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"من أهم ما يميز اإلنسان عن غيره من  
الكائنات هو العقـل الذى بدونه يشيع  
التقـليد وتنتشر المحاكاة على حساب  
اإلبداع واالبتكار ومع ذلك فـان قيمة  

الفكر ليست فى وجوده بل فى  
  .االستفـادة منه"
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إلعداد هذا الكتيب تم االعتماد على دليل حقوق الملكية  

خبير  د. / ياسر محمد جاد هللا محمود    ه د الفكرية الذي أع 

بتكليف من وحدة  التخطيط االستراتيجي والملكية الفكرية  

 وزارة التعليم العالي   التخطيط االستراتيجي. 

 2007العدد األول: يناير  

  2020لى سياسة الملكية الفكرية لجامعة عين شمس  وع

  وذلك وفقـا لقـانون حماية الملية الفكرية المصري وتعديالته 

-2021حماية حقوق اإلنسان  نية لواالستراتيجية الوط   األخيرة 

2026 
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 تقديم  

 

الدليل امل  هذا  قضية  يتناول  منشور  عن  لكية عبارة 

بداع الفكرى ألعضاء هيئة التدريس قد الفكر�ة حيث أن اإل 

القضاي أهم  من  األخ��ة  اآلونة   �� ظهرت أصبح  ال�ي   ا 

وزارة   قواعدها  أرست  ال�ي  التطو�ر  مشروعات  وصاحبت 

 التعليم العا��. 

اإل  ��  و�تمثل  التدريس  هيئة  ألعضاء  الفكرى  بداع 

ل�ج متاحة  اآلن  أصبحت  ال�ي  الصور  من  مثل العديد  ميع 

والفنية  واألدبية  العلمية  واملؤلفات  االلك��ونية  املقررات 

 عمال امل��جمة وغ�� ذلك... وا�حاضرات وقواعد البيانات واأل 

من   البد  �ان  لذلك   
ً
يتناول  إوتبعا مبسط  دليل  عداد 

قضية امللكية الفكر�ة ويساهم �� تنمية ثقافة التطو�ر و�ضع  

الفكرى أمام �ل من   بداعسمات وا�حة �حقوق وواجبات اإل 

��مھ األمر سواء �انوا أعضاء هيئة تدريس أوطلبھ أو �ل من 

لك للوصول �� ال��اية �حقوق امللكية ��تم ��ذا املوضوع وذ

 . ةووا�ح  ةبصوره مبسط  الفكر�ة
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هذا ل�ل من ��مھ األمر  دارة ال�لية أن تقدم  إو لذلك رأت 

الفكر�ة  الكتيب   بامللكية  للتعر�ف   
ً
دليال و�بعض  ليكون 

 النصائح ا�خاصة واملرتبطة ��ا. 

 وعضو هيئة التدريس 
ً
ان أهم ما يم�� اال�سان عامة

صوص هو فكره واألسلوب الذي ي��جم بھ هذا ع�� وجھ ا�خ

ل�ى �ع�� عن هذا الفكر    وات ال�ي يتبعهاالفكر املبتكر وا�خط 

 �ان أو أى مستفيد من هذا الفكر  إل�ى يصل 
ً
�� املتلقي طالبا

 . بصفة عامة

لنا   يت�ح  هنا  إلقاء  ومن  �عض  ضرورة  ع��  الضوء 

امل �حماية  اتخاذها  يجب  ال�ي  واالجراءات  لكية  االحتياطات 

 الفكر�ة. 

امللكية حماية  بتنظيم  الدو��  التشريع  الفكر�ة   ع�ى 

فتوالت االتفاقيات الدولية �� هذا املضمار بداية من اتفاقية 

 باتفاقية  1883باريس �حماية امللكية الصناعية عام  
ً
، مرورا

 باتفاقية جوانب   1886برن �حماية حق املؤلف عام 
ً
وان��اءا

امل بحقوق  املتصلة    التجارة 
ً
اختصارا املعروفة  الفكر�ة  لكية 

 . 1994يات جولة أورجواى عام  �إحدى اتفاق (TRIPS) بـ
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العاملية   املنظمة  و��  "الوايبو"  منظمة  وضعت  ولقد 

امللكية   �حقوق  واسع  نطاق  ذا   
ً
مفهوما الفكر�ة  للملكية 

الفكر�ة باعتبار أن جميع ا�حقوق املتعلقة باألعمال األدبية  

واال  والعلمية  ا�حاوالت  والفنية  نوا��  �افة   �� بت�ارات 

 ن املنافسة غ�� املشروعة. البشر�ة يجب حماي��ا م 

والفنية  األدبية  الفكر�ة  امللكية  �حقوق  بالنسبة  أما 

املؤلف�ن   بحقوق  خاصة  بصفة  تتعلق  فا��ا  والعلمية، 

وملؤلفا��م   لهم  الفكر�ة  ا�حماية  لتحقيق  و ذلك  واملبتكر�ن 

عل�ي   أو  ف�ي  أو  أد�ي  باستخدام كمظهر  عنھ  التعب��  يتم 

رة كتاب، بحث، رسالة أو ال�لمات فقد يكون مكتوب �� صو 

و�ضاف ال��ا برامج  ، ة مثل ا�حاضرات أو ما شابھ ذلكشفو�

   . ا�حاسب اآل�� و�تمثل �� التمتع باحت�ار واستغالل املصنف

  �ناءو 
ً
 ذلك تمنع حقوق امللكية الفكر�ة الغ�� من: ع��  ا

افقة استغالل حق املؤلف  سواء فيما يتعلق وورثتھ دون مو

الت�جيل أو التصو�ر أو ال��جمة أو   بحق الن�خ أو األداء أو 

 االقتباس. 
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  حق املؤلف:       

يتمتع املبدع األص�� بموجب حق املؤلف وورثتھ ببعض  

 ا�حقوق األساسية و�مكن للمؤلف أن يمنع ما ي�� : 

 استنساخ املصنف بمختلف األش�ال.  •

 ور. أمام ا�جمه  أداء املصنف •

اجراء ��جيل لھ ع�� أقراص مدمجة أو أشرطة   •

 معيھ و أو أشرطة فيديو. س

 ترجمتھ ا�� لغات أخرى أو تحو�ره من قصتھ ا�� فيلم.  •

 

 لكية الفكر�ة �� القانون املصرىامل

و�ش�ل حقوق امللكية الفكر�ة أس�ى صور حقوق امللكية ع��  

مو  اتصال  من  السمو  هذا  و�ن��ى  اإلطالق  هذه وجھ  ضوع 

إبداعا  �� العقل  وهو  اإل�سان  مايملكھ  بأس�ى  تھ  ا�حقوق 

الفكر�ة  .وتجلياتھ 

املمنوحة  حقوق  وهو   ا�حقوق  يصف  قانو�ي  مصط�ح 

مجال  �� والفنية   للمبدع�ن  األدبية  شمل �  ال�ي  األعمال 

حماية املصنفات املبتكرة �� اآلداب مثل الكتب أو القصائد  
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وقواعد   ا�حاسب  برامج  أو  واألعمال  الشعر�ة  البيانات 

 إ�خ.. املوسيقية  

أن املعروف  �سري    ا�حماية  ومن  ا�جردة    �ع� ال  األف�ار 

واألح�ام   والقرارات  والقوان�ن  التشغيل  وطرق  واإلجراءات 

واملفاهيم الر�اضية طاملا �انت �� صور��ا األولية ولم ي��تب 

 ع�� تجميعها وفهرس��ا وترتي��ا أي جهد إبدا�� أو ابت�اري. 

ق املؤلف إ�� شق�ن شق أد�ي (معنوي) وهو حق ال  سم حو�نق

ايجو  بالتقادمز  سقوطھ  أو  عنھ  الشق  لتنازل  وهذا  �عطي  ، 

ع� للمؤلف  ا�حقوق  من  تقر�ر  مصنف  �مجموعة  و�� حق  ھ 

املصنف �سبة  �شر  وحق  ��   �إ�  املصنف ،  وا�حق  مؤلفھ، 

ع�  ��    �االع��اض  املؤلف  وحق  املصنف  تحر�ف  أو  �شو�ھ 

التداول إذا �ان بھ ما ���ئ إ�� سمعتھ أو �حب مصنفھ من 

أف�اره. قداتشرفھ أو معت والشق األخر هو ا�جانب املادي   ھ و

اإلبداعات   هذه  �� استغالل  ا�حق   �� يتمثل  والذي  املا��  أو 

بأي صورة من صور االستغالل التجاري. وم��ا إتاحة املصنف 

  ل�جمهور بأي وسيلة مثال ذلك النشر أو البث ملصنفھ �ش�ل

التقنيات خالل  من  أو  أو السل�ي  مثال ذلك   سل�ي  ا�حديثة 

االن��نتش أمام  بكة  املصنف  أداء   �� ا�حق  أيضا  ولھ   ،
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ا�جمهور مثال ذلك إلقاء الشعر أو املسرحيات أو املصنفات  

 املوسيقية. 

صدر قانون موحد �جميع صور وأش�ال امللكية الفكر�ة وقد 

 . 2002لسنة   82�� مصرو هو قانون رقم  

سنة من تار�خ ال��خيص بالنشر أو   50حماية حق املؤلف  ة  مد

 سنة.  50حياة املؤلف +   مد

الدولية املتعلقة بحماية حقوق  م�انة مصر من االتفاقيات 

 :امللكية الفكر�ة

حفز    �� الفكر�ة  امللكية  حقوق  بأهمية  مصر  من   
ً
اقتناعا و

اإلبداع واالبت�ار الوطني�ن وجذب االستثمارات األجنبية فقد 

االتفاقات   ا��  باالنضمام  اإلسراع  ع��  مصر  حرصت 

 و�� :   ت الدولية املعنية بحقوق امللكية الفكر�ةواملعاهدا

معاهدة باريس �حماية حقوق امللكية الصناعية لعام   •

1883  

لعام   • والفنية  األدبية  املصنفات  �حماية  برن  معاهدة 

1886  
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لعام  • للعالمات  الدو��  الت�جيل  �شأن  مدر�د  اتفاق 

9118  

الزائفة  • السلع  مصدر  بيانات  لقمع  مدر�د  اتفاق 

  1891ة لعام واملضلل

والنماذج   • للرسوم  الدو��  اإليداع  �شأن  اتفاق الهاى 

  1925الصناعية لعام  

لل��اءات  • اتفاقية س��اسبورج �شأن التصنيف الدو�� 

  1971لعام 

معاهدة واشنطن �شأن امللكية الفكر�ة فيما يختص   •

  1989لعام   بالدوائر املت�املة

  1994معاهدة قانون العالمات التجار�ة لعام  •

بحقوق  • املتصلة  التجارة  جوانب  اتفاقية   
ً
واخ��ا

امل�حقة باتفاقية إ�شاء منظمة   trips امللكية الفكر�ة

/ج) و�� االتفاقية ال�ى تلزم 1التجارة العاملية م�حق (

أعضا��ا بتطبيق مبدأ الدولة األو�� بالرعاية واملعاملة  

، و�التا�� اصبح ل�ل أجن�ى ا�حق �� أن �عامل  وطنيةال 

صر معاملة الوط�ى �غض النظر عن معاملة دولتھ �� م 

من  عضو  أى دولة  حق  من  كذلك اصبح   . لرعاياها 
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الدول األعضاء �� منظمة التجارة العاملية االستفادة  

و��   مصر  من  دولة  أى  عل��ا  تحصل  مزايا  أى  من 

وال  مصر  رعايا  يتمتع  بذات  املقابل  املصر�ة  دولة 

 . املنظمةا�حقوق �� مواجهة الدول األعضاء ��  

امللكية    حقوق  حماية  مجال   �� املصر�ة  التشريعات 

 الفكر�ة

 : �� مجال حماية حقوق امللكية األدبية والفنية أوال 

�عديالتھ و   1954لعام    354القانون    صدر  •

 38،    1975لسنة    34،  1968لسنة    14أرقام  ب

 ت اس��دفال�ي    1994سنة  ل   29،    1992لسنة  

املؤ  حق  حماية  قانون  نصوص  لف  تحديث 

ي املصنفاتحيث  من  لطائفت�ن  شمولھ  ،  تأكد 

السمعية والبصر�ة ومصنفات هما املصنفات 

البيانات وقواعد  ال��امج  مثل  ،  ا�حاسب، 

شأنھ   من  فعل  ألى  املقررة  العقو�ة  و�شديد 

 .املساس بحقوق املؤلف�ن
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  �حاسب اآل��حماية حقوق مؤلفى برامج ا

 : �ةالقرصنة املعلوماتية وحقوق امللكية الفكر 

لقد أصبحت املعلومات والبيانات �� أساس �ل عمل تق�ى  

أن   الضرورى  من  جعل  مما  مجتمعنا   �� األ�شطة  �ختلف 

وملن  ال��امج  هذه  تأليف  ع��  يقوم  ملن  حماية  هناك  تكون 

يكون استخدامها دون   ح�ى ال  هذه  البيانات  قواعد  يصمم 

اقتصاد   ضوابط قانونية ��در حق مؤلفها وتضيع مصا�ح و

  .ول ال�ى �ستخدمهاالد

وقواعد  و  ال��امج  ع��  الفكر�ة  للملكية  ا�حماية  �سباغ 

البيانات واعتبارها أحد املصنفات األدبية والفنية �� القانون  

لھ   1954لسنة    354رقم   التالية  التعديالت  تضمنتھ  وما 

رقم   رقم  وكذا    1992لسنة    83بالقانون  لسنة   29القانون 

لثورة املعلوماتية واستخدام متمشيا مع انتشار ا   جاء  1994

بتشغيلها   ا�خاصة  املتنوعة  وال��امج  األلك��ونية  ا�حاسبات 

و�جراء التطبيقات ال�ى تيسر أداء العمليات اإلدار�ة واملالية 

  .والثقافية واالقتصادية و�افة أنواع النشاط اإل�سا�ى

مص ا ال��امات  الدولية  والتنفيذيةر  حماية   لتشريعية  تجاه 

 فكر�ةامللكية ال 
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 :  أوال : اإلل��ام التشري��

مصر إ�� منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات ال�ى   امانضمب

تضمن��ا الوثيقة ا�ختامية لنتائج جولة أوروجواى ومن بي��ا 

التجارة املتصلة ج1امل�حق رقم ( ) املتعلق باتفاقية جوانب 

الفكر�ة بحقو  امللكية  حماية    ،  TRIPS ق  مجاالت  ا�سعت 

امل تقتصر  حقوق  �عد  فلم  ا�حماية  الواجبة  الفكر�ة  لكية 

ال��امات مصر �� هذا ا�خصوص ع�� حماية حق املؤلف بل 

ا�حماية إ�� ا�حقوق ا�جاورة   عل��ا أن تمد هذه 
ً
أصبح لزما

والتصميمات  ا�جغرافية  واملؤشرات  املؤلف  �حق 

لل ع��ا  التخطيطية  املف�ح  غ��  واملعلومات  املت�املة  دوائر 

النباتية فضال عما �حق ا�جاالت التقليدية ذا��ا  واألصناف  

من ال��امات  من تطور كب�� �� مجال ا�حماية ، وما ولده ذلك

 ��ا.  جديدة يتع�ن الوفاء

اقع ا�جديد ، فقد قامت ا�حاجة إ�� مراجعة وتلبية لهذا الو

القائ الوطنية  املؤلف التشريعات  حق  قانون  ف��ا  بما  مة 

ب للوفاء  إل��اوتطو�رها  املشار  الدولية  وتوف�� االل��امات   ،

للمجاالت ا�جديدة ا ل�ى يتع�ن أن تمتد إل��ا  ا�حماية الالزمة 

  .، وذلك �لھ وفق املعاي�� الدولية املستحدثةا�حماية
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صدار القانون رقم  إ �� إ  واستجابة لذلك ن�ج املشرع املصرى

فيھ  2002لسنة    82 الفكر�ة   عا�ج  امللكية  جوانب  جميع 

اايما من  العديد  ومسايرة  الن�ج  هذا  بفائدة   
ً
لتشريعات نا

 . املقارنة �� هذا ا�جال

  :هم مالمح ومستحدثات هذا املشروع ماي��أومن 

االستئثارى   • ا�حق  صور  ا��  املشروع  أضاف 

صنف ل�جمهور املا�� للمؤلف ا�حق �� اتاحة امل

��  الطرق، بما �� ذلك اتاحتھ عبأية طر�قة من 

من خالل شب�ات االن��نت،  ب، أو جهزة ا�حاسأ

املعلومات شب�ات  االتصاال أو  شب�ات  أو  ت  ، 

وكذلك  التكنولوجية،  الوسائل  من  وغ��ها 

ع��  أ للمؤلف  التتبع  حق  عمال  أضاف 

الف�ى  ملصنفھ  األصلية  الن�خة   �� التصرف 

 بحيث يحصل ع�� �سبة مئو�ة من الز�ادة ال�ى 

تحققت من �ل عملية تصرف �� هذه الن�خة  

  .% من الز�ادة10  التجاوز 
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ا�حياة   • مدى  للمؤلف  األدبية  ا�حقوق  حماية 

وفاتھ  �عد  ورثتھ  حماي��ا  فرض  يتو��  أن  ع�� 

  .فإذا لم يوجد ورثة فا�ختص هو وزارة الثقافة

ال��اخيص   • نظام  مرة  ألول  املشروع  استحدث 

ال� اإلجبار� أو  الن�خ  مجال   ��  ة 
ً
معا ، �جمة 

وشروط  وترك لالئحة التنفيذية تحديد حاالت 

منح ال��خيص بما يتفق مع م�حق اتفاقية برن  

  .النافذة �� مصر

أخذ املشروع بمبدأ عام مفاده حق �ل �خص   •

ال�خ��ى   وحيدة الستخدامھ  ��خة  عمل   ��

بالنسبة   ا�حق  هذا  وعطل  ملصنفات  ا�حض 

 العمارة والفنون  

من ا�جميلة • وحيدة  ��خة  تصو�ر  وأجاز   ،

للوثائق أو   ا�حفوظات  املصنفات بواسطة دار 

ال ال�ى  املكتبات  صورة  أو  بأية  الر�ح  �س��دف 

  .، و�شروط محددةمن الصور

املؤقت  أ • الن�خ  عمليات  املشروع  جاز 

 أو أثناء البث الرقمـى   للمصنفات الذى يتم 
ً
تبعا
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�عمل  لھ القيام  أثناء  أو  استقبال  .  �س��دف 

، ��  م 
ً
طار التشغيل العادى  إصنف مخزن رقميا

 . ن لھ ا�حق �� ذلكلألداة املستخدمة مم

ز�ادة دور قضاء األمور الوقتية �� إصدار أوامر   •

تحفظية أو وقتية �حماية االعتداءات ع�� حق  

  . املؤلف وا�حقوق ا�جاورة لھ

 :  مدة ا�حماية القانونية ل�حقوق املالية للمؤلف

ا�حقو  القانون  محددة يح�ى  مدة  خالل  للمؤلف  املالية  ق 

مشاع استغاللھ  �عدها  بدون  يصبح  األ�خاص  �جميع   
ً
ا

  . حاجة إ�� استئذان املؤلف أو أى من خلفھ

ولقد أقر املشرع املصرى �� القانون ا�حا�� قاعدة عامة حدد  

خمس�ن   إ��  باإلضافة  املؤلف  حياة  طيلة  ا�حماية  مدة  ف��ا 

لرغم من أن هذه �� القاعدة  ) و�ا20سنة الحقة ع�� وفاتھ (م

 :   ل��ا العديد من االستثناءاتالعامة إال أن املشرع قد أورد ع

ا�حاالت   •  �� ا�حماية  مدة  تخفيض  املشرع  قرر 

ال�ى يتم ف��ا �شر املصنف تحت اسم مستعار  

مجهوال املؤلف  اسم  يكون  عندما  فقرر أو   ،

ا�حما مدة  �شر  احتساب  تار�خ  من   
ً
اعتبارا ية 
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وال  املصنف إ�� .  بالعودة  ا�حماية  مدة  تنفتح 

حق األد�ى عن  األصل إال إذا أف�ح صاحب ا�

  .أسمھ ا�حقيقى وكشف عن �خصيتھ

•   
ً
اعتبارا ا�حماية  ملدة  السابق  التحديد  �سرى 

املصنفات   ع��  املصنف  �شر  تار�خ  من 

  ،  
ً
معنو�ا  

ً
�خصا مؤلفها  �ان  م�ى  ا�جماعية 

  ذلك أن معيار حياة املؤلف ال يمكن تطبيقھ �� 

 . هذه ا�حالة

و�عد  • اآل��  ا�حاسب  ملصنفات  بالنسبة  أما 

فقد إضاف� ا�حمية  املصنفات  قائمة  إ��  �ا 

من    
ً
عاما عشرون  حماي��ا  مدة  املشرع  جعل 

تار�خ اإليداع بموجب �عديل القانون بالقانون  

عام    38رقم   املشرع    1992الصادر  عدل  ثم   ،

رقم   بالقانون   
ً
مؤخرا النص  لسنة   29هذا 

للمصنفات حيث    1994 ا�حماية  مدة  أعاد 

تقرره املادة ا�حاسب اآل�� ل�حكم العام الذى  

خمسون  20(  �� ا�حماية  مدة  فأصبحت   ،  (
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 تحسب من تار�خ وفاة املؤلف كمـا سبــق  
ً
عاما

 بيانھ

  :القانون من مدة ا�حماية ل�حق املا�� للمؤلفموقف  

 رفع فيھ من املد  قانون نظم ال 
ً
 جديدا

ً
ة مدد ا�حماية تنظيما

 ، املؤلف  حق  حماية  مجال   �� ل�حماية  عام  كحكم  املقررة 

 تحتسب من تار�خ وفاة املؤلفف
ً
 جعل هذه املدة سبعون عاما

. �� الواردة  األح�ام  �افة  تنظيم  اعادة  ا��  باإلضافة  هذا 

القانون ا�حا�� بطر�قة تتفق مع ال��امات مصر الدولية دون 

املق االستثناءات  �افة  من  االستفادة  إطار  إغفال   �� بولة 

 . اتفاق�ى ال��يبس و�رن الدوليت�ن

 
ً
  االل��ام التنفيذى:   ثانيا

سية �حماية حقوق امللكية  إذا �ان التشريع �ش�ل آلية أسا

 �� هذا  الفكر�ة
ً
، فإن هناك من اآلليات األخرى ما ال يقل تأث��ا

ا�جال إال و�� آلية ثقافة امللكية الفكر�ة ال�ى بقدر �غلغلها 

و��    وانتشارها �� خلق  أثرها  تنتج  ما  بقدر  ا�جتمع  ر�وع   ��

بأه م�ان��ا  عام  وايال��ا  الفكر�ة  امللكية  حقوق  حماية  مية 

  . السامية بقدر سمو أساسها الذى �ستند إليھ
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و�� هذا النطاق فقد عقد مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار 

بمجلس الوزراء العديد من املؤتمرات والندوات وورش العمل 

الفكر�ة   من امللكية  لقضايا  راق  ثقا��  نموذج  اشاعة  أجل 

هذا  األم   �� ملموسة  نتائج  عن  بالفعل  أسفر  الذى  ر 

  .ا�خصوص

أث��  إال أنھ وع�� الرغم من ذلك �لھ تظل هذه ا�جهود ذات ت

عقدها مناسبة  بان��اء  مركز  محدود  دفع  الذى  األمر   ،

ايجاد  �� التفك��  إ��  القرار  اتخاذ  ودعم  كيان    املعلومات 

م  الفكر�ة  امللكية  ثقافة  قضية  ع��  �سهر  دائم  ن  مؤس��ى 

خالل عديد من اآلليات ال�ى �س��دف جميعها غرس و�عميق 

العام الشع�ى  الوجدان   �� بأهمي��ا    .الو�� 

غــــ��   كيان  ا�شـــاء  اق��ح  الرؤ�ة  هذه  من   
ً
وانطالقا

امللكية  "  مس�ىتحــت   (NGO) حكومى  دراسات  مركز 

افق مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ع��   وقد "الفكر�ة و

املوا منھ  اتاحة   
ً
افا اع�� قيامھ  بدء   �� لھ  والفنية  امل�انية  رد 

 .  بأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبھ هذا املركز

من   مرموقة  نخبة  الفكر�ة  امللكية  دراسات  مركز  ضم  وقد 

ال�خصيات العامة وا�خ��اء �� هذا ا�جال وتم شهره برقم 
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هذا وقد تم توفيق أوضاع ا�جمعية وفقا   2001سنة  ل   509

ال  بموجب   2002لسنة    84قانون  ألح�ام  التنفيذية  والئحتھ 

 �� املنعقد  العادية  الغ��  العمومية  ا�جمعية  اجتماع 

18/5/2003 . 

 دراسات امللكية الفكر�ة  مركز أهداف  

1-    �� املعارف  وترقية  الو��  وتنمية  للمعلومات  قاعدة  بناء 

املل والدو��  مجال  ا�ح�� والعر�ى  املستوى  الفكر�ة ع��  كية 

من الفكر�ة    وذلك  امللكية  موضوعات  �عا�ج  جهة  خالل 

 . كمنظومة مت�املة بالتنسيق مع ا�جهات ا�حلية والدولية

املستو�ات    -2 جميع  ع��  الو��  لتنمية  برنامج  تخطيط 

  . واملراحل العمر�ة �� مجال امللكية الفكر�ة

للقوان�ن   توف�� املعلومات  -3 والعمل ع�� تحقيق الشفافية 

واملعاه واالقلي�ى والتشريعات  الوط�ى  املستوى  ع��  دات 

للمعلومات عن أوضاع   والدو�� وأن يكون املركز بمثابة بنك 

  .امللكية الفكر�ة �� مصر والعالم العر�ى

واملعاهدات    -4 القوان�ن  مشروعات  اعداد   �� املساهمة 

وامل املعلومات  لعصر  شب�ات  الدولية  واستخدام  عرفة 

 . ةاإلن��نيت وطــرق املعلومات السريع
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الفكر�ة    -5 امللكية  وتطبيقات  بأح�ام  واملعرفة  الو��  �شر 

للمساهمة �� تقن�ن األداء واالستخدام العادل لتلك ا�حقوق 

وتتعامل   تنظم  ال�ى  الدولية  واآلليات  باإلتفاقيات  والتوعية 

ال�ى يث��ها استخدام مع موضوعات وقضايا امللكية الفكر�ة 

اـل مثل  وا�حديثة  املتطورة     CD ROMالوسائط 

 .  وشب�ات االن��نيت وغ��ها Multimedia واـل

القيام بالدراسات والبحوث حول قضايا امللكية الفكر�ة    -6

�� مصر والعالم وكذلك العمل ع�� متا�عة تطور موضوعات  

 . وتطبيقات امللكية الفكر�ة و��جيعها و�شرها

املنظمات  توف  -7 مع  والتعاون  اإلتصال  قنوات  و�عميق   ��

الوطنية والعر�ية والعاملية �� مجال أ�شطة حماية  والهيئات 

املا��   والدعم  التمو�ل  وتوف��  الفكر�ة  امللكية  حقوق 

 . أل�شط��ا

ا�ختلفة   -8 ا�جهات   �� العامل�ن  لتدر�ب  كفء  نظام  وضع 

خاصة   الفكر�ة  امللكية  حماية  مجال   �� مجال العاملة   ��

  .القوان�ن والقرارات Enforcement  إنفاذ

حقل تقدي  -9  �� للعامل�ن  الالزمة  الفنية  واملؤازرة  الدعم  م 

  .امللكية الفكر�ة
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ا�جاالت    -10  �� البحث  وحلقات  والندوات  املؤتمرات  عقد 

  .ا�ختلفة للملكية الفكر�ة

 إنجازات مركز دراسات امللكية الفكر�ة

للتعا • بروتوكول  الصندوق توقيع  ب�ن  ون 

امل مجاالت   �� واملركز  للتنمية  لكية  االجتما�� 

 .الفكر�ة ا�ختلفة

كونراد   • مؤسسة  مع  للتعاون  بروتوكول  توقيع 

من   سلسلة  �� عقد  املركز  مع  للتعاون  أديناور 

 .املؤتمرات وورش العمل

 .بروتوكول للتعاون مع نقابة ا�حام�ن •

•  ، من  �ل  مع  قو�ة  �عالقات  املركز  يرتبط 

الدراسات  أ�ا مركز  العل�ى،  البحث  ديمية 

الدا وزارة  م�افحة القضائية،  إدارة  خلية، 

جرائم املصنفات، واملكتب الدائم �حماية حق 

 .املؤلف بوزارة الثقافة

التليفز�ونية  • اللقاءات  من  عدد  عقد  تم 

وسائل   مختلف   �� وال�حفية  واإلذاعية 

 .اإلعالم عن املركز وعن رسالتھ وأهدافھ
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 ي ��جل حقوق امللكية الفكر�ة �� مصر: األماكن ال�

االخ��  -1 براءات  العل�ي مكتب  البحث  بأ�اديمية  اع 

 والتكنولوجيا. 

 مكتب العالمات التجار�ة بوزارة التجارة والصناعة.  -2

مكتب حماية حقوق امللكية الفكر�ة لقواعد البيانات   -3

وتكنولوجيا   االتصاالت  بوزارة  ا�حاسب  و�رامج 

 املعلومات. 

األ  -4 حماية  الزراعة  مكتب  بوزارة  النباتية  صناف 

 واستصالح األرا��ي. 

 �عض املفاهيم الهامة املتعلقة بامللكية الفكر�ة : 

 

 امللكية الفكر�ة    االل��ام بحقوق  آليات

��ا   .1 امل�حقة  واملكتبات  أقسامها  بجميع  ال�لية  تل��م 

القان أح�ام  جميع  رقم  بتطبيق  ا�خاص    2002لسنة    82ون 

والنشر الفكر�ة  امللكية  حقوق   بحماية 

2� السماح  عدم  ال�لية  .  منسو�ي  املصنفات  جميع  بن�خ 

فكر�ة ملكية  حقوق  لها  ال�ي   .والكتب 
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ورقھ) من   20- 10ملا �عادل (�سمح لطالب ال�لية بالتصو�ر  . 3

ي كتاب أو مرجع متمتع بحماية رقم إيداع مح�� و/أو مجمل أ

(دو   ��I S B Nا ألغراض  والبحث)   .لدراسة 

. �سمح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة �عرض املواد  4

محددة   أجزاء  من  املنقولة  العل التعليمية  املراجع  أو من  مية 

اقع اإللك��ونية أو  الدور�ات العاملية املتوفرة �� املكتبة أو املو

لألغراض التدريس  قاعات   �� التليفز�ونية  التعليمية   ال��امج 

املصنفشر�طة   بيانات  �افة   . كتابة 

. يجوز ملكتبات ال�لية تصو�ر ��خة وحيدة من أي مصنف 5

التالفة ال�ي أو  �غرض ا�حفاظ ع�� الن�خة األصلية املفقودة

لها. أخري  بديلة  ��خة  ع��  ا�حصول   يصعب 

ا6 ملراعــــــــاة  املكتبة  ع��  للم��ددين  إرشـــــــــادات  وضــــــع  ل��امهم . 

رقم   القانون   �� عل��ا  املنصوص   2002لسنة    82بالقواعد 

ندوات  عقد  مع  الفكر�ة  امللكية  حقوق  بحماية  ا�خاص 

امللكية الفكر�ة وأهمي��ا  ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق 

��ا.  االل��ام   وضـــــــــــرورة 
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افقة  7 الكتب  محتوى  ع��  مجلس القسم ا�ختص  . ضرورة مو

يتم  ذكرات  واملالدراسية   �جنة  جانب  من  مراجع��ا  �عد 

مجلس   أعضاء  من   القسم.�شكيلها 

املكتبة 8 خارج  الن�خ  أو  بالتصو�ر  السماح  يتم  ال   . 

يل��م أعضاء هيئة التدريس باالشارة ا�� �ل املصادر ال�ى تم    -

ع��   توزيعها  يتم  ال�ى  مؤلفا��م  اعداد   �� عل��ا  االعتماد 

  الطالب. 

برئاسة  . 9 �جنة  وعضو    �ش�ل  العليا  للدراسات  ال�لية  وكيل 

األقسام العلمية ملتا�عة تنفيذ   هيئة تدريس من �ل قسم من

 إجراءات حماية حقوق امللكية الفكر�ة ال�ي وضع��ا املؤسسة. 

�� حالة عدم االل��ام باإلجراءات والقواعد السابقة يكون    . 10

ال  �� هذا   
ً
مناسبا يراه  الذي  ا�جزاء  توقيع  ال�لية  شأن  لعميد 

توزيعها يكون  ال�ى  امل�افآت  من  ا�حرمان  اللوم,  ��    (التنبيھ, 

نطاق سلطة العميد, ا�خصم من املرتب بما ال يجاوز ثالثة أيام, 

نطاق   عن  تخرج  ال�ي  ا�حاالت   �� ا�جامعة  لرئيس  األمر  رفع 

 سلطاتھ). 
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 أمور تنظيمية:

لسنة  82قانون �حماية امللكية الفكر�ة والقانون رقم يوجد  •

 ��ختك منھ من املطا�ع األم��ية.بادر باقتناء  2002

 بادر بحماية أف�ارك ف�ى أغ�� ما يمتلكھ الفرد. •

حقوق التأليف وال��جمة محفوظة للمؤلف طيلة حياتھ  •

 سنة �عد ذلك. 50فة ا�� باالضا

ذا أردت أن ��جل كتابك أو مؤلفك بادر بالذهاب للهيئة إ •

 و�ي. العامة لدار الكتب والوثائق القومية قسم االيداع القان

 كورنيش النيل، رملة بوالق القاهرة. العنوان:  

إذا أردت أن تقوم بت�جيل براءة اخ��اع توجھ ا�� مكتب براءة  •

 .ي ل��اءات االخ��اعباملكتب العل� االخ��اع 

 شارع القصر العي�ي. 101العنوان:  

ال يمكن ترجمة أى مؤلف قبل ا�حصول ع�� ترخيص من  •

 مؤلفھ.

�علم أن ��جيلك للمحاضرة دون عز�زي طالب العلم، هل  •

 ترخيص �عرضك للمساءلة القانونية؟
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