
الملكية الفكرية
�دارات ا�تصال المؤسسي في القطاع العام والخاص 
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المقدمة

الملكيــة الفكريــة تتواجــد لحفــظ الحقــوق وتدعيــم الميــزة التنافســية وتعزيــز احتــرام الملكيــة الفكريــة، فنحــن نعيــش فــي زمــن متســارع يحكــم علينــا 
الوجــود لحفــظ حقــوق المبدعيــن والمفكريــن والمخترعيــن والمؤلفيــن، وهــذا الدليــل ا�رشــادي الــذي بيــن يديــك موجــه �دارات ا�تصــال المؤسســي 

في القطاع العام والخاص كونهم يرتبطون بالملكية الفكرية وفي استخداماتها.

لنرفع شعار نحن نحترم حقوق الملكية الفكرية

نهدف من خ�ل هذا الدليل إلى:

التعريف بالملكية الفكرية ومجا�تها.
التطرق للملكيات الفكرية التي ترتبط بها إدارات ا�تصال المؤسسي في عملها.

جعل مخرجات إدارات ا�تصال المؤسسي خالية من ا�نتهاكات ومتوافقة مع احترام حقوق الملكية الفكرية.
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ــاط  ــة وتختلــف فــي اســتخدامها للحقــوق، ويكمــن هــذا ا�رتب  كان مجالهــا بالملكيــة الفكري
ً
ــا ــط إدارات ا�تصــال المؤسســي فــي مختلــف الجهــات أي ترتب

ــي تحكــم عليهــا الظهــور بالجهــة كونهــا الواجهــة الرئيســية لهــا وهــي مــن تكــون  ــة �دارات ا�تصــال المؤسســي الت ــة وا�عªمي ــات ا�تصالي بالمخرج
صورتهــا الذهنيــة الداخليــة والخارجيــة والتــي تتحــول بشــكل أو بآخــر إلــى تكويــن ســمعة مؤسســية وهــذا العمــل يجــب أن يراعــي لحقــوق الملكيــة الفكريــة 

وأن يستخدم خªله كل ما هو مرخص �دارة ا�تصال المؤسسي.
يردنــا فــي الهيئــة العديــد مــن الدعــاوى علــى عــدد مــن الجهــات �نتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة وذلــك لجهــل القائميــن بالتصرفــات التــي تعتبــر مخالفــه 

¶نظمة الملكية الفكرية، ونتمنى أن تزول هذه الدعاوى في قادم ا¶يام وأن نعمل على احترام حقوق الملكية الفكرية.

لنحترم حقوق الملكية الفكرية في مخرجات أعمالنا

الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم
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هي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور وغيرها.. 

ــن ا¶شــخاص مــن كســب ا�عتــراف أو فائــدة ماليــة مــن ابتكارهــم أو اختراعهــم، ويشــير نظــام 
ّ
 بحقــوق تمك

ً
والملكيــة الفكريــة محميــة قانونيــا

الملكيــة الفكريــة إلــى إرســاء تــوازن ســليم بيــن مصالــح المبتكريــن ومصالــح الجمهــور العــام وإلــى إتاحــة بيئــة تســاعد علــى ا�زدهــار وا�بــداع 
وا�بتكار.

الملكية الفكرية لحفظ حقوق المبدعين

الملكية الفكرية. ماهي؟ 
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حق المؤلف والحقوق المجاورة:

جميعنا نساهم في تعزيز احترام الملكية الفكرية

أبرز مجا�ت الملكية الفكرية المرتبطة باستخدامات ا�تصال المؤسسي ؟

الع�مات التجارية

أو  أســماء  مــن   
ً
 مميــزا

ً
ªيأخــذ شــك مــا  كل 

كلمــات أو إمضــاءات أو حــروف أو رمــوز أو أرقــام 
أو  صــور  أو  رســوم  أو  أختــام  أو  عناويــن  أو 
نقــوش أو تغليــف أو عناصــر تصويريــة أو أشــكال 
أو لــون أو مجموعــات ألــوان أو مزيــج مــن ذلــك أو 
كانــت  إذا  إشــارات  مجموعــة  أو  إشــارة  أيــة 
تمييــز  فــي  اســتخدامها  يــراد  أو  تســتخدم 
أو  ســلع  عــن  مــا  منشــأة  خدمــات  أو  ســلع 
علــى  للد�لــة  أو  ا¶خــرى  المنشــآت  خدمــات 
إجــراء  علــى  أو  الخدمــات،  مــن  خدمــة  تأديــة 

المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.

براءة ا�ختراع

ــل  ــن توص ــح لم من
ُ
ــتئثارية ت ــة اس ــة حماي وثيق

إلى اختراع.

الحقوق المجاورة

لبعــض  تمنــح  التــي  الحقــوق  مجموعــة 
ا¶شــخاص أو الهيئــات التــي تســاعد علــى 

إتاحة المصنف للجمهور.

حق المؤلف

مجموعــة المصالــح المعنويــة والماديــة التــي 
تثبت للشخص على مصنفه.
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الملكيات الفكرية التي تستخدمها إدارات ا�تصال المؤسسي
في القطاع العام والخاص وتعد محمية بنظام حق المؤلف:

المصنفات الفنية - المصنفات ا�دبية - المصنفات العلمية

الفيديو.

الصور الفوتوغرافية.

الكتب والمنشورات.

ا¶فªم السينمائية.

البث الفضائي.

الموسيقى.

ا¶غاني.

ا¶هازيج الشعبية.

الرقصات الشعبية. 

برامج الحاسب ا�لي.

أعمال الرسم والتصميم.

المحاضرات التي تلقى شفهيا
كالخطب وا¶شعار.

استخدام النصوص.

التراث الشعبي (الفلكلور).

المصنفات السمعية والبصرية.

التقارير ا�خبارية.

المقا�ت الصحفية.

الممثلون.

العازفون.

المغنون.

المنشدون.

التعليق الصوتي.

المصنفــــات المشتقـــــة مثــــــل 
والتلخيــص  الترجمــة  مصنفــات 

أو الشرح أو التحقيق وغيرها.
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نقاط يجب مراعاتها أثناء عمل اتفاقية استخدام مصنف

الملكيات الفكرية التي تستخدمها إدارات ا�تصال المؤسسي
في القطاع العام والخاص وتعد محمية بنظام العªمة التجارية:

الترخيص �ستخدام حق من حقوق الملكية الفكرية:

عقد مكتوب
تحديد

المدة الزمنية
تحديد

طريقة التصرف بالمصنف
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|  كلمــات   أســماء  
إمضــاءات  |  حــروف  

عناوين

أختــام  |  رســوم   رموز  |  أرقام
نقوش  |  تغليف

تصويريــة   عناصــر    | صــور  
أشــكال  |  لــون  |  مجموعــات 

ألوان



ما يمكن استخدامه من قبل إدارات ا�تصال المؤسسي
وهو مستثنى من الحماية بنظام حق المؤلف:
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نقل أجزاء المقا�ت المصنفات العلمية عند ذكر المصدر.

نقــل مقتطفــات قصيــرة مــن مصنفــات ســبق نشــرها، أو رســوم أو صــور أو تصميمــات، أو كتــب التاريــخ وا¶دب والفنــون، ويقتصــر النقــل 
على قدر الضرر ويذكر اسم المصنف واسم المؤلف.

 ونشــر تلــك الصــورة، حتــى لــو اخــذت الصــورة مــن المــكان 
ً
التقــاط صــور جديــدة ¶ي موضــوع أو عمــل ســابق تــم تصويــره فوتوغرافيــا

نفسه وبذات الظروف

عزف أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة، أو ا¶جهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.

 علــى الجمهــور، وإذا تــم النســخ 
ً
نســخ الخطــب والمحاضــرات والمرافقــات القضائيــة أو غيرهــا مــن المصنفــات المشــابهة المعروضــة علنــا

من وسائل إعªمية يتم ذكر اسم المؤلف بوضوح.



المصنفات التي � يحميها النظام
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ا�نظمة وا�حكام القضائية.

قرارات الهيئات ا�دارية.

ا�تفاقيات الدولية.

سائر الوثائق الرسمية وترجماتها.

أساليب العمل.

الحقائق المجردة.

الصحــف  التــي تنشــرها  اليوميــة  ا�خبــار 
وا�ذاعــات  الدوريــة  والنشــرات  والمجــªت 
مــن ا¶خبــار اليوميــة أو ا¶حــداث ذات الطابــع 

ا�خباري.



ــر مملوكــة  انتهــاكات الصــور بنشــر صــورة غي
و� تملــك الجهــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
وســائل  منصــات  فــي  وذلــك  بهــا  الخاصــة 

التواصل ا�جتماعي ووسائل ا�عªم.

انتهــاكات المقاطــع المرئيــة بنشــر مقطــع 
الملكيــة  حقــوق  الجهــة  تملــك   � فيديــو 
الفكريــة الخاصــة بــه ومقاطــع الفيديــو تحتــوي 
علــى عــدة ملكيــات فكريــة (موســيقى – لحــن 
– صــور – شــخصيات مشــاركة – ســيناريو – 

حوار – عªمة تجارية).

من ا�نتهاكات الشائعة
لحقوق الملكية الفكرية من قبل إدارات ا�تصال المؤسسي أو من ينوبها:

أو  با�قتبــاس  المكتوبــة  المــواد  انتهــاكات 
دون  أو  والمؤلــف  المصــدر  ذكــر  دون  النقــل 
 مــا تتــم هــذه ا�نتهــاكات 

ً
ا¶خــذ بــا�ذن وغالبــا

التــي  الدوريــة  أو  اليوميــة  النشــرات  فــي 
تصدرها الجهة.

ا¨ع�ميــة  الشــركات  مــن  ناتجــة  انتهــاكات 
ــل الجهــات  ــم التعــاون معهــا مــن قب ــي يت الت

فيعود ا�نتهاك إلى الجهة الناشرة.

برامــج  اســتخدام  فــي  تتعلــق  انتهــاكات 
حاســوبية  برامــج  أو  مصرحــة  غيــر  حاســوبية 

منسوخة.
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حماية حقوق الملكية الفكرية يحفظ الحق ويمنع العقوبة
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 ملكيتــه، أو دون الحصــول علــى إذن كتابــي أو عقــد مــن مؤلــف المصنــف أو ورثتــه أو من 
ً
 نشــر مصنــف غيــر مملــوك لمــن قــام بالنشــر، أو نشــره مدعيــا

ً
يعتبــر تعديــا

يمثلهم.

 تعديــل محتويــات المصنــف أو طبيعتــه أو موضوعــه أو عنوانــه دون علــم المؤلــف وموافقتــه الخطيــة المســبقة علــى ذلــك، ســواء كان هــذا مــن قبــل 
ً
يعتبــر تعديــا

الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.

 إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في اسقاط حقوق أصحاب المصنف.
ً
يعتبر تعديا

 نســخ أو تصويــر أجــزاء مــن كتــاب أو مجموعــة كتــب أو أجــزاء مــن أي مصنــف بعــوض أو بــدون عــوض دون الحصــول علــى الموافقــات الخطيــة مــن أصحــاب 
ً
يعتبــر تعديــا

الحق والجهات المعنية في الهيئة.

 ا�ســتخدام التجــاري للمصنفــات الفكريــة بطــرق التحايــل التــي � تســمح بهــا الجهــة صاحبــة الحــق، مثــل اســتخدام البرمجيــات المنســوخة، أو التقــاط 
ً
يعتبــر تعديــا

البرامج ا�ذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.

 على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية وا�ذاعية عند تجاوز طرق ا�ستخدام التي حددها من يملك حقها.
ً
يعتبر تعديا

أبسط وسيلة لتقديم الدعم هي حفظ الحقوق وعدم التعدي

نصائح عامة
لمسؤولي إدارات ا�تصال المؤسسي
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 بيد لنرفع شعار
ً
يدا

احترام حقوق الملكية الفكرية


