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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  راإلطا [
ي القانون 

 ] المفتاحتسليم  دعقلوالتطبيق 

 إعداد الباحثة: 

 د. هبة أبوبكر عوض 

 

 الملخص: 

ي أعقاب الحرب العالمية عقد تسليم المفتاح  ظهرت صيغة    
ي الواليات المتحدة األمريكية فز

للمرة األوىلي فز

ات والمع دات  (1)الث اني ة ، بس               ب ب م ا خلفت ه تل   الحرب من دم ار واس               ع ز ، ونتيج ة لالحتي اج ات الع اجل ة للتجهي 

ي خرجت  
ي الدول النامية الت 

ي هدمتها الحرب من ناحية ، وفز
ي الدول الص        ناعية الت 

ي نش        أت فز
الص        ناعية ، تل  الت 

 من قبضة االستعمار من ناحية أخري، 

ي إعفاء نفس           ه من القيام بمجموع األعمال الالزمة لال   
س           تثمار ، ومن تحمل حيث لبت للمس           تثمر رغبته فز

ات ليلقيها عىلي عاتق ش    خص لخر ، لم ما لبثت تل  الص    يغة  
ز ي قد تص    احب القيام باإلنش    اء والتجهي 

المخاطر الت 

، من خالل التعاقد  ي ي المجال الص         ناغي و التكنولو  
 فز
ا
ا ز  ممي 

ا
ي التطور الرس         ي    ع لتجد لنفس         ها ماانا

 وأن أخذت فز
ّ
إال

ز  عىلي إنش     اء وحدة ص     ناعية  متااملة وتس     ل ي إطار العالقات بي 
يمها جاهزة،وحظيت تل  العقود بنجاح ملحوظ فز

ق األقل تص     نيعا والغرب الص     ناغي المتقدم ، عندما قررت األوىلي التعجيل بخطواتها نحو التص     نيع،فاتجهت  
الرس     ر

كات والدول الغربية ، وأبرمت معها عقود نظام تسليم المفتاح                                                                                                                                     . إىلي الرسر

ي   
ولي    ة الن    امي    ة الت  ي ال    دول البي 

 وس               ع    ا للتطبيق فز
ا
ي وق    د وج    دت ه    ذه العقود نط    اق    ا

 زاد دخله    ا القو ي فز

الص       ناعية ، والس       تقالل مواردها الطبيعية  بهدف اكتس       اب ص       ناعات كاملة لتلحق بمص       اف الدول  الس       بعينات، 

ادهابتجميع وتكوين المعارف التكنولوجية المالئمة، استنادا إىلي   . (2) قاعدة تكنولوجيه يتم استي 

وهذا ما فرس        ّ بدوره الظهور الالحق لعدد من الجهات المتخص        ص        ة بانجاز مثل تل  الوحدات، بما تض        منته من  

ي ش       ت  المجاالت 
ز فز ز متخص       ص       ي  ز القادرين عىل إنجاز المجّمعات الص       ناعية  مهندس       ي  ز المقاولي  ز بي  ، ومنس       قي 

  . (3) بذل  األسلوب

وعات البنية األس        اس        ية  (4)ور  ولعّل خي  مثال لذل  الش        ال العقدي الحديث، الص    ي تس        تهدف مرس        ر
الت 

 . له الدراسةوالمرافق العامة، وهو ما اصطلح علية بعقود البوت كما ستتناو 

 
الخاص والقانون  د.     0راجع  -1 الدوىلي  القانون  ي إطار 

التكنولوجيا، دراسة فز الدولة لنقل  الرحمن، عقود  الدين محمد عبد  الدين جمال  صالح 
ز شمس،    112_   110ص   م1993التجاري، المطبوعات الجامعية، جامعة عي 

ي د.     0راجع  -2
ي اإلطار القانوئز

وعات التابعة لها، دراسة فز   أنس السيد عطية سليمان، الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إىل الدول النامية والمرسر
ي الدوىلي السائد، دار النهضة العربية، القاهرة،   . 248ص:  ،م1996للنظام التكنولو  

ة بو جمعة سعدي، عقد نقل التكراجع د.    -3 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  نصي  ي مجال التبادل الدوىلي
  -  6، ص:    م. 1992نولوجيا فز

70   
ز ) -4 ز المعماريي  ي عام AIAقام المعهد األمريكي للمهندسي 

 أنه لم يأخذ الصفة  1985( بصياغة نموذج خاص بعقود تسليم المفتاح ،وذل  فز
ّ
م ،إّل

  ( ز  األوربيي  ز  الدوليي  ز  المقاولي  ي صاغتها جهات متخصصة، كنموذج 
الت  المماللة  النماذج  مايو سنة  EICالدولية شأنه شأن بعض  ي 

فز الصادر   )
 م. 1994

 أهم وأقوى النماذج المتعلقة بهذه ا 
ّ
 إن
ّ
)إال ز ز االستشاريي  ي عام  FIDIC)لعقود هو النموذج الذي وضعه االتحاد الدوىلي للمهندسي 

)الكتاب  1995فز
ي عام  

ة  فز ( والذي صدرت طبعته األخي  تقاىلي امات األطراف وللية االختبارات    1999الي  ز الي  ( ، حيث تناول  ي
م والمعروفة باسم) الكتاب الفضز
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الطبيعة القانونية، الحلول  -أو إنشللللللللللللللا( وحد   لللللللللللللل اعية (  –)عقد البوت    -عقد تسللللللللللللللليم مفتاحالدالة: الكلمات 

يعية والتطبيقية  تقييم العقد -التشر

 أهمية البحث: 

 إ
 
 عقد تسليم المفتاح له أهمية اذ انه تجمع لعد  عقود ضمن عقد واحد متكامل ن

ولية النامية ،بهدف اكتس اب ص ناعات كاملة      • ي الدول البي 
االنتش ار الواس ع للعقود محل الدراس ة  خاص ة فز

لتلحق بمص      اف الدول الص      ناعية ، والس      تقالل مواردها الطبيعية بتجميع وتكوين المعارف التكنولوجية  

ادها  المالئمة، استنادا إىلي قاعدة تكنولوجيه يتم استي 
(5) . 

ي ش  ال تراخيص عقدية، تش  ال مجموعة من  لعقود تس  ليم المفتاحة العظىم من كون الغالبي •
ص  ور الترد فز

ي أو 
م  ي وتعظأو إنشللا( وحد   لل اعية (   –)عقد البوت  مثل مفتاح لقيل ش  امل أو عقد تس  ليم مفتاح جزئ 

كهتلما    عقود األهمية النظرية والعلمية لهذه ال االقتص        ادية فهي خطوة  كبي  من خالل مزاياها نجاح   من   ي 

ي تحقيق التنمية الصناعية واالقتصادية المستدامة و تقدم ونهضة الشعوب
 .  هامة لإلسهام فز

 مشكلة وتساؤالت  الدراسة: 

ي بي ان   •
ي تحقيق التطور    الطبيع ة الق انوني ة لعق د تس               ليم المفت احتتمث ل مش               ال ة ال دراس                ة فز

ألهميت ه فز

ي ، و   والنهض           ة التكنولوجية
ي فز

تحقيق المالئمة يثور تس           ايل حول الطبيعة القانونية لهذ العقد ودوره فز

ات هذه العقود ؟ وماهي باعتباره أحد لليات نقل التكنولوجيا النظرية و الفقهية  ز ومن ؟ خص             ائص وممي 

ام ات  لم م دى   ز ه ذه العقود إلش               ا االت الق انوني ة الن اجم ة عن  ا؟ كم ا يثور تس                ايل  الن اش                 ة عنه ا االلي 

 إجابة اإلش            االية الُمتعلقة   ؟. لفقه إليجاد حلول قانونية لها واتجاهات ا
ا
اعتبار  بآراء الفقهاء حولوختاما

س  يِخ تبعيتها للدوِل الغربية  عقد “تس  ليم الُمفتاحو وس  يلة للتنمية من جانِب الدول النامية أم هو أداة لي 

  ؟الُمتقِدمة. 

 
التفصيل،راجع د.  التسليم  بسر   من  الملكية ) وعملية  الدولية     B.O.Tأحمد رشاد سالم )عقد اإلنشاء واإلدارة وتحويل  العالقات  ي مجال 

( فز
 .  265-264،ص 2004الخاصة ،دار النهضة العربية ، القاهرة،  

 . 248راجع د. أنس السيد عطية سليمان ،المرجع السابق ص:   -5



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2023 –  آذار   –  15                                                       (99  - 122 :  )ص خامسلالبحث ا – ثالث ال  العدد  –  عشر  السادسالمجلد 

 

101 
ي                                                                                                        عوض

ي اإلطار القانون 
 تسليم المفتاح   د عقلوالتطبيق 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهداف البحث: 

،    الطبيعة القانونية لعقد تس      ليم المفتاح  دراس      ة   • لتس      هيل حركة   وص      وره ومزاياه  عىل المس      توى الدوىلي

 النقل الدوىلي للتكنولوجيا. 

ام ات األطراف المتع اق دة الن اتج ة عن ه ذه العقود، ،وذل   إليج اد  • ز ي المتعلق ب الي 
دراس               ة  النظ ام الق انوئز

 . الغاية من هذه العقود صيغة عقدية كفيلة بتحقيق 

كأداة للنقل الدوىلي للتكنولوجيا، والوص  ول إىل    لعقد تس  ليم المفتاحقيق المالئمة النظرية والتطبيقية  تح •

ي حركة النقل الدوىلي للتكنولوجيا. 
 استقراء دورها  فز

ي تنشأ عنها. عقود تسليم المفتاح  تقييم  •
 وإلقاء الضوء عىلي المساوئ و المحاسن الت 

ا
 إجماليا

ا
 تقييما

    م هج الدراسة:  

ي والمنهج     
ي التحليىلي القانوئز

ز : الوصفز من أجل اإلجابة عىل تسايالت الدراسة فسوف اعتمد عىل المنهجي 

امات الناش      ة عنه،  خص     ائص     ه عقد تس     ليم المفتاح وبيانالتعريف   المقارن بش     أن ز  عىل مدى  و   ومزاياه وااللي 
ا
قوفا

قلل من المنازعات واإلش             ااالت القانونية  ي مما   والتطبيقية  للنقل الفعىلي للتكنولوجيا تحقيقها للمالئمة النظريىة 

: اوذل  من أجل الخروج بنتائج وتوصيات واضحة ، وبالت ي
 للتقسيم اآلئ 

ا
 ىلي سنتناول الموضوع وفقا

ي سنتناولها كما يىلي : 
 والت 

 : الطبيعة القانونية لعقد تسليم المفتاح    األول طلبالم

يعية و التطبيقية إلشكاالت عقد تسليم المفتاح  طلبالم : الحلول التشر ي
 الثان 
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مقدمة: 

ي انتظمت كافة منا ي الحياة    
ي ظل التطورات التكنولوجية الهائلة الت 

،  ظهر مصطلح عقد تسليم المفتاح فز

م عقود تس               ليم المفت اح  ي  إذ تي 
لتفرض عىل الجه ة المتع اق دة المنتج ة للتكنولوجي ا تس               ليم متلقيه ا )ال ذي يب دأ فز

، وبحيث تنتهي اال ي
 للتش          غيل نظي  لمن ش          امل أو جزافز

ا
 جاهزا

ا
 أو مص          نعا

ا
امات  لعالم الص          ناعة من فراغ( مرفقا ز ي 

وع، أمّ  عليها  المتعاقد  ي هذه الحالة بإتمام إنشاء المصنع أو إقامة المرسر
ل المصنع أو المرفق وتسويق تشغيمهام ا فز

ي التكنولوجيا يتوالها عن طريق الكوادر اإلدارية والفنية الخاصة به
 .منتجاته وخدماته، فتقع عىل عاتق متلف 

ي التكنولوجي    ا، أن     
ي التكنولوجي    ا غي  ق    ادر عىل إدارة المرفق مح    ل العق    د، فيحق لمتلف 

أم    ا إذا ك    ان متلف 

ز في  ه حت  يكتم  ل اس               تيع  ابهم  يطل  ب من ن  اق  ل التكنولوجي  ا أن يتو  ىل هو تش               غي  ل المرفق، مع ت  دري  ب الع  املي 

للتكنولوجيا المنقولة بموجب العقد، ومن لم يمكن للمرفق المنجز بمقتض          ز العقد أن ينتج الس          لع أو الخدمات  

 .Contrat produit en main المطلوبة، وعندئذ ال يكون العقد عقد تسليم مفتاح، إنما عقد تسليم منتج باليد

افق مع االتفاق عىل التأسيس والتشغيل والتدريب قيام ناقل التكنولوجيا بتسويق منتجات المرفق     وقد يي 

ي اليد
، وهو األمر الذي أدى إىل إيجاد نمط عقدي جديد هو عقد السوق فز

ا
 أو جزئيا

ا
 .Marché en main المشيد كليا

ي  ومن المالحظ أن اإلدارة تلجأ إىل عقود تس         ليم     
ي إطار عقود األش         غال، فز

ي ص         ورتها التقليدية فز
المفتاح فز

ي معرض بناء المرافق العامة الصناعية والتجارية
ز تلجأ إىل عقود تسليم المفتح بصورها المتطورة فز  . حي 

 المبحث األول: الطبيعة القانونية لعقد تسليم المفتاح     المطلب األول: 

 
ا
 : نشأ  عقد تسليم المفتاح وتطورهأول

 : عقد تسليم المفتاح ريف العقد تع

م من خالله المقاول من قبل رب العمل،بإتمام     ز ه)عقد يلي 
ّ
ذهب البعض إىلي تعريف عقد تسليم المفتاح بأن

وع، وتوريد اآلالت واألجهزة وتركيبها وتجريبها واإلعداد للتش  غيل، باإلض  افة إىلي تقديم المعونة  
عمليات بناء المرس  ر

 . (6)تشغيل المصنع باامل كفاءته وطاقته مع تدريب العمالالفنية حت  تمام 

ي أو يتح   دد ارتب   اط   ا 
ز أو أكيا ، مق   اب   ل لمن جزائ  ز طرفي  م بي  وعّرف   ه د. ص               الح ال   دين جم   ال ال   دين ب   أن   ه عق   د يي 

كة بإجراء الدراس    ات ، وتص    ميم وتش    يد وحدة ص    ناعية ، تض    من لها  ات االقتص    ادية ، ترتبط بمقتض    اه رسر بالمتغي 

ي القدر 
 . (7)ة عىل اإلنتاج ألناء مدة التشغيل واالختبار، وحت  التسليم النهائ 

 
ي لنقل  راجع د.    -6

ي قانون التجارة الجديد، دار  جالل وفاء محمدين، اإلطار القانوئز
ي ظل الجهود الدولية وأحاام نقل التكنولوجيا فز

التكنولوجيا فز
ي عقد تسليم المفتاح هما )المقاول والعميل( وقد    30، حاشية ص:    م2001الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، عام  

ز فز ز األساسيتي   شخصيتي 
ّ
، إن

ي هذا العقد ،كالمقاو 
ل من الباطن والمهندس االستشاري و المالحظ و كفيل التنفيذ الطبيغي أو االعتباري الذي  يكون لبعض الشخصيات أدوار فز

ي التعاقد  
وع الراغب فز وع، أّما العميل فهو صاحب المرسر  به المقاول األصىلي لتنفيذ    –يتعهد بتنفيذ المرسر

ز والمقاول من الباطن هو الذي يستعي 
ز عقد تسليم المفتاح وعقد المقاولة من جهة لانية ،راجع العقد دون مساس بالطابع الشخضي لعقد تسليم الم فتاح من جهة، ودون الخلط بي 

ة بوجمعة سعدي ، مرجع سابق،    –  18  -  13د. محسن شفيق ، عقد تسليم مفتاح )نموذج من عقد التنمية( مرجع سابق ، ص:   راجع د. نصي 
      1090  - 97ص: 

كة لكي  1210بق ، ص:  راجع د. صالح الدين جمال الدين ، مرجع سا   -7
ز حكومة السودان ورسر م بي    luckyوانظر حول هذا الموضوع العقد المي 

 .  2009الهندية والخاص بتأهيل وتحديث مصانع الغزل والنسيج
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي حالة تسمح بتشغيله ، مع تحمله    
م فيه المورد بتسليم مجّمع صناغي فز

ز ه العقد الذي يلي 
ّ
وعّرفه لخرون بأن

ز له  . (8)المسؤولية عن التشييد وضمان التشغيل بالمعدالت المتفق عليها وبمعرفة العمال التابعي 

ه العقد الذي يتم من خالله الش  خص الُمعتهد بالقيام   (Turnkey Contract) عرف عقد تس  ليم الُمفتاح   
َّ
بأن

وع بش      ال كامل وُمنتهي من كافة النوا ي بحيث ال يحتاج الُمس      تخدم إال إىل الُمفتاح من أجل    عىل تس      ليم
المرس      ر

وعة، من ناحية أخرى تجدر اإلارة  وع يقوم  البدء بتش        غيل مرس        ر أس المرس        ر إىل كون الُمقاول أو الش        خص الذي يي 

وع   إىل مرحلة اإلنتهاء من المرس      ر
 
ي تعرف بالتص      ميم وص      وال

عىل تحمل المس      ؤولية الماملة منذ البدء بالمرحلة الت 

 للتدفقات النقدية عند كل من عملية اإلنتهاء والتس ليم باإلض افة إىل
ا
وع جاهزا  ُيص بح هذاالمرس ر

َّ
 من أجل ض مان أن

  .بداية الُمنتج

وترى الدراس ة االتفاق إىل حد ما مع تعريف د. ص الح الدين جمال الدين لش موله عىلي العناض األس اس ية،     

ه ال يمكن  
ّ
 الدراس          ة ترجح أن

ّ
امات والض          مانات والثمن، بيد أن ز ي تنطوي عليها عقود تس          ليم المفتاح وهي االلي 

الت 

ي إطار إيجاد تعريف دقيق ومحام لعقود تسليم المف
ي سنتناول تعريفه الضيق فز

تاح،الختالف أنماطه العقدية والت 

 كل منها،عند تناولنا لصور عقد تسليم المفتاح. 

  ور عقد تسليم المفتاح باليد

ي يبذلها األطراف للحص            ول عىل أكي  فائدة ممكنة ، وس            غي كل منهم إىل التخفيف من  
كان نتيجة المحاوالت الت 

 متنوعةمس        وليته بإلقاء 
ا
نتناولها  (9)العبء األكي  عىل عاتق الطرف اآلخر،أن اتخذت عقود تس       ليم المفتاح ص       ورا

 :  فيما يىلي

ي 1
 . عقد تسليم المفتاح الجزن 

اف عىلي تركيبه وتش               غيله ، بينما يحاول  
وع، واإلرسر م المرخص بموجب هذا العقد بتص               ميم المرس               ر ز يلي 

ي 
ي ض            وء القدرات التكنولوجية  المرخص له االحتفاظ لنفس            ه بجزء من األعمال الت 

 ترى إنها قادرة عىل انجازها فز

 . (10)المحلية

 تحديد  
ّ
وري إدرا  أن اء التكنولوجيا ذاتها ، ومن ال               ز وذل  دونما اس              تبعاد لتكفل )المرخص له( برس              ر

ي (، ال يغي  من طبيعته كعقد ش      امل أو إجماىلي لنقل التكنولوجيا،
أو   العقد بالوص      ف الس      ابق )تس      ليم مفتاح جزئ 

 بحجم الخدمات المطلوب تقديمها فحسب
ّ
ها ال تتعلق إال

ّ
 . (11)كعقد من عقود التنمية ألن

ام الرئيس   ز وبموجب عقد تس              ليم المفتاح التقليدي يتفق األطراف عىلي إنش              اء وحدة ص              ناعية ، وااللي 

ي هي موض        وع الخدمة  
ي ، الت 

المنقولة ، وتحدد هذه  للطرف المنس        ر  يتعلق بنقل الملكية الص        ناعية للطرف الثائز

ي تس        ليم المعدات المطلوب وكذل  كل التوابع الالزمة لها، وقطع الغيار من أجل تركيبها وإنش        ائها ، لم  
الخدمة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

امه   ز ي بالي 
ر قد أوفز

ّ
 الولاق الالزمة والخرائط والدراس          ات ويعتي  المص          د

ا
ا ي التوابع الالزمة لما بعد اإلنش          اء وأخي 

تأئ 

ز يد  . (12)ي المستقبل كل العناض السابقةعندما يكون وضع بي 

ي عداد  
ي تكون فز

 هذه الص      يغة من ص      يا عقود تس      ليم المفتاح، هي أض      عف الص      يا الت 
ّ
وترى الدراس      ة أن

ي القدرة   ي كل عناض التكنولوجيا ، ف ذا لم تكن للمش          ي  ر يقدم للمش          ي 
ّ
 المص          د

ّ
، ألن خيص الص          ناغي

عقود الي 

. المافية الستخدامها واستغاللها لم يتح خيص الصناغي
ي الذي تستهدفه عقود الي   قق إذن النقل التكنولو  

 . عقد تسليم المفتاح الشامل أو الثقيل2

ام  ز ي حالة تش            غيل،مع االلي 
م مورد التكنولوجيا )المرخص( بمقتض            ز هذا العقد بتس            يلم المص            نع فز ز يلي 

 إلكس    ابهم المعرفة الفنية
ا
، وبتقديم المعلومات والولائق العلمية بالمس    اعدة الفنية، وتدريب العمالة المحلية فنيا

كة   ي المؤس       س       ات والمعامل التابعة للرس       ر
الالزمة للتش       غيل واإلنتاج،عىل أن يكون تدريب كوادر العمالة المحلية فز

 . (13)مصدرة التكنولوجيا

ه بتطبيق ص   ورة  
ّ
 هذه الص   ورة من عقود تس   ليم المفتاح تش   ابه عقود تس   ليم اإلنتاج ، كما أن

ّ
وعليه نرى أن

ه  
ّ
 أن
ّ
خيص ، إال ي إطار عقود الي 

هذا العقد عىل حالة الدول النامية والصناعية،ننأى به عن كونه عقد بيع، لنضعه فز

، واإلمس      ا  بطرق التص      نيع ، فقد ال يتمكن  ومع عدم قدرة الكوادر المحلية عىل امتال  ناص      ية التطور   الص      ناغي

ي  
ي عىل ال دول الن امي ة ع دم إه داره ا لق دراته ا االقتص               ادي ة، فز

المرخص ل ه من تحقيق أه داف ه المحلي ة ، ل ذل   ينبغز

ي تمكنها  
نقل تكنولوجيا ليس لديها القدرة عىل اس   تخدامها واس   تغاللها، ما لم تض   من اكتس   اب القدرات الذاتية الت 

ي التطور الصناغي من است
 . (14)يعاب واستغالل التكنولوجيا المنقولة وتحقيق أهدافها المحلية فز

 أو إنشا( وحد    اعية ( :  –. )عقد البوت 3

وعات البنية األس            اس            ية   ،  حينما يس            تهدف إحدى مرس            ر
ا
خيص ش            اال عقديا حديثا قد يأخذ اتفاق الي 

وعات البنية األس   اس   ية،  والمرافق العامة، وهو ما اص   طلح عليه بعقود البوت وال ي هي نظام من نظم تحويل مرس   ر
ت 

وع بموجب اتفاق   كة المرس  ر ي العمل رسر
حيث تعهد الدولة إىل ش  خص  من أش  خاص القانون الخاص، يطلق علية فز

وع بمقتض     اه بتص     ميم وبناء مرفق من مرافق البنية األس     اس     ية،   كة المرس     ر م رسر ز خيص (، تلي  م بينهم يس     ىمي ) الي  يي 

وع وتش غيله بنفس ها ، وعن طريق الغي  ذات الطابع اال وع بتمل  أص ول هذا المرس ر كة المرس ر قتص ادي ويرخص لرس ر

وع وتحقيق ه ام  رب  ح  داد تالف ة المرس               ر  له ا عىل نحو يمكنه ا من اس               ي 
ا
ويكون ع ائ د تش               غي ل المرفق خ الص                ا

وط المتفق عليها  خيص باألوضاع والرسر وع إىل الدولة عند نهاية الي   . (15)طويل،وتؤول أصول المرسر

 
وت،  راجع د.  -12 ، دار بالل، بي  ي ي األوروئ  ،   م 1999صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، الطبعة الثانية، مركز الدراسات العرئ 
ي عقود   81  -  80:  ص

ون للمعدات الصناعية، إىلي إبرام سلسلة فز
التكنولوجيا يلجأ المشي  ي وعدم القدرة عىلي استيعاب  التكنولو   لسد العجز 

اخيص الثانوية، والماملة لهذا العقد، ألجل تحقيق الهدف الرئيس وهو تحقيق نقل التكنولوجيا ومجموع هذه العقود يسىمي )عقد مفاتيح 
ي  الي 

فز
 لقيلة(. اليد 

 . 123راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص:   -13
ي المامل، وبناء  عليه قد يلجأ األطراف  -14  غي  كافية لتحقيق النقل التكنولو  

ا
 عقود تسليم المفتاح الثقيلة أيضا

ّ
إىلي إبرام   قد يبدو من المتوقع أن

ي اليد( والذي يحق
ي من هذا الفصل. نوع لخر من العقود يسىمي العقد  )إنتاج فز

ي المبحث الثائز
ي أبعد حدوده كما سنتناوله فز

ي فز  ق النقل التكنولو  
عات البنية األساسية الممولة عند طريق القطاع الخاص ، الطبعة األ 15 ي  والتعاقدي لمرسر

ي صالح رسي الدين ، التنظيم القانوئز
وىلي راجع  د. هائز

    440م ، دار النهضة ، ص ، ص 2001
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ية لاللة البناء    B.o.t واص          طالح البوت   ز ونقل     Operate والتش          غيل  Build هو اختص          ار لملمات انجلي 

 .  Transferee  (16)الملكية 

ين ، بنيويور   مايو   28وتناول تقرير لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدوىلي ، الدورة التاسعة والعرسر

 لعقد البوت   1966يونيو 14 –
 
ه ) ش  ال من أش  اال تمويل المش  اري    ع، تمنح الحكومة    B.o. tتعريفا ش  ام 

ّ
عىل أن

ز وتش            غيله  بموجبه مجموعة من المس            تثمرين، يطلق عليها االتحاد الحاىلي   وع معي  وع امتياز لبناء مرس            ر للمرس            ر

داد تااليف البناء إىل جانب تحقيق أرباح مناس   بة من   ز تكون كافية الس   ي  وإدارته واس   تغالله تجاريا لعدد من الس   ني 

ي نهاية تالفة أو 
موارد التش           غيل واس           تغالله تجاري، أو من المزايا األخرى الممنوحة لهم ض           من عقد االمتياز، وفز

وعمقابل تال  . (17)فة مناسبة، يكون قد تم االتفاق عليها مسبقا ألناء التفاوض عىل منح امتياز المرسر

ي :   B.o.tوالمزايا ال اتجة عن عقود ال 
ي اآلن 

 
 تتمثل ف

  . تخفيف العبء االقتصادي للدولة •

  . حل مشالة البطالة •

 نقل التكنولوجيا الحديثة للدولة.  •

ي 
ر باالقتص      اد الوطتز ة زمنية طويلة، تلحق ال       ز ي امتداد للار هذه العقود لفي 

ومض      ار هذه العقود يامن فز

وعات  ي الدعم الحكو ي لهذه المرسر
ي نهاية األمر، للتااليف اإلضافة إىلي المبالغة فز

   0(18)وتحميل الدولة فز

ي مفهوم عقود  
 عق د البوت ق د ي دخ ل فز

ّ
 عىل م ا تق دم ف  ن

ا
ه ب النظر إىل أه داف ه  وت أس               يس                ا

ّ
التج ارة ال دولي ة ، كم ا أن 

، فهو عق د اس               تثم ار وب المفهوم الح دي ث هو أح د عقود نق ل التكنولوجي ا ال ذي ق د   ز وغ اي ات ه االقتص               ادي ة للطرفي 

ي صورة عقد وحدة صناعية متااملة
    0(19)يتجسد فز

ام  ات وحقوق   ز ي عق  د البوت فهي نفس               ه  ا الي 
ام  ات ال  دول  ة وحقوقه  ا فز ز ا الي  م  ّ

ّ
خيص  أ ي عق  د الي 

ي عق  د فز
المرخص فز

امات هي :. 
ز  الصناغي ) عقود تسليم المفتاح ( فااللي 

 تنفيذ العقد بحسن نية.    .1

ي الرق اب ة    0تبس               يط اإلجراءات اإلداري ة والق انوني ة .2
ي : الحق فز

ي اآلئ 
  – وتتمث ل حقوق ال دول ة ) المرخص ل ه( فز

داد  ي اس           ي 
ي للعقد ، حق الدولة فز

ي  التعديل االتفاف 
ي تطبيق القانون عىل  الحق فز

وع ، حق  الدولة فز المرس           ر

وع كة المرسر  . (20) رسر

 

 

 
ام    B.o.tنصار ، عقود البوت  راجع د. جابر  16 ز    380، دار النهضة العربية،القاهرة ، ص     2002والتطور الحديث لعقد االلي 
ي ) عقود البوت (   0راجع ، د 17    130، ص  2008الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة ، دار الجامعة الجديدة ،    B0  O0 Tعصام أحمد البهخ 
    690   - 45راجع المرجع السابق ص   18
تبة عىلي إبرام عقود    19

خيص الصناغي ) بإنشاء وحد صناعية متااملة ) عقود       B.o.tنالحظ إن اآللار المي 
تبة عىلي عقد الي 

هي نفس اآللار المي 
ي عقود تسليم المفتاح وهي  : البناء والنشيد  تسليم المفتاح ( 

امات المرخص فز ز ي عقد البوت هي نفسها الي 
وع فز كة المرسر امات رسر ز    0حيث إن الي 

ام بنقل التكنولوجيا 2 ز وع وصيان   30. االلي  ام بتشغيل المرسر ز وع إىل الدولة  4ة  تااللي  ام بنقل ملكية المرسر ز ام باستغالل اتكنولوجيا    50. االلي  ز االلي 
ي الحصول عىلي المقابل المال    –

ي : الحق فز
ي األئ 

وع فهي حقوق المرخص  المتمثلة فز
ر    20أّما حقوق المرسر ي منع ال ز

وع فز كة المرسر    30حق رسر
ي التمتع بحوافز االستثمار

وع فز كة المرسر   0حق رسر
ي ، عقود البوت، مرجع سابق، ص    0د   0راجع حول هذا الموضوع 20    2090  – 150عصام أحمد البهخ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :
ً
امات أطراف العقد ثانيا امات الت   تبة عىل ت فيذ االلت    : والمزايا المت 

ام ات معنوي ة ،     ز ام ات م ادي ة والي  ز ، تنقس               م إىل الي  ي تقع عىلي ع اتق المرخص أو المنس               ر 
ام ات الت  ز  االلي 

ّ
إن

ام    ات   ز ات واآلالت والمع    دات وتتض               من االلي  ز ام    ات المرخص المنص               ب    ة عىل توري    د التجهي  ز
الم    ادي    ة جميع الي 

  0، لعمل المجّمع الصناغي وعمليات التشييد العقاري،وكل ما يتعلق بأعمال البناء والبنية التحتية(21)الالزمة

ام بنقل التكنولوجيا،أي نقل المعرفة     ز ي االلي 
ي عقد تس  ليم المفتاح، فهي تنح    فز

امات المعنوية فز ز أّما االلي 

ز ص    احب  الفنية والدراس    ات وأعمال الهندس    ة الص    ناعية الالزمة إلنش    اء المج ي تهدف إىلي تمكي 
، والت  مع الص    ناغي

ي تتض     من طريقة االس     تعمال مثل  
وع من تش     غيل أداته اإلنتاجية، وذل  من خالل الولائق والمس     تندات الت  المرس     ر

المع      ارف   االطالع عىل  )للمرخص(  تتيح  ي 
الت  ام      ات  ز االلي   فهي ك      ل 

ا
، وعموم      ا والض               بط  والص               ي      ان      ة  كي      ب  الي 

 . (22)التكنولوجية

    : امات أطراف عقد تسليم المفتاح فيما يىلي
ز  ويمكننا تناول أهم الي 

ام المرخص ب قل التك ولوجيا:   الت  

ي ول ائق ملحق ة ب العق د و ينص ع ادة عىل 
ي يحت اجه ا العمي ل فز

ام عي  نق ل المرخص للمعرف ة الت  ز
يتجس                د ه ذا االلي 

 ال يتجزأ منه، ولقد فرض نموذج )الفيد ( الخاص ب
ا
ة بناء  اعتبارها جزءا ام لطيلة في  ز عقود تسليم المفتاح هذا االلي 

وع إليه وع ، كما ألزم المقاول بإمداد رب العمل بإحدى أنواع التكنولوجيات، يىلي نقل المرسر
 .  (23)وتشغيل المرسر

ه1 ز ام المورد بإنشاء المصنع وتجهي  ز
 . الي 

ي العقد، والذي قد 
ام الجوهري فز ز ام هو االلي  ز  هذا االلي 

ّ
: نرى إن امات ضمنية هي

ز  يتفرع إىلي جملة الي 

 إعداد الدراسات األولية:  -أ

ات واليد العاملة  ز   0مثل تصاميم بناء المصنع ،والبحوث الالزمة عن المواد األولية،والتجهي 

 إقامة األبنية ومستلزماتها:  -ب

 . (24)بحيث تشمل توفي  المواد األولية واأليدي العاملة 

 ركيبها: تقديم المعدات ونقلها وت-ج 

 الوعد ببناء  
ّ
 إىل أن

ا
كيب المعدات حت  مع غياب النص ال     ي    ح عىل ذل ، اس    تنادا ام المورد بي  ز مع التأكيد عىل الي 

كيب ، بل بتشغيل المنشأة ام المورد بالي  ز  الي 
ا
  0مصنع عىل طريقة تسليم مفتاح، يتضمن ضمنيا

 تشغيل المنشأة:  -د

م المورد بإجراء اختبارات التش     غيل،ل ز وط العقدية ، ف ذا ما جاءت نتيجة  يلي  يثبت مطابقة المجّمع الص     ناغي للرس     ر

م المقاول )عىل نفقته( بتاملة النقص أو إص     الح العيب حس     ب األحوال ، لم يتم   ز التجارب س     لبية لس     بب ما ، يلي 

 
   360راجع د.محسن شفيق، نقل التكنولوجيا، المرجع السابق  ص:  -21
، د.  -22  والتوزي    ع، القاهرة، الطبعة األوىلي

ا  للنرسر ، عقود نقل التكنولوجيا، إيي  ي أحمد أبو الخي 
    1080، ص:   م2007السيد مصطفز

ي عقود نقل التكنولوجيا إىلي الراجع   -23
وت، وفاء مزيد فلحوط، المشاكل القانونية فز ي الحقوقية، بي  ، ص:    م 2008دول النامية، منشورات الحلت 

3440   
ة بوجمعة سعدي ،مرجع سابق ، ص:  -24    3460 - 345راجع د. نصي 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2023 –  آذار   –  15                                                       (99  - 122 :  )ص خامسلالبحث ا – ثالث ال  العدد  –  عشر  السادسالمجلد 

 

107 
ي                                                                                                        عوض

ي اإلطار القانون 
 تسليم المفتاح   د عقلوالتطبيق 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مي ل إجراء تجرب ة ج دي دة ، ويح دد العق د ع دة مرات إع ادة التج ارب والم دة القص               وى إلجرائه ا ، بحي ث يجوز للع

 . (25)بعدها رفض اآللة أو الجهاز

ام التسليم: 2 ز  . الي 

ام المرخص بتس           ليم المص           نع، كوحدة متااملة وجاهزة للتش           غيل، للتأكد من فعالية   ز ام الي  ز المقص           ود بهذا االلي 

ة معينة، وعىل نفقته الخاص             ة أو  م )المرخص( بتص             حيح األوض             اع خالل في  ز  يلي 
ّ
التكنولوجيا محل العقد ، وإال

رتعويض  : (26)المرخص له عّما يلحقه من ضز ي
 لآلئ 
ا
 ويتم التسليم وفقا

ض               م        ان                                    ة  في  المؤق        ت               التس               ليم  االختي        ارات              نج        اح  التج        ارب                                                                    إجراء 

ي                           0
   0التسليم النهائ 

تب عىلي التسليم المؤقت اآللار التالية: 
 ويي 

  0نقل ملكية المصنع والمخاطر وتبعية الهال -

ي -
ة الضمان االتفاف     0بدء رسيان في 

ام الضمان3 ز  . الي 

ام ض     مان المنس     ر  توريد المعدات، واآلالت الص     ناعية القابلة للت ز ي هذا االلي 
ش     غيل وإلنتاج كمية معينة من  مقتض     ز

 
ا
 . (27)المنتجات تتسم بمواصفات معينة محددة مسبقا

ي )المرخص له( خالل تنفيذ     
ي يكتشفها المتلف 

م مورد التكنولوجيا )المرخص( بضمان كافة العيوب الت  ز ويلي 

ي 
ز اآلالت ، والعيوب الت  وع، س   واء  تعلقت هذه العيوب بأبنية المنش   آت أو تجهي  تظهر ألناء تجربة وتش   غيل المرس   ر

وع.  ي تظهر بعد تسليم المرسر
 تل  اآلالت واألجهزة ، والعيوب الت 

ي    
ي ص      نعها ، وفز

ي اس      تعملت فز
ي تركيب أجزائها والمواد الت 

ي تص      ميم اآللة ، فز
ويش      مل هذا الض      مان العيب فز

 ودرء
ا
ي منعا

ي تش      غيل اآللة ، وينبغز
ي قد تنجم عن  طاقتها اإلنتاجية ، لكنه ال يش      مل ض      مان العيب فز

 للمش      اكل الت 
ا
ا

ي تخرج عن الضمان
ي يشملها الضمان والعيوب الت 

 .  (28)ذل ، االتفاق عىل تحديد العيوب الت 

اع، وكافة حقوق الملكية     ويض        من مرخص التكنولوجيا مطابقة الرس        وم والنماذج الص        ناعية وبراءات االخي 

ي الع
كر فز
ُ
 لم   ا ذ

ا
ز )المرخص ل   ه( من زي   ارة الفكري   ة األخرى وحقوق المعرف   ة، وفق   ا م )المرخص( بتمكي  ز

ق   د ، كم   ا يلي 

ام هنا  ز ي يطلبها المرخص له، وبيان ما غمض عليه وااللي 
منش       آته، وتزويده باافة اإليض       احات واالس       تفس       ارات الت 

 . (29)ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة

م المرخص س   واء  أكان المش   ّيد ذاته أم    ز ال،بض   مان طريقة الص   نع   كما يش   مل ض   مان طرق الص   نع حيث يلي 

 . (30))المرخصة( عّما يشوب  ها من عيوب،إضافة إىل ضمان التعرض واالستحقاق

 
 . 346  - 345راجع وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص:  -25
ة بوجمعة سعدي ، مرجع سابق ، ص: 347  -  346راجع ، المرجع السابق ، ص:    -26  د.محسن شفيق،     2770  -   276. راجع د. نصي 

ا
راجع أيضا

ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   640- 60عقد تسليم مفتاح، المرجع السابق ، ص: 
 452راجع د. السيد مصطفز

 . 118ص:  راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، -27
   800،    79راجع د.محسن شفيق ، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ،مرجع سابق ، ص:  -28
   1000راجع د.محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ،مرجع سابق ، ص:   -29
   6280-  627راجع د.أنس سليمان ، مرجع سابق ، ص:   -30
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه وس             يلة مهمة لنقل 
ّ
ي عقود انجاز المجمعات الص             ناعية، حيث أن

 فز
ا
 محوريا

ا
اما ز م نقل طرق الص             نع يعد الي  ز والي 

ي صورة المعرفة الفنية. 
اع فز  التكنولوجيا الحاصلة عىل براءة االخي 

 من عقد آلخر        
ا
 ونوعا

ا
امات الس  ابقة، تعد عىل س  يبل المثال وليس الح    ، إذ تختلف عددا ز  االلي 

ّ
وبالنتيجة ف ن

 العتبارات األطراف وطبيعة محل التعاقد
ا
 . (31)وفقا

ام بتقديم المساعدة الفنية4 ز  . االلي 

ي عقد تس     ليم المفتاح مس     اعدته للعميل، فيما يتعلق بإعد   
اد عماله ، ولكن دون أن يحل  يقدم المرخص فز

ي تل  العملية وتنتهي مس    اعدة المرخص المتخذة ش    ال التدريب بمجرد التس    ليم المؤقت ، أّما إذا اس    تمر  
محله فز

،. ويظل ارتباط هؤالء   ز ز ال مدربي  تواجد مس             تخد ي المرخص فيما بعد ف نما يكون بوص             فهم مس             اعدين تقنيي 

 . (32)المساعدين مع المرخص بموجب عقد عمل

ي لمس تخد ي ص احب     
ي التدريب المهتز

ه يض من المش يد تقديم مس اعدة فز
ّ
ومعظم هذه العقود تنص عىل أن

وع، وب الش               ا ل ال ذي يس               مح لهؤالء بتحم ل مه ام تش               غي ل وص               ي ان ة المص               نع بع د مرحل ة التس               ليم   المرس               ر

  المؤقت،والتدريب الذي من ش       أنه أن يس       اعد عىل نقل التكنولوجيا إىل العميل )المرخص له
 
(ال بد أن يكون مح 

ام بوس               يل ة أو ب ذل عن اي ة ز ام بنتيج ة،وليس مجرد الي  ز م ب الت دري ب  ( ، 33)اللي  ز ي أن يكون المرخص هو الملي 
ل ذل   ينبغز

  0وليس العميل )المرخص له( 

ار بمص   الح الدول      من ش   أنه اإلضز
ا
 ولانويا

 
 مام 

ا
ي العقد، بوص   فها عن    ا

ام المس   اعدة الفنية فز ز  إدراج الي 
ّ
إن

ام رئيس يض               من  ا ز ام ب   النق   ل الم   ادي للمنش                 آت والمع   دات دون الي  ز لن   امي   ة )متلقي   ة التكنولوجي   ا( ، فمجرد االلي 

تب عليه أن يص            بح   بحقوق المرخص له مّما يي 
ا
ي عملية اإلنتاج ، يعد إجحافا

 فز
ا
للمرخص له اس            تغاللها ص            ناعيا

ي تبعية مزدوجة
ة الفنية الس    تغالل وتش    غيل المص    نع ، فهو ليس لديه القدرة التكنولوجية    0المرخص له فز والخي 

 )المرخص( 
ّ
ة عملية تدريب عماله بالكفاءة المطلوبة، وعىل نحو مس         تقل، وطالما أن وال يتمتع بالقدرة عىل مبارسر

ت ب عىل ذل   نق ل  م فقط بتق ديم مس                اع دة فني ة للعمي ل ال ذي يب ارسر بنفس                ه إدارة عملي ة الت دري ب، فال يي  ز يلي 

ي للتكنولوجيا
 . (34)حقيف 

 : امات المنشر    الت  

امات    ز  ولبت عدم فعاليتها ونذكر منها عىلي س   بيل المثال االلي 
امات للمنس   ر  ز ة عدة الي  ي اآلونة األخي 

ظهرت فز

 اآلتية: 

 إعداد الدراسات األولية:   . أ 

 
 قد ال يهتم المرخص له بإدر   -31

 
امات المهمة عند مث  ز ي السوق المحىلي ، ومن االلي 

 قطع غيار المجّمع متوفرة فز
ّ
ام توريد قطع الغيار، ألن ز اج الي 

ي موقع العمل ريثما يتم تسليمها بصورة مصنع متاام 
 عىلي مجمل المواد واألبنية، واألجهزة المتواجدة فز

ز ام المقاول بالتأمي  ز
ي  التعاقد الي 

ل للمتلف 
 كالحرب الكوارث، راجع د.محسن شفيق ،المرجع السابق ، ص:   )المرخص له( باستثناء 

ا
 . 50 -  47األخطار المحددة عقديا

   3510  - 350راجع وفاء فريد فلحوط ، مرجع سابق ، ص:   -32
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   -33

   1130 -  112راجع د. السيد مصطفز
   2780  - 276راجع د. أنس السيد عطية ، مرجع سابق ، ص:   -34
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي حاالت  
 فز
ّ
ي وض ع التص اميم إال

ي فز
، وال يس اهم الطرف الوطتز

ا
ي الغالب األعم بض ع التص اميم المورد منفردا

نادرة ، فز

  
ا
اط اس         تش         ارة جهة خاص         ة بالعميل، حول تل  الدراس         ات تجنبا إذن ال جدوى من نص بعض العقود عىل اش         ي 

 
ا
ي قصي  جدا

 ما يأئ 
ا
 وقت االستشارة غالبا

ّ
اعات الالحقة ، ذل  أن ز  . (35)لليز

 :)
ا
 ب.إعداد وتقديم الولائق )عموما

دادها بعد  األص   ل أن تنقل ملكية تل  الولائق إىل العميل    ط اس   ي   ما يش   ي 
ا
ا  المقاول كثي 

ّ
 إن
ّ
بتس   ليمها إليه، إال

ام العمي   ل )المرخص ل   ه(  ز ي مطلق األحوال يظ   ل الي 
انج   از األش               غ   ال، تح   ت ذريع   ة احتوائه   ا عىلي أرسار فني   ة ، وفز

ام المورد)المرخص( بتقديم الولائق من أي مض   مون عمىلي خا
ز  ، مّما يفرغ الي 

ا
ص   ة فيما بالمحافظة عىلي رسيتها باقيا

ة والدراية لتحليل هذه الولائق واالستفادة العملية منها  . (36)لو كان العميل من الدول النامية، حيث تنقصه الخي 

 ج.تقديم المعدات: 

 م  ا يجنح     
ا
ي غ  الب  ا  )المرخص( األجنت 

ّ
 أن
ّ
ي إط  ار رع  اي  ة مص                 الح  ة ، إال

ام فز ز يحرص المرخص إدراج ه  ذا االلي 

تكن مس               تعملة ، خاص               ة إذا لم يحدد وص               ف تل  المعدات عىل نحو دقيق  لتقديم معدات وص               فية ، ما لم 

اءه   ا ب   أرخص األلم   ان أو من س               وق   ه   ي مق   اب   ل حرم   ان المرخص ل   ه من اختي   ار تل     المع   دات أو رسر
ل، فز ومفص                 ّ

المحىلي 
(37) . 

 د.تشغيل المنشأة )التجارب واالختيارات(: 

ي م  دة ق   
 إجراء التج  ارب يتم فز

ّ
  ألبت  ت الوق  ائع العملي  ة إن

ا
 ، بحي  ث تكون اآلالت مجهزة مق  دم  ا

ا
ة ج  دا ص               ي 

 المقاول هو من يجرب  ها )بواس      طة مهندس      يه وعماله(، 
ّ
إلجرائها عىل نحو يض      من معه نتيجة التجربة، خاص      ة وأن

بينما يقت           دور العميل ومهندس         وه عىلي المش         اهدة والتس         ليم للدليل الذي أقامه المرخص عىلي قدرة المجّمع 

، فيما لو قام   . (38)بتشغيل عمال من ذات الكفاءة والمستوىالصناغي

ام الضمان:  ز  ه.الي 

 ما يلجأ إىلي   
ا
ه غالبا

ّ
ي حالة ض مان المص نع كوحدة متااملة ف ن

م المورد بالض مان عىلي اآلالت واألجهزة ، وفز
ز يلي 

ة الضمان.  اف عىلي تشغيله خالل في 
 تقييده بقيود تحد من فعاليته ، كاحتفاظه بحق اإلرسر

ها من صميم العقد أّما من جه  
ّ
 المجمع الصناغي بالضمان ، يمكن النظر إليها عىلي أن

امات منسر  ز ة تكييف الي 

 العقد هو الذي يحامها ، لذل  فهي ليس       ت ض       مانات حقيقية للتنفيذ، ولكنها تس       مح بإعمال مس        ولية  
ّ
، أي أن

ها 
ّ
 أن
ّ
امات ، إال ز   بص   ورة أيرس    ، فهي ال تخول حماية أكيا وأقوى لاللي 

ي ، وبالتاىلي تش   ال   المنس   ر
تؤدي إىل تنفيذ عيتز

( بض           مان أعمال البنية التحتية   ي عقد إنش           اء المجمع الص           ناغي
حماية أفض           ل للمكتس           ب، فاألمر يتعلق هنا )فز

 ما تكون مدته عرس    ر س    نوات ، مّما يلزم المقاول أن يعيد الحال إىل ما 
ا
األس    اس    ية وأعمال الهندس    ة المدنية، وغالبا

وع  ك ان علي ه ، وأن يع الج ي ارض المرس               ر
ر ينتج عن عي ب البن اء أو فز ام عىلي األرجح هو (39)أي ضز

ز  ه ذا االلي 
ّ
، إال أن

 
 . 356راجع وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص:    2660-  276راجع د. أنس سليمان ، مرجع سابق، ص:   -35
   2710 -  266، راجع د. أنس سليمان ، مرجع سابق، ص:  38راجع د.محسن شفيق، مرجع سابق ، ص:   -36
 . 357راجع وفاء مزيد فلحوط،  مرجع سابق ، ص:  -37
  2600، د. أنس السيد عطية سليمان ، المرجع السابق ، ص: 59، د.محسن شفيق، المرجع السابق ، ص:   357راجع المرجع السابق ، ص:   -38
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   -39

   4530راجع السيد مصطفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أحس      ن حاالته إىلي إجبار المرخص باس      تخدام أفض      ل الوس      ائل المتاحة عىلي المس      توي 
ام بوس      يلة ، يذهب فز ز الي 

 للعرف الدارج
ا
ي وفقا

 . (40)التقتز

  ويبدو ذل  الض      مان كما لو كان    
ّ
 بتحقيق نتيجة ، إذ ال يفلت المرخص من المس       ولية، إال بإلبات أن

ا
اما ز الي 

 إىلي أس               ب اب ن اتج ة عن ت دخ ل ال دول ة المتع اق دة أو لوجود ح ال ة من ح االت  
ا
ع دم التنفي ذ أو الخط أ في ه ، ك ان راجع ا

 ، إذ يظ  ل ه  ذا اال
ا
ام ال يكون عىلي نفس ال  درج  ة دائم  ا

ز  أن ذل    االلي 
ّ
ام بوس               يل  ة  القوة الق  اهرة ، إال ز ام مجرد الي  ز لي 

كي ب وذل  اإلنش               اء ، يتم تح ت س               يطرة ورقابة الج انب المحىلي المتع اقد مع ه ، إذ لو 
فحس               ب ، إذا ما كان الي 

ي   األجنت 
 عن خطأ المنسر 

ا
فشلت تجارب التشغيل ، لوجب عىل المتعاقد المحىلي أن يثبت أن ذل  كان ناتجا

(41) . 

 ض     مان اإلنتا   
ّ
ي الدول عليه يمكننا القول أن

ي عقد تس     ليم المفتاح هو ما ت       عليه جهات االختص     اص فز
ج فز

، وأن يح دد العق د طريق ة إجراء التج ارب، للت أك د  ي
الن امي ة، وذل   ب الت أك د من كم اإلنت اج والجودة والمس               توى الفتز

 
ّ
م  من اختب ار جودة اإلنت اج قب ل ب دء التش               غي ل، وللت أك د من فع الي ة وص               الحي ة التكنولوجي ا مح ل العق د، وأال ز  يلي 

م بتعويض المرخص له عّما يلحقه من   ز  يلي 
ّ
ة معينة، وعىل نفقته الخاص     ة وأّل المورد بتص     حيح األوض     اع خالل في 

ر  . (42)ضز

ي ه  ذه العقود ومع طول م  دته  ا، ته  دده  
 ه  ذا الض               م  ان فز

ّ
 أن
ّ
نقص رق  اب  ه المرخص ل  ه خالل المراح  ل  (43)إال

وع ،وبالتاىلي يفقد س         يطرته
،  الطويلة لتنفيذ المرس         ر ي اتخاذ القرارات والتدابي  المتعلقة بتنفيذ المجّمع الص         ناغي

فز

ي تكون لصالحه خاصة فيما يتعلق باستخدام الموارد المحلية أو مقاوىلي الباطن لديه. 
 والت 

ام بتقديم المساعدة الفنية:  ز  و.االلي 

ام المرخص بتق  ديم المس                 اع  دة الفني  ة      ز  عقود تس               ليم المفت  اح الثقي  ل تتض               من الي 
ّ
وت  دري  ب العم  ال إن

 هذين األداءين )المس             اعدة والتدريب( يتم  
ّ
، خاص             ة وأن امات ظلت محل جدل كبي  ز

 هذه االلي 
ّ
 أن
ّ
ز ، إال المحليي 

 دفع إتاوتهما تتم عىل نحو  
ّ
النص عليهما بصورة مستقلة عن موضوع العقد الرئيس ، وما يدلل ويؤكد عىل ذل  أن

 مس      ؤ 
ّ
 بتحقيق  منفص      ل عن قيمة العقد الملية ، كما أن

ا
اما ز ام بوس      يلة، أكيا منه الي  ز ولية المرخص فيها تتجه إىل الي 

 . (44)نتيجة محددة

ي 
وباستقرار التطبيق العمىلي لهذين األداءين تم التوصل إىل اآلئ 

(45) : 

 * التدريب: 

 عىلي عاتق المنس         ر  )المرخص(      
ا
اما ز ي عقود تس         ليم المفتاح الش         امل أو الثقيل ليس الي 

ام بالتدريب فز ز االلي 

  عمليات التدريب تقت              عىلي النوا ي الفنية  دون القض            ايا التجارية 
ّ
م بتقديم المس            اعدة فيه، كما أن ز ما يلي 

ّ
وإن

 اختبارات التش     غيل الس     ابقة عىلي التس     ليم
ّ
ز للمش     يد،  واإلدارية ،كما أن ز التابعي  المؤقت تتم بمعرفة المس     تخدمي 

ز بعد   ي تنظيم العقد ، ويؤكد ذل  بقاء المدربي 
مّما يدل عىلي عدم وجود معايي  وض             وابط لقياس نتائج التدريب فز

 
   6340  - 631ص:   –راجع د. أنس السيد سليمان ، مرجع سابق ،  -40
   1180- 117راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -41
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   -42

   4520 -  451راجع د. السيد مصطفز
   3600راجع د. وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص  -43
   2740راجع د. أنس السيد سليمان ، مرجع سابق ، ص:  -44
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 وتقت           عىلي 
ا
ة جدا ي الغالب تكون قص         ي 

، والمس         اعدة الفنية فز ز انتهاء مدة التدريب بوص         ف المس         اعدة الفنيي 

  واجبات التش            غ
 
 ما تكون مح 

ا
يل العادية وعمليات الص            يانة الدورية، أّما ما قد ينش            أ من أعطال وعالجها فعاليا

ي مرحلة التدريب
امات المرخص السابقة فز ز  . (46)لعقد مستقل، وقد تكون هذه األعمال من صميم الي 

ويتم االتف اق عىلي م دة المس                اع دة بحي ث يمكن تم دي ده ا
ات يؤك د  (47)   ظنونن ا حول ع دم ف اعلي ة  ،وم دة تل   الفي 

 المساعدة الفنية. 

 إبرام عقد تس               ليم     
ّ
 عىل عاتق المرخص، ألن

ا
اما ز ي أن يكون الي 

ام المس               اعدة الفنية ينبغز ز  الي 
ّ
وبالنتيجة فان

ي الظروف االقتص                  ادي    ة واالجتم    اعي   ة  
ز فز ز غي  متا    اف ي  ز طرفي  ي ح    ال    ة ال    دول الن    امي    ة وال    ذي يكون بي 

مفت    اح فز

ام  والجغرافي  ة والتق  دم ا ز ام المس                 اع  دة الفني  ة ك  الي  ز  إبرام ه  ذا العق  د دون النص عىلي الي 
ّ
ي ، إن

ي والتقتز
لعلىمي والفتز

 ذل  يؤدي إىلي نقل تكنولوجيا غي  مالئمة ، كما 
ّ
جوهري عىلي عاتق المورد )المرخص( يفقد هذا العقد جدواه، ألن

خيص بنقل التكنولوجيا تحقيق تنمية    المرخص له يس               تهدف من عملية الي 
ّ
اقتص               ادية وتوفي  نفقات مقابل  أن

ي 
امات الت  ز م وحدة ص      ناعية متااملة ذات إنتاج عاىلي الجودة، ال أن يجد نفس      ه أمام جملة من األداءات وااللي 

ّ
تس      ل

ي العقد األساس
امات الرئيسة فز ز  منفصلة بإتاوات باهظة لم تخرج عن أصل االلي 

ا
   . تشال عقودا

    
ّ
 عىلي ما س بق نس تطيع القول، إن

ا
ابطة  وترتيبا ي ش ال حزم تكنولوجية مي 

خيص الص ناغي المركب فز
 عقد الي 

ي المق  ام األول لتحقيق ربحي  ة ع  الي  ة لم إيج  اد س               وق دوىلي  
ام  ات المرخص،ال  ذي يس               غي فز

ز تتع  دد من خالله  ا الي 

امات  ز ي عىلي عاتقه من مض              مونها،والس              غي لفرض الي 
امات الت  ز لتكنولوجيته ، فيقوم مقابل ذل  بإفراغ هذه االلي 

 ءات عىلي الطرف الضعيف )المرخص له(. وأدا 

خيص الص           ناغي 
امات الناش            ة عن عقود الي  ز ي عىل الدول النامية الحرص الش           ديد عىل أن تكون االلي 

ه ينبغز
ّ
 أن
ّ
إال

 مقيدة، وأداءات وإتاوات باهظة 
ا
وطا مؤسسة عىلي اعتبارات العدالة،ف نها إذا خرجت عن هذه االعتبارات تعتي  رسر

 . لمستضعفة، وتنهب لرواتها القومية دون جدوى أو فائدةتثقل كاهل الشعوب ا

 :
ً
 مزايا عقود تسليم المفتاح من وجهة نظر اقتصادية: ثالثا

 الدولة من اإلنتاج الصناغي والحصول عىلي طرق التصنيع
ز  : *تمكي 

ية      ز وتجديد الص     ناعات المحلية ، إذ يمكن الدولة المش     ي  )المرخص تمكن هذه العقود الدولة من تحس     ي 

 دون أن تمتل  التقنية الالزمة إلنتاجه ودون أن تض       طر إىلي تش       ييد الوحدة  
ز لها(،أن تتجه نحو إنتاج ص       ناغي معي 

الص  ناعية، وتنظيم معداتها الالزمة لإلنتاج بنفس  ها ، وبعبارة لخري يمكن للدولة مس  توردة التكنولوجيا )المرخص 

ي  لها( رغم عدم حيازتها لطرق اإلنتاج والهندس         ة ا
ي من طرق التص         نيع فز

لص         ناعية الالزمة أن تحص         ل عىل ما تبغز

 . (48) الوقت الذي تتفرغ فيه لوظائف اإلنتاج فحسب

اع والمعرفة الفنية:   *الحصول عىلي تراخيص إستغالل براءات االخي 

 
   2810راجع د. أنس السيد سليمان ، مرجع سابق ، ص:  -46
ة بوجمعة سعدي ، مرجع سابق ، ص:  -47    2220  - 221، ص:   216راجع د. نصي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اس  تغالل  تس  مح هذه العقود للدول المتعاقدة الحص  ول عىلي تجميع رسي    ع للتكنولوجيا ، بالحص  ول عىلي تراخيص  

م لتشغيل الوحدة الصناعية المتعاقدة عليها ز ي تلي 
اع،والمعرفة الفنية الت   . (49) براءات االخي 

اءة  *حالة تراخيص الي 

اءةتهدف عقود      ، خاص    ة عقود إنجاز المجمعات الص    ناعية عىل نقل التكنولوجيا بعوض أي  تراخيص الي 

اع،حيث ال يمكن ألي ش       خص  بمقابل، وذل  عىل ش       ال براءة إذا كانت هذه التكنول وجيا حص       لت عىلي براءة اخي 

خيص نطاق   بعد الحص      ول عىل ترخيص بذل ، أو ترخيص من الباطن، ويحدد عقد الي 
ّ
اع إال اس      تغالل هذا االخي 

ي تمنح المنس   ر  
 ما يرد عىلي حق االس   تغالل بالتص   نيع والبيع ، وطريقة الص   نع الت 

ا
اءة،والذي غالبا ي للي 

التطبيق الفتز

، ويتوىل إنجاز الدراسات لهندسيةبموجبه
ا
 . (50) ا ترخيصا

وط العامة للعقد الوارد عىلي إنشاء    
خيص، والخصائص الفنية والضمانات مع الرسر وط عقد الي  وتندمج رسر

ي عدم  
ي تض        م عملية إنش        اء المجمع الص        ناغي كال، مّما يعتز

ي البوتقة الت 
، حيث يامن فز وانجاز المجمع الص        ناغي

ام ب  الي   ز وط وجود الي  ز رسر ام  ات األخرى،وذل    للخلط ال  ذي يمكن أن ينش                أ بي  ز
ه عن بقي  ة االلي  ز خيص يمكن تميي 

ي اس        تقالل  
ي عقد إنش        اء مجمع ص        ناغي وإنجازه،ولكن ذل  ال يعتز

امات الواردة والناش         ة، فز ز خيص وااللي  منح الي 

ه من اآلداءات األخرى خيص عن غي 
 . (51) الي 

 *حالة ترخيص المعرفة الفنية: 

    
ّ
اع عن  إن تب عليه إماانية اس         تغالل االخي  اءة، يي  ي دولة لم يتم فيها إيداع الي 

إنش         اء المجّمع الص         ناغي فز

ي  
وع ات فز خيص بنق ل المعرف ة الفني ة حي ث تكون له ا األفض               لي ة ، ف المرس               ر خيص، وهن ا تثور أهمي ة الي  طريق الي 

ق ي دول أوربا الرسر
 عن إيداع براءتها فز

ا
 . 0يةالبالد الصناعية تتمتع غالبا

ي يس               تطيع المس               تثمر بواس               طته ا 
اءة ونق ل المعرف ة الفني ة، من ال دع ائم الق انوني ة الت   ترخيص الي 

ّ
 ف  ن
ا
وعموم ا

وهو عن             حيوي لتنفيذ أي مجّمع ص           ناغي أو وحدة ص           ناعية من حيث النوع أو  اس           تغالل طريقة ص           نع ما،

فطريقة الص          نع واألعمال الهندس          ية هما الص          نف، مثل عقد تس          ليم مفتاح أو عقد تس          ليم منتج مع المفتاح ، 

وريتان لتنفيذ أي منشأة صناعية  . (52) دعامتان ضز

 * توفي  الوقت والجهد: 

ز الموردين المتع ددين من    توفر ه ذه الص               يغ ة العق دي ة لل دول ة المتلقي ة )المرخص له ا(،ع بء التنس               يق بي 

ي ظل عدم قدرة 
 المرخص عىل تحمل هذه األعباء. جهة توفي  الوقت وتالفة االتصال  خاصة فز

 :  * الحصول عىلي ائتمان اكي 

وع، من ذل  الذي يتاح للعقود المنفصلة.     تسمح هذه العقود بالحصول عىل ائتمان أكي  لتمويل المرسر

ي التنفيذ
 : (53) * تجنب األخطاء فز

 
   1250راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -49
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   -50

  1760  -  175راجع د. السيد مصطفز
ة بوجمعة سعدي ،مرجع سابق ، ص:  -51    1650 - 164راجع د. نصي 
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   -52

   1780  -177راجع د. السيد مصطفز
 . 125راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص:   -53
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 تسليم المفتاح   د عقلوالتطبيق 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التنفي   ذ، حي   ث تنطوي ه   ذه العقود عىل اال   
ام بتحقيق  تس                 اع   د ه   ذه العقود عىلي تجن   ب األخط   اء فز ز لي 

ز   نتيجة، يتعهد المورد بتحقيقها، وهذه النتيجة تحدد بالحالة الفعلية لس ي  المجّمع الص ناغي بواس طة مس تخدمي 

 عن تحقيق النتيجة المرجوة من العقد وتحمل المنس         ر  )المرخص( 
 
قادرين عىل العمل فيه بص         فة دائمة، فض          

ي التنفي  ذ تحول دون تحقيق النتيج  ة مح  
ل العق  د، وعلي  ه دفع التعويض                 ات والفوائ  د الن  اجم  ة عن  ألي أخط  اء فز

   0التأخي  

 :
ً
 مزايا عقود تسليم المفتاح من وجهة نظر قانونيةرابعا

ي إط ار عقود تس               ليم المفت اح ب البس               اط ة والوض               وح ، ووح دة األداة العق دي ة     
تتس               م العالق ة العق دي ة فز

التفاوض إلبرام العقد، وتمنع تجزئة الجهد عند حل المنازعات المس تخدمة، وتس هل هذه الوحدة العقدية عملية  

وع ز ، نتيجة تعقد المرسر ز الطرفي   . (54) المحتمل أن تنشب بي 

ام بالمدة     ز ومن ناحية أخري يس          مح هذا النظام التعاقدي للمنس          ر  بتخطيط عملية التنفيذ ويس          ي  له االلي 

  0المتفق عليها

 وحدة العملية العقدية  
ّ
تس        هل عىل المرخص له تحديد المس         ولية ، ذل  أن المنس        ر  ُيس        أل   وال ش          إن

مس ولية كاملة عن جودة وقدرة المنشأة عىلي اإلنتاج
 (55) . 

 

ي الم
يعية و التطبيقية إلشكاالت عقد تسليم المفتاح : طلب الثان   الحلول التشر

ي تتعلق به    ذا العق    د،     
ي النظر لق    د تع    ددت الكت    اب    ات عن المزاي    ا والمس                   اوئ الت 

ز وجهت  ي دارت بي 
والت 

ي 
يغي لهذا العقد اقت     عىل بعض النماذج والقواعد اإلرش   ادية ، الت 

 التنظيم الترس   ر
ّ
 بأن
ا
االقتص   ادية والقانونية،علما

:  (56) قامت بوضعها بعض الهي ات ي أو دوىلي
يغي وطتز

 الدولية،ولم تحظ هذه العقود بأي اهتمام ترسر

  :
ا
 اإلشكاالت القانونية ال اجمة عن عقد تسليم المفتاح   أول

 الواقع العمىلي لعقود تسليم المفتاح يؤكد العديد من
ّ
:  اإلشااالتو  إن ي

ي اآلئ 
ي تتمثل فز

 السلبيات والت 

وع:   * من حيث رسعة تنفيذ المرسر

ي  عىلي    
 النجازه فز

 
 طوي 

ا
ه يس      تغرق وقتا

ّ
 أن
ّ
، إال وع الص      ناغي

ي تنفيذ المرس      ر
ة الرس      عة فز ز الرغم مما قيل عن مي 

كات   ز الطرف المرخص له والرس     ر  الوقت الطويل الذي تس     تغرقه عمليات التفاوض بي 
ّ
 عن أن

 
، فض       الواقع العمىلي

ات قد  ي يطرحه ا األول ، وهي في 
ي المن اقص               ة الدولي ة الت 

ي تدخل فز
تزيد أحي انا عىل الوقت الذي كان يلزم إلبرام   الت 

 . (57) عقود منفصلة لتجميع المنشاة الصناعية

 * من حيث التااليف الباهظة: 

 
 . 126راجع، مرجع سابق ، ص:   -54
ة بوجمعة ، مرجع سابق ، ص:  -55  د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  9راجع د. نصي 

ا
 . 126. وراجع أيضا

التراجع د.    -56 ي لعقود نقل 
القانوئز النظام   ، ي الهادي خليل اإلكيائ  القانون الدوىلي الخاص، رسالة دكتوراه، كلية  يوسف عبد  ي مجال 

كنولوجيا فز
، ومن   250إضافة إىلي د. أنس عطية سليمان ، مرجع سابق، ص:   58 -  57، ص:   الحقوق جامعة الزقازيق، المطبوعات الجامعية، بدون تاري    خ

ز  االستشاريي  ز  للمهندسي  الدول  االتحاد  ي صاغها 
الت  العامة  وط  الرسر النماذج  تل   عام   أهم  عام    1977  ي 

فز لة 
ّ
عنها    1987والمعد يعي ّ  ي 

)والت 
ي العقود الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  الفيد ( راجع د.  - FIDICبال

ات فز قاوي، محاضز     1970  - 65، ص:   م1987جميل الرسر
   1270راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -57
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه ا ع الي ة التا اليف ، ويعزى ذل   لص               عوب ة    
ّ
ي وجه ت إىلي عقود تس               ليم المفت اح إن

من أهم االنتق ادات الت 

 ، إض   افة إىلي طول المدة  تحديد لمن مالئم لمل عن     يقدمه المنس   ر  من جملة الع
 
ناض المتغايرة بطبيعتها أص    

ات تؤلر عىلي ذل  الثمن ي يستغرقها العقد ، وما يحتمل أن يتخلل تنفيذه من متغي 
 . (58)الت 

ي يص        عب تقدير مداها عي      
 نتيجة لقبول المرخص تحمل مس        ؤولية المخاطر الت 

ا
ي الثمن باهظا

كما قد يأئ 

اماته المتعددة ز  . (59)الي 

ز من   كة األجنبية والمقاولي  ز الرس    ر ي تتم بي 
ي المفاوض    ات الت 

 الدولة المتعاقدة ال تش    ي   فز
ّ
 أن
ا
وما يزيد الوض    ع س    وءا

 األوىلي تعمل عىلي تعظيم أرباحها بخفض التااليف الفعلية ألقض            ي حد  
ّ
الباطن بش            أن تحديد الس            عر ، حيث أن

 . (60)ممكن

: * عدم مالئمة الوحدات الصناعية لهيال اإلنتاج   المحىلي

ي وجهت لعقد تس            ليم    
يعد عدم مالئمة الوحدات الص            ناعية لهيال اإلنتاج المحىلي من أهم االنتقادات الت 

ات التكنولوجي ة الم افي ة، األمر ال ذي  اد التكنولوجي ا، مع ع دم توافر المع ارف والخي  ي ظ ل اس               تي 
المفت اح، وذل   فز

ل دول ة مس               تقبل ة التكنولوجي ا )المرخص له ا(، وتب دأ مرحلة  يؤدي إىل زي ادة تكريس الهيمن ة والتبعي ة التكنولوجي ة ل

اف موارد الش      عوب  ز وط تعس      فية، تض      من لها االمتيازات واس      تيز التنازالت وإمالء الدولة محتكرة التكنولوجيا لرس      ر

الوطنية، فيما يسىمي باالستعمار االقتصادي الجديد
(61) . 

 د. جدوى عقود تسليم المفتاح للدول النامية: 

 عقد تس           ليم المفتاح ليس هو األداة القانونية األفض           ل لتحقيق النقل الفعىلي للتكنولوجيا،  يرى     
ّ
الفقه أن

 للغاية
ا
ي تحقيق ذل  الغرض كان محدودا

 ألره فز
ّ
 . (62)وأن

ي أعم  ال مورد التكنولوجي  ا )المرخص( ألن  اء إق  ام  ة 
ي التكنولوجي  ا )المرخص ل  ه( فز

وم  ا يؤك  د ذل    ع  دم ت  دخ  ل متلف 

ات المنش آت وتجم ز الوحدة الص ناعية للتش غيل ، مّما يحول دون اكتس اب األول للخي  يع المعدات واآلالت وتجهي 

ات الوطنية وحدها.   عىل الخي 
ا
ي المستقبل، اعتمادا

ز الوحدات الصناعية فز ي تمكنه من تشيد وتجهي 
 الت 

ز أج    ن ذل  بإس     ناد المقاول العام بعض أعماله إىلي مقاومي 
  وبص     فة خاص     ة إذا ما اقي 

 
انب من باطنه ، بدال

ة الالزمة من تابغي الدولة المتعاقدة.   ذوي الخي 
ز  من المقاولي 

ة   ة التع اق د، لع دم اكتس                اب العمي ل للخي 
اي د طلب ات العمي ل للخ دم ات الفني ة من المنس               ر  طوال في  ز ومن لّم تي 

 التكنولوجية الحقيقية. 

ز جدوى عقد تس         ليم المفتاح     ز بي  ه يجب التميي 
ّ
للدول النامية بش         قيها التقليدي و )الش         امل والحقيقة أن

 
ّ
ي ظل عدم قدرتها (63)الثقيل( ألن

، فز ي تتض    من المواد واألدوات المقدمة من المنس    ر 
األوىل تس    مح بنقل التقنية الت 

 
   710،  -  70تكنولوجيا(،مرجع سابق ، ص: راجع محسن شفيق ، )نقل ال -58
ي مجال نقل التكنولوجيا، دراسة تطبيقية، عقد نقل التكنولوجيا، عقد المساعدة الفنية،  راجع د.    -59

، عقود التجارة الدولية فز ي
محمود الكيالئز

   2220، ص:   م1988سليم مفتاح، عقد تسليم إنتاج، عقد البحث، تعقد 
   1270راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -60
   2660إضافة إىلي د. أنس سليمان ، مرجع سابق ،ص:  356ين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص: راجع د. صالح الد -61
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   -62

   1100 -  109راجع د. السيد مصطفز
   1310،    130راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -63
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عىل الس       يطرة عليها لعدم توافر المعارف التكنولوجية، وهذا ما يجس       د حالة الدول النامية ولهثها وراء الحص       ول 

 وب أرسع وق ت ممكن  مم ا يؤك د رأي الفق ه الق ائ ل بع دم فع الي ة ص               يغ ة عق د المفت اح  عىل التكنول
ا
وجي ا األكيا تق دم ا

ي ك اف يؤهل ه لالس               تف ادة من مجموع  
ي وتقتز ي )المرخص ل ه( رأس م ال تكنولو  

 إذا توافر ل دى المتلف 
ّ
التقلي دي، إال

، من خالل اكتس            ي إقامة المجمع الص           ناغي
ي تس           تخدم فز

  المعارف الفنية الت 
ّ
ابها والس           يطرة عليها، ومرد ذل  أن

ة فنية وقدرة تكنولوجية   ز أطراف يتمتع كل منهم بخي  م العقد بي   عندما يي 
ّ
التكنولوجيا ال يتم اكتس         ابها بالفعل إال

ي ص        ورته التقليدية إلش        باع أو 
ي اليد فز

ي عدم مالئمة عقد تس        ليم المفتاح فز
متقاربة ، إن لم تكن متااف ة ، مّما يعتز

  0نولوجيا إىل الدول الناميةنقل التك

وقد ألبتت التجارب الس    ابقة للدول النامية عدم تض    من هذه الص    ورة من عقد تس    ليم المفتاح إىلي أي نقل    

وع ات كوارث    ، فق د نتج عن ه ذه المرس               ر
ا
وع ات ه ذه ال دول ، ب ل عىلي العكس تم ام ا

فعىلي للتكنولوجي ا إىل مرس               ر

ي تعمل ببطء أو متوقفة  حقيقية ، فقد أحالت بلدان العالم الثالث 
النا ي إىل جزيرة واس               عة ملي ة بالمص               انع الت 

 
ا
 . (64) فعليا

ز ابتكر لتجاوز     ي ص          ورته الثابتة )الش          امل الثقيل(  فهو لي 
أّما الحديث عن جدوى عقد تس          ليم المفتاح فز

وجية للدول النامية،  مساوئ وعيوب الصيغة التقليدية، وتطويعها لتتالءم مع األوضاع الفنية واالقتصادية التكنول

ي ت  دري  ب العم  ال  ة المحلي  ة فني  ا ، 
ام  ات المرخص ، هم  ا المس                 اع  دة فز ز ز ج  دي  دين عىل الي  امي  ز

وذل    ب  إض                 اف  ة الي 

ي تشغيل وإدارة المجّمع الصناغي 
 . (65)والمساعدة الفنية فز

ها تظل ه   
ّ
 اإلض افات الجديدة لم تغي  من طبيعة العقد، ألن

ّ
 جانب من الفقة يرى أن

ّ
 إن
ّ
امش ية بالمقارنة  إال

 المقابل المادي 
ّ
 النفص       الها عن محله األس       اس وهو إقامة مجّمع ص       ناغي ، كما إن

ا
ي نص       وص العقد ، ونظرا

مع باف 

ي إطار المقابل 
ي التش              غيل ، ال يتم إدراجه فز

ي التدريب والمس              اعدة الفنية فز
امات الجديدة ، المتمثلة فز ز لهذه االلي 

 م
ّ
 عن أن

 
ي العقد ، فض         

ي أداء  اإلجماىلي فز
س        ؤولية المرخص تقت          عىل ما يقع من عماله من تقص        ي  أو إهمال فز

ة   ي نه  اي  ة في 
مه  امهم المنوط  ة بهم ألن  اء عملي  ة ت  دري  ب العم  ال  ة المحلي  ة، دون ض               م  ان تحقيق أي  ه نت  ائج معين  ة فز

 . (66) التدريب

 ض               عف    
ّ
 البعض اآلخر يرى أن ال دول الن امي ة ليس له ا الخي ار ، إذ أن

ّ
 أن
ّ
الق اع دة التكنولوجي ة ال تمكنه ا  إال

 إبرام تل   العقود يع د مرحل ة انتق الي ة  
ّ
من إبرام العقود المنفص               ل ة لتجميع الوح دة الص               ن اعي ة ، وعىل اعتب ار  أن

للحص            ول عىلي التكنولوجيا ،حت  تتمكن الكوادر  الفنية المحلية من التش            ال واكتس            اب المعرفة الفنية المافية 

 . المتقدمة (67) جياالستنباط وإدارة التكنولو 

 

 

 

 
ي أبو الخي  ،مرجع سابق ، ص:   -64

   0110راجع د. السيد مصطفز
   820،    81راجع صالح بن بكر ، مرجع سابق ، ص:   -65
، رسالة دكتوراه،  راجع د.    -66 ي تكريس التبعية التكنولوجية عىلي المستوي الدوىلي

ي عقود نقل التكنولوجيا ودورها فز
وط المقيدة فز إبراهيم قادم، الرسر

ز شمس،     1110، ص:  م2002المطبوعات الجامعية، كلية الحقوق، جامعة عي 
   1320راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -67
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ً
يعية و التطبيقية إلشكاالت عقد تسليم المفتاح : ثانيا  الحلول التشر

ي فيها 
ي وجهت لعقود )تس         ليم المفتاح باليد( ،ظهرت ص         يغة جديدة من العقود روئ 

اس         تجابة إىل االنتقادات الت 

ي تم تص        ورها لمعالجة أوجه قص        ور س        ابقتها ، بحيث  
ها تحقق الحلول الت 

ّ
 للتكنولوجياأن

 
 نق 

ا
،  ( 68) تتض        من فعليا

 . (69) فاان الطرح الجزائري هو السابق الختيار نموذج العقد الجديد )عقد اإلنتاج باليد( 

 المطلب األول:  

ي اليد كبديل -1
 
يعي لعقد تسليم المفتاح : عقد تسليم اإلنتاج ف  تشر

م فيه   ز ه )العقد الذي يلي 
ّ
ي اليد بأن

ي بإقامة وحدة ص         ناعية بنظام تس         ليم مفتاح  يعّرف عقد المنتج فز الطرف األجنت 

ط أن تصبح العمالة المحلية عىل درجة من الدراية الفنية    خالل مدة متفق عليها ، برسر
ا
 وصناعيا

ا
باليد،وإدارتها فنيا

ي المرجو م 
 به  ا إىلي تحقيق اإلنت  اج النه  ائ 

 
ي تمكنه  ا من اس               تيع  اب وتش               غي  ل التكنولوجي  ا المركب  ة، توص               ي 

ن  الت 

 
ا
 ونوعا

ا
ادها والمتفق عليه كما  . (70)استي 

امات  ز ي اليد بهذه الصورة قد يشابه عقد تسليم المفتاح الثقيل ، حيث تتسع فيه الي 
 عقد تسليم اإلنتاج فز

ّ
ويبدو أن

ك  ة مق  دم  ة التكنولوجي  ا، مع ازدي  اد م  ا يطل  ب منه  ا من ض               م  ان  ات مع اس               تمرار تح  دي  د مق  اب  ل التكنولوجي ا   الرس               ر

 
ا
 . (71)جزافيا

مة ما   العقود المي 
ّ
ي مؤداها أن

ي اليد، تعي  ب         احة عن الفكرة الت 
 عقود تس        ليم اإلنتاج فز

ّ
 ترى الدراس        ة أن

ا
وعموما

ي 
ي القطاع الفتز

ي اتجاه البلدان المتأخرة فز
اتيجية نقل التكنولوجية فز أي  –الص      ناغي  –هي إال وس      ائل لتحقيق إس      ي 

  
ا
ي اإلنت  اج،مع  البل  دان الن  امي  ة ، إذن فه  ذا العق  د هو نموذج  ا

 العق  د ال  ذي يتمث  ل ه  دف  ه األس                 ا ي فز
ز  بي 
ا
وس               طي  ا

ي اكتس اب التكنولوجيا وتقديم خدمة ما 
ز الذي يتمثل هدفه الرئيس فز ورية عىل التكنولوجيا، وبي  االنعااس ات ال  ز

 بعد البيع. 

ة، باإلضافة  فهي إذن عقود تهدف لتحقيق إنجاز صناغي عي  نقل التكنولوجيا، عن طريق توريد المعدات الصناعي

 إىلي نقل المعارف الفنية والتكنولوجية. 

ي تعد  (72)وهذه األهداف
امات المرخص بالمس       اعدة والتدريب، والت  ز امات، من بينها الي  ز ي إطار جملة من االلي 

ي فز
تأئ 

ام  ات المرخص ز  الي 
ّ
ي أن
 وج  ه الخالف يظهر فز

ّ
ي الي  د عن عقود المفت  اح ب  الي  د، حي  ث أن

ز عقود اإلنت  اج فز ّ  أهم م  ا يمي 

ي عقود  
 لما عليه الوض            ع فز

ا
ي مض            مون العقد )محله(، خالفا

ي فز
ي اليد يأئ 

ي عقود اإلنتاج فز
بالمس            اعدة والتدريب فز

 . المفتاح باليد 

 

 
   1340راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ،مرجع سابق، ص:   -68
ي الجزا   -69

ول المنعقد فز ي منظمة البلدان المصدرة للبي 
ئر وذل  من  خالل المذكرة الجزائرية المقدمة إىلي مؤتمر ملو  وريساء الدول األعضاء فز

ي م
ي التصنيع ، راجع د. أنس السيد عطية سليمان ، مرجع  1975ارس  فز

،  ويبدو أن ذل  الطرح قد اعتنق )المفهوم التقليدي( للتنمية بحيث تعتز
    4480وص:   445سابق ، ص: 

 د. وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص:   137راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -70
ا
   3720  - 371، وراجع أيضا

   1360راجع د. صالح الدين عبد الرحمن، مرجع سابق ، ص:  -71
ي د. وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص:    -72

 هدف عقد المفتاح باليد الثقيل هو التعهد بالتدريب والمساعدة،    372راجع حول هذا المعتز
ّ
، إن
 هدف العق

ّ
اليد ف ن ي 

ي عقد المنتج فز
،  ووضع المصنع قيد التشغيل  بينما فز ي

الثائز ز ومنفصل عن  اماته  ر  لخر  فاألول متمي  ز
الي  ،وهدف  د  ر 

ام ز  لنوع االلي 
ا
ي متغي  تبعا

   0والثائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي االيد:  الت    -2
 
ي عقود الم تج ف

 
 امات المورد ف

، وال يع  د      ي
ام  ات لتحقيق اله  دف النه  ائ  ز ي الي  د، وتتض                 افر ه  ذه االلي 

ي عقود المنتج فز
ام  ات المورد فز ز تتس               ع الي 

 إذا حقق كل أداء الغاية المرجوة منه
ّ
 إال
ا
 . (73)موضوع العقد منجزا

  : امات فيما يىلي
ز  وسنتناول أهم هذه االلي 

ام بتسليم المنشاة الصناعية معدة للتشغيل إىلي 
ز  المرخص له وإكسابه القدرة الذاتية عىلي تشغيلها وإدارتها: * االلي 

، يتم التس               ليم المؤق ت للمجّمع، حي ث تنق ل مع ه الملكي ة والمخ اطر، م ا ع دا   ز فمع إنه اء ت دري ب العم ال المحليي 

ة اإلدارة األولية وهي عادة سنة ، يسغ
 فيها مخاطر ما يسىم بعملية )اإلدارة األولية(، ومع القبول المؤقت تبدأ في 

ة أقص      اها   س      تمتد تل  المدة لفي 
ّ
 24المرخص إللبات قدرة مس      تخد ي المرخص له عىل اس      تغالل المنش      أة  وإال

 . ي
 يتم بعدها لتسليم النهائ 

ا
 شهرا

ي تثب   ت ق   درة العم   ال مع األجهزة عىل تحقيق مع   دل  
ي بع   د ذل     مرحل   ة إجراء االختب   ارات والتج   ارب  الت 

لم ت   أئ 

 . (74) ا يسىم )بالنتائج القياسية( من حيث المم أو النوعاإلنتاج المتفق عليه أو م

ام التدريب  ز  * الي 

ام المنس        ر  أو المرخص  ز  الي 
ّ
ام بتحقيق نتيجة وليس يبذل عناية، ألن ز ي اليد،هو الي 

ي عقود اإلنتاج فز
ام التدريب فز ز الي 

ي اكتس               اب المعرف 
 بتحقيق النتيج ة من الت دري ب المرجّوة، والمتمثل ة فز

ّ
ة الفني ة الالزم ة لحلولهم مح ل  ال ينتهي إال

 . (75) العمال األجانب

ام المساعدة الفنية :  ز  * الي 

امه المس       تمر بتقديم المس       اعدة   ز  عن الي 
 
م المورد بتقديم المس       اعدة الفنية الس       تمرار إدارته وتش       غيله ،فض         ز يلي 

ي تش     غيل اإلدارات، والقطاعات األس     اس     ية واآلالت والمعدات التكنولوجية الم
تقدمة منه  حت  يكتس     ب  الفنية فز

ي للحصول عىل اإلنتاج المرغوب فيه
ة الالزمة للقيام بذل  عىلي نحو كافز الطاقم المحىلي الخي 

 (76) . 

ي اليد: -3 
 
 . تقييم عقد الم تج ف

 /المزايا: 1

 * تنمية العناض االقتصادية للدولة ونقل السيطرة الصناعية للطرق المرخص له عىل           نحو ضي    ح وواضح 

ي تتضمنها هذه العقود ، حيث تتضمن تسليم المنسر  للوحدة  (77)
ت عن تل  األهمية تل  الديباجة الت  . ولقد عي 

المتص       لة باإلنتاج  والس       يطرة عليها بص       ورة تكفل    الص       ناعية محل التعاقد مع القدرة عىلي اس       تيعاب التكنولوجيا 

 . (78)تنمية إنتاجها ومواجهة التطور المتالحق للتكنولوجيا ، واالحتياجات المتنامية للدول

 
ة بوجمعة ، سعدي ،مرجع سابق ،ص:    462  -  446راجع  د. أنس السيد عطية سليمان ، مرجع سابق ، ص:    -73  د. نصي 

ا
، ود 79،وراجع أيضا

 . 372وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص: 
   3730  - 372اجع د. وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص:  ر  -74
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ، ص:   -75

   1160 -  115راجع د. السيد مصطفز
  1370 - 136راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:  -76
   4580راجع د. أنس السيد سليمان ، مرجع سابق ، ص:  -77
   1350-  134راجع د. صالح الدين عبد الرحمن، مرجع سابق ، ص:   -78
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه ال يتم     
ّ
وط العقدية المتعلقة بمدة التنفيذ ، فعىل الرغم من وجود جداول زمنية متفق عليها ، ّ أن * مرونة الرس        ر

، تس  ليم المراحل المخت ز ز الطرفي  لفة بص  ورة تلقائية بمجرد إنجازها، إذ يس  بق ذل  مفاوض  ات ودراس  ات تجري بي 

وع  . (79)بالنسبة لمل مرحلة من مراحل المرسر

 * التدريب:       

ز عىل درجة من الكفاءة المهنية ،  ي هذا العقد، فالما اختار المرخص له مرش  حي 
 فز
ا
ام األكيا تفردا ز يعد التدريب االلي 

ام بتحقيق نتيج ة،  وتمكن من إدر  ز ام المرخص ب الت دري ب من االلي  ز ن الي  ي العم ل فيم ا بع د ، كلم ا اقي 
اجهم ب انتظ ام فز

ي حالة 
والمرخص ُيس    أل عن تل  النتيجة  حت  مع تقص    ي  المرخص له فيما س    بق ، فال يجوز للمش    يد إن يتذرع فز

ز ، إ ي المرش      حي 
 األمر يتعلق بمدى ص      حة وفاعلية  فش      ل التدريب ،بعدم توافر األعداد والكفاءات المطلوبة فز

ّ
ذ أن

ز ، فمردود عليه   ز المحليي  ي س  بق وأن أجراها بنفس  ه ، أّما احتجاجه فيما يتعلق بانتظام المس  تخدمي 
الدراس  ات الت 

 . (80) بماله من سلطة تأديبه عليهم )بالتعاون مع العميل( 

 * الحضور المستمر للمرخص:      

ي معرض  
 حض   ور المرخص المس   تمر فز

ّ
امه بتقديم المس   اعدة الفنية قد يعظم من اس   تفادة العميل المرخص إن ز الي 

اف المرخص وتوفي  خ دم ات أخرى، مث ل ت أس               يس نظ ام ض               بط  ز اإلنت اج ب إرسر ل ه، حي ث يوفر ل ه فرص تحس               ي 

 . (81)الجودة، أو تأسيس قسم لصيانة المعدات

 /السلبيات2

 *ارتفاع تالفة العقد: 

 ارتفاع تالفة عقود تس               ليم اإلنت
ّ
ي اليد، كانت أو ما زالت مثار انتقاد عىل هذه العقود،إن

 ارتفاع   اج فز
ّ
نس               بة إىل أن

ة زمنية طويلة تص             ل إىلي خمس س             نوات عىل األقل  مّما 
 تنفيذ العقد يمتد لفي 

ّ
تالفتها بش             ال كبي  يرجع إىل أن

ي تد
 عن تالفة وجود العمالة األجنبية الت 

 
وع ، هذا فض          ز ، كما يؤدي إىلي زيادة تااليف المرس        ر رب العمال المحليي 

ي هذا العقد ، مّما 
ي المقابل المادي فز

ه يرفع هام  ربحه ، ويزيد فز
ّ
 الرتفاع نس         بة المخاطرة ، ف ن

ا
 المرخص نظرا

ّ
إن

ي اليد( 
ي اليد يساوي تالفة إنشاء لاللة مصانع بنظام )تسليم المفتاح فز

 . (82) يجعل عقد تسليم المنتج فز

 *رسعة تنفيذ العقد: 

المنس ر  تحت ض غط من مس تورد التكنولوجيا، وخش ية أن توقع عليه جزاءات التأخي  الباهظة ، إىل إنجاز   قد يلجأ 

ي تؤلر عىل الوحدة الصناعية كلها
 . (83)العمل برسعة غي  مالئمة ، مّما قد يؤدي إىل وقوع األخطاء الفنية الت 

 *زيادة مشالة التبعية التكنولوجية: 

 
   1400راجع المرجع السابق ،   -79
ي المصنع ، وتدريبه من -80

ي سيجدها فز
ي تعاي  العامل مع الة إنتاج مماللة لتل  الت 

ي موقع إنشاء المجمع ، مما يعتز
قبل    وعادة ما يتم التدريب فز

، وراجع د.   475  -474و ص:    469  -  466ذات الفريق الذي سيتوىلي تشغيل وإدارة ذل  المصنع ،راجع د. أنس سليمان ، مرجع سابق ، ص:  
   3760زيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص: وفاء م

   3770راجع د. وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق، ص:   -81
ي أبو الخي  ، مرجع سابق ،ص:   -82

 د. صالح الدين عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص:    116راجع د. السيد مصطفز
ا
   1420  - 141وراجع أيضا

   4201راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص:   -83
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 عىل الدول عىل الرغم من مزايا 
ا
ا  كبي 

ا
ي طياته خطرا

 ذل  يحمل فز
ّ
 إن
ّ
الحض              ور المس              تمر للمنس              ر  والمرخص، إال

ات الفنية األجنبية طوال   المس توردة للتكنولوجيا ، وينبع ذل  الخطر من التواجد الدائم،والحاجة المس تمرة للخي 

وع المنقول إليه التكنولوجيا األمر الذي يزيد من تفاقم مشالة ال  تبعية التكنولوجية. حياة المرسر

ي تحوز التكنولوجي ا، ال تع ي أهمي ة ك افي ة لتحم ل العمي ل المرخص ل ه 
ك ات األجنبي ة الت   الرس               ر

ّ
 عن أن

 
ه ذا فض                

 مس        ولية إدارة العملية اإلنتاجية ، حيث يتعمد المنس       ر  أو المش       يد إبعاد العميل المرخص له ألناء تنفيذ  
ا
تدريجيا

وع  حت  ين امات المراحل المختلفة للمرس      ر ز  الي 
ّ
فرد بالس      يطرة عىل جميع مراحل التنفيذ مّما يجعل البعض يرى أن

ي اليد
ي عقد المفتاح فز

اماته فز ز  . (84) العميل المرخص له،تكون أقل أهمية مقارنة بالي 

 كل هذه االنتقادات تؤلر عىل جدوى مالئمة هذه الص    يغة العقدية الجديدة إلش    باع حاجات الدول 
ّ
وبالنتيجة ف ن

ي اليد النامية 
ي عقد المنتج فز

 الش         فز
ّ
. كما إن ي  التكنولو  

ز ي تحقيق النقل الفعىلي للتكنولوجيا، واكتس       اب التمكي 
فز

  
ا
ي يحققها مقدم التكنولوجيا من دخوله طرفا

ة الت  ز يتأكد من التسايل الذي ألاره بعض الفقه األمريكي ، عّما هي المي 

ي 
ه س             يؤدي إىلي وجود منافس له فز

ّ
 أن
ا
ي عقد يعلم مس             بقا

ي ذات الس             وق الذي يعمل فيه   فز
، فز ي
إنتاج المنتج النهائ 

 . (85) مرخص التكنولوجيا نفسه 

ي وجهت  
 إننا نرى رغم كل االنتقادات الت 

ّ
وط المقيدة، إال ورغم تعليل ذل  بقدرة المرخص عىل حماية نفسه بالرسر

خيص بنقل   ه يس     اهم ويس     اعد عىل الي 
ّ
ي اليد، أن

 تطبيقه قد ألار العديد  لعقد تس     ليم اإلنتاج فز
ّ
التكنولوجيا  رغم إن

ي تحقيق أه   دافه   ا وإش               ب   اع ح   اج   اته   ا المتعلق   ة ب   التنمي   ة  
ي لج   أت إلي   ه، ولم تنجح فز

ي ال   دول الت 
من المش                 اك   ل فز

 .  (86)التكنولوجية

 

 

 : الخاتمة 

 عقود تس       ليم المفتاح رغم س       لبياتها، فهي تنطوي عىل 
ّ
 عىلي ما تقدم ترى الدراس       ة أن

ا
حزمة من  تأس       يس       ا

ي يختلف مع األوض          اع الفنية والتكنولوجية االقتص          ادية   ي نس          ت  اخيص التكنولوجية، تهدف إىلي نقل تكنولو  
الي 

بريوس األموال، حي ث يمكنه ا االس               تف ادة من ه ذه   (87) لل دول الن امي ة ،وخ اص                ة ال دول الن امي ة المتق دم ة الغني ة

ي إنش     اء الوحدة    الص     يغة العقدية بحش     د طاقاتها المالية ولرواتها القومية
ي تس     تخدم فز

لنقل مجموع المعارف، الت 

 اس      تفادة الدول 
ّ
 إننا نرى أن

ّ
الص      ناعية اإلنتاجية أو )المجّمع الص      ناغي ( من خالل اكتس      ابها والس      يطرة عليها...إال

 
  1420راجع المرجع سابق ،، ص:   -84
ي بيعه التكنولوجيا  -85

ي صورة بيع أدوات وأساليب اإلنتاج ذاته   – إن االقتصاد العالىمي المعاض يجعل المصلحة للبائع فز
  – سواء  تحقق له ذل  فز
ي صورة ما تنتجه من منتجات ويتسع السوق الدوىلي المتصاص واستهال  المنت

جات الجديدة، دون ظهور مخاطر منافسة  أو بيع التكنولوجيا فز
   1440حقيقية  ،راجع د. صالح الدين عبد الرحمن ، المرجع السابق ،ص:  

ي تنص عليها مثل هذه العقود  172  - 170راجع د. إبراهيم قادم ، مرجع سابق ، ص:  -86
وط التقييدية ،الت  ، تصدي الدول النامية لمحاربة الرسر

ي النقل الفعىلي للتكنولوجيا هو الكفيل الوحيد بتحقيق أهدا 
   0فها فز

 يومنا الراهن بنحو مخيف  إىلي ذل  النمط العقدي    -87
ي تتجه حت 

ي ، الت  فالسعودية لوحدها قد قدمت خمسة مشاري    ع   –كدول الخليج العرئ 
 بقيمة    2000تسليم مفتاح )ألرامكو( نفسها خالل عام  

ا
تون( األمريكية عقدا كة )هاليي  ي عام  مليون دوال  140ومنحت رسر

راجع د.    20010ر فز
 حينما تتعلق تل  العقود بالمجاالت والقطاعات   - )الحاشية(  368  -   367وفاء مزيد فلحوط ، مرجع سابق ، ص:  

ا
ه قد تزداد المشالة تعقيدا

ّ
 أن
ّ
إال

ي دول الخليج أو قطاع الماء والكهرباء، ومثالها العق
ي الدول متلقية التكنولوجيا كقطاع النفط فز

ي لعام  الحيوية فز ي دئ 
م فز إلنشاء واتجار    2002د المي 

ار بالبي ة ام المرخص بعدم اإلضز ز ورة االنتباه إىلي إدراج الي 
ز محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ويستلزم ذل  بال ز  المحلية.  واختبار وتدشي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الدول النامية للتص  دي لها، بإنجاز  ي أن تني 
جملة  النامية من هذا النوع من العقود تواجهها تحديات عديدة ينبغز

 التدابي  أهمها: 

 

 ال تائج: 

ي اإلنتاج مع االنعااس         ات  -1
 العقد الذي يتمثل هدفه األس         ا ي فز

ز  بي 
ا
 وس         طيا

ا
يمثل عقد تس         ليم المفتاح نموذجا

ي اكتساب التكنولوجيا وتقديم خدمة ما بعد البيع. 
ز الذي يتمثل هدفه الرئيس فز ورية عىل التكنولوجيا، وبي   ال ز

ي طياته  طبيعة عقد تس       ليم   -2
 ذل  يحمل فز

ّ
 إن
ّ
المفتاح تتطلب مزايا الحض       ور المس       تمر للمنس       ر  والمرخص، إال

ات   عىل الدول المستوردة للتكنولوجيا ، وينبع ذل  الخطر من التواجد الدائم،والحاجة المستمرة للخي 
ا
ا  كبي 

ا
خطرا

وع المنقول إلي   ه التكنولوجي   ا األمر ال   ذي يز  ي   د من تف   اقم مش               ال   ة التبعي   ة  الفني   ة األجنبي   ة طوال حي   اة المرس               ر

 التكنولوجية. 

ي )المرخص ل  ه( رأس م  ال    -3
 إذا توافر ل  دى المتلف 

ّ
 ع  دم فع  الي  ة ص               يغ  ة عق  د المفت  اح التقلي  دي، إال

ا
االث  اب  ت فقه  ا

، من   ي إقامة المجمع الص    ناغي
ي تس    تخدم فز

ي كاف يؤهله لالس    تفادة من مجموع المعارف الفنية الت 
ي وتقتز تكنولو  

 لسيطرة عليهاخالل اكتسابها وا

 

 التو يات

اخيص نقل التكنولوجية عي  هذه   . أ
يعات الوطنية بما يتفق ومص      الح الدول النامية، واحتياجاتها لي  س      ن الترس      ر

 الصيغة العقدية. 

ي تقوم   . ب
وض      ع الدول النامية للخطط والس      ياس      ات القومية والتنموية، بش      أن إقامة المجّمعات الص      ناعية،والت 

اتيجية  حت  ال تجد أنفس ها أمام مجّمعات ص ناعية عديدة ، عاطلة أو متعطلة  عىل مزيد من الدراس ات اإلس ي  

 عن العمل. 

، إنفاق بعض المبالا منه، لمالئمة األس          اليب  . ج ي يجب عىل الدول النامية عند حش          دها لرأس المال التكنولو  

 التكنولوجية المفروض تواجدها بالوحدة الصناعية لتتالءم مع البي ة المحلية. 

يج ب عىل ال دول الن امي ة )المرخص له ا ( قب ل التع اق د التعرف عىل عن اض الحزم ة التكنولوجي ة المرخص به ا،  . د

  0وأن تختار منها ما يناسب أوضاعها الفنية والمالية

ام    ات المرخص إزاء ك    ل عن                 من عن    اض الحزم    ة   . ه ز ي عىل المرخص ل    ه من ال    دول الن    امي    ة تح    دي    د الي 
ينبغز

وليتة الفنية والقانونية، وجزاءات اإلخالل بتل  المس              ؤولية وخاص              ة المس              ائل التكنولوجية، وبيان مس              ؤ 

 المتعلقة بالضمان. 

ام ب أن تعه د   . و ز ك ات األجنبي  ة )المرخص                ة(، االلي  يج  ب عىل ال دول الن  امي  ة )المرخص له  ا( أن تفرض عىلي الرس               ر

ز بإنجاز األعمال من الباطن  طالما توافر لدى ه ز المحليي  ة إىلي المقاولي   ؤالء اإلماانيات الالزمة. األخي 

ات  الوطنية ومااتب االس    تش    ارات الهندس    ية   . ز ز ز مااتب الدراس    ات، والتص    ميمات والتجهي  ورة التنس    يق بي  ضز

 األجنبية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب               
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور 
ُ
للوظائف   عام الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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وت،   م. 2008الحقوقية، بي 
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