
ىل حقوق إمللكية إلفك ريةمقدمة إ 

إميان صاحل إبراهيم
فاحص براءات صيديل مبكتب براءات االخرتاع املصري

مدرب ابألكادميية الوطنية للملكية الفكرية مبصر



األهداف
:بنهاية هذه اجللسة ستكون قادرًا على أن

الفكريةامللكيةملفهومتعريًفاتقدم•
الفكريةامللكيةحقوقمحايةمنالغايةتوضح•
الفكريةامللكيةحقوقطوائفأبرزتعدد•
املختلفةالفكريةامللكيةحقوقطوائفمبوجبمحايتهميكنمابنيمتيز•
الفكريةامللكيةحقوقطوائفمنكلظليفاملمنوحةالرئيسيةاحلقوقحتدد•
ملموسةغريكأصولالفكريةامللكيةحقوققيمةعلىعمليةأمثلةتعطي•
التنميةوالفكريةامللكيةبنيالعالقةتناقش•



ما يه إمللكية إلفكرية؟

بدإعات إلعقل إلبرشي إ 



إمللكية إلفكرية يف لك ما هو حولنا



ىل إلتعرف عىل مفاهمي و مبادىء إمللكي ة إلفكرية؟ملاذإ حتتاج إ 

/http://eng.psu.edu.egموقع كلية الهندسة جامعة بورسعيد : المصدر* 

http://eng.psu.edu.eg/


محايته فقد يكون لديك ما ميكن! ابلطبع
يًضا أن أو عليك حبقوق امللكية الفكرية 

.غريللامللكية الفكرية حترتم حقوق 

هل من الضروري أن أكون 
كرية؟ملًما حبقوق امللكية الف



حامية حقوق إمللكية إلفكرية

حقوق ممنوحة 

نطاق محدد

منطقة جغرافية محددة

مدة زمنية محددة



ملاذإ متنح حقوق إمللكية إلفكرية و تمت حاميهتا؟

ماكفأ ة إملبدعني و إملبتكرين أ دبًيا و ماديً •

تشجيع إس مترإر معليات إلبحث و إلتطوير•

تعزيز إلنشاط إل بدإعي و الابتاكري•

إلوفاء ابحتياجات إجملمتع يف خمتلف إجملالت 



إلتوإزن 

الخاصة الحقوق 
(حق الملكية الفكريةصاحب )

(المجتمع)العامة الحقوق 



أ ساس حامية حقوق إمللكية إلفكرية 

إلقانون إلوطين يف لك دوةل •

2002لس نة 82قانون حامية حقوق إمللكية إلفكرية رمق : مرص

و إملعاهدإت إدلولية إلتفاقيات •

:  إملبادىءأ مه 

إملعامةل إلوطنية -إل قلميية                                                 -



طوإئف حقوق إمللكية إلفكرية 

الملكية 
ةالصناعي

براءات 
االختراع 

و نماذج المنفعة 
و تصميمات 

الدوائر المتكاملة
المعلومات 

غير المفصح 
عنها

العالمات 
التجارية

التصميمات 
الصناعية

المؤشرات 
الجغرافية

األصناف 
النباتية 
الجديدة

الملكية األدبية 
و الفنية

حق المؤلف

الحقوق المجاورة



حق إملؤلف



حق إملؤلف

المادة القابلة للحماية

األعمال )المصنفات •
ية األدبية و الفن( المبتكرة
و العلمية

التعبير عن فكرة و ليس•
الفكرة في حد ذاتها

شروط الحماية

سبغ طابع إبداعي ي: االبتكار•
األصالة

التثبيت في شكل مادي •
محسوس

ة ال تشترط إجراءات شكلي•
(يةالحماية تلقائ)للتسجيل 

الحقوق الممنوحة و مدة 
الحماية

دة حقوق مالية استئثارية، م•
حياة المؤلف و لمدة خمسين

سنة من تاريخ وفاته، أو 
خمسون سنة من تاريخ 

النشر أو اإلتاحة ألول مرة،
و هناك عدة حاالت خاصة

حقوق أدبية أبدية•



إحلقوق إجملاورة 



إحلقوق إجملاورة 

الفئات المعنية بالحماية

فنانو األداء•

تيةمنتجو التسجيالت الصو•

هيئات اإلذاعة•

الحقوق الممنوحة

لفئات استئثارية لحقوق مالية •
الثالث

أبدية لفنانيحقوق أدبية •
األداء فقط

مدة الحماية 

خمسون سنة : فنانو األداء•
لمن تاريخ األداء أو التسجي

:  تيةمنتجو التسجيالت الصو•
خمسون سنة من تاريخ 

التسجيل أو النشر

عشرون : هيئات اإلذاعة•
سنة من تاريخ أول بث 

للبرنامج



إلعالمات إلتجارية 



إلعالمات إلتجارية 

المادة القابلة للحماية

كل ما يميز منتًجا سلعة •
أو خدمة عن غيره

مما يدرك بالبصر•

شروط الحماية

التميز•

(نسبيًا)الجدة •

المشروعية•

عدم التضليل•

الممنوحة و مدة الحقوق 
الحماية 

حقوق مالية استئثارية•

يدعشر سنوات قابلة للتجد•



إلتصماميت إلصناعية



إلتصماميت إلصناعية

المادة القابلة للحماية

كل ترتيب للخطوط و كل•
ر شكل مجسم بألوان أو بغي

ألوان

شروط الحماية

التميز•

الجدة•

ناعيالقابلية للتطبيق الص•

الممنوحة و مدة الحقوق 
الحماية 

حقوق مالية استئثارية•

عشر سنوات من تاريخ •
بلة تقديم طلب التسجيل قا

للتجديدة مرة واحدة فقط 
لمدة خمس سنوات



إملؤرشإت إجلغرإفية 

القطن المصري•

تمور سيوة•

زيت زيتون توسكاني•

جبن ركفورت•

أرز بسمتي•



إملؤرشإت إجلغرإفية 

المادة القابلة للحماية

ما يحدد منشأ السلعة في •
النوعيةمنطقة متى كانت 

أو السمعة أو السمات 
األخرى لهذه السلعة 

والمؤثرة في ترويجها 
راجعة بصورة أساسية إلى

منشأها الجغرافي

شروط الحماية

اكتساب الحماية في بلد •
المنشأ

طبيعة الحماية

منع االستخدام بطريقة •
تضلل الجمهور



إل صناف إلنباتية إجلديدة



إل صناف إلنباتية إجلديدة

المادة القابلة للحماية

تبة أدنى مر)الصنف النباتي •
(باتيةفي تصنيف المملكة الن

شروط الحماية

الجدة•

التميز•

التجانس•

الثبات•

تسمية خاصة به•

الممنوحة و مدة الحقوق 
الحماية

حقوق مالية استئثارية•

خمس و عشرون سنة •
لألشجار و األعناب

عشرون سنة لغيرها من •
الحاصالت الزراعية



إل رسإر إلتجارية/ إملعلومات غري إملفصح عهنا 



إلتجاريةإل رسإر / إملعلومات غري إملفصح عهنا 

المادة القابلة للحماية

كافة أنواع المعلومات•

شروط الحماية

السرية •

ة من التجارية المستمدالقيمة •
السرية

القانوني اتخاذ الحائز •
إجراءات معقولة للحفاظ 

على سريتها

طبيعة الحماية و مدتها

ةال تمنح حقوق استئثاري•

ها منع الغير من التعدي علي•
ة بأي من األفعال المتعارض
مع الممارسات التجارية 

الشريفة 

طالما ظلت المعلومات غير •
مفصح عنها



إلتصماميت إلتخطيطية لدلوإئر إملتاكمةل



إلتصماميت إلتخطيطية لدلوإئر إملتاكمةل

المادة القابلة للحماية

اد معد كل ترتيب ثالثي األبع•
لمنتج يتضمن مكونات 

أحدها على األقل عنصر 
ن نشط، مثبتة على قطعة م
مادة عازلة و تشكل مع 
وصالت كيانًا متكاماًل 
ية لتحقيق وظيفة إلكترون

محددة

شروط الحماية

نتاج جهد فكري، )الجدة •
ليس من المعارف الشائعة 

(في المجال

الممنوحة و مدة الحقوق 
الحماية

ر حقوق استئثارية لمدة عش•
سنوات من تاريخ تقديم 

طلب التسجيل



برإءإت الاخرتإع



برإءإت الاخرتإع

المادة القابلة للحماية

المنتجات الصناعية•

الطرق الصناعية•

شروط الحماية

الجدة •

الخطوة اإلبداعية •

ناعيالقابلية للتطبيق الص•

الممنوحة و مدة الحقوق 
الحماية

مدة حقوق مالية استئثارية ل•
ديم عشرين سنة من تاريخ تق

طلب التسجيل



مناذج إملنفعة 



مناذج إملنفعة 

المادة القابلة للحماية

ناء أو تقنية في باإلضافات ال•
تكوين وسائل أو ادوات أو 
عدد أو أجزائها أو منتجات 
أو مستحضرات أو طرق 
كإنتاج كل ما تقدم وغير ذل

شروط الحماية

الجدة•

د في أح)االستعمال الجاري •
(المجاالت الصناعية

الممنوحة و مدة الحقوق 
الحماية

مدة حقوق مالية استئثارية ل•
قديم سبع سنوات من تاريخ ت

طلب التسجيل



از إلمكبيوتر؟يف هجهل ميكنك حتديد حقوق إمللكية إلفكرية إملتضمنة 

إلتجاريةإلعالمات •

إلتصماميت إلصناعية •

حق إملؤلف•

برإءإت الاخرتإع•

مناذج إملنفعة•

إملعلومات غري إملفصح عهنا•

إلتصماميت إلتخطيطية لدلوإئر إملتاكمةل•



قمية حقوق إمللكية إلفكرية 

أ صول غري ملموسة

ة قمي( و تفوق)عن لها قمية مس تقةل 
إل صول إمللموسة

ف فهياميكن إس تغاللها مبارشة أ و إلترص 



حروب برإءإت إخرتإع إلهوإتف إذلكية



2018إلعالمات إملشهورة إل عىل قمية يف 

/https://www.visualcapitalist.com/map-most-valuable-brand-country-2018: المصدر* 

https://www.visualcapitalist.com/map-most-valuable-brand-country-2018/


أ مه صور إلترصف يف حقوق إمللكية إلفكرية

(نقل إمللكية)إلبيع أ و إلتنازل 

إلرتخيص للغري ابلس تغالل



PlayPumpإملضخة إللعبة 

/http://www.playpumps.co.za: المصدر* 

https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2603: للمزيد من المعلومات** 

http://www.playpumps.co.za/
https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2603


الاجامتعيحقوق إمللكية إلفكرية و إملردود 

يةحقوق إمللكية إلفكر 
بدعني و ماكفأ ة إمل تشجيع 

و إملبتكرين
تعزيز أ نشطة إلبحث

و إلتطوير 

منتجات و طرق 
و خدمات جديدة

حل مشالكت إجملمتع
اةو حتسني س بل إحلي

رخاء و رفاهية



حقوق إمللكية إلفكرية و إملردود الاقتصادي

عائد ماديمزية تنافس يةيةحقوق إمللكية إلفكر 

إس مترإر إلبحث 
رو إلتطوير و الابتاك

منتجات و طرق 
خدمات جديدةو 

جناح يف إلسوق



إمللكية إلفكرية و إلتمنية

روإج جتاري•

جناح إقتصادي•

إملؤسسات

إجامتعية•

إقتصادية•

ثقافية•

تمنية شامةل
توفري اكفة •

الاحتياجات 
إل نسانية

إجملمتع



أسئلة



 
ً

شكًرا جزيل

إميان صاحل إبراهيم
em_ibrahem@egypo.gov.eg

mailto:em_ibrahem@egypo.gov.eg

