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حماية الملكية الفكرية

ُيعّدالفكرّيةالُملكّيةحقوقلكافةالحمايةتوفيرإّن•

رتأشاحيثالعالمّية؛اإلنسانلحقوقالتابعةالحقوقمن

ةالحمايتوفيرحقإلىاإلنسانحقوقإعالنمن27المادة

طةوالمرتبباألفرادالخاصةوالمعنوّيةالمادّيةللمصالح

الحمايةهذهوتعتمدالعلمّية،أواألدبّيةأوالفنّيةبالُمؤلفات

إلىعىتسالتياإلنسانّيةالحاجاتمعالمرتبطةأهميتهاعلى

ثحيالُمختلفة؛الحياتّيةالمجاالتفيواإلبداعاالبتكار

ادّي،واالقتصالثقافّي،التطورتعزيزفيمنهماكّلُيساهم

اإلنسانحياةتحسينعلىجميعهاوُتساعدوالتقنّي،والعلمّي،

.المعيشّية



أهمية الملكية الفكرية 

 يكتسب هذا المفهوم أهمية بالغة ألنه يرتبط بكال من:

.  إنتاج األفكار و اإلبداع* 

معرفةابتكارات تكنولوجيا المعلومات و ما يرتبط بها من نشر لل* 

دورها في تنشيط االقتصاد العالمي* 

.دورها في تحديد قوة الدولة* 

أهمية حقوق الملكية الفكرية:

د ضمان و حماية و سالمة المصنفات من أي تحريف أو أضرار ق** 
تصيبها

.    ضمان حقوق المؤلف المادية و المعنوية على هذه المصنفات** 



مفهوم الملكية الفكرية 

 الملكية الفكرية::
نتاج العقل اإلنساني من أعمال الفكر اإلبداعية من 

االختراعات و المصنفات األدبية و الفنية و الرموز   و 
....الصور 

حقوق الملكية الفكرية  :
قني حق اإلنسان في إنتاجه العلمي و األدبي و الفني و الت

رف فيه و له حرية التص. ليستفيد من ثماره المادية و المعنوية
.أو التنازل عنه أو استثماره



قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

.ةالمرجع األساس في تعريف الملكية الفكري2002لسنة 82يعد القانون رقم 

من القانون فإن الحماية المقررة لحقوق المؤلف 139و طبقا لنص المادة رقم 
يين الذين تشمل جميع المصريين و األجانب من األشخاص الطبيعيين و االعتبار
.ينتمون إلى احدى الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية

ة من القانون فإن الحماية تشمل جميع المصنفات األدبية و الفنية و العلمي140و طبقا للمادة 

:و بوجه خاص ما يلي 

الكتب و المقاالت و النشرات -

المحاضرات و الخطب و المواعظ الشفوية المسجلة-

برامج الحاسب اآللي -

المصنفات التمثيلية و التمثيل الصامت -

المصنفات الموسيقية و األغاني -

المصنفات السمعية و البصرية -

الصور الفوتوغرافية-



أنواع حقوق المؤلف 

بالتقادميسقطالوفيهالتصرفيجوزالشخصيحق:األدبيالحق

مضيبينقضيوفيهالتصرفيجوزالمؤقتعينيحق:للمؤلفالماديالحق
.المصنفنوعوفقمحددةزمنيةفترة

.وفاتهتاريخمنسنة50لمدةوالمؤلفحياةمدىعلىهيو

وااستنساخهيتماناوتصريحدونعملهينشربأالللمبدعضماناذلكو
ويهالترفووسائلوالثقافةإلىالنفاذفرصزيادةعدميضمنمماقرصنته
.فيهاالتأثيرواختراقها



أنواع الملكية الفكرية 

:تنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين

:الملكية الفكرية األدبية و الفنية**

لتعبير تشمل كل عمل إبداعي في المجال األدبي و العلمي و الفني أيا كان شكل ا
.عنه بحيث يعتبر هذا العمل ملكا لمؤلفه

: الملكية الفكرية الصناعية**

الرسوم  و –العالمات التجارية –النشاط اإلبداعي في مجاالت االختراعات 
.التصاميم الصناعية النماذج  و



الملكية الفكرية والتصاميم الصناعية

الصناعي؟التصميمهوما
.مالقطعةالجماليأوالزخرفيالمظهرإلىقانونًاالصناعيالتصميميشير
منأوطحها،سأوالقطعةشكلمثلاألبعاد،ثالثيةعناصرمنالصناعيالتصميميتألفوقد

.األلوانأوالخطوطأوالرسوممثلاألبعاد،ثنائيةعناصر
الصناعي؟التصميمحقيكفلهاالتيالحمايةنوعما
منعفيقالحالمسجَّلةالتصميمبراءةأوالمسجَّلالصناعيالتصميملمالكالمبدأ،حيثمن

يكونتصميمافيهيتجسدأوتصميمًاتحملالتيالمنتجاتاستيرادأوبيعأوصنعمنالغير
.تجاريةألغراضاألعمالبهذهيباشرعندماالمحمي،التصميمعنصورة

الصناعية؟التصاميمبحمايةتنتفعأنيمكنالتيالمنتجاتنوعما
من:ةاليدويوالحرفالصناعةمنتجاتمنواسعةطائفةعلىالصناعيةالتصاميمتطبَّّق

ومنالمجوهرات؛إلىاإلضاءةمعداتومنالمنزلية؛واللوازماألثاثإلىوالحاوياتاألغلفة
المصورةالرموزأيضًاتخصالصناعيةالتصاميمولعل.المنسوجاتإلىاإللكترونيةاألجهزة

.والشعاراتالمستخدمينوواجهات
الصناعية؟التصاميمتحمىكيف

قانونبموجبةبالحمايينتفعكيمسجاًلالصناعيالتصميميكونأنالبلدانغالبيةتقتضي
الصناعيةتصاميمللالحمايةالبلدانبعضوتكفل."مسجاًلتصميمًا"بوصفهالصناعيةالتصاميم
."تصميمبراءات"بوصفهاالبراءاتقانونبموجب



الملكية الفكرية والعالمات التجارية

التجاريةالعالمات•

أولالختراعاتالتجاريةالعالماتتستخدمال

هوفالشركةهويةلتحديديستخدمولكناألفكار

مكاألسالتجاريةالعالماتمتعلقشئكليتضمن

يمكنشئأيويعتبر.والشعاروالشكلواللوجو

.ريةتجاعالمةهوبشركتكالمستخدمينيربطهأن



صور االعتداء على حقوق المؤلف 

:االقتباس/األدبيةالسرقة

اولالشكعلىالتعديالتبعضمعجزئيااوكلياالغيرمؤلفتقديمهي
.المعتديافكاربناتمنكانتلوكماتقديمهاوالمضمون

:المصنفتقليد

فالمؤلحقيضربأسلوبصنعترسميةغيرواصليهغيرنسخةهيو
.األصلي

:المصنفتحريف

يؤثراممباإلضافةاوبالحذفتغييراتبإدخالسواءالمؤلفمحتوىتشويه
.المؤلفشرفعلىسلبا



العقوبة القانونية 
!الُمغفلينيحميالقانونلا

.«مميزوهومنهصدرتمتىالمشروعةغيرأعمالهعنمسئواًل الشخصيكون»
المدنيالقانونمن164المادة

يتموالحمايةبيتمتعاألصليالمؤلفكانلوخاصةالتضليلوبالغشبذلكيقوممنيتهم
:التاليةاإلجراءاتاتخاذ

المصنفنشروقف*

المقلدالمصنفعلىالحجز*

الحمايةمحلالحقعلىاالعتداءواقعةإثبات*

اإليرادعلىالحجزتوقيعوالمؤلفاستغاللعنالناتجالمادياإليرادحصر

:صورتينفيالعقوبةتتمثل•

.نالقانوحددهاالتياألفعالوفقمعااالثنيناوالغرامةاوالحبس:الجنائيالجزاء*

الحقلصاحبالمعتديبهيلتزمالذيالتعويض:المدنيالجزاء*



لمي العالقة بين الملكية الفكرية و البحث الع

.توفر الملكية الفكرية الحماية المطلوبة لمنتجات المؤسسات البحثية 

.تطبيقي تساعد في إيجاد و تقوية الروابط بين المؤسسات البحثية و القطاع ال

. تحفيز الباحثين لتقديم و تنفيذ األفكار و المشاريع اإلبداعية

لإلجععراءات و األسععس التععي يجععب اتباعهععا مععن اجععل تسععجيل و بيعععوضععع يليععات 
وتوزيع حقوق الملكية الفكرية 

زين ،    ممععا يععؤدي إلععى زيععادة العائععد المععادي للمؤسسععات البحثيععة و البععاحثين المتميعع
.وزيادة عدد براءات االختراع المسجلة

مععي كمععا يععؤدي إلععى عقععد مشععاريع مشععتركة بععين الجامعععات و مؤسسععات البحععث العل
.اإلقليمية و الدولية على أسس واضحة تضمن حقوق جميع األطراف



اعيةمكتب العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصن

مكتب العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعيةاإلدارة المختصة

هيئة تنمية التجارة الداخلية

(ITDA)وزارة التجارة والصناعة

/http://www.itda.gov.egعنوان موقع ويب

طريق النصر تقاطع مكرم عبيد 4عنوان

القاهرة-مدينة نصر 

مصر

452 20 267 (202)هاتف

453 20 267 (202)الفاكس

egypt.id@gmail.comعنوان بريد الكتروني

السيد محمد عبد الفتاح :الرئيسعنوان واسم الرأس

http://www.itda.gov.eg/
mailto:egypt.id@gmail.com


مكاتب حقوق النشر

اإلدارة المختصة

المكتب الدائم لحماية

حق المؤلف

المجلس األعلى للثقافة

وزارة الثقافة

عنوان

المجلس األعلى للثقافة

ش الجبالية دار األوبرا 1

الجزيرة

القاهرة

هاتف
(202 2) 405 2558

(201 2) 5287 354

3023 403 (2 202)الفاكس

عنوان بريد الكتروني
mnfarahat@menanet.net

mnfarahat@yahoo.com

mailto:mnfarahat@menanet.net
mailto:mnfarahat@yahoo.com


اإلدارة المختصة

المكتب المصري للبراءات

(ASRT)أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة البحث العلمي

http://www.egypo.gov.egعنوان موقع ويب

عنوان
شارع قصر 101

، القاهرة11516. العين ، ص

هاتف

(202) 279 21 272

(202) 279 21 291

(202) 279 21 274

272 21 279 (202)الفاكس

patinfo@egypo.gov.egعنوان بريد الكتروني

عنوان واسم الرأس

منى محمد ياحي. د :رئيس مكتب براءات االختراع المصري

محمود محمد . د :رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

صقر

مكاتب الملكية الصناعية

http://www.egypo.gov.eg/
mailto:patinfo@egypo.gov.eg

