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تاریخ الملكیة الفكریة 1.1

بعض فقھاء القانون یرجع بدایة التاریخ التشریعي لحمایة حق المؤلف إلى  

حق المؤلف عام الثورة الفرـنسیة  ایة  أصدرت أول قانون خاص بحـم اـلتي 

. م1791
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إلى ضرورة حمـایة الملكـیة الفكریة الرومان و الیونان   القدماء تنبھوا 

.فأصدر حكامھم براءات للمؤلفین تحمي حقوقھم على إنتاجھم الفكري
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.ما ھي حقوق الملكیة الفكریة1.2
 

تي تمنح  ھي الحقوق اـل ریة  یة الفـك (لألشخاص , المنظمات , حقوق الملـك

ً خاصة وتؤمنمقابل ابتكاراتھم الفكریة المؤسسات , الدول)   للمبتكر حقوقا

في استخدام اختراعاتھ لمدة محددة وفي أرض محددة وعادة ما تكون ھي 

.أراضي الدولة التي وفرت الحمایة لفترة زمنیة محددة
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أقسام الملكیة الفكریة 1.3
3. حق المؤلف والذي یمكن أن یكونالملكیة األدبیة  :  :-

.مصنف أدبي

.مصنف فني

.الحقوق المجاورة لحق المؤلف
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براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعیة وبیانات المصدر الجغرافیةالملكیة الصناعیة :  .

براءات االختراع

ھي حق استئثاري یمنح نظیر اختراع یكون منتجا أوعملیة تتیح طریقة جدیدة إلنجاز عمل ما، أو  

 20لفترة محدودة تدوم تقدم حال تقنیا جدیدا لمشكلة ما وتكفل البراءة لمالكھا حمایة اختراعھ وتمنح 

 .سنة على وجھ العموم
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عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحھا أو من عناصر ثنائیة األبعاد مثل الرسم أو الخطوط أو 
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أقسام الملكیة الفكریة 1.3
: ما ال یعد أختراع علي سبیل المثال ال الحصر

.االكتشافات والنظریات العلمیة والطرق الریاضیة

.مخططات مزاولة األعمال التجاریة وقواعدھا وأسالیبھا

.ممارسة االنشطة الذھنیة المحضة

.ممارسة لعبة من األلعاب

ً ً أوعالجیا .طرق معالجة جسم اإلنسان أو الحیوان جراحیا
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تشمل  العالمات التجاریة والتي یمكن أن تكون كلمة أو الملكیة التجاریة : 

 .رسما أو رمزا أو غیر ذلك

: العالمة التجاریة

 منتجاتھا عن منتجات غیرھا وحتى لتمییزھي إشارة تستخدمھا مؤسسة ما 

متمیزة وغیر مضللة وغیر یحمي القانون العالمة التجاریة یجب أن تكون 

.مخالفة للنظام العام واآلداب الملكیة الفكریة -1
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غیر ذلك : السر التجاري

یر معروفة  مبیعات وـغ أو اـل قة اإلنتاج  لق بطرـی اریة تتـع مة تـج ومة ذات قـی أي معـل عن  ھو عبارة 

.للجمھور اتخذ صاحبھا تدابیر معقولة للمحافظة على سریتھا
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.الھندسة المعماریة

: مثل حقوق فناني األداء في أدائھم ومنتجي التسجیالت الحقوق المجاورة لحق المؤلف

.الصوتیة وحقوق الھیئات اإلذاعیة في برامجھا المرئیة والمسموعة

الملكیة الفكریة -1



أقسام الملكیة الفكریة 1.3
3. حق المؤلف والذي یمكن أن یكونالملكیة األدبیة  :  :-

: مثل الروایات وقصائد الشعر والمسرحیات واألفالم والمصنفات الموسیقیةمصنف أدبي . 

: مثل الرسوم واللوحات الزیتیة والصور الشمسیة والمنحوتات وتصامیم مصنف فني

.الھندسة المعماریة

: مثل حقوق فناني األداء في أدائھم ومنتجي التسجیالت الحقوق المجاورة لحق المؤلف

.الصوتیة وحقوق الھیئات اإلذاعیة في برامجھا المرئیة والمسموعة

الملكیة الفكریة -1



الفھرس

.الملكیة الفكریة

1. .تاریخ الملكیة الفكریة

2. .ما ھي حقوق الملكیة الفكریة

3. أقسام الملكیة الفكریة

4. . أھمیة الملكیة الفكریة



الفھرس

.الملكیة الفكریة

1. .تاریخ الملكیة الفكریة

2. .ما ھي حقوق الملكیة الفكریة

3. أقسام الملكیة الفكریة

4. . أھمیة الملكیة الفكریة



  أھمیة الملكیة الفكریة1.4
:أوالً :األھمیة القانونیة

.حمایة حقوق المبدعین من التعدي على ملكیتھم الفكریة دون الحصول على إذن مسبق منھم

ً :األھمیة االقتصادیة :ثانیا

.السماح للمبدع أو مالك البراءة و العالمة التجاریة أو المؤلف باالستفادة من عملھ و استثماره •

.قیام الصناعات المحلیة •

.تشجیع جذب االستثمارات الخارجیة •
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  أھمیة الملكیة الفكریة1.4
.حمایة المنتج من السرقة و النسخ و القرصنة •

الحد من انتشار المصنفات المقلدة و المنسوخة التي ترد إلى األسواق المحلیة و تسبب خسائر  •

.كبیرة للمنتجین و الوكالء

.تسھیل نقل التقنیة و توطینھا •

.حمایة المستھلك من الغش والتقلید التجاري •

.مواجھة تحدیات التجارة االلكترونیة وتحدیات مجتمع االتصاالت واإلنترنت
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  أھمیة الملكیة الفكریة1.4

 ثالثا : االھمیة المعنویة للمؤلف

حق نسبة المؤلَف لمؤلِفة سواءً باسمھ الشخصي أو اختیار اسم مستعار

 .حق احترام العمل
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 نقاش

حقـوق الملكیة الفكریة في العالم العربي ؟

حقوق الملكیة الفكریة بین النظامین  

االشتراكي والرأسمالي؟
الملكیة الفكریة -1



 نقاش

حقـوق الملكیة الفكریة في العالم العربي ؟

حقوق الملكیة الفكریة بین النظامین  

االشتراكي والرأسمالي؟
الملكیة الفكریة -1



الفھرس

1) .الملكیة الفكریة

2) .تراخیص المشاع االبداعي



الفھرس

1) .الملكیة الفكریة

2) .تراخیص المشاع االبداعي



الفھرس

.تراخیص المشاع االبداعي
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3. أنواع تراخیص المشاع االبداعي

4. .مزایا وعیوب تراخیص المشاع االبداعي



الفھرس

.تراخیص المشاع االبداعي

1. ما ھي تراخیص المشاع االبداعي ؟

2. .أھمیة تراخیص المشاع االبداعي

3. أنواع تراخیص المشاع االبداعي

4. .مزایا وعیوب تراخیص المشاع االبداعي



ما ھي تراخیص المشاع االبداعي ؟ 2.1
 

إمالء كـیف یمكن تراخـیص المشاع االبـداعي تعـطي المـؤلف القدرة عـلى 

,ـمثل حق اآلـخرین في لآلـخرین مـمارسة حقوق التأـلیف والـنشر الـخاصة بك 

أو المشـاركة عـلى قدم المساواة  سخ المـصنف , وجـعل اعمال اشتقاقـیة  ـن

 . للمصنف , لتوزیع المصنف و / أو كسب المال من المصنف
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إمالء كـیف یمكن تراخـیص المشاع االبـداعي تعـطي المـؤلف القدرة عـلى 

,ـمثل حق اآلـخرین في لآلـخرین مـمارسة حقوق التأـلیف والـنشر الـخاصة بك 
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 . للمصنف , لتوزیع المصنف و / أو كسب المال من المصنف

.تراخیص المشاع االبداعي -2



ما ھي تراخیص المشاع االبداعي ؟ 2.1
 

یة فـكریة مـكونة  رخص ملـك عن  ، تـمكن المؤلـفین من من عدة درجاتعبارة 

 على المصنف موضوع الترخیص، احتفظوا بھا ألنفسھمتوضیح الحقوق التي 

والحقوق التي یتنازلون عنھا لصالح المتلقین أو المؤلفین اآلخرین، باستعمال 

.عبارات بسیطة ورموز أیقونیة، توضح ما لكل طرف من طرفي الترخیص

.تراخیص المشاع االبداعي -2



ما ھي تراخیص المشاع االبداعي ؟ 2.1
 

یة فـكریة مـكونة  رخص ملـك عن  ، تـمكن المؤلـفین من من عدة درجاتعبارة 

 على المصنف موضوع الترخیص، احتفظوا بھا ألنفسھمتوضیح الحقوق التي 
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. عن منظمة المشاع اإلبداعي2002 دیسمبر 16یوم صدرت الرخصة األولى 

ھي منظمة غیر ربحیة أسسھا لورنس لسك و ھال أبلسن و إرك إلدرد سنة 

، بدعم من “مركز الملك العام” األمریكي، و یوجد مقرھا بمدینة سان 2001

فرانسیسكو في الوالیات المتحدة األمریكیة
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.ینطبق المشاع االبداعي على  بعض األعمال التي تحمیھا حقوق التألیف والنشر

1. . االفالم

2.  . الصور

3. . النصوص

4.  .الموسیقى

5.  .المواد التعلیمیة
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أنواع تراخیص المشاع االبداعي 2.3

 منھجیة المشاع االبداعي

المؤلف وحده صاحب الحق األصیل في اختیار انواع تراخیص عملھ وبالضرورة ان یصدر 

أو الصحف اطالق تلك التراخیص بدون  ھذا الترخیص، فال تملك دور النشر  وحده  منھ 

.موافقة مبدئیة أو ضمنیة من المؤلف نفسھ
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4. .مزایا وعیوب تراخیص المشاع االبداعي



الفھرس

.تراخیص المشاع االبداعي
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.مزایا وعیوب تراخیص المشاع االبداعي 2.4 

المزایا

: تحسین نتائج موقعك في محركات البحث من خالل العوامل التالیة -1

تفرض جمیع التراخیص ذكر اسم المؤلف و أحیانا رابط موقعھ، مما یعني باك لینك مجاني في عدد مھم من   

.المواقع

.إن استعمال رخص المشاع اإلبداعي،یعني اإلدراج التلقائي إلبداعاتك في المواقع التي تعمل كمحركات للبحث  

.نتائج البحث عن الصور في جوجل تظھر في المقدمة الصور ذات تراخیص مشاع إبداعي 
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.مزایا وعیوب تراخیص المشاع االبداعي 2.4 

المزایا

من الحقوق الحصریة  -2 یة  ثر واقـع داعي أـك تبر رـخصة المشاع اإلـب الم اإلنـترنت تـع في ـع

المحفوظة، حیث تجعلك تتنازل عن بعض الحقوق في مقابل حفظ اسمك كمؤلف لھا، بدال من 

.ضیاعھا كلھا

یوفر المشاع اإلبداعي مرونة عالیة و سھولة كبیرة في التعامل مع مسألة الترخیص،  -3

حیث أن تراخیص المشاع اإلبداعي ذات صیغ موحدة یستطیع أي شخص أن یفھمھا بغض 

.النظر عن لغتھ و ثقافتھ
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استعمال رخص المشاع اإلبداعي، یساھم في زیادة اإلبداع و االبتكار، و ذلك من خالل  -4

مشاركة اإلبداعات و المحتویات العلمیة مع اآلخرین، مع إتاحة الفرصة لھم لتطویرھا أو 

.توظیفھا كنواة أو مكون عمل إبداعي جدید

من الدول العربیة و -5 دید  في الـع رسمي  ابع  داعي ذات ـط أصبحت تراـخیص المشاع اإلـب

األجنبیة، مما سیدفع حتما الكثیر من الھیئات والمنظمات والمؤسسات إلى تبنیھا و تشجیع 

.استعمالھا و حمایتھا بالتشریعات الدولیة .تراخیص المشاع االبداعي -2
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العیوب

ـلیس لتـعدیل الترـخیص، أي أثر رـجعي: أي أن التعدیالت اـلتي یقوم ـبھا الـمؤلف على  -1

.الترخیص تسري فقط على المستخدمین الجدد

منظمة المشاع اإلبداعي ال تملك حق التقاضي في حالة خرق مقتضیات التراخیص، و  -2

یم حقوق الملكیة  نى بتنـظ تي تـع یة اـل نھ الداخـل قا لقوانـی قا ـحصریا للـمؤلف وـف قى ـح الذي یـب

.الفكریة

عجز القوانین و التشریعات عن ردع ظاھرة السرقة األدبیة في ظل غیاب شبھ تام لثقافة  -3

.احترام حقوق الملكیة الفكریة

.جھل المستخدمین و المؤلفین بأنواع التراخیص و استعمالھا في غیر محلھا -4
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 نقاش

ھل تراخیص المشاع اإلبداعي قابلة لإلنفاذ 

أمام المحاكم؟
الملكیة الفكریة -1
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