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 لفكريةا لملكيةا قبحقو امإللتزا

 

 للملكية لعالميةا للمنظمة ليةولدا نينالقووا تإلتفاقياو ا اتدھللمعا طبقًا لفكريةا لملكيةا حماية تشمل 

 ملرسووا يةرلتجاا تلعالماو ا اعإلخترا اءاتبر (WTO) لعالميةا رةلتجاا منظمةو  (WIPO) لفكريةا

 .لمتكاملةا ئروالدا تتصميماو  فيةالجغرا اتشرلمؤو ا لمؤلفا قحقوو  لصناعيةا ذجلنماوا

  :لمؤلفا قحقو حماية .1

 :آلتيةا تلمصنفاا صخا بوجھو لفنيةوا بيةدألا مصنفاتهم على لتاليةا قبالحقو نلمؤلفوا يتمتع

 .لمكتوبةا تلمصنفاا من اھغيرو اتلنشروا تلمقاالوا تلكتيباوا لكتبا .1

 .آللىا لحاسبا مجابر .2

 .هغير منأو  آللىا لحاسبا من وءةمقر كانت اءسو تلبياناا عداقو .3

 .مسجلة كانتاذا  ىخرا شفوية تمصنفا يةوا عظالمووا لخطبوا اتلمحاضرا .4

 .لبصريةا لسمعيةا تلمصنفاا .5

 

 دىءلمباوا يمھلمفاوا لتشغيلا قطرو لعملا ساليبوأ اءاتإلجروا رألفكاا دمجر لحمايةا تشمل ال

 ال كذلك. مصنف فى جةرمدأو  موضحةأو  موصوفةأو  عنها امعبرً نكا لوو  تلبياناو ا تإلكتشافاوا

 :يلى ما تشمل

  محكاوأ نينالقوا صنصو مثل ليهاإ لمنقولةا للغةأو ا ألصليةا لغتها كانت يًاأ لرسميةا لوثائقا .1

 درةلصاا اراتلقروا ئحاللووا  اراتلقروا  ،ليةولدا  تإلتفاقياوا  لقضائيةا  مألحكاوا  لمحكمينا

 .لقضائىا صختصاإلذات ا يةدارالا نللجاا من

 ما تمجموعا تتمتع لكذ معو ،صحفية رخباا دمجر نتكو لتىا يةرلجاا لوقائعوا ادثلحوراخباأ .2

 جدير شخصى دمجهو ىبأأو  ضلعروا لترتيبا فى رباألبتكا جمعها تميزإذا  بالحماية متقد

 .بالحماية

 تشملو ،عنها زلللتناأو  دملتقال قابلة غير بديةأ بيةأد قبحقوـ  لمصنفا علىـ  ملعاا خلفھو لمؤلفا يتمتع

 :يلى ما قلحقوا هذھ

 .ةمر ولأل رللجمهو لمصنفا تاحةإ فى لحقا .1

 .مؤلفھ لىإ لمصنفا نسبة فى لحقا .2

 فى لتعديلا يعد الو لھ تحريفًاأو  تشويها لمؤلفا هيعتبر ًال تعدي لمصنفا تعديل منع فى لحقا .3

 بعملھ ءساأو أ لتغييرأو ا فلحذا طناوم لىإ رةإلشاا لمترجما غفلإذا أ الإ اءعتدإ لترجمةا لمجا

  .مكانتھو  لمؤلفا لسمعة

أو  اولللتد مصنفھ حطر بمنع ئيةاإلبتدا لمحكمةا من يطلبـ أن  جدية بسباأ أتطرـ إذا  هحدو للمؤلف

  ميلزو  لمالىا  لالستغالا قحقو في تصرفھ برغم عليھ ريةھجو تتعديال لخادإلأو  اوللتدا من بسحبھ

 فى يدفع الًدعا تعويضًا لمالىا لإلستغالا قحقو  ليھإ تلآ  من مقدمًا  ضيعوأن    لحالةا  هذھ فى  لمؤلفا

 .ثرللحكمأ كلزال  الوإ لمحكمةا دهتحد جلأ نغضو
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 لمصنفھ لستغالإ ىأل لمنعأو ا لترخيصا فى رىستئثاإ بحق هبعد من ملعاا خلفھو لمؤلفا يتمتع •

 داءألأو ا عىذاإلا لبثا دةعاأو إ عىذاإلا لبثأو ا لنسخا طريق عن بخاصةو  هلوجوا من جھو ىبأ

  ر،للجمهو  إلتاحةأو ا رةإلعاأو ا لتأجيرأو ا لتحويرأو ا لترجمةأو ا ،لعلنىا لتوصيلأو ا لعلنىا

 تشبكاأو إلنترنتا تشبكا لخال منأو  آللىا  لحاسبا  ةجهزأ  عبر  تاحتھإ  لكذ فى  بما

 لتأجيرا فى رىإلستئثاا لحقا بقينط الو. لوسائلا من اھغيرو تإلتصاالا تشبكاأو  تلمعلوماا

 تلمصنفاا تأجير على الو للتأجير ألساسىا لمحلا ىھ تكن لمإذا  آللىا لحاسبا مجابر على

 رىإلستئثاا لحقا بصاحب حقيل نحو على نسخها رنتشاإ لىإ دىيؤ ال نكا متى لبصريةا لسمعيةا

 فى فلتصرا لعماأ تتبع ىف بالحق  هبعد  من  خلفھو لمؤلفا يتمتع  كما يًادما ًراضر ليھرإلمشاا

 فى ةعشر وزتجا ال معينة مئوية نسبة على للحصوا يخولھ ىلذوا ،لمصنفھ الصليةا  لنسخةا

 منع فى لمؤلفا حق يستنفدو. لنسخةا هذھ فى فتصر عملية كل من تحققت لتىا دةلزياا من لمائةا

إذا  ىلمصرا نلقانوا مألحكا فقًاو لمحمىا مصنفھ يعزتوأو  بيعأو  امستخدأو إ ادستيرإ من لغيرا

 .بذلك للغير خصأو ر لةدو يةأ فى تسويقھو بإستغاللھ مقا

 لمصنفا لكذ ترجمة فى ىخرأ جنبيةا لغة لىإ مصنفھ ترجم من حقو لمؤلفا حق حماية تنتهى •

 ثثال ىمد فى هغير سطةابوأو  بنفسھ لحقا اذھ لمترجمأو ا لمؤلفا يباشر لمإذا  لعربيةا للغةا لىإ

 .لمترجمأو ا ألصلىا للمصنف نشرأول  يخرتا من اتسنو

 طيشتر. وىلمصرا  نلقانوا فى لمبينةا لماليةا حقوقھ بعضأو  كل  لغيرا  لىإ ينقلأن   للمؤلف •

  نيكو  ةحد على حق كل بالتفصيلو  حةاصر فيھ ديحدو أن  مكتوبًا نيكوأن  فلتصرا دإلنعقا

 .مكانھو  لإلستغالا ةمدو منھ  ضلغروا  اهمد  نبيا  مع  فللتصر  محَال

 لبإستغال ترخيصھ يعد الو مالية قحقو من حةاصر عنھ زليتنا لم ما لكل مالكًا لمؤلفا نيكوو •

 معو . نفسھ فلمصنا على بھ يتمتع خرآ مالى حقأى  لباستغال منھ ترخيصًا قلحقوا هذھ حدأ

 ىأب ملقياا عليھ يمتنع ىلمصرا نلقانوا فى عليها صلمنصوا بيةدألا لمؤلفا قبحقو لإلخالا معد

 .فلتصرا محل لحقا لستغالا تعطيل شأنھ من عمل

 قحقو من كثرأو أ حق نقل نظير الًدعا اهير ىلذا لعينىأو ا ىلنقدا لمقابلا يتقاضىأن  للمؤلف •

 ل،إلستغالا من لناتجا ادإليرا فى نسبية كةرمشا سساأ على لغيرا لىإ لمصنفھ لمالىا لإلستغالا

 .ألساسينا بين بالجمع أو فىاجز مبلغ سساأ على لتعاقدا لھ زيجو كما

 نقل فلتصرا اذھ عنو نكا يًاأ مصنفھ من ألصليةا لنسخةا فى لمؤلفا فتصر على يترتب ال •

 .لماليةا حقوقھ

 لنسخةا ضعرأو  نقلأو  نسخ من لمؤلفا يمكن نبأ ليھإ فلمتصرا املزإ زيجو ال لكذ معو •

 .لكذ غير على يتفق لم ما كلھ لكوذ ألصليةا

 بعد أتطر وفلظر كذلك صبحأو أ لمؤلفا قبحقو مجحف سابقًا ليھإ رلمشاا قإلتفاأن ا تبين إذا •

 لمقابلا قيمة في لنظرا دةعاإ بطلب ئيةاالبتدا لمحكمةا لىإ يلجأأن  خلفھأو  للمؤلف نيكو لتعاقدا

 .بھ ارإلضرا معدو معھ لمتعاقدا قحقو ةعاامر مع عليھ لمتفقا

 .لمستقبلىا ىلفكرا تاجھنإ عمجمو فى للمؤلف فتصر كل مطلقًا بطالنًا باطال يقع •
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 الو مصنفاتهم من اولللتد حلمتاأو ا رلمنشوا على للمؤلفين لماليةا قلحقوا على لحجزا زيجو •

 قد كانت تھأن إراد يثبت لم ما اھنشر قبل صاحبها يتوفى لتىا تلمصنفاا لحجزعلىزايجو

 .فاتھو قبل اھنشر لىإ نصرفتإ

 من أتبد سنة خمسين ةلمدو  جميعًا حياتهم ةمد كةلمشترا تلمصنفاا لمؤلفى لماليةا قلحقوا تحمى •

 .منهم حيًا بقى من خرآ ةفاو

 خمسين ةلمدو  حياتھ ةمد ىلمصرا نلقانوا فى عليها صلمنصوا للمؤلف لماليةا قلحقوا تحمى •

 .لمؤلفا ةفاو يخرتا من أتبد سنة

 :لنشرا جهة قحقو حماية .2

أو  لترجمةأو ا للنسخ شخصيًا صًاترخي منحھ لمختصةا زارةلوا من يطلبأن  شخص ىأل زيجو •

 اضلألغرو  لمؤلفدون إذن ا لكوذ ى،لمصرا نلقانوا مألحكا طبقًا محمى مصنف ىأل معًا بهما

  اذھ  رضيتعا الأ طبشرو ،خلفھأو  للمؤلف دلعا تعويض ادسد نظير لتاليةا ةلفقرا فى لمبينةا

 عةولمشرا بالمصالحربرم  غير ًراضر  يلحقأو    ،للمصنف دىلعاا  لإلستغالا  مع  لترخيصا

 قلنطاا فيھ ديحد مسبب اربقر لترخيصا ارصدإ نيكوو . لمؤلفا حق بألصحاأو للمؤلف

  دتحدو. مستوياتھو  عھانوأ بكافة لتعليما تبإحتياجا ءلوفاا اضألغرو  لھ لمكانىوا لزمانىا

 لمستحقا لرسما تفئاو  لترخيصا  منح  وطشرو  تحاال  ىلمصرا  نللقانو  لتنفيذيةا  لالئحةا

 .مصنف كل عن جنيھ لفأ وزيتجا ال بما

 نشر بعد للمؤلف ليس ى،لمصرا نلقانوا مألحكا طبقًا بيةدألا لمؤلفا قبحقو لإلخالا معد مع •

 :آلتيةا لألعماا من عمل ىبأ ملقياا من لغيرا يمنعأن  مصنفھ

 يتم كلدام ذ ما لتعليميةا ةلمنشأا خلدا ببطالأو  عائلى رطاإ خلدا تجتماعاإ فى لمصنفا أداء .1

 .مباشر غيرأو  مباشر مالى مقابل تحصيل ونبد

 لنسخا اذھ يخل الأ طبشرو لمحضا لشخصىا لناسخا لإلستعما لمصنفا من ةحيدو نسخة عمل .2

 ببأصحاأو  للمؤلف عةولمشرا بالمصالح رمبر غير ًراضر يلحقأو  للمصنف دىلعاا لباإلستغال

 لمؤلفا حق

 لإلحالاو ا لحفظا ضبغر لھ لشرعىا لحائزا فةبمعر آللىا لحاسبا برنامج من ةحيدو نسخة عمل .3

 سإلقتباأو ا ام،لإلستخد صالحيتها معدأو  تلفهاأو  ألصليةا لنسخةا فقد عند

 ودحد فى دامما لبرنامجا اذھ امإلستخد ورىلضرا رلقدا سإلقتباا اذھ وزجاوأن  لبرنامجا من .4

 دتحدو ،لحائزا سندزوال  دبمجر لمقتبسةأو ا ألصليةا لنسخةا فتالإ يجبو بھ لمرخصا ضلغرا

 .لبرنامجا من سالقتباا وطشرو تحاال ىلمصرا نللقانو لتنفيذيةا لالئحةا

 .مإلعالأوا لمناقشةأو ا لنقدا بقصد منھ تمقتبساأو  تمقتطفاأو  للمصنف تحليلية تسادرا عمل .5

 تقتضيھ ما ودحد فى يةأو إدار قضائية اءاتجرإ فى للإلستعما لكوذ محمية تمصنفا من لنسخا .6

 رةصو في مصنف من ةقصير اءجزأ نسخ.لمؤلفا سمو إ رلمصدا كرذ مع تاءاإلجرا هذھ

 فبهد يسرلتدا اضألغر لكو ذ ،بصريًا سمعيًاأو بصريًاأو  سمعيًا ًال تسجي مسجلةأو  مكتوبة

و أن  ،منھ ضلغرا وزيتجا الو أ لمعقولةا ودلحدا فى لنسخا نيكوأن  طبشر ح،لشرأو ا حإليضاا

 . ممكنًا لكذ نكا كلما لنسخا كل على فلمصنا انعنوو  لمؤلفا سمإ يذكر
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 يسرلتدا اضألغر يًاورضر لكذ نكاإذا  مصنف من جمستخرأو  قصير مصنفأو  لمقا نسخ .7

 :آلتيينا بالشرطين لكوذ تعليمية تمنشآ فى

 .متصلة غير منفصلة تقااو فىأو  ةحيدو ةلمر لنسخا نيكو أن •

 .نسخة كل على لمصنفا انعنوو  لمؤلفا سمأ لىإ ريشا أن •

 تلمكتباا سطةابوأو  تلمحفوظاأو ا للوثائقدار  سطةابو لمصنفا من  ةحيدو  نسخة  تصوير .8

 :آلتيتينا لحالتينا منأى  فى لكـ وذ ةمباشر غيراو  ةمباشر رةبصوـ  لربحا فتستهد ال لتىا

 من ضلغرا نكا متى مصنف من جمستخرأو  قصير مصنفأو  رةمنشو لمقالة لنسخا نيكو أن •

 يتمأن  على بحث محل لنسخةا لتحلأو  سةدرا فى مهااإلستخد طبيعى شخص طلب تلبية لنسخا

 .تةومتفا اتفتر علىأو  ةحدوا ةلمر لكذ

 يستحيلو املإلستخد صالحة غيرأو ألصليةا لنسخةا على لمحافظةا فبهد لنسخا نيكو أن •

 معقولة وطبشر لها بديل على للحصوا

أو  تفقد نسخة بعمل ملقياا ءثناأو أ لھ لرقمىا لبثا ءثناأوأ تبعًا يتم ىلذا  للمصنف لمؤقتا لنسخا .9

 ،قميًار نمخز مصنف لستقباإ لمستخدمةا داةلأل دىلعاا لتشغيلا رطاإ فى صبحتأو أ تلفت

 .لكذ فى لحقا لھ ممن فيستهدو

أن  خلفھأو  للمؤلف فليس ىلمصرا نلقانوا مألحكا طبقًا بيةدألا لمؤلفا قبحقو لإلخالا معد مع •

 :يلى مما ضهااغرأ ارھتبر لتىا ودلحدا فى عةذاإلا تيئاأو ھ تياورلدأو ا لصحفا يمنع

 لمتعلقةا رةلمنشوا مقاالتھو ،عةومشر رةبصو رللجمهو تيحتأ لتىا مصنفاتھ من تمقتطفا نشر .1

 ،لنشرا عند لكذ حظر قد لمؤلفا يكن لم ما ،معين قتو فى ملعاا أىلرا تشغل لتىا تبالموضوعا

 .لمصنفا انعنوو  لمؤلفا سمإ لىو إ عنھ لتنق ىلذا رلمصدا لىإ رةإلشاا طبشرو 

 للمجالس لعلنيةا تلجلساا فى تلقى لتىا يثدألحاو ا واتلندو ا اتلمحاضرو ا لخطبا نشر .2

و  لسياسيةوا لنيابيةوا لتشريعيةا تلهيئاوا لفنيةو ا بيةدألو ا لعلميةا لعلنيةا تإلجتماعاو ا يةدارإلا

 يظل لكو مع ذ ،لعلنيةا تلجلساا فى لقضائيةا تفعاالمرا لكذ يشملو  لدينيةو ا إلجتماعيةا

 .ليھإ تنسب تمجموعا فى تلمصنفاا هذھ جمع فى لحقا خلفھأو  هحدو للمؤلف

 قسيا فى لكوذ رللجمهو حمتا ىبصر سمعىأو ىبصرأو  سمعى مصنف من تمقتطفا نشر .3

 .يةرلجاا اثلألحد يةرالخباا لتغطيةا

أو  نھدون إذ منها نسخًاأو  صلهاأ زعيوأو  ضيعرأو  ينشرأن  آلخر رةصو بعمل مقا لمن يحق ال .4

 ادثحو بمناسبة رةلصوا نشر زيجو لكذ معو  ،خالفھ على يتفق لم ما جميعًا رةلصوا فى منإذن 

 ةبشهر نيتمتعوأو  عامةأو  سميةر صفةذوى  صبأشخا تتعلق رةلصوا كانتأو إذا  علنًا قعتو

 الأ طبشرو م،لعاا للصالح خدمة لمختصةا لعامةا تلسلطاا لنشرا ابهذ سمحتأو  عالمية أو محلية

أو  بسمعتھأو لشخصا فبشر سمسا لحالةا هذھ فى لهااوتدأو  رةلصوا ضعر على يترتب

 سائلو من اھغيرو لصحفا فى اھبنشر ذنيأأن  رةلصوا تمثلھ ىلذا للشخص زيجو. و رهعتباا

 رلصوا على مكاألحا هذھ ىتسرو.لكذغير يتفقعلى لم ما رلمصوا بذلك يسمح لولمو لنشرحتىا

 .ىخرأ سيلةو يةأو أ حفرأو سمر من بها عملت لتىا لطريقةا كانت يًاأ
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 : اعإلخترا اءاتبر حماية .3

. صناعيًا تطبيقھ مكنو أ ،يةربتكاإ ةخطو يتضمن نكاو  ا،جديدً نكاإذا  اعخترإ اءةبر يستحق اعإلخترا

 بيعھ أو يعھزتوأو  بھ عإلنتفاا أو صنعھ يمكن ال اعإلخترأن ا اءةلبرا بموجب بالحماية ادفالمر ا،لذ

 لها لتىا لمحاكما مماأ دةعا اءةلبرا فى قلحقوا ذنفاإ ىيجر. و اءةلبرا مالك فقةامودون  يةرتجا اضألغر

 ءبنا يضًاأ اءةلبرا نبطال تعلنأن  للمحاكم يمكنو . ألنظمةا معظم فى اءاتلبرا على ىلتعدا قفو صالحية

 ينص اعإلخترا اءاتبر نقانو نفإ رة،بالتجا لمتصلةا لفكريةا لكيةلما قلحقو فقًاو و. لغيرا كسبھ طعن على

 ةمد لمنفعةا دةشها تمنح ن،لقانوا اذھ بموجب و. لطلبا تقديم يخرتا من سنة ٠٢ اارھمقد ةمد منح على

 ضافيتينإ متتالتين لمدتين للتجديد قابلةو لطلبا تقديم يخرتا من يةابد اتسنو عشر اارھمقد ليةأو حماية

 على لحائزا رإلبتكاا لستغالإ اعإلخترا اءةبر لمالك يحق. امالإلستخد فقًو اتسنو خمس منها كًال ارمقد

 قلحقو فقًاو و. مرخصة دعقو امبرو إ ،ملكيتها نقلو  اع،إلخترا اءةبر تخصيصو  اع،إلخترا اءةبر

 بباألس اعإلخترا اءاتلبر رىلتجاا لإلستغالا حظر تللحكوما يحق رةبالتجا لمتصلةا لفكريةا لملكيةا

 .ألخالقيةا دئلمباأو ا ملعاا مبالنظا تتعلق

 : يةرلتجاا تلعالماا حماية .4

 حق كناھ نيكو ال ،تسجيلها دفمبجر. لمسجلةا لخدمةا تعالماو  يةرلتجاا تللعالما لحمايةا نلقانوا يوفر

 يخالف منو. لمعتمدينا لمستخدمينأو ا لمالكةا لجهةا ىسو ىخرأ مؤسسةأو  شخص ىأل مهااستخدإ فى

 لخال فى. للتجديد قابلة ات،سنو عشر يةرلتجاا تلعالماا حماية ةمد. و كإلنتهاا ءاتجاإ هضد ذتتخ لكذ

 لترخيصأو ا ،تخصيصهاأو ،مهااستخدإ يعزتو لخدمةا عالمةأو  يةرلتجاا لعالمةا لمالك يحق ةلمدا هذھ

 .بذلك

 :لصناعيةا ذجلنماو ا ملرسوا حماية .5

 نقلو  ملكيتها عن زللتناا يمكن خاصة ملكية بصفتها يةلصناعا ذجلنماو ا مللرسو لحمايةا نلقانوايوفر

 ،لحمايةو ا للتسجيل صالحة لصناعيةا ذجلنماو ا ملرسوا نتكو حتى. و نلقانوا تطبيق طريق عن ملكيتها

و  ملرسوا تتمتعو . منها امًاھ ًءاجز تشكل ىخرأ دةما مظهر على تعتمد الو  ةجديد نتكوأن  فيتعين

 منهما ةحدالوا ةمد لفترتين للتمديد قابلة اتسنو خمس مدتها ليةأو ةلفتر بالحماية لةلمسجا لصناعيةا ذجلنماا

 .عامًا عشر خمسة مدتها جمالىإ حماية يوفر ما وو ھ ات،سنو خمس

 : لمتكاملةا ئروالدا تتصميما حماية .6

 اعختروإ اع،إلبدا علىء ً بنا لمتكاملةا ئروالدا تلتصميما لحمايةا لمتكاملةا ئروالدا تتصميما نقانو يوفر

أو  رىلتجاا لإلستغالا يخرتا من اتسنو عشر اارھمقد لحمايةا ةمد. بحرية تم قد اعإلبدو أن ا ع،لمبدا

إذا  اءاتجرإ ذبإتخا لمالكا مقيان لقانوا يتيح كما. يًارتجا تستغل لمإذا  ءإلنشاا يخرتا من سنة عشر خمسة

أو  جزئيًا ماإ لحقا ملكية نقل يمكن كما. نتهكتأ قد نلقانوا اذھ بموجب بها فلمعترا قلحقوا هذھ كانت

 نضما لتوفير لكذ نلقانوا ذنفاإ لخال منأو  ،بذلك لوصيةأو ا ،لترخيصأو ا زللتناا لخال من كليًا

 .لتقنيةا نمون لضماو  تنياوإلليكترا صناعة فى للمستثمرين
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 : فيةالجغرا اتلمؤشرا حماية .7

. لسلعا فيھ نتجتأ ىلذا نلمكاا سمإ تحمل لتىا للسلع لتسجيلا عند لحمايةا فيةالجغرا اتلمؤشرا نقانو يوفر

 يخولها لتىا بالحماية ألخالقيةا دئلمباأو ا ملعاا ملنظاا مع رضتتعا لتىا فيةالجغرا اتلمؤشرا تتمتع الو 

 .نلقانوا اذھ
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