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حماية حقوق الملكي الفكرية

المقدمة
الممارسة الفكرية اإلبداعية من أشرر

الممارسرا اإلنسرانية ومرن ذر الممارسرا تبلور ر افاترا ا مر

وتلنررا الارررارا  .ل ر لا اسرربار أترااذررا البكررري والبفرردير وباررلاح الامايررة عو ر بنبررام بكاتررة أشرركال
ا ابية والفنية والصناعية وتمكين من اسبغالل حف ق الفكرية المبرتلة عو ذ ا اإلنباج؛ لافظ حفر ق
وبحاطب بليئة مافزة مطمئنة تساعد عو خور اإلبداع وتط ر .
ومررن ذ ر ا المنطوررر ر ررر الاامررة بل ر حمايررة الموكيررة الفكريررة ورعايررة حررر المؤل ر

والناشررر وحمايررة

مصالا .

تعريف الملكية الفكرية
ذا كل ما ينبج الفكر اإلنسانا من اخبراعا

وابداعا

تنية من نباج العفل اإلنسانا والبا تشمل

براءا اخبراع ومصنفا اابية وتنية والعالما البجارية والنماذج والرس م الصناعية.

أنواع الملكية الفكرية
تنفس الموكية الفكرية بل تئبين ذما- :

الملكية الصناعية
وذا نباج نشاط أبداعا لوفرا تا مجال الصناعة والبجارة وتشمل االخبراعا

(اللراءا ) والعالما

البجارية والرس م والنماذج الصناعية والمصدر الجغراتا.

الملكية الفكرية األدبية والفنية
وذا حر المؤل

ال ي ير المصنفا

ا ابية والفنية والرسائل وا بااث العومية والبصميما

ال ندسية.
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المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)
أذ االتفاقيا العالمية لاماية الموكية الفكرية:
معظ الدول العربية  -البا كانت مشاركة تا حر المؤل
أذ االث اتفاقيا

العثمانا ال ي ادر عام  -6091أعراء تا

عالمية لاماية الموكية الفكرية وذا  :اتفاقية باريس لوموكية الصناعية عام 6881

واتفاقية برن لوموكية ا ابية عام  6881واتفاقية بنشاء المنظمة العالمية لوموكية الفكرية ( وايل ) البا
وقعت تا اسبك ل تا  61ي لي  6011وعدلت بباريخ  88سلبملر  6010وذا احدي ال كاال السبة
عشر المبخصصة تا منظ مة ا م المبادة
بمخبو

وتدير  81معاذدة اولية معنية

ومفرذا تا س يسرا

م انب حماية الموكية الفكرية وتر تا عر يب ا  686اولة  .وقد اعبمد المؤتمر الدبو ماسا

المنعفد تا  89ايسملر من عام  6001بعض البعديال

عوا حر المؤل

تا معاذدة ال يل

لب اكب

البط ر العالما وخااة تيما يبعور بلرامج الااسب اآللا.

حقوق الملكية الفكرية فى مصر
لفد كان الفراء المصري يام حف ق الموكية الفكرية وذ زاخر بالعديد من ا حكام والفرارا المنظمة
لعمل الموكية الفكرية والبا تدتع ا تعال البا تشكل اعبداء عو حف ق الموكية الفكرية
الفان ن رق ( )19لسنة  6091بشأن العالما البجارية
الفان ن رق ( )8لسنة  6090بشأن براءا االخبراع والرس ما والنماذج الصناعية
الفان ن رق ( )8لسنة  6018المعدل لفان ن رق ( )19لسنة 6091
الفان ن رق ( )0لسنة  6018بشأن حماية حر المؤل

بشأن العالما البجارية.

واخبصاص وزارة اإلعالم والثفاتة ب ا المجال

الفان ن رق ( )11لسنة  6018بشأن المطل عا
الفان ن رق ( )1لسنة  6081بشأن بيداع المصنفا البا تعد لونشر
كما ادر العديد من الفرارا المنظمة لنشاط الموكية الفكرية وذا- :
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الفان ن رق  88لسنة  8998بإادار قان ن حف ق الموكية الفكرية

الملكية الفكرية والبحث العلمي
دواعي وضع سياسات ملكية فكرية للمؤسسات العلمية والبحثية


تط ير اااء المؤسسا العومية وذلا باسبغالل وحماية حف ق الموكية الفكرية الناتجة.



نشر وتس ير حف ق الموكية الفكرية بما يافر اقص ارما الفائدة.



تس يل انبفال البكن ل ميا من المؤسسا العومية واللاثية ال الفطاع الصناعا.



تافيز اللاحثين والعاموين ت المؤسسا العومية واللاثية لبفدي وتنفي ا تكار والمشاريع اإلبداعية.



تسرجيل وبيرع وت زيرع حفر ق الموكيرة

وضرع اليرة لإلمرراءا

وا سرس البرا يجرب اتلاع را لغايرا

الفكرية.

األهددا

المرجدو مد وضدع سياسدات الملكيدة الفكريدة للمؤسسدات العلميدة

والبحثية


خور بيئة مناسلة تساعد عو حفز االبداع وتشجيع االخبراع واع كاتة الج ا البا تؤاى بالنبيجرة
لخور حف ق الموكية الفكرية.



البأكد من أن كاتة االخبراعا وا عمال اإلبداعية الناممة عن نشاطا المؤسسة العومية تاظ



بالاماية الالزمة.



تر تير بطرار مؤسسرا يشربمل عور اإلمرراءا

والبعويمرا

والنمراذج الخاارة البرا يرب اتلاع را

واسبخدام ا لإلتصاح عن اية حف ق لوموكية الفكرية.


تفعيل منظ مة خااة لواف ق وال املا العائدة لومؤسسة العومية ولوعاموين تي ا تيمرا يبعورر بافر ق
الموكية الفكرية.



وضع نظام يساعد ويدع وم ا بنية تابية تس ل عمويرا تسر ير ونفرل البكن ل ميرا مرن المؤسسرا
العومية واللاثية ال الج ا المسبفيدة.



وضرع اليرل وامرراءا

لعمويرا

االتصراح عرن أي حفر ق لوموكيرة الفكريرة الناممرة عرن نشراطا

المؤسسا العومية واللاثية وطريفة حماية ذ الاف ق وتس يف ا.


زيااة عدا اللراءا المسجوة.
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زيرااة العائردا الماايرة وتاسرين وضرع المؤسسرا العوميرة واللاثيرة المرالا وزيرااة اخرل اللراحثين
المبميزين.



زيااة اقلال المؤذوين عوميا وتنيرا عور قطراع اللار العومرا كأحرد الفطاعرا ذا المرراوا المرااي
الجيد.



تف ية العالقة بين المؤسسا العومية واللاثية والفطاع الصناعا.



الدخ ل ت مشاريع مشبركة مع الجامعا ومؤسسا اللار العومرا اإلقويميرة والدوليرة عور اسرس
واضاة.

العالقة بي الملكية الفكرية والبحث العلمي


تعبلر الموكية الفكرية مزءا ال يبجزأ من الليئة الداعمة والمافزة لولا العوما.



ت تر الموكية الفكرية الاماية المطو بة لمنبجا المؤسسا اللاثية واللاحثين وتك ن مافزة ل .



تمكن حف ق الموكية الفكرية المؤسسا اللاثية والعومية واللاحثين من الاصر ل عور اخرل مابررم
من خالل اسبثمار نبائج ابااا ت الصناعة.



تس ل وتنظ حف ق الموكية الفكرية انبفال البكن ل ميا بين المؤسسا العومية والدول بس لة.



تس ل حف ق الموكية الفكرية ايجاا وتف ية الروابط بين المؤسسا اللاثية والفطاع الصناع.



ت تر الموكية الفكرية حاتزا لولاحثين والمؤسسا اللاثية عو االبداع واالخبراع .

جرائم االعتداء على الملكية الفكرية في مصر وأسباب انتشارها
مرائ الموكية الفكرية ذا :اعبداء عو المصنفا البا ياداذا الفان ن.
حدا الفان ن تا مصر رق ) 82عام(  2552لاماية حف ق الموكية الفكرية عو

بالمصنفا وغيرذا من عناار الموكية الفكرية وذا:


الكبب والكبيلا والمفاال والنشرا



برامج الااسب اآللا.



ق اعد الليانا س اء كانت مسم عة أو مفروءة من الااسب اآللا وغير .



المااضرا والخطب والم اعظ وأية مصنفا شف ية أخري بذا كانت مسجوة.



المصنفا البمثيوية والبمثيويا الم سيفية والبمثيل الصامت.



المصنفا الم سيفية المفبرنة با لفار أو غير المفبرنة ب ا.



المصنفا السمعية واللصرية.

وغيرذا من المصنفا المكب بة.
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مصنفا العمارة.



مصنفا الرس بالخط ط أو با ل ان والنات والطلاعة عوا الاجر وا قمشة.



المصنفا الف ت غراتية وما يمااو ا.



مصنفا الفن البطليفا والبشكيوا.



الصر ر الب ضرياية والخررائط الجغراتيرة والرسر ما

البخطيطيرة والمصرنفا

الثالايرة ا بعراا

المبعوفة بالجغراتيا أو البصميما المعمارية.

العقوبات المقرر لجرائم الملكية الفكرية
الالس أو الغرامة أو بحدى ذاتين العف ببين

العف بة غير المشداة:
أورا المشرع تا قان ن الموكية الفكرية عف بة م حدة لكل الجرائ البا ترمن ا وذا:
عف بة الالس باد أانا ش ر.
غرامة باد أانا خمسة آال
الغرامة ال تفل عن عشرة آال

مني وباد أقصا عشرة آال
مني وال تبجاوز خمسين أل

مني .
مني .

المصاارة:
نص الفان ن عو عف بة المصاارة ال م بية لونسخ المخالفة لفان ن الموكية الفكرية حي تنص المااة
 181عوا أن الماكمة تفرا بمصاارة النسخ مال الجريمة أو المباصوة من ا وك لا المعدا
وا اوا

المسبخدمة تا ارتكاب ا ويج ز لوماكمة أن تفرا بغور المنشأة البا اسبغو ا الماك م عوي

مدة ال تزيد عوا سبة أش ر ويك ن الغور وم بيا تا حالة الع اة تا الجرائ .
كما تفرا الماكمة بنشر موخص الاك الصاار باإلاانة تا مريدة ي مية أو أكثر عو نففة الماك م

عوي .
ا ر الجرائ البا تفع عو الموكية الفكرية وتسب مب ا حكام السابفة:


مريمة الليع أو البأمير لمصن

اون بذن ااحل  :يعاقب كل مرن يليرع أو يرؤمر مصرنفا او تسرجيال

ا تيا أو تسجيال ا تيا أو برنامجا بذاعيا ماميا طلفا حكرام ذر ا الفران ن أو طرحر لوبرداول بأيرة
ا رة بدون بذن كبابا مسلر من المؤل

أو ااحب الار المجاور.
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مريمة تفويد مصن

مرن المصرنفا البرا يامي را

ماما :يعاقب الفان ن كل من يف م ببفويد مصرن

قان ن الموكية الفكرية ك لا يعاقب من يف م بالبعامل بالليع أو بالشراء لمثل ذ المصنفا المفودة
ك لا تمبد العف بة عو المصنفا ا منلية المنش رة خارج بالاذا.



مريمة النشر عن طرير شلكة المعو ما بدون بذن ااحب المصن :
تفع توا الجريمة عو مرن يفر م بنشرر مصرن

أو تسرجيل ار تا أو برنرامج بذاعرا أو أااء مامرا

طلفا


حكام ذر ا الفران ن علرر أم رزة الااسرب اآللرا أو شرلكا اإلنبرنرت أو شرلكة المعو مرا أو شرلكة
االتصاال أو غيرذا من ال سائل بدون بذن كبابا مسلر من المؤل



أو ااحب حر المجاور.

مرائ تبعور بالاماية البفنية لار المؤل  :أالح كثير من المؤلفين يوجؤون بل وسائل تنية لاماية
حف ق

تيوجأ المخالف ن بل وسائل أخري مرااة لوبغورب عور تورا الامايرة وقرد أارك كليرر مرن

المشرعين أذمية تجري وسائل البغوب عو الاماية البفنية البا ياما ب ا المؤل

مصنفة أالات

البشريعا تخط خط ة واسعة تا منع مرائ االعبداء عو الموكية الفكرية تو تعد تكبفا بالعفاب
عو أتعال االعبرداء عوي را عنرد وق ع را ولكرن بال قايرة مرن وقر ع تورا ا تعرال ومرن مظراذر ذر
ال قاية:


مريمة تصنيع أو تجميع أو االسبيراا بغرض الليع أو البأخير لج راز أو وسريوة لوباايرل عور حمايرة
مثرال )مرا

تفنية يسبخدم ا المؤل

لاماية حف ق كأم زة ترا البشرفير لوبغورب عور حمايرة المصرن

ياردث أن يامرا مؤلر

بررامج الكملير تر مصرنفة عرن طريرر وضرع وسرائل حمايرة لر تار ل اون

نسخة أو تفويد ( غير أن الفان ن ال يعاقب بال من يب اتر لدي قصد الليع أو البأمير ل ر ا م رزة أو
ال سائل ولكن يعاقب الفان ن بنص آخر من يف م ببعطيل ذ الاماية البفنية البا أعدذا المؤل .


مريمة تعطيل وسائل الاماية لومؤل  :يعاقب الفان ن من يعبدي عوا حر من حف ق المؤلر
أكانت حف قا مااية أم حف قا أابية )معن ية( تالمؤل
ومن يف م بنسلة مصن

مصن

ل حر أابا )معنر ي( ترا نسرلة المصرن

لر

ل اون وم حر يعبدي عو ذ ا الجانب ا ابا )المعن ي( لار المؤلر

ويردخل ضرمن الجانرب ا ابرا لارر المؤلر
(المعن ي( لومؤل

سر اء

بتاحرة المصرن

لوجم ر ر ول مررة .الارر ا ابرا

ذ حر أبدي وال ي ال يفلل البفاام أو البنازل عن ويعاقب الفان ن من يف م بنشر

اون وم حر بضرارا بالاف ق المااية لصاحب المصن .
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بباحة مرائ االعبداء عوا حر المؤل :
يبرمن قان ن حماية الموكية الفكرية )مااة(  191حاال

يبافر تي ا مخالفة لار المؤل

ومع ذلا تإن

الجريمة ال تف م لسلب قدرة المشرع أن من المناسب بباحة ذ ا الفعل وقد حصرذا تا الااال البالية:


أوال :أااء لمصن

تا امبماعا ااخل بطار عائوا أو لطرالب ااخرل منشرأة تعويميرة مرااام ذلرا يرب

بدون تاصيل مفابل مالا ملاشر أو غير ملاشر.


اانيا :عمل نسخة وحيدة من المصن
باالسبغالل العااي لومصن

لالسبعمال الشخصرا الماصرن وبشررط أال يابرل ذر ا النسرخ

أو يوار ضررا غير ملرر بالمصالح المشروعة لومؤل

أو ارااب

حر المؤل .


االثا :عمل نسخة وحيردة مرن برنرامج الااسرب اآللرا بمعرترة الارائز الشررعا لر لغررض الافرظ أو
اإلحرالل عنرد تفرد النسرخة ا اروية أو توف را أو عردم ارالحيب ا لالسربخدام ويجرب بترال

النسرخة

ا اوية أو المفبلسة بمجرا زوال سند الاائز وتادا الالئاة البنفي ية ل ر ا الفران ن حراال وشرروط
االقبلاس من اللرنامج.


رابعرا :عمرل اراسرا تاويويرة لومصرن

أو مفبررلا أو مفبلسرا منر بفصرد النفرد أو المناقشرة أو

اإلعالم


خامسا :النسخ من مصنفا مامية وذلا لالسربعمال ترا بمرراءا قررائية أو بااريرة ترا حردوا مرا
تفبري ذ اإلمراءا مع ذكر المصدر واس المؤل .



سااسا :نسخ أمزاء قصيرة من مصن
غراض البدريس ب رد

تا ا رة مكب بة أو مسجوة تسجيال سمعيا أو بصريا وذلا

اإليرراح أو الشررح وبشررط أن يكر ن النسرخ ترا الاردوا المعف لرة وأال

يبجاوز الغرض من وأن ي كر اس المؤل

وعن ان المصن

عو مخل النسخ كوما كان ذلا ممكنا

عمال.


سرابعا :نسرخ مفرال أو مصرن

قصرير أو مسربخرج مرن مصرن

بذا كران ذلرا ضرروريا غرراض

البدريس منشآ تعويمية وذلا بالشرطين اآلتيين:





أن يك ن النسخ لمرة واحدة تا أوقا منفصوة غير مبصوة.



عو كل نسخة.

أن يشار بلا اس المؤل

وعن ان المصن

اامنا :تص ير نسخ وحيدة من المصن
البا تسب د

ب اسطة اار ال اائر او الماف ررا ا وب اسرطة المكبلرا

الربح بص ر ملاشرة او غير ملاشرة وذلا ت الاالبين االتيبين:
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قصير او مسبخرج مرن مصرن

ان يك ن النسخ لمفال منش رة او مصن

بذا كران الغررض

من النسخ تولي طوب شخصا طليعا السبخدام ا ت اراسة او با عور ان يرب ذلرا لمرر
واحد او عو تبرا مبفاوتة .



ان يك ن ب د

المااتظة عو النسخة ا اوية او لبال النسخة مال نسخ تفد او توفت او

أالات غير االاة لالسبخدام ويسبايل الاص ل عو بديل ل ا بشروط معف ل .


تاسعا :النسخ المؤقت لومصن
اسبفلال مصن

ال ي يب تلعا او ااناء الل الرقما لر او اانراء الفيرام بعمرل يسرب د

مخزن رقميا وت بطار البشغيل العااي لألااء المسبخدم ممن ل الار ت ذلا.
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االجدددراءات الرسدددمية المعلندددة والمفعلدددة والتدددي يدددتم
اتباعهدددا فدددي كليدددة الصددديدلة للمحافظدددة علدددى حقدددوق
الملكية الفكرية والتأليف والنشر
تنب ج الجامعة والكوية ن جا واضاا لنشر افاتة ال عا باماية حف ق الموكية الفكرية وأخالقيا
الم نة لك ن ما راتدان ذامان لوافار عو الفي الجامعية وذلا كما يوا:


تبلررع الكويررة أحكررام الموكيررة الفكريررة وحفر ق النشررر المنصر ص عوي ررا تر الفر انين المصرررية حير
تارص الكوية عو برسال نسخ من قان ن الموكية الفكريرة المصرري رقر  82لسرنة  2002عرراء
ذيئة البدريس وال يئة المعاونة حب يبسن ل مرامعة أيا من بن ا عند حامب ل لا.



قامت الجامعة بإنشراء مكبرب لوموكيرة الفكريرة يسرب د

خدمرة السرااة أعرراء ذيئرة البردريس وال يئرة

المعاونة والطالب ت كل ما يخص حماية حف ق الموكية الفكريرة وحفر ق النشرر كمرا يردع المكبرب
تكرة االببكار واالخبراع وتشجيع االسربفااة واسربخدام حفر ق الموكيرة الفكريرة لردى كرال مرن أعرراء
ذيئة البدريس والطالب.


قررام مكبررب الموكيررة الفكريررة بالجامعررة بإعررداا وايفررة لامايررة الموكيررة الفكريررة لبك ر ن مرمعيررة حاكمررة
لألااء يب االحبكام ل ا عنرد االخربال

وقرد روعرا ترا بعرداا ال ايفرة أن تلنر عور أسرس راسرخة

تسبمد ق ت ا من قر ة حمايرة قران ن حفر ق الموكيرة الفكريرة والفري اإلنسرانية وأن تافرر البر ازن برين
س لة البداول واقة اللناء.


قامرت الكويرة ببشركيل لجنررة لوموكيرة الفكريرة تفر م عور مبابعرة بمرراءا الافررار عور حفر ق الموكيررة
الفكرية كمبابعة وضع المرامع العومية بالكبب الدراسية ومبابعة تسجيل الكبب الجامعية بردار الكبرب
برق بيداع لكل كباب لافظ حف ق الموكية الفكرية لوجامعة.



كما تبميز الكوية ب م ا لجنة أخالقيا اللا ث.
http://msa.edu.eg/msauniversity/pharmacy-ethics-committee
وقد ت اعبماا ذ الجنة ماويا من قلل الشلكة المصررية لوجران أخالقيرا اللار العومرا واوليرا مرن
المكبب ا مريكا لاماية اللا ث لمدة االث سن ا تنب را تر مرارس  .2019وعوير يفر م أعرراء
ذيئرة البرردريس وال يئرة المعاونررة منر اعبمرراا الوجنرة بالبفرردم لوجنرة أخالقيررا اللار ث لواصر ل عور
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الم اتفة عور بمرراء ا باراث العوميرة الخاارة ب ر بعرد مرامعب را مرن قلرل الوجنرة والبأكرد مرن عردم
وم ا أي تعارض مع معايير ومبطولا اخالقيا اللا العوما .ك لا تف م الوجنة باعبماا مشراريع
البخرج لطالب المرحوة الجامعية حي توعب اورا تعراال ترا برسراء أسرس أخالقيرا اللار العومرا
والسررالمة الم نيررة بالكويررة لبخررريج اتعررا مررن الطررالب لرردي وع ر تررام وافاتررة شرراموة بأخالقيررا
اللا ث.


تاظر الكوية اسبخدام برامج الااس ب غير المرخصة عو أم زة الااسب اآللرا ااخو را وعوير يرب
شراء اللرامج ا اوية ملاشرة من الم را كمرا ذر مثلرت مرن تر اتير الشرراء وترراخيص االسربخدام
والبجديد.



كما ال يسمح بنسخ أي مصنفا تنية أو أابية س اء كانت كبرب مرمعيرة أو كبرب طالبيرة أو أقرراص
مدمجررة بمررا يشرركل تعررد عور حفر ق الموكيررة الفكريررة وتفررا للنر ا انب رراك الموكيررة الفكريررة تررا الفرران ن
المصررري .وبيمانررا مررن الكويررة بإرسرراء نشررر افاتررة النزاذررة ا كاايميررة عنررد الطررالب وأعررراء ذينررة
البدريس وضعت الكوية سياسة تطلر عو كل المفررا الدراسية مفااذا االتا:


بلررزام عر ر ذيئررة البرردريس ب ضررع المرامررع المسرربخدمة تررا بعررداا المررااة العوميررة تررا ن ايررة
الكباب الجامعا وت ت اي



المفرر وك لا تا المااضرا

بلررزام الطالررب أانرراء الفيررام بررأي ترررض مررن الفررروض الدراسررية بررإاراج المرامررع العوميررة البررا
اسرربخدم ا وأال يعبمررد عو ر انباررال أتكررار وأعمررال اآلخرررين .ولبأكيررد ذلررا خصصررت الكويررة
ارمررا عو ر كبابررة المرامررع ااخررل ا بارراث والفررروض الدراسررية ووتررر لجميررع الطررالب
برنامج  Turnitinوألزمت كل طالب ببفدي تفريرر عرن "تاديرد نسرب النفرل واالنبارال" عنرد
تسوي الفرض الدراسا أو رسالة مشروع البخرج



وضررع برشررااا وضر ابط بوغررة سر وة وتعويف ررا تر أمرراكن واضرراة ااخررل المكبلررة لومبرررااين عوي ررا
لالسرربفااة مررن الخرردما المكبليررة وذلررا لمراعرراة البررزام بالر ر ابط المنص ر ص عوي ررا ت ر قرران ن
الموكية الفكرية وتاظر الكوية وم ا كبب بالمكبلة اون أرقام بيداع اولية كما تاظر المكبلة تصر ير
أكثر من  %10من مجمل أي كباب او مرمرع اراسرا مسرجل أو مجرال عوميرة أو أقرراص مدمجرة
وتفبصر االسبفااة من ذ ال سائل بما ااخل المكبلة أو عن طرير االسبعارة المفننة.
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أسئلة متك ّرر ع البراءات
ما هي البراء ؟
اللراءة حر اسبئثاري يمنح نظير اخبراع يك ن منبجا ً أو عموية تبيح طريفة مديدة إلنجاز عمل ما
أو تفدم حال تفنيا مديدا لمشكوة ما .وتكفل اللراءة لمالك ا حماية اخبراع  .وتمنح لفبرة مادواة تدوم 89
سنة عو وم العم م.

ما نوع الحماية التي توفرها البراء ؟
المراا بالاماية بم مب اللراءة أن االخبراع ال يمكن انع أو االنبفاع ب أو ت زيع أو بيع
غراض تجارية اون م اتفة مالا اللراءة .ويجري بنفاذ الاف ق تا اللراءة عااة أمام المااك البا ل ا
االحية وق

البعدي عو اللراءا تا معظ ا نظمة .ويمكن لومااك أن تعون بطالن اللراءة أيرا بناء

عو طعن كسل الغير.

ما هي حقوق مالك البراء ؟
لمالا اللراءة الار تا تفرير من ال ي يج ز ل أو ال يج ز ل االنبفاع باالخبراع المشم ل
باللراءة خالل مدة حماية االخبراع .ويج ز لمالا اللراءة البصريح لوغير أو البرخيص ل باالنبفاع
باالخبراع وتفا لشروط مبفر عوي ا .ويج ز لمالا اللراءة أيرا بيع حف تا االخبراع لشخص آخر يصلح
ب لا مالا اللراءة الجديد .وعند انفراء مدة اللراءة تنب ا الاماية ويؤول االخبراع بل الموا العام.
وذ ا يعنا أن مالا اللراءة ل يعد يبمبع بالاف ق االسبئثارية تا االخبراع ال ي يصلح تا مبناول الغير
السبغالل تا البجارة.

لماذا تعد البراءات ضرورية؟
لولراءا اور حاتز لألتراا باالعبرا

بإبداع ومكاتأت ماليا الخبراعات البا يمكن تس يف ا.

وتشجع توا الا اتز عو االببكار ال ي يرمن تاسن ن عية الاياة اللشرية باسبمرار.
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ما هو دور البراءات في الحيا اليومية؟
تا ال اقع تسربت االخبراعا
اإلضاءة الك ربائية (مالا اللراءا
أقالم الالر الجا

شركة بيديس ن وس ان) واللالسبيا (مالا اللراءا

بيكالند) بل

(مالا اللراءا بيرو) وأم زة الااس ب (مالا اللراءا شركة بنبال مثال).

ويوبزم مميع مالكا اللراءا
باراء مجم عة المعار
من المعار

المشم لة باللراءا

بل كل ن احا الاياة اللشرية وامبد

من

بالكش

عن المعو ما

المبعوفة باخبراعات

لوجم ر من أمل

البفنية تا العال مفابل الاماية الممن حة بم مب اللراءة .وتؤاي توا المجم عة

العامة المبزايدة بدون انفطاع بل تشجيع مزيد من اإلبداع واالببكار تا مجاال

أخرى.

قيّمة وتو

ا ميال

وذك ا ال تكبفا اللراءا

بب تير الاماية لمالا اللراءة تاسب بل تبيح معو ما

الفاامة من اللاحثين والمخبرعين .كي

تمنح اللراءة؟

تشمل المرحوة ا ول من بمراءا الاص ل عو براءة بيداع طوب براءة .ويبرمن الطوب اس
االخبراع وبيانا بمجال البفنا عامة .ومن الرروري أن يشمل الطوب خوفية االخبراع ووافا ل بوغة
واضاة وتفاايل كاتية ي شخص ل معرتة مب سطة تا المجال كا يسبعمل االخبراع أو ينف  .وتك ن
توا ا واا

عااة مرتفة بم اا مرئية مثل الرس م أو البصامي أو الرس م الليانية ل ا

بشكل أترل .ويشمل الطوب عدة "مطالب" أيرا أي المعو ما

االخبراع

البا تادا نطاق الاماية الممن حة

بم مب اللراءة .ما ذا أن اع االخبراعا البا يمكن حمايب ا؟
من الرروري أن يفا االخبراع عامة بالشروط البالية حب يسبفيد من الاماية باللراءة .تال بد أن
تك ن ل تائدة عموية وأن يلي ن عنصر الجدة تي أي بعض الخصائص الجديدة غير المعروتة تا مجم عة
المعار

المب اترة تا مجال البفنا .ويطور عو مجم عة المعار

توا اس "حالة البفنية الصناعية

السابفة" .ويجب أن يلين االخبراع نشاطا اببكاريا ال يمكن ي شخص ل معرتة مب سطة تا المجال
البفنا اسبنبام  .وتا ا خير يجب أن يك ن الم ض ع "أذال لولراءة" بم مب الفان ن .وتا العديد من
اللودان تدخل النظريا
االكبشاتا

العومية أو مناذج العو م الرياضية أو ا انا

النلاتية أو الاي انية أو

المبعوفة بالم اا الطليعية أو المناذج البجارية أو أساليب العالج الطلا (عو

المسبوزما الطلية) تا عداا الم ض عا غير ا ذل لولراءة عامة.
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م يمنح البراءات؟
يمنح اللراءة المكبب ال طنا لولراءا
المكبب ا وروبا لولراءا

أو المكبب اإلقويما ال ي يعمل لصالح عدة بودان مثل

والمنظمة اإلقويمية ا تريفية لوموكية الفكرية .وبناء عو

توا ا نظمة

ّ
ويلت كل بود تا منح الاماية باللراءة
اإلقويمية يوبمس م اع الطوب حماية االخبراع تا بود واحد أو أكثر
تا أراضي من عدم منا ا .وتنص معاذدة البعاون بشأن اللراءا
اولا واحد لولراءة تك ن ل اآلاار ذات ا المبرتلة عو

الطولا

البا تديرذا ال يل عو بيداع طوب
ال طنية الم اعة تا اللودان المعينة.

ويج ز لم اع الطوب ال ي يوبمس الاماية أن ي اع طولا واحدا ويوبمس الاماية تا العدا ال ي يرا
مناسلا من اللودان الم قعة.

هل البراءات مفيد للمشروعات التجارية؟
يعبفد معظ الناس أن اللراءا تفبرن باخبراعا عومية كليرة مثل أول مصلاح ك ربائا اخبرع
باسن أو تخص شركا

كليرة تسبثمر كميّا

قرابة  199 999براءة تُمنح تا مخبو

ذائوة من ا م ال تا مجال اللا

والبط ير .وال اقع أن

أرماء العال كل سنة .ومع أن العديد من ا براءا

ممن حة

لالخبراع ذات تا عدة بودان تمن الصعب تص ّ ر أن ذ ا العدا ال ائل من االخبراعا العومية يخرج بل
الن ر كل سنة .وتُمنح معظ اللراءا

الخبراعا

ليست ب لا الفدر من ا ذمية ومن ا ما يك ن مجرا

تاسين يزيد من تعالية المنبَج أو طريفة الصنع أو يس ِّل تس يف  .وعالوة عو ذلا تإن ق انين بعض
اللودان تنص عو حماية اببكارا

ذا تا ال اقع عناار ترا

بل اخبراعا

رئيسية تبخ شكل

نماذج منفعة ول ا مدة أقصر من مدة سريان اللراءا ويمكن الاص ل عوي ا عامة بس لة أكلر.
ومع أن الشركا

ال تسبادث كو ا اخبراعا

ذا أذل لواماية باللراءا

تمن الخطأ االعبفاا

بأن اللراءا تفبرن تفط بالعمويا والمنبجا الفيزيائية أو الكيميائية وال يسبفيد من ا بال الشركا الكليرة.
بذ من الممكن الاص ل عو براءا
الممن حة لمنبجا

تا أي مجال تكن ل ما من الدبابيس بل الا اسيب .وذناك الي م
عااية مدا مثل ا قالم والزماما

آال

اللراءا

"كي

تا ِّ ل الشركا الصغيرة والمب سطة االخبراعا بل أا ل تدر الربح").
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كم تكلف البراءات؟
يمكن تفسي تكالي

اللراءا

بل أربعة أن اع .وأول ذ البكالي

رس م المعالجة المدت عة لمكاتب اللراءا ال طنية أو اإلقويمية .وقد تخبو
بود بل آخر (ويمكن الاص ل عو معو ما
وتف ّل توا البكالي

عااة عن سائر البكالي

بأتعاب وكيل اللراءا
اللراءا

رس م الطوب وغيرذا من
توا البكالي

بل ح ّد كلير من

عن الرس م ملاشرة من مكاتب الموكية الفكرية ال طنية).
الم ك رة أانا  .وتا المفام الثانا ذناك البكالي

ال ي يساعد تا تارير طولا

المبعوفة
وكيل

اللراءا  .ومع أن االسبعانة بخدما

تلف عااة خيارية ( بال بذا ل يكن الم اع يفي تا اللود وكان الفان ن يفبرا من تعيين وكيل

معبمد يمثو تي ) تمن المالّ عامة االسبعانة بمش رة قان نية عند اياغة وايفة اللراءة .وتبفاو
وكالء اللراءا

بل ح ّد كلير من بود بل آخر .وتا المفام الثال

أتعاب

البرممة .وال يُس ّدا ذ ا

ذناك تكالي

الن ع من الرس م بال بذا كانت حماية الموكية الفكرية مطو بة تا بودان أمنلية تك ن لغب ا الرسمية مخبوفة
عن الوغة البا أُع ّد ب ا الطوب وقد تك ن مرتفعة وال سيّما بالنسلة بل طولا اللراءا البا تبس بدرمة
عالية من البفنية .وتا المفام الرابع ذناك تكوفة الافار عو الطولا
لمكبب اللراءا

(كل سنة أو كل خمس سن ا

واللراءا

مثال) .ولع ّل حماية اللراءا

بدتع رس م منبظمة

خالل مدة الاماية برمب ا

(البا تلوغ  89سنة عامة) تا عدة بودان قد تك ن مكوفةً ال سيّما وأن رس م المااتظة السن ية تزيد عااة
كوما زاا

مدة الاماية .عو أن توا البكالي

والمب سطة البا تعبزم طوب حماية اللراءا

اللاذظة تفابو ا ت ائد كثيرة .بذ سبجد الشركا
تا عدة بودان أن الخدما

الصغيرة

المباحة تا رل نظام معاذدة

البعاون بشأن اللراءا ال ي تدير ال يل تكفل رس ما مخفَّرة وبمراءا ملسَّطة بل ح ّد كلير.

هل م الضروري االستعانة بوكيل للبراءات إلعداد طلب براء وإيداعه؟
بإمكان م اعا الطولا

بعداا طولا

براءات

وبيداع ا من غير مساعدة من وكيل اللراءا .

عو أن من المالّ مدا االسبعانة بخدما وكيل اللراءا عند اياغة طوب اللراءة .وباإلضاتة بل ذلا
تإن قان ن اللود قد يفبرا من الم اع ال ي يك ن ما ّل بقامب العااي أو مف ّر عمو الرئيسا خارج اللود
تعيين وكيل معبمد (أي أن يفي أو يزاول نشاط ) تا اللود .ومن الممكن الاص ل عو معو ما
ال كالء المعبمدين ملاشرة من مكاتب الموكية الفكرية ال طنية.
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كم م الوقت تستغرق عملية الحصول على براء ؟
اعبمد ال قت المسبغرق لواص ل عو براءة عو بمراءا

البسجيل وعدا من الع امل ا خرى

البا تخبو

من بود بل آخر .تفا اللودان البا ال يخرع تي ا طوب اللراءة لفاص م ض عا تنب ا

اإلمراءا

تي ا بسرعة (وتسبغرق عااة برعة أش ر) .وتا اللودان البا يلاشر تي ا مكبب اللراءا

تاصا ً م ض عيا ً اقيفا ً لوبأكد من أن االخبراع يسب تا شروط الج ّدة والنشاط االببكاري وبمكانية البطلير
الصناعا العبلار أذالً لواماية بم مب اللراءة تال ب ّد أن يسبغرق اإلمراء من اإليداع حب المنح 68
ش راً عو ا قل وقد يزيد عو  68ش راً تا حاال

عديدة .وقد يسبغرق أكثر من ذلا ال سيّما بذا كان

قان ن اللود ينص عو بمكانية االعبراض قلل منح اللراءة أو بذا كان الفان ن يسمح بما يسم بالفاص
المؤمل (أي أالّ تخرع اللراءة لوفاص بال بناء عو طوب ب لا ي اع تا غر ن م وة معينة من الزمن
قد تط ل عدة سن ا ) .وعالوة عو ذلا تإن نظام الفاص المؤمل يبيح لوم اع م وة أط ل ليلت تا
مدوى طوب براءة الخبراع تا ض ء ترص البس ير وتكالي

الاص ل عو براءة.

هل يُكشف ع طلبات البراءات للجمهور؟
تمنح مكاتب اللراءا

سندا

اللراءا

مفابل كش

كامل عن االخبراع ال ي يب نشر تيصلح

بالبالا مباحا ً لعامة الجم ر .عو أن النشر قد يلاشر تا مراحل مخبوفة من اإلمراءا  .وال ينشر بعض
اللودان واائر اللراءا
اللراءا

مع المطالب ووا

االخبراع بال عند منح اللراءة .وينشر اللعض اآلخر طولا

عامة بعد  68ش راً من تاريخ اإليداع أو تاريخ ا ول ية تا حال المطاللة ب ا (ولمزيد من

المعو ما عن بمراءا طوب اللراءا تا بود بعين أنظر م قع مكبب الموكية الفكرية تا ذلا اللود).

إذا اخترع موظف منتَجا ً جديداً أو طريقدة ندنع جديدد م فمد الدلي يملدك الحقدوق
في البراء ؟
بذا اسبادث م ر

اخبراعا ً أاناء تنفي عفد عمل أي أاناء أوقا عمو تا المؤسسة تإن ق انين

معظ اللودان تنص عو أن االخبراع (وما يبصل ب من حف ق تا اللراءة) يؤول بل المؤسسة .وتفاايا ً
ي للس أو نزاع مابمل ارج أرباب العمل عو ترمين عف ا الب ري
عو أن من الجائز أن يك ن لوم ر

بن ااً خااة بالموكية الفكرية.

حر تا الاص ل عو مكاتأة عاالة حسب الاال وتفا ً لوفان ن أو

عفد عمو .
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هل يمك تجديد البراءات أو تمديد فتر حمايتها؟
نص معظ ق انين اللراءا

الاديثة عو أن تسري الاماية مدة عشرين سنة اعبلارا من تاريخ

بيداع الطوب .عو أن ق انين بعض اللودان تنص عو بمكانية تجديد مدة الاماية أو تمديدذا تا بعض
المجاال

مثل المسباررا

الصيدلية أو ا غ ية نظرا بل

الم اتفة

ضرورة اسبكمال بمراءا

اإلاارية قلل بنزال ا ا س اق م ّما يارم مالا اللراءة من بمكانية البمبع باف تا بعض الااال

لفبرة

ط يوة بعد منح اللراءة.

ما هي الحماية المتوفر في حال نشر طلب براء قبل البت في منح البراء ؟
نص معظ ق انين اللراءا

عو أن لم اع الطوب الار تا اتخاذ تدابير قان نية ضد أتعال

البع ّدي ت ر نشر طوب اللراءة وقلل منح سند اللراءة عو أن ال يمكن رتع اع ى بال بعد منح اللراءة
وبذا كان قااراً عو بالا أن الفعل المعنا تي تع ّد عو اللراءة.

ما المقصود بتاريخ األولوية؟
كثيراً ما يصاا
بعين ا .عو أن واحداً من

أن يعمل عدة أشخاص تا ال قت ذات عو بيجاا ح ّل أو أكثر لمشكوة تفنية
تفط يمكن الاص ل عو براءة لالخبراع ذات وتطلر معظ اللودان نظام ما

يسم بالم اع ا ول تبمنح اللراءة ول شخص ي اع طولا ً .ولملدأ ا ول ية تائدة كليرة عندما يك ن
ال د

ذ الاص ل عو حماية اللراءة لالخبراع ذات تا عدة بودان

ن الم اع ال يرطر بل بيداع

طول تا كل اللودان المسب دتة تا ال قت ذات  .وتنص اتفاقية باريس بشأن حماية الموكية الصناعية عو
أن بإمكان م اع الطوب ال ي أواع طول تا أحد اللودان ا طرا

تا االتفاقية أن يطالب بأول ية ذلا

الطوب خالل تبرة اانا عشر ش راً ويعبلر تاريخ بيداع ذلا الطوب ا ول بمثابة "تاريخ ا ول ية" .وبذا
طوب الم اع الاماية تا بودان أعراء أخرى (تا اتفاقية باريس) خالل ا ش ر االانا عشر الم ك رة
تك ن لباريخ بيداع ذلا الطوب ا ول "ا ول ية" عو سائر الطولا

الم اعة بعد ذلا الباريخ .وتا توا

الاالة يظل الم اع ذ الم اع ا ول تا اللودان ا عراء ا خرى حب بذا أواعت طولا
تاريخ بيداع طول تا توا اللودان.
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:المراجع
http://www.fsci.bu.edu.eg/fsci/index.php/directory-of-intellectual- 
property
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd 
=1&ved=0ahUKEwjnrtee84PRAhXLbRQKHW3Cj4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.helwan.edu.eg%2Fpequalit
y%2Fadella%2Fthinking.pdf&usg=AFQjCNFve4BlO1Wd1h8Mi7qfg700
uqqjfg
/http://www.wipo.int/about-ip/ar 
/http://www.egypo.gov.eg 
http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=1301 
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INTELLECTUAL PROPERTY COMMITTEE
Structure
Head
Dr. Gina El-Feky, Ph.D.
Associate Professor of Pharmaceutics and Member of IP Office of the University.

Members


Dr. Ahmed Fayez, Ph.D.

Lecturer of Pharmacology



Dr. Christine Maged, Ph.D.

Lecturer of Analytical Chemistry



L.A. Lamia Ismail

Mission
Promoting the use and application of intellectual property rights and stimulating a proper
mechanism to enhance the intellectual property awareness among the faculty staff members
and students.

Vision
Building a higher level of knowledge and confidence in the integrity and transparency of the
IP processes.

Aim
Aims at implementing balanced, well-functioning and transparent intellectual property
systems within the Faculty.
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Duties


Assess staff needs in regards to intellectual property through well designed
questionnaires;



Raise Awareness among staff and students about intellectual property
rights;



Supervise the implementation of the intellectual property policy of the
university within the faculty;



Conduct workshops for students and faculty staff about the importance of
intellectual property rights and copy rights;



Assist and meet innovators (staff and students) needs in filling patent
applications;



Work as a liaison with the University's TICO and officials at the Academy
of Scientific Research and Technology for patent filling.



Aid staff members in copy rights protection.
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