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مقدمة عن حقوق الملكية الفكرية
الممارسة الفكرية اإلبداعية من أشرف الممارسات اإلنسانية ،و من هذه الممارسات تتبلور ثقافات
األمم و تبني الحضارات .لذلك استحق أفرادها التكريم و التقدير و إصباغ الحماية علي إنتاجهم بكافة
أشكاله األدبية و الفنية و الصناعية ،و تمكينهم من استغالل حقوقهم الفكرية المترتبة علي هذا اإلنتاج ؛
لحفظ حقوقهم و إحاطتهم ببيئة محفزة مطمئنة تساعد علي خلق اإلبداع و تطوره .
و من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلي حماية الملكية الفكرية و رعاية حق المؤلف و الناشر و حماية
مصالحهم
تعريف الملكية الفكرية - :
هي كل ما ينتجه الفكر اإلنساني من اختراعات وإبداعات فنية من نتاج العقل اإلنساني والتي تشمل
براءات اختراع ومصنفات ادبية وفنية والعالمات التجارية والنماذج والرسوم الصناعية
أنواع الملكية الفكرية - :

تنقسم الملكية الفكرية إلي فئتين هما-:
 - 1الملكية الصناعية وهى نتاج نشاط أبداعي للفرد في مجال الصناعة والتجارة وتشمل االختراعات
(البراءات) والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمصدر الجغرافي
- 2الملكية الفكرية األدبية والفنية وهى حق المؤلف الذي يضم المصنفات األدبية و الفنية
والرسائل واألبحاث العلمية والتصميمات الهندسية.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) -:
أهم االتفاقيات العالمية لحماية الملكية الفكرية :

معظم الدول العربية  -التي كانت مشاركة في حق المؤلف العثماني الذي صدر عام  - 1906أعضاء في
أهم ثالث اتفاقيات عالمية لحماية الملكية الفكرية  ،و هي  :اتفاقية باريس للملكية الصناعية عام  ، 1883و
اتفاقية برن للملكية األدبية عام  ، 1886و اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) التي
وقعت في استكهولم في  14يوليو  1967و عدلت بتاريخ  28سبتمبر  ، 1979و هي احدي الوكاالت
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الستة عشر المتخصصة في منظومة األمم المتحدة  ،و مقرها في سويسرا  ،و تدير  23معاهدة دولية
معنية بمختلف جوانب حماية الملكية الفكرية  ،و تضم في عضويتها  181دولة  .و قد اعتمد المؤتمر
الدبلوماسي المنعقد في  20ديسمبر من عام  1996بعض التعديالت علي حق المؤلف  ،في معاهدة الويبو
 ،لتواكب التطور العالمي و خاصة فيما يتعلق ببرامج الحاسب اآللي.

اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار دورة الجات : TRIPS
وكانت بداية االتفاق – بحسب المؤلف ( :-بعد اجتماع وزراء التجارة في العاالم فاي ماراكا باالمغر ،
وتضمن ملحاق  I-Cفيهاا اتفاقياة التجاارة المرتبطاة بجواناب حقاوق الملكياة الفكرياة ،وقاد وقعات 118
دولة على هذه االتفاقياة مان بينهاا مصار) .كماا ان الحماياة تتااأل ألي اختاراع ،وكاذلك بارامج الحاساب
اآللي ،وأن االتفاقية تسمح بمدة انتقالية للدول النامية تصل إلى خمسة أعوام لاللتزام بها.

أنواع حقوق الملكية الفكرية -:
أوالً  :حقوق الملكية الصناعية - :

أ) براءةاإلختراع -:
هى الحماية القانونية التى يمنحها المشروع للمخترع على اختراعه والتى تثبت ملكيته له وتمويله دون
غيره وهذا الحق ليس حقاً أبديا ً بل هو محدد بمدة معينة تدوم إلى عشرين عاما ً تبدأ حسابه من تاريخ
ايداع طلب الحصول على البراءة و بانتهاء مدة حماية البراءة تنقضي ملكية البراءة و تسقط في الملك
العام لإلنسانية  ،و يجوز ألي شخص من الغير أن يستعمل االختراع أو يستغله بأي طريقة من الطرق و
دون أن يدفع المخترع أي مقابل مالي بدون موافقة مالك البراءة النقضاء مدة الحماية  .وتشمل الحماية
التي يقررها القانون لصاحب البراءةأن اإلختراع ال يمكن صنعه أو اإلنتفاع به أو توزيعه أو بيعه
ألغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة .
ومن الجدير بالذكر أن مالك البراءة يجوز له بيع البراءة أو الترخيص للغير باستعمالها أو التصرف فيها
بأي وجه من أوجه التصرفات  ،ألن البراءة لها قيمة مالية  .فهي تباع و تشتري و يتقرر عليها حق
االنتفاع ،كما يجوز رهن البراءة  ،و يجوز الترخيص للغير باستغاللها.

شروط الحصول علي البراءة :
و يشترط للحصول علي البراءة في مختلف النظم القانونية أن تتوافر في االختراع ثالثة شروط هي :
 .1أن يكون االختراع جديداً
 .2أن ينطوي علي خطوة إبداعية
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 .3أن يكون قابال لالستغالل الصناعي

ثانيا ً :حقوق الملكية الفكرية األدبية والفنية -:
حق المؤلف -:
هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم االدبية والفنية ويغطي
طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات الحاسوبية وقواعد البيانات
واالعالنات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

ما هي الحقوق المجاورة؟
هي مجموعة الحقوق التي تمنح لبعض األشخاص أو الهيئات التي تساعد على اتاحة المصنف للجمهور.

ماهي مدة حماية حق المؤلف؟
مدة حماية حق المؤلف تكون مدى حياة المؤلف وتستمر خمسين سنة بعد وفاته

ماهي المصنَّفات المستثناة من الحماية؟
 األنظمة واألح كام القضائية ،وقرارات الهيئات اإلدارية ،واالتفاقيات الدولية  ،وسائر الوثائق
الرسمية ،وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص  ،مع مراعاة األحكام الخاصة بتداول هذه
الوثائق.
 االفكار ،واالجراءات ،وأساليب العمل ،ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادىء والحقائق المجردة
 ما تنشره الصحف ،والمجالت  ،والنشرات الدورية ،واإلذاعة من األخبار اليومية ،أو الحوادث
ذات الصبغة اإلخبارية.

حقوق المؤلف القانونية :
وحق المؤلف في إنتاجه الفكري المبتكر ،هو حق عيني مالي ،وليس حقًا مجردًا.
(وقد أشارت المادة  9/13من قانون الملكياة الفرنساي الصاادر عاام 1985م إلاى أن االبرناامج الموضاوع
من قبل عامل أو أكثر أثناء أداء عملهم ،يثبت لر العمل كل حقوق المؤلف ،على هذا البرنامج).
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(وفي أمريكا نشر العالم األمريكي اتشاارلزمانا بحثًاا جااء فياه أن الملكياة الفكرياة هاي تلاك المعرفاة أو
ذلك التعبير الذي يملكه شخص ما ،وجرى العرف على أن لها ثالثاة مياادين هاي :حقاوق النشار ،وباراءة
االختراع ،والعالمة التجارية ،ا وفي بعض األحيان يضاف إليها شكل رابع هو أسرار المهنةا).

الحقوق التي يمنحها القانون للمؤلف :
و هذه الحقوق تندرج تحت فئتين رئيسيتين  ،هما :

أ) حقوق المؤلف المالية :
هى الحقوق التي ترد للمؤلف علي مصنفهوتدخل فى ذمته المالية و يؤدي تمتعه بهذه الحقوق إلي
المحافظة علي العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف استغالل مصنفه بالطريقة التي يراها مناسبة
دون مزاحمة غيرة فتعود له وحده العوائد المالية الناتجة عن هذا االستغالل  .فالحقوق المالية للمؤلف
هي حقوق إستئثاريه  ،أي أنه الشخص الوحيد الذي يملك التصرف بمصنفه أو الترخيص للغير
باستغالله .
 . 1حق النسخ و طباعة و تسجيل العمل و نشرة بكل الطرق المتوفرة
 . 2حق األداء العلني  ،و نقل العمل إلي الجمهور بشكل سلكي أو ال سلكي
 .3حق التحوير من شكل إلي آخر
 .4حق الترجمة
 .5حق النشر

ب) الحقوق المعنوية للمؤلف- :
 . 1حق نسبة المؤلف لمؤلفه سواء باسمه الشخصى أو اختيار اسم مستعار- :



حق المؤلف في أن ينسب المصنف إليه و ذكر اسمه علي كل النسخ التي تنتج
للجمهور بأي شكل كانت و في كل نسخة أو طبعة من المصنف
و إذا كان أكثر من مؤلف واحد للمصنف كان لهم جميعا الحق في وجود
أسمائهم علي المصنف بالتساوي

 .2حق احترام العمل واحترام حقوقه - :
الحق في وحده العمل و تميزه  ،وحدة األفكار و تسلسلها  ،الحفاظ علي الطابع الخاص و المميز للعمل  ،سحب
المصنف من التداول وفق شروط خا صة  ،حماية المصنف من أي تشويه أو تحوير يفقد العمل تميزه أو يضر
بسمعة المؤلف
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حاالت القرصنة و التعدي علي حق المؤلف
يعتبر االعتداء قائما علي حق المؤلف عندما يقوم أحد األشخاص ببعض العمال التي تعتبر من
يستطيع المؤلف الرجوع الحقوق الحصرية للمؤلف من دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته للقيام بذلك
للقضاء للمطالبة بوقف التعدي و المطالبة بالتعويض العادل عن أعمال التعدي
شروط حماية حق المؤلف
الشروط الشكلية :
أن يكون المصنف قد أفرغ في شكل مادي برز فيها إلي الوجود ال أن يكون مجرد فكرة
الفكرة بحد ذاتها ال تحمي  ،و إنما يحمي شكل التعبير أو اإلطار الذي وضعت فيه هذه الفكرة
بشرط أن ال يكون هذا العمل منسوخ أو مقلد  ،و فيه درجة من االبتكار

الشروط الموضوعية :
أهم عنصر موضوعي هو االبتكار الذى يتطلب من المؤلف أن يضفي علي المصنف شئ من شخصيته



الحقوق المشتركة للمؤلفين - :
تعريف المصنف المشترك - :
المصنف المشترك هو المصنف الذي يقوم بإيجاده عدة أشخاص مبدعين تختلف فيما بينهم بعدة نواأل
أشكال المشاركات و حق كل منهم في اكتسا حق المؤلف و حقه في العوائد المالية الناتجة عن استغالل
المصنف
أما أشكال المصنفات المشتركة - :
المصنف المشترك الذي ينتجه اثنان أو أكثر من المؤلفين و ال يمكن الفصل فيه بين مشاركة أي منهم
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي
ص ور الجرائم التى تقع على الملكية الفكرية وتستوجب األحكام السابقة - :
)1

جريمة البيع أو التأجير لمصنف دون إذن صاحبه

)2

جريمة تقليد مصنف محمى

)3

جريمة النشر عن طريق شبكة المعلومات بدون إذن صاحب المصنف

دليل حقوق الملكية الفكرية
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الملكية الفكرية والبحث العلمى
لقد وضعت سياسة للملكية الفكرية للمؤسسات العلمية والبحثية حتى تتمكن من تحقيق اآلتى -:
)1

نشر وتسويق األبحاث العلمية

)2

تطوير أداء المؤسسات العلمية من خالل تحسين الوضع المادى لها

)3

زيادة العالقة بين هذه المؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الصناعى

)4

تشجيع الباحثين على اإلختراع واإلبداع

)5

زيادة عدد البراءات المسجلة

ما هي براءة االختراع؟
هي وثيقة حماية استئثارية تُمنح لمن توصل إلى

اختراع.

ما هي شروط الحصول على براءة االختراع؟




يشترط أن يكون االختراع جديدا ً.
ومنطويا ً على خطوة ابتكارية.
قابالً للتطبيق الصناعي.

كم مدة حماية براءة االختراع؟
مدة حماية براءة االختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع

الطلب.

ماهي المواضيع التي ال تعد اختراعاً؟
•االكتشافات ،والنظريات العلمية ،والطرق الرياضية.
• مخططات مزاولة األعمال التجارية وقواعدها وأساليبها ،أو ممارسة األنشطة الذهنية
المحضة ،أو ممارسة لعبة من األلعا .
•النباتات ،والحيوانات ،والعمليات – التي في معظمها حيوية –المستخدمة إلنتاج
دليل حقوق الملكية الفكرية
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النباتات ،أو الحيوانات ،ويستثنى من ذلك األحياء الدقيقة ،والعمليات غير الحيوية،
وعمليات علم األحياء الدقيقة.
•طرق معالجة جسم اإلنسان ،أو الحيوان جراحياً ،أو عالجياً ،وطرق تشخيص المرض
المطبقة على جسم اإلنسان أو الحيوان ،ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي
من تلك الطرق.
ويدخل في ذلك برامج الحاسو  ،وأي أعمال أخرى تدخل ضمن المصنفات األدبية.
أهداف منح براءات االختراعات
الهدف األساسي األول لمنح براءات االختراعات هو دعام مسايرة التقادم التكنولاوجي ،مان
هذا الهدف األساسي تتفرع أهداف أخرى للحضاارة الصاناعية ،يمكان التطارق لبعضاها دون
الحصر.إن منح براءة اختراع ما لمؤسسة صاناعية ،هاو دعام لموقعهاا االقتصاادي ،ومكافاأة
لروأل االبتكار لديها ،ينطبق ذلك على كل فرد أو جماعة مبتكرة.
إن التوصاال الختااراع مااا ،قااد يكلااف جهااودا ً عظيمااة ،وإنفاقاا ً مالياا ً ضااخماً ،كمااا يحااتم إجااراء
األبحاااث ،واالختبااارات ،واالحتكاااك الحثيااي مااع الحياااة العمليااة لوسااائل االسااتخدام واإلنتاااج
وغياره ،والساهر علاى فعاليتهاا ،وإدراك نواقصاها ،لهاذا توظاف المؤسساة الصاناعية الرائاادة
فعاليااات ماان الفنيااين والمهندسااين ،الااذين تلقااوا تعلاايمهم وتاادريبهم فااي الجامعااات والمعاهااد
األكاديمية والتقنية التطبيقية ،والذين أثبتوا جدارات في الحياة العملية وفي االبتكار.
لذلك فإن منح براءات االختراعات للمؤسسة المبتكرة ،يقطع الطرياق أماام المقلادين ،ويحفاظ
للمؤسسة الصناعية ،إنفاقها وم وقعها في المجال الصناعي .هذا يؤدي ،ألن تكون الرياادة فاي
الصناعة ،ليست لرأس المال فقط ،وإنما للتقدم التكنولوجي ،ولروأل االبتكار أيضاً.

دليل حقوق الملكية الفكرية

10

قرصنة البرامج
قرصنة البرامج وخطورتها على صناعة البرامج الحاسوبية

خطورة قرصنة البرامج وتهديدها لصناعة البرامج الحاسوبية كالتالي-:
النسخ أو التوزيع بطريقة غير شرعية للبرامج التي تحميها حقوق التأليف والنشر
يُعتبر قرصنة ،فقد ال تكون على علم بأن امتالك برامج تم نسخها بطريقة غير شرعية
يُعتبر قرصنة أيضاً .وهناك في الواقع العديد من األنواع المتميّزة عن بعضها لقرصنة
البرامج ،وبإمكان اإلطالع عليها أن يحميك من أي عالقة ،حتى لو كان عن غير
قصد ،بسرقة الملكية الفكرية.
أنواع قرصنة البرامج-:
قرصنة من قبل المستخدم :عند قيام المستخدمين بنسخ البرامج دون حصولهم على ترخيص
مناسب لكل نسخة .وهذا يشمل النسخ والتوزيع غيار النظاامي باين األفاراد ،والشاركات التاي
لاام تراقااب بطريقااة صااارمة عاادد تااراخيص الباارامج التااي قاماات بتثبيتهااا ولاام تحصاال علااى
تراخيص كافية لتغطية عمليات تثبيت برامجها.
البرررامج المثبةتررة مسرربقا ً :عناادما تقااوم إحاادى الشااركات المص انّعة ألجهاازة الكمبيااوتر بنسااخ
برنامج ما وتثبيت النسخة بطريقة غير شرعية على أكثر من كمبيوتر واحد .يجب أن يبحاي
المساتهلكون عان وثاائق التارخيص الصاحيحة عناد شاراء كمبياوتر شخصاي جدياد ،لضاامان
حصولهم على ما يضاهي القيمة المدفوعة.
القرصنة عبر اإلنترنت:عند تحميال نساخ غيار مار ّخص لهاا عبار اإلنترنات .إذا كاان تحميال
النسخ متوفرا ً عبر اإلنترنت ،فتأكد من كون الناشر قد سمح بعملية التوزيع هذه.
التزوير :عند إجراء نسخ غير شرعية عن البرامج وتوزيعها ضامن حازم بمثاباة نساخة عان
الحزمة التي توفرها الشركة المصنّعة .وغالبا ً ما تتض ّمن هذه الحزم بطاقاات تساجيل مازورة
مصرأل به .
مع رقم تسلسلي غير
ّ
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أهم إجراءات المحافظة على حقوق الملكية الفكرية كالتالي-:
( - )1حظااار اساااتخدام البااارامج الجااااهزة غيااار المرخصاااة علاااى أجهااازة الحاساااب اآللاااي
بالمؤسسة.
( - )2عدم السماأل للعااملين بالمؤسساة بنساخ المصانفات بماا يشاكل اعتاداء علاى حقاوق
المؤلف لحماية المصنفات الفنية واألدبية.
( - )3وضااع إرشااادات للمتاارددين علااى المكتبااة لمراعاااة التاازامهم بالضااوابط النصااوص
علياه فاي قاانون حماياة حقاوق الملكياة الفكرياة فيماا يتعلاق بتصاوير الكتاب والرسااائل
العلمية.
( - )4عقااد ناادوات ولقاااءات تثقيفيااة مفتوحااة لمناقشااة حقااوق الملكيااة الفكريااة وأهميتهااا
وضرورة االلتزام بها.
( - )5تفعياال االتفاقيااة المبرمااة بااين شااركة مايكروسااوفت والمجلااس األعلااى للجامعااات
واالستفادة من البرمجيات التي تزودها الشركة وفقا لالتفاقية الموقعة.
( - )6وضاع بناود فاي الخطااة االساتراتيجية لشاراء برمجيااات تطبيقاات الحاساب والتااي ال
تتضمنها االتفاقية المبرمة بين شركة مايكروسوفت والمجلس األعلى للجامعات.
( – )7إلااازام أعضااااء هيئاااة التااادريس والهيئاااة المعاوناااة بأهمياااة االلتحااااق ببااارامج تنمياااة
القدرات وفيما يتعلق بأهمية التوثيق الصحيح في كتابة البحوث والرسائل العملية.
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ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية
على مجالس األقسام تفعيل دور لجنة مراجعة الكتب الجامعية بما يضمن حماية حقوق
.1
الملكية الفكرية وأخالقيات المهنة داخل الكلية.
على الكلية توفير أحدث المراجع العلمية والدوريات العلمية في التخصصات المختلفة بالكلية.
.2
إذا اشترك أكثر من عضو في مؤلف أو بحث بحيث ال يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل
.3
المشترك عُ َّد جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ،ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف إال باتِّفاق مكتوب بينهم.
من حق العضو الذي وجه وأدار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق
.4
المؤلف ،بعد موافقة المشاركين.
يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالكلية بإيداع الرسائل واألبحاث على موقع الكلية ،على أن
.5
لالطالع إلكترونيًّا.
يحصل العضو على مفتاح دخول لتمكينه من الدخول على اإلنترنت ِّ
يكتب األستاذ الجامعي في مقدمة مؤلفه الجامعي في مكان واضح" :يحظر نسخ أي ِّ جزء من
.6
المؤلف وطبعه دون الرجوع إلى المؤلف".
على العضو أو من ينوب عنه أن يباشر حق حماية مؤلفه أو مصنفه المترجم .
.7
تعرض مصنفه الفكري لالستغالل المادي من قبل غيره إلى اللجنة
.8
يتقدم العضو الذي َّ
المختصة؛ وذلك التِّخاذ ما يأتي:
 رد العائد المادي عن هذا المصنف للمؤلف األصلي باإلضافة لغرامة تحددها اللجنة.
 مصادرة جميع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف األصلي.
 حرمان العضو المستغل للمصنف األصلي من تأليف وإعداد المؤلفات الجامعية لمدة تحددها
اللجنة.
 في حالة االمتناع عن دفع الغرامة ورد المبالغ المطلوبة ،ترفع اللجنة األمر إلى إدارة الكلية
التِّخاذ قرار بتحويله لمجلس تأديب.
يلتزم الطالب بذكر مصادر المعلومات التي يستعينون بها إلنجاز األبحاث المطلوبة أو أي
.9
إجراءات خاصة بالمقررات الدراسية.
. 10

كل منهم قبل إنجاز العمل.
عند اشتراك الطالب في عم ٍل أو نشاطٍ ما يجب تحديد دور ٍ

. 11

يلتزم الطالب بضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمكتبة ،وهي:




الحرص على سالمة الكتب ونظافتها.
كتابة البيانات الخاصة بالكتاب بالتفصيل عند االستعانة بفقرة منه ،حتى يتم ذكر المصدر
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(التوثيق)


االلتزام بعدد األوراق المسموح به للتصوير من الكتاب تبعا ً للنظام المتبع بالمكتبة.

 . 1يلتزم الطالب باستخدام النسخ األصلية من الكتب والبرامج عن طريق شرائها من امكانها
المعروفة للبيع الرسمي .
.13يلجأ الطالب إلى لجنة أخالقيات البحث العلمي عند تعرضهم للتعدي على حق من حقوق
الملكية الفكرية الخاصة بهم.
 .14يحظر على الموظف القيام بالنسخ من مصنفات محمية الستعمالها في إجراءات قضائية أو
إدارية دون إذن من اللجنة المسئولة.
 .15يمكن للموظف نسخ أجزاء قصيرة لعضو هيئة التدريس بالكلية من مصنف؛ وذلك ألغراض
س ُخ في الحدود المعقولة ،وأال يتجاوز
التدريس بهدف اإليضاح أو الشرح؛ بشرط أن يكون ال َّن ْ
الغرض منه ،وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ.
 .16يحظر تحصيل أي مقابل مالي عند استخدام أي مصنف ألي أنشطة خاصة بالطالب أو أعضاء
هيئة التدريس.
 .17يتعرض الموظف الذي يقوم بالكشف عن معلومات يعلم بسريتها أو استخدامها دون االلتزام
بقوانينها للتحويل للشؤون القانونية.
 .18يلتزم موظفو المكتبة بالضوابط الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ويقومون بإعالنها في
أماكن واضحة للطالب .
 .19الخبرات الخاصة التي اكتسبها الموظف بفضل حصوله على دورات وبرمجيات متطورة عن
طريق الكلية ال يجوز له منحها لجهات أخرى بمقابل مادي أو بدون مقابل.
 .20تحديد قواعد للمحاسبة معلنة لمن يحيد عن القوانين واللوائح.
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آلية إجراءات االلتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر
 .1حظر استخدام برامج الحاسبات اآل لية الجاهزة غير المرخصة على األجهزة الموجودة
بمعامل الحاسبات اآللية للطالب واألقسام العلمية واإلدارية بالكلية.
 .2عدم السماح للعاملين بالكلية بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف أو الناشر
(كتب ،مؤلفات ،مراجع ....... ،إلخ) بما يشكل اعتدا ًء علي حقوق المؤلف أو الناشر.
 .3يسمح ألعضاء هيئة التدريس بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء محددة من
المراجع العلمية أو الدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أو المواقع اإللكترونية أو
البرامج التليفزيونية في قاعات التدريس لألغراض التعليمية شريطة ذكر اسم المؤلف
وعنوان المصنف.
 .4يجوز لمكتبة الكلية تصوير نسخة وحيدة من أي مصنف بغرض الحفاظ على النسخة
األصلية المفقودة أو التالفة التي يصعب الحصول على نسخة بديلة أخرى لها.
 .5وضـع إرشـادات مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية
وأهميتها وضـرورة االلتزام بها.
 .6يسمح بتداول المذكرات الدراسية التي يقوم المحاضر أو الكلية بتجهيزها للطالب
لألغراض التعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أو منسوخة بالكامل من أحد المراجع
وذلك دون مقابل.
 .7تقوم الكلية بنشر الوعي بالقواعد والقوانين المنظمة للحفاظ على حقوق الملكية
الفكرية والنشر بين أعضاء ه يئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريين ،وذلك
عن طريق توزيع هذا النموذج ووضعه علي الموقع اإللكتروني للكلية.
 .8للمؤلف الحق في التصرف في نسخته األصلية من المؤلف وتحديد شكل وطريقة
وميعاد إتاحته للجمهور.
 .9ال يتم السماح بالتصوير أو النسخ خارج المكان المخصص للتصوير .
 .10يلتزم أعضاء هيئة التدريس باإلشارة إلى كل المصادر التي تم االعتماد عليها في إعداد
مؤلفاتهم التي يتم توزيعها على الطالب.
 .11تشكل لجنة برئاسة عضو هيئة تدريس وعضو هيئة تدريس من كل قسم من األقسام
العلمية لمتابعة تنفيذ إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية التي وضعتها المؤسسة.
 .12في حالة عدم االلتزام باإلجراءات والقواعد السابقة يكون لعميد الكلية توقيع الجزاء
الذي يراه مناسبًا في هذا الشأن
 .13إذا تم التحقق من حصول سوء سلوك علمي ،يُحال صاحبه إلى لجنة أخالقيات البحث
العلمي.
 .14يبقى فرض أي عقوبات ضمن اختصاص مجلس الكلية والمجالس العليا وجهات
التحقيق المختصة في حدود المجتمع األكاديمي.
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(لجنة أخالقيات البحث العلمي)
يتمثل عمل اللجنة في نشر الوعي بمدى خرق أي أداء لحماية حقوق الملكية الفكرية،
وتطبيق قواعد ميثاق الحفاظ على القيم الجامعية ،وقانون حماية الملكية الفكرية.
وتستمد اللجنة مصادرها من:
أوالً :قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ثانيًا :ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية.
ثالثًا :دليل أخالقيات المهنة.
في حالة الخروج على أي بند من بنود الميثاق تتخذ اللجنة اإلجراءات اآلتية:
 .1على العضو المخالف التقدم باعتذار كتابي على المخالفة فى مجلس القسم
(خطوة أولى).
 .2التقدم باعتذار كتابي يرفع إلى مجلس الكلية (خطوة ثانية).
 .3التقدم باعتذار كتابي يوزع على األقسام (خطوة ثالثة).
 .4إتاحة الفرصة للعضو المخالف أن يعيد النظر فى موضوع المخالفة ،وذلك من
خالل اآلتي:
 القيام بمهام إضافية في مجال المخالفة.
 الحرمان من مهام كان يقوم بها.
 .5في حالة االمتناع عن أي ٍ مما سبق يتم التحويل إلى إدارة الكلية التِّخاذ الالزم.
 .6يتقدم العضو الذي تعرض مصنفه الفكري لالستغالل المادي من قبل الغير إلى
اللجنة المختصة ،وذلك التِّخاذ ما يلي:
 رد العائد المادي عن هذا المصنف للمؤلف األصلي باإلضافة لغرامة تحددها
اللجنة.
 مصادرة جميع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف األصلي.
 حرمان العضو المستغل للمصنف األصلي من تأليف وإعداد المؤلفات الجامعية
لمدة تحددها اللجنة.
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المراجع
 .1دليــــل الملكية الفكرية والنشر بكلية العلوم جامعة بنها 2015/2014
http://www.wipo.int/about-ip/ar .2
 .3الهيئة السعودية للملكية الفكرية
 .4حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خالل منظور األساتذة الجامعيين :
أساتذة جامعة منتوري نموذجا ،هند علوي (أستاذة مساعدة ،المركز الجامعي
العربي التبسي ،الجزائر) cyberconscience2003@yahoo.fr
http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/M9- .5
2/MagPages/13.htm
http://www.cybrarians.info/journal/no12/copyright.htm .6
 .7د .السيد محمود الربيعي  ,وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ,دليل
حقوق الملكية الفكرية وحمايتها
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