
  0202 سبتمبر|  انخهيج في االختراع براءاث حقىق

G E N E V A - N E T W O R K . C O M    |    1  

 

 

 

 

 براءاث االختراع في انخهيج حقىق

ي ِٓ ػصو إٌفػ إٌٝ االثزىبه ّٛ  ؽك أٍبٍٟ ِٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚاٌنٞ ٠َبػل ػٍٝ اٌزؾ

 0202ٍجزّجو 

 

 راءة االختراعب حقىقوعىد 

 ٌغونة اٌالىِو١ٓ ٚاألِوبْ اٌولافغ اثزىبه األك٠ٚخ ألّٔٗ ٠وٛفّو عٛ٘و٠ًب فٟ ِغبي أًِوا اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ؽمٛق ؽّب٠خ رؼلّ 

ٌزص١ٕغ اٌّٛاك اٌٛلبئ١خ ٚاٌؼالع١خ. ٚإما ٌُ ٠زُ فوض لٛا١ٔٓ ؽموٛق اٌٍّى١وخ ٚرٕف١ون  األعً غ٠ًٛ االٍزضّبه ٚاٍزلاِخ

 .ٌٛائؾٙب فئّٔٙب رىْٛ ثال ل١ّخ

اٌّمٍّولحك٠ٚوخ فوٟ كوىً األ اٌزغبه٠وخ اٌؼالِوبد أزٙبووبد رؼل
1
٠ٚوزُ ِوالجزٙوب ِوٓ لِجوً اٌغٙوبد  ِٚؼوٚفًوب أِوًوا كوبئؼًب 

 ألوً ١ٌَوذ ٌٚىٕٙوب ٚظوًٛؽب ألوً اٌفىو٠وخ اٌٍّى١وخ ؽموٛق الٔزٙبووبد األفووٜ األكىبي. إٌّّظّخ ٚصبٔؼٟ ا١ٌَبٍبد

 ث١ئخ االثزىبه.ظوًها ٌٍّٕبؿ اإلثلاػٟ ٚ

 إٌّبفَوْٛ ٠زمولَ ػٕولِب ِٓ لِجًَ اٌٍَطبد اٌزٕظ١ّ١خ اٌّجزىو٠ٓ إفطبه٠زُ  ال اٌّضبي ٍج١ً اٌجٍلاْ ػٍٝ ِٓ اٌؼل٠ل فٟ

 .َ اٌٍَطبد ثنٌهكٚاء أٚ ٌمبػ ٚال ٠ٛعل ِب ٠ٍُيِ  ِشبثٙخ ِٓ َٔقخ ر٠َٛك ػٍٝ ِٛافمخ ػٍٝ ٌٍؾصٛي

 ِّوب ،ٍوبه٠خ األصوٍٟ اٌلٚاء افزواع ثواءح رياي إعواءاد ال ث١ّٕب اٌّمٍّلح األك٠ٚخ ر٠َٛك فٟ اٌغبٌت إٌٝ ٠ؤكٞ مٌه

ٚإما وبٔوذ  .األٚي اٌّموبَ فوٟ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ٌؾّب٠خ إٌّطمٟ األٍبً ٠ٚمٛض اٌصفو إٌٝ ل١ّزٗ ِٓ اٌٛالغ فٟ ٠مًٍ

ّْ  اٌّؾ١ٍخ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ لٛا١ٔٓ ؽّب٠خ  أعٕجٟ أٚ ِؾٍّٟ ١ٍفّو ثؼ١لًا.  اٍزضّبهأٞ  ثلْٚ رٕف١ن صبهَ فئ

 فوٟ عل٠ولح أك٠ٚوخ إغوالق فوٟ االٍوزضّبه ثشونْ ؽونهح اٌشوووبد أصجؾذ ؽ١ش٘نا األِو ٠ؤصو ػٍٝ اٌّوظٝ أ٠ًعب 

 .ِؤولح غ١و اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ؽّب٠خ ف١ٙب رىْٛ اٌزٟ اٌجٍلاْ

ْ   اٌلٚائ١وخ صوٕبػبرٙب رطو٠ٛو ػٍوٝ رؾوو  ٚاٌزوٟ اٌَّوزمجً إٌٝ رزطٍغ اٌزٟ ٌٍلٚي ثبٌَٕجخ  ٠ّىوٓ ال اٌٛظوغ ٘ونا فوئ

 ّّ  اٌّجىووح اٌزَو٠ٛخ آ١ٌوبد اٌّؾ١ٍوخ رشوو٠ؼبرٙب فوٟ اٌجٍولاْ ِٓ اٌّي٠ل إكفبي اٌّبظٟ اٌؼمل كٙل ٌنٌه ٚاٍزغبثخ؛ ٍٗرؾ

 اٌزٕظ١ّ١وخ اٌّٛافموخثو١ٓ ٚ األك٠ٚوخثواءاد افزوواع  ث١ٓ اٌؼاللخ رٛظؼ ٚاٌزٟ ثجواءاد االفزواع اٌّزؼٍمخ ٌٍّٕبىػبد

 .اٌّمٍّلحػٍٝ األك٠ٚخ 

 ؽموٛق ثشونْ اٌضموخ ِوٓ ِي٠ولًا اٌّقزووػ١ٓ ِوٕؼ فوالي ِوٓ ٚاالٍوزضّبه االثزىوبه رشوغ١غ ٘ٛ اٌزشو٠غ ٘نا ِٓ اٌٙلف

 فوٟ ؽوو٠زُٙ ثشونْ اٌٛظوٛػ ِوٓ ِي٠ولًا اٌّمٍّولحاٌّصّٕؼخ ٌألك٠ٚوخ  اٌشووبد ِٕؼ ثُٙ ِغ اٌقبصخ االفزواع ثواءاد

 .١ٌَذ ثب١ٌّٕٙخ ػٍٝ اٌّجزىو٠ٓ ٚرىٍفخ غ٠ٛالً  ٚلزًب ٠َزغوق اٌنٞ اٌّؾزًّ اٌزمبظٟ ٚمٌه ٌزفبكٞ اٌَٛق، فٟ اٌؼًّ

 

 انحياة عهىو مجاالث في نمى عن يبحث انخهيج| 

 ٌولػُ اٌّؼوفوخ ػٍوٝ اٌمبئّوخ اٌصٕبػبد ّٚٔٛ اٌّؾٍٟ االٍزضّبه رؼي٠ي إٌٝ اٌق١ٍظ أٔؾبء ع١ّغ فٟ اٌؾىِٛبد رزطٍغ

 .اٌؾ٠ٛ١خ ِٓ أُ٘ ٘نٖ اٌّغبالد األك٠ٚخ إٌفػ ٚصٕبػخ ػٓ ثؼ١لًا االلزصبكٞ اٌزؾٛي

 ِوغ 0202 اٌوٛغٕٟ اٌزؾوٛي ٚثؤوبِظ 0202 هؤ٠وخ وٙولف هئ١َوٟ فوٟ االثزىبه ثٛظغ اٌَؼٛك٠خ اٌؾىِٛخلبِذ 

 لطوبع فوٟ ٚاٌزطو٠ٛو اٌجؾوش ثزؼي٠وي فاٌّىٍّو( NIDLP) اٌٍٛعَز١خ ٚاٌقلِبد اٌصٕبػ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌٛغٕٟ اٌجؤبِظ

 .اٌؾ١بح ػٍَٛ

 اٌقبصخ ثبالثزىبهاد اٌلٚائ١خ خاٌفىو٠ اٌٍّى١خ ؽمٛق ؽ٠ٛ١خ ٌزؼي٠ي ؽّب٠خ فطٛاد ارقبم رُ األعٕلح ٘نٖ ِٓ ٚوغيء

 فوٟ ثّوب غّٛؽوخ إصوالؽ١خ أعٕولح كّىٍذ اٌزٟ( SAIP) اٌفىو٠خ ٌٍٍّى١خ اٌَؼٛك٠خ ا١ٌٙئخ ِغ ٚمٌه ثبٌزؼبْٚ اٌؾ٠ٛ١خ

 اٌووٛػٟ ٚى٠ووبكح اٌجووواءاد ِىبرووتكووواوبد أعٕج١ووخ ٚ ِووغ اٌفؾوو  أػّووبي فووٟ اٌّشووبهوخ ارفبل١ووبد ِووٓ اٌؼل٠وول مٌووه

 .اٌؾمٛق أصؾبة ِغ ٚاٌزشبٚه

 

                                                           
ُّ أزٙبء صالؽ١خ ثواءح االفزواع اٌقبصخ ثٙب.األك٠ٚخ  1  اٌّمٍّلح ٟ٘ أك٠ٚخ رشبثٗ فٟ اٌّفؼٛي ٚاٌزوو١ت أك٠ٚخ ر

 ل١بَ اٌّبظٟ اٌؼمل كٙل

 اٌجٍلاْ ِٓ اٌّي٠ل

 اٌز٠َٛخ آ١ٌبد ثئكفبي

 ٌٍّٕبىػبد اٌّجىوح

ثجواءاد  اٌّزؼٍمخ

االفزواع، ِّب ٠لي ػٍٝ 

اٌزواثػ ث١ٓ األك٠ٚخ 

ٚاٌغٙبد إٌّّظّخ 

 ٌٍجلائً اٌؾ٠ٛ١خ.
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 اٍوزوار١غ١خ - االثزىوبه ػٍوٝ روووياْ ٚغ١ٕزو١ٓ فطزو١ٓ ِوؤفًوا اٌؾىِٛخ أغٍمذ اٌّزؾلح اٌؼوث١خ اإلِبهاد كٌٚخ فٟ

 ون٠ٌٛٚووخاٌؾ٠ٛ١ووخ  اٌلٚائ١ووخ اٌَّزؾعووواد لطووبع ؽوولكرب اٌٍزووبْٚ - 0202 أثووٛيجٟ ٚهؤ٠ووخ 0202 اٌصووٕبػ١خ كثووٟ

 .ر٠ّٕٛخ

 

 ثؤوبِظ ػوٓ فعوالً  األعبٔوت ثبٌَّوزضّو٠ٓ اٌّزؼٍمخ اٌشووبد ٍِى١خ ٌمٛا١ٔٓ إ٠غبث١خ إصالؽبد األعٕلح ٘نٖ ٚكٙلد

٠ي٠وول  أْ فووٟ اٌّزؾوولح اٌؼوث١ووخ اإلِووبهاد كٌٚووخ رنِووً. اٌفىو٠ووخ اٌٍّى١ووخ ؽمووٛق ثن١ّ٘ووخ اٌووٛػٟ ٚى٠ووبكح اٌموولهاد ٌجٕووبء

 ِوٓ اٌّي٠ول عونة فالي ِٓاٌزم١ٍل٠خ  األك٠ٚخ ػٍٝ رووي اٌزٟ اٌؾ٠ٛ١خ اٌلٚائ١خ اٌَّزؾعواد صٕبػخ االٍزضّبه فٟ

 .ِؾ١ًٍب ٚإٔزبعٙب األك٠ٚخ ٌزط٠ٛو اٌغ١َٕبد ِزؼلكح اٌشووبد

 

 نتاييتاإل وانصناعاث االبتكار بين انصناعيت انسياست | تىتراث

 ٌصوٕبػخ اٌوائول االٍوزضّبهٞ اٌّوووي ا٢ْ ٚ٘وٟ إٌغوبػ ِوٓ وج١وًوا لولًها اٌّزؾولح اٌؼوث١وخ اإلِبهاد كٌٚخ ؽممذ ٌمل

 ِولٜ ػٍوٝ اٌفىو٠وخ اٌٍّى١وخ ٚأٔظّوخ ٚاٌعو٠ج١خ اٌزٕظ١ّ١خ ألٔظّزٙب كبٍِخ إصالؽبد فالي ِٓ اٌل١ٌٚخ اٌؾ١بح ػٍَٛ

 عٙووٛكُ٘ ٠ٛعٙووْٛ ا٢فوو٠ٓ اٌقٍوو١ظ ع١وواْ أْ ٠جوولٚ  ٌالثزىوبه اٌوٍووّٟ اٌوولػُ ِوٓ اٌوووغُ ػٍوٝ. األف١وووح اٌَوٕٛاد

 .اٌّمٍّلح األك٠ٚخ ػٍٝ اٌمبئُ اٌوا٘ٓ اٌٛظغ ٌزؼي٠ي ا١ٌَب١ٍخ

 صوٕبػزٙب إٔزوبط ٌي٠وبكح اٌؾوٛافي ِوٓ ػولكًا اٌقٍو١ظ؛ فوٟ ٌألك٠ٚوخ ٍوٛق ٚ٘وٟ أوجوو اٌَوؼٛك٠خ اٌؼوث١وخ اٌٍّّىخ للِذ

 .اٌّمٍّلح ٌألك٠ٚخ ُِٙ إل١ٍّٟ وّٛهك يٙود اٌزٟ اٌّؾ١ٍخ

  ْ ْْ  ٠ّىٓ ال ِف١ل ٗأّٔ  هغُ اٌّمٍّلح األك٠ٚخ إلٔزبط األ٠ٌٛٚخ إػطبء إ  الثزىبه الزصبك٠ًب ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ رنص١ًوا ٠ملَ أ

ب. األك٠ٚخ  ٚرصو١ّّٙب افزواػٙوب روُ اٌزوٟ إٌّزغوبد رىوواه ػٍوٝ أٍبٍوٟ ثشوىً ٚرٕطٛٞ ٘بِش ل١ًٍ رغبهح ماد إٔٙ 

ِضٍّوب رفؼوً كوووبد اٌجؾوش ٚاٌزطو٠ٛو ِوٓ  األعوً غ٠ٍٛوخ االلزصبك٠خ اٌم١ّخ رٌّٛل ٌٚنٌه فئّٔٙب ال .ِٓ لجً ٚرص١ٕؼٙب

 ثبإلظبفخ ٌٍم١ّخ اٌّورفؼخ اٌّملِّخ ٌٍجٍل. اٌعوائت رٛف١و اٌٛيبئف اٌغناثخ ٚكفغ

 

 
 .افزواع ثجواءح اٌَّغٍخ األك٠ٚخ ِٓ ػبِخ َٔـ كواء أٚ ر٠َٛك رصبه٠ؼ ِٕؾذ لل اٌَؼٛك٠خ اٌؾىِٛخ أْ ِٓ ثبٌمٍك اٌَّزضّوْٚ ٠شؼو

 

 ِّوب ٌصوبٌؼ إٌّزغو١ٓ اٌّؾ١ٍو١ٓ اٌّجزىووح اٌشوووبد ظول ر١١ّوًيا إٌّطموخ فوٟ اٌؾىِٛبد اٌؾبالد رّبهً ثؼط فٟ

 .اٌّؼوفخ ػٍٝ لبئُ الزصبك ٔؾٛ اٌزؾٛي فٟ اٌّؾ١ٍخ اٌطّٛؽبد عل٠خ ؽٛي رَبؤالد ٠ض١و

 

 

 األدويت انمقهّذة مصنّعي قبم من االختراع نبراءاث انروتينيت االنتهاكاث| 

 

 ؾموٛقٌ اٌَؼٛك٠خ اٌؼوث١خ اٌٍّّىخ فٟ اٌٍَطبد رغبً٘ اٌّبظ١خ اٌؼل٠لح إٌَٛاد ِلٜ ػٍٝ ثمٍك اٌَّزضّوْٚ هالت

 اٌَّوغٍخ األك٠ٚوخ ِوٓ ػبِوخ إصولاهاد كوواء اٌؾبالد ثؼط ٚفٟ اٌز٠َٛك روف١  ِٕؼ فالي ِٓ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ

 .افزواع ثجواءح

 

 

https://www.arabianbusiness.com/healthcare/426677-saudi-pharma-industry-set-to-be-worth-over-10bn-by-2023
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 اٌزَوو٠ٛم١خ اٌّٛافمووخ  (SFDFA)ٚاٌوولٚاء ٌٍغووناء اٌَووؼٛك٠خ اٌٛوبٌوخ ِٕؾووذ 0222 و٠ووًاث فوٟػٍوٝ ٍووج١ً اٌّضووبي، 

 ثوواءاد ٌؾموٛق ٚاظوؼ أزٙوبن ٚ٘وٛ - افزوواع ثوواءح ػٍوٝ اٌؾبصوً C اٌىجول اٌزٙوبة كٚاء ٌزصو١ٕغ ِؾ١ٍوخ ٌشووخ

 .االفزواع

 اٌٛثوبئٟ اٌىجل الٌزٙبة آفو لٚاءٌ أك٠ٚخ ِشبثٙخ ثزص١ٕغ اٌّؾ١ٍخ ٌٍشووبد 0222 ػبَ فٟ SDFA ٍّؾذ ثبٌّضًٚ

C –  ؽول فوٟ رؼول ٚاٌزوٟ اٌَوو٠و٠خ االفزجوبهاد ث١بٔوبد ثؾّب٠وخ اٌّزؼٍموخ اٌؼب١ٌّوخ اٌزغوبهح ِٕظّخ ٌمٛاػلفٟ ِقبٌفخ 

ب ؽمًب مارٙب ًِ  .اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ؽمٛق ِٓ ٘ب

 ٚغ١ٕوخ ػطوبءاد اٌَوؼٛك٠خ اٌصوؾخ ٚىاهح ػ١ٍٙب رشوف اٌزٟاٌّٛؽلح ٌٍَّزٍيِبد اٌطج١خ ٚ اٌٛغ١ٕخ اٌشووخ ِٕؾذ

 .افزواع ٍبه٠خ ثواءاد رٕزٙه وبٔذاٌّمٍّلح  خاٌّؼ١ّٕ  األك٠ٚخ أْ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ اٌّؾ١ٍخ اٌشووبد ٘نٖ ٌجؼط

 فوٟ اٌَوؼو٠خ إٌّبفَوخ إكفوبي فوالي ِوٓ اٌّصّٕغ األٍبٍٟ ػٍٝ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ٌؾمٛقاٌصبهؿ  االٔزٙبن ٘نا ٠ؤصو

  .االفزواع ثواءاد ٕظبٌَ ٠غت ٚفمًب ِّب أثىو ٚلذ

ّْ  ٠ش١و مٌوه وّب  اٍوزؼلاك ِوغ آفوو ِىوبْ أٞ فوٟ ِٕٙوب أظوؼف اٌَوؼٛك٠خ اٌؼوث١وخ اٌٍّّىوخ فوٟ اٌموبْٔٛ ٍو١بكحإٌوٝ أ

، ِّب ٠ؤصو فٟ االٍزضّبه ثشىً ػبَ فٟ ع١ّغ اٌمطبػوبد ٌٚو١ٌ فموػ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ؽمٛق أزٙبن ٌز١ًَٙ اٌٍَطبد

 فٟ لطبع األك٠ٚخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ.

 

  | أهميت حفظ حقىق براءاث االختراع 
 

 إلى تهدف التً المختلفة الوطنٌة التنمٌة خطط إلى بالنظر مفاجئة السعودٌة السلطات اتخذتها التً اإلجراءات تعد

 فدً واضدحة أحكدام لددٌها المملكدة أن   مضداعف بشدك  مفاجدة ٌزٌدد مدن ال. المعرفة على قائم هٌكلة البلد إلى كٌان

 قبد  مدن علٌهدا الموافقدة تمدت التدً االختدرا  لبراءات المخالفة األدوٌة عدد لتقلٌ  المحلٌة الفكرٌة الملكٌة قوانٌن

 أو" االختدرا  بدراءات ربدط" ب ٌسدمى مدا - العامدة الصدحة نظدام قبد  مدن وسددادها الوطنٌدة األدوٌة تنظٌم هٌئة

 . رالمبك   اتالنزاعآلٌات تسوٌة 

 األخٌدر  ٌمند  ممدا المقل دد  األدوٌدة علدى التنظٌمٌدة والموافقدة ما دواءاخترا   براء حاالت  بٌن اآللٌات هذه تربط

 .للدواء األصلً سارٌة براء  االخترا  تزا  ال بٌنما التنظٌمٌة الموافقة على الحصو  من

باختصار، من المهم ربط هذٌن العنصرٌن بشدد  حتدى ال تحصد  األدوٌدة المقل دد  علدى موافقدات الهٌئدات المعنٌ دة 

حدد طوا  مد  سرٌان براء  االخترا . هذا ٌهدف إلدى حماٌدة حقدول الملكٌدة الفكرٌدة واالسدتامار واالبتكدار علدى 

 سواء بٌنما ٌتٌح للشركات التً ترغب فً تصنٌ  أدوٌة موجود  بالفع  من تجن ب قضاٌا النزاعات المكل فة.

ّْ  ؽ١ٓ فٌٟلٚي، ا ِٓ اٌؼل٠ل فٟ االهرجبغ ٘نا ِضً ٚعٛك ػلَ اٌّل٘ش ِٓ ٠ىْٛ هثّب  ووً ػٓ َِؤٌٚخ اٌؾىِٛبد أ

 ٘وٟ اٌؾم١موخ فوئْ اٌَوٛق ٌولفٛي اٌلٚائ١وخ إٌّزغبد ػٍٝ ٚاٌّٛافمخ اٌلٚائ١خ ٌالفزواػبد االفزواع ثواءاد ِٕؼ ِٓ

ّْ . ِٕفصوٍخ ؽى١ِٛوخ ٚووبالد رؤك٠ّٙوب ِوب غبٌجًب اٌٛي١فز١ٓ ٘بر١ٓ أْ ماد  اٌّجىووحرَو٠ٛخ إٌياػوبد  آ١ٌوبدٌٚونٌه فوئ

 .ث١ٓ اٌٛوبالدثزلاهن ٘نٖ اٌضغوح رمَٛ  اٌؼاللخ

 أصوؾبة إثوالؽ ٠طٍجْٛ لل صٛه٘ب أثَػ فٟ ِقزٍفخ؛ أكىباًل ر٠َٛخ إٌياػبد  آ١ٌبد رزقن أْ ٠ّىٓ ،مٌه عبٔت إٌٝ

 أٚ ٌولٚاء ِمٍّول إصولاه ػٍٝ رٕظ١ّ١خ ِٛافمخ ػٍٝ ٌٍؾصٛي ٌألك٠ٚخ اٌّصٕؼخ اٌشووخ رزملَ ػٕلِب االفزواع ثواءاد

اٌّٛافموخ ػٍوٝ  صوواِخ ٚاألوضوو األلوٜٛ ثؼوط ا١ٌ٢وبد رؾظوو لل. افزواع ثواءح ثّٛعت ِؾّٟ ٌّٕزظ ؽ١ٛٞ ثل٠ً

 صالؽ١زٙب. ٌزؾل٠ل اٌمب١ٔٛٔخ اٌفوصخ أٚ صالؽ١خ اٌجواءح اٌّؼ١ّٕخ أزٙبء لجًاإلٔزبط 

 

 | فوائد ربط براءات االختراع بحقوق الملكية

 للوقت والمال فةالمكل   براءات االختراع دعاوى إلى الحاجة تقليل

 

 عدام ُمصدنِّ   قبد  مدن حالٌدة اخترا  براء  فً الطعن أو األدوٌة قب  األوان تقلٌد عن الناجمة التقاضً دعاوي إن  

 النزاعددات حدد  آلٌددات تضددمن. الطددرفٌن مددن أي   قبدد  مددنٌسددتهان بهددا إط ق ددا  وال وطوٌلددة فددةمكل   إجددراءات هددً

 فرصدة المبتكر منح وبالتالً مبكر وقت فً دعاوى أي إقامة بحقول الملكٌة االخترا  براءات ربط ما  المبكر ،

 إلدى تصد  أن ٌمكدن والتدً والتطدوٌر البحد  فً المخاطر عالٌة األج  طوٌلة استاماراته على عائد لتةمٌن عادلة

 تطدوٌر فدً المسدتقبلً االسدتامار تحفٌدز فدًذلد   ٌساعد. لبعض الع جات البٌولوجٌة بالنسبة الدوالرات ملٌارات

 .المبتكر  األدوٌة

http://thehill.com/opinion/international/351074-saudis-missteps-on-intellectual-property-will-hold-back-its-economy
http://thehill.com/opinion/international/351074-saudis-missteps-on-intellectual-property-will-hold-back-its-economy
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 مصانع األدويت انمقهّذةن وانتكهفت انمخاطر انخفاض

ْْ  ٠ّىٓ ثبٌفؼً،اٌّٛعٛكح  األك٠ٚخ ٌّصٕؼٟ ثبٌَٕجخ  اٌّقبٌفبد، رغٕت فٟ ٚرَبػلُ٘ رٕبف١َخ ِيا٠ب ا١ٌ٢خ ٘نٖ رٛفو أ

َّٓ مٌه ِٓ   اٌزٟاألغواف اٌّؼ١ّٕخ ٚ افزواع ثواءاد ػٍٝ اٌعٛء ر١ٍَػ فالي ِٓ ثبٌّٛافمبد اٌزٕجؤ ػٍٝ اٌملهح٠ؾ

 اٌّقبغو رم١ًٍ ٠ّىٕٙب اٌّصٕؼخ اٌشووخ أْ ٠ؼٕٟ ٘نا اٌشووخ. أػّبي ٍزوار١غ١خا أِبَ ػبئمًب رىْٛ أْ ٠ّىٓ

اٌلػبٚٞ اٌمعبئ١خ، ِّب ٠ي٠ل ِٓ وفبءح اٌشووخ  غو٠ك ػٓ رٛلفٙب اؽزّبي ٠مً اٌزٟ ٌٍّٕزغبد اٌّٛاهك ٚرقص١ 

 ثبٌزوو١ي ػٍٝ االٍزوار١غ١بد اٌصؾ١ؾخ.

 ٌٍطؼٓ اٌؼبِخ اٌشووبد رؾف١ي ٠زُ - ٚرب٠ٛاْ وٛه٠ب عّٙٛه٠خ فٟ ِّبصٍخ ٚأٔظّخ - اٌّزؾلح اٌٛال٠بد ٔظبَ يً فٟ

 فزوح ٔبعؾخ إثطبي كػٜٛ هفغ ِٓ أٚي ٠ُّٕؼ ؽ١ش .صبٌؾخ غ١و وٛٔٙب فٟ رشزجٗ اٌزٟ االفزواع ثواءاد فٟ

 اٌزٟ االفزواع ثواءاد رىْٛ أْ ظّبْ ػٍٝ اٌّجزىوح اٌشووبد ٠شغغ ثلٚهٖ ٚ٘نا. ٌج١غ اٌلٚاء اٌَٛق فٟ ؽصو٠خ

 .ػب١ٌخ عٛكح ماد ٠ملِٛٔٙب

 

 
 أٔؾبء ع١ّغ فٟ رُجبع ث١ٌٛٛع١خ ثلائً صالصخ وً ِٓ اص١ٕٓ رصٕغ مٌه ِٚغ ،األك٠ٚخ اٌؾ٠ٛ١خ ٠غطٟ االفزواع ثواءاد هثػ ٔظبَ وٛه٠ب رّزٍه

ّْ . اٌؼبٌُ  اٌفىو٠خ ٌٍٍّى١خؽمٛق ل٠ٛخ  إغبه فٟ ريك٘و اٌؾ٠ٛ١خ اٌجلائً صٕبػخِٓ األو١ل أ

 

ّْ  ِٓ اٌّقبٚف ٚهكًا ػٍٝ ثؼط  اٌؾ٠ٛ١وخ اٌجولائً ثصوٕبػبد ٠عووّ ثؾموٛق اٌٍّى١وخ  االفزوواع ثوواءادهثػ  لبْٔٛ أ

 ٘ونٖ ِضوً أْ إٌوٝ اٌغٕٛث١وخ وٛه٠وب رغوثوخ رشو١و األصو١ٍخ، اٌج١ٌٛٛع١خ األك٠ٚخ ِٓ ِّبصٍخ ًَٔقب رصٕغ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌزٟ

 اٌج١ٌٛٛع١وخ اٌّوٛاك ٠غطوٟ ثؾموٛق اٌٍّى١وخ االفزوواع ثوواءاد هثوػ ٔظوبَ ٍول٠ٙبف .اٌصوؾخ ِٓ ٌٙب أٍبً ال اٌّقبٚف

ٌشوووخ ث١وئٌ وٛه٠وب.  ٚفمًوب .اٌؼوبٌُ أٔؾوبء ع١ّوغ فوٟ رجوبع ث١ٌٛٛع١وخ ثولائً صالصخ وً ِٓ اص١ٕٓ رصٕغ ِغ مٌه ٙبٌىّٕ 

 كٚاله ١ٍِووبه 2302 إٌووٝ ٌزصووً 0222 ػووبَ فووٟ٪ 02 ثَٕووجخ اٌؾ٠ٛ١ووخ اٌجوولائً ِووٓ اٌغٕٛث١ووخ وٛه٠ووب صووبكهاد ّٔووذ

  .األك٠ٚخ صبكهاد إعّبٌٟ ِٓ٪ 03 ٠ّضً ِب ٚ٘ٛ أِو٠ىٟ
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 اٌووثػ ٠ّضوً ٚال اٌفىو٠وخ ٌٍٍّى١وخ لوٛٞ إغوبه ظوّٓ اٌؾ٠ٛ١وخ ٌٍجولائً ِيك٘وح صٕبػخ يٙٛه إِىب١ٔخ ػٍٝ ٘نا ٠ؤول

 ٔظوبَ ؽب١ًٌوب ٚرٕفون اٌووأٞ ٘ونا اٌصو١ٕ١خ اٌؾىِٛوخ رشوبهن أْ اٌّؾزّوً ِوٓ. رٙل٠لًا ثؾمٛق اٌٍّى١خ االفزواع ثجواءاد

 .ثٙب اٌقب  ؽمٛق اٌٍّى١خ ثجواءاد االفزواع هثػ

 

 انمقهّذة األدويت مصنعي بين االبتكار تشجيع

 اٌطٍووت ِموولَ إثووالؽ ٠ووزُ اٌّمٍّوولح. األك٠ٚووخ ٌّصووٕؼٟ األك٠ٚووخ ٍووٛق إٌووٝ األِووبْ اٌؾب١ٌووخ هثووػ اٌؾمووٛق أٔظّووخ رعوو١ف

 اٌَّوغٍخ األك٠ٚوخ لبئّوخ رَوّؼ. إغاللوٗ لجوً ثّٕوزغُٙ رزؼٍوك افزوواع ثوواءاد ثونٞ األك٠ٚوخ روف١  ػٍٝ ٌٍؾصٛي

ّٞ أزٙبوبد ٌؾمٛق اٌٍّى١خ، وّب رّّىُٕٙ ِٓ اٌطؼٓ فوٟ أ٠ّوخ  األك٠ٚخ ٌصبٔؼٟ افزواع ثجواءح ثّؼوفخ اٌؾمٛق ٌزغّٕت أ

 ثواءاد إْ هأٚا صّؾخ مٌه.

 اٌّصوٕؼخ اٌشوووبد رشوغغ اٌَوٛق كفوٛي لجً اٌصٍخ مٞ اٌجواءاد ِشٙل فُٙ ػٍٝ اٌملهح ٘نٖ فئْ مٌه ػٍٝ ػالٚح

 ِّب ٠ٕٙط ثبٌصٕبػخ ثنوٍّٙب. ٚاٌزط٠ٛو اٌجؾش االثزىبه، وّب رشّغغ ػٍٝ ػٍٝ اٌؼبِخ

 رطو٠ٛو إٌوٝ ٚاٌؼبِوخ األصو١ٍخ اٌّؼَوىواد ِوٓ ووً فوٟ ٚاٌزط٠ٛو اٌجؾش أٔشطخ ِٓ ٌّي٠ل اإلظبفٟ اٌزنص١و ١ٍؤكٞ

 اٌزٕبفَو١خ ٚاٌمولهح اٌصوٕبػ١خ اٌموٛح مٌوه ٠ؼويى إٌٙب٠وخ فوٟ. األعبٔت ٌٍَّزضّو٠ٓ اٌفو  ٚى٠بكح اإلظبف١خ اٌقلِبد

 .اٌل١ٌٚخ

 

 نألدويتانىصىل 

 ٠ىوْٛ أْ ٠ّىوٓ اٌزوٟ اٌّقزٍفخ اٌؼالعبد ث١ٓ اٌزجل٠ً إٌٝ االظطواه فطو ٠ٛاعٙٛا ٌٓ ألُٔٙ أ٠ًعب اٌّوظٝ ٠َزف١ل

 ٚاألك٠ٚخ اٌّمٍّلح. اٌّجزىو٠ٓ ث١ٓ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ِؼبهن ٔزبئظ ػٍٝ اػزّبكًا ِقزٍفخ ٚفؼب١ٌخ عبٔج١خ آصبه ٌٙب

 ّْ  األك٠ٚوخ إٌوٝ اٌٛصوٛي أِوبَ ػبئمًوب ٠شوىً ال ع١ول ثشوىً ثؾموٛق اٌٍّى١وخ افزوواع ثوواءاد هثوػ ٔظوبَ اِوزالنوّب أ

 أػٍووٝ أؽوول أ٠ًعووب ٌٚوول٠ٙب االفزووواع ثووواءاد هثووػ ٔظووبَ غ٠ٍٛووخ فزوووح ِٕوون روول٠واٌّمٍّوولح فنِو٠ىووب ػٍووٝ ٍووج١ً اٌّضووبي 

 ثوواءاد هثوػ ٔظوبَ غجموذ اٌزوٟٚ وٛه٠وب فوٟ ِوٓ عٙوخ أفووٜ .اٌؼوبٌُ فوٟ ٌَوٛق األك٠ٚوخ اٌّمٍّولح افزواق َِز٠ٛبد

ّْ األك٠ٚخ اٌّمٍّلح رؼطٍّذ فٟ كفوٛي اٌَوٛق ػٍٝ ك١ًٌ ٠ٛعل ال 0222 ػبَ فٟ االفزواع  كوغغ ، ثوً ػٍوٝ اٌؼىوٌ،أ

اٌلفٛي فٟ اٌٛلذ اٌّصّٕؼخ ٌألك٠ٚخ اٌّمٍلح ػٍٝ اٌزٕبفٌ فٟ  اٌشووبد ألبِزٙب اٌزٟ اٌجواءاد كػبٜٚ اٌجواءاد هثػ

 إٌّبٍت.

ّْ  ِٓ اٌَناعخ ثّىبْ ًّ  أْ ٠ّىٓ االفزواع ثجواءاد هثػ ؽمٛق اٌٍّى١خ االػزمبك ثن  اٌّزؼٍموخ اٌّزصوٛهح اٌّشوبوً ٠ؾو

ٌالثزىوبه  إ٠ىٌٛوٛعٟ ٔظبَ ٘ٛ رؾم١مٗ فٟ ٠َبػل أْ ٠ّىٓ ِب فئْ ،مٌه ِٚغ. اٌصؾ١خ اٌوػب٠خ ٚرمل٠ُ األك٠ٚخ ثزَؼ١و

 ٚاٌزطو٠ٛو اٌجؾوش فوٟ اٍوزضّبهارُٙ ػٍوٝ ِوب ؽول إٌوٝ اٌّجزىووْٚ ٠ىبفون ؾ١وشث بد اٌؾ٠ٛ١وخفٟ ِغبي األك٠ٚخ ٚاٌؼالع

 .وفبءح ٚأوضو فطٛهح ألً ثطو٠مخ اٌَٛق رلفً أْاٌّمٍّلح  ٌألك٠ٚخ ٠ّىٓ ٚؽ١ش

  

 نحقىق انمهكيت انفكريت عانمي معيار: االختراع ببراءاث ربط حقىق انمهكيت| 

 

 ػوٓ إٌوبعُ االلزصوبك٠خ اٌزٕبفَو١خ ٚاٌمولهح ثبالثزىوبه ٠ٍؾوك اٌونٞ اٌّولٜ غ٠ٛوً ثبٌعووه اٌجٍولاْ ِوٓ اٌؼل٠ول رؼزوف

 زَو٠ٛخٌ آ١ٌوبدػٍوٝ ٚعوٛك  ٚأصوجؼ اٌطٍوت ِزيا٠ولًا. ٌٍغّٙوٛه االفزوواع ٌجوواءاد اٌّقبٌفوخ األك٠ٚوخ ثئربؽوخ اٌَّبػ

 .اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ؽمٛق ؾّب٠خٕياػبد اٌّزؼٍمخ ثاٌ

 أٍوؼبه فوٟ إٌّبفَوخ لوبِْٔٛوٓ فوالي  االفزواع ثواءاد ٌٕياػبد ِجىو ؽً آ١ٌخ ِوح ألٚي اٌّزؾلح اٌٛال٠بد للِذ

 ٔووٛاة ٚاوَووّبْ ٘ووبرش لووبْٔٛ ثبٍووُ أ٠ًعووب اٌّؼوووٚف) 2293 ٌؼووبَ االفزووواع ثووواءاد كوووٚغ ٚاٍووزؼبكح األك٠ٚووخ

 إكاهح رؾوزف  اٌّزؾولح اٌٛال٠بد ٔظبَ ثّٛعت(. اٌمبْٔٛ ِشوٚعلبِٛا ثوػب٠خ ٚرّو٠و  اٌٍن٠ٓ األِو٠ى١١ٓ اٌىٛٔغوً

٠طٍوك ) األصو١ٍخ اٌشوووبد إٌٝ رٕزّٟ اٌزٟ االفزواع ٌجواءاد ٔزؤذاال ػجو ث١بٔبد ثمبػلح( FDA) ٚاٌلٚاء اٌغناء

 . (اٌجورمبٌٟ اٌىزبةػ١ٍٗ: 

 اٌّبٌىوخ اٌشووخ ئفطبهٌألك٠ٚخ اٌّمٍّلح ث اٌز٠َٛم١خ اٌّٛافمخ ػٍٝ ٌٍؾصٛي رَؼٝ اٌزٟ اٌّصٕؼخ اٌشووبد ػٍٝ ٠غت

 ٍوو١زُ ثووٗ اٌقبصووخ اٌصووبٌؾخ االفزووواع ثووواءاد أْ صووبؽت اٌوولٚاء األصووٍٟ ٠ؼزموول ػٕوولِب. مٌووه رفؼووً ثنٔٙووب ٌٍؾمووٛق

 ٚاٌولٚاء اٌغوناء إكاهح ػٍوٝ ٠ٚغت ،االفزواع ثواءح الٔزٙبن لعبئ١خ كػٜٛ هفغ ٌٗ ف١غٛى اٌّصّٕغ لجً ِٓ أزٙبوٙب

 .كًٙوا 02 إٌٝ رصً ٌّلح اٌطٍت ٌَّملّ  اٌز٠َٛك روف١  ِٕؼ ػٓ االِزٕبع

  

 ػٍٝ ك١ًٌ ٠ٛعل ال

 فٟ وٛه٠ب رمل٠ُ أْ

 ٌوثػ 2015 ػبَ

 االفزواع ثواءاد

 ثؾمٛق اٌٍّى١خ

 رنف١و إٌٝ أكٜ

 إٌٝاٌؾصٛي 

 ػٍٝ ثً - األك٠ٚخ

ب اٌؼىٌ ًِ  رّب

https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/medicine-use-and-spending-in-the-us-review-of-2017-outlook-to-2022
https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/medicine-use-and-spending-in-the-us-review-of-2017-outlook-to-2022
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020731418822237
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 اٌفىو٠خ ٌٍّى١خاٌؾمٛق  ػبٌّٟ وّؼ١بهاالفزواع  ثواءاد
. 0222 ػوبَ فوٟ االفزوواع ثوواءادثئكفبي ؽك  رب٠ٛاْلبِذ  ث١ّٕب ،ِّبصٍخ أٔظّخ ٚوٕلا ٍٕٚغبفٛهح أٍزوا١ٌب رّزٍه

ُّ رفؼ١ٍٗ وّب  االثزىوبه اٌولٚائٟ  ٌزشوغ١غ األٍٚوغ اٌؼبِوخ ا١ٌَبٍوخ إصالؽبد ِٓ وغيء 0202 ١ٔٛ٠ٛ ِٕن اٌص١ٓ فٟر

 اٌؾ١ٛٞ.

 ثزؾول٠ش أ٠ًعوب لبِوذ اٌّزؾولح اٌٛال٠وبد ِوغ( FTAs) اٌؾوح اٌزغبهح ارفبل١بد فٟ كفٍذ اٌزٟ األفوٜ اٌلٚيثؼط 

 ٌٛهلوخ ٚفمًوب. اٌّجىووح اٌزَو٠ٛخ كوىً ِوٓ أكوىبي آ١ٌوبد ٌزٛف١و ثٙب اٌقبصخ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ أٔظّخ)أٚ رٕٛٞ رؾل٠ش( 

 اٌّؼب٘ول ِوٓ Ravikant Bhardwaj ٚ KD Raju ٚ M Padmavati لجوً ِوٓ 0220 ِوبهً فوٟ ثؾض١وخ

، FTAsِووٓ ارفبل١وخ اٌزغووبهح  ػٍوٝ األلوً كٌٚووخ 22غٍجوذ  0222 ػوبَ فووٟ ، أٔوٗفواعجوٛه فووٟ ٌٍزىٌٕٛٛع١وب إٌٙل٠وخ

 .ٍٕٚغبفٛهح ٚوٛه٠ب أٍزوا١ٌب مٌه فٟ ثّب ٛي ٌز٠َٛخ إٌياػبد اٌّجّىوحؽٍ رمل٠ُثشىً صو٠ؼ أٚ ظّٕٟ، 

ْ   مٌووه ِٚووغ  ٌٍٛال٠ووبد اٌزغبه٠ووخ ا١ٌَبٍووخ ػٍووٝ ٠ؼزّوول ال اٌفىو٠ووخ ٌٍٍّى١ووخ ػووبٌّٟ وّؼ١ووبه اٌجووواءاد هثووػ يٙووٛه فووئ

 وٌِٛٛج١ووب ثوو١ٓ رٍووه ِضووً - ف١ٙووب غوفًووب اٌّزؾوولح اٌٛال٠ووبد ١ٌَووذ اٌزووٟ اٌؾوووح اٌزغووبهح ارفبل١ووبد ِووٓ اٌؼل٠وول. اٌّزؾوولح

ب رزعّٓ - ٚرب٠الٔل ا١ٌبثبْأٚ ث١ٓ  ٚاٌّى١َه ًِ  .اٌّجىوح اٌز٠َٛخ ١ٌ٢بد أؽىب

 فٟ ثّب( TPP) اٌٙبكا اٌّؾ١ػ ػجو اٌشبٍِخ اٌشواوخ رغبٖ اٌزياِبرٙب ِٓ وغيء اٌجواءاد هثػ كٚي أفوٜ اػزّلد

 .ٚف١زٕبَ ٚثوٚٔبٞ ِٚب١ٌي٠ب ١ٔٛى٠ٍٕلا مٌه

  

 األوسط انشرق في االختراع براءاث ربط| 

 

ثزٕف١ون  لطوو ثبٍزضٕبء رمَٛ كٚي اٌق١ٍظ ،ثؾمٛق اٌٍّى١خ االفزواع ثواءاد هثػ أ١ّ٘خ اٌق١ٍظ كٚي فٟ اٌٍَطبد رزفُٙ

 اٌزشووغ١ً ؽو٠وخ ػوٓ ثؾووش رمو٠وواٌموٛا١ٔٓ ماد اٌؼاللوخ. ؽو١ٓ ٠ٛعوول اٌّصوّٕغ ٌألك٠ٚوخ اٌّمٍّولح ٍوو١غت ػ١ٍوٗ أْ ٠مولَّ 

 .اٌق١ٍغٟ اٌزؼبْٚ ِغٌٍ ٌلٚي اإلل١ّ١ٍخ االفزواع ثواءاد ِىبرتٚ ٚاٌؼب١ٌّخ اٌٛغ١ٕخ اٌٍَطبد ػٓ صبكه

، ِٚطٍٛة ِوٓ ِصوّٕؼٟ األك٠ٚوخ اٌّمٍّولح رمول٠ُ هٍوبئً ِوٓ 0220ٌجواءاد االفزواع ِٕن فٟ اٌَؼٛك٠خ، ٕ٘بن هثػ 

ِىزت ثواءاد االفزواع اٌَؼٛك٠خ ِٚىزت ثواءاد افزواع ِغٍوٌ اٌزؼوبْٚ اٌق١ٍغوٟ ِٛظوًؾب ف١وٗ ٚعوٛك أٚ غ١وبة 

 أ٠ّخ ثواءاد افزواع ماد ػاللخ.

 .0200ٚ 0200ِو٠ىٟ ١ٍزُ رطج١مٗ إعجبه٠ًب ثؾٍٛي ٕ٘بن رط٠ٛواد ٌزؾ١َٓ إٌظبَ ٌّؾبوبح اٌىزبة اٌجورمبٌٟ األ

 ووبْ إماٚ اٌج١ٌٛٛع١خ األك٠ٚخ ٍزشًّ وبٔذ إما ِب ِضً ٚفؼب١ٌزٙب، اٌمبكِخ اإلصالؽبد ثشنْرياي األِٛه ِغٌٙٛخ  ال

" اٌجورموبٌٟ اٌىزوبة" فوٟ ثٙوُ اٌقبصوخ االفزوواع ثوواءاد إكهاط ػٍوٝ لبكه٠ٓ ١ٍىْٛٔٛ االفزواع ثواءاد أصؾبة

ّٞ أك٠ٚخ ِمٍّلح روف١  أٚي لجً ٚلذ أٞ فٟ اٌَؼٛكٞ  .اٌّزؾلح اٌٛال٠بد فٟ ٠ؾلس ِضٍّب أل

http://www.leeandli.com/EN/Newsletters/6114.htm
https://www.natlawreview.com/article/amendment-to-china-patent-law-offer-pta-pte-and-patent-linkage
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/20282/1/JIPR%2018(4)%20316-322.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trilatweb_e/ch4c_trilat_web_13_e.htm
https://www.linkedin.com/pulse/patent-linkage-saudi-arabia-uae-tool-prevent-nadeen-nusair/
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 ّْ  ٌزؼي٠وي اٌمبئّوخ فوٟ اإلكهاط ِوٓ االفزوواع ثوواءح هفوط و١ف١خ ؽٛي ثٛظٛػ ِؾلكح لٛاػل ٚعٛك ِٓ اٌزنول وّب أ

 . اٌؾى١ِٛخ اٌٍَطبد لجً ِٓ اٌزؼَف١خ اٌمواهاد ِٕٚغ األِبْ

 زوٟاٌ ٚاٌضمخ اٌغل٠ل اٌَؼٛكٞاالفزواع  هثػ ؽمٛق اٌٍّى١خ ٚثواءاد ٔظبَ فئْ ثىفبءح اٌّقبٚف ٘نٖ ِؼبٌغخ رّذ إما

 غّٛؽوبد فوٟ ِغويٜ ماد َِوبّ٘خ اٌؾ١وبح ػٍَٛ لطبعَِبّ٘خ  ظّبْ فٟ ١ٍَبػل االفزواع ثواءاد ٌٕظبَ ب٠غٍجٙ

 .0202 هؤ٠خ أٍبً رشىً اٌزٟ االثزىبه

 

 | انخاتمت

 

ّْ اٌّجزىو٠ٓ األص١١ٍٓ  ب ٌٚىّٕٙوب فوٟ اٌٛالوغ ػٕبصوو ِىٍّوخ ٌجؼعوٙب فوٟ لل ٠جلٚ أ ًِ ِٚصّٕؼٟ األك٠ٚخ اٌّمٍّلح فصٛ

 اٌجؾوش فوٟ اد اٌزوٟ رّوذاالٍوزضّبه ثولْٚ ٌٍزطج١ك لبثً أػّبي ّٔٛمط ٌّصّٕؼٟ األك٠ٚخ اٌّمٍّلح ٠ىْٛ ٍٓف اٌّغزّغ،

ّْ  اٌّجزىوو األصوٍٟ. لجوً ِٓ ٚاٌزط٠ٛو ٚاٌَوّبػ ثبإلٔزوبط  االفزوواع ثوواءاد صوالؽ١خ أزٙوبء ٠ّضٍوٗ اٌونٞاٌزٕوبفٌ  إ

 .عل٠لح ػمبل١و ٚرمل٠ُ االثزىبه ِٛاصٍخ ػٍٝ ٠ٚشغؼُٙ اٌّجزىو٠ٓ ٠مظ١ٓ جم٠ُٟ  اٌؼبَ

ًَب أْ فٟاٌّجزىو  اكزجبٖ ثَجت مٌه ٠ىْٛ ِب فؼبكحً  اٌطوفبْ ٠زؼبهض ػٕلِب  االفزوواع ثوواءاد إؽولٜ أزٙه لل ِٕبف

 اٌّوٛاهك ٚرَوزٕيف غو٠ٛالً  ٚلزًوب ٚرَوزغوق اٌوضّٓ ثب٘ظوخ إٌوٛع ٘ونا ِٓ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ٔياػبد رؼزجو. ثٗ اٌقبصخ

 .ٚاٌزط٠ٛو اٌجؾش ِٓ اٌّي٠ل ػٍٝ أفعً ثشىً إٔفبلٙب ٠ّىٓ اٌزٟ

فوٟ ؽوبالد االفوزالف.  ٚاٌٛظوٛػ اٌىفوبءح رؾم١وك إٌوٝ ثوبٌجواءاد اٌّزؼٍمخ ٌٍّٕبىػبد اٌّجىوح اٌز٠َٛخ آ١ٌبد رٙلف

 ّْ ّْ  فٟ ثبٌضمخ االفزواع ثواءاد بةأصؾ ف١ٙب ٠شؼو اٌزٟ اٌج١ئخ ثبإلظبفخ إٌٝ أ  ثٙوُ اٌقبصوخ اٌفىو٠خ اٌٍّى١خ ؽمٛق أ

 اٌز١ّٕوخ ٠ولفغ ػغٍوخ ثولٚهٖ ٚ٘ونا. ف١ٙوب االٍوزضّبه فوٟ هاؽوخ أوضوو ٍو١ىْٛٔٛ اٌزوٟ اٌج١ئوخ ٘وٟ ٌٍزٕف١ون ٚلبثٍخ ِؾزوِخ

 هثووػ رزجٕووٝ أْ إٌّووٛ ٌزؾم١ووك رَووؼٝ اٌزووٟ ٌٍجٍوولاْ ٠ٕجغووٟ ٌّووبما ٠ٚٛظووؼ ٌألِووبَ اٌّؼوفووخ ػٍووٝ اٌمبئّووخ االلزصووبك٠خ

٠غوت ٚ اٌقٍو١ظ فوٟ اٌؾ١وبح ػٍوَٛ هائولح، اٌّزؾولح اٌؼوث١وخ اإلِبهاد كٌٚخ رؼٍّزٗ كهً ٘نا ثؾمٛق اٌٍّى١خ. اٌجواءاد

 ػٍٝ اٌغ١واْ اٌؼًّ ثبٌّضً.

 


