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 -2مقـدمة
 -1تعريف امللكية الفكرية

وثــــــــيقة اجـــــــــراءات حـــــــــامية حقــــــــــوق امللكــــية الفــكرية والنشـــــــر
وتعويــــــــــض من يـــــــقوم ابلنشــــــــــــر
 -2املقـدمة
املؤلف واملؤ ِلف هام رضورة ولزمة لتكوين اجملمتع القارئ والباحـ عـن املعرفـة لسـ تكامل مقومـات تأسـر املعرفـة
الهندس ية اجلديدة واملتجددة ،من استيعاب وتوظيف املعارف السائدة اليت ختصب واقع التعلمي الهنديس .ومن هـهه
النشاطات النتاج العلمي لعضاء هيئة التدري  ،حبثا وتأليفا ،ابداعا ،وابتاكرا .وتشمل العامل العلمية لعضـو هيئـة
التدري البحوث املنشورة والكتب العلمية وأوراق العمل يف املؤمترات والندوات واجملالت العلمية .ويف ههه الوثيقة
يكون الرتكزي عىل املقررات العلمية ادلراس ية ،وما حياط هبا من اجـراءات حقوقيـة لنرشـها ،والرتكـزي عـىل السـ تاذ
املنتج واملبدع وغري ذكل قد يكون حافزا للساتهة عىل مواصةل هجودمه يف التأليف .ومسأةل التأليف تـرتب ابلكريـري
من الشاكليات مهنا ما يتعلق وما تتطلبه من قمي يمكن تكرييفها يف فضيةل المانة العلمية ،وقـد تأخـه أشـاكل أخـرى
متنوعة.
ان قضية الكتاب اجلامعي متثل احدى القضااي الاسرتاتيجية يف تطوير التعلمي اجلامعي ،مبا هل من أاثر عىل مسرية أي
مهنج من مناجه حتسني نوعية العملية التعلميية ،ول تتجاهل الوثيقة اذلين يلزتمون ابلمانة يف انتاهجم العلمي وفـاءا مبـا
تنتظره مهنم اجلامعة يف أداء رسالهتا.
ههه املوضوعات جعلت قضية التأليف وما حياط هبا من حقوق من مضن ملفات مرشوع التطوير املس متر والتأهيـل
لالعـامتد ابللكيــة ،ولقــد قامــت جلنــة التحفــزي ابسـ تقراء بعــض موضــوعات حقــوق امللكيــة الفكريــة لــبعض التجــارب
وادلراسات املتاحة حي أشارت يف كثري من املواضع اىل أمهية هها اجلانب ابلنسـ بة للعلـامء والبـاحريني وغـريمه مـن
امجلاعات العلمية اخملتلفة اىل درجة أن هناك جممتعات كثرية قد سنت قوانني وواثئق لتعطـي أاـاب امللكيـة الفكريـة
القدرة عىل التحمك يف كيفية اس تخداهما .وههه الامنذج املتباينة للملكية الفكرية اليت تعرتف هبا كثـري مـن الت تتضـمن
حقوق الطبع ،وبراءات الاخرتاع ،والعالمات التجارية ،والسار التجارية.
 -1تعريف امللكية الفكرية
امللكية الفكرية يه ما ينتجه ويبدعه العقل والفكر ،فهيي الفاكر اليت تتحول اىل اخرتاعات ونظرايت وتصماميت وأشاكل ملموسة ميكن حاميهتا،
وتمتثل يف البداعات العلمية والفكرية والعقلية ،والابتاكرات ،والكتب واملراجع ،برامج المكبيوتر ،والنرشات ،ورشائ الفيديو ،واملوس يقى.
ويتطلب اعادة تطوير تكل املنتجات وقتا طويال واستامثرات مالية خضمة ،ذلكل جند أن املبتكر يطالب بعائد عىل جمهوده ،وذكل حبصوهل عىل
"حقوق امللكية الفكرية" ،حي أهنا تسمح لهها املبتكر بوضع قيود عىل اس تخدام امللكية الفكرية اخلاصة به .وهناك عدة أشاكل من امحلاية
ومهنا حقوق النرش والتأليف ،والسار التجارية ،والعالمات التجارية ،وبراءة الاخرتاع.
 2-1املـؤلفات
 ممكن أن تكون كتابة أو مهنال للعمل واملعرفة. وأن يكون برانمج مكبيوتر لالس تخدام يف العمليات الهندس ية واحملاس بات واملزيانيات أو مراجعة املرشوعات واخملازن. -أن يكون ابتاكرا علميا أو اخرتاعا جاءت به القرحية النسانية.
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 أن يكون قطعة موس يقية أو متثيلية أو رواية أو فيمل. 1-1الكتـاب
 انه مهنال هاما للعمل واملعرفة والتعلمي. ويقوم خشص ذو مؤهالت ومواصفات وقدرات خاصة مريل عضو هيئة التدري يف حاةل الكتاب اجلامعي بتأليفه واعداده وتقدميه. 3-1املـؤلف
 يكـــــون عضـــــو هيئـــــة التـــــدري مؤلفـــــا لكتـــــاب مـــــا يف جمـــــال اذا ن هـــــها العضـــــو هـــــو اذلي اقـــــرتمادتــــه العلميــــة مــــن بنــــات أفــــاكره ،وقــــام بتنظميهــــا وترتر ــــا يف أجــــزاء أو فصــــول رئرســــ ية واثنويــــة مبــــا
جيعل الفصول املتقدمة رشوحات رضورية تررس فهم القارئ مل يرد يف الفصول التالية.
 واذا قــــام هــــها العضــــو برشــــ موضــــوعات هــــها الكتــــاب بأســــلوبه اخلــــا وتوضــــيح أفــــاكره بطريقتــــهاخلاصـــــة ووســـــائل ايضـــــاحه املبتكـــــرة ول يكـــــون يف ذكل انقـــــال أو مكـــــررا لفـــــاكر تـــــب أو مؤلـــــف
أخــــر ابلــــراك مــــن اماكنيــــة تعــــامب مــــع نظــــرايت وحقــــائق ســــ بق تعامــــل أخــــرين معهــــا وعرضــــهم لهــــا
بأسالي م اخلاصة.
 ينبغـــــي أن يكـــــون اخـــــراج الكتـــــاب وتنظـــــمي وتنســـــ يق مادتـــــه العلميـــــة جديـــــدا ابلـــــراك مـــــن اماكنيـــــةتعـــامب مـــع عنـــاوين رئرســـ ية وفرعيـــة ســـ بق تعامـــل أخـــرين معهـــا ،يف هـــهه احلـــاةل يكـــون عضـــو هيئـــة
التدري مؤلفا للكتاب وهل احلقوق املطلقة يف امللكية الفكرية للكتاب.
 -3حامية حقوق الطبع والنرش
هتـــــدف ماك ـــــة انهتـــــاك وقرصـــــنة حقـــــوق الطبـــــع والنرشـــــ اىل ماك ـــــة قرصـــــنة املـــــواد ادلراســـــ ية ،وال جميـــــات ،والعمليـــــات
الانهتاكيــــة الخــــرى ،مريــــل النســــخ والبيــــع غــــري املرشــــوع للمنتجــــات الصــــوتية واملرئيــــة املقرصــــنة املهربــــة ،وانهتــــاك وحقــــوق
الطبع والنرش للعامل اللغوية املكتوبة واملنتجات الصوتية واملرئية.
ويشــمل ذكل اقتبــاع املعلومــات أو اس تنســاخها أو اعــادة نرشــها أو ترءــة أي أج ـزاء مهنــا بغــرض تروجيهــا عــىل نطــاق أوســع ،وأيض ـا
امل ـواد املعروضــة عــىل صــفةات ش ـ بكة النرتنــت ،مبــا يف ذكل الصــور والتصــماميت والرســوم البيانيــة .وحيظــر اس ـ تعاملها لي ــرض ،مبــا
يف ذكل اعــادة تغليفهــا يف نســخة مطبوعــة ،أو ىلميعهــا عــىل هيئــة اســطواانت مدجمــة ،أو أي وســائ اعــالم الكرتونيــة أخــرى ،مــا مل
يــا احلصــول عــىل اذن كتــا مس ـ بق بــهكل .ويوجــد وســائل أساس ـ ية ميكــن هبــا حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ،مريــل حقــوق النرش ـ
والتأليف والسار التجارية والعالمات التجارية وبراءات الاخرتاع.
 -4حقوق النسخ والتأليف
يه مجموعة من احلقوق اليت تنظم اس تعامل النصو أو أي تعبري معيل فـ ،،أد  ،أ دميـي عـن فكـرة أو معلومـة مـا .أي أنـه "حقـوق نسـخ
واس تخدام معل ابداعي جديد" .تشلك ههه احلقوق نوع من امحلاية للمبدع ليتقاىض أجـرا عـن ابداعـه لفـرتة ةـددة ختتلـف مـن الـبدل لخـر.
ومكثال ذلكل حسب قوانني الولايت املتةدة المريكية ،تبقى العامل البداعية ةفوظة احلقوق بشلك عام مدة حياة املنتج ،وس بعني عاما بعد
ذكل .كام أن العامل اليت تنهتيي مدة حاميهتا الفكرية تدخل مضن ما يسمى ملكية عامة فتصبح يف متناول اس تخدام امجليع.
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 -5براءة الاختـراع
براءة الاخرتاع يه حق يا منةه للمخرتع ،ملنع الخرين من انتاج أو اس تخدام أو بيع أو عرض بيع الاخرتاع يف ادلوةل اليت منحت حق بـراءة
الاخرتاع.
 -6جمـال محـاية حقوق النسخ والتأليف
ن مفهوم حقوق النسخ أو التأليف يف بداايته معنيا حبامية حقوق مؤلفي العامل العلمية والدبية والفكرية ،أي حقـوق الكتاـاب ،لكنـه الن
يس توعب جمالت أخرى واسعة .مفعظم ادلول تعطي حقوق النسخ يف العامل املوس يقية وادلرامية والسرامنئية والفوتو رافية ،وكهكل الفنون
امجليةل من رسوم وحنوت ،والعامل املعامرية من اجلانب الف ،أو امجلايل فقـ  ،وبـرامج المكبيـوتر وتصـاممي الزايء .ومـن أمه مبـادئ حقـوق
النسخ أهنا ل حتمي الفاكر وامنا حتمي تعبري املؤلف عن الفاكر .مفثال لو اكتشف أحدمه نظرية فزيايئية؛ فانه ل يس تطيع أن خيضـع النظريـة
حلقوق النسخ ،لكن لو ألف مقال أو كتااب يرش فيه النظرية ،فان نص املقال أو الكتاب يصبح خاضعا حلقوق النسخ.
ويزداد المر تعقيدا يف مسأةل الصور والرسوم .مفثال معل نسخة طبق الصل من صورة فوتو رافية ملنظـر معـني عـن طريـق مـا ضـوي
مريال أو من خالل اعادة التحميض هو خرق حلقوق النسخ ،لكن ةـاوةل تصـوير نفـ املشـهد مـن قبـل خشـص أخـر لـر خرقـا حلقـوق
النسخ .لكن عندما يبهل املصور هجدا لتصممي املشهد بنفسه ختيار مكية الضوء ولون اخللفية وترترب أجـزاء املشـهد ،فـان ةـاوةل مصـور
أخر أن يصنع مشهدا مشاهبا ويصوره بنفسه قد يصبح خرقا حلقوق النسخ.
وكهكل حتمي حقـوق النسـخ اجلانـب الفـ ،أو امجلـايل ،أو طريقـة التعبـري .وتـأذ أمهيـة ذكل يف جمـال بـرامج المكبيـوتر والهندسـة املعامريـة
والتصنيع .مكثال لو اخرتع همندع هجازا ما فال ميكنه حيمي اخرتاعه حبقوق النسخ وامنا عليه أن يلجأ اىل تسـجيب كـ اءة اخـرتاع ،ولكـن لـو
قام بتصنيع اخرتاعه بشلك ما ،فان اجلوانب امجلالية اليت ل عالقة لها بعمل اجلهاز قد ختضع حلقـوق النسـخ .أيضـا لـو كتـب أحـدمه بـرانمج
معاجل نصو  ،فان ال انمج ل ختضع حلقوق النسـخ ،ول ميكنـه احلصـول عـىل حقـوق النسـخ يف بـرامج معاجلـات النصـو معومـا ،لكـن
التصممي العام واختيار اللوان وغريها من المور اليت ختضع لذلوق الشخيص وما شابه قد تصبح محمية حبقوق النسخ.
 -7تفصيالت بنود حقوق النسخ والتأليف
تشمل تفصيالت بنود حقوق النسخ والتأليف ما ييل:
2-7

حق النسخ أو حق اعادة النتاج :وهو ل يقترص عىل اعادة نسخ أو انتاج مل العمل ،وامنا يكفي خلرق هها احلق نسخ أو
اقتباع جزء صغري جدا من العمل يف بعض الحيان ،مريل صفةة من كتاب أو مشهد من فيمل .ويف القانون المرييك يسمح
بنسخ جزء من العمل حتت ضواب معينة مضن مفهوم الاس تخدام العادل.
حق الاش تقاق أو حق التكييف :ويع ،ذكل انتاج معل جديد مب ،عىل معل قامئ موجود ،مريل حتويل رواية اىل فيمل ،أو
ترءة كتاب ،أو حتويل كتاب مقروء اىل كتاب مسموع ،أو ىلميع اقتباسات من أعامل خمتلفـة ووضـعها يف معـل واحـد ،أو
اس تخدام خشصيات من رواية يف تأليف رواية جديدة
حق المتثيل  :مريل عزف معل موس يقي أمام امجلهور ،أو عرض مرسحية ،وتدخل مضنه حقوق الب
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حق العرض :مريل عرض فيمل أمام امجلهور
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حق النرش أو التوزيع :أي بيع نسخ من العمل بشلك ىلاري ،أو توزيعها عىل العامة بشلك غري ىلاري
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حقوق التأليف أو احلقوق الخالقية :وتع ،حق املؤلف يف أن يوضع امسـه عـىل العمـل ،وأن ل ينسـب العمـل اىل مؤلـف
أخر ،وأن ل يتعرض العمل للتشويه أو التغيري .وهو من العالمـات الفارقـة بـني قـوانني امللكيـة الفكريـة الوروبيـة ونظريهتـا
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المريكية ،اذ ل تعرتف احلكومة المريكية مبثل ههه احلقوق مضن قانون حقوق النسخ ال يف جمال الصور والرسـوم ،ولكـن
القانون المرييك حيمي ههه احلقوق من خالل قوانني أخرى كقوانني املنافسة التجارية.
ويس تطيع ماكل حقوق النسخ أن جيمع الرسوم من مس تخديم العمل ،كن حيصـل مؤلـف أ نيـة عـىل رسـوم مـن ةطـات الذاعـة مقابـل بهثـا
ل نرته .وميكن ملاكل حقوق النسخ أن يبيع احلقوق مةل لشخص أخر وقد يكون الشخص الخر رشكـة ،أو أن هيـدي أو يبيـع الرسـوم الـيت
حيصل علهيا من ههه احلقوق اىل خشص أخر .وميكنه أيضا أن يبيع احلقوق أو يعطهيا للخرين بشلك جمزء ،وتسمى يف هـهه احلـاةل رخصـة أو
ترخيص .وتكون الرخصة اما مجليع تفصيالت البنود أو غري ذكل .فيعطي مريال لشخص مـا رخصـة اشـ تقاق ،ولشـخص أخـر رخصـة عـرض،
ولشخص اثل رخصة توزيع .ويف كث ٍري من الحيان ل ميكن حسب رخصة حقوق النسخ والتأليف ال حتت رشوط معينة.
 -8التعدي عىل حقوق النسخ
يا تسمية التعدي عىل حقوق النسخ ابخلرق أو التجاوز  .وتا ةاس بة التعدي أو اخلرق أو التجـاوز ابللجـوء اىل القضـاء املـدين يف الغلـب،
فاما أن مينع القضاء الشخص املتعدي من مواصةل اخملالفة ،أو أن يفرض عليه تعويضات مالية يؤدهيا اىل صاحب احلقوق ،أو الثنني معـا ،ويف
الس نني الخرية متت اضافة العقوابت اجلنائية اىل قانون حقوق النسخ بضغ أسايس مـن رش ت تسـجيل املوسـ يقى ،نظـرا لنتشـار ظـاهرة
تبادل امللفات ع النرتنت .ولكن العقوابت اجلنائية ل تفرض يف العادة ال يف حالت النسخ اليت تا عىل نطاق واسع هبدف التوزيع عىل عدد
كبري من الناع.
ويشرتط يف التعدي أو التجاوز أو اخلرق حصول نوع من النسخ الفعيل ،مبعىن لو وصل خشصان اىل نف التعبري بشلك مس تقل ،فلن يوجد
تعدي أو ىلاوز أو خرق ما دام لر هناك ما يثبت أن أحدهام رأى معل الشخص الخر .ولكن هها ل يع ،اشرتاط النية أو العمل حلدوث
التجاوز ،فاس تعامل نسخة غري مرخصة من برانمج مكبيوتر دون عمل مبخالفهتا حلقوق النسخ ل يع ،ابلرضورة حصانة املس تخدم من التبعات
القانونية .ويوجد يف القانون المرييك مفهوم "املتعدي ال يء "،لكنه ل ينطبق ال يف حال أن أمهل صاحب العمل وضع اخطار حبقوق النسخ
عىل أعامهل.
ول يشرتط نسخ العمل مال حلدوث تعدي أو ىلاوز أو خرق ،فطباعة فصل أو حىت صفةة من كتاب بدون اذن صاحب احلق يعدا تعدي
أو ىلاوز أو خرق يف أغلب الحيان ،وكهكل عرض مقطع من فيمل .كام أن القيام بعمل ما بناء عىل معل أخر قد يكـون خرقـا ،ويسـمى ذكل
ابلش تقاق .ومن المريةل عىل الاش تقاق أخه صور اثبتة من فيمل ونرشها ،أو حتويل رواية اىل مرسحية ،أو ترءة كتاب مـن لغـة اىل أخـرى،
أو اس تخدام خشصيات من رواية يف كتابة رواية أخرى .أيضا القيام بعمل مشـابه للعمـل الصـيل بشـلك كبـري قـد يشـلك تعـداي عـىل حقـوق
النسخ.
 -9مدة حقوق النسـخ
تتفاوت مدة حقوق النسخ حسب ادلوةل ،ولكن الاىلاه العام هو اىل توحيد املدة من خـالل اتفاقيـات منظمـة التجـارة العامليـة .وحاليـا تـنص
التفاقيات عىل أن ل تقل مدة امحلاية يف ادلول العضاء عن حياة املؤلـف وسسـني عامـا بعـدها ،واملـدة الكـ شـ يوعا يه حيـاة املؤلـف مـع
س بعني عاما.
ويف القانون المرييك ،تتفاوت مدة احلقوق حسب الفرتة اليت أنتج فهيا العمل أي قبل عـام  2978م أو بعـده ،ولكـن العـامل اجلديـدة ختضـع
حلياة املؤلف وس بعني عاما .واذا نت حقوق النسخ مملوكة لرشكة أو ن املؤلف جمهول تصبح املـدة  95عامـا بعـد النرشـ أو  210عامـا بعـد
النتاج ،أهيام أقل.

جامعة عني سم
لكية الهندســــــــــة

7

والعامل اليت تنهتيي مدة حاميهتا تدخل مضن ما يسمى امللكية العامة فتصبح يف متناول اس تخدام امجليع .وبعد دخول العمل يف امللكية العامة ،ل
يشرتط قانون حقوق النسخ المرييك الرجوع اىل صاحب العمل حني اعـادة اسـ تخدام العمـل ،أمـا القـوانني الوروبيـة فتنصـح ابلسـ مترار يف
الرجوع اىل صاحب العمل حىت بعد انهتاء مدة امحلاية حفاظا عىل "حقوق املؤلف".
 -20قانون حامية امللكية الفكرية املرصي
قد عرفت املادة  2/238من قانون امللكية الفكرية املرصي املصنف بأنه "لك معل مبتكر أد أو ف ،أو علمي أاي ن نوعه أو طريقـة التعبـري
عنه أو أمهيته أو الغرض من تصنيفه" .ويف املقابل راعـت املـادة  242مـال يـدخل يف حتديـد املصـنف وذكل بقولهـا" :ل تشـمل امحلايـة جمـرد
الفاكر والجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل واملفاهمي واملبادئ والاكتشافات والبياانت ولو ن مع ا عهنا أو موصوفة أو موحضـة أو
مدرجة يف مصنف كام ل تشمل عىل :الواثئق الرمسية ،وأخبار احلـوادث ،والوقـائع التجاريـة الـيت تكـون جمـرد أخبـار ايفـة ،ومـع ذكل تمتتـع
مجموعات ما تقدم ابمحلاية اذا متزي ءعها ابلبتاكر يف الرتترب والعرض أو بأي جمهود خشيص جدير ابمحلاية".
وقد عددت املادة  240من قانون امللكية الفكرية املرصي أغلب اجملالت اليت تمتتـع ابمحلايـة يف هـها الشـأن ،فنصـت عـىل" :تمتتـع حباميـة هـها
القانون حقوق املؤلفني عىل مصنفاهتم الدبية والفنية وبوجه خا املصنفات التية:
 -2الكتب والكتيبات واملقالت والنرشات وغريها من املصنفات املكتوبة.
 -1برامج احلاسب اليل.
 -3قواعد البياانت سواء نت مقروءة من احلاسب اليل أو من غريه.
 -4احملارضات ،واخلطب ،واملواعظ ،وأية مصنفات شفوية أخرى اذا نت مسجةل.
 -5املصنفات المتثيلية والمتثيليات املوس يقية والمتثيل الصامت.
 -6املصنفات املوس يقية املقرتنة ابللفاظ أو غري املقرتن هبا.
 -7املصنفات السمعية البرصية.
 -8مصنفات الرمس ابخلطوط أو ابللوان والنحت ،والطباعة عىل احلجر ،وعىل المقشة وأية مصنفات مماثةل يف جمال الفنون امجليةل.
 -9مصنفات العمـارة.
 -20املصنفات الفوتو رافية وما مياثلها.
 -22مصنفات الفن التشكييل والتطبيقي.
 -21الصور التوضيحية ،واخلرائ اجلغرافية ،والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) ،واملصنفات الثالثية البعاد املتعلقة ابجلغرافيـا أو
الطبو رافيا أو التصماميت املعامرية.
ويالحظ أن هها التعداد وارد عىل سبيل املثال ولر احلرص فتمتتع ابمحلاية املصنفات اليت مل ترد هبها النص طاملا توافرت فهيا صفة الابـتاكر،
ول يشرتط لمتتع املصنف هبهه امحلاية أن يكون منشورا .أما املؤلف أو املبتكر :فقد عرفته املادة  3/238من قانون امللكية الفكرية املرصي بأنه
"الشخص اذلي يبتكر املصنف – ويُعد مؤلفا من يهكر امسه عليه أو ينسب اليه عند نرشه ابعتباره مؤلفا هل ما مل يقـم ادلليـل عـىل غـري ذكل.
ويعت مؤلفا للمصنف من ينرشه بغري امسه أو ابمس مس تعار برشط أل يقوم الشك يف معرفة حقيقة خشصـه ،فـاذا قـام الشـك اعتـ انرش أو
منتج املصنف سواء ن طبيعيا أو اعتباراي ممثال للمؤلف يف مبارشة حقوقه اىل أن يا التعرف عىل حقيقـة خشـص املؤلـف .واملؤلـف املشـرتك
عرفته املادة  5/238من قانون امللكية الفكرية عىل أنه "املصنف اذلي يندرج مضن املصنفات امجلاعيـة ،ويشـرتط يف وضـعه أكـ مـن خشـص
سواء أمكن فصل نصرب لك مهنم أو مل ميكن".
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وتشري املادة  274من قانون امللكية الفكرية املرصي "اذا اشرتك أك من خشص يف تأليف مصنف حبي ل ميكن فصـل نصـرب لك مـهنم يف
العمل املشرتك اعت ءيع الرش ء مؤلفني للمصنف ابلتساوي فامي برـهنم مـا مل يتفـق كتابـة عـىل غـري ذكل" .ويف هـهه احلـاةل ل جيـوز لحـدمه
الانفراد مببارشة حق املؤلف ال ابتفاق مكتوب برهنم.
واذا ن اشــــرتاك لك مــــن املــــؤلفني ينــــدرج حتــــت نــــوع خمتلــــف مــــن الفــــن ،ن لــــلك مــــهنم احلــــق يف اســــ تغالل اجلــــزء اذلي
ســــامه بــــه عــــىل حــــده ،برشــــط أل يرضــــ ذكل ابســــ تغالل املصــــنف املشــــرتك مــــا مل يتفــــق كتابــــة عــــىل غــــري ذكل .ولــــلك مــــهنم
احلــــق يف رفــــع ادلعــــاوى عنــــد وقــــوع اعتــــداء عــــىل أي حــــق مــــن حقــــوق املؤلــــف .واذا تــــو أحــــد املــــؤلفني الرشــــ ء دون
خلــــف عــــام أو خــــا  ،يــــؤول نصــــيبه اىل ابا الرشــــ ء أو خلفهــــم ،مــــا مل يتفــــق عــــىل غــــري ذكل .كــــام نصــــت املــــادة  243مــــن
قــــانون امللكيــــة الفكريــــة املرصــــي عــــىل أن "يمتتــــع املؤلــــف وخلفــــه العــــام حبقــــوق أدبيــــة وأبديــــة غــــري قــــابةل للتقــــادم أو التنــــازل
عهنا وتشمل:
أول :احلق يف ااتحة املصنف للجمهور لول مرة.
اثنيا :احلق يف نس بة املصنف اىل مؤلفه.
اثلثا :احلق يف منع تعديل املصنف تعديال يعت ه املؤلف تشـوهيا أو حتريفـا هل ،ول يعـد التعـديل يف جمـال الرتءـة اعتـداء ال اذا أ فـل املـرت
الشارة اىل مواطن احلهف أو التغيري أو اساء بعمب لسمعة املؤلف وماكنته .ومع ذكل اذا قرر املؤلف نرش مصنفه ترتب عىل ذكل أن
يتقرر للغري ببعض العامل ىلاه هها املصنف دون حاجة اىل اذن من املؤلف وههه العامل يه:
 معل نسخة من املصنف لالس تعامل الشخيص. تصوير نسخة بواسطة املكتبات العامة. أن يكون النسخ هبدف احملافظة عىل النسخة الصلية أو لتةل النسخة ةل نسخة فقدت أو تلفـت أو أصـبحتغري صاحلة لالس تخدام ويس تحيل احلصول عىل بديل لها برشوط معقوةل.
 النسخ لالس تعامل يف الجراءات القضائية أو الدارية. النسخ اذلي يقتضيه الب الرمقي ،ويقصد به النسخ املؤقت للمصنف. النرش للخبار. النرش للتعليق. النرش لدلراسة.ولقـــــد حـــــددت الســـــلطات املاليـــــة للمؤلـــــف ومـــــدة احلـــــق .وقـــــد تضـــــمنت املـــــواد  261 ،262 ،260مـــــن قـــــانون امللكيـــــة
الفكرية السلطات املالية للمؤلف ويه:
 جيوز التنازل عهنا للغري. سلطات مؤقتة( ،حتمي احلقوق املالية للمؤلف املنصو علهيا يف هها القانون مدة حياته وملدة سسـني سـ نة تبـدأ مـن اتروفاة املؤلف).

كـــام نصـــت املـــادة  62عـــىل أنـــه" :حتمـــي احلقـــوق املاليـــة ملـــؤلفي املصـــنفات املشـــرتكة مـــدة حيـــاهتم وملـــدة سســـني ســـ نة تبـــدأ
من وفاة أخر من بقي حيا مهنم".
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 -22الجـراءات
 2-22حقوق املؤلف
يكون من حق عضو هيئة التدري اذلي ألف الكتاب ابلضافة أو احلهف من أجزاء الكتاب والتحسني والتجويد لسلوب العـرض والرشـ
وهل حق السام لزمالء أخرين ابلشرتاك معه ومض أسـاممم اانـب امسـه عـىل الصـفةة الوىل والغـالف .كـام يكـون هل حـق النسـخ والنرشـ
واصدار مالحق للكتاب ومعل اصدارات جديدة للكتاب .وهل حق اختيار دار النرش اليت تقوم بتوزيع الكتاب وحتمـل مسـ ئولية بيـع الكتـاب
واعطاء املؤلف مس تحقاته عن البيع بعد خصم أتعاهبا وحقوقها.
ميكل املؤلف حق بيع حقوقه الفكرية للكتاب لي هجة ،اللكية أو اجلامعة مريال يف مقابل:
-

ماكفأة مالية كبرية وجمزية نظري ابراء ذمة املؤلف من الكتاب وقيام ههه اجلهة بتسويق الكتـاب والترصـف يف عوائـد بيعـه حسـب
ارادهتا.

-

ماكفأة مالية معقوةل ابلضافة اىل نس بة س نوية من عوائد توزيع وبيع الكتاب لفرتة زمنية ةددة يتفق علهيا الطرفان.

-

يف حاةل احتفاظ املؤلف حبقوقه يف امللكية الفكرية للكتاب فان القانون حيمي حقوق ملكيته الفكرية لهها الكتاب طوال فرتة حاميته
وكهكل خالل مدة زمنية حددهتا املنظامت ادلولية بس بعني س نة بعد وفاته.

 1-22التقدم ابلكتاب واعامتده
يقـــــدم الاكتـــــب (مؤلف/معد/مقـــــدم) طلـــــب عـــــىل ال ـــــوذج رمق ( )2كـــــام يف امللحـــــق رمق ( )2ومرفـــــق بـــــه الكتـــــاب لوكيـــــل
اللكيـــــة لشـــــ ئون التعلـــــمي والطـــــالب حيـــــ يقـــــوم بتحويـــــل املوضـــــوع اىل القســـــم املســـــ تفيد مـــــن الكتـــــاب بتشـــــكيل جلنـــــة
متخصصــــة مكونــــة مــــن  3أعضــــاء مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدري القــــدم يف جمــــال موضــــوعات الكتــــاب لفحــــص الكتــــاب
وتقريــــر صــــالحيهتا مــــن عــــدهما .ويف حــــاةل صــــالحيته يــــا اعــــامتده واعــــداد تقريــــر علمــــي عنــــه واعطائــــه رمق اصــــدار ومعــــل
نســــخة مدجمــــة عــــىل المكبيــــوتر .وترفــــع النســــخة الورقيــــة مــــع تقريــــر جلنــــة الفحــــص واحلــــمك اىل معيــــد اللكيــــة لتوثيــــق الاعــــامتد
ابلعرض عىل جمل اللكية.
وتكون همام جلنة ص الكتاب وتقرير صالحيته التأكد من:
 مطابقة ةتوايت الكتاب حملتوايت املقرر. سالمة املادة العلمية وخلوها من الغموض والتعقيد. مطابقة اخراج الكتاب للقواعد املتبعة يف اخراج الكتب ونرشها. عدم احتواء الكتاب عىل فصول حشو لر لها داعي. اعداد التقرير. 3-22صـرف املكـافأة :
يا رصف احلافز للمؤلف وفقا للقواعد التالية:
 قرار جلنة احلمك عىل صالحية الكتاب املشلكة بواسطة جمل القسم. موافقة جمل اللكية. يكون مبلغ املاكفأة  5000جنيه للك ساعة تدري من ساعات املقـرر مـع رصف نسـ بة مـن عائـد مبيعـات الكتـابس نواي للمؤلف.
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 تكون أولوية الرصف لدلفعات ذات العداد القل من الطلبة وابذلات يف حاةل عدم توفر كتاب أخر لنف املقرر. وميكن زايدة املاكفأة يف حاةل قيام املؤلف ببيع حقوق ملكيته الفكرية مةل لللكية. 4-22حامية حقوق امللكية الفكرية
تـــا امحلايـــة بعقـــوابت رادعـــة مريـــل احلـــب والغرامـــة واســـرتداد مـــا ر كســـ به مـــن وراء بيـــع الفـــاكر املرســـوقة ،والعـــالن مـــن
خــــالل ميثــــاق رشف حلقــــوق امللكيــــة الفكريــــة عــــن جرميتــــه يف سقــــة أفــــاكر غــــريه .ويــــوح ملحــــق رمق ( )1ال ــــوذج اخلــــا
ابلتقدم بشكوى خاصة حبفظ حقوق امللكية الفكرية.

 -21قامئة املـراجع والراب من الش بكة اللكرتونية
1) http://geo.creativecow.net/ar/a/476
2) http://arabic.china.org.cn/arabic/181009.htm
3) http://e-articles.infolt/i/253/1/aer
4) http://www.alkhulasah.com/content.php?rd=23401
5) http://www.egypt-bic.com/book8.htm
6) http://www.boeing-me.com/viewcontent.do?id=3102
7) http://wapedia.mobi/ar/
قانون حامية امللكية الفكرية املرصي رمق  11لس نة 8) . 1001
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ملحق رمق ()2

منوذج التقدم بكتاب للنرش
أول :بياانت املؤلف:

امس الاكتب (مؤلف/معد/مقدم):
ادلرجة العلمية:
اللكية :
القسم :
العنوان :
التليفون:
الفاك :
ال يد اللكرتوين:

اثنيا :بياانت الكتاب :

عنوان الكتاب املقدم للنرش (ابللغة العربية):
(ابللغة الجنلزيية):
(بلغة أخرى) :
(ابللغة الجنلزيية) (بلغة أخرى):
لغة الكتاب ( :ابللغة العربية)
عدد صفةات الكتاب:
امس النارش :
رمق ايداع الكتاب:
أي بياانت اضافية عن الكتاب:

اثلثا :بياانت املقرر ادلرايس:

املقرر ادلرايس املطلوب الكتاب هل:
الس نة ادلراس ية:
(الثاين)
الفصل ادلرايس( :الول)
القسم :
اللكية :
أي بياانت اضافية عن املقرر ادلرايس املطلوب الكتاب هل:
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(صيفي)

الامس/
التوقيع/
التار /
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منوذج التقدم بشكوى حلفظ حقوق امللكية الفكرية
أول :بياانت مقدم الشكوى:
الامس :
املهنة :
العنوان :
:
التليفون
:
الفاك
ال يد اللكرتوين :

اثنيا :بياانت املشكو يف حقه:
الامس :
املهنة :
العنوان :
:
التليفون
:
الفاك
ال يد اللكرتوين:

اثلثا :موجز عن الشكوى:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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رابعا :مستندات مقدمة للشكوى:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

الامس/
التوقيع/
التار /
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