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 ة الفكریةاإللتزام بحقوق الملكی

للملكیة تشمل حمایة الملكیة الفكریة طبقًا للمعاھدات و اإلتفاقیات و القوانین الدولیة للمنظمة العالمیة 
) براءات اإلختراع و العالمات التجاریة و الرسوم WTOو منظمة التجارة العالمیة ( (WIPO)الفكریة 

 و تصمیمات الدوائر المتكاملة. و النماذج الصناعیة و حقوق المؤلف و المؤشرات الجغرافیة

 : حمایة حقوق المؤلف  -١

 تیة: ة والفنیة وبوجھ خاص المصنفات اآلیتمتع المؤلفون بالحقوق التالیة على مصنفاتھم األدبی ·

 .الكتب والكتیبات والمقاالت والنشرات وغیرھا من المصنفات المكتوبة )أ 

 برامج الحاسب اآللى. )ب 

 وءة من الحاسب اآللى أو من غیره.قواعد البیانات سواء كانت مقر )ج 

 .فات شفویة اخرى اذا كانت مسجلةالمحاضرات والخطب والمواعظ وایة مصن )د 

 المصنفات السمعیة البصریة. )ه 

 المفاھیم و طرق التشغیل و سالیب العمل وأ جراءات واإلو فكار ال تشمل الحمایة مجرد األ ·
و مدرجة أو موضحة أو موصوفة أنھا ع لو كان معبرًا البیانات و كتشافات واإل المبادىء و

 فى مصنف. كذلك ال تشمل ما یلى: 

 لیھا مثل نصوص القوانین وإو اللغة المنقولة أصلیة كانت لغتھا األ الوثائق الرسمیة أیًا -١
 حكام المحكمین وأ حكام القضائیة واأل تفاقیات الدولیة، واإل القرارات و اللوائح و

 ختصاص القضائى.داریة ذات اإلصادرة من اللجان االالقرارات ال

 الوقائع الجاریة التى تكون مجرد اخبار صحفیة.  خبار الحوادث وأ -٢
 بتكار فى الترتیب وذا تمیز جمعھا باألإتتمتع مجموعات ما تقدم بالحمایة ومع ذلك 

 ى مجھود شخصى جدیر بالحمایة.أو بأالعرض 

للتنازل  وأبدیة غیر قابلة للتقادم أ دبیةألفھ العام ـ على المصنف ـ بحقوق یتمتع المؤلف وخ ·
 ، وتشمل ھذه الحقوق ما یلى: عنھا

 .ول مرةتاحة المصنف للجمھور ألإالحق فى  -١

 لى مؤلفھ.إالحق فى نسبة المصنف  -٢

ال یعد التعدیل لھ و و تحریفًاأیعتبره المؤلف تشویھا  الحق فى منع تعدیل المصنف تعدیًال -٣
و أو التغییر ألى مواطن الحذف إشارة ل المترجم اإلغفأذا إال إعتداء إفى مجال الترجمة 

 مكانتھ. ساء بعملھ لسمعة المؤلف وأ

بتدائیة بمنع طرح مصنفھ ن یطلب من المحكمة اإلأسباب جدیة ـ أذا طرأت إللمؤلف وحده ـ  ·
للتداول أو بسحبھ من التداول أو إلدخال تعدیالت جوھریة علیھ برغم تصرفھ في حقوق 
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من آلت إلیھ حقوق  ھذه الحالة أن یعوض مقدمًا ىیلزم المؤلف ف و ىاالستغالل المال
غضون أجل تحدده المحكمة وإال زال كل أثر  ىیدفع ف عادًال تعویضًا ىستغالل المالاإل

 للحكم.

ستغالل إى و المنع ألأستئثارى فى الترخیص إالمؤلف وخلفھ العام من بعده بحق یتمتع  ·
أو إعادة البث  ىة عن طریق النسخ أو البث اإلذاعبخاص وجھ من الوجوه و ىلمصنفھ بأ

، أو الترجمة أو التحویر أو التأجیر أو اإلعارة أو ىأو التوصیل العلن ىأو األداء العلن ىاإلذاع
ات أو من خالل شبك ىذلك إتاحتھ عبر أجھزة الحاسب اآلل ىاإلتاحة للجمھور، بما ف

 ت وغیرھا من الوسائل. تصاالو شبكات اإلأاإلنترنت أو شبكات المعلومات 
ذا لم تكن ھى المحل إلى فى التأجیر على برامج الحاسب اآل ستئثارىال ینطبق الحق اإل و

نتشار إلى إلسمعیة البصریة متى كان ال یؤدى ساسى للتأجیر وال على تأجیر المصنفات ااأل
 لیھ. إستئثارى المشار بصاحب الحق اإل مادیًا نسخھا على نحو یلحق ضررًا

عمال التصرف فى النسخة االصلیة أوخلفھ من بعده بالحق فى تتبع ا یتمتع المؤلف كم
لمصنفھ، والذى یخولھ الحصول على نسبة مئویة معینة ال تجاوز عشرة فى المائة من الزیادة 

 التى تحققت من كل عملیة تصرف فى ھذه النسخة. 

و توزیع مصنفھ المحمى أبیع  وأستخدام إو أستیراد إتنفد حق المؤلف فى منع الغیر من ویس
 و رخص للغیر بذلك. أیة دولة أستغاللھ وتسویقھ فى إذا قام بإحكام القانون المصرى أل وفقًا

خرى فى ترجمة ذلك ألى لغة اجنبیة إیة حق المؤلف وحق من ترجم مصنفھ تنتھى حما ·
و بواسطة غیره أ و المترجم ھذا الحق بنفسھأذا لم یباشر المؤلف إلى اللغة العربیة إالمصنف 

 و المترجم.أصلى ول نشر للمصنف األأفى مدى ثالث سنوات من تاریخ 

 نة فى القانون المصرى. و بعض حقوقھ المالیة المبیألى الغیر كل إن ینقل أللمؤلف  ·
بالتفصیل كل حق على  ن یحدد فیھ صراحة وأ و ن یكون مكتوبًاأنعقاد التصرف ویشترط إل

 ستغالل ومكانھ. نھ ومدة اإلع بیان مداه والغرض مللتصرف م حدة یكون محًال
من حقوق مالیة وال یعد ترخیصھ  لكل ما لم یتنازل عنھ صراحة ویكون المؤلف مالكًا

یتمتع بھ على المصنف خر آى حق مالى أمنھ باستغالل  حد ھذه الحقوق ترخیصًاأستغالل إب
 نفسھ. 

یمتنع علیھ  علیھا فى القانون المصرىدبیة المنصوص خالل بحقوق المؤلف األمع عدم اإل و
 ى عمل من شأنھ تعطیل استغالل الحق محل التصرف. أالقیام ب

كثر من أو أنظیر نقل حق  و العینى الذى یراه عادًالأن یتقاضى المقابل النقدى أللمؤلف  ·
ة نسبیة فى اإلیراد الناتج من ساس مشاركألى الغیر على إستغالل المالى لمصنفھ حقوق اإل

 ساسین. و بالجمع بین األأساس مبلغ جزافى أعاقد على ستغالل، كما یجوز لھ التاإل

كان نوع ھذا التصرف  یًاأصلیة من مصنفھ تب على تصرف المؤلف فى النسخة األال یتر ·
 نقل حقوقھ المالیة. 
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و عرض النسخة أو نقل أن یمكن المؤلف من نسخ ألیھ بإلزام المتصرف إومع ذلك ال یجوز 
 وذلك كلھ ما لم یتفق على غیر ذلك.  صلیةاأل

مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت  تفاق المشار إلیھ سابقًاذا تبین أن اإلإ ·
بعد التعاقد یكون للمؤلف أو خلفھ أن یلجأ إلى المحكمة االبتدائیة بطلب إعادة النظر في قیمة 

 اإلضرار بھ.  المقابل المتفق علیھ مع مراعاة حقوق المتعاقد معھ وعدم

 نتاجھ الفكرى المستقبلى. إكل تصرف للمؤلف فى مجموع  مطلقًا بطالنًا یقع باطًال ·

 و المتاح للتداول من مصنفاتھم وأق المالیة للمؤلفین على المنشور یجوز الحجز على الحقو ·
رادتھ كانت إن أفى صاحبھا قبل نشرھا ما لم یثبت ال یجوز الحجز على المصنفات التى یتو

 لى نشرھا قبل وفاتھ. إنصرفت إ قد

لمدة خمسین سنة تبدأ  و تحمى الحقوق المالیة لمؤلفى المصنفات المشتركة مدة حیاتھم جمیعًا ·
 منھم.  من وفاة آخر من بقى حیًا

تحمى الحقوق المالیة للمؤلف المنصوص علیھا فى القانون المصرى مدة حیاتھ ولمدة  ·
 .خمسین سنة تبدأ من تاریخ وفاة المؤلف

 : حمایة حقوق جھة النشر -٢

و الترجمة أللنسخ  شخصیًا ن یطلب من الوزارة المختصة منحھ ترخیصًاأى شخص ز ألیجو ·
 ألحكام القانون المصرى، وذلك دون إذن المؤلف و طبقًا ىمصنف محم ىأل أو بھما معًا

رط أال وبش الفقرة التالیة نظیر سداد تعویض عادل للمؤلف أو خلفھ، ىلألغراض المبینة ف
غیر مبرر  للمصنف، أو یلحق ضررًا ىستغالل العادیتعارض ھذا الترخیص مع اإل

 بالمصالح المشروعة للمؤلف أو ألصحاب حق المؤلف. 

غراض أل صدار الترخیص بقرار مسبب یحدد فیھ النطاق الزمانى والمكانى لھ وإیكون  و
 مستویاتھ.  نواعھ وأحتیاجات التعلیم بكافة إالوفاء ب

ات الرسم لقانون المصرى حاالت وشروط منح الترخیص وفئالئحة التنفیذیة لوتحدد ال
 لف جنیھ عن كل مصنف. أالمستحق بما ال یتجاوز 

مصرى، لیس للمؤلف بعد نشر حكام القانون الأل دبیة طبقًاخالل بحقوق المؤلف األمع عدم اإل ·
 تیة:عمال اآلى عمل من األأن یمنع الغیر من القیام بأمصنفھ 

و بطالب داخل المنشأة التعلیمیة ما دام أطار عائلى إجتماعات داخل إداء المصنف فى أ -١
 و غیر مباشر. أتم بدون تحصیل مقابل مالى مباشر ذلك ی

محض وبشرط أال یخل ھذا ال ىستعمال الناسخ الشخصعمل نسخة وحیدة من المصنف إل -٢
مبرر بالمصالح المشروعة غیر  للمصنف أو یلحق ضررًا ىستغالل العادالنسخ باإل

 .للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف

حائز الشرعى لھ بغرض الحفظ لى بمعرفة النسخة وحیدة من برنامج الحاسب اآل عمل -٣
باس قتأو اإلستخدام، لیة أو تلفھا أو عدم صالحیتھا لإلحالل عند فقد النسخة األصاو اإل
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 ىستخدام ھذا البرنامج مادام فإل ىالقدر الضرور قتباسمن البرنامج وأن جاوز ھذا اإل
حدود الغرض المرخص بھ ویجب إتالف النسخة األصلیة أو المقتبسة بمجرد زوال سند 

 لقانون المصرى حاالت وشروط االقتباس من البرنامج. حائز، وتحدد الالئحة التنفیذیة لال

و أقشة و المناأسات منھ بقصد النقد و مقتبأو مقتطفات أعمل دراسات تحلیلیة للمصنف  -٤
 عالم.اإل

داریة فى حدود ما إو أجراءات قضائیة إستعمال فى النسخ من مصنفات محمیة وذلك لإل -٥
 سم المؤلف. إ جراءات مع ذكر المصدر وتقتضیھ ھذه اإل

أو  أو بصریًا سمعیًا نسخ أجزاء قصیرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجیًال -٦
دف اإلیضاح أو الشرح، بشرط أن یكون ذلك ألغراض التدریس بھ ، وبصریًا سمعیًا

عنوان  سم المؤلف وإأن یذكر  أال یتجاوز الغرض منھ، و الحدود المعقولة و ىالنسخ ف
 .المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنًا

غراض أل ذا كان ذلك ضروریًاإو مستخرج من مصنف أو مصنف قصیر أنسخ مقال  -٧
 :تیینین اآلت تعلیمیة وذلك بالشرطالتدریس فى منشآ

 و فى اوقات منفصلة غیر متصلة.أن یكون النسخ لمرة وحیدة أ -

 عنوان المصنف على كل نسخة. سم المؤلف وألى إن یشار أ -

و بواسطة أو المحفوظات أة من المصنف بواسطة دار للوثائق تصویر نسخة وحید  -٨
ى من أفى  ذلك و ـ بصورة مباشرة او غیر مباشرة ـ   المكتبات التى ال تستھدف الربح

 تیتین: الحالتین اآل

و مستخرج من مصنف متى أو مصنف قصیر أن یكون النسخ لمقالة منشورة أ -
و أستخدامھا فى دراسة من النسخ تلبیة طلب شخص طبیعى إل كان الغرض

 و على فترات متفاوتة.أن یتم ذلك لمرة واحدة أبحث على 

لتحل النسخة محل  وأصلیة نسخ بھدف المحافظة على النسخة األن یكون الأ -
ستخدام ویستحیل الحصول غیر صالحة لإلصبحت أو أو تلفت أنسخة فقدت 

 على بدیل لھا بشروط معقولة.

مل ثناء القیام بعأو أثناء البث الرقمى لھ أو أ النسخ المؤقت للمصنف الذى یتم تبعًا -٩
خدمة داة المستطار التشغیل العادى لألإفى  ، وستقبال مصنف مخزن رقمیًاإیستھدف 

 ممن لھ الحق فى ذلك.

و خلفھ أكام القانون المصرى فلیس للمؤلف حأل دبیة طبقًاخالل بحقوق المؤلف األمع عدم اإل ·
 غراضھا مما یلى:أذاعة فى الحدود التى تبررھا و ھیئات اإلأو الدوریات أن یمنع الصحف أ

المنشورة  مقاالتھ تیحت للجمھور بصورة مشروعة، وأنشر مقتطفات من مصنفاتھ التى  -١
المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معین، ما لم یكن المؤلف قد حظر 

عنوان  سم المؤلف وإلى إ لى المصدر الذى نقلت عنھ وإشارة بشرط اإل ذلك عند النشر، و
 المصنف.
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 حادیث التى تلقى فى الجلسات العلنیة للمجالساأل الندوات و المحاضرات و نشر الخطب و -٢
 الفنیة و األدبیة و جتماعات العلنیة العلمیة واإل اإلداریة و الھیئات التشریعیة و النیابیة و

مع  الجلسات العلنیة، و ىیشمل ذلك المرافعات القضائیة ف الدینیة و جتماعیة واإل السیاسیة و
 مجموعات تنسب إلیھ.  ىجمع ھذه المصنفات ف ىذلك یظل للمؤلف وحده أو خلفھ الحق ف

لك فى و سمعى بصرى متاح للجمھور وذأو بصرى أر مقتطفات من مصنف سمعى نش -٣
 حداث الجاریة. سیاق التغطیة االخباریة لأل

نسخًا منھا دون  ال یحق لمن قام بعمل صورة آلخر أن ینشر أو یعرض أو یوزع أصلھا أو ·
الصورة مع ذلك یجوز نشر و فھ، لم یتفق على خال ما الصورة جمیعًا فىإذنھ أو إذن من 

صفة رسمیة أو عامة  ىبمناسبة حوادث وقعت علنًا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذو
أو یتمتعون بشھرة محلیة أو عالمیة أو سمحت بھذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة 
للصالح العام، وبشرط أال یترتب على عرض الصورة أو تداولھا فى ھذه الحالة مساس 

 سمعتھ أو اعتباره. بشرف الشخص أو ب
یجوز للشخص الذى تمثلھ الصورة أن یأذن بنشرھا فى الصحف وغیرھا من وسائل النشر  و

 لم یتفق على غیر ذلك.  لو لم یسمح بذلك المصور ما حتى و
كانت الطریقة التى عملت بھا من رسم أوحفر أو أیة  تسرى ھذه األحكام على الصور أیًا و

 وسیلة أخرى.

 : راءات اإلختراعحمایة ب  -٣

اإلختراع یستحق براءة إختراع إذا كان جدیدًا، و كان یتضمن خطوة إبتكاریة، و أمكن تطبیقھ 
صناعیًا. لذا، فالمراد بالحمایة بموجب البراءة أن اإلختراع ال یمكن صنعھ أو اإلنتفاع بھ أو توزیعھ 

الحقوق فى البراءة عادة أمام  أو بیعھ ألغراض تجاریة دون موافقة مالك البراءة. و یجرى إنفاذ
المحاكم التى لھا صالحیة وقف التعدى على البراءات فى معظم األنظمة. و یمكن للمحاكم أن تعلن 
بطالن البراءة أیضًا بناء على طعن كسبھ الغیر. و وفقًا لحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة، فإن 

سنة من تاریخ تقدیم الطلب. و بموجب ھذا  ٢٠رھا براءات اإلختراع ینص على منح مدة مقداقانون 
القانون، تمنح شھادة المنفعة مدة حمایة أولیة مقدارھا عشر سنوات بدایة من تاریخ تقدیم الطلب و 

لمدتین متتالتین إضافیتین مقدار كًال منھا خمس سنوات وفقًا لإلستخدام. یحق لمالك  قابلة للتجدید
كار الحائز على براءة اإلختراع، و تخصیص براءة اإلختراع، و نقل براءة اإلختراع إستغالل اإلبت

ملكیتھا، و إبرام عقود مرخصة. و وفقًا لحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة یحق للحكومات 
 حظر اإلستغالل التجارى لبراءات اإلختراع ألسباب تتعلق بالنظام العام أو المبادئ األخالقیة.

 : ات التجاریةحمایة العالم  -٤

یوفر القانون الحمایة للعالمات التجاریة و عالمات الخدمة المسجلة. فمبجرد تسجیلھا، ال یكون ھناك 
حق فى إستخدامھا ألى شخص أو مؤسسة أخرى سوى الجھة المالكة أو المستخدمین المعتمدین. و 

یة عشر سنوات، قابلة تتخذ ضده إجاءات اإلنتھاك. و مدة حمایة العالمات التجارمن یخالف ذلك 
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٢٠١٥ 

 

٦ 

 

للتجدید. فى خالل ھذه المدة یحق لمالك العالمة التجاریة أو عالمة الخدمة توزیع إستخدامھا، أو 
 تخصیصھا، أو الترخیص بذلك.

 

 

 : حمایة الرسوم و النماذج الصناعیة  -٥

ملكیتھا و  یوفر القانون الحمایة للرسوم و النماذج الصناعیة بصفتھا ملكیة خاصة یمكن التنازل عن
و نقل ملكیتھا عن طریق تطبیق القانون. و حتى تكون الرسوم و النماذج الصناعیة صالحة للتسجیل 

الحمایة، فیتعین أن تكون جدیدة و ال تعتمد على مظھر مادة أخرى تشكل جزءًا ھامًا منھا. و تتمتع 
نوات قابلة للتمدید لفترتین خمس سالرسوم و النماذج الصناعیة المسجلة بالحمایة لفترة أولیة مدتھا 

 مدة الواحدة منھما خمس سنوات، و ھو ما یوفر حمایة إجمالى مدتھا خمسة عشر عامًا.

 : حمایة تصمیمات الدوائر المتكاملة  -٦

یوفر قانون تصمیمات الدوائر المتكاملة الحمایة لتصمیمات الدوائر المتكاملة بناًء على اإلبداع، و 
 اإلبداع قد تم بحریة. إختراع المبدع، و أن

مدة الحمایة مقدارھا عشر سنوات من تاریخ اإلستغالل التجارى أو خمسة عشر سنة من تاریخ 
اإلنشاء إذا لم تستغل تجاریًا. كما یتیح القانون قیام المالك بإتخاذ إجراءات إذا كانت ھذه الحقوق 

ة الحق إما جزئیًا أو كلیًا من خالل المعترف بھا بموجب ھذا القانون قد أنتھكت. كما یمكن نقل ملكی
التنازل أو الترخیص، أو الوصیة بذلك، أو من خالل إنفاذ القانون ذلك لتوفیر ضمان للمستثمرین فى 

 صناعة اإللیكترونیات و لضمان نمو التقنیة.

 : حمایة المؤشرات الجغرافیة  -٧

مل إسم المكان الذى أنتجت فیھ حالتى تیوفر قانون المؤشرات الجغرافیة الحمایة عند التسجیل للسلع 
السلع. و ال تتمتع المؤشرات الجغرافیة التى تتعارض مع النظام العام أو المبادئ األخالقیة بالحمایة 

 التى یخولھا ھذا القانون. 
 


