
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 دليل حقوق الملكية الفكرية

 



 

 2 

 

 

 

 

 : مقدمة

ويحتععل  يتربععا الحععق الفكععرل هو الععن من بععدوي ممععكل  للععن لععر  كععل الحقععوق

مركلا بكرلا ضمي حقوق الملكيعة إالنمتعكه  عو هوه مكوإعل  ليعة ا مفعكي بفضعل ملكعة 

العقل التعن و باعك ع لعل ولعل لعك لتمكيمعك معي ال عروه معي هلمعكو اللاعل   ولاعنا  عد 

ا مفععكي لععي  يععرل مععي الم لو ععكو اق ععرل بععكل لق وا بععدا    إاععو فععيد  ععنل  امتععكل

الم لو ععكو بنكك ععك ولقلععك وتفكيععرل إكفععتلك  باععنل الملكععكو هي يفعع ر لمكإععر الكععوي 

 لفك دتك 

  كل تعكلن) ولقد كرممك بمن آدم وحملمك م إن البر والبحر( " إدق ع العهيم"

الفكعرل  ا متعكهوتقعدماك إعالي  اقمعم كمك إن بمكء  و نا ككي ا متكه المكدل يشكل لمإرا

ن يقععل ه ميععة إععن دورل إععن ا متععكه المععكدل حيععإ يععتم مععي  يلععك  رفععكء اقفعع  للميععا 

وإعل  ليعة معي تعلعيم  إور التقدم  حيإ هإبحو درلة تقدم هل شعع  تقعك  بمعدل معك

 انبتكعكرعتبر حعق وثقكإة وبمفتول الحمكية التن تتوإر لإلبدا  الفكرل الولمن   ولانا ي

اميعة التعن اتعو باعك الملكعة الرافع ة إعن مفع  الععكلم دهو العلميعة هو الول الفكريةالإورة 

ممك هبدلك ولم بفبقك  لية هحد   وبكلتعكلن إعالي معيعكر التفكضعل بعيي الفعرد واق عر هو بعيي 

اقمععم هإععبت يعععو مععد للععن مفععتول ا بععدا  الفكععرل والولععدامن والعلمععن وللععن مقععدار 

 لكك مي ابتككراو  مكمم

ومععا تلععور الملتمععا العععكلمن اتلاععو الميععة ل لععق مخففععكو دوليععة مت إإععة 

لمبثقععو لععي حتميععة تمهععيم وحمكيععة هلمععكل المفكععريي والمبتكععريي والمبععدليي إععن فععك ر 

الملععكنو الإععمكلية والتلكريععة واقدبيععة   ولاععنا كععكي مععي الضععرورل ت فععي  الممهمععة 

إععك و برمكملععك لمتكبعععة الحقععوق الفكريععة   و ععن معميععة  العكلميععة للملكيععة الفكريععة التععن

 همحكء العكلم بمفخولية الماوض بحمكية الملكية الفكرية إن لميا 
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ومي  مك يمكي تعريف الملكية الفكرية:" هماك ملمولة الحقوق التعن تحمعن الفكعر 

 وا بععدا  ا مفععكمن وتشععمل بععراءاو ان تععرا  والعيمععكو التلكريععة والرفععوم والمععكنه

 الإمكلية والمخشراو اللغراإية وحق المخلف مي حقوق الملكية الفكرية" 

كمك يمكي المهر  لياك للن هماك " الحقوق المكش ة لي هل مشكل هو لاد إكرل يخدل  لعن 

  بتككر إن الملكنو الإمكلية والعلمية واقدبية والفمية" 

يكء معمويعة معي  لعق وتعبر الملكية الفكرية هيضك لي " الحقوق التن ترد للن هش

 الن ي ومتكه الفكر إتعلن لإكحباك هبوة  نا الحق ومفبتة  لية" 

ومهرا لأل ميعة المتلايعدة للحقعوق الفكريعة إقعد لكلبعو الممهمعة العكلميعة للملكيعة الفكريعة 

لميععا الععدول  لععن فععي القععواميي الممهمععة لاععنل الحقععوق ونلععش مععي هلععل تشععليا المشععكل 

 ا بتككرل وا بدالن 

 يها الملكية الفكرية عبر التاريخرضية التي قامت علالف

انلتراف والمككإ ة المقترميي بملكية ان ترالكو والمإمفكو ا بداليعة يحفعلاي 

 التن تعمل بدور ك للن تمشيل الممو ان تإكدل  وا بداليةاقمشلة انبتككرية 

التلعكرل ليبتكعكر وا بعدا   وة الملكية الفكرية وإعكليتاك: الملكية الفكريعة  عن التلبيعق  

بغيععة تحفععيي حيكتمععك و ثرا اععك مععي اللععكمبيي ) العملععن والثقععكإن( وللملكيععة الفكريععة  وتاععك 

وإعكليتاك قماك تفك م إن دلم الم ترليي والمبتكريي وحفل الممو ان تإكدل والماعوض 

 بتممية الموارد البشرية 

تععدرش ه ميتاععك وتقر ععك بشععكل ة الفكريععة هي تمتشععر  ل إععن ثقكإععة لكيععون يمكععي للم

وتحمياعك بمولع  القعواميي الممفعنة بالحكعكم ولليمعك مواإعلة العمعل معي هلعل حمكيعة ككمل 

  الملكية الفكرية و مقكن ك بغية حيوتاك المفتمرة

الملكيععة الفكريععة إععن مإععر: مشععكلكو الملكيععة الفكريععة بم تلععف تفرلكتاععك ومفععميكتاك إععن 

ر إتعرة لمميعة تقعكر  مإعف  رمعك معي العلمي مإر تلعورو  لعن معك ن لليعك حكليعك لبع

بكلعديععد مععي المراحععل فععواء التشععريعية والتمهيميععة والمتمثلععة إععن القععواميي والقععراراو 

 -الممهمة لعمل الملكية الفكرية والتن يمكممك فردا للن المحو التكلن:

 بشأن العالمات التجارية. 6591( لسنة 04القانون رقم )
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بشااااأن باااارارات االتااااراو والرسااااومات والنمااااا    6595( لساااانة 8القااااانون رقاااام )

 الصناعية. 

فاااي شاااأن  6591( لسااانة 04المعااادق لقاااانون رقااام ) 6512( لسااانة 2القاااانون رقااام)

 العالمات التجارية.

بشاأن مماياة مال الم لاخ والتصاار واارال ا عاالم  6518( لسانة 5القانون رقام )

 والثقافة به ا المجاق .

 أن المطبوعات.بش 6562( لسنة 61القانون رقم)

 داو المصنفات التي تعد للنشر.بشأن إب 6580( لسنة 6رقم)القانون 

 -كما صدرت العديد من القرارات المنظمة لنشاط الملكية الفكرية وهي:

 قانون الملكية الفكرية. بإصدار 2442لسنة  82القانون رقم 

 أهمية مقول الملكية الفكرية

  إكلكتععك  يلبععا إععن بلععد ويإععدر إععن بلععد  يتفععم ا متععكه الععن من بكللععكبا العععكلمن

ه ععرل والععدواء ي تععر  إععن بلععد ويفععت دم إععن م تلععف الععدول ممععك يلعععل البشععرية كلاععك 

إقل للعن دولعة معيمعة و ممعك شريكة إن ا إكدة مي ا متكه الن من ولنا يل  حمكيتة لي  

التن بعنل  للن ككإة الدول   كإة ما اليكد م كلر انلتداء للن حقوق الملكية الفكرية

إن  ملكل ك لاد كبير وتككليف بك هة لنا إكرو حمكية الملكية الفكرية ضرورة محليعة 

وملل  دولعن و عد امضعمو مإعر  لعن ممهمعة التلعكرة العكلميعة و بلعو انتفك يعكو التعن 

متلو لعي لولعة هورلعوال   وكعكي معي ه عم انلتلامعكو المترتبعة للعن امضعمكي مإعر 

ل تشعريعكتاك بمعك يتفعق وهحكعكم  عنل انتفك يعكو ومعي ه عم  عنل لانل الممهمعة  يكماعك بتععدي

 TRIPSانتفك يكو اللوام  المتإلة بكلتلكرة مي حقوق الملكية الفكرية " الترب 

 .اإلنجليايوهي التصار لالسم 

"Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights" 

اق رل المتعلقة بحمكيعة م تلعف حقعوق الملكيعة   نا إضي لي انتفك يكو الدولية

  هو اتفك يعة بعري لحمكيعة  3881بكري  لحمكية الملكية الإعمكلية لفعمة  ككلتفكإيةالفكرية 

  3881الملكية الفمية واقدبية لفمة 
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المتلعععق بحمكيععة  8008لفععمة  88و ععد هإععدر المشععرو  المإععرل القععكموي ر ععم 

مإعر العن ممهمعة التلعكرة العكلميعة والتو يعا للعن  منمضعمكحقوق الملكية الفكرية ك ثر 

 اتفك ية الترب  

ومهععرا لأل ميععة المتلايععدة للحقععوق الفكريععة إقععد لكلبععو الممهمععة العكلميععة للملكيععة 

 الفكرية لميا الدول بفي القواميي الممهمعة لاعنل الحقعوق ونلعش معي هلعل تشعليا المشعكل

واقد  ه عنو العدول  والتلعكرةإعمكلة ا بتككرل وا بدالن وإعي مي هلل الماوض بكل

ممن القري التكفا تفي القعواميي التعن تكفعل الحمكيعة لعمكإعر الملكيعة الفكريعة حتعن  عدو 

  لكوماعك تععكلا الحعديإ إعن العلعوم والتكمولوليعك   لعم يقتإعر مي هحعدإ إعرو  القعكموي 

التلععكرل مشععكل الععدول للععن التشععريعكو الدا ليععة بععل هدل التلععور ان تإععكدل والتمععكإ  

 الفكرل الن تمهيم دولن للملكية الفكرية  وا متكه

وممك فبق يتضت اق ميعة الكبيعرة لولعود دليعل حقعوق الملكيعة الفكريعة نفعتكمكل 

معكيير الاي عة القوميعة لضعمكي لعودة التعلعيم وانلتمعكد وتمايعدا للر عن بكقلمعكل القك معة 

التدري  ومععكوميام باعنا العدليل لمشعر بكلكلية إن القلكلكو الم تلفة متقدم قلضكء  ي ة 

ثقكإة ا لتلام بقكموي حمكية الملكية الفكرية ومك يتبعاك معي كيفيعة الحإعول للعن بعراءاو 

 –ان ترا  وحقوق المخلف ليكوي  و انفك  للتعكمل ما المإمفكو الم تلفة مي مشعر 

كمعة الممإورة ل –حكف  انلن     هلخ همأل إن هي تكوي كلية اللرالة –براما  -كت 

مي هحدل الكليكو التن تلتلم بمعكيير الاي ة القومية لضعمكي لعودة التعلعيم وانلتمعكد إعن 

  واق ي يكوالمإدا ية 

 صور مقول الملكية الفكرية 

تتفرو مقول الملكية الفكرية وفقا للتقسيم التقليدي لها إلاي فارعين رسيسايين : 

 دبية.الملكية الصناعية ، والملكية الفنية وا 

ومن أهم صور الملكية الصاناعية بارارات االتاراو ونماا   المنفعاة والرساوم 

التجارياة والم شارات الجارافياة  وا ساماروالنما   الصاناعية ، والعالماات التجارياة 

فشمق مقول الم لخ وما يرتبط بها من مقول فناأني ا دار  وا دبيةأما الملكية الفنية 

وهيساات اإل اعاة ويطلال عليهاا المقاول المجااورال لمال  ومنتجي التسجيالت الصاوتية

 الم لخ.
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لععي ملكيععة اقمععوال المكديععة ني محععل الحععق إععن كععل  بفرلياععكوت تلععف الملكيععة الفكريععة 

للن مكل مكدل " لقكر هو ممقول" بل يعرد للعن ثعرل  يعر  ن يردإور الملكية الفكرية 

لة   و و حق معمعول لعك  يمعة ملمو   و ا متكه الن من لإلمفكي بم تلف إورة وهشكك

مكلية كمك ت تلف حقوق الملكية الفكرية لي الحقوق الش إية التن تمثعل رابلعة  كموميعة 

 لود لاك إن م تلف إور الملكية الفكرية  بيي دا ي ومديي   و نل الرابلة ن

ة ععوفوف متمكول إيمك يلن شرحك م تإرا ق م إور الملكية الفكريعة ناو الإعلة بلبي

 إن الكلية ملالع

 االتراو براراتأوا: 

 تعريخ البرارال

تعباار باارارال االتااراو عاان ر صااد تصاادرخ الدولااة للملتاارو الاا ي يسااتوفي فااي 

التراعااة الشااروط الالامااة لماانا باارارال التااراو صااميمة بمكنااة بموجباا  أن يتمسااد 

 بالمماية التي يضفيها القانون علي االتراور

الحمكيععة القكموميععة التععن يممحاععك المشععرو   ويمكععي المهععر  لياععك هيضععك للععن هماععك "

لك وتمولك دوي  يرل إن افعتغيل الممعتا كعل   للن ا ترالك والتن تثبو ملكيتك للم تر

 الحمكية القكمومية والتإرف إيك لوال مدة الحمكية التن مص للياك القكموي"

ة وحعععد يفعععت ثروتشعععمل الحمكيعععة التعععن يقرر عععك القعععكموي لإعععكح  البعععراءة الحعععق إعععن هي 

مكليععك وبكلتععكلن تمكيمععة مععي لمععن هربععكا مععي وراء  ععنا  بكفععتعمكل ان تععرا  وافععتغكلك 

انفتغكل إن مقكبل مك دمك معي كشعف فعر ان تعرا  للملتمعا   و عنا الحعق انفعت ثكرل 

التن ت ولعة البعراءة لإعكحباك مضعمومة ممعا الغيعر معي افعتعمكل ان تعرا  هو افعتغكلك   

يممععا الغيععر مععي تإععميا الفععلعة موضععو  البععراءة هو  ومععي ثععم يحععق لإععكح  البععراءة هي

بيعاك هو لرضاك للبيا هو افتيراد ك بكلمفبة لبراءة الممتا   وهي يممعا الغيعر معي تإعميا 

 الفلعة بكفت دام اللريقة الإمكلية المحمية بكلمفبة لبراءة اللريقة الإمكلية 

و التععر يص للغيععر ومععي اللععدير بكلععنكر هي مكلععش البععراءة يلععول لععك بيععا البععراءة ه

بكفتعمكلاك هو التإرف إياك ب ل ولك مي هولك التإرإكو قي البراءة لاعك  يمعة مكليعة   

إان تبك  وتشترل ويتقرر للياك حق انمتفك  كمك يلول ر ي البراءة ويلول التعر يص 

 للغير بكفتغكلاك 
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 طريل البرارال وممايتة كسر صناعي التفرقة بين مماية االتراو عن

لغمععن لععي البيععكي هي مععي حععق الم تععر  افععتغيل ا ترالععة دوي هي يتقععدم ومععي ا

يلل  للحإول للن براءة ا ترا  مكتفيك بيحل  فر ان تعرا  لعي الغيعر وهي يفعتكثر 

وحدة بكفتغيلك لكلمك لم يكشف لعي ان تعرا  كمعك لعو ا تعر  شع ص لريقعة إعمكلية 

ة ا تعرا  اللريقعة الإعمكلية لديدة إن  متكه فلعة ولم يتقدم بلل  للحإعول للعن بعراء

مفضعععي هي يفعععتغل ان تعععرا  فعععرا   إقعععد يمكمعععك نلعععش معععي هي يفعععتقل وحعععدل بكفعععتغيل 

 ان ترا  مدة هلول مي مدة الحمكية المقررة لبراءة ان ترا  

التلكرية هو المعلومكو  يعر المفإعت  لألفراروتقرر التشريعكو المقكرمة حمكية  كإة 

انلتداء للن  نل اقفرار والمعلومعكو بكفعت دام هفعكلي   لمك   تتضممو مما الغير مي

وممكرفععكو  يععر شععريفة وتحمععن اقفععرار التلكريععة إععن معهععم التشععريعكو لععي لريععق 

دلعول الممكإفعة  يعر المشععرولة   يعر هي ثقكإعة التعرب  هد لععو اقفعرار التلكريعة إععن 

لماعك وهولبعو للعن لداد الملكية الفكرية وهللقو للياك تفمية المعلومكو  ير المفإت 

هي دول اقلضعكء إععن ممهمععة التلععكرة العكلميععة حمكيتاععك لععي لريععق مهععكم الحمكيععة الععنل 

 ترب   13وضعتة المكدة 

ومي الغمن لي البيعكي هي الم تعر  العنل يفعتغل ا ترالعك فعرا دوي تقعديم للع  

للحإول للن براءة ا ترا   عد يتععرض للم عكلر إقعد يتوإعل م تعر  ه عر  لعن مفع  

ا  حيم ععن تضععيا للععن الم تععر  إرإععة حمكيععة ا ترالععك ولععنلش إععالي الشععرككو ان تععر

الإمكلية نتلل   لن الحإول للن بعراءاو ا تعرا   ن بكلمفعبة لتلعش ان ترالعكو التعن 

 ت شن  نل الشرككو هي يتوإل ممففو ك  لياك إن لمي  إير مفبيك 

 

 شروط المصوق علي البرارال

تلااخ الاانظم القانونيااة أن تتااوافر فااي االتااراو ويشااترط للمصااوق علااي الباارارال فااي مل

 -ثالثة شروط هي:

 أن يكون االتراو جديدا  -6

 أن ينطوي علي لطوال أيداعية. -2

 أن يكون قابال لالستاالق الصناعي. -3
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 ونوضا  لد كالتالي

 أن يكون االتراو جديدا -6

يكفععن لكععن يحإععل الم تععر  للععن بععراءة ا تععرا  هي تكععوي الفكععرة التععن بمععن  ن

ن ترا  هإلية   بل يل  إوق نلش هي يكوي ان ترا  لديعدا لعم يفعبق قحعد للياك ا

افتعمكلة   هو تقديم للع  للحإعول للعن بعراءة بشع مك   هو حإعل إععي للعن بعراءة 

ا تعرا  لمعك   هو فعبق المشععر لمعك   و ن إقعد ان تعرا  شععرل اللعدة إعي تمعمت لمععك 

 براءة ا ترا  

إن ان ترا  هي الغرض مي ممت البراءة  عو  والحكمة مي ولو  تواإر شرل اللدة

ثر وحعدة لريق تقرير حق الم تر  إعن هي يفعت تشليا حركة ا بدا  وانبتككر لي 

ان تعرا     ربكفتغيل ا ترالة لمدة معيمة إن مقكبل هي يكشعف للملتمعا لعي افعرا

ممعك يععدإا حركععة التقععدم الإععمكلن والتكمولععولن ويمكععي الغيععر مععي تإععميا ان تععرا  

وافعتغيلك قمععك يمكععي الغيععر معي الحمكيععة كمععك هي ا إإععكا لعي فععر ان تععرا  يعععود 

بكلمفا للن الملتما قمك يمكي الغير مي درافة اقإككر والمهريكو التعن يقعوم للياعك 

ان ترا  لتلوير ك بمكيخدل  لن التممية الإعمكلية إعالنا ككمعو الفكعرة ا بداليعة التعن 

لمك إيمك فبق  بعل تقعديم للع  الحإعول للعن البعراءة يقوم للياك ان ترا   د كشف 

وهليت لمك الفتكر لم يعد  مكش مكيبرر ممت الم تعر  الحعق انفعت ثكرل إعن افعتغيل 

 ان ترا  وحدة وحرمكي الغير مي افتعمكلك هو انمتفك  بك  

ومي اللدير بكلنكر هي الم تر  نيتمتا بحمكية ا ترالة  ن إعن الدولعة التعن يحإعل 

ك للن براءة ا ترا  إكلحمكية التعن تقرر عك البعراءة للم تعر  تقتإعر للعن حعدود إيا

 الدولة التن هإدرو إش البراءة  نا المبده يللق لليك المبده ا  ليمن 

و د ه نو اتفك ية الترب  بكللدة المللقة بحيإ يل  هن يكوي  عد فعبق افعتعمكلة 

تإة فواء دا عل العبيد هو إعن مكعكي  بل تقديم لل  البراءة  لن اللاة ا دارية الم 

 معي  عكموي 1ه ر   و د ه ن  المشرو  المإرل بكللدة المللقة حيإ مإعو المعكدة 

حمكية الملكية الفكرية للن هي نيعتبر ان ترا  لديدا كلك هو للء ممعك إعن الحعكلتيي 

 انتيتيي 

 نا ككي  د فبق  إدار براءة ا ترا  هو إدرو براءة لمك هو لي لعلء  - ه

 ك إن لماورية مإر العربية هو إن ال كره  بل تقديم لل  البراءة مم
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 نا كععكي  ععد فععبق افععتعمكل ان تععرا  هو افععتغيلك إععن لماوريععة مإععر - 

العربية هو إن ال عكره بإعفة للميعة هو كعكي  عد هوضعت لعي إعفة للعن محعو 

 يمكي نول ال برة مي افتغيلك  بل تقديم لل  البراءة 

  كمعك  ا بداليعةن مي  عكموي الملكيعة الفكريعة للعن شعرل ال لعوة و د هكدو المكدة اقول

  82هكدو لليك هيضك اتفك ية الترب  إن المكدة 

 ينطوي االتراو علي لطوال إبداعيةأن  -2

لحمكيععة ان تععرا  لععي لريععق البععراءة هي يكععوي لديععدا بععل يلعع  هي  ن يكفععن 

ر الإعمكلن بمعمعن يملول للن  لوة  بدالية تتلكول المفتول المع لوف إعن التلعو

همك يشترل لممت البراءة هن يكعوي ان تعرا  بعديايك لرلعل الإعمكلة المت إعص إعن 

 الملكل التكمولولن لي ترا  

و ععد افععتقرو المحكمععة ا داريععة العليععك للععن تعريععف ان تععرا  ب مععك " الفكععرة التععن 

التعن تلكول تلور الفي الإعمكلن للعن المع لوف " كمعك ميعلو بيمعك وبعيي التمقيحعكو 

ثمععرة إكععرة ابتككريععة نتر ععن  لععن مفععتول ان تععرا  إ ولععدو هي يكععوي ان تععرا  

تلكول الفي الإمكلن القك م   إي يعد مي  بيعل الم ترلعكو التمقيحعكو هو التحفعيمكو 

هو التعدييو اللل ية  ير اللو ريعة التعن نتغيع  لعي رلعل الإعمكلة المت إعص 

ليعدة الماععكرة الحرإيعة وحعد ك ومثعل  ععنل إعن حعدود المعلومعكو اللكريععة والتعن  عن و

 الإور تد ل إن ملكق التحفيمكو الم لوإة 

 ابلية االتراو للتطبيل الصناعيق -3

يشترل لممت بعراءة ا تعرا  هي يكعوي ان تعرا   عكبي للتلبيعق الإعمكلن   و عنا 

يعمن هي البراءة نتمعمت  ل لي ترالعكو القكبلعة ليفعتغيل إعن ملعكل الإعمكلة مثعل 

ا  فلعة هو هلة هو مكدة كيميك ية معيمة همك اقإككر الملرلعة والمهريعكو العلميعة ا تر

البحثيععة إاععن نتحمععن إععن ناتاععك لععي لريععق البععراءة وكععنلش انكتشععكإكو المتعلقععة 

العلميعة لاعنل  بكللبيعة و واميماك والمعكدنو الحفكبية هو الريكضبة مامك ككمو القيمعة

ديعععدة  ومامعععك بعععنل إعععن فعععبيل التوإعععل  لياعععك معععي اقإكعععكر والمهريعععكو العلميعععة الل

ملاعوداو وهبحععكإ  ن يلعلم لكععن يكععوي ان تعرا  مععخ ي للحمكيعة هي يتضععمي تلبيقععك 

لاعنل اقإكععكر هو المهريعكو العلميععة لععي لريعق تإععميا ممععتا لديعد هو ابتكععكر لريقععة 

 إمكلية لديدة 
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وي اللك عععة ولتوضعععيت نلعععش معععنكر للعععن فعععبيل المثعععكل وا ععععة اكتشعععكف ايمشعععتيي لقعععكم

E=MC2يحمن لي لريعق بعراءة ان تعرا  قمعك ملعرد اكتشعكف   نا انكتشكف ن

لقكموي مي  واميي اللبيعة   همك مي يبتكر هلة هو لريقة إمكلية لديدة لتوليعد اللك عة 

يكععوي  ععكبي للحمكيععة لععي لريععق  بتلبيععق  ععكموي ايمشععتيي إععالي ا ترالععكهو لقيكفععاك 

 البراءة  

ة تمعمت للممعتا الإعمكلن ناتعك هو لريقعة تإعميعك ون تمعمت لعي و نا يعمن هي البراء

 الفكرة المهرية الملردة هو المبده العلمن 

 ير القابلة لمنا برارال االتراواابتكارات غ

تت ععن التشععريعكو المقكرمععة موا ععف متبكيمععة إععن تحديععد ك لي ترالععكو التععن تقبععل 

ممك تميل الدول المتقدمة  لعن الحمكية لي لريق البراءة بحف  ا تيف مإكلحاك وبي

التوفا إن تحديد انبتككراو التن تقبل الحمكيعة لعي لريعق البعراءة   إعالي تشعريعكو 

ان ترالعكو التعن يلعول  الدول المكمية للن المقيض مي نلش تميل  لن تضييق ملعكق

حمكيتاععك لععي لريععق البععراءة إتفععتبعد لوا ععف معيمععة  مععي ان ترالععكو مععي ملععكق 

ومععدة  ماععك ان ترالععكو الدوا يععة والغنا يععة هو ت فععض مععي مفععتولالحمكيععة مععي ه 

مععي  ععكموي  8الحمكيععة المقععرر لاععنل ان ترالععكو إعلععن فععبيل المثععكل ككمععو المععكدة 

نيممت براءة  تقضن ب مك 3393الفمة  318براءاو ان ترا  المإرل الملغن ر م 

ر اللبيععة هو المركبععكو ا تععرا  لي ترالععكو الكيميك يععة المتعلقععة بكن نيععة هو العقععك ي

الإععيدلية  ن  نا ككمععو  ععنل الممتلععكو تإععما بلريقععة هو لمليععكو كيميك يععة  كإععة   

وإععن  ععنل الحكلععة اق يععرة نتمإععرف البععراءة  لععن الممتلععكو ناتاععك بععل تمإععرف  لععن 

 لريقة إمعاك 

 ير هي اتفك ية الترب  إرضو للن الدول اقلضكء إن ممهمة التلعكرة العكلميعة 

لحمكية لي ترالكو إن كل ملكنو التكمولوليعك بعدوي التمييعل إيمعك بيماعك معي توإير ا

حيععإ الملععكل التكمولععولن الععنل يمتمععن   ليععك ان تععرا  لكلمععك تععواإرو شععرول مععمت 

 الإمكلية   و د هلعلم البراءة   وفواء امإ  ان ترا  للن الممتا هو للن اللريقة

 ععنا الحكععم الععدول اقلضععكء إععن ممهمععة التلععكرة العكلميععة التععن تفععتبد ان ترالععكو 

الدوا يععة وهو الكيمك يععة اللراليععة غاو الغنا يععة إععن ملععكق الحمكيععة لععي لريععق البععراءة 

تعديل  واميماك  تكحة ممت براءة الممتا وبراءة اللريقعة الإعمكلية لعي ان ترالعكو 

الغنا ية ش ماك إعن نلعش شع ي ان ترالعكو العنل تمتمعن الدوا ية والكيمك ية اللرالية و
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 لعن الملععكنو التكمولوليععة اق عرل   و ععنا مكه ععن بععك مشعرو   ععكموي حمكيععة حقععوق 

 إن مكدتك انولن  8008لفمة  88الملكية الفكرية المإرل اللديد ر م 

للععدول اقلضععكء إععن ممهمععة  82ومععا نلععش إقععد هلععكلو اتفك يععة التععرب  إععن المععكدة 

كرة العكلميععة هي تفععتثمن مععي  كبليععة الحإععول للععن البععراءة ثععيإ لوا ععف مععي التلعع

 ان ترالكو  ن:

  االتراعااات التااي يكااون منااه اسااتااللها تجاريااا فااي أراضاايها ضااروريا لممايااة

 النظام العام أو ا لالل الفاضلة.

 .طرل التشلير والعال  والجرامة الالامة لعال  البشر أو الميوانات 

 ميوانات ) لالخ الكاسنات الدقيقة( والطرل البيولوجية في معظمهاا النباتات وال

إلنتاااا  النباتاااات أو الميواناااات ) لاااالق ا سااااليب والطااارل غيااار البيولوجياااة 

 الدقيقة(.

وشش هي مي مإلحة الدول المكمية انفتفكدة مي  نل انفتثمكءاو وافتبعكد اللوا عف 

البعراءة و عنا مكهكعدو لليعك المعكدة المتقدمة مي ان ترالكو مي الحمكية لعي لريعق 

  8008لفمة  88الثكمية مي  كموي حمكية حقوق الملكية الفكرية اللديد ر م 

وييحععه هي اتفك يععة التععرب   ععد هولبععو للععن لميععا اقلضععكء إععن ممهمععة التلععكرة 

افتبعكد ك معي الحمكيعة  العكلمية حمكية الكك مكو الد يقة لي لريق البراءة   إي يلول

يف المبكتععكو والحيوامععكو كعععنلش  نيلععول افععتبعكد انبتكععكراو المتعلقعععة   للععن  عع

بكقفععكلي  واللععرق  يععر البيولوليععة والييولوليععة الد يقععة مععي الحمكيععة لععي لريععق 

 البراءة و نا مك ه ن بك  كموي حمكية حقوق الملكية الفكرية المإرل 

 مقول مالد البرارال ومدال المماية

احتككريععك بمولبععة يحععق لععك ممععا الغيععر مععي تإععميا ت ععول البععراءة لإععكحباك حقععك 

 الممتا هو افتعمكل اللريقعة الإعمكلية موضعو  بعراءة ان تعرا    و عنا الحعق لعي 

فعمة يبعده  80ابديك بل  و محدد بمدة معيمة غ ن إعن معهعم التشعريعكو المقكرمعة  حقك

كيععة حفععكبة التبععكرا مععي تععكريخ  يععدا  للعع  الحإععول للععن البععراءة وبكمتاععكء مععدة حم

البرءاءة تقتضن ملكية البراءة وتفقل إن الملش العكم لإلمفعمية  ويلعول قل شع ص 

عمل ان تععرا  هو يفععتغلة بعع ل لريقععة مععي اللععرق ودوي هي يععدإا مععي الغيععر هي تفععت

 للم تر  هل مقكبل مكلن بدوي مواإقة مكلش البراءة نمقضكء مدة الحمكية 
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 صامب البرارال باستعماق االتراو التاام

ل  المشرو  المإرل للن مكلش البعراءاة افعتغيل ان تعرا  شعكمك إعن نلعش يو

ش ي كثير مي التشريعكو المقكرمة والحكمة مي وراء نلش  و توإير الممتا المشعمول 

 بكلحمكية إن الفوق تلبية لحكلة البيد 

للن هي المشرو  لم يفرض للعن إعكح  البعراءة هي يفعتغل ان تعرا  بمففعة   بعل 

 ير ص للغير بكفتغيل ان ترا  وتوإير الممتا إن الفوق يكفية هي 

بكنفععتغيل لععكل للاععة ا دارة هي تمععمت للغيععر  بكنلتلامععكو نا ه ععل إععكح  البععراءة 

تر يإك  لبكريك بكفتغيل البراءة وإقك للشرول التن يحدد ك القعكموي   و عد وضععو 

ا لبعكرل   وإرضعو مي اتفك يعة التعرب  شعرولك مقيعدة لمعمت التعر يص  13المكدة 

 للن الدول اقلضكء إن ممهمة التلكرة العكلمية مرالكتاك لممحك 

 -آلية حمكية حقوق الملكية الفكرية:

تعدد إن مإر آليكو حمكية حقوق الملكية الفكرية حف  تإميفاك إمي المكحيعة الفميعة 

وي تكوي الملكيعة الإعمكلية )  فعم بعراءة ان تعرا ( بمركعل البحعوإ الإعمكلية وتكع

 لععراءاو الملكيععة التلكريععة ) مكتعع  العيمععكو التلكريععة( همععك الملكيععة اقدبيععة إتتبععا 

مللععع  الثقكإيعععة الععععكم و عععنا يفعععتدلن تلعععوير التشعععريعكو القكموميعععة و  كمعععة دوراو 

 تدريبية للقضكء والمحكميي وم مورل الضبل القضك ن 

 دور الملكية الفكرية إن التممية ان تإكدية:

بكلتمميععة ان تإععكدية إاععن تماععد المعلومععكو المتعلقععة بععكلبراءاو البععراءاو تععماض 

الفععبيل همععكم مقععل التكمولوليععك وانفععتثمكر وتشععلا البحععإ والتلععوير إععن اللكمعععكو 

وتعمععل لمععل الحععكإل للكمولوليععك والمشععرولكو التلكريععة اللديععدة  اقبحععكإومراكععل 

تعر يص والمشعرولكو وتعمد الشرككو  لن لما البراءاو وانمتفك  باك إن لقود ال

المشتركة وتإعبت البعراءاو  نا افعتعملو للعن محعو فعليم محركعكو إعكليعة ل بتكعكر 

 إتعود بكلمفا للن ان تإكد والبحإ والتلوير 

همععك دور ععك إععن العيمععكو التلكريععة إيلعلاععك هداة إعكلععة تفععكلد للععن  يإععكل إععورة 

والتكمولوليعك ولاعك  متككملة لي الممتلكو كمك تفكلد للعن تعريعف مإعدر الممتلعكو

دور افتراتيلن إن الشرككو للن مفتول التفويق وه راض الترويا والنل بدورة 

 يفك م إن تعليل مبيعكو الممتلكو ويمكي تلديد ك بي ماكية 
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 غياب ثقافة الملكية الفكرية

وإعععن  يعععك  ثقكإعععة الملكيعععة الفكريعععة يتحلعععر ان تإعععكد هو يركعععد ويترالعععا ا بعععدا  

قر المحيل التلكرل  لن انفتثمكر اقلمبن المبكشر وفعيك  لعن الملكيعة وانبتككر ويفت

 -الفكرية مي اقإول ا فتراتيلية يحتم لليمك الشرو  إيمك يلن:

 -ثكميك : حق المخلف:

القعكموي للمخلعف للعن هل مإعمف للكشعف  و نلش الحق انفت ثكرل النل يممحك 

لريقة هو وفيلة  ب لل للن اللماور لمك ككبتككر لك هو افتمفك ك هو توليعك هو مشر

   وكنلش ا ني الغير بكفتعمكلك للن الولك المحدد 

ويعتبععر مفاععوم اللبيعععة القكموميععة لحععق المخلععف إععن شعع مك بمثكبععة حععق ملكيععة للععن 

مثي( لضعمكي المعكدل لاعنل  المإمف كمك إن الملكية للن الممقونو ) بيو هو فيكرة

يففعر   د المكدل ككي الادف اقفكفن للحمكية و نا مكاقلمكل ا بدالية   هل هي العك

 ارتبكل الحمكية للن اقلمكل اقدبية بمبده الملكية 

لبإ  نا المفاوم هي تلعور ليشعمل الحقعوق المعمويعة   هل ارتبعكل  عنا العمعل  لكي مك

الفمن هو اقدبن المبتكر بكلمخلف العنل كعكي  عنا العمعل متعكه  بدالعك وابتكعكرل العقلعن 

ل يتميل لي  يرل مي المخلفكو   وهارو هيضك  يإكو إقاية حول التبعكر حعق الن

المخلف كحق الملكية  ن هي حقوق الملكة ترد للن اقموال الممقولة همعك حعق المخلعف 

إععي يععرد للععن ممقععول بكلضععرورة ) المفععرحيكو   اق ععكمن   الشعععر(   كمععك هي لععك 

كية وبكلتكلن م تلفعة لعي حعق الملكيعة إيغك معموية متيلمة ما الإبغة المكدية للحم

 -بحعق المخلعف الملكيعة اقدبيعة والفميعة   وتشعمل الكتع  اآلييععرف    و كنا مشع  معك

وتشمل حق المخلف ككإة ا بدالكو إن ملعكل  اآللنبراما الحكف   -التمثيل -المحو

 الفموي  –العلوم  –الد  

 قول التي يمنمها القانون للم لخالم

 ر  تمت فستين رسيسيتين ، هما.وه خ المقول تند

المقاول المالياة: وهاي تادلق فاي ال مااة المالياة للشالر صاامب المال ولااي   - أ

هناد بالتالي  مانه من التصرخ فيها أو المجا عليها أو رهنها ويمكان التناااق 

 عن ه خ المقول .
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يمكان مرماان الم لااخ مان مال نسارية الم لاخ لاا   المقاول المعنوياة : التاي ا-ب

، ومل إتامة المصنخ للجمهاور  وق مارال ، ومال فاي مناه  اإلشكاقمن شكق  بأي

 تعديق المصانخ ، ومال فاي سامب المصانخ مان التاداوق وها خ المقاول ا دبياة ا

تسقط بالتقدم وا يجوا التنااق عنها وا التصارخ فيهاا وإا يعتبار التصارخ بااطال 

 بطالنا مطلقا.

 مقول الم لخ المالية -أ

يااة عاان ر المقااول التااي تاارد للم لااخ علااي مصاانف  وياا دي تعباار المقااول المال

تمتع  به خ المقول إلي الممافظة علي العواسد المالية الناتجة عان التياار الم لاخ 

استاالق مصنف  بالطريقة التي يراهاا مناسابة دون ماامماة غيارال فتعاود لا  ومادال 

مقول إساتسثارية فالمقول المالية للم لخ هي  ااشتااقالعواسد المالية الناتجة عن 

التااارلير للايااار  ولومياااد الااا ي يملاااد التصااارخ بمصااانف  أ، أي أنااا  الشااالر ا

 باستاالل .

 مل النسخ وطباعة وتسجيق العمق ونشرال بكق الطرل المتوفرال. -6

 مل ا دار العلني ، ونقق العمق إلي الجمهور بشكق سلكي أو اسلكي . -2

 مل التموير من شكق إلي ألر. -3

 مل الترجمة. -0

 مل النشر. -9

 مل النسخ وطباعة وتسجيق العمق ونشرال بكق الطرل المتوفرال. -6

  لعن  هي يحدد لريقة افتغيل لملعة ولرضعك وتقديمعكهل همك يحق للمخلف وحدل 

اللماور قول مرة   ويكوي للمخلف  عنا الحعق إعن  لعكلة هو ممعا ممكرفعة حقعك 

  كع ي بعدوي   نا للغيعر بكللريقعة التعن يحعدد ك  عو وحعدل   فعواء ببعدل معكدل هو

 مشععر كتعع  بلبكلععة كتكبععة ومشععرة   ولكععي  ععد يكععوي  ععنا ا ني بكلمشععر يعع ني لععدار

مماادودا بدولااة معينااة أو أو يكااون إ نااا عالميااة بالنشاار أي غياار مماادود بدولااة 

 معيمة 

  بعك تيف ا ني المممعوا تهار للية ه مية الحمكية المكدية قلمكل المخلعف    عن

للمخلف   إاو يملش حقك مللقك إن ممت ا ني  ت تلف العوا د المكلية إن محدوديتك
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للغيععر بكفععتغيل مخلفععة بكللريقععة التععن يرا ععك  ععو ممكفععبة وإيمععك يحقععق لععك هإضععل 

و ععد يمععمت هنومععك متعععددة اقشععككل متعععددة مععي انفععتغيل  هرادافععتغيل مععكدل  نا 

  هش كصلمإمفة لعدة 

 معمت تعر يص لمكشعر مثي ككت  بحريتن هلعف كتكبعك   إلعك للعن فعبيل المثعكل هي ي

كتع  بحريتععن بمشععرة إعن دولععة البحععريي إقعل   ومععمت تععر يص ه عر لمكشععر ه ععر 

بمشععر الكتععك  لكلميععك) دوي البحععريي( غاي يمععمت م رلععك الحععق إععن ا تبععك   إععة 

 شرل هن تتضكر   نل الترا يص  كنا كتكبة إن إيلم    و 

 وإعن كعكمي بق اقإل لي المإمف اقإلن همك مفاوم المفخ إاو لمل مف ة ل

إن شكل شريل هو  عرص  موفيقيكككي المإمف مإمفك  هل شكل ورد إيك هل لو

يكوي حق لمل مفخ ه عرل معي  عنا المإعمف  ن للمخلعف فعواء بعمف   مدما ن

الشكل هو بك تيف   هل بمفخ  رص مضغول للن شريل لكدل هو للن  عرص 

 مضغول ه ر 

 إلن هل مثي افعت دام لاعكل همك حق لبكلة العمل  و  متكه مف ة لي العمل اق

 المفخ لعمل مف ة لي إفحكو كتك  

  همععك التفععليل إاععو تفععليل العمععل لععدل اللاععكو الم إإععة لتفععليل المإععمفكو

كععل  ن يشععترلبكلععنكر همععك مخلفياععك إععن كععل دولععة قول مععرة ومععي اللععدير  ب فععمكء

 يولد لاة م تإة بكلتفليل إن بعض الدول  الدول التفليل وبكلتكلن  د ن

 مل ا دار العلني ونقق العمق بشكق سلكي أو اسلكي: -2

هداء العمل لرض العمل إن مكعكي إيعك لماعور حكضعر هو يمكعي هي يكعوي يعني 

ليل معثي لللماعور إعن التفع آنوحكضرا ويعتبر هداة للميك للمإمف اقداء بوافلة 

 تلما اللماور  القكلكو وهمككي 

ي لريعق اق معكر الإعمكلية هو الكوابعل همك مقل العمل إيكوي بشكل  يعر مبكشعر   لع

المرمل هو  ير المرمل   بمك إن نلش التلفكل والمنيك  هو هل وفيلة  هنفلكنهو البإ 

 مقل الإوو والإورة 

 مل التموير من شكق إلي ألر: -3

 و تحوير مص  إة معيمة كتك   لعن شعكل ه عر كك تبعك  معص مفعرحن معي  إعة 

لملحعي  يع نيتوليععك موفعيقيك وللمخلعف الحعق إعن هي مكتوبة هو  لعن إعيلم   هو  معكخل هو 
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وهي يعع ني لمكشععر بمشععرة إععن كتععك  بشععكل ممفإععل   هشعععكرلومغمععن بتلحععيي و مععكء هحععد 

مليعع  محفععوه والتععن بعععد مشععر ك  وقلضععكء مثععل للععن نلععش  إععص الككتعع  المعععروف

ككتععك  متععداول لللماععور تتاكإععو شععرككو ا متععكه للحإععول للععن  ني المخلععف لتحويععل 

 إن شكل مفلفيو إن حلقكو  تمثيليةص  لن مص حوارل ثم الم

 -مل الترجمة: -0

  هل ترلمة المإمف مي لغتك اقإلية التن  دم باك لللماور هول مرة هو ترلمتعك

  إكلمك نكرمك فكبقك يحعق للمخلعف وحعدة تحديعد لريقعة تقعديم  اق رى لن اللغكو 

 لععن اللماععور الععنل نلملععك  لععن اللماععور   ويعبععر مععي حقععك هيضععك تقععديم لملععك  

يتحدإ اللغة اقإلية للمخلف إيللك لكدل  لن متعرلم  تمعكم  عنا العمعل   ومعمعن 

يلول لمترلم هي يترلم ويمشر لمي محميك معي تلقعكء مففعك دوي هني  نالش همك ن

 مفبق مي الملف  ن هي المخلف يحتفه بحقك بتقديم العمل بكل لغة 

وتعم  اقفعبكميةلم لترلمعة للمعك معي العربيعة  لعن إمثي لو هي المخلف معمت  نمعك لمتعر

ترلمتاععك مععي  هيضععكوهراد  اقفععبكميةمشععرة   ثععم لععكء متععرلم وحإععل للععن المفعع ة 

  لن الفرمفية إي يحق لك نلش  ن بمواإقة المخلف اقإيل  اقفبكمية

  افتثمكء للن حق الترلمة دوي الرلو   لن المخلف اقإلن 

 مل النشر:ر -9

قعوق  ن همعك بعدوي مشعر  و الحق اقفكفن النل تتفر  ممك بعك ن الحيعتبر حق المشر 

مشععر العمععل  ععن  وهفععكلي يكععوي العمععل معروإععك   لععن اللماععور ن العمععل ووإععولك

لمليعك ومقلعك لللماعور لعي لريعق الراديعو  كلة العمل للعن شعكل كتعك  وثعم هداءللب

 مثي و اق مكر الإمكلية 

 

 المقول المعنوية للم لخ-ب

 بة الم لخ لم لف  سوار باسم  الشلصي أو التيار اسم مستعار .مل نس -6

 مل امترام العمق.-2

 -مل نسبة الم لخ لم لفة: -6
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هل حق المخلف إن هي يمف  المإمف  لية ونكر هفمك للن كعل المفعخ التعن تمعتا * 

شكل ككمو وإن كل مف ة هو لبعة مي المإمف   والمغعلل معي نلعش  ب للللماور 

 المإمف ما افم مبدلك  و تيلم لرض 

 * ويحق للمخلف ا تيكر  هاكر افمك هو افتعمكل افم مفتعكر 

و نا ككي هكثر مي مخلعف واحعد للمإعمف كع ي لاعم لميععك الحعق إعن ولعود هفعمك ام 

 للن المإمف بكلتفكول 

 مل امترام العمق: -2

 -* يمقفم حق احترام العمل والمإمف اقدبن  لن:

 لة * الحق إن وحدة العمل وتمي

* وحدة اقإككر وتفلفلاك بشكل ممفرد  ن مي ه م وفك ل ا بدا  وحق المخلف يمتد 

لحمكية مإمفة مي هل حعنف للعن العمعل  عد يعخدل  لعن تشعوياك هو المع  بوحدتعك و 

 بكلتكلن مضموي ومفاوم القإة 

 * الحق إن الحفكه للن اللكبا ال كص والمميل للعمل 

تشعوية هو تحعوير يفقعد العمعل تميعلة هو يضعر  * و و الحق إن حمكية مإمفة معي هل

 بفمعة المخلف 

 *الحق إن فح  المإمف مي التداول وإق شرول  كإة 

* حععق المخلععف إععن فععح  مخلفععة مععي الفععواق  نا تغيععرو الهععروف المحيلععة لععي 

التعن كعكي  عد  بعكآلراءاقإككر الواردة إن المإعمف هو ا تلفعو  مكلعكو الككتع  مففعك 

 وضعاك إن مإمفك 

 ارنة المقول المعنوية والماليةقم

 * تلتلخ المقول المعنوية عن المقول المالية في أنها:

يمكن التنااق عنهاا إ  أنهاا ملتصاقة بشلصاية الم لاخ أماا  المقول المعنوية ا -6

المقول المالية لمل الم لاخ فايمكن التناااق عنهاا جاسياا أو كلياا للايار مقاباق بادق 

 مادي أو بدون بدق مادي.
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العمااق أمااا المقااول الماليااة  لمقااول المعنويااة اتتقااادم أي تاادوم ماادي وجااودا -2

 ا.أي أن لها فترال مماية ممددال قانونفتتقادم ، 

الم لاااخ ، أماااا  بشااالريمكااان المجاااا عليهاااا ارتباطهاااا  المقاااول المعنوياااة ا -3

 المقول المالية فيمكن المجا عليها مقابق دين أو ضمن.

 لكيااة ا دبيااة والفنيااة تلتلااخ التالفااا جوهريااا عاانإن المقااول المعنويااة للم -0  

يمكان التناااق عنهاا جاسياا أو كلياا ، وماه  لاد  المقول المادية التنااق عن مقوقا 

يا ثر علاي مقاول  فإن التيار الكاتاب التناااق عان مقوقا  المالياة كلياا أو جاسياا ا

ادم وا يمكن بشلصية اإلنسان وهو مل ايتق بارتباط الكاتب المعنوية التي تتميا 

التنااق عن  وب لد فأنا  بتناااق الكاتاب عان مقوقا  المادياة تبقاي مقوقاة المعنوياة 

 مرتبطة بالعمق مالامة ل .

 والقيود الواردال علي مل الم لخ ااستثنارات

 المإعععمفكو المحميعععة   معععكش افعععتثمكءاو يممحاعععك القعععكموي وتتعععيت للعكمعععة افعععت دام

 هو ه ن  نمك و نا انفتثمكءاو  ن  لف مي دوي الرلو   ليةبمول  حق المخ

  افت دام المإمف لأل راض التعليمية البحتة 

   لمل مف ة وحيدة مي المإمف ليفتعمكل الش إن  ير التلكرل 

  ان تبك  والتحلييو القإعيرة التعن يقإعد مماعك المقعد والممك شعة بشعرل هي تشعير

  لن افم المإمف وافم مخلفك  نا ككي معروإك 

 ر هو مقععل ال لعع  والمحكضععراو واقحكديععإ والمقععكنو ال كإععة  نالععة هو مشعع

 العكم  الرهلبكلممك شكو الفيكفية هو ان تإكدية هو العلمية هو الديمية التن تشغل 

 

 القرصنة والتعدي علي مل الم لخ ماات

   يعتباار ااعتاادار قاسمااا علااي ماال الم لااخ عناادما يقااوم أمااد ا شاالار باابع

مقول المصرية للم لخ من دون الرجوو إلي  أو أل  ا عماق التي تعتبر من ال

 موافقت  للقيام ب لد.

   يستطيه الم لخ الرجوو للقضار للمطالباة بوقاخ التعادي والمطالباة باالتعري

 العاق عن أعماق التعدي.
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 -شروط مماية مل الم لخ:

 -الشروط الشكلية:

  هي يكعوي هي يكوي المإعمف  عد اإعري إعن شعكل معكدل بعرل إياعك  لعن الولعود ن

 ملرد إكرة 

 تحمعن   و ممعك يحمعن شعكل التعبيعر هو ا لعكر العنل وضععو  الفكرة بحد ناتاك ن

 إيك  نل الفكرة 

 يكوي  نا العمل ممفوخ هو مقلد   وإيك درلة مي انبتككر  بشرل هي ن 

 -الشروط الموضوعية:

  ه ععم لمإععر موضععولن  وانبتكععكر ولمإععر انبتكععكر يتللعع  مععي المخلععف هي

 لن المإمف شئ مي ش إيتك يضفن ل

  انبتككر  و العمإر النل يحمية القكموي حيإ هي  يكم ش ص بعمعل مإعمف  عو

 لبكرة لي تكرار لعمل فكبق نيعتبر ابتككرا ون تل  حمكيتة 

 -المقول المشتركة للم لفين :

 تعريخ المصنخ المشترد:

 ي ت تلعف المإمف المشترش  و المإمف النل يقوم باليلكدل لدة اش كص مبعدلي

إيمك بيمام بعدة مواا اشككل المشكرككو وحق كل ممام إعن اكتفعك  حعق المخلعف 

 و حقك إن العوا د المكلية المكتلة لي افتغيل المإمف 

 :أما أشكاق المصنفات المشتركة 

   المصنخ المشترد ال ي ينتجة اثنان أو أكثر مان الما لفين و يمكان الفصاق فيا

 بين مشاركة كق منهم.

 جمااعي هاو المصانخ الا ي يشاترد فاي وضاع  جماعاة بتوجيا  مان المصنخ ال

 شلر طبيعي أو معنوي:

Copyright in an offline world(1) 
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 كيخ تنشأ المماية المقررال بموجب القانون

ايتطلب مصوق الم لخ علي المماية المطلوبة استيفار أي إجرارات شكلية و لد 

 في معظم دوق العالم.

ية من ومي العقق بمجرد ابتداو العمق والتعبير عن  *يمر الشلر علي المما

.بصورال مادية  
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