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ح 

  ستغالل براءة االختراععقد الترخيص با

  إعداد 

  أحمد طارق البشتاوي

  إشراف

  مجد عبد الفتاح حسانأ .د

 الملخص

 بحثت هذه الدراسة في عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع باعتباره أحد الوسائل

استغاللها بطريقة و، إذ يساعد في الحصول على االختراعات في العصر الحالي لنقل التكنولوجيا

عملياً  تطبيق ذلك االختراعوب االختراع إلشهار سمعته عملية، فهو يوفر فرصة لصاحوقانونية 

يقدم لطالب الترخيص إمكانية والحصول على المقابل المادي لذلك االستغالل من ناحية، و

  .االستفادة من تطبيقها العملي من ناحية أخرىوالحصول على اختراعات مهمة 

 ،القانونية، ارتأى الباحث القيام بالبحث فيهواحية التنموية نظراً ألهمية هذا العقد من النو

ما  لم ينل من البحث ذاته الوقتفي نولوجيا إلى الدول النامية، ونقل التكل ه هامةكونه يعد صور

شاف كنهه المعرفية حوله، فكانت هذه الدراسة محاولة جادة الستكيكفى لسد الحاجة القانونية و

ذلك من ن التعاقد من خالله أو دراسته، وتقديم فكرة جلية لمن يروموجوانبه وآثاره لمحاولة و

تناول  :ثينإذ تم تقسيم الفصل األول إلى مبح :ونية تحليلية مكونة من فصلينخالل دراسة قان

من ثم البحث في تعريف قود نقل التكنولوجيا بشكل عام، والمبحث األول ماهيته بتوضيح فكرة ع

 النصوص القانونية التي عالجت ذلك، ثمراض اآلراء الفقهية وحيث تم استععقد الترخيص 

ك تم البحث في بعد ذلراض أنواعه المختلفة، وكذلك تم استعالتوصل إلى تعريف جامع للعقد، و

روط الشم الوقوف على مفهومها القانوني وحيث ت ،هي براءة االختراعمحل عقد الترخيص و

أيضاً تم البحث في خصائص براءة حسب القانون، و واجب توفرها فيهاالشكلية الالموضوعية و

  .االختراع

حيث تم توضيح  ،تناول المبحث الثاني نطاق عقد الترخيص باستغالل براءة االختراعو

بعد ذلك تم التمييز بينه ل براءة االختراع بشكل تفصيلي، وخصائص عقد الترخيص باستغال



ط 

 ،بين عقد التنازل عن البراءةإذ تم التمييز بينه و تشتبه به، بين غيره من المراكز القانونية التيو

مقارنته بعقد ، ذلك من خالل البحث في كل عقد والفرنشايزعقد و ،عقد االمتياز التجاريو

في نهاية هذا ، والتقارب بينهااح نقاط االختالف وإيضترخيص باستغالل براءة االختراع وال

ن خالل استعراض آراء الفقهاء وتحليلها، م ذلكتم البحث في طبيعته القانونية، والمبحث 

 قواعدإذ تسري عليه أحكام و ،خلصت الدراسة إلى أن عقد الترخيص ذو طبيعة خاصة مركبةو

  .األحكام المتعلقة بالملكية الفكرية من جهة أخرىعقود نقل التكنولوجيا من جهة، و

ل براءة االختراع لثاني فقد تم البحث في تكوين عقد الترخيص باستغالأما في الفصل ا

إعداد عقد الترخيص باستغالل براءة  تناول المبحث األول :تم تقسيمه إلى مبحثين، ووآثاره

الضمانات أهميتها و تبيانالمفاوضات التي تسبق التعاقد، و ، إذ تم التطرق إلى مرحلةاالختراع

األثر القانوني  تم الكشف عنمن ثم رحلة عادةً للحفاظ على السرية، والتي تحاط بها تلك الم

خاصة  ،ما قد تثيره من إشكالياتها األطراف أثناء تلك المرحلة، ولالتفاقيات المبدئية التي يعقد

الثاني ليعالج موضوع اإلبرام النهائي لعقد  ء المطلبجاون معظمها يشكل مجرد وعد بالتعاقد، أو

المختلفة  بنودهو العقد وطالبحث في كيفية صياغة شرالترخيص باستغالل براءة االختراع، إذ تم 

بعد ذلك تم شرح الشروط بطريقة تحافظ على حقوق األطراف واقتراح الصيغ المثالية لها، و

التقييدية التي عادةً ما تفرض في عقد الترخيص، حيث تعد من أهم مشاكل هذا العقد فكان البحث 

يد تطلعات المرخص له يفي ماهيتها ومشروعيتها، واستعراض أهم تلك الشروط التي تستخدم لتق

  .استخدامهو االختراع محل العقدفي تطوير 

زوال الرابطة ترخيص باستغالل براءة االختراع وآثار عقد ال :تناول المبحث الثانيو

األول البحث في التزامات طرفي العقد  تم في المطلب :ذلك من خالل مطلبينوالعقدية، 

لتزامات األطراف من خالل االستعانة حيث وضحت الدراسة ا) ص لهص والمرخَّالمرخِّ(

اآلراء الفقهية حولها في محاولة لوضع صورة نية التي عالجت تلك االلتزامات وبالنصوص القانو

فقد تناول األسباب التي  :الثاني أما المطلبوأهميتها للطرفين، لك االلتزامات وواضحة لطبيعة ت

مدته أو بالفسخ أو  تراع، سواء بانتهاءتؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستغالل براءة االخ

  .االنقضاءح اآلثار القانونية المترتبة على تم كذلك توضيباالنفساخ، و
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  مقدمة

يشهد العالم في هذا العصر كماً هائالَ من الثورات المعلوماتية والتكنولوجية التي أدت 

ارات نشهد يوميا ظهور إلى تحسين حياة األفراد، وبفضل الحماية المقررة لالختراعات واالبتك

مئات االختراعات التي أصبحت سمة هذا العصر، حيث ساعد التطور العلمي والتكنولوجي 

العديد من األشخاص على االختراع واالبتكار، وبات من الضروري أن تبادر الدول والشركات 

مواكبة لاولكي تكون قادرة على  تطور المتسارع لكي يكون لها مكان،إلى اللحاق بركب هذا ال

والتعامل مع هذه التطورات، وبالنسبة للدول النامية فإنها األكثر حاجة للحاق بهذا التطور لسد 

لف ها وقدراتها في مختأنظمتر يالفجوات المعلوماتية والتقنية بينها وبين الدول المتقدمة، ولتطو

  .المجاالت وخاصة الصناعية منها

لمعلوماتي ؤهلها للمنافسة في المجال اموقع ين الدول النامية ليست في نظراً ألو

على دراية بما يحدث حولها  - على األقل–والصناعي فإن أنجع الوسائل التي تؤمن لها أن تكون 

ا التكنولوجيا هو الترخيص باستغالل براءات االختراع، حيث تضمن هذه الدول أن تصل إليه

عن طريق الترخيص باستغالل ها تراعات واالستفادة منها وتطويرخر االخاستخدام آالحديثة و

ويعد  ،حديثة النشأةبراءات االختراع هو من العقود  براءات االختراع، فعقد الترخيص باستغالل

نظرا لكونه الوسيلة الفعالة لنقل التكنولوجيا على  ،من أهم العقود التجارية في الوقت الحاضر

لرغم من أهمية وخصوصية هذا ، وعلى ا1وتطويرها على المستوى الوطني ،المستوى العالمي

هذا العقد أهمية معظم الدول النامية  لم تولِو، العقد إال انه ال يزال في عداد العقود غير المسماة

نه من الضروري أ ، حيث2بتنظيم تشريعي خاص في معظم هذه البلدان خاصة حيث لم يحظَ

مصدري التكنولوجيا  ذلك أن معظمم هذا العقد بتنظيم تشريعي واضح، بمكان أن يتم تنظي

                                                 
الـدار العلميـة للنشـر ودار الثقافـة      :عمـان  .1: ط ،عقد الترخيص دراسة مقارنـة : الجبوري، عالء عزيز حميد 1

  .17ص. 2003.للنشر
  ، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية نشرت علـى  ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: حسام الدين الصغير، 2

  : ، أخـر زيـارة للموقـع بتـاريخ    http://www.aspip.org/data/d3936785069kmnt_01[1].2005.pdf الموقع 

  .مساًء 8:40الساعة  28/11/2008 
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قاسية على  اًيضعون شروطو ،التطورووبراءات االختراع يستغلون حاجة الدول النامية للمعرفة 

  .ه االختراععدم تطويرو ،ه متلقياولوجيا لضمان إبقائمتلقي التكن

  أهمية البحث

، ومحاولة هذا العقد لما فيه من أهميةفي البحث في مضمون  هذه الدراسة تكمن أهمية

 ، وإيجاد التوازن المفقود بين حاجة متلقي التكنولوجيامحلهو م ماهيته وخصائصهفه

اللتزامات التي محاولة تحليل او ،ء الضوء على أنواعه المتعددة، وإلقااالختراعات ومصدريهاو

ه حاالت انتهائوعيتها وعدالتها، والبحث في مشرص له، وص والمرخَّالمرخِّ: يلقيها على طرفية

ز القانونية التي نشأت بموجبه، والقانون الواجب مصير المراكعلى االنتهاء، ووما يترتب 

  :كذلك تظهر أهمية هذا البحث أيضا في ما يليالتطبيق، و

إن دراسة عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع تعد ضرورة حيوية، ذلك لما لهذا  .1

 .العقد من آثار ايجابية على اقتصاديات الدول النامية

النمو  الذي يلعبه هذا العقد في تحريك المسؤولين على أهمية الدوروالمعنيين إطالع  .2

 .، خصوصا في ظل األوضاع االقتصادية السائدة في فلسطينزيادتهو االقتصادي

تنبيه المشرع الفلسطيني بضرورة تنظيم هذا العقد بتنظيم قانوني على النحو الذي يراعي  .3

 .مٍحاجة االقتصاد الفلسطيني كاقتصاد نا

إفادة الباحثين من هذا البحث من خالل المعلومات المقدمة عن عقد الترخيص باستغالل  .4

 .براءة االختراع

نحن في خضم عملية و ،كل ذلك مع مراعاة خصوصية الوضع التشريعي في فلسطين

كون فلسطين من و ،هذا العقد من جهةخاص ب عدم وجود تنظيم قانونيوتحديث النظام القانوني، 

   .المتلقية للتكنولوجيا من جهة أخرىوالنامية الدول 
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  منهجية البحث

وذلك من خالل تحليل ودراسة النصوص  سأتبع المنهج الوصفي التحليلي المقارن،

 التي تناولت ،حماية الملكية الصناعةقانون التجارة و مشروعي قانونب االستعانة وكذلك ،القانونية

ومقارنتها مع النصوص القانونية المقارنة في فلسطين،  عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع

لمحاولة  ، وكذلك المراجع العلمية التي بحثت في عقد الترخيص،العقدهذا التي عالجت 

   .استخالص القواعد واألحكام التي تنطبق عليه

  بحثمحددات ال

راع البحث في عقد الترخيص كوسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا محله براءة اختسيتم 

معينة مستوفية الشروط الموضوعية و الشكلية، و سيتركز البحث على عقد الترخيص االتفاقي 

الذي يعقد بين مرخص ومرخص له، دون التطرق للترخيص اإلجباري والذي يعطي بقرار 

إداري بناًء على وجود أسباب معينة حددها القانون، وذلك ألهمية التراخيص االختيارية وكثرة 

  . انتشارها

  مشكلة البحث

هي  ،من أهم المشاكل التي تواجه عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع في فلسطين

االلتزامات التي يوجبها على وآثاره من حيث الحقوق وعدم وجود تنظيم قانوني يحدد طبيعته 

 1953لسنة  22الرسوم األردني رقم وطرفيه، حيث اقتصر قانون امتيازات االختراعات 

لم يتطرق إلى وفي مادة واحدة،  ة على ذكر الترخيص اإلجباري فقطي الضفة الغربيالساري ف

قد تناول مشروع قانون التجارة الفلسطيني أحكام نقل و، بصورة تفصيليةالتراخيص االختيارية 

التكنولوجيا في الفصل الثاني منه تحت اسم نقل المعرفة الحديثة بشيء من التفصيل مركزا على 

جدير بالذكر أن التراخيص ونقل المعرفة الحديثة على طرفية، التي يرتبها عقد االلتزامات 

االختيارية هي أكثر انتشارا من التراخيص اإلجبارية، مما يؤدي إلى إهدار الحقوق السيما 

التي هي أولى بالرعاية على اعتبار أن فلسطين من الدول المتلقية للمعرفة و ،ص لهحقوق المرخَّ

   .القانوني متماشيا مع طبيعة اقتصادها يجب أن يكون نظامها التيوفنية، ال
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الشروط و موازنة مصالح طرفيه، :كذلك فإن من أهم المشاكل التي تواجه هذا العقد هي

من التساؤالت والماسة الستغالل البراءة، ص له حاجة المرخَّو ،صالمجحفة التي يضعها المرخِّ

  .لترخيص باستغالل براءة االختراعاالمهمة حول هذا العقد ما هو محل عقد 

لكل ما سبق ارتأيت أن أقوم بالبحث في عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع من 

  .هانتهائووأركانه وخصائصه  حيث تحديد مفهومه

  أهداف البحث

  : تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى توضيح ما يلي

وبيان  الل تعريفهاءة االختراع، من ختبيان المفهوم القانوني لعقد الترخيص باستغالل بر .1

أهميته، وتحديد الطبيعة القانونية له من خالل تمييزه عن العقود المشابهة، وتحديد اآلثار 

 .المترتبة على طرفية

 .توضيح األنواع المختلفة لعقد الترخيص باستغالل براءة االختراع .2

  .اءة االختراعتواجه عقد الترخيص باستغالل بر تبيان أهم اإلشكاليات التي .3

  الصعوبات التي تواجه البحث

  : يواجه هذا البحث عدداً من الصعوبات أهمها

 الباحثين تصدوا للبحث في هذا العقد، وعليهذلك أن القليل من الفقهاء و: اجعندرة المر .1

 . فقد قلَّ عدد المراجع التي تناولته باللغة العربية

ة االختراع من العقود غير المسماة يعتبر الترخيص باستغالل براء: حداثة الموضوع .2

 .الحديثة نسبيا، مترتبا على ذلك محدودية التعامل به

  .في الدول المجاورة عدم وجود تنظيم قانوني مستقل لهذا العقد في فلسطين، وقلته .3
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  الدراسات السابقة حول الموضوع

 –علم أما ك –إن الدراسات التي تناولت عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع قليلة 

تناول  1)عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية(للدكتور ماجد عمار بعنوان منها دراسة 

ط التحكيم في عقد فيها مفهوم عقد الترخيص وأهميته للدول النامية، وكذلك آثاره، وشر

دراسة  –عقد الترخيص (لألستاذ عالء عزيز حميد الجبوري بعنوان  ك دراسةوهنا .الترخيص

تناول فيها عقد الترخيص من حيث تعريفه وأنواعه والمفاوضات التي تسبق إبرامه  2)- مقارنة

وهنالك دراسة لهذا العقد تناولتها الدكتورة ريم سعود  .القانون المطبق عليه في العراقو

التنظيم القانوني للتراخيص  –براءات االختراع في الصناعات الدوائية (السماوي بعنوان 

حيث اقتصرت دراستها على التراخيص االتفاقية  3)في ضوء منظمة التجارة العالمية االتفاقية

تناولت فيها اثر انضمام األردن لمنظمة التجارة الدولية على الصناعات الدوائية والتنظيم و

ك دراسة منشورة على شبكة االنترنت هناو. راخيص االتفاقية في مجال األدويةالقانوني للت

تناول فيها  4)ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا(لدين الصغير بعنوان للدكتور حسام ا

تنشأ عن عقد  التيالحقوق وااللتزامات و ،نقل التكنولوجيا فيالتعريف بعقود الترخيص وأھميتھا 

  .صعقود الترخي في ةالشروط التقييدي، والترخيص

الجوانب (بعنوان  ك بحث منشور على شبكة االنترنت للدكتور طارق حموريوهنا

بعض الجوانب للتراخيص في حقوق استعرض فيه  5)القانونية للترخيص وفقا للقانون األردني
                                                 

  .1987دار النهضة العربية، : القاهرة. عقد الترخيص الصناعي و أهميته للدول النامية: عمار، ماجد 1
   لنشـر، ل الدار العلمية للنشـر ودار الثقافـة   :عمان .1: ط ،عقد الترخيص دراسة مقارنة: الجبوري، عالء عزيز حميد 2

 2003. 
براءات االختراع في الصناعات الدوائية التنظيم القانوني للتراخيص االتفاقية في ضـوء منظمـة   : ريم سعود سماوي، 3

  .2008 دار الثقافة للنشر والتوزيع،: عمان ،1: ، طالتجارة العالمية
  على  ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية، نشرت ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،: حسام الدين الصغير، 4

  : خـر زيـارة للموقـع بتـاريخ    آ، http://www.aspip.org/data/d3936785069kmnt_01[1].2005.pdf الموقع 

  .مساًء 8:40الساعة  28/11/2008 
 الفكريـة،  ندوة الويبو الوطنية عن الملكيـة لقانون األردنـي،  الجوانب القانونية لقعد الترخيص وفقا ل: حموري، طارق 5

   :نشرت على الموقع
www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_14.do 

  .مساَء 9:00، الساعة 2008\11\28:زيارة للموقع بتاريخخر آ
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تراخيص في ظل التشريعات بعض المشاكل التي تثيرها عقود ال، والملكية الفكرية بوجه عام

ي باستغالل التفاقترخيص اال(بعنوان  وهنالك أيضاً بحث للدكتور ماجد احمد المراشدة .األردنية

يوجد و .آثارهوباستغالل براءة االختراع التفاقي تناول فيها مفهوم الترخيص ا 1)براءة االختراع

تراخيص استغالل (بحث للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل منشور على شبكة االنترنت بعنوان 

وني للتراخيص من تناول فيها التنظيم القان 2)براءات االختراع ونقل التكنولوجيا للدول النامية

  .حيث القواعد والموجهات التي يجب مراعاتها عند صياغة هذا العقد

ك بعض الكتب التي تناولت الترخيص باستغالل براءة االختراع في صفحات قليلة هناو

براءات االختراع ما بين التشريعين األردني والمصري، للمحامي رأفت صالح احمد أبو  :منها

وكتاب للدكتور  .4)حقوق الملكية الصناعية(حمد الخولي بعنوان أاذ سائد وكتاب لألست .3الهيجاء

عقود نقل التكنولوجيا دراسة في إطار القانون الدولي الخاص (صالح الدين جمال الدين بعنوان 

عقود نقل (وكتاب للدكتور السيد مصطفى احمد أبو الخير بعنوان  .5)والقانون التجاري الدولي

  . 7)الملكية الصناعية(اب للدكتورة سميحة القليوبي بعنوان ، وكت6)التكنولوجيا

                                                 
  الترخيص أالتفاقي باستغالل براءة االختراع، بحث منشور على موقع مجلة الجندو مجلـة علـوم   :المراشدة، ماجد احمد 1

  . مساء 10الساعة  29/11/2008ريخ خر زيارة للموقع بتاآ، http://www.ulum.nl/b76.htm. إنسانية 
  : بحث منشـور علـى الموقـع    تراخيص براءات االختراع ونقل التكنولوجيا للدول النامية،: أبو الليل، إبراهيم دسوقي 2

 www.arabschool.org.sy/Files/Wipo/PatentsDeveloppingCountries.doc ،خر زيـارة للموقـع بتـاريخ    آ  

  .مساًء 9:30، الساعة 1/12/2008 
 ،1ط ،براءات االختراع ما بين التشريعين األردني والمصـري واالتفاقيـات الدوليـة   : حمدأبو الهيجاء، رأفت صالح أ 3

  .2005ي للنشر والتوزيع، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع و جدارا للكتاب العالم: عمان
  دار مجدالوي للنشر : ، عمان1، طجراءات تسجيلهاإحقوق الملكية الصناعية مفهومها،خصائصها،: الخولي، سائد احمد 4

   .2004والتوزيع،  
  ، طار القانون الدولي الخاص والقانون التجـاري الـدولي  إنقل التكنولوجيا دراسة في عقود : صالح الدين جمال الدين، 5

 2004دار الفكر الجامعي، : بدون طبعة، االسكندرية 
 .2007إيتراك للنشر والتوزيع، : ، القاهرة1، طعقود نقل التكنولوجيا: حمدأبو الخير، السيد مصطفى أ 6
  .1971دار النهضة العربية،  :، القاهرة1، طالملكية الصناعية: القليوبي، سميحة 7



 7

  

  

  

  األولالفصل 

  باستغالل  الترخيصعقد  خصوصية

  براءة االختراع

  

  عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع مفهوم: المبحث األول

 باستغالل براءة االختراع نطاق عقد الترخيص: لمبحث الثانيا

 



 8

  األول الفصل

  رخيص باستغالل براءة االختراعتحديد عقد الت

  تمهيد وتقسيم

في  المهمة أدوات نقل التكنولوجيا ل براءة االختراع منيعد عقد الترخيص باستغال

بالذات و ،الحصول على التكنولوجياهذا العقد أهمية كبرى لمن يرغب في  يمثلوالعصر الحالي، 

هو واالستفادة منها، وا جديدة الدول النامية، حيث تستطيع من خالله الوصول إلى تكنولوجي

ص إذ يقوم بترخيص نقل حائز التكنولوجيا ويسمى المرخِّ :األول ،رابطة بين شخصين

شروط معينه يتم ووفق آليات  ذلكو ص له،الذي يسمى المرخَّو ،التكنولوجيا إلى الشخص الثاني

  . االتفاق عليها عادةً في المفاوضات التي تسبق العقد

زه عن غيره من العقود األخرى الناقلة يص بعدة خصائص تمييتميز عقد الترخو

عدة أنواع تختلف بعضها عن  كما أن عقد الترخيص لهتجعل منه عقدا مميزا، ولتكنولوجيا، ل

شروط ال ب على براءة اختراع تتوفر فيهافيما يتعلق بمحل عقد الترخيص فإنه ينصوبعض، 

   .محددة في القانونالشكلية الوموضوعية ال

  :أسيساً على ما تقدم سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينتو

  .مفهوم عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المبحث األول

 .نطاق عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المبحث الثاني



 9

  األولالمبحث 

  عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع مفهوم

طرف آخر وائز للتكنولوجيا ح بين تعاقديةوم عقد الترخيص إلى عالقة ينصرف مفه

يتم ذلك بناًء على شروط يتم االتفاق عليها مسبقاً، فعقد الترخيص والحصول عليها، يرغب في 

ص له من الحصول على حق إذ يتمكن من خالله المرخَّيعد من العقود الناقلة للتكنولوجيا، 

بالمقابل وبمقابل مادي يتم االتفاق عليه، و ص لمدة معينة،استغالل التكنولوجيا المملوكة للمرخٍّ

ص له لقاء السماح له باستغالل التكنولوجيا محل ص على مقابل مادي من المرخَّيحصل المرخِّ

غير اإلستئثاري، و ،الوحيدو ،)الحصري(اإلستئثاري : هنالك ثالثة أنواع لعقد الترخيصوالعقد، 

يتجسد محل عقد و الغير،وتعاقدين خيص بين المتم التفرقة بينها بناًء على معيار حصرية الترتو

كلية حسب القانون الذي الشوالترخيص في براءة اختراع معينة مستوفية الشروط الموضوعية 

  . يحكمها

لتحديد مفهوم عقد الترخيص سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول المطلب و

محل  كنولوجيا، ويتناول المطلب الثانيتالتعريف بعقد الترخيص كوسيلة من وسائل نقل ال :األول

 . عقد الترخيص

   :التكنولوجياالتعريف بعقد الترخيص كوسيلة من وسائل نقل : المطلب األول

تتنوع هذه العقود الناقلة ومتلقيها، ويتم نقل التكنولوجيا من خالل أبرام عقود بين حائزها 

احد صور هذه  يعتبر عقد الترخيصوها، للتكنولوجيا بناًء على طبيعة التكنولوجيا المراد نقل

اً غير مسماة، إذ أنها تعتبر عقود نقل التكنولوجيا عقودو، ه نقل التكنولوجياإذ يتم بموجب ،العقود

تقوم  تشريعات، إال أن الدور المهم الذيلدى معظم ال بتنظيم قانوني كاٍف لم تحظَوظهرت حديثاً 

  . توجيه الفكر القانوني للبحث فيهاو ،انوني خاص بهابه تلك العقود يجعل لزاماً إفراد تنظيم ق

كذلك و ،بعقود نقل التكنولوجيا التعريفومفهوم التكنولوجيا  البحث فيسيتم ف ،عليهو

 : ذلك من خالل األفرع التاليةوالتعريف بعقد الترخيص كصورة مميزة لعقود نقل التكنولوجيا، 
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  تعريف عقد نقل التكنولوجيا : الفرع األول

الغموض يكتنف هذا  مازالو ،ر مصطلح التكنولوجيا في سبعينيات القرن العشرينظه

ن المنظمات التي تعنى ، بل إ، فلم يستقر الفقهاء على تعريف موحد للتكنولوجياالمصطلح

على تعريف موحد، فقد اختلفت تعاريف  - أيضاً –الملكية الفكرية لم تتفق وبالتجارة الدولية 

أيضا بحسب الزاوية التي و ،حسب طبيعة الدراسة التي تتعرض للتكنولوجياتعددت بوالتكنولوجيا 

 ،القانونيفتارة تم تغليب الجانب االقتصادي على الجانب  ،1ينظر منها من يتصدى لدراستها

   .تارة أخرى العكسو

المبادئ ومجموعه نظامية من الحقائق  :تكنولوجيا حسب المدلول اللغوي تعني كلمة

قد تتضمن هذه المجموعة مبادئ التعليم الفعال وامالً من أجل غرض علمي، منظمة تنظيما ش

  .2الجيد

 (Logos)وبمعنى الفن أو األصالة  (Tech)هي كلمة التينية تتكون من مقطعين و

 . 3الصناعةوالعلم، فتعني علم الفنون وبمعنى الدراسة 

هي وسيلة لتحويل وم، في المعنى االصطالحي فإن التكنولوجيا هي التطبيق العملي للعلو

تعرف التكنولوجيا فمن الناحية القانونية و، 4إنتاجية أكبرواختراعات بكلفة أقل  إلىالنظريات 

غير مشمول بحماية قانونية خاصة، حيث اصطلح ومال معنوي منقول له قيمة اقتصادية  :بأنها

 .5على تسميته حق المعرفة

  

                                                 
 .11.ص. 2007.ايتراك للنشر والتوزيع: القاهرة. 1.ط. تكنولوجياعقود نقل ال: أبو الخير، السيد مصطفى 1
 .1007.ص. 2003.مكتبة لبنان ناشرون: لبنان. 1.ط. المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية: نجار، فريد 2
  عقود نقل التكنولوجيا دراسة في إطـار القـانون الـدولي الخـاص والقـانون التجـاري       : جمال الدين، صالح الدين 3

 .35.ص. 2004. دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية.وليالد 
 .12. ص. مرجع سابق: أبو الخير، السيد مصطفى 4
  براءات االختراع في الصناعات الدوائية التنظيم القانوني للتراخيص االتفاقية في ضـوء منظمـة   : سماوي، ريم سعود 5

 .198.ص.2008.دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.1.ط.التجارة العالمية 
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مجموعة  :التكنولوجيا بأنها 1(WIPO)منظمة الويبو المكتب العالمي لعرف يو

  .2المعلومات المنظمة التي تمكن إنتاج البضائع والخدمات

يقصد وتقسم التكنولوجيا من حيث سريتها إلى تكنولوجيا خاصة وتكنولوجيا عامه، 

ترتب ، حيث ال تبالتكنولوجيا العامة التكنولوجيا التي يجوز تناقلها وإذاعتها بدون ضوابط أو قيود

مثال ذلك الكتيبات التي ترافق بعض السلع و ،ة على ذلك، فهي تكون متاحة للجميعمسؤولي ةأي

فهي تلك التكنولوجيا  :أما التكنولوجيا الخاصةوتلك التكنولوجيا التي توجد في الكتب العامة، و

تنتقل بناء على والتي تكون ذات قيمة حيث ال يقوم من يملكها بإعالنها بشكل مجاني بل بمقابل، 

على من تنتقل إليه عدم إفشائها حيث يترتب على إفشائها بدون موافقة مالكها و ،ضوابطوشروط 

  .3مسؤولية 

المعارف الحديثة إلى من ونقل التطورات  أما عقود نقل التكنولوجيا فتنصب فكرتها على

خر اإلبداعات التي قد اإللمام بآومكنه من مواكبة العصر يتطلع إلى الحصول عليها، بحيث ت

لعل هذه الفكرة هي التي شكلت حافزا و ،ل أداة للتخلص من العديد من المشاكل االقتصاديةتشك

على التكنولوجيا التي ستساعدها في  لمحاولة الحصول من الدول المتقدمة لدى الدول النامية

إلى بلورة مفهوم عقود نقل التكنولوجيا، فكان من قد أدى هذا وول لمشاكلها االقتصادية، إيجاد حل

، الضروري إيجاد الوسائل التي تضمن نقل المعرفة بصورة قانونية إلى الدول التي تحتاجها

المحافظة على وحقوق الدول التي تصدر هذه التكنولوجيا من حيث الثمن  نفسه تكفل في الوقتو

  .4السرية، فكان العقد أحد أهم هذه الوسائل

                                                 
  World Intellectual Property Organizationكلمة ويبو اختصار السم منظمة الملكية الفكرية العالمية  1

2 “Technology is a systematic and organized set of information that enables the production of 
goods and services”, The international bureau of WIPO, Effective protection and 
enforceability of industrial property rights as an incentive for transfer of technology, Paper 
presented at WIPO national seminar on licensing and transfer of technology, Dammam\KSA, 

March 20 and 21, 2001, available at:  
http://www.wipo.int/mdocsarchives/wipo_lic_dmm_01/wipo_lic_dmm_01_9_e.pdf, accessed 

on 12/3/2000, 8:30 PM. 
  .194.ص. مرجع سابق: سماوي، ريم سعود 3
 .29.ص 2003. دار وائل للنشر والتوزيع. عمان.1.ط.نية لعقود نقل التكنولوجيااآلثار القانو: المولى، نداء كاظم 4
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ظم القانونية لنقل التكنولوجيا، قد جرت محاوالت عديدة على المستوى الدولي لوضع النو

عندما قررت الجمعية العامة إحالة  1975عام الالمتحدة في  األممولعل أهمها ما قامت به 

قد قام هذا و، (UNCTAD)لتجارة والتنمية األمم المتحدة ل موضوع نقل التكنولوجيا إلى مؤتمر

كن لم يتم إلى اليوم إقراره على لو، 1تقنين موحد لسلوك نقل التكنولوجيا مشروع المؤتمر بإعداد

أهمها مدى إلزاميته؛ حيث  ،الناميةوذلك لوجود خالفات بين الدول المتقدمة  ،المستوى الدولي

بينما ترى الدول المتقدمة ان يكون مجرد قواعد إرشادية  ،ترى الدول النامية بوجوب كونه ملزما

أن الدول النامية ترى أن التكنولوجيا  - أيضاً بها أو عدم ذلك، ومما أثار الخالفات األخذيمكن 

يمكن الحصول عليها مقابل نظير عادل، بينما وليس حكراً ألحد ويجب ان تكون ملكاً للجميع 

يجوز الترخيص بها وترى الدول المتقدمة أن التكنولوجيا هي حق من حقوق الملكية الفكرية 

  .2بشروط تعاقدية تكفل حقوقها 

 عقد نقل المعرفة الحديثةمنه  )79(ي المادة ف الفلسطيني مشروع قانون التجارةيعرف 

 ق يتعهد بمقتضاه المورد بأن ينقل بمقابل معلومات متطورةاتفا عقد نقل المعرفة الحديثة: (نهبأ

سلعة معينة أو تطويرها أو تركيب أو في طريقة فنية خاصة إلنتاج  الستخدامها ،مستوردالإلى 

مجرد بيع أو شراء أو  مات، وال يعتبر نقالً للمعرفة الحديثةم خدتشغيل آالت أو أجهزة أو لتقدي

تأجير أو استئجار السلع، وال بيع العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها 

ارتباطا ال يقبل  أو كان مرتبطاً به عقد نقل المعرفة الحديثةإال إذا ورد ذلك كجزء من 

" التكنولوجيا"من  بدالً" المعرفة الحديثة"المشرع الفلسطيني استخدم تعبير يالحظ أن و، 3)التجزئة

ذلك لمنع وعلى المعرفة الحديثة، الواردة بغية توسيع نطاق تطبيق هذا العقد على كل العقود 

 .4األطراف من التهرب من تطبيق أحكامه

                                                 
  Uniform Code Of Conduct for the Transfer of Technology:يسمى هذا التقنين باالنجليزية 1
فـي قـانون    اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وأحكام نقل التكنولوجيـا : محمدين، جالل وفاء 2

 .9.ص. 2001.دار الجامعة للنشر: اإلسكندرية. بدون طبعة .التجارة الجديد
 .مشروع قانون التجارة الفلسطيني 3
  مجلـة الجامعـة   . وفقاً ألحكام مشروع قانون التجارة الفلسطيني" الفرنشايز" عقد الترخيص التجاري : بارود، حمدي 4

   :متـوفرة علـى الموقـع   . 819. ص.2008.العدد الثـاني .مجلد السادس عشرال. سلسلة الدراسات اإلنسانية.اإلسالمية 

 http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/2/5/2009: ، آخر زيارة للموقع بتاريخ.  
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ال التكنولوجيا مـن  انتق :منظمة الويبو عقد نقل التكنولوجيا بأنهل المكتب العالمي عرفي

من االستفادة ) المتلقي(بطريقة تمكن األخير) المتلقي(استقبالها من قبل المستفيد وحائز المعلومات 

 .1منها بصورة مستقلة

ذلك العقد الـذي يغطـي عمليـات معينـة      :يرى الفقه أن عقود نقل التكنولوجيا تعنيو

نظاماً لإلنتاج أو اإلدارة أو خليطاً خر ددة تتضمن أخذ أحد األطراف من اآليتضمن أداءات محو

  .2خالل مدة معينةومنهما، بموجب تنازل معين 

نخلص من ذلك كله إلى أن نقل التكنولوجيا هي عملية تبادلية تتم ما بين طرفين و

لهذه  ثمناً ذلك خر الذي بدوره يقدم مقابلات أو معرفة ينقلها إلى الطرف اآلأحدهما حائز لمعلوم

عقد ويتصرف بها حسب حاجته، حيث تصبح هذه المعلومات ملكا له  ،يحتاجها المعلومات التي

، نقل التكنولوجيا شأنه شأن باقي العقود الدولية التي تتطلب إجراء مفاوضات ما قبل التعاقد

  . رتب التزامات على كال الطرفينتو

لي هو النقل الداخ :األول ،يجب التفرقة بين نوعين مختلفين لنقل التكنولوجياو

جود شركة أم وذلك في حالة وهو ذلك النقل الذي يتم داخل المشروع الواحد، و ،للتكنولوجيا

 ،تملك عدة شركات في دول مختلفة من العالم، ففي هذه الحالة نكون أمام نقل داخلي للتكنولوجيا

لنقل هو ا :النوع الثانيوال تخرج عن نطاقها، وحيث تبقى التكنولوجيا تحت سيطرة الشركة األم 

لى حائز تكنولوجيا إمن شركة أو حائز الهو الذي يتم فيه نقل التكنولوجيا والخارجي للتكنولوجيا 

بعض أنواع التكنولوجيا محمية بموجب قوانين الملكية  أنتجدر اإلشارة إلى و، 3خر مستقل عنهآ
                                                 

1 “ Transfer of technology is the transmission of technology by the holder of the information 
and the reception of such information by the recipient in a manner that enables the latter to 
practice it in autonomous manner”, The international bureau of WIPO, Effective protection 
and enforceability of industrial property rights as an incentive for transfer of technology, 
Paper presented at WIPO national seminar on licensing and transfer of technology, 
Dammam\KSA, March 20 and 21, 2001, available at: 
http://www.wipo.int/mdocsarchives/wipo_lic_dmm_01/wipo_lic_dmm_01_9_e.pdf, accessed 

on 12/3/2009, 8:30 PM.  
 .24. ص. مرجع سابق: جمال الدين، صالح الدين 2
  لوبيو الوطنية عن الملكية ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة اترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الصغير، حسام الدين 3

آخـر   ،www.wipo.int/meeting/en/details.Jsp?meeting=5724، منشورة على الموقـع  2004الفكرية، مسقط، 

  . مساًء 10، الساعة 2009\3\3زيارة بتاريخ 
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يم، العالمات براءات االختراع، حقوق الطبع والنشر، التصام: الفكرية واالتفاقيات الدولية مثل

  .Know-Howهنالك تكنولوجيا ال تحظى بحماية تشريعية مثل أسرار العمل و والتجارية، 

عقود و ،المشروعات المشتركةو ،الترخيص :منهايتم نقل التكنولوجيا بعدة وسائل و

يعتبر عقد الترخيص األداة وكاملة أو عقود اإلدارة، عقود إنشاء مصانع و ،االستشارات المباشرة

 ،ص لهص إلى المرخَّحيث يتضمن هذا العقد نقل المعرفة من المرخِّ ،ساسية لنقل التكنولوجيااأل

   .قد يشتمل على حقوق أخرىو

  تعريف عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع : الفرع الثاني

هذه الحقوق وتخول الملكية بشكل عام لصاحبها حقوق مباشرة على الشيء المملوك، 

تنص المادة و ،1هي عناصر حق الملكيةوحق التصرف، و ،حق االنتفاعو ،غاللتتمثل بحق االست

الساري في الضفة  1953لسنة  22الرابعة من قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم 

مع مراعاة أي شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي األول : "ما يليالغربية على 

امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره  ألي اختراع جديد أن يحصل على

   .2"بيعه للغير أو منح رخص للغير بذلكوتجهيزه وإنتاجه وصنعه وتشغيله و

، 3اإلذن بهاو ،هذه الحقوقع يكون له دون سواه ممارسة براءة االخترا، فإن مالك عليهو

ار يكون له قّختراع عن ذلك الَعيحصل على براءة او ار طبيقّفالذي يتوصل إلى مكونات َع

هذه الملكية محمية بموجب قوانين حماية الملكية واالستغالل واالنتفاع به، ووحده حق التصرف 

 إذنتعدى غيره على اختراعه دون  أوحيث تكفل هذه القوانين للمخترع عدم استخدام  ،الفكرية

يلجأ المخترع واستغالله، ه يرخص لغير أنيستخدم اختراعه أو  أنمنه، فيكون للمخترع فقط 

عدم مقدرة المخترع على استغالل  :أهمها أسبابترخيص استغالل اختراعه لغيره لعدة  إلىعادة 

ضخمة الستغاللها  أمواالًبعض االختراعات تتطلب  نإحيث  ،اختراعه من الناحية المادية
                                                 

 .43.، ص1993، 1.، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طحق الملكية في ذاته :سوار، محمد وحيد الدين 1
من الجريـدة الرسـمية االردنيـة     1131المنشور في العدد  1953لسنة  22قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم  2

 . ساري في الضفة الغربية. 491صفحة  17/1/1953بتاريخ 
 . اإلجبارية حيث إنها تعطى جبرا عن مالك البراءة ودون إذنه من قبل السلطات العامة يستثنى من ذلك التراخيص 3
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بطبيعة السوق  أيضا قد يكون المخترع غير ملموتطبيقها بشكل يسمح بتداولها تجاريا، و

لذا يقوم بالترخيص لغيره باستغالل اختراعه مقابل حصوله على مقابل ذلك  ،التجارية األعمالو

  .ما قد يترتب عليها من مخاطروالتجارية  األعماللمجرد الترخيص فقط، دون الدخول في 

بعد النهي عنه، أذن له فيه  :رخص له كذا أو في كذا ،اإلذن :يعنيالترخيص لغة 

إلى الكلمة  (License)يرجع اصطالح الترخيص و، 1خذ فيه رخصهص باألمر أي أترخو

بدون ترخيص وتعني الحرية، فهذا المعنى ينصرف إلى مشروعية الفعل و (Licentia)الالتينية 

  .2يعتبر الفعل غير مشروع

عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة : تعريف عقد الترخيص بأنهيرى جانب من الفقه و

حق استغالل البراءة أو بعض عناصرها إلى المرخص له مقابل التزام األخير بدفع مبلغ  بإعطاء

يرى الباحث أن هذا و، 3من المال دفعه واحدة، أو بصفة دورية أو بطريقة أخرى حسب االتفاق

دون اإلشارة إلى خصوصية أطراف عقد الترخيص  مقتضب ويركز على التزامات التعريف

   .خصائصهومحلة والعقد 

عبارة عن عقد رضائي يتم بين ": يرى الدكتور ماجد عمار أن عقد الترخيص هوو

ص ص إذناً إلى الطرف الثاني ويسمى المرخَّطرفين يمنح بمقتضاه الطرف األول ويسمى المرخِّ

بأن يتمتع بحق أو أكثر من حقوق الملكية الصناعية التي يملك الطرف األول قدرة على منح  ،له

ة التي ال قصري، ويقوم المرخص بتحويل حقوقه إلى المرخص له وبالدرج هذا اإلذن بشكل

ص ص تمكين المرخَّعلى المرخِّواحتفاظه بحق رفع دعاوى التعدي،  تصل إلى حد التنازل مع

قد يكون هذا و ،له من استخدام هذه الحقوق، بذات الدرجة كما لو كان هو الذي يستخدمها

بحت أعمال المرخص له موجبه لم يوجد عقد ترخيص ألص بحيث لووالتحويل للحقوق بمقابل، 

  . 4"لة القضائية من قبل المرخصللمساء

                                                 
 254.ص. 1973.دار المشرق: بيروت ،23.،طمعجم المنجد في اللغة واألعالم 1
  199.، صمرجع سابق: سماوي، ريم 2
 .التشريع الصـناعي ، محمد حسني، ، عباس148.ص. دار النهضة العربية: القاهرة.الملكية الصناعية: القليوبي، سميحة 3

 .108.ص.1967.دار النهضة العربية للنشر: القاهرة
  .30.ص.1987.دار النهضة العربية: القاهرة.عقد الترخيص الصناعي و أهميته للدول النامية:عمار، ماجد 4
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عقد  (ITC)مركز التجارة العالمي و (WIPO)تعرف منظمة الملكية الفكرية العالمية 

اإلذن الممنوح من قبل حائز حق الملكية الفكرية آلخر الستخدامه بناء على  :بأنه الترخيص

   .1لفترة زمنية متفق عليهاولغرض معين، في منطقة معينه، وا، شروط متفق عليه

لتطوير  عاقديةالترخيص طريقة ت: يعرف بعض الفقه الغربي عقد الترخيص بأنهو

 ،الملكية نقل بدون طرف آخرإلى  االستعمال تحويل حقوقعن طريق  فكريةالملكية ال استغاللو

 يةتراوح من ترخيص شخصت، ترخيص قيةاتفا ة قد يكونان موضوعج َأو خدمعملياً أي منت

 برامجلإلى الترخيص المعاصر  ،اتيفي الثالثين )ديزني والت( استوديوهاتفي  "ميكي ماوس"

 .2التقنية المتطورةولحاسوب ا

   :األمور التالية يرى الباحث أمكانية استنتاج عريفاتدراسة هذه الت خالل منو

هو حائز الملكية وص سمى األول مرخِّعالقة تبادلية بين طرفين يهو عقد الترخيص  .1

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبتغي و ،ص لهالفكرية والطرف الثاني المرخَّ

هو عقد رضائي لم يحدد له القانون وعناصر الملكية الفكرية محل العقد، الحصول على 

 .شكالً خاصاً

يث ال تنتقل ملكيتها منه إلى ح ،ن ترخيص الملكية الفكرية ال يؤدي إلى تنازل مالكها عنهاإ .2

ها، بل يقوم بترخيص استغالل الملكية الفكرية أو بعض عناصرها التي يمتلك ،ص لهالمرخَّ

 . خر طبيعي أو معنوي لمدة زمنية محددةيحق له الترخيص بها إلى شخص آو

                                                 
1 “ License simply means permission granted by the owner of the intellectual property right to 
another to use it on agreed terms and conditions, for a defined purpose, in a defined territory, for 

agreed period of time”. Exchanging value-negotiating technology licenses, a training manual 
published jointly by the World Intellectual Property organization(WIPO) and the International 

Trade Center (ITC),2005, page.14. 
2“ Licensing is contractual method of developing and exploiting intellectual property by 
transferring rights of use to third parties without the transfer of ownership. Virtually any 
proprietary product or service may be the subject of a license agreement, ranging from the 
licensing of the Mickey Mouse character by Walt Disney studios in the 1930s to modern-day 

licensing of computer software and high technology”, Sherman, Andrew J.: Franchising & 
Licensing, two powerful ways to grow your business in any economy, Third edition, United 
states, 2003 Page.361, available at: http://www.amazon.com/Franchising-Licensing-Powerful-

Business-Economy/dp/0814472222#reader_0814472222, accessed on: 13\3\2009, 8:30 PM. 
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 ،الملكية الفكرية - ليس فقط -  لكي يعتبر عقد الترخيص ناقالً للتكنولوجيا يجب أن يتضمن .3

 أسرارو 1(Know-How)ما يعرف ب  أي أسرارهاوطرق استغاللها  - أيضا – بل

ن مجرد نقل ملكية فكرية جاهزة مثل العالمات ، حيث إ2(Trade secrets)العمل 

ن هذا النقل يقوم على نقل  يعتبر نقال للتكنولوجيا، ذلك ألالتجارية أو النماذج الصناعية ال

علمي، وعليه يجب أن يكون محل عقد الترخيص براءة كرية جاهزة دون المنهج الملكية ف

نقل المساعدة الفنية، لكي يعتبر  يجب أن يتضمن العقد شروطو ،3المعرفة الفنية واختراع 

 .4عقد ترخيص ناقل للتكنولوجيا

ص له، حيث ال يؤدي إلى نقل ليس عينياً للمرخَّوعقد الترخيص يرتب حقاً شخصياً  نَّإ .4

االستغالل حسب وإذنا باالنتفاع  ص له، وإنما يعطيإلى المرخَّص البراءة من المرخِّ

 .5االتفاق بين األطراف

 .ص له بدفع مقابل الترخيص دفعة واحدة أو على أقساط دورية حسب االتفاقيقوم المرخَّ .5

 . في منطقة محددةو يتم الترخيص لمدة محدودة .6

  : خيص على النحو التاليبناًء على ما سبق يرى الباحث إمكانية وضع تعريف لعقد التر

                                                 
بأنها االختراعات التي تتحقق وال تتوافر فيها شروط الحصول على براءة اختـراع، أو التـي    Know-Howتعرف أل  1

مـدة  (م الحصول على براءة اختراع لها، وذلك بسبب قصر مدة الحماية أو للحفاظ علـى سـريتها  يرغب أصحابها في عد

مرجـع  : عمار، ماجد) 15عام، المادة  16الحماية في قانون امتيازات االختراع والرسوم الساري في الضفة الغربية هي 

  .37.سابق ص
2 “A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other 

enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic 
advantage over others” Epstein, Richard A.: Trade secrets as private property: their 
constitutional protection, 2003, available at: www.law.uchicago.edu/files/files/190.rae_.trade-

secrets.pdf, accessed on: 15/6/2009.   
أية معلومات ممكن أن تستخدم في تشغيل المشروع وهي ذات قيمة كبيرة وسرية لتقديم ميزة اقتصـادية فعليـة أو   : بمعنى

  .محتملة لآلخرين
 .38. ، صمرجع سابق: عمار،ماجد 3
  ، عمان1.ط. عقود نقل التكنولوجيا االلتزامات المتبادلة والشروط التقييدية دراسة مقارنة: شري، وليد عودةالهم 4

  .66.ص.2009.دار الثقافة للنشر والتوزيع:
 .121.ص. دار الحرية للطباعة: بغداد .استغالل براءة االختراع: الفتالوي،سمير جميل حسين 5
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عالقة تبادلية  ينشئوعقد الترخيص هو عقد رضائي لم يحدد له القانون شكال خاصا، 

ص بمنح إذن أو يسمى المرخِّوبين شخصين معنويين أو طبيعيين يقوم بمقتضاها الطرف األول 

 نأعلى  الستغالل حقوق ملكية فكرية أو بعضها ص لهيسمى المرخَّورخصة للطرف الثاني 

منح تراخيص عليها، لمدة معينة و ستغاللهاايسمح له بو ،التقنية الفنيةو ،تتضمن براءة اختراع

ما يكون ذلك مقابل  عادةًو ،ص لهال تنتقل إلى المرخَّوص بحيث تبقى ملكية هذه الحقوق للمرخِّ

  .ددةفي منطقة جغرافية محوص له دفعة واحدة أو على إقساط، مبلغ مالي يقدمه المرخِّ

  عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع أنواع: الفرع الثالث

يتم التمييز بين ثالثة أنواع من الترخيص بناًء على وجود الشرط القصري فيه، والذي 

والحقوق الواردة فيه، بحيث يختلف نطاق عقد  األقاليميحدد نطاق عقد الترخيص من حيث 

ص وتختلف الحقوق التي تمنح للمرخَّ ،ييقاتض أو اتساعا ريالقصالترخيص بوجود ذلك الشرط 

والحقوق فقط، وال  باألقاليميتعلق  ريالقصالشرط  أنله بناء على وجود ذلك الشرط، ويالحظ 

   :، ويظهر ذلك جلياً في الحاالت التالية1يتعلق بالتحفظات أو القيود التي ترد في العقد 

 Exclusive License )القصري(الترخيص اإلستئثاري  .1

ص له الحق القصري في استغالل منح المرخَّ أساسالترخيص اإلستئثاري يقوم على  إن

ء ص باالمتناع عن إعطاحقوق ملكية فكرية معينة في إقليم معين دون سواه، حيث يلتزم المرخِّ

ص أيضاً بعدم القيام يلتزم المرخِّوخر في ذات اإلقليم، تراخيص عن ذات المحل لمرخص له آ

، فمؤدى القصرية هو أن يمتنع 2العقد في ذات اإلقليم طوال مدة العقد باستغالل ذات محل

أو أن يعطي تراخيص للغير فيما يتعلق بمحل عقد  ،ص لهص عن منافسة المرخَّالمرخِّ

وقد تكون الحصرية مقتصرة على إقليم  ،3الترخيص وفي اإلقليم المتفق عليه طوال مدة العقد

                                                 
 . 39.ص. مرجع سابق: عمار، ماجد 1
 .5.ص. مرجع سابق: الصغير، حسام الدين 2
 .167.ص.مرجع سابق: أبو الخير، السيد مصطفى 3
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من دول العالم، وقد تكون حصرية مطلقة أي حصرية معين مثل مدينة في دولة، أو دولة 

  .1ص له واحد في العالم كلهاستغالل لمرخَّ

ص له حيث يضمن عدم منافسة الغير في مصلحة المرخَّ الترخيص يعد هذا النوع من

استفراده باستغالل الملكية الفكرية محل العقد في اإلقليم المتفق عليه، ويكون له الحق في وله، 

   .2يقيمها الغير قد دعاوى ةوأيضا أن يتدخل في أي ،وى التعدي على محل العقدإقامة دعا

  Sole licenseالترخيص الوحيد  .2

ص له على حقوق ص بمنح ترخيص لمرخَّيبنى الترخيص الوحيد على أساس قيام المرخِّ

العقد، يحتفظ لنفسه بحق استغالل حقوق الملكية الفكرية محل و ،ملكية فكرية ما في منطقة معينة

خرين، ففي هذا النوع من الترخيص يقتصر حق الحق بأن يرخص ألشخاص آدون أن يكون له 

ال يجوز ألي منهما منح تراخيص من وص له فقط، المرخَّوص استغالل محل العقد على المرخِّ

  . 3الباطن عن ذات المحل بنفس اإلقليم

 Non-exclusive license الترخيص غير اإلستئثاري .3

على تمتع المرخص بحق منح تراخيص استغالل الترخيص غير اإلستئثاري  تقوم فكرة

ص لهم، باإلضافة لحقه باستغالل حقوق لحقوق ملكية فكرية ما يملكها لعدد غير محدد من المرخَّ

، إذ ال يقتصر في هذا العقد حق استغالل الملكية الفكرية على 4الملكية ذاتها في نفس اإلقليم

يكون للمرخص الحق المطلق في منح تراخيص عن الملكية الفكرية التي ص له واحد، بل مرخَّ

يظهر وله أيضاً الحق في استغاللها بعد الترخيص بها، ويملكها لعدد غير محدد من األشخاص 

جلياً أن هذا النوع من الترخيص هو في مصلحة المرخص، ذلك أنه يرخص ألكثر من شخص 

  . 5ه فقط حق رفع الدعاوى ومتابعتهايكون لومما يزيد المردود المالي له، 

                                                 
، مارس، 27مجلة علوم إنسانية، السنة الثالثة، العدد  االتفاق باستغالل براءة االختراع،الترخيص : المراشدة، ماجد احمد 1

  مساًء 9:00، الساعة 2009\3\17أخر زيارة بتاريخ  ،http://www.ulum.nl/index.htmlمتوفرة على الموقع 
  .43. ص. مرجع سابق: عمار، ماجد 2
 .124. ص. مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 3
 . 6.ص. مرجع سابق: الصغير، حسام الدين 4
 . 43.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 5
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  محل عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع: المطلب الثاني

يتجسد محل عقد الترخيص في الحق باستغالل براءة اختراع ما تكون قد استوفت 

شهادة رسمية أو صك تمنحها : "بأنها تعرف براءة االختراعو معينة يفرضها القانون، اًشروط

يكون لهذا األخير بمقتضى هذه الشهادة احتكار استغالل اختراعه صناعياً و، لشخص ما الدولة

 عرف مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني كذلكو، 1"لمدة معينة أو بأوضاع معينة

الشهادة الممنوحة من المسجل لحماية " منه براءة االختراع بأنها ) 2(المادة  في 2000لسنة 

 ،مضمونهاب تتعلق شكلية أخرىوموضوعية  اًشروط أن تتوفر في البراءةيجب و، "االختراع

  .يتم إصدار براءة عن اختراع معين إجراءات تسجيلها تفرضها القوانين لكيو

 ياً تفيد بأن هذا االختراع قد توفر فيهبناًء على وجود براءة اختراع مسجلة رسمو 

صول على حق استغالل هذه البراءة، ص له للحالشروط الموضوعية والشكلية، يسعى المرخَّ

الختراع في الفرعيين ل الشكلية الواجب توفرها فيوالشروط الموضوعية  عليه سوف يتم تناولو

  .التاليين

  الختراعالالزم توفرها في ا الشروط الموضوعية: الفرع األول

تنص معظم القوانين على وجوب أن تتوفر في االختراع عدة شروط موضوعية لكي يتم 

روط الموضوعية تتمثل الشو، 2بالتالي منحه براءة اختراعوالعتراف به كاختراع جديد ا

  :الختراع باآلتي ذكرهل

                                                 
، 1.ط.براءات االختراع ما بين التشريعين األردني والمصـري واالتفاقيـات الدوليـة   : مدأبو الهيجاء، رأفت صالح أح 1

 .1.ص.2006. جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتاب الحديث
يكون االختراع قـابالً  " الفلسطيني على ما يلي 2000من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية لسنة ) 5(نصت المادة  2

أذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهـور   1-أ-:توافر الشروط التاليةللحماية بالبراءة ب

في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق االستعمال أو بأي وسيلة أخـرى يتحقـق بهـا العلـم     

خ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكـام هـذا   طلب تسجيل االختراع أو قبل تاري إيداعتاريخ  بلبمضمون االختراع ق

من هذه الفقرة، ال يعتد بالكشف عن االختراع للجمهور إذا حدث خالل األشهر االثني عشر ) أ(ولغايات البند  -2. القانون

ـ    ب السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل أو لتاريخ اإلدعاء بأولوية الطلب، وكان نتيجة تصرف قـام بـه طال

إذا كان منطويا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصـل إليـه    -ب.التسجيل أو بسبب عمل غير محق ارتكب من الغير ضده

إذا كـان قـابالً للتطبيـق     -ج. بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع االختراع

وع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسـع  الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي ن

 ".معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية
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ختراع قابالً أن يكون االأيضاً وأن يكون هذا االختراع جديدا، وأن يكون هنالك اختراع، 

 .دابأي غير مخالف للنظام العام واآل ختراع مشروعاً؛أن يكون االولالستغالل الصناعي، 

  : تم دراسة كل شرط من الشروط أعاله كما يليستو

 )ابتكار(أن يكون هنالك اختراع : أوالً

نتاجاً جديداً (منه االختراع بأنه ) 2(عرف قانون امتيازات االختراع و الرسوم في المادة 

ية أو سلعة تجارية جديدة، أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة أل

ف االختراع يعرتمشروع قانون حماية الملكية الصناعة الفلسطيني  ورد في، و 1)غاية صناعية

تتعلق بمنتج أو وفكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي مجال من مجاالت التقنية ( :بأنه

  .2)تؤدي عمليا إلى حل مشكلة معينه في أي مجال من هذه المجاالتوطريقة صناعية أو بكليهما 

فكرة ابتكاريه تجاوز تطور الفن الصناعي " وقد فسر القضاء األردني االختراع بأنه

القائم والتحسينات التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج أو تحقيق مزايا فنية أو اقتصادية في الصناعة 

  3"مما تتوصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية

ن االختراع لشيء جديد لم يكن موجودا من أن يكو مدلول االختراع بشكل عام يعنيو

كذلك يلزم حتى تثبت و، 4 غير ملحوظولكنه كان مجھوال وأو اكتشاف شيء كان موجودا  ،قبل

أن تكون هذه الفكرة وأن يصل الشخص إلى فكرة إبداعية،  :صفة االبتكار توافر األمور التالية

على المنتج  تكون منصبةوتطبيق الصناعي، كونها متعلقة بالواإلبداعية متعلقة بمجاالت التقنية، 

                                                 
 .1953لسنة ) 22(قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم ) 2(المادة  1
 .2000مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة ) 2(لمادة ا 2
 .1038،ص، 1991لعدل العليا األردنية، منشور في مجلة نقابة المحامين األردنيين، سنة محكمة ا 219/90قرار رقم 3
التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع دراسة مقارنة في القانون األردنـي والقـانون المصـري،     :الخشروم، عبد اهللا 4

الموقـــــع  ىبحـــــث منشـــــور علـــــ). TRIPS(واتفـــــاقيتي بـــــاريس وتـــــريبس 

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=10408 6:00السـاعة  . 18/3/2009للموقع بتاريخ  ةآخر زيار 

  .مساًء
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أن تؤدي إلى حل مشكلة من المشاكل المتعلقة بالمجاالت وأو على طريقة التصنيع أو بكليهما، 

 .1التقنية

فاالبتكار يجب أن يحتوي على فكرة أصلية إبداعية تقدم نتائج تؤدي  ،بناًء على ما سبق

األول  :ذه الفكرة اإلبداعية تتضمن شقينإلى تطور غير مسبوق في مجال الفن الصناعي، فه

 ،وهو التطبيق العلمي لهذه الفكرة في المجال الصناعي ،شق عمليو .هو ماهية الفكرةو ،نظري

، أو طريقة صناعية قد يكون االبتكار عبارة عن منتج ماو ،2حيث يؤدي إلى تطور غير مسبوق 

  .إلنتاج شيء ما

ة بالطبيعة أو النظريات العلمية ال تعتبر ابتكارا، فإن االكتشافات المتعلق بهذا المعنىو 

ال تعد ابتكاراً بل هي اكتشافات فقط، أما محاولة تطبيق هذه  - على أهميتها–فهذه االكتشافات 

ال يعد من و، 3االكتشافات في مجال الفن الصناعي أو إيجاد شيء جديد بناًء عليها هو االبتكار

ي إليها شخص ما في مجال صناعي معين، ذلك أن االبتكار قبيل االبتكار التحسينات التي يهتد

هو إيجاد شيء جديد لم يكن معروفاً أو موجوداً، أما التحسينات التي تضاف في مجال معين ال 

تؤدي إلى أيجاد شيء جديد فهي مجرد استخدام مهارات فنية دون أن تؤدي إلى تطوير في الفن 

  . 4عادي ألشياء موجودة أصالًهي مجرد تطوير متوقع و ،الصناعي السابق

   :وقد يكون االختراع في إحدى الصور التالية

 :إنتاج صناعي جديد .1

أي خلق شيء جديد له خصائص وذاتية خاصة تميزه عن غيره من األشياء المشابهة  

ال و ،فال بد من توافر خصائص ومميزات جديدة في اإلنتاج الصناعي تكون مقتصرة عليه 5له
                                                 

 .39.ص.2003.الدولية ةالدار العلمي.عمان.1.ط.شرح التشريعات الصناعية والتجارية: زين الدين، صالح 1
 .91.ص.مرجع سابق: حةالقليوبي، سمي 2
 .91.ص.المرجع السابق 3
التنظيم القانوني الستغالل براءة الختراع في القانون اليمني وبعـض التشـريعات   : الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 4

 .26-25.ص.2004.جامعة عدن: اليمن.رسالة ماجستير غير منشورة.العربية
 .140.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 5
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 ، كأن يتم اختراع آالت1يكون له ذاتية خاصةأن اإلنتاجات التي تشابهه، أي  غيره منتوجد في 

استبدال مادة معينة بمادة أن والخ، ....تصناعية جديدة مثل السيارات والطائرات والغواصا

، ال يعد اختراعاً إلنتاج جديد أخرى لالستفادة من مزايا المادة الجديدة في تكوين منتجات معينة

ن هذا ي صناعة األدوات المنزلية، ذلك ألدام مادة البالستيك بدل من الزجاج فكأن يتم استخ

االختالف في الخصائص ناتج عن اختالف المادة نفسها، وليس لمن استبدلها يد في اختالف 

  . ، وفي حالة اختراع شيء جديد تسمى البراءة براءة إنتاج2خصائص كال المنتجين

 :اختراع طريقة جديدة .2

صورة فإن االبتكار ينصب على إيجاد وسيلة جديدة إلنتاج شيء معروف وفي هذه ال 

كانت هذه الوسيلة أو الطريقة كيميائية أو كهربائية أو ميكانيكية، فتكون تلك أسواء ومسبقاً، 

، ويشترط أن يكون اختراع هذه الطريقة 3الطريقة محالً لبراءة االختراع وليس اإلنتاج ذاته

في الفن الصناعي تجاوز المألوف،  اًملموس اًأصلية بحيث تحقق تقدم يحتوي على فكرة إبداعية

، وتجدر اإلشارة 4كأن يخترع شخص ما طريقة إلعادة شحن ساعة اليد عن طريق تحريك اليد

هنا إلى أن الحصول على براءة اختراع عن طريقة جديدة إلنتاج شيء معين ال تمكن صاحبها 

خذ عنه براءة اختراع هي عبارة عن إنتاج لشيء كان قد أ من استخدامها إذا كانت هذه الطريقة

بعد ذلك قام وخذ براءة اختراع عن اختراع ساعة يدوية ذلك مثل أن يكون شخص أوسابقاً، 

خر باختراع وسيلة جديدة إلعادة شحن الساعة بمجرد تحريك اليد، فهنا ال يستطيع من شخص آ

  .5إال بعد انتهاء مدة براءة اختراع الساعة ةاخترع وسيلة إعادة الشحن استغالل تلك الوسيل

                                                 
 .92.ص.مرجع سابق: القليوبي، سميحة 1
 .26.ص.مرجع سابق: الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 2
 .28.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3
 .96.ص.مرجع سابق: القليوبي، سميحة 4
 .97.ص.مرجع سابق: سماوي،ريم 5
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 :اختراع تطبيق جديد بطريقة معروفة .3

في هذه الصورة نكون أمام اختراع تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة، حيث ال يرد 

االختراع على اإلنتاج الصناعي الجديد وال على وسيلة جديدة، وفي هذه الحالة يفترض أن هنالك 

ينصب االبتكار على استعمال تلك الطريقة للوصول إلى و ،شيء معين طريقة معلومة إلنتاج

ذلك مثل استخدام الكهرباء في تسيير السيارات و، 1نتيجة صناعية جديدة لم تكن معروفة من قبل

النتيجة، حيث يتم استخدام وفالجديد في هذه الصورة هي الرابطة بين الطريقة  ،بدل من البنزين

تسمى البراءة التي تمنح عن هذه الصورة ببراءة ونتيجة جديدة،  نفس الطريقة للوصول إلى

  .الوسيلة

 الجدة: ثانياً

يقصد بالجدة فيما يتعلق ببراءات االختراع هو عدم معرفة الغير بسر االختراع قبل 

ن ، فيجب أ2لم تمنح براءة اختراع عنه مسبقاًو ،لم يسبق أن تم نشرة أو استعمالهو ،طلب البراءة

إذ  ،تراع غير معروف للغير قبل قيام صاحبه بتقديم طلب للحصول على براءة اختراعيكون االخ

مما يجعله غير  ،يترتب على كون سر االختراع معروفاً للغير فقدان هذا االختراع لعنصر الجدة

  .انونية المتمثلة ببراءة االختراعمؤهل للحصول على الحماية الق

فإنه يكون بإمكان أي شخص استغالله دون  متى كان سر االختراع معروفاً للغيرو 

ال يستطيع  ،بالتاليوكون هذا االختراع ال يتمتع بالحماية القانونية،  ،الرجوع إلى المخترع

ن بحيث يعتبر هذا المخترع قد رضي بأ، 3المخترع أن يخاصم من يستغل اختراعه المذاع سره

أذاع سر و - براءة االختراع–اية القانونية يقوم الغير باستغالل اختراعه كونه لم يتقدم بطلب الحم

اختراعه، فالحكمة من اشتراط الجدة في االختراع هي أن القانون يوفر الحماية للمخترع ضد 

                                                 
 .98.مرجع سابق: القليوبي، سميحة 1
 .108.ص.مرجع سابق: ، القليوبي، سميحة685.ص.الدار الجامعية.يروتب.1.ط.القانون التجاري: طه، مصطفى كمال 2
 .27.مرجع سابق: الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 3
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تقديم طلب و ،استخدام الغير الختراعه مقابل أن يقوم المخترع باإلعالن عن هذا االختراع

 . 1للحصول على براءة اختراع لدى الدوائر المختصة

بر شرط الجدة من الشروط األساسية لمنح براءة االختراع، على الرغم من أن هذا ويعت

الشرط ال يثبت إال بطريقة سلبية، أي إثبات تخلفها وذلك من خالل الكشف عن سبق العلم 

متاحة لصناعة التي أصبحت لم يكن موجودا في الحالة السابقة ، فيعد جديدا كل ما ل2باالختراع

النشر أو الشرح الشفوي أو االستخدام بأية طريقة قبل يوم إيداع طلب للجمهور، عن طريق 

  .الحصول على براءة االختراع

قد أخذ قانون امتيازات االختراعات و الرسوم بمبدأ الجدة النسبية، ذلك انه حدد أن و 

االختراع يكون فاقداً لشرط الجدة إن نشر عنه في جريدة تنشر في األردن قبل تقديم طلب 

، و أعطى الحق للغير باالعتراض بناًء على ذلك خالل شهرين من تاريخ 3ول على البراءةالحص

  . إعالن قبول المواصفات

على ضرورة  1953لسنة ) 22(رقم قانون امتيازات االختراعات والرسوم  نص و

 أنويشترط في ذلك انه يترتب على المسجل (... منه  أيضا )4\8(الشرط في المادة توافر هذا 

فض قبول مواصفات االختراع إذا اقتنع بأن ذلك االختراع قد ادعي به برمته أو بصورة ير

 الشرط )27(في المادة  5تفاقية التربسكما اشترطت ا ،4)خاصة في مواصفات أودعت من قبل

  . 6 نفسه

                                                 
 .146.ص.مرجع سابق:الفتالوي،سمير جميل حسين 1
 .5.ص.مرجع سابق: المراشدة، ماجد احمد 2
 .1953لسنة  22د قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم \11المادة  3
 .1953لسنه  22قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم  4\8المادة  4
 Agreement On Trade-related Aspects Of Intellectual property(اختصـار  ) TRIPS(كلمـة تـربس    5

Rights) وتعني اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية . 
ألي  اختـراع  بـراءات  علـى  الحصـول  إمكانيـة  تتاح ،٣ و ٢ الفقرتين أحكام مراعاة مع(: اتفاقية التربس) 27(المادة  6

 خطوة(على  وتنطوي جديدة شريطة كونها التكنولوجيا، ميادين كافة في صناعية، عمليات أم منتجات أكانت سواء اختراعات،

 )...).إبداعية
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 راع للتطبيق الصناعيقابلية االخت: ثالثاً

بتكار نتيجة لى استعمال اإلأن يترتب ع"لية االختراع للتطبيق الصناعي يقصد بقاب

و آله أو مادة كيميائية معينه اختراع سلعه أ: ي مجال الصناعة، مثلصناعية تصلح لالستغالل ف

أو أي شيء ملموس يمكن االستفادة به عمالً وتطبيقاً في المجال الصناعي وإمكان استغالله 

  .1"استغالالً صناعياً

أي إمكانية تطبيقه صناعياً واإلفادة منه،  ،فيجب أن يتمتع االختراع بالخاصية الصناعية

بحيث يمكن تجربته  ياً ملموساً وليس مجرد نظرية بحتةويستتبع ذلك أن يكون االختراع شيئاً ماد

 ،الصناعة بمعناها الواسع ال الضيق ؛، ويقصد بالصناعة هنا2واستغالله في مجال الصناعة

أي مصدر من مصادر وراجية كالمناجم بحيث تشمل االختراع في الزراعة والصناعة االستخ

  .3الثروة

فإن االكتشافات والنظريات العلمية ال تمكن مكتشفيها من الحصول على براءات  ،عليهو

ال  - على أهميتها–اختراع ذلك الن مجالها نظري بحت، فاكتشاف الجاذبية أو النظرية النسبية 

، أما إذا تم 4يقها واإلفادة منها صناعياًيمكن الحصول عنها ببراءة اختراع بسبب عدم إمكانية تطب

تم اكتشاف اختراع يعمل على أساس تلك النظريات ويمكن تطبيقه صناعياً فيمكن الحصول على 

صول على استبعاد االكتشافات والنظريات من الح ختراع عن ذلك االختراع، والسبب فيبراءة ا

ن تلك االكتشافات والنظريات فإن نه لو تم إعطاء براءات اختراع عبراءات اختراع يعود إلى أ

وبالتالي ال يستطيع الغير اإلفادة من تلك  ،ذلك سيؤدي إلى احتكار مكتشفها لها لمدة طويلة

  .5النظريات الهامة إال بموافقة مكتشفها، مما يترتب عليه تعطيل التطور العلمي والفني

                                                 
 129.ص.مرجع سابق: نقالً عن القليوبي،سميحة 1
 29.ص.مرجع سابق: يع جعفر محمد مقبلالشاللي، الشف 2
 30.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3
 6.ص.مرجع سابق: المراشدة، ماجد احمد 4
 .153.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 5
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ال تمنح "  :صناعيةمن مشروع قانون حماية الملكية ال) 6(المادة  على ذلك أكدتقد و

  ".االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية -ب.. .البراءة عن

كذلك فإن اتفاقية التربس نصت على ضرورة أن يكون االختراع قابالً للتطبيق  

  . منها) 27(الصناعي في المادة 

 أن يكون االختراع مشروعاً :رابعاً

للنظام العام واآلداب لكي يمنح براءة غير مخالف و يجب أن يكون االختراع مشروعاً

تمع، اختراع، حيث أن حماية المجتمع أولى من حماية المخترع الذي يخترع شيئاً يضر بالمج

 أي أو ،للعب القمار أو لتزييف النقود فإذا قام شخص ما باختراع آلة لكسر الخزنات أو آلة

فال يتم  الخ...البحار أو األرض اختراع يضر بالبيئة في مختلف أشكالها سواء في األنهار أو

، وكذلك فإنه ال يجوز تسجيل 1منحه براءة اختراع عن ذلك، كون اختراعه غير مشروع 

: االختراعات التي ينشأ عن استغاللها مصلحة عامة أولى بالرعاية من مصلحة المخترع مثل

خدمة إلنتاج اختراع تركيبات الدواء، و الطرق الرياضية، و العمليات البيولوجية المست

، وأما االختراعات التي ينشأ عن استخدامها ازدواجية فتكون مشروعة من جهة صالنباتات

فيصار إلى منح براءة اختراع لها مشروطة  ،مخالفة للنظام العام واآلداب من جهة أخرىو

باستخدامها في الجانب المشروع فقط، وإذا قام مالك البراءة باستخدامها في الجانب غير 

  .2روع فإن البراءة تعد باطلهالمش

قد نص قانون امتيازات االختراعات والرسوم على شرط كون االختراع مشروعا، و

أو ال  ،أو تنافي اآلداب ،حيث أجاز للمسجل أن يرفض تسجيل االختراعات التي تخالف القانون

رأى أن  يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع إذا(تتفق مع المصلحة 

، وكذلك 3)استعمال ذلك االختراع يخالف القانون أو ينافي اآلداب أو ال يتفق مع المصلحة العامة

                                                 
 .137.،صمرجع سابق: القليوبي، سميحة 1
 .30.ص.مرجع سابق: الشاللي، الشفيع جعفر محمد مقبل 2
 .1953لسنة  22ون امتيازات االختراعات والرسوم رقم قان) /85(المادة رقم  3
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ال تمنح البراءة عما " :اآلتي من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية على) 6(نصت المادة 

  ."باالختراعات التي يترتب على استغاللها إخالل بالنظام العام أو اآلدا -1- أ :يلي

) 27(في المادة ) التربس(كذلك نصت اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بالملكية الفكرية و

على حق الدول في رفض منح براءات اختراع لالختراعات التي يكون منع استغاللها ضرورياً 

أو  ،أو الصحة البشرية ،لحماية النظام العام أو األخالق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة

 .1أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة ،أو النباتية ،حة الحيوانيةالص

  الختراعلالشروط الشكلية : الفرع الثاني

باإلضافة إلى الشروط الموضوعية الواجب توفرها في االختراع لكي يحمي بموجب 

، البراءة، يتوجب توافر شروط شكلية أيضاً، تتمثل في اإلجراءات اإلدارية التي يفرضها القانون

  .حتى تتم عملية تسجيل االختراع والحصول على براءة االختراع

قرار امتيازات و ،1953لسنة ) 22(تراعات والرسوم رقم قد نص قانون امتيازات االخو

على تلك اإلجراءات، كذلك تناول مشروع حماية  ،2 1953لسنة ) 1(االختراعات والرسوم رقم 

القرار السابقين، وت بصورة أكثر تفصيالً من القانون الملكية الصناعية الفلسطيني تلك اإلجراءا

  : منه، وبناًء على ذلك سيتم دراسة تلك اإلجراءات على النحو التالي) 19- 9(وذلك في المواد 

  مقدم الطلب: أوالً

يجوز للمخترع "  األتي من قانون امتيازات االختراعات والرسوم على) 5(نصت المادة 

للحصول على امتياز  -حسب النموذج المعين -المسجل طلباً الحقيقي األول أن يقدم إلى

  .".باختراعه

                                                 
 ) تربس(من اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ) 2(فقرة ) 27(م 1
 .1953\3\16نشر في الجريدة الرسمية األردنيـة بتـاريخ   . 1953لسنة  )1(رقم  قرار امتيازات االختراعات والرسوم 2

 .615صفحة 
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م طلب الحصول على امتياز اختراع، سواء يأعطت هذه المادة للمخترع الحق في تقد

، اًطبيعي اً أمأم غير تاجر، شخص معنوي اًأم غير فلسطيني، تاجر اًكان هذا المخترع فلسطينيأ

ام أم الخاص، حيث اكتفت بصفة المخترع دون توصيف ن العكان من أشخاص القانوأسواء و

  .خرآ

من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية أوضح داللة، إذ نصت ) 9(جاءت المادة و

يحق ألي شخص أن يتقدم بطلب لتسجيل براءة االختراع على النموذج المعد لهذه " :على

  ..."الغاية

، إال انه يجوز لممثله القانوني القيام األصل أن يقوم المخترع نفسه بتسجيل االختراعو

حقه في ذلك الطلب، إذ قد يقوم وكيل عن وبطلب التسجيل نيابة عنه، بشرط أن يثبت صفته 

، وكذلك أعطى القانون ورثة المخترع الذي لم يقم بتسجيل اختراعه 1المخترع بطلب التسجيل

و المخترع الحقيقي لذلك الحق في طلب تسجيل االختراع بشرط أن يشير إلى أن المتوفى ه

  . 2االختراع

  تقديم الطلب: ثانياً

على النموذج الخاص يتوجب على مقدم الطلب أن يودع طلبه لدى مسجل البراءات 

عن االختراع  اًواضحو كامالً اًمعه وصفاً تفصيالً لالختراع متضمناً إفصاح أن يرفقوبذلك، 

كذلك أن وي مجال ذلك االختراع من تنفيذه، الخبرة ف ن الشخص ذاة استعماله، بطريقة تمككيفيو

  .3يبين أفضل األساليب لتنفيذ ذلك االختراع

  :4يجب أن يشتمل الطلب المقدم على الوثائق التاليةو

                                                 
 .قرار امتيازات االختراعات والرسوم )8(المادة  1
 . مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) 12(قانون امتيازات االختراعات والرسوم، المادة ) 27(المادة  2
 . من مشروع حماية الملكية الصناعية) 1(فقرة ) 9(قانون امتيازات االختراعات والرسوم، المادة ) 6(المادة  3
 . 2010\4\14لوطني الفلسطيني بتاريخ امع مدير دائرة الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد  مقابلة شفوية للباحث 4
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طلب امتياز باالختراع مشفوعاً باليمين لدى قاضي الصلح، يصرح فيه المخترع بأنه  .1

أن االختراع ال و، االختراع األول لذلك االختراع، ويبين مواصفاتوالمخترع الحقيقي 

 .1فتهخر حسب معريستعمله أحد آ

كيفية استعماله وطبيعية االختراع ويتضمن اسم المخترع، و نموذج مواصفات االختراع، .2

لتحمل المسؤولية  تصريح بأن المخترع مستعٌدوكذلك كيفية اختراعه، ومواصفاته، و

 .2القانونية بما يتعلق بذلك االختراع

للحصول  اًع قانون حماية الملكية الصناعية المخترع إذا كان قدم طلبقد ألزم مشروو

على براءة لنفس االختراع في دولة أخرى عن نفس االختراع قبل تقديم الطلب الحالي أو في 

  .3يوضح ماذا تقرر بشأن تلك الطلباتونفس وقت التقديم، أن يقدم بيانات كاملة عن ذلك الطلب، 

طلبه على اختراع واحد أو مجموعة من  َرقُصأن َييجب على مقدم الطلب كما 

إال فللمسجل أن يطلب منه أن يعدل والتي تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً، و ،االختراعات المترابطة

يجوز للطالب أن يجزئ اختراعه إلى طلبات فرعية وفقط،  اًواحد اًالطلب بحيث يشمل اختراع

  . 4ه بسبب التعديل الذي أجراهثناؤاست للحصول على براءة لالختراع الذي تم

ي كان قد قدمه أو أخيراً يجوز لمقدم الطلب التقدم بطلب تعديل مواصفات االختراع الذو

جعل من ال يكون من شأن ذلك التعديل أن ي الخاصة به، بشرط أن الرسوم التوضيحية

أو  ،قبل تعديلها المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً أوسع من االختراع المذكور في المواصفات

  .5تشكل اختالفاً جوهرياً عنها

                                                 
 ).1(ق رقم لحالم 1
 ).2(ق رقم لحالم 2
  .مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) 2(فقرة ) 9(المادة  3
 . روع قانون حماية الملكية الصناعيةمش) أ(فقرة ) 10(المادة  كذلك قرار امتيازات االختراعات والرسوم،) 12(المادة  4
  .مشروع قانون حماية الملكية الصناعية) 13(المادة  كذلك قانون امتيازات االختراعات والرسوم،) 18(المادة  5
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   آثار تقديم الطلب: ثالثاً

  :يترتب على تقديم طلب الحصول على براءة اختراع عدة آثار، تتمثل بما يلي

 : حق األفضلية .1

يكون حق األولوية لمن قدم طلب التسجيل أوالً للمسجل، وهذا الحق ينشأ من تاريخ 

ينطبق ذلك على حالة إذا توصل عدة أشخاص و، 1روط القانونيةإيداع الطلب المستوفى الش

خر، فاألولوية تكون لمن يتقدم أوالً كان كل منهم مستقالً عن اآلوقت، الختراع معين في نفس الو

العلة من وراء ذلك أن هذه القاعدة تؤدي إلى وبطلب تسجيل ذلك االختراع لدى المسجل، 

إلى حث  - أيضاً– تهدفد المخترعين الختراع واحد، وتعداستقرار األوضاع القانونية في حال 

  .2اإلسراع في إعالن اختراعه المخترع على

 :الحماية المؤقتة .2

القانون يمنح االختراع حماية مؤقتة تبدأ من وبمجرد إيداع طلب التسجيل حسب األصول 

تة يستطيع صاحب بموجب هذه الحماية المؤقوتمتد إلى تاريخ منح البراءة، و ،تاريخ إيداع الطلب

كذلك وعنصر الجدة في االختراع،  دون أن يؤثر ذلك في نشرهوتراع البراءة استعمال االخ

  . 3تمنحه هذه الحماية الحق في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية إلثبات أي تعٍد على االختراع

 : سريان الحماية القانونية .3

، 4ليس من تاريخ منح البراءةوالطلب تبدأ الحماية القانونية لالختراع من تاريخ إيداع 

يترتب على ذلك أن لطالب التسجيل أن يتخذ كافة اإلجراءات القانونية ضد أي تعٍد على و

ليس فقط من تاريخ منح البراءة، بل من تاريخ إيداع الطلب أيضاً، أي ضد تلك  ،االختراع

  .البراءةقبل الحصول على والتعديات التي كان قد أثبتها من تاريخ اإليداع 

                                                 
 .160.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 1
 .211.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 2
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  فحص الطلبات: رابعاً

بفحص ذلك الطلب للتأكد بعد أن يتم إيداع الطلب حسب الشروط القانونية، تقوم اإلدارة 

يختلف ذلك تبعاً لنوع الفحص الذي تتبناه اإلدارة، حيث أن هنالك ثالثة وه للشروط، من استيفائ

اإليداع (النظام الوسط ونظام عدم الفحص السابق، و نظام الفحص السابق،: أنواع للفحص هي

  :سيتم تناول هذه األنواع كما يليو، )المقيد

  : نظام الفحص السابق .1

من ثم الناحية وتقوم اإلدارة بموجب هذا النظام بفحص الطلب من الناحية الشكلية، 

القابلية للتطبيق و الجدة،(الموضوعية، أي مدى توافر الشروط الموضوعية لبراءة االختراع 

التأكد من و ،، إذ تقوم اإلدارة بإجراء التجارب العملية عليه)المشروعيةو، بتكاراالوالصناعي، 

ذلك عن طريق خبراء و، 1مدى صالحيته لالستغالل الصناعيو ،توفر مقومات االختراع فيه

الشكلية في االختراع يتم ومتخصصين في مجال االختراع، فإذا توافرت الشروط الموضوعية 

  . منحة البراءة

على هذا النظام أنه يستغرق وقتاً طويالً في البت بمدى توافر الشروط يؤخذ و

كذلك يكلف اإلدارة أمواالً كثيرة بسبب ما يتطلبه الفحص من والموضوعية في االختراع، 

  .تجاربومتخصصين 

يمكن األفراد من االعتماد على ويمتاز هذا النظام بأنه يعطى قيمة قانونية للبراءة، و

يؤدي هذا النظام كذلك إلى وضع وقيمته، و االختراعفي االختراع لمعرفة جدية رأيها واإلدارة 

  . 2إلى تحسين االختراعاتولالختراعات غير الجدية،  حٍد
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  :نظام عدم الفحص السابق .2

يقتصر دور اإلدارة في هذا النظام على فحص الطلبات من الناحية الشكلية فقط، دون 

تم إيداع طلب التسجيل المستوفي الشروط الشكلية  التطرق إلى الشروط الموضوعية، فإذا

يتحمل طالب التسجيل مسؤولية توافر والمطلوبة، تقوم اإلدارة بمنح ذلك االختراع البراءة، 

  .1الشروط الموضوعية في االختراع

من مميزات هذا النظام أنه يؤدي إلى سرعة البت في طلبات التسجيل، إذ يقتصر دور و

  .ال يكلف الدولة أعباء ماليةوالشروط الشكلية فقط،  اإلدارة فيه على فحص

  ):النظام الوسط(نظام اإليداع المقيد  .3

في هذا النظام تقوم اإلدارة بفحص الطلب من الناحية الشكلية دون الموضوعية، فإذا 

ختراع في الجريدة توافرت الشروط القانونية المطلوبة، تقوم اإلدارة بنشر إعالن قبولها ذلك اال

  .المجال للغير للطعن بعدم توفر الشروط الموضوعية لالختراع مية، مانحةالرس

فإذا تقدم أحد بالطعن بعدم توفر الشروط الموضوعية تقوم اإلدارة بالبحث بمدى جدية 

ترفض منح و ،لها الحق في حال كان ذلك الطعن صحيحاً أن تلغي قبول الطلبوذلك الطعن، 

تقوم  ،بطعن ير جدي، أو لم يتقدم أحد خالل فترة معينةفي حال كان ذلك الطعن غوالبراءة، 

  .2اإلدارة بمنح براءة االختراع

نفقات فحص في الطلبات، وعدم تحميل الدولة  يمتاز هذا النظام بسرعة البت

نه قد ال يقوم أكذلك إفساح المجال لألفراد للفحص، إال أن المآخذ عليه تتمثل في واالختراعات، 

تراع لعدم االهتمام، حيث يؤدي ذلك إلى منح براءات الختراعات غير أحد بالطعن في االخ

أيضاً أن االعتماد على خبرة الجمهور ليس ومعروف مدى توافر الشروط الموضوعية فيها، 

مما قد يؤدي إلى  ،الخبرة في مجال االختراع قد ال تكون متوفرة لدى الجمهور ذلك أن ً،صائبا

                                                 
 .162.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 1
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يسبب وبل كل من له مصلحة في عدم تسجيل ذلك االختراع، إعطاء مجال كبير لالعتراض من ق

  .1ذلك تعطيل تسجيل االختراع، وإهدار وقت اإلدارة في فحص تلك الطلبات

فيما يتعلق بموقف المشرع األردني في قانون امتيازات االختراعات والرسوم، فقد تبنى و

ذ يكتفي بفحص الطلب من ، إ)12،11،8(يستشف ذلك من نصوص المواد ونظام اإليداع المقيد، 

التأكد من أن االختراع محل الطلب ال يخالف النظام العام و ،الناحية الشكلية من قبل المسجل

، فإذا توفرت تلك الشروط يقوم المسجل بإعالن القبول المؤقت للطلب من خالل نشر باآلداو

ر الشروط فتح الباب لمن يريد أن يعترض على عدم توفو ،إعالن في الجريدة الرسمية

، فإذا حصل اعتراض من 2شهرينالموضوعية أو الشكلية التي نص عليها القانون خالل مدة 

له في هذه الحالة ومدى مصداقيته، والغير خالل المدة القانونية يقوم المسجل بفحص االعتراض 

مدة بعد مرور الو بالتالي رفض إعطاء البراءة،و ،أو إلغاء القبول المؤقت ،إما رفض االعتراض

تكون سارية المفعول و ،إصدار براءة اختراعالقانونية دون اعتراض من الغير، يقوم المسجل ب

  .3لمدة ستة عشر عاماً، وهذا هو النظام المعمول به في الضفة الغربية

أما مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني فقد جاء مطابقاً لموقف المشرع 

، 5عاماً 20، على أن تكون مدة حماية البراءة 4نظام اإليداع المقيد - أيضاً–األردني، حيث تبنى 

حيث قام المشرع بزيادة مدة حماية براءة االختراع من ستة عشر عاماً حسب قانون امتيازات 

مع تطلع و ،الرسوم الساري إلى عشرين عاماً، وذلك تماشياً مع اتفاقية التربسواالختراعات 

   .تجارة الدوليةفلسطين للدخول في منظمة ال

يرى الباحث أن نظام الفحص السابق هو األفضل بين األنظمة السابقة لما له من و

مميزات تفوق ما أخذ عليه، فقيام اإلدارة بأخذ دورها الحقيقي في فحص االختراعات ليس فقط 

                                                 
 .214.ص.المرجع السابق: سماوي، ريم 1
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ية في فنومن الناحية الموضوعية أيضاً، بما تتمتع به من قدرات مالية وبل  ،من الناحية الشكلية

األخير عن توفير األمن وباعتبارها المسؤول األول وفحص االختراعات أكثر من األفراد، 

حماية و لدور، مما يترتب عليه تقديم ضمانةللمجتمع، يحتم عليها أن تضطلع في هذا ا األمانو

سيؤدي إلى وللمجتمع من أية اختراعات قد يكون لها آثار سلبية في مناحي الحياة المختلفة، 

ناحية أخرى من وتجنب أية أضرار قد تتسبب بها االختراعات، و ،يادة الثقة في االختراعاتز

هذا النظام بأنه يثقل كاهل اإلدارة بمتطلبات مالية لتغطية تكلفة فحص فإن االنتقاد الموجه إلى 

إذ يمكن تقليل تكلفة  هو انتقاد غير صائب، ،إجراء التجاربواالختراعات من قبل مختصين 

يثبت  لتسجيل الذي يجب عليه أنق فرض رسوم خاصة للفحص على طالب احص عن طريالف

لذا يتمنى الباحث على المشرع الفلسطيني األخذ بنظام توفر الشروط الموضوعية في اختراعه، 

  .الفحص السابق

  خصائص براءة االختراع: رع الثالثالف

ال يرد و ،وي وحق مؤقتتتميز براءة االختراع بعدة خصائص تتمثل بأنها منقول معن

  :في هذا الفرع هذه الخصائص بإيجازالرهن، وسنتناول وكذلك قابليتها للحجز و ،عليها التقادم

  البراءة منقول معنوي: أوال

إنما لها مضمون وذلك أنها ليست ماالً  ،تعتبر براءة االختراع من المنقوالت المعنوية

في نسبة  اًأدبي اً، حيث تمنح البراءة لمالكها حق1المالي أو اقتصادي يجعلها قابله للتصرف واالنتق

يتمثل في إمكانية استثمار استغالل االختراع صناعياً  اًمالي اًحق - أيضاً–االختراع له، وتمنحه 

 األدبية(وعليه فبراءة االختراع كونها تتضمن تلك الحقوق  ،وتحقيق مرود مادي من ذلك

  . فهي أقرب للمنقوالت المعنوية) والمالية
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  البراءة حق مؤقت: ثانياً

إن براءة االختراع هي حق مؤقت، إذ تعطي البراءة للمخترع كي تحمي اختراعه لمدة 

العلة في كون براءة ويصبح االختراع متاحاً للجميع، وبعد ذلك تزول هذه الحماية و ،معينة

إعطاء المخترع جعل االختراع متاحاً للجميع بعد  :االختراع مؤقتة تكمن في عدة أمور أهمها

ل منح هذه هذا يعتبر في صالح المجتمع، إذ انه ليس من المعقوو ،مدة كافية من الزمن الستغالله

ن ذلك لن يساعد على تطور المجتمع إذا بقى الحق في االستغالل مقتصراً الحماية على التأبيد أل

هذا  البراءة مؤقتة،بين حق المخترع وحق المجتمع تتطلب جعل  على المخترع لألبد، فالموازنة

من ناحية أخرى فإن من أسباب كون البراءة مؤقتة هو تشجيع المخترعين على و ،من ناحية

أن عنصر الجدة  أهم أسباب تأقيت البراءة هو كذلك فإن منوالمزيد من االختراعات،  اختراع

ختراع هذا سيفقد اال ، إذفي أي اختراع لن يستمر على التأبيد اًجوهريو اًالذي يعتبر ضروريو

  .1مع مرور الزمن العنصر شيئاً فشيئا

االتفاقيات على تأقيت البراءة، ففي قانون امتيازات ولقد استقرت كل القوانين و

كذلك فإن مدة الحماية في المقررة و، 2الرسوم حددت مدة البراءة بستة عشر عاماًواالختراعات 

اقية جوانب التجارة المتعلقة بحقوق في اتفو، 3في قانون البراءات األردني هي عشرون عاماً

  . 4حددت مدة الحماية بعشرين عاماً )التربس(الملكية الفكرية 

أخيراً فإن التأقيت يتعلق بحق االستغالل فقط، أما حق المخترع في نسبة االختراع إليه و

  .5هو حق دائم ال يزولو ،هو حق من الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المخترع
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  ادمالتق: ثالثاً

على وذلك حتى يعود النفع عليه  ،إلفادة منهااويتوجب على صاحب البراءة استغاللها 

في حال عدم استغالل البراءة خالل مدة معينة فإن ذلك يؤدي  ؛على عكس ذلك أيوالمجتمع، 

يصبح و ،بالتالي تقادم البراءة بحيث تزول عنها تلك الحمايةو ،إلى تقادم الحماية المقررة لها

السبب وراء تقرير التقادم على البراءة هو عدم السماح لمالك البراءة واع متاحاً للجميع، االختر

ستغالل ألحد، مما سيؤثر ال يعطي حق االو ،للتعسف بحق استغاللها، فال يقوم باستغاللها بنفسه

  .التي تكون محمية بموجب البراءات حرمانه من هذه االختراعاتوتقدم المجتمع  سلباً في

تختلف من (ل مدة معينة القوانين على أن مالك البراءة إذا لم يقم باستغاللها خال فنصت 

يترتب على كما فيجوز للدولة إعطاء تراخيص إجبارية دون إرادته لغيره،  ،)خرقانون إلى آ

يفهم من نص وشطبها من السجالت، وعدم االستغالل خالل مدة معينة سقوط البراءة بالتقادم 

الرسوم على وجوب استغالل البراءة خالل ثالث وقانون امتيازات االختراعات من ) 22(المادة 

بأن يمنح  المخترع بموجبه كون للمحكمة أن تصدر قراراً تجبرإال يو ،سنوات من تاريخ منحها

   .1يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء البراءةكذلك وتراخيص للغير، 

، فإن التقادم المكسب ما يتعلق بالتقادم المكسبأما في هذا فيما يتعلق بالتقادم المسقط،

البراءة هي حق وسب الحائز الحقوق العينية دون الحقوق الشخصية، تحيث يك ،يقترن بالحيازة

والحقوق الشخصية غير قابلة للحيازة ألنها تقع على أمر  ،حق شخصي - أيضاً– هيو ،معنوي

  . 2بالتقادم يترتب على ذلك أن الحقوق الشخصية ال تكتسبومعنوي، 

  قابلية البراءة للتصرف :رابعاً

سواء بالبيع أو  ،يتمتع مالك البراءة بحق التصرف فيها بالصورة التي يختارها

يخوله التصرف فيها كافة التصرفات  اًمالي اًن له حقذلك ألو، أو التنازل أو الرهنبالترخيص 

                                                 
ويشترط في ذلك أن ال تصدر المحكمـة  : (... ختراعات والرسوم على ما يليمن قانون امتيازات اال 5\22نصت المادة  1

بمقتضى هذه المادة قبل انقضاء ثالث سنوات من تاريخ منح امتياز االختراع حتى لو قدم صاحب االمتياز أسباباً معقولـة  

 ).عن تقصيره
 . 13.ص. مرجع سابق: سوار، محمد وحيد الدين 2
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صرفات القانونية من بيع أو تحويل أو قد أجازت القوانين لمالك البراءة القيام بالتوالقانونية، 

) 42(الرسوم أجازت المادة وترخيص أو تنازل أو رهن، ففي قانون امتيازات االختراعات 

لمالك البراءة إجراء التصرفات القانونية، مع اإلشارة إلى وجوب تسجيل تلك التصرفات في 

ن  يجوز التصرف فيه، أل، فالاألدبي للمخترع يتعلق بالحقفيما و، 1السجل الخاص بالبراءات

  .2التصرف في الحقوق المرتبطة بها غير جائزوذلك الحق متعلق بشخصيته، 

  قابلية البراءة للحجز: خامساً

يدخل في الذمة المالية لمالكها، حيث تعتبر جزءاً من الضمان  منقوالً تعتبر البراءة ماالً

ن المحكمة المختصة للحجز على بذلك يجوز أن يستصدر الدائنون حكماً موالعام للدائنين، 

الرسوم وقانون امتيازات االختراعات  قد قررو، 3البراءة لكي يحصلوا على دينهم من ثمنها 

  .4لصحة أي تصرفات على البراءة أن يتم تسجيل ذلك لدى مسجل البراءات

                                                 
 .زات االختراعات والرسومقانون امتيا) 42(المادة  1
 .52.ص.مرجع سابق: الفتالوي، سمير جميل حسين 2
 .34.ص. مرجع سابق: الجبوري، عالء 3
 . قانون امتيازات االختراع والرسوم) 42(المادة  4
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  المبحث الثاني

  لترخيص باستغالل براءة االختراعنطاق عقد ا

سيتم في هذا المبحث  محله،و توضيح أنواعه،ود الترخيص عق اسة ماهيةدر تبعد أن تم

كذلك سيتم التمييز بين عقد ودراسة خصائص عقد الترخيص التي تميزه عن غيره من العقود، 

من ثم البحث في والشبه بينهم، وبيان أوجه االختالف و ،العقود التي تشتبه بهوالترخيص 

  : ثة مطالب كما يليذلك في ثالو، الطبيعة القانونية لعقد الترخيص

  باستغالل براءة االختراع خصائص عقد الترخيص: لمطلب األولا

بالعديد من الخصائص التي تنبع من  يتميز عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع،

الطبيعة القانونية له من حيث كونه عقدا ناقال للتكنولوجيا يقوم على أساس الترخيص لشخص ما 

غالبا ما يكون هذا العقد دوليا بين ولمدة معينة، وما في مكان محدد  باستغالل ملكية فكرية

أشخاص طبيعيين أو معنويين، ويعتبر عقد الترخيص نوعاً خاصا من اإلجارة لشيء معين 

أن عقد  ،ما سبق يترتب علىووعناصر المعرفة الفنية،  ،1وهو براءة اختراع ما ،بالذات

نونية الخاصة، وهذه العقود نظراً لطبيعته القا تميزه عن سائر مهمة الترخيص له خصائص

  :الخصائص هي

 :عقد رضائي .1

ما يكفي إلنعقاه تراضي المتعاقدين، أي اقتران اإليجاب ( :بأنه يعرف العقد الرضائي

 حيث ص يعد من العقود الرضائية،، فعقد الترخي2)بالقبول، فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد

دون الحاجة ألي  النعقادهدر من المرخص بالقبول من المرخص له الصا اإليجاب اقترانيكفي 

لم يشترط قانون امتيازات االختراعات والرسوم الساري في الضفة و ،3رسميو أ جراء شكليإ

                                                 
 . 41.ص. مرجع سابق: الجبوري، عالء 1
، االلتزام بوجه عـام مصـادر االلتـزام   الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية : السنهوري، عبد الرازق أحمد 2

 . 163.ص. 2000.منشورات الحلبي الحقوقية: ، لبنان3.، ط1.ج
 .253. ص.2005.دار النهضة العربية: القاهرة.5.ط.الملكية الصناعية: القليوبي، سميحة 3
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بسبب أهمية هذا العقد ولدقة الشروط الواردة ولكن النعقاد عقد الترخيص، الغربية الكتابة كشرط 

المقابل المادي و ،أم غير استئثاريهل هو استئثاري أم وحيد  الترخيصنوع و ،مثل المدة :فيه

 أنالضرورات العملية، كل ذلك جعل من الضروري بمكان وباإلضافة إلى العرف  ،كيفية دفعهو

، الكيفية التي سيتم بناًء عليها تنفيذ العقدوذلك لتثبيت كل تلك المعلومات و ،تم كتابة هذا العقدت

لسنة ) 97(رقم  األردنيمن نظام براءات االختراع ) 50(ي المادة ردني فالمشرع األقد نص و

يجوز لمالك البراءة أن يرخص ألي شخص طبيعي أو اعتباري في ( :يلي على ما 2001

بموجب عقد خطي، على أن ال تتجاوز مدة  استعمال أو استغالل الحق موضوع البراءة

  .)الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام القانون

ليس ركنا في و ،الكتابة كشرط لإلثبات األردنيالمشرع وجب هذا النص اشترط فبم

، حيث انه ال يمنع من أن يكون العقد رضائياً اشتراط الكتابة إلثباته، فيكفي النعقاد عقد 1العقد

  .يجاب بالقبولالترخيص تالقي اإل

رتب بموجبه  جدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني أورد نصاً في مشروع قانون التجارةو

يجب ( ):80\1(البطالن على عقد نقل المعرفة الحديثة إذا لم يكن مكتوباً، حيث نص في المادة 

  .)أن يكون عقد نقل المعرفة الحديثة مكتوبا وإال كان باطال

النص على بطالن عقد نقل المعرفة الفنية إذا لم يكن مكتوباً، يحمي يرى الباحث أن و

قي التكنولوجيا، لما يتضمنه عقد نقل المعرفة الفنية من شروط حقوق األطراف وبخاصة متل

إفراغ ما تم االتفاق بشكل جلي، لذا وجب أن يتم  وكذلك تفصيالت يجب أن تكون موضحة وقيود

من حقوق والتزامات وشروط أخرى ضمن عقد مكتوب، ليتسنى لألطراف االحتجاج به إذا  عليه

  . حصل خالف حول ما تم االتفاق عليه

 :قد غير مسمىع .2

العقود التي ال يوجد لها قواعد خاصة تنظمها تحت أسماء " :هي العقود غير المسماة

ن كان منها ما قد يطلق عليه في العمل اسماً معيناً، ما دامت ال توجد لها قواعد خاصة إو ،معينة
                                                 

 .225. ص. مرجع سابق: سماوي، ريم 1
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ه وال ، فالعقد يعتبر غير مسمى حين ال يقوم المشرع بوضع قواعد قانونية تنظم أحكام1"بها

قد الترخيص من العقود غير فلسطين يعتبر ع وهذا ينطبق على عقد الترخيص، ففييسميه، 

يترتب على ذلك أن وه، م يسملوذلك أن المشرع لم ينظم أحكامه بقواعد قانونية خاصة  المسماة

قانونية هذا العقد يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود بشكل عام، كما يخضع للقواعد ال

اقترب عقد غير مسمى من عقد مسمى  ما ذافإ طبيعته،والتي تتفق  تعلقة بالعقود المسماةالم

  .2يمكن أن تنصرف إليه أحكام ذلك العقدإنه ف اقتراباً كبيراً

  :عقد ملزم للجانبين .3

الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، أي " :العقد الملزم للجانبين هو

يرتب عقد الترخيص عند انعقاده التزامات  ،3"مديناً في آن واحدوموجبه دائناً يعتبر كل متعاقد ب

هو  ، الذيبمحل العقد ص له من االنتفاعص بتمكين المرخَّمتبادلة على أطرافه، فيلتزم المرخِّ

إلتزامات كل وص له بأداء المقابل حسب االتفاق، يلتزم المرخَّوالمعرفة الفنية، وبراءة االختراع 

لتزاماته يكون إذا لم يقم أحد األطراف بتنفيذ إ بحيث عد سبباً إللتزام الطرف اآلخر،طرف ت

  .4يتمسك هنا بالدفع بعدم التنفيذو ،للطرف األخر االمتناع عن تنفيذ التزاماته أيضاً

 :عقد معاوضة .4

يعتبر عقد و ،5"العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما أعطى" :عقد المعاوضة هو

ص يحصل حيث يأخذ كل طرف فيه مقابالً لما أعطى، فالمرخِّ ،من عقود المعاوضة الترخيص

ص له يحصل على حق استغالل محل المرخَّ فإن كذلكوص له على المقابل المادي، من المرخَّ

  . العقد مقابل ما دفعه

                                                 
 . 34. ،ص1997.معارفمنشأة ال: القاهرة.أصول االلتزامات :العدوي، جالل على 1
 . 23.،ص1998المكتب القانوني، .2.،طمصادر االلتزام في القانون االردني: سلطان، أنور 2
 . 19. ص. المرجع السابق: سلطان، أنور 3
 . 170.ص. مرجع سابق: السنهوري، عبد الرازق أحمد 4
 . 26.ص. 1992.شرغير مذكور دار الن:القاهرة.مصادر االلتزام :االهواني، حسام الدين كامل 5
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 :عقد يقوم على االعتبار الشخصي .5

 خر بناًء على معاييرآلحرية كل طرف في اختيار الطرف ا الشخصي االعتبارب يقصد

أن شخصية المتعاقد هي مركز ثقل وأهمية في العقد، إذ يعتبر نجاح عمله، حيث وصفات تهمه إل

، ويقصد هنا بشخصية المتعاقد سمعته 1وبعده العنصر الشخصي محل اعتبار عند انعقاد العقد

  .2مركزه المالي، وقدرته على تقديم أفضل خدمات وأداءووكفاءته 

حيث يسعى  ،على ما سبق فإن عقد الترخيص يقوم على االعتبار الشخصيتأسيساً  

قدرة عالية في إدارة ومركز مالي قوي، وجيدة  ص له يتمتع بسمعةص للتعاقد مع مرخَّالمرخِّ

يقوم بإطالع المرخص له على معلومات تعتبر المرخص س أن تنفيذ محل عقد الترخيص، إذو

مات للغير، لذلك يهتم المرخص أن دم إفشاء هذه المعلود أن يضمن عييرو، مهمة جداًوسرية 

ص رخص أن ييهم المرخِّ كما ،األسراريحفظ هذه و ص له يتمتع بسمعة طيبةمرخَّالكون ي

بحيث  ،وجه ممكن أفضلالبراءة على  باستغاللذلك ليقوم و ،لديه مركز مالي جيد ص لهلمرخَّ

  .اختراعهو شهرتهو صالمرخِّن سمعة يد ميخرج االختراع إلى الجمهور بصورة ممتازة تز

إذ  ،صلمرخِّا اهتمامص له على اإلدارة والتنفيذ هي محل كذلك فإن قدرة المرخِّو 

هو  وأخيراً ن االختراع أوالًذلك أل سيئة، أوتعكس هذه القدرات اختراعه بصورة جيدة 

باستعمال عالمة  فقد يقترن عقد الترخيصبعد انتهاء فترة الترخيص،  إليهسيعود و ،صللمرخِّ

  . خاصته ومات الفنيةلالمعو ،سره الصناعيبو ،صتجارية للمرخِّ

حسن اإلدارة المطلوبة قد يؤدي وص له ال يتمتع بالقدرات الفنية اختيار مرخَّ عليه فإن

يجب على المرخص ص له، لذا اختراعه بسبب سوء أداء المرخَّوص إلى تشويه صورة المرخِّ

 .3ايةص له بعناختيار المرخَّ

                                                 
 .9.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 1
ــادر 2 ــافي، ن ــاكتورنج: ش ــد الف ــع   عق ــى الموق ــر عل ــاني، نش ــيش اللبن ــة الج ــي مجل ــور ف ــال منش ، مق

www.lebanesearmy.gov.lb/article.asp.?In=ar&id=8373السـاعة  2009\5\20يارة للموقع بتاريخ ، آخر ز ،

2:00.  
 .234.ص. مرجع سابق: سماوي، ريم 3
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يترتب على كون عقد الترخيص من العقود التي تقوم على االعتبار الشخصي أن و 

نص إذا وجد إال  ،بشكل عام اطن للغيرص له ال يستطيع التنازل عنه أو الترخيص من البالمرخَّ

 ،ص له أن يرخص من الباطن بشكل صريح أو ضمنيص للمرخَّفي العقد يسمح بموجبة المرخِّ

أن يتم إيراد شرط في العقد ينظم دفع مبالغ عن المنتجات التي اح الضمني مثال على السمو

  .1ص له من الباطنيحصل عليها المرخَّ

 :عقد تجاري .6

من األعمال التجارية المحددة في  مليعد العقد تجارياً إذا انصب موضوعه على ع

األعمال  ،منه) 6(في المادة  19662لسنة  12األردني رقم  قد عدد القانون التجارةوالقانون، 

تعتبر جميع وذلك على سبيل القياس ال الحصر ليتم القياس عليها، كما و ،التي تعتبر تجارية

إال إذا ثبت العكس حسب نص  ،تجارية األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية أعماالً

ارياً وفقاً لمعيار العقد يكون تج"يرى الدكتور عزيز العكيلي أن و، 3القانون من ذات) 8(المادة 

المشروع الذي يكون الهدف منه تحقيق ولمعياري التداول و ،المشروع القائم على رأس المال

  .4"أرباح ألطرافه

عليه فإن ومنه، ) 7(،)6(األردني هذه المعايير في المواد  قد تناول القانون التجارةو 

المضاربة لتحقيق والتداول وعقد الترخيص يعد عقداً تجارياً حيث تتوافر فيه صفة المشروع 

ص له من استغالل براءة االختراع لكي يقوم ص بتمكين المرخَّ، بحيث يقوم المرخ5ِّاألرباح

                                                 
 .45. ص. مرجع سابق: الجبوري،عالء 1
مـن الجريـدة الرسـمية األردنيـة بتـاريخ       1910، منشور فـي العـدد   1966لسنة  12قانون التجارة األردني رقم  2

 . ، و الساري في الضفة الغربية472.، ص1966\3\30
  :من قانون التجارة األردني على) 8(ص المادة تن 3

 .جميع األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون - 1

 . وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إال إذا ثبت العكس - 2
. 1995.مكتبة دار الثقافة للنشـر والتوزيـع  : عمان.المتجرالقانون التجاري األعمال التجارية التجار و: العكيلي، عزيز 4

 .60. ص
 .227. ص. مرجع سابق: سماوي، ريم 5
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يقوم وطرح المنتج أو الخدمة في األسواق لتحقيق الربح، و ً،األخير باالنتفاع منها عمليا

  .ص له بدفع مقابل استغالل ذلك االختراعالمرخَّ

 :ليليس احتماوعقد محدد  .7

العقد الذي يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار االلتزامات التي يلتزم ( :يعرف العقد المحدد بأنه

  .1)بها كل من المتعاقدين، ذلك بصرف النظر عن التعادل في االلتزامات بينهم

لمحله و ،عقد الترخيص من العقود المعقدة نظراً لما يفرضه على أطرافه من التزامات

ما يستتبع ذلك من أمور يجب توافرها في أطرافه و ،المعرفة الفنيةوالختراع المتمثل في براءة ا

حيث يتم نقل المعارف  ،صفة دولية في الغالب يكون هذا العقد ذاوللتعامل مع محله، 

 ،الدقةومع هذه التفاصيل واالختراعات من الدول المتطورة إلى الدول النامية أو األقل نمواً، و

عقد احتمالياً، حيث يتم تحديد التزامات أطرافه عند انعقاده، إذ بناًء على فال يتصور أن يكون ال

  .هذه االلتزامات والمنافع يتم االتفاق أو عدمه

 :عقد زمني .8

بحيث يكون له تأثير  ،العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه( :العقد الزمني هو

واحدة بمجرد انعقاد  ةأن يتم التنفيذ دفع في العقد الزمني ال يمكنوملحوظ على تقدير محل العقد، 

إنما يتم التنفيذ بأداءات مستمرة، كما في عقد اإليجار أو أداءات دورية كما في عقد والعقد، 

  .2)التوريد

ن الزمن عنصر جوهري فيه من ، فهو عقد زمني، ألكذلك الحال في عقد الترخيصو

من  15عام حسب نص المادة  16ة وهي بحيث ال تتجاوز مدة حماية البراء –د مدته يحيث تحد

يترتب على ذلك أن المنفعة تقاس بتلك المدة و -الرسوم الساريو قانون امتيازات االختراعات

                                                 
 . 14.،ص2004.غير مذكور دار النشر.1.،طشرح مشروع القانون المدني الفلسطيني: أبو الملوح، موسى سليمان 1
: رام اهللا. 1.ط.-دراسة مقارنـة -اإلرادة المنفردةالمدني مصادر االلتزام المصادر اإلرادية لعقد والقانون : دواس،أمين 2

 . 29.ص.دار الشروق للنشر والتوزيع
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سنوات لذات  5سنوات عن اختراع ما عن قيمة منفعة لمدة  10حيث تختلف قيمة المنفعة لمدة 

ص له من االنتفاع ببراءة من ناحية أخرى فإن التزام المرخص بتمكين المرخَّواالختراع، 

حيث إنه ال يمكن الحصول  ،االختراع يستمر طيلة مدة الترخيص، فالزمن عامل جوهري فيه

  .1إنما يلزم مرور فترة من الزمن لذلكوة بمجرد انعقاده، على كامل المنفع

  راكز القانونيةتمييز عقد الترخيص عن غيره من الم: الثاني المطلب

ع غيره من العقود األخرى المشابهة له، ذلك ألن عقد قد يقترب عقد الترخيص م

التي ينتمي إليها و ،يعد من طائفة العقود الناقلة للتكنولوجياو ،الترخيص هو من العقود المستحدثة

الكثير من العقود فقد يحصل تشابه بين عقد الترخيص وغيره من العقود من نفس الطائفة، 

كنه العقد،  ليس بالميسور التعرف إلىومعقدة و مركبةخاصة وأن طبيعة هذه العقود هي طبيعة 

حيث يستلزم ذلك دراسة مستفيضة لكل جوانبه، وتأسيساً على ما سبق سيقوم الباحث في هذا 

  . به لترخيص وبعض العقود التي قد تتشابهالمبحث بالتمييز بين عقد ا

  تنازل عن براءة االختراعوعقد الالتمييز بين عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع : أوالً

التنازل عن براءة االختراع قد يكون بعوض أو بدون عوض، فإذا تنازل مالك البراءة 

يخضع ألحكام القانون التي تنظم الهبة، و ، فإن ذلك العقد يعد عقد هبة،عن براءته بدون عوض

 .2هذه العقود يعد ذلك العقد عقد بيع يخضع للقواعد التي تحكمفإنه إذا كان التنازل بعوض و

يكون  أن :مثل اً،عن البراءة وذلك إذا تضمن عقد التنازل شروط اًقد يكون التنازل كليو

حق طلب تجديد البراءة، و ،حق منح التراخيصو ،حق استغالل االختراع هإليه وحدللمتنازل 

راءة تكون مدة عقد التنازل مدة بوفهذه الشروط إذا وردت نكون أمام تنازل كلي عن البراءة، 

يكون التنازل في كامل وطيلة المدة،  س المتنازل إليه كافة الحقوق وحدهاالختراع حيث يمار

                                                 
 .231.ص.،مرجع سابق: سماوي، ريم 1
ــين  2 ــد حس ــماعيل، محم ــراع : إس ــراءات االخت ــن ب ــوض ع ــازل بع ــع   .التن ــى الموق ــور عل ــث منش بح

http://www.arablawinfo.com/research_search.asp?country=0&pub=1&title=&validate=dosearc
h. 7.ص. مساًء 8:30الساعة . 2009\2\12أخر زيارة للموقع بتاريخ.  
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قد يكون التنازل جزئياً كأن يتنازل مالك البراءة عن جزء و، 1إقليم الدولة التي أصدرت البراءة 

ام البراءة و حق بيع المنتجات الناتجة عن استخدأ، التنازل عن حق اإلنتاج وحده: منها فقط مثل

بهذه الصورة فإن المتنازل إليه يكون له التمتع بالحقوق الواردة على ذلك الجزء المتنازل وفقط، 

  2عنه فقط، في حين يحتفظ المتنازل بباقي الحقوق التي ال تتعلق بالجزء المتنازل عنه

يكون التنازل عن البراءة بتقديمها كحصة عينية في شركة، فإذا كان  يمكن أن كذلك

لتنازل على سبيل التمليك فتسري أحكام عقد البيع على التنازل، وتصبح الشركة مالكة للبراءة ا

تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، وال يحتفظ المخترع سوى بالحق األدبي المتمثل بنسبة 

راءة االختراع إليه، وال ترد إليه البراءة بعد انتهاء الشركة أو الحكم ببطالنها، أما إذا قدمت الب

فنكون بصدد عقد ترخيص حيث يكون للشركة  ،كحصة عينية في شركة على سبيل االنتفاع فقط

  .3حق استغاللها - أيضا–يكون له و ،استغالل البراءة مع بقائها ملكاً للمخترع

  .4بيع بشكل قصريو ،تصنيعو ،استخدام :التنازل يتضمن تحويل كافة الحقوق منو

ث أن االختالف بين عقد الترخيص باستغالل براءة يرى الباح ،تأسيساً على ما سبق

   :االختراع وعقد التنازل عن براءة االختراع يكمن في األمور التالية

عقد التنازل يمنح المتنازل إليه حقاً عينياً على البراءة، بحيث يكون له التنازل عنها وبيعها  -1

أما عقد الترخيص فيمنح  مثال، ث، وينتقل بكافة أسباب نقل الملكية كاإلروالترخيص بها

ص له استغالل البراءة دون أن يكون للمرخَّ أن ص له حقاً شخصياً على البراءة، أيالمرخَّ

كونه حقاً لصيقاً  هذا الحق غير قابل لالنتقال للغير،ورتب له أي حقوق على ملكيتها، يت

 .ص لهينتهي بمجرد انتهاء العقد أو وفاة المرخَّوص له، بشخصية المرخَّ

                                                 
 .41.ص.المرجع السابق: إسماعيل، محمد حسين 1
 .51.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 2
 .21.ص.2006.عدار الثقافة للنشر والتوزي.القانون التجاري الشركات: ياملكي، أكرم 3
 .24.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 4
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عقداً ناقالً للملكية، إذ تنتقل بموجبه ملكية البراءة من المتنازل إلى  يعد عقد التنازل  -2

المتنازل إليه، بينما عقد الترخيص هو عقد غير ناقل للملكية، إذ تبقى ملكية البراءة في 

 .ذمة المرخص على الرغم من الترخيص

عتدون على البراءة، وعلى يتمتع المتنازل إليه بحق رفع دعاوى التعدي على الغير ممن ي -3

 .ص في عقد الترخيص بشكل عامفإن حق رفع الدعاوى يكون للمرخِّ ،العكس من ذلك

  : التمييز بين عقد الترخيص وعقد االمتياز التجاري: ثانياً

العقد الذي يتعهد بمقتضاه تاجر يطلق عليه  :يعرف عقد االمتياز التجاري على انه

خر يطلق عليه مانح اجر آتشاطه على توزيع بضائع معينه ينتجها الملتزم أو المتعهد بأن يقصر ن

إعادة بيع حق احتكار  معينة، على أن يكون للملتزم وحده لمدةوااللتزام في دائرة جغرافية معينة 

  .1هذه السلع في النطاق الجغرافي المتفق عليه

نه عقد بيع حيث تكييف عقد االمتياز التجاري على ا"ترى الدكتورة سميحة القليوبي أن و

يلتزم مانح االلتزام بقصر البيع للمتنازل إليه ويلتزم المتعهد بالشراء منه، فهذه العالقات من 

  .2"مشترٍوحيث التسليم ونقل الملكية والوفاء بالثمن هي عالقات بين بائع 

عقد وبين عقد االمتياز التجاري  اًيرى الباحث أن هنالك اختالف ،تأسيساً على ما سبقو

   :التاليةترخيص من األوجه ال

عقد االمتياز التجاري هو في جوهره عقد بيع، حيث يقوم الملتزم بشراء منتجات من مانح  -1

عقد الترخيص فهو محددة على سبيل االستئثار، أما االلتزام وبيعها في منطقة جغرافية 

 صتقوم فكرته على أساس منح المرخِّو، صورة خاصة من اإليجار ترد على البراءة

  .ص له حق استغالل براءة االختراع لمدة معينةللمرخَّ

                                                 
 64.ص.1993.دار الكتب القومية:القاهرة.الترخيص باستعمال العالمة التجارية: الصغير، حسام الدين عبد الغني 1
 196.ص.1992.النهضة العربيةدار .2.ط.شرح العقود التجارية:القليوبي،سميحة 2
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فهو عقد ناقل للملكية، أما عقد  ،في عقد االمتياز يتم نقل ملكية البضائع إلى ذمة الملتزم -2

  .صفهو عقد غير ناقل للملكية، حيث تبقى البراءة مملوكة للمرخِّالترخيص 

لع أو البضائع محل العقد حيث يلتزم عقد االمتياز ال يخول الملتزم الحق في إنتاج ذات الس -3

فإن عقد الترخيص يخول  ،الملتزم بعدم منافسة مانح االلتزام، وعلى العكس من ذلك

 .1ص له أنتاج ذات السلع والمنتجات وفقاً لشروط الترخيصالمرخَّ

 Franchise التمييز بين عقد الترخيص وعقد الفرنشايز: ثالثاً

جبه شخص يدعي المانح بتعليم شخص د يتكفل بموعق :يعرف عقد الفرنشايز على أنه

خر يدعى الممنوح له المعرفة العملية والتي تشمل نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدة التقنية، آ

وتخويله استعمال عالمته التجارية وتزويده بالسلع، أما الممنوح له فيتكفل باستثمار المعرفة 

التزويد من الممون، باإلضافة إلى التزام الممنوح له بدفع  وأالعملية واستعمال العالمة التجارية 

  .2الثمن وااللتزام بعدم المنافسة والمحافظة على السرية

عالمة (يستهدف عقد الفرنشايز الترخيص للغير باستثمار أحد الحقوق الفكرية و

معرفة الفنية وأساليب الصنع وتزويده بالمواد األولية وال..) تجارية،براءة اختراع،نموذج صناعي

يتم منح عدة و، 3صله للمرخِّ صالمرخَّ يدفعه مات، مقابل مبلغيق المواد والخدالضرورية لتسو

بل تتجاوز ذلك إلى اسم  ،تراخيص في هذا العقد بحيث ال تقتصر فقط على العالمة التجارية

د لكل م الموحالشكل العاوشعاره إلى درجة أن محل الممنوح له يظهر بنفس المظهر والمحل 

فجميع "  McDonald’sماكدونالدز "سلسلة المطاعم المشهورة  :مثال على ذلكو ،محالت المانح

المحالت في السلسة حول العالم تظهر بنفس المظهر والديكور وتقدم ذات المنتجات بنفس 

  .المواصفات
                                                 

 .197.ص.المرجع السابق: القليوبي، سميحة 1
. جامعـة النجـاح الوطنيـة   ).رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة    .(عقد الفرنشايز وآثـاره :البشتاوي،دعاء طارق بكر 2

 .22.ص.2009.فلسطين.نابلس
العددان الخامس .بة المحامين السوريةمجلة تصدرها نقا: المحامون. Franchiseعقد الترخيص التجاري : الحكيم، جاك 3

  . 420.ص.1998.نيسان.والسادس
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إلى  مانحالخطط التوزيع من وتقديم الخطط التسويقية  - أيضاً–يشمل عقد الفرنشايز و

خر نوح له يعتبر مستقالً عن اآليجب االنتباه إلى أن كل من مانح االمتياز والمموالممنوح له، 

  .1كمتجر

انه عقد ناقل لحق استغالل مؤقت على عناصر العقد،  :من أهم سمات عقد الفرنشايزو

أن المعرفة الفنية تعتبر عنصراً جوهرياً فيه، باإلضافة إلى انه عقد قائم على االعتبار و

  . 2لشخصيا

يمكن التمييز بين عقد الترخيص وعقد الفرنشايز من عدة جوانب  ،بناًء على ما سبقو

  : أهمها

ن عقد الفرنشايز يتضمن عدة تراخيص وال يقتصر على ترخيص واحد، فباإلضافة إلى إ -1

بتقديم اسمه وطريقة التوزيع والتسويق،  ترخيص إحدى حقوق الملكية الفكرية يقوم المانح

إذ يقوم المرخص بالترخيص باستغالل براءة اختراع وارد في عقد الترخيص  وهذا غير

 .فقط

نقل المعرفة الفنية، بينما ينصب عقد  ىإن جوهر االلتزام في عقد الفرنشايز يقوم عل -2

الترخيص بشكل رئيسي على استغالل براءة االختراع مع إمكانية اقتران الترخيص بنقل 

 .في بعض األحيانالمعرفة الفنية إلى المرخص له 

في سلسلة محالت ينتمون لنفس المانح،  اًالممنوح له في عقد الفرنشايز يكون عادةً واحد -3

ويؤدون نفس أسلوبه في التصنيع ويحملون ذات االسم ويظهرون بنفس المظهر، بينما ال 

ص له كل باسمه المرخَّوص يوجد مثل هذا األمر في عقد الترخيص، إذ يعمل المرخِّ

 . الخاص بإسلوبهو

                                                 
ندوة الويبو الوطنية حول .االنتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعالمات التجارية ألغراض الترخيص واالمتياز: األحمر، كنعان 1

ة للموقـع بتـاريخ   اخـر زيـار   ،http://wipo/Ip/dam/04/doc.8بحث منشور على الموقع.6.ص. العالمات التجارية

  .مساًء 9:00الساعة . 2009\4\23
  .11-10.ص.2007.دار الجامعة الجديدة:اإلسكندرية.Franchiseعقد االمتياز التجاري : النجار،محمد محسن إبراهيم 2
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في عقد الفرنشايز يلتزم الممنوح له بدفع جزافي عند إبرام العقد باإلضافة إلى قيامه بدفع  -4

ص له يدفع مبلغ دوري يمثل نسبة من إجمالي الربح، أما في عقد الترخيص فالمرخَّ

 .1أو على شكل دفعات دورية فقط ،واحدة المقابل مرة

  ترخيصالطبيعة القانونية لعقد ال: المطلب الثالث

على تشبيه عقد الترخيص بعقد اإليجار، ذلك أن جوهر كال العقدين  2يجمع معظم الفقه

، إذ يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر 3هو التمكين باالنتفاع بالشيء محل العقد مقابل دفع األجرة 

مكين ص بتإذ يلتزم المرخِّ ،نجد نفس االلتزام في عقد الترخيصور، من االنتفاع بالشيء المؤجَّ

ص له كذلك المرخِّو ،األجرةيلتزم المستأجر بدفع وص له من االنتفاع بالشيء المؤجر، المرخَّ

حيث ال يكون  ،في ما يتعلق بالفسخ هنالك وحدة شبه بين العقدينويلتزم بدفع بدل االستغالل، 

   .4للفسخ أي أثر رجعي في كال العقدين

بينهما تتمثل في عدة أمور  الفات هامةالتشابه بين العقدين إال أن هناك اخت مع هذاو

نتفاع بالمحل وحده دون سواه، أن في عقد اإليجار يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من اال :أهمها

هو الترخيص غير وإذ في أحد أنواع الترخيص  ،األمر يختلف ، فإنعقد الترخيص أما في

 ال يلتزمو خاص آخرين،يجوز للمرخص أن يمنح تراخيص عن ذات المحل ألش ،اإلستئثاري

هذا على النقيض وباالنتفاع بمحل العقد طالما انه يقوم بدفع األجرة،  المستأجر في عقد اإليجار

براءة (ص له القيام باستغالل محل العقد إذ من أهم التزامات المرخَّ ،من عقد الترخيص

  .5شطبها وإذ يترتب على عدم قيامه باالستغالل تقادم البراءة ) االختراع

                                                 
 .50.ص.مرجع سابق:البشتاوي، دعاء طارق بكر 1
،خليـل،جالل  5.ص.مرجـع سـابق  :لـدين ،الصغير،حسـام ا 261.ص.مرجع سابق.الملكية الصناعية: القليوبي،سميحة 2

 .405.ص.1983.جامعة الكويت.1.ط.النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية:احمد
 .63.ص.مرجع سابق: الهمشري،وليد عودة 3
 .404.ص.مرجع سابق: خليل، جالل احمد 4
رسوم، إذ يجب على مالك البراءة استغالل براءته، وإذا لـم يقـم   من قانون امتيازات االختراعات وال) 22(انظر المادة  5

بذلك خالل ثالث سنوات من تاريخ تسجيلها فإن التقادم يسري عليها ويصار إلى شطبها و إعطاء تراخيص إجبارية للغير، 

 .ونفس األمر يسري بحق المرخص له



 51

باحث أن عقد الترخيص وإن كان يشبه في بعض جوانبه يرى ال ،تأسيساً على ما تقدم

 أحكام، مما يؤدي إلى صعوبة انطباق عنه أخرى تختلف كثيراًفيه جوانب  عقد اإليجار، إال أن

أحكام وإذ تسري عليه قواعد  مركبة، عقد اإليجار عليه، فعقد الترخيص له طبيعة قانونية خاصة

األحكام المتعلقة باستغالل حقوق الملكية والتكنولوجيا من جانب، كما يخضع للقواعد عقود نقل 

   .الفكرية

خيص يخضع للقواعد العامة للعقود ما يتعلق بالقوانين المنظمة له، فإن عقد الترفيو

من جهة أخرى فإنه يخضع للشروط الخاصة و ،التجاريةوالواردة في القوانين المدنية 

حيث أن محله هو الترخيص باستعمال حق ملكية  ،ي قانون الملكية الصناعيةالمنصوص عليها ف

  .1صناعية

الساري  1966لسنة ) 12( فإن قانون التجارة األردني رقم ،وضع في فلسطينبالنظر للو

العقود التي لم تنظم ) 1\59(لم ينظم عقد الترخيص، حيث أحالت المادة  ،في الضفة الغربية

إن عقود البيع والقرض ( :اآلتي إذ نصت على ،العرفونون المدني قواعدها فيه إلى القا

، 2)والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني والعرف

والذي (للقانون المدني  )الرضا، المحل، السبب، األهلية(فيخضع عقد الترخيص من حيث أركانه 

تي تنظم الملكية الصناعية فلم ما يتعلق بالقوانين الأما فيوالعرف، و )هو مجلة األحكام العدلية

عقد الترخيص، فقد أورد  1953لسنة ) 22(قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم  ينظم

يالحظ أن مشروع قانون التجارة الفلسطيني قد أورد وتنظم الترخيص اإلجباري فقط،  اًنصوص

ن نقالً للمعرفة الفنية الحديثة بصورة كلية أو جزئية إلى نصاً أخضع بموجبه أي عقد يتضم

تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق (من المشروع على ) 2\78(أحكامه، حيث نصت المادة 

، وحيث أن عقد الترخيص يتضمن )خرل أو ضمن عقٍد آلنقل المعرفة الحديثة يبرم بعقد مستق

  .لك المشروعنقالً للمعرفة فإنه يكون مشموالً بأحكام ذ

                                                 
 .8.ص.مرجع سابق: األحمر،كنعان 1
 . 1966لسنه ) 12(األردني رقم  قانون التجارة) 1\59(المادة  2
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  الفصل الثاني

  آثارهواءة االختراع تكوين عقد الترخيص باستغالل بر

  تمهيد وتقسيم

أثر قانوني  إحداثعلى  اإلطراف إرادةعند توافق  -بشكل عام–يتم تكوين العقود 

ثاره، ويتم هذا الوجود على شكل عقد نافذ ومنتج آلحيز  إلى وإخراجهمحدد،  أمرالتفاقهم على 

كافة العقود البسيطة  إبرام، وعلى هذا النحو يتم األطرافبالقبول بين  اإليجابالتوافق بالتقاء 

ن الهين، ذلك أل باألمرتلك النقطة في بعض العقود المعقدة ليس  إلىالوصول  أنوالمعقدة، إال 

بحث لما تحمله من ودراية  إلىتحتاج  حساسةو ومهمةمعقدة  أمورتلك العقود تحتوى على 

جدا  اًضروري اًأمر خذ االستشارات عنهاأوعل من دراستها فنية ضخمة تج أوالتزامات مالية 

  . بها الوفاء بالتزامات قد ال يستطيعون أنفسهمال يلزموا  ، لكيبالنسبة للطرفين

 بحث عميقين من كالودراسة  إلىيعد عقد الترخيص من العقود المعقدة التي تحتاج و

قيامه والسرية  أنحيث  ،تميزه عن غيره من العقود خاصةنه ذو طبيعة أ إلى الطرفين، باإلضافة

يرتب عقد الترخيص عدة آثار على طرفيه، و ،خصائصه أهمتعد من  يعلى االعتبار الشخص

تعد تلك االلتزامات جوهر عقد وحيث يلتزم كل طرف بعدة التزامات يتوجب عليه الوفاء بها، 

الترخيص باستغالل براءة االختراع، إذ من خاللها يتم الوصول إلى النتيجة التي أراد األطراف 

أخيراً ينقضي عقد الترخيص بعدة أسباب تتمثل بانتهاء مدته، أو فسخه، أو ون التعاقد، تحقيقها م

  . انفساخه

  :سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينو

  .أعداد عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع :األول المبحث

   .يةزوال الرابطة العقدوآثار عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع  :الثاني المبحث
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  المبحث األول

  إعداد عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع

التي و، تتمثل أولها بمرحلة المفاوضات، اد عقد الترخيص المرور بمرحلتينيتطلب إعد

يتم إحاطة وإمكاناته، وقصد كل طرف وتعتبر المرحلة األهم، إذ يتم التعرف من خاللها على نية 

كذلك يتم إبرام اتفاقيات والحفاظ على السرية، ولجدية ان امرحلة المفاوضات بعدة ضمانات لضم

الوصول وبعد انتهاء مرحلة المفاوضات وطابع الجدية على هذه المرحلة،  مبدئية هدفها إضفاء

إعداد عقد الترخيص  هيوإلى المرحلة الثانية،  إلى تفاهمات برغبة األطراف في التعاقد، يصار

م إفراغ إرادة األطراف في شكل عقد، باستخدام الصيغ االختراع، حيث يتباستغالل براءة 

  .القانونية األمثل، مع مراعاة القواعد القانونية التي تحكم العقد

 :، األولينمطالبتم دراسة إعداد عقد الترخيص من خالل ، ستعلى ما تقدم تأسيساً

الترخيص باستغالل  يتناول اإلبرام النهائي لعقد: الثانيوضماناتها، ويتناول مرحلة المفاوضات 

   .براءة االختراع

  ضماناتهاو مرحلة المفاوضات :األول لمطلبا

تعتبر مرحلة المفاوضات احد أهم مراحل االتفاق على الترخيص، إذ يتم من خاللها 

توقعاته، وكذلك دوافع كل منهما وشروطه، والوصول إلى رغبة كال الطرفين فيما يتعلق بالتعاقد 

أسراره، فالمرخِّص ُيطلع وة، إذ يقوم كال الطرفين باإلفصاح عن قدراته هي مرحلة مهمة للغايو

المالية، والمرخص له يفصح عن إمكانياته الفنية والمرخَّص له على التكنولوجيا التي بحوزته، 

بسبب هذه األهمية يتوجب اتخاذ التدابير الالزمة إلحاطة تلك المرحلة بالضمانات التي تؤمن و

الهدف ويتم إبرام اتفاقيات خالل هذه المرحلة تسمى اتفاقيات مبدئية، وللطرفين، السرية المطلوبة 

  . منها توفير حماية لما يتم اإلفصاح عنه خالل مرحلة المفاوضات
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  مرحلة بدء المفاوضات: فرع األولال

تحتل المفاوضات مكانا هاما في عقود التجارة الدولية، وذلك بسبب ما تحتويه من 

إضافة إلى قيمتها المالية الضخمة، كل ذلك يجعل من  ،معطيات معقدةومخاطر كثيرة 

في تلك العقود، ليتعرف كل الضروري أن يتم التفاوض بشكل دقيق وتفصيلي حول كل بند 

خصائص العقد ذاته ليتم تنفيذه فيما بعد بالصورة المطلوبة، ويعد عقد وخر طرف إلى شروط اآل

إضافة - ن هذا العقد إحيث  ،تحتاج إلى مفاوضات دقيقة الترخيص في طليعة تلك العقود التي

هي وأال  ،أخرى تجعل األمر أكثر تعقيدا بصفةيتميز  - معطياته المعقدةوإلى قيمته االقتصادية 

هي ص، ، حيث تثور مشكلة مهمة لدى المرخ1ِّمشكلة سرية المعرفة الفنية التي هي محل العقد

ص له بااللتزام فة الفنية مع عدم تأكده من نية المرخَّص له على سرية تلك المعرإطالع المرخَّ

  . توقيع العقدو

دراسات فنية وتقارير ومكاتبات ومساومات وتبادل اقتراحات ": تعرف المفاوضات بأنها

الصفقة المزمع إبرامها، وعلى ما سوف يسفر عنه  ارية يتبادلها األطراف للتعرف إلىتجو

الل أفضل الصيغ القانونية التي تق األطراف، وذلك من خاالتفاق من حقوق والتزامات على عا

   2"حقق مصلحتهمت

ما وتدور المفاوضات في عقد الترخيص حول تحديد نوع تكنولوجيا براءة االختراع، و

التزامات كل من والثمن المقابل، وخبرة فنية، ووتطبيقها من أبنية ومعدات  الستثمارهايستلزم 

 . باإلضافة إلى غير ذلك مما يتصل بطبيعة العقد ،االتفاقود جزاء اإلخالل ببنو، 3الطرفين

تثور هنا إشكالية المحافظة على سرية المعلومات وضمان عدم تسربها بالنسبة و

ص له محتمل يريد اإلطالع على تلك يتعامل بحسن نية مع مرخَّ أنص الذي عليه للمرخِّ
                                                 

مطبعـة عبيـر للكتـاب    :القاهرة.-دراسة تطبيقية-عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا: الكيالني، محمود 1

 .188.ص. 1988.واألعمال التجارية
ـ : بارود،حمدي محمود 2 ال عقـود التجـارة   القيمة القانونية لالتفاقيات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مج

 . 5.ص.2005. العدد الثاني. المجلد الثالث عشر). سلسلة دراسات إنسانية(مجلة الجامعة اإلسالمية ، الدولية
 .68.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3
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ناء عليها سيقرر ما إذا كان يرد االستمرار التي بو ،المعلومات السرية المتعلقة بالمعرفة الفنية

لكي يتأكد المرخص من المحافظة على سرية المعرفة و الحصول على ترخيص أم ال،وفي العقد 

المحافظة على سرية تلك المعلومات، الفنية خاصته وعدم تسربها فإنه يحتاط بضمانات تكفل 

 ،جديتهم في التعاقدوطراف في التفاوض أيضا يتم إبرام اتفاقيات مبدئية للتأكد من حسن نية األو

  .ت المبدئية من الناحية القانونيةما هو أثر تلك االتفاقيا :هيو - أيضا–وتثور هنا إشكالية أخرى 

  مرحلة التفاوض إجراءات: الفرع الثاني

المتفاوضون  إليهايستند  أنتنطوي مرحلة التفاوض على الضمانات التي يمكن 

انات للطرف المفصح بحيث تكفل هذه الضم ،اوض مع كشف اإلسرارلالستمرار في عملية التف

تشمل مرحلة وذلك اإلفصاح، مقابل  ضيالحصول على تعو أو ،عدم تسربها عن معلوماته

االتفاقيات المبدئية التي تمثل صيغة لما تم االتفاق عليه خالل فترات  - أيضا–التفاوض 

  .التفاوض

  : تضمانات بدء المفاوضا: المسألة األولى

تتمحور المفاوضات في عقد الترخيص على محل العقد واألدوات التي سيتم تنفيذ العقد 

ص من خاللها، إذ يمثل ذلك مركز الثقل في عقد الترخيص وجوهره، حيث أن ما يجذب المرخَّ

كذلك و ،متها لمجال عملهمدى مالءوله للتفاوض حول عقد ترخيص ما هو طبيعة التكنولوجيا 

 فحواهاو تلك التكنولوجيا ل اهتمامه ينصب على إدراك ماهيةبالتالي فإن جوا، حاجة السوق له

تعاقد لكي ذلك يولد إشكالية لدى مالك التكنولوجيا، فمن ناحية يريد أن يوكشف تفاصيلها، و

يريد أن يضمن عدم شيوع سر التكنولوجيا خاصته، األمر  نفسه الوقتفي ويحصل على المال 

حالً لتلك وطلع الغير عليه حتى لو كان هذا الغير هو مرخص محتمل، الذي ال يستقيم إذا ا

اإلفراد إلعطاء بعض النتائج التي تخص الموضوع دون تبيان واإلشكالية تلجأ عادةً الشركات 

ص له الذي يريد أن ، إال أن ذلك قد ال يكون حالً عملياً مرضياً للمرخ1َّللمعلومات التفصيلية

                                                 
 .74.ص.مرجع سابق: الجبوري،عالء 1
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تكنولوجيا ومدى نجاعتها، أو على األقل أن يتأكد بشكل قاطع أن النتائج يتأكد من تفاصيل تلك ال

بطريقة واضحة، والمقدمة إليه قد تم الحصول عليها بالفعل من تلك التكنولوجيا بشكل مباشر 

هذا بالطبع من أهم األسس التي سيبنى عليها قراره بالحصول على تلك التكنولوجيا أو عدم و

  : شكالية فقد يلجأ المتفاوضون إلى استخدام إحدى الضمانات التاليةتجاوزاً لهذه اإلوذلك، 

 : تعهد كتابي سابق -1

طالب الترخيص يلتزم بموجبه بالمحافظة على سرية المعلومات  هو تعهد صادر عنو

يكون قد تلقاها خالل فترة المفاوضات و ،التي تخص موضوع العقدو ،التي سوف تكشف له

 ،عدم استخدامهاو ،عدم إفشائها للغيرولمحافظة على سرية المعلومات يشمل التزامه اوالتمهيدية، 

هو و ،هذا التعهد عبارة عن عقد ملزم لجانب واحدو، 1كذلك عدم مساعدة الغير في استخدامهاو

لعدم إفشاء السرية التي  مه لصالح حائز التكنولوجيا كضمانةفي هذه الحالة طالب الترخيص يقد

  . لك العقد من جانب واحد بناًء على مبدأ سلطان اإلرادة والحرية التعاقديةيتم إبرام ذويكشفها له، 

 : دفع مبلغ من المال -2

في هذه الحالة يتفق المتفاوضون على أن يقوم طالب الترخيص بدفع مبلغ معين من 

يث ، حكيفية عملهاو ة الخاصة بالتكنولوجيا محل العقدالمال مقابل إطالعه على المعلومات السري

، فإذا انتهت المفاوضات باتفاق 2األسرارلعدم إفشاء تلك  ر ذلك المبلغ بمثابة ضمانةيعتب

فإن ذلك المبلغ يخصم من ثمن مقابل التكنولوجيا التي سيدفعها  ،األطراف على توقيع العقد

إما أن يتم إرجاع المبلغ  :في حال فشل المفاوضات نكون أمام خيارينوص، ص له للمرخِّالمرخَّ

بالطبع هذا يترك التفاق ور ذلك المبلغ مقابل اإلطالع على المعلومات السرية، أو اعتبا

  .3المفاوضين

                                                 
 .191.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 1
 .75.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 2
 .191.ص.مرجع سابق: الني، محمودالكي 3
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 :تعهد مؤسس على الثقة -3

هو تعهد كتابي صادر عن طالب الترخيص يصدره أثناء زيارته لمنشأة حائز و 

نوع يتعهد بالمحافظة على سرية ما سيتم إطالعه عليه، وحيث أن هذا الالتكنولوجيا، وبموجبه 

يعد بمثابة ضمانة كافية، ذلك لضعف االلتزام الذي  ، لذا المن الضمانات مؤسس على الثقة فقط

  .1يرتبه على طالب الترخيص

  : االتفاقيات المبدئية: المسألة الثانية

هي اتفاقيات و ،تتوسط مرحلتي المفاوضات والتوقيع النهائي على االتفاق اتفاقيات مبدئية

يمثل كل منها صيغة لما تم االتفاق عليه خالل فترة معينة من فترات  ،نمبدئية بين المتفاوضي

جديته وخر مئن كل طرف إلى حسن نية الطرف اآلعن طريق هذه االتفاقيات يطوالمفاوضات، 

ذلك في اتفاقيات و ،2في التعاقد، فيقوم األطراف بتجسيد األهداف التي يرونها لموضوع العقد

ما ومدة المفاوضات، وك اتفاق األطراف على عدد المفاوضين من ذلومختلفة حسب االتفاق، 

  . 3خبرتهوقدراته وخر من حيث مالءته اوض التحري عنه بما يخص الطرف اآليستطيع المف

يتم تبادل هذه االتفاقيات بين األطراف، حيث تمثل ما تم االتفاق عليه بينهم، أو مفهوم و

لى أمر ما يخص مرحلة معينه تم تجاوزها أحد األطراف، أو تفاهم مشترك بين األطراف ع

  . 4انتهاء هذه المرحلة من المفاوضات لك إشارة إلىبنجاح، فكأن ذ

بشكل خاص في عقود نقل و ،دور مهم في عقود التجارة الدوليةبهذه االتفاقيات  تقوم

دفع كيفية ومواعيد التسليم وقوم األطراف بتوضيح إرادتهم حول محل العقد ، حيث تالتكنولوجيا

  .القانونية الخاصة بهذه العقودوآجاله، باإلضافة إلى المعلومات الفنية والمقابل 
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  :من أشكال هذه االتفاقياتو

 : االتفاق على المبدأ -1

عموميات للمفاوضات، بحيث يتم فيه التطرق إلى هذا االتفاق يتم عادة عند أول جولة 

مكانها وعدد المفاوضين و المفاوضات من حيث مدتهاواألطراف وتتعلق بمحل االتفاق 

يقوم كل طرف بتوضيح ومن سيتحمل نفقاتها، وكذلك االتفاق على لغة المفاوضات و، 1زمانهاو

اته، فيقوم حائز التكنولوجيا بإطالع طالب الحصول على الترخيص على مدى إمكانومطالبه 

 ،قتصاديةإلا اته من الناحيةره يقوم طالب الترخيص بعرض إمكانبدووفعاليتها، وكفاءتها 

البيئة المحيطة، كل ذلك من والمكان ويوضح طبيعة العمل الذي يريد استغالل التكنولوجيا فيه، و

مة التكنولوجيا محل العقد الستغاللها في ظروف طالب جل خلق صورة عامه لمعرفة مدى مالءأ

  . صالترخي

 : الوعد بالتعاقد -2

على ما تم من مناقشات ومفاوضات  هو أن يقوم أحد األطراف بإصدار وعد بالتعاقد بناًء

للحظة، وتحدد يعلن فيه عن رغبته بالتعاقد على أساس ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى تلك ا

تلك الفترة دون أن يصدر بحيث إذا انقضت  ،خر لقبول ذلك اإليجابمدة معينة للطرف اآل

يتم عادةً إصدار مثل هذا و، 2تعتبر المفاوضات منتهيةو ،خر قبوله يسقط ذلك اإليجابالطرف اآل

 إمكاناته،و خرفين على إطالع بمتطلبات الطرف اآلالوعد في الحالة التي يكون فيها كال الطر

يرى أحد الطرفين أنه بات من الممكن إبرام والتقنية المتعلقة بموضوع العقد، والمعلومات الفنية و

خر نفس وجهة النظر، يشاركه الطرف اآلسبقاً، بينما ال العقد بناًء على ما تم التفاهم عليه م

سواء باإلبرام أو  ،عليه فبدالً من إنهاء المفاوضات يتفق الطرفان على تأجيل اتخاذ القرارو

  .3اإلبرام بإصدار الوعد بالتعاقديقوم الطرف الذي يرغب في وبإنهاء المفاوضات، 
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 : االتفاق على تأجيل التوقيع -3

توقيع على العقد لمدة محددة، بحيث يقوم كل طرف بمقتضى هذا االتفاق يتم تأجيل ال

على أن يصدر قراره بعد انتهاء  صل إليه من نقاط وشروط لمدة زمنية معينةبمراجعة ما تم التو

تلك المدة بالموافقة على إبرام العقد أو عدم الموافقة، ويتم اللجوء إلى مثل هذا النوع من 

كل الشروط وااللتزامات وبنود العقد بحيث ال يبقى إال االتفاقيات بعد أن يكون الطرفان قد حددا 

  .1قطع المفاوضات ل أي منهما المسؤولية المترتبة علىلعدم تحموالتوقيع النهائي، 

 :حق الرفض -4

مضمونه أنه يجوز واتفاق يتم إبرامه في أول جلسات التفاوض  يعتبر حق الرفض

لم يتم االتفاق ونقطة خالفية فاوضات للطرفين رفض االستمرار في المفاوضات إذا اعترضت الم

هذا االتفاق يحمي األطراف من تحمل مسؤولية قطع المفاوضات، حيث أن الرفض في وعليها، 

  .2عنهبعض الحاالت يعد تعسفياً مما يوجب المسؤولية على من صدر 

 :خطاب النوايا -5

خضت عن الخطاب الذي يفيد أن مرحلة المفاوضات قد تم"  :يعرف خطاب النوايا بأنه

تصور لمشروع وبنود ونصوص العقد النهائي، غير أن التوقيع على ذلك العقد والبدء في تنفيذه 

فهذا الخطاب يعبر عن رغبة ، 3"بعض الشروط أو حدوث أمر معين استيفاءمعلق على 

ما تم التوصل إليه من خالل واألطراف في إبرام العقد النهائي على ضوء االتفاقيات التمهيدية 

اوضات، وال يعد هذا الخطاب إيجاباً وال وعداً بالتعاقد، ذلك أن العبرة بتمام إبرام العقد، المف

 . 4التفاقيات األوليةإضافة إلى أن العرف التجاري ال يضفى أية صفة إلزامية ل
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 ر القانوني لالتفاقيات المبدئيةاألث :الثالث الفرع

الحقوق والواجبات لكل بعد االنتهاء من مرحلة المفاوضات ووضوح الشروط و

عليه من  االتفاقالتوقيع النهائي على العقد بموجب ما تم  :األطراف، نكون أمام أحد الخيارين

حول ما تم التفاوض بشأنه، كأن  اتفاقشروط والتزامات أو إنهاء المفاوضات دون التوصل إلى 

  .1لتوصل التفاق بينهماال مجال ل هينسحب أحد األطراف في هذه المرحلة أو يقتنع الطرفان بأن

أي إخالل بشروطه و ،بما جاء فيه قيع على العقد فإن أطرافه يلتزمونتم التوما فإذا 

من ضرر عما أصابه  يوجب المسؤولية العقدية، التي على أساسها يطالب المتضرر بالتعويض

فاوضات بالتالي انفضت المويتم التوقيع على العقد  لم خر، أما إذانتيجة إخالل الطرف اآل

فتثور إشكالية االتفاقيات التمهيدية التي  توصل المتفاوضون إلى قناعة بعدم إمكانية إتمام العقد،و

أثرها ووقعها األطراف إثناء مرحلة المفاوضات من حيث مدى قابلية تلك االتفاقيات للنفاذ 

  القانوني على المتفاوضين ؟

القانوني لالتفاقيات المبدئية ومدى لإلجابة عن تلك التساؤالت ينبغي أن نوضح التكييف 

ى ذلك سيتم تناول ذلك في قابليتها للنفاذ، وكذلك المسؤولية عن الخطأ أثناء المفاوضات، بناًء عل

  : نيتالتالي المسألتين

  : قابلية االتفاقيات المبدئية للنفاذ: المسألة األولى

 اًالقانوني، من حيث كونها وعد إن قابلية االتفاقيات المبدئية للنفاذ تختلف تبعاً لتكييفها

 االتفاقومن الوعد بالتعاقد  ، حيث أن كالًاًابتدائي اًعقد كونها لجانب واحد أم اًبالتعاقد ملزم

عقد كامل ال مجرد إيجاب، ولكنه عقد تمهيدي ال عقد نهائي، فهما وسط بين  إنما هو االبتدائي

  .2التعاقد النهائي واإليجاب
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قيات عبارة عن وعد بالتعاقد ملزم لجانب واحد، فإن الواعد يلتزم فإذا كانت تلك االتفا

بتنفيذ وعده بإبرام العقد متى أعلن الموعود له رغبته في ذلك خالل مدة العقد ويترتب في ذمته 

له، أما الموعود له فال يلتزم التزام شخصي بأن يقوم بتنفيذ وعده عند ظهور رغبة الموعود 

لعقد ولم يعلن الموعود له رغبته في التعاقد أو أعلن عدم رغبته في ، وإذا انقضت مدة ا1بشيء

  .2إبرام العقد فإن الوعد بالتعاقد يسقط

خطاب إعالن واتفاق حق الرفض، و مثل اتفاق الخيار الثنائي،(أما االتفاقيات المبدئية 

ا إلى مواضيع فإن الهدف منها هو االنتقال من مناقشة المواضيع التي تم االتفاق حوله) النوايا

هذه و، 3النهائيأخرى، بحيث إذا تم االتفاق عليها جميعا يكون الجو مالئماً إلبرام العقد 

 بالتالي فإن كالًوشخصية،  م العقد النهائي ال تكسب إال حقوقاًاالتفاقيات قبل حلول الموعد إلبرا

، أما عند حلول 4عملمن الطرفين يكون ملزماً بإبرام العقد عند حلول الميعاد، وهذا التزام ب

يجوز إجبار الطرف ون يلتزمان بإبرام العقد النهائي، إلبرام العقد النهائي فإن الطرفي الموعد

  . ، أو طلب التعويض إذا استحال التنفيذ العيني5المتخلف على التنفيذ عينياً

  : المسؤولية عن الخطأ أثناء المفاوضات: المسألة الثانية

التوصل إلى إلى إبرام العقد أو انتهاء المفاوضات دون  تفضي المفاوضات عادة إما

بنى على أثره العقد، فإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أدت إلى عزوف تفاق ُيا

على أي طرف، حتى لو  عليه فإنه ال يترتب جزاء ذلك أية مسؤوليةو، األطراف عن إبرام العقد

خر على علم د وكان الطرف اآلالعقأمل إبرام  لىع ألطراف نفقات مالية كان قد أنفقهاتكبد أحد ا

هذا بشكل عام، ، طالما لم يتم التوقيع على أية اتفاقيات مبدئية ترتب مسؤولية على األطراف ،بها

لكن قد تنهض المسؤولية على الرغم من عدم وجود اتفاقيات مبدئية، وأساس المسؤولية في هذه و
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ء المفاوضات على اعتبار أن الخطأ هو عكس التفاوض الحالة هو السلوك المعيب أو المخل أثنا

على إفشاء سرية المعلومات هذه الحاالت هو إقدام المتفاوضين  معيار الخطأ فيو، 1بحسن نية

  .ن الحصول عليها أثناء المفاوضاتالتي تمكنوا م

أيضاً وكالء ومستشاري طرفي يشمل ) متفاوضون(مصطلح  أنتجدر اإلشارة هنا إلى و

حالة قيام ممثل شركة ما بالتفاوض مع طرف أخر لبيعه ومن أمثلة السلوك المعيب  ،2العالقة

قد تعجز عن سداد و إعالم ذلك الطرف بأن الشركة معسرة،أسهم أو سندات تلك الشركة دون 

خر إذا أغفل البائع أن الصفقة بحاجة إلى توثيق في الدوائر مثال آونها في المواعيد المقررة، ديو

كي تكتسب الصفة القانونية، ذلك على أساس أن اإلغفال يعتبر إخالال بواجب التفاوض الرسمية ل

  .3بحسن نية

خر ومات سرية أو عدم إطالع الطرف اآلعن طريق إفشاء معلالخطأ  ذلك ا حدثفإذ

المسؤولية وذلك الخطأ، بعلى معلومات أو إجراءات ضرورية، فإن المسؤولية تقع على من قام 

  .4تقصيرية هنا هي مسؤولية

  باستغالل براءة االختراع إلبرام النهائي لعقد الترخيصا: الثاني المطلب

إفراغ ما تم التوافق والوصول إلى اتفاق على إبرام العقد، وبعد انتهاء مرحلة التفاوض  

أي إخراج ما  صياغته،و العقد، يتم االنتقال إلى مرحلة تحرير حوله بصورة عقد ملزم للطرفين

على شكل عقد يحوي كل ما تم االتفاق عليه حوله من أمور فنية والتزامات وشروط  تم التفاهم

غني عن البيان أن هذه المهمة تناط بالقانونين، إذ أن وباإلضافة إلى الشكلية القانونية المطلوبة، 

تحتاج إلى  ،الشكليةوة منها الموضوعي ،مراعاة القواعد القانونيةوااللتزامات وصياغة الشروط 

دراية تامة من الناحية القانونية بتلك األمور، لكي يجنب أطراف العقد أي أخطاء في  ص ذيشخ
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كذلك لضمان أن العقد والصياغة أو غموض من شأنه خلق سوء فهم لبنود العقد في المستقبل، 

  .متوافق مع القواعد القانونية التي تحكمه

د عقد الترخيص، حول إعدا :، األولثالثة فروع تم تناول إبرام عقد الترخيص فيستو 

  .التي قد تفرض في العقد الشروط التقييدية يتناول: الثالثوصياغته،  عن: الثانيو

  إعداد عقد الترخيص: األول الفرع

إعطاء اتفاق المتعاقدين الصبغة القانونية الالزمة : إن مفهوم إعداد العقد يقصد به

  .1إلحداث آثار العقد حسب رغبة المتعاقدين

لعملية تقتضي تجسيد ما اتفق عليه المتعاقدين من أمور فنية وتقنية على شكل هذه او

حديد زمن اقتران القبول حقوق بصبغة قانونية واضحة، وتبدأ هذه العملية من توالتزامات 

ام، فمتى باإليجاب، إذ يعد اقتران القبول باإليجاب المفصل األساسي في تشكيل العقد بشكل ع

  اب؟يقترن القبول باإليج

ورد في القبول ما  ما إذاام المطابقة، فينعقد العقد بأن يأتي القبول مطابقاً لإليجاب تم

يجب أيضاً أن و، 2يزيد أو ينقص في اإليجاب فإن هذا يعد رفضاً لإليجاب متضمناً إيجاباً جديداً

له أو  ا كان المرخص والمرخصإال أعتبر إيجاباً جديداً، فإذويصدر القبول قبل سقوط اإليجاب 

مثل التعاقد عبر (هما يجمعهم مجلس عقد واحد، سواًء كان هذا المجلس حقيقاً أم حكمياً وكالؤ

فيجب أن يقوم الموجب إليه بإصدار قبوله  صدر إيجاب من الموجبو، )الهاتف أو اإلنترنت

قبل أن يعدل الموجب عن و ،المطابق لإليجاب دون زيادة أو نقصان قبل انفضاض المجلس

أيضاً إذا يسقط اإليجاب إذا رجع الموجب عنه قبل قبول الموجب إليه ذلك اإليجاب، وو ،3إيجابه

مثل رجوعاً عن اإليجاب صدر من أحد األطراف قول أو فعل يدل على االعتراض، إذ أن ذلك ي

يسقط اإليجاب إذا وصدوره من الموجب إليه يمثل رفضاً لإليجاب، كما والموجب،  إذا صدر عن
                                                 

 .86.ص.المرجع السابق: الجبوري، عالء 1
 .66.ص.مرجع سابق: أنور ،نسلطا 2
 .135.ص.1996.دار الثقافة.1.ج.النظرية العامة لاللتزامات :الفضل، منذر 3



 65

أو فقد أهليته قبل القبول، أو إذا توفى الموجب إليه أو فقد أهليته قبل صدور  ،توفى الموجب

  .1القبول منه

مدة للقبول، ة التعاقد بين غائبين، فإذا أصدر الموجب إيجاباً ملزماً بأن حدد أما في حال

اب يسقط ذلك اإليجوال يستطيع الرجوع عنه، ونه، ملتزماً خالل تلك المدة بما صدر عفإنه يكون 

  . 2إذا لم يقترن بقبول عند انقضاء مدته

يطرح تساؤل حول إذا قام الموجب إليه في عقد الترخيص بتصرف معين أو سكت عن و

  هل يعتبر ذلك قبوالً يؤدي إلى إبرام العقد؟ فاإليجاب، 

ال ينسب لساكت قول، لكن السكوت ( :من مجلة األحكام العدلية على) 67(تنص المادة 

  .3)بيان في معرض الحاجة

اإلرادة عمل إيجابي عن فالقاعدة العامة أن السكوت ال يعد قبوالً، ذلك أن التعبير 

ليس و، 4إيجابياً - هو عمل سلبيو–السكوت شيء سلبي، فال يتصور أن يكون السكوت و

، 5السكوت إرادة ضمنية، فاإلرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية، أما السكوت فهو العدم

حيث يترتب على الموجب إليه القيام بعمل يوضح إرادته التي تتجه إلى إبرام العقد، وهذا ال 

يعد فيها  حيث تعد استثناًء على تلك القاعدة،حاالت لكن هنالك و .الل السكوتيمكن من خ

  :6السكوت قبوالً وهي

 .رضال يقضي بأن السكوت يدل على الإذا كان العرف التجاري الذي جرى عليه العم -1

 .إذا كان هنالك تعامل سابق بين المتعاقدين -2

                                                 
 .63.ص.مرجع سابق: دواس، أمين 1
 .63.ص.المرجع السابق 2
 .مجلة األحكام العدلية). 67(المادة 3
 .96.ص.1988.الدار الجامعية.3.ط.النظرية العامة لاللتزامات: سنفرج، توفيق ح 4
 .236.ص.مرجع سابق: السنهوري، عبد الرازق أحمد 5
 .237.ص.المرجع السابق 6
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 .جهه إليه وسكت، فيعتبر سكوته رضاإذا تمخض اإليجاب لمنفعة من و -3

  ترخيص باستغالل براءة االختراعصياغة عقد ال: الثاني الفرع

تعد مرحلة صياغة عقد الترخيص المرحلة األهم في العقد بشكل عام، ذلك أن من خالل 

ضفاء الصبغة القانونية على ما تم االتفاق عليه، وتجسيد ذلك على شكل حقوق هذه المرحلة يتم إ

والتزامات، وتوضيح كل األمور الفنية والتقنية المتعلقة بالعقد، ليكون العقد المرجع الذي يحكم 

عن هذه العالقة، وتأسيساً على ما سبق يجب التأكد المرخص بالمرخص له، وكل ما ينشأ  عالقة

العقد قد تمت بطريقة واضحة، باستخدام عبارات ومصطلحات متفق عليها من أن صياغة 

مصطلحات غامضة أو عبارات تحمل عدة أوجه في التفسير،  ةومفهومه للجميع، واالبتعاد عن أي

  .المهمةوغني عن البيان في هذا المقام ضرورة االستعانة بخبراء قانونيين لينجزوا هذه 

خالل ثالثة محاور رئيسية في عملية الصياغة،  بشكل عام تمر عقود الترخيص منو

تم مناقشة ذلك على النحو سوف توأخيراً مضمون العقد، وأولها الديباجة، وثانيها التعاريف، 

  : األتي

 : الديباجة:أوالً

أثر  رغبة المتعاقدين في إحداثوتحتوي معظم العقود على ديباجة توضح أهداف العقد، 

تشكل هذه الديباجة وكذلك ماهية محل العقد، و، إمكاناتهو كل طرفطبيعية وقانوني التفاقهما، 

من خاللها التعرف ، إذ يتم 1األطراف في حال نشوب نزاع في المستقبل صدر تفسير اللتزاماتم

كذلك معرفة قصد المتعاقدين عندما ال والظروف التي حملت الطرفين على إبرام العقد،  إلى

كذلك و ،إجراءات تنفيذ العقد - أيضاً–توضح الديباجة و، 2يكشف عنه من خالل نصوص العقد

تحدد القيمة الحقيقية لكل مرحلة من مراحل العقد، وتشتمل الديباجة على خالصة االتفاقيات 

                                                 
  .204.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 1
 .35.ص.التوزيعمكتبة دار الثقافة للنشر و:عمان.تنفيذها -إبرامها-العقود الدولية مفاوضاتها: جواد، محمد علي 2
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لتقنية اوتم اإلشارة في الديباجة إلى المالحق الفنية من ناحية أخرى تو، 1المبدئية، وأثرها القانوني

  . الخاصة بالعقد

تعاقدين، من العقد، فإن ذلك يرجع إلى الم اًبمدى اعتبار تلك الديباجة جزء فيما يتعلقو

بناًء على ما سبق توضيحه وتقرأ معه كوحدة واحدة أم ال، و ،من العقد إن أرادوا اعتبروها جزءاً

ال يتجزأ منه، لما تمثله من حماية لمقاصد  اًمن أهمية الديباجة، يوصى باعتبار ديباجة العقد جزء

  .افاألطر

 : التعاريف :ثانيا

بالنظر إلى طبيعة عقد الترخيص وكونه في العادة عقداً دولياً، وما يحتويه من 

قاطعة وأخرى اقتصادية وفنية عميقة تحتاج إلى أن تكون واضحة المعنى ومصطلحات قانونية 

ن حيث أن الهدف من إنشاء العقد تجنب نشوء خالف مستقبلي حول تفسيره، ال بد موالداللة، 

تضمين العقد تعاريف بالمصطلحات التي يدور حولها مضمون االتفاق، ذلك أن الفروق الدقيقة 

تختلف حسب الترجمة، مما يؤدي إلى و ،المستخدمة حول العالم كبيرة في معاني اللغة الواحدة

يتم عادةً وضع تعاريف المصطلحات المهمة في و، 2نشوب خالف حول تفسير تلك المصطلحات

  3:من األمثلة على المصطلحات التي يتم عادة تعريفهاوعقد لما لها من أهمية كبيرة، ديباجة ال

 .المصطلحات الفنية التي تحمل أكثر من معنى -1

 . ، أم عالمة تجارية، أم معرفة فنيةاختراعحقوق الملكية محل العقد، هل هي براءة  -2

 .ولة إلى أخرىالفترات الزمنية، حيث أن السنوات المالية والمحاسبة تختلف من د -3

 .مصطلحات تحديد النطاق الجغرافي للعقد -4

                                                 
 .206.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 1
 .287.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم سعود 2
 .287.ص.مرجع سابق: نقالً عن سماوي، ريم سعود 3
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جدير بالذكر أن الممارسة العملية أثبتت أن العقد الذي يحتوي على تعاريف و

للمصطلحات الفنية والمعاني اللغوية تقل فيه فرص نشوب خالفات حول تحديد معنى تلك 

  .1المصطلحات أكثر من غيره

 :الموضوع :ثالثاً

خر، حيث أن عقود الترخيص يكون موضوعها ترخيص عقد إلى آ يختلف الموضوع من

، وهذا ما يجب تبيانه في العقد، أي )براءة اختراع، عالمة تجارية( الل ملكية فكرية معينةاستغ

في عقود الترخيص باستغالل براءة االختراع يكون موضوع العقد وما يدور محل العقد، 

كذلك تجب وتوضيح ماهية البراءة وتعيينها،  ترخيص استغالل براءة اختراع معينة، فيجب

  .2شروط العقد بشكل عام -أيضاً–و ،حقوقهمو األطراف لموضوع إلى التزاماتاإلشارة في بند ا

واضحة ال تحتمل أكثر ونظراً ألهمية هذا البند في العقد، يجب أن يصاغ بطريقة دقيقة و

 . من معنى، لكي تعكس مضمون االتفاق بصورة جلية

  : الجداولوالمالحق : رابعاً

 ،تطبيقاتهاوبالتفصيل البراءة محل العقد  جداول تحددوفي عقد الترخيص مالحق يدرج 

نوعية المنتج الذي سيتم وخصائص  - أيضاً–تصف وكذلك الحقوق التي يتم الترخيص بها، و

محل  نزاعات مستقبلية حول طبيعة تطبيقات ةجداً لتالفي أي اًيعتبر ذلك الوصف مهموإنتاجه، 

لذا يجب التنبه  ،الجداول مهمة جداً في عقد الترخيصوتعتبر المالحق وخصائص المنتج، والعقد 

االهتمام بالوصف الدقيق لتحديد حقوق و، من العقد ى ضرورة اعتبار المالحق تشكل جزءاًإل

 .3الملكية الفكرية التي يشملها العقد

                                                 
 .206.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 1
 .209.ص. 2004.معهد اإلدارة العامة.)اإلعداد والتنفيذ(التفاوض التجاري : السيف، سيف عبد العزيز 2
 .288.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 3
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  : ةالمحكمة المختصوالقانون الواجب التطبيق : خامساً

المحكمة المختصة بحل النزاع الذي قد وتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد  نَّإ

غالباً و ،ينشأ عن عقد الترخيص يعد أمراً ملحاً للغاية، إذ أن عقد الترخيص يعتبر من عقود المدة

مر ما يكون دولياً، لذا قد يثور خالل مدة تنفيذه خالفات بين األطراف حول بعض األمور، األ

  .المحكمة المختصةوالذي يحتم ضرورة قيام األطراف بتحديد القانون الواجب التطبيق 

المحكمة المختصة عن طريق وعادةً يقوم األطراف بتحديد القانون الواجب التطبيق و

، حيث تجيز معظم التشريعات إلطراف العقد 1هو ما يعرف بقانون اإلرادةوإدراج بند في العقد 

  . 2كذلك تنص االتفاقيات الدولية على ذلكولقانون الواجب التطبيق، الدولي اختيار ا

في ومصالحهم المشتركة، قد يقوم األطراف بتعيين القانون الواجب التطبيق بناًء على ف 

 أو قانون محل التنفيذ،أو حدهم، قانون دولة أ: ن يرتبط بالعقد مثلالغالب يختار األطراف قانو

  .3قانون محايدأو ون مكان التحكيم، قانأو قانون محل اإلبرام، 

طبيق على العقد، إال أن ففي هذه الحالة ال توجد مشكلة في معرفة القانون الواجب الت

في هذه الحالة يتم وحين ال يقوم األطراف بتعيين ذلك القانون صراحة،  األمر يصبح معقداً

طراف من خالل البحث في الكشف عن القانون الواجب التطبيق بناًء على اإلرادة الضمنية لأل

مكان و ، أو عن طريق عدة معايير أخرى مثل جنسية األطراف،4الشروط المستعملة في العقد

  . مكان التحكيمولغة العقد، والتنفيذ، 

المحكمة وإال أن بعض القوانين قد تتصدى لعملية تحديد القانون الواجب التطبيق 

هذا ما ذهب إليه مشروع وعلى العقد، المختصة حين تنص على وجوب تطبيق قانون معين 

  : منه على ما يلي) 78(قانون التجارة الفلسطيني حيث نص في المادة 

                                                 
دراسة تحليلية حـول العالقـات التعاقديـة الناشـئة عـن نقـل       "العقود الدولية لنقل التكنولوجيا  :الطيار، صالح بكر 1

 .362.ص. 1992. الشهد للنشر واإلعالم:القاهرة.1.،طالتكنولوجيا إلى الدول المتجهة إلى التصنيع
 .531.ص.قمرجع ساب: الكيالني، محمود 2
 .532.ص.المرجع السابق: الكيالني، محمود 3
 .و ما بعدها 361.ص.مرجع سابق: الطيار، صالح بكر 4
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تسري أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل المعرفة الحديثة الستخدامها في فلسطين، سواء  )1

ف على كان هذا النقل دولياً عبر الحدود اإلقليمية لفلسطين أم داخلياً، ما لم يتفق األطرا

 .خالف ذلك

كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل المعرفة الحديثة يبرم بعقد مستقل أو  )2

 ) ضمن عقد أخر

فبموجب هذا النص نجد أن المشرع الفلسطيني قد نظم أحكام السريان المكاني لعقد نقل 

مستقل أو فرعي، سحب أحكامه على كل عقد لنقل المعرفة الحديثة يبرم بعقد والمعرفة الحديثة 

قد ترك المشرع الخيار لألطراف الختيار قانون معين، و، اًأم خارجي اًكان النقل داخليأسواء و

  .إال فإن أحكام القانون الفلسطيني هي التي تطبق على العقدو

جدير بالذكر أن موقف المشرع المصري كان أكثر تضييقاً على األطراف، إذ قرر في و

ون التجارة أن أحكام قانون التجارة المصري تسري على عقد نقل من قان) 72(المادة رقم 

ن يترك الخيار لهم لتعيين دون أور لجنسية أطراف العقد أو موطنهم، التكنولوجيا دون اعتبا

  .خر كما فعل المشرع الفلسطينيقانون آ

يرى الباحث أن موقف المشرع المصري هو األفضل، إذ أنه يوفر حماية قصوى و

يتمنى الباحث ووقاية له من الشروط التعسفية التي قد يفرضها المورد، و ،تكنولوجيالمستورد ال

ة ك، حتى ال يتم فرض شروط تعسفيسطيني تبني موقف المشرع المصري ذاعلى المشرع الفل

  . المواطن على مستورد التكنولوجيا، الذي هو في األعم األغلب

من مشروع قانون التجارة ) 87(رقم  فيما يتعلق بالمحكمة المختصة فقد قررت المادةو

  : الفلسطيني ما يلي

تختص المحاكم الفلسطينية بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقد المنصوص عليه (

يجوز االتفاق على تسوية النزاعات ودياً أو بطريق التحكيم ومن هذا القانون، ) 79(في المادة 

  ).ن التحكيمطبقاً لقانون للقواعد المنصوص عليها في قانو
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فاالختصاص بالفصل بالنزاعات الناشئة عن عقد نقل المعرفة الحديثة يكون للمحاكم 

  . الفلسطينية، على أن يكون لألطراف حرية اختيار تسوية النزاعات ودياً أو اللجوء إلى التحكيم

  الشروط التقييدية في عقد الترخيص: الثالث الفرع

عقود نقل التكنولوجيا، إذ يقوم مورد التكنولوجيا الشروط التقييدية هي شروط ذائعة في 

 اًبفرض تلك الشروط على متلقي التكنولوجيا من خالل العقد، وبهذا الشكل فهي تعد شروط

تعسفية، إذ يفرضها المورد على المستورد لضمان تبعيته له، وعدم منافسته في ذلك المجال، 

إلى ذلك االعتبارات السياسية واالقتصادية  وأيضاً عدم تمكنه من التكنولوجيا محل العقد، أضف

  .1خاصة عند نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية

مجموعة شروط ذائعة في العمل، يفرضها مورد التكنولوجيا ( :تعرف تلك الشروط بأنها

على المستورد، لتقييد حريته في استعمال التكنولوجيا التي تنقل إليه، أو في التصرف في اإلنتاج 

يحصل عليه من استعمالها، ويرتضي المستورد بهذه الشروط على الرغم من تعسفها، لشدة  الذي

 2)حاجته إلى التكنولوجيا

قد نص مشروع قانون التجارة الفلسطيني على بطالن هذه الشروط إذا وردت في عقد و

 3:منه) 81(نقل المعرفة الحديثة، وذلك في المادة 

ل المعرفة الحديثة يكون من شأنه تقييد حرية يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نق(

ينطبق ذلك بوجه والمستورد في استخدامها أو تطويرها أو التعريف باإلنتاج أو اإلعالن عنه، 

  : الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي

 .متهاأداء قيوقبول التحسينات التي يدخلها المورد على المعرفة الحديثة  -1

                                                 
 .265.ص.مرجع سابق :الهمشري، وليد عودة 1
 .26.ص.جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي:القاهرة.نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية: شفيق، محسن 2
 .ن التجارة الفلسطينيمشروع قانو.)81(المادة  3
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حظر إدخال تحسينات أو تعديالت على المعرفة الحديثة لتالئم الظروف المحلية أو ظروف  -2

منشأة المستورد، وكذلك حظر الحصول على معرفة حديثة أخرى مماثلة أو منافسة 

 .للمعرفة الفنية الحديثة محل العقد

 .نتاجهافي إاستعمال عالمات تجارية معينة لتميز السلع التي استُخدمت المعرفة  -3

 . تقييد حجم اإلنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره -4

 .اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها -5

المعرفة  شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل -6

 .التي يعينها دون غيرها تالمنشآ منأو الحديثة من المورد وحده 

 .يعينهم نعلى المورد أو األشخاص الذي ر بيع اإلنتاج أو التوكيل في بيعهقص -7

ذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد ورد في عقد نقل المعرفة الحديثة بقصد و

  ).للمورد كي المنتج أو لرعاية مصلحة مشروعهحماية مستهل

بل  م يذكر تلك الشروط على سبيل الحصر،ل هذا النص أن المشرع يالحظ من خالل

 ن حرية المتلقي أو يؤثر سلباً فيعلى سبيل المثال، إذ أن ورود أي شرط من شأنه أن يقيد م

عملية نقل التكنولوجيا يعد شرطاً باطالً، ويستدل على ذلك من النص السابق حيث أشار 

يكون منِ شأنه تقييد  رفة الحديثةيرد في عقد نقل المع يجوز إبطال كل شرط( هالمشروع إلى أن

  .)الخ...المستورد حرية

حسناً فعل المشرع بإدراج هذه المادة لما فيها من حماية لمتلقي التكنولوجيا، ومنع و

  . تعسف المورد بوضع شروط تقيد المستورد وتكرس تبعيته

في ) تربسال(اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بالملكية الفكرية  قررت وفي ذات المجال،

تدابير لمنع الممارسات التي تعرقل نقل وعلى حرية البلدان في وضع تشريعات ) 40(المادة 
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بخاصة تلك الممارسات التي تقيد المنافسة لما لها من آثار سلبية على وتقيدها، والتكنولوجيا 

  .التجارة

  1:على وجه الخصوص عددت االتفاقية بعض الشروط التي يجوز منعها وهيو

ليس وص ط عودة الحق في براءات االختراع ناجمة عن التراخيص إلى المرخِّاشترا -1

 .هو ما يعرف بالرد العكسيوص له، المرخَّ

قضائياً في وعدم الطعن في قانونية الترخيص، ويعني هذا الشرط عدم المنازعة إدارياً  -2

رخص صحة استفادة محل الترخيص من حقوق الملكية الفكرية، حيث يعفي هذا الشرط الم

 .2من التزامه بضمان التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية للبراءة

ص ري بمجموعة من الحقوق بدالً من حق واحد، أي إلزام المرخَّرخيص القصاشتراط الت -3

 بملكية له بعدة تراخيص على الرغم من كونه أراد الحصول على ترخيص واحد متعلق

ترخيص استغالل براءة اختراع كأن يطلب المرخص له الحصول على  ،واحدة فكرية

أدوات وشراء معدات والحصول أيضاً على ترخيص عالمته التجارية  المرخص ويشترط

 .3معينة

من ) 81(في نص المادة  - أيضاً–يرى الباحث ضرورة تضمين هذه الشروط  عليه،و

ط من لما لهذه الشروووذلك إلعطاء أقصى حماية للمستورد، مشروع قانون التجارة الفلسطيني، 

  . أهمية

                                                 
 .)تربس(اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بالملكية الفكرية  ).40(المادة  1
 .276.ص.مرجع سابق: الهمشري، وليد عودة 2
، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية ألعضـاء  للقانون األردني لجوانب القانونية للترخيص وفقاًا: حموري، طارق 3

ــال  ــدريس وط ــة ت ــة هيئ ــة األردني ــي الجامع ــوق ف ــان.ب الحق ــع  . 13.ص. 2004.عم ــى الموق ــر عل نش
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_14.doc

  .مساًء 8:00الساعة . 2010\2\12ة للموقع بتاريخ ، أخر زيار
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  المبحث الثاني

  :زوال الرابطة العقديةو آثار عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع

يعد عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع من العقود التبادلية التي ترتب التزامات 

بالمقابل يمثل و ،ل بعض تلك االلتزامات حقوقا لطرفمتقابلة على عاتق طرفيه، بحيث تمث

كل منهما  خر، بحيث يكونم بها ذلك الطرف لمصلحة الطرف اآلاألخر التزامات يلتز بعضها

يسي لتلك االلتزامات يشكل عقد الترخيص المصدر الرئوالوقت، ذات  مديناً لألخر فيودائناً 

ال يقتصر أثر عقد والعقد شريعة المتعاقدين، : ذمة األطراف استناداً إلى قاعدة المترتبة على

فقاً للقانون وثره إلى ما هو من مستلزماته بل يمتد أ ،ا جاء فيهى إلزام المتعاقدين بمالترخيص عل

  .1طبيعة التصرفوالعرف و

تنفيذ  هوبشكل عام فإن من أهم االلتزامات التي يرتبها عقد الترخيص على طرفيه و

وع قانون قد حدد مشرو، 2شرف التعامل التجاريواإلخالص وااللتزامات وفقاً لمبدأ حسن النية 

التجارة الفلسطيني التزامات كل من مورد ومستورد التكنولوجيا في أي عقد لنقل المعرفة الحديثة 

  .في فلسطين في الفصل الثاني منه، تحت عنوان نقل المعرفة الحديثة

أما فيما يتعلق بانقضاء عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع، فينقضي بانتهاء المدة 

د يخل احد أطراف العقد بالتزاماته مما يؤدي إلى فسخ العقد بناًء على طلب قوالمحددة فيه، 

انتهاًء ينقضي عقد الترخيص باالنفساخ حين يتعذر والطرف اآلخر حين تتوفر شروط معينه، 

   .تنفيذ االلتزامات المترتبة على احد األطراف بسبب ظروف خارجية

الترخيص آثار عقد  :األول:طلبينى مإل على ما تقدم سيتم تقسيم هذا المبحث تأسيساً

  .زوال الرابطة العقدية: الثانيوباستغالل براءة االختراع، 

                                                 
 .302.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 1
 .96.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 2
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  لترخيص باستغالل براءة االختراعآثار عقد ا: األول المطلب

بناًء على طبيعته  متقابلة في ذمة أطرافه عقد الترخيص كسائر العقود، يرتب التزامات

عمل، فالمرخص يلتزم بعدة التزامات تجاه المرخص له طبيعة الوومحله وما يقتضيه العرف 

نابعة من مركزه كحائز للتكنولوجيا ومصدر لها، األمر الذي يستدعي أن يقوم بااللتزام تجاه 

المرخص له بعدة أمور لحسن سير عملية نقل التكنولوجيا واإلفادة منها، وكذلك الحال بالنسبة 

لتزم بعدة أمور تجاه المرخص لضمان حسن استخدام للمرخص له الذي يتطلب مركزه أيضاً أن ي

  .المحافظة عليهاو التكنولوجيا محل العقد

  :التاليين ص له في الفرعينالمرخَّوص تم دارسة التزامات كل من المرخِّستو

  صالمرخِّالتزامات : األول الفرع

 يلتزم المرخص في عقد الترخيص بعدة التزامات أهمها نقل الحق باستغالل براءة

إعالم المرخص له و ،كذلك نقل التحسيناتويلتزم أيضا بالضمان وص له، االختراع إلى المرخَّ

  :تم دراسة كل التزام على النحو التاليستوبالمعلومات السابقة، 

 :ص له بالمعلومات السابقةتزام بإعالم المرخَّلاال: أوالً

تعاقد السابقة له عن معلومات أو فترة ال ص له أثناء العقدص بإعالم المرخَّيلتزم المرخِّ

منه ) 82(مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المادة  قد نصوتتعلق بالتكنولوجيا محل العقد، 

كذلك يترتب عليها حسن نقل وص له، بالنسبة للمرخَّ لى تلك المعلومات التي تعتبر مهمةع

م المورد أن يكشف للمستورد يلتز: "على) 82(واستخدام التكنولوجيا محل العقد، إذ نصت المادة 

  :في العقد أو خالل المفاوضات التي تسبق إبرامه ما يلي

األخطار التي قد تنشأ عن استخدام المعرفة الحديثة محل التعاقد، وعلى وجه الخصوص ما  -1

عليه أن يطلعه على ويتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سالمة األرواح أو األموال، 

 .ئل التقاء هذه األخطارما يعلمه من وسا
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الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالمعرفة  -2

 .الحديثة، السيما ما يتعلق منها ببراءات االختراع

 .1"أحكام القانون المحلي بالنسبة للمورد بشأن التصريح بتصدير المعرفة الحديثة -3

يعلم المرخص له عن أي خطورة قد  نأيترتب بموجب هذا النص على المرخص 

تشكلها التكنولوجيا محل العقد على البيئة أو اإلنسان، سواء عمال المرخص الذين سوف يقومون 

بالتعامل مع تلك التكنولوجيا، أو المستهلك أو المحيطين بتلك التكنولوجيا ممن يتعرضون بشكل 

األضرار وتوعيتهم باإلصابات وهم، أموالومباشر أو غير مباشر لها، من حيث سالمة أجسادهم 

يدل  أنأيضا يترتب على المرخص والمتوقعة من جراء استخدام التكنولوجيا محل العقد، 

  .2المرخص على سبل الوقاية من تلك األخطار

ص له عن أية دعاوى قضائية قد يكون رفعها ص أن يعلم المرخَّكذلك يجب على المرخِّو

ن يوضح مدى حقه في ص يجب أالتكنولوجيا محل العقد، فالمرخِّالغير للمطالبة بأي حق يتعلق ب

ص ببيان أية عقبات قد تحد أو تمنع أيضاً يلتزم المرخِّوسلطته عليها، واستخدام تلك التكنولوجيا 

يلتزم  أخيراًومدى تأثيرها على حقوق االنتفاع بها، ومن استخدام التكنولوجيا محل العقد 

التي تجيز له تصدير ذلك النوع من  ، تلكله أحكام قانونه الوطنيص ص أن يوضح للمرخَّالمرخِّ

التكنولوجيا، أي يجب أن يتضمن سجل التصدير الخاص بالمورد رخصة بتصدير ذلك النوع من 

  .3التكنولوجيا

                                                 
يلتزم مورد التكنولوجيا بان يكشف للمستورد في العقد أو خـالل  :" من قانون التجارة المصري على) 76(نصت المادة  1

إلخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق ا -أ: المفاوضات التي تسبق إبرامه عما يلي

منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سالمة األرواح أو األموال، وعليه أن يطلعه على ما يعلمـه مـن وسـائل التقـاء هـذه      

بالتكنولوجيا ال سيما ما يتعلق الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة  -ب.األخطار

 ".أحكام القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا -ج. منها ببراءات االختراع
 .442.ص.مرجع سابق:الخير، السيد مصطفى أحمد أبو 2
جـع  مر. 1999لسـنة  ) 17(العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لقانون التجارة الجديد رقـم  : طه، مصطفى كمال 3

 .213.ص.سابق
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نافع وص له باستخدام هادئ تمتع المرخَّن المغزى من هذه االلتزامات هو ضمان إ

  .للتكنولوجيا محل العقد

  : الحق باستغالل البراءة المرخص بها ام بنقل وتسليمااللتز: ثانياً

أن يجعل ويلتزم المرخص بتسليم عناصر التكنولوجيا محل العقد للمرخص له، 

المرخص له متمكناً من االنتفاع بتلك التكنولوجيا، أي نقل كافة المعلومات والوسائط الفنية التي 

اصر المادية للتكنولوجيا، حيث يالحظ أن التقنية كذلك كافة العنوتتكون منها التكنولوجيا، 

، 1معنويةوالمنقولة في العقد ليست فقط أشياء مادية، بل هي خليط من عناصر مختلفة مادية 

  . 2تتمثل في حقوق االختراع، أو حق المعرفة، أو المعلومات أو خدمات فنية

  :يني علىمن مشروع قانون التجارة الفلسط) 1(فقرة ) 83(قد نصت المادة و

ان يقدم للمستورد المعلومات : ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يلتزم المورد بما يلي" 

والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية الالزمة الستيعاب المعرفة الحديثة، وكذلك ما يطلبه 

 "المستورد من الخدمات الفنية الالزمة للتشغيل، وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب

تسليم كامل المعلومات الفنية والتقنية باإلضافة للعناصر المادية ورخص يلتزم بنقل فالم

الالزمة للعملية اإلنتاجية، وكذلك أن يضمن فعالية هذه المعلومات الفنية والتقنية، إال انه ال 

يضمن للمرخص له أن يجعله متمكناً من االستثمار الصناعي بشكل تام، على الرغم من التزام 

ص بتقديم المساعدة الفنية للمرخص له، إذ أن التزامه بتقديم المساعدة الفنية ما هو إال المرخ

  . 3التزام تكميلي

يعد من وجدير بالذكر أن االلتزام بتقديم المساعدة الفنية يدخل في تكوين المعرفة و 

  .4يتوجب الوفاء به حتى لو لم ينص على ذلك في العقدومستلزماتها، 

                                                 
 .232.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 1
 .305.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 2
  .305.ص.مرجع سابق: ، سماوي، ريم104.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3
اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيـا فـي ظـل الجهـود     : ، محمدين،جالل وفاء245.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 4

 .45.ص.مرجع سابق. كام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديدالدولية واح
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التكنولوجيا واقعة قانونية، وليست واقعة مادية حيث إنها تتمثل بوضع  يعد تسليم عناصر

كافة عناصر التكنولوجيا تحت تصرف المرخص له بطريقة تمكنه من حيازتها واالنتفاع بها، 

  .1شريطة أن يتم إعالمه من قبل المرخص أن محل العقد بات تحت تصرفه

لبراءة يتم تنفيذ التزام المرخص لكي يستطيع المرخص له القيام بالتطبيق العملي لو

بتسليم عناصر التكنولوجيا عن طريق وثائق يضمن فيها معارف التكنولوجيا الخاصة بالبراءة، 

  :يتم تسليم تلك الوثائق بطريقتينو

 .على شكل مجلدات أو كراسات تكون مرفقه مع العقد -1

رخص لتلقي إلى منشأة الم عماله الفنيونومن خالل زيارات يقوم بها المرخص له  -2

 .2التدريب على كيفية استغالل براءة االختراع محل العقد

لومات التي يجب أن تتضمن المستندات الخاصة بالتكنولوجيا محل العقد على كافة المع

تبين كيفية استخدامها، من حيث اإلنتاج أو التشغيل أو التجميع، وبيان تفصيلي بكل جزء من 

معلومات تتعلق بقطع الغيار وكيفية إجراء الصيانة للتكنولوجيا أجزاء المنتج المتفق عليه، وكذلك 

أسعارها، والمواصفات وونسب الخامات المطلوبة في عملية اإلنتاج، ومكان تصنيع تلك الخامات 

القياسية لإلنتاج، والرسوم البيانية لطرق اإلنتاج، وطرق االختبار، وكيفية التفتيش والفحص على 

البيانات الفنية والتجارية للتكنولوجيا، وأيضاً كل ما من شأنه إفادة المتلقي كافة وعمليات اإلنتاج، 

  .3في عملية اإلنتاج

في ما يتعلق بمدة تقديم المساعدة الفنية، فإنها تكون مستمرة، إذ يطلبها المرخص له و

  .4عند حاجته إليها إذا وجد عقبات في عملية التشغيل

                                                 
 .445.ص.مرجع سابق: ابو الخير، السيد مصطفى أحمد 1
 .177.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 2
 .444.ص.مرجع سابق: أبو الخير، السيد مصطفى أحمد 3
 .177.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 4
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  : االلتزام بنقل التحسينات: ثالثاً

قد يتمكن المرخص بعد إبرام عقد الترخيص وتسليم عناصره للمرخص من إدخال 

هذه التحسينات يتم وإنتاجية، وتحسينات على التكنولوجيا محل العقد مما يجعلها أكثر كفاءة 

تكون نفسه الوقت  فيوإضافتها بعد عملية الترخيص بحيث يكون المرخص له ال علم له بها، 

له، لتعلقها بمحل العقد الذي أبرمه ولها نتائج ايجابية على عملية  تلك التحسينات مهمه جداً

أن ينقلها له و اإلنتاج، فيترتب على المرخص أن يقوم بإعالم المرخص له عن تلك التحسينات،

  .إذا طلب منه ذلك

تمثل التحسينات في الواقع قيمة اقتصادية مهمه، ذلك ألنها تعود بمردودات إيجابية و 

التكنولوجيا المنقولة، بحيث تكون لتلك التحسينات نتائج إيجابية على  فاعليةوعلى كفاءة 

التكنولوجيا محل العقد تتمثل في تقليل كلفة إنتاجها أو تغيير ظروف اإلنتاج لكي يكون أكثر 

إضافة إلى أن تلك التحسينات قد تصل  - بالذات الطرف المتلقيو –مة لظروف األطراف مالء

بالتالي وتلك التكنولوجيا في يد المتلقي، مما يجعله حائزا لتكنولوجيا جديدة إلى تجديد نوعي في 

  .لعب دور المصدر إلى دول أخرى تشابه ظروفه

 :)2(فقرة ) 83(قد نص مشروع قانون التجارة الفلسطيني على هذا االلتزام في المادة و

ة محل التعاقد خالل مدة أن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على المعرفة الحديث" 

  ".أن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلكوسريان العقد، 

فبموجب هذا النص يلتزم المرخص بنقل التحسينات التي يضيفها إلى التكنولوجيا محل 

إنتاجه طوال فترة العقد، وه إلى تمكين المستورد من تطوير أدائالعقد، ويهدف هذا االلتزام 

  .1ص له بناًء على طلبهص أن ينقل تلك التحسينات إلى المرخَّعلى المرخِّيترتب  أيضاًو

                                                 
مرجـع  . 1999لسـنة  ) 17(ليات البنوك وفقا لقانون التجارة الجديد رقـم  العقود التجارية وعم: طه، مصطفى كمال 1

 .215.ص.سابق
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تتميز طبيعية هذا االلتزام بأنه التزام احتمالي، بحيث يعتمد على قدرة المرخص التقنية و

  .1والتطويرية

ص ص إعالم المرخَّالسؤال الذي يثور هنا ما هي التحسينات التي يتوجب على المرخِّو

  له بها؟

زمني، أما المعيار : موضوعي، والثاني: إن التحسين يستند إلى معيارين، األول

كذلك و ،وحدة النشاطويتمثل بارتباط التحسين بمحل عقد الترخيص، فالموضوعي للتحسين 

إضافة قيمة جديدة لم تكن موجودة من قبل، أما المعيار الزمني فمؤداه أن يكون التحسين الحقاً 

يجب أن تتضمن تلك التحسينات إضافة جديدة تتمثل و، 2زامناً مع مدة العقدمتوللحظة اإلبرام 

، مما يترتب عليه زيادة رواج 3بجعل إنتاج االختراع محل العقد أقل كلفة أو أكثر جودة

  .المنتجات

نقلها إليه إذا طلب ذلك نابع من وص له عن التحسينات ص بإعالم المرخَّالتزام المرخِّو

متعلقة بالمنافسة غير المشروعة، إذ أن قيام المرخص بإدخال تحسينات تزيد من المبادئ العامة ال

جودة االختراع محل العقد، أو حتى تحقيق منتج أفضل، يترتب عليه تفضيل المستهلكين وكفاءة 

  .4لذلك المنتج المحسن على حساب المنتج األصلي الذي أخذ عنه المرخص له براءة اختراع

  : زام له أهمية كبرى على صعيدينأخيراً فإن هذا االلت

على صعيد التجارة الدولية ومسايرة التطورات التي تتعلق بالمعرفة الحديثة ونقلها، حيث : األول

أن تبادل التحسينات بين المرخص والمرخص له سيكون له آثار إيجابية فيما يتعلق بتنشيط 

  .إلى إضافات مهمه للمعرفة الفنية التجارة الدولية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك سيؤدي

                                                 
 .230.ص.مرجع سابق: النجار، محمد محسن إبراهيم 1
لتنظيم القانوني لعناصر الملكية التجارية والصناعية في ضوء أحكام اتفاقيـة التـربس   ا: النجار، محمد محسن إبراهيم 2

 .254.ص.2005.دار الجامعة الجديدة للنشر:اإلسكندرية. 2002لسنة  28 وقانون الملكية الفكرية رقم
 .114.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3
 .116.ص.المرجع السابق: الجبوري، عالء 4
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الوطنية، وعلى صعيد استغالل التقنية محل العقد استغالالً منسجماً مع الظروف المحلية : الثاني

الخامات وأوفر من حيث الموارد وص له حلوالً أفضل ذلك أن تلك التحسينات سوف تقدم للمرخَّ

  .1كذلك رفع كفاءة المنتجوالمستعملة في اإلنتاج، 

  : االلتزام بالضمان: عاًراب

ص في عقود نقل التكنولوجيا بشكل عام، إن هذا االلتزام يشكل أحد أهم التزامات المرخِّ

أساسه القانوني هو االلتزام و، 2محلهوشروطه بحسب طبيعة العقد وتختلف حدود الضمان و

تمتاع تمكين المرخص له من االسوليس ألحد حقوق عليه، وبتسليم شيء غير مملوك للغير 

  .3نافعةومستقرة وبحيازة هادئة 

 ،ضمان العيوب الخفيةوضمان االستحقاق، ويشمل هذا االلتزام ضمان عدم التعرض، 

خص ص له عدم التعرض سواء منه شخصياً أو من الغير، فيمتنع المرص يضمن للمرخَّفالمرخِّ

د كلياً أو جزئياً من ص له، أو قد يحاالنتفاع الهادئ للمرخَّ من القيام بأي عمل قد يؤثر في

ص أن يتصدى على المرخِّ - أيضاً–يترتب وص له للحقوق التي يحددها العقد، استعمال المرخَّ

أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية التي يتضمنها  ،لحالة التعدي من الغير على محل العقد

المرخص القيام  العقد، كأن يقوم الغير باستعمال براءة االختراع، ففي هذه الحالة يجب على

  .4اإلجراءات القانونية لرد هذا التعدي باتخاذ كافة

يضمن المرخص أيضاً االستحقاق، بمعنى انه هو المالك والمتصرف الوحيد بحقوق و

إنها غير مقلدة أو مزورة، إذ أن خالف ذلك سيعرض والملكية الفكرية التي قام بترخيصها، 

  .5ق الغير دون رضاهالمرخص له للمسؤولية بسبب تعديه على حقو

                                                 
 .220.ص.مرجع سابق: المولى، نداء 1
 .12.ص.مرجع سابق، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الصغير، حسام الدين 2
 .239.ص.مرجع سابق: ي، محمودالكيالن 3
 .12.ص.مرجع سابق ،ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الصغير، حسام الدين 4
 .245.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 5
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فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية في العقد الدولي لنقل التكنولوجيا فإن ذلك يعني أن أما 

بكامل عناصرها خالية من  - كمحل في هذا العقد –على المرخص القيام بتسليم المعرفة الفنية 

تم االتفاق عليه، غير مطابق لما  ص يكون قد سلم شيئاًعلى خالف ذلك فإن المرخِّوعيوب،  ةأي

عليه وحيث أن تحقيق النتيجة يرتبط إيجابا أو سلباً بصالحية المعرفة الفنية لتحقيق تلك النتيجة، 

          .1فإن الضمان هنا ال يكون احتمالياً

يلتزم المرخص بضمان تحقيق النتيجة إذا كان سببه التعرض أو االستحقاق أو العيوب و

ليس تحقيق نتيجة، إذ وأن هذا االلتزام هو التزام ببذل عناية يرى الدكتور ماجد عمار والخفية، 

ص ال يضمن في عقود الترخيص إال مطابقة المعلومات الفنية الواردة بالعقد لما قام أن المرخِّ

يرى الباحث أن التزام المرخص بالضمان هو التزام بتحقيق نتيجة، ذلك أن العله و، 2بتقديمه فعالً

الحصول على الترخيص ما هي إال للوصول إلى نتاج عملية تتمثل ص له بمن قيام المرخَّ

قصره على بذل وص من هذا االلتزام ن تحرير المرخِّإواالنتفاع به، ومنتج ما  بالحصول على

، التي ترمي إلى نقل تكنولوجيا معينه سبق أهدافهاو عناية يتنافى مع طبيعة عقود نقل التكنولوجيا

أن أساس التزام المرخص بالضمان يتمثل في ووسائله، وبطرقه  للمورد أن طبقها في مصانعه

هذه الضمانات إذا تم والضمانات القانونية وهي التعرض واالستحقاق وتقديم المساعدة الفنية، 

  .3الوفاء بها فال بد أن تحقق النتائج المرجوة منها

هذا االلتزام على ) 5( فقرة) 83(رة الفلسطيني في المادة قد نص مشروع قانون التجاو

الوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في وأن يضمن مطابقة المعرفة الحديثة "  :بالنسبة للمورد

  4" العقد، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة بالعقد

                                                 
 .251.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 1
 .179.ص.مرجع سابق: عمار، ماجد 2
: ، محمدين، جـالل وفـاء  449.ص.مرجع سابق: د مصطفي أحمدالخير، السي أبو، 263.مرجع سابق:الكيالني، محمود 3

اإلطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية و أحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجـارة الجديـد، مرجـع    

 .53. ص.سابق
ا والوثائق المرفقة بهـا  يضمن المورد مطابقة التكنولوجي" من قانون التجارة المصري على ) أ(فقره ) 85(نصت المادة  4

 ".للشروط المبينة في العقد، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة بالعقد
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ما يتعلق بالضمان فيوأخيراً قد يكون الضمان ناشئاً بنص القانون أو قد يكون مشروطاً، و

بالتالي ال حاجة للنص و ،عليه في القانون اًالقانوني فإن هذا النوع من الضمان يكون منصوص

ألنه ضمان نص عليه  ،عليه بالعقد، فيبقى هذا الضمان قائما حتى لو لم يتم النص عليه بالعقد

عما هو وارد في  لهم أن يتفقوا على ضمان يختلف فالمتعاقدون أما الضمان المشروط القانون،

يتم ذلك بالنص على الضمان كشرط في العقد، على أن ال والقانون سواء بالتخفيف أو بالزيادة، 

إال كان شرطاً ون ال يخالف أحكام القانون اآلمرة، وأص له أو بالغير، يضر ذلك بحقوق المرخَّ

   .1باطالً

  ص لهلتزامات المرخَّإ: الثاني الفرع

ص في المطلب السابق، سيتم التطرق إلى التزامات امات المرخِّبعد أن يتم استعرض التز

  : ذلك على النحو التاليوص له في عقد الترخيص، المرخَّ

  ):دفع الثمن(أداء المقابل : أوال

ص له القيام بدفع مقابل التكنولوجيا محل العقد كما تم االتفاق عليه يترتب على المرخَّ

التكنولوجيا  ص يقدر ثمن مقابلاًء على عوامل كثيرة، فالمرخِّنيتم تحديد هذا المبلغ بوص، للمرخِّ

ما ستحققه من مردود، والتي سيقدمها للمرخص له بناًء على ما بذله من مجهود في اكتشافها 

ص له يقدر ثمنها بناًء على المنفعة التي ستعود عليه من استغالل تلك التكنولوجيا خالل المرخَّو

  .2فترة الترخيص

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني صور المقابل في عقود ) 84\3(ت المادة قد تناولو

  :كنولوجيا الحديثة، حيث نصت علىنقل الت

يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة، كما يجوز أن  - أ

  .نصيباً من عائد التشغيليكون نصيباً من رأس مال المستثمر في تشغيل المعرفة الحديثة أو 

                                                 
 .239.ص.مرجع سابق: الكيالني، محمود 1
 .24.ص.مرجع سابق: المراشدة، ماجد أحمد 2
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يجوز أن يكون المقابل كمية معينه من السلعة التي تستخدم المعرفة الحديثة في إنتاجها، أو - ب

  1." مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد

ومن خالل قراءة هذا النص يالحظ أن المشرع قد حدد شكل المقابل في عقود 

  : على أحد األشكال التاليةالتكنولوجيا الحديثة 

 :المقابل النقدي -1

تعد هذه الصورة من أكثر صور الدفع شيوعاً في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، حيث 

، 2حول المقابليفضلها المتعاقدون لما لها من مميزات ايجابية تتمثل في تقليل احتماالت النزاع 

التكنولوجيا المرخص بها مباشرة، كما تمكن  ص مقابلص له للمرخِّتقوم على أساس دفع المرخَّو

  . 3تقلب األسعار في دولتهوص له من مراقبة النقد هذه الطريقة المرخَّ

  :يتم أداء المقابل النقدي بإحدى الصور التاليةو

ص له بدفع مبلغ إجمالي مقابل التكنولوجيا محل في هذه الصورة يقوم المرخَّ: مبلغ إجمالي -  أ

امل المبلغ إما دفعة واحدة، أو يقوم بدفع جزء من إجمالي المقابل العقد، حيث يتم دفع ك

  .4عند توقيع العقد، ثم يكمل باقي المبلغ بعد مدة معينة خالل التنفيذ

هذه الحالة يتم االتفاق على سداد بدل التكنولوجيا على شكل مبالغ دورية  في :مبلغ دوري -  ب

ثم تتصاعد  بدأ الدفعات بمبالغ قليلةالة قد تفي هذه الحومنتظمة تدفع كل فترة محددة، 

  .5تدريجياً، أو تبدأ بمبالغ كبيرة ثم تتدرج في الهبوط

                                                 
  .مشروع قانون التجارة الفلسطيني). 84(المادة  1
دار المطبوعات .1999لسنة  17العقود التجارية وعمليات البنوك وفقاَ لقانون التجارة الجديد رقم : ، مصطفى كمالطه 2

 .95.ص.2002.الجامعية
 .144.ص.مرجع سابق: الهمشري، وليد عودة 3
 .15.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 4
 .321.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم سعود 5
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هو عبارة عن مزيج من الصورتين السابقتين، حيث يتم االتفاق على أن و :المقابل المختلط -  ت

االلتزام بدفع الباقي على شكل دفعات و ،يقوم المرخص له بدفع مبلغ معين عند توقيع العقد

  .1ة على فترات محددةدوري

  :المقابل العيني  -2

بهذه الصورة يتم دفع مقابل التكنولوجيا كمية معينة وقد يأخذ األداء شكل المقابل العيني، 

من المنتجات الصناعية الناتجة عن استغالل تلك التكنولوجيا، كما قد يكون المقابل العيني على 

ص له بتقديم ص له، حيث يقوم المرخَّالمرخَّ شكل نسبة محددة من المواد الخام المتوفرة في بلد

  .2ص لتكون بدال عينيا عن استغالله للتكنولوجياتلك النسبة المحددة من المواد الخام للمرخِّ

   - :مقايضة تكنولوجيا االختراع بتكنولوجيا أخرى  -3

 مضمونهاومنذ القدم في مجال التجارة الدولية،  أداء المقابل معروفةإن هذه الطريقة في 

حيث يتعهد مصدر التكنولوجيا أن ينقل تكنولوجيا معينه  د على تبادل البضائع،اتفاق أطراف العق

بالمقابل يتعهد مستورد التكنولوجيا بأن يقدم مقابل تلك التكنولوجيا، تكنولوجيا وللمستورد، 

دة ذلك خالل فترة محدوأخرى، كأن يقدم منتجات مصنوعة من خالل التكنولوجيا المنقولة له، 

  .3مسبقاً

جدير بالبيان أنه يفضل عند صياغة شرط الثمن في عقود الترخيص باستغالل براءة 

االختراع، أن يتم تضمين العقد نصوصاً تتعلق بموضوع تقلب األسعار، إذ أن تقلب األسعار يعد 

ن هذه العقود تكون عرضه للتأثر اجه العقود الدولية بشكل عام، ألمن أهم المشاكل التي تو

كذلك السياسية بصورة اكبر من العقود المحلية، ذلك أن نطاق و ،ألزمات االقتصادية الدوليةبا

                                                 
 .150.ص.جع سابقمر: الهمشري، وليد عودة 1
 .128.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 2
 .221.ص.مرجع سابق:الطيار، صالح بكر 3
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لتجنب تقلب األسعار يفضل ربط العملة المستخدمة في و، ى إقليم دولة واحدةالعقود الدولية يتعد

  .1مستقرة مثل الفرنك السويسري، أو بسعر السوق في بورصة دوليه مستقرةوثابتة  العقد، بعمله

  :االلتزام بالمحافظة على السرية :ثانياً

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على التزام المستورد ) 83\4(أكدت المادة 

أن يحافظ على سرية "  :بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقاها من المورد حيث نصت

أال يتنازل عنها وعليها، يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل  المعرفة الحديثة التي

سواء وقع في مرحلة  ،يسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السريةوللغير، 

  ."التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك

ص له أن يحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها بسبب يترتب على المرخَّ

ص له يلتزم بعدم إفشاء فالمرخَّ، 2دخل عليهاكذلك المحافظة على سرية التحسينات التي توالعقد، 

صة اأية معلومات سواء تعلقت بالمستندات أو البراءة محل الترخيص أو األساليب والطرق الخ

حيث يترتب على إلى غير ذلك من المعلومات التي تعتبر سرية ب بالتصنيع أو كيفية االستعمال

بعد إبرام العقد، فهذه  اوضات أملة المفها وقوع ضرر بصاحبها سواء تم اإلفشاء في مرحإفشائ

ص بمعنى أن الموظفين العاملين لدى المرخَّ ؛بعيدة عن األنظاروالمعلومات يجب أن تبقى سرية 

  . 3وحدهم من يحق لهم االطالع عليها بحكم وظيفتهم له

لومات ذات القيمة التجارية بالنظر تضمنت اتفاقية التربس أحكاماً تتعلق بالمعقد وهذا 

عامة يعني كافة أشكال  السر التجاري بصفةو، Trade Secretsالتي تعرف ب ولى سريتها إ

أساليب، و، آآلتوبرامج، ونماذج، وتركيبات، و بما قد تشمل من ابتكارات، - المعلومات السرية

ممكنة، طالما  قيمة أو يمة اقتصادية في الوقت الحاليالتي يكون لها ق -وسائل صناعيةوطرق و

                                                 
 .49.ص.1998.، معهد اإلدارة العامةالمبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية: العوفي، صالح بن عطاف 1
نشر على الموقع  .2005.الدول العربية – جمعية خبراء التراخيص. دليل وإرشادات عقود الترخيص ونقل التكنولوجيا 2

www.lesarab.org . 8.ص.مساًء 8:00الساعة . 2010\3\12أخر زيارة للموقع بتاريخ. 
 .8.ص.، المرجع السابقعقود الترخيص ونقل التكنولوجيادليل وإرشادات  3
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من خالل عملهم بها أو استخدامهم  عروفة إال للذين يحصلون على قيمتها االقتصاديةلم تكن م

لم يكن من الممكن لألشخاص اآلخرين اكتشافها أو الحصول عليها بوسائل مشروعة، ولها، 

  .1ل معقولةبشرط أن تكون هذه المعلومات محمية بوسائو

المطلقة، وذلك ألن طبيعة  تجدر اإلشارة هنا إلى أن السرية المطلوبة ليست السرية

ها واإلدارية والصناعية تستوجب إفشاءبعض المعلومات في عدد من المجاالت التجارية 

لألشخاص العاملين في ذلك المجال، كما أن المعيار النسبي للسرية ال يقتصر فقط على العاملين 

سرية على توليفه جديدة بالمعرفة الفنية، وإنما يمتد إلى مضمون االبتكارات، إذ يمكن أن ترد ال

  . لعناصر كانت معروفه مسبقاً

بين مرحلة التعاقد، ففي وااللتزام بالمحافظة على السرية يختلف بين مرحلة المفاوضات 

ة ال يرتب سوى المسؤولي اًأدبي اًمرحلة المفاوضات يكون االلتزام بالمحافظة على السرية التزام

ة التقاعد فإن االلتزام بالمحافظة على السرية يكون على اإلخالل به، أما في مرحل التقصيرية

بالتالي يترتب على اإلخالل به وأساسه ما اتفق عليه المتعاقدان في العقد،  اًعقدي اًالتزام

ينتهي هذا االلتزام في حالة ذيوع السر للعلن، أي أن يصبح السر من قبيل و، 2المسؤولية العقدية

  .المعلومات العامة المعروفة

صياغة هذا االلتزام يفضل أن يتم تحديد المعلومات التي تعتبر سرية بالنسبة  عندو 

أو تضييق ذلك  اًعادةً ما يقوم كل طرف بتوسيع نطاق ما يعتبر سريولألطراف بشكل دقيق، 

ص يعمد إلى التوسع في اعتبار الكثير من المعلومات سرية النطاق حسب مصلحته، فالمرخِّ

ص له بالمحافظة على ذلك ليلزم المرخَّو ،ما يجب أن يكون سرياًيسعى لوضع تعريف واسع لو

ص له إلى تضييق نطاق السرية، ها، وعلى العكس من ذلك، يسعى المرخَّإفشائعدم والمعلومات 

                                                 
للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة   الحماية القانونية: محمدين، جالل وفاء 1

 .200ص.2004. دار الجامعة الجديدة :القاهرة.)تربس(الفكرية 
 .485.ص.مرجع سابق: أبو الخير، السيد مصطفى أحمد 2
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ذلك لكي ال يوسع من دائرة التزامه بالمحافظة على ووضع تعريف محدود لما يعتبر سرياً، و

 .1السرية

 :عن أحكام القانون الوطنيااللتزام بالكشف : ثالثا

أن يطلع "  :من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على) 2(فقره ) 84(نصت المادة 

  ". المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد المعرفة الحديثة محل التعاقد

 ص عن أحكام قانونه الوطني المتعلقة باستيرادص له بالكشف للمرخِّيلتزم المرخَّ

أن يدرك القواعد الوطنية و ،التكنولوجيا محل التعاقد، لكي يكون المرخص على بينه من أمره

كذلك وص له، بما يتعلق بالتكنولوجيا المحظور استيرادها، التي تحكم االستيراد بالنسبة للمرخَّ

  . عقدكذلك الشروط المحظور إدراجها في الولتزامات المترتبة عليه، االو، 2المواصفات المطلوبة

 لترخيص باستغالل براءة االختراععقد اانقضاء  :الثاني المطلب

بتنفيذ ذلك من خالل قيام أطراف العقد وبتنفيذ موضوعها،  - عموماً-تنقضي العقود

كذلك تنقضي العقود بانتهاء مدتها أي انتهاء مدة والتزاماتهم حسب ما هو متفق عليه في العقد، 

  .ته أو حسب القانون الواجب التطبيق عليهالعقد المتفق عليها في العقد ذا

كان ذلك أتنقضي العقود أيضاً بالفسخ حين يخل أحد األطراف بتنفيذ التزاماته، سواء و

بسبب امتناعه عن تنفيذ تلك االلتزامات أو حصول أمر طارئ يجعل تنفيذ تلك االلتزامات مرهقاً 

االلتزامات لسبب خارج عن إرادة األطراف أيضاً تنقضي العقود باالنفساخ حين ال يتم تنفيذ وله، 

أخيراً قد يقوم األطراف و، )بالقوة القاهرة(هو ما يعرف ويجعل تنفيذ االلتزامات مستحيالً، و

  . باالتفاق على إنهاء العقد أي االتفاق على اإلقالة

                                                 
قسـم   /الدراسات العليـا مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة كلية . محاضرات في صياغة العقود: شريف، غسان خالد 1

 .2007.جامعة النجاح الوطنية. القانون الخاص
 .835.ص.مرجع سابق .عقد الترخيص التجاري وفقا ألحكام مشروع قانون التجارة الفلسطيني: بارود، حمدي 2
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، ذلك أن عقد الترخيص يكون المدة المستمرة المحددةعقد الترخيص من العقود 

حسب –لمدة معينة  تلك البراءة تتمتع بحمايةوص استغالل براءة اختراع ما، موضوعه ترخي

بالتالي يرتبط عقد الترخيص بتلك المدة، فال يتم التعاقد لمدة تجاوز و - القانون الذي تخضع له

للتعاقد على استغالل براءة اختراع فقدت الحماية  حماية المقررة للبراءة إذ ال عبرةمدة ال

في من ناحية أخرى قد يصار إلى تحديد مدة عقد الترخيص وحت متاحة للجميع، أصبوالقانونية 

قد ينقضي وتأقيت العقد بمدة محددة من خالل بند في العقد،  على ذات العقد، كأن يتفق األطراف

أخيراً يترتب على وعقد الترخيص بالفسخ إذا أخل أحد أطرافه بتنفيذ االلتزامات المترتبة عليه، 

  . الترخيص نتائج مهمة تتعلق بمصير بعض العالقات التي نشأت بموجب العقدانقضاء عقد 

، األول حول أسباب انقضاء عقد الترخيص، فرعين إلى تم تقسيم هذا المطلبستعليه و

  . الثاني حول اآلثار المترتبة على االنقضاءو

  عقد الترخيص أسباب انقضاء: ولاأل الفرع

انتهاء المدة المحددة له، : بعدة أسباب تتمثل في - كسائر العقود- ينقضي عقد الترخيص

 ،حددت تلك المدة في ذات العقد أو كانت محددة بالقانون الذي يخضع له العقد، أو بالفسخأسواء 

ينقضي كذلك بسبب وقوع أمر واته العقدية، ذلك في حال إخالل أحد األطراف بتنفيذ التزامو

  . ألحد األطرافأو مستحيالً قاً جعل تنفيذ االلتزامات مرهوطارئ غير متوقع 

ود القائمة على االعتبار الشخصي، فإن وفاة أو إفالس بما أن عقد الترخيص من العقو

بالتالي والعقد،  فقدان األهلية أو نقصها ألحد األطراف يهدم االعتبار الشخصي الذي قام عليهو

  . هيصار إلى إنهائ

  : المدة انقضاء عقد الترخيص بانتهاء: المسألة األولى

عقد الترخيص من العقود الزمنية؛ أي أن الزمن يعد فيها عنصراً جوهرياً، فقد يتم تحديد 

رتبط العقد بمدة ه، أو قد يتاريخ انتهائويحدد تاريخ سريانه تلك المدة بموجب بند في العقد 

  .الحماية القانونية المقررة للبراءة
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  : دة فيهانقضاء عقد الترخيص بانتهاء المدة المحد: أوال

يقومون بتضمين تلك المدة كبند وقد يتفق أطراف عقد الترخيص على مدة معينة لتنفيذه، 

يعد ذلك طريقة مباشرة وواضح في العقد ينص على فترة محددة لتنفيذ االلتزامات الواردة فيه، 

  .1يستخدمها المتعاقدون لتحديد المدة الزمنية للوفاء بااللتزامات

ف عن إرادة المتعاقدين فيما يتعلق بتحديد المدة من خالل بشكل عام، يمكن الكشو

  :2قتينطري

 .شروطهو من خالل بنود عقد الترخيص: األولى

قواعد العرف    ذلك عن طريقوعن طريق البحث في العناصر الخارجية عن العقد، : الثانية

 . التجاري الخاص بذلك النوع من العقود فيما يتعلق بتحديد المدة

  : قضاء عقد الترخيص بانتهاء المدة المحددة في القانونان: ثانياً

تلك البراءة تكون محمية وينصب عقد الترخيص على استغالل براءة اختراع معينه، 

ي الرسوم الساروفحسب قانون امتيازات االختراعات  - ة محددة حسب القانون الذي يحكمهالمد

تصبح و ،اءة الحماية القانونية المقررة لهابعد ذلك تفقد البرو - عاماً 16مدة حماية البراءة هي 

استغاللها دون أن يكون للمخترع حق وانه بإمكان أي شخص استعمالها متاحة للجميع، أي 

عليه فال يتصور أن تزيد مدة عقد الترخيص على مدة حماية البراءة إذ ال عبره واالعتراض، 

  .متاح مجاناً - ت نفسهفي الوق–ومن دفع مبالغ مالية الستغالل اختراع غير محمي 

منه ألطراف عقد ) 86(يالحظ أن مشروع قانون التجارة الفلسطيني أجاز في المادة  

أو إعادة النظر  ت من تاريخ إبرامه أن يطلب إنهاءهسنوا المعرفة الحديثة بعد انقضاء خمس نقل

                                                 
 .322.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 1
 .174.مرجع سابق: الجبوري، عالء 2
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تقديم ذلك  في شروطه بتعديلها بما يالئم الظروف االقتصادية العامة القائمة، ويجوز تكرار

  . 1سنوات، ما لم يتفق على غير ذلك الطلب كلما انقضت مدة خمس

أو تعديله بما يناسب  طلب إلغاء العقدبموجب ذلك النص أجاز المشرع لألطراف  

ذلك بعد مرور خمس سنوات على سريانه، أما إذا كانت مدة العقد وقتصادية القائمة، األوضاع اإل

كذلك يجوز تكرار تقديم طلب اإللغاء وام بالمدة المحددة فيه، أقل من خمس سنوات فيجب االلتز

أو التعديل كلما انقضت فترة خمس سنوات أخرى، ما لم يتفق على مدة أخرى لتقديم ذلك 

  .2الطلب

  :تجديد عقد الترخيص: ثالثاً

استمرار العقد، فق عليها إال أن األطراف يرغبون في قد تنتهي مدة عقد الترخيص المت

التجديد ال يفترض و، 3بتجديده؛ أي االتفاق على إبقاء الرابطة العقدية بعد انتهاء مدتها فيقومون

 اً أمقد يكون التجديد ضمنيوإنما يشترط االتفاق المسبق عليه، أو يتم االتفاق عليه الحقاً، 

د ، فقد يرد بند في عقد الترخيص ينص على أن العقد يجدد عند انتهاء مدته تلقائياً لمداًصريح

يستمر المرخص له و، أو قد ينتهي عقد الترخيص اًصريح اًمماثله للمدة األولى، فهذا يعتبر تجديد

بنفس شروط العقد ودفع المقابل النقدي دون اعتراض من المرخص، وباستغالل براءة االختراع 

  . 4للعقد اًضمني اًالقديم، فهذا يعتبر تجديد

  : فسخ عقد الترخيص: ةالثاني المسألة

الترخيص من العقود التبادلية التي ترتب التزامات متبادلة على أطرافها، فإذا لم يقم عقد 

خر أن يطلب فسخ العقد، ذلك أن لتزام بشروط العقد جاز للطرف اآلاالوأحد طرفي العقد بالوفاء 

  .مل عليهتيتوجب تنفيذ العقد في جميع ما اشو ،العقد شريعة المتعاقدين

                                                 
  .لفلسطينيمشروع قانون التجارة ا) 86(المادة  1
، مرجـع  وفقاً ألحكـام مشـروع قـانون التجـارة الفلسـطيني     " الفرنشايز" عقد الترخيص التجاري  :بارود، حمدي 2

 .841.ص.سابق
 .181.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 3
 .129.ص.، مرجع سابقالعالمة التجارية عمالالترخيص باست: الصغير، حسام الدين 4
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قد قبل تنفيذه أو قبل تمام تنفيذه بسبب إخالل أحد المتعاقدين انتهاء الع: يقصد بالفسخ

  .1بالتزامه

فإذا تخلف أحد أطراف عقد الترخيص عن الوفاء بالتزاماته، كأن يمتنع المرخص له عن 

دفع الثمن، جاز للمرخص أن يطلب فسخ العقد، ويترتب على ذلك عودة المتعاقدين إلى ما كانا 

  . 2الثمن الذي دفعه يسترد المشتريوترد البائع المبيع عليه قبل التعاقد، بحيث يس

فاألثر الذي يرتبه الفسخ يتمثل في إعادة الحالة القانونية للمتعاقدين إلى ما كانت عليه 

الماضي، ألن ، مع ضرورة مالحظة أن أثر الفسخ على العقد الزمني ال ينسحب إلى 3قبل التعاقد

صر أثر الفسخ على االلتزامات التي لم تنفذ بعد، أي أن الفسخ ، فيقت4منه ال يمكن إعادته ذَفّما نُ

  .ال يكون بأثر رجعي في العقود الزمنية

  :5بشكل عام يجب أن تتوفر ثالثة شروط إلعمال الفسخو

العقد  وذلك عند قيام أحد طرفي ،أن يكون العقد المراد فسخه من العقود الملزمة للجانبين -1

يعتبر العقد و ذا الحق ثابت في كافة العقود الملزمة للجانبينهو ،مهبالتقاعس عن تنفيذ التزا

الملزمة  الفسخ على جميع العقود سرييو ،لو خال من اشتراطهوحق الفسخ متضمنا ل

 .ال يسرى على العقود الملزمة لجانب واحدو ،للجانبين دون استثناء

الحال إلى ما كان  قادراً على إعادةوأال يكون طالب الفسخ مقصراً في أداء التزاماته،  -2

ما عليه من االلتزامات أو مستعد  ذَفَّنَ يجب أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قدف عليه،

 . هالتنفيذ

                                                 
 .156.ص.مؤسسة البستاني للطباعة.مصادر االلتزام: العطار، عبد الناصر توفيق 1
 .258.ص.1987.الدار الجامعية.النظرية العامة لاللتزامات: الجمال، مصطفى 2
. ص.1989.مطبوعات جامعـة دمشـق  : دمشق.شرح القانون المدني النظرية العامة لاللتزام: سوار، وحيد الدين محمد 3

408.  
 .180.ص.ابقمرجع س: السنهوري، عبد الرازق أحمد 4
 .234.ص.مرجع سابق: دواس، امين 5
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يكون فسخ العقد هنا بسبب إخالل احد المتعاقدين بالتزامه وإخالل المتعاقد بالتزامه،  -3

أو يعلن صراحة  ،قدالمحدد في شروط العومخال بالتزامه إذا لم يقم بتنفيذ المطلوب  يعتبرو

 كذلك إذا أصبح تنفيذ االلتزام غيرو ،الموعد المحدد عن نيته في عدم تنفيذ االلتزام قبل

يحب أن يكون اإلخالل راجعاً إلى فعل المتعاقد نفسه، ال إلى سبب و، ممكن أو غير مجد

 . أجنبي عنه

ليكون ة الرئيسية تجدر اإلشارة إلى أن اإلخالل يجب أن يكون في أحد االلتزامات العقدي

 ص له عن دفع الثمن المتفق عليه،المرخَّ امتناعمن أمثلة ذلك و، 1لطلب الفسخ سبباً معتبراً

بضرورة وص له ليعلمه بتقصيره للمرخَّ رهذه الحالة توجيه إخطا فيتوجب على المرخص في

، لبة بفسخ العقدبخالف ذلك فإنه سيتم اللجوء إلى التنفيذ العيني أو المطاوالوفاء بالتزاماته، 

بالترخيص من الباطن مع وجود شرط في العقد يمنع الترخيص من  خر قيام المرخص لهمثال آو

  .2حالة إذا أعسر احد الطرفين أو فقد أهليته في - أيضاً– كذلكوالباطن، 

على حتى يلجأ إلى الفسخ يجب أن يكون أحد األطراف مقصراً في تنفيذ التزاماته و

خ هو ما يعرف بالفسواألصل أن يتم الفسخ عن طريق القضاء و، 3لتنفيذإمكانية ا من رغمال

إلعالمه بتقصيره في تنفيذ التزاماته، أو قد يتم الفسخ للمدين  ذلك بعد توجيه إخطاروالقضائي، 

يسمى و كون في بعض األحوال بحكم القانونقد يو، هو الفسخ االتفاقيوباالتفاق بين األطراف 

  .4باالنفساخ

 : انفساخ عقد الترخيص: ةالثالث المسألة

قد يحدث أثناء تنفيذ عقد الترخيص قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامات أحد األطراف 

ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وسقوط االلتزامات المقابلة، ومستحيالً، فيترتب على ذلك انفساخ العقد 
                                                 

 .340.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 1
 . و ما بعدها 194.ص.مرجع سابق: الجبوري، عالء 2
 .244.ص.مرجع سابق: دواس، أمين 3
 .الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية االلتزام بوجه عـام مصـادر االلتـزام    :، أحمد عبد الرازقالسنهوري 4

 .785.ص. 2000.منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان .3.ط .2.ج
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ال محل في هذه الحالة وب أجنبي، العلة في ذلك أن التزام المدين قد انقضى الستحالة التنفيذ بسبو

كذلك ال والفسخ، ولإلعذار؛ ذلك أن التنفيذ أصبح مستحيالً فال يوجد خيار للدائن بين التنفيذ 

  .1ضرورة لحكم قضائي؛ فالعقد ينفسخ في هذه الحالة من تلقاء نفسه

  :2حتى يتم انفساخ العقد يجب توفر الشروط التاليةو

 زمة للجانبين، حيث يترتب على استحالة تنفيذ التزامات أحدأن يكون العقد من العقود المل -1

 .خرالطرفين سقوط التزامات الطرف اآل

 . أن يصبح تنفيذ أحد االلتزامين المتقابلين مستحيالً بسبب قوة قاهرة -2

تطبيقاً لذلك، فإذا حدثت قوة قاهرة أثناء تنفيذ عقد الترخيص جعلت تنفيذ التزامات أحد 

ذلك في حالة بطالن البراءة محل عقد ونفسخ عقد الترخيص من تلقاء نفسه، األطراف مستحيالً ي

  .3الترخيص بموجب قرار إداري صادر من الجهة المختصة في بلد المرخص

حالة صدور قرار إداري بالترخيص اإلجباري  -أيضا–يعتبر من قبيل القوة القاهرة و 

ص، ففي هذه الحاالت تترتب للبراءة محل عقد الترخيص لظروف خاصة في دولة المرخِّ

استحالة كلية على التنفيذ لسبب أجنبي خارج عن إرادة المدين، مما يقضي بانفساخ عقد 

  . الترخيص

قام وذلك في حالة اقتران عقد الترخيص بسر صناعي ما، و ،قد تكون االستحالة جزئيةو

هي السرية، وته أحد تابعي المرخص بإفشاء ذلك السر، بحيث يفقد السر الصناعي أهم ميزا

                                                 
، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية االلتزام بوجه عـام مصـادر االلتـزام    :، أحمد عبد الرازقالسنهوري 1

 .825.ص.مرجع سابق.3.، ط2.ج
 .243.ص.مرجع سابق: دواس، أمين 2
. 87\20تمييز حقوق رقم . اإلدارية الواجبة التنفيذ تعتبر من قبيل القوة القاهرةقررت محكمة التمييز األردنية أن األوامر  3

مرجـع  : نقالً عـن دواس، أمـين  . 2081.ص.1989العدد العاشر لسنة . السنة السابعة و الثالثون. مجلة نقابة المحاميين

 .344.ص.سابق



 95

بالتالي يصبح التزام المرخص بنقل ذلك السر مستحيالً النكشافه بسبب خارج عن إرادته، مما و

  . سقوط االلتزاماتويترتب عليه انفساخ عقد الترخيص 

   المترتبة على انقضاء عقد الترخيصاآلثار : الثاني الفرع

كما ُبَين سابقاً وألطراف، عند انقضاء عقد الترخيص تزول كل العالقات القائمة بين ا

لفسخ ليس له أثر رجعي، فإن العالقات السابقة على االنقضاء ال تتأثر بزوال العقد، إذ أن ا

ك التعاون بين أطرافة، نجد أن هناوطبيعية عقد الترخيص التي تقتضي وجود الثقة بالنظر إلى و

  . تقتضي االلتزام بهاوتترتب على زواله  اًآثار

االلتزامات المحافظة على السرية، إذ أن المرخص يقوم خالل مدة العقد ن من أهم تلك إ

ص له على علم بذلك بعد انتهاء مدة العقد يبقى المرخَّوبإفشاء السر الصناعي للمرخص له، 

ص، السيما لمنافسي المرخِّوالسر الصناعي، فيترتب عليه عدم إفشاء ذلك السر الصناعي للغير 

ص له بإفشاء ذلك السر يعد إذا قام المرخَّوبعد زوال عقد الترخيص،  فهذا االلتزام يستمر حتى

  .ذلك من قبيل المنافسة غير المشروعة

ص، فيتوجب على إعادة جميع عناصر العقد إلى المرخِّ - أيضاً–من تلك االلتزامات و

ص خَّروص تحت تصرفه ص له القيام بإرجاع عناصر العقد التي كان قد وضعها المرخِّالمرخَّ

إذا اشتمل العقد على استغالل عالمة تجارية ومثل براءة االختراع، ، له استغاللها خالل مدة العقد

  .1ص له يلتزم بالتوقف عن استغاللهاللمرخص، فالمرخَّ

ص له قد أنتجها تثور بعد زوال العقد مشكلة تتمثل بمصير البضائع التي كان المرخَّو

  ى تاريخ زوال العقد، فما مصير تلك البضائع؟من تسويقها إل لم ينتهوالعقد  خالل مدة

ينظم مصير  اًلإلجابة عن هذا التساؤل يتوجب الرجوع إلى العقد، فإذا أورد األطراف بند

فيتم االلتزام بذلك، أو قد يتم تحديد  ،تلك البضائع؛ كأن يتم إرجاعها للمرخص فور انتهاء العقد

                                                 
 .343.ص.مرجع سابق: سماوي، ريم 1
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خاللها حق البيع غير الحصري للمنتجات  له صفترة مؤقتة تقدر عادة بثالثة أشهر يكون للمرخَّ

للحفاظ على عدم وقوع  ذلكوالتي كان قد أنتجها خالل مدة العقد، والموجودة في مستودعاته 

  .1له من جراء منعه من تسويق تلك المنتجاتضرر 

ص له أن يقوم بتسويقها خالل مدة أما إذا لم يتم تنظيم مصير تلك البضائع، فيكون للمرخَّ

  .2ية تحسب بناًء على معدالت البيع التي كان يحققها أثناء فترة العقدزمن

جل، فعند زوال ترخيص استحقاق كل المبالغ ذات اآلأخيراً يترتب على انقضاء عقد الو

تسقط المهل التي تم وص له، المرخَّوص عقد الترخيص تصبح جميع الديون مستحقة على المرخِّ

 .3االتفاق عليها سابقاً

                                                 
 .16.ص.مرجع سابق: األحمر، كنعان 1
 . 105.ص.2001. مكتبة صادر الحقوقية. )موجبات الفرقاء(عقد الفرانشيز : جلول، سيبل 2
 .239.ص.2006. منشورات الحلبي الحقوقية. 1.ط. الفرنشايز:: مغبغب، نعيم 3
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  ةالخاتم

حاولت هذه الدارسة إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لعقد الترخيص باستغالل براءة 

االختراع، حيث بينت أن عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع هو أحد صور عقود نقل 

حول نقل التكنولوجيا من حديث النشأة، تتمحور فكرته  ،هو عقد غير مسمىوالتكنولوجيا، 

باإلضافة إلى المعرفة الفنية،  ،يق الترخيص باستغالل براءة اختراعخر عن طرشخص إلى آ

سمات كل نوع  يص باستغالل براءة االختراع مبينةكذلك تطرقت الدراسة إلى أنواع عقد الترخ

تم مناقشة محل عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع من خالل استعراض وخصائصه، و

أن محل عقد الترخيص هو براءة اختراع مستوفية  خلصت إلىو ،اآلراء الفقهية المختلفة

 مة الستغالل تلك البراءة، زد على ذلك فقدباإلضافة إلى المعرفة الفنية الالز ،الشروط القانونية

  .الموضوعية الواجب توفرها فيهاوالشروط الشكلية وتم توضيح مفهوم براءة االختراع 

الل براءة االختراع من حيث كما تعرضت الدراسة إلى نطاق عقد الترخيص باستغ

أيضاً تم التمييز بين عقد الترخيص باستغالل وخصائصه إذ تم توضيح أهم خصائص هذا العقد، 

 طبيعتهو استعراض خصائص كل عقدبعض العقود التي تشتبه به من خالل وبراءة االختراع 

قد الترخيص مقارنته بعقد الترخيص باستغالل براءة االختراع، حيث تم التوصل إلى أن عو

مميزاً عن غيره من العقود المشابهة، وباستغالل براءة االختراع يتمتع بخصائص تجعله منفرداً 

تحليل اآلراء الفقهية وتم استعراض الطبيعة القانونية لعقد الترخيص باستغالل براءة االختراع و

 صت الدراسة إلىخلوالمختلفة حولها، إذ جرت العادة على تشبيه عقد الترخيص بعقد اإليجار، 

رغم من تشابه عقد الترخيص بعقد اإليجار إال أن عقد الترخيص باستغالل براءة البو انه

االختراع ذو طبيعة خاصة مركبة، إذ تسري عليه أحكام عقود نقل التكنولوجيا من جانب، كما 

  .األحكام المتعلقة باستغالل حقوق الملكية الفكرية من جانب آخرويخضع للقواعد 

مراحلها ابتداًء وبينت الدراسة كيفية إعداد عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع قد و

أثر و ،االتفاقيات المبدئية التي يتم إبرامها أثناء المفاوضاتو ،إجراءاتهاوبمرحلة المفاوضات 

 مروراً بمرحلة اإلبرام النهائي لعقد الترخيص باستغاللو تلك االتفاقيات من الناحية القانونية،
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إلى ضرورة خلصت الدراسة  و االقتراحات عليها،وبراءة االختراع من حيث الصيغ المستخدمة 

و اتخاذ الضمانات القانونية  باعتبارها من أهم مراحل التعاقد، االنتباه لمرحلة المفاوضات

ما يجب إدراجه بالعقد من بنود مهمة مثل كذلك لكي تكون تلك المفاوضات مثمره، و المناسبة 

انتهاًء و ،المحكمة المختصة بالفصل بالنزاع الناشئ عنهو ،نون الواجب التطبيق عليهالقا

تفرض في عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع من قبل  - عادةً ما-بالشروط التقييدية التي 

  .صالمرخِّ

  التوصيات

من خالل دراسة هذا العقد توصل الباحث إلى عدة توصيات تتعلق بعقد الترخيص 

توصيات عامة لمن والعقد، تتعلق بالقوانين التي تحكم  توصيات هيوغالل براءة االختراع، باست

تعالج المشاكل التي قد  بعدة أمور تتمثل التوصيات القانونيةوإبرام عقد ترخيص، يرغب في 

خصوصاً أن عقد الترخيص باستغالل براءة وعقد الترخيص باستغالل براءة االختراع،  شأ عنتن

على الرغم من وجود مشروعي وفي فلسطين،  يجرِ تنظيم أحكامه بتشريع خاص لم االختراع

مشروع قانون التجارة و ،قوانين هما مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني

بعقود بتنظيم أحكام الملكية الفكرية، في حين أفرد الثاني فصالً خاصاً  قام األولحيث  ،الفلسطيني

يثة، إال أن الباحث يرى أن هنالك بعض األمور القانونية التي يتمنى على نقل المعرفة الحد

  : تتمثل بالتاليوالمشرع األخذ بها في المشروعين سالفي الذكر 

لقد تبني مشروع قانون حماية الملكية الصناعية فيما يتعلق بفحص براءات االختراع نظام  -1

راءة من ناحية توفر الشروط الشكلية حيث تقوم اإلدارة بفحص الب) الوسط(اإليداع المقيد 

يرى وتترك المجال لألفراد لالعتراض إذا ما وجدوا عدم توفر الشروط الموضوعية، و

جتمع من مان للمالسابق لما يوفره ذلك النظام من أالباحث أن يأخذ المشرع بنظام الفحص 

 .ال يجرى االعتراض عليهاو أي اختراعات قد تكون غير مستحقة التسجيل

الخيار لألطراف لالتفاق على قانون  نص يعطي مشروع قانون التجارة الفلسطينيد في ور -2

تسري أحكام القانون الفلسطيني،  ، فإنهفي حال عدم تعيين قانون ماو معين يحكم العقد
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ذلك النص بجعل قانون التجارة الفلسطيني هو المطبق دون ضرورة تضييق يرى الباحث و

 . ين قانون آخر، كما نص القانون التجاري المصريإعطاء الخيار لألطراف لتعي

في  من اتفاقية التربس) 40(المادة  يرى الباحث أن يتم تضمين الشروط التقييدية الواردة في -3

جل زيادة الحماية من فرض أية شروط تقييدية ذلك من أوون التجارة الفلسطيني، مشروع قان

 . في عقد الترخيص

ينظم مصير البضائع  في مشروع قانون التجارة نص خاص إدراج يرى الباحث الحاجة إلى -4

 . كيفية مآلهاوالتي تبقى بحوزة المرخص له عند انتهاء العقد 

أما فيما يتعلق بالتوصيات العامة إلبرام عقد الترخيص، فتوصى الدراسة المتجهين إلبرام عقود  

  : يلي ماباالختراع ترخيص باستغالل براءة 

تسبق مرحلة التعاقد، إجراء دراسات مستفيضة حول جدوى من الضروري بمكان أن   -1

القيام بالبحث عن كل ما يتعلق بالبراءة في بلد المرخص، من حيث والترخيص بشكل عام، 

األجنبية  كذلك إجراء دراسات حول النصوص القانونيةوأنها تتمتع بالحماية القانونية، 

أية آثار قد وة إلى دراسة جدوى الترخيص المحلية المتعلقة بنقل المعرفة الحديثة، باإلضافو

 . تنتج عن استغالل تلك البراءة محلياً سواء على مستوى األفراد أو على المستوى البيئي

التقييدية التي قد يفرضها االنتباه للشروط وضرورة االستعانة بخبراء قانونيين إلبرام العقد،  -2

م نقل التكنولوجيا مثل ية التي تنظصوص االتفاقيات الدولكذلك االستفادة من نوالمرخص، 

 . اتفاقية التربس

كيفية حل النزاعات التي قد تنشأ عن عقد تتعلق ب اًنصوصن عقد الترخيص أن يتضم -3

 . جهة حل النزاعو ،القانون الواجب التطبيقوالترخيص، 

راج إدوضرورة االنتباه جيداً لالتفاقيات المبدئية التي قد يبرمها أثناء مرحلة المفاوضات،  -4

 . مصير المبالغ التي قد يطلبها المرخص كتأميناتو، نصوص تتعلق بالزاميتها
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الجداول وكذلك المالحق وتتعلق ببيان مدى إلزامية ديباجة العقد،  اًن العقد نصوصأن يتضم -5

 .مرفقاتهاوالتي تبين طبيعية التكنولوجيا 

عند  ص لهلمرخَّنصوص تتعلق بمصير البضائع التي تبقى لدى اعلى العقد  أن يشتمل -6

 . انقضاء العقد

مع إدراك أن كل نوع  الحصول عليه،تباه إلى نوع الترخيص الذي يرغب في ضرورة االن -7

 . بالذات فيما يتعلق بالحصريةوخر، يختلف عن اآل

المحافظة بضمانات بدء مرحلة المفاوضات و يرى الباحث أن يعتمد المرخص له فيما يتعلق -8

لضامن، بحيث إذا ثبت إفشاءه لسرية المعلومات التي حصل على السرية على االعتماد ا

 . عليها يتم دفع المبلغ المودع لدى البنك لصالح المرخص
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  المالحق 
  :1ملحق رقم ال

 طلب امتياز اختراع
  __________________________________________________ :انا

  ________________________________________________ :عنواني

  

   :أصرح بعد اليمين بأني أحرز اختراعاً اسمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ___________________________________________________: وأن

وأن هذا االختراع ال يستعمله أحـد أخـر حسـب     ،بأنه المخترع الحقيقي واألول لذلك :يدعي

  .معرفتي واعتقادي واني أطلب منحي امتيازاً باالختراع

  ____________سنة _________  من شهر_________ تحريراً في هذا اليوم 

  المـــذكور أعـــاله أمـــامي__________________ لقـــد أدى هـــذا اليمـــين 

  .يمينانا قاضي الصلح المصرح لي قانوناً بتحليف ال

  ___________سنة ________ من شهر _________ تحريراً في هذا اليوم 

  

  قاضي الصلح 
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  2رقم  الملحق

  

  مواصفات األمتيازات

  1953قانون امتيازات األختراع والرسوم لسنة 

  

  ----------------------------------------  :انا

  

  - :فيما يليأورد نوع هذا االختراع وكيفيه استعماله وتفاصيله 

  

وأثبت نوع اختراعـي وكيفية اختراعي وكيفية استعماله  ،بما أنني قد وصفت بصوره خاصه

فاني أصرح بأن ما أدعيه هو الصحيـح و اننــي مستعـد لتحمـل المسئوليـه القانونيـة 

  بما يتعلق

  --------------------------------- بهذا االختراع  

  

  التوقيع
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Abstract  

This study discusses the licensing contract to exploit patent as it is 

one of the most important means of technology transfer at the present age. 

It also helps to obtain the most important inventions and exploit them 

practically and legally. Furthermore, it provides the inventor with an 

instrument to spread his goodwill, apply the related invention practically 

and obtain material returns of that application. On the other hand, it 

provides the license applicant with the opportunity to obtain important 

inventions and make use of their practical applications. 

Due to the importance of this contract from the developmental and 

legal aspects, the researcher decided to study it, since it is one of the most 

important methods of technology transfer to developing countries. At the 

same time, it hasn't received adequate research to satisfy the legal and 

cognitive needs related to it. In this way, this study constitutes a serious 

attempt to investigate its entity, aspects, and impacts in order to supply a 

clear image for those who would desire to enter related contracts or study 

it. This analytical legal study consists of two chapters. Chapter One is 

divided into two parts, the first of which discusses the contract's entity by 

clarifying the idea of technology-transfer contracts in general. Once the 

idea of technology-transfer contract has been clarified, we investigate the 

definition of licensing contract using jurisprudent viewpoints and legal 



 c

texts in order to get an exclusive definition of the concept under 

investigation. Various kinds of the contract are also discussed. Afterwards, 

we discuss the concept of patent in order to realize its legal concept, the 

objective conditions, and formality that must be satisfied according to the 

law, as well as its characteristics.  

The second part of the first chapter discusses the range of the 

licensing contract to use patents whose characteristics are discussed in 

intensive details. It has also been differentiate from other similar legal 

contracts such as the Patent Concession Contract, the Commercial 

Assignment Contract, and the Franchise Contract, by discussing each 

contract intensively, making comparison and contrast, and showing the 

points of similarities and differences between each of them and the 

licensing contract to use patent. At the end of this part, its legal nature is 

discussed through demonstrating and analyzing the jurisprudents' 

viewpoints. The study reached the conclusion that the licensing contract to 

use patent has a special complicated nature. On the one hand, it is subject 

to the laws and regulations of technological transfer contracts, on the other, 

it is subjected to the regulations of intellectual property.  

Chapter Two discusses the making and impacts of the licensing 

contract to use patent. This chapter is divided in two parts. The first part 

consists of two sections, the first of which discusses preparing the licensing 

contact to use patent, including the stage of negotiations that precedes the 

contracting, showing its importance, and the guarantees that usually 



 d

encompass that stage in order to keep it confidential. Then, we look into the 

legal impact of the preliminary agreements concluded by the related parties 

at that stage, since most of them are merely promises of making contracts. 

The second section discusses the final conclusion of the licensing contract 

to use patent, including the research into the ways of wording the various 

terms and conditions of the contract in such a way that maintains the rights 

of the contracting parties and making suggestions of ideal, typical, and 

adequate forms. Following this, we discuss the limiting conditions that are 

usually included in the licensing contact. Some of them used to limit the 

outlooks of the licensee to develop the invention. These limitations have 

been analyzed and discussed extensively in order to see their entities and 

legality, since these limitations are often considered among the most 

important difficulties of the contract.  

The second part discusses the licensing contract to use patent and the 

termination of the contracting connection. This is done in two sections. In 

the first section, we examine the obligations of the contract's parties (the 

licensor and the licensee). The study shows the parties' obligations through 

recourse to legal texts that treated such obligations and the jurisprudent 

viewpoints surrounding them in order to reach a clear image regarding such 

obligations and their importance to both parties. Finally, the second section 

looks into the causes that lead to the termination of the licensing contract to 

use patent whether it’s by the end of its period or by termination or 

annulment, as well as the legal impacts of the termination. 




