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أواًل- المقدمة: 

ال تتقــدم الشــعوب إال بمــا يبــذل مــن مجهــودات لدفــع عجلــة اإلنتــاج بكافــة 
أشــكاله، فإلــى جانــب اإلنتــاج املــادي الــذي يشــكل العنصــر الرئيســي يف عمليات 
البنــاء والتقــدم، يأتــي اإلنتــاج الفكــري الــذي ال يقــل يف مكانتــه ودوره عــن اإلنتاج 
املــادي، وال شــك أن مــا وصلــت إليــه األمــم مــن تقــدم يف مجــاالت اآلداب والفنون 
والعلــوم يرجــع الفضــل فيــه إلــى األدبــاء والعلمــاء واملخترعيــن وأصحــاب قرائــح 

الذهــن بوجــه عــام، ومــن الطبيعــي أن يســتحق فكرهــم كل تقديــر وحمايــة.

ومــن أثــر مــا تقــدم، تحــرص جامعــة القاهــرة كمؤسســة تنويريــة ىلع رعايــة 
حقــوق أصحــاب اإلبــداع الذهنــي واالهتمــام بحقــوق امللكيــة الفكريــة، ويتحقــق 
ذلــك مــن خــال الســعي نحــو تشــجيع التطبيــق العملــي واالســتخدام االقتصــادي 
لنتائــج البحــوث التــي خرجــت عــن كليــات الجامعــة ومعاهدهــا ومراكزهــا 

ووحداتهــا ألجــل خدمــة املجتمــع.

ــة  ــة البيئ ــة املجتمــع وتنمي ــق، فقــد أعــد قطــاع خدم ــن هــذا املنطل  وم
ــرد النــص  ــة بجامعــة القاهــرة والتــي ي ــرام حقــوق امللكيــة الفكري سياســة احت
عليهــا ضمــن هــذه الوثيقــة الرامية باألســاس إلى توضيــح صاحب حقــوق امللكية 
الفكريــة والحــق يف اســتخدام تلــك الحقــوق الناتجــة عن أنشــطة البحــث العلمي 
التــي تقــوم بهــا الجامعــة، ســواء بنفســها أو بالتعــاون مــع غيرهــا، كمــا تؤســس 
هــذه الوثيقــة لحقــوق الباحثيــن مــن الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس أو العامليــن 
أو الطــاب يف االمتــاك والحمايــة واالســتثمار التجــاري للملكيــات الفكريــة الناتجة 
عــن أنشــطتهم أثنــاء ممارســتهم ألعمالهــم وواجباتهــم داخــل الجامعــة، كذلــك 
تحديــد القواعــد التــي تضعهــا الجامعــة ألجــل التعــاون مــع الجهــات الصناعيــة 
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والتجاريــة وتوفــر املبــادئ التوجيهيــة بشــأن وضــع إطــار واضــح آلليــات تقاســـــم 
العــــوائد االقتصاديــة الناجمــة عــن االســتغال التجــاري للملكيــة الفكريــة. 

ــة ىلع  ــذه الوثيق ــداده له ــد إع ــع عن ــة املجتم ــاع خدم ــرص قط ــد ح ولق
مراعــاة واحتــرام القوانيــن الســارية يف شــأن حقــوق امللكيــة الفكريــة يف مصــر، 
ومــن أهمهــا القانــون رقــم 82 لســنة 2002 بشــأن حماية حقــوق امللكيــة الفكرية، 
والقانــون رقــم 23 لســنة 2018 بشــأن حوافــز العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، كمــا 
ــة  ــا جمهوري ــت إليه ــي انضم ــة الت ــات الدولي ــرام االتفاقي ــرص ىلع احت كان الح
مصــر العربيــة والتــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن منظومــة التشــريعات املصريــة. 
كمــا يلــزم التنويــه إلــى أن إعــداد هــذه الوثيقــة تــم باالسترشــاد بنمــوذج سياســة 
امللكيــة الفكريــة يف الجامعــات ومؤسســات البحــث الصــادر عــن املنظمــة 

 .)WIPO( ــة العامليــة للملكيــة الفكري

ثانيًا- التعريفات: 

مجتمـــع جامعـــة القاهرة:

ــاء هيئــة التدريـــــس   ينصــرف إلــى منســوبي الجامعــة مــن الســادة أعضـــ
والعامليــن والطــاب وخريجــي الجامعــة ممــن قامــوا بإعــداد أبحاثهــم أثنــاء فتــرة 
ــتركوا يف  ــن يش ــن الذي ــن الباحثي ــركاء م ــن الش ــًا ع ــة، فض ــتهم الجامعي دراس
أبحــاث تحــت إشــراف أو توجيــه أو بتمويــل مــن كليــات الجامعــة أو معاهدهــا أو 

ــا.  ــا أو وحداته مراكزه

امللكية الفكرية: 

تنصــرف إلــى أعمــال الفكــر اإلبداعيــة غيــر امللموســة والتــي يحــق لصاحبهــا 
ــات  ــر: االختراع ــال ال الحص ــبيل املث ــا ىلع س ــا، ومنه ــا وحمايته ــك نتائجه تمل
والعامــات التجاريــة ونمــاذج املنفعــة واملؤشــرات الجغرافيــة والرســوم والنمــاذج 

الصناعيــة واملصنفــات األدبيــة والفنيــة والعلميــة واألصنــاف النباتيــة. 
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حقوق امللكية الفكرية: 

ــي أو  ــاج األدب ــوبيها يف اإلنت ــرة أو منس ــة القاه ــوق جامع ــل يف حق وتتمث
ــاره  ــاره وآث ــن ثم ــتفادة م ــك لاس ــاري، وذل ــي أو التج ــي أو الِتَقِن ــي أو العلم الفن
ــذه  ــن ه ــتثماره، وم ــه واس ــازل عن ــه والتن ــرف في ــة التص ــة، وحريَّ ــة واملالي األدبي
ــه، والناشــر يف حقــوق  ــف يف مؤلفات ــال: حــق املؤل الحقــوق ىلع ســبيل املث
يف  واملهنــدس  والتصويــر،  والرســم  الفنــي  اإلبــداع  يف  والرســام  النشــر، 
طــات والخرائــط والبرمجيــات التــي ابتكرهــا، وحــق املختــرع فيمــا اخترعــه  املخطَّ

ــه. ــل إلي وتوص

مكتب حماية حقوق امللكية الفكرية: 

املكتــب الــذي يتــم إنشــاؤه بموجــب هــذه السياســية لإلشــراف ىلع جميــع 
جوانــب امللكيــة الفكريــة بجامعــة القاهــرة، ويتكــون مــن مديــر وعــدد كاف مــن 

األعضــاء، ويتبــع قطــاع خدمــة املجتمــع وتنميــة البيئــة. 

التسويق التجاري: 

ــا يف  ــة بم ــة الفكري ــوق امللكي ــتغال حق ــكال اس ــن أش ــكل م ــي أي ش يعن
ذلــك التنـــــازل عــن امللكية الفكريـــــة، والترخيــص، واالســـــتغال الداخلي داخل 

الجامعــة، والتســويق مــن خــال أي جهــة متفرعــة عــن الجامعــة.

الباحث: 

مصطلح يندرج تحته كل من:

السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة.. 1

ــا . 2 ــوس وطــاب الدراســات العلي ــي الليســانس أو البكالوري الطــاب بمرحلت
ــات الجامعــة ومعاهدهــا. ــف كلي ــن بمختل والخريجيي

أي شــخص بمــا فيهــم العلمــاء الزائريــن الذيــن يســتخدمون مــوارد الجامعة . 3
والذيــن يــؤدون أي عمــل بحثــي فيهــا أو يشــاركون يف أي مشــروع بحثــي 

يــدار مــن قبلهــا، بمــا يف ذلــك املشــاريع املمولــة مــن خــارج الجامعــة.
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موارد جامعة القاهرة: 

تعنــي أي شــكل مــن أشــكال التمويــل )تســهيات أو مــوارد أو غيرهــا( بمــا يف 
ذلــك األجهــزة واآلالت واملعــدات واملــواد االســتهاكية واملــوارد البشــرية التــي 

تقدمهــا جامعــة القاهــرة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.

اتفاقية البحث: 

وقــد يشــار إليهــا بـــ اتفاقية الخدمــات البحثيــة أو اتفاقيــة األبحــاث التعاونية 
أو اتفاقيــة الخصوصيــة أو اتفاقيــة تقديــم االستشــارات البحثيــة أو أي نــوع آخــر 
مــن االتفاقيــات املتعلقــة باألبحــاث التطبيقيــة مــن قبــل الباحثيــن، والتــي تضــع 
اإلطــار الحاكــم للتعامــل ىلع الحقــوق الناتجــة عــن إبداعــات الذهــن يف األبحــاث.

الجهـــات املتفرعة: 

ــن  ــا م ــدة أو غيره ــز أو وح ــال أو مرك ــة أعم ــركة أو حاضن ــا أي ش ــد به يقص
ــة  ــتغال حقــوق امللكي ــات التــي تقــوم الجامعــة بإنشــائها بغــرض اســـ الكيان

ــي. ــع الجامع ــة للمجتم ــات اإلبداعي ــن املمارس ــة ع ــة النابع الفكري

ثالثًا- أهداف ونطاق سياسة الملكية الفكرية:

1- أهداف السياسة: تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:

تعزيــز ســمعة جامعــة القاهــرة كمؤسســة أكاديميــة بحثيــة لهــا مكانتهــا، أ. 
وتعزيــز ســمعة الباحثيــن املنتميــن إلــى الجامعــة.

تشجيع ودعم التحقيق العلمي والبحثي. ب. 

توفيــر الوعــي القانونــي عنــد ممارســة األنشــطة البحثيــة ويف العاقــات ج. 
القائمــة مــع مختلــف األطــراف مــن داخــل وخــارج الجامعــة.

التعريــف باإلجــراءات الجامعيــة واجبــة االتبــاع يف شــأن امتــاك وحمايــة د. 
وتســويق امللكيــة الفكريــة.
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ضمان الكفاءة والتوقيت يف حماية وإدارة امللكية الفكرية.ه. 

تســهيل تســجيل ورصــد ثــروات الجامعــة مــن امللكيــة الفكريــة والحفــاظ و. 
عليهــا.

ضمــان توزيــع العوائــد املاليــة الناتجــة عــن تســويق واســتغال حقــوق ز. 
ــة ومنصفــة ألصحــاب الحقــوق. ــة بطريقــة عادل ــة الفكري امللكي

2 - نطاق السياسة:

ــارًا مــن تاريــخ صدورهــا، وتســري ىلع أ.  ــر هــذه السياســة نافــذة اعتب تعتب
ــة بجامعــة القاهــرة.  ــة املتصل ــة الفكري ــع حقــوق امللكي جمي

تطبــق هــذه السياســة ىلع جميــع الباحثيــن بمجتمــع جامعــة القاهــرة ب. 
ــرض  ــا تف ــي بدوره ــة والت ــع الجامع ــة م ــة قانوني ــوا بعاق ــن التزم الذي
ــو  ــزام ه ــذا االلت ــدر ه ــواء أكان مص ــة، س ــذه السياس ــد به ــم التقي عليه

ــوال. ــب األح ــاق بحس ــون أم االتف القان

ــري ىلع ج.  ــي ال تس ــم فه ــن ث ــي، وم ــر رجع ــة بأث ــذه السياس ــري ه ال تس
ــة التــي أبرمــت بيــن الباحثيــن والجامعــة أو الجامعــة  االتفاقــات املكتوب
والغيــر بشــأن حقــوق امللكيــة الفكريــة وااللتزامــات الناشــئة عنهــا قبــل 

العمــل بهــذه السياســة.  

رابعًا- إدارة سياسة الملكية الفكرية :

ــة  ــوق امللكي ــة حق ــب حماي ــمى )مكت ــب يس ــرة مكت ــة القاه ــأ بجامع ينش
ــة،  ــس الجامع ــور رئي ــتاذ الدكت ــيد األس ــن الس ــرار م ــكيله ق ــدر بتش ــة( يص الفكري
ويختــص بتنفيــذ ومتابعــة هــذه السياســة، ولــه يف ســبيل ذلــك القيــام مــا يأتي:

التأكــد مــن وفــاء جامعــة القاهــرة بالتزاماتهــا املتعلقــة بامللكيــة الفكرية أ. 
الــواردة يف القوانيــن الســارية أو االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا 

جمهوريــة مصــر العربيــة.
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الفكريــة، ومتابعــة ب.  العمــل ىلع حمايــة وتســجيل حقــوق امللكيــة 
الناشــئة عنهــا. اإلجــراءات وااللتزامــات املاليــة 

تسويق أصول امللكية الفكرية التابعة للجامعة.ج. 

االحتفــاظ بســجات كاملــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة التــي يتم تســجيلها د. 
ــاح عنها. أو اإلفص

إعــداد وتنفيــذ البرامــج التوعويــة ملنســوبي الجامعــة لرفــع الوعــي ه. 
بأهميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة.

إعــداد تقاريــر نصــف ســنوية ترفــع إلــى األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة و. 
ــة  ــوق امللكي ــظ حق ــا لحف ــم ضمان ــا يت ــب وم ــطة املكت ــأن أنش يف ش

ــة. الفكري

أيــة مهــام أخــرى تســند مــن رئيــس أو مجلــس الجامعــة إلــى املكتــب بمــا ز. 
يضمــن حمايــة مصالــح امللكيــة الفكريــة.

ومــع التأكيــد ىلع أن املكتــب ليــس جهــة اختصــاص يف الفصــل يف 
املنازعــات أو إصــدار أحــكام أو قــرارات واجــب النفــاذ، وبصفــة خاصــة فــإن القرارات 

واألحــكام للفصــل يف املنازعــات هــي مــن صميــم عمــل الســلطة القضائيــة.

خامسًا- سياسة الملكية التجارية والصناعية : 

1- براءات االختراع :

ــس أو أ.  ــة التدري ــن الســادة أعضــاء هيئ ىلع منســوبي جامعــة القاهــرة م
ــأي  ــة ب ــة كتاب ــة الفكري ــوق امللكي ــة حق ــب حماي ــار مكت ــن إخط العاملي
ــة الوظيفــة إذا كان  ــاء أو بســبب تأدي ــه أي منهــم أثن ــراع يتوصــل إلي اخت
ذلــك نتيجــة لتجــارب أو بحــوث أو دراســات أكاديميــة، أو لــه صلــة باألمــن 

ــة. ــات الوظيف ــاق واجب ــل يف نط ــي، أو يدخ القوم

يعــرض موضــوع االختــراع ىلع مكتــب حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة، ب. 
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وللمكتــب االســتعانة بمــن يــراه مــن ذوي التخصــص يف موضــوع االختــراع. 
ويختــص املكتــب بتقديــر قيمــة التعويــض املســتحق لصاحــب االختــراع، 
ىلع أن يكــون تعويضــا عــاداًل، وذلــك باســتثناء االختــراع املتصــل باألمــن 
القومــي فيحــال للجهــة املختصــة التخــاذ مــا يلــزم بشــأنه، وفــى جميــع 

األحــوال يكــون االختــراع ملــكا للجامعــة.

إذا كلفــت الجامعــة أحــد منســوبيها مــن الدارســين أو الباحثيــن الوصــول ج. 
إلــى اختــراع معيــن فجميــع الحقــوق املترتبــة ىلع هــذا االختــراع تكــون 
للجامعــة، متــى قامــت بالتمويــل ووفــرت األجهــزة واآلالت واملعامــل 
الازمــة لذلــك. ويذكــر اســم املختــرع يف بــراءة االختــراع، ولــه أجــره ىلع 
اختراعــه يف جميــع الحــاالت، فــإذا لــم يتفــق ىلع األجــر كان لــه الحــق 

ــة. يف تعويــض عــادل يقــدره مكتــب حمايــة حقــوق امللكيــة الفكري

وإذا كان االختــراع نتيجــة عمــل مشــترك بيــن عــدة أشــخاص من منســوبي د. 
الجامعــة، ثبــت حقهــم يف البــراءة بالتســاوي فيمــا بينهــم مــا لــم يتفقــوا 

ىلع غيــر ذلــك. 

2- العالمات التجارية :

ــك أ.  ــم إنتاجهــا داخــل جامعــة القاهــرة، وكذل ــة التــي يت العامــات التجاري
ــة  ــا الجامع ــات تقدمه ــات أو خدم ــة بمنتج ــة املتعلق ــات التجاري العام

ــكا خالصــا لهــا. تعــد مل

 تســعى الجامعــة إلــى تســجيل عاماتهــا التجاريــة املرتبطــة بمنتجاتهــا ب. 
وخدماتهــا، مــع التأكــد مــن عــدم وجــود عامــة تجاريــة مشــابهة لهــا يف 

نطــاق االســتغال.

ــوم ج.  ــع رس ــة دف ــة متابع ــة الفكري ــوق امللكي ــة حق ــب حماي ــى مكت يتول
ــجيل. ــة التس ــة بعملي ــرى املرتبط ــراءات األخ ــجيل واإلج التس
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سادسًا- سياسة الملكية األدبية والفنية : 

1- حقوق النشر االلكتروني واملصنفات الرقمية: 

أ ــف 	- ــف ىلع مصن ــوق املؤل ــرة حق ــة القاه ــبت جامع ــى اكتس مت
جماعــي كانــت قــد بــادرت بتوجيــه الدعــوة إلــى إعــداده وأشــرفت 
عليــه ونشــرته تحــت اســمها، فإنهــا تنفــرد وحدهــا بمباشــرة 
ــة  ــك إتاح ــا يف ذل ــه، بم ــواردة علي ــة ال ــة واملالي ــوق األدبي الحق
للمســاهمين  يحــق  وال  االلكترونيــة،  بالوســائل  املصنــف  هــذا 
ىلع  االعتــراض  الجماعــي  املصنــف  هــذا  يف  بمجهوداتهــم 

ــوق. ــذه الحق ــن ه ــة أٍي م ممارس

أ  يف حــال تعاقــد أي مــن كليــات الجامعــة أو معاهدهــا أو مراكزهــا 	-
ووحداتهــا أو مكتباتهــا ىلع شــراء محتــوى تعليمــي بغــرض نشــره 
الكترونيــا عبــر املنصــات الرقميــة، ينبغــي أن يكــون التعاقــد 
ــوى، وأن  ــذا املحت ــف ىلع ه ــوق املؤل ــب حق ــع صاح ــا م مكتوب
يحــدد فيــه صراحــة وبالتفصيــل حــدود التعامــل، ســواء مــن حيــث 
النطــاق الزمنــي أو املكانــي أو الغــرض منــه، وبحيــث ال يتــم تجــاوز 

هــذه الحــدود املتفــق عليهــا.

أ تضــع الكيانــات الجامعيــة املشــار إليهــا بالبنــد الســابق من وســائل 	-
ــوق  ــظ حق ــل حف ــا يكف ــي م ــن املعلومات ــة واألم ــة التقني الحماي
ــث  ــتخدام وبحي ــاءات االس ــن إس ــي م ــوى التعليم ــاب املحت أصح
ال يكــون متاحــا للعامــة مــن غيــر الدارســين، وبمــا يحــول دون 

ــوى.  ــذا املحت ــروع له ــر املش ــاخ غي االستنس

أ تحــرص الكيانــات الجامعيــة ىلع التنويــه عبر مواقعهــا االلكترونية 	-
ــاث يف  ــاالت أو أبح ــي أو مق ــوى تعليم ــن محت ــر م ــا ينش ــأن م ب
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الدوريــات علميــة إنمــا هــو منســوب ألصحابهــا ومعبــرًا عــن وجهــة 
نظرهــم وال يعبــر عــن رأي هــذه الكيانــات بــأي حــال مــن األحــوال، 
ــات  ــذه الدوري ــر به ــة التحري ــئولية اإلدارة أو هيئ ــي مس ــا ينف وبم
ــوق  ــدي ىلع الحق ــن أو التع ــة القواني ــال مخالف ــة يف ح العلمي

ــة. الذهني

2- القيود واالستثناءات ىلع حقوق املؤلف الجامعي:

ــس  ــة التدري ــو هيئ ــس لعض ــن، لي ــة للمؤلفي ــوق األدبي ــاة الحق ــع مراع م
بالجامعــة بعــد نشــر مصنفــه أن يمنــع الغيــر مــن القيــام بــأي عمــل مــن 

ــة: األعمــال اآلتي
• أداء املصنــف يف اجتماعــات طابيــة داخــل كليــات الجامعــة 	

ــي  ــل مال ــل مقاب ــدون تحصي ــم ب ــك يت ــادام ذل ــا م أو معاهده
ــر مباشــر.  مباشــر أو غي

• النســخ 	 الســتعمال  املصنــف  مــن  وحيــدة  نســخة  عمــل 
الشــخصي املحــض وبشــرط أال يخــل هــذا النســخ باالســتغال 
العــادي للمصنــف أو يلحــق ضــررا غير مبــرر باملصالح املشــروعة 

ــف. للمؤل
• عمــل دراســات تحليليــة للمصنــف أو مقتطفــات أو مقتبســات 	

منــه بقصــد النقــد أو املناقشــة أو االعــام. 
• نســخ أجــزاء قصيــرة مــن مصنفــه يف صــورة مكتوبة أو مســجلة 	

ــدف  ــس به ــراض التدري ــك ألغ ــا وذل ــمعيا أو بصري ــجيًا س تس
االيضــاح أو الشــرح وبشــرط أن يكــون النســخ يف الحــدود 
ــف  ــم املؤل ــر اس ــه وان يذك ــرض من ــاوز الغ ــة وأال يتج املعقول
ــا.  ــك ممكن ــا كان ذل ــخ كلم ــف ىلع كل النس ــوان املصن وعن

3- ضوابط االقتباس وترجمة املصنفات :

أ األمانــة العلميــة واجــب أصيــل ىلع مجتمــع جامعــة القاهــرة، 	-
ويحظــر ىلع الباحــث نســبة عمــل غيــره إلى نفســه كلــه أو بعضه، 
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أو إهمــال اإلشــارة إلــى مصــدر االقتبــاس وموضعــه واســم صاحبــه، 
ــن دراســات أو أبحــاث  ــا يحظــر انتحــال الصفــة أو االســتفادة م كم
غيــر مجهولــة املصــدر أو لــم يتــم نشــرها مــن خــال مؤسســات أو 

مجــات علميــة.
أ  ترجمــة املصنــف مــن لغتــه األصليــة إلــى لغــة أخــرى هــي حــق 	-

أصيــل ملؤلفــه، وال يجــوز ملجتمــع الجامعــة ترجمــة أي مصنــف مــن 
لغتــه إلــى لغــة أخــرى إال بعــد الحصــول ىلع إذن مؤلــف املصنــف 
األصلــي، ومــع ذلك ينتهــي حــق املؤلــف ملصنــف بلغــة أجنبيــة 
يف ترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة إذا لــم يباشــر هــذا الحــق بنفســه 
ــر  ــخ أول نش ــن تاري ــنوات م ــاث س ــدى ث ــره يف م ــطة غي او بواس

للمصنــف األصلــي. 

أ ترجمــة املصنفــات ينبغــي أال يترتــب عليهــا أي مســاس بســمعة 	-
ــف املصنــف األصلــي أو شــرفه أو مكانتــه العلميــة أو األدبيــة  مؤل
أو الفنيــة، كمــا ينبغــي أال تــؤدي الترجمــة إلــى اإلخــال بمضمــون 
املصنــف، مــع وجــوب اإلشــارة إلــى مواطــن الحــذف أو التغييــر متى 

تمــت، وبمــا ال يعــد تشــويها أو تحريفــا للمصنــف.

4- حقوق متحدي اإلعاقة يف االنتفاع باملصنفات التعليمية: 

أ مراعــاة لحقــوق متحــدي اإلعاقــة يف التأهيــل والتدريــب والتعليــم، 	-
ــاركته يف  ــال مش ــن خ ــة م ــاق يف الجامع ــرط املع ــى ينخ وحت
الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع املصــري، تؤكــد جامعــة القاهــرة حرصها 
ىلع تفعيــل قواعــد االســتعمال الحــر للمصنفــات التعليميــة 

املتاحــة عبــر مكتبــات جامعــة القاهــرة.
أ توفــر الجامعــة ملتحــدي اإلعاقــة من منســوبيها نســخا لاســتعمال 	-

الترجمــة  أو  املتاحــة  التعليميــة  املصنفــات  مــن  الشــخصي 
ــة أو  ــروف الكتاب ــم ح ــع تضخي ــل )Braille( أو م ــة براي ــا بطريق له
ــا  ــة، كم ــات البصري ــات اإلعاق ــة الحتياج ــي تلبي ــجيل الصوت التس
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توفــر نســخا مــن هــذه املصنفــات أو أي ترجمــة لهــا بطريقــة 
ــمع  ــدي الس ــاف أو فاق ــات ضع ــة الحتياج ــي تلبي ــر التمثيل التصوي

ــق. ــات يف النط ــون صعوب ــن يعان مم

سابعًا- السياسة العامة لتسويق واستغالل الملكية الفكرية: 

مــع مراعــاة أحــكام قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم 49 لســنة 1972 وتعدياتــه، 
ــنة  ــم 182 لس ــة رق ــات الحكومي ــا الجه ــي تبرمه ــدات الت ــم التعاق ــون تنظي وقان

2018م، وقانــون حوافــر العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار رقــم 23 لســنة 2018م:

أ غيــر 	- الفكريــة  امللكيــة  أصــول  اســتغال  الجامعــة  يحــق 
امللموســة التــي تمتلكهــا ســواء بمفردهــا أو بموجــب شــراكة 

ــر. ــرف آخ ــع ط م
أ  يجــوز للجامعــة أن تقــوم باســتغال األصــول املاديــة للملكيــة 	-

ــذا  ــة يف ه ــركة متخصص ــق ش ــن طري ــها أو ع ــة بنفس الفكري
املجــال.

أ ــة 	- ــوق امللكي ــة حق ــب حماي ــى مكت ــة إل ــد إدارة الجامع تعه
الفكريــة متابعــة األعمــال املتعلقــة باســتغال وتســويق 

امللكيــة الفكريــة.
أ ــن 	- ــة ع ــة الفكري ــويق امللكي ــة تس ــوم بعملي ــة أن تق للجامع

طريــق الترخيــص الحصــري أو غيــر الحصــري أو مــن خــال إنشــاء 
شــركات للتســويق أو االســتغال، مــع إمكانيــة تملــك املبتكــر 
والجامعــة ألســـهم فــــيها مــع أي طــرف ثالــث )مســتثمر( 

ــا. ــا الحق ــاوض عليه ــم التف ــي يت ــب الت بالنس
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ثامنًا- المشروعات البحثية الممولة: 

أ ــة 	- ــروعات البحثي ــا املش ــن موارده ــول م ــة وتم ــم الجامع تدع
الداخليــة ســواء املقدمــة بصــورة فرديــة أو جماعيــة مــن 
الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم، وذلــك وفــق 
القواعــد التــي تعلــم عنهــا إدارة املشــروعات البحثيــة بجامعــة 
القاهــرة. كذلــك تدعــم الجامعــة املشــروعات املمولــة خارجيــا 
بيــن الســادة أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم واملؤسســات 
الخارجيــة، وتؤكــد حرصهــا ىلع قيــام مكتــب حمايــة حقــوق 
امللكيــة الفكريــة، بالتنســيق مــع قطــاع الدراســات العليــا 
ــوق  ــظ حق ــا يحف ــث بم ــات البح ــة اتفاقي ــوث، بمراجع والبح
هــذه  يف  املشــارك  البحثــي  والفريــق  الرئيســي  الباحــث 
ــتغالها. ــدات اس ــع عائ ــة توزي ــن عدال ــا يضم ــروعات وبم املش

أ ــة 	- ــع هيئ ــتراك م ــا أو باالش ــرة بمفرده ــة القاه ــى جامع  تتول
تمويــل العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار أو مــع الغيــر إنشــاء 
شــركات بهــدف اســتغال مخرجــات املشــروعات البحثيــة التي 
انفــردت أو شــاركت يف تمويلهــا، وملجلــس الجامعــة املوافقة 
ىلع اشــتراك الباحثيــن يف تلــك الشــركات بنســبة يحددهــا، 
وذلــك مقابــل اســتخدام مخرجــات املشــروعات البحثيــة التــي 
تســتخدمها الشــركات أو تســتغلها، وال يجــوز لتلــك الشــركات أن 
تجــرى تصرفــا يف رأســمالها إال بعــد الرجــوع مجلــس الجامعــة. 
ــة  ــة بالجامع ــة الفكري ــوق امللكي ــة حق ــب حماي ــى مكت ويتول
ــاة  ــه بمراع ــك كل ــركات، وذل ــك الش ــاء تل ــراءات إنش ــاذ إج اتخ
أحــكام القانــون رقــم 23 لســنة 2018 بشــأن حوافــز العلــوم 
ــا واالبتــكار والقانــون رقــم 150 لســنة 2019 بشــأن  والتكنولوجي
ــا ال  ــكار، وبم ــا واالبت ــوم والتكنولوجي ــل العل ــة تموي ــاء هيئ إنش

ــات األمــن القومــي. يتعــارض مــع مقتضي
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تاسعًا- حاضنات األعمال ومراكز دعم االبتكار ورعاية الموهوبين: 

أ تــدرك جامعــة القاهــرة أهميــة دعــم إنشــاء حاضنــات األعمــال، 	-
ملــا تمثلــه مــن أداة مجتمعيــة مائمــة لتحقيــق التنميــة 
ــاعدة  ــال مس ــن خ ــك م ــق ذل ــر، ويتحق ــة يف مص االقتصادي
ــطة ىلع  ــرة واملتوس ــروعات الصغي ــال واملش ــات األعم منظم

ــتمرار. ــو واالس النم

أ ــة 	- ــركات خاص ــاء ش ــجيع إنش ــال والتش ــان األعم ــل احتض  وألج
أعمــال  رواد  يكونــوا  أن  يف  للراغبيــن  عمــل  فــرص  توفــر 
ناجحيــن، وإليجــاد منافــذ التســويق التجــاري التــي تســاهم يف 
التعامــل مــع الشــركات الكبــرى الداعمــة للمشــروعات التــي تــم 
ــة  ــب حماي ــى مكت ــة إل ــدت إدارة الجامع ــد عه احتضانها، فق
حقــوق امللكيــة الفكريــة توفيــر الخدمــات القانونيــة املرتبطة 
ــارات  ــم االستش ــروعات واتقدي ــك املش ــجيل تل ــيس وتس بتأس
الازمــة يف شــأن حمايــة عاماتهــا التجاريــة وغيرهــا مــن 

ــا. ــة به ــة الخاص ــة الفكري ــوق امللكي حق

أ تهــدف مراكــز دعــم االبتــكار ورعايــة املوهوبيــن التابعــة 	-
ــة  ــغ وتهيئ ــن والنواب ــى اكتشــاف املبدعي لجامعــة القاهــرة إل
ــم  ــل مواهبه ــم وصق ــة قدراته ــم لتنمي ــب له ــاخ املناس املن
وتوفيــر احتياجاتهــم، بمــا يدفــع عجلــة التنميــة املجتمعيــة 
إلــى األمــام. ومــن هــذا املنطلــق، تضمــن هــذه السياســة 
توفيــر الحمايــة الكافيــة للملكيــة الفكريــة للموهوبيــن بتوثيــق 
افكارهــم واختراعاتهــم ومنــح شــهادات بــراءة االختــراع ودعــم 

ــجيلها. ــود تس جه



سياسة امللكية الفكرية بجامعة القاهرة )اإلصدار األول(

16

عاشرًا- حماية األصناف النباتية :

أ ــوبيها 	- ــد منس ــا أو أح ــة له ــات التابع ــد الكيان ــة أو ألح للجامع
ــع  ــاب الراب ــكام الكت ــررة بأح ــة املق ــع بالحماي ــق يف التمت الح
ــة رقــم 82 لســنة 2002 يف شــأن  ــة الفكري ــون امللكي مــن قان

ــة.  ــاف النباتي األصن
أ  يســاعد مكتــب حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة يف إعــداد 	-

الطلبــات املقدمــة ملكتــب حمايــة األصنــاف النباتيــة املنشــئ 
ــهادة  ــول ىلع ش ــك للحص ــوزراء، وذل ــس ال ــس مجل ــرار رئي بق
ــت  ــا والب ــد فحصه ــي بع ــق املرب ــاف وح ــذه األصن ــة ه حماي

ــه طبقــا للقواعــد واإلجــراءات املقــررة. ــك كل فيهــا، وذل
ج  يتمتــع مــن يحصــل ىلع شــهادة حــق املربــى بحق اســتئثاري 	-

يخــول لــه االســتغال التجــاري للصنــف النباتــي املحمــي بــأي 
ــداول أو  ــار أو ت ــاج أو إكث ــر إنت صــورة مــن الصــور، وال يجــوز للغي
بيــع أو تســويق أو اســتيراد أو تصديــر مــواد اإلكثــار إال بموافقــة 

كتابيــة مــن املربــى.

حادي عشر -مخالفة قواعد هذه السياسة: 

يتــم التعامــل مــع مخالفــة أحــكام هــذه السياســة يف إطــار اإلجــراءات املعتــادة 
رقــم 49 لســنة 1972م  الجامعــات  للجامعــة وفقــا لألحــكام قانــون تنظيــم 
ــق  ــة ومواثي ــراف الجامعي ــد واألع ــق التقالي ــة ووف ــه التنفيذي ــه والئحت وتعديات

ــي.  ــلوك الجامع الس
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