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ما هي الـملكية الفكرية؟

كيف نحميها؟



.ريبوالتدالتوضيحألغراضفقطإدراجهاتموقدالحقوق،كافةعليهاولهمألصحابهاملكهيالمدرجةالصورجميع*



الملكيــة األدبيـــة والفنيــــة



نظرة تاريخية

«إدريسصحف»الموتىكتابفىورد

«غيرهأقواليختلسولم،..........يزنولميسرقولميقتللم»البعثبعدقسم

اإلسالميةالشريعة

.الفضلألهلالفضلونسبةألصحابهاالحقوقردعليحرصت

الكتبأنسابعلم*

الشعرإنتحالظاهرةبخطورةوتنبأالحديثبمفهومهاالتأليفقضيةأثارمنأول

.هجريًا3ق«الشعراءفحولطبقات»كتابهفيسالمإبن



1886والفنيةاألدبيةالمصنفاتلحمايةبرنإتفاقية.

1961ةاإلذاعوهيئاتالصوتيةالتسجيالتومنتجياألداءفنانيلحمايةروماإتفاقية.

1971الفونوغراماتمنتجيحمايةبشأنجنيفإتفاقية.

1974ةالصناعيالتوابععبرالمرسلةللبرامجالحاملةاإلشاراتلتوزيعبروكسلإتفاقية.

1996المؤلفحقبشأنالويبومعاهدة.

1996الصوتيوالتسجيلاألداءبشأنالويبومعاهدة.

2012البصريالسمعياألداءبشأنبيجينمعاهدة.

فينالمكفواألشخاصلفائدةالمنشورةالمصنفاتإلىالنفاذلتيسيرمراكشمعاهدة

.2013المطبوعاتقراءةفيأخرىإعاقاتذويأوالبصرمعاقيأو

لحديثة ا لتشريعات  ا
1710آنالملكةتشريع.



لمؤلف  ا ية حق  اريخ حما ت

في مصر

قانون حق المؤلف إصدار 1950النواب المصري عام رفض مجلس 

:أمير الزجل العربي عدة أزجال لهذا الشأن منهاألف 

«مستني قانون حق المؤلف«  »الفن عاملينه أردغانه«   »حق المؤلفقانون »

حتي ينظم علي تربة أبوه كام بيتأو األوبريت        كان ف نوابنا نائب يفهم لو 

فكيركانش يصبح قانون الفكر والتوإيه جولييت    ما روميو إيه حد كان قال له أو 

!!لغاية ما يتفرق ورق تواليت مدشوت 

1954لسنه 354صدر قانون رقم 

الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية2002لسنة 82صدر قانون رقم 



لمجاورة ا لمؤلف والحقوق  ا حق 



الحماية الهدف من 

قافةوالثوالفنونالعلومتشجيعإليالمجاورةوالحقوقالمؤلفحقوقحمايةتهدف

بعضمنحهمطريقعنالمصنفاتتلكمبتكريمكافأةخاللمنوذلكودعمها

حقوقحابوأصوالناشرينالمؤلفينحقوقبينالتوازنإيجادالوقتنفسوفيالحقوق،

.ورالجمهمصلحهوبين،"اإلذاعهوهيئاتوالمنتجينوالمغنيينالممثليين"األداء



لمؤلف  ا حق 
تعريفات أساسية

غرضهأونوعهكانمهماعلميأوفنيأوأدبيأكانسواءمبتكرعمليأ:المصنف

.عنهالتعبيرطريقهأوأهميتهأو

نفالمصُنشرمنوهوإعتباريأوطبيعىشخصأكانسواءالمصنفإبتكرمن:المؤلف

.ذلكعكسيثبتمالممستعاربإسمكانولوحتيإليهنسبأوبإسمه

.اثلةالممالمصنفاتمنغيرهعنالمصنفيميزالذيالمميزالجديداألسلوب:اإلبتكار



الحقوق المرتبطة بحق المؤلف يمنحها القانون لفئات معينة من المبدعين

هيئات اإلذاعة* منتجين التسجيالت الصوتية   * فناني األداء  * 

لمجاورة ا الحقوق 



أنواع المصنفات
–بتوجيه مؤلف وحيد  –يضعه أكثر من مؤلف » : المصنف الجماعي

ل يستحيل فص–إندماج في الهدف العام –ينشرالعمل تحت إسم وإداره المؤلف 

«وتمييز كل عمل على حده

ال يمكن   أو ع يمكن فصل وتمييز كل إبدا–يشترك فيه عدة مؤلفين »: المصنف المشترك

«ي غير ذلك مالم يتفق كتابة عل–المؤلفين شركاء بالتساوي –حسب طبيعة المصنف 

«كلوريةالفلالتعبيرات –التحويرات –الترجمات »من صوره لصوره تحويل : المشتقالمصنف 



بالحماية المشمولة  المصنفات 

  بةكالروايات والقصائد واألعمال الدرامية وأي مصنفات مكتوالمصنفات األدبية.

والتمثيليةالموسيقيةاألعمال

دعامةعليمسجلةكانتإذاشفويةمصنفاتوأيةوالمواعظوالخطبالمحاضرات

.مادية

البياناتوقواعداآلليالحاسببرامج

رافيةالفوتوغوالمصنفاتالمعماريةواألعمالوالتصميماتكالرسوماتالفنيةاألعمال

.يماثلهاوما



والمبادئوالمفاهيمالتشغيلوطرقالعملوأساليبواإلجراءاتاألفكارمجرد

مدرجةأوموضحةأوموصوفةأوعنهامعبًراكانولووالبياناتواالكتشافات

.مصنففي

واألحكامةالدوليواالتفاقاتوالقراراتواللوائحالقوانيننصوص»:الرسميةالوثائق

.«القضائياالختصاصذاتاالداريةاللجانوقراراتالمحكمينوأحكامالقضائية

صحفيةأخبارمجردتكونالتيالجاريةوالوقائعالحوادثأخبار.

إستثناء

في الترتيب والعرض أو بأي مجهود جدير باإلبتكارتحمى إذا تميز جمعها 

.بالحماية

بالحماية لغير مشمولة  ا المصنفات 



لمؤلف  ا لحق  ية  ل ما ل ا لحقوق  ا

لمجاورة ا لحقوق  ا وألصحاب 



الحقوق المالية

هذاتميزويالفكرينتاجهأومصنفهعليللمؤلفالماليةالمصلحةتحميالتيالحقوق

تخدميسأنشخصألييحقوالبعده،منولورثتهوحدهللمؤلفإحتكاريحقبأنهالحق

احهصرفيهمحددالمؤلفمنكتابيبإذنإالالصورمنصورةبأيالحقهذايستغلأو

.استغاللهومكانومدتهمنهوالغرضمداهبيانمعحدهعليحقكلوبالتفصيل

المؤلف لية لحق  لما ا الحقوق 

صور الحقوق المالية 

حقوكذلكعوالتتبوالتمثيلواإلقتباسالترجمةوحقالنسخحقمنهاالحقوقصورتتعدد

يوترالكمبطريقعنالصورمنصورةبأيللجمهوراإلتاحةأوعلنًاالتالوةوحقاإلذاعة

.للغيرأكثرأوحقيرخصأنفيالحقوللمؤلف،أخريوسيلةأيأواإلنترنتأو



ر توصيل أدائهم للجمهوبالحق اإلحتكاري في: يتمتع فناني األداء

.  والترخيص باإلتاحة العلنية أو التأجير أو اإلعارة لتسجيلهم

يكتابمن الطرق بغير ترخيص بأية طريقة أي إستغالل ألدائهم نع م

مهورالجمسبق منهم، ومنع تثبيت أدائهم غير المثبت أو إذاعته أو نقله إلى 

لمجاورة ا الحقوق  لية ألصحاب  لما ا الحقوق 

بأي وسيلة، في اإلتاحة العلنيةاإلحتكاريبالحق : يتمتع منتجي التسجيالت الصوتية

. تسجيالتهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهمإستغاللوالمنع من 

تنساخها بالحق أن تمنح أو تحظر إعادة بث برامجها وتثبيتها واس:تتمتع هيئات اإلذاعة

.منهمبغير ترخيص كتابي مسبق بأي طريقة من الطرق



لغراب ا هبة رجل 

اخملرج ايرس 

زايد 
*http://www.lahamag.com/Details/32914/

*http://www.majalati.com/08242014-1647/

http://www.lahamag.com/Details/32914/
http://www.majalati.com/08242014-1647/


للجمهوراإلتاحة سنة من تاريخ النشر أو 50

.أبعدألول مرة أيهما 

 اإلعتبارية» المصنفات الجماعية».

تنشر ألول مرة بعد الوفاة.

تنشر بإسم مستعار أو بدون إسم.

زاءمصنفات تنشر منفصلة علي أج.

مصنفات الفنون التطبيقية 

النشر أو اإلتاحة للجمهور ألولسنة من تاريخ25

.مرة أيهما أبعد

لية لما ا الحقوق  ية  مدة حما

.سنة تبدأ من تاريخ الوفاة50+ مدة حياة المؤلف : قاعدة عامة

.سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًا50+ مدة حياة المؤلفين جميعًا : المصنفات المشتركة

.سنه تبدأ من تاريخ األداء أو التسجيل50فناني األداء لمدة 

سنه تبدأ من 50منتجي التسجيالت الصوتية لمدة 

.تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد

.سنه تبدأ من تاريخ أول بث للبرامج20إستغالل برامج هيئات البث اإلذاعي  تحمي لمدة 



معنوية ل ا و  أ ة  ـ ي ألدب ا لحقوق  ا



الحقوق األدبية

:«األبوهحق»إليهالمصنفنسبةفيالحق1.

واءسأداءهأوإذاعتهعندالمصنفنسخمننسخهكلعليالمؤلفإسميذكر’أنيجب

.مرئيأومسموعحتيأوإلكترونيأوورقيشكلفيأكان

أنها  حقوق  هي حقوق لصيقه بشخص المؤلف، تحمي المصالح الشخصيه للمؤلف وتتميز ب

«ل للورثهتنتق–مستقلة عن الحقوق المالية –ال يجوز التنازل عنها –ال تتقادم –أبديه »

.مرةألولللجمهورالمصنفإتاحةفيالحق.2

.مصنفهعليتشويهأوتحريفيعتبرالمصنففيتعديلأيعلياإلعتراضفيالحق.3

.للتداولالطرحمنعأوالسحبفيالحق.4

المؤلفمهيقدطلبعليبناءويكونالماليهحقوقهفيبالتصرفالمؤلفقاملوحتي

.بدفعهالمؤلفيلتزمتعويضوبمقابلللمحكمة



لحن أغنية خسارة

2001عام 

$ ألف100

تشويه للمصنف

لم يذكر اسم المؤلف

دون إذن من الورثه

http://zahma.cairolive.com/?p=11721

http://www.lahamag.com/Details/45811/

http://www.theguardian.com/music/2015/oct/21/jay-z-wins-copyright-infringement-case-big-pimpin-sample

2015أكتوبر عام 

http://zahma.cairolive.com/?p=11721
http://www.lahamag.com/Details/45811/
http://www.theguardian.com/music/2015/oct/21/jay-z-wins-copyright-infringement-case-big-pimpin-sample


سبب التأخير يرجع إلي فشل المؤلف في

تأليف سيناريو جيد

ظروف طارئة 

متمثلة في 

ومابعدهايناير 25

الشركة هي من سيختار »من العقد 6وفقًا للبند 

من إعتراضكاتب السيناريو والحوار دون أي 

«المؤلف

لماس ا تراب  ية  روا

م  ق ر ة 2333دعوي  سن دي2015ل تصا ق ةإ ر ه ا ق ل ا

حكمتتتتتت المحكمتتتتتة 

م بفسخ العقتد المبتر

بتتتتتتتتتتين المتتتتتتتتتتدعي 

والمدعي عليه    

5



*http://venturebeat.com/2016/05/10/oracle-vs-google-in-9-billion-retrial-over-use-of-java-in-

android/

* https://arstechnica.com/tech-policy/2016/05/google-wins-trial-against-oracle-as-jury-

finds-android-is-fair-use/

$9 billion

fair-use excuse

$42 billion 

http://venturebeat.com/2016/05/10/oracle-vs-google-in-9-billion-retrial-over-use-of-java-in-android/
https://arstechnica.com/tech-policy/2016/05/google-wins-trial-against-oracle-as-jury-finds-android-is-fair-use/


كيف نشجع اإلبداع







شكرا  
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