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سياسة الملكية الفكرية

يّة : الملكيّــة الفكر
هــي منتجــات الفكــر اإلنســانيّ الــي ُتشــّكل مجموعــًة مــن اإلبداعــات، مثل: 
الُكتــب، واالخرتاعــات، والعالمــات التجاريّــة، والنمــاذج الصناعيّــة، وُتعــرَّف 
الملكيّــة الفكريّــة بأنّهــا كافــة اإلبداعــات العقليّــة مــن ُمصنفــات فنيّــة 
ــة، وغريهــا مــن الُمنتجــات  ــة، وأســماء ُمســتخدمٍة فــي أعمــال تجاريّ وأدبيّ

ــة. ــٍة قانونيّ ــة اأُلخــرى الــي تحصــل عــى حماي اإلبداعيّ

يّة:  حقــوق الملكيّة الفكر
ــتخدام  ــل اس ــن أج ــأة؛ م ــرد أو منش ــع لف ــي تتب ــة ال ــوق القانونيّ ــي الحق ه
ــن  ــدًا ع ــة بعي ــري الملموس ــوٍل غ ــن األص ــوع م ــط أو أي ن ــكار أو الُخط األف
ــة،  ــة معين ــرتة زمنيّ ــاء ف ــة أثن ــور المنافس ــًة لظه ــٍق؛ نتيج ــأيّ قل ــعور ب الش
وُتعــرَّف حقــوق الملكيّــة الفكريّــة بأنّهــا حقــوق تهــدف إىل توفــري الحمايــة 
المؤلفــن،  وحقــوق  الصناعيّــة،  الملكيّــة  ويشــمل  معــن،  إبــداع  فــي 

ــرى.  ــات ُأخ ــوع إبداع ــة، وأيّ ن ــوق ذات الصل والحق
ــوم  ــي المفه ــة: ه يّ ــة الفكر ــوق الملكيّ ــرى لحق ــات اأُلخ ــن التعريف وم
ــه  ــة معــن، ويســمح لصاحب ــة عــى حــق ملكيّ ــذي ُيســتخدم للدالل العــام ال

ــن. ــن الزم ــٍة م ــرتٍة معين ــق لف ــذا الح ــكار ه احت
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أنــواع الملكية الفكرية 
ــة الــي تختلــف عــن بعضهــا فــي  ــة الفكريّ توجــد العديــد مــن أنــواع الملكيّ

الخصائــص واألهــداف، وفيمــا يأتــي معلومــات عــن أهــّم هــذه األنــواع: 

المؤلف:  حق 
هــو المفهــوم القانونــيّ الُمســتخدم في وصــف الحقــوق الخاصــة بالُمبدعن، 
والمرتبطــة مــع مصنفاتهــم وُمؤلفاتهــم الفنيـّـة واألدبيـّـة، وتشــمل الُمصنفات 
الــي تحصــل عى حــق حمايــة المؤلــف، وُتقســم إىل عّدة أنــواٍع، هــي: األفالم، 
وأعمــال النحــت، واللوحــات، والُكتــب المؤّلفــة، كمــا تتضمــن الرســوم التقنيّــة، 

واإلعالنــات، والربامــج الحاســوبيّة، وقواعــد البيانات .

الرباءات: 
ــّت فــي  هــي حقــوق ُتمنــح ضمــن اخرتاعــات معينــة، وتكفــل ألصحابهــا الب
ــذه  ــى ه ــول ع ــل الحص ــا، ومقاب ــن له ــخاص اآلخري ــتخدام األش ــة اس كيفي
ــات  ــور معلوم ــن الجمه ــراد م ــرتاع لألف ــراءة االخ ــب ب ــر صاح ــوق ُيوّف الحق

ــه.  ــن اخرتاع ــة ع ــة تقني ذات طبيع



مكة المكرمة - النسيم - بجوار مرور العاصمة المقدسة                   
       info@kafel.org.sa                 ص.ب: 723 مكة المكرمة

0555721100

3

يّة: العالمــات التجار
 هــي عبــارة عــن إشــارات أو رمــوز ُتســتخدم لتميــز الخدمــات أو الســلع 
الخاصــة بُمنشــأٍة ُمعينــة عــن غريهــا مــن الخدمــات أو الســلع اأُلخــرى الــي 
تتبــع لُمنشــآت ذات طبيعــة عمــل ُمشــابهة، ويعــود اســتخدام مصطلــح 
العاملــن  األفــراد  القديمــة؛ ألّن  العصــور  فــرتة  إىل  التجاريّــة  العالمــات 
ــى  ــم ع ــم أو توقيعاته ــة به ــات الخاص ــون العالم ــوا يكتب ــَرف كان ــي الِح ف

الحرفيّــة.  منتجاتهــم 

التصاميــم الصناعيّة: 
هــي المظهــر أو الشــكل الجمــايلّ أو الزخرفــيّ الُمســتخدم مــع قطعــة 
مصنوعــة مــن يشٍء مــا، ومــن الممكــن أن يكــون التصميــم الصناعــيّ 
ــرٍ  ــع، أو ُعن ــكال القط ــاد كأش ــيّ األبع ــرٍ ُثالث ــٍم؛ أي ُعن ــن ُمجس ــارة ع عب

ــومات.  ــل األلــوان أو الخطــوط أو الرس ــيّ األبعــاد مث ُثنائ

الُمــؤرشات الُجغرافيّة:
 هــي نــوع مــن أنــواع اإلشــارات الــي تشــمل أيضــًا مــا ُيعــّرف باســم تســميات 
المنشــأ، وُتســتخدم مــع الُمنتجــات الــي تتبــع لنشــأٍة ُجغرافيـّـٍة ُمعينة، أو ُشــهرٍة، 

أو وصفــاٍت، أو خصائــص مــن الممكــن ربطهــا أساســًا مــع مــكان إنشــائها.
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ــة الملكية الفكرية حماي
ــوق  ــن الحق ــّد م ــة ُيع ــة الفكريّ ــوق الملكيّ ــة حق ــة لكاف ــري الحماي  إّن توف
ــان  ــوق اإلنس ــالن حق ــري إع ــث يش ــة؛ حي ــان العالميّ ــوق اإلنس ــة لحق التابع
ــراد  ــة باألف ــة الخاص ــة والمعنويّ ــح الماديّ ــة للمصال ــري الحماي ــق توف إىل ح
هــذه  وتعتمــد  العلميّــة،  أو  األدبيّــة  أو  الفنيّــة  بالُمؤلفــات  والمرتبطــة 
ــعى  ــي تس ــانيّة ال ــات اإلنس ــع الحاج ــة م ــا المرتبط ــى أهميته ــة ع الحماي
ــة الُمختلفــة؛ حيــث ُيســاهم كّل  إىل االبتــكار واإلبــداع فــي المجــاالت الحياتيّ
ــيّ،  ــيّ، والتق ــاديّ، والعلم ــيّ، واالقتص ــور الثقاف ــز التط ــي تعزي ــا ف منهم

ــيّة. ــان المعيش ــاة اإلنس ــن حي ــى تحس ــا ع ــاعد جميعه وُتس

خصائص حــق الملكية
 يتمتــع حــق الملكيــة بخصائــص معيّنــة مرتبطــة بــه دون غــريه مــن الحقــوق، 

وهــي ثــالث خصائــص ينفــرد بهــا كاآلتي:

حــق الملكية جامع: 
بحيــث يشــمل جميــع الســلطات الــي ُيمكــن أن تكــون للشــخص عــى يشء 
ــتغالل  ــتعمال واالس ــق االس ــلطات ح ــذه الس ــمل ه ــه، وتش ــو ُملك ــا ه م
ــا الــيء الــذي  والتــّرف ومــا يتبعــه مــن حــق الحصــول عــى جميــع مزاي

ــة. ــط القانوني ــن الضواب ــه ضم يملك
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حــق الملكية مانع: 
ــا  ــع مزاي ــى جمي ــول ع ــي الحص ــده ف ــق وح ــه الح ــك ل ــون المال ــك يك بذل
ــه، كمــا  ــع ُســلطاته علي ــه مــن اســتخدام جمي ملكــه دون غــريه، ممــا ُيمكن
يكــون لــه الحــق فــي منــع أي أحــد مــن مشــاركته فيــه حــى وإن لــم ُيســبّب 

لــه الــرر.

حــق الملكية دائم: 
ــة يبقــى مــا دام الــيء محــل الحــق موجــود،  هــذا يعــي أنَّ حــق الملكي
ــر بالذكــر أنَّ صاحــب  ــة تبقــى عــى طــول الزمــان، ومــن الجدي أي أنَّ الملكي
الملكيــة قــد يتــّرف بــه كبيعــه مثــاًل وبهــذا ينتقــل كحــق دائــم مــن شــخص 

إىل شــخص آخــر.


