
 

 1 

 
 الفكرية قانون حماية حقوق الممكية قراءة فى

 
االتفاقيات الدولية فى ىذا  عنى التشريع الدولى بتنظيم حماية الممكية الفكرية فتوالت

، مرورًا  3881عام  المضمار بداية من اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية
جوانب التجارة  وانتياءًا باتفاقية 3881باتفاقية برن لحماية حق المؤلف عام 

اتفاقيات  كإحدى (TRIPS) المتصمة بحقوق الممكية الفكرية المعروفة اختصارًا بـ
 . 3991جولة أورجواى عام 

واالبتكار الوطنيين  واقتناعًا من مصر بأىمية حقوق الممكية الفكرية فى حفز اإلبداع
االتفاقات الى  وجذب االستثمارات األجنبية فقد حرصت مصر عمى اإلسراع باالنضمام

 . والمعاىدات الدولية المعنية بحقوق الممكية الفكرية

االتفاقيات الدولية لحماية حقوق الممكية الفكرية  لذا فقد انضمت مصر الى العديد من
 : من بينيا

 . 3881الصناعية لعام  معاىدة باريس لحماية حقوق الممكية

 . 3881معاىدة برن لحماية المصنفات األدبية والفنية لعام 

 . 3893التسجيل الدولى لمعالمات لعام  اتفاق مدريد بشأن

 . 3893لعام  اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السمع الزائفة والمضممة

 . 3991الىاى بشأن اإليداع الدولى لمرسوم والنماذج الصناعية لعام  اتفاق

 . 3993الدولى لمبراءات لعام  اتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف

 3989لعام  معاىدة واشنطن بشأن الممكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاممة

 . 3991قانون العالمات التجارية لعام  معاىدة

الممحقة  trips الفكرية واخيرًا اتفاقية جوانب التجارة المتصمة بحقوق الممكية
التى تمزم االتفاقية  /ج( وىى3باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ممحق )

، وبالتالى أصبح لكل  أعضائيا بتطبيق مبدأ الدولة األولى بالرعاية والمعاممة الوطنية
معاممة دولتو  أجنبى الحق فى أن يعامل فى مصر معاممة الوطنى بغض النظر عن
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التجارة  لرعاياىا ، كذلك اصبح من حق أى دولة عضو من الدول األعضاء فى منظمة
يتمتع  أى مزايا تحصل عمييا أى دولة من مصر وفى المقابلالعالمية االستفادة من 

  رعايا مصر والدولة المصرية بذات الحقوق فى مواجية الدول األعضاء فى المنظمة

.    
الواجبة الحماية وامتدادىا إلى  بالنظر الى اتساع مجاالت حقوق الممكية الفكرية

لحق بالمجاالت التقميدية  مجاالت جديدة لم تكن مشمولة بيا من قبل ، فضال عما
زاء انضمام جميورية مصر العربية إلى  ذاتيا من تطور كبير في مجال الحماية ، وا 
الممكية الفكرية صدر القانون  منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات ذات الصمة بحقوق

في شأن حماية حقوق الممكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية  9009لسنة  89رقم 
 -مادة تقع فى اربعة كتب ىى: 206ويتضمن 9009/  1 / 9في 
 : بـراءة االختراع ونماذج المنفعـة والتصميمات التخطيطية لمدوائر  -الكتاب األول

 المتكاممة والمعمومات غير المفصح عنيا
 :  العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات  -الكتاب الثانى

 والنماذج الصناعية 
 : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -الكتاب الثالث 
 : األصناف النباتية -الكتاب الرابع 

بإصدار الالئحة التنفيذية 9001لسنة  3111وصدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
 199لمكتاب األول والثانى والرابع من القانون ، وقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 

 . 9009لسنة  89ذية لمكتاب الثالث من القانونبإصدار الالئحة التنفي9001لسنة 
 العمل بكل القوانين السابقة وىي القانون ألغى -أوال :

 .بشأن العالمات والبيانات التجارية  3919لسنة  19القانون رقم  -أ
بشأن براءات االختراع والرسوم والنماذج  3919لسنة  319القانون رقم -ب 

 .الصناعية 
 بشأن حماية حقوق المؤلف . 3911سنة ل 111القانون رقم -ج 
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التصميمات التخطيطية لمدوائر و  بـراءة االختراع ونماذج المنفعـة -الكتاب األول:
 المعمومات غير المفصح عنياو المتكاممة 

 بـراءة االختراع ونماذج المنفعـة-الباب األول: 

 بـراءة االختراع-أ

طبيق الصناعى، يكون جديدًا، تمنح براءات اختراع عن كل اختراع قابل لمت -1
ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان االختراع متعمقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق 

 صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقالال عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد عمى اختراع سبق 
فيو شروط الجدة واإلبداع والقابمية لمتطبيق الصناعي أن منح عنو براءة، إذا توافرت 

عمى النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو 
 (. 3)مادةالتحسين أو اإلضافة وفقا ألحكام ىذا القانون

يتقدم صاحب االختراع  بطمب براءة اإلختراع لمكتب براءة اإلختراع ونماذج  -
 ية مصر العربية.المنفعة بجميور 

تقيد طمبات براءة اإلختراع ونماذج المنفعة فى سجل خاص بمكتب براءة  -
 اإلختراع .

  يصدر المكتب جريدة شيرية تسمى جريدة براءات اإلختراع ونماذج المنفعة -

مدة حماية براءة االخترع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طمب  -:  الحماية*
 (. 9)مادة بيةالبراءة فى جميورية مصر العر 

 نموذج المنفعة-ب

تمنح براءة نموذج المنفعة عن كل إضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو 
أدوات أو عدد أو أجزائيا أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، 
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 وغير ذلك مما يستخدم فى االستعمال الجاري. 
اع، كما يحق لطالب براءة االختراع تحويل ولمقدم الطمب تحويمو إلى طمب براءة اختر 

ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ تقديم الطمب ،طمبو إلى طمب براءة لنموذج منفعة
 األصمي. 

تحويل طمب براءة نموذج المنفعة إلى طمب براءة اختراع متى  ولمكتب براءات االختراع
 . ( 99)مادة توافرت شروطو

المنفعة سبع سنوات غير قابمة لمتجديد تبدأ من  مدة حماية نموذج  -: الحماية

تاريخ تقديم طمب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات االختراع فى جميورية مصر 

 ( 10)مادة العربية

  -: العقوبة

 ( من ىذا القانون، يعاقب بغرامة ال تقل عن 30مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )
 ف جنيو: عشرين ألف جنيو وال تجاوز مائة أل

كل من قمد بيدف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت  -3
 براءة عنو 

كل من باع أو عرض لمبيع أو لمتداول أو استورد أو حاز بقصد االتجار  -9
  .منتجات مقمدة مع عممو بذلك

كل من وضع بغير حق عمى المنتجات أو اإلعالنات أو العالمات التجارية أو  -1
ات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدى إلى االعتقاد بحصولو عمى براءة اختراع أدو 

 أو براءة نموذج منفعة. 
تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنتين والغرامة التى ال  ةوفى حالة العود

 تقل عن أربعين ألف جنيو وال تجاوز مائتي ألف جنيو. 
األشياء المقمدة محل الجريمة  وفى جميع األحوال تقضى المحكمة بمصادرة

 ( . 19) مادة واألدوات التى استخدمت في التقميد 
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 التصميمات التخطيطية لمدوائر المتكاممة الباب الثاني:  

كل منتج في ىيئتو النيائية أو في ىيئتو الوسيطة  "يقصد بالدائرة المتكاممة  
قطعة من مادة  مثبتة عمى-أحدىا عمى األقل يكون عنصرا نشطا-يتضمن مكونات

عازلة، وتشكل مع بعض الوصالت أو كميا كيانا متكامال يستيدف تحقيق وظيفة 
 . "إلكترونية محددة

كما يقصد بالتصيميم التخطيطي كل ترتيب ثالثي األبعاد معد لدائرة متكاممة بغرض 
 .التصنيع

ويعد التصميم التخطيطي جديدا متي كان نتاج جيد فكري بذلو صاحبو، ولم يكن 
 من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعنى. 

ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا إذا كان اقتران مكوناتو واتصاليا ببعضيا 
جديدا فى ذاتو عمى الرغم من أن المكونات التى يتكون منيا قد تقع ضمن المعارف 

 . العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني

ال يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطي 
 المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأى عمل من األعمال التالية: 

نسخ التصميم التخطيطي بكاممو أو أي جزء جديد منو سواء تم النسخ بإدماجو  -3
 في دائرة متكاممة أو بأي طريق آخر. 

التخطيطي أو بيعو أو توزيعو ألغراض التجارة سواء تم ذلك  استيراد التصميم -9
عمى وجو االنفراد أو كان مندمجا فى دائرة متكاممة أو كان أحد المكونات 

  (. 10)مادة لسمعة.

  -: الحماية

تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية لمدوائر المتكاممة عشر سنوات تبدأ من  
ورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغالل تاريخ تقديم طمب تسجيميا فى جمي

وتنقضى  ،تجاري لو فى جميورية مصر العربية أو فى الخارج أي التاريخين أسبق
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مدة حماية التصميمات التخطيطية فى جميع األحوال بمرور خمس عشرة سنة من 
 (. 18)مادة تاريخ إعداد التصميم

  -:  العقوبة

( من ىذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرين 10)يعاقب عمى مخالفة أحكام المادة  
 ألف جنيو وال تزيد عمى مائة ألف جنيو. 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى ال تزيد مدتو عمى سنتين والغرامة التى ال 
 (. 11)مادة تقل عن أربعين ألف جنيو وال تزيد عمى مائتى ألف جنيو

 عنيا المعمومات غير المفصح :الباب الثالث 

 تتمتع بالحماية المعمومات غير المفصح عنيا، بشرط أن يتوافر فييا ما يأتي:  
أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعمومات فى مجموعيا أو فى التكوين  - 3

الذي يضم مفرداتيا ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغمين بالفن 
 قو. الصناعي الذى تقع المعمومات فى نطا

 أن تستمد قيمتيا التجارية من كونيا سرية.  - 9
أن تعتمد فى سريتيا عمى ما يتخذه حائزىا القانونى من إجراءات فعالة لمحفاظ  - 1

 . (11)مادة عمييا

تمتد الحماية إلى المعمومات غير المفصح عنيا التي كانت ثمرة جيود كبيرة والتي 
لمسماح بتسويق المنتجات الكيميائية  تقدم إلى الجيات المختصة بناء عمى طمبيا

الصيدلية أو الزراعية، الالتي تستخدم كيانات كيميائية جديدة، الزمة لالختبارات 
 الواجب إجراؤىا لمسماح بالتسويق.
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  -: الحماية

وتمتزم الجيات المختصة التى تتمقى ىذه المعمومات بحمايتيا من اإلفشاء 
لك من تاريخ تقديم المعمومات إلييا وحتى زوال واالستخدام التجاري غير المنصف وذ

 صفة السرية عنيا، أو لمدة ال تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل. 

  -: العقوبة

مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا أي قانون أخر، يعاقب كل من يقوم 
خداميا بوسيمة غير مشروعة بالكشف عن المعمومات المحمية أو بحيازتيا أو باست

مع عممو بسريتيا وبأنيا متحصمة عن تمك الوسيمة، بغرامة ال تقل عن عشرة آالف 
 جنيو وال تزيد عمى خمسين ألف جنيو. 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنتين والغرامة التي ال تقل 
 (. 13)مادة عن خمسين ألف جنيو وال تزيد عمى مائة ألف جنيو
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العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات :كتاب الثاني ال

 والنماذج الصناعية

 الباب األول العالمات التجارية والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية  

  -:  العالمة التجارية

العالمة التجارية ىى كل ما يميز منتجا سمعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل عمى 
جو الخصوص األسماء المتخذة شكال مميزا، واإلمضاءات، والكممات، والحروف، و 

واألرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، واألختام، والتصاوير، 
والنقوض البارزة، ومجموعة األلوان التي تتخذ شكال خاصا ومميزا، وكذلك أي خميط 

د أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل من ىذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يرا
صناعى، أو استغالل زراعى، أو استغالل لمغابات، أو لمستخرجات األرض، أو أية 
ما لمداللة عمى مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعيا، أو مرتبتيا، أو  بضاعة، وا 

ما لمداللة عمى تأدية خدمة من الخدمات.   ضمانيا، أو طريقة تحضيرىا وا 
 يع األحوال يتعين أن تكون العالمة التجارية مما يدرك بالبصر. وفى جم

  -:  العالمة التجارية تسجيل

تختص مصمحة التسجيل التجاري بتسجيل العالمات التجارية فى السجل الخاص 
بيذه العالمات وفقا ألحكام ىذا القانون والئحتو التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم 

فى المكاتبات والالفتات  3918لسنة  331بقانون رقم  ( من القرار1، 1المادتين ))
 بوجوب استعمال المغة العربية. 

  -: الحماية

مدة الحماية المترتبة عمى تسجيل العالمة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد 
مماثمة بناء عمى طمب صاحبيا فى كل مرة خالل السنة األخيرة من مدة الحماية 
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بما ال يجاوز ستة شيور أن يتقدم صاحبيا بطمب تجديد  ويجوز بعد فوات تمك المدة،
 (. 90)مادة مدة الحماية

  -:  المؤشرات الجغرافية 

المؤشرات الجغرافية ىي التي تحدد منشأ سمعة ما في منطقة أو جية في دولة 
عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جميورية مصر العربية معاممة المثل متى 

و السمعة أو السمات األخرى ليذه السمعة والمؤثرة في ترويجيا راجعة كانت النوعية أ
 بصورة أساسية إلى منشأىا الجغرافي.

 ويشترط لحماية ىذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية فى بمد المنشأ. 

يشترط لتسجيل عالمة تجارية تشتمل عمي مؤشر جغرافي ان يكون انتاج السمعة 
 الب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشيرة الخاصة. بصفة مستمرة بمعرفة ط

  -:  العقوبة

 عاقب بالحبس مدة ال تقل ية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يمع عدم اإلخالل بأ
و ين ألف جنيو وال تجاوز عشر ين وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيعن شير 

 ن العقوبتين: يأو بإحدى ىات
قة تدعو يميا طبقا لمقانون أو قمدىا بطر يتم تسج ةيـ كل من زور عالمة تجار 3

 ل الجميور. يإلى تضم
 ة مزورة أو مقمدة. يـ كل من استعمل بسوء قصد عالمة تجار 9
 ة ممموكة لغيره. يـ كل من وضع بسوء قصد عمى منتجاتو عالمة تجار 1
ع أو التداول منتجات يع أو التداول أو حاز بقصد البيـ كل من باع أو عرض لمب1
 ة مزورة أو مقمدة أو موضوعة بغير حق مع عممو بذلك. ييا عالمة تجار يعم

ن والغرامة التى ال يوفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن شير 
 ن ألف جنيو. يو وال تجاوز خمسيتقل عن عشرة آالف جن

 مة أو المبالغيوفى جميع األحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجر 
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 أو األشياء المتحصمة منيا، وكذلك األدوات التى استخدمت فى ارتكابيا. 
ويجوز لممحكمة عند الحكم باإلدانة أن تقضى بغمق المنشأة التى استغميا 

كون الغمق يد عمى ستة أشير، و يمة مدة ال تز يو فى ارتكاب الجر يالمحكوم عم
 (. 331)مادة          وجوبيا فى حالة العود

 د يعاقب بالحبس مدة ال تز ية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يخالل بأمع عدم اإل
و أو يو وال تجاوز عشرة آالف جنيعمى ستة أشير وبغرامة ال تقل عن ألفى جن

 ن العقوبتين: يبإحدى ىات
قة عمى منتجاتو أو محالو أو ير مطابق لمحقيا غيانا تجار يـ كل من وضع ب3

ر أو المكاتبات أو يعمى األغمقة أو الفواتنيا أو يمخازنو أو بيا أو عمى عناو 
 ستعمل فى عرض المنتجات عمى الجميور. ير ذلك مما يوسائل اإلعالم أو عمى غ

ـ كل من ذكر بغير حق عمي عالمتو أو اوراقو التجارية بيانا يؤدي الى  9
 االعتقاد بحصول تسجيميا. 

ييا في كل من استعمل عالمة غير مسجمة في االحوال المنصوص عم - 1
 ( من ىذا القانون.  19( من المادة )8،  9،  1،  1،  9الفقرات )

ي نوع أ  و درجات فخرية منأو جوائز أو دبمومات أكل من ذكر ميداليات  - 1
 كان عمي منتجات ال تتعمق بيا او عمي اشخاص او اسماء تجارية لم يكتسبوىا. 

تجاتو الخاصة كل من اشترك مع اخرين في عرض منتجات واستعمل لمن-1
المميزات التي منحت لممعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر 

 تمك المميزات ونوعيا. 
في جية ذات شيرة خاصة في  -كل من وضع عمي السمع التي يتجر بيا - 1

انتاج سمعة معينة ـ مؤشرات جغرافية بطريقة تضمل الجميور بانيا نشأت في ىذه 
 الجية. 

تخدم اية وسيمة في تسمية او عرض سمعة ما توحي بطريقة كل من اس- 9
تضمل الجميور بأنيا نشأت في منطقة جغرافية ذات شيرة خاصة عمي خالف 

 المنشأ الحقيقى لو . 
كل منتج سمعة في جية ذات شيرة خاصة في انتاجيا وضع مؤشرا جغرافيا  - 8
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ان توحى بانيا  عمي ما ينتجو من سمع شبيية في مناطق اخري يكون من شأنيا
 منتجة في الجية المشار الييا. 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن شير والغرامة التي ال تقل 
  (. 331)مادة عن اربعة آالف جنيو وال تجاوز عشرين الف جنيو

 

 الباب الثانى :التصميمات والنماذج الصناعية 

لمخطوط وكل شكل مجسم بالوان او  يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب
 .بغير الوان اذا اتخذ مظيرًا مميزا يتسم بالجدة وكان قابال لالستخدام الصناعي

ةفى صناعيالذج انمالأو  اتتصميمالمصمحة التسجيل التجاري بتسجيل  تختص
ذج انمالو  اتتصميمالسجل المعد لذلك ،وتصدر المصمحةجريدة العالمات التجارية وال

 ة.صناعيال

  -: الحماية

مدة الحماية المترتبة عمى تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات  
 تبدأ من تاريخ تقديم طمب التسجيل فى جميورية مصر العربية. 

وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طمبا 
ذلك يحق لممالك أن يقدم طمبا  بالتجديد فى خالل السنو األخيرة من المدة، ومع

ال قامت المصمحة  بالتجديد خالل الثالثة األشير التالية لتاريخ انتياء مدة الحماية وا 
 بشطب التسجيل من تمقاء نفسيا. 

تنشر المصمحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العالمات التجارية 
التصميم أو النموذج الصناعى والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من 

 .بحسب األحوال
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  -: العقوبة

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عمييا فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة 
 ال تقل عن أربعة آالف جنيو وال تجاوز عشرة آالف جنيو: 

كل من قمد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيمو وفقا ألحكام ىذا  - 3
 القانون. 

كل من صنع أو باع أو عرض لمبيع أو حاز بقصد االتجار أو التداول منتجات  - 9
 تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا. 

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن شير والغرامة التى ال تقل عن 
 ثمانية آالف جنيو وال تجاوز عشرين ألف جنيو. 

مصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط وفى جميع األحوال تقضى المحكمة ب
والمنتجات محل الجريمة واألدوات التى استخدمت فى ارتكابيا وبنشر الحكم الصادر 

 (. 311)مادة باإلدانة فى جريدة واحدة أو أكثر عمى نفقة المحكوم عميو
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 الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

ون حقوق المؤلفين عمى مصنفاتيم األدبية والفنية وبوجو تتمتع بحماية ىذا القان
 خاص المصنفات االتية: 

 بات والمقاالت والنشرات وغيرىا من المصنفات المكتوبة . يـ الكتب والكت 3
 ـ برامج الحاسب اآللى.  9
 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب االلى او من غيره.  1
 المواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجمة. ـ المحاضرات والخطب و  1
 ـ المصنفات التمثيمية والتمثيميات الموسيقية والتمثيل الصامت )البانتوميم(.  1
 ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بااللفاظ او غير المقترنة بو .  1
 ـ المصنفات السمعية البصرية.  9
 مصنفات العمارة.  8
لخطوط او بااللوان والنحت والطباعة عمى الحجر، وعمى ـ مصنفات الرسم با 9

 االقمشة وية مصنفات مماثمة فى مجال الفنون الجميمة. 
 ـ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثميا.  30
 ـ مصنفات الفن التطبيقى والتشكيمى.  33
ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية )االسكتشات(  39
صنفات الثالثية االبعاد المتعمقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات والم

 المعمارية. 
ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون االخالل بالحماية المقررة لممصنفات التى  31

 اشتقت منيا 
 وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا. 
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 نيا: ن كل مية المعنى الوارد قر يكون لممصطمحات التالي
ر يقة التعبيـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو عممى أيا كان نوعو أو طر  3

 تو أو الغرض من تصنيفو. يعنو أو أىم
 سبغ االصالة عمى المصنف. ي: الطابع اإلبداعى الذى البتكارـ ا 9
ذكر اسمو يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا لممصنف من يالشخص الذى  : المؤلفـ  1

 ل عمى غير ذلك. يقم الدليو عند نشره باعتباره مؤلفا لو ما لم يسب النيعميو أو 
ويعتبر مؤلفا لممصنف من ينشره بغير اسمو أو باسم مستعار بشرط اال يقوم شك فى 

معرفة حقيقة شخصو، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان 
تم التعرف عمى يقوقو الى ان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثال لممؤلف فى مباشرة ح

 حقيقة شخص المؤلف. 
عى يو شخص طبيضعو اكثر من مؤلف بتوجيالمصنف الذى  :ماعىالمصنف الجـ  1

و فى اليدف ين فيندمح عمل المؤلفيتكفل بنشره باسمو وتحت ادارتو، و يأو اعتبارى 
ى زه عمييل فصل عمل كل مؤلف وتميستحيث يو ىذا الشخص بحيالعام الذى قصد ال

 حدة. 
شترك ية، و يالمصنف الذى ال يندرج ضمن المصنفات الجماع المصنف المشترك:ـ  1

 فى وضعو اكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منيم فيو أو لم يمكن. 
ستمد اصمو من مصنف سابق الوجود يالمصنف الذى  المصنف المشتق:ـ  1

انات يا فى ذلك قواعد البعات المصنفات بمية وتجميقيعات الموسيكالترجمات والتوز 
ر الفمكمورى ما دامت يره ومجموعات التعبيالمقروءة سواء من الحاسب او من غ

 ار محتوياتيا. يب او اختيث ترتيمبتكرة من ح
زة تعكس التراث الشعبى يتمثل فى عناصر متميكل تعبير الفمكمور الوطنى:  -9

رات يوبوجو خاص التعب ة،ية مصر العربيدى الذى نشأ أو استمر فى جميور يالتقم
 اآلتية: 

رىا من ية وغي)أ( التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات واالحاجى وااللغاز واالشعار الشعب
 .المأثورات
 رات الموسيقية مثل االغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى. ي)ب( التعب
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)ج( التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات واالشكال الفنية 
 الطقوس. و 

)د( التعبيرات الممموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيمي وبوجو خاص الرسومات 
بالخطوط واأللوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من 

الخشب أو ما يرد عميو من تطعيمات تشكيمية مختمفة أو الموزاييك أو المعدن أو 
يا وأشغال اإلبرة والمنسوجات والسجاد الجواىر والحقائب المنسوجة يدو 

 االشكال المعمارية. ،قيةياآلالت الموس،والممبوسات
ة ية بدايالممك الذى تؤول اليو جميع المصنفات المستبعدة من الحما الممك العام:ـ  8

 ة عمييا طبقا الحكام ىذا الكتاب. ياو التى تنقضى مدة حماية الحقوق المال
ل صوتى ية او اكثر مطابقة لالصل من مصنف او تسج: استحداث صور  النسخ ـ 9

ن االلكترونى الدائم او الوقتى لممصنف يقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخز يبأية طر 
 او لمتسجيل الصوتى. 

اى عمل من شأنو اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج  النشر:ـ  30
 ة من الطرق . قياالذاعى او فنانى االداء لمجميور أو بأى طر 

الت يوتكون اتاحة المصنف لمجميور بموافقة المؤلف او مالك حقوقو، أما التسج
ة أو االداءات فتكون اتاحتيا لمجميور بموافقة منتجيا أو ية أو البرامج االذاعيالصوت
 خمفو. 

عى او االعتبارى يـ منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى الشخص الطب 33
نجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطمع بادر الى ايالذى 
 ة ىذا االنجاز. يبمسئول

نشدون او يمقون او يغنون او يمثمون او ين ياالشخاص الذ ـ فنانو االداء: 39
ة طبقا الحكام ىذا القانون ية محمية او فنيرقصون فى مصنفات ادبيعزفون او ي

رات ياو باخرى، بما فى ذلك التعب يا بصورةيؤدون فياوآلت الى الممك العام او 
 ة. يالفمكمور 

: الشخص الطبيعى او االعتبارى الذى يسجل الول ةيمنتج التسجيالت الصوتـ  31
مرة مصنفا تسجيال صوتيا او اداء الحد فنانى االداء، وذلك دون تثبيت االصوات عمى 
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 الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى. 
او السمعى البصرى لممصنف او لالداء أو لمتسجيل  : البث السمعىاالذاعةـ  31

الصوتى او لتسجيل المصنف او االداء وذلك الى الجميور بطريقة السمكية. ويعد 
 كذلك البث عبر التوابع الصناعية. 

: اى عمل من شأنو اتاحة المصنف باى صورة من الصور االداء العمنىـ  31
او البث بحيث يتصل الجميور بالمصنف  لمجميور مثل التمثيل او االلقاء او العزف

 عن طريق االداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصاال مباشرا. 
ـ التوصيل العمنى البث السمكى او الالسمكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات  31

لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التمقي عن طريق البث 
ير أفراد العائمة واألصدقاء المقربين في أي مكان مختمف عن المكان الذي وحده لغ

يبدأ منو البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتمقي منفردا عبر جياز 
 الحاسب أو اى وسيمة اخرى. 

كل شخص او جية منوط بيا او مسئولة عن البث االذاعى  ىيئة االذاعة:ـ  39
 و السمعى البصرى. الالسمكى السمعى ا

 -المكتب :-38

 مكتب حماية المؤلف)وزارة الثقافة (.-

مكتب حماية برامج الحاسب اآللى وقواعد البيانات )ىيئةتنميةصناعة تكنولوجيا -
 المعمومات( .

مكتب حمايةالبث والمصنفات السمعية والبصرية و السمعية -
 )وزارةاإلعالم ()البصرية

عمى المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابمة لمتقادم  يتمتع المؤلف وخمفو العام ـ
 او لمتنازل عنيا ، وتشمل ىذه الحقوق ما يمى: 

 أوال: الحق فى اتاحة المصنف لمجميور الول مرة 
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 ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفو. 
و تحريفا لو وال أثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديال يعتبره المؤلف تشوييا 

لى مواطن الحذف إذا اغفل المترجم االشارة إال إيعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء 
 (. 311)مادة           و التغييرأ

 -: الحماية

  تحمى الحقوق المالية لممؤلف المنصوص عمييا فى ىذا القانون مدة
 حياتو ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف. 

 ؤلفى المصنفات عمييا فى ىذا القانون مدة حياتو تحمى الحقوق المالية لم
 لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منيم. 

  تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات عمييا فى ىذا القانون مدة حياتو
 لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منيم. 

 بيقى بانقضاء خمس تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التط
وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرىا او اتاحتيا لمجميور الول مرة اييما 

 ابعد.
  يتمتع فنانو االداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائيم، عمى النحو

( من ىذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من 311المبين فى المادة )
 .تاريخ االداء او التسجيل عمى حسب االحوال

  يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغالل
( وذلك لمدة خمسين سنة 319تسجيالتيم، عمى النحو المبين فى المادة )

 تبدأ من تاريخ التسجيل
  تتمتع ىيئات البث االذاعى بحق مالى استئثارى يخول ليا استغالل برامجيا

 تم فييا اول بث ليذه البرامج. لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى 

  -: العقوبة
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  
شير وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيو وال تجاوز عشرة آالف جنيو أو بإحدى 

 ىاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية: 
نف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا ألحكام بيع أو تأجير مص -أوال

ىذا القانون، أو طرحو لمتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من 
 المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 

تقميد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعو أو عرضو لمبيع أو  -ثانيا
 يده. لمتداول أو لإليجار مع العمم بتقم

التقميد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى  -ثالثا
الخارج أو بيعو أو عرضو لمبيع أو التداول أو لإليجار أو تصديره إلى الخارج مع 

 العمم بتقميده. 
نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقا ألحكام  -رابعا

يزة الحاسب اآللى أو شبكات اإلنترنت أو شبكات المعمومات أو ىذا القانون عبر أج
شبكات االتصاالت أو غيرىا من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو 

 صاحب الحق المجاور. 
التصنيع أو التجميع أو االستيراد بغرض البيع أو التأجير ألى جياز أو  -خامساً 

عمى حماية تقنية يستخدميا المؤلف أو وسيمة أو أداة مصممة أو معدة لمتحايل 
 صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. 

اإلزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية ألية حماية تقنية يستخدميا المؤلف  -سادساً 
 أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. 

قوق االعتداء عمى أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الح -سابعاً 
 المجاورة المنصوص عمييا فى ىذا القانون. 

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيالت الصوتية أو البرامج اإلذاعية أو 
 األداءات محل الجريمة. 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة التقل عن ثالثة أشير والغرامة التى التقل 
 جنيو.  عن عشرة آالف جنيو وال تجاوز خمسين ألف
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وفى جميع األحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصمة منيا 
 وكذلك المعدات واألدوات المستخدمة فى ارتكابيا. 

ويجوز لممحكمة عند الحكم باإلدانة أن تقضى بغمق المنشأة التى استغميا المحكوم 
الغمق وجوبيًا فى حالة  عميو فى ارتكاب الجريمة مدة التزيد عمى ستة أشير، ويكون

 العود فى الجرائم المنصوص عمييا فى البندين ) ثانيًا، وثالثًا( من ىذه المادة. 
وتقضى المحكمة بنشر ممخص الحكم الصادر باإلدانة فى جريدة يومية أو أكثر عمى 

 نفقة المحكوم عميو. 
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 الكتاب الرابع األصناف النباتية

ف النباتية المستنبطة فى جميورية مصر العربية أو فى تتمتع بالحماية األصنا
الخارج سواء تم التوصل إلييا بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متي قيدت فى 

 السجل الخاص باألصناف النباتية التى تمنح حق الحماية. 

ويختص مكتب حماية األصناف النباتية بتمقى الطمبات المقدمة لمحصول عمى 
 .صناف النباتية وفحصيا والبت فييا ومنح شيادة الحمايةحماية األ

يشترط لمتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات 
 وأن يحمل تسمية خاصة بو. 

ويكون الصنف جديدًا إذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتي تاريخ تقديم الطمب ببيع 
تداوليا بنفسو أو بموافقتو ألغراض االستغالل، وال  مواد اإلكثار النباتي لمصنف أو

يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جميورية مصر العربية لمدة ال 
تزيد عمى سنة سابقة عمى تقديم الطمب، فإذا كان الطرح أو التداول قد تم في الخارج 

عناب وأال تزيد عمى أربع فيجب أال تزيد المدة عمى ست سنوات بالنسبة لألشجار واأل
سنوات بالنسبة لغيرىا من الحاصالت الزراعية، كما ال يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم 

 بيعو أو منح حق استغاللو بموافقة المربي لمغير قبل منحو حق الحماية. 
ويكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من األصناف المعروفة بصفة واحدة 

 قل مع احتفاظو بيذه الصفة عند إكثاره. ظاىرة عمى األ
ويكون الصنف متجانسًا إذا كان االختالف بين أفراده يقع فى نطاق الحدود المسموح 

 بيا. 
إذا لم تتغير خصائصو األساسية بتكرار  -عند تكرار زراعتو -ويكون الصنف ثابتًا 

و فى نياية كل دورة مدة سنتين  أو دورتين زراعيتين  أييما أقل ، أل المتتابع إكثاره
  فى حالة وجود دورة معينة لمتكاثر . تكاثر
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يكون "البرنامج القومى لمموارد الوراثية النباتية " ىو الجية اإلدارية المختصة بمنح 
الموافقة بالتعامل مع مع الموارد الوراثية المصرية بيدف استنباط أصناف جديدة 

يقدم الطالب مايفيدموافقة الجية  مشتقة منو ،ويشترط لمنح شيادة حق المربى أن
 المذكورةعمى ذلك التعامل .

وتمنح شيادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتي الذى تتوافر فيو شروط الحماية 
 سواء أكان المستنبط شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. 

 -المقصود بالعبارات التالية:

ة والتميزوالتجانس المربى: كل من قام باستنباط صنف  نباتى يتصف بالجد-
 والثبات.

 .شيادة حق المربى الصنف المحمى: أى صنف نباتى منح-

 مادة االكثار:بذرة أو عقمة الصنف النباتى أو أى جزء منو يسمح باالكثار .-

بنك الموارد الوراثية :مكان لمحفظ طويل األمد لمموارد الوراثية المصريى واألصناف -
 -: الحمايةالنباتية 

حماية األصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة لألشجار تكون مدة  
وتبدأ مدة الحماية ،واألعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرىا من الحاصالت الزراعية

 اعتبارا من تاريخ منحيا. 
يمتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عميو الستنباط الصنف النباتى 

النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل  الجديد، ويشترط لتمتع الصنف
 عمى ذلك المصدر بطريق مشروع وفقًا لمقانون المصرى. 
،وينشر فى الجريدة المصرية يصدر مكتب حماية األصناف النباتية شيادة حق المربى

 لألصناف النباتية .
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 -: العقوبة

آخر يعاقب كل من  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عمييا فى أى قانون
يخالف عمدًا أحكام ىذا الكتاب بغرامة التقل عن عشرة االف جنيو والتجاوز خمسين 

 ألف جنيو. 
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة التقل عن ثالثة أشير والتجاوز سنة، 

 وبغرامة التقل عن عشرين ألف جنيو والتجاوز مائة ألف جنيو. 
 صادرة التقاوى ومواد اإلكثار المضبوطة. وفى جميع األحوال يحكم بم

 

 

 


