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دليل حماية الملكية الفكرية
طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 8008/28
حقوق المؤلف
( المواد )121،118،111،110،172،171،178،170،181 :
( )1تشمم الحما ة ممملحم ممقققلما ممف لحم قمممالفحما ممف لحم مممةفققلمألممةلحم

ممق صلفحطمةعممنل ممصلحطشمم ة

لحم

مم صل

فحالعت ةق صلحمذ صل عت فصلإمىلإادىلحممدفالحطعضمة لفم ل عظ مملحمتممةققلحم ةم مملف مصلفم لاك ألم لف ت مقلفم لاكم ل
قعة ةلحمدفالحطعضة ل .ل

(أ) بالنسبة لحق المؤلف:
 -1حم قمففصلحمذ صلتعشقل

عفةتأل لطفال ققلإادىلحمدفالحطعضة لف لحم عظ ملأفلتعظقلفم لإامدىلحممدفالر مقلحطعضمة ل
عال عشفقحلفم لإصلفحامدلفم لعمد لدفالإذحلظألمقلفم لدفمتم صلأفلأكثمقل

فإادىلحمدفالحطعضة لف لأصلفحادلف ت قلحم
الالثالث صلف ةل صلتةق خلعشق لطفال قق .ل
( )2تت تعل ا ة ملهذحلحم ةعفصلا ف للحم قمف صلعلىل

عفةتأل لحطد ملفحمفع ملف فمهل ة

 حمكتنلفحمكت ةتلفحم ةالتلفحمعشقحتلفر قهةل صلحم

لحم

عفةتلحآلت ه:ل-

عفةتلحم كتف مل .ل

 قح جلحماةسنلحآلم .
 قفحعدلحم ةعةتلسفح لكةعتل قف قل صلحماةسنلحآلم لأفل صلر ق .
 حم اةضقحتلفحم
 حم

عفةتلشفف ملأ قىلإذحلكةعتل سملم.

نلفحم فحعظلفإ هل

عفةتلحمففتفرقحف ملف ةل ةثلألةل.

 حم فقلحمتفض ا ملفحم قحئ لحممغقحف ملفحمقسف ةتلحمت
ةممغقحف ةلأفلحم فرقحف ةلأفلحمت
( )3ت تعلحم قمالف لالحم ة ل–لعلىلحم

ةتلحم

ممل(لحالسكتشمةتل)لفحم ع مفةتلحمثالث مملحإل مةدلحم ت ل ممل

ةق م.

معال–ل ا مف لأد مملأ د مملر مقلقة لمململت مةد لأفلملتعمةلالععألمةلولفتشم الهمذ ل

حما ف ل ة لىل :ل
أوال -:لحما لف لأتةاهلحم

عالملم ألفقلطفال ققل .ل

ثانيال-:لحما لف لعس هلحم

عالإمىل قمفهل .ل
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ثالثا-:لل حما لف ل ععلت د الحم

عالت د الل ت ق لحم قمالتشف ألةلأفلتاق فةلمهلفالل دلحمت د الف ل مةالحمتقم ملحعتمدح ل
لهلمس هلحم قمالف كةعته ل

إاللإذحلحرفالحم تقم لحإلشةققلإمىل فح صلحماذالأفلحمتغ قلأفلسة ل

لأفلحم ععلطيلحستغالالم

( )4ت تعلحم قمالف لفهلحم ة ل صل د ل ا لحستشةقيلف لحمتق

عفهل أيلفمهل صلحمفممف ل

ف ة ملعصل ق لحمعسخلأفلحم ثلحإلذحع لأفلأعةد لحم ثلحإلذحع لأفلحطدح لحم لع لأفلحمتف م الحم لعم لأفلحمتقم مملأفل
حمتاف قلأفلحمتأم قلأفلحإلعةققلأفلحإلتةاململمألفقلول ةلف لذمكلإتةاتهلع قلأمأللقلحماةسنلحآلمم لأفل مصل مالالشم كةتل
حالعتقعتلأفلش كةتلحالت ةالتلفر قهةل صلحمفسةئا .ل
( )5تعتأل لا ة ملا لحم قمالفا ل صلتقم ل

عفهلإمىلمغملأمع هلأ قىلف لتقم ملذمكلحم

عالإممىلحملغمملحم ق مملإذحل

م ل ةشقلحم قمالأفلحم تقم لهذحلحما ل عفسهلأفل فحس ملر ق لف ل مدىلثمالثلسمعفحتل مصلتمةق خلأفالعشمقلمل

معال

حط ل لأفلحم تقم .
( )6مفللطىلش
ا ىل

لأصل لنل صلحمفلحققلحم ت مل عاهلتق

ةلإلاكة لهذحلحم ةعفصلولفذممكلدفصلأذصلحم قممالفمألرمقح

عةدالمل قمالأفل لفهلولف شق لإالل ت ةق
ةم

ةلش

لهذحلحمتق

ةلملعسخلأفلحمتقم مملأفل أل مةل مةلالىل
لحم عمملفم لحمف مققلحمتةم مملعظ مقلتسمد دلت مف

ل علحالستغالالحم ةديلمل

معال
ل

عالولأفل لا لضققحلر قل ققل

ةمحلحم شقفعململ قمالأفلط اةنلا لحم قمال.

ف كفصلإ دحقلحمتق

ل قحقل سم نل امددلف مهلحمع مة لحمل مةع لفحم كمةع لممهلفإلرمقح

لحمففمة ل ةات ةممةتلحمت لم ل كةفممل

أعفحعهلف ستف ةته .ل
فتاد دلحمالئاملحمتعف ذ ملمألذحلحم ةعفصلاةالتلفشقف ل عحلحمتق
كال

لففئةتلحمقس لحم سمتا ل مةلالل تممةفللأممالمع مهلعمصل

عال .ل

( )7علعد لحإل الال ا ف لحم قمالحطد مل

ةلإلاكة لهذحلحم مةعفصلولمم للمل قممال مدلعشمقل

معفهلأصل عمعلحمغ مقل مصل

حم ة ل ةىلع ال صلحإلع ةالحآلت م:ل ل
أوالل:لأدح لحم

عالف لحمت ةع ةتلدح الإ ةقلعةئل لأفل النلدح الحم عشةقلحمت ل مل ةدح لذمكل ت ل دفصلتا م ال ة مال

ةم ل ةشقلأفلر قل ةشق .ل
ثانيا :لع العس هلفا دقل صلحم
مل

عالالست ةالحمعةسخلحمش

عالأفل لا لضققحلر قل ققل ةم

لحم ا

لف شق لإالل الهمذحلحمعسمخل ةالسمتغالالحم مةديل

ةمحلحم شقفعململ قمالأفل أ اةنلا لحم قما .ل

( )8علعد لحإل الال ا ف لحم قمالحطد مل

ةلطاكة لهذحلحم ةعفصلفل للمل قمالأفل لفهلإصل ععلحم ماالأفلحممدفق ةتل

أفله ئةتلحإلذحعملف لحمادفدلحمت لت ققهةلإرقحضألةل ةل ل ل:ل ل
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أوالل:لعشقل ت فةتل صل

عفةتهلحمت لأت اتلملم ألفقل

تشغالحمقحىلحم ة لف لفقتل

صلول ةلم ل كصلحم قمالقدلاظمقلذممكلععمدلحمعشمقلولف شمق لحإلشمةققلإممىلحم

ععهلفحمىلحس لحم قمالفععفحصلحم
ثانيا:لعشقلحم

فققل شقفعملف ةالتهلحم عشفققلحم ت ل ممل ةم فضمفعةتلحمتم لل
مدقلحممذيلع لمتل

عال .ل

نلفحم اةضقحتلفحمعدفحتلفحطاةد ثلحمت لتل ىلف لحمملسةتلحم لع ململ مةمللحمع ة ملفحمأل ئمةتلحمتشمق مل

فحإلدحق ملفحالمت ةعةتلحم لع ملحم ل ملفحطد ملفحمفع ملفحمس ةسم ملفحالمت ةع مملفحمد ع مملف شم الذممكلحم قحف مةتلحم ضمةئ مل
ف لحمملسةتلحم لع ملف علذمكل ظالمل قمالفاد لأفل لفهلحما لف لم علهذ لحم

عفةتلف ل م فعةتلتعسنلإم ه .ل

( )9علعد لحإل الال أ هلع ف ملحشدلف لقةعفصلأ قل ةقنل ةما لل دقلاللت العصلشمألقلف غقح مهلاللت مالعمصل سمهلأالال
مع هلفاللتمةفللعشققلأالالمع هلأفل إادىلهةت صلحم ف ت صلولكال صلحقتكنلحادلحطف ةالحآلت مل -:ل
أوال :ل علأفلتأم قل

عالأفلتسم ال فت لأفل قعة جلحذحعىل ا ىل

ةلطاكة لهذحلحم ةعفصلولأفل قاهلملتدحفال .ل

أ مل فققل صلحم فقل دفصلإذصلكتة ل س ل صلحم قمالأفل ةانلحما لحم مةفقل .ل


حالعتدح لعلىلا ل ل



حد ىلأفل ةم ل صلا ف لحم قمالأفل صلحما ف لحم مةفققلحم ع ف

لعل ألةلف لهذحلحم ةعفص.

