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متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق 
 الممكية الفكرية

 أ.م..د. احمد رشاد محمد  عثمان
 The Introduction and the Research problemالمقدمـة ومشكمة البحث: 

منيا الرياضة تستيدف حقوق الممكية الفكرية تشجيع االبتكار واإلبداع في كل المجاالت و 
وتحمي أنواعًا مختمفة من الممكية الفكرية، مثل االختراعات )البراءات( والوسوم )العالمات 
التجارية( والتصاميم )حقوق التصميم الصناعي أو براءات التصميم( واألعمال اإلبداعية مثل 

عات الرياضية البرامج الرياضية وغيرىا من المخرجات اإلبداعية المتعمقة بالرياضة وبعض اإلذا
)حق المؤلف والحقوق المجاورة(، و تمكِّن أصحابيا من منع الغير عن نسخ أعماليم المشمولة 
بتمك الحقوق أو استخداميا قبل الحصول عمى إذنيم، وتعني زيادة االبتكار واإلبداع في مجال 

تعنا بالرياضة، الرياضة ضمان سمسمة منتظمة من األساليب الجديدة لالرتقاء باألداء الرياضي وتم
سيما ظيور معدات أفضل وزيادة الفرص التجارية وفرص العمل وتوفير تجربة رائعة  وال

 لممشجعين.
وتسيم حماية حقوق الممكية الفكرية في الدول النامية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر 

نسياب التجارة، وسوف يكون في صالح الدول الصناعية المتقدمة، حيث تزيد ال تجارة العالمية وا 
فييا بسبب قدرتيا في ظل اإلتفاقيات الدولية عمى تسويق منتجاتيا كما تشاء في أي دولة دون 
منافسة تذكر، والعكس فإن ضعف الخبرة لدي الدول النامية سيؤدي إلى عدم قدرتيا عمى 

ذلك تزيد المنافسة حتى لو إستطاعة مواكبة التكنولوجيا واإلبتكارات واإلبداعات المتقدمة، وب
 (7: 32( )65: 43الخسارة لمدول النامية ويزيد عجز الميزان التجاري لصالح الدول المتقدمة. )

أن حماية أصول الممكية الفكرية في المجال  (Carolina Pina) كارولينا بيناوتشير 
نون الرياضي تسيم في الحماية الفعالة لمرموز والشعارات واألحداث وأسماء المشاىير من خالل قا

العالمات التجارية، واإلجراءات واتخاذ التدابير المناسبة ضد تصرفات التعدي عمى أي منيا، كما 
تسيم في الحماية من القرصنة عمى االنترنت كحماية حقوق البث االعالمي، وحماية التصميمات 

لبيانات الفنية الخاصة باألندية والالعبين والمستمزمات الرياضية، وأيضا حماية التنقيب عن ا
 (22: :4الضخمة في الرياضة، وكذلك الحماية من التسويق غير المشروع. )

وقد تتأثر الدول إقتصاديًا بشكل سمبي بسبب عدم تطبيق حماية حقوق الممكية الفكرية، 
حيث إن ذلك يشجع تجارة السمع والخدمات المزورة والمقرصنة ، وبذلك تخسر ىذه الدول الكثير 

ىنا يري أصحاب ىذا الرأي حاجة الدول النامية لحماية حقوق الممكية ( ، ومن 21-22:  3)
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الفكرية بإعتبارىا أو خطوة نحو تحقيق عائد كبير ليذه الدول من خالل اإلندماج بالنظام العالمي 
ستقطاب اإلستثمارات األجنبية اليائمة ، كما أن تطبيق ىذه الحماية من شأنو إتاحة الفرصة  وا 

زدىارىا ، مما يشكل إلقامة صناعات تعت مد عمي رأس المال الفكري مثل صناعة البرمجيات وا 
-83: 33عائد إقتصادي كبير ويخمق فرص عمل كثيرة، ويحقق التوازن في الميزان التجاري , )

84) 
 World ”)الويبو( الفكرية الممكية لحماية العالمية لممنظمة وفقا الفكرية الممكية وتُعرف

Intellectual Property Organization WIPO” من االنساني الفكر ينتجو ما كل" بأنيا 
بداعات اختراعات  إلى تشير بكونيا أيضا تُعرف كما "اإلنساني العقل نتاج من وغيرىا فنية وا 

 الصناعية. والنماذج واالسماء والصور والرموز والفنية األدبية والمصنفات اإلبداعية الفكر أعمال
 غير لمنع السنوات محدد من لعدد وتساندىا الدولة تكفميا تيال الحقوق":عن عبارة وىي
 وكذلك أخرى، أو جية آخر شخص يمتمكيا جديدة لفكرة التجاري االستخدام من ليم المرخص

 المجاالت في ابتكار إلى يؤدي فكري أو، جيد نشاط أي عن الناشئة القانونية الحقوق كافة فيي
 ( 365: 34". ) والفنية واألدبية والعممية الصناعية

 الفنية كالعروض والعممية، والفنية األدبية باألعمال المتعمقة الحقوق ككما انيا: "تم"
 والتصميمات العممية واالكتشافات المجاالت جميع في واالختراعات واألعمال اإلذاعية والفونوجرام
 غير المنافسة من والحماية التجارية واألسماء الخدمات وعالمات والعالمات التجارية الصناعية

والفنية.  واألدبية والعممية الصناعية االتلمجا في الفكرية األنشطة تكفميا أخرى حقوق وأي العادلة
(47:35) 

 ابتكاراتيم مقابل المؤسسات، الدول( المنظمات، )األشخاص، تمنح التي الحقوق":وأيضا ىي
 وعادة محددة وفي أرض محددة ةلمد اختراعاتو استخدام في خاصة حقوقا لممبتكر وتؤمن الفكرية

 (2: 39) ."محددة زمنية لفترة الحماية وفرت التي الدولة أراضي في تكون ما
وأخيرًا: "كل ما لو عالقة بإبداعات العقل البشري كاإلختراعات واألعمال األدبية والفنية 

 (3:   44والشعارات والرموز واألسماء والرسوم المستخدمة في التجارة ". )
 االختراع، براءات وتشمل الفكرية، الممكية حقوق لحماية كثيرة قانونية وثائق وىناك
 الدولية المنظمات عضوية وتتطمب الصناعية، والتصميمات المؤلف، التجارية، وحقوق والعالمات

 االلتزام (WIPO) الفكرية لمممكية العالمية والمنظمة (WTO)العالمية  التجارة منظمة مثل
  .الفكرية الممكية حقوق حماية بمتطمبات

 الدولة، داخل الفكرية الممكية حقوق حماية إطار بتقييم الفكرية الممكية حقوق مؤشر ويعني
 من األساسية األشكال تغطي الفكرية الممكية بشأن تشريعات توجد عندما عالية درجة وتعطى
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 الصناعية، والتصميمات التجارية، والعالمات االختراع، براءات حماية الفكرية مثل الممكية حقوق
 مثل الدولية بالقواعد تمتزم التي لمدول متوسطة درجة وتعطى وحقوق المؤلف، الجغرافية، والبيانات

 تعطي أن ويمكن الفكرية، لمممكية العالمية والمنظمة العالمية، التجارة منظمة تتطمبيا التي تمك
 معاقبة خالل من وذلك والموائح القوانين بإنفاذ التزام واضح ىناك كان إذا التقييم من عالية درجة

نشاء الفكرية، الممكية مخالفات  لمرقابة، الدولية القوائم من والشطب لمممكية الفكرية، مكاتب وا 
 .الفكرية الممكية بحماية لتوعية الجميور المعموماتية الحمالت واستخدام المحاكم، أحكام وتنفيذ

(4 :59) 
 ثراء يحدد المقياس الذي -منيا االختراع براءات خاصةوب -الفكرية الممكية حقوق وغدت

 عدمو، من الدول
 أما الخام، كالمعادن والمواد طبيعية، ثروات من تممك ما بمقدار يقاس الدول غنى كان فقد 
 الفكرية ، حيث تعد الثمرة الممكية حقوق من تممك ما بمقدار يقاس الدول غنى أصبح فقد اليوم،
 اإلدراك ازدياد مع بحمايتيا االىتمام ولقد ازداد البشري، والعقل اإلنسانية القريحة تنتجيا التي

 يتم سمعة إلى واالبتكار إلى ابتكار المعمومة تحويل خالل من والتقدم التنمية صنع في ألىميتيا
 ممكية المعمومة ثم أصبحت ومن، االقتصادية أىميتيا معو تزداد الذي األمر وتطويرىا، إنتاجيا
 االىتمام ما يستوجب، ملصاحبيا توفيرىا يجب قانونية لحماية حاجة في والحق حق والممكية
  .القرصنة أو السرقة ضد والحماية

 السنوات خالل العالمي االقتصاد يواجييا زال وما واجييا التي االضطراب حالة ورغم
 لمممكية عالميةال المنظمة إحصائيات وفق الفكرية لمممكية المؤشرات العالمية أن إال األخيرة،
 ارتفعت والتي المسجمة االختراع عدد براءات في القوي النمو إلى تشير 3122 عام في الفكرية
 التجارية تسجيل العالمات إيداعات سبة زادت حين في ،3121 عام عن المائة في 8.9 بنسبة
 الممكية حماية يمعبو الذي الميم الدور استمرار يعني بما العام، ذات في المائة في 24.4 بنسبة

 .العالمي االقتصادي النمو دعم الفكرية في
 الدولية المتطمبات مع لمتوافق القطري المستوى عمى العربية الدول بذلتيا التي الجيود ورغم

 تتعمق تحديات يواجو يزال ال الدول ىذه من كثير فإن الممكية الفكرية، لحماية إلييا المشار
 من ومصر وتونس وعمان األردن الدولية، وتعتبر المتطمبات مع التشريعات ىذه توافق بمستوى

 اتفاق في عمييا الحماية المنصوص متطمبات مع نسبيا تشريعاتيا تنسجم التي الدول أكثر
 ) 76: :3التريبس. )

 سكان إن حين في أرباع المعمورة، ثالثة فإنيم يشكمون النامية الدول سكان وبالنظر الي
 يشكل الدخل العالمي من المتقدمة الدول نصيب وأن الباقي، لربعا يشكمون المتقدمة الدول
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 كما إن الباقية، النسبة يشكل العالمي الدخل من المتخمفة الدول نصيب إن حين في %،91
 الثاني النصف خالل مرة أربعين تضاعف قد الفكرية، الممكية حقوق بسبب الصناعي، اإلنتاج
 ( 57: 26العالمي. ) الدخل من %1: نسبتو ما يمثل وغدا القرن، من ىذا

 لما نظرا تمع،لمجا أفراد لدى الخالقة الممكات إطالق إلى الفكرية الممكية حقوق أدت ولقد
 مطمئنا الشخص يجعل مما الفكري، إنتاجو ثمرة عمى لصاحبيا )استئثار( اختصاص تحققو من

 البحث حركة طتنشي إلى يؤدي فذلك قانونا، مصان العقمي جيده في ثمرة حقو أن عمى
 رأس تشجيع طريق عن والرخاء والتطور التقدم عجمة مما يدفع األمة، أبناء لدى واالستقصاء

 من المزيد إلى يؤدي وىذا والزراعية، الصناعية والتجارية المشروعات في االستثمار عمى المال
 األدمغة ىجرة من والحد التقنية نقل وتطوير إلى يؤدي كما والتقدم، والتحسين والتطوير اإلنتاج
  .الخارج إلى العربية

 االبتكار واإلبداع، عمى القدرة خمق إلى اإلنسان لدى والخبرة والمعرفة العمم انتشار وأدى
 العالم أمام وضع الذي األمر والموسيقى، والفن األدب روائع ابتدع كما واألجيزة، اآلالت فابتكر
من  ىائال كما القرن، ىذا من الثاني النصف لخال اإلنسان، تممك أن نتيجتيا كان حقيقية، ثورة

 اإلنتاج في واستثمارىا استغالليا تم والتي واألفكار واإلبداعات واالبتكارات والمعارف العموم
 (61: 26سواء. ) حد عمى والزراعي والتجاري الصناعي
ات عممي عن الناجمة الخسائر من لمحد ضروري أمر الفكرية الممكية حقوق حماية فإن لذا
 (76: 36) .االختراع وبراءات الفنية األعمال وسرقة والقرصنة التقميد

 ويشجع يعزز مما العبقرية يشعل الذي الوقود تعد الفكرية، الممكية حقوق حماية إن كما
 من الحماية ىذه تقوية يجب ولذا المتقدمة، التكنولوجيا مجاالت في واإلبداع االبتكار القدرة عمى

 29. )جديدة إنتاج وأساليب منتجات لتطوير كافية موارد استثمار مىع حث المشاريع أجل
:4:5) 

 عمى التكنولوجيا تعتمد كميا المنافسة، وىذه عممية أدوات أىم أحد الفكرية الممكية وحماية
 نطاق اإلنتاجية وعمى العمميات في كمدخالت الذىنية المنتجات دخول تزايد مع خاصة واالبتكار،

 مزايا تنافسية من لدييا ما عمى لمحفاظ االختراع براءات عمى الحصول كاتالشر  تحاول كبير،
يزداد  حيث المدخالت ونوعية الصناعات وحجم اإلنتاج ىياكل عمى عميقة تأثيرات أحدث مما

 التركيز من أكثر والتكنولوجيا والعمم واإلدارة والتنظيم والميارات المعرفي المحتوى عمى التركيز
 وتحمي تخمق لكي التجارية عالماتيا لتسجيل الشركات تسعى كما المال، ورأس عمى العمل

 أن الشركات يمكن المؤلف حق عن فضال ىذا الشركة، أصول أحد تعد التجارية التي سمعتيا
-65: 24الكمبيوتر. ) برامج إلى الممغنطة األقراص من تتراوح المنتجات التي ترخص أو تبيع
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66) 
 "مؤسسيةأنيا "حماية  TRIPSإطار  في الفكرية الممكية حقوق حماية خصائص أىم ومن

السياسات  متابعة في ميمتو تخمص لمتجارة العالمية المنظمة يتبع خاص مجمس يوجد حيث
 أو توافقيا ومدى تنفيذىا متابعة وكذلك المختمفة الدول في الفكرية الممكية بحماية المتعمقة
 االتفاقات ظل في موجودا يكن لم المؤسسي لشكلا العالمي، وىذا االتفاق مع قواعد اختالفيا
 ليذا تقارير تقدم بأن ممزمة تكون األعضاء الدول فإن ثم ومن  WIPO تشرف عمييا التي الدولية
 النصح بتقديم المجمس ويقوم ،لدييا الفكرية الحماية وقوانين في سياسات التطور حول المجمس

 (7: 7والمشورة . )
ذا إعتمدت الدول الجاذ فقد يكون  الفكرية الممكية لحماية القوية عمى األنظمة بة لإلستثماروا 

 وأمريكا آسيا دول من الكثير استقطبت حيث المباشر األجنبي كافي لجذب االستثمار ذلك غير
 .كاليند لمحماية ضعيفة أنظمة عمى تحتوي دول وىي األكبر من االستثمارات، النسبة الالتينية

 بينيا من تذكر لم المباشر األجنبي االستثمار تدفق تتناول حوافز يالت التقارير بعض إن حتى
 3113 لعام العالمية التنمية أموال عن العالمي كتقرير البنك الفكرية، الممكية حقوق قوانين مطمقا
 التكنولوجيا نقل حدث إذا وحتى لمسنة نفسيا، اليند في االستثمار جو تحسين عن وتقريره

 (52: 28) .متطمباتيا تكييفيا مع عمى قادرة الدولة تكون لن وعندىا المتطورة،
 الممكية لحقوق الحماية الضعيفة ذات الدول في لالستثمار تميل ال الدولية أى إن الشركات

 القرار حالة اتخاذ وفي القوية، الحماية ذات الدول في لالستثمار تميل العكس عمى بل الفكرية،
 موعةالمج في باالستثمار

 -Hollyلألجانب  ممكية كاممة الممموك المشروع شكل المشروعات تأخذ الدول نم األولى 
foreign owned المشتركة  المشروعات وليستjoint-Ventures المحمية، المشروعات مع 

 من الثانوية المراحل وأيضا إلييا، والنمطية القديمة التكنولوجيا نقل إلى ميميا إلى باإلضافة ىذا
 (221: 24اإلنتاج. )

استثمار  أو شركات استثمار أو فرديا يكون أن يمكن باعتباره لالستثمار، أنواع عدة وىناك
 :يمي فيما االستثمار أنواع مختمف تحديد يمكن حيث (،الحكومة حكومي( تمولو

 .المادي أو الحقيقي االستثمار -
 .المالي االستثمار -
 .االجتماعي واالستثمار البشرية الموارد استثمار -
 (49: :2 .(والتطوير البحث في واالستثمار التجاري، راالستثما -
إستراتيجية  إلى ذلك ويرجع االقتصادي، النشاط تحريك في وأىمية كبير، دور لالستثمارو
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 (Bussery) بوسري حدد وقد الطويل، المدى عمى اقتصادية أبعاد ليا التي االستثمار
 ىو فاالستثمار الطويل، المدى عمى يكون لالستثمار دور أىم أن عمى (Charois)وشارتوا
 الثانية النقطة أما دائمة، شبو منفعة ولو المستقبل في بعد ذو فيو لمنمو الوحيد والرئيسي المحرك
 الجامدة والقدرات والطاقات اليامة المصادر استغالل في أىميتو االستثمار فيي تخص والتي

 (75: 41لمنشاط. )
إقتصاديات الدول المتقدمة والنامية عمى حٍد  ومن خالل مساىمات اإلستثمار فى تدعيم
 سواء، فإنو من الممكن أن يسيم اإلستثمار فى:

 .الوطنية الثروة وزيادة الوطني الدخل زيادة (2
 التكنولوجي. التطور إحداث (3
 .العاممة األيدي عدد أكبر من استخدام خالل من البطالة مكافحة (4
 لممجتمع. التحتية البنية دعم (5
 المحمي. المستوى عمى سابقا متوفرة تكن لم وخدمات سمع توفير (6
 لممجتمع. االقتصادي األمن (7
 من ضرائب المشروع عمى يترتب ما سداد خالل من وذلك لمدولة المالية الموارد دعم (8

 .لمحكومة
 .المشروعات إنشاء إلى التوجو خالل من لمدولة االقتصادية السياسة تنفيذ (9
 (22-21: 25المدخرين. ) أموال توظيف (:

ىى  المباشر لالستثمار جذبا األكثر الدول إن C. Michalet, 9999)) ميشاليت ويرى
 تسعى التي الدول بقية أما األجنبي االستثمار لجذب والتكميمية األساسية الشروط التى توفر الدول
 بالمجموعة لحاقيا المحتمل الدول مجموعة ضمن ندرجيا أن فيمكن الشروط توفير ىذه إلى

 (44: 42) األولى.
 والشروط األساسية الشروط األجنبي االستثمار لجذب وىناك نوعان من الشروط المكممة

 :النحو التالي عمى
لالستثمار  السابقة الظروف الشروط ىذه تمثل :االستثمار لجذب األساسية الشروط -2

 توفرىا عدم حال في يمكن ال والتي األجنبي االستثمار جذب أجل من توفرىا والواجب
 أجانب. أم كانوا وطنيين م المستثمرينقدو  انتظار

ميزان  توازن (الميزانية عجز في )التحكم العامة الميزانية توازن :الكمي االقتصاد عناصر - أ
 .الصرف سعر استقرار التضخم، معدل في التحكم المدفوعات،

 الحوافز الخاصة( )األرباح األموال تحويل حرية :االستثمار لجذب االقتصادية العناصر - ب
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 اإلجراءات العمل، بتنظيم الخاصة االجتماعية القوانين لالستثمار، ئية والجمركيةالجبا
 .المرتبطة باالستثمار اإلدارية

 بالدول المحاق إمكانية من لمبمد تسمح والتي :األجنبي االستثمار لجذب المكممة الشروط -3
 :ىي عناصر أربعة في الشروط ىذه ويمكن تجميع األجنبي لالستثمار الجاذبة

 تطور أكثر ييم ما بقدر ذاتو حد في السوق حجم ييم ال :نموه ومعدل السوق حجم  -أ 
 المستقبل. في السوق ونمو

 عالية إنتاج تقنيات العالمية الشركات تستعمل :المؤىمة البشرية الموارد توفر  -ب 
 .مضافة ذات قيمة ومتطورة

 )البرية، صالتوالموا االنترنت...( )الياتف، االتصال لوسائل متطورة قاعدة توفر  -ج 
 الجوية(.

 المؤسسات من شبكة توفير إن :الناجحة المحمية المؤسسات من نسيج توفر -د 
 ىذه توفر إن حيث المستثمرين لجذب الميمة الشروط أحد تعتبر الصغيرة والمتوسطة

 بعمميات لمقيام العالمية الشركات أمام الفرصة المحمية يفتح المؤسسات من الشبكة
 كما سنويا المباشر األجنبي االستثمار حجم نصف حوالي تبمغ لتيا والتممك االندماج

 (26: 42) األجانب. المستثمرين من المزيد تجذب المؤسسات ىذه خصصة أن
 :ومحددات اإلستثمار األجنبي المباشر، منيا مقومات يتوفر بالدول الجاذبة أن يجبو
 مرتفعا المشروع لدى لمحققا الربح مستوى كان وكمما المشروع دخل العائد يمثل :العائد -2

 المشروع مقدرة أن وال شك الوقت نفس في رغبتو وزادت االستثمار عمى مقدرتو زادت
 (235: 27أمامو. ) المطروحة برامج االستثمار تمويل عمى

 طريق عن أو اإلقراض طريق عن إما الجديدة استثماراتو المشروع يمول :الفائدة سعر -3
 إقراض تكمفة يمثل الفائدة سعر فإن اإلقراض عمى ماداعت حالة وفي الموارد الذاتية

 (96: 22) .في االستثمار المستخدمة األموال
 من المتوقع العائد معدل لالستثمار العوامل المحددة أىم من :لالستثمار الجديدة الكفاية -4

 (216: 31) .االستثمار
 متشائمة، فالمستثمر أو متفائمة تكون قد التنبؤات وىذه لممستقبل، التنبؤ أى :التوقعات -5

سوف  االقتصاد رواج ويتوقع أسعارىا زيادة أو منتجاتو عمى الطمب زيادة يتوقع الذي
 (:23: 21) .صحيح والعكس بمشروعاتو يتوسع

 اإلنتاجية، حيث إن بعض كفاءة المشروع رفع في يسيم التقني التقدم :التكنولوجي التقدم -6
 نشأة ومع جديدة، سمع إنتاج ثمة ومن جديدة صناعات بظيور التقني تقترن التقدم أنماط
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 (236: 31)  .فييا االستثمار يتم عمييا الطمب
وىناك مجموعة من المعايير والسياسات العامة التي تحفز إنتقال اإلستثمار األجنبي 
ستمرار البقاء فييا، ومن بين الدراسات الميمة تمك التي قام بيا مؤتمر  المباشر إلي دولة معينة وا 

، حيث خمصت ىذه الدراسة إلي تعداد إحدي عشر 3114م المتحدة لمتجارة والتنمية سنة األم
معيارًا منيا: سياسة المنافسة والعمالة المغتربة وتراخيص اإلقامة وحماية الممكية الفكرية، وعمي 

ذه المعايير بإختالف ظروف الدول تم تصنيفيا إلي ثالثة  أساس إختالف خصائص ه
 (.8: 6ضع األمثل والمعايير العامة الممكنة والمعايير المانعة. )مستويات ىي: الو 

 خالل من لإلستثمار األجنبي المستثمر لطمأنة ىاماً  عامالً  يالتشريع ويمثل اإلستقرار
 اإلخالل عن الدولة مسؤولية الثاني والفرع التشريعي االستقرار من اإلستفادة الفرعين: األول

 وأنظمة قوانين سن في الحرية كامل التشريعية سمطاتيا طريق نع التشريع، ولمدولة باستقرار
 قانونيا يسمح أمنا األجنبي المستثمر منح عمى قادرة لالستثمار المضيفة الدولة تكون وأن جديدة

 ."التشريع استقرار بمبدأ يعرف ما وىو استثماره، عمى بالمحافظة لو
 في االقتصادي النمو من مستدامة معدالت تحقيق نحو الساعية النامية الدول من مصر و
المباشر  وغير المباشر األجنبي المال برأس االستعانة عمى وحريصة االقتصادية القطاعات كافة

ليذه  الجاذبة الحوافز توفير عمى العمل خالل من وذلك القطاعات، ىذه في لالستثمار
 االعتماد عمى إلى يدفعيا وىذا تتعرضميا، التي والتحديات المعوقات عمى والقضاء االستثمارات
 الناتج عن التمويل نقص عمى لمتغمب االقتصادي والنمو االقتصادية التنمية تحقيق في االستثمار
االدخار  بين الفجوة من والحد اإلجمالي المحمي الناتج من كنسبة االدخار معدل انخفاض

إدارية  وكفاءات قدمةمت تكنولوجيا من المباشر األجنبي االستثمار يصاحب وما واالستثمار،
 .االقتصادي النمو استدامة في تساىم

وفي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية عمي جذب اإلستثمارات الخاصة فإن تييئة اإلطار 
ستقرار  القانوني المناسب لإلستثمار تعد أحد العناصر اليامة لتحسين بيئة اإلستثمار ، وا 

ام اإلقتصادي ككل ، وىذه كميا تمثل شروطًا المعامالت ، ورفع درجة الثقة في جدارة النظ
 جوىرية إلستقطاب اإلستثمارات الخاصة ، فالحماية القانونية 

 
وتيسير المعامالت واإلجراءات التي يوفرىا اإلطار القانوني السميم ىي التي تشجع عمي 

ن الشعور التراكم الرأسمالي ، وتؤدي إلي تخفيض تكاليف المعامالت ، وتسيم في منح المستثمري
 باإلستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليو أي إستثمار طويل األجل .

الممكية الفكرية فى الرياضة قد يسيم فى توفير إمكانات  إن تطبيق حقوق الباحثويرى       
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ىائمة لدفع عجمة التنمية االجتماعية واالقتصادية، فالكثير من الدول تدمج األىداف المتعمقة 
والرياضة في استراتيجياتيا اإلنمائية الوطنية لتصبح مواقع جاذبة لألحداث بالممكية الفكرية 

الرياضية الرئيسية من خالل دعم تطوير قطاع رياضي مزدىر ومستدام، وتسعى إلى إتاحة 
فرص إضافية لمتنمية االجتماعية واالقتصادية ولتوليد الثروة، ويمكن عرض تمك اإلمكانات فيما 

 يمي:
  األجنبي المباشر فى الرياضة.تعزيز اإلستثمار 
 .تحقيق إيرادات من مبيعات السمع والخدمات الرياضية 
 .دعم االبتكار والتنمية التجارية واألعمال وفرص العمل 
 .االرتقاء بسمعة البمد وتعزيز المكاسب المتأتية من صرف العمالت األجنبية 
 .تعزيز التجارة الدولية 
 القيم العالمية لمعب النظيف واالحترام المتبادل تجاوز االختالفات الوطنية والنيوض ب

 والصداقة.
  تحسين الصحة والرفاىية االجتماعية والتالحم المجتمعي وتشجيع االنضباط والعمل

 الجماعي وروح المنافسة.
 The Research Importanceأىمية البحث: 

 توضيح مساىمات حقوق الممكية الفكرية فى جذب تتضح أىمية البحث من خالل
اإلستثمار األجنبي المباشر فى الرياضة ، حيث يمكن لتنظيم األحداث الرياضية، سواء عمى 
المستوى الوطني أو الدولي، إثراء النسيج االجتماعي والثقافي لممجتمعات المحمية، مما يجعميا 
لقاء الضوء عمى متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي  مواقع أكثر جاذبية لممستثمرين والسياح، وا 
حيث إن تجارة الرياضة تتطمب إطارًا قانونيًا محكمًا لدعم استغالل حقوق الممكية الفكرية وتداوليا 
دارة المسائل  فضاًل عن إعداد قوة عاممة مدرَّبة جيدًا لتييئة بيئة سياسية وتنظيمية مؤاتية وا 

 الحمايةة فى ضوء التشغيمية والموجستية المرتبطة بتنظيم األحداث الرياضية واإلستثمارات الرياضي
 القضائية. الحماية المالية و الحماية القانونية و

ومن ىنا إرتأى الباحث ضرورة التعرف عمى متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر 
 بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية.

  The Research Aimىدف البحث: 
مبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات التعرف عمى متط ييدف البحث إلى 
 الرياضية 

 المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية، من خالل:
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 التعرف عمى الحماية القانونية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية.  -
 التعرف عمى الحماية المالية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية. -
 الحماية القضائية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية. التعرف عمى -

 The Research Questionتساؤل البحث: 
متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات  يجيب البحث عمى التساؤل التالي ما

رعية الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية من خالل اإلجابة عمى التساؤالت الف
 -التالية: 
 ما الحماية القانونية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية؟  (2
 ما الحماية المالية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية؟  (3
 ما الحماية القضائية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية؟  (4

 The Research Terminologyمصطمحات البحث: 

   :االستثمارInvestment 

 الموارد ألن وذلك الموارد، في ىذه الكامنة المنفعة تعظيم أجل من المتاحة الموارد توجيو ىو: "
 ىذه من االنتفاع وعند تأجيل لإلنسان، والكمالية األساسية الحاجات إشباع عمى تشتمل المتاحة
 ىعم الحصول يتم أن المتوقع من فإن االستثمار، فترة يسمى آخر لوقت الحالي الوقت في الموارد
 (7: 25االحتياجات. ) ليذه أكبر إشباع

  الفكرية:  الممكيةIntellectual Property 
 األدبية األعمال شاممة والفكري، الذىني بالناتج تتعمق التي الجوانب كل“ :عرف بأنياتُ         
 (52: 38". ) التجاري ذات الطابع التكنولوجية واالختراعات واالبتكارات والفنية،

حقوق التسويق، والعالمات بأنيا: " مايكفل إلبداعات العقل من ) إجرائياً احث وُيعرفيا الب
والرسوم والنماذج الرياضية، وعقود الالعبين، والدعاية واالعالن، والتراخيص، وحقوق البث 

 ( امكانية االستفادة وحمايتيا من النسخ.اإلعالمي

    The Pre. Researchs الدراسات السابقة:

    ات السابقة العربية:أواًل: الدراس
 المالي التمويل بعنوان " آليات (8م()9199حدو فاروق ، بوشافعة عبد النور )دراسة  -2

 واستخدام  الوصفي، المنيج عمى ليا" ، معتمداً  المالية والمتابعة المنشات الرياضية في
 حرية تممك ال الرياضية لممنشآت المالية اإلدارة أن التى أظيرت النتائج وتحميل االستبيان
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 لمقطاع تامة تبعية تابعة فيي دائمة غير تمويل آلية اختيار في ليا البحث تخول كافية
دارة وتسيير يعرقل حسن ما وىذا ، رةالموز  أي العام،  تتمتع أنيا مع الرياضية المنشآت وا 

 ميياع تحصمنا التي الثانية الفرضية خالل ومن،  محدودة أنايا إالا  شكمية مالية باستقاللية
 رفع في فعال دور المنظومة الرياضية في المالية أن لممتابعة نجد الثاني المحور في

 من قبل مطبقة وىي وأساسو، لمتمويل مكممة وىي الرياضية، المنشأة إدارة وتسيير مستوى
 فعال بشكل األخيرة ىذه تسيير مستوى رفع في تساىم وىي الرياضية، المنشآن بعض
 .ودوري

بعنوان " آليات حماية ( 9م()9198لب حسين ، عبد الرازق بختي )أحمد طادراسة  -3
المستثمر األجنبي" ، إستخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي ، وكانت اىم 

 المشاريع إلى األجنبي المستثمر توجو أن المضيفة الدول عمى يجب االستنتاجات أنو
 المستثمر يساىم حتى حقيقيات إلى تطمح االقتصادية التي التنمية وخطط تتوافق التي

 القدرة االنتاجية تنمية نشاطاتو، وتقوية الوطني االقتصاد قاعدة توسيع في األجنبي
كسابيم لممواطنين العمل فرص زيادة لمدولة،  نقل جديدة، وخبرات لميارات وا 

 كرستيا التي الحماية آليات تتكامل أن يجب عامة وكنتيجة ، الخ  ...التكنولوجيا
 عمى المساعدة العوامل من الدولية جممة أقرتيا االتفاقيات والتي الداخمية، تالتشريعا

تب السياسي، كاالستقرار مناسب استثماري مناخ خمق  مشجعة عمي جاذبة سياسة عاوا 
 .الخارجية تعامالتيا مع االستثمارات إزاء خارجيا الدولة سمعة إلى إضافة ،اإلستثمار

( بعنوان "تقييم التجربة 24)م(9196زاوي )رشيدة بن عرفة ، سومية حمدراسة  -4
" والتى 3125-3116الجزائرية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة 

 التنمية تحقيق في المباشر األجنبي االستثمار يساىم:  التالية النتائج توصمت الى
 صعبة مةوعم مباشرة، وغير مباشرة عمالة من يوفره ما خالل من والمستدامة الشاممة
 نقل في يساىم المضيف، كما لمبمد واالجتماعية االقتصادية األوضاع تحسين غايتيا

 أن مالحظة،  االقتصادية التنمية تدعيم عمى ويعمل اإلدارية، المعرفة وزيادة التكنولوجيا
 عدد في المستمرة الزيادة خالل من مستمر تطور في المباشر األجنبي االستثمار
 وىذا العمل مناصب في زيادة تحقيق وبالتالي م(3125-3116ترة )الف خالل المشاريع

،  والصادر الوارد المباشر األجنبي االستثمار من مقبولة تدفقات تحقيق في ساىم ما
 ال دور ليا كان مثال العمومية المؤسسات الجزائرية السمطات تبنتيا التي اإلصالحات

 من نوع تحقيق من التمكن وبالتالي مباشرة،ال األجنبية االستثمارات عدد زيادة في بو بأس
 قطاعات عدة في األجنبية الوطنية لمشراكة اإلتفاقيات بعض ىناك، االقتصادي اإلنعاش
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 في الدولة نجاح عمى تدل التي اإليجابية المؤشرات بروز بعض عمى يدل مما إقتصادية،
 اإلستثمار. دعم إلى الرامية جيودىا

بعنوان "واقع الممكية الفكرية وأثره عمي  (96م()9196مصعب عمي أبو صالح )دراسة  -5
اإلستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات في فمسطين" ، إستخدم الباحث المنيج 

( شركة عاممة في قطاع 261التكاممي )وصفي ، وقياسي( ، وتكونت عينة الدراسة من )
، وقد  3127-3126تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت ، وأمتد إطار الدراسة ما بين 

أظيرت نتائج الدراسة بأن ىنالك أثر ذو داللة إحصائية لحماية الممكية الفكرية عمي 
اإلستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات في فمسطين ، ال توجد بيئة قانونية عامة 
مناسبة لحماية الممكية الفكرية مما ال يشجع اإلستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات ،  

سسات العاممة في قطاع تكنولوجيا المعمومات تحترم وتطبق قوانين حماية الممكية المؤ 
الفكرية بشكل كافي ، غياب القوانين الخاصة بحماية الممكية الفكرية في فمسطين يؤدي 
إلي تراجع اإلستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات ، المؤسسات الحكومية أو الخاصة 

ية الفكرية ال تؤدي الدور المنوط بيا لحماية ىذه الممكية ، المعنية بحماية حقوق الممك
غياب دور المؤسسات الحكومية أو الخاصة المعنية بحماية حقوق الممكية الفكرية يؤدي 

 إلي تراجع اإلستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات.
 اإلقتصادية بعنوان "اآلثار( 9م()9192حسن الشافعي ، أماني الشريف )دراسة  -6

الرياضية ، و قد  االحداث برمجيات صناعة عمى الفكرية الممكية حقوق حماية طبيقلت
جاءت أىم اإلستخالصات  بالنسبة لممحور األول"إجراءات حماية حقوق الممكية الفكرية 
في صناعة البرمجيات الرياضية: إتفقت آراء العينة عمي مفيوم حماية حقوق الممكية 

لرياضية ىى المبادئ الرئيسية إلتفاقية حقوق الممكية الفكرية في صناعة البرمجيات ا
التي نصت عمي اإلختراعات التكنولوجية ىي نتاج فكري فردي أو  TRIPSالفكرية 

مشترك وأ حماية حقوق الفكرو اإلبداع تدفع الفرد أو المجموعات إلي المزيد مزيد م 
ماية حقوق الممكية الجيد في المجال الرياضي ، أما بالنسبة لممحور الثاني آثار ح

الفكرية عمي صناعة البرمجيات الرياضية وغير الرياضية في مصر، تصل خسائر 
مميار دوالر أمريكي سنويًا بسبب  23البرمجيات العالمية الرياضية وغير الرياضية إلي 

قرصة البرمجيات وتعد الصين وأندونسيا أكبر المتسببين في قرصنة البرمجيات بمعدل 
 عة البرمجيات سنويًا . نصف خسارة صنا

 المنظمة ظل في الفكرية الممكية بعنوان " حقوق (97م()9199عائشة موزاوي )دراسة  -7
" مستخدمة -دولية تجارب عرض -االستثمار  مناخ تطوير في لمتجارة ودورىا العالمية



 

 ين بالهرم جامعة حلوانكلية التربية الرياضية للبنالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

13 

 ثمرة عن عبارة ىي الفكرية الممكية حقوق المنيج التحميمى الوصفى ، وأسفرت النتائج إن
بداعات من اإلنساني الفكر ينتجو ام ن وغيرىا، فنية اختراعات وا   وليدة ليست حمايتيا وا 

 باختالف األزمنة مر عمى الدول لذلك كانت عشر، الخامس القرن منذ ظيرت بل اليوم
 ضرورة الحالي وقتنا خاصة في الحماية أصبحت ليا، ومعارض لمحماية مؤيد بين اآلراء
 الكافية الحماية ولضمان،  الخارجية بالتجارة الرتباطيا نتيجة الدولي المستوى عمى ممحة
 القت الممكية والتي حقوق موضوع إدراج عمى المتقدمة الدول عمدت الحقوق ليذه

 اتفاقية إلى خمصت التي األوروجواي جولة ضمن الفكرية TRIPS ، من شديدة معارضة
،  المتقدمة الدول تحتكرىا التي يالمتكنولوج تقييدا ذلك في رأت التي النامية الدول جانب

 بدوره يؤدي والذي والقرصنة التقميد فرص من التقميل إلى سيؤدي االتفاقية ىذه تطبيق إن
 لذلك، المالئمة البيئة توفير خالل من المباشرة األجنبية االستثمارات استقطاب إلى تحفيز

 إمكانية من األخير ىذا تمكن التي المحميين مع المشتركة في المشاريع االستثمار خاصة
 سائر عمى الفائدة وتعميم المسجمة االختراع عدد براءات زيادة وبالتالي التكنولوجيا نقل

 .الجانب ىذا في كبيرا تعاني نقصا التي النامية لمدول بالنسبة خاصة البشرية،
( بعنوان خطة مقترحة لحماية وتسويق واستثمار 4م( )3119)أحمد كمال محموددراسة  -8

المة التجارية لممنظومة الرياضية، والتى ىدفت الى وضع خطة لحماية وتسويق الع
واستثمار العالمة التجارية لممنظومة الرياضية، مستخدمًا المنيج الوصفي باألسموب 
الوصفي، وتوصمت النتائج الى توضيح أىمية العالمة التجارية في المجال الرياضي، 

لتجارية في المنظومة التجارية، دور العالمة التجارية األبعاد الشخصية والقيمية لمعالمة ا
 في تنمية اإلستثمار والتمويل لممنظومة الرياضية مالكة العالمة التجارية.

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
التي ىدفت دراسة دور حقوق  (46) مParas Sharma (9191)باراس شارما دراسة  -2

الي إن تطبيق حقوق الممكية الفكرية  الممكية الفكرية في عالم الرياضة ، وتوصمت
واإلبداع في جميع جوانب السموك البشري و الرياضي تحفز االستثمار الرياضي وال 
يمكن أن تصبح الرياضة منتًجا تجارًيا بدون حقوق الممكية الفكرية والحوافز المصاحبة 

بدايتيا،  ليا، حيث خضعت جميع األلعاب الرياضية اليوم لتغييرات سريعة وتطورت منذ
ويمكن لتطبيق حقوق الممكية الفكرية أن توفر الحوافز الصحيحة إلستمرار التقدم في 
الرياضة  وتسيم في نمو صناعة الرياضة بطرق مختمفة وحماية األصول وتوليد القيمة 

 وتحفيز النمو. واآلثار الضارة النتياك حقوق الممكية الفكرية عمى قطاع الرياضة.
( حيث ىدفت إلى التعرف عمى 43م( ):312)  Lois Catrin لويس كاتريندراسة  -3
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تطبيق قوانين الممكية الفكرية فى الرياضة ، وتوصمت إلى إن الويبو أعطت سببين 
لتطبيق قوانين الممكية الفكرية األول: إعطاء التعبير القانوني لمحقوق المعنوية والمالية 

إلييا ، والثاني: تشجيع التجارة لممبدعين في إبداعاتيم وحقوق الجميور في الوصول 
العادلة التي من شأنيا أن تساىم في التنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث تسمح حقوق 
الممكية الفكرية وحمايتيا لممبدعين بالحصول عمى التقدير والربح المالي من عمميم 

 لتشجيع اإلبداع واالبتكار واالستثمار الرياضي.
: بعنوان( 45م( )3129) .Mihaela Peres et, al  خرونمييايال بيريس وآدراسة   -4

أثر الجودة المؤسسية عمى تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر:أمثمة لمبمدان المتقدمة 
ىذه الدراسة تعرف تأثير الجودة المؤسسية عمى االستثمار والنامية ، حيث ىدفت 

تقدمة أو نامية وقد من خالل تصنيف البمدان عمى أنيا م (FDI) األجنبي المباشر
أسفرت النتائج عن تقديم دلياًل عمى أن الجودة المؤسسية تؤثر بشكل إيجابي وممموس 

عمى وجو التحديد ، وأن الحوكمة  عمى االستثمار األجنبي المباشر في البمدان المتقدمة ؛
أن  تؤثر بشكل كبير عمى االستثمار األجنبي المباشر، كما ُتظير نتائج البمدان النامية

تدعم  النتائج  تأثير الجودة المؤسسية غير ذي أىمية بسبب ضعف بنية المؤسسات، كما
 .بقوة أىمية مؤشرات الحوكمة في اجتذاب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة

 ( والتي ىدفت تعرف49م( )3127) Thomas Margoni توماس مارجونيدراسة    -5
االتحاد األوروبي :الممكية والممكية الفكرية والمنافسة غير حماية األحداث الرياضية في 

المشروعة وأشكال الحماية الخاصة وتوصمت الى إن بعض األدوات القانونية متاحة 
لمنظمي األحداث الرياضية بموجب قانون االتحاد األوروبي وقانون الدول األعضاء في 

مة عمى حقوق الممكية والعقود ، االتحاد األوروبي وينصب التركيز عمى العالجات القائ
وكذلك عمى الحقوق الفكرية لمممكية وقواعد المنافسة غير العادلة وما يسمى بأشكال 

بحيث توفر حقوق الممكية الحماية "الخاصة"، بضمان حكم محكمة العدل األوروبية، 
ن الحماية الكافية لمنظمي األلعاب الرياضية ، واألحداث الرياضية في أماكالفكرية 

مخصصة ُتمكن منظمي الرياضة أن يطالبوا بحقوق االستخدام الحصرية فييا ، ومن ثم 
يتم تطويرىا باتفاقيات مشروطة بحيث يؤدي تسجيل األحداث الرياضية وبثيا إلى ظيور 
مجموعة متنوعة من حقوق الممكية الفكرية ، وخاصة في مجال حق المؤلف والحقوق 

تم التذرع بالقواعد ، وال سيما مبادئ التممك غير المشروع   المجاورة والمنافسة غير العادلة
حماية االستثمارات التي تقوم بيا صناعة الرياضة في ىذا و لحماية األنشطة الرياضية 

 القطاع.
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( والتى ىدفت إلى 48م( )3123) Sharada Kalamadiشارادا كاالمادي دراسة  -6
وتوصمت إلى تأكيد حاجة اإلستثمار  دراسة حقوق الممكية الفكرية واإلدارة الرياضية،

الرياضي فى المؤسسات الرياضية إلى تطبيق قوانين حماية الممكية الفكرية وذلك إلثراء 
 نماذج األعمال التجارية بالمجال الرياضي وتحقيق األرباح.

   إجراءات البحث: 
  The Research Curriculumمنيج البحث: 

نظرًا لمالئمتة لطبيعة البحث، ولما راسات المسحية" المنيج الوصفي "الد الباحثاستخدم  
 .يوفره من إمكانيات لمحصول عمى أكبر قدر من المعمومات.

  Society and Sample of The Research مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع البحث من القيادات العاممة بالمؤسسات الرياضية المتمثمة في مديري أندية  

داريين النشاط الرياضي بذات األندية وبعض النصر، بنيا، المقاولين العرب(  )الزمالك، األىمى، وا 
وقد تم  رجال األعمال واإلقتصاد من أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات تمك األندية،

( 21( فردًا، وبمغت العينة االستطالعية عدد )76اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من عدد )
( فردًا وبنسبة مئوية 51%(، وبمغت العينة األساسية عدد )26.49ة مئوية مقدارىا )فردًا وبنسب
 %(.72.64مقدارىا )

 
 توصيف مجتمع وعينة البحث (9جدول )

 العينة م

 عينة البحث مجتمع البحث

 % عدد
عينة البحث  عينة البحث الكمية

 األساسية
عينة البحث 
 االستطالعية

 % عدد % عدد % عدد

2 
 مدير نادي رياضي

5 7.69% 5 91% 4 91% 9 91% 

9 
 إدراي نشاط رياضي

41 69.52% 95 51% 91 51% 5 51% 

 %51 5 %51 27 %51 31 %26.49 31 رجال أعماد واقتصاد 4

 %911 91 %911 41 %911 51 %911 65 المجموع          

 ( توصيف مجتمع وعينة البحث2يوضح جدول رقم )
  The Data- collection Methods & Toolsلبيانات: أدوات ووسائل جمع ا
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 أداة البحث:
قام الباحث بإعداد إستبيان إلستطالع رأي السادة الخبراء حول متطمبات جذب  

اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية، وقد 
 مر تصميم االستبيان بالخطوات التالية:

 يد أبعاد االستبيان:تحد
قام الباحث باالطالع عمى المراجع العممية المتخصصة والدراسات السابقة في مجال  

اإلدارة الرياضية وذلك إلجراء مسح مرجعي لتحديد متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر 
دراسات بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية، وأيضا اإلطالع عمى ال

المرجعية التى إستخدمت اإلستبيان في تحديد متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي في ضوء حقوق 
أحمد طالب حسين، عبد ، م(9199حدو فاروق، بوشافعة عبد النور )الممكية الفكرية، مثل: 

م(، رشيدة بن عرفة، سومية حمزاوي 9199عائشة موزاوي )، م(9198الرازق بختي )
 .م(9196)

( من السادة الخبراء المتخصصين في اإلدارة 6ثم تم عرض ىذه األبعاد عمى عدد )      
 (.2الرياضية واإلدارة واإلقتصاد )مرفق رقم 

( نسبة آراء الخبراء حول محاور استبيان متطمبات جذب 3حيث يوضح جدول رقم ) 
 ية الفكرية.اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممك

 
 

( نسبة آراء الخبراء حول محاور استبيان متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى 9جدول )
 ضوء حقوق الممكية الفكرية

 البعد م
 موافق عمى
 وجود البعد

غير موافق 
عمى وجود 

 البعد

موافق عمى 
صياغة 
 البعد

غير موافق 
عمى 
صياغة 
 البعد

 - %211 - %211 الحماية القانونية لمممكية الفكرية 2
 - %81 - %91 الحماية المالية لمممكية الفكرية  3
 - %1: - %81 الحماية القضائية لمممكية الفكرية  4

( نسبة آراء الخبراء حول محاور استبيان متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي 3يوضح جدول رقم )
الباحث ية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية، وقد ارتضى المباشر بالمؤسسات الرياض

%( من مجموع اآلراء، وقد بمغ عدد 81بقبول المحاور التي حققت نسبة مئوية ال تقل عن )
( محور وىي )الحماية القانونية لمممكية الفكرية، 4المحاور التي ارتضاىا الباحث عمى عدد )

 5ن = 



 

 ين بالهرم جامعة حلوانكلية التربية الرياضية للبنالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

17 

 (. لحماية القضائية لمممكية الفكريةالحماية المالية لمممكية الفكرية، ا
 ( عبارة موزعة وفقا لما يمي:26وقد بمغ عدد العبارات التي تعبر عن المحاور عدد ) 

    " ( عبارة.7ويمثمو عدد )“ الحماية القانونية لمممكية الفكريةالبعد األول 
    " عبارة.( 7" ويمثمو عدد ) الحماية المالية لمممكية الفكريةالبعد الثاني 
    " ( عبارة.4" ويمثمو عدد ) الحماية القضائية لمممكية الفكريةالبعد الثالث 

( نسبة آراء الخبراء في كل عبارة من عبارات متطمبات جذب 4ويوضح جدول رقم ) 
 اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية.

 نلمئوية آلراء الخبراء في كل عبارة من عبارات االستبياالنسبة ا  (2جدول )

 البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

رقم 
 العبارة

عدد 
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

رقم 
 العبارة

عدد 
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

رقم 
 العبارة

عدد 
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

2 5 91% 8 4 71% 24 6 211% 
3 5 91% 9 6 211% 25 6 211% 
4 6 211% : 6 211% 26 4 71% 
5 4 71% 21 4 71%  
6 5 91% 22 4 71%    
7 4 71% 23 4 71%    

( النسبة المئوية آلراء الخبراء في كل عبارة من عبارات األستبيان، وقد 4كما يتضح من جدول )
 %. 61إرتضي الباحث بأخذ العبارات التي حصمت عمى نسبة أكثر من 

  The Exploratory (Pilot) Study سة االستطالعية:الدرا
داري نشاط رياضي 21عدد )تم إجراء الدراسة االستطالعية عمى       ( فردًا من مدير نادي وا 

قتصاد وبنسبة مئوية )  Standardization    التقنين وىي عينة، %(49.26ورجال أعمال وا 
sample الثبات(، وتم التطبيق في الفترة من  -دقالمستخدمة إليجاد المعامالت العممية )الص

 م.:39/21/312م وحتى اإلثنين  :24/21/312األحد 
 The Scientific Coefficient Of The Questionerالمعامالت العممية لالستبيان: 

 بإجراء صدق وثبات االستمارة بالطرق العمميو التاليو.قام الباحث 
   The Validity Of The Questionerصدق اإلستبيان: 

 The Content Validity (The Judgesصدق المضمون )صدق المحكمين(:  -2
Validity) 

 (. 4كما فى جدول ) الخبراء السادةوىو صدق 

 5ن = 
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 The Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمى:  -9
بين درجة كل    The Correlation Coefficientتم حساب قيمة معامل اإلرتباط

اره والدرجو الكمية لممحور وبين درجة المحور والدرجو الكمية لإلستبيان، ويتضح ذلك كما في عب
 (.5جدول )

 ( معامل إرتباط العبارات لكل محور مع الدرجة الكمية لممحور4جدول )

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

بارة
 الع

رقم
مع  

قة 
عال

ال
ور
مح

ال
بارة 

 الع
رقم

مع  
قة 

عال
ال ا

ور
مح

ل
بارة 

 الع
رقم

مع  
قة 

عال
ال

ور
مح

ال
 

2 1.697* 2 1.776* 2 1.663* 
3 1.963* 3 1.669* 3 1.643* 
4 1.557* 4 1.569* 4 1.582* 
5 1.769* 5 1.896*   
6 1.996* 6 1.796*   
7 1.989* 7 1.886*   

 .1.222( = 1.15* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
معامل إرتباط العبارات لكل محور مع الدرجة الكمية لممحور  ( ان5يتضح من جدول )

 ( مما يدل عمى صدق االستبيان.1.996، 1.557ذات داللو إحصائيًا حيث تراوحت ما بين )
بحساب صدق المقياس بإيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بعد الباحث ثم قام 

 والمجموع الكمي لمحاور اإلستبيان. 
 الثبات:

بحساب معامل الثبات الستبيان متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر احث البقام 
بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية عن طريق إيجاد داللة الفروق 

تبيان كما يتضح من جدول رقم وكذلك إيجاد معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالس
(6.) 

ات إستبيان متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية            ( ثب5جدول )
 91ن = 

 المحـاور 
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 معامل
المتوسط  الثبات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 *1.99 2.76 27.99 3.97 28.49 قانونية لمممكية الفكريةالحماية ال

 5ن = 
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 *1.89 3.46 33.69 5.47 32.42 الحماية المالية لمممكية الفكرية

 *1.76 8.56 59.66 7.23 79.22  الحماية القضائية لمممكية الفكرية

 1.569=  1.19وقيمتيا عند مستوى       1.444=  1.15قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 

( معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالستبيان. حيث 5يوضح جدول رقم )    
يتضح وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا بين التطبيقين األول والثاني الستبيان متطمبات جذب 
اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية، كما 

( لمحور الحماية القضائية 1.76أن قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان تراوحت ما بين )يوضح 
( لمحور الحماية القانونية لمممكية الفكرية، وىذا يعنى أن االستبيان يتمتع 1.99لمممكية الفكرية، )

 بمعامالت ثبات عالية.
  The Main Studyالدراسة األساسية: 

تبيان فددي صددورتو النيائيددة بدددأت عمميددة التطبيددق عمددى أفددراد بعددد اإلنتيدداء مددن إعددداد اإلسدد
العينددددة الموضددددحة أعدددداله إلسددددتطالع آرائيددددم حددددول متطمبددددات جددددذب اإلسددددتثمار األجنبددددي المباشددددر 

/ 26وذلددددك فددددي الفتددددرة مددددن بالمؤسسددددات الرياضددددية المصددددرية فددددى ضددددوء حقددددوق الممكيددددة الفكريددددة، 
  م. :23/312/ 41م وحتى :23/312

  The Statistics Treatmentئية: المعالجات اإلحصا
تددم اسددتخدام المعالجددات  Excelبعددد تصددحيح اإلسددتبيانات وتفريغيددا فددي جددداول   

( إلجددددددراء العمميددددددات (SPSSاإلحصددددددائية المناسددددددبة لطبيعددددددة الدراسددددددة وذلددددددك باسددددددتخدام برنددددددامج 
 المعالجات اإلحصائية التالية: الباحث اإلحصائية لمبحث، ثم استخدم 

 ي.المتوسط الحساب Arithmetic Mean 
 .اإلنحراف المعياري Standard Deviation 
 .معامل االرتباط Person Correlation 
 .تحميل التباين Analysis of Variance 
 ."إختبار "ت T. test 
                     .الوسيط Medium 

 
  Presenting The Results And Discussionعرض النتائج ومناقشتيا: 

داري رياضي ورجال  الباحث بحساب قام  التوصيف اإلحصائي لدرجات إستجابة مدير نادى وا 
قتصاد حول محاور متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي بالمؤسسات الرياضية المصرية   أعمال وا 
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 فى ضوء حقوق الممكية الفكرية.
داري رياضي ورجال 6جدول ) قتصاد حول محاور متطمبات جذب ( التوصيف اإلحصائي لدرجات إستجابة مدير نادى وا  أعمال وا 

 41اإلستثمار األجنبي بالمؤسسات الرياضية المصرية   فى ضوء حقوق الممكية الفكرية              ن= 

 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط المحــــور م

 1,354 34 7.56 35.74 الحماية القانونية لمممكية الفكرية. 2
 1,336 36 7.25 33.47 مكية الفكرية.الحماية المالية لمم 3
 1,426 32 4.21 27.58 الحماية القضائية لمممكية الفكرية. 4

( أن قيم المتوسطات الحسابية لدرجات إستجابة مدير نادي 7يتضح من جدول )   
قتصاد حول محاور متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر  داري رياضي ورجال أعمال وا  وا 

، 27.58رياضية المصرية فى ضوء حقوق الممكية الفكرية، تراوحت ما بين )بالمؤسسات ال
، 32(، وقيم الوسيط تراوحت ما بين )7.56، 4.21(، وقيم االنحراف تراوحت ما بين )35.74

 (. 4، +4-( لممحاور وىي تقع ما بين )1.426، 1.336(، وقيم االلتواء تراوحت ما بين )36
  ل لمبحث، والذي ينص عمى:لالجابة عمى التساؤل األو  و 

 ما الحماية القانونية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية؟  - ت
المتوسط الحسابى والوزن النسبي ألراء عينة البحث حول عبارات المحور األول تم حساب 

 .        والخاص بمتطمب الحماية القانونية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية
المتوسط الحسابى والوزن النسبي ألراء عينة البحث حول عبارات المحور األول والخاص بمتطمب الحماية      (  7جدول )

 41القانونية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية     ن=

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig.) 

 الترتيب

لممكية الفكرية لإلستثمار األجنبي يوجد إطار قانوني ينظم ا  9
 المباشر في المؤسسات الرياضية المصرية .

4.35 76.43 1.111 3 

توجد قوانين حماية الممكية الفكرية تنظم مواضيع تتعمق   9
 بعمل المؤسسات الرياضية المصرية .

4.12 74.53 1.111 5 

توجد قوانين خاضعة لمممكية الفكرية  لتطوير اإلستثمار   2
 بي المباشر بالمؤسسات الرياضية.األجن

4.27 85.47 1.111 2 

تراعي المؤسسة الرياضية حقوق الممكية الفكرية وتطبق   4
 قوانينيا.

4.22 67.57 1.111 6 

تعد األنظمة والموائح الداخمية في المؤسسة الرياضية   5
 لتتماشي مع قوانين الممكية لفكرية العالمية .

4.53 75.12 1.111 4 

لمؤسسات الرياضية ضمان التعويض عن الـتأميم يتوفر با  6
 خالل مدة معقولة

4.74 61.47 1.111 7 
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 التي (4رقم ) كانتا، الفقرة األول المجال في فقرتين أعمى أن (8) الجدول من يتضح
توجد قوانين خاضعة لمممكية الفكرية لتطوير اإلستثمار األجنبي المباشر عمى ) نصت

%(، 85.47قدره ) نسبي بوزن كبيرة، موافقة بدرجة األولى المرتبة احتمت (بالمؤسسات الرياضية
يوجد إطار قانوني ينظم الممكية الفكرية لإلستثمار األجنبي ( التي نصت عمى )2والفقرة رقم )

 بوزن كبيرة، موافقة بدرجة الثانية المرتبة احتمت)المباشر في المؤسسات الرياضية المصرية 
 %(.76.43قدره ) نسبي
  الجابة عمى التساؤل الثانى لمبحث، والذي ينص عمى:ل و 

 ما الحماية المالية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية؟  - ث
تم حساب المتوسط الحسابى والوزن النسبي ألراء عينة البحث حول عبارات المحور 

         ة.الثانى والخاص بمتطمب الحماية المالية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضي
( المتوسط الحسابى والوزن النسبي ألراء عينة البحث حول عبارات المحور الثانى والخاص بمتطمب الحماية المالية 8جدول )

 41لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية   ن=

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig.) 

 الترتيب

حتماالت نموه تتوقع المؤس  9 سة الرياضية كبر حجم السوق وا 
. 

4.66 86.76 1.111 4 

توفر مصر بنظام اإلستثمار األجنبى معدل تضخم منخفض   9
 ومستقر .

4.22 74.77 1.111 7 

يتوفر باإلقتصاد المصري المحافظة عمي أسعار صرف   2
 مستقرة.

4.76 93.63 1.111 2 

 5 1.111 81.33 4.27 توفر إنفتاح إقتصادي مفتوح.  4
ضرورة التعويض عن األضرارا التي تصيب اإلستثمارات   5

 بسبب تغير سعر الصرف.
4.75 91.43 1.111 3 

 6 1.111 77.89 4.65 ضمان حرية تحويل رأس المال وعوائده  6

يتوفر باإلقتصاد المصري عمى ) نصت التي (4رقم ) الفقرة أن (9) الجدول من يتضح
قدره  نسبي بوزن كبيرة، موافقة بدرجة األولى المرتبة احتمت (ةالمحافظة عمى أسعار صرف مستقر 

ضرورة التعويض عن األضرارا التي تصيب ( التي نصت عمى )6، والفقرة رقم ))93.63%)
 نسبي بوزن كبيرة، موافقة بدرجة الثانية المرتبة احتمت) اإلستثمارات بسبب تغير سعر الصرف

 %(.76.43قدره )
  ل الثالث لمبحث، والذي ينص عمى:لالجابة عمى التساؤ  و 

 ما الحماية القضائية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية؟  - ج
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تم حساب المتوسط الحسابى والوزن النسبي ألراء عينة البحث حول عبارات المحور 
         الثالث والخاص بمتطمب الحماية القضائية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية.

( المتوسط الحسابى والوزن النسبي ألراء عينة البحث حول عبارات المحور الثالث والخاص بمتطمب الحماية القضائية 9) جدول
 41لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية ن=

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
اإلحتمالية 

(Sig.) 

 الترتيب

 4 1.111 66.33 4.66 امالت المالية والتجارية .توفير نظام قضائي متخصص لممع  9
حل النزاعات عن طريق ىيئة قضائية أو تحكيمية إذا كان   9

النزاع موجو إلي المحاكم الوطنية فإنو يطبق القانون الداخمي 
ذا طرح أمام التحكيم المؤسسي فنظام التحكيم الذي يختاره  وا 

 الطرفين ىو الذي يطبق.

4.76 89.32 1.111 2 

 3 1.111 82.54 4.22 وفر قيمة قانونية لمقرار التحكيمي .ت  2

حل النزاعات عن طريق عمى ) نصت التي (3رقم ) الفقرة أن (:) الجدول من يتضح
ىيئة قضائية أو تحكيمية إذا كان النزاع موجو إلي المحاكم الوطنية فإنو يطبق القانون 

ذا طرح أمام التحكيم المؤسسي فنظام التحك  (يم الذي يختاره الطرفين ىو الذي يطبقالداخمي وا 
( التي 4، والفقرة رقم ))%98.32قدره ) نسبي بوزن كبيرة، موافقة بدرجة األولى المرتبة احتمت

 بوزن كبيرة، موافقة بدرجة الثانية المرتبة احتمت) توفر قيمة قانونية لمقرار التحكيمينصت عمى )
 %(.82.54قدره ) نسبي

ائج مع ماتوصمت اليو نتائج الدراسات التي أوضحت أىمية حماية الممكية وتتفق تمك النت       
الفكرية والتأكيد عمي وضع القوانين واإلجراءات الالزمة لتطبيقيا لضمان فائدتيا فى تحقيق 
األرباح والمكاسب من األنشطة واألحداث والعالمات التجارية والصناعات المرتبطة بالرياضة ،  

والتى أوضحت أىمية إجراءات ( 9م()9192فعي ، أماني الشريف )حسن الشامثل دراسة 
 Parasباراس شارما  حماية حقوق الممكية الفكرية في صناعة البرمجيات الرياضية ، ودراسة

Sharma (9191)التي توصمت الي إن تطبيق حقوق الممكية الفكرية واإلبداع في  (65) م
الستثمار الرياضي وال يمكن أن تصبح الرياضة جميع جوانب السموك البشري و الرياضي تحفز ا

منتًجا تجارًيا بدون حقوق الممكية الفكرية والحوافز المصاحبة ليا، حيث خضعت جميع األلعاب 
الرياضية اليوم لتغييرات سريعة وتطورت منذ بدايتيا، ويمكن لتطبيق حقوق الممكية الفكرية أن 

لرياضة  وتسيم في نمو صناعة الرياضة بطرق توفر الحوافز الصحيحة إلستمرار التقدم في ا
مختمفة وحماية األصول وتوليد القيمة وتحفيز النمو، و اآلثار الضارة النتياك حقوق الممكية 

( وتوصمت 43م( ):312)  Lois Catrinلويس كاترين الفكرية عمى قطاع الرياضة ، ودراسة 
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رية األول: إعطاء التعبير القانوني لمحقوق إلى إن الويبو أعطت سببين لتطبيق قوانين الممكية الفك
المعنوية والمالية لممبدعين في إبداعاتيم وحقوق الجميور في الوصول إلييا ، والثاني: تشجيع 
التجارة العادلة التي من شأنيا أن تساىم في التنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث تسمح حقوق 

ل عمى التقدير والربح المالي من عمميم لتشجيع الممكية الفكرية وحمايتيا لممبدعين بالحصو 
 Thomas Margoni توماس مارجونيدراسة  اإلبداع واالبتكار واالستثمار الرياضي ، و

توصمت الى إن بعض األدوات القانونية متاحة لمنظمي األحداث الرياضية ( التي 49م( )3127)
االتحاد األوروبي وينصب التركيز بموجب قانون االتحاد األوروبي وقانون الدول األعضاء في 

عمى العالجات القائمة عمى حقوق الممكية والعقود ، وكذلك عمى الحقوق الفكرية لمممكية وقواعد 
المنافسة غير العادلة وما يسمى بأشكال الحماية "الخاصة"، بضمان حكم محكمة العدل 

نظمي األلعاب الرياضية ، الحماية الكافية لمبحيث توفر حقوق الممكية الفكرية األوروبية، 
واألحداث الرياضية في أماكن مخصصة ُتمكن منظمي الرياضة أن يطالبوا بحقوق االستخدام 

( والتى ىدفت إلى 48م( )3123) Sharada Kalamadi شارادا كاالمادي ، الحصرية فييا
سات إن تطبيق حقوق الممكية الفكرية  تثري العمل اإلداري اإلستثمار الرياضي فى المؤس

الرياضية إلى تطبيق قوانين حماية الممكية الفكرية وذلك إلثراء نماذج األعمال التجارية بالمجال 
 الرياضي وتحقيق األرباح.

إنو من األىمية القصوى ضرورة توفر بنود متطمبات حماية الممكية  الباحثومما سبق يرى 
فى المجال الرياضى والذى تعد  الفكرية بالمؤسسات الرياضية لجذب اإلستثمار األجنبي المباشر

محاوره البنود التى يرتكز عمييا مفيوم حقوق الممكية الفكرية فى الدول التى سبقت فى جذب 
 اإلستثمار األجنبي فى مجاالت الرياضة مثل:

حقوق إختراع المعدات الرياضية الذكية المزودة بأجيزة استشعار وغيرىا من تقنيات  - ح
تتيح تقنيات ذكية لمرياضيين )المحترفين واليواة( ومدربييم  المعمومات واالتصاالت والتى

 مراقبة أدائيم وتقييمو وتحديد مجاالت التحسين.
حقوق إختراع التقنيات المبتكرة لضمان انتفاع المشجعين بمزيج غني من التجارب المادية  - خ

عون والرقمية. وتضمن الشبكات الالسمكية )الواي فاي( العالية الجودة أن يظل المشج
متصمين باإلنترنت باستمرار وقادرين عمى تبادل تجاربيم مع أصدقائيم واالستفادة من 
التطبيقات المحمولة التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات لمحصول عمى تجربة خالية 

 من المتاعب.
حقوق إختراع المؤسسات الرياضية مع شركات التكنولوجيا لضمان أن يكون المحتوى  - د

عيًا )أي قابل لممشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعي( ومتوفرًا )عمى الرياضي اجتما
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 أجيزة متعددة(.
( AR( والواقع المعزز )VRحقوق قيام المؤسسات الرياضية بتجربة الواقع االفتراضي ) - ذ

لتحسين أداء الالعب وتزويد المشجعين بتجربة مشاىدة أقوى وغامرة أكثر مع تزويده 
مسبوقة لأللعاب الرياضية. وتجمب ىذه التقنيات الممعب بزوايا عرض جديدة وغير 

 الرياضي إلى المشجعين دون أن يغادروا راحة منازليم.
حقوق إختراع المستجدات التصميمية والجمالية القائمة عمى استخدام مواد جديدة، إذ  - ر

ث تتميز التصاميم بتأثير بعيد المدى في عالم الرياضة، وتزيد من جاذبية المنتج والحد
الرياضي بالنسبة لممستيمكين وتؤدي دورًا محوريًا في إضفاء قيمة تجارية عمى المنتج أو 
الحدث ويمكن لمشركات حماية استثماراتيا في استحداث التصاميم الجذابة عن طريق 

 أو براءات تصاميم. صناعية تصاميم حقوق الحصول عمى
وىو حق من حقوق الممكية الفكرية   التجارية لمعالمات قوق االستخدام االستراتيجيح - ز

يمكان الشركات من بناء سمعتيا والتميز عن المنافسين في السوق و يمكن أن يفضي 
 إلى إيرادات كبيرة تغطي تكاليف تنظيم ىذه األحداث.

شراك المشجعين من جميع أنحاء حقوق  - س البث لنقل وتغطية األحداث الرياضية وا 
بيع حقوق البث واإلعالم أكبر مصدر دخل العالم وجذب الجيات الراعية، حيث أصبح 

  لمعظم المنظمات الرياضية.
إن تنامى حاجة الدول الى جذب اإلستثمار األجنبي المباشر فى مجال  الباحثويرى 

لقيام  بأنشطة ىادفة إلى تكوين كفاءات تشارك فييا جيات كثيرة منيا الرياضة  أدى الى ا
الحكومات والييئات العامة وموظفو تنفيذ القانون وأعضاء الجياز القضائي والممارسون 
القانونيون والوكالء الرياضيون والرياضيون واألندية واالتحادات الرياضية ومنظمو األحداث 

عية ومصنعو السمع الرياضية والتمفزيون والشركات اإلعالمية من والجيات المانحة والجيات الرا
)المنظمة العالمية  WIPOخالل تفعيل متطمبات الممكية الفكرية التى أرست دعائميا الويبو 

لمممكية الفكرية( مع شركائيا عمى إزكاء الوعي بأىمية الممكية الفكرية لممنظومة الرياضية ، 
دريبية عمى تنمية الميارات والمعارف البشرية والمؤسسية لدعم وتركيز الندوات والبرامج الت

األعمال الرياضية في الدول األعضاء بغية تحفيز االبتكار ودعم نمو األعمال والتنمية 
االجتماعية واالقتصادية. ويعدا دعم تييئة بيئة تنظيمية تمكينية لمممكية الفكرية جزءًا ميمًا من ىذه 

سداء المشورة بشأن طرق معالجة األنشطة. ويشمل ذلك إذك اء االحترام لحقوق الممكية الفكرية وا 
 انتياكات حقوق الممكية الفكرية أو سوء استخداميا.

  The Conclusions And The Recommendationsاالستنتاجات والتوصيات: 

https://www.wipo.int/designs/ar/
https://www.wipo.int/trademarks/ar/
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  The Conclusionsاالستنتاجات: 
داري من خالل نتائج إستجابات عينة البحث الم الباحثتوصل  تمثمة في مدير نادي وا 

قتصاد إلى مايمي:  رياضي ورجال أعمال وا 
أن متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية فى ضوء 

 حقوق الممكية الفكرية، تتحقق من خالل توافر المجاالت التالية: 
 .الرياضية المصرية الحماية القانونية لمممكية الفكرية بالمؤسسات :األول المجال -
 .الحماية المالية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية :الثاني المجال -
-  
 .الحماية القضائية لمممكية الفكرية بالمؤسسات الرياضية المصرية :الثالث المجال -

  The Recommendationsالتوصيات: 
 في ضوء النتائج التي توصل الييا الباحث يوصي بمايمي:    

ضرورة أن يوفر مسئولى الرياضة بمصر وبالمؤسسات الرياضية المصرية متطمبات ضمان 
 حماية الممكية الفكرية من خالل النموذج التالى:

 
الشكل التالي يوضح متطمبات جذب اإلستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات الرياضية المصرية في ضوء حقوق الممكية 

 الفكرية
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 )الباحث( 
 

  The Foreign The Arabic Referencesلعربية واألجنبية: المراجع ا
 The Arabic Referencesالمراجع العربية: 

آليات حماية المستثمر األجنبي،  م(:9198أحمد طالب حسين، عبد الرازق بختي ) -2
رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، المسيمة، كمية الحقوق والعموم السياسية 

 جزائر.قسم قانون األعمال، ال
م(: الضرر اإلقتصادي الناتج عن التعدي عمى الممكية 3124) الوىاب أحمد عبد -3

الفكرية، دراسة حالة الممكية الفكرية واألدبية، المركز المصري لدراسات 
 السياسات العامة.
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م(: بعنوان خطة مقترحة لحماية وتسويق واستثمار العالمة 3119)أحمد كمال محمود  -4
رياضية، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنين، التجارية لممنظومة ال

 جامعة حموان.
 العام القطاعْين بين والمشاركة االستثمار مصر سياسات في األعمال استعراض مناخ -5

 مجمة تنمية القطاع الخاص، القاىرة. م(:9194والخاص )
ار األجنبي فعالية التدابير المتعمقة بسياسات اإلستثم م(:9112أمانة االونكتاج ) -6

المباشر، وثائق مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، وثيقة رقم 
TD/B/COM3/EM.24/3  مجمس التجارة والتنمية، لجنة اإلستثمار(

 .ابريل 41والتكنولوجيا والقضايا المالية المتصمة بذلك، 
 اشرالمب األجنبي االستثمار فائدة مدى ما م(:9119) رزين عساف / أونجاني براكاش -7

 ، األردن. جوان الدولي، النقد صندوق والتنمية، التمويل مجمة النامية، لمدول
 مصر. الشركات، لتمويل المستثمر دليل م(:9112المالية ) لألوراق المصرية الجمعية -8
المنشات  في المالي التمويل آليات م(:9199حدو فاروق، بوشافعة عبد النور ) -9

البويرة  أولحاج محند آكمي سالة ليسانس، جامعةليا، ر  المالية والمتابعة الرياضية
 والرياضية، الجزائر. البدنية النشاطات وتقنيات عموم معيد

 : اآلثارم(9192حسن أحمد عطية الشافعي، أماني محمد محسن الشريف ) -:
 االحداث برمجيات صناعة عمى الفكرية الممكية حقوق حماية لتطبيق اإلقتصادية

لمتربية البدنية وعموم الرياضة، جامعة حموان، كمية  الرياضية، المجمة العممية
 التربية الرياضية لمبنين، مصر.

 .األردن، عمان الشمس، مطابع االقتصاد، مبادئ م(:9992عارف ) حمو -21
 القانونية، والضمانات المعوقات األجنبي، االستثمار م(:9116) السامري محمود دريد -22

 بيروت. العربية، الوحدة دراسات مركز
: تقييم التجربة الجزائرية في جذب م(9196دة بن عرفة، سومية حمزاوي )رشي -23

، رسالة ماجستير، 3125-3116اإلستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة 
تبسة، كمية العموم اإلقتصادية، العموم التجارية وعموم  –جامعة العربي التبسي 

 التسيير، الجزائر. 
 -العالمية التجارة منظمةكوريا  .م .كارلوس م(:9119) ترجمة الخالق عبد أحمد سيد -24

 .السعودية العربية المممكة لمنشر، المريخ دار السياسات، وخيارات التربس اتفاق
 الشركة طبعة، بدون االستثمار، أسسم(: 9118كنجو) عبود کنجو مروان، شموط -25
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 .القاىرة والتوريدات، لمتسويق المتحدة العربية
 نطاقيا و ومفيوميا نشأتيا"الفكرية الممكية إلى مدخلال م(:9114الدين ) زين صالح -26

 والتوزيع، لمنشر الثقافة دار مكتبة ،"حمايتيا و تنظيميا و تكييفيا و وأىميتيا
 .األردن ،2ط

 .األردن والتوزيع، لمنشر الصفاء دار و،ونظريات االقتصاد عمم م(:9998الحاج ) طارق -27
لمتجارة  العالمية المنظمة ظل في ةالفكري الممكية حقوقم(: 9199عائشة موزاوي ) -28

دولية، رسالة ماجستير،  تجارب عرض -االستثمار  مناخ تطوير في ودورىا
كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم  -شمف –جامعة حسيبة بن بو عمي 

 التسيير.
 دار االقتصادي، وأثرىا الفكرية الممكية حقوق م(:9119) الرحمن عبد عنتر الرحيم عبد -29

 .مصر ،2ط اإلسكندرية، الجامعي، فكرال
 ظل في التنمية وتحديات الجزائر في االستثمارات سياسة م(:9114) بابا القادر عبد -:2

 :فرع االقتصادية، العموم في دولة دكتوراه ةرسال الراىنة، العالمية التطورات
 الجزائر.  جامعة التخطيط،

 لمكتب، الجامعة دار ة،الكمي االقتصادية النظرية (:9997عطية ) القادر عبد -31
 .اإلسكندرية

إتفاقية حقوق الممكية الفكرية وأثرىا عمى اإلقتصاد األردني عبد الناصر عبادي )ب.ت(:  -32
 والقوانين المتعمقة بالممكية الفكرية، جامعة البمقاء التطبيقية، األدرن.

الفكرية، األىمية اإلقتصادية إلتفاقية حماية حقوق الممكية م(: 9119عزت مموك قناوي ) -33
دراسة ميدانية بالتطبيق عمى صناعة الدواء في مصر، مجمة مصر المعاصرة، 

 ، المعيد العالي لمدراسات النوعية، الجيزة.575، 574، ع3:مج 
 مع الفكرية، الممكية لحماية االقتصادية االنعكاسات م(:9118سالمان) الحميد عبد عمر -34

 بعض في ضوء الفكرية ممكيةال حقوق اتفاقية مستقبل" ندوة مصر، إلى إشارة
 التجارة ودراسات بحوث مركز ،"العالمي المستوى عمى المعارضة اتجاىات
 أبريل. 21-:حموان،  جامعة الخارجية،

الضمانات الممنوحة لممستثمر األجنبي، رسالة ماجستير، كمية  م(:9199ليمي سالم ) -35
 الحقوق، جامعة وىران.

 بالتجارة المرتبطة الفكرية الممكية حقوق قيةاتفا أثر م(:9112) السالم عبد مخموفي -36
TRIPS في النامية الدول لمنتجات التنافسية والقدرة التكنولوجيا نقل عمى 
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 الجزائرية االقتصادية المؤسسة" حول األول الوطني الممتقى العالمية، األسواق
 ، الجزائر.البميدة دحمب، سعد جامعة ،"الجديد االقتصادي المناخ وتحديات

واقع الممكية الفكرية وأثره عمى اإلستثمار في قطاع  م(:9196ب عمي أبو صالح )مصع -37
رسالة ماجستير، جامعة النجاح الدولية  ،تكنولوجيا المعمومات في فمسطين

 نابمس، فمسطين.
لمتجارة،  العالمية والمنظمة الجزائر م(:9112محمد ) عدون، متناوي دادي ناصر -38

 الجزائر.
 سياسات مذكرة الجغرافية، والمؤشرات الفكرية الممكية حقوق م(:9116بغاصة ) ىاجر -39

 سوريا. الزراعية، لمسياسات الوطني المركز ،31 رقم
 المركز موقع عمى منشور بحث "العربي الوطن في الفكرية الممكية : نظامعرب يونس -:3

 التالي الرابط عمى متاح المنازعات، وتسوية الفكرية لمممكية العربي
http://www.arabiclawyer.org/intellectual-property.htm:  

 The Foreign Referencesالمراجع األجنبية: 
41- Bussery and Charois, (9999): Analyse et Evaluation des Projets 

d Investissements, Parie.  
42- C.Michalet, (9999): La séduction des nations ou comment attirer 

les investissements, éd Economica, paris. 
43- Lois Catrin Donnelly (9199): Intellectual Property and Sport, 

House of Lords, Library Briefing, London, UK. 
44- Maskus, Keith E, (9111): Intellenctual Property Rights and 

Economic Development, University of Colorado, Boulder, 
Revised Draft: February. 

45- Mihaela Peres, Waqar Ameer & Helian Xu (9198): The impact 
of institutional quality on foreign direct investment inflows: 
evidence for developed and developing countries, Economic 
Research-Ekonomska Istraživanja, 42:2, 737-755, DOI: 
21.2191/2442788X.3129.2549:17. 

46- Paras Sharma (9191): Intellectual property Rights in Sports, 
International journal of creative research thoughts (IJCRT), 
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vol 9, Issue 4 march. 
47- Qu’est-ce Que La Propreete Intellectuelle, Publication de 

l’Organisation Mondiale de la Proprete Intellectuelle, 
Publication N561 (F) (Geneve: OMPI). 

48- Sharada Kalamadi (9199): Intellectual Property and the business 
of sport management, Journal of intellectual property rights 
vol 28, September 3123, pp 548 -553. 

49- Thomas Margoni (9196): The protection of sports Events in the 
EU: property, Unifair Competition and Special Forms of 
Protection, International Review of Intellectual property and 
competition Law.  

 World Wide Websitesمواقع االنترنت: 
4:- The Role of IP in Sports: 
 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_reg_ip_sport_sin_25/
wipo_reg_ip_sport_sin_25_t_4.pdf 
 

 

 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_reg_ip_sport_sin_14/wipo_reg_ip_sport_sin_14_t_3.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_reg_ip_sport_sin_14/wipo_reg_ip_sport_sin_14_t_3.pdf
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