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ٚ ٌدددددٝووتحممممممٛق اٌٍّىيمممممح اٌفىريمممممحعٌخددددد  ووو2112ٌسمممممٕح  22رلمممممُ بعدددددجوعٌإلدددددٛنو ٌدددددٝولددددد ْٔٛو

 صددددجعمعظوِٕ ّدددد و
"

WIPO
 "
عٌجٌٚيدددد وعٌّٕددددٛغوبٙدددد وٚظدددديوعٌمٛعصددددجوعإلملدددد    وعٌخ صدددد وب مددددٛقوعٌٍّىيدددد وو

 ؼ وص ِدد وٌ مددٛقوعٌٍّىيدد وعٌفىإ دد وٚعٌمٛعصددجوعٌّٕ ّدد وٌٙدد وعٌفىإ دد وصٍددٝوِ ددلٜٛو ٌٚددٝوعٔلٙددلوعٌٍ ٕدد و ٌددٝوصددي

وٚذٌهوـيّ و خصوعٌعًّوعألو   ّٝوٚعٌب ثٝوٚعٌّٕٙٝ.

 أوالً : مفاهيم عامة 

 حــــــــــــطٍـاٌّص فــــــــــــــــاٌتعري

 حـــح اٌفىريـٍىياٌّ ٘ٝوعٌ مٛقوعٌم ٔٛٔي وعٌٕ ت  وصٓوعٌٕش غوعٌفىإٜوـٝوعٌّ  يوعٌصٕ صٝوٚعٌعٍّٝوٚعأل بٝوٚعٌفٕٝ.

٘دددٛوودددًوصّدددًوِبلىدددإوصدددٕ صٝو ٚوصٍّدددٝو ٚو  بدددٝو ٚوـٕدددٝو  ددد  ووددد ْؤٛصدددٗو ٚوغإ مددد وعٌلعبيدددإوصٕدددٗو ٚو

 و. ّ٘يلٗ
فــــــــــــــاٌّصٕ  

ارــــــــــــــــاالتتى بجعصٝوعٌىٜو  بػوعألص ٌ وصٍٝوعٌّصٕؿ.إلعٌط بيوع  

 ٚو ٕ دددلو ٌيدددٗوصٕدددجؤشدددإٖووسدددّٗوصٍيدددٗعٌشدددخصوعٌدددىٜو بلىدددإوعٌّصدددٕؿوٚ عدددجوِ ٌفددد  وٌٍّصدددٕؿوِدددٓو دددىوإوع

 ب صلب مٖوِ ٌف  وٌٗو.
فــــــــــــؤٌ  ــــاٌّ  

 ٜوصّدددًوِدددٓولددد ٔٗو ت  ددد وعٌّصدددٕؿوٌٍ ّٙدددٛموٚ دددلُوعٌٕشدددإوبعدددجوِٛعـمددد وعٌّ ٌدددؿو ٚوِ ٌدددهو مدددٛقوعٌٍّىيددد و

 عٌفىإ  وٌٍّصٕؿ.
رـــــــــــــــــــإٌش  

 ٚوـدددٝو ٜولدددىًوبّددد وـدددٝوذٌدددهووعسدددل جعووصدددٛمكو ٚو وثدددإوِط بمددد وٌؤلصدددًوِدددٓوِصدددٕؿوبددد ٜوغإ مددد 

 عٌلخز ٓوعإلٌىلإٚٔٝوعٌجعئُو ٚوعٌٛللٝوٌٍّصٕؿ.
خــــــــــــــــــإٌس  

عٌّصددددٕؿوعٌددددىٜو عددددعٗو وثددددإوِددددٓوِ ٌددددؿوبلٛليددددٗولددددخصوغبيعددددٝو ٚوعصلبدددد مٜو لىفددددًوبٕشددددإٖوب سددددّٗو

ٚت دددلو  عمتدددٗوٚ ٕدددجِؤوصّدددًوعٌّددد ٌفيٓوـيدددٗوـدددٝوعٌٙدددجؾوعٌعددد َوعٌدددىٜولصدددجو ٌيدددٗو٘دددىعوعٌشدددخصوب يددد و

 ـصًوصًّووًوِ ٌؿوٚتّييزٖوصٍٝو جٜ.و  ل يً

 اٌّصٕف اٌزّاعٝ

و عٌّصدددٕؿوعٌدددىٜوال ٕدددجمصوظدددّٓوعٌّصدددٕف ظوعٌ ّ صيددد وٚ شدددلإنوـدددٝوٚظدددعٗو وثدددإوِدددٓوِ ٌدددؿوسدددٛع  

  ِىٓوـصًؤصيلووًوُِٕٙو ٚوٌُو ّىٓ.
 اٌّصٕف اٌّشترن

عٌّصدددٕؿوعٌدددىٜو  دددلّجو صدددٍٗوِدددٓوِصدددٕؿوسددد بكوعٌٛلدددٛ وو ٌلإلّددد ظوٚت ّيعددد ظوعٌّصدددٕف ظوِ  عِدددلو

 لىإكوِٓو ي وتإتيلو ٚوعخلي موِ لٛ  تٙ .ِب
كــاٌّصٕف اٌّشت  

عٌٍّدددهوعٌدددىٜوتيدددٛيو ٌيدددٗوعٌّصدددٕف ظوعٌّ دددلبعجكوِدددٓوعٌ ّ  ددد وبجع ددد و ٚوبعدددجوعٔمعددد  وِدددجكو ّ  ددد وعٌ مدددٛقو

 عٌّ ٌي .
  ّ اَـــــــه اٌعــــٍاٌ  

وج.ووٌٚيسوظإٚم   و ْو ىْٛو٘ىعوعٌ ًول ئّ و صٍٝوعولش ؾوصٍّٝولج وٌّشىٍ وتمٕي وِبلىإ ًو راعــــــــــــــاالخت  

و ٌشىًوعٌع َوٌٍّٕل  ظوعٌصٕ صي  لعٍكوبعبلى مو  اٌتصّيُ اٌصٕاعٝ

وعٌلعإؾوصٍٝوظٛع٘إو ٚوخٛع و ٚولٛعٔيٓوٌٍىْٛوعٌّ  ٜوٌُوتىٓوِعإٚـ وِٓولبًوٚل بٍ وٌٍل ويج.  االوتشـاف اٌعٍّـٝ

ووٌصٕ صي وٚعٌل  م  .عٌم ٔٛٔي وـٝوعٌشيْٛوععٌّّ مس ظوو ٕ ـٝ ٜوـعًوتٕ ـ ٝوِٓول ٔٗو ْو اٌشريفحإٌّافسح غير   

وِدددد وجِٕددددلؤو ٚوصٍّيدددد و و ددددكوعسددددليث مٜوتّٕ ددددٗولٙدددد ظو ىِٛيدددد و ٚو لٍيّيدددد وِ دددديٌٛ ؤ يددددإوعخلددددإعن

سدددٕ وو02ٚبّٛلدددلو٘دددىٖوعٌبدددإع كو ىدددْٛوٌّ ٌىٙددد و دددكوعسدددلؽبلٌٗو ٚوعٌلصدددإ  وٌٍؽيدددإوبدددىٌهوٌفلدددإكوِ دددج كوج

وصٍٝوٚلٗوعٌعَّٛ و

 تــــراءج اإلختـــــراع

وؼيإوعٌّشإٚنوٌّصٕؿوِ ّٝوبّٛللو كوعٌّ ٌؿوألؼإعضوت  م  .عٌٕ خو  اٌمرصٕــــــــــــــــــح

 ثانياً : أهداف حماية حقوق الملكية الفكرية

 اٌفىريح اٌٍّىيح حمٛق
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تشددد ييوعٌّبدددجصيٓوصدددٓوغإ دددكوعالصلدددإعؾوبٙدددُوٚب صّددد ٌُٙوٚ صطددد ئُٙوعٌ دددكوعالسدددليث مٜوـدددٝوعالٔلفددد نو .1

 ٌٝو صُوعإلبجعنوٚعٌلمجَ.ِّ و   ٜو خإ ٓوب الٔلف نوبٗوب ٌّصٕؿو ٚوعٌلصإ  وٌآل

وٚعٌ ّ   وِٓوعٌمإصٕ وعٌفىإ  .وعٌشإ ف ت ميكوعٌّٕ ـ  و .0

 ثالثاً : فروع الملكية الفكرية

 " Industrial Property "واٌٍّىيح اٌصٕاعيح .1

 عالخلإعص ظ 

  عٌلصّيّ ظوعٌصٕ صي 

 عٌعبلِدددد ظوعٌل  م دددد وٚصبلِدددد ظوعٌخجِدددد وٚعألسددددّ  وعٌل  م دددد وٚعٌ ّ  دددد وظددددجوعٌّٕ ـ دددد وؼيددددإو

 إ ف عٌش

 "  Copyright & Related Rights"حك اٌّؤٌف ٚاٌحمٛق اٌّزاٚرج  .0

  عألصّ يوعأل بي وٚعٌفٕي وٚعٌعٍّي 

  عٌ مٛقوعٌّ  ٚمكوتشًّوِم غيوعأل ع وعٌصٛتي وٚعٌّإئي 

و:تٕجمصوت لووبلوعٌفإصيٓوٚتشًّوـإْو مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  واٌصيدٌحٚـيّ و لعٍكوبّ  يو

 عالخلإعص ظ 

  وعالولش ـ ظوعٌعٍّي 

  عٌلصّيّ ظوعٌصٕ صي 

   عٌعبلِ ظوٚعألسّ  وعٌل  م 

  وٚعٌٛس ئػوعٌّلعج كوعٌّ ٌف ظوعٌعٍّي 

 عٌشإ ف عٌ ّ   وظجوعٌّٕ ـ  وؼيإو 

 رابعاً : براءة اإلختراع 

٘دددٛوعٌ دددكوعٌدددىٜوتّٕ دددٗوعٌجٌٚددد و ٚوعٌ ٙددد وعإللٍيّيددد وعٌّ ددديٌٛ ووٌٍّخلدددإنوٌّٕددديوع خدددإ ٓوِدددٓوعالسدددلؽبليو

تصدددإ  وِٕدددٗوٚذٌدددهوٌفلدددإكوِ دددجٚ كوٚ٘دددىعوـدددٝوِم بدددًوعٌىشدددؿوصدددٓوعإلخلدددإعنوو  ددد  ووددد ْؤٛصدددٗوالخلإعصدددٗو ْٚ

 لدددٝو  دددلفيجوِٕدددٗوع خدددإْٚ.وو ذْوـعٕصدددإوعٌىشدددؿوصدددٓوِعٍِٛددد ظوعإلخلدددإعنو  دددجو ٘دددُولدددإٚغوِدددٕ وبدددإع كو

ٌجٌٚدد و ٔٙدد وتٍم ئيدد  وتمددَٛوبإٔف ذ٘دد وِٚل بعدد و ٜوخددإقوٌٙدد وـٙددىعو ٚموٚال عٕددٝوِددٕ وعٌبددإع كوِددٓولبددًوعووعإلخلددإعن.

ـّلدددٝوو كوـدددٝوِل بعددد و ٜوخدددإقو ٚوعٔلٙددد نوٌٙددد وِدددٓولبدددًوع خدددإ ٓوـّ ٌدددهوعٌبدددإع كو٘دددٛولدددإغٝؤف دددِٗ ٌددهوعٌبدددإع

و.عولشؿوِ ٌهوعٌبإع كوعٔلٙ و  وٌ مٛلٗوـيّىٕٗوعٌلمجَوٌٍّ  وُوعٌّخلص وٌٍفصًوـٝوعألِإ

 

 شروط منح البراءة
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 ٌٍبإع كوو ٘بل و  لو ْو ىْٛوعٌّٛظٛنو .1

   وعالخلإعنوِفيجوصٍّي  و ٚو ّىٓوتطبيمٗوصٕ صي .0

 تٛعـإوصٕصإوعٌ جعث وـٝوعالخلإعن .3

  دددلو ْو بددديٓوعإلخلدددإعنؤشددد غ  وعبلى م ددد  وال ّىدددٓوألٜولدددخصوٌدددٗوِعإـددد وِلٛسدددط وب ٌّ ددد يوعٌلمٕدددٝو .4

 عسلٕل لٗ.

   جعنوو"غٍلوبإع كو"و لعّٓوِعٍِٛ ظوصٓوعالخلإعنوٚـكوصجكوِع  يإ. .5

 استحماق اٌّٛضٛع ٌٍثراءج

Patentable Subject Matter 

وٌٍبإع كوـيّ وصجعو:وًوِٛظٛنو٘ٛو ً٘و

 عولش ـ ظوعٌّٛع وعٌّٛلٛ كوب ٌفعًوـٝوعٌطبيع  .1

 عٌٕ إ  ظوعٌعٍّي وٚعٌطإقوعٌإ  ظي  .0

عألصددددٕ ؾوعٌٕب تيدددد و ٚوعٌ يٛعٔيدددد وـيّدددد وصددددجعوعٌى ئٕدددد ظوعٌجليمدددد وٚعٌعٍّيدددد ظوعٌبيٌٛٛليدددد وعٌّلعددددّٕ وـددددٝو .3

  ٔل صو٘ىٖوعألصٕ ؾووب سلثٕ  وعٌعٍّي ظوعٌّيىإٚبيٌٛٛلي وٚعٌؽيإوبيٌٛٛلي .

 ٚوـدددٝوت   ددد وعٌّٙددد َوعٌىٕ٘يددد وعٌطدددإقوعٌلدددٝوت دددلخجَوـدددٝوعألصّددد يوعٌل  م ددد وّٚخططددد ظوٚعٌمٛعصدددجوعٌ .4

 عٌخ ٌص .

عألسددددد ٌيلوعٌعبلليددددد وٚعٌلشخيصدددددي وٌئلٔ ددددد ْوٚعٌ يدددددٛعْوجٌٚىدددددٓوعٌّٕل ددددد ظوعٌّ دددددلخجِ وـدددددٝو٘دددددىٖو .5

 عألس ٌيلوخ ظع وأل ى َوعٌبإع ك .

ووو َ.وعإلخلإعص ظوعٌلٝو   ٜوتطبيمٙ و ٌٝوخإقوٌٍٕ  َوٚعٌُخٍكوعٌع .6

 ٌتطثيك اٌصٕاعٝأٚالاتٍيح اإلختراع  ٌالستخداَ اٌعٍّٝ 

Industrial Applicability (Utility)و

ٚال مدددؿوصٕدددجو دددجوعٌٕ إ ددد والبدددجو ْو ىدددْٛوعإلخلدددإعنولددد ببل وٌبلسدددلخجعَوعٌعٍّدددٝو ٚوعٌلطبيدددكوعٌصدددٕ صٝو

وِ وصٍٝؤط قوِ ج . لٝو ىْٛوِ ل م  وٌّٕ وعٌبإع ك.وٚعٌلطبيكوعٌصٕ صٝو عٕٝوعسلخجعِٗوبٛسيٍ وتمٕي و

 اٌحداحح

Novelty 

البدددجوٌئلخلدددإعنو ْو ُ ٙدددإوصٕصدددإوعٌ جعثددد و ٜوـيدددٗوبعدددطوعٌخصددد ئصوعٌ ج دددجكوؼيدددإوعٌّعإٚـددد وـدددٝو

وووووٌبدددإع كوٚعٌلدددٝو طٍدددكوصٍيٙددد عوٌ يددد  كوِ ّٛصددد وعٌّعددد مؾوعٌّلدددٛعـإكوـدددٝوِ  ٌدددٗوعٌلمٕدددٝوٚعٌ ددد بم وصٍدددٝوعٌلمدددجَ

و"و.وPrior Art حاٌح اٌتمٕيح اٌصٕاعيح اٌساتمح"و

 عٓ اإلختراع تحيج يصثح رزءاً ِٓ حاٌح اٌتمٕيح اٌصٕاعيح اٌساتمحاٌىشف ٚسائً 

 ٚصؿوعإلخلإعنوـٝو ٜوصٛمكوِٓوصٛموعٌٕشإ. .1

 ٚصؿوعإلخلإعنوِٓوخبليوتصإ  ولفٙٝوٌٍ ّٙٛم. .0
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اٌىشممممف عممممٓ طريممممك جعِٗو"وعسددددلخجعَوعإلخلددددإعنوبشددددىًوِعٍددددٓو ٚو ت  لددددٗوب يدددد و ّىددددٓوٌٍؽيددددإوعسددددلخ .3

 و".واالستخداَ

ٜ وٚحيممممح شدددؿوصدددٓوعالخلدددإعنوـدددٝوصدددٛمكوٍِّٛسددد والبدددجوِدددٓوٚلدددٛ وٌىدددٝو دددلُوعٌىو  ِدددٓو لدددى ٌٙ وعٌّخلٍفددد و وجبددد 

ٜ ؤشر٘ا ٚ ْو لُو  ِٓوٚس ئًوعٌٕشإ .وووجب 

 خطٛج اتتىاريح

Obviousness)-Inventive Step (Non 

  دددلو ْو بددديٓوعإلخلدددإعنؤشددد غ  وعبلى م ددد  وال ّىدددٓوألٜولدددخصوٌدددٗوِعإـددد وِلٛسدددط وب ٌّ ددد يوعٌلمٕدددٝو

ووٛٔدددٗولج دددجع وب ٌٕ دددب تعٕدددٝووفاٌحداحمممحِخلٍفددد ْوصدددٓوبععدددّٙ .وواالتتىاريمممحواٌخطمممٛجٚواٌحداحمممحِعيددد مووعسدددلٕل لٗ.

تعٕددٝو ٔددٗوال ىفددٝو ْو ىددْٛوعالخلددإعنولج ددجع وٌٚىددٓوالبددجوِددٓوواٌخطممٛج االتتىاريممح ِدد ووّعإـدد وعٌلمٕيدد وعٌ دد بم .ٌٍ

خطمممٛج صيددد وٚ ْو لىدددْٛوِدددٓو ٜوثّدددإكوـىدددإكو بجعواتتىاريممماً تدددٛعـإولدددإغيٓو ظددد ـييٓوّٚ٘ددد و ْو ىدددْٛوعالخلدددإعنو

 و.ووووٍِّٛسح

 اٌىشف عٓ االختراع

Disclosure of the Invention 

ٚ لعددّٓوعٌطٍددلوعسددُوعالخلددإعنووٚبي ٔدد  ووطٍممة تممراءجٌٍ صددٛيوصٍددٝوبددإع كوعإلخلددإعنوالبددجوِددٓو  ددجعنو

بّ  ٌدددٗوعٌلمٕدددٝوٚٚصدددف  وٌدددٗوبٍؽددد وٚعظددد  وٚتف صددديًوو ـيددد وإلت  ددد وـّٙدددٗوٚعالسدددلف  كوِٕدددٗوِدددٓولبدددًو ٜولدددخصو

وٌج ٗوِعإـٗوِلٛسط وبّ  يوعإلخلإعنوٚص  ك وِ  إـكوِٛع وِإئي وِثًوعٌإسَٛوٚعٌلصّيّ ظوٚؼيإ٘ .و

 أتٙان حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح ٌإلختراعاخ
"

Infringement 
"
  

عالخلإعصدددد ظوعٌّ ّيدددد وبّٛلددددلوعٌبددددإع كوتىفددددًوٌّ ٌىٙدددد وعٌ ددددكوعٌ صددددإٜوـددددٝوتمإ ددددإوِددددٓو ّىٕددددٗو

بدددجْٚوتصدددإ  وِدددٓوِ ٌدددهوودددًوِدددٓو  دددلؽًوعالخلدددإعنوبددد ٜوصدددٛمكوعسدددلؽبليو٘دددىعوعالخلدددإعنوٌفلدددإكوِ دددج كووٚ

عٌبددإع كو علبددإوِٕلٙىدد  وٌ مددٛقوعٌٍّىيدد وعٌفىإ دد وٚت ددإٜوصٍيددٗو  ىدد َوعٌمدد ْٔٛوـددٝوعٌجٌٚدد وعٌّعٕيدد .وٚ  ددلثٕٝوِددٓو

وذٌهو:

 عسلؽبليوعالخلإعنوـمػوألؼإعضوعٌب  وعٌعٍّٝ. .1

 .ع ِ عسلؽبليوعالخلإعنوبلصإ  وِٓوعٌ ىِٛ وعٌّعٕي وِٓو لًوعٌّصٍ  وعٌ .0

 ذعوودددد ْوغددددإؾودخددددإولددددجوبددددج وـددددٝوخطددددٛعظوِشدددد بٙ وٌئلخلددددإعنولبددددًوتمددددجَوِ ٌددددهوعإلخلددددإعنوبطٍددددلو .3

ووووعٌ صٛيوصٍٝوعٌبإع ك.

  اٌترخيص اإلرثارٜ
"

Compulsory License
"
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تممممرخيص ىرا ٜ ّددددٕ وِددددٓولبددددًوِ ٌددددهوعٌبددددإع كو علبددددإوعٌلددددإخيصوعٌددددىٜو ُو
"

Voluntary
"

بدددد الخلبلؾو

ىِٛددد وٌ ٙددد ظوِعيٕددد و ْٚوعٌإلدددٛنو ٌدددٝوِ ٌدددهوعٌبدددإع كوٚ دددلُوذٌدددهوعٌدددىٜوتّٕ دددٗوعٌ واٌتمممرخيص اإلرثمممارٜصدددٓو

وـٝو  ٌليٓو:

ِثدددًوصدددجَو ِى ٔيددد ووٌّٕددديو سددد  كوعالسدددلخجعَوعٌلدددٝولدددجوتٕشددد وِدددٓولدددإع وِدددٕ و مدددٛقو صدددإ  وٌئلخلدددإعن .1

 .تطبيمٗوِٓولبًوِ ٌهوعٌبإع كوٌعخ ِ و  ّٗو

وِٓو لًو ّ   وعٌّصٍ  وعٌع ِ وِثًوعٌص  وٚعٌجـ نوٚعالللص  وعٌمِٛٝ. .0
 

 المجاورة والحقوق المؤلف حقمساً : خا

ِصدددطٍ ولددد ٔٛٔٝو صدددؿوعٌ مدددٛقوعٌّّٕٛ ددد وٌٍّبدددجصيٓوـدددٝوِصدددٕف تُٙوعأل بيددد وٚعٌفٕيددد ووحمممك اٌّؤٌمممف

لددد ْٔٛو دددكوعٌّ ٌدددؿوب لدددى يوعإلبدددجعنوعٌفىدددإٜوعٌّخلٍفددد وـدددٝوصدددٛمٖوعٌّىلٛبددد وٚعٌّإئيدددد و لعٍدددكوٚٚعٌعٍّيددد .و

وا فىمممار هاتٙممماٌٚددديسوويمممر عمممٓ ا فىممماراٌتعثيممممح طرٚعٌّ دددّٛص وٚعالٌىلإٚٔيددد .ووٚ خدددلصو٘دددىعوعٌمددد ْٔٛوب ّ  ددد و

ٚتلّثدددًو٘دددىٖوعٌ ّ  ددد وـدددٝوِدددٕ وو ٜوعإلبدددجعنوـدددٝوويفيددد وعخليددد موِفدددإ عظوعٌّصدددٕؿوٚتإتيبٙددد وبلإتيدددلوِعددديٓ.

وؿوـٝوعالٔلف نوب ٌّصٕؿو ٚوعٌلصإ  وٌبلخإ ٓوبىٌه.عٌ كوعإلسليث مٜوٌٍّ ٌ و

عٌلدددإعووعٌثمددد ـٝوعٌمدددِٛٝوٚذٌدددهووـدددٝوعٌّمددد َوعألٚيو ٌدددٝو صدددُوٚ ثدددإع وٚٔشدددإوحمممك اٌّؤٌمممف ٙدددجؾولددد ْٔٛو

بلشددد ييوعٌّبدددجصيٓوصدددٓوغإ دددكوعإلصلدددإعؾوبٙدددُوٚب صّددد ٌُٙوٚ صطددد ئُٙو دددكوعٌٍّىيددد وعٌفىإ ددد وٌّصدددٕف تُٙوِّددد و

و عٛ وصٍيُٙوب سلف  كوِعٕٛ  وِٚ    وِٓوعٌٕل صوعٌعٍّٝو ٚوعأل بٝو ٚوعٌفٕٝوٌّ ٌف تُٙ.

ٗوبدددجْٚوتصدددإ  وِدددٓوِ ٌدددهوال ّىدددٓؤ دددخوعٌّصدددٕؿو ٚوغب صلدددٗو ٚوعالٔلفددد نوبدددوحمممك اٌّؤٌمممفٚبّٛلدددلو

و  بيددد ِددد .ووّددد و ىدددْٛوٌٍّ ٌ دددؿو مدددٛقوو٘دددىعوعٌ دددكوٚؼ ٌبددد  وِددد و ٍدددزَو ْو ىدددْٛو٘دددىعوعٌلصدددإ  وِٛثمددد  وبصدددٛمك و

ٚتشدددًّو:و ْو ُٕ دددلوعٌّ ٌهدددؿو ٌيدددٗو  ّٕددد وِٚلدددٝوتدددُوعإلٔلفددد نوبدددٗوبعدددجوعٌ صدددٛيوصٍدددٝوتصدددإ  وبدددىٌهووّددد و ْوٌدددٗو

ىإعِددد و ٚوبوعٌّ ددد وو ٚوعإلظدددإعملددد ٔٗوِدددٓووعٌّصدددٕؿعٌ دددكوـدددٝوعالصلدددإعضوصٍدددٝو ٜوتعدددج ًو ٚوتشدددٛ ٗوـدددٝو

وسّع وعٌّ ٌؿو.

 لّلددديوبٙددد وعٌّ ٌ دددؿو لدددٝوبعدددجوتٕ  ٌدددٗوصدددٓوٍِىيددد وعٌّصدددٕؿوو٘دددٝو مدددٛقو عئّددد وا  تيمممحاٌحممممٛق ٚ٘دددىٖو

ؿوذعتددددٗوٚ٘ددددىٖو٘ددددٝوعٌم صددددجكوعٌع ِدددد وٌىددددٓوٕ٘دددد نوِٚ ٌددددهو ددددكوعٌّ ٌددددؿوؼ ٌبدددد  وِدددد  ىْٛوعٌّ ٌ ددددوبّم بددددًوِدددد  ٜ.

ٍفدد  وبعّددًو٘ددىعوعٌّصددٕؿوبّم بددًوِدد  ٜوِددٓولبددًولٙدد و ٚولددخصوِدد وعسددلثٕ  عظوٌٙدد وِددثبل و ْو ىددْٛوعٌّ ٌ ددؿوِى

وٚـٝو٘ىٖوعٌ  ٌ وـإْوِ ٌهو كوعٌّ ٌؿو٘ٛو٘ىٖوعٌ ٙ وِيوعإلبم  وصٍٝوعٌ مٛقوعألخبللي وٌٍّ ٌؿؤف ٗ.
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ٚذٌدددهوبىل بددد وبعدددطوعٌعبددد معظوعٌلدددٝووعٌّصدددٕؿٚؼ ٌبددد  وِددد  لُوعإللددد مكو ٌدددٝو دددكوعٌّ ٌدددؿوـدددٝوِمجِددد و

ًوِٓو ٕلٙهو كوعٌّ ٌؿو ِّّ وت  ٖو٘ىعوعالٔلٙ نوِٚث ال وصٍٝوذٌهو:وعٌّ يٌٛي وعٌم ٔٛٔي تُ ه

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 

stored in a database or a retrieval system, or transmitted in any form or 

by any means, without the prior written permission of the copyright 

holder. 

 ٌحفممممم  لاعمممممدج تيأممممماخ أٚ ٔ ممممماَ أٜ ٕسمممممخ أٚ اٌتخمممممزيٓ عٍمممممٝاٌرّيمممممق اٌحممممممٛق ِحفٛ مممممح. اليمممممتُ و

ف فممممٝ أٜ صممممٛرج أٚ تممممنٜ ٚسمممميٍح تممممدْٚ تصممممريح اسممممتدعاء اٌثيأمممماخ أٚ ٔمممممً أٜ رممممزء ِممممٓ ٘مممم ا اٌّؤٌ ممممٚ

     ِسثك ِىتٛب ِٓ ِاٌه حك اٌّؤٌف.

 

 ة الفكرية التطورات التكنولوجية فى مجال الملكي:  سادساً 

ٌمدددجو  ٜوعٌلطدددٛموعٌلىٌٕٛدددٛلٝو ٌدددٝوظٙدددٛموِ ددد الظولج دددجكوِثدددًوعٌبإِ يددد ظوٚوعٌل ددد يبلظوعٌّإئيددد و

ٚعٌّ ددددّٛص وٚتىٌٕٛٛليدددد وعالتصدددد الظوٚعٌلىٌٕٛٛليدددد وعٌ يٛ دددد وٚلددددجو  ٜوظٙددددٛمو٘ددددىٖوعٌّ دددد الظو ٌددددٝو لّيدددد و

وٚلٛ ؤ ُو ّ   وٌٍٍّىي وعٌفىإ  وِلطٛمكووٝوتٛعولو٘ىعوعٌلطٛم.

 ٛيحاٌتىٌٕٛٛريا اٌحي
"
 Biotechnology 

"
 

 خدددلصوِ ددد يوعٌلىٌٕٛٛليددد وعٌ يٛ ددد ووب ٌى ئٕددد ظوعٌ يددد وجِثدددًوعألصدددٕ ؾوعٌٕب تيددد وٚعٌ يٛعٔيددد وٚعٌى ئٕددد ظوعٌجليمددد  و

ب إلظدددد ـ و ٌددددٝوعٌّددددٛع وعٌبيٌٛٛليدددد وجوِثددددًوعإلٔز ّدددد ظوٚعٌبإٚتيٕدددد ظوٚعٌببل ِيددددجعظو .وٚتٕم ددددُوعإلخلإعصدددد ظو

و ٔٛعنو:و3عٌبييٛتىٌٕٛٛلي و ٌٝو

 كو ٚوتعج ًوو ئٕ ظو ي صٍّي ظوٌلخٍي .1

 ٔل ئؤوٌٙىٖوعٌعٍّي ظ .0

 عسلخجعِ ظوٌٙىٖوعٌٕل ئؤوو .3

ٚبدد ٌإؼُوِددٓو ْوعٌلىٌٕٛٛليدد وعٌ يٛ دد وتعددجوِددٓو لددجَو ٔددٛعنوعٌلىٌٕٛٛليدد ووّدد و لعدد وِددٓوخددبليوعٌلىدد ثإو

عإلٔلمددد ئبوٌدددبعطوعٌ دددبلالظوعٌٕب تيددد وٚعٌ يٛعٔيددد و الو ٔٙددد ولدددٙجظوتطدددٛمع وٍِ ٛظددد  وـدددٝوعٌعمدددٛ وعألخيدددإكوِثدددًو

ٚـدددٝو٘دددىعوعٌ دددي قوـدددإْوعٌى ئٕددد ظوعٌجليمددد و.وتإٌٙدسمممح اٌٛراحيمممح  ًوعٌدددٛمعثٝوٌٍى ئٕددد ظوعٌ يددد وـيّددد و عدددإؾوعٌلعدددج

وعٌّعجٌ وٚمعثي  و ّىٓو ْوتٕجمصوت لوعٌّٛظٛص ظوعٌّ ل م وٌّٕ وبإع كو خلإعن.

ٚ ُلٛلدددديوو ْوتدددد  ٜوعٌ ٙددددٛ وـددددٝوِ دددد يوعٌٕٙجسدددد وعٌٛمعثيدددد و ٌددددٝوعسددددل جعوو  ٚ دددد وٌعددددبلصوعألِددددإعضو

لج دددجكوٌٍ صدددٛيوصٍدددٝوعٌؽدددىع وٚعٌط لددد وٚ ّىدددٓو ْوتفدددإ و ٍدددٛال وٌّشددد وًوتٍدددٛووعٌبييددد .وٌدددىعووٚخٍدددكوِ ددد الظ
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ـ ٌلىٌٕٛٛليدد وعٌ يٛ دد وِددٓوخددبليوعسددلؽبليوعٌى ئٕدد ظوعٌ يدد وٚتٛظيفٙدد وصٍددٝو سدد ووِددٓوعٌفٙددُوعٌددجليكوٌٍبيٌٛٛليدد و

 ٚ دددد وعٌ ز ييدددد وٚعٌخٍٛ دددد و ّىددددٓو ْوت ددددُٙوـددددٝوِ دددد الظوصج ددددجكوِثددددًوعٌإص  دددد وعٌصدددد ي وٚعٌصددددٕ ص ظوعٌىيّ

وِٚ ل عإعظوعٌل ّيًوٚعٌط ل وٚؼيإ٘ .

ظو صدددجع وعأل ٚ ددد وٚعٌٍم  ددد ظوعٌّشدددلم وِدددٓوعٌلىٌٕٛٛليددد وعٌ يٛ ددد وتزع دددجع وٍِ ٛظددد  وـدددٝوعٌفلدددإكوٌمدددجولدددٙج

لٛلددديو ْوعألخيدددإكووّددد وتدددُوت ج دددجوتلددد بيوعٌّددد  كوعٌٛمعثيددد وٌعدددج وِدددٓوعٌى ئٕددد ظوِثدددًوببل ِٛ  دددَٛوعٌّبلم ددد و.وٚ ُو

وؾوٚتطٛ إوعٌجٚع .   ٜو٘ىعو ٌٝو    كوِعجيووعولش 

 أّ٘يح ٚرٛ  حّايح ٌٍٍّىيح اٌفىريح فٝ ِزاي اٌتىٌٕٛٛريا اٌحيٛيح

ٌئلخلإعصدددد ظوعٌبيٛتىٌٕٛٛليدددد ولدددد ٔٙ ولدددد ْوِ دددد الظوعٌلىٌٕٛٛليدددد ول ٔٛٔيدددد والبددددجوِددددٓوٚلددددٛ و ّ  دددد و

عألخددددإٜوٚذٌددددهوألْو٘ددددىٖوعإلخلإعصدددد ظو٘ددددٝوثّددددإكو بددددجعص ظوعٌعمددددًوعٌبشددددإٜوٚٔلدددد صوٌ ددددٕٛعظوِددددٓوعٌب دددد و

ٌدددىعوالبدددجوِدددٓوظدددّ ْولددد ٔٛٔٝوٌٙددد ال وعٌّّدددٌٛيٓوٌٍ صدددٛيوصٍدددٝوعٌع ئدددجوعٌّٕ سدددلوعٌدددىٜوٌٙ ئٍددد وٚعالسدددلثّ معظوع

 عدددٛضؤفمددد تُٙوٚ  عددد  وظدددّ ْوٌٙددد ال وعٌبددد  ثيٓوٌئلصلدددإعؾوبٙدددُوٚب ب ددد ثُٙوِٚىددد ـيلُٙوِ   ددد  وِٚعٕٛ ددد  وٚ الو

و.ـٍٓو ىْٛوٕ٘ نو عـيوٌٙىٖوعألب  ووِّ وسيىْٛوٌٗو ثإوسٍبٝوصٍٝوعٌلطٛموعٌعٍّٝوٚعٌلىٌٕٛٛلٝ

 عٛائك حّايح اٌٍّىيح اٌفىريح فٝ ِزاي اٌتىٌٕٛٛريا اٌحيٛيح

  خلإعنو َوعولش ؾ.وً٘و٘ٝعٌ جيو ٛيوت ج جوِ ٘ي وعٌلمٕي وعٌ ج جكو .1

ٚلددددٛ وبعددددطوعٌلشددددإ ع ظوعٌلددددٝوت ددددٛيو ْٚوِددددٕ وعٌبددددإع كوٌئلخلإعصدددد ظوعٌبيٛتىٌٕٛٛليدددد وِٚع ّٙدددد و .0

ووعالخلإعنوِيو  ى َوعٌشإ ع .ؤ إع وٌلٕ ـٝو٘ىعووٍكوعٌع َٔ بيوِٓوعٌ ف ظوصٍٝوعٌٕ  َوٚعٌخُو

 : التوعية بحقوق الملكية الفكرية سابعاً 

ٔ دددإع وٌؤلّ٘يددد وعٌّلزع دددجكوٌّبدددج وعٌٍّىيددد وعٌفىإ ددد وٌٍٚ جعثددد وعٌٕ دددبي وٌٙدددىعوعٌّبدددج وٚبخ صددد وـدددٝوعٌدددجٚيو

عٌٕ ِيدد ووٌددىعوـددإْوذٌددهو  ددلجصٝو  دد  كوعٌددٛصٝوعٌخدد  وب مددٛقوعٌٍّىيدد وعٌفىإ دد وصٍددٝوو ـدد وعٌّ ددلٛ  ظوبددج ع وِددٓو

ٌط ٌددلوعٌ دد ِعٝوٚ لددٝو صعدد  و٘ييدد وعٌلددجم سوٚعٌٙييدد وعٌّع ٚٔدد ووٚذٌددهوألّ٘يدد وعٌٍّىيدد وعٌفىإ دد وـددٝوتشدد ييوع

وعٌّبجصيٓوٚعإلسٙ َوـٝوتمجَوٚتطٛموعألُِ.

و:وٚيتُ هٌه ِٓ خالي اآلتٝ

 ىرراءاخ اٌىٍيح ٌٕشر اٌٛعٝ اٌمأٛٔٝ تخمافح حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح ٚضٛاتظ اٌتنٌيف ٚإٌشر:  . أ
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السدددلخجعَوعٌّدددٛع وعٌّ ّيددد وبّٛلدددلوملددد    وصدددٓو مدددٛقوعٌٍّىيددد وعٌفىإ ددد وٚعٌمٛعصدددجوعإل صدددجع و معسددد و .1

بٛعسددددط وو0220ٌ ددددٕ وو20ـددددٝوظددددٛ ولدددد ْٔٛو ّ  دددد و مددددٛقوعٌٍّىيدددد وعٌفىإ دددد وملددددُوو ددددكوعٌّ ٌددددؿ

 .ِيث قوعٌعًّوعألخبللِٝ ّٛص وب ثي وِٓوٌ ٕ و

 ب ٌىٍي .وغبيؤل ئؤو معس و مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  وٚعٌٕشإوـٝووليب ظوِٚطٛ  ظوتٛ ن .0

ؤلإٔل.إلٚظيؤل ئؤو معس و مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  وٚعٌٕشإوبّٛليوعٌىٍي وصٍٝولبى وع .3

ٔ دددد ْوعٌّمددددإمكوصٍددددٝوغٍبدددد وعٌفإلدددد وإلكو مددددٛقوع تددددجم سوثم ـدددد و مددددٛقوعٌٍّىيدددد وعٌفىإ دددد وظددددّٓوِدددد  .4

 .صجع ٜإلع

صمددددجو ٚمعظوتجم بيدددد وٚٔددددجٚعظوٚٚمةوصّددددًوٌّٕ لشدددد ودخددددإوعٌلطددددٛمعظوـددددٝوِ دددد يو مددددٛقوعٌٍّىيدددد و .5

   وٚعٌّملإ  ظوٌجصُو٘ىٖوعٌ مٛقوٚ    كوعٌٛصٝوبٙ .عٌفىإ

وعٌ  سب ظوبعإٚمكو .6 وِٚ لخجِٝ وعٌىٍي  وِىلب  وصٍٝ وٌٍّلإ   ٓ و مل  عظ وبٙ  وٚ صبلٔ ظ وٍِصم ظ ٚظي

 عألٌلزعَوب مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  .

 صبلْوبش ل وعٌعإضوبّجخًوعٌىٍي .إلع .7

لددز وخدد  وفىإ دد وِددٓو يدد و ظدد ـ وبّبدد  اوعٌٍّىيدد وعٌوعالٌلددزعٌٍَل وددجوِددٓووعٌىلددلوعٌ  ِعيدد ِإعلعدد و .2

 خدددإٜو ْٚوتصدددإ  وِ دددبكووِصدددٕف ظبددد ٌّإعليوٚصدددجَوعللبددد ووِعٍِٛددد ظو ٚوصدددٛمو ٚوؼيإ٘ددد وِدددٓو

ِددديوت ج دددجوعٌٕ دددلوعٌّ دددّٛسوبٙددد وٌئلللبددد وووـدددٝول ئّددد وعٌّإعلددديوصددد  لوعٌّصدددٕؿٚعإللددد مكو ٌدددٝو

ووووووووووووووووووووِدددددددٓوصدددددددي ؼ وعٌّ ٌ دددددددؿوعٌىلددددددد  "وب يددددددد و ىدددددددْٛوبددددددد لٝووDirect Citationعٌّب لدددددددإو"و

" Paraphrasing وو."و

وىرراءاخ اٌىٍيح ٌٍّحاف ح عٍٝ حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح ٚإٌشر:  . ب

وِٓو وع خإ ٓ وِٕٚي و بجعص تُٙ و ّ    وـٝ وعٌ ك وٚعٌّ ٌفيٓ وٚعٌّبجصيٓ وٌٍّخلإصيٓ وتعطٝ وعٌفىإ   عٌٍّىي 

ول ٔٛٔي . وؼيإ وبصٛمك وٚبإعِ ُٙ وِٚ ٌف تُٙ وٚتصّيّ تُٙ وعخلإعص تُٙ وـٝو  ٌ ـإوِٚٓوٕ٘ عسلؽبلي و ٜووٚ جؤٗ

وعٌّ   ٌ وعٌم ٔٛٔي وِجٔي  وو عيوعٌشخصو ٚوعٌ ٙ وعٌّلعج  وت لوغ ئٍ ْوذٌهوإعصلجع وصٍٝو مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  ،وـ

 .عٌم ٔٛٔي ولٕ ئي  وووعٌّ   ٌ ٚلجوتّلجوٌلشًّو

لددددإع عظو:و لددددإعموٚعصلّدددد  ؤلدددد ئؤو معسدددد و مددددٛقوعٌٍّىيدددد وعٌفىإ دددد وٚعإلوتمٕمممميٓ ٔتممممائذ اٌدراسممممح -1

عٌىٍيدد وٌعددّ ْوعٌلددزعَولّيدديوعٌعدد ٍِيٓوب ٌىٍيدد وٚعتخدد ذوعلددإع عظوب ددكوعٌّلٙدد ٚٔيٓولبددًوِددٓوعٌّلخددىكو

 لزعَوبلٍهوعاللإع عظ.عالٌـٝو

 :واالرراءاخ اٌٛارة اتخاه٘ا ٌضّاْ احتراَ حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح -0

  تٍزٕمممح "و دددإتبػوِىتمممة حّايمممح اٌٍّىيمممح اٌفىريمممح"وت دددلوعسدددُو ٔشددد  وِىلدددلوبمدددإعموِدددٓوصّيدددجوعٌىٍيددد

 مددددٛقوعٌٍّىيدددد وبوـيّدددد و خددددلصبددددجع وعٌددددإ ٜوإ عم دددد وبٌّ دددد صجكوعٌ ٙدددد ظوعإلوِيخمممماق اٌعّممممً ا خاللممممٝ

 لإع عظوعٌبل ِ .عٌفىإ  والتخ ذوعإل
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 وتشددددىيًوِ ّٛصدددد وٌٍلفلددددي وعٌددددجٚمٜوصٍددددٝوِددددٛظفٝوعٌ  سددددب ظووىرممممراءاخ رلاتممممح ِٚتاتعممممح  ٚريممممح:

ٜوعٌلدددزعُِٙوب ٌّ  ـ دددد وٌٍٛلددددٛؾوصٍدددٝوِددددجوو– ْوٚلدددج–وبددد وعٌىٍيددد وِٚىلبدددد وبيددديووعٌىلددددلوب ٌىٍيددد لِٚى

 صٍٝو مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  .

 عٌ دددإ وصٍدددٝوصدددجَوعٌلع لدددجوِددديولدددإو ظوعٌ  سدددلوع ٌدددٝوعٌلدددٝوت دددلخجَوبدددإعِؤوؼيدددإوِإخصددد و ٚو

 وبشىًوؼيإول ٔٛٔٝ.وِٕ ٛخ 

 ىها حدث اعتداء عٍٝ حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح تتخ  ىرراءاخ ِعيٕح إلحثاخ االعتداء:- 

 ِيثددد قوٍ ٕددد وعٌلددد بيوٌ ٌدددٝوِىلدددلو ّ  ددد وعٌٍّىيددد وعٌفىإ ددد ووبطٍدددلوِ ٌدددهو مدددٗ ْو لمدددجَوعٌّ ٌدددؿو ٚو

  طٍلوـيٗوعتخ ذوعاللإع عظوعٌبل ِ وٌٍ ف ظوصٍٝو مٛلٗ.وعٌعًّوعألخبللٝ

  لددددإع عظوإلتخدددد ذوعإل /وصّيددددجوعٌىٍيدددد و2تإـدددديوعٌٍ ٕدددد وعٌددددإ ٜوب ٌٕ ددددب وٌٍشددددى ٜٚوعٌّمجِدددد و ٌددددٝو

 عٌبل ِ .

 ب ٌىٍي . لُوت ٛ ًوعٌم ئّيٓوب الصلجع و ٌٝوعٌشيْٛوعٌم ٔٛٔي و 

 تلّثدددًو لدددإع عظو ثبددد ظوعٌعدددإموعٌٕ لدددىوصدددٓوعالصلدددجع وصٍدددٝو دددكوعٌّ ٌدددؿوـدددٝو لدددإع وٚصدددؿو

 وِٚم مٔلٗوبّصٕؿوعٌّ ٌؿوعٌّلعجٜوٌٍٛلٛؾوصٍٝوص  وعإل ص  .ووتفصيٍٝوٌٍّصٕؿو

 ُعٌلعدددٛ طوصدددٓوعألظدددإعمووٚٚلدددؿؤشدددإوعٌّصدددٕؿو ٚوصإظدددٗوو ذعوِددد وثبدددلوصددد  وعإل صددد  و دددل

  و ٚو  بي .ؿوسٛع وو ٔلوِ   عٌلٝوٌ ملوب ٌّ ٌ و

 ُٔطب صدددد ظو صعدددد  و٘ييدددد وعٌلددددجم سوب ٌىٍيدددد وصددددٓوـ صٍيدددد وألخددددىو و صددددجع وعسددددلبي ْو ٚمٜوسددددٕٛ   وو ددددل

 عاللإع عظوعٌّلبع وب ٌىٍي وٌٍّ  ـ  وصٍٝو مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  .

 رراءاخ عاِح( تشنْ حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح:ىتعٍيّاخ ) د.       

 و وووتعًّ ٔسخح ٚحيدج  ّ  و ٚ وٌئلِٓوعٌّصٕؿوجمس ٌ  وبإٔ ِؤو  سلودٌٝ  وعٌشخصٝول  و ٚ سلعّ ي

 عٌّ ط.

 صٍٝوغٍلوِعلّجوِٓوعٌإئيسوعٌّب لإوٚذٌهووالو ّىٓوٌٍّٛظؿوعٌمي َوب ٌٕ خوِٓوِصٕف ظوِ ّي و الوبٕ   و

 ٌبلسلعّ يوـٝو لإع عظولع ئي و ٚو  عم  .

 وِٓوِصٕؿوٚذٌهوألؼإعضوعٌلؤسخ أرزاء لصيرج ّىٓوٌٍّٛظؿو وعٌلجم سوب ٌىٍي  و٘يي  جم سوٌععٛ

بٙجؾوعال ع سو ٚوعٌشإسوبشإغو ْو ىْٛوعٌٕ خوـٝوعٌ جٚ وعٌّعمٌٛ وٚ الو ل  ٚ وعٌؽإضوِٕٗوٚ ْو ىوإو

 عسُوعٌّ ٌؿوٚصٕٛعْوعٌّصٕؿوصٍٝووًوعٌٕ خ.

 ِٓوعٌّصٕؿو،وٚذٌهوـٝو ٜوِٓوعٌ  ٌليٓوع تيليٓ:وعًّ ٔسخح ٚحيدج  ٛ و 

ٌطٍلولخصوغبيعٝوو  وٕؿوتٍبي ْو ىْٛوعٌٕ خوٌّم ٌ وِٕشٛمكو ٚوِصٕؿولصيإو ٚوِ لخإصوِٓوِص -

 ٝو ْو لُوذٌهوٌّإكوٚع جكو ٚوصٍٝوـلإعظوِلف ٚت .ّالسلخجعِٙ وـٝو معس و ٚوب  وصٍ
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 ْو ىْٛوعٌٕ خوبٙجؾوعٌّ  ـ  وصٍٝوعٌٕ خ وعألصٍي و ٚوٌل ًوعٌٕ خ وِ ًؤ خ وـمجظو ٚوتٍفلو ٚو -

  صب لوؼيإوص ٌ  وٌبلسلخجعَوٚ  ل يًوعٌ صٛيوصٍٝوبج ًوٌٙ وبشإٚغوِعمٌٛ .

 صٍٝوعٌّصٕؿوتعج   وصٍٝولخصوعٌّ ٌؿ.وٜ ٜوتعج علبإٚويزة احتراَ اٌّصٕف 

   طبل و ٌم  وِ  ظإعظوٌو وـٝوعللّ ص ظو ٚو.... ٌخـيٍُو-بإٔ ِؤو-  ٛ و  ع وعٌّصٕؿو   وو ْؤٛصٗوجول

ٚـٝو غ موعالسلخجعَوعٌّشإٚنوو عخًوعٌىٍي وِ و عَوذٌهو لُوبجْٚوت صيًوِم بًوِ ٌٝوِب لإو ٚوؼيإوِب لإ

 .ٍّصٕف ظوعٌّ ّي و ٚوبعجوعٌ صٛيوصٍٝوتصإ  وِٓوِ ٌهو كوعٌّ ٌؿٌ

 تلّليوب ٌ ّ   وعٌّعٍِٛ ظوعٌلٝوتلصؿوب ٌ إ  وٚ ع للووًوِٓو مَٛوبٛسيٍ وؼيإوِشإٚص وب ٌىشؿوصٓو

 سلخجعِٙ وِيوصٍّٗوب إ لٙ وٚت ٛ ٍٗوٌٍشيْٛوعٌم ٔٛٔي .إ٘ىٖوعٌّعٍِٛ ظو ٚوب

  ِ عٌّل   وو ٌّىلب ظوٚعٌ  بلظوعٌ ىِٛي وعٌّفلٛ  وٚعٌب ٛوووعٌ صٛيوصٍٝوعٌّعٍِٛ ظوِٓوعٌّص  موعٌع

وعٌب  وعٌعٍّٝوالو علبإوتعج   و و ٚوعٌ صٛيوصٍٝوعٌّعٍِٛ ظؤلي  ولٙٛ  ٚعٌجمعس ظوٚعٌلم م إوعٌّٕشٛمك

 .صٍٝو مٛقوعٌٍّىي وعٌفىإ  
و

 : حإِاً: اإلطار اٌمأٛٔٝ ٌٍٍّىيح اٌفىريح
 

  وتىل وتساب حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح اشرٚط وعٌفىإ  : وعالٔلٙ  وِٓوعٌعًّوو مٛلٙ ولوعٌٍّىي  بّ إ 

 عٌّبلىإوٚت ٌٛٗوِٓوـىإكو ٌٝوٚعليوٍِّٛووٚ لطٍلوذٌهو ْو  لٛـٝوعٌّصٕؿوموٕيٓ:

ُِوا ٚي شىٍٝ -1 وٌٍٕشإ.وع وعج و:و ل  جوـٝو ـإعغوعٌفىإكوـٝوصٛمكوِ    و بإ وـيٙ وٌٍٛلٛ وٚ ىْٛو

و ٕطٜٛوعٌّصٕؿوصٍٝولواٌخأٝ ِٛضٛعٝ -0 و ْ وـٝ وٚ ل  ج ولخصي و: وب ي وتبإ  وعالبلى م ىوِٓ

 عٌّ ٌؿوصٍٝوِصٕفٗ.

و وعٌفىإ  وصٍٝوواإليداع ٌٕسخحٚالو عج والول   و مٛقوعٌٍّىي  ولإغ   ؤشإٖ  ٚو وثإوٌٍّصٕؿوعٌىٜوسيلُ

ثب ظوتبعي وعٌّصٕؿو ٌٝوِ ٌفٗؤ ٘يهوصٓو ْوعٌّشإنولإَو ّ٘يلٗوـٝووٛٔٗوٚسيٍٗوإلوبجظْو عٌّصٕؿوٚ

وط بيوب ٌؽإعِ وبّ والو مًوصٓو ٌؿولٕيٗوٚال ز جوصٍٝوثبلث ودالؾولٕيٗ. جعنوٚص للوعٌٕ لإوٚعٌإلصجَوع

 ٔطاق حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح: 

 و ٚو وعٌطبيعيٓ وعأللخ   وِٓ وٚعألل ٔل وعٌّصإ يٓ وعٌّ ٌؿ وٌ مٛق وعٌّمإمك وعٌ ّ    تشًّ

وعٌل  مكوإلع وـٝوِٕ ّ  وعٌىي ٔ ظوعألصع   و ٚ وعألصع   وعٌى ٓو ٕلّْٛو ٌٝو  جٜوعٌجٚي صلب م يٓ

  ٌّي وِٚٓوـٝو ىُّٙ.عٌع

 ب ٌّصٕؿوعٌفىإٜوو ٌّش مو ووٚ عجوِ ٌف  وٌٍّصٕؿوعٌعٍّٝوعٌ ّ صٝو ٚوعٌّشلإنوِٓو ش منوـعٍي  و

و ش منو وِٓ وِ ٌف   وٚال علبإ وٚتف يإ٘  وعٌٕل ئؤ وت ٍيً و ٚ وعٌجمعس  وتصّيُ و ٚ وعٌب   وـىإك ـٝ

ٚوعألصٍٝوِإتب و ٚو ِٛعيو ٚو لٙزكوغبي و ٚوبعؽٛغوعٌ ٍط وٌٚٛوو ْوعألسبكو وب ٌّ    ظوسٛع  و

  ٚوو ْوسيز جوِٓولٛكوعٌب  و ٚو مًٍوِٓوعٌعمب ظو ٚوبٕفٛذوعٌ ٍط .وعألوبإوسٕ  و

 رغُ تضّٕٙا اعتداء عٍٝ حمٛق اٌّؤٌف  ٗال تشًّ اٌحّايح اٌّمررج ٌحمٛق اٌّؤٌف اٌحاالخ اآلتي

 :ا  تيح ٚاٌّعٕٛيح

 ٌّف ٘يُوٚعٌّب  اوٚعٌبي ٔ ظوٌٚٛولإع عظوٚ س ٌيلوعٌعًّوٚعإلِ إ وعألـى مووفىإكوعٌب  وعٌعٍّٝوٚع

 صٕٙ و ٚوِٛصٛـ و ٚوِجمل وـٝوِصٕؿ.وو ْوِعبإع و

 طبل و عخًوعٌّٕش كوعٌلعٍيّي وِ  عَوذٌهو ِ َوعٌ  ع وعٌّصٕؿوـٝوعللّ ص ظو عخًو غ موص ئٍٝو ٚو

  لُوبجْٚوت صيًوِم بًوِ ٌٝوِب لإو ٚوؼيإوِب لإ.
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 و وؤسخح ٚحيدجصًّ وعٌّصٕؿ وعٌّ طٌبلِٓ وعٌشخصٝ وعٌٕ خووسلعّ ي و٘ىع و خً و ال ٚبشإغ

وٌٍّصٕؿ وعٌّشإٚن و ٚووب السلخجعَ وٌٍّ ٌؿ وعٌّشإٚص  وب ٌّص ٌ  وِبإم وؼيإ وظإمع  و ٍ ك ٚ 

 ألص   و كوعٌّ ٌؿ.

 عٌٕ خوِٓوِصٕف ظوِ ّي وٚذٌهوٌبلسلعّ يوـٝو لإع عظولع ئي و ٚو  عم  وـٝو جٚ وِ وتمعيٗو

 لإع عظوِيوذوإوعٌّصجموٚعسُوعٌّ ٌؿ.إل٘ىٖوع

 ع سو ٚوإلإكوِٓوِصٕؿوـٝوصٛمكوِىلٛب وٚذٌهوألؼإعضوعٌلجم سوبٙجؾوعٔ خو لزع ولصي 

وعسُو و ىوإ وٚ ْ وعٌؽإضوِٕٗ و ل  ٚ  وٚ ال وعٌّعمٌٛ  وعٌ جٚ  وـٝ وعٌٕ خ و ىْٛ و ْ وبشإغ عٌشإس

 عٌّ ٌؿوٚصٕٛعْوعٌّصٕؿوصٍٝووًوعٌٕ خووٍّ وو ْوذٌهوِّىٕ وصّبل .

 جوعٌٕمجو ٚوعٌّٕ لش و ٚوعإلصبلَ.ف ظو ٚوِملب  ظوِٕٗوبمصلطصًّو معس ظوت ٍيٍي وٌٍّصٕؿو ٚوِم 

 تصٛ إؤ خ وٚ يجكوِٓوعٌّصٕؿوبٛعسط و عموعٌٛث ئكو ٚوعٌّ فٛظ ظو ٚوبٛعسط وعٌّىلب ظوعٌلٝو

 الت لٙجؾوعٌإب وبصٛمكوِب لإكو ٚوؼيإوِب لإكوٚذٌهوـٝو ٜوِٓوعٌ  ٌليٓوع تيليٓ:

عٌؽإضوِٓوو ْو ىْٛوعٌٕ خوٌّم ٌٗوِٕشٛمكو ٚوِصٕؿولصيإو ٚوِ لخإصوِٓوِصٕؿوِلٝوو ْ -

عٌٕ خوتٍبي وغٍلولخصوغبيعٝوالسلخجعِٙ وـٝو معس و ٚوب  وصٍٝو ْو لُوذٌهوٌّإكوٚع جكو ٚو

وصٍٝوـلإعظوِلف ٚت .

 ْو ىْٛوعٌٕ خوبٙجؾوعٌّ  ـ  وصٍٝوعٌٕ خ وعألصٍي و ٚوٌل ًوعٌٕ خ وِ ًؤ خ وـمجظو ٚوتٍفلو -

 غوِعمٌٛٗ.سلخجعَوٚ  ل يًوعٌ صٛيوصٍٝوبج ًوٌٙ وبشإٚئل ٚو صب لوؼيإوص ٌ  وٌ

 ٔشإوعٌص ؿو ٚوعٌجٚم  ظوِملطف ظوِٓوِصٕف تٗوعٌلٝو تي لوٌٍ ّٙٛموبصٛمكوِشإٚص وِ ٌُو ىٓو

 . عٌّ ٌؿولجو  إوذٌهوصٕجوعٌٕشإوٚوىٌهؤشإوعٌّ  ظإعظوٚعٌٕجٚعظوٚعأل    

 حمٛق ٚاٌتزاِاخ اٌّؤٌف ٚإٌاشر

و وعٌ مٛق: و مٛقوعٌّ ٌؿوـٝؤٛصيٓوِٓ و ل ُأ تيح ِٚا يح تل  ج وص ِ  و كووٚبصف  عٌ كوعأل بٝوب ٔٗ

لخصٝوِٚٓوثُوالو  ٛ وعٌلصإؾوـيٗو ٚوعٌ  زوصٍيٗوٚالو  مػوب ٌلم  َوصٍٝوصىسوعٌ كوعٌّ  ٜوـٍىٛٔٗو

وـ وِ لل وصيٕٝ وتخلٍؿوإ ك وِ ج ك و ِٕي  وِجك وبّعٝ وٚ ٕمعٝ وصٍيٗ وٚعٌ  ز وـيٗ وعٌلصإؾ و  ٛ  ٗٔ

وب خلبلؾؤٛنوعٌّصٕؿ.

 ٌؿوـٝوخّ  و مٛق::وتل  جوعٌ مٛقوعأل بي وٌاٌحمٛق ا  تيح ٌٍّؤٌف ٍّ 

 حك اٌّؤٌف فٝ طثق اٌّصٕف ٚٔشرٖ: -1

 غب ص وِصٕفٗوٚٔشإٖوِٓوصجِٗو ْٚو وإع٘ٗوصٍٝوذٌه. كو ٍّهوعٌّ ٌؿو 

 لثٕٝوِٓو٘ىعوعٌ كوِٕ وعٌٛ عمكوعٌّخلص وتإخيص  وب ٌٕ خو ٚوعٌلإلّ و ٚوبّٙ وِع وألٜوِصٕؿو  

ّٝ ِ. 

 وعٌط بيوبطب صلٗوٚعٌٕ لإوبٕش ولإموعٌّ ٌؿوذٌهوعٌلزَ و ٚو وثإوِٓوعٌّصٕؿٚ ذع وٚبإ جعنؤ خٗ وإٖ

 صبلْوصٍٝوعٌّصٕؿ.إلجبّ وال ز جوصٍٝوصشإكؤ خوٚـم وٌمإعموٚ  إوعٌثم ـ  وٚبعإٚمكوع

 حك اٌّؤٌف فٝ ٔسثح اٌّصٕف ٚٔشرٖ: -2

 .ٗكوعٌّ ٌؿوـٝو ْو ٕ لوعٌّصٕؿو ٌيٗوٚ ْو ٛظ وِ ٘بلتٗوٚ ٌم ب  

 ْٖٚوعسُوعٌّ ٌؿ.و  ٛ وٌٍّ ٌؿو ْو ٕ لوعٌّصٕؿو ٌٝوعسُوِ لع مو ٚو ْو ٕشإ  

 .ٗال  ٛ وٌٍٛمث و سٕ  وعٌّ ٌؿو ٌٝوؼيإوِ ٌف 

 سُ.ع ٍلزَوعٌط بيوٚعٌٕ لإوبإمع كوعٌّ ٌؿوِٓو ي و سٕ  وعٌّصٕؿو ٌيٗو ٚو ٌٝوعسُوِ لع مو ٚو ْٚو 
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 حك اٌّؤٌف عدَ ىرراء أٜ تعديً عٍٝ اٌّصٕف ىال تّٛافمتٗ: -3

 وصٍٝوِصٕفٗ. بلظوعٌلٝو إ ججعٌّ ٌؿوٚ جٖو٘ٛوص  لوعٌ كوـٝو  خ يوعٌلع ٘ 

 .ال  ٛ وٌٍٕ لإو  خ يو ٜوتعج بلظوصٍٝوعٌّصٕؿو ْٚوِٛعـم وعٌّ ٌؿ 

 لثٕٝوِٓوذٌهوـٝو  ٌ وتإلّ وعٌّصٕؿو  ٛ و  خ يوتعج بلظوصٍٝوعٌّصٕؿو ْٚوِٛعـم وعٌّ ٌؿو  

 ل مكو ٌٝوعٌلعج بلظوعٌلٝو لإ لوصٍٝوعٌّصٕؿوٚ الو لإتلوصٍيٙ وعٌّ  ووب ّع وعٌّ ٌؿ.إللإغوع

 سحة ٚتعديً ِصٕفٗ: حك اٌّؤٌف فٝ -4

 .ٜكوٌٍّ ٌؿوس لوِ ٌف وِٓوعٌلجعٚيوإل خ يوتعج بلظوصٍيٗو ٚوعالِلٕ نوصٓؤشإٖوِإٖو خإ   

 .كوعٌٕ لإوـٝو٘ىٖوعٌ  ٌ وعٌلعٛ طوصٓوعألظإعموعٌلٝو ص بلٗؤلي  وس لوعٌّصٕؿوِٓوعٌلجعٚي  

 صٍٝوعٌّصٕؿوتعج   وصٍٝولخصوعٌّ ٌؿ.وٜٚ عجو ٜوتعجاحتراَ اٌّصٕف:  -5

 ٌوّا يح ٌٍّؤٌفاٌحمٛق ا: 

 حك اٌّؤٌف فٝ ِماتً إٌشر ٌّصٕفٗ: .1

 كوعٌّ ٌؿوتم ظٝوعٌّم بًوعٌٕمجٜو ٚوعٌعيٕٝوعٌّلفكوصٍيٗوِيوعٌٕ لإوبّملعٝوصمجوعٌٕشإوِم بًؤشإو 

 ِصٕفٗوسٛع وو ْوصٍٝو س وؤ ب وِيٛ  و ٚوِبٍػوِ ج .

 .ٕٗلمًوعٌ كوعٌّ  ٜوٌٍّ ٌؿو ٌٝوٚمثلٗوبعجوٚـ ت  

 ب ٌلزعِٗوبجـيوعٌّم بًوعٌّ  ٜو ٚوعٌعيٕٝوعٌّلفكوصٍيٗوتعإ عٗوٌٍّ   ٌ و لإتلوصٍٝو خبليوعٌٕ لإو

 لٕ ئٝ .و–تٕفيىوصيٕٝوو–عٌم ٔٛٔي وعٌّجٔي وجتعٛ طو

 حك اٌّؤٌف فٝ طٍة ىعا ج إٌ ر فٝ اٌّماتً اٌّاٌٝ ٌٕشر ِصٕفٗ: .2

 عٌّلفكوصٍيٗووبلجعئي وغ ٌب  و ص  كوعٌٕ إوـٝوعٌّم بًوعٌّ ٌٝإل  كوٌٍّ ٌؿوعٌٍ ٛ و ٌٝومئيسوعٌّ ىّ وع

 بٗ.وبٗو ٚوغإ ظوظإٚؾولج جكولعٍلٗوِ  ف  ووـٝوصمجوعٌٕشإوِيوعٌٕ لإوِلٝوعتع وٌٗو ٔٗوِ  ف  و

 حىُ تصرف اٌّؤٌف فٝ إٌسخح ا صٍيح ٌٍّصٕف: .3

 .الو لإتلوصٍٝوتصإؾوعٌّ ٌؿوـٝوعٌٕ خ وعألصٍي وِٓوِصٕفٗؤمًوعٌ مٛقوعٌّ ٌي و ٌٝوعٌؽيإ 

 ٓوعٌّ ٌؿوِٓؤ خو ٚؤمًو ٚوصإضوعٌٕ خ وعألصٍي وِ ٌُوالو  ٛ و ٌزعَوعٌّلصإؾو ٌيٗوب ْو ّى

  لفكوصٍٝوؼيإوذٌه.

 .ٚرٛب أْ يىْٛ اٌتصرف فٝ اٌحك اٌّاٌٝ ىٌٝ اٌغير ِىتٛتاً  .4

 حمٛق اٌّؤٌف فٝ حاٌح تعد  اٌّؤٌفيٓ )اٌتنٌيف اٌزّاعٝ(: .5

 لإكوعٌّصٕؿوعٌّشلإنو ىْٛولّييوعٌّ ٌفيٓوِل  ٚ ٓوـٝوعٌ مٛقوٚالو  ٛ وأل جّ٘ وعالٔفإع وبّب 

  مٛقوعٌّ ٌؿوٚ ّٔ والبجوِٓوٚلٛ وعتف قوِىلٛ .

 ت ٚيو صلٗو ٌٝوب لٝوعٌّ ٌفيٓ.ووىٓوٌٗوٚعم ـٝو  ٌ وٚـ كو  جوعٌّ ٌفيٓوٌُٚو 

 ٌىًوُِٕٙوعٌ كوـٝومـيوعٌجص ٜٚوصٕجوٚلٛنوعصلجع وصٍٝو ٜو كوِٓو مٛقوعٌّ ٌؿ 

 أمضاء حمٛق اٌّؤٌف: .6

 ٌٍّىي وعٌفىإ  وـٝو٘ىٖوعٌ  ٌ و ٌٝوعٌٛ عمكوعٌّخلص وٚـ كوعٌّ ٌؿوِلٝوٌُو ىٓوٌٗوٚعمووتٕلمًو مٛقوع

وبمي و و ٌٝ وعٌّلٛـٝ و مٛق وـلٕلمً وعٌّشلإن وعٌّصٕؿ و  ٌ  وـٝ وبيّٕ  وعٌّفإ ، وعٌّصٕؿ و  ٌ  ـٝ

 عٌّ ٌفيٓ.

 ِإٚموخّ يٓوص ِ وصٍٝوٚـ كوعٌّ ٌؿوِلٝوو ْوعٌّ ٌؿولخص  وغبيعي  وـإ    وو ْو ٚوِشلإو وٚـٝو

عٌّ ٌفيٓوٌٍّصٕؿوبيّٕ و ذعوو ْوعٌّ ٌؿولّ صي  وٚو ْوص  لووعٌ  ٌ وعألخيإكو ىْٛوِٓوت م خوٚـ ك
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و ٚوو ْوب سُوِ لع موٌُٚو ّىٓو عٌّصٕؿولخص  وِعٕٛ   و ٚوو ْوعٌّ ٌؿوـإ    وٌىٕٗوٌُو ىٓوِ ج ع 

 عٌلعإؾوصٍيٗوـلبج وعٌّجكوِٓوت م خؤشإٖوألٚيوِإك.

 ف قوِىلٛب  وِٚ ج ع .تٕ  يوعٌّ ٌؿوصٓوو ـ و مٛلٗو ٚوبععٙ و ٌٝوعٌؽيإوبشإغو ْو ىْٛوعالت 

 اٌتزاِاخ اٌّؤٌف ٚحمٛق إٌاشر:

 ٔٛصيٓوِٓوعالٌلزعِ ظوٚتإتلو٘ىٖوعالٌلزعِ ظو مٛل  وٌٍٕ لإوـٝوعٌّم بً:ووعٌّ ٌؿ ميوصٍٝو

 اٌتزاَ اٌّؤٌف تتسٍيُ اٌّصٕف ىٌٝ إٌاشر: -1

 ٝوعٌّٛصجو ٍلزَوعٌّ ٌؿو ٚوخٍفٗوـٝو  ٌ وعٌلع لجوِيوعٌٕ لإوصٍٝؤشإوِصٕفٗو ْو  ٍّٗو ٌٝوعٌٕ لإوـ

 عٌّلفكوصٍيٗوـٝوعٌعمجووٝو لّىٓوعٌٕ لإوِٓوعٌٛـ  وب ٌلزعِٗوبٕشإٖوـٝوعٌّٛصجوعٌّلفكوصٍيٗ.

 .الو  ٛ و لب موعٌّ ٌؿوصٍٝوت ٍيُوِصٕفٗو ٌٝوعٌٕ لإ 

 كوعٌٕ لإوـٝوعٌ صٛيوصٍٝوتعٛ طوِ  ٜوصٓوعألظإعموعٌلٝوٌ ملٗؤلي  وعِلٕ نوعٌّ ٌؿوت ٍيُو 

 ٌل ٍيُ.ِصٕفٗو ٌٝوعٌٕ لإو ٚوت خإٖوـٝوع

 اٌتزاَ اٌّؤٌف تضّاْ عدَ اٌتعرض ٌٍٕاشر: -2

 وعٌّبإَو وعٌٕشإ وٌٍّصٕؿوِ ًوصمج وـٝؤشإٖ وٌٍٕ لإ وعٌلعإضولخصي   وعٌّ ٌؿوبعّ ْوصجَ  ٍلزَ

 بيّٕٙ .

 .وّ و ٍلزَوعٌّ ٌؿو  ع  وظّ ْوصجَوتعإضوعٌؽيإوـٝؤشإٖوٌٍّصٕؿ 

 صّ وٌ مٗوِٓو ظإعموِ    و كوعٌٕ لإوـٝوعٌلعٛ طوعٌّ  ٜوـٝو  ٌ و خبليوعٌّ ٌؿوب ٌلزعِٗو٘ىعو

 خبلي.إلٔلي  وٌٙىعوع

 اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌحمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح

و جوو وـع ذع وعٌفىإ   وٌٍّعلجٜوجٚعٌىٜوإصلجع وصٍٝو مٛقوعٌٍّىي  وعٌم ٔٛٔي  ْوذٌهو إتلوعٌّ   ٌ 

ّعلجٜوـٝو٘ىٖوؼ ٌب  وِ و ىْٛوعٌٕ لإوب صلب مٖوعٌطإؾوعأللٜٛوـٝوصمجوعٌٕشإ وٚتلخىوعٌّ   ٌ وعٌم ٔٛٔي وٌٍ

ٚلجوتّلجوٌلشًّو  ع  وِ   ٌلٗولٕ ئي  وٚلجو ج وعٌّشإنو لإع عظوِعيٕ و لعيٓووعٌ  ٌ وصٛمكوِ   ٌلٗوِجٔي  و

و تخ ذ٘ وإلثب ظوعالصلجع :

 رراءاخ اٌٛارة اتخاه٘ا ٌضّاْ احتراَ حمٛق اٌٍّىيح اٌفىريح:إلا 

 لإع عظوعٌٛللي و ٚوإلتخ ذوع ٍلوـيٗوبلجعئي و طإل ْو لمجَوعٌّ ٌؿو ٚوخٍفٗوبطٍلو ٌٝومئيسوعٌّ ىّ وع

 عٌل ف ي .

 بلجعئي وإل َٛوِٓوصجٚمٖوٚ ٍّهومئيسوعٌّ ىّ وعو32بلجعئي وخبليوإل  ٛ وعٌل ٍُوِٓولإعموعٌّ ىّ وع

 عٌبلوـٝو٘ىعوعٌل ٍُ.

 وعو15  لوصٍٝوص  لوعٌّصٍ  وخبليو بلجعئي وغٍلو   ٌ وإل َٛوِٓوصجٚمولإعمومئيسوعٌّ ىّ 

 لإع عظوعٌلٝوعتخىظوو ْوٌُوتىٓ.إلخلص وٚ الوعصلبإظوععٌٕزعنو ٌٝوعٌّ ىّ وعٌّ

 رراءاخ اٌتٝ يٍّه رئيس اٌّحىّح اتخاه٘ا:إلا 

 رراءاخ اٌٛلتيح:إلا -أ

 مصجوبٙ وتٍهوعٌلٝوت لٙجؾو ثب ظوعٌعإموعٌٕ لىوصٓوعالصلجع وصٍٝو كوعٌّ ٌؿوٚ  م ـٗوِ لمببل و  

 وع وٚصؿوتفصيٍٝوٌٍّصٕؿإلتلّثً و لإع  وـٝ: و،وٚلو،لإع عظوعٌٛللي  وصإظٗ وعٌّصٕؿو ٚ ؿؤشإ

  صإوعإل إع وعٌّ  ٜوٌٍّصٕؿ.

 رراءاخ اٌتحف يح:إلا -ب



                                                    
 Tanta University                                                                                                                        جامعة طنطا   
    Faculty of Pharmacy                                                                                                     كلية الصيدلة              

15 

 

 صلجع وعٌىٜوٚليوصٍٝوعٌّ ٌؿ.إل مصجوبٙ وتٍهوعٌلٝوت لٙجؾوِٛعلٙ وع 

 تعييٓو  مووٌ فعو،لإع عظوعٌل ف ي وـٝوتٛلييوعٌ  زوصٍٝوعٌّصٕؿو،وعٌ  زوصٍٝوعإل إع وإلتلّثًوع

 بيٓوعٌّ ٌؿوٚعٌٕ لإو،و  جعنوعإل إع وخز ٕ وعٌّ ىّ .عٌٕ خو ٌٝو ْو لُوعٌفصًوـٝوعٌٕزعنو

 :اٌزٙح اٌّختصح تاٌفصً فٝ إٌزاع 

 بلجعئي  وبيّٕ و ذعوو ٔلوعٌّ   ٌ وإل ذعوو ٔلوعٌّ   ٌ وِجٔي وـمػوو ٔلوعٌّ ىّ وعٌّجٔي و٘ٝوعٌّخلص وجع

جٔي  و ِ َوعٌّ ىّ و ص  وِإلعوّلعإمٌٍلٕ ئي  وِٚجٔي  ؤ إظوعٌجصٜٛوعٌ ٕ ئي و ِ َوِ ىّ وعٌ ٕ وٚ  ٛ و

  ص  وِجٔي  و ِ َوعٌّ ىّ وعٌّجٔي و.إلعٌ ٕ ئي ووّ و  ٛ وٌٗوع

 و لعٍكوب ٌ كوعٌّجٔٝو وبيّٕٙ وِٓؤزعنوٚذٌهوـيّ    ٛ وٌطإـٝوعٌٕزعنوعالتف قوصٍٝوعٌل ىيُوـيّ و ٕش 

 ـمػ.

 :اٌّساءٌح اٌّدٔيح 

 ٝو ْو  ٓوعٌٕي و   يوعٌّعلجٜوصٍٝو مٛقوعٌّ ٌؿوِجٔي  وـمػو ْٚو ْو   يولٕ ئي  وِل. 

   ِو ٜوتعٛ طوعٌّعلجٜوصٍيٗو صٓوعألظإعموعٌلٝوٌ ملوبٗوو  و  ل  جوعٌ زع وعٌّجٔٝوـٝوعٌلعٛ طو:

 سٛع وو ٔلوِ    و ٚو  بي .

 لوب ٌلعٛ طوخط وـٝول ٔبٗوٚعٌىٜو ل  جوـٝو شلإغوٌلإتلوعٌّ يٌٛي وعٌّجٔي و ْو ثبلوـٝو كوعٌّط ٌهو

عٌفىإ  وٚ ْو ٍ كوبط ٌلوعٌلعٛ طوظإمع وِ     وو ْو ٚوصلجع ٖوصٍٝو كو ٚو وثإوِٓو مٛقوعٌٍّى وع

 ِعٕٛ   وٚ خيإع و ْوتلٛعـإوصبلل وعٌ ببي وبيٓوعٌخط وٚعٌعإم.

 :اٌّساءٌح اٌزٕائيح 

خبليوب   وصمٛب و لجوـٝو ٜول ْٔٛودخإو ع للوب ٌ بسوِجكوالتمًوصٓولٙإوٚبؽإعِ والوإلِيوصجَوع -و 

ؾولٕيٗو ٚو ٜوِٓو٘ تيٓوعٌعمٛبليٓووًوِٓوعمتىلوتمًوصٓوخّ  ودالؾولٕيٗوٚالو ل  ٚ وصشإكودال

   جوعألـع يوع تي :

 .غإسوِصٕؿوٌٍلجعٚيوب   وصٛمكوِٓوعٌصٛموبجْٚو ذْوول بٝوِ بكوِٓوعٌّ ٌؿ 

 .عالصلجع وصٍٝو ٜو كو  بٝو ٚوِ ٌٝوِٓو مٛقوعٌّ ٌؿ 

ًوصٓوصشإكوٚـٝو  ٌ وعٌعٛ وتىْٛوعٌعمٛب وعٌ بسوِجكوالوتمًوصٓوثبلث و لٙإوٚعٌؽإعِ وعٌلٝوالتم -و 

 دالؾولٕيٗوٚالوت  ٚ وخّ يٓو ٌؿولٕيٗ.

 ٚـٝولّييوعأل ٛعيوتمعٝوعٌّ ىّ وبّص  مكووًوعٌٕ خوِ ًوعٌ إ ّ و ٚوعٌّل صٍ وِٕٙ وٚوىٌهو

 عٌّعجعظوٚعأل ٚعظوعٌّ لخجِ وـٝوعمتى بٙ .

 وعٌّ ىَٛوصٍيٗوـٝوعمتى  وعٌ إ ّ وِجكوالو وعٌلٝوعسلؽٍٙ  و  ٛ وٌٍّ ىّ وعٌ ىُوبؽٍكوعٌّٕش ك وّ 

 ز جوصٍٝوسل و لٙإوٚ ىْٛوعٌؽٍكوٚلٛبي  وـٝو  ٌ وعٌعٛ .ت

 تمعٝوعٌّ ىّ وبٕشإوٍِخصوعٌ ىُوعٌص  موب إل عٔ وـٝولإ جكو ِٛي و ٚو وثإوصٍٝؤفم وعٌّ ىَٛوصٍيٗ.

 : اٌّعٍِٛاخ غير اٌّفصح عٕٙا تاسعاً 

 ِٓو وليّلٙ  وٚت لّج وتلصؿوب ٌ إ   و ْ وبشإغ وصٕٙ  وعٌّفص  وعٌّعٍِٛ ظوؼيإ وب ٌ ّ    وٛٔٙ ووتلّلي

 سإ  وٚتعلّجوـٝوسإ لٙ وصٍٝوِ و لخىٖو  ئز٘ وِٓو لإع عظوـع ٌ وٌٍ ف ظوصٍيٙ .

 ع للووًوِٓو مَٛوبٛسيٍ وؼيإوِشإٚص و خبليوب  ٗوصمٛب و لجو ٕصوصٍيٙ و ٜول ْٔٛودخإوِيوصجَوعإل

ٗوب ٌىشؿوصٓوعٌّعٍِٛ ظوعٌّ ّي و ٚوب سلخجعِٙ وِيوصٍّٗوب إ لٙ وبؽإعِ والوتمًوصٓوصشإكودالؾولٕي

 ٚالوتز جوصٍٝوِ ئ و ٌؿولٕيٗ.
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 :ٗال علبإوتعج   وصٍٝوعٌّعٍِٛ ظوؼيإوعٌّفص وصٕٙ وـٝوعأل ٛعيوع تي 

عٌ صٛيوصٍٝوعٌّعٍِٛ ظوِٓوعٌّص  موعٌع ِ وعٌّل   وو ٌّىلب ظوٚعٌ  بلظوعٌ ىِٛي وعٌّفلٛ  و -

 ٚعٌب ٛووٚعٌجمعس ظوٚعٌلم م إوعٌّٕشٛمك.

وعٍّٝ.عٌ صٛيوصٍٝوعٌّعٍِٛ ظؤلي  ولٙٛ وعٌب  وعٌ -

و

 

  


