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 :تمهيد
د بالملكيلللة اليكريلللة يلللمتا  لللا المقلللام انول م وذلللل   ن ملللن المعلللرو  أن لعلللل بيلللان ملللا المق لللو 

الحقوق المالية ها الحقوق المتعلقة بالذمة المالية للشخص القانونا سواء أكان شخ ا طبيعيا أم 
 . اعتباريا

ذا كان انتشار اليكر يرتبط باني اله عن  احبه واتخاذه هيئة مادية قادرة علا السير والتجوال  وا 
ون عائقم لذا  انه منذ اختراع آلة الطباعةم ومع التقدم اليكري البشري ونملو العققلات اسنسلانية د

أهميلة انشلياء تلدداد وا جتماعية  ا داخل المجتمعات والدول وعبر حدود الدول السياسية أخذت 
ة وهلللا نتلللال العقلللل البشلللري ملللن ميليلللات أدبيلللة و نيللل ةغيلللر الماديلللة أي انشلللياء غيلللر المحسوسللل

واختراعلللات ومبتكلللرات سلللواء  لللا مجلللال ال لللناعة أو ملللا يخلللدم التجلللارة عللللا ال لللعيد اللللداخلا  لللم 
 .الدولا

وقد أجرت التشريعات  ا الدول المختلية التيرقة بين انشياء المادية وانشياء غيلر الماديلة    أن 
مختليلةم  بينملا مناهجها  لا معالجلة تلل  الحقلوق المعنويلة والتلا   تلرد عللا انشلياء أخلذ  لورا 

نظمللت الحقللوق التللا تللرد علللا انشللياء الماديللة  للا نطللاق القللانون المللدنا العللامم ونظمللت الحقللوق 
المعنوية بموجب قوانين خا ةم  يا البقد القتينية ين ر   قط تعبير الملكيلة اليكريلة  للا حلق 

 . لتاسع عشرالميل  غير أن هذا التعبير  استخدم علا ال عيد الدولا منذ أواخر القرن ا
م لحمايللة الملكيللة ال للناعية بسللبب ظهللور الحاجللة  لللا 881 وأبرمللت اتياقيللة اتحللاد بللاري  عللام 

تلللو ير الحمايلللة الدوليلللة عنلللدما امتنلللع علللدد ملللن المختلللرعين انجانلللب ملللن المشلللاركة  لللا المعلللرض 
م ويرجللع السللبب  للا ذاللل  خشللية هللي ء المختللرعين مللن أن 881 الللدولا لقختراعللات بيينللا سللنة 

 .1وا ستغقل التجاري  ا بلدان أخرىتتعرض أ كارهم للنهب 
م لحماية حق الميل م و ار يستخدم م طلح الملكيلة اليكريلة 881  م أبرمت اتياقية برن عام 

وذل  للتعبير عن حق الميل  والملكية ال ناعية  هو يشملها معام وأ بح يناظر تطورهما حيل  
م حيلل  وحللدت 881 لسللكرتارية خا للة بهللا حتلل  عللام أسللندت كللل اتياقيللة منهمللا تسللير عملهللا 

سكرتاريتا ا تحادين  ا سكرتارية واحدة أطلق عليها المكتب الدولا لحماية الملكية اليكريلةم غيلر 
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أن التعبيلللر  لللا الوقلللت الحاسلللر أ لللبح يسلللتخدم ب لللورة عاملللة  لللا التعبيلللر علللن  ملللرات اللللذهن 
 .اسنسانا  ا  وره المختلية

 :ةالملكية الفكري ةماهي
 ن العن ر المشتر  بين معظم أنلواع الملكيلة هلو ان للمالل  الحريلة المطلقلة  لا اسلتعمال ملكيتله 

 .أو  ا منع اآلخرين من استعمالها وذال   ا نطاق ما يسمح به القانون
ويقت للر اسللتعمال م للطلح الملكيللة اليكريللة  للا أيامنللا الحاسللرة علللا أنللواع الملكيللة التللا يبللدعها 

  وتجلللللدر اسشلللللارة  للللللا أن اتياقيلللللة  نشلللللاء المنظملللللة العالميلللللة للملكيلللللة اليكريلللللةاليكلللللر اسنسلللللانام 
(WIPO )World Intellectual Property Organization  للم تحلدد عبلارة الملكيلة اليكريلة

بشلللكل واسلللح واختلللارت اللللدول التلللا قاملللت ب لللياغة مشلللروع ا تياقيلللة أن تقلللدم  ئحلللة ح لللرية 
ملن اتياقيلة   ملن الملادة  8ةم وهلذه الحقلوق تشلمل بحسلب اليقلرة بالحقوق المتعلقة بالملكية اليكريل

ملا  1م818 يوليلو / تملود 1  نشاء المنظملة العالميلة للملكيلة اليكريلة الموقعلة  لا اسلتكهولم  لا 
 :يلا
 الم نيات اندبية والينية والعلمية. 
 ديونانجادات الينانين القائمين بانداء واليونغرامات وبرامج اسذاعة والتلي. 
 ا ختراعات  ا جميع مجا ت ا جتهادات اسنسانا. 
 ا كتشا ات العلمية. 
 الرسوم والنماذل ال ناعية . 
 العقمات التجارية وعقمات الخدمة وانسماء والسمات التجارية. 
 الحماية من المنا سة غير المشروعة. 
 مجلا ت ال لناعية والعلميلة واندبيلة وجميع الحقوق ا خري الناتجة عن النشاط اليكري  ا ال

 .والينية
 : أقسام الملكية الفكرية

الملكيللة اليكريللة بوجلله عللام هللا القواعللد القانونيللة المقللررة لحمايللة اسبللداع اليكللري سللمن م للنيات 
) أو حمايلللة العنا لللر المعنويلللة للمشلللاريع ال لللناعية والتجاريلللة ( الملكيلللة الينيلللة واندبيلللة) مدركلللة 

 :وها تنقسم بوجه عام أيسا  لا طائيتين  (عية الملكية ال نا
وهللا نظللام الحمايللة المقللررة بشللمن الم للنيات  للا حقللل اآلداب  : الملكيةةة الفةيةةة واةد يةةة -

 8والينون والذي بدأ وجوده التنظيما بإبرام اتياقية برن لحمايلة الم لنيات اندبيلة والينيلة  لا 
لكتلللب م والملللواد الشللليهية كالمحاسلللرات م م وبموجبللله تحملللا الملللواد المكتوبلللة كا881 /  8/

والم نيات الينية اندائية كالمسرحيات والموسيقا والتم يل اسيمائا م والم لنيات الموسليقية 
والم لللللنيات المرئيلللللة والسلللللمعية كانشلللللرطة السلللللينمائية والملللللواد اسذاعيلللللة السلللللمعيةم والينلللللون 
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الت لميمات والمخططلات وانعملال التطبيقية كالرسم والنحت م وال ور التوسيحية والخرائط 
المجسلمة المتعلقلة بالجغرا يلا والخلرائط السلطحيةم وبلرامج الحاسلوب وقواعلد البيانلات وبموجلب 
اتياقيلللات  حقلللة عللللا اتياقيلللة بيلللرنم وهلللذا القسلللم ملللن الملكيلللة يعلللر  أيسلللا بحقلللوق الميلللل م 

حقللوق الملليديين ويلحللق بلله مللا أ للبح يطلللق عليلله الحقللوق المجللاورة لحللق الميللل  المتم لللة ب
والعاد ين والمنتجين  ا حقل اليونغراملات والتسلجيقت ال لوتية وحقلل اسذاعلة  وملن الجلدير 

قللد عللدلت أك للر مللن مللرة حيلل  تللم  كمالهللا  881 بالللذكر أن هللذه ا تياقيللة منللذ  برامهللا عللام 
وتلللم  كمالهلللا ببلللرن  لللا  898 نلللو مبر 1وتلللم تعلللديلها ببلللرلين  لللا  881 ملللايو 1ببلللاري   لللا 

 818 يونيللو 8 وبروكسللل  للا  8 8 يونيللو  وأيسللا عللدلت برومللا  للا  1 8 ار  ملل9 
سبتمبر  8 والمعدلة أيسا  ا   88 يوليو  1 وباري   ا  818 يوليو 1 واستكهولم  ا 

 . م888 

تعنا بحقوق الملكية اليكرية علا الم نيات أو العنا ر ذات ا ت ال : الملكية الصةاعية  -
الحقوق التا ترد علا مبتكرات جديدة كا ختراعات " جاري وتعر  بمنها بالنشاطين ال ناعا والت

العقمات )والرسوم والنماذل ال ناعية أو علا  شارات مميدة تستخدم  ما  ا تمييد المنتجات 
وتمكن  احبها من ا ستئ ار باستغقل ( ا سم التجاري)أو تمييد المنشمة التجارية ( التجارية

وتشمل الملكية ال ناعية ،  "8لتجارية أو اسمه التجاري  ا مواجهة الكا ةابتكاره أو عقمته ا
براءات ا ختراعات والعقمات التجارية والنماذل أو الرسوم ال ناعية وعقمات المنشم أو 
الميشرات الجغرا يةم وحماية ان نا  النباتية وانسرار التجارية طبعا  لا جانب انسماء 

 .عنوية للمحل التجاري التا تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنيةالتجارية والعنا ر الم
 

 حةةق المةؤلةف
 ن حلللق الميلللل  هلللو جلللدء ملللن حقلللوق الملكيلللة اليكريلللة التلللا تحملللا  نتلللال اليكلللر البشلللري وحلللق  

الكتابلللللات والم لللللنيات الموسللللليقيةم ) الميلللللل  يحملللللا الم لللللنيات اندبيلللللة والينيلللللة التلللللا تشلللللمل 
والنحت والم نيات التا تسلتعمل تقنيلات المعلوملات كبلرامج الحاسلوب  والم نيات الينية كالرسم
 .8(وقواعد البيانات الرقمية 

ويجب ا نتباه  للا أن حلق الميلل  يحملا الم لنيات م أي التعبيلر علن اليكلرة وللي  اليكلرة بحلد 
ذاتهللا  للإذا  كللرت برسللم لوحللة لمنظللر غللروب الشللم  علللا البحللر  انلله بإمكللان كللائن مللن كللان أن 

تخدم ني  اليكرة التا   تتمتع بالحمايةم ولكن عندما ارسم اللوحة  عليا  ان هذه اللوحة تعتبر يس
 .تعبيرا عن  كرتا وها تتمتع بالحماية كم ن 

وها أقدم اتياقية دولية تحكلم الملكيلة اليكريلة عللا  8م881 وتنص المادة ال انية من اتياقية برن 
 :ما يلا 
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دبيللة والينيللة كللل  نتللال  للا المجللال اندبللا والعلمللا والينللا أيللا كانللت تشللمل عبللارة الم للنيات ان" 
طريقة أو شكل التعبير عنه م ل الكتب والكتيبلات وغيرهلا ملن المحلرراتم والمحاسلرات والخطلب 
والملللواعظ وانعملللال ا خلللري التلللا تتسلللم بلللني  الطبيعلللةم والم لللنيات المسلللرحية أو المسلللرحيات 

اسيمائيلللة والميليلللات  تي بحركلللات أو خطلللوات  نيلللة والتم يليلللاالموسللليقيةم والم لللنيات التلللا تللليد
الموسيقية سواء اقترنت بانلياظ أم لم تقترن بهام والم نيات السينمائية ويقلا  عليهلا الم لنيات 
التللا يعبللر عنهللا بمسلللوب مما للل لنسلللوب السللينمائام والم للنيات الخا للة بالرسللم وبالت للوير 

م وبالنحتموبللللللالحير وبالطباعللللللة علللللللا الحجللللللرم والم للللللنيات بللللللالخطوط أو بللللللانلوانم وبالعمللللللارة
ويقلللا  عليهلللا الم لللنيات التلللا يعبلللر عنهلللا بمسللللوب مما لللل لنسللللوب اليوتلللوغرا ام  ةاليوتوغرا يللل

والم لللنيات الخا لللة بلللالينون التطبيقيلللةم وال لللور التوسللليحية والخلللرائط الجغرا يلللا والت لللميمات 
لقة بالجغرا يا أو الطبوغرا يلا أو العملارة أو العللومم والرسوم التخطيطية والم نيات المجسمة المتع

تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديقت الموسيقية وما يجري علا الم لن  اندبلا أو الينلا ملن 
للل  دون المسللا  بحقللوق ا تتمتللع بهللا الم للنيات ان لللية وذتحللويقت أخللري بللني  الحمايللة التلل

نيات اندبيلللللة أو الينيلللللة للللللدوائر المعلللللار  ميلللللل  الم لللللن  ان للللللام تتمتلللللع مجموعلللللات الم للللل
والمختللارات اندبيللة التللا تعتبللر ابتكللارا  كريللا بسللبب اختيللار وترتيللب محتوياتهللا م بالحمايللة بهللذه 
ال لللية وذالللل  دون المسلللا  بحقلللوق المللليليين  يملللا يخلللتص بكلللل م لللن  يشلللكل جلللدء ملللن هلللذه 

 المجموعات 
ان يتمتللع ب لليات  نيللة مميللدة ولكللن يجللب ان   يشللترط ان يكللون العمللل اندبللا والينللا جيللدا أو 

يكللون مبتكللرام وميهللوم ا بتكللار يختللل  مللن بلللد آلخللرم وغالبللا مللا يحللدده ا جتهللاد ولكللن ب للورة 
عامللة  للان البلللدان التللا تتبللع نظللام القللانون ا نجليللدي   تشللترط الك يللر بللل تكتيللا بللان   يكللون 

مل بعض المهارات والعملل والتمييلد الم ن  نسخة عن م ن  آخر وان يكون الميل  قد استع
 ا  نعهم اما البلدان التا تتبع نظام القانون المدنا  انها دائما تشترط الك يلر  ذ يجلب مل ق ان 

المهلارة والعملل  ه وان يتسلمن نشلاطا ابتكاريلا يتعلدىيحمل الم ن  ملا يلدل عللا شخ لية ميليل
 . 9 والتميد

ال انية من اتياقية برن وان كانت كبيلرة ليسلت شلاملة  ونقحظ أيسا أن القائمة المذكورة  ا المادة
أهللم الم للنيات التللا يمكللن ان تتمتللع  مللة تشللير  قللط وعلللا سللبيل الم للال  للل وح للرية  هللذه القائ

 .بالحماية بموجب حق الميل 
ميللل  والحقللوق المجللاورة وعللا سللبيل الم للال  قللد نلص المشللرع السللودانا  للا قللانون حمايلة حللق ال

تطبلللق الحمايلللة المقلللررة بموجلللب هلللذا (  ) لللا الملللادة   1 9 ة والينيلللة  لسلللنة والم لللنيات ا دبيللل
القانون دون التقيد بمي شكليات مقررة للحمايلة عللا أي م لن  مبتكلر أ ليل  لا مجلال اآلداب 

 :كانت طريقة التعبير  يه أو قيمته أو غرسه وتشمل ب ية خا ة  أياوالعلوم والينون 
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 .ونحو ذل  مالنشراة الدورية والمقالة المجلةمب االم نيات المكتوبة كالكت - 
 .الم ن  الذي يلقا شياهة كالمحاسرة والخطبة الدينية  - 
  .الم ن  الموسيقا اذا كان م حوبا بكلمات أو بدونها -1
  .م وغيرها من الم ن  التم يلاالموسيقية او المسرحية العادية  -1
 . أو بتم يلية ايمائيةالم ن  الذي ييدي بحركات أو بخطوات  نية  - 
الم لن  السلمعا الب لري كالم لن  السلينمائا أو التليديلونا السلمعا الب لري سلواء كلان  -1

 .م حوبا بال وت أو  امتا 
م ن  الينون الجميلة نحتا أو رسما أو تلوينا أو دخر ة  واعمال الينون التطبيقية  وم ن   -8

 .الينون الحر ية ونحوه
 .وما يما له وتوغرا ام نيات الت وير الي -8
 .م نيات المعمارة -8

 (.الكمبيوتر )  برامج الحاسوب -9 
المختليللة وال للور التوسلليحية والمخطللط والمجسللم المتعلللق بالجغرا يللا أو  الخللرائط بمنواعهللا -  

 .مو أو العل الطبوغرا ية
 .عنوان الم ن  اذا كان مبتكرا -  
ا ميللل  الم للن  ا  لللا تمتللد الحمايللة لتشللمل مللع عللدم ا خللقل بالحمايللة التللا يتمتللع بهلل -1 

 :اآلتيةالم نيات المشتقة 
 .والتلخيص والتعديل والشرح وغير ذل  من  ور المحوراتم ن  الترجمة وا قتبا   - أ

المجموعللات مللن الم للنيات المحميللة أو غيللر المحميللة بشللرط ان تكللون مبتكللرة مللن حيلل   - ب
 .اختيار وترتيب محتوياتها

 .والينية والعلمية اندبيةت مطبوعات كا ة الم نيا - ت

يكلون عملق مبتكلرا مللن  أنوملن غيلره بشللرط  اآلللاقواعلد البيانلات المقلروءة ملن الحاسللب  -  
 .حي  اختيار أو ترتيب محتوياته

رن  لا هللذه الملادة م وقلد نلص  لا المللادة ك يلرا باتياقيلة بل قحلظ أن المشلرع السلودانا قلد اهتللدىون
حمايلة حلق التلا   تشلملها الحمايلة المقلررة بموجلب قلانون  علا الم لنيات( 1)التا تليها المادة 

 :م وها  1 9 ميل  والحقوق المجاورة والم نيات اندبية والينية  لسنة ال
 . لا المل  العام الم ن  الذي آل - 
 .الرسمية ةقالو ي - 

 .أخبار انحدا  الجارية التا تكون مجرد أخبار  حيية -1
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قواعد الرياسيات والمبادئ والحقائق المجردة ونهج اسجراءات وأساليب العمل و  ان كار و -1
 .ابتكار الم ن 

ماللل  حللق الميللل  علللا م للن  محمللا يمكنلله ان يسللتغل م للنيه كييمللا يشللاء  أن ونخلللص  للل 
مللن اسللتغقل هللذا الم للن  مللن دون ت للريحه لللذا  للان الحقللوق التللا  اآلخللرينيمنللع  أنويمكنلله 

  محمللا هللا حقللوق اسللتئ ارية باسللتغقل أو تمنحهللا التشللريعات الوطنيللة لماللل  حللق علللا م للن
من استغقل الم ن  ملع مراعلاة  اآلخرينعاة حقوق ا من استغقل الم ن  مع مر  اآلخرينبمنع 
 .المعتر  بها قانونا اآلخرينحقوق 

 :   يغطا حق الميل  نوعان من الحقوق هما
 ماليا مقابل اسلتغقل وها التا تسمح لمال  حق الميل  بان يتقاسا عائدا :  الحقوق المالية

 اآلخرين لم نيه م وأنواع الحقوق المذكورة هنا ها
وطباعلة اللنص أو نسلخ ( photo copy)أي حق السماح بالنسخ الت لويري  االستةساخحق  - 

 .حميل بمي طريقة تقنية أخريأو النسخ والت طالشرائ
  .اتانغنيالجمهور كما  ا  أمامأي حق أداء الم ن   اةداء العلةيحق  - 
 حةةق وب لله بواسللطة اسذاعللة وهللذا مللا ا للطلح علللا تسللميته ةقةةا المصةةةف الةةي ال مهةةور حللق  -

 . اةداء العلةي
عملللل عللللا  بلللمي بلللد ملللن استشلللارة الميلللل  واخلللذ موا قتللله قبلللل القيلللام  الحلللا ت السلللابقة  لللا كلللل

بللل أخللرى مقالجهللة  ه عللن حقلل  الم للن م وهنللا  عللدة طللرق لقتيللاق مللع الميللل  قللد تكللون تنللاد 
شلكل  تلاوات تلد ع كلملا تلم اسلتغقل الم لن  أو علن طريلق آخلر وهلو  مبلغ متيق عليله أو علل 

 بتللمجيرالنسللخ وهللو معمللول بلله  للا مجللال بللرامج الحاسللوب حيلل  تقللوم الشللركة الم للنعة  تللمجير
 . نسخة لكل مستخدم يريدها بشروط محددة

 ينللة للمحا ظلللة علللا اللللرابط مع  جلللراءاتوهللا التلللا تسللمح للمالللل  باتخللاذ :  الحقةةوق المعةويةةةة
 الشخ ا بينه وبين م نيهم وها عبارة عن نوعين من الحقوق وها 

وهلللا حلللق المطالبلللة بنسلللبة الم لللن   للللا الميلللل  وا عتلللرا  بمبوتللله لهلللذا  حةةةق اة ةةةو  - 
قلللانون حمايلللة حلللق ملللن ( أ/ /8)المشلللرع السلللودانا  لللا الملللادة وهلللذا نلللص عليللله  .الم لللن 

نسللللبة "  اآلتللللاعلللللا  م1 9 نيات اندبيللللة والينيللللة لسلللنة الميلللل  والحقللللوق المجللللاورة والم للل
الم للن  اليلله باسللمه الحقيقللا أو باسللمه المسللتعار أو باسللم الشللهرة وللله الحللق  للا المطالبللة 

 " . بعدم نسبة الم ن  اليه 
أي الحلللق بلللا عتراض عللللا كلللل تشلللويه يطلللال الم لللن  وكلللل  حةةةق احتةةةرام المصةةةةف - 

لل  المشلرع السلودانا  لا ونلص عللا ذاستعمال له يساء  لا سمعته وشهرته ا دبية والينية 
 ا تا علا( ب ول / /8)م  ا المادة 1 9 قانون 
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منلللع أي اسلللتعمال للم لللن  قلللد " و "  أو تعلللديل لم لللنيه ي تشلللويه أو تحريللل منلللع ا"  -
 "أو ين  سمعته  يسيئ  لا شر ه

سلللحب م لللنيه ملللن " تلللنص انللله ملللن حلللق الميلللل  ا تلللا ( ه/ /8)وأيسلللا  لللا الملللادة  -
 سللباب جديللة تبللرر ذللل  م بشللرط ان يللد ع تعويسللا عللاد  مسللبق للمتسللرر يللتم التللداول 

 "تحديده رساء أو قساء 

  :مد  الحماية  مو ب حق المؤلف 
 .دانب  ها تستمر  ل  ة لي  لها مدة الحقوق المعنوي

 للان القللوانين الوطنيللة هللا التللا تحللدد الحمايللة ولكللن اتياقيللة  المبللدأامللا الحقللوق الماديللة مللن حيلل   
ملن نهايلة سلنة  أعاملا  وتسلري ملدة الحمايلة بلد (9 )برن تنص علا ان الحد ا دنلا للحمايلة هلو

 . و اة الميل 
(  9 )المللادة م نللص  للا 1 9 ن المشللرع السللودانا  للا قللانون حمايللة حللق الميللل  لسللنة إعلمللا بلل

 :تستمر حماية الحقوق ا دبية والمالية علا النحو التالا  ( ) 8مع مراعاة احكام المادة  - 
 . تستمر حماية الحقوق ا دبية ال  ا بد -أ 
 .عاما بعد و اتهم 9 الميل  ولمدة  مدي حياة تستمر الحقوق المالية  للميل    -ب 

 سللنة بعللد وسللع الم للن  9 لمللدة  الحقللوق الماليللة علللا الم للنيات السللمعية الب للرية  -ل 
السمعا الب ري  ا متناول الجمهور بموا قلة الميلل  م  لاذا مسلت  تلرة الخمسلين عاملا 
ملللن تلللاريخ انجلللاد الم لللن  السلللمعا الب لللري وللللم يوسلللع  لللا متنلللاول الجمهلللور تنتهلللا 

 .الحماية

ة الحقلوق الماليلة علللا الم لنيات التللا   تحملل اسلم الميللل  أو تحملل اسللم مسلتعار لمللد -د 
عامللا بعلللد وسللع الم لللن   للا متنلللاول الجمهللور بطريقلللة مشللروعة  لللاذا كللان ا سلللم  9 

المستعار اللذي يتخلذه الميلل   يلدع مجلا  للشل   لا تحديلد شخ ليته  لان ملدة الحمايلة 
وينطبللق ذللل  اذا كشلل  الميللل  عللن ( ب)عندئللذ تكللون هللا المن للوص عليهللا  للا اليقللرة 

 .الحقيقا قبل انقساء مدة الحماية اسمه

سنة بعد    لمدة  ةالتطبيقي ونالينيات الت وير اليوتوغرا ا و م نالحقوق المالا عل    -ه 
 .انجاد الم ن 

تحسلللب ملللدة الحمايلللة بالنسلللبة للم لللنيات المشلللتركة ملللن تلللاريخ و لللاة اخلللر ملللن بقلللا حيلللا ملللن  - 
 .الميليين الشركاء

السللنة التاليللة للو للاة أو اعتبللارا مللن اول ينللاير مللن (  )المللذكورة  للا البنللد  يبللدأ سللريان المللدد -3
  . وسع الم ن   ا متناول الجمهور أو انجاده وذل  بحسب الحال
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 والحقلوق المجلاورة نجلد ان القلانون السلودانا لحمايلة حلق الميلل : القيود علي حق المؤلةف 
ا ست ناءات والقيود عللا )م وسع  ا الي ل الرابع المسما 1 9 لسنة  اندبيةوالم نيات 

علدة قيلود (   ) لا الملادة  ( لحقوق المجاورةم ا ست ناءات من موا قة الميلل حق الميل  وا
تعتبر  8مع عدم اسخقل بالحقوق اندبية المذكورة  ا المادة " حق الميل  حي  نص  عل 

مشلللروعة وللللم يوا لللق الميلللل  أو  لللاحب  11  للل  1  لللا الملللواد ملللن   ليهلللاالمشلللار  ان عللال
 : ناءات كالتالا وا ست "الحق علا تل  ان عال

ق للليرة ملللن  أجلللداءيجلللود نسلللخ أو اسلللتعمال ).التعليميلللة لنغلللراضا سلللتعمال  1 الملللادة  - 
 (تعليمية نغراض اسيساحالم نيات وذل  عل  سبيل 

مشللللروعة يجللللود اخللللذ مقتطيللللات مللللن م للللن  منشللللور ب للللورة ) .المقتطيللللات 8 المللللادة  - 
يرادها  (النقدأو أو الشرح  اسيساحبهد   أخر ا م ن   وا 

 .النقل وا ستنساخ من ال ح  8 المادة  -1

 .قسائية سجراءاتا ستنساخ  8 المادة  -1

 .اسخباريةالتقارير  19المادة  - 

مكتبللة أو دار محيوظللات ان تقللوم باستنسللاخ  نييجللود ).الت للوير بالمكتبللات  1المللادة  -1
مللن أي م للن  محمللا غيللر منشللور يكللون بحودتهللا بهللد  المحا ظللة علللا النسللخة نسللختين 

تقلوم باستنسلاخ أو ت لوير نسلختين ملن  أنمكتبلة أو دار محيوظلات  ني  كما يجود ليةان 
 لللوير بهلللد  ربحلللا م وان تكلللون أن   يلللتم الت: روط اآلتيلللة أي م لللن  محملللا منشلللور بالشللل

 ( انسواقتكون طبعة الم ن  قد نيدت من  أنالنسخة التا بحودتها قد تليت أو  قدتم 

 اسعللقميجللود نشللر الم للن  المحمللا  للا وسللائل .) ماسعللقالنشللر بوسللائل   1المللادة  -8
 (المختلية بشرط ذكر الم در واسم الميل  ب ورة واسحة

 .اسذاعةلهيئات  الميقتةالتسجيقت  11المادة  -8

شخص لديله حيلادة مشلروعة عللا برنلامج  نييجود .) نسخ برنامج الحاسوب 11المادة  -8
 ان لليةها  ا حالة  قدان أو تل  النسخة م عمل نسخة واحدة لذل  البرنامج  ستعمالحاسوب

) 

اآلتيلة العلنلا للم لنيات  لا الحلا ت  انداءيجود .) العلنا للم نيات انداء  1المادة  -9 
 (قت الرسميةم سمت النشاط التعليما والبح  العلما للميسسات التعليميةالحي: 

يسللتورد عللدد  أنيجللود لكللل شللخص طبيعللا .) ا سللتيراد لقسللتعمال الشخ للا 11الملادة  -  
  (محدودا من نسخ الم نيات بغرض ا ستعمال الشخ ا
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يلللود التللللا تتوا للللق ملللع الق م1 9 هلللذه القيللللود التلللا وسلللعها القللللانون السلللودانا لسلللنة  أننقحلللظ 
المنظملة العالميلة للملكيلة  ل  تتوا ق ملع القلانون النملوذجا اللذي وسلعتهوسعتها اتياقية برن وكذ

 .(الويبو )اليكرية
 

 فكرية في السودانالملكية ال
التربية والتعلليم بمعهلد بخلت الرسلا بسليال للهيئلة  أساتذةم بع  بعض 881  ا عام 

التشريعية السودانية  ا ذل  الوقت يستيسلرون علن التكييل  القلانونا الخلاص بالكتلب 
ل  خرجللت الهيئللة التشللريعية مللاء التربيللة  للا الللبقد ونتيجللة لللذوعل أسللاتذةالتللا ييليهللا 

 لللا تلللل  السلللنة  أنشلللئمكتلللب يعنلللا بحقلللوق المللليليين وباليعلللل   نشلللاءة بتوجيللله بسلللرور 
 . عليه عدة تغيرات متتالية وأدخلتالمكتب 

عدد من القلوانين  نظمهايالملكية اليكرية  ا السودان  أنوبالنظر  لا واقع الحال نجد 
 :منها
 .م 818 قانون العقمات التجارية لسنة  -
 .م  88 قانون براءات ا ختراع لسنة  - 
 .م881 قانون النماذل ال ناعية لعام  - 
 .  م1 9 لعام  والم نيات الينية قانون حماية حق الميل  والحقوق المجاورة - 

الدول التا اهتملت بسلن التشلريعات والقلوانين لحمايلة حقلوق  أوائلويعتبر السودان من 
يخ بتللللار ( 18)الملللليليين وقللللد  للللدر قللللانون خللللاص بحمايللللة حللللق الميللللل  يحمللللل رقللللم 

م وكان ذل  القانون  ا تل  البدايات المبكرة يمتلاد بن و له المحكملة 881 / /1 
اتياقيلة )التا تما ل  ا ك ير منها ن وص ا تياقيات العالمية  ا مجال حق الميلل  

المقيملين بالسلودان وم لنيات  وانجانبمن حي  م نيات الميليين السودانيين ( برن
الحمايلللةم وقبلللل هلللذا  أشلللكالوغيرهلللا ملللن  أخلللريبللللدان المللليليين السلللودانيين المنشلللورة ب

كان هنا  اهتمام واسح بحقوق الميلل   لا التشلريعات السلودانية حيل   أيساالتاريخ 
م لعللدم وجللود تشللريعات 819 قللانون العللامقت التجاريللة لعللام   طللاركانللت تبحلل   للا 

 .خا ة بالميليين  ا ذال  الوقت
                                                 

1
 م2111/ 16/11مقابلة مع جريدة الشرق االوسط  . إسماعيل الحاج موسي  - 
2

 متاح علي موقع هيئة المستشارين  –. ل لحماية الملكية الفكرية نحو واقع افض. حيدر بشير غالم هللا - 
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م تلم بموجبله  88 لعلام ( 118)ا بلالرقم م ا در مجل  الودراء قرار  88 و ا عام 
والينيلللة ليحملللا حقلللوق المبلللدعين اللللذين  اندبيلللةمكتلللب مسلللجل علللام الم لللنيات   نشلللاء

المختليللة واسللند لهللذا المكتللب  اسبللداع أجنللا واليكللر  للا كا للة  اسبللداعيحملللون ملكللات 
قللانون )م 881 م ومللن  للم المعللدل لعللام 881 تنييللذ قللانون حمايللة حللق الميللل  لعللام 

م وقللللانون الرقابلللة علللللا الم لللنيات ا دبيللللة ( مايلللة حللللق الميلللل  والحقللللوق المجلللاورةح
م  كملللا 881 م م وقلللانون انتلللال ورقابلللة ا  لللقم السلللينمائية لعلللام 881 والينيلللة علللام 

م مشروع قانون الم نيات الينية وا دبية لعلام 888 اجاد مجل  الودراء  ا اكتوبر 
م وبموجللللب هللللذا القللللانون  قللللد الغيللللت  99 لعللللام ( 1 )م وا للللبح قللللانون رقللللم  99 

 :القوانين التالية
 .م881 قانون انتال ورقابة ا  قم السنمائية لسنة  - 
 .م 88 قانون مجل  الم نيات ا دبية والينية لسنة  - 

 .م881 ات ا دبية والينية لسنة يقانون الرقابة علا الم ن -1

الميلل  والحقللوق  م اجلاد المجللل  اللوطنا قللانون حمايلة حللق  9 نللو مبر  1 و لا 
م وتمللت الم للادقة عليلله مللن رئللي    9 يللة لسللنة المجللاورة والم للنيات ا دبيللة والين

م م وبموجللللب قللللانون حمايللللة حللللق الميللللل  والحقللللوق 1 9 ينللللاير  8الجمهوريللللة  للللا 
 :يلغا القانونان ا تيان 1 9 المجاورة والم نيات ا دبية والينية لسنة 

 .م881 مجاورة لسنة قانون حماية حق الميل  والحقوق ال - 
 م 99 قانون الم نيات ا دبية والينية لسنة  - 

مجللل  حمايللة حللق الميللل  والحقللوق )ن الللدور الللذي يلعبلله  للدور هللذا القللانون داد ملل
عللللا المسلللتوي الللدولا وا قليملللا واللللوطنا ملللن  (لم لللنيات ا دبيلللة والينيللةوا المجللاورة

ة تيس  لهوية السلودان ال قا يلة اجل حماية اعمال اليكر وا بداع  حدا  نهسة  قا ي
وتعمل علا تيجير الطاقات ا بداعية الكامنلة  لا اسنسلان السلودانا المتعلدد ال قا لات 

 .وا عراق وا بداعات وذال  للو ول بالرسالة اليكرية وا بداعية لم ا  العالمية
اللذي  لم لنيات ا دبيلة والينيلةوا مجل  حماية حق الميل  والحقلوق المجلاورةويوادي 

مكتللب مسللجل عللام الملكيللة اليكريللة بللودارة العللدل والللذي  ميهللتم بالملكيللة اليكريللة اندبيللة
كانلت أقسلام التسلجيقت التجاريلة جلدءاا ملن ا دارات التابعلة  .يهتم بالملكيلة ال لناعية
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تقللللللرر أن تتبللللللع م 888 لسللللللنة  (  )رقللللللم  الجمهللللللوريلللللللودارة التجللللللارة وو قللللللاا للقللللللرار 
( ودارة العلللدل)للللديوان النائلللب العلللام  ( لللا ذلللل  الوقلللت)والتملللوين التسلللجيقت التجاريلللة 

قللراراا  أ للدر السلليد وديللر العللدل ا سللبق م 99 و لل   م دارة المسللجل التجللارى العللام,
قوامهلا  ق لة أقسلام تعنل  ( ال لناعية)يقس  بانشاء  دارة تسم   دارة الملكيلة اليكريلة 

ات التجاريللللة م بللللراءات اسختللللراع و لعقمللللا ن الملكيللللة ال للللناعية وهللللاقللللواني  بتطبيللللق
المعلوملات وهلا وحلدة متخ  لة  وقلد أنشلئت مليخراا وحلدة تقنيلة. النماذل ال ناعية 

وقد جاء هذا الي لل  يمانلاا ملن ودارة العلدل بمهميلة  تحت اشرا  قسم براءات ا ختراع
 لا  الدور الذي تلعبه الملكية اليكرية ب ية عامة والملكية ال ناعية ب ورة خا لة م

ستشعاراا منها بسلرورة تيعيلل  تحييد المبدعين و   النماء اسقت ادى واسجتماع  م وا 
دور المكاتللب الوطنيللة حتلل  تلليدى دورهللا بطريقللة  اعلللة وذللل  بتقللديم خللدمات متميللدة 

وبلللل  المعلومللللات التكنلوجيلللللة  لطللللالب  الحمايللللة م وتسللللهيل اسجللللراءات ونشللللر الللللوعا
 . ستيادة الجهات ذات ال لة منها

 تمسلي  وكاللة النيابلة أملر انسلبق أ لدر السليد وديلر العلدل  م991 /8/8  بتلاريخ

و التحقيلق و  تخلاذ  علل  عاتقهلا التحلرى يلقل  التجاريلة وهل  نيابلة جنائيلة متخ  لة
الجنائيللة لسللنة  كا للة ا جللراءت و التللدابير المن للوص عليهللا  لل  قللانون ا جللراءات

للمخاليللات و الللدعاوى و  النسللبةذى  لللة و ذللل  ب َاخللر أو أى قللانون م 88 
 :الشكاوى المتعلقة بالقوانين اآلتية

 م  8 قانون الشركات  -أ

 م 81   قانون تسجيل أسماء ا عمال -ب       
 م811 قانون تسجيل الشراكات  -ل       

  م818 قانون العقمات التجارية  -د       

 م 88 قانون براءات ا ختراع  -هل       

  م 88  قانون تسجيل و مراقبة الوكقء التجاريين -و       

 881 قانون النماذل ال ناعية  -د       

                                                 


 موالنا علي دمحم عثمان  يس 
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 باسللا ة  قللرة جديللدة ليشللمل أعللقه انمللر تللم تعللديل م991 /  /  و بتللاريخ 

 م م881 لسللنة  مجللاورةقللانون حمايللة حللق الميللل  والحقللوق ال ما خت للاص النللوع 
أنحلاء السلودان و مقلر رئاسلتها  جميلع جاريلةمالت لوكاللة النيابلة المكلانا ا خت لاصو 

 .الخرطوم
الخرطللوم  نشللئت محكمللةأو للا تطللور ملحللوظ  للا مجللال الملكيللة اليكريللة  للا السللودان 

أمللر التمسللي  الللذى  بموجللب م 99 / /8  لل   التجاريللة وحقللوق الملكيللة اليكريللة
ن مل ( ) 9  للملادة المخوللة لله و قلاا  السللطة بموجلب أ لدره السليد رئلي  القسلاء

م وا للبحت هللا المحكمللة ( م999  لسللنة) تعللديل م881 قللانون الهيئللة القسللائية 
المخت لللة بنظلللر قسلللايا الملكيلللة عموملللا بملللا  يهلللا قسلللايا التعلللدي عللللا حلللق الميلللل  
والحقوق المجاورة وتعتبلر المحكملة اول محكملة متخ  لة  لا مجلال الملكيلة اليكريلة 

حكمللللة اسللللا ة لقللللوانين الملكيللللة  للللا العللللالمين العربللللا واس ريقللللا م واخت للللت هللللذه الم
اليكرية بنظر القوانين التجارية المختلية وقلوانين ا سلت مار والم لار  وذلل  لقرتبلاط 
الو يق بلين التجلارة والملكيلة اليكريلة والتنييلذ المتراخلا غيلر اليعلال لهلذه الحقلوق يمكلن 

التجاريللة ان يشللجع تجللارة السلللع المقلللدة والقر للنة التجاريللة وبللذل  تتسللرر الم للالح 
المشلللروعة لملللن يمتلكلللون هلللذه الحقلللوق وهلللو املللر يلللي ر سللللبا  لللا التطلللور ا قت لللادي 

 .للدولة
القاسللللل  ( 18  )أ لللللدر مجلللللل  اللللللودراء مالقلللللرار رقلللللم  م 88 /  /9 بتلللللاريخ و 

تنيللذ و ودارة الداخليللةتحللت لللواء  العللاملين بمر للق الجمللار   للل  قللوة نظاميللة بتحويللل
الهلد  الرئيسل  للهيئلة تحقيلق الرقابلة الجمركيلة م و 881 الهيئة قلانون الجملار  لسلنة 

م واحساسللا منهللا باهميللة حمايللة الملكيللة اليكريللة الللذي يعتبللر حجللر  ومكا حللة التهريللب
ا سا   ا حماية المواطنين من البسائع والسلع المغشوشة والتا تو ر عللا الوسلع 

 .اليكرية ا قت ادي داخل الدولة انشئت هيئة الجمار  شعبة  حماية الملكية
و ا ختام حدي نا عن الملكية اليكرية  ا السودان نعطا لمحه علن ا تياقيلات الدوليلة 

 :وا قليمية  ا مجال الملكية اليكرية التا انسم لها السودان وها كما يلا

                                                 
1

ورقة  –. تجربة محكمة الخرطوم التجارية وحقوق الملكية الفكرية: نبذة عن الوضع الراهن للملكية الفكرية بالسودان . ناهد عاطف - 

 الويبو بالتعاون مع االدارة العامة للجمارك( م2115ر نوفمب 31-28)عمل  مقدمه للمنتدي الثالث للملكية 
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 .م881 ( ويبو)اتياقية انشاء المنظمة العالمية للملكية اليكرية  - 
 .م888 لكية انشاء المنظمة ا  ريقية ا قليمية للم - 

 .م881 م انسم السودان عام 881 معاهدة باري   -1

 .م881 عام  (PCT)اتياقية التعاون الدولا بشان براءات ا ختراع  -1

م والخا لللة بالتسلللجيل اللللدولا للعقملللات  لللا علللام  88 اتياقيلللة مدريلللد علللام  - 
 .م881 

 .م 99 م بشان حقوق الميل  ديسمبر 881 معاهدة برن  -1

اقيلللات الدوليلللة  لللا مجلللال الملكيلللة اليكريلللة يجلللري العملللل عللللا وهنلللا  العديلللد ملللن ا تي
 .  دراستها تمهيدا لقنسمام اليها و ق الم لحة العامة للبقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش                 
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