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الرؤية والرسالة و اﻷهداف اﻹستراتيجية
لكلية الصيدلة جامعة عين شمس
رؤية الكلية -:
أن تدير الكﻠية منظومة اﺑتكار فﻰ قطاع التعﻠيﻢ الصيدلي والتصنيع الدواﺋﻰ وخدمة المجتمع.

رسالة الكلية -:
تﻠتزم ﻛﻠية الصيدلة -جامعة عين شمس ﻛمؤسﺴة تعﻠيمية وﺑحثية وخدمية تتبنﻰ اﻹﺑتكار وتؤهل صيادلة ذوو
مهارات مهنية وقيﻢ أخﻼقية عبر تقديﻢ ﺑرامج تعﻠيمية قاﺋمة عﻠﻰ الكفاءة ﺑما يعزز المنافﺴة فﻰ سوق العمل والبحث
العﻠمﻰ وخدمة المجتمع.

أهداف الكلية اﻹستراتيجية -:
الغايات اﻹستراتيجية :اشتمﻠت الخطة اﻹستراتيجية عﻠﻰ خمس غايات وهﻢ ﻛاﻵتي:
(١
(٢
(٣
(٤
(٥

اﻻﺑتكار في التعﻠيﻢ والتعﻠﻢ الصيدلي.
التميز في البحث العﻠمي ودعﻢ اﻻﺑتكار والتكنولوجيا.
تحﺴين وتطوير الخدمات المجتمعية.
تنمية ورفع ﻛفاءة الجهاز اﻹداري ﺑالكﻠية.
تطوير إدارة الجودة وتقييﻢ اﻷداء.

اﻷهداف اﻹستراتيجية :اشتمﻠت الخطة اﻹستراتيجية عﻠﻰ عشرة أهداف وهﻢ ﻛاﻵتي:
 .١تنمية قدرات القيادات اﻷﻛاديمية واﻹدارية وتطوير الﻠواﺋح.
 .٢تطوير البرامج والمقررات الدراسية لمرحﻠتي البكالوريوس والدراسات العﻠيا ﺑما يعزز المنافﺴة
واﻻﺑتكارية لﺴوق العمل.
 .٣تعزيز البنية التحتية وتطوير البحث العﻠمي ودعﻢ اﻻﺑتكار والتكنولوجيا.
 .٤تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .٥اﻻﺑتكار في التدريس والتعﻠﻢ والتقويﻢ.
 .٦رفع ﻛفاءة الجهاز اﻻدارى.
 .٧تعزيز الخدمات المجتمعية وتنمية البيئة.
 .٨تطوير وتعزيز خدمات الخريجين ودعمهﻢ مهنيا.
 .٩تطوير نظام الجودة الشامﻠة وتقييﻢ اﻷداء.
 .١٠تنمية وتنوع مصادر الموارد المالية والمادية الذاتية لﻠكﻠية.

***
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القيم الجوهرية
كلية الصيدلة – جامعة عين شمس
اﻷﻣانﺔ والﻨزاهﺔ 1- Honesty and Integrity -
تحرص الكﻠية عﻠﻰ اﻻلتزام ﺑمجموعة القيﻢ المتعﻠقة ﺑالصدق واﻻمانة واﻻخﻼص في العمل
الﻤسؤوليﺔ – 2- Responsibility
تحرص الكﻠية عﻠﻰ ﺑناء جيل عﻠﻰ قدر ﻛبير من المﺴئولية
الكفاءة والتﻤيز اﻷكاديﻤﻲ 3- Competency and academic excellence -
تحرص الكﻠية عﻠﻰ عﻠﻰ التميز اﻻﻛاديمي والكفاءة العﻠمية والعمﻠية
اﻹبتكار واﻹبداع 4- Innovation and Creativity -
تشجع الكﻠية الطﻼب عﻠﻰ وجميع العامﻠين ﺑها عﻠﻰ اظهار روح اﻻﺑتكار واﻻﺑداع
التعاون والعﻤﻞ الﺠﻤاعﻲ 5- Collaboration and Teamwork -
تﺴعﻰ الكﻠية داﺋما الﻰ تنمية روح التعاون والعمل الجماعي
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أوﻻ :التعريف باﻷخﻼقيات
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اﻷخﻼقيات لمهنة الصيدلة
ﻣقدﻣﺔ-:
أستُنبطت المعايير اﻷخﻼقية لمهنة الصيدلة ﺑشكل عام من المعايير اﻷخﻼقية لمهنة الطب لكونها مكون واحــد
يعـمــل ﺑطريقة تكامﻠية ،و تُحـــدد هذه المعايير لﻠعامﻠين فﻰ مهنة الصيــدلة ﻛيـفـيــة اﻷداء والﺴﻠوك عﻠﻰ
الصعيدين الشخصﻰ و المهني  ،حيث يحتﻢ مثﻼ عﻠﻰ الصيدلﻰ الممارسات اﻷخــــﻼقية التﻰ من خﻼلها يﺴتطيع أن
يحافظ عﻠﻰ أداء مﺴتوى راقﻰ من القيﻢ و اﻷخـــﻼقيات فﻰ حـيـاتــه الخاصة والمهنية  .ومن المعــﻠوم أن أى نقص
فﻰ القيﻢ اﻷخــــﻼقية عﻠﻰ صعيد الحـيـاة الشخـصــيــة لﻺنﺴان عﻠﻰ وجــــه العـمـوم يمكن أن ينعكس ذلك عﻠﻰ
صعـيد حياتــه المهنيــــة ،مهما ﻛـــــان مﺴتوى أداﺋـــــه المهنﻰ أو خبرته أوﻛفاءته .
ويﻤكن تصـﻨــيـف القـيــم اﻷخـــﻼقيﺔ لﻤهـﻨــﺔ الـصيــدلـــﺔ عﻠى أســـاس عـﻼقــــﺔ الصـيــــــدلى بﻤهـﻨـتــه و
باﻵخـــر إلى ثـــﻼث ﻣـﺠـﻤـوعـــات كالتالﻲ -:
 الﻤﺠﻤوعﺔ اﻷولﻲ
أخﻼقيات الصيدلﻰ من حيث عﻼقته ﺑالمريض.
 الﻤﺠﻤوعﺔ الﺜانيﺔ
أخﻼقيات الصيدلﻰ من حيث عﻼقته ﺑزمﻼء المهنة والفريق الطبي المعالج.
 الﻤﺠﻤوعﺔ الﺜالﺜﺔ
ﻛيفية تطوير الصيدلي ﻷداءه عﻠﻰ الصعيدين العﻠمﻰ والمهني.
***
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 الﻤﺠﻤوعﺔ اﻷولﻲ
أخﻼقيات الصيدلى ﻣن حيث عﻼقته بالﻤريض
تُعد العﻼقة المهنية لﻠصيدلﻰ القاﺋمة عﻠﻰ أساس أخﻼقﻰ ﺑمثاﺑة ميثاق شـــــرف ،ويعنﻰ ذلك أن لﻠصيدلي
إلتزامات أخﻼقية إتجاه المجتمع الذى منحه الثقة ،و ﺑناء عﻠﻰ ذلك فإن عﻠﻰ الصيدلﻰ أن يﻠتزم فﻰ
تعامﻼته ﺑجمهور المرضﻰ ﺑالنقاط التالية:
 (١إحترام خصوصية العﻼقة المهنية التﻰ ترﺑطه ﺑالمرضﻰ ،والتصرف ﺑأمانة وصدق وما يمﻠيه عﻠيه
ضميره المهني.
 (٢إرشاد المرضﻰ إلﻰ الطريقة المثﻠﻰ لﻠوصول الﻰ أقصﻰ درجات اﻹستفادة من المكون العﻼجﻰ المقترح
من الطبيب.
 (٣توفير الرعاية الصيدﻻنية لﻠمريض داخل وخارج المﺴتشفﻰ عﻠﻰ أعﻠﻰ مﺴتوى من الخدمة الصيدﻻنية
المتاحة.
 (٤إحترام خصوصية المريض لﻠمحافظةعﻠي سرية المعﻠومات الخاصه ﺑحالتة المرضية.
 (٥دعﻢ حق المريض فﻰ تﻠقﻰ الرعاية الصحية المتاحة ﺑالمﺴتوى اﻷخﻼقﻰ والمهنﻰ والمفاضﻠة ﺑين المتاحﻠه
من رعاية وما تفرضه أخﻼقيات المهنة.
 (٦دعﻢ حق المريض فﻰ المعرفة فﻰ ﻛل ما يتعﻠق ﺑالرعاية الصيدﻻنية.
 (٧تقديﻢ المعﻠومات الدواﺋية لﻠمريض ﺑطريقة سهﻠة ومفهومة.
 (٨تقديﻢ اﻹرشادات الصيدﻻنية لﻠمريض لكﻰ يﺴتطيع المشارﻛة ﺑشكل فعال فﻰ ﺑرنامج الرعاية الصيدﻻنية
الخاص ﺑه.
 (٩ضمان إستمرارية الرعاية الدواﺋية الصيدﻻنية لﻠمريض فﻰ جميع اﻷحوال وحتﻰ مرحﻠة الشفاء.
 (١٠ضمان الحقوق الخاصه ﺑخصوصية المريض.
 (١١المحافظة عﻠﻰ ميثاق الشرف ﺑينه وﺑين المريض.
 (١٢تجنب الممارسات والتصرفات التي تميز ﺑين المرضﻰ ﺑدعوة عنصرية أو لـــــونـيـــة أو
إجــتــمــاعــيـــة أو طـــاﺋـفـيـــة أو ديـنـيــــة.
***
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 الﻤﺠﻤوعﺔ الﺜانيﺔ
أخﻼقيات الصيدلى ﻣن حيث عﻼقته بزﻣﻼء الﻤهﻨﺔ و الفريق الطبﻲ الﻤعالج.

 (١يجب أن يﻠتزم الصيدلي ﺑالمﺴئوليات المﻠقاه عﻠيه مع زمﻼﺋه في المهنة ومع أعضاء الفريق الطبي المعالج
فﻰ مجال الرعاية الصحية من أطباء وسﻠك تمريض وفنيين وذلك ﺑهدف اﻹرتقاء ﺑمﺴتوى سﻼمة وفاعﻠية
الرعاية الطبية اﻷولية.
 (٢عﻠﻰ الصيدلﻰ تقديﻢ مصﻠحة المريض وحقه في الرعاية الصيدﻻنية فﻰ المقام اﻷول في حال صدور أى
تصرف من زميـــل آخــــر فﻰ الرعــاية الصحيــة ينﻢ عن ســـوء في اﻷخـــﻼق المهنية أوعـــــدم
الكفاءة.
 (٣عند ذلك عﻠﻰ الصــيدلـﻰ القيام ﺑمناقــشـــة المـوضــوع مـبـاشــرة مع المﺴـئــول المــعـــنـي ﻹﺑـعـــاد
الخطر عن المريض.
 (٤عﻠﻰ الصيادلة أن يقدروا ويحترموا مفهوم و قيمة و أهمية العمل الجماعﻰ ﻛمشارﻛين فاعﻠين ضمن
الفريق الطبﻰ المعالج.
***
 الﻤﺠﻤوعﺔ الﺜالﺜﺔ
كيفيﺔ تطوير الصيدلﻲ ﻻداءه عﻠى الصعيدين العﻠﻤى و الﻤهﻨﻲ.
 (١أن يعمل ﻛل صيدلﻰ من خﻼل موقعه لتوفير البيئة الصالحة لمزاولة المهنة من أجل سﻼمة وفاعﻠية
الرعاية الصيدﻻنية المتاحة.
 (٢عﻠﻰ الصيدلﻰ أن يحرص عﻠﻰ مدى حياته اﻹستمرارية فﻰ التعﻠﻢ واﻹحاطة ﺑكل جديد ﺑشكل يضمن له
اﻹحتفاظ ﺑمﺴتوى مناسب من العﻠﻢ و المهارة لتقديﻢ خدمة متميزة لﻠمرضﻰ و ﻷعضاء الفريق الطبﻰ
المعالج.
***
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اﻷخﻼقيات لﻤهﻨﺔ اﻷستاذ الﺠاﻣعى
ﻣقدﻣﺔ
تـعـتـبــــــر الـجـامـعــة أحــد مـنـظــومــــات المـؤســﺴــــات اﻷخــــﻼقــــيـــة حــيـــث تـعـتـنـﻰ ﺑالـبــنــاء
الـعـﻠمﻰ و اﻷخـــﻼقـــﻰ لﻠـطـــﻼب فﻰ آنَ واحــد و من غــيــر الـمــتـصـــور أن تـنـجــح الجامعــة فﻰ إعـــداد و
تـخـريــج الـكـــوادر الـعـﻠمـيـة وتوفـيــر أمــانــة الــبـحـــث العـﻠـمــﻰ فﻰ حـيـن ســﻠـوك أســاتذتها وطــــﻼﺑها ﻻ
يـتــوافــق مع اﻷخــــــﻼق  ،فأخــﻼقـيــات اﻷســتـاذ والـطــالــب الجامعﻰ ما هﻰ إﻻ مجموعــة من المعـايــيــر و
الــﺴـﻠوﻛــيــات الــرســمـيــة و الغـيــر الـرسـمـيــــة التﻰ يـﺴـتـخـدمهـــا ﻛﻼً مـنـهـﻢ ﻛـمــرجــــع يـــرشــــد
ســﻠـوﻛـهـــﻢ أﺛــنـــاء أداء المـهــام المـنـوطة ﺑهﻢ.
س  -:لﻤاذا نهتم باﻷخﻼق فى الﺠاﻣعﺔ ؟؟؟
تتﻠخص اﻹجاﺑة عﻠﻰ هذا الﺴؤال فﻰ مجموعة من المحددات عند اﻹلتزام ﺑها يتحقق الهدف من اﻷستاذ الجامعﻰ
والطالب ويمكن سرد هذه المحددات عﻠﻰ النحو التالﻰ -:
 (١اﻹهتمام ﺑاﻷخﻼق يﺴهﻢ فﻰ تحﺴين نمط وسﻠوك المجتمع عﻠﻰ وجه العموم.
 (٢اﻹلتزام ﺑأخﻼقيات العمل يﺴهﻢ في شيوع الرضا اﻹجتماعي ﺑين فئات المجتمع.
 (٣شيوع العمل اﻷخﻼقﻰ ﺑكفاءة يشعر جمع الطﻼب واﻷساتذه ﺑالثقة ﺑالنفس اﻷمر الذى يؤدى إلﻰ
اﻹستمرارية و الرقﻰ فﻰ اﻷداء.
 (٤أخﻼقيات العمل تهيﻰء البيئة المواتية لروح الفريق و من ﺛﻢ زيادة القدره اﻹنتاجية.
 (٥اﻹلتزام اﻷخﻼقﻰ فﻰ الجامعة يؤمنها ضد المخاطر ﺑدرجة ﻛبيره نظرا َ ﻹمكانية تصحيح المﺴار فﻰ أى
وقت و عﻠﻰ أي مﺴتوى.
 (٦اﻹلتزام ﺑأخﻼقيات العمل تدعﻢ عددا ً من البرامج اﻻخرى ذات العﻼقة مثل -:
) ﺑرنامج التنمية البشرية  -ﺑرامج الجوده الشامﻠة  -ﺑرامج التخطيط اﻹستراتيجﻰ ( .
 (٧اﻹلتزام ﺑمواﺛيق أخﻼقية صارمة يدفع المتعامﻠين إلﻰ الﻠجوء فﻰ تعامﻠتهﻢ إلﻰ الجهات المﻠتزمة أخﻼقيا
فالممارسة الجيدة تطرد الممارسة الﺴيئه من ساحة العمل.
 (٨وجود ميثاق أخﻼقﻰ مﻠزم لﻠجميع يكون ﺑمثاﺑة دليل يﺴترشد ﺑه الخاصة والعامة خاصة عند ظهور
خﻼفات حول سﻠوك معين.
***
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س  :ﻣا الﻤطﻠوب أخﻼقيا ً ﻣن اﻷستاذ الﺠاﻣعى-:
إن نطاق المﺴؤلية اﻷخﻼقية تقع في ﺑعدين أساسين ﻻ يمكن اﻹﻛتفاء ﺑأحدهما -:
البعد اﻻول :
ويكمن فﻰ إلـتـزام اﻷسـتـاذ الجـامعﻰ فﻰ ســﻠوﻛه ﺑالمعايير اﻷخـــﻼقية الرسمية وغير الرسمية التﻰ عادة ما تنبثق
من اﻷديـــان و الـثـقــافـــة الـــﺴــاﺋده و أعـــــراف المجتمع.
البعد الﺜانى:
ويمثل في إسهام اﻷستاذ الجامعي ﺑجدية فﻰ ترﺑية طﻼﺑة و تهيئة الظروف المواتيه لنموهﻢ المعرفﻰ واﻹﺑداعﻰ
نموا سﻠيما ً تحت مظﻠة من اﻷخﻼق والﺴﻠوﻛيات المﺴتهدفة.
***
 الﻤسئوليات اﻷساسيﺔ لﻸستاذ الﺠاﻣعﻲ -:
 (١إتقان المادة العﻠمية التﻰ يناط ﺑه تدريﺴها.
 (٢اﻹعداد الجيد لﻠمادة العﻠمية مع اﻹحاطة الوافية ﺑمﺴتجداتها ومﺴتحدﺛاتها.
 (٣اﻹلتزام ﺑمعايير الجودة فﻰ اﻻداء.
 (٤خﻠق الفرص المناسبة لكﻰ يحقق الطﻼب من خﻼلها أعﻠﻰ مﺴتوى من اﻹنجاز تﺴمح ﺑه قدراتهﻢ.
 (٥أن ينمﻰ فﻰ الطﻼب قدرات التفكير المنطقﻰ.
 (٦أن يعطﻰ المﺴاحة الكافية لﻠطﻼب لﻠمناقشة واﻹعتراض.
 (٧أن يجﺴد نموذجا لﻠديمقراطية ﺑين طﻼﺑه.
 (٨أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية ﻛرمز ويدلل عﻠﻰ المردود الﺴﻠبﻰ ﻹنتشار هذه الظاهرة الﺴيئة.
 (٩أن يضع الطرق المثﻠﻰ لمتاﺑعة أداء طﻼﺑه و تقويﻢ اﻷداء ﺑصورة منتظمة و مشجعه.
(١٠

إرشاد الطﻼب إلﻰ مصادر المعرفة اﻷساسية والثانوية وتدريبهﻢ عﻠﻰ ﻛيفية إستخﻼص المعارف

المرجوه ﻹستمرار نجاح العمﻠية التعﻠيمية و الترﺑوية.
***
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 اخﻼقيات اﻷستاذ الﺠاﻣعى فى تقييم الطﻼب وتﻨظيم اﻹﻣتحانات-:
 (١الـتــقـيـيـﻢ الـعـﻠـمـﻰ والـﺴـﻠـوﻛـﻰ واﻷخــــــﻼقﻰ الـمـﺴـتـمـــر لﻠـطــــﻼب.
 (٢إخطار ولﻰ ا ْ
ﻻمـر ﺑحاﻻت تﺴـتوجـب مشـارﻛـة اﻷهـل فﻰ تـصـحــيــــح مـﺴــار الــطـالــب.
 (٣تــوخـــﻰ الـعـــدل والـــجـــــودة فﻰ قــيــاس مـﺴــتــوى المـعــرفــة والــفــــهــــﻢ والـمـهـــارات عـنــد
وضـع أسـئــﻠـــة اﻹمـتــحـانــات.
 (٤تــوخــــﻰ اﻹلـــتـــزام واﻹنــضــبـــاط أﺛـنــاء ســـيــر اﻹمـتـحـانــات وعﻠﻰ جـمـيـــع مـﺴــتـــوى
الﻠـجـــــان.
 (٥مــنـــع الـغـــــش أو الــشـــروع فـيــه مـنـعــا ﺑــاتـــــا.
 (٦إســـتــبــاعد أى من المشارﻛــيــن فﻰ عمﻠية اﻹمــتـحــان إذا ﺛــبــت وجـــود عـــﻼقــــة قــرأﺑــــــــة
حـتـﻰ الـدرجـــه الـراﺑـعـــة.
 (٧ﻻ يشترك في تصحيح ﻛـراسات اﻷجاﺑة إﻻ المؤهﻠـين ويجـب توخﻰ الدقة الـكامﻠة فﻰ التصحيح.
 (٨المحـــافـظــه عﻠﻰ ســـريـــة اﻹمـتـحـــانات.
 (٩مـراجـعة الـنتاﺋـج ﺑـدقـة عـالـية مع الـﺴـمـاح ﺑقـبـول أى تـظـﻠـمات تﺴـتوجب إعـادة الـمراجـعـة.
(١٠

إشـراك الطﻼب فﻰ وضع جـداول اﻹمتحانـات الــنـهـاﺋــيــة ﺑـطـريــقــة ديـمـقــراطــيــة وعﻠﻰ

مـﺴــتــوى ﻛل فـــرقـــة دراســيــــة.
***
 ﻣسؤليﺔ اﻷستاذ الﺠاﻣعى فى غرس اﻷخﻼقيات بين الطﻼب -:
 (١اﻷستاذ الجامعﻰ قدوة  :ﻛﻠمات اﻷستاذ وتصـــرفاته إنـمـا هﻰ رســـالة يـبـعــث ﺑها الﻰ طﻼﺑة ومن ﺛﻢ الﻰ
المجتمع الخارجﻰ عبر هــــــؤﻻء الطﻼب.
 (٢المـﺴــؤلـيـــة المهنية لﻸســـتاذ الجامعﻰ فﻰ غــرس القـيــﻢ اﻷخــــﻼقية فﻰ طـﻼﺑــة رﺑـمـا تكون أخـطــر
من مﺴؤليتة عن نـمــوهـــﻢ العـﻠمﻰ والمعـرفﻰ.
 (٣اﻷستاذ الجامعﻰ مﺴئول عن غـــرس الـقـيــﻢ الـﺴـﻠـيـمــة و اﻷخـــــﻼق الحـمــيــده فﻰ نفـوس طـﻼﺑـــه و
خـاصـه ) قيمة الـوقـــت ،إتـقــان العـمــل ،الـحــوار الـبــنــاء ،الـنـقــد الــــذاتــﻰ  ،إتــبــاع المـنهــج
العـﻠمﻰ فﻰ التحـﻠيــل و إسـتـخـﻼص النتاﺋج (.
 (٤عﻠﻰ اﻷستاذ الجامعﻰ أن يـــدرك جيدا ً طبيـعــة أدواره المتعــددة إتـجــاه الطﻼب وأن يــؤديـهـــا ﺑكــفــاءة
و فــاعــﻠــيــة  ،ومن هـــذه اﻷدوار عﻠﻰ وجــه الخـــصــوص دوره )ﻛـمـعـﻠــﻢ  ،ﻛـمـوجــه ،ﻛـصـديـق،
ﻛـزمـيـــل ،ﻛأب ،ﻛمـصحــح ،ﻛمـصـﻠح ،ﻛـراﺋـــــــد (.
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 (٥عﻠﻰ اﻷستاذ الجامعﻰ أن يُفـعــ ّل مـوضــوع الـــريـــادة الطﻼﺑـيـة التـفـعــيــــل الـجــــاد لـكــون عــــﻼقته
ﺑالـطــﻼب عــﻼقـــه أﺑـــويــة في الـمـقـــام اﻷول.
 (٦عﻠﻰ اﻷستاذ الجامعﻰ أن يـشــارك فﻰ اﻷنـــشــطــه الطﻼﺑــيــة وتــوظـيــفـهـــا من أجـــل تـرســيــﺦ
الــقــيـــﻢ اﻷخــﻼقــيـــة ﺑـيــنـهـــﻢ.
 (٧ﻻ ينفصل دور اﻷستاذ الجامعي في خـــدمــة المجتـمـع و الـجـامـعــة عن دوره فﻰ خـدمـة الـعـﻠﻢ
وخـدمــة الـطـﻼب ،ﺑــــل أن خـدمـتـــه لعـمـﻠه وطــــﻼﺑه هي أهــــﻢ مـا يـقـدمــه اﻷسـتاذ ﻛخـدمــه
لﻠجامـعــة والمجـتـمـع لـكـون الجامـعـة أحــــد المناﺑر الـتـنـويــريـــه.
***
 إن أداء اﻷستاذ الﺠاﻣعى لـدوره العﻠﻤى والتﻨويري بأﻣانﺔ وإخﻼص يسهم فﻲ -:
أوﻻً:
تنمية المعرفة اﻹنﺴانية وسبل المداومة عﻠيها.
ثانيا ً :
تخريج المواطن اﻷﻛثر قدرة عﻠﻰ المشارﻛة الفعالة فﻰ المجتمع.
ثالﺜا ً :
رﺑط ما يتعﻠمه وما يبحث عنه الطالب داخل أسوار الجامعة ﺑعجﻠة اﻹنتاج المجـتـمـعﻰ اﻷمـــر
الذي يرقﻰ ﺑالمدخﻼت اﻹقتصادية ويـقــﻠل من المخــرجــات و يجعـــل هـنــاك وفـــرة فﻰ
اﻹقـتـصــاد القومي.
رابعا ً :
أن يـــؤدى المهام المﺴندة إلية لﻠنهـوض ﺑـشـئـون الجامـعـة و تنمـيـــة المجـتـمـع ﺑـصــــدر
وحـــس وطـنــي مـﺴــئــول.
عﻠﻰ اﻷستاذ الجامعﻰ القيام ﺑكل ما في وسعه لتنمية الهيئة المعاونة له من معيدين ومدرسين مﺴاعدين وأن يقدم
مزيج من الرعاية والعناية لهﻢ مع الحزم واﻹنضباط الﻼزم.
***
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الكود اﻷخﻼقﻲ لﻠﻤوظفين اﻹداريين
 .١يﺠب اﻻلتزام بالﻠوائح والقوانين والﻤهام الوظيفيﺔ
 .٢الحضور الﻲ الكﻠيﺔ واﻻلتزام بأوقات العﻤﻞ الرسﻤيﺔ وعدم التغيب اﻻ بﻤوجب اذن رسﻤﻲ
 .٣احترام التدرج اﻹداري والﻤحافظﺔ عﻠﻲ اﻻخﻼق الحﻤيدة واﻻنضباط فﻲ جﻤيع اﻷوقات ﻣع الزﻣﻼء وأعضاء
هيئﺔ التدريس والهيئﺔ الﻤعاونﺔ والطﻼب والﺠﻤهور
 .٤الحرص عﻠﻲ اﻷﻣانﺔ والﻤصداقيﺔ والعدالﺔ وعدم التﻤييز فﻲ جﻤيع اﻻعﻤال.
 .٥يﺠب الحفاظ عﻠﻲ اسرار العﻤﻞ
 .٦عدم تزوير او تﻠفيق أي ﻣستﻨدات رسﻤيﺔ
 .٧يﺠب الﻤحافظﺔ عﻠﻲ جﻤيع ﻣوارد الكﻠيﺔ واﻣوالها وعدم إساءة استخداﻣها او اﻻضرار بها
 .٨عدم استخدام ﻣواقع التواصﻞ اﻻجتﻤاعﻲ اثﻨاء ساعات العﻤﻞ الرسﻤيﺔ
 .٩عدم التدخين داخﻞ الكﻠيﺔ
***
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الكود اﻷخﻼقﻲ لﻠبحث العﻠﻤﻲ
""Code of Ethics
تقتضي أخﻼقيات البحث العﻠمي عﻠﻰ احترام حقوق اﻷخرين وآراﺋهﻢ وﻛرامتهﻢ ،سواء ﻛانوا من الزمﻼء الباحثين أم
المشارﻛين أم المﺴتهدفين من البحث .وتتبنﻰ مبادئ اخﻼقيات البحث العﻠمي عامة قيمتي "العﻤﻞ اﻹيﺠابﻲ" و"تﺠﻨب
الضرر " ،وهاتان القيمتان يجب أن تكونا ركيزتﻲ اﻻعتبارات اﻻخﻼقيﺔ خﻼل عمﻠية البحث
بعض اﻻعتبارات اﻻخﻼقيﺔ الواجب توافرها:
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صﻠها عﻠى الﻨحو اﻻتﻲ:
ولتوضيح هذه اﻻعتبارات نُف ّ
.١

الﻤصداقيﺔ :Truthfulness /

 يجب أن تكون النتاﺋج المﺴتخﻠصة من البحث منقولة ﺑصدق ،وأن يكون الباحث أمينا فيما ينقﻠه وأﻻ يكمل أية
معﻠومات ناقصة أو غير ﻛامﻠة معتمدا عﻠﻰ ما يظنه قد حصل.
 عدم ادخال ﺑيانات معتمدا عﻠﻰ نتاﺋج النظريات ،أو اﻷشخاص اﻷخرين.
.٢

الخبرة :Expertise /

 يجب أن يكون العمل الذى يقوم ﺑه الباحث مناسبا لمﺴتوى خبرته وتدريبه.
 ان يعد أوﻻ العمل المبدﺋي ﺛﻢ يحاول فهﻢ النظرية ﺑدقة قبل أن يطبق المفاهيﻢ أو اﻹجراءات
 سيكون الشخص الخبير في مجال البحث خير مﺴاعد له في اختيار اﻷشياء التي ينبغي عﻠيه النظر فيها.
.٣

السﻼﻣﺔ :Safety /

 أﻻ يعرض الباحث نفﺴه ﻷى خطر جﺴدي أو أخﻼقي ،وأن يأخذ اﻻحتياطات التحضيرية عند التجارب وأﻻ
يحاول تنفيذ البحث في ﺑيئات قد تكون خطرة من النواحي الجيــولوجيـــة ،الجـــوية ،اﻻجتماعية ،أو الكيمياﺋية
 ﻛما أن سﻼمة المﺴتهدفين من البحث مهمــــة أيضا ،فـــﻼ يحــرجهﻢ أو يشعــرهﻢ ﺑالخجل أو يعرضهﻢ لﻠخطر
في موضوع البحث.
.٤

الﺜقﺔ :Trust /

أن يحاول الباحث ﺑناء عﻼقة ﺛقة مع من يعمل معهﻢ ،حتﻰ يحصل عﻠﻰ درجة تعاون قصوى ونتاﺋج أﻛثر دقة
وأﻻ يﺴتغل ﺛقة الناس المﺴتخدمين ﺑالدراسة.
.٥

الﻤوافقﺔ :Consent /

 عﻠﻰ الباحث أن يتأﻛد داﺋما من حصوله عﻠﻰ موافقة مﺴبقة من اﻷشخاص محل الدراسة خﻼل فترة البحث اذ
يجب أن يكون اﻷفراد المراد دراستهﻢ عﻠﻰ عﻠﻢ ﺑأنهﻢ تحت الدراسة.
 اذا أراد الباحث الدخول في خصوصية اﻷخرين فعﻠيه الحصول عﻠﻰ موافقة ﻛتاﺑية ﺑذلك.
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 .٦إﻣكانيﺔ اﻻنسحاب : Possibility of Withdrawal /
 المشارﻛين في البحث لديهﻢ حق اﻻنﺴحاب من الدراسة في أي وقت ،وعﻠﻰ الباحث أن يضع في اﻻعتبار أن
المشارﻛين غالبا ما يكونون متطوعين ويجب معامﻠتهﻢ ﺑاحترام وأن الوقت الذى يخصمونه ﻷجل البحث يمكنهﻢ
أن يقضوه في عمل أخر أﻛثر رﺑحا وفاﺋدة لهﻢ
 ولهذا الﺴبب يجب أن يتوقع الباحث انﺴحاب ﺑعض المشارﻛين ،واﻷفضل لﻠباحث أن يبدأ البحث ﺑأﻛبر عدد
ممكن من اﻷفراد ليضعهﻢ تحت الدراسة ﺑحيث يمكنه اﻻستمرار مع مجموعة ﻛبيرة ﻛافية لﻠتأﻛد من أن نتاﺋج
البحث ذات معنﻰ.
 .٧عدم التسﺠيﻞ الرقﻤﻲ بدون ﻣوافقﺔ:Digital recording without consent /
 عﻠﻰ الباحث أﻻ يقوم ﺑتﺴجيل اﻷصوات أو التقاط صور أو تصوير فيديو دون موافقة المﺴتهدفين من البحث،
وأن يحصل عﻠﻰ الموافقة المﺴبقة قبل ﺑدء أي تﺴجيل ،وأﻻ يحاول استخدام أي أﻻت تصوير أو ناقﻼت صوت
مخبأة لتﺴجيل أصوات وحرﻛات المشارﻛين
 ﻻﺑد أن يدرك أن طﻠب الموافقة ﺑعد التصوير غير مقبول.
 .٨التغذيﺔ الراجعﺔ :Feedback /


إذا ﻛان ﺑمقدور الباحث إعطاء تغذية راجعة لﻠمﺴتهدفين من ﺑحثه فعﻠيه أن يفعل ذلك ،ﻷنه قد ﻻ يكون

ﺑمقدوره تزويد المشارﻛين ﺑالتقرير ﻛامﻼ ،ولكن إعطاءهﻢ مﻠخصا أو ﺑعض العبارات والتوصيات قد تكون
مهمة لديهﻢ وتفي ﺑالغرض المطﻠــــوب


من المهﻢ جدا أن يعـرض الباحـــث عﻠيهﻢ الصــور واﻷصوات أو النصوص المطبوعة لﻠعبارات التي

قالوها مﺴبقا قبل النشر ،حتﻰ ﻻ يتعرض المﺴتهدفون ﻷى ضرر جﺴدي أو معنوي ﺑﺴبب تفﺴير الباحث لما
قالوه أو فعﻠوه ،وعﻠيه أن يتأﻛد داﺋما من أخذ الموافقة المﺴبقة قبل النشر.
 .٩عدم إعطاء اﻷﻣﻞ الﻤزيف )الكاذب( :No False hope /
عﻠﻰ الباحث أﻻ يجعل المﺴتهدفين لﻠبحث يعتقدون من خﻼل أسئﻠته ﺑأن اﻷمور سوف تتغير ﺑﺴبب البحث أو
المشروع الذى يجريه ،وأﻻ يعطﻰ وعود خارج نطاق ﺑحثه أو سﻠطته أو مرﻛزه أو تأﺛيره.
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 .١٠ﻣراعاة ﻣشاعر اﻵخرين :Consideration of Vulnerability /
قد يكون ﺑعض المﺴتهدفين من البحث أﻛثر عرضـة لﻠشعــور ﺑاﻻنهزامية أو اﻻستﺴﻼم ﺑﺴبب عامل الﺴن أو
المرض أو عدم القدرة عﻠﻰ الفهﻢ أو التعبير فيجب عﻠيه مراعاة مشاعرهﻢ.
 .١١عدم استغﻼل الﻤواقف :No Exploitation /
عﻠﻰ ال باحث أﻻ يﺴتغل المواقف لصالح البحث فﻼ يفﺴر الباحث ما يقوله اﻵخرون ﺑشكل غير مباشر حتﻰ يخدم
البحث المراد تنفيذه.
 .١٢سريﺔ الﻤعﻠوﻣات :Anonymity /
عﻠﻰ الباحث حماية هوية المﺴتهدفين في ﻛل اﻷوقات فﻼ يعطي أسماء أو تﻠميحات تؤدى إلﻰ ﻛشف هويتهﻢ
الحقيقية ،ويمكن تحقيق ذلك من خﻼل تحويل اﻷسماء إلﻰ أرقام أو رموز والتأﻛد من إتﻼف ﻛل ما يتعﻠق ﺑهوية
المﺴتهدفين ﺑعد انتهاء الدراسة.
 .١٣حقوق حيوانات التﺠارب :Animal rights /
 إذا ﻛانت دراسة الباحث متعﻠقة ﺑاستخدام حيوانات التجارب فإن هناك اعتبارات أخﻼقية في هذا الخصوص
يجب عﻠية مراعاتها ،إذ يجب عﻠيه معامﻠة الحيوان ورعايته الرعاية الﻼﺋقة ﺑه واﻹحﺴاس ﺑمدى اﻷلﻢ وعدم
الراحة التي يتعرض لها هذا ،ﺑالتوافق مع متطﻠبات أهداف أي دراسة أو ﺑحث يقوم ﺑه.
 يجب البحث عن النصيحة من اﻷستاذ المشرف والخبير في مجال البحث الذى يجريه قبل البدء ﺑأي دراسة
تقتضﻰ وجود حيوانات تجارب سواء في المختبر أو في ميدان الدراسة
***
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آليات الكﻠيﺔ لتحقيق اخﻼقيات البحث العﻠﻤى
 -١تشكيل لجنة أخﻼقيات البحث العﻠمﻰ ﺑرﺋاسة الﺴيد اﻻستاذ الدﻛتور وﻛيل الكﻠية الراسات العﻠيا و البحوث.
 -٢عرض ﺑروتوﻛﻼت اﻻﺑحاث والمشاريع البحثيه وموضوعات الماجﺴـتير والـدﻛتوراه قبـل إجراﺋهـا عﻠـﻰ
لجنة أخﻼقيات البحث العﻠمﻰ .
 -٣عدم اعتماد البروتوﻛﻼت فﻰ لجنة الدراسات العﻠيا ومجﻠس الكﻠية اﻻ ﺑعد الموافقة عﻠيها مﺴـبقا مـن لجنـة
أخﻼقيات البحث العﻠمﻰ .
 -٤متاﺑعة الباحث اﺛناء اجراء البحث لﻠتحقق من اﻻلتزام ﺑأخﻼقيات البحث العﻠمﻰ من خﻼل اﻻقﺴام العﻠمية .
 .٥عمل توعية و اعﻼن ﺑالكود اﻻخﻼقﻰ و نشرة عﻠﻰ جميع الﺴادة اعضاء هيئة التدريس و معاونﻰ اعضاء
هيئة التدريس.

آليات الكﻠيﺔ لتﻨظيم حقوق وواجبات الﻤشاركين فى ابحاث ﻣشتركﺔ
 -١فﻰ حاﻻت المنشورة من رساﺋل ماجﺴتير او دﻛتوراه يكتب اسﻢ طالب الماجﺴتير او الدﻛتوراه اوﻻ عﻠﻰ
البحث المنشور.
 .-٢فﻰ حالة نشر اﻻﺑحاث ﺑدوريات عﻠمية ﺑمقاﺑل مادى يجب اشتراك جميع الباحثين فﻰ تكﻠفة نشر البحث
ﺑالتﺴاوى ﺑما فيهﻢ المشرف الرﺋيﺴﻰ.
 -٣ﻻ يجوز إضافة اى اسﻢ لﻢ يكن مذﻛورا فﻰ اﻻتفاق اﻷخﻼقﻰ عﻠﻰ البحث العﻠمﻰ من ﺑداية العمل ﺑه الﻰ
نهايته اﻻ اذا قدم مشارﻛة فكرية او مادية وﺑموافقة جميع المشارﻛين وﻻ يجوز إضافة اى اسﻢ نتيجة
المشارﻛة المادية دون تقديﻢ اى جهد فكرى او عمﻠﻰ.

 .-٤فﻰ حالة اجراء اﺑحاث مشترﻛة ﺑين اعضاء هيئة التدريس يتﻢ ﻛتاﺑة إتفاق اخﻼقﻰ مﺴبق ﻹجراء البحث
العﻠمﻰ ﺑين المشترﻛين يحدد ﺑه دور ﻛل منهﻢ فﻰ اجراء البحث وترتيب ﻛتاﺑة اﻷسماء أﺛناء نشر البحث
وتﺴجيل البحث فﻰ لجنة أخﻼقيات البحث العﻠمﻰ  ،وفﻰ حالة حدوث إختﻼف فﻰ مقدار مشارﻛة الباحثين
اﺛناء اجراء البحث يمكن إعادة اﻻتفاق فيما ﺑينهﻢ عﻠﻰ أعادة ترتيب ﻛتاﺑة اﻷسماء عﻠﻰ البحث المنشور
 -٥فﻰ حالة صرف مكأفات من الجامعة لنشر اﻻﺑحاث العﻠمية يكون توزيع القيمة المادية ﺑين جميع
المشارﻛين فﻰ البحث ﺑالتﺴاوى ﺑﻼ استثناء .
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آليات الكﻠيﺔ لﻠﻤساءلﺔ و الﻤحاسبﺔ فى حاﻻت اﻻخﻼل بحقوق و واجبات الﻤشاركين فى
اﻻبحاث العﻠﻤيﺔ
 -١فﻰ حالة حدوث اى خﻼف ﺑين المشارﻛين فﻰ اﻻﺑحاث العﻠمية تكون لجنة أخﻼقيات البحث العﻠمﻰ هﻰ
المنوطه ﺑالفصل فﻰ هذه الخﻼفات عﻠﻰ ان ترفع تقرير مفصل لﻠﺴيد اﻻستاذ الدﻛتور عميد الكﻠية و ذلك
لعرض الموضوع عﻠﻰ مجﻠس الكﻠية اﻻحق.
 -٢يقوم مجﻠس الكﻠية ﺑمناقشة الموضوع و ذلك ﻻتخاد ﻛافة اﻻجراءات التصحيحية فﻰ ضوء الحقوق و
الواجبات الﺴالف ذﻛرها.
 .-٣يحق لعميد الكﻠية رفع تقرير مفصل لﻠﺴيد اﻻستاذ الدﻛتور ناﺋب رﺋيس الجامعة و ذلك ﻻحالة الموضوع
لﻠتحقيق و اتخاذ ﻛافة اﻻجراءات القانونية و ذلك فﻰ ضوء الﻠواﺋح و القوانين المنظمة فﻰ هذا الشان..
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ثانيا :لﺠﻨﺔ أخﻼقيات البحث العﻠﻤﻲ
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رؤيﺔ ورسالﺔ وأهداف لﺠﻨﺔ اﻷخﻼقيات
رؤيﺔ الﻠﺠﻨﺔ -:
 أن نكون أفضل نموذج لﻠجنة أخﻼقيات البحث في الشرق اﻻوسط في تحقيق تميز اقﻠيمي وعالمي لتعزيز
اﻻﺑحاث اﻻصيﻠة والمبتكرة في ﻛافة المجاﻻت البحثية وﺑالخص ذات اﻻولية الوطنية
رسالﺔ الﻠﺠﻨﺔ -:
التأﻛد من التزام الباحثين ﺑأخﻼقيات البحث العﻠمي والحفاظ عﻠﻰ سﻼمة الكاﺋنات الحية من انﺴان او نبات او
حيوان  ,والتأﻛد من تطبيق المعايير والضواﺑط والﻠوﺋح الخاصة ﺑأخﻼقيات البحةث الطبية لحماية اﻻنﺴان
وعيناته وﺑياناته  ,ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصﻠحة الوطنية والمﺴتجدات العﻠمية والدولية.
أهداف الﻠﺠﻨﺔ:


تطبيق المعايير والضواﺑط اﻷخﻼقية لﻠبحوث الحيوية والطبية.



التقييﻢ والرقاﺑة عﻠﻰ اﻷﺑحاث المقدمة وتطبيق معايير وضواﺑط أخﻼقيات البحوث الحيوية والطبية.



متاﺑعة اﻻلتزام ﺑاﻷخﻼقيات الحيوية والطبية في البحوث طويﻠة اﻷمد.



نشر الوعي ﺑأخﻼقيات البحوث الحيوية والطبية لﻠعامﻠين في المجال البحثي وتشجيع الفعاليات ذات العﻼقة
من ندوات وحﻠقات نقاش ومحاضرات.

أبرز ﻣهام الﻠﺠﻨﺔ:









التأﻛد من أن البحث موافق لنظام أخﻼقيات البحث عﻠﻰ المخﻠوقات الحية )متطوعين أو حيوانات
تجارب(.
مراقبة تطبيق اﻷسس العامة والضواﺑط الﻼزمة لﻠتعامل مع المتطوعين أو حيوانات التجارب أو أجزاء
منها أو مادتها الوراﺛية في مجاﻻت البحث في ضوء نظام أخﻼقيات البحث العالمية.
حماية حقوق المتطوعين المشارﻛين ﺑالبحث وضمان سﻼمتهﻢ.
التأﻛد من صحة إجراءات الموافقة المﺴتنيرة ).(INFORMED CONSENT IC
التأﻛد من عدم استغﻼل القاصر أو ناقص اﻷهﻠية أو ذوي اﻹعاقة في البحث العﻠمي ﺑأي حال من أﻷحوال.
اصدار الموافقة عﻠﻰ إجراء البحث من الناحية اﻷخﻼقية.
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الﻨظام اﻷساسﻲ لعﻤﻞ الﻠﺠﻨﺔ:
يﺴتند النظام اﻷساسي لعمل الﻠجنة داخل الجامعة عﻠﻰ نظام أخﻼقيات البحث العالمية وفقا لﻼتفاقات الدولية
وﻻﺋحته التنفيذية الذي حدد ﻛيفية تشكيل الﻠجنة واﻷحكام والقواعد التي تحكﻢ أعمالها.
أهداف نظام أخﻼقيات البحث عﻠى الﻤخﻠوقات الحيﺔ:


يهدف هذا النظام إلﻰ وضع اﻷسس العامة والضواﺑط الﻼزمة لﻠتعامل مع المخﻠوقات الحية أو أجزاء منها
أو مادتها الوراﺛية في مجاﻻت البحوث ،في ضوء اﻷخﻼقيات المهنية المرعية ،وﺑما ﻻ يتعارض مع
الضواﺑط الشرعية/الدينية.



حماية حقوق اﻹنﺴان موضع البحث أو جزء منه ،وضمان سﻼمته وصون ﻛرامته ،وعدم اﻹضرار
ﺑالحيوان أو النبات عند إجراء البحث العﻠمي.
***
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تشكيﻞ لﺠﻨﺔ اﻷخﻼقيات فﻲ عام ٢٠٢١
ﻣﻠحوظﺔ -:
 تمت موافقة مجﻠس الكﻠية عﻠي تشكيل لجنة اﻷخﻼقيات ليكون عﻠﻰ النحو التالي منذ .٢٠٢٠/٢٠١٩
 اﻷعضاء اﻷكاديﻤيين-:

أ.د .خالد ﻣحﻤد أنور أبوشﻨب

أستاذ الميكروﺑيولوجيا والمناعة ووﻛيل الكﻠية لﻠدراسات العﻠيا –
ﻛﻠية الصيدلة – جامعة عين شمس )رﺋيس الﻠجنة(

أ.د .ناديﺔ حﻤدي الحفﻨﻲ

أستاذ ورﺋيس قﺴﻢ الكيمياء الحيوي  -ﻛﻠية الصيدلة – جامعة عين
شمس )مقرر الﻠجنة(

أ.د .ﻣها فاروق عبدالغﻨﻲ

أستاذ متفرغ الكيمياء التحﻠيﻠية  -ﻛﻠية الصيدلة – جامعة عين شمس

أ.د .ابتهال الدﻣرداش ذكﻲ

أستاذ ورﺋيس قﺴﻢ اﻻدوية والﺴموم  -ﻛﻠية الصيدلة – جامعة عين
شمس

أ.د .لﻤياء ﻣحﻤد الوكيﻞ

أستاذ ورﺋيس قﺴﻢ الصيدلة اﻻﻛﻠينيكية  -ﻛﻠية الصيدلة – جامعة عين
شمس

أ.د .ﻣحﻤد ﻣبروك أبو الوفا

أستاذ الميكروﺑيولوجيا والمناعة  -ﻛﻠية الصيدلة – جامعة عين شمس
) ,وحاليا عميد ﻛﻠية الصيدلة – جامعة سﻠمان(.

أ.د.نﺠوى عﻠﻲ صبري

أستاذ الصيدلة اﻻﻛﻠينيكية  -ﻛﻠية الصيدلة – جامعة عين شمس

أ.د.عﻼ سيد ﻣحﻤد عﻠﻲ

أستاذ الكيمياء الحيوي – ﻛﻠية الصيدلة –جامعة اﻻزهر ,ورﺋيس لجنة
أخﻼقيات البحث العﻠمي –جامعة اﻻزهر

أ.د .رانيا عزيز حﻠﻤﻲ

أستاذ الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية – مدير وحدة اﻻﺑحاث
والتجارب ﺑكﻠية الصيدلة جامعة عين شمس

أ.د.عزة صالح رضوان

أستاذ الباﺛولوجيا اﻻﻛﻠينيكية والكيمياﺋية – معهد تيودورﺑﻠهاريس
لﻼﺑحاث ومدرب دولي ﻻخﻼقيات البحث العﻠمي

أ.م .يسري عبدالعﻠيم ﻣحﻤود

أستاذ مﺴاعد أصول الدين – جامعة اﻻزهر

أ.م .عبدالباري ﻣحﻤد برنس

أستاذ مﺴاعد الكيمياء الحيوي – ﻛﻠية الطب البيطري – جامعة
القاهرة

23

١١

دليل اﻷخﻼقيات والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية

اعتﻤاد وزارة الصحﺔ لﻠﺠﻨﺔ اﻻخﻼقيات كﻠيﺔ الصيدلﺔ – جاﻣعﺔ عين شﻤس
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التعريف بالﻼئحﺔ اﻹداريﺔ لﻠﺠﻨﺔ اﻷخﻼقيات
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تم إعتﻤاد ﻣﺠﻠس الكﻠيﺔ الﻼئحﺔ الداخﻠيﺔ لﺠﻨﺔ اﻷخﻼقيات فﻲ ٢٠١١ / ٤ / ٢٨

الﻼئحﺔ الداخﻠيﺔ لﻠﺠﻨﺔ اﻷخﻼقيات
ﻣقدﻣﺔ-:
منذ أعﻼن هــﻠﺴنكﻰ  ١٩٦٤الذي تـبـنـتــه الجمعـية الطبية العالمية التاﺑعه لمجﻠس البحوث الطبية
ونﺴخته المنقحة  ١٩٧٥قد أصدرت عدد من الجمعيات المهنية والعﻠمية إعﻼنات مماﺛﻠة لﻠمبادئ اﻷخـــﻼقية و
ﻛذلك المؤسﺴات التﻰ تجرى فيها اﻷﺑحاث و التجارب التﻰ تنطوى عﻠﻰ المشارﻛين من أصل اﻹنﺴان قـواعــد
الممارســـة لتـــوفـيــر توجيهات مفـصﻠــة لﻠقاﺋمين عﻠيها و المشارﻛون فﻰ أى نــشـــاط من هذا القـبـيــل .و
حـيـث أن عـــددا مـتزايـــدا ً من مـجـالــس الـبـحــوث تتـطﻠــب مـــراجـعـة اﻷخـــــﻼقــيـات لﻸﺑحاث العﻠمية
ﻛشرط أساسﻰ لﻠنشر أو المشاريع البحثية قبل منحه.
الباب اﻻول
ﻣادة -: ١
إنشاء الﻠجنة-:
تنشﺊ لجنة اﻷخﻼقيات لمهنة الصيدلة والـبـحـث العـﻠمﻰ و الحفاظ عﻠي حـقــوق المﻠكية الـفـكـريــة ﺑتكﻠية الصـيدلة
جامعة عين شمس ﺑقرار من مجﻠس الكﻠية و يتﻢ تجديد تشكيل الﻠجنة ﻛل ﺛﻼث سنوات.
الباب الﺜانى
ﻣادة -: ٢
تشكيل الﻠجنة-:
تـتـشـكـل الﻠجـنــة من ﺛـمـانـيـة أعـضاء يتﻢ إخـتــيــارهـــﻢ ﺑواســطة أعــضـاء مـجـﻠــس الــكﻠية ،و يـتــﻢ
إنـتـخـاب الرﺋـيس واﻷمــيـــن من ﺑينهﻢ ﻛل ﺛــﻼث سـنــوات.
الباب الﺜالث
ﻣادة -: ٣
إختصاصات رﺋيس الﻠجنة-:
 (١رﺋاسة جﻠﺴات الﻠجنة.
 (٢دعوة الﻠجنة لﻺجتماع ﻛﻠما اقتضت الضرورة ﺑحد أدنﻰ ﻛل ﺛﻼﺛة أشهر.
 (٣عرض موضوعات الرساﺋل و البحوث و المشاريع البحثية و إسـتـمارات الـتـقـديـﻢ عﻠﻰ الـﺴــادة أعضاء
الﻠجنة لﻠدراسة و اﻹعتماد.
ﻣادة -: ٤
إختصاصات أمين الﻠجنة-:
 (١يتولﻰ ﻛتاﺑة محاضر جﻠﺴات الﻠحنة.
 (٢اﻹتصال ﺑالﺴادة أعضاء الﻠجنة ودعوتهﻢ لﻺجتماع.
 (٣أعداد جدول أعمال إجتماعات الﻠجنة.
 (٤متاﺑعة تنفيذ قرارات الﻠحنة.
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الباب الرابع
ﻣادة -: ٥
إختصاصات الﻠجنة-:
يقوم أعضاء الﻠجنة ﺑمراجعة ﺑروتوﻛوﻻت ﻛل من -:
 (١رساﺋل الماجﺴتير.
 (٢رساﺋل الدﻛتوراه.
 (٣البحوث المﺴتخﻠصة من الرساﺋل.
 (٤المشروعات البحثية ﻷعضاء هيئة التدريس.
 (٥ﺑحوث أعضاء هيئة التدريس الغير مﺴتخﻠصة من الرساﺋل.
 (٦الدراسات التﻰ تجرى ﺑوحدة تحﻠيل اﻷدوية ﺑالكﻠية.
الباب الخاﻣس
آليات عمل الﻠجنة
ﻣادة -: ٦
تقوم الﻠجنة ﺑإنتخاﺑات رﺋيس الﻠجنة و أمين الﻠجنة عند تشكيﻠها وذلك ﺑاﻻقتراع الﺴرى.
ﻣادة -: ٧
تنعقد الﻠجنة ﺑحضور خمﺴة أعضاء عﻠﻰ اﻷقل.
ﻣادة -: ٨
فﻰ حالة تغيب أحد اﻷعضاء لمدة نزيد عﻠﻰ ﺛﻼﺛة أشـهر يـقــوم مجﻠس الكﻠية ﺑترشيح عضو هيئة تدريس ﺑديﻶ له.
ﻣادة -: ٩
تعقد الجﻠﺴات ﻛل ﺛﻼﺛة أشهر عﻠﻰ اﻻقل.
ﻣادة -: ١٠
يتاح عﻠﻰ موقع ﻛﻠية الصيدلة اﻹلكترونﻰ ﻛافة البيانات المتعﻠقة ﺑالﻠجنة و تشكيﻠها وطرق اﻹتصال ﺑها وإمكانية
الحصول عﻠﻰ اﻹستمارات الخاصة ﺑالبحوث الصيدلية.
ﻣادة -: ١١
تبﻠﻎ إدارات الدراسات العﻠيا ﺑالكﻠية و الجامعة ﺑكل ما يتعﻠق ﺑالﻠجنة.
ﻣادة -: ١٢
تبﻠﻎ اﻷقـﺴـام العﻠمية ﺑالكﻠية ﺑـﻸﺋـحـة الـداخﻠية لﻠجنة ﻹﺑــﻼغ جميع أعـضاء هـيـئـة الـتـدريـس ومـعـاونـيـهــﻢ
والمـﺴـجـﻠـيـن لﻠــدرجــات العـﻠـمـيـة لﻺسـتـرشـاد ﺑها قـبـل تـﺴـجـيـل ﺑــروتـوﻛـوﻻت الـرسـاﺋـل العﻠمية و
المشاريع البحـثـيـة.
ﻣادة -: ١٣
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قـــرارات الﻠجـنـة وجـــوﺑـيـه و شــرط أساسﻰ قبل مـوافـقـة مجـالــس اﻷقــﺴـام عﻠﻰ التﺴجـيـل لـدرجتي
الــمـاجــﺴـتير و الدﻛتوراه و ﻛــــذا المــشـاريـع البحـثـيــة ﺑالكﻠية.
ﻣادة -: ١٤
المـقـر الـداﺋــﻢ و طــرق اﻹتـصـــال ﺑالﻠجـنة لـتـﻠـقـﻰ الـبــروتــوﻛــوﻻت و تﺴـﻠيﻢ و تﺴﻠﻢ اﻹستمارات -:
عـنـوان الكﻠية  :جامعة عين شمس ﻛﻠية الصيدلة شارع منظمة الوحدة اﻷفريقية خﻠف دار الضيافة.
الﺴــكــرتارية  :مكتب أ.د  /وﻛيل الكﻠية لﻠدراسات العﻠيا والبحوث.
الــتـﻠيــفــــون ٢٤٠٥١١٨٠:
الـفـاﻛــــــــس ٢٤٠٥١١٠٧:
البريد اﻹلكتروني :

viced.research@pharma.asu.edu.eg
pharma.asu.edu.eg

الموقع اﻹلكتروني :
الباب السادس
ﻛيفية التقديﻢ لﻠجنة
ﻣادة -: ١٥

 (١يقوم ﻛل ﺑاحث ﺑمﻠﺊ إستمارة يتﻢ إعدادها و صياغتها من قبل الﻠجنة وﻛذلك مجموعة اﻹستمارات الخاصة
ﺑنوع البحث وهي-:
أ -إستمارات البحوث عﻠﻰ المرضﻰ.
ب -إستمارات البحوث عﻠﻰ حيوانات التجارب.
(٢
(٣
(٤
(٥

يقدم الباحث ﺑروتـوﻛــول الرسالـة أو المشروع أو البحث إلﻰ الﺴيد أ.د  /أمين الﻠجنة.
يتﻢ فحـــص البروتوﻛوﻻت المقدمة ﺑواسطة الﻠجنة.
يتﻢ إخطار الباحث ﺑالموافقة أو طﻠب تعديل فﻰ موعد غـايـتـة خـمﺴة عـشــر يوما من اليوم الذى قدمت
فيه المﺴتندات.
يقوم الباحث ﺑعمل التعديل و إعــادة إجـــراء الخـطــوات الـﺴـاﺑـقــة خــــﻼل أسبوع.
***
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نﻤاذج إستﻤارات لﺠﻨﺔ اﻷخﻼقيات
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Informed Consent IC Form
To Conduct Medical Research on A Volunteer Participant
Volunteer Participant Name
Gender

Male

Female

Age
Address
Telephone
Research Title in English:

Researcher Name
Master Thesis

رسالﺔ ﻣاجستير

Ph.D. Thesisرسالﺔ دكتوراه
Independent Research/

PI Signature

بحث ﻣا بعد الدكتوراه ﻣستقﻞ

Yes

No

Yes

No

Yes

No

(توقيع الباحث الرئيسﻲ الﻤشرف الرئيسﻲ )وليس الطالب

N.B. All forms must be typewritten, singed by the Chief supervisor and submitted via email
torec@pharma.asu.edu.eg
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31

دليل اﻷخﻼقيات والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية

The scientific background and the aim of conducting the research
Please explain in simple language in at least eight lines about the scientific background of the research and
what is the importance of research for science and society.

What will be done in detail
Duration of the research
Location of the research
Total Number of research participants
Sick

Healthy

Mention the method of selecting research participants, especially in clinical trials

-Details of the research steps that the subscriber will be exposed to,

including times of the visit,

the place of research and

place of taking samples or

various diagnostic methods and

various treatments that the participant will be exposed to during the search
Potential risks of conducting research

١١
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Please write each of the risks that may occur to the participant from any procedure in the research
including treatment
including diagnosis
for example (taking a blood sample may result in a slight bruise and pain)
Expected benefits from the research:
direct benefits:
indirect benefits:
If there are no direct benefits to the subscriber,
write (there is no direct benefit from participating in the research, but the search result will benefit other
patients)
Compensation in case of risks: if any
Available alternatives if you refuse to participate in this research:
You will receive your usual treatment
When there is any question for the participant, s/he can contact:
The principal investigator:
Mobile:
Or the principal investigator Representative:
Mobile:
Or the Reporter/Chair of the Ethics Committee:
Mobile:

N.B.
1- The volunteer has the right to withdraw from the research at any time without any negative
consequences
2- The volunteer must obtain a copy of this declaration
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I acknowledge that I have read, understood and agreed to the procedures to be carried out through this
research.
Research participant or his legal representativeName:
Signature:
Date:

Witnesses in case the participant is unable to read and write
Name:
Signature:
Date:

I undertake to maintain the confidentiality of the research participant's information
Principal Investigator Name:
Signature:
Date:
Committee Seal:
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34

دليل اﻷخﻼقيات والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية

Application for Study Protocol Evaluation
نﻤوذج التقدم لﻠﺠﻨﺔ أخﻼقيات البحث العﻠﻤﻲ بالكﻠيﺔ
اﻹسم:

Name:

الكﻠيﺔ:

Faculty:

الﺠاﻣعﺔ:

University:

القسم العﻠﻤﻲ:

Department:
رقم الﻤحﻤول Mobile
البريد اﻻلكترونﻲ E-mail
Yes

رسالﺔ ﻣاجستير

No

رسالﺔ دكتوراه
Yes

No

Master Thesis
Ph.D. Thesis

Independent Research/
بحث ﻣا بعد الدكتوراه ﻣستقﻞ

عﻨوان البحث أو الرسالﺔ بالعربﻲ
Thesis or Research Title in English

?Will your Research/Thesis Involve
Cell line
خط الخﻼيا

Human Volunteers

Experimental Animals

متطوعين حيوانات تجارب
PI Signature

توقيع الباحث الرئيسﻲ الﻤشرف الرئيسﻲ

التاريخ Date
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ثالﺜا :إجراءات الكﻠيﺔ نحو
اﻹلتزام بأخﻼقيات الﻤهﻨﺔ وحقوق الﻤﻠكيﺔ الفكريﺔ
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إجراءات الكﻠيﺔ نحو
اﻹلتزام بأخﻼقيات الﻤهﻨﺔ و حقوق الﻤﻠكيﺔ الفكريﺔ
تتبع الكﻠية اﻹجراءات التالية نحو اﻹلتزام ﺑأخﻼقيات المهنة-:





حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة دورات فﻰ أساليب النشر الدولﻰ.
عقد محاضرات لﻠتوعية ﺑحقوق المﻠكية الفكرية.
نشرها ﺑين الطﻼب عن طريق أعضاء هيئة التدريس
التأﻛد عﻠﻰ تقديﻢ اﻷﺑحاث العﻠمية مع اﻷستشهاد ﺑالمراجع العﻠمية.

تتبع الكﻠية اﻹجراءات التالية لﻠحافظ عﻠي المﻠكية الفكرية :
تتبني الكﻠية عددا من اﻹجراءات الكفيﻠة لﻠحفاظ عﻠي المﻠكية الفكرية والتﻰ يمكن سردها عﻠي النحو
اﻷتي-:
 براﻣج تصﻤيم اﻷدويﺔ:
تﻢ شراء عدد  ٣٠رخصة أصﻠية من ﺑرامج تصميﻢ اﻷدوية ﺑمبﻠﻎ أرﺑعماﺋة الف جنية من الشرﻛة الموردة
لﻠبرامج  Accelyresمتضمنة حرية اﻻستخدام ضمن الفاعﻠيات العﻠمية والبحثية ﺑالكﻠية .
 براﻣج الحاسب اﻵلﻲ:
اﻻعتماد عﻠي البرامج المرخصة من قبل جامعة عين شمس ﺑاﻹشتراك مع شرﻛة مايكروسوفت مع عدم
الﺴماح ﺑنﺴﺦ أي من هذه البرامج داخل الكﻠية أو إستخدام نﺴﺦ غير أصﻠية.
 الرسائﻞ والدوريات العﻠﻤيﺔ:
أتباع اﻻجراءات العالمية والطرق المتعارف عﻠيها ﺑاﻷستشهاد ﺑالمراجع عند ﻛتاﺑة الرساﺋل واﻷﺑحاث
التي يقوم ﺑها أعضاء هيئة التدريس مع عدم الﺴماح ﺑتصوير نتاﺋج الرساﺋل العﻠمية ووضع حد أقصي
لتصوير اﻷجزاء المﺴموح ﺑها من الرساﺋل العﻠمية داخل المكتبة.
 الكتب والﻤراجع والﻤﺠﻠدات:
عدم الﺴماح ﺑتصوير أي جزء من اجزاء الكتب أو المجﻠدات المتوفرة ﺑالكﻠية طبقا ﻻشتراطات المؤلف أو من
له حق مﻠكية المؤلف مع الﺴماح ﺑتصويرﺑعض اﻷجزاء المﺴموح ﺑها من هذه الكتب وفقا لﻠموافقة الصريحة
لﻠمؤلف
 أنشطﺔ الطﻼب العﻠﻤيﺔ:
التنبيه عﻠي طﻼب مرحﻠة البكالوريوس والدراسات العﻠيا ﺑاﻹلتزام ﺑالتنويه عن المراجع العﻠمية المﺴتخدمة
عند تقديﻢ أي ﺑحث لﻸقﺴام المعنية .
***
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العقوبات التى تفرضها الكﻠيﺔ فى حالﺔ
عدم اﻹلتزام بأخﻼقيات الﻤهﻨﺔ والﻤحافظﺔ عﻠى حقوق الﻤﻠكيﺔ الفكريﺔ
 إحالة عضو هيئة التدريس الذي يقوم ﺑإنتهاك إجراءات ﻛﻠية الصيدلة لﻠحفاظ عﻠﻰ حقوق المﻠكية الفكرية
الﺴاﺑق ذﻛرها و توﺛيقها ﺑمجﻠس الكﻠية لﻠشئون القانونيه ﺑالكﻠية.
 إحالة الموظف الذي يقوم ﺑإنتهاك إجراءات ﻛﻠية الصيدلة لﻠحفاظ عﻠﻰ حــقــوق المﻠكية الفكرية الﺴاﺑق
ذﻛــرهـــا و توﺛيقها ﺑمجﻠس الكﻠية لﻠشئون القانونيه ﺑالكﻠية.
 يتﻢ سحب اجهزة الحاسب اﻵلي من اﻷقﺴام اﻹدارية التي ﺛبت عدم وجود ﺑرامج أصﻠية عﻠيها.وذلك ﺑناء عﻠي
تقرير لجنه حماية حقوق المﻠكية الفكرية.
 يتﻢ سحب اجهزة الحاسب اﻵلي من اﻷقﺴام العﻠمية التي ﺛبت عدم وجود ﺑرامج أصﻠية عﻠيها.وذلك ﺑناء عﻠي
تقرير لجنه حماية حقوق المﻠكية الفكرية.
 عدم قبول اﻷﺑحاث المقدمة من الطﻼب ﺑدون ﻛتاﺑة المراجع العﻠمية .
 عدم الﺴماح ﺑطباعة المذﻛرات لﻠطﻼب ﺑدون ﻛتاﺑة المراجع العﻠمية وأخذ تصريح معتمد من مجﻠس القﺴﻢ
وإعتماد وﻛيل الكﻠية لشئون التعﻠيﻢ والطﻼب.

***
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إجراءات الكﻠيﺔ نحو آليات تﻠقﻲ الشكاوي
اليﺔ تﻠقى شكاوى الطﻼب والخريﺠون
 -١يتﻢ تﻠقﻰ شكاوى الطﻼب عن طريق:
 صناديق الشكاوى والمقترحات
 مكتب وﻛيل الكﻠية لشئون التعﻠيﻢ والطﻼب
 جوجل فورم موحده لﻠشكاوى عﻠي موقع الكﻠيه )(https://forms.gle/fyFJktHzZqqtKDqx6
 Complaints@pharma.asu.edu.egورﺑطها ﺑميل موحد وهو
 -٢انشاء لجنة لفحص الشكاوى تتكون من:
 وﻛيل الكﻠية لشئون التعﻠيﻢ والطﻼب
 مدير وحدة ضمان الجودة
 ناﺋب مدير وحدة ضمان الجودة
 ممثﻠي اعضاء هيئة التدريس
 ممثﻠي الطﻼب
 -٣تفحص الشكاوى الخاصة ﺑصندوق الشكاوى والمقترحات والجوجل
) (Complaints@pharma.asu.edu.egﺑصوره دوريه من قبل لجنه فحص الشكاوى.

فورم

ﺑعد

فتح

 -٤يتﻢ اعداد محضر خاص ﺑشكاوى الطﻼب ويتﻢ عرضة عﻠﻰ عميد الكﻠية ﻻتخاذ اﻻجراءات المطﻠوﺑة نحو
مخاطبة الجهات المعنية لحل شكاوى الطﻼب.
 -٥ترسل الشكاوى إلﻰ اﻻقﺴام المعنية عﻠﻰ ان يتﻢ الرد عﻠيها خﻼل اسبوعين من تاريﺦ اﻻستﻼم.
-٦فﻰ حالة عدم استجاﺑة الجهات المعنية ﺑالشكاوى يتﻢ العرض عﻠﻰ لجنة شئون التعﻠيﻢ والطﻼب ﺑالكﻠية ﺛﻢ عميد
الكﻠية ﺛﻢ مجﻠس الكﻠية
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آليﺔ تﻠقى شكاوى الطﻼب لﻠدراسات العﻠيا
 -١يتﻢ تﻠقﻰ شكاوى الطﻼب عن طريق :
 صناديق الشكاوى والمقترحات
 مكتب وﻛيل الكﻠية لشئون الدراسات العﻠيا من خﻼل نموذج اﻻلتماسات والشكاوى
 التواصل مع احد منﺴقين الدراسات العﻠيا ﺑنظام الﺴاعات المعتمده
Nooran.elleboudy@pharma.asu.edu.eg
ﺑرنامج الماجﺴتير د/نوران الﻠبودي

ﺑرنامج الدﻛتوراه

د/استر ﺛروت

ﺑرنامج الدﺑﻠوم

د /مي أحمد

ﺑرنامج الفارم دي

د/رضوى ماهر

Ester.tharwat@pharma.edu.eg
mayahmed@pharma.asu.edu.eg
Radwa.abdelkader@pharma.asu.edu.eg

 خدمه الشكاوي اﻻﻛترونيه الموحده لكﻠيه الصيدله جامعه عين شمس من خﻼل الجوجل
فورم  https://forms.gle/fyFJktHzZqqtKDqX6ورﺑطها ﺑميل موحد تاﺑع
لوحدة ضمان الجودة )(complaints@pharma.asu.edu.eg
 ويمكن لﻠطﻼب الوافدين ارسال الشكوى عﻠي اﻻيميل الخاص ﺑادارة الوافدين
iso@pharma.asu.edu.eg

-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

 -٢انشاء لجنة لفحص الشكاوى تتكون من :
 وﻛيل الكﻠية لشئون الدراسات العﻠيا
 مدير وحدة ضمان الجودة
 ناﺋب مدير وحدة ضمان الجودة
 ممثﻠﻰ اعضاء هيئة التدريس
 ممثﻠﻰ الطﻼب
تفحص الشكاوى الخاصة ﺑصندوق الشكاوى والمقترحات فﻰ شهر ديﺴمبر من الفصل الدراسﻰ اﻻول
وشهر إﺑريل من الفصل الدراسﻰ الثانﻰ ﺑينما تفحص شكاوى البريد اﻻلكترونﻰ اسبوعيا .
يتﻢ اعداد محضر خاص ﺑشكاوى الطﻼب ويتﻢ عرضة عﻠﻰ عميد الكﻠية ﻻتخاذ اﻻجراءات المطﻠوﺑة
نحو مخاطبة الجهات المعنية لحل شكاوى الطﻼب .
ترسل الشكاوى الﻰ اﻻقﺴام المعنية عﻠﻰ ان يتﻢ الرد عﻠيها خﻼل اسبوعين من تاريﺦ اﻻستﻼم .
يتﻢ اخطار الشاﻛﻰ واعﻼمه عﻠﻰ نموذج مخصص لذلك او ﺑﻠوحة اعﻼنات وحدة ضمان الجودة فﻰ حالة
عدم معرفة الشاﻛﻰ .
فﻰ حالة عدم استجاﺑة الجهات المعنية ﺑالشكاوى يتﻢ العرض عﻠﻰ لجنة شئون الدراسات العﻠيا ﺑالكﻠية ﺛﻢ
عميد الكﻠية ﺛﻢ مجﻠس الكﻠية .
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آليﺔ تﻠقﻲ شكاوي أعضاء هيئﺔ التدريس و الهيئﺔ الﻤعاونﺔ
 -١يتﻢ تقديﻢ الشكوى من قبل عضو هيئة التدريس الﻰ رﺋيس القﺴﻢ المختص  ،وذلك لعرض الموضوع داخل
مجﻠس القﺴﻢ واتخاذ اﻻجراء المناسب.
 -٢فﻰ حالة عدم استجاﺑة مجﻠس القﺴﻢ لﻠشكوى يحق لعضو هيئة التدريس عرض الشكوى عﻠـﻰ عميـد الكﻠيـة
وذلك لمناقشتها وطرحها عﻠﻰ مجﻠس الكﻠية اذا لزم اﻻمر .
 -٣يحق لعضو هيئة التدريس معرفة اﻻجراءات التﻰ اتخذت من قبل مجﻠس القﺴﻢ او مجﻠس الكﻠية فﻰ خـﻼل
اسبوعين عﻠﻰ اﻻﻛثر من تاريﺦ عقد المجﻠس .
 -٤ويمكن ارسال الشكوي عﻠي خدمه الشكاوي اﻻﻛترونيه الموحده لكﻠيه الصيدله جامعه عين شمس من
خﻼل الجوجل فورم  https://forms.gle/fyFJktHzZqqtKDqX6والمرتبطه ﺑميل موحد تاﺑع
لوحدة ضمان الجودة )(complaints@pharma.asu.edu.eg
آليﺔ تﻠقﻲ شكاوي الﺠهاز اﻹداري
 -١يتم تﻠقى شكاوى الﻤوظفين عن طريق :
 مكتب العميد .
 مكتب أمين الكﻠية.
 خدمه الشكاوي اﻻﻛترونيه الموحده لكﻠيه الصيدله جامعه عين شمس من خﻼل الجوجل
فورم  https://forms.gle/fyFJktHzZqqtKDqX6والمرتبطه ﺑميل موحد تاﺑع
لوحدة ضمان الجودة
)(complaints@pharma.asu.edu.eg
 -٢إنشاء لﺠﻨﺔ لفحص الشكوى تتكون ﻣن :
أ -عميد الكﻠية .
ب -وﻛيل الكﻠية لشؤن خدمة المجدتمع وتنمية البيئة .
ت -أمين الكﻠية .
ث -ممثﻠين من الموظفين فﻰ اﻷدارة المعنية .
وتقوم الﻠﺠﻨﺔ الﻤشكﻠﺔ باﻷتى :
 فحص الشكوى وتحديد اﻷسباب والوقاﺋع الخاصة ﺑها .
 يتﻢ إعداد محضر خاص ﺑالشكوى ﻹتخاذ اﻷجراءات المطﻠوﺑة ومخاطبة الجهات المعنية .
 يحق لﻠموظف صاحب الشكوى معرفة اﻷجراءات التﻰ إتحذت فﻰ خﻼل إسبوعين من
تاريﺦ تقديﻢ الشكوى.
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قانون رقم  ٨٢لسﻨﺔ  ٢٠٠٢بشأن حقوق الﻤﻠيكﺔ الفكريﺔ
الكتاب اﻷول
ﺑراءات اﻹختراع ـ نماذج المنفعة ـ مخططات التصميمات لﻠدواﺋر المتكامﻠة ـ المعﻠومات غير المفصح عنها

الباب اﻷول
ﺑراءات اﻹختراع و نماذج المنفعة
ﻣادة -: ١
تمنح ﺑراءات اﻹختراع طبقا ُ ﻷحكام هذا القانون عن ﻛل إختراع قاﺑل لﻠتطبيق الصناعﻰ ،ويكون جديدا ً،ويمثل
خطوة إﺑداعية ،سواء ﻛان اﻹختراع متعﻠقا ً ﺑمنتجات صناعية جديدة أو ﺑطرق صناعية مﺴتحدﺛه ،أو ﺑتطبيق جديد
لطرق صناعية معروفة .ﻛما تمنح البراءة إستقﻼﻻَ ،عن ﻛل تعديل أو تحﺴين أو إضافة ترد عﻠﻰ إختراع سبق أن
منحت عنه ﺑراءه ،إذا توافرت فيه شروط الجدية و اﻹﺑداع و القاﺑﻠية لﻠتطبيق الصناعﻰ عﻠﻰ النحو المبين فﻰ
الفقرة الﺴاﺑقة ،و يكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحﺴين أو اﻹضافة وفقا ﻷحكام هذا القانون.
ﻣادة -: ٢
ﻻ يمنح ﺑراءة إختراع لما يﻠﻰ:
 (١اﻹختراعات التﻰ يكون من شأن إستغﻼلها المﺴاس ﺑاﻷمن القومﻰ أو اﻹخﻼل ﺑالنظام العام أو اﻵداب العامة
أو اﻹضرار الجﺴيﻢ ﺑالبيئة أو اﻹضرار ﺑحياة أو صحة اﻻنﺴان أو الحيوان أو النبات.
 (٢اﻹﻛتشافات والنظريات العمﻠية والطرق الرياضية والبرامج ﺑالمخططات.
 (٣طرق تشخيص وعﻼج وجراحة اﻻنﺴان أو الحيوان.
 (٤النباتات والحيوانات ايا ً ﻛانت درجة ندرتها أو غراﺑتها و ﻛذلك الطرق التﻰ تكون فﻰ أساسها ﺑيولوجية ﻹنتاج
النباتات أو الحيوانات عدا الكاﺋنات الدقيقة و الطرق غير البيولوجية و البيولوجية الدقيقة ﻹنتاج النباتات
أوالحيوانات.
 (٥اﻷعضاء و اﻷنﺴجة و الخﻼيا الحية و المواد البيولوجية الطبيعية و الحمض النووى و الجينوم.
ﻣادة -: ٣
ﻻ يعتبر اﻹختراع جديدا ً ﻛﻠه أو جزء منه فﻰ الحالتين اﻻتيتين:
 (١إذا ﻛان قد سبق طﻠب إصدار ﺑراءة إختراع أو صدرت ﺑراءة عنه أو عن جزء منه فﻰ جمهورية مصر
العرﺑية أو فﻰ الخارج قبل تاريﺦ تقديﻢ طﻠب البراءة.
 (٢إذا ﻛان قد سبق إستعمال اﻹختراع أو إستغﻼله فﻰ جمهورسة مصر العرﺑية أو فﻰ الخارج ﺑصفة عﻠنية أو
ﻛان قد افصح عن وصفه عﻠﻰ نحو يمكن ذوى الخبرة من إستغﻼله قبل تقديﻢ طﻠب البراءة.
 (٣و ﻻ يعد إفصاحا فﻰ حكﻢ البند الﺴاﺑق الكشف عن اﻹختراع فﻰ المعارض الوطنية أو الدولية خﻼل الﺴتة
اﻷشهر الﺴاﺑقة عﻠﻰ تاريﺦ التقديﻢ ﺑطﻠب البراءة.
وتحدد الﻸﺋحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن اﻹختراع.
ﻣادة -: ٤
مع عدم اﻹخﻼل ﺑأحكام اﻹتفاقات الدولية النافذة فﻰ جمهورية مصر العرﺑية يكون لكل شخص طبيعﻰ أو إعتبارى
من المصريين أو من اﻷجانب الذين ينتمون أو يتخذون مرﻛز نشاط حقيقﻰ وفعال لهﻢ فﻰ أحدى الدول أو الكيانات
اﻷعضاء فﻰ منظمة التجارة العالمية أو التﻰ تعامل جمهورية مصر العرﺑية معامﻠة المثل ،الحق فﻰ التقدم ﺑطﻠب
ﺑراءة إختراع لمكتب ﺑراءات اﻹختراع فﻰ جمهورية مصر العرﺑية وما يترتب عﻠﻰ ذلك من حقوق طبقا ﻷحكام
هذ القانون.ويﺴتفيد مواطنوا جميع الدول اﻷعضاء فﻰ منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو أفضﻠية أو إمتياز أو
حصانة يمنحها أى قانون آخر لرعايا أى دولة فيما يتعﻠق ﺑالحقوق المنصوص عﻠيها فﻰ الباب ،ما لﻢ تكن هذه
الميزة.
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أو اﻷفضﻠية أو الحصانة ناﺑعة من:
أ -إتفاقيات المﺴاعدة القضاﺋية أو إتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب -اﻹتفاقات المتعﻠقة ﺑحقوق حماية المﻠكية الفكرية والتﻰ أصبحت سارية قبل أول يناير سنة .١٩٩٥
ﻣادة -: ٥
يعد ﺑمكتب ﺑراءات اﻷختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طﻠبات ﺑراءات اﻹختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات
المتعﻠقة ﺑكل منها وﺑإستغﻼلها والتصرفات التﻰ ترد عﻠيها وفقا ﻷحكام هذا القانون وذلك عﻠﻰ النحو المبين فﻰ
ﻻﺋحته التنفيذية.
ﻣادة : ٦
يثبت الحق فﻰ البراءة لﻠمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه .وإذا ﻛان اﻹختراع نتيجة عمل مشترك ﺑين عدة أشخاص ،
ﺛبت حقهﻢ فﻰ البراءة ﺑالتﺴاوى فيما ﺑينهﻢ ما لﻢ يتفقوا عﻠﻰ غير ذلك.أما إذا ﻛان قد توصل إلﻰ ذات اﻹختراع اﻛثر
من شخص يﺴتقل ﻛل منهﻢ عن اﻵخر يثبت الحق لﻼسبق فﻰ تقديﻢ طﻠب البراءة.
ﻣادة : ٧
إذا ﻛﻠف شخص أخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة عﻠﻰ هذا اﻹختراع تكون لﻸول وﻛذلك
لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة عﻠﻰ اﻹختراعات التﻰ يﺴتحدﺛها العامل أو المﺴتخدم أﺛناء قيام راﺑطة العمل
أو اﻹستخدام ،متﻰ ﻛان اﻹختراع فﻰ نطاق العقد أو راﺑطة العمل أو اﻹستخدام .ويذﻛر أسﻢ المخترع فﻰ البراءة،
وله أجره عﻠﻰ إختراعه فﻰ جميع الحاﻻت فإذا لﻢ يتفق عﻠﻰ اﻷجر ﻛان له الحق فﻰ تعويض عادل ممن ﻛﻠفه
الكشف عن اﻹختراع ،أو من صاحب العمل.وفﻰ غير اﻷحوال الﺴاﺑقة ،وعندما يكون اﻹختراع ضمن نشاط
المنشأة العامة أو الخاصة المﻠحق ﺑها المخترع ،يكون لصاحب العمل الخيار ﺑين إستغﻼل اﻹختراع  ،أو شراء
البراءة مقاﺑل تعويض عادل لﻠمخترع ،عﻠﻰ أن يتﻢ اﻹختبار فﻰ خﻼل ﺛﻼﺛة أشهر من تاريﺦ اﻹخطار ﺑمنح
البراءة.وفﻰ جميع اﻷحوال يبقﻰ اﻹختراع منﺴوﺑا ً إلﻰ المخترع.
ﻣادة : ٨
الطﻠب المقدم من المخترع لﻠحصول عﻠﻰ ﺑراءة إختراع فﻰ خﻼل سنة من تاريﺦ ترﻛه المنشأة الخاصة أو العامة.
يعتبر ﻛأنه قدم فﻰ خﻼل تنفيذ العقد أو أقﺴام راﺑطة العمل أو اﻹستخدام ،ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل
جميع الحقوق المنصوص عﻠيها فﻰ المادة الﺴاﺑقة تبعا ً لﻸحوال .وتزداد المدة إلﻰ ﺛﻼث سنوات إذا إنشأ العامل أو
التحق ﺑمنشأة منافﺴة وﻛان اﻹختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته ﺑالمنشأة التﻰ ﻛان يعمل ﺑها.
ﻣادة : ٩
مدة حماية ﺑراءة اﻹختراع عشرون سنة تبدأ من تاريﺦ تقديﻢ طﻠب البراءة فﻰ جمهورية مصر العرﺑية.
ﻣادة :١٠
تخول البراءة مالكها الحق فﻰ منع الغير من إستغﻼل اﻹختراع ﺑأية طريقة ويﺴتنفذ حق مالك البراءة فﻰ منع الغير
من إستيراد أو إستخدام أو ﺑيع أو توزيع الﺴﻠعة ،إذا قام ﺑتﺴويقها فﻰ أية دولة أو رخص لﻠغير ﺑذلك .وﻻ يعتبر
إعتداء عﻠﻰ هذا الحق ما يقوم ﺑه الغير من اﻷعمال اﻻتية:
 (١اﻷعمال المتصﻠة ﺑأغراض البحث العﻠمﻰ.
 (٢قيام الغير فﻰ جمهورية مصر العرﺑية ﺑصنع منتج ،أو ﺑإستعمال طريقة صنع منتج معين أو ﺑاتخاذ ترتيبات
جدية لذلك ما لﻢ يكن سﺊ النية ،وذلك قبل تاريﺦ تقديﻢ طﻠب البراءة من شخص أخر عن المنتج ذاته ،أو عن
طريقة صنعه ،ولهذا الغير رغﻢ صدور البراءة حق اﻹستمرار لصالح منشأته فقط فﻰ القيام ﺑاﻷعمال
المذﻛورة ذاتها دون التوسع فيها ،و ﻻ يجوز التنازل عن حق القيام ﺑهذه اﻷعمال ،أو نقل هذا الحق إﻻ مع
ﺑاقﻰ عناصر المنشأة.
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(٣
(٤
(٥
(٦

اﻹستخدامات غير المباشرة لطريقة اﻹنتاج ،التﻰ يتكون منها موضوع اﻹختراع وذلك لﻠحصول عﻠﻰ منتجات
أخرى.
إستخدام اﻹختراع فﻰ وساﺋل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التاﺑعة ﻹحدى الدول أو الكيانات اﻷعضاء فﻰ
منظمة التجارة العالمية أو التﻰ تعامل جمهورية مصر العرﺑية المثل وذلك فﻰ حالة وجود أى من هذه الوساﺋل
فﻰ جمهورية مصر العرﺑية ﺑصفه وقتية أو عارضة.
قيام الغير ﺑصنع أو ترﻛيب أو إستخدام أو ﺑيع المنتج أﺛناء فترة حمايته ﺑهدف إستخراج ترخيص لتﺴويقه،
عﻠﻰ إﻻ يتﻢ التﺴويق إﻻ ﺑعد انتهاء تﻠك الفترة.
اﻷعمال التﻰ يقوم ﺑها الغير خﻼف ما تقدم ،شريطة إﻻ تتعارض ﺑشكل غير معقول مع اﻹستخدام العادى
لﻠبراءة و إﻻ تضر ﺑصورة غير معقولة ﺑالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة
لﻠغير.

ﻣادة -: ١١
يﺴتحق رسﻢ عند تقديﻢ طﻠب ﺑراءة اﻹختراع ﻛما يﺴتحق رسﻢ سنوى يتدرج ﺑالزيادة إعتبارا ً من ﺑداية الﺴنة الثانية
وحتﻰ إنتهاء مدة حماية البراءة .وتحديد الﻼﺋحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم ﺑما ﻻ يجاوز آلفﻰ جنية عند تقديﻢ الطﻠب
وﺑما ﻻ يجاوز الف جنية ﺑالنﺴبة لﻠرسﻢ الﺴنوى.ﻛما تحدد الﻼﺋحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال اﻹعفاء منها.
ويتحمل مقدم طﻠب الحصول عﻠﻰ البراءة أتعاب الخبراء الذين يﺴتعين ﺑهﻢ مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
ﻣادة -: ١٢
يقدم طﻠب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه إلﻰ مكتب ﺑراءات اﻹختراع وفقا ً لﻸوضاع والشروط التﻰ
تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون .وﻻ يجوز أن يتضمن طﻠب البراءة أﻛثر من إختراع واحد ،و يعتبر فﻰ حكﻢ
اﻹختراع الواحد مجموعة اﻹختراعات التﻰ تشكل فكرة إﺑداعية متكامﻠة.
ﻣادة : ١٣
ً
يرفق ﺑطﻠب البراءة وصف تفصيﻠﻰ لﻺختراع يتضمن ﺑيانا ﻛامﻼ عن موضوعه وعن أفضل أسﻠوب يمكن ذوى
الخبرة من تنفيذه .وذلك ﺑالنﺴبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطﻠب .ويجب أن يشتمل الوصف ﺑطريقة
واضحة عﻠﻰ العناصر الجديدة التﻰ يطﻠب صاحب الشأن حمايتها ،و أن يرفق ﺑالطﻠب رسﻢ هندسﻰ لﻺختراع عند
اﻹقتضاء .وإذا ﻛان الطﻠب متعﻠقًا ﺑإختراع يتضمن مواد ﺑيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقﻠيدية طبية أو
زراعية أو صناعية أو حرفية ،أو تراﺛا ً حضاريا ً أو ﺑيئيا ً ،فيجب أن يكون المخترع حاصﻼً عﻠﻰ مصدرها ﺑطريقة
مشروعة.فإذا ﻛان الطﻠب متعﻠقا ً ﺑكيانات دقيقة وجب عﻠﻰ الطالب أن يفصح عن هذه الكاﺋنات ،و أن يودع مزرعة
حية منها لدى الجهة التﻰ تحددها الﻼﺋحة النقاﺑية لهذا القانون .ومع مراعاة أحكام المادة ) (٣٨من هذا القانون
يﻠتزم الطالب فﻰ جميع اﻷحول ﺑتقديﻢ ﺑيانات ومعﻠومات ﻛامﻠة عن الطﻠبات التﻰ سبق أن قدمها فﻰ الخارج عن
نفس اﻹختراع أو ما يتصل ﺑموضوعة و ﻛذلك نتاﺋج البت فﻰ هذه الطﻠبات.وتحدد الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون
مرفقات طﻠب ﺑراءة اﻹختراع ﺑالمواعيد الواجب تقديمها خﻼلها و اﻹحوال التﻰ تﺴتوجب رفضه.
ﻣادة -: ١٤
لمكتب ﺑراءات اﻹختراع أن يكﻠف طالب البراءة ﺑاجراء التعديﻼت أو اﻹستيفاءات التﻰ يراها عﻠﻰ الطﻠب أعماﻻً
ﻻحكام المادة ) (١٣من هذا القانون وذلك عﻠﻰ النحو الذى تبينه الﻼﺋحة التنفيذية فإذا لﻢ يقﻢ الطالب ﺑهذا اﻹجراء
خﻼل ﺛﻼﺛة أشهر من تاريﺦ إخطاره أعتبر متنازﻻً عن طﻠبه .ولﻠطالب أن يتظﻠﻢ من قرار مكتب ﺑراءات اﻹختراع
ﺑشأن هذا التكﻠيف أمام الﻠجنة المنصوص عﻠيها فﻰ المادة ) (٣٦من هذا القانون وذلك خﻼل ﺛﻼﺛين يوما ووفقا ً
لﻺجراءات التﻰ تبينها الﻼﺋحة التنفيذية.
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ﻣادة : ١٥
يجوز لطالب ﺑراءاة اﻹختراع أن يقدم فﻰ اى وقت قبل اﻹعﻼن عن قبول طﻠب البراءة طﻠبا ً ﺑتعديل مواصفات
اﻹختراع أو رسمه الهندسﻰ مع ﺑيان ماهية التعديل وأسباﺑة وﺑشرط إﻻ يؤدى التعديل إلﻰ المﺴاس ﺑذاتية اﻹختراع
 ،وتتبع فﻰ هذا الشأن ذات اﻹجراءات الخاصة ﺑطﻠب البراءة.
ﻣادة -: ١٦
ﺑفحص مكتب ﺑراءات اﻹختراع طﻠب البراءة ومرفقاته لﻠتحقق من أن اﻹختراع جديد ويمثل خطوة إﺑداعية وقاﺑل
لﻠتطبيق الصناعﻰ طبقا ﻷحكام المواد ) (٣) ، (٢) ، (١من هذا القانون .فإذا توافرت فﻰ اﻹختراع الشروط
المشار اليها وروعيت فﻰ طﻠب البراءة اﻷحكام المنصوص عﻠيها فﻰ المادتين ) (١٣) ، (١٢من هذا القانون قام
مكتب ﺑراءات اﻹختراع ﺑاﻹعﻼن عن قبول الطﻠب فﻰ جريدة ﺑراءات اﻹختراع ﺑالطريقة التﻰ تحددها الﻼﺋحة
التنفيذية.
ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض ﻛتاﺑة عﻠﻰ الﺴير فﻰ إجراءات اصدار البراءة ﺑإخطار يوجه إلﻰ مكتب ﺑراءات
اﻹختراع متضمنا أسباب اﻹعتراض وذلك خﻼل ستين يوما من تاريﺦ اﻹعﻼن عن قبول الطﻠب فﻰ جريدة
ﺑراءات اﻹختراع ووفقا لﻸوضاع التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون.ويؤدى مقدم اﻹخطار ﺑاﻻعتراض
رسما ً تحدده الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون ﺑما ﻻ يقل عن ماﺋة جنية و ﻻ يجاوز الف جنية ويﺴترد الرسﻢ فﻰ حالة
قبول اﻹعتراض.وتختص ﺑنظر اﻹعتراضات الﻠجنة المنصوص عﻠيها فﻰ المادة ) (٣٦من هذا القانون ووفقا
لﻸوضاع واﻹجراءات التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية.
ﻣادة -: ١٧
يرسل مكتب ﺑراءات اﻹختراع إلﻰ وزارة الدفاع أو وزارة اﻹنتاج الحرﺑﻰ أو وزارة الداخﻠية أو وزارة الصحة
عﻠﻰ حﺴب اﻷحوال صورا ً من طﻠبات ﺑراءات اﻹختراع التﻰ تتصل ﺑشئون الدفاع أو اﻹنتاج الحرﺑﻰ أو اﻻمن
العام أو التﻰ لها قيمة عﺴكرية أو أمنية أو صحية ،مع مرفقات هذه الطﻠبات ،وذلك خﻼل عشرة أيام من تاريﺦ
اﻹنتهاء من الفحص مع أخطار الطالب ﺑذلك خﻼل سبعة أيام من تاريﺦ اﻹرسال ،و لوزير الدفاع أو وزير اﻹنتاج
الحرﺑﻰ أو وزير الداخﻠية أو وزير الصحة عﻠﻰ حﺴب اﻷحوال ان يعترض عﻠﻰ اﻹعﻼن عن قبول طﻠب البراءة
خﻼل تﺴعين يوما من تاريﺦ اﻹرسال .و لﻠوزير المختص عﻠﻰ حﺴب اﻷحوال ﺑعد اﻷعﻼن عن قبول طﻠب البراءة
اﻹعتراض عﻠﻰ الﺴير فﻰ إجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له أن الطﻠب ﺑتعﻠق ﺑشئون الدفاع أو اﻹنتاج الحرﺑﻰ
أو اﻻمن العام أو أن له قيمة عﺴكرية أو أمنية أو صحية ويكون اﻹعتراض خﻼل تﺴعين يوما ً من تاريﺦ اﻹعﻼن
عن قبول طﻠب البراءه فﻰ جريدة ﺑراءات اﻹختراع.و يترتب عﻠﻰ اﻹعتراض فﻰ الحاﻻت إليها وقف الﺴير فﻰ
إجراءات إصدار البراءة.
ﻣادة -: ١٨
ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء غير المعد لﻠتصدير وتكون له الشخصية اﻹعتبارية و يتبع وزير الصحة
والﺴكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأﺛر تﻠك اﻷسعار ﺑما يطرأ من متغيرات ويصدر ﺑتنظيﻢ
الصندوق وتحديد موارده قرار من رﺋيس الجمهورية عﻠﻰ أن يكون من ﺑين هذه الموارد ما تقبﻠه الدولة من
مﺴاهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
ﻣادة -: ١٩
ﻻ يتﻢ اﻹعﻼن عن قبول البراءة إﻻ ﺑعد إنقضاء سنة من تاريﺦ تقديمه ويظل سريا ً خﻼل تﻠك الفترة.ويكون منح
البراءة ﺑقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فﻰ ذلك وينشر هذا القرار فﻰ جريدة ﺑراءات اﻹختراع ﺑالكيفية
التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون.
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ﻣادة -: ٢٠
لﻠكافة ﺑعد اﻹعﻼن عن قبول الطﻠب اﻻطﻼع عﻠيه وعﻠﻰ مﺴتنداته وما دون عنه فﻰ سجل ﺑراءات اﻹختراع  ،ﻛما
يجوز ﻷى منهﻢ الحصول عﻠﻰ صورة مما تقدم وذلك مقاﺑل رسﻢ تحدده الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون ﺑما ﻻ يجاوز
الف جنية ،ووفقا لﻸوضاع واﻹجراءات التﻰ تقرها هذه الﻼﺋحة.
ﻣادة -: ٢١
يجوز نقل مﻠكية البراءة ﻛﻠها أو ﺑعضها ﺑعوض أو ﺑغير عوض ،ﻛما يجوز رهنها أو حق اﻹنتفاع عﻠيها .ومع عدم
اﻹخﻼل ﺑاﻷحكام الخاصة ﺑبيع المحال التجارية ورهنها ﻻ تنتقل مﻠكية البراءة وﻻ يكون رهنها أو تقرير حق
إنتفاع عﻠيها حجة عﻠﻰ الغير إﻻ من تاريﺦ التأشير ﺑذلك فﻰ سجل البراءات .ويكون النشر عن إنتقال مﻠكية البراءة
أو رهنها أو تقرير حق اﻹنتفاع عﻠيها وفقا ً لﻸوضاع واﻹجراءات التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية.
ﻣادة -: ٢٢
يجوز لﻠداﺋن أن يوقع الحجز عﻠﻰ ﺑراءة اﻹختراع الخاصة ﺑمدينة وفقا لقواعد الحجز عﻠﻰ المنقول تحت يد المدين
ولدى الغير ،وﻻ يﻠتزم مكتب البراءات ﺑاﻷحكام المتعﻠقة ﺑإقرار المحجوز لديه ﺑما فﻰ الذمة قبل المحجوز
عﻠيه.ويجب عﻠﻰ الداﺋن أن يعﻠن الحجز ومحضر مرسﻰ المزاد لمكتب البراءات التأشير ﺑهما فﻰ الﺴجل و ﻻ
يكون أيهما حجة عﻠﻰ الغير إﻻ من تاريﺦ ذلك التأشير.و ينشر عن الحجز ﺑالطريقة التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية
لهذا القانون.
ﻣادة -: ٢٣
يمنح مكتب ﺑراءات اﻹختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل ﺑقرار من رﺋيس مجﻠس الوزراء تراخيص إجبارية
ﺑإستغﻼل اﻹختراع وتحدد الﻠجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص فﻰ الحاﻻت اﻻتية:
أوﻻ  -:إذا رأى الوزير المختص – ﺑحﺴب اﻻحوال – أن إستغﻼل اﻹختراع يحقق ما يﻠﻰ:
 -١أغراض المنفعة العامة غير التجارية.ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة عﻠﻰ اﻷمن القومﻰ والصحة
وسﻼمة البيئة والغذاء.
 -٢مواجهة حاﻻت الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى و يصدر الترخيص اﻹجبارى لمواجهة الحاﻻت
الواردة فﻰ البندين  ٢ ،١دون الحاجة لتفاوض مﺴبق مع صاحب البراءة أو ﻹنقضاء فترة من الزمن عﻠﻰ
التفاوض معه أو لعرض شروط معقولة لﻠحصول عﻠﻰ موافقته ﺑاﻹستغﻼل
-٣دعﻢ الجهود الوطنية فﻰ القطاعات ذات اﻻهمية لﻠتنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية والتكنولوجية ،وذلك دون
إخﻼل غير معقول ﺑحقوق مالك البراءة ،ومع مراعاة المصالح المشروعة لﻠغير.
ويﻠزم إخطار صاحب البراءة ﺑقرار التراخيص اﻹجبارى ﺑصورة فورية فﻰ الحاﻻت الواردة فﻰ البندين ٣ ،١
وفﻰ أقرب فرصة معقولة تتيحها الحاﻻت الواردة فﻰ البند .٢
ثانيا  -:إذا طﻠب وزير الصحة فﻰ أية حالة من حاﻻت عجز ﻛمية اﻷدوية المحمة ﺑالبراءة عن سد إحتياجات البﻼد
أو إنخفاض جودتها أو اﻹنتفاع غير العادى فﻰ أسعارها أو إذا تعﻠق اﻹختراع ﺑأدوية الحاﻻت الحرجة أو
اﻷمراض المزمنة أو المﺴتعصية أو المتوطنة أو ﺑالمنتجات التﻰ تﺴتخدمها فﻰ الوقاية من هذه اﻷمراض ،وسواء
تعﻠق اﻹختراع ﺑاﻷدوية أو ﺑطريقة إنتاجها أو ﺑالمواد الخام اﻷساسية التﻰ تدخل فﻰ إنتاجها ،أو ﺑطريقة تحضير
المواد الﻼزمة ﻹنتاجها.ويجب فﻰ جميع هذه الحاﻻت إخطار صاحب البراءة ﺑقرار التراخيص اﻹجبارى ﺑصورة
فورية.
ثالﺜا -:إذا رفض صاحب البراءة الترخيص لﻠغير ﺑإستغﻼل اﻹختراع آيا ﻛان الغرض من اﻹستغﻼل – رغﻢ
عرض شروط مناسبة عﻠيه و إنقضاء فترة تفأوض معقولة.ويتعين عﻠﻰ طالب التراخيص اﻹجبارى فﻰ هذه الحالة
أن يثبت انه قد ﺑذل محأوﻻت جديه لﻠحصول عﻠﻰ الترخيص اﻹختيارى من صاحب البراءة.
رابعا  :إذا لﻢ يقﻢ صاحب البراءة ﺑإستغﻼلها فﻰ جمهورية مصر العرﺑية ،ﺑمعرفته أو ﺑموافقته أو ﻛان إستغﻼلها
غير ﻛاف رغﻢ مضﻰ أرﺑع سنوات من تاريﺦ تقديﻢ طﻠب البراءة أو ﺛﻼث سنوات من تاريﺦ منحها أيهما اطول
وﻛذلك إذا أوقف صاحب البراءة إستغﻼل اﻹختراع ﺑدون عذر مقبول لمدة تزيد عﻠﻰ سنة .ويكون اﻹستغﻼل
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ﺑإنتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فﻰ جمهورية مصر العرﺑية ،أو ﺑاستخدام طريقة الصنع المحمية ﺑبراءة
اﻻختراع فيها.ومع ذلك إذا رأى مكتب ﺑراءات اﻹختراع رغﻢ فوات أى من المدتين المشار اليهما ،أن عدم
إستغﻼل اﻹختراع يرجع إلﻰ أسباب قانونية أو فنية أو إقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز أن يمنحه
مهﻠة اخرى ﻛافية ﻹستغﻼل اﻹختراع.
خاﻣسا -:إذا ﺛبت تعﺴف صاحب البراءة أو قيامه ﺑممارسه حقوقه التﻰ يﺴتمدها من البراءة عﻠﻰ نحو مضاد
لﻠتنافس و يعتبر من قبيل ذلك ما يﻠﻰ:
-١المبالغة فﻰ أسعار ﺑيع المنتجات المشمولة ﺑالحماية ،أو التميز ﺑين العمﻼء فيما يتعﻠق ﺑشروط ﺑيعها.
 -٢عدم توفير المنتج المشمول ﺑالحماية فﻰ الﺴوق أو طرحة ﺑشروط مجحفة.
 -٣وقف إنتاج سﻠعة مشمولة ﺑالحماية أو إنتاجها ﺑكمية ﻻ تحقق التناسب ﺑين الطاقة اﻹنتاجية و ﺑين إحتياجات
الﺴوق
 -٤القيام ﺑإعمال أو تصرفات تؤﺛر سﻠبا عﻠﻰ حرية المنافﺴة ،وفقا لﻠضواﺑط القانونية المقررة.
 -٥إستعمال الحقوق التﻰ يخولها القانون عﻠﻰ نحو يؤﺛر سﻠبا ً عﻠﻰ نقل التكنولوجيا.
وفﻰ جميع اﻷحوال الﺴاﺑقة يصدر التراخيص اﻹجبارى دون حاجة لﻠتفأوض ،أو إنقضاء مهﻠة عﻠﻰ حصوله ،ولو
ﻛان التراخيص اﻹجبارى ﻻ يﺴتهدف الوفاء ﺑإحتياجات الﺴوق المحﻠﻰ.ويكون لمكتب ﺑراءات اﻹختراع أن يرفض
إنهاء التراخيص اﻹجبارى إذا ﻛانت الظروف التﻰ دعت ﻹصداره تدل عﻠﻰ إستمرارها أو تبنﻰ ﺑتكرار حدوﺛها.و
يراعﻰ عند تقدير التعويض لصاحب البراءة اﻹضرار التﻰ سببتها ممارساته التعﺴفية أو المضادة لﻠتنافس .ويجوز
لمكتب ﺑراءات اﻹختراع إسقاط البراءة إذا تبين ﺑعد مضﻰ سنتين من منح الترخيص اﻹجبارى أن ذلك الترخيص
لﻢ يكن ﻛافيا ً لتدارك اﻵﺛار الﺴﻠبية التﻰ لحقت اﻹقتصاد القومﻰ ﺑﺴبب تعﺴف صاحب البراءة فﻰ إستعمال حقوقه و
لممارساته المضادة لﻠتنافس  ،و يجوز لكل ذى مصﻠحة الطعن فﻰ قرار إسقاط البراءة أمام الﻠجنة المنصوص
عﻠيها فﻰ المادة ) (٣٦ووفقا لﻸوضاع واﻹجراءات التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا -:إذا ﻛان إستغﻼل صاحب الحق فﻰ ﺑراءة إختراع ﻻ يتﻢ اﻻ ﺑإستغﻼل إختراع أخر ﻻزم له وﻛان منطويا
عﻠﻰ تقدم تقنﻰ مﻠموس و أهمية فنية وإقتصادية مقارنة ﺑهذا اﻷخر فانه يحق له الحصول عﻠﻰ ترخيص إجبارى
فﻰ مواجهة اﻷخر ويكون لهذا اﻷخر ذات الحق فﻰ هذه الحالة.و ﻻ يجوز التنازل عن اﻹستخدام المرخص ﺑه
ﻷحدى البراءتين إﻻ ﺑالتنازل عن إستخدام البراءة اﻹخرى.
سابعا -:فﻰ حاﻻت اﻹختراعات المتعﻠقة ﺑتكنولوجيا أشباه الموصﻼت ﻻ يمنح الترخيص اﻹجبارى إﻻ ﻹغراض
المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة اﻵﺛار التﻰ يثبت أنها مضاده لﻠتنافس.و يكون منح التراخيص اﻹجبارية
فﻰ الحاﻻت المنصوص عﻠيها فﻰ هذه المادة وفقا لﻠقواعد واﻹجراءات التﻰ تحددها فﻰ الﻼﺋحة التنفيذية لهذا
القانون.
ﻣادة -: ٢٤
يراعﻰ عند إصدار الترخيص اﻹجبارى ما يﻠﻰ:
 -١أن يبت فﻰ طﻠب إصدار الترخيص اﻹجبارى وفقا لظروف ﻛل حالة عﻠﻰ حدة و أن يﺴتهدف الترخيص أساسا ً
توفير إحتياجات الﺴوق المحﻠية.
 -٢أن يثبت طالب الترخيص اﻹجبارى أنه ﺑذل خﻼل مدة معقولة محاوﻻت جدية لﻠحصول عﻠﻰ ترخيص
إختيارى من صاحب البراءة نظير مقاﺑل عادل و أنه اخفق فﻰ ذلك.
 -٣أن يكون لصاحب البراءة حق التظﻠﻢ من القرار الصادر ﺑمنح الترخيص اﻹجبارى لﻠغير أمام الﻠجنة
المنصوص عﻠيها فﻰ المادة ) (٣٦من هذا القانون وذلك خﻼل ﺛﻼﺛين يوما من تاريﺦ إخطاره ﺑصدور هذا
الترخيص ووفقا لﻸوضاع واﻹجراءات التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية.
ُ
 -٤أن يكون طالب الحصول عﻠﻰ الترخيص اﻹجبارى أو من يصدر لصالحة قادرا عﻠﻰ إستغﻼل اﻹختراع ﺑصفه
جدية فﻰ جمهورية مصر العرﺑية.
 -٥أن يﻠتزم المرخص له ترخيصا ً إجباريا ً ﺑاستخدام اﻹختراع فﻰ النطاق و ﺑالشروط وخﻼل المدة التﻰ يحددها
قرار منح هذا الترخيص اﻹجبارى.فإذا إنتهت مدة الترخيص اﻹجبارى دون تحقيق الغرض من هذا ا ٌستخدام جاز
لمكتب ﺑراءات اﻹختراع تجديد المدة.
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 -٦يقتصر إستخدام الترخيص اﻹجبارى عﻠﻰ طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب ﺑراءات اﻹختراع منحه لغيره
 -٧عدم أحقية المرخص له ترخيصا ً إجباريا ً التنازل عنه لﻠغير إﻻ مع المشروع أو مع الجزء المتعﻠق ﺑغﺴتخدام
اﻹختراع.
 -٨أن يكون لصاحب البراءة الحق فﻰ الحصول عﻠﻰ تعويض عادل مقاﺑل إستغﻼل إختراعه و تراعﻰ فﻰ تقدير
هذا التعويض القيمة اﻹقتصادية لﻺختراع .ويكون لصاحب البراءة الحق فﻰ التظﻠﻢ من قرار تقدير التعويض أمام
الﻠجنة المنصوص عﻠيها فﻰ المادة ) (٣٦وذلك خﻼل ﺛﻼﺛين يوما من تاريﺦ إخطاره ﺑالقرار ووفقا ً لﻸوضاع
واﻹجراءات التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون.
 -٩أن ينقضﻰ الترخيص ﺑإنتهاء مدته ومع ذلك لمكتب ﺑراءات اﻹختراع أن يقرر إلغاء الترخيص اﻹجبارى قبل
نهاية مدته إذا زالت اﻷسباب التﻰ أدت إلﻰ منحه و لﻢ يكن مرجحا ً قيام هذه اﻷسباب مرة أخرى وتتبع فﻰ ذلك
اﻹجراءات التﻰ تنص عﻠيها الﻼﺋحة التنفيذية.
 -١٠أن يكون لصاحب اﻹختراع أن يطﻠب انهاء الترخيص اﻹجبارى قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت
اﻷسباب التﻰ أدت إلﻰ الحصول عﻠيه و لﻢ يعد مرجحا ً قيامها مرة أخرى.
 -١١أن تراعﻰ المصالح المشروعة لﻠمرخص له عند إنهاء الترخيص اﻹجبارى قبل نهاية مدته.
 -١٢أن يكون لمكتب ﺑراءات اﻹختراع تعديل شروط الترخيص اﻹجبارى أو إلغاؤه سواء من تﻠقاء نفﺴه أو ﺑناء
عﻠﻰ طﻠب ﻛل ذى شأن وذلك إذا لﻢ يقﻢ المرخص له ﺑإستخدام الترخيص خﻼل سنتين من تارخ منحه أو إذا اخل
ﺑالتزامة المنصوص عﻠيها فﻰ الترخيص.
ﻣادة -: ٢٥
يجوز ﺑقرار من الوزير المختص ﺑعد موافقة الﻠجنة الوزارية المشار اليها فﻰ المادة ) (٢٣من هذا القانون – نزع
مﻠكية ﺑراءة اﻹختراع ﻷسباب تتعﻠق ﺑاﻷمن القومﻰ وفﻰ حاﻻت الضرورة القصوى التﻰ ﻻ يكون فيها الترخيص
اﻹجبارى ﻛافيا ً لمواجهتها .ويجوز أن يكون نزع المﻠكية مقصورا ً عﻠﻰ نزع حق إستغﻼل اﻹختراع لحاجات
الدولة .وفﻰ جميع اﻷحوال يكون نزع المﻠكية مقاﺑل تعويض عادل و يكون تقدير التعويض ﺑواسطة الﻠجنة
المنصوص عﻠيها فﻰ المادة ) (٣٦من هذا القانون وفقا لﻠقيمة اﻹقتصادية الﺴاﺋدة وقت قرار إصدار قرار نزع
المﻠكية .و ينشر قرار نزع المﻠكية فﻰ جريدة ﺑراءات اﻹختراع ويكون الطعن فﻰ قرار نزع المﻠكية وفﻰ قرار
الﻠجنة ﺑتقدير التعويض أمام محكمة القضاء اﻹدارى وذلك خﻼل ستين يوما ً من تاريﺦ إخطار صاحب الشأن
ﺑالقرار ﺑموجب خطاب مﺴجل عﻠيه مصحوﺑا ً ﺑعﻠﻢ الوصول و تفصل المحكمة فﻰ هذا الطعن عﻠﻰ وجه
اﻹستعجال.
ﻣادة -: ٢٦
تنقضﻰ الحقوق المترتبة عﻠﻰ ﺑراءة اﻹختراع ﺑما يﺴقطها فﻰ المﻠك العام وفﻰ اﻹحوال اﻻتية:
 -١إنقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة ) (٩من هذا القانون.
 -٢تنازل صاحب ﺑراءة اﻹختراع عن حقوقه عﻠيها دون اﻹخﻼل ﺑحقوق الغير.
 -٣صدور حكﻢ ﺑات ﺑبطﻼن ﺑراءة اﻹختراع.
 -٤اﻹمتناع لمدة سنة من تاريﺦ اﻹستحقاق عن دفع الرسوم الﺴنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها ) (٪٧من هذه
الرسوم ﺑعد إخطاره ﺑالدفع وفقا لﻺجراءات التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون.
 -٥عدم إستغﻼل اﻹختراع فﻰ مصر فﻰ الﺴنتين التاليتين لمنح التراخيص اﻹجبارى وذلك ﺑناء عﻠﻰ طﻠب يتقدم ﺑه
ﻛل ذى شأن إلﻰ مكتب ﺑراءات اﻹختراع.
 -٦تعﺴف صاحب ﺑراءة اﻹختراع فﻰ إستعمال حقوقه فﻰ الحاﻻت التﻰ ﻻ يكون التراخيص اﻹجبارى فيها ﻛافيا
لتدارك ذلك التعﺴف.
 -٧و يعﻠن عن البراءة التﻰ إنقضت حقوق أصحاﺑها عﻠيها وفقا ﻷحكام الﺴاﺑقة ﺑالنشر فﻰ جريدة ﺑراءات اﻹختراع
ﺑالطريقة التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية.
ﻣادة :-٢٧
تختص محكمة القضاء اﻹدارى ﺑنظر الدعأوى المتعﻠقة ﺑالقرارات الصادرة ﺑشأن ﺑراءات اﻹختراع.
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ﻣادة -: ٢٨
يجوز لمحكمة القضاء اﻹداري ان تحكﻢ ﺑناء عﻠﻰ طﻠب مكتب ﺑراءات اﻹختراع أو ﺑناء عﻠﻰ طﻠب ذى الشأن
ﺑإضافة أى ﺑيان لﻠﺴجل قد أغفل تدوينه أو ﺑتعديل أى ﺑيان وارد غير مطاﺑق لﻠحقيقة أو ﺑحذف أى ﺑيان دون ﺑه
ﺑغير وجه حق.ﻛما يجوز لمكتب ﺑراءات اﻹختراع ولكل ذى شأن أن يطﻠب إلﻰ المحكمة الحكﻢ ﺑإﺑطال البراءات
التﻰ تمنح ﻹحكام المادتين  ٣ ، ٢من هذا القانون وتقوم اﻹدارة المذﻛورة ﺑالغاء هذه البراءات متﻰ تقدم لها حكﻢ
ﺑذلك حاﺋز لقوة الشﺊ المقضﻰ ﺑه.
ﻣادة -: ٢٩
ً
تمنح ﺑراءه نموذج المنفعة طبقا ﻷحكام هذا القانون عن ﻛل إضافة تقنية جديدة فﻰ ﺑناء أو تكوين وساﺋل أو أدوات
أو اعدد أو أجزاﺋها أو منتجات أو مﺴتحضرات أو طرق إنتاج ﻛل ما تقدم وغير ذلك مما يﺴتخدم فﻰ اﻹستعمال
الجارى.ولمقدم الطﻠب تحويﻠه إلﻰ طﻠب ﺑراءة إختراع ﻛما يحق لطالب ﺑراءة اﻹختراع تحويل طﻠبه إلﻰ طﻠب
ﺑراءة لنموذج منفعة .و يرتد القيد فﻰ الحالتين إلﻰ تاريﺦ الطﻠب اﻹصﻠﻰ.ولمكتب ﺑراءات اﻹختراع – من تﻠقاء
نفﺴه -تحويل ﺑراءة نموذج المنفعة إلﻰ طﻠب ﺑراءة إختراع متﻰ توافرت شروطه.
ﻣادة -: ٣٠
مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قاﺑﻠة لﻠتجديد تبدأ من تاريﺦ تقديﻢ طﻠب ﺑراءة نموذج المنفعة إلﻰ مكتب
ﺑراءات اﻹختراع فﻰ جمهورية مصر العرﺑية.
ﻣادة -: ٣١
ً
يﺴتحق رسﻢ عند تقديﻢ طﻠب ﺑراءة نموذج المنفعة ﻛما يﺴتحق رسﻢ سنوى يتدرج ﺑالزيادة إعتبارا من ﺑداية الﺴنة
الثانية وحتﻰ إنتهاء مدة البراءة.وتحدد الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم ﺑما ﻻ يجاوز ألف جنية لكل
طﻠب وﻛذلك قواعد تخفيضها وحاﻻت اﻹعفاء منها.
ﻣادة -: ٣٢
مع عدم اﻹخﻼل ﺑاحكام المادة  ١٠من هذا القانون يعاقب ﺑغرامه ﻻ تقل عن عشرون الف جنية وﻻ تجاوزز ماﺋة
الف جنية.
 -١ﻛل من قﻠد ﺑهف التداول التجارى موضوع إختراع أو نموذج منفعة منحت ﺑراءة عنه وفقا ﻷحكام هذه القانون.
 -٢ﻛل من ﺑاع أو عرض لﻠبيع أو التداول أو أستورد أو حاز ﺑقصد اﻹتجار منتجات مقﻠدة مع عﻠمه ﺑذلك متﻰ
ﻛانت ﺑراءات اﻹختراع أو ﺑراءة نموذج المنفعة صادره عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة جمهورية مصر العرﺑية.
 -٣ﻛل من وضع ﺑغير حق عﻠﻰ المنتجات أو اﻹعانات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك ﺑيانات تؤدى إلﻰ
اﻹعتقاد ﺑحصوله عﻠﻰ ﺑراءة إختراع أو ﺑراءة نموذج منفعة .وفﻰ حالة العود تكون العقوﺑة الحبس مدة ﻻ تزيد
عﻠﻰ سنتين والغرامة التﻰ ﻻ تقل عن إرﺑعين الف جنية وﻻ تجاوز ماﺋتﻰ الف جنية.وفﻰ جميع اﻷحوال تقضﻰ
المحكمة ﺑمصادرة اﻷشياء المقﻠدة محل الجريمة واﻷدوات التﻰ إستخدمت فﻰ التقﻠيد وينشر الحكﻢ الصادر ﺑاﻹدانة
فﻰ جريدة يومية واحدة أو اﻛثر عﻠﻰ نفقة المحكوم عﻠيه.
ﻣادة -: ٣٣
يجوز لصاحب ﺑراءة اﻹختراع أو نموذج المنفعة أن يطﻠب من رﺋيس المحكمة المختصة ﺑحﺴب اﻷحوال إصدار
أمر ﺑاجراء تحفظﻰ ﺑشأن المنتجات أو البضاﺋع المدعﻰ ﺑتقﻠيدها لﻠمنتج الصادر عنه البراءة وفقا ً لﻠوصف
التفصيﻠﻰ الذى تﻢ اﻹفصاح عنه فﻰ وﺛيقة ﺑراءة اﻹختراع أو نموذج المنفعة و يصدر اﻷمر ﺑاﻹجراءات الﻼزمة
لحفظ هذه المنتجات والبضاﺋع عﻠﻰ النحو الذى يتضمن ﺑقاءها ﺑحالتها .ويجوز أن يصدر اﻷمر اليه قبل رفع
الدعوى ويﺴقط ﺑعدم رفعها خﻼل ﺛمانية أيام من تاريﺦ الصدور.
ﻣادة -: ٣٤
يعتبر المنتج المطاﺑق قد تﻢ الحصول عﻠية وفقا ً لﻠطريقة المشمولة ﺑالبراءة إذا أﺛبت المدعﻰ فﻰ دعواه المدنية:
49

١١

دليل اﻷخﻼقيات والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية

 -١أن المنتج المطاﺑق قد تﻢ الحصول عﻠيه ﺑاﻹستخدام المباشر لﻠطريقة المشمولة ﺑالبراءة.
 -٢أو أنه قد ﺑذل الجهد المعقول لﻠكشف عن الطريقة التﻰ إستخدمت فﻰ اﻹنتاج وفﻰ هذه الحالة يجوز لﻠمحكمة أن
تأمر المدعﻰ عﻠيه ﺑأن يثبت أن الطريقة التﻰ إستخدمها فﻰ الحصول عﻠﻰ المنتج المطاﺑق تختﻠف عن الطريقة
المشمولة ﺑالبراءة والممﻠوﻛة لﻠمدعﻰ.وعﻠﻰ المحكمة أن تراعﻰ فﻰ إتخاذ إجراءات اﻹﺛبات حق المدعﻰ عﻠيه فﻰ
حماية أسراره الصناعية و التجارية.
ﻣادة -: ٣٥
لرﺋيس المحكمة المختصة ﺑاصل النزاع ﺑناء عﻠﻰ طﻠب ﻛل ذى شأن وﺑمقتضﻰ أمر يصدر عﻠﻰ عريضة أن يأمر
ﺑإجراء أو أﻛثر من اﻹجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضﻰ ﺑه من الغرامات والتعويضات .ﻛما لها أن يأمر
ﺑاتﻼف اﻷشياء المتحفظ عﻠيها عند اﻹقتضاء.
ﻣادة -: ٣٦
تشكل ﺑقرار من الوزير المختص لجنة تختص ﺑنظر التظﻠمات من القرارات التﻰ يصدرها مكتب ﺑراءات
اﻹختراع تطبيقا ً ﻷحكام هذه القانون ﺑرﺋاسة مﺴتشار محاﻛﻢ اﻹستئناف أو من فﻰ درجته من أعضاء الهيئات
وعضوية مﺴتشار مﺴاعد من مجﻠس الدولة و ﺛﻼﺛة من ذوى الخبرة .و يكون التظﻠﻢ أمام الﻠجنة مقاﺑل رسﻢ تحدده
الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون ﺑما ﻻ يجاوز خمﺴماﺋة جنية .ويجب عﻠﻰ الﻠجنة البت فﻰ التظﻠﻢ فﻰ موعد غايته
ستون يوما من تاريﺦ تقديﻢ التظﻠﻢ و يكون قرارها فﻰ هذا الشأن نهاﺋيا ً.وفيما عدا طﻠبات اﻹلغاء المقترنه ﺑطﻠب
وقف التنفيذ ﻻ يجوز قبول الدعوى أمام القضاء ﺑشأن قرارات مكتب ﺑراءات اﻹختراع إﻻ ﺑعد الفصل فﻰ التظﻠﻢ
أو فوات ستين يوما من تاريﺦ تقديمه دون البت فيه .وتنظﻢ الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه
الﻠجنة.
ﻣادة -: ٣٧
يكون لمكتب ﺑراءات اﻹختراع  ،ولذوى الشأن الطعن فﻰ القرار الصادر من الﻠجنة المنصوص عﻠيها فﻰ المادة
) (٣٦من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء اﻹدارى خﻼل ستين يوما من تاريﺦ إخطار المكتب ﺑه أو ذوى
الشأن ﺑموجب ﻛتاب مﺴجل موصﻰ عﻠيه مصحوﺑا ً ﺑعﻠﻢ الوصول وتفصل المحكمة فﻰ الطعن عﻠﻰ وجة
اﻹستعجال.
ﻣادة -: ٣٨
إذا قدم طﻠب لﻠحصول عﻠﻰ ﺑراءة إختراع فﻰ إحدى الدول أو الكيانات اﻷعضاء فﻰ منظمة التجارة العالمية أو
التﻰ تعامل جمهورية مصر العرﺑية معامﻠة المثل .جاز لمقدم الطﻠب أو لمن آلت اليه حقوقه خﻼل الﺴنة التالية
لتاريﺦ تقديﻢ الطﻠب أن يتقدم إلﻰ مكتب ﺑراءات اﻹختراع فﻰ جمهورية مصر العرﺑية ﺑطﻠب مماﺛل عن ذات
الموضوع وذلك وفقا ً لﻠشروط واﻷوضاع المنصوص عﻠيها فﻰ هذا القانون وﻻﺋحته التنفيذية وفﻰ هذه الحالة يعتد
فﻰ تحديد اﻷولوية ﺑتاريﺦ تقديﻢ الطﻠب اﻷول فﻰ البﻠد اﻷجنبﻰ.
ﻣادة -: ٣٩
ﻻ يجوز لﻠعامﻠين ﺑمكتب ﺑراءات اﻹختراع أن يقدموا ﺑالذات أو ﺑالوساطة طﻠبات لﻠحصول عﻠﻰ ﺑراءات اﻹختراع
إﻻ ﺑعد مضﻰ ﺛﻼث سنوات عﻠﻰ اﻷقل من تاريﺦ ترﻛهﻢ الخدمة ﺑالمكتب.
ﻣادة -: ٤٠
تﺴرى اﻷحكام الخاصة ﺑبراءات اﻹختراع عﻠﻰ ﻛل ما لﻢ يرد ﺑه نص خاص ﺑشأن ﺑراءات نماذج المنفعة.
ﻣادة -: ٤١
تﺴرى أحكام هذه القانون عﻠﻰ ﻛل طﻠب تﻢ تقديمه لمكتب ﺑراءات اﻹختراع ولﻢ تصدر ﺑشأنه ﺑراءة إختراع قبل
تاريﺦ العمل ﺑهذا القانون ولﻠطﻠب ان يعدل طﻠبه ﺑما يتفق و أحكام هذا القانون و تﺴرى مدة الحماية المقررة ﺑهذا
القانون عﻠﻰ ﺑراءات اﻹختراع التﻰ لﻢ تنته مدتها فﻰ تاريﺦ العمل ﺑه يكمل مدة حمايتها إلﻰ المدة الواردة ﺑالمادة
) (٩من هذا القانون.
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ﻣادة -:٤٢
يصدر وزير العمل ﺑاﻹتفاق مع الوزير المختص قراراً ﺑتحديد من لهﻢ صفة الضبطية القضاﺋية فﻰ تنفيذ أحكام هذا
الكتاب.
ﻣادة -: ٤٣
يتﻠقﻰ مكتب ﺑراءات اﻹختراع طﻠبات ﺑراءات اﻹختراع الخاصة ﺑالمنتجات الكيمياﺋية الزراعية المتعﻠقة ﺑاﻷغذية
والمنتجات الكيمياﺋية الصيدلية لحفظها هﻰ والطﻠبات الخاصة ﺑذات النوعية من المنتجات والتﻰ قدمت أعتبارا ً من
أول يناير  ١٩٩٥وذلك لحين البدء فﻰ فحصها أعتبارا ً من أول يناير سنة  ٢٠٠٥ميﻼدية.وفﻰ حالة منح البراءة
المقررة لﻼختراعات المتعﻠقة ﺑالمنتجات المنصوص عﻠيها فﻰ الفقرة الﺴاﺑقة .تبدأ حمايتها إعتبارا ً من تاريﺦ المنح
وذلك حتﻰ نهاية المدة المنصوص عﻠيها فﻰ المادة ) (٩من هذا القانون وذلك إعتبارا ً من تاريﺦ تقديﻢ الطﻠب.

ﻣادة -: ٤٤
مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فﻰ طﻠبات ﺑراءات اﻹختراع المتعﻠقة ﺑالمنتجات المنصوص عﻠيها فﻰ
المادة )  ( ٤٣من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطﻠب من الﺴﻠطة الحكومية المختصة منحه حقوقا ً تﺴويقية
إستشارية لمنتجه فﻰ جمهورية مصر العرﺑية وذلك ﺑالشروط اﻻتية:
ً
 -١أن يكون الطالب قد أودع طﻠبا ً لهذا المنتج ﺑمكتب البراءات المصرى إعتبارا من أول يناير سنة ١٩٩٥
 -٢أن يكون المنتج ذاته قد نال ﺑراءة إختراع لحمايته فﻰ دولة عضو فﻰ منطمة التجارة العالمية ﺑناء عﻠﻰ طﻠب
قدم فﻰ تﻠك الدولة إعتباراً من أول يناير سنة .١٩٩٥
 -٣أن يكون الطالب قد حصل عﻠﻰ موافقة ﺑتداول المنتج فﻰ ذات دولة البراءة إعتبارا ً من أو يناير .١٩٩٥
 -٤أ ن يكون الطالب قد حصل عﻠﻰ موافقة من الوزارة المختصة ﺑتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العرﺑية.
ويمنح مكتب ﺑراءات اﻹختراع المصرى شهادة حق التﺴويق اﻹستشارى ﺑعد موافقة لجنة وزارية تشكيل لهذا
الغرض ﺑقرار من رﺋيس الوزراء.و ﻻ يمنح حق التﺴويق اﻹستشارى إذا ﻛان واضحا ً من ظاهرة اﻷوراق التﻰ
تقدم إلﻰ مكتب ﺑراءات اﻹختراع لﻠحصول عﻠﻰ شهادة حق التﺴويق اﻻستئثارى أن الطﻠب المودع ﺑالمكتب
لﻠحصول عﻠﻰ البراءة قد نشر عنة قبل سنة من تاريﺦ إيداع الطﻠب.و يتمتع الطالب ﺑالحقوق التﺴويقية اﻹستئثارية
لمنتجه والتﻰ توافق الﺴﻠطة الحكومية المختصة عﻠﻰ منحها له وذلك الﻰ أن يبت مكتب ﺑراءات اﻹختراع
المصرى فﻰ طﻠب الحصول عﻠﻰ البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحﺴب من تاريﺦ الموافقة عﻠﻰ منحة تﻠك
الحقوق آى المدتين اقل .ويﻠغﻰ حق التﺴويق اﻹستئثارى الﺴاﺑق منحه ﺑالغاء القرار الصادر ﺑالتداول من الوزارة
المختصة أو إذا تعﺴف صاحب الحق فﻰ استعمال حقه.
الباب الﺜالث
الﻤعﻠوﻣات غير الﻤفصح عﻨها
ﻣادة -: ٥٥
تتمتع ﺑالحماية طبقا ً ﻷحكام هذا القانون المعﻠومات غير المفصح عنها .ﺑشرط ان يتوافر فيها ما ياتﻰ:
 -١أن تتصف ﺑالﺴرية وذلك ﺑأن تكون المعﻠومات فﻰ مجموعها أو فﻰ التكوين الذى يضﻢ مفرداتها ليﺴت معروفة
أو غير متدأولة ﺑشكل عام لدى المشتغﻠين ﺑالفن الصناعﻰ الذى تقع المعﻠومات فﻰ نطاقة.
 -٢أن تﺴتمد قيمتها التجارية من ﻛونها سرية.
 -٣أن تعتمد فﻰ سريتها عﻠﻰ ما يتخذه حاﺋزها القانونﻰ من إجراءات فعاله لﻠحفاظ عﻠيها.
ﻣادة -: ٥٦
تمتد الحماية التﻰ تقررها أحكام هذا القانون إلﻰ المعﻠومات غير المفصح عنها التﻰ ﻛانت ﺛمرة جهود ﻛبيرة والتﻰ
تقدم إلﻰ الجهات المختصة ﺑناء عﻠﻰ طﻠبها لﻠﺴماح ﺑتﺴويق المنتجات الكيمياﺋية الصيدليه أو الزراعية التﻰ تﺴتخدم
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ﻛيانات ﻛيمياﺋية جديدة ﻻزمة لﻺختبارات الواجب إجراؤها لﻠﺴماح ﺑالتﺴويق.وتﻠتزم الجهات المختصة التﻰ تتﻠقﻰ
هذه المعﻠومات ﺑحميتها من اﻹفشاء و اﻹستخدام التجارى غير المنصف و ذلك من تاريﺦ تقديﻢ المعﻠومات اليها و
حتﻰ زوال صفة الﺴرية عنها أو لمدة ﻻ تزيد عن خمس سنوات أو الفترتين أقل.وﻻ يعتبر تعديا ً عﻠﻰ حقوق
صاحب هذه المعﻠومات ما تقوم ﺑه الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
ﻣادة -: ٥٧
يﻠتزم الحاﺋز القانونﻰ لﻠمعﻠومات غير المفصح عنها ﺑإتخاذ اﻹجراءات الكفيﻠة ﺑالمحافظة عﻠﻰ هذه المعﻠومات لمنع
تعرضها لﻠتدأول ﺑمعرفة غير المختصين.ﻛما يﻠتزم ﺑتنظيﻢ تدأول هذه المعﻠومات داخل المنشاة و قصره عﻠﻰ
المﻠتزمين قانونا ً ﺑالحفاظ عﻠيها ومنع تﺴريبها لﻠغير.و ﻻ تنتهﻰ مﺴئولية الحاﺋز ﺑتعدى الغير عﻠﻰ هذه المعﻠومات
إﻻ إذا اﺛبت انه ﺑذل فﻰ الحفاظ عﻠيها جهدا ﻛافيا و معقوﻻ.و تﺴتمر صفة الﺴرية لﻠمعﻠومات و ما يترتب عﻠيها من
حقوق فﻰ منع الغير من التعدى عﻠيها إذا ظﻠت معﻠومات غير مفصح عنها طبقا لحكﻢ المادة ) (٥٥من هذا
القانون.وتقتصر حقوق الحاﺋز القانونﻰ لﻠمعﻠومات غير المفصح عنها عﻠﻰ منع الغير من التعدى عﻠيها ﺑاى من
اﻷفعال التﻰ تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليها فﻰ الماجة ) (٥٨من هذا القانون ويكون
الحاﺋز القانونﻰ الﻠجوء إلﻰ القضاء فﻰ حالة ﺛبوت ارتكاب الغير ﻻى من هذه اﻻفعال.
ﻣادة -: ٥٨
تعد اﻻفعال اﻷتية عﻠﻰ اﻷخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة و ينطوى إرتكاﺑها عﻠﻰ منافﺴة غير
مشروعة:
 -١رشوة العامﻠين فﻰ الجهة التﻰ تحوز المعﻠومات ﺑغرض الحصول عﻠيها.
 -٢التحريض عﻠﻰ إفشاء المعﻠومات من جانب العامﻠين إذا ﻛانت المعﻠومات قد وصﻠت إلﻰ عﻠمهﻢ ﺑحكﻢ
وظيفتهﻢ.
 -٣قيام أحد المتعاقدين فﻰ عقود سرية المعﻠومات ﺑافشاء ما وصل الﻰ عﻠمه منها.
-٤الحصول عﻠﻰ المعﻠومات من أماﻛن حفظها ﺑاية طريقة من الطرق غير المشروعة ﻛالﺴرقة أو التجﺴس
أوغيرها
 -٤الحصول عﻠﻰ المعﻠومات ﺑإستعمال الطرق اﻻحتيالية.
 -٥إستخدام الغير لﻠمعﻠومات التﻰ وردت اليه نتيجة الحصول عﻠيها ﺑاى من اﻷفعال الﺴاﺑقة مع عﻠمه ﺑﺴريتها و
ﺑأنها متحصﻠه عن اى من هذه اﻻفعال.
ويعتبر تعديا ً عﻠﻰ المعﻠومات غير المفصح عنها ما يترتب عﻠﻰ اﻷفعال المشار اليها من ﻛشف لﻠمعﻠومات أو
حيازتها أو إستخدامها ﺑمعرفة الغير الذى لﻢ يرخص له الحاﺋز القانونﻰ ﺑذلك.
ﻣادة -: ٥٩
ﻻ تعد من قبيل اﻷفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة اﻷفعال اﻵتية:
 -١الحصول عﻠﻰ المعﻠومات من المصادر العامة المتاحة ﻛالمكتبات ومنها مكتبات ﺑراءات اﻻختراع والﺴجﻼت
والحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
 -٢الحصول عﻠﻰ المعﻠومات نتيجة ﺑذل الجهود الذاتية والمﺴتقﻠة التﻰ تﺴتهدف إستخراج المعﻠومات من خﻼل
الفحص و اﻹختبار و التحﻠيل لﻠﺴﻠعة المتداولة فﻰ الﺴوق و التﻰ تتجﺴد فيها المعﻠومات غير المفصح عنها.
 -٣الحصول عﻠﻰ المعﻠومات نتيجة جهود البحث و اﻹﺑتكار و اﻹختراع والتطوير والتعديل والتحﺴين التﻰ يبذلها
المجتهدون مﺴتقﻠين من صاحب المعﻠومات غير المفصح عنها.
 -٤حيازة واستعمال المعﻠومات المعروفة و المتاحة والتﻰ يجرى تداولها فيما ﺑين المشتغﻠين ﺑالفن الصناعﻰ الذى
تقع المعﻠومات فﻰ نطاقة.
ﻣادة -: ٦٠
يحق لصاحب المعﻠومات غير المفصح عنها أو لخﻠفه أو يتنازل عنها لﻠغير ﺑعوض أو ﺑغير عوض.
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ﻣادة -: ٦١
مع عدم اﻹخﻼل ﺑاية عقوﺑة أشد ينص عﻠيها قانون اخر يعاقب ﻛل من يقوم ﺑوسيﻠة غير مشروعة ﺑالكشف عن
المعﻠومات المحمية طبقا ً ﻷحكام هذا القانون أو ﺑحيازتها أو ﺑاستخدامها مع عﻠمه ﺑﺴريتها وﺑانها متحصﻠه عن تﻠك
الوسيﻠة ﺑغرامة ﻻ تقل عن عشرة اﻻف جنية وﻻ تزيد عن خمﺴين الف جنية .وفﻰ حالة العود تكون العقوﺑة الحبس
مدة ﻻ تزيد عن سنتين والغرامة التﻰ ﻻ تقل عن خمﺴين الف جنية وﻻ تزيد عﻠﻰ ماﺋة الف جنية.
ﻣادة -: ٦٢
تﺴرى احكام المواد ) (٤٢) ، (٣٥) ، (٣٣) ، (٤عﻠﻰ هذه الباب.
الكتاب الﺜالث
حقوق الﻤؤلف والحقوق الﻤﺠاورة
ﻣادة :-١٣٨
فﻰ تطبيق أحكام هذا القانون يكون لﻠمصطﻠحات التالية المعنﻰ الوارد قرين ﻛل منها:
 -١الﻤصﻨف:
ﻛل عمل مبتكر أدﺑﻰ أو فنﻰ أوعمﻠﻰ آيا ﻛان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
 -2اﻻبتكار:
الطاﺑع اﻹﺑداعﻰ الذى يﺴبﻎ اﻻصالة عﻠﻰ المصنف.
 -3الﻤؤلف:
الشخص الذى يبتكر المصنف و يعد مؤلفا ً لﻠمصنف من يذﻛر اسمه عﻠيه أو ينﺴب اليه عند نشره ﺑإعتباره مؤلفا له
ما لﻢ يقﻢ الدليل عﻠﻰ غير ذلك.
ويعتبر مؤلفا ً لﻠمصنف من ينشره ﺑغير اسمه أو ﺑاسﻢ مﺴتعار ﺑشرط اﻻ يقوم شك فﻰ معرفة حقيقة شخصه فاذا قام
الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اﻛان شخصا ً طبيعيا ً ام إعتباريا ً ممثﻼ لﻠمؤلف فﻰ مباشرة حقوقه إلﻰ ان
يتﻢ التعرف عﻠﻰ حقيقة شخص المؤلف.
 -٤الﻤصﻨف الﺠﻤاعى:
المصنف الذى يضعه أﻛثر من مؤلف ﺑتوجية شخص طبيعﻰ أو إعتبارى يتكفل ﺑنشرة ﺑاسمه و تحت إدارته و
يندمج عمل المؤلفين فيه فﻰ الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص ﺑحيث يﺴتحيل فصل عمل ﻛل مؤلف وتميزه
عﻠﻰ حدة .
 -5الﻤصﻨف الﻤشترك:
المصنف الذى ﻻ يندرج ضن المصنفات الجماعية و يشترك فﻰ وضعه اﻛثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب
ﻛل منهﻢ فيه أو لﻢ يمكن.
 -6الﻤصﻨف الﻤشتق:
المصنف الذى يﺴتمد أصﻠه من مصنف ساﺑق الوجود ﻛالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات ﺑما
فﻰ ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره و مجموعات التعبير الفﻠكولورى ما دامت مبتكرة من
حيث ترتيب أو إختيار محتوياتها.
 -٨الﻤﻠك العام:
المﻠك الذى تؤول اليه المصنفات المﺴتبعدة من الحماية ﺑداية أو التﻰ تقضﻰ مدة حماية الحقوق المالية عﻠيها طبقا ً
ﻷحكام هذا الكتاب.
 -٩الﻨسخ:
إستحداث صورة أو اﻛثر مطاﺑقة لﻼصل من مصنف أو تﺴجيل صوتﻰ ﺑاية طريقة أو فﻰ أى شكل ﺑما فﻰ ذلك
التخزين اﻹلكترونﻰ الداﺋﻢ أو الوقتﻰ لﻠمصنف أو لﻠتﺴجيل الصوتﻰ.
 -١٠الﻨشر:
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أى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التﺴجيل الصوتﻰ أو البرنامج اﻹذاعﻰ أو فنانﻰ اﻹداء لﻠجمهور أو ﺑاى
طريقة من الطرق.
وتكون اتاحة المصنف لﻠجمهور ﺑموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التﺴجيﻼت الصوتية أو البرامج اﻻذاعية أو
اﻻداءات فتكون اتاحتها ﺑموافقة منتجها أو خﻠفه.
 -١٤اﻻذاعﺔ:
البث الﺴمعﻰ أو الﺴمعﻰ البصرى لﻠمصنف أو لﻼداء أو التﺴجيل الصوتﻰ أو لتﺴجيل المصنف أو اﻻداء وذلك إلﻰ
الجمهور ﺑطريقة ﻻسﻠكية وﺑعد ﻛذلك البث عبر التواﺑع الصناعية.
 -١٥اﻻداء العﻠﻨى:
أى عمل من شأنه إتاحة المصنف ﺑاى صورة من الصور لﻠجمهور مثل التمثيل أو اﻻلقاء أو العزف أو البث ﺑحيث
يتصل الجمهور ﺑالمصنف عن طريق اﻷداء أو التﺴجيل الصوتﻰ أو المرﺋﻰ أو المﺴموع إتصاﻻت مباشر.
 -١٦التوصيﻞ العﻠﻨى:
البث الﺴﻠكﻰ أو الﻼسﻠكﻰ لصور أو اصوات أو لصور وأصوات لمصنف أو أداء أو تﺴجيل صوتﻰ أو ﺑث أذاعﻰ
ﺑحيث يمكن التﻠقﻰ عن طريق البث وحده لغير أفراد العاﺋﻠة و اﻻصدقاء المقرﺑين فﻰ أى مكان مختﻠف عن المكان
الذى يبدأ منه البث و ﺑغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتﻢ فيه التﻠقﻰ ﺑما فﻰ ذلك أى زمان أو مكان يختاره
المتﻠقﻰ منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيﻠة اخرى.
-١٧هيئﺔ اﻻذاعﺔ:
ﻛل شخص أو جهة منوط ﺑها أو مﺴئولة عن البث اﻻذاعﻰ الﻼسﻠكﻰ الﺴمعﻰ أو الﺴمعﻰ البصرى.
-١٨الوزير الﻤختص:
وزير الثقافة و يكون وزير اﻻعﻼم هو المختص ﺑالنﺴبة لهيئات اﻹذاعة ويكون وزير اﻹتصاﻻت والمعﻠومات هو
المختص ﺑالنﺴبة إلﻰ ﺑرامج الحاسب وقواعد البيانات.
-١٩الوزارة الﻤختصﺔ:
وزارة الثقافة وتكون وزارة اﻹعﻼم هﻰ المختصة ﺑالنﺴبة لهيئات اﻻذاعة وتكون وزارة اﻻتصاﻻت والمعﻠومات
هﻰ المختصة ﺑالنﺴبة إلﻰ ﺑرامج الحاسب وقواعد البيانات.
ﻣادة -:١٣٩
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين واﻹجانب من اﻻشخاص الطبيعيين و
اﻹعتباريين الذين ينتمون إلﻰ احدى الدول اﻷعضاء فﻰ منظمة التجارة العالمية و من فﻰ حكمهﻢ.وتعتبر فﻰ حكﻢ
رعايا الدول اﻻعضاء:
أ -بالﻨسبﺔ لحق الﻤؤلفون:
الذين تنشر مصنفاتهﻢ ﻷول مرة أحدى الدول اﻻعضاء فﻰ المنظمة أو تنشر فﻰ أحدى الدول غير
اﻷعضاء وإحدى الدول اﻷعضاء فﻰ أن واحد ويعتبر المصنف منشورا ً فﻰ أن واحد فﻰ عدة دول إذا
ظهر فﻰ دوليتن أو اﻛثر خﻼل ﺛﻼﺛين يوما من تاريﺦ نشره ﻷول مرة.....) .الﺦ.....) -٢.(.الﺦ-3(.
).........الﺦ(.
ب-بالﻨسبﺔ لﻠحقوق الﻤﺠاورة لحق الﻤؤلف-:
)....................الﺦ(.
ﻣادة -: ١٤٠
تتمتع ﺑحماية هذا القانون حقوق المؤلفين عﻠﻰ مصنفاتهﻢ اﻷدﺑية و الفنية وﺑوجة خاص المصنفات اﻵتية:
 (١الكتب والكتيبات والمقاﻻت والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوﺑة.
 (٢ﺑرامج الحاسب اﻵلﻰ.
 (٣قواعد البيانات سواء ﻛانت مقروءة من الحاسب اﻵلﻰ أو غيره.
 (٤المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا ﻛانت مﺴجﻠة.
 (٥المصنفات التمثيﻠية و التمثﻠيات الموسيقية و التمثيل الصامت )البانتوميﻢ(
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 (٦المصنفات الموسيقية المقترنة ﺑاﻷلفاظ أو غير المقترنة ﺑها.
 (٧المصنفات الﺴمعية والبصرية.
 (٨مصنفات العمارة.
 (٩مصنفات الرسﻢ ﺑالخطوط أو ﺑاﻷلوان والنحت والطباعة عﻠﻰ الحجر وعﻠﻰ اﻷقمشة وآية مصنفات مماﺛﻠة
فﻰ مجال الفنون الجميﻠة.
 (١٠المصنفات الفوتوغرافية وما يماﺛﻠها.
 (١١مصنفات الفن التطبيقﻰ والتشكيﻠﻰ.
 (١٢الصور التوضيحية والخراﺋط الجغرافية والرسومات التخطيطية )اﻻسكتشات( والمصنفات الثﻼﺛية
اﻻﺑعاد المتعﻠقة ﺑالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
 (١٣المصنفات المشتقة وذلك دون اﻻخﻼل ﺑالحماية المقررة لﻠمصنفات التﻰ اشتقت منها.
 (١٤وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا ﻛان مبتكرا.
ﻣادة -:١٤١
ﻻ تشمل الحماية مجرد اﻷفكار واﻹجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيﻢ والمبادى واﻹﻛتشافات
والبيانات ولو ﻛان معبرا ً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فﻰ مصنف .ﻛذلك ﻻ تشمل ما يﻠﻰ:
أوﻻ  -الوثائق:
إيا ً ﻛانت لغتها اﻻصﻠية أو الﻠغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين والﻠواﺋح والقرارات واﻻتفاقات
الدولية واﻻحكام القضاﺋية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من الﻠجان اﻻدارية ذات اﻻختصاص القضاﺋﻰ.
ثانيا أخبار الحوادث والوقاﺋع الجارية التﻰ تكون مجرد أخبار صحفية .ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم ﺑالحماية
إذا تميز جمعها ﺑاﻻﺑتكار فﻰ الترتيب والعرض أو ﺑاى مجهود جدير ﺑالحماية.
ﻣادة -: ١٤٢
ً
يعتبر الفﻠكﻠور الوطنﻰ مﻠكا عا ًما لﻠشعب وتباشر الوزارة المختصة عﻠيه حقوق المؤلف اﻻدﺑية والمالية وتعمل
عﻠﻰ حمايته ودعمه .
ﻣادة -: ١٤٣
يتمتع المؤلف وخﻠفه العام عﻠﻰ المصنف ﺑحقوق أدﺑية أﺑدية غير قاﺑﻠة لﻠتقادم أو لﻠتنازل وتشمل هذه الحقوق ما
يﻠﻰ:
أوﻻ – إتاحة المصنف لﻠجمهور ﻷول مرة.
ثانيا – الحق فﻰ نﺴبة المصنف إلﻰ مؤلفه.
ثالﺜا – الحق فﻰ منع تعديل المصنف تعديﻼ يعتبره المؤلف تشويها ً أو تحريفا ً له وﻻ يعد التعديل فﻰ مجال الترجمة
اعتداء اﻻ إذا اغفل المترجﻢ اﻻشارة إلﻰ مواطن الحذف أو التغيير أو اساء ﺑعمﻠه لﺴمعه المؤلف ومكانته.
ﻣادة-: ١٤٤
لﻠمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – أن يطﻠب من المحكمة اﻹﺑتداﺋية الحكﻢ ﺑمنع طرح مصنفه لﻠتداول أو
ﺑﺴحبه من التداول أو ﺑإدخال تعديﻼت جوهرية عﻠيه ﺑرغﻢ تصرفه فﻰ حقوق اﻹستغﻼل المالﻰ ويﻠزم المؤلف فﻰ
هذه الحالة أو يعوض مقدما من آلت اليه حقوق اﻹستغﻼل المالﻰ تعويضا عادﻻً يدفع فﻰ غضون أجل تحدده
المحكمة وإﻻ زال ﻛل آﺛر لﻠحكﻢ.
ﻣادة -: ١٤٥
ً
ً
يقع ﺑاطﻼً ﺑطﻼنا مطﻠقا ﻛل تصرف يرد عﻠﻰ أى من الحقوق اﻷدﺑية المنصوص عﻠيها فﻰ الماديتين )، (١٤٣
) (١٤٤من هذا القانون.
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ﻣادة -: ١٤٦
تباشر الوزارة المختصة الحقوق اﻷدﺑية المنصوص عﻠيها فﻰ المادتين ) (١٤٤) ، (١٤٣من هذا الكتاب فﻰ حالة
عدم وجود وارث أو موصﻰ له وذلك ﺑعد إنقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
ﻣادة -: ١٤٧
يتمتع المؤلف وخﻠفه العام من ﺑعده ﺑحق إستئثارى فﻰ الترخيص أو المنع ﻹى إستغﻼل لمصنفه ﺑاى وجة من
الوجوه وﺑخاصة عن طريق النﺴﺦ أو البث اﻹذاعﻰ أو إعادة البث اﻹذاعﻰ العﻠنﻰ أو التوصيل العﻠنﻰ أو الترجمة
أو التحرير أو التأجير أو اﻹعارة أو اﻹتاحة لﻠجمهور ﺑما فﻰ ذلك فﻰ إتاحته عبر أجهزة الحاسب اﻵلﻰ أو من
خﻼل شبكات اﻹنترنت أو شبكات المعﻠومات أو شبكات اﻹتصاﻻت وغيرها من الوساﺋل.وﻻ ينطبق الحق
اﻻستشارى فﻰ التأجير عﻠﻰ ﺑرامج الحاسب اﻻلﻰ إذا لﻢ تكن هﻰ المحل اﻷساسﻰ لﻠتأجير وﻻ عﻠﻰ تأجير
المصنفات الﺴمعية البصرية متﻰ ﻛان ﻻ يؤدى إلﻰ إنتشار نﺴخها عﻠﻰ نحو يﻠحق ضرارا ً ماديا ً ﺑصاحب الحق
اﻹستئثارى المشار اليه.ﻛما يتمتع المؤلف وخﻠفه من ﺑعده ﺑالحق فﻰ تتبع أعمال التصريف فﻰ النﺴخة اﻻصﻠية
لمصنفه والذى يخوله الحصول عﻠﻰ نﺴبة مئوية معينة ﻻ تجاوز عشرة فﻰ الماﺋة من الزيادة التﻰ تحققت من ﻛل
عمﻠية تصرف فﻰ هذه النﺴخة.ويﺴتنفد حق فﻰ منع الغير من استيراد أو استخدام أو ﺑيع أو توزيع مصنفه المحمﻰ
وفقا ﻻحكام هذا القانون إذا قام ﺑاستغﻼله وتﺴويقه فﻰ اية دولة أو رخص لﻠغير ﺑذلك.
ﻣادة -: ١٤٨
تنتهﻰ حماية حق المؤلف وحق من ترجﻢ مصنفه إلﻰ لغة أجنبية اخرى فﻰ ترجمة ذلك المصنف إلﻰ الﻠغة العرﺑية
إذا لﻢ يباشر المؤلف أو المترجﻢ هذا الحق ﺑنفﺴه أو ﺑواسطة غيره فﻰ مدى ﺛﻼث سنوات من تاريﺦ أول نشر
لﻠمصنف اﻻصﻠﻰ أو المترجﻢ.
ﻣادة -: ١٤٩
لﻠمؤلف أن ينقل إلﻰ الغير ﻛل أو ﺑعض حقوقه المالية المبينه فﻰ هذا القانون .ويشترط ﻻنعقاد التصرف ان يكون
مكتوﺑا ً و أن يحدد فيه صراحة وﺑالتفصيل ﻛل حق عﻠﻰ حدة يكون محﻼ لﻠتصرف مع ﺑيان مداه والغرض منه
ومدة اﻹستغﻼل ومكانه.ويكون المؤلف مالكا ً لكل ما لﻢ يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية وﻻ ﺑعد ترخيصه
ﺑاستغﻼل أحد هذه الحقوق ترخيصا ً منه ﺑاستغﻼل آى حق مالﻰ أخر يتمتع له عﻠﻰ المصنف نفﺴه.ومع عدم
اﻹخﻼل ﺑحقوق المؤلف اﻻدﺑية المنصوص عﻠيها فﻰ هذا القانون يمتنع عﻠيه القيام ﺑاى عمل من شانه تعطيل
إستغﻼل الحق محل التصرف.
ﻣادة -: ١٥٠
لﻠمؤلف أن يتقاضﻰ المقاﺑل النقدى أو العينﻰ الذى يراه عادﻻ نظير نقل حق أو اﻛثر من حقوق اﻹستغﻼل المالﻰ
لمصنفه إلﻰ الغير عﻠﻰ أساس مشارﻛة نﺴبية فﻰ اﻻيراد الناتج من اﻹستغﻼل ﻛما يجوز له التعاقد عﻠﻰ أساس مبﻠﻎ
جزافﻰ أو ﺑالجمع ﺑين اﻻساسين.
ﻣادة -: ١٥١
إذا تبين أن اﻹتفاق المشار اليه فﻰ المادة ) (١٥٠من هذا القانون مجحف ﺑحقوق المؤلف أو أصبح ﻛذلك لظروف
طرأت ﺑعد التعاقد يكون لﻠمؤلف أو خﻠفه ان يﻠجأ إلﻰ المحكمة اﻹﺑتداﺋية ﺑطﻠب إعادة النظر فﻰ قيمة المقاﺑل المتفق
عﻠيه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم اﻻضرار ﺑه.
ﻣادة -: ١٥٢
ﻻ يترتب عﻠﻰ تصرف المؤلف فﻰ النﺴخة اﻻصﻠية من مصنفه ايا ﻛان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية.ومع
ذلك ﻻ يجوز الزام المتصرف اليه ﺑان يمكن المؤلف من نﺴﺦ أو نقل أو عرض النﺴخة اﻻصﻠية وذلك ﻛﻠه ما لﻢ
يتفق عﻠﻰ غير ذلك.
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ﻣادة -: ١٥٣
يقع ﺑاطﻼً ﺑطﻼنا ً مطﻠقا ً ﻛل تصرف لﻠمؤلف فﻰ مجموع انتاجه الفكرى المﺴتقبﻠﻰ.
ﻣادة -: ١٥٤
يجوز الحجز عﻠﻰ الحقوق المالية لﻠمؤلفين عﻠﻰ المنشور أو المتاح لﻠتداول من مصنفاتهﻢ وﻻ يجوز الحجز عﻠﻰ
المصنفات التﻰ يتوفﻰ صاحبها قبل نشرها ما لﻢ يثبت أن إرداته قد انصرفت إلﻰ نشرها قبل وفاته.
ﻣادة -: ١٥٩
تنطبق اﻷحكام الخاصة ﺑتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون عﻠﻰ أصحاب الحقوق المجاورة.ومع
عدم اﻹخﻼل ﺑما نص عﻠيه فﻰ هذا القانون من حقوق إستئثارية لفنانﻰ اﻷداء و هيئات اﻹذاعة وﻻ يكون لهؤﻻء اﻻ
حق الحصول عﻠﻰ مقاﺑل مالﻰ عادل لمرة واحدة نظير اﻹستخدام المباشر أو غير المباشر لﻠبرامج المنشورة فﻰ
اﻷغراض التجارية لﻼذاعة أو التوصيل إلﻰ الجمهور ما لﻢ يتفق عﻠﻰ غير ذلك.
ﻣادة -: ١٦٠
تحمﻰ الحقوق المالية لﻠمؤلف المنصوص عﻠيها فﻰ هذا القانون مدة حياته و لمدة خمﺴين سنة تبدأ من تاريﺦ وفاة
المؤلف.
ﻣادة -: ١٦١
تحمﻰ الحقوق المالية لمؤلفﻰ المصنف المشترﻛة مدة حياتهﻢ جميعا و لمدة خمﺴين سنة تبدأ من تاريﺦ وفاة اخر
من ﺑقﻰ حيا منهﻢ.
ﻣادة -: ١٦٢
تحمﻰ الحقوق المالية لمؤلفﻰ المصنفات الجماعية ﺑإستثناء مؤلفﻰ مصنفات الفن التطبيقﻰ – مدة خمﺴين سنة تبدأ
من تاريﺦ نشرها أو إتاحتها لﻠجمهور ﻷول مرة إيهما أﺑعد وذلك إذا ﻛان مالك حقوق المؤلف شخصا ً إعتباريا ً اما
إذا ﻛان مالك هذه الحقوق شخصا ً طبيعيا ً فتكون مدة الحماية طبقا ً لﻠقاعدة المنصوص عﻠيها فﻰ المادتين )(١٦٠
 (١٦١)،من هذا القانون.و تنقضﻰ الحقوق المالية عﻠﻰ المصنفات التﻰ تنشر ﻷول مرة ﺑعد وفاة مؤلفها ﺑمضﻰ
خمﺴين سنة تبدأ من تاريﺦ نشرها أو إتاحتها لﻠجمهور ﻷول مرة إيهما أﺑعد.
ﻣادة -: ١٦٣
تحمﻰ الحقوق المالية عﻠﻰ المصنفات التﻰ تنشر ﺑدون اسﻢ مؤلفها أو ﺑاسﻢ مﺴتعار لمدة خمﺴين سنة تبدأ من تاريﺦ
نشرها أو إتاحتها لﻠجمهور ﻷول مرة إيهما أﺑعد فاذا ﻛان مؤلفها شخصا ً معروفا ً ومحدداً أو ﻛشف مؤلفها عن
شخصه فتكون مدة الحماية طبقا لﻠقاعدة المنصوص عﻠيها فﻰ المادة ) (١٦٠من هذا القانون.
ﻣادة -: ١٦٥
فﻰ اﻷحوال التﻰ تحﺴب فيها الحماية من تاريﺦ النشر أو اﻹتاحة لﻠجمهور ﻷول مرة يتخذ أول نشر أو أول إتاحة
لﻠجمهور ايهما اﺑعد مبدأ لحﺴاب المدة ﺑغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة اﻻتاحة لﻠجمهور اﻻ إذا ادخل المؤلف
عﻠﻰ مصنفه عند اﻹعادة تعديﻼت جوهرية ﺑحيث يمكن إعتباره مصنفا ً جديدا .فاذا ﻛان المصنف يتكون من عدة
إجزاء أو مجﻠدات نشرت منفصﻠه وعﻠﻰ فترات فيعتبر ﻛل جزء أو مجﻠد مصنفا ً مﺴتقﻼ عند حﺴاب مدة الحماية.
ﻣادة -: ١٧٠
يجوز ﻷى شخص أن يطﻠب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا لﻠنﺴﺦ أو الترجمة أو ﺑهما معا ﻷى
مصنف محمﻰ طبقا ﻷحكام هذا القانون وذلك دون أذن المؤلف ولﻸغراض المبينة فﻰ الفقرة التالية نظير سداد
تعويض عادل لﻠمؤلف أو خﻠفه وﺑشرط اﻻ يتعارض هذا الترخيص مع اﻹستغﻼل العادى لﻠمصنف أو يﻠحق
ضررا غير مبرر ﺑالمصالح المشروعة لﻠمؤلف أو ﻷصحاب حق المؤلف.ويكون إصدار الترخيص ﺑقرار مﺴبب
يحدد فيه النطاق الزمانﻰ والمكانﻰ له وﻻغراض الوفاء ﺑإحتياجات التعﻠيﻢ ﺑكافة أنواعه ومﺴتوياته.وتحدد الﻼﺋحة
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التنفيذية لهذا القانون حاﻻت و شروط منح الترخيص وفئات الرسﻢ المﺴتحق ﺑما ﻻ يجاوز الف جنية عن ﻛل
مصنف.
ﻣادة -: ١٧١
مع عدم اﻹخﻼل ﺑحقوق المؤلف اﻹدﺑية طبقا ﻻحكام هذه القانون ليس لﻠمؤلف ﺑعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من
القيام ﺑاى عمل من اﻻعمال اﻻتية:
أوﻻ:
أداء المصنف فﻰ إجتماعات داخل اطار عاﺋﻠﻰ أو ﺑطﻼب داخل المنشأة التعﻠيمية مادام ذلك يتﻢ ﺑدون تحصيل
مقاﺑل مالﻰ مباشر أو غير مباشر.
ثانيا ً:
عمل نﺴخة وحيدة من المصنف ﻹستعمال النﺴﺦ الشخصﻰ المحض وﺑشرط اﻻ يخل هذا النﺴﺦ ﺑاﻹستغﻼل العادى
لمصنف أو يﻠحق ضررا غير مبرر ﺑالمصالح المشروعة لﻠمؤلف أو ﻻصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون
لﻠمؤلف أو خﻠفه ﺑعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام ﺑدون إذنه ﺑاى من اﻷعمال اﻷتية:
 نﺴﺦ أو تصوير مصنفات الفنون الجميﻠة أو التطبيقية أو التشكيﻠة مالﻢ تكن فﻰ مكان عام أو المصنفات
المعمارية.
 نﺴﺦ أو تصوير ﻛل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقﻰ.
 نﺴﺦ أو تصوير ﻛل أو جزء جوهرى لقاعدة ﺑيانات أو ﺑرامج حاسب الﻰ.
ثالﺜا ً:
عمل نﺴخة وحيدة من ﺑرنامج الحاسب اﻻلﻰ ﺑمعرفة الحاﺋز الشرعﻰ له لغرض الحفظ أو اﻻحﻼل عند فقد النﺴخة
اﻻصﻠية أو تﻠفها أوعدم صﻼحيتها لﻼستخدام أو اﻻقتباس من البرنامج وان جاوز هذا اﻻقتباس القدر الضرورى
ﻻستخدام هذا البرنامج ما دم فﻰ حدود الغرض المرخص ﺑه ويجب اتﻼف النﺴخة اﻻصﻠية أو المقتبﺴة ﺑمجرد
زوال سند الحاﺋز وتحدد الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون حاﻻت وشروط اﻻقتباس من البرنامج.
رابعا ً:
عمل دراسات تحﻠيﻠية لﻠمصنف أو مقتطيات أو مقتبﺴات منه ﺑقصد النقد أو المناقشة أو اﻻعﻼم.
خاﻣسا ً:
النﺴﺦ من مصنفات محمية وذلك لﻼستعمال فﻰ إجراءات قضاﺋية أو إدارية فﻰ حدود ما تقتديه هذه اﻹجراءات مع
ذﻛر المصدر واسﻢ المؤلف.
سادسا ً:
نﺴﺦ إجزاء قصيرة من مصنف فﻰ صورة مكتوﺑة أو مﺴجﻠة تﺴجيﻼ سمعيا أو ﺑصريا وذلك ﻹغراض التدريس
ﺑهدف اﻹيضاح أو الشرح وﺑشرط أن يكون النﺴﺦ فﻰ الحدود المعقولة و اﻻ يتجاوز الغرض منه و أن يذﻛر اسﻢ
المؤلف و عنوان المصنف عﻠﻰ ﻛل النﺴﺦ ﻛﻠما ﻛان ذلك ممكنا عمﻼ.
سابعاً:
نﺴﺦ مقال أو مصنف قصير أو مﺴتخرج من مصنف إذا ﻛان ذلك ضروريا ﻻغراض التدريس فﻰ منشات تعﻠيمية
وذلك ﺑالشرطين اﻻتيين:
 أن يكون النﺴﺦ لمرة واحدة فﻰ أوقات منفصﻠه غير متصﻠه.
 أن يشار إلﻰ اسﻢ المؤلف وعنوان المصنف عﻠﻰ ﻛل نﺴخة.
ثاﻣﻨا:
تصوير نﺴخة وحيدة من المصنف ﺑواسطة دار لﻠوﺛاﺋق أو المحفوظات أو ﺑواسطة المكتبات التﻰ تﺴتهدف الرﺑح-
ﺑصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فﻰ اى من الحالتين اﻻتيتين:
 أن يكون النﺴﺦ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مﺴتخرج من مصنف متﻰ ﻛان الغرض من النﺴﺦ
تﻠبية طﻠب شخص طبيعﻰ ﻹستخدامها فﻰ دراسة أو ﺑحث عﻠﻰ ان يتﻢ ذلك لمرة واحدة أو عﻠﻰ فترات
متفاوتة.
58

١١

دليل اﻷخﻼقيات والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية

 أن يكون النﺴﺦ ﺑهدف المحافظة عﻠﻰ النﺴخة اﻻصﻠية أو لتحل النﺴخة محل نﺴخة فقدت أو تﻠفت أو
اصبحت غير صالحة لﻼستخدام ويتحيل الحصول عﻠﻰ ﺑديل لها ﺑشروط معقولة.
تاسعا:
النﺴﺦ المؤقت لﻠمصنف الذى يتﻢ تبعا أو اﺛناء البث الرقمﻰ له أو اﺛناء القيام ﺑعمل يﺴتهدف استقبال مصنف مخزن
رقيما وفﻰ اطار التشغيل العادى لﻼداء المﺴتخدم ممن له الحق فﻰ ذلك.
ﻣادة -: ١٧٢
مع عدم اﻹخﻼل ﺑحقوق المؤلف اﻻدﺑية طبقا ﻻحكام هذه القانون فﻠيس لﻠمؤلف أو خﻠفه ان يمنع الصحف أو
الدوريات أو هيئات اﻻذاعة فﻰ الحدود التﻰ تبررها اغراضها مما يﻠﻰ:
أوﻻ:
نشر مقتطفات من مصنفاته التﻰ اتيحت لﻠجمهور ﺑصورة مشروعة ومقاﻻته المنشورة المتعﻠقة ﺑالموضوعات التﻰ
تشغل الرأى العام فﻰ وقت معين ما لﻢ يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وﺑشرط اﻻشارة إلﻰ المصدر الذى
نقﻠت عنه والﻰ اسﻢ المؤلف وعنوان المصنف.
ثانياً:
نشر الخطب والمحاضرات والندوات واﻻحاديث التﻰ لقﻠﻰ فﻰ الجﻠﺴات العﻠنية لﻠمجالس النياﺑية والهيئات
التشريعية واﻻدارية واﻻجتماعات العﻠمية واﻻدﺑية والفنية والﺴياسية واﻻجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات
القضاﺋية فﻰ الجﻠﺴات العﻠنية ومع ذلك يظل لﻠمؤلف وحده أو خﻠفة الحق فﻰ جمع هذه المصنفات فﻰ مجموعات
تنﺴب اليه.
ثالﺜا◌ً :
نشر مقتطفات من مصنف سمعﻰ أو ﺑصرى أو سمعﻰ ﺑصرى متاح لﻠجمهور وذلك فﻰ سياق التغطية اﻹخبارية
لﻸحداث الجارية.
ﻣادة -: ١٧٣
تنطبق القيود الواردة عﻠﻰ الحقوق المالية لﻠمؤلف طبقا ﻷحكام هذا القانون عﻠﻰ أصحاب الحقوق المجاورة.
ﻣادة -: ١٧٤
إذا اشترك أﻛثر من شخص فﻰ تأليف مصنف ﺑحيث ﻻ يمكن فصل نصيب ﻛل منهﻢ فﻰ العمل المشترك أعتبر
جميع الشرﻛاء مؤلفين لﻠمصنف ﺑالتﺴاوى فيما ﺑينهﻢ ما لﻢ يتفق ﻛتاﺑة عﻠﻰ غير ذلك .وفﻰ هذه الحالة ﻻ يجوز
ﻷحدهﻢ اﻹنفراد ﺑمباشرة حقوق المؤلف اﻻ ﺑاتفاق مكتوب ﺑينهﻢ فاذا ﻛان اشتراك ﻛل من المؤلفين يندرج تحت نوع
مختﻠف من الفن ﻛان لكل منهﻢ الحق فﻰ إستغﻼل الجزء الذى ساهﻢ ﺑه عﻠﻰ حدة ﺑشرط اﻻ يضر ذلك ﺑاستغﻼل
المصنف المشترك ما لﻢ يتفق ﻛتاﺑة عﻠﻰ غير ذلك .ولكل منهﻢ الحق فﻰ رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء عﻠﻰ أى
حق من حقوق المؤلف و إذا مات أحد المؤلفين الشرﻛاء دون خﻠف عام أو خاص يؤول نصيبه عﻠﻰ ﺑاقﻰ الشرﻛاء
أو خﻠفهﻢ ما لﻢ يتفق ﻛتاﺑة عﻠﻰ غير ذلك.
ﻣادة -: ١٧٥
يكون لﻠشخص الطبيعﻰ أو اﻹعتبارى الذى وجه إلﻰ إﺑتكار المصنف الجماعﻰ التمتع ﺑالحق فﻰ مباشرة حقوق
المؤلف عﻠيه.
ﻣادة -: ١٧٦
ً
يعتبر مؤلف المصنفات التﻰ ﻻ تحمل اسﻢ المؤلف أو التﻰ تحمل اسﻢ مﺴتعارا مفوضا لﻠنشر لها فﻰ مباشرة
الحقوق المنصوص عﻠيها فﻰ هذا القانون ما لﻢ يعين وﻛيﻼ أخر أو يعﻠن عن شخصه ويثبت صفته.
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ﻣادة -: ١٧٩
لرﺋيس المحكمة المختصة ﺑأصل النزاع ﺑناء عﻠﻰ طﻠب ذى الشأن وﺑمقتضﻰ أمر يصدر عﻠﻰ عريضة أن يامر
ﺑاجراء أو اﻛثر من اﻹجراءات التالية أو غيرها من اﻹجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند اﻹعتداء عﻠﻰ أى من
الحقوق المنصوص عﻠيها فﻰ هذا الكتاب.
 إجراء وصف تفصيﻠﻰ لﻠمصنف أو اﻷداء أو التﺴجيل الصوتﻰ أو البرنامج اﻹذاعﻰ.
 وقف نشر المصنف أو اﻷداء أو التﺴجيل الصوتﻰ أو البرنامج اﻹذاعﻰ أو عرضه أو نﺴخة أو صناعته.
 توقيع الحجز عﻠﻰ المصنف أو التﺴجيل الصوتﻰ أو البرنامج اﻹذاعﻰ اﻻصﻠﻰ أو عﻠﻰ نﺴخة وﻛذلك عﻠﻰ
المواد التﻰ تﺴعتمل فﻰ اعادة نشر هذا المصنف أو اﻹداء أو التﺴجيل الصوتﻰ أو البرنامج اﻹذاعﻰ أو
إستخراج نﺴﺦ منه ﺑشرط أن تكون تﻠك المواد غير صالحة اﻻ ﻻعادة نشر المصنف أو اﻷداء أوالتﺴجيل
الصوتﻰ أو البرنامج اﻹذاعﻰ.
 إﺛبات واقعة اﻹعتداء عﻠﻰ الحق محل الحماية.
 حصر اﻹيراد الناتج عن إستغﻼل المصنف أو اﻹداء أو التﺴجيل الصوتﻰ أو البرنامج اﻹذاعﻰ وتوقيع
الحجز عﻠﻰ هذا اﻹيراد فﻰ جميع اﻷحوال و لرﺋيس المحكمة فﻰ جميع اﻷحوال أن يأمر ﺑندب خبير أو
أﻛثر لمعأونة المحضر المكﻠف ﺑالتنفيذ و أن يفرض عﻠﻰ الطالب إيداع ﻛفالة مناسبة .و يجب ان يرفع
الطالب أصل النزاع إلﻰ المحكمة خﻼل خمﺴة عشر يوما ً من تاريﺦ صدور اﻷمر و اﻻ زال ﻛل اﺛر له.
ﻣادة -: ١٨٠
ل ذوى الشأن الحق فﻰ التظﻠﻢ إلﻰ رﺋيس المحمكة اﻻمر خﻼل ﺛﻼﺛين يوما من تاريﺦ صدور اﻻمر أو إعﻼنه عﻠﻰ
حﺴب اﻻحوال ويكون لرﺋيس المحكمة تأييد اﻻمر أو الغاءه ﻛﻠيا ً أو جزﺋيا ً أوتعيين حارس مهمته إعادة نشر
المصنف أو التﺴجيل الصوتﻰ أو البرنامج اﻻذاعﻰ أو إستغﻼله أو عرضه أو صناعته أو إستخراج نﺴﺦ منه
ويودع اﻻيراد الناتج خزانه المحكمة إلﻰ ان يفصل فﻰ اصل النزاع.
ﻣادة -: ١٨١
مع عدم اﻹخﻼل ﺑاية عقوﺑة اشد فﻰ قانون اخر يعاقب ﺑالحبس مدة ﻻ تقل عن شهر و ﺑغرامة ﻻ تقل عن خمﺴة
اﻻف جنية و ﻻ تجاوز عشرة اﻻف جنية أو ﺑاحدى هاتين العقوﺑتين ﻛل من أرتكب أحد اﻻفعال اﻻتية:
أوﻻ:
ﺑيع أو تاجير مصنف أو تﺴجيل صوتﻰ أو ﺑرنامج اذاعﻰ محمﻰ طبقا ﻻحكام هذا القانون أو طرحه لﻠتداول ﺑاية
صورة من الصور ﺑدون اذن ﻛتاﺑﻰ مﺴبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا:
تقﻠيد مصنف أو تﺴجيل صوتﻰ أو ﺑرنامج إذاعﻰ أو ﺑيعه أو عرضه لﻠبيع أو لﻠتداول أو اﻻيجار مع العﻠﻢ ﺑتقﻠيده.
ثالﺜا:
التقﻠيد فﻰ الداخل لمصنف أو تﺴجيل صوتﻰ أو ﺑرنامج اذاعﻰ منشور فﻰ الخارج أو ﺑيعه أو عرضه لﻠبيع أو
التداول أو لﻼيجار أو تصديره إلﻰ الخارج مع العﻠﻢ ﺑتقﻠيده.
رابعا:
نشر مصنف أو تﺴجيل صوتﻰ أو ﺑرنامج اذاعﻰ أو اداء محمﻰ طبقا ﻻحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب اﻻلﻰ
أو شبكات اﻻنترنت أو شبكة المعﻠومات أو شبكات اﻻتصاﻻت أو غيرها من الوساﺋل ﺑدون اذن ﻛتاﺑﻰ مﺴبق من
المؤلف أو صاحب حق المجاور.
خاﻣسا:
التصنيع أو التجميع أو اﻹستيراد ﺑغرض البيع أو التأجير ﻷى جهاز أو وسيﻠة أو اداه مصممه أو معدة لﻠتحايل عﻠﻰ
حماية تقنية يﺴتخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور ﻛالتشفير أو غيره.
سادسا:
اﻹ زالة أوالتعطيل أو التعييب ﺑﺴوء نيه ﻻية حماية تقنية يﺴتخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور ﻛالتشفير أو
غيره.
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سابعا:
اﻻعتداء عﻠﻰ اى حق أدﺑﻰ أو مالﻰ من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عﻠيها فﻰ هذا
القانونوتتعدد العقوﺑة ﺑتعدد المصنفات أو التﺴجيﻼت الصوتية أو البرامج اﻻذاعية أو اﻻداءات محل الجريمة.وفﻰ
حالة العود تكون العقوﺑة الحبس مدة ﻻتقل عن ﺛﻼﺛة اشهر والغرامة التﻰ ﻻتقل عن عشرة اﻻف جنية وﻻ تجاوز
خمﺴين الف جنية.وفﻰ جميع اﻻحوال تقضﻰ المحكمة ﺑمصادرة النﺴﺦ محل الجريمة أو المتحصﻠة منها وﻛذلك
المعدات واﻻدوات المﺴتخدمة فﻰ ارتكاﺑها.ويجوز لﻠمحكمة عند الحكﻢ ﺑاﻻدانة ان تقضﻰ ﺑغﻠق المنشأة التﻰ
استغﻠها المحكوم عﻠيه فﻰ ارتكاب الجريمة مدة ﻻ تزيد عﻠﻰ ستة اشهر ويكون الغﻠق وجوﺑيا فﻰ حالة العود فﻰ
الجراﺋﻢ المنصوص عﻠيها فﻰ البندين )ﺛانيا  ،ﺛالثا( من هذه المادة.وتقضﻰ المحكمة ﺑنشر مﻠخص الحكﻢ الصادر
ﺑاﻻدانة فﻰ جريدة يومية أو اﻛثر عﻠﻰ نفقة المحكوم عﻠيه.
ﻣادة -: ١٨٢
فﻰ حالة إتفاق طرفﻰ النزاع عﻠﻰ التحكيﻢ تﺴرى أحكام قانون التحكيﻢ فﻰ المواد المدنية والتجارية الصادرة
ﺑالقانون رقﻢ  ٢٧لﺴنة  ١٩٩٤ما لﻢ يتفقا عﻠﻰ غير ذلك.
ﻣادة -: ١٨٣
تصدر الوزارة المختصة الترخيص ﺑاﻹستغﻼل التجارى أو المهنﻰ لﻠمصنف أو التﺴجيل الصوتﻰ أو اﻻداء أو
البرنامج اﻻذاعﻰ الذى يﺴقط فﻰ المﻠك العام مقاﺑل رسﻢ تحدده الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون ﺑما ﻻ يجاوز الف
جنية.
ﻣادة -: ١٨٤
يﻠتزم ناشرو و طاﺑعو و منتجو المصنفات والتﺴجيﻼت الصوتية و اﻹداءات المﺴجﻠة و البرامج ﺑالتضامن فيما
ﺑينهﻢ ﺑإيداع نﺴخة منها أو اﻛثر ﺑما ﻻ يجاوز عشرة و يصدر الوزير قرارا ﺑتحديد عدد النﺴﺦ أو نظاﺋرها البديﻠة
مرعيا ً طبيعة ﻛل مصنف و ﻛذلك الجهة التﻰ يتﻢ فيها اﻹيداع و ﻻ يترتب عﻠﻰ عدم اﻹيداع المﺴاس ﺑحقوق
المؤلف المجاورة المنصوص عﻠيها فﻰ هذا القانون و يعاقب الناشر و الطاﺑع عند مخالفة أحكام الفقرة اﻷولﻰ من
هذه المادة ﺑغرامة ﻻ تقل عن الف جنية و ﻻ تجاوز ﺛﻼﺛة اﻻف جنية عن ﻛل مصنف أو تﺴجيل صوتﻰ أو ﺑرنامج
إذاعﻰ وذلك دون اﻻخﻼل ﺑاﻻلتزام ﺑاﻻيداع .وتعفﻰ من اﻻيداع المصنفات المنشورة فﻰ الصحف والمجﻼت
والدوريات اﻻ اذا نشر المصنف منفردا.
ﻣادة -: ١٨٥
تنشﺊ الوزارة المختصة سجﻼً لقيد التصرفات الورادة عﻠﻰ المصنفات واﻻداءات والتﺴجيﻼت الصوتية والبرامج
اﻻذاعية الخاضعة ﻻحكام هذا القانون وتحدد الﻼﺋحة التنفيذية نظام القيد فﻰ هذا الﺴجل مقاﺑل رسﻢ ﺑما ﻻ يجاوز
الف جنية لﻠقيد الواحد .وﻻ يكون التصرف نافذا فﻰ حق الغير اﻻ ﺑعد اتمام القيد.
ﻣادة -: ١٨٦
يجوز ﻻى شخص الحصول من الوزارة المختصة عﻠﻰ شهادة ايداع المصنف أو اداء مﺴجل أو تﺴجيل صوتﻰ أو
ﺑرنامج اذاعﻰ مودع وذلك مقاﺑل رسﻢ تحدده الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون ﻻ يجاوز الف جنية عن ﻛل شهادة.
ﻣادة -: ١٨٧
تﻠتزم جميع المحال التﻰ تطرح لﻠتدوال ﺑالبيع أو اﻻيجار أو ﺑاﻻعارة أو ﺑالترخيص ﺑاﻻستخدام مصنفات أو اداءات
مﺴجﻠة أو تﺴجيﻼت صوتية أو ﺑرامج اذاعية ﺑاﻻتﻰ:
 -١الحصول عﻠﻰ ترخيص ﺑذلك من الوزير المختص مقاﺑل رسﻢ تحدده الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون ﺑما ﻻ
يجاوز الف جنية.
 -٢إمﺴاك دفاتر منتظمة تثبت فيها ﺑيانات ﻛل مصنف أو تﺴيل صوتﻰ أو ﺑرنامج اذاعﻰ وسنة تداوله.
مع عدم اﻻخﻼل ﺑاية عقوﺑة اشد فﻰ اى قانون اخر يعاقب عﻠﻰ مخالفة هذه المادة ﺑغرامة ﻻ تقل عن خمﺴة اﻻف
جنية وﻻ تجاوز عشرة اﻻف جنية.
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وفﻰ حالة العود تكون العقوﺑة الغرامة التﻰ ﻻ تقل عن عشرة اﻻف جنية وﻻ تجاوز عشرين الف جنية.
ﻣادة -: ١٨٨
يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا ﺑتحديد من لهﻢ صفة الضبطية القضاﺋية فﻰ تنفيذ احكام هذاالقانون.
الكتاب الرابع
اﻻصناف النباتية
ﻣادة-: ١٨٩
تتمتع ﺑالحماية طبقا ﻷحكام هذا القانون اﻻصناف النباتية المﺴتنبطة فﻰ جمهورية مصر العرﺑية أو فﻰ الخارج
سواء تﻢ التوصل اليها ﺑطريقة ﺑيولوجية أو غير ﺑيولوجية وذلك متﻰ قيد فﻰ الﺴجل الخاص ﺑاﻻصناف النباتية التﻰ
تمنح حق الحماية.
ﻣادة -: ١٩٠
ينشأ ﺑقرار من رﺋيس مجﻠس الوزراء مكتب يﺴمﻰ مكتب حماية اﻻصناف النباتية ويختص هذا المكتب ﺑتﻠقﻰ
الطﻠبات المقدمة لﻠحصول عﻠﻰ حماية اﻻصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية وذلك طبقا
لﻠقواعد واﻻجراءات التﻰ يحددها قرار اﻻنشاء.
ﻣادة -: ١٩١
مع عدم اﻹخﻼل ﺑاحكام اﻻتفاقيات الدولية النافذة فﻰ جمهورية مصر العرﺑية يكون لكل شخص طبيعﻰ أو
اعتبارى من المصريين أو من اﻻجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مرﻛز نشاط حقيقﻰ وفعال لهﻢ فﻰ
احدى الدول أو الكيانات اﻻعضاء فﻰ منظمة التجارة العالمية أو التﻰ تعامل جمهورية مصر العرﺑية معامﻠة المثل
ان يتمتع ﺑالحماية المقررة فﻰ هذا الكتاب لﻼصناف النباتية.
ﻣادة -: ١٩٢
يشترط لﻠتمتع ﺑالحماية ان يكون الصنف متصفا ﺑالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تﺴمية خاصة
ﺑه.ويكون الصنف جديد اذا لﻢ يقﻢ مرﺑﻰ الصنف النباتﻰ حتﻰ تاريﺦ الطﻠب ﺑبيع مواد اﻻﻛثار النباتﻰ لﻠصنف أو
تداولها ﺑنفﺴه أو ﺑموافقته ﻻغراض اﻻستغﻼل وﻻ يفقد الصنف شرط الجدة اذا تﻢ الطرح أو التداول فﻰ جمهورية
مصر العرﺑية لمدة ﻻ تزيد عﻠﻰ سنة ساﺑقة عﻠﻰ تقديﻢ الطﻠب فاذا ﻛان الطرح أو التدوال قد تﻢ فﻰ الخارج فيجب
اﻻ تزيد المدة عﻠﻰ ست سنوات ﺑالنﺴة لﻼشجار واﻻعناب واﻻ تزيد عﻠﻰ ارﺑع سنوات ﺑالنﺴبة لغيرها من
الحاصﻼت الزراعية ﻛما ﻻ يفقد الصنف شرط الجدة اذا تﻢ ﺑيعه أو منح حق استغﻼله ﺑموافقة المرﺑﻰ لﻠغير قبل
منحه حق الحماية.ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من اﻻصناف المعروفة ﺑصفة واحدة ظاهرة
عﻠﻰ اﻻقل مع احتفاظ ﺑهذه الصفة عند اﻛثاره.ويكون الصنف متجانﺴا ً اذا ﻛان اﻻختﻼف ﺑين افراده يقع فﻰ نطاق
الحدود المﺴموح ﺑها .ويكون الصنف ﺛاﺑتا ً عند تكرار زراعته اذا لﻢ تتغير خصاﺋصة اﻻساسية ﺑتكرار اﻛثاره لفترة
تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون وتمنح شهادة حق المرﺑﻰ لمﺴتنبط الصنف النباتﻰ الذى تتوافر فيه شروط
الحماية سواء اﻛان المﺴتنبط طبيعيا أو اعتباريا.
ﻣادة -: ١٩٣
تكون مدة حماية اﻻصناف النباتية خمس وعشرون سنة ﺑالنﺴبة لﻼشجار واﻻعناب وعشرين سنة ﺑانﺴبة لغيرها
من الحاصﻼت الزراعية.وتبدأ مدة الجمعية إعتبارا ً من تاريﺦ منحها.ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطﻠب
حماية مؤقته تبدأ من تاريﺦ ايداع الطﻠب وتنتهﻰ ﺑنشر اﻻعﻼن عن قبول منح الحماية عﻠﻰ ان يقتصر حق المرﺑﻰ
– المنصوص عﻠيه ﺑالمادة ) (١٩٤من هذا القانون خﻼل هذه الفترة عﻠﻰ اﻻقل فﻰ التعويض العادل ﺑمجرد منحه
هذه الحماية ﺑشرط ان يكون المرﺑﻰ قد وجة اخطارا ً ﺑايداعه الطﻠب الﻰ من قام ﺑاستغﻼل الصنف النباتﻰ قبل منحه
الحماية.
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ﻣادة -: ١٩٤
يتمتع من يحصل عﻠﻰ هادة حق المرﺑﻰ ﺑحق استئثارى يخول له اﻻستغﻼل التجارى لﻠصنف النباتﻰ المحﻢ ﺑاى
صورة من الصور وﻻ يجوز لﻠغير انتاج أو اﻛثار أو تداول أو ﺑيع أو تﺴويق أو استيراد أو تصدير مواد اﻹﻛثار
ﺑموافقة ﻛتاﺑية من المرﺑﻰ
ﻣادة -: ١٩٥
ﻻ تمنع الحماية الغير من القيام ﺑاﻻعمال اﻻتية:
 -١أنشطة غير تجارية واستخدام ﺑغرض اﻻﻛثار لناتج مادة اﻻﻛثار ﺑواسطة المزارع عﻠﻰ ارض فﻰ حيازته
الخاصة
 -٢اﻷنشطة المتصﻠة ﺑالتجارب وﺑاغراض البحث العﻠمﻰ.
 -٣أنشطة الترﺑية والتهجين واﻻنتخاب وغيرها التﻰ تﺴتهدف استنباط اصناف جديدة.
 -٤اﻷنشطة التﻰ تتعﻠق ﺑاغراض التعﻠيﻢ والتدريب.
 -٥أنشطة اﻻستخدام واﻻستغﻼل التجارى واﻻستهﻼك لمادة المحصول والمواد اﻷولية والوسيطة والمنتجات
النهاﺋية التﻰ تصنع أو تﺴتخرج من مادة المحصول أو ﺑشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثﻠت مادة المحصول
فﻰ هيئة نبات ﻛامل أو ﻛانت جزءا منه
ﻣادة -: ١٩٦
يمنح مكتب حماية اﻷصناف النباتية ﺑناء عﻠﻰ عرض وزير الزراعة وﺑعد موافقة لجنة وزارية تشكل ﺑقرار من
رﺋيس مجﻠس الوزراء تراخيص اجبارية ﺑاستخدام استغﻼل الصنف المحمﻰ دون موافقة المر ﺑﻰ وﻛذلك فﻰ
الحاﻻت التﻰ تقتضيها المصﻠحة العامة وﻛذلك فﻰ حاﻻت امتناع المرﺑﻰ عن انتاج الصنف ﺑمعرفته أو توفير مواد
اﻻﻛثار لﻠصنف المحمﻰ أو رفضة منح حق استغﻼل الصنف لﻠغير رغﻢ مناسبة الشروط المعروضة عﻠيه أو قيامه
ﺑالممارسات المضاده لﻠتنافس.ويﺴتحق المرﺑﻰ تعويضا عادﻻ مقاﺑل منح الغير حق استخدام واستغﻼل الصنف
خﻼل مدة الترخيص اﻻجبارى وتراعﻰ فﻰ تقدير التعويض القيمة اﻻقتصادية لهذا الصنف.
ﻣادة -: ١٩٧
يجب عﻠﻰ المرخص له تطبيقا ﻻحكام المادة ) (١٩٦من هذا القانون ان يﻠتزم ﺑشروط الترخيص اﻻجبارى وﻻ
يجوز له التنازل عنه لﻠغير أو المﺴاس ﺑالحقوق اﻻخرى لﻠمرﺑﻰ اﺛناء مدة الترخيص .ويتنهﻰ هذا الترخيص
ﺑانتهاء المدة المحددة له وﺑﻠغﻰ اذا خالف المرخص ﻻى شرط من شروط الترخيص.
ﻣادة -: ١٩٨
تﺴتنفذ حقوق المرﺑﻰ عﻠﻰ مواد الصنف المحمﻰ اذا طرحت لﻠتداول ﺑمعرفته أو ﺑموافقته خارج جمهورية مصر
العرﺑية ويحق لﻠغير فﻰ هذه الحالة تداول أو ﺑيع تﺴويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمﻰ سواء فىهيئة مواد
اﻛثار أو مواد محصول من نبات ﻛامل أو اى جزء منه أو المنتجات المﺴتخرجة أو المصنعه من المحصول أو
غير ذلك من مكونات النبات.ويحق لﻠمرﺑﻰ منع الغير من تصدير الصنف المحمﻰ اذا ﻛان التصدير يؤدى الﻰ
اﻛثار الصنف فﻰ ﺑﻠد ﻻ يتمتع الصنف المحمﻰ إلﻰ اى دولة اذا ﻛان الغرض منه هو اﻻستهﻼك .
ﻣادة -١٩٩
لوزير الزراعة ﺑناء عﻠﻰ توصية الﻠجنة الوزارية المشار اليها فﻰ المادة  ١٩٦أن يقيد مباشرة المرﺑﻰ أو ﺑعض
حقوقه المنصوص عﻠيها فﻰ هذا القانون ﺑاى صورة من الصور ﺑهدف تحقيق المصﻠحة العامة خاصة فﻰ اﻻحوال
اﻻتية:
اذا ظهر لﻠصنف النباتﻰ المحمﻰ تأﺛير ضار عﻠﻰ البيئة الطبيعية أو عﻠﻰ سﻼمة التنوع البيولوجﻰ فﻰ
-١
جمهورية مصر العرﺑية أو عﻠﻰ القطاع الزراعﻰ فيها أو عﻠﻰ حياة أو صحة اﻻنﺴان أو الحيوان أو النبات.
اذا ظهر لﻠمصنف النباتﻰ المحمﻰ تأﺛير اقتصادى أو اجتماعﻰ أو معوق لﻼنشطة الزراعية المحمية أو
-٢
اذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيﻢ ومعتقدات المجتمع.

63

١١

دليل اﻷخﻼقيات والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية

ﻣادة -: ٢٠٠
يﻠتزم المرﺑﻰ ﺑالكشف عن المصدر الوراﺛﻰ الذى اعتمد عﻠيه ﻻستنباط الصنف النباتﻰ الجديد ويشترط لتمتع
الصنف النباتﻰ الجديد ﺑالحماية ان يكون المرﺑﻰ قد حصل عﻠﻰ ذلك المصدر ﺑطريق مشروع وفقا لﻠقانون
المصرى.ويمتد هذا اﻻلتزام إلﻰ المعﻠومات التراﺛية والخبرات التﻰ تراﻛمت لدى الجماعات المحﻠية التﻰ يكون
المرﺑﻰ قد اعتمد عﻠيها فﻰ جهوده ﻻستنباط هذا الصنف النباتﻰ الجديد وﺑالمثل يﻠتزم المرﺑﻰ الذى يتعامل مع
الموارد البشرية المصرية ﺑهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها ﺑالحصول عﻠﻰ موافقة الجهة اﻻدارية
المختصة عﻠﻰ هذا التعامل ﻛما يتعهد ﺑاحترام المعار التراﺛية المصرية ﻛمصادر لما يكون قد توصل اليه من
انجازات استخدمت فيها تﻠك المعارف والخبرات ويكون ذلك ﺑاﻻعﻼن عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك
المرﺑﻰ وﺑاقتﺴام العواﺋد التﻰ يحققها مع صاحب المصﻠحة وذلك عﻠﻰ النحو الذى تحدده الﻼﺋحة التنفيذية لهذا
القانون .وينشأ ﺑوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراﺛية المصرية النياتية البرية والبﻠدية منها.
ﻣادة -: ٢٠١
يصدر مكتب حماية اﻻصناف النباتية شهادة حق المرﺑﻰ وفقا لﻼجراءات التﻰ تحددها الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون
ويعد اداء رسﻢ تحدده هذه الﻼﺋحة ﺑما ﻻ يجاوز خمﺴة اﻻف جنية .ويتﻢ النشر عن ذلك عﻠﻰ نفقة صاحب الحق فﻰ
جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طﻠبه ﺑقرار الرفض واسباﺑه ويكون لكل ذى شأن حق التظﻠﻢ
من قرار منح شهادة حق المرﺑﻰ أو رفض طﻠب حماية الصنف النباتﻰ وذلك خﻼل خمﺴة عشر يوما من تاريﺦ
النشر أو تاريﺦ اﻻخطار عﻠﻰ حﺴب اﻻحوال .وتحدد الﻼﺋحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد واجراءات اﻻخطار
ونظر التظﻠﻢ والبت فيه.
ﻣادة -: ٢٠٢
تﻠغﻰ شهادة حق المرﺑﻰ وذلك فﻰ احوال فقد الصنف ﻻحد الشروط الخاصة ﺑمنحها أو فﻰ حالة منحها ﺑالمخالفة
ﻻحكام هذا القانون وذلك وفقا لﻠقواعد واﻻجراءات التﻰ يصدر ﺑها قرار من وزير الزراعة.ويكون اخطار ذى
الشأن ﺑهدا القرار ﺑموجب ﻛتاب موصﻰ عﻠية مصحوﺑا ﺑعﻠﻢ الوصول وله ان يتظﻠﻢ منه خﻼل خمﺴة عشر يوما
من تاريﺦ اﻻخطار.ويصدر وزير الزراعة قرارا ﺑقواعد واجراءات
التظﻠﻢ والبت فيه.
ﻣادة -: ٢٠٣
مع عدم اﻻخﻼل ﺑاية عقوﺑة اشد منصوص عﻠيها فﻰ اى قانون اخر يعاقب ﻛل من يخالف احكام هذا الكتاب
ﺑغرامة ﻻ تقل عن عشرة اﻻف جنية وﻻ تجاوز خمﺴين الف جنية .وفﻰ حالة العود تكون العقوﺑة الحبس مدة ﻻ
تقل عن ﺛﻼﺛة اشهر وﻻ تجاوز سنة وﺑغرامة ﻻ تقل عن عشرين الف جنية وﻻ تجاوز ماﺋة الف جنية وفﻰ جميع
اﻻحوال يحكﻢ ﺑمصادرة التقأوى ومواد اﻻﻛثار المضبوطة.
ﻣادة -: ٢٠٤
لرﺋيس المحكمة المختصة ﺑاصل النزاع وﺑناء عﻠﻰ طﻠب ﻛل ذى شان وﺑمقتضﻰ امر يصدر عﻠﻰ عريضة ان يامر
ﺑاجراء أو امثر من اﻻجراءات التحفظية المناسبة وعﻠﻰ وجة الخصوص:
 -١إﺛبات واقعة اﻻعتداء عﻠﻰ الحق محل الحماية.
 -٢إجراء حصر ووصف تتفصيﻠﻰ لﻠمنتجات المخالفة واﻻدوات التﻰ استخدمت أو تﺴتخدم فﻰ ارتكاب الجريمة.
 -٣توقيع الحجز عﻠﻰ اﻻشياء المذﻛورة فﻰ البند )(٢
ولرﺋيس المحكمة فﻰ جميع اﻻحوال ان يامر ﺑندب خبير ام اﻛثر لمعأونة المحضر المكﻠف ﺑالتنفيذ وان يفرض
عﻠﻰ الطالب ايداع ﻛفالة مناسبة ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلﻰ المحكمة المختصة خﻼل عشرا يوما من
تاريﺦ صدور اﻻمر واﻻ زال ﻛل اﺛر له.
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ﻣادة -: ٢٠٥
ل ذوى الشأن التظﻠﻢ من اﻻمر إلﻰ رﺋيس المحكمة اﻻمر خﻼل ﺛﻼﺛين يوما من تاريﺦ صدوره أو اعﻼنه عﻠﻰ حﺴب
اﻻحوال ويكون لرﺋيس المحكمة تأييد اﻻمر أو الغاؤه ﻛﻠيا أو جزﺋيا وفقا لﻠقواعد واﻻجراءات المنصوص عﻠيها فﻰ
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ﻣادة -٢٠٦
يصدر وزير العدل ﺑاﻻتفاق مع وزير الزراعة قرارا ﺑتحديد من لهﻢ صفة الضبطية القضاﺋية فﻰ تنفيذ احكام هذا
الكتاب
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رابعا :إجراءات الكﻠيﺔ نحو آليات صرف الﻤستحقات
الﻤاليﺔ والﻤكافآت
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إجراءات الكﻠيﺔ
نحو آليات صرف ﻣستحقات أعضاء هيئﺔ التدريس
ﻣكافأة التدريس-:
قواعد صرف مكافأة التدريس )  ( ٪٢٠٠لﻠﺴادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهﻢ:
 (١تصرف المكافأة لﻠوظاﺋف المعاونة ﻷعضاء هيئة التدريس .
 (٢تصرف المكافأة لﻠﺴادة اﻷساتذة المتفرغين في حالة التواجد الكامل والقيام ﺑكافة اﻷعباء التدريﺴية
والبحثية ﺑمذﻛرة من عميد الكﻠية ترفع لرﺋيس الجامعة .
 (٣تصرف المكافأة في اﻷعياد واﻷجازات الرسمية .
 (٤تصرف المكافأة في حالة الﺴفر في المؤتمرات أو ما يعادلها التي تقل مدتها عن أسبوع وتنﺴب المكافأة
طبقا ً ﻷيام المؤتمر الفعﻠية التي تزيد عن أسبوع .
 (٥تصرف المكافأة لحاﻻت اﻷمراض المزمنة وأجازات الوضع .
 (٦تخصﻢ المكافأة من الﺴادة أعضاء هيئة التدريس والوظاﺋف المعاونة عن اﻷجازات اﻷعتيادية أو
اﻷجازات المرضية التي تزيد عن أسبوع .
ﻣكافأة التصحيح والﻤراقبﺔ واﻹشراف-:
تقدر مكافأة تصحيح أوراق اﻻمتحانات التحريرية ﺑنﺴبة ماصححه الممتحن في ﻛل هذه اﻷوراق عﻠي اﻷساس
اﻷتي-:
أوﻻ:
امتحانات النقل واﻻمتحانات النهاﺋية لدرجة البكالوريوس ومعادلة هذه الدرجة وامتحان الدراسات العﻠيا ﺑماﺋة
قرش عن الورقة الواحدة ﺑشرط أﻻ تقل المكافأة في ﻛل مادة لﻠممتحن الواحد عن ماﺋة جنية وﺑحد أقصي خمس
مواد عﻠي مﺴتوي الكﻠية ولتزيد جمﻠة مكافآت التصحيح التي يحصل عﻠيها الممتحن الواحد في دور اﻻمتحان
الواحد  ١٥٠٠جنية عﻠي مﺴتوي الجامعة.
ثانيا:
يعتبر ﻛل مقرر ينتهي ﺑامتحان "مادة" وذلك عند حﺴاب مكافأة تصحيح أوراق اﻻمتحانات التحريرية )مادة ٢٨٧
قانون تنظيﻢ الجامعات (.
 يمنح من يقوم ﺑاﻹمتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور اﻹمتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعامﻠين
اﻷصﻠيين والمنتدﺑين مكافآت عن حضور هذه اﻻمتحانات عﻠي الوجه التالي :
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 منح مكافأة مقدراها  ٪٤من المرتب الشهري عن ﻛل جﻠﺴة من جﻠﺴات اﻻمتحان . يشترط في جميع اﻷحوال أن يكون الحد اﻷدنﻰ لعدد الطﻼب في ﻛل من جﻠﺴات اﻻمتحانات الشفويةوالتطبيقية خمﺴة طﻼب ) مادة  ٩٠قانون تنظيﻢ الجامعات (.
 يمنح من يعمل داخل لجا ن المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المﺴاعدين والمعيدين مكافأة
قدرها  % ٣من المرتب الشهري عن ﻛل يوم من أيام العمل ) مادة  ٩١قانون تنظيﻢ الجامعات (.
 يمنح المشرف عﻠي رسالة الماجﺴتير مكافأة قدرها أرﺑعماﺋة جنية ويمنح المشرف عﻠي رسالة الدﻛتوراه مكافأة
قدرها ألف جنية وذلك ﺑغد مناقشة الرسالة من لجنة الحكﻢ عﻠيها وﺑحد أقصي أرﺑعة أﻻف جنيها في الﺴنة
الجامعية وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عﻠيهﻢ ﺑالتﺴاوي ) مادة  ٩٣قانون تنظيﻢ الجامعات ( .


يجوز لمجﻠس الجامعة في حدود إعتمادات الميزانية تقرير صرف منح ﻷعضاء هيئة التدريس
والمدرسين المﺴاعدين والمعيدين وساﺋر القاﺋمين ﺑالتدريس الموفدين في مهمات عﻠمية أو إجازات دراسية أو
لحضور مؤتمرات وفقا ً لﻠقواعد التي يقررها المجﻠس )مادة  ٣٠٦قانون تنظيﻢ الجامعات(

أدوار اﻻﻣتحانات والﺠﻠسات الشفويﺔ والتطبيقيﺔ :




تحﺴب مكافأة التصحيح والجﻠﺴات ﺑاعتبار دورين في العام الدراسي .
-

دور يناير يشمل امتحان الطﻼب +امتحان الدراسات العﻠيا

-

دور مايو يشمل امتحان الطﻼب  +امتحان الدراسات العﻠيا

-

امتحان الدﺑﻠوم عن عام جامعي ومكمل لﻠفصل الدراسي الثاني ماليا ً
تصرف مكافأة جﻠﺴات اﻻمتحانات الشفوية والتطبيقية والقدرات ﻷعضاء هيئة التدريس وﺑحد أقصي

 ١٠٠جﻠﺴة لﻠفصل الدراسي الواحد ﺑاشتراك ﺛﻼﺛة أعضاء هيئة تدريس لﻠجﻠﺴة عﻠي اﻷﻛثر وخمﺴة طﻼب
لﻠجﻠﺴة عﻠي اﻷقل


حﺴاب مجموع الجﻠﺴات = ) عدد الطﻼب*٥/( ٣



ﻻ يزيد عدد المصححين عن خمﺴة أفراد لكل مادة نظرية .

بدﻻت الﻤﺠالس:


يصرف مبﻠﻎ  ٢٥٠جنية ﺑدل إعداد لمجﻠس الكﻠية عن الجﻠﺴة الواحدة وذلك ﺑاﻹضافة إلي ما يصرف من
ميزانية الجامعة .

 يصرف لﻠجان الفنية المنبثقة من مجﻠس الكﻠية ) لجنة شئون الطﻼب – لجنة الدراسات العﻠيا و البحوث لجان
المختبرات واﻷجهزة العﻠمية – لجنة العﻼقات العﻠمية والثقافية – لجنة المكتبات – لجنة خدمة المجتمع وتنمية
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البيئة ( والﻠجان اﻷخرى التي يصدر ﺑها قرار رﺋيس الجامعة مبﻠﻎ  ٢٥٠جنية ﺑدل إعداد لﻠجنة من ميزانية
الجامعة وﻻ يصرف عنها أي مبالﻎ أضافية من الجﻠﺴات الخاصة .


تصرف مجالس اﻷقﺴام من الحﺴاﺑات الخاصة .



تصرف ﺑدل حضور ورش عمل الجودة ﺑالكﻠية نظير مبﻠﻎ  ١٥٠جنيه .
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إجراءات الكﻠيﺔ نحو آليات توزيع الﻤكافآت
 .١يتﻢ توزيع المكافآت ﺑناءأ عﻠي تقييﻢ المدير المباشر ﻹنجازات العامﻠين/الموظفين ﺑﻢ ﻻ يتعارض مع
الﻠواﺋح والقوانين.
 .٢يتﻢ التقييﻢ حﺴب مﺴتوي اﻻنجاز في العمل ،مع اﻷخذ في اﻹعتبار تقارير الكفاية النصف سنوية ﺑﻢ ﻻ
يتعارض مع الﻠواﺋح والقوانين.
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خاﻣسا :سياسات الكﻠيﺔ
لضﻤان تحقيق العدالﺔ
وعدم التﻤيز وعدم تضارب الﻤصالح
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سياسﺔ الكﻠيﺔ لضﻤان العدالﺔ وعدم التﻤييز
تطبق الكلية قواعد محددة لضمان العدالة و عدم التمييز على النحو التالى-:
قواعد عدم التمييز بين الطﻼب
 (١من حق جميع الطﻼب اﻹطﻼع على أوراق إجابة امتحان العملى و اﻹمتحانات الدورية .
 (٢يتم تصحيح أوراق إجابة إمتحان الفصل الدراسى مغلقة بدون السماح للمصحح باﻹطﻼع على أسم أو رقم
جلوس الطالب.
 (٣يتم إعﻼن اﻹجابة النموذجية لﻼمتحان الدورى مفسر عليها توزيع الدرجات.
 (٤توزع الدرجات على ورقة اﻻسئلة و تعلن للطﻼب و يتم التصحيح طبقا لنموذج اجابة ثابت .
 (٥اﻹمتحانات العملية تتم بتوزيع عشوائي علي التجارب العملية لضمان العداله بين الطﻼب مع مراعاة ان
تكون التجارب ذات مستوي واحد .
 (٦يتم توزيع الطﻼب لﻺمتحان الشفوي في اﻹمتحانات توزيعا عشوائيا على السادة الممتحنين ودون تمييز أو
تحديد مسبق.
 (٧من حق أي طالب التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس دون تمييز من خﻼل الساعات المكتبية والريادة
العلمية واﻹرشاد اﻷكاديمى.
 (٨إستطﻼع رأى الطﻼب فى الجداول الدراسية و جداول اﻹمتحانات.
 (٩الحق فى تقديم تظلم بعد اظهار النتيجة فى كل فصل دراسى و اعادة النظر فى جمع الدرجات أو تصحيح
الورقة حسب الحالة.
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قواعد عدم التمييز بين اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
 (١يتم توزيع إعباء العمل و التدريس بالتساوى بين أعضاء هيئة التدريس.
 (٢يتم توزيع اعباء العمل و التدريس بالتساوى بين أعضاء الهيئة المعاونة.
 (٣عدم إنفراد اﻷساتذة بالتدريس أو التصحيح منفردين فى أى مقرر دراسى بالكلية .
 (٤عدم إنفراد اﻷساتذة باﻹشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه.
 (٥عدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس فى توزيع أعباء العمل والتدريس و الحوافز و المكافآت وإعﻼن
قواعد صرف المكافآت ﻷعضاء هيئة التدريس.

***

قواعد عدم التمييز بين اﻻداريين
 (١عدم التمييز و ضمان العدالة بين العاملين فى توزيع أعباء العمل و الحوافز و المكافآت وإعﻼن وثيقة
معتمدة لربط المكافآت بمستوى اﻹنجاز فى العمل.
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سياسﺔ الكﻠيﺔ لضﻤان عدم تضارب الﻤصالح
 (١يتم تمرير بيان علي جميع أعضاء هيئة التدريس باﻷقسام العلمية لﻼستعﻼم عن وجود أقارب حتى الدرجة
الرابعة
 (٢ﻻ يسمح لعضو هيئة التدريس بالمشاركة في اﻹمتحان النظري أوالشفوي أو العملي في السنة الدراسية أو
المقرر الموجود له أقارب به )حتى الدرجة الرابعة( .كذلك ﻻ يقوم بالمشاركة فى اﻹشراف العلمى أو تحكيم
رسائل طﻼب الدراسات العليا اﻷقارب له )حتى الدرجة الرابعة(.
 (٣عدم استخدام ممتلكات الكلية الخاصة للحصول على مكاسب شخصية.
 (٤يجب أﻻ تضر أي وظيفة خارج الكلية سواء كانت بمقابل مادي أم بدون مقابل ،على أداء العمل بالكلية.
 (٥عدم اﻹلتحاق بأي مهام عمل خارجية قد تعمل على تشتيت الوقت و اﻹنتباه بعيدًا عن مسئوليات الكلية.
 (٦ينبغي أن يتمتع الجميع بحقوق اﻹنسان اﻷساسية ويجب أﻻ يُعاني سواء جسديًا أم عقليًا من العمل.
 (٧يجب عدم حدوث تعصب ضد أى شخص بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة اﻻجتماعية أو الحمل
أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنﺴية أو اﻷصل اﻻجتماعي أو اﻹعاقة أو الﺴن

***
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Code of Student Conduct
Faculty of Pharmacy Ain Shams University (FOPASU) issued this Code of Student
Conductto describe clearly the expected academic and personal attributes of the
students.
The student conduct code inside FOPASU is related to the future attitude of students
as HealthCare providers to patients.

FOPASU student code of conduct comprises five main parts:
12345-

The five core values.
Students’ rights.
Students’ ethics.
Offences under the code and penalties.
Student conduct during Covid-19.

What is the student code of conduct?

It describes the ethics and standards expected from students in FOPASU. Adhering to
this codeimplies that every student is responsible for the consequences of his actions.

Who should adhere to this conduct?

This is the conduct expected from all students in FOPASU with their colleagues,
mentors aswell as University admins and workers.

When?

Students should abide by this code whenever they are on campus or during any
occasion, theyare representing Ain Shams University.

Where?

Students should abide by this code in the labs, lecture halls, faculty entrance and
corridors aswell as in any other place they are representing Ain Shams University.

1.

The Five Core Values

a) Honesty and Integrity
Students with honesty and integrity will work hard to earn their degrees and will
always adhereto the moral and ethical principles. Cheating compromises these core
values.
b) Responsibility
Responsibility, assisted by the discipline, will allow students to take the right actions
to achieve all duties and tasks on time. Abiding to this core value will create a wellestablished environment where students can learn and gain knowledge in an
environment devoid of chaosand disorder.

١١
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c) Competency and Academic Excellence
FOPASU aims at providing Pharmacists of the highest quality with all the
qualifications, whichenable them to compete both nationally and internationally.
d) Innovation and Creativity
The goal of FOPASU is not to create stereotypes but rather competent students who
are able to innovate. Their creativity is respected and encouraged in every course and
activity in the Faculty of Pharmacy.
e) Collaboration and Teamwork
Collaboration improves the students ability to work together and improve their
performance as well as their morale. Students of the same team must actively listen to
each other, share ideas, experiences and opinions. Together we can achieve the best
possible outcome of any work, boosted by the students’ open-mindness, respect to
others and tolerance towards other ideas, feelings, habits.

2. Students’ Rights
1- Each student has the right to learn in a quiet and safe environment with high
academic standards and a variety of high quality resources, which can help to
build his academicand social development.
2- Students have access to many student support services as:
- For general health problems: please contact the health center (ground floor).
- For any psychological/ mental health/ well-being problems: please
contact Mrs.Nashwa (01003727363).
- For social Support : Please contact Mrs. Nahed Hussein at the Youth Care Office
- For any student with a disability or special need, please fill in a form at the
Vice Dean for Education and Students Affairs office (ground floor).
- For asking for suspension of registration due to any circumstances please
refer to the Vice Dean for Education and Students Affairs office (ground
floor). The faculty council may suspend the student’s enrollment for two
consecutive or separate years during the study at the college if he presents
an acceptable excuse that prevents himfrom attending the study.
3- Each student has the right to participate in all activities at FOPASU, without
discrimination.
4- Each student has the right to address his concerns to the University using
special well established and explained procedures through e-mailing the Dean
or Vice Dean for Education and Students Affairs. Boxes, where students can
put their complaints, are also available in each floor of FOPASU. These
boxes are regularly checked.
١١
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5- Students are also encouraged to participate in community services through
many activities: e.g. medical caravan, El-kheir Pharmacy, Scopes,…etc
6- Students have the right to participate in the governance of FOPASU through
(Students Union (SU). The members of this union are elected on a yearly
basis.
7- Academic and administrative departments are always keen to provide prompt
responsesto students requests.
8- Students who are not satisfied with their results may submit a remarking
request to theoffice of student affairs within ten days of the release of the
exam results.

3. Students’ Ethics
Students’ ethics are reflected in four main responsibilities: Educational tasks,
Socialrelations, Activities, and the Environment

First Responsibility: Educational tasks
All students should be strictly aware of FOPASU bylaws. This could be found
on http://pharma.asu.edu.eg/ and will be explained to all students following
registration inthe Faculty.

Here are some of the main students educational tasks:

• Interacting with the instructor during the lecture.
• Staying silent when the professor is in the middle of explaining and
showing mutualrespect.
• Recognizing and protecting his/her rights.
• Abiding by the rules and laws of the faculty, and showing keenness on
maintaininglearning facilities
• Meet deadlines: for classwork, projects and assignments.
• Showing punctuality and arriving to classes and laboratories on time.
• Inquiring about the parts of the lesson that seem unclear or incomprehensible.
• Working independently while doing research, and using up-to-date references.
• Avoiding fraud, plagiarism, and stealing others ideas.
• Doing one’s best, developing one’s skills and knowledge to contribute to
promoting thecommunity.
• Attending and participating in cultural seminars and debates
• Taking courses in languages and computers.
• Any absence from the lab due to illness or any other justified reason should be
reported toyour instructor.
• Absence in labs should not exceed 25% of total labs in any course.
• Reading cultural books to develop one’s knowledge and skills.
• Developing and refining scientific, sports talents and skills.
• Student exam handbook, Appendix I, should be read and the rules strictly followed.
• Under certain circumstances, students who are unable to fulfill the attendance
requirements should ask for suspending their enrollment for the academic year/
semester according to a valid excuse presented to the Vice Dean for Education
and Students Affairs and accepted by the faculty council.
١١
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Second Responsibility: Social relations

• Collaborating with and respecting other colleagues from same faculty or other faculties.
• No discrimination based on economic, cultural or religious difference is allowed.
• Dressing properly. Make sure you respect the dress code: Neat, modest, casual
or dressy attire is accepted all over the University campus. NO revealing cloth,
ripped jeans, shorts,flip-flops are allowed on campus.
• Maintaining good manners during speaking. Uncivil language or behavior is
completelyprohibited inside the facilities of Ain Shams University.
• Professional courtesy is a must between students and faculty as well as staff members.
• It is not allowed for students to carry any kind of Knives or weapons on the campus.
• Students should maintain good personal hygiene.
• Providing guidance to colleagues, listening to advice and giving priority to public interest.
• Showing mutual respect to faculty members, teaching assistants as well as
administrativestaff.
• Abiding by the regulations to get his/her rights and fulfill his/her duties.
• Cooperating and participating in various activities with teaching assistants.
• Assisting colleagues with special needs.

Third Responsibility: Activities

• Showing motivation to participate in seminars, cultural, artistic and sports competitions.
• Working out regularly for your personal health.
• Abiding by deadlines and instructions of various activities.
• Wearing the appropriate cloth for each activity.
• Participating in festivals, celebrations and other FOPASU activities e.g. Medical
Caravan,El Kheir Pharmacy, Career fair, …etc

Fourth Responsibility: The environment
Lecture Halls & Classrooms
Keeping your lecture halls, classroom computers, benches, walls, … etc, clean
and safefor the rights of others.

Facilities
• Be protective and keen to preserve the faculty facilities
• Throw trash in the provided suitable bins.
• Maintain the corridors clean
• Turn off water taps.
• Do not post posters without permission.
• No smoking in FOPASU.

Library
• Keep the library clean.
• Switch off mobile phones.
• Avoid eating or drinking inside the library.
• Keep silent inside the library.
• Return borrowed books in the same conditions as when received from the library, on time.
• Leave books in their proper place.
• Abide by the laws of photo copying pinned in the library.
• Document references accurately while observing copyrights.
١١
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Laboratory
• Students should wear appropriate professional dress for laboratory activities.
• Follow- strictly- the lab safety rules as announced in each lab

General Laboratory rules
1- Always wear protective closed lab coats in the laboratory.
2- Wear closed shoes; sandals and slippers are not allowed (i.e.
avoid barefeet).
3- Long hair and veils must be tied.
4- Dangling jewelry and baggy clothing must be
secured.5- Keep the work area free of unused
stuff.
6- Drinking and eating are not
allowed.7- Wear goggles,
masks and gloves.
8- Mouth sucking of liquids is not
allowed.9- Clearly label
containers.
10- Use all lab equipment properly and leave them clean.
11- To turn on the flame, switch the matches first then the gas supply.
12- In case of spills: do not swallow anything, flush with water for at least 15
minutes andnotify the instructors as soon as possible.
13- In case of accidents or injuries, report to the instructor as soon as
possible.14- Do not taste or smell chemicals.
15- Do not contaminate chemicals by returning back any residual chemicals to
the maincontainer.
16- Make sure to direct the test tube away from yourself and your colleagues.
17- Do not pick up broken glass with your hands but rather, report to the lab
supervisor/technician.
18- Keep away from flame.
19- Report any fire, injury, accident to the
instructor.20- The lab is not a place for
playing or kidding.
21- Switch off Bunsen burners when not in use.
22- You should be aware of the place of all emergency equipment in the
lab: fireextinguisher, emergency exit, eye wash, shower, first aid kit.
23- Keep silent inside the lab.
24- Switch off mobile phones
inside the lab.25- Wash your hands
before leaving the lab.

١١
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For safety measures, please consult this
video:
https://www.youtube.com/watch?v=9o77QEeM-68

Outside the institution
Students of FOPASU are representatives of their university outside of the university
and musttherefore keep same ethics and manners outside the University. Offensive
comments are not acceptable via verbal or nonverbal communication (social
network, emails)
All students in FOPASU should:
• Maintain confidentiality when using social networking sites.
• Not engage in behaviors that can harm the reputation of colleagues, faculty
and staffmembers or the profession.
• Be aware of your online image and your faculty image.

4. Offences under the code and penalties
4.1. Scholastic Dishonesty
Scholastic dishonesty is manifested in the following acts:
 Fraud/Plagiarism in any assignment.
 Copying others’ work.
 Cheating by any means during exams.
 Carrying mobile phones / smart watches or any similar devices during exams.
 An exam handbook will also be provided to the students to complement
and showthe exam rules and all rules in this handbook should be strictly
followed.

Violations that occur during the exam

1- Violation of the examination rules or the necessary
calm for it.2- Attempt to cheat in the exam.
3- Cheating in the exam.
4- Impersonating another person to take the exam instead.
5- Attending the exams while carrying mobile devices or any other
means ofcommunication such as headphones, etc

4.2. Inappropriate Behavior towards Individuals or Groups
•
•
•
•
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Disruption of classes by any means
Discrimination against any person or groups
Dissemination of Malicious Material among individuals or on social media
Violations of Safety or Dignity of any other student, faculty official, administrative staff.
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4.3 Abuse or misuse of faculty resources
• Damage to Property.
• Use of Facilities or Equipment or posting any posts without permission.
• Intentional destruction or damaging of faculty property will subject
individuals topenalties.

4.4

Other Offences

Students are expected to provide identification upon request by a University
faculty, staffmember or security personnel.
Reports received by the University of student misconduct, arrest, or involvement
with otherillegal activities off-campus are subject to administrative review for
disciplinary action.
Ignorance of ethical standards do not represent an excuse for violating this code
of ethicalconduct.
Disciplinary Penalties to the above examples of misconduct or other offences are
usually issued by administrative board including the Dean, the Vice dean, a faculty
member and the responsible Faculty officer and the penalties can include, but are not
limited to:
- Resubmission of work.
- Failing grade in one or more courses.
- Oral or written warning.
- Deprivation of some student services.
- Deprivation from attending the lessons of one of the courses for a period.
- Dismissal from the college for a period.
- Denial of an exam in one or more courses.
- Canceling the student’s exam in one or more courses.
- Dismissal from the faculty for a period.
- Denial of the exam in one semester or more.
- Expulsion from the faculty
In all cases, the acts and penalties assessed will remain confidential, however
they will beregistered in the student’s files

5.

Student conduct during Covid - 19

Students are responsible for complying with University precautions to protect against
the spread of COVID-19 by applying the following measures:
1. Physical

distancing

A minimum of one meter of distance must be maintained between individuals in all
Universityspaces.
2. General precautions
- All students should be vaccinated and should be ready to show their vaccination
certificateor a negative PCR test should be provided upon request.
- Everyone must wear acceptable face masks in all University spaces.
- Wash your hands with soap and water regularly or you can also use hand sanitizers
١١
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- Do not share common office supplies such as pens and notebooks.
3.

Testing, Isolation, and Monitoring

a- Students with COVID-19 symptoms are required to immediately isolate at home,
and notifyVice Dean for Education and Students Affairs.
b- Symptomatic students awaiting test results, those who test positive for COVID19,
or those who have been in close contact with a confirmed positive case are required to
quarantine/isolateat home.
c- Students in isolation/quarantine must comply with all directives of University
healthofficials.

All disciplinary penalties are available to respond to policy violations, including
suspension and expulsion.
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E-Learning Code of Conduct
I. For Students
1.

ONLINE LIVE SESSIQN PARTICIPATION
a. Prepare your study space prior to the time of the lecture or practical session to ensure a
quiet environment where you can focus and interact.
b. If you are interacting by voice only and or using your camera, use professional language
when speaking during the live sessions, and conduct yourself in a respectable manner, in
line with face-to-face teaching - towards your peers and your teacher.
c. Comply with the rules your teacher will establish inside the online classroom, e.g. your
audio/video settings and how to ask questions or interact during a live session.
d. In order to avoid unnecessary pressure on the network, turn off you microphone unless
you are speaking. In meetings with multiple people, the teacher may use the 'Mute All
button to enforce this.
e. Turn off your video unless it is necessary (e.g. only the presenter/teacher needs to have
their video on or sharing screen.

ONLINE COMMUNICATION WITH FACULTY MEMBERS
a. Respect the methods and times established by your teacher for contact hours. Frequently
check your official e-mail and your e-learning platform announcements to stay up-to-date
with new information or changes in the online sessions plan.

PRIVACY & GENERAL DATA PROTECTION REGULATION COMPLIANCE
a.
b.

c.
d.
e.
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It is prohibited to share online e-resources (documents/discussions..) that are
exclusive to the course with outsiders or third parties.
It is prohibited to take screenshots or record any of the online live sessions
conducted. Only the teacher may record sessions and will clearly announce that it is
recorded for students to watch later and will be shared only on the e-learning platform
of your faculty.
The recordings shall not be distributed to third parties outside the university and will
only be stored in and made accessible only through faculty eLearning platforms.
You may inform your teacher if you do not wish to be filmed/recorded, and can
subsequently choose to turn off your webcam. You still need to meet attendance
requirements.
Do not provide anyone with your confidential official email password or e-Learning
platform account.
Student will handle privacy issues responsibly.
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II. For Faculty Members
1. E-LEARNING CONTENT PROVISION
a. Abide with the e-courses standards and structure approved by the university.
b. Ensure that documents or links shared with students on the platform are accessible to all.
c. Provide students with clear and updated announcements on any changes or important
information.
d. Provide students with clear channels of communication with course coordinators.
e. Provide students with clear instructions on how and when to submit their assignments.
f. Use the standardized software approved by your university in conducting online
sessions.
g. Please stick to the normal schedule as much as possible when it comes to availability of
material (week by week) or online live sessions.
h. Prior to online sessions, check whether you have a stable internet connection, and a
properly working microphone and screen sharing. Students should be able to rely on the
quality of your broadcast and recording.

2. ONLINE SESSIONS ETIQUETTE
a. Start your live session with instructions on how students should behave during the
session, e.g. how they may ask their questions, and whether they should mute their
microphones (possible to enforce by using the mute all button) and turn on or off their
webcam at the start of each session.
b. When sharing your screen, close all sensitive documents or tabs. Check your browser
notifications and other open applications and furthermore, be aware if you are on camera.
c. When presenting live, consider there might be some time lag — check regularly with
students if they are able to follow along, and provide enough time to comment/ask
questions when needed.
d. Moderating online discussions requires extra care from the teacher. If you feel
uncomfortable in that role, ask a colleague to help moderate.
e. Clarify when the live session has ended and wait for all students to log off/leave the
session.

3. PRIVACY & COMPLIANCE
a.
b.

Students cameras should be off, unless it is required, they should voluntarily turn it on.
Inform students in advance of live sessions if they will be recorded. Students may then
choose to turn off their webcam if they do not wish to be part of the recording - this should not
affect their attendance.
c.
The session recordings will be made available only through the official faculty eLearning
platform.
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ف

إع اد وم اجعﺔ دل ل اﻷخﻼ ات وال فا على حق ق ال ل ﺔ الف ﺔ ل ل ﺔ ال

لﺔ – جامعﺔ ع

إص ار)(٢٠٢٢

ت
اﻷس اذ ال

ش

رعا ﺔ

ر /أماني أسامﺔ امل

ع

لة

ل ة ال
إش اف عام

اﻷس اذ ال
و ل ل ة ال

ر /خال أب ش

اﻷس اذ ال

لة لل راسات العل ا وال

و ل ل ة ال

ث

ر /ر اب ع ان أح

ن ال عل وال ﻼب

لة ل

و
اﻷس اذ ال

ر  /م ام ف

ال ي ال ف

اد

ل ح ة ض ان ال دة ال ل ة
و

أ.م.د /ن ران م
نائ

ال ي ال ف

الل د

ش

ل ح ة ض ان ال دة ال ل ة
اﻷع اد اﻷ كاد ى-:

أ.م.د /دي ا ح اده م

قاس

دم

أس اذ م اع ق

أ.م.د /مى ف ى ب مى ل ه

ال

اء ال

أس اذ م اع ق

ة

اﻷدو ة وال

ش قى م

م رس ق

ال

لة اﻷكل

ة

د /م ي ال هاو غاز

م رس ق

ال

لة اﻷكل

ة

د /مى أح

م رس م اع ق

م.م  /سل ى سامح سع

مع

ص /سامي ج رج

ق

ال

م

العقاق
اء ال ل ل ة

إش اف إدار -:
أ/م

أم

م وح م

ل ة ال

لة

ج ع وع اد ال ادة واﻷت اﻻت-:
د /ناص ف ى م
أ /ح

رئ

فى

ال

ع ه
ت

أ /ر م

ال راسات العل ا وال

مي م

ف ىم

أ /إ ان ح

ق

ع

ل اﻷدار ل ح ة ت

ث

ال ل ة
ال دة

ح وم اجعﺔ لغ ﺔ-:
إدار ب ح ة ت

ح
اع اد ف ي وت
أ/

ال دة

الغﻼف

ج ال ال ملي
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