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 :1مطوية 

 :ماهية الملكية الفكريــــة 

عرفتها المنظمة العالمية الفكرية بأنها " تشير إلي أعمال الفكرر اببااعيرة  ر   

لالر رر و لاةاررمال لالفرر م لالنمررا    ، ختراعرراو لالمفررنفاو اة بيررة لالفنيررةاال

 لالرا م الفناعية " .

 :ماهية حقوق الملكية الفكرية

 ب في  جاالو الفناعة لالعلر م لاة ، الناتجة ع  نشاط فكري ةهى الحق ق القان ني

،   يحمرري اختراعرر أالفررر  الحرر  فرري  ةلالفنرر  ، لتمررنا يرر اني  امايررة الملكيررة الفكريرر

 . لتضم  ل  الق ة في  نع اآلخري     ااتخاام اختراع  بال  إ    ن 

 

 األهداف المرجوة من وضع سياسات الملكية الفكرية للمؤسسات العلمية والبحثية: 

براا  لتشرجيع االختررا  ، ل عرف  افررة خلر  بيةرة  ناارتة تدراعا علرى افرر  اب -1

 الجه   التى تؤ ى بالنتيجة لخل  اق ق الملكية الفكرية.

الناجمررة عرر  نشرراطاو  ،بااعيررةالتأ ررا  رر  أ   افررة االختراعرراو لاةعمررال اب -2

 المؤادة العلمية تحظى بالحماية الالو ة .

 ،جررالاو لالتعليمراو لالنمرا   الخا رةطام  ؤادى يشتمل علرى ابإت فير  -3

 ية اق ق للملكية الفكرية .أففاح ع  التى يتف اتتاعها لااتخاا ها لإل

العائرررراة للمؤادررررة العلميررررة  ،تفعيررررل  نظ  ررررة خا ررررة للحقرررر ق لال اجترررراو  -4

 فيما يتعل  بحق ق الملكية الفكرية . ، لي  فيهالللعا

تدررهل عمليرراو تدرر ي  لنقررل ، لضررع نظررام يدرراعا ليرراعف لجرر   بنيررة تحتيررة -5

 هاو المدتفياة .جلى الإ   المؤاداو العلمية لالتحثية  ،التكن ل جيا

 ،ى اقرر ق للملكيررة الفكريررةأففرراح عرر  جرررالاو لعمليرراو ابإلضررع  ليررل ل -6

 هلطريقرررة امايرررة هررر  ،ادررراو العلميرررة لالتحثيرررةالناجمرررة عررر  نشررراطاو المؤ

 الحق ق لتد يقها.

 ويا ة عا  الترالاو المدجلة. -7
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 ،لتحدي  لضرع المؤادراو العلميرة لالتحثيرة المرالى ،ويا ة العائااو الما ية  -8

 لويا ة  خل التااثي  المتمي ي  .

  أارا القطاعراو ،يتال المؤهلي  علميا لفنيا على يطرا  التحرا العلمرىإويا ة  -9

  او المر ل  الما ى الجيا.

 لالقطا  الفناعى. ، تق ية العالية بي  المؤاداو العلمية لالتحثية -10

 ، ررع الجا عرراو ل ؤادرراو التحررا العلمررى ، شررتر ة اوعلالرراخ ل فررى  شررر -11

 اس لاضحة .أيليمية لالاللية على اب

 :بين السطو العلمي واالقتباس

 

 ُ َ اِل اْلغَْيِر َعلَى الدرية أل الدط  بأن  " أخال ية يُعرف علمال الشريعة ابا        

 َاتِيِل اْلُخْفيَِة" 

لتُعرف الدرية في   ا  الق اني  ال ضعية على أنها: اختالس  ال  نق ل  مل ك 

 غير عمااً.لل

فمعناه النقل الحرفي أل غير الحرفي لنص أل فكرة،    اتب إلى آخر ،  االقتباسأ ا 

  .لايتتاس غير شرعي لينقدف إلى ايتتاس شرعي

تب  ع ابشامة إلى المفام ) ااف الكا، ه  نقل الفكرة أل النص  االقتباس الشرعي

إ ا  ا  النقل ارفيًا لجب لضع عال ة تنفيص ا ل النص المقتتس، أ ا لالكتاب(، 

 ع  ، فال يل م لضع عال ة تنفيص، فإ ا  ا  النقل"غير ارفي" أل تف نقل فكرة 

في  لتا الحالتي  في نفس الففحة،  ع عام اال تفال ب  ر  ضرلمة   ر المفام

بل يجب   ر المفام في  ل  رة يُنقل  ن  على  ، المفام في يائمة المراجع فحدب

 ،   ااف المؤلف الكا ل -ناو المفام بالتففيل ا اام  فحاو التحا ثف تُ  ر بي

في يائمة المراجع  ،رلتاميخ النش ،ل ام النشر ،ل كا  النشر ،لااف الكتاب الكا ل

 المرتتة ترتيتًا هجائيًا . 

فه  النقل  ل    ر المفام،  أ  ينقل الكاتب فقرة أل  االقتباس غير الشرعيأ ا 

 . بحيا تظهر للقرال ل أنها    بناو أفكامه، فكرة    آخر، ليُّضمنها في  قالت  

 

 على البحث العلمي: العلمية السرقاتأثر 

ية لجرس إن ام النهيام المرا   التحث ،إ  ظاهرة الدط  العلمي لهي ن ير شؤم

لالجا عاو في عالمنا العربي، لندتطيع أ  ن  ر  ا يمك  أ  تدتت  ه ه الظاهرة    

 أثر في المجتمع اة ا يمي على النح  التالي :

http://www.helalia.com/vb/showthread.php?t=15917
http://www.helalia.com/vb/showthread.php?t=15917
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   إلى اف ل بااثي  على  مجاو ،  العلمية الدرياوا ف تؤ ي ظاهرة

 علمية ال يدتحق نها.

   ل   ثف تاخل المجتمع اة ا يمي عنا ر فاااة  خيلة علي ، تفدا أ ثر  ما

 تفلا 

   نا ب إ امية ادااة في ال اط  – ل  شك  –ا ف يعتلي    هؤالل 

في أياي  جم عة    اللف ص ، العلمي،  ما يجعل التحا العلمي ألع بة 

 لاالنتهاويي .

  لفايا الشيل ال يعطي ، فل  يُخّر   تتلم  على أياي هؤالل طالب لبااثي ، 

يدتقيف الظل   يف هؤالل اللف ص إال    على شا لتهف في اةغلب، إ 

 لالع   أع   ؟

  يمي،  ل   ثف ترتفع  عاالو الفدا  المالي لاب امي في المجتمع اة ا

 ليفتا ب لك هيةة فاااة  اخل المجتمع، ال تفيا إ  لف تضر.

 

 :صور من السرقات العلمية في المجتمع العلمي والثقافي

 ارية الما ة بالكا ل -1

  حش مةفقراو  -2

 تفكيك لإعا ة تر يب -3

 الدرية ع  طري  الترجمة -4

 ارية النقاط التحثية -5

 ارية عنالي  الكتب المشه مة -6

 

 صوووووووووووور جووووووووووورامل االعتووووووووووودا  علوووووووووووى حقووووووووووووق الملكيوووووووووووة الفكريوووووووووووة:

 : جريمة البيع أو التأجير لمصنف دون إذن صاحبه

أل برنا جررا إ اعيررا  ,ل تدررجيال  رر تياأ ،يعايررب  ررل  رر  يتيررع أل يررؤجر  فررنفا

بررال  إ    تررابي  ،أل طرارر  للترراالل بأيررة  رر مة ،طتقررا ةاكررام هرر ا القرران   ، حميررا

 أل  ااب الح  المجالم . , دت     المؤلف

 جريمة تقليد مصنف محمي :

التري يحميهرا يران    ,يعايب القان    ل    يق م بتقليرا  فرنف  ر  المفرنفاو

لمثرررل هررر ه  ،الملكيرررة الفكريرررة ،  ررر لك يعايرررب  ررر  يقررر م بالتعا رررل برررالتيع أل بالشررررال

http://www.helalia.com/vb/showthread.php?t=15917
http://www.helalia.com/vb/showthread.php?t=15917
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المنشرر مة خررام   ,المفررنفاو المقلرراة،  رر لك تمتررا العق بررة علرري المفررنفاو اةجنتيررة

 بال ها.

 

 

 

 : جريمة النشر عن طريق شبكة المعلومات بدون إذن صاحب المصنف 

أل برنرا    ،أل تدرجيل  ر تي ،   يقر م بنشرر  فرنفتقع تلك الجريمة علي 

عتر أجه ة الحااب اآللري أل شرتكاو , اكام ه ا القان  طتقا ة ،إ اعي أل أ ال  حمي

أل غيرها  ر  ال ارائل برال  إ    ،تفاالوأل شتكة المعل  او أل شتكة اال ،ابنترنت

 ح  المجالم .ال   المؤلف أل  ااب ،  تابي  دت  

 :ررة لجرامل الملكية الفكريةالعقوبات المق

 هاتين العقوبتين: ىالحبس أو الغرامة أو إحد  -1

 العقوبة غير المشددة: -أ

ألم  المشررر  فرري يرران   الملكيررة الفكريررة، عق بررة   ارراة لكررل الجرررائف الترري 

 تضمنها، لهي: 

 عق بة الحتس بحا أ ني شهر . -

 .غرا ة بحا أ ني خمدة آالف جني ، لبحا أيفي عشرة آالف جني   -

 غرا ة ال تقل ع  عشرة آالف جني ، لالتتجالو خمدي  ألف جني  . -

 

 المصادرة : -ب

نررص القرران   علرري عق بررة المفررا مة ال ج بيررة للندررخ المخالفررة لقرران    -

( علرري أ  المحكمررة تقضرري 181الملكيررة الفكريررة ، ايررا تررنص المررا ة )

بمفررا مة الندررخ  حررل الجريمررة، أل المتحفررلة  نهررا، ل رر لك المعررااو  

لاة لاو المدرررتخا ة فررري امتكابهرررا، ليجررر و للمحكمرررة أ  تقضررري بغلررر  

 رراة ال ت يررا علرري اررتة أشررهر ، ، تغلها المحكرر م عليرر  الترري اارر، المنشررأة 

 في االة الع  ة إلي الجرائف .، ليك   الغل  لج بيا 
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 ما تقضي المحكمة بنشر  لخص الحكف الفا م باب انة، في جرياة ي  ية أل أ ثر، 

 .علي نفقة المحك م علي 

 
 

 

 

 :2مطوية 

 -:  الكلية داخل الفكرية الملكية حقوق حماية ضوابط

 :المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضا  -:والأ

 ه ه بم جب،  التاميس هيةة ةعضال الفكرية للملكية الحماية نطاق يحا  -1

 ع   نتثقة لجنة تك  ،  ابجرال ه ا بها المن ط لالجهة الكلية، نطاق فى الض ابط

 .   الالوم لاتخا  الحاالو لفحص لاةخاليياو المفاايية لجنة

 لهف الكلية تكليف بشأ  ،ل عالنيهف التاميس هيةة أعضال  ع عق  ا الكلية تترم -2

 لضما  ،العمل فى التال يتل الكتابية الم افقة لاشتراط،  بحثية  شرلعاو بإعاا 

 . المعنية اةطراف لجميعالفكرية  الملكية اق ق

 التعايا تف  ا  ؤلف أل بتحا القيام ،التاميس هيةة عض  الكلية تكليف االة فى -3

 عض  ااف  تابة يتف  أ  بشرط ،للكلية ن ع   ا  أيا العمل له ا الملكية علي ؛تك  

 .ب  لاالعتراف العمل على التاميس هيةة

  ع الكلية إ امة علي  تتف  ال ى ،التحا أل المؤلف ع  اةمباح    ندتة أخ  يتف -4

 .العض 

 غير اةغراض فى ،علي  المتف  الفكرى المفنف ااتخاام العض  على يحظر -5

 .االتفاق فى عليها المنف ص

 بشرط ،لتعايل  المؤلف تط ير  يفية فى ااتشامت  ةخ  للعض  الكلية إ امة تلجأ -6

 .                                   ث  بخطاب العض  إخطام يتف أ 



6 

 

 لبنال ، راجعتها بح  لتحتفظ، تمتلكها التى المفنفاو على الكلية شعام ي ضع -7

 الحرم خام  ،بااتغاللها الخا ة االتفايياو بعض ت يع أ  للكلية يمك  ،علي 

 . الجا عى

 خام  للتاالل الجا عى  تاب  طرح بمنع الكلية إ امة يطالب أ  للعض  يح  -8

 ، لك  خالفة لعنا ، علي  ج هرية تعايالو إ خال ،أل التاالل    بدحت  أل الكلية،

 .  المختفة اللجنة تقامه ،عا الً  تع يضا  ا يا بتع يض  الكلية  ماةإ تلت م

، الغير  ؤلفاو    االاتفا ة عنا المعالنة لالهيةة ،التاميس هيةة عض  يلت م -9

 .لمالك  المفنف يندب اتى المعرلفة الت ثي  طرق باتتا 

   يع على، لاةبحاث الراائل بإياا  ،بالكلية التاميس هيةة أعضال يلت م  -10

 على ،الاخ ل    لتمكين   خ ل  فتاح العض على يحفل أ  على ، الكلية

 . لكترلنياإ لالطال ،نترنتاب

 عنا، بشك اه الكلية  اخل المختفة اللجنة لىإ التاميس هيةة عض  يتقام -11

 على، المنااتة الج الاو لت ييع ل لك لالتحريف، للتش ي ، الفكرى  فنف  تعرض

 . مامية لماقأ بتقايف  لك يثتت  أ

 إلى ،الغير يتل    الما ى لالاتغالل الفكرى  فنف  تعرض ال ى العض  يتقام -12

 :يلى  ا التخا  ل لك المختفة اللجنة

 لغرا ة ضافةباب، اة لى للمؤلف المفنف ه ا ع  الما ى العائا  م  •

 .اللجنة تحا ها

 .اة لى المؤلف لفالا، المفنف    المند خة الندخ جميع  فا مة •

 المؤلفاو لإعاا  تأليف    ،اة لى للمفنف المدتغل العض  ار ا  •

 .اللجنة تحا ها لماة، الجا عية

 اة ر اللجنة ترفع المطل بة، المتالغ لم  الغرا ة  فع ع  اال تنا  االة فى •

 .  تأ يب لمجلس بتح يل  يرام التخا  ، الكلية  امةإ إلى

 ندخ يحظر:" لاضا  كا  فى الجا عى  ؤلف   قا ة فى الجا عى اةاتا  يكتب -13

 ".المؤلف إلى الرج    ل ،  لطتع أ المؤلف    ج ل  أى
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و،  حاضرا أل علمية جلداو فى ،الغير  ؤلفاو    ج ل بأى االاتعانة عنا -14

 .الما ة له ه اة لى المؤلف إلى شامةاب يجب

 . المترجف  فنف  أل  ؤلف  اماية ا  يتاشر أ ،  عن  ين ب    أل العض  على -15

    اا ا  ة ا ال ،الغير إلى المالية اق ي     بعض نقل فى الح  للعض  -16

 يك   أ  التفرف النعقا  ليشترط  ا، شخص ةى أل الكلية، إ امة إلى أل أهل ،

 للتفرف،  حالً  يك   ااة على ا   ل،  لبالتففيل  رااة في  يحا  لأ   كت با،

  ا لكل  الكا المؤلف ليك   ، ل كان  االاتغالل ل اة  ن ، لالغرض  ااه، بيا   ع

 . الية اق ق    ، رااة عن  يتناول لف

 أل ا  نقل نظير،  عا ال يراه ال ى العينى أل النقاى المقابل يتقاضى أ  للعض  -17

 . اة ر ه ا فى الكلية إ امة  ع المش مة بعا ،لمؤلف  المالى االاتغالل اق ق    أ ثر

 ييمة في النظر إعا ة بطلب،  بالكلية المختفة اللجنة إلى اللج ل العض  ا     -18

 أ  تتي   اإ ،ب  ابضرام لعام،  ع  المتعايا اق ق  راعاة  ع ،علي  المتف  المقابل

 بعا طرأو لظرلف   لك أ تا أل ،المؤلف بحق ق  جحف إلي  المشام االتفاق

 .التعايا

  فنف  ااتغالل نتيجة،  للعض  تؤلل التى المالية الحق ق الكلية إ امة تحمى -19

 .العض   ع الكلية إ امة تحا ها لماة

    يطلب أ ،  المعالنة الهيةة أل، التاميس هيةة أعضال    عض  ةى يج و -20

 ةي،   عا بهما أل،  الترجمة أل للندخ شخفيا تفريحا أل ترخيفا الكلية إ امة

 ايا    المتينة للألغراض،  المؤلف إ    ل  ل لك،  لايها  حمي  فنف

 على الشرط ه ا ينطت  العلمى،لال لالتحا التعليف أغراض فى االاتخاام

 .الكلية اماية تحت تاخل ال التى المطت عاو

 ، فنفات      قتطفاو نشر   ،  الكلية إ امة يمنع أ  فى الح  للعض  ليس -21

 بالم ض عاو المتعلقة المنش مة لأبحاث   شرلعة، بف مة لألعضال أتيحت التى

 النشر، عنا  لك اظر يا المؤلف يك  لف  ا  عي ، ليت فى العام الرأى تشغل التى

 .المفنف لعن ا  المؤلف ااف لىإل،  عن  نقلت ال ى المفام إلى ابشامة لبشرط

  ل نفيب ففل يمك  ال بحيا،  بحا أل  ؤلف فى عض     أ ثر اشترك إ ا -22

 فيما بالتدالي للمفنف  ؤلفي  الشر ال جميع اعتتر،  المشترك العمل فى  نهف
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 االنفرا  ةااهف يج و ال الحالة ه ه لفى ، لك غير على  تابة يتف  لف  ا ،بينهف

 . بينهف  كت ب باتفاق إال،  المؤلف اق ق بمتاشرة

 فى بالح  لااه التمتع،  الجماعى المفنف لأ ام لج  ال ى العض  ا     -23

 .المشام ي    افقة بعا المؤلف، اق ق  تاشرة

 ،بالمفنف الخا ة لالمد  او لالدجالو اةلماق بكل االاتفاظ العض  على -24

  فا م لجميع المراجع لأيضا، ب  يام ال ى المجه   تظهر لالتى ،بتأليف  يام ال ى

 .إليها الحاجة ليت يظهرها اتى،  بها ااتعا  التى المعرفة

 على بالحف ل،  لالمؤلفاو الكتب في  تطرح ال ى الكلية  اخل التيع  نف  يلت م -25

  ل بياناو فيها يثتت،   نتظمة اجالو إعاا   ع  ، الكلية إ امة    ب لك ترخيص

 .للكتاب التيع لاعر ل ؤلف  ،  تاب

 .التيع  نف  على شرافاب المختفة اللجنة  الاياو    يك   -26

 باةيدام التاميس هيةة بأعضال الخا ة،الجا عية الكتب لقيا اجالً  الكلية تعا -27

 .المختلفة

 ا  يضم  ،للمفنف ياا إ شها ة على الحف ل،  التاميس هيةة لعض  يح  -28

 .الفكرية للملكية المؤلف

    بقدف(  ايمنام)  نقاشية القة فى ،التااثي  أاا    بحثية فكرة طرح عنا -29

 .هال عرض  تاميخ   ،  للتااا  لكا الفكرة ه ه تفتا،اةيدام

 تاميخ – التحثية الفكرة – التااا ااف في  يحا  بالقدف اجل إعاا  اةيدام على -30

 .الفكرة على القدف   افقة تاميخ – القدف على العرض

 يتل    ،ب  الخا ة التحثية الفكرة انتهاك االة فى ،بالشك ى التااا يتقام -31

 .بالكلية المختفة  اللجنة لىإ ،مفعها القدف لعلى، ل  التابع القدف إلى الغير

 الملكية اق ق اماية ثقافة بنشر ،المعالنة لالهيةة التاميس هيةة أعضال يلت م -32

 .طالبهف بي  الفكرية

 :الطالب:  ثانيا

 اةبحاث بنجاو بها  يدتعين  التى،  المعل  او  فا م ب  ر  الطالب يلت م -1

 .الامااية بالمقرماو خا ة إجرالاو أى أل،  المطل بة
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 يتل , نهف  ل  لم تحايا يجب , ا نشاط أل عمل فى الطالب اشتراك عنا -2

 .العمل إنجاو

 :لهى بالمكتتة الخا ة ,الفكرية الملكية اق ق اماية  بض ابط الطالب يلت م -3

 لنظافتها الكتب اال ة على الحرص. 

 اتى. , ن  بفقرة االاتعانة عنا ,بالتففيل بالكتاب الخا ة التياناو  تابة 

 (.الت ثي ) المفام   ر يتف

 عل  ه   ما الكتاب    للتف ير ,بها المدم ح اةلماق بعا  االلت ام  

 .بالمكتتة

 المشرفي  أاا أل ,العلمية الراالة  ااب    إ   على الحف ل 

 .عليها االطال  فى الرغتة عنا,عليها

 شرائها طري  ع  ,لالترا   الكتب    اة لية الندخ بااتخاام الطالب يلت م -4

 .بالكلية الرامى التيع  نف    

 ا  على للتعاى تعرضهف عنا ,الجا عية القيف على الحفاظ لجنة إلى الطالب يلجأ -5

 .بهف الخا ة الفكرية الملكية اق ق   

  يلت    أنهف    لالتأ ا  ,الفكرية الملكية بض ابط بعضهف بت عية الطالب يق م-6

 .بها

 التى النتائ     يتأ الا اتى ,بأنفدهف العملية التجامب بإجرال الطالب يق م -7

 . ال  الل أاا    ندخها لهف يج و لال عليها،  يحفل 

 : االداري الجهاز اعضا  -: ثالثا

 إجرالاو في باتعمالها , حمية  فنفاو    بالندخ القيام الم ظف يحظرعلى -1

 .لةة المد اللجنة    إ    ل , إ امية أل يضائية

 , فنف    ,بالكلية التاميس هيةة لعض  ,يفيرة أج ال ندخ للم ظف يمك  -2

 في الندخ يك   أ  بشرط الشرح؛ أل ابيضاح بهاف التاميس ةغراض ل لك

 ,المفنف لعن ا  المؤلف ااف ي  ر لأ  , ن  الغرض يتجالو لأال ,المعق لة الحال 

 .الندخ  ل علي
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 االة فى ,علي  الحف ل يدتحيل ال ى المفنف    ,لاياة ندخة عمل يج و -3

 . لك ليدجل ,المختفة اللجنة بعلف ليك   ,تلف 

 خا ة ,أنشطة ةى  فنف أى ااتخاام عنا , الي  قابل أى تحفيل يحظر -4

 .التاميس هيةة أعضال أل بالطالب

 ااتخاا ها أل ,بدريتها يعلف , عل  او ع  بالكشف يق م ال ى الم ظف يتعرض -5

 . القان نية للشؤل  للتح يل  ,بق انينها االلت ام  ل 

 ارية علي بالمحافظة االلت ام ,الطتي المجال في العا لي  لجميع الطتيب علي -6

 يدما لال ,اآللي بالحااب تخ   التي المريض ل عل  او ,الطتية التقامير  افة

 .المتاشر الرئيس بم افقة إال ,اةبحاث في بااتخاا ها

 لالدجالو  المكتتاو ,المتااة العا ة المفا م    المعل  او علي الحف ل -7

 علي الحف ل لأ ,المنش مة لالتقامير لالاماااو لالتح ث ,المفت اة الحك  ية

 .الفكرية الملكية اق ق علي تعايا يعتتر ال ,العلمي التحا جه   نتيجة ,المعل  او

  ليق    ,الفكرية الملكية اق ق بحماية الخا ة بالض ابط ,المكتتة   ظف  يلت م -8

 . للطالب لاضحة أ ا   فى بعال  عنهابا

 أى ع  ففاحاب ,لالمالية لالعا لي  التاميس هيةة شؤل    ظفى على يحظر -9

 الغرض على االطال  لبعا ,الكلية  امةإ      إ بال  ,بالعا لي  خا ة بياناو

 .ل  المطل بة

  لماو على اف ل  بفضل ,الم ظف ا تدتها التى الخا ة الختراو -10

  ا ى بمقابل ,أخرى لجهاو  نحها ل  اليج و ,الكلية طري  ع  , تط مة لبر جياو

 .بال  لأ

 

 


