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أنواع الملكية الفكرية
الصناعية:
-1البراءات:
 ماهي البراءة؟مستتتتتند يمتتتتنخ نايتتتتر اختتتتتراع ( طريقتتتتة جديتتتتدة النجتتتتاز عمتتتت متتتتا  ,حتتتت تقنتتتتي
لمشكلة ما ).وهي اتفاق بين المجتمع وصاحب البراءة.
 نوع الحماية التي توفرها؟البتتتتراءة تحمتتتتي االختتتتتراع وتمتتتتنخ صتتتتاحبت حقتتتتا أستتتتتئ اريا لمتتتتدة محتتتتدد .
االختتتتراع ال يمكتتتن صتتتنعت او االنتفتتتاع بتتتت او توزيعتتتت او بيعتتتت ال تتترا
تجارية دون موافقة مالك البراءة.
يكتتتتتون للمالتتتتتك حتتتتتق تقريتتتتتر متتتتتن يجتتتتتوز لتتتتتت او ال يجتتتتتوز لتتتتتت االنتفتتتتتاع
باالختراع المشمو بالبراءة خال مدة الحماية.
من يمنخ البراءة؟ المكتب الوطني للبراءات
 المكتب االقليمي
 المكتب االوروبي
 المنامة االقليمية االفريقية للملكية الفكرية
 -ما هو الغر

منها؟

 توفير شك من اشكا الحماية للتقدم التكنولوجي المستمر. أنواع االختراعات المحمية بالبراءة ؟ التركيبة الكيمائية  ,االالت. -االست ناءات الغير محمية بالبراءة؟

 الجينات البشرية-

االشياء المكتشفة في الطبيعة م ا الكواكب

 المخالفة للقواعد العامة واألخالق شروط منخ البراءة؟ ان يكون االختراع جديدا-

يتضمن ابتكارا

 قاب للتطبيق الصناعي -مد الحماية عشر سنوات

 ه يمكن استعما حقوق صاحب البراءة دون تصريخ؟-

نعتتتم يجتتتوز باستتتتخدام ناتتتام التتتتراخي

االجباريتتتة التتتذي يهتتتدف للحمايتتتة

متتتن االستتتتعما التعستتتفي للحقتتتوق االستتتتئ ارية .فتتتي حتتتا عتتتدم استتتتغال
االختتتتراع المحمتتتي لفتتتترة اربعتتتة ستتتنوات متتتن تتتتاري ايتتتداع الطلتتتب او 3
سنوات من منخ البراءة.
 إجراءات التعدي على البراءة؟ توجيت رسالة لبقة الى المتعدي للفت النار. مفاوضات عن طريق وسيط. اقامة دعوي قضائية . ه يمكن الحصو على براءة عالميت؟ ال ,حيث أن ناام البراءات اليزا نااما إقليميا. لكتتتن عولمتتتة االقتصتتتاد تستتتير نحتتتو ناتتتام اك تتتر عالميتتتة حيتتتث ان معاهتتتدةالتعاون بشان البراءات تن

علي طلب ايداع دولي.

 -محاولة اوروبيت بخصو

براء واحدة.

 -ه يوجد طريقت للترخي

لحماية االختراع ير البراءة؟

-

نعم االسرار التجارية

 يضمن االحتفاا بسرية التقنية المستعملةمشتتتتكلة هتتتتذا النتتتتوع فتتتتي انتتتتت اذا متتتتا طتتتتر بالستتتتوق فيستتتته تفكيكتتتتت وفحصتتتتت
وتحليلت واكتشاف السر.
اما في حالة البراءة فيتم المنخ مقاب الكشف عن االختراع للجمهور.
-2العالمات التجارية:
اشاااارات ممياااعم تلاااتعم لنتميياااع بااايم اللااان ا ال ااا مات ( الكنماااة – شاااعار-
رقم -حرف  -ص ت – ل م -رائحة )
اله ف منها حماية الم المنتج ليس اال تراع ا الفكرم التي يق م عنيها
-3الرل م النماذج الصناعية:
ج انب الع رفة الجما مم اللنعة
 -4البيانات الجغرافية:
اشااااارم ت لاااا عنااااي اللاااان تلااااتعم فااااي تشااااجي التجااااارم ت لاااا المنشاااا
الجغرافاااي لنبلاااائ ذ ات صااافات ن عياااة يفاااتم عنهاااا الملاااتهن م اااا ننااااس
ك ت يف ار.

الفنية:

حق المؤلف (الفرد)- :
- :ما هو حق المؤلف؟
 مصتتتطلخ قتتتانوني يحمتتتي المصتتتنفات (التعبيتتتر عتتتن الفكتتترة) ولتتتيس الفكتتترةذاتها

-

يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم االدبية والفنية.

 حقوق المؤلف ماليت :العوائد المالية التي ترد للمؤلف علي مصنفة ما:
 -1االستنساخ  -2االداء العلني-3تسجيالت علي اقرا

مدمجة  ,اشرطة سمعية او فيديو

-4ترجمة الي لغات اخري
-5النشر
 معنويت:
 – 1نسبت المؤلفات لت:
 ذكر اسمت علي ك النس بأي شك كانت
 ذكر اسم مستعار
 _ 2احترام المصنف:
 حق وحدة العم
 تسلس االفكار
 الحماية من الحذف
 الحق في سحب المصنف من التداو وفق شروط

 مقارنت بين أنواع الحقوق؟ -الحقوق المادية يمكن التناز عنها.

-

الحقوق المعنوية ال يمكن التناز عنها.

 االست ناءات  ،القيود؟ -استخدامها إل را

تعليمية بحتة

 نسخة لالستعما الشخصي ير التجاري -اذ اعة خطب او محاضرات او احاديث تشغ الرأي العام

-

البحث العلمي

 التعدي على حق المؤلف؟ االعتداء علي حق المؤلف دون اخد الموافقة -يمكنت اللجوء للقضاء

-

شروط الحماية:
 شكليت
المصنف في شك من اشكا التعبير عن الفكرة
اال يكون منسوخا او مقلدا
 موضوعيت
االبتكار الطابع المميز لصنف عن اخر ينتمي لنوعت.

مجموعة- :
 حق المجاورة :-

الحقتتتوق المتعلقتتتة بحتتتق المؤلتتتف التتتتي تحمتتتي المصتتتالخ القانونيتتتة لفئتتتات
معاونة للمؤلف:
 حق فناني االداء
 حق هيئات االذاعة
 حق منتجي التسجيالت الصوتية
متتتتع االحتفتتتتاا بحتتتتق المؤلتتتتف الستتتتتئ اري ألقصتتتتى حتتتتد ممكتتتتن التتتتذي
يحقق اهدافت ومصالحت.

فتتتي حالتتتة التعتتتدي علتتتي هتتتدة الحقتتتوق يلجتتتأ التتتي االجتتتراءات المدنيتتتة
والجنائية المنصو

عليها في القانون.

المنكيااااة- :هتتتتي الحريتتتتة فتتتتي استتتتتعما الملكيتتتتة الخاصتتتتة ومنتتتتع االختتتترين متتتتن
استعمالها في نطاق ما يسمخ بت القانون.
المنكياااااة الفكرياااااة- :هتتتتتي كتتتتت متتتتتا ينتجتتتتتت الفكتتتتتر اإلنستتتتتاني متتتتتن اختراعتتتتتات و
إبداعات فنيت في نطاق ما يسمخ بت القانون.
حق ا ا المنكيااة فااي مصاار- :هتتي ضتترورة وطنيتتت ملحتتة حيتتث تقتتاس درجتتت تقتتدم
أي شعب بمدى ما وص اليت تقدم في وجهين .
-

قافي :ومصر نيت بت

 مادي :مفتقر اليتب أصبخ تحديد قوة الدولة يعتمد على مقدار ما تملكت من الحقوق الفكرية.
 ستتتعت مصتتتر التتتى االنضتتتمام التتتى العديتتتد متتتن االتفاقتتتات الدوليتتتة -18831994
ال اف الى حماية المنكية الفكرية
 -1تامين العدالة – ضمان الحماية للباح ين.
 -2ابتكار الجديد في مجا التكنولوجيا .
 -3تحفيز التنمية االقتصادية والتكنولوجية للوطن والباح ين.
 -4ضرورة وطنيت ملحت
كيف يلتفي االنلام العا ي مم حق ا المنكية الفكرية
ال قة في شراء المنتجات والخدمات المحمية بحقوق الملكية الفكرية
مع قات االبتكار في المنطقة العربية

 -1قلت الباح ين
 -2ضتتتعف البنيتتتة التحتيتتتة بتتتدلي ان قائمتتتت أفضتتت  555جامعتتتت عالميتتتا علتتتى
مستتتتتتوى العتتتتتالم تخلتتتتتو متتتتتن جامعتتتتتت عربيتتتتتت كمتتتتتا ان األبحتتتتتاث العربيتتتتتة
المنشورة ال تتعدى %1من االبحاث العالمية.
 -3عدم توفر التموي االزم لقلة عدد األبحاث .
 -4يا ب السياسات المنتامة.
 -5ضعف قوانين الملكية الفكرية.
نطاا الحماية
 -1البلد الذي نشر فيت المصنف الفكري ألو مرة.
 -2البلد الذي ينتمي اليت الكاتب أو المؤلف.
 -3جميع الدو األعضاء في المنامة العالمية لحقوق الملكية الفكرية
م ه الحماية
تختلف باختالف نوع الملكية الفكرية:
الصناعية- :
 براءة االختراع  25عاما. النماذج الصناعية  15أعوام.الفنية- :
حق المؤلف طو الحياة ولمدة  55عاما بعد وفاتت.
االلاااتيالء يااار المشااار ع (اللااارقة العنمياااة – جااارائم االعتااا اء عناااى المنكياااة
الفكرية)
اعتتتتتداء علتتتتى المصتتتتنفات الستتتتابق ذكرهتتتتا حيتتتتث يعتتتتد هتتتتذا خرقتتتتا لألخالقيتتتتات
وخيانة لألمانات.

العق بات المقررم لجرائم المنكية الفكرية
 -1الحبس بحد أدني شهر .
 -2الغرامة بحد ادني ( 15-5آالف أو من  55 – 15ألف).
 -3الطرد من المؤسسة او القطاع الخدمي.
 -4فقدان المصداقية والنزاهة.
 -5الغاء الشهادة الجامعية والجوائز.
 -6المصادرة الوجوبية للنس المخالفة مح الجريمة او المتحص منها .
 -7لق المنشاة او المؤسسة المستغلة مؤقتا لمدة ال تزيد عن  6أشهر.
 -8لق المنشاة او المؤسسة وجوبيا في حالت العودة الى الجريمة.
 -9نشر ملخ

الحكم في جريدة يومية او اكتر على نفقة المحكوم علية.

ص ر الجرائم
 -1بيع او تأجير.
 -2تقليد نسبة مصنف لت دون حق العتدائت على الحق المالي.
 -3النشر في ك الصور.
( -4تصنيع او تجميع او استيراد) جهاز يعط الحمايت
متى يباح االعت اء عنى حق المؤلف (م الفة لحق المؤلف)
 -1المصتتتتنف متتتتؤدى داختتتت إطتتتتار عتتتتائلي او طالبتتتتي داختتتت منشتتتتاة تعليميتتتتت
مادام ذلك دون مقاب مالي مباشر او ير مباشر
 -2عمتتتت نستتتتخة وحيتتتتدة لمعرفتتتتت المؤلتتتتف لغتتتتر

الحفتتتتا او االحتتتتال (دار

الو ائق والمحفواات) في حالة فقط النسخة االصلية
 -3في حالة عم تحلي للمنصف بقصد النقد او المناقشة
 -4لالستعما في اجراءات قضائية او ادارية

 -5تتتتر

التتتتتدريس بهتتتتدف االيضتتتتا او الشتتتتر يمكتتتتن ان تنستتتت اجتتتتزاء

قصتتتتيرة متتتتن المصتتتتنف او المصتتتتور المكتتتتتوب متتتتع ذكتتتتر استتتتم المؤلتتتتف،
المصنف كلما كان ذلك ممكنا (وفق ضوابط وشروط)
 -6بغر

البحث العلمي (الهندسة العكسية)

ترا يص اجبارية
 -1طوارئ قومية.
 -2اوضاع ملحة.
 -3ا را

عامة.

 -4ارتباط البراءة بأخرى.
لباب انتشار جرائم المنكية الفكرية
 -1ارتفاع اسعار الكتب وبرامج الكمبيوتر.
 -2ضعف الرقابة والملكية الفكرية.
 -3عدم اعداد المفتشين.
 -4عدم وجود حماية أمنية للنس االصلية.
عالقة المنكية الفكرية بالبحث العنمي ال رالات العنيا
تكف (الملكية الفكرية للمؤسسات البح ية والجامعية)
 -1تطوير االداء تحفيز ودعم الباح ين.
 -2تسويق حقوق الملكية.
 -3االنتقا التكنولوجي من المؤسسات العلمية الى القطاع الصناعي.
 -4دليتتتتت آليتتتتتات الحمايتتتتتة الالزمتتتتتة فتتتتتي شتتتتتك (اجتتتتتراءات – تعليمتتتتتات –
النماذج) لتفعي مناوميت للحقوق والوجبات.

ت صيات لتشجي المنكية الفكرية
 -1تعلتتتتتتيم الملكيتتتتتتة الفكريتتتتتتة فتتتتتتي المرحلتتتتتتة الجامعيتتتتتتة واشتتتتتتكالها بمجتتتتتتا
(خريجي ك التخصصات الجامعية

التخص

 -2المحتتتتتوى التعليمتتتتي لتتتتبع
بعتتتت

المنتتتتاهج تكتتتتون أك تتتتر اتستتتتاعا وتركيتتتتز فتتتتي

الكليتتتتات المرتبطتتتتة بحقتتتتوق الملكيتتتتة الفكريتتتتة (ستتتتياحة – آداب –

حقوق)
 -3اعداد اساتذة متخصصة في مجا الملكية الفكرية
 -4الستتتتتتتما بتستتتتتتتجي مواضتتتتتتتيع رستتتتتتتائ التتتتتتتدكتورة والماجيستتتتتتتتير عتتتتتتتن
موضوعات الملكية الفكرية
 .aايجتتتتاد دبلومتتتتتات دراستتتتتات عليتتتتتا تخصصتتتتتية فتتتتتي مجتتتتتا الملكيتتتتتة
الفكرية
راس الما الفكري:
 تحويتت الملكيتتتة الفكريتتتة التتى نجتتتا تجتتتارى ( اتفاقتتات تجاريتتتة لتستتتويق
المنتج)
 يتعتتتين علتتتي اصتتتحاب الحقتتتوق ان يستتتتغلوا حقتتتوقهم ماليتتتا متتتن ختتتال
عقود الترخي
 التتترخي

او عقود التناز عن الحقوق.

هتتو متتنخ االذن القتتانوني امتتا االتتتاوة فهتتي مبلتت المتتا التتذي

يتقاضا بموجب عقد الترخي
 االتتتتتاوة قتتتتد تكتتتتون مبلتتتت مقطوعتتتتا ( يستتتتاوي كتتتتذا) او ناتتتتام العوائتتتتد
(الربط باإلنتاج)
 مراكتتتتتز دعتتتتتم االبتتتتتداع (نقتتتتت التكنولوجيتتتتتا متتتتتن مكتتتتتتب الباحتتتتتث التتتتتي
المختبرات) للتطبيق الصناعي عن طريق خطة تجارية.
(م ا ):

 البراءة العالمة التجاريةاالتفاقيات التجارية
 -1قوى عاملة
 -2اليات التدريب
 -3معايير جودة
 -4لوائخ للجمهور
كيف تتم التفرقة بيم هذه المترا فات؟
من( :تكلفة  +ربخ)
قيمة :ال من بعد العر

في السوق وإيجاد المشترى لت لخلق التنافس التجاري

كلفة :حقيقة التكلفة
كيف تتح

المنكية الفكرية الى نجاح تجارى؟

 -1االستفادة من الفترة الزمنية األولى لمدة الحماية.
 -2التستتتتويق المك تتتتف للعالمتتتتة التجاريتتتتة (عالمتتتتة تجاريتتتتت تستتتتتمر عنتتتتد بتتتتدء
العر

في السوق)

م ا  :عالمت تجارية م Sirona :

