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عليھا في قانون وضع إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة إلتزامھم بالضوابط المنصوص 
  الملكية الفكرية

 

 تعزيز القيم والمبادئ ا@ساسية @خ<قيات المھنة وترسيخھا في المجتمع: الھدف

 إلتزام المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشر: العائد/المخرج

 :مقدمة

تھOOدف كليOOة الحاسOOبات بجامعOOة حلOOوان مOOن خQOOل مشOOروع التطOOوير المسOOتمر والتأھيOOل 
 التعليميOة، والبحOث العمليOة :ھOي محOاور أساسOية خمOس بجOودة واAرتقOاء التطOويرلHعتماد إلOى 

  .المجتمع اAدارية، وخدمة ومعاونيھم، والتنمية التدريس ھيئة العلمي، وأعضاء

بجامعOOة حلOOوان بحقOOوق الملكيOOة الفكريOOة والنشOOر وتبOOين ذلOOك رسOOالة  الحاسOOباتتلتOOزم كليOOة 
ة الحاسOOبات ھOOي تOOوفير أعلOOى مسOOتويات التعلOOيم والبحOOث إن رسOOالة كليOO: "تOOنص علOOى الكليOOة التOOي

لطQبھا وللمجتمع؛ كمOا تOوفر تقنيOات علميOة تنافسOية مبنيOة علOى أسOس اAحتOرام والثقOة واAلتOزام 
  ".وا<مانة

ويعد وضع إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعOاة إلتOزامھم بالضOوابط المنصOوص عليھOا 
المعيOار (الشOواھد الداعمOة <حOد معOايير التقOويم واAعتمOاد المؤسسOي في قOانون الملكيOة الفكريOة، أحOد 

  ).المصداقية وا<خQقيات: الرابع

  منھجية العمل بالنشاط

والOOذى يقOOوم علOOى تحليOOل ) Content Analysis(إعتمOOد الفريOOق علOOى مOOنھج تحليOOل المضOOمون 

  بقوانين ولوائح حماية الملكية الفكرية والتأليفالوثائق المتصلة 

  :تقريرال

إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة إلتزامھم بالضوابط المنصوص عليھا تم إعداد عدة 

  .بقوانين ولوائح حماية الملكية الفكرية والتأليف في

كليOة الحاسOبات بجامعOة حلOوان بحقOوق  المتOرددين علOى مكتبOةتھدف ھذه اAرشOادات إلOى تعريOف 
ف إلOى توعيOة المتOرددين بمOا ورد برسOالة الكليOة عOن اAحتOرام كمOا تھOد.  الملكية الفكرية والتأليف

  .العلمي بالكلية التعليمية والبحث والثقة واAلتزام وا<مانة وكلھا تمثل غطاءا لضمان جودة العملية

  :ملخص

 كليOة الحاسOبات بجامعOة حلOوانإرشادات للمترددين على مكتبOة إعداد عدة تم من خQل ھذا النشاط 

  .بقوانين ولوائح حماية الملكية الفكرية والتأليف امھم بالضوابط المنصوص عليھا فيلمراعاة إلتز

  2002لسنة  82قانون رقم 

  بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
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  باسم الشعب

  رئيس الجمھورية

  ،وقد اصدرناه ،قرر مجلس الشعب القانون ا;تى نصه

  المادة ا@ولى

   .ن حماية الملكية الفكريةيعمل باحكام القانون المرافق فى شأ

  المادة الثانية

  : تلغى القوانين ا;تية 

  .بشأن العQمات والبيانات التجارية 1939لسنة  57القانون رقم  - أ

عدا  ،بشأن براءات ا;ختراعات والرسوم والنماذج الصناعية 1949لسنة  132القانون رقم  -ب
ائية المتعلقة با;غذية والمنتجات الكيميائية احكام براءات ا;ختراع الخاصة بالمنتجات الكيمي

  . 2005الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 

  . بشأن حق المؤلف 1954لسنة  354القانون رقم  -ج

  . كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق

  المادة الثالثة

تنفيذية فى مدة يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين الQئحة ال
ويصدر الوزراء المختصون كل فى . ; تزيد على شھر من تاريخ العمل بھذا القانون

  . حدود اختصاصه القرارات الQزمة لتنفيذ احكام القانون المرافق

، وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير الQزمة لحماية الصحة العامة والتغذية
ى المجال ا;جتماعى وا;قتصادى والتكنولوجى وذلك أو تنمية القطاعات الحيوية ف

  .فى حدود احكام القانون المرافق

وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ اAجراءات الQزمة فى اطار ھذا القانون لمنع 
حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامھا أو منع اللجوء إلى الممارسات التى 

 ،على النقل الدولى للتكنولوجيا و تؤثر سلباً تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أ
  . وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق

  المادة الرابعة 

ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ 
 ،ذيهعدا احكام براءات ا;ختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة با;غ ،نشره

والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية 
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وذلك دون  ،2005من أول يناير سنة  قبل صدور ھذا القانون فيعمل بھا اعتباراً 
  .من القانون المرافق )44،45(ا;خQل بحكام المادتين ، 

  . قوانينھا وينفذ كقانون من ،يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة

  .ھـ1423ربيع ا<ول سنة  21صدر برئاسة الجمھورية فى 

  م2002يونيه سنة  3الموافق 

   حسنى مبارك 

  قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

  الكتاب ا<ول

  ومخططات، براءات ا;ختراع ونماذج المنفعة 

  والمعلومات غير المفصح عنھا  ، التصميماًت للدوائر المتكاملة

  لالباب ا<و

  براءات ا;ختراع ونماذج المنفعة

حكام ھذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق <تمنح براءات اختراع طبقاُ  -  1مادة 
سواء كان ا;ختراع متعلقاً بمنتجات  ،ويمثل خطوة ابداعية ،ًويكون جديدا ،الصناعى

أو بتطبيق جديد لطرق صناعية ، صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه
  . وفةمعر

 ً;Qعن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع  ،كما تمنح البراءة استق
إذا توافرت فيه شروط الجدة وا;بداع والقابلية للتطبيق  ،سبق ان منحت عنه براءه

ويكون منح البراءة لصاحب التعديل  ،الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة
   . ا ;حكام ھذا القانونأو التحسين أو ا;ضافة وفق

  : ; يمنح براءة اختراع لما يلى -  2مادة 

من القومى أو ا;خQل <ن استغQلھا المساس باأا;ختراعات التى يكون من ش - 1
داب العامة أو ا;ضرار الجسيم بالبيئة أو ا;ضرار بحياة أو sبالنظام العام أو ا

  . صحة ا;نسان أو الحيوان أو النبات

  . كتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططاتا;   -2

  . طرق تشخيص وعQج وجراحة ا;نسان أو الحيوان   -3
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ة ندرتھا أو غرابتھا وكذلك الطرق التى تكون جالنباتات والحيوانات اياً كانت در - 4
قيقة والطرق عدا الكائنات الد ،فى اساسھا بيولوجية ;نتاج النباتات أو الحيوانات

   0;نتاج النباتات أوالحيواناتالدقيقة غير البيولوجية والبيولوجية 

والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض  الحية ا;عضاء وا;نسجة والخQيا   -5
  . النووى والجينوم

  : ; يعتبر ا;ختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين ا;تيتين -  3مادة 

صدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء إطلب  إذا كان قد سبق - 1
  . منه فى جمھورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة

إذا كان قد سبق استعمال ا;ختراع أو استغQله فى جمھورسة مصر العربية أو  - 2
فى الخارج بصفة علنية أو كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى 

  . الخبرة من استغQله قبل تقديم طلب البراءة

و; يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن ا;ختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية 
  . خQل الستة ا;شھر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة

  .جراءات الكشف عن ا;ختراعإضاع وأووتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون 

مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقات الدولية النافذة فى جمھورية مصر العربية يكون لكل  -  4مادة 
شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من ا;جانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط 

مل حقيقى وفعال لھم فى احدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعا
الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات  ،جمھورية مصر العربية معاملة المثل

  . ا;ختراع فى جمھورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا ;حكام ھذ القانون

افضلية أو  أوى ميزة أويستفيد مواطنوا جميع الدول ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية من 
اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليھا فى  اى قانون اخر لرعايأز أو حصانة يمنحھا امتيا

  : ما لم تكن ھذه الميزة أو ا;فضلية أو الحصانة نابعة من ،الباب

  . نفاذ القوانين ذات الصبغة العامةإاتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات       - أ

الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة اية حما;تفاقات المتعلقة بحقوق  -ب
1995 .  

يعد بمكتب براءات ا;ختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات ا;ختراع  -5مادة 
ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منھا وباستغQلھا والتصرفات التى ترد عليھا وفقا 

  . على النحو المبين فى ;ئحته التنفيذيةحكام ھذا القانون وذلك <

  . لت اليه حقوقهآيثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن  -  6مادة 

وى فيما اثبت حقھم فى البراءة بالتس  ، وإذا كان ا;ختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص
  . بينھم ما لم يتفقوا على غير ذلك
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كثر من شخص يستقل كل منھم عن ا;خر يثبت الحق أما إذا كان قد توصل إلى ذات ا;ختراع ا
   0لQسبق فى تقديم طلب البراءة

فجميع الحقوق المترتبة على ھذا معين إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع  -  7مادة 
ا;ختراع تكون لvول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على ا;ختراعات التى 

متى كان ا;ختراع فى نطاق  ، اثناء قيام رابطة العمل أو ا;ستخدام يستحدثھا العامل أو المستخدم
  . العقد أو رابطة العمل أو ا;ستخدام

جره على اختراعه فى جميع الحا;ت فإذا لم يتفق على أوله  ،ويذكر اسم المخترع فى البراءة
  . لعملمن صاحب ا ، أوا;جر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن ا;ختراع

وعندما يكون ا;ختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق  ،وفى غير ا;حوال السابقة
أو شراء البراءة مقابل ، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغQل ا;ختراع  ، بھا المخترع

 شھر من تاريخ ا;خطار بمنحأعلى ان يتم ا;ختبار فى خQل ثQثة  ،تعويض عادل للمخترع

  . البراءة

  . إلى المخترع وفى جميع ا;حوال يبقى ا;ختراع منسوباً 

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خQل سنة من تاريخ تركه  -  8مادة 
يعتبر كانه قدم فى خQل تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو . المنشأة الخاصة أو العامة

المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليھا فى المادة ويكون لكل من  ،ا;ستخدام
  . لQحوال السابقة تبعاً 

وتزداد المدة إلى ثQث سنوات إذا انشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان ا;ختراع نتيجة 
  . مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بھا

سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمھورية  مدة حماية براءة ا;ختراع عشرون -  9مادة 
  . مصر العربية

تخول البراءة مالكھا الحق فى منع الغير من استغQل ا;ختراع باية طريقة ويستنفذ حق  -10مادة 
إذا قام بتسويقھا فى  ،مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة

  . خص للغير بذلكاية دولة أو ر

  : عمال ا;تية<به الغير من ا يقومو; يعتبر اعتداء على ھذا الحق ما 

  . ا;عمال المتصلة باغراض البحث العلمى   -1

أو باستعمال طريقة صنع ، قيام الغير فى جمھورية مصر العربية بصنع منتج - 2
لك قبل تاريخ وذ ،منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية

أو عن طريقة ، تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته
ولھذا الغير رغم صدور البراءة حق ا;ستمرار لصالح منشأته فقط فى   ، صنعه

و; يجوز التنازل عن حق  ،القيام با;عمال المذكورة ذاتھا دون التوسع فيھا
  . قى عناصر المنشأةأو نقل ھذا الحق ا; مع با، القيام بھذه ا;عمال
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التى يتكون منھا موضوع  ،ا;ستخدامات غير المباشرة لطريقة ا;نتاج    -3
  . ا;ختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى

استخدام ا;ختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة ;حدى  - 4
التى تعامل جمھورية الدول أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو 

مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود اى من ھذه الوسائل فى جمھورية 
  . مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة

قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بھدف  - 5
  . الفترةعلى ا; يتم التسويق ا; بعد انتھاء تلك  ،استخراج ترخيص لتسويقه

شريطة ا; تتعارض بشكل غير  ،ا;عمال التى يقوم بھا الغير خQف ما تقدم - 6
معقول مع ا;ستخدام العادى للبراءة وا; تضر بصورة غير معقولة بالمصالح 

  . المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير

كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة يستحق رسم عند تقديم طلب براءة ا;ختراع  -  11مادة 
  . اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتھاء مدة حماية البراءة

وتحديد الQئحة التنفيذية قيمة ھذه الرسوم بما ; يجاوز الفى جنية عند تقديم الطلب وبما ; يجاوز 
  .الف جنية بالنسبة للرسم السنوى

ويتحمل مقدم طلب الحصول . لرسوم واحوال ا;عفاء منھاكما تحدد الQئحة قواعد تخفيض ھذه ا
   . على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بھم مكتب البراءات ومصروفات الفحص

لت اليه حقوقه إلى مكتب براءات ا;ختراع آيقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن  - 12 مادة 
و; يجوز ان يتضمن طلب . نفيذية لھذا القانونلvوضاع والشروط التى تحددھا الQئحة الت وفقاً 

ويعتبر فى حكم ا;ختراع الواحد مجموعة ا;ختراعات التى  ،البراءة اكثر من اختراع واحد
  .تشكل فكرة ابداعية متكاملة

ً ايرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى لQختراع يتضمن بي -  13مادة  كامQ عن موضوعه وعن  نا
وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل . رة من تنفيذهافضل اسلوب يمكن ذوى الخب

   .الطلب

مل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن تويجب ان يش
  . وان يرفق بالطلب رسم ھندسى لQختراع عند ا;قتضاء ،يتھااحم

ة أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية ا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتيوإذا كان الطلب متعلقً 
فيجب ان يكون المخترع حاصQ   ، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، أو زراعية أو صناعية أو حرفية
  .على مصدرھا بطريقة مشروعة

وان يودع  ،بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن ھذه الكائنات فإذا كان الطلب متعلقاً  
  . التى تحددھا الQئحة النقابية لھذا القانون مزرعة حية منھا لدى الجھة
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من ھذا القانون يلتزم الطالب فى جميع ا;حول بتقديم بيانات ) 38(ومع مراعاة احكام المادة 
ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمھا فى الخارج عن نفس ا;ختراع أو ما يتصل 

  . بموضوعة وكذلك نتائج البت فى ھذه الطلبات

حدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون مرفقات طلب براءة ا;ختراع بالمواعيد الواجب تقديمھا وت
  .خQلھا وا;حوال التى تستوجب رفضه

لمكتب براءات ا;ختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديQت أو ا;ستيفاءات  -  14مادة 
ذا القانون وذلك على النحو الذى تبينه من ھ) 13(التى يراھا على الطلب اعما; ;حكام المادة 

الQئحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بھذا ا;جراء خQل ثQثة اشھر من تاريخ اخطاره اعتبر 
  . متناز; عن طلبه

وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات ا;ختراع بشأن ھذا التكليف امام اللجنة المنصوص 
لQجراءات التى تبينھا  قانون وذلك خQل ثQثين يوما ووفقاً من ھذا ال) 36(عليھا فى المادة 
  . الQئحة التنفيذية

يجوز لطالب براءاة ا;ختراع ان يقدم فى اى وقت قبل ا;عQن عن قبول طلب البراءة  -  15مادة 
بتعديل مواصفات ا;ختراع أو رسمه الھندسى مع بيان ماھية التعديل واسبابة وبشرط ا;  طلباً 

وتتبع فى ھذا الشأن ذات اAجراءات الخاصة بطلب  ،لتعديل إلى المساس بذاتية ا;ختراعيؤدى ا
  . البراءة

بفحص مكتب براءات ا;ختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان ا;ختراع جديد  -  16مادة 
 من ھذا) 3(، ) 2(، ) 1(ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا ;حكام المواد 

   .القانون

ة ا;حكام المنصوص ءفإذا توافرت فى ا;ختراع الشروط المشار اليھا وروعيت فى طلب البرا
من ھذا القانون قام مكتب براءات ا;ختراع با;عQن عن قبول ) 13(، ) 12(عليھا فى المادتين 

  . الطلب فى جريدة براءات ا;ختراع بالطريقة التى تحددھا الQئحة التنفيذية

ز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى ويجو
مكتب براءات ا;ختراع متضمنا اسباب ا;عتراض وذلك خQل ستين يوما من تاريخ ا;عQن 

عن قبول الطلب فى جريدة براءات ا;ختراع ووفقا لvوضاع التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا 
  . القانون

ويؤدى مقدم ا;خطار با;عتراض رسماً تحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; يقل عن مائة 
  .جنية و; يجاوز الف جنية ويسترد الرسم فى حالة قبول ا;عتراض

من ھذا القانون ووفقا ) 36(وتختص بنظر ا;عتراضات اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 
  .حددھا الQئحة التنفيذيةلvوضاع واAجراءات التى ت

يرسل مكتب براءات ا;ختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة ا;نتاج الحربى أو وزارة  -  17مادة 
من طلبات براءات ا;ختراع التى تتصل  الداخلية أو وزارة الصحة على حسب ا;حوال صوراً 

مع  ،سكرية أو امنية أو صحيةبشئون الدفاع أو ا;نتاج الحربى أو ا;من العام أو التى لھا قيمة ع
وذلك خQل عشرة ايام من تاريخ ا;نتھاء من الفحص مع اخطار الطالب  ،مرفقات ھذه الطلبات
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لوزير الدفاع أو وزير ا;نتاج الحربى أو وزير ، وبذلك خQل سبعة ايام من تاريخ ا;رسال
قبول طلب البراءة وال ان يعترض على ا;عQن عن حالداخلية أو وزير الصحة على حسب ا;

  .خQل تسعين يوما من تاريخ ا;رسال

وللوزير المختص على حسب ا;حوال بعد ا;عQن عن قبول طلب البراءة ا;عتراض على 
صدارھا وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو ا;نتاج الحربى إالسير فى اجراءات 

من  منية أو صحية ويكون ا;عتراض خQل تسعين يوماً أو ا;من العام أو ان له قيمة عسكرية أو ا
  . تاريخ ا;عQن عن قبول طلب البراءه فى جريدة براءات ا;ختراع

   .ويترتب على ا;عتراض فى الحا;ت اليھا وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة

شخصية غير المعد للتصدير وتكون له ال –ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء  -  18مادة 
ثر تلك أا;عتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم ت

ا;سعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس 
الجمھورية على ان يكون من بين ھذه الموارد ما تقبله الدولة من مساھمات من الدول المانحة 

  . كومية وغير الحكوميةحات الدولية الوالمنظم

ً  -  19مادة   ; يتم ا;عQن عن قبول البراءة ا; بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سريا

  . خQل تلك الفترة

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا القرار فى 
  .تنفيذية لھذا القانونتحددھا الQئحة ال جريدة براءات ا;ختراع بالكيفية التى

للكافة بعد ا;عQن عن قبول الطلب ا;طQع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى  -  20مادة 
كما يجوز ;ى منھم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم  ،سجل براءات ا;ختراع

وفقا لvوضاع واAجراءات التى ، وف جنيةتحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; يجاوز ال
  . تقرھا ھذه الQئحة

كما يجوز رھنھا أو حق  ، يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض - 21
  .ا;نتفاع عليھا

ومع عدم ا;خQل با;حكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورھنھا ; تنتقل ملكية البراءة و; يكون 
  . تقرير حق انتفاع عليھا حجة على الغير ا; من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات رھنھا أو

لvوضاع  ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رھنھا أو تقرير حق ا;نتفاع عليھا وفقاً 
  . واAجراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية

;ختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة ا-  22مادة 
و; يلتزم مكتب البراءات با;حكام المتعلقة باقرار  ،على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير

   .المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه

التأشير بھما فى البراءات ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب 
  . و ; يكون ايھما حجة على الغير ا; من تاريخ ذلك التأشير السجل
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  . الحجز بالطريقة التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون عنوينشر 

يمنح مكتب براءات ا;ختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس  -  23مادة 
دد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند تراخيص اجبارية باستغQل ا;ختراع وتح   الوزراء

  : اصدار ھذه التراخيص وذلك فى الحا;ت ا;تية

 Jل ا;ختراع يحقق ما يلى  –بحسب ا;حوال  –إذا رأى الوزير المختص : أوQان استغ :  

  . اغراض المنفعة العامة غير التجارية   -1

  .والغذاءلقومى والصحة وسQمة البيئة ويعتبر من ھذا القبيل اغراض المحافظة على ا;من ا

  مواجھة حا;ت الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى    -2

دون الحاجة ) 2(، ) 1(ويصدر الترخيص ا;جبارى لمواجھة الحا;ت الواردة فى البندين 
أو لعرض . وض مسبق مع صاحب البراءة أو ;نقضاء فترة من الزمن على التفأوض معهالتف

  . لحصول على موافقته با;ستغQلشروط معقولة ل

دعم الجھود الوطنية فى القطاعات ذات ا;ھمية للتنمية ا;قتصادية وا;جتماعية  - 3
ومع مراعاة  ،وذلك دون اخQل غير معقول بحقوق مالك البراءة ،والتكنولوجية

  . المصالح المشروعة للغير

ة فورية فى الحا;ت الواردة فى ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص ا;جبارى بصور
  ) 2(وفى اقرب فرصة معقولة تتيحھا الحا;ت الواردة فى البند ) 3(، ) 1(البندين 

إذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حا;ت عجز كمية ا;دوية المحمة بالبراءة عن سد :  ثانيا
رھا أو إذا تعلق ا;ختراع احتياجات البQد أو انخفاض جودتھا أو ا;نتفاع غير العادى فى اسعا

المنتجات التى ببادوية الحا;ت الحرجة أو ا;مراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو 
وسواء تعلق ا;ختراع با;دوية أو بطريقة انتاجھا أو  ،تستخدمھا فى الوقاية من ھذه ا;مراض

  . المواد الQزمة ;نتاجھاأو بطريقة تحضير ، بالمواد الخام ا;ساسية التى تدخل فى انتاجھا

   .ويجب فى جميع ھذه الحا;ت اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص ا;جبارى بصورة فورية

ب البراءة الترخيص للغير باستغQل ا;ختراع ايا كان الغرض من حإذا رفض صا: ثاثال
  . رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفأوض معقولة –ا;ستغQل 

فى ھذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محأو;ت جديه  ا;جبارىعلى طالب التراخيص  ويتعين
  .للحصول على الترخيص ا;ختيارى من صاحب البراءة

بمعرفته أو بموافقته أو  ،إذا لم يقم صاحب البراءة باستغQلھا فى جمھورية مصر العربية:  رابعا
ريخ تقديم طلب البراءة أو ثQث سنوات كان استغQلھا غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تا

من تاريخ منحھا ايھما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغQل ا;ختراع بدون عذر 
   .مقبول لمدة تزيد على سنة
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أو ، ويكون ا;ستغQل بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فى جمھورية مصر العربية
  . ;ختراع فيھاباستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة ا

ان عدم  ،ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات ا;ختراع رغم فوات اى من المدتين المشار اليھما
استغQل ا;ختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب 

  . البراءة جاز ان يمنحه مھلة اخرى كافية ;ستغQل ا;ختراع

احب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التى يستمدھا من البراءة على إذا ثبت تعسف ص:  خامسا
  : نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى

أو التميز بين العمQء فيما ، المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية   -1
  . وط بيعھاريتعلق باسعار وش

  . فى السوق أو طرحة بشروط مجحفةول بالحماية معدم توفير المنتج المش   -2

وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجھا بكمية ; تحقق التناسب بين    -3
  . الطاقة ا;نتاجية وبين احتياجات السوق

وفقا للضوابط  ،القيام باعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة   -4
  . القانونية المقررة

  .على نقل التكنولوجيا ق التى يخولھا القانون على نحو يؤثر سلباً استعمال الحقو   -5

أو انقضاء مھلة ، وفى جميع ا;حوال السابقة يصدر التراخيص ا;جبارى دون حاجة للتفأوض
   .ولو كان التراخيص ا;جبارى ; يستھدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى ،على حصوله

ض انھاء التراخيص ا;جبارى إذا كانت الظروف التى ويكون لمكتب براءات ا;ختراع ان يرف
  . دعت ;صداره تدل على استمرارھا أو تبنى بتكرار حدوثھا

ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة ا;ضرار التى سببتھا ممارساته التعسفية أو 
  . المضادة للتنافس

ى سنتين من منح الترخيص سقاط البراءة إذا تبين بعد مضإويجوز لمكتب براءات ا;ختراع 
لتدارك ا;ثار السلبية التى لحقت ا;قتصاد القومى بسبب  ا;جبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافياً 

  البراءة فى استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس صاحب تعسف

مادة ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليھا فى ال 
   .ووفقا لvوضاع واAجراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون) 36(

إذا كان استغQل صاحب الحق فى براءة اختراع ; يتم ا; باستغQل اختراع اخر ;زم :  سادسا
ق له حھذا ا;خر فانه يبله وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واھمية فنية واقتصادية مقارنة 

  . صول على ترخيص اجبارى فى مواجھة ا;خر ويكون لھذا ا;خر ذات الحق فى ھذه الحالةالح

و; يجوز التنازل عن ا;ستخدام المرخص به ;حدى البراءتين ا; بالتنازل عن استخدام البراءة 
  . ا;خرى
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; يمنح الترخيص   فى حا;ت ا;ختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصQت: سابعا
;جبارى ا; ;غراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة ا;ثار التى يثبت انھا مضاده ا

  . للتنافس

ويكون منح التراخيص ا;جبارية فى الحا;ت المنصوص عليھا فى ھذه المادة وفقا للقواعد 
  . واAجراءات التى تحددھا فى الQئحة التنفيذية لھذا القانون

  : اصدار الترخيص ا;جبارى ما يلى يراعى عتد  -  24مادة 

ان يبت فى طلب اصدار الترخيص ا;جبارى وفقا لظروف كل حالة على حدة  - 1
   .ق المحليةوتوفير احتياجات الس وان يستھدف الترخيص اساساً 

ان يثبت طالب الترخيص ا;جبارى انه بذل خQل مدة معقولة محأو;ت جدية  - 2
احب البراءة نظير مقابل عادل وانه للحصول على ترخيص اختيارى من ص

  . اخفق فى ذلك

منح الترخيص بان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر  - 3
من ھذا القانون ) 36(ا;جبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 

وذلك خQل ثQثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور ھذا الترخيص ووفقا 
Aوضاع واvئحة التنفيذيةلQجراءات التى تحددھا ال .  

 ان يكون طالب الحصول على الترخيص ا;جبارى أو من يصدر لصالحة قادراُ  - 4

  . على استغQل ا;ختراع بصفه جدية فى جمھورية مصر العربية

ً ياجبار ان يلتزم المرخص له ترخيصاً  - 5 باستخدام ا;ختراع فى النطاق وبالشروط  ا
  . ى يحددھا قرار منح ھذا الترخيص ا;جبارىوخQل المدة الت

فإذا انتھت مدة الترخيص ا;جبارى دون تحقيق الغرض من ھذا ا;ستخدام جاز 
  . لمكتب براءات ا;ختراع تجديد المدة

يقتصر استخدام الترخيص ا;جبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات    -6
  .ا;ختراع منحه لغيره

فى التنازل عنه للغير ا; مع المشروع  اجبارياً  خص له ترخيصاً عدم احقية المر - 7
  . أو مع الجزء المتعلق باستخدام ا;ختراع

ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغQل  - 8
  . اختراعه وتراعى فى تقدير ھذا التعويض القيمة ا;قتصادية لQختراع

ق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليھا ويكون لصاحب البراءة الح
لvوضاع واAجراءات  وذلك خQل ثQثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً ) 36(فى المادة 

   .التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

ن يقرر ان ينقضى الترخيص بانتھاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات ا;ختراع ا - 9
 هإذا زالت ا;سباب التى ادت إلى منح تهالغاء الترخيص ا;جبارى قبل نھاية مد
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 ً قيام ھذه ا;سباب مرة اخرى وتتبع فى ذلك اAجراءات التى  ولم يكن مرجحا
  . تنص عليھا الQئحة التنفيذية

ان يكون لصاحب ا;ختراع ان يطلب انھاء الترخيص ا;جبار قبل نھاية المدة  - 10
 ددة له وذلك إذا زالت ا;سباب التى ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً المح

  . مھا مرة اخرىاقي

ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انھاء الترخيص ا;جبارى قبل   -11
  . نھاية مدته

ان يكون لمكتب براءات ا;ختراع تعديل شروط الترخيص ا;جبارى أو إلغاؤه  - 12
ء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له سواء من تلقا

باستخدام الترخيص خQل سنتين من تارخ منحه أو إذا اخل بالتزامة المنصوص 
  . عليھا فى الترخيص

يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليھا فى المادة  -  25مادة 
نزع ملكية براءة ا;ختراع ;سباب تتعلق با;من القومى وفى حا;ت  –من ھذا القانون ) 23(

  .لمواجھتھا الضرورة القصوى التى ; يكون فيھا الترخيص ا;جبارى كافياً 

  . استغQل ا;ختراع لحاجات الدولة حق ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع 

ادل ويكون تقدير التعويض بواسطة وال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عحوفى جميع ا;
من ھذا القانون وفقا للقيمة ا;قتصادية السائدة وقت قرار ) 36(اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 

   .اصدار قرار نزع الملكية

وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات ا;ختراع ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى 
ً  ستينالقضاء اAدارى وذلك خQل  محكمة ض امامقرار اللجنة بتقدير التعوي من تاريخ  يوما

بعلم الوصول وتفصل  اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً 
  . المحكمة فى ھذا الطعن على وجه ا;ستعجال

وال تنقضى الحقوق المترتبة على براءة ا;ختراع بما يسقطھا فى الملك العام وفى ا;ح -  26مادة 
  : ا;تية 

   .من ھذا القانون) 9(انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة    -1

  . تنازل صاحب براءة ا;ختراع عن حقوقه عليھا دون ا;خQل بحقوق الغير   -2

  . صدور حكم بات ببطQن براءة ا;ختراع   -3

غرامة ا;منتاع لمدة سنة من تاريخ ا;ستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو ال - 4
من ھذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا لQجراءات %) 7(التأخيرية ومقدارھا 

  .التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

عدم استغQل ا;ختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص ا;جبارى  - 5
  . عوذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات ا;خترا
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تعسف صاحب براءة ا;ختراع فى استعمال حقوقه فى الحا;ت التى ; يكون  - 6
  . التراخيص ا;جبارى فيھا كافيا لتدارك ذلك التعسف

ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابھا عليھا وفقا ;حكام السابقة بالنشر  - 7
  . نفيذيةفى جريدة براءات ا;ختراع بالطريقة التى تحددھا الQئحة الت

تختص محكمة القضاء ا;دارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن  -  27 مادة
  . براءات ا;ختراع

يجوز لمحكمة القضاء ا;دارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات ا;ختراع أو  - 28مادة  
يل اى بيان وارد غير بناء على طلب ذى الشأن باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعد

  . حقوجه مطابق للحقيقة أو بحذف اى بيان دون به بغير 

كما يجوز لمكتب براءات ا;ختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات 
المذكورة بالغاء ھذه   من ھذا القانون وتقوم اAدارة) 3(، ) 2(التى تمنح ;حكام المادتين 

  . قدم لھا حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى بهالبراءات متى ت

حكام ھذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة فى بناء < تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً  -  29مادة 
أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائھا أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما 

  . ل الجارىتقدم وغير ذلك مما يستخدم فى ا;ستعما

ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة ا;ختراع تحويل طلبه إلى 
  .طلب براءة لنموذج منفعة

  . ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ الطلب ا;صلى

تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع  -من تلقاء نفسه –ولمكتب براءات ا;ختراع 
  . متى توافرت شروطه

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب  -  30مادة 
   .فى جمھورية مصر العربية  براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات ا;ختراع

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج  - 31 مادة 
  .بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتھاء مدة البراءة

وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون قيمة ھذه الرسوم بما ; يجاوز الف جنية لكل طلب وكذلك 
  . اء منھافقواعد تخفيضھا وحا;ت ا;ع

غرامه ; تقل عن من ھذا القانون يعاقب ب) 10(مع عدم ا;خQل باحكام المادة  -  32مادة 
  . عشرون الف جنية و; تجاوزز مائة الف جنية

كل من قلد بھف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت    -1
  . حكام ھذه القانون<براءة عنه وفقا 
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ستورد أو حاز بقصد ا;تجار منتجات أكل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو  - 2
أو براءة نموذج المنفعة   تى كانت براءات ا;ختراعمقلدة مع علمه بذلك م

    .صادره عنھا أو عن طرق انتاجھا ونافذة جمھورية مصر العربية

كل من وضع بغير حق على المنتجات أو ا;عانات التجارية أو ادوات التعبئة أو  - 3
إلى ا;عتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج  تؤدى غير ذلك بيانات

  . فعةمن

تقل ; وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تزيد على سنتين والغرامة التى 
  . عن اربعين الف جنية و; تجاوز مائتى الف جنية

وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمصادرة ا;شياء المقلدة محل الجريمة 
فى جريدة يومية وا;دوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر با;دانة 

  . اكثر على نفقة المحكوم عليهأو حدة او

يجوز لصاحب براءة ا;ختراع أو نموذج المنفعة ان يطلب من رئيس  -  33مادة 
المحكمة المختصة بحسب ا;حوال اصدار امر باجراء تحفظى بشأن المنتجات أو 

صيلى الذى تم البضائع المدعى بتقليدھا للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التف
ا;فصاح عنه فى وثيقة براءة ا;ختراع أو نموذج المنفعة ويصدر ا;مر باAجراءات 

  . الQزمة لحفظ ھذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يتضمن بقاءھا بحالتھا

ويجوز ان يصدر ا;مر اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعھا خQل ثمانية ايام 
  . من تاريخ الصدور

   

للطريقة المشمولة بالبراءة  يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً  -  34مادة 
  :المدعى فى دعواة المدنية    ثبتأإذا 

ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه با;ستخدام المباشر للطريقة المشمولة    -1
  . بالبراءة

ى استخدمت فى ا;نتاج وفى أو انه قد بذل الجھد المعقول للكشف عن الطريقة الت - 2
ھذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأمر المدعى عليه بان يثبت ان الطريقة التى 
استخدمھا فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة 

  . بالبراءة والمملوكة للمدعى

 وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات ا;ثبات حق المدعى عليه فى حماية

  . اسراره الصناعية والتجارية

 أنلرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى ش -  35مادة 

وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من اAجراءات 
يأمر  له انكما . الغرامات والتعويضات من التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به

  . عليھا عند ا;قتضاءباتQف ا;شياء المتحفظ 
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بنظر التظلمات من  تختص تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة -  36مادة 
;حكام ھذه القانون برئاسة  تطبيقاً    القرارات التى يصدرھا مكتب براءات ا;ختراع

مستشار بمحاكم ا;ستئناف أو من فى درجته من اعضاء الھيئات وعضوية مستشار 
  . Qثة من ذوى الخبرةمساعد من مجلس الدولة وث

ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; 
  . يجاوز خمسمائة جنية

ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم 
  . ويكون قرارھا فى ھذا الشأن نھائيا

المقترنه بطلب وقف التنفيذ ; يجوز قبول الدعوى امام  وفيما عدا طلبات ا;لغاء
ا; بعد الفصل فى التظلم أو فوات   القضاء بشأن قرارات مكتب براءات ا;ختراع

  . ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه

  . وتنظم الQئحة التنفيذية لھذا القانون اجراءات عمل ھذه اللجنة

ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر  ،ا;ختراع يكون لمكتب براءات - 37 مادة 
من ھذا القانون وذلك امام محكمة ) 36(من اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 

خطار المكتب به أو ذوى الشأن إالقضاء ا;دارى خQل ستين يوما من تاريخ 
بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى  بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً 

  . وجة ا;ستعجال الطعن على

   

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول أو الكيانات  - 38 مادة
ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمھورية مصر العربية معاملة 

جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه خQل السنة التالية لتاريخ تقديم . المثل
فى جمھورية مصر العربية بطلب   إلى مكتب براءات ا;ختراع الطلب ان يتقدم

للشروط وا<وضاع المنصوص عليھا فى ھذا  مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً 
القانون و;ئحته التنفيذية وفى ھذه الحالة يعتد فى تحديد ا<ولوية بتاريخ تقديم الطلب 

  . ا<ول فى البلد ا;جنبى

ان يقدموا بالذات أو   ين بمكتب براءات ا;ختراع; يجوز للعامل -  39مادة 
ا; بعد مضى ثQث سنوات على   بالوساطة طلبات للحصول على براءات ا;ختراع

  . ا;قل من تاريخ تركھم الخدمة بالمكتب

تسرى ا;حكام الخاصة ببراءات ا;ختراع على كل ما لم يرد به نص  - 40 مادة 
   خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة

تسرى احكام ھذه القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات  - 41 مادة 
ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بھذا القانون وللطلب ان   ا;ختراع

  يعدل طلبه بما يتفق واحكام ھذا القانون 
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ه مدتھا وتسرى مدة الحماية المقررة بھذا القانون على براءات ا;ختراع التى لم تنت
  . من ھذا القانون) 9(فى تاريخ العمل به يكمل مدة حمايتھا إلى المدة الواردة بالمادة 

بتحديد من لھم  يصدر وزير العمل با;تفاق مع الوزير المختص قراراً  -  42مادة 
  . صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام ھذا الكتاب

براءات ا;ختراع الخاصة يتلقى مكتب براءات ا;ختراع طلبات  - 43 مادة 
بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة با;غذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية 

لحفظھا ھى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من 
 2005وذلك لحين البدء فى فحصھا اعتبارا من أول يناير سنة  1995أول يناير 

  .ميQدية

حالة منح البراءة المقررة لQختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليھا فى  وفى
من تاريخ المنح وذلك حتى نھاية المدة  تبدأ حمايتھا اعتباراً . الفقرة السابقة

من تاريخ تقديم  من ھذا القانون وذلك اعتباراً ) 9(المنصوص عليھا فى المادة 
  . الطلب

لمقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات مع مراعاة الميعاد ا -  44مادة 
من ھذا القانون يحق ) 43(المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليھا فٮالمادة   ا;ختراع

تسويقية  لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً 
  : استشارية لمنتجه فى جمھورية مصر العربية وذلك بالشروط ا;تية 

لھذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا  الب قد أودع طلباً ان يكون الط   -1
   .1995من أول يناير سنة 

ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منطمة  - 2
من أول يناير سنة  التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتباراً 

1995  

ول ھذه المنتج فى ذات الدولة التى نال احصل على موافقة بتدان يكون الطالب قد  - 3
   1995من أو يناير  فيھا البراءة اعتباراً 

ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتدأول ھذا المنتج    -4
  .داخل جمھورية مصر العربية

ى بعد موافقة لجنة ويمنح مكتب براءات ا;ختراع المصرى شھادة حق التسويق ا;ستشار
  .وزارية تشكيل لھذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء

من ظاھرة ا<وراق التى تقدم إلى مكتب  و;يمنح حق التسويق ا;ستشارى إذا كان واضحاً 
للحصول على شھادة حق التسويق ا;ستئثارى ان الطلب المودع بالمكتب   براءات ا;ختراع

  . بل سنة من تاريخ ايداع الطلبق عنة للحصول على البراءة قد نشر

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية ا;ستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة 
المصرى فى طلب الحصول على    ان يبت مكتب براءات ا;ختراع الىعلى منحھا له وذلك 
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تلك الحقوق اى المدتين البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة 
  . اقل

 ارةويلغى حق التسويق ا;ستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوز

  . المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه

  الباب الثانى 

  التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة 

ام ھذا القانون كل منتج فى ھيئته النھائية أو فى يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق احك -  45مادة 
مثبته على قطعة من  –ھيئته الوسيطة يتضمن مكونات احدھا على ا;قل يكون عنصرا نشطا 

مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصQت أو كلھا كينا متكامQ يستھدف تحقيق وظيفة الكترونية 
  . محددة

Qثى ا;بعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيعكما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ث .  

  . يتمتع بالحماية طبقا ;حكام ھذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة - 46 مادة 

وبعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جھد فكرى بذل صاحبه ولم يكن من بين المعارف 
  . المعنىالعامة الشائعة ارباب الفن الصناعى 

فى  اُ إذا كان اقتران مكوناته واتصالھا ببعضھا جديد جديداً ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى 
ذاته على الرغم من ان المكونات التى يتكون منھا قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى 

  .ارباب الفن الصناعى المعنى 

نظام فنى أو معلومات مشفرة يمكن ان  ; يتمتع بالحماية اى مفھوم أو طريقة أو   - 47مادة
  . مل عليھا التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملةتيش

تكون حماية التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ  -  48مادة 
تقديم طلب تسجيلھا فى جمھورية مصر العربية أو من تاريخ أول استغQل تجارى له فى 

  . العربية أو فى الخارج اى التاريخين اسبق جمھورية مصر

وتنقضى مدة حماية التصميماًت التخطيطية فى جميع ا;حوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ 
   .اعداد التصميم

يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات   -  49 مادة
لھذا التصميم وعينه من كل دائرة متكاملة  ويجب ان يرفق بالطلب صورة أو رسم  ا;ختراع

  . موضع استغQل تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة ا;لكترونية للتصميم

;جزاء المقدمة منه كافية لتحديد اأو اكثر من التصميم إذا كانت ءاً ويجوز للطالب ان يستبعد جز
  . ھذه التصميم وبيان وظيفته

التسجيل وفقا للشروط واAجراءات التى تحددھا الQئحة  ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات
  . التنفيذية لھذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم تحدده الQئحة بما ; يجاوز الف جنية
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و; يقبل إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغQل تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه 
  . سواء فى مصر أو الخارج

يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمي  ; -  50مادة 
  : بأى عمل من ا;عمال التالية أو اعتبارى قيام اى شخص طبيعى

نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو اى جزء جديد منه سواء تم النسخ بادماجه    -1
  . فى دائرة أو باى طريق اخر

و بيعه أو توزيعة ;غراض التجارة سواء تم ذلك استيراد التصميم التخطيطى أ - 2
تكاملة أو كان احد المكونات مفى دائرة  على وجة ا;نفراد أو كان مندمجاً 

  . لسلعة

مع عدم ا;خQل باحكام الحماية المقررة فى ھذا الباب يجوز ;ى شخص طبيعى أو  - 51 مادة 
  : مما يلى اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو اكثر

النسخ أو ا;ستغQل التجارى الذى يشمل ا;ستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة  - 1
تخطيطى محمى أو لسلعة تدخل فى صنعھا تلك  تصميم متكاملة تحتوى على

له ان يعلم  الدائرة المتكاملة إذا وقع الفعل من شخص ; يعلم أو لم يكن متاحاً 
  . محمياً  املة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً وقت الفعل ان تلك الدائرة المتك

تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من  اداء وفى ھذه الحالة يجوز للحائز مقابل
 مخزون سلعى أو سلع امر بشرائھا وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً 

  . فى حوزته تتضمن تصميماً تخطيطا محمياً بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة أو السلعة التى 

غراض ا;ختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو <ا;ستخدام الشخصى أو  - 2
التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى فاذا اسفر ذلك ا;ستخدام عن 

  . ابتكار تصميم تخطيطى جديد يكون للمبتكر الحق فى حمايته

خطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك نتيجة ابتكار تصميم ت   -3
  . جھود مستقلة

استيراد تصميم تخطيطى محمى أو الدوائر المتكاملة التى تم انتاجھا باستخدام  - 4
تصميم تخطيطى محمى سواء كانت ھذه الدوائر منفردة أو مندمجة فى سلعة أو 

محميا وذلك متى تم  السلعة التى تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطيا
  . تدأول ايھا فى جمھورية مصر العربية أو فى الخارج

   

باستخدام تصميم  اجبارياً  يجوز لمكتب براءات ا;ختراع ان يمنح للغير ترخيصاً  - 52 مادة 
;حكام الترخيص ا;جبارى لبراءات ا;ختراع والمنصوص عليھا فى  تخطيطى محمى وفقاً 

  .ذا القانون من ھ) 24(، ) 32(المادتين 
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من ھذا القانون بغرامة ; تقل عن عشرين الف ) 50(يعاقب على مخالفة احكام المادة  -  53مادة 
  . جنية و; تزيد عن مائة الف جنية

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى ; تزيد مدته على سنتين والغرامة التى ; تقل عن 
  جنية  اربعين الف جنية و; تزيد عن مائتى الف

  على ھذا الباب ) 42(، ) 35(، ) 33(، ) 4(تسرى احكام المواد  - 54 مادة 

  الباب الثالث 

  المعلومات غير المفصح عنھا 

بشرط ان . احكام ھذا القانون المعلومات غير المفصح عنھا<تتمتع بالحماية طبقاً  -55مادة 
  : يتوافر فيھا ما ياتى 

ن المعلومات فى مجموعھا أو فى التكوين الذى ان تتصف بالسرية وذلك بان تكو - 1
يضم مفرداتھا ليست معروفة أو غير متدأولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن 

  . الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة

  .ان تستمد قيمتھا التجارية من كونھا سرية   -2

ت فعاله للحفاظ ان تعتمد فى سريتھا على ما يتخذه حائزھا القانونى من اجراءا   -3
  . عليھا

حكام ھذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنھا التى أماية التى تقررھا حتمتد ال - 56 مادة 
للسماح بتسويق . كانت ثمرة جھود كبيرة والتى تقدم إلى الجھات المختصة بناء على طلبھا

يائية جديدة ;زمة لQختبارات المنتجات الكيميائية الصيدليه أو الزراعية التى تستخدم كيانات كيم
  . الواجدب اجراؤھا للسماح بالتسويق

وتلتزم الجھات المختصة التى تتلقى ھذه المعلومات بحميتھا من ا;فشاء وا;ستخدام التجارى غير 
المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليھا وحتى زوال صفة السرية عنھا أو لمدة ; تزيد 

  . ترتين اقلعن خمس سنوات أو الف

 ً ف عنھا لكشعلى حقوق صاحب ھذه المعلومات ما تقوم به الجھات المختصة من ا و; يعتبر تعديا
  . لضرورة تقتضيھا حماية الجمھور

يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنھا باتخاذ اAجراءات الكفيلة  -  57ة ماد
  . ول بمعرفة غير المختصينبالمحافظة على ھذه المعلومات لمنع تعرضھا للتدأ

بالحفاظ عليھا  كما يلتزم بتنظيم تدأول ھذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمين قانوناً 
  . ومنع تسريبھا للغير

و;تنتھى مسئولية الحائز بتعدى الغير على ھذه المعلومات ا; إذا اثبت انه بذل فى الحفاظ عليھا 
   .جھدا كافيا ومعقو;
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السرية للمعلومات وما يترتب عليھا من حقوق فى منع الغير من التعدى عليھا إذا  صفة وتستمر
  .من ھذا القانون) 55(لمادة لحكم ا ظلت معلومات غير مفصح عنھا طبقا

وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنھا على منع الغير من التعدى عليھا 
) 58(الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليھا فى الماجة  باى من ا;فعال التى تتعارض مع

من ھذا القانون ويكون الحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير ;ى من 
  . ھذه ا;فعال

تعد ا;فعال ا;تية على ا;خص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوى  -  58مادة 
   :منافسة غير مشروعةارتكابھا على 

  . بغرض الحصول عليھا  رشوة العاملين فى الجھة التى تحوز المعلومات   -1

من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات    التحريض على افشاء المعلومات   -2
  .ھم بحكم وظيفتھملمقد وصلت إلى ع

  . ل الى علمه منھابافشاء ما وص  قيام احد المتعاقدين فى عقود سرية المعلومات   -3

الحصول على المعلومات من اماكن حفظھا باية طريقة من الطرق غير    -4
  . المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرھا

  . الحصول على المعلومات باستعمال الطرق ا;حتيالية   -5

استخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول عليھا باى من ا;فعال  - 6
  . نھا متحصله عن اى من ھذه ا;فعالأقة مع علمه بسريتھا وبالساب

 ً على المعلومات غير المفصح عنھا ما يترتب على ا;فعال المشار اليھا  ويعتبر تعديا
من كشف للمعلومات أو حيازتھا أو استخدامھا بمعرفة الغير الذى لم يرخص له 

  .الحائز القانونى بذلك

  : ال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ا;فعال ا;تية; تعد من قبيل ا;فع -  59مادة 

المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنھا مكتبات    من   الحصول على المعلومات - 1
براءات ا;ختراع والسجQت والحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات 

   .والتقارير المنشورة

ود الذاتية والمستقلة التى تستھدف الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجھ - 2
ولة فى امن خQل الفحص وا;ختبار والتحليل للسلعة المتد   استخراج المعلومات

  . السوق والتى تتجسد فيھا المعلومات غير المفصح عنھا

الحصول على المعلومات نتيجة جھود البحث وا;بتكار وا;ختراع والتطوير  - 3
المجتھدون مستقلين من صاحب المعلومات غير والتعديل والتحسين التى يبذلھا 

  . المفصح عنھا
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حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولھا فيما بين  - 4
  .المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة 

ر بعوض أو يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنھا أو لخلفه أو يتنازل عنھا للغي -  60مادة 
   .بغير عوض

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد ينص عليھا قانون اخر يعاقب كل من يقوم بوسيلة  -  61مادة 
;حكام ھذا القانون أو بحيازتھا أو  المحمية طبقاً   غير مشروعة بالكشف عن المعلومات

ن عشرة ا;ف باستخدامھا مع علمه بسريتھا وبانھا متحصله عن تلك الوسيلة بغرامة ; تقل ع
  . جنية و; تزيد عن خمسين الف جنية

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تزيد عن سنتين والغرامة التى ; تقل عن خمسين 
  . الف جنية و; تزيد على مائة الف جنية

    على ھذه الباب ) 42(، ) 35(، ) 33(، ) 4(تسرى احكام المواد  -  62مادة 

  الكتاب الثانى

  مات والبيانات التجارية والمؤشراتالع<

  الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية

  الباب ا@ول

  الع<مات والبيانات التجارية

  والمؤشرات الجغرافية

العQمة التجارية ھى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة  – 63مادة 
;مضاءات ، والكلمات والحروف ، وا;رقام الخصوص ا;سماء المتخذة شكQ مميزا ، وا

وير ، والنقوش البارزة ، اوين المحال والدمغات ، وا;ختام والتصاوالرسوم ، والرموز ، وعن
، وكذلك اى خليط من ھذة العناصر اذا كانت  ومميزاً  ومجموعة ا;لوان التى تتخذ شكQ خاصاً 

ل صناعى أو استغQل زراعى ، أو استغQل تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عم
الغابات أو لمستخرجات ا;رض ، أو اية بضاعة ، واما لد;لة على مصدر المنتجات أو البضائع 

  .أو نوعھا أو مرتبتھا أو ضمانھا أو طريقة تحضيرھا واما للد;لة على تادية خدمة من الخدمات

  .ة مما يدرك بالبصروفى جميع ا;حوال يتعين ان تكون العQمة التجاري

   

تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العQمات التجارية فى السجل الخاص بھذة  – 64مادة 
من ) 4،3(العQمات وفقاً ;حكام ھذا القانون و;ئحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين 

  .مال اللغة العربيةفى المكاتبات وا;فتات بوجوب استع 1958لسنة  115القرار بقانون رقم 
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يعتبر من قام بتسجيل العQمة مالكا لھا متى اقترن ذلك باستعمالھا خQل الخمس  – 65مادة 
السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية ا;ستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق 

  س السنوات المذكورةالى استعمال العQمة ممن سجلت باسمة الطعن ببطQن التسجيل خQل الخم

ومع ذلك يجوز الطعن ببطQن تسجيل العQمة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء 
  .النية

مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقيات الدولية التافذة فى جمھورية مصر العربية يكون  – 66مادة 
ون أو يتخذون مركز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من ا;جانب الذين ينتم

نشاط حقيقى وفعال لھم فى فى احدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو 
التى تعامل جمھورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى 

طلب تسجيل جمھورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا ;حكام ھذا القانون ب
  .عQمة تجارية

ويستفيد مواطنوا جميع الدول ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو 
امتياز أو حصانة يمنحھا اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليھا فى 

  :منھذا الباب ما لم تكن ھذة الميزة أو ا;فضلية أو الحصانة نابعة 

  .اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة) أ(

ا;تفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول ) ب(
  1995يناير سنة 

  :; يسجل كعQمة تجارية أو كعنصر منھا ما ياتى – 67مادة 

ية صفة مميزة أو المكونة من عQمات أو بيانات العQمات الخالية من ا      .1
ليست ا; التسمية التى يطلقھا العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور 

  .العادية لھا

  .ا;داب العامة أوالعQمات المخلة بالنظام العام       .2

الشعارات العامة وا;عQم وغيرھا من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول    .3
  .المنظمات ا;قليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لھا ا;خرى أو

  .العQمات المطابقة أو المشابھة للرموز ذات الصبغة الدينية      .4

رموز الصليب ا;حمر أو الھQل ا;حمر أو غيرھا من الرموز المشابھة       .5
  . ا لھادوكذلك العQمات التى تكون تقلي

  . يوافق على استعمالھاصور الغير أو شعارته ما لم       .6

البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى ; يثبت طالب التسجيل حصوله       .7
  . عليھا



 كلية الحاسبـــــات و المعلومــات

25 | P a g e 

 

العQمات والمؤشرات الجغرافية التى من شانھا أو تضلل الجمھور أو تحدث    .8
لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو  لبساً 

ا;خرى وكذلك العQمات التى تحتوى على بيان الخدمات أو عن صفاتھا 
  . اسم تجارى وھمى مقلد أو مزور

يكون لصاحب العQمة التجارية المشھورة عالميا وفى جمھورية مصر العربية حق  -  68مادة 
  التمتع بالحماية المقررة فى ھذا القانون ولو لم تسجل فى جمھورية مصر العربية 

تلقاء نفسھا اى طلب لتسجيل عQمة مطابقة لعQمة مشھورة ويجب على المصلحة ان ترفض من 
يتضمن استخدام العQمة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العQمة المشھورة فى 

   .من صاحب العQمة المشھورة يكن مقدماً  لم تمييزھا ، ما 

ثل المنتجات التى م على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجتا ; تمادقتويسرى الحكم الم
تستخدم العQمة المشھورة فى تميزھا إذا كانت العQمة المشھورة مسجلة فى احدى الدول 

ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمھورية مصر العربية وكان استخدام العQمة على 
بين صاحب  المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانھا ان يحمل الغير على ا;عتقاد بوجود صله

العQمة المشھورة وتلك المنتجات وان يؤدى ھذه ا;ستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العQمة 
  .المشھورة

تستخدم العQمة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من ا;شخاص ينتمون  -69مادة 
  . إلى كيان معين ولو كان ; يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية

  . ب تسجيل العQمة بواسطة ممثل ھذا الكيانويقدم طل

أو يرخص لQشخاص الطبيعين أو  –للمصلحة العامة  تحقيقاً  -للوزير المختص -  70مادة 
عمال مراقبة المنتجات أو فحصھا بتسجيل عQمة تخصص للد;لة أولون اا;عتبارين الذين يز

ق بمصدرھا أو عناصر تركيبھا أو على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعل
  . طريقة انتاجھا أو صفتھا أو حقيقتھا أو اية خاصية اخرى تميزھا

  . و; يجوز التصرف فى تلك العQمة ا; بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص

يستنفذ حق مالك العQمة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع  -71مادة 
ى تميزھا ھذه العQمة ا; إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير المنتجات الت

  . بذلك

تمنح العQمة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية  -72مادة 
من ھذا ) 75(حماية مؤقته و; يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليھا فى المادة 

  . ون القان

ويعين الوزير المختص ھذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون 
  . شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية
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لvوضاع وبالشروط التى  يقدم طلب تسجيل العQمة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً  -73مادة 
تحدد ھذه الQئحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر تقررھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون و

   .اAجراءات المتعلقة بالعQمة بما ; يجاوز فى مجموعة خمسة ا;ف جنية

تسجل العQمة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجھا طالب  -74مادة 
تى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا لvوضاع وبالشروط ال التسجيل أو يعتزم انتاجھا وذلك وفقاً 

  . القانون

  . ويقتصر استخدامھا على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنھا

من ھذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانھا العQمة بصفة ) 91(وتسرى احكام المادة 
  . جدية

أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة إذا أودع طلب تسجيل عQمة فى احدى الدول  -  75مادة 
العالمية أوالتى تعامل جمھورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه 

خQل الستة ا;شھر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمھورية مصر  –حقوقه 
ت المنتجات التى يشملھا الطلب السابق العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العQمة وينصب على ذا

  . للشروط وا<وضاع المنصوص عليھا فى ھذا القانون و;ئحته التنفيذية وذلك كله وفقاً 

   .ية بتاريخ تقديم الطلب ا<ول فى البلد ا;جنبىووفى ھذه الحالة يعتد فى تحديد ا<ول

Qمة أو تسجيل عQمات إذا طلب شخصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات الع - 76مادة  
من  ه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدھم تناز;ً ھمتشاب
ً يمنازع    .لصالحه واجب النفاذ صادراً  ه أو حكما

يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء  -  77 مادة
وتوضيحھا لتفادى التباسھا بعQمة    المطلوب تسجيلھا لتحديدھاالتعديQت الQزمة على العQمة 

   .اخرى سبق تسجيلھا أو تقديم طلب بذلك

بعلم الوصول وذلك خQل  مصحوباً  ويخطر الطالب بھذا القرار بموجب كتاب موصى عليه
   .ثQثين يوما من تاريخ صدروه

المصلحة من تعديQت خQل سة  به ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته
  .اشھر من تاريخ ا;خطار

من ھذا القانون ) 77(يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة  -  78مادة 
وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من . وذلك خQل ثQثين يوما من تاريخ اخطارة به

  .حدھم من اعضاء مجلس الدولةالوزير المختص من ثQثة اعضاء ا

ة التنفيذية لھذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرھا حوتحدد الQئ 
  . والبت فيھا
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ددت اللجنة المشار اليھا يدون اخQل بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ا -79مادة 
تسجيل العQمة لتشابھھا مع عQمة اخرى سبق  فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب

تسجيلھا عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منھا فQ يجوز تسجيل ھذه العQمة للطالب ا; بناء 
  . على حكم قضائى واجب النفاذ

يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العQمة فى جريدة العQمات  -  80مادة 
النماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا التجارية والتصميماًت و

  . القانون

ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العQمة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا 
اسباب ا;عتراض وذلك خQل ستين يوما من تاريخ النشر وفقا لvوضاع التى تحددھا الQئحة 

  . لقانونالتنفيذية لھذا ا

وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار ا;عتراض إلى طالب التسجيل وذلك خQل ثQثين 
  . يوما من تاريخ ورود ا;خطار اليھا

وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على ا;عتراض خQل ثQثين يوما من 
  . سجيلتاريخ تسليمه ا;خطار وا; اعتبر متناز; عن طلب الت

  . وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون القواعد واAجراءات المنظمة لذلك

اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد  تصدر المصلحة قرارھا فى ا;عتراض مسبباً  -  81مادة 
 ً  سماع طرفى النزاع ويجوز لھا ان تضمن قرارھا بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا

  . رطات لتسجيل العQمةمن ا;شت

من ھذا القانون امام ) 81(يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة  -82مادة 
لQجراءات والمواعيد التى ينص عليھا قانون مجلس  محكمة القضاء ا;دارى المختصة وفقاً 

  . الدولة

ر فى جريدة العQمات يكون تسجيل العQمة بقرار من المصلحة وينشر ھذا القرا -  83مادة 
   .التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

   .ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب

تمنح المصلحة مالك العQمة المسجلة شھادة بالبيانات التى نشرت عنھا فى الجريدة  -  84مادة 
  . المشار اليھا

لمالك العQمة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العQمة ;  -  85ادة م
وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون ا;ضافة على بيان  جوھرياً  يمس بذاتيتھا مساساً 

  . المنتجات الخاصة بالعQمة

قرارات قبول طلبات التسجيل ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة ل
  . ا;صلية

  . تسرى فى ھذا الشأن ا;حكام المقررة لQعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لھذه القرارات
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لكل شخص ان يطلب ا;طQع على العQمات المسجلة أو الحصول على مستخرجات  -  86مادة 
جراءات التى تقررھا الQئحة للقواعد واA أو صور من السجل الخاص بتسجيلھا وذلك وفقاً 

  .التنفيذية لھذا القانون ومقابل رسم تحدده ھذه الQئحة بما ; يجاوز مائة جنية

يجوز نقل ملكية العQمة أو تقرير اى حق عينى عليھا أو الحجز عليھا استقQ; عن    - 87مادة
تحددھا الQئحة  المحل التجارى أو مشروع ا;ستغQل وذلك وفقا للقواعد واAجراءات التى

  . التنفيذية ھذا القانون

يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع ا;ستغQل العQمات المسجلة باسم  - 88مادة  
الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع ا;ستغQل ما لم يتفق على غير 

  .ذلك

وع ا;ستغQل العQمة التجارية كان لمالك العQمة واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشر
  . استخدامھا على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنھا ما لم يتفق على غير ذلك

; يكون نقل ملكية العQمة أو تقرير حق ا;نتفاع أو رھنھا حجة على الغير ا; بعد  -  89مادة 
  . لكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانونالتأشير بذلك فى السجل ونشرة با

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العQمة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على  -90مادة 
طلب صاحبھا فى كل مرة خQل السنة ا;خيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على 

  . طلب التسجيل <ول مرة

فوات تلك المدة بما ; يجاوز ستة شھور ان يتقدم صاحبھا بطلب تجديد مدة الحماية  ويجوز بعد
داء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; يجاوز أوذلك مقابل 

  . خمسمائة جنية وا; قامت المصلحة بشطب العQمة

كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل  يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب -  91مادة 
 –دون مبرر تقدره  –العQمة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديھا انھا لم تستعمل بصفة جدية 

  . لمدة خمس سنوات متتالية

وذلك خQل ثQث  - لصاحبھا دون غيره –يجوز اعادة تسجيل العQمة بعد شطبھا  -  92مادة 
اع وبذات اAجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم لvوض سنوات من تاريخ الشطب طبقاً 

  . تحددة الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ;يجاوز الف جنية

ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العQمة لصاحبھا ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا 
   .والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة   لvوضاع وبذات اAجراءات

لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم ا;حقية فى تسجيل العQمة جاز  مع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً و
  . تسجيلھا لصالح الغير فور الشطب

ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب فى جريدة العQمات  -  93مادة 
  . ى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانونالنماذج الصناعية بالكيفية التوالتجارية والتصميماًت 
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من ) 85(يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير ا;حوال المنصوص عليھا فى المادة  -  94مادة 
ھذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو 

  . ابق للحقيقةتعديل اى بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مط

لمالك العQمة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العQمة على  -  95مادة 
كل أو بعض المنتجات المسجلة عنھا العQمة و; يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لھا 

  . ما لم يتفق على غير ذلك

   .ديده ا; لسبب مشروعو; يجوز لمالك العQمة انھاء عقد الترخيص أو عدم تج

على  أو مصدقاً  شترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العQمات التجارية ان يكون موثقاً ي -  96مادة 
فى حق الغير ا; بعد اجراء ھذا القيد والنشر عنه  صحة التوقيعات عليه و; يكون الترخيص نافذاً 

   .بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

; يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير ا; مع التنازل عن المحل  -  97ة ماد
التجارى أو مشروع ا;ستغQل الذى تستخدم العQمة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على 

  . خQفه

 و; يكون رھنه أو تقرير حق ا;نتفاع عليه حجة قبل الغير ا; بعد قيده فى السجل والنشر عنه

  . بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

; يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية  -  98مادة 
  . تسجيل العQمة    للحفاظ على الحقوق المترتبة على

  : ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية

  . يص باستعمال العQمةتحديد مدة الترخ      .1

الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العQمة مراقبة جودة المنتجات التى تميزھا    .2
بعQمة موضوع الترخيص وبما ; يتعارض مع حرية المرخص له فى 

  . والتشغيل   اAدارة

الزام المرخص له با;متناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى ا;قQل من       .3
  . نتجات التى تميزھا العQمةشأن الم

   

لمالك العQمة أو المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر  -  99مادة 
  . المصلحة الطرف ا;خر بھذا الطلب

   .ويكون الشطب فى الحا;ت وبا;جراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

ً  يعتبر بياناً  -  100مادة   ق تطبيق احكام ھذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه فى نطا تجاريا
  : مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى 
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  . عدد المنتجات أو مقدارھا أو مقاسھا أو كيانھا أو طاقتھا أو وزنھا      .1

  . الجھة أو البلد الذى صنعت أو انتجت فيه المنتجات      .2

  . طريقة صنع أو انتاج المنتجات      .3

  . المكونات الداخلة فى تركيب المنتجاتالعناصر و      .4

  . اسم أو صفة الصانع أو المنتج      .5

وجود براءات اختراع أو غيرھا من حقوق الملكية الصناعية أو اية امتيازات أو    .6
  جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية 

  . ا;سم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات      .7

ً أللحقيقة من جميع الوجوة سواء  لبيان التجارى مطابقاً يجب ان يكون ا - 101مادة   كان موضوعا

على ذات المنتجات أو على ا;قل ا;غلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل ا;عQن أو غير ذلك 
على المحال أو المخازن أو بھا مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمھور أو كان موضوعاً 

  .أو على عناوينھا

; يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع ا;  - 102ة ماد
بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليھا ھذه المميزات وبالنسبة لQشخاص وبا;سماء التجارية الذين 

لت اليھم حقوقھم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخھا ونوعھا آاكتسبوھا أو لمن 
  .حھا والمناسبة التى منحت فيھاوجھة من

و; يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات  
  . التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعھا

نھا أو مصدرھا أو إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسھا أو كيلھا أو طاقتھا أو وز - 103مادة 
العناصر الداخلة فى تركيبھا من العوامل التى لھا دخل فى تقدير قيمتھا جاز بقرار من الوزير 

  . دھا ما لم تحمل ھذه البياناتاريالمختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضھا للبيع أو است

على المنتجات ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بھا ھذه البيانات 
   .باللغة العربية وبا;جراءات التى يستعاض عنھا عند ا;قتضاء

المؤشرات الجغرافية ھى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جھة فى دولة عضو  - 104مادة 
فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمھورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو 

سمات ا;خرى لھذه السلعة والمؤثرة فى ترويجھا راجعة بصورة اساسية إلى منشأھا السمعة أو ال
  .الجغرافى

  .ويشترط لحماية ھذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ 
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; يجوز ;ى شخص فى جھة ذات شھرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على  - 105مادة 
ؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمھور بانھا نشأت فى الجھة ذات المنتجات التى يتجر فيھا م

  . الشھرة الخاصة

; يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل  - 106مادة 
  . الجمھور بانھا نشأت فى منطقة جغرافية على خQف المنشأ الحقيقى لھا

ات شھرة خاصة فى انتاجھا ان يضع مؤشرا جغرافيا ; يجوز لمنتج سلعة فى جھة ذ - 107مادة 
على ما ينتجه من سلع شبيھة فى مناطق اخرى يكون من شأنھا أو توحى بانھا منتجة فى الجھة 

  . المشار اليھا

يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى ا;صطQح  - 108مادة 
  . دون المنشأ الجغرافى لهالتجارى بصورة اساسية على جنس المنتج 

يشترط لتسجيل عQمة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة  - 109مادة 
   .بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشھرة الخاصة

ستعمالھا ; يجوز تسجيل العQمة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان ا - 110مادة 
  . من شأنه ان يضلل الجمھور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة

مل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى تيجوز تسجيل العQمة التجارية التى تش - 111مادة 
ھذه العQمة قد اكتسب من خQل استعمالھا بحسن نية قبل تاريخ العمل بھذا القانون أو قبل منح 

   .ى بلد المنشأالمؤشر الجغرافى ف

يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة ا;بتدائية المختصة بالطرق  - 112مادة 
المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه عQمة تجارية مسجلة إذا كان من شأن 

   .ھذا ا;ستخدام تضليل الجمھور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة

ى دائرتھا مكان استخدام المؤشر فرية المختصة ھى المحكمة التى يقع وتكون المحكمة ا;بتدا
   .الجغرافى

ية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ; تقل عن أمع عدم ا;خQل ب - 113مادة 
شھرين وبغرامة ; تقل عن خمسة ا;ف جنية و; تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى ھاتين 

  : العقوبتين

للقانون أو قلدھا بطريقة تدعو إلى  ل من زور عQمة تجارية تم تسجيلھا طبقاً ك      .1
  . تضليل الجمھور

  . كل من استعمل بسوء قصد عQمة تجارية مزورة أو مقلدة      .2

  . كل من وضع بسوء قصد على منتجاته عQمة تجارية مملوكة لغيره      .3

قصد البيع أو التداول منتجات كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز ب   .4
  . عليھا عQمة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك
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وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تقل عن شھرين والغرامة التى ; تقل عن عشرة 
  . ا;ف جنية و; تجاوز خمسين الف جنية

نتجات محل الجريمة أو المبالغ أو ا;شياء وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمصادرة الم
  . المتحصلة منھا وكذلك ا;دوات التى استخدمت فى ارتكابھا

ويجوز للمحكمة عند الحكم با;دانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلھا المحكوم علية فى 
  . فى حالة العود ارتكاب الجريمة مدة ; تزيد على ستة اشھر ويكون الغلق وجوبياً 

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ; تزيد على  - 114دة ما
  : ستة اشھر وبغرامة ; تقل عن الفى جنية و; تجاوز عشرة ا;ف جنية أو باحدى ھاتين العقوبتين

غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة  تجارياً  كل من وضع بياناً    .1
نھا أو على ا;غلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل يواعلى عنأو ا أو بھ

ا;عQم أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض 
  . المنتجات على الجمھور

كل من ذكر بغير حق على عQماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى ا;عتقاد       .2
  . بحصول تسجيلھا

استعمل عQمة غير مسجلة فى ا;حوال المنصوص عليھا فى الفقرات  كل من   .3
  . من ھذا القانون) 67(من المادة ) 8، 7، 5، 3، 2(

كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان    .4
  . على منتجات ; تتعلق بھا أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوھا

اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة  كل من   .5
المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر 

  . المميزات ونوعھا

فى جھة ذات شھرة خاصة فى انتاج  –كل من وضع على السلع التى يتجر بھا    .6
بانھا نشات فى ھذه مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمھور  -سلعة معينة

  . الجھة

كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل    .7
الجمھور بانھا نشأت فى منطقة جغرافية ذات شھرة خاصة على خQف المنشأ 

  . الحقيقى لھا

كل منتج سلعة فى جھة ذات شھرة خاصة فى انتاجھا وضع مؤشرا جغرافيا على    .8
سلع شبيھه فى مناطق اخرى يكون من شأنھا ان توحى بانھا منتجة  ما ينتجه من

  . فى الجھة المشار اليھا

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تقل عن شھر والغرامة التى ;تقل عن اربعة ا;ف 
  . جنية و; تجاوز عشرين الف جنية
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طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر  لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على - 115مادة 
يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من اAجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة 

  : الخصوص

  . اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية      .1

اجراء حصر ووصف تفصيلى لQ;ت وا;دوات التى تستخدم أو تكون قد    .2
المنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين استخدمت فى ارتكاب الجريمة و

المحال أو ا;غلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل ا;عQن أو غير ذلك مما 
يكون قد وضعت علية العQمة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة 

  . وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودھا

  ) 2(شياء المذكورة فى البند توقيع الحجز على ا;      .3

ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على 
  . الطالب ايداع كفالة مناسبة

ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خQل خمسة عشر يوما من تاريخ 
  . صدور ا;مر وا; زال كل اثر له

يجوز لمن صدر ضده ا;مر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خQل ثQثين يوما من  - 116مادة 
أو  تاريخ صدروه أو اعQنة له حسب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو إلغاؤه كلياً 

  . جزئياً 

أو  لمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع ا;شياء المحجوزةليجوز  - 117مادة 
التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنھا من التعويضات أوالغرامات أو ا;مر بالتصرف فيھا باية 

  . طريقة اخرى تراھا المحكمة مناسبة 

ا;مر باتQف المنتجات  –عند ا;قتضاء  –وتأمر المحكمة باتQف العQمات المخالفة ويجوز لھا 
فواتير المكاتبات أو وسائل ا;عQن أو غير ذلك مما أو البضائع أو عنأوين المحال أو ا;غلفة أو ال

حكام ھذا الكتاب وكذلك <يحمل تلك العQمة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة 
  . ;ت التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمةQsف اإت

 ً   . فقة المحكوم عليهأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نتان  ويجوز للمحكمة ايضا

  وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة 

يصدر وزير العدل با;تفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لھم صفة  - 118مادة 
  . حكام ھذا البابأالضبطية القضائية فى تنفيذ 

  الباب الثانى 

  التصميماًت والنماذج الصناعية
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يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو  - 119مادة 
  . لQستخدام الصناعى يتسم بالجدة وكان قابQً  مميزاً  بغير الوان اتخذ مظھراً 

  : يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا - 120مادة 

ماته قبل تاريخ ايداع طلب تم عرضه على الجمھور أو وصفه أو عرض استخدا      .1
  . تسجيله

ومع ذلك ; يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان ھذا العرض أو الوصف قد 
تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمھورية 

وطنية أو الدولية أو نشر عن مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض ال
وذلك كله خQل . التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية

  .فترة ; تجازو ستة اشھر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمھورية مصر العربية

سابق أو اشتمل على اختQفات غير جوھرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى    .2
خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق 

  تسجيله 

مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقات الدولية النافذة فى جمھورية مصر العربية يكون  - 121مادة 
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو ا;جانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط 

فعال لھم فى احدى الدول أوالكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل حقيقى و
جمھورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى 

  . لمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا ;حكام ھذا القانون

الدول ا;عضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو  ويستفيد مواطنو جميع
امتياز أو حصانه يمنحھا اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليھا فى 

  : ھذا الباب ما لم تكن ھذه الميزة أو ا;فضلية أوالحصانة نابعة من 

   .غة العامةبقات انفاذ الصاتفاقات المساعدة القضائية أو اتفا      .1

ا;تفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول       .2
   1995يناير 

تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى  - 122مادة 
  . السجل المعد لذلك

والنماذج ; يجاوز الخمسين بشرط ان تكون ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت 
  . فى مجموعھا وحدة متجانسة

وتحد الQئحة التنفيذية لھذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن 
الطلب الواحد واجراءات الفحص وا;شھار عن قرار المصلحة بقبول الطلب   ان يشتمل عليھا

يه وغيرھا من اAجراءات الQزمة وكذلك الرسوم المقررة على ھذه واجراءات المعارضة ف
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الطلبات وتجديدھا وعلى كافة اAجراءات المتعلقة بھا على ا; تجاوز الرسوم فى مجموعھا ثQثة 
  . ا;ف جنية

; يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة  -123مادة 
جيل لتصميماًت أو نماذج صناعية ا; بعد مضى ثQث سنوات على ا;قل من تاريخ طلبات تس

  . تركھم الخدمة

; يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية  - 124مادة 
  : ا;تية

   .التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة ا;عتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج      .1

ً  التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً    .2  أو اعQما

خاصة بجمھورية مصر العربية أو بالدول ا;جنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه 
  . اخQل بالنظام أو ا;داب العامة

3.      Qمة تجارية مسجلة أو عQمة التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع ع
  . مشھورة

وذلك  وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً 
   .بعلم الوصول من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً  خQل ثQثين يوماً 

  . من تاريخ ا;خطار به ويجوز التظلم من ھذا القرار فى ميعاد ; يجاوز ثQثين يوماً 

ظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثQثة احدھم من اعضاء مجلس الدولة وتنظر الت
  . وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة

وتنظم الQئحة التنفيذية لھذا القانون اجراءات عمل ھذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما ; 
  . يجاوز خمسمائة جنية

  . من تاريخ تقديم التظلم خQل تسعين يوماً  وتصدر اللجنة قرارھا مسبباً 

ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء ا;دارى خQل ثQثين يوما من تاريخ 
  . ا;عQن به

للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديQت أو ا;ستيفاءات التى تراھا  - 125مادة 
فاذا لم يقم  ذى تبينه الQئحة التنفيذية لھذا القانون على النحو ال) 124(اعما; ;حكام المادة 

  .الطالب بھذا ا;جراء عد متناز; عن طلبه

وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان ھذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 
ً  وذلك خQل ثQثين يوماً ) 124( ددھا الQئحة لQجراءات التى تح من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقا

  . التنفيذية لھذا القانون

ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديQت أو ا;ستيفاءات المشار 
   .اليھا وذلك بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون
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عى عشر سنوات تبدا من مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصنا -126مادة 
   .تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمھورية مصر العربية

وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خQل 
  . السنة ا;خيرة من المدة وذلك وفقا لvوضاع المنصوص عليھا فى الQئحة التنفيذية لھذا القانون

يحق للمالك ان يقدم طلبا خQل الثQثة شھور التالية لتاريخ انتھاء مدة الحماية وا; قامت  ومع ذلك
  . المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسھا

   

يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من  - 127مادة 
  . تضمينهتصميم أو النموذج أو صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل ھذه الت

ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليھا إذا قام صاحبه 
  . بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك

و; يعتبر اعتداء على ھذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى 
  : لمحمى من ا;عمال ا;تيةا

  . ا;عمال المتصلة باغراض البحث العلمى      .1

  . اغراض التعليم أو التدريب      .2

  . ا;نشطة غير التجارية      .3

تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليھا وذلك بقصد اصQحھا مقابل       .4
  . اداء تعويض عادل

تعارض بشكل غير معقول مع ا;ستغQل العادى ا;ستخدامات ا;خرى التى ; ت   .5
للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى و; تضر بصورة غير معقولة بالمصالح 

  . المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير

   

ض ويجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير ع - 128مادة 
  . أو تقرير حق ا;نتفاع عليهكما يجوز رھنه 

مع عدم ا;خQل با;حكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورھنھا ; تنتقل ملكية التصميم أو 
النموذج الصناعى و; يكون رھنه أو تقرير حق ا;نتفاع عليه حجة على الغير ا; من تاريخ 

  . التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية 

  . حة التنفيذية لھذا القانون اAجراءات الQزمة لتنفيذ ذلكوتحدد الQئ
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يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية  - 129مادة 
 تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً 

 ً ارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى ئثاستغير  اجبارياً  بمنح الغير ترخيصا
وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح 

  . ھذه الترخيص

   

تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العQمات التجارية  - 130مادة 
لصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب والتصميماًت والنماذج ا

  . لvوضاع المنصوص عليھا فى الQئحة التنفيذية لھذا القانون ا;حوال وذلك وفقاً 

  . على ھذا الباب 83، 82، 81، 80تسرى احكام المواد 

   

أو  لكل شخص ان يطلب ا;طQع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل - 131مادة 
 ً للقواعد وا;جراءات  الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا

  .التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون ومقابل رسم تحدده ھذه الQئحة بما ; يجاوز مائة جنية

ھا شروط تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر في - 132مادة 
التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدھا قرار من الوزير 

  . المختص

  . وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية

   

طب للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء ا;دارى بطلب ش - 133مادة 
تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل 

  . متى قدم لھا حكم واجب النفاذ بذلك

   

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد منصوص عليھا فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة ;  - 134مادة 
  :وز عشرة ا;ف جنيةجاتقل عن اربعة ا;ف جنية و; ت

;حكام ھذا  تم تسجيله وفقاً  كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً       .1
  . القانون

كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد ا;تجار أو التداول منتجات    .2
  . مع علمه بذلك تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً 

و عQمات تجارية أو ادوات كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعQنات أ   .3
  معينة أو غيرھا بيانات تؤدى إلى ا;عتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً 
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; تقل عن شھر والغرامة التى ; تقل عن ثمانية ا;ف   وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة
  . جنية و; تجاوز عشرين الف جنية 

ادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمص
والمنتجات محل الجريمة وا;دوات التى استخدمت فى ارتكابھا وينشر الحكم الصادر با;دانة فى 

  . جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه

   

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر  - 135مادة 
در على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من اAجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة يص

  : الخصوص 

  .اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية      .1

اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة وا;دوات التى اسخدمت أو       .2
  . تستخدم فى ارتكاب الجريمة

  .) 2(شياء المذكورة فى البند توقيع الحجز على ا;      .3

ونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان اولرئيس المحكمة فى جميع ا;حان يامر بندب خبير أو اكثر لمع
  . يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة

 ً من تاريخ  ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خQل خمسة عشرا يوما
  . كل اثر لهصدور ا;مر وا; زال 

   

يجوز لمن صدر ضده ا;مر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة ا;مر خQل ثQثين  - 136مادة 
من تاريخ صدروه أو اعQنة له على حسب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو  يوماً 

  . أو جزئياً  الغاءة كلياً 

   

بتحديد من لھم صفة الصياغة  مختص قراراً يدصر وزير العدل با;تفاق مع الوزير ال - 137مادة 
   .القانونية فى تنفيذ احكام ھذا الباب

   

  الكتاب الثالث 

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
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  : فى تطبيق احكام ھذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منھا - 138مادة 

ملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اھميته كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو ع :المصنف - 1
  . أو الغرض من تصنيفه

  . الطابع ا;بداعى الذى يسبغ ا;صالة على المصنف :ا;بتكار - 2

للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب  الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً  :المؤلف  - 3
  . يل على غير ذلكاليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدل

للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ا; يقوم شك فى معرفة حقيقة  ويعتبر مؤلفاً 
 ً ممثQ  ام اعتبارياً  طبيعياً  شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصا

  . للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف

المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعى أو اعتبارى : المصنف الجماعى  - 4
يتكفل بنشرة باسمه و تحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الھدف العام الذى قصد اليه ھذا 

  الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة 

ضن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه  المصنف الذى ; يندرج:  المصنف المشترك - 5
  اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منھم فيه أو لم يمكن 

المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات  :المصنف المشتق  - 6
والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من 

يره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار الحاسب أو غ
  . محتوياتھا

الذى نشأ فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى  يتمثل كل تعبير :الفلكلور الوطنى - 7
  : وجه التعبيرات ا;تيةباستمر فى جمھورية مصر العربية و أو

حكايات وا;حاجى وا;لغاز وا;شعار الشعبية وغيرھا من ال: التعبيرات الشفوية مثل  -أ
  . المأثورات

  . ا;غانى الشعبية المصحوبة بموسيقى: التعبيرات الموسيقية مثل  -ب

   .الرقصات الشعبية والمسرحيات وا;شكال الفنية والطقوس: التعبيرات الحركية مثل  -ج

التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط  منتجات الفن الشعبيى: التعبيرات الموسيقية مثل  -د
المنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من ووا;لوان والحفر والنحت والخزف والطين 

 ً واشغال  تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواھر والحقائب المنسوجة يدويا
  .ا;برة والمنسوجات السجاد والملبوسات

  . موسيقية ا;شكال المعماريةا;;ت ال 
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ؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة تالملك الذى : الملك العام  - 8
  . ;حكام ھذا الكتاب  حماية الحقوق المالية عليھا طبقاً 

استحداث صورة أو اكثر مطابقة لQصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو : النسخ  - 9
   .اى شكل بما فى ذلك التخزين ا;لكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى فى

اى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى أو فنانى : النشر  - 10
  . ا;داء للجمھور أو باى طريقة من الطرق

ك حقوقه اما التسجيQت الصوتية أو وتكون اتاحة المصنف للجمھور بموافقة المؤلف أو مال
  .فتكون اتاحتھا بموافقة منتجھا أو خلفه ا;داءاتالبرامج ا;ذاعية أو 

الشخص الطبيعى أو ا;عتبارى الى يبادر إلى : منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى - 11
   .انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية ھذا ا;نجاز

ا;شخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون : فنانو ا;داء  - 12
;حكام ھذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيھا  فى مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاً 

  . بصورة أو باخرى بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية

الشخص الطبيعى أو ا;عتبارى الذى يسجل <ول مرة مصنفاً : منتج التسجيQت الصوية - 13
تسجيQ صوتياً أو أداء ;حد فنانى ا;داء وذلك دون تثبيت ا;صوات على الصورة فى اطار 

   .اعداد مصنف سمعى بصرى

البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو لQداء أو التسجيل الصوتى أو : ا;ذاعة - 14
;داء وذلك إلى الجمھور بطريقة ;سلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع لتسجيل المصنف أو ا

  . الصناعية

اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمھور مثل : ا;داء العلنى  - 15
البث بحيث يتصل الجمھور بالمصنف عن طريق ا;داء أو  أو العزف أوالتمثيل أو ا;لقاء 

  . ئى أو المسموع اتصا;ت مباشرالتسجيل الصوتى أو المر

البث السلكى أو الQسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف : التوصيل العلنى  - 16
تسجيل صوتى أو بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد أو أو اداء 

ه البث وبغض النظر عن مقربين فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منلالعائلة وا;صدقاء ا
الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك اى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر 

  . جھاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى

كل شخص أو جھة منوط بھا أو مسئولة عن البث ا;ذاعى الQسلكى السمعى : ھيئة ا;ذاعة  - 17
  . أو السمعى البصرى

وزير الثقافة ويكون وزير ا;عQم ھو المختص بالنسبة لھيئات ا;ذاعة : المختصالوزير  - 18
  . ھو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات  ويكون وزير ا;تصا;ت والمعلومات
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وزارة الثقافة وتكون وزارة ا;عQم ھى المختصة بالنسبة لھيئات : الوزارة المختصة  - 19
بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد  ةالمختص ىزارة ا;تصا;ت والمعلومات ھا;ذاعة وتكون و

  .البيانات

   

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لھا المصريين وا;جانب  - 139مادة 
من ا;شخاص الطبيعيين وا;عتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول ا;عضاء فى منظمة 

   .لمية ومن فى حكمھمالتجارة العا

  : وتعتبر فى حكم رعايا الدول ا;عضاء

  : بالنسبة لحق المؤلف -أ

تھم <ول مرة احدى الدول ا;عضاء فى المنظمة أو االمؤلفون الذين تنشر مصنف   .1
حدى الدول ا;عضاء فى ان واحد إتنشر فى احدى الدول غير ا;عضاء و

دول إذا ظھر فى دوليتن أو اكثر  فى ان واحد فى عدة ويعتبر المصنف منشوراً 
  . خQل ثQثين يوما من تاريخ نشره <ول مرة

تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى  و; يعد نشراً 
واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى أو اذاعة 

   .معمارىت ا;دبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف االمصنف

منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجھا أو مجل اقامته فى       .2
  . احدى الدول ا;عضاء فى تلك المنظمة

مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول ا;عضاء أو المصنفات    .3
  . ا;عضاء الفنية ا;خرى الداخلة فى مبنى أو منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول

  : بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف -ب

  : فنانو ا;داء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية  - 1

  . إذا تم ا;داء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية            - أ            

إذا تم تفريغ ا;داء فى تسجيQت صوتية ينتمى منتجھا لدولة عضو فى منظمة   - ب  
  . التجارة العالمية أو تم التثبيت ا<ول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة

إذا تم بث ا;داء عن طريق ھيئة اذاعة يقع مقرھا فى دولة عضو فى منظمة   - ت  
التجارة العالمية وان يكون البرنامج ا;ذاعى قد تم بثه من جھاز ارسال يقع ايضا 

  . فى دولة عضو

  . الصوتية إذا كان التثبيت ا<ول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة منتجو التسجيQت - 2
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ھيئات ا;ذاعة إذا كان مقر ھيئة ا;ذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية  - 3
وان يكون البرنامج ا;ذاعى قد تم بثه من جھاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى 

  . المنظمة

د مواطنوا جميع الدول ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو ويستفي
امتياز أو حصانة يمنحھا اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا 

  : لھذا القانون ما لم تكن ھذه الميزة أو ا;فضلية أو الحصانة نابعة من

اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة             - أ            
   .العامة

ا;تفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل         - ب        
  . 1995أول يناير 

   

ية وبوجة تتمتع بحماية ھذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتھم ا;دبية والفن - 140مادة 
  : خاص المصنفات ا;تية

   .الكتب والكتيبات والمقا;ت والنشرات وغيرھا من المصنفات المكتوبة      .1

  . برامج الحاسب ا;لى      .2

  . قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب ا;لى أو غيره       .3

  . نت مسجلةالمحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كا      .4

  . )البانتوميم(المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت       .5

  . المصنفات الموسيقية المقترنة با;لفاظ أو غير المقترنة بھا      .6

  . الصنفات السمعية والبصرية      .7

  .مصنفات العمارة       .8

طباعة على الحجر وعلى مصنفات الرسم بالخطوط أو با;لوان والنحت وال   .9
  . ا;قمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة

  .المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلھا                               .10

  . مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى                                .11

ة الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطي           .12
والمصنفات الثQثية ا;بعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت ) ا;سكتشات(

  .المعمارية
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المصنفات المشتقة وذلك دون ا;خQل بالحماية المقررة                                 .13
  . للمصنفات التى اشتقت منھا

  . وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا

اية مجرد ا;فكار وا;جراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاھيم ; تشمل الحم -141مادة 
عنھا أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى  والمبادى وا;كتشافات والبيانات ولو كان معبراً 

  . مصنف

  : كذلك ; تشمل ما يلى

Jالقوانين كانت لغتھا ا;صلية أو اللغة المنقولة اليھا مثل نصوص  اياً : الوثائق الرسمية - أو
اللوائح والقرارات وا;تفاقات الدولية وا;حكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة و

  . من اللجان ا;دارية ذات ا;ختصاص القضائى

   .اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية– ثانيا

جمعھا با;بتكار فى الترتيب والعرض أو ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز 
  . باى مجھود جدير بالحماية

   

ً  -  142مادة  ا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق عامً  يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا
  . المؤلف ا;دبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه

   

ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو  بحقوق –على المصنف  –يتمتع المؤلف وخلفه العام  - 143مادة 
  : للتنازل وتشمل ھذه الحقوق ما يلى

  . اتاحة المصنف للجمھور <ول مرة –أو; 

  . الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه –ثانيا 

ً  –ثالثا  ً  الحق فى منع تعديل المصنف تعديQ يعتبره المؤلف تشويھا له و; يعد التعديل  أو تحريفا
عتداء ا; إذا اغفل المترجم ا;شارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء فى مجال الترجمة ا

  . بعمله لسمعه المؤلف ومكانته

   

ان يطلب من المحكمة ا;بتدائية الحكم  –إذا طرأت اسباب جدية  –للمؤلف وحده  - 144مادة
برغم تصرفه ول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديQت جوھرية عليه ابمنع طرح مصنفه للتد

فى حقوق ا;ستغQل المالى ويلزم المؤلف فى ھذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق 
  . ا;ستغQل المالى تعويضا عاد; يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة وا; زال كل اثر للحكم
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ً ب يقع باطQً  - 145مادة  ً  طQنا لمنصوص كل تصرف يرد على اى من الحقوق ا;دبية ا مطلقا
  . من ھذا القانون) 144(، ) 143(عليھا فى الماديتين 

   

، ) 143(تباشر الوزارة المختصة الحقوق ا;دبية المنصوص عليھا فى المادتين  - 146مادة 
من ھذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية ) 144(

  . الحقوق المالية المقررة فيه

   

ارى فى الترخيص أو المنع ;ى تئثيتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اس - 147مادة 
استغQل لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث ا;ذاعى أو اعادة البث 

ا;ذاعى العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو ا;عارة أو ا;تاحة 
ر اجھزة الحاسب ا;لى أو من خQل شبكات ا;نترنت أو ببما فى ذلك فى اتاحته غللجمھور 

  . شبكات المعلومات أو شبكات ا;تصا;ت وغيرھا من الوسائل

و; ينطبق الحق ا;ستشارى فى التأجير على برامج الحاسب ا;لى إذا لم تكن ھى المحل 
يؤدى إلى انتشار  ;بصرية متى كان ا;ساسى للتأجير و; على تأجير المصنفات السمعية ال

  . رى المشار اليهتئثابصاحب الحق ا;س مادياً  نسخھا على نحو يلحق ضراراً 

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصريف فى النسخة ا;صلية لمصنفه 
 تيادة التى تحققوالذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة ; تجاوز عشرة فى المائة من الز

  . من كل عملية تصرف فى ھذه النسخة

ويستنفد حق فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا ;حكام 
  . ھذا القانون إذا قام باستغQله وتسويقه فى اية دولة أو رخص للغير بذلك

   

فه إلى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة تنتھى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصن - 148مادة 
ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم ھذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره 

  . فى مدى ثQث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف ا;صلى أو المترجم

   

  . ھذا القانون للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه فى - 149مادة 

وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة  ويشترط ;نعقاد التصرف ان يكون مكتوباً 
   .يكون محQ للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة ا;ستغQل ومكانه

لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية و; بعد ترخيصه باستغQل  ويكون المؤلف مالكاً 
  . منه باستغQل اى حق مالى اخر يتمتع له على المصنف نفسه حقوق ترخيصاً احد ھذه ال
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ومع عدم ا;خQل بحقوق المؤلف ا;دبية المنصوص عليھا فى ھذا القانون يمتنع عليه القيام باى 
  . عمل من شانه تعطيل استغQل الحق محل التصرف

   

   

الذى يراه عاد; نظير نقل حق أو اكثر  للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى - 150مادة 
من حقوق ا;ستغQل المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى ا;يراد الناتج من 

  . ا;ستغQل كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين ا;ساسين

   

من ھذا القانون مجحف بحقوق ) 150(إذا تبين ان ا;تفاق المشار اليه فى المادة  - 151مادة 
المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة 
ا;بتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم 

  . ا;ضرار به

   

نسخة ا;صلية من مصنفه ايا كان نوع ھذه ; يترتب على تصرف المؤلف فى ال - 152مادة 
  . التصرف نقل حقوقه المالية

ومع ذلك ; يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة 
  . ا;صلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك

   

ً  يقع باطQً  - 153مادة  ً  بطQنا   . الفكرى المستقبلىكل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه  مطلقا

   

ول من ايجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتد - 154مادة 
مصنفاتھم و; يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبھا قبل نشرھا ما لم يثبت ان ارداته 

  . قد انصرفت إلى نشرھا قبل وفاته

   

لفھم العام بحق ادبى ابدى ; يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولھم يتمتع فنانو ا;داء وخ - 155مادة 
  : ما يلى 

الحق فى نسبة ا;داء الحى أو المسجل إلى فنانى ا;داء على النحو الذى ابدعوه       .1
  . عليه

  . الحق فى منع اى تغيير أو تحريف أو تشوية فى ادائھم      .2
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فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد وتباشر الوزارة المختصة ھذا الحق ا;دبى 
  . انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليھا فى ھذا القانون

   

   :يتمتع فنانو ا;داء بالحقوق المالية ا;ستتثارية ا;تية  - 156مادة 

توصيل ادائھم إلى الجمھور والترخيص با;تاحة العلنية أو التأجير أو ا;عارة       .1
  . تسجيل ا;صلى لQداء أو لنسخ منهلل

منع اى استغQل ;دائھم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منھم    .2
وبعد استغQ; محظورا بوجه خاص تسجيل ھذا ا;داء الحى على دعامة أو 

تأجيرھا بھدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث 
  . ورا;ذاعى لھا إلى الجمھ

تأجير أو اعارة ا;داء ا;صلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير    .3
  . مباشر بغض النظر عن ملكية ا;صل أو النسخ المؤجرة

ا;تاحة العلنية ;داء مسجل عبر ا;ذاعة أو اجھزة الحاسب ا;لى أو غيرھا من    .4
  . زمان ومكان الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه ا;نفراد فى اى

و; يسرى حكم ھذه المادة على تسجيل فنانى ا;داء ;دائھم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم 
  . يتفق على غير ذلك

  : يتمتع منتجو التسجيQت الصوتية بالحقوق المالية ا;ستشارية ا;تية - 157مادة 

ى مسبق منع اى استغQل لتسجيQتھم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتاب   .1
 ً;Qفى ھذه المعنى نسخھا أو تأجيرھا أو  محظوراً  منھم وبعد بوجه خاص استغ

   .البث ا;ذاعى لھا أو اتاحتھا عبر اجھزة الحاسب ا;لى أو غيرھا من الوسائل

ا;تاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو ;سلكية أو عبر اجھزة       .2
  . الحاسب ا;لى أو غيرھا من الوسائل

  : تتمتع ھيئات ا;ذاعة بالحقوق المالية ا;ستشارية ا;تية - 158مادة 

  . منح الترخيص باستغQل تسجيQتھا      .1

منع اى توصيل لتسجيلھا التليفزيونى لبرامجھا إلى الجمھور بغير ترخيص    .2
 ً;Qتسجيل ھذه البرامج أو  محظوراً  كتابى مسبق منھا ويعد بوجه خاص استغ

ھا أو بيعھا أو تأجيرھا أو اعادة بثھا أو توزيعھا أو نقلھا إلى عمل نسخ من
الجمھور باية وسيلة كانت بما فى ذلك ا;زالة أو ا;تQف ;ية حماية تقنية لھذه 

  . البرامج كالتشفير أو غيره

تنطبق ا;حكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لھذا القانون على  - 159مادة 
  . لحقوق المجاورةاصحاب ا
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ومع عدم ا;خQل بما نص عليه فى ھذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى ا;داء وھيئات ا;ذاعة 
و; يكون لھؤ;ء ا; حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير ا;ستخدام المباشر أو 

توصيل إلى الجمھور ما لم غير المباشر للبرامج المنشورة فى ا;غراض التجارية لQذاعة أو ال
  . يتفق على غير ذلك

ؤلف المنصوص عليھا فى ھذا القانون مدة حياته ولمدة متحمى الحقوق المالية لل - 160مادة 
  . خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتھم جميعا ولمدة خمسين  - 161مادة 
  . من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منھمسنة تبدأ 

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن  - 162مادة 
مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة ايھما ابعد وذلك  –التطبيقى 

ً يطبيع كان مالك ھذه الحقوق شخصاً  اما إذا اعتبارياً  إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً  فتكون  ا
 ً   . من ھذا القانون) 161(،) 160(للقاعدة المنصوص عليھا فى المادتين  مدة الحماية طبقا

وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر <ول مرة بعد وفاة مؤلفھا بمضى خمسين سنة 
   .ايھما ابعدتبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة 

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفھا أو باسم مستعار  - 163مادة 
لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة ايھما ابعد فاذا كان مؤلفھا 

 ً ً  شخصا لقاعدة المنصوص أو كشف مؤلفھا عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا ل ومحدداً  معروفا
  . من ھذا القانون) 160(عليھا فى المادة 

تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة  - 164مادة 
     .تبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة ايھما ابعد

شر أو ا;تاحة للجمھور <ول مرة فى ا;حوال التى تحسب فيھا الحماية من تاريخ الن - 165مادة 
يتخذ أول نشر أو أول اتاحة للجمھور ايھما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر 

أو اعادة ا;تاحة للجمھور ا; إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند ا;عادة تعديQت جوھرية بحيث 
  . يمكن اعتباره مصنفاً جديدا

ن عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء فاذا كان المصنف يتكون م
  . أو مجلد مصنفاً مستقQ عند حساب مدة الحماية

يتمتع فنانو ا;داء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائھم على النحو المبين فى المادة   - 166مادة
أو التسجيل على حسب من ھذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ ا;داء ) 156(

   .ا;حوال

يتمتع منتجو التسجيQت الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغQل تسجيQتھم  - 167مادة 
وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايھما ) 157(على النحو المبين فى المادة 

  .ابعد وذلك فى الحدود المنصوص عليھا فى ھذا القانون
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تتمتع ھيئات البث ا;ذاعى بحق مالى استئثارى يخول لھا استغQل برامجھا لمدة  -168دة ما
  . عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيھا أول بث لھذه البرامج

لھيئات البث ا;ذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام وتلتزم  - 169مادة 
ف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما ھذه الھيئات باذاعة اسم المؤل

  . تلتزم بسداد اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى

يجوز ;ى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو  - 170مادة 
ؤلف الترجمة أو بھما معا ;ى مصنف محمى طبقا ;حكام ھذا القانون وذلك دون اذن الم

ولQغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط ا; 
يتعارض ھذا الترخيص مع ا;ستغQل العادى للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح 

  . المشروعة للمؤلف أو ;صحاب حق المؤلف

المكانى له و;غراض الوفاء ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى و
  . باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته

منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما ;  وشروط وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون حا;ت
  . يجاوز الف جنية عن كل مصنف

ليس للمؤلف بعد مع عدم ا;خQل بحقوق المؤلف ا;دبية طبقا ;حكام ھذه القانون  - 171مادة 
  : نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من ا;عمال ا;تية

 Jب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك : أوQاداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بط
  يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر 

سخ الشخصى المحض وبشرط ا; يخل ھذا عمل نسخة وحيدة من المصنف ;ستعمال الن: ثانيا 
النسخ با;ستغQل العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو 

;صحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام 
  : بدون اذنه باى من ا;عمال ا;تية

نفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن نسخ أو تصوير مص            -
  . فى مكان عام أو المصنفات المعمارية

  . نسخ أو تصوير كل أو جزء جوھرى لنوته مصنف موسيقى            -

  .نسخ أو تصوير كل أو جزء جوھرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى            -

حاسب ا;لى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو عمل نسخة وحيدة من برنامج ال: ثالثا
ا;حQل عند فقد النسخة ا;صلية أو تلفھا أوعدم صQحيتھا لQستخدام أو ا;قتباس من البرنامج 

وز ھذا ا;قتباس القدر الضرورى ;ستخدام ھذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض اوان ج
لمقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد الQئحة المرخص به ويجب اتQف النسخة ا;صلية أو ا

  . التنفيذية لھذا القانون حا;ت وشروط ا;قتباس من البرنامج
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عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو : رابعا 
  . ا;عQم

ئية أو ادارية فى حدود ما النسخ من مصنفات محمية وذلك لQستعمال فى اجراءات قضا: خامسا
  . تقتذيه ھذه اAجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف

نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيQ سمعيا أو بصريا : سادسا 
وذلك ;غراض التدريس بھدف ا;يضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة 

ان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك وا; يتجاوز الغرض منه و
Qممكنا عم.  

نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا ;غراض : سابعا 
  : التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين ا;تيين

  .ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله            -

  . ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة            -

تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة : ثامنا 
وذلك فى اى من الحالتين  –بصورة مباشرة أو غير مباشرة  - تستھدف الربح   المكتبات التى

  : ا;تيتين

نشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى ان يكون النسخ لمقالة م   -
كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى ;ستخدامھا فى دراسة أو 

  . وتة ابحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متف

ان يكون النسخ بھدف المحافظة على النسخة ا;صلية أو لتحل النسخة محل    -
ر صالحة لQستخدام ويتحيل الحصول على نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غي

  . بديل لھا بشروط معقولة

النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل : تاسعا 
يستھدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى لQداء المستخدم ممن له الحق 

  . فى ذلك

ا;خQل بحقوق المؤلف ا;دبية طبقا ;حكام ھذه القانون فليس للمؤلف أو  مع عدم - 172مادة 
خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو ھيئات ا;ذاعة فى الحدود التى تبررھا اغراضھا مما 

  : يلى 

 Jنشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمھور بصورة مشروعة ومقا;ته المنشورة : أو
ت التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند المتعلقة بالموضوعا

  . النشر وبشرط ا;شارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف

نشر الخطب والمحاضرات والندوات وا;حاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس : ثانيا 
ة وا;دارية وا;جتماعات العلمية وا;دبية والفنية والسياسية النيابية والھيئات التشريعي
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وا;جتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف 
  . وحده أو خلفة الحق فى جمع ھذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه

بصرى متاح للجمھور وذلك فى نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى : ثالثا
    . سياق التغطية ا;خبارية لQحداث الجارية

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا ;حكام ھذا القانون على  - 173مادة 
  . اصحاب الحقوق المجاورة

ذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث ; يمكن فصل نصيب كل منھم  - 174ادة م 
وى فيما بينھم ما لم يتفق كتابة اى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتسف

  . على غير ذلك

وفى ھذه الحالة ; يجوز ;حدھم ا;نفراد بمباشرة حقوق المؤلف ا; باتفاق مكتوب بينھم فاذا كان 
حق فى استغQل اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منھم ال

الجزء الذى ساھم به على حدة بشرط ا; يضر ذلك باستغQل المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة 
  . على غير ذلك

  ولكل منھم الحق فى رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف

شركاء أو واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقى ال 
   .خلفھم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك

يكون للشخص الطبيعى أو ا;عتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى  - 175مادة 
  . التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه

يعتبر مؤلف المصنفات التى ; تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسم مستعارا  - 176مادة 
ر لھا فى مباشرة الحقوق المنصوص عليھا فى ھذا القانون ما لم يعين وكيQ اخر أو مفوضا للنش

  . يعلن عن شخصه ويثبت صفته

  : يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى: أوJ  - 177مادة 

  . مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج   -1

ير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله مQئما لQسلوب السمعى ومن يقوم بتح   -2
  . البصرى

  . مؤلف الحوار   -3

  . صنفمواضع الموسيقى إذا قام بوضعھا خصيصا لل   -4

  . المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف   -5

ر مؤلف ھذا المصنف ا من مصنف اخر سابق عليه يعتبجواذا كان المصنف مبسطا أو مستخر
  . السابق شريكا فى المصنف الجديد
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لمؤلف السيناريو ومحور المصنف ا;دبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى : ثانيا 
عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف ا;دبى 

رض المترتبة على ا;شتراك فى ا;صلى أو واضع الموسيقى وذلك دون اخQل بحقوق المعا
  . التأليف

لمؤلف الشطر ا;دبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة اخرى غير  :ثالثا
  . تابة على غير ذلككالطريقة المنشور بھا ھذا المصنف المشترك ما لم يتفق 

ن اتمام اذا امتنع احد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى ع :رابعا
الشق الخاص به فQ يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى انجزه كل 

  . منھم وذلك دون اخQل بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه فى التأليف

يكون المنتج طوال استغQل المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق   :خامسا
مؤلفى ھذا المصنف وعن خلفھم فى ا;تفاق على استغQله دون ا;خQل بحقوق  عليه نائبا عن

مؤلفى المصنفات ا;دبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خQفه 
ويعتبر المنتج ناشرا لھذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى حدود اغراض 

   . رى لها;ستغQل التجا

; يحق لمن قام بعمل صورة ;خر ان ينشر أو بعرض أو يوزع اصلھا أو نسخا  - 178مادة 
منھا دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خQفة ومع ذلك يجوز نشر الصورة 
بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو 

متعون بشھرة محلية أو عالمية أو سمحت بھذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح يت
العام وبشرط ا; يترتب على عرض الصورة أو تداولھا فى ھذه الحالة مساس بشرف الشخص أو 

  . بسمعته أو اعتبارة

شر حتى ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرھا فى الصحف وغيرھا من وسائل الن
  .ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك

وتسرى ھذه ا;حكام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بھا من رسم أو حفر أو اية 
  . وسيلة اخرى

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى امر  - 179مادة 
ء أو اكثر من ا;جراءات التالية أو غيرھا من ا;جراءات يصدر على عريضة ان يامر باجرا

  . التحفظية المناسبة وذلك عند ا;عتداء على اى من الحقوق المنصوص عليھا فى ھذا الكتاب

اجراء وصف تفصيلى للمصنف أو ا;داء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج    -1
  . ا;ذاعى

الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى أو وقف نشر المصنف أو ا;داء أو التسجيل    -2
  . عرضه أو نسخة أو صناعته

توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى ا;صلى أو  - 3
على نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل فى اعادة نشر ھذا المصنف أو 

ه بشرط ان ا;داء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى أو استخراج نسخ من
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تكون تلك المواد غير صالحة ا; ;عادة نشر المصنف أو ا;داء أوالتسجيل 
  . الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى

  . اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية   -4

حصر ا;يراد الناتج عن استغQل المصنف أو ا;داء أو التسجيل الصوتى أو  - 5
  على ھذا ا;يراد فى جميع ا;حوال  البرنامج ا;ذاعى وتوقيع الحجز

ولرئيس المحكمة فى جميع ا;حوال ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ 
  . وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خQل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ا;مر 
    . ل اثر لهوا; زال ك

لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة ا;مر خQل ثQثين يوما من تاريخ  - 180مادة 
سب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو الغاءه كلياً أو حصدور ا;مر أو اعQنه على 

مج ا;ذاعى أو جزئياً أوتعيين حارس مھمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنا
استغQله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع ا;يراد الناتج خزانه المحكمة إلى 

  . ان يفصل فى اصل النزاع

Jبيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا ;حكام ھذا القانون أو : أو
مسبق من المؤلف أو صاحب الحق ول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى اطرحه للتد

  . المجاور

ول أو اتقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتد: ثانيا 
  . ا;يجار مع العلم بتقليده

التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه : ثالثا
  . اول أو لQيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليدهأو عرضه للبيع أو التد

نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا ;حكام ھذا القانون : رابعا
عبر اجھزة الحاسب ا;لى أو شبكات ا;نترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات ا;تصا;ت أو 

  .من المؤلف أو صاحب حق المجاورغيرھا من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق 

التصنيع أو التجميع أو ا;ستيراد بغرض البيع أو التأجير ;ى جھاز أو وسيلة أو اداه : خامسا
مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمھا المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير 

  . أو غيره

;ية حماية تقنية يستخدمھا المؤلف أو صاحب  ا;زالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه: سادسا 
  . الحق المجاور كالتشفير أو غيره

حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة   ا;عتداء على اى حق ادبى أو مالى من: سابعا 
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيQت الصوتية أو . المنصوص عليھا فى ھذا القانون 

  . ا;داءات محل الجريمة البرامج ا;ذاعية أو
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وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ;تقل عن ثQثة اشھر والغرامة التى ;تقل عن عشرة 
  . ا;ف جنية و; تجاوز خمسين الف جنية

وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منھا وكذلك 
  . ارتكابھاالمعدات وا;دوات المستخدمة فى 

ويجوز للمحكمة عند الحكم با;دانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلھا المحكوم عليه فى 
ارتكاب الجريمة مدة ; تزيد على ستة اشھر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم 

   .من ھذه المادة) ثانيا ، ثالثا(المنصوص عليھا فى البندين 

خص الحكم الصادر با;دانة فى جريدة يومية أو اكثر على نفقة المحكوم وتقضى المحكمة بنشر مل
  . عليه

فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم فى المواد  - 182مادة 
   . ما لم يتفقا على غير ذلك 1994لسنة  27المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 

رة المختصة الترخيص با;ستغQل التجارى أو المھنى للمصنف أو تصدر الوزا - 183مادة 
التسجيل الصوتى أو ا;داء أو البرنامج ا;ذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده 

  الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; يجاوز الف جنية 

لصوتية وا;داءات المسجلة يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيQت ا - 184مادة 
والبرامج بالتضامن فيما بينھم بايداع نسخة منھا أو اكثر بما ; يجاوز عشرة ويصدر الوزير 

قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرھا البديلة مرعياً طبيعة كل مصنف وكذلك الجھة التى يتم فيھا 
  .ا;يداع

لمجاورة المنصوص عليھا فى ھذا و; يترتب على عدم ا;يداع المساس بحقوق المؤلف ا 
  . القانون

ويعاقب الناشر والطابع عند مخالفة احكام الفقرة ا<ولى من ھذه المادة بغرامة ; تقل عن الف 
جنية و; تجاوز ثQثة ا;ف جنية عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى وذلك دون 

  . ا;خQل با;لتزام با;يداع

مصنفات المنشورة فى الصحف والمجQت والدوريات ا; اذا نشر المصنف وتعفى من ا;يداع ال
  . منفردا

لقيد التصرفات الورادة على المصنفات وا;داءات  تنشئ الوزارة المختصة سجQً  - 185مادة 
والتسجيQت الصوتية والبرامج ا;ذاعية الخاضعة ;حكام ھذا القانون وتحدد الQئحة التنفيذية 

  . ھذا السجل مقابل رسم بما ; يجاوز الف جنية للقيد الواحد نظام القيد فى

  . و; يكون التصرف نافذا فى حق الغير ا; بعد اتمام القيد 

يجوز ;ى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شھادة ايداع المصنف أو  - 186مادة 
الQئحة التنفيذية  اداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى مودع وذلك مقابل رسم تحدده

  . لھذا القانون ; يجاوز الف جنية عن كل شھادة
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تلتزم جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أو ا;يجار أو با;عارة أو بالترخيص  - 187مادة 
  : با;ستخدام مصنفات أو اداءات مسجلة أو تسجيQت صوتية أو برامج اذاعية با;تى

الوزير المختص مقابل رسم تحدده الQئحة  الحصول على ترخيص بذلك من - 1
  . التنفيذية لھذا القانون بما ; يجاوز الف جنية

امساك دفاتر منتظمة تثبت فيھا بيانات كل مصنف أو تسيل صوتى أو برنامج    -2
  . ولهااذاعى وسنة تد

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة ھذه المادة 
   .مة ; تقل عن خمسة ا;ف جنية و; تجاوز عشرة ا;ف جنيةبغرا

وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى ; تقل عن عشرة ا;ف جنية و; تجاوز 
  . عشرين الف جنية

يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لھم صفة الضبطية  - 188مادة 
  . ونالقضائية فى تنفيذ احكام ھذاالقان

  الكتاب الرابع 

  ا;صناف النباتية 

   

تتمتع بالحماية طبقا ;حكام ھذا القانون ا;صناف النباتية المستنبطة فى جمھورية   - 189مادة
مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليھا بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى 

  .تمنح حق الحماية قيد فى السجل الخاص با;صناف النباتية التى

ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية ا;صناف النباتية  - 190مادة 
ويختص ھذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية ا;صناف النباتية وفحصھا 

  . ;نشاءوالبت فيھا ومنح شھادة الحماية وذلك طبقا للقواعد وا;جراءات التى يحددھا قرار ا

مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقيات الدولية النافذة فى جمھورية مصر العربية يكون  - 191مادة 
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من ا;جانب الذين ينتمون أو يقيمون أو 

ة مة التجارظيتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لھم فى احدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى من
العالمية أو التى تعامل جمھورية مصر العربية معاملة المثل ان يتمتع بالحماية المقررة فى ھذا 

  . الكتاب لQصناف النباتية

يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات    - 192 مادة
  وان يحمل تسمية خاصة به 

ربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد ا;كثار النباتى ويكون الصنف جديد اذا لم يقم م
بموافقته ;غراض ا;ستغQل و; يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم    للصنف أو تداولھا بنفسه أو

الطرح أو التداول فى جمھورية مصر العربية لمدة ; تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا 
تم فى الخارج فيجب ا; تزيد المدة على ست سنوات بالنسة لQشجار  كان الطرح أو التدوال قد
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وا;عناب وا; تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرھا من الحاصQت الزراعية كما ; يفقد 
  .الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أو منح حق استغQله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية

امكن تمييزه عن غيره من ا;صناف المعروفة بصفة واحدة ظاھرة ويكون الصنف متميزا اذا 
  .على ا;قل مع احتفاظ بھذه الصفة عند اكثاره

  . ويكون الصنف متجانساً اذا كان ا;ختQف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بھا 

ار اكثاره لفترة اذا لم تتغير خصائصة ا;ساسية بتكر –عند تكرار زراعته  –ويكون الصنف ثابتاً 
تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون وتمنح شھادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى 

  . تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا

تكون مدة حماية ا;صناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة لQشجار وا;عناب  -  193مادة  
  . ن سنة بانسبة لغيرھا من الحاصQت الزراعيةوعشري

  . وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحھا

ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتھى بنشر 
) 194(المنصوص عليه بالمادة  –ا;عQن عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى 

ذا القانون خQل ھذه الفترة على ا;قل فى التعويض العادل بمجرد منحه ھذه الحماية بشرط من ھ
ان يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغQل الصنف النباتى قبل منحه 

  .الحماية

تجارى يتمتع من يحصل على ھادة حق المربى بحق استئثارى يخول له ا;ستغQل ال - 194مادة 
للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور و; يجوز للغير انتاج أو اكثار أو تدأول أو بيع أو 

  تسويق أو استيراد أو تصدير مواد اAكثار بموافقة كتابية من المربى

  J تمنع الحماية الغير من القيام باJعمال اJتية  -195مادة 

ا;كثار لناتج مادة ا;كثار بواسطة  ا<نشطة غير التجارية وا;ستخدام بغرض  -1
  . المزارع على ارض فى حيازته الخاصة

  . ا;نشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى  -2

انشطة التربية والتھجين وا;نتخاب وغيرھا التى تستھدف استنباط اصناف   -3
  . جديدة

  . ا;نشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب  -4

ة ا;ستخدام وا;ستغQل التجارى وا;ستھQك لمادة المحصول والمواد انشط - 5
ا<ولية والوسيطة والمنتجات النھائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول 
أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى ھيئة نبات كامل 

  أو كانت جزءا منه
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النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد  يمنح مكتب حماية ا;صناف - 196مادة 
موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام 

استغQل الصنف المحمى دون موافقة المر بى وكذلك فى الحا;ت التى تقتضيھا 
توفير المصلحة العامة وكذلك فى حا;ت امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفته أو 

مواد ا;كثار للصنف المحمى أو رفضة منح حق استغQل الصنف للغير رغم مناسبة 
  . الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس

ويستحق المربى تعويضا عاد; مقابل منح الغير حق استخدام واستغQل الصنف خQل 
  .القيمة ا;قتصادية لھذا الصنفمدة الترخيص ا;جبارى وتراعى فى تقدير التعويض 

   

من ھذا القانون ان ) 196(يجب على المرخص له تطبيقا ;حكام المادة  - 197مادة 
يلتزم بشروط الترخيص ا;جبارى و; يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق 

  . ا;خرى للمربى اثناء مدة الترخيص

ة له وبلغى اذا خالف المرخص ;ى شرط من ويتنھى ھذا الترخيص بانتھاء المدة المحدد
  . شروط الترخيص

   

ول اتستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتد - 198مادة 
ول أو ابمعرفته أو بموافقته خارج جمھورية مصر العربية ويحق للغير فى ھذه الحالة تد

ة مواد اكثار أو مواد بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فٮھيئ
محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعه من 

  . المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات

ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى اكثار 
ن الغرض منه ھو الصنف فى بلد ; يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كا

  . ا;ستھQك

بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليھا فى المادة  –لوزير الزراعة  - 199مادة 
ان يقيد مباشرة المربى أو بعض حقوقه المنصوص عليھا فى  –من ھذا القانون ) 196(

ھذا القانون باى صورة من الصور بھدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى ا;حوال 
  : ;تيةا

اذا ظھر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سQمة  - 1
التنوع البيولوجى فى جمھورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيھا أو على 

  . حياة أو صحة ا;نسان أو الحيوان أو النبات

ى أو معوق لQنشطة اذا ظھر للمصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماع - 2
  . يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع الزراعية المحمية أو اذا ظھر له استخدام 
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يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه ;ستنباط  - 200مادة 
الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية ان يكون المربى قد 

  . لك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرىحصل على ذ

ويمتد ھذا ا;لتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات 
المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليھا فى جھوده ;ستنباط ھذا الصنف النباتى 

  . الجديد

المصرية بھدف استنباط اصناف  وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية
جديدة مشتقه منھا بالحصول على موافقة الجھة ا;دارية المختصة على ھذا التعامل كما 
يتعھد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات 

استخدمت فيھا تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك با;عQن عن المصدر المصرى 
لذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققھا مع صاحب المصلحة وذلك ا

  . على النحو الذى تحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون

  . وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منھا

اتية شھادة حق المربى وفقا لQجراءات يصدر مكتب حماية ا;صناف النب - 201مادة 
التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون ويعد اداء رسم تحدده ھذه الQئحة بما ; يجاوز 

  . خمسة ا;ف جنية

ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شھرية يصدرھا المكتب ويخطر 
ى شأن حق التظلم من قرار منح من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذ

شھادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى وذلك خQل خمسة عشر يوما 
  . من تاريخ النشر أو تاريخ ا;خطار على حسب ا;حوال

  . وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون وقواعد واجراءات ا;خطار ونظر التظلم والبت فيه

حق المربى وذلك فى احوال فقد الصنف ;حد الشروط الخاصة تلغى شھادة  - 202مادة 
بمنحھا أو فى حالة منحھا بالمخالفة ;حكام ھذا القانون وذلك وفقا للقواعد وا;جراءات 

  . التى يصدر بھا قرار من وزير الزرعة

ويكون اخطار ذى الشأن بھدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول 
  . منه خQل خمسة عشر يوما من تاريخ ا;خطار وله ان يتظلم

  . ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات التظلم والبت فيه

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد منصوص عليھا فى اى قانون اخر يعاقب  - 203مادة 
كل من يخالف احكام ھذا الكتاب بغرامة ; تقل عن عشرة ا;ف جنية و; تجاوز خمسين 

  . لف جنيةا

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تقل عن ثQثة اشھر و; تجاوز سنة وبغرامة 
  . ; تقل عن عشرين الف جنية و; تجاوز مائة الف جنية
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  . وفى جميع ا;حوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد ا;كثار المضبوطة

على طلب كل ذى شان لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء  - 204مادة 
وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو امثر من ا;جراءات التحفظية 

  : المناسبة وعلى وجة الخصوص

  . اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية   -1

اجراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة وا;دوات التى استخدمت أو    -2
  . جريمةتستخدم فى ارتكاب ال

  ) 2(توقيع الحجز على ا;شياء المذكورة فى البند    -3

ولرئيس المحكمة فى جميع ا;حوال ان يامر بندب خبير ام اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ 
  . وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة

ن تاريخ صدور ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خQل عشرا يوما م
  . ا;مر وا; زال كل اثر له

لذوى الشأن التظلم من ا;مر إلى رئيس المحكمة ا;مر خQل ثQثين يوما من تاريخ  - 205مادة 
صدوره أو اعQنه على حسب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو الغاؤه كليا أو جزئيا 

  . قانون المرافعات المدنية والتجاريةوفقا للقواعد وا;جراءات المنصوص عليھا فى 

يصدر وزير العدل با;تفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لھم صفة الضبطية  - 206مادة 
  .القضائية فى تنفيذ احكام ھذا الكتاب

  

  الفھرس

  قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

  الكتاب ا<ول

  ومخططات، براءات ا;ختراع ونماذج المنفعة 

  والمعلومات غير المفصح عنھا  ، التصميماًت للدوائر المتكاملة

  الباب ا<ول

  براءات ا;ختراع ونماذج المنفعة

  الباب الثانى 

  التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة 
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  الباب الثالث 

  المعلومات غير المفصح عنھا 

  الكتاب الثانى

  الع<مات والبيانات التجارية والمؤشرات

  الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية

  الباب ا@ول

  الع<مات والبيانات التجارية

  والمؤشرات الجغرافية

  الباب الثانى 

  التصميماًت والنماذج الصناعية

  الكتاب الثالث 

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

  الكتاب الرابع 

  ا;صناف النباتية 

  2002لسنة  82قانون رقم 

  كريةبإصدار قانون حقوق الملكية الف

  باسم الشعب 

  رئيس الجمھورية 

  ،وقد اصدرناه ،قرر مجلس الشعب القانون ا;تى نصه

   

  المادة ا<ولى

   .يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن حماية الملكية الفكرية
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  المادة الثانية

  : تلغى القوانين ا;تية 

  .جاريةبشأن العQمات والبيانات الت 1939لسنة  57القانون رقم       - أ

عدا  ،بشأن براءات ا;ختراعات والرسوم والنماذج الصناعية 1949لسنة  132القانون رقم  -ب
احكام براءات ا;ختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة با;غذية والمنتجات الكيميائية 

  . 2005الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 

  . شأن حق المؤلفب 1954لسنة  354القانون رقم  -ج

  . كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق

   

  المادة الثالثة

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين الQئحة      
ويصدر . التنفيذية فى مدة ; تزيد على شھر من تاريخ العمل بھذا القانون

Qزمة لتنفيذ احكام الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات ال
  . القانون المرافق

   

وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير الQزمة لحماية الصحة 
أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال ا;جتماعى ، العامة والتغذية

  .وا;قتصادى والتكنولوجى وذلك فى حدود احكام القانون المرافق

   

اءات الQزمة فى اطار ھذا القانون وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ اAجر
لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامھا أو منع اللجوء إلى 

على النقل  الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً 
  . وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق ،الدولى للتكنولوجيا

  المادة الرابعة 

ھذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى ينشر 
عدا احكام براءات ا;ختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية  ،لتاريخ نشره

والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة  ،المتعلقة با;غذيه
بھا  والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور ھذا القانون فيعمل

وذلك دون ا;خQل بحكام المادتين ،  ،2005من أول يناير سنة  اعتباراً 
  .من القانون المرافق )44،45(
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  . وينفذ كقانون من قوانينھا ،يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة

  .ھـ1423ربيع ا<ول سنة  21صدر برئاسة الجمھورية فى 

  م2002يونيه سنة  3الموافق 

  حسنى مبارك 

  حقوق الملكية الفكرية قانون حماية

  الكتاب ا<ول

  ومخططات، براءات ا;ختراع ونماذج المنفعة 

  والمعلومات غير المفصح عنھا  ، التصميماًت للدوائر المتكاملة

  الباب ا<ول

  براءات ا;ختراع ونماذج المنفعة

   

حكام ھذا القانون عن كل اختراع قابل <تمنح براءات اختراع طبقاُ  -  1مادة 
سواء كان  ،ويمثل خطوة ابداعية ،ً ويكون جديدا ،ق الصناعىللتطبي

أو ، ا;ختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه
  . بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة

 ً;Qعن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على  ،كما تمنح البراءة استق
رت فيه شروط الجدة وا;بداع إذا تواف ،اختراع سبق ان منحت عنه براءه

ويكون منح  ،والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة
  . البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو ا;ضافة وفقا ;حكام ھذا القانون

  : ; يمنح براءة اختراع لما يلى -  2مادة 

من القومى أو <با ن استغQلھا المساسأا;ختراعات التى يكون من ش - 1
داب العامة أو ا;ضرار الجسيم بالبيئة أو sا;خQل بالنظام العام أو ا

  . ا;ضرار بحياة أو صحة ا;نسان أو الحيوان أو النبات

ا;كتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج    -2
  . بالمخططات

   .طرق تشخيص وعQج وجراحة ا;نسان أو الحيوان   -3

ة ندرتھا أو غرابتھا وكذلك الطرق جالنباتات والحيوانات اياً كانت در - 4
عدا  ،التى تكون فى اساسھا بيولوجية ;نتاج النباتات أو الحيوانات
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;نتاج الدقيقة الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية 
   0النباتات أوالحيوانات

والمواد البيولوجية الطبيعية  يةالح ا;عضاء وا;نسجة والخQيا   -5
  . والحمض النووى والجينوم

   

  : ; يعتبر ا;ختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين ا;تيتين -  3مادة 

صدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن إإذا كان قد سبق طلب  - 1
جزء منه فى جمھورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم 

  . لب البراءةط

إذا كان قد سبق استعمال ا;ختراع أو استغQله فى جمھورسة مصر  - 2
العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد افصح عن وصفه على 

  . نحو يمكن ذوى الخبرة من استغQله قبل تقديم طلب البراءة

وطنية أو الدولية و; يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن ا;ختراع فى المعارض ال
  . خQل الستة ا;شھر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة

  .جراءات الكشف عن ا;ختراعإضاع وأووتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون 

   

مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقات الدولية النافذة فى جمھورية مصر العربية يكون لكل  -  4مادة 
رى من المصريين أو من ا;جانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط شخص طبيعى أو اعتبا

حقيقى وفعال لھم فى احدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل 
الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات  ،جمھورية مصر العربية معاملة المثل

  . العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا ;حكام ھذ القانونا;ختراع فى جمھورية مصر 

افضلية أو  أوى ميزة أويستفيد مواطنوا جميع الدول ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية من 
اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليھا فى  اى قانون اخر لرعايأامتياز أو حصانة يمنحھا 

  : زة أو ا;فضلية أو الحصانة نابعة منما لم تكن ھذه المي ،الباب

نفاذ القوانين ذات الصبغة إاتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات       - أ
  . العامة

الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة حماية ا;تفاقات المتعلقة بحقوق  -ب
1995 .  
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معتمد تقيد فيه طلبات براءات ا;ختراع يعد بمكتب براءات ا;ختراع سجل خاص  -5مادة 
ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منھا وباستغQلھا والتصرفات التى ترد عليھا وفقا 

  . حكام ھذا القانون وذلك على النحو المبين فى ;ئحته التنفيذية<

   

  . لت اليه حقوقهآيثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن  -  6مادة 

وى فيما اثبت حقھم فى البراءة بالتس  ، ذا كان ا;ختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاصوإ
  . بينھم ما لم يتفقوا على غير ذلك

أما إذا كان قد توصل إلى ذات ا;ختراع اكثر من شخص يستقل كل منھم عن ا;خر يثبت الحق 
   0لQسبق فى تقديم طلب البراءة

   

فجميع الحقوق المترتبة على ھذا معين كشف عن اختراع إذا كلف شخص اخر ال -  7مادة 
ا;ختراع تكون لvول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على ا;ختراعات التى 

متى كان ا;ختراع فى نطاق  ، يستحدثھا العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو ا;ستخدام
  . العقد أو رابطة العمل أو ا;ستخدام

جره على اختراعه فى جميع الحا;ت فإذا لم يتفق أوله  ،يذكر اسم المخترع فى البراءةو
من صاحب  ، أوعلى ا;جر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن ا;ختراع

  . العمل

وعندما يكون ا;ختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو  ،وفى غير ا;حوال السابقة
أو شراء ، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغQل ا;ختراع  ، خترعالخاصة الملحق بھا الم

شھر من تاريخ أعلى ان يتم ا;ختبار فى خQل ثQثة  ،البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع
  . ا;خطار بمنح البراءة

  . إلى المخترع وفى جميع ا;حوال يبقى ا;ختراع منسوباً 

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خQل سنة من تاريخ تركه  -  8مادة 
يعتبر كانه قدم فى خQل تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو . المنشأة الخاصة أو العامة

ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليھا فى المادة  ،ا;ستخدام
  . حواللQ السابقة تبعاً 

وتزداد المدة إلى ثQث سنوات إذا انشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان ا;ختراع 
  . نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بھا

مدة حماية براءة ا;ختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمھورية  -  9مادة 
  . مصر العربية
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ول البراءة مالكھا الحق فى منع الغير من استغQل ا;ختراع باية طريقة ويستنفذ حق تخ -10مادة 
إذا قام بتسويقھا فى  ،مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة

  . اية دولة أو رخص للغير بذلك

  : ا;تية عمال<به الغير من ا يقومو; يعتبر اعتداء على ھذا الحق ما 

  . ا;عمال المتصلة باغراض البحث العلمى   -1

أو باستعمال طريقة ، قيام الغير فى جمھورية مصر العربية بصنع منتج - 2
 ،صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية

أو ، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته
ولھذا الغير رغم صدور البراءة حق ا;ستمرار  ، هعن طريقة صنع

 ،لصالح منشأته فقط فى القيام با;عمال المذكورة ذاتھا دون التوسع فيھا
أو نقل ھذا الحق ا; مع ، و; يجوز التنازل عن حق القيام بھذه ا;عمال

  . باقى عناصر المنشأة

كون منھا موضوع التى يت ،ا;ستخدامات غير المباشرة لطريقة ا;نتاج    -3
  . ا;ختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى

استخدام ا;ختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة  - 4
;حدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى 
تعامل جمھورية مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود اى من ھذه 

  . فى جمھورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضةالوسائل 

قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته  - 5
على ا; يتم التسويق ا; بعد انتھاء  ،بھدف استخراج ترخيص لتسويقه

  . تلك الفترة

كل شريطة ا; تتعارض بش ،ا;عمال التى يقوم بھا الغير خQف ما تقدم - 6
غير معقول مع ا;ستخدام العادى للبراءة وا; تضر بصورة غير 

معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح 
  . المشروعة للغير

   

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة ا;ختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة  -  11مادة 
  . نتھاء مدة حماية البراءةاعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى ا

وتحديد الQئحة التنفيذية قيمة ھذه الرسوم بما ; يجاوز الفى جنية عند تقديم الطلب وبما ; يجاوز 
  .الف جنية بالنسبة للرسم السنوى

ويتحمل مقدم طلب الحصول . كما تحدد الQئحة قواعد تخفيض ھذه الرسوم واحوال ا;عفاء منھا
  . براء الذين يستعين بھم مكتب البراءات ومصروفات الفحصعلى البراءة اتعاب الخ
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لت اليه حقوقه إلى مكتب براءات ا;ختراع آيقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن  - 12 مادة 
و; يجوز ان يتضمن طلب . لvوضاع والشروط التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون وفقاً 

ويعتبر فى حكم ا;ختراع الواحد مجموعة ا;ختراعات التى  ،البراءة اكثر من اختراع واحد
  .تشكل فكرة ابداعية متكاملة

   

ً ايرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى لQختراع يتضمن بي -  13مادة  كامQ عن موضوعه وعن  نا
وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل . افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه

   .الطلب

مل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن تيجب ان يشو
  . وان يرفق بالطلب رسم ھندسى لQختراع عند ا;قتضاء ،يتھااحم

ا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية وإذا كان الطلب متعلقً 
فيجب ان يكون المخترع حاصQ   ، تراثا حضاريا أو بيئياأو ، أو زراعية أو صناعية أو حرفية
  .على مصدرھا بطريقة مشروعة

وان يودع  ،بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن ھذه الكائنات فإذا كان الطلب متعلقاً  
  . مزرعة حية منھا لدى الجھة التى تحددھا الQئحة النقابية لھذا القانون

من ھذا القانون يلتزم الطالب فى جميع ا;حول بتقديم بيانات ) 38( ومع مراعاة احكام المادة
ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمھا فى الخارج عن نفس ا;ختراع أو ما يتصل 

  . بموضوعة وكذلك نتائج البت فى ھذه الطلبات

يد الواجب تقديمھا وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون مرفقات طلب براءة ا;ختراع بالمواع
  .خQلھا وا;حوال التى تستوجب رفضه

   

لمكتب براءات ا;ختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديQت أو ا;ستيفاءات  -  14مادة 
من ھذا القانون وذلك على النحو الذى تبينه ) 13(التى يراھا على الطلب اعما; ;حكام المادة 

الطالب بھذا ا;جراء خQل ثQثة اشھر من تاريخ اخطاره اعتبر  الQئحة التنفيذية فإذا لم يقم
  . متناز; عن طلبه

وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات ا;ختراع بشأن ھذا التكليف امام اللجنة المنصوص 
لQجراءات التى تبينھا  من ھذا القانون وذلك خQل ثQثين يوما ووفقاً ) 36(عليھا فى المادة 

  . لتنفيذيةالQئحة ا

   

يجوز لطالب براءاة ا;ختراع ان يقدم فى اى وقت قبل ا;عQن عن قبول طلب البراءة  -  15مادة 
بتعديل مواصفات ا;ختراع أو رسمه الھندسى مع بيان ماھية التعديل واسبابة وبشرط ا;  طلباً 
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ءات الخاصة بطلب وتتبع فى ھذا الشأن ذات اAجرا ،يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية ا;ختراع
  . البراءة

   

بفحص مكتب براءات ا;ختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان ا;ختراع جديد  -  16مادة 
من ھذا ) 3(، ) 2(، ) 1(ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا ;حكام المواد 

   .القانون

ة ا;حكام المنصوص ءفى طلب البرافإذا توافرت فى ا;ختراع الشروط المشار اليھا وروعيت 
من ھذا القانون قام مكتب براءات ا;ختراع با;عQن عن قبول ) 13(، ) 12(عليھا فى المادتين 

  . الطلب فى جريدة براءات ا;ختراع بالطريقة التى تحددھا الQئحة التنفيذية

باخطار يوجه إلى  ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة
مكتب براءات ا;ختراع متضمنا اسباب ا;عتراض وذلك خQل ستين يوما من تاريخ ا;عQن 

عن قبول الطلب فى جريدة براءات ا;ختراع ووفقا لvوضاع التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا 
  . القانون

ذا القانون بما ; يقل عن مائة ويؤدى مقدم ا;خطار با;عتراض رسماً تحدده الQئحة التنفيذية لھ
  .جنية و; يجاوز الف جنية ويسترد الرسم فى حالة قبول ا;عتراض

من ھذا القانون ووفقا ) 36(وتختص بنظر ا;عتراضات اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 
  .لvوضاع واAجراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية

   

إلى وزارة الدفاع أو وزارة ا;نتاج الحربى أو وزارة  يرسل مكتب براءات ا;ختراع -  17مادة 
من طلبات براءات ا;ختراع التى تتصل  الداخلية أو وزارة الصحة على حسب ا;حوال صوراً 

مع  ،بشئون الدفاع أو ا;نتاج الحربى أو ا;من العام أو التى لھا قيمة عسكرية أو امنية أو صحية
ة ايام من تاريخ ا;نتھاء من الفحص مع اخطار الطالب وذلك خQل عشر ،مرفقات ھذه الطلبات

لوزير الدفاع أو وزير ا;نتاج الحربى أو وزير ، وبذلك خQل سبعة ايام من تاريخ ا;رسال
وال ان يعترض على ا;عQن عن قبول طلب البراءة حالداخلية أو وزير الصحة على حسب ا;

  .خQل تسعين يوما من تاريخ ا;رسال

لمختص على حسب ا;حوال بعد ا;عQن عن قبول طلب البراءة ا;عتراض على وللوزير ا
صدارھا وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو ا;نتاج الحربى إالسير فى اجراءات 

من  أو ا;من العام أو ان له قيمة عسكرية أو امنية أو صحية ويكون ا;عتراض خQل تسعين يوماً 
Qن عن قبول طلب البراءه فى جريدة براءات ا;ختراعتاريخ ا;ع .  

   .ويترتب على ا;عتراض فى الحا;ت اليھا وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة
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غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية  –ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء  -  18مادة 
ثر تلك أمية الصحية وضمان عدم تا;عتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التن

ا;سعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس 
الجمھورية على ان يكون من بين ھذه الموارد ما تقبله الدولة من مساھمات من الدول المانحة 

  . كومية وغير الحكوميةحوالمنظمات الدولية ال

   

 عQن عن قبول البراءة ا; بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سرياً ; يتم ا; -  19مادة 

  . خQل تلك الفترة

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر ھذا القرار فى 
. جريدة براءات ا;ختراع بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون
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افة بعد ا;عQن عن قبول الطلب ا;طQع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى للك -  20مادة 
كما يجوز ;ى منھم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم  ،سجل براءات ا;ختراع

وفقا لvوضاع واAجراءات التى ، وتحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; يجاوز الف جنية
  . حةتقرھا ھذه الQئ

كما يجوز رھنھا أو حق  ، يجوز نقل ملكية البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغير عوض - 21
  .ا;نتفاع عليھا

ومع عدم ا;خQل با;حكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورھنھا ; تنتقل ملكية البراءة و; يكون 
  . أشير بذلك فى سجل البراءاترھنھا أو تقرير حق انتفاع عليھا حجة على الغير ا; من تاريخ الت

لvوضاع  ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رھنھا أو تقرير حق ا;نتفاع عليھا وفقاً 
  . واAجراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية

   

يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة ا;ختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز -  22مادة 
و; يلتزم مكتب البراءات با;حكام المتعلقة باقرار  ،تحت يد المدين ولدى الغير على المنقول

   .المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه

التأشير بھما فى البراءات ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب 
  . أشيرالسجل و ; يكون ايھما حجة على الغير ا; من تاريخ ذلك الت

  . الحجز بالطريقة التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون عنوينشر 

   

يمنح مكتب براءات ا;ختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس  -  23مادة 
تراخيص اجبارية باستغQل ا;ختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند    الوزراء
  : ھذه التراخيص وذلك فى الحا;ت ا;تيةاصدار 

 Jل ا;ختراع يحقق ما يلى  –بحسب ا;حوال  –إذا رأى الوزير المختص : أوQان استغ :  

  . اغراض المنفعة العامة غير التجارية   -1

  .والغذاءويعتبر من ھذا القبيل اغراض المحافظة على ا;من القومى والصحة وسQمة البيئة 

  ا;ت الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى مواجھة ح   -2

دون الحاجة ) 2(، ) 1(ويصدر الترخيص ا;جبارى لمواجھة الحا;ت الواردة فى البندين 
أو لعرض . وض مسبق مع صاحب البراءة أو ;نقضاء فترة من الزمن على التفأوض معهالتف

  . شروط معقولة للحصول على موافقته با;ستغQل
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نية فى القطاعات ذات ا;ھمية للتنمية ا;قتصادية دعم الجھود الوط - 3
وذلك دون اخQل غير معقول بحقوق مالك  ،وا;جتماعية والتكنولوجية

  . ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير ،البراءة

ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص ا;جبارى بصورة فورية فى الحا;ت الواردة فى 
    ) 2(فى اقرب فرصة معقولة تتيحھا الحا;ت الواردة فى البند و) 3(، ) 1(البندين 

إذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حا;ت عجز كمية ا;دوية المحمة بالبراءة عن سد :  ثانيا
احتياجات البQد أو انخفاض جودتھا أو ا;نتفاع غير العادى فى اسعارھا أو إذا تعلق ا;ختراع 

المنتجات التى بو ا;مراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بادوية الحا;ت الحرجة أ
وسواء تعلق ا;ختراع با;دوية أو بطريقة انتاجھا أو  ،تستخدمھا فى الوقاية من ھذه ا;مراض

  . أو بطريقة تحضير المواد الQزمة ;نتاجھا، بالمواد الخام ا;ساسية التى تدخل فى انتاجھا

   .ت اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص ا;جبارى بصورة فوريةويجب فى جميع ھذه الحا;

ب البراءة الترخيص للغير باستغQل ا;ختراع ايا كان الغرض من حإذا رفض صا: اثالث
  . رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفأوض معقولة –ا;ستغQل 

ت انه قد بذل محأو;ت جديه فى ھذه الحالة ان يثب ا;جبارىويتعين على طالب التراخيص 
  .للحصول على الترخيص ا;ختيارى من صاحب البراءة

بمعرفته أو بموافقته أو  ،إذا لم يقم صاحب البراءة باستغQلھا فى جمھورية مصر العربية:  رابعا
كان استغQلھا غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثQث سنوات 

ھا ايھما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغQل ا;ختراع بدون عذر من تاريخ منح
   .مقبول لمدة تزيد على سنة

أو ، ويكون ا;ستغQل بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فى جمھورية مصر العربية
  . باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة ا;ختراع فيھا

ان عدم  ،راع رغم فوات اى من المدتين المشار اليھماومع ذلك إذا رأى مكتب براءات ا;خت
استغQل ا;ختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب 

  . البراءة جاز ان يمنحه مھلة اخرى كافية ;ستغQل ا;ختراع

من البراءة على إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التى يستمدھا :  خامسا
  : نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى

أو التميز بين ، المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية   -1
  . وط بيعھارالعمQء فيما يتعلق باسعار وش

ول بالحماية فى السوق أو طرحة بشروط معدم توفير المنتج المش   -2
  . مجحفة

سلعة المشمولة بالحماية أو انتاجھا بكمية ; تحقق التناسب وقف انتاج ال   -3
  . بين الطاقة ا;نتاجية وبين احتياجات السوق
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وفقا  ،القيام باعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة   -4
  . للضوابط القانونية المقررة

 على نقل استعمال الحقوق التى يخولھا القانون على نحو يؤثر سلباً    -5

  .التكنولوجيا

أو انقضاء مھلة ، وفى جميع ا;حوال السابقة يصدر التراخيص ا;جبارى دون حاجة للتفأوض
   .ولو كان التراخيص ا;جبارى ; يستھدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى ،على حصوله

ويكون لمكتب براءات ا;ختراع ان يرفض انھاء التراخيص ا;جبارى إذا كانت الظروف التى 
  . عت ;صداره تدل على استمرارھا أو تبنى بتكرار حدوثھاد

ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة ا;ضرار التى سببتھا ممارساته التعسفية أو 
  . المضادة للتنافس

سقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص إويجوز لمكتب براءات ا;ختراع 
لتدارك ا;ثار السلبية التى لحقت ا;قتصاد القومى بسبب  م يكن كافياً ا;جبارى ان ذلك الترخيص ل

  البراءة فى استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس صاحب تعسف

ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليھا فى المادة  
   .لQئحة التنفيذية لھذا القانونووفقا لvوضاع واAجراءات التى تحددھا ا) 36(

إذا كان استغQل صاحب الحق فى براءة اختراع ; يتم ا; باستغQل اختراع اخر ;زم :  سادسا
ق له حھذا ا;خر فانه يبله وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واھمية فنية واقتصادية مقارنة 

  . ا;خر ذات الحق فى ھذه الحالةالحصول على ترخيص اجبارى فى مواجھة ا;خر ويكون لھذا 

و; يجوز التنازل عن ا;ستخدام المرخص به ;حدى البراءتين ا; بالتنازل عن استخدام البراءة 
  . ا;خرى

; يمنح الترخيص   فى حا;ت ا;ختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصQت: سابعا
و لمعالجة ا;ثار التى يثبت انھا مضاده ا;جبارى ا; ;غراض المنفعة العامة غير التجارية أ

  . للتنافس

ويكون منح التراخيص ا;جبارية فى الحا;ت المنصوص عليھا فى ھذه المادة وفقا للقواعد 
  . واAجراءات التى تحددھا فى الQئحة التنفيذية لھذا القانون

  : يراعى عتد اصدار الترخيص ا;جبارى ما يلى  -  24مادة 

ب اصدار الترخيص ا;جبارى وفقا لظروف كل حالة ان يبت فى طل - 1
ق وتوفير احتياجات الس على حدة وان يستھدف الترخيص اساساً 

   .المحلية

ان يثبت طالب الترخيص ا;جبارى انه بذل خQل مدة معقولة محأو;ت  - 2
جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل 

  . عادل وانه اخفق فى ذلك
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منح الترخيص بان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر  - 3
من ھذا ) 36(ا;جبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 

القانون وذلك خQل ثQثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور ھذا 
  . الترخيص ووفقا لvوضاع واAجراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية

ون طالب الحصول على الترخيص ا;جبارى أو من يصدر ان يك - 4
على استغQل ا;ختراع بصفه جدية فى جمھورية مصر  لصالحة قادراُ 

  . العربية

ً ياجبار ان يلتزم المرخص له ترخيصاً  - 5 باستخدام ا;ختراع فى النطاق  ا
وبالشروط وخQل المدة التى يحددھا قرار منح ھذا الترخيص 

  . ا;جبارى

تھت مدة الترخيص ا;جبارى دون تحقيق الغرض من ھذا ا;ستخدام فإذا ان
  . جاز لمكتب براءات ا;ختراع تجديد المدة

يقتصر استخدام الترخيص ا;جبارى على طالبه ومع ذلك يجوز    -6
  .لمكتب براءات ا;ختراع منحه لغيره

مع فى التنازل عنه للغير ا;  اجبارياً  عدم احقية المرخص له ترخيصاً  - 7
  . المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام ا;ختراع

ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل  - 8
استغQل اختراعه وتراعى فى تقدير ھذا التعويض القيمة ا;قتصادية 

  . لQختراع

منصوص عليھا ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة ال
لvوضاع واAجراءات  وذلك خQل ثQثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً ) 36(فى المادة 

   .التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

ان ينقضى الترخيص بانتھاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات ا;ختراع ان  - 9
زالت ا;سباب التى  إذا تهيقرر الغاء الترخيص ا;جبارى قبل نھاية مد

قيام ھذه ا;سباب مرة اخرى وتتبع فى  ولم يكن مرجحاً  هادت إلى منح
  . ذلك اAجراءات التى تنص عليھا الQئحة التنفيذية

ان يكون لصاحب ا;ختراع ان يطلب انھاء الترخيص ا;جبار قبل نھاية  - 10
عليه  المدة المحددة له وذلك إذا زالت ا;سباب التى ادت إلى الحصول

  . مھا مرة اخرىاقي ولم يعد مرجحاً 

ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انھاء الترخيص   -11
  . ا;جبارى قبل نھاية مدته

ان يكون لمكتب براءات ا;ختراع تعديل شروط الترخيص ا;جبارى أو  - 12
إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن وذلك إذا لم 
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المرخص له باستخدام الترخيص خQل سنتين من تارخ منحه أو إذا  يقم
  . اخل بالتزامة المنصوص عليھا فى الترخيص

   

يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليھا فى المادة  -  25مادة 
القومى وفى حا;ت نزع ملكية براءة ا;ختراع ;سباب تتعلق با;من  –من ھذا القانون ) 23(

  .لمواجھتھا الضرورة القصوى التى ; يكون فيھا الترخيص ا;جبارى كافياً 

  . استغQل ا;ختراع لحاجات الدولة حق ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع 

وال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة حوفى جميع ا;
من ھذا القانون وفقا للقيمة ا;قتصادية السائدة وقت قرار ) 36(عليھا فى المادة اللجنة المنصوص 

   .اصدار قرار نزع الملكية

وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات ا;ختراع ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى 
ً يوم ستينالقضاء اAدارى وذلك خQل  محكمة قرار اللجنة بتقدير التعويض امام من تاريخ  ا

بعلم الوصول وتفصل  اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً 
  . المحكمة فى ھذا الطعن على وجه ا;ستعجال

   

تنقضى الحقوق المترتبة على براءة ا;ختراع بما يسقطھا فى الملك العام وفى ا;حوال  -  26مادة 
  : ا;تية 

   .من ھذا القانون) 9(نص المادة انقضاء مدة الجمعية وفقا ل   -1

تنازل صاحب براءة ا;ختراع عن حقوقه عليھا دون ا;خQل بحقوق    -2
  . الغير

  . صدور حكم بات ببطQن براءة ا;ختراع   -3

ا;منتاع لمدة سنة من تاريخ ا;ستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو  - 4
بعد اخطاره بالدفع من ھذه الرسوم %) 7(الغرامة التأخيرية ومقدارھا 

  .وفقا لQجراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

عدم استغQل ا;ختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص  - 5
ا;جبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات 

  . ا;ختراع

قوقه فى الحا;ت التى ; تعسف صاحب براءة ا;ختراع فى استعمال ح - 6
  . يكون التراخيص ا;جبارى فيھا كافيا لتدارك ذلك التعسف
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ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابھا عليھا وفقا ;حكام  - 7
السابقة بالنشر فى جريدة براءات ا;ختراع بالطريقة التى تحددھا 

  . الQئحة التنفيذية

   

رى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن تختص محكمة القضاء ا;دا -  27 مادة
  . براءات ا;ختراع

يجوز لمحكمة القضاء ا;دارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات ا;ختراع أو  - 28مادة  
بناء على طلب ذى الشأن باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعديل اى بيان وارد غير 

  . حقوجه اى بيان دون به بغير مطابق للحقيقة أو بحذف 

كما يجوز لمكتب براءات ا;ختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات 
المذكورة بالغاء ھذه   من ھذا القانون وتقوم اAدارة) 3(، ) 2(التى تمنح ;حكام المادتين 

   .البراءات متى تقدم لھا حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به

   

حكام ھذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة فى بناء < تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً  -  29مادة 
أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائھا أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما 

  . تقدم وغير ذلك مما يستخدم فى ا;ستعمال الجارى

راءة اختراع كما يحق لطالب براءة ا;ختراع تحويل طلبه إلى ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب ب
  .طلب براءة لنموذج منفعة

  . ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ الطلب ا;صلى

تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع  -من تلقاء نفسه –ولمكتب براءات ا;ختراع 
  . متى توافرت شروطه

   

نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب  مدة حماية -  30مادة 
   .فى جمھورية مصر العربية  براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات ا;ختراع

   

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج  - 31 مادة 
  .نية وحتى انتھاء مدة البراءةبالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثا

وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون قيمة ھذه الرسوم بما ; يجاوز الف جنية لكل طلب وكذلك 
  . اء منھافقواعد تخفيضھا وحا;ت ا;ع
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من ھذا القانون يعاقب بغرامه ; تقل عن ) 10(مع عدم ا;خQل باحكام المادة  -  32مادة 
  . تجاوزز مائة الف جنية عشرون الف جنية و;

كل من قلد بھف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة    -1
  . حكام ھذه القانون<منحت براءة عنه وفقا 

ستورد أو حاز بقصد ا;تجار أكل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو  - 2
أو براءة   منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات ا;ختراع

نموذج المنفعة صادره عنھا أو عن طرق انتاجھا ونافذة جمھورية 
    .مصر العربية

كل من وضع بغير حق على المنتجات أو ا;عانات التجارية أو ادوات  - 3
إلى ا;عتقاد بحصوله على براءة  تؤدى التعبئة أو غير ذلك بيانات

  . اختراع أو براءة نموذج منفعة

الحبس مدة ; تزيد على سنتين والغرامة التى وفى حالة العود تكون العقوبة 
  . تقل عن اربعين الف جنية و; تجاوز مائتى الف جنية; 

وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمصادرة ا;شياء المقلدة محل الجريمة 
وا;دوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر با;دانة فى جريدة 

  . فقة المحكوم عليهاكثر على نأو حدة ايومية و

   

يجوز لصاحب براءة ا;ختراع أو نموذج المنفعة ان يطلب من  -  33مادة 
رئيس المحكمة المختصة بحسب ا;حوال اصدار امر باجراء تحفظى بشأن 

المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدھا للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا 
ة براءة ا;ختراع أو نموذج للوصف التفصيلى الذى تم ا;فصاح عنه فى وثيق

المنفعة ويصدر ا;مر باAجراءات الQزمة لحفظ ھذه المنتجات والبضائع 
  . على النحو الذى يتضمن بقاءھا بحالتھا

ويجوز ان يصدر ا;مر اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعھا خQل 
  . ثمانية ايام من تاريخ الصدور

   

للطريقة المشمولة  د تم الحصول علية وفقاً يعتبر المنتج المطابق ق -  34مادة 
  :المدعى فى دعواة المدنية   ثبتأبالبراءة إذا 

ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه با;ستخدام المباشر للطريقة    -1
  . المشمولة بالبراءة

أو انه قد بذل الجھد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى  - 2
الة يجوز للمحكمة ان تأمر المدعى عليه بان يثبت ا;نتاج وفى ھذه الح
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ان الطريقة التى استخدمھا فى الحصول على المنتج المطابق تختلف 
  . عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى

وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات ا;ثبات حق المدعى عليه فى 
  . حماية اسراره الصناعية والتجارية

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى  -  35ة ماد
وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من  أنش

الغرامات  من اAجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به
  . يأمر باتQف ا;شياء المتحفظ عليھا عند ا;قتضاء له انكما . والتعويضات

   

بنظر التظلمات  تختص تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة -  36مادة 
;حكام ھذه  تطبيقاً   من القرارات التى يصدرھا مكتب براءات ا;ختراع

القانون برئاسة مستشار بمحاكم ا;ستئناف أو من فى درجته من اعضاء 
  . الھيئات وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثQثة من ذوى الخبرة

ظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ويكون الت
  . ; يجاوز خمسمائة جنية

ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ 
  . تقديم التظلم ويكون قرارھا فى ھذا الشأن نھائيا

يجوز قبول الدعوى وفيما عدا طلبات ا;لغاء المقترنه بطلب وقف التنفيذ ; 
ا; بعد الفصل فى   امام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات ا;ختراع

  . التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه

  . وتنظم الQئحة التنفيذية لھذا القانون اجراءات عمل ھذه اللجنة

   

فى القرار  ولذوى الشأن الطعن ،يكون لمكتب براءات ا;ختراع - 37 مادة 
من ھذا القانون وذلك ) 36(الصادر من اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 

خطار المكتب به إامام محكمة القضاء ا;دارى خQل ستين يوما من تاريخ 
بعلم الوصول  أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً 

  . وتفصل المحكمة فى الطعن على وجة ا;ستعجال

   

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول أو  - 38 مادة
الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمھورية مصر 

جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه خQل السنة . العربية معاملة المثل
ى ف  التالية لتاريخ تقديم الطلب ان يتقدم إلى مكتب براءات ا;ختراع
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 جمھورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً 

للشروط وا<وضاع المنصوص عليھا فى ھذا القانون و;ئحته التنفيذية وفى 
ھذه الحالة يعتد فى تحديد ا<ولوية بتاريخ تقديم الطلب ا<ول فى البلد 

  . ا;جنبى

   

ان يقدموا بالذات أو   ; يجوز للعاملين بمكتب براءات ا;ختراع -  39مادة 
ا; بعد مضى ثQث   بالوساطة طلبات للحصول على براءات ا;ختراع

  . سنوات على ا;قل من تاريخ تركھم الخدمة بالمكتب

   

تسرى ا;حكام الخاصة ببراءات ا;ختراع على كل ما لم يرد به  - 40 مادة 
  نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة 

ھذه القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب تسرى احكام  - 41 مادة 
ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بھذا   براءات ا;ختراع

  القانون وللطلب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام ھذا القانون 

وتسرى مدة الحماية المقررة بھذا القانون على براءات ا;ختراع التى لم تنته 
من ) 9(ه يكمل مدة حمايتھا إلى المدة الواردة بالمادة مدتھا فى تاريخ العمل ب

  . ھذا القانون

   

بتحديد  يصدر وزير العمل با;تفاق مع الوزير المختص قراراً  -  42مادة 
  . من لھم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام ھذا الكتاب

   

صة يتلقى مكتب براءات ا;ختراع طلبات براءات ا;ختراع الخا - 43 مادة 
بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة با;غذية والمنتجات الكيميائية 

الصيدلية لحفظھا ھى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى 
وذلك لحين البدء فى فحصھا اعتبارا من  1995قدمت اعتبارا من أول يناير 

  .ميQدية 2005أول يناير سنة 

مقررة لQختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص وفى حالة منح البراءة ال
من تاريخ المنح وذلك حتى  تبدأ حمايتھا اعتباراً . عليھا فى الفقرة السابقة

 من ھذا القانون وذلك اعتباراً ) 9(نھاية المدة المنصوص عليھا فى المادة 

  . من تاريخ تقديم الطلب
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ى طلبات براءات مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص ف -  44مادة 
من ھذا ) 43(المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليھا فٮالمادة   ا;ختراع

القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه 
 ً تسويقية استشارية لمنتجه فى جمھورية مصر العربية وذلك بالشروط  حقوقا
  : ا;تية 

1-    ً لھذا المنتج بمكتب البراءات المصرى  ان يكون الطالب قد أودع طلبا
   .1995اعتبارا من أول يناير سنة 

ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى  - 2
من  منطمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتباراً 

  1995أول يناير سنة 

ول ھذه المنتج فى ذات الدولة اان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتد - 3
   1995من أو يناير  التى نال فيھا البراءة اعتباراً 

ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتدأول    -4
  .ھذا المنتج داخل جمھورية مصر العربية

ويمنح مكتب براءات ا;ختراع المصرى شھادة حق التسويق ا;ستشارى بعد موافقة لجنة 
  .وزارية تشكيل لھذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء

من ظاھرة ا<وراق التى تقدم إلى مكتب  و;يمنح حق التسويق ا;ستشارى إذا كان واضحاً 
للحصول على شھادة حق التسويق ا;ستئثارى ان الطلب المودع بالمكتب   براءات ا;ختراع

  . داع الطلبقبل سنة من تاريخ اي عنة للحصول على البراءة قد نشر

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية ا;ستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة 
المصرى فى طلب الحصول على    ان يبت مكتب براءات ا;ختراع الىعلى منحھا له وذلك 

تين البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة تلك الحقوق اى المد
  . اقل

 ارةويلغى حق التسويق ا;ستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوز

  . المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه

  الباب الثانى 

  التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة 

   

ل منتج فى ھيئته النھائية أو فى يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق احكام ھذا القانون ك -  45مادة 
مثبته على قطعة من  –ھيئته الوسيطة يتضمن مكونات احدھا على ا;قل يكون عنصرا نشطا 

مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصQت أو كلھا كينا متكامQ يستھدف تحقيق وظيفة الكترونية 
  . محددة
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  . دائرة متكاملة بغرض التصنيعكما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ثQثى ا;بعاد معد ل

   

  . يتمتع بالحماية طبقا ;حكام ھذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة - 46 مادة 

وبعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جھد فكرى بذل صاحبه ولم يكن من بين المعارف 
  . العامة الشائعة ارباب الفن الصناعى المعنى

فى  اُ إذا كان اقتران مكوناته واتصالھا ببعضھا جديد جديداً لك يعتبر التصميم التخطيطى ومع ذ
ذاته على الرغم من ان المكونات التى يتكون منھا قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى 

  .ارباب الفن الصناعى المعنى 

   

معلومات مشفرة يمكن ان  ; يتمتع بالحماية اى مفھوم أو طريقة أو نظام فنى أو   - 47مادة
  . مل عليھا التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملةتيش

   

تكون حماية التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ  -  48مادة 
تقديم طلب تسجيلھا فى جمھورية مصر العربية أو من تاريخ أول استغQل تجارى له فى 

  . و فى الخارج اى التاريخين اسبقجمھورية مصر العربية أ

وتنقضى مدة حماية التصميماًت التخطيطية فى جميع ا;حوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ 
   .اعداد التصميم

   

يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات   -  49 مادة
تصميم وعينه من كل دائرة متكاملة ويجب ان يرفق بالطلب صورة أو رسم لھذا ال  ا;ختراع

  . موضع استغQل تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة ا;لكترونية للتصميم

;جزاء المقدمة منه كافية لتحديد اأو اكثر من التصميم إذا كانت ءاً ويجوز للطالب ان يستبعد جز
  . ھذه التصميم وبيان وظيفته

وفقا للشروط واAجراءات التى تحددھا الQئحة  ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل
  . التنفيذية لھذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم تحدده الQئحة بما ; يجاوز الف جنية

و; يقبل إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغQل تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه 
  . سواء فى مصر أو الخارج
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بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمي ; يجوز  -  50مادة 
  : بأى عمل من ا;عمال التالية أو اعتبارى قيام اى شخص طبيعى

نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو اى جزء جديد منه سواء تم النسخ    -1
  . بادماجه فى دائرة أو باى طريق اخر

أو توزيعة ;غراض التجارة سواء  استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه - 2
تكاملة أو كان احد مفى دائرة  تم ذلك على وجة ا;نفراد أو كان مندمجاً 

  . المكونات لسلعة

   

مع عدم ا;خQل باحكام الحماية المقررة فى ھذا الباب يجوز ;ى شخص طبيعى أو  - 51 مادة 
  : يلى اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو اكثر مما

النسخ أو ا;ستغQل التجارى الذى يشمل ا;ستيراد أو البيع أو التوزيع  - 1
تخطيطى محمى أو لسلعة تدخل فى  تصميم لدائرة متكاملة تحتوى على

صنعھا تلك الدائرة المتكاملة إذا وقع الفعل من شخص ; يعلم أو لم يكن 
 ً أو السلعة تتضمن  له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدائرة المتكاملة متاحا

ً  تصميماً تخطيطياً    . محميا

تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من  اداء وفى ھذه الحالة يجوز للحائز مقابل
 مخزون سلعى أو سلع امر بشرائھا وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً 

  . وزته تتضمن تصميماً تخطيطا محمياً بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة أو السلعة التى فى ح

غراض ا;ختبار أو الفحص أو التحليل أو <ا;ستخدام الشخصى أو  - 2
التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى فاذا اسفر 

ذلك ا;ستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد يكون للمبتكر الحق 
  . فى حمايته

ى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك ابتكار تصميم تخطيط   -3
  . نتيجة جھود مستقلة

استيراد تصميم تخطيطى محمى أو الدوائر المتكاملة التى تم انتاجھا  - 4
باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت ھذه الدوائر منفردة أو 

مندمجة فى سلعة أو السلعة التى تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً 
يا وذلك متى تم تدأول ايھا فى جمھورية مصر العربية أو تخطيطيا محم

   . فى الخارج

باستخدام تصميم  اجبارياً  يجوز لمكتب براءات ا;ختراع ان يمنح للغير ترخيصاً  - 52 مادة 
;حكام الترخيص ا;جبارى لبراءات ا;ختراع والمنصوص عليھا فى  تخطيطى محمى وفقاً 

  .قانون من ھذا ال) 24(، ) 32(المادتين 
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من ھذا القانون بغرامة ; تقل عن عشرين الف ) 50(يعاقب على مخالفة احكام المادة  -  53مادة 
  . جنية و; تزيد عن مائة الف جنية

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى ; تزيد مدته على سنتين والغرامة التى ; تقل عن 
  ية اربعين الف جنية و; تزيد عن مائتى الف جن

   

  على ھذا الباب ) 42(، ) 35(، ) 33(، ) 4(تسرى احكام المواد  - 54 مادة 

   

  الباب الثالث 

  المعلومات غير المفصح عنھا 

   

بشرط ان . احكام ھذا القانون المعلومات غير المفصح عنھا<تتمتع بالحماية طبقاً  -55مادة 
  : يتوافر فيھا ما ياتى 

تكون المعلومات فى مجموعھا أو فى ان تتصف بالسرية وذلك بان  - 1
التكوين الذى يضم مفرداتھا ليست معروفة أو غير متدأولة بشكل عام 

  . لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة

  .ان تستمد قيمتھا التجارية من كونھا سرية   -2

اءات فعاله ان تعتمد فى سريتھا على ما يتخذه حائزھا القانونى من اجر   -3
  . للحفاظ عليھا

   

حكام ھذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنھا التى أماية التى تقررھا حتمتد ال - 56 مادة 
للسماح بتسويق . كانت ثمرة جھود كبيرة والتى تقدم إلى الجھات المختصة بناء على طلبھا

ت كيميائية جديدة ;زمة لQختبارات المنتجات الكيميائية الصيدليه أو الزراعية التى تستخدم كيانا
  . الواجدب اجراؤھا للسماح بالتسويق

وتلتزم الجھات المختصة التى تتلقى ھذه المعلومات بحميتھا من ا;فشاء وا;ستخدام التجارى غير 
المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليھا وحتى زوال صفة السرية عنھا أو لمدة ; تزيد 

  . و الفترتين اقلعن خمس سنوات أ

 ً ف عنھا لكشعلى حقوق صاحب ھذه المعلومات ما تقوم به الجھات المختصة من ا و; يعتبر تعديا
  . لضرورة تقتضيھا حماية الجمھور
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يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنھا باتخاذ اAجراءات الكفيلة  -  57ة ماد
  . ا للتدأول بمعرفة غير المختصينبالمحافظة على ھذه المعلومات لمنع تعرضھ

بالحفاظ عليھا  كما يلتزم بتنظيم تدأول ھذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمين قانوناً 
  . ومنع تسريبھا للغير

و;تنتھى مسئولية الحائز بتعدى الغير على ھذه المعلومات ا; إذا اثبت انه بذل فى الحفاظ عليھا 
   .جھدا كافيا ومعقو;

السرية للمعلومات وما يترتب عليھا من حقوق فى منع الغير من التعدى عليھا إذا  صفة وتستمر
  .من ھذا القانون) 55(لمادة لحكم ا ظلت معلومات غير مفصح عنھا طبقا

وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنھا على منع الغير من التعدى عليھا 
) 58(عارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليھا فى الماجة باى من ا;فعال التى تت

من ھذا القانون ويكون الحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير ;ى من 
  . ھذه ا;فعال

   

تعد ا;فعال ا;تية على ا;خص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوى  -  58مادة 
   :ابھا على منافسة غير مشروعةارتك

بغرض الحصول   رشوة العاملين فى الجھة التى تحوز المعلومات   -1
  . عليھا

من جانب العاملين إذا كانت تلك    التحريض على افشاء المعلومات   -2
  .ھم بحكم وظيفتھملمالمعلومات قد وصلت إلى ع

شاء ما وصل الى باف  قيام احد المتعاقدين فى عقود سرية المعلومات   -3
  . علمه منھا

الحصول على المعلومات من اماكن حفظھا باية طريقة من الطرق    -4
  . غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرھا

  . الحصول على المعلومات باستعمال الطرق ا;حتيالية   -5

استخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول عليھا باى من  - 6
نھا متحصله عن اى من ھذه أعال السابقة مع علمه بسريتھا وبا;ف

  . ا;فعال

 ً على المعلومات غير المفصح عنھا ما يترتب على ا;فعال  ويعتبر تعديا
المشار اليھا من كشف للمعلومات أو حيازتھا أو استخدامھا بمعرفة الغير 

  .الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك
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  : قبيل ا;فعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ا;فعال ا;تية ; تعد من -  59مادة 

المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنھا    من   الحصول على المعلومات - 1
مكتبات براءات ا;ختراع والسجQت والحكومية المفتوحة والبحوث 

   .والدراسات والتقارير المنشورة

جة بذل الجھود الذاتية والمستقلة التى الحصول على المعلومات نتي - 2
من خQل الفحص وا;ختبار والتحليل   تستھدف استخراج المعلومات

ولة فى السوق والتى تتجسد فيھا المعلومات غير المفصح اللسلعة المتد
  . عنھا

الحصول على المعلومات نتيجة جھود البحث وا;بتكار وا;ختراع  - 3
لتى يبذلھا المجتھدون مستقلين من والتطوير والتعديل والتحسين ا

  . صاحب المعلومات غير المفصح عنھا

حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولھا فيما  - 4
   .بين المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة 

زل عنھا للغير بعوض أو يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنھا أو لخلفه أو يتنا -  60مادة 
   .بغير عوض

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد ينص عليھا قانون اخر يعاقب كل من يقوم بوسيلة  -  61مادة 
;حكام ھذا القانون أو بحيازتھا أو  المحمية طبقاً   غير مشروعة بالكشف عن المعلومات

امة ; تقل عن عشرة ا;ف باستخدامھا مع علمه بسريتھا وبانھا متحصله عن تلك الوسيلة بغر
  . جنية و; تزيد عن خمسين الف جنية

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تزيد عن سنتين والغرامة التى ; تقل عن خمسين 
  . الف جنية و; تزيد على مائة الف جنية

  على ھذه الباب ) 42(، ) 35(، ) 33(، ) 4(تسرى احكام المواد  -  62مادة 

  الثانىالكتاب 

  الع<مات والبيانات التجارية والمؤشرات

  الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية

  الباب ا@ول

  الع<مات والبيانات التجارية

    والمؤشرات الجغرافية

العQمة التجارية ھى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة  – 63مادة 
Qمميزا ، وا;مضاءات ، وتشمل على وجة الخصوص ا;سماء المتخذة شك 
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وين المحال ا، والكلمات والحروف ، وا;رقام والرسوم ، والرموز ، وعن
وير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة ا;لوان اوالدمغات ، وا;ختام والتص

، وكذلك اى خليط من ھذة العناصر اذا كانت  ومميزاً  التى تتخذ شكQ خاصاً 
يز منتجات عمل صناعى أو استغQل تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمي

زراعى ، أو استغQل الغابات أو لمستخرجات ا;رض ، أو اية بضاعة ، 
واما لد;لة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعھا أو مرتبتھا أو 

  .ضمانھا أو طريقة تحضيرھا واما للد;لة على تادية خدمة من الخدمات

  .Qمة التجارية مما يدرك بالبصروفى جميع ا;حوال يتعين ان تكون الع

   

تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العQمات التجارية فى  – 64مادة 
السجل الخاص بھذة العQمات وفقاً ;حكام ھذا القانون و;ئحتة التنفيذية 

لسنة  115من القرار بقانون رقم ) 4،3(وذلك مع مراعاة حكم المادتين 
  .ت بوجوب استعمال اللغة العربيةفى المكاتبات وا;فتا 1958

   

يعتبر من قام بتسجيل العQمة مالكا لھا متى اقترن ذلك  – 65مادة 
باستعمالھا خQل الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية 
ا;ستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العQمة ممن 

  سجيل خQل الخمس السنوات المذكورةسجلت باسمة الطعن ببطQن الت

ومع ذلك يجوز الطعن ببطQن تسجيل العQمة دون التقيد باى مدة متى 
  .اقترن التسجيل بسوء النية

   

مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقيات الدولية التافذة فى جمھورية  – 66مادة 
مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من 

جانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لھم فى فى ا;
احدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل 
جمھورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل 

ام ھذا فى جمھورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا ;حك
  .القانون بطلب تسجيل عQمة تجارية

ويستفيد مواطنوا جميع الدول ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى 
ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحھا اى قانون اخر لرعايا اى دولة 
فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليھا فى ھذا الباب ما لم تكن ھذة الميزة أو 

  :و الحصانة نابعة منا;فضلية أ

اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة ) أ(
  .العامة
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ا;تفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية ) ب(
  1995قبل أول يناير سنة 

   

  :; يسجل كعQمة تجارية أو كعنصر منھا ما ياتى – 67مادة 

Qمات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من عQمات أو الع      .1
بيانات ليست ا; التسمية التى يطلقھا العرف على المنتجات أو 

  .الرسم أو الصور العادية لھا

  .ا;داب العامة أوالعQمات المخلة بالنظام العام       .2

أو الشعارات العامة وا;عQم وغيرھا من الرموز الخاصة بالدولة    .3
الدول ا;خرى أو المنظمات ا;قليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد 

  .لھا

  .العQمات المطابقة أو المشابھة للرموز ذات الصبغة الدينية      .4

رموز الصليب ا;حمر أو الھQل ا;حمر أو غيرھا من الرموز       .5
  . ا لھادالمشابھة وكذلك العQمات التى تكون تقلي

  . ر أو شعارته ما لم يوافق على استعمالھاصور الغي      .6

البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى ; يثبت طالب التسجيل       .7
  . حصوله عليھا

العQمات والمؤشرات الجغرافية التى من شانھا أو تضلل الجمھور    .8
 ً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر  أو تحدث لبسا

دمات أو عن صفاتھا ا;خرى وكذلك المنتجات من السلع أو الخ
  . العQمات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وھمى مقلد أو مزور

   

   

يكون لصاحب العQمة التجارية المشھورة عالميا وفى جمھورية مصر العربية حق  -  68مادة 
  التمتع بالحماية المقررة فى ھذا القانون ولو لم تسجل فى جمھورية مصر العربية 

لى المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسھا اى طلب لتسجيل عQمة مطابقة لعQمة مشھورة ويجب ع
يتضمن استخدام العQمة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العQمة المشھورة فى 

   .من صاحب العQمة المشھورة يكن مقدماً  لم تمييزھا ، ما 

تنصب على منتجتا ; تماثل المنتجات التى م على طلبات التسجيل التى دقتويسرى الحكم الم
تستخدم العQمة المشھورة فى تميزھا إذا كانت العQمة المشھورة مسجلة فى احدى الدول 
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ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمھورية مصر العربية وكان استخدام العQمة على 
على ا;عتقاد بوجود صله بين صاحب المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانھا ان يحمل الغير 

العQمة المشھورة وتلك المنتجات وان يؤدى ھذه ا;ستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العQمة 
  .المشھورة

   

تستخدم العQمة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من ا;شخاص ينتمون  -69مادة 
  . عية أو تجاريةإلى كيان معين ولو كان ; يملك بذاته منشأة صنا

  . ويقدم طلب تسجيل العQمة بواسطة ممثل ھذا الكيان

   

أو يرخص لQشخاص الطبيعين أو  –للمصلحة العامة  تحقيقاً  -للوزير المختص - 70مادة 
عمال مراقبة المنتجات أو فحصھا بتسجيل عQمة تخصص للد;لة أولون اا;عتبارين الذين يز

لك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرھا أو عناصر تركيبھا أو على اجراء المراقبة أوالفحص لت
  . طريقة انتاجھا أو صفتھا أو حقيقتھا أو اية خاصية اخرى تميزھا

  . و; يجوز التصرف فى تلك العQمة ا; بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص

   

أو بيع أو توزيع يستنفذ حق مالك العQمة فى منع الغير من استيراد أو استخدام  -71مادة 
المنتجات التى تميزھا ھذه العQمة ا; إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير 

  . بذلك

   

تمنح العQمة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية  -72مادة 
من ھذا ) 75(ھا فى المادة حماية مؤقته و; يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص علي

  . القانون 

ويعين الوزير المختص ھذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون 
  . شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية

   

لvوضاع وبالشروط التى  يقدم طلب تسجيل العQمة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً  -73مادة 
الQئحة التنفيذية لھذا القانون وتحدد ھذه الQئحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر تقررھا 

   .اAجراءات المتعلقة بالعQمة بما ; يجاوز فى مجموعة خمسة ا;ف جنية
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تسجل العQمة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجھا طالب  -74مادة 
ً التسجيل أو يعتزم انتا لvوضاع وبالشروط التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا  جھا وذلك وفقا

  . القانون

  . ويقتصر استخدامھا على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنھا

من ھذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانھا العQمة بصفة ) 91(وتسرى احكام المادة 
  . جدية

   

أودع طلب تسجيل عQمة فى احدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة  إذا -  75مادة 
العالمية أوالتى تعامل جمھورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه 

خQل الستة ا;شھر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمھورية مصر  –حقوقه 
ماثل يتعلق بذات العQمة وينصب على ذات المنتجات التى يشملھا الطلب السابق العربية بطلب م

  . للشروط وا<وضاع المنصوص عليھا فى ھذا القانون و;ئحته التنفيذية وذلك كله وفقاً 

   .ية بتاريخ تقديم الطلب ا<ول فى البلد ا;جنبىووفى ھذه الحالة يعتد فى تحديد ا<ول

   

خصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العQمة أو تسجيل عQمات إذا طلب ش - 76مادة  
من  ه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدھم تناز;ً ھمتشاب
ً يمنازع    .لصالحه واجب النفاذ صادراً  ه أو حكما

باجراء  يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل -  77 مادة
وتوضيحھا لتفادى التباسھا بعQمة    التعديQت الQزمة على العQمة المطلوب تسجيلھا لتحديدھا

   .اخرى سبق تسجيلھا أو تقديم طلب بذلك

بعلم الوصول وذلك خQل  مصحوباً  ويخطر الطالب بھذا القرار بموجب كتاب موصى عليه
   .ثQثين يوما من تاريخ صدروه

المصلحة من تعديQت خQل سة  به رفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفتهويجوز للمصلحة ان ت
  .اشھر من تاريخ ا;خطار

من ھذا القانون ) 77(يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة  -  78مادة 
قرار من وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل ب. وذلك خQل ثQثين يوما من تاريخ اخطارة به

  .الوزير المختص من ثQثة اعضاء احدھم من اعضاء مجلس الدولة

ة التنفيذية لھذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرھا حوتحدد الQئ 
  . والبت فيھا

ددت اللجنة المشار اليھا يدون اخQل بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ا -79مادة 
لمادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العQمة لتشابھھا مع عQمة اخرى سبق فى ا
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تسجيلھا عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منھا فQ يجوز تسجيل ھذه العQمة للطالب ا; بناء 
  . على حكم قضائى واجب النفاذ

   

جريدة العQمات  يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العQمة فى -  80مادة 
التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا 

  . القانون

ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العQمة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا 
ع التى تحددھا الQئحة اسباب ا;عتراض وذلك خQل ستين يوما من تاريخ النشر وفقا لvوضا

  . التنفيذية لھذا القانون

وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار ا;عتراض إلى طالب التسجيل وذلك خQل ثQثين 
  . يوما من تاريخ ورود ا;خطار اليھا

وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على ا;عتراض خQل ثQثين يوما من 
  . ا;خطار وا; اعتبر متناز; عن طلب التسجيل تاريخ تسليمه

  . وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون القواعد واAجراءات المنظمة لذلك

اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد  تصدر المصلحة قرارھا فى ا;عتراض مسبباً  -  81مادة 
 الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً سماع طرفى النزاع ويجوز لھا ان تضمن قرارھا بالقبول الزام 

  . من ا;شترطات لتسجيل العQمة

   

من ھذا القانون امام ) 81(يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة  -82مادة 
لQجراءات والمواعيد التى ينص عليھا قانون مجلس  محكمة القضاء ا;دارى المختصة وفقاً 

  . الدولة

   

ل العQمة بقرار من المصلحة وينشر ھذا القرار فى جريدة العQمات يكون تسجي -  83مادة 
   .التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

   .ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب

التى نشرت عنھا فى الجريدة تمنح المصلحة مالك العQمة المسجلة شھادة بالبيانات  -  84مادة 
  . المشار اليھا
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لمالك العQمة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العQمة ;  -  85مادة 
وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون ا;ضافة على بيان  جوھرياً  يمس بذاتيتھا مساساً 

  . المنتجات الخاصة بالعQمة

بول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل ويصدر القرار بق
  . ا;صلية

  . تسرى فى ھذا الشأن ا;حكام المقررة لQعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لھذه القرارات

   

لكل شخص ان يطلب ا;طQع على العQمات المسجلة أو الحصول على مستخرجات  -  86مادة 
للقواعد واAجراءات التى تقررھا الQئحة  من السجل الخاص بتسجيلھا وذلك وفقاً أو صور 

  .التنفيذية لھذا القانون ومقابل رسم تحدده ھذه الQئحة بما ; يجاوز مائة جنية

   

يجوز نقل ملكية العQمة أو تقرير اى حق عينى عليھا أو الحجز عليھا استقQ; عن    - 87مادة
شروع ا;ستغQل وذلك وفقا للقواعد واAجراءات التى تحددھا الQئحة المحل التجارى أو م
  . التنفيذية ھذا القانون

   

يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع ا;ستغQل العQمات المسجلة باسم  - 88مادة  
ر الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع ا;ستغQل ما لم يتفق على غي

  .ذلك

واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع ا;ستغQل العQمة التجارية كان لمالك العQمة 
  . استخدامھا على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنھا ما لم يتفق على غير ذلك

   

حجة على الغير ا; بعد ; يكون نقل ملكية العQمة أو تقرير حق ا;نتفاع أو رھنھا  -  89مادة 
  . التأشير بذلك فى السجل ونشرة بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

   

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العQمة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على  -90مادة 
داد الرسم المستحق على طلب صاحبھا فى كل مرة خQل السنة ا;خيرة من مدة الحماية مقابل س

  . طلب التسجيل <ول مرة

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما ; يجاوز ستة شھور ان يتقدم صاحبھا بطلب تجديد مدة الحماية 
داء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; يجاوز أوذلك مقابل 

  . العQمة خمسمائة جنية وا; قامت المصلحة بشطب
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يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل  -  91مادة 
 –دون مبرر تقدره  –العQمة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديھا انھا لم تستعمل بصفة جدية 

  . لمدة خمس سنوات متتالية

   

وذلك خQل ثQث  - دون غيره لصاحبھا –يجوز اعادة تسجيل العQمة بعد شطبھا  -  92مادة 
لvوضاع وبذات اAجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم  سنوات من تاريخ الشطب طبقاً 

  . تحددة الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ;يجاوز الف جنية

ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العQمة لصاحبھا ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا 
vجراءاتلAوالرسوم المقررة للتسجيل أول مرة   وضاع وبذات ا.   

لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم ا;حقية فى تسجيل العQمة جاز  ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً 
  . تسجيلھا لصالح الغير فور الشطب

   

العQمات ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب فى جريدة  -  93مادة 
  . النماذج الصناعية بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانونوالتجارية والتصميماًت 

   

من ) 85(يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير ا;حوال المنصوص عليھا فى المادة  -  94مادة 
تدوينه أو بحذف أو ھذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل 

  . تعديل اى بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة

   

لمالك العQمة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العQمة على  -  95مادة 
كل أو بعض المنتجات المسجلة عنھا العQمة و; يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لھا 

  . ى غير ذلكما لم يتفق عل

   .و; يجوز لمالك العQمة انھاء عقد الترخيص أو عدم تجديده ا; لسبب مشروع

على  أو مصدقاً  شترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العQمات التجارية ان يكون موثقاً ي -  96مادة 
عنه  فى حق الغير ا; بعد اجراء ھذا القيد والنشر صحة التوقيعات عليه و; يكون الترخيص نافذاً 

   .بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون
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; يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير ا; مع التنازل عن المحل  -  97مادة 
التجارى أو مشروع ا;ستغQل الذى تستخدم العQمة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على 

  . خQفه

حق ا;نتفاع عليه حجة قبل الغير ا; بعد قيده فى السجل والنشر عنه  و; يكون رھنه أو تقرير
  . بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

; يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية  -  98مادة 
  . تسجيل العQمة    للحفاظ على الحقوق المترتبة على

  : يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التاليةومع ذلك 

  . تحديد مدة الترخيص باستعمال العQمة      .1

الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العQمة مراقبة جودة المنتجات التى    .2
تميزھا بعQمة موضوع الترخيص وبما ; يتعارض مع حرية المرخص 

  . والتشغيل   له فى اAدارة

خص له با;متناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى الزام المر      .3
  . ا;قQل من شأن المنتجات التى تميزھا العQمة

لمالك العQمة أو المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر  -  99مادة 
  . المصلحة الطرف ا;خر بھذا الطلب

   .تنفيذية لھذا القانونويكون الشطب فى الحا;ت وبا;جراءات التى تحددھا الQئحة ال

ً  يعتبر بياناً  -  100مادة   فى نطاق تطبيق احكام ھذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه  تجاريا
  : مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى 

  . عدد المنتجات أو مقدارھا أو مقاسھا أو كيانھا أو طاقتھا أو وزنھا      .1

  . المنتجاتالجھة أو البلد الذى صنعت أو انتجت فيه       .2

  . طريقة صنع أو انتاج المنتجات      .3

  . العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات      .4

  . اسم أو صفة الصانع أو المنتج      .5

وجود براءات اختراع أو غيرھا من حقوق الملكية الصناعية أو اية    .6
  امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية 

  . أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات ا;سم      .7
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ً أللحقيقة من جميع الوجوة سواء  يجب ان يكون البيان التجارى مطابقاً  - 101مادة   كان موضوعا

على ذات المنتجات أو على ا;قل ا;غلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل ا;عQن أو غير ذلك 
على المحال أو المخازن أو بھا و كان موضوعاً مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمھور أ

  .أو على عناوينھا

; يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع ا;  -  102مادة 
بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليھا ھذه المميزات وبالنسبة لQشخاص وبا;سماء التجارية الذين 

حقوقھم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخھا ونوعھا لت اليھم آاكتسبوھا أو لمن 
  .وجھة منحھا والمناسبة التى منحت فيھا

و; يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات  
  . التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعھا

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسھا أو كيلھا أو طاقتھا أو وزنھا أو مصدرھا أو  - 103مادة 
العناصر الداخلة فى تركيبھا من العوامل التى لھا دخل فى تقدير قيمتھا جاز بقرار من الوزير 

  . دھا ما لم تحمل ھذه البياناتاريالمختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضھا للبيع أو است

ار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بھا ھذه البيانات على المنتجات ويصدر قر
   .باللغة العربية وبا;جراءات التى يستعاض عنھا عند ا;قتضاء

المؤشرات الجغرافية ھى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جھة فى دولة عضو  - 104مادة 
ورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمھ

السمعة أو السمات ا;خرى لھذه السلعة والمؤثرة فى ترويجھا راجعة بصورة اساسية إلى منشأھا 
  .الجغرافى

  .ويشترط لحماية ھذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ 

ة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على ; يجوز ;ى شخص فى جھة ذات شھر - 105مادة 
المنتجات التى يتجر فيھا مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمھور بانھا نشأت فى الجھة ذات 

  . الشھرة الخاصة

; يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل  - 106مادة 
  . المنشأ الحقيقى لھا الجمھور بانھا نشأت فى منطقة جغرافية على خQف

; يجوز لمنتج سلعة فى جھة ذات شھرة خاصة فى انتاجھا ان يضع مؤشرا جغرافيا  - 107مادة 
على ما ينتجه من سلع شبيھة فى مناطق اخرى يكون من شأنھا أو توحى بانھا منتجة فى الجھة 

  . المشار اليھا

ة اصبحت تدل فى ا;صطQح يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافي - 108مادة 
  . التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له

يشترط لتسجيل عQمة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة  - 109مادة 
   .بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشھرة الخاصة



 كلية الحاسبـــــات و المعلومــات

92 | P a g e 

 

   

وز تسجيل العQمة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالھا ; يج - 110مادة 
  . من شأنه ان يضلل الجمھور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة

مل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى تيجوز تسجيل العQمة التجارية التى تش - 111مادة 
نية قبل تاريخ العمل بھذا القانون أو قبل منح  ھذه العQمة قد اكتسب من خQل استعمالھا بحسن

   .المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ

يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة ا;بتدائية المختصة بالطرق  - 112مادة 
المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه عQمة تجارية مسجلة إذا كان من شأن 

   .ضليل الجمھور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعةھذا ا;ستخدام ت

ى دائرتھا مكان استخدام المؤشر فوتكون المحكمة ا;بتدارية المختصة ھى المحكمة التى يقع 
   .الجغرافى

ية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ; تقل عن أمع عدم ا;خQل ب - 113مادة 
ية و; تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى ھاتين شھرين وبغرامة ; تقل عن خمسة ا;ف جن

  : العقوبتين

1.       ً للقانون أو قلدھا بطريقة  كل من زور عQمة تجارية تم تسجيلھا طبقا
  . تدعو إلى تضليل الجمھور

  . كل من استعمل بسوء قصد عQمة تجارية مزورة أو مقلدة      .2

  . ة مملوكة لغيرهكل من وضع بسوء قصد على منتجاته عQمة تجاري      .3

كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول    .4
منتجات عليھا عQمة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع 

  . علمه بذلك

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تقل عن شھرين والغرامة التى ; تقل عن عشرة 
  . اوز خمسين الف جنيةا;ف جنية و; تج

وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو ا;شياء 
  . المتحصلة منھا وكذلك ا;دوات التى استخدمت فى ارتكابھا

ويجوز للمحكمة عند الحكم با;دانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلھا المحكوم علية فى 
  . فى حالة العود دة ; تزيد على ستة اشھر ويكون الغلق وجوبياً ارتكاب الجريمة م

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ; تزيد على  - 114مادة 
  : ستة اشھر وبغرامة ; تقل عن الفى جنية و; تجاوز عشرة ا;ف جنية أو باحدى ھاتين العقوبتين

غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو  تجارياً  كل من وضع بياناً    .1
نھا أو على ا;غلفة أوالفواتير أو المكاتبات يواعلى عنأو مخازنة أو بھا 
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أو وسائل ا;عQم أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك 
  . يستعمل فى عرض المنتجات على الجمھور

اقه التجارية بيانا يؤجى إلى كل من ذكر بغير حق على عQماته أو أور      .2
  . ا;عتقاد بحصول تسجيلھا

كل من استعمل عQمة غير مسجلة فى ا;حوال المنصوص عليھا فى    .3
  . من ھذا القانون) 67(من المادة ) 8، 7، 5، 3، 2(الفقرات 

كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى    .4
تتعلق بھا أو على اشخاص أو اسماء تجارية نوع كان على منتجات ; 

  . لم يكتسبوھا

كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته    .5
الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين 

  . بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعھا

خاصة  فى جھة ذات شھرة –كل من وضع على السلع التى يتجر بھا    .6
مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمھور بانھا  -فى انتاج سلعة معينة
  . نشات فى ھذه الجھة

كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة    .7
تضلل الجمھور بانھا نشأت فى منطقة جغرافية ذات شھرة خاصة على 

  . خQف المنشأ الحقيقى لھا

جھة ذات شھرة خاصة فى انتاجھا وضع مؤشرا كل منتج سلعة فى    .8
جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيھه فى مناطق اخرى يكون من شأنھا 

  . ان توحى بانھا منتجة فى الجھة المشار اليھا

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تقل عن شھر والغرامة التى ;تقل عن اربعة ا;ف 
  . جنيةجنية و; تجاوز عشرين الف 

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر  - 115مادة 
يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من اAجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة 

  : الخصوص

  . اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية      .1

وا;دوات التى تستخدم أو تكون  اجراء حصر ووصف تفصيلى لQ;ت   .2
قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو 
عنأوين المحال أو ا;غلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل ا;عQن أو 

غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العQمة أو البيان أو المؤشر 
ئع المستوردة من الخارج اثر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضا

  . ورودھا
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  ) 2(توقيع الحجز على ا;شياء المذكورة فى البند       .3

ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على 
  . الطالب ايداع كفالة مناسبة

مسة عشر يوما من تاريخ ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خQل خ
  . صدور ا;مر وا; زال كل اثر له

يجوز لمن صدر ضده ا;مر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خQل ثQثين يوما من  - 116مادة 
أو  تاريخ صدروه أو اعQنة له حسب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو إلغاؤه كلياً 

  . جزئياً 

مة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع ا;شياء المحجوزة أو لمحكليجوز  - 117مادة 
التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنھا من التعويضات أوالغرامات أو ا;مر بالتصرف فيھا باية 

  . طريقة اخرى تراھا المحكمة مناسبة 

باتQف المنتجات ا;مر  –عند ا;قتضاء  –وتأمر المحكمة باتQف العQمات المخالفة ويجوز لھا 
أو البضائع أو عنأوين المحال أو ا;غلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل ا;عQن أو غير ذلك مما 

حكام ھذا الكتاب وكذلك <يحمل تلك العQمة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة 
  . ;ت التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمةQsف اإت

  . أمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليهتان  لمحكمة ايضاً ويجوز ل

  وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة 

يصدر وزير العدل با;تفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لھم صفة  - 118مادة 
  . البابحكام ھذا أالضبطية القضائية فى تنفيذ 

  الباب الثانى 

  التصميماًت والنماذج الصناعية

يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو  - 119مادة 
   . لQستخدام الصناعى يتسم بالجدة وكان قابQً  مميزاً  بغير الوان اتخذ مظھراً 

  : الجدة إذايفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف  - 120مادة 

تم عرضه على الجمھور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع       .1
  . طلب تسجيله

ومع ذلك ; يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان ھذا العرض أو الوصف قد 
رية تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمھو

مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن 
وذلك كله خQل . التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية

  .فترة ; تجازو ستة اشھر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمھورية مصر العربية
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شتمل على اختQفات غير جوھرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى ا   .2
سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو 

  النموذج السابق تسجيله 

مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقات الدولية النافذة فى جمھورية مصر العربية يكون  - 121مادة 
لمصريين أو ا;جانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من ا

حقيقى وفعال لھم فى احدى الدول أوالكيانات ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل 
جمھورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى 

  . ى ذلك من حقوق طبقا ;حكام ھذا القانونلمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب عل

ويستفيد مواطنو جميع الدول ا;عضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو 
امتياز أو حصانه يمنحھا اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليھا فى 

  : الحصانة نابعة من ھذا الباب ما لم تكن ھذه الميزة أو ا;فضلية أو

   .غة العامةباتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الص      .1

ا;تفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية       .2
   1995قبل أول يناير 

تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى  - 122مادة 
  . جل المعد لذلكالس

ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج ; يجاوز الخمسين بشرط ان تكون 
  . فى مجموعھا وحدة متجانسة

وتحد الQئحة التنفيذية لھذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن 
حص وا;شھار عن قرار المصلحة بقبول الطلب الطلب الواحد واجراءات الف  ان يشتمل عليھا

واجراءات المعارضة فيه وغيرھا من اAجراءات الQزمة وكذلك الرسوم المقررة على ھذه 
الطلبات وتجديدھا وعلى كافة اAجراءات المتعلقة بھا على ا; تجاوز الرسوم فى مجموعھا ثQثة 

  . ا;ف جنية

مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة ; يجوز للقائمين بالعمل فى  -123مادة 
طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية ا; بعد مضى ثQث سنوات على ا;قل من تاريخ 

  . تركھم الخدمة

; يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية  - 124مادة 
  : ا;تية

موذج الذى تستلزمه عادة ا;عتبارات الفنية أو الوظيفية التصميم أو الن      .1
   .للمنتج

أو  التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً    .2
خاصة بجمھورية مصر العربية أو بالدول ا;جنبية أو الذى ينشأ  اعQماً 

  . عن استخدامه اخQل بالنظام أو ا;داب العامة
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و النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع عQمة تجارية مسجلة التصميم أ      .3
  . أو عQمة مشھورة

وذلك  وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً 
   .بعلم الوصول من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً  خQل ثQثين يوماً 

  . من تاريخ ا;خطار به ميعاد ; يجاوز ثQثين يوماً ويجوز التظلم من ھذا القرار فى 

وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثQثة احدھم من اعضاء مجلس الدولة 
  . وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة

ظلم بما ; وتنظم الQئحة التنفيذية لھذا القانون اجراءات عمل ھذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للت
  . يجاوز خمسمائة جنية

 ً   . من تاريخ تقديم التظلم خQل تسعين يوماً  وتصدر اللجنة قرارھا مسببا

ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء ا;دارى خQل ثQثين يوما من تاريخ 
  . ا;عQن به

ستيفاءات التى تراھا للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديQت أو ا; - 125مادة 
فاذا لم يقم  على النحو الذى تبينه الQئحة التنفيذية لھذا القانون ) 124(اعما; ;حكام المادة 

  .الطالب بھذا ا;جراء عد متناز; عن طلبه

وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان ھذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 
)124 (Qل ثQثين يوماً وذلك خ  ً لQجراءات التى تحددھا الQئحة  من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقا

  . التنفيذية لھذا القانون

ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديQت أو ا;ستيفاءات المشار 
   .اليھا وذلك بالكيفية التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون

مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من  -126مادة 
   .تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمھورية مصر العربية

وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خQل 
  . ع المنصوص عليھا فى الQئحة التنفيذية لھذا القانونالسنة ا;خيرة من المدة وذلك وفقا لvوضا

ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خQل الثQثة شھور التالية لتاريخ انتھاء مدة الحماية وا; قامت 
  . المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسھا

غير من يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع ال - 127مادة 
  . تضمينهتصنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل ھذه التصميم أو النموذج أو 

ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليھا إذا قام صاحبه 
  . بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك
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ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى  و; يعتبر اعتداء على ھذا الحق
  : المحمى من ا;عمال ا;تية

  . ا;عمال المتصلة باغراض البحث العلمى      .1

  . اغراض التعليم أو التدريب      .2

  . ا;نشطة غير التجارية      .3

 تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليھا وذلك بقصد اصQحھا      .4

  . مقابل اداء تعويض عادل

ا;ستخدامات ا;خرى التى ; تتعارض بشكل غير معقول مع ا;ستغQل    .5
العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى و; تضر بصورة غير 

معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية 
  . للغير

ض ووذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عيجوز نقل ملكية التصميم أو النم - 128مادة 
  . كما يجوز رھنه أو تقرير حق ا;نتفاع عليه

مع عدم ا;خQل با;حكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورھنھا ; تنتقل ملكية التصميم أو 
النموذج الصناعى و; يكون رھنه أو تقرير حق ا;نتفاع عليه حجة على الغير ا; من تاريخ 

  . ير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية التأش

  . وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون اAجراءات الQزمة لتنفيذ ذلك

يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية  - 129مادة 
 ان تصدر قرارا مسبباً تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص 

 ً ارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى ئثغير است اجبارياً  بمنح الغير ترخيصا
وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح 

  . ھذه الترخيص

ب فى جريدة العQمات التجارية تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشط - 130مادة 
والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب 

  . لvوضاع المنصوص عليھا فى الQئحة التنفيذية لھذا القانون ا;حوال وذلك وفقاً 

  . على ھذا الباب 83، 82، 81، 80تسرى احكام المواد 

طلب ا;طQع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو لكل شخص ان ي - 131مادة 
للقواعد وا;جراءات  الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً 

  .التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون ومقابل رسم تحدده ھذه الQئحة بما ; يجاوز مائة جنية

قته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيھا شروط تتمتع بحماية مؤ - 132مادة 
التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدھا قرار من الوزير 

  . المختص
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  . وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية

ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء ا;دارى بطلب شطب  للمصلحة ولكل ذى شأن - 133مادة 
تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل 

  . متى قدم لھا حكم واجب النفاذ بذلك

   

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد منصوص عليھا فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة ;  - 134مادة 
  :وز عشرة ا;ف جنيةجاعن اربعة ا;ف جنية و; تتقل 

;حكام  تم تسجيله وفقاً  كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً       .1
  . ھذا القانون

كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد ا;تجار أو التداول    .2
   .مع علمه بذلك منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً 

كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعQنات أو عQمات تجارية أو    .3
ادوات معينة أو غيرھا بيانات تؤدى إلى ا;عتقاد بتسجيله تصميماً أو 

  نموذجاً صناعياً 

; تقل عن شھر والغرامة التى ; تقل عن ثمانية ا;ف   وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة
  . ن الف جنية جنية و; تجاوز عشري

وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط 
والمنتجات محل الجريمة وا;دوات التى استخدمت فى ارتكابھا وينشر الحكم الصادر با;دانة فى 

  . جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه

   

ل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر لرئيس المحكمة المختصة باص - 135مادة 
يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من اAجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة 

  : الخصوص 

  .اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية      .1

اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة وا;دوات التى       .2
  . دم فى ارتكاب الجريمةاسخدمت أو تستخ

  .) 2(توقيع الحجز على ا;شياء المذكورة فى البند       .3

ونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان اولرئيس المحكمة فى جميع ا;حان يامر بندب خبير أو اكثر لمع
  . يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة
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Qمن تاريخ  ل خمسة عشرا يوماً ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خ
  . صدور ا;مر وا; زال كل اثر له

   

يجوز لمن صدر ضده ا;مر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة ا;مر خQل ثQثين  - 136مادة 
من تاريخ صدروه أو اعQنة له على حسب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو  يوماً 

  . أو جزئياً  الغاءة كلياً 

   

بتحديد من لھم صفة الصياغة  يدصر وزير العدل با;تفاق مع الوزير المختص قراراً  - 137ادة م
   .القانونية فى تنفيذ احكام ھذا الباب

   

  الكتاب الثالث 

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

   

   

  : منھافى تطبيق احكام ھذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل  - 138مادة 

كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اھميته  :المصنف - 1
  . أو الغرض من تصنيفه

  . الطابع ا;بداعى الذى يسبغ ا;صالة على المصنف :ا;بتكار - 2

 للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً  :المؤلف  - 3

  . اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك

للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ا; يقوم شك فى معرفة حقيقة  ويعتبر مؤلفاً 
 ً ممثQ  ام اعتبارياً  طبيعياً  شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصا

  . حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلفللمؤلف فى مباشرة 

المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعى أو اعتبارى : المصنف الجماعى  - 4
يتكفل بنشرة باسمه و تحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الھدف العام الذى قصد اليه ھذا 

  ى حدة الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه عل

المصنف الذى ; يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه :  المصنف المشترك - 5
  اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منھم فيه أو لم يمكن 
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المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات  :المصنف المشتق  - 6
ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من  والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى

الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار 
  . محتوياتھا

الذى نشأ فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى  يتمثل كل تعبير :الفلكلور الوطنى - 7
  : لتعبيرات ا;تيةوجه اباستمر فى جمھورية مصر العربية و أو

الحكايات وا;حاجى وا;لغاز وا;شعار الشعبية وغيرھا من : التعبيرات الشفوية مثل  -أ
  . المأثورات

  . ا;غانى الشعبية المصحوبة بموسيقى: التعبيرات الموسيقية مثل  -ب

   .الرقصات الشعبية والمسرحيات وا;شكال الفنية والطقوس: التعبيرات الحركية مثل  -ج

منتجات الفن الشعبيى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط : التعبيرات الموسيقية مثل  -د
المنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من ووا;لوان والحفر والنحت والخزف والطين 

 ً واشغال  تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواھر والحقائب المنسوجة يدويا
  .ا;برة والمنسوجات السجاد والملبوسات

  . ا;;ت الموسيقية ا;شكال المعمارية 

ؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة تالملك الذى : الملك العام  - 8
  . ;حكام ھذا الكتاب  حماية الحقوق المالية عليھا طبقاً 

قة لQصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو استحداث صورة أو اكثر مطاب: النسخ  - 9
   .فى اى شكل بما فى ذلك التخزين ا;لكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى

اى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى أو فنانى : النشر  - 10
  . ا;داء للجمھور أو باى طريقة من الطرق

تكون اتاحة المصنف للجمھور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيQت الصوتية أو و
  .فتكون اتاحتھا بموافقة منتجھا أو خلفه ا;داءاتالبرامج ا;ذاعية أو 

الشخص الطبيعى أو ا;عتبارى الى يبادر إلى : منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى - 11
   .نف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية ھذا ا;نجازانجاز المصنف السمعى أو المص

ا;شخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون : فنانو ا;داء  - 12
;حكام ھذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيھا  فى مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاً 

  . عبيرات الفلكلوريةبصورة أو باخرى بما فى ذلك الت

الشخص الطبيعى أو ا;عتبارى الذى يسجل <ول مرة مصنفاً : منتج التسجيQت الصوية - 13
تسجيQ صوتياً أو أداء ;حد فنانى ا;داء وذلك دون تثبيت ا;صوات على الصورة فى اطار 

   .اعداد مصنف سمعى بصرى
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لQداء أو التسجيل الصوتى أو  البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو: ا;ذاعة - 14
لتسجيل المصنف أو ا;داء وذلك إلى الجمھور بطريقة ;سلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع 

  . الصناعية

اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمھور مثل : ا;داء العلنى  - 15
المصنف عن طريق ا;داء أو البث بحيث يتصل الجمھور ب أو العزف أوالتمثيل أو ا;لقاء 

  . التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصا;ت مباشر

البث السلكى أو الQسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف : التوصيل العلنى  - 16
تسجيل صوتى أو بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد أو أو اداء 

مقربين فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث وبغض النظر عن لالعائلة وا;صدقاء ا
الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك اى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر 

  . جھاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى

الQسلكى السمعى  كل شخص أو جھة منوط بھا أو مسئولة عن البث ا;ذاعى: ھيئة ا;ذاعة  - 17
  . أو السمعى البصرى

وزير الثقافة ويكون وزير ا;عQم ھو المختص بالنسبة لھيئات ا;ذاعة : الوزير المختص - 18
  . ھو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات  ويكون وزير ا;تصا;ت والمعلومات

عQم ھى المختصة بالنسبة لھيئات وزارة الثقافة وتكون وزارة ا;: الوزارة المختصة  - 19
بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد  ةالمختص ىا;ذاعة وتكون وزارة ا;تصا;ت والمعلومات ھ

  .البيانات

   

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لھا المصريين وا;جانب  - 139مادة 
ون إلى احدى الدول ا;عضاء فى منظمة من ا;شخاص الطبيعيين وا;عتباريين الذين ينتم

   .التجارة العالمية ومن فى حكمھم

  : وتعتبر فى حكم رعايا الدول ا;عضاء

  : بالنسبة لحق المؤلف -أ

تھم <ول مرة احدى الدول ا;عضاء فى االمؤلفون الذين تنشر مصنف   .1
حدى الدول ا;عضاء إالمنظمة أو تنشر فى احدى الدول غير ا;عضاء و

فى ان واحد فى عدة دول إذا  ان واحد ويعتبر المصنف منشوراً فى 
  . ظھر فى دوليتن أو اكثر خQل ثQثين يوما من تاريخ نشره <ول مرة

تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو  و; يعد نشراً 
سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل 

ت ا;دبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ انفالسلكى أو اذاعة المص
   .مصنف معمارى



 كلية الحاسبـــــات و المعلومــات

102 | P a g e 

 

منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجھا أو مجل       .2
  . اقامته فى احدى الدول ا;عضاء فى تلك المنظمة

مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول ا;عضاء أو    .3
داخلة فى مبنى أو منشأة اخرى كائنة فى المصنفات الفنية ا;خرى ال

  . احدى الدول ا;عضاء

  : بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف -ب

  : فنانو ا;داء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية  - 1

  . إذا تم ا;داء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية            - أ            

تسجيQت صوتية ينتمى منتجھا لدولة عضو فى  إذا تم تفريغ ا;داء فى  - ب  
منظمة التجارة العالمية أو تم التثبيت ا<ول للصوت فى اقليم دولة عضو 

  . فى المنظمة

إذا تم بث ا;داء عن طريق ھيئة اذاعة يقع مقرھا فى دولة عضو فى   - ت  
منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج ا;ذاعى قد تم بثه من جھاز 

  . ارسال يقع ايضا فى دولة عضو

  . منتجو التسجيQت الصوتية إذا كان التثبيت ا<ول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة - 2

ھيئات ا;ذاعة إذا كان مقر ھيئة ا;ذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية  - 3
يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى  وان يكون البرنامج ا;ذاعى قد تم بثه من جھاز ارسال

  . المنظمة

ويستفيد مواطنوا جميع الدول ا;عضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو 
امتياز أو حصانة يمنحھا اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا 

  : ضلية أو الحصانة نابعة منلھذا القانون ما لم تكن ھذه الميزة أو ا;ف

اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة  -  أ            
   .العامة

ا;تفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية  - ب        
  . 1995قبل أول يناير 

ؤلفين على مصنفاتھم ا;دبية والفنية وبوجة تتمتع بحماية ھذا القانون حقوق الم - 140مادة 
  : خاص المصنفات ا;تية

الكتب والكتيبات والمقا;ت والنشرات وغيرھا من المصنفات       .1
   .المكتوبة

  . برامج الحاسب ا;لى      .2
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  . قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب ا;لى أو غيره       .3

عظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت المحاضرات والخطب والموا      .4
  . مسجلة

المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت       .5
  . )البانتوميم(

  . المصنفات الموسيقية المقترنة با;لفاظ أو غير المقترنة بھا      .6

  . الصنفات السمعية والبصرية      .7

  .مصنفات العمارة       .8

م بالخطوط أو با;لوان والنحت والطباعة على الحجر مصنفات الرس   .9
  . وعلى ا;قمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة

  .المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلھا  .10

  . مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.11

الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية  .12
نفات الثQثية ا;بعاد المتعلقة بالجغرافيا أو والمص) ا;سكتشات(

  .التصميماًت المعمارية

المصنفات المشتقة وذلك دون ا;خQل بالحماية المقررة للمصنفات التى  .13
  . اشتقت منھا

  . وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا

وطرق التشغيل والمفاھيم  ; تشمل الحماية مجرد ا;فكار وا;جراءات واساليب العمل -141مادة 
عنھا أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى  والمبادى وا;كتشافات والبيانات ولو كان معبراً 

  . مصنف

  : كذلك ; تشمل ما يلى

Jكانت لغتھا ا;صلية أو اللغة المنقولة اليھا مثل نصوص القوانين  اياً : الوثائق الرسمية - أو
دولية وا;حكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة اللوائح والقرارات وا;تفاقات الو

  . من اللجان ا;دارية ذات ا;ختصاص القضائى

   .اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية– ثانيا

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعھا با;بتكار فى الترتيب والعرض أو 
  . مجھود جدير بالحمايةباى 
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ً  -  142مادة  ا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق عامً  يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا
  . المؤلف ا;دبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه

بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو  –على المصنف  –يتمتع المؤلف وخلفه العام  - 143مادة 
  : تشمل ھذه الحقوق ما يلىللتنازل و

  . اتاحة المصنف للجمھور <ول مرة –أو; 

  . الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه –ثانيا 

ً  –ثالثا  ً  الحق فى منع تعديل المصنف تعديQ يعتبره المؤلف تشويھا له و; يعد التعديل  أو تحريفا
ساء ن الحذف أو التغيير أو افى مجال الترجمة اعتداء ا; إذا اغفل المترجم ا;شارة إلى مواط

  .بعمله لسمعه المؤلف ومكانته

ان يطلب من المحكمة ا;بتدائية الحكم  –إذا طرأت اسباب جدية  –للمؤلف وحده  - 144مادة
ول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديQت جوھرية عليه برغم تصرفه ابمنع طرح مصنفه للتد

لف فى ھذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق فى حقوق ا;ستغQل المالى ويلزم المؤ
    . ا;ستغQل المالى تعويضا عاد; يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة وا; زال كل اثر للحكم

ً ب يقع باطQً  - 145مادة  ً  طQنا كل تصرف يرد على اى من الحقوق ا;دبية المنصوص  مطلقا
    . القانونمن ھذا ) 144(، ) 143(عليھا فى الماديتين 

، ) 143(تباشر الوزارة المختصة الحقوق ا;دبية المنصوص عليھا فى المادتين  - 146مادة 
من ھذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية ) 144(

  . الحقوق المالية المقررة فيه

ى فى الترخيص أو المنع ;ى ارتئثيتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اس - 147مادة 
استغQل لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث ا;ذاعى أو اعادة البث 

ا;ذاعى العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو ا;عارة أو ا;تاحة 
خQل شبكات ا;نترنت أو ر اجھزة الحاسب ا;لى أو من بللجمھور بما فى ذلك فى اتاحته غ

  . شبكات المعلومات أو شبكات ا;تصا;ت وغيرھا من الوسائل

و; ينطبق الحق ا;ستشارى فى التأجير على برامج الحاسب ا;لى إذا لم تكن ھى المحل 
يؤدى إلى انتشار  ;ا;ساسى للتأجير و; على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان 

  . رى المشار اليهتئثابصاحب الحق ا;س مادياً  ق ضراراً نسخھا على نحو يلح

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصريف فى النسخة ا;صلية لمصنفه 
 توالذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة ; تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحقق

  . من كل عملية تصرف فى ھذه النسخة

يستنفد حق فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا ;حكام و
  . ھذا القانون إذا قام باستغQله وتسويقه فى اية دولة أو رخص للغير بذلك
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تنتھى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة  - 148مادة 
العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم ھذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره  ذلك المصنف إلى اللغة

  . فى مدى ثQث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف ا;صلى أو المترجم

  . للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه فى ھذا القانون - 149مادة 

ان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة و ويشترط ;نعقاد التصرف ان يكون مكتوباً 
   .يكون محQ للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة ا;ستغQل ومكانه

لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية و; بعد ترخيصه باستغQل  ويكون المؤلف مالكاً 
 ً   . المصنف نفسهمنه باستغQل اى حق مالى اخر يتمتع له على  احد ھذه الحقوق ترخيصا

ومع عدم ا;خQل بحقوق المؤلف ا;دبية المنصوص عليھا فى ھذا القانون يمتنع عليه القيام باى 
    . عمل من شانه تعطيل استغQل الحق محل التصرف

للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عاد; نظير نقل حق أو اكثر  - 150مادة 
مالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى ا;يراد الناتج من من حقوق ا;ستغQل ال

  . ا;ستغQل كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين ا;ساسين

من ھذا القانون مجحف بحقوق ) 150(إذا تبين ان ا;تفاق المشار اليه فى المادة  - 151مادة 
بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت 

ا;بتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم 
  . ا;ضرار به

; يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة ا;صلية من مصنفه ايا كان نوع ھذه  - 152مادة 
  . ةالتصرف نقل حقوقه المالي

ومع ذلك ; يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة 
  . ا;صلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك

ً  يقع باطQً  - 153مادة  ً  بطQنا   . كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى مطلقا

ول من اؤلفين على المنشور أو المتاح للتديجوز الحجز على الحقوق المالية للم - 154مادة 
مصنفاتھم و; يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبھا قبل نشرھا ما لم يثبت ان ارداته 

  . قد انصرفت إلى نشرھا قبل وفاته

يتمتع فنانو ا;داء وخلفھم العام بحق ادبى ابدى ; يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولھم  - 155مادة 
  : لى ما ي

الحق فى نسبة ا;داء الحى أو المسجل إلى فنانى ا;داء على النحو       .1
  . الذى ابدعوه عليه

  . الحق فى منع اى تغيير أو تحريف أو تشوية فى ادائھم      .2
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وتباشر الوزارة المختصة ھذا الحق ا;دبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد 
  . لمالية المنصوص عليھا فى ھذا القانونانقضاء مدة حماية الحقوق ا

   :يتمتع فنانو ا;داء بالحقوق المالية ا;ستتثارية ا;تية  - 156مادة 

توصيل ادائھم إلى الجمھور والترخيص با;تاحة العلنية أو التأجير أو       .1
  . ا;عارة للتسجيل ا;صلى لQداء أو لنسخ منه

قة من الطرق بغير ترخيص كتابى منع اى استغQل ;دائھم باية طري   .2
مسبق منھم وبعد استغQ; محظورا بوجه خاص تسجيل ھذا ا;داء الحى 

على دعامة أو تأجيرھا بھدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو 
  . غير مباشر أو البث ا;ذاعى لھا إلى الجمھور

تأجير أو اعارة ا;داء ا;صلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى    .3
  . شر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية ا;صل أو النسخ المؤجرةمبا

ا;تاحة العلنية ;داء مسجل عبر ا;ذاعة أو اجھزة الحاسب ا;لى أو    .4
غيرھا من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه ا;نفراد فى اى زمان 

  . ومكان

ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم و; يسرى حكم ھذه المادة على تسجيل فنانى ا;داء ;دائھم 
  . يتفق على غير ذلك

  : يتمتع منتجو التسجيQت الصوتية بالحقوق المالية ا;ستشارية ا;تية - 157مادة 

منع اى استغQل لتسجيQتھم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى    .1
 ً;Qفى ھذه المعنى نسخھا  محظوراً  مسبق منھم وبعد بوجه خاص استغ

جيرھا أو البث ا;ذاعى لھا أو اتاحتھا عبر اجھزة الحاسب ا;لى أو أو تأ
   .غيرھا من الوسائل

ا;تاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو ;سلكية أو عبر       .2
  . اجھزة الحاسب ا;لى أو غيرھا من الوسائل

  : تتمتع ھيئات ا;ذاعة بالحقوق المالية ا;ستشارية ا;تية - 158مادة 

  . منح الترخيص باستغQل تسجيQتھا      .1

منع اى توصيل لتسجيلھا التليفزيونى لبرامجھا إلى الجمھور بغير    .2
 ً;Qتسجيل  محظوراً  ترخيص كتابى مسبق منھا ويعد بوجه خاص استغ

ھذه البرامج أو عمل نسخ منھا أو بيعھا أو تأجيرھا أو اعادة بثھا أو 
باية وسيلة كانت بما فى ذلك ا;زالة أو توزيعھا أو نقلھا إلى الجمھور 

  . ا;تQف ;ية حماية تقنية لھذه البرامج كالتشفير أو غيره

تنطبق ا;حكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لھذا القانون على  - 159مادة 
  . اصحاب الحقوق المجاورة
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ستئثارية لفنانى ا;داء وھيئات ا;ذاعة ومع عدم ا;خQل بما نص عليه فى ھذا القانون من حقوق ا
و; يكون لھؤ;ء ا; حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير ا;ستخدام المباشر أو 

غير المباشر للبرامج المنشورة فى ا;غراض التجارية لQذاعة أو التوصيل إلى الجمھور ما لم 
  . يتفق على غير ذلك

ؤلف المنصوص عليھا فى ھذا القانون مدة حياته ولمدة مالية للتحمى الحقوق الم - 160مادة 
  . خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتھم جميعا ولمدة خمسين  - 161مادة 
  . سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منھم

ؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن تحمى الحقوق المالية لم - 162مادة 
مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة ايھما ابعد وذلك  –التطبيقى 

ً يطبيع اما إذا كان مالك ھذه الحقوق شخصاً  اعتبارياً  إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً  فتكون  ا
 ً   . من ھذا القانون) 161(،) 160(منصوص عليھا فى المادتين للقاعدة ال مدة الحماية طبقا

وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر <ول مرة بعد وفاة مؤلفھا بمضى خمسين سنة 
   .تبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة ايھما ابعد

ون اسم مؤلفھا أو باسم مستعار تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بد - 163مادة 
لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة ايھما ابعد فاذا كان مؤلفھا 

 ً ً  شخصا أو كشف مؤلفھا عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص  ومحدداً  معروفا
  . من ھذا القانون) 160(عليھا فى المادة 

ى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تنقض - 164مادة 
   .تبدأ من تاريخ نشرھا أو اتاحتھا للجمھور <ول مرة ايھما ابعد

فى ا;حوال التى تحسب فيھا الحماية من تاريخ النشر أو ا;تاحة للجمھور <ول مرة  - 165مادة 
ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر  يتخذ أول نشر أو أول اتاحة للجمھور ايھما

أو اعادة ا;تاحة للجمھور ا; إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند ا;عادة تعديQت جوھرية بحيث 
  . يمكن اعتباره مصنفاً جديدا

فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء 
  . فاً مستقQ عند حساب مدة الحمايةأو مجلد مصن

يتمتع فنانو ا;داء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائھم على النحو المبين فى المادة   - 166مادة
من ھذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ ا;داء أو التسجيل على حسب ) 156(

   .ا;حوال

بحق مالى استئثارى فى مجال استغQل تسجيQتھم يتمتع منتجو التسجيQت الصوتية  - 167مادة 
وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايھما ) 157(على النحو المبين فى المادة 

  .ابعد وذلك فى الحدود المنصوص عليھا فى ھذا القانون
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امجھا لمدة تتمتع ھيئات البث ا;ذاعى بحق مالى استئثارى يخول لھا استغQل بر -168مادة 
  . عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيھا أول بث لھذه البرامج

لھيئات البث ا;ذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام وتلتزم  - 169مادة 
ھذه الھيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما 

  . اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضىتلتزم بسداد 

يجوز ;ى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو  - 170مادة 
الترجمة أو بھما معا ;ى مصنف محمى طبقا ;حكام ھذا القانون وذلك دون اذن المؤلف 

خلفه وبشرط ا; ولQغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو 
يتعارض ھذا الترخيص مع ا;ستغQل العادى للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح 

  . المشروعة للمؤلف أو ;صحاب حق المؤلف

ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له و;غراض الوفاء 
  . باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته

منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما ;  وشروط تحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون حا;تو
  . يجاوز الف جنية عن كل مصنف

مع عدم ا;خQل بحقوق المؤلف ا;دبية طبقا ;حكام ھذه القانون ليس للمؤلف بعد  - 171مادة 
  : تيةنشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من ا;عمال ا;

 Jب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك : أوQاداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بط
  يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر 

عمل نسخة وحيدة من المصنف ;ستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط ا; يخل ھذا : ثانيا 
ق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو النسخ با;ستغQل العادى لمصنف أو يلح

;صحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام 
  : بدون اذنه باى من ا;عمال ا;تية

نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما             -
  . المصنفات المعماريةلم تكن فى مكان عام أو 

  . نسخ أو تصوير كل أو جزء جوھرى لنوته مصنف موسيقى            -

نسخ أو تصوير كل أو جزء جوھرى لقاعدة بيانات أو برامج             -
  .حاسب الى

عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب ا;لى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو : ثالثا
ة ا;صلية أو تلفھا أوعدم صQحيتھا لQستخدام أو ا;قتباس من البرنامج ا;حQل عند فقد النسخ

وز ھذا ا;قتباس القدر الضرورى ;ستخدام ھذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض اوان ج
المرخص به ويجب اتQف النسخة ا;صلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد الQئحة 

  . ت وشروط ا;قتباس من البرنامجالتنفيذية لھذا القانون حا;
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عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو : رابعا 
  . ا;عQم

النسخ من مصنفات محمية وذلك لQستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما : خامسا
  . فتقتذيه ھذه اAجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤل

نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيQ سمعيا أو بصريا : سادسا 
وذلك ;غراض التدريس بھدف ا;يضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة 
وا; يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك 

Qممكنا عم.  

نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا ;غراض : سابعا 
  : التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين ا;تيين

  .ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله            -

  . ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة            -

صوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة ت: ثامنا 
وذلك فى اى من الحالتين  –بصورة مباشرة أو غير مباشرة  - تستھدف الربح   المكتبات التى

  : ا;تيتين

ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من    -
شخص طبيعى مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب 

;ستخدامھا فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على 
  . وتة افترات متف

ان يكون النسخ بھدف المحافظة على النسخة ا;صلية أو لتحل النسخة    -
محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة لQستخدام ويتحيل 

  . الحصول على بديل لھا بشروط معقولة

نسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل ال: تاسعا 
يستھدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى لQداء المستخدم ممن له الحق 

  . فى ذلك

مع عدم ا;خQل بحقوق المؤلف ا;دبية طبقا ;حكام ھذه القانون فليس للمؤلف أو  - 172مادة 
لفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو ھيئات ا;ذاعة فى الحدود التى تبررھا اغراضھا مما خ

  : يلى 

 Jنشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمھور بصورة مشروعة ومقا;ته المنشورة : أو
المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند 

  . نشر وبشرط ا;شارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنفال
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نشر الخطب والمحاضرات والندوات وا;حاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس : ثانيا 
النيابية والھيئات التشريعية وا;دارية وا;جتماعات العلمية وا;دبية والفنية والسياسية 

والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف  وا;جتماعية
  . وحده أو خلفة الحق فى جمع ھذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه

نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمھور وذلك فى : ثالثا
  . سياق التغطية ا;خبارية لQحداث الجارية

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا ;حكام ھذا القانون على  - 173ة ماد
  . اصحاب الحقوق المجاورة

ذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث ; يمكن فصل نصيب كل منھم  - 174ادة م
لم يتفق كتابة وى فيما بينھم ما افى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتس

  . على غير ذلك

وفى ھذه الحالة ; يجوز ;حدھم ا;نفراد بمباشرة حقوق المؤلف ا; باتفاق مكتوب بينھم فاذا كان 
اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منھم الحق فى استغQل 

ف المشترك ما لم يتفق كتابة الجزء الذى ساھم به على حدة بشرط ا; يضر ذلك باستغQل المصن
  . على غير ذلك

  ولكل منھم الحق فى رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف

واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقى الشركاء أو  
   .خلفھم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك

   

طبيعى أو ا;عتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى يكون للشخص ال - 175مادة 
  . التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه

يعتبر مؤلف المصنفات التى ; تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسم مستعارا  - 176مادة 
خر أو مفوضا للنشر لھا فى مباشرة الحقوق المنصوص عليھا فى ھذا القانون ما لم يعين وكيQ ا

  . يعلن عن شخصه ويثبت صفته

   

  : يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى: أوJ  - 177مادة 

  . مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج   -1

ير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله مQئما لQسلوب ومن يقوم بتح   -2
  . السمعى البصرى

  . لف الحوارمؤ   -3
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  . صنفمواضع الموسيقى إذا قام بوضعھا خصيصا لل   -4

  . المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف   -5

ا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف ھذا المصنف جواذا كان المصنف مبسطا أو مستخر
  . السابق شريكا فى المصنف الجديد

ناريو ومحور المصنف ا;دبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى لمؤلف السي: ثانيا 
عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف ا;دبى 

ا;صلى أو واضع الموسيقى وذلك دون اخQل بحقوق المعارض المترتبة على ا;شتراك فى 
  . التأليف

لشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة اخرى غير لمؤلف الشطر ا;دبى أو ا :ثالثا
  . تابة على غير ذلككالطريقة المنشور بھا ھذا المصنف المشترك ما لم يتفق 

اذا امتنع احد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن اتمام  :رابعا
ل الجزء الذى انجزه كل الشق الخاص به فQ يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعما

  . منھم وذلك دون اخQل بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه فى التأليف

يكون المنتج طوال استغQل المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق   :خامسا
ق عليه نائبا عن مؤلفى ھذا المصنف وعن خلفھم فى ا;تفاق على استغQله دون ا;خQل بحقو

مؤلفى المصنفات ا;دبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خQفه 
ويعتبر المنتج ناشرا لھذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى حدود اغراض 

  . ا;ستغQل التجارى له

يوزع اصلھا أو نسخا منھا ; يحق لمن قام بعمل صورة ;خر ان ينشر أو بعرض أو  -  178مادة 
دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خQفة ومع ذلك يجوز نشر الصورة 

بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو 
خدمة للصالح  يتمتعون بشھرة محلية أو عالمية أو سمحت بھذا النشر السلطات العامة المختصة

العام وبشرط ا; يترتب على عرض الصورة أو تداولھا فى ھذه الحالة مساس بشرف الشخص أو 
  . بسمعته أو اعتبارة

ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرھا فى الصحف وغيرھا من وسائل النشر حتى 
  .ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك

كام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بھا من رسم أو حفر أو اية وتسرى ھذه ا;ح
  . وسيلة اخرى

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى امر  - 179مادة 
يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو اكثر من ا;جراءات التالية أو غيرھا من ا;جراءات 

  . ة وذلك عند ا;عتداء على اى من الحقوق المنصوص عليھا فى ھذا الكتابالتحفظية المناسب

اجراء وصف تفصيلى للمصنف أو ا;داء أو التسجيل الصوتى أو    -1
  . البرنامج ا;ذاعى
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وقف نشر المصنف أو ا;داء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى    -2
  . أو عرضه أو نسخة أو صناعته

على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى  توقيع الحجز - 3
ا;صلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل فى اعادة نشر 

ھذا المصنف أو ا;داء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى أو 
استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة ا; ;عادة 

  . والتسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعىنشر المصنف أو ا;داء أ

  . اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية   -4

حصر ا;يراد الناتج عن استغQل المصنف أو ا;داء أو التسجيل  - 5
الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى وتوقيع الحجز على ھذا ا;يراد فى جميع 

  ا;حوال 

أمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ ولرئيس المحكمة فى جميع ا;حوال ان ي
  . وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خQل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ا;مر 
  . وا; زال كل اثر له

ر خQل ثQثين يوما من تاريخ لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة ا;م - 180مادة 
سب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو الغاءه كلياً أو حصدور ا;مر أو اعQنه على 

جزئياً أوتعيين حارس مھمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا;ذاعى أو 
راد الناتج خزانه المحكمة إلى استغQله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع ا;ي

  . ان يفصل فى اصل النزاع

   

Jبيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا ;حكام ھذا القانون أو : أو
ول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق اطرحه للتد

  . المجاور

ول أو اتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتدتقليد مصنف أو تسجيل صو: ثانيا 
  . ا;يجار مع العلم بتقليده

التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه : ثالثا
  . أو عرضه للبيع أو التداول أو لQيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده

نف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا ;حكام ھذا القانون نشر مص: رابعا
عبر اجھزة الحاسب ا;لى أو شبكات ا;نترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات ا;تصا;ت أو 

  .غيرھا من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور
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بغرض البيع أو التأجير ;ى جھاز أو وسيلة أو اداه  التصنيع أو التجميع أو ا;ستيراد: خامسا
مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمھا المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير 

  . أو غيره

ا;زالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه ;ية حماية تقنية يستخدمھا المؤلف أو صاحب : سادسا 
  . يرهالحق المجاور كالتشفير أو غ

حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة   ا;عتداء على اى حق ادبى أو مالى من: سابعا 
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيQت الصوتية أو . المنصوص عليھا فى ھذا القانون 

  . البرامج ا;ذاعية أو ا;داءات محل الجريمة

عن ثQثة اشھر والغرامة التى ;تقل عن عشرة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ;تقل 
  . ا;ف جنية و; تجاوز خمسين الف جنية

وفى جميع ا;حوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منھا وكذلك 
  . المعدات وا;دوات المستخدمة فى ارتكابھا

ى استغلھا المحكوم عليه فى ويجوز للمحكمة عند الحكم با;دانة ان تقضى بغلق المنشأة الت
ارتكاب الجريمة مدة ; تزيد على ستة اشھر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم 

   .من ھذه المادة) ثانيا ، ثالثا(المنصوص عليھا فى البندين 

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر با;دانة فى جريدة يومية أو اكثر على نفقة المحكوم 
  . هعلي

فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم فى المواد  - 182مادة 
  . ما لم يتفقا على غير ذلك 1994لسنة  27المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 

تصدر الوزارة المختصة الترخيص با;ستغQل التجارى أو المھنى للمصنف أو  - 183مادة 
وتى أو ا;داء أو البرنامج ا;ذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده التسجيل الص

  الQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; يجاوز الف جنية 

يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيQت الصوتية وا;داءات المسجلة  - 184مادة 
ا أو اكثر بما ; يجاوز عشرة ويصدر الوزير والبرامج بالتضامن فيما بينھم بايداع نسخة منھ

قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرھا البديلة مرعياً طبيعة كل مصنف وكذلك الجھة التى يتم فيھا 
  .ا;يداع

و; يترتب على عدم ا;يداع المساس بحقوق المؤلف المجاورة المنصوص عليھا فى ھذا  
  . القانون

فة احكام الفقرة ا<ولى من ھذه المادة بغرامة ; تقل عن الف ويعاقب الناشر والطابع عند مخال
جنية و; تجاوز ثQثة ا;ف جنية عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى وذلك دون 

  . ا;خQل با;لتزام با;يداع
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وتعفى من ا;يداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجQت والدوريات ا; اذا نشر المصنف 
  . منفردا

لقيد التصرفات الورادة على المصنفات وا;داءات  تنشئ الوزارة المختصة سجQً  - 185مادة 
والتسجيQت الصوتية والبرامج ا;ذاعية الخاضعة ;حكام ھذا القانون وتحدد الQئحة التنفيذية 

  . نظام القيد فى ھذا السجل مقابل رسم بما ; يجاوز الف جنية للقيد الواحد

  . تصرف نافذا فى حق الغير ا; بعد اتمام القيد و; يكون ال

يجوز ;ى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شھادة ايداع المصنف أو  - 186مادة 
اداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى مودع وذلك مقابل رسم تحدده الQئحة التنفيذية 

  . لھذا القانون ; يجاوز الف جنية عن كل شھادة

تلتزم جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أو ا;يجار أو با;عارة أو بالترخيص  - 187مادة 
  : با;ستخدام مصنفات أو اداءات مسجلة أو تسجيQت صوتية أو برامج اذاعية با;تى

الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده  - 1
  . يجاوز الف جنيةالQئحة التنفيذية لھذا القانون بما ; 

امساك دفاتر منتظمة تثبت فيھا بيانات كل مصنف أو تسيل صوتى أو    -2
  . ولهابرنامج اذاعى وسنة تد

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة ھذه 
   .المادة بغرامة ; تقل عن خمسة ا;ف جنية و; تجاوز عشرة ا;ف جنية

تكون العقوبة الغرامة التى ; تقل عن عشرة ا;ف جنية و;  وفى حالة العود
  . تجاوز عشرين الف جنية

يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لھم صفة الضبطية  - 188مادة 
  . القضائية فى تنفيذ احكام ھذاالقانون

  الكتاب الرابع 

  ا;صناف النباتية 

;حكام ھذا القانون ا;صناف النباتية المستنبطة فى جمھورية تتمتع بالحماية طبقا   - 189مادة
مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليھا بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى 

  .قيد فى السجل الخاص با;صناف النباتية التى تمنح حق الحماية

مكتب حماية ا;صناف النباتية ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى  - 190مادة 
ويختص ھذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية ا;صناف النباتية وفحصھا 

  . والبت فيھا ومنح شھادة الحماية وذلك طبقا للقواعد وا;جراءات التى يحددھا قرار ا;نشاء

جمھورية مصر العربية يكون  مع عدم ا;خQل باحكام ا;تفاقيات الدولية النافذة فى - 191مادة 
لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من ا;جانب الذين ينتمون أو يقيمون أو 
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مة التجارة ظيتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لھم فى احدى الدول أو الكيانات ا;عضاء فى من
ماية المقررة فى ھذا العالمية أو التى تعامل جمھورية مصر العربية معاملة المثل ان يتمتع بالح

  . الكتاب لQصناف النباتية

يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات   -  192 مادة
  وان يحمل تسمية خاصة به 

ويكون الصنف جديد اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد ا;كثار النباتى 
بموافقته ;غراض ا;ستغQل و; يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم    اولھا بنفسه أوللصنف أو تد

الطرح أو التداول فى جمھورية مصر العربية لمدة ; تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا 
كان الطرح أو التدوال قد تم فى الخارج فيجب ا; تزيد المدة على ست سنوات بالنسة لQشجار 

وا; تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرھا من الحاصQت الزراعية كما ; يفقد وا;عناب 
  .الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أو منح حق استغQله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية

ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من ا;صناف المعروفة بصفة واحدة ظاھرة 
  .حتفاظ بھذه الصفة عند اكثارهعلى ا;قل مع ا

  . ويكون الصنف متجانساً اذا كان ا;ختQف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بھا 

اذا لم تتغير خصائصة ا;ساسية بتكرار اكثاره لفترة  –عند تكرار زراعته  –ويكون الصنف ثابتاً 
مربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القانون وتمنح شھادة حق ال

  . تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا

تكون مدة حماية ا;صناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة لQشجار وا;عناب  -  193مادة  
  . وعشرين سنة بانسبة لغيرھا من الحاصQت الزراعية

  . تاريخ منحھا وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من

ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتھى بنشر 
) 194(المنصوص عليه بالمادة  –ا;عQن عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى 

لحماية بشرط من ھذا القانون خQل ھذه الفترة على ا;قل فى التعويض العادل بمجرد منحه ھذه ا
ان يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغQل الصنف النباتى قبل منحه 

  .الحماية

يتمتع من يحصل على ھادة حق المربى بحق استئثارى يخول له ا;ستغQل التجارى  - 194مادة 
ار أو تدأول أو بيع أو للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور و; يجوز للغير انتاج أو اكث

  تسويق أو استيراد أو تصدير مواد اAكثار بموافقة كتابية من المربى

  J تمنع الحماية الغير من القيام باJعمال اJتية  -195مادة 

ا<نشطة غير التجارية وا;ستخدام بغرض ا;كثار لناتج مادة ا;كثار   -1
  . بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة

  . ا;نشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى  -2
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انشطة التربية والتھجين وا;نتخاب وغيرھا التى تستھدف استنباط   -3
  . اصناف جديدة

  . ا;نشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب  -4

انشطة ا;ستخدام وا;ستغQل التجارى وا;ستھQك لمادة المحصول  - 5
والوسيطة والمنتجات النھائية التى تصنع أو تستخرج  والمواد ا<ولية

من مادة المحصول أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة 
  المحصول فى ھيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه

يمنح مكتب حماية ا;صناف النباتية بناء على عرض وزير  - 196مادة 
من رئيس مجلس الوزراء الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار 

تراخيص اجبارية باستخدام استغQل الصنف المحمى دون موافقة المر بى 
وكذلك فى الحا;ت التى تقتضيھا المصلحة العامة وكذلك فى حا;ت امتناع 

المربى عن انتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد ا;كثار للصنف المحمى أو 
مناسبة الشروط المعروضة عليه رفضة منح حق استغQل الصنف للغير رغم 

  . أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس

ويستحق المربى تعويضا عاد; مقابل منح الغير حق استخدام واستغQل الصنف 
خQل مدة الترخيص ا;جبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة ا;قتصادية 

  .لھذا الصنف

من ھذا القانون ) 196(م المادة يجب على المرخص له تطبيقا ;حكا - 197مادة 
ان يلتزم بشروط الترخيص ا;جبارى و; يجوز له التنازل عنه للغير أو 

  . المساس بالحقوق ا;خرى للمربى اثناء مدة الترخيص

ويتنھى ھذا الترخيص بانتھاء المدة المحددة له وبلغى اذا خالف المرخص ;ى 
  . شرط من شروط الترخيص

وق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت تستنفذ حق - 198مادة 
ول بمعرفته أو بموافقته خارج جمھورية مصر العربية ويحق للغير فى ھذه اللتد

ول أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فٮھيئة االحالة تد
مواد اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات 

  . أو المصنعه من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات المستخرجة

ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى 
اكثار الصنف فى بلد ; يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كان الغرض منه 

  . ھو ا;ستھQك

الوزارية المشار اليھا  بناء على توصية اللجنة –لوزير الزراعة  - 199مادة 
ان يقيد مباشرة المربى أو بعض حقوقه  –من ھذا القانون ) 196(فى المادة 

المنصوص عليھا فى ھذا القانون باى صورة من الصور بھدف تحقيق المصلحة 
  : العامة خاصة فى ا;حوال ا;تية
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ى اذا ظھر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو عل - 1
سQمة التنوع البيولوجى فى جمھورية مصر العربية أو على القطاع 

  . الزراعى فيھا أو على حياة أو صحة ا;نسان أو الحيوان أو النبات

اذا ظھر للمصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى أو معوق  - 2
يتناقض مع قيم  لQنشطة الزراعية المحمية أو اذا ظھر له استخدام 

  . تقدات المجتمعومع

يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه  - 200مادة 
;ستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية 

ان يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون 
  . المصرى

ت التراثية والخبرات التى تراكمت لدى ويمتد ھذا ا;لتزام إلى المعلوما
الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليھا فى جھوده ;ستنباط ھذا 

  . الصنف النباتى الجديد

وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بھدف استنباط 
رية المختصة على اصناف جديدة مشتقه منھا بالحصول على موافقة الجھة ا;دا

ھذا التعامل كما يتعھد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد 
توصل اليه من انجازات استخدمت فيھا تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك 

با;عQن عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد 
على النحو الذى تحدده الQئحة التنفيذية  التى يحققھا مع صاحب المصلحة وذلك

  . لھذا القانون

وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية 
  . والبلدية منھا

يصدر مكتب حماية ا;صناف النباتية شھادة حق المربى وفقا  - 201مادة 
نون ويعد اداء رسم تحدده ھذه لQجراءات التى تحددھا الQئحة التنفيذية لھذا القا

  . الQئحة بما ; يجاوز خمسة ا;ف جنية

ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق فى جريدة شھرية يصدرھا المكتب 
ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذى شأن حق التظلم 

وذلك من قرار منح شھادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى 
  . خQل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو تاريخ ا;خطار على حسب ا;حوال

وتحدد الQئحة التنفيذية لھذا القانون وقواعد واجراءات ا;خطار ونظر التظلم 
  . والبت فيه

تلغى شھادة حق المربى وذلك فى احوال فقد الصنف ;حد الشروط  - 202مادة 
ا بالمخالفة ;حكام ھذا القانون وذلك وفقا الخاصة بمنحھا أو فى حالة منحھ

  . للقواعد وا;جراءات التى يصدر بھا قرار من وزير الزرعة
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ويكون اخطار ذى الشأن بھدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم 
  . الوصول وله ان يتظلم منه خQل خمسة عشر يوما من تاريخ ا;خطار

  . واجراءات التظلم والبت فيهويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد 

مع عدم ا;خQل باية عقوبة اشد منصوص عليھا فى اى قانون اخر  - 203مادة 
يعاقب كل من يخالف احكام ھذا الكتاب بغرامة ; تقل عن عشرة ا;ف جنية و; 

  . تجاوز خمسين الف جنية

اوز سنة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ; تقل عن ثQثة اشھر و; تج
  . وبغرامة ; تقل عن عشرين الف جنية و; تجاوز مائة الف جنية

  . وفى جميع ا;حوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد ا;كثار المضبوطة

لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى  - 204مادة 
شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو امثر من 

  : راءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوصا;ج

  . اثبات واقعة ا;عتداء على الحق محل الحماية   -1

اجراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة وا;دوات التى    -2
  . استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة

  ) 2(توقيع الحجز على ا;شياء المذكورة فى البند    -3

فى جميع ا;حوال ان يامر بندب خبير ام اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ ولرئيس المحكمة 
  . وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة

ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خQل عشرا يوما من تاريخ صدور 
  . ا;مر وا; زال كل اثر له

مر إلى رئيس المحكمة ا;مر خQل ثQثين يوما من تاريخ لذوى الشأن التظلم من ا; - 205مادة 
صدوره أو اعQنه على حسب ا;حوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد ا;مر أو الغاؤه كليا أو جزئيا 

  . وفقا للقواعد وا;جراءات المنصوص عليھا فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

وزير الزراعة قرارا بتحديد من لھم صفة الضبطية يصدر وزير العدل با;تفاق مع  - 206مادة 
  .القضائية فى تنفيذ احكام ھذا الكتاب
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  نشرة عن تعريف الملكية الفكرية

  :تضمن النشرة التالى 

  .تعريف حق المؤلف   .1

  . الحقوق التي يمنحھا القانون  .2

  .مقدمة عن المشاع ا;بداعي  .3

  . كيف ترخص عملك من خQل المشاع ا;بداعي  .4

  . يار الشروط اخت .5

  .  اختيار الرخصة .6

  .  طرق التعبير القانونية .7

   .امثلة عملية  .8

  ا;سئلة و التقييم  .9

 بداية يجب تعريف الملكية الفكرية 

 ھي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر و ا;بداع ا;نساني وتشمل  :الملكية الفكرية 

  صناعية و المؤشرات الجغرافية براءات ا;ختراع و العQمات التجارية والرسوم و النماذج ال

  . وحق المؤلف وغيرھا من حقوق الملكية الفكرية 

 حق المؤلف ليس حق ملكية

إن مفھوم الطبيعة القانونية لحق المؤلف في نشأته كان يعتبر بمثابة حق ملكية على المصنف      
لھذه ا<عمال  لضمان المردود المادي,)بيت أو سيارة مثQً (كما في الملكية على المنقو;ت 

أي أن العائد المادي كان الھدف ا<ساسي للحماية و ھذا ما يفسر ارتباط الحماية على ,اAبداعية
  . ا<عمال ا<دبية بمبدأ الملكية

أي ارتباط ھذا العمل الفني أو ا<دبي ,لكن ما لبث ھذا المفھوم أن تطور ليشمل الحقوق المعنوية
مل نتاج إبداعه و ابتكاره العقلي الذي يتميز عن غيره من المبتكر بالمؤلف الذي كان ھذا الع

وظھرت أيضا خQفات فقھية حول اعتبار حق المؤلف كحق الملكية إذ أن حقوق الملكية ,المؤلفات
ترد على ا<موال المنقولة أما حق المؤلف فQ يرد على منقول بالضرورة 

متQزمة مع الصبغة  المادية للحماية و كما أن له صبغه معنوية ,...)الشعر,ا<غاني,المسرحيات(
  .وھكذا نشأ ما يعرف اsن بحق المؤلف أو الملكية ا<دبية و الفنية,بالتالي مختلفة عن حق الملكية

 الحقوق التي يمنحھا القانون للمؤلف

 

  :ھما , وھذه الحقوق تندرج تحت فئتين رئيسيتين  •

  . ويمكن التنازل عن ھذه الحقوق ,  الماليه الحقوق .1

 

يمكن حرمان المؤلف من حق نسبة المؤلف له بأي شكل ;  التي,  لمعنويةحقوق ا.2
   .من ا<شكال 
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 حقوق المؤلف المالية  - 1

الحقوق التي ترد للمؤلف على مصنفه و يؤدي تمتعه بھذه الحقوق إلى : الحقوق المالية ھي    
Qل مصنفة بالطريقة التي يراھا المحافظة على العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف استغ

  .مناسبة دون مزاحمة غيرة فتعود له وحدة العوائد المالية الناتجة عن ھذا ا;ستغQل

أي أنة الشخص الوحيد الذي يملك التصرف ,إن الحقوق المالية للمؤلف ھي حقوق إستئثارية     
 .هبمصنفة أو الترخيص للغير بإستغQل

  جيل العمل و نشرة بكل الطرق المتوفرةحق النسخ و طباعة و تس: او;

أي أنه يحق للمؤلف وحده أن يحدد طريقة استغQل عمله و عرضة و تقديمه إلى  •
و يكون للمؤلف ھنا الحق في إجازة أو منع ممارسة حقه ھذا للغير ,الجمھور <ول مرة

 كأن يأذن لدار نشر كتب,سواء ببدل مادي أو بدون,بالطريقة التي يحددھا ھو وحده

و لكن قد يكون ھذا اAذن بالنشر محدودا بدولة معينة أو أن يكون ,بطباعة كتابه ونشرة
 . إذناً عالميا بالنشر أي غير محدود بدولة معينة

إذ باختQف اAذن الممنوح في ,تظھر جلية أھمية الحماية المادية <عمال المؤلف  •
طلقا في منح اAذن للغير فھو يملك حقاً م,محدوديته تختلف العوائد المالية للمؤلف

و فيما يحقق له أفضل استغQل مادي إذا ,باستغQل مؤلفة بالطريقة التي يراھا ھو مناسبة
  ,و قد يمنح أذونًا متعددة <شكال متعددة من ا;ستغQل لمصنفة لعدة أشخاص,أراد

يني فله على سبيل المثال أن يمنح ترخيص لناشر كتب بحر,مثQ كاتب بحريني ألف كتابا  •
دون (و منح ترخيص آخر لناشر آخر بنشر الكتاب عالميا ,بنشرة في دولة البحرين فقط

و ھكذا شرط أ; ,...و أن يمنح مخرجا الحق في اقتباس قصة كتابة في فيلم,)البحرين
 .تتضارب ھذه التراخيص

أما مفھوم النسخ فھو عمل نسخة طبق ا<صل عن المصنف ا<صلي كامQً و في أي شكل 
أي لو كان المصنف مصنفا موسيقا في شكل شريط أو قرص مدمج ; يكون حق ,فيهورد 

أي بنسخ ,عمل نسخ أخرى من ھذا المصنف إ; للمؤلف سواء بنفس الشكل أو باختQف 
  .قرص مضغوط على شريط عادي أو على قرص مضغوط آخر

از النسخ لعمل أما حق طباعة العمل ھو إنتاج نسخة عن العمل ا<صلي أي مثQ استخدام جھ
  ,نسخة عن صفحات كتاب

أما التسجيل فھو تسجيل العمل لدى الجھات المخصصة لتسجيل المصنفات بأسماء مؤلفيھا 
في كل دولة <ول مرة و من الجدير بالذكر أنة ; تشترط كل الدول التسجيل و بالتالي قد ; 

  .      يوجد جھة مختصة بالتسجيل في بعض الدول

 .و نقل العمل إلى الجمھور بشكل سلكي أو ; سلكي,ء العلنيحق ا<دا: ثانيا

و يعتبر ,يعني أداء العمل عرض العمل في مكان فيه جمھور حاضر أو يمكن أن يكون حاضرا
أداًء علنيا للمصنف ا<داء بواسطة آ;ت التسجيل مثQ للجمھور في القاعات و أماكن تجمع 

  الجمھور
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عن طريق ا<قمار الصناعية أو الكوابل أو البث أ;سلكي ,اشرأما نقل العمل فيكون بشكل غير مب
  .بما في ذلك التلفاز و المذياع أو أي وسيلة نقل للصوت و الصورة,المرمز أو غير المرمز

 .حق التحوير من شكل إلى آخر:   ثالثا

ھو تحوير نص قصة معينة من كتاب إلى شكل آخر كاقتباس نص مسرحي من قصة مكتوبة     
و للمؤلف الحق في أن يأذن لملحن ومغني بتلحين و غناء ,أو غناؤه أو توزيعه موسيقياً ,ى فيلمأو إل

  .و أن يأذن لناشر بنشرة في كتاب بشكل منفصل,أحد أشعاره

و التي بعد نشرھا ككتاب ,و Aعطاء مثل على ذلك قصص الكاتب المعروف نجيب محفوظ
على إذن المؤلف لتحويل النص إلى نص متداول للجمھور تتھافت شركات اAنتاج للحصول 
 . حواري و ثم تمثيله في شكل مسلسQت في حلقات

  .حق الترجمة:  رابعا

أي ترجمة المصنف من لغته ا<صلية التي قدم بھا للجمھور أول مرة أو ترجمته إلى  •
فكما ذكرنا سابقاً يحق للمؤلف وحدة تحديد طريقة تقديم عمله إلى ,اللغات ا<خرى

و يعبر من حقه أيضاً تقديم عمله إلى الجمھور الذي ; يتحدث اللغة ا<صلية ,الجمھور
و معنى ذاك أنه ; يجوز لمترجم أن ,فيلجا عاده إلى مترجم Aتمام ھذا العمل,للمؤلف

مسبق من المؤلف إذ أ المؤلف يحتفظ يترجم و ينشر عمQً محمياً من تلقاء نفسه دون إذن 
   .بحقه بتقديم العمل بأي لغة

فمثQ لو ان المؤلف منح إذنا لمترجم لترجمة عملة من العربية إلى اAسبانية و تم   •
ثم جاء مترجم و حصل على النسخة اAسبانية و أراد أيضا ترجمتھا من اAسبانية ,نشرة

  . فQ يحق له ذلك إ; بموافقة المؤلف ا<صيل,إلى الفرنسية

  . لف ا;صلي استثناء على حق الترجمة دون الرجوع الى المؤ •

  . حق النشر: خامسا

إذ أنة بدون نشر العمل ,يعتبر حق النشر ھو الحق ا<ساسي الذي تتفرع منة باقي الحقوق •
ووصوله الى الجمھور ; يكون العمل معروفا و أساليب نشر العمل ھي طباعة العمل  

ا<قمار و ثم أداءه عمليا و نقلة للجمھور عن طريق الراديو  مثQ أو ,على شكل كتاب
 . الصناعية

 الحقوق المعنوية للمؤلف  - 2

  حق نسبة المؤلَف لمؤلِفة سواًء باسمه الشخصي أو اختيار اسم مستعار: او; 

أي حق المؤلف في أن ينسب المصنف إليه و ذكـر اسمه على كل النسخ التي تنتج  •
ذلك ھو و المغزى من ,للجـمھور بـأي شكل كـانت و في كل نسخة أو طبعة مـن المصنف

  تQزم عرض المصنف مع اسم مبدعة

  . و يحق للمؤلف اختيار إظھار إسمه أو استعمال اسم مستعار •
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و إذا كان أكثر من مؤلف واحد للمصنف كان لھم جميعا الحق في وجود أسمائھم على   •
  .المصنف بالتساوي

 .حق احترام العمل: ثانيا

  :ينقسم حق  احترام العمل و المصنف ا<دبي إلى •

  .في وحدة العمل و تميزه الحق •

وحدة ا<فكار و تسلسلھا بشكل منفرد ھي من أھم وسائل اAبداع و حق المؤلف يمتد  •
لحماية مصنفة من أي حذف على العمل قد يؤدي إلى تشويھه أو المس بوحدته و بالتالي 

  .مضمون و مفھوم القصة

  .الحق في الحفاظ على الطابع الخاص و المميز للعمل •

عمل تميزه أو يضر بسمعة في حماية مصنفة من أي تشويه أو تحوير يفقد الو ھو الحق   •
  المؤلف  

  .الحق في سحب المصنف من التداول وفق شروط خاصة •

حق المؤلف في سحب مؤلَفِه من ا<سواق إذا تغيرت الظروف المحيطة عن ا<فكار  •
قد وضعھا في الواردة في المصنف أو اختلفت قناعات الكاتب نفسه باsراء التي كان 

  . مصنفه

 مقارنة الحقوق المعنوية و المالية 

  :تختلف الحقوق المعنوية عن الحقوق الماليه في أنھا  •

أما ,الحقوق المعنوية ; يمكن التنازل عنھا إذ أنھا ملتصقة بشخصية المؤلف .1
الحقوق المالية لحق المؤلف فيمكن التنازل عنھا جزئيا أو كلياً للغير مقابل بدل 

  .و بدون بدل ماديمادي أ

أما الحقوق المالية ,الحقوق المعنوية ; تتقادم أي تدوم مدى و جود العمل .2
  .أي أن لھا فترة حماية محددة قانونا,فتتقادم

أما الحقوق ,الحقوق المعنوية ; يمكن الحجز عليھا ;رتباطھا بشخص المؤلف .3
  .المالية فيمكن الحجز عليھا مقابل دين أو ضمان

عنوية للملكية ا<دبية و الفنية تختلف اختQفا جوھريا عن الحقوق إن الحقوق الم .4
ومع ذلك فإن اختيار ,فالحقوق المادية يمكن التنازل عنھا جزئياً أو كلياً ,المادية

الكاتب التنازل عن حقوقه المالية كلياً أو جزئياً ; يؤثر على حقوق الكاتب 
وھو حق ; يتقادم و ; يمكن المعنوية التي تتميز بارتباطھا بشخصية اAنسان 

و بذلك فأنة بتنازل الكاتب عن حقوقه المادية تبقى حقوقه المعنوية ,التنازل عنه
 .مرتبطة بالعمل مQزمة له

  اJستثناءات و القيود الواردة على حق المؤلف

ھناك استثناءات يمنحھا القانون و تتيح للعامة استخدام المصنفات المحمية بموجب حق  •
  :وھذه ا;ستثناءات ھي . ن دون الرجوع إليه أو أخذ إذنه المؤلف م

  .استخدام المصنف لvغراض التعليمية البحتة  •
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  .عمل نسخة وحيدة من المصنف لQستعمال الشخصي غير التجاري  •

ا;قتباس و التحليQت القصيرة التي يقصد منھا النقد و المناقشة بشرط أن تشير إلى اسم  •
  .كان معروفا  المصنف و اسم مؤلفه إذا

إذاعة و نشر أو نقل الخطب و المحاضرات و ا<حاديث و المقا;ت الخاصة بالمناقشات  •
 .السياسية أو ا;قتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام 

  حق المؤلف القرصنة و التعدي علىحاJت 

بعض ا<عمال التي يعتبر ا;عتداء قائما على حق المؤلف عندما يقوم أحد ا<شخاص ب •
  . تعتبر من الحقوق الحصرية للمؤلف من دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته للقيام بذلك 

يستطيع المؤلف الرجوع للقضاء للمطالبة بوقف التعدي و المطالبة بالتعويض العادل عن  •
 .أعمال التعدي 

  ما ھو الترخيص ؟

و الذي يمكن للمرخص ان يمنعه يعطي الحق لشخص بعمل معين ) شفھي او كتابي ( اتفاق 
  .في الحا;ت العادية 

عادة ; يتضمن الترخيص و عد المرخص للمرخص له حق استخدام محل العقد بدون قيود 
  . او تدخل من طرف اخر 

  عقد قانوني بين الطرفين 

  شروط الترخيص 

 . غير حصري/ حصري  .1

 .ام المنطقة الجغرافية او حقل ا;ستخد,غير محدد المدة / محدد .2

   .تحويل الملكية او غير قابلة/قابلة للنقل  .3

  ممكن ان تتضمن اعطاء حق اعطاء ترخيص ثانوي   .4

 المبادئ اJساسية للترخيص

  عقد الترخيص ھو 

  . ترخيص لحق ملكية فكرية معين- 1

  . مقابل عوض معين - 2

  . سماح و تمكين من استعمال الحق لفترة معينة من الزمن - 3

  مقابل بعض الشروط - 4
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  مشاكل حقوق الطبع والنشر فى العالم الرقمى

  .عبر اAنترنت متاحة مجانا العمل من أي نوع لست متأكدا

  .)العمل في استخدامالمرونة ( العمل يمكنك القيام به مع لست متأكدا ما

  .الكتاب ھم من لست متأكدا

  .شروط وتحت أي العمل تم ترخيص أعرف إذا ;

  .غير متوفر وما ھو متاح ما ھوفة تحتاج إلى معرو ضخم ا;نترنت 

  "نسخة" من دون العمل" ستخدام;" ; توجد وسيلة في اAنترنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 كلية الحاسبـــــات و المعلومــات

125 | P a g e 

 

 المشاع ا]بداعيقع ضمن ت @عمال التينشرة عن ا

  .التأليف والنشر ا<عمال التي تحميھا حقوقبعض  على  المشاع ا;بداعينطبق ي •

  .ا;فQم  •

  . الصور  •

  .النصوص  •

  . يقىالموس •

  . وھذا ما يازم الدول العربية . التعليمية  •

  .المدونين قد يكون عملھم محمي حسب قوانين حق المؤلف •

حقوق التأليف  تعطيك القدرة على إمQء كيف يمكن ل�خرين ممارسة المشاع ا;بداعي •
عمال اشتقاقية أو اوجعل ,  المصنفمثل حق اsخرين في نسخ , والنشر الخاصة بك

 أو كسب المال من/ و  المصنفلتوزيع , للمصنف  لى قدم المساواةالمشاركة ع

 . المصنف 

 أھمية المشاع ا]بداعي

  . يغير حصر المشاع اAبداعي ھو ترخيص •

  :منظمة غير ربحية التي أوجدت ھي منظمة المشاع اAبداعي •

  .بسيطة تراخيص مجموعة  - 1

  . حقوق التأليف والنشر لترخيصسھلة الفھم   - 2

  .لمبدعين لتبادل العمل بسھولةلتسمح وھي  - 3

  .دون الحصول على إذن ا;ستخدامويسمح للجميع  العثور على عمل حر في  - 4

  ) الدول النامية ( التوازن بين حماية حقوق المؤلف و حق المعرفة  - 5
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 قابلة ل[نفاذ أمام المحاكم؟ رخص المشاع ا]بداعي ھلنشرة عن 

القانونية الخاصة بالمشاع اAبداعي بقصد أن تكون قابلة لHنفاذ لقد تم صياغة القواعد  •
  . أمام المحاكم

  

لكن ;بد من اAشارة إننا ; نستطيع ا<خذ في الحسبان كل تفصيلة دقيقة في قوانين حقوق  •
أو الظروف التي يتم فيھا تطبيق رخص المشاع اAبداعي /في العالم و المؤلف المختلفة

  . لمرخص بموجب إحدى رخص المشاع اAبداعيواستخدام المحتوى ا

  

وھذا يعني إذا وجد " قابلة للفصل"ولكن ;بد من مQحظة أن رخصنا تحتوي على بنود  •
فيسقط ھذا الشرط فقط من الرخصة وتظل , إن أحد الشروط غير قابل للتنفيذ في مكان ما

  .باقي الرخصة غير منقوصة

  

م المحاكم على اساس انھا اتفاق بالترخيص بين نستطيع انفاذ رخصة المشاع ا;بداعي اما •
 .  طرفين
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  نشرة عن الحقوق المجاورة لحق المؤلف

 ھي الحقوق التي يمنحھا القانون لفئات معينة من ا;شخاص اضفت على العمل 

الذي قام به المؤلف مھارات ابتكاريه او تنظميه و يكون ذلك في عملية نقلة و ايصالة 
  للجمھور

  : اما بالنسبة لھذه الفئات التي يعطيھا القانون  ھذا النوع من الحماية فھي تكمن في التالي  •

  ممثلين  –راقصين  –موسيقى  –مغنين ( فنانو ا;داء  •

  منتجو الفنغرامات  •

  المنتج  •

 الفكرة مقابل التعبير : حق التأليف 

 :عبير عن ھذه ا;فكار حق التأليف يحمي الت,عوضا عن ذلك ,حق التأليف ; يحمي افكار 

  حق التأليف يحمي التعبير ا;بداعي

  .تكون الملكية عادة حقا مكتسبا و بشكل تلقائي للمبدع

  :التعبير :                                                            ا;فكار

  مير و الفقير ا;.                                        توائم تم فصلھم عند الو;دة 

  خبرة شخص في الجنوب في زمن الحرب ا;ھلية                 ذھب مع الريح    

  برنامج حاسوب يمكن استخدامه لكتابة رسالة                      مايكروسوفت وورد  

 تقسيمات حقوق الملكية الفكرية

 حقوق الملكية الصناعية

صفة الصناعية أو العQمات المميزة ذات ھي حقوق ترمي إلى حماية المبتكرات ذات ال
 . الھدف الصناعي أو التجاري أو الخدمي 

 حقوق الملكية ا<دبية و الفنية

 .المبتكرة في اsداب والفنون و العلوم ھي حقوق ترمي إلى حماية المصنفات      

 شروط حماية حق المؤلف 

  : الشروط الشكلية 

  . رز فيھا إلى الوجود ; أن يكون مجرد فكرة أن يكون المصنف قد أفرغ في شكل مادي ب •
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أو اAطار الذي وضعت فيه ھذه  التعبير وإنما يحمى شكل, الفكرة بحد ذاتھا ; تحمي  •
  . الفكرة 

  .وفيه درجة من ا;بتكار , بشرط أن ; يكون ھذا العمل منسوخ أو مقلد  •

  :الشروط الموضوعية 

تكار يتطلب من المؤلف أن يضفي على وعنصر ا;ب. أھم عنصر موضوعي ھو ا;بتكار  •
  . المصنف شيء من شخصيته 

ا;بتكار ھو العنصر الذي يحميه القانون حيث أن قيام شخص بعمل مصنف ھو عبارة  •
  . عن تكرار لعمل سابق ; يعتبر ابتكارا و ; تجب حمايته 

  الحقوق المشتركة للمؤلفين

 :تعريف المصنف المشترك

نف الذي يقوم بإيجاده عدة أشخاص مبدعين تختلف فيما المصنف المشترك ھو المص  •
بينھم بعدة نواٍح أشكال المشاركات و حق كل منھم في اكتساب حق المؤلف و حقه في 

  .العوائد المالية الناتجة عن استغQل المصنف

  :أما أشكال المصنفات المشتركة •

ن الفصل فيه بين المصنف المشترك الذي ينتجه اثنان أو أكثر من المؤلفين و; يمك  •
  مشاركة أي منھم

المصنف المشترك الذي ينتجه اثنان أو أكثر من المؤلفين و يمكن الفصل فيه بين مشاركة  •
  كل منھم

ھو المصنف الذي تشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص المصنف الجماعي  •
  .طبيعي أو معنوي
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 الحماية المقررة بموجب القانون نشرة عن كيفية نشأة

وذلك في , ; يتطلب حصول المؤلف على الحماية المطلوبة استيفاء أي إجراءات شكلية •
  . معظم دول العالم 

بمجرد ابتداع العمل والتعبير عنه بصورة من وحي العقل يحصل الشخص على الحماية  •
   مادية

 فئات الحقوق المجاورة 

  )وغيرھم - ممثلين  –راقصين  –موسيقيين  -مغنين (فنانو ا<داء 

  . منتجو الفونغرامات 

  . ھيئات ا;ذاعة 

 المصنف المشترك الذي ينتجه اثنان أو أكثر و; يمكن الفصل فيه بين مشاركة أي منھم

في حال أن العمل المنتج كان ; يمكن الفصل فيه على وجه الدقة بين مشاركة كل مؤلف على 
يا فيه و بحيث يختلط إنتاجھما كأن يشترك أكثر من كاتب في كتابة كتاب واحد مجتمعين فكر,حده

من ) الفصل الثالث من الكتاب مثQ(الفكري و يصبح متعذرا <ي منھما القول أن جزءا محددا 
و ,تكون الملكية الفكرية و ا<دبية مجتمعةً فيھما معا بالتساوي دون تحديد,المصنف كتبته وحدي

تركا للمؤلفين جميعاً  ما لم يكن يكون قرار استغQل المصنف وكيفية تقديمه للجمھور قرارا مش
ھنالك إذن أو تصريح من جميع المؤلفين <حدھم بالتقرير المنفرد لكيفية استغQل المصنف مادياً 

و ذلك طبعا مع ا;حتفاظ بذكر أسماء المؤلفين مجتمعين علي المصنف وبتقسيم ,أو اتفاق بغير ذلك
غالباً ما يتم اللجوء إلى المحكمة لحل أي نزاع و,الموارد المالية مناصفة بينھم أو حسب ما اتفقوا

 . و لغايات التوضيح يسمى ھذا المصنف المشترك,يقع بين المؤلفين المشتركين

 أقسام الملكية الفكرية

 الملكية ا<دبية و الفنية

 حق المؤلف و الحقوق المجاورة        

 الكتب  •

  النحت  •

  التمثيل  •

  برامج الحاسب اsلي  •

 ةالملكية الصناعي

 العQمات التجارية •

  براءات ا;ختراع  •

  النماذج الصناعية   •

  البيانات الجغرافية  •
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 نماذج المنفعة �

  الدوائر المتكاملة   �

  ا<صناف النباتية  �

  ا<سرار التجارية   �

  حق المؤلف

حق المؤلف ھو من أھم حقوق الملكية الفكرية <نه يحمي حق الكاتب و الفنان و  •
 . عن نوع المصنف الذي تم ابتكاره ووسيلة التعبير عنه الموسيقار وغيرھم بغض النظر 

 . يشترط لتوفر الحماية أن تنطوي المؤلفات على نوع معين من ا;بتكار و التجديد  •

تشريعات حقوق المؤلف ; تحمي مجرد اsراء أو المواقف و انما تختص بحماية كل  •
 . ا<عمال الناتجة عن الفكر كيفما كان النھج 

ؤلف كافة ا;بداعات في مجا;ت ا<دب و العلوم و الفنون أيا كان شكل أو طريقة يشمل حق الم
 : وھذه المصنفات تكمن فيما يلي . التعبير عنھا أو أھميتھا أو الغرض وضعھا 

  . المصنفات المكتوبة 

  . المصنفات التي تلقى شفويا  

  . المصنفات المسرحية و الموسيقية 

  .المصنفات السينمائية 

  . فات الفنية كالرسم و النحت المصن

  . الخرائط الجغرافية و المخطوطات 

  . المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو العلوم 

  . المصنفات الداخلة في فنون الرسم و التصوير بالخطوط و ا<لوان أو الحفر 

  . المصنفات التي تؤدى بحركات 

  .المصنفات التي تستعمل تقنية المعلوماتية 

 حماية حق المؤلف  مدة

فإن مدة حماية حق المؤلف ھي طوال فترة حياة المؤلف يضاف إليھا خمسون , في العادة  •
  . عاما بعد الوفاة 
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فإن مدة الحماية تكون خمسون عاما من , إذا كان مالك حق التأليف شركة أو مؤسسة  •
  . تاريخ النشر 

ويمكن <ي شخص أن يستخدمه , يسقط المؤلف في الملك العام , بعد انقضاء ھذه الفترة  •
  .أو يستغله بأي شكل من ا<شكال 

 الحماية للرسوم و النماذج الصناعية وفقا لقوانين الملكية ا<دبية و الفنية

الحماية المتوفرة وفقا لقانون حق المؤلف تمنح للرسوم و النماذج الصناعية على اعتبار  •
و الرسوم من ضمن العناصر . تكار أنھا أعمال فنية تنطوي على عنصر اAبداع و اAب

الرئيسية التي تتمتع بالحماية وفقا لقانون حق المؤلف و بھذا فإن النماذج الصناعية يمكن 
لھا أن تكون مشمولة بحماية قوانين الرسوم و النماذج الصناعية و قوانين حق المؤلف 

  . في نفس الوقت 

ية التي يرغب بالتمتع بھا و يختار صاحب الرسم أو النموذج الصناعي طبيعة الحما •
  . طريقة تنفيذ ھذه الحماية بحسب احتياجاته الخاصة 

فإن الرسوم و النماذج الصناعية تخرج من نطاق الحماية المتوفرة , في بعض ا<حيان  •
ويضطر بذلك صاحب النموذج أن يلجأ و يكتفي بالحماية التي , لھا بموجب القانون 

  . يوفرھا قانون حق المؤلف 
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 :المراجع

 .الخاص بحماية حق المؤلف وتعديQته 354/1954القانون رقم  )1(

 .وتعديQته 1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات رقم  )2(

 ).1975( الجامعات تنظيمفي شأن  1972 لسنة 49 رقم قانونالQئحة التنفيذية لل )3(

 .بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 2002لسنة  82قانون رقم  )4(

 12و 2008سOنة ل 116قوانين وتشريعات تنظيم الجامعات وفقا sخر تعديQت بOالقوانين  )5(

 .2009لسنة 

 .2009لسنة  317و 123الQئحة التنفيذية المعدلة بالقرارات الجمھورية أرقام  )6(

اAسOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOتراتيجية القوميOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOة لتطOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOوير التعلOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOيم العOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOالي،  )7(

http://www.heep2.edu.eg/about.html ) 2006ديسمبر.( 

 مصر العربيOة، بجمھورية العالي التعليم لمؤسسات التطبيقية الممارساتو المعايير وثيقة )8(

، )2008أبريOOOل (وا;عتمOOOاد  التعلOOOيم التعلOOOيم جOOOودة لضOOOمان القوميOOOة الھيئOOOة

www.naqaae.org/main/php/Book. 

 لضOمان القوميOة العربية، الھيئOة مصر ةدليل اAعتماد لمؤسسات التعليم العالي، جمھوري )9(

 ).2008يوليو (وا;عتماد  التعليم جودة

لHعتمOاد  والتأھيOل المسOتمر التطOوير مOن برنOامج الممولOة والتقيOيم للمشOروعات المتابعOة دليOل
 التعلOيم تطOوير لHعتمOاد، مشOروع والتأھيOل المسOتمر التطوير برنامج.  العالى التعليم بمؤسسات

 مصOر العOالي، جمھوريOة التعلOيم العOالى، وزارة التعلOيم تطOوير إدارة مشOروعات ةالعOالي، وحOد

  ).2009 يونيو (ا<ول  العربية، اAصدار

  بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية2002لسنة  82قانون رقم  )10(

  مكتبة اAسكندرية2008ديسمبر 22- 20الملكية الفكرية والعصر الرقمي من , زياد مرقه )11(

  

 

  

  

  

  

  

  

 


