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 حقوؽ الممكية الفكرية :
: تشكؿ حقوؽ الممكية  Intellectual Proprty Rightsأسمى صور الممكية عمى وجو 

الفكرية اإلطالؽ , ويتبدي ىذا السمو مف اتصاؿ موضوع ىذه الحقوؽ بأسمى ما يممكو اإلنساف 
العقؿ في إبداعاتو وتجمياتو الفكرية والذي بدونو يشيع التقميد وتنتشر المحاكاة عمى  وىو

 حساب اإلبداع واالبتكار ومع ذلؾ فإف قيمة الفكر ليست في وجوده بؿ في االستفادة منو .
ويسبغ حؽ الممكية الفكرية عمى صاحبو األبوة عمى نتاجو الذىني أو ثمرة نشاطو فيحؽ لو أف 

 غالؿ ىذه الثمرة أو ذلؾ النتاج .يحتكر است
ويمكف تعريفيا عمى أنيا الحقوؽ التي يمنحيا المجتمع إلى األفراد أو المنظمات بصورة رئيسية 
لألعماؿ اإلبداعية مثؿ االختراعات واألعماؿ األدبية والفنية والرموز واألسماء والصور 

عماؿ ابداعاتو استعمااًل غير والتصميمات , فيي تعطي المبدع الحؽ في منع اآلخريف مف است
 مصرح بو لمدة محدودة مف الوقت .

أو ىي الحقوؽ الناشئة عف أي نشاط أو جيد فكري يؤدي إلى ابتكار في المجاالت الصناعية 
والعممية واألدبية والفنية ومف أمثمتيا : حؽ المؤلؼ عمى مؤلفاتو والمخترع عمى اختراعاتو 

 معنوية لمسجؿ التجاري كاالسـ التجاري .والحقوؽ الواردة عمى المقومات ال
يتميز اإلنتاج الذىني بالطابع العالمي , فالدواء يخترع في بمد :   أىمية حقوؽ الممكية الفكرية

ويستخدـ في مختمؼ دوؿ العالـ والكتاب يطبع في بمد ويصدر إلى البالد األخرى مما يجعؿ 
ذىني وبالتالي فإف حمايتو واجبة ليس فقط البشرية كميا شريكة في اإلفادة مف ىذا اإلنتاج ال

 عمى مستوى دولة بعينيا ولكف عمى كافة دوؿ العالـ .
: تكتسب الممكية الفكرية بمجرد االنتياء مف العمؿ  شروط اكتساب حقوؽ الممكية الفكرية

 المبتكر , وتحولو مف فكرة إلى واقع ممموس , ويتطمب ذلؾ أف يستوفي المصنؼ ركنيف :
شكمي : يتجسد في إفراغ الفكرة في صورة مادية يبرز  فييا لموجود , ويكوف معدا ػ األوؿ 1

 لمنشر.
ػ الثاني موضوعي : ويتجسد في أف ينطوي المصنؼ عمى شئ مف األبتكار بحيث تبرز 2

 شخصية المؤلؼ عمى مصنفو .
ية الفكرية وال يعد اإليداع لنسخة أو أكثر لممصنؼ الذي سيتـ نشره شرطًا الكتساب حقوؽ الممك

ف كاف تبدو أىميتو في كونو وسيمة إلثبات تبعية المصنؼ إلى مؤلفو ,  عمى المصنؼ , وا 



ناىيؾ عف أف المشرع حـر عدـ اإليداع وعاقب الناشر والطابع بالغرامة بما ال يقؿ عف ألؼ 
 جنيو وال يزيد عمى ثالثة آالؼ جنيو .

 الحماية الدولية لمممكية الفكرية :
يع الدولي بتنظيـ حماية الممكية الفكرية فتوالت االتفاقيات الدولية في ىذا وقد عني التشر 

, مرورًا باتفاقية برف  1883المضمار بداية مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية عاـ 
وانتياءًا باتفاقية جوانب التجارة المتصمة بحقوؽ الممكية  1886لحماية حؽ المؤلؼ عاـ 

,وىي  1994اختصارًا بػ ) التربس( كإحدى اتفاقيات دولة أورجواي عاـ الفكرية المعروفة 
 اختصار لالسـ اإلنجميزي .

Agreement on Trade Related Aspects of intellectual Property Right  
 مكانة مصر مف االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية حقوؽ الممكية الفكرية :

الممكية الفكرية في حفز اإلبداع واالبتكار الوطنييف وجذب واقتناعًا مف مصر بأىمية حقوؽ 
االستثمارات األجنبية فقد حرصت مصر عمى اإلسراع باالنضماـ إلى االتفاقات والمعاىدات 

 الدولية المعنية بحقوؽ الممكية الفكرية .
ف لذا فقد انضمت مصر إلى العديد مف االتفاقيات الدولية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية م

 بينيا:
 1883ػ معاىدة باريس لحماية حقوؽ الممكية الصناعية لعاـ 
 . 1886ػ معاىدة برف لحماية المصنفات األدبية والفنية لعاـ 
 1891ػ أتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعالمات لعاـ 

 1891ػ أتفاؽ مدريد لقمع بيانات مصدر السمع الزائفة والمضممة لعاـ 
 . 1925اإليداع الدولي لمرسـو والنماذج الصناعية لعاـ ػ أتفاؽ الىاي بشأف 

 . 1971ػ اتفاقية ستراسبورح بشأف التصنيؼ الدولي لمبراءات لعاـ 
 .1989ػ معاىدة واشنطف بشأف الممكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاممة لعاـ 

 . 1994ػ معاىدة قانوف العالمات التجارية لعاـ 
الممحقة باتفاقية  (TRIPS)نب التجارة المتصمة بحقوؽ الممكية الفكرية ػ وأخيرًا اتفاقية جوا

إنشاء منظمة التجارة العالمية , وىي االتفاقية التي تمـز أعضائيا بتطبيؽ مبدأ الدولة األولى 
بالرعاية والمعاممة الوطنية , بالتالي أصبح لكؿ أجنبي الحؽ في أف يعامؿ في مصر معاممة 

ف معاممة دولتو لرعاياىا , كذلؾ أصبح مف حؽ أي دوؿ عض مف الدوؿ الوطني بغض النظر ع



األعضاء في منظمة التجارة العالمية االستفادة مف أي مزايا تحصؿ عمييا أي دولة مف مصر 
وفي المقابؿ يتمتع رعايا مصر والدولة المصرية بذات الحقوؽ في مواجية الدوؿ األعضاء في 

 المنظمة .
 مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكرية : التشريعات المصرية في

التشريع المصري لـ يكف غائبًا عف الساحة أو عف متابعة االىتماـ بيذا الموضوع فمقد كاف 
القضاء المصري األىمي والمختمط , يحمي حقوؽ المؤلؼ استنادًا إلى مبادئ القانوف الطبيعي 

 دـ وجود نص تشريعي .وقواعد العدالة المتيف يمتـز القاضي بإعماليما في حالة ع
كما أنو جرى عمى تعويض المؤلؼ الذي تنتيؾ حقوقو , عمى اساس مف قواعد المسئولية 
التقصيرية وأعماؿ نصوص قانوف العقوبات دوف انتظار لصدور تشريع خاص بتنظيـ الممكية 

ة في األدبية والفنية , ومثاؿ ذلؾ ما قضت بو غرفة النقض الجنائي بمحكمة االستئناؼ المختمط
بأف الغناء بأدوار وألحاف موسيقية بدوف ترخيص مف مؤلفييا يعد جريمة  1941مف فبراير  17

, إلى أف تدخؿ المشرع المصري بسف قانوف حماية  351يعاقب عمييا قانوف العقوبات بالمادة 
, الذي قالت محكمة النقض في شأنو أنو  1954لسنة  354حؽ المؤلؼ الصادر بالقانوف رقـ 

مؽ حماية حؽ المؤلؼ بؿ ىو في الحقيقة قد أكدىا ونظميا وفيما بني بياف ألىـ لـ يخ
 التشريعات التي صدرت في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الفكرية .

 أواًل : في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية األدبية والفنية :
صعيد  ولقد توالت التعديالت عميو لتواكب المستجدات عمى 1954لعاـ  354ػ صدر القانوف 

لسنة  1975,  38لسنة  1968,  34لسنة  14االتفاقيات الدولية فصدرت القوانيف أرقاـ 
, تحديث  1992وقد استيدؼ التعديؿ الثالث الصادر في سنة  1994لسنة  1992, 29

نصوص قانوف حماية حؽ المؤلؼ حيث يتأكد شمولو لطائفتيف مف المصنفات , ىما المصنفات 
فات الحاسب , مثؿ البرامج وقواعد البيانات , وتشديد العقوبة المقررة والبصرية ومصنالسمعية 

 ألي فعؿ مف شأنو المساس بحقوؽ المؤلفيف .
أسباب ودوافع حماية حقوؽ الممكية الفكرية بوجو عاـ وحقوؽ مؤلفي برامج الحاسب اآللي 

 بوجو خاص :
رىا حجر الزاوية وأساس حرص مشرعو الدوؿ المختمفة عمى كفالة ممارسة حرية الفكر باعتبا

اإلبداع الذي يحقؽ تقدـ ورفاىية المجتمع , وقد  بدأ ىذا الحرص منذ زمف بعيد صاحب تقنيف 
وتسجيؿ األفكار المستحدثة واإلبداعات الفكرية اإلنسانية , ولـ يقتصر ذلؾ عمى قواعد حماية 



عددة تتصؿ باآلداب حرية البحث العممي فحسب , بؿ أمتد ليشمؿ حماية اإلبداع في نواحي مت
 والفنوف والعموـ المختمفة .

ويستنتج مف ذلؾ أف االىتماـ بحماية حقوؽ الممكية الفكرية أصبح ضرورة ممحة تفرضيا العديد 
مف األسباب , لعميا تنبعث أساسًا مف اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عف استخدامات 

 مثؿ ذلؾ فيما يمي :الحاسب اآللي , وثورة تقنية المعمومات ويت
" حماية االستثمارات المادية والبشرية المستخدمة في إعداد برامج الحواسب اآللية , وذلؾ ألنيا 
تحتاج لفريؽ عمؿ يقوـ بيا مف خالؿ مؤسسة تعني ببحث وتطوير ىذه البرامج التي تصؿ 

ب ضرورة تطبيؽ تكمفتيا المادية أحيانًا إلى عدة مالييف مف الدوالرات , األمر الذي يستوج
 الحماية القانونية ليذه االستثمارات , مما يؤدي إلى توفير المناخ المالئـ لالبتكار واإلبداع .

جذب شركات البرمجيات العالمية لالستثمار في مصر وما يؤدي إليو ذلؾ مف فتح الباب لعدد 
 اليًا .مف فرص العمؿ في ىذه الصناعة التي تعد مف أحدث وأقوى الصناعات الدولية ح

دعـ وتطوير شركات البرمجيات المصرية , وتنمية مجتمع المعمومات المصري بصفة عامة , 
األمر الذي ينعكس عمى تطوير وتنمية الصناعات واالقتصاد المحمي , خمؽ فرص عمؿ في 
القطاعات الموازية لقطاع البرمجيات , حيث أكدت دراسة حديثة أجرتيا مؤسسة )برايس وانر 

ؿ وظيفة في قطاع صناعة البرمجيات في دوؿ العالـ تسيـ في إيجاد وظائؼ أخرى ىاوس( أف ك
 في السوؽ المحمية مثؿ وظائؼ المساندة والتدريب والمبيعات والتوزيع والتسويؽ واالستشارات .

أف االىتماـ بحماية حقوؽ الممكية الفكرية بصفة عامة وبرمجيات الجوانب اآللية بصفة خاصة 
يع روح االبتكار التكنولوجي , ويساعد عمى تحقيؽ المنفعة لكؿ مف منتج , يؤدي إلى تشج

 ومستخدـ ىذه التكنولوجيا .
أف االلتزاـ باالتفاقات الدولية والتشريعات المحمية , واإلدراؾ السميـ لمقاصدىا االقتصادية 

ا يعني والعممية وال سيما في مجاؿ حماية البرمجيات يصعب مف ظاىرة القرصنة الفكرية , مم
 مزيدًا مف التسييالت الخاصة بنقؿ التكنولوجيا مف الدوؿ المتقدمة لمدولة النامة .

أف الحماية القومية لبراءة االختراع تكفؿ لصاحبيا المزيد مف الحماية بما يفقد المقمديف فرصة 
االستفادة المجانية , ويصبح ال بديؿ أماميـ سوى التحاور مع صاحب البراءة ومحاولة 

وؿ عمى موافقتو بالترخيص باستخداميا ػ وىذا يعني مزيدا مف التراخيص والتسييالت ػ أو الحص
 نقؿ التكنولوجيا 



أف توافؽ التشريعات المحمية والخاصة بحماية الممكية الفكرية مع االتفاقيات الدولية في ىذا 
دولي فإف فضال عف مكاسبيا المعنوية عمى المستوى ال (TRIPS)المجاؿ وال سيما اتفاقية 

منافعيا االقتصادية , واالجتماعية كثيرة ومنيا أنيا سوؼ تساعد عمى زيادة قيمة الصادرات 
المصرية مف الكتب واألفالـ السينمائية وشرائط الكاسيت , نظرا لمقضاء عمى االنتياؾ واسترداد 

 العائد الطبيعي ليذه التجارة كتجارة شرعية لمصر دور رائد فييا .
لالتفاقيات الدولية في ىذا المجاؿ لمدوؿ األعضاء بالحصوؿ عمى السمع باقؿ  يسمح االنضماـ

 األسعار المتداولة غالبًا كسياسة لحماية المستيمؾ , ووسيمة لمحد مف تسمط أصحاب الحقوؽ .
 ثانيًا : في مجاؿ حماية حقوؽ الممكية الصناعية :

 قانوف العالمات الصناعية والتجارية :
الخاص بحماية العالمات والبيانات التجارية وأضيفت إليو  1939لسنة  57صدر القانوف رقـ 

والقانوف رقـ  1954لسنة  569والقانوف  1953لسنة  531بموجب القانوف رقـ  44المادة 
  1959لسنة  96, والقانوف رقـ  1956لسنة  245

 التزامات مصر الدولية التشريعية والتنفيذية :
 :أواًل : االلتزاـ التشريعي 

ذ انضمت مصر  إلى منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات التي تضمنتيا الوثيقة الختامية  وا 
ج( متعمؽ باتفاقية جوانب التجارة المتصمة 1لنتائج جولة أوروجواي ومف بينيا الممحؽ رقـ )

فقد اتسعت مجاالت حماية حقوؽ الممكية الفكرية الواجبة  (TRIPS)بحقوؽ الممكية الفكرية 
اية فمـ تعد تقتصر التزامات مصر في ىذا الخصوص عمى حماية حؽ المؤلؼ بؿ أصبح الحم

لزامًا عمييا أف تمد ىذه الحماية إلى الحقوؽ المجاورة لحؽ المؤلؼ والمؤشرات الجغرافية 
 والتصميمات التخطيطية لمدوائر المتكاممة والمعمومات غير المفصح عنيا .

المجاالت التقميدية ذاتيا مف تطور كبير في مجاؿ الحماية , واألصناؼ النباتية فضاًل عما لحؽ 
 وما ولده ذلؾ مف التزامات جديدة يتعيف الوفاء بيا .

وتمبية ليذا الواقع الجديد , فقد نشأت الحاجة إلى مراجعة التشريعات الوطنية القائمة بما فييا 
لييا , وتوفير الحماية الالزمة قانوف حؽ المؤلؼ وتطويرىا لموفاء بااللتزامات الدولية المشار إ

لممجاالت الجديدة التي يتعيف أف تمتد إلييا الحماية , وذلؾ كمو وفؽ المعايير الدولية 
 المستحدثة .



بشأف حماية حقوؽ الممكية الفكرية  2442لسنة  82وتأسيسًا عمى ذلؾ صدر القانوف رقـ 
اـ مصر إلى منظمة التجارة بانضم 1995لسنة  72بموجب قرار السيد رئيس الجميورية رقـ 

العالمية أصبحت اتفاقياتيا قانونًا محميًا ومف ىذه االتفاقيات اتفاقية أوجو الممكية الفكرية 
المرتبطة بالتجارة المعروفة اختصارًا بأسـ تربس , وقد عالج قانوف حماية الممكية الفكرية في 

 أربعة كتب عمى النسؽ التالي :
ات االختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية لمدوائر المتكاممة الكتاب األوؿ : يعالج براء

 والمعمومات غير المفصح عنيا .
الكتاب الثاني : تناوؿ العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنماذج 

 الصناعية .
 الكتاب الثالث : حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة .

 : وموضوعو األصناؼ النباتية .الكتاب الرابع 
 ثانيًا : االلتزاـ التنفيذي :

ذا كاف التشريع بشكؿ آلية أساسية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية , فإف ىناؾ مف اآلليات  وا 
األخرى ما ال يقؿ تأثيرًا في ىذا المجاؿ إال وىي آلية ثقافة الممكية الفكرية التي بقدر تغمغميا 

تمع بقدر ما تنتج أثرىا في خمؽ وعي عاـ بأىمية حماية حقوؽ الممكية وانتشارىا في ربوع المج
يالئيا مكانتيا السامية بقدر سمو أساسيا الذي تستند إليو .  الفكرية وا 

وفي ىذا النطاؽ فقد عقد مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار بمجمس الوزراء العديد مف 
وذج ثقافي راؽ لقضايا الممكية الفكرية المؤتمرات والندوات وورش العمؿ مف أجؿ إشاعة نم

 األمر الذي أسفر بالفعؿ عف نتائج ممموسة في ىذا الخصوص .
إال أنو وعمى الرغـ مف ذلؾ كمو تظؿ ىذه الجيود ذات تأثير محدود بانتياء مناسبة عقدىا , 

دائـ األمر الذي دفع مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار إلى التفكير في إيجاد كياف مؤسسي 
اآلليات التي تستيدؼ جميعيا يسير عمى قضية ثقافة الممكية الفكرية مف خالؿ عديد مف 

 غرس وتعميؽ الوعي باىميتيا في الوجداف الشعبي العاـ .
وانطالقا مف ىذه الرؤية اقترح إنشاء كياف  (NGO)تحت مسمى مركز دراسات الممكية الفكرية 
ـ اتخاذ القرار عمى إتاحة الموارد  المكانية والفنية غير حكومي وقد وافؽ مركز المعمومات ودع

 لو في بدء قيامو اعترافًا منو بأىمية الدور الذي يمكف أف يمعبو ىذا المركز .



وقد ضـ مركز دراسات الممكية الفكرية نخبة مرموقة مف الشخصيات العامة والخبراء في ىذا 
وفيؽ أوضاع الجمعية وفقًا ألحكاـ ىذا وقد تـ ت 2441لسنة  549المجاؿ وتـ إشياره برقـ 

والئحتو التنفيذية بموجب اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية  2442لسنة  84القانوف 
 . 18/5/2443المنعقدة في 

ويمكف أف نخمص مما سبؽ إلى أف حماية حقوؽ الممكية الفكرية سيدعـ مف قدرة المجتمعات 
ستثمارات األجنبية وما يصاحب ذلؾ مف نقؿ النامية , ومف بينيا مصر , عمى جذب اال

 لمتكنولوجيات العالمية وذلؾ عف طريؽ :
 أ ػ دعـ النشاط العممي والتكنولوجي وصقؿ الميارات وتسييؿ نقؿ التكنولوجيا والمعرفة الفنية .
 ب ػ استقطاب رؤوس األمواؿ الستخداميا في إنشاء المشروعات الصناعية وتمويؿ االبتكارات .

 اعات التي يحتاجيا السوؽ المحمي .واالختر 
ج ػ ضماف استمرارية عجمة التنمية االقتصادية )التنمية المستدامة( في ظؿ مفيوـ العولمة 

 وثورة االتصاالت والمعمومات .
ونظرًا ألىمية نشر ثقافة الممكية الفكرية لموصوؿ إلى فكر مستقؿ بشأنيا نقدـ ألعضاء ىيئة 

يؿ وذلؾ لمتعريؼ بالجوانب اإليجابية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية التدريس ومعاونييـ ىذا الدل
 والتي تعود عميو بالنفع وتدعـ التنمية والتقدـ في المجتمع .

 مصطمحات أساسية :
عممي أو أدبي أو فني أيًا كاف نوعو أو طريقة التعبير  (original)المصنؼ : كؿ عمؿ مبتكر 

 عنو أو أىميتو أو الغرض مف تصنيفو .
االبتكار : الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة عمى المصنؼ , والجدير بالذكر أف المصنؼ قد 
يحتوى عمى نفس المادة العممية إال أف االبتكار يكوف في طريقة العرض واألسموب والصياغة 

 والترتيب , واختالؼ النتائج ..... ألخ .
لممصنؼ مف يذكر أسمو عميو أو ينسب المؤلؼ : الشخص الذي يبتكر المصنؼ , ويعد مؤلفًا 

إليو عند نشره باعتباره مؤلفًا لو ما لـ يقدـ الدليؿ عمى غير ذلؾ , ويعتبر مؤلفًا لممصنؼ مف 
ينشره بغير أسمو أو بأسـ مستعار بشرط أال يقوـ شؾ في معرفة حقيقة شخصو , فإذا قاـ 

أـ اعتباريًا ممثاًل لممؤلؼ في الشؾ أعتبر ناشر أو منتج المصنؼ سواء أكاف شخصًا طبيعيًا 
 مباشرة حقوقو إلى أف يتـ التعرؼ عمى حقيقة خص المؤلؼ .



المصنؼ الجماعي : المصنؼ الذي يضعو أكثر مف مؤلؼ بتوجيو شخص طبيعي أو اعتباري 
)الكمية أو القسـ مثاًل ( يتكفؿ بنشره بأسمو وتحت إدارتو , ويندمج عمؿ المؤلفيف فيو في 

ذي قصد إليو ىذا الشخص بحيث يستحيؿ فصؿ عمؿ كؿ مؤلؼ وتمييزه عمى اليدؼ العاـ ال
 حده .

المصنؼ المشترؾ : المصنؼ الذي ال يندرج ضمف المصنفات الجماعية ويشترؾ في وضعو 
 أكثر مف شخص سواء أمكف فصؿ نصيب كؿ منيـ فيو أو لـ يمكف .

 د .المصنؼ المشتؽ : المصنؼ الذي يستمد أصمو مف مصنؼ سابؽ الوجو 
الممؾ العاـ : الممؾ الذي تؤوؿ إليو جميع المصنفات المستبعدة مف الحماية بداية أو التي 

 تنقضي مدة حماية الحقوؽ المالية عمييا طبقًا ألحكاـ قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية .
النسخ : استحداث صورة أو أكثر مطابقة لألصؿ مف مصنؼ بأية طريقة أو في أي شكؿ بما 

 ؾ التخزيف اإللكتروني الدائـ أو الوقتي .في ذل
 االختراع : ابتكار أو تطوير في المجاالت العممية أو الصناعية .

براءة االختراع : شيادة تمنحيا الدولة , وبمقتضى ىذه الشيادة يمنح المخترع حؽ استئثاري 
 نظير اختراعو .

البرنامج اإلذاعي لمجميور  النشر : أي عمؿ مف شأنو إتاحة المصنؼ أو التسجيؿ الصوتي أو
 بأي طريقة مف الطرؽ .

عقد النشر : العقد الذي يرتبط بو المؤلؼ أو خمفائو مع شخص يقوـ بنشر المصنؼ نظير 
 مقابؿ أو دوف مقابؿ .

الوزير المختص : وزير الثقافة , ويكوف وزير اإلعالـ ىو المختص بالنسبة لييئات اإلذاعة , 
 عمومات ىو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات .ويكوف وزير االتصاالت والم

الوزارة المختصة : وزارة الثقافة , وتكوف وزارة اإلعالـ ىي المختصة بالنسبة لييئات اإلذاعة , 
 وتكوف وزارة االتصاالت والمعمومات ىي المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

 كرية :صور حقوؽ الممكية الف
 تنقسـ حقوؽ الممكية الفكرية إلى فرعيف رئيسييف ىما :

 ػ الممكية الصناعية والحقوؽ المرتبطة بيا أو المجاورة ليا :1



براءات االختراع , جميع مجاالت التكنولوجيات , نماذج المنفعة , األصناؼ النباتية ػ العالمات 
المعمومات الغير مفصح عنيا واألسرار  التجارية ػ النماذج الصناعية ػ المؤشرات الجغرافية ػ

 التجارية .
 ػ حقوؽ الممكية األدبية والفنية والحقوؽ المرتبطة بيا أو المجاورة ليا :2

أعماؿ التأليؼ األعماؿ السمعية البصرية األعماؿ الدرامية األلحاف الموسيقية النصوص المعدة 
 لمسينما والتميفزيوف أعماؿ الرسـ والتصوير .

 : (Patent rights)براءات االختراع أواًل : 
ىو مصطمح يطمؽ عمى الوثيقة الحكومية التي تمنحيا الجية المختصة بالدولة لممخترع وذلؾ 
ضمانًا لحقو فيما قاـ باختراعو عمى أف يكوف ذلؾ لفترة زمنية محددة , عمى أف يتـ كشؼ كؿ 

عامًا طبقًا لنصوص القانوف ,  بيانات االختراع بعد انتياء مدة الحماية المقررة وىي عشريف
ويصبح االختراع ممكًا عامًا لمجميور فيكوف لمغير حؽ معرفة كيفية استغاللو وتصنيعو , وال 
يمكف الحصوؿ عمى براءة االختراع إال مف خالؿ المخترع األصمي فقط , بمعنى أنو ال يجوز 

 فعميا بتصميـ االختراع .التقدـ لمحصوؿ عمى براءة اختراع دوف ذكر أسـ المخترع الذي قاـ 
وعمى ذلؾ نستطيع أف نعرؼ البراءة عمى أنيا : تمؾ الشيادة الحكومية الموثقة والتي تمنحيا 
الدولة ممثمة في الجية المختصة وىي مكتب براءات االختراع المصري لممخترع األصمي , 

ؿ اآلخريف وتكفؿ لو حماية اختراعو عف طريؽ منحو حقوقًا استئثارية تحميو مف استغال 
الختراعو دوف الحصوؿ عمى إذف منو بذلؾ لمدة عشريف عامًا غير قابمة لمتجديد , ورغـ ذلؾ 
فقد ألـز القانوف مقدـ طمب الحصوؿ عمى براءة اختراع بإعطاء جية التسجيؿ معمومات عف 
 اختراعو مقابؿ أف يكوف لصاحب البراءة الحؽ في تقرير مف الذي يجوز لو االنتفاع باختراعو
المشموؿ بالحماية خالؿ مدة الحماية , كما يكوف لو الحؽ أيضًا في الترخيص لطرؼ آخر 
باالنتفاع باالختراع وفقًا لشروط يتـ االتفاؽ عمييا , وكذا يجوز لو بيع حقو لطرؼ آخر يصبح 
بموجب ذلؾ ىو مالؾ البراءة الجديد عمى أف تنتيي الحماية في المدة المقرة ليا سمفًا دوف 

, ويصبح االختراع بأكممو وبكؿ أسراره ممكًا عامًا مما يعني في ىذه الحالة أف مالؾ  تجديد
في االختراع الذي يصبح في متناوؿ الغير لالستثمار راءة لـ يعد يتمتع بالحقوؽ االستئثارية بال

 التجاري دوف أية مساءلة قانونية .
صاحبو طمب الحصوؿ عمى براءة ولكف البد مف األخذ في االعتبار أنو ليس كؿ اختراع يحؽ ل

 اختراع عميو .



فبوجو عاـ البد أف نعرؼ أف البراءة تشمؿ االختراعات التي تتمتع بصفات معينة , وعمى ىذا 
فالبد أف نتعرؼ عمى مالمح الشروط األساسية لقبوؿ صدور براءة اختراع عند التقدـ لممكتب 

 : المصري لبراءات االختراع , وىي ثالثة شروط كالتالي
 ػ الجدة .1
 ػ الخطوة اإلبداعية .2
 ػ القابمية لمتطبيؽ الصناعي .3
 ػ الجدة :1

وتعني أنو البد أف يتميز ىذا االختراع بأنو جديد , بمعنى أنو لـ يتـ استخدامو مف قبؿ أي أنو 
 غير معروؼ لدى العامة أو حتى المتخصصيف .

فيا , وذلؾ عف طريؽ إثبات سبؽ رغـ أف الجدة ال يمكف إثباتيا إال عف طريؽ إثبات تخم
الكشؼ أو العمـ باالختراع بحيث يعد بذلؾ واقعًا ضمف الفف الصناعي السابؽ والمعموـ فإثبات 
الجدة يتـ بطريقة سمبية , فيعد جديدًا كؿ ما ىو غير موجود في  الحالة السابقة لمصناعة التي 

ب أو الشرح الشفوي أو تتكوف مف كؿ ما أصبح متاحًا لمجميور بموجب الوصؼ المكتو 
لالستخداـ بأي وسيمة قبؿ يوـ إيداع طمب الحصوؿ عمى براءة االختراع أو الطمب المودع لدى 
الدولة الخارجية والذي يعطي لو حؽ التقدـ واألسبقية , وقد أصبح مف ضمنيا النشر عمى 

جدة االختراع  اإلنترنت ويتطمب في الكشؼ أو البوح أو النشر عف االختراع الذي مف شأنو ىدـ
 أف يكوف نشرًا حقيقيًا محققًا وكافيًا عمى الجميور .

مف قانوف حماية الممكية الفكرية عمى أنو ال يعتبر االختراع جديدًا كمو أو  3وقد نصت المادة 
 جزء منو في الحالتيف اآلتيتيف :

في  ػ إذا كاف قد سبؽ طمب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنو أو عف جزء منو1
 جميورية مصر العربية أو في الخارج قبؿ تاريخ تقديـ طمب البراءة .

ػ إذا كاف قد سبؽ استعماؿ االختراع أو استغاللو في جميورية مصر العربية أو في الخارج 2
بصفة عمنية أو كاف قد أفصح عف وصفو عمى نحو يمكف ذوي الخبرة مف استغاللو قبؿ تقديـ 

( مف قانوف الممكية الفكرية عمى ضرورة أف يكوف االختراع جديدًا 1طمب البراءة وتؤكد المادة )
, ويمثؿ خطوة إبداعية , سواء كاف االختراع متعمقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرؽ صناعية 

 مستحدثة , أو بتطبيؽ جديد لطرؽ صناعية معروفة .



ؿ االختراع ابتكارًا مف والمقصود بالجدة ىنا الجدة المطمقة سواء مف جانبيا الموضوعي ) بشك
الناحية الفعمية بحيث يكوف غير معروؼ بالمقارنة لحالة الفف الصناعي السائد في وقت ما( , 
وجانبيا الشكمي ) أال يكوف قدس بؽ تقديمو لمجميور عف طريؽ استغالؿ صناعي سابؽ ( 

نما اشترطت الجدوجدير بالذكر أف اتفاقية التربس  ية المطمقة شكاًل لـ تأخذ بالجدة النسبية وا 
 وموضوعًا .

 مف قانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية . 3كما أخذ بيا أيضًا المشرع المصري في ـ/
 ػ الخطوة اإلبداعية :2

مف اتفاقية التربس عمى ضرورة أف يكوف براءة االختراع باإلضافة إلى شريطة  27أكدت المادة 
داـ في الصناعة كما أكدت المحكمة اإلدارية الجدة أف تنطوي عمى خطوة إبداعية قابمة لالستخ

العميا عمى أف االختراع ىو تقديـ شئ جديد لممصنع أو إيجاد شئ لـ يكف موجودًا مف قبؿ 
وأقوامو أف يكوف ثمة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يتجاوز الفف الصناعي القائـ ) حكـ 

. مجموعة المعادي السنة ؽ 7سنة  1582الطعف رقـ  14/5/66اإلدارية العميا جمسة 
( , بحيث ال يكوف مف الممكف لصاحب الصنعة العادي 641ص 84الحادية عشرة , قاعدة 

التوصؿ إليو في المعتاد بما يمثمو مف تقدـ ىاـ وأساسي عما ىو سائد في حالة الصناعة 
 السابقة .

ف االختراع وحالة وىذا الشرط يختمؼ عف شرط الجدة , فالجدة تتوافر بمجرد وجود االختالؼ بي
الفف الصناعي السابؽ عميو , بينما ىذا الشرط ال يكتي بيذه الجدة بؿ يتطمب في االختراع 
وجود االبتكار أي أف يكوف نتيجة فكرة خالقة وأف يكوف ىذا العمؿ يمثؿ خطوة متقدمة ممحوظة 

 ليا داللتيا وأساسية لالختراع .
It must be inventive, that is the result of creative idea that this or 

progress be significant and essential to the invention 
 ػ القابمية لمتطبيؽ الصناعي :3

تمنح براءة االختراع وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف عف كؿ ابتكار جديد قابؿ لالستغالؿ والتطبيؽ 
أو وسائؿ صناعية مستحدثة أـ  الصناعي سواء كاف متعمقًا بمنتجات صناعية جديدة أـ بطرؽ

بتطبيؽ جديد لطرؽ أو وسائؿ صناعية معروفة وىذا يعني أف البراءة ال تمنح إال لالختراعات 
القابمة لالستغالؿ في مجاؿ الصناعة , مثؿ اختراع سمعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة , أما 



ذاتيا عف طريؽ البراءة و كذلؾ فيي ال تحمي في األفكار المجردة والنظريات العممية البحتة 
 االكتشافات المتعمقة بالطبيعة وقوانينيا والمعادالت الحسابية .

مف قانوف حماية الممكية الفكرية المصري رقـ  2ال تمنح براءة اختراع لما يمي طبقًا لممادة 
82/2442 : 
ؿ بالنظاـ العاـ ػ االختراعات التي يكوف مف شأف استغالليا المساس باألمف القومي أو اإلخال 1

أو اآلداب العامة أو اإلضرار الجسيـ بالبيئة أو اإلضرار بحياة أو صحة اإلنساف أو الحيواف أو 
 النبات .

 ػ االكتشافات والنظريات العممية والطرؽ الرياضية والبرامج والمخططات .2
 ػ طرؽ تشخيص وعالج وجراحة اإلنساف أو الحيواف .3
ًا كانت درجة ندرتيا أو غرابتيا وكذلؾ الطرؽ التي تكوف في أساسيا ػ النباتات والحيوانات أي4

بيولوجية إلنتاج النباتات أو الحيوانات , عدا الكائنات الدقيقة والطرؽ غير البيولوجية 
 والبيولوجية الدقيقة إلنتاج النباتات أو الحيوانات .

 عية والحمض النووي والجينوـ .ػ األعضاء واألنسجة والخاليا الحية والمواد البيولوجية الطبي5
 : 82/2442وطبقًا لمواد قانوف حماية الممكية الفكرية المصري رقـ 

ػ يعد بمكتب براءة االختراع سجؿ خاص معتمد تقيد فيو طمبات براءات االختراع ونماذج 1
المنفعة وجميع البيانات المتعمقة بكؿ منيا وباستغالليا والتصرفات التي ترد عمييا وفقًا ألحكاـ 

 ىذا القانوف .
ي جميورية ػ مدة حماية براءة االختراع عشروف سنة تبدأ مف تاريخ تقديـ طمب البراءة ف2

 مصر العربية .
ػ تخوؿ البراءة لمالكيا الحؽ في منع الغير مف استغالؿ االختراع بأية طريقة , ويستنفد حؽ 3

مالؾ البراءة في منع الغير مف استيراد أو استخداـ أو بيع أو توزيع السمعة, إذا قاـ بتسويقيا 
 في أية دولة أو رخص لمغير بذلؾ .

 ذا الحؽ ما يقـو بو الغير مف األعماؿ اآلتية :ػ وال يعتبر اعتداء عمى ى4
 ػ األعماؿ المتصمة بأغراض البحث العممي .

ػ قياـ الغير في جميورية مصر العربية , بصنع منتج , أو باستعماؿ طريقة صنع منتج معيف 
أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلؾ ما لـ يكف سئ النية , وذلؾ قبؿ تاريخ تقديـ طمب البراءة مف 

آخر عف المنتج ذاتو , أو عف طريؽ صنعو , وليذا الغير رغـ صدور البراءة حؽ شخص 



االستمرار لصالح منشأتو فقط في القياـ باألعماؿ المذكورة ذاتيا دوف التوسع فييا , وال يجوز 
 التنازؿ عف حؽ القياـ بيذه األعماؿ أو نقؿ ىذا الحؽ إال مع باقي عناصر المنشأة .

لمباشرة لطريقة اإلنتاج , التي يتكوف منيا موضوع االختراع وذلؾ لمحصوؿ ػ االستخدامات غير ا
 عمى منتجات أخرى .

 ػ أستخداـ االختراع في وسائؿ النقؿ البري أو البحري أو الجوي التابعة إلحدى الدوؿ أو الكيانات 
ثؿ , األعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامؿ جميورية مصر العربية معاممة الم

 وذلؾ في حالة وجود أي مف ىذه الوسائؿ في جميورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة .
ػ قياـ الغير بصنع أو تركيب أو استخداـ أو بيع المنتج أثناء فترة حمايتو بيدؼ استخراج 

 ترخيص لتسويقو , عمى أال يتـ التسويؽ إال بعد انتياء تمؾ الفترة .
الغير خالؼ ما تقدـ , شريطة أال تتعارض بشكؿ غير معقوؿ مع  ػ األعماؿ التي يقوـ بيا

االستخداـ العادي لمبراءة , وأال تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة 
 , مع مراعاة المصالح المشروعة لمغير .

عتبارًا ػ يستحؽ رسـ عند تقديـ طمب براءة االختراع كما يستحؽ رسـ سنوي يتدرج بالزيادة ا5
 مف بداية السنة الثانية وحتى انتياء مدة حماية البراءة .

ػ وتحدد الالئحة قيمة ىذه الرسوـ بما ال يجاوز ألفي جنيو عند تقديـ الطمب , وبما ال يجاوز 6
ألؼ جنيو بالنسبة لمرسـ السنوي , كما تحدد الالئحة قواعد تخفيض ىذه الرسوـ وأحواؿ 

 اإلعفاء منيا .
قدـ طمب الحصوؿ عمى البراءة أتعاب الخبراء الذيف يستعيف بيـ مكتب البراءات ػ ويتحمؿ م7

 ومصروفات الفحص .
 ثانيًا : حقوؽ المؤلؼ :

( وعالج 14: ـ/9عالجت اتفاقية التربس حقوؽ المؤلؼ في القسـ األوؿ مف الجزء الثاني )ـ/
تحت عنواف  2442نة لس 82المشرع المصري ىذه الحقوؽ في الكتاب الثالث مف القانوف رقـ 

( وحؽ المؤلؼ مصطمح بصؼ 188:  138" حقوؽ المؤلؼ والحقوؽ المجاورة )المواد 
الممنوحة لممبدعيف في مصنفاتيـ األدبية والعممية والفنية , ويشمؿ  Copyrightsالحقوؽ 

حؽ المؤلؼ , وىو ما يمثؿ موضوعو كؿ المصنفات األدبية والعممية , مثؿ الروايات وقصائد 
ئد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحؼ وبرامج الحاسب اآللي وقواعد وقصا

البيانات واألفالـ والقطع الموسيقية وتصميـ الرقصات , والمصنفات الفنية , مثؿ الموحات 



الزيتية والرسوـ الفنية والصور المتحركة وبرامج الحاسب اآللي , وكثير مف التشريعات الداخمية 
 األعماؿ الفنية التطبيقية كفف المجوىرات وأوراؽ الحوائط واألثاث وخالفو .تحمي أيضًا 

غير أف المصنؼ قد يكوف ىو المصنؼ األصمي وىو لـ يسبؽ إليو أحد وقد يكوف مصنفًا 
 مشتقًا عف غيره .

وبعبارة أخرى يمكف التمييز بيف االبتكار المطمؽ واالبتكار النسبي , وقد يكوف ذلؾ فيما يتعمؽ 
مصنفات األدبية , إما بإظيار المصنؼ السابؽ كما ىو مع اإلضافة إليو مف شرح أو تعميؽ بال

أو تعريؼ أو تنقيح أو عف طريؽ االقتباس مف المصنؼ األصمي عف طريؽ التمخيص أو 
التحوير أو عف طريؽ إظيار المصنؼ األصمي كما ىو ولكف في غير لغتو األصمية أي مترجمًا 

الت تدؽ التفرقة بيف كؿ مف المصنؼ األصمي والمصنؼ المشتؽ , ومع ذلؾ في بعض الحا
ومف المصنفات ما ال تشمميا الحماية مثاؿ ذلؾ المجموعات التي تشتمؿ عمى عدة مصنفات 

 وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ مؤلؼ كؿ صنؼ عمى حدة أو تمؾ التي تتضمف أخبار الجرائد .
قد يشترؾ مع آخريف في أعداده , وىنا تبرز فكرة وقد يقوـ المؤلؼ بإعداد مصنفو منفردًا , و 

لى جانب  المصنؼ المشترؾ الذي يقوـ عمى أساس وجود فكرة مشتركة تجمع عمؿ المؤلفيف , وا 
ىذا يوجد المصنؼ المشتؽ والذي يقوـ كما سمؼ البياف , عمى أساس مزج مصنؼ سابؽ في 

لى جانب ىيمصنؼ جديد دوف مساىمة مؤلؼ المصنؼ  ف النوعيف يوجد نوع ثالث األوؿ , وا 
مف المصنفات ال يمكف أف يندرج في إطار المصنفات المشتركة وال في إطار المصنفات المشتقة 
, وىذا النوع ىو المصنفات الجماعية , إذ أنيا تقوـ عمى مساىمة مجموعة مف المؤلفيف في 

في المصنفات  عمؿ المصنؼ , ولكنيـ ال يخضعوف لفكرة مشتركة بحكـ عمميـ كما ىو الحاؿ
المشتركة , وال يدمجوف مصنفًا سابقًا في إطار مصنؼ جديد كما ىو الحاؿ في المصنؼ 
نما يقدموف مصنفات ليا طابع مستقؿ تظير لنا مثاًل في صورة دوائر المعارؼ  المشتؽ , وا 
والمعاجـ , ويقوـ العمؿ في المصنؼ الجماعي بناء عمى مبادرة شخص طبيعي أو اعتباري 

 ؼ عمى المصنؼ وينشر تحت أسمو .حيث يشر 
وحؽ المؤلؼ يمثؿ عنصرًا أساسيًا في عممية التقدـ اإلنساني في صوره المختمفة وحمايتو ليس 
ليا معنى ما لـ يتحقؽ لممؤلؼ منافع مف عممو أو مصنفو وكذلؾ ما لـ يتحقؽ استفادة 

لنشر والتوزيع ووجود لمجميور بتمؾ المؤلفات , وال تتحقؽ تمؾ المنافع إال بتوافر وسائؿ ا
الحافز لدى المؤلفيف مقابؿ أعماليـ , لذلؾ فإف المؤلؼ قد يجري تصرفات قانونية إرادية قد 

 يكوف محميا كؿ أو بعض الحقوؽ التي يتكوف منيا حقوقو االستئثارية .



Exclustive rights or subdivision of those rights 
إجبارية أو قصرية تفرض عميو مثؿ ضرورة إجراء كما قد يخضع حؽ المؤلؼ لتصرفات قانونية 

رخص لمغير بغير إرادتو أو يخضع حقو االستئثاري الستثناءات تقرر بمقتضى القانوف لصالح 
الغير تحقيقًا لممصمحة العامة , وقد عرفت المنظمة العالمية لمممكية الفكرية حؽ المؤلؼ بأنو 

شؼ عنو كابتكار لو أو استنساخو أو حؽ استئثاري يمنحو القانوف لمؤلؼ أي مصنؼ لمك
توزيعو ونشره عمى الجميور بأي طريقة أو وسيمة وكذلؾ اإلذف لمغير باستعمالو عمى الوجو 

 المحدد .
 وتنقسـ حقوؽ المؤلؼ إلى حقوؽ معنوية وحقوؽ مالية :

وعمى ذلؾ يتمتع المؤلؼ بنوعيف مف الحقوؽ ولكؿ مف ىذيف النوعيف قواعده التي تختمؼ عف 
 خر وىما :اآل

 أواًل : الحقوؽ المعنوية  : )الجانب األدبي لممؤلؼ ( :
وىي الحقوؽ التي تتعمؽ بشخص المؤلؼ ولصيقة بو وىي غير قابمة لمتصرؼ فييا بطبيعتيا , 
فشأنيا في ذلؾ شأف الحقوؽ الشخصية البحتة التي تتصؿ بشخص اإلنساف ويترتب عمى ذلؾ 

ز بأنيا دائمة , وغير قابمة لمتنازؿ عنيا , وتكوف عقود بطالف كؿ تصرؼ يتـ بشأنيا وىي تتمي
 ( .82/2442, ؽ 145التصرؼ فييا أو التنازؿ عنيا باطمة )المادة 

 ػ وال يكوف محاًل لمكسب بالتقادـ أو الحجز عمييا .
نما ىي تخضع لقواعد عدـ إساءة االستعماؿ  ػ ومع ذلؾ فيي ليست حقًا تقديريًا مطمقًا وا 

 تخداـ الحؽ .والتعسؼ في اس
 وتتمثؿ الحقوؽ المعنوية لممؤلؼ , التي تعتبر جوىر حؽ المؤلؼ , فيما يمي :

 ػ طبع المصنؼ ونشره :1
 ػ يممؾ المؤلؼ حؽ طباعة مصنفو ونشره مف عدمو دوف إكراىو عمى ذلؾ .

ػ يستثنى مف ىذا الحؽ منح الوزارة المختصة ترخيصًا بالنسخ أو الترجمة أو بيما معًا ألي 
 نؼ محمي .مص

ذا قرر المؤلؼ ذلؾ التـز الطابع بطباعتو , والناشر بنشره وبإيداع نسخة أو أكثر مف  ػ وا 
المصنؼ ) بما ال يزيد عمى عشرة نسخ وفقًا لقرار وزير الثقافة ( وبضرورة اإلعالف عمى 

 المصنؼ .
 ػ نسبة المصنؼ إليو :2



 وألقابو . ػ حؽ المؤلؼ في أف ينسب المصنؼ إليو وأف يوضح مؤىالتو
 أو أف ينشره دوف أسـ المؤلؼ .ػ يجوز لممؤلؼ أف ينسب المصنؼ إلى أسـ مستعار , 

 ػ ال يجوز لمورثة إسناد المؤلؼ إلى غير مؤلفو .
ػ يمتـز الطابع والناشر بإرادة المؤلؼ مف حيث إسناد المصنؼ إليو أو إلى أسـ مستعار أو دوف 

 أسـ .
 ؼ إال بموافقتو :ػ عدـ إجراء أي تعديؿ عمى المصن3

 ػ المؤلؼ وحده ىو صاحب الحؽ في إدخاؿ التعديالت التي يريدىا عمى مصنفو .
 ػ ال يجوز لمناشر إدخاؿ أي تعديالت عمى المصنؼ دوف موافقة المؤلؼ .

ػ يستثنى مف ذلؾ في حالة ترجمة المصنؼ يجوز إدخاؿ تعديالت عمى ىالمصنؼ دوف موافقة 
التعديالت التي أجريت عمى المصنؼ , وأال يترتب عمييا المساس المؤلؼ , شرط اإلشارة إلى 

 بسمعة المؤلؼ .
 ػ في سحب وتعديؿ مصنفو :4

ػ يحؽ لممؤلؼ سحب مؤلفو مف التداوؿ إلدخاؿ تعديالت عميو , أو االمتناع عف نشره مرة 
 أخرى.

ؼ مف ػ حؽ الناشر في ىذه الحالة التعويض عف األضرار التي أصابتو نتيجة سحب المصن
 التداوؿ .

 : ويعد أي تعد عمى المصنؼ تعديًا عمى شخص المؤلؼ . المصنؼ ػ احتراـ5
 ثانيًا : الحقوؽ المالية : ) الجانب المالي لحؽ المؤلؼ( :

فيي ال تترتب إال عمى الحقوؽ األولى والعكس غير صحيح بحيث قد يكوف لممؤلؼ حقوقو 
 ؼ فييا وانتقمت إلى الغير .المعنوية دوف الحقوؽ المالية متى كاف قد تصر 

ويمثؿ الحؽ المالي جانب الممكية المادية لممؤلؼ فترد عميو عقود استغاللو التي يبرميا المؤلؼ 
, فالمؤلؼ وحده لو الحؽ في استغاللو ماليًا , وال يجوز لغيره مباشرة ىذا الحؽ إال بعد 

ألصمي أو خمفائو الحصوؿ عمى إذف كتابي مف صاحب حؽ االستغالؿ المالي لممصنؼ ا
 ويتضمف اإلذف طريقة ونوع وفترة االستغالؿ .

ويالحظ أف حماية حؽ المؤلؼ مقيدة مف حيث الزماف , فتمؾ الحماية مؤقتة ومحددة المدة , 
وكذلؾ مقيدة مف حيث النطاؽ الجغرافي , إذ أنيا تنصرؼ إلى حمايتو ضد انتياكو في نطاؽ 

يا بالحماية أو في نطاؽ ما تمتـز بو دوؿ االتحاد بموجب إقميـ الدولة التي يتمتع في ظؿ تشريع



اتفاؽ دولي متعدد األطراؼ , ومقيدة كذلؾ في االستعماؿ , وذلؾ بما قد يقرره المشرع مف 
استثناءات ورخص لمغير دوف رضاء صاحب حؽ المؤلؼ أو تطمب المشرع إلضفاء الحماية أف 

 يتخذ العمؿ أو المصنؼ شكاًل ماديًا معينًا .
 وتتمثؿ تمؾ الحقوؽ فيما يمي :

 ػ حؽ المؤلؼ في استغالؿ مصنفاتو عمى أية صورة مف صور االستغالؿ .1
 ػ ويتـ ىذا االستغالؿ عف طريؽ نقؿ المصنؼ إلى الجميور بطريؽ مباشرة أو غير مباشر .

 ػ فالنقؿ المباشر لممصنؼ يكوف بعرضو عمى الجميور عرضًا مباشرًا مف قبؿ المؤلؼ أو الغير
 ممف يكوف قد تمقي ىذا الحؽ مف المؤلؼ , ويسمى ذلؾ بحؽ األداء العمني .

ػ أما النقؿ غير المباشر فيكوف عف طريؽ نسخ المصنؼ وتقديمو لمجميور بواسطة وسيمة 
وسيطة مف وسائؿ التقديـ والنشر عمى الجميور بطريقة غير مباشرة كاالسطوانات والبث 

و البث عف طريؽ األقمار الصناعية فاستغالؿ المصنؼ ماليًا التميفزيوني أو االتصاؿ السمكي أ
 مف حؽ المؤلؼ وحده وال يجوز لغيره مباشرة ىذا الحؽ دوف أذف سابؽ منو أو ممف يخمفو .

ػ ولممؤلؼ وحده أف ينتقؿ إلى الغير الحؽ في مباشرة حقوؽ االستغالؿ المقررة لو كميا أو 
 الؿ الغير لما تمقاه مف ىذه الحقوؽ .بعضيا وأف يحدد في ىذه الحالة مدة استغ

ػ وىذا االستغالؿ ينصرؼ إلى ثالثة حقوؽ مالية )أوليا( : الحؽ في إعادة إنتاج المؤلؼ, 
)وثانييا(: حؽ التقديـ أو البث ألي أداء لمعمؿ جيرًا لمجميور سواء بطريقة مباشرة أو غير 

تي لو )وأخيرًا( : الحؽ في التتبع وىو مباشرة والقياـ بالتصوير المتحرؾ لمعمؿ أو التسجيؿ الصو 
حؽ المؤلؼ ولخمفو مف بعده خالؿ مدة معينة مف وفاة المؤلؼ في اقتضاء نسبة مف ثمف 
 المصنؼ الفني المدفوع في حالة بيعو بيعًا عامًا أو بواسطة تاجر إذا ما زادت قيمتو بعد ذلؾ .

 صنؼ أو نقؿ ىذا الحؽ إلى الغير.ػ ويضاؼ إلى ما تقدـ حؽ المؤلؼ ) أو خمفو( في ترجمة الم
 ػ حؽ المؤلؼ في مقابؿ النشر لمصنفو :2

ػ حؽ المؤلؼ تقاضي المقابؿ النقدي أو العيني المتفؽ عميو مع الناشر بمقتضى عقد النشر 
 مقابؿ نشر مصنفو , سواء كاف عمى أساس نسبة مئوية أو مبمغ محدد .

 تو .ػ ينتقؿ الحؽ المادي لممؤلؼ إلى ورثتو بعد وفا
الناشر بالتزامو بدفع المقابؿ المادي أو العيني المتفؽ عميو تعريضو ػ يترتب عمى إخالؿ 

 لممساءلة القانونية المدنية ) تعويض ػ تنفيذ عيني ػ جنائي( .
 ػ حؽ المؤلؼ في طمب إعادة النظر في المقابؿ المالي لنشر مصنفو :3



كمة االبتدائية طالبًا إعادة النظر في المقابؿ يحؽ لممؤلؼ أو لخمفو العاـ المجوء إلى رئيس المح
المالي المتفؽ عميو في عقد النشر مع الناشر , متى أتضح لو أنو محجفًا بو , أو طرأت 

 ظروؼ جديدة جعمتو مجحفًا بو .
 ػ حكـ تصرؼ المؤلؼ  في النسخة األصمية لممصنؼ :4

 قؿ الحقوؽ المالية إلى الغير.ػ ال يترتب عمى تصرؼ المؤلؼ في النسخة األصمية مف مصنفو ن
ػ ال يجوز إلزاـ المتصرؼ إليو بأف يمكف المؤلؼ مف نسخ أو نقؿ أو عرض النسخة األصمية , 

 ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ .
 ػ وجوب أف يكوف التصرؼ في الحؽ المالي إلى الغير مكتوبًا .5
 ػ حقوؽ المؤلؼ في حالة تعدد المؤلفيف )التأليؼ الجماعي( :6
مصنؼ المشترؾ يكوف جميع المؤلفيف متساويف في الحقوؽ , وال يجوز ألحدىما األنفراد ػ ال

نما البد مف وجود اتفاؽ مكتوب .  بمباشرة حقوؽ المؤلؼ , وا 
 ػ في حالة وفاة أحد المؤلفيف ولـ يكف لو وارثًا تؤوؿ حصتو إلى باقي المؤلفيف .

 عمى أي حؽ مف حقوؽ المؤلؼ .ػ لكؿ منيـ الحؽ في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء 
 ػ انقضاء حقوؽ المؤلؼ :7

ػ وفاة المؤلؼ متى لـ يكف لو وارث تنتقؿ حقوؽ الممكية الفكرية في ىذه الحالة إلى الوزارة 
المختصة في حالة المصنؼ المفرد , بينما في حالة المصنؼ المشترؾ فتنتقؿ حقوؽ المتوفي 

 إلى بقية المؤلفيف .
عمى وفاة المؤلؼ متى كاف المؤلؼ شخصًا طبيعيًا فرديًا كاف أو مشتركًا ,  ػ مرور خمسيف عاماً 

وفي الحالة األخيرة يكوف مف تاريخ وفاة آخر المؤلفيف لممصنؼ , بينما إذا كاف المؤلؼ 
جماعيًا وكاف صاحب المصنؼ شخصًا معنويًا , أو كاف المؤلؼ فرديًا لكنو لـ يكف محددًا أو 

 مكف التعرؼ عميو فتبدأ المدة مف تاريخ نشره ألوؿ مرة .كاف باسـ مستعار ولـ ي
 ػ تنازؿ المؤلؼ عف كافة حقوقو أو بعضيا إلى الغير بشرط أف يكوف االتفاؽ مكتوبًا ومحددًا .

ال تشمؿ الحماية المقررة لحقوؽ المؤلؼ الحاالت اآلتية رغـ تضمنيا اعتداء عمى حقوؽ 
 المؤلؼ األدبية والمعنوية :

فكار كفكرة البحث العممي واإلجراءات وأساليب العمؿ والمفاىيـ والمبادئ والبيانات ولو ػ مجرد األ
 كاف معبرًا عنيا أو موصوفة أو مدرجة في مصنؼ .



ػ أداء المصنؼ في اجتماعات داخؿ إطار عائمي أو بطالف داخؿ المنشأة التعميمية ما داـ ذلؾ 
 . يتـ بدوف تحصيؿ مقابؿ مالي مباشر أو غير مباشر

ػ عمؿ نسخة وحيدة مف المصنؼ الستعماؿ الناسخ الشخصي المحض , وبشرط أال يخؿ ىذا 
النسخ باالستغالؿ العادي لممصنؼ أو يمحؽ ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة لممؤلؼ أو 

 ألصحاب حؽ المؤلؼ .
ا ػ النسخ مف مصنفات محمية وذلؾ لالستعماؿ في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود م

 تقضيو ىذه اإلجراءات مع ذكر المصدر وأسـ المؤلؼ .
ػ نسخ أجزاء قصيرة مف مصنؼ في صورة مكتوبة وذلؾ ألغراض التدريس بيدؼ اإليضاح أو 
الشرح , بشرط أف يكوف النسخ في الحدود المعقولة وأال يتجاوز الغرض منو وأف يذكر أسـ 

 مكنًا عماًل.المؤلؼ وعنواف المصنؼ عمى كؿ النسخ كمما كاف ذلؾ م
ػ عمؿ دراسات تحميمية لممصنؼ أو مقتطفات أو متقبسات منو بقصد النقد أو المناقشة أو 

 اإلعالـ .
ػ تصوير نسخة وحيدة مف المصنؼ بواسطة دار الوثائؽ أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات 

 اآلتيتيف :التي ال تستيدؼ الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة , وذلؾ في أي مف الحالتيف 
ػ أف يكوف النسخ لمقالة منشورة أو مصنؼ قصير أو مستخرج مف مصنؼ متى كاف الغرض 
مف النسخ تمبية طمب شخص طبيعي الستخداميا في دراسة أو بحث عمى أف يتـ ذلؾ لمرة 

 واحدة أو عمى فترات متفاوتة .
حؿ نسخة فقدت أو ػ أف يكوف النسخ بيدؼ المحافظة عمى النسخة األصمية أو لتحؿ النسخة م

 تمفت أو أصبحت غير صالحة لالستخداـ ويستحيؿ الحصوؿ عمى بديؿ ليا بشروط معقولة.
ػ نشر الصحؼ أو الدوريات مقتطفات مف مصنفاتو التي أتيحت لمجميور بصورة مشروعة , ما 

 لـ يكف المؤلؼ قد حظر ذلؾ عند النشر وكذلؾ نشر المحاضرات والندوات واألحاديث .
 المؤلؼ وحقوؽ الناشر : التزامات

 يقع عمى الناشر نوعيف مف االلتزامات , وترتب ىذه االلتزامات حقوقًا لمناشر في المقابؿ :
 ػ التزاـ المؤلؼ بتسميـ المصنؼ إلى الناشر :1

ػ يمتـز المؤلؼ أو خمفو في حالة التعاقد مع الناشر عمى نشر مصنفو أف يسممو إلى الناشر في 
في العقد , كية يتمكف الناشر مف الوفاء بالتزامو بنشره في الموعد المتفؽ  الموعد المتفؽ عميو

 عميو.



 ػ ال يجوز إجبار المؤلؼ عمى تسميـ مصنفو إلى الناشر .
ػ حؽ الناشر في الحصوؿ عمى تعويض مادي عف األضرار التي لحقتو نتيجة امتناع المؤلؼ , 

 تسميـ مصنفو إلى الناشر , أو تأخره في التسميـ .
 ػ التزاـ المؤلؼ بضماف عدـ التعرض لمناشر :2

ػ يمتـز المؤلؼ بضماف عدـ التعرض شخصيًا لمناشر في نشره لممصنؼ محؿ عقد النشر المبـر 
 بينيما .

 ػ كما يمتـز المؤلؼ أيضًا ضماف عدـ تعرض الغير لمناشر في نشره لممصنؼ .
التزامو ىذا عما لحقو مف أضرار ػ حؽ الناشر في التعويض المادي في حالة إخالؿ المؤلؼ ب

 مادية نتيجة ليذا اإلخالؿ .
 شروط حماية حؽ المؤلؼ :

تنشأ حماية حقوؽ المؤلؼ مف وقت إفراغ العمؿ في صورتو الثابتة التامة , فالمؤلؼ األصمي 
المنشئ لمعمؿ يكتسب الحؽ في الحماية المقررة لحؽ المؤلؼ ىو ومف لو حؽ مشتؽ عنو في 

مف ىذا الوقت , فالحماية مقررة تمقائيًا دوف حاجة التخاذ إجراءات معينة لتوفير  الحاؿ اعتباراً 
الحماية والحصوؿ عمييا , ومع ذلؾ قد تذىب بعض التشريعات إلى تطمب بعض اإلجراءات 
ذا كاف  حتى يضفي القانوف حمايتو عمى المؤلؼ مثاؿ ذلؾ تطمب القياـ بالتسجيؿ أو اإليداع , وا 

حضيره فترة مف الوقت فإف الجزء الذي يتـ منو ويأخذ صورتو التامة الثابتة ىو العمؿ يأخذ في ت
 الذي يحصؿ عمى تمؾ الحماية مف وقت تاريخ ىذا الثبات .

ويتمتع صاحب حؽ المؤلؼ بالحماية طواؿ مدة حياتو وتظؿ الحماية إلى مف آؿ إلييـ ىذا الحؽ 
اقؿ ليـ ىذا الحؽ مدة معينة مف الزمف سواء كاف ذلؾ بسبب الوفاة أو التصرؼ القانوني الن

 تقدر في الغالب بمدة خمسيف سنة .
 الحماية القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية :

إذا حدث أعتداء عمى حقوؽ الممكية الفكرية , فإف ذلؾ يرتب المساءلة القانونية لممعتدي 
ر( , وتتخذ المساءلة )والذي غالبًا ما يكوف الناشر , باعتباره الطرؼ األقوى في عقد النش

القانونية لممعتدي في ىذه الحالة صورة مساءلتو مدنيًا , وقد تمتد لتشمؿ أيضًا مساءلتو جنائيًا 
 , وقد حدد المشرع إجراءات معينة يتعيف اتخاذىا إلثبات االعتداء .
 اإلجراءات الواجب اتخاذىا لضماف احتراـ حقوؽ الممكية الفكرية :



خمفو بطمب  إلى رئيس المحكمة االبتدائية يطمب فيو اتخاذ اإلجراءات ػ أف يتقدـ المؤلؼ أو 
 الوقتية والتحفظية لمحفاظ عمى حقوقو .

ػ رئيس المحكمة االبتدائية يصدر أمرًا عمى عريضة بإجراء أو أكثر مف اإلجراءات الوقتية أو 
 التحفظية .

وره ويممؾ رئيس المحكمة يوـ مف صد 34ػ يجوز التظمـ مف قرار المحكمة االبتدائية خالؿ 
 االبتدائية البت في ىذا التظمـ .

يوـ مف صدور قرار رئيس المحكمة االبتدائية طمب  15ػ يجب عمى صاحب المصمحة خالؿ 
ال اعتبرت اإلجراءات التي أتخذت كأف لـ تكف .  إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة , وا 

 اإلجراءات التي يممؾ رئيس المحكمة اتخاذىا :
 ػ اإلجراءات الوقتية : أ

يقافو  ػ يقصد بيا تمؾ التي تستيدؼ إثبات الضرر الناشئ عف االعتداء عمى حؽ المؤلؼ وا 
 مستقباًل .

ػ تتمثؿ اإلجراءات الوقتية في : إجراء وصؼ تفصيمي لممصنؼ , وقؼ نشر المصنؼ أو عرضو 
 , حصر اإليراد المادي لممصنؼ .

 ب ػ اإلجراءات التحفظية :
 بيا تمؾ التي تستيدؼ مواجية االعتداء الذي وقع عمى المؤلؼ .ػ يقصد 

ػ تتمثؿ اإلجراءات التحفظية في توقيع الحجز عمى المصنؼ , الحجز عمى اإليراد , تعييف 
حارس لحفظ النسخ إلى أف يتـ الفصؿ في النزاع بيف المؤلؼ والناشر , إيداع اإليراد خزينة 

 المحكمة .
 النزاع : الجية المختصة بالفصؿ في

ػ إذا كانت المساءلة مدنية فقط كانت المحكمة المدنية ىي المختصة )االبتدائية( , بينما إذا 
أماـ محكمة الجنح , ويجوز لممضرور كانت المساءلة جنائية ومدنية نظرت الدعوى الجنائية 

 ة المدنية.االدعاء مدنيًا أماـ المحكمة الجنائية , كما يجوز لو اإلدعاء مدنيًا أماـ المحكم
ػ يجوز لطرفي النزاع االتفاؽ عمى التحكيـ فيما ينشأ بينيما مف نزاع , وذلؾ فيما يتعمؽ بالحؽ 

 المدني فقط .
 المساءلة المدنية :

 ػ يسأؿ المعتدي عمى حقوؽ المؤلؼ مدنيا فقط دوف أف يسأؿ جنائيًا متى كاف حسف النية .



المعتدي عميو ماديًا عف األضرار التي لحقت  ػ يتجسد الجزاء المدني في التعويض : أي تعويض
 بو سواء كانت مادية أو أدبية .

ػ يشترط لترتب المسئولية المدنية أف يثبت في حؽ المطالب بالتعويض  خطأ في جانبو والذي 
يتجسد في اعتداءه عمى حؽ أو أكثر مف حقوؽ الممكية الفكرية , وأف يمحؽ بطالب التعويض 

 معنويًا , وأخيرًا أف تتوافر عالقة السببية بيف الخطأ والضرر .ضررًا ماديًا كاف أو 
 المساءلة الجنائية :

أ ػ مع عدـ اإلخالؿ بأية عقوبة اشد في أي قانوف آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير 
وبغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تجاوز عشرة آالؼ جنيو أو أي مف ىاتيف العقوبتيف , 

 كب أحد األفعاؿ اآلتية :كؿ مف ارت
 ػ طرح مصنؼ لمتداوؿ بأية صورة مف الصور بدوف إذف كتابي مسبؽ مف المؤلؼ .

 ػ االعتداء عمى أي حؽ أدبي أو مالي مف حقوؽ المؤلؼ .
ب ػ وفي حالة العود تكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير والغرامة التي ال تقؿ عف 

 خمسيف ألؼ جنيو . عشرة آالؼ جنيو وال تجاوز
ػ وفي جميع األحواؿ تقضي المحكمة بمصادرة كؿ النسخ محؿ الجريمة أو المتحصؿ منيا وكذلؾ 

 المعدات واألدوات المستخدمة في ارتكابيا .
ػ كما يجوز لممحكمة الحكـ بغمؽ المنشأة التي استغميا المحكوـ عميو في ارتكاب الجريمة مدة 

 الغمؽ وجوبيًا في حالة العود . ال تزيد عمى ستة أشير , ويكوف
ػ تقضي المحكمة بنشر ممخص الحكـ الصادر باإلدانة في جيدة يومية أو أكثر عمى نفقة 

 المحكـو عميو .
 انتشار جرائـ الممكية الفكرية في مصر :

 ترجع أىـ األسباب التي تكمف وراء انتشار جرائـ الممكية الفكرية في مصر إلى ما يمي :
ر الكتب وبرامج الكمبيوتر وخاصة األجنبي منيا مما يجعؿ النسخ عماًل مجديًا مف ػ ارتفاع أسعا

 الناحية المادية .
ػ ضعؼ الرقابة مف سمطات الدولة عمى األماكف التي يتـ فييا النسخ أو توزيع النسخ المخالفة 

 واالتجار فييا .
 ػ عدـ إعداد المفتشيف المختصيف بالرقابة عمى المصنفات .



جود حماية تقنية لمنسخ األصمية , األمر الذي يعرضيا لمنسخ بشكؿ أيسر مف النسخ ػ عدـ و 
 التي تحظى بحماية وخاصة برامج الكمبيوتر .
 صور الجرائـ التي تقع عمى الممكية الفكرية :

 أ ػ جريمة البيع أو التأجير لمصنؼ دوف إذف صاحبو .
 ب ػ جريمة تقميد مصنؼ محمي .

 ريؽ شبكة المعمومات بدوف إذف صاحب المصنؼ .ج ػ جريمة النشر عف ط
 د ػ جرائـ تتعمؽ بالحماية التقنية لحؽ المؤلؼ :

ػ الجريمة األولى : جريمة تصنيع أو تجميع أو استيراد بغرض البيع أو التأجير لجياز أو وسيمة 
 تقنية يستخدميا المؤلؼ لحماية حقوقو .لمتحايؿ عمى حماية 

 تعطيؿ وسائؿ الحماية لممؤلؼ . ػ الجريمة الثانية : جريمة
 ىػ ػ االعتداء عمى الجانب المادي أو المعنوي لحؽ المؤلؼ .

 اإلجراءات الواجب اتخاذىا لضماف احتراـ حقوؽ الممكية الفكرية بالكمية :
 ػ نشر الوعي القانوني بثقافة حقوؽ الممكية الفكرية وضوابط التأليؼ والنشر :

 متأليؼ والنشر وااللتزاـ بيا عند النشر .ػ كتابة القواعد اإلرشادية ل1
عالنات بيا إرشادات لممتردديف عمى مكتبة الكمية ومستخدمي الحاسبات 2 ػ وضع ممصقات وا 

 بضرورة االلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية .
 ػ اإلعالف بشاشة العرض بمدخؿ الكمية .3
المقررة عمى طمبة الفرقة ػ تدريس ثقافة حقوؽ الممكية الفكرية ضمف مادة حقوؽ اإلنساف 4

 األولى .
 ػ كما يمكف اتخاذ اإلجراءات اآلتية :

ػ إنشاء مكتب بقرار مف عميد الكمية مكتب حماية الممكية الفكرية بمجنة أخالقيات البحث 5
العممي لمساعدة الجيات اإلدارية بإبداء الرأي في الشكاوى المقدمة مف أعضاء ىيئة التدريس 

 الفكرية ورفعيا إلى السيد أ.د/ عميد الكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة .بخصوص حقوؽ الممكية 
ػ إجراء رقابة دورية لمتفتيش الدوري عمى الحاسبات والمكتبة والكتب بالكمية لممحافظة عمى 6

 حقوؽ الممكية الفكرية .
ذا حدث اعتداء عمى حقوؽ الممكية الفكرية , تتخذ إجراءات معينة إلثبات االعتداء   :وا 



ػ أف يتقدـ المؤلؼ أو خمفو بطمب إلى مكتب حماية الممكية الفكرية يطمب فيو اتخاذ اإلجراءات 
 الالزمة لمحفاظ عمى حقوقو .

 ػ ترفع المجنة الرأي بالنسبة لمشكاوى المقدمة إلى أ.د/ عميد الكمية التخاذ اإلجراءات الالزمة .
 نية بالكمية .ػ يتـ تحويؿ القائميف باالعتداء إلى الشئوف القانو 

ػ تتمثؿ إجراءات إثبات الضرر الناشئ عف االعتداء عمى حؽ المؤلؼ في إجراء وصؼ تفصيمي 
لممصنؼ , مقارنة المصنؼ , وقؼ نشر المصنؼ أو عرضو , التعويض عف األضرار التي 

 لحقت بالمؤلؼ سواء كانت مادية أو أدبية .
التي تستخدـ برامج غير مرخصة أو ػ الحرص عمى عدـ التعاقد مع شركات الحاسب اآللي 7

 منسوخة .
ػ إعداد استبياف دوري سنويًا عف انطباعات أعضاء ىيئة التدريس بالكمية عف فاعمية 8

 اإلجراءات المتبعة بالكمية لممحافظة عمى حقوؽ الممكية الفكرية .
 المراجع :
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