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 كلمة رئيس الجامعة 

 

أسس         ان  نجد  السابقة  العصور  مر  على 

من   العديد  شهدت  العاملية  القوي  تصنيف 

اكتشاف   عصر  من  بداية  والتصنيفات  التغيرات 

هذا.   يومنا  حتى  البخارية  االقتصاد    وأصبحااللة 

وتبادلها هو   املعلومات  وتقنية  املعرفة  على  القائم 

يشكل القوة    أصبحاالقتصاد املعرفي في تعريفه االشمل   أحد أهم املعايير األساسية املحددة لتطور الدول وتقدمها.

اإلنتاج   تكلفة  بانخفاض  تتصف  التي  تسعي   إذااالقتصادية  مصر  كانت  وملا  عنه.  الناتجة  باألرباح  قورنت  ما 

بخطوات واسعة الى املشاركة في ركب الدول العظمي التي تملك املعلومة والتقنية فكان واحدا من اهم محاور رؤية  

أهدافه    2030مصر   بكل  املعرفي  االقتصاد  نحو  قطاعتها  بكل  الدولة  توجه  هو  املستدامة  للتنمية  وخطتها 

للتطور   تسعي  التي  للدول  الفاعلة  اليد  هي  الجامعات  ان  وحيث  الدولة    والتقدم،ومقوماته.  من  االهتمام  فكان 

تمام الجامعات عامة وجامعة بنها على  املصرية بتوجيه الجامعات الى املشاركة في ركب االقتصاد املعرفي ويأتي اه

يدفع ببالدنا في قاطرة الدول    الذي وجه الخصوص بتسويق مخرجات الجامعة البحثية وانتاجها املعرفي على النحو 

عامليا.   املعرفي  لالقتصاد  نشر  املالكة  نحو  وقويه  ثابتة  باتخاذ خطوات  منذ سنوات  بنها  جامعة  سياسة   وبدأت 

يسمح بتداول األفكار    الذي يع الباحثين على حماية مخرجاتهم الفكرية واالبداعية بالشكل  امللكية الفكرية وتشج

صناعيا مع الحفاظ على الحقوق املادية واألدبية للجامعة. ومن هذا املنطلق جاء دليل امللكية الفكرية لجامعة بنها  

الحالية لنشر سياسية امللكية الفكرية    والصادر عن مكتب امللكية الفكرية وبراءات االختراع بالجامعة، في صورته

املخرج   تقنين  بأهمية  منا  ايمانا  الجامعة  قطاعات  مختلف  في  لنشره  تمهيدا  املختلفة  الحماية  وطرق  وانواعها 

 املعرفي.   الوطنياإلبداعي للمبتكرين والباحثين من أبناء الجامعة ودفعا باالقتصاد 

 رئيس جامعة بنها                                                                                         

 ا.د. جمال سوسة                                                                                            
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 عةامكلمة نائب رئيس الج 

 

في           املصرية  الدولة  اولت  لقد 

ضرورة    الى  اهتمامها  األخيرة  السنوات 

العلم البحث  نظرا  ربط  بالصناعة  ملا ي 

التنمية    يمثله خدمة  في  محوري  دور  من 

واالقتصادية   ذلك الصناعية  وجاء 

تحويل   بهدف  بينهما  بالربط  االهتمام 

تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير    و  ةالقطاعات الصناعية التطبيقي  منتجات صناعية في مختلفمخرجاته الى  

  متنوع، قائم على املعرفة واالبتكار  تنافس ي د  بناء اقتصا  في  2030واالبتكار تماشيا مع رؤية مصر للتنمية املستدامة  

الباحثين واملبتكرين، ومنها إصدار    القوانينمنظومة  وجاء ذلك من خالل تطوير  . العلمي لدعم  بالبحث  الخاصة 

والنوابغ. املبتكرين  رعاية  صندوق  وإنشاء  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  حوافز  اإلنجازات    قانون  تلك  وجاءت 

ال  من  واملبدعين.   كسلسلة  املخترعين  حقوق  حماية  واسس  الفكرية  للملكية  املنظمة  القواعد  لتطوير  خطوات 

وتحتاج تلك املخرجات البحثية بشتى اشكالها الى الحماية القانونية لها قبل اطالقها الى سوق العمل بهدف حماية  

لعليا والبحوث بجامعة بنها على قائمة  حقوق املبدعين األدبية واملالية على حد سواء.   وقد وضع قطاع الدراسات ا

 أولوياته نشر ثقافة امللكية الفكرية وجاء ذلك من خالل دعمه للفاعليات واالجتماعات والدورات التدريبية بين 

دليل    اول  اصدار  تم  فقد  بالجامعة  الفكرية  امللكية  ثقافه  نشر  دعم  لخطوات  واستكماال  الجامعة.  منسوبي 

الفكرية   امللكية  ونقل  لسياسة  االبتكار  دعم  ملكتب  التابع  االختراع  وبراءات  الفكرية  امللكية  مكتب  خالل  من 

وتسويق التكنولوجيا )تايكو جامعة بنها( لينظم أسس حماية املخرجات الفكرية واالبداعية لجميع أبناء الجامعة  

 من أعضاء هيئة تدريس ومعاونين وطالب.  

 نائب رئيس جامعة بنها لقطاع الدراسات العليا والبحوث                                             

 ناصر الجيزاوي . د .ا                                                                     
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 مكتب دعم االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا كلمة 

 )تايكو( جامعة بنها

 

أهمية   العلميةتأتي  من    املؤسسات  األمم  حياة  في 

باإلنسان االرتقاء  في  دورها  بالعمران،    االهتمامو   خالل 

ولألمة   ازدهاره،  وللمجتمع  عبقريُته،  للمكان  ق  فتتحقَّ

في    نلحظ   ناولعلرفعُتها،   الحضارية  الطفرات  أعظم  أن 

العلمية املؤسسات  تقودها  األمم  البحث  و   .حياة  يعتبر 

ا  ركائز الحياة.العلمي من أهم   ناتج من  لبشري  فالتطور 

تأتي  االكتشافات والتي  عمل    العلمية  العقول  نتاج 

املبدعة الخالقة التي تضطلع بواجبها في كل مناحي الحياة  

واقتدار كفاءة  بكل  واالختراعات  وتعتبر    . العملية  أاالبتكارات  والبحثي  ساس ي  رافد  األكاديمي  التميز    نحو لتحقيق 

يتفق مع قيمه وثوابته بما  املجتمع  املستدامة وتطوير  الفكري حديث  و  . التنمية  باإلنتاج  االهتمام  ال يعد موضوع 

وازدادت   الكتابة،  البشرية  عرفت  ان  منذ  موجودة  الفكرية  امللكية  الى  فالحاجة  األزل،  قدم  قديم  هو  بل  العهد 

الدولية  الحاجة  الطباعة، وبرزت مدى  اكتشاف  بعد  ابتكارات    أهميتها  من  وما صاحبها  الفرنسية  الثورة  بعد  إليها 

زيادة االهتمام من جانب الدول بامللكية الفكرية بشقيها األدبية والفنية    أدى إليواختراعات تكنولوجية األمر الذي  

آلليات  وأيضا امللكية الصناعية، األمر الذي أوجد ضرورة ملحة لتحقيق الحماية الالزمة للملكية الفكرية وإيجاد ا

 الكفيلة بالقيام بهذه املهمة سواء على املستوى الوطني أو الدولي. 

بما يتسق  و وفق خطى متصاعدة    جمهورية مصر العربيةدور كبير في العملية التعليمية في  من  جامعة بنها  وملا ل  

  واملبدعين خترعيـــن  امل   عيجامعـــة بتشـــجال  فقد اهتمت   ، املختلفةقطاعاتها    من خالل  2030  مصر ويتوافق مع رؤية  

بنقل املعرفة العلمية والدراية التقنية واالكتشـــافات  ها  التزام   واتساقا مععن طريق حماية حقوق امللكية الفكرية  

العامة املجتمعية واالقتصادية املنفعة  مكتب امللكية الفكرية وبراءات  ت جامعة بنها من خالل  لذا سع  .من أجل 

ملكبالتا (TISC) االختراع تايكو  ع  بنها  تب  والتكنولوجيا    -جامعة  العلمي  البحث  أكاديمية  مع  بوضع   -وبالتعاون 

سياسة واضحة لجميع املسائل ذات الصلة بامللكية الفكرية ويشمل ذلك تنفيذ ومتابعة سياسة امللكية الفكرية  

هذه السياســـة إرشـــادات لحماية    روتوف  .إجراءاتهاوالسعي في حماية وتسجيل حقوق امللكية الفكرية ومتابعة كافة  

 .سعيا القتصاد قوى قائم علي املعرفة وإدارة امللكية الفكرية الخاصة بالجامعة

 ،،،،وهللا من وراء القصد 

 مدير مكتب دعم االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا                                                      

ــ و( جامعــــــ)تايك                                                                           اــــة بنهـ

 د ـــر فريـــن سميـــأ.د. أيم                                                                         
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 دمة ـــــــمق

 

رؤيتها   في  اولت مصر  هذا    2030لقد  في  املنافسة  في سبيل  املعرفي وكرست  االقتصاد  أهمية  الى 

. وملا كانت الجامعات هي القاطرة األولى واملوجه للمعارف وهى  كل اإلمكانيات املتاحة في هذا الصدداملجال  

الجديدة الفكرية  والتحديات  االبتكارات  عل  مصدر  تقع  العظمي  املسؤولية  بهذا  فكانت  للنهوض  ى عاتقها 

  النوع من االقتصاد. ويشهد العالم  االن العديد من التغيرات والثورات الصناعية املعتمدة على االبتكارات 

الى بنها  وتسعي جامعة   . الجديدة  األفكار  التعليم    وامتالك  في  املصرية  للجامعات  رائدا  نموذجا  تكون  أن 

   ية والوصول إلى العاملية في بعض املجاالتوالبحث العلمي والحياة الجامعية واملجتمع
 
في    وجاء هذا جليا

مكتب   بإنشاء  وقيامها  االعمال  وريادة  االبتكار  مركز  والفني إلنشاء  املادي  والدعم  االهتمام  دعم  توجيه 

التكنولوجيا وتسويق  نقل  و  اجل   TICO  االبتكار  العلمي من  البحث  دور  وربطه    بالجامعة   تفعيل 

 .بالصناعة

حقيقي  وحيث   توثيق  بدون  املجتمعات  دفع  في  الحقيقة  تكتمل صورته  ان  يمكن  ال  االبداع  ان 

اإلصدار   هذا  ايديكم  بين  األهمية ووضعنا  هذه  نحن  ادركنا  فقد  األمثل  النحو  على  واستغالله  لحمايته 

" ليكون نواة لحماية حقوق امللكية الفكرية   بنهاامعة ــــــــ جل كريةــــــكية الفـــــاملل و سياسة  قوق ـــــيل حــــــدل  "من

و نشر هذه الثقافة السامية و تعزيزها و العمل على استغاللها مع ضمان كافة الحقوق األدبية و املعنوية  

 . و املادية الصحابها

 

 

 

 و هللا من وراء القصد
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 يد ــــــتمه

 

مصطلح الفكرية   ان  وتصاميم    يشير   امللكية  وفنية  أدبية  ومصنفات  اختراعات  من  العقل  إبداعات  إلى 

وامللكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثال البراءات    وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.

ن األشخاص من كسب االعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو  
ّ
وحق املؤلف والعالمات التجارية التي تمك

ومصالح  اختراعه املبتكرين  مصالح  بين  سليم  توازن  إرساء  خالل  من  الفكرية،  امللكية  نظام  ويرمي  م. 

 الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار اإلبداع واالبتكار.

بها حقوق   يتعلق  و ما  الفكرية و ترسيخ سياستها  امللكية  الدليل عن حماية  في هذا  نتحدث  و نحن حين 

يرجع اليه الباحث ليجد ما يحتاجه في هذا    شامل   ماليه فاننا ال نقصد بذلك وضع دليل  أدبية و معنوية و

الى الكتب املتخصصة واملواقع املعتمدة مثل موقع الوايبو  املجال   نهدف  و لكننا  حيث انه يمكن الرجوع 

الحماية املطلوبة  بحث يصبح في نهاية االمر قادرا على تمييز نوع    مدخال الى هذه الثقافة الى إعطاء القارئ  

باال  يسمح  مل  ستغاللمما  تصنيفها  األمثل  كان  أيا  بناءة  ابداعات  و  أفكار  من  لديهم  يترتب    ا  ملا  تأصيال  و 

عليها من حقوق و حفظا لتلك الحقوق و أخذا على يد العابثين الذين ال يحترمون حقوق االخر حتى ننقى  

 ثوب البحث العلمى من كل ما يشوبه و يعرقل مسيرته  
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 (Intellectual Propertyالفكرية ) ما هي الملكية 

الفكرية جهة   امللكية  امتالك  حقوق  الفكر  هي  ألعمال  األدبية  ما  واملصنفات  االختراعات  أي  اإلبداعية 

التي تقوم   تنتقل والفنية والرموز واألسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية،  أو  إنتاجها  بتأليفها أو 

 
 
 .إلى ملكيتها الحقا

تعريفها انها:    ويمكن  على  الفكر    هيأيضا  ينتجه  ما  اختراعات    اإلنسانيكل  نتاج    وإبداعاتمن  من  فنية 

تشمل براءات اختراع ومصنفات ادبية وفنية والعالمات التجارية والنماذج والرسوم    والتي  اإلنسانيالعقل  

الصناعية 

 

 حق املؤلف .1

بحق   املحمية  املصنفات  وتشمل  والفنية.  األدبية  مصنفاتهم  في  املبدعين  حقوق  يصف  قانوني  مصطلح  املؤلف  حق 

الزيتية واملنحوتات واألفالم، ووصوال إلى البرامج الحاسوبية  املؤلف أنواعا كثيرة انطالقا من الكتب واملوسيقى واللوحات  

 وقواعد البيانات واإلعالنات والخرائط والرسوم التقنية. 

 

 البراءات  .2

استخدام   –أو كيفية    -البراءة حق استئثاري ُيمنح في اختراع ما. وبشكل عام، تكفل البراءة لصاحبها حق البت في إمكانية  

ومقاب لالختراع.  البراءة  اآلخرين  وثيقة  في  االختراع  عن  التقنية  املعلومات  للجمهور  البراءة  صاحب  يتيح  الحق،  هذا  ل 

 املنشورة. 
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 العالمات التجارية .3

العالمة التجارية إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات. ويعود أصل العالمة التجارية إلى  

 ضعون توقيعاتهم أو "عالماتهم" على منتجاتهم. العصور القديمة حيث كان الحرفيون ي

 التصاميم الصناعية .4

التصميم الصناعي هو املظهر الزخرفي أو الجمالي لقطعة ما. ومن املمكن أن يتألف التصميم من عناصر ثالثية األبعاد 

 لوان. )مجّسمة( مثل شكل القطعة أو سطحها، أو من عناصر ثنائية األبعاد، مثل الرسوم أو الخطوط أو األ

افية  .5  املؤشرات الجغر

املؤشرات الجغرافية وتسميات املنشأ إشارات توضع على السلع ذات منشأ جغرافي محدد وصفات أو شهرة أو خصائص  

 إلى ذلك املنشأ. ومن املألوف أن يضم البيان الجغرافي اسم مكان منشأ السلع.
 
 يمكن عزوها أساسا

 األسرار التجارية .6

لهذه  األسرار   به  الغير غير املصرح  اقتناء  باستخدامها. ويعتبر  الترخيص  أو  بيعها  التجارية بشأن معلومات سرية يجوز 

بل   الجائرة  املمارسات  من  النزيهة  التجارية  املمارسات  ينافي  بأسلوب  عنها  الكشف  أو  استخدامها  أو  السرية  املعلومات 

 . وانتهاك لحماية السر التجاري 

 ة لكية الفكريمصطلحات هامة في الم

 : العلم •

تفيد   إدراك ومعرفة  كل      اإلنسانهو 
 
عاتقه    فيتوفيقا امللقاة على  الكبرى  بمهمته  وإعمار    وهيالقيام  تعالى،  هلال  عبادة 

 تجريبية.  وحسية. ويشمل العلم كل معرفة منظمة، سواء كانت عقلية منطقية، األرض

 :العلميالبحث   •

املنظم للوصول إلى أفكار جديدة تساعد على فهم الكون وما فيه، ويمكن استخدامها لنفع الناس.    اإلنسانيهو الجهد   

 محددة، واكتشاف حقائق جديدة عن طريق املعلومات الدقيقة   مشكالتوالبحث العلمي مسلك يمكننا بواسطته حل 

ومنهجية  واألدلةوالشواهد   قوانين ضابطة  إطار  وفق  تكون  أن  شريطة  وي؛  أن    مكنناواضحة.  أدنى شك  بال  نقول  أن 

 البحث العلمي هو الطريق الحقيقي لتحصيل العلم.
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 : التكنولوجيا •

العلمي،    هي  البحث  عن  الناتجة  الجديدة  استخدامها    والتياملعرفة  لتطوير    فيأمكن  والعملي  العلمي    اإلنتاج التطبيق 

والعمل    اإلنتاج الجديدة؛ لتطوير   االبتكارات فيوالخدمات. ويمكن تعريفها على أنها: استخدام نتائج البحث العلمي ممثلة  

 .املجاالتشتى  في

 الحقوق املجاورة  •

هي الحقوق املرتبطة بحق املؤلف يمنحها القانون لفئات معينة مثل املنتجين وفناني األداء وهيئات اإلذاعة تساعد  

 .املبتكرين على إيصال رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم

 املنافسة غير املشروعة •

 .هي األعمال املخالفة للممارسات الشريفة في املجال الصناعي والتجاري 

 األصناف النباتية  •

حماية حقوق   .واالنتفاع بهاهي نوع من الحقوق التي يعطيها القانون عن مصنفات نباتية جديدة وبارزة يخولهم استئثارها 

حق   شراء  أو  الترخيص  دون  استخدامها  من  الغير  ومنع  منها،  املادي  بالعائد  صاحبها  استفادة  الفكرية: ضمان  امللكية 

 نسبتها إليه.  األدبي( املعنوي )فياستخدامها من صاحبها، إلى جانب حماية الحق 

 اخري هامة في صياغه سياسة الملكية الفكرية  مصطلحات 

منتج أو فكرة جديدة لم تكن موجودة من قبل تم التوصل إليها بإستخدام اإلبداع الفكرى وله    : (Inventionاإلختراع )  -

 فائدة ويمكن تطبيقه. 

الفكرة    (:Innovationاإلبتكار)  - تحويل  بمعنى عملية  ش ىء جديد(،  إنتاج   ( لإلختراع  الصناعى  التطبيق  يعنى  مصطلح 

 الجديدة إلى منتج جديد. 

-   ( ش   ( Inventorاملخترع  هو  )من  :  ما  مشكلة  بحل  بذلك  وقام  جديد  بإختراع  قام  من  أول  كان  مبدع  طبيعى  خص 

 الباحثين او من غيرهم(.  

 

 : الشخص او الجهة املالكة لبراءة االختراع والتى لها حق اإلنتفاع بها. (Applicant)املالك   -
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يكون  أو بيانات إدارية  حساسة و  بحثية تم الوصول اليها بمجهود غير عادى   معلومات  عبارة عن :  املعلومات السرية -

 على اشخاص محددين ويجب الحصول على اذن خاص من اجل الوصول إلى هذه املعلومات  
 
الوصول اليها مقتصرا

 السلطة املختصه.   بواسطة 

يتم عمل دراسات وابحاث ويتم  تمويلها من  : هى مشاريع تخدم خطة التنمية للدولة ومن خاللها  املشاريع القومية -

 وزارة املالية. 

هو جهة او شخص ما يقوم بتقديم الدعم املالى وتوفير ما يلزم من احتياجات للمشاريع البحثية أو    املمول الخارجي: -

 . لعمل منتج جديد حتى يتم الحصول على ذلك املنتج أو املخرج البحثى القابل للتسويق 

 

: 

صورة اتفاقيات دولية جزئية،    فيللحماية بعد أن كانت محلية، أو    تدويالوهى تمثل    GATTهي إحدى اتفاقيات الجات   

  WIPO- organizationأي: املنظمة العاملية للملكية الفكرية  )الويبو(تقوم عليها منظمة خاصة تعرف بـ 

 

قسمين   إلى ؛ فإن الملكية الفكرية تنقسم  )WIPO ) الفكرية طبقا لما حددته المنظمة العالمية للملكية 

 رئيسيين 

I الفكرية الصناعية  الملكية: أوال 

 : يشمل باإلنتاجوما يتصل بالتسويق. فما يتصل  باإلنتاجوتتنوع عناصرها بين ما يتصل 

 املبتكرة لبعض املنتجات. ويقصد بها النماذج  : التصميمات الصناعية ➢

التصنيع  االختراعبراءات   ➢ أو طرق  العمليات الصناعية  أو  بها املخترعات املتصلة باملنتجات من السلع  كافة    في: ويقصد 

 . ميادين التكنولوجيا
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   االختراع اءةــرب 

هى الحماية القانونية التى يمنحها املشروع للمخترع على اختراعه والتى تثبت ملكيته له وتمويله دون غيره وهذا الحق ليس  

 تبدأ حسابه من تاريخ ايداع طلب الحصول على البراءة 
 
 بل هو محدد بمدة معينة تدوم إلى عشرين عاما

 
 أبديا

 
وبانتهاء حقا

ملكية    مدة تنقض ي  البراءة  فيالبراءة  حماية  العام    وتسقط  أن يستعمل    ويجوز ألي  لإلنسانية،امللك  الغير  شخص من 

يدفع املخترع أي مقابل مالي بدون موافقة مالك البراءة النقضاء مدة    ودون أن االختراع أو يستغله بأي طريقة من الطرق  

القانون لصاحب    الحماية. يقررها  التي  الحماية  أنوتشمل  ي  االختراع   البراءة  أو  ال  أو    االنتفاع مكن صنعه  توزيعه  أو  به 

 البراءة.بيعه ألغراض تجارية دون موافقة مالك  

بأي وجه من   فيها  التصرف  أو  باستعمالها  للغير  الترخيص  أو  البراءة  بيع  له  يجوز  البراءة  مالك  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

ويجوز    البراءة،حق االنتفاع، كما يجوز رهن    وتشتري ويتقرر عليهافهي تباع    مالية.ألن البراءة لها قيمة    التصرفات،أوجه  

 للغير باستغاللها.  الترخيص 

 البراءة:   علىشروط الحصول  

افر في االختراع ثالثة شروط   على   ويشترط للحصول  ➢  هي:البراءة أن تتو

1.  
 
 أن يكون االختراع جديدا

 خطوة إبداعية  علىأن ينطوي  .2

 أن يكون قابال لالستغالل الصناعي .3

 االختراع:  التزام صاحب البراءة باستغالل 

وراء ذلك هو توفير املنتج املشمول بالحماية في    والحكمة من يوجب املشروع املصري علي مالك البراءة استغالل االختراع   ➢

 البالد.السوق تلبية لحاجة 

في   وتوفير املنتج بل يكفيه أن يرخص للغير باستغالل االختراع    بنفسه،لم يفرض علي صاحب البراءة أن يستغل االختراع   ➢

 السوق. 

أخل ➢ وفقا   وإذا  البراءة  باستغالل  إجباريا  ترخيصا  للغير  تمنح  أن  اإلدارة  لجهة  جاز  باالستغالل  بالتزامه  البراءة  صاحب 

التي يحددها   مل  31املادة    وقد وضعت  القانون.للشروط   مقيدة 
 
التربس شروطا اتفاقية    على وفرضت    الترخيص،نح  من 

 الدول األعضاء في منظمة التجارة العاملية مراعاتها ملنحه 

افية.  وما يتصل بالتسويق   وهو العالمات التجارية واملؤشرات الجغر
ً
 فقد ذكر سابقا

 

 



 جامعة بنها  :دلــــــيل سياسة الملـــــكية الفــــــكرية 11

 

 

 

 نموذج المنفعة •

الحقوق التي يحمي بموجبها القانون  يمكن القول ان نموذج املنفعة عبارة عن اختراع بسيط او براءة صغيرة وهو نوع من  

 .وسيلة تقنية ال تصل إلى حد االختراع ويكون الحصول عليه أسهل وأسرع وأقل كلفة وملدة حماية أقل من البراءة

 :  شروط الحصول على نموذج املنفعة

  دائما استيفاء شرط البراءة. ولئن وجب   أقل صرامة من شروط الحصول علىان شروط الحصول على نموذج املنفعة  ➢

الحماية   وفي إطار املمارسة، يستحصل على  أو ينعدم." عدم البداهةاالبتكاري"   النشاط"، فقد يقل اشتراط " الجدة"

 تفي بشروط البراءة.ال التي قد   قال ذات الطابع الخ االبتكارات الغالب  ّ بموجب نماذج املنفعة في

مدة الحماية القصوى التي ينص عليها القانون لفائدة نماذج املنفعة هي   عامة أقصر من مدة الحماية القصوى التي   ➢

 وكذلك الرسوم.  أعوام 10و 7، وتتراوح هذه املدة عادة بين االختراع تكفلها براءة 

II  :األدبية والفنية الملكية الفكريةثانيا 

 :الثقافي والفني واملعلوماتي. وتشمل عناصر هذا النوع من امللكية الفكرية ما يلية باملجال  القوتضم كل ما له ع

 : حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها 

سينمائية أو مواد تلفزيونية وإذاعية   أفالمصورة كتب أو   فيسواء كانت  اإلبداعية  األفكارتحمل   التياملصنفات  فيوتتمثل  

 .اآلليصوتية ومرئية إلى جانب برامج الحاسب   تسجيالتأو 

 سواء كانت تتعلق بأعمال تجارية أو سياسية.  (السرية )المنشورةالمعلومات غير  

  األدبية األعمالمجال   فيحقوق املؤلف والحقوق املجاورة هو مصطلح قانوني يصف الحقوق املمنوحة للمبدعين 

املبتكرة   الفكرية، ويشمل ذلك حماية املصنفات   من فروع امللكية 
 
 رئيسيا

 
  اآلداب   فيوالفنية. وتشكل تلك الحقوق فرعا

وقو  الحاسب  برامج  أو  الشعرية،  القصائد  أو  الكتب  البيانات،  مثل  املوسيقية،    واألعمالاعد  النوت  مثل  املوسيقية 

السينمائية    القالمالسمعية البصرية مثل    واألعمالوالفنون الجميلة كالرسم والنحت والخرائط والصور الفوتوغرافية،  

 الفيديو.  وأفالم

وهناك حقوق ذات صلة بحقوق املؤلف ويشار لها بالحقوق املجاورة أو الحقوق املرتبطة بحق املؤلف، والتي يتم  

، والتي تساعد املبتكرين على إيصال  اإلذاعةالصوتية وهيئات    التسجيالت ، ومنتجي  األداءمنح الحماية لفناني    خاللها من  

وطرق التشغيل    واإلجراءاتاملجردة   األفكار  علىالحماية   تسري   ال أنه  رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم. هذا ومن املعروف  

تجميعها وفهرستها وترتيبها    علىولم يترتب    األوليةواملفاهيم الرياضية طاملا كانت في صورتها    واألحكاموالقوانين والقرارات  

 أي جهد إبداعي أو ابتكاري. 
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يجوز التنازل عنه أو سقوطه بالتقادم. وهذا    ال حق    وهو(    معنوي   )أدبيهذا وينقسم حق املؤلف إلى شقين: شق  

مؤلفه،    إلىمصنفه وهي حق تقرير نشر املصنف، وحق نسبة املصنف    على الشق يعطي مجموعة من الحقوق للمؤلف  

  إلى على تشويه أو تحريف املصنف، وحق املؤلف في سحب مصنفه من التداول إذا كان به ما يس ئ    االعتراض والحق في  

هذه    استغالل  فيالحق    في ، والذي يتمثل  املالي   املادي أوهو الجانب    اآلخرسمعته أو شرفه أو معتقداته وأفكاره. والشق  

صور    اإلبداعات من  صورة  املص   االستغاللبأي  إتاحة  ومنها  البث  التجاري.  أو  النشر  مثل  وسيلة،  بأي  للجمهور  نف 

أو من   السلكي  أو  أداء املصنف  اإلنترنتالتقنيات الحديثة مثل شبكة    خاللملصنفه بشكل سلكي  في  أيضا الحق  ، وله 

 أمام الجمهور مثل إلقاء الشعر أو املسرحيات أو املصنفات املوسيقية. 

تأ من  املصنف  يكون  أن  يمكن  أنه  بالذكر؛  الجدير  من  ومن  مجموعة  تساؤل حول  األشخاصليف  يثار  وهنا   ،

باتفاق   أو  بالتساوي  إما  ذلك  ويتم  املصنف وحقوقه،  تأليف  في  إسهام كل شخص  نسبة مساهمة    على  األطرافنسبة 

 ونصيب كل منهم في املصنف. 

لحماية حق املؤلف وتشمل فترة حياة    األدنىوالفنية الحد    األدبية لحماية املصنفات    "  برن "  هذا وتحدد اتفاقية  

املؤلف ومدة خمسين سنة بعد وفاته، وفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف في العمل الواحد فإن مدة الحماية تمتد طوال  

أنه يجوز للدول أن ترفع مدد الحماية املقررة في    إال فترة حياتهم وملدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة أخر شخص فيهم. 

 "  برن " الوارد باتفاقية  األدنىها عن الحد  تشريعات

املؤلفين   أن حماية حقوق  أيضا؛  بالذكر  رسمية    ال وجدير  إجراءات  على  يعتبر    النفاذتعتمد  الحق؛ حيث  هذا 

 بمجرد  
 
دعامة مادية سواء أكانت مدونة على ورق أو مثبتة على شريط سينمائي    علىمنه وتثبيته    االنتهاءاملصنف محميا

أنه يوجد في معظم الدول مكاتب    إالأو على اسطوانة ضوئية أو على قرص صلب أو غيرها من وسائل الحفظ املختلفة،  

 وطنية تقوم على عملية إيداع وتسجيل تلك املصنفات كوسيلة 

 

 

 الفكرية: ملكية أهم االتفاقيات العالمية لحماية ال

أعضاء في أهم ثالث اتفاقيات    -1906التي كانت مشاركة في حق املؤلف العثماني الذي صدر عام    -معظم الدول العربية  

، و اتفاقية برن للملكية األدبية عام    1883عاملية لحماية امللكية الفكرية ، و هي : اتفاقية باريس للملكية الصناعية عام  

و عدلت   1967يوليو    14ملية للملكية الفكرية ) وايبو ( التي وقعت في استكهولم في  ، و اتفاقية إنشاء املنظمة العا  1886

 ، و هي احدي الوكاالت الستة عشر املتخصصة في منظومة األمم املتحدة ، و مقرها في سويسرا   1979سبتمبر  28بتاريخ 
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  وقد اعتمد دولة .    181و تضم في عضويتها  معاهدة دولية معنية بمختلف جوانب حماية امللكية الفكرية ،    23، و تدير  

لتواكب    ، الويبفي معاهدة    املؤلف،بعض التعديالت علي حق    1996ديسمبر من عام    20املؤتمر الدبلوماس ي املنعقد في  

 يتعلق ببرامج الحاسب اآللي. وخاصة فيماالتطور العاملي 

  

 -مصر:  فيحقوق الملكية الفكرية 

 واعية بقيمة وأهمية التوثيق، حتى أن املصريين القدماء وثقوا عدة جوانب من حياتهم على  
 
لقد كانت مصر دائما

بحقوق امللكية الفكرية في الدساتير والقوانين املصرية على مر    االهتمام السنين، وجرى هذا    آالفجدران معابدهم منذ  

نصوص مدونة، على هدي من مبادئ    إلىية الفكرية دون الحاجة  العصور. ولقد كان القضاء املصري يحمي حقوق امللك

هذه   كانت  وقد  العدالة،  وقواعد  الطبيعي  على    األحكامالقانون  املعتدى  بتعويض  الضرر  جبر  بغرض  تجري  جميعها 

 .عادالحقوقه تعويضا 

النصف   أشرف  على    األول وعندما  العشرين  القرن  الحاجة    االنتهاءمن  تعني    إلىظهرت  مصرية  تشريعات  سن 

التي   التشريعات  إذ أصدر  النطاق غائبا عن الساحة  في هذا  املصري  املشروع  الفكرية، ولم يكن  امللكية  بحماية حقوق 

والفنية أو امللكية الصناعية؛ متأثرا في    األدبيةتكفل الحماية لكافة حقوق امللكية الفكرية املعروفة وقتئذ، سواء امللكية  

 املؤلف. الدولية، بدءا بقانون العاملات والبيانات التجارية، وانتهاء بقانون حماية  ذلك بالشرعية

رقم   الفكرية  امللكية  قانون حماية  أن  في مصر  املؤلف  2002لسنة    82ونجد  ينظم حقوق  الذي  القانون  هو  م 

 حماية أصناف النباتات. والرسوم والنماذج الصناعية والعاملات التجارية والدوائر املتكاملة و   االختراعوبراءات 

م، كما عدل بالقوانين ذوات  1949لسنة    132والرسوم والنماذج الصناعية رقم    االختراعوقد ألغي قانون براءات  

م. كما ألغي أيضا في مصر قانون حق  1981لسنة  47م و1979لسنة  46م و1955لسنة  650م و1953لسنة  453 األرقام

لسنة    29م و1992  لسنة  38وم  1975لسنة    34م و1968لسنة    14القوانين رقم  م املعدل ب1954لسنة    354املؤلف رقم  

 م. 1994

 

رقم   املصري  الفكرية  امللكية  قانون حماية  مواد  إلى بعض  الصدد  هذا  في  يعد 2002لسنة    28ونشير  والذي  م، 

املرجع القانوني الرئيس ي لحماية حقوق امللكية الفكرية في مصر، ملا لهذه املواد من أهمية للباحثين واملؤلفين والعاملين  

املجال   القانون  األكاديميفي  هذا  ملواد  الكامل  النص  إلى  الصلة  وذوي  والباحثين  الكرام  القراء  نحيل  أننا  غير    أهميتها . 

 البالغة
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▪ :1 

طبقا   اختراع  براءات  خطوة    أحكامتمنح  ويمثل   ،
 
جديدا يكون  الصناعي،  للتطبيق  قابل  اختراع  كل  عن  القانون  هذا 

كان   لطرق    االختراعإبداعية، سواء  بتطبيق جديد  أو  مستحدثة،  بطرق صناعية  أو  بمنتجات صناعية جديدة  متعلقا 

 صناعية معروفة.

عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منح عنه براءة، إذا توافرت    استقاالكما تمنح البراءة  

والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو املبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب    واإلبداع فيه شروط الجدة  

 هذا القانون.  أحكاموفقا  اإلضافة التعديل أو التحسين أو 

▪ :2 

 : يليتمنح براءة اختراع لما ال 

  اإلضرار العامة أو    اآلداببالنظام العام أو    اإلخالل القومي أو    باألمناملساس    استغاللهايكون من شأن    التي  االختراعات .1

 أو الحيوان أو النبات.   اإلنسانبحياة أو صحة   اإلضرارالجسيم بالبيئة أو 

 والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج واملخططات.  االكتشافات .2

 أو الحيوان.   اإلنسانج وجراحة  ال طرق تشخيص وع .3

أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق   .4 النباتات أو    نتاجاال أساسها بيولوجية    فيتكون    التيالنباتات والحيوانات 

 النباتات أو الحيوانات.   نتاجاال الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة  

 والجينوم.  النوويالحية واملواد البيولوجية الطبيعية والحمض   والخاليا واألنسجة  األعضاء .5

 

▪ :3 

 : اآلتيتينالحالتين  في جديدا كله أو جزء منه   االختراعيعتبر  ال 

إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج   .1

 قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

رج بصفة علنية أو كان قد أفصح  الخا  فيجمهورية مصر العربية أو    في  استغاللهأو    االختراع إذا كان قد سبق استعمال   .2

 قبل تقديم طلب البراءة.  استغاللهعن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من 
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الستة أشهر السابقة    خاللاملعارض الوطنية أو الدولية    في  االختراع حكم البند السابق الكشف عن    فييعد إفصاحا    ال و 

 على تاريخ التقدم بطلب البراءة. 

 . االختراعالتنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن    الالئحةوتحدد 

 

▪ :140

 :اآلتيةوالفنية وبوجه خاص املصنفات  األدبيةتتمتع بحماية هذا القانون حقوق املؤلفين على مصنفاتهم 

 والنشرات وغيرها من املصنفات املكتوبة. واملقاالتالكتب والكتيبات  .1

 . اآلليبرامج الحاسب  .2

 أو من غيره. اآلليقواعد البيانات، سواء كانت مقروءة من الحاسب   .3

 املحاضرات والخطب واملواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.  .4

 . الصامت( البانتو ميم )ثيل  املصنفات التمثيلية والتمثيليات املوسيقية والتم .5

 أو غير املقترنة بها.  باأللفاظاملصنفات املوسيقية املقترنة  .6

 املصنفات السمعية البصرية.  .7

 مصنفات العمارة.  .8

مجال   فيوأية مصنفات مماثلة  األقمشة والنحت والطباعة على الحجر، وعلى  باأللوانمصنفات الرسم بالخطوط أو  .9

 الفنون الجميلة. 

 املصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. .10

 مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي. .11

املتعلقة بالجغرافيا أو   األبعاد  الثالثيةالصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية واملصنفات  .12

 الطبوغرافيا أو التصميمات املعمارية. 

اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان املصنف   التي بالحماية املقررة للمصنفات  اإلخاللاملصنفات املشتقة، وذلك دون  .13

 إذا كان مبتكرا. 

▪ :141 

مجرد    ال الحماية  واملفاهيم    واإلجراءات  األفكار تشمل  التشغيل  وطرق  العمل    واالكتشافات   واملبادئوأساليب 

 : يليتشمل ما  ال مصنف. كذلك  في والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة 

 



 جامعة بنها  :دلــــــيل سياسة الملـــــكية الفــــــكرية 16

 

 

واللوائح والقرارات   أو اللغة املنقولة إليها مثل نصوص القوانين  األصلية الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها :  الأو 

  االختصاصذات  اإلدارية القضائية وأحكام املحكمين والقرارات الصادرة من اللجان    واألحكامالدولية،  واالتفاقيات

 القضائي.

 .تكون مجرد أخبار صحفية التي: أخبار الحوادث والوقائع الجارية  ثانيا                

الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخص ي جدير   في باالبتكار ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جميعها 

 . بالحماية

▪ :142 

واملالية وتعمل على   األدبيةيعتبر الفلكلور الوطني ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة املختصة عليه حقوق املؤلف 

 حمايته ودعمه. 

▪ 143:

يتمتع املؤلف وخلفه العام ـ على املصنف ـ بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما  

 :يلي

 مرة.  ول أل إتاحة املصنف للجمهور  فيالحق :  الأو 

 نسبة املصنف إلى مؤلفه. في: الحق ثانيا

مجال الترجمة اعتداء    فييعتبره املؤلف تشويها أو تحريفا له وال يعد التعديل    تعديالمنع تعديل املصنف    فيالحق  :  ثالثا

 إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة املؤلف ومكانته.   اإلشارةأغفل املترجم  إذا   إال

▪ :144 

املحكمة   من  يطلب  أن  ـ  أسباب جدية  إذا طرأت  ـ  من    االبتدائية للمؤلف وحده  بسحبه  أو  للتداول  مصنفه  بمنع طرح 

املالي ويلزم املؤلف في هذه الحالة أن يعوض    االستغاللجوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق    تعديالت  ادخالالتداول أو  

 زال كل أثر للحكم.   وإاليدفع في غضون أجل تحدده املحكمة  عادالاملالي تعويضا  االستغاللمقدما من آلت إليه حقوق 

▪ :145 

 

 

هذا    من144  ،143املادتين    فياملنصوص عليها    األدبيةمطلقا كل تصرف يرد على أي من الحقوق    طالناب  باطاليقع  

 القانون. 
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▪   :146 

حالة عدم وجود   فيمن هذا الكتاب    144و143املادتين    فياملنصوص عليها   األدبيةتباشر الوزارة املختصة الحقوق 

 وارث أو موص ى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق املالية املقررة فيه. 

▪  :147 

بحق   بعده  من  العام  وخلفه  املؤلف  املنع    في  استئثاري يتمتع  أو  من    استغالل  أليالترخيص  وجه  بأي  ملصنفه 

العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة    األداءأو   اإلذاعيأو إعادة البث    اإلذاعيالوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث 

شبكات    خاللأو من    اآلليللجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب    اإلتاحة أو    اإلعارة أو التحوير أو التأجير أو  

 وغيرها من الوسائل. االتصاالتبكات املعلومات أو شبكات  أو ش اإلنترنت

على    الللتأجير، و   األساس ياملحل    هيإذا لم تكن    اآلليالتأجير على برامج الحاسب    في  االستئثاري ينطبق الحق    الو 

كان   متى  البصرية  السمعية  املصنفات  يلحق    يؤدي  ال تأجير  نحو  على  نسخها  انتشار  بصاحبإلى  ماديا  الحق    ضررا 

ملصنفه،    األصلية النسخة    فيتتبع أعمال التصرف    فيكما يتمتع املؤلف وخلفه من بعده بالحق  .  املشار إليه  االستئثاري 

  في ة تصرف  تحققت من كل عملي  التياملائة من الزيادة    فيتجاوز عشرة    ال يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة    والذي

هذا   أحكاممنع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه املحمي وفقا  فيهذه النسخة. ويستنفد حق املؤلف 

 أية دولة أو رخص للغير بذلك. فيوتسويقه  باستغاللهالقانون إذا قام 

▪  :148 

ترجمة ذلك املصنف إلى اللغة العربية    فيحماية حق املؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى    تنتهي 

أو بواسطة غيره   أو املترجم هذا الحق بنفسه  مدى ثالث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف    فيإذا لم يباشر املؤلف 

 أو املترجم.  األصلي 

▪  :149 

التصرف أن يكون    االنعقادهذا القانون. ويشترط    فيللمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه املالية املبينة  

ومدة   منه  والغرض  مداه  بيان  مع  للتصرف  يكون محال  على حدة  كل حق  وبالتفصيل  فيه صراحة  يحدد  وأن  مكتوبا 

 أحد    باستغالله صراحة من حقوق مالية وال يعد ترخيصه ومكانه. ويكون املؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عن االستغالل
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بحقوق    اإلخاللأي حق مالي آخر يتمتع به على املصنف نفسه. ومع عدم    باستغاللهذه الحقوق ترخيصا منه  

عليها    األدبيةاملؤلف   تعطيل    فياملنصوص  شأنه  من  عمل  بأي  القيام  عليه  يمتنع  القانون  محل    استغالل هذا  الحق 

 رف. التص 

▪  :150 

املالي    االستغاللنظير نقل حق أو أكثر من حقوق    عاداليراه    الذيأو العيني    النقديللمؤلف أن يتقاض ى املقابل  

  جزافي ، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ االستغاللالناتج من   اإليراد فيملصنفه إلى الغير على أساس مشاركة نسبية 

 . األساسينأو بالجمع بين  

▪ :151 

هذا القانون مجحف بحقوق املؤلف أو أصبح كذلك لظروف    من   (150)املشار إليه في املادة    االتفاقإذا تبين أن  

بطلب إعادة النظر في قيمة املقابل املتفق عليه   االبتدائيةطرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى املحكمة  

 به. اإلضرار مع مراعاة حقوق املتعاقد معه وعدم 

▪ :152 

املالية. ومع    األصلية النسخة    فييترتب على تصرف املؤلف    ال من مصنفه أيا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه 

وذلك كله ما لم يتفق على    األصليةيجوز إلزام املتصرف إليه بأن يمكن املؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة    الذلك  

 غير ذلك. 

▪ :153 

 . املستقبلي الفكري مجموع انتاجه   فينا مطلقا كل تصرف للمؤلف ال بط اطالبيقع 

▪ :154 

يجوز الحجز على الحقوق املالية للمؤلفين على املنشور أو املتاح للتداول من مصنفاتهم، وال يجوز الحجز على  

 يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.  التياملصنفات 

 

 

 

▪  160: 
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هذا القانون مدة حياته وملدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة   فيتحمى الحقوق املالية للمؤلف املنصوص عليها  

  املؤلف.

وكما سبق الذكر؛ فإنه ينبغي على أساتذة الجامعات وطالب الدراسات العليا والباحثين واملسئولين ذوي الصلة 

 تقع أية مخالفات قانونية بقصد أو بدون قصد. ال أن يراجعوا بشكل دوري نصوص ومواد هذا القانون، حتى 
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 ( IPRمكتب حقوق الملكية الفكرية) 

أسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات مكتب حماية حقوق امللكية الفكرية من أجل تمكين التغيرات                   

يضمن    .التي طرأت على قانون حق النشر والتأليف وكذلك إدارة نظام وطني للملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف

تنمية   هيئة  من  يتخذ  الذي  الفكرية.  املكتب،  امللكية  لحقوق  الفعالة  الحماية  له،  ا  مقر  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة 

البيانات الكمبيوتر وقواعد  برامج  إيداع  إصدار شهادات  قانونية  وُيدير عمليات  تراخيص  استخراج  وتراجم    وعمليات 

الهيئات املعنية بحقوق امللكية   ويعمل مكتب حقوق امللكية الفكرية، باإلضافة إلى ذلك، مع مختلف لألغراض التعليمية.

الفكرية على الصعيدين املحلي والدولي، ويلتزم برفع مستوى الوعي والفهم بحقوق امللكية الفكرية في مجتمع البرمجيات  

 .ولدى عموم الجمهور 

 2002لسنة    82مكتب حماية حقوق امللكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات يطبق أحكام القانون رقم  

رقم   الوزراء  مجلس  رئيس  السيد  بقراري  الصادرة  التنفيذية  والئحته  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  لسنة    497بشأن 

رقم    2006لسنة    2202ورقم    2005 املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  السيد  والكتاب    2005لسنة    107وقرار 

شار النائب العام فيما يخص حماية مصنفات برامج الحاسب اآللي الصادر من السيد املست  2007لسنة    11الدوري رقم  

 وقواعد البيانات. 

 هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  –خدمات وأنشطة وممارسات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية 

 بها.   خدمات اإليداع والتسجيل ملصنفات برامج الحاسب اآللي وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة -

برامج   - مصنفات  تداول  بمجال  املختصة  واملنشآت  والجهات  للشركات  النشاط  مزاولة  تراخيص  إصدار 

 الحاسب اآللي وقواعد البيانات بكافة صورها وأشكالهاـ وإصدار تراخيص مقاهي االنترنت والبالي ستيشن. 

البيانات وتس - اآللي وقواعد  الحاسب  برامج  الواردة على مصنفات  التصرفات  أو  قيد  تراخيص  جيل عقود 

 استغالل البرمجيات بأي صورة من الصور 

 إصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول ملصنفات برامج الحاسب اآللي وقواعد البيانات. -

برامج   - مصنفات  بحماية  يتعلق  فيما  واملنشآت  األنترنت  ومقاهي  والجهات  الشركات  كافة  على  التفتيش 

 البيانات. الحاسب اآللي وقواعد  

الفنية للنيابات واملحاكم بشأن  - البيات بكافة أشكالها    تقديم الخبرة  القضايا املتعلقة بالبرمجيات وقواعد 

 وأنواعها. 
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 في حماية حقوق الملكية الفكرية  بنهاسياسة جامعة 

(Intellectual 

Property Aims) 
 

وتنفيذ      إلدارة  وأليات  عمل  اطار  وضع  هو  بنها  بجامعة  الفكرية  للملكية  سياسة  وجود  من  الهدف 

والتكنولوجيا   العلمي  البحث  أكاديمية  بين  املبرم  االتفاق  على  بناء  الفكرية  امللكية  حقوق  حفظ  أعمال 

لعام   بنها  االب  2019وجامعة  ان احد األهداف  إلنشاء مكاتب دعم  التكنولوجيا. وبما  تكار ونقل وتسويق 

الرئيسية لجامعة بنها هو تعزيز دورها القومي نحو املجتمع والدفع به فتم صياغه سياسة امللكية الفكرية  

لتحدد شكل وطريقة حفظ الحقوق الفكرية واالبداعية لذويها بما يعزز حسن االستغالل. كما انها تضمن  

مكتب تايكو  عمل  بما يشجع املبتكرين لإلفصاح عن مبتكراتهم فى نطاق تخصص    حقوق جميع األطراف 

مما يؤدى إلى إتاحة بيئة تساعد على اإلبداع واالبتكار ويساهم بشكل أساس ي     TICO- Benhaجامعة بنها  

 في  رقي االقتصاد املعرفي للبالد. 

 
 

للمخترعين واملبدعين  شهادة براءة االختراع والحماية املحلية داخل مصر  تسهيل الحصول على   .1

 .للجامعةفى حدود  املتاح وفى نطاق سياسة امللكية الفكرية 

الباحثين   .2 بتدريب  التقدم  بالجامعة  القيام  من  تمكنهم  التي  الالزمة  املعلومات  على  لحصولهم 

 البراءات املصري والحصول على براءة االختراع بنجاح.ملكتب 

 فى املجال البحثي االبتكاري واالعالن عنه عن طريق تقديم   .3
 
تكريم األفراد الذين يحرزون نجاحا

 شهادات التقدير أو مكافاة مالية مناسبة متى توفر ذلك.

الفكرية   .4 امللكية  باTISC   ( ملكتب  من  لجامعة (  بعدد  اإلستعانة  فى  العلمية    الحق  الكفاءات 

 املتخصصة التى تلتزم باملوضوعية والحيادية إلعطاء املشورة فى نطاق تخصص املكتب . 

نطاق  تق .5 وفى  منه  يطلب  وحينما  واملبتكرين  للمخترعين  والدراسة  والدعم  التوصيات  ديم 

 تخصصه ومهامه.   
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عمل اإلجراءات  عن طريق    االختراعخدمة دعم تسجيل براءات    الجامعة  لباحثييقدم املكتب   .6

 : االساسية التالية

a.   براءات بيانات  قائمة  فى  فنى  مجانى  مبدئى  بحث  واملجالت    االختراععمل  الدولية 

الالزمة   بالتوصية  املخترع  إلمداد  النتائج   وتحليل  وغيرها   ) ذلك  توفر  متى   ( العلمية 

لكيفية إدارة موضوع اختراعه او عن طريق االستعانه باملختصين في مجال البراءه متى 

 . (Pre-filing search)توفر ذلك 

b. املساعدة فى أعمال صياغة(Drafting)  براءة االختراع . 

c.   من والتأكد  بها  املرتبطة  وتكنولوجيتها  اإلختراع  براءة  لوثائق  الفنى  بالفحص  القيام 

 إستيفاء كافة شروط البراءة. 

d. لباحثى الجامعة إلى   براءة اإلختراع  رسم اإليداع عند تقديم أوراق  يلتزم املكتب بتسديد

 .مكتب براءة اإلختراع املصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

)(Scope of IP Policy  

وفقا للتعليمات    ذحيز التنفيوالئحتها املالية وتدخل إلى    للجامعةتسرى سياسة امللكية الفكرية   •

 . التنظيمية للجامعة

الفكرية   • امللكية  سياسة  جميع    للجامعةتطبق  مستوياتهم  على  بكافة  بالجامعة  العاملين 

 وأماكنهم الوظيفية. 

نطاق  ستثنىي • الفكرية    من  امللكية  كافة  إجراءات    للجامعة سياسة  على  منسوبيها  جميع 

املستويات الوظيفية او الطالب وما تم من اتفاقيات وما تم الحصول عليه من قبل من براءات  

والتي إصدار    اختراع  تاريخ  قبل  احتراما   السياسة  واعتماد  تمت    وااللتزامات للحقوق    الحالية 

 تجاه الغير. 

املالية   • الالئحة  التايكوتعتبر  بهذ  ملكتب  جزء  ه امللحقة  سياسته    ال  مكمال  السياسة  من  يتجزأ 

 للملكية الفكرية. 

سياسة امللكية الفكرية الخاصة بمكتب امللكية الفكرية تغطى أية موضوعات ذات حل ابتكاري   •

  -تطوير    -مخرجات بحثية مبتكرة وقابلة للتسويق     -اختراعات    -ية  دراسات استشار عن طريق )

حديثة   صناعية    -تكنولوجيا  علمية    -أسرار  بحثية   -اكتشافات  أو  إدارية  وثائق  أو  (  بيانات 

 .  بمختلف كلياتها الجامعة ضمن نطاق أعمال وأنشطة  
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•  

 

مكتب امللكية الفكرية وبراءه االختراع اإلعالن عن سياسة امللكية الفكرية للجامعة وكذلك    على •

اعالنها على موقع الجامعة و على جميع الباحثين بالجامعة في مرحلة الدراسات العليا التوقيع  

 وعلى أن يحرص الكل على تنفيذ بنود تلك السياسة. بالعلم على بنود سياسة امللكية الفكرية 

 

الجامعة   .1 ومؤسسات  الجامعة  كليات  جميع  على  سياسة    املختلفةيجب  بنود  تنفيذ  بها  العاملين  واألفراد 

املدير   سؤال  فى  التردد  وعدم  السياسة  بتلك  عليها  واملنصوص  الفكرية  عند    التنفيذي امللكية  للمكتب 

 الحاجة لبيان كيفية إجراء الخطوات املطلوبة بطريقة صحيحة قبل التقدم بها للغير.

واألدبي  .2 الفكرية  امللكية  حقوق  جميع  الجامعة   )تحترم  الفكرية  واألصول  واملالية  (  Intellectual Assetsة 

 لألطراف التي يتم التعامل أو التعاقد معها والتي تمتلك سياسات ملكية فكرية خاصة بها.  

العقود   .3 وتوقيع  االتفاقيات  بإجراء  قيامها  قبل  الفكرية  للملكية  سياستها  تطبق   أن  الجامعة   على  يجب 

 املختلفة مع الغير. 

والكلية املشاركة في الدراسات واألبحاث واألنشطة املختلفة  للغير والتي أدت إلى اختراع شيئا  يحق للجامعة   .4

ما أو التوصل الى اكتشاف علمي له مردود مالي في الحصول على نسبة من العائد املالي وذلك وفق تعليمات  

للجهة   براءة األختراع  تنسب  أن  الجامعة  وعلى  تايكو  املالية ملكتب  يتفق على  الالئحة  للعمل مالم  املمولة 

 غير ذلك.  

فى حالة عدم رغبة الجامعة فى التقدم  للحصول على براءة إختراع الحد منسوبيها فأنه يحق للمتقدم ) احد  .5

منسوبي الجامعة (  التقدم بطلب براءة االختراع  من خالل مكتب تايكو الجامعة  ويعتبر هذا بمثابة تنازل  

هذا في حال كون الجامعة شريك من األصل في االختراع ويتم هذا في حاله   -اديةمن الجامعة عن حقوقها امل 

طالب   كان  او  الرساله  في  اعماله  ضمن  من  باالختراع  وقام  عليا  دراسات  طالب  املتقدم  الباحث  كون 

  بالجامعة وكان االختراع محل املناقشة احد مخرجات  العملية التعليمية ) مشروع تخرج على سبيل املثال( 

استيفاء   استمارة  فى  يفيد  ما  على  املتقدم  حصل  اذا  تماما  البند  تم   جهةويلغى  االختراع  ان  على  العمل 

 باملجهود الذاتي وهنا يكون املخترع هو املالك الوحيد للبراءه . 
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فيحق    او منسوبيها  فى حالة قيام الجامعة بعمل شركة من االنتفاع ببراءة اختراع الحد أفرادها العاملين بها .6

أو    املخترعلهذا   األرباح  من  نسبة سنويا  الحصول على  أو  الشركة  بتلك  أسهم  الحصول على  بين  االختيار 

مبلغ إجمالي أو غير ذلك مما سيتفق عليه. وعلى أن ال يتم إنشاء الشركة اال بعد موافقة جميع األطراف  

 الالئحة املالية ملكتب تايكو الجامعة. املعنية على نسبة األرباح  والية تنفيذها مع مراعاة 

يحق فى حالة إنشاء الجامعة ألودية التكنولوجيا أو الحاضنات التكنولوجية أو الشركات الناشئة أو وحدة   .7

 ذات طابع خاص وما فى حكمهم فيجب أن تتماش ى إدارتها مع سياسة الجامعة للملكية الفكرية. 

للحصول على براءة إختراع ويعمل على توفير بيئة عمل متوازنة  تشجع الجامعة الباحثات لديها على التقدم   .8

 ((. Gender balanceلهم ليساعدهم على الترقى بالجامعة 

فى حالة وجود ممول خارجى مثل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أو جهة محلية أو دولية يمكن أن   .9

 ملشاركة وتوزيع العائد املالى لجميع االطراف. تكون هى صاحبة اإلختراع ويحدد التعاقد بين األطراف نسبة ا 

و   2014الدستور املصرى لعام    تعتبر مواد  .10 الفكرية املصري رقم  م  امللكية   لسنة    82مواد قانون حماية 

تتبنى هما املصدريين الرئيسين للتشريعات و السياسات العامة لحماية حقوق امللكية الفكرية و    م  2002

 والبحث العلمي والتي تضمنهاحماية حقوق امللكية الفكرية    بشأن  املصري الجامعة كل ما ورد في الدستور  

 .الثقافةلك لنشر ت وتسعى الجامعة (م  2014 املصري دستور من ال 70-69-35-23- 22في املواد )

بعض نشر   .11 التيالكتب    وإيداع  التدريس    واالرشادات  هيئة  أعضاء  بين  الفكرية  امللكية  حقوق  تتناول 

 بالجامعة  اإلداري جانب الكيان  والطالب الى

دورية   .12 عمل  ورش  نشر تنظيم  الفكرية    بشأن  امللكية  حقوق  حماية  االختراعثقافة  والحقوق    وبراءات 

ذلكبها    املتعلقة ضمان    واعتبار  وحدات  أولويات  على  بالكليات    الجودةمن  املصداقية    كمؤشرات 

 . واالخالق

الجامعة   .13 لتوفيرتسعى  رقم    أكبر   وكلياتها  الفكرية  امللكية  حماية  قانون  من  االصلية  النسخ  من    82عدد 

ارسال  2002لعام   البريد    وسيتم  على  القانون  هذا  من  التدريس    اإللكتروني ألعضاءصورة ضوئية  هيئة 

 من موقع الجامعة وموقع مكتب تايكو  معاونيهمو 
 
 . بنها -وكذلك توفيره على كال

الحاسب   .14 برامج  استخدام  أجهزة    األلىحظر  على  مرخصة  املراجعة  الجامعةالغير  بهذا    وضمان  الدورية 

 . الشأن

 . حقوق امللكية الفكرية وضوابط حمايةوضع إرشادات للمترددين على املكتبات ملراعاة التزام قواعد  .15

 



 جامعة بنها  :دلــــــيل سياسة الملـــــكية الفــــــكرية 25

 

 

الدائم   .16 بالتطوير  الجامعة  العقبات تهتم  مكتب    وتذليل  عمل  ولتيسير  الفكرية  االختراع    امللكية  براءات 

   .الجامعةفي نشر ثقافتها بكليات  بالجامعة

لفحص   .17 لجنة  الجامعة  الفكرية تنش ئ  امللكية  بحقوق  املتعلقة  من    الشكاوى  بخبراء  االستعانة  يجوز  و 

   .املكتب املصرى لبراءات االختراع التابع الكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا

نقل   .18 )وتسويق  مكتب  املكتب TTOالتكنولوجيا  هو  بالجامعة    (  االبتكارات  الوحيد  بتسويق  املنوط 

القابلة   و واالختراعات  األدبية  الحقوق  على  ويحافظ  ودوليا  محليا  للجامعةللتطبيق  حال    املالية  في 

 استغالل أيا من النماذج )براءات االختراع او نماذج املنفعة( املسجلة باسم الجامعة محليا او دوليا. 

قوانين  منح براءات اختراع او نموذج منفعة باسم الجامعة فتطبق االحكام التالية بما ال يخالف الفي حال   .19

 املبين ادناه. واللوائح املعمول بها في االتفاقيات التي تشارك فيها جمهورية مصر العربية على النحو 

20. ( الجامعة  باسم  منفعة  نموذج  او  اختراع  براءات  منح  حال  الحق مقدمفي  صاحبة  هي  الجامعة  فان   )

املا الحقوق  على  الحفاظ  مع  استغاللها  او  تسويقها  أوجه  تحديد  في  من  املنفرد  للمخترعين  واألدبية  لية 

 بذلك. الجامعةوتلتزم أبنائها بما هو منصوص عليه 

( على الشأن الذى  Net income)  الصافي املاديتوزع العائد في حال استغالل النموذج او البراءة ماديا فانه  .21

لكل جامعة او جهة  و تسترد    داخلياملذكورة في الجدول هي شأن    والقيم(  WIPO)  الويبوحددته منظمة  

على    الجامعة العائد  توزيع  قبل  أوال  اختراع(  براءة  او  منفعة  )نموذج  النموذج  على  انفقته  ما  مجموع 

 -:التالياملشاركين على النحو 

University  Inventors Faculty or institute Inventor/s  Net income ( L.E) range 

Support % Support % Support % 0 - Support fees (SF) 

20 % 20 % 60 % 1 (after SF) – 500000 

25 % 25 % 50 % 500000 - 1000000 

33 % 33 % 34 % Above 1000000 

 

ملا  كثر من مخترع فيتم توزيع عائد املخترعين على حسب نسب مشاركتهم في االختراع طبقا  أفي حالة وجود   .22

او بالتساوى    هو منصوص عليه مسبقا اثناء تقديم طلب الحصول على براءة االختراع او نموذج املنفعة

 .   في حالة عدم تحديد نسبة املشاركة مسبقا

برام .23 اية  اوى  تخرج طالبية  الصادرة عن مشاريع  االختراع  أخرى   ج براءات  أو رسالة    تمويلية  الجامعة  من 

 ماجستير أو دكتوراه ممولة بشكل جزئى أو كلى من الجامعة فانها تخضع ألحكام املادة السابقة.
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24.  

 

حتى عامين بعد االنفصال  )  تلزم الجامعة كل اعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة و موظفيها و طالبها .25

التخرج أو  العمل  او  لتسجيل    تقديمال  قبلالجامعة    يبلغواأن    (عن  املنفعة  نماذج  او  االختراع  براءات 

ية للتأكيد على حق الجامعة فى تلك األعمال فى حال قيام الجامعة بتمويلها او  كافة اشكال امللكية الفكر 

 استغالل ايا من امكانيات الجامعة فيها. 

امللكية   .26 الحفاظ على حقوق  فى  الجامعة بطباعة ونشر دليل سياستها  و  تلتزم  براءات االختراع  الفكرية و 

 ذلك بعد مراجعتها من أكاديمية البحث العلمى و إعتماده تباعا من مجلس الجامعة.

 (Disclosure and 

Confidentiality)  

السرية   .1 املعلومات  عن  اإلفصاح  يتم  الجامعة  ال  قبل  لدى  من  الكتابية  املوافقة  بعد  رئيس  اال 

 حسب درجة سرية املعلومات املطلوبة. ىالنواب عل / الجامعة

غير مصرح لهم اإلفصاح عن    الدراسات البحثية وما في حكمهم  محكمي تقارير املشاريع القومية أو .2

ويتم إبالغهم    محتواها بأي طريقة كانت ويجب عليهم الحفاظ على سرية التقارير بطريقة مناسبة

 .  بسياسة الجامعة للملكية الفكرية

اإلفصاح للغير أو االنتفاع  الشخص ى   بالجامعة  الكادر العام )دائمين أو مؤقتين(   ملوظفي   ال يحق  .3

االدارية واملالية والقانونية وما فى حكمهم من خصوصية والتى    علومات املالبيانات و   بأى شكل عن

التى  كانت   أو  لهم  عملهم  كانت  متاحة  مدة  بعد  بالجامعةبحوزتهم خالل  سن    وحتى  الى  الوصول 

 الجامعة .املعاش أو ترك العمل لدى 

 (TICO)  

أثناء أو بعد تركهم العمل بالجامعة   التكنولوجيا    دعم االبتكار ونقل وتسويق يتعهد أعضاء مكاتب   .1

 باملكاتب بعدم االفشاء عن املعلومات أو البيانات التى بحوزتهم لغير املصرح لهم.  

 

 



 جامعة بنها  :دلــــــيل سياسة الملـــــكية الفــــــكرية 27

 

 

جميع   .2 إدارة  عن  املسئولة  الجهة  هى  بالجامعة  التكنولوجيا  وتسويق  ونقل  االبتكار  دعم  مكتب 

بالجامعة  وللعاملين بها وماينتج عنها من إنتفاع وأرباح وهى جهة  الحقوق امللكية الفكرية  للباحثين  

 الربط الوحيدة بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

الفكرية  ملكتب    يمكن .3 االختراعو مللكية  أوبالجامعة      براءات  يعدل  الفكرية    أن  امللكية  سياسه  يطور 

للغير والتعليمات الالزمة بهذا    يوعل  إذا لزم األمر  للجامعة الواجبة  ان يتم ذلك مع مراعاة الحقوق 

 الشأن. 

 . تايكو الجامعة  بالرجوع الى مكتب للجامعة يتم تفسير بنود سياسة امللكية الفكرية .4

للجامعة ووفقا ألحكام القانون  فى حالة خرق هذه السياسة فيتم التعامل فى إطار اإلجراءات القانونية   .5

 اية امللكية الفكرية مع مراعاة التنسيق مع مكتب  تايكو الجامعة.  املصرى لحم

 سابعا: كيفية ملئ االستمارات  
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 جميع الصور التوضيحية املستخدمة مأخوذة من دليل مكتب براءات االختراع بأكاديمية البحث العلمي  **
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