
(عرب  )الفرقة الثانية 

ة السابعة المحاضر

لمقرر المحاسبة المتخصصة

ر أحمد عبدالحميد أحمد /د.أ شاهي 

عميد الكلية

2020مارس 



الفصل السابع

القياس المحاسب  ألصول الملكية الفكرية

380حبى 313الصفحات من 



تبدددأهمية ادددصمل تلعدددالمل وم دددوم   أدددهامه كهةددد  ميعدددهلمل  مكادددصم

  ددبومل  كراددصم ددكمل ك ةاددصمل بسدد م ددكم ددبلمل  ادد  مهل  عدد  مل  س

:ملآلتو تمكملألعهلمب   هلئامل    اصمب  ماس قم

طصمزا أةمجهأةمه ة وصمل  ومه   مل  س  باصمهل ث دصم اأد مبهل د-1

ل   دددتث رامم )مك  دددصمل طهلئدددتمل   دددت اأةم دددممتمدددكمل  ومه ددد  م

ب ددد ما دددأام دددكملترددد المل  دددرلرل مل  تعددد أاصم.م.م.م.م(مل دددألئةامم م

.مل  ة  بصمبهل طصمتمكمل طهلئتم



بائددصميعددبس مل ل سدد  وعةعددرة م  ددو"مأعددامل  ددأرةمل تة   دداصم-2

أةمإ دومل تة   اصم كلم ممل شرك  مل عة عاصمهشدرك  مل ردأ   مبواد

هل  هلجأدددصم مهةتاجدددصم دددال كمتستددد  مةدددال مل تسدددأ سدددأمكبادددرمعدددمم

مميممل شرك  مإ وم رتمتمهي ضلمل  ومه   مل  س  دباصمهل تدوما كد

اطمدددقمعماأددد مل  ومه ددد  مل  دددترلتاجاصم مستدددومتدددت كمم دددممإةجددد ز

 م ددمصميةشددطصمل  ا ددصمبل ددمهنم  اددزمعددممل  ة   ددامم مه ددممثددا

رلتاجاصمتس اقم زلا مل تة   اصم مه مميبرزملأل ثمصم م ومه   مل  دت

ربساددصمل  ةتجدد  مهل رددأ   مهل و دد ام م ددرهمل  دده مهتأأاددأل م

ل مل  ة   امم مسعصمل  ه م مرض امهإر همل و د ام مهل بتكد ر

أمل تكةه هجاددصمب عتب رةدد مل و  ددلمل س  دددام ددكم جدد لملتردد المهترشدددا

ل  ــرلرل 



وم متةددده م دددكمل  ا ددد-3 صملمملألعدددهلمل  كرادددصمتودددأم عدددأرلومضدددر  

ل تةظا اددصم  ةشددأل ملألع دد لمهال ددكم ددممردد لم  دد ة صمتمددكملألعددهلم

وم؛مبعهرةمجهةراصم كمتس اقمعأةميةألتمعموم  ته مل  ةشلةمهة

زمل  ددتسهلالمعمددومل بتكدد رل م بددلمل  ةشددأل ملألرددر م متوظدداامل  ركدد

 م(مامل ةعددانمل  ددده كم مل  ادد أةم مل عتددرلتمب   ددد)مل  ددترلتاجكم

 أةمزادد أةمه امل و دد ام متس دداممل ةت جاددصم مر دد،مل تكم ددصم مهزادد

.ملألرب  م

تشددجامم ةشددأل ملألع دد لمإ ددومل ةت دد امبتهجاددنمجددزامسادده م ددمم-4

 مادتامل تث  رلتأ م كملتج  مل بسه مهل تطدهارمهبدرل امل تدأرانمط   د

   مهعأام و  جتأ مكة –بضهلبطم سأأةم–ر  مصمتمكمل  تث  رل م

.مإارلأانم



ته مل ك ةاصمت اااملألألامعموم  ته مل  ةشلةمهل عدة عصمهل   د-5

ل  دده وم مه ددهتمعمددوم ددأ م ددأرةم ةشددأل ملألع دد لمعمددوم هلكبددصم

ل تطددهرل مل و   اددصم ددكم جدد لمل  ة   ددصمهعددأام ر   ددصمل ت   ادد  

.مل أه اصمهل  هلةاممل  سماصمبشلممس  اصمل   تمك  مل  كراصم



 ت ددأالم أدد ام رل بددهمل س دد ب  مسدد لمإ ددزل أامب رلجوددصميعددهلم-6

عددمم ةظ ددصمTRIPSل  مكاددصمل  كراددصم مهر عددصمبوددأمبددزه ملت   اددصم

(مرل  مز دصم  عدد)ل تجد رةمل و   ادصمب عتب رةدد ملسدأ ملت   اد  مل جدد  م

82هعددأهرمل  دد ةهممل  عددر م س  اددصمس دده مل  مكاددصمل  كراددصمر ددام

سادد ميكددأمل ب سدد م ددكمبسدد م دد بقملةددنم ددأم مملألهلمم.م2002  ددةصم

  دددزلام رل دددنمل س ددد ب  م دددكم عدددرمبددد  ت رارمعدددممةتددد ئام رلجودددصم

 ر   دصمل   تمك  مل  كراصم  س ه صمت  أ ملآلث رمل  مباصمل ة ج صمعم

رملت   ادد  مل جدد  مهل  دد ةهممل  عددر م ددممة ساددصميهمل تزل دد مب ودد اا

شأل مل  رلجوصمل  عراصمهل أه اصمبشلممل ت رارمعمم أ م ر   صمل  ة

 سددلمل  رلجوددصم م ددهلةاممهل مددهلئيمهل تطددهارمعددممل  ددت رلراصم ددم

.مة ساصميرر م



بلةأ صل  كرال  مكاصيعهل  أهاتسأاأا كمت أا  ضهاه و

ت اطرل تول  هلرأ م ج هعصتتض م م ه صغاريعهل

ه ل س يهل  مكاصطراقعم  ضاصألسأل ةتاجصل  ةشلةعماأ 

اصل تع أ ة  ملألعهلةال تس قلمل  ته مه م ل   ةهةاص

   لر م  م ةشلةل تة   اصل  أرةأعا كت أا  ت بماص

 تسأا ل ل بتك ر ب  بأل تتعتع ما   ملألعهلتمكت أ ن

ا هال ال ل بشر ل وةعرعمولألعهلتمكهتشت ل.هل تطهار

يألامعاةتاه   هل تطهارهل تسأا هل بتك رل بأل بو ما  

.ل بشر ل وةعر



:تعةاتميعهلمل  مكاصمل  كراص

رةمبزغددد ملت   اـــــــدددـصمس ددده مل  مكادددصمل  كرادددصمل  رتبطدددصمب  تجددد 

(TRIPSم)

Trade-Related Intellectual Property Rights 

15ب عتب رةدد ملسددأ ملت   ادد  مل جدد  مل تددومه ودد م ددكم ددرلك م ددكم

 مهال كم كمإطد رملت   ادصم درلك م مهل تدومةشدل 1994لبرالمع ام

1995ب هجبأ م ةظ صمل تج رةمل و   اصمل  ترععصم ةالميهلماة ارم

.ممبس  اصمتة االملت   ا  مل ج  م



:تعةاتميعهلمل  مكاصمل  كراص

وم ت   اصم :TRIPSهتتض ممس ه مل  مكاصمل  كراصمطب  

.س ه مل  ؤ تمهل س ه مل  توم صمبأ -

.ل و    مل تج راص-

.س  اصمل  ؤشرل مل جغرل اص-

.ل تع ا   مل عة عاص-

.برلال مل رترل -

.ل تع ا   مل ترطاطاصم مأهلئرمل  تك  مص-

.مس  اصمل  ومه   مل  راص-



:متاممة  إ وم ج هعتاممرئا اتعةاتميعهلمل  مكاصمل  كراصما كممه

يعدددهلمل  مكادددصمل  كرادددصمل  رتكدددزةمعمدددومل  دددهلرأمل بشدددراصمألردددلم-1

.متطهارل  ةشلةمل تومت هامبو ما  مل بأل م مل بتك رم مل تسأا م مهل 

يعدددهلمل  مكادددصمل  كرادددصمل  رتكدددزةمعمدددومةتددد  مل  دددهلرأمل بشدددراصم-2

:مهتة  امإ و

  ادصميعهلما كدممس  اتأد مب هجدنمل ت   اد  مل أه ادصمهل  سمادصمل س-ي

بدددرلاةمل رتدددرل  مل و  ددد  مل تج رادددص مي دددرلرمل عدددة عص م؛ ثدددل)

(م.هل تع ا   مل عة عاص

 س  اصما كممس  اتأ مب هجنمل ت   ا  مل أه اصمهل  سماصمليعهلم -ن

(م. ثلمل و    مل تج راصم ممل و  امهل  هرأامم)م



غيدد هيهدف هذددالهليار ددى هحيددهالفيددفهليم ىسددةهليالىسد  ةهي  دد  
.همر ددى هر دد أىليالا سددةهلي دددهيددوهي  ىليهددىهالدددهل دد هلي لفيددفه

اد  هلي طلبهذالهليار ى همنهليا شدة هلعا د ل هألىل ديهغيد هليال
يضددى هفقد هفدددهةىيددةهلي فددىاهمددلباهليا طللددى هليلددف هذددالهليار ددى هأ
طلدددبهك ف دددةهس دددى هليل ادددةهليفف  يدددةهي  ددد  هغيددد هليالا سدددةهلي 

.حفصىةى هملف  هانهلل   هغي هليالا سةه

(23)مر ى هليالىسلةهلياص ىه قوه
لل   هغي هليالا سة



ليام خفمةلياصطللى 
في

 هلل   هغي هليالا سةمر ى



 همددنهذدد هلي لايدديهليا دد يوهيلل اددةهليقىملددةهي سدد ه ه:هلعسدد ه  
.س اةهلل يهغي هليالا  هالدهمفل هلعس فى  هليا  قبةهم  

:لل يهذ هم   
.ا لكوهف  هليا شة هن  جةهلةفلثهسىألقةه-أ

.ي  قعهأنها ففقهم  هم ىفعهلق صى يةهيلا شة (هب)ل
يايزلن دةهذددهليل ادةهلي ددهييهد هفيهدىهلل ديهفددهل:هليل اةهليفف  يدة

ةهألبددفه صددوهمجاددعهلعسدد ه  هليخددى هألدد هلمجاددعهليخمددى  هلي ىاجدد
.انهلضال  هليل اة



اددةهذدددهم لددنهلي قفيددةهألهمددىهفدددهةكاهددىهلياددفف  هألهليل :هلي كلفددة
 ىئ هليبى يةهيلاقىميهلياىهقفمهمنهأ يهليلص  هالدهلل يها فهلق 
 دفئ ى هألهحنشىئ هألهليا لنهليخدى همهدالهلل ديها دفهلعا د ل هألد هم

.ىهيلا طللى هليالف  هيلابىيي هليالىسلةهلياص يةهلل  هطلقى



 دد ىهس اددةهأأىذدددهاكلفددةهلل دديه هأله:هليل اددةهليقىملددةهي سدد ه  
.ا لل ةهي همفيلةهيل كلفةهمف  ةهفدهليق لئوهلياىي ةهنىقصى هليل اةهلي

 طدةهذ هاط يقهن ىئجهليلل ثهلغي ذدىهمدنهليابدى  هالدد:هلي ط ي 
 ىه دد ذألهاصددا وهمددىهألتدد مهاقددفيوهحن ددىمه فيددفهألهملمددنهألشددكيه

يادد ل هلهأ لل هألهم  جددى هألهاال ددى هألهأنشددطةهأله ددفمى هل يدد ه
.ق يهلي فاهفدهلإلن ىمهالدهنطىقهاجى ىه

ذددددهليل ادددةهليلىي دددةه:ليل ادددةهليالدددف  همدددنهل هدددةهنيددد هليا  شدددة 
خفلمهيل دددففقى هلي قفيدددةهلي ددددها  قدددعهليا شدددة هأنها شدددةهمدددنهلعسددد 

ي هألهلضدلإلف  هليام ا هي  يهلمنهلي ص  هف  هفدهنهىيةهليبا ه
.لي دها  قعهاك فذىها فهام يةهلي زلمه



نهأطد ل هذدهليل اةهلي لى ي ةهل يهمبينهمي:هليل اةهليبى يةهي  ي
ي بدىم نهكيهم هوهيفي هلي غلةهفدهلي لى  هلالدهمي ةهمنهليلقىئقهله

.ألإ ل  هة  
 دديهذدددهليزيددى  هفدددهليل اددةهليفف  يددةهي :ه مددى  هلضددال  هليل اددة

.انهليا لنهليا  قعهلس   ل ههم  
فيدفههذ هأ يه لهط  بةهغي هنقفيةهياكدنهال:هلل يهغي هليالا  

.لي سهي هل   همى ىه
  هذدددهللمدد ل هليالدد فوهمهددىهللل دد:هلل دد  ه ل هليط  بددةهلي قفيددة

.لي دهس  هالصيهألالىينهنقفيةهثىم ةهألهملف  ه



لافهددوحك مددىبذدددهفلددرهل  لسددةهأ ددل ةهمخططددةهمددنهأ دديه:هليللدد ث
.مب فةهالا ةهألهف  ةه فيف ه

دهنهىيدةهذده ىفدهليل ادةهليا  قدعهليلصد  هاليهدىهفد:هليل اةهليا لل ة
 ديهليبا هلإلن ى دهي  ديهألبدفه صدوهاكدىي تهليد خلرهم د هح له دىنهلل

.فدهليبا هلهليلىيةهليا  قبةهي هفدهنهىيةهليبا هلإلن ى دهي ه
: نهذ هحمىهأنهيك:ه(لعن ى دليبا ه)مفل هلعس فى  هليا  قبةهمنهلل ي

.ليف   هلي دها  قعهليا شة هأنها  فعه  يهىهألىل ي-أ
ادددف هلةدددفل هلإلن دددىمهألهادددف هلةدددفل هم ىسدددلةهأ ددد ىها  قدددعه(هب)ألهه

.ليا شة هليلص  هاليهىهمنهذالهلل يه









ة انتهت المحاضر
 مع خالص 

يقبالتوفتمنيابى


