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اٌٍّىٍح اٌفىرٌح  زًٌٍ حمىق

: ِمسِح
هوش ٗٚ اٛؾٔ٪ّ ٩ٯؾزٚ ٟوٗيًا  ه٬ٜ اٛؾْ اِٛ٘و٭ أ٩ اٛن٤٧ٮ ثل١٩ ٤ٟبىم ٯزوثن 

ثِؼٚ ٟٜ٘خ اٛؤٚ اٛزٮ  اإل٣سب١ثبهىًا ػ٢٠ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ، ُبإل٣زبط ٧٪ أ٩ط ٟب ٩طٚ ئ٦ٰٛ 

٨ٛ٩نا ٓل اٟزبى اإل٣سب١ ه٢ . ٢ٟ اٛقو٩ط ٢ٟ ك٠ٜبد اٛغ٨ٚهي ٩عٚ ٦ٛ ٛز٦٤ٰ٘٠ ٧٩ج٨ب اهلل 

ثبٛقْٜ ٩اإلثلام، ٨ُ٪ سٰل ٧ن٥ ا٠ٛقٜ٪ٓبد ثنٗبئ٦ ٩ه٦ٜٔ  األفو٫ًٰو٥ ٢ٟ ا٠ٛقٜ٪ٓبد 

. ٩رِٰ٘و٥ ُبسزـبم ث٨ن٥ ا٠ٜٛ٘بد أ١ ٯسقو ه٤بطو اٛ٘٪١ ِٛبئلر٦

" طلّ اهلل اٛولٰٞ"     (زشٔنمذ كشيُب بُٙ آدو ٔزًهُبْى فٙ انبش ٔانب)ٓبٙ روبٛٮ 

٩ئما ٗب١ اإل٣زبط ا٠ٛبك٭ ٯش٘ٚ ه٤ظوًا ٧بًٟب ُٮ ث٤بء األٟٞ ٩رٔل٨ٟب ُا١ اإل٣زبط اِٛ٘و٭ ال 

ٯٔٚ أ٠٧ٰخ ُٮ ك٩ه٥ ٢ٟ اإل٣زبط ا٠ٛبك٭، ؽٰش ٯزٞ ٢ٟ فال٦ٛ ئهسبء األسس ٛغ٠ٰن ط٪ه 

ٓبُخ اٛزٔلٝ، ؽٰش أطجؾذ كهعخ رٔلٝ أ٭ شوت رٔبً ث٠ل٭ ٟب ٩طٚ ئ٦ٰٛ ٢ٟ روٰٜٞ ٩س

٩ث٠سز٪٭ اٛؾ٠بٯخ اٛزٮ رز٪ُو ٛإلثلام اِٛ٘و٭ اٛ٪ؿ٤ٮ، ٨ٛ٩نا ٯوزجو ؽْ االثز٘به اٛظ٪هح 

٠ٟب أثله٦ ٩ٛٞ اِٛ٘وٯخ أ٩ اٛو٠ٰٜخ أ٩ اٛ٪علا٣ٰخ اٛزٮ أرذ ث٨ب ا٠ٜٛ٘خ اٛواسقخ ُٮ ٣ِس اٛوبٛٞ 

ٟل ٟوٰبه اٛزِبػٚ ث٢ٰ اِٛوك ٩األفو أ٩ ث٢ٰ األٟٞ أطجؼ ٯوذ٩ثبٛزبٛٮ ُا١  ، ٯسج٦ٔ ئ٦ٰٛ أؽل

  .هٜٮ ٟسز٪٭ اإلثلام اِٛ٘و٭ ٩اٛ٪علا٣ٮ ٩اٛو٠ٜٮ ٩هٜٮ ٟٔلاه ٟب ٦ٜ٘٠٣ ٢ٟ اثز٘بهاد

٩ٟن رـ٪ه ا٠ٛغز٠ن اٛوب٠ٛٮ ارغ٨ذ ا٤ٰٛخ ٛقْٜ ٟإسسبد ك٩ٰٛخ ٟزقظظخ ا٣جضٔذ  

ه٢ ؽز٠ٰخ ر٤لٰٞ ٩ؽ٠بٯخ أه٠بٙ ا٠ِٛ٘وٯ٢ ٩ا٠ٛجز٘وٯ٢ ٩ا٠ٛجله٢ٰ ُٮ سبئو ا٠ٛغبالد 

٧نا ٗب١ ٢ٟ اٛؼو٩ه٭ رأسٰس ا٤٠ٛل٠خ اٛوب٠ٰٛخ ٠ٰٜٜٛ٘خ اٛظ٤بهٰخ ٩اٛزغبهٯخ ٩األكثٰخ، ٩ٙ

اِٛ٘وٯخ اٛزٮ طبًذ ثو٣بٟغًب ٠ٛزبثوخ اٛؾٔ٪ّ اِٛ٘وٯخ، ٧٩ٮ ٟو٤ٰخ ث٠سإ٩ٰٛخ ا٨٤ٛ٪ع 

. ثؾ٠بٯخ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ُٮ ع٠ٰن أ٣ؾبء اٛوبٛٞ

أَٓب يدًٕعت انسمٕق انخٙ حسًٙ انفكش " :انًهكٛت انفكشٚت٢ٟ٩ ٤٧ب ٯ٢٘٠ رووٯَ 

َسبَٙ ٔحشًم بشاءاث االخخشاع ٔانعاليبث انخدبسٚت ٔانشسٕو ٔانًُبرج ٔاإلبذاع اإل

 ."انصُبعٛت ٔانًؤششاث اندغشافٛت ٔزك انًؤنف ٔغٛشْب يٍ زمٕق انًهكٛت انفكشٚت
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خٓذ فكشٖ  أَٔشبط  أ٘انسمٕق انُبشئت عٍ " أ٨٣به٬ٜ  ئ٨ٰٛب٠ٗب ٯ٢٘٠ ا٤ٛلو  

  ".ٔانفُٛت دبٛتٔاألفٗ انًدبالث انصُبعٛت ٔانعهًٛت ابخكبس  إنٗٚؤدٖ 

خهك  يٍانسمٕق انخٙ حشد عهٗ أشٛبء يعُٕٚت " ه٢أٯؼب  انًهكٛت انفكشٚت ٩روجو  

".  انزٍْ َٔخبج انفكش فخعطٗ نصبزبٓب أبٕة ْزا انسك َٔسبخّ إنّٛ

٣٩لوًا ٛأل٠٧ٰخ ا٠ٛزياٯلح ٜٛؾٔ٪ّ اِٛ٘وٯخ ُٔل ؿبٛجذ ا٤٠ٛل٠خ اٛوب٠ٰٛخ ٠ٰٜٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ 

 اإلثز٘به٭ا٢ٰ٣ ا٤٠ٛل٠خ ٨ٛن٥ اٛؾٔ٪ّ ٩مٖٛ ٢ٟ أعٚ رشغٰن ا٤ٛشبؽ ع٠ٰن اٛل٩ٙ ئٛٮ س٢ اٛٔ٪

 ٩اإلثلاهٮ

 :عثر اٌرارٌداٌٍّىٍح اٌفىرٌح  اٌفرضٍح اٌرً لاِد عٍٍها

٩ا٠ٛ٘بُأح ا٠ٛٔزو٢ٰ٣ ث٠ٰٜ٘خ االفزواهبد ٩ا٠ٛظ٤ِبد اإلثلاهٰخ ٯؾِيا١  االهزواٍ

 .٠٣٪ االٓزظبك٭ثز٘بهٯخ ٩اإلثلاهٰخ اٛزٮ رو٠ٚ ثل٩ه٧ب ه٬ٜ ر٤شٰؾ اٙاإل األ٣شـخ

٧ٮ اٛزـجْٰ اٛزغبه٭ ٛالثز٘به ٩اإلثلام ثٌٰخ  ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ :-ٔفعبنٛخٓبانًهكٛت انفكشٚت  لٕة

ٓ٪ر٨ب ٩ُوبٰٛز٨ب أل٨٣ب  اِٛ٘وٯخ ٠ٜٛ٩ٰٜ٘خ( اٛو٠ٜٮ ٩اٛضٔبُٮ) رؾس٢ٰ ؽٰبر٤ب ٩ئصوائ٨ب ٢ٟ اٛغب٣ج٢ٰ

طبك٭ ٩ا٨٤ٛ٪ع ثز٠٤ٰخ االٓذ رسب٧ٞ ُٮ كهٞ ا٠ٛقزوه٢ٰ ٩ا٠ٛجز٘وٯ٢ ٩ٟ٘بُأر٨ٞ ٩ؽِي ا٠٤ٛ٪

 .ا٠ٛ٪اهك اٛجشوٯخ

أ١ ر٤زشو ئال ُٮ صٔبُخ رلهٕ أ٠٧ٰز٨ب ٩رٔو٧ب ثش٘ٚ ٗبٟٚ  اِٛ٘وٯخ٩ال ٯ٢٘٠ ٠ٰٜٜٛ٘خ         -

ا٠ٰٜٛ٘خ ٩رؾ٨ٰ٠ب ث٠٪عت اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٤٠ِٛنح ثاؽ٘بٝ ٩ه٤ٰٜب ٟ٪اطٜخ اٛو٠ٚ ٢ٟ أعٚ ؽ٠بٯخ 

 .٩ئ٣ٔبم٧ب ثارٔب١ ثٌٰخ ػ٠ب١ ؽٰ٪ٯز٨ب ا٠ٛسز٠وح اِٛ٘وٯخ

 ٟظو  ث٠قزَٜ رِوهبر٨ب ٩ٟس٠ٰبر٨ب ُٮ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ٣شبؿبد  :-فٙ يصشيهكٛت انفكشٚت ال

رٔبهة ٣ظَ ٓو٣ًب ٢ٟ اٛي٢ٟ ثبٛولٯل ٢ٟ  ٧ٮ ه٦ٰٜ ؽبًٰٛب هجو ُزوح ى٤ٰٟخ رـ٪هد ئ٬ٛ ٟب

ا٠ٰٜٛ٘خ  ُٮ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ٩اٛٔواهاد ا٤٠ٛل٠خ ٛو٠ٚ ا٠ٛواؽٚ س٪اء اٛزشوٯوٰخ ٩اٛز٤ل٠ٰٰخ ٩ا٠ٛز٠ضٜخ

 -:اٛزٮ ٯ٤٤٘٠ب سوك٧ب ه٬ٜ ا٤ٛؾ٪ اٛزبٛٮ٩ اِٛ٘وٯخ

 .ثشأ١ اٛوالٟبد اٛزغبهٯخ  1956ٛس٤خ ( 40)اٛٔب٣٪١ هٓٞ  

 .ثشأ١ ثواءاد االفزوام ٩اٛوس٪ٟبد ٩ا٠٤ٛبمط اٛظ٤بهٰخ 1959ٛس٤خ ( 8)اٛٔب٣٪١ هٓٞ 
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ٍ ثشأ١ اٛوالٟبد  1956ٛس٤خ ( 40)ا٠ٛولٙ ٛٔب٣٪١ هٓٞ  1962ٛس٤خ ( 2)اٛٔب٣٪١ هٓٞ 

 .اٛزغبهٯخ

ثشأ١ ؽ٠بٯخ ؽْ ا٠ٛإَٛ ٩افزظبص ٩ىاهح األهالٝ ٩اٛضٔبُخ 1968ٛس٤خ ( 9)١٩ هٓٞ اٛٔب١

 .ا٠ٛغبٙ ث٨نا

 .ثشأ١ ا٠ٛـج٪هبد 1972ٛس٤خ ( 76)اٛٔب٣٪١ هٓٞ 

 .ثشأ١ ئٯلام ا٠ٛظ٤ِبد اٛزٮ رول ٤ٜٛشو 1984ٛس٤خ ( 7)اٛٔب٣٪١ هٓٞ 

 -:٧٩ٮ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ طلهد اٛولٯل ٢ٟ اٛٔواهاد ا٤٠ٛل٠خ ٤ٛشبؽ ٠ٗب

 ثاطلاه ٓب٣٪١ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ 2002ٛس٤خ  82ٓب٣٪١ هٓٞ اٙ

:- أًْٛت زمٕق انًهكٛت انفكشٚت 

 ، ُبٛ٘زبة ٯـجن ٬ُ ثٜل ٩ٯظله ٬ُ ثٜل أفو٫، اٛوب٠ٛٮثبٛـبثن  اٛن٤٧ٮ اإل٣زبط ٯزسٞ

 اإلُبكح٩اٛل٩اء ٯقزوم ٬ُ ثٜل ٩ٯسزقلٝ ٬ُ ٟقزَٜ اٛل٩ٙ ٠ٟب ٯغوٚ اٛجشوٯخ ٨ٜٗب شوٯ٘خ ٬ُ 

ه٬ٜ ك٩ٛخ ٟو٤ٰخ ٩ئ٠٣ب ه٬ٜ ٗبُخ اٛل٩ٙ، ٩ٛنا ٯغت ؽ٠بٯز٦ ٰٛس ُٔؾ  اٛن٤٧ٮ طاإل٣زب٢ٟ 

ع٨ل  ئ٣غبى٧بثنٙ ٬ُ  اٛزٮ فبطخ ٟن اىكٯبك ٟقبؿو االهزلاء ه٬ٜ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ

٩ٓل  ك٩ٛٮٗجٰو ٩ر٘بَٰٛ ثب٧لخ ٛنا طبهد ؽ٠بٯخ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ػو٩هح ٟؾٰٜخ ٩ٟـٜت 

 أ٩هع٪ا٭اٛز٬ ٣زغذ ه٢ ع٪ٛخ  االرِبٰٓبد هب٠ٰٛخ ٩ٓجٜذا٣ؼ٠ذ ٟظو ئ٬ٛ ٤ٟل٠خ اٛزغبهح اٙ

ٟظو ٨ٛن٥ ا٤٠ٛل٠خ ٰٓب٨ٟب ثزولٯٚ  ٣ؼ٠بٝاالٛزياٟبد ا٠ٛزورجخ ه٬ٜ ا أ٧ٞ، ٩ٗب١ ٢ٟ 

 ةارِبٰٓخ اٛغ٪ا٢ٟ٩:١ أ٧ٞ ٧ن٥ االرِبٰٓبد .رشوٯوبر٨ب ث٠ب ٯزِْ ٩ أؽ٘بٝ ٧ن٥ االرِبٰٓبد

 TRIPS"اٛزوثس"ا٠ٛزظٜخ ثبٛزغبهح ٢ٟ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ 

اال٣غٰٜي٫  افزظبه ٛالس٬٧٩ٞ 

'Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights". 

ٟقزَٜ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ  ا٠ٛزؤٜخ ثؾ٠بٯخ  األفو١٫ االرِبٰٓبد اٛل٩ٰٛخ ٧نا ُؼال م

ا٠ٰٜٛ٘خ  ،أ٩ ارِبٰٓخ ثو١ ٛؾ٠بٯخ1883ٗبرِبٰٓخ ثبهٯس ٛؾ٠بٯخ ا٠ٰٜٛ٘خ اٛظ٤بهٰخ ٛس٤خ  اِٛ٘وٯخ

. 1886ٛس٤خ  ٩األكثٰخا٤ِٰٛخ 
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 ا٠ٛزوْٜ ثؾ٠بٯخ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ 2002ٛس٤خ 82اٛٔب٣٪١ هٓٞ  ا٠ٛظو٭ا٠ٛشو٩م  أطله٩ٓل 

. اِٛ٘وٯخ ٗأصو ال٣ؼ٠بٝ ٟظو ئ٬ٛ ٤ٟل٠خ اٛزغبهح اٛوب٠ٰٛخ ٩اٛز٪ٰٓن ه٬ٜ ارِبٰٓخ اٛزوثس

ا٠ٰٛخ ٠ٰٜٜٛ٘خ ٣٩لوًا ٛأل٠٧ٰخ ا٠ٛزياٯلح ٜٛؾٔ٪ّ اِٛ٘وٯخ، ُٔل ؿبٛجذ ا٤٠ٛل٠خ اٛن 

س٢ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ ا٤٠ٛل٠خ ٨ٛن٥ اٛؾٔ٪ّ ٩مٖٛ ٢ٟ أعٚ رشغٰن ا٤ٛشبؽ ةاِٛ٘وٯخ ع٠ٰن اٛل٩ٙ 

٩ُواًل ٢ٟ أعٚ ا٨٤ٛ٪ع ثبٛظ٤بهخ ٩اٛزغبهح ٩األكة أفند اٛل٩ٙ ٤ٟن .٩اإلثلاهٮ اإلثز٘به٭

ًلد ٢ٟ أؽلس  اٛٔو١ اٛزبسن رس٢ اٛٔ٪ا٢ٰ٣ اٛزٮ رِ٘ٚ اٛؾ٠بٯخ ٛو٤بطو ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ؽز٬

، ٛٞ ٯٔزظو ٣شبؽ اٛل٩ٙ هٜٮ  اٛز٤٘٪ٛ٪عٰب ه٩م اٛٔب٣٪١، ٛ٘٪٨٣ب روبٛظ اٛؾلٯش ُٮ اٛوٜ٪ٝ ٩ٍ

اٛزشوٯوبد اٛلافٰٜخ ثٚ أك٭ اٛزـ٪ه االٓزظبك٭ ٩اٛز٤بُس اٛزغبه٭ ٩اإل٣زبط اِٛ٘و٭ ئٛٮ 

 .ر٤لٰٞ ك٩ٛٮ ٠ٰٜٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ

سز٠٘بٙ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ال كٰٛٚ ؽٔ٪٠ٟ٩ّب سجْ ٯزؼؼ األ٠٧ٰخ اٛ٘جٰوح ٛ٪ع٪ك  

ٟوبٯٰو ا٨ٰٛئخ اٛٔ٪ٰٟخ ٛؼ٠ب١ ع٪كح اٛزوٰٜٞ ٩االهز٠بك ٩ر٨٠ٰلًا ٜٛوٓٮ ثبأله٠بٙ اٛٔبئ٠خ ثبٰٜٛ٘خ 

٤ٛشو صٔبُخ  اٛلٰٛٚألهؼبء ٧ٰئخ اٛزلهٯس ٩ٟوب٨ٰ٣٩ٞ ث٨نا ٣زٔلٝ  ُٮ اٛٔـبهبد ا٠ٛقزِٜخ

فزوام االٛزياٝ ثٔب٣٪١ ؽ٠بٯخ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ٩ٟب ٯزجو٨ب ٢ٟ ِٰٰٗخ اٛؾظ٪ٙ هٜٮ ثواءاد اال

ثواٟظ  -ٗزت -٩ؽٔ٪ّ ا٠ٛإَٛ ٰٛ٘٪١ ٧٪ األسبً ٜٛزوبٟٚ ٟن ا٠ٛظ٤ِبد ا٠ٛقزِٜخ ٢ٟ ٣شو

اٰٜٛ٘بد  ٫عبٟوخ ا٤٠ٛظ٪هح ٢ٟ أؽل -أٟاًل ُٮ أ١ ر٘٪١ ٰٜٗخ اٛيهاهخ. اٛـ.....ؽبست آٛٮ

اٛزٮ رٜزيٝ ث٠وبٯٰو ا٨ٰٛئخ اٛٔ٪ٰٟخ ٛؼ٠ب١ ع٪كح اٛزوٰٜٞ ٩االهز٠بك ُٮ ا٠ٛظلآٰخ 

 . ٩األفالٰٓبد

: زمٕق انًهكٛت انفكشٚتس صٕ

ا٠ٰٜٛ٘خ  :هئٰس٨ٛ٢ٰٰب ئ٬ٛ ُوه٢ٰ  اٛزٰٜٔل٭رزِوم ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ٩ُٔب ٜٛزٔسٰٞ 

. ٩ا٠ٰٜٛ٘خ ا٤ِٰٛخ ٩األكثٰخ اٛظ٤بهٰخ،

٢ٟ٩ أ٧ٞ ط٪ه ا٠ٰٜٛ٘خ اٛظ٤بهٰخ ثواءاد االفزوام، ٩ ٠٣بمط ا٤٠ِٛوخ، ٩اٛوس٪ٝ 

اء اٛزغبهٯخ، ٩ا٠ٛإشواد اٛغٌواُٰخ، أٟب ٩ا٠٤ٛبمط اٛظ٤بهٰخ، ٩اٛوالٟبد اٛزغبهٯخ، ٩األسٞ

 ٤ٟ٩زغٮاألكاء  ٤ُب٣ٮا٠ٰٜٛ٘خ ا٤ِٰٛخ ٩األكثٰخ ُزش٠ٚ ؽٔ٪ّ ا٠ٛإَٛ ٩ٟب ٯورجؾ ث٨ب ٢ٟ ؽٔ٪ّ 

. ٩هح ٛؾْ ا٠ٛإَٛااٛزسغٰالد اٛظ٪رٰخ ٧٩ٰئبد اإلماهخ ٩ٯـْٜ ه٨ٰٜب اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛظ
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ٗٚ ط٪ه  ُٮؽٚ اٛؾْ ٩رقزَٜ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ثِوه٨ٰب ه٢ ٰٟٜ٘خ األٟ٪اٙ ا٠ٛبكٯخ أل١ ٝ

ًٰو ٠ٜٟ٪ً ٧٪  ٭، ثٚ ٯوك ه٬ٜ ش"هٔبه أ٩  ٤ٟٔ٪ٙ" ٟبك٭ٟبٙ  ه٬ٜ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ال ٯوك

٠ٗب رقزَٜ . ٦ٛ ٠ٰٓخ ٟبٰٛخ ٟو٤٪٭ ؽْٛإل٣سب١ ث٠قزَٜ ط٪ه٥ ٩أش٘ب٦ٛ، ٧٩٪  اٛن٤٧ٮاإل٣زبط 

ٯ٢، ر٠ضٚ هاثـخ ٓب٣٪٣ٰخ ث٢ٰ كائ٢ ٩ٟل اٛز٬ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ه٢ اٛؾٔ٪ّ اٛشقظٰخ

 .ٟقزَٜ ط٪ه ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ُٮ٧٩ن٥ اٛواثـخ ال ٩ع٪ك ٨ٛب 

شاخ اٌصٍح تطثٍعح  وسىف ٔرٕاوي فٍّا ًٌٍ شرحاً ِررصراً ألهُ صىر اٌٍّىٍح اٌفىرٌح

 .اٌىٍٍح فًاٌعًّ 

: ذراعـــــراءاخ االخـــــــب:أوال

: ذعرٌف اٌثراءج
حٕفٗ اخخشاعّ ٚس انز٘صك حصذسِ انذٔنت نهًخخشع " ه٢ثواءح االفزوام روجو

 انخٙانششٔط انالصيت نًُر بشاءة اخخشاع صسٛست ًٚكُّ بًٕخبّ أٌ ٚخًسك ببنسًبٚت 

 ."االخخشاعٚضفٛٓب انمبٌَٕ عهٗ 

انسًبٚت انمبََٕٛت انخٗ ًُٚسٓب انًششٔع " ه٬ٜ أ٨٣بأٯؼب  ٯ٢٘٠ ا٤ٛلو ئ٨ٰٛب٩

ل انًُخح كم انخٗ حثبج يهكٛخّ نّ ٔحًٕنّ دٌٔ غٛشِ فٗ اسخغال نهًخخشع عهٗ اخخشاعّ ٔ

 ."انسًبٚت انمبََٕٛت ٔانخصشف فّٛ طٕال يذة انسًبٚت انخٗ َص عهٛٓب انمبٌَٕ

أ١ ٯسزأصو ٩ؽل٥ ثبسزو٠بٙ  ُٮٯٔوه٧ب اٛٔب٣٪١ ٛظبؽت اٛجواءح اٛؾْ  اٛزٮ٩رش٠ٚ اٛؾ٠بٯخ 

ٟٔبثٚ  ُٮأهثبػ ٢ٟ ٩هاء ٧نا االسزٌالٙ  ٢ٟ ع٤ٮر٦٤ٰ٘٠  ٩ثبٛزبٛٮ .ٟبًٰٛباالفزوام ٩اسزٌال٦ٛ 

رق٪٦ٛ اٛجواءح  االسزئضبه٫ اٛن٭٧٩نا اٛؾْ  .٥ ٢ٟ ٗشَ سو االفزوام ٠ٜٛغز٠نٟب ٓلٝ

٢ٟ٩ صٞ ٯؾْ ٛظبؽت . ٛظبؽج٨ب ٟؼ٠٪٦٣ ٤ٟن اٌٰٛو ٢ٟ اسزو٠بٙ االفزوام أ٩ اسزٌال٦ٛ

أ٩ هوػ٨ب ٜٛجٰن أ٩  أ٩ ثٰو٨باٛجواءح أ١ ٯ٤٠ن اٌٰٛو ٢ٟ رظ٤ٰن اٛسٜوخ ٟ٪ػ٪م اٛجواءح 

٩أ١ ٯ٤٠ن اٌٰٛو ٢ٟ رظ٤ٰن اٛسٜوخ ثبسزقلاٝ اٛـوٯٔخ  ا٤٠ٛزظ،اسزٰواك٧ب ثب٤ٛسجخ ٛجواءح 

 .اٛظ٤بهٰخ ٛجواءح اٛـوٯٔخاٛظ٤بهٰخ ا٠ٛؾ٠ٰخ ثب٤ٛسجخ 

ٌٰٜٛو  أ٩ اٛزوفٰض٢ٟ٩ اٛغلٯو ثبٛنٗو أ١ ٟبٖٛ اٛجواءح ٯغ٪ى ٦ٛ ثٰن اٛجواءح 

 ٨ُٮ. ٩ع٦ ٢ٟ أ٩ع٦ اٛزظوُبد، أل١ اٛجواءح ٨ٛب ٠ٰٓخ ٟبٰٛخ ثأ٭ثبسزو٠ب٨ٛب أ٩ اٛزظوٍ ٨ُٰب 
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، ٩ٯغ٪ى اٛزوفٰض ٌٰٜٛو ، ٠ٗب ٯغ٪ى ه٢٧ اٛجواءحام ٩رشزو٫ ٩ٯزٔوه ه٨ٰٜب ؽْ اال٣زِبمرت

. ثبسزٌال٨ٛب

:  صٕاعًاٌرفرلح تٍٓ حّاٌح االذرراع عٓ طرٌك اٌثراءج وحّاٌره وسر 

٢ٟ٩ ا٬٤ٌٛ ه٢ اٛجٰب١ أ١ ٢ٟ ؽْ ا٠ٛقزوم اسزٌالٙ افزواه٦ ك١٩ أ١ ٯزٔلٝ ثـٜت 

أ١ ٯؾغت سو االفزوام ه٢ اٌٰٛو ٩أ١ ٯسزأصو ٩ؽل٥ ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ثواءح افزوام ٟ٘زِٰب ة

٠ٗب ٛ٪ افزوم شقض ؿوٯٔخ ط٤بهٰخ علٯلح . ثبسزٌال٦ٛ ؿب٠ٛب ٛٞ ٯ٘شَ ه٢ سو االفزوام

أ١  اٛظ٤بهٰخ ِٟؼالئ٣زبط سٜوخ ٩ٛٞ ٯزٔلٝ ثـٜت ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ثواءح افزوام اٛـوٯٔخ  ُٮ

الٙ االفزوام ٟلح أؿ٪ٙ ٢ٟ ٯسزٌٚ االفزوام سوا، ُٔل ٯ٦٤٘٠ مٖٛ ٢ٟ أ١ ٯسزٔٚ ٩ؽل٥ ثبسزي

. ٟلح اٛؾ٠بٯخ ا٠ٛٔوهح ٛجواءح االفزوام

ر٠بهً ؿجبء األاٛٔو١ اٛسبثن هشو اؽزِلذ هبئٜخ ٢ٟ  ُٮ: ٤ٛ٩ؼوة ٟضال ٛز٪ػٰؼ مٖٛ 

افزوام عِذ اٛ٪الكح، ٩كٜذ رسزقلٝ سو ة  Chamberlainهبئٜخ  ٧ٮئ٣غٜزوا  ُٮاٛ٪الكح 

٩ر٤٘٠ذ ٧ن٥ اٛوبئٜخ ٢ٟ االؽزِبف ثسو عِذ . ه٠ٰٜبد اٛ٪الكح ا٠ٛزوضوح ُٮ٧نا اٛغِذ ث٤غبػ 

ٓو١ ٢ٟ اٛيٟب١  ؽ٪اٛٮثول  1727س٤خ  ُٮاٛ٪الكح ٢ٟ عٰٚ ئ٬ٛ عٰٚ ئ٬ٛ أ١ هوٍ اٛسو 

. ٢ٟ افزوام اٛغِذ

ًٰو  أ٩ ا٠ٛوٜ٪ٟبد٩رٔوه اٛزشوٯوبد ا٠ٛٔبه٣خ ؽ٠بٯخ فبطخ ٛألسواه اٛزغبهٯخ 

هاه ٩ا٠ٛوٜ٪ٟبد ثبسزقلاٝ رزؼ٢٠ ٤ٟن اٌٰٛو ٢ٟ االهزلاء ه٬ٜ ٧ن٥ األً ه٨٤ب،ا٠ِٛظؼ 

ٟولٞ اٛزشوٯوبد ه٢ ؿوٯْ  ُٮاألسواه اٛزغبهٯخ ٩رؾ٬٠ . أسبٰٛت ٠ٟ٩بهسبد ًٰو شوٯِخ

هلاك  ُٮ، ًٰو أ١ ارِبٰٓخ اٛزوثس أكفٜذ األسواه اٛزغبهٯخ كه٪٫ ا٤٠ٛبُسخ ًٰو ا٠ٛشو٩هخ

ك٩ٙ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ٩أؿٜٔذ ه٨ٰٜب رس٠ٰخ ا٠ٛوٜ٪ٟبد ًٰو ا٠ِٛظؼ ه٨٤ب، ٩أ٩عجذ ه٬ٜ اٙ

 ُٮ٩ػوز٦  اٛن٭٤ٟل٠خ اٛزغبهح اٛوب٠ٰٛخ ؽ٠بٯز٨ب ه٢ ؿوٯْ ٣لبٝ اٛؾ٠بٯخ  ُٮاألهؼبء 

. روثس 39ا٠ٛبكح 

ٯسزٌٚ افزواه٦ سوا ك١٩ رٔلٯٞ ؿٜت  اٛن٭أ١ ا٠ٛقزوم ٢ٟ٩ ا٤ٌٛٮ ه٢ اٛجٰب١ 

ُٔل ٯز٪طٚ ٟقزوم آفو ئ٬ٛ ٣ِس  .٠ٜٛقبؿوٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ثواءح افزوام ٓل ٯزووع 

١ اٛشوٗبد ُا ٩ٛنٖٛ .ه٬ٜ ا٠ٛقزوم ُوطخ ؽ٠بٯخ افزواه٦االفزوام، ؽ٤ٰئن رؼٰن 
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ٛغأ ئ٬ٛ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ثواءاد افزوام ئال ثب٤ٛسجخ ٛزٜٖ االفزواهبد داٛظ٤بهٰخ اٛ٘جو٫ ال 

.  (1)ى٢ٟ ٓظٰو ٣سجٰب  ُٮرقش٬ ٧ن٥ اٛشوٗبد أ١ ٯز٪طٚ ٤ٟبُس٪٧ب ئ٨ٰٛب  اٛزٮ

:  شروط اٌحصىي عٍى اٌثراءج  

االفزوام صالصخ  ُٮٟقزَٜ ا٤ٛلٞ اٛٔب٣٪٣ٰخ أ١ رز٪اُو  ٍ٭٩ٯشزوؽ ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛجواءح 

 :٧ٮشو٩ؽ 

(  شوؽ اٛغلح)أ١ ٯ٘٪١ االفزوام علٯلا  -1

ه٬ٜ فـ٪ح ئثلاهٰخ   ٯ٤ـ٪٭أ١  -2

  اٛظ٤بهٮ ٛالسزٌالٙأ١ ٯ٘٪١ ٓبثال  -3

: ر٬ ٩ػؼ مٖٛ ٗبال٩١

(: شرط اٌجسج)أْ ٌىىْ االذرراع جسٌسا  -1

ه٨ٰٜب  ث٤ٮ اٛزٮأ١ ر٘٪١ اِٛ٘وح  ٯؾظٚ ا٠ٛقزوم ه٬ٜ ثواءح افزوام ٛ٘ٮال ٯ٬ِ٘ 

االفزوام أطٰٜخ، ثٚ ٯغت ُ٪ّ مٖٛ أ١ ٯ٘٪١ االفزوام علٯلا ٛٞ ٯسجْ ألؽل اسزو٠ب٦ٛ، أ٩  

رٔلٯٞ ؿٜت ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ثواءح ثشأ٦٣، أ٩  ؽظٚ ُوال ه٬ٜ ثواءح افزوام ه٦٤، أ٩  سجْ 

. ُٔل االفزوام شوؽ اٛغلح ُال ر٤٠ؼ ه٦٤ ثواءح افزوام ئال ٩ ا٤ٛشو ه٦٤،

االفزوام أ١ اٌٛوع ٢ٟ ٤ٟؼ اٛجواءح ٧٪ رشغٰن  ُٮ٩ اٛؾ٠٘خ ٢ٟ ٩ع٪ة ر٪اُو شوؽ اٛغلح 

أ١ ٯسزأصو ٩ؽل٥ ثبسزٌالٙ  ُٮؽوٗخ اإلثلام ٩االثز٘به ه٢ ؿوٯْ رٔوٯو ؽْ ا٠ٛقزوم 

٠ٟب ٯلُن  ؽوٗخ  ،ٟٔبثٚ أ١ ٯ٘شَ ٠ٜٛغز٠ن ه٢ أسواه االفزوام ُٮافزواه٦ ٠ٛلح ٟو٤ٰخ 

٩ٯ٢٘٠ اٌٰٛو ٢ٟ رظ٤ٰن االفزوام ٩اسزٌال٦ٛ ثول ا٣ز٨بء ٟلح  ٭٩اٛز٤٘٪ٛ٪ط اٛظ٤بهٮاٛزٔلٝ 

٠ٗب أ١ اإلُظبػ  ه٢ سو االفزوام ٯو٪ك ثب٤ِٛن ه٬ٜ ا٠ٛغز٠ن أل٦٣ ٯ٢٘٠ اٌٰٛو ٢ٟ . اٛؾ٠بٯخ

فزوام ٛزـ٪ٯو٧ب ث٠ب ٯإك٫ ئ٬ٛ اٛز٠٤ٰخ الٯٔ٪ٝ ه٨ٰٜب ا اٛزٮكهاسخ األُ٘به ٩ا٤ٛلوٯبد 

ٓجٚ  ٠ُٰب سجْ ٯٔ٪ٝ ه٨ٰٜب االفزوام ٓل ٗشَ ه٨٤ب اٛزٮُاما ٗب٣ذ اِٛ٘وح اإلثلاهٰخ . اٛظ٤بهٰخ

رٔلٯٞ ؿٜت اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛجواءح ٩أىٯؼ ه٨٤ب اٛسزبه ٛٞ ٯول ٤٧بٕ ٟب ٯجوه ٤ٟؼ ا٠ٛقزوم 

. اسزٌالٙ االفزوام ٩ؽل٥ ٩ؽوٟب١ اٌٰٛو ٢ٟ اسزو٠ب٦ٛ أ٩  اال٣زِبم ث٦ ُٮ ٫اٛؾْ االسزئضبه

                                                 
اآلليات القانونية لمتبعية الدولية ، دار المستقبل  فيحسام محمد عيسى ، نقل التكنولوجيا ، دراسة . د(  )

  86، ص  العربي
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ٯؾظٚ ٨ُٰب  اٛزٮاٛل٩ٛخ  ُٮح افزواه٦ ئال ٩ ٢ٟ اٛغلٯو ثبٛنٗو أ١ ا٠ٛقزوم ال ٯز٠زن ثؾ٠ب٭

 اٛزٮرٔوه٧ب اٛجواءح ٠ٜٛقزوم رٔزظو ه٬ٜ ؽل٩ك اٛل٩ٛخ  اٛزٮُبٛؾ٠بٯخ  .افزوامه٬ٜ ثواءح 

 . اإللهًٛٙيبذأ ال ّ ه٧ٙ٦ٰٜنا ا٠ٛجلأ ٯؾ .اٛجواءحأطلهد طٖ 

ٯ٘٪١ ٓل سجْ اسزو٠ب٦ٛ ٓجٚ  أالارِبٰٓخ اٛزوثس ثبٛغلح ا٠ٛـٜٔخ ثؾٰش ٯغت  أفند٩ٓل  

ا٠ٛقزظخ س٪اء كافٚ اٛجالك أ٩ ٬ُ ٟ٘ب١ أفو، ٩ٓل اإلكاهٯخ رٔلٯٞ ؿٜت اٛجواءح ئ٬ٛ اٛغ٨خ 

٢ٟ ٓب٣٪١ ؽ٠بٯخ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ  3ثبٛغلح ا٠ٛـٜٔخ ؽٰش ٣ظذ ا٠ٛبكح ا٠ٛظو٭أفن ا٠ٛشو٩م 

: اٱرٰز٢ٰاالفزوام علٯلا ٦ٜٗ أ٩ عيء ٦٤ٟ ٬ُ اٛؾبٛز٢ٰ  هال ٯوزت أ١ه٬ٜ 

اءح افزوام أ٩ طلهد ثواءح ه٦٤ أ٩ ه٢ عيء ٦٤ٟ ٬ُ ثو ئطلاهٗب١ ٓل سجْ  ئما-أ

. ع٨٠٪هٯخ ٟظو اٛووثٰخ أ٩ ٬ُ اٛقبهط ٓجٚ رٔلٯٞ ؿٜت اٛجواءح

ٗب١ ٓل سجْ اسزو٠بٙ االفزوام أ٩ اسزٌال٦ٛ ٬ُ ع٨٠٪هٯخ ٟظو اٛووثٰخ أ٩ ٬ُ  ئما-ة

٢ٟ اسزٌال٦ٛ  اٛقجوحٓل أ٩ػؼ ه٢ ٩ط٦ِ ه٬ٜ ٣ؾ٪ ٯ٢٘٠ م٩٭  ٗب١ أ٩ ه٤ٰٜخاٛقبهط ثظِخ 

. ٙ رٔلٯٞ ؿٜت اٛجواءحٓت

 أٗلد، ٠ٗب  اإلثلاهٰخاٛقـ٪ح ٢ٟ ٓب٣٪١ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ ه٬ٜ شوؽ  األ٬ٛ٩ا٠ٛبكح  أٗلد٩ٓل 

. 27ه٦ٰٜ أٯؼب ارِبٰٓخ اٛزوثس ٬ُ ا٠ٛبكح

 

: االذرراع عٍى ذطىج إتساعٍه ٌٕطىيأْ  -2

 ٯ٤ـ٪٭ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح أ١ ٯ٘٪١ علٯلا، ثٚ ٯغت أ١  ٛؾ٠بٯخ االفزوامال ٯ٬ِ٘ 

ث٠و٬٤ أ٦٣ ٯشزوؽ ٤٠ٛؼ . اٛظ٤بهٮاٛزـ٪ه  ُٮ٩ى ا٠ٛسز٪٫ ا٠ٛأٛ٪ٍ ا٫ فـ٪ح ئثلاه٦ٰ رزظهٚ

ا٠ٛغبٙ اٛز٤٘٪ٛ٪عٮ  ُٮاٛجواءح أال ٯ٘٪١ االفزوام ثلٯ٨ٰب ٛوعٚ اٛظ٤بهخ ا٠ٛزقظض 

. ٛالفزوام

رـ٪ه  رغب٩ى اٛزٮاِٛ٘وح "٩ٓل اسزٔود ا٠ٛؾ٠٘خ اإلكاهٯخ اٛوٰٜب ه٬ٜ رووٯَ االفزوام ثأ٦٣ 

ال رو٬ٓ ئ٬ٛ ٟسز٪٫  اٛزٮ، ٠ٗب ٰٟيد ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ اٛز٤ٰٔؾبد "ا٠ٛأٛ٪ٍ هٮاٛظ٤با٢ِٛ 

اٛٔبئٞ ، ُال  اٛظ٤بهٮد أ١ ٯ٘٪١ االفزوام ص٠وح ُ٘وح اثز٘بهٯ٦ رغب٩ى ا٢ِٛ ةاالفزوام ُأ٩ط

 اٛزٮاٛزولٯالد اٛغيئٰخ ًٰو اٛغ٪٧وٯخ  أ٩ ٯول ٢ٟ ٓجٰٚ ا٠ٛقزوهبد اٛز٤ٰٔؾبد أ٩ اٛزؾس٤ٰبد
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٩ٰٛل٥  ٧ٮ ٩اٛزٮؽل٩ك ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛغبهٯخ ،  ُٮا٠ٛزقظض ال رٌٰت ه٢ هعٚ اٛظ٤بهخ 

.  (2)٣ـبّ اٛزؾس٤ٰبد ا٠ٛأٛ٪ُخ  ُٮا٨٠ٛبهح اٛؾوُٰخ ٩ؽل٧ب، ٩ٟضٚ ٧ن٥ اٛظ٪ه رلفٚ 

: اٌصٕاعًج االذرراع ٌٍرطثٍك يلاتً -3

٧٩نا ٯو٬٤ . اٛظ٤بهٮأ١ ٯ٘٪١ االفزوام ٓبثال ٜٛزـجْٰ  ثواءح افزوامٯشزوؽ ٤٠ٛؼ 

ٟغبٙ اٛظ٤بهخ، ٟضٚ افزوام سٜوخ  ُٮئال ٛالفزواهبد اٛٔبثٜخ ٛالسزٌالٙ أ١ اٛجواءح ال ر٤٠ؼ 

ال رؾ٬٠  ٨ُٮأٟب األُ٘به ا٠ٛغوكح ٩ا٤ٛلوٯبد اٛو٠ٰٜخ اٛجؾزخ  . ٠ٰٰٗبئٰخ ٟو٤ٰخ أ٩ ٟبكح أ٩ آ٦ٛ

ٓ٪ا٨٤ٰ٣ب ٩ا٠ٛوبكالد مار٨ب ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح، ٩ٗنٖٛ االٗزشبُبد ا٠ٛزؤٜخ ثبٛـجٰوخ ٩ ُٮ

ح ٠٨ٟب ٗب٣ذ ا٠ٰٔٛخ اٛو٠ٰٜخ ٨ٛن٥ األُ٘به ٩ا٤ٛلوٯبد اٛو٠ٰٜخ اٛغلٯلح ، اٛوٯبػٮ اٛؾسبثٰخ أ٩

ٯ٘٪١ االفزوام  ٛ٘ٮئم ٯٜيٝ  ،٩أثؾبس ٟغ٨٪كاد٠٨ٟ٩ب ثنٙ ٬ُ سجٰٚ اٛز٪طٚ ئ٨ٰٛب ٢ٟ 

ٟإ٧ال ٜٛؾ٠بٯخ أ١ ٯزؼ٢٠ رـجٰٔب ٨ٛن٥ األُ٘به أ٩  ا٤ٛلوٯبد اٛو٠ٰٜخ ه٢ ؿوٯْ رظ٤ٰن ٤ٟزظ 

. كٯلحعلٯل أ٩ اثز٘به ؿوٯٔخ ط٤بهٰخ ط

 حــــٯ٤شز٢ٰ ٛٔب٣٪١ اٛـبّأ٩ٛز٪ػٰؼ مٖٛ ٣نٗو ه٬ٜ سجٰٚ ا٠ٛضبٙ ٩آوخ اٗزشبٍ 

 E = MC
٧نا االٗزشبٍ ال ٯؾ٬٠ ه٢ ؿوٯْ ثواءح االفزوام أل٦٣ ٟغوك اٗزشبٍ      2

ؿوٯٔخ ط٤بهٰخ علٯلح ٛز٪ٰٛل اٛـبٓخ أ٩  آٛخ أ٩ أٟب ٢ٟ ٯجز٘و . اٛـجٰوخٛٔب٣٪١ ٢ٟ ٓ٪ا٢ٰ٣ 

.  (3)اٯ٤شز٢ٰ ُا١ افزواه٦ ٯ٘٪١ ٓبثال ٜٛؾ٠بٯخ ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح ٰٛٔبس٨ب ثزـجْٰ ٓب٣٪١ 

رظ٤ٰو٦ ٩ال ر٤٠ؼ ه٢ اِٛ٘وح  أ٩ ؿوٯٔخمار٦  اٛظ٤بهٮ ر٤٠ؼ ٤٠ٜٛزظ٧٩نا ٯو٬٤ أ١ اٛجواءح 

 .اٛو٠ٜٮ أ٩ ا٠ٛجلأا٠ٛغوكح ا٤ٛلوٯخ 

 

: االترىاراخ غٍر اٌماتٍح ٌّٕح تراءج االذرراع

                                                 
وكان موضوع براءة : قضائية  7سنة  965 ، رقم الجدول  965 إبريل  3المحكمة اإلدارية العميا (  )

 . االختراع ىو استعمال الزيت المعدنى المجدد ، بدال من الزيت المعدنى الجديد ، فى تركيبة حبر الطباعة
أن صاحب البراءة ال يكون قد ابتدع أو  ابتكر ما يضيف جديدا إلى الفن الصناعى : وقالت المحكمة بحق 

ى تقررت حماية القانون لو ، إذ ىو لم يدخل تغييرا عمى التركيب القائم ، وما يعد اختراعا بالمعنى الذ
الكيميائى لحبر الطباعة ، الذى أساس صناعتو فعال ىو الزيت المعدنى ، وقد بقيت ىذه المادة األساسية 

محمد حسنى عباس ، الممكية الصناعية و المحل التجارى ، ص . مشار لمحكم فى مؤلف د. عمى حاليا 
80 

 (3 ) Miller & Davis ,  Intellectual Property ( Patents , Trademarks and Copyright)  in a nutshell, 

West Group, St. Paul, Minn., 2000, p 21. 



 

 11 

رٔجٚ اٛؾ٠بٯخ  اٛزٮرؾلٯل٧ب ٛالفزواهبد  ُٮ٣خ ٟزجب٭ ٟ٪آَرزقن اٛزشوٯوبد ا٠ٛٔبه٣خ 

 ُٮ٩ث٠٤ٰب ر٠ٰٚ اٛل٩ٙ ا٠ٛزٔلٟخ ئ٬ٛ اٛز٪سن . ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح ثؾست افزالٍ ٟظبٛؾ٨ب

رشوٯوبد اٛل٩ٙ ا٤ٛبٰٟخ ه٬ٜ  ُا١رٔجٚ اٛؾ٠بٯخ ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح،  اٛزٮرؾلٯل االثز٘بهاد 

، ى ؽ٠بٯز٨ب ه٢ ؿوٯْ اٛجواءحٯغ٪ اٛزٮرؼْٰٰ ٣ـبّ االفزواهبد  ئ٬ٛ ر٠ٰٚ ٯغ ٢ٟ م٣ْٖٛاٙ

ٛؾ٠بٯخ ٢ٟ أ٨٠٧ب االفزواهبد اٛل٩ائٰخ ٩ ااالفزواهبد ٢ٟ ٣ـبّ ؿ٪ائَ ٟو٤ٰخ ٢ٟ  ُزسزجول

ُو٬ٜ سجٰٚ ا٠ٛضبٙ  .اٌٛنائٰخ، أ٩ رقِغ ٢ٟ ٟسز٪٫ ٩ٟلح اٛؾ٠بٯخ ا٠ٛٔوه ٨ٛن٥ االفزواهبد

رٔؼ٬  1949اٛس٤خ  132هٓٞ ا٬ٌٜ٠ٛ ا٠ٛظو٭٢ٟ ٓب٣٪١ ثواءاد االفزوام  ٠ٛ2بكح ٗب٣ذ ا

الفزواهبد ا٠ٰٰ٘ٛبئٰخ ا٠ٛزؤٜخ ثبألًنٯخ أ٩ اٛؤبٰٓو اٛـجٰخ أ٩ ٙال ر٤٠ؼ ثواءح افزوام  ثأ٦٣

ا٠ٛوٗجبد اٛظٰلٰٛخ ئال ئما ٗب٣ذ ٧ن٥ ا٤٠ٛزغبد رظ٤ن ثـوٯٔخ أ٩ ه٠ٰٜبد ٠ٰٰٗبئٰخ فبطخ، 

ا٤٠ٛزغبد مار٨ب ثٚ ر٤ظوٍ ئ٬ٛ ؿوٯٔخ  ئ٬ُ٩٬ٛ ٧ن٥ اٛؾبٛخ األفٰوح ال ر٤ظوٍ اٛجواءح 

  .ط٤و٨ب

ر٪ُٰو  اٛزغبهح اٛوب٠ٰٛخ ٤ٟل٠خ ُٮ ًٰو أ١ ارِبٰٓخ اٛزوثس ُوػذ ه٬ٜ اٛل٩ٙ األهؼبء

ٗٚ ٟغبالد اٛز٤٘٪ٛ٪عٰب ثل١٩ اٛز٠ٰٰي ٠ُٰب ث٨٤ٰب ٢ٟ ؽٰش ا٠ٛغبٙ  ُٮ اٛؾ٠بٯخ ٛالفزواهبد

ا٣ظت  ٩ س٪اء، ر٪اُود شو٩ؽ ٤ٟؼ اٛجواءح ؿب٠ٛب ئ٦ٰٛ االفزوام ٯ٤ز٠ٮ اٛن٭ اٛز٤٘٪ٛ٪عٮ

 ُٮ٧نا اٛؾ٘ٞ اٛل٩ٙ األهؼبء  أٛي٩ٝٓل   .اٛـوٯٔخ اٛظ٤بهٰخ أ٩هٜٮاالفزوام ه٬ٜ ا٤٠ٛزظ 

أ٩ /٩ اٛيهاهٰخأ٩ ا٠ٰٰ٘ٛبئٰخ /٩رسزجول االفزواهبد اٛل٩ائٰخ  اٛزٮ٤ٟل٠خ اٛزغبهح اٛوب٠ٰٛخ 

اٌٛنائٰخ ٢ٟ ٣ـبّ اٛؾ٠بٯخ ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح رولٯٚ ٓ٪ا٨٤ٰ٣ب  إلربؽخ ٤ٟؼ ثواءح ا٤٠ٛزظ 

٩اٌٛنائٰخ، شأ٨٣ب اٛيهاهٰخ اءح اٛـوٯٔخ اٛظ٤بهٰخ ه٢ االفزواهبد اٛل٩ائٰخ ٩ا٠ٰٰ٘ٛبئٰخ ٩ثو

٧٩نا ٟب أفن ث٦  .ئ٬ٛ ا٠ٛغبالد اٛز٤٘٪ٛ٪عٰخ األفو٫ ر٤ز٠ٮ اٛن٭مٖٛ شب١ االفزواهبد  ُٮ

 ُٮ  2002ٛس٤خ  82اٛغلٯل هٓٞ  ا٠ٛظو٭ ٟشو٩م ٓب٣٪١ ؽ٠بٯخ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ

. ٟبكر٦ األ٬ٛ٩

٤ٟل٠خ اٛزغبهح  ُٮٜٛل٩ٙ األهؼبء  (4) 27ارِبٰٓخ اٛزوثس ٬ُ ا٠ٛبكح  ٖٛ ُٔل أعبىد٩ٟن م

: ٧ٮاٛوب٠ٰٛخ أ١ رسزض٬٤ ٢ٟ ٓبثٰٜخ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛجواءح صالس ؿ٪ائَ ٢ٟ االفزواهبد 

                                                 
من   5ويتفق ىذا الحكم مع المبدأ المعمول بو فى قوانين الدول األوروبية ، وىو مقرر فى المادة  (  )

(   973 فاقية ميونخ ات) اتفاقية البراءة األو روبية 
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  أهاػ٨ٰب ػو٩هٯب ٛؾ٠بٯخ  ُٮٯ٘٪١ ٤ٟن اسزٌال٨ٛب رغبهٯب  اٛزٮاالفزواهبد

.  اِٛبػٜخ  األفالّا٤ٛلبٝ اٛوبٝ أ٩  

  أ٩ اٛؾٰ٪ا٣بدؿوّ اٛزشقٰض ٩اٛوالط ٩اٛغواؽخ اٛالىٟخ ٛوالط اٛجشو. 

  ٟول٨٠ب  ُٮ٩اٛـوّ اٛجٰ٪ٛ٪عٰخ ( فالٍ اٛ٘بئ٤بد اٛلٰٓٔخ ) ا٤ٛجبربد ٩اٛؾٰ٪ا٣بد

  .(فالٍ األسبٰٛت ٩اٛـوّ ًٰو اٛجٰ٪ٛ٪عٰخ اٛلٰٓٔخ ) إل٣زبط ا٤ٛجبربد أ٩  اٛؾٰ٪ا٣بد 

اكح ٢ٟ ٧ن٥ االسزض٤بءاد، ٩اسزجوبك اٛـ٪ائَ ٩ال شٖ أ١ ٢ٟ ٟظٜؾخ اٛل٩ٙ ا٤ٛبٰٟخ االسزَ

ه٦ٰٜ ا٠ٛبكح اٛضب٣ٰخ  أٗلدا٠ٛزٔلٟخ ٢ٟ االفزواهبد ٢ٟ اٛؾ٠بٯخ ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح، ٧٩نا ٟب 

  . 2002ٛس٤خ  82ٓب٣٪١ ؽ٠بٯخ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ اٛغلٯل هٓٞ  ٢ٟ

رغبهح اٛوب٠ٰٛخ ٤ٟل٠خ اٙ ُٮأ٩عجذ ه٬ٜ ع٠ٰن اٛل٩ٙ األهؼبء  ٓل ٩ٯالؽق أ١ ارِبٰٓخ اٛزوثس

ُال ٯغ٪ى اسزجوبك٧ب ٢ٟ اٛؾ٠بٯخ، ه٬ٜ فالٍ  ،ؽ٠بٯخ اٛ٘بئ٤بد اٛلٰٓٔخ ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح

ٗنٖٛ ال ٯغ٪ى اسزجوبك االثز٘بهاد ا٠ٛزؤٜخ ثبألسبٰٛت ٩اٛـوّ ًٰو . ا٤ٛجبربد ٩اٛؾٰ٪ا٣بد

٣٪١ اٛجٰ٪ٛ٪عٰخ  ٩ اٛجٰ٪ٛ٪عٰخ اٛلٰٓٔخ ٢ٟ اٛؾ٠بٯخ ه٢ ؿوٯْ اٛجواءح، ٧٩نا ٟب أفن ث٦ ٓب

 .ا٠ٛظو٭ؽ٠بٯخ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ 

: حمىق ِاٌه اٌثراءج وِسج اٌحّاٌح 

ا٤٠ٛزظ  رظ٤ٰنرق٪ٙ اٛجواءح ٛظبؽج٨ب ؽٔب اؽز٘بهٯب ث٠٪عج٦ ٯؾْ ٦ٛ ٤ٟن اٌٰٛو ٢ٟ 

ثٚ ٧٪  أثلٯب٧٩نا اٛؾْ ٰٛس ؽٔب . أ٩ اسزو٠بٙ اٛـوٯٔخ اٛظ٤بهٰخ ٟ٪ػ٪م ثواءح االفزوام

اهزجبها ٢ٟ  اٯجلأ ؽسبث٦س٤خ  20ٛزشوٯوبد ا٠ٛٔبه٣خ ٟولٞ ا ُٮٟؾلك ث٠لح ٟو٤ٰخ، ٬٧٩ 

ٰٟٜ٘خ  ر٤ٔؼٮ ٩ثب٣ز٨بء ٟلح ؽ٠بٯخ اٛجواءح.  (5)ربهٯـ ئٯلام ؿٜت اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛجواءح 

شقض ٢ٟ اٌٰٛو أ١ ٯسزو٠ٚ االفزوام  أل٭، ٩ٯغ٪ى ٛإل٣سب٣ٰخ ا٠ٜٖٛ اٛوبٝ ُٮرسٔؾ اٛجواءح ٩

ثل١٩ ٟ٪أُخ ٟبٖٛ  ٟبٛٮ٫ ٟٔبثٚ أروم ٯلُن ٠ٜٛـ أ١ؿوٯٔخ ٢ٟ اٛـوّ ٩ك١٩  ثأ٭ أ٩ ٯسز٦ٌٜ

 .اٛؾ٠بٯخاٛجواءح ال٣ٔؼبء ٟلح 

: اٌرزاَ صاحة اٌثراءج تاسرغالي االذرراع

                                                 
سنة  كحد أدنى ، وتركت لمدول  0 وقد حددت اتفاقية التربس مدة الحماية المقررة لبراءة االختراع بـ ( 5)

. األعضاء فى منظة التجارة العالمية الحرية فى زيادة مدة الحماية 



 

 13 

مٖٛ شأ١  ُٮه٬ٜ ٟبٖٛ اٛجواءح اسزٌالٙ االفزوام شأ٦٣  ا٠ٛظو٭م ٩ٯ٪عت ا٠ٛشو

٩اٛؾ٠٘خ ٢ٟ ٩هاء مٖٛ ٧٪ ر٪ُٰو ا٤٠ٛزظ ا٠ٛش٠٪ٙ ثبٛؾ٠بٯخ . ٗضٰو ٢ٟ اٛزشوٯوبد ا٠ٛٔبه٣خ

. اٛس٪ّ رٜجٰخ ٛؾبعخ اٛجالك ُٮ

ه٬ٜ أ١ ا٠ٛشوم ٛٞ ٯِوع ه٬ٜ طبؽت اٛجواءح أ١ ٯسزٌٚ االفزوام ث٤ِس٦، ثٚ ٯ٦ِٰ٘ أ١ 

 .اٛس٪ّ ُٮٯوفض ٌٰٜٛو ثبسزٌالٙ االفزوام ٩ر٪ُٰو ا٤٠ٛزظ 

ثبالسزٌالٙ عبى ٛغ٨خ اإلكاهح أ١ ر٤٠ؼ ٌٰٜٛو روفٰظب  اٛجواءح ثبٛزيا٩٦ٟئما أفٚ طبؽت 

٢ٟ  ٩31ٓل ٩ػوذ ا٠ٛبكح  .ٯؾلك٧ب اٛٔب٣٪١ اٛزٮهاءح ٩ُٔب ٜٛشو٩ؽ ئعجبهٯب ثبسزٌالٙ اٛت

 ُٮ، ٩ُوػذ ه٬ٜ اٛل٩ٙ األهؼبء اإلعجبه٭ارِبٰٓخ اٛزوثس شو٩ؿًب ٰٟٔلح ٤٠ٛؼ اٛزوفٰض 

 . ٤ٟل٠خ اٛزغبهح اٛوب٠ٰٛخ ٟواهبر٨ب ٤٠ٛؾ٦

  :اٌٍّىٍح اٌفىرٌح آٌٍح حّاٌح حمىق

  ٢٠ُ ا٤ٛبؽٰخ ا٤ِٰٛخ  رظ٨ِٰ٤ب  ؽست ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ  آٰٛبد ؽ٠بٯخ ؽٔ٪ّ ٟظورولك ُٮ 

 ئعواءاد ث٠وٗي اٛجؾ٪س اٛظ٤بهٰخ ٩ر٘٪١) ٓسٞ ثواءح االفزوام( اٛظ٤بهٰخ ا٠ٰٜٛ٘خ ر٘٪١

 األكثٰخ ُززجن ٟغٜس اٛضٔبُخ اٛوبٝا٠ٰٜٛ٘خ  أٟب .(ٟ٘زت اٛوالٟبد اٛزغبهٯخ )اٛزغبهٯخ ا٠ٰٜٛ٘خ 

٩ا٠ٛؾب٢ٰٟ  ٜٛٔؼبح  ك٩هاد رلهٯجٰخ  ٩ئٓبٟخ  اٛٔب٣٪٣ٰخ اٛزشوٯوبد ٧٩لا ٯسزلهٮ رـ٪ٯو

. اٛٔؼبئٮ ٩ٟأٟ٪ه٭ اٛؼجؾ

 فً اٌرٍّٕح االلرصازٌحاٌٍّىٍح اٌفىرٌح  زور 

ثبٛجواءاد اٛسجٰٚ  ر٨٠ل ا٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛزؤٜخ االٓزظبكٯخ ٨ُٮ اٛجواءاد ر٨٤غ ثبٛز٠٤ٰخ

اٛغبٟوبد ٩ٟواٗي األثؾبس  ٩ٯو ُٮأٟبٝ ٣ٔٚ اٛز٤٘٪ٛ٪عٰب ٩اإلسضز٠به ٩رشغن اٛجؾش ٩اٛزؾ

٩رو٠ل اٛشوٗبد ئ٬ٛ ع٠ن  ٩رو٠ٚ ه٠ٚ اٛؾبُي ٜٛز٤٘٪ٛ٪عٰب ٩ا٠ٛشو٩هبد اٛزغبهٯخ اٛغلٯلح

ا٠ٛشزوٗخ، ٩رظجؼ اٛجواءاد ئما  اٛجواءاد ٩اال٣زِبم ث٨ب ُٮ هٔ٪ك اٛزوفٰض ٩ا٠ٛشو٩هبد

٤ِٛن ه٬ٜ ٩اٛزـ٪ٯو ُزو٪ك ثب اسزو٠ٜذ ه٬ٜ ٣ؾ٪ سٰٜٞ ٟؾوٗبد ُوبٛخ ٛالثز٘به ٩اٛجؾش

 .االٓزظبك

ط٪هح ٟز٘بٟٜخ ه٢  أكاح ُوبٛخ رسبهل ه٬ٜ ئٯظبٙ ُٰغو٨ٜب دٔسْب فٙ انعاليبث انخدبسٚت أٟب

ٟظله ا٤٠ٛزغبد ٩اٛز٤٘٪ٛ٪عٰب ٨ٛ٩ب ك٩ه اسزوارٰغٮ ُٮ رووٯَ  ا٤٠ٛزغبد ٠ٗب رسبهل ه٬ٜ
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٩أًواع اٛزو٩ٯظ ٩اٛن٭ ثل٩ه٥ ٯسب٧ٞ ُٮ رويٯي ٟجٰوبد  اٛشوٗبد ه٬ٜ ٟسز٪٫ اٛزس٪ٯْ

 .ثال ٨٣بٯخ رغلٯل٧ب ٤ٟزغبد ٩ٯ٢٘٠اٙ

  :اٌٍّىٍح اٌفىرٌح  غٍاب ثمافح  

ٯزؾغو االٓزظبك أ٩ ٯوٗل ٩ٯزواعن اإلثلام ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛ٘وٯخ  صٔبُخ ٩ُٮ ًٰبة

ا٠ٰٜٛ٘خ اإلسضز٠به األع٤جٮ ا٠ٛجبشو، ٩سوًٰب ئ٬ٛ  ٩االثز٘به ٩ٯِزٔو ا٠ٛؾٰؾ اٛزغبه٭ ئ٬ٛ

 -:اٛشو٩م ٠ُٰب ٯٜٮ  ا٢ٟ األط٪ٙ اإلسزوارٰغٰخ ٯؾزٞ ه٢ٰٜ اِٛ٘وٯخ

  :-زك انًؤنف :ثبَٛب

ٜٛ٘شَ ه٦٤  ٟظ٤َ أ٭ ه٬ٜ ٯ٤٠ؾ٦ اٛٔب٣٪١ ٠ٜٛإَٛ اٛن٭ االسزئضبه٭٧٪ مٖٛ اٛؾْ 

ؿوٯٔخ أ٩ ٩سٰٜخ ، ٩ٗنٖٛ  ثأ٭ر٪ىٯو٦ أ٩ ٣شو٥ ه٬ٜ اٛغ٨٠٪ه  ٗبثز٘به ٦ٛ أ٩ اسز٤سبف٦ أ٩

  .ٌٰٛو ثبسزو٠ب٦ٛ ه٬ٜ اٛ٪ع٦ ا٠ٛؾلكٙ اإلم١

ٓب٣٪٣ٰخ ٛؾْ ا٠ٛإَٛ ُٮ ٣شأر٦ ث٠ضبثخ ؽْ ٰٟٜ٘خ ه٬ٜ ٨ِٟ٪ٝ اٛـجٰوخ اٙ ٩ٯوزجو

ٛؼ٠ب١ ا٠ٛوك٩ك ا٠ٛبك٭ ٨ٛن٥ ،(ثٰذ أ٩ سٰبهح ٟضاًل)ا٠ٛظ٤َ ٠ٗب ُٮ ا٠ٰٜٛ٘خ ه٬ٜ ا٤٠ٛٔ٪الد 

أ٭ أ١ اٛوبئل ا٠ٛبك٭ ٗب١ ا٨ٛلٍ األسبسٮ ٜٛؾ٠بٯخ ٩ ٧نا ٟب ٯِسو اهرجبؽ ،األه٠بٙ اإلثلاهٰخ

 . حاٛؾ٠بٯخ ه٬ٜ األه٠بٙ األكثٰخ ث٠جلأ ا٠ٜٛ٘ٮ

أ٭ اهرجبؽ ٧نا اٛو٠ٚ ا٤ِٛٮ أ٩ ،٢٘ٛ ٟب ٛجش ٧نا ا٨ِ٠ٛ٪ٝ أ١ رـ٪ه ٰٛش٠ٚ اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛو٤٪ٯخ

األكثٮ ا٠ٛجز٘و ثب٠ٛإَٛ اٛن٭ ٗب١ ٧نا اٛو٠ٚ ٣زبط ئثلاه٦ ٩ اثز٘به٥ اٛؤٜٮ اٛن٭ ٯز٠ٰي ه٢ 

٩ك٨ود أٯؼب فالُبد ٨ُٰٔخ ؽ٪ٙ اهزجبه ؽْ ا٠ٛإَٛ ٗؾْ ا٠ٰٜٛ٘خ ئم ، ًٰو٥ ٢ٟ ا٠ٛإِٛبد

ا٠ٰٜٛ٘خ روك ه٬ٜ األٟ٪اٙ ا٤٠ٛٔ٪ٛخ أٟب ؽْ ا٠ٛإَٛ ُال ٯوك ه٬ٜ ٤ٟٔ٪ٙ ثبٛؼو٩هح  أ١ ؽٔ٪ّ

٠ٗب أ١ ٦ٛ طج٦ٌ ٟو٤٪ٯخ ٟزالىٟخ ٟن اٛظجٌخ  ا٠ٛبكٯخ  ،(اٛشوو،األًب٣ٮ،ا٠ٛسوؽٰبد)

٧٩٘نا ٣شأ ٟب ٯووٍ اٱ١ ثؾْ ا٠ٛإَٛ أ٩ ا٠ٰٜٛ٘خ ، ٜٛؾ٠بٯخ ٩ ثبٛزبٛٮ ٟقزِٜخ ه٢ ؽْ ا٠ٰٜٛ٘خ

ثواٟظ اٛؾبست اٱٛٮ ٩رش٠ٚ ؽْ ا٠ٛإَٛ -اٛز٠ضٰٚ -ا٤ٛؾذ -ش٠ٚ اٛ٘زت، ٩داألكثٰخ ٩ ا٤ِٰٛخ

 .ا٤ِٛ٪١ -اٛوٜ٪ٝ -ٗبُخ اإلثلاهبد ُٮ ٟغبٙ األكة

 

 اٌحمىق اٌرً ٌّٕحها اٌمأىْ ٌٍّؤٌف
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 :٠٧ب ، ٧٩ن٥ اٛؾٔ٪ّ ر٤لهط رؾذ ُئز٢ٰ هئٰسٰز٢ٰ 

ثبٛزبٛٮ  ٬٧٩ رلفٚ ٬ُ اٛنٟخ ا٠ٛبٰٛخ ٜٛشقض طبؽت اٛؾْ ٩ٰٛس ٤٧بٕ :ا٠ٛبٰٛخ اٛؾٔ٪ّ-أ

.  ٩ٯ٢٘٠ اٛز٤بىٙ ه٢ ٧ن٥ اٛؾٔ٪ّ  ٟب٣ن ٢ٟ اٛزظوٍ ٨ُٰب أ٩ اٛؾغي ه٨ٰٜب أ٩ ه٨٤٧ب،

ثخ ا٠ٛإَٛ ٦ٛ ثأ٭ ش٘ٚ ٢ٟ ٯ٢٘٠ ؽوٟب١ ا٠ٛإَٛ ٢ٟ ؽْ ٣سال  اٛزٮ :٠ٛو٤٪ٯخاٛؾٔ٪ّ ا-ة

٩ؽْ ٬ُ ٤ٟن رولٯٚ ا٠ٛظ٤َ ،  ا٠ٛظ٤َ ٜٛغ٨٠٪ه أل٩ٙ ٟوح، ئربؽخ، ٩ؽْ ٬ُ األش٘بٙ

 ٩ال ٯغ٪ى اٛزٔبكٝال رسٔؾ ة األكثٰخ٧٩ن٥ اٛؾٔ٪ّ .اٛزلا٩ٙ٩ؽْ ٬ُ سؾت ا٠ٛظ٤َ ٢ٟ 

  .ئال ٯوزجو اٛزظوٍ ثبؿال ثـال٣ب ٟـٜٔب ه٨٤ب ٩ال اٛزظوٍ ٨ُٰب ٩ اٛز٤بىٙ

 حمىق اٌّؤٌف اٌّاٌٍح  -أ

اٛؾٔ٪ّ اٛزٮ روك ٠ٜٛإَٛ ه٬ٜ ٟظ٦ِ٤ ٩ ٯإك٭ ر٠زو٦ ث٨ن٥ "ه٢اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛبٰٛخ روجو 

اٰٛخ ا٤ٛبرغخ ه٢ افزٰبه ا٠ٛإَٛ اسزٌالٙ ٟظ٤ِخ اٛؾٔ٪ّ ئ٬ٛ ا٠ٛؾبُلخ ه٬ٜ اٛو٪ائل اٛٞ

ثبٛـوٯٔخ اٛزٮ ٯوا٧ب ٤ٟبسجخ ك١٩ ٟياؽ٠خ ًٰوح ُزو٪ك ٦ٛ ٩ؽلح اٛو٪ائل ا٠ٛبٰٛخ ا٤ٛبرغخ ه٢ 

أ٭ أ٣خ اٛشقض اٛ٪ؽٰل اٛن٭ ، اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛبٰٛخ ٠ٜٛإَٛ ٧ٮ ؽٔ٪ّ ئسزئضبهٯخٍ.٧نا االسزٌالٙ

 .٥ثبسزٌالٙٯ٠ٜٖ اٛزظوٍ ث٠ظ٤ِخ أ٩ اٛزوفٰض ٌٰٜٛو 

 زك انُسخ ٔ طببعت ٔ حسدٛم انعًم ٔ َششة بكم انطشق انًخٕفشة -1

 .ٔ َمم انعًم إنٗ اندًٕٓس بشكم سهكٙ أٔ ال سهكٙ,زك األداء انعهُٙ -2

 .زك انخسٕٚش يٍ شكم إنٗ آخش  -3

 .ق انخشخًتـــــــــذ  -4

 . ق انُششـــــــــــذ -5

 

 

: طرق اٌّرىفرجاٌعًّ و ٔشرج تىً اي حك إٌسد و طثاعح و ذسجًٍ -1

أ٭ أ٦٣ ٯؾْ ٠ٜٛإَٛ ٩ؽل٥ أ١ ٯؾلك ؿوٯٔخ اسزٌالٙ ه٦ٜ٠ ٩ هوػخ ٩ رٔلٯ٦٠ ئ٬ٛ  •

٩ٯ٘٪١ ٠ٜٛإَٛ ٤٧ب اٛؾْ ُٮ ئعبىح أ٩ ٤ٟن ٠ٟبهسخ ؽ٦ٔ ٧نا ،  اٛغ٨٠٪ه أل٩ٙ ٟوح

ٗأ١ ٯأم١ ٛلاه ،س٪اء ثجلٙ ٟبك٭ أ٩ ثل١٩،  ٌٰٜٛو ثبٛـوٯٔخ اٛزٮ ٯؾلك٧ب ٧٪ ٩ؽل٥
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٩ ٢٘ٛ ٓل ٯ٘٪١ ٧نا اإلم١ ثب٤ٛشو ٟؾل٩كا ثل٩ٛخ ،٣شو ٗزت ثـجبهخ ٗزبث٦ ٣٩شوح

 . ٟو٤ٰخ أ٩ أ١ ٯ٘٪١ ئم٣ًب هب٠ٰٛب ثب٤ٛشو أ٭ ًٰو ٟؾل٩ك ثل٩ٛخ ٟو٤ٰخ

ئم ثبفزالٍ اإلم١ ا٤٠٠ٛ٪ػ ُٮ ،رل٨و عٰٜخ أ٠٧ٰخ اٛؾ٠بٯخ ا٠ٛبكٯخ أله٠بٙ ا٠ٛإَٛ  •

ٌٰٜٛو  ٨ُ٪ ٯ٠ٜٖ ؽًٔب ٟـٜٔب ُٮ ٤ٟؼ اإلم١،  ٟؾل٩كٯز٦ رقزَٜ اٛو٪ائل ا٠ٛبٰٛخ ٠ٜٛإَٛ

٩ ٠ُٰب ٯؾْٔ ٦ٛ أُؼٚ اسزٌالٙ ،  ثبسزٌالٙ ٟإِٛخ ثبٛـوٯٔخ اٛزٮ ٯوا٧ب ٧٪ ٤ٟبسجخ

٩ ٓل ٯ٤٠ؼ أم٣ً٩ب ٟزولكح ألش٘بٙ ٟزولكح ٢ٟ االسزٌالٙ ٠ٛظ٤ِخ ٛولح ،  ٟبك٭ ئما أهاك

 .أشقبص

٦ُٜ ه٬ٜ سجٰٚ ا٠ٛضبٙ أ١ ٯ٤٠ؼ روفٰض ٤ٛبشو ٗزت ،ٟضال ٗبرت ثؾوٯ٤ٮ أَٛ ٗزبثب  •

٩ ٤ٟؼ روفٰض آفو ٤ٛبشو آفو ث٤شو اٛ٘زبة ،ك٩ٛخ اٛجؾوٯ٢ ُٔؾثؾوٯ٤ٮ ث٤شوح ُٮ 

٩ ،...٩ أ١ ٯ٤٠ؼ ٟقوعب اٛؾْ ُٮ آزجبً ٓظخ ٗزبثخ ُٮ ُٰٜٞ،(ك١٩ اٛجؾوٯ٢)هب٠ٰٛب 

 .٧٘نا شوؽ أال رزؼبهة ٧ن٥ اٛزوافٰض

أٟب ٨ِٟ٪ٝ ا٤ٛسـ ٨ُ٪ ه٠ٚ ٣سقخ ؿجْ األطٚ ه٢ ا٠ٛظ٤َ األطٜٮ ٗبٟاًل ٩ ُٮ  •

ا١ ا٠ٛظ٤َ ٟظ٤ِب ٟ٪سٰٔب ُٮ ش٘ٚ شوٯؾ أ٩ ٓوص أ٭ ٛ٪ ٕ،  أ٭ ش٘ٚ ٩هك ٦ُٰ

ٟلٟظ ال ٯ٘٪١ ؽْ ه٠ٚ ٣سـ أفو٫ ٢ٟ ٧نا ا٠ٛظ٤َ ئال ٠ٜٛإَٛ س٪اء ث٤ِس 

أ٭ ث٤سـ ٓوص ٟؼٌ٪ؽ ه٬ٜ شوٯؾ هبك٭ أ٩ ه٬ٜ ٓوص ، اٛش٘ٚ أ٩ ثبفزالٍ 

 .ٟؼٌ٪ؽ آفو

أٟب ؽْ ؿجبهخ اٛو٠ٚ ٧٪ ئ٣زبط ٣سقخ ه٢ اٛو٠ٚ األطٜٮ أ٭ ٟضال اسزقلاٝ ع٨بى  •

، ه٠ٚ ٣سقخ ه٢ طِؾبد ٗزبةا٤ٛسـ ٙ

أٟب اٛزسغٰٚ ٨ُ٪ رسغٰٚ اٛو٠ٚ ٛل٫ اٛغ٨بد ا٠ٛقظظخ ٛزسغٰٚ ا٠ٛظ٤ِبد ثأس٠بء  •

ٟإ٨ِٰٛب ُٮ ٗٚ ك٩ٛخ أل٩ٙ ٟوح ٩ ٢ٟ اٛغلٯو ثبٛنٗو أ٣خ ال رشزوؽ ٗٚ اٛل٩ٙ 

 .  اٛزسغٰٚ ٩ ثبٛزبٛٮ ٓل ال ٯ٪عل ع٨خ ٟقزظخ ثبٛزسغٰٚ ُٮ ثوغ اٛل٩ٙ

     

: تشىً سٍىً أو ال سٍىً ي اٌعًّحك األزاء اٌعًٍٕ و ٔك -2
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ٯو٤ٮ أكاء اٛو٠ٚ هوع اٛو٠ٚ ُٮ ٟ٘ب١ ٦ُٰ ع٨٠٪ه ؽبػو أ٩ ٯ٢٘٠ أ١ ٯ٘٪١ 

٩ ٯوزجو أكاًء ه٤ٰٜب ٠ٜٛظ٤َ األكاء ث٪اسـخ آالد اٛزسغٰٚ ٟضال ٜٛغ٨٠٪ه ُٮ ،  ؽبػوا

 .اٛٔبهبد ٩ أٟب٢ٗ رغ٠ن اٛغ٨٠٪ه

اٛظ٤بهٰخ أ٩ اٛ٘٪اثٚ أ٩ اٛجش ه٢ ؿوٯْ األ٠ٓبه ،  أٟب ٣ٔٚ اٛو٠ٚ ُٰ٘٪١ ثش٘ٚ ًٰو ٟجبشو

ث٠ب ُٮ مٖٛ اٛزِٜبى ٩ ا٠ٛنٯبم أ٩ أ٭ ٩سٰٜخ ٣ٔٚ ٜٛظ٪د ٩ ،  أالسٜ٘ٮ ا٠ٛوٟي أ٩ ًٰو ا٠ٛوٟي

 .اٛظ٪هح

 

 :حك اٌرحىٌر ِٓ شىً إٌى آذر -3

٧٪ رؾ٪ٯو ٣ض ٓظخ ٟو٤ٰخ ٢ٟ ٗزبة ئ٬ٛ ش٘ٚ آفو ٗبٓزجبً ٣ض ٟسوؽٮ ٢ٟ 

٩ ٠ٜٛإَٛ اٛؾْ ُٮ أ١ ٯأم١ ٠ٜٛؾ٢ ،ٟ٪سًٰٰٔب أ٩ ٤ًبؤ٥ أ٩ ر٪ىٯو٦،  ٓظخ ٟ٘ز٪ثخ أ٩ ئ٬ٛ ُٰٜٞ

 .٩ أ١ ٯأم١ ٤ٛبشو ث٤شوح ُٮ ٗزبة ثش٘ٚ ٤ِٟظٚ،  ٤ٌٟ٩ٮ ثزٜؾ٢ٰ ٩ ٤ًبء أؽل أشوبه٥

٩ اٛزٮ ثول ٣شو٧ب ٗ٘زبة ،٩ إلهـبء ٟضٚ ه٬ٜ مٖٛ ٓظض اٛ٘برت ا٠ٛوو٩ٍ ٣غٰت ٟؾِ٪ف

٤ٛض ئ٬ٛ ٣ض ٟزلا٩ٙ ٜٛغ٨٠٪ه رز٨بُذ شوٗبد اإل٣زبط ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ئم١ ا٠ٛإَٛ ٛزؾ٪ٯٚ ا

 . ؽ٪اه٭ ٩ صٞ ر٠ض٦ٰٜ ُٮ ش٘ٚ ٟسٜسالد ُٮ ؽٜٔبد

  :حك اٌررجّح -4

أ٭ روع٠خ ا٠ٛظ٤َ ٢ٟ ٌٛز٦ األطٰٜخ اٛزٮ ٓلٝ ث٨ب ٜٛغ٨٠٪ه أ٩ٙ ٟوح أ٩ روع٠ز٦ ئ٬ٛ  •

٠ُ٘ب مٗو٣ب سبثًٔب ٯؾْ ٠ٜٛإَٛ ٩ؽلح رؾلٯل ؿوٯٔخ رٔلٯٞ ه٦ٜ٠ ئ٬ٛ ،اٌٜٛبد األفو٫

٦ٜٟ ئ٬ٛ اٛغ٨٠٪ه اٛن٭ ال ٯزؾلس اٌٜٛخ األطٰٜخ ٩ ٯوجو ٢ٟ ؽ٦ٔ أٯؼًب رٔلٯٞ م،اٛغ٨٠٪ه

٩ ٟو٬٤ مإ أ٦٣ ال ٯغ٪ى ٠ٛزوعٞ أ١ ،ُٰٜغب هبك٥ ئ٬ٛ ٟزوعٞ إلر٠بٝ ٧نا اٛو٠ٚ، ٠ٜٛإَٛ

ا٠ٛإَٛ  ١ٟسجْ ٢ٟ ا٠ٛإَٛ ئم أٯزوعٞ ٩ ٯ٤شو ه٠اًل ٟؾ٠ًٰب ٢ٟ رٜٔبء ٣ِس٦ ك١٩ ئم١ 

 . ٯؾزِق ثؾ٦ٔ ثزٔلٯٞ اٛو٠ٚ ثأ٭ ٌٛخ

 ٩ رٞ ٣شوح األسجب٣ٰخ٤ٟؼ ئم٣ب ٠ٛزوعٞ ٛزوع٠خ ه٠ٜخ ٢ٟ اٛووثٰخ ئ٬ٛ ا٠ٛإَٛ  أ٠ُ١ضال ٛ٪     

ئ٬ٛ  األسجب٣ٰخ٩ أهاك أٯؼب روع٠ز٨ب ٢ٟ  األسجب٣ٰخٝ عبء ٟزوعٞ ٩ ؽظٚ ه٬ٜ ا٤ٛسقخ ، س

.  ُال ٯؾْ ٦ٛ مٖٛ ئال ث٠٪أُخ ا٠ٛإَٛ األطٰٚ،  اِٛو٣سٰخ
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 . األطٜٮا٠ٛإَٛ  ئ٬ٛاسزض٤بء ه٬ٜ ؽْ اٛزوع٠خ ك١٩ اٛوع٪م  •

 :إٌشرحك  -5

ئم أ٣خ ثل١٩ ٣شو ،ٯوزجو ؽْ ا٤ٛشو ٧٪ اٛؾْ األسبسٮ اٛن٭ رزِوم ٤ٟخ ثبٓٮ اٛؾٔ٪ّ •

اٛغ٨٠٪ه ال ٯ٘٪١ اٛو٠ٚ ٟوو٩ُب ٩ أسبٰٛت ٣شو اٛو٠ٚ ٧ٮ  ئ٬ٛاٛو٠ٚ ٩٩ط٪٦ٛ 

٩ صٞ أكاء٥ ه٠ٰٜب ٩ ٣ٜٔخ ٜٛغ٨٠٪ه ه٢ ؿوٯْ ، ؿجبهخ اٛو٠ٚ  ه٬ٜ ش٘ٚ ٗزبة

 . اٛواكٯ٪  ٟضال أ٩ األ٠ٓبه اٛظ٤بهٰخ

 ٌحمىق اٌّعٕىٌح ٌٍّؤٌف ا -ب

 حك ٔسثح اٌّؤٌَف ٌّؤٌِفح سىاًء تاسّه اٌشرصً أو اذرٍار اسُ ِسرعار -1

 . حك احرراَ اٌعًّ -2

 :حك ٔسثح اٌّؤٌَف ٌّؤٌِفه -1

أ٭ ؽْ ا٠ٛإَٛ ُٮ أ١ ٯ٤ست ا٠ٛظ٤َ ئ٦ٰٛ ٩ مٗـو اس٦٠ ه٬ٜ ٗٚ ا٤ٛسـ اٛزٮ ر٤زظ  •

٩ ا٠ٌٛي٫ ٢ٟ ،ـ٢ ا٠ٛظ٤َٜٛغـ٨٠٪ه ثـأ٭ ش٘ٚ ٗـب٣ذ ٩ ُٮ ٗٚ ٣سقخ أ٩ ؿجوخ ٝ

 مٖٛ ٧٪ رالىٝ هوع ا٠ٛظ٤َ ٟن اسٞ ٟجلهخ

.  أ٩ اسزو٠بٙ اسٞ ٟسزوبه اس٩٦٠ ٯؾْ ٠ٜٛإَٛ افزٰبه ئك٨به  •

٩ ئما ٗب١ أٗضو ٢ٟ ٟإَٛ ٩اؽل ٠ٜٛظ٤َ ٗب١ ٨ٛٞ ع٠ٰوب اٛؾْ ُٮ ٩ع٪ك أس٠بئ٨ٞ   •

 .ه٬ٜ ا٠ٛظ٤َ ثبٛزسب٩٭

 :حك احرراَ اٌعًّ -2

 :األكثٮ ئ٬ٛ اٛو٠ٚ ٩ ا٠ٛظ٤َ ؽْ اؽزواٝٯ٤ٔسٞ  •

. اٛؾْ ُٮ ٩ؽلح اٛو٠ٚ ٩ ر٠ٰي٥ •

٩ؽلح األُ٘به ٩ رسٜس٨ٜب ثش٘ٚ ٤ِٟوك ٧ٮ ٢ٟ أ٧ٞ ٩سبئٚ اإلثلام ٩ ؽْ ا٠ٛإَٛ ٯ٠زل  •

ٛؾ٠بٯخ ٟظ٤ِخ ٢ٟ أ٭ ؽنٍ ه٬ٜ اٛو٠ٚ ٓل ٯإك٭ ئ٬ٛ رش٪ٯ٦٨ أ٩ ا٠ٛس ث٪ؽلر٦ ٩ 

. ثبٛزبٛٮ ٟؼ٠٪١ ٩ ٨ِٟ٪ٝ اٛٔظخ

. ٛو٠ٚاٛؾْ ُٮ اٛؾِبف ه٬ٜ اٛـبثن اٛقبص ٩ ا٠٠ٰٛي ٙ •
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٩ ٧٪ اٛؾْ ُٮ ؽ٠بٯخ ٟظ٤ِخ ٢ٟ أ٭ رش٪ٯ٦ أ٩ رؾ٪ٯو ٯِٔل اٛو٠ٚ ر٠ٰي٥ أ٩ ٯؼو  •

    .ثس٠وخ ا٠ٛإَٛ

. اٛؾْ ُٮ سؾت ا٠ٛظ٤َ ٢ٟ اٛزلا٩ٙ ٩ُْ شو٩ؽ فبطخ •

ّ ا٠ٛإَٛ ُٮ سؾت ٟإ٦َِِٛ ٢ٟ األس٪اّ ئما رٌٰود اٛلو٩ٍ ا٠ٛؾٰـخ ه٢ األُ٘به ػ •

ثبٱهاء اٛزٮ ٗب١ ٓل ٩ػو٨ب  اٛ٪اهكح ُٮ ا٠ٛظ٤َ أ٩ افزِٜذ ٤ٓبهبد اٛ٘برت ٣ِس٦

 . ُٮ ٟظ٦ِ٤

 

 ِمارٔح اٌحمىق اٌّعٕىٌح و اٌّاٌٍح

 :ُٮ أ٨٣ب ا٠ٛبٰٛخرقزَٜ اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛو٤٪ٯخ ه٢ اٛؾٔ٪ّ  •

أٟب اٛؾٔ٪ّ ،اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛو٤٪ٯخ ال ٯ٢٘٠ اٛز٤بىٙ ه٨٤ب ئم أ٨٣ب ٟٜزظٔخ ثشقظٰخ ا٠ٛإَٛ -1

ٟٔبثٚ ثلٙ ٟبك٭ أ٩  ا٠ٛبٰٛخ ٛؾْ ا٠ٛإَٛ ٢٘٠ُٰ اٛز٤بىٙ ه٨٤ب عيئٰب أ٩ ًٰٜٗب ٌٰٜٛو

. ثل١٩ ثلٙ ٟبك٭

أ٭ ،أٟب اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛبٰٛخ ُززٔبكٝ،اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛو٤٪ٯخ ال رزٔبكٝ أ٭ رل٩ٝ ٟل٫ ٩ ع٪ك اٛو٠ٚ -2

. أ١ ٨ٛب ُزوح ؽ٠بٯخ ٟؾلكح ٓب٣٪٣ب

أٟب اٛؾٔ٪ّ ،اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛو٤٪ٯخ ال ٯ٢٘٠ اٛؾغي ه٨ٰٜب الهرجبؿ٨ب ثشقض ا٠ٛإَٛ -3

. ا١ا٠ٛبٰٛخ ٢٘٠ُٰ اٛؾغي ه٨ٰٜب ٟٔبثٚ كٯ٢ أ٩ ػٞ

ئ١ اٛؾٔ٪ّ ا٠ٛو٤٪ٯخ ٠ٰٜٜٛ٘خ األكثٰخ ٩ ا٤ِٰٛخ رقزَٜ افزالُب ع٪٧وٯب ه٢ اٛؾٔ٪ّ  -4

٩ٟن مٖٛ ُا١ افزٰبه ،ُبٛؾٔ٪ّ ا٠ٛبكٯخ ٯ٢٘٠ اٛز٤بىٙ ه٨٤ب عيئًٰب أ٩ ًٰٜٗب،ا٠ٛبكٯخ

اٛ٘برت اٛز٤بىٙ ه٢ ؽٔ٪٦ٓ ا٠ٛبٰٛخ ًٰٜٗب أ٩ عيئًٰب ال ٯإصو ه٬ٜ ؽٔ٪ّ اٛ٘برت ا٠ٛو٤٪ٯخ 

،  ا ثشقظٰخ اإل٣سب١ ٧٩٪ ؽْ ال ٯزٔبكٝ ٩ ال ٯ٢٘٠ اٛز٤بىٙ ه٦٤اٛزٮ رز٠ٰي ثبهرجبؿ٦

٩ ثنٖٛ ُأ٣خ ثز٤بىٙ اٛ٘برت ه٢ ؽٔ٪٦ٓ ا٠ٛبكٯخ رج٬ٔ ؽٔ٪٦ٓ ا٠ٛو٤٪ٯخ ٟورجـخ ثبٛو٠ٚ 

 .ٟالىٟخ ٦ٛ
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 االسرثٕاءاخ و اٌمٍىز اٌىارزج عٍى حك اٌّؤٌف

ح ث٠٪عت ٤٧بٕ اسزض٤بءاد ٯ٤٠ؾ٨ب اٛٔب٣٪١ ٩ رزٰؼ ٜٛوبٟخ اسزقلاٝ ا٠ٛظ٤ِبد ا٠ٛؾ٠ٮ •

 :٧٩ن٥ االسزض٤بءاد ٧ٮ . ؽْ ا٠ٛإَٛ ٢ٟ ك١٩ اٛوع٪م ئ٦ٰٛ أ٩ أفن ئم٦٣ 

 .اسزقلاٝ ا٠ٛظ٤َ ٛألًواع اٛزو٠ٰٰٜخ اٛجؾزخ  •

 .ه٠ٚ ٣سقخ ٩ؽٰلح ٢ٟ ا٠ٛظ٤َ ٛالسزو٠بٙ اٛشقظٮ ًٰو اٛزغبه٭  •

االٓزجبً ٩ اٛزؾٰٜالد اٛٔظٰوح اٛزٮ ٯٔظل ٨٤ٟب ا٤ٛٔل ٩ ا٤٠ٛبٓشخ ثشوؽ أ١ رشٰو ئ٬ٛ  •

 .ٟوو٩ُبط٤َ ٩ اسٞ ٟإ٦ِٛ ئما ٗب١ اسٞ اٛٞ

ئماهخ أ٩ ٣شو أ٩ ٣ٔٚ اٛقـت ٩ ا٠ٛؾبػواد ٩ األؽبكٯش ٩ ا٠ٛٔبالد اٛقبطخ  •

 .ثب٤٠ٛبٓشبد اٛسٰبسٰخ أ٩ االٓزظبكٯخ أ٩ اٛو٠ٰٜخ أ٩ اٛلٯ٤ٰخ اٛزٮ رشٌٚ اٛوأ٭ اٛوبٝ 

حك اٌّؤٌف  اٌمرصٕح و اٌرعسي عٍىحاالخ 

ٯٔ٪ٝ أؽل األشقبص ثجوغ األه٠بٙ  ٯوزجو االهزلاء ٓبئ٠ب ه٬ٜ ؽْ ا٠ٛإَٛ ه٤لٟب •

اٛزٮ روزجو ٢ٟ اٛؾٔ٪ّ اٛؾظوٯخ ٠ٜٛإَٛ ٢ٟ ك١٩ اٛوع٪م ئ٦ٰٛ أ٩ أفن ٟ٪أُز٦ 

 . ٰٜٛٔبٝ ثنٖٛ

ٯسزـٰن ا٠ٛإَٛ اٛوع٪م ٜٛٔؼبء ٠ٜٛـبٛجخ ث٪َٓ اٛزول٭ ٩ ا٠ٛـبٛجخ ثبٛزو٪ٯغ  •

 .اٛوبكٙ ه٢ أه٠بٙ اٛزول٭

 

 شروط حّاٌح حك اٌّؤٌف 

  :اٌشىٍٍحاٌشروط 

ا٠ٛظ٤َ ٓل أُوى ُٮ ش٘ٚ ٟبك٭ ثوى ٨ُٰب ئ٬ٛ اٛ٪ع٪ك ال أ١ ٯ٘٪١ ٟغوك أ١ ٯ٘٪١  •

  .ُ٘وح

أ٩ اإلؿبه اٛن٭ ٩ػوذ ٦ُٰ  اٛزوجٰو ٩ئ٠٣ب ٯؾ٬٠ ش٘ٚ ،رؾ٠ٮاِٛ٘وح ثؾل مار٨ب ال  •

  .اِٛ٘وح٧ن٥ 

 .االثز٘به٦ُٰ٩ كهعخ ٢ٟ  ،ٟٜٔلثشوؽ أ١ ال ٯ٘٪١ ٧نا اٛو٠ٚ ٤ٟس٪ؿ أ٩  •
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 :اٌشروط اٌّىضىعٍح 

٩ه٤ظو االثز٘به ٯزـٜت ٢ٟ ا٠ٛإَٛ أ١ . ٩ االثز٘به أ٧ٞ ه٤ظو ٟ٪ػ٪هٮ ٥ •

  .شقظٰز٦ٯؼِٮ ه٬ٜ ا٠ٛظ٤َ شٮء ٢ٟ 

االثز٘به ٧٪ اٛو٤ظو اٛن٭ ٯؾ٦ٰ٠ اٛٔب٣٪١ ؽٰش أ١ ٰٓبٝ شقض ثو٠ٚ ٟظ٤َ ٧٪  •

  .ؽ٠بٯز٦هجبهح ه٢ ر٘واه ٛو٠ٚ سبثْ ال ٯوزجو اثز٘بها ٩ ال رغت 

  اٌحمىق اٌّشرروح ٌٍّؤٌفٍٓ

 :ذعرٌف اٌّصٕف اٌّشررن

٠ٛظ٤َ ا٠ٛشزوٕ ٧٪ ا٠ٛظ٤َ اٛن٭ ٯٔ٪ٝ ثاٯغبك٥ هلح أشقبص ٟجله٢ٰ رقزَٜ ا  •

٠ُٰب ث٨٤ٰٞ ثولح ٣٪اٍػ أش٘بٙ ا٠ٛشبهٗبد ٩ ؽْ ٗٚ ٨٤ٟٞ ُٮ اٗزسبة ؽْ ا٠ٛإَٛ ٩ 

. ؽ٦ٔ ُٮ اٛو٪ائل ا٠ٛبٰٛخ ا٤ٛبرغخ ه٢ اسزٌالٙ ا٠ٛظ٤َ

: أِا أشىاي اٌّصٕفاخ اٌّشرروح* 

ٗضو ٢ٟ ا٠ٛإ٢ِٰٛ ٩ال ٯ٢٘٠ اِٛظٚ ٦ُٰ ث٢ٰ ا٠ٛظ٤َ ا٠ٛشزوٕ اٛن٭ ٯ٤زغ٦ اص٤ب١ أ٩ أ  •

ٟشبهٗخ أ٭ ٨٤ٟٞ 

ا٠ٛظ٤َ ا٠ٛشزوٕ اٛن٭ ٯ٤زغ٦ اص٤ب١ أ٩ أٗضو ٢ٟ ا٠ٛإ٢ِٰٛ ٩ ٯ٢٘٠ اِٛظٚ ٦ُٰ ث٢ٰ  •

ٟشبهٗخ ٗٚ ٨٤ٟٞ 

شزوٕ ُٮ ٩ػو٦ ع٠بهخ ثز٪ع٦ٰ ٢ٟ شقض ٭٧٪ ا٠ٛظ٤َ اٛن٭ ا٠ٛظ٤َ اٛغ٠بهٮ  •

 .ؿجٰوٮ أ٩ ٟو٤٪٭

Copyright in an offline world (1) 

 وٍف ذٕشأ اٌحّاٌح اٌّمررج تّىجة اٌمأىْ 

٩مٖٛ ، ال ٯزـٜت ؽظ٪ٙ ا٠ٛإَٛ ه٬ٜ اٛؾ٠بٯخ ا٠ٛـٜ٪ثخ اسزِٰبء أ٭ ئعواءاد شٰٜ٘خ •

 . ُٮ ٟولٞ ك٩ٙ اٛوبٛٞ 
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ث٠غوك اثزلام اٛو٠ٚ ٩اٛزوجٰو ه٦٤ ٢ٟ ٩ؽٮ اٛؤٚ ٯؾظٚ اٛشقض ه٬ٜ اٛؾ٠بٯخ  •

  .ٟبكٯخثظ٪هح 
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