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الحج االدني الزخوري مغ الحقػق التي يجب ان يػفخىا القانػن  ىى    

 ءمغ ان يسدة فييا ادعاء او اعتجا حماية كرامته وعرضة وسمعتهفالفخد لو الحق في  . لالندان
 

 للفرد الحق في الدرية:
ىػ حق الذخز في ان تطل اسخار حياتو بعيجة عغ العالنية مرػنو عغ الشذخ ومصالعة  

 اللغيخ
 
 للفرد الحق في االسم: 

 غيخه مغ انتحال شخريتوفمو حمق في اسع يسيدو عغ غيخة مغ االشخاص ويسشع 
 

 للفرد الحق في الرهرة: 
ماىي اال انعكاس لالندان وبالتالي فحق نذخىا عالنية عمى الشاس حق مغ الحقػق المريقة 

 .بالذخرية يمدم حسايتو
 

 الحق المعنهي للمؤلف:
 حق إدبي عمى نتاج ذىيشة وحرميو فكخة وحقة في اوة بشات افكاره
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 الحقهق المالية: 
 ػق التي يسكغ تقػيع محميا بالشقػدىي الحق 
 

 الحق العيني:
ىػ سمصة مباشخة لذخز عمى شي مادي معيغ تخػلة حق الحرػل عمى مشافع مادية مغ  

 . ىحا الذي
 
 الحقهق العينية االصلية: 
 ىي التي تخػل صاحبيا سمصات استعسال الذي واستغاللة والترخف بو 
 
 حق الملكية:  

لراحبة كافة الدمصات السسكشة عمى شي مادي معيغ فيحق لو استعسالو ىػ الحق الحي يخػل 
 واستغاللو والترخف فيو

 
 استعمال الذي: 
 ىػ استخجام الذي بسا يتفق مع شبيعية بغية الحرػل عمى مشافعة بصخقية مباشخة 
 
 استغالل الذي: 
 . يعشي استثسار الذي بغية الحرػل عمى مشافعو بصخقية غيخ مباشخة 
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 التررف : 
الترخف السادي وىػ عبارة عغ االعسال التي تؤجي الى تغييخ في الذي او استيالكو او  

 اعجامو
 
 القيهد القانهنية: 
 . يقخر القانػن قيػدًا معيشة عمى السالظ عشج مسارستو لدمصاتو تحقيقًا لسرمحة عامة او خاصة 
 

 القيهد االتفاقية:
ظ عمى كل ممكيتو باالتفاق معو ومع ذوي الذأن تحقيقًا ىػ القيػد التي تحجد مغ سمصات السال 

 لسرمحة خاصة
 
 الملكية الذائعة: 
ىي حالة قانػنية تشتج عغ اشتخاك عجة اشخاص في ممكيو شي واحج دون ان يكػن ىشاك  

 .تقديع مادي ليحا الذي الى اجداء مفخزة
 
 الملكية المفرزة: 
  ىي الػضع االمثل لمسمكية الن السالظ فييا يدتأثخ بدمصات االستعسال واالستغالل والترخف 
 
 حق االنتفاع:  

 . حق عيشي اصمي يخػل صاحبة سمصة استعسال واستغالل شي معيغ مسمػك لذخز اخخ
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 حق االستعمال:

لسا  ىػ حق عيشي اصمي يخػل صاحبو سمصة استخجام شي معيغ مسمػك لذخز اخخ وفقاً  
 . اعج لو وبسا يتفق مع شبيعية

 
 حق الدكني: 
ىػ حق عيشي اصمي يخػل صاحبة استعسال شي معيغ مسمػكًا لذخز اخخ ولكغ برػرة  

 . محجودة ىي سكشاه
 
 حق الحكــر: 
ىػ حق عيشي اصمي استسجتو القػانيغ الػضعية مغ احكام الذخيعة االسالمية وىػ يخػل  

 .صاحبو االنتفاع بارض مسمػكة لمغيخ بأجخ
 

 حقهق االرتفاق:
حق عيشي اصمي بسقتزاة يتع استقصاع جدء مغ مشفعة عقار مسمػك لذخز لسرمحة عقار  

 . مسمػك لذخز اخخ
 
 الحقهق العينية التبعية: 
 . لتي تخػل صاحبيا سمصة مباشخة عمى شي مادي معيغ ضسانًا لمػفاء بحق شخريىي ا 
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 الرهن الرسمي:  
ىػ عقج شكمي يتع بيغ دائغ ومجيشة يكتدب بسقتزاة الجائغ عمى عقار مسمػك لسجنية حق 

 .عيشي
 
 الرهن الحيازي:  

اجشبي يعييشة ىػ عقج شخز ضسانًا لجيغ عمية او عمى غيخة ان يدمع الى الجائغ ا والى 
 الستعاقجان

 
 حق االختراص:  

 . ىػ حق عيشي تبعي يتقخره بسػجب امخ قزائي الحي يخيج الجائغ االختراص بو
 

 حقهق االمتياز:
ىػ حق عيشي تبعي يقخره القانػن لجائغ عمى مال معيغ يسمكة مجنية مخاعاة مشو لرغخ الجيغ  

 وذلظ ضسانًا لمػفاء بة
 
 حقػق االمتياز العامة: 
 ىي التي تتقخر لمجائغ عمى جسيع امػال السجيغ السشقػلة والعقارية ضسانًا لمػفاء بجيغ لو 
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 حقهق االمتياز الخاصة: 
مسمػك لسجنية  (ىي التي تتقخر بشقتزى القانػن لمجائغ عمى مال معيغ ) مشقػل او عقار 

 .ضسانًا بجيشة كحق االمتياز
 
 حق الدائنية: 
 زاء اداء معيغ مغ شخز يمتدم بةىي قجرة شخز معيغ عمى اقت 
 
 االلتزام بعمل: 
 ىػ التدام السجيغ بعسل او فعل معيغ يقػم بو لسرمحة الجائغ 
 
 االلتزام بالمتناع عن عمل: 
ىػ التدام امتشاع شخز معيغ عغ القيام بعسل معيغ لتحقيق مرمحة شخز اخخ ما كان  

 .ليستشع عغ القيام بو
 
 الحقهق المختلطة:  

الحقػق التي يستدج فييا جانبان جانب مالي يسكغ تقػيسة بالشقػد وجانب غيخ مالي اليسكغ ىي 
 تقػيسة
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ىي نتاج فكخ اإلندان مغ إبجاعات مثل االختخاعات والشساذج الرشاعية 
والعالمات التجارية والكتب والخمػز واألسساء، وال تختمف حقػق السمكية الفكخية عغ حقػق 
السمكية األخخى. فيي تسكغ مالظ الحق مغ االستفادة بذتى الصخق مغ عسمو الحى كان مجخد 

ى أن أصبح في صػرة مشتج. ويحق لمسالظ مشع ااَلخخيغ مغ التعامل في ممكو فكخة ثع تبمػر إل
دون الحرػل عمى إذن مدبق مشو. كسا يحق لو مقاضاتيع في حالة التعجي عمى حقػقو 

 .والسصالبة بػقف التعجي أو وقف استسخاره والتعػيس عسا أصابو مغ ضخر
 

  تاريخ الملكية الفكرية
ليذ مفيػمًا ججيجًا ويعتقج أن شخارة نطام السمكية الفكخية قج أوقجت في إن مفيػم السمكية الفكخية 

م، صجر قانػن في البشجقية يشطع حساية 4141شسال إيصاليا في عرخ الشيزة. وفى سشة 
االختخاعات ونز عمى مشح حق استئثاري لمسختخع، أما نطام حق السؤلف فيخجع إلى اختخاع 

م. وفي نياية 4111ة الصابعة عمى يج يػىانذ غػتشبخغ عام الحخوف السصبعية والسشفرمة وااَلل
القخن التاسع عذخ، رأت عجة بمجان ضخورة وضع قػانيغ تشطع السمكية الفكخية. أما دوليًا فقج تع 
التػقيع عمى معاىجتيغ تعتبخان ااَلساس الجولي لشطام السمكية الفكخية ىسا: اتفاقية باريذ لحساية 

 .لحساية السرشفات األدبية والفشية 4881واتفاقية بخن  4881السمكية الرشاعية 
 

 حماية حقهق الملكية الفكرية 
تدسح لمسبجع ومالظ العالمة التجارية وبخاءة االختخاع وحق السؤلف باالستفادة مغ عسمو وتعبو 
واستثساره، وىحا ال يعشي أنو احتكخ الفكخ عمى األخخيغ بل العكذ، حيث تخد ىحه الحقػق في 
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القانػنية مغ اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان الحي يشز عمى حق االستفادة مغ حساية  السػاد
 .السرالح السعشػية والسادية الشاجسة عغ ندبة الشتاج العسمي أو األدبي أو الفشي الى مؤلفو

 

 ما الفرق بين التزوير و التقليد؟

األجداء الخئيدية مشيا مسا يجعل تدويخ العالمة التجارية ىػ نقل كامل ومصابق لألصل أو نقل 
 .العالمة السدورة مصابقة لمعالمة األصمية إلى حج كبيخ

تقميج العالمة التجارية ىػ اصصشاع عالمة تساثل في مجسميا العالمة األصمية تساثاًل مغ شأنو 
 .أن يزمل الجسيػر بخرػص مرجر البزاعة التي تسيدىا العالمة

الفكخ اإلبجاعية؛ أي االختخاعات والسرشفات األدبية والفشية  تذيخ السمكية الفكخية إلى أعسال
 :فئتين هماوالخمػز واألسساء والرػر والشساذج والخسػم الرشاعية. وتشقدع السمكية الفكخية إلى 

والعالمات التجارية والخسػم والشساذج  (السمكية الرشاعية وتذسل: االختخاعات )البخاءات
 .لجغخافيةالرشاعية وبيانات السرجر ا

حق السؤلف ويزع: السرشفات األدبية والفشية كالخوايات والقرائج والسدخحيات واألفالم 
 .واأللحان السػسيقية والخسػم والمػحات والرػر الذسدية والتساثيل والترسيسات اليشجسية

وتتزسغ الحقػق السجاورة لحق السؤلف حقػق فشاني األداء الستعمقة بأدائيع، وحقػق مشتجي 
تدجيالت الرػتية السختبصة بتدجيالتيع، وحقػق ىيئات اإلذاعة السترمة ببخامج الخاديػ ال

 .والتميفديػن 
 

 ما هي العالمة التجارية ؟

ىي إشارة يدتخجميا تاجخ ما لتسييد مشتجاتو عغ مشتجات غيخه. وحتى يحسي القانػن العالمة 
 .مخالفة لمشطام العام واآلدابالتجارّية، يجب أن تكػن مسّيدة وغيخ مزممة وغيخ 
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 ما هي المؤشرات الجغرافية؟

 .ىي إشارة تػضع عمى مشتج معّيغ تذيخ إلى أّنو يشذأ مغ مشصقة جغخافّية محجدة
 

 

 ما هه الرسم أو النمهذج الرناعي؟

ىػ الجانب الدخخفي أو الجسالي لدمعة ذات مشفعة، ومغ السسكغ أن يتكػن مغ عشاصخ ثالثّية 
 .ل شكل الدمعة أو ثشائية األبعاد مثل الخسػم أو الخصػط أو األلػاناألبعاد مث

 

 ما هي البراءة ؟

ىي حق يسشحو القانػن لمسختخع يسشع بسػجبو اآلخخيغ مغ استغالل اختخاعو تجاريًا، وذلظ لفتخة 
 .زمشية محجدة مقابل القيام بالكذف عغ االختخاع بعج انقزاء مّجة الحساية

 

 ي؟ما هه االسم التجار 

ىػ اسع يدتخجم في مجال األعسال أو التجارة لتسييد مؤسدة أو شخكة عغ غيخىا مغ 
 .السؤسدات أو الذخكات

 

 ما هه الّدر التجاري؟

ىػ عبارة عغ أي معمػمة ذات قيسة تجارّية تتعمق بصخيقة اإلنتاج أو السبيعات وغيخ معخوفة 
 .سخيتيالمجسيػر، اتخح صاحبيا تجابيخ معقػلة لمسحافطة عمى 
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 ما هي الدائرة المتكاملة؟

ىي كل مشتج في شكمو الشيائي أو السخحمي يتكػن مغ أحج العشاصخ الشذصة السثبتة عمى قصعة 
مغ مادة معدولة، وتذكل مع بعس الػصالت أو كميا كيانًا متكاماًل يدتيجف تحقيق وضيفة 

 .إلكتخونية

 
 

 ما هه حق المؤلف؟

يحسي نتاج العسل الفكخّي مغ األعسال األدبية والفشية،  ىػ حق مغ حقػق السمكية الفكخية
ويذسل ذلظ السرّشفات السبتكخة في األدب والسػسيقي والفشػن الجسيمة كالخسع والشحت، 

 .باإلضافة إلى أعسال التكشػلػجيا كالبخمجّيات و قػاعج البيانات

 

 ما هي الحقهق المجاورة؟

قانػن لفئات معيشة مثل السشتجيغ وفشاني األداء ىي الحقػق السختبصة بحق السؤلف يسشحيا ال
 .وىيئات اإلذاعة تداعج السبتكخيغ عمى إيرال رسالتيع لمجسيػر ونذخ أعساليع

 

 ما هي المنافدة غير المذروعة؟

 .ىي األعسال السخالفة لمسسارسات الذخيفة في السجال الرشاعي والتجاريّ 
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 لى االرتقاء بها وحمايتها؟لماذا تهتم الدول بالملكية الفكرية، وتعمل ع

 .االبتكارات الججيجة في كافة مجاالت السمكية الفكخية تؤدى إلى تقجم البذخية ونيزتيا

 .الحساية القانػنية لالبتكارات الججيجة تجفع إلى اإلنفاق عمى ابتكارات أخخى بديػلة

 .االجتساعية والثقافيةاالىتسام بالسمكية الفكخية وحسايتيا يديع في تحقيق التشسية االقترادية و 
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أساليب التقميج والغر تختمف بحدب شبيعة ونػع الدمعة وسائل الجاني وأدواتو واإلمكانيات 
 .الستاحة، وتتشػع الصخق بيجف محاكاة السشتج األصمي ضاىخياً 

الػصػل بيا إلى درجة وكان الستخجام التكشػلػجيا في ترشيع الدمع السقمجة الجور األكبخ في 
 :عالية مغ التذابو مع الدمع األصمية ومغ ثع صعػبة التسييد بيشيسا، ونعخض ليا فيسا يمي

 

استخجام الييكل الخارجي لمجياز األصمي واستبجال بعس السحتػيات الجاخمية بقصع مقمجة *

 .(األجيدة الكيخبائية –)أجيدة الكسبيػتخ 

 .الخارج لسشع فتحو واكتذاف محتػياتو السقمجةوضع شخيط الصق عمى الجياز مغ *

وضع شخيط الصق خاص بالسشتجات األصمية عمى السشتجات السقمجة إلييام السدتيمظ *

 .وخجاعو

 .تقميج الحاويات الكختػنية أو األغمفة لمدمع األصمية ووضع السقمجة بجاخميا*

يتيا عمى السشتج السقمج وتدويخ تقميج العالمة التجارية واالسع التجاري لمذخكة األصمية وتثب*

 .البيانات التجارية

تجسيع العبػات الفارغة األصمية وتججيجىا وتعبئة السشتج السقمج بجاخميا وإعادة تغميفيا باستخجام *

 .ماكيشات حجيثة
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 .إعادة استخجام قصع الغيار السدتعسمة بتجػيجىا وتغميفيا وبيعيا عمى أنيا قصع أصمية ججيجة*

 .الرالحية السشتيى وإعادة تجويغ تاريخ ججيج يفيج امتجاد الرالحية إزالة تاريخ*

 التنظيم التذريعي لحق المؤلف:
 . ىػ مجسػعة السدايا االدبية والسالية التي يخػليا القانػن لمعالع او الكاتب او الفشان 
 

 االبتكار :
ىػ السعيار السسيد لحق السؤلف وىػ يعشي ان السرشف الحي يشتجة السؤلف البج ان يكػن  

 معبخًا عغ شخريتو
 

 تعريف المرنف المذترك:
ىػ ذلظ العسل الحىشي الحي يذتخك في انتاجة اكثخ مغ شخز ويكػن عسل مل مشيع مداىسًا  

 .في ابتكار ىحا السرشف
 
 مرنف مذترك غير قابل لالنقدام: 
 . كػن السرشف مذتخكًا غيخ قابل لالنقدام اذا اشتخك عجة اشخاص في انتاجةي 
 

 مرنف مذترك يقبل االنقدام: 
 ىػ ذلظ السرشف الحي يذتخك في انتاجة اكثخ مغ شخز
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