص آخر استعمالها على سلع مماثلة وال تفقد عنصر الجدة إذا سبق 

)تسجيلها، طالما تركت لمدة من الزمن
1
). 

فإن المرخص له في عقد الترخيص الصناعي يقوم بإنتاج نفس المنتجات حسب  وعليه

، فيصنع المنتج ويضع طابع العالمة أو رمزها مالك الترخيصالمعرفة الفنية التي تلقاها من 

 .الترخيص مالك عند من صنع وكأنه ،على هذا األخير

)العالمة شهرة شرط إلى نشير أن البد وأخيرا
2
 إذ الصناعي، الترخيص قدع في وأهميتها ،(

 ما ألن وانتشارها، شهرتها المنتج نحو العمالء من كبير عدد جذب على العالمة قدرة تعتمد

 سواء ونجاحها العالمة شهرة هو الصناعي الترخيص نظام على يقبلون لهم المرخص جعلي

 عالمية. أو محلية كانت

 أو الفرنسي القانون كان سواء نالقواني معظم في ويعرف يحدد لم الشهرة مفهوم أن   إال  

 بحماية الخاصة باريس اتفاقية في مرة ألول الشهرة مفهوم ورد فقد الجزائري، أو المصري

                                                 

(
1
 111فائز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص/ د (

 .1، ص1111ء التجارية، دار الفكر العربي، محمود محمد الجنبيهي، العالمات واألسما /منير محمد الجنبيهي، د/ د      

(
2
نعني بشهرة العالمة: أن تكون معروفة لدى الجمهور، سواء كانت العالمة محلية أو عالمية وذات قيمة، إذ يرى جانب  (

 من الفقه أن تكون معروفة لدى جميع الجمهور وليس المختصين فقط.

Chavane et JJ Burst, Op, cit, P.588.     
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 جانفي 4 في الصادر الفرنسي القانون إلى بعدها وانتقل (،1 )المادة 1112 لسنة الفكرية الملكية

 الشهرة. مفهوم يحدد لم لكن ،1111

 تمنع إذ مسجلة، تكن لم وإن المشهورة العالمات لحماية خاصة حكامأ وضعت فقد االتفاقية أما

 العالمة. صاحب من مقدما التسجيل طلب يكن لم ما المشهورة العالمة تقليد

 11-12 رقم األمر في الجزائري المشرع يتطرق لم ،نفسه فاألمر الجزائري للقانون بالنسبة أما

 الدولية. للعالمات منه الرابع القسم خصص ولكنه المشهورة، العالمة لمعنى بالعالمات المتعلق

 في المشهورة العالمات تسجيل شرط المادة نص في صراحة يبين لم الجزائري فالمشرع

 االتفاقيات إطار في الجزائر إلى حمايتها الممتدة الدولية العالمة أن لىإ ذهب بل الجزائر،

 غير أنها من التحقق بهدف لتلقائيا الفحص إلى تخضع الجزائر إليها انضمت التي الدولية

 .11-12 األمر من 1 المادة نص في المذكورة لألسباب التسجيل من مستثناة
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 ’enseigneL التجاري االسم الثاني: الفرع
يقصد باالسم التجاري التسمية التي يطلقها التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا 

يباشر نشاطه من خاللها، وذلك بقصد تمييز المنشأة أو الشركة على المنشأة أو الشركة التي 

)عن غيرها
1
). 

المتعلق بالعالمات في القانون  12/11من األمر  1الفقرة  1وفي هذا الصدد نصت المادة 

 ف المؤسسة<<.الجزائري على أن: >>االسم التجاري هو التسمية أو العنوان الذي يعر  

ه إشارة واضحة تستخدم لتمييز مؤسسة تجارية، وتسمح بأن   Bessisفه األستاذ كما عر  

تشمل  Enseigneللجمهور بتمييزها عن غيرها من المؤسسات، وهناك من يرى أن كلمة 

 كل من عنوان المتجر والعالمة التجارية.

أما الدكتور ماجد عمار فيطلق عليه االسم التجاري وأحيانا اليافطة معلال موقفه أن العنوان 

لق على الشخص المعنوي ويتكون العنوان من اسم واحد أو أكثر من الشركاء التجاري يط

 فهو قد يكون رسما أو إشارة أو صورة.

ه ذلك االسم التجاري الموضوع على واجهة المحل ، بأن   le tourneauفه األستاذ كما عر  

 ويشير أن كل من العالمة واالسم التجاري متشابهين.

االسم التجاري شرط حيوي في عقد الترخيص الصناعي  ج أن  ومن خالل ما سبق ذكره نستنت

ال يقل أهمية عن الترخيص باستعمال العالمة، فهو وسيلة لجذب العمالء للمحل ومصدر ثقة 

 لدى الجمهور.

االسم التجاري هو تسمية يستخدمها التاجر لتمييز مشروعه التجاري   ومنه يمكن القول أن  

يتكون منها المحل التجاري ألن المحل يعرف باسمه   وهو عنصر هام من العناصر التي

)وبالتالي كلما اكتسب المحل التجاري سمعة تجارية فإن هذه السمعة تالزم االسم التجاري
2
).  

ويستعمل االسم التجاري للداللة على المنشأة بوضعه على األوراق والنشرات واإلعالنات 

 والفواتير .

التجاري تختلف عن وظائف العالمات التجارية   االسموظيفة  ومن الغنى عن البيان أن  

ميزها عن غيرها من السلع أو تفالعالمة التجارية تستخدم للداللة على السلعة أو الخدمة و

 الخدمات المشابهة ، كما تدل على مصدر المنتجات ودرجة جودتها .
                                                 

(
1
يري، قانون المعامالت التجارية، الجزء األول، األعمال التجارية والتاجر )األموال التجارية وفقا رمختار أحمد ب /د (

 .111، ص1111، طبعة 11/1111لقانون التجارة رقم 

(
2
 11حسام الدين الصغير، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية للصحفيين ووسائل اإلعالم، من المنامة  /د (  

 12، ص1114يونيو/

I:\ORGARAB\SHARED\TNA\New Folder(2)BAHRAIN\June 16,2004\doc.1.doc. 
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هذا ال يمنع من أن  التجاري فيستخدم لتمييز المنشأة التجارية ذاتها ، غير أن االسما أم  

 التجاري للمنشأة كعالمة تجارية لتمييز منتجاتها أو خدماتها . االسميستعمل التاجر 

التجاري استعمال مزدوجا ، وتحمى  االسموبذلك تستعمل ذات العبارة التي يتكون منها 

 حماية مزدوجة .
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 اعي.محل عقد الترخيص الصناستغالل المبحث الثالث: مراحل 
محل عقد الترخيص الصناعي  اتفق الفقه والقضاء على أن  كما سبق وذكرنا فقد 

عية )العالمة واالسم ا على المعرفة الفنية أو براءة اختراع، أو حقوق الملكية الصناينصب إم  

 التجاريين(، بحيث يكون نقلها تابعا للبراءة أو المعرفة الفنية ضمن عقد الترخيص الصناعي.

تتضمن عقود الترخيص الصناعي نصا خاصا بمحل العقد أي مضمون العقد، وهذا وعادة ما 

 حسب الترتيب الزمني وهي: مراحل  ثالث وفق  حل يتم استغاللهالم

 تصميم المنشأة الصناعية. المرحلة األولى:

 : مرحلة إنجاز الوحدة الصناعية.المرحلة الثانية

 : تشغيل المنشأة الصناعية.المرحلة الثالثة

الستغالل المعرفة الفنية أو براءة االختراع المصحوبة بالمساعدة الفنية ه عليه يمكن القول أن  و

ويمكن القول أنها  ،لترخيص الصناعي، البد من المرور عبر هذه المراحل الثالثفي عقد ا

عبارة عن التزامات يتضمنها أي عقد من عقود نقل التكنولوجيا، لذا سنتناول هذه المراحل 

 مطالب الثالث اآلتية: في ال

 المطلب األول: تصميم المنشأة الصناعية.

 المطلب الثاني: إنجاز الوحدة الصناعية.

 المطلب الثالث: تشغيل المنشأة الصناعية.
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  La conception de l’unitéالمطلب األول: مرحلة تصميم المنشأة الصناعية

industrielle. 
على مدى تطور التكنولوجيا المستخدمة التي يتم  يتوقف تصميم أي منشأة صناعية

اختيارها من األول حتى قبل عمل الدراسات الهندسية الخاصة بها، لذا سنتناول في هذا 

المطلب فرعين تحت عنوان: توريد طرق الصنع التكنولوجية )الفرع األول(، ثم الدراسات 

 الهندسية )الفرع الثاني(.

 التكنولوجية. الفرع األول: توريد طرق الصنع
يسعى المستثمر )عادة ما يكون من الدول النامية( إلى الحصول على تكنولوجيا 

متقدمة من السوق الدولية، والمتمثلة في طرق الصنع واإلنتاج، وهذان األخيران هما عماد 

إنشاء أي مجمع صناعي، لذا سنتناول أوال من هم محتكري التكنولوجيا وطرق الصنع، ثم 

 لى مكتسب هذه التكنولوجيا )الدول النامية(.نقل الطرق إ

 أوال: محتكري التكنولوجيا.
تحتكر الدول الصناعية المتقدمة أو دول الشمال للتكنولوجيا بواسطتها أو عن طريق 

أي المستثمرين الذين عادة ما تلجأ الدول النامية إليهم، وفي هذه الحالة يتم القطاع الخاص 

دولة  أو شركة أجنبية لتوريد التكنولوجية المطلوبة المستثمر االستعانة بهؤالء سواء كان 

 والمتمثلة في طرق الصنع وهذا عن طريق عقد الترخيص الصناعي.

ويتم نقل طرق الصنع الخاصة بهذه الدول عن طريق إنشاء شركات ووحدات خاصة 

)بالبحوث
1
لى عقد ، وينطبق ما سبق عوتسويق اختراعات المجموعات التي ينتمون إليها، (

ه معرفة فنية أو ترخيص، أما التنازل عن براءة من عقود التكنولوجيا الذي يكون محل

 االختراع فنادر الحدوث.

 ب هذه التكنولوجيا )الدول النامية(.سثانيا: نقل طرق الصنع إلى مكت
بعوض أو مقابل، وهذا على شكل إن الهدف من عقد الترخيص الصناعي هو نقل التكنولوجيا 

إذا حصلت التكنولوجيا على براءة اختراع، أو في صورة نقل المعرفة الفنية إذا كانت براءة 

 هذه التكنولوجيا غير مشمولة بالحماية المخولة للبراءة.

 
                                                 

)
1
 ( Dalloz (J.M) : manuelle techniques contractuelles, éd, litec, Montpellier, 1971, P.81.  
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 في حالة ترخيص البراءة. -1
 يمكن ألي شخص استغالله إال بعد إذا حصل اختراع ما على براءة اختراع فال

)الحصول على ترخيص بذلك
1
 ترخيص من الباطن، وهذا في الحاالت التالية: ، أو (

قد يكون المقاول العام هو صاحب البراءة ويتنازل عنها للمستثمر، وهو احتمال نادر  -

الحدوث ألنه ال يتفق مع مصلحة المقاول، فيمنح للمستثمر مجرد ترخيص باالستغالل وهذا 

 ما يحدث غالبا.

مملوكة للغير، لذا يكون من حق المنشئ وقد يكون المنشئ مرخصا باستعمال براءة  -

بترخيص من الحائز أن يعطي ترخيصا من الباطن باستغالل البراءة وفقا للشروط 

 المنصوص عليها بعقد الترخيص.

إما أن ال يكون للمنشئ أي حق على البراءة، فيقوم بالتفاوض مع صاحب البراءة للحصول  -

الل من الباطن من الشخص الذي رخص له على تنازل يسمح له باستغاللها أو على استغ

ابتداء باستغالل البراءة، ويمكن أن يقوم بشراء الشركة الحائزة للبراءة كي يتمكن عن طريق 

 هذه الوسيلة تملك البراءة ذاتها.

ومنه إن العالقة بين مالك الترخيص والمرخص له من الباطن تلزم على مالك الترخيص أن 

التي تعاقد عليها مع مالك براءة االختراع، وهذه الخصائص  يضع في اعتباره االلتزامات

القانونية مهمة جدا نتيجة للدور الهام الذي يلعبه التنازل عن الترخيص في عقود نقل 

)التكنولوجيا
2
للمستثمرين للحصول على تكنولوجيا متقدمة هي التي أدت ، فالحاجة الملحة (

ود نقل التكنولوجيا باعتباره مخوال للحق في إلى تزايد ظاهرة التنازل عن الترخيص في عق

 االستغالل.

ه يحدد في عقد الترخيص نطاق التطبيق الفني للبراءة، حيث عادة ما ونشير كذلك إلى أن  

ينص في العقد على أن البراءة ال تستغل إال في نطاق تكنولوجي معين أو في مجموعة من 

نطاق الحق في االستغالل على التصنيع  المنشطات في الوحدة اإلنتاجية محل العقد، ويرد

 واحدة فقط.على ه يمكن أن ينص العقد على اقتصار حقوق المستفيد والبيع، غير أن  

                                                 

(
1
مؤرخ في  44جزائر )ج ر العدد المتعلق ببراءات االختراع في ال 11-12من األمر رقم  14من المادة  1أنظر الفقرة  (

(...لصاحب البراءة الحق كذلك في التنازل عنها أو في تحويلها عن طريق اإلرث وإبرام عقود 1( تنص على: >>12/1/2

 تراخيص...<<

)
2
 (Chavane (A) et Burst (JJ):,droit de la propriété industrielle, éd, Dalloz, Paris, 1976, P84. 
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يرتبط نطاق الترخيص ونطاق عقود نقل التكنولوجيا بحدود المنشأة الصناعية المطلوب 

لقة بها إنجازها، فال يظهر في شروط عقد الترخيص الخصائص الفنية والضمانات المتع

)الندماجهما مع الشروط العامة للعقد الوارد على إنشاء وإنجاز المجمع
1
). 

 فإنه: في حالة نقل طرق الصنع من خالل المعرفة الفنية:  -2
إذا ما تم إنشاء المجمع الصناعي في دولة لم يتم فيه إيداع البراءة، فإن االختراع ال يمكن  -

 فة الفنية تكون لها األفضلية.أن يستغل عن طريق الترخيص، فإن المعر

توجد ميزة أخرى لطريقة المعرفة الفنية وهي عدم وجود تكلفة اإليداع وإفشاء سر  -

 االختراع، حيث يؤدي إلى وصول المعلومات القيمة لجهات البحث المنافسة.

يتناقص دور تراخيص البراءة ويضمحل كوسيلة لنقل التكنولوجيا ويرجع ذلك ألن كل  -

 رات غير محمية قانونا.االستثما

ومنه يمكن القول أنه يوجد نوعين من المعارف الفنية التي تطبق على طرق  التصنيع التي 

ترمي إلى تصنيع المنتجات بواسطة وسائل مختلفة، فهناك طرق التصنيع التي تكون 

موضوع براءة اختراع، وتخضع لقواعد قانونية صارمة وتلك التي لم يصدر بشأنها أي 

 وال يقيد استخدامها أية قواعد قانونية. براءة

وخالصة القول أن ترخيص البراءة ونقل المعرفة الفنية من الدعائم القانونية التي 

يستطيع المستثمر بواسطتها استغالل طريقة صنع ما، وهو عنصر حيوي لتنفيذ أي مجمع 

منتج مع المفتاح صناعي من حيث النوع أو الصنف، مثل عقد تسليم المفاتيح أو عقد تسليم 

  فطريقة الصنع واألعمال الهندسية هما دعامتان ضروريتان لتنفيذ أي منشأة صناعية.

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .114جمعة سعدي، المرجع السابق، صنصيرة بو /د (
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 الفرع الثاني: الدراسات الهندسية الصناعية.
وهي من اختصاص رجال أو شركات متخصصة في هذا المجال، تقوم بتقديم 

أشخاص معنوية كمكاتب عبارة عن مهندسين، ومستشارين أو  مدراسات واستشارات، وه

 دراسات.

دسية ما يسمى باالستشارات الخاصة باألعمال الهندسية، وتتعلق هذه وتتضمن األعمال الهن -

االستشارات عادة بمسائل التنظيم واإلدارة والتدريب والمساعدة الفنية، وتقديم األفكار 

 والتصورات.

طرق الصنع بتسليم خدمات، توريد وهناك أعمال هندسية تجارية تتعلق بالعقد مثل: تقديم ال

)الوحدة
1
).  

كما توجد أعمال هندسية معمارية صناعية تتعلق بتصميم المجمع الصناعي، ويتم إنشاء هذا 

 التصميم. -1األخير عبر مرحلتين هما: 

 التنفيذ. -1                                  

 من مراعاتها وهي:  تمر هذه المرحلة بخمس خطوات مهمة البد أوال: التصميم:

وتكون أحيانا العالقة التعاقدية وتستغرق وقت طويل، أثناء تبدأ أوال  الدراسات األولية: -1

 بدون مقابل مادي لها، وتتمثل عادة في دراسات اقتصادية اجتماعية ومالية.

وتكمن أهمية هذه الدراسات األولية في أنها تمكن من الوقوف عند مدى نجاح المشروع من 

، فهذه الدراسات تقوم على مجموعة من المعلومات المقدمة من المستثمر، ومنه فإن عدمه 

نقص هذه المعلومات يؤدي إلى عدم صحة النتائج الموجودة ، وغالبا ما يحدث هذا في الدول 

 .النامية وتكون تقديم هذه المعلومات بدون مقابل مادي

 ل التصنيع والتكلفة التقريبيةتتمثل في دراسات السوق، ومراح الدراسات التمهيدية: -1

 للمشروع، مستوى العمالة، مصادر المواد األولية، دراسة موقع المشروع...الخ.

وتتم هذه الدراسات التمهيدية عن طريق مكاتب دراسات متخصصة في السوق أو في بحوث 

لك التشغيل ، أو بواسطة األقسام الفنية والمالية للمستثمر، إن وجدت ويتم دفع مقابل لت

 الدراسات وفقا لالتفاق المبرم بين الطرفين .

 

                                                 

)
1
 ( Hubert (A) contrat d’ingénierie- conseil, éd, Masson, Paris, 1980, P.13. 
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تقديم عدة مشروعات تمهيدية للمستثمر إلتاحة الفرصة أمامه للمقارنة بين الحلول  -2

)دراسات فنيةوهي عبارة عن  ،المختلفة واالختيار من بينها
1
معدات لوصف  تتضمن ،(

 المنشآت، تحديد الموقع، تحديد طرق الصنع...الخ.

يحتوي على الذي القابل للتنفيذ، وهو تجسيد للمشروع التمهيدي  المشروع العام -4

 ، الذي وافق عليه المستثمر.مواصفات المجمع الصناعي الفنية

عند موافقة المستثمر النهائية على المشروع يقوم بتكليف مكتب الدراسات بإعداد دراسة  -1

 ، وتتضمن هذه الدراسات:تفصيلية للمشروع

  اإلنشاء. مقاولويقوم بها التي  دراسات المناقصات 

  المشاورات مع الموردين المعتمدين من قبل المستثمر بشأن األثمان أو األسعار

 المقدمة.

 لية ألعمال الهندسة يفحص الخطط المقدمة من مقاولي اإلنشاء وعمل خطط تفص

 .ساعدةالمدنية واألجهزة واآلالت واألدوات الم

  الصناعي . معالمج وأقسام االنشاءإعداد الخطط ومواقع 

 ثانيا: التنفيذ.
وهي مرحلة العمل التنفيذي والتطبيقي: إذ يقوم المهندس في هذه المرحلة بأعمال 

عديدة ومختلفة، يتولى إدارة وتنظيم أعمال البناء والهندسة المدنية، ويتولى طرق التنفيذ 

لصناعية وتشغيل الخاصة بكل قسم من أقسام اإلنتاج، كما تمتد األعمال إلى تصميم المنشأة ا

 المنشآت.

عامة على إدارة المشروع في جملته والرقابة على  بصفة ومنه فإن المهندس يشرف

عمال المستثمر الذي  معاختبارات التشغيل األولى، وتتم مراقبة المشروع من قبل المهندس 

في ، مع اإلشارة إلى المواصفات األساسية التي يريدها يلتزم بتقديم المعلومات الصحيحة

 منشأته الصناعية.

سات الهندسية تعتبر مستندات ذات قيمة بالنسبة للمرخص له اومنه يمكن القول أن الدر

 كتساب المعارف الفنية .الووسيلة 

وخالصة ما سبق أن الدراسات هي أداة فعالة في نقل التكنولوجيا للمستثمر الكفء ، لذا يجب 

 ع الصناعي .أن تتسم بالدقة والشدة الالزمين لنجاح المجم

                                                 

)
1
 (Philipe le tourneau : Quelques observations autour d’un contrat d’ingénierie in Revu- 

Juris-com., 1975, P376-377. 
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 la réalisation de l’unitéالمطلب الثاني: مرحلة إنجاز الوحدة الصناعية 

industrielle. 
 يمر إنجاز الوحدة الصناعية وفق أربعة مراحل هامة هي: 

 توريد المعدات. -1

 نقل المعدات على الموقع. -1

 إنجاز الهندسة المدنية وتشييد المباني. -2

 تركيب المعدات. -4

 احل في الفروع التالية:وسنتناول هذه المر

 الفرع األول: توريد المعدات.
كل ما هو ضروري إلنشاء وتشييد اآلالت ومواد تشييد المباني ويقصد بالمعدات هنا 

والمواد الالزمة للتركيب، وعادة ما تكون هذه التوريدات مذكورة في وثيقة أو قائمة ملحقة 

أن تتطابق المعدات التي يوردها العقود إذ يجب أن يذكر في  ،بالعقد تتضمن هذه التوريدات

لى مراعاة قياسات تصميمات المجمع الصناعي وفي هذا إمع إنجاز الوحدة، باإلضافة  المنشأ

لى إنتاج معدات بالمقاسات إالصدد يمكن للصانع القيام بدراسات وأبحاث للوصول 

)المطلوبة
1
). 

 الفرع الثاني: نقل المعدات إلى الموقع
العام بنقل المعدات من الوحدات الصناعية التي تمت صناعتها إلى الموقع حيث زم المقاول تيل

يتم تركيبها، ويكون هذا النقل صعبا في حالة ما كان دوليا، مما يؤدي إلى مشاكل في نقل هذه 

كانت المسافة بعيدة كلما ازدادت مجازفات تغير طرق المعدات وتعريضها لإلتالف، فكلما 

 لشحن، وتوجد حاليا نقل أجزاء من المصنع يتم تركيبها في ورش خاصةالنقل عن التفريغ وا

، إذا ال تتوفر لديهم الكفاءة التي تساعدهم على مواجهة مشاكل  السفنعن طريق البحر فوق 

 أن يكون الناقل شركة محلية .المستثمر النقل ، وغالبا ما يشترط

رفين، حيث يتحمل المقاول العام في أغلب األحيان يقسم االلتزام بنقل المعدات بين الطو

له ببقية مهمة  مسؤولية النقل كاملة إلى ميناء الشحن أو داخل بلد المستثمر، ويقوم المرخص

، حيث يختص بتخزين البضاعة، كما يمكن للمرخص له أن يسلم المعدات النقل إلى الموقع

                                                 

(
1
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ص البضاعة من الجمارك عند حدود الدولة التي ينتمي إليها المقاول العام وتكون عملية تخلي

 على عاتق أحدهما وفقا لنص العقد.

 الفرع الثالث: إنجاز الهندسة المدنية وتشييد المباني
عظمى من األعمال التي تتم بمعرفته يأخذ المقاول العام على عاتقه مسؤولية الغالبية ال

ت إلى الموقع فيبدأ سواء تعلق األمر بأعمال البناء أو بالبنية األساسية وذلك بمجرد نقل المعدا

المقاول بتشييد مباني اإلنتاج واألماكن اإلدارية، كما قد يتعاقد مع الشركات المحلية إلعانته 

في بعض األعمال كالحفر، وعادة ما يكون ذلك في الدول المتخلفة صناعيا وذلك بهدف 

)تشجيع الشركات المحلية
1
). 

 الفرع الرابع: تركيب المعدات
سواء كانت منشئ المجمع الصناعي بتركيب اآلالت المسلمة، يقوم المرخص له أو 

على هيئة قطع منفصلة أو مجمعة، وتستلزم هذه المرحلة دقة فنية عالية، ففي هذه الحالة فإن 

لم يكن له دور في التركيب، غير أنه ملزم بتسليم جدول  نالمقاول العام ال يتحمل المسؤولية إ

 د تركيبها في الوقت المحدد لها وبنظام.النشاطات حتى تسلم المعدات المرا

زم المرخص له بوضع كافة المعدات الضرورية بالموقع تحت تصرف المقاول العام تكما يل

وفي حالة عدم ويوفر كل ما يستلزم إلنشاء المجمع الصناعي، كما يوفر الحماية والحراسة، 

عاملة وتوريد مختلف وجود نص في العقد فيما يتعلق بالطرف المكلف بتوفير األيدي ال

اآلالت يلتزم المقاول بكل الوسائل الالزمة طالما أنه يتحمل مسؤولية التركيب، وفي حالة 

على اإللزام بالتركيب فإن النية تتجه ضمنا إلى المعني بتركيب عدم وجود نص في العقد 

 المعدات.

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .111نصيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص د/(
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unité la mise en service de l’المطلب الثالث: تشغيل المنشأة الصناعية

industrielle  
 يتم تشغيل المنشأة الصناعية عبر ثالث مراحل مهمة وهي: 

 مرحلة االختبارات. -1

 مرحلة التسليم. -1

 مرحلة إعداد هيئة العاملين. -2

 وسنتناول هذه المراحل وفقا للفروع التالية:

 الفرع األول: مرحلة االختبارات

م تشغيل المنشأة أوال دون في اختبار اآلالت، حيث يتوتتمثل أهم هذه االختبارات 

إنتاج لمدة تحدد في العقد وهذا للتأكد من فعالية اآلالت وأن تركيبها كان جيدا ودون خلل 

ضبط المنشأة تحت مسؤولية المرخص له، حيث تقام هذه االختبارات بعد تنظيف ويكون 

 المنشأة من مخلفات اإلنشاء والتركيب.

الت ومراقبتها، لكن دون إنتاج، ويتم تنفيذ هذه يتم في هذه المرحلة كذلك تشغيل اآل كما

 .essai du productionاالختبارات المقاول العام 

كما توجد اختبارات أخرى تمر بها المنشأة الصناعية وهي اختبارات اإلنتاج أو اختبارات مع 

 ، وتتمثل في االختبارات اآللية والتحقق من أن الموادles essayes en chargeالتعبئة، 

 األولية يمكن تحويلها بواسطة هذه اآلالت.

في االختبارات  وتتمثل les essayes de performanceكما توجد اختبارات الفعالية 

المتعلقة بمراجعة ما إذا كان يتوفر في العمل المميزات الفنية المتفق عليها قانونا وصناعيا 

دة المنتجات، طرق التصنيع عقد )جوويتوافق مع المعايير اإلنتاجية، ومطابق لشروط ال

 استهالك المواد األولية(.

ونشير إلى أن كل مرحلة من مراحل اإلنتاج تسجل في شكل بطاقات مفصلة بتلك االختبارات 

 وتقدم في النهاية للمستثمر على أنها مستندات خاصة باالستغالل.

ا لما هو منصوص كلها تعمل وفقكما تهدف هذه االختبارات إلى بيان أن المنشأة الصناعية 

عليه في العقد، وعادة ما يتضمن العقد صراحة سواء في صلبه أو في ملحقاته على ضرورة 

 االلتزام بإتمام االختبارات.

 وأخيرا بعد نجاح االختبارات الميكانيكية واختبارات اإلنتاج والفعالية تأتي مرحلة التسليم.
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 la réceptionالفرع الثاني: مرحلة التسليم 

التسليم عبر مرحلتين، المرحلة األولى يكون التسليم مؤقت، ثم يأتي التسليم يتم 

 النهائي.

ففي المرحلة األولى )التسليم المؤقت( يعتبر التسليم المؤقت دليل على أن المنشأة الصناعية 

قادرة على التشغيل واإلنتاج وأن المرخص له قادر على التصرف في المصنع ويكون هذا 

يا أو بحضور األطراف، إذ تم في محضر تسليم موقع من قبل األطراف، أما في التسليم تلقائ

حالة عجز المستثمر عن تنفيذ التزاماته يكون التسليم تلقائيا بدون رأي محضر وبدون 

 اختبارات كذلك.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التسليم النهائي، فتكون عندما تنتهي فترة الضمان وتمتد هذه 

ارة األولية التي يتم خاللها ضمان التدريب لى أشهر إلى غاية نهاية فترة اإلدعادة إالفترة 

المهني، وفي حالة التأكد من أن كل من التصميم العام ألماكن العمل وأعمال الهندسة المدنية 

وأن الوثائق الفنية جاهزة ومكتملة وقادرة وتشغيل اآلالت وقدرة العاملين على تصليح اآلالت 

يتم التسليم النهائي ويوقع على المحضر النهائي، يعفى مالك الترخيص  شغيل المنشأةعلى ت

من ضمان صالحية العمل وتنتقل مسؤولية إدارة المنشأة وأخطار االستغالل إلى منشأة 

 المرخص له أو المستثمر.

 ثالث: مرحلة إعداد هيئة العاملينالفرع ال

ام، والطاقة الفنية، ودرجة تكوين اليد يقصد باإلعداد هنا رفع مستوى التعليم الع

العاملة، ومدى تطور البحث الفني والعلمي في الدول النامية، حيث تتأثر القدرة اإلنتاجية 

 للمجمع الصناعي بقدرات العاملين.

ويتولى المرخص له إعداد العاملين المحليين، ويمكنه االستعانة بمالك الترخيص ويقدم 

المرخص له بنفسه عملية اإلعداد الذي يعتبر أحد الركائز الهامة مساهمته الفنية كي يباشر 

)في المشروع، إذ يصبح هذا اإلعداد التزاما يدخل في العناصر المكونة لمحل العقد
1
). 

ويتم اإلعداد عمليا ونظريا، حيث يتضمن اإلعداد العملي إدماج مستخدمي مالك الترخيص 

في ذلك األمر، حيث يتبين كيفية استقبال  في مصنع المرخص له، ويتم التنسيق بينهما

في مؤسسة المرخص له، حيث يكون هذا األمر أكثر فعالية لنقل  مالك الترخيصمستخدمي 

 المعارف ذات الفعالية المباشرة.

ويتولى المرخص له عملية البدء في تعليم العمال وذلك بإرشادهم ثم يتركهم بعد ذلك يتولوا 

العمال بمتابعة التوجيهات الفنية المتعلقة باألعمال التي تتم في العمل بأنفسهم، حيث يلتزم 

                                                 

(
1
 .111نصيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص د/ (
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المرخص له، كما يقوم هذا األخير بصفة دورية بالمراقبة، وعند االقتضاء يقوم مصنع 

باختبارات عملية حتى يمكنه تحديد فعالية برامج اإلعداد والتحقق من أن متلقي اإلعداد 

الستفادة من عملية اإلعداد نفسها وتحقيقا لهذا الهدف تتوافر لهم الصالحية التي تمكنهم من ا

يتلقى مالك الترخيص تقريرا عن نتائج هذه المراقبة حتى يتأكد بنفسه من استخالص النتائج 

 ولمالك الترخيص أن يحضر بنفسه في فترات منتظمة لمراقبة عملية اإلعداد.

لين الذين تم إعدادهم كي يستجيبوا بالنتائج ومدى كفاءة العام تكون ومنه فإن فعالية اإلعداد

 لالحتياجات الخاصة بالمنشأة الصناعية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

التحكيم في منازعات عقود الترخيص الصناعي والقانون 

 الواجب التطبيق على موضوع النزاع
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 الفصل الثالث: آثار عقد الترخيص الصناعي.
الذي يقوم بمقتضاه ذلك العقد " كما سبق وذكرنا عقد الترخيص الصناعي هو 

لتوجيهات مالك الترخيص الذي يمنحه حق  منتجات معينة ومحددة، طبقا المرخص له بصنع

فبواسطة هذا العقد يمنح مالك الترخيص  ،"بسر الصنعة وحق التوزيعالتصنيع بعد أن يزوده 

للمرخص له حق استغالل عالمته وسمعته التجارية، باإلضافة إلى نقل المعرفة الفنية 

الخاصة به إلى المرخص له، فيكشف األول لألخير عن أسراره الصناعية المملوكة له 

 والمرتبطة بعملية اإلنتاج. 

المتوفرة لدى المعلومات موعة من المعارف وله باستغالل مجإذن هذا العقد يسمح للمرخص 

الخبرة الكافية للتعرف على بعض نظام يفتح مجال الكتساب بدلك هو و ،مالك الترخيص

جهود طويلة من  بعد التوصل إليها إالا  هالمهارات والخبرات التجارية التي لم يكن بمقدور

فهذا النوع من العقود يسمح له بإعادة تكرار النجاح الذي حققه مالك  ،الجد والدراسة

 الترخيص.

، فهو يرتب والعقود الملزمة لجانبين وبما أن عقد الترخيص الصناعي من العقود التبادلية

 .والتزامات لطرفيه احقوق

ى أن كما يمنح كل منهما ضمانات تضمن تنفيذ الطرف اآلخر اللتزاماته ،وتجدر اإلشارة إل

بشكل دقيق من قبل األطراف في مرحلة المفاوضات التي تلعب تحديها هذه االلتزامات يتم 

 دورا بارزا على صعيد عقود التجارة الدولية .

بها كل من مالك الترخيص)المبحث  يستقلنتناول في هذا الفصل االلتزامات التي سو 

 حث الثاني( وأخيرا االلتزامات بها المرخص له ) المب يستقلالتي  ثم اإللتزامات، األول(

 .المشتركة بينهما في المبحث الثالث
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 التي يستقل بها مالك الترخيصقانونية المبحث األول: االلتزامات ال
تتنوع االلتزامات التي يرتبها عقد الترخيص الصناعي على عاتق مالك الترخيص 

الل بااللتزامات اإلخ وعدم ،االلتزام بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد ،منها ما هو تقليدي مثل

 عليها في صلب العقد. المنصوص

باإلضافة إلى االلتزامات التي يلتزم بها مالك الترخيص اتجاه المرخص له قبل إبرام العقد 

بمجموعة التزامات خاصة به تميزه عن غيره من العقود، وتدور  األخير اذكما ينفرد ه

مجملها حول الطرق واألساليب التي تجعل المعرفة الفنية تحت تصرف المرخص له وإمداده 

 المستمر بالمساعدات الفنية واطالعه على آخر التطورات والتجديدات.

مة مالك الترخيص ذرتبها عقد الترخيص الصناعي في يـُــسنتناول أهم االلتزامات التي منه و

 وفقا للترتيب التالي:

 تزويد المرخص له بمعلومات قبل توقيع العقد.ب مالك الترخيصالمطلب األول: التزام 

 .محل العقد المطلب الثاني: التزامات خاصة بنقل عناصر التكنولوجيا

 بالضمان. االلتزام المطلب الثالث: 
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 بتزويد المرخص له بمعلومات قبل توقيع العقد. مالك الترخيص المطلب األول: التزام
ومات آثار هذا االلتزام العديد من التساؤالت حول التزام مالك الترخيص بتقديم معل

 وما هي هذه المعلومات التي يجب تقديمها؟ ص له،خاصة قبل توقيع العقد مع المرخ

التشريع الجزائري لم ينص على وأمام غياب التنظيم التشريعي لهذا العقد في الجزائر، إذ أن 

 هذا النوع من العقود، فنحن نلجأ دوما للقواعد العامة في القانونين التجاري والمدني.

نظم هذا النوع من العقود في قانون التجارة الجديد من خالل  الذيخالفا للمشرع المصري، 

ص المشرع نعقود نقل التكنولوجيا، على اعتبار أن هذا العقد صورة من صوره، فقد 

 / الفقرة األولى والتي تنص على ما يلي: 77المصري على هذا االلتزام في نص المادة

الالزمة المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية  للمستورد>> يلتزم المورد بأن يقدم 

 التكنولوجيا على وجه الخبرة والتدريب<<. الستيعاب

ذلك غياب تنظيم تشريعي لهذا العقد، لذا سوف نعتمد أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فيوجد ك

            الصادر  7007/98رقم ،  la loi doubin بينلدراسة هذا االلتزام على قانون دو

والمتعلق 7887أبريل  4الصادر في  117/87ومرسوم تطبيقه رقم  7878ديسمبر  17في 

 .واالجتماعيةوالقانونية  االقتصاديةبتنمية المشروعات التجارية والمهنية وتحسين البيئة 

ونشير إلى أن هذا القانون يرجع صدوره إلى مشروع قانون قدمه وزير التجارة الفرنسي 

دوبين إلى البرلمان ، متضمنا نصوص حاول من خاللها تقنيين العالقات قبل التعاقدية فيما 

لقانون أصدر خصيصا بين أطراف هذه النوعية الجديدة من العقود ، ونشير إلى أن هذا ا

 .لعقود اإلمتياز التجاري أو الفرانشيز

مالك الترخيص ملزم بتقديم كل المعلومات الجدية والحيوية التي تجعل المرخص له فإذن 

)مخصصة لهذا الغرض أو وثيقة معلوماتية في شكل مستند ملما بكافة الوقائع
1

، والتي (

 ،Document d’information pré- contractuelle(DIP) تسمى باللغة الفرنسية

 بحيث تقدم هذه البيانات قبل توقيع العقد.

اإلعالم الذي يتم في المرحلة السابقة على  هف اإلعالم قبل التعاقدي بأنوعليه يمكن أن نعرا 

إبرام التعاقد أو المعاصرة له، بهدف تنوير إرادة أحد طرفي العقد أو كليهما قبل الدخول في 

مرحلة التعاقد، بحيث ينكشف للمتعاقدين معالم العقد الحقيقية فيقدر من ثم مغانمه ومغارمه 

 وهو على بصيرة من أمره.من التعاقد، األمر الذي يجعله يقدم على العقد 

                                                 

)
1

 ( J clément, la franchise commerciale et industrielle, le franchising, le franchisage 2
éme

 

édition entreprise moderne d’édition, sans date, P27. 
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ية في مرحلة التفاوض أو المفاوضات وقبل ساس التعامل بحسن نكذلك أ اإلعالميعتبر  كما

العقد، فلوال هذا اإلعالم لما كان هناك مفاوضات واضحة وصريحة تبنى على حسن  إبرام

معالم، ال نية في التعامل والتعاقد، والتي من شأنها أن توجد عقدا سليم األركان واضح الال

 التراضي فيما بين المتعاقدين.يشوبه عيب من عيوب 

ومنه فإن االلتزام باإلعالم في عقد الترخيص الصناعي، يقع على عاتق كل من مالك 

الترخيص والمرخص له كل منهما في مواجهة اآلخر، بحيث يكون مالك الترخيص ملتزم 

محل التعاقد، نظرا  التقنية التكنولوجية جوانب اافبكاتجاه المرخص له بإعالمه إعالما كافيا 

شخص  أعلمية الخاصة بها، فيكون هو للمعرفة الفن والحائزة االختراع لبراءلكونه مالك 

 بمخاطرها وفوائدها ومزاياها.

اإلفصاح والشفافية عن ظروف تعاقده ومكونات بفقد ألزمه المشرع  المرخص لهأما 

لي باإلفصاح عن اشتراطات المشرع المحزم تكما يلالتكنولوجيا الراغب في التعاقد عليها، 

 ،في شأن المكونات الممنوع استيرادها وأية قيود فنية وصحية يستلزمها القانون في التعاقد

)كما يلتزم باإلفصاح عن الظروف المناخية التي يتم استخدام التكنولوجيا خاللها
1

أية ،و(

مدى  مثال ،محل العقد قد على التكنولوجيايات من التعااشتراطات تكون مؤثرة في تحقيق الغا

إمكانياته الفنية الستخدام التكنولوجيا استخداما يتناسب ومخاطرها ومدى استعداده الفني 

 لتفادي هذه األخطار.

الترخيص الصناعي التزاما قانونيا يستمد وجوده  عقود في باإلعالم وعلى ذلك يكون االلتزام

مية حسن النية في التعاقد ومن مبادئ الشريعة اإلسالكمبدأ  المبادئ العامة للقانونمن 

)، واللذان يحثان على حسن النية في التعامل أو يستمد وجوده من العقد ذاتهوالدستور
2

). 

من  األخيرعما يحققه هذا والحكمة من تقرير هذا االلتزام في عقد الترخيص الصناعي ناتجة 

 والمتمثلة في: أهداف فعالة ومفيدة في مثل تلك العقود

الحد من اختالل التوازن في مستوى العلم والمعرفة، فيما بين مالك الترخيص والمرخص  -7

 له.

 إشاعة روح التعاون والتضامن بين الطرفين. -2

وضمان سير التعاقد،  المرخص لهوالمستنير لدى  والواعي ة تحقيق الرضا، الحرفالك -1

قوى في العقد والذي تتوافر لديه مقومات العلم فكما نعلم مالك الترخيص هو الطرف األ

                                                 

(
1

، 2002سميحة مصطفى القليوبي: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  /د (

 .97 -90ص

(
2

 .784-781، صالمرجع السابق محمد محسن إبراهيم النجار،  /د (
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هامة وضرورية، أما الطرف إبرامه من معلومات  ما يتصل بالعقد المزمع والدراية بكل

 تفاديالمرخص له( فهو الجاهل بالتكنولوجيا المنقولة وبخصائصها وبكيفية ) الضعيف

 التعامل معها. والمخاطر أ

، فإن المدة الواجب تقديم بينالمادة األولى الفقرة الرابعة، من قانون دو نص وبالرجوع إلى

)المعلومات فيها هي عشرين يوم قبل توقيع العقد كحد أدنى
1

).   

وعليه فإن هذا التشريع يلزم مالك الترخيص بإطالع المرخص له مسبقا وقبل اإلمضاء على 

معلوماتية مكتوبة، بحيث بتسليمه وثيقة وذلك  ،العقد النهائي على كل المعلومات الضرورية

ل يوم ر أو يعدا ــع العقد، الذي ال يجب أن يغيا وهذه األخيرة بما يسمى مشر فقرتيجب أن 

إبرام العقد النهائي بإرادة مالك الترخيص المنفردة، كما يجب على هذا األخير تحرير 

رخة وممضية من األطراف نسختين من الوثيقة المعلوماتية المكتوبة التي يجب أن تكون مؤ

المتعاقدة على كل صفحة من صفحاتها، على أن يحتفظ بنسخة منها وتقديمها في حالة وقوع 

 نزاع بينهما.

نصا  مالك الترخيصوهذه المعلومات التي تقدم للمرخص له عادة ما تكون سرية، لذا يدرج 

مشروع العقد  فيفي العقد يلزم المرخص له بعدم إفشاء هذه المعلومات الواردة في الوثيقة 

يمكن تحديد قيمة المبالغ الواجب على المرخص له  النهائي حرصا على مصالحهما، كما

)دفعها مسبقا قبل اإلمضاء على العقد
2

). 

 وتتمثل هذه المعلومات في:

 الترخيص. معلومات خاصة بمالك -7        

 معلومات خاصة بالمرخص له. -2        

 معلومات خاصة بالمؤسسة أو الشركة. -1        

 معلومات خاصة بالسوق. -4        

 .دأوال حيثيات العق سنتناول وقبل التطرق إلى هذه المعلومات بالتفصيل

                                                 

(
1

 وذلك بنصها:  (

« Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat son communiqués vingt 

jours au minimum  avant  la signature de contrat, ou le cas échéant, avant le versement de la 

somme mentionnée à l’alinéa précédant ». 

Voir : Gilles thiriez, créer et développer une franchise, les éditions d’organisation, Paris, 

1988, P.103. 

(
2
) Gilles, thiriez, op, cit, P105. 
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م سباب التي يقووبعد ذلك يتم سرد الوقائع واأل، حيث أنإذ يبدأ هذا األخير عادة باصطالح 

حكمه ترخيص الصناعي إال أن شكل العقد تلعقود العليها العقد، ورغم وجود نماذج 

 اعتبارات عملية والتي تتوقف على ظروف كل من مالك الترخيص والمرخص له.

 .هضرورة االهتمام بتمهيد العقد ألن ذلك يقلل من احتمال وجود صعوبات عند تنفيذ ونرى

مالك الترخيص(  )، ويشار إلى األطراف بند عن كل طرف من األطرافوفي التمهيد يذكر 

 ..(قد يشار إلى األطراف) شركة...( و) شركة..و) المرخص له(، و

بوضوح  ويتم العقد غالبا بين مشروعين، فإذا كان يجري بين وكيلين عنهما يتعين ذكر ذلك

)ول سلطة التوقيعمع ذكر المستندات التي تخ
1

). 

ف بعد ذلك بيان مصدر حيازة صاحب الترخيص للتكنولوجيا هل هو االبتكار؟ األطراويذكر 

 وإذا كان من بين عناصر التكنولوجيا الغير؟ ومدى حقه في التصرف فيها، أم االنتقال من

)ة اختراع، يتعين بيان نوعها وتاريخها وجهة التسجيلبراء
2

). 

 يفيد في مسائل القانون الدوليويتعين عدم إغفال مكان األطراف، على اعتبار أن ذلك 

 الواجب التطبيق وتحديد المحكمة المختصة.الخاص من حيث القانون 

كذلك ذكر معلومات خاصة بالعالمة التجارية والمتمثلة في  يجبإلى جانب هذه المعلومات، 

أما في حالة اكتسابها عن طريق التنازل أو ذكر تاريخ ورقم التسجيل أو إيداع العالمة، 

عقد التنازل أو عقد الترخيص لذا  انقضاءيجب ذكر تاريخ ورقم التسجيل دون تبيان  ترخيص

العالمة محل االستغالل وكذا كل الرموز واإلشارات محل من الضروري ذكر بالتفصيل 

)العقد
3

). 

كما يلتزم مالك الترخيص بتقديم بعض المعلومات القانونية والمالية للمرخص له والمتمثلة 

 في:

 المعلومات القانونية -أ
يلتزم مالك الترخيص في الوثيقة المعلوماتية بذكر مدة العقد، شروط تجديده، طرق 

 le champصريةحالصرية، والمقصود بحدود شرط حالفسخ واإلنهاء، وحدود شروط ال

des exclusivitéحسب وجهة نظر األستاذ ،O. Gast   االمتيازات التي وكل الحقوق

                                                 

(
1

 .748، ص  ،المرجع السابقمحسن شفيق  /د (

(
2

 .44محسن شفيق، المرجع السابق، ص  /د (

)
3
(Olivier gast, Le guide pratique de la loi  doubin, P.A.N, 1991, p22-23. 
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عة على عاتقهما، وتتمثل العقد، كما يمكن أن تكون التزامات وأعباء واقيستفيد منها طرفا 

 .يصري اإلقليمي والتموينرية في الشرط الحشروط الحص

ومات التي يجب أن تقدم للمرخص له يدفع ببعض جهة أخرى أن كم ونوع المعل منونشير 

لمخاوفهم المتعلقة بالحفاظ ، نظرا يإلى التنصل من هذا االلتزام قبل التعاقد مالكو الترخيص

)على سرية معرفتهم الفنية التي تمثل سر نجاحهم
1

). 

 المعلومات المالية -ب
مالك الترخيص ملزم بإطالع المرخص له في الوثيقة المعلوماتية على النفقات 

)األولية قبل مزاولة النشاط وبعد فتح المنشأة، وينصح األستاذواالستثمارات 
2

)O. Gast  

المعرفة الفنية أو براءة أصحاب العالمات بذكر قيمة اإلتاوة الواجب دفعها أثناء استغالل 

 وكذلك النفقات واالستثمارات الضرورية لفتح المنشأة. االختراع

كما يقع على عاتق مالك الترخيص إطالع المرخص له على حالة وآفاق تنمية السوق، حالة 

جب عليه أن يوملة، مميزات وخصائص الطلب، تالمنافسة، حجمها، نسبة تطورها المح

  لسوق المحلي، وحالة السوق العامة.يطلعه على حالة ا

 

 نموذج من الوثيقة المعلوماتية

contractuelle -Modèle de document d’information Pré 

                          informations concernant le licencier -1 بمالك الترخيصمعلومات خاصة  -7

                              informations concernant la marque -2معلومات خاصة بالعالمة التجارية -2

       Evolutions et Historique de l’entreprise du licencier -3مالك الترخيصتاريخ وتطور منشأة  -1

                                                         Présentation du marché -4معلومات خاصة بحالة السوق 

                                                              Le contrat de licence -5عقد الترخيص الصناعي  -2

                           Information concernant le licencier -1 بمالك الترخيصمعلومات خاصة  -7

                                                                                       Forme juridique -الشكل القانوني  

                                            Adresse du siège sociale - عنوان المنشأة )المركز االجتماعي( - 

                                                                                  Nature d’activité -بيعة النشاط ط -

             Numéro d’immatriculation du - ري                 رقم قيد الشركة في السجل التجا -

                                                 

(1
 .782ياسر الحديدي: المرجع السابق، ص  /د ( 

)
2
(Olivier Gast, Op,cit, P.34. 
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                                                 registre du commerce et des sociétés وسجل الشركات   

                                            Nom des principaux dirigeants - أسماء المسيرين األساسيين -

            Expérience professionnelle de principaux dirigeants - خبرة المسيرين األساسيين -

                            Information concernant la marque -2خاصة بالعالمة التجاريةمعلومات  -2

                                                                                   Nom de la marque - اسم العالمة -

                                                                           Nom du titulaire -اسم صاحب الرخصة -

                                                                                 Si- Création -1-2 براءة اختراع -2-7

                                                                                             Enregistrement -التسجيل  -

                                                                 Date/ Numéro/ Classes - التاريخ/ الرقم/ الفئة -

                                                      Si- cession de la marque -2-2التنازل عن العالمة  -2-2

                                  Numéro d’inscription du registre -رقم التسجيل في السجل الوطني  -

                                                                                    national des marques   للعالمات  

                                                                                 Date d’inscription -تاريخ التسجيل  -

                                    Si licence de la marque -3-2ترخيص باستعمال العالمة الإذا كان  -2-1

 Numéro d’inscription au registre national des -               رقم التسجيل في السجل الوطني -

 marques                                                                                                     للعالمات

                                                                                Date d’inscription -تاريخ التسجيل  -

                                                                                Durée de la licence - مدة الترخيص -

 Evolution et historique de l’entreprise du licencier -3 مالك الترخيصتاريخ وتطور منشأة  -1

                                                                     Date de création -تاريخ اإلنشاء أو التأسيس  -  

 Principales étapes de l’évolution de -                                        المراحل األساسية لتطور -

                                                                       l’entreprise du licencier  منشأة المرخص    

                

                                                             Présentation du marché -4عرض حالة السوق  -4

 حالة العامة لسوق المنتجات محل العقد عرض ال -

- Présentation de l’état générale du marché des produits ou services objet du contrat  

 عرض الحالة المحلية لسوق المنتجات محل العقد -

- Présentation de l’état local du marché des produits ou services objet du contrat       

                                                              Le contrat de licence -5عقد الترخيص الصناعي -2
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                                                                                                         Le contrat - العقد -

                                                                                         Durée de contrat - مدة العقد -

                                                         Condition de renouvellement -شرط تجديد العقد  -

                                                                         Condition de résiliation -شرط الفسخ  -

                                                                           Condition de cession -شرط التنازل  -

                                             Le champ des exclusivité -مجال الحصرية أو شرط القصر -

 -                         Exclusivité territoriale  oui       Non -    ال     نعم      الحصرية اإلقليمية -

 -              Exclusivité d’approvisionnement oui        Non -نعم     ال        حصرية التسويق  

                              Exclusivité D’activité    oui        Non -نعم      ال           حصرية النشاط 

                                    Clause de non concernant et de -شرط عدم المنافسة والحفاظ على  -

                                                                          Confidentialité     سرية المعرفة الفنية      

                       Clause de Non concernant   oui      Non -نعم      ال         شرط عدم المنافسة -

                 Si oui durée après l’expiration du contrat -انتهاء العقد إذا كان نعم المدة ما بعد  -

               Clause de confidentialité  oui        Non - نعم      ال        شرط الحفاظ على السرية -

 طبيعة وقيمة االستثمارات الخاصة باستغالل االسم والعالمة التجارية التي يدفعها المرخص له. -

- Nature et Montant des dépenses et investissement spécifiques à l’enseigne ou à la 

marque à engager par le ….avant de commencer l’exploitation.                               

                                                                                Redevance annuelleاألتاوى السنوية -
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 محل العقد: بنقل عناصر التكنولوجيا االلتزامالمطلب الثاني:  
بذلك  الدولية الناقلة للتكنولوجيا ، وهويعتبر عقد الترخيص الصناعي من العقود 

طبيعية أم اعتبارية من أشخاص  امصدر اللتزامات أطرافه ، سواء أكان أطرافه أشخاص

ام ، كالدولة أو أحد المؤسسات التابعة لها ، أم من األشخاص الطبيعيين سواء كان عالقانون ال

العديد من االلتزامات التي يلتزم  وبموجب هذا العقد يترتب، ة أو حائزهامالك المعرفة الفني

ن حسن النية، خاصة وأيذها األخذ بعين االعتبار بمبدأ يتطلب تنف بها مالك الترخيص والتي

 د التزامات مالك الترخيص وتعدد عناصر محل العقد.هذا النوع من العقود يتسم بتعد

التكنولوجيا قد تكون أشياء مادية كالخدمات وتسليم المعدات والعناصر التي تتكون منها 

مادية مثل نع كامل، كما قد تكون عناصر غير تركيب وإنشاء مص، واآلالت الصناعية

اإليضاحات والتعليمات المنقولة كاإلنتاج، المعارف والمهارات الضرورية للسيطرة على 

 عبر الوثائق.

بنقل العناصر غير المادية )الفرع األول( وااللتزام بنقل وبناء على ما سبق سنتناول االلتزام 

 العناصر المادية لمحل العقد )الفرع الثاني(.
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 العناصر غير المادية لمحل العقد الفرع األول: االلتزام بنقل
مالك الترخيص بموجب عقد الترخيص الصناعي مجموعة أداءات  عاتق يقع على

تقل بها، ويعتبر هذا الشرط من الشروط المهمة سيتوجب القيام بها، أولها منح الحقوق التي ا

على اعتبار أن صاحب الترخيص حين يمنح الحقوق إلى المرخص له يكون من الصعب 

فإن أغلب التشريعات عملت على ة لذا قد علم بالمعرفة الفني له ألن المرخص ،استرجاعها

ة وحماية هذا الحق بموجب قوانين الملكية الفكرية والصناعية المنبثقة من االتفاقات صيان

 .الدولية والوطنية

وتتمثل هذه الحقوق في حق التصنيع، حق البيع، حق االستخدام إلى جانب حق العمل 

)والتدريب
1

كية الصناعية وهي نوع من الملكية مجموعها اإلطار العام للملب إذ تشكل، (

 الفكرية ألنها ترتبط بمبتكرات ذهنية.

ض، حيث يجوز ها البعونشير إلى أن هذه الحقوق تعتبر حقوق منفصلة ومستقلة عن بعض

نقل كل حق بشكل مستقل على اآلخر، فيمكن أن ينتقل حق التصنيع واالستخدام دون أن 

 يشمل العقد الحق في البيع.

يمنح  البأ مالك الترخيصهذه الحقوق قد يكون على أساس قصري، حيث يتعهد كما أن منح 

للغير على نفس محل العقد، أو يمنع استغالل نفس المحل في اإلقليم المحدد  اآخر اترخيص

)بالعقد المبرم مع المرخص له
2

). 

يرتبط بالحقوق التي يتضمنها عقد الترخيص الصناعي سواء  و يمكن القول أن شرط القصر

لذا جرت العادة في هذه العقود أن تتضمن تحديد  ،(تعلق باإلقليم أو التموين) أي اإلمداد

بأنه التزام  شاطه، وعليه يمكن تعريف شرط القصرة التي يمارس فيها المرخص له نطقالمن

)خرأحد طرفي العقد بالتعامل فقط مع الطرف اآل
3

). 

في مجال الترخيص الصناعي تلك الشروط التي تعطي الحق  القصربشروط كما يقصد 

أو إقليم معين، أو  منطقةللمرخص له وحده دون غيره في احتكار النشاط محل العقد في 

ائع وسلع من مالك الترخيص فقط الشروط التي تجبر المرخص له على الحصول على بض

                                                 

(
1

 .98ري، المرجع السابق، ص هوليد الشمد/ (

)
2
( Jean H. Gagnon, comment acheter une franchise, les éditions agence d’arc INC, 1984, p53 

et suite. 

(
3

 .708فائز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص  /د (
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الوقت بتوريدها للمرخص  نفس كما يلتزم مالك الترخيص فينه هذا األخير، يمن مصدر يع

)له فقط في حدود إقليم معين
1

). 

وبالتالي يفرض عليها لفائدة كل الطرفين  اومنه فإن هذا الحق يكون تبادليا، بحيث يولد حقوق

دم المنافسة يحد من حرية التعاقد من جهة أخرى، ولكنه يضمن احترام مبدأ عالتزامات، و

ع من الضمان، إذ يخول للمرخص حقق نوع من التوازن بينهما، ونوان العقد، ويطوال سري

احتكار النشاط في حدود اإلقليم المحدد عقديا دون منافس له، مما يؤدي إلى زيادة له 

)األرباح
2

). 

ومنه  ليها بين األطرافأن هذا الشرط، من الشروط المشروعة التي يتم االتفاق عإلى شير ون

 يتضمن العقد نصا واضحا بهذه الشروط وال يجوز افتراضه دون النص عليه.فال بد أن 

كما يلتزم مالك الترخيص بنقل عناصر المعرفة الفنية التي تتمثل في دراسة الجدوى 

والخرائط والطرق الفنية المشتملة على التعليمات واإلرشادات والتركيبات والمواصفات التي 

 ة المنقولة.تساعد المرخص له على فهم المعرف

ية، فقد تكون هذه ص بتقديم المعونة والمساعدة الفنيرخومن جهة أخرى يلتزم مالك الت

بمعنى هذا أنها تكون بين مشروعين يتمتعان بنفس المستوى التكنولوجي أو  األخيرة مرتبطة،

بمستوى تكنولوجي مقارب، فالدول الصناعية المتقدمة تعتبر المساعدة الفنية مسألة ثانوية 

أخرى كالترخيص في استغالل  كونها تابعة في الغالب لعملياتلبالنسبة لها وليست أساسية 

)ة و استغالل المعرفة الفنيةالبراء
3

). 

ص بموجب هذا االلتزام بوضع كل الملفات والوثائق الخاصة بالمنشأة يرخيلتزم مالك الت كما

ه دراية وخبرة ومستوى حتى يكون لوالطريقة الصناعية المرخص بها في يد المرخص له 

 متقارب مع مالك الترخيص.تكنولوجي 

أما بالنسبة للدول النامية التي ال تملك هذه الخبرة والقدرة التكنولوجية تعتبر هذه المساعدة 

 الستغاللشرطا الزما وضروريا للحصول على هذه التكنولوجيا وطاقم فني محلي مؤهل 

 عملية اإلنتاج.ب القيامخيرة وهذه األ

                                                 

(
1

 .211ياسر الحديدي، المرجع السابق، ص  /د (

)
2
( PH. Bessis, Op, cit, 1990, P47, 51. 

(
3

 .81ري، المرجع السابق، ص هوليد الشم /د (
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لتزم هذه الدول بإدراج شرط المساعدة الفنية بشكل واضح ودقيق بحيث وفي هذا الصدد ت

ترفق هذه المساعدة بملحق يتضمن تفصيالتها من حيث نوع الخبراء ومؤهالتهم، كفاءتهم 

)من عقد الترخيص المرجوةالفنية، المدة الزمنية الالزمة لتحقيق النتائج 
1

). 

لفنية المرتبطة وهي أن تنظم هذه األخيرة في شكل عقد متصل وهناك طريقة ثانية للمساعدة ا

كبيع المنشآت والتجهيزات الصناعية أو قائم بذاته مستقل عن أية عمليات أو أداءات أخرى، 

 ات االختراع أو استغالل المعرفة الفنية.الترخيص ببراء

الكتساب التكنولوجيا أحد األدوات القانونية األكثر أهمية هي المساعدة الفنية فإن  منهو

 والسيطرة عليها من طرف المرخص له.

ومن جهة أخرى في إطار عقود المساعدة الفنية البد ألطراف العالقة من حسم العديد من 

 :هابرزأالنقاط الهامة التي تعتبر جوهر المبادئ األساسية و

ضع تحت حيث يلتزم المرخص له بموجب شرط في العقد أن ي:الفنيين اختيار المساعدين

تصرف مالك الترخيص أشخاص أو مستخدمين من فنيين ومهندسين محليين إلخضاعهم إلى 

غالبا ما يحال إلى لجنة مؤلفة من فلقواعد ا ار هؤالء وفقيحيث يتم اخت،برامج التدريب 

 أطراف العقد أمر اختيار المتدربين قبل إنشاء الوحدة الصناعية.  

د هذا محيث يع،يعد من األدوات الناقلة للتكنولوجيا يمكن القول أن عقد التدريب وعليه 

إلى بعضها على  ننظرالمشروعات التي  وصايةاألسلوب إلى نبذ فكرة التبعية والتخلص من 

منه العديد من الدول النامية والذي أصبح  العسكري الذي عانت االستعمارأنها أخطر من 

استعمار اقتصادي للثروات من شأ عنها وما ين يلبس ثوبا جديدا في ظل العولمة االقتصادية

الطبيعية، واأليدي العاملة التي تمتاز بها الدول النامية وخاصة الدول العربية، حيث يتم 

 االستغالل الجائر لثرواتها من قبل الدول المتقدمة عبر المركبات متعددة الجنسيات.

التكنولوجيا، أي نقل المعلومات أن مالك الترخيص يلتزم بنقل كافة عناصر ما سبق خالصة و

  دية الملحقة بالتكنولوجيا، وينبغي أنرخص له وتسليمه كافة األموال الماوالوثائق الفنية للم

المقاييس ووحدات الليم وعدد النسخ ولغة المستندات ووقت التسمكان و العقد يتضمن

)ةوالموازين المستخدم
2

افة المعلومات يجب أن تتضمن المستندات الخاصة على ك كما، (

التي تبين كيفية استخدامها من حيث اإلنتاج أو التشغيل أو التجميع، وكذلك بيان كامل 

                                                 

(
1

 .79محسن شفيق، المرجع السابق، ص / د  (
)
2
( Kahan PH, Typologie des contrats de transfert de la technologie, un transfert de 

technologie et développement, Paris, 1977, P 448.  
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ألوصاف كل جزء من أجزاء المنتج المتفق عليه، مدة إنتاجه، وبيان تفصيلي بقطع الغيار 

  ومكان المعدات.

 بنقل العناصر المادية االلتزامالفرع الثاني: 

يلتزم مالك الترخيص بنقل العناصر المادية للتكنولوجيا، والمتمثلة عادة في المواد واآلالت 

عقد كل  منتج ما وتساهم في تركيب الوحدة الصناعية، ومنه فإن وإنتاجالتي تساهم في صنع 

ترخيص صناعي يتعهد فيه المرخص بتوريد عدد معين من المواد الالزمة للمرخص له، 

زويده بالدليل الخاص باإلرشادات الالزمة لتركيب وتشغيل األجهزة واآلالت باإلضافة إلى ت

وإرسال خبراء لتدريب عماله على كيفية التشغيل والصيانة)
1

.) 

يوردها، حيث يستطيع  يلتزم في نفس الوقت بذكر وصف تفصيلي للمعدات التيكما 

منح له عن طريق يضع أو يتمسك باسمه الموجود على المعدات والتي ت المرخص له أن

إال إذا نص  ،مالك الترخيصفي حين تبقى هذه المنتجات خاضعة لتوجيه  ،اإليجار أو البيع

)العقد على خالف ذلك
2

). 

وعليه يمتنع المرخص له من التصرف بهذه اآلالت بأي شكل من أشكال التصرف، إذ له فقط 

يكون استغالل هذه اآلالت أو الحق في استخدامها وفق الشروط الواردة في العقد مثال كأن 

استخدامها من قبل المرخص له نفسه أو عماله فقط، أو أن يكون االستخدام في المكان المحدد 

 .في العقد

أما في حالة البيع بشروط يمتنع على المرخص له التصرف بأي شكل من أشكال التصرف 

لعقد تنتقل ملكية هذه اآلالت الت المذكورة في العقد، لكن في نهاية المدة الواردة في افي اآل

ويتحمل صاحب الترخيص أي ، والمعدات إلى المرخص له وهذا بعد دفع كامل األقساط 

 خسائر وأضرار تحدث لآلالت كما أن المرخص له يكون مسئوال عن أضرار القوة القاهرة.

 ونشير في األخير أنه لضمان استمرار المرخص له في اإلنتاج ونجاح مشروعه خاصة إذا

زم بتقديم قطع الغيار التي تحتاجها لـكان محل العقد آالت وأجهزة فإن مالك الترخيص م

ولو لم يكن متفق  طلبها تىاآلالت واألجهزة المستعملة في تشغيل منشآت المرخص له م

عليها وطبقا للتكنولوجيا المطلوبة، وذلك حسب سعرها السائد في السوق ، وهذا االلتزام 

في القانون التجاري على هذا  المصري وقد نص المشرع ،لعقد ا نيسري طوال سريا

 . 79االلتزام في نص المادة

                                                 

(
1
 .94محسن شفيق، المرجع السابق، ص /د ( 

(
2

 .27، 28محسن إبراهيم النجار، المرجع السابق، ص /د (
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بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي  ،" يلتزم المورد طوال سريان العقد     

ينتجها وتحتاجها اآلالت واألجهزة التي تستعمل في تشغيل منشأته ، وإذا كان المورد ال ينتج 

 القطع في منشآته ، وجب أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها " هذه

وبناء على ذلك ال يلتزم مالك الترخيص بتقديم قطع الغيار المشار إليها في حالة عدم طلبها 

لم  ، ولكن يلتزم بناء على نص القانون بذلك عند طلبها من المرخص له ولو من المرخص له

 يكن متفقا عليها في العقد.

، فإنه  هفي مصانع وإذا كان مالك الترخيص ال ينتج قطع الغيار التي يستلزمها المرخص له

يلتزم بنص القانون بإعالم المرخص له بمصادر الحصول عليها عند طلبها ولو لم يتفق على 

)ذلك في العقد
1

وهذا االلتزام الهدف منه تحقيق الفائدة المرجوة من عقد الترخيص  (،

ضمن هذا االلتزام شراء قطع غيار أصلية من المختصين لضمان حسن الصناعي ، حيث ي

 التشغيل واإلنتاج أي استغالل محل العقد كما يجب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
 .14مرجع السابق، صالقيلوبي، المصطفى  سميحة د/(  
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 :المطلب الثالث: االلتزام بالضمان
باهتمام واسع بين رجال الفقه والقانون ، وخاصة القانون المدني الذي  االلتزامحظي هذا 

ومعنى الضمان في القانون  االلتزامعالج العديد من المسائل العامة والخاصة المتعلقة بهذا 

 منبمقتضى االتفاق على نقل حقا بمقابل إلى آخر يترتب بحكم القانون أو التزامالمدني هو 

تلقى منه ذلك  ن، بمعنى سلطة من ينتقل إليه حق في الرجوع على مقبل من انتقل إليه الحق

بالدفاع عنه إذا نازعه الغير فيه ، والرجوع عليه بالتعويض إذا نجح في  اللتزامهالحق 

 منازعته .

ومن هنا شرع الضمان في عقد الترخيص الصناعي بصفة خاصة وعقود نقل التكنولوجيا 

 بضمان االلتزامالتزام ولذا أطلق عليه  هفي جوهر الضمانبصفة عامة ، ذلك أن 

Obligation de garantie    فهو رابطة قانونية بين طرفين يلتزم بمقتضاه مالك ،

ضمان النتائج ، حيث يضمن مطابقة كالترخيص بأداء معين في مواجهة المرخص له ، 

يضمن انتاج السلع أو ، كما التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد

 ما لم يتفق كتابة على خالف ذلك . الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد

،ضمان العيوب الخفية ، وضمان  واالستحقاقوللضمان صور مختلفة منها ضمان التعرض 

 تالية :ال ةتحقيق النتيجة المطلوبة ، وعليه نتناول هذه الصور بالتعريف في الفروع الثالث

 االستحقاقوالفرع األول : ضمان التعرض                   

 الفرع الثاني : ضمان العيوب الخفية .                  

 الفرع الثالث : ضمان يحقق النتيجة                   
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 :  واالستحقاقالفرع األول : ضمان التعرض 
حصول المرخص له على التكنولوجيا  إن الهدف من وراء عقد الترخيص الصناعي هو 

األمثل ، ومنه فال يكفي أن يقوم مالك الترخيص بنقل هذه  االستغاللمحل العقد واستغاللها 

 ، على أن يكون انتفاعا كامال وفعاال بها األمثل االنتفاعالتكنولوجيا ، بل عليه أن يضمن له 

 ه .ومنتجا آلثار

وأحكام الضمان الواردة في ضمان البيع تعد من األحكام العامة في الضمان مثلها مثل أحكام 

أو العيوب الخفية على كافة العقود التي  االستحقاقالتسليم ، فترد أحكام ضمان التعرض أو 

)أو الحيازة االنتفاعبنقل التكنولوجيا أو التمكين من  التزاما ءتنشى
1
 ). 

أكثر عقود نقل التكنولوجيا التي يتجسد فيها هذا النوع من الضمان هي عقود ونشير إلى أن 

بضمان التعرض  ، حيث يلتزم مالك الترخيص االختراع اتالتراخيص باستغالل براء

للمرخص له  ستحقاق حيث تكون خالية من أي نزاع، ومنه يضمن مالك الترخيصواال

لمالك الترخيص أن يكون مالكا لهذه البراءة استغاللها بصورة هادئة ، إلى جانب هذا ال بد 

أمام من له الحق بها مسؤولية مدنية  ويضمن عدم استحقاق الغير لها ، وإال كان مسؤوال

)وجنائية باعتباره مقلدا أو مزورا أو سارقا ، ألنه يستعمل حقا مملوك للغير
2

ومنه سنتناول  ،(

 . االستحقاقالغير ، ضمان بالتعريف كل من ضمان التعرض الشخصي ، وضمان تعرض 

 أوال : ضمان التعرض الشخصي : 
 من القانون المدني الجزائري على ما يلي :  177نصت المادة 

بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض  االنتفاع" يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في 

ويكون  .المشتريلبيع حق على المبيع يعارض به امن فعله أو من فعل الغير يكون له وقت 

كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد  آل إليه هذا الحق من  البائع مطالبا بالضمان ولو

 البائع نفسه "

والتعرض الذي يضمنه البائع هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع 

 به سواء بشكل مادي أو قانوني .  واالنتفاع

رخيص من أي تصرف من شأنه أن يحجب المعلومات مالك الت يمنعوقياسا على ذلك 

الخاصة بمحل العقد على المرخص له ،وذلك بعدم اإلفصاح واإلعالم عن جميع المعلومات 

المعارف الفنية ، حيث تقدم ناقصة لذا يلتزم مالك الترخيص  أو االختراعالخاصة ببراءة 

                                                 

(
1
 .787، ص 128بند  7898عبد الرزاق أحمد السنهوري، الجزء الرابع، المجلد الثاني، البيع والمقايضة، ط /( د  

(
2
 .242-244محمود الكيالني، المرجع السابق، ص /( د 
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كما يمتنع مالك الترخيص عن بيع  بمطابقة المعلومات الفنية المقدمة بتلك الواردة في العقد،

اإلختراع  اتالتقنية التكنولوجية التي قد تكون محملة بأي حقوق قانونية مثل حقوق براء

 المعلقة عليها والتي من شأنها إعاقة استعمال المرخص له للتكنولوجيا .

ويشترط لقيام ضمان التعرض الشخصي في عقد الترخيص الصناعي أن يكون ذلك التعرض 

)وقع فعال من مالك الترخيصقد 
1

من شأنه أن يحول  ، وأن يكون التعرض الذي وقع فعال (

 كليا أو جزئيا دون انتفاع المرخص له بمحل العقد .

 ثانيا: ضمان تعرض الغير: 
ال يلتزم البائع فقط بعدم تعرضه الشخصي ، إنما يلتزم أيضا بضمان تعرض الغير ، فعلى 

من القانون المدني  177المشتري تعرض الغير إليه المادة البائع أن يدفع فعال عن 

 الجزائري، وذلك بضمان عدم تعرض الغير للمبيع وضمان الحيازة الهادئة له .

ويشترط لقيام ضمان التعرض من الغير أن يكون ذلك التعرض قانونيا أي مستند لحق يدعيه 

إليه بعد البيع  آيالبتا له وقت البيع أو الغير على المبيع ، وكان الحق الذي يستند إليه الغير ثا

 بفعل البائع نفسه ، وكان التعرض حاال.

وهي غير  ومثاله في عقد الترخيص الصناعي أن مالك الترخيص يبيع التكنولوجيا المنقولة 

 قد رض الغير على براءة اإلختراع الخاصة بالتكنولوجيا . ومنهتمبرأة للمرخص له ، فيع

إلى إعاقة استغالل محل العقد ، وفي هذه الحالة يلتزم مالك الترخيص يؤدي اعتراض الغير 

 للمرخص له . بضمان تعرض الغير

 :االستحقاقثالثا : ضمان 
يعرف  يلتزم البائع بتعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب استحقاق المبيع ، وهذا ما

إما بدعوى قضائية   االستحقاق، إذ يرجع المشتري على البائع بضمان  االستحقاقبضمان 

 .، وهو ما يكون إال إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى  االستحقاقأثناء نظر دعوى  فرعية

ويختلف التعويض في حالة  االستحقاقإما بدعوى أصلية يرفعها المشتري بعد ثبوت و

)الجزئي  االستحقاقالكلي عنه في حالة  االستحقاق
2

). 

إذا حرم  له الكلي  على محل العقد للمرخص االستحقاقلترخيص بضمان مثاله : يلتزم مالك ا

 هذا اآلخر من حقه على المبيع كليا كأن يبيعه التكنولوجيا غير مبرأة أو ليس له الحق

                                                 

(
1
 .828، ص110عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، بند / ( د  

(
2
 .784تغريد عبد الحميد أبو المكارم، المرجع السابق، ص / ( د 
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تقيد انتفاع أو استعمال  العقد إذا ما محل  الجزئي على االستحقاقويضمن ، التصرف فيها 

 .المرخص له للتقنية محل العقد 

 فرع الثاني : ضمان العيوب الخفية ال
 من القانون المدني على أنه : 178المشرع الجزائري في نص المادة  نصا 

يكون البائع  ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت  " 

بحسب   نتفاع بهالأو من ا ،التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته

الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله ، 

 فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها .

غير أن البائع ال يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع أو كان في 

ه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إال إذا أثبت المشتري أن أنا  ا لوستطاعته أن يطلع عليها

 نه "ع االبائع أكد له خلو البيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غش

محل العقد  الشيءمن خالل نص المادة نستنتج أن البائع ملزم اتجاه المشتري بتسليم المبيع أو 

بيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب مل على نقص ، ومنه فيعتبر التصالحا وال يش

 .على التسامح  فيه من العيوب البسيطة العرفجرى  ما إالا 

ويمكن أن نطبق أحكام العيوب الخفية المنصوص عليها في القانون المدني الخاصة بعقود 

)البيع على عقد الترخيص الصناعي باعتباره عقد من عقود المعاوضة
1

) . 

التي يتوجب على مالك الترخيص اإللتزام بها  االلتزاماتيشكل أحد  االلتزامومنه فإن هذا 

من خالل تسليم عناصر التكنولوجيا كاملة وخالية من العيوب ، إذ يضمن بذلك العيوب الخفية 

 .التي تنقص من قيمة التكنولوجيا نقصا محسوسا

 تنفيذرخص له خالل كما يلتزم مالك الترخيص بضمان العيوب الخفية التي يكشفها الم 

المشروع سواء تعلق العيوب بتركيب المنشأة أو الوحدة الصناعية أو تجهيز اآلالت والعيوب 

تصميمها أو تركيب أجزاءها ، طاقتها  في التي تظهر خالل تشغيل اآلالت أو عيوب

ا حدد الطرفان تلك العيوب بدقة في العقد المبرم بينهما تفاديييستحسن أن  اإلنتاجية، لذا

)للمشاكل والمنازعات التي يمكن أن تحدث
2

.)  

 

 

                                                 

(
1
،ص 7827د/  منصور مصطفى منصور، مدكرات في القانون الدولي الخاص ،تنازع القوانين ،دار المعارف عام( 

721. 

(
2
 .22محسن شفيق، المرجع السابق، ص /( د 
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 الفرع الثالث : ضمان تحقيق النتيجة : 

يخضع هذا  يلتزم مالك الترخيص بضمان تحقيق النتيجة اتجاه المرخص له ، وغالبا ما

عن عدم  مالك الترخيص ال يعتبر مسؤوال منهو ،ببذل عناية  االلتزامقانونيا لفئة  االلتزام

تحقيق النتيجة إال إذا أثبت المرخص له أن مالك الترخيص ارتكب خطأ مهنيا وال شك أن 

إثبات ذلك ليس بالشيء السهل ، كون المرخص له ال يعلم الكثير عن أسرار وتفاصيل تلك 

 التكنولوجيا .

جود أن مالك الترخيص يلتزم بضمان النتائج في حال عدم و  Burstولقد  أشار األستاذ  -

 شرط في العقد  وهذا اإللتزام يتم في ثالث حاالت :

 ع .يعندما تكون الطريقة الفنية التي استغلها المرخص له أظهرت عيبا في التصن -

 عندما يكتشف مالك الترخيص عيبا في تصميم الطريقة الفنية.-

 الطريقة الفنية مالئمة للمنطقة التي اشتغلت فيها . إذا لم تكن -

الترخيص ينبغي عليه أن يضمن هذا الخلل وهذه العيوب للوصول إلى ضمان ومنه فمالك 

 .لمعرفةل النقل هذه المعرفة  وتحقيق الغاية أو النتيجة من هذا

التزام مالك الترخيص بضمان تحقيق النتيجة المطلوبة ينظر ومن أجل الوقوف على مدى  

ة مع تلك المنصوص عليها في مطابقة  العناصر أو المعلومات والمعارف المنقولإلى مدى 

ألنه إن خال ،لمختلف المراحل التي تمر بها عملية النقل  بالتنفيذبنود العقد وحسن التزامه 

، فإنه يلجأ إلى إرادة المرخص له من حيث أنها اتجهت إلى االلتزامالعقد من نص على هذا 

يص الصناعي يخضع يصبح في عقد الترخ إحداث أثر قانوني محدد، ومنه فإن هذا االلتزام

ة بحيث يجوز زيادة أو نقصان او إسقاط هذا الضمان ، لذا من الضروري أن رادلسلطان اإل

بشكل دقيق في العقد من حيث الوفاء به ونوعية اإلنتاج وكميته والمواد  االلتزاميصاغ هذا 

ط األولية واآلالت وظروف العمل ، خاصة وأن مالك الترخيص يحيط نفسه بجملة من الشرو

 قييدية التي قد تحد من ضمان هذه النتيجة.تال

إذا لم يتمكن المرخص له من الوصول إلى النتيجة التي دفعته إلى التعاقد  فإن مالك و عليه 

)ما هو مطلوب منه وضمان ذلكوأخل بنقل الترخيص قد قصر في تنفيذه 
1

.) 

بنتيجة ، مما  التزاموخالصة القول أن التزام مالك الترخيص بنقل التمكن التكنولوجي هو 

يضمن مطابقة ما تم نقله لشروط العقد ويسأل مالك الترخيص في حالة عدم تحقيق  هيعني أن

 :على أن 92/7هذه النتيجة ، وقد كرس المشرع المصري ذلك ، فنصت المادة 

                                                 

(
1
 .272القليوبي، المرجع السابق، ص مصطفى سميحة /( د 
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نولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما " يضمن المورد مطابقة التك 

يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم 

 .يتفق كتابته على خالف ذلك"

ومنه فإن هذا الضمان يقتضي التزام مالك الترخيص الدائم أثناء سريان العقد بالتدخل إذا  

 ولم تحقق التقنية نتائجها . إخفاقحدث 
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 المرخص له التي يستقل بهانية المبحث الثاني: االلتزامات القانو 
باعتبار المرخص له الطرف الثاني في العالقة العقدية، والمتلقي للمعرفة الفنية 

من التزامات هذا ، فمن المنطقي أن تكون التزاماته أوسع مالك الترخيصوالمستفيد من نجاح 

 األخير.

وفي هذا الصدد قد يكون المرخص له شخصا طبيعيا أو اعتباريا من أشخاص القانون العام 

كالدولة أو أحد مؤسساتها أو أشخاص القانون الخاص وهو من تنقل إليه التكنولوجيا من قبل 

 .مالك الترخيص

مرخص له الوفاء بها  و يترتب على عقود الترخيص الصناعي عدة التزامات يجب على ال

أهمها االلتزام بأداء المقابل ، وااللتزام بعدم الترخيص من الباطن باإلضافة إلى مجموعة من 

 االلتزامات األخرى التي تتناول بالدراسة ونوضح معالمها وحدودها وفقا للترتيب التالي :

 بأداء المقابل االلتزامالمطلب األول : 

 بعدم الترخيص من الباطن  االلتزامالمطلب الثاني : 

 لتزامات أخرى تقع على عاتق المرخص له االمطلب الثالث : 
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 المقابل بأداءالمطلب األول: االلتزام 
ويشكل هذا ،التكنولوجيا المنقولة للمرخص له من قبل مالك الترخيصثمن المقابل هو          

الترخيص الصناعي  بصفة خاصة وعقود نقل المقابل أحد العناصر الجوهرية في عقد 

التكنولوجيا بصفة عامة ، لذا فهو يشكل أحد أهم اإللتزامات التي تقع على عاتق المرخص له 

 .تحصل عليه من معارف وخبرات فنية مقابل ما

نتناول في هذا المطلب أهم العوامل التي على أساسها يتم تحديد المقابل ) الفرع سوعليه 

 ) الفرع الثاني ( دادهوطرق س، األول( 

 يتم تحديد المقابل لى أساسهاالفرع األول: العوامل التي ع
هو حق ويعد هذا االلتزام من أهم االلتزامات التي يجب على المرخص له القيام بها، 

الترخيص يحرص على تحديده بشكل دقيق، إذ يعتبر هذا االلتزام من االلتزامات لمالك 

حتى القوانين و، م جق  127 في المادة عليها القانون المدني الجزائريالقانونية التي نص 

)التي تنظم نقل التكنولوجيا باعتبار عقد الترخيص الصناعي صورة من صوره
1

). 

على هذا  92في المادة  7888نص المشرع المصري في قانون التجارة الجديد لعام  كما

 االلتزام : 

نولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان " يلتزم المستورد بدفع مقابل التك

  ."...المتفق عليهما 

وعليه فإن مسالة تحديد المقابل وطريقة سداده من األمور الهامة التي يجب القيام وتحديدها 

 بشكل دقيق في بنود العقد خاصة في مرحلة التفاوض والتعاقد، كما لها أهمية في تحديد

)للعقد الطبيعة القانونية
2

). 

                                                 

(
1

على إصدار تشريعات خاصة بإبرام العقود  7887لقد اعتمدت الدولة الجزائرية بعد استقاللها وبصفة خاصة من عام  (

االقتصادية الدولية وهذا تماشيا مع مختلف المراحل التي قطعتها خالل تجربتها التنموية وبصفة خاصة في المجال الصناعي 

 ن بين هذه التشريعات: مقصد جلب التكنولوجيا، 

 .77/08/7887المؤرخ في  80/ 87قانون الصفقات العمومية، الصادر بأمر  -

المتضمن تعديل قانون الصفقات العمومية الصادر في  77/08/7874الصادر في  08/ 74األمر رقم  -

77/08/7887. 

 المتعلق بالتعامل العمومي في الجزائر. 70/04/7892الصادر في  742/ 92المرسوم  -

 المنظم للصفقات العمومية. 414/ 87م المرسوم التنفيذي رق -

)
2
( Delcadal, (B) et Janin (PH), les contrats de coopération enter- entreprises, éd1974, P 153. 
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ومنه يمكن القول أن المقابل هو ثمن ما يحصل عليه المرخص له من مالك الترخيص من 

التعويض أو األجر  الثمن، تكنولوجيا ويطلق على هذا المقابل عدة مصطلحات منها: السعر،

أو األتعاب، التكلفة، أو العوائد، وأحيانا يطلق عليه اسم: الدخل أو اإليراد أو المصاريف أو 

)العمولة، أو اإلتاوة
1

). 

الطرفان عند إبرام عقد الترخيص الصناعي يأخذان بعين االعتبار العديد  ونشير إلى أن كال

فإنه عند تحديد هذا المقابل ينظر إلى  مالك الترخيصمن العوامل واالعتبارات، فمن جهة 

أما هذا األخير ،  يهومدى حجم المنفعة التي ستعود عل له إلبرام العقد، المرخصمدى حاجة 

يقارن ما بين المبالغ التي سيدفعها ومقدار ما سيعود عليه فهو فله اعتبارات أخرى مختلفة، 

أي أنه ينظر إلى المنفعة التي ستعود  أو المعارف، من دفع حال استغالله لهذه التكنولوجيا

 عليه.

 ونشير كذلك إلى أن تحديد هذا المقابل مرتبط بعدة عوامل أخرى منها:

تقييم التكنولوجيا المنقولة من حيث النتائج التي أحرزتها في المجال الصناعي والفائدة  -7

فإذا كانت هذه التكنولوجيا  ، وحجم العوائد، ومدى نجاعتها،مالك الترخيص التي عادت على

غير بديلة أي ال توجد تكنولوجيا بديلة تحل محلها، فإن الثمن سيكون مرتفعا، أما إذا كانت 

 ن المرخص له يختار تلك التي تكون بسعر مقبول.فإكنولوجيا منافسة هناك ت

كذلك بعين االعتبار في تقدير هذا الثمن طبيعة حقوق الملكية الصناعية المراد  ويؤخذ -2

نقلها من حيث براءة االختراع، المعرفة الفنية، وأيضا الخدمات المتقدمة كالمساعدة الفنية 

لخدمات التقنية المتعلقة بالسلع اإلنتاجية الضرورية في وتدريب العاملين، ومصروفات ا

 .لمالك الترخيصالمنشأة الصناعية التابعة 

، ارتفاع سعر التكنولوجيا والقيمة االقتصادية لها في السوق االعتبارويؤخذ كذلك بعين  -1

)استئثاريأو غير  استئثاريالدولي، وطبيعة هذا النقل 
2

). 

عند يشترط  فمالك الترخيصمسائل الهامة عند تحديد المقابل الكما تعتبر الضرائب من  -4

 كافة األعباء المالية في بلد المرخص له. خالصا من أن يكون حصوله على المقابل

على  فقرة واحدة من القانون المدني 128أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة 

 .<<بمقتضاها فيما بعد يان األسس التي يحدديجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيع على ب >> أنه:

 وقد يكون هذا البيان صريحا أو ضمنيا.

                                                 

(
1

 .787السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص/ د (

(
2

 .274، 272صالح بكر الطيار، المرجع السابق، ص / د (
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ن وأن يكون جديا أي ال يك، مجموعة من الشروط أهمها  الثمن توفر فيييجب أن  كما

 محددا في العقد برقم معين.و، وأن يكون قابال للتقدير اأو تافه اصوري

ك ييمكن التعامل باألوراق التجارية كالشإذ ويبقى للطرفين حرية تقدير الثمن ونوع النقود، 

 التعامل بالنقود األجنبية وليس بالعملة الوطنية. أن يتم كذلك يمكن و، السند لألمر، والسفتجة

يتفق الطرفان على أن يكون الثمن هو سعر السوق، ففي حالة النزاع حول هذا األمر قد  و

المادة  وفي هذا الصدد تنصا  ،مان ومكان إبرام العقدزكن الرجوع إلى سعر السوق في يم

 ق.م.ج: 2 / فقرة128

إذا وقع االتفاق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق ..>>

مكان التسليم سوق وجب  في المكان، فإذا لم يكنوفي الزمان،  المبيعالذي يقع فيه تسليم 

 أن تكون أسعاره هي السارية<<. فالعر يالرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقض

ة، أو على السعر الذي اد على السعر المتداول في التجارأما إذا عزم الطرفان على االعتم

البيع وهذا ما  ، فإنه هنا ال يترتب بطالن البيع، إذا لم يتم تحديد ثمنجرى عليه التعامل بينهما

 ق.م.ج : 127نصت عليه المادة 

ثمن البيع، فال يترتب على ذلك بطالن البيع متى تبين من أن  >> إذا لم يحدد المتعاقدان

المتعاقدين قد نويا االعتماد على السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه 

 .التعامل بينهما<<

يتطرق إلى تحديد  فلمتحديد الثمن إلرادة الطرفان،  شير إلى أن المشرع الجزائري تركون

 من قبل طرف ثالث خارج عن العقد. الثمن

ومنه في حالة تحديد الثمن والوصول إلى ثمن نهائي فإنه ال يمكن للطرفين الرجوع عنها، 

المتعلق بقانون  87من االمر 28ة المادة جعللمرا األسعارلقاعدة عدم قابلية  اوهذا وفق

 27التعامل العمومي في مادته  المتضمن 92/742العمومية وكذا المرسوم رقمالصفقات 

نهائية أو قابلة للمراجعة، فاألسعار النهائية التي ال يمكن تعديلها بسبب  األسعار>>تكون 

 .تغير الظروف االقتصادية وعلى العكس من ذلك تكون األسعار قابلة للمراجعة<<

قابلية األسعار  فهو اجعة ثمن العقد أما االستثناءمرفاألصل هو عدم قدرة الطرفين على 

منها تقلبات األسعار التغيرات  للمراجعة، وهذا في ظروف معينة جديدة عن الظروف السابقة

ويحدد ، لمشروع كإدخال مواد أساسية جديدةالمحتملة التي قد يدخلها الطرف األجنبي على ا

 هذا الثمن يوم توقيع العقد.

أن شرط المراجعة أو عدم المراجعة هو شرط شكلي في العقود التجارية  ومنه يمكن القول

  .متى حدثت تغيرات اقتصادية على المستوى الدولييطبق  الدولية 
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 لالفرع الثاني: طرق سداد المقاب
افية أي يخضع للتقدير ورة جزيتم تحديد الثمن في عقود الترخيص الصناعي بص

تغيرات األسعار، وهو يشمل المعرفة الفنية، الرسومات، افي، مع األخذ في االعتبار الجز

 .النماذج، التدريب والمواد األولية الالزمة

شير إلى أنه ال يوجد في عقد الترخيص الصناعي أداء فوري للثمن لضخامته فيدفع هذا ون

وعليه جرت العادة في هذا النوع من العقود اللجوء إلى  ،الثمن تدريجيا حسب تقدم األعمال

)ظام االئتمان من أجل دفع المقابلن
1

). 

 ويتم تحديد الثمن وفقا لعدة صور أهمها:

 المبلغ الجزافي. -7

 النسب الدورية. -2

 الجمع بين النسب الدورية والمبلغ الجزافي. -1

 دفع المقابل في صورة أجور ومرتبات وأتعاب. -4

 دفع مقابل ذهبا) شرط الذهب(. -2

 وسنتناول هذه الصور بالشرح.

 أوال: المبلغ الجزافي
تم االعتماد ساس الذي نه جزافي ألن االتفاق ال يوضح األأطلق على هذا المبلغ بأ

جب تحديد مقداره وطريقة الوفاء به والمدة التي يتعين على المرخص عليه لتحديده، ولكن ي

وليس ،على مواعيدها االتفاق، فقد يكون على دفعة واحدة، أو على دفعات يتم بهاله أن يدفع 

 داد الفوري.ين تقدير هذا المبلغ الجزافي والسهناك ارتباط ب

كلما كان محل العقد سهل االستيعاب والنقل وعند عدم وتستخدم طريقة التقدير الجزافي 

حاجة المرخص له للحصول على المساعدات الفنية وحقوق المعرفة المرتبطة بحق المعرفة 

لغ جزافي في سبيل الحصول على مجموعة من الرسومات وغيرها محل العقد، فيمكن دفع مب

لمالك من حقوق المعرفة الفنية التي تعتبر كافية بذاتها لمساعدة المرخص له دون اللجوء 

)مستقبال الترخيص
2

). 

 

                                                 

(
1

 .281بوجمعة، المرجع السابق، ص نصيرة / د  (

(
2

 .788عبد الهادي األكيابي، المرجع السابق، ص / د  (
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 ثانيا: النسبة الدورية

يمكن أن يتم تسديد هذا المقابل على أقساط متساوية في مدد متساوية، وال بد أن تكون 

صلة بين النسبة المتفق عليها واالستغالل االقتصادي، وهي الطريقة األنسب لدفع الثمن في 

لمالك المدفوعات المستحقة  تكونهذا النوع من العقود، فيكون الدفع تدريجيا، وعادة ما 

 لي: كالتا الترخيص

يوم من هذا التاريخ  42% من األقساط عند الطلب، تدفع عند توقيع العقد أو بحد أقصى2* 

)في البنك الذي يعينه مالك الترخيصويدفع نقدا أو بالتحويل لحساب 
1

). 

 ولية والتسليم األولي تدفع بواسطة اعتمادمن األقساط عند بداية األعمال األ% 7 *

أول بأول بناء على قابل لإللغاء، يسدد  غير Un crédit documentaireمستندي

قدمة مثل مستندات التصدير المتعلقة بالمعدات أو المستندات المتعلقة بإتمام المستندات الم

 تقديم خدمة معينة.

 % من إجمالي قيمة الصفقة، يدفع أيضا على أقساط متساوية متتابعة.72الباقي  * 

اإلنتاج حيث يتم االتفاق على دفع مقابل استغالل التكنولوجيا سبة الدورية بويمكن ربط الن -

له مبلغ معين  المرخصبنسبة دورية مع ربطها بحجم اإلنتاج، وبمقتضى هذه الطريقة يدفع 

 مقابل كل وحدة ينتجها بغض النظر عن تقلبات األسعار.

بة الدورية مقابل التكنولوجيا إال في * أما طريقة ربط النسبة الدورية بالمبيعات، فال تدفع النس

ربح تحقق أم ال فالنسبة على المبيع وليس على إلى النظر   دونحالة بيع المنتجات فعال

 الربح.

البيع، وهو االتفاق على خصم تكلفة بعض العناصر سعر * أما ربط النسبة الدورية بصافي 

التغليف، البضاعة المرتجعة،  أو المصاريف من إجمالي سعر البيع، مثالها تكلفة ومصاريف

 أقساط التأمين واإلعالنات، رسوم التصدير والضرائب المفروضة.

العقد محل أما طريقة ربط النسبة الدورية باألرباح فإن المرخص له ال يسدد مقابل استغالل  -

هذه  مالك الترخيصمن وراء هذا االستغالل، ونادرا ما يقبل إال في حالة تحقيق أرباح 

 ال يتحمل مخاطر المشروع. حتىالطريقة 

 

 

                                                 

(
1

 .481سيد أبو الخير، المرجع السابق، ص /د (
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 د والنسبة الدوريةثالثا: الجمع بين المبلغ الجزافي المحد
ويكون ذلك بدفع مبلغ جزافي عند التعاقد كدفعة أولية، ثم يتم دفع نسب دورية فيما بعد 

أو المبيعات أو األرباح، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة من طرف  اإلنتاجحسب حجم 

 غير متأكد من جدوى التكنولوجيا محل العقد. كانمرخص له في حالة ال

 في صورة أجور ومرتبات وأتعاب رابعا: دفع المقابل
ت فنية في مجال عملية ويكون ذلك عندما يكون محل العقد تقديم خدمات ومساعدا

عند التسويق، ويكون العقد هنا أقرب من ناحية التكييف القانوني أقرب لعقد  اإلنتاج، أو

يضع خبراته الفنية في مجال التصنيع واإلنتاج والتسويق تحت  مالك الترخيصالعمل، ألن 

عاب أو صورة األجر أو المرتب أو األتفيأخذ المقابل هنا  ،تصرف المرخص له مقابل أجر

إذا كان العقد وارد على براءة اختراع مسجلة أو غير  وفي حالة ما التدريبمصاريف 

ل يجب تحديد يمسجلة وكان محل العقد تقديم معونة فنية في صورة برامج تدريب وتأه

مصاريف التدريب وأجور الخبراء وتكاليف معيشتهم من االنتقال واإلقامة لالطرف الملتزم 

)وغيرها
1

). 

 سا: دفع المقابل ذهبا)شرط الذهب(خام
 تحسبالمقابل بالذهب، أو ما يعادل قيمة الذهب، وبذلك ايدفع أن مضمون هذا الشرط 

لذلك كثيرا ما  التضخم،الورقية على سعرها اإللزامي، نتيجة  للعملة الفعليةالنخفاض القيمة 

 clause d’orيشترط مالك الترخيص أن يستوفي حقه ذهبا، وهو ما يعرف بشرط الذهب 

وقد استقر القضاء الفرنسي على بطالن شرط الذهب في لدفع بالذهب. ويكون المقابل واجب ا

)في المعامالت الخارجية تهالمعامالت الداخلية ومشروعي
2

(. وسبب ذلك أنه ال سلطان 

خارج حدود الدولة وإال اعتبر قد تجاوز اختصاصه وتعدى على سيادة الدول للمشرع 

 األخرى. 

تزام بسداد المقابل ينتهي عندما ينقضي حق المعرفة وفي األخير يمكن أن نشير إلى أن االل

ة القانونية المقررة للبراءة أجل الحماي بانتهاءينتهي االلتزام  االختراعمحل العقد، ففي براءة 

 شمولبطلت أو ألغيت، إذا كان محل العقد خبرة تكنولوجية ذات طابع سري وغير مأو إذا 

                                                 

)
1
( Burst (JJ) l’assistance technique, dans les contrats de transfert technologique (contrats de 

communication de savoir faire et contrats de licence de brevets d’invention, Op, cit P1 ets. 

(
2
 .184، ص228، بند7898عبد الرزاق الشنهوري، الوسيط في مسرح القانون المدني، المجلد الرابع، ط /( د 
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متى فقدت الخبرة سريتها، وكذلك ينتهي متى انتهت مدة العقد  االلتزامبالحماية، وعليه ينتهي 

 .أو الحكم بفسخه أو بطالنه
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  االلتزام بعدم الترخيص من الباطن:المطلب الثاني: 
باإلضافة إلى االلتزامات السابقة يلتزم المرخص له بعدم الترخيص من الباطن وعادة 

على تضمينها  مالك الترخيصما ينص على هذا االلتزام ضمن الشروط العقدية التي يحرص 

لمختلف أنواع العقود الناقلة للتكنولوجيا ومنها العقد محل البحث عقد الترخيص الصناعي 

اختراع أو معرفة فنية أو غيرها من أشكال الملكية الصناعية التي  سواء تمثلت في براءة

يكون محلها نقل المهارات أو تقنية تقدم حال لمشكلة صناعية أو تساهم في تطوير اإلنتاج 

 وتحسينه.

مالك الترخيص وهذا ومنه فإن المرخص له يلتزم بعدم الترخيص من الباطن دون موافقة 

)السريةب زامهتاللامتداد  االلتزام
1

). 

مالك نشير إلى أن عقد الترخيص الصناعي يقوم على االعتبار الشخصي، لذا فإن و

الشخص أو الدولة  ألنه هو الذي يحدديأخذ بعين االعتبار ظروف المرخص له،  الترخيص

التي تنتقل إليها التكنولوجيا والتقنية كونه المالك أو الحائز لهذه المعارف، لذا فهو يمنع إعادة 

) تهرخيص بها أو التنازل عنها لشخص آخر بدون الحصول مسبقا على موافقالت
2

). 

بالترخيص من الباطن إذا توافرت له ضمانات  مالك الترخيصومن جهة أخرى قد يسمح  

معينة مثالها استمرار المرخص له بدفع مقابل التكنولوجيا مع نسبة معينة من المقابل في 

حفاظ على سرية المعلومات من قبل المرخص لهم من عقود الترخيص من الباطن بشرط ال

يلتزمون بكافة االلتزامات التي يلتزم بها المرخص له األول وأهمها سرية لك ذ،فهم بالباطن

 المعلومات، وااللتزام بسداد المقابل.

كما أن التزام المرخص له يثير العديد من النزاعات القانونية بين أطراف العقد الحتواء 

يا على العديد من حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية، لذا ال بد أن يصاغ هذا التكنولوج

الحقوق، التي يلتزم المرخص له بعدم الترخيص بها  هذه الشرط في العقد بشكل دقيق لمجمل

 عليه كتابة. مالك الترخيصللغير دون موافقة 

 على أنه :  97في نص المادة  االلتزاموقد تناول المشرع المصري في القانون التجاري هذا 

 " ال يجوز للمستورد النزول  للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها إال بموافقة موردها "

تظهر أهمية هذا النص بصفة خاصة عندما تكون التكنولوجيا في شكل معرفة فنية تتميز  إذ

 السرية كما سبق ذكره.بالسرية، فيعتبر االلتزام  بعدم الترخيص امتداد اللتزامه ب

                                                 

(
1

 .729يوسف األكيابي، المرجع السابق، ص /د (

(
2

 .729يوسف األكيابي، المرجع السابق، ص/ د (
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)ويرى جانب من الفقه
1

أن إدراج شرط السرية في هذه العقود الهدف منه هو االحتفاظ  (

 تهباالحتكار التكنولوجي، فحين كان للمشرع المصري أن يضع مجرد ضوابط تكفل ممارس

في إطار المصلحة العامة وليس تقنيين الشرط، ومفاد ذلك أن تقنين شرط السرية من شأنه 

رمان المشروعات الوطنية األخرى من استعمال ذات التكنولوجيا فحين توجد بعض ح

التشريعات للدول النامية تنص على حرية الطرف الوطني المرخص له في الترخيص من 

)الباطن للتكنولوجيا ألي طرف وطني آخر بنفس الشروط
2

، مثاله القانون الهندي (

 والبرازيلي.

دم الترخيص من الباطن كان من الواجب أن يقتصر على ويرى الرأي السابق أن شرط ع

 حرمان المرخص له الوطني من الترخيص لمشروع أجنبي آخر.

)ويرى جانب آخر من الفقه
3

أنه بالرغم من أن الرأي السابق قائم على الروح الوطنية فإن  (

 الهدف الذي يصبون إليه قد يكون صعب المنال وهذا من عدة جوانب:

مشروع الوطني المرخص له القيام بالترخيص من الباطن لمشروعات وطنية إن السماح لل-

أخرى دون الحصول على موافقة مالك الترخيص قد يؤدي إلى مبالغة هذا األخير في تقدير 

هذا األخير يؤدي إلى زيادة كلفة نقل  ،المرخص له ائهدبأمقابل التكنولوجيا الذي يلتزم 

 طني عبء ذلك.الو االقتصادالتكنولوجيا وتحميل 

القول بقصر استخدام التكنولوجيا من قبل المرخص له األصلي دون غيره من  أن كما-

المشروعات األخرى يعيق اكتساب التكنولوجيا ، هو قول مبالغ فيه ألن هذه المشروعات 

الوطنية يمكن لها الحصول على تراخيص من نفس مالك الترخيص وبنفس الشروط 

 .األصلي ، وربما بشروط أفضل  المفروضة على المرخص له

سبق نرى أنه رغم وجاهة الحجج التي قدمها الرأي القائل بتغليب المصلحة  وخالصة ما

 وأهمها :  االنتقاداتالعامة إال أن هذا الرأي لم يخلو من 

 اللتزامه امتدادكما سبق ذكره فإن التزام المرخص له بعدم الترخيص من الباطن هو  -

 واتخاذبالسرية ، حيث يحرص مالك الترخيص على النص على هذا الشرط وتحديد نطاقه ، 

الالزمة للمحافظة على سرية المعلومات حيث يمتد هذا الحرص كذلك إلى  االحتياطاتكافة 

الذي يمتد حتى بعد انتهاء عقد الترخيص ، وهذا من أجل  االلتزامتحديد المدى الزمني لهذا 

)التكنولوجي تكارباالح االحتفاظ
4

). 

                                                 

(
1
 .729خليل األكيابي، المرجع السابق، صيوسف /  ( د 

(
2
 .80حسام عيسى، المرجع السابق، ص /( د 

(
3
 .714،المرجع السابق،صجالل وفاء محمدين /( د 

(
4
 .187حسام عيسى، المرجع السابق، ص /( د 
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قد ضيق المجال على المرخص له عندما  97وبهذا فإن المشرع المصري في نص المادة 

 ألزمه بالحفاظ على السرية وحدد نطاق هذه السرية ، وهو بذلك لم يغلب المصلحة الوطنية .

المشروع الوطني بعدم الترخيص من الباطن لمشاريع وطنية أخرى يؤدي  التزامكما أن  -

نجده  لى ظاهرة تكرار استيراد نفس التكنولوجيا بعقود جديدة وبأعباء مالية جديدة ، وهذا ماإ

،  97في العديد من الدول العربية خاصة في قطاع الدواء ، وبالرجوع إلى نص المادة 

عديل نص يبما سبق ذكره نرى أنه ال يغلب المصلحة الوطنية ، لذا كان للمشرع أن  نةمقارو

 يلي :المادة كما 

ال يجوز للمستورد المصري النزول عن التكنولوجيا التي حصل عليها لألجنبي إال  >>

هذا النص يسمح بتغليب المصلحة الوطنية ، وعدم تكرار استيراد نفس  <<،بموافقة موردها 

 .التكنولوجيا مرات عديدة بعقود وأعباء مالية جديدة

مبرأة أم ال يمنحه الحق في الترخيص من نرى أن  منح المرخص له للتكنولوجيا سواء كانت 

الباطن في نطاق المصلحة الوطنية ، وهذا للحد من التكاليف الباهضة التي يعمد مالك 

الوطني ، وبخالف ذلك سوف  واالقتصادالترخيص فرضها والتي تؤثر سلبا على المال 

يص جديدة من يستنزف هذا المال لصالح المورد األجنبي من خالل إعادة إبرام عقود تراخ

 قبل أي مشروع وطني يرغب في الحصول على هذه التكنولوجيا بتكاليف جديدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آثار عقد الترخيص الصناعي.                                                                ثالثالفصل ال 

 132 

 : التزامات أخرى تقع على عاتق المرخص لهثالثالالمطلب 
التي تقع على عاتق  باإلضافة إلى االلتزامات السابقة توجد بعض االلتزامات الهامة

 البد من التطرق لها وهي كاآلتي:  المرخص له

 والمحافظة على جودة اإلنتاج: الفرع األول: االلتزام باإلنتاج خالل مدة دفع اإلتاوة
يلتزم المرخص له باإلنتاج خالل المدة المحددة لدفع األتاوة، إذ يلتزم ببدء التصنيع أو اإلنتاج 

دائما باالتفاق على تحديد مدة اإلنتاج في في الميعاد المتفق عليه، لذلك فإن هذا االلتزام يرتبط 

 العقد.

كما يلتزم باإلنتاج متى كان المقابل نسبة من عائدات التكنولوجيا، أي أن هذا االلتزام مرتبط 

)دائما باالتفاق على تحديد الحد األدنى لحجم اإلنتاج ودرجة جودته
1

). 

العقد خالل مدة االلتزام أو ظهور ويفقد هذا االلتزام إلزاميته إذا زالت السرية عن محل 

لذا عادة ما يتم النص  ،ا بالنسبة للمرخص لهرتكنولوجيا أكثر تطورا، فيكون هذا االلتزام جائ

في العقد على أن يكون المقابل أكبر في هذه الحاالت وأن تكون المدة قصيرة حتى يتوقى 

)الخسارة المحتملة
2

) . 

لذا يتعين على المرخص له لتفادي هذا الوضع الحرص، بحيث ال يتحمل عبء هذا االلتزام 

إال في حدود اإلنتاج الذي يحقق الربح فقط وأن ينص في العقد على انقضاء التزامه بسداد 

حق المعرفة بسبب ظهور استعمال المقابل متى زالت سرية محل العقد أو متى هجر 

 .تكنولوجيا ومعارف أحدث

يكون هذا االلتزام في حالة ما كان كما يلتزم المرخص له بالحفاظ على جودة اإلنتاج و

، والهدف من هذا لمالك الترخيصالمرخص له ملتزم ببيع المنتج الحامل للعالمة التجارية 

في السوق وعدم إلحاق الضرر  لمالك الترخيصااللتزام هو المحافظة على المركز التنافسي 

 .التجارية تهبسمع

كما يلتزم المرخص له بالمحافظة على مستوى اإلنتاج وجودته إذا كان المقابل لنقل أو 

استغالل التكنولوجيا محدد بنسبة من حجم المبيعات، ألن أي نقص في جودة المنتج يؤثر سلبا 

 .مالك الترخيصعلى حجم المبيعات ومنه على مقدار المقابل الذي يحصل عليه 

عدم استخدام تكنولوجيا أخرى أو  مالك الترخيصودة قد يشترط و للحفاظ على مستوى الج

 إدخال أي تحسينات أو تعديالت، أو إتباع طرق فنية معينة في اإلنتاج.

                                                 

(
1
 .778ماجد عمار، المرجع السابق، ص  /( د 

(
2

 .220، ص279عبد الهادي األكيابي، المرجع السابق، ص  /د (
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تزام حق مالك الترخيص في مراقبة الجودة من خالل اإلشراف على اإلنتاج لويقابل هذا اال

 تغالل التكنولوجيا.أو اختيار العاملين وزيارة المنشأة للتأكد من حسن سير اس

تعرض المرخص له  (المحافظة على جودة اإلنتاج)يترتب على مخالفة هذا االلتزام  ومنه

 بمالك الترخيصلجزاء فسخ العقد، أو مصادرة السلعة التي تحمل العالمة التجارية الخاصة 

)العالمة أو مصدر التكنولوجيا أوكما يجوز بيع السلعة بشرط أال تحمل أي إشارة 
1

). 

هذا يعد  ذإمصلحة األطراف االلتزام بالتعاون أثناء تنفيذ العقد،  ومن جهة أخرى تستوجب

االلتزام تطبيقا لمبدأ حسن النية، وقد يرقى هذا التعاون ويكون التزاما بمساعدة الطرف اآلخر 

)تجمعهما روابط الثقة المتبادلة ناللذالتحقيق الهدف المشترك بين الطرفين 
2

). 

 ، وعقد االجتماعات الدورية والمستمرة. همالتعاون من خالل التشاور بينويكون هذا ا

أما في حالة عدم التعاون فإن هذا يؤدي إلى انتهاء العقد، ويحق للطرف المتضرر من 

 العيني.اإلهمال وعدم التعاون، المطالبة بالتعويض عن الضرر أو التنفيذ 

 الصناعية : التزام المرخص له بتسلم المنشأةالثانيالفرع 
م المنشأة الصناعية تصرف قانوني حتى ولو كان التسليم جزئي، وقد يكون يعتبر تسلا 

التسلم مؤقتا أو نهائيا، إذ يرى البعض من الفقهاء الفرنسيين أنه تصرف قانوني صادر عن 

)للمرخص له مالك الترخيصوهو عبارة عن موافقة يمنحها ، اإلرادة المنفردة 
3

). 

عقدا بين األطراف والتسلم دليال على  هواآلخر أن التسليم في مجال البناء فحين يرى البعض 

)تحقق تنفيذ األعمال، يتم في حضور األطراف
4

). 

لمالك وفي حالة ما رفض المرخص له تسلم المنشأة وديا، دون إبداء أسباب الرفض يحق 

ق، ويتم الحكم اللجوء إلى القضاء، حيث يعتبر الرفض هنا إساءة الستعمال الح الترخيص

 عليه بالتعويضات.

ومن جهة أخرى يحق للمرخص له عدم التسلم إذا كانت المنشأة الصناعية ال تعمل كما ينبغي 

أو إذا كان محل العقد براءة االختراع، أو معرفة فنية غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها 

 في العقد.

                                                 

(
1

 .722فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، صد /  (

(
2

 .298، 292، المرجع السابق، صسعدي  نصيرة بوجمعة/ د  (

)
3
(Majeaud (H.L.J), Traité théorique et pratique de la responsabilité civil délictuelle et 

contractuelle, Tom 11, 6
éme

 édition, P. 85, ets. 

)
4
(Caston (A), la réforme de la responsabilité des constructeurs  dans le domaine de la 

construction A. J. P, 1978, P.95. 
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ويكون هذا التسلم في شكل محضر موقع عليه من قبل الطرفين، وهو ال يخضع إلى أي 

ويتم عمل محضر التسلم سواء في ، فهو مجرد دليل فقط على حصول التسلم شكليةشروط 

 التسلم الجزئي أو الكامل والمؤقت أو النهائي.

 الفرع الثالث: االلتزامات التي تضاف في حالة وجود حق اختراع:
كان محل العقد براءة اختراع، ويكون الحق مملوك لمالك الترخيص وصدرت بشأنه إذا 

فضال  ةالبراءبراءة اختراع قبل إبرام العقد وجب أن يشتمل العقد على أحكام خاصة بنقل هذه 

 عن أحكام نقل حق المعرفة.

تختلط إذ من المستحسن تحرير عقدين مستقلين لتنظيم نقل كل من العنصرين على حدة كي ال 

 بنود العقد فيصبح غامض.

وفي حالة ما كانت البراءة مشمولة بالحماية في مناطق أخرى غير التي يستثمر فيها 

المرخص له التكنولوجيا التي انتقلت له، وجب على هذا األخير أن يشترط على مالك 

الترخيص أن يمنحه حق تصدير إنتاجه إلى هذه المناطق، وإذا لم تصدر براءة بشأن 

إبرام العقد، وجب على المرخص له كذلك أن ينص في العقد على أن صدور  حتىختراع اال

هذه البراءة لمالك الترخيص خالل سريان العقد ال يؤثر في حقه في استغالل محل العقد دون 

)أي زيادة في المقابل المتفق عليه
1

). 

استغالل هذه البراءة من وإذا كان الحق مملوكا للغير وصدرت بشأنه براءة اختراع، فإن 

خالل عقد الترخيص يعد تعديا على حقوق الغير، مما قد يعرض المرخص له لمسؤوليات 

 جنائية ومدنية.

لذا يلتزم المرخص له قبل إبرام العقد من التأكد من أن لمالك الترخيص الحق في  التصرف 

مصحوبا بشرط فاسح يخوله حق في البراءة، وإذ تعذر عليه ذلك وقت إبرام العقد، يبرم العقد 

طلب الفسخ، وإذا صدرت البراءة بعد العقد للغير فإن هذا يؤدي إلى حرمان المرخص له من 

 استثمار االختراع.

وعلى ضوء ما سبق نشير إلى التزام أخير وهو ضروري والمتمثل في التزام المرخص له 

االلتزام بالقوانين واللوائح  بإعالم مالك الترخيص بأحكام القوانين الوطنية، ويرتبط هذا

المتعلقة بالتقنية محل العقد، كما لو وجدت قيود خاصة بأنواع معينة من المواد المستخدمة 

 ر منتجات معينة حفاظا على الصحة العامة أو األمن أو المحافظةحظر استيرادها أو حظو

                                                 

(
1
ابراهيم المنجي، التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة االلكترونية، منشأة المعارف، االسكندرية، الطبعة  /د ( 

 .87، ص2002األولى، سنة
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مركية وقوانين الضرائب على النظام العام واآلداب العامة، ويمتد االلتزام إلى القوانين الج

)واالستثمار
1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
من القانون التجاري المصري الجديد على أن: " يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام  90المادة نصت  ( 

 التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا.
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 المبحث الثالث: االلتزامات المشتركة بين طرفي العقد:
بها، وقد يلتزم بها  العقد في اإللتزام االمتبادلة والتي يشترك طرف االلتزاماتهناك بعض 

بالمحافظة على السرية فالعبء األكبر في هذا اإللتزام  أحدهما أكثر من اآلخر، مثل االلتزام

 يقع على المرخص له الذي يطلع على أسرار المعرفة الفنية .

، والمتعلقة  و تبادل التحسيناتومن االلتزامات المتبادلة كذلك ، تلك التي تتعلق بالتبصير

 .بيةيبتحمل التبعة ، وااللتزام بأداء األعباء الضر

 المشتركة بالتوضيح وفقا للترتيب التالي :  االلتزاماتومنه نتناول هذه 

 .بالمحافظة على السرية  االلتزامالمطلب األول :  

 .بالتبصير وتبادل التحسينات  االلتزامالمطلب الثاني :  

 .بتحمل التبعة وأداء األعباء الضريبية االلتزامالمطلب الثالث :  
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 :على السرية حفاظالمطلب األول : االلتزام بال

في عقود الترخيص الصناعي على وجوب المحافظة على سرية عادة  ينصا 

 فمالك الترخيصالمعلومات الفنية التي يطلع عليها المرخص له أثناء استغالل محل العقد، لذا 

له  ى المرخصالتكنولوجية بالسرية ليحفظها في طي الكتمان ويعول عل هيحيط ابتكارات

 للمحافظة على هذه السرية.

لوفرة المعارف التقنية في الدول المتقدمة الصناعية وقلتها في الدول النامية، وأمام  انظرو

انتشار ظاهرة احتكار المعرفة بواسطة السرية، أصبح من الضروري توفير حماية قانونية 

ه بالشرح من خالل الفرعين ، ونظرا ألهمية هذا االلتزام نتناولوطنية ودولية للمعرفة

 التاليين:

 الفرع األول: مضمون االلتزام بالحفاظ على السرية:
اشتراط هذا االلتزام يعتبر أمرا بديهيا لنجاح واستمرار العقد، وهو مفروض على طرفي 

 والمرخص له ملزم بالحفاظ على هذه السرية. مالك الترخيصالعقد، فكل من 

يلتزم هذا األخير بالحفاظ على هذه المعرفة وعدم انتشارها  مالك الترخيصفمن جانب  -

في حالة ما  ؤوليتهيلة ، إذ تنتفي من خالله مسبين الغير، فالتزامه هذا هو التزام بوس وذيوعها

  .الحرص التي يتخذها أي تاجر آخر يعمل في نفس مجاله أثبت أنه اتخذ كافة وسائل

أسراره التجارية خالل مرحلة التفاوض أي  على الحفاظ على مالك الترخيصكما يحرص 

في هذه ومرحلة المفاوضات السابقة على نقل المعلومات والمعارف منه إلى المرخص له، 

سوى القليل النادر من المعلومات الفنية دون اإلفصاح عن  مالك الترخيص قلالمرحلة ال ين

صياغة العقد يتم الكشف عن  ندمرحلة التعاقد عوفي  ،كيفية استخدامها محتواها الحقيقي، وال

بحماية براءة االختراع، أو نقل  مشمولةالمزيد من المعلومات الفنية مثل طريقة صنع غير 

خطر اإلفشاء هنا يكون أكبر منه في مرحلة فمعرفة فنية، أو نقل أساليب فنية تجارية، 

بعدم إفشاء هذه المعرفة  مالك الترخيصالمفاوضات، لذا فالمرخص له يتعهد كتابيا أمام 

)واستعمالها شخصيا قبل إبرام العقد النهائي
1

). 

                                                 

(
1

، في ضوء Know- Howذكرى عبد الرزاق محمد، حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية / د  (

 .727، ص2007والقضائية، دار الجامعة،  التطورات التشريعية
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وعليه فإن االلتزام بالسرية يضم جميع المعارف والخبرات واألساليب والطرق المملوكة 

هي تتمثل في حقوق المعرفة العامة و ستثناءباوالتي ينتفع بها المرخص له  ،لمالك الترخيص

)للكافة يتناقلها من يشاء دون ضوابط المعلومات المباحة هامجموع
1

). 

فإن غالبية عقود الترخيص  مالك الترخيصنظرا ألهمية هذا الشرط وحفاظا على مصلحة و

 تنفيذم به كافة األطراف، سواء أثناء الصناعي تنص على احترام شرط السرية، والذي يلتز

العقد أو بعد تنفيذه، إذ يجد هذا االلتزام أساسه في الشروط التعاقدية التي تلزم المرخص له 

 .بحفظ السرية تنفيذا للقوة الملزمة للعقد

)وتجدر اإلشارة إلى أن سرية المعرفة ذات درجات متفاوتة بين اإلطالق والنسبية
2

، ومنه (

 فقد تكون السرية مطلقة، كما قد تكون نسبية.

ولى نعني بها، أن تكون هناك سرية كاملة حتى يمكن القول بوجود سر تجاري فهذا فاأل

يتناسب مع المشروعات البسيطة التي تظم عدد قليل من العمال خالفا لما هو  كان المفهوم

عليه اآلن، كما أن التقنيات والمعارف الفنية لم تكن معقدة كما هي عليه اآلن، بحيث تكون 

 ا في  حوزة المالك.هذه المعلومات غالب

أما في الوقت الحالي فاألمور مختلفة، فالعمل في المنشأة الصناعية يقسم إلى عدة تخصصات 

سرية المعرفة بدقيقة مما يتيح فرصة الوصول إلى المعرفة المستخدمة، وعليه فالمقصود 

لم بها على في فن صناعي معين وليس أن  يقتصر الع العاملينيمتد العلم بها إلى  الفنية أالا 

  .شخص واحد أو أشخاص محددين فقط

إذ نقصد باألولى )من ،أما السرية النسبية فقد تكون نسبية من حيث األشخاص أو الموضوع

حيث األشخاص( أن يقتصر العلم بها على شخص واحد فقط، وتنصرف فقط إلى مكان 

أي مالك المعرفة  لى نسبة االستئثار بها،إاتصال العلم بها أكثر من شخص بل تشير أيضا 

ليس له احتكار استئثاري يخوله استعمال نفس المعرفة الفنية التي يقوم شخص آخر أو عدة 

 مستقلة تماما عن المالك األول لها. قأشخاص آخرين بالتوصل إليها بطر

ا نسبيتها من حيث الموضوع فال يشترط أن تكون جميع عناصر المعرفة غير معلومة أما 

يع جمغلين في فن صناعي ما، فهي جديرة بالحماية حتى ولو كانت بطريقة عامة للمشت

                                                 

(
1

 .224يوسف عبد الهادي األكيابي، المرجع السابق، ص/ د  (

(
2

 .711حسام محمد عيسى، المرجع السابق، صد/  (
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معروفة وشائعة من قبل طالما أن هذه العناصر في مجموعها تشكل  هاأو عناصر مكوناتها

)طريقة جديدة شائعة لمعالجة أمر ما
1

). 

كما يمتد االلتزام بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية إلى العاملين لدى المرخص له، إذ 

 ر الجوهرية لمنشأة المرخص له، وهمتزمون بعدم إفشاء المعرفة باعتبارها إحدى العناصيل

والمرخص له بعد تركهم العمل لديه واستغاللهم  مالك الترخيصملزمون كذلك بعدم منافسة 

ويترتب على مخالفتهم لهذا  ،األسرار التجارية الخاصة به التي اطلعوا عليها نتيجة عملهم

 االلتزام مسئوليتهم المدنية والجنائية.

زم العامل بتنفيذ التزامه واعد العامة في القانون والتي تلفي الق ههذا االلتزام أساس دجيو

 بالعمل بما يوجب مبدأ حسن النية.

على هذا من قانون العمل الجزائري المتعلق بواجبات العمال  8-2فقرة 7وقد نصت المادة 

 االلتزام وذلك كاآلتي:

ال تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة  :>> أنالفقرة الخامسة

منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إال إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم وأن ال تنافسه في 

                                                                             مجال نشاطه<<.

:>> أن ال يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات التكنولوجيا وأساليب الفقرة السادسة

ال يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة  نالصنع وطرق التنظيم وبصفة عامة أ

)المستخدمة...<<
2

). 

الصناعي في الجزائر، فإنه يمكن االستناد إلى هذه ومنه وأمام غياب تنظيم لعقد الترخيص 

 المادة فيما يتعلق بااللتزام بالسرية.

أما بالنسبة للقانون المصري، فإن التزام العاملين بالحفاظ على سرية المعلومات الفنية يجد 

بما  التي تحتم على العامل القيام بتنفيذ التزامه بالعمل ،أساس في القواعد العامة لقانون العمل

 من القانون المدني المصري. 729 يوجبه مبدأ حسن النية المادة

إذن فهو التزام قانوني تؤيده عالقة وطبيعة عقود العمل التي تولي العامل الثقة، وتفترض فيه 

عمل في عدم الكشف عن حسن النية واألمانة أثناء أدائه العمل بما يحقق مصلحة رب ال

 ذه المصلحة.بما يضر ه ،للغير أسرار مشروعه

                                                 

(
1

راجي عبد العزيز، طبيعة المعرفة الفنية واألساس القانوني لها، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع الملكية الفكرية، د/  (

 .18، ص2002، 2007عكنون، جامعة الجزائر، بن 

(
2

 .74من قانون العمل الجزائري، سلسلة قانونية تحت إشراف ف. شبلي، ص 7المادة  (
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صوص مباشرة على شروط تلزم عقود استخدام هؤالء العمال صراحة، وبن وعادة ما تنصا 

أثناء عمله في المشروع سواء بالنسبة  يكتسبهالمعلومات التي العامل بحفظ سرية كافة ا

 لغيرهم من العمال واألخص في مواجهة المشروعات المنافسة.

سرية المعرفة الفنية في القانون المصري فإنه يجد أساسه أما بالنسبة االلتزام بالحفاظ على 

، حيث 27، في نص المادة92/2002 رقم القانوني في قانون حماية الملكية الفكرية المصري

أن المشرع المصري أدرجها ضمن المعلومات غير المفصح عنها وقرر لها حماية قانونية 

نوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ إذا تنص المادة على ما يلي:>> يلتزم الحائز القا

 ت لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غيربالمحافظة على هذه المعلوما الكفيلةاإلجراءات 

المختصين، كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين 

ئز القانوني بتعدي الغير على للغير، وال تنفي مسئولية الحا تسربهاقانونا بالحفاظ عليها ومنع 

بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقوال، وتستمر السرية  ههذه المعلومات، إال إذا أثبتت أن

علومات للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت الم

)من هذا القانون...<< 22المادة غير المفصح عنها طبقا لحكم
1

). 

ية عن وخالصة ما سبق أنه يجب تحديد نطاق االلتزام بالمحافظة على سرية المعرفة الفن

حق للمرخص له إطالعهم عليها، وكذا مدة التقييد بهذا طريق تحديد األشخاص الذين ي

فيها المرخص  متنعمدة العقد وبعد انتهائه بفترة زمنية محددة يأثناء م، وعادة ما تكون االلتزا

رة عن استغالل المعرفة ويمتنع خالل هذه الفتله عن القيام بذات النشاط الذي كان يباشره 

 الفنية.

حماية دولية للمعارف التكنولوجية التي تتم  لحماية المعارف فإنه قد تم إرساء ا بالنسبةأما 

ية الفكرية والتي عهد حيازتها سرا، وهذا ما حققته مؤخرا اتفاقية الجات المنظمة لحقوق الملك

منها تلزم الدول األعضاء بتوفير الحماية  18بتنظيمها إلى المنظمة الدولية التجارية، فالمادة

ب واالستعمال غير صللمعارف التي تتم حيازتها سرا على نحو مشروع ضد اإلفشاء والغ

)ا يخالف أصول األمانة التجاريةا، بمع لهالمشرو
2

). 

ء الحماية القانونية على المعرفة أن تكون سرية، وأن ثبتت لها قيمة وتشترط االتفاقية إلضفا

تجارية بسبب سريتها، وأن يكون حائزها قد اتخذ التدابير المعقولة للحفاظ على سرية 

                                                 

(
1

 .722ذكرى عبد الرزاق محمد، المرجع السابق، ص/ د  (

(
2

>>أثناء ضمان الحماية  TRIPSمن االتفاقية الدولية للجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  18المادة  (

، تلتزم الدول األعضاء بحماية 7887مكرر من معاهدة باريس  70الفعالة للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة 

 <<.01والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقا ألحكام الفقرة  02المعلومات السرية وفق الفقرة 
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صرها غير المعرفة، وطبقا لالتفاقية تعد المعرفة سرية إذا كانت في ذاتها وفي تكوين عنا

 نيين عادة بهذه المعرفة.المعشخاص معروفة أو في متناول األ

وتضع اتفاقية >>الجات<< حماية سرية المعرفة التكنولوجية في إطار الحد من أعمال 

المعدلة  7991مكرر من اتفاقية باريس 70المنافسة غير المشروعة وذلك بإشاراتها إلى المادة

المشروعة والتي تضمنت حكما خاصا بالمنافسة غير  7887يوليو 74لم بميثاق ستوكهو

 (TRIPS) سيبمن اتفاقية التر 18المادةنص  نية الواجبة لها، إال أن من شأنوالحماية القانو

الدول األعضاء بتوفير  منه عقود الترخيص الصناعي، بل إلزامشرط السرية الذي تض تقنين

ية الحماية القانونية للمرخص ضد إخالل المرخص له بااللتزام بالسرية وبالتالي تساهم اتفاق

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في تقرير االحتكار التكنولوجي 

 .المتخلفةدولية النشاط في مواجهة مشروعات البلدان  للشركات

 الفرع الثاني: صور الضمانات لحفظ السرية:
وتعهدات لقد أوجد الواقع العملي عدة حلول قانونية تخلص في جوهرها إلى إيجاد ضمانات 

 :  يقدمها أطراف العقد للحفاظ على سرية التكنولوجية المنقولة وأهمها

 أوال : التعهد الكتابي المسبق
د يصدر من قبل المرخص له ، يتعهد فيه لمالك الترخيص بالحفاظ على أسرار وهو تعها 

لقة المعلومات الفنية التي يتم الكشف  عنها في مرحلة التفاوض مثالها المعلومات المتع

)بتصميم اآلالت وتركيبها وتشغيلها ، باإلضافة إلى األسرار التي ترتبط بالمعرفة الفنية
1

.)  

كما يتضمن هذا التعهد الكتابي التزام المرخص له بعدم استخدام هذه المعرفة التي  قدمت له 

 أثناء مرحلة المفاوضات قبل إبرام العقد النهائي .

،  واالطمئنانومنه فبتحرير المرخص له لهذا التعهد تبدأ مرحلة المفاوضات حيث ثبت الثقة 

 وإما أال توقع فتنتهي المفاوضات.

المسائلة المرخص له باحترامه وإال تعرض إلى  التزامإذن يترتب على تحرير هذا التعهد 

ة التي تعهد شاء السريفوتعويض كامل األضرار التي تصيب الطرف اآلخر من جراء إ

 .بحفظها

مراحل الفي جميع   االلتزاموقد تضمن قانون التجارة المصري الخاص صراحة على هذا 

 .91التي يمر بها العقد وذلك في  نص المادة 

                                                 

(
1
 .29القليوبي، المرجع السابق، صمصطفى  سميحة  /د ( 
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بالحفاظ على سرية التكنولوجيا  التي تحصل عليها وعلى سرية  ديلتزم المستور >>

هذه السرية   إفشاءالتحسينات  التي تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن 

 <<.سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك 

فاظ على سرية من خالل هذا النص يتضح أن المشرع المصري ألزم المستورد بالح

المعلومات  في  جميع مراحل العقد ، كما ألزم الفرد بالحفاظ على سرية التحسينات التي 

 هذه التحسينات .  إفشاءيدخلها المرخص له ويسأل مالك الترخيص عن 

 :  التعهد األدبي -ثانيا

قد يقتصر المرخص له على مجرد التعهد لمالك الترخيص بحفظ سرية المعلومات وعدم 

وأساس هذا التعهد هو  ،استعمالها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عند فشل المفاوضات

 الثقة المتبادلة بين طرفي العقد، ومبدأ حسن النية في التعامل .

وال شك أن األثر القانوني للتعهد األدبي متواضع وبسيط للغاية ، إال أن مخالفة من قبل 

غير مرغوب فيها في السوق العالمية ، قد تحرمه  ةالمرخص له يجعله في مركز سيء وسمع

مستقبال حتى من التعامل مع أطراف أخرى وهذا قد يؤثر عليه  في حالة ما أراد الحصول 

  .على تكنولوجيا أخرى من طرف آخر

 :  دفع مبلغ من المال -ثالثا
رط  مالك الترخيص للدخول في المفاوضات ، إيداع مبلغ معين من المال لحسابه تشيقد 

لضمان احترام السرية من طرف المرخص له ، كما قد يشترط تقديم خطاب ضمان أو شيك 

)مقبول الدفع 
1

.) 

حرص يوتتبع هذه الوسيلة من الضمان عند التعامل ألول مرة بين طرفي المفاوضات حيث 

هذا المبلغ  ويخصمفي عدم تسرب سرية معلوماته دون مقابل  همصالح مالك الترخيص على

المفاوضات وإبرام العقد ، وإما حصول  إتمامعليه عند  االتفاقإما من المقابل الذي سيتم 

 بحفظ السرية بعد إنهاء المفاوضات . االلتزاممالك الترخيص عليه في حالة عدم احترام 

لتزام هنا تقوم مسؤولية المرخص له كتابي بهذا اال ونشير إلى أنه في حالة وجود اتفاق

 ،بالسرية ، أما في حالة عدم وجود تعهد كتابي مسبق  االلتزامالعقدية في حالة مخالفة 

فتحضر المسؤولية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية التقصرية كما يتعرض المخالف للجزاء 

كما قد يتفق الطرفين على رد مبالغ  ، نائيةالجنائي وفقا للقواعد العامة في المسؤولية الج

 الضمان في حالة فشل المفاوضات.

                                                 

(
1
 .10سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص/( د  
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 فصاح والتبصير وتبادل التحسينات:باإل االلتزامالمطلب الثاني:
 اقيزامين هامين وهما االلتزام بالتبصير وتبادل التحسينات حيث تطبتنتناول في هذا المطلب إل

لمبدأ حسن النية في التعامل يلتزم مالك الترخيص باإلفصاح عن كل ما من شأنه إيضاح 

طبيعة التكنولوجيا محل العقد ، واألخطار التي قد تنتج عن استغاللها ، كما يلتزم مالك 

 الترخيص بأن يشير بأمانة إلى المنازعات القضائية التي تثور بشأن هذه التكنولوجيا .

الترخيص بنقل كل التحسينات التي يتم إدخالها على محل العقد ، ويكون هذا كما يلتزم مالك 

نتناول هذين االلتزامين في الفرعين س ،االلتزام تبادليا ، إذ يقع على عاتق كل الطرفين

  :ينياآلت

 الفرع األول: االلتزام باإلفصاح والتبصير:
أ عن استخدام يلتزم مالك الترخيص باإلفصاح والكشف عن المخاطر التي تنش

التكنولوجيا والمخاطر التي قد تعرقل انتفاع المرخص له بها واإلفصاح كذلك على أحكام 

 القوانين المحلية التي قد تعوق انتقال التكنولوجيا.

ويتم اطالع المرخص له على هذه األمور في مرحلة المفاوضات أو وقت التعاقد حتى يكون 

مالك أن يمضي في إبرام العقد أو يتراجع، ومنه فإن بينة من أمره، فإما  على  المرخص له

 بــ: يلتزم الترخيص

تبصير المرخص له بكافة األخطار التي قد تنتج عن استخدام التكنولوجيا المنقولة   -1

خاصة فيما يتعلق بالبيئة أو سالمة األرواح واألموال كما يلتزم بإطالع المرخص له بكافة 

التدابير الوقائية لتفادي هذه األخطار، وفي هذا الصدد يضمن القانون انتفاع المرخص له 

هادئا مستقرا بحيث ال يفاجئ أثناء سريان العقد بالحكم في دعوى تسلب  تفاعانبالتكنولوجيا إ

)البراءة وبما يؤثر على انتفاع المرخص له بها عنهذا األخير حقوقه الناشئة 
1

). 

إعالم المرخص له بكافة الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق  -2

ما ما يتعلق ببراءة االختراع كالدعاوى التي استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا السي

 يكون موضوعها إبطال براءة أو المنازعة في ملكيتها.

 78/2وقد نص المشرع المصري في قانون التجارة الجديد على هذا االلتزام في نص المادة 

 على أن يكشف للمستورد في العقد أو خالل المفاوضات التي تسبق إبرامه عما يلي: 

                                                 

(
1

 .81محسن شفيق، المرجع السابق، ص /د (
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القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة  >> الدعاوى

 " االختراعما ما يتعلق ببراءات بالتكنولوجيا ال سيا 

الكشف للمرخص له عن قيود تصدير اآلالت والمواد وهذا في حالة ما كان العقد يبرم بين -1

وقواعد تحويل العمالت دولتين مختلفتين، وكذلك القوانين واإلجراءات الخاصة بالتصدير، 

األجنبية والرسوم والضرائب واإلعفاءات، أي في مجمل القول أحكام قانونه الوطني، خاصة 

 إذا ما تضمن هذا القانون أحكام خاصة تؤثر على عملية نقل التكنولوجيا.

ات وأحكام قانون الدولة المصدرة للتكنولوجيا ، حتى يكون ءباإلفصاح عن قواعد وإجرا -4 

ينة من هذه األحكام واإلجراءات مثل الشهادات والتراخيص الالزمة للموافقة على على ب

) تصدير التكنولوجيا أو موافقة جهات محددة لدولة المرخص له قبل تصدير التكنولوجيا
1

) 

ومكونات التكنولوجيا  هومن جهة أخرى يلتزم المرخص له أيضا باإلفصاح عن ظروف تعاقد

يشترطه المشرع  الراغب في التعاقد عليها ، كما يلتزم باإلفصاح عن القوانين الوطنية وما

 المحلي من قيود قانونية وفنية وصحية يستلزمها القانون .

كما يلتزم باإلفصاح عن الظروف المناخية التي سيتم فيها استغالل محل العقد وذلك لتفادي 

ما ك االلتزاممن قانون التجارة المصري إلى هذا  90، وقد نصت المادة  االستغاللمخاطر 

 يلي:

ن يطلع المورد على أحكام القانون المحلي بشأن استيراد التكنولوجيا أيلتزم المستورد ب >>

دها واألنشطة التي ااستيرو المحظورةيتعلق بأنواع التكنولوجيا  وعلى وجه الخصوص ما

صفات التي يشترط توافرها في هذه ابتكنولوجيا أجنبية و المو االستعانةيجوز فيها 

  <<التكنولوجيا ونسبة المواد التي يجوز استعمالها في تشغيلها 

 الفرع الثاني: االلتزام بنقل التحسينات:

ينشأ هذا االلتزام في المرحلة التالية على إبرام العقد، وأثناء تنفيذه إذ أن الواقع العلمي 

في إطار عقد الترخيص الصناعي يؤكد أن تطبيق المعرفة الفنية قد يكشف أحيانا عن بعض 

بإصالحها بتحسينات أو تعديالت يدخلها عليها، وإضافة مالك الترخيص النقص فيها، فيقوم 

 دة لها.قيمة جدي

هذا التحسين ال يكتسب وصفه، إال إذا أضاف ميزة تنافسية جديدة، أو زاد في ميزة  ومنه فإنا 

 قائمة.

يقوم بمراجعة وتقييم المعرفة الفنية الخاصة به، وإضافة التعديالت  فمالك الترخيصوعليه 

مرخص والتحسينات التي يحتاجها السوق، بما يعظم من قيمتها، وإعطاء ميزة تنافسية لل

                                                 

(
1
 .771مختار محمود بريري، المرجع السابق، ص/( د  
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)لهم
1

أن ينقل كل ما طرأ من تحسينات وتعديل لكافة  مالك الترخيص، و يجب على (

 المرخص لهم.

ومن جهة أخرى فإن بعض المرخص لهم ال تتوافر لديهم اإلمكانيات المالية أو ظروف 

نشاطهم ال تسمح باستيعاب هذه التحسينات، أو أنها غير مناسبة مع طبيعة النشاط موضوع 

لتفادي هذا الموقف، يجب أن يتضمن عقد الترخيص الصناعي شروط عقدية العقد ومنه 

تتضمن حق مالك الترخيص في إدخال تعديالت وتحسينات بما يتوافق مع مصالح المرخص 

  لهم.

، إذ كثيرا ما وال يقتصر هذا االلتزام على مالك الترخيص وإنما يشمل كذلك المرخص له 

فيصلحها المستورد بتحسينات أو تعديالت النقص فيها يكشف تطبيق التكنولوجيا عن مواضع 

 يدخلها.

ويرى جانب من الفقه، أن هناك بعض الصعوبات خاصة إذا كانت التحسينات جوهرية 

وشاملة، مما يمكن القول بأنها معرفة فنية قائمة بذاتها، ولهذا يقرر الفقه أنه البد أن يعين في 

)العقد المقصود بالتحسينات والتعديالت
2

). 

كما يجب أن يحدد في العقد المقابل الذي يدفع نظير هذا التحسين والتعديل ويذكر ما إذا كان 

هذا المقابل يدخل ضمن المبالغ التي يدفعها المرخص له أو يدفع مقابل كل تحسين وتعديل 

 على حدى.

هذا إذا كان التعديل أو التحسين من عمل الغير ونقله إلى أحد  المتعاقدين ، وجب على و

المتعاقد أن ينقله إلى المتعاقد اآلخر ، لكن األمر هنا يقتضي الحصول على موافقة الغير الذي 

ملزم بالحفاظ التحسين أو التعديل ألن المتعاقد الذي نقل إليه الغير  ،التعديل أوابتكر التحسين 

 ممن ابتكره . بإذنعلى سريته ، فال يجوز نقله إال 

رفين يلتزم بالمحافظة على سرية التحسينات والتعديالت التي وغنى عن البيان فإن كل الط

 يدخلها الطرف اآلخر .

ويأخذ هذا االلتزام عدة صور، فقد يكون تبادلي أو غير تبادلي، قصري أو غير قصري، وقد 

يكون إلزامي أو اختياري، أو بمقابل أو غير مقابل، وقد يكون مؤقتا أو مؤبدا، مطلقا أو 

)نسبيا
3

). 

                                                 

(
1

 .99ياسر الحديدي، المرجع السابق، ص  /د (
(

2
 .98محسن شفيق، المرجع السابق، ص  /د (

(
3

 .142، 112عبد الهادي األكيابي، المرجع السابق، ص /د  (
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هذا الصدد نص القانون المصري على النقل التبادلي للتحسينات والتجديدات التي يدخلها وفي 

)المرخص و المرخص له كذلك
1

). 

 وكما سبق ذكره هذا االلتزام له عدة صور فقد يكون:

 أي أن كل الطرفين ملتزم بنقل أية تحسين أو تطوير يدخله على محل العقد.تبادلي:   -7

يلتزم الطرفان بنقل أي تحسين يدخله على محل العقد، والبد أن ينص  أي ال غير تبادلي: -2

 في عقد الترخيص الصناعي على ذلك.

أي أن هذا النقل يكون بين طرفا العقد فقط دون أن ينتقل االلتزام بنقل التحسينات قصري:  -1

 إلى الطرف آخر.

ر على طرفي العقد بل قد مفاده أن النقل التحسينات ال يقتص أما االلتزام غير القصري: -4

 يشمل الغير كذلك.

وقد يكون االلتزام بنقل التحسينات دائما أي يكون خالل مدة العقد وحتى بعد انتهاء مدة  -2

 العقد.

 وقد يكون مؤقتا: أي لمدة معينة. -8

 وقد يكون هذا االلتزام نسبيا: أي يتم االتفاق على نقل معلومات محددة ومعينة. -7

طلقا بمعنى أن يتم االتفاق على النقل المطلق لكافة المعلومات وطريقة وقد يكون م -9

 التحسينات التي أدخلها المرخص أو المرخص له على محل العقد.

وقد يكون االلتزام بنقل التحسينات بمقابل: أي يتم سداد ثمن هذه التحسينات من قبل  -8

 الطرف الذي سيأخذ هذه التحسينات.

 ا النقل بدون مقابل: أي أن يكون ذلك تبادليا.ويمكن أن يكون هذ -70

كما يمكن أن يكون االلتزام إجباري: أي يلتزم طرفي العقد بنقل التحسينات حتى ولو  -77

 يطلبها الطرف اآلخر.

اري لهذه التحسينات: أي ال يلتزم الطرفان بنقل التحسينات إال بمحض ختيأما النقل اإل -72

 إرادته.

 

                                                 

(
1

، على ما يلي: >>كذلك يلتزم المورد بالمحافظة 7888لسنة  77من قانون التجارة المصري رقم  2/ 91تنص المادة  (

ذي على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد، ويسأل المورد عن تعويض الضرر ال

 ينسأ عن إفشاء هذه السرية<<.
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التحسينات التي يحصل عليها الطرفان من طرف ثالث، فإن األصل يقضي ونشير إلى أن 

بعدم نقلها إلى المتعاقد اآلخر، ألن من يحصل عليها يكون ملزم بالمحافظة على سريتها 

)فنقلها يعد إخالال بهذا االلتزام، لكن يمكن االتفاق على جواز ذلك
1

). 

لترخيص الصناعي يجب أن تخضع وخالصة القول أن هذه االلتزامات الناشئة عن عقد ا

العتبارات العدالة وتنظيمها في العقد على هذا األساس ألنها إذا خرجت عن هذه االعتبارات 

أصبحت شروط مقيدة ينبغي إبطالها إذا كان يمكن تنفيذ العقد بدونها، أو فسخ العقد إذا لم 

 يستطع تنفيذ العقد بدونها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1

 .98محسن شفيق، المرجع السابق، ص  /د (
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 االلتزام بتحمل التبعة وأداء األعباء الضريبية:المطلب الثالث: 
فقد ينشأعن ،وأداء األعباء الضريبية  الهالك ةبعبتحمل ت االلتزامسنتناول في هذا المطلب 

مار التكنولوجيا أضرار للغير تستوجب الحكم له بالتعويض بالضرر الناتج عن عيوب ثاست

فين يتحمل التبعة مالك الترخيص أم من الطرفمن تصميم األجهزة واآلالت ،  اإلنتاج ،أو

 .المرخص له ؟

 وهذا ما سنجيب عليه في ) الفرع األول(

عقد الترخيص الصناعي رسوم وضرائب جمركية على األجهزة  تنفيذكما يترتب عن 

واآلالت ، ورسوم توثيق العقد، ونفقات تحويل العملة ، فمن يتحمل هذه األعباء ، مالك 

 (2جيب على هذا التساؤل في ) الفرع نوستالترخيص أم المرخص له ؟ 

 :بتحمل التبعة االلتزامالفرع األول : 
حدوث أضرار تصيب الغير سواء  االختراعقد ينشأ عن استخدام حق المعرفة الفنية أو براءة 

تعلقت تلك األضرار بالنفس أو بالمال ، وسواء كان هؤالء األشخاص الذين لحقهم الضرر 

 من التابعين لمالك الترخيص أو تابعين للمرخص له أو مستعملي المنتج .

لمضرور عما قد يصيبه من أضرار مادية أو ايترتب على ذلك التزام المسؤول بتعويض 

)معنوية وفقا للقواعد العامة 
1

). 

إذ يجب على  ،إن هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات التي يتناولها العقد بالتنظيمف ومنه

 الطرفين تحديد بدقة على من تقع المسؤولية ومن يتحمل التبعة .

الجديد على مسؤولية كل من المورد ولقد نص المشرع المصري بصراحة في قانون التجارة 

والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق األشخاص واألموال من ضرر ناشئ عن استخدام 

 ا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها.التكنولوجي

على هذا االلتزام وضرورة تنظيمه في العقد إلى ان األضرار وترجع أهمية النص 

قد تصل إلى حد الكوارث العالمية مثل حادث التسرب  عادة ما تكون جسيمة التكنولوجية

)األذهانالذي ال زال عالقا في   تشرنوبلاإلشعاعي من المفاعل النووي السوفياتي  
2

) . 

ولقد اهتمت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة األمم المتحدة ببحث هذه المشكلة في 

تحديد قواعد المسؤولية وأثرها في التجارة الدولية ، خاصة األضرار الناتجة عن  إطار

                                                 

(
1
، 7888لسنة  77عباس مصطفى المصري، عقد نقل التكنولوجيا، مفردات النظرية في قانون التجارة الجديد رقم /( د  

، 2002د السادس، يناير وحدود التطبيق في مجال مشروعات الشركة، بحث صادر عن مجلة كلية الدراسات العليا، العد

 . 217ص

(
2
 .497سيد أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص /( د 
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استخدام المنتجات ، حيث عينت اللجنة األضرار  والخسائر القابلة للتعويض ، واألشخاص 

العقود  منه ، كما تضمنت الشروط العامة لبعض أنواع نالمستفيدي الملزمين بأدائه و

 تحت ألوروبا التابعة لألمم المتحدة نصا االقتصاديةوضعتها اللجنة الصناعية التي  النموذجية

، تناول بالتعريف حدود األضرار التي يتسبب فيها أحد طرفي "عنوان " تحديد األضرار

المتعاقد  إخاللحدوثها نتيجة  دالعقد لآلخر ، والتزام كل طرف بمنع تفاقم األضرار عن

)بالتزاماته
1

) . 

، فإنه تطبق القواعد العامة في المسؤولية  االلتزامالنص في العقد على هذا  عدموفي حالة 

)المدنية
2

التي  لألضراربالنسبة  االجتماعيةعاة أحكام تشريعات العمل والتأمينات امع مر (

مالك الترخيص  الرجوع علىفي حق المرخص له  االعتبارفي  األخذتصيب العمال ، ومع 

األشخاص أو األموال أو بسبب  أصابتيجة األضرار التي بما يؤديه من تعويضات  نت

 استخدام التكنولوجيا.

 بأداء األعباء الضريبية  االلتزامالفرع الثاني : 
في عقود نقل التكنولوجيا بصفة عامة وعقود الترخيص بالغة ل أهمية هذه المسألة تشكا 

تكون غالبا ذات قيمة مالية كبيرة نسبيا  االلتزاماتالصناعي بصفة خاصة ، وأن مثل هذه 

 نظرا ألهمية الحق المتعاقد عليه .

إلى أنواع عديدة فهناك ضرائب جمركية على األجهزة واآلالت  االلتزاماتوتتفرع هذه 

المتصلة بحق المعرفة الفنية محل العقد ، وهناك نفقات تحويل العملة ورسوم تسجيل العقد  

أو البراءة  ،روضة على الترخيص باستغالل المعرفة الفنية وكذا الرسوم المحلية المف

نتجات الناشئة عن موضريبة األرباح التجارية والصناعية ، والرسوم المقررة على السلع وال

إلى ذلك من أعباء مالية متعددة يمكن  استغالل المعرفة الفنية كضريبة المبيعات أو ما

 اإلنتاجي . االقتصاديتصورها في هذا المجال 

)الطرفين التفاقوتخضع هذه المشكالت غالبا 
3

مثال على التزام مالك الترخيص  كاالتفاق ،(

المتعلقة بهذا العقد  بااللتزاماتبدفع رسوم الضرائب المستحقة في بلده ، والتزام المرخص له 

 .في بلده

                                                 

(
1
 . 497سيد أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص /( د 

(
2
 من القانون المدني الجزائري. 724( المادة  

 بالتعويض <<>>كل فعل أيا كان يرتكب الشخص بخطأ، ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 

(
3
 مكرر من القانون المدني الجزائري 740(المادة  

 >>يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر عالقة تعاقدية <<
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أن الضرائب ومنه من المفترض إلمام طرفي العقد بالتشريعات الضريبية في دولتهما بش

والرسوم المختلفة التي تستحق بمناسبة عقد الترخيص الصناعي ، ويحدد الملتزم بها والنسب 

 .ل عبء هذه الضرائبمحتطرف في  كل التي يساهم بها

على تحديد الطرف الملتزم بأداء الضرائب المستحقة بمناسبة عقد  االتفاقوفي حالة غياب 

 تشريعيعليه  هالترخيص الصناعي، يلتزم كل طرف بسداد الضرائب التي يفرض

)الضريبي
1

). 

بالمعرفة الفنية أو البراءة أن يؤدي  االنتفاعوإذا اشترط مالك الترخيص عند تحديد مقابل 

ي ضرائب أو رسوم في دولة هذا األخير، فإنه يتعين المرخص له المقابل صافيا دون خصم أ

عند تحديد المقابل وغالبا ما يصر مالكو الترخيص على أن يتحمل  االعتبارذلك في  يؤخذأن 

 كل طرف الضرائب والرسوم التي تستحق في بلده.

 
 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .77، صالمرجع السابقمنصور مصطفى منصور، / ( د  
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                         الواجب   والقانون الصناعي  الترخيص  عقود التحكيم في منازعات  الفصل الرابع:
 التطبيق على موضوع النزاع                      
فرض الدراسة عقدا دوليا ال داخليا  في عقد الترخيص الصناعي هو يمكن القول أن          

هي تلك العقود التي  ،العقود التي تثير تنازعا ما بين القوانين الوطنية واألجنبية ذلك أن  

وقد يكون هذا ، تتضمن في تكوينها أو في آثارها عنصرا أجنبيا بالنسبة للدولة المعنية

، أو متعلق بمكان إبرام العقد، أو تنفيذه أو ذاتهم العنصر مستمدا من المتعاقدين

)بموضوعه
1
). 

ون العقد دوليا بالنسبة لدولة ما حتى لو أبرمته مع شخص أجنبي )شركة متعددة كما قد يك

أو إذا كان محله معرفة فنية أو تكنولوجيا أجنبية، أو نفذ العقد في الخارج، كعقد  (،الجنسيات

 تدريب بعض موظفيها في مصانع مالك الترخيص.

ن أن تكون نتيجة إخالل أحد ه تثور منازعات بين أطرافه، يمكالعقد دوليا فإن   وبما أن  

الطرفين بااللتزامات القانونية، أو نتيجة إلهمال أو إغفال التطرق في نص العقد لبعض 

 األمور الخاصة بالعقد...الخ.

باللجوء للقضاء، أو رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وإما  تاعوتتم تسوية هذه المناز

ي، أو إحالتها على الخبرة الفنية وهذا وفقا قة توبإحالة هذه المنازعات إلى هيئة تحكيم، أو هيئ

 للشروط المنصوص عليها في العقد.

الواقع العملي لهذه العقود  ا كان لقانون اإلرادة شأنا كبيرا في مجال العقود الدولية، فإن  ولم  

)جه إلى إحالة منازعاتهم على محكمينــإرادة المتعاقدين تت  يجعل 
2
يفصلون فيها مفضلين  (

 ى المحاكم النظامية.إلذلك على اللجوء 

 ه:ومنه يمكن تعريف التحكيم بأن  

>>أسلوب لفض المنازعات ملزم ألطرافه، ويبنى على اختيار الخصوم بإرادتهم أفراد 

عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع.)
3

>>) 

 

 
                                                 

(
1
 .936وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص /د (

، 8611أحمد شرف الدين، فكرة القانون االقتصادي، دراسة في التحوالت االقتصادية، دار النهضة العربية، طبعة  /د-     

 .83ص

(
2
 .811، ص 811، بند 8611أحمد عبد الكريم سالمة، أصول المرافعات المدنية، دار النهضة العربية، طبعة / د  (

(
3
 .5، ص1112الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، ، التحكيم التجاري مختار أحمد بربري،  /د ( 
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 ه:ف كذلك بأن  وعر  

كل المنازعات المالية بين األطراف، واألطراف هو لفظ يمكن أن ينصرف  لفض >>نظام

)األشخاص االعتباريين سواء كانوا دوال أم شركات<< وإلى األشخاص الطبيعيين أ
1
). 

ولهذا اخترنا التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناتجة عن العقود الدولية والقانون الواجب 

إلى التطبيق موضوعا لحديثنا في هذا الفصل، لكون هذه الوسيلة غدت شائعة على نحو أدت 

 اتجاه شبه عام لرفض فكرة اللجوء إلى القضاء.

 سنتناول في هذا الفصل مبحثين أساسيين: و

 : تسوية منازعات عقود الترخيص الصناعي عن طريق التحكيم.األولالمبحث 

 : القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
 .16، ص1115إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، طبعة  /د (



الصناعي  الترخيص  عقود التحكيم في منازعات                                        رابعالفصل ال   

  الواجب التطبيق على موضوع النزاع  والقانون                                                             

 154 

 مبحث األول: تسوية منازعات عقود الترخيص الصناعي عن طريق التحكيمال
المجرى العادي لألمور أن ينتج العقد آثاره  الصناعي، فإن   إذا أبرم عقد الترخيص

ينص عليها في العقد أو وفقا للقانون التي أبرم من أجل تحقيقها، وينتهي بانتهاء مدته التي 

)الواجب التطبيق، ويمثل هذا االنقضاء النهاية الطبيعية للعقد
1
، لكن ليس في جميع األحوال (

تيجة إلخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته اتجاه ينتهي العقد هكذا، فقد يبطل العقد أو يفسخ ن

المتعاقد اآلخر، فينشأ بينهما منازعة يستوجب تسويتها، سواء بطريقة المفاوضة أو باللجوء 

 لى التحكيم، وهو الوسيلة محل البحث.إلى خبراء فنيين، أو القضاء أو باللجوء إ

 سنتناول في) المطلب األول(،وشروطه و اتفاق التحكيمتعريف بحث، ملذا سنتناول في هذا ال

ومشكلة الثغرات  األجلشرط التحكيم في العقود الدولية الصناعية طويلة  (المطلب الثاني )

التحكيم وفقا للوائح  ( سنتناولالمطلب الثالث، أما )القانونية في عقد الترخيص الصناعي

 ومراكز وهيئات التحكيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .166محمود الكيالني، المرجع السابق، ص  /د (
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 التحكيم وشروطه:تعريف اتفاق المطلب األول:

ا على تال يعدو اتفاق التحكيم أن يكون شأنه شأن أي اتفاق تعبيرا عن إرادتين تراضي

اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات ثارت أو قد تثور، لذا يلزم أن تتوفر الشروط 

، الموضوعية الالزمة لصحة أي اتفاق، كما يلزم توافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون

فإذا ما استكمل االتفاق شروط صحته، ترتب اآلثار القانونية، وعلى هذا سنتناول في هذا 

 .)الفرع األول(، شروطه )الفرع الثاني( وصوره اتفاق التحكيم تعريفالمطلب 

 الفرع األول : تعريف اتفاق التحكيم وصوره 

التحكيم للفصل في يقصد باتفاق التحكيم كل اتفاق بين طرفين يتضمن اللجوء إلى أسلوب 

في هذا  ربحيث يجب أن يتوف التزاماتالنزاع الثائر بينهما ، وهو عبارة عن عقد تنشئ عنه 

صحيحة كالرضا واألهلية والسبب ، وشروطا  االلتزاماتشروطا عامة لتصبح معها  االتفاق

)خاصة كتحديد موضوع النزاع وتعيين المحكمين والكتابة
1
 .) 

من قانون اإلجراءات  8188الجزائري اتفاق التحكيم في نص المادة ف المشرع ولقد عر  

 :  يلي ماالمدنية واإلدارية ب

فاق التحكيم هو التحكيم الذي يقبل األطراف بموجبه عرض نزاع مسبق نشوؤه على ات   >>

 <<.التحكيم 

 من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي 8112فه المشرع الفرنسي في نص المادة كما عر  

 ه:بأن  

أطراف نزاع معين قائم بالفعل بينهم ، يعرضه على  هالذي يلتزم بمقتضا االتفاقذلك  >>

 <<.التحكيم للفصل فيه بواسطة شخص أو أكثر من اختيارهم

ويقصد باتفاق التحكيم وفقا لحكم الفقرة األولى من المادة العاشرة من قانون التحكيم المصري 

 : هبأن  

إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو  االلتجاءاتفاق الطرفين على  >>

  <<.يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة عالقة قانونية  معينة عقدية كانت أو غير عقدية 

رال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته ستمن قانون اليون 2فت المادة كما عر  

 ه :التحكيم بأن  اتفاق  8615لجنة األمم المتحدة لسنة 

                                                 

(
1
 .16ص، المرجع السابقابراهيم أحمد ابراهيم،  /د ( 
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التزام األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن عالقة قانونية  >>

<<)معينة تعاقدية أو غير تعاقدية 
1

.)        

شرط في العقد إما  ويتم التعبير عن إرادة الطرفين باللجوء إلى اتفاق التحكيم بإحدى صورتيه

نه إذا خلق خالف أو أيضعه الطرفان ويسمى بشرط التحكيم ، و ينص هذا الشرط عادة على 

  .نزاع عن العقد أو في مسألة معينة يتم حلها بالتحكيم

ا الصورة الثانية فهي إبرام اتفاق التحكيم في وثيقة مستقلة عن العقد ويسمى مشارطة أم  

شوء النزاع أي أن الطرفين يقرران اللجوء إلى اتفاق التحكيم م وهذا االتفاق يتم بعد نيالتحك

)لحسم النزاع الذي ينشأ بينهما
2
) . 

 :التفاق التحكيم صورتان فإن   منهو

 الصورة األولى: شرط التحكيم
هو اتفاق األطراف على إحالة النزاعات االحتمالية غير قائمة بالفعل، والتي يمكن أن تنشأ 

م في العقد األصلي نفسه، وهنا يم، ويرد شرط التحكيبواسطة التحكمستقبال للفصل فيها 

بالطبع يكون التحكيم ناشئا عن عالقة تعاقدية واالتفاق على شرط التحكيم يكون أثناء إبرام 

 العقد وقبل نشأة النزاع.

المدنية  اإلجراءاتوقد نص قانون التحكيم الداخلي الجزائري حسب التعديل الجديد لقانون 

 :على  أن   8112المادة في  ارية واإلد

م هو االتفاق الذي يلتزم بموجبه األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة يشرط التحك >>

  <<أعاله، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم 8119بمفهوم المادة 

 ميالصورة الثانية: مشارطة التحك
اتفاق شامل لكل متطلبات االلتجاء للتحكيم في شأن م وهي في الحقيقة يتعرف بوثيقة التحك

نزاع معين، وال يقتصر األمر عادة على تقرير االلتجاء للتحكيم وإنما يتولى فوق ذلك تنظيم 

كل ما يتعلق بهذا التحكيم، مما يكون لطرفي التحكيم حرية االتفاق عليه، كتشكيل هيئة 

التي تتبعها وتحديد القواعد الموضوعية  اإلجراءاتالتحكيم ورسم حدود واليتها، واختيار 

 الواجبة التطبيق على النزاع.

                                                 

(
1
مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات حسب آخر تعديل لقانون االجراءات المدنية واإلدارية، دار الهدى،  / أ  ( 

 63، ص1151طبعة 

 

(
2
 .516محمود الكيالني، المرجع السابق، ص/ د  ( 



الصناعي  الترخيص  عقود التحكيم في منازعات                                        رابعالفصل ال   

  الواجب التطبيق على موضوع النزاع  والقانون                                                             

 157 

مشارطة التحكيم تعد معاهدة دولية تخضع في إبرامها للقواعد العامة في إبرام  ونشير إلى أن  

المعاهدات الدولية وفقا ألحكام ومبادئ القانون الدولي العام، واالتفاق الذي تبرمه دولتان أو 

أكثر بشأن نزاع وقع بينهم هو من قبيل المعاهدة الدولية التي يطلق عليها مشارطة 

)التحكيم
1
). 

لفض  تباعهااالواجب  اإلجراءاتلمعاهدة تحدد الوضع القانوني محل الخالف وكافة وهذه ا

مبدأ حسن النية وفقا لالنزاع، فهي معاهدة دولية يلتزم األطراف بضرورة تطبيقها وتنفيذها 

 عليهالمستقركما يلتزم األطراف بالخضوع لما يصدر من أحكام فيها عمال بالمبدأ القانوني 

 .متعاقدين ()العقد شريعة ال

ومنه يمكن القول أن الفرق واضح بين الصورتين، ففي األولى يتم االتفاق على حسم النزاع 

أما في الصورة الثانية فاالتفاق ينص ،م بالنسبة للمنازعات التي تنشأ عن العقد مستقباليبالتحك

 على حسم النزاع الذي ينشأ عن العقد.

 الفرع الثاني: شروط اتفاق التحكيم
له نفس الشروط الموضوعية الالزمة لصحة االلتزام من رضا  يم بكونه اتفاق فإن  التحك

 لف من نظام قانوني آلخر.توموضوع وأهلية وسبب، كما له شروط شكلية تخ

على شروط اتفاق التحكيم سواء الشكلية أو  3و 1في الفقرة  ق إ م إ 8111وقد نصت المادة 

)الموضوعية
2
). 

 أوال: الشروط الشكلية: 
تتمثل هذه الشروط في ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا حيث يعد اتفاق التحكيم 

صحيحا في إطار المبادئ العامة إذا أبرم حسب ما يتطلبه القانون، وقد نصت المادة 

 ه:على أن   1ف  //ق إ م إ 8111

أو بأية  ..يجب من حيث الشكل وتحت طائلة البطالن، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة،. >>

 .<<...وسيلة اتصال أخرى تجيز اإلثبات بالكتابة

 التي نصت على: 8651التفاقية نيويورك سنة  1ولقد جاءت هذه المادة متجانسة مع المادة 

                                                 

(
1
 .511السيد مصطفى أبو الخير، المرجع السابق، ص /د ( 

(
2
 جزائري : إ م إق  8111( نصت المادة  

" تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية الشكل، وتحت طائلة البطالن، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو 

بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز االثبات بالكتابة. تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع إذا استجابت للشروط 

نون الذي اتفق األطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم التي يضعها إما القا

 مالئما...<<
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يقصد باتفاق مكتوب شرط التحكيم في عقد أو اتفاق الموقع عليه من األطراف أو االتفاق  >>

 <<يات التي تضمنه الخطابات المتبادلة أو البرق

شرط الكتابة يتحقق إذا ورد شرط التحكيم في رسائل وبرقيات متبادلة بين الطرفين  ومنه فإن  

أو بأي وسيلة اتصال كانت تجيز اإلثبات بالكتابة، لكن يجب التحقق من تبادل اإليجاب 

والقبول بين الطرفين بشأن التحكيم، فإذا أرسل طرف رسالة أو تلكس يتضمن عرض 

كيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بمناسبة العقد الذي يجري التفاوض االلتجاء للتح

صال هذا القبول بعلم الطرف األول، أما تإلبرامه فيلزم صدور قبول الطرف اآلخر، وا

إذا كانت هناك معامالت تجارية بين األطراف وكان التحكيم شرطا  فقد يعد قبوال السكوت

)فيها
1
). 

ما كان االتفاق قد تم بواسطة وكيل فيجب أن تكون الوكالة مكتوبة  ه في حالةونشير إلى أن  

وأن تكون خاصة، ألن الوكالة العامة ال تخول للوكيل سلطة إبرام اتفاق التحكيم أو وضع 

 المشرع الجزائري على تخلف شرط الكتابة بطالن اتفاق التحكيم. ،و قد رتبشرط في العقد

 ثانيا : الشروط الموضوعية:
 صحة اتفاق التحكيم أن تكون الشروط الموضوعية متوفرة وهي:ال بد ل

 توافر تراضي صحيح 

 .أن يرد هذا التراضي على محل ممكن 

 أن يكون السبب مشروع 

 .أن تتوفر األهلية لدى أطراف اتفاق التحكيم 

 الرضا:-أ

وهو أول شرط موضوعي لصحة اتفاق التحكيم، ويتمثل جوهر الرضا في هذا الخصوص 

ويكون ذلك عبر ، في تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اللجوء إلى التحكيم 

صدور اإلرادة أوال من قبل أحد الطرفين يبدي فيها رغبته في اعتماد التحكيم كطريق بديل 

 ية نزاعاتها.عن قضاء الدولة في تسو

                                                 

(
1
عليوش قربوع كمال، التحكم التجاري الدولي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  /( د 

 .33، ص1111سنة
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ثم تلتقي هذه اإلرادة مع إرادة الطرف اآلخر المتطابقة، وبذلك يتحقق التوافق بين اإلرادتين 

حداث األثر القانوني المرغوب فيه، وإذا لم يتطابق اإليجاب بالقبول فإن اتفاقية التحكيم إعلى 

)اللجوء إلى التحكيم اإليجابال تكون موجودة كأن يرفض من وجه إليه 
1
). 

وبما أن الرضا من قبل الطرفين يعتبر شرط موضوعيا وينطبق عليه القانون المطبق على 

اتفاق التحكيم وبالتالي فإن عيوب التراضي في هذا االتفاق ونطاقه وتفسيره تكون محكومة 

 بالقانون الذي يحكم اتفاق التحكيم.

الحالة ال يفترض بل  ا كان الرضا شرطا أساسيا في اتفاق التحكيم، فإن الرضا في هذهولم  

ينبغي لوجود الدليل عليه، وذلك ألن التحكيم وسيلة استثنائية في حل النزاعات ويمثل خروجا 

 .التقاضيعن األصل العام في 

تراض الرضا بالتحكيم في التشريع الجزائري من خالل ما نص فويمكن أن نستشف عدم ا

ق إ م إ ضرورة أن تبرم اتفاقية  1 /ف8111عليه المشرع، إذ أنه بعد أن اشترط في المادة 

/ ق إ م إ من 8158التحكيم تحت طائلة البطالن كتابة أو بأية وسيلة أخرى، نص في المادة 

نه تم االعتراف بأحكام التحكيم في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها أذات القانون على 

من نفس القانون، على أن يثبت  / ق إ م إ8151أي للمواد  ،وأضافها في المواد الموالية لها

 حكم التحكيم بتقديم األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنها تستوفي شروط صحتها.

 محل التحكيم )قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم(:-ب
يتعين أن يكون النزاع قابل للتسوية بطريقة التحكيم، ويقصد بمحل اتفاق التحكيم موضوع 

)يشملها اتفاق التحكيم والتي ينص على حلها بواسطته النزاعات التي
2
). 

وفي بعض األحيان ال يتضمن االتفاق اإلشارة إلى النزاع في موضوع معين كأن يقال أن 

الخالفات التي تنشأ بين الطرفين بالنسبة لنوعية البضاعة يصاغ حلها بالتحكيم، هذا في حال 

ة عدم وجود مثل هذا الشرط فاتفاق التحكيم وضع شرط التحكيم في العقد، غير أنه في حال

ويمكن  ايكون بعد نشوء الخالف أو النزاع في هذه الحالة يكون موضوع النزاع معروف

 تحديده بدقة .

وعلى الرغم من تشجيع أغلبية الدول للتحكيم ، إال أنها تحتفظ وألسباب خاصة لكل منها 

ستبعاد هذه الطائفة من خضوعها بطائفة من النزاعات تحت سلطة قضائها الوطني ، وا

                                                 

(
1
الحميد، تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة والرقابة، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، سنة رضا السيد عبد د/  ( 

 .881، ص8662

(
2
حسام الدين فتحي ناصف، قابلية محا النزاع للتحكيم في عقود التجارة الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، د /  ( 

 .15، ص8666سنة
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للتحكيم ، وغير أنه بالنظر إلى اتساع اللجوء إلى التحكيم في نزاعات التجارة الدولية ينبغي 

ضاء الدولة ، مما قالتسليم بأن دائرة الجوازية تتسع على حساب النزاعات التي تعرض على 

أما عدم الجوازية فهي أن أصبحت الجوازية للتحكيم هي القاعدة  االتساعترتب على هذا 

 ستثناء.اال

 ه:ق إ م إ على أن   8119المشرع الجزائري  في المادة  وقد نص  

يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ، ال يجوز  >>

هم وال يجوز لألشخاص تالتحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهلي

معنوية العامة أن تطلب التحكيم ماعدا في عالقاتها اإلقتصادية الدولية أو في  إطار ال

  <<.الصفقات العمومية 

وبالنسبة إلى مسائل األحوال الشخصية ، فإن اإلجماع ينعقد على تقسيمها إلى مواد متصلة 

ومواد تتصل بالمصالح المالية أي تتصل بالمال ، واألولى وحدها  البحتةباألحوال الشخصية 

 .إلثنانايجوز فيها  يجوز فيها الصلح والتحكيم دون الثانية  التي  ال التيهي 

 على التحكيم في مسائل النفقة  وحقوق اإلرث...إلخ  االتفاقعلى ذلك يمتنع وترتيبا 

في حالة األشخاص وأهليتهم ويمتد الحظر ليمس كذلك المسائل المتعلقة  ال يجوز التحكيمكما 

)بالنظام العام، كالتحكيم بشأن عالقة غير مشروعة أو عقد مقامرة
1

( أو قرض بفوائد 

في الدعوة المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة ربوية...إلخ، وال يجوز كذلك التحكيم 

ذلك فيما يتعلق بأعمال السيادة أو المنازعات المتعلقة كم التصالها بالنظام العام ، والتحكي

 بملكية األموال العامة إذا آلت للدولة بطريق مشروع .

وبالرجوع لنص المادة نرى أن المشرع الجزائري اعتبر أن كل المسائل التي تتعلق بالعائلة 

ختصاص ال يمكن التصرف فيها ، أي أنها ال تخضع للتحكيم وبعبارة أخرى فهي من ا

 المحاكم الوطنية فقط .

بالتحكيم الدولي ، ومنه فإن  االعترافكما أدخل المشرع الجزائري مفهوما جديدا وهو 

الحكم التحكيمي إذا كان هذا  بتنفيذاألمر  أو االعترافالقانون الجزائري يمكنه أن يرفض 

)بالنظام العام الدولي  يمساألخير 
2
). 

                                                 

(
1
الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر االلتزام المجلد الثاني، دار النهضة العربية،  عبد الرزاق السنهوري،/ ( د  

 .551الجزء الخامس، ص

(
2
 إ على أنه:ق إ م من  8158( تنص المادة  

" يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا االعتراف غير مخالف للنظام 

 عام الدوليال
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وخالصة  ما سبق أن المشرع الجزائري قد جعل الجوازية هي القاعدة جاعال من إمكانية 

هو عدم  االستثناءالتصرف في الحق كمعيار لجواز تسوية أي نزاع عن طريق التحكيم وأن 

هم مع عدم إجازة تإذ استثنى المسائل المتعلقة بالنظام العام وحالة األشخاص وأهلي ،الجوازية

الدولية أو في إطار  االقتصاديةلألشخاص المعنوية العامة ماعدا في عالقاتهم طلب التحكيم 

 الصفقات العمومية .

 السبب المشروع : -ج
في إرادة األطراف في استبعاد طرح النزاع على القضاء  هسبب يجداتفاق التحكيم  إن  

مشروعا دائما ، وال تتصور عدم مشروعيته إال إذا أثبت  اويض األمر للمحكمين وهذا سببفوت

تعين تطبيقه لو طرح النزاع على يأن المقصود بالتحكيم التهرب من أحكام القانون الذي س

 القضاء، نظرا لما يتضمنه هذا القانون من قيود أو التزامات يراد التحلل منها.

التحكيم وسيلة غير مشروعة يراد بها هو ما يمثل حالة من حاالت الغش نحو القانون فيكون و

)حكم في تحديد القانون الواجب التطبيقماالستفادة من حرية األطراف وحرية ال
1
). 

فالسبب ، وال يجب الخلط بين السبب غير المشروع بالمحل غير الممكن أو غير المشروع 

 تحكيم؟غير المشروع يقتضي منا البحث عن إجابة السؤال، لماذا لجأ األطراف إلى ال

والمحل غير المشروع فيتعلق بتحديد الموضوع المراد تسويته بطريق التحكيم وهل هو 

 .؟ممكن ومشروع أم ال

 األهلية:-د
أهلية التصرف بالحق المتنازع عليه  توافر تتطلب مختلف التشريعات إلبرام اتفاقية التحكيم

يمكن لكل شخص  >>/ق إ م إ على أنه :8119حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

ومنه لصحة اتفاق التحكيم  <<،اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها

 .يجب أن تتوافر األهلية إلى جانب رضا الطرفين

من القانون المدني على عدم جواز االتفاق  1156المشرع الفرنسي في نص المادة  كما نص   

 صرف في الحق موضوع النزاع.على التحكيم إال لمن كانت له سلطة الت

أو اعتباريا  الشخص طبيعياوعليه فإنه يمكن لألشخاص اللجوء إلى التحكيم سواء كان هذا 

 سواء كان خاضع للقانون الخاص أو العام.

                                                 

(
1
 .86، ص86181أبو زيد رضوان، األسس العامة في التحكيم التجاري، دار الفكر العربي، طبعة  د/ ( 
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و يجب أن يكون لدى الطرف الذي يطلب التحكيم أهلية التصرف بالنسبة للحق المتنازع عليه 

على التحكيم هو توفر األهلية الكاملة  االتفاقألساسية في ه من المتطلبات اوبالتالي فإن  

تكتمل أهلية الشخص ببلوغه سن الرشد  ذ،إلألطراف للتصرف في حقوقهم تصرفا مطلقا

يقوم بالتصرف في ف ،تسع عشرةبمن القانون المدني الجزائري  1/ف11الذي حددته المادة 

 .عليه رحقوقه شرط أن يتمتع بقواه العقلية ولم يحج

كافة المقومات الشخصية المعنوية، اكتساب   ت لهاكما يمكن لألشخاص المعنوية من توافر

االلتزامات مادام أنها تدخل في نطاق الغرض الذي أنشأت من أجله، فقد اعترفت والحقوق 

مختلف التشريعات المعاصرة بأهلية األشخاص االعتبارية الخاصة إلبرام اتفاقية التحكيم 

، لكنه وضع في الفقرة الثالثة 8/ ف8119جزائري الذي أجازه في المادة منها التشريع ال

قد أجاز لألشخاص االعتبارية  أنه العامة للتحكيم مما يعني المعنويةضوابط لجوء األشخاص 

)الخاصة
1
اللجوء إلى التحكيم مادام اكتملت جميع مقومات وجودها لحظة إبرام اتفاقية  (

 التحكيم.

المشرع الجزائري قد نص في مواد أخرى على عدة قواعد  أنومن جهة أخرى نشير إلى 

ه: " يجوز لألشخاص المذكورة في ق إ م إ على أن   625بالنسبة لألهلية، مثاله نص المادة 

أن تجري تحكيما إال في الحاالت الواردة في االتفاقات الدولية التي صادقت عليها  111المادة 

 ادة الصفقات العمومية."الجزائر وفي م

المؤسسات العمومية  إحدى ،هي الدولة، الوالية، البلدية 111واألشخاص المذكورة في المادة 

غة اإلدارية، فلهؤالء الحق في إبرام عقود تحكيم إذا كان موضوع العقد صفقات بذات الص

جزائر ويوقع عمومية بشرط أن تكون هذه األخيرة داخلة في اتفاقات دولية صادقت عليها ال

عليها الوزير والوزراء المعنيين، باإلضافة إلى المؤسسات العمومية، أما المؤسسات 

 .اإللزاميالعمومية الصناعية والتجارية فهي خاضعة لنظام التحكيم 

 

 

 

                                                 

(
1
الخاصة تتمثل في الجمعيات، المؤسسات، الشركات المدنية، لكن الشركات التجارية التي تحتكر  ( األشخاص االعتبارية 

رف بأهليتها إلبرام اتفاقية تم اتفاقية التحكيم، لهذا فإن أعلب التشريعات تعالنشاط التجاري الدولي هي األكثر لجوء إلى إبرا

 من القانون التجاري 516م عند اكتسابها للشخصية المعنوية والذي يكون بقيد الشركة في السجل التجاري، المادة يحكتال

 تجاري."  "ال تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إال من تاريخ قيدها في السجل ال الجزائري
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 : شرط التحكيم في العقود الدولية الصناعية طويلة األجلنيمطلب الثاال
التحكيم في العقود الدولية الصناعية طويلة سنتناول في هذا المطلب أهمية شرط 

و مشكلة الثغرات القانونية  األجل والذي يعتبر عقد الترخيص الصناعي من بين هذه العقود

 (، ونتناول صعوبات التحكيم وموقف الدول النامية منه )الفرع الثاني(.)الفرع األول في

تباره من العقود الصناعية الفرع األول: شرط التحكيم في عقود الترخيص الصناعي باع

 ومشكلة الثغرات القانونية: طويلة األجل

أوال: شرط التحكيم في عقود الترخيص الصناعي باعتباره من العقود الصناعية طويلة 

 األجل:
غالبية االتفاقيات الصناعية الدولية تتضمن شرط التحكيم السابق على قيام النزاع  إن  

clause compromissionوشار، إذ يرى ف(
1

ه في العقود الدولية الصناعية يهتم أن  ( 

بالشروط الفنية للعقد، وتحديد  كبيرشكل بالمفاوضون وهم عادة من المهندسين أو الفنيين، 

 شرط التحكيم مجرد شرط شكلي. االلتزامات القانونية المترتبة على العقد، بينما يرون أن  

هذا النوع من العقود يتعرضه بعض العقبات وأغلبها مشاكل فنية  ونشير كذلك من جهة أن  

تظهر جليا في العقود الصناعية المركبة وهي العقود التي يطلب فيها الطرف الذي ينتقل إليه 

المعرفة أن تنتقل إليه أيضا المادة الفنية، التي تتمثل في خدمات أخرى تساعد بالترخيص 

 على استثمار هذه المعرفة.

بات الفنية هي األوسع انتشارا في هذا النوع من العقود، لذا فإن المحكمون يستعينون والعق

يلجئون إلى المهندس  دل هذه النزاعات الفنية بخبراء فنيين متخصصين، كما قلح

ير ليس في وضع المحكم ب، ونشير إلى أن المهندس الخ l’ingénieur expertالخبير

 المصفي.

 التي  هو من العقود الدولية الصناعية طويلة األجلفالصناعي  وبالرجوع إلى عقد الترخيص

هذه العقود الحديثة تتعلق بنقل التكنولوجيا وتصميم ف، ذهتستلزم مدة طويلة من الزمن لتنفي

 المصانع الكبرى وإنشائها، كما تقوم على عمليات التصنيع والتسويق...الخ.

 الصناعية طويلة األجل لما تمتاز به من:وتظهر أهمية التحكيم في هذا النوع من العقود 

                                                 

)
1
 (Philipe Fauchard, l’accord industriel international, librairies technique 1975, p61.  
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الروابط القانونية، باإلضافة إلى عدم التوازن في المستوى بين أجزاء العالم المختلفة  في تعقد

كأن تكون المواد الخام في بلد والتكنولوجيا الالزمة ، فيما يخص المعرفة الفنية والموارد 

 روعات.المشإنجاز ارتفاع تكاليف و للتصنيع في بلد آخر

ا النوع من ذفي ه ظهر التحكيم كنتيجة طبيعية لطول إجراءات التقاضي ومنه فقد

أصبح التحكيم  فقد، والبطء الشديد في الفصل في المنازعات المعروضة على القضاء، العقود

في الوقت الحاضر ضرورة ملحة ووسيلة أساسية لفض المنازعات خصوصا التجارية منها، 

من سرعة وسهولة في اإلجراءات التي تتماشى والطبيعة  األخيرا نظرا لما يتسم به هذ

)الخاصة لألعمال التجارية
1
). 

ظهور التحكيم في عقود الترخيص الصناعي كان نتيجة كذلك لما تقوم به الدول  وكما أن  

المتقدمة ناقلة التكنولوجيا من فرض اشتراط التحكيم للفصل في المنازعات الناتجة عن هذه 

 العقود، خشية الوقوف أمام الهيئات القضائية لشكها في نزاهتها وحيادها إلى جانب ما.

ة الدولية يحرصون على سرية ما تتضمنه هذه العقود من كذا فأطراف عقود التجار

)شروط
2
خاصة في عقود نقل التقنية أو تراخيص استغالل براءات االختراع، وما تتضمنه  (

، التي ال تتمتع بحماية قانونية Know- Howمن كشف األسرار الصناعية والمعرفة الفنية 

من السرية عن طريق االتفاق وما خاصة، ويعتمد مالكها على الكتمان وإحاطتها بسياج 

يتضمنه من شروط تهدف إلى تشديد االلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات، فكما هو 

ات تعتبر من أسس النظم القضائية، ومنه بات واضحا عالجلسات والمراف نيةمعروف فإن عل

يوجد مبدأ  م كوسيلة لفض المنازعات، حيث اليأهمية النص في هذه العقود على اختيار التحك

أطراف النزاع وممثليهم، كما يحق لألطراف اشتراط  العالنية، فتعقد جلسات ال يحضرها إال  

 عدم نشر األحكام إال بموافقتهم وهو أمر ال يمكن حقيقة بالنسبة ألحكام القضاء.

المنازعات التي تثار غالبا إلى جانب اإلخالل بااللتزامات القانونية  ومن جهة أخرى فإن  

لى خبراء فنيين للفصل فيها األمر الذي ال يتوفر في القضاء إحول مسائل فنية دقيقة تحتاج 

 العادي.

لتفادي قيام المنازعات أثناء مفاوضات إبرام العقود الدولية  فعاال االتحكيم يعد أسلوب كما أن  

جل الخاصة بالتصنيع أو نقل المعرفة الفنية، ومنه فإن التحكيم التجاري الدولي طويلة األ

                                                 

(
1
رضا السيد عبد الحميد: بحث تحت عنوان: أنواع التحكيم، مقدم على مركز التحكيم التجاري الدولي، كلية الحقوق، / د  (

 .8، ص1111جامعة عين شمس، طبعة 

(
2
 .81، 83، ص،المرجع السابقمحمود مختار أحمد بربري /د (
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)يلعب دورا أساسيا في تكوين وصياغة قانون مهني
1
) Droit Professionnel فهو قانون ،

غير وطني يبتعد عن قانون الدولة، وأيضا القانون الدولي العام الذي ينظم عالقات الدول مع 

 صبح التحكيم التجاري الدولي نظاما قضائيا.بعضها البعض، لذا أ

منها عقد و الميزتين األساسيتين للتحكيم في العقود الصناعية الدولية طويلة األجل منه فو

 الترخيص الصناعي هي:

التحكيم يمتاز ببساطة اإلجراءات، حيث أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع وأكثر من  أن  -

اإلجراءات الشكلية أمام القضاء في كثير من األحيان طويلة ومملة ن أالقضاء الوطني، كما 

وال فائدة منها سوى التقيد بحرفية النصوص القانونية الخاصة باإلجراءات، كما أن هذا النوع 

من العقود طويلة األجل عادة ما ينتهي عرض النزاع على القضاء بالفشل)
2

( على نحو تجعل 

را، أما التحكيم فهو يحل المنازعات بشكل وديا نسبيا توفق أحد الطرفان كاسبا واآلخر خاس

بين مصالح الطرفان دون حسم قانوني، لذا قيل أن اللجوء إلى المحاكم العادية هو قضاء 

 العالقات المنفصلة أما التحكيم فهو قضاء العالقات المتصلة.

األطراف ليسو على يقين بما طول المدة التي يبرم فيها العقد، تجعل  ا الميزة الثانية هي أن  أم  

سيحدث من تطورات سواء كانت تكنولوجية اقتصادية أم سياسية طيلة مدة العقد، هذا 

ه غالبا ما بالضرورة يؤدي إلى تغير في األسعار وغيرها من الشروط التعاقدية، لذا فنجد أن  

مستقبال يتضمن هذا النوع من العقود النص عل اللجوء للتحكيم في المسائل التي تحدث 

 وباعتباره الوسيلة األفضل لحل كل النزاعات القائمة والمستقبلية.

 ثانيا: مشكلة التغيرات القانونية في عقد الترخيص الصناعي:
كما سبق وذكرنا فإن عقد الترخيص الصناعي من العقود الدولية طويلة األجل، أي 

وجود مشكلة الثغرات في هذا النوع من على هذا األمر رتب تو ييستلزم مدة طويلة إلتمامه، 

عند إبرام العقد قد ال يكون بحوزتهم معلومات كافية حتى يتم االتفاق  األطرافالعقود، ألن 

األمر الذي يجعل التحكيم الطريقة المثلى لسد هذه الثغرة التي تنشأ بعد إبرام  بالتفصيل، عليها

)العقد
3
). 

                                                 

(
1

 .86، صالمرجع السابقأبو يزيد رضوان،  /(د

(
2
 .83محمود مختار بربري، المرجع السابق، ص /د ( 

(
3
، 8661، 8662فؤاد ديب، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، كلية الحقوق، جامعة دمشق، الطبعة السادسة،  /د (
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ائل التي تترك في العقد بدون اتفاق تفصلي، وذلك المسهي  وهذه الثغرات في حقيقة األمر 

 لعدم كفاية المعلومات.

هذه الثغرات العقدية نتيجة لطبيعة عقد الترخيص الصناعي، فكما قلنا هو كما قد تحدث 

د األطراف إحداث هذه الثغرات وذلك مقد يتع أومجموعة من الروابط القانونية المعقدة، 

 وذلك لعدم توفر البيانات.ما  ى مسألة باالتفاق على تأجيل االتفاق عل

وعليه، فإن مشكلة الثغرات في العقود الدولية طويلة األجل تنشأ لوجود األطراف في حالة 

إذ له سلطة  ا النوع من العقودذفي ه الفعال الذي يلعبه المحكم الدولي ينكشف الدور إذ،شك

 ملء هذه الثغرات العقدية.

لى التحكيم لسد الثغرات يجب أن يأخذوا بعين االعتبار القانون إاللجوء  عند األطرافف

ما أن يحدده األطراف، أو المحكمين في حالة عدم إالموضوعي الذي يحكم تفسير العقد، 

 اتفاق األطراف عليه وهذا طبقا لمبادئ تنازع القوانين.

)مثال تطبيق  حالة افتراضية
1
): 

ة ماشينياي وشركة ستيلكو والتابعة لدولة ميثاليا، أبرم عقد بين شركة دريلكو التابعة لدول

موضوع براءة وحق معرفة إلنتاج الصلب فائق الجودة من قبل ستيلكو لصالح دريلكو مرفقا 

% لكل 51بتقديم المساعدة الفنية وتوريد الخام، وقد نجم عنه فيما بعد مشروع مشترك بنسبة 

ورة مقابل مساهمة دريلكو بتكنولوجيا طرف على أن تقدم ستيلكو تكنولوجيا الصلب المتط

أنهما تركا قسما  إالأطراف العقد قد اتفقا على بعض المسائل عقديا،  كما أناآلالت الحديثة، 

منها لتتم إحالتها إلى التحكيم فيما لو لم يوفقا باالتفاق عليها مستقبال ليقوم المحكم بتغطيتها إما 

، أو وفقا للمفهوم االقتصادي الحديث، وذلك بسد وفقا للمفهوم التقليدي، أي كفاصل للنزاع

الثغرات تفاديا لحدوث المنازعات وتوخيا لتحقيق التعاون، معتمدا في ذلك على تحليل اتجاه 

إرادة األطراف، مع احترام كل ما يمكن أن يشير إلى طبيعة قرار المحكم في مثل تلك 

 تلك الثغرات العقدية هي: الظروف، على نحو يختلف تبعا للحالة المدروسة، وكانت 

ه كان مازال تحت التطوير تحديد معدل اإلتاوة بالنسبة للصلب من النوع الممتاز ألن   -

سنة  15مدة العقد  لواالختبار في معامل ستيلكو، وتحديد معدالت اإلتاوة عموما نظرا لطو

مما يحتمل معه ظهور عدة أحداث قد تؤثر في تلك المعدالت، وتعيين الوصف الدقيق 

 للمعرفة الفنية المنقولة، وتحديد عدد وكيفية زيارات المساعدين التقنيين من مهندسي ستيلكو

                                                 

(
1
 .212فلحوط، المرجع السابق، ص  مزير وفاء /د (
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لنوعية تنفيذ ستيلكو اللتزامها بتوريد الخام ذي الوأخيرا تحديد المقصود بأفضل جهد مبذول 

 سنة. 15الخاصة لمدة 

حيث أمكن اعتبار الثغرات السابقة من قبيل الثغرات األساسية التي يترتب على غياب قرار 

المحكم بشأنها تخلف أحد عناصر العقد الرئيسية، وكان ذلك كفيال العتبار القرار تحكيميا 

حديد قوة قرارات بالمفهوم التقليدي الدقيق على خالف القرار في الثغرات األخرى مثل ت

الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بتقدير قيمة اآلالت المباعة إلى المشروع المشترك مع مدى 

اقترابها من قرارات المحكمين، حيث وجب البحث عن إرادة األطراف لحسم هذه المسالة 

 كم المحكم هنا في عداد المتغيرات القانونيةحكاختيار العضو المنتدب، حيث يدخل تنفيذ 

 نظرا الختالف القوة اإللزامية التفاقات المساهمين من قانون وطني إلى آخر.

 :صعوبات التحكيم وموقف الدول منه الفرع الثاني:

وصعوبات عدة ال يمكن التجاوز عنها، حيث يمكن أن  مثالبتقابل محاسن ومزايا التحكيم 

ومنه سنتناول في  ،التحكيم كأي نظام قانوني آخر ليس كله محاسن وال كله مساوئ نقول أن  

 هذا الفرع الصعوبات التي تواجهها الدول النامية عند اللجوء إلى التحكيم وموقفها منه.

 أوال: صعوبات التحكيم:

 ها:يصطدم التحكيم بعدد كبير من الصعوبات أهم  

 صعوبات تشكيل هيئة التحكيم:-أ
ألطراف النزاع الحق في اختيار هيئة التحكيم، فكثير ما تظهر مشكلة  سبق ذكره فإن  كما 

غياب التعاون بين األطراف واختالفهم حول تشكيل الهيئة، مثاله كذلك امتناع األطراف حول 

)خالل المدة المحددة متسمية محك  
1
). 

ا األمر يجعلها عبارة عن في اتفاقية التحكيم، فإن هذ اإلشكالياتوأمام غياب النص على هذه 

 نصوص فارغة تحتم على الطرف المتضرر اللجوء إلى األصل وهو القضاء الوطني.

 :صعوبات ناتجة عن تفسير الشرط التحكيمي-ب
لشرط التحكيم، وخاصة إذا تعلق  فسيرهفكثيرا ما يواجه المحكم صعوبات جدية في معرض ت 

)األمر بانعقاد اختصاص من عدمه وفقا لما اتجهت إليه إرادة األطراف
2
). 

 

                                                 

(
1
  .583محمود الكيالني: المرجع السابق،ص  /( د 

(
2
 .289وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص /( د 
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 صعوبات خاصة باعتبارات السيادة والنظام العام:-ج
من ذلك االتفاق وتمت  للتحللالدولة عقب قبولها التحكيم بحصانتها السيادية   فكثيرا ما تحتج  

استنادا إلى أنه إلكمال هذه الحجة ال بد أن توجد منطقة داخل فكرة  مهاجمة هذا االتجاه بشدة

كوجود قاعدة آمرة  ،السيادة ال يمكن خضوعها للممارسات الحرة حتى من قبل الدولة نفسها

 تحرم الدولة من اللجوء للتحكيم. ،من قواعد القانون الدولي العام اآلمر

التحكيمي إلى إثارة مسألة عدم صحته وأن كما يلجأ أحد األطراف إلى التهرب من القرار -

الموضوع يمس بالنظام العام في تلك الدولة أو أنه يمس بسيادتها أو خرق ألحد قوانينها 

 الوطنية.

كما توجد في بعض البلدان خاصة النامية منها مشكلة قبول الدولة أو أحد أجهزتها العامة -

 .ال تجيزه قوانينها الوطنية  أن   بشرط التحكيم ثم دفعت ببطالنه استنادا إلى

كما قد توجد عوائق ومشاكل تصادف أطراف التحكيم خاصة بالنسبة للدولة العربية أو -

 ار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.يهو اختوالنامية 

)عوائق االعتراف بالحكم التحكيمي أو إكسائه صيغة النفاذ-
1
تزداد الصعوبة هنا في حالة ،(

حد أطراف العقد غير منظم إلى االتفاقيات الدولية الناظمة لهذه المسألة، مما تجعل ما كان أ

 متباينة تبعا الختالف القوانين الوطنية للدول. الحلول

من أهم المشاكل التي تواجه التحكيم خاصة إذا كانت الدول النامية هي  أن  إلى  لكذكونشير 

العقد الدولي اختيار لغة التحكيم، فمعظم إحدى الدول العربية أو أحد مواطنيها طرف في 

 يخلق عدة عوائق للطرف الوطني منها:ا مم  التحكيمات تقوم على اللغة االنجليزية، 

د الطرف الوطني مبالغ اضطراره إلى اختيار محكمين أجانب يجيدون هذه اللغة وهو ما يكب  -

 طائلة.

 المستندات، فهذا األمر مكلف ماديا.االعتماد الكامل على الترجمة عند محاولة ترجمة -

على الغرف فيجب اللجوء إلى التحكيم مكلف جدا بالنسبة للدول النامية،  ومنه يمكن القول أن  

والمراكز وضع حدود لهذه التكاليف سواء من حيث أتعاب المحكمين أو الخبراء التي ترى 

 انتدابهم.هيئات التحكيم 

ومراكز التحكيم داخل الدول العربية دون  أدنى تنسيق  باإلضافة إلى هذا نالحظ كثرة الغرف

 بينها في أي مجال، األمر نفسه بالنسبة لقائمة المحكمين التي يجب تنقيتها كل فترة.

                                                 

(
1
 .321صالح بن بكر الطيار، المرجع السابق، ص /د ( 
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 :ثانيا: موقف الدول النامية من التحكيم
موقف الدول النامية في التحكيم الدولي في عقود نقل التكنولوجيا ليس واحدا، إال أننا  رغم أن  

نستطيع مالحظة سياستها الواضحة في منح قضائها الوطني كدول متلقية اختصاصا 

حصريا، بنظر المنازعات الناشئة عن تلك العقود مستبعدة بذلك قضاء التحكيم وقضاء الدول 

 .األخرى 

ى األسباب المتمثلة في عالقة التنازع بين التحكيم والمحاكم الوطنية هناك أسباب فباإلضافة إل

 أخرى خاصة بالدول العربية عموما منها ما هو تاريخي ومنه ما هو اقتصادي.

األسباب المرتبطة بالتاريخ: تقليص مبدأ السلطة القضائية بسبب نظام االمتيازات الذي  فأهم  

الحماية أو االستعمار الذي عرفته تونس المغرب والجزائر، مع عرفته دول المغرب العربي، 

)المحاكم شأن هذا األساس يبدو اليوم اللجوء إلى التحكيم تقليل من 
1
). 

، دت الدول العربية وخاصة الجزائر اقتصادها على تدخل الدولةا اقتصاديا فقد شي  أم  

فأصبحت الدولة تاجرا، مستثمرا، صناعيا، مقاوال، ناقال، مؤمنا، رغم ذلك فالضرورة 

ها تبنت تشريعا يمنع اللجوء إلى رغم أن  ،االقتصادية ألزمت الجزائر على اللجوء إلى التحكيم 

التحكيم التجاري  منتحمي نفسها أن الدول العربية  تستطعه في األخير لم التحكيم غير أن  

اإلضافة إلى هذه األسباب نجد محاوالت لتدويل هذه العقود وهذا بصدور قرارات ب ،الدولي

 ربي الواجب التطبيق.عالتحكيم من محكمين غربيين، وإبعاد القانون الداخلي ال

ربي عون القانون اليبوتوجد قرارات التحكيم المشهورة التي استبعد منها المحكمون الغر

 .التحكيم التجاري الدولي وسيلة للهيمنة  الدول العربية أن  الواجب التطبيق، فبذلك اعتبرت 

لألمر الواقع ولجأت إلى التحكيم التجاري  رضختالدول العربية  لكن في األخير كما قلنا فإن  

الدولي ومنها الجزائر وذلك لضرورة اقتصادية وتكييف االقتصاد مع التغيرات االقتصادية 

 التجارية الدولية.

الجزائري  واإلدارية ن التحكيم التجاري الدولي في قانون اإلجراءات المدنيةتقني ولهذا تم  

 التحكيم التجاري الدولي صراحة. ينص على ول مرة في تاريخ الجزائر أل

 

                                                 

(
1
 .11عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص/ د  (
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)القديم  16-63 رقم المرسوم التشريعي ن  أنقول  هومن
1
قد أدخل الجزائر ميدان التحكيم (

الحلول التي تبناها تجاوز الحلول المعمول بها في  التجاري الدولي من بابه األوسع، حيث أن  

 فرنسا وسويسرا.كالدول الغربية 

هو قانون عام يسمح لألشخاص المحكومة التابعة  16-63رقم  المرسوم التشريعي  إن  

 للقانون العام أن تطلب التحكيم في عالقتها التجارية الدولية.

الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري يمكن  هذا يعني أن  

 لها أن تلجأ إلى التحكيم.

المؤرخ في  16-11بالقانون رقم  63/16تعديل قانون التحكيم الجزائري السابق رقم  ولقد تم  

خامس ن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، الباب ال، المتضم  1111فبراير  15

المشرع الجزائري على تنظيم التحكيم الدولي في الفصل  في الصلح والتحكيم، حيث نص  

 السادس من خالل ثالث أقسام.

معظم الدول النامية أصبحت تقبل بالتحكيم في عقود نقل التكنولوجيا  ونشير كذلك إلى أن  

هذه الوسيلة  بصفة عامة وعقد الترخيص بصفة خاصة، ولكن بشروط، وتحفظ العتبارها أن  

فيها مساس واضح بسيادة الدولة، ومثالها السعودية وليبيا اللتان تشترطان أن تكون الدولة 

تعاقد كمتعامل في السوق التجاري أو بصفتها دولة بشرط أن ينعقد التحكيم على إقليمها م

 الوطني وإجرائه وفقا للقانون الوطني.

إجراءه في مصر وفقا  م  ت تىالتحكيم موالمشرع المصري كان له نفس الموقف حيث يحيز 

 قانون التجارة الجديد. 12ألحكام القانون المصري المادة 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(
1
/    المتضمن 99وعدل ومتمم لألمر  8663أفريل سنة  15المؤرخ في  63/6القديم رقم ( قانون التحكيم الجزائري  

 .8669يونيو  1قانون االجراءات المدنية المؤرخ في 
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 : التحكيم وفقا للوائح مراكز وهيئات التحكيم الدائمةالثالثالمطلب 
هيئات التحكيم الدائمة كثيرة وموزعة في أرجاء العالم، منها ما هو مختص في  إن  

م على نطاق أوسع أي أنها ذات يعمليات دولية معينة دون غيرها، ومنها ما تختص بالتحك

اختصاص عام، ومن بين التنظيمات المتخصصة ذات الطابع الفني والقانوني، المعهد 

لمركز الدولي لحل المنازعات المتعلقة باالستثمارات فيما السويدي للتحكيم في ستوكهولم، وا

 بين الدول ورعايا الدول األخرى.

محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ومحكمة نجد ا التنظيمات ذات االختصاص العام أم  

 لندن للتحكيم.

وهذه الهيئات منها ما هو دولي كمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس ومنها ما هو  

وطني أو إقليمي مثل المركز اإلقليمي بالقاهرة، وتحكيم الغرفة التجارية العربية 

)بيةواألور
1
). 

وسنتناول في هذا المطلب موضوعين أولهما تحكيم الحاالت الخاصة وثانيها هيئات التحكيم 

 الدائمة.

  ad Hoc -l’arbitrageالفرع األول: تحكيم الحاالت الخاصة 
رون بموجبه اتخعند اتفاق األطراف على إحالة نزاع ما إلى التحكيم وي هكذاويسمى 

م عند الفصل في ين المختصين ويحددون بدقة الطرق التي تسير عليها هيئة التحكميكحالم

)النزاع
2
، بحيث يختار كل طرف محكم ويختاران بدورهما المحكم الثالث الذي يرأس الهيئة (

 حكم موضوع النزاع.يويعينان مكان التحكيم والقانون الذي 

كما يمكن لألطراف في مثل هذا النوع من التحكيم أن يختاروا القواعد التي تحكم النزاع حيث 

الدائمة مثل الئحة األمم المتحدة الصادرة  يمكنهم االستهداء بجزء من لوائح تحكيم الهيئات

، أو من لوائح مراكز وهيئات التحكيم الدولية مثل هيئة التحكيم في 8629ديسمبر  81بتاريخ 

)غرفة التجارة الدولية
3
). 

                                                 

(
1
، 8619سامية راشد، التحكيم في إطار المركز اإلقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف،  /د (

 .181ص

(
2
 .996فلحوط، المرجع السابق، صوفاء مزير / د  (
(

3
 .366نصيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص /د (
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في هذا النوع من التحكيم، األطراف هم أصحاب الشأن في تنظيم سير  ومنه يمكن القول أن  

إلى  تهلى كل ما يتعلق بالتحكيم من بدايف دورا كبيرا في االتفاق عاألطرا رادةالنزاع، وأن إل

ويستند هذا األسلوب من وجهة نظر منطقية على اتفاق التحكيم المبرم  ،غاية صدور القرار

التحكيم، ويمتاز بحفاظه على درجة سرية أعلى من تلك  طبعد قيام النزاع أكثر منه على شر

 التي يوفرها التحكيم المؤسسي.

كما قد يلجأ األطراف إلى التحكيم الودي، فيختاره األطراف بإرادتهم أو تطبيقا لشرط واضح 

قد يتجاوز هذا التحكيم األنظمة القانونية وومحدد في العقد، فالتحكيم الودي يتميز بالمرونة 

الرئيسية، ومبادئ العدالة واألنصاف واألعراف والعادات العقدية إذا كانت غير عادلة من 

ة نظرهم، لكن هذا النوع من التحكيم يتعرض لألخطار ألن غياب صياغة دقيقة لشرط وجه

التحكيم أو عدم دقة تلك الصياغة يؤدي إلى استحالة إكمال شرط التحكيم مما يعرقل الفصل 

)في النزاع
1
). 

ما كانت صياغة الشرط غير دقيقة، أو متعارضة مع القواعد اآلمرة في دولة تنفيذ كل   ومنه

المحكمين، كلما انحسر هذا النوع من التحكيم لصالح النوع اآلخر من أنواع التحكيم حكم 

)وهو التحكيم وفقا لهيئات التحكيم الدائمة
2
). 

 الفرع الثاني: التحكيم وفقا للوائح مراكز وهيئات التحكيم الدائمة
القانون الذي يحكم موضوع النزاع أمام  األطراف في هذا النوع من التحكيم ال يحدد

هذه الهيئات، بل تختص هذه األخيرة بتحديد القواعد التي تبين كيفية تشكيل هيئة التحكيم 

 عيد...الخ.اوالمو

أغلب أطراف عقد الترخيص الصناعي يلجئون إلى هذا النوع من التحكيم لكثرة  لذا فإن  

 باع.االختالفات حول تعيين القواعد الواجبة اإلت

وتتنوع هيئات التحكيم وهي موزعة في العالم، منها ما يختص في عمليات دولية معينة وهي 

كما سبق ذكره الحاالت الخاصة، وهي مؤسسات تحكيمية خاصة، ومنها ما يختص بالتحكيم 

 أنها ذات اختصاص عام. أيأوسع نطاق على 

                                                 

(
1
 .511السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، صد / (  

(
2
ألن  Arbitrage contractuelلقد وصف الدكتور أبو زيد رضوان التحكيم في الحاالت الخاصة بأنه تحكيم تعاقدي  (

األطراف هم الذين يختارون القواعد التي تحكم النزاع، أما التحكيم وفقا للوائح هيئات التحكيم الدائمة فإنه بحكم قضائي أي 

 .811أن الخصوم ال يحددون القواعد أو القانون الذي يحكم النزاع. د. أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص
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ذات االختصاص العام وهي وسوف نتناول أهم هيئات التحكيم الدائمة المتخصصة منها أو 

 كاآلتي: 

 أوال: التنظيمات المتخصصة
المركز الدولي لحل المنازعات المتعلقة باالستثمارات في  التنظيمات المتخصصة أهم   تتمثل

 فيما بين الدول ورعايا الدول األخرى.

 المركز الدولي لحل المنازعات المتعلقة باالستثمارات فيما بين الدول ورعايا الدول -1

 (.C.I.R.D.Iاألخرى )
أنشئ هذا المركز بمقتضى اتفاقية واشنطن التي تعالج تسوية المنازعات المتعلقة 

حيث أنشئ هذا ،باالستثمار والتي قد تنشأ بين دولة ورعايا دولة أخرى موقعة على االتفاقية 

 م قواعد المركز وسائل تسوية الخالفاتوتنظ  ، دولة 95وصادق عليه  8695المركز سنة 

)بطريق التوفيق
1
)أو التحكيم (

2
). 

، كما BIRDويتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس البنك الدولي للتعمير والتنمية 

توجد سكرتارية تشمل سكرتارية عامة وعدة سكرتيرين ومساعدين، فضال عن جهاز 

الطلب أو رفضه إذا العاملين، ويتم تقديم طلب التحكيم إلى السكرتارية العامة لتقرير تسجيل 

 ثبت عدم دخول النزاع في اختصاص المركز.

تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد أو عدد فردي في حالة  تسجيل الطلب، يتم   فإذا تم  

التعدد، ويتولى ذلك األطراف وفقا التفاقهم، وإذا كان العدد ثالثة، يختار كل طرف محكما 

تشكيل محكمة التحكيم على  لى الرئاسة، وإذا لم يتم  ويتولى األطراف اختيار الثالث الذي يتو

النحو السابق خالل التسعين يوما التالية إلعالن تسجيل الطلب لدى السكرتارية العامة أو 

الميعاد المتفق عليه بين األطراف، فيتولى رئيس البنك الدولي باعتباره رئيس مجلس إدارة 

شاور مع األطراف تعيين المحكم أو المحكمين المركز بناء على طلب أحد األطراف، وبعد الت

الذين لم يتم تعيينهم على أال يكونوا من جنسية الدولة الطرف في النزاع أو جنسية الدولة التي 

أن تكون أغلبية المحكمين من جنسية مختلفة عن جنسية  يجبينتمي إليها الطرف الثاني، و

اتفق األطراف على تعيين محكم واحد أو أطراف النزاع )الدولة ورعية دولة أخرى( إال إذا 

 تعيين محكم بواسطة كل طرف من أطراف النزاع.

                                                 

(
1
 .35على  11 ةتعالج التوفيق الماد (

(
2
 عامة تطبق على التوفيق والتحكيم. 93إلى  59والمواد  55على  39تعالج التحكيم المواد  (
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وتختص محكمة التحكيم بالفصل في الدفع بعدم اختصاصها، سواء بقرار مستقل أو بضم 

 الدفع إلى الموضوع والبت فيهما بقرار واحد.

 ثانيا: الهيئات ذات االختصاص العام
ي كمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس ومنها وهذه الهيئات منها ما هو دول

ما هو وطني أو إقليمي مثل المركز اإلقليمي بالقاهرة، وتحكيم الغرفة التجارية العربية 

 بية.واألور

 محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس -1
 جاري الدولي.هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية هي الجهاز الرائد في التحكيم الت إن  

وقد أنشئت للبت في منازعات األعمال ذات الطابع الدولي، وحيدتها المطلقة معترف بها في 

جميع أنحاء العالم، وتشير اآلالف من عقود األعمال وكثيرا ما تكون جهة حكومية أحد 

 أطرافها على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية.

الح المحكمة الدولية للتحكيم فهو طل محكمة التحكيم، أما إصولقد عالج هذا النظام تشكي

خاص بجهاز تحكيم غرفة التجارة الدولية والتي ال تتولى الفصل في المنازعات، وإنما 

تختص بتشكيل محكمة التحكيم، فهي التي تعين المحكمين إذا لم يتفق األطراف على طريقة 

)اختيار المحكمين
1
 فردا أو أن يكون التشكيل ثالثيا.ويجوز أن يكون المحكم ، (

ه إذا دفع أحد األطراف ببطالن أو بعدم وجود اتفاق التحكيم، تتولى المحكمة ونشير كذلك أن  

الدولية التحقق عن ذلك، فإذا بدا لها من ظاهر األمور وجود اتفاق، تركت الفصل في هذه 

 ختصاصهم.الدفوع للمحكمين الذي يختصون وحدهم في هذه الحالة بالبت في ا

االدعاء ببطالن العقد أو انعدامه ال ينزع اختصاص المحكمة طالما رأى ثبوت صحة  كما أن  

اتفاق التحكيم، وله مواصلة الفصل في النزاع حتى بعد ثبوت انعدام أو بطالن العقد وذلك كله 

 ما لم يكن هناك اتفاق على خالف ذلك.

م أو بطالن العقد ينزع اختصاص المحكم، وهذا يعني إمكانية اتفاق األطراف على أن انعدا

من نظام غرفة التجارة الدولية بقدسية  189فمبدأ استقالل اتفاق التحكيم ال يتمتع وفقا للمادة 

 خاصة، ويجوز لألطراف استبعاده عند إبرام التحكيم.

 ابعفهو ت ،الذي اتخذت القاهرة مركزا له يتسم بطابع دولي ا المركز اإلقليمي للتحكيمأم   -2

لهيئة دولية وهي اللجنة القانونية االستشارية اآلسيوية األفريقية، ويعمل هذا المركز على 
                                                 

(
1
 .11مختار أحمد بريري، المرجع السابق، ص /د (
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تشجيع التحكيم التجاري الدولي ليس في مصر فحسب، وإنما في مختلف األقطار العربية 

األمم المتحدة  لجنةواألفريقية التي تشملها واليته، ويعتمد أساس على القواعد التي وضعها 

)رة الدوليةللتجا
1
). 

فقد استحدث هذا النظام عام بية: و ا نظام التحكيم للغرف التجارية العربية األور أم   -3

، وهدفه هو تمكين كل شخص طبيعي أو 8613يناير  81وبدأ العمل به بتاريخ  8611

لى التحكيم، أو أي شخص كانت له عالقات مباشرة إاعتباري عربيا أو أوروبيا، من اللجوء 

 مباشرة مع البلدان العربية.أو غير 

 : ما يلي البند األول على وقد نص  

نزاع نشأ عن هذا االتفاق أو تكون له عالقة به يحل نهائيا وفقا لألحكام المتعلقة  >>كل  

بية وذلك وبالتحكيم الواردة في نظام التوفيق والتحكيم والخبرة للغرف التجارية العربية األور

 من عدة محكمين يتم تعيينهم طبقا لهذا النظام<<.ا من قبل محكم واحد أو إم  

 للمتعاقدين حرية اختيار القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم. ترك هذا النظامف

أما بالنسبة للتحكيم فإن طالب التحكيم يتقدم بطلبه لألمين الموثق ويتضمن هذا الطلب أسماء 

وجهة نظر الطالب ومنه يمكن وعناوين األطراف وموضوع النزاع والمستندات المؤيدة ل

القول أن إجراءات التحكيم وفقا لنظام تحكيم الغرف التجارية العربية األوروبية تسير حسب 

 القواعد التي سنها هذا النظام أو حسب ما اتفق عليه الطرفان.

وتختص هيئة التحكيم بالفصل في مسائل االختصاص التي يثيرها أحد الطرفين وهو ما 

)باالختصاص يسمى االختصاص
2
). 

الخاصة باالعتراف بأحكام التحكيم  8651وتنفذ أحكام المحكمين طبقا التفاقية نيويورك لعام 

 التجاري الدولي وتنفيذها.

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .511محمود الكيالني، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 .831سامية راشد، المرجع السابق، ص /د (
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المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في عقود الترخيص 

 الصناعي.
على موضوع النزاع المطروح  التطبيقسنتطرق في هذا المبحث إلى القانون الواجب 

أمام هيئة التحكيم، ويعد تحديد هذا القانون من المسائل الحيوية التي تواجهها الهيئة أثناء 

)اضطالعها بمهمة الفصل في النزاع
1
). 

طراف لتحديد هذا القانون، فإذا لم تجده إذ تتجه هيئة التحكيم أوال إلى البحث عن إرادة األ

نون الدولي الخاص، وفي هذا األخير تبحث عن القواعد التي ستطبقها فإنها تبحث عنه في القا

على موضوع النزاع، هل هي قواعد تنازع في دولة مكان التحكيم أو قواعد التنازع التي 

 تختارها بنفسها، أم قواعد التنازع في قانون دولة أحد األطراف.

يحكم موضوع النزاع، فقد أصبح وبما أنه يمكن لألطراف االتفاق على تعيين القانون الذي 

في العقود الدولية وأصبح واجب التطبيق في الحاالت التي تفصل فيها  اقانون اإلرادة سائد

بالتحكيم التجاري الدولي بية المتعلقة وهيئات التحكيم، وفي هذا الصدد أجازت االتفاقية األور

)2لألطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع م
2
). 

ومنه سنتناول في هذا المبحث القانون الذي يتفق األطراف على أن تحكم قواعده موضوع 

النزاع )المطلب األول( ونتعرض كذلك إلى تدخل المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق 

فيه القانون الواجب التطبيق في عقود في حالة سكوت األطراف، والمطلب الثالث نتناول 

 عي في القوانين الوطنية وأنظمة الهيئات المتخصصة.الترخيص الصنا

 

 

 

                                                 

(
1
 .531محمود الكيالني، المرجع السابق، ص/  د (

(
2
 من االتفاقية األوربية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي على ما يلي:  2تنص المادة  (

>>لألطراف حرية تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وفي حالة عدم وجود إشارة القانون الواجب 

التي تراها مناسبة<< وفي الحالتين يأخذ التطبيق، يقوم المحكمون بتطبيق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين 

المحكمون في االعتبار اشتراطات العقد واألعراف الشائع استخدامها في مجال التجار. راجع في ذلك، مختار بريري، 

 .13المرجع السابق، ص
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 طرفي العقد نظر المطلب األول: القانون الواجب التطبيق من وجهة
عين القانون الواجب تإن العقد بصفة عامة يستند إلى قانون معين يحكم شروط انعقاده، و

على أساس قانون محل التطبيق على اتفاق التحكيم يقوم إما على أساس قانون اإلرادة وإما 

 التحكيم، وهو ما سوف نشير إليه.

خضع لقانون إرادة األطراف، وفي تيرى أغلب الفقه أن مسائل صحة اتفاق التحكيم يجب أن 

حالة عدم وجود اتفاق، فعلى المحكم أن يلجأ إلى أعمال القواعد والضوابط االحتياطية التي 

الموطن المشترك للمتعاقدين أو قانون الدولة تنص عليها قواعد اإلسناد الوطنية مثل قانون 

 التي يتم فيها عقد اتفاق التحكيم أو قانون مكان التحكيم.

لذا سنتناول في الفرع األول: قانون سلطان اإلرادة، وفي الفرع الثاني قانون مكان التحكيم، 

 اع.الفرع الثالث، الحاالت التي يختار فيها األطراف قانون غير مالئم لتسوية النز

 الفرع األول: قانون سلطان اإلرادة:
الصناعي اختيار القانون الذي يحكم موضوع النزاع يجوز ألطراف عقد الترخيص 

وقد نصت االتفاقيات الدولية على حق األطراف في اختيار هذا القانون، شرط أن تكون هناك 

 صلة بين العقد والقانون الذي اختاره األطراف.

رعايا الفقرة األولى من اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول و 11فقد نصت المادة 

 الدول األخرى على أنه: 

، وإذا لم يتفق النزاع>>تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقررها طرفا 

اع فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزالطرفان على مثل هذه المبادئ 

بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومبادئ القانون الدولي المتعلقة 

)بالموضوع<<
1
). 

من الئحة محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية على أنه  83/3ونصت المادة 

)لألطراف حرية اختيار القانون الذي يتعين على المحكمة تطبيقه على موضوع النزاع
2
). 

ذي  3المؤرخ في  16-63من المرسوم التشريعي رقم  85مكرر  151ت المادة كما نص

المؤرخ  851-99، يعدل ويتمم األمر رقم 8663أبريل سنة  15الموافق لـ  8183القعدة عام 

 12الموافق لـ  12يونيو والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية، الجريدة الرسمية العدد  1في 

                                                 

(
1
 .68أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص  /د (

(
2
 .816ي، المرجع السابق، صرمختار بري /د (
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في الجزائر على ما يلي: >>تفصل  السابق كيم التجاري الدوليالمتعلق بالتح، 8663أبريل 

اعد القانون الذي اختاره األطراف، وفي غياب ذلك، محكمة التحكيم في النزاع طبقا لقو

 تفصل محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون واألعراف التي تراها مالئمة<<.

 مكرر فنصت على أنه:  151أما المادة 

 التحكيم كمفوض في الصلح إذا خولتها اتفاقية األطراف هذه السلطة<<.>>تفصل محكمة 

السابقتين يتضح أن المحكم يفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون فمن خالل المادتين 

 وكمفوض في الصلح.

وعليه فإن القانون الجزائري يكرس مبدأ حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق 

)سلطان اإلرادةوفقا لمبدأ 
1
). 

فقرة أولى من القانون السويسري والمادة  812أخذت بنص المادة  81مكرر  151فالمادة 

 من قانون اإلجراءات المدنية الجديد الفرنسي التي تنص على أنه:  8169

في غياب ذلك ،و>>يفصل المحكم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي اختارها األطراف

واعد القانون التي تعتبره المحكمة مالئما يأخذ في كل الحاالت بعين االعتبار ار وفقا لقياالخت

 األعراف التجارية<<.

لى أبعد ما ذهبت إليه هذه النصوص، ونستشف إيمكن القول أن القانون الجزائري قد ذهب 

فالمشرع الجزائري لم ينقل القيد الموجود في القانون ،هذا من خالل السلطة المخولة له

السويسري الذي ينص على أنه عند عدم اختيار القانون من قبل األطراف فالمحكم يفصل في 

)النزاع وفقا لقواعد القانون التي تكون لها عالقة وثيقة بموضوع النزاع
2
). 

ولم يأخذ بالنص الفرنسي الذي يطلب من المحكم أن يأخذ بعين االعتبار أعراف التجارة، ولم 

 من قبل المحكم.التي تنص على مراعاة أحكام العادات التجارية  5رة فق 83يأخذ بنص المادة 

                                                 

(
1
لغالبية العظمى من التشريعات الوطنية بضرورة تطبيق القانون الذي تختاره األطراف في عقود الترخيص أقرت ا (

( من القانون المدني السوري، 11( منه، المادة )86الصناعي خاصة والعقود العامة منها القانون المدني المصري المادة )

( من القانون المدني 81القانون المدني العراقي، والمادة ) ( من15( من القانون المدني الليبي، والمادة )86المادة )

القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة الجزائري، التي تنص على ما يلي: >>يسري على االلتزامات التعاقدية، 

 <<.حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد...

مخالفا للنظام العام في الدولة وكذلك القواعد اآلمرة في النظام فما ال تشترطه التشريعات السابقة أال يكون قانون اإلرادة 

 القانوني للدولة. 

(
2
 .55، صالمرجع السابقعليوش قربوع كمال،  /د (
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فالقانون الجزائري قد تحرر من اإلسناد ألي قانون وطني ومنه تحرر المحكم من الخضوع 

ألي منهج تنازع القوانين وذلك باالندماج على التحكيم الدولي وإعطاء األولوية إلرادة 

 األطراف. 

مباشرة قواعد القانون واألعراف المالئمة والتي تكون لها عالقة ومنه فإن المحكم يطبق  -

 تنازعي. يوطن قانون وثيقة بموضوع النزاع، دون المرور بأي

على اختيار القانون  81ومنه يمكن القول أن المشرع الجزائري عندما نص في المادة 

)الواجب التطبيق على موضوع العقد فإنه يعني بذلك أي قانون وطني
1
). 

من القانون السابق عندما تنص على أن محكمة التحكيم تفصل في  مكرر 151وأما المادة 

 النزاع طبقا لقواعد القانون، فإنها تعني بذلك أن يفصل في النزاع طبقا:

 للقواعد الوطنية المشتركة المتواجدة 

 للمبادئ العامة للقانون 

 اعللقانون الدولي ال سيما عندما تكون الدولة معنية بالنز 

 التجارية  لألعراف. 

على ما الجزائري الجديد ق إ م إ من قانون التحكيم التجاري 8151ونصت المادة  -

 يلي:

" تفصل محكمة التحكيم في النزاع عمال بقواعد القانون الذي اختاره األطراف وفي غياب 

 هذا االختيار تفصل حسب قواعد القانون واألعراف التي تراها مالئمة."

في اختيار القانون الذي يحكم موضوع  اكبير اسبق أن إرادة األطراف لها تأثيروخالصة ما 

النزاع في عقد الترخيص الصناعي ويكون اختيار هذا األخير بالنص عليه في العقد حيث 

 واجب التطبيق.اليتفق األطراف على أن قانون دولة أحدهم هو 

قدمة والدول النامية، فإنه بال شك أن وبالرجوع إلى العقود الدولية المبرمة بين الدول المت

الطرف القوي يفرض قانونه وليس للطرف الثاني إال اإلذعان، ودليل ذلك تباعد وجهات 

نظر الطرفين في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول موضوع القانون الواجب 

)شكل هذا أهم المواضيع المطروحة للنقاشيالتطبيق إذا 
2
). 

                                                 

(
1
( نشير هنا أنه في حالة ما اختار األطراف قانونا أجنبيا ليس من قوانين أحد األطراف المتعاقدة، فهل يمكن للقاضي   

ال تمنح له مثل هذه السلطات فال يمكنه ذلك إال  81نون األجنبي الذي ليست له صلة بالعقد؟. إن المادة الجزائري أن يبعد القا

 إذا الحظ أن هناك غش نحو القانون الجزائري.

(
2
 .818محسن شفيق، المرجع السابق، ص /د (
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 الفرع الثاني : قانون مكان التحكيم 
يقصد بقانون مكان التحكيم الذي يحكم اتفاق التحكيم ، قانون الدولة التي يتم فيها اإلتفاق على 

 التحكيم ، أو قانون الدولة التي يتم فيها إجراءات التحكيم أو تنفيذ االتفاق التحكيم .

ة ، وهو رادياطي عند غياب قانون اإلوكما سبق قوله فإن قانون مكان التحكيم هو أساس احت

 :( من القانون المدني الجزائري  3)ف 81ما نصت عليه المادة 

 " ...... وفي حالة عدم إمكان ذلك ، يطبق قانون محل إبرام العقد ......."  

 من القانون المدني المصري التي تنص على أنه :  86وتقابلها نص المادة 

اقدية قانون الدولة التي يوجد بها الموطن المشترك للمتعاقدين التع االلتزامات" يسري على 

لم يتفق  دا موطنا ، فإذا اختلفا موطنا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ، ماحإذا ات

 المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون آخر هو الذي يراد تطبيقه "

العقد أن العقد يخضع إلى ذلك، فإذا أبرم العقد في الجزائر فإن  إبرامومضمون قاعدة مكان 

القانون الجزائري هو الذي يكون القانون الواجب التطبيق ، أما إذا ابرم العقد في بلد آخر 

 يكون قانون هذا البلد هو القانون الواجب التطبيق .

نتقادات)االرغم هذه المزايا المعترف بها لهذه القاعدة فإنها لم تسلم من 
1
إذ يعاب على قانون  (

 ذإظرفيا ، وبالتالي دون صلة بتركيز العقد   يامكان إبرام العقد على أنه غالبا ما يكون عرض

دون أن يكون ذلك البلد    ،يمكن أن تجري المفاوضات في بلد ، والتوقيع على العقد في بلد

للعقد مما يؤدي إلى أن  صاديةاالقتبالمصالح  مساس حد المتعاقدين ، حيث ال يكون هناكأبلد 

 غير منطقي . سناديكون اإل

القصد من العقد  االعتبارتحديد القانون الواجب التطبيق بعين  يأخذإلى جانب هذا يجب أن 

 .العقد  تنفيذمثل في اإلبرام وإنما في ترض ال يغلوبالتالي فا

العقد ال تبدوا منطقية حيث أن اهتمام األطراف  إبراموعلى هذا األساس ، فإن قاعدة مكان 

 يأخذلذا كان على المشرع الجزائري أن ،األساسي للعقد االلتزام تنفيذيكون موجها نحو 

 تنفيذ العقد.المتعلق بمكان  سنادباإل

                                                 

(
1
 .316عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص د/ ( 
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أخذ بقانون مكان التنفيذ)يالفقه الجزائري نشير إلى أن 
1

إلى قاعدة إسناد العقد  أن ألنه يبدوا(، 

، ومثاله أنه إذا أبرم عقد في بلد ون مكان تنفيذه أفضل من قاعدة قانون مكان إبرام العقدقان

 هو الذي تكون له صلة بمصالح األطراف المتعاقدة . التنفيذفي بلد آخر ، فإن مكان  تنفيذهوتم 

)والجزائر ال تحكيمي بين فرنساثونشير إلى م
2
من النظام التحكيمي  81، إذا تنص المادة  (

 الفرنسي الجزائري على : 

فيه أهم جزء من  ذالقانون الواجب التطبيق على الموضوع  هو قانون المكان الذي ينف >>

 العقد ، وعملت العقود الجزائرية بهذا النظام ، فنصت على ما يأتي :

ال يمكن حله بالتراضي ، يفصل فيه العقد والذي  تنفيذور بشأن تفسير أو ثكل نزاع ي >>

، بين الحكومتين الفرنسية  8613مارس  12بالرجوع إلى النظام التحكيمي المبرم في 

نه يكون أعني تفيه أهم جزء من العقد ،   ذإن عبارة  قانون المكان الذي ينف، < والجزائرية

د إذا  وجدت عدة أماكن العق تنفيذللعقد أكثر من مكان ، وعليه من الصعب تطبيق قاعدة مكان 

وفي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى قانون مكان  التنفيذمكان  دأو كان من غير الممكن تحدي

 إبرام العقد.

وخالصة القول أنه يمكن تجنب األطراف لهذه اإلشكاليات وذلك بتحديد القانون الواجب 

استقرت عليه أغلب التشريعات ة يسمح لها بذلك ، وهذا ما رادالتطبق مادام قانون سلطان اإل

 مة  القانونية المختلفة . ظالوطنية في األن

 ختار فيها األطراف قانون غير مالئم لتسوية النزاع:يالفرع الثالث: الحاالت التي 
واجب التطبيق على عقود الترخيص الضوابط لتعيين القانون الرغم كل ما سبق من 

ي القانون الواجب التطبيق والعقد المتنازع الصناعي، والمتمثلة في ضرورة وجود صلة ف

عليه، وأن ينتمي هذا القانون لنظام قانوني معين، وأن ال يتضمن غال نحو القانون أو أن 

أن هناك حاالت يختار فيها الطرفان  إاليكون متعارض مع النظام العام في دولة القاضي، 

 صائبا وأهم هذه الحاالت:  غير القانون الواجب التطبيق، لكن هذا االختيار يكون

 .لى بطالن العقدإاالختيار الذي يؤدي  -8

 االختيار المتعدد للقانون. -1

 االختيار غير المالئم أو الناقص. -3

                                                 

(
1
 8616الجزء األول ،تنازع القوانين ،ديوان المطبوعات الجامعية عام  الدولي الخاص،إسعاد موحند، القانون د/  (  

 .391ص

(
2
 .331-338عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، صد / ( 
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 لى بطالن العقدإأوال. االختيار الذي يؤدي 
لى بطالن العقد أو أحد إأن يؤدي هو االختيار الذي وقع خاطئا، والذي من شأنه 

عدم تطبيق قانون إرادة األطراف ويتعين على إلى عناصره، فقد ذهب البعض في هذه الحالة 

 القاضي المطروح أمامه النزاع تعيين قانون آخر.

لى القانون الواجب التطبيق لهذا إومنه فإرادة المتعاقدين هنا تعتبر ضابط لإلسناد فقط، يرشد 

قانون الواجب التطبيق اآلمرة، بوصفه مختصا بحكم النزاع المطروح يتعين إهمال أحكام ال

على القاضي حتى ولو تعارضت هذه األحكام مع مصالح المتعاقدين، ألن غير ذلك يدل على 

)أن العقد يبقى دون قانون يحكمه وهذا ال يجوز
1
). 

 ثانيا: االختيار المتعدد للقانون
يحث بوالمقصود هنا أن يختار األطراف قوانين مختلفة كل منها يحكم جزء من العقد 

)عدد القوانين الواجبة التطبيق على العقدتت
2
). 

والرأي السائد فقها يرفض هذه الفكرة أي األخذ باالختيار المتعدد للقانون واجب التطبيق على 

ونه كيانا قانونيا واحدا يخضع عقد الترخيص الصناعي، ويرى ضرورة النظر إلى العقد ك

قبيل االختيار غير المنطقي، الذي قد  من في مجموعه لقانون واحد ألن االختيار المتعدد يعد

 لى تعارض األحكام.إيؤدي 

 ثالثا: االختيار غير المالئم أو الناقص
والمقصود هنا أن يكون القانون الذي اختاره الطرفان غير قابل للتطبيق على النزاع 

قواعده غير كافية وغير عادلة، أو لعدم وجود قاعدة قانونية أصال في القانون وهذا إما ألن 

واجب التطبيق يمكن تطبيقها على النزاع المطروح على القاضي، أي أن قانون اإلرادة 

 نقص مما يجعله غير قادر على حسم النزاع المثار.يحتوي على ثغرات و

 إال ونشير هنا إلى أن المقصود بالنقص في القانون هو عدم وجود قاعدة قانونية تحكم النزاع، 

أن قضاء التحكيم يرى أنه يوجد نقص في القانون متى كانت القاعدة القانونية واجبة التطبيق 

                                                 

(
1
هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية >>دراسة تحليلية ومقارنة لالتجاهات الحديثة /د  (

ات الداخلية واالتفاقات الدولية وأحكام القضاء والمحكمين وتوصيات مجمع القانون الدولي<< منشأة المعارف في التشريع

 .953، ص8665اإلسكندرية، 

(
2
 .385صالمرجع السابق،منصور مصطفى منصور،  /د (
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وحل النزاع بغية استبعاد القانون الواجب غير عادلة أو كافية أو غير مناسبة لحكم 

)التطبيق
1
). 

توجد العديد من أحكام التحكيم التي نصت على ما سبق، ومنها حكم التحكيم الصادر  مثال:

أبو في النزاع بين شيخ أبو ظبي وشركة التنمية البترولية المحدودة، استبعد المحكم قانون 

امالت التجارية الحديثة، ودلل على ذلك بقوله: ظبي باعتباره متخلفا ال يمكن أن يحكم المع

>>من غير المعقول أن نفترض في مثل هذا المكان القبلي وجود مجموعة من المبادئ 

)القانونية الواجبة التطبيق على بيان الوثائق التجارية الحديثة<<
2
). 

اختيار القانون كما يجب أن نشير كذلك في هذا المطلب المتمثل في دور إرادة األطراف في 

الواجب التطبيق على موضوع النزاع، إلى مسالة دور التنمية االقتصادية في الكشف عن 

فكما قلنا سابقا، أن الفقه اتفق على أن المبدأ العام  قانون اإلرادة في عقد الترخيص الصناعي

أي  في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التراخيص الصناعية هو قانون اإلرادة

القانون الذي يختاره طرفي العقد سواء صراحة أو ضمنيا وهذا ما قد شابهه في ذلك القضاء 

التنمية االقتصادية في تعيين القانون  رالوطني، وقضاء التحكيم، إال أنهما اختلفا في دو

 الواجب التطبيق.

إلى  فقد ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة معرفة القصد من إبرام هذا العقد كي نصل -

من وظائف الدولة القانون الواجب التطبيق، فإذا كان الهدف من إبرام العقد هو تحقيق وظيفة 

دولة لى قانون إفإنه يطبق قانون هذه الدولة، فغير معقول أن تخضع أثناء ممارستها وظيفتها 

 أخرى، ألن هذا يتعلق بمبدأ السيادة.

 من وظائف الدولة، وارتضت الدولة أما إذا كان إبرام العقد غير مرتبط بتحقيق وظيفة

 فال مانع من تطبيق قانون الدولة األخرى.الخضوع بمحض إرادتها لقانون دولة أخرى 

أما بالنسبة للمشروعات الخاصة التي يقوم بها األفراد العاديون فإن تطبيق قانون اإلرادة  -

االقتصادية لكون الهدف الصريح أو الضمني يكون هو المبدأ العام، وال تثور مسألة التنمية 

الرئيسي والحقيقي مهما قيل عن أسباب أخرى هو الربح فقط، فال يهتم المشروع الخاص 

)باالقتصاد القومي
3
). 

                                                 

(
1

 .311يوسف اإلكيابي، المرجع السابق، ص/  (د

(
2
 .311السيد أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص /د (

(
3
، يناير 8652فؤاد رياض، مركز المشروعات العامة في القانون الدولي الخاص، مجلة مصر المعاصرة، السنة  /د (

 .819، 815، ص 313، العدد 8699
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حق الشعوب في تقرير مصيرها يعتبر مبدأ لتحقيق وخالصة ما سبق أن: يمكن القول أن مبدأ 

 قانون اإلرادة.قانون الدولة متلقية التكنولوجيا في حالة الغياب الصريح ل

كما أن فكرة تطبيق قانون الدولة المتلقية للتكنولوجيا تختلف في حالة غياب قانون اإلرادة عن 

نظرية تنازع المصالح، استنادا إلى فكرة المصلحة الحكومية في حل مشكلة تنازع القوانين 

المصلحة  مصلحة في تطبيق قانونها الذي يحقق السياسات التي تريدها أي يحققفلكل دولة 

الحكومية للدولة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أو جماعية، لذلك فطبقا لهذه النظرية ال 

 يمكن تطبيق القانون األجنبي.
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 المطلب الثاني: تدخل هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق
حالة سكوت األطراف عن تتدخل هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق في 

تعيين القانون الذي ستحكم قواعده موضوع النزاع أو في حالة ما تم منح الهيئة الحق في 

 تعيين هذا القانون.

لى قواعد إسناد إلى قانون وطني محدد، فهو غير مقيد باللجوء إوبما أن المحكم ال ينتمي 

يئة أن تختار قانونا ال يتناسب مع لى قلق أطراف العقد ألنه يمكن للهإمعينة، وهذا قد يؤدي 

 مصالحهم.

خذ المحكم بأحكام قانون معين ويفصل في النزاع كمفوض، فهو يبحث عن الحل أوقد ال ي -

)األطراف أجازه متىالذي يبدو له مالئما ومشروعا بالنسبة لألطراف، وهذا بالطبع 
1
). 

قواعد التنازع التي اختارها  لكن الواضح عمليا أن مبدأ سلطان اإلرادة هو الصدارة، فتكون

 األطراف هي الغرض األهم.

ومنه في حالة تدخل هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق في الحاالت السابق 

ذكرها فإنه له عدة خيارات، فيجوز لها أن تقضي في النزاع وفقا للقانون الذي تختاره، ولها 

 بأحكام قانون معين، وهذا متى أجازه األطراف.كذلك حرية الفصل في النزاع دون التقييد 

وغالبا ما تتقيد هيئة التحكيم باتفاق األطراف وتأخذ بعين االعتبار األعراف التجارية 

)لى قواعد العدالة واإلنصاف حسب ما يمليها عليها ضمير المحكمينإباإلضافة 
2
، ويعرف (

 .clause d’amiable compositionهنا التحكيم بشرط التحكيم الطليق 

المحكم يفصل فإن  8169لى نص المادة السابقة من قانون المرافعات الفرنسي إوبالرجوع 

الذي اختاره األطراف، وفي حالة عدم وجود ذلك فإنه يفصل في في النزاع وفقا للقانون 

 النزاع وفقا للقواعد التي يراها مالئمة ويأخذ كذلك بعين االعتبار األعراف التجارية.

 م بتطبيق القواعد الموضوعية مباشرة دون االستعانة بقواعد التنازع.ييجوز لهيئة التحككما 

وفي هذا الصدد فقد منح كذلك المشرع الجزائري المحكم الدولي سلطة اختيار قواعد القانون 

 من ق إ م إ التي نصت على أنه: 8151واألعراف المالئمة وذلك في نص المادة 

ب افي النزاع عمال بقواعد القانون الذي اختاره األطراف وفي غي>> تفصل محكمة التحكيم 

 هذا االختيار تفصل حسب قواعد القانون واألعراف التي تراها مالئمة.<<

                                                 

(
1
 .59عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص /د (

(
2
 .881 -816محسن شفيق، المرجع السابق، ص /د (



الصناعي  الترخيص  عقود التحكيم في منازعات                                        رابعالفصل ال   

  الواجب التطبيق على موضوع النزاع  والقانون                                                             

 186 

ومنه فإن المحكم مقيد بأن يختار قواعد القانون واألعراف التي تكون لها عالقة عضوية 

 موضوعية بالعقد الذي يدور حوله النزاع.

اختيار الهيئات للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يقوم على أسس لى أن إونشير 

تستند إلى قرائن تجعل من هذا االختيار نهجا سليما في تعيين القانون المناسب، وأهم هذه 

إبرام العقد، وقرينة قانون محل تنفيذ القرائن التي يستعين بها المحكم، قرينة قانون محل 

تحكيم، واللغة التي حرر بها العقد، قرينة جنسية األطراف الالعقد، وقرينة مكان 

)وموطنهم
1
). 

كما تستعين هيئة التحكيم عند اختيار القانون الواجب التطبيق بالمبادئ القانونية العامة 

 واألعراف التجارية لما لهما من أهمية في نظام التحكيم التجاري الدولي.

ما يعرف عليها بالمبادئ المشتركة في األمم المتحضرة فبالنسبة للمبادئ العامة في القانون أو 

)أو المتقدمة
2
، فقد أشارت إليها اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول (

، وكذلك اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول 8695ورعايا الدول األخرى عام 

 لدول العربية األخرى.المضيفة لالستثمارات العربية وبين مواطن ا

وتعويض الضرر، كما تضمنت مختلف وأساس هذه المبادئ هي حسن النية في التعامل 

وفة >>العقد رمقارن مبادئ تتفق مع هذه المبادئ العامة أهمها والمعانون الالتشريعات في الق

شريعة المتعاقدين<<، >>عدم اإلثراء على حساب الغير<<، >>عدم التعسف في استعمال 

الحق<<، >>مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد<<، فهذه األخيرة لها دور في تسوية المنازعات 

 بين األطراف<<.

وهذه المبادئ يمكن تطبيقها على المنازعات الدولية، وتصلح في ذات الوقت لحكم العالقات 

هدة الخاصة ذات الطابع الدولي، فهي تطبق في المنازعات الدولية في حالة عدم وجود معا

دولية أو عرف دولي يمكن تطبيقه، ويمكن اللجوء إليها كذلك حتى في حالة وجود قواعد 

تشريعية أو عرفية واجبة التطبيق، ولكنها غير كافية أو مناسبة، فهي تنتمي إلى منهج القواعد 

المادية )الموضوعية( في القانون الدولي الخاص، الذي يعني وجود قواعد موضوعية 

  للتطبيق على النزاع دون االستعانة بقواعد التنازع.صالحة بذاتها 

                                                 

(
1
 .11يوسف األكيابي، المرجع السابق، ص /د (

(
2
مصطلح المبادئ المشتركة في األمم المتحضرة والمتقدمة، استعمل في االتفاقيات الدولية التي أشارت إلى ضرورة  (

 مراعاة المحكم الدولي لهذه المبادئ.
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ليها في كثير من إأما بالنسبة للعادات واألعراف التجارية الدولية، فإن هيئات التحكيم تلجأ 

األحيان للفصل في النزاع، فهي عبارة عن قواعد تعارفها التجار في مهنة معينة وتهدف ألن 

)الدولي، وهي مستقلة عن النظم القانونية تطبق في مختلف مظاهر النشاط االقتصادي
1
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .863، صأبو زيد رضوان، المرجع السابقد/  (
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المطلب الثالث: القانون الواجب التطبيق على عقود الترخيص الصناعي في القوانين 

 الوطنية واالتفاقات وأنظمة الهيئات الدولية.
 لكل من الدول المتقدمة والناميةسنتناول في هذا المطلب موقف التشريعات الوطنية 

على حد سواء من مسالة القانون الواجب التطبيق على عقود الترخيص الصناعي في القوانين 

الوطنية )الفرع األول(، ونتناول كذلك نصوص االتفاقيات وأنظمة الهيئات الدولية ذات 

 الصلة )الفرع الثاني(.

 الفرع األول: القانون الواجب التطبيق في القوانين الوطنية 
 الفرع القوانين األجنبية )أوال(، ثم القوانين العربية )ثانيا(.وسنتناول في هذا 

 أوال: القوانين األجنبية

 القانون الفرنسي -1
حدد المشرع الفرنسي القانون الواجب التطبيق من قبل المحكم الدولي على موضوع 

لى ما الفقرة األولى من قانون اإلجراءات المدنية الجديد، إذ نصت ع 8169النزاع في المادة 

 يلي: 

يفصل المحكم الدولي في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم، وفي حال >>

غياب مثل هذا االختيار فطبقا للقواعد التي يراها مالئمة، ويجب أن يأخذ باعتباره في كل 

 األحوال التعامل التجاري<<.

خصوم حق اختيار القواعد بالرجوع إلى نص المادة يتضح أن المشرع الفرنسي منح لل

القانونية وليس فقط القانون، وهو حق ممنوح كذلك للمحكم في حالة غياب إرادة األطراف 

)دون أن يلتزم المحكم بنظام تنازع معين
1
). 

 القانون االتحادي السويسري -2
على ما  8612من القانون الفيدرالي السويسري الجديد لعام  2فقرة  812نصت المادة 

 يلي: 

>تفصل محكمة التحكيم وفقا للقواعد القانونية المختارة من قبل األطراف وعند غياب هذا >

 االختيار وفقا للقواعد القانونية األكثر ارتباطا بموضوع النزاع<<.

                                                 

(
1
 .618وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص /د (
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ومنه فإن القانون السويسري يشبه القانون الفرنسي، إال في نقطة واحدة وهي تقييد سلطة 

 فهو يختار القواعد األكثر ارتباطا بموضوع النزاع.المحكم في غياب اإلرادة ومنه 

 ثانيا: القوانين العربية
 ونذكر قانون التحكيم الجزائري والمصري

 القانون الجزائري  -1
  16-63من المرسوم التشريعي رقم 85مكرر  151و 81مكرر  151تنص المادتان 

انون االجراءات المتضمن ق 99/851معدل ومتمم لألمر  8663أفريل سنة 15مؤرخ في 

 على في الجزائر السابق المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي.8669يونيو  1المدنية المؤرخ في 

 ما يلي: 

 : 81مكرر  151* المادة 

 محكمة التحكيم وفقا لقواعد القانون واألعراف التي تراها مالئمة<<.>>تفصل 

 : 85مكرر  151* المادة 

 الصلح إذا خولتها اتفاقية األطراف هذه السلطة<<.>>تفصل محكمة التحكيم كمفوض في 

من خالل المادتين يتضح أن القانون الجزائري يكرس حرية األطراف في اختيار القانون 

)الواجب التطبيق وفقا لمبدأ سلطان اإلرادة
1
). 

من  8169للقانون السويسري، والمادة  8فقرة  812بالمادة  81مكرر  151فقد أخذت المادة 

لى أبعد ما ذهبت إاإلجراءات المدنية الجديد الفرنسي، غير أن القانون الجزائري ذهب قانون 

إليه هذه النصوص، ويبدو ذلك في السلطة المخولة للمحكم، حيث أن المشرع الجزائري لم 

ينقل القيد الموجود في القانون السويسري والمتمثل في سلطته في اختيار القواعد األكثر 

 بموضوع النزاع في حالة غياب إرادة األطراف.مالئمة وارتباطا 

 ولم يأخذ بالنص الفرنسي الذي يطلب من المحكم مراعاة أعراف التجارة.

ومنه يكون القانون الجزائري قد تحرر من اإلسناد ألي قانون وطني وبالتالي يحرر المحكم 

من الخضوع ألي منهج تنازع القوانين ويكون بذلك قد اندمج في التوجه الحالي للتحكيم 

والمحكم ورفع اللبس عن تطبيق أعراف الدولي بإعطائه الدور األول إلرادة األطراف 

 التجارة.

                                                 

(
1
القانون المختار من من القانون المدني الجزائري تنص على أنه: >>يسري على االلتزامات التعاقدية  81المادة  (

 <<.ا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو العقد...ذالمتعاقدين إ
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لمحكم يطبق مباشرة قواعد القانون واألعراف المالئمة من دون أن يمر بأي نظام ومنه فإن ا

 وطني تنازعي.

وقد تناول المشرع الجزائري هذه المسألة كذلك في التعديل الجديد لقانون التحكيم الجزائري، 

، المتضمن قانون االجراءات المدنية 1111فبراير  15المؤرخ في  16-11قانون رقم 

على حرية  8151الجزائري، الباب الخامس في الصلح والتحكيم في نص المادة واإلدارية 

األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، كما منحت للمحكم أن يفصل في النزاع في 

 حالة غياب إرادة األطراف وفقا لقواعد القانون واألعراف التي يراها مالئمة.

 القانون المصري -2
 على ما يلي:  12/8661من القانون المصري رقم  36ن المادة منصت الفقرة األولى 

>>تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفق 

على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون تلك الخاصة بتنازع 

)القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك...<<
1
). 

حكيم تتفق على منح قانون اإلرادة أولوية ويمكن القول بأن القوانين العربية الناظمة للت

( عام 6، والقانون البحريني رقم )8663عام  11التطبيق وهو شأن القانون التونسي رقم 

8661(
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
 .613، صوفاء مزير فلحوط، المرجع السابق /د (

(
2
 .613وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص /د (
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المختصة الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق في االتفاقيات وأنظمة الهيئات الدولية 

 وفي الممارسات العقدية

سنتناول في هذا الفرع مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الترخيص الصناعي 

االتفاقيات الدولية واألنظمة المختصة )أوال(، واالتفاقيات الناشئة التي أبرمت  خالل وهذا من

 ل الممارسات العقدية )ثالثا(.قانون الواجب التطبيق من خالولي )ثانيا(، والدعلى المستوى ال

 أوال: القانون الواجب التطبيق في االتفاقيات الدولية وأنظمة الهيئات الدولية المختصة.

 االتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم:  -1
المادة ، حيث نصت 8698اتفاقية جنيف سنة  بية للتحكيم التجاري الدولي:واالتفاقية األور -أ

>>األطراف أحرار في تحديد القانون الذي يتوجب على المحكمين  منها على ما يلي: 2

تطبيقه على موضوع النزاع، وفي حالة عدم وجود إشارة للقانون واجب التطبيق يطبق 

وفي الحالتين قضية، للمالئمتها  نالمحكمون القانون الذي تعينه قاعدة اإلسناد والتي يرو

 <<.يراعى المحكمون شروط العقد وعادات التجارة

، 8695ي الدول األخرى لعام اتفاقية تسوية منازعات الدول ومواطن اتفاقية واشنطن: -ب

طبقا للقواعد فقرة أولى منها على أن: >>تفصل المحكمة في النزاع  11حيث نصت المادة 

القانونية التي اتفق عليها األطراف، وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهم تطبق المحكمة قانون 

الطرف في النزاع بما فيه من القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وبذلك قواعد الدولة المتعاقدة 

)القانون الدولي المتعلقة بالموضوع<<
1
). 

االتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدولي )اتفاقية إلى:  أما على المستوى العربي نشير -جـ

وفقا للقانون الذي اختاره منها على ضرورة الفصل في النزاع  86، نصت المادة عمان(

 إقليمها.التي يجري التحكيم على طراف وإال فبموجب قانون الدولة األ

الفصل في النزاع منها على ضرورة  9نصت المادة  االتفاقية العربية لضمان االستثمار: -د

المنصوص عليها في هذه االتفاقية، وفي حالة عدم وجود النص يطبق وفقا للقواعد واألنظمة 

الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين، وما يصلح عن قانون الدولة المضيفة 

 قواعد القانون الدولي<<.

 

                                                 

(
1
 .686وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص/د (
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 الخاصة بنقل التكنولوجيا االتفاقيات الدولية -2
مدونة السلوك أبرمت العديد من االتفاقيات التي تؤثر على عمليات نقل التكنولوجيا، أهمها 

 un restrictiveالصادرة عن األمم المتحدى لمناهضة الشروط المقيدة في التجارة الدولية )

Business practices( )UNRBP. Code )،  منظمة الصادرة عن ومنظمة السلوك

غير أن ( المتعلقة بتنظيم أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، ILO. codeالعمل الدولية )

كثر االتفاقيات المتعلقة بموضوع الدراسة هي المعونة الدولية لتنظيم سلوك نقل التكنولوجيا أ

لى هذه المدونة إ، وبالرجوع 8615في آخر مفاوضات عام  دكما توصل إليها مؤتمر األنكتا

بهذا الصدد ثالثة نا نجد فيها خالفا دوليا حول مسألة القانون الواجب التطبيق، حيث قدمت فإن

مشاريع متباينة حول كيفية تحديد القانون المختص يعكس كل واحد منها سياسة ومصالح تلك 

 الدول التي قدمته.

 (22مشروع الدول النامية )مجموعة الـ  -أ

رأت الدول النامية ضرورة تطبيق قانون الدولة المتلقية للتكنولوجيا، لكن االقتراح القى نقدا 

االعتبار مبدأ حرية اإلرادة، إلى جانب ذلك شديدا من قبل الدول األخرى ألنه لم يأخذ بعين 

نون ال توجد لديها قوانين خاصة بهذه المسائل )قا العربيةفإن أغلب الدول النامية خاصة منها 

 نقل التكنولوجيا(.

لى اقتراح آخر أال وهو التمييز بين مسائل السيادة والنظام العام إوعليه لجأت هذه الدول 

لى قانون الدولة طالبة التكنولوجيا والمسائل المتعلقة بالمصالح الخاصة إوذلك بإخضاعها 

موضوع رأت ضرورة خضوعها للقانون األكثر ارتباطا على نحو مباشر وفعال ودائم ب

)النزاع
1
). 

 مشروع الدول المتقدمة )الصناعية( -ب

أخذ هذا المشروع بقانون اإلرادة، إذا تم اختياره بالرضا المتبادل، فيمكن إعمال قانون الدولة 

إذا اتفق األطراف على ذلك، أما في حالة غياب االتفاق فتسري القواعد طالبة الترخيص، 

قواعد التنازع النافذة في قانون القاضي، أو القواعد  الموضوعية في القانون الذي تشير إليه

الموضوعية التي تشير إليها قواعد التنازع التي تحددها هيئة التحكيم، أو القانون الذي توجد 

)بينه وبين العقد أوثق صلة
2
). 

 
                                                 

(
1
 .351نصيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص. /د (

(
2
 .611وفاء مزير فلحوط، المرجع السابق، ص. /د (



الصناعي  الترخيص  عقود التحكيم في منازعات                                        رابعالفصل ال   

  الواجب التطبيق على موضوع النزاع  والقانون                                                             

 193 

 مشروع الدول االشتراكية )سابقا(  -جـ

ولكن ضمن الحدود التي تضعها التشريعات الوطنية أخذ هذا المشروع بقانون اإلرادة 

الدول على تسجيل العقد أثناء سنها لتشريعات وطنية لألطراف، كالقيود التي أوردتها بعض 

 خاصة بنقل التكنولوجيا.

وعليه يمكن القول، الخالف القائم بين المشروعات الثالثة حول تحديد االختصاص التشريعي 

)تحديد االختصاص القضائي لنظر منازعات تلك العقود هو مالزمته لخالف آخر حول
1
). 

 في األدلة الدولية وفي أنظمة الهيئات المتخصصةالقانون الواجب التطبيق  -3
دليل النواحي القانونية لمفاوضات وإعداد تراخيص الملكية الصناعية، واتفاقيات نقل  -أ

 (.8621عام  Wipoالتكنولوجيا المناسبة الحتياجات البلدان النامية )دليل 

لم يتناول هذا الدليل بشكل واضح مسألة القانون الواجب التطبيق، بل اكتفى بتقديم 

جيا لحكم عنصر أو أكثر من عناصر عالقات نقل التكنولو أمثلة عن حاالت تنازع القوانين

كما في الوضع القانوني ألحد أطراف العقد الذي يخضع لقانون بلد التأسيس أو قانون مكان 

 تنفيذ النشاطات الرئيسية.

 العقود الدولية للتعاون الصناعيدليل إعداد  -ب

اف عقد التعاون الصناعي إنما من الدليل السابق: >>كأي عقد دولي إن أطر 56نصت المادة 

يمارسون حريتهم الخاضعة للقوانين اإللزامية في البلدان ذات الصلة في اختيار القانون 

المطبق على أية حال، إن الصيغ المختلفة للقوانين الوطنية ال تعرف غالبا قواعد محددة 

ائمة على التعاون القللتعامل على وجه الخصوص مع هذا الشكل الجديد من العالقات العقدية 

لذلك ربما يقترح بأن يضمن األطراف عقودهم نصوصا مفصلة لتحديد القانون الخاص لحكم 

أعراف ممارسات  إالالتي ال يمكن تسويتها بالعقد عالقتهم مع اإلحالة فيما يتعلق بالقضايا 

)التجارة في القانون الذي يفترض أنه أكثر مالئمة كحكم تلك العالقة
2
). 

                                                 

(
1

المكتسبة التكنولوجيا مع ترك اختيار ضيق لمنح (منح مشروع الدول النامية االختصاص القضائي لقضاء الوطن للدول 

 االختصاص لقضاء دولة ثالثة، أو قضاء الحكمين بموجب شرط عقدي.

 أما مشروع الدولة المتقدمة اعتبر القضاء التحكمي بمثابة القضاء األساسي لنظر تلك المنازعات. -

االختصاص للمحاكم الوطنية للدول المتلقية المتعاقدة وهو نفس اتجاه المشروع الثالث، حيث تحفظ على ذلك بإمكانية منح  -

بشرط أن تفصل في النزاع وفقا ألحكام المدونة وبموجب نص العقد مع األخذ بعين االعتبار العادات التجارية ذات الصلة، 

 .615راجع في ذلك وفاء فلحوط مزير، المرجع السابق، ص.

)
2
 ( http://www.UNESCO.org/welcomeF.htm. 
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 الهندسية إعداد عقود االستشارةدليل  -جـ

بقانون اإلرادة حيث  832والمتعلق ببعض النقاط المرتبطة بالمساعدة التقنية، نص في المادة 

سمح لألطراف باعتبار القواعد القانونية التي تحكم عقدهم، والتي قد ترد شروط عامة )صيغ 

على أنه رغم اختيار  نموذجية، أو مقاييس للمعامالت المهنية(، حيث نصت المادة كذلك

أنه تظل هناك قواعد إلزامية تستمد من النظام العام  إالاألطراف للقانون الواجب التطبيق 

 والتي يجب مراعاتها.

 القانون الواجب التطبيق في أنظمة الهيئات الدولية ذات الصلة -4
، إذا 8661 وأهمها النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لغرفة التجارة الدولية عام

 :82جاء في نص المادة 

لألطراف حرية االتفاق على القانون الواجب التطبيق الذي يتوجب على محكمة  -8>>

محكمة التحكيم القانون  التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع، فإن لم يتفق على ذلك تطبق

 الذي تراه مالئما.

في كل األحوال تأخذ محكمة التحكيم بعين االعتبار أحكام العقد والممارسات التجارية  -1  

 ذات صلة.

واإلنصاف إذا اتفق األطراف على تفويضها بمثل هذه تفصل محكمة التحكيم بالعدل  -3  

السلطة<<، ومنه نستنتج أنه في حالة عدم تحديد األطراف القانون الواجب التطبيق تستطيع 

)ة التحكيم اللجوء على قواعد متعددة المصادر لتغطية موضوع النزاعهيئ
1
). 

 ثانيا: القانون الواجب التطبيق في االتفاقيات الثنائية
االتفاقيات الثنائية هي عبارة عن اتفاقية تبرم بين دولتين كشخصين من أشخاص 

 القانون الدولي العام.

أما عن محل هذه االتفاقيات فغالبا ما يرد من خالل أحكام مشجعة لالستثمار عموما، ومنه 

فإن اتفاقيات االستثمار ونقل التكنولوجيا والترخيص الصناعي باعتباره وسيلة لالستثمار 

 وهي: يقوم على ثالثة عناصر 

 لمضيفة.ونقصد به تثبيت حقوق وواجبات المستثمر في الدولة ا شرط المعاملة: -أ

 وهي القواعد التي تستهدف تجنب أي اعتداء على االستثمار. شرط الحماية: -ب

 ونقصد به تغطية االستثمار عبر نقل تبعتها المالية إلى طرف ثالث. شرط الضمان: -جـ

                                                 

(
1
 .638وفاء فلحوط مزير، المرجع السابق، ص /د (
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)81-63لى قانون االستثمار الجزائري فإن قانون االستثمار رقم إوبالرجوع 
1
، نص (

 منه: 18التحكيم جاء في المادة لى إصراحة على اللجوء 

إما بفعل المستثمر وإما أي نزاع يطرأ بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية، >>يعرض 

ال إذا كانت هناك إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده على المحاكم المختصة، نتيجة إل

ق بالصلح والتحكيم، أو أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلاتفاقيات ثنائية 

باالتفاق على إجراء الصلح باللجوء اتفاق خاص ينص على شرط تحكيم أو يسمح لألطراف 

 لى تحكيم خاص<<.إ

جزائرية، أما االستثناء هو اللجوء ومنه فيبدو من النص أن المبدأ هو اختصاص المحاكم ال

 لى التحكيم الدولي.إ

التحكيم بين الدولة الجزائرية والمستثمرين األجانب إذا ويمكن القول كذلك: يمكن اللجوء إلى 

 أبرمت اتفاقية ثنائية حول االستثمارات مع الدول التي ينتمون إليها.

 مثال:
زائرية الديمقراطية الشعبية واالتحاد االقتصادي * االتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الج

)لالستثماراتة المتبادلة البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماي
2
). 

* االتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية 

)اإليطالية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات
3
). 

 .8611سبتمبر  16* االتفاقية المصرية األمريكية لتشجيع وحماية االستثمار 

األمور منها تراخيص  ملة منإذ شمل جحيث حددت مفهوم االستثمار على نحو موسع 

 استغالل براءات االختراع، األسماء والعالمات التجارية، المعرفة الفنية.

ليها إ قأما بشأن مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود الترخيص الصناعي فلم تتطر

وية المنازعات التي تنشأ حول تفسير وتنفيذ مباشرة بل تصدت بشكل تفصيلي لمسألة تس

  االتفاق.

                                                 

(
1

يتعلق  8663أكتوبر سنة  5هـ الموافق لـ 8181ربيع الثاني عام  86مؤرخ في  81-63(أنظر المرسوم التشريعي رقم 

 .81-3، ص8663أكتوبر سنة  81، الموافق لـ 91بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية العدد 

(
2

 11، يتضمن المصادقة على االتفاق الموقع بالجزائر بتاريخ 8668أكتوبر  5: موافق لـ 315-68(المرسوم الرئاسي رقم 

 .8225، ص19، الجريدة الرسمية العدد 8668أفريل 

(
3

  81، يتضمن المصادقة على االتفاق الموقع بالجزائر بتاريخ 8668أكتوبر  5: موافق لـ 319-68(المرسوم الرئاسي رقم 

 .8226، ص19سمية العدد ، الجريدة الر8668يونيو 
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 خاتمة

 :في ختام هذه الدراسة التي تناولنا فيها عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية خلصنا

هذا النظام الجديد أو الشكل العقدي الجديد أصبح حقيقة واقعية تفرض نفسها في البيئة  نإلى أ 

التجارية رغم غياب تنظيم تشريعي لها سواء على المستوى الدولي أو المحلي، لذا رأينا من 

الضروري التطرق إلى هذا النوع من العقود بالدراسة، خاصة وأنه بدأ يعرف انتشارا في الدول 

 فيه إلى أن:توصلنا وقد بدأنا هذه الدراسة بتمهيد ،خاصة بصفة عامة والجزائربصفة   النامية

التكنولوجيا أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في الحوار بين الشمال والجنوب الذي يعاني ركودا 

على اإلنتاج، مما أدى إلى ظهور مشكلتين خطيرتين وهما،  اقتصاديا وأزمات تنموية انعكست

ولوجية الهائلة التي تفصل الدول النامية عن الدول المتقدمة، ثم التبعية التكنولوجية نالفجوة التك

فقد أصبحت عملية نقل التكنولوجيا وسيلة فعالة في يد الدول الصناعية ، التي تسود العالقة بينهما

 .لغزو األسواق والحفاظ على المركز التنافسي واالحتكاري لها في السوق

ويكون نقل التكنولوجيا وفق صيغ وأنماط عقدية متنوعة تبعا لشكل التكنولوجيا ومضمون عملية 

وطريقة لتداول وتسويق إذ يعتبر وسيلة ، النقل، وأهم هذه الصيغ العقد محل الدراسة 

أخرى متعلقة  لحالتكنولوجيا المنقولة، وهي تتطابق عادة مع براءة االختراع، كما توجد مصا

ويطلق عليه مصطلح ،وهي مفهوم عام لالختراعات  الصناعية لكنها غير منظمة قانونيابالملكية 

المعرفة الفنية وهي تتطابق كذلك مع مفهوم التكنولوجيا، ومنه فإذا أردنا أن نبحث عن نقل 

التكنولوجيا عن طريق عقد الترخيص الصناعي فيتعين أن يقتصر محل هذه العقود على براءة 

 عرفة الفنية.االختراع أو الم

 وقد طرحنا مجموعة من االشكاليات أهمها:-

والتي تتمثل في مفهوم عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية  اإلشكالية األولى: -

باإلضافة إلى المقصود بالشروط المقيدة في عقود الترخيص الصناعي وماهي هذه الشروط من 

 حيث موضوعها.

ص الصناعي عقد مبتكر ابتدعته حاجات التجارة عقد الترخيوخلصنا في هذا الصدد إلى أن 

ويرتكز بصفة أساسية على استغالل المعرفة الفنية باإلضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، فهو 

عقد يتيح بموجبه مالك الترخيص للمرخص له استغالل المعرفة الفنية وما يشمله من حقوق 

ود وشروط معينة، مقابل مبلغ دوري، ويظل مالك الملكية الفكرية خالل مدة معينة وفقا لقي
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فظا بملكية براءة االختراع أو العالمة أو غيرها من حقوق الملكية تمحالترخيص مدة العقد 

 الفكرية.

ومن المالحظ أن المعارف التكنولوجية المشمولة بحماية براءة االختراع ال تشكل العنصر 

الرئيسي في عقود نقل التكنولوجيا، فغالبا ما تكون االبتكارات المشمولة بالحماية عن طريق 

بحيث يقتضي مثل هذا براءات االختراع غير كافية بذاتها الستخدامها في العمليات االنتاجية، 

 .تخدام حصول الطرف المرخص له على المعرفة الفنية السرية المكملة لبراءة االختراعاالس

وال شك أن تلك المعارف النظرية والعملية التي يحتفظ بها مالك الترخيص ويحيطها بالسرية 

 . know howهي جوهر عقد الترخيص ويطلق عليها المعرفة الفنية 

فقط على حقوق الملكية المسجلة بل يشمل كذلك  ومنه فإن عقد الترخيص الصناعي ال يقتصر

 .وحتى األسرار التجارية المعرفة الفنية

أما فيما يخص تكييف العقد فقد ذهب الغالبية العظمى من الفقه خاصة على مستوى الفقه 

الفرنسي إلى اعتبار هذا العقد عقد إيجار وهذا بسبب القواسم المشتركة بين العقدين المذكورة في 

 الفصل.

أما بالنسبة لتنظيم هذا العقد فقد توصلنا إلى أن أحكام هذا العقد ترد عادة في الدول المتقدمة 

ضمن تشريعاتها المناهضة لالحتكارات، وخاصة تلك التي تستهدف حماية المنافسة المشروعة 

 مثل قوانين الواليات المتحدة األمريكية والقانون الياباني...إلخ.

امية، فقد جاء تنظيم هذا النوع من العقود منظما وفقا لقانون االختراعات أما بالنسبة للدول الن

 مثل القانون المكسيكي والهندي والبرازيلي...إلخ. 

فإن هذا العقد يخضع من جهة للقواعد العامة للعقود والمنصوص عليها في أما بالنسبة للجزائر، 

الخاصة المنصوص عليها في  القانونين المدني والتجاري، ومن جهة ثانية يخضع للشروط

 قانون الملكية الصناعية الجزائري.

أما بالنسبة لمصر، فهاته األخيرة تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي قامت بإعداد مشروع قانون 

ينظم نقل التكنولوجيا، حيث يخضع العقد لهذا القانون، باإلضافة إلى قانون التجارة المصري 

 . 71/7111الجديد رقم 

وفيما يخص الشروط المقيدة لعقد الترخيص الصناعي، توصلنا إلى أن لهذه األخيرة آثار خطيرة 

ومشروعاتها في بلوغ مرحلة السيطرة  المتلقيةعلى المنافسة من جهة وعلى قدرات الدول 

 والصناعية والتمكن التكنولوجي من جهة أخرى. التكنولوجية
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الغالبية من الفقهاء إلى أنه رغم العيوب العديدة التي أما بالنسبة ألهمية هذه العقود فقد ذهب 

دعمه نظام االحتكار إال أننا ال يمكن تجاهل أهميته بالنسبة للدول النامية التي ال  ،تتخلله منها

تحتاج إال الستثمار رأس مال كبير، ومنه فهو وسيلة لخروج الدول النامية من دائرة التخلف كما 

 لتكنولوجية لمؤسسات الدول النامية.يساهم في تنمية القدرات ا

تتعلق بمحل العقد، وخلصنا من تعريف عقد  الفصل الثانيالتي طرحت في  الشكاليةأما ا

الترخيص الصناعي أن محل هذا العقد ينصب إما على المعرفة أو براءة االختراع أو حقوق 

بعا للبراءة أو المعرفة الفنية الملكية الصناعية ) العالمة واالسم التجاريين ( بحيث يكون نقلها تا

ضمن عقد الترخيص الصناعي، وعليه فيجب أن يحدد محل العقد بطريقة تضمن تنفيذ مالك 

التزاماته العقدية بالقدر الكافي لنقل القدرة التكنولوجية إلى المرخص له، وهذا ال  الترخيص

لوجية، وكل ما من شأنه نقل يكون إال بتغطية محل العقد لكل الدعائم والخدمات المادية والتكنو

 تلك القدرة نقال فعليا.

وتوصلنا كذلك إلى أن استغالل المعرفة الفنية أو براءة االختراع المصحوبة بالمساعدة الفنية 

للترخيص الصناعي ال بد من أن يمر بمراحل ثالث، وهي مرحلة تصميم المنشأة الصناعية ثم 

أنها عبارة عن التزامات يتضمنها أي عقد من عقود نقل إنجاز الوحدة ثم تشغيلها ويمكن القول 

 التكنولوجيا.

فتتعلق بآثار عقد الترخيص الصناعي والمتمثلة في  الفصل الثالثالمطروحة في  إلشكاليةأما ا

التزامات طرفي العقد، وقد خلصنا إلى أن آثار هذا العقد تستلزم في الواقع أن تكون محل لتنظيم 

مستوى الوطني أو المستوى الدولي من خالل االتفاقيات الدولية أو تشريعي، سواء على ال

 المناطةالمنظمات الدولية ذات العالقة، بحيث تأخذ بعين االعتبار المسائل المتعلقة بااللتزامات 

باإلضافة إلى تضمن تلك  ،بطرفي العالقة لتحقيق التوازن العادل بين االلتزامات والحقوق

على عقد نقل التكنولوجيا بصفة  لشروط المقيدة والتعسفية التي تردالتشريعات قواعد تبطل ا

 عامة وعقد الترخيص الصناعي.

تسوية المنازعات الناشئة عن عقود إشكالية إلى  الفصل الرابعوأخيرا فقد تم التطرق في 

الترخيص الصناعي وهل التحكيم الطريق المناسب لحل هذه المنازعات، باإلضافة إلى مسألة 

 ون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.القان

فقد ظهر خالف على مستوى تنازع اختصاص القضاء العادي مع القضاء التحكيمي، إذ انقسم 

 الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهين مختلفين:
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 : يتمثل في موقف الدول النامية والتي تدعو إلى منح االختصاص للقضاء الوطني.اإلتجاه األول

 : يتمثل في موقف الدول المتقدمة والتي تفضل اللجوء إلى قضاء التحكيم.اإلتجاه الثانيو

وفي األخير تم إحالة الغالبية العظمى من منازعات هذه العقود إلى قضاء التحكيم كما نشير إلى 

نه رغم أن معظم الدول النامية بما فيها الجزائر أصبحت تلجأ إلى التحكيم، نرى ضرورة أ

م من تحيز لصالح الدول المتقدمة، يالقضاء المحلي، لما ينتج عن التحكووجوب اللجوء إلى 

أو اجراءات التحكيم أو اختيار اللغة ومكان التحكيم وتفسير  تعيين المحكمينسواء من جهة 

مي نفسه باعتبارات السيادة يالشرط التحكيمي نفسه، وخاصة من جهة مساس النظام التحك

 .ة في الدول المتلقيةوالنظام العام والقوانين الوطني

أما فيما يخص مسألة القانون الواجب التطبيق والتي تعتبر أكثر المشاكل المتعلقة بعقد الترخيص 

الصناعي أهمية وأقلها حظا في الوصول إلى تسوية شبه مرضية على المستوى الدولي، فقد 

تحكم العقد، حيث أن تعارضت رغبات األطراف المتعاقدة حول تحديد القواعد القانونية التي 

أغلب الدول النامية تطبق قانونها الوطني، أو أي قانون وطني آخر له عالقة مباشرة ومؤثرة 

 بالعقد.

أما بالنسبة للدول الموردة وهي الدول المتقدمة، تلجأ دوما إلى تطبيق مبادئ تخرج عن إطار 

العقدية الحديثة مثل عقد  هذه القوانين الضيقة بذريعة جمودها وعدم مالءمتها لحكم الروابط

الترخيص الصناعي، وهذا ال يتحقق حسب رأيهم إال بإحالة النزاع إلى قضاء التحكيم خاصة لو 

تمت اإلشارة إلى تلك المبادئ باعتباره قانون إرادة األطراف، رغم أن هذا األخير ال يزال محل 

ة وتنظيم لهذه العقود، خالف فقهي بين مؤيد ومعارض لكن بالرغم من ذلك وأمام غياب صياغ

فإنه ال توجد قاعدة مستقر عليها كي يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات، 

وأن معظم الممارسات العملية هي عبارة عن صدى ألعمال قانون إرادة الطرف األقوى 

 تكنولوجيا سواء فيما يتعلق بتعيين القانون، أو سائر البنود العقدية.
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 التوصيات

 من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى بعض التوصيات والمتمثلة فيما يلي:

نين نقلها وتجارتها قمع تزايد الحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة ظهرت الحاجة إلى ت -7

القوانين الواجب االلتزام بها، فضال عن ذلك فإن عملية التكنولوجيا في حد ذاتها ظاهرة  وتحديد

عقدة، وهذا يعني أن التكنولوجيا تمر بمرحلتين )قانونية واقتصادية( وقد قانونية حديثة وم

أصبحت عقود نقل التكنولوجيا وال سيما تراخيص الملكية الصناعية من أهم الوسائل وأفضلها 

 لنقل التكنولوجيا.

نين نقل هذه التكنولوجيا يؤدي إلى محدودية تدخل الدولة في هذه العملية وقد قومنه فإن عدم ت

جنبية، وأبرز هذه ينتج عن غياب رقابة الدولة سلبيات تصاحب ترتيبات حيازة التكنولوجيا األ

 السلبيات إهمال تنمية القدرات التكنولوجية الوطنية وتطويرها.

لذا نرى ضرورة بلورة مجموعة من اإلجراءات والمعايير وصياغتها من قبل الدولة وذلك 

وتحسين الشروط واألحكام الوارد فيها بما يحقق غايات بهدف مراقبة عقود الترخيص الصناعي 

ارتباط  الطرف المحلي، لهذا يجب الخروج من اإلطار التقليدي في التعامل مع هذه العقود كأي

عنه،  نىال غ اضروري اتشريعي خاص بهذا العقد بات مطلب إفرادفإن لذا قانوني بين طرفين، 

لدول العربية ومنها الجزائر إلى مضاعفة حجم طالما اتجهت إرادة الدول النامية خاصة ا

 تجارتها الخارجية وجذب االستثمارات األجنبية.

يجب أن يتناول هذا التشريع بالتنظيم، كل النقاط والتفاصيل المتعلقة بعقد الترخيص  -2

الصناعي، سواء تعلق األمر بتحديد مفهوم هذا النظام، تعريفه، أنواعه، مميزاته، تكوينه من 

هذه األخيرة، كيفية إبرام وتحرير بالل خديد التزامات أطرافه، مسؤولياتهم في حالة االخالل تح

العقد، والقانون الواجب التطبيق في حالة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاع القائم بين 

 أطراف العقد.

باعتباره ضرورة أن يقرر هذا التشريع حماية قانونية لطرفي العقد، خاصة المرخص له  -3

 الطرف الضعيف في هذه العالقة العقدية.
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التصدي ألنواع الشروط التقييدية ومحاولة التقليل منها في إطار التعاقدات التي تتم من  -4

خالل عقود الترخيص الصناعي، من خالل تقوية القدرات التفاوضية واختيار عناصر مدربة 

 خالقية وقدرات متميزة في هذا الشأن.في هذا المجال تتمتع بسمات فنية وعلمية وقانونية وأ

أما على صعيد الدول العربية: نرى ضرورة تفعيل دور مكاتب الملكية الصناعية في  -5

 الدول العربية في مجال نقل التكنولوجيا واستحداث التشريعات والبناء المؤسسي بهذا المجال.

وجيا، باإلضافة إلى التعريف باالحتياجات الوطنية للدول العربية في مجال نقل التكنول -6

 بناء القدرات الذاتية الالزمة لتقييم البدائل التكنولوجية والتنبؤ التكنولوجي.

دعم مراكز التطور التكنولوجي، مع ضرورة اختيار التكنولوجيا المالئمة لنوعية اإلنتاج  -1

 ودرجة الجودة والظروف المناسبة في األسواق العالمية.

كنولوجيا بالدول العربية تعمل على خلق تكنولوجيات االهتمام بوضع سياسات علمية وت -8

 وطنية وتبادلها والنقل من الخارج التكنولوجيا غير المتوافرة.

تشجيع المخترعين مباشرة عن طريق االعتراف علنا بهم ) منح ميداليات وشهادات  -1

البتكاري وجوائز (، وكذلك تسهيل تبادل المعرفة والخبرة العملية وتشجيع النشاط اإلبداعي وا

وإدارته عن طريق تنظيم اجتماعات وطنية أو عربية بهذا الشأن، واالهتمام بتنمية الموارد 

كنولوجيا بما يمكنها التفاعل مع التطورات الحديثة في المجاالت تالبشرية في المجاالت ال

 الصناعية.

ث تشجيع التفاعل والعمل بين المؤسسات الصناعية والجامعات من خالل دعم البحو  -71

التطبيقية في الجامعات عن طريق تقديم المنح وإبرام العقود لحل المشاكل التقنية التي تواجهها 

 المؤسسات الصناعية وإتاحة الفرصة للباحثين للعمل جزئيا في المؤسسات الصناعية.

دعوة الجامعات إلشراك مندوبين عن غرف الصناعة في اجتماعات مجالس إدارة  -77

لتعرف على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الصناعات الوطنية وقيام كلياتهم التقنية بهدف ا

 الجامعات بالمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل والمعوقات.

وأخيرا ال بد ان نشير إلى أنه ال توجد توعية لفهم هذا النظام أي نقل التكنولوجيا بصفة  -72

لألسف ال يدرس في الجامعات وال حتى عامة وعقود الترخيص الصناعي بصفة خاصة، 

دروس في المعاهد التدريبية، لذا نرى أنه من الضروري االهتمام بهذا النوع من العقود من 

 خالل إدراجه ضمن مقررات الدراسة الجامعية.
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 31 :تصميم المنشأا الصناعية.المطلب األول           

 31  .توريد طرق الصنع التكنولوجية:الفرع األول
 12  .الدراسا  الهندسية الصناعية:لثانياالفرع 

 14  .مرحلة انجاز الوحدا الصناعية:لب الثانيالمط        
 14 توريد المعدا .: الفرع األول
 14  .نقل المعدا  الت المصنع:الفرع الثاني
 15  .انجاز الهندسة المدنية و تشييد المباني:الفرع الثالث

 15  .تركيب المعدا :الفرع الرابع        
 11 .اعيةتشغيل المنشأا الصن:المطلب الثالث        

 11  .مرحلة ا ختبارا :الفرع األول 

15 
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 13 .مرحلة التسليم :الفرع الثاني
 13 .مرحلة اعداد هيئة العاملين:الفرع الثالث

 011 .الفصل الثالث آثار عقد الترخيص الصناعي         
 010 .ا لتزاما  القانونية التي يستقل بها مالك الترخيص:المبحث األول 

 012 .بتزويد الرخص له بمعلوما  قبل توقيع العقد : ا لتزاملالمطلب األو
 011 .ا لتزام بنقل عناصر التكنولوجيامحل العقد:لثانياالمطلب 
 001 .العناصر غير المادية لمحل العقد : ا لتزام بنقلالفرع األول        
 003 بنقل العناصر المادية.: ا لتزام الفرع الثاني        

 005 .بالضمان   : ا لتزاملمطلب الثالثا              
 001 .ضمان التعرض و ا ستحقاق:الفرع األول      
 003 .ضمان العيوب الخفية :الفرع الثاني      
 001 .:ضمان تحقيق النتيجةالفرع الثالث                     

 020 .ا المرخص له: ا لتزاما  القانونية التي يستقل بهالمبحث الثاني 
 022 ا لتزام باداء المقابل.:المطلب األول         

 022 العوامل التي علت أساسها يتم تحديد المقابل.: الفرع األول                  
 025 .:طرق سداد المقابل الفرع الثاني        

 021 .ا لتزام بعدم الترخيص من الباطن:المطلب الثاني        
 032 .التزاما  أخرى تقع علت عاتق المرخص له:المطلب الثالث        

 032 .:ا لتزام با نتاج خالل مدا دفع ا تاوا و المحافظة علت جودا ا نتاج الفرع األول           
 033 :التزام المرخص له بتسلم المنشأا الصناعية. الفرع الثاني               
 034 .لتزاما  التي تضاف في حالة وجود براءا اختراع:ا  الفرع الثالث       

 031 .المشتركة بين طرفي العقد :ا لتزاما  القانونية المبحث الثالث  
 033 .ا لتزام بالحفاظ علت السرية:المطلب األول          

 033 .:مضمون ا لتزام بالحفاظ علت السريةالفرع األول        
 040 .لضمانا  لحفظ السرية: صور ا الفرع الثاني

 043 .ا لتزام بالتبصير و تبادل التحسينا :المطلب الثاني          
 043 .: ا لتزام بالتبصيرالفرع األول

 044 .: ا لتزام بتبادل التحسينا الفرع الثاني                
 043 ا لتزام بتحمل التبعة و أداء امعباء الضربية.:الثالث المطلب  
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 043 .ا لتزام بتحمل التبعة:ولالفرع األ                   
 041 .ا لتزام بأداء امعباء الضربية:ثانيالفرع ال  

الفصل الرابع:التحكيم في منازعات عقود الترخيص الصناعي و القانون 
 .الواجب التطبيق على موضوع النزاع

052 

 055 .لصناعي عن طريق التحكيمتسوية منازعا  عقود الترخيص ا :المبحث األول 
 055 .تعريف اتفاق التحكيم و شروطه :ولالمطلب األ         

 055 .تعريف اتفاق التحكيم و شروطه :األول الفرع                
 053 .شروط اتفاق التحكيم:  الفرع الثاني        

 013 .طويلة امجل:شرط التحكيم في العقود الدولية الصناعية المطلب الثاني       
    :أهمية التحكيم في العقود الدولية الصناعية طويلة امجل و الفرع األول
 مشكلة ال غرا  القانونية.               

013 

 013 :اشكاليا  التحكيم و موقف الدول النامية منه.الفرع الثاني               
 030 كز و هيئا  التحكيم.:التحكيم وفقا للوائح و مراالمطلب الثالث       

 030 :تحكيم الحا   الخاصة.الفرع األول               
 032 :التحكيم وفقا للوائح و المراكز و هيئا  التحكيم الدائمة.الفرع الثاني              

 031 .القانون الواجب التطبيق علت موضوع النزاع في عقود الترخيص الصناعيالمبحث الثاني: 
 033 .القانون الواجب التطبيق من وجهة نظر طرفي العقدالمطلب األول:        

 033 .قانون سلطان اإلراداالفرع األول:                
 031 .قانون مكان التحكيمالفرع الثاني:                

 030 .النزاع الحا   التي يختار فيها امطراف قانون غير مالئم لتسويةالفرع الثالث:             
 035 .تدخل هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيقالمطلب الثاني:       
صناعي في القوانين لالقانون الواجب التطبيق علت عقود الترخيص االمطلب الثالث:       

 .الوطنية وا تفاقا  وأنظمة الهيئا  الدولية                       
033 

 033 .: القانون الواجب التطبيق في القوانين الوطنيةالفرع األول              
القانون الواجب التطبيق في ا تفاقيا  وأنظمة الهيئا  الدولية الفرع الثاني:               

 .المختصة وفي الممارسا  العقدية                            
010 

 013 الخاتمة
 210 التوصيات

 213 قائمة المراجع
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية:

 الكتب والمحاضرات:

 :د/إبراهيم أحمد ابراهيم -1

 .م5002التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، عام 

 :إبراهيم المنجيد/  -5

التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا و التجارة اإللكترونية ،منشاة المعارف اإلسكندرية 

 .5005األولى،عام ،الطبعة 

 :د/أبو زيد رضوان - 3

 .م1891األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، عام 

 :د/أحمد شرف الدين  -4

فكرة القانون االقتصادي " دراسة في التحوالت االقتصادية"، دار النهضة العربية، عام 

 .م1899

 :د/أحمد عبدالكريم سالمة  -5

 .م1891المرافعات المدنية، دار النهضة العربية، عام أصول 

  : إسعاد موحندد/-6

القانون الدولي الخاص ، الجزء األول، تنازع القوانين ، ديوان المطبوعات 

 .1898الجامعية،الجزائر،عام 

 :أمين الخوليأكثم د/ -7

 .م1891الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث، الطبعة األولى، عام 
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 :د/السيد مصطفى أحمد أبو الخير -8

 .، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع5009عقود نقل التكنولوجيا، طبعة 

 :د/أنس السيد عطية سليمان -8

الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والمشروعات التابعة لها، دراسة في 

السائد، دار النهضة العربية، القاهرة، عام اإلطار القانوني للنظام التكنولوجي الدولي 

 م.1889

 :د/جالل أحمد خليل -10

النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، الطبعة األولى، 

 م1893جامعة الكويت، عام 

 :د/جالل وفاء محمدين -11

وأحكام نقل التكنولوجيا في قانون  اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية

 م.5001التجارة الجديد، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، عام 

 :د/جالل وفاء محمدين-21

فكرة المعرفة الفنية واألساس القانوني لحمايتها ) دراسة في القانون األمريكي (،دار الجامعة 

 الجديدة للنشر.

 :د/جميل الشرقاوي-13

 .1887الدولية، دار النهضة العربية، عام  محاضرات في العقود

 د/حسام الدين فتحي ناصف :-24

قابلية محل النزاع للتحكيم في عقود التجارة الدولية،القاهرة ، دار النهضة العربية،عام 

1888. 

 :د/حسام محمد عيسى-25

دار المستقبل نقل التكنولوجيا، دراسة في اآلليات القانونية للتبعية الدولية، الطبعة األولى، 

 .م1897العربي، القاهرة 
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 :د/حسين فتحي-26

 أسرار المشروع التجاري، دون دار نشر.

 :د/حسين مبروك-21

 .5009المدونة الجزائرية للملكية الفكرية، الطبعة األولى، دار هومة، سنة

 :د/ذكرى عبدالرزاق-28

في ضوء التطورات  know howحماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية 

 .5007التشريعية والقضائية، دار الجامعة، سنة 

 : د/ سامية راشد-21

م التجاري في إطار المركز األقلمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري ، يالتحك  

 م. 1899منشأة المعارف ، سنة 

 : د/ سعيد يحي-12

بين مشروع التقنيين الدولي ومشروع لقانون المصري ،  know-howتنظم المعرفة الفنية   

 .1872/1879المكتب المصري سنة 

 :ي بد/ سميحة مصطفى القليو-12

 1897شرح العقود التجارية ، دار النهضة العربية ، دار النهضة العربية ، عام    

 :ي يوبد/سمحية مصطفى القل-11

 م5002دارالنهضة العربية القائمة سنة الوسط في شرح القانون التجارة المصري، 

:الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، د/ سميحة مصطفى القليوبي -53

 .1889القاهرة، عام 

 :د/ صالح بن بكرالطيار-14

ت العربي األوروبي ، دار بالل العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ، الطبقة الثالثة مركز الدراسا 

 .1878يروت،سنة ب
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 : د/ صالح جمال الدين -52

التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية ، دار الفكر العربي الجامعي    

 م . 5009األسكندرية ، سنة 

 : د/ صالح زين الدين -16

شرح التشريعات الصناعية والتجارية ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع سنة   

5002 . 

 : د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري -11

" الجزء الرابع  ، دار النهضة العربية ، المقايضةلوسيط في شرح القانون المدني " البيع ا

 م . 1899عام 

  :هوريسند/ عبد الرزاق أحمد ال -18

 الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر اإللتزام ، الجزء الرابع ، المجلد الثاني   

 م. 1899دار النهضة العربية ، سنة   

 : د/ عليوش قربوع كمال -11

 سنة ،م التجاري الدولي في الجزائر ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية يالتحك  

 م . 5001   

 : د/ فايز نعيم رضوان -  02

عام ،اإلسالمية الحسين  (، الطبعة األولى ، مطبعة(Franchisingعقد الترخيص التجاري 

1880. 

 :د/ فؤاد الديب  -02

 القانون الدولي الخاص ، تنازع القوانين ، الطبعة السادسة ، كلية الحقوق جامعة دمشق

 .1887عام  
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 : د/ فؤاد رياض -01

مركز المشروعات العامة في القانون الدولي الخاص ، مجلة مصر المعاصرة ، سنة  

 م 1827

 :د /ماجد عمار  -00

 م.1885عقد االمتياز التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  

 : د/ محمد حسني عباس - 04

الملكية الصناعية والمحل التجاري إجراءات اإلختراع والرسوم والنمادج الصناعية ،   

العالمات والبيانات التجارية ، اإلسم التجاري ، المحل التجاري ، دار النهضة العربية ، 

 م .1887اهرة سنة الق

  :د/ محمد محسن إبراهيم النجار - 05

عقد اإلمتياز التجاري ، دراسة في نقل المعرفة الفنية ، دار الجامعة الجديدة األسكندرية عام  

5007 . 

  :د/ محمود الكيالني -06

 م 1882عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا ، دار الفكر العربي ، القاهرة سنة    

  :د/ محمود سمير الشرقاوي -01

 .م1888منظمات التجارة الدولية والتمويل الدولي ، دار النهضة العربية ، عام    

 :د/ محسن شفيق -08

 م .1891هل التكنولوجيا من الناحية القانونية ، جامعة القاهرة ، سنة      

 :بريريد/ مختار أحمد  -01

قانون المعامالت التجارية ، الجزء األول ، األعمال التجارية والتاجر ، األموال التجارية       

 .5000سنة    1888/ 17لقانون      التجارة ، رقم 
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 . د/ مختار أحمد بربري -42

 .5007التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية  ، القاهرة ، الطبعة الثالثة    

 .  د/ مولود زيدان -42

 .5009الجزائر  سنة  بلقيسالقانون المدني ، دار    

 :مناني فراح/ أ - 41

التحكيم طريق بديل لحل المنازعات حسب آخر تعديل لقانون اإلجراءات المدنية و اإل دارية 

 .5010،دار الهدى ،عام 

 :لجنبيهي، محمود محمد ا  لجنبيهيمنير محمد ا د/-40

 م . 1889العالمات واألسماء التجارية ، دار الفكر العربي ، سنة  

 : د/ منصور مصطفى منصور -44

 م .1887مذكرات في القانون الدولي الخاص ،تنازع القوانين ، دار المعارف   

  :د/ نصيرة بوجمعة سعدي -45

سنة  ،عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   

 م  1885

 : د/ هشام علي صادق -46

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، بدراسة تحليلية ومقارنة لإلتجاهات في 

والمحكمين وتوصيات مجتمع القانون  التشريعات الداخلية  واإلتفاقات الدولية وأحكام القضاء

 م. 1882،منشأة المعارف األسكندرية سنة  الدولي

 :وطفلحد/ وفاء مزير -41

ورات منشلدول النامية ، الطبعة األولى ، المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى ا  

 .م 5009الحقوقية ، سنة الحلبي 
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 :الهمشريد/ وليد محمود -48

نقل التكنولوجيا ، اإللتزامات المتبادلة والشروط التقيدية ،دراسة مقارنة ، دار الثقافة عقود 

 م 5009للنشر والتوزيع ، سنة 

 :د/ يوسف عبد العادي خليل االكيابي - 41

النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص ، دون دار لنشر عام 

 م .1878

 :  وراة والماجستيررسائل الدكت

 : د/ إبراهيم قادم-1

تبعية على المستوى الدولي الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس ال

 م .5005دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس عام   رسالة 

 : د/ تغريد عبد الحميد أبو المكارم -5

اإللتزام باإلعالم في عقود نقل التكنولوجيا ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، طبعة 

 م  5007

 :  د / راجي عبد العزيز -0

طبيعة المعرفة الفنية ولألساس القانوني لها ، مذكرة ماجيستر في الحقوق ، فرع الملكية  

 م  5005/ 5001الفكرية ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

 :  مد إقلوليد/ مح-4

 م  5000النظام القانوني لعقود نقل المعرفة الفنية ، رسالة ماجيستر، جامعة تيزي وزو ، عام 

  د/ نسيمة إينوجال-2

 م5001في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ،   شيرعقد الفران  
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 . د/ ياسر سامي القرني -6

دور عقود اإلمتياز التجاري في نقل المعرفة الفنية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ،  

 م . 5002جامعة القاهرة ، 

 .د / ياسر سيد الحديدي  -1

النظام القانوني لعقد اإلمتياز التجاري ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، عين شمس ، طبعة  

5009. 

 :والتشريعاتالقوانين 

 59المؤرخ في  28-72الجزائري: الصادر بموجب لألمر رقم القانون التجاري  -1

 .5002فبراير  07مؤرخ في  05-02المعدل والمتمم بالقانون رقم  1872سبتمبر 

سبتمبر  59المؤرخ في  29-72الصادر بموجب األمر  الجزائري:القانون المدني  -5

 .5007مايو  13 المؤرخ في 02-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  1872

 الجزائري.قانون الملكية الفكري  -3

 الجزائري.قانون العمل  -1

معدل ومتمم  1883أفريل سنة  52مؤرخ في  83/8قانون التحكيم الجزائري رقم  -2

 1889يونيو  9المتضمن قانون اإلجراءات المدنية المؤرخ في   99/121مر لأل

فبراير 52المؤرخ في  09/08 التعديل الجديد لقانون التحكيم الجزائري ، قانون رقم -9

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائرية ، الباب الخامس ل، المتضمن  5009

 .(5009-01-53مؤرخة في  51في الصلح والتحكيم ) جريدة رسمية 

 .1888لسنة  17القانون التجاري المصري رقم  -7

  فاقيات:تاإل

و المعدلة  1993مارس  50المبرمة في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  -

، ال 1811يوليو  5، واشنطن في 1800أكتوبر  31ديسمبر في  11ببروكسل في 

أكتوبر  31و لشبونة في  1831يونيو  5و لندن في  1852نوفمبر 09هاي في 

 (1/5/1872المؤرخ في  10، )ج.ر العدد 1897يوليو 11و استكهولم في  1829
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 ملخص الرسالة :

يعتبر عقد الترخيص الصناعي األداة الرئيسية للنقل الدولي للتكنولوجيا، إذ يرجع هذا العقد في 

أصل وجوده إلى البيئة التجارية ، فهو عقد مبتكر ابتدعته حاجات التجارة، ويتضمن أساسا نقل 

المعرفة الفنية من مالك الترخيص إلى المرخص له غير أن الترخيص قد يشمل باإلضافة إلى 

صناعي أو عالمة تجارية إلى المعرفة الفنية نقل الحق في استغالل براءة اختراع أو تصميم 

من حقوق جموعة المرخص له، فإذا كانت التكنولوجيا محل العقد تشمل في أحد عناصرها على م

ن عقد الترخيص إالملكية الفكرية، وجب أن يتضمن العقد أحكاما خاصة تنظم استغاللها، ومن ثمة ف

تسري  إذ،ي يتضمن نقل تكنولوجيا محمية عن طريق حقوق الملكية الفكرية يعتبر عقدا مركبا الذ

عقود نقل التكنولوجيا من جانب، كما يخضع للقواعد وأحكام عقود نقل  وأحكامعليه قواعد 

، كما يخضع للقواعد واألحكام المتعلقة باستغالل حقوق الملكية الفكرية من  التكنولوجيا من جانب

عقد يتيح بموجبه مالك الترخيص « نب آخر. ومنه يمكن تعريف عقد الترخيص الصناعي بأنه :جا

دة معينة وفقا للمرخص له استغالل المعرفة الفنية و ما يشمله من حقوق الملكية الفكرية خالل م

لشروط و قيود معينة مقابل مبلغ دوري، ويظل مالك الترخيص خالل مدة العقد محتفظا بملكية 

 غيرها من حقوق الملكية الفكرية . واءة أو العالمة، أالبر

ن عقد الترخيص الصناعي يتيح لمشروعات الدول النامية استغالل حقوق الملكية إوعليه ف

الصناعية و المعرفة التي تسيطر عليها الدول المتقدمة و الشركات متعددة القوميات، فتستفيد من 

 التنمية.التكنولوجيا المتقدمة في عملية 

و قد تزايدت أهمية هذه العقود مع ازدياد االختراعات و االبتكارات الحديثة و إنشاء الصناعات 

بصفة أصلية على استغالل براءات االختراع و العالمات التجارية و المعرفة الفنية عن التي تعتمد 

 طريق الحصول على تراخيص مقابل دفع اإلتاوة التي يحددها العقد.

تكون االبتكارات المشمولة بالحماية عن طريق براءات االختراع غير كافية الستخدامها  وغالبا ما

في العمليات اإلنتاجية، بحيث يقتضي مثل هذا االستخدام حصول الطرف المرخص له على 

االختراع و ال شك أن تلك المعارف العملية و النظرية التي  ءةالمعرفة الفنية السرية المكملة لبرا

يحيطها بالسرية هي جوهر عقد الترخيص الصناعي، و يطلق عليها ها مالك الترخيص و يحتفظ ب

   .  know-howالمعرفة الفنية 



 
 

و يختلف عقد الترخيص الصناعي عن غيره من العقود التي ترد على حقوق الملكية الصناعية فهو 

في ذمة  ةوق الملكية الصناعيغير ناقل للملكية، إذ تبقى ملكية البراءة أو العالمة أو غير ذلك من حق

 مالك الترخيص. 

هب الفقه و يقتصر أثر الترخيص على أن يمنح المرخص له حقا شخصيا في االستعمال، ولذلك يذ

إلى اعتباره صورة خاصة من اإليجار ترد على حق من حقوق الملكية الصناعية و هذه الخصيصة 

البراءة أو عن هي التي تميز عقد الترخيص عن غيره من العقود التي ترد على الملكية مثل التنازل 

 العالمة، إذ يقع التنازل على الملكية و يعتبر بيعا إذ كان بعوض . 

 لعادة على التمييز بين ثالث أنواع من الترخيص و هي:  و قد جرت ا

في الحق في استغالل البراءة أو العالمة أو غير ذلك من حقوق اري و يقتصر ئثستالترخيص اإل 

الجغرافية التي يرسمها العقد، أما الملكية الفكرية على المرخص له دون سواه داخل الحدود 

لغير المرخص له داخل الحدود  اأن يمنح ترخيصا آخرالترخيص الوحيد فيمتنع مالك الترخيص 

اري و هذا النوع ال يمنع مالك ئثسترا الترخيص غير اإليالجغرافية التي يرسمها العقد، وأخ

الترخيص من منح تراخيص أخرى باستغالل ألي عدد يشاء من األشخاص، كما يكون من حقه 

 االستغالل بنفسه.

في استعمال  المرخص له شروط مجحفة تقيد حريته وكثيرا ما يفرض مالك الترخيص على

التكنولوجيا التي يتلقاها و يقبل هذا األخير باعتباره الطرف الضعيف في العقد هذه الشروط 

على بقاء  صلشدة حاجته لهذه التكنولوجيا، و من المعروف أن الدول المتقدمة تحرالمجحفة 

إال بشروط مقيدة تصف استعمالها بما يتفق فال تنقلها إلى الدول النامية  االتكنولوجيا تحت سيطرته

مع مصالحها السياسية و االقتصادية، و من أمثلة هذه الشروط التقييدية التي يحرص مالك 

الترخيص الصناعي، الشروط التي تلزم المرخص له بشراء الترخيص على وضعها في عقود 

أو أحد المشروعات التابعة له ص يرخمن  مالك الت لية و قطع الغياراآلالت و المعدات و المواد األو

تقيد حرية المرخص له في القيام بعمليات البحث و التطوير أو عمل تعديالت و تحسينات في محل ف

ووضع قيود كمية على حجم اإلنتاج أو مناطق التوزيع بقصد رفع األسعار و حرمان العقد، 

ة براءة االختراع التي يشملها عقد الترخيص، و إلزامه كذلك المرخص له من المنازعة في صح

أخرى مقابل االستمرار في استعمال حقوق الملكية الصناعية التي تشملها  اتبدفع مبالغ أو أ داء

 التكنولوجيا التي حصل عليها بعد انقضاء هذه الحقوق أو الحكم بالبطالن.



 
 

على إدراجها في عقود التراخيص تهدف إلى حرص التي يو الجدير بالذكر أن الشروط التقييدية 

إحكام  سيطرة مالك الترخيص على مشروع المرخص له و حرمانه من دخول حلبة المنافسة في 

األسواق المحلية و العالمية، و لذلك فان التشريعات الحديثة المنظمة لنقل التكنولوجيا في الدول 

 الترخيص و غيرها من عقود نقل التكنولوجيا. النامية تحرم إدراج الشروط التقييدية في عقود

ومنه بالرغم من بعض السلبيات التي يتضمنها العقد إال أننا ال يمكن أن نتجاهل الدور الذي يلعبه 

كذلك في وجود األمم و نفوذها، هذا هذا النوع من العقود إلى جانب الدور الذي تلعبه التكنولوجيا 

المتقدمة برغبتها في الحصول على التكنولوجيا، و بذلك لبة الدول إلى مطااألمر أدى بالدول النامية 

و اإلقليمية و الوطنية المختصة التي سعت إلى تحليل و تفعيل ذلك  نجد العديد من الجهات الدولية

 حيث زخرت الساحة الدولية بعدد هائل من المعاهدات و القرارات الخاصة بنقل التكنولوجيا الدور  

ير إلى االلتزامات التي يولدها عقد الترخيص الصناعي في ذمة كل من ومن جهة أخرى نش

اإللتزامات  الطرفين، و االلتزامات المشتركة بينهما، حيث ينفرد مالك الترخيص بمجموعة من 

المستمر بالمساعدات، كما يلتزم مالك الترخيص بتزويد المرخص إمداده  هيالمرخص له واتجاه 

جوانب التقنية التكنولوجيا محل التعاقد، ويكون هذا االلتزام قبل توقيع له بمعلومات حول كافة 

كما يلتزم مالك الترخيص بنقل عناصر التكنولوجيا محل العقد  ،العقد، في شكل وثيقة معلوماتية

المادية منها والغير مادية، ويلتزم كذلك بالضمان، إذ يضمن مالك الترخيص عدم التعرض، من 

 ر، كما يضمن العيوب الخفية كذلك.قبله ومن قبل الغي

المنفعة وهو في حقيقة األمر مقدار المتفق عليه، أما التزامات المرخص له فتتمثل في دفع المقابل 

التي تعود عليه، وبما أن العقد يعتبر من عقود االعتبار الشخصي إذ تكون شخصية المرخص له 

لعقد لغيره، أو يمنح غيره ترخيصا من محل اعتبار، فان المرخص له يمتنع عليه التنازل عن ا

 الباطن و ذلك ما لم ينص العقد على تخويله التنازل عن العقد أو الترخيص من الباطن.

له خالل مدة دفع اإلتاوة باإلنتاج و المحافظة على جودته، و يلتزم كذلك بتسلم كما يلتزم المرخص 

 المنشأة الصناعية.

صة، بنقل هذه البراءة االختراع وجب أن يشمل العقد على أحكام خاأما إذا كان محل العقد براءة 

لمالك الترخيص الحق في  أن ، لذا يلتزم المرخص له بالتأكد مننقل حق المعرفةعن أحكام  ضالف

 .ءةالتصرف في البرا

كما توجد عدة التزامات مشتركة و متبادلة بين طرفي العقد، و قد يلتزم بها أحدهما أكثر من األخر 

بالتبصير بكل المتعلقة مثل االلتزام بالمحافظة على السرية، و من االلتزامات المتبادلة كذلك تلك 



 
 

العقد، كذلك يلتزم محل سينات التي يدخلها الطرفان على جوانب التقنية محل العقد و تبادل التح

الطرفان بتحمل التبعة أي األضرار التي تصيب الغير جراء استعمال التكنولوجيا، و التي تستوجب 

 الحكم بالتعويض.

كما يترتب عن تنفيذ العقد رسوم و ضرائب جمركية على األجهزة و اآلالت، ورسوم توثيق العقد، 

لتزام كالهما بدفع رسوم ااق بينهما في العقد على ونفقات تحويل العملة، لذا يلتزم طرفا العقد باالتف

 الضرائب المستحقة في بلده.

يفضلها األطراف على تناول التحكيم في هذا النوع من العقود باعتباره الوسيلة التي نو أخيرا 

عقد الترخيص الصناعي عقد ا دوليا فإنه تثور منازعات اللجوء إلى المحاكم النظامية، و باعتبار  

رافه يمكن أن تكون نتيجة إخالل أحد الطرفين بالتزاماته القانونية، و لما كان لقانون اإلرادة بين أط

فإن الواقع العملي يجعل إرادة المتعاقدين تتجه إلى إحالة شأنا كبيرا في مجال العقود الدولية، 

يقوم ، و وسيلة أو أسلوب لفض المنازعات ملزم ألطرافهفالتحكيم و منه محكمين منازعاتهم على 

على اختيار الخصوم بإرادتهم أفراد عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من 

أدت إلى اتجاه شبه عام لرفض فكرة اللجوء إلى القضاء و نزاع فهذه الوسيلة غذت شائعة على نحو 

اله من سلبيات إال أنه في األخير تم مكم الدولي ليرغم اختالف موقف الدول النامية حول التح

التحكيم في عقود الترخيص اللجوء إليه إذ لم تستطع الدول حماية نفسها منه فأصبحت تقبل 

 عتباره وسيلة فيها مساس واضح بسيادة الدولة.باالصناعي و لكن بشروط و تحفظ 

ئة التحكيم، إذ تعد هذه أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المطروح أمام هي

، إذ تتجه هيئة المسألة جد ضرورية تواجهها الهيئة أثناء اضطالعها بمهمة الفصل في النزاع

التحكيم أوال إلى البحث عن إرادة األطراف لتحديد هذا القانون فإذا لم تجده فإنها تبحث عنه في 

ا على موضوع النزاع هل هي القانون الدولي، و في هذا األخير تبحث عن القواعد التي ستطبقه

أو قواعد التنازع التي تختارها بنفسها، أم قواعد التنازع في قواعد تنازع في دولة مكان التحكيم 

قانون دولة أحد األطراف و بما أنه يمكن لألطراف االتفاق على تعيين القانون الذي يحكم موضوع 

ة و أصبح واجب التطبيق في الحاالت التي النزاع فقد أصبح قانون اإلرادة سائدا في العقود الدولي

           تفصل فيها هيئات التحكيم  
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         Le  contrat de licence industrielle , est l’outil principale pour le transfert 

international de la technologie, car sa création est liée à l’environnement et le 

besoin commerciale, au premier dégrée il contient le transfert de savoir faire du 

licencier vis avis le bénéficiaire , et le droit d’utilisé la brevet d’invention  , et le 

chéma industrielle et la marque commerciale, et s’il l’un d’éléments de la 

technologie contenait pour l’assuré des droits de propriété intellectuelles , le 

contrat devra contenir des décisions pour organisez cet exploitation , et de plus , 

le contrat est considère composer à  cause des articles du transfert  de la 

technologie d’une part , et il survit à des articles du l’ exploitation des droits de 

la propriété intellectuelle de l’ autre part. 

         D’après cela, on peut définir ce contrat : «  il permet d’exploiter le savoir 

faire et tous les droits de la propriété intellectuelle durant une période précise, 

celons des conditions, à l’échange d’un montant cercuique ,et durant cette 

période le licencier  garde la brevet  d’invention ,et la marque , et d’autres 

droits »  

 On conclue que ce contrat permet aux projets des pays sous développé 

d’exploiter le droit de propriété industrielle et les connaissances, dirigé par les 

pays développé, et que la technologie aide l’opération du développement. 

        L’importance des ces contrats est augmenter à  cause du niveau de la 

Nouvelle technologie, et aussi à l’aide des industries basé d’une façon original et 

l’exploitation de brevet d’invention et les marques commerciale, et le savoir 

faire ( know-how) , par obtenir des autorisations après avoir payé de frée précise 

par le contrat   

Les créations  protéger par les brevets d’invention sont insuffisant pour 

l’opération productive, car cette utilisation doit permet aux bénéficiaire de 
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contrat d avoir tout le savoir faire ou les connaissances secrète théorique et 

pratique gardé par le licencier. 

         Le contrat de licence industrielle est différent aux autre contrats de la 

propriété industrielle, car il ne Transfer pas la propriété générale, par ce que la 

propriété de  brevet d’invention et la marque et les autres droits de la propriété 

industrielle reste toujours réserver au licencier. 

         L’effet de licence est de permettre au bénéficiaire d’avoir le droit 

personnelle dans l’utilisation, et pour cela, il est considère par la doctrine un 

genre de loyer, est par cella il est caractérisé par apport aux autres contrats 

comme la cession de brevet d’invention, ou la cession de la marque. 

 On distingue trois types de licence. 

      Licence exclusive :   est de donner le droit d’exploiter le brevet d’invention 

et la marque, les autres droits intellectuelle, uniquement pour les bénéficiaire de 

contrat dans les frontières géographique indiques par le contrat. 

      Licence unique : dans ce type le licencier refuse de donné une autre 

autorisation pour autres dans les même frontière.       

      Licence Non exclusive : ce type permet au licencier  de donner d’autre 

licences a n’importe nombre de personne, comme il à le droit de l’exploitation. 

           Le licencier oblige le bénéficiaire de cet licence des conditions stricte qui 

limite  sa liberté d’utilisé la technologie recevez, car il n’a pas le chois parce que 

il est le partenaire Faible dans cette relation contractuelle, et d’après nos savoir, 

les payes développé exige la Commende de la technologie et les transferts aux 

autres payés  qu’avec des conditions strict dans l’utilisation est reliée a leur 

intérêts polyptique et économique et comme exemple sur ses conditions : 
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 Des conditions qui oblige le bénéficiaire de contrat, d’acheter les 

machines et l’Equipment et les matières nécessaire et les pièces de 

recharges uniquement du licencier de rechercher ou développé ou 

modifier dans le contrat et aussi de mettre des obstacles sur la contité des 

produits, et les zones de distribution dans le bute d’augmenter les prix  

 et l’oblige a payé les frées et fait ces devoirs  pour la continuation de 

l’exploitation des droits , avent la fin de la période , et sans oublier , les 

conditions motionné dans le contrat pour offrir le pouvoir au licencier, et 

d’écarter le bénéficiaire de toutes compétition sur les marchées local ou 

internationale, et pour cela les nouveaux législatives du transfert 

technologique des pays sous développé interdit toutes ses obligations, et 

malgré quelque négatif  mentionné   dans le contrat on ne peut pas 

ignorer le rôle de ce genre de contrat à coté du rôle de technologie dans le 

développement des pays, ce sujet a permis aux pays sous développé 

d’avoir l’envie d’obtenir la technologie, et on trouve beaucoup 

d’organismes international et nationale spécialisé pour analysé et  motivé 

cette situation qui donne la vie de beaucoup de convention pour le 

transfert technologique. Et d’autre par on doit  indiquer aux obligations 

crée par le contrat pour chaque’ un des partis, car le licencier est obligé de 

fournir tout les besoins, y compris les informations techniques de la 

technologie avant la signature de contrat. comme il doit assurer les défauts 

caché. 

 Le béni ficaire à aussi des devoirs, car il doit payer les échanges qui sont 

en réalité le taux du bénéfice, mais comme le contrat est de genre 

personnelle, il ne désistera pas pour un autre ou donné l’autorisation 

intérieurement s’il n’est pas mentionné dans le contrat et le bénéficiaire 
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doit produire avec la même qualité durant la période de payement, comme 

il doit gérer l’usine industrielle. 

 Mais si le contrat était à propos d’un brevet d’invention, il devait avoir 

des articles spéciaux pour son transfert, en plus des articles pour le 

transfert de savoir faire : 

 Pour ce la le bénéficiaire doit s’assuré a propos du licencier , dans l’usage 

de brevet d’invention , et il ya d’autre devoirs partager entre les deux , il 

se peut l’un deux être obligé plus que l’autre, comme garder le silence à 

propos de l’affaire, et l’enformer l’autre à propos des traits techniques et 

l’échange des modifications entrée dans le contrat, aussi ils doivent 

assumer les dégâts produite par l’usage de cette technologie qui produit le 

rembourssement.et comme résultat de l’application de ce contrat les taxes 

et les impôts sur les machines et les outilles , et les taxes du contrat 

notarié, et les frées de l’échange, et pour cela les deux parties de contrat 

sont obligé de s’émettre à l’accord dans le contrat de payé les frées des 

imports chaqu’un dans son pays. 

 A la fin on type ce genre de contrat  qu’il est préféré par les parties  

signateur de contrat , de y aller aux cours régulier , et comme ce contrat 

est international, il se pourrait avec des conflits entre les deux parties à 

cause de l’infidélité aux conditions de contrat , et comme la loi de la 

violenté joué un rôle principale dans le domaine des contrats 

internationaux car la réalité pratique dirigé la volonté des parties de 

contrat , dominer leur conflits ver les cours, et on conclue que la justice 

est un outille et une méthode pour régler les conflits, et donne le choix de 

choisir l adversaire de leur volonté comme des individués normaux pour 

achever leur conflits , et pour cela cette méthode et devenu très célèbre 
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d’une façon ou la solution de la justice est devenus indésirable , mais 

malgré les différent positions des pays sou développé à propos des 

négatifs de la justice internationale , il est considère comme la dernière 

solution pour leur protection, mais avec des conditions  

  et à propos de la loi qui doive être appliqué sur ce genre de conflit devant 

la cour ( tribunal arbitral) , cette affaire est très important , car la volonté 

des parties pour distinguer cette lois , et si l’ont trouve Pas ils doivent 

chercher dans la loi international dans ce dernier  ils cherchent les 

différents articles pour l appliquer sur les sujet ,est ce que  sont  des  

articles de  conflit dans les pays de jugement , ou des articles de conflit 

choisi par eux même , ou l’article de conflit dans la loi de pays de l’un des 

parties, et comme les parties pourrait s’accorder de choisir une loi pour 

résoudre se conflit la loi de la volonté est vulgarisé dans les contrats 

internationaux et aussi  sans application dans les différents cours.          


