
 

 

 إرفبلٛخ رغبسٚخ

 ثٍٛ ؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ٔؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انجهغبسٚخ

 

 

انطشفٍٛ " إٌ ؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ٔؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انجهغبسٚخ انًشبس انٛٓب الؽمب ة 

 "انًزعبلذٍٚ 
 

 .آخزٍٚ ثعٍٛ االعزجبس أًْٛخ انُزبئظ انًؾممخ عهٗ صعٛذ ًَٕ انعاللبد انزغبسٚخ انضُبئٛخ
 

 يشٛشٍٚ انٗ أٌ انعاللبد انزغبسٚخ انذُٚبيٛكٛخ رذعٕ انٗ انزعبٌٔ انٕصٛك عجش كبفخ انُشبطبد 

 انزغبسٚخ 
 

سغجخ يُٓب فٙ انًغبًْخ فٙ رؾمٛك ْزِ االْذاف يٍ خالل انذخٕل فٙ رشرٛت رغبس٘ نهًُبفع 

 .انًزجبدنخ
 

 :لذ ارفمزب عهٗ يب ٚهٙ
 

 :انًبدح االٔنٗ

 

نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًطجمخ فٙ ثهذًٚٓب، عٕٓدًْب يٍ أعم " ٚجزل انطشفبٌ انًزعبلذاٌ، ٔفمب -1

رعضٚض ٔرُٕٚع انعاللبد ثٍٛ ؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ٔؽكٕيخ انغًٕٓسٚخ انجهغبسٚخ 

 .عهٗ أعبط طٕٚم االعم
 

رزى يًبسعخ ْزا انزعبٌٔ عٍ طشٚك انعمٕد انًجشيخ ثٍٛ االشخبص انطجٛعٍٛٛ ٔانًعٍُٕٚٛ   -2

يٍ كال انجهذٍٚ، ٔعٍ طشٚك رجبدل صٚبساد سعبل االعًبل ٔانًشبسكخ فٙ انًعبسض 

 0ٔاالعٕاق ٔرجبدل انًعهٕيبد
 

 

 :انًبدح انضبَٛخ
 

ًُٚؼ كم يٍ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ انًُزٕعبد انزٙ ٚكٌٕ يُشؤْب انطشف اٜخش أ انًصذسح إنّٛ 

يعبيهخ ال رمم رفضٛهٛخ عٍ رهك انًًُٕؽخ نهًُزغبد انًشبثٓخ انزٙ ٚكٌٕ يُشؤْب ثهذ آخش أ 

 :يصذسح انٗ أساضّٛ ٔرنك فٙ عًٛع االيٕس انًزعهمخ ة
 

انشعٕو انغًشكٛخ ٔاالعجبء راد االصش انًًبصم انًفشٔضخ أ راد انعاللخ ثبالعزٛشاد أ  - أ

 .انزصذٚش أ انُمم، ثًب فٙ رنك طشق إعزٛفبء رهك انشعٕو ٔاالعجبء

. انمٕاعذ ٔاالعشاءاد انًزعهمخ ثبالعزٛشاد ٔانزصذٚش -ة
 

انمٕاٍَٛ ٔانمٕاعذ ٔانًزطهجبد انزٙ رؤصش فٙ عًهٛبد ثٛع انغهع ٔعشضٓب ٔششائٓب  - ط

 .ٔرٕصٚعٓب فٙ انغٕق انًؾهٙ
 

 

 

 :انًبدح انضبنضخ
 

 : ال رطجك أؽكبو انًبدح انضبَٛخ عهٗ

 



االيزٛبصاد انزٙ ًُٚؾٓب أ ًٚكٍ أٌ ًُٚؾٓب أؽذ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ ثًٕعت رشرٛت  - أ

يؤلذ إللبيخ إرؾبد عًشكٙ أ يُطمخ رغبسح ؽشح، أ رهك انُبرغخ عٍ إَشبء إرؾبد 

 0عًشكٙ أ يُطمخ رغبسح ؽشح 
 

االيزٛبصاد انزٙ ًُٚؾٓب أ ًٚكٍ أٌ ًُٚؾٓب أؽذ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ انٗ انجهذاٌ انًغبٔسح  - ة

 .يٍ أعم رغٓٛم انزغبسح عجش انؾذٔد
 

االيزٛبصاد انزٙ ًُٚؾٓب أ ًٚكٍ اٌ رًُؾٓب انؾكٕيخ انهجُبَٛخ نهجهذاٌ انعشثٛخ االعضبء فٙ  - ط

 .عبيعخ انذٔل انعشثٛخ
 

 .االيزٛبصاد انزٙ ًُٚؾٓب أ ًٚكٍ أٌ ًُٚؾٓب أؽذ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ انٗ انذٔل انُبيٛخ -د
 

 

 :انًبدح انشاثعخ
 

ٚضًٍ كم يٍ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ ؽشٚخ انًشٔس عهٗ أفضم انطشق انًعذح نهُمم انذٔنٙ 

 :عجش اساضّٛ نزغبسح َٔمم انغهع

 

 .انزٙ ٚكٌٕ يُشؤْب انًُطمخ انغًشكٛخ نهطشف اٜخش ٔانًخصصخ نهزصذٚش نجهذ صبنش - أ
 

انزٙ ٚكٌٕ يُشؤْب انًُطمخ انغًشكٛخ نجهذ صبنش ٔيخصصخ نهزصذٚش انٗ انًُطمخ  - ة

 .انغًشكٛخ نهطشف اٜخش
 

 

 :انًبدح انخبيغخ
 

ٚزى إعزٛشاد ٔرصذٚش انغهع، ٔرأيٍٛ انخذيبد ثًٕعت ْزا االرفبق عٍ طشٚك  انصفمبد   -1

" انزغبسٚخ انًجشيخ ثٍٛ االشخبص انطجٛعٍٛٛ ٔانًعٍُٕٚٛ يٍ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ، ٔفمب

 .نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًطجمخ فٙ كال انجهذٍٚ ٔثبنزطبثك يع أؽكبو ْزِ االرفبلٛخ
 

ٚزؾًم االشخبص انطجٛعٌٕٛ ٔانًعٌُٕٕٚ انًشبس انًٛٓب فٙ انفمشح االٔنٗ ثصفزٓى  -2

انشخصٛخ، انًغؤٔنٛخ انُبرغخ عٍ انصفمبد انزغبسٚخ انًجشيخ ثٕاعطزٓى ثًٕعت ْزا 

 .االرفبق 
 

 :انًبدح انغبدعخ
 

أٔ انخذيبد انُبشئخ عٍ انصفمبد انًجشيخ ثًٕعت ْزا االرفبق  /رزى رغٕٚخ انًذفٕعبد نهغهع ٔ

نمٕاٍَٛ ٔأَظًخ انصشف انًطجمخ فٙ انجهذٍٚ يب نى ٚزفك " ثبنعًالد انؾشح انمبثهخ نهزؾٕٚم ٔفمب

 .انطشفبٌ انًزعبلذاٌ عهٗ طشٚمخ يؾذدح أخشٖ
 

 

 :انًبدح انغبثعخ
 

نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًطجمخ فٙ ثهذًٚٓب، عهٗ رغٓٛم " ٚعًم كم يٍ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ، ٔفمب

يشبسكخ االشخبص انطجٛعٍٛٛ ٔانًعٍُٕٚٛ يٍ انطشف اٜخش فٙ انًعبسض انذٔنٛخ ٔانًزخصصخ 

 .انًمبيخ عهٗ أساضّٛ
 

 



 :انًبدح انضبيُخ
 

نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًطجمخ فٙ ثهذًٚٓب، يٍ انشعٕو " ٚعفٙ انطشفبٌ انًزعبلذاٌ، ٔفمب

 :انغًشكٛخ انًفشٔضخ عهٗ إعزٛشاد ٔرصذٚش انغهع انزبنٛخ
 

عُٛبد انغهع ٔيٕاد انذعبٚخ انزٙ نٛغذ نٓب لًٛخ رغبسٚخ، ٔانزٙ ٚكٌٕ يُشؤْب ثهذ انطشف  - أ

يٍ انًٕسدٍٚ انٗ صثبئُٓى انزٍٚ ال ًٚكٍ نٓى إعزعًبنٓب نغٛش " اٜخش، ْٔٙ رشعم يغبَب

 .االغشاض االعالَٛخ
 

انغهع انزٙ ٚكٌٕ يُشؤْب أؽذ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ ٔيغزٕسدح ألعم انعشض فٙ انًعبسض  - ة

أٔ االعٕاق أٔ ألغشاض أخشٖ يشبثٓخ فٙ ثهذ انطشف اٜخش عهٗ أٌ ٚهزضو انًغزٕسد 

 .ثئعبدح رصذٚشْب ثعذ إَزمبء انغبٚخ انزٙ أدخهذ ألعهٓب
 

انغهع انًغزٕسدح ألغشاض انجؾش ٔاالخزجبساد عهٗ أٌ ٚهزضو انًغزٕسد ثئعبدح  - ط

 .  رصذٚشْب
 

انؾبٔٚبد انخبصخ ٔانطشٔد االخشٖ، ٔانًهصمبد اانًغزعًهخ فٙ انزغبسح انذٔنٛخ عٍ  - د

 .طشٚك نصمٓب عهٗ انطشٔد نالشبسح انٗ كٌٕ أٌ ْزِ انطشٔد عٛعبد رصذٚشْب
 

 

 :انًبدح انزبععخ
 

نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًطجمخ فٙ ثهذًٚٓب، رجبدل انًعهٕيبد " ٚغٓم انطشفبٌ انًزعبلذاٌ، ٔفمب -1

انًزصهخ ثبنمٕاٍَٛ ٔانضشائت ٔانزأيٍٛ ٔانُمم ٔأٚخ يعهٕيبد أخشٖ ؽٕل انعاللبد 

 .انزغبسٚخ
 

ال ٚغٕص رمذٚى انًعهٕيبد انًشبس انٛٓب أعالِ انٗ طشف صبنش يٍ دٌٔ انؾصٕل عهٗ   -2

 .يٕافمخ خطٛخ يغجمخ يٍ انطشف انز٘ صذسد عُّ ْزِ انًعهٕيبد
 

 

 :انًبدح انعبششح
 

نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًطجمخ فٙ " ٚضًٍ انطشفبٌ انًزعبلذاٌ، ثٕاعطخ عهطبرًٓب انًخزصخ ٔٔفمب

 كبنًُبرط انصُبعٛخ ٔانًبسكبد انزغبسٚخ انعبئذح نالشخبص Design Rights  ثهذًٚٓب ؽًبٚخ

 .انًشبس انٛٓى فٙ انًبدح انخبيغخ
 

 

 

 :انًبدح انؾبدٚخ عششح
 

يٍ أعم يزبثعخ رطجٛك ْزا االرفبق ٔضًبٌ رؾمٛك اْذافّ ٚزفك انطشفبٌ انًزعبلذاٌ عهٗ  -1

رضى يًضهٍٛ عٍ  (ة انهغُخ " ٚشبس انٛٓب الؽمب )إَشبء نغُخ يشزشكخ نهزعبٌٔ انزغبس٘ 

 .انغهطبد انًخزصخ فٙ كال انجهذٍٚ
 

رغزًع ْزِ انهغُخ ثُبء نطهت أؽذ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ فٙ كم يٍ صٕفٛب ٔثٛشٔد عهٗ  -2

 .انزٕانٙ ٔفٙ يٕاعٛذ ٚزى االرفبق عهٛٓب ثٍٛ انطشفٍٛ
 



ًٚكٍ نٓزِ انهغُخ أٌ رُشٗء فشق عًم يزخصصخ نًعبنغخ يغبئم يؾذدح ًٚكٍ أٌ رُشأ  -3

 . ثُزبئظ عًهٓب انٗ انهغُخ" يٍ خالل انزعبٌٔ ثٍٛ انطشفٍٛ ٔرشفع ْزِ انفشق رمبسٚشا
 

 

 :انًبدح انضبَٛخ عششح
 

 :رمٕو انهغُخ انًشبس انٛٓب فٙ انًبدح انؾبدٚخ عشش ثبنًٓبو انزبنٛخ
 

يشاععخ ٔضًبٌ ؽغٍ رطجٛك أؽكبو ْزا االرفبق ٔعشض َزبئظ أعًبنٓب عهٗ انغهطبد  - أ

 .انًخزصخ 

 

 .الزشاػ االعشاءاد انزٙ يٍ شأَٓب رشغٛع انزجبدل انزغبس٘ ثٍٛ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ -ة
 

دساعخ انغجم ٔانطشق انزٙ يٍ شأَٓب رغٓٛم إثشاو انصفمبد ثٍٛ االشخبص انطجٛعٍٛٛ  - ط

 .ٔانًعٍُٕٚٛ انًشبس انٛٓى فٙ انًبدح انخبيغخ
 

 

 :انًبدح انضبنضخ عششح
 

نٛظ يٍ شأٌ ْزا االرفبق أٌ ٚؾذ يٍ إسادح أؽذ انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ فٙ إعزًبد أ فشض ؽضش أ 

لٕٛد عهٗ إعزٛشاد ٔرصذٚش انغهع ثٓذف انًؾبفظخ عهٗ انغاليخ انعبيخ ثًب فٛٓب ؽًبٚخ صؾخ 

االَغبٌ ٔانؾٕٛاٌ ٔانُجبد ٔؽًبٚخ انًٕاسد انطجٛعٛخ ٔانكُٕص انٕطُٛخ، راد انمًٛخ انفُٛخ 

نًًبسعبد رًٛٛضٚخ ٔأٌ ال " عهٗ أٌ ال رشكم ْزِ انمٕٛد ٔانًؾظٕساد أعجبثب ٔانزبسٚخٛخ ٔاالصشٚخ

 .رزؾٕل انٗ لٕٛد يمُعخ عهٗ انزغبسح ثٍٛ انجهذٍٚ
 

 

 :انًبدح انشاثعخ عششح
 

رزى رغٕٚخ انخالفبد انُبشئخ عٍ رُفٛز انعمٕد انًجشيخ فٙ إطبس ْزا االرفبق ٔخالل فزشح عشٚبَّ 

 .الؽكبيّ" ٔفمب
 

 

 :انًبدح انخبيغخ عششح

 

ال ٚغٕص إعشاء أ٘ رعذٚم أ رغٛٛش عهٗ ْزا االرفبق إال ثبنًٕافمخ انخطٛخ انًزجبدنخ نهطشفٍٛ 

 .نهششٔط انًزكٕسح فٙ انًبدح انغبدعخ عشش " انًزعبلذٍٚ ٔٔفمب
 

ال ٚؤصش أ٘ رعذٚم أ رغٛٛش فٙ ْزا االرفبق ثأٚخ طشٚمخ كبَذ عهٗ االنزضايبد ٔانؾمٕق  -

 0انمبئًخ لجم دخٕل ْزِ انزعذٚالد أ انزغٛٛشاد ؽٛض انزُفٛز
 

 

 :انًبدح انغبدعخ عششح
 

يٍ ربسٚخ رجبدل آخش إشعبس ٚجهغ ثًٕعجّ أؽذ " ٚصجؼ ْزا االرفبق عبس٘ انًفعٕل إعزجبسا -1

انطشفٍٛ انًزعبلذٍٚ انطشف اٜخش ثأَّ إعزكًم انًعبيالد انذعزٕسٚخ انًطهٕثخ ثًٕعت 

 .رششٚعبرّ انٕطُٛخ نٕضع االرفبق ؽٛض انزُفٛز
 

 

 :انًبدح انغبثعخ عششح



 

عُخ فغُخ يب نى " ٚجمٗ ْزا االرفبق عبس٘ انًفعٕل نًذح صالس عُٕاد، ٚغذد ثعذْب رهمبئٛب -1

ثشغجزّ فٙ إَٓبء انعًم ثّ، ٔرنك لجم صالصخ " ٚجهغ أؽذ انطشفٍٛ  انطشف اٜخش خطٛب

 .أشٓش عهٗ االلم يٍ إَزٓبء يذرّ االصهٛخ أ انًغذدح
 

ثعذ إَزٓبء انعًم ثٓزا االرفبق ٚغزًش رطجٛك أؽكبيّ عهٗ انعمٕد انًٕلعخ خالل يذح عشٚبَّ  -2

 .ٔانغٛش يُفزح ٔؽزٗ اَزٓبء فزشح َفبرْب
 

يٍ ربسٚخ عشٚبَّ يؾم االرفبق انزغبس٘ ثٍٛ انغًٕٓسٚخ " ٚؾم ْزا االرفبق إعزجبسا -3

 . 1956 أٚهٕل 15انهجُبَٛخ ٔعًٕٓسٚخ ثهغبسٚب انًٕلع فٙ ثٛشٔد ثزبسٚخ 

  

 

   


