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 مقدمة -

 الفكریة الملكیة تعریف -

 الفكریة الملكیة أنواع -

 الفكریة الملكیة حقوق تعریف  -

 الفكریة الملكیة حقوق أنواع -

 الصناعیة الفكریة الملكیة حقوق -١

 الفنیة و األدبیة الفكریة لملكیةا حقوق -٢

 

 المؤلف حقوق -
 .  المالیةالحقوق .١

 لمعنویةالحقوق ا .٢

 
 مصر في الفكریة الملكیة حقوق -

 
  المعاھدات و اإلتفاقیات الدولیة التى إنضمت مصر إلیھا لحمایة الملكیة الفكریة  -

 معاھدة باریس -١

 إتفاقیة برن -٢

 )الویبو ( الفكریة للمكیة العالمیة المنظمة -٣

 دة واشنطنمعاھ -٤
 

 ٢٠٠٢ لسنة ٨٢حقوق المؤلف طبقًا لقانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم  -
 

 الحاالت التي ال تتضمنھا حمایة الملكیة الفكریة -
   

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢عقوبات إنتھاك حقوق المؤلف طبقًا للقانون رقم  -

 
  ) العلمى ثالبح تشجیع فى الفكریة الملكیة دور ( العلمى والبحث الفكریة الملكیة  -

   
  المراجع  -

  الفهرس



 ٤

  

   مقدمــة

ازة               ة بالحی سان المتعلق تعتبر الملكیة الفكریة بأنواعھا جزءًا ال یتجزأ من حقوق اإلن

   .واإلمتالك وھى أھم قوانین حمایة الملكیة الفردیة
  

رة جھد الفرد ــوعندما یقع االعتداء على ھذا النوع من الملكیة قد یؤدى ذلك إلى ضیاع ثم

ة ـــات الدولیــاءت التشریعــق جـذا المنطلــن ھـة ومـة والمادیـم الروحیــى القیــوة علعال

ره باألمان الذى ــوالوطنیة لحمایة ھذا الحق وتحفظ لصاحبھ الحق المعنوى والمادى وتشع

ق تسعى كلیة طب األسنان ــداع ومن ھذا المنطلــر واإلبــد من الفكـیدفعھ دائمًا نحو المزی

  .حفاظ على الملكیة الفكریة والنشرلل



 ٥

  ة الفكریةحمایة الملكی                           

وعة الحقوق التي تحمي الفكر و اإلبداع اإلنساني وتشمل براءات  ھي مجمة الفكریةالملكی
ختراع و العالمات التجاریة والرسوم و النماذج الصناعیة و المؤشرات الجغرافیة اإل

  .رھا من حقوق الملكیة الفكریة وحق المؤلف وغی
  

عرف اإلعالن العام لحقوق اإلنسان الملكیة الفكریة على أنھا الحق في حمایة المصالح و ُی
  .األخالقیة والمادیة الناجمة عن أي نتاج علمي أو أدبي أو فني یكون الشخص مؤلفھ

  :ھمافادة المجتمع  على قاعدتین أساسیتین تشكالن إو تعتمد الملكیة الفكریة

 ختراع و حقوق  اإلن قوانین براءاتفإ:  كتشافات الجدیدةفصاح عن اإلتشجیع اإل
رتقاء في المجاالت  العامة عن طریق دعم التقدم و اإلالمؤلف تخدم المصلحة

 .المختلفة
 

 حث على الممارسات التجاریة الشریفة لحمایة أطراف المعامالت التجاریة و ال
  .خدمة المصلحة العامة

  
  مت مصر إلیھا لحمایة الملكیة الفكریةالتى إنضتفاقیات الدولیة دات و اإلالمعاھ

 ختراع والعالمات التجاریة والتصمیمات معاھدة باریس الخاصة ببراءة اإل
  .١٩٦٧ المعدلة حتى عام ١٨٨٣ لعام والنماذج الصناعیة

 
 لدنیا ھذه االتفاقیة تضم الحدود ا) ١٩٧١عام (  تفاقیة برن لحمایة حقوق المؤلفإ

من الحقوق التي یتوجب على الدول األعضاء أن تمنحھا في أراضیھا فیما یتعلق 
 الدولة العضو. بحق المؤلف لمواطني الدول األخرى األعضاء في ھذه االتفاقیة

ملزمة بموجب التریبس بالتقید بالنصوص المذكورة من اتفاقیة برن وجعل قوانینھ 
 .لقة بالحقوق المعنویة للمؤلف في ھذه االتفاقیةمتوافقة معھا باستثناء األحكام المتع

  
 غواي من وتفاقیات التي تمت الموافقة علیھا في جولة األوراإلحدى إ ھي التریبس

فات و یالمفاوضات التي تمت ضمن إطار المفاوضات حول اإلتفاقیة العامة للتعر
اقیة إتف(سمھا یشیر إ كما التریبس. ١٩٩٤نتھت عام والتي إ )الجات(التجارة 

تضم مجموعة من القواعد ) الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكیة الفكریة
والمعاییر القانونیة في قانون الملكیة الفكریة التي تعتبر ذات أھمیة لدعم التجارة 

 .واإلستثمار األجنبي
 
 ویولی١٤ستوكھولم في أمیة للملكیة الفكریة الموقعة في نشاء المنظمة العالتفاقیة إإ 

  .١٩٧٩ سبتمبر ٢٨المعدلة في و١٩٦٧


