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و امددددح لجاددددة ال يددددادة  ألخال يدددداح بوحدددددة ضددددمان الجددددودةمددددن د ددددداد لجاددددة الم دددددا ية واالدددددلي  

  2019في  هتحديثوالحوكمة ب

 

 ت ديم

 

  ددددد   العتمددددد م   م الددددد    م عددددد   ددددد   آو  العتمددددد م  ام الددددد          ددددد   يحدددددام الددددد      ددددد م 

  مصددددا و   و  ياتو دددد   ايددددا   م دددد ي ل   ماا ودددد   ددددم     دددد      دددد م  و و ي ددددا    دددد          دددد   

    ي له  ؛ و يتضم  هذ    م      م  ون مه "يق ق   ماك     فكلي  " .

وك  ددد     ا  ددد  ؛ و    ددد ع ت دددا يقددد ق   ماك ددد    فكليددد   ددد       ادددم   ضدددلو ي       دددم   ل ت ددد   و و

  مددد  يدددلت ق وددد  حق ق  يمو ددد  و ا صددد   ق و       ددد   ؛ ذ دددم  مددد  تم ادددد  ددد  تحايدددا عددد    ك  ددد    حقددد

 ددايل   إ دد      ل  دد     ح  دد  و    ام دد  ؛ و دد   دد   دده   دد  يلددماد هددذ    ددا  ت  دد  ا ددل و  حددام   تم ددت

 وأعض ء ه ئ    تا يس ا  تلما           ..

  
 وهللا من وراء القصد ..                                                    

 
 وسف على فريد  ي /ا.د                                                                              

 
  معيار المصداقية و األخالقيات منسق                                                                         

 وحده ضمان الجوده                                                                        

 جامعه حلوان-كليه التربيه                                                                         
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 فريق العمل
 

 وياه  م       مه -  مصا و   و  ياتو      ند نلق  أ.د. يوسف  لى فريد 

     د يا   -كا د   تلو د

 وياه  م       مه -  مصا و   و  ياتو      ند عضو م.د. ديمان محمد  بريأ.

     د يا   -كا د   تلو د

 ويا   م       م -  ن    ق  م  و  ح كم عض  

       يا   .-  تلو  كا   
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 : لمقدمةا

 ثقافا  تتبلور الممارسةةةا  هذه ومن ؛المميزة  اإلنسةةةاني  الممارسةةةا  من اإلبداعي  الفكري  الممارسةةة إن 

 . والتقدير التكريم أفرادها ستحقا لذلك ؛ الحضارا  نىتب و  األمم

 ملك  بفضةةةةةةل ذلك و ؛ الملكي  حقوق  ضةةةةةةمن بارزا مركزا حتلي حق الذهني أو الفكري  الحق أن ونجد

 فإذا العلم، أنوار ليإ الجهل ظلما  من الخروج من لتمكينه؛ لإلنسةةةةةةةةان  -عز و جل   -هللا  وهبها التي العقل

 اإلنتاج عن أهمي  يقل ال الفكري  اإلنتاج فإن؛ وتقدمها األمم بناء في مهما عنصةةةةةرا يشةةةةةكل المادي اإلنتاج كان

 وصةةل ما ىبمد شةةع  أي تقدم درج  وتقاس التقدم، صةةور لجميع األسةة  إرسةةاء له خال من يتم حيث؛ المادي

 به. الوطني الفكري  لإلبداع تتوفر التي الحماي  ى بمستو كذلك و  وثقاف ، تعليم من إليه

 
 الفكرية : الملكية تعريف

؛ ينسةةاناإل العقل نتاج من وغيرها؛ فني  وإبداعا  ختراعا ا من اإلنسةةاني الفكر ينتجه ما كل بها يقصةةد
 والفني  األدبي  والمصةةةةةةنفا  ختراعا الا من اإلبداعي  الفكر عمال: "بأنها الفكري  العالمي  المنظم  فتهاعر   كما

  ".الصناعي والرسوم والنماذج والصور واألسماء والرموز
 

 الفكرية : الملكية أنواع

 : هما فئتين إلي الفكرية الملكية تنقسم

  الصناعي  الفكري  الملكي. 

  والفني  األدبي  الفكري  الملكي . 

 وتنقسةةم؛ والتجارة الصةةناع  مجال في للفرد الخالق اإلبداعي النشةةا  ثمرة ي؛ هالصةةناعي  الفكري  الملكي  أوال :

 : إلي

 (البراءا ) ختراعا الا . 

  التجاري  العالما . 

 الصناعي  والنماذج الرسوم . 

  الجغرافي  البيانا . 

 طريق  كانت أيا  ؛ والفني والعلمي األدبي المجال في عمل كلني ؛ و تشمل والف األدبي  الفكري  الملكي  ثانيا :
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 . لمؤلفهً   ملكا العمل حيث يعد ؛منه الغرضكان  وكيفما ؛عنه التعبير شكل أو
 ة:الفكري الملكية ق"حقو" تعريف

 هذه اتصال السمو هذا؛ و مرد اإلطالق وجه علي الملكي  حقوق  أنما  أسمي الفكري  الملكي  حقوق  تعد

 علي الفكري  الملكي  حق ويسبغ؛ الفكري  وتجلياته إبداعاته في العقل وهو؛ اإلنسان يملكه ما ىسمأب الحقوق 

 .نشاطه ثمرة أو الذهني نتاجه علي األبوة صاحبه

  سرئي بصورة المنظما  أو األفراد إلى المجتمع يمنحها التي الحقوق : أنها علي تعريفها يمكنمن هنا و 
 لألعمال

 فهي؛ والتصةةةةةةميما  والصةةةةةةور واألسةةةةةةماء والرموز والفني  األدبي  واألعمال االختراعا  مثل؛ اإلبداعي 

؛ الوقت من محدودة لمدة به مصةةر  غيرً   اسةةتعماال إبداعاته اسةةتعمال من اآلخرين منع في الحق المبدع تعطي
 دبي ألوا والعلمي  الصةةناعي  المجاال  في ابتكار ىإل يؤدي فكري  جهد وأ نشةةا  أي عن الناشةة   الحقوق  يأو ه

 :مثلتهاأ ومن؛ والفني 

 للسجل المعنوي  المقوما  على الواردة والحقوق , اختراعاته على والمخترع, مؤلفاته على المؤلف حق 

 . والعالم  التجاري ؛ ونحو ذلك التجاري  كاالسم ؛ التجاري 
 

  :الفكرية الملكية هدف

 إليهم الرجوع دون ؛ اآلخرين بمعرف  واإلبداعي الفكري  نتاجهم استغالل من والمبدعين المخترعين حماي 

 . واألدبي  المادي  حقوقهم لضمان منهم، والتصريح

 

   :الفكرية الملكية حقوق أهمية

 والكتاب ؛العالم دول مختلف في ويستخدم بلد في يخترع دواء؛ فاليمالعال بالطابع الذهني نتاجإلا تميزي

من و  ؛الذهني نتاجإلا هذا من فادةإلا في شريك  كلها البشري  يجعل مما؛ خرى ألا البالد يإل ويصدر بلد في يطبع
 فإن هنا منم؛ و العال دول كاف مسةةةةةةةتوى  على إنماو ؛ بعينها دول  مسةةةةةةةتوى  على فقط لي  واجب  حمايته نإف ثم

 من ويزيد وخطيرة، حسةةةةاسةةةة  بمسةةةةأل  يتعلق كونه حيث من بالغ  أهمي  يكتسةةةة  الفكري  الملكي  حقوق  موضةةةةوع

 عنه ينجم ؛ مابتكارا الوا والمعلوما  التكنولوجيا مجاال  في الحاصةةةةةةةةةل  الهائل  التطورا  الموضةةةةةةةةةوع أهمي 

 لمجال حاليا   الدول توليها التي األهمي  وتزداد ؛وفعال  يسيرة بطرق  المعرف  لتبادل ومتطورة جديدة وسائل ظهور

 .مهم  مالي  مداخل من يحققه وما ,العالمي قتصادالا تنشيط في يمثله الذي الدور من طالقا  ان الفكري  الملكي 
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 ظل في ملح  وطني  ضةةةةةرورة أصةةةةةبح قد الفكري  الملكي  بحقوق  هتمامالا فإن على ما تقدم؛ تأسةةةةةيسةةةةةا  و 
 إلي الدول تقسةةةةةةةيم إلي أدي قد الفكري  الحقوق  متالكا في الدول بين التفاو  أن يخفي وال؛ التكنولوجي التطور

 أصةةةةةةةةبح بل ؛متخلف  وثالث  التطور تحت وأخري  متطورة دول فهناك والتخلف، التقدم مضةةةةةةةةمار في مجموعا 

 الدول بين لحقوق ه اهذ متالكا في ختالفالفا الفكري ، الحقوق  من تملكه ما مقدار علي يعتمد الدول  قوة تحديد

 فضةةال   ؛الفرد معيشةة  مسةةتوي  وكذلك؛ القومي الدخل ومسةةتوي  وجودته اإلنتاج درج  في شةةديد تفاو  عليه يترت 
 لحقوق  المتزايدة األهمي  من وبا  الحقوق، هذه من أكبر قدرا   امتلكت كلما أكثر يعلو الدول  صةةةةةةةةةو  أن عن

 أحدث من غد ى حت الحقوق  لهذه المنظم  القوانين سةةةةةةن إلي العالم أنحاء في الدول دفع ما قد الفكري  الملكي 
 .القانون  فروع

 الفكري  المصنف نشر الذي البلد علي الفكري  الملكي  لحقوق  الممنوح  الحماي  نطاق يقتصر ال؛ ختاما  

 جميع إلي ما دول  في نشةةةةةر ما إذا ليشةةةةةمل يمتد بل ؛المؤلف أو الكات  إليه ينتمي الذي البلد أو مرة، ألول فيه

 المعاهدا  في األعضةةةةةاء الدول وكذلك؛ الفكري  الملكي  لحقوق  العالمي  المنظم  في األعضةةةةةاء ى األخر  الدول

  .الصل ذا  الدولي 

 

   :الفكرية الملكية حقوق اكتساب شروط

 ويتطلب؛ ملموس واقع لىإ فكرة من وتحوله المبتكر، العمل من االنتهاء بمجرد الفكري  الملكي  تكتسةة 

 :ركنين المصنف يستوفى أن ذلك
 للنشر معدا ويكون  للوجود، فيها يبرز مادي  صورة يف الفكرة إفراغ في يتجسد ؛يشكل  : األول . 
 شةةخصةةي  تبرز بحيث ؛االبتكار من شةةيء على المصةةنف ينطوي  أن في يتجسةةد ؛موضةةوعي   : الثاني 

 .مصنفه على المؤلف

 على الفكري  الملكي  حقوق  الكتسةةةاب شةةةرطا نشةةةره سةةةيتم الذي للمصةةةنف أكثر أو لنسةةةخ  اإليداع يعد وال
 عدم مجر   المشرع أن عنً   ؛ فضالمؤلفه لىإ المصنف تبعي  إلثبا  وسيل  كونه يف أهميته تبدو نإو  ،المصنف

 .جنيه آالف ثالث  على يزيد وال جنيه ألف عن يقل ال بما بالغرام  والطابع الناشر وعاق  اإليداع
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 المصرى : القانون في الفكرية الملكية

 األعمال مجال يف للمبدعين الممنوح  الحقوق  يصةةةةةف اقانوني   امصةةةةةطلح   الفكري  الملكي  حقوق  تشةةةةةكل
 برامج أو الشةةةةعري  القصةةةةائد أو الكت : مثل ؛اآلداب يف المبتكرة المصةةةةنفا  حماي  تشةةةةمل التي والفني  ألدبي ا

 ؛ ونحو ذلك.الموسيقي  واألعمال البيانا  وقواعد الحاس 

 والقوانين التشةةةةةةةةةةةةغيل وطرق  جراءا واإل المجردة األفكار على تسةةةةةةةةةةةةري  ال الحماي  أن المعروف ومن
 وفهرسةةةةةتها تجميعها علي يترت  ولم األولي  صةةةةةورتها في كانت طالما ؛الرياضةةةةةي  والمفاهيم واألحكام رارا والق

 .ابتكاري  أو إبداعي جهد أي وترتيبها

 :   فكلي  يق ق   ماك   وحم ي    مت اق    او     التف و        صل  ك ا 

را  االستثما وجذب الوطنيين واالبتكار اإلبداع حفز يف الفكري  الملكي  حقوق  بأهمي  مصر من واقتناعا  
 الملكي  حقوق ب المعني  الدولي  والمعاهدا  االتفاقا  إلى باالنضةمام اإلسةراع على مصةر حرصةت فقد؛ األجنبي 

 .الفكري 

 

 ولكل ؛الحقوق  من بنوعين المؤلف يتمتع ذلك ىوعل .      ويق ق   ن ي  يق ق إلى: المؤلف حقوق وتنقسم

 :وهما؛ اآلخر عن تختلف التي قواعده النوعين هذين من

 

، به لصةةةيق  يهو   المؤلف بشةةةخ  تتعلق يالت الحقوق  وهي ؛للمؤلف دبياأل الجانب المعنوية؛ الحقوق أوال: 
 بشةةةةةخ  تتصةةةةةل التي البحت  الشةةةةةخصةةةةةي  الحقوق  شةةةةةأن ذلك في فشةةةةةأنها ،بطبيعتها فيها للتصةةةةةرف قابل  غيرو 

 أو عنها، للتنازل قابل  وغير دائم ، بأنها تتميز وهيا؛ بشةةأنه يتم تصةةرف كل بطالن ذلك علي ويترت  اإلنسةةان

 من مجموع  منحي الشةةةةةةةق وهذا؛ باطل  عنها التنازل أو فيها التصةةةةةةةرف عقود تكون من ثم و ؛ بالتقادم هاسةةةةةةةقوط
 في والحق ،مؤلفه إلى المصةةةةةنف نسةةةةةب  وحق المصةةةةةنف، نشةةةةةر تقرير حق وهي؛ مصةةةةةنفه على للمؤلف الحقوق 

يء يسةة ما به كان إذا التداول من مصةةنفه سةةح  في المؤلف وحق ،المصةةنف تحريف أو تشةةويه علىتراض االع
 .وأفكاره معتقداته أو شرفه أو سمعته إلي

 
 :يلي فيما المؤلف، حق جوهر تعتبر التي للمؤلف، المعنوية الحقوق وتتمثل

 ه:الل و   مصنف   ع -1
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 الوزارة منح الحق هذا من يسةةةتثنىو   ؛ذلك على إكراهه دون  عدمه من ونشةةةره مصةةةنفه طباع حق  المؤلف يملك

 الطابع التزم :ذلك المؤلف قرر إذا؛ فمحميف مصةةةةن ألي امع   بهما أو الترجم  أو بالنسةةةة  اترخيصةةةة   المختصةةةة 

 لقرار اوفق  ؛ وذلك نسةةة  عشةةةر على يزيد ال بما؛ المصةةةنف من أكثر أو نسةةةخ  وبإيداع ؛بنشةةةره والناشةةةر بطباعته،

 . الثقاف وزير

 :   فد إ     مصنف ال   -2

 المصةةنف ينسةة  أن للمؤلف يجوزه؛ و وألقاب مؤهالته يوضةةح وأن؛ إليه المصةةنف ينسةة  أن يف المؤلف حقهو 

 الطابع يلتزم؛ و مؤلفه غير ىإل المؤلف إسةةناد للورث  يجوز ال؛ و المؤلف اسةةم دون  ينشةةره أن أو مسةةتعار، اسةةم لىإ

 .اسم دون  أو مستعار اسم لىإ أو إليه المصنف إسناد حيث من المؤلف بإرادة والناشر

 :دوم   قت إال   مصنف عاى ت ايت اي إ ل ء عا  -3

 أي  إدخال للناشةةةةةر يجوز ؛ والمصةةةةةنفه على يريدها التي التعديال  إدخال في الحق صةةةةةاح  هو وحده المؤلف

 إدخال يجوز؛ إذ المصةةةةةةةةةنف ترجم  حال : ذلك من يسةةةةةةةةةتثنى؛ و المؤلف موافق  دون  المصةةةةةةةةةنف على تعديال 

 وأال المصةةةةنف، على أجريت يالت التعديال  إلى اإلشةةةةارة شةةةةر ؛ المؤلف موافق  دون  المصةةةةنف على تعديال 

 أو اإلساءة إليه بأي  حال. المؤلف بسمع  المساس عليها يترت 

 : صنفد ت ايت و احم يق   م  ف  -4

هذه  ي؛ وللناشر فأخرى  مرة نشره عن االمتناع أو عليه، تعديال  إلدخال التداول من مؤلفه سح  للمؤلف يحق
  .التداول من المصنف سح  نتيج ؛ أصابته التي األضرار عن التعويض حقالحال  

  :  مصنف  يتل   -5

 .المؤلف شخ  على تعدي ا_حذفا أو إضاف  أوتعديال أو تشهيرا _  المصنف علي تعد   أي يعد
 

 : المؤلف لحق المالي الجانبة  ؛ المالي الحقوق : ثانيا

؛ صةحيح غير والعك ؛ األولى الحقوق  علي إال تترت  ال حقوق  ي؛ هالمالي أو المادي شةقال :هو خراآل الشق
 . غيره إلى وانتقلت فيها تصرف قد كان ىمت؛ المالي  الحقوق  دون  المعنوي  حقوقه للمؤلف يكون  قد بحيث

 ومنها ؛التجاري  االسةةةةةتغالل صةةةةةور من صةةةةةورة بأي اإلبداعا  هذه اسةةةةةتغالل يف يأو المال يالحق الماد يتمثل
 أو سةةةلكي بشةةةكل لمصةةةنفه البث أو النشةةةراإلتاح  ب :ذلك مثال ؛وسةةةيل  ي بأ للجمهور لمصةةةنفا إتاح  يالحق ف

 .نترنتإلا شبك ك الحديث  التقنيا  خالل من أو ،السلكي
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 وحده فالمؤلف؛ المؤلف يبرمها التي اسةةتغالله عقود عليه فترد للمؤلف المادي  الملكي  جان  يالمال الحق ويمثل

 من كتابي إذن علي الحصةةةةةول بعد إال؛ الحق هذا مباشةةةةةرة لغيره يجوز وال ؛ماليا   مصةةةةةنفه اسةةةةةتغالل في الحق له
 .االستغالل وفترة، ونوع، طريق  اإلذن ويتضمن ؛خلفائه أو األصلي للمصنف المالي االستغالل حق صاح 

 مقيدة وكذلك؛ المدة ومحددة مؤقت  الحماي  فتلك؛ الزمان حيث من مقيدة المؤلف حق حماي  أن بالذكرجدير و 
 ظل في يتمتع التي الدول  إقليم نطاق في  انتهاكه ضد حمايته ىإل تنصرف نهاإ إذ ؛الجغرافي النطاق حيث من

مقيدة  ي؛ وكذلك هاألطراف متعدد دولي اتفاق بموج  االتحاد دول به تلتزم ما نطاق في أو بالحماي  تشةةةةةريعها
 أو المؤلف حق صةةةاح  رضةةةاء دون  للغير ورخ ، اسةةةتثناءا  من المشةةةرع يقرره قد بما وذلك؛ االسةةةتعمال في

 .معينا   ماديا   شكال المصنف أو العمل يتخذ أن الحماي  إلضفاء المشرع طل 
 

 :يلي فيما الحقوق تلك وتتمثل

 : وص       شل  او غ ل    شل   صنف تد  اتغتل      م  ف يق -1

 فالنقل؛ مباشةةةةةةةر غير أو مباشةةةةةةةر بطريق الجمهور إلى المصةةةةةةةنف نقل طريق عن االسةةةةةةةتغالل هذا يتم
 تلقي قد يكون  ممنو غيره؛ أ المؤلف قبل من امباشةةةةر   اعرضةةةة   الجمهور علي بعرضةةةةه يكون ؛ للمصةةةةنف المباشةةةةر

 طريق عن فيكون للمصةةةةةنف؛  المباشةةةةةر غير النقل أما. العلني األداء بحق ذلك ويسةةةةةمي؛ المؤلف من الحق هذا
 بطريق  الجمهور علي والنشر التقديم وسائل من ؛ ولعل وسيط وسيل  بواسط  للجمهور وتقديمه المصنف نس 

؛ الصةةةةةةةناعي  األقمار طريق عن البث أو السةةةةةةةلكي االتصةةةةةةةال أو التليفزيوني والبث سةةةةةةةطوانا : االمباشةةةةةةةرة غير
 ممن أو منه سةةابق ذنإ دون  الحق هذا مباشةةرة لغيره يجوز وال؛ وحده المؤلف حق من امالي   المصةةنف فاسةةتغالل

ا؛ بعضةةةةه أو كلها له المقررة االسةةةةتغالل حقوق  مباشةةةةرة في الحق غيره إلى ينقل أن - وحده –؛ فللمؤلف  يخلفه
 . الحقوق  هذه من تلقاه لما هر غي استغالل مدة الحال  هذه في يحدد نأو 

 

 ية : مال حقوق  ثالثة إلى ينصرف االستغالل وهذا 
 .المؤلف إنتاج إعادة في الحق  ا:ولهأ

كذلك و  مباشةةرة غير أو مباشةةرة  قبطري سةةواء للجمهور جهرا للعمل أداء ألي البث أو التقديم حق ثانيها:
 للعمل .  الصوتي التسجيل أو للعمل المتحرك بالتصوير القيام
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 في المؤلف وفاة من معين  مدة خالل بعده من ولخلفه؛ المؤلف حق وهو ؛التتبع في حقال : اخير  أ
 ما إذا تاجر بواسةةط  أو اعام   ابيع   بيعه حال  في المدفوع الفني المصةةنف ثمن من بنسةةب  اقتضةةاء

 .ذلك بعد قيمته زاد 

 ى غيرهم. إل الحق هذا نقل أو المصنف ترجم  في خلفه وف أالمؤل حق تقدم ما إلى يضافهذا؛ و 
 

 : مصنفد   نلل  ق وتتق  ى       م  ف يق -2

 نشةةةةةةر مقابل النشةةةةةةر عقد بمقتضةةةةةةى ؛ الناشةةةةةةر مع عليه المتفق العيني أو النقدي المقابل تقاضةةةةةةى المؤلف حق
 ؛وفاته بعد ورثته إلى للمؤلف المادي الحق قل؛ وينتمحدد مبلغ أو م وي  نسةةةب  أسةةةاس على كان سةةةواء مصةةةنفه،

 للمسةةةةاءل  ؛ أن يتعرض الناشةةةةرعليه المتفق العيني أو المادي المقابل بدفع بالتزامه الناشةةةةر إخالل على ويترت 
 (.جنائي -عيني تنفيذ -تعويض ) المدني  القانوني 

 : صنفد  نلل   م      مق وت      نلل إع م   ام      م  ف يق -3

 عليه المتفق المالي المقابل يف النظر عادةإل اطالب  ؛ االبتدائي  المحكم  رئي  لىإ اللجوء لخلفه أو للمؤلف يحق

 .امجحف   جعلته جديدة ظروف طرأ  إذا  أو مجحف، أنه له اتضح متى الناشر، مع النشر عقد يف

 :د  مصنف  يصا     نلخ       م  ف تصلف يق  -4

 يجوز إلى غيره؛ كما ال  المالي  الحقوق  نقل مصةةةنفه من األصةةةلي  النسةةةخ  يف المؤلف تصةةةرف على يترت  ال

 .  ذلك غير على يتفق لم ما األصلي ، النسخ  عرض أو نقل أو نس  من المؤلف يمكن بأن يهإل المتصرف إلزام

   :  كت وإ ى غ ل   م  ف    م      حق      تصلف يك   ا  و  ب -5

ل بموجبه المؤلف لغيره التصرف ف ييج  أن يوثق كتاب  أ  يخصه. يشأن مال يأ يتعاقد يخو 
 :    م ع   م  ف  ؛ او    تأ  ف ت ام ي         م  ف يق ق -6

 حقوق  بمباشةةةةةةةرة االنفراد ألحدهما يجوز وال؛ الحقوق  يف متسةةةةةةةاوين المؤلفين جميع يكون  المشةةةةةةةترك مصةةةةةةةنفال

 يكن ولم  المؤلفين أحد وفاة حال  يفب بصةةياغا  واضةةح  ومحددة؛ و مكتو  اتفاق وجود من البد وإنما؛ المؤلف

 أي علي اعتداء وقوع عند الدعاوي  رفع في الحق منهمن؛ ويصةةير لكل المؤلفي باقي إلى حصةةته تؤولث؛ وار  له

 .المؤلف حقوق  من حق
 ف:  م   يق ق  اقض ء -7
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؛ المختصةةةة  الوزارة إلى الحال  هذه في الفكري  الملكي  حقوق  تنتقل؛ وارث له يكن لم متى المؤلف حال وفاة  يف
 .المؤلفين بقي  إلى المتوفى حقوق  فتنتقل ؛ المشترك المصنف حال  في بينما ؛ المفرد المصنف حال  يفهذا 

 ي؛ ففامشةةترك   أو افردي   اطبيعي   اشةةخصةة   المؤلف كان ؛ فسةةواءالمؤلف وفاة على اعام   خمسةةين حال مرور  يأما ف
 صةةاح  وكان اجماعي   المؤلف كان إذا بينما؛ للمصةةنف المؤلفين آخر وفاة تاري  من يكون ؛ األخيرة الحال  هذه

 عليه التعرف يمكن ولم مستعار باسم كان أو امحدد   يكن لم لكنه افردي   المؤلف كان أو ا،معنوي   اشخص   المصنف

 .مرة ألول نشره تاري  من المدة فتبدأ

 
 ملحظ جدير بالذكر: 

 األدبي  المؤلف حقوق  على اعتداء تضةةةةةةةةةةمنها رغم  ؛اآلتي الحاال  المؤلف لحقوق  المقررة الحماي  تشةةةةةةةةةةمل ال
 : والمعنوي

 كان ولو والبيانا  والمبادئ والمفاهيم العمل وأسةةةةةةالي  واإلجراءا  العلمي البحث كفكرة األفكار مجرد 

 .مصنف في مدرج  أو موصوف  أو عنها امعبر  

 ما التعليمي ، المنشةةةةأة داخل بطالب أو عائلي إطار داخل اجتماعا  في لمصةةةةنفل غير المؤلف أداء 

 .مباشر غير أو مباشر مالي مقابل تحصيل بدون  يتم ذلك دام

 النسةةة  هذا يخل أال وبشةةةر ؛ المحض الشةةةخصةةةي الناسةةة  السةةةتعمال المصةةةنف من وحيدة نسةةةخ  عمل 
 حق ألصحاب أو للمؤلف المشروع  بالمصالح مبرر غير ضرر ا يلحق أو للمصنف العادي باالستغالل

 . التأليف

 هذه تقضةةيه ما حدود في إداري  أو قضةةائي  إجراءا  في لالسةةتعمال وذلك؛  محمي  مصةةنفا  من لنسةة ا 
 . المؤلف واسم المصدر ذكر مع اإلجراءا 

  ؛الشر  أو اإليضا  بهدف التدري  ألغراض ذلك و؛ مكتوب  صورة في مصنف من قصيرة أجزاء نس 
 وعنوان المؤلف اسةةةةم يذكر وأن ؛ منه الغرض يتجاوز وأال المعقول  الحدود في النسةةةة  يكون  أن بشةةةةر 

 .اممكن   ذلك كان كلما النس  كل علي المصنف
 يكن لم ما  مشةةةروع  بصةةةورة للجمهور أتيحت التي مصةةةنفاته من مقتطفا  الدوريا  أو الصةةةحف نشةةةر 

 .واألحاديث والندوا  المحاضرا  نشر وكذلك ؛النشر عند ذلك حظر قد المؤلف

 اإلعالم أو المناقش  أو النقد بقصد؛ منه مقتبسا  أو مقتطفا  أو للمصنف تحليلي  دراسا  عمل. 
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 ال  التي المكتبا  بواسةةةط  أو المحفوظا  أو الوثائق دار بواسةةةط  المصةةةنف من وحيدة نسةةةخ  تصةةةوير
 :اآلتيتين  الحالتين من أي في وذلك ؛مباشرة غير أو مباشرة بصورة الربحتستهدف 

 الغرض كان متي؛  مصةنف من مسةتخرج أو قصةير مصةنف أو منشةورة لمقال  النسة  يكون  أن -

 لمرة ذلك يتم أن علي؛  بحث أو دراسةة  في السةةتخدامها طبيعي شةةخ  طل  تلبي  النسةة  من

 .متفاوت  فترا  علي أو واحدة

 أو فقد  نسةةخ  محل النسةةخ  لتحل أو األصةةلي  النسةةخ  علي المحافظ  بهدف النسةة  يكون  أن -

 .معقول  بشرو  لها بديل علي الحصول ويستحيل، لالستخدام صالح  غير أصبحت أو تلفت

 

 :الناشر وحقوق المؤلف التزامات

 :المقابل في للناشر احقوق   االلتزاما  هذه شكلوت االلتزاما ، منان نوع المؤلف على يقع

 : الناشر إلى المصنف بتسليم المؤلف التزام -1

 في الناشةةةر إلى يسةةةلمه أن؛ على  مصةةةنفه نشةةةر على الناشةةةر مع التعاقد حال  في خلفه أو المؤلف يلتزم 

 المتفق الموعد في بنشةةةةةره بالتزامه الوفاء من الناشةةةةةر يتمكن كي ؛ وذلك  العقد في عليه المتفق الموعد

 . عليه

 الناشر إلى مصنفه تسليم على المؤلف إجبار يجوز ال. 

 تسةةةةليم  المؤلف امتناع نتيج  ؛لحقته التي األضةةةةرار عن مادي تعويض على الحصةةةةول في الناشةةةةر حق 
 . التسليم في تأخره أو الناشر، إلى مصنفه

 : للناشر التعرض عدم بضمان المؤلف التزام -2

 بينهما المبرم النشر عقد محل للمصنف نشره في للناشر شخصيا التعرض عدم بضمان المؤلف يلتزم. 

 ؛ على سبيل التحريض . للمصنف نشره في للناشر الغير تعرض عدم ضمان المؤلف يلتزم 

 مادي  أضةةةةةةرار من لحقه عما هذا؛  بالتزامه المؤلف إخالل حال  في المادي التعويض في الناشةةةةةةر حق 
 .  اإلخالل لهذا نتيج 

 مصر: في الفكرية الملكية جرائم انتشار

 :يلي ما إلى مصر في الفكرية الملكية جرائم انتشار وراء تكمن التي األسباب أهم ترجع
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 من مجديا عمال النسةةةةةة  يجعل مما؛  منها األجنبي وخاصةةةةةة  الكمبيوتر وبرامج الكت  أسةةةةةةعار ارتفاع 

 .المادي  الناحي 

 واالتجار المخالف  النسةةة  توزيع أو النسةةة  فيها يتم التي األماكن على الدول  سةةةلطا  من الرقاب  ضةةةعف 
 .فيها

 المصنفا  على بالرقاب  المختصين المفتشين إعداد عدم. 

 تحظى التي النس  من أيسر بشكل للنس  يعرضها الذي األمر؛  األصلي  للنس  تقني  حماي  وجود عدم 
 .الكمبيوتر برامج وخاص  ؛ بحماي 

 :   فكلي    ماك   عاى تقع   ت     ل ئ  ص    

  صاحبه إذن دون  لمصنف التأجير أو البيع جريم . 

  محمي مصنف تقليد جريم . 

  المصنف صاح  إذن بدون  المعلوما  شبك  طريق عن النشر جريم . 

 فالمؤل لحق التقني  بالحماي  تتعلق جرائم: 

؛ للتحايل وسيل  أو لجهاز التأجير أو البيع بغرضالمؤلف؛  استيراد أو تجميع أو تصنيع جريم  -
 .حقوقه لحماي  المؤلف يستخدمها تقني  حماي  على

 .للمؤلف الحماي  وسائل تعطيل جريم  -

 المؤلف لحق المعنوي  أو المادي الجان  على االعتداء. 

 

 : بالكلية الفكرية الملكية حقوق احترام لضمان اتخاذها الواجب اإلجراءات

 :والنشر التأليف وضوابط، الفكرية الملكية حقوق  بثقافة القانوني الوعي نشرسبل 

  رشالن عند بها وااللتزام والنشر للتأليف اإلرشادي  القواعد كتاب. 

 بضرورة الحاسبا  ومستخدمي الكلي  مكتب  علي للمترددين إرشادا  بها إعالنا  و ملصقا  وضع 

 .الفكري  الملكي  بحقوق  االلتزام
 الملكي  حماي  قانون  وءض يف؛ والنشر للتأليف رشادي اإل والقواعد الفكري  الملكي  حقوق  عن دليل إعداد 

  .الفكري 

 بهم الخاص ميليإلا طريق عن بالكلي  ومعاونيهم التدري  هي ه أعضاء بين الدليل نشر . 

 بالكلي  األقسام جميع على توزع ومطويا  كتيبا  صورة يف ونشره الدليل طبع . 
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 والنشةةةر التأليف وضةةةوابط الفكري  الملكي  بحقوق  يالقانون يالوع لنشةةةر ؛ العلمي الندوا  من عدد تنظيم 

 . التدري  هي   أعضاء بين

  م  ثقافته رفع بهدف للطالب مبسةةةةط بشةةةةكل الفكري  الملكي  قوانين بتناول التدري  هي   أعضةةةةاء توصةةةةي
 تجاه ذلك .

 التأليف وضةةةةةةوابط الفكري  الملكي  حقوق  ثقاف  لنشةةةةةةر الكلي  ألقسةةةةةةام الميداني  الزيارا  من عددب القيام 

 . والنشر

 بالكلي  المعامل داخل بها وااللتزام الملكي  حقوق  ثقاف  بنشر خاص  ملصقا  وضع . 

 الفكري  الملكي  بحقوق  الوعي بنشر الخاص  الملصقا  تتبع على الطالب حث . 

  األولى الفرق  طالب على المقررة نساناإل حقوق  مادة ضمن الفكري  الملكي  حقوق  ثقاف  تدري. 

 الكلي  بمدخل العرض بشاش  اإلعالن. 

 البحث أخالقيا  بلجن  الفكري  الملكي  حقوق  حماي  مكت : "يةالكل مجلس من بقرار لجنة " " إنشةةةةةةاء 
 التدري  هي   أعضةةةةةةةةةةاء من المقدم  الشةةةةةةةةةةكاوي  في الرأي بإبداء اإلداري  الجها  لمسةةةةةةةةةةاعدة؛ "العلمى

  .الالزم اإلجراءا  التخاذ الكلي  عميد/.د.أ السيد إلى رفعها و؛ الفكري  الملكي  حقوق  بخصوص

 الملكي  حقوق  على للمحافظ  بالكلي  والكت  والمكتب  الحاسبا  على ي الدور  للتفتيش دوري  رقاب  إجراء 

 :االعتداء ثباتل  معينة إجراءات تتخذ الفكري ، الملكي  حقوق  على اعتداء حدث وإذا؛ الفكري 

 اإلجراءا  اتخاذ فيه يطل "  الفكري  الملكي  حقوق  حماي " مكت  إلى بطل  خلفه أو المؤلف يتقدم أن 

 .حقوقه على للحفاظ الالزم 

  الالزم  اإلجراءا  التخاذ الكلي  عميد/.د.أ إلى المقدم  للشكاوي  بالنسب  الرأي اللجن ترفع. 

 تفصةةةةةةةيلي وصةةةةةةةف إجراء في المؤلف حق على االعتداء عن الناشةةةةةةة  الضةةةةةةةرر إثبا  إجراءا  تتمثل 
 لحقت التي األضةةةةةرار عن التعويض عرضةةةةةه، أو المصةةةةةنف نشةةةةةر وقف المصةةةةةنف، مقارن ، للمصةةةةةنف

 . أدبي  أو مادي  كانت سواء بالمؤلف

 منسوخ أو  مرخص  غير برامج تستخدم التي اآللي الحاس  شركا  مع التعاقد عدم علي الحرص. 

 المتبع  اإلجراءا  فاعلي  بشةةةةةةةةأن بالكلي  التدري  هي   أعضةةةةةةةةاء انطباعا  عن ي دور   اسةةةةةةةةتبان إعداد 
 . الفكري  الملكي  حقوق  علي للمحافظ  بالكلي 
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 :الفكرية ةالملكي حقوق بشأن ة(عام جراءاتت )إتعليما

 قصةةةةةير مصةةةةةنف أو منشةةةةةورة لمقال  النسةةةةة  يكون  أن حال  يف المصةةةةةنف من وحيدة نسةةةةةخ  عمل يجوز 
 واحدة مرة ذلك يتم أن على بحث أو دراس  يف الستخدامها ؛شخصي لطل  تلبي  مصنف من مستخرج

 محل النسةخ  لتحل أو األصةلي  النسة  على المحافظ  بهدف النسة  يكون  أن أو متفاوت  فترا  على أو

 بشرو  لها بديل على الحصول ويستحيل؛  لالستخدام صالح  غير أصبحت أو تلفت أو فقد  نسخ 

   .معقول
 ؛ ياليوم لالسةةةتخدام(  لىآ حاسةةة  برنامج ، كتاب ، رسةةةال  ف )المصةةةن من واحدة نسةةةخ  بعمل يسةةةمح

 . األصل على لمحافظ ا وذلك بهدف

 المباشةةر الرئي  من معتمد طل  على بناء إال؛  محمي  مصةةنفا  من بالنسةة  القيام للموظف يمكن ال 

 . إداري  أو قضائي  إجراءا  يف ستعماللال وذلك

 التدري  ألغراض وذلك؛  مصةةنف من بالكلي  التدري  هي   لعضةةو صةةغيرة أجزاء نسةة  للموظف يمكن 

 وأن منه، الغرض يتجاوز وأال المعقول حدود فى النسةةةة  يكون  أن بشةةةةر  ، الشةةةةر  أو اإليضةةةةا  بهدف

 شةةخ  على تعديا   المصةةنف على التعدى ويعد ، النسةة  كل على المصةةنف وعنوان المؤلف سةةما يذكر

  . المؤلف

 بالكشةةف ع مشةةرو  غير بوسةةيل  يقوم من كل ويعاق ؛  بالسةةري  تتصةةف التى المعلوما  بالحماي  تتمتع 
 .بسريتها علمه مع ستخدامهااب أو المعلوما  هذه عن

 اإلنترنت مواقع أو الرسمي  بالجرائد موثق  غير معلوما  تسري  أو نشر عدم مراعاة . 

 

    :اآللى الحاسب برامج مؤلفى حقوق حماية

  : الفكرية الملكية و حقوق  المعلوماتية القرصنة

 يمجتمعنا؛ األمر الذ يف األنشةةةةةط  لمختلف تقنى عمل كل أسةةةةةاس يه والبيانا  المعلوما  غد  لقد
 حتى البيانا ؛ قواعد يصةةمم البرامج؛ ولمن هذه تأليف على يقوم لمن حماي  هناك تكون  أن ي الضةةرور  من جعل

 .تسةةةتخدمهاي الت الدول واقتصةةةاد مصةةةالحل إفسةةةاداو ,  مؤلفها حقل هدرا قانوني  ضةةةوابط دون  اسةةةتخدامها يكون  ال
 والفني ؛ األدبي  المصةةةةةةنفا  أحد واعتبارها البيانا  وقواعد البرامج على الفكري  للملكي  الحماي  سةةةةةةباغإولقد تم 

 جراءإو  بتشةةغيلها الخاصةة  المتنوع  والبرامج لكتروني اإل الحاسةةبا  واسةةتخدام المعلوماتي  انتشةةار الثورة معتزامنا 

 . ينسانإلا النشا  أنواع وكاف  واالقتصادي  والثقافي  والمالي  اإلداري  العمليا  أداء تيسر يالت التطبيقا 
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 :مصر في الفكرية الملكية حقوق تسجل التي األماكنبعض 

 والتكنولوجيا العلمي البحث بأكاديمي  مكت  براءا  االختراع. 

  والصناع  التجارة بوزارة التجاري  العالما  مكت. 
  وتكنولوجيا االتصةةةةةةةةةاال  بوزارة الحاسةةةةةةةةة  البيانا  وبرامج لقواعد الفكري  الملكي  حقوق  مكت  حماي 

 .المعلوما 
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