
اتفاقية الجوانب املتعلقة بالتجارة في حقوق امللكية 

(التريبس ) الفكرية

Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights



:مقدمة

ية ترجع الجذور التاريخية التفاق•
التريبس لمفاوضات األوروجواي
ة وتدور حول حماية حقوق الملكي

.الفكرية

دول كثيرة عارضت المشروع  •
ات لكونه بعيداً عن اختصاص الج

التجاري البحت

بدء به تحت مسمى الجوانب •
المتعلقة بالتجارة في حقوق 

الملكية الفكرية، واستمر 
د استعمال نفس االسم حتى بع

مل توسيع نطاق االتفاقية ليش
.ةكل امور حقوق الملكية الفكري



:المصلحة منها

الملكية الفكرية هي نتاج العقل
فكان البد من الحصول على 

عائدات تكفل توفر حوافز لإلبداع 
ولذلك كان البد من حماية 

.إبداعاتهم

:أهميتها

الحصول على فوائد االبتكار 
وتوفير حماية مضمونة وقوية 

خاصة في مجال )للمبتكرين
األدوية واإللكترونيات 

(.والمعلومات



مدى مالئمة الجات 
والمنظمة كوعاء التفاقية 

حقوق الملكية الفكرية

بالرغم من عدم وجود عالقة إال 
أن الدول المتقدمة رغبت 

بإدخالها في نطاقها، من أجل
حماية براءات االختراع في الدول

النامية أثناء التصدير



تعريف حقوق الملكية •
:الفكرية

هي مجموعة الضوابط التي تنظم 
حقوق المؤلف لألعمال الفنية 

واألدبية وما يشـابهها من 
إبداعات، وحقوق الملكية 

ات الصناعية بما تشـمله من براء
ة االختراع والتصميمات الصناعي
من والعالمات التجارية، بحيث تض
هذه الضوابط احتفاظ صاحب 

الحق أو اإلبداع سـواء كان فنيا 
وق أو أدبيا أو صناعيا بكافة الحق

هذا المتعلقة باسـتغالل اآلخرين ل
رية يقصد بالملكية الفك. اإلبداع

كل الجوانب المتعلقة بالنتاج
الذهني والفكري شـاملة 

األعمال األدبية والفنية 
واالبتكارات واالختراعات 

.ريالتكنولوجية ذات الطابع التجا



:يعناصر الملكية الفكرية ه•

.حقوق التأليف•

.حقوق الطبع والنشر•

.العالمات التجارية•

.التصميمات الصناعية•

ـ سلع ومنتجات) براءات االختراع •
(.الطرق المتبعة 

.األسرار التجارية•

ويقصد بالحماية في هذه •
المجاالت تمكين أصحاب النتاج
ار الذهني أو الفكري من االستئث
بمجهوداتهم الفكرية الخالقة 

لفترة زمنية معينة وحماية 
.المستهلك في آن واحد



ي مبررات إدراج الملكية الفكرية ف•

:إطار مفاوضات الجات

نات برزت تلك المشـكلة منذ السـتي•

ـروعة نتيجة أعمال التقليد غير المش

التي انتهجتها بعض الدول في 

سـبيل االسـتفادة من العالمات 

بية التجارية المشـهورة لمنتجات أجن

ليا في تصدير السـلع المصنعة مح

ع لألسـواق العالمية، وقد كان الداف

إلى طرح هذا الموضوع تفشـي 

ظاهرة التقليد واالعتداء على 

براءات االختراع والعالمات 

الجغرافية للسـلع والتصميمات

الصناعية ، وتصميمات الدوائر 

.المتكاملة واألسـرار الصناعية



ن الملكية الفكرية والتحول ع•
االتفاقيات الدولية األخرى

:إلى اتفاقية الجات

رية يحكم تنظيم الملكية الفك•
وحمايتها في الوقت الراهن 

:عدة اتفاقيات هي

اتفاقية برن لحماية حقوق•
.التأليف

اتفاقية باريس لحماية •
.الملكية الصناعية

اتفاقية روما لحماية حقوق•
(.اإلذاعة والبث ) المجاورة 

اتفاقية واشنطن للدوائر •
.المتكاملة



وترجع أول اتفاقية دولية تنظم حقوق •
حينما .  م1883الملكية الصناعية إلى عام 

فاقية تم التوصل إلى االتفاقية المعروفة بات
باريس لحقوق الملكية الصناعية، ثم 

ية أعقبتها اتفاقية برن للمصنفات الفن
ولقد أنشـئت لكل . م1886واألدبية في عام 

عليها من هاتين االتفاقيتين أمانة فنية أطلق
، واتحد هذان " المكتب الدولي"اسـم 

لتحقيق اإلدارة . م1893المكتبان في عام 
طور وت. المشتركة لالتفاقيتين الدوليتين

نشـاط المكتب الموحد بينما تزايد عدد 
االتفاقيات الدولية المبرمة على صعيد 

حماية حقوق الملكية الفكرية، مما أسفر
اء عن التوصل إلى االتفاقية الدولية إلنش

*  WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
لتدخل حيز النفاذ في عام .م1967في عام 
، ثم تتحول إلى إحدى الوكاالت 1970

.  م1974المتخصصة لألمم المتحدة في عام 
ة لتسـاعد وتتبنى وجهة نظر الدول النامي

ه في الدفاع عن مصالحها امتدادا لما تقوم ب
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة " األونكتاد 
والتي تعكس مطالب دول " والتنمية 

.نيةالجنوب النامي والفقير تجاه الشمال الغ



ومن ثم تعمل كل من الويبو و األونكتاد •
ع على دعم الدول النامية وتنميتها والدفا

عن مصالحها سواء في مجال تنظيم 
ل أو في مجا( األونكتاد ) التجارة الدولية 

حماية الملكية الفكرية والتكنولوجيا 

(.الويبو ) •

وعلى هذا، اتجهت الدول الصناعية •
ث المتقدمة وخاصة الواليات المتحدة للبح

عن وسائل أو قنوات أكثر فعالية من 

صور لحماية الملكية الفكرية لق( الويبو ) •
االتفاقات الحالية ـ من وجهة نظرها ـ عن 
تلبية طموحات الدول المتقدمة وخلوها من

. العقاب لمن يخالف القواعد المنظمة لها
من وجهة نظر الدول ( الويبو ) إال أن 

المتقدمة أثبتت عدم صالحيتها إليجاد 
رقابة فعالة على عملية حماية الملكية 
الفكرية، ولذلك وجهت الدول المتقدمة 
طموحاتها إلى اتفاقية الجات حيث بدأت

ية الدول الصناعية في طرح ومناقشة الملك
الفكرية منذ أواخر جولة طوكيو 

مع التركيز فيها على . م1979ـ1973
ضرورة أن تسن أو تعدل كل دولة 

عايير تشريعاتها الوطنية بما يتمشى مع الم
في الجديدة وإال فرضت عقوبات اقتصادية

.حالة عدم االلتزام



مةادئ وااللتزامات العااألهداف الرئيسية والمب



: الهدف من االتفاقية

لى تهدف االتفاقية إلى إسـباغ الحـماية ع•
ة الجوانب المرتبطة بالملكية الفكري

افحة المتعلقة بالتجارة، ووضع قواعد لمك
الغش الصناعي وتنظيم اآلليات التي
ة ومنع تحـكم تطبيق تلك الحماية والمكافح

حدوث المنازعات وتسـويتها، وهذه 
تقنية االتفاقية مخططة لحماية الصناعات ال

دوية العالية كالصـناعات البيولوجية واأل
وبعض النشـاطات الزراعية، وتيسـير

تبادل المعرفة مع ضمان حقوق كل من 
واضع هذه  المعرفة ومسـتغلها على حد 
سـواء، يوضح االتفاق أن حماية حقوق 

روح الملكية الفكرية تسـهم في تشـجيع
االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم 
ـتركة التكنولوجيا بما يحـقق المنفعة المش
تحقيق لمنتجي التكنولوجيا ومسـتخدميها و
الرفاهية االجتماعية واالقتصادية 
.والتوازن بين الحقوق والواجبات 



تقوية وتشجيع االبتكار •
التكنولوجي

يانقل وتعميم نشر التكنولوج•

اإلسهام في تحقيق المنفعة•
المتبادلة لكل من منتجي 

المعرفة  ومستخدميها بما 
يؤدي لتحقيق الرفاهية 
االقتصادية واالجتماعية

اإلسهام في خلق التوازن بين•
.الحقوق والواجبات

العامة األهداف 
لالتفاقية



المباديء العامة لحماية الملكية الفكرية في •
:المنظمة 

:مبدأ المعاملة الوطنية:1•

أي معاملة لرعايا الدول األخرى معاملة ال تقل •
دة تفضيال عن معاملة رعاياها، حيث تقضي الما
الثالثة من االتفاقية بأن تمنح كل دولة عضو

الذين ينتمون إلى دولة أخرى عضو ) لألجانب 
ها معاملة التقل عن تلك التي تمنح(باالتفاقية 

هذه لوطنييها في مجال الملكية الفكرية، وتسري
المساواة على مختلف جوانب الملكية الفكرية
سواء من حيث تحديد المستفيد من الحماية 

.وكيفية الحصول عليها ونظامها ومدتها

عد هذا وتلتزم كل الدول بال استثناء بهذا المبدأ ب•
سنة من إنشاء منظمة التجارة العالمية 

:مبدأ الدولة األولى بالرعاية:2•

أي معاملة لرعايا الدول األخرى األعضاء •
باالتفاقية معاملة واحدة دون تمييز، إذ تنص

المادة الرابعة من االتفاقية على أن يمنح 
المنتمون إلى كل الدول األعضاء، فورا وبال 

ية شروط، أية مزايا أو حصانات أو معاملة تفضيل
اية تمنح للمنتمين إلى دولة ما عضو في مجال حم

الملكية الفكرية



ه مبدأ االلتزام بما تضمنت:3•

ية االتفاقيات والمعاهدات الدول

المتعلقة بحماية الملكية 

:الفكرية من أحكام والتزامات

وما اتفاقية برن ـ باريس ـ ر) •

(.ـ واشنطن 

مبدأ عدم التعسف في :4•

من قبل :استخدام الحقوق

أصحابها بشكل يؤدي إلى 

سلبيا تقييد التجارة أو بما يؤثر

.اعلى نقل التكنولوجيا دولي



ء اعتبار ما تضمنته اتفاقية الجات من مبادي•
ومعايير ووسائل لحماية حقوق الملكية 

من االلتزام ال يمنع من : الفكرية حدا أدنى
اتخاذ مسـتويات أعلى للحماية بمعرفة كل 

إن المدة الدنيا لحقوق الملكية .دولة محليا
الفكرية هي خمسـون عاما في حالة حقوق 

الطبع، وعشـرون سـنة في حالة براءات 
االختراع، وسـبع سـنوات في حالة العالمات
التجارية، هذا، وال يلزم أي عضو بتطبيق 
االتفاق قبل مرور سـنة على قيام منظمة 

.التجارة العالمية

ومن الممكن أن تمتد فترة : فترة الحماية •
السـماح إلى خمس سـنوات للدول النامية 

وعشـر سـنوات للدول األقل نموا، على أن 
مالية تقوم الدول المتقدمة بتقديم معونة فنية و

.لمن يطلب من الدول النامية

ية االستثناءات من أحكام اتفاقية حماية الملك•
:الفكرية

سمحت االتفاقية ببعض االستثناءات من•
:أهمها

ا استثناءات براءات االختراع إذا كان ضروري•
د لحماية حياة وصحة اإلنسان والنبات أو للح

.من األضرار المدمرة للبيئة

استثناء الوسائل التحليلية والعالجية •
.والجراحية لمعالجة اإلنسان والحيوان

.ريةاستثناء المعالجات البيولوجية غير المجه•



لكية النتائج المتوقعة من تطبيق اتفاقية الم•
:الفكرية

:على مستوى الدول العربية والدول النامية(:أ

بالنظر إلى أوضاع الدول النامية والدول :1
ق العربية يمكن القول بأن قضية حماية حقو
ر الملكية للدول النامية قضية كمالية أو غي

:أسـاسـية ألسباب عديدة أهمها
تعاني الدول النامية من مشاكل أساسية بها –

ي وعلى األخص األمن الغذائي والتقدم الصناع
وعالج العجز في ميزان المدفوعات بشكل 

.يستغرقها تماما

لى تستفيد الدول النامية من بقاء األوضاع ع–
ما هي عليه ألنها الطرف المستفيد من 

.استيراد التكنولوجيا وأعمال التقليد

تعد الدول المتقدمة في معظم األحوال بؤرة –
الجذب للكفاءات المهاجرة والمبتكرات 

.واالكتشافات

تفتقر الدول النامية للمؤسسات المؤهلة –
للتحقق من حماية حقوقها في الملكية 

.الفكرية

البعد االجتماعي يشكل عامال جوهريا لدى –
.الدول النامية في معالجة الملكية الفكرية

تؤدي االتفاقية إلى رفع أسعار العديد من:2
يادة السلع الغذائية والدوائية، كما أنها تعني ز

جة مشكلة البطالة لتقلص فرص العمالة نتي
ثر تحجيم إنتاج الكثير من تلك السلع مما يؤ

.على حجم الدخل القومي

النتائج



ب ـ على مستوى الدول   •

:المتقدمة

لى تؤمن االتفاقية للدول المتقدمة وسيلة مث:1
ن لمكافحة أعمال التقليد والتزييف للعديد م
السلع والمنتجات مما يوفر لها مليارات 

.الدوالرات التي كانت تخسرها سنويا

عامل ففي قطاع الدواء على سبيل المثال، كان ال
ة هو الرئيسي الخضاعه التفاقية حقوق الملكي

ي نقص ف) ما حققته تلك الصناعة من خسائر 
ي نتيجة السطو الفكري عليها، وف( األرباح 

حدة تقرير التحاد صناع الدواء بالواليات المت
األمريكية أوضح أن السطو الفكري على هذه

الصناعة وماحففته من خسائر بالمليارات 
:كانت موزعة على النحو التالي

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول –
%.44شرق آسيا 

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول –
%.23أوروبا الغربية 

خسـائر ناجمـة عن سـطو فكري من بعض –
%.17روسيا/ دول أوروبا الشرقية 

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول –
%.9أمريكا الالتينية 

خسائر ناجمة عن سطو فكري من بعض دول –
%.7الشرق األوسط 

•.

النتائج



ليب تضفي االتفاقية حمايتها على األسا:2النتائج
البيولوجية ومنتجاتها مما يدر عائدا 
كبيرا للدول المتقدمة في الوقت الذي 
سيؤدي إلى تقييد العديد من األنشطة

الزراعية بالدول النامية وارتفاع أسعار
.مدخالتها

تحقق شركات األدوية والمستحضرات :3
الصيدالنية العالمية الكائنة بالدول 

المتقدمة، ومعظمها شركات متعددة 
رها الجنسيات، أرباحا طائلة نتيجة احتكا

.لبراءة اختراع تلك السلع

يات بإضافة هذه االتفاقية لمجموعة اتفاق:4
ى المنظمة فسوف تتمكن الشركات الكبر

من الهيمنة على أسواق المنتجات 
والسلع عبر دول العالم بما يتيح لها 

.حقوق الملكية الفكرية



:دور الحكومات

اإليفاء بالتزاماتها بوضع 
االتفاق حيز التنفيذ في 

تشريعها الوطني من خالل 
وضع أطر وتشريعات إدارية 
وقانونية حكومية ونافذة 
حسب خطط المراحل 

االنتقالية



:يصف االتفاق الحد األدنى من المعايير في

Patentsبراءات االختراع1.

Copyright and Related Rightsحقوق المؤلف 2.

Trademarksالعالمات التجارية3.

Geographical Indicationsالمؤشرات الجغرافية 4.

Industrial Designsالتصميمات الصناعية 5.

التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة6.
Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits

المعلومات غير المفصح عنها7.
Protection of Undisclosed Information

دية رقابة الممارسات المضادة للمنافسة بالتراخيص التعاق8.
Control of Anti-Competitive Practices in Contractual 

Licenses

  TRIPSمجاالت اتفاقية الـ



حقوق المؤلف 1

العالمة التجارية 2

المؤشرات
الجغرافية

3

التصميمات
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4

البراءات 5
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6

األسرار التجارية 7
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Copyright



TRIPS
MAHYRI & SAGER

حقوق املؤلف

يشمل حق الطبع والمتعلقات بها1.

الحقوق المجاورة وهي التي تغطي 2.
بصفة عامة حقوق الفنانين 

والمنتجين والتسجيالت الصوتية
وحقوق الهيئات اإلذاعية والبرامج 

التلفزيونية

:النطاق
ل تشمل حماية حقوق المؤلفين في األعما

األدبية والفنية وحماية األعمال 
.السينمائية والمعمارية

تدخل المواد المشتقة من الحقوق في 
 ََ .الحماية أيضاَ

أيضاَ الحق المعنوي كذكر اسم المؤلف 
.وضمان حقه
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TRIPS
MAHYRI & SAGER

حقوق املؤلف

:مدة الحماية

العمل األدبي والفني
سنة بعد 50+ طوال حياة المؤلف 

الوفاة

العمل السينمائي
ة سنة بعد أن يتاح للجمهور بموافق50

المؤلف وأن لم يتحقق هذا الشرط 
سنة من تاريخ إنتاج العمل50فتصبح 

قيةاألعمال الفوتوغرافية والفنون التطبي
سنة على األقل من تاريخ إنتاج 25

العمل
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حقوق املؤلف

إذا لم تحدد المدة في األعمال *
السابقة على أساس حماية 

الشخص الطبيعي، يلزم أال تقل 
سنة اعتبارية من نهاية50المدة عن 

السنة التي أجيز فيها نشر تلك 
وإن لم تنشر تلك األعمال . األعمال

سنة من إنتاجها يلزم أن 50خالل 
سنة شمسية من 50تكون المدة 

.نهاية سنة اإلنتاج
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حقوق املؤلف

إذا لم تحدد المدة في األعمال *
السابقة على أساس حماية 

الشخص الطبيعي، يلزم أال تقل 
سنة اعتبارية من نهاية50المدة عن 

السنة التي أجيز فيها نشر تلك 
وإن لم تنشر تلك األعمال . األعمال

سنة من إنتاجها يلزم أن 50خالل 
سنة شمسية من 50تكون المدة 

.نهاية سنة اإلنتاج

Copyright1

Trademarks2

Geographical
Indications

3

Industrial 
Designs

4

Patents5

Topographies
of IC

6

Undisclosed
Information

7

Anticompetitive
Practices 

8



TRIPS
MAHYRI & SAGER

حقوق املؤلف

:حقوق التأجير
يلزم أن يتمتع أصحاب الحق في أن 
يجيزوا أو يمنعوا التأجير التجاري 
ألعماهم التي تتمتع بحق الطبع

:الشروط والقيود واالستثناءات
للدول األعضاء أن تنص بعض 

االستثناءات والقيود على حقوق 
الطبع وذلك في حاالت خاصة إال أنهم 

يجب أن يتأكدوا أن ذلك ال يتعارض 
ق واالستغالل العادي لألعمال وال يخل

ضرر بمصالح صاحب الحق
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حقوق املؤلف

برامج الحاسب اآللي وتجميع 
:البيانات

حقوق طبع برامج الحاسب :النطاق
ات وتشمل حقوق الطبع تجميع البيان

التي تشكل خلقاَ فكرياَ 
ولة أن مجرد التسجيل في د:تأثير ذلك

ال يعد ضروري للتمتع بالحماية، وال
يتطلب اإلفصاح في هذه الحالة مثل
براءات االختراع، كما أن سر البرمجة 

يبقى محفوظ لدى المؤلف، إال أن 
حمايتها ضعيفة مقارنة بالبراءات

للمؤلف في حقوق :تأجير الحقوق
الطبع أن يرخص أو يحظر التأجير 

ة التجاري ألعماله التي تتمتع بحماي
حقوق الطبع
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MAHYRI & SAGER

حقوق املؤلف

حقوق المؤدين ومنتجي 
التسجيالت الصوتية وهيئات

:اإلذاعة
:النطاق

ةيستطيع المؤدون منع األفعال التالي
تسجيل أدائهم غير المسجل

عمل نسخ من التسجيالت
واءبث أدائهم بوسائل السلكية على اله

نقل أدائهم على الهواء للجمهور

ق ولمنتج التسجيالت الصوتية ح
:إجازة أو منع

إعادة إنتاج تسجيالتهم
خ التأجير التجاري لتسجيالتهم أو نس

منها
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حقوق املؤلف

:وتتمتع هيئات اإلذاعة بحق منع

تسجيل البرامج اإلذاعية وعمل النسخ
من هذه التسجيالت وإعادة البث عبر

وسائل البث الالسلكي ونقل هذه 
المواد للجمهور بالتلفزيون وذلك وأن

.تم من دون ترخيص منهم

وفي حال عدم  منح الدول هذه الهيئات 
الحقوق يستطيع أصحاب حقوق 

الطبع على المادة موضوع البث منع 
األفعال المذكورة
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حقوق املؤلف

:مدة الحماية
ية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوت

سنة بدءاَ من 50لهم على األقل 
أو نهاية السنة التي فيها التسجيل

األداء
سنة على األقل 20هيئات اإلذاعة لهم 

ها بدءا من نهاية السنة التي حدث في
بث القناة المعنية

:الشروط والقيود واالستثناءات
نصت المعاهدة على أن االستثناءات 

تتعلق
باالستخدام الخاص(1)
مقتطفات قصيرة(2)
والبث العالمي بقصد العلم(3)
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حقوق المؤلف 1

العالمة التجارية 2

المؤشرات
الجغرافية

3

التصميمات
الصناعية

4

البراءات 5

تصميمات الدوائر
المتكاملة

6

األسرار التجارية 7

الممارسات ضد
المنافسة

8
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العالمات التجارية

:النطاق
من 2-1اتفاقية باريس و 10-6مواد 

افية اتفاقية التريبس واالتفاقات اإلض
21-15في المواد من 

:التسجيل
عالمة يمكن أن تميز السلع والخدمات 
لمنشأة ما عن تلك الخاصة بمنشأة

أو منشاّت أخرى
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العالمات التجارية
هناك شروط عند تسجيل العالمات

التجارية يجب على الدول 
:مراعاتها

خدام التميز الذي يكتسب أثناء االست1.
قد يعد معياراَ للتسجيل

أن تدرك العالمات المسجلة بالنظر2.

االستخدام الفعلي عند التقدم 3.
بالطلب

ال يجوز أن تكون طبيعة السلعة أو 4.
الخدمات، األساس الوحيد لرفض 

التسجيل
ون سيتم رفض التسجيل في حالة ك5.

السلع والخدمات غير متماثلة 
ومتطابقة

يرفض تسجيل عالمات وشعارات 6.
ورموز للدولة كشعارات تجارية

1حقوق المؤلف

2العالمة التجارية

المؤشرات
الجغرافية

3

التصميمات
الصناعية

4

5البراءات

تصميمات الدوائر
المتكاملة

6

7األسرار التجارية

الممارسات ضد
المنافسة

8
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العالمات التجارية

:الحقوق الممنوحة 

حق يتمتع صاحب العالمة التجارية بال1.
في منع أي شخص من استخدام 
عالمات مماثلة أو مطابقة بالنسبة 

لسلع مماثلة  أو مطابقة إذا كان ذلك
سيؤدي لحدوث لبس

لصاحب العالمة الحق في نقل 2.
العالمة مع أو بدون نقل العمل الذي 

ترتبط يه العالمة
ال يسري الترخيص اإلجباري على 3.

العالمات التجارية

1حقوق المؤلف

2العالمة التجارية

المؤشرات
الجغرافية

3

التصميمات
الصناعية

4
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6
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العالمات التجارية

:مدة العالمة
سبع مدة التسجيل األولى تكون 

يكون وتجديدهاكحد أدنى سنوات
لمدة مماثلة كذلك

:اشتراط االستخدام
يجب توفر االستخدام لالحتفاظ 

ابالَ بالعالمة، فإن التسجيل يصبح ق
لإللغاء فقط بسبب عدم االستخدام

لفترة ثالث سنوات

:شروط أخرى
ت يجب أال يكون استخدام العالمة قد تم

إعاقته دون أسباب مبررة

1حقوق المؤلف

2العالمة التجارية

المؤشرات
الجغرافية

3

التصميمات
الصناعية

4

5البراءات

تصميمات الدوائر
المتكاملة

6

7األسرار التجارية

الممارسات ضد
المنافسة
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املؤشرات الجغرافية

تحدد المؤشرات الجغرافية المكان الذي 
نشأت فيه السلعة حيث تنسب 

النوعية، أو السمعة أو السمات األخرى 
لها
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املؤشرات الجغرافية

:حماية المؤشرات الجغرافية

:يجب على الدول أن تنص على منع
استخدام الوسائل التي من شأنها أن 1.

توحي بأن السلعة المعينة نشأت في
.مكان غير المكان األصلي

أي استخدام يشكل عمالَ من أعمال 2.
: المنافسة غير المنصفة

المؤشرات التي تضلل الجمهور•
التصرفات التي تثير لبساً •

المزاعم الزائفة لزعزعة •
الثقة في األصل والسلع أو 
ة األنشطة الصناعية والتجاري

للمنافسين

.ذويضاف لذلك القواعد المتعلقة بالنبي
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املؤشرات الجغرافية

:االستثناءات 

الدولة العضو ليست ملزمة بأن تمنع 
استخدام المؤشر الجغرافي في حالة 

النبيذ، إذا سجلت عالمة قبل هذا 
القانون يجب عدم العمل على ضر 

.نشاطها وإيجاد حل لذلك
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التصميمات الصناعية

:النطاق
تتعلق بشكل منتج ما وتختلف عن 

فية التصميمات المتعلقة بالمنافع الوظي
للمنتجات، تلتزم الدول بحماية 

التصميمات الصناعية

:الحماية
للدول األعضاء حق منع صنع أو بيع أو 

ن استيراد السلع المحتوية على نسخ م
التصميم دون الحصول على موافقة 

ض حينما يكون لغرض تجاري ويسمح لبع
االستثناءات شرط عدم معارضتها مع 
ل االستغالل العادي للتصميم أو أال يخ
بصورة غير معقولة بمصالح صاحب 

التصميم المتمتع بالحماية
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براءات الاختراع

تتعلق باالبتكارات العلمية 
ات والتكنولوجية في مختلف القطاع

الصناعية والخدمية

ية تعد اتفاقية باريس لحماية الملك
هي االتفاق 1967الصناعية سنة 

المتعدد األطراف حول براءات 
.االختراع
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:ييشترط لمنح براءات االختراع التال

.أن يكون جديداً 1.

.أن يحتوي على خطوة إبداعية2.

.أن يكون قابل للتطبيق الصناعي3.

:وتلتزم الدول األعضاء بي

إتاحة براءة االختراع لكل المنتجات 1.
وأساليب اإلنتاج

إتاحة ما توفره البراءة من حقوق دون 2.
مكان االختراع؛ مجال ) تمييز بين 

(التكنولوجيا، مستوردة أم محلية
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براءات الاختراع

:المرونة
يجب أن يكون اختراعاً وليس اكتشافاً 

ق لشيء موجود بالطبيعة، ولكل دولة الح
في وضع تعريف أشمل أو أضيق في 

.تعريف براءة االختراع

:مضمون إبراء المنتج
نتاج إبراء المنتج ال يقتضي إبراء وسيلة اإل

ج، ففي حال كانت البراءة فقط على المنت
حق لغيره أن يتوصل إلى ذات المنتج 

بوسيلة أخرى والعكس حيث إذا كانت 
البراءة بوسيلة أو طريقة األنتاج يحرم

اَ على المبتكر اآلخر إنتاج ذات المنتج أي
حث كانت الوسيلة البديلة، ويتوقف الب

العلمي والتكنولوجي لتطوير انتاج 
.المنتج
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براءات الاختراع

:شمول كافة المجاالت
ال يحق للدولة تحديد مجاالت بعينها  

.وتميزها واستبعاد ما ترغب باستبعاده

:النطاق اإلقليمي للبراءة
كل تتمتع البراءات بقابلية التطبيق في

ل إقليم وهذا يعني تسجيل البراءة في ك
بلد، أي إذا أراد المبتكر التمتع بحقوق

االبتكار ، وجب عليه أن يسجل البراءة 
.في كافة الدول المستهدفة
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براءات الاختراع

:ءاالستثناءات على القابلية لإلبرا
يحق استبعاد أنواع معينة من االختراعات

.وفق سلطة البلد العضو

يمكن إخراج إبراء من اختراع  ما عن نطاق 
ما إذا كان من الضروري عدم استغاللها 

تجارياً وقد يكون السبب في ذلك أحد
:التالي

حماية النظام العام واألخالق1.

حماية حياة أو صحة إنسان أو حيوان أو 2.
نبات

تجنيب البيئة الخطر والضرر3.

Copyright1

Trademarks2

Geographical
Indications

3

Industrial 
Designs

4

Patents5

Topographies
of IC

6

Undisclosed
Information

7

Anticompetitive
Practices

8



TRIPS
MAHYRI & SAGER

براءات الاختراع

ة وأيضا تستبعد الموضوعات التالي
:القابلة لإلبراء

طرق التشخيص والعالج والجراحة 1.
الالزمة لإلنسان والحيوان

النباتات والحيوانات2.

الطرق البيولوجية األساسية إلنتاج 3.
النباتات والحيوانات

ومع ذلك تشمل القابلية لإلبراء بعض 
الموضوعات على الرغم من االستثناءات

:السابقة
البكتيريا، ) األحياء الدقيقة 1.

(الفيروسات، الطفيليات
ية األساليب غير البيولوجية األساس2.

إلنتاج النباتات والحيوانات
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براءات الاختراع

حقوق الحائز على البراءة 

فإن من حقللبراءة عن المنتجبالنسبة 
ع الحائز عليها أن يمنع أي شخص من صن

راد واستخدام وبيع أو عرض للبيع أو استي
.المنتج المبرأ دون موافقته

فإن من،البراءة عن أسلوب اإلنتاجأما عن 
حق حائز البراءة أن يمنع أي شخص آخر 

:  من
أن يستخدم أسلوب اإلنتاج دون 1.

.موافقته
يراد استخدام، بيع، العرض للبيع أو است2.

المنتج الذي تم الحصول عليه بشكل 
.همباشر باستخدام العملية دون موافقت
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براءات الاختراع

(ضوابط االستثناءات)االستثناءات 

أن ال تتعارض على نحو غير معقول مع 1.
االستغالل العادي للبراءة

ى أال تعرض الحائز على البراءة للضرر عل2.
نحو غير معقول

كةأن تأخذ في االعتبار المصالح المشتر3.
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براءات الاختراع

ءة االلتزام الواجب عند تقديم طلب برا
االختراع

ن أن يفصح عن كامل االختراع واإلفصاح يكو
على نحو خاص ويكون كامل وموضوعي 
ويهدف هذا اإلفصاح لتحقيق عديد من 

:المزايا منها

وع أن يمكن لألشخاص المهتمين بالموض1.
.التعرف على التكنولوجيا ومصدرها

يد أن يمكن لمخترعين آخرين تحقيق مز2.
.من التطور العلمي والتكنولوجي

يصبح في إمكان المعنيين استخدام3.
.الموضوع المبرأ
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براءات الاختراع

:معاملة االختراع بالدول األخرى

يجوز للبلدان األعضاء أن تطلب من طالب 
البراءة أن يقدم المعلومات المتعلقة 

بطلبه  في دول أخرى في حال تقديم 
طلب، إذا يمكن األخذ في االعتبار قبول

.أو رفض الدول األخرى
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براءات الاختراع

:مدة الحماية

سنة من تاريخ 20:  بشكل عام كحد أدنى
الحصول على البراءة
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براءات الاختراع

:تحديد االبتكارات المتطابقة

مد إن تحديد مدى قابلية اختراع لإلبراء يعت
بشكل كبير على عدم وجود اختراع 

مماثل سابق موجود
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براءات الاختراع

الترخيص اإلجباري

االستخدام دون الحصول على موافقة الحائز 
.على براءة االختراع

تسمح الحكومة باستخدام البراءة دون 
الرجوع لصاحبها ويسمى ذلك الترخيص 

.غير الطوعي أو اإلجباري

لم يحدد االتفاق بواعث الترخيص اإلجباري 
. أو التدخل الحكومي

هناك صوت ينادي بإلغاء حقوق الملكية 
الفكرية ما دام هناك ترخيص إجباري 

حيث يقولون ال جدوى من وجودها ما دام 
.هناك ترخيص غير طوعي
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براءات الاختراع

.أيّد إعطاء تراخيص غير طوعيةاتفاق باريس

يجب األخذ في الحسبان التشريعات 
الوطنية وماذا حددت بالنسبة للتراخيص 

اإلجبارية

هناك جوانب تتعلق بالمصلحة العامة في
(النقد)منح تراخيص إجبارية 

:الشروط
إن يكون من ينوي استخدام البراءة 1.

بذل مجهود ليحصل على الترخيص 
الحائز على البراءة

أال يكون قد استطاع أن يحصل على2.
الترخيص في فترة زمنية معقولة
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براءات الاختراع

:القيود

ن أن يكون نطاق ومدة الترخيص مقصوري1.
على الغرض اللذين منحا من أجله

ه إذا قد ينتهي الترخيص قبل انتهاء مدت2.
لم تعد تتوافر الظروف التي أدت إليه 

وليس من المحتمل أن تحدث مرة أخرى
بالَ يلزم أال يكون الترخيص مطلقاَ أو قا3.

للتنازل للغير عنه
يلزم أن يكون استخدام البراءة بهدف 4.

توفير المنتجات في السوق المحلية
يلزم النظر في الترخيص على أساس 5.

بحالة على حدة-حالة
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براءات الاختراع

:التعويض

اية يجب دفع تعويض كاف ويخضع مدى الكف
للتقدير نظرا لعدم التحديد، ويكون 

التعويض لكل حالة حسب ظروفها، ويجب
ة أن يميز عند التقدير الحاجة االجتماعي

واالستخدام التجاري والصناعي
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براءات الاختراع

:التعويض

اية يجب دفع تعويض كاف ويخضع مدى الكف
للتقدير نظرا لعدم التحديد، ويكون 

التعويض لكل حالة حسب ظروفها، ويجب
ة أن يميز عند التقدير الحاجة االجتماعي

واالستخدام التجاري والصناعي

:المراجعة القضائية

يجب مراجعة التراخيص اإلجبارية من قبل
.سلطة قضائية أو جهة مستقلة
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U.S. Patents granted, 1800–2004 

TRIPS
1995



List of top United States patent recipients

2941 patents to IBM, headquartered in New York, USA
1828 patents to Canon Kabushiki Kaisha, headquartered in Tokyo, Japan
1797 patents to Hewlett-Packard, headquartered in California, USA
1688 patents to Matsushita El. Industrial Co., Ltd., headquartered in Kadoma, Japan
1641 patents to Samsung Electronics Co., headquartered in Daegu, Korea
1561 patents to Micron Technology, headquartered in Idaho, USA
1549 patents to Intel Corporation, headquartered in California, USA
1271 patents to Hitachi, Ltd., headquartered in Tokyo
1258 patents to Toshiba Corporation, headquartered in Tokyo
1154 patents to Fujitsu Limited, headquartered in Tokyo

2005

TRIPS
MAHYRI & SAGER

http://en.wikipedia.org/wiki/IBM
http://en.wikipedia.org/wiki/Armonk%2C_New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/Canon_Inc.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://en.wikipedia.org/wiki/Kadoma%2C_Osaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
http://en.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto%2C_California
http://en.wikipedia.org/wiki/Matsushita_Electric_Industrial_Co.%2C_Ltd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kadoma%2C_Osaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://en.wikipedia.org/wiki/Daegu
http://en.wikipedia.org/wiki/Micron_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Boise%2C_Idaho
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel
http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara%2C_California
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi%2C_Ltd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://en.wikipedia.org/wiki/Fujitsu
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo
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تصميمات الدوائر
المتكاملة

6

األسرار التجارية 7
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التصميمات التخطيطية للدوائر 

املتكاملة

:تعريفات
الدائرة المتكاملة هي منتج ذات وظيفة 
الكترونية حيث تكمل العناصر بعضها

لتصبح منتج ما
يب أما التصميم التخطيطي هو عبارة عن ترت

ثالثي األبعاد من العناصر أو بعض 
الوصالت لدائرة متكاملة ويجب أن يكون

أحد العناصر نشطاَ 
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التصميمات التخطيطية للدوائر 

املتكاملة
يجب أن يكون : موضوعها: شروط الحماية

أصلياَ، أي نتاج مجهود ذهني للمبدع 
وليس موضوع للمعرفة الشائعة بين 
.الخبراء والمصنعين للدوائر المتكاملة

يجب اإلفصاح عما يجب أن يكون :اإلفصاح
محمياَ وكذلك لزم تقديم عينة من الدائرة 

لذى . المتكاملة إذا كان االستخدام تجارياً 
يجب توفير معلومات وتقديم نسخ أو رسم 

.من التصميم 

للدولة تحديد فترة قصوى :المدى الزمني
من أول استغالل تجارب  للتصميم من قبل 

الطالب في أي مكان ومن تاريخ تقديم 
الطلب ويجب أال تقل عن سنتين
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التصميمات التخطيطية للدوائر 

املتكاملة

:نطاق الحماية

األفعال التالية غير مشروعة إذا تمت دون 
الحصول على موافقة صاحب حق 

:الحماية وهي

ية إعادة إنتاج التصميم المتمتع بالحما1.
سواء بدمجه أو بطريقة أخرى

ةاستيراد أو بيع أو توزيع ألغراض تجاري2.
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التصميمات التخطيطية للدوائر 

املتكاملة

:ويستثنى من ذلك

التصرفات المتعلقة بإعادة اإلنتاج 1.
ألغراض خاصة

التصرفات المتعلقة بإعادة اإلنتاج 2.
ألغراض التقويم أو التحصيل أو البحث

العلمي
إذا اخترع تصميم جديد على أساس 3.

التقويم أو التحليل لتصميم سابق
استخدام تصميم مطابق ولكنه أصلي4.

ة تم الوصول إليه على استقالل بواسط
شخص بخالف صاحب الحق
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التصميمات التخطيطية للدوائر 

املتكاملة

:االستخدام دون تصريح
تنطبق عليه حالة االستخدام اإلجباري أو

.غير الطوعي مثل براءات االختراع

:مدة الحماية
10إذا كان التسجيل مطلوب للحماية فيكون
يم سنوات على األقل تبدأ من تاريخ تقد

الطلب

اية أما إذا لم يكن التسجيل ملزماً لبدء الحم
سنوات تبدأ من أول استغالل 10فيكون 

لتجارب العالم

للدولة العضو الحق في جعل مدة الحماية 
طيسنة بعد اختراع التصميم التخطي15
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العالمة التجارية 2

المؤشرات
الجغرافية

3

التصميمات
الصناعية

4

البراءات 5

تصميمات الدوائر
المتكاملة

6

المعلومات السرية 7

الممارسات ضد
المنافسة

8
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املعلومات غير املفصح عنها

-أسرار املهنة -

ا أو تتعلق بالمعلومات السرية بشخص م
مشروع

تلتزم الدولة العضو أن للشخص أو 
المشروعات عدم اإلفصاح لسبب 
عدم استخدام المعلومات بطريقة 

تتنافى مع النزاهة
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املعلومات غير املفصح عنها

-أسرار املهنة -

:شروط الحماية

أن تكون المعاملة سرية1.

أن تكون المعاملة ذات قيمة تجارية2.

ى أن من يتولى رقابتها له القدرة عل3.
الحفاظ على سريتها

)  فيما يتعلق بالمعلومات السرية
تطوير ( األسرار التجارية 

ة معلوماتها ال يعد تعدياً والحماي
المتعلقة بها ليس لها مدة 

ةمحددة وتنتهي بالشروط السابق
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حقوق المؤلف 1

العالمة التجارية 2

المؤشرات
الجغرافية

3

التصميمات
الصناعية

4

البراءات 5

تصميمات الدوائر
المتكاملة

6

األسرار التجارية 7

الممارسات ضد
المنافسة

8
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املمارسات املضادة للمنافسة

هناك شروط أو ممارسات ترخيص تقيد 
ارة المنافسة وله تأثير سلبي على التج

قد تعوق نقل ونشر التكنولوجيا

:للدول حق تحديد في تشريعها
الممارسات التي تشكل إساءة 1.

استخدام لحقوق الملكية الفكرية أو 
المنافسة

أن تتخذ إجراءات مالئمة تنسق 2.
االتفاقات وتراقبها

فر لديه وحيث يستطيع البلد العضو الذي يتوا
رية االعتقاد بأن حائز حقوق الملكية الفك

يقوم بممارسات غير ( من بلد آخر)
تنافسية تتعارض والقانون، أن يطلب
.الدخول في مشاورات مع البلد اآلخر
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إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

م  هناك إجراءات مدنية وجنائية، حيث تلتزم الدول بإعطاء سلطة للمحاك
:في أمور منها

الطلب من أحد األطراف تقديم دليل في بعض الحاالت 1.

ة إصدار أمر قضائي لطرف ما أن يكف عن االعتداء على حقوق الملكي2.
الفكرية

أمر المعتدي بدفع تعويضات للمعتدى عليه3.

تدمير وتخليص السلع المعتدية دون تعويض4.

تعويض المدعى عليه بسبب اإلجراءات الخطأ5.

اتخاذ إجراءات مؤقتة لكي تحول دون االعتداء6.

تزييف البدء في اإلجراءات الجنائية وتوقيع العقوبات في حالة7.
ى العالمات التجارية عمداً أو القرصنة على حقوق الطبع عل

نطاق واسع، كما أن السلطات الجمركية يلزم أن يكون لها 
اءاً السلطة في أن توقف أو تفرج عن السلع على  الحدود بن

.على أمر السلطة المختصة
123456



عملية تسوية النزاعات

الخاصة بتسوية المنازعات على التريبسGATT 94تسري نصوص مواد 
.مع بعض التفصيالت األخرى

:للعضو اتخاذ إجراء أمام الهيئة في أحد الحاالت التالية
تعرض مصالحه الواردة في االتفاق لضرر1.
يذ إعاقة هدف نصت عليه االتفاقية بسبب تقاعس عضو عن تنف2.

.التزاماته

123456



تطبيق االتفاق واإلجراءات االنتقالية

أي )تأخر تطبيق االتفاق لمدة عام من تاريخ دخول االتفاق حيز النفاذ 
(م1995األول من يناير 

سنوات من تطبيق الدول المتقدمة 4للدول النامية تطبيق االتفاق بعد 
له

5إذا لم يكن للدولة النامية نصوص قانونية إلبراء الذمة لها أن تأجل
(5+4+1)سنوات أخرى 

صاد الدول التي في حالة انتقال من االقتصاد المخطط مركزياً إلى اقت
م2000السوق لها حق التأجيل حتى األول من يناير 

(*8)+سنوات 10الدول األقل نمو لها تأخير تطبيق االتفاق إلى 
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التنظيم المؤسسي والمراجعة 
واالستثناءات المتعلقة باألمن

اق أنشأ مجلس التربس لإلشراف على إنفاذ االتفاق إذا سيراجع االتف
.سنوات من بدء اإلنفاذ وسيراجع كل عامين5بعد 

للبلد العضو حق اتخاذ إجراء معين إذا وجد أنه ضروري لحماية أمنه 
.الوطني والمصالح المتعلقة بالمواد االنشطارية

هناك استثناءات تدخل حال حدوث حرب أو ظرف طارئ في العالقات 
الدولية أو متابعة االلتزامات المنصوص عليها في ميثاق األمم 

.المتحدة لحماية السلم واألمن
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ربياعإيجابيات العولمة و إتفاقية حقوق الملكية 

حماية المعرفة والعلوم الوطنية من القرصنة الدولية•

منع التعسف في استعمال حقوق الملكية الفكرية•

ى على المستوى العالمى فللعالم العربيإبراز الصورة الحضارية •
عصر الشفافية و حقوق الملكية الفكرية

ود تحفيز و تشجيع المزيد من االستثمارات االجنبية فى ظل وج•
ثماراتالضوابط القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية لهذه االست

الحد من هجرة االفكار و المشاريع و االدمغة الوطنية•

الحد من ظاهرتى الغش و التستر اتجارى المتفشية محليا•

دعم مسيرة البحث العلمى و االختراعات و االبتكارات العلمية•

تقوية الوازع األخالقي لدى الفرد والمجتمع•

تحسن معايير الجودة و االرتقاء بمستوى االنتاج المحلى•



كيف نتعامل مع ظاهرة العولمة و •

حقوق الملكية الفكرية؟

يبقى السؤال أين نحن من ظاهرة •

العولمة و الملكية الفكرية التي

تدور حولها الندوات و الدراسات 

ل وتستعد الدول للتكيف و التعام

معها كأمر قادم شئنا أم أبينا ؟

العولمة هي القوة  بمفهومها •

، الشامل ، االقتصادي ،والسياسي

وهي األساس الذي .... والثقافي 

ظام سوف يصنع أو يصوغ شكل الن

العالمي في القرن الحادي 

والعشرين

•



هل نحن مستعدون للمواجهة ؟ و هل لدنيا •
القوة للتأثير فيه ؟ وكيف ؟

:نتصور ما يلي •

.احد البد من تحديد قدرتنا و مشاكلنا في أمر و•

ال بد من محاولة معالجة هذه المشاكل معالجة •
.موضوعية علمية 

:ولمواجهة هذه الظاهرة ال بد من •

مل تحقيق التكامل االقتصادي العربي و الع•
على إنجاح السوق العربية المشتركة

فاقيات تفعيل السوق العربية المشتركة ، و االت•
.الجماعية 

بية اإلسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العر•
نية  الكبرى ، و تحرير التجارة العربية البي

بـي تحسين اإلنـتاج الزراعي و الصناعي العر•
و تحسـين الخـدمات  بمـا يكفـل لــه 

المنـافســـــة                                                                                              
.والتسويق في األسواق العالمية

فتح المجال أمام القطاع الخاص و مبادراته •
ة في االستثمار و اإلنتاج و التصدير و إزال
ع العوائق التي تحول دون تفعيل دور القطا

.  الخاص



هل نحن مستعدون للمواجهة ؟ و هل •
لدنيا القوة للتأثير فيه ؟ وكيف ؟

تحسين أداء و إنتاج المؤسسات •
الخاصة و العامة و التركيز على 

الصناعة و التقنية 

وير اعتماد البحث العلمي و االبتكار لتط•
اإلنتاج و تبني معايير الجودة  

وبخاصة معايير الجودة الشاملة 
.والمتميزة لتطوير المنتجات 

إقامة المزيد من اتفاقيات التعاون •
.الثقافي بين الدول العربية 

ند ضرورة االهتمام بالبعد االقتصادي ع•
ن وضع برامج التنمية الثقافية ، إذ إ
ارتفاع دخل الفرد سيزيد من حجم 

.إنفاقه على التعليم و الصحة 

تكثيف جهود المؤسسات الثقافية •
العربية لزيادة الوعي الثقافي و 
بخاصة في مناطق الريف العربي



هل نحن مستعدون للمواجهة ؟ و هل 

؟لدنيا القوة للتأثير فيه ؟ وكيف

حماية اللغة العربية من خالل العديد•

من الوسائط من أهمها التركيز على 

ربية التبادل التجاري العربي باللغة الع

، و تدعيم وجودها في وسائل اإلعالم

.السمعية والمرئية و المقروءة 

ات تعزيز المقدرة التنافسية للمنتج•

دة الوطنية ، من ناحيتي السعر و الجو

، لتتمكن من استغالل إمكانات 

التصدير إلى األسواق اإلقليمية و

العالمية التي يتيحها االنفتاح 

االقتصادي العالمي وال شك في أن 

ال مواجهة هذا التحدي الكبير ال تأتي إ

من خالل تضافر الجهود على 

.المستويين العام و الخاص



حقوق الملكية الفكرية

من منظور شرعى  و دولى





Copyright was 

designed

to subsidize 

distribution,

not creation.

حقوق املؤلف صممت لتحديد 
التوزيع، وليس إلانتاج



Intellectual PropertyMonopoly Rights



الجانب 
الشرعي



ما نعم وال نعلم في هذا القدر أي خالف ومن أبرز: يقول الدكتور البوطي
يدل على ذلك ما هو ثابت من حرمة انتحال الرجل قول غيره أو إسناده 

إلى غير من صدر عنه وقد ذهب اإلمام أحمد في تحديد هذا االختصاص 
الكتابة وتفسيره مذهباً جعله يمنع من اإلقدام على االستفادة بالنقل و

.عن مقال أو مؤلف عرف صاحبه إال بعد االستئذان منه

و روى الغزالي أن اإلمام أحمد سئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها 
أيجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها؟: أحاديث أو نحوه

.ال بل يستأذن ثم يكتب: قال

إال أن المنافع عند السادة الحنفية ال تعد ماالً 

ية؟هل يترتب على حقوق التأليف واالختراع واالبتكار نوع من الملك



قوبة المعتدي على الحقوق الفكرية له حكم السارق، يعاقب شرعاً بع
.تعزيرية مناسبة من ضرب أو حبس أو تغريم

وهبة الزحيلي. د. أ

العلمية أو األدبية أو)لقد سمى العلماء من ينتحل أعمال اآلخرين 
ه الكتب سارقاً فهتكوا ستره، وفضحوا جريمته، وألفوا في شأن(: الفنية

.التي تكشف سوء فعلته
ى وقد ادعى اإلمام السيوطي أمام القاضي الشيخ زكريا األنصاري عل
القسطالني سرقة بعض أعماله العلمية وانتحالها وأبرز األدلة على

.ذلك
أحمد بدر الدين حسون. د

عضو مجلس اإلفتاء األعلى

هل يكون له حكم ! ما حكم من يعتدي على هذه الحقوق الفكرية ؟
!وتطبق عليه عقوبة السارق؟! السارق؟



Michael Moore

سمح بنسخ فلمه ألغراض النفع البشري

إعارة لصاحبك لمشاهدته DVDشبه العملية بإعطاء 
وإرجاعه، فلما ال يكون نسخة خاصة به؟

كلمات مهمة وحساسة



عةجاملطالبوالناشرينالكتاباتحادرئيسةكلمة
وتتعبتدرسانكطالبانتتقبلهل”:امريكية
خذويأآخرطالبيأتيثمومنناجحاً،اختباراً وتقدم
“!أسمه؟عليهاويكتباختباركورقة

كلمات مهمة وحساسة



ذ ماذا لو انتهى االختبار واخ: )لكن السؤال الحقيقي
(نهازميلك ورقتك وصورها لزمالئك حتى يستفيدوا م

كلمات مهمة وحساسة



تال تتفق وحرية التواصل في االنترنIPقوانين الـ 

كلمات مهمة وحساسة

تحد من تنوع المعرفة العامةIPقوانين الـ 

تحد من فرص اإلبداع للفقراء واألفرادIPقوانين الـ 


