


 

٢٠٢٢





2

4المقدمة

6الرؤية والرسالة

7منهجية إعداد وإقرار اإلستراتيجية

9نظرة عامة على الموقف الحالي للملكية الفكرية في مصر

22(SWOT)التحليل البيئي الرباعي 

26األهداف اإلستراتيجية

:الهدف اإلستراتيجي األول
28حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية

:الهدف اإلستراتيجي الثاني
34تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية

:الهدف اإلستراتيجي الثالث
37المستدامةتفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية

:الهدف اإلستراتيجي الرابع
51توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية

55ربط أهداف اإلستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة

56آليات متابعة وتقييم تنفيذ اإلستراتيجية

س
هــــــر

الف

Cover Graphic by rawpixel.com on Freepik
Header Photo by user12555082 on Freepik 2



يتتة التزمتتم مصتتر تاًي يحتتا بحمايتتة ووقفتتال حقتتو  الملك
لتتتي التفاقيتتات والمعاهتتدات الدوليتتة اوفقحتتا لالفكريتتة 

اقضتتمم وليهتتا فتتي هتتلا المجتتا س ولنالمتتا ستتعم قحتتو 
تعظتتتتير دوًهتتتتا وتفعيتتتتل مشتتتتاًكتها فتتتتي المجتمتتتتع 
الدولي وما تم ت  عنتم متن منظمتات وًوابتي دوليتة 

.في م تلف مجاالت الملكية الفكرية

وفتتي ءتتو  متتا توليتتم الدولتتة المصتترية وقيادتهتتا متتن
اهتمتتتتتاغ بتتتتتالا بمنظومتتتتتة الملكيتتتتتة الفكريتتتتتةس ولمامحتتتتتا 
بتتدوًهاس وودًاكحتتا منهتتا لتقاتعهتتا وتتتدايلها فتتي عديتتد 

2030متتتتتتن القناعتتتتتتات والمحتتتتتتاوًس متتتتتتع ً يتتتتتتة مصتتتتتتر 
ت معتتم س تتتدايلحا بتتر (وستتتراتيجية التنميتتة المستتتدامة)

ستتتية أهميتتتة الملكيتتتة الفكريتتتة كَحتتتد المئم ك نتتتات الر ي
امحتتا لتحقيتتق أهتتداف التنميتتة المستتتدامةت فقتتد بتتات لز
املتة السعي ب نوات حثيثة قحو تنوير منظومة متك

.وفعالة لحماية حقو  الملكية الفكرية

وول وءتتعم مصتتر قصتته عينيهتتا متتا يزيتتر بتتم التنتتوً 
العتتتتالمي فتتتتي مجتتتتا  الملكيتتتتة الفكريتتتتة متتتتن فتتتتر  
ي اقتصتتادية وتنمويتتة واعتتد س كمتتا لتتر توفتتل متتا تننتتو

عليتتم مواكبتتة للتتو التنتتوً متتن تحتتديات ال فكتتا  متتن
كتتو  التولتته عليهتتاس فقتتد أئعتتدت هتتلج ا ستتتراتيجية لت

ا بمثابتتة مبتتادً   تتاد  متتن الدولتتة المصتتريةس تضتتع بهتت
س حجتتتر اسستتتاو لمنظومتتتة لتتتاملة للملكيتتتة الفكريتتتة
مقترحتتة فيهتتا بعتت  الوستتا ل وال نتتوات الضتتروًية

شتترف ل لتتق بيئتتة تشتتريعية ومؤسستتية مال متتة تست
ي بهتتا ستتبيال ممهتتدا للحتتا  بركتته التنتتوً العتتالمي فتت

هتتلا المجتتا س وًستتر ينتتة عمتتل واءتتحة تعظتتر متتن 
حقيتتق ياللهتتا االستتتفاد  بتتدوً الملكيتتة الفكريتتة فتتي ت

.أهداف الدولة  في م تلف القناعات
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:نبذة عن سياق إطالق اإلستراتيجية

و ًا  صتتدًت تو يهتتات الستتيد ً تتير الجمهوًيتتة بتشتتكيل لجنتتة بر استتة مجلتتر التت
لا وعضتتتوية التتتو اًات والجهتتتات المعنيتتتة بتتتمداً  وحمايتتتة الملكيتتتة الفكريتتتة بتتتالبالد وكتتت
يتتتة المجلتتتر االستشتتتاًي لعلمتتتا  ويبتتترا  مصتتترت وللتتتو لصتتتيا ة وستتتتراتيجية للملك

.الفكرية

وعلى هدى من هلج التو يهتات صتدً قتراً الستيد التدكتوً ً تير مجلتر التو ًا  ًقتر
 ًا  بتشتكيل لجنتة بر استة ممثتل عتن هيئتة مستشتاًي مجلتر التو2020لسنة ( 2372)

ة وعضوية ممثلين عن الو اًات والجهات المعنيةس كما لاً  عدد من الجهات ا داًيت
الم تصتتتة فتتتي بعتتت  الدًاستتتات والمستتتوح أو فتتتي بعتتت  المحتتتاوً التتتتي تتقتتتاتع 

.ايتصاصاتها الفنية التي استندت وليها ا ستراتيجية في وعداد محتواها

:اإلستراتيجيةلىنظرة عامة ع

ي مصترس تعد هلج ا ستراتيجية ال نو  اسولى من قوعها في مجا  الملكية الفكرية ف
المت  فم  المبتوى من وعدادها أ  تكو  بمثابتة حجتر اسستاو التلي تنبثتق منتم أهتر م

المنظومتتتتةس وأ  تشتتتتكل قاعتتتتد  صتتتتلبة لقيامهتتتتاس والنهتتتتو  بهتتتتا تشتتتتريعيحا هتتتتلج 
لج ومؤسسيحاس وللو على هتدى ممتا أفر تتم أفضتل المماًستات الدوليتةس وبحستبا  هت

لفكريتة وًاد  الدولتة فتي دعتر منظومتة الملكيتة اا ستراتيجية هي وثيقة حية تعبر عتن 
اعيتة وتنوًاتها المتالحقة في العالر الحديثس وسوف يعقبها سياسات وينتي قن

تحقيتتق أكثتتر تعمقحتتا تستتهر فتتي تنفيتتل أهتتدافها ا ستتتراتيجية والفرعيتتة يلوصحتتا ولتتى
.أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في البالد

و  وقتتتد تحتتترت ا ستتتتراتيجية فتتتي قستتتا ييتتتو  أهتتتدافها الر يستتتية والفرعيتتتة أ  تكتتت
س (SDGs)2030أهتتتداف اسمتتتر المتحتتتد  للتنميتتتة المستتتتدامة متستتتقة ومتوافقتتتة متتتع 

صتتتر للتنميتتتةس وكتتتلا أهتتتداف م( الويبتتتو)وأ نتتتد  المنظمتتتة العالميتتتة للملكيتتتة الفكريتتتة 
وبرقتتتتاما ا صتتتتالحات ( استتتتتراتيجية التنميتتتتة المستتتتتدامة)2030بر يتتتتة مصتتتتر التتتتواًد  

مستتتوى الهيكليتتة لات اسولويتتة لالقتصتتاد المصتتريت تحقيقحتتا للتنتتا ر والتكامتتل علتتى
.الدولة ككل في  ميع المجاالت التنموية

:تحقيق التوازن في نظام الملكية الفكرية

الحقتو  لضما  فاعلية قظاغ الملكيتة الفكريتة ال بتد متن تحقيتق قتول متن التتوا   بتين
متتع ال اصتتة لمتتالكي حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة متتن  اقتتهس وبتتين الحقتتو  العامتتة للمجت

حة وتظهر أهمية للو بشكل يتا  فيمتا يتعلتق بتَ را  المصتل. ككل من  اقه آير
علتير العامة وياصة قضايا وتاحة المستتلزمات والمستحضترات النبيتة والوتلا  والت

المناسته ولى أ  تحقيق التتوا  وبالنظرووتاحة المعرفة وققل التكنولو يا و ير للوس 
اً وا بتتدال فتتي قظتتاغ الملكيتتة الفكريتتة يتتتي  حمايتتة الملكيتتة الفكريتتة دو  كتتب  االبتكتت

فتتتم  القتتتدً  علتتتى فهتتتر قظتتتاغ الملكيتتتة الفكريتتتة تئمكننتتتا متتتن والقتتتدً  التنافستتتيةس
استتتت دامها علتتتى النحتتتو اسمثتتتل لتعزيتتتز أقشتتتنة البحتتتث والتنتتتوير ودعتتتر اسقشتتتنة

. للمجتمعالتجاًية والصناعية وتحقيق التنمية اال تماعية واالقتصادية والثقافية
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كتتتتاً منظومتتتتة للملكيتتتتة الفكريتتتتة تحفتتتتز االبت
وا بتتتتتدال وتعتتتتتز  البحتتتتتث والتنتتتتتوير ووقتتتتتتا  

ود تنميتة التكنولو يا والثقافتة والفنتو ت لتقت
المجتمتتتتتتع اقتصتتتتتتاديحا وا تماعيحتتتتتتا وعلميحتتتتتتا

صتتر وثقافيحتتاس بمتتا يستتهر فتتي تحقيتتق ً يتتة م
.للتنمية المستدامة

ة بنتتتتا  منظومتتتتة لتتتتاملة للملكيتتتتة الفكريتتتت
وبنيتتتة ترتكتتتز علتتتى بيئتتتة تشتتتريعية متكاملتتتة

مها مؤسسية متنوً ت بما يكفل استت دا
ً كتتتتتَدا  لتحفيتتتتتز وحمايتتتتتة ا بتتتتتدال واالبتكتتتتتا
وتعزيتتتتز مستتتتاهمتها الفاعلتتتتة فتتتتي تحقيتتتتق
أهتتتداف التنميتتتة المستتتتدامة و يتتتاد  النمتتتو
ة االقتصتتتتتادي وتحقيتتتتتق التنميتتتتتة الحضتتتتتاًي

.والريا  اال تماعي

الرؤية

الرسالة
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:أسس إعداد اإلستراتيجية

ا تحليليحتتاس اقتهجتتم عمليتتة وعتتداد ا ستتتراتيجية الوتنيتتة للملكيتتة الفكريتتة منها حتتا علميحتت
متتتع الحتتتر  علتتتى التشتتتاوً متتتع كافتتتة الجهتتتات ا داًيتتتة لات الصتتتلة واستتتتراف لوي 
المصتتتلحةس واالتتتتالل علتتتى الستتتوابق المماثلتتتة لعتتتدد متتتن التتتدو  ستتتوا ح المتقدمتتتة أو

:النامية

 لة ستتوا ح لات الصتتاالتتتالل علتتى عتتدد متتن ا ستتتراتيجيات الوتنيتتة  والدوليتتة تتتر
بالملكيتتة الفكريتتة أو  يرهتتا متتن المجتتاالت بهتتدف التعتترف علتتى أستتر ومبتتاد 

.صيا ة كل منها
 و عتتدد متتن الدًاستتات الوتنيتتة المتتتوفر  حتتو  الملكيتتة الفكريتتة أتتتر الر تتول ولتتى

مثتتل اسمتتر المتحتتد س المعتتد  متتن قبتتل بعتت  المنظمتتات والكياقتتات العالميتتة 
.تنميةوالمنظمة العالمية للملكية الفكريةس ومؤتمر اسمر المتحد  للتجاً  وال

 فتي وتتتاً ا عتتدادمجموعتتة متن الدًاستتات التتتي أ ريتم يصيصحتتا تتر االعتمتتاد علتى
.لإلستراتيجية من قبل مجموعات العمل التي تر تشكيلها

 عتتتتدد متتتتن ال بتتتترا  والمستتتتؤولين لتتتتاً  فتتتتي وعتتتتداد ا ستتتتتراتيجية وصتتتتيا تها
متتتن يتتتال  مشتتتاوًات عقتتتدت يصيصتتتاح لتتتللو الوتتتر  يتتتال  وعتتتداد التنفيتتتليين 
.ا ستراتيجية

 المنضتتتمة وليهتتتا مصتتترت وللتتتو االتفاقيتتتات والمعاهتتتدات الدوليتتتةتمتتتم مرا عتتتة
.لضما  وفا  ا ستراتيجية بها

 متتع منظمتتات المجتمتتع المتتدقي والقنتتال وًش العمتتل تتتر عقتتد مجموعتتة متتن
ات ال تتا  والنقابتتات المهنيتتة واتحتتادات الوتترف الصتتناعية والتجاًيتتة واسدبيتتة ل

.الصلةس للتشاوً وتباد  الر ى حو  ا ستراتيجية

:المبادئ التي استندت إليها اإلستراتيجية

نمية كفالة حرية الفكر والرأي وحقو  ا بدال الفني واسدبي وترسي هاس وت
س المواهه وتشجيع االبتكاً والبحث العلميس ودعر وتنوير مؤسساتم

.ةوًعاية الباحثين والم ترعينس وحماية حقوقهر المكتسب

بدال تحقيق التوا   اسمثل بين من  الحقو  االستئثاًية لتشجيع ا 
مصلحة واالبتكاً واالستثماً في لتى المجاالت من  اقهس وبين تحقيق ال
.العامة للمجتمع في م تلف مناحي الحيا  من  اقه آير

دعر محاوً التنافسية 
ومنع المماًسات 

.االحتكاًية

سئولة عن سلنات الدولة مبحيث تكو  التال غ بين السلنة والمسئوليةس 
.فعاليتهاموءع التنفيل وءما ا ستراتيجيةالقياغ بوا باتها قحو وءع

ا  الحوكمة وتعزيز العمل المؤسسي في الجهة التي سينا  بها االيتص
برعاية حقو  الملكية الفكرية وحمايتها

ة تكافؤ الفر  والعدال
اال تماعية وااللتزاغ 
.بمعايير الشفافية

احتراغ الملكية 
.الفكرية

جية
ستراتي

إل
جـيــــة إعداد وإقـــرار ا

ه
من
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:الجهات المشاركة في تنفيذ اإلستراتيجية

حتتى يتتمكن لتهراح ( 24)و( 18)متا بتينًاعم ا ستتراتيجية و تود مرحلتة اقتقاليتة تتتراوح 
متن ثتر متن مبالتر  ايتصاصتاتمس و-تحتم ا قشتا  -للملكية الفكريتةالجها  المصري 

اسولتى : نأيلت في االعتباً أ  يكو  تنفيل أهداف ا ستراتيجية ومحاوًها علتى مترحلتي
الثاقيتة برعاية وحماية حقو  الملكيتة الفكريتةس والم تصة المكاته وا داًات من يال  

ت متتن يتتال  الجهتتا  المصتتري للملكيتتة الفكريتتة بعتتد وقشتتا مس وللتتو عتتالو  علتتى الجهتتا
.ا داًية الم تصة ببع  مشروعات ا ستراتيجية على مداً مد  تنفيلها

نتتا ح علتتى وقتتد بينتتم ا ستتتراتيجية الجهتتات ا داًيتتة المعنيتتة المشتتاًكة فتتي التنفيتتل ب
.نيةايتصاصات كلٍ منهاس والتي تنوعم ما بين الو اًات والمجالر والهيئات المع

وكتتلا كمتتا تنبهتتم ولتتى دوً النقابتتات واالتحتتادات والوتترف الصتتناعية والتجاًيتتة المعنيتتة
فعيتل القنال ال ا  ووسا ل ا عالغ الم تلفة والمؤسسات الصحفية فتي دعتر وت

.منظومة الملكية الفكرية في كافة المجاالت

:مدة تنفيذ اإلستراتيجية

سبتمبر  
2022

سبتمبر
2027

2023202420252026

سنوات 5ستراتيجيةمدة تنفيذ اإل النهايةالبداية

الجهات : أوالً
المختصة 

بحماية حقوق 
الملكية 
الفكرية 
ورعايتها

ات النقاب: ثالثًا
واالتحادات 

والغرف 
الصناعية 
والتجارية 

المعنية

الجهات: اثانيً
اإلدارية 
المعنية

القطاع : رابعًا
الخاص

:  خامسًا
وسائل اإلعالم

المختلفة 
والمؤسسات 

الصحفية

جية
ستراتي

إل
جـيــــة إعداد وإقـــرار ا

ه
من



نظـــــــرة عامـــــــة علـــــــى الموقـــــــ  
ي الحـــــالي للملكيـــــة الفكريـــــة فـــــ

مصر

الد إن إلقــان نظــرة فامصــة متلنيــة علــى الموقــ  الحــالي فــي الــب
لملكيــة لهــو اللبنــة ا ولــى فــي رنــان إســتراتيجية وطنيــة فاعلــة ل

.الفكرية

ى ويهـد  ذــذا الجـنن مــن اإلسـتراتيجية إلــى تءـلي  ال ــون علــ
ة الفكريــة  البيئــة التشــريوية وركــانن البنيــة الممسءــية للملكيــ

ـــات المتولقـــة رالملكيـــة الف ـــة ف ـــالن عـــن اســـتورات البيان كري
ذا رقطاعــات الدولــة المةتلفــة ومقارنتهــا رالــدو  ا  ــر  فــي ذــ

المجـــا   كمـــا يعوـــرتز علـــى التنامـــات مصـــر الدوليـــة  ات الصـــلة
.رالملكية الفكرية

Photo © ebonyeg on 
Shutterstock



:البيئة التشريوية

القتتتر  ظهتتترت التشتتتريعات المصتتترية المتعلقتتتة بالملكيتتتة الفكريتتتة منتتتل الثالثينيتتتات متتتن
س كما صتدً 1939لسنة ( 57)قانون العالمات والبيانات التجارية رقم الماءيس حيث صدً 

قمانون س ثتر1949لسمنة ( 132)قانون براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقمم 
وقتتتد تتتتر تعتتتديل تلتتتو . 1954لسمممنة ( 354)حمايمممة حمممل المؤلمممف الصمممادر بالقمممانون رقمممم 

.القواقين عد  مرات لمواكبة المستجدات من االتفاقيات والتشريعات الدولية

اقتظر وقد قحا المشرل المصري تجاج معالجة حقو  الملكية الفكرية في تشريع موحدس ف
كيتة الفكريتة اسحكاغ الر يسية المتعلقة بالملكية الفكرية بمو ه قاقو  حماية حقو  المل

س حيتتث ءتر القتتاقو  بتين دفتيتتم أًبعتة كتتتهس عنتي كتتل2002لسمنة 82بالقمانون رقممم الصتادً 
نهتتاس الحقتتو  وفقحتتا لنبيعتتة كتتل ممنهتتا بتنظتتير اسحكتتاغ ال اصتتة بنتتولٍ أو أكثتتر متتن تلتتو 

ات فتتتايتل الكتتتتا  اسو  بتنظتتتير أحكتتتاغ بتتترا ات االيتتتترال وقمتتتال  المنفعتتتة والتصتتتميم
ثتتاقي الت نينيتتة للتتدوا ر المتكاملتتة والمعلومتتات  يتتر المفصتت  عنهتتاس وايتتتل الكتتتا  ال

بتنظتتتتتير اسحكتتتتتاغ المتعلقتتتتتة بالعالمتتتتتات والبياقتتتتتات التجاًيتتتتتة والمؤلتتتتترات الجورافيتتتتتة
و  المؤلتف والتصميمات والنمال  الصناعيةس في حين تنتاو  الكتتا  الثالتث بتالتنظير حقت

.والحقو  المجاوً س أما الكتا  الرابع فاقتصر على اسصناف النباتية

س فقتتد وبمنالعتتة التنتتوً التشتتريعي لقتتاقو  حمايتتة حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة المشتتاً وليتتم
26م القمموانيأ أرقمماس بمو تته تالحتتأ أ  يتتد المشتترل لتتر تنلتتم بالتعتتديل ستتوى ثتتال  متترات

س حيتتتث اقصتته القاقوقتتتا  اسو  والثتتتاقي علتتتى 2020لسمممنة 178و2019لسمممنة 144و2015لسممنة 
متد القتاقو  تعديل اسحكاغ الواًد  بالكتا  الرابع ال ا  باسصناف النباتيتة فقتيس بينمتا ع

التواًد  فتي الكتتا  الثالتث ال تا  بحقتو  ( 185)الثالث ولى استبدا  قل آير بنل الماد  
المؤلتتف والحقتتو  المجتتاوً  حيتتث أعفتتى متتن الرستتر المقتترً بمو تته أحكتتاغ هتتلج المتتاد  
تالتته القيتتد التتلي تقتتل ستتنم عتتن واحتتد وعشتترين عامحتتا وكتتللو التتلين يستتري فتتي لتتَقهر

.2018لسنة 10قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم 

سيترى س يتبتين و تود بعت  التشتريعات اوبنظرة عامة على النظام التشمريعي المصمري
منهتا التي تتقاتع أحكامها متع أحكتاغ قتاقو  حمايتة حقتو  الملكيتة الفكريتة المشتاً وليتمس

وهو التشريع المنظر لمزاولة مهنة وكال  البترا ات والعالمتات1951لسنة 23القاقو  ًقر 
بشتتتتَ  اسستتتتما  التجاًيتتتتةس وقتتتتاقو  تنميتتتتة 1951لستتتتنة 55التجاًيتتتتةس وكتتتتلا القتتتتاقو  ًقتتتتر 

س 2020لستنة 152المشروعات المتوسنة والصوير  ومتناهية الصور الصتادً بالقتاقو  ًقتر 
. 2020لسنة 207وقاقو  الجماً  الصادً بالقاقو  ًقر  9
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:البيئة الممسءية

لكيممة استعرضمما اإلسممتراتيجية مفممردات البيئممة المؤسسممية لمنظومممة الم
ملكيممة الفكريمة فمي الممبالدل والتمي تنوعمما مما بميأ مكاتممخ وإدارات مختصمة بال

يممة الفكريمةل أو ههممات إداريممة أخممرخ ذات اختصالممات تتصممل بمنظومممة الملك
:الفكريةل أو ههات تختص بإنفاذ القانونل وذلك على النحو اآلتي

:مكاتخ وإدارات الملكية الفكرية

.مكته برا ات االيترال بَكاديمية البحث العلمي والتكنولو يا•

ا داً  المركزيتتتة للعالمتتتات التجاًيتتتة والمؤلتتترات الجورافيتتتة والتصتتتميمات•
.والنمال  الصناعية بجها  تنمية التجاً  الدايلية

.  الثقافةا داً  العامة للتراييل الفنية بقنال لئو  ا قتا  الثقافي بو اً•

.  الثقافةوداً  حماية حقو  الملكية الفكرية بقنال الفنو  التشكيلية بو اً•

معية مكتتته قيتتد التصتترفات بتتا داً  المركزيتتة للرقابتتة علتتى المصتتنفات الستت•
.والبصرية باسماقة العامة للمجلر اسعلى للثقافة

وداً  حمايتتتة حتتتق المؤلتتتف بتتتا داً  المركزيتتتة للشتتتئو  اسدبيتتتة والمستتتابقات•
.باسماقة العامة للمجلر اسعلى للثقافة

ى مكتتتته حمايتتتة البتتتث والمصتتتتنفات الستتتمعية والبصتتترية بتتتالمجلر اسعلتتتت•
.لتنظير ا عالغ

اعة مكتتته حمايتتتة بتتتراما الحاستته ا لتتتي وقواعتتتد البياقتتات بهيئتتتة تنميتتتة صتتتن•
.تكنولو يا المعلومات

.مكته حماية اسصناف النباتية بو اً  الزًاعة•

:بعض الجهات اإلدارية األخرخ ذات الصلة

ً يتتة ا داً  العامتتة لحقتتو  الملكيتتة الفكريتتة بقنتتال االتفاقتتات والتجتتاً  ال ا•
.بو اً  التجاً  والصناعة

. ها  ققنة االتصا  بو اً  التجاً  والصناعة•

.اللجنة الوتنية للملكية الفكرية بو اً  ال اً ية•

:إنفاذ القانونههات 

.و اً  الدايلية•

.مصلحة الجماً  بو اً  المالية•

النيابتة )السلنة القضا ية بجناحيها ستوا ح القضتا  العتادي المتدقي والجنتا ي •
يتة أو محاكر مجلر الدولة في المنا عتات ا داً( المحاكر االقتصادية-العامة

.المتعلقة بالملكية الفكرية

لين مكاتتته ووداًات حمايتتة حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة التتتي يتمتتتع بعتت  العتتام•
.فيها بصفة الضبنية القضا ية
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

:بالنسبة لبراءات االختراع

عدد طلبات براءات االختراع المقدمة في مصر

1,258 1,191 1,192 1,344

997 992 968 881

2018 2019 2020 2021

يأبحسخ المقيميأ وغير المقيم

المقيمين ير المقيمين

2,255 2,183 2,160 2,225

الهند  البرا يل  النمسا  الفلبين 
المملكة 
العربية 

السعودية 
مصر 

ا ماًات 
العربية 
المتحد  

33,630 ير المقيمين  19,058 173 3,517 2,274 1,192 1,869

المقيمين  23,141 5,280 4,427 476 2,134 968 71

2020عدد طلبات براءات االختراع المقدمة في مصر وعدد مأ الدول في عام : بيان مقارن

2,160 1,9404,4083,9934,600

24,338

56,771

مكته برا ات االيترال المصري: المصدً
WIPO IP Statistics Data Center: المصدً بالنسبة للدو  اسيرى

ة من ال تتجاو  قسبة تلبات برا ات االيترال المقدم
متتن و متتالي النلبتتات المقدمتتة فتتي % 39المصتتريين 

ومتتن المستتتهدف ًفتتع هتتلج النستتبة متتن . 2021عتتاغ 
يتتتتتال  تشتتتتتجيع وتحفيتتتتتز عتتتتتدد أكبتتتتتر متتتتتن اسفتتتتتراد 
والمؤسستتتتات البحثيتتتتة والتجاًيتتتتة المصتتتترية علتتتتى

.است داغ قظاغ برا ات االيترال

وً تتر أ  النستتتبة اسكبتتتر متتتن مقتتتدمي النلبتتتات فتتتي
وايتتتة مصتتتر تكتتتو  للشتتتركات وال أ  قستتتبة ءتتتئيلة لل

بينمتتتا تكتتتو  الوالبيتتتة. منهتتتا هتتتي لتتتركات مصتتترية
العظمتتتتى متتتتن مقتتتتدمي النلبتتتتات المصتتتتريين متتتتن 

لتتتتتلاس فمتتتتتن . اسفتتتتتراد تليهتتتتتا المؤسستتتتتات البحثيتتتتتة
المستتتتتتهدف تشتتتتتجيع عتتتتتدد أكبتتتتتر متتتتتن الشتتتتتركات 

اغ والمؤسستتتات التجاًيتتتة والصتتتناعية علتتتى استتتت د
قظتتتاغ بتتترا ات االيتتتترال لحمايتتتة ابتكاًاتهتتتاس علتتتى أ 
يو تتتتتتتم االهتمتتتتتتتاغ بشتتتتتتتكل يتتتتتتتا  للمشتتتتتتتروعات 

.المتوسنة والصوير 

55%36%

8%

1%

2020

60%
33%

7%

0%

2021

الشركات

اسفراد

المراكز 
البحثية

51%
39%

8%

2%

2019

بحسخ أنواع مقدمي الطلخ

21602,183 2,225
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

بالنسبة لبراءات االختراع

عدد براءات االختراع الممنوحة في مصر

524 575
432 445

166
175

72 63

2018 2019 2020 2021

يأبحسخ المقيميأ وغير المقيم

المقيمين ير المقيمين

690
750

504 508

الهند   البرا يل   النمسا   الفلبين  
ا ماًات 
العربية 
المتحد   

مصر 
المملكة 
العربية 

السعودية 

21,373 ير المقيمين   18,614 125 973 503 432 598

المقيمين   4,988 1,793 2,689 29 3 72 300

2020الممنوحة في عدد براءات االختراع: بيان مقارن

504 8985061,0022,814

20,407
26,361

مكته برا ات االيترال المصري: المصدً
WIPO IP Statistics Data Center: المصدً بالنسبة للدو  اسيرى

هنتا  اق فتتا  ملحتو  فتتي قستبة البتترا ات
د الممنوحة لمصريينس وهو ما يستدعي وعتدا
دًاستتة لتتاملة لكافتتة القناعتتاتت للوقتتوف

دف على أسبابم ووءع الحلتو  المال متة بهت
ًفع  تود  تلبتات بترا ات االيتترال المقدمتة

. من مصريين

85%

10%

5%

0%

2021

الشركات

اسفراد

المراكز 
البحثية

508

73%

16%

10%

1%

2019

بحسخ أنواع مقدمي الطلخ

750

86%

7%

7%

0%

2020

504

صر
ي م
ملكية الفكرية ف

ي لل
حال
  ال
موق
ى ال
ظرة عامة عل

ن



12,318

3,627
2,662 2,311

1,490
440

ألماقيا تركيا البرا يل وقدوقيسيا الفلبين النمسا

2020عدد طلبات نماذج المنفعة المقدمة في عام : بيان مقارن
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

870,306

656

38 25

1,046

النمسا البرا يل مصر الفلبين الهند

ظام عدد طلبات براءات االختراع المودعة في المرحلة الدولية وفقًا لن: بيان مقارن
2020لعام ( )pctمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

WIPO IP Statistics Data Center: المصدً 

تبنتى قظتاغ قمتال  المنفعتة 2002ً ر أ  قاقو  حمايتة حقتو  الملكيتة الفكريتة الصتادً عتاغ 
البتكتاًات كصوً  من صوً حقو  الملكية الفكرية التي يمكن االستفاد  منها فتي حمايتة ا

لا لتر البسينة والعمليتة والتتي يمكتن أ  يكتو  لهتا متردود اقتصتاديس وال أقتم ولتى يومنتا هت
ا متن للو أقتم يتتر ويتدال عتدد محتدود  تدح. تتر االستفاد  من هلا النظاغ على النحو اسمثل

وهتتتو متتتا يئفتتتوت علتتتى العديتتتد متتتن . تلبتتتات قمتتتال  المنفعتتتة فتتتي مكتتتته بتتترا ات االيتتتترال
با  للتو ولعل أحد أس. المبتكرين فرصة االستفاد  من هلا النظاغ في حماية ابتكاًاتهر

وقيتتة لشتركات واسفتتراد بَهميتة قمتال  المنفعتتة واسحكتاغ القاقلير تع ولتى اق فتتا  التوعي 
.  المرتبنة بها في قاقو  حماية حقو  الملكية الفكرية المصري

فتراد وللو على الر ر من أ  هلا النظاغ قد يكو  مال محا بشكل يا  للم ترعين متن اس
وكتتتللو متتتن المشتتتروعات الصتتتوير  والمتوستتتنةس ياصتتتة أقتتتم يمكتتتن تحقيتتتق لتتترو  
الحصتتو  علتتى بتترا ات قمتتال  المنفعتتة بشتتكل أيستتر متتن لتترو  الحصتتو  علتتى بتترا ات

.تنوًحا تكنولو يحا كبيرحاااليترال وبتكلفة أقلس حيث و  اسمر ال يتنله

الصين 
2,926,633

ون عدد طلبات براءات االختراع المودعة في المرحلة الدولية وفقًا لنظام معاهدة التعا
باعتبار مكتخ البراءات المصري سلطة بحث وفحص ( PCT)بشأن البراءات 

بالنسبة لنماذج المنفعة

WIPO IP Statistics Data Center: المصدً 
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

:بالنسبة للعالمات التجارية الوطنية

20,548

7,736

21,884

9,019

25,830

1,155

33129

10788

النلبات المقدمة العالمات المسجلة

عدد الطلبات الوطنية للعالمات 
التجارية في مصر

2018

2019

2020

2021

870,306

297,933

56,698 30,184 25,830 18,620

الواليات 
المتحد  
اسمريكية

البرا يل الفلبين المملكة 
العربية 
السعودية

مصر ا ماًات 
العربية 
المتحد 

عدد طلبات تسجيل العالمات التجارية: بيان مقارن
2020في مصر وعدد مأ الدول في عام 

400,220

160,761

44,136 17,535 16,781 1,155

الواليات 
المتحد  
اسمريكية

البرا يل الفلبين المملكة 
العربية 
السعودية

ا ماًات 
العربية 
المتحد 

مصر

عدد العالمات التجارية المسجلة: بيان مقارن
2020في مصر وعدد مأ الدول في عام 

ا داً  المركزية للعالمات التجاًية والتصميمات والنمال  الصناعية بجها  تنمية التجاً  الدايلية: المصدً
WIPO IP Statistics Data Center: المصدً بالنسبة للدو  اسيرى

لتتتهد عتتتدد النلبتتتات المقدمتتتة 
ي لتسجيل العالمتات التجاًيتة فت
مصتتتتر اًتفاعحتتتتا يتتتتال  الستتتتنوات 

وبتتر ر ظتتروف. التتثال  الماءتتية
س ا داد عتتتتتتتدد 19-كوفيتتتتتتتد ا حتتتتتتتة 

% 18النلبتتتات المقدمتتتة بحتتتوالي 
واستتتتمرت الزيتتتاد  2020فتتتي عتتتاغ 
.أيضحا2021يال  عاغ 

TM
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

:بالنسبة للتصميمات والنماذج الصناعية الوطنية

1,791

989

1,800

788

1,868

360

2325

465

النلبات المقدمة النمال  المسجلة

ت عدد الطلبات الوطنية للتصميما
والنماذج الصناعية في مصر

2018

2019

2020

2021

31,223

6,263

1,868 1,293 686 948

الواليات 
المتحد  
اسمريكية

البرا يل مصر الفلبين ا ماًات 
العربية 
المتحد 

المملكة 
العربية 
السعودية

عدد طلبات تسجيل التصميمات والنماذج : بيان مقارن
2020الصناعية في مصر وعدد مأ الدول في عام 

41,488

5,391
674 360 1,210 778

الواليات 
المتحد  
اسمريكية

البرا يل الفلبين مصر ا ماًات العربية
المتحد 

ة المملكة العربي
السعودية

ي عدد التصميمات والنماذج الصناعية المسجلة ف: بيان مقارن
2020مصر وعدد مأ الدول في عام 

ا داً  المركزية للعالمات التجاًية والتصميمات والنمال  الصناعية بجها  تنمية التجاً  الدايلية: المصدً
WIPO IP Statistics Data Center: المصدً بالنسبة للدو  اسيرى

مة تلبات النمال  الصناعية المقد
لى أيضاح لهدت اًتفاعاح في مصر ع
وو  مداً السنوات الثالثة الماءية

كتتتا  بمعتتتد  أبنتتتَ متتتن العالمتتتات 
اًتفاعحتتتا 2021ولتتتهد عتتتاغ . التجاًيتتتة

ملحوظحتتتتتتتتا فتتتتتتتتي عتتتتتتتتدد النلبتتتتتتتتات 
عتتتن % 24.5المقدمتتتة بزيتتتاد  قتتتدًها 

.2020عاغ 

أمتتتا بالمقاًقتتتة بتتتدو  أيتتترىس فيعتتتد 
مركتتتز مصتتتر فيمتتتا يتعلتتتق بنلبتتتات
د النمتتال  الصتتناعية متميتتزاح ولتتى حتت
24كبيتتر حيتتث  تتتا ت فتتي المركتتز التتتت 

بحستتتتتتتته 2019عالميتتتتتتتاح فتتتتتتتتي عتتتتتتتتاغ 
وحصتتتتتتا يات المنظمتتتتتتة العالميتتتتتتة 

.للملكية الفكرية
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2,845

156

1,272

181

2,031

الواليات المتحد 
اسمريكية

المكسيو كوًيا الجنوبية مصر اليابا 

نظامالنماذج الصناعية المقدمة للتسجيل الدولي وفقًا ل: بيان مقارن
2020الهاي في عام 
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

:التسجيل الدولي للعالمات التجارية والنماذج الصناعية

ا داً  المركزية للعالمات التجاًية والتصميمات والنمال  الصناعية بجها  تنمية التجاً  الدايلية: المصدً
WIPO IP Statistics Data Center: المصدً بالنسبة للدو  اسيرى

25,976

8,451 7,381
4,826

13,092

الواليات المتحد 
اسمريكية

البرا يل الفلبين مصر الهند

نظام العالمات التجارية المقدمة للتسجيل الدولي وفقًا ل: بيان مقارن
2020مدريد في عام 

2020بيانات التسجيل الدولي لعام 

2021بيانات التسجيل الدولي لعام 

النمال  الصناعية المقدمة 
ملنظاللتسجيل الدولي وفقحا 

2021في عاغ الهاي 

212

العالمات التجاًية المقدمة 
م لنظاللتسجيل الدولي وفقحا 

2021في عاغ مدريد 

5317
ا داً  المركزية للعالمات التجاًية والتصميمات والنمال  الصناعية بجها  تنمية التجاً  الدايلية: المصدً

WIPO IP Statistics Data Center: المصدً بالنسبة للدو  اسيرى
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

:بالنسبة لأللناف النباتية

34

19

48

76

النلبات المقدمة لهادات حق المربي

عدد الطلبات المقدمةل وشهادات حل 
ي المربي الممنوحة لأللناف النباتية ف

مصر

2020

2021

اًتفتتتع عتتتدد النلبتتتات المقدمتتتة 
2021ي لألصتتناف النباتيتتة بتتين عتتام

س وكتلا اًتفتع عتدد لتهادات 2020و
حتتتق المربتتتي الممنوحتتتة بصتتتوً  

بتتتتتتين لات % 300كبيتتتتتتر  تقتتتتتتدً  
.العامين

مكته حماية اسصناف النباتية المصري: المصدً
الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لحماية اسصناف النباتية : المصدً بالنسبة للدو  اسيرى

73 69 80 62 65
29

113 85

767

621

34 19
63 89

63
91 93 78

837

641

عدد 
النلبات

لهادات 
حق المربي 
الممنوحة

عدد 
النلبات

لهادات 
حق المربي 
الممنوحة

عدد 
النلبات

لهادات 
حق المربي 
الممنوحة

عدد 
النلبات

لهادات 
حق المربي 
الممنوحة

عدد 
النلبات

لهادات 
حق المربي 
الممنوحة

مصر المور   كينيا فرقسا هولندا

(1991نسخة UPOVدول اتفاقية ال)األلناف النباتية في مصر ودول أخرخ 
(عدد الطلبات المقدمةل وشهادات حل المربي الممنوحة)

2019 2020
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:البيانات الةاصة رحقوق الملكية الفكرية والممشرات الدولية  ات الصلة

:بالنسبة للمؤشرات الدولية

المنتدى االقتصادي العالمي: المصدً

لقتة بجواقته يرتكز مؤلر التنافسية العالمي السنوي على عد  مؤلرات فرعية وتفصيلية متع
.2019عاغ تقدمم مصر مرتبة واحد  في المؤلر الكلي في. التنافسية االقتصادية الم تلفة

لملم . البتكاًمن ءمن المؤلرات التفصيلية تلو المتعلقة أو المرتبنة بالملكية الفكرية وا
مركتزحاس ومؤلتري 35حيتث تقتدمم مصتر " حماية حقو  الملكيتة الفكريتة"التنوًات اسبر  مؤلر 

مرتبة علتى 24و28قمو الشركات المبتكر  حيث تقدمم مصر "و" التنافسية في تقدير ال دمات"
بحتتث ا قفتتا  علتتى ال"وبالمقابتتل فقتتد ترا عتتم مرتبتتة مصتتر فتتي مؤلتترات فرعيتتة مثتتل . التتتوالي
.قسبةح ولى عدد السكا " تلبات برا ات االيترال والعالمات التجاًية"و" العلمي

99 
88 

50 
57 53 

124 

94 
101 

92 

53 

33 29 

89 93 

عدد تلبات 
ة العالمات التجاًي
بالنسبة لعدد 

السكا 

عدد تلبات 
برا ات االيترال 
بالنسبة لعدد 

السكا 

ا قفا  على 
ةالبحث والتنمي

التنافسية في
تقدير ال دمات

قمو الشركات 
المبتكر 

حماية حقو  
ةالملكية الفكري

المؤلر الكلي

رعية ترتيخ مصر في مؤشر التنافسية العالمي وبعض مؤشراته الف
(2018دولة في 140ومأ 2019دولة في 141مأ )

2018 2019

)107( )105(

)95( )92( )96( )94(

)68(
)69( )71( )68( )72( )69(

)51( )57( )56( )59( )58(

)91(
)99(

)101( )104(
)98( )95(

2016 2017 2018 2019 2020 2021

دولة في عام 132بيأ )ترتيخ مصر في مؤشر االبتكار العالمي وبعض مؤشراته الفرعية 
2021)

المؤلر ا  مالي و مالي الناتا المحلي/ برا ات االيترال 

و مالي الناتا المحلي/ التصميمات الصناعية  و مالي الناتا المحلي/ العالمات التجاًية 

ووقسيادالمنظمة العالمية للملكية الفكرية و امعة كوًقيل : المصدً

ل يستتتهدف مؤلتتر االبتكتتاً العتتالمي قيتتاو مستتتوى االبتكتتاً فتتي التتدو  عتتن تريتتق العوامتت
ي المؤلتر وقد لهد ترتيه مصر عالميحا تحسنحا عاحمحا فت. المتصلة بمديالت وم ر ات االبتكاً

حيتث اق فت  ترتيته مصتر وعتاد لالًتفتال فتي 2020على مداً الستنوات الماءتية فيمتا عتدا عتاغ 
.دولة132من 94لتصل للمركز ا 2021عاغ 

( 69)المرتبتة 2021ولكن ما يزا  ترتيه مصر متَيرحا بالنسبة لدو  العالر حيث احتلتم فتي العتاغ 
فتتتي التصتتتميمات ( 58)فتتتي بتتترا ات االيتتتترال بالنستتتبة ولتتتى النتتتاتا المحلتتتي ا  متتتالي والمرتبتتتة 

اق فاءاح الصناعية بالنسبة ولى الناتا المحلي ا  ماليس حيث لهد هلا  المؤلرا  الفرعيا 
.في ترتيه مصر العالمي على مداً السنوات الماءية
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.اتفا  استراسبوً  ال ا  بالتصنيف الدولي للبرا ات•

.اتفا  الهاي بشَ  ا يدال الدولي للرسوغ والنمال  الصناعية•

.اتفا  مدًيد بشَ  التسجيل الدولي للعالمات•

.بروتوكو  اتفا  مدًيد ال ا  بالتسجيل الدولي للعالمات•

.اتفا  مدًيد بشَ  قمع بياقات مصدً السلع الزا فة أو المضللة•

جيل اتفتتا  قتتير بشتتَ  التصتتنيف التتدولي للستتلع وال تتدمات س تترا  تستت•
.العالمات

.اتفاقية باًير لحماية الملكية الصناعية•

.معاهد  التعاو  بشَ  البرا ات•

.معاهد  قاقو  العالمات•

.معاهد  قيروبي لحماية الشاً  اسوليمبية•

.ملةمعاهد  والننن حو  الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوا ر المتكا•

19

:التنامات مصر الدولية

الدوليتة تتشكل المنظومتة الدوليتة لحقتو  الملكيتة الفكريتة متن عتدد متن االتفاقيتات
كريتتة التجاًيتتة علتتى  تتراً اتفاقيتتة الجواقتته المتصتتلة بالتجتتاً  متتن حقتتو  الملكيتتة الف

ا يتتتة تحتتم مظلتتة منظمتتتة التجتتاً  العالميتتةس واتفاقيتتتات التجتتاً  الحتتر  الثن( تتتريبر)
ه ومتعتتتدد  استتتتراف وا قليميتتتة واتفاقيتتتات االستتتتثماً بكافتتتة ألتتتكالهاس ولتتتى  اقتتت
ة االتفاقيتتات متعتتدد  استتتراف التتتي تتتر وقراًهتتا تحتتم مظلتتة ووداً  المنظمتتة العالميتت

.  للملكية الفكرية

واتفاقيتة وبشكل عاغس تلتتزغ مصتر بَحكتاغ اتفتا  التتريبر بمنظمتة التجتاً  العالميتة
:وقشا  المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من معاهداتهاس وهي كا تي

:في مجال الملكية الصناعية

:في مجال الملكية األدبية

.اتفاقية بر  لحماية المصنفات اسدبية والفنية•

.اتفاقية حماية منتجي الفوقو رامات من االستنساخ دو  تصري •

 تتاًٍ وتمتتاغ و تترا ات التصتتديق علتتى معاهتتد  متتراك  لتيستتير وتاحتتة اسعمتتا •
.المنبوعة لصال  لوي ا عاقة البصرية
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:في مجال حماية األلناف النباتية الجديدة

.1991قس ة UPOVاتفاقية االتحاد الدولي لحماية اسصناف النباتية الجديد  •

كما تلتزم مصر بعدد مأ األحكام المتصلة بالملكية الفكرية في اتفاقيات 
:التجارة الحرة التي أبرمتها مثل

قتتتل علتتتتى اقضتتتماغ مصتتتتر ولتتتى عتتتتدد متتتتن : )اتفتتتا  الشتتتتراكة المصتتترية اسوًوبيتتتتة•
اقضتمم االتفاقيات الدولية التي تضمنها الملحتق الستادو متن االتفاقيتةس والتتي

بشتَ  حمايتة فنتاقي اسدا  ومنتجتي 1961وليها مصر بالفعلس فيما عدا اتفاقيتة ًومتا 
الدولي التسجيالت الصوتية وهيئات ا لاعةس ومعاهد  بودابسم بشَ  االعتراف

(.بميدال الكا نات الدقيقة س را  ا  را ات ال اصة بالبرا ات

.اEFTAاتفا  التجاً  الحر  مع ًابنة التجاً  الحر  اسوًوبية •

.اتفا  التجاً  الحر  مع تركيا•

.سنيةبشَ  وقامة مننقة للتباد  الحر تضر الدو  العربية المتواتفا  أ ادير•

أوهه المرونة المتعلقة بالمجاالت التي لم يتم تغطيتها مأ قبل اتفاق التريبس

يير أو أحكاغ يضع لها أي معافلر سبع  مجاالت الملكية الفكريةالتريبراتفا  تناو لر ي
و  أ  محدد  وتر  للدو  اسعضا  الحرية في وءع التشريعات ال اصتة بتلتو المجتاالت د

ثل وبع  هلج المجاالت لها أهمية ياصة للدو  النامية م.يكو  هنا  أي التزاغ دولي لها
لمعتاًف ا اقتلس وأيضحتأقمال  المنفعة والتتي تعتبتر مثتل بترا ات االيتترال ولكتن بالتتراتات 

يفيتة حمايتهتا التقليدية والفلكلوً والتي تركم االتفاقية للتدو  اسعضتا  الحريتة فتي تحديتد ك
فاقيتة وكتلا اسصتناف النباتيتة الجديتد  والتتي قصتم ات. دو  تحديد أحكاغ أو مباد  عامتة لهتا

متتا عتتن تريتتق بتترا ات االيتتترالس أو عتتن تريتتق قظتتاغ فريتتد متتن قتتولوىحم تتعلتتى أ  تئيبرالتتتر
.يا س أو عن تريق قظاغ مزيا منهما

بعض أوهه المرونة التي تستخدمها مصر في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

ة الفكريتة يحكر القراً الوتني حيا  االقضماغ لالتفاقيتات الدوليتة المنظمتة لحقتو  الملكيت
على اسولويات اعتباًات تتسر بالشمو س حيث تراعي تَثير تلو االتفاقيات وتنبيق أحكامها

ل مع ملتف وودًاكحا من مصر   فا  البئعد التنموي في التعام. واالحتيا ات التنموية للدولة
أ نتد  وءتعبالملكية الفكرية في المحافل الدولية فقد بادًت هي وعتدد متن التدو  الناميتة 

.تنمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

ًأستها وبشكل عاغس تلتزغ مصر باالتفاقيات الدولية الموقعة عليها فتي هتلا المجتا  وعلتى
م المروقة المتاحتة س وتتبنى أو (تريبر)اتفاقية الجواقه التجاًية المتصلة بالملكية الفكرية 

حمايتتتة فتتي تلتتو االتفاقيتتتات وياصتتة فيمتتتا يتعلتتق بتتااللتزاغ بالحتتتد اسدقتتى متتتن مستتتويات ال
.المنصو  عليها فيها
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(SWOT(التحليل البيئي الرراعي 

و  يمكن تصني  ا سباب الممديـة إلـى نقـال القـوة وال ـ
الةاصــــة رمنظومــــة الملكيــــة الفكريــــة فــــي مصــــر إلــــى عــــدة 

يـــة عوامـــل  فمنهـــا مـــا يتولـــق رالبيئـــة التشـــريوية والقانون
ــى د البنيــة الممسءــية والمــوارالحاليــة  ومنهــا مــا يعوــن  إل

ـــى أنشـــطة البحـــ  ـــة للجهـــات القانمـــة عل البشـــرية والمالي
ر  الولمي والتطـوير ومجـا  ممايـة الملكيـة الفكريـة فـي مصـ

و لــك كلــى إلــى وانــأ عوامــل أ ــر  متولقــة ربيئــة ا عمــا  
نة ذـذ  منها اإلدارية والمجتموية والتي تمثر رامتياز في كفا

.المنظومة

ي ــان وراتةــا  منظــور إقليمــي ودولــي  تتنــاو  اإلســتراتيجية أ
ـــــق  ـــــي تواوههـــــا مصـــــر فيمـــــا يتول الفـــــرت والتحـــــديات الت

.رمنظومة الملكية الفكرية

وسنءـــتورت فيمـــا يلـــي أرـــرز نقـــال القـــوة وال ـــو  التـــي
وكـذا أذـ  ت منتها اإلستراتيجية الوطنية للملكية الفكريـة

.الفرت والتحديات من منظور البيئة الةاروية

Photo
© Unaihuiziphotography
on Freepik
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ققنة قو  15و مالي 

:أبرزها

.توفر أساو دستوًي وتشريعي قا ر لمنظومة الملكية الفكرية.1

.و ود مقومات تشريعية لبيئة داعمة لالبتكاً.2

ًات التتي و ود مقومتات مؤسستية لبيئتة داعمتة لالبتكتاً تتمثتل فتي البتراما والمبتاد.3
يتتتا تقتتتوغ بهتتتا بعتتت  الجهتتتات الحكوميتتتة مثتتتل أكاديميتتتة البحتتتث العلمتتتي والتكنولو 
يتتة و هتتا  تنميتتة المشتتروعات المتوستتنة والصتتوير  ومتناهيتتة الصتتور وهيئتتة تنم

.المعلوماتتكنولو ياصناعة 

ريتةس و ود يبرات فنية مؤهلة في مجتا  قيتد وفحتل وتستجيل حقتو  الملكيتة الفك.4
واالتحاد التدولي ( WIPO)ومدًبين معتمدين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

(.UPOV)لحماية اسصناف النباتية 

د حصتتو  مكتتته حمايتتة بتتراما الحاستته ا لتتي وقواعتتد البياقتتات للبرمجيتتات وقواعتت.5
ISO/IECولتتتتتتهاد  .ISO9001:2008البياقتتتتتتات علتتتتتتى لتتتتتتهاد  الجتتتتتتود  العالميتتتتتتة 

تتته "أحتتد  معمتتل كمتتا يو تتد بتتم. المعلومتتاتال اصتتة بمجتتا  أمتتن 27001:2013
.لتعزيز حماية ووقفال حقو  الملكية الفكرية" لرعي ًقمي

مكتتته بتترا ات االيتتترال المصتتري هتتو ستتلنة بحتتث وفحتتل دوليتتة وفقحتتا لمعاهتتد  .6
وهتو التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكريتةسPCT()التعاو  بشَ  البرا ات 

لتتدولي حاليحتتا ستتلنة البحتتث والفحتتل الدوليتتة الوحيتتد  التتتي تصتتدً تقتتاًير البحتتث ا
زيتةس كمتا وتقاًير الفحتل التمهيتدي التدولي باللوتة العربيتة وءتافة ولتى اللوتة ا قجلي

ة أقتتتم ستتتلنة البحتتتث والفحتتتل الدوليتتتة اسولتتتى والوحيتتتد  حاليحتتتا فتتتي التتتدو  العربيتتت
.وا فريقية

وستتتراتيجية التنميتتة )2030االًتبتتا  الوثيتتق بتتين الملكيتتة الفكريتتة وأهتتداف ً يتتة مصتتر .7
(.المستدامة

تمتتتتع مصتتتر بثتتترو  متتتن النتتتتا  الفكتتتتريس والتتتترا  التتتوتنيس فتتتي مجتتتاالت الستتتتينما.5
.هاوالموسيقى واسد  التي يمكن استواللها وتحقيق عا د اقتصادي ء ر من

مؤسسية 
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بيئة اسعما  
(7)

تشريعية  
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ققنة ءعف 24و مالي 

:أبرزها
لكيتة اق فا  القير المالية للورامتات الجنا يتة الموقعتة بقتاقو  حمايتة حقتو  الم.1

.2002لسنة 82الفكرية الصادً بالقاقو  ًقر 

.عدغ و ود قظاغ فعا  لإلداً  الجماعية لحقو  المؤلف في مصر.2

يرهتتا عتتدغ مواكبتتة النظتتاغ القتتاقوقي القتتا ر لتتوكال  البتترا ات والعالمتتات التجاًيتتة و .3
.من حقو  الملكية الفكرية للتنوًات الحديثة

ا يتة عدغ و ود قصو  قاقوقيتة واءتحة ومحتدد  تتنظر المستئولية المدقيتة والجن.4
فتتي التعامتتل متتع حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة لمقتتدمي ال دمتتة فتتي مجتتا  البرمجيتتات

لكيتتة بصتفة عامتة وعلتى لتبكة ا قترقتم بصتفة ياصتة فتي التعامتل متع حقتو  الم
.الفكرية

و اًات تعتتدد وداً  الملكيتتة الفكريتتة بتتين تستتعة كياقتتات وداًيتتة تتبتتع العديتتد متتن التت.5
( اسدبيتتةثالثتتة  داً  الملكيتتة الصتتناعيةس وستتتة  داً  الملكيتتة الفنيتتة و)والجهتتات 

يتتتم ب تتتالف الجهتتتات والكياقتتتات ا داًيتتتة لات اسدواً التنستتتيقيةس وهتتتو متتتا يترتتتته عل
ات فتي ءعف في سبل المعالجة وتشتيم لجهود الدولةس وتضاً  في االيتصاص

فويتتم س وت(بتتين الجهتات وا داًات الم تصتة بتتمداً  الملكيتة اسدبيتة)بعت  اسحيتا  
.لفر  ترليد ا قفا  وتعزيز العمل المؤسسي

ققتتتل المتتتواًد والتتتدعر اللو ستتتتي التتتال غ لتمكتتتين بعتتت  الجهتتتات القا متتتة علتتتى .6
.الملكية الفكرية من مبالر  ايتصاصاتها

كريتتة عتتدغ و تتود أقظمتتة تستتم  با يتتدال أو القيتتد أو التستتجيل لحقتتو  الملكيتتة الف.7
.بصوً  ولكتروقية

متا تشتتمل تدقي ترتيه مصر فتي المؤلترات العالميتة للملكيتة الفكريتة واالبتكتاًس و.8
.عليم من محددات مرتبنة بها

عر  يتتتا  السياستتتات القناعيتتتة الستتتت داغ قظتتتر الملكيتتتة الفكريتتتة علتتتى قحتتتو يتتتد.9
.أهداف التنمية اال تماعية واالقتصادية والثقافية

رية وبتين ءعف العالقة التكاملية بين البحث العلمتي والتنتوير واالبتكتاًات المصت.01
.الصناعة الوتنية

.اق فا  الوعي العاغ بالملكية الفكرية وثقافتها وأهميتها االقتصادية.11

مؤسسية 
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الفرص

يتتة تعظتتير دوً مصتتر الريتتادي التتداعر للبعتتد التنمتتوي فتتي المنظومتتة الدوليتتة للملك.1
الفكريتة الفكريةس والتمسو بحق مصر في تفعيل  واقه المروقتة فتي قظتاغ الملكيتة

.التي توفرها التزامات مصر القاقوقية الدولية

استتتت داغ معلومتتتات البتتترا ات و يرهتتتا متتتن مجتتتاالت الملكيتتتة الفكريتتتة المستتتموح .2
حتث بمتاحتهاس واستوال  ما يقع منها أو يسقي في الملتو العتاغت لتدعر أقشتنة الب

والتنوير في كافة القناعاتس 

التعتتتتاو  متتتتع المنظمتتتتات الدوليتتتتة المعنيتتتتة بهتتتتدف تشتتتتجيع االبتكتتتتاً فتتتتي مجتتتتا  .3
التكنولو يتتتتتا صتتتتتديقة البيئتتتتتةس وتعظتتتتتير استتتتتت داغ الملتتتتتو العتتتتتاغس وتعزيتتتتتز قتتتتتدً  

.المشروعات الصوير  والمتوسنة على است داغ قظاغ الملكية الفكرية

الحصتتو  علتتى دعتتر فنتتي ولو ستتتي متتن الجهتتات والمنظمتتات الدوليتتة فتتي مجتتا  .4
مل قواعتتد البياقتتات لتشتتوًقمنتتةفحتتل وتستتجيل وويتتدال حقتتو  الملكيتتة الفكريتتةس 

ملكيتتتة كافتتتة البياقتتتات الفنيتتتة وا داًيتتتة والماليتتتة لتتتإلداًات والمكاتتتته الم تصتتتة بال
الفكريةس 

ومكاقيتتتتة التعتتتتاو  فتتتتي مجتتتتاالت التتتتتدًيه وتبتتتتاد  المعلومتتتتات وال بتتتترات وأفضتتتتل .5
.المماًسات مع مكاته وأ هز  الملكية الفكرية في عدد كبير من الدو 

ة ومكاقيتتة التعتتاو  فتتي مجتتاالت بحتتث وفحتتل تلبتتات الحصتتو  علتتى حقتتو  الملكيتت.6
ا فتتي الفكريتتة بتتين مكاتتته وأ هتتز  الملكيتتة الفكريتتة فتتي عتتدد متتن التتدو  متتع قظيراتهتت

.مصر باعتباًها بيوت يبر 

التحديات

ستبة كبيتر  االعتماد على التكنولو يات التي يتر استيرادها متن ال تاً س والتتي تكتو  ق.1
.ياصة في القناعات الحيويةمحمية ببرا ات ايترالسمنها 

و يتتا  اياً يحتتو يرهتتااستتتمراً قرصتتنة المنتجتتات الفكريتتة المصتترية الفنيتتة واسدبيتتة.2
.آليات الموا هة

تتَير فتي  ياد  الفجتو  التكنولو يتة والرقميتة بتين مصتر  والتدو  المتقدمتة بستبه ال.3
.التحو  ولى كل من االقتصاد الرقمي وا قتا  المعرفي

ات متتن قبتتل المؤسستتةستتين والبتتاحثين وتتتال  البعثتتات المصتترياًاستتتقنا  الد.4
ممتا ترالتي يعملو  بها أو يدًسو  بها فتي ال تاً  الستتوال  ابتكتاًاتهر ووبتداعاته

.اأبنا هوابداعات ابتكاًاتيضيع علي الدولة المصرية فر  االستفاد  من

عتتتدغ و تتتود قاعتتتد  بياقتتتات لحصتتتر وتوثيتتتق وتستتتجيل المتتتواًد الوًاثيتتتة والمعتتتاًف .5
لتتتو المتتتواًد س ممتتتا يفتتتت  البتتتا  لقرصتتتنة تالتقليديتتتةالتقليديتتتة والتعبيتتترات الثقافيتتتة 

اس اقتتتهالمقرصتتتنينس ويتتتؤدي فتتتي كثيتتتر متتتن اسحيتتتا  لقيتتتاغ والتعبيتتتراتوالمعتتتاًف
أو ايتترالأصتناف قباتيتة أو بترا اتفي تستجيل -بحسه اسحوا -باستوال  أيٍّ منها 

. يرها
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لنى إن تطبيـــق سياســـات متوازنـــة للملكيـــة الفكريـــة مـــن شـــ
تونيــن إمكانــات مصــر فــي كافــة المجــالت  وتوظــي  المــردود

فـة القتصادي للدولة من قطاعات الصـناعة والنراعـة والاقا
ديــة والءــيامة والتــرال والمــوارد ا ميانيــة والموــار  التقلي

.المرتبطة رها

وراســـتقران  الصـــات دراســـة الو ـــف الـــراذن لملـــ  مقـــوق 
انـــات الملكيــة الفكريـــة فــي مصـــر  يتبــين امـــتال  مصــر إلمك
داعمـة محلية واعدة تواوى تحديات تحتاز إلى تونيـن البيئـة ال

دوات لإلرداع والرتكار  رما فـي  لـك السـتةدام المتـوازن  
فــي الملكيــة الفكريــة لةدمــة مةتلــ  القطاعــات التــي تصــأ

.تحقيق أذدا  الدولة للتنمية الشاملة المءتدامة

ــانن عليــى  تقــوم اإلســتراتيجية الوطنيــة للملكيــة ا لفكريــة ورن
علــى أرروــة أذــدا  أساســية  ينباــق عنهــا عــدد مــن ا ذــدا  

ن؛ ا و  الفرعية  التي تنقء  من ناميـة التنفيـذ إلـى قءـمي
وســ  للتنفيـذ علـى المــد  القريـأ  والاـاني علــى المـد  المت

.ا ول  وفقان لجاذنية كل منها

ا ذدا  اإلستراتيجية

Photo © user10860774 
on Freepik
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قشر وتعزيز الوعي العاغ 
بالملكية الفكرية ومحاوً 

ا ستراتيجية

دما مفاهير ا بدال 
واالبتكاً والملكية 
الفكرية في العملية 
بل التعليمية بالمرحلة ق
الجامعية

تعزيز الوعي بالملكية
الفكرية في الجامعات 
والمؤسسات البحثية
وتحفيز النال  

والداًسين على وقتا  
الملكية الفكرية

تعظير االستفاد  من 
بحث الملكية الفكرية في ال
ت العلمي وًبنم باحتيا ا
الصناعة الوتنية 

د  تنبيق سياسات ًلي
رية ومتوا قة للملكية الفك

في مجا  الصحة العامة 
ووتاحة الدوا 

تعظير القيمة 
االقتصادية للمشروعات
المتوسنة والصوير  
ة باست داغ أدوات الملكي

الفكرية 

تعزيز وتشجيع ودعر 
االستوال  التجاًي 
ةسصو  الملكية الفكري

التديل على المدى 
:  (بشكل عا ل)القصير 

العمل على حل 
المشكالت الجوهرية 
العا لة المتعلقة 
بمنظومة الملكية 

الفكرية

التديل على المدى 
مرحلة : المتوسي

المرا عة الشاملة 
ة للتشريعات المرتبن
بالملكية الفكرية

ة وقشا   ها  قومي للملكي
الفكرية

دعر التحو  الرقمي 
ل ووتاحة ال دمات بالوسا 
التكنولو ية الحديثة 

تدًيه وتنوير العنصر 
البشري 

ًبي وداًات ومكاته 
ي الملكية الفكرية بباق

الجهات والمؤسسات في
الدولة

تعزيز وقفال واحتراغ حقو 
الملكية الفكرية

تعظير دوً مصر في 
رية منظومة الملكية الفك
العالمية والعمل على 
التنسيق والتعاو  مع 
الجهات والمنظمات 

الدولية

تعظير المردود 
االقتصادي لقناعي 
السياحة والترا  
ة باست داغ أدوات الملكي

الفكرية

ًد تنظير النفال ولى الموا
ا اسحيا ية وما يتصل به
من معاًف تقليدية 
ئة واقتساغ المنافع النال

عنها



:الهد  اإلستراتيجي ا و 

موكمــــــــة البنيــــــــة الممسءــــــــية 
للملكية الفكرية

لــذا البنيـة الممسءــية ذــي وــنن أصــيل مـن منظومــة الملكيــة الفكريــة
ـــى أرت الواقـــف  ـــق اإلســـتراتيجية عل فـــتن تطويرذـــا أمـــر واوـــأ لتحقي

ة رمقـاييس عالميـة  ميــ  يوـال  ذــذا الهـد  أووـى ال ــو  فـي البنيــ
سـماتها الممسءية الحاكمة للملكية الفكرية والتي يلتي في مقدمـة

كرية  لو الءامة من ووود كيان ممسءي قوي يعفول دور الملكية الف
الــداع   ذــدا  التنميــة المءــتدامة  وي ــف سياســات و طــ  عمــل 

يـة وررام  فوالة على مءتو  قومي  ويعنءق مف كافـة الجهـات اإلدار
وكـــذا المنظمـــات الدوليـــة المونيـــة رشـــكل ممسءـــي وفـــق منهجيـــة 

.وامدة ورؤية وا حة

مءـتقلة مي  تومل مكاتأ الملكية الفكرية مالينا رصورة منفصـلة و
متـى عن رو ها البوض رل تت ارب ا تصاصاتها في روض ا ميان

ــــى عــــدم  ــــوزارة الوامــــدة  عــــالوة عل ــــين اإلدارات المةتصــــة دا ــــل ال ر
ي لصغر مجمها الممسء-في الغالأ ا ع –استطاعة تلك المكاتأ 

وقلـــة مواردذـــا إمـــراز  طـــوات وـــادة علـــى طريـــق توعيـــة المـــواطنين 
ها والشــــركات وتاقــــيفه  عــــن الملكيــــة الفكريــــة وكيفيــــة اســــتغالل

اعيــة الســتغال  ا ماــل فــي كافــة منــامي الحيــاة القتصــادية والوتم
والاقافيـــة  كمـــا ترتـــأ علـــى  لـــك  ـــو  التنءـــيق مـــف ســـانر وهـــات

يــــة الدولــــة المونيــــة رالقطاعــــات المتصــــلة اتصــــالن مباشــــرنا رالملك
أ مـا الفكرية مما أ اع فرصنا كبيرة لتنميتهـا ودعمهـا علـى نحـو يواكـ

.انتهجتى الوديد من دو  الوال  الداعمة لإلرداع والرتكار

من الدستور ( 69)وقد فطن المشرع الدستوري لذلك فقرر في المادة 
تها المصري إنشان وهاز مةتص لرعاية مقوق الملكية الفكرية ومماي
كيــة القانونيــة؛ ليحقــق التنــات  والتكامــل رــين مفــردات منظومــة المل

.الفكرية وي حى  راعنا للدولة في ذذا المجا 
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:دواعي إنشاء ههاز قومي موحد للملكية الفكرية

بالملكيتتة المكاتتته والجهتتات الم تصتتةالوتنيتتة للملكيتتة الفكريتتةاستعرءتتم ا ستتتراتيجية 
لتر وهتو متا  هات تابعة لو اًات وهيئات عامة م تلفةستسعالفكرية في البالد والتي تصل ولى 

والتتي ألزمتم سمنتم( 69)في الماد  2014مع ما أمر بم الدستوً المصري الحالي لعاغ يعد متوافقاح 
هتتا اح الدولتتة حمايتتة حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة بشتتتى أقواعهتتا فتتي كافتتة المجتتاالتس وأ  تئنشتت   

.م تصاح لرعاية تلو الحقو  وحمايتها القاقوقيةس وأقاتم بالقاقو  تنظير للو

حوكممة سعا اإلستراتيجية إلى بلورة هدف استراتيجي عمام يتمثمل فمي تطموير وومأ ثم 
ات والمكاتمخ البنية المؤسسية للملكيمة الفكريمةل يرتكمز بشمكل رئيسمي علمى دممن الكيانم

يفكريممة ذفممي ههمماز قممومي للملكيممة ال-المشممار إليهمما سمملفًا-المختصممة بالملكيممة الفكريممة 
خصمممائص وموالمممفات معينمممة تواكمممخ أحمممدل المعمممايير العالميمممةل حيمممث تمممم التركيمممز علمممى

:عنصريأ

ريتتة وهتتو متتا يتنلتته التَكيتتد علتتى وءتتع قظتتاغ  داً  الجتتود  فتتي الجهتتا  المصتتري للملكيتتة الفك
كتروقتي ات ال ا  را ات الال مة لميكنة العمل والتربي ا لس ويستند ولى أحد  اسقظمة العالمية

د الجهتتا  للجهتتا  واتبتتال أفضتتل التقنيتتات واسستتاليه الحديثتتة فتتي دوً  العمتتل المكتبيتتةس وتزويتت
علتتى تقتتدير بكافتتة الوستتا ل واسدوات اللو ستتتية والتكنولو يتتة المناستتبة ليكتتو  لديتتم القتتدً 

روً  يتتدمات الفحتتل والتستتجيل وا يتتدال والقيتتد بتتالجود  والستترعة المنلوبتتةس فضتتالح عتتن ءتت
ة حقتتو  وقشتتا  موقتتع ولكتروقتتي تتتتاح عليتتم يتتدمات التستتجيل وا يتتدال والقيتتد ا لكتروقتتي لكافتت
البياقتات الملكية الفكريةس ويكو  كقاعد  لنشر الوعي المجتمعي وتسهيل الوصو  ولتى  ميتع

ةس بحيث يكو  والمعلومات لات الصلة بالملكية الفكرية سوا ح القاقوقية أو الفنية أو االقتصادي
.اللًال النولي للجها  في الوصو  ولى م تلف فئات المجتمع المصري

ة متتن مو بتتات وقجتتاح العمتتل بالجهتتا  أ  يتتتر اقتقتتا  أفضتتل الكفتتا ات والعمالتتة المدًبتتة الال متت
استتة للعمتتل فيتتم متتن مكاتتته الملكيتتة الفكريتتة المزمتتع ققتتل ايتصاصتتاتها للجهتتا س وأ  يتتتر دً
لين احتيا تات الجهتا  بصتوً  علميتة ممنهجتة وللتتو لجلته الكفتا ات ب تالف العتاملين المنقتتو

س متتن مكاتتته الملكيتتة الفكريتتة ستتوا ح متتن بتتاقي الجهتتات ا داًيتتة للدولتتة أو متتن القنتتال ال تتا 
تدامة فضتتالح عتتن للتتو ات تتال كافتتة ا  تترا ات الال متتة لتفعيتتل منظومتتة التنميتتة المهنيتتة المستت

يتة الفكريتة للعاملين بالجها  ومنها و را  دوًات تدًيبية دوًية ومكثفة للعاملين بمكاتته الملك
لية سوا ح بالتعاو  مع الجهات الحكومية أو الجامعات والمعاهد التعليمية أو المنظمات الدو
ي لات الصتتتلة لرفتتتع مستتتتواهر بصتتتوً  مستتتتمر  بمتتتا يال تتتر ايتصاصتتتات الجهتتتا  وأعمالتتتم التتتت

.تتنله دً ة عالية من المهاً  والكفا  

الموارد البشرية

التنظيم اإلداري والمؤسسي

كريةحوكمة البنية المؤسسية للملكية الف: الهدف اإلستراتيجي األول
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:الجهات اإلدارية المةتصة المنمف  مها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية

الجهاز 
المصري 
للملكية 
الفكرية

مكته برا ات 
ة االيترال بَكاديمي
البحث العلمي 
والتكنولو يا

مكته قيد التصرفات
بة با داً  المركزية للرقا
على المصنفات 

السمعية والسمعية 
البصرية بالمجلر 

اسعلى للثقافة

مكته حماية البث 
والمصنفات السمعية 
لى والبصرية بالمجلر اسع

لتنظير ا عالغ

مكته حماية براما 
الحاسه ا لي 
وقواعد البياقات 
ة بهيئة تنمية صناع
اتتكنولو يا المعلوم

مكته حماية 
اسصناف النباتية 
با داً  المركزية 
لفحل واعتماد 
ةالتقاوي بو اً  الزًاع

وداً  حماية حق المؤلف 
  با داً  المركزية للشئو
اسدبية والمسابقات 
فةبالمجلر اسعلى للثقا

ا داً  المركزية للعالمات 
التجاًية والتصميمات 

والنمال  الصناعية بجها  
تنمية التجاً  الدايلية

ا داً  العامة للتراييل 
قتا  الفنية بقنال لئو  ا 
الثقافي بو اً  الثقافة

وداً  حماية الملكية
الفكرية بقنال 
ية الفنو  التشكيل
بو اً  الثقافة

1

2

3

4
5

6

7

8

9
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حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية
:1هدف فرعي 

كريةإنشاء ههاز قومي للملكية الفكرية يوحد ههود إدارات ومكاتخ الملكية الف
وفل أحدل أساليخ الهيكلة اإلدارية والتنظيم المؤسسي

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
.وصداً قاقو  وقشا  الجها  المصري للملكية الفكرية

(2)
 مة لتشكيلمن يال  استصداً القراًات الالتنظير المرحلة االقتقالية للجها  المصري للملكية الفكرية

منسق عاغ من لوي ال بر  في بمعاوقة مجموعة عمل تضر ممثلين عن الجهات ا داًية المعنية 
.يعمليات الهيكلة ا داًية والتنظير المؤسس

(3)
ات ال مكاته الملكية الفكرية وووداًاتايتياً الكفا ات والعمالة المدًبة الال مة للعمل في الجها  من

.ا  را ات القاقوقية الال مة لنقلهر

(4)
سة است داغ أحد  اسقظمة العالمية  داً  الجود  في الجها  المصري للملكية الفكرية كوقم المؤس

.الوتنية الم تصة بحماية وًعاية حقو  الملكية الفكرية في الدولة

:2هدف فرعي 
نولوهية دعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل واإليداع والقيد بالوسائل التك

الحديثة

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
بال أفضل واتات ال ا  را ات الال مة لميكنة العمل والربي ا لكتروقي للجها  المصري للملكية الفكرية

.  التقنيات واسساليه الحديثة في دوً  العمل المكتبية

(2)
المناسبةة تدعير الجها  المصري للملكية الفكرية بكافة الوسا ل واسدوات اللو ستية والتكنولو ي

.المنلوبةوالسرعةبالجود والقيدوا يدالوالتسجيلالفحليدماتتقديرلتمكينم من

(3)
ريةس تعمل وقشا  منصة ولكتروقية ل دمات التسجيل وا يدال والقيد الرقمي لكافة حقو  الملكية الفك
.ة الفكريةعلى قشر الوعي المجتمعي وتسهيل الوصو  ولى  ميع البياقات والمعلومات ال اصة بالملكي

(4)
مية مرا عة وتنقي  البياقات المسجلة لدى وداًات ومكاته الملكية الفكريةس ووعداد قاعد  بياقات ًق

لحقو  لاملة سوا ح للنلبات المقدمة للحصو  على وثا ق الحماية القاقوقية للملكية الفكرية أو
قنم في الملكية الفكرية المسجلة لدى وداًات ومكاته الملكية الفكرية الم تصة أو التي تقع أو س

.الملو العاغ
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حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية

:3هدف فرعي 
تدريخ وتطوير العنصر البشري في منظومة الملكية الفكرية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
كرية عمل دًاسة مت صصة تتضمن المواًد البشرية الال مة للعمل في الجها  المصري للملكية الف

ية وال برات والمؤهالت الال مة وللو لجله الكفا ات ب الف العاملين المنقولين من مكاته الملك
.  الفكرية

(2)
جهات عقد دوًات تدًيبية دوًية ومكثفة للعاملين بمكاته الملكية الفكرية سوا ح بالتعاو  مع ال

.الحكومية أو الجامعات والمعاهد التعليمية أو المنظمات الدولية لات الصلة

(3)
صل عقد دوًات تدًيبية للقضا  وأعضا  النيابة العامة وءبا  الشرتة وموظفي الجماً  اللين يت

.عملهر بمجاالت الملكية الفكرية

(4)
ية الفكرية وعداد براما تدًيبية لوكال  البرا ات والعالمات التجاًية والمحامين العاملين في مجاالت الملك

.  الم تلفة

(5)
تالف على اي( ب الف  داو  ال برا  بالمحاكر االقتصادية)وعداد سجالت لقيد ال برا  المت صصين

.في الملكية الفكرية في كافة المجاالتتنوعهر

:4هدف فرعي 
ربط الجهاز المصري للملكية الفكرية بباقي الجهات 

والمؤسسات في الدولة

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
والجامعاتالجها  المصري للملكية الفكرية وبين الجهات ا داًيةبينوبراغ بروتوكوالت تعاو 

ية الفكرية في بشَ  التنسيق وتباد  ال برات والمعلومات المتاحة ال اصة بالملكوالمؤسسات البحثية
.لتى المجاالت

(2)
ت ا داًية مكاته دعر واتصا  تابعة للجها  المصري للملكية الفكرية في الجهاوآليات تنسيقوقشا 

عات التي تحتا  ولى التعاو  والتنسيق الدا ر مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولو يا والجام
.والمؤسسات البحثية
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حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية

:5هدف فرعي 
تعزيز إنفاذ واحترام حقوق الملكية الفكرية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
بين  هات ات ال ا ليات المال مة للتنسيق والتعاو  المستمر بين الجها  المصري للملكية الفكرية و

ل الحماية لكافة وكلا الت ال ا  را ات الكفيلة بتحديث آليات وتر  تنفي. وقفال تشريعات الملكية الفكرية
.أو م حقو  الملكية الفكرية

(2)
ال مة و را  تقيير دوًي من قبل الحكومة لمنظومة وقفال حقو  الملكية الفكرية ووصداً التو يهات ال

.للتَكيد على احتراغ حقو  الملكية الفكرية على قنا  واسع

(3)
نها بنهايات التعدي على حقو  الملكية الفكرية وًبال اصة بحاالت وقشا  منظومة ولكتروقية للشكاوى 

.فرعية بجهات وقفال القاقو  للتَكد من سرعة فحصها

:6هدف فرعي 
يل تعظيم دور مصر في منظومة الملكية الفكرية العالمية والعمل على التنس

والتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
ة الفكرية العمل على توفير الدعر من المنظمات الدولية في وءع محاوً ا ستراتيجية الوتنية للملكي

. موءع التنفيل

(2)
في مجا  قيد وفحل حقو  من الجهات والمنظمات الدولية لات الصلة الحصو  على دعر فني 

.الملكية الفكرية

(3)
وليها مصر دًاسة ومرا عة المعاهدات واالتفاقيات الدولية لات الصلة بالملكية الفكرية والتي لر تنضر

.للوقوف على الفر  والتحديات المتوقعة من االقضماغ وليها

(4)
تنسيق الحفا  على دوً مصر الريادي وتعظيمم في منظومة الملكية الفكرية العالميةس وتفعيل أتر ال

والتعاو  مع الجهات والمنظمات الدوليةس وتعظير االستفاد  من االتفاقيات والمعاهدات الدولية
.المنضمة وليها مصر
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:الهد  اإلستراتيجي الااني

تهيئـــــــــة البيئـــــــــة التشـــــــــريوية
للملكية الفكرية

ــــا  مجــــا  الملكيــــة الفكريــــة مــــن المجــــالت التــــي تتصــــ  دومن
والرتكـار رالتطور والتغيّر  نظرنا لتصالى الوثيق ردورة اإلرداع

قـوق البشري  ونظرنا لما نت  عن تطبيق أمكام قانون مماية م
انن مـن الملكية الفكرية المشار إليى من إشكاليات عديـدة سـو

متوـين كـان مـن الفقـد النامية القانونية أو النامية التنفيذية  
ــــة للتطــــور  ــــك ا مكــــام مواكب ــــة نحــــو موالجــــة تل تووــــى الدول
الوــــالمي فــــي منظومــــة الملكيــــة الفكريــــة أو إليجــــاد الحلــــو  

.القانونية والوملية لها

Photo
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كريةتهيئة البيئة التشريعية للملكية الف: الهدف اإلستراتيجي الثاني

:استقراء للتطور التشريعي لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

لستنة 26يد المشرل القاقو  بالتعديل ستوى فتي ثتال  متراتس بمو ته القتواقين أًقتاغ لر تنل
وول يعتد مجتا  الملكيتة الفكريتة متن المجتاالت التتي تتصتف,س 2020لستنة 178و2019لسنة 144و2015

ي ءتو  متا قتتا دومحا بالتنوً والتويّرس قظرحا التصالم الوثيتق بتدوً  ا بتدال واالبتكتاً البشتريس وفت
د  سوا ح عن تنبيق أحكاغ قاقو  حماية حقو  الملكية الفكرية المشاً وليم من ولكاليات عدي
عالجتة تلتو من الناحية القاقوقية أو الناحية التنفيليتةس لتلا فقتد تعتين علتى الدولتة التو تم قحتو م

وقيتتتة اسحكتتاغ مواكبتتة للتنتتوً العتتالمي فتتي منظومتتة الملكيتتة الفكريتتة أو  يجتتاد الحلتتو  القاق
.والعملية لها

ة استتتندت التعتتديالت التشتتريعية فيهتتا ولتتى متتدى و تتود حا تت(:المرحلممة العاهلممة)األولممى •
لت مجتمعيتتة وليهتتا أو ءتتروً  مؤسستتية حاكمتتة أو مواكبتتة للتنتتوًات التشتتريعية التتتي أيتت

بهتتا التتدو  اسيتترى وحققتتم قجاححتتا ملحوظحتتاس مثتتل التتنل صتتراحة علتتى استتت داغ الوستتا ل 
نصتو  التكنولو ية في منظومة تسجيل وويدال حقو  الملكية الفكريةس ووعتاد  صتيا ة ال
ة وبمتتا القاقوقيتتة لتحقيتتق االستتتفاد  متتن أو تتم المروقتتة المقتترً  فتتي قظتتاغ الملكيتتة الفكريتت
التتي يتوافق مع التزامات مصر الدوليةس وًفع قير الرسوغ المفروءة على بع  ال دمات

قو  في عتاغ تقدمها مكاته الملكية الفكرية والتي لر يتر النظر في تعديلها منل صدوً القا
ث س وكتتلا تولتتيأ العقوبتتات المفروءتتة علتتى التعتتدي علتتى حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة حيتت2002

تالحتتأ عتتدغ تحقيتتق العقوبتتات المفروءتتة بمو تته أحكتتاغ قتتاقو  حمايتتة حقتتو  الملكيتتة
.الفكرية للهدف التشريعي المر و من النل عليها وهو الردل العاغ وال ا 

تستتتهدف و تترا  مرا عتتة لتتاملة متَقيتتة لكافتتة التشتتريعات :(متوسممطة المممدخ)الثانيممة •
ه دًاستة متَقيتة لات الصلة بالملكية الفكرية تنصه على المقترحات التشريعية التي تتنل

لا دًاستة من الناحية الدستوًية والقاقوقيةس ووعداد دًاسات لتحليل اسثر التشريعي لهتاس وكت
 تود التجاً  الدولية النا عتة والتتي ستبقتنا فتي هتلا المجتا س وتعتمتد هتلج المرحلتة علتى و
ري كيتتا  مؤسستتي مت صتتل يتتتولى تلتتو المرا عتتات الشتتاملة يتمثتتل فتتي الجهتتا  المصتت

صتتو  استتتحدا  قللملكيتتة الفكريتتةس علتتى أ  تكتتو  اسولويتتة فتتي تلتتو المرحلتتة للنظتتر فتتي 
ة قاقوقيتتتة لتنظتتتير منظمتتتات ا داً  الجماعيتتتة لحقتتتو  المؤلتتتفس وكتتتلا تنظتتتير المستتتئولي
بكات المدقية والجنا ية لمقدمي ال دمة في مجا  البرمجيات بصفة عامتة وياصتة علتى لت

لتنظتير س وكلا استتحدا  قصتو  قاقوقيتةا قترقم في التعامل مع حقو  الملكية الفكرية
.لدولتتةأوءتتال الحاستته ا لتتي وقواعتتد البياقتتات ا لكتروقيتتة بمتتا يتستتق والبعتتد التنمتتوي ل

و يرهتا متن ووعداد مشرول قاقو  يتنظر مهنتة وكتال  بترا ات االيتترال والعالمتات التجاًيتة
س وللتتتو بتتتالنظر ولتتتى 1951لستتتنة 23ًقتتتر القتتتا روولوتتتا  القتتتاقو حقتتتو  الملكيتتتة الفكريتتتةس

هتتا فتتي التنتتوًات التشتتريعية والمؤسستتية التتتي تتترأت علتتى للتتو المجتتا  والتتتي ستتبق بياق
.الموقف الحالي للبيئة التشريعية

ملكيممة وبنمماءً علممى ممما تقممدمل عمممدت اللجنممة المكلفممة بصممياغة اإلسممتراتيجية الوطنيممة لل
متصلة بها الفكرية إلى إلقاء النظر على حال التشريعات المنظمة للملكية الفكرية أو ال

:قطاعيًال وخلصا إلى تقسيمها على مرحلتيأ
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تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية
:1هدف فرعي 

رية العمل على حل المشكالت الجوه(: بشكل عاهل)التدخل على المدخ القصير 
المتعلقة بمنظومة الملكية الفكرية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
.الفكريةالنل صراحة على است داغ الوسا ل التكنولو ية في منظومة تسجيل وويدال حقو  الملكية

(2)
ية الفكرية المقرً  في قظاغ الملكأو م المروقةوعاد  صيا ة النصو  القاقوقية لتحقيق االستفاد  من 

.وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية

(3)
.مرا عة قير الرسوغ المفروءة على بع  ال دمات التي تقدمها مكاته الملكية الفكرية

(4)
.المفروءة على التعدي على حقو  الملكية الفكريةللورامات الجنا يةًفع القير المالية

(5)
.ت القاقو لقاقو  حماية حقو  الملكية الفكرية بما يتال غ مع تعديالاللوا   والقراًات المنفل  تعديل 

:2هدف فرعي 
العمل على المراهعة الشاملة للتشريعات :التدخل على المدخ المتوسط

المرتبطة بالملكية الفكرية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
ملكية قياغ الجها  المصري للملكية الفكرية بعد وقشا م بم را  مرا عة لاملة لقاقو  حماية حقو  ال

.الفكرية

(2)
.استحدا  قصو  قاقوقية تنظر ا داً  الجماعية لحقو  المؤلف

(3)
رمجيات استحدا  قصو  قاقوقية تنظر المسئولية المدقية والجنا ية لمقدمي ال دمة في مجا  الب

لا استحدا  س وكبصفة عامة وعلى لبكات ا قترقم بصفة ياصة في التعامل مع حقو  الملكية الفكرية
عد التنموي قصو  قاقوقية لتنظير أوءال الحاسه ا لي وقواعد البياقات ا لكتروقية بما يتسق والب

.للدولة

(4)
و يرها من مهنة وكال  برا ات االيترال والعالمات التجاًيةيعيد تنظير مزاولة وعداد مشرول قاقو  

.حقو  الملكية الفكرية
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:الهد  اإلستراتيجي الاال 

تفويـــــــل المـــــــردود القتصـــــــادي 
ـــــ ـــــة فـــــي تحقي ـــــة الفكري ق للملكي

أذدا  التنمية المءتدامة

لــى راعــا اإلســتراتيجية فــي انتقــان المحــاور القطاعيــة  ات ا ولويــة ع
ـــة الماســـة وتووهاتهـــا  المـــد  القريـــأ الوقـــو  علـــى امتياوـــات الدول

ــة  ات الصــلة رتلــك القطاعــات اتءــاقنا مــف أذــدافها المولنــ ة القومي
ما ساذ  في  لـك الدراسـات وأوراق الومـل مى  ولول2030ررؤية مصر 

تةاالتي أعدتها مجموعـات الومـل المنباقـة عـن اللجنـة المكلفـة رصـي
. اإلستراتيجية

  أمــا رالنءــبة للمحــاور القطاعيــة  ات ا ولويــة علــى المــد  المتوســ
ـــة وفامصـــة  فقـــد رؤي و ـــوها تحـــا البحـــ  والدراســـة رصـــورة متلني

لنحـو لتحليلها والوقو  على عواندذا المتوقوة وآليات تنفيـذذا علـى ا
ان ا ماــل؛ توطئــة لتنفيــذذا فــور تــوفر مقوماتهــا  ولوــل اكتمــا  إنشــ

ة الجهــاز المصــري للملكيــة الفكريــة سيءــاذ  ول مــران فــي دفــف عجلــ
.تلك القطاعات وتنميتها وتونين الستفادة منها

Photo
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:المحاور القطاعية ذات األولوية على المدخ القريخ

ملكيتتة تحويتتل ا بتتداعات واالبتكتتاًات سصتتو  قابلتتة لالستتتوال  التجتتاًي متتن يتتال  قظتتاغ ال•
.الفكرية

ة للدولتة ستوا ح المملوكتتعزيز ودعر االستوال  التجاًي سصو  الملكية الفكريتةتشجيع و•
.أو المملوكة لألفراد

  وققتتتل وتتتتوتين ووقتتتتتاتعظتتتير االستتتتفاد  متتتن الملكيتتتتة الفكريتتتة فتتتي البحتتتث العلمتتتتي •
.بَولويات واحتيا ات الصناعة الوتنيةالبحث العلمي من يال  ًبي االتكنولو ي

ن  تتتل  االستتتثماًات اس نبيتتتة لتتدعر أقشتتتنة البحتتث والتنتتتوير وققتتل وتتتتوتياستتتهداف •
للحتد متن متن تنتوير استتر التشتريعية والتنظيميتة الحاكمتةللتوبما يشملمالتكنولو ياس 

.ققل التكنولو ياالمماًسات التقييدية في عقود 
ي مرا عتتة وتنتتوير سياستتات للملكيتتة الفكريتتة فتتي الجامعتتات ومؤسستتات البحتتث العلمتت•

أو أعضتا  وتنوير استر التشريعية والتنظيمية لضبي العالقة بين أعضا  هيئة التتدًير
كافتة هيئة البحو  أو تال  الدًاسات العليا بحيث تستند ولتى وتتاً متتوا   يحفتأ حقتو 

.استراف
احتة التدوا  المتعلقة بالصحة العامتة ووتسياسات ًليد  ومتوا قة للملكية الفكريةوءع•

.تحقيقحا للمصلحة العامة
ستتنة تعظتتير القيمتتة االقتصتتادية للمشتتروعات المتولاستتت داغ أدوات الملكيتتة الفكريتتة •

.والصوير 
لصتناعات تحديد واست داغ أدوات الملكية الفكرية المال مة لتعظتير القيمتة االقتصتادية ل•

.الثقافية التقليدية
لتتة علتتى تلتتو تنظتتير كيفيتتة الحصتتو  علتتى الثتتروات البيولو يتتة تنبيقحتتا للحتتق الستتيادي للدو•

لا الثتتروات الستتت دامها فتتي البحتتث العلمتتي واالقتستتاغ العتتاد  للمنتتافع النالتتئة عتتن هتت
. االست داغ

:المحاور القطاعية ذات األولوية على المدخ المتوسط

الم تلفتة قتا  الصناعات المصتريةواالست داغ اسمثل سدوات الملكية الفكرية في تعظير •
مصتريمساهمتها في االقتصتاد اللاتعزيزحت ياصة في قنال صناعة تكنولو يا المعلومات

.ياصة في الناتا المحلي ا  مالي
الفجتو  ت بما يساهر في سدفي المجا  الزًاعياالست داغ اسمثل سدوات الملكية الفكرية •

:وللو من يال  عد  محاوً منهاالولا ية وتحقيق اسمن الولا ي المصريس 
ث الحتتوافز والتستتهيالت لتشتتجيع االستتتثماً فتتي أقشتتنة البحتتمتتن وعتتداد حزمتتة -

.ولا يةوًبنها بَولويات الدولة الوالتنوير في مجا  اسصناف النباتية الجديد 
اتيتتة مركتتزحا وقليميحتتا فتتي مجتتا  و تترا  ايتبتتاًات اسصتتناف النبالستتعي لتكتتو  مصتتر -

(. التميز والتجاقر والثبات)
للو لتمكتين تبني سياسات وبراما لتحقيق ا بدال واالبتكاً في مجا  التقنيات ال ضرا س و•

وستتراتيجية التنميتتة )2030مصتر متن االقتقتا  ولتتى االقتصتاد اسيضتر تمالتيحا متتع ً يتة مصتر 
.2050وا ستراتيجية الوتنية لتوير المناخ ( المستدامة

ا بداعيتة االست داغ اسمثل سدوات الملكية الفكرية لتعزيز مساهمة الصتناعات الثقافيتة و•
:في النمو االقتصادي من يال 

وقامة عالقة متوا قتة بتين حمايتة حقتو  المؤلتف والحقتو  المجتاوً  وبتين وتاحتة-
.المعرفة وقشر الثقافة

اح وءتتع أتتتتر للحتتتد متتتن قرصتتتنة الصتتتناعات ا بداعيتتتة والثقافيتتتة المصتتترية دايليتتت-
.وياً ياح

.استحدا  أتر قاقوقية وتشريعية لتنظير ا داً  الجماعية لحقو  المؤلف-
ليمتي أو وءع استر الال مة لتحقيق التوا   بتين حتق الدولتة فتي وتاحتة ووقتتا  المحتتوى التع•

متتتع استتتت دامها فتتتي العمليتتتة التعليميتتتة لتنويرهتتتا وبتتتين حقتتتو  المتتتؤلفينس بمتتتا يتوافتتتق
.االتفاقيات الدولية والتشريعات الوتنية لات الصلة
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رية في تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفك: الهدف اإلستراتيجي الثالث
تحقيل أهداف التنمية المستدامة

كية تعزيز وتشجيع ودعم االستغالل التجاري أللول المل: الهدف الفرعي األول
الفكرية

  الملكيتة على الر ر من اهتماغ الدولة المصرية بالملكية الفكريةس وامتال  مصر كثيرحا من أصتو
و  الفكريتتتة بصتتتفة ياصتتتة فتتتي مجتتتالي الزًاعتتتة والبحتتتث التتتدوا يس فتتتم  االستتتتوال  التجتتتاًي سصتتت

لتامل عدغ و تود حصتر: ا م عديدحا من التحدياتس يَتي في مقدمتهايوالملكية الفكرية في مصر 
متات ماليتة سصو  الملكية الفكرية السيما في الجهات ا داًية التابعة للدولةس وعتدغ و تود تقيي
ستتة بصتتفة عادلتتة وحقيقيتتة سصتتو  الملكيتتة الفكريتتةس واًتفتتال تكلفتتة تقيتتير اسصتتو   يتتر الملمو

كتتللو عامتتة وأصتتو  الملكيتتة الفكريتتة بصتتفة ياصتتةس وقتتدً  ال بتترا  التقنيتتين المت صصتتينس و
صتو  ءعف االستتوال  االقتصتادي سصتو  الملكيتة الفكريتةس قتيجتة عتدغ فعاليتة وداً  هتلج اس
معتتايير وبالتتتالي فقتتد العوا تتد االقتصتتادية المرتبنتتة بهتتاس كمتتا تشتتمل تلتتو التحتتديات ايتتتالف
تقيتتير المحاستتبة المصتترية التتتي تنبتتق حاليحتتا عتتن معتتايير المحاستتبة الدوليتتة فيمتتا ي تتل وعتتاد 

داًيتة س وو تود ايتالفتات بتين الجهتات ا (ومنها أصو  الملكيتة الفكريتة)اسصو   ير الملموسة 
.ةوبعضها البع  في تنبيق معايير المحاسبة واالعتراف اسولي باسصو   ير الملموس

ة الفكرية وفي ءو  من أ  تقيير أصو  الملكية الفكرية هو  وهر ا داً  الفعالة سصو  الملكي
تَيتلها دايل المؤسساتس ول ال يقتصتر فقتي دوً التقيتير علتى دعتر القتراًات ا ستتراتيجية التتي

س بتل هلج المؤسساتس ووقما من لَقها أ  تيسر التعامل والتتداو  والتصترف فتي تلتو اسصتو 
أو يستتاعد كتتللو علتتى تقيتتير الشتتركات بوتتر  االقتتدما  أو االستتتحوال أو فتتي حتتاالت ا فتتالو

ماليتة الر بة في االستثماً في لركات ًأو الما  الم اترس وكللو في أ ترا  وعتداد التقتاًير ال
دد متن والضريبيةس فقد يلصم الدًاسة التي أ رتها مجموعة العمل المنبثقتة عتن اللجنتة ولتى عت

: التوصيات يَتي من بينها

دولتةس وللتو التي تمتلكها الجهات التابعة للحصر دقيق ولامل سصو  الملكية الفكرية و را  .1
ات تمهيدحا لدًاسة ا فصاح عمتا لتديها متن أصتو س متع وعتاد  النظتر فتي الهيكتل القتاقوقي للجهت

اميتتةس وبحتتث الحكوميتتة التتتي تمتلتتو أصتتوالح للملكيتتة الفكريتتة وال تعتتترف بهتتا فتتي حستتاباتها ال ت
.ا ليات والوسا ل الال مة لكيفية االستفاد  من تلو اسصو 

عناصتتر س أيتتلحا بنظتتاغ التكتتاليف حستته اسقشتتنة بمتتا يستتم  بتتبتتعتنتتوير أقظمتتة التكتتاليف.2
.التكاليف بعمليات ا بدال واالبتكاً والتنوير حتى يسهل ًسملتها

دليتل اً قياغ الهيئة العامة للرقابة المالية متن يتال  لجنتة معتايير المحاستبة المصتريةس بمصتد.3
ين ياصتتتتة أصتتتتو  الملكيتتتتة الفكريتتتتةس وتتتتتدًيه ال بتتتترا  التقنيتتتتتقيتتتتير اسصتتتتو   يتتتتر الملموستتتتة 

.المت صصين المسجلين لدى الجها  المصري للملكية الفكرية المزمع وقشا ج

عر يتتدمات التتدًفتتع التتوعي بَهميتتة حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة لتتدى اسوستتا  الحكوميتتةس وتقتتدير .4
كريتة التتي بشَ  وداً  واستوال  حقو  الملكية الفوالمشوً  الفنية للجهات ا داًية الم تلفة 

.تمتلكها
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أهداف تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق
التنمية المستدامة

:1هدف فرعي 
تعزيز وتشجيع ودعم االستغالل التجاري أللول الملكية الفكرية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
لمنشآت الصادً وصداً دليل تقيير أصو  الملكية الفكرية استكماالح للمعايير المصرية للتقيير المالي ل

.عن الهيئة العامة للرقابة المالية

(2)
و  الملكية تدًيه ال برا  التقنيين المت صصين في تقيير اسصو   ير الملموسة وبصفة ياصة أص

.الفكريةس ووقشا  سجل لقيدهر بالجها  المصري للملكية الفكرية

(3)
صفة ياصة ب-مت صصة ومجاقية تكو  متاحة ( براما كمبيوتر)العمل على تنوير تنبيقات ولكتروقية 

للو را و للشركات الصوير  والمتوسنة الست دامها في تقيير أصولها  ير الملموسة ولا ً بم في 
قمال  مالية بحيث تعمل تلو البراما على وءع أسر التقيير والتصنيف لتلو اسصو  من يال . لاتيا

 EPO.واللي يوفرج مكته برا ات االيترال اسوًوبي Ipscoreعلى  راً برقاما 

(4)
هيدحا ت وللو تمللجهات والشركات التابعة للدولةو را  حصر دقيق ولامل سصو  الملكية الفكرية 

تامية من يال  وعداد ويضاحات متممة لحساباتها ال س وللو صو استلو من لديها لدًاسة ا فصاح عما 
.وفقحا لمعايير المحاسبة المصرية

(5)
ما يسم  ا بنظاغ التكاليف حسه اسقشنة بوعداد دًاسة تفصيلية حو  تنوير أقظمة التكاليف أيلح

ًسملتهاهل والتنويرس حتى يسوالبحثبتتبع عناصر التكاليف المرتبنة بعمليات ا بدال واالبتكاً 
لي وءمن أصو  الملكية الفكريةس وكلا وعداد دًاسة متعمقة حو  التحو واعتباًها من واالعتراف بها 

اغ و اً  ة كما في الهيئات االقتصادية التابعة للدولة من يال  قيتنبيق معايير المحاسبة المصري
.المالية بتعديل التشريعات والقواقين المرتبنة

(6)
الال مة وأصحا  اسعما  لتوعيتهر وتكوين مهاًتهرلشركاتواللعاملين بالجهات دوًات تدًيبية وعداد

.باستواللهاصو  الملكية الفكريةس وكيفية وداًتها وتداولها والترييلسوءافة قيمة اقتصادية لكيفية 
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تحفيتتتتتز وتشتتتتتجيع أعضتتتتتا  هيئتتتتتات 
التتتتتتتتتتدًير والبحتتتتتتتتتو  والنتتتتتتتتتال  
والبتتتتتاحثين علتتتتتى تو يتتتتتم  هتتتتتودهر 

.البحثية ل دمة أولويات الصناعة
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حث تعظيم االستفادة مأ الملكية الفكرية في الب: الهدف الفرعي الثاني
العلمي وربطه باحتياهات الصناعة الوطنية 

  متتن الملكيتتة أولتتم ا ستتتراتيجية الوتنيتتة للملكيتتة الفكريتتة اهتمامحتتا بالوحتتا بتعظتتير االستتتفاد
الفكريتتتة فتتتي البحتتتث العلمتتتي وًبنتتتم باحتيا تتتات الصتتتناعة الوتنيتتتةس حيتتتث استتتتهدفم عتتتد 
مشتتروعات وينتتي عمتتل اقصتتبم باسستتاو علتتى تحديتتد أولويتتات الدولتتة فتتي م تلتتف مجتتاالت

.الصناعة وفق أسر علمية منهجية

فتي وقد وءعم ا ستراتيجية قصته عينيهتا ءتروً  العمتل علتى قيتاو معتدالت االستتهال 
ر ات تتال الستو  المحلتتي ومراقبتتة البياقتتات ال اصتتة بالستلع والمنتجتتات المستتتوًد س علتتى أ  يتتت

تلتتو كافتة ا  تترا ات الال متتة لتو يتتم ومكاقتات الدولتتة فتتي القنتتاعين العتاغ وال تتا  قحتتو تلبيتتة
ي ستتد االحتيا تتات الصتتناعية متتن يتتال  البحتتث العلمتتي واستتتوال  مكوقتتات الملكيتتة الفكريتتة فتت

.الفجو  التكنولو ية الال مة لللو

وعتتتالو  علتتتى للتتتوس فتتتم  ًبتتتي أولويتتتات الدولتتتة فتتتي القنتتتال الصتتتناعي بمشتتتروعات البتتتاحثين 
والداًستتين فتتي الجامعتتات و يرهتتا متتن المؤسستتات العلميتتة والبحثيتتة أصتتب  ءتتروً  ال  نتتى
عنهتتتاس  وهتتتو متتتا يستتتتلزغ تفعيتتتل قنتتتوات التواصتتتل والتعتتتاو  والتنستتتيق بتتتين المؤسستتتات

تفاد  من والمعاهد اسكاديمية والبحثية وبين القنال ال ا  الصناعيس بما يكفل تعظير االس
يتتتتتة المتتتتواًد الماليتتتتتة والفنيتتتتتة للصتتتتتناعة وا مكاقتتتتات العلميتتتتتة والبحثيتتتتتة للمؤسستتتتتات البحث

لتم وصتوالح واسكاديمية ويعز  أقشنة البحث والتنويرس ويحقق التكامل والتنتا ر بينهتاس وللتو ك
ابلتة للحمايتة ولى  ياد  القدً  التنافسية للصناعة الوتنيتةس وتشتجيع وقتتا  تكنولو يتا محليتة ق

.بمو ه قظاغ الملكية الفكرية

ي وللاس فقد يلصم الدًاسة التي أ رتها مجموعة العمتل الم تصتة ولتى عتدد متن التوصتيات فت
:هلا الشَ س من أهمها

وتاحة معلومتات البترا ات و يرهتا متن مجتاالت 
الملكيتتتتتتتتتة الفكريتتتتتتتتتة المستتتتتتتتتموح بتتتتتتتتتتداولها 
واستوال  ما يقع أو يستقي منهتا فتي الملتو
.العاغس تمهيدحا الست دامها على قحو فعا 

وءع آليات للتنسيق بين الجهات المعنية تحقيقحا للتكامل بين المؤسسات البحثية 
واسكاديمية وقنال الصناعةس ليتسنى من يال  هلا التنسيق وعداد يرينة باسولويات 

والمشروعات المستهدفة ودًاسة الحوافز والتسهيالت المناسبة والال مة لتو يم  هود 
.البحث والتنوير ولى هلج اسولويات
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أهداف تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق
التنمية المستدامة

:2هدف فرعي 
اهات تعظيم االستفادة مأ الملكية الفكرية في البحث العلمي وربطه باحتي

الصناعة الوطنية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)

كاديميتتة متتن وءتتع آليتتات للتنستتيق بتتين الجهتتات المعنيتتة لتحقيتتق التكامتتل بتتين المؤسستتات البحثيتتة واس
لتتدعر أقشتتنة البحتتث والتنتتوير فتتي المجتتاالت سوقنتتال الصتتناعة بم تلتتف أفرعتتم متتن  اقتته آيتترس اقتته

.التي تمثل أولوية للدولة المصريةوالصناعية المعتمد  على التكنولو يا 

:تستهدف آليات التنسيل تنفيذ ما يأتيو

وعتتتداد يرينتتتتة محتتتتدد  سولويتتتات الدولتتتتة فتتتتي م تلتتتف مجتتتتاالت الصتتتتناعةس وتعميمهتتتا علتتتتى كتتتتل متتتتن •
.ناعةالمؤسسات اسكاديمية والبحثية والجامعات والقناعين العاغ وال ا  في م تلف مجاالت الص

كتتلادًاستتة وءتتع حزمتتة متتن الحتتوافز والتستتهيالت للقنتتال ال تتا  لتو يتتم  هتتود البحتتث والتنتتوير و•
.المشاً وليهايرينة اسولويات القوميةولىالتصنيع بشكل عاغ 

التنستتيق متتع الجامعتتات لتتربي مشتتروعات ال تتريجين وبتتاحثي الدًاستتات العليتتا ياصتتة فتتي الجامعتتات•
.المشاً وليهاالقوميةالتكنولو ية ب رينة اسولويات

حثيتة واسكاديميتةولكتروقية تتي  التواصل بتين المؤسستات البةمنصبنو االبتكاً المصري كتفعيل دوً•
عتتاًف لهتتلا القنتتال متتن المالتكنولو يتتةحتيا تتاتااللتتربي الصتتناعةتس وقنتتال والمبتكتترين والمبتتدعين
( ة و يرهتاالنمتال  الصتناعي-قمال  المنفعة-برا ات االيترال)الملكية الفكرية بوالمعلومات المتعلقة

.وحقو  أصحابها

(2)
ع منها وتاحة معلومات البرا ات و يرها من مجاالت الملكية الفكرية المسموح بمتاحتها واستوال  ما يق
جاًية على أو يسقي في الملو العاغس وتشجيع كل من المؤسسات اسكاديمية والبحثية والصناعية والت

ر  است دامها على قحو فعا س وياصة في وتاً مشروعات المشاًكة في البحث والتنوير بكافة الن
.المتاحة سوا  بعقد مؤتمرات ووًش عمل وقدوات أو باست داغ الوسا ل التكنولو ية الحديثة

(3)
العلمي وعداد دًاسة حو  كفا   وفعالية مكاته دعر االبتكاً وققل التكنولو يا في ًبي م ر ات البحث

ات البحثيةبين المؤسسمشروعات المشاًكةبالصناعة وتسويقهاس لتفعيل دوً تلو المكاته في وءع 
.الصناعةقنال وواسكاديمية

(4)
دًاسة وءع حزمة من الحوافز لتشجيع وتحفيز أعضا  هيئات التدًير والبحو  والنال  
.بالمؤسسات اسكاديمية والبحثية على تو يم  هودهر البحثية ل دمة أولويات الصناعة

(5)
كنولو يا وعداد أدلة استرلادية لعقود الترييل باستوال  حقو  الملكية الفكرية وققل وتوتين الت

.يراعى فيها البعد التنموي
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رية في تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفك: الهدف اإلستراتيجي الثالث
تحقيل أهداف التنمية المستدامة

كرية في تطبيل سياسات رشيدة ومتوازنة للملكية الف: الهدف الفرعي الثالث
مجال الصحة العامة وإتاحة الدواء

يتتر  فتتي و  لحقتتو  الملكيتتة الفكريتتةس وياصتتة الحقتتو  االستتتئثاًية لبتترا ات االيتتترالس أهميتتة كب
تشجيع مجا  صناعة المنتجات الدوا ية والمستلزمات الصحيةت فهي من  اقه تمثل وسيلة ل

 قحتا أقشنة البحث والتنوير واالستثماً فتي هتلا المجتا س ومتن  اقته آيترس فمقهتا قتد تشتكل عا
  أمتتاغ وتاحتتة التتدوا  للمرءتتى بكميتتات كافيتتة وبَستتعاً معقولتتة ولا أستتا  أصتتحا  تلتتو الحقتتو

.االستئثاًية است دامها

يتة ومع اقضتماغ  مهوًيتة مصتر العربيتة ولتى منظمتة التجتاً  العالميتة والتزامهتا بَحكتاغ اتفاق
ى قتترا   س حتتر  المشتترل المصتتري علتت(تتتريبر)الجواقتته التجاًيتتة المتصتتلة بالملكيتتة الفكريتتة 

ات قصتتو  االتفاقيتتة بتتتمعن فتتي ءتتو  أهتتدافها ومباد هتتا واالستتتفاد  متتن مستتاحة السياستت
اعها الواًد  فيها والمتاح للتدو  اسعضتا  بمو بهتا تبنتي ايتيتاًات معينتة بمتا يتتال غ متع أوءت

اقيتتة ثتتر صتتدً وعتتال  الدوحتتة بشتتَ  اتف. اال تماعيتتة واالقتصتتاديةس والتتتي تعتترف بَو تتم المروقتتة
2001مبر والصحة العامة عن المؤتمر الو اًي الرابتع لمنظمتة التجتاً  العالميتة فتي قتوفالتريبر

يتتة مؤكتتدحا علتتى حتتق التتدو  اسعضتتا  فتتي منظمتتة التجتتاً  العالميتتة فتتي استتت داغ قصتتو  اتفاق
 تتم التتتي تننتتوي علتتى أو تتم المروقتتة بالكامتتل وللتتو لحمايتتة الصتتحة العامتتةس وعلتتى والتتتريبر

قتو  وبالفعلس فقتد تضتمنم قصتو  قتاقو  حمايتة ح. ال صو س تعزيز وتاحة اسدوية للجميع
.ةالملكية الفكرية المصري العديد من أو م المروقة فيما يتعلق بقضايا الصحة العام

علتتى التتتزاغ الدولتتة بحمايتتة حقتتو  2014ولقتتد قتتل دستتتوً  مهوًيتتة مصتتر العربيتتة الصتتادً عتتاغ 
حة كمتتا قتتل علتى حتتق المتتواتن فتتي الصتت. الملكيتة الفكريتتة بشتتتى أقواعهتتا فتي كافتتة المجتتاالت

هداف وفتتي الرعايتتة الصتتحية المتكاملتتةس وعلتتى كفالتتة الدولتتة لحريتتة البحتتث العلمتتيس وعلتتى استتت
ال تماعيتةس النظاغ االقتصادي لتحقيق الريا  في البالد من يال  التنمية المستدامة والعدالة ا

دي بتدعر بما يكفل ًفع معد  النمو الحقيقتي لالقتصتاد القتوميس وعلتى التتزاغ النظتاغ االقتصتا
لملكيتتة تستتعى الدولتتة ولتتى تبنتتي قظتتاغ متتتوا   لثتترومتتنمحتتاوً التنتتافر وتشتتجيع االستتتثماًس 

تجتتتات يستتتهر فتتتي تشتتتجيع أقشتتتنة ا بتتتدال واالبتكتتتاً والبحتتتث والتنتتتوير لتقتتتدير منالفكريتتتة 
و ويتتدمات تلبتتي احتيا تتات المجتمتتع وفتتي الوقتتم لاتتتم ال يقتتف عا قحتتا أمتتاغ وتاحتتة التتدوا  أو قمتت

علتى صناعة الدوا  المحليةس متع ءتما  تحقيتق أهتداف التنميتة المتتستدامة والتتي ستتنعكر
.منظومة الصحة العامة في  مهوًية مصر العربية

حوً على هتدف وبنا ح على ما تقدغ فقد ًكزت ا ستراتيجية الوتنية للملكية الفكرية في هلا الم
لا عتتاغ متتؤداج توظيتتف قظتتاغ الملكيتتة الفكريتتة ل دمتتة الصتتحة العامتتة فتتي مصتترس وينبثتتق عتتن هتت

: الهدف العاغ عد  أهداف فرعية تنقسر ولى لقين

:  مأ الناحية المؤسسية: األول

امتتتة ويتمثتتتل فتتتي تحديتتتد استتتتراف المعنيتتتة بقضتتتايا الملكيتتتة الفكريتتتة والصتتتحة الع
بجمهوًيتتتة متتتتصر العربتتتتيةس وتحديتتتد اسدواً المنوتتتتة بكتتتل منهتتتاس ووءتتتع وتتتتاً عمتتتل 

.متسق بين تلو استراف

:الناحية التنفيذيةمأ: الثاني

واًد  تعزيز االستت داغ الفعتا  والكتف  سو تم المروقتة التحيث ينصه هلا الشق على 
والمستتتمد  متتن 2002لستتنة 82بقتتاقو  حمايتتة حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة المصتتري ًقتتر 

لتى االتفاقيات الدوليتة الملزمتةس بمتا يستهر فتي وداً  ملتف الصتحة العامتة المصتري ع
ريتتتة أفضتتتل قحتتتو ممكتتتنس لتحقيتتتق التتتتوا   بتتتين مصتتتال  متتتالكي حقتتتو  الملكيتتتة الفك

هتا استت داغ معلومتات البترا ات المستموح بمتاحتكما يهتدف ولتى ومصال  المجتمعس 
اعة والملو العاغ في مجا  الصيدلة والصحة العامة على قحو فعا س وكتلا بتدعر صتن

بسياستات الدوا  والمستلزمات النبية محليحاس وتيسير ققل التكنولو ياس وًفع التوعي
.الملكية الفكرية المتصلة بالصحة العامة
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أهداف تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق
التنمية المستدامة

:3هدف فرعي 
عامة تطبيل سياسات رشيدة ومتوازنة للملكية الفكرية في مجال الصحة ال

وإتاحة الدواء

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
حة الدوا  عامة للدوا  والصحة العامةس بهدف تَمين وتاالاتسياساللتنويرالملكية الفكرية است داغ قظاغ

 يا الصحية سدوية والمستلزمات النبية والتكنولومن اس وتعزيز ا قتا  المحلي مناسبةا من والفعا  بَسعاً 
.وس را  التصديرة المتناميةالمحليات لتونية االحتيا 

(2)
منها أو قعوتلو التي تلبرا ات و يرها من مجاالت الملكية الفكرية المسموح بمتاحتها معلومات ااست داغ 

نتجات لتيسير وتاحة الدوا  والمستلزمات النبية وتعزيز التصنيع المحلي للمت سقي في الملو العاغت
ومة الصيدلية والمستحضرات والمستلزمات النبية وتشجيع لركات الدوا  على است دامها لدعر منظ

البحث والتنوير

(3)
ا ح وءع آليات محدد  للتنسيق والتعاو  بين الجهات ا داًية المعنية بالصحة العامة وقنال الدوا  سو

أو حيوتوفير أو م الدعر المستداغ للمشروعات الصوير  في المجا  الصلتشجيع صناعة الدوا  المحلية
تلزمات الست داغ المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية في التفاو  حو  توفير المستحضرات والمس

.من ال اً ةالنبية الال م

(4)
منتجات تشجيع لركات الدوا  والمستلزمات النبية المحلية على وقشا  وحدات للبحث والتنوير لتقدير

تلبي احتيا ات المجتمع المصري ويمكن تصديرهاس وبو م يا  فيما يتعلق بتصنيع المواد ال اغ
.للمستحضرات الدوا ية
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رية في تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفك: الهدف اإلستراتيجي الثالث
تحقيل أهداف التنمية المستدامة

ة تعظيم القيمة االقتصادية للمشروعات المتوسط: الهدف الفرعي الرابع
والصغيرة باستخدام أدوات الملكية الفكرية

قدمة أو تئشكل المشروعات المتوسنة والصوير  مكوقحا هامحا في اقتصادات الدو  سوا  المت
لتشتويل الناميةس حيث تساهر بصوً  كبير  فتي تتوفير فتر  العمتلس كمتا أقهتا وستيلة لتحفيتز ا

بتد  النشتا  اللاتي والعمل ال ا س فضالح عن احتيا ها ولى تكلفة ًأستمالية من فضتة قستبيحا ل
فيهتتتاس هتتتلا وتتميتتتز الصتتتناعات الصتتتوير  بقتتتدًتها علتتتى توظيتتتف العمالتتتة قصتتتف المتتتاهر  و يتتتر 

للتوس الماهر س كما تعني فرصة للتدًيه أثنا  العمل لرفع القدًات والمهتاًاتس وبا ءتافة ولتى
ي تحستين تن ف  قسبة الم اتر  فيها بالمقاًقة بالشتركات الكبترىس وأييترحاس فمقهتا تستاهر فت
مشتروعات ا قتا ية وتوليد و يتاد  التديلس ووفقحتا لتو اً  الت نتيي والتنميتة االقتصتاديةس فتم  ال

٪ متن 90٪ من الناتا المحلي ا  متالي المصتريس وتونتى 80المتوسنة والصوير  تساهر بنحو 
. ٪ من قيمة ا قتا  الصتناعي13التكوين الرأسماليس فيما تمثل المشروعات الصناعية الصوير  

صترية ولكن تبلا قسبة مساهمة المشروعات الصوير  والمتوسنة في و متالي الصتادًات الم
.فقي% 4قحو 

متنها كما تشير التجاً  الدولية النا حة للمشروعات المتوسنة والصوير  ولى ءتروً  و تود
واءتتت  وأهتتتداف محتتتدد  لتنميتتتة هتتتلج المشتتتروعاتس لمتتتا لهتتتا متتتن دوً فعتتتا  فتتتي دعتتتر التنميتتتة 

ها هتو االقتصادية والمجتمعية فضتالح عتن تعزيتز االبتدال واالبتكتاًس  ومتن أهتر عناصتر للتو المتن
ولعتل تفعيل است داغ قظاغ الملكيتة الفكريتة فتي قنتال المشتروعات المتوستنة والصتوير س
ظومتة من أهتر العقبتات التتي توا تم أصتحا  تلتو المشتروعات فتي ستبيل التنبيتق اسمثتل لمن

وعات فيمتا حماية الملكية الفكرية ءعف التنسيق الفعا  بين الهيئات التتي ت تدغ هتلج المشتر
دًيبها علتتى يتعلتتق بتشتتجيعها وتوعيتهتتا بكيفيتتة استتتوال  مميتتزات قظتتاغ الملكيتتة الفكريتتةس وتتت

.حماية ابتكاًاتها واستواللها تجاًيحا

تصتادي وفي هلا الصدد وفيما ي ل الهدف االستراتيجي الثالث والمعني بتفعيتل المتردود االق
ظتتير القيمتتة للملكيتتة الفكريتتةس فقتتد يصصتتم ا ستتتراتيجية هتتدفحا فرعيحتتا ًابعحتتا للتركيتتز علتتى تع

يتتال  االقتصتتادية للمشتتروعات المتوستتنة والصتتوير  باستتت داغ أدوات الملكيتتة الفكريتتةس متتن
هيئتتات تصتتمير وتنفيتتل بتتراما توعيتتة سصتتحا  تلتتو المشتتروعاتس ووءتتع آليتتات تنستتيق بتتين ال

وً وقشتا مس الصناعية الم تلفتة ومكاتته الملكيتة الفكريتة أو الجهتا  المصتري للملكيتة الفكريتة فت
العتاغ ووتاحة المعلومات ال اصة ببرا ات االيترال والنمال  الصناعية التتي ستقنم فتي الملتو

سصتتتتحا  المشتتتتروعات المتوستتتتنة والصتتتتوير  وتشتتتتجيعهر علتتتتى توليتتتتد قمتتتتال  المنفعتتتتة 
.واالستفاد  منها على وسا ل التواصل اال تماعي والمواقع ال اصة بالهيئات المعنية
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أهداف تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق
التنمية المستدامة

:4هدف فرعي 
م تعظيم القيمة االقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدا

أدوات الملكية الفكرية 

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
ل قظر تصمير وتنفيل براما للتوعية وبنا  القدًات لدى المشروعات المتوسنة والصوير  فيما ي 
ها لتنوير برا ات االيترال وقمال  المنفعة والنمال  الصناعية والعالمات التجاًية وكيفية االستفاد  من

.التنافسي في السو اوتعزيز وءعهامشروعاته

(2)
كية وءع آليات للتنسيق والتعاو  بين  ها  المشروعات المتوسنة والصوير  وبين مكاته المل

ة للمكاته على قشر الروابي ا لكتروقيويشمل للو ( الجها  المصري للملكية الفكرية)الفكرية الم تصة 
.موقع الجها 

(3)
ية  ير وتاحة المعلومات ال اصة ببرا ات االيترال والنمال  الصناعية وقمال  المنفعة واسصناف النبات

المحمية المسموح بمتاحتها أو التي تقع أو سقنم في الملو العاغ للمشروعات المتوسنة 
دوات أو والصوير  لتحقيق االستفاد  منها واستواللها اقتصاديحا سوا  بعقد مؤتمرات ووًش عمل وق

.باست داغ الوسا ل التكنولو ية الحديثة

(4)
لثقافية س والتعبيرات االمعاًف التقليديةالمواًد الوًاثيةس وا من عمل حصر للمشروعات التي تحمل صوًح

قة عنهاة حقو  الملكية الفكرية المنبثووعداد دًاسة عن ا ليات الال مة لتشجيعها وحمايالتقليدية
تشراف سصحا  هلج المشروعات لتعزيز استواللها اقتصادياح واسوتقدير الحزغ التمويلية المناسبة 

.لل اً منتجاتهافر  تصدير

(5)
تدعير قظاغ حماية قمال  المنفعة بما يحقق مصلحة المشروعات المتوسنة والصوير  عن تريق

.تقليل مدد فحل قمال  المنفعة و ياد  مد  الحماية

(6)
اعات ًبي مشروعات تال  الكليات والمعاهد الفنية الحكومية وال اصة بالتجمعات الحرفية والصن

لكين وتواكه التقليدية بهدف يلق تصميمات مبتكر  للمنتجات التراثية تناسه تفضيالت المسته
. االتجاهات العالمية
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رية في تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفك: الهدف اإلستراتيجي الثالث
تحقيل أهداف التنمية المستدامة

تعظيم المردود االقتصادي لقطاعي السياحة : الهدف الفرعي الخامس
والترال باستخدام أدوات الملكية الفكرية

تنتوير هتلا للا فم  االهتماغ بتنمية و. يئمثل القنال السياحي في مصر أحد أبر  ًوافد االقتصاد
قتد مثلتم و. القنال سيسهر وال لو في التنمية االقتصادية واال تماعية للمجتمع المصري

ياحي العالميَّتتتة فرصتتتة  عتتتاد  النَّظتتتر فتتتي تنميتتتة الستتتياحة وتوييتتتر الفكتتتر الس تتت19-كوفيتتتدأ متتتة 
ديتد  ومفهوغ المقاصد والمؤسسات السياحيةس ووعتاد  بنتا  منظومتة ستياحية تراثيتة أثريتة  

.من االبتكاً واالستثماً

قنتال وحيث و  قظاغ الملكية الفكرية يمر كافة القناعات لات اسهمية االقتصاديةس ومنهتا
لستياحة السياحة على و م ال صو س فكا  من الجدير دًاسة العالقة بين الملكيتة الفكريتة وا
عزيتز قتدً  وتسليي الضتو  علتى كيفيتة استت داغ قظتاغ الملكيتة الفكريتة علتى قحتو فعتا  فتي ت

هس لتير هتلا فحست. القنال السياحي على المنافسة وتعظير قيمة المتردود االقتصتادي منتم
لتولته بل و  توظيف أدوات الملكية الفكريتة فتي تنميتة قنتال الستياحة يمكتن أ  يستهر فتي ا
رتبنتة على بع  العوا ق التي توا م هلا القنتال متن يتال  تشتجيع م تلتف صتوً االبتكتاً الم
لهتا ولتتى بالستياحة والمستاعد  فتتي وقشتا  قيمتة اقتصتتادية متن تلتتو االبتكتاًات متن يتتال  تحوي

.منتجات ويدمات يمكن استواللها  دًاً عوا د مادية

لموو و ير كما أ  هنا  اًتباتحا وثيقحا بين قنال السياحة وبين الترا  الثقافي والحضاًي الم
ر القيمتة وهنا أيضحا يمكن أ  تلعه الملكية الفكرية دوًحا هامحا فتي تشتجيع وتعظتي. الملموو

وقتتم لاتتتم االقتصتتادية لالبتكتتاًات التتتي تبنتتى علتتى م تلتتف صتتوً هتتلا التتترا  والتتتي يمكتتن فتتي ال
. توظيفها في القنال السياحي وتكو  مصدًحا لعا د اقتصادي منها

ال ويتمثتتتل المتتتردود االقتصتتتادي المستتتتهدف متتتن استتتت داغ أدوات الملكيتتتة الفكريتتتة فتتتي قنتتت
الستتياحة والتتترا  فتتي عتتد  ققتتا س متتن أهمهتتا فتتت  أ ستتوا  محليتتة  ديتتد  لتتدعر المشتتروعات 

وقتمس الصوير  ممتا يتؤدي و لتى ًفتع مستت وى الفترد وينتتا عنتم متردود اقتصتادي متزايتد بمتروً ال
تّراثية فتي وكلا فت  أسوا  عالمية  ديد  ت هدف و لى   ياد  عدد الصادًات للمنتجات المصرية ال

الحرف اسستتوا  الدوليتتةس كمتتا يستتتهدف كتتللو تستتجيل حقتتو  الملكيتتة الفكريتتة المتعلقتتة بتت
اًي والصتتتناعات التراثيتتتة والفعاليتتتات والمهر اقتتتات الستتتياحيةس لالستتتتفاد  متتتن العا تتتد التجتتتت

ال  والتصتتميمات والنمتت( ياصتتة الجماعيتتة)الستتتوال  تلتتو الحقتتو  مثتتل العالمتتات التجاًيتتة 
.الصناعية

ات ويمكتتتن استتتت داغ أدوات الملكيتتتة فتتتي تحويتتتل المنتجعتتتات الستتتياحية القا متتتة ولتتتى منتجعتتت
مايتتتة تلتتتو صتتتديقة للبيئتتتة تقتتتوغ علتتتى استتتت داغ التقنيتتتات واالبتكتتتاًات الصتتتديقة للبيئتتتة متتتع ح

ال تتتدمات تحتتتم عالمتتتة تجاًيتتتة ولتتتعاً يعكتتتر اقنباعهتتتات وللتتتو تتتتدعيمحا لسياستتتات الدولتتتة 
.لموا هة التويرات المنايية
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أهداف تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق
التنمية المستدامة

:5هدف فرعي 
تعظيم المردود االقتصادي لقطاعي السياحة والترال 

باستخدام أدوات الملكية الفكرية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
دعر واحتضا  الشراكات المجتمعية وًواد اسعما  والمشروعات الصوير  والمتوسنة في قناعي 

سيرى السياحة والترا س وحماية العالمات التجاًية والتصميمات الصناعية وصوً الملكية الفكرية ا
المتعلقة بمنتجاتهرس ودعر تسويق تلو المنتجات

(2  )
و هات تشجيع وقشا  تجمعات للحرف والصناعات التقليديةس ودعر تسويق وتصدير منتجاتها في ال

صوً السياحية المستهدفة وحماية العالمات التجاًية والعالمات الجماعية والتصميمات الصناعية و
.الملكية الفكرية اسيرى دوليحا

(3)
شروعات الترويا للسياحة العال يةس وتنظير مهر ا  سنوي في الو هات السياحية المتعلقةس ودعر الم
ترويا العاملة في هلا المجا س وحماية صوً الملكية الفكرية المتعلقة بابتكاًاتهر وبمواد الدعاية وال

.للمهر ا 

(4)
بهاس من حصر وتوثيق أصناف النعاغ التراثي المميز للو هات السياحيةس والقصل المَثوً  المتعلقة
فظها يال  صوً التعبير الم تلفة المقرو   والمسموعة والمر يةس وتشجيع االبتكاًات ال اصة بح

.وتعبئتها والترويا لهاس وحماية صوً الملكية الفكرية المتعلقة بها

(5  )
قوغ على تشجيع تنوير وتحويل بع  المنتجعات السياحية القا مة ولى منتجعات صديقة للبيئة ت

لعاً است داغ التقنيات واالبتكاًات الصديقة للبيئة مع حماية تلو ال دمات تحم عالمة تجاًية و
.يعكر اقنباعها
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رية في تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفك: الهدف اإلستراتيجي الثالث
تحقيل أهداف التنمية المستدامة

رد إنشاء آلية لتقاسم المنافع الناشئة عأ الموا: الهدف الفرعي السادس
:األحيائية ومعارفها التقليدية وتطبيقها

ن قبتل منل  من بعيد استقر فتي م يلتة اسفتراد أ  التنتول اسحيتا ي النبيعتي وكتللو المنتوً مت
وقد .    يرهاا قسا  هبة من ال الق سبحاقم وتعالى ينتفع بم الكافة وال تستَثر بم  ماعة دو

بيتد أ  . ًساهر يسر اقتقا  عناصر التنتول اسحيتا ي بتين التدو  دو  مقابتل فتي دعتر تلتو اسفكتا
عت  التنوً الحديث في علوغ الحيتا  فتي  ضتو  النصتف الثتاقي متن القتر  العشترين لتجع ب
لتنتتول التتدو  المتقدمتتة علتتى متتن  حقتتو  ملكيتتة فكريتتة استتتئثاًية لمبتكتتري بعتت  ستتالالت ا

الر اسحيا يس مما ترته عليم عوا تد تا لتة استتحولوا عليهتا دو  مشتاًكة دو  المنشتَ متن العت
ني وعلتى الثالثس مما قبم اسلها  ولى حتمية االعتراف بسياد  الدو  علتى تنوعهتا اسحيتا ي التوت

.المعاًف التراثية لات الصلة ومشاًكتها في منافع االبتكاً النالئة عنها

التتي اقضتر وليهتا حتتى ا   متا يزيتد عتن 1994وقد تبنم تلو اسفكاً اتفاقية التنول البيولو ي عاغ 
اً  ومتتن قاحيتتة أيتترى فقتتد ألزمتتم اتفاقيتتة منظمتتة التجتت. دولتتة تمثتتل تقريبحتتا كتتل دو  العتتالر190

نظمتة بمتن  أعضتا  الم( التتريبر)العالمية حو  الجواقه التجاًية المتصلة بالملكيتة الفكريتة 
ا فيهتتا بتترا ات ايتتترال لكتتل مجتتاالت التقاقتتة ستتوا  كاقتتم لنريقتتة الصتتنع أو للمنتتتا النهتتا يس بمتت

و الحيواقتاتس ولا الكا نات الدقيقة والنر   ير البيولو ية والبيولو يتة الدقيقتة  قتتا  النباتتات أ
تنبيتتق متتا تتتوافرت لهتتا الشتترو  الثالثتتة للبتترا   وهتتى الجتتد  وال نتتو  االبتكاًيتتة والقابليتتة لل

لتة للنتر  لألعضا  حريتة متن  البترا ات أو حقتو  استتئثاًية مقابالتريبرالصناعيس كما أتاحم 
.التي تكو  في أساسها بيولو ية  قتا  النباتات أو الحيواقات

ى اسصتل وال أقم ولما كا  من  البرا ات سوا  للمجاالت الملزمة أو االيتياًية يتر دوقما النظر ال
ومكاقيتة أ  أو المعرفي التقليدي اللى استمدت منم تلو البرا اتس فقد أثيرت مشتكلةاسحيا ى

 اصة تكو  تلو االيتراعات مستمد  من مواًد أحيا ية أو معاًف تقليدية ياصة بدو  أيرى وب
ضتالح الدو  الناميةس وهو ما يئشكل اقتهاكحا لحقو  سياد  تلو الدو  على مواًدها ومعاًفهتاس ف
ئة عتن عن الوبن لحقوقها المالية في عوا د تلو الحقو س ومن هنا  ا  اقتساغ المنافع النال

ير النفتال وليتم الوتني والمعتاًف التراثيتة المتصتلة بتم فتي مقابتل تيستاسحيا ىاستوال  التنول 
.كَحد أهداف ثالثة التفاقية التنول البيولو ي

وقتتد قشتتنم معظتتر التتدو  الناميتتة متتع قهايتتة القتتر  العشتترين فتتي وصتتداً تشتتريعات وتنيتتة 
المنتتافع تتتنظر النفتتال ولتتى تنوعهتتا اسحيتتا ي التتوتني ومعاًفهتتا التراثيتتة المتصتتلة بتتم واقتستتاغ

.النالئة عن استواللم كحا ي صد وتني ماقع الستيال  الوير عليم دو  مقابل

ر فيهتتا وبتالنظر ولتى متتا تتمتتع بتم مصتتر متن وءتتع يتا  فتي مجتتا  التنتول اسحيتا يس حيتتث تنتشت
يتتر  البيئتتات البكتتر  يتتر المَهولتتة أو المتنرفتتة كمتتا هتتو الحتتا  متتثال فتتي صتتحاًي مصتتر ولتتبم  ز

ي ستتينا  ومننقتتة البحتتر اسحمتتترس والتتتي تجتتتل  العديتتد متتتن المؤسستتات اس نبيتتة الرا بتتة فتتت
وية والمتواد التنقيه عن تنول أحيا ي فريدس لما لم من قيمة اقتصادية ها لة في مجا  ابتكاً اسد

اقتستاغ الصناعية و يرهاس تمهيدحا لالستحوال عليم دو  مقابل في  يتا  تشتريع وتنتي يتنظر
.المنافع النالئة عن تلو المواًد

 يتتة فقتتد ستتعم ا ستتتراتيجية ولتتى العمتتل علتتى تفعيتتل المتتردود االقتصتتادي متتن المتتواًد اسحيا
ى والمعتتاًف التقليديتتة المصتترية والمنتتافع النالتتئة عنهتتا بتتمدًا  عتتد  مشتتروعات للحفتتا  علتت

نفتال ولتى سياد  مصتر وحقوقهتا الماليتة المتصتلة بهتاس ستوا ح بمصتداً تشتريع وتنتي لتنظتير ال
تنتي المواًد اسحيا ية واالقتساغ العاد  للمنافع النالتئة عتن استت دامهاس أو وقشتا  ستجل و

بنتة بهتا مفتوح يشمل قاعد  البياقات المتاحة من المواًد اسحيا ية والمعاًف التقليديتة المرت
المتعلتق سوا ح المتاحتة حاليحتا أو متا ينشتَ أو يستجل مستتقبالحس وكتللو متابعتة الوءتع التدولي
ل مجموعة باقتساغ المنافع النالئة عن المواًد اسحيا ية ومعاًفها التقليدية من يال  تشكي

.عمل مت صصة يعهد وليها وداً  ملف التفاو  المصري في هلا المجا 
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أهداف تفعيل المردود االقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق
التنمية المستدامة

:6هدف فرعي 
تسام تنظيم النفاذ إلى الموارد األحيائية وما يتصل بها مأ معارف تقليدية واق

المنافع الناشئة عنها

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1 )
ة عن وصداً تشريع وتني لتنظير النفال ولى المواًد اسحيا ية واالقتساغ العاد  للمنافع النالئ
.است دامها بما يتوافق مع اتفاقية التنول البيولو ي والبروتوكوالت المنبثقة عنها

(2)
ن وقشا  سجل وتني مفتوح يشمل قاعد  البياقات المتاحة من المواًد اسحيا ية و ما يتصل بها م

.معاًف تقليدية سوا ح المتاحة حاليحا أو ما ينشَ أو يسجل مستقبالح

(3 )
ة واقتساغ متابعة الوءع الدولي المتعلق بالنفال ولى المواًد اسحيا ية وما يتصل بها من معاًف تقليدي

المنافع النالئة عنها من يال  تشكيل مجموعة عمل مت صصة يعهد وليها وداً  ملف التفاو 
.المصري في هلا المجا 
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:الهد  اإلستراتيجي الرارف

توعيــة فئــات المجتمــف المصــري
رالملكية الفكرية

ني  ريـد تتمتف مصر راروة كبيرة من النتـاز الفكـري والتـرال الـوط

كـار أد  أن تياب الوعي رمفاذي  الملكية الفكريـة واإلرـداع والرت

لدولـة إلى عدم الستغال  ا مال للفـرت القتصـادية المتامـة ل

هــت  ولــذا ي. مـن تفويــل دور الملكيـة الفكريــة فـي كافــة المجـالت

حفيـن الهد  اإلستراتيجي الرارف رنشر الـوعي رهـذ  المفـاذي  لت

التطوير الرتكار واإلرداع والبح  وعلى فئات المجتمف المةتلفة

اقتصـادينا وإنتاز التكنولوويا والاقافة والفنون لتنمية المجتمـف

لملكيـة المشـاركة فـي إنتـاز اومن ث   اا وثقافينا وعلميناوتماعينو

 عـــن الفكريـــة والســـتفادة منهـــا واســـتغاللها اقتصـــادينا  ف ـــالن

 لجهود امترام الحقوق تير المتولقة رالملكية الفكرية استكمالن

ة الدولــة المصــرية فــي رنــان اإلنءــان المصــري  وزرع قــي  النناذــ

.وا مانة وامترام القانون وامترام مقوق اآل رين

Photo © svstrelkov
on Freepik
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فكريةتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية ال: الهدف اإلستراتيجي الرابع

التعلتتير هتتو حجتتر اسستتاو لنهضتتة اسمتترس فتتملا متتا أًادت دولتتة أ  تت تتل ينتتوات  تتاد  لتتقتتدغ
وال لتو . هتاا تماعيحا وثقافيحا وحضاًيحا  تا  تنتوير قظتر التعلتير علتى قا متة أولوياتاقتصاديحا و

كتاً لتدى أ  للو يستلزغ بشكل أساسي أ  تشمل أهداف التعلير تعزيز مهتاًات ا بتدال واالبت
ولتتتى المتعلمتتتين وبنتتتا  قتتتدًاتهر لتوظيفهتتتا علتتتى قحتتتو فعتتتا  لتوليتتتد حلتتتو  مبتكتتتر  والتوصتتتل

تبنتي ومن هنا تبر  ءروً . أعما  أدبية وفنية وعلميةكلا ايتراعات وتقدير منتجات ويدماتس و
تعلتتير سياستة لتعلتتير االبتكتتاً وا بتتدال وًيتاد  اسعمتتا س لتَهيتتل النتتال  فتي م تلتتف مراحتتل ال
وًج فتي ليكوقوا قادًين على ا بدال واالبتكاً ووقشا  وتنوير المشروعاتس وهو ما سيستهر بتد

.تحقيق أهداف التنمية اال تماعية واالقتصادية

منم على أ  من أهداف التعلير تَصتيل المتنها العلمتي ( 19)ولقد قل دستوً مصر في الماد  
: ة المستتتدامةوبتتالنظر ولتتى وستتتراتيجية التنميتت. فتتي التفكيتتر وتنميتتة المواهتته وتشتتجيع االبتكتتاً

دف س قجتتتد أ  الر يتتتة ا ستتتتراتيجية للمعرفتتتة واالبتكتتتاً والبحتتتث العلمتتتي تستتتته2030ً يتتتة مصتتتر 
يتز بو تود الوصو  بمصر ولى مجتمع مبدل ومبتكتر ومنتتا للعلتوغ والتكنولو يتا والمعتاًفس يتم

ة وم ر تات قظاغ متكامل يضمن القيمة التنموية لالبتكاً والمعرفة ويتربي تنبيقتات المعرفت
من متتتا االبتكتتتاً باسهتتتداف والتحتتتديات الوتنيتتتةس وأ  الر يتتتة ا ستتتتراتيجية للتعلتتتير تشتتتمل ءتتت

فكيتتتر تستتتتهدفم أ  يكتتتو  التعلتتتير والتتتتدًيه مرتكتتتزحا علتتتى المتتتتعلر والمتتتتدً  القتتتادً علتتتى الت
لتتة ووتتتال  والمتتتمكن فنيتتا وتقنيتتا وتكنولو يتتا وأ  يستتاهر أيضتتا فتتي بنتتا  الش صتتية المتكام

متاغ ولا فهنتا  اهت. ومكاقاتها ولى أقصى مدى لمواتن معتتز بلاتتم ومستتنير ومبتدل ومستئو 
.قا ر بالفعل بتشجيع ا بدال واالبتكاً لتحقيق التنمية المجتمعية

تمثتتل الملكيتتة تتترتبي الملكيتتة الفكريتتة اًتباتحتتا وثيقحتتا باالبتكتتاً وا بتتدال وًيتتاد  اسعمتتا س حيتتث تو
يتة الفكرية في وبتداعات العقتل البشتري بم تلتف صتوًها وتشتمل أهتداف أقظمتة حقتو  الملك

الو  علتتى عتت. الفكريتتة تعزيتتز اسقشتتنة االبتكاًيتتة وا بداعيتتة وتشتتجيع عمليتتات البحتتث والتنتتوير
ن قتواتا للوس فم  االست داغ اسمثل لحقو  الملكيتة الفكريتة يمكتن متن تعظتير االستتفاد  مت
شتتاملة االبتكتتاً وا بتتدال فتتي كافتتة المجتتاالت والقناعتتات فتتي ستتبيل تحقيتتق أهتتداف التنميتتة ال

ف ءتروًي وملت  ولا متا أًدقتا توظيتهتو أمتر وللاس فم  فهر قظاغ الملكية الفكريتة . والمستدامة
.هلا النظاغ واست دامم على النحو اسمثل للمساهمة في دفع عجلة التنمية

وتي وفي ءو  ما تقدغس وحيث يشكل تال  المداًو والجامعات فئات مجتمعية هامتة ال ينب
التعلتير و فالهاس تعظر أهمية تضمين مفتاهير ا بتدال واالبتكتاً والملكيتة الفكريتة فتي منتاها

لمحتوً علتى للملكيتة الفكريتة فتي هتلا االوتنيتةبكافة مراحلمس ومن ثر فقد ًكزت ا ستتراتيجية 
ملكيتة هدف عاغ مؤداج تنوير النظاغ التعليمي  عداد  يل قادً علتى ا بتدال واالبتكتاً ووقتتا  ال

عس وينبثتق الفكرية واست دامها بكفا   لتحقيق أهداف التنمية الشتاملة والمستتدامة للمجتمت
ً وا بتدالس عن هلا الهدف العاغ عد  أهداف فرعية تتمثل في تهيئة بيئة تعليمية داعمة لالبتكا

بم تلتتف تضتتمين مفتتاهير االبتكتتاً وا بتتدال وأساستتيات الملكيتتة الفكريتتة فتتي منتتاها التعلتتيرو
-بمتتا يتتتال غ متتع أعمتتاًهر -ًفتتع مستتتوى التتوعي لتتدى تتتال  المتتداًو والجامعتتات ومراحلتتمس 

بَهمية الملكية الفكرية وبنا  قدًاتهر الست داغ قظمها على قحو فعا س 
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توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية
:1هدف فرعي 

نشر وتعزيز الوعي العام بالملكية الفكرية ومحاور اإلستراتيجية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
ل حملة وعالمية في وسا ل ا عالغ العامة وال اصة ووسا ل ا عال  البديلة ومنصات التواصوتال 

وءروً  احتراغ اال تماعيت لنشر الوعي بالملكية الفكرية ومجاالتها الم تلفة وعالقتها بالنمو االقتصادي
.بدال واالبتكاًا حقو  الملكية الفكرية للوير وتشجيع المواتنين على 

(2)
ني وقامة مسابقات سنوية للمبدعين والمبتكرينس وًعايتهر وتقدير كافة أو م الدعر المادي والف

.للمشاًكة في المحافل الدولية لات الصلة بالملكية الفكرية

(3)
.اً وا بدالدًاسة من   ا ز  وتنية سنوية للملكية الفكرية مع التركيز على العوامل الر يسية لالبتك

(4)
مر دًاسة وقشا  متحف للمبتكرين والمبدعين المصريين في مجاالت العلوغ وا دا  والفنو  على

التاًيخت لتوعية فئات المجتمع المصري وب اصة استفا  والمراهقو  والشبا  من الجنسين 
صاديحا بمساهمة كل منهر في منظومة الملكية الفكريةس وأثر للو على مصر والبشرية ا تماعيحا واقت

.وثقافيحا وعلميحا

:2هدف فرعي 
ة بالمرحلة دمن مفاهيم اإلبداع واالبتكار والملكية الفكرية في العملية التعليمي

قبل الجامعية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
ة بما يتال غ تنوير المناها بدما مفاهير ا بدال واالبتكاً والملكية الفكرية في م تلف المراحل الدًاسي

.مع الفئة العمرية وودًا  النال  في كل مرحلة منها

(2)
ير مفاهوترسخو را  عدد من اسقشنة والمبادًات والمشروعات التي تعز  الوعي بالملكية الفكرية 

.المداًو تاللدىا بدال واالبتكاً 

(3)
لتنبيقات تصمير مقرًات دًاسية تفاعلية عن الملكية الفكرية لنال  المداًو وقشرها على القنوات وا

.فنيوالتعلير الالحكومية مثل بنو المعرفة المصري والقنوات التابعة لو اً  التربية والتعلير
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توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية
:3هدف فرعي 

فيز تعزيز الوعي بالملكية الفكرية في الجامعات والمؤسسات البحثية وتح
الطالب والدارسيأ على إنتاج الملكية الفكرية

خطط العمل والمشروعات والمبادرات

(1)
دال و را  عدد من اسقشنة والمبادًات والمشروعات التي تعز  الوعي بالملكية الفكرية ومفاهير ا ب

.  واالبتكاً لدى تال  الجامعات

(2)
حكومية لتدًيسم بالجامعات الأو ءمن مقرً القضايا المجتمعيةسللملكية الفكريةمستقلودًا  مقرً

هلا على أ  يتضمن التنبيقات العملية وسبل االستوال  االقتصادي والمماًسات العالمية في
حو المجا س مع مراعا  و را  دًاسات قياو اسثر بصفة دوًية حو  تَثيرج على وعي النال  واتجاهاتهر ق
.اتعزيز احتراغ الملكية الفكرية ومشاًكاتهر في المشروعات البحثية واسقشنة المرتبنة به

(3)
عية أو عمل مرا عة لاملة لمقرًات تدًير الملكية الفكرية الحالية بالجامعات سوا  في المرحلة الجام

.ةالدًاسات العليات لتنقيحها ووعاد  صيا تها لتواكه أحد  اسساليه العالمي

(4)
ين تشجيع كافة الجامعات والمؤسسات البحثية توا   بفيصيا ة سياسات واءحة للملكية الفكرية 

معات وبين حقو  الجاوالحفا  على حقوقهرسالداًسين وأعضا  هيئة التدًير على االبتكاً وا بدال
يما وكلا فسقواتا وم ر ات اسبحا فيما ي لالجهات الممولة للمشروعات البحثية والمؤسسات و

.ي ل ءما  حقو  المبعوثين والجامعات والمؤسسات البحثية الموفد  لهر

(5)
في الو اًات التي يتنله عملها للو وكلا ( TISC)دًاسة وقشا  وحدات لدعر االبتكاً والتكنولو يا

.ت لدعر منظومة الملكية الفكريةالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

(6)
الجامعات تعديل قاقو  تنظير الجامعات  سناد مهاغ تنبيق ومتابعة سياسات الملكية الفكرية في
ات العليا ال اءعة سحكاغ هلا القاقو  ولى ايتصاصات النا ه الثالث لر ير الجامعة الم تل بالدًاس

.والبحو 
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حوكممممممة البنيمممممة المؤسسمممممية : الهمممممدف اإلسمممممتراتيجي األول
للملكية الفكرية

ريعية تهيئمممة البيئمممة التشممم: الهمممدف اإلسمممتراتيجي الثممماني
للملكية الفكرية

تفعيممممل المممممردود االقتصممممادي: الهممممدف اإلسممممتراتيجي الثالممممث
ةللملكية الفكرية في تحقيل أهداف التنمية المستدام

توعيمممة فئمممات المجتممممع المصمممري: الهمممدف اإلسمممتراتيجي الرابمممع
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:آليات متاروة وتقيي  تنفيذ اإلستراتيجية

يجية متتن المتعتتين علتتى كافتتة الجهتتات ا داًيتتة المعنيتتة بتتد حا متتن تتتاًيخ قفتتال ا ستتترات
وحتتتتى يمتتتر ستتتنوات متتتن هتتتلا التتتتاًيخس القيتتتاغ متتتن قاحيتتتة أولتتتىس بتتتم را  تقيتتتير لاتتتتي 

 تالج مستمرس تحم متابعة دوًيتة متن الجهتات ا لترافية العليتا فتي الدولتةس لمتا تتر ات
اوً من ينوات تنفيلية تفعيال لل ني والمشروعات المحدد  في كل محتوً متن محت

سهتداف هلج ا ستراتيجيةس كل وفق وتاًج الزمني المقترحس وللو وصتوالح ولتى تحقيتق ا
يتتة ثاقيتتةس وليتستتنى فتتي ءتتو  متتن هتتلا التقيتتيرس متتن قاح. ا ستتتراتيجية ستتالفة البيتتا 

ليهتا الوقوف على التعديالت وال نوات الال غ استتحداثهاس فيمتا بعتد المتد  المشتاً و
.لبلوغ الوايات المشاً وليها

:اإلطار الممسءي والمرملي للمتاروة والتقيي 

فتي وفيها سيتولى مجلر الو ًا  متابعة  هود أ هتز  الدولتة وقناعاتهتا الم تلفتة
تنتتوير تنفيتتل هتتلج ا ستتتراتيجية علتتى المستتتوى القتتوميس ال ستتيما ال نتتوات الال متتة ل

الال متة  تتال  وحوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكريتة وتَستير البنيتة التحتيتة
  تجتتري منظومتة الملكيتتة الفكريتتة وفتتق أحتتد  اسستاليه ا لكتروقيتتة والرقميتتةس علتتى أ

هلج المتابعة من يال  ودًا  بند يا  لهلا الور  في  دو  أعما  مجلر التو ًا  
.بصوً  دوًية

ل كمتتتتا يتتتتتولى الستتتتاد  التتتتو ًا  المعنيتتتتو  بالنستتتتبة للجهتتتتات المستتتتئولة عتتتتن تنفيتتتت
لال متة المشروعات المدً ة با ستراتيجية وصتداً التعليمتات والقتراًات والتو يهتات ا
عنهتا لتنفيل محاوً ا ستراتيجية وينتي العمتل والمشتروعات والمبتادًات المتفرعتة

ر  وال نوات المشاً وليهاس مع ات ال الال غ قحو وحاتة مجلر الو ًا  بصوً  مستتم
.بما يستجد في هلا الشَ 

ر كافتة وفيها سيتولى الجهتا  الوليتدس بالتنستيق متع التو اًات والجهتات المعنيتة تستل
لتة اسولتى ما قجحم الجهات والمكاته الم تصة بالملكية الفكرية في وقجا ج في المرح
العمتتل واستتتكمالم وتفعيلتتم والبنتتا  عليتتمس وءتتافة ولتتى البتتد  فتتوًحا فتتي تنفيتتل ينتتي

ي والمشتتروعات المنوتتتة بالجهتتا  وفتتق هتتلج ا ستتتراتيجيةس كتتل بحستته ا تتتاً الزمنتت
عنيتة كما يتولى التنسيق والتعاو  مع كافة و اًات و هتات الدولتة الم. الم صل لم

.في تنفيل محاوً ا ستراتيجية كل في مجا  ايتصاصم

–علتتتى أ  يقتتتوغ الجهتتتا  برفتتتع تقتتتاًير  قصتتتف ستتتنوية للعتتتر  علتتتى مجلتتتر اسمنتتتا  
متعلقتة تتضتمن ا حاتتة بكافتة النتتا ا والتنتوًات ال-ومجلر الو ًا  عنتد االقتضتا 

نجاحهتا بتنفيل يني العمل والمشتروعات المشتاً وليهتاس ستوا ح ا يجابيتة المتصتلة ب
والعمتتل علتتتى تنويرهتتتاس أو متتتا يظهتتتر متتتن ياللهتتتا متتتن ققتتتا  ءتتتعف وستتتبل وآليتتتات  
معالجتها للوصو  ولى اسهداف المر و  منهاس مع قشر مل صات مبسنة متن هتلج

ية ووعتال  التقاًير على الرأي العاغ من يال  الوسا ل ا عالميتة توتيتدحا لمبتدأ الشتفاف
هتتا وكتتللو تنتتوير  مؤلتترات اسدا  التتتي ستتيقاو ب. متتن قتتير المشتتاًكة المجتمعيتتة

.مدى فعالية وكفا   تنفيل المستهدفات

(عامان)مرحلة ما قبل تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية : المرحلة األولى

(ثالثة أعوام)مرحلة ما بعد تأسيس الجهاز  : المرحلة الثانية
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:الممشرات الدولية ودورذا في التقيي 

دولي فتي ال ينبوي لمنظومة الملكية الفكرية في مصر أ  تستير بمعتز  عتن التنتوً الت
هتتلا المجتتا س وبالتتتالي فمقتتم يظتتل دومتتا متتن الضتتروًيس فتتي هتتلا الستتيا س قيتتاغ  هتتات 
الدولتتتة علتتتى متابعتتتة متتتا تفصتتت  عنتتتم المؤلتتترات العالميتتتة التتتتي تصتتتدً دوًيحتتتا عتتتن 

مصتتر المنظمتتات الدوليتتة المعنيتتة بصتتوً  مستتتمر س للوقتتوف علتتى متتا يصتتيه ترتيتته
قدمتة فيها من تنوًات ويجابية أو سلبيةس ول ال ًيه في أ  هلج المؤلترات تتَتي فتي م
كتشتاف أدوات تقيير السياسات العامة بما فيها هلج ا ستراتيجيةس بمتا يعتين علتى ا

كتتو  متتواتن القتتو  والضتتعف فتتي هتتلج السياستتات وتحتتديث عناصتترها التفصتتيليةس لت
كالتها تلو المؤلرات قبراسحا س هز  الدولة و هاتها الم تلفة في ًصد وتحديتد مشت

ومرا عة يننها وقمي أدا هتاس علتى النحتو التلي يمكنهتا متن تالفتي أو تم القصتوً أو 
تحستتين هتتلا الترتيتته بحستته اسحتتوا س ووعتتاد  هيكلتتة المشتتروعات ووقتتراً ا  تترا ات

الال مة لموا هة هلج المشكالت بالحلو  المناسبةس 

كمتتتتا يراعتتتتى فتتتتي للتتتتو التنستتتتيق والتعتتتتاو  الكامتتتتل بتتتتين الجهتتتتات المعنيتتتتة بالدولتتتتة 
ن والمنظمتتات الدوليتتة القا متتة علتتى وعتتداد تلتتو المؤلتتراتس قبتتل وصتتداًهاس بمتتا يضتتم

ريتتة متتن ومتتدادها بكافتتة البياقتتات الضتتروًية لتتتعكر متتا يصتتيه منظومتتة الملكيتتة الفك
.تنوً

:ممشرات قياس ا دان

ة العالميتة تنم  ا ستراتيجية الوتنية للملكية الفكرية ولى وءع مصتر علتى ال رينت
حمايتتتة للملكيتتتة الفكريتتتة بمعتتتايير المؤلتتترات الفرعيتتتة ال اصتتتة بالعالمتتتات التجاًيتتتة و

كتاً العتالمي الملكية الفكرية والتصامير الصتناعية وبترا ات االيتترال فتي مؤلتري االبت
.والتنافسية العالمي

ر يوء  الوءع المصتري الحتالي عتدغ بلتوغ معتدالت المتوستنات ا قليميتةس ومتن ثت
ملكيتتة فتتم  الدولتتة تنمتت  متتن يتتال  تنبيتتق ا ستتتراتيجية ووقشتتا  الجهتتا  المصتتري لل
مستة الفكرية ولى الوصو  لمعدالت أعلتى متن المتوستي ا قليمتي فتي الستنوات ال 
ملكيتة القادمةس على أ  يتتر وءتع مستتهدفات تفصتيلية متن قبتل الجهتا  المصتري لل
عتز  متن الفكرية يال  العاغ اسو  من وقشا مس عن تريق دًاسات وحصتا ية تفصتيلية ت

مكتتن تتتوافر ووتاحتتة البياقتتات وتضتتع المستتتهدفات القوميتتة علتتى أستتر علميتتة بمتتا ي
يتتة الجهتتا  متتن موافتتا  المنظمتتات الدوليتتة بَحتتد  البياقتتات ال اصتتة بمؤلتترات الملك

. الفكرية ومجاالتها الم تلفة

وفيمتتا يلتتي عتتر  لموقتتف  مهوًيتتة مصتتر العربيتتة فتتي بعتت  المؤلتترات الفرعيتتة 
ننقتتة لمؤلتري التنافستية العتتالمي واالبتكتاً العتتالمي بالمقاًقتة متتع متوستي دو  م

:الشر  اسوسي ولما  وفريقيا
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يمؤلر التنافسية العالم
 مهوًية 
ةمصر العربي

(2019)

المتوسي 
ا قليمي  

(2019)

النموح بنهاية 
:ا ستراتيجية

(2022-2027)

حماية حقوق الملكية 
47,557,1الفكرية

تحقيق معدالت
أعلى من 
المتوسي 
ل ا قليمي في ك
مؤلر

طلبات براءة االختراع 
3,218,6بالنسبة لعدد السكان

ة طلبات العالمات التجاري
5463بالنسبة لعدد السكان

الناتن / براءات االختراع 
0,81,5اإلهمالي المحلي

تحقيق معدالت
أعلى من 
المتوسي 
ل ا قليمي في ك
مؤلر

ن النات/ العالمات التجارية 
18.760,7اإلهمالي المحلي

/  التصاميم الصناعية 
1.43.2الناتن اإلهمالي المحلي

ية مدفوعات الملكية الفكر
كنسبة مأ إهمالي حجم 

التجارة
0.30.5

رية إيصاالت الملكية الفك
كنسبة مأ إهمالي حجم 

التجارة
0.3 ير متاحة

مؤلر االبتكاً العالمي
 مهوًية 
ةمصر العربي

(2021)

المتوسي 
ا قليمي  

(2021)

النموح بنهاية 
:ا ستراتيجية

(2022-2027)

تابع مؤشرات قياس األداء
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يتقدغ أعضا  اللجنة بالشكر
اتيجيةللدًاسات الدولية وا سترسينر يزلمركز 

على مجهوداتهر النوعية لدعر تنوير 
ا ستراتيجية ووتالقها بهلا الشكل


