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أن التقدم ال لمي واألدبي والفني ألي أمة من األمم من وذلك في ظل ما أدركته دول ال الم الوضالالالالالال ي  
 كان من الطبي ي أن تسالالالالالالالالالالالالب  هذ  ؛يقوم على اإلبداع الذهني والخلق األدبي والفني لإل سالالالالالالالالالالالالان  فمن  م

  رى خألوإن اختلفت أشكال هذ  الحماية من دولة   الدول حماية على هذا اإلبداع الذهني والفني

لة من آليات التجارة والصالالناعة  وت مل كوسالال  -بصالالفة أسالالاسالاليةت تبر  –الملكية الفكرية ولما كا ت  
راعات تنصالالرإ ىلى االخت  ح ث لتحق ق التقدم االقتصالالادي من خقل حماية االبتكارات الذهنية الجديدة

لى الصالالناةية  وقد تنصالالرإ ىواالبتكارات في كافة مجاالت الحياة و ماذج المنف ة والرسالالومات والنماذج 
 ه األمر الذي يت  ن م؛ األعمال األدبية والفنية وال لمية مثل الكتب والمحررات والمحاضالالالالالرات والخطب

تمتع أصالالالالحاه هذ  الحقوق بحماية اختراعاتمم ومبتكراتمم ومتلفاتمم الفنية واألدبية واسالالالالت قلما ضالالالالرورة 
  في الدولة التي ت ترإ بمذ  الحقوق 

قبل أن فوإ ما عرفت منذ األزل   ماية الملكية الفكرية لم تكن ول دة ال صالالالالالالالر الحديثحن أ وال شالالالالالالالك
يتم االعتراإ بالالالحق المالالالي للمتلن كالالان هنالالا  اعتراإ بالالالحق الم نوي لالاله في كالالل من ال و الان القالالديمالالة 

 كب ما توكا وا ي تبرون ا تحال أعمال ال  ر من األعمال المشال نة التي تستوبب ىدا ة مر   وروما القديمة
كما تدل األدلة الشالالالالالالالالالالالرةية من القرآن الكريم والسالالالالالالالالالالالنة النبوية المطمرة على وبوه حماية حقوق الملكية 
الفكرية في شالالق ما المادي والم نوي  كما تجد أسالالاسالالاله كذلك في  صالالوا ومقاصالالالد الشالالري ة اإلسالالالقمية 

 وقواعدها الكلية 
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: مقدمة البحث:  أوًلا

  الحماية القا و ية  بل أهمما وأخطرها أ ًرا على كيان اإل سالالالالالالالالان وحرياتهت د الحماية الجنائية أحد أ واع 
  وقد يشالالالالالالالالالالتر  م ه قاعدة (2)  والذي قد تنفرد قواعد  تارة بتحق ق هذ  الحماية(1)ووسالالالالالالالالالال لتما القا ون الجنائي

يالالة   فالالالقالالا ون الجنالالائي ىذن ذات وظيفالالة حمالالائ(3)أخرى غ ر بنالالائيالالة تنتمي ىلى فرع آخر من فروع القالالا ون 
  (4)لحقوق ومصالح بل ت أهم تما دربة عدم االكتفاء بالحماية المقررة لما في ظل فروع القا ون األخرى 

حمالالايالالة بالالاعتبالالار  األبالالدر ل -أهميالالة القالالا ون الجنالالائي في تف  الالل حمالالايالالة حقوق الملكيالالة الفكريالالةبرزت وقالالد 
ريمالاله لقعتالالداءات  وم الالا بالالة وذلالالك من خقل تج -الحقوق ودفع االعتالالداء عن األفراد وتحق ق الردع ال الالام

كان ذلك دافً ا في  يام الدول بإصالالالالالدار تشالالالالالري ات بديدة تتناسالالالالالب مع و الجناة  وضالالالالالبر الجرائم ومرتكب ما  
مسالالالالالتجدات ال صالالالالالر بما ف ما حماية المصالالالالالنفات في الب ةة الرقمية وشالالالالالبكة اإل تر ت وحماية الحقوق الفكرية 

 المستحد ة 

تداء على التي تجرم االعالجنائية بالنسالالالالبة للنصالالالالوا التشالالالالري ية  واحتلت الحماية الجنائية مكا ة مممة
الحقوق الفكرية  باإلضالالالالالالالالالالالالافة ىلى بوار تكريسالالالالالالالالالالالالما ضالالالالالالالالالالالالمن أهم االتفا يات الدولية المن مة لمجال الحقوق 
الفكرية  فبدأت التشري ات في االهتمام بتن يم حقوق الملكية الفكرية بشق ما الملكية الف نة واألدبية والملكية 

ناةية في  ماية القرن التاسالالالع عشالالالر  ح ث يتمتع أصالالالحاه هذ  الحقوق بحماية اختراعاتمم ومبتكراتمم الصالالال
  (5)ومتلفاتمم الفنية واألدبية واست قلما في الدولة التي ت ترإ بمذ  الحقوق 

                                           

( د/عبد الفتاح مصالالطفى الصالاليفي  القاعدة الجنائية  دراسالالة تحل لية لما على ضالالوء الفقه الجنائي الم اصالالر  دار النم الالة 1)
 وما ب دها   3القاهرة  بدون تاريخ  شر  ا -ال ربية

م ة ( د/خ ري أحمالد الكبالا   الحمالايالة الجنالائيالة لحقوق اإل سالالالالالالالالالالالالالالان  دراسالالالالالالالالالالالالالالة مقالار الة  رسالالالالالالالالالالالالالالالالة دكتورا   كلية الحقوق  با2)
   7م  ا2001اإلسكندرية  عام 

( د/رمسالالالالالاليم بمنام    رية التجريم في القا ون الجنائي  م يار سالالالالالاللطة ال قاه تشالالالالالالري ًيا وتطبييًيا  الطب ة الثا ية  منشالالالالالال ة 3)
  12م  ا 1777اإلسكندرية  عام  -الم ارإ

  11م  ا2000يدة للنشر  اإلسكندرية  ( د/سليمان عبد المن م  الن رية ال امة لقا ون ال قوبات  دار الجام ة الجد4)

(5) Arthur R. Miller and Michael H. Davis,"Intellectual Property-Patents, Trademarks And 

Copyright", West Publishing Company, Minnesota, U.S.A., 2000, P.5. 
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وت رإ الملكيالة الفكريالة بوبه عام ب  ما القواعد القا و ية المقررة لحماية اإلبداع الفكري المفرض ضالالالالالالالالالالالالالالمن 
مصالالالالالالالالالنفات مدركة )الملكية الفنية واألدبية( أو حماية ال ناصالالالالالالالالالر الم نوية للمشالالالالالالالالالاريع الصالالالالالالالالالناةية والتجارية 

ألدبية  وهي الملكية الفنية أو ا  الطائفة األولى)الملكية الصالالالالناةية(  وهي تنقسالالالالم بوبه عام ىلى  ائفت ن  
  (1)أما الطائفة الثا ية  فمي الملكية الصناةية

وي د موضالالوع حقوق الملكية الفكرية من الموضالالوعات المسالالتحد ة في الفقه اإلسالالقمي  فقد ظمرت فكرة 
سخ  نحقوق الملكية الفكرية في صورة الطبع والت ليف  وقد تجلى ذلك بوضوح مع ا تشار المطابع وآالت ال

لذلك؛ ال  جد أحكام للملكية الفكرية في أممات كتب الفقه اإلسالالالالالالالالالالالالالقمي  وإ ما تصالالالالالالالالالالالالالدى للبحث في حكمما 
ومشالالروع تما فقماء ال صالالر الحديث في ضالالوء ا تشالالار هذا النوع من الحقوق في الدراسالالات القا و ية  ىال أن 

  الفقه اإلسقمي له خصوص ته التشري ية والتطبييية 

لكية الفكرية وإهدارها وت الالالالال ي ما على أصالالالالالحابما في اإلسالالالالالقم ي د من المح ورات فاإلخقل بحقوق الم
ين  والت دي خر الشرةية؛ أل ه يدخل في باه ال ش وال رر والخداع والتدليم والكذه والسرقة واإلضرار باآل

على حقوقمم  وكل هذ  األمور في اإلسالالالالالالالالالالالالالالقم من المحرمات المنمي عنما  وب  الالالالالالالالالالالالالالما م دود في الكبائر 
 لمملكة الموبقة ا

حق محمي بمقت الالالى أحكام الشالالالري ة اإلسالالالقمية بقواعدها الكلية  وقد تجلى ذلك  -بوبه عام -والملكية
من خقل حرا اإلسالالالالالقم على ىسالالالالالناد المتلفات في مختلن ال لوم ألصالالالالالحابما  وكذا احترام بمود ال لماء 

ا في اهتمام كما تجلى ذل، (0)وتو يقهوالمفكرين وما أ تجو  من مسالالالاهمات في بناء الفكر اإلسالالالقمي  ك أي الالالً
ن  وحسالالالن التهاممم  وتق  دهم باألما ة ال لمية في النقل والتو  ق  وعهو ال لم ألهله  وحف  م ال لماء المسالالل

  الحقوق الشرةية في النتاج الذهني  سواء أكا ت حقوًقا مادية أم حقوًقا م نوية

                                           

الفكرية )ب ن الجوا ب اإلبرائية واألحكام الموضالالالالوةية( ( المسالالالالتشالالالالار الدكتور/محمد علي سالالالالويلم  الحماية الجنائية للملكية 1)
كندرية  اإلسالالالالال -دراسالالالالالة مقار ة لقا ون حماية حقوق الملكية الفكرية باراء الفقه وأحكام الق الالالالالاء  دار المطبوعات الجام ية

  40م  ا2011الطب ة األولى  عام 
 ر في مجلة ال لوم اإل سالالا ية  بام ة محمد خي الالرد/شالالمرزاد بوسالالطله  الملكية الفكرية في الفقه اإلسالالقمي  بحث منشالالو  (2)

  204  ا 2012  يو  و عام 44بسكر   الجهائر  ال دد 
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 ثانياا: أهمية البحث:

االعتداء يم تحر و   باحترام الحقوق في أ ما تبرز مدى اهتمام اإلسالالالقم وفقمائه  دراســةتنبع أهمية تلك ال
بوبه عام  فإذا كان اصالالالطقح الملكية الفكرية مصالالالطلح مسالالالتحده في الفقه اإلسالالالقمي ىال أ ه  ابت  عل ما

 جريمتفي األحكام والتطبيقات في الفقه اإلسالالالالالالالالالالقمي  كما أ ه محمي بقواعد المسالالالالالالالالالالتولية الجنائية من خقل 
ا بقواع ة د المسالالالالالالتولية المد يالسالالالالالالرقة وال ش  وكافة صالالالالالالور االعتداء على المال حًدا وت هيًها  ومحمي أي الالالالالالً

 بال مان وقواعد رفع ال رر 

 ثالثاا: إشكالية البحث:

تث ر هذ  الدراسالالالالة عدة ىشالالالالكاليات مممة ل ل أهمما الوقوإ على موقن الفقه الجنائي اإلسالالالالقمي  وكذا 
 كيةالملحقوق  بحمايةفاالهتمام  فلسالالالالالالالفة التشالالالالالالالري ات الجنائية المقار ة من الحماية الجنائية للملكية الفكرية 

ال لم  تدفق لىع الق ود ىزالة في والمساهمة  اإلبداع ملكة لتشجيع احافهً  ي د دول ال الم  مختلن في الفكرية
 مناخ وتوف ر التجارة الدولية   مو وكذا  والثقافية االقتصالالادية للتنمية الجمود لدعم الحدود عبر والتكنولوبيا

 بداعاإل هذاحماية  ضالالالالالرورة؛ األمر الذي يت  ن م ه ال الم دول ب ن فيما والخدمات السالالالالاللع لتدفق مناسالالالالالب
   ولمنعاإلبداةية السالالالالالالالال رة في االسالالالالالالالالتمرار على المبدع ن لتشالالالالالالالالجيع ملهمة قا و ية بقواعد وال لمي الفكري 

  الفكرية الملكية حقوق  على االست قء من الم تدين

 منهج البحث:رابعاا: 

لمت لقة بجمع الم لومات ا اماالستقرائي  ح ث قالمنمج االستنبا ي اعتمد الباحث في هذا البحث على 
هو اآليات عمع  كام الشالالالالالري ة اإلسالالالالالقمية وقواعدها بموضالالالالالوع البحث وتك يفما من الناحية الفقمية وفًقا ألح

اديث الشالالالالالالالريفة من مصالالالالالالالادرها تخريج األح  مع ىلى سالالالالالالالورها وضالالالالالالالبر أرقامما  وبيان وبه االسالالالالالالالتدالل منما
  سبة األقوال ألصحابماألما ة ال لمية في  مراعاة الدقة وا  وكذا األصلية

ويتم تو  ق المرابع بالبدء باسم المتلن   م اسم المربع مع استنباط الحكم من األدلة النقلية وال قلية   
 ة أيً ا بالمرابع الفقمية الحديث الستةناسواالعتماد في تقرير األحكام الشرةية على المصادر القديمة  وا
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ا: خطة البح  ث:خامسا

 وذلك على النحو التالي: هذا البحث إلى ثالثة مباحث، يقتضي األمر تقسيم

 األول  ماهية الحماية الجنائية للملكية الفكرية في الفقه اإلسقمي  المبحث

 الثا ي  ماهية الحماية الجنائية للملكية الفكرية في القا ون الوض ي  المبحث

اإلسالالالالالالالالالالالالالالقمي والقا ون الوضالالالالالالالالالالالالالال ي فيما يت لق بالحماية الجنائية المبحالث الثالالث  في المقار ة ب ن الفقه 
 للملكية الفكرية 
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 األول المبحث

 ماهية الحماية الجنائية للملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي

 تمم د وتقسيم 

من أسالالالالالالالالالالالالالالمى م اهر احترام حقوق الملكية الفكرية عدم السالالالالالالالالالالالالالالطو على ما يكتبه ال لماء والباحثون  أو 
تلف ق اآلراء وتنم ق الفتاوى مقرو ة بذكر أسالالالالالالالالالمائمم  أو النا على أ ما قد صالالالالالالالالالدرت عنمم الكذه عل مم ب

 .(1)لي تر الناس بذلك  وي ملوا به  قة منمم في اسم ال الم ودينه ومذهبه وأما ته

من المصالالالالالالالطلحات الطارئة على الفقه اإلسالالالالالالالقمي   ًرا لحدا ة ي د مصالالالالالالالطلح الملكية الفكرية ولما كان 
 مقصالالالالالالالالود بمذا االصالالالالالالالالطقح أواًل )المطلبفإ ه يت  ن بيان ال  (2)يقاتما  و سالالالالالالالالبة الملكية ىلى الفكربروز تطب

بالالتالالالي   و )المطلالالب الثالا ي( األول(   م  ب ن موقن فقمالاء اإلسالالالالالالالالالالالالالالقم من الحمالالايالة الجنالائيالالة للملكيالة الفكريالة
   وذلك على النحو التالي مطلب نىلى  بحثهذا المسوإ يقسم 

 األول  حقوق الملكية الفكرية ل ة واصطقًحا  مطلبال

 الثا ي  موقن الفقه اإلسقمي من الحماية الجنائية للملكية الفكرية  مطلبال

                                           

/عبدالله مبرو  النجار  الحق األدبي للمتلن في الفقه اإلسالالالالالالالالالالالالالقمي والقا ون المقارن  دار المريخ للنشالالالالالالالالالالالالالر  الريا   د (1)
  24  ام2000هال/1420المملكة ال ربية الس ودية  عام 

 ربية لل لوم الفكرية  بام ة  ايف ال /علي بن عبد الله ال س ري  الملكية الفكرية في الشري ة اإلسقمية  حقوق الملكية( د2)
  111م  ا2004المملكة ال ربية الس ودية  الطب ة األولى  عام  -األمنية  الريا 
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 األول مطلبال

 ق الملكية الفكرية لغة واصطالًحاحقو

للُك والُمللُك وا ِمللك في ليتكون اصالالالالالالطقح الملكية الفكرية من كلمت ن  هما  الملكية  والفكرية  وي رإ المو
 ب  ه احتواء الشالالالاليء والقدرة على االسالالالالتبداد به  وأملكه الشالالالاليء وملكه ىيا  تمليًكا ب له ملًكا (1)الل ة ال ربية

  الميم والقم والكاإ أصالالالالل صالالالالحيح يدل على قوة في الشالالالاليء وصالالالالحة  ويقال  أملك عج نه  وقيل أن  له
اإل سالالان الشالاليء يملكه ملكا  واالسالالم الملك   قوى عجنه وشالالد   وملكت الشالاليء  واألصالالل هذا   م ق ل ملك 

  (2)ألن يد  فيه قوية صحيحة  فالملك  ما ملك من مال  والمملو   ال بد

ب دي عقد ملكية هذ  األر  وقا ون تحديد الملكية الهراةية هو ذلك  :  الملك أو التمليك يقالوالملكيـة
ر  الهراةية  والملكية الخاصالالالالالالالالالالالالة هي ما يملكه القا ون الذي يحدد مقدار ما يجوز للفرد أن يمتلكه من األ

  (3)الفرد  والملكية ال امة هي ما تملكه الدولة

  وي رإ الفكر ل ة ب  ه ىعمال ال قل في الم لوم للوصول ىلى م رفة وكلمة الفكرية مأخوذة من الفكر
 مبالالاالة )ج( مجمول ويقالالال  لي في األمر فكر   ر ورويالالة ومالالالا لي في األمر فكر مالالالا لي فيالاله حالالابالالة وال

والفكر  أصل يدل على تردد القلب في الشيء   ،(5)  وق ل  هو ىعمال الخا ر في الشاليء  كالفكرة(4)أفكار
  (2)يقال  تفكر ىذا ردد قلبه م تبًرا  وربل فك ر  كث ر الفكر

ن أوقالالد ورد في القرآن الكريم ال الالديالالد من اآليالالات المن مالالة للفكر والتفك ر  كمالالا وردت آيالالات عالالدة تب ن 

                                           

هالالالالالالالالالالالالالال(  لسان ال ره  دار صادر ب روت  711ابن من ور  بمال الدين ابن من ور األ صاري الرويف ي اإلفريقي )ت  ( 1)
  472  الجهء ال اشر  اهال 1414  عام3 ال

المحقق  عبد   م جم مقاييم الل ة  هال(375أحمد بن فارس بن زكرياء القهويني الرازي  أبو الحس ن )المتوفى   ( الرازي 2)
  352  الجهء الخامم  ام1777 -هال 1377  دار الفكر  السقم محمد هارون 

 محمد النجار(  دار الدعوة -حامد عبد القادر-أحمد الهيات-الم جم الوسالالالالالالالالالير  مجمع الل ة ال ربية )ىبراهيم مصالالالالالالالالالطفى (3)
  112الجهء الثا ي  ا

  271  المربع السابق  الجهء الثا ي  االم جم الوسير(4)
ب دي( الهب دي5) تاج ال روس   هالالالالالالالالالالالالالالال(1205)المتوفى     محّمد بن عبد الرّزاق الحس ني  أبو الفيض  الملّقب بمرت ى  الهَّ

  345  ا13  جدار المداية  مجموعة من المحقق ن  من بواهر القاموس
  442الجهء الرابع  االمربع السابق  ( الرازي  2)
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  (1)﴾كَُّرونَ َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتفَ  الكفار محروم ن من   مة ال قل واألدوات والتفك ر؛ قال ت الى ﴿
ْم اْلُبْكُم الَِّذيَن ًَل َيْعِقُلونَ وقال ت الى  ﴿ َوا ِع ِعْنَد اللَِّا الصـــْ رَّ الدَّ َتِو    وقوله ت الى ﴿(2)﴾ِإنَّ شـــَ ُقْل َهْل َيســـْ

  (3)﴾مى َواْلَبِصيُر َأَفال َتَتَفكَُّرونَ اأْلَعْ 

وبالالتالالي؛ فالإن م نى الملكيالة في الل الة ال ربيالة يالدور حول احتواء الشالالالالالالالالالالالالالالد والقالدرة على االسالالالالالالالالالالالالالالتبداد به 
 والتصرإ فيه 

ويالحظ أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفهم ًلصــطالا الملكية، وكان ذلك بســخت اختالفهم في  ــب  
ا، وما ًل يعتخر كذلكالملك، وبيان ما يعتخر   .(4)ماًلا مملوكا

وعند اسالالالتقصالالالاء ت ريف الملكية عند الب ض من فقماء اإلسالالالقم من الحنفية  والمالكية  والشالالالاف ية فإ ه 
يقح  أن ت ريف الملك عندهم باعتبار  حييقة مشالالروعة  أو حكًما أقر  الشالالارع  ورتب عليه أ اًرا ومصالالالح 

الملك فهو حالة شــــرمية مقتضــــية صرال  التصــــر  في ب ن  (6)الحنفيةفقد قال ب ض فقماء  .(5)مقزمة
حكم شـــــــــرعي مقـدر في العين أو   وقالالال الب ض من فقمالاء المالالكيالة بال  اله  محلهـا لوًل المـانع من إرالقـا

 .(7) المنفعة يقتضي تمكين من يضا  إليا من انتفاعا بالمملوك والعوض عنا من حيث هو كذلك

                                           

  172( سورة األعراإ  اآلية رقم 1)
  22( سورة األ فال  اآلية رقم 2)
  50( سورة األ  ام  اآلية رقم 3)
الفروق   هال(214 باس شماه الدين أحمد بن ىدريم بن عبد الرحمن المالكي الشم ر بالقرافي )المتوفى    أبو القرافيال (4)

؛ الرصالالالالالاع 17  11  ا4  ج232  ا3  جبدون  ب ة وبدون تاريخ  عالم الكتب  = أ وار البروق في أ واء الفروق 
المداية الكافية الشافية   هال(174كي )المتوفى    محمد بن قاسم األ صاري  أبو عبد الله  الرصاع التو سي المالالتو سي

  هالالالالالالالالالالالالالالالالالال1350الطب ة األولى    المكتبة ال لمية  لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية  )شالالالالالرح حدود ابن عرفة للرصالالالالالاع(
  422ا

 بي تما  ووظيفتما  وق ودها  مكتبة األقصالالالالالالى  المملكة  -د/عبدالسالالالالالالقم داود ال بادي  الملكية في الشالالالالالالري ة اإلسالالالالالالقمية (5)
  141هال  الجهء األول  ا1374األرد ية الماشمية  الطب ة األولى  عام 

  الحنفي الفييه يكارم المدينركن االئمة أبو الم يبن على الصالالالالالالالالباغ أحمد عبد الكريم بن محمد بنوالت ريف هنا لإلمام  (2)
دستور ال لماء = بامع ال لوم   هالالالالالالالالالالال(12القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد  كري )المتوفى  ق يرابع في ذلك  

 طب ةاللبنان   -  ب روتدار الكتب ال لمية  عره ةباراته الفارسالالالالالالالالالالالية  حسالالالالالالالالالالالن ها ي فحا  في اصالالالالالالالالالالالطقحات الفنون 
  225  224ء الثالث  ا  الجه م2000 -هال 1421األولى  

  232  ا3قرافي  المربع السابق  جال (7)
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هو حكم شــــرعي يقدر في عين أو منفعة. يقتضــــي تمكن من شالالالالالالاف ية ب  ه وقال الب ض من فقماء ال
  (1)ينست إليا، من انتفاعا، والعوض عنا من حيث هو كذلك

ويقح  أن ت ريف الملك باعتبار  حييقة شالالرةية أ ه ال يبرر حييقة الملك وم نا  بشالالكل دق ق  أل ه ال 
 .(0)ينطلق من كو ه عققة ب ن شخا وشيء

 ض من الفقماء يرى أن ت ريف الملك على أسالالالالالالالالاس ذكر موضالالالالالالالالوعه و مرته وال اية التي ب نما  جد الب
مبارة عن حكم يحصـــــــــل با شالالالالالالالالالالالالالالرع الملك من أبلما  فقد عرفه اإلمام ابن قدامة الحنبلي في م نا  ب  ه  

في ت ريفه للملك ىلى ما يترتب عليه من أ ار فقد ذهب إلمام الكاسا ي الحنفي أما   (3)تصـر  مخصو" 
  وي يف ابن (4) الملك هو القدرة الشرمية على التصرفات الحسية والشرمية، إًل لمانع تائج  ف رى أن و 

  (5)  هو اًلختصا" الحاجز جيم الحنفي أن الملك 

وهنا  من الفقماء من ين ر ىلى ت ريف الملك باعتبار  عققة ب ن الشالالالالالالاليء ومالكه  فقد ق ل أ ه  حيازة 
فالملكية   (2)قادًرا وحد  على التصرإ فيه واال تفاع به عند عدم الما ع الشرعي الشيء متى كان الحائه له

ىذن حكم شالالالرعي أي وصالالالن مرتبر ب سالالالباه شالالالرةية  وهي بمذا أمر م نوي غ ر محسالالالوس  وهي مع ذلك 
 مقدرة في األةيان والمنافع وليسالت صفة ذاتية لما  فق يست ره والحالة هذ  ت لقما باألمور الم نوية  وأ ر

                                           

بي   عبد الرحمن بن أوقد  قل اإلمام السالالالالال و ي هذا الت ريف عن اإلمام السالالالالالبكي الشالالالالالاف ي  يرابع في ذلك  السالالالالال و ي (1)
األولى  الطب الالالة   دار الكتالالالب ال لميالالالة  األشالالالالالالالالالالالالالالبالالالا  والن الالالائر  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال(711بكر  بقل الالالالدين السالالالالالالالالالالالالالال و ي )المتوفى  

  312  ام1770/ه1411
أ/محمد أحمد ال ب د ةيسالالالالالالالالى  حماية حقوق الملكية الصالالالالالالالالناةية في الفقه اإلسالالالالالالالالقمي والقا ون  دراسالالالالالالالالة مقار ة  رسالالالالالالالالالة  (2)

  27م  ا2003مابست ر  كلية الدراسات ال ليا  بام ة أم درمان اإلسقمية  السودان  عام 
ه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماع لي المقدسالالالالالالالالالالالي  م الدمشالالالالالالالالالالالقي الحنبلي    أبو محمد موفق الدين عبد اللابن قدامة (3)

  الجهء الخامم  بدون  ب ة  مكتبة القاهرة  الم ني البن قدامة  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال(220الشالالالالالالم ر بابن قدامة المقدسالالالالالالي )المتوفى  
  327ا

دائع الصنائع في ترت ب   بهالالالالالالالالالالالالالالال(517  عقء الدين  أبو بكر بن مس ود بن أحمد الكاسا ي الحنفي )المتوفى  الكاسا ي (4)
  101  الجهء الخامم  ام1712/ه1402الطب ة الثا ية    دار الكتب ال لمية  الشرائع

  األشالالبا  والن ائر على هالالالالالالالالالالالالالالال(770  زين الدين بن ىبراهيم بن محمد  الم روإ بابن  جيم المصالري )المتوفى  ابن  جيم (5)
  لبنان –دار الكتب ال لمية  ب روت   أحاديثه  الشالالالالالاليخ زكريا عم راتوضالالالالالالع حواشالالالالالاليه وخرج مذهب أبي حنيفة الن مان  

  277  ام1777 /هال1417الطب ة األولى  
  125م  ا1717د/محمد يوسن موسى  األموال و  رية ال قد  دار الفكر ال ربي  القاهرة  عام  (2)
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  (1)الملكية هو تمكن من  سبت ىليه الملكية من اال تفاع واالعتيا  عن المملو 

ا فالالإ مالالا مالال خوذة من الفكر   والفكر هو ترتيــت أمور معلومــة للتــأ   إلى أمالالا كلمالالة الفكريالالة اصالالالالالالالالالالالالالالطقحالالً
  (3)والتفك ر هو ىعمال ال قل في الم لوم للوصول ىلى م رفة المجمول (2)مجهول

الفقهية الســـــــــابقة يتخين لنا جلياا أن الملك هو مبارة عن عالقة اصنســـــــــان ومن مجموع التعريفات 
بالمال وما في حكما من المنافع، كما يتخين أن الملكية ليســـي شـــيداا ما ياا وينما هي حل من الحقو ، 

كما أن اإلفراض الذهني الصالالالادر عن الفكر اإل سالالا ي  من ضالالالمن حقوق والحل نوع من اًلعتبار الشــرعي. 
ة بوصالالالالن المنتج الفكري صالالالالورة خاصالالالالة من صالالالالور الملكية  وبذلك تدخل الحقوق الذهنية في  طاق الملكي

الحقوق ال  نيالالالة  ويجري عل مالالالا بالالالالتالالالالي مالالالا يجري على الحقوق ال  نيالالالة من أحكالالالام  كمالالالا أن حق الملكيالالالة 
ة نالفكرية يمثل سالالالالالالالالالالالالاللطة مباشالالالالالالالالالالالالالرة ي ط ما القا ون للشالالالالالالالالالالالالالخا على كافة منتجات عقله وتفك ر  وتمنحه مك

ا ودون منازعة أو  االسالالالالالالالالالالالالالالتةثالار واال تفالاع بمالا تالدر علياله هالذ  األفكالار من مردود مالالي  للمالدة المحالددة قالا و الً
  (4)اعترا  من أحد

وهنا  مصالالالالالالالالالالالالالالطلحات أخرى في م نى مصالالالالالالالالالالالالالالطلح )الملكية الفكرية( منما  الحقوق الم نوية أو الملكية 
  (5)ق االبتكاراتالم نوية  الحقوق الفكرية أو الذهنية  الحقوق األدبية  ح

ويفضـــل الباحث اســـتخدام اصـــطالا حقو  الملكية الفكرية، وذلك ألن القاســـم المشـــترك  ين حقو  
 الملكيـة الصـــــــــنـاميـة أو التجـاريـة أو الفنيـة أو األ  يـة جميعاا هو أنها حقو  نتاق فكر ويعمال العقل،

 اًلصطالحات المرا فة األخرى.وبالتالي فإن هذا اًلصطالا يسع ليشمل كافة تلك الحقو   دًلا من 

وتجدر اإلشالالالالالارة ىلى أ ه قد دار  قا   ويل ب ن الفقماء الم اصالالالالالرين حول مالية المنتجات الفكرية ىلى 
                                           

  111( د/علي بن عبد الله ال س ري  المربع السابق  ا1)
ضالبطه وصححه   كتاه الت ريفات  هالالالالالالالالالالالالالالال(112بن محمد بن علي الهين الشالريف الجربا ي )المتوفى   عليالجربا ي   (2)

  121  ام1713/هال1403 ى الطب ة األوللبنان   -  ب روتدار الكتب ال لمية  بماعة من ال لماء بإشراإ الناشر
ة شالور في مجلة ال لوم اإل سا ية  بام د/ىحسالان سالمار   مفموم حقوق الملكية الفكرية وضالوابطما في اإلسالقم  بحث من (3)

  21م  ا2005بسكرة  الجهائر  يول و عام  -محمد خي ر
 -ماه تما  مفرداتما و رق حمايتما  دار الج ب للنشالالالالالالالالالالر والتوزيع  عمان –( د/عامر محمود الكسالالالالالالالالالوا ي  الملكية الفكرية 4)

   21م  ا1771المملكة األرد ية الماشمية  عام 
  112  111الله ال س ري  المربع السابق  ا( د/علي بن عبد 5)
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 هال والذي  ا على ما يلي 1407( في دورته الخامسة عام 5أن صدر قرار مجمع الفقه اإلسقمي رقم )

: ة التجارية  والت ليف  واالختراع  واالبتكار  هي حقوق االسالالالالالالم التجاري  وال نوان التجاري  وال قم أوًلا
خاصالالة ألصالالحابما أصالالبح لما في ال رإ الم اصالالر  يمة مالية م تبرة لتمول الناس لما  وهذ  الحقوق ي تد 

 بما شرًعا فق يجوز االعتداء عل ما 

ا ب و   قل أي منم  يجوز التصرإ في االسم التجاري أو ال نوان التجاري أو ال قمة التجارية و ثانياا
 مالي  ىذا ا تفى ال رر والتدليم وال ش  باعتبار أن ذلك أصبح حًقا مالًيا 

  حقوق الت ليف واالختراع أو االبتكار مصالالالالو ة شالالالالرًعا  وألصالالالالحابما حق التصالالالالرإ ف ما  وال يجوز ثالثاا
  (1)االعتداء عل ما

  المنتجات الفكرية هي حقوق ملكية ويقح  أن القرار سالن الذكر لم يصرح ب ن الحقوق الواردة على
بل عبر عنما بالالالالالالالالحقوق الخاصة  واالختصاا أعم من الملك  ول ل سبب صياغة القرار على هذا الوبه 

ا من االعترا  على وصالالالالالالالالالالالالالالن الحق الوارد على المنتجالات الفكريالة بال  اله حق ملكية ق باعتبار أن ح  تو يالً
اج   امي؛ كالتسج ل و حو   ب نما الحقوق الفكرية تحت الملكية يثبت عند وبود سببه دون حابة ىلى ىبراء

ىلى ىبراءات م  نالالة إلضالالالالالالالالالالالالالالفالالاء الحمالالايالالة عل مالالا  كمالالا أن حق الملكيالالة متبالالد وال يتوقن بوقالالت ب نمالالا الحقوق 
  (2)الفكرية يدخلما التوق ت

                                           

هالالالالالالالالالالالالال  مجلة مجمع الفقه اإلسقمي  1407( في دورته الخامسة عام 5( يرابع في ذلك  قرار مجمع الفقه اإلسقمي رقم )1)
  2511ال دد الخامم  المجلد الثالث  ا

ة ن الحصالالالال ن  منشالالالالور على شالالالالبك( مقال ب نوان  هل للت ليف الشالالالالرعي حق مالي  لف الالالال لة الشالالالاليخ/ صالالالالالح بن عبدالرحم2)
 اإل تر ت على الموقع التالي 

https://books.islamway.net/1/2397/1.pdf      .تاريخ الدخول: 0202/0/15م 

https://books.islamway.net/1/2397/1.pdf
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 الثاني مطلبال

 موقف الفقه اإلسالمي من الحماية الجنائية للملكية الفكرية

  ام ىيداع المصالالالالالالالالنفات األدبية والفنية لحمايتما وأسالالالالالالالالمو  التخل د  ىذ كا ت تقوم بمذ  عرإ المسالالالالالالالاللمون 
المممالة أشالالالالالالالالالالالالالالمر دار  وهي دار ال لم بب الداد  كمالالا عرفوا محالالاكم النقالالد األدبي التي كالالا الالت تقوم على حمالالايالالة 

 منحقوق المتلف ن من االعتالالالداء عل مالالالا  وكالالالا الالالت هالالالذ  المحالالالاكم الوح الالالدة المختصالالالالالالالالالالالالالالالالة بن ر هالالالذ  النوةيالالالة 
االعتداءات  وكا ت تلك المحاكم تطلق على تلك االعتداءات ألفاظ؛ كالسالالرقة واال تما  واإلغارة وال صالالب 

وبهذا قدم لنا فقهاء الشريعة اصسالمية وعلماؤها فهماا متطوراا لحل المؤلف أقاموه   (1)والمسخ واال تحال
 .(0)لحقو  المالية واأل  ية للمؤلفمن الشريعة اصسالمية، تتضمن حماية ا مستوحاةعلى أسس وقواعد 

ظاهرة السالالرقات األدبية وا تحال المصالالنفات موبودة في ال صالالور اإلسالالقمية األولى  وكا ت  ولقد كا ت
قد تناول ال ديد من ال لماء المسلم ن هذ  ال اهرة في كتبمم ومتلفاتمم  فاآلراء تتجه ضد تلك االعتداءات  

من ذلك مثًق  كتاه سرقات الش راء إلبن الف ل أحمد بن أبي ظاهر ف ظمروا الحق وداف وا عن الحقوق  
لذ  الخائن الســار ... ا» يفور  وكتاه الفارق ب ن المصالالالنن والسالالالارق لإلمام السالالال و ي  ح ث قال فيه 

أغار على عدة كتت، فعمد إلى كتابا)المعجزات والخصائص الطويل والمختصر( فسر  ما فيها بعباراتي 
  (3)«ا  على السرقة فنسخها إلى نفسا ظلماا وعدوانااز وا البصر، و التي يعرفها أول

وقد عالج فقماء اإلسالالالالالالقم أهم مسالالالالالالال لة تتصالالالالالالل بحقوق الملكية الفكرية  وهي الحرا على ىسالالالالالالالناد ال لم 
ألهله  حق أبوة المتلن لمتلفه عند شالالالالراح القا ون  فيما أسالالالالفرت عند دراسالالالالتمم الموضالالالالوع ىسالالالالناد القول ىلى 

وفيما  -صالالاللى الله عليه وسالالاللم -ا ت أصالالالول هذا الموضالالالوع تبدأ عند ىسالالالناد الحديث ىلى النبيقائله  وإذا ك
ا  قرر  علماء الحديث من قواعد تتصالالالالل به  فإن ما أ ر على ال لماء من مباده فيه  يمكن أن يكون أسالالالالاسالالالالً

                                           

لية الحقوق بام ة ع ن شالالالالالالمم  عام ( د/سالالالالالاللوى بم ل أحمد حسالالالالالالن  الحماية الجنائية للملكية الفكرية  رسالالالالالالالة دكتورا   ك1)
  42م  ا2015م/1432

  32( د/ىحسان سمار   المربع السابق  ا2)
 22م  ا2000( د/ واإ كن ان  حق المتلن  النماذج الم اصالرة لحق المتلن ووسائل حمايته  الطب ة السادسة  عام 3)

  دار وائل للطباعة والنشالالالالالالالالالالالالالالر   ب ة ومالا ب الدهالا؛ القالاضالالالالالالالالالالالالالالي/حالازم عبالدالسالالالالالالالالالالالالالالقم المجالالي  حمالاية الحق المالي للمتلن
هالالالالالالالالال(  711هالالالالالالالال/147؛ ويرابع في ذلك  الس و ي  عبدالرحمن بن أبي بكر بقل الدين الس و ي  )17  ا2000عام

اِرُق  اِرِق  حققه  هقل  ابي  عالم الكتب  الطب ة األولى  عام  الفو نِِّن ووالسَّ   47  41م  ا1771هال/1417بو لنو الُمصو
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قدر للت صالالالالالال ل هذا الحق لصالالالالالالاحبه ىلى حد كب ر  ذلك أن المدإ من اإلسالالالالالالناد هو بيان مكا ة المصالالالالالالنن با
 .(1)الذي يحقق االقتداء به واألخذ عنه  وهذ  أهم سمة من سمات الحق األدبي عند فقماء اإلسقم

وقد أمرت الشالالالالالالالالالالالالري ة اإلسالالالالالالالالالالالالقمية باحترام الحقوق  وحرمت االعتداء عل ما ىذا كا ت مشالالالالالالالالالالالالروعة لقوله 
َم َربِعَي اْلَفواِحَش َما َظَهَر ِمْنها َوما ت الى ﴿ ْثمَ ُقْل ِإنَّما َحرَّ َفِإنَّ  »وقوله صاللى الله عليه وسلم  (2)﴾َبَطَن َواصِْ

ْهِرُكْم َهَذا، ِفي َ لَ  ُكْم، َ ْيَنُكْم َحَرامر، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِفي شـــــــَ ِدُكْم َهَذا، ِلُيَخلِعِغ ِ َماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَرا ـــــــَ
اِهَد َعَسى اِهُد الَغاِئَت، َفِإنَّ الشَّ  .(3)«َأْن ُيَخلِعَغ َمْن ُهَو َأْوَعى َلُا ِمْناُ  الشَّ

حثت الشالالالالالالالالري ة اإلسالالالالالالالالقمية على األما ة ال لمية وتخريج النصالالالالالالالالوا  أي  سالالالالالالالالبة القول ىلى قائله  كما 
وكا ت الشالالالري ة اإلسالالالقمية قاضالالالية وال تهال بنسالالالبة الكلمة ، (4)فحرمت الشالالالري ة اإلسالالالقمية السالالالرقات األدبية

ل نال هو دون غ ر  أبر ما قد تنطوي عل مم من خ ر  ويتحمل وزر ما قد تجر  من والفكرة ىلى صالالالالالالالاحبما 
شالالالالالالالالالالالالالر  فقد ذهب اإلمام أحمد في تحديد هذا االختصالالالالالالالالالالالالالاا وتفسالالالالالالالالالالالالال ر  مذهًبا ب له يمنع من اإلقدام على 

 .(5)االستفادة بالنقل والكتابة عن مقال أو متلن عرإ صاحبه ىال ب د االستةذان منه

سالالالالالالةل عمن سالالالالالالقطت  –رضالالالالالالي الله عنه –رحمه الله أن اإلمام أحمد بن حنبل -اليفقد روى اإلمام ال ه 
منه ورقة كتب ف ما أحاديث أو  حوها  أيجوز لمن وبدها أن يكتب منما  م يردها؟ فقال  ال  بل يسالالالالالالالالالت ذن 

                                           

  25رو  النجار  المربع السابق  ا(د/عبدالله مب1)
  33( سورة األعراإ  اآلية رقم 2)
(البخاري  محمد بن ىسالالالالالماع ل أبو عبدالله البخاري الج في  الجامع المسالالالالالالند الصالالالالالحيح المختصالالالالالالر من أمور رسالالالالالالول الله 3)

نجاة ال صالالالالاللى الله عليه وسالالالالاللم وسالالالالالننه وأيامه = صالالالالالحيح البخاري  المحقق  محمد زه ر بن  اصالالالالالر الناصالالالالالر  دار  وق 
 -هالالالالالالالالالالالالالالالال  الجهء األول  كتاه ال لم1422)مصالالورة عن السالاللطا ية بإضالالافة تر يم محمد فتاد عبد الباقي(  الطب ة األولى  

؛ النيسالالابوري  مسالاللم بن 27  الحديث رقم  24  ا«ره مبل  أوعى من سالامع»باه قول النبي صاللى الله عليه وسالاللم  
هالالالالالالالالالالالالالالالال(  المسالالند الصالالحيح المختصالالر بنقل ال دل عن ال دل ىلى 221 الحجاج أبو الحسالالن القشالال ري النيسالالابوري )المتوفى 

لثالث  ب روت  الجهء ا -رسالالالالالالول الله صالالالالالاللى الله عليه وسالالالالالاللم  المحقق  محمد فتاد عبد الباقي  دار ىحياء التراه ال ربي
  1277  رقم الحديث  1302باه ت لي  تحريم الدماء واألعرا  واألموال  ا -كتاه القسامة

 وما ب دها  27ان  المربع السابق  ا( د/ واإ كن 4)
حق  -؛ د/محمد سالالالالالالالالالال  د رم الالالالالالالالالالان البو ي  الحقوق الم نوية70  27( د/عبدالله مبرو  النجار  المربع السالالالالالالالالالالابق  ا5)

اإلبداع ال لمي وحق االسالالالم التجاري  بحث منشالالالور ضالالالمن كتاه ب نوان  ق الالالايا فكرية م اصالالالرة  مكتبة الفارابي  حلب  
  12م  ا1771عام سوريا  الطب ة األولى  
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  .(1) م يكتب

 وقد  صالالالالت الشالالالالري ة اإلسالالالالقمية على  رق التحمل واألداء في رواية األحاديث وشالالالالروط ذلك  وحذرت
  كما اعترفت (2)من سالالالرقة الم لومات والكتب وا تحالما  كما سالالالبق المسالالاللمون األخذ بن ام التخل د )اإليداع(

الشالالالالالري ة اإلسالالالالالقمية بالحقوق الم نوية والمادية للملكية الفكرية وذلك من خقل  األمر بالصالالالالالدق في القول 
من بالالالاه وبوه ال الالالدل مع اآلخرين وال مالالل واالعتقالالاد  وحمالالايالالالة المتلن من الهيالالالادة أو النقا في متلفالالاله 

ِمَع َمَقاَلتِ »صالالالالالالاللى الله عليه وسالالالالالالاللم  –  وفي ذلك يقول النبي(3)والدقة في النقل عنمم َر اللَُّا اْمَرأا ســـــَ ي َنضـــــَّ
 .(4)«َفَوَعاَها َوَحِفَظَها َوَبلََّغَها، َفُر َّ َحاِمِل ِفْقٍا ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُا ِمْناُ 

ة اإلسالالالالالالالقمية قد اعترفت بالييمة المالية لل لم  وإعقء شالالالالالالال  ه  وذلك من وي الالالالالالالاإ ىلى ذلك أن الشالالالالالالالري 
خقل ب ل ما لدى الشالالالالالخا من ال لم ممًرا في النكاح  وبواز بيع وشالالالالالراء الكتب من متلف ما   ًرا لوبود 

  (5) يمة مالية لما باإلبماع

  وقال (2)﴾َم َ َرجاتٍ ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعلْ َيْرَفِع اللَُّا الَِّذيَن آَمُنوا وفي ذلك يقول الله سالالالبحا ه وت الى ﴿
َتِو  الَّ ﴿ت الى  ِا ُقْل َهْل َيســــــــْ ِذيَن َأمَّْن ُهَو قاِنير آناَء اللَّْيِل ســــــــاِجداا َوقاِئماا َيْحَذُر اْ ِخَرَة َوَيْرُجوا َرْحَمَة َربِع

  (7)﴾ُأوُلوا اأْلَْلباِ  َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ًل َيْعَلُموَن ِإنَّما َيَتَذكَُّر 

                                           

ب روت   –هالالالالالالالالالالالالالالالالالالال(  ىحياء علوم الدين  دار الم رفة505( ال هالي  أبو حامد محمد بن محمد ال هالي الطوسالالالالالي )المتوفى  1)
  72لبنان  الجهء الثا ي  ا

  ا( د/ اصالالالالر بن محمد بن مشالالالالري ال امدي  حماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالالالالقمي واآل ار االقتصالالالالادية المترتبة عل م2)
 وما ب دها   40هال  ا1422هال/1425المملكة ال ربية الس ودية  عام  - ب ة تمم دية  دار ابن الجوزي 

  207( د/علي بن عبد الله ال س ري  المربع السابق  ا3)
رة بن موسى بن ال حا   الترمذي  أبو ةيسى )المتوفى  4) ول هالالالالالالالالال(  سنن الترمذي  277( الترمذي  محمد بن ةيسى بن سو

 –وت ل ق  ىبراهيم عطوة عو  المدرس في األزهر الشالالالالالالالالالريف  شالالالالالالالالالركة مكتبة ومطب ة مصالالالالالالالالالطفى البابي الحلبي تحق ق 
باه ما باء في الحث على تبلي  السماع   -م  الجهء الخامم  أبواه ال لم1775 -هالالالالالالالالالالالالال1375مصر  الطب ة الثا ية  

  2251  رقم الحديث  34ا
  211  210السابق  ا( د/علي بن عبد الله ال س ري  المربع 5)
  11( سورة المجادلة  اآلية رقم 2)

 .9( سورة الزمر: ا ية رقم 7)
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ا للحقوق الفكرية ومشالالالالروع تما ال تفاع اإل سالالالالان ب لمه وال لم هو  وهذا اإلعقء بشالالالال ن ال لم ي د ت سالالالاليسالالالالً
األسالالالالالالالالالالالاس الذي تقوم عليه بميع صالالالالالالالالالالالور حقوق الملكية الفكرية من متلفات واختراعات وعقمات و حوها  

َذا إِ »:صلى الله عليه وسلم -  وفي ذلك يقول النبي(1)ويمتد هذا اال تفاع بال لم ىلى ما ب د ممات الشخا
َدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِ  اُن اْنَقَطَع َعْنُا َعَمُلُا ِإًلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: ِإًلَّ ِمْن صــــَ ْنســــَ اِلٍ  اِ َماَت اصِْ ، َأْو َوَلٍد صــــَ

 .(2)«َيْدُعو َلاُ 

اإلسالالالالاءة غ ر المقصالالالودة  وعن ال الالالرار وهو اإلسالالالالاءة كما  مت الشالالالري ة اإلسالالالقمية عن ال الالالرر وهو 
ذ أن االعتداء ى المت مدة  والشالك أن في ىهدار حقوق الملكية الفكرية ىلحاق ال رر بمالك ما وبالمستملك ن 

على الملكية الفكرية له تب ات بالنسالالالبة للشالالالري ة اإلسالالالقمية  ف ي اعتداء عل ما يتدي ىلى ترت ب التهام تجا  
ت الفكريالة وإلى م ا بة الم تدين عل ما ويكون بوبوه ىزالة الت دي على الحقوق الفكرية وفًقا مالالالك المنتجالا

للقاعدة الشالالرةية التي تقول  ال الالرر يهال   ولهوم ت ويض الم الالرور على اعتبار الت دي عل ما محرم فإن 
 ه من يهبر  لمن ال الالالرر الناتج عن الت دي ي د م الالالموً ا لوبود سالالالبب ال الالالمان وأخ ًرا عقاه الم تدي بما

  (3)تكرار اعتدائه وتحذير ال  ر من االقتداء به وتتمثل في عقوبات الت هير

والجدير بالذكر أن الفقه اإلسالالالالالالالالقمي يتسالالالالالالالالع لديه مفموم حق الملكية  مما يج ل من المنطقي وصالالالالالالالالن 
ا باإل تاج الذهني الذي يفرز  المفكر  ب  ه من ضالالالمن تلك الحقوق  فالمنتج الذهني متى بثه صالالالاح ه عارضالالالً

ىيالا  ى مالالا ي ر  ممتلكالات لالاله ينب ي أن تلقي حمالايالة  الائيالة تتفق مع  يمتمالا التي ترفع من قالدر صالالالالالالالالالالالالالالاحبمالالا 
  (4)بف ل منف تما لبني اإل سان

، فإنا يكســـــت انخلص من ذلك إلى أن الناتج الذهني أو الجهد الفكر  المشـــــروع أياا كان مضـــــمون

                                           

(  /محمد أحمد آ م أبكر، حقو  الملكية الفكرية وتطخيقاتها الجنائية،  راسـة مقارنة، رسالة  كتوراه، كلية الدراسات 1)
 .07م، "0216هـ/1437العليا، جامعة أم  رمان اصسالمية، السو ان، عام 

  1255باه ما يلحق اإل سان من الثواه ب د وفاته  ا -( صحيح مسلم  المربع السابق  الجهء الثالث  كتاه الوصية2)
  1231رقم الحديث  

   212  202( د/علي بن عبد الله ال س ري  المربع السابق  ا3)
بمجلة الوعي اإلسالالالالالالالالالالقمي  وزارة األوقاإ ( د/رضالالالالالالالالالالا عبدالحكيم  الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية  بحث منشالالالالالالالالالالور 4)

  22م  ا1777  شوال/فبراير عام 374  ال دد 32والشتون اإلسقمية  السنة
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ا معنوياا في شــريعة  ا مالياا وحقا اصســالم، وحماية هذا الحل مما ًل ينبغي أن يمار  هيا أحد، صــاحبا حقا
ا عما ألفوه من النظم والقوانين  . بعيدا ا فقهياا أصــــــيالا لو أن الباحثين في المســــــألة، نحو في بحثهم منحا

 .(1)الغربية، التي نشأت قضية الملكية الفكرية باسمها ومسماها في إرارها

للييمة المادية التي يرتبما اإلسالالالقم لصالالالاحب الجمد الفكري ت طيه الحق وبالتالي فإن الن رة اإلسالالالقمية 
في أن يبيع بمد  الفكري من بًطا ب حكام الب وع في اإلسقم  وكذلك له أن يتبر بمد  الفكري سواء أكان 
في محتوى ككتالاه أو  حو   أم أبر  فسالالالالالالالالالالالالالاله لجمالة ما لتقديم  مرة بمد  ال لمي لتلك الجمة  وله أن يج ل 

ا أن يج ل من  مر  ة بمد  الفكري في شالالركة من أ واع الشالالركات اإلسالالقمية وشالالرو ما المشالالروعة  وله أي الالً
 مرة بمد  الفكري موضوع عقد االستصناع خاصة في االبتكارات واإلبداعات ال لمية  مراةًيا في هذا ال قد 

 ق  بالوصالالالالالالن الدق وغ ر  من ال قود السالالالالالالابقة كلما شالالالالالالروط عقد السالالالالالاللم من ح ث ضالالالالالالبر  مرة بمد  ال لمي
وضبر ما يدخل فيه من مواد  ومن تحديد األبل لتسليمه  وتسليم  منه في مجلم ال قد ىلى غ ر ذلك من 
شالالالالالروط باء بما اإلسالالالالالقم في مثل هذ  الم اوضالالالالالات المالية  وإلى با ب هذا الحق المالي للمفكر في  مرة 

  (2)بمد  الفكري 

ه من ب د  في است قل مصنفه األدبي  سواء بشخصه  والحق المالي للمتلن هو حق المتلن أو ور ت
أو عن  ريق  قله ىلى شالخا آخر  وبالتالي يسالتطيع المتلن أن يست ل مصنفه مالًيا عن  ريق المتلن 
 فسالالاله أو ور ته  وقد يسالالالتطيع اسالالالت قل مصالالالنفه كذلك عن  ريق ال  ر بالتصالالالرإ القا و ي الثابت بالكتابة 

  (3)سواء بتنازل المتلن عن حق التصرإ المالي أو  قله ىلى ال  روالمحدد لنطاق الحق المنقول  

اصســـــالم عن حكم ســـــرقة الكتت ككيان ما  ، وهل يعاقت مرتكخها بالقطع من  علماءتســـــاءل لقد و 
بشرط أن تبل   يمة  (4)منا  رأي يقول بوبوه حد القطع في تلك الحالة ألن الكتب أموال منقولةف عدما؟.

ا على أن هذ  السالالرقة القصالالد منما هو اال قع على آالكتاه النصالالاه  وهنا  رأي  خر يرفض ذلك ت سالاليسالالً
ما يت الالالمنه الكتاه من أفكار  وهي ليسالالالت بالمال  أما الجلد واألوراق التي تتكون منما الكتب فذات أهمية 

                                           

   33( د/ىحسان سمارة  المربع السابق  ا1)
   31( د/ىحسان سمارة  المربع السابق  ا2)
  11  17( د/أسامة عبدالله قايد  المربع السابق  ا3)
 وما ب دها  41الجرائم في الفقه اإلسقمي  دار الشروق  القاهرة  بدون سنة  شر  ا( د/أحمد فتحي بمنسي  4)
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  (1)لنصاه يقطع السارق  ا وية  أما لو كا ت هي المقصودة  فإذا بل ت  يمتما ا

والخالصـــــة أن فقهاء المســـــلمين قد اتفقوا على أن جريمة الســـــرقة تقع على األموال المنقولة، أما 
األموال المعنوية أو الحقو  المعنوية فال يمكن أن تكون محالا لجريمة الســــرقة، أما األورا  المثختة لها 

حوال فمـا ســـــــــخل يـدل على اســـــــــتنكـار فقهاء فـإنهـا يمكن أن تكون محالا لهـذه الجريمـة، وعلى كـل األ
المســـــــــلمين لالعتـداءات الواقعة على حقو  الملكية األ  ية والفنية، ولكن لم يظهر ما يدل على تو يع 

 جزاء جنائي  د مرتكخي تلك اًلعتداءات.

ويظهر من بعض المؤلفـات األ  يـة القـديمـة أن العر  قـد عرفوا الملكيـة الفكريـة وبعض اًلعتداءات 
ها؛ كاًلنتحال األ  ي والســــــرقات الشــــــعرية، وعملوا على محاربتها، وفي هذا اصرار يمكن القول أن علي

الفقا اصســالمي قد ســخل كل األنظمة القانونية في اًلعترا  بالملكية الفكرية ووفر وســائل لحمايتها، إذ 
 ينا    نسختها إلى أصحا ها.

مليء بالشالالالالالالواهد على موقن النقاد في الدفاع عن حقوق والجدير بالذكر أن تاريخ األده ال ربي القديم 
المتلف ن  ح ث ى ه لم تكن هنا  محاكم مختصالالالالالالالالالالالالة للن ر في السالالالالالالالالالالالالرقات األدبية غ ر محاكم النقد األدبي 
فوصالالفوا االعتداء على حقوق المتلف ن ب وصالالاإ كث رة تحر من شالال ن السالالارق  ىذ سالالموا هذا ال مل  سالالرقة  

  (2)حبماصا تش ن التي ا ىلى ذلك من األلقاه واألوصاإم… ومسًخا  وا تحااًل وا تماًكا  وإغارة  وغصًبا  

أما الحماية الجنائية للملكية الصــــنامية فقد كاني أو ــــ ، فالحســــبة كاني نظاماا واقعياا تم تطخيقا 
لحماية الملكية الصــــنامية، وربقي من خاللا الجزاءات الجنائية والتي اتخذت شــــكل التعزير، ولكن في 

الوقي فإن الدفاع الحقيقي لتلك الحماية لم يكن في المقام األول هو حماية صـــــاحت الحل، وينما  نفس
 حماية المستهلك. هذه السمة التي اتضحي في التنظيمات اًلقتصا ية اصسالمية.

  (3)«زكرياء كان  جاًرا» صاللى الله عليه وسلم أن  -حث اإلسالقم على الصالناعة  فقد أخبر النبي كما

                                           

  103م  ا1713( د/عبدالفتاح محمد أبو ال ن ن  السرقة الموببة للقطع في الفقه اإلسقمي  بدون دار أو مكان  شر  1)
لبنان   -ا  دار الثقافة للنشالالالالر والتوزيع  ب روتدراسالالالالة ابتكار األعمال األدبية وتقل ده -( د/بدوي  با ة  السالالالالرقات األدبية2)

  45  42  3م  ا1774الطب ة الثالثة  عام 
  الحديث رقم  1147باه في ف الالائل زكرياء عليه السالالقم  ا-  كتاه الف الالائل4( صالالحيح مسالاللم  المربع السالالابق  ج3)

2377  
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روة  قال  قالت عائشالالالالة رضالالالالي الله عنما  كان أصالالالالحاه رسالالالالول الله صالالالاللى الله عليه وسالالالاللم عمال وعن ع
   أي أ مم أهل حرفة وعمل (1) أ فسمم   

  تلك الحقوق)حقوق الملكية الفكرية بوبه عام(قد تناولوا االقتصاد اإلسقمي الجدير بالذكر أن علماء و 
ل ىلى الحكم الشالالالرعي  الذي ات الالالحت من خقله مرو ة الحال الوصالالالو  مفي مدارسالالالتما حتى اقت الالالاه واوأخذ

  (2)الشري ة اإلسقمية  وكمال قواعدها المبنية على مراعاة أحوال المسلم ن

صالالالالالالالالالالالدرت متخًرا ب ض الفتاوى الشالالالالالالالالالالالرةية في مجال الملكية الفكرية التي تتكد أن حقوق وتطبيًقا لذلك 
ا حق التصالالرإ ف ما  وال يجوز االعتداء عل ما  كمالت ليف واالختراع واالبتكار مصالالو ة شالالرًعا  وألصالالحابما 

شالالالالالالالالملت هذ  الفتاوى المصالالالالالالالالالنفات الحديثة؛ كبرامج الكمب وتر  ومثال ذلك  زماً ا وأموااًل وكلفتمم  فمم أولى 
ببي ما بالثمن المناسالالالالب  فمتى  سالالالالخما غ رهم وباعما برخا  كسالالالالدت سالالالالل مم وتوقفوا عن مثل هذا ال مل 

  (3)ود على المجتمع بالخ ر والسقمالذي فيه منف ة وفائدة ت 

ويالحظ أن الحقو  الوار ة على الملكية الفكرية على قســـمين: حقو  أ  ية، وحقو  ما ية، ويفر  
 :(4) ين هذين النوعين من الحقو  بما يلي

أن الحقوق األدبية حقوق ذاتية لصالالاحب ال مل الفكري لذلك لم يقبل حق صالالاحب ال مل في  سالالبة   1
اال تقالالال ىلى ور تالاله عن  ريق اإلره الشالالالالالالالالالالالالالالرعي  بخقإ الحقوق المالالاديالالة فالالإ مالالا تقبالالل عملالاله ىليالاله 

اال تقالال بالالم راه  كمالا أن الحقوق األدبيالة ال تقبالل الحجر أو الرهن  بخقإ الحقوق المالادية فإ ما 
 قابلة لذلك 

 أن الحقوق األدبية ال تقبل التقادم بخقإ الحقوق المالية   2

 تقبل التنازل عنما أو بي ما  بخقإ الحقوق المادية فإ ما تقبل ذلك أن الحقوق األدبية ال   3

                                           

  2071ه ب د   رقم الحديث  باه كسب الربل وعمل-  كتاه الب وع57  ا3( البخاري  المربع السابق  ج1)
( د/أحمد عبدالرحمن الشالالالالالالالاليحة  الحقوق الم نوية وأ ارها المالية  رسالالالالالالالالالة دكتورا   الم مد األعلى ألصالالالالالالالالول الدين  بام ة 2)

 م  صفحة رقم د 2004الهيتو ة  الجممورية التو سية  عام 
  33( د/ واإ كن ان  المربع السابق  ا3)
  117  112  المربع السابق  ا( د/علي بن عبد الله ال س ري 4)
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 الثاني المبحث

 ماهية الحماية الجنائية الملكية الفكرية في القانون الوضعي

 تمم د وتقسيم 

تشالالالالالالالالالالمل حقوق االسالالالالالالالالالالت مال  يتشالالالالالالالالالال ر حقوق الملكية بصالالالالالالالالالالفة عامة ىلى حقوق التملك االسالالالالالالالالالالتةثارية الت
مجموعة من الحقوق  وتمتد  يمجموعة من الملكيات  والملكية ه يوالحقوق ه  واالسالالالالالالالالالالت قل والتصالالالالالالالالالالرإ

بادلية له  يمة ت ءشالالالالي يملكية أ يحقوق الملكية لتشالالالالمل كل حق أو منف ة ذات  يمة  فحقوق الملكية ت ط
  أو يشكل  روة  وحقوق الملكية الفكرية ليست سوى تطب ق لمذ  الحقوق 

هذا  ملكية الفكرية في القا ون الوضالالالالالالالال ي؛ فإن األمر يقت الالالالالالالالي تقسالالالالالالالاليولبيان ماهية الحماية الجنائية الم
   وذلك على النحو التالي المبحث ىلى مطلب ن

  في القا ون الوض ي  حقوق الملكية الفكريةت ريف األول   مطلبال

 من الحماية الجنائية للملكية الفكرية  قا ون الوض يالثا ي  موقن ال مطلبال
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 األول لمطلبا

 في القانون الوضعي حقوق الملكية الفكريةتعريف 

ي رإ الحق عند شالالالالالراح القوا  ن الوضالالالالال ية ب  ه   كل صالالالالالالح مشالالالالالروع يحميه القا ون وال ر  منه أ ه 
يخول لصالاحبه مصاللحة مشالروعة يحم ما القا ون أي أ ه يجب أن يكون في الحدود وبالشروط التي رسمما 

بييم أو ب شالالياء م  نة اسالالتةثاًرا يحميه القا ون  بتية تحق ق   كما عرإ ب  ه  اسالالتةثار شالالخا ما (1)القا ون 
  (2)المصلحة يراها المشرع بديرة بالحماية 

والتي ت ني حق  PROPRVIS بالالاءت من كلمالالة القت نيالالة PROPERTY  أن كلمالالة ملكيالالة  وق الالل
الحق الذي يخول   ويقصد بحق الملكية في حد ذاته أ ه (3)المالك أي حقوق اإل سان فيما يت لق بثمرة فكر 

للشخا أوسع السلطات على الشيء  ح ث لمالك الشيء وحد  في حدود القا ون حق است ماله واست قله 
 .(4)والتصرإ فيه

ويقح  أن ت ريف الملكية بوبه عام هو حق يرد على أشالالالالالالالالالياء مادية فقر في ح ن أن الملكية الفكرية 
وبالالتالالي فالإن ت ريف الملكية بم ناها التقل دي المادي هي  وع بالديالد من الملكيالة يرد على  يم غ ر مالاديالة  

من الفقه أن حق المتلن يرد على ما تجسالالالالالالالالالالالد  (2)لذلك يرى الب ض  (5)ال ينطبق على حق الملكية الفكرية
 فيه األفكار وبالتحديد على الكلمات التي ت بر عن هذ  األفكار  الما أن هذ  الكلمات ذات ترك ب مم ه 

ىلى ت ريف حقوق الملكية الفكرية ب  ما سالالالالالالالالالالاللطات مخولة لشالالالالالالالالالالالخا  (7)فقه المد يويتجه الب ض من ال

                                           

( د/محمالد محي الدين عو   حقوق الملكية الفكرية وحمايتما قا وً ا  حقوق الملكية الفكرية  مركه الدراسالالالالالالالالالالالالالالات والبحوه 1)
   10ىلى  1م  ا2004المملكة ال ربية الس ودية  الطب ة األولى  عام -بام ة  ايف ال ربية لل لوم األمنية  الريا 

م  1772القاهرة  عام -دين كالامالل األهوا ي  مقالدمالة القالا ون المد ي    رية الحق  دار النم الالالالالالالالالالالالالالة ال ربية( د/حسالالالالالالالالالالالالالالام الال2)
  243 242ا

(3) Jermy Philips,"Alisen Fifth”, Introduction to intellectual property low, 1990, p.3. 

؛د/شالالالالالمم 230م  ا1732ىلياس بمصالالالالالر  عام د/عبدالرزاق أحمد السالالالالالنموري  علم أصالالالالالول القا ون  مطب ة فتح الله  (4)
  225م  ا1772الدين الوك ل  دروس في القا ون  منش ة الم ارإ  اإلسكندرية  عام 

  2  1د/سلوى بم ل أحمد حسن  المربع السابق  ا (5)
(6) Copinger, Walter Arthur, Skone James, F. E. (Francis Edmund),"on the law of copyright", 

London: Sweet &Maxwell, Tenth edition, 1965, P.3. 

د/سالالالالالالالالالالالليمان مرقم  الوافي في شالالالالالالالالالالالرح القا ون المد ي  المدخل لل لوم القا و ية وشالالالالالالالالالالالرح الباه التمم دي للتقن ن المد ي   (7)
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-سالالالالالالواء أكان هذا الشالالالالالالد فكرة ابتكرها أم اخترعما كشالالالالالالفه أم أي مهية م نوية أخرى -على شالالالالالالد غ ر مادي
  تجت عن عمله 

م في شأن حماية الملكية الفكرية نجد 0220( لسنة 20وباسـتقراء نصـو" القانون المصـر  رقم )
ا للملكية الفكرية. حيث أن القانون على اختال  تقســـــــيماتا ليس معنياا في أنا  ا محد ا لم يضـــــــع تعريفا

 المقام األول  و ــع تعريفات وينما عني القانون باألصــنا  التي ينظمها وما ًل يندرق تحتا من حقو .
ات لمنف ة ومخططالكتاه األول  براءات االختراع و ماذج ا  أبهاء رئيسالالالالالالالالالالالالالية ةح ث تم تقسالالالالالالالالالالالالاليمه ىلى  ق 

حتى  1التصالالميمات للدوائر المتكاملة والم لومات غ ر المفصالالح عنما  وقام بتن يمما في المواد من المادة 
 م الكتاه الثا ي والخاا بال قمات والبيا ات التجارية والمتشالالالالالالالالالالالالالرات الج رافية والتصالالالالالالالالالالالالالميمات  22المادة 

 م تناول في الكتاه الثالث حقوق المتلن  137 حتى 23والنماذج الصناةية وقام بتن يمما في المواد من 
  202حتى  131والحقوق المجاورة في المواد 

كما يقح  أن االتفا يات والم اهدات الدولية وأغلب التشري ات الو نية المقار ة لم ت ع ت ريًفا محدًدا 
النا علالالالالالى ب الالالالالان واكتفائمالالالالالا بالالالالالللملكية الفكرية  وإ ما اكتفت باإلشارة ىلى تحديد ما تحتويه الملكية الفكرية  

تقسيماتما  وتن يمما؛ األمر الذي دعا شراح القوا  ن ىلى االبتماد في وضع ت اريف للملكية الفكرية  ىذ لم 
يتوا ى الفقه الجنائي في االبتماد في ذلك األمر؛ فوضالالالالالالع ال ديد من الت ريفات التي تتناسالالالالالالب و بي ة هذ  

قا ون الجنائي في وضع ت ريفات مختلفة كل حسب الهاوية التي ين ر الحقوق  مما أدى ىلى توسع شراح ال
 منما لمذ  الحقوق 

من الشالالالالالالالالالالالالالالراح في ت ريفمم لحقوق الملكيالالة الفكريالالة بالال  مالالا تلالالك الحقوق التي ت طي  (1)فقالالد ذهالالب الب ض
لألشالالالالالالخاا مقابل ىبداعاتمم ال قلية  وهذ  الحقوق ت طي عادة للمبدع حًقا شالالالالالالامًق على اسالالالالالالتخدام ىبداعاته 
 لفترة محدودة من الهمن  وللمبدع ن الحق في منع اآلخرين من اسالالالالالالالالالالالالتخدام اختراعاتمم أو تصالالالالالالالالالالالالميماتمم أو

 مبتكراتمم  وال فترة الحماية 

                                           

  23م  ا1717الطاب ة السادسة  عام 
(1) Frequently asked questions about TRIPS [ trade-related aspects of intellectual property 

rights ] in the WTO, on the following website: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm
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كالالالذلالالالك يمكن ت ريف حقوق الملكيالالالة الفكريالالالة بالالال  مالالالا عوائالالالد اإلبالالالداع الفكري وال لمي واألدبي والفني في 
كما ت رإ   (1)مجالاالت تال ليف المطبوعالات واألغا ي والموسالالالالالالالالالالالالالاليقى واالختراع واالبتكار وال قمات التجارية

ا ب  ما تلك الحقوق التي ترد على األشاليا ي ء غ ر المادية التي ت رإ بحقوق الملكية الذهنية  سواء التأي الً
تنالالالدرج عالالالادة في ى الالالار الملكيالالالة الصالالالالالالالالالالالالالالنالالالاةيالالالة  وخالالالاصالالالالالالالالالالالالالالالالة براءات االختراع  أو التي تنالالالدرج تحالالالت حقوق 

  (2) المتلن)الحقوق األدبية(

ل قلي في اب  ما الحقوق القا و ية النابمة عن النشالالالالالالالالالالاط ت ريًفا لما بقولما  من مة الويبو قد وضالالالالالالالالالال ت و 
  (3) المجاالت الصناةية  وال لمية  واألدبية  والفنية

نخلص من ذلك إلى أن الملكية الفكرية مصــطل  واســع المضــمون، فهو يشــمل أحد ثالثة أنواع من 
ــة  ــاميــة، حقو  الملكي ــة الصـــــــــن الحقو  هي: حقو  الملكيــة األ  يــة والفنيــة والعلميــة، حقو  الملكي

ا آخر من الحقو  الفكرية غير التقليدية مثل: الحقو  المجاورة التجارية، كما يشمل هذا ال مصطل  عد ا
لحل المؤلف؛ أ  حقو  المؤ ين ومنتجي الفونوجرامـات، وهيدات الخث اصذاعي، وكذلك الحقو  الوار ة 
ا المؤشرات  على شبكات المعلومات الحديثة، وتكنولوجيا األرقام وبخاصة قواعد الخيانات، كما يشمل أيضا

 .(4)لجغراهية ورسوم الدوائر المتكاملة وحماية المعلومات السريةا

ويقصد بحقوق الملكية الفنية أو األدبية أي حقوق المتلف ن على مصنفاتمم المبتكرة في ال لوم واآلداه 
  أما (5)والفنون  وت تبر هذ  الحقوق عمًق تجارًيا بالنسالالالالبة لمن يتوسالالالالر في بي ما  ومثال ذلك  دور النشالالالالر

                                           

القاهرة   -وتقن ن  مب دول ال الم الثالث  دار النم الالالالالالالالالة ال ربية يمن مة التجارة ال المية  بولة أوربوا  ىبراهيم يعلد/ (1)
  213ا م 1777عام 

د/يالاسالالالالالالالالالالالالالالر محمالد بالاد اللاله  تحل الل اتفالاق حقوق الملكيالة الفكريالة فى ى الار  تالائج دورة أوربواي  بحث قدم للندوة القومية  (2)
ارة ال المية   بام ة حلوان  الفترة من الثا ية ب نوان   االقتصالالالالالالالالالالالالالاد المصالالالالالالالالالالالالالري في موابمة تحديات اتفا يات من مة التج

  171م  ا1777مارس  24 -22
(3) Alexandra George,"Constructing Intellectual Property", University of New South Wales, 

Sydney, Publisher: Cambridge University Press, April 2012, P.32. 

 لسالالالالالالالالالالنوي ابحث مقدم لمتتمر كلية الحقوق   حو عولمة الحماية القا و ية للملكية الفكرية  ي أبو الل ل ىبراهيم الدسالالالالالالالالالالوق/د (4)
  ي الم ال ربوال الت   رات القا و ية واالقتصالادية والسالياسالية لل ولمة على مصر  تحت عنوان المنصالورة بام ة  السالادس 

  7م  ا2002 عام مارس 27 –22القاهرة 
م  2007م القاهرة  عا -شرح قا ون التجارة المصري  الجهء األول  دار النم ة ال ربية ( د/سميحة القل وبي  الوسير في5)
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وق الملكية الصالالالالالالالالالناةية فمي حق الشالالالالالالالالالخا على شالالالالالالالالالاراته المم هة  وهي األسالالالالالالالالالماء التجارية وال قمات حق
التجارية والصالالناةية المم هة  وحقه في احتكار اسالالت قل ابتكاراته الجديدة  وهي االختراعات والتمصالالميمات 

  (1)والنماذج الصناةية

حقوق الذهنية سالالالالالالالالاللطات مقررة للشالالالالالالالالالخا على وتقتره الحقوق الذهنية كث ًرا من حق الملكية  ىذ ت د ال
شالالالالالالالالالالالالالاليء غ ر مادي  هو  تاج ذهنه وبنات أفكار   ويقح  أن محل الحق الذهني ليم هو الكتاه في حد 
ا  ولكن محل الحق الذهني هو الفكرة التي يحملما الكتاه  وبمة  ذاته أو ال مل الفني مجسالالالالالالًما ومحسالالالالالالوسالالالالالالً

 ي يحمله االختراع الن ر التي ي كسما ال مل الفني  الجديد الذ

كا وا يرف الالون دخول حقوق الملكية الصالالناةية ضالالمن حقوق  (2)والجدير بالذكر أن الب ض من الشالالراح
الملكية الفكرية  أل ما ال تحتوي على با ب شالالخصالالي  ىال أن الفقه قد عاد ىلى التسالالليم بوبود ذلك الجا ب 

ا على أن هذ  الحقوق منشال ه ية ا االبتكار  وبالتالي هي امتداد لشالالخصالالفي حقوق الملكية الصالناةية ت سالاليسالالً
 المبتكر 

( منه النا على أن  الحقوق التي ترد على شيء 12وقد ت من القا ون المد ي المصري في المادة )
الخاا بحماية حق المتلن   354/1754غ ر مادي تن مما قوا  ن خاصالالالالالالالالالالالالالة فكان أن صالالالالالالالالالالالالالدر القا ون 

م  12/2002األمر بصدور قا ون حماية الملكية الفكرية رقم  والذي لحقته فيما ب د عدة ت ديقت  ول نتمي
ل ن م كافة الحقوق الذهنية أو الم نوية وبراءات االختراع و ماذج المنف ة  التصالالالالالميمات التخطيطية للدوائر 
المتكاملة والم لومات غ ر المفصالالح عنما  ال قمات والبيا ات التجارية والمتشالالرات الج رافية والتصالالميمات 

  (3)اذج الصناةية  حقوق المتلن والحقوق المجاورة  األصناإ النباتيةوالنم

                                           

 وما ب دها  327  ا201رقم 
  42( المستشار الدكتور/ محمد علي سويلم  المربع السابق  ا1)

(2) Paul Roubier,"Le droit de la propriété industrielle", Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1952, 

P.86. 

م  وي مل به اعتباًرا من ال وم التالي لتاريخ  شالالر   2002( وقد  شالالر هذا القا ون في الجريدة الرسالالمية في الثا ي من يو يه 3)
عدا أحكام براءات االختراع الخاصالالة بالمنتجات الكيميائية المت لقة باألغذية  أو المنتجات الكيميائية الصالال دلية والكائنات 

م  وذلك 2005والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صالالالالالالالالالالالالالالدور هذا القا ون  في مل بما اعتباًرا من أول يناير الد يقة 
  من قا ون اإلصالالالالالدار(  وقد  شالالالالالرت القئحة التنف ذية 4( من القا ون المرافق )م45  44دون اإلخقل ب حكام المادت ن )
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وتتم ه حقوق الملكية الفكرية ب  ما ليسالت أشالياء مادية ملموسالة سواء أكا ت منقوالت أم عقارات  ولكن 
هي  يم م نويالة ذات بوا الب تجالاريالة  تال خالذ صالالالالالالالالالالالالالالوًرا مختلفالة من أفكالار وفنون وعلوم واختراعالات وعقمات 

 ورسوم تخطيطية  وغ ر ذلك من أشكال القدرة اإل سا ية على اإلبداع واالبتكار وتصميمات 

أي المتابرة في تلك الييم الم نوية  سالالالالالالالالالالالالالالواء بالبيع أو الشالالالالالالالالالالالالالالراء  « ذات جوانت تجارية»وت ني كلمة  
والحصالول على عوائد مالية  تيجة لتلك الم امقت  يسالتف د منما صاحب الحق لمدة محدودة  ويطلق على 

  لذا؛ يمكن القول ب ن حقوق الملكية الفكرية (1)«الحقو  اًلستدثارية أو اًلحتكارية»الحقوق اصطقح تلك
 خاصالالية عدم اإلدرا  المادي  وخاصالالية الحماية النسالالبية (2)مت ن هماممتتم ه عن بيية الحقوق بخاصالال ت ن 

إ ىلى ما هو غ ر ت ني أن حقوق الملكية الفكرية تنصالالالالالالالالالالر  فمضــــــمون الخاصــــــية األولى  محدودة الهمن
ملموس مادًيا  فمي تت لق ببنود الم لومة التي يمكن ىدمابما أو تجسالالالالال دها في األشالالالالالياء الملموسالالالالالة  و بًقا 
لذلك  فإن الملكية الفكرية ال ت د تلك األشالياء الملموسالالة وإ ما هي الم رفة والم لومة المجسالالدة أو المندمجة 

  (3)في تلك األشياء

ي أن حماية الملكية بصالالفة عامة غ ر محددة الهمن  ح ث ىن حمايتما تكون فت ن أما الخاصــية الثانية
على مالدى الهمن  ولكن األمر يختلن بالالنسالالالالالالالالالالالالالالبالة للحمالاية المقدمة لحقوق الملكية الفكرية  ح ث ى ما تكون 
محدودة الهمن  ىذ األصالالالالالل في قوا  ن حماية الملكية الفكرية أ ما ذات  ابع و ني وقومي  بم نى أن لكل 

ة الحرية في وضالالالالع القوا  ن التي تتناسالالالالالب مع خصالالالالالائصالالالالالما االبتماةية والثقافية واالقتصالالالالالادية وأهدافما دول
ا للمخترع، ألن التنموية   ومن ثم؛ فإن قوانين الملكية الفكرية تختلف من  ولة ألخرى، وهذا يســـــــخت قلقا

  (4)اهية بسهولة ويسرهمة والمميزة للمعرفة قدرتها على تخطي الحدو  الدولية والجغر ممن السمات ال

كما أ ما ت تبر سالالالاللطة مباشالالالالرة ي ط ما القا ون للشالالالالخا على كافة منتجات عقله وتفك ر  وتمنحه مكنة 
االسالالالالالالالالالالالتةثار واال تفاع مما ترد عليه هذ  األفكار من ردود مالي لمدة محددة قا وً ا دون منازعة أو اعترا  

                                           

 م 12/1/2002للقا ون بالجريدة الرسمية في 
  1022م  ا2001القاهرة  عام  -ةاتفا يات التجارة ال المية وشمرتما الجات  دار النم ة ال ربي  بامعأحمد /د (1)
  173  171/ياسر محمد باد الله  المربع السابق  اد (2)
  2م  ا1714/أبو بكر الصديق متولي  التكنولوبيا وال ققات االقتصادية الدولية  مكتبة ع ن شمم  القاهرة  عام د (3)
  32  31/ياسر محمد باد الله  المربع السابق  اد (4)
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  (1)أحد

وقوفه عند حدود دولة م  نة  بل يمتد ىلى خاربما  فمو ويقح  كذلك أن اإل تاج الفكري يتسالالالالالالالالالم ب دم 
يتصالن بال المية  وت طي هذ  الحقوق أصحابما  سواء كا ت حقوًقا أدبية أو حقوًقا فنية  الحق في ال وائد 
المادية الناتجة عن اسالالالالت مالما  وكذا اختيار من له الحق في الحصالالالالول عل ما واسالالالالتخدامما ومنع ال  ر من 

حقوق بدون ترخيا  ويترتب على ذلك اسالالالالالتفادة البشالالالالالرية كلما من اإل تاج األدبي والفني  اسالالالالالتخدام هذ  ال
ولذا؛ فإن حمايته تكون واببة على بميع دول ال الم  كما تمتد الحماية ىلى كل المبدع ن دون تفرقة ب نمم 

لجوء ىلى وبب البسالالالبب بنم أو لون  وبالتالي؛ فإن الحماية الو نية غ ر كافية لحماية حقوقمم  مما يسالالالت
  (2)سبل الحماية الدولية

ويشالالالالالالالالالالالالمل مصالالالالالالالالالالالالطلح الملكية الفكرية  كل ىبداعات الفكر اإل سالالالالالالالالالالالالا ي بما ف ما المنتجات األدبية والفنية 
واالختراعات وأسالالالالالالالالرار الممنة  والرموز التي تشالالالالالالالال ر ىلى مصالالالالالالالالادر السالالالالالالالاللع والخدمات  ويمدإ قا ون حقوق 

ة  ب نما يمدإ قا ون الملكية الصالالالالالالالالالالالالالالناةية ىلى حماية اإلبداعات المتلن ىلى حماية المنتجات الفنية واألدبي
  (3)األخرى 

ويرى البــاحــث أن حقو  الملكيــة الفكريــة  وجــا عــام هي تلــك الحقو  الوار ة على األشـــــــــيــاء غير 
الملموســــة، وأحد إ داعات الفكر اصنســــاني، وتعر  بحقو  الملكية الذهنية، وتحظى بالحماية الجنائية 

 لملكية. كحل من حقو  ا

                                           

( د/محمالد محمود الكمالالي  آليالة حمالايالة حقوق الملكيالة الفكرية  بحث منشالالالالالالالالالالالالالالور ضالالالالالالالالالالالالالالمن أعمال متتمر الجوا ب القا و ية 1)
 -بيظ بام ة اإلمارات ال ربية المتحدة  أبو -واالقتصالالالالالالالالالالادية التفا يات من مة التجارة ال المية  كلية الشالالالالالالالالالالري ة والقا ون 

   227م  ا2004عام  دولة اإلمارات ال ربية المتحدة 
حماية ل ورقة عمل قدمت لمتتمر الكويت الفكرية التجالاره الدولية لتطوير وتنمية حماية الملكية  ىبراهيم ىبراهيم أحمالد د/ (2)

  322ا م 2001 أكتوبر عام 23-22من الفترة  يالفكرية ف الملكية
القاهرة   -د/شالالمسالالان  ابي صالالالالح الخ لي  برائم االعتداء على الملكية الفكرية بواسالالطة اإل تر ت  دار النم الالالة ال ربية (3)

؛ د/أحمالد عامر  الوب ه في براءات االختراع  شالالالالالالالالالالالالالالركة أل  قل للنشالالالالالالالالالالالالالالر والتوزيع  القاهرة  عام 11م  ا2011عالام 
  3م  ا2015
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 الثاني مطلبال

 من الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية قانون الوضعيموقف ال

ت م ن الحق من الت دي في بميع صالالور  ممن ال صالاللة لمم به  وت ني بوبه عام ب  ما الحماية يقصالالد ب
طورة خ الدعوة لحماية حقوق الملكية الفكرية أن هذ  الحقوق أصالالالالالبحت في موقن يشالالالالالكل دربة متقدمة من

الت دي  يلهم موابمته بشتى السبل  وسرعة االتفاق حول صي ة قادرة على الحماية والردع ليم باألسال ب 
ا لموابمة ومنع برائم  ال ادية التي توضالالع لمجابمة الجرائم ال ادية  ولكن ب سالالال ب و رق توضالالع خصالاليصالالً

  (1)الت دي على حقوق الملكية الفكرية

حيالالاة الفرد  فالالإذا كالالان من الطبي ي أن تجالالد في كالالل مجتمع من يجرم  والجريمالة حالالده غ ر  بي ي في 
ا وال غنالاء عناله للحالد من الجريمالة(2)فليم من الطبي ي أن يجرم كالل فرد   ووسالالالالالالالالالالالالالال لته هو (3)  وال قالاه الزمالً

 رالقا ون الجنائي  والحماية الجنائية هي أحد أ واع الحماية القا و ية ولكنما أخطر أ واع هذ  الحماية  وترتب
هذ  الحماية بسالالالالالالالالائر فروع القا ون  وت مر أهم تما بما يملكه هذا الفرع من سالالالالالالالاللطة اإلكرا  التي تكفل تنف ذ 

   (4)القاعدة المنصوا عل ما ولو باست مال القوة عند الحابة

ويقصالالالالالالالالد بحماية حقوق الملكية الفكرية أي منع الدول المسالالالالالالالالتوردة للمنتجات السالالالالالالالالل ية والتكنولوبيا من 
لك الحقوق دون موافقة أصالالالحابما  وبصالالالفة خاصالالالة براءات االختراع التي تحمي االختراعات من اسالالالت مال ت

االسالالالالالت مال دون موافقة صالالالالالاحب البراءة  وذلك في الوقت الذي أصالالالالالبحت فيه االختراعات األسالالالالالاس إلقامة 
  (5)الصناعات الحديثة في مجاالت التنمية القائمة على التكنولوبيا الحديثة والتقنيات المتقدمة

                                           

حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق  التربم  والتنمية االقتصادية في البلدان  ( د/حازم السال د حلمي عطوة مجاهد  حماية1)
  13م  ا2004بام ة المنصورة  عام  -النامية )ىشالالالالالارة خاصالالالالة لمالالصالالر(  رسالة دكتورا   كلية الحقوق 

ل  الن ريالالة ال الالامالالة  الطب الالة ( د/محمود محمود مصالالالالالالالالالالالالالالطفى  اإل بالالات في المواد الجنالالائيالالة في القالالا ون المقالالارن  الجهء األو (2
  55م  ا 1777األولى  عام 

  44( د/رمسيم بمنام  المربع السابق  ا3)
( د/محمد ع د ال ريب  الحماية الجنائية للن ام ال ام في ال قود المد ية في القا و  ن المصالري والفر سي  بدون دار  شر  4)

   12م  ا 1717عام 
الجوا الالالب المتصالالالالالالالالالالالالالاللالالالة بالالالالتجالالالارة من حقوق الملكيالالالة الفكريالالالة  تربم وأ رهالالالا على  قالالالل  ( د/محمالالالد أحمالالالد المخقفي  اتفالالالا يالالالة5)

  324م  ا2000ديسمبر  23 – 22التكنولوبيا  بحث منشور في مجلة دراسات يمنية  اليمن  ال دد 
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وتمالالدإ حمالالايالالة حقوق الملكيالالة الفكريالالة ىلى ىيجالالاد   الالام قالالا و ي قوي ومتكالالامالالل يكفالالل الحمالالايالالة للمبتكرين 
على اختراعاتمم  وللمتلف ن على مصالالالالالنفاتمم  وحماية المشالالالالالروعات المتنافسالالالالالة من خطر التقل د أو السالالالالالطو 

اإلضالالالالافة الوقت والجمد  ب على عناصالالالالر الملكية الفكرية بوبه عام التي بذل في ى جازها وخلقما الكث ر من
ىلى التكلفة الباه ة من  احية اإل فاق على البحث ال لمي وعلى ى تاج السالالالالالالاللع والخدمات وتسالالالالالالالالويقما  ومن 
األمثلة على ذلك  ما يت ر  له مالكو الم ارإ التكنولوبية ومالكو برامج الكمب وتر وأصالالالالالالالحاه ال قمات 

  (1)التجارية من قرصنة

ت التي تمت في هذا الخصوا  أن خسائر الواليات المتحدة تقدر ب شرات ولقد أظمرت ب ض الدراسا
المليارات من الدوالرات بسالالالالالالبب ا تما  حقوق الملكية الصالالالالالالالناةية  هذا باإلضالالالالالالالافة ىلى تهايد ال ش والتهوير 

من حجم %2 %3وتقل د الماركات ال المية من ب ض الدول حتى ىن التجارة في السالالالالالالالاللع المقلدة تتراوح ب ن
بي للصالالالالناعات أن حجم تقل د السالالالاللع الدوائية يقدر بنحو و رة ال المية  كما باء في تقرير االتحاد األور التجا
من حجم المبي ات في هذا القطاع  كما أن االتحاد ال المي ألرباه  %2مليار دوالر سنوًيا  أي حوالي 12

مليار دوالر سالالنوًيا  207و الصالالناعات قدر حجم الخسالالائر التي يتكبدها أع الالا   على المسالالتوى الدولي بنح
  (2)بسبب عمليات التقل د  بل ىن خسائر الواليات المتحدة وحدها تقدر بالمليارات

وينتج عن تصــاعد وانتشــار ظاهرة القرصــنة على حقو  الملكية الفكرية نتائج ســلخية عديدة  ــارة 
 :(3)بالنسبة للمشروعات مالكة هذه الحقو ، ومن  ين هذه ا ثار الضارة، ما يلي

 قلة مبي ات المنتجات األصلية وضياع فرصة الحصول على األرباح الناتجة عن ذلك    1

الجمل بمسالالالالالالتملكي المنتجات المقلدة  مع ما ينتج عن ذلك من فقدان هذ  المشالالالالالالروعات لفرا بيع   2
 أو تسويق منتجاتما األخرى التي يمكن أن تتكامل فنًيا أو تكنولوبًيا مع المنتجات المقلدة 

                                           

عي  بنك ا( د/ ب ل حشاد  الجات وا  كاساتما على اقتصاديات الدول ال ربية  بحث منشور في سلسلة رسائل البنك الصن1)
  42م  ا1772  عام 42الكويت الصناعي  ال دد

(2) Eric, H. Smith, Worldwide Copyright Protection under the TRIPS Agreement, Vanderbilt 

Journal of Transnational Law, 29 Vand. J. Transnet’s L. 559 1996, PP.559 –578. 

(3) Ronald F. Bush, Peter H. Bloch and Scott Dawson, “Remedies for product counterfeiting”, 

Business Horizons, Volume 32, Issue 1, January–February 1989, PP.18-26. 
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 هذ  المشروعات على الييام بتطوير أبيال بديدة من المنتجات األصلية التي تم تقل دها  عدم قدرة  3

حرمان هذ  المشالالروعات من االسالالتفادة من مقترحات مسالالتملكي السالاللع المقلدة بشالال ن مهايا أو ع وه   4
 هذ  السلع حتى يمكن تطويرها أو تطوير منتجات بديدة 

كية الفكرية المت لقة باألسالالالالالماء وال قمات التجارية قد ينتج عن ممارسالالالالالة القرصالالالالالنة على حقوق المل  5
واسالالالالالالالالالالالت قلما ب  ر ترخيا من أصالالالالالالالالالالالحابما ا خفا   يمتما التجارية  وكذا تدم ر ما تتمتع به من 

 شمرة وقبول لدى ال مقء في مختلن األسواق  وإض اإ الييمة السو ية للمنتجات الحاملة لما 

وما تسالالالالالالببه من خسالالالالالالائر فادحة   شالالالالالالار الب الالالالالالائع المقلدةوا ت  وفي ظل اسالالالالالالتفحال ظاهرة ال ش التجاري 
لشالركات المنتج األصاللي كان من المنطقي أن ت لن الدول المت  رة با تماكات حقوق الملكية الفكرية شكواها 
من ضالالالالال ن ىبراءات التصالالالالالدي لمذ  اال تماكات وأن ت مر حابتما الشالالالالالديدة لحماية حقوقما في ى ار آلية 

از بالالالفالالاعليالالة وقوة التالال   ر عمالالا هو موبود من ترت بالالات وتن يمالالات دوليالالة أخرى  دوليالالة مت الالددة األ راإ تمتالال
  (1)وتكون قادرة على ى قاذ مجاالت الملكية الفكرية من أخطر  قه مشاكل تلحق بما وهي

: حاالت ال ش التجاري وتقل د ال قمات التجارية وسالالالالالالالالرقة األعمال الفنية واألدبية وال لمية وبراءات  أوًلا
 اع االختر 

ا: عالالدم كفالالايالالة الحمالالايالالة القالالا و يالالة القالالائمالالة في رحالالاه االتفالالا يالالات والتن يمالالات الالالدوليالالة الم نيالالة بحقوق  ثـانيــا
ا  الملكية الفكرية ب  ًدا عن ى ار   ام الجات  وعدم قدرتما على ت ويض أصالالالحاه الملكية الفكرية ت وي الالالً

 براءات االختراع عادال عند ت رضمم ألضرار ال ش وتقل د وسرقة ال قمات التجارية و 

ىخ الالالالالاع األعمال والمصالالالالالنفات األدبية والفنية األبنبية لل ديد من الق ود حتى ال تنافم األعمال  ثالثاا:
 والمصنفات األدبية والفنية الو نية 

  حقوق الملكية األدبية والفنية  وهي ما اصطلح على األولوتنقسالم حقوق الملكية الفكرية ىلى قسم ن  
تسالالالالالالالم تما بحقوق المتلن  ويشالالالالالالالمل كل ى تاج في المجال األدبي وال لمي والفني أًيا كان الطريق أو شالالالالالالالكل 

  حقوق الملكية الصالالالالالالالناةية التي بدورها ترد على والثانيىلخ  … الت ب ر عنه مثل  الكتب والمحاضالالالالالالالرات 

                                           

  12  10م  ا1772القاهرة  الطب ة الثا ية   -د/سميحة القل وبي  الملكية الصناةية  دار النم ة ال ربية (1)
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ح ث الموضالالالالالالالوع مثل  براءة االختراع أو من ح ث الشالالالالالالالكل؛ كالرسالالالالالالالوم والنماذج ابتكارات بديدة سالالالالالالالواء من 
الصالالالناةية  وحقوق ترد على شالالالارات مم هة؛ كال قمات التجارية والصالالالناةية أو لتم  ه المنشالالال ة؛ كاألسالالالماء 

  (1)التجارية

ية المتعلل بحماية الملكية الفكر  م20/0220أن المشـــرع المصـــر  في القانون  وتجدر اصشـــارة إلى
قد وســـــع من نطا  الحماية القانونية، وذلك اســــــتجابة ًللتزامات مصـــــر الدولية، وتمشــــــياا مع اتفا ية 

، (Trips) سيبالجوانت المتصــــلة بالتجارة من حقو  الملكية الفكرية والمعروفة اختصــــاراا باتفا ية التر 
 اية متنوعة، كما يلي:وبالتالي؛ جاءت صور المحل المعنو  الذ  ير  عليا الحل الذهني الخا ع للحم

 براءات االختراع ونماذج المنفعة: .1

وتشالالالالمل كل اختراع قابل للتطب ق الصالالالالناعي  يكون بديًدا  ويمثل خطوة ىبداةية  سالالالالالواء كان االختراع  
مت لًقا بمنتجات صالالالناةية بديدة أو بطرق صالالالناةية مسالالالتحد ة  أو بتطب ق بديد لطرق صالالالناةية م روفة  

 عن كل ت ديل أو تحس ن أو ىضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة  كما تمنح البراءة اسالتققاًل 
  (2)ىذا توافرت فيه شروط الجدة واإلبداع والقابلية للتطب ق الصناعي على النحو السابق

كما تمنح براءة  موذج المنف ة عن كل ىضالافة تقنية بديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد 
أو أبهاء أو منتجات أو مسالالالالتح الالالالرات أو  رق ى تاج كل ما تقدم  وغ ر ذلك مما يسالالالالتخدم في االسالالالالت مال 

اءة ا يحق لطالالالالالب بر الجالالاري  ويجوز لمقالالدم  لالالب براءة  موذج المنف الالة تحويلالاله ىلى  لالالب براءة اختراع  كمالال
تحويل  -من تلقاء  فسالالالالاله –االختراع تحويل  لبه ىلى  لب براءة  موذج المنف ة  ولمكتب براءات االختراع 

  (3) لب براءة  موذج المنف ة ىلى  لب براءة اختراع  متى توافرت شرو ه

                                           

م عنتر عبدالرحمن ماضي  التن يم القا و ي للملكية الفكرية  دراسة مقار ة  مركه الدراسات في ذلك الم نى  د/عبدالرحي (1)
  7م  ا2015ال ربية للنشر والتوزيع  القاهرة  الطب ة األولى  عام 

  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 1يرابع  ا المادة ) (2)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 27يرابع  ا المادة ) (3)
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 التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة: .2

أحدها على  –ه ةته النمائية  أو في ه ةته الوسالالالالالالالالالاليطة مكو اتويقصالالالالالالالالالد بالدائرة المتكاملة كل منتج في 
مثبتة على قط ة من مادة عازلة  وتشالالكل مع ب ض الوصالالقت أو كلما كياً ا  –األقل يكون عنصالالًرا  شالالًطا 

متكامًق  يسالالالالالالالالالتمدإ تحق ق وظيفة ىلكترو ية محددة  كما يقصالالالالالالالالالد بالتصالالالالالالالالالميم التخطيطي كل ترت ب  ق ي 
  (1)املة ب ر  التصنيعاألب اد م د لدائرة متك

وال يتمتع بحماية القا ون ىال التصالالالالالميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة  وي د التصالالالالالميم التخطيطي 
بديًدا متى كان  تاج بمد فكري بذله صالالالاحبه  ولم يكن من ب ن الم ارإ ال امة الشالالالالائ ة لدى أرباه الفن 

ا بديًدا ىذا كان اقتران مكو اته واتصالالالالما بب  الالالالم الصالالالناعي الم ني  ومع ذلك ي تبر التصالالالميم التخطيطي
بديًدا في ذاته  على الرغم من أن المكو ات التي يتكون منما قد تقع ضالالالمن الم ارإ ال امة الشالالالائ ة لدى 

  (2)أرباه الفن الصناعي الم ني

 المعلومات غير المفصح عنها: .3

السرية  فإ ه يشالترط ف ما  أن تتصن ب وحتى تتمتع الم لومات غ ر المفصالح عنما بالحماية القا و ية  
وذلك ب ن تكون الم لومات في مجموعما أو في التكوين الذي ي م مفرداتما  ليم م روفة أو غ ر متداولة 
بشكل عام لدى المشت ل ن بالفن الصناعي الذي تقع الم لومات في  طاقه  كما يشرط أن ت تمد في سريتما 

  (3)براءات ف الة للحفاظ عل ماعلى ما يتخذ  حائهها القا و ي من ى

 العالمات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية: .4

ا  سالالالالالالالالالالالالالالل الالة كالالان أو خالالدمالالة عن غ ر   وتشالالالالالالالالالالالالالالمالالل على وبالاله  –وال قمالالة التجالالاريالالة هي كالالل مالالا يم ه منتجالالً
الخصالوا  األسالماء المتخذة شالكًق مم ًها  واإلم اءات والكلمات  والحروإ  واألرقام  والرسوم  والرموز  

ًق التي تتخذ شالالالالالالالالالالالك وعناوين المحال  والدف ات  واألختام  والتصالالالالالالالالالالاوير  والنقو  البارزة  ومجموعة األلوان
ا ومم ًها  وكذلك أي خلير من هذ  ال ناصالالالالر ىذا كا ت تسالالالالتخدم  أو يراد أن تسالالالالتخدم  ىما في تم  ه  خاصالالالالً

                                           

  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 45يرابع  ا المادة ) (1)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 42يرابع  ا المادة ) (2)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 55يرابع  ا المادة ) (3)
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منتجات عمل صالالالالالالالالالناعي  أو اسالالالالالالالالالت قل زراعي  أو اسالالالالالالالالالت قل لل ابات  أو لمسالالالالالالالالالتخربات األر   أو أية 
مرتبتما  أو ضالالالما ما  أو  ريقة  ب الالالاعة  وإما للداللة على مصالالالدر المنتجات  أو الب الالالائع  أو  وعما  أو

تح الالالالالالالالالالالالالال رهالالا  وإمالالا للالالداللالالة على تالال ديالالة خالالدمالالة من الخالالدمالالات  وفي بميع األحوال يت  ن أن تكون ال قمالالة 
  (1)التجارية مما يدر  بالبصر

أما البيان التجاري فمو كل ىي اح يت لق بصفة مباشرة أو غ ر مباشرة بالالالالالالالالال عدد المنتجات أو مقدارها  
ك لما  أو  اقتما  أو وز ما  الجمة أو البلد الذي صالالالالالن ت أو أ تجت فيه المنتجات و ريقة  أو مقاسالالالالما  أو

صالالالالالنع أو ى تاج المنتجات  ال ناصالالالالالر والمكو ات الداخلة في ترك ب المنتجات  اسالالالالالم أو صالالالالالفة الصالالالالالا ع أو 
هات ئه أو مم وبود براءات اختراع أو غ رها من حقوق الملكية الصناةية أو أية امتيازات أو بوا –المنتج 

   (2)االسم أو الشكل الذي ت رإ به ب ض المنتجات –تجارية أو صناةية 

والمتشالالالالالالرات الج رافية هي التي تحدد منشالالالالالال  سالالالالالالل ة ما في منطقة أو بمة في دولة ع الالالالالالو في من مة 
أو ت امل بممورية مصالالالالالالالالالالالالالالر ال ربية م املة المثل  متى كا ت النوةية أو السالالالالالالالالالالالالالالم ة أو  (3)التجالارة ال المية

سالالمات األخرى لمذ  السالالل ة والمت رة في ترويجما  راب ة بصالالورة أسالالاسالالية ىلى منشالال ها الج رافي  ويشالالترط ال
  (4)لحماية هذ  المت رات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنش 

                                           

  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 23يرابع  ا المادة ) (1)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 100يرابع  ا المادة ) (2)
 خولمالما  ت المنشالالالالالةة االتفا ية من متدةم قا و ية صالالالالالقحيات تملك دولية اقتصالالالالالادية من مة هي ال المية التجارة (من مة3)

 القوة ذات تالقرارا أو التوصيات وإصدار واتخاذ التداب ر التجارية  أع ائما لسياسات الحاكمة والمباده ال وابر وضع
المن مة الدولية المسالالالالالالةولة عن القواعد ال المية التي   كما أ ما السالالالالالاللع والخدمات في التجارية ت امقتمم بشالالالالالال ن اإللهامية

تحكم التجارة ب ن الدول  وتنحصالر مممتما الرئيسالية في ضمان تدفق التجارة بيسر وسمولة ب ن الدول األع اء  وت تبر 
التجارية  ة ال المية  وإدارة االتفا ياتبمثابة منتدى لقسالالالالالالتمرار في المفاوضالالالالالالات التجارية المت ددة األ راإ لتحرير التجار 

الناتجة عن تلك المفاوضالالات  علما ب ن أع الالاء المن مة هم المسالالةولون عن رصالالد ومتاب ة االمتثال لقتفا يات التجارية 
لجوا ب االجبوري   محمد ىبراهيمعلي   يرابع في ذلك  أ/مت ددة األ راإ وتحديد مسالالالالالالالالار المن مة في المسالالالالالالالالتقبل الب  د

  رسالالالالة مابسالالالت ر  كلية الحقوق  بام ة المنصالالالورة  عام  ية واالقتصالالالادية ال  الالالمام ال راق لمن مة التجارة ال الميةالقا و 
  10  7م  ا2015هال/1437

  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 104يرابع  ا المادة ) (4)
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 التصميمات والنماذج الصناعية: .5

لجدة ا مم ًها يتسالالالالم باوهي كل ترت ب للخطوط وكل شالالالالكل مجسالالالالم  ب لوان أو ب  ر ألوان  ىذا اتخذ م مرً 
  (1)وكان قابًق لقستخدام الصناعي

 األصناف النباتية: .6

وهي تتمتع بالحماية سالالالالالالالالواء كا ت مسالالالالالالالالتنبطة في بممورية مصالالالالالالالالر ال ربية أو في الخارج  وسالالالالالالالالواء تم  
التوصالالل ىل ما بطريقة ب ولوبية أو غ ر ب ولوبية  وذلك متى ق دت في السالالجل الخاا باألصالالناإ النباتية 

  (2)منح حق الحمايةالتي ت

ويشالترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنن النباتي متصًفا بالجدة والتم ه والتجا م والثبات  وأن يحمل 
  (3)تسمية خاصة به

( سالالالالنة بالنسالالالالبة 20بالنسالالالالبة لألشالالالالجار واألعناه  ) –( سالالالالنة 25وتكون مدة حماية األصالالالالناإ النباتية )
  (4)المدة من تاريخ منح شمادة الحماية للصنن النباتي ل  رها من الحاصقت الهراةية  وتبدأ هذ 

ويكون الصالالالالالالالالالالالنن بديًدا  ىذا لم يقم مربي الصالالالالالالالالالالالنن النباتي حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد اإلكثار 
النباتي للصالالالالالالنن  أو تداولما بنفسالالالالالاله أو بموافقته ألغرا  االسالالالالالالت قل  ويفقد الصالالالالالالنن شالالالالالالرط الجدة ىذا تم 

ورية مصالالالالر ال ربية لمدة تهيد على سالالالالنة سالالالالابقة على تقديم الطلب  أو تم الطرح التداول أو الطرح في بمم
أو التداول في الخارج لمدة ال تهيد على سالالالالالالت سالالالالالالنوات بالنسالالالالالالبة لألشالالالالالالجار واألعناه أو ال تهيد على أربع 
سالالنوات بالنسالالبة ل  رها من الحاصالالالقت الهراةية  كما ال يفقد الصالالنن شالالالرط الجدة ىذا تم بي ه أو منح حق 

  (5)ست قله بموافقة المربي لل  ر قبل منحه حق الحمايةا

ويكون الصالالالالالالالالالنن مم ًها ىذا أمكن تم  ه  عن غ ر  من األصالالالالالالالالالناإ الم روفة بصالالالالالالالالالفة واحدة ظاهرة على 

                                           

  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 117يرابع  ا المادة ) (1)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 117يرابع  ا المادة ) (2)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 172/1يرابع  ا المادة ) (3)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12القا ون رقم ( من 173  170يرابع  ا المادت ن ) (4)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 172/2يرابع  ا المادة ) (5)
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ا ىذا كان االختقإ ب ن أفراد  يقع (1)األقل  مع احتفاظه بمذ  الصالالالفة عند ىكثار    ويكون الصالالالنن متجا سالالالً
ىذا لم تت  ر خصالالالالالائصالالالالاله  –عند تكرار زراعته  –  ويكون الصالالالالالنن  ابًتا (2)بما في  طاق الحدود المسالالالالالموح

  (3)األساسية بتكرار ىكثار  لفترة م  نة يتم تحديدها

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: .7

  (4)م بش ن حماية حقوق الملكية الفكرية12/2002وقد عالجه المشرع في الكتاه الثالث من القا ون 

م أبرمت اتفا ية 1113ولي توالت النصالالالالالالالوا المن مة لحقوق المتلن  ففي سالالالالالالالنة وعلى المسالالالالالالالتوى الد
باريم الخاصالالالالة بحماية الملكية الصالالالالناةية من عقمات تجارية وبراءات اختراع ورسالالالالوم و ماذج صالالالالناةية  

م  والخاصالالالالالالالالالالالالالالة بتن يم حقوق 7/7/1117وأدخالل عل مالا ال الديالد من الت الديقت  كما أبرمت اتفا ية برن في 
 م 1741وقد أدخل عل ما ال ديد من الت ديقت  كان آخرها في متتمر بروكسل المتلف ن  

وأخ ًرا اهتمالت اتفا ية الجات بتن يم الملكية األدبية والفنية وحمايتما  وتقوم على تنف ذها من مة التجارة 
مراكش م  ح ث وق ت الدول األع الالالاء خقل المحاد ات التي أبريت في 1775ال المية اعتباًرا من يناير 

م على تحويل االتفا ية ال امة للتجارة والت ريفات ىلى من مة التجارة ال المية  اعتباًرا من يناير 1774عالام 
 م 1775

وقبل صالالالالالدور تلك التشالالالالالري ات  كا ت المحاكم تق الالالالالي بحماية حق المتلن اسالالالالالتناًدا ىلى قواعد ال دالة  
األضالالالالالالرار التي تصالالالالالال به بسالالالالالالبب هذا  ح ث كا ت تلهم من ي تدي على هذا الحق ب ن ي و  صالالالالالالاحبه عن

  (5)االعتداء

                                           

  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 172/3يرابع  ا المادة ) (1)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 172/4)يرابع  ا المادة  (2)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 172/5يرابع  ا المادة ) (3)
  المت لق بحماية الملكية الفكرية م2002لسنة  12( من القا ون رقم 111-131يرابع  صوا المواد ) (4)
م  يحدد مدة حماية حق االسالالت قل المالي المقرر 354/1754فقد ق الالى ب  ه   وإن لم يوبد  ا قبل صالالدور القا ون  (5)

للمتلن  ىال أن  رأي كالان مسالالالالالالالالالالالالالالتقًرا على أن هالذ  الحمالايالة ي الل للمتلن   لالة حياته على األقل؛ يرابع في ذلك   قض 
وحد  الحق في اسالت قل مصنفة مالًيا بالطريقة  ؛ وب ن للمتلن720  ا15  المجموعة س 7/7/1724مد ي  بلسالة 

التي يراها  فق يجوز ل  ر  مباشالالالالالالرة هذا الحق ب  ر ىذن منه  وإال كان عمله عدواً ا على هذا الحق وإخقاًل به  وبالتالي 
  22/10/1721   ر مشالالروع وخط  يسالالتوبب مسالالالةولية فاعلة عن ت ويض ال الالرر الناشالالد عنه   قض مد ي  بلسالالالة 
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ولمـا كـان التـأثيم هو مهمة القانون  وجا عام، فإن التجريم مهمة فرع خا" من فروع القانون هو 
  لالذلالك يجالد قالا ون ال قوبالات حالدود تدخله بال قاه  في مدى ما تحد ه أ واع السالالالالالالالالالالالالالاللو  (1)القـانون الجنـائي

لك لصالالالاليا ة رك هة الوبود االبتماعي  وال شالالالالك أن هذا األمر ال   وذ(2)البشالالالالري من اضالالالالطراه في المجتمع
يقت الالي ال الالره على السالاللو  ال الالار بما مباشالالرة فحسالالب  وإ ما يتطلب األمر في كث ر من األحيان حتى 
تكون صيا ة رك هة الوبود االبتماعي ف الة ال ره على السلو  الذي ي د خطوة في الطريق المتدي ىلى 

لم يبل  هذا السالاللو  مرحلة اإلضالالرار الف لي  فالخبرة والتجربة أ بتت أن اإلضالالرار  ذلك اإلضالالرار  حتى ولو
ذاتاله يكون مسالالالالالالالالالالالالالالبوًقا بخطوات من شالالالالالالالالالالالالالال  ما أن تتدي ىلى ذلك اإلضالالالالالالالالالالالالالالرار  وأ ه من التحوط النافع للبيان 
االبتماعي اعترا   ريق تلك الخطوات قبل ىف الالالالائما ىلى ال الالالالرر لوقفما والح لولة دون ا ب اه ال الالالالرر 

  (3)برائما من

ر بغية تحقيل حماية أكثقد جاءت الفكرية الملكيـة حقو  الجنـائيـة لحمـايـة الفكرة يرى البـاحـث أن و 
ة كما يالحظ أن تلك الحماي، في القوانين الورنية فعـاليـة بـالنظر لعـدم كفـاية الحماية المدنية أو اص ارية

ن بســــــ فخدأت الدول تلك الحقو ،وحة لة لرفع مســــــتوى الحماية الممنمكانتها مع زيا ة الحاج قد  رزت
ات ى إ رامها لعدة اتفا يتشــــــــريعات  اخلية لحماية الحقو  الفكرية وتعديلها كلما تطلت األمر، زيا ة عل

حث الدول على حظر اًلعتداء عليها وبيان الحاجة ص راق عقوبات على المعتدين في  فضالا عن ولية، 
 قوانينها الداخلية.

                                           

  202  ا 12ة  سالمجموع
  17( د/رمسيم بمنام  المربع السابق  ا1)

(2) Georges Levasseur, Albert Chavanne, et Jean Montreuil, "Droit pénal général et procédure 

pénale", Paris, Sirey, 4e éd., 1975, P.1 et s. 

  17( د/رمسيم بمنام  المربع السابق  ا3)
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 المبحث الثالث

 المقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 فيما يتعلق بالحماية الجنائية للملكية الفكرية

 تمهيد وتقسيم:

ضالالالال ي؛ فقد والقا ون الو  الحماية الجنائية للملكية الفكرية في الفقه اإلسالالالقميب د أن اسالالالت رضالالالنا ماهية 
طلب ن  ن م ه تقسيم هذا المبحث ىلى ماختقإ ب نمما؛ األمر الذي يت  َّ  وأوبهو  اتِّفاق هنا  أوبهو  وبد ا أنَّ 

 وذلك على النحو التالي 

 ب ن الفقه اإلسقمي والقا ون الوض ي  تِّفاقالمطلب األول  أوبه اال

 المطلب الثا ي  أوبه االختقإ ب ن الفقه اإلسقمي والقا ون الوض ي 
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 لمطلب األولا

 فقه اإلسالمي والقانون الوضعيال أوجه االت ِّفاق بين

: في ت ريف  ةوضالالالالال يَّ اح القوا  ن الرَّ وشالالالالالُ  ة من فقماء الشالالالالالري ة اإلسالالالالالقميَّ  فيما قاله كل   - د الن ربو  أوًلا
 ث في وبمتي الن ر في الجملة ب نمما  ح احادً هنا  اتِّ   جد أنَّ  -الحمالايالة الجنالائيالة لحقوق الملكية الفكرية

 وضالالالالالالالال يَّةال جنائيَّةال تشالالالالالالالالري اتا ذهبت به قواعد العند الفقه اإلسالالالالالالالالقمي؛ عمَّ تلك الحماية ال يختلن مفموم 
 راء الفقه اإلسقمي  آاألمر الذي يتفق تماًما مع ؛ الم اصرة

لملكية الفكرية ت ب ر ا في أنَّ  القوا  ن الوضالالالالالالالالالالالالالال يَّة تمام االتِّفاق مع الفقه اإلسالالالالالالالالالالالالالالقميِّ تتفق   رة  ثانياا:
لى  وع ن من الملكية  وهما  الملكية األدبية والفنية  والملكية الصالالالالالالالناةية  فمذا التقسالالالالالالاليم ال يشالالالالالالالتمل فنًيا ع

 يختلن كث ًرا في المفموم والتقسيم في كق الن ام ن  

يتفق القا ون الوضالال ي مع الفقه اإلسالالقمي في أن فكرة الحماية الجنائية للملكية الفكرية ت ني أن  ثالثاا:
جوز وألصالالالحابما حق التصالالالرإ ف ما  وال ي وقا وً ا مصالالالو ة شالالالرًعاحقوق الملكية الفكرية بشالالالق ما هي حقوق 

 ا االعتداء عل م

أ ه  وم الملك بوبه عام على اعتبار يتفق القا ون الوضالالالالالالالالالال ي مع اتجا  الفقه اإلسالالالالالالالالالالقمي في مفم رابعاا:
سالالالالت  ر يحييقة شالالالالرةية ت طي صالالالالاحبما سالالالاللطات محددة  أي االسالالالالت مال واالسالالالالت قل والتصالالالالرإ  وبالتالي 

ألمر افي اسالالالت قلما ويمتنع اآلخرون عن االعتداء عل ما بدون ترخيان من مالكما   تلك الحقوق  صالالالاحب
   أو ال ش من التقل د أو التهوير أو االغتصاه الحقوق من االعتداء عل ماالذي يتطلب حماية هذ  

ا: وق لكية الفكرية من الحقالمحقوق أن في يتفق القا ون الوضالالالالالالال ي مع اتجا  الفقه اإلسالالالالالالالقمي  خامســــا
سالالالالالواء أكا ت األفكار منفصالالالالاللة عن صالالالالالاحبما ككتاه أو مخطر أو   وال يجوز االعتداء عل ماالمشالالالالالروعة  

شرير أو اختراع أو عقمة تجارية أو تصميم و حو ذلك  أم لم تنفصل عن صاحبما  أي لم تهل أفكاًرا في 
 فسالالالالاله فا فصالالالالالال األفكار عن أصالالالالالحابما أو عدم ا فصالالالالالالما ال يت ر على حق صالالالالالاحبما ف ما  وبالتالي فإن 

 ابع من اإليمان بالله عه وبل واسالالالالالالتشالالالالالالال ار األما ة التي أمر ا الله ت الى ا و ي وقحمايتما وابب شالالالالالالرعي 
 بما 
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 المطلب الثاني

 الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي أوجه االختالف بين

موضالالالالالالالالوع المقار ة فيما يت لق ب جنائيَّةالفقه اإلسالالالالالالالالقمي يتفق مع األ  مة ال رغم أ ه يت الالالالالالالالح للقاره أنَّ 
ا ة هو حف  مصالالالح الجماعة  وصالالي عامةن  ال ر  من تقرير الجرائم وال قاه عل ما بصالالفةن  البحث  في أنَّ 

 فيما يلي  وض يَّةقد اختلن اختقًفا ظاهًرا عن القوا  ن ال الفقه اإلسقميَّ  فإنَّ ما  ئ  امما  وضمان بقا

: عند  تت دد أقسالالالالالالام الملكاتسالالالالالالاع فكرة الملك في الفقه اإلسالالالالالالقمي عنما في القوا  ن الوضالالالالالال ية  ىذ  أوًلا
الذي ات الالالالالالالحت من خقله  فقماء اإلسالالالالالالالقم العتبارات مختلفة بخقإ تقسالالالالالالاليمات القا ون الوضالالالالالالال ي؛ األمر
  مرو ة الشري ة اإلسقمية  وكمال قواعدها المبنية على مراعاة أحوال المسلم ن

ر  وفتة و لملكية الفكرياحقوق أن الفقه اإلسالالالالالالالقمي قد سالالالالالالالبق كل األ  مة القا و ية في االعتراإ ب ثانياا:
جنائية والتي ءات ال  وتطب ق الجها ادي بنسالالبتما ىلى أصالالحابماوذلك عندما   أف الالل السالالبل لحمايتما بنائًيا

 على كل من تسول له  فسه باالعتداء عل ما  اتخذت شكل الت هير

الملكية  ضالالالالالالالالالالالالالال ية فإنىذا كا ت فكرة حماية حقوق الملكية الفكرية بنائًيا موبودة في القوا  ن الو   ثالثاا
ب دة خصالائا تم هها عن خصالائصالما في القوا  ن الوض ية  تتم ه الفكرية عند فقماء اإلسالقم بوبه عام 

مسالالالالالالالتحده في الفقه اإلسالالالالالالالقمي ىال أ ه  ابت في األحكام رغم كو ه مصالالالالالالالطلح اصالالالالالالالطقح الملكية الفكرية ف
ا ىلى قل األقوال عن ال لماء و سالالالالالالالالالالالالبتممثله التحري في رواية الحديث و  اإلسالالالالالالالالالالالالقمي والتطبيقات في الفقه 

  أصحابما

ة للملكية الحماية الجنائيىرسالالالالالاء قواعد القوا  ن الوضالالالالال ية في  قد تب َّن سالالالالالبق الشالالالالالري ة اإلسالالالالالقمية رابعاا:
عرإ المسالالالالالاللمون األوائل اإلبداعات التي تخول لصالالالالالالاحبما فقد ليسالالالالالت بالشالالالالالاليء الجديد     ح ث ى ماالفكرية

الحق في التصالالالالالرإ في عمله كيف ما شالالالالالاء  كما أن اهتمام التاريخ اإلسالالالالالقمي بحقوق الملكية الفكرية هو 
كما أن   صلى الله عليه وسلم مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية -أقر النبي كماأمر  بي ي ال بدال فيه  

يجب أن يكون مشالالالالالالروًعا دينًيا وخليًيا  وال ينسالالالالالالب المتلن ىال لصالالالالالالاحبه من خقل م الالالالالالمون الفكر و تابه 
 مباده الشري ة في تحريم ال ش والتدليم والسرقة وغ رها 
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 الخاتمة

 -يمكننا أن نوجز هيما يلي أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وذلك على النحو التالي:

أمالة من األمم يقوم على اإلبالداع الذهني والخلق األدبي لمالا كالان التقالدم ال لمي واألدبي والفني ألي   1
والفني لإل سالالالالالالالالالان  فمن  م كان من الطبي ي أن تقوم مختلن دول ال الم بإسالالالالالالالالالباض حماية على هذا 

حتلالت الحمالالايالالة لالالذلالالك ا اإلبالداع الالالذهني والفني وإن اختلفالالت أشالالالالالالالالالالالالالالكالالال هالالذ  الحمالالايالالة من دولالالة أخرى 
 ة االعتداء على الحقوق الفكري التي تجرمبالنسالالالالالالالالالالبة للنصالالالالالالالالالالوا التشالالالالالالالالالالري ية  مممةالجنائية مكا ة 

 ث ح ىلى بوار تكريسالالالما ضالالالمن أهم االتفا يات الدولية المن مة لمجال الحقوق الفكرية  باإلضالالالافة
يتمتع أصالالحاه هذ  الحقوق بحماية اختراعاتمم ومبتكراتمم ومتلفاتمم الفنية واألدبية واسالالت قلما في 

 ت ترإ بمذ  الحقوق الدولة التي 

أن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق تنصالالالالالالالالالالالالب على أشالالالالالالالالالالالالياء م نوية ال تدر  بالحواس وإ ما تدر   .0
كاألفكار واًلختراعات والمختكرات، ولم تكن تلك الحقو  في العصور القديمة تتمع بال قل والفكر؛ 

تقدم العلمي، وظهور بـالحمـايـة الجنـائيـة الكـاهيـة، وينمـا ظهرت الحـاجة على هذه الحماية مع ال
 المخترعات الحديثة.

أن الملكية الفكرية من الحقوق المشالالالالالروعة عند فقماء اإلسالالالالالقم  ومما يمكن أن تملك أظمر البحث   3
ملكية مشالروعة  سالواء أكا ت األفكار منفصلة عن صاحبما ككتاه أو مخطر أو شرير أو اختراع 

صالالالاحبما  أي لم تهل أفكاًرا في  فسالالاله أو عقمة تجارية أو تصالالالميم و حو ذلك  أم لم تنفصالالالل عن 
فا فصالالالال األفكار عن أصالالالحابما أو عدم ا فصالالالالما ال يت ر على حق صالالالاحبما ف ما  وبالتالي فإن 
حقوق الملكية الفكرية عند فقماء اإلسالالقم مصالالو ة شالالرًعا وال يجوز االعتداء عل ما  بل ىن حمايتما 

 األما ة التي أمر ا الله ت الى بما وابب شرعي  ابع من اإليمان بالله عه وبل واستش ار 

أظمرت الدراسالة أن قواعد الفقه اإلسالقمي وأحكامه  قد تناولت موضالالوع البحث منذ أكثر من أرب ة   4
شري ة الفعشر قرً ا من الهمان  ووض ت األسم الراسخة لحماية تلك الحقوق من االعتداء عل ما  

اإلبراءات التن يمية ما دامت ال تتدي ىلى  اإلسالالالالالقمية ف ما من المرو ة ما يكفي السالالالالالالتي اه كافة
  مخالفة مقاصدها الشرةية  وتحق ق ال دالة ب ن الناس
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أن اإلخقل بحقوق الملكية الفكرية وإهدارها وت الالالالالالالالالالالالال ي ما على أصالالالالالالالالالالالالالحابما ي د في اإلسالالالالالالالالالالالالالقم من   5
المح ورات الشالالالالالالالالالالالالالالرةيالالة؛ أل الاله يالالدخالالل في بالالاه ال ش وال رر والخالالداع والتالالدليم والكالالذه والسالالالالالالالالالالالالالالرقالالة 

ضالالالالالرار باألخرين  والت دي على حقوقمم  وأكل لما بالبا ل  وكل هذ  األمور في اإلسالالالالالقم من واإل
المحرمات المنمي عنما  وب  الالالالالالالما م دود في الكبائر المملكة الموبقة أل ما تت ر على المجتم ات 

 واألفراد وتقود ىلى المفاسد والممالك 

ىلى حماية حقوق المتلن في حالة  أن   ام ىيداع المصالالالالالالالالالالالالالنفات أو تسالالالالالالالالالالالالالج لما ىبراء وقائي يمدإ  2
من أهم الوسالائل إل بات تاريخ النشالر المحدد للمصالنن  كما ي د وسال لة لم رفة ت رضالما لقعتداء  

  التاريخ الحييقي الذي يبدأ ف ما حساه مدة حماية ب ض المصنفات األدبية

اه ت الالالالالمنت ب ض التداب ر المقررة ألصالالالالالح أن االتفا يات الم نية بحماية حقوق الملكية الفكرية قد  7
م تكن ومع ذلك لعلى الدول األع الالالالالالالالالالالالالاء مراعاتما في قوا  نما الداخلية  والتي يت  ن الحقوق  تلك 

 تلك التداب ر كافية للتصدي لقعتداءات على حقوق الملكية الفكرية 

نائية من ع دعوى بترتكه الحماية القا و ية لحقوق الملكية الفكرية في منح صالالالالالالالالالاحبما الحق في رف  1
ا ممارسالالالالالالالالة الدعوى المد ية  وذلك بطلب  بمة  ودعوى مد ية من بمة أخرى  كما يجوز له أي الالالالالالالالً

 الت ويض عن ال رر الناتج عن االست قل غ ر المرخا به للمصنن الفكري أو األداء الفني 

 لكيالالالةهنالالالا  فرق بوهري ب ن حمالالالايالالالة حقوق الملكيالالالة األدبيالالالة والفنيالالالة من بمالالالة وحمالالالايالالالة حقوق الم  7
الصالالناةية من بمة أخرى  وهو ما يتجلى في كون المصالالنن األدبي أو الفني يسالالتف د من الحماية 
القالا و يالالة بمجرد ىبالالداعاله  أمالا حمالالايالالة حقوق الملكيالالة الصالالالالالالالالالالالالالالنالاةيالالة فق تتحقق من مجرد وبود الحق 
موضالالالالالالالالالوع الحماية  بل البد من منح الحماية للحق من  رإ السالالالالالالالالاللطة المختصالالالالالالالالالة)مكتب براءات 

 ع( بناًء على  لب صاحب الحق االخترا 

أن النصالالالالالالالالالالالالالالوا القالالا و يالالة ال يمكن أن ي مر أ رهالالا ىال عن  ريق ىبراءات تكفالالل تف  لمالالا  األمر   10
ا في قا ون الملكية الفكرية رقم  م  2002لسالالنة  12الذي دعا المشالالرع المصالالري أن ي الالع  صالالوصالالً

ل حماية حقوق تمالدإ ىلى حف  الحقوق  ألصالالالالالالالالالالالالالالحاه تلك اإلبداعات واالبتكارات  وتحدد وسالالالالالالالالالالالالالالائ
الملكية الفكرية  ضد أي اعتداء على تلك الحقوق  عن  ريق الجهاءات الجنائية والمد ية على حد 

 سواء 
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لما كا ت المنتجات الفكرية حقوًقا محترمة والت دي عل ما محرم فإن ال الالالالرر الناتج عن مثل هذا   11
الييمة وق الفكرية يكون بالت دي ي د م موً ا لوبود سبب ال مان فيه وهو الت دي  وضمان الحق

 فيييم ال رر الناتج عن الت دي ويكلن الم تدي بدف ه 

 ثانيًا: التوصيات والمقترحات:

ا من التوصيات والمقترحات ا تية:  وبعد هذا العرض المبس  المتوا ع حر   نا أن نستعرض بعضا

قمية الهاهرة ال صور اإلسبالمنمج الفكري لدى فقماء المسلم ن السابق ن في  ضرورة التهام المجتمع (1
األمر الذي يتطلب وقوإ وسالالالالالالالائل اإلعقم إلبراز الدور الممم للموابمة  التي أشالالالالالالالار ىل ما النبي 

الجنائية للجرائم المت لقة بحقوق الملكية الفكرية ف الالًق عن ضالالرورة االلتهام بالجا ب التربوي للنشء 
وةبه حقوق الملكية الفكرية  قافة ووعي تسالالالالالالالت في ىرسالالالالالالالاء الييم والت اليم الدينية السالالالالالالالليمة لكي تكون 

عقول أبنالائنالا  ىذ ىن حمالايالة حقوق الملكية الفكرية ال يمكن اختهالما في  صالالالالالالالالالالالالالالوا قا و ية  ىذ أن 
التن يم التشالالالالالالالري ي وحد  ال يكفي لحماية هذ  الحقوق خاصالالالالالالالة في ظل التهايد المتطور والمسالالالالالالالتمر 

 أل ماط الجرائم الواق ة على تلك الحقوق 

تدخل المشالالرع المصالالري بالت ديل التخاذ سالالياسالالية عقابية متواز ة تكفل مراعاة مبدأ التناسالالب  ضالرورة (2
في تقالدير الجهاءات الجنالائيالة المقررة لب ض برائم الملكيالة الفكريالة الواردة في قا ون الملكية الفكرية 

ة الفكري ما قد يلحق بقواعد حماية الملكيةم  مع األخذ في االعتبار 2002ة لسالالن 12المصالالري رقم 
من تطورات علمية وعملية  مع ضالالالرورة النا على تحديد مسالالالتولية األشالالالخاا الم نوية في مثل 

 تلك الجرائم 

لمقررة ايت  ن على المشالالرع المصالالري ىعادة الن ر في رفع الحدين األد ى واألقصالالى ل قوبة ال رامة  (3
كجهاء أصالاللي لجرائم الملكية الفكرية  ح ث ىن هذ  ال قوبة غ ر رداعة أل ما ال تمم حرية الجا ي 
في سم ته وشرفه مثل  ال قوبات السالبة للحرية؛ كالحبم  باإلضافة ىلى ا خفا  الييمة التقديرية 

حريالالة اعتالالداًء على الل قوبالالة ال رامالالة  وبالالالتالالالي ال تتنالالاسالالالالالالالالالالالالالالالب مع كون برائم الملكيالالة الفكريالالة تمثالالل 
الشالالالخصالالالية والفكرية لصالالالاحبما  مع ضالالالالرورة تك يفما مع بسالالالامة ال الالالرر الواقع على ال الالالالحايا في 

 حالة حدوه أمرا  أو عاهات أو وفيات  
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يوصالالالالالالالالالالالي الباحث ب الالالالالالالالالالالرورة دعم وتطوير أبمهة الشالالالالالالالالالالالر ة الم نية بحماية حقوق الملكية الفكرية   (4
  نمم من أداء دورهم بفاعلية  علمًيا وفنًيا  من أبل تف  لبالاإلمكالا الات المالاديالة والتقنيالة ال الية  لتمك

 وإ فاذ القا ون وفر  الرقابة على األماكن التي يكثر ف ما ا تما  تلك الحقوق 

يت  ن أن يكون القالاضالالالالالالالالالالالالالالي الجنائي مطلً ا على القوا  ن واللوائح والقررات المن مة لحقوق الملكية  (5
الموضالالالوةية والشالالالكلية  باإلضالالالافة ىلى مدة الحماية وأسالالالباه الفكرية محل الحماية وشالالالروط حمايتما 

ا ق الالالالالالالالالائما  وذلك فيما يت لق بالفصالالالالالالالالالل في ق الالالالالالالالالايا الملكية الفكرية؛ األمر الذي اتجمت ىليه دول 
 عديدة في ى شاء ق اء بنائي متخصا في مثل تلك الق ايا 
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 المراجعبأهم قائمة 
: القر  وتفاسيره. ن الكريمآأوًلا

 :وعلوما ثانياا: الحديث

الجامع المسند الصحيح المختصر من   محمد بن ىسالماع ل أبو عبدالله البخاري الج فيالبخاري    1
ر بن المحقق  محمد زه   أمور رسالول الله صاللى الله عليه وساللم وسننه وأيامه = صحيح البخاري 

  قي(ادار  وق النجاة )مصالالالورة عن السالالاللطا ية بإضالالالافة تر يم محمد فتاد عبد الب   اصالالالر الناصالالالر
  هال1422  1 ال

المسند الصحيح (  هالالالالالالالالالالالالالالال221مساللم بن الحجاج أبو الحسالن القشال ري النيسالابوري )ت  النيسالابوري    2
بد المحقق  محمد فتاد ع  المختصالالالر بنقل ال دل عن ال دل ىلى رسالالالول الله صالالاللى الله عليه وسالالاللم

  ب روت –دار ىحياء التراه ال ربي  الباقي

 :كتت الفقا المذهخيثالثاا: 

 المذهت الحنفي:

دائع   بهالالالالالالالال(517  عقء الدين  أبو بكر بن مس ود بن أحمد الكاسا ي الحنفي )المتوفى  الكاسا ي  3
  م1712/ه1402الطب ة الثا ية    دار الكتب ال لمية  الصنائع في ترت ب الشرائع

بو لنو  هالالالالالالالالالالالالالالالالال(  الفواِرُق 711هالالالالالالالالالالالالالالالالال/147السالالال و ي  عبدالرحمن بن أبي بكر بقل الدين السالالال و ي  )  4
اِرِق  حققه  هقل  ابي  عالم الكتب  الطب ة األولى  عام  نِِّن ووالسَّ   م1771هال/1417الُمصو

 المذهت المالكي:

  محمد بن قاسالالم األ صالالاري  أبو عبد الله  الرصالالاع التو سالالي المالكي )المتوفى  الرصالالاع التو سالالي  5
الوافية  )شالالالالرح حدود ابن عرفة  المداية الكافية الشالالالالافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة  هالالالالالالالالالالالالالالالالالال(174

  هال1350الطب ة األولى    المكتبة ال لمية  للرصاع(

 المذهت الحنخلي:

اإلمالالالام ال قمالالالة أبو محمالالالالد موفق الالالالدين عبالالالد اللالالالاله بن أحمالالالد بن محمالالالالد بن قالالالدامالالالالة  ابن قالالالدامالالالاله   2
  ه(  الم ني البن قدامة  مكتبة القاهرة  بدون  ب ة220المقدسي)ت 
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 فقا والقواعد الفقهية:أصول الكتت رابعاا: 

  أبو ال بالاس شالالالالالالالالالالالالالالمالاه الالدين أحمالد بن ىدريم بن عبد الرحمن المالكي الشالالالالالالالالالالالالالالم ر بالقرافي قرافيال  7
بدون  ب ة وبدون   عالم الكتب  الفروق = أ وار البروق في أ واء الفروق   هالالالالالالالالالالالالالالالالالال(214)المتوفى  

  تاريخ

  األشبا  والن ائر  هال(711)المتوفى    عبد الرحمن بن أبي بكر  بقل الدين الس و ي الس و ي  1
  م1770/ه1411الطب ة األولى    دار الكتب ال لمية

  هالالالالالالالالالالالالالالالالالال(770  زين الدين بن ىبراهيم بن محمد  الم روإ بابن  جيم المصالالالالري )المتوفى  ابن  جيم  7
وضالالالالالالالع حواشالالالالالالاليه وخرج أحاديثه  الشالالالالالالاليخ زكريا األشالالالالالالالبا  والن ائر على مذهب أبي حنيفة الن مان  

  م1777 /هال1417الطب ة األولى    لبنان –دار الكتب ال لمية  ب روت   عم رات

ا:   :كتت اللغة والمعاجمخامسا

  كتاه الت ريفات  هالالالالالالالالالالالالالالال(112علي بن محمد بن علي الهين الشالريف الجربا ي )ت  الجربا ي    10
  بنانل –دار الكتب ال لمية ب روت  المحقق  ضالبطه وصالححه بماعة من ال لماء بإشراإ الناشر

  م1713-هال 1403  1 ال

هالالال(  لسان ال ره  711بمال الدين ابن من ور األ صاري الرويف ي اإلفريقي )ت    ابن من ور  11
  هال 1414  عام3دار صادر ب روت   ال

ا  الكتت والمؤلفات اصسالمية الحديثة:: سا سا

  ر شد/أحمد فتحي بمنسي  الجرائم في الفقه اإلسقمي  دار الشروق  القاهرة  بدون سنة   12

تبة  بي تما  ووظيفتما  وق ودها  مك -د/عبدالسالقم داود ال بادي  الملكية في الشالري ة اإلسقمية  13
  هال  الجهء األول1374األقصى  المملكة األرد ية الماشمية  الطب ة األولى  عام 

حق اإلبداع ال لمي وحق االسالالالالالالالم التجاري   -د/محمد سالالالالالالال  د رم الالالالالالالان البو ي  الحقوق الم نوية  14
منشالالالور ضالالالمن كتاه ب نوان  ق الالالايا فكرية م اصالالالرة  مكتبة الفارابي  حلب  سالالالوريا  الطب ة بحث 

  م1771األولى  عام 

د/عبدالله مبرو  النجار  الحق األدبي للمتلن في الفقه اإلسالالالقمي والقا ون المقارن  دار المريخ   15
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  م2000هال/1420للنشر  الريا   المملكة ال ربية الس ودية  عام 

لفكرية  ا بد الله ال سالالالالالالال ري  الملكية الفكرية في الشالالالالالالالري ة اإلسالالالالالالالقمية  حقوق الملكيةد/علي بن ع  12
  م2004الس ودية  الطب ة األولى   -بام ة  ايف ال ربية لل لوم األمنية  الريا 

د/ اصالالالالالالالالالالالالر بن محمد بن مشالالالالالالالالالالالالري ال امدي  حماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالالالالالالالالالالالالقمي واآل ار   17
المملكة ال ربية السالالالالالالالالالالالالال ودية  عام  -ا   ب ة تمم دية  دار ابن الجوزي االقتصالالالالالالالالالالالالالادية المترتبة عل م

  هال1422هال/1425

 المراجع القانونية:: سابعاا

/عبد الفتاح مصالالالالطفى الصالالالاليفي  القاعدة الجنائية  دراسالالالالة تحل لية لما على ضالالالالوء الفقه الجنائي د  11
  القاهرة  بدون تاريخ  شر -الم اصر  دار النم ة ال ربية

بمنام    رية التجريم في القا ون الجنائي  م يار سالالالالالاللطة ال قاه تشالالالالالالري ًيا وتطبييًيا  د/رمسالالالالالاليم   17
  م1777اإلسكندرية  عام  -الطب ة الثا ية  منش ة الم ارإ

د/محمالد ع الد ال ريالب  الحمالايالة الجنالائيالة للن ام ال ام في ال قود المد ية في القا و  ن المصالالالالالالالالالالالالالالري   20
  م1717والفر سي  بدون دار  شر  عام 

 م 1772القاهرة  الطب ة الثا ية   -/سميحة القل وبي  الملكية الصناةية  دار النم ة ال ربيةد  21

مالالاه تمالالا  مفرداتمالالا و رق حمالالايتمالالا  دار الج الالب  –د/عالالامر محمود الكسالالالالالالالالالالالالالالوا ي  الملكيالالة الفكريالالة   22
  م1771المملكة األرد ية الماشمية  عام  -للنشر والتوزيع  عمان

الن رية ال امة لقا ون ال قوبات  دار الجام ة الجديدة للنشر  اإلسكندرية  د/سليمان عبد المن م    23
  م2000

  م2000  2طد/ واإ كن ان  حق المتلن  النماذج الم اصرة لحق المتلن ووسائل حمايته    24

د/محمد محي الدين عو   حقوق الملكية الفكرية وحمايتما قا وً ا  حقوق الملكية الفكرية  مركه   25
المملكة ال ربية السالالالالالالالالالالالالالال ودية   -لبحوه بام ة  ايف ال ربية لل لوم األمنية  الريا الدراسالالالالالالالالالالالالالالات وا

  م2004الطب ة األولى  عام

 -سالالميحة القل وبي  الوسالالير في شالالرح قا ون التجارة المصالالري  الجهء األول  دار النم الالة ال ربية  22
  م2007القاهرة  عام 

الملكية الفكرية بواسالالالالالالالطة اإل تر ت  دار د/شالالالالالالالمسالالالالالالالان  ابي صالالالالالالالالح الخ لي  برائم االعتداء على   27
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  2011القاهرة  عام  -النم ة ال ربية

د/عبدالرحيم عنتر عبدالرحمن ماضالالالالالالالالالي  التن يم القا و ي للملكية الفكرية  دراسالالالالالالالالالة مقار ة  مركه   21
  م2015الدراسات ال ربية للنشر والتوزيع  القاهرة  الطب ة األولى  عام 

م  الحماية الجنائية للملكية الفكرية )ب ن الجوا ب اإلبرائية المسالالالالالتشالالالالالار الدكتور/محمد علي سالالالالالويل  27
واألحكالام الموضالالالالالالالالالالالالالالوةيالة( دراسالالالالالالالالالالالالالالة مقالار الة لقالا ون حمالاية حقوق الملكية الفكرية باراء الفقه وأحكام 

 م 2011اإلسكندرية  الطب ة األولى  عام  -الق اء  دار المطبوعات الجام ية

 : الرسائل العلمية:ثامناا

ا   الحماية الجنائية لحقوق اإل سالالالالالالالالان  دراسالالالالالالالالة مقار ة  رسالالالالالالالالالة دكتورا   كلية د/خ ري أحمد الكب  30
  م2001الحقوق  بام ة اإلسكندرية  عام 

أ/محمد أحمد ال ب د ةيسالى  حماية حقوق الملكية الصناةية في الفقه اإلسقمي والقا ون  دراسة   31
اإلسالالالالالالالالقمية  السالالالالالالالالودان  عام مقار ة  رسالالالالالالالالالة مابسالالالالالالالالت ر  كلية الدراسالالالالالالالالات ال ليا  بام ة أم درمان 

 م2003

د/أحمد عبدالرحمن الشالالالالالالالالالالالالاليحة  الحقوق الم نوية وأ ارها المالية  رسالالالالالالالالالالالالالالة دكتورا   الم مد األعلى   32
  م2004ألصول الدين  بام ة الهيتو ة  الجممورية التو سية  عام 

وق بام ة قد/ساللوى بم ل أحمد حسن  الحماية الجنائية للملكية الفكرية  رسالة دكتورا   كلية الح  33
 م2015م/1432ع ن شمم  عام 

د/محمد أحمد آدم أبكر  حقوق الملكية الفكرية وتطبيقاتما الجنائية  دراسة مقار ة  رسالة دكتورا     34
  م2012هال/1437كلية الدراسات ال ليا  بام ة أم درمان اإلسقمية  السودان  عام 

 المجالت:: تاسعاا

هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  مجلة مجمع الفقه 1407دورته الخامسالالالالالالالة عام ( في 5قرار مجمع الفقه اإلسالالالالالالالقمي رقم )  35
 اإلسقمي  ال دد الخامم  المجلد الثالث 

د/ىحسالالالان سالالالمار   مفموم حقوق الملكية الفكرية وضالالالوابطما في اإلسالالالقم  بحث منشالالالور في مجلة   32
 م 2005بسكرة  الجهائر  يول و عام  -ال لوم اإل سا ية  بام ة محمد خي ر

لجنالالائيالالة لحقوق الملكيالالة الفكريالالة  بحالالث منشالالالالالالالالالالالالالالور بمجلالالة الوعي د/رضالالالالالالالالالالالالالالالا عبالالدالحكيم  الحمالالايالالة ا  37
  م1777  شوال/فبراير عام 374  ال دد 32اإلسقمي  وزارة األوقاإ والشتون اإلسقمية  السنة
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د/محمالد أحمالد المخقفي  اتفالا يالة الجوا الب المتصالالالالالالالالالالالالالاللة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  تربم   31
 23 – 22منشالالالالالالالالالالالالور في مجلة دراسالالالالالالالالالالالالات يمنية  اليمن  ال دد وأ رها على  قل التكنولوبيا  بحث 

  م2000ديسمبر 

د/شالمرزاد بوسالطله  الملكية الفكرية في الفقه اإلسالقمي  بحث منشور في مجلة ال لوم اإل سا ية    37
 م 2012  يو  و عام 44بام ة محمد خي ر بسكر   الجهائر  ال دد 

 باللغة اصنجليزية: : المراجع األجنخيةعاشراا
1. Copinger, Walter Arthur, Skone James, F. E. (Francis Edmund),"on the law of 

copyright", London: Sweet &Maxwell, Tenth edition, 1965. 

2. Ronald F. Bush, Peter H. Bloch and Scott Dawson,“Remedies for product 

counterfeiting”, Business Horizons, Volume 32, Issue 1, January–February 1989. 

3. Jermy Philips,"Alisen Fifth”, Introduction to intellectual property low, 1990. 

4. Eric, H. Smith, Worldwide Copyright Protection under the TRIPS Agreement, Vanderbilt 
Journal of Transnational Law, 29 Vand. J. Transnet’s L. 559 1996. 

5. Arthur R. Miller and Michael H. Davis,"Intellectual Property-Patents, 

Trademarks and Copyright", West Publishing Company, Minnesota, U.S.A., 

2000. 

6. Alexandra George,"Constructing Intellectual Property", University of New South 

Wales, Sydney, Publisher: Cambridge University Press, April 2012. 

7. Frequently asked questions about TRIPS [ trade-related aspects of intellectual property 
rights ] in the WTO, on the following website: 

 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm 

 عشر: المراجع األجنخية باللغة الفرنسية: حا  
1. Paul Roubier,"Le droit de la propriété industrielle", Librairie du Recueil Sirey, 

Paris, 1952. 

2. Georges Levasseur, Albert Chavanne, et Jean Montreuil, "Droit pénal général 

et procédure pénale", Paris, Sirey, 4e éd., 1975. 

 عشر: المراجع اصلكترونية: نياث
مقال ب نوان  هل للت ليف الشرعي حق مالي  لف  لة الشيخ/ صالح بن عبدالرحمن الحص ن  منشور على شبكة 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm
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تـــــاريــــخ الـــــدخــــول:   https://books.islamway.net/1/2397/1.pdfاإل الالالالالتالالالالالر الالالالالالالت عالالالالاللالالالالالى الالالالالالمالالالالالوقالالالالالع 
 م.15/0/0202

 فهرس البحث
رقـــــــــــــــــــم  المو وع

 الصفحة
 1 ملخا البحث 
 2 مقدمة البحث 

 4  ا ًيا  أهمية البحث 
 4  الًثا  ىشكالية البحث 
 4 رابً ا  منمج البحث 

 5 خامًسا  خطة البحث 
 2 المبحث األول  ماهية الحماية الجنائية للملكية الفكرية في الفقه اإلسقمي 

 7  حقوق الملكية الفكرية ل ة واصطقًحا  األول مطلبال
 12  موقن الفقه اإلسقمي من الحماية الجنائية للملكية الفكرية  الثا ي مطلبال

 17 الجنائية الملكية الفكرية في القا ون الوض ي المبحث الثا ي  ماهية الحماية 
 20 في القا ون الوض ي  حقوق الملكية الفكرية  ت ريف األول لمطلبا
 22  من الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية قا ون الوض يموقن ال  الثا ي مطلبال

ة الجنائية فيما يت لق بالحمايالمبحث الثالث  المقار ة ب ن الفقه اإلسالقمي والقا ون الوضالال ي 
 للملكية الفكرية 

35 

 32 المطلب األول  أوبه االتِّفاق ب ن الفقه اإلسقمي والقا ون الوض ي 
 37 المطلب الثا ي  أوبه االختقإ ب ن الفقه اإلسقمي والقا ون الوض ي 

 31 الخاتمة 
 42 قائمة ب هم المرابع 

https://books.islamway.net/1/2397/1.pdf
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 47 فمرس البحث 

 


