
 
 
 

 رخص المشاع اإلبداعي



 

 :في نهاية هذا البرنامج سوف يتمكن المتدرب من

 

 .تعريف رخص المشاع اإلبداعي1.

 .التفرقة بين رموز رخص المشاع اإلبداعي وماذا تعني2.

يشرح الرخص الست األساسية من رخص المشاع اإلبداعي 3.

 .والتي تحفظ بعض الحقوق

 .يختار الرخصة المناسبة من رخص المشاع اإلبداعي لعمله4.

شبكة يعرف كيفية  حماية حقوقه وحقوق اآلخرين  عبر 5.

 اإلنترنت

 

 أهـــــــــــداف الدورة 



 .أهميتهالمشاع االبداعي ماهيته و :   المحور األولى 

 

 .بينهمرخص المشاع اإلبداعي و الفرق : المحور الثاني 

 

 حماية حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة اإلنترنت : المحور الثالث 

 المـــــــحــاور األســاســيــــة 



د المنتجين والمبتكرين وغيرهم برخٍص حرٍة  ِّ منظمةٌ عالميةٌ غير ربحيٍة تزو 

د هذه الرخص صالحيَّة استخدام اآلخرين لتلك  عند نشر أعمالهم، حيث تحد ِّ

 .األعمال ضمن شروٍط محدَّدةٍ 

  

«  المشاع اإلبداعي»كمنظمة عرفت بــ   2002بدأت الترخيص بها عام 

 . واصبح معمول بها حاليا في الكثير من دول العالم

  

  

 

 ”Creative Commons ” ياإلبداعالمشاع 

 



  أنواع عدة لها الفكرية الملكية تراخيص من نوع هي

 و المؤلف بها يحتفظ التي الحقوق توضح ,مختلفة

 كون عنه ينتج مما لآلخرين، عنها يتنازل التي الحقوق

 الحقوق جميع“ من بدال ”محفوظة الحقوق بعض“

   .”محفوظة

 اإلبداعيالمشاع رخص 



ينتج عن العقل البشري من أفكار إبداعي ة، ومعرفة، وأي  ما 

تعبيرات أخرى، والتي تكون ذات قيمة تجاري ة، ويمكن 

 .القانونحمايتها من التقليد، أو التعدي، أو التشويه بموجب 

ماهي حـــقـــوق الملــكية الفكرية 

 التي يجب حفظها ؟



 ماذا نستفيد من رخص المشاع اإلبداعي؟

 قانون الملكية الفكرية 

 

الحصول على إلزامية 

قبل المسبقة الموافقة 

في القيام بالتصرف 

 .المحميةالمصنفات 

 

 

 

 

 

 

 المشاع اإلبداعي

 

إتاحة الوصول إلى 

المحتوى تحت مظلة 

معايير تحقق الموازنة بين 

تمكين تشارك اإلبداع و 

 .حماية حقوق الملكية

 

 

 

 

 

 

 



اإلبداعيأهمية المشاع   

 

والمبدعين باختيار الطريقة للمنتجين سمح ت

د لآلخرين كيفيَّة استخدام أعمالهم   .التي تحد ِّ

على األشخاص الذي يساعد ,العمل نشر يتيح 

ما هو مسموٌح وغير مسموحٍ لهم أثناء معرفة 

 .لالعماستخدامهم لذلك 

على إذٍن من منتج العمل للقيام الحصول يجب 

خصة بما   .هو ليس مسموٌح به في الرُّ

تسمح باستخدام جميع األعمال المنشورة في 

 ِّ جميع المجاالت و من ضمنها  المجال التعليمي 

 .بال قيودٍ 

 

يةٍ نشُر األعمال االشتقاق و إعادة يمكن     .بحر ِّ
الرجوع إلى دون للمحتوى تسمح بالتعديل 

 .المالك وطلب اإلذن بذلك



اإلبداعينطاق اختصاص المشاع   

 

 
 كافة المصنفات الفكرية  من 

 

الرسوم ،ـ الصور الفوتوغرافية،   ، المسرحيات، األفالم ، الموسيقى ، المقاالت،الكتب

 .الويبالمخططات، الخرائط، التصميمات، المدونات، مواقع 

 يستثنى فقط البرمجيات الحاسوبية لوجود رخص حرة خاصة بها  



 

 

 

بينهمالمشاع اإلبداعي و الفرق رخص   

 



 

ِّ المشاع رخصة تنقسم  إلى ست رخص أساسية تسمح كل واحدة  اإلبداعي 

 مختلفةٍ المواد واألعمال بطرائق استخدام منها بـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رخص المشاع اإلبداعي



 العناصر األساسية 

العمل لصاحبه وذكر نوع نسُب يجب 

 .بهاالرخصة التي نشر 

و ال يسمح استخدام العمل فقط 

 بتعديل العمل أو اجتزائه مطلقًا

للعمل يجب أن يكون أي استخداٍم 

 تجاريةألغراٍض غير 

عمل من على أي عمل جديد يُشتقُّ يجب 

بنفس رخصة العمل األصلي يُنشر ما 

 الذي اشتقَّ منه



 الحقوق المستخدم

ِّ تسمح لك بما يليجميع   :رخص المشاع اإلبداعي 

 

(.نسخة ورقيةاإلنترنت أو إنشاء إلى  وتنزيله أو تحميله من ) نسخ العمل 

 (.كنشره بين الطالب و األصدقاء)العمل نشر 

(.الفيديوكتشغيل الصوت أو ) عرض أو إظهار العمل 

( .بمدونة خاصةأو مشاركته الداخليَّة للمنظمة، جعل العمل متوافًرا على الشبكة ) مشاركة العمل 

 (.و تشغيله  المرئي الصوتي أوالمحتوى كنسخ ) العمل بصيغة أخرى دون تعديلهتكرار 



 مصطلحات هامة 

:المصنَّف  

  صاحبه وقام (الخ فيديو، صورة، صوت،) إنتاجه تم الذي المنتج أو العمل هو 

.له مشاعي ترخيص بإصدار  

ص :المرخ ِّ  

.اإلبداعي المشاع برخصة أرخصه ثم بإنتاجه قام الذي ،(المنتَج) المصنف صاحب   

  :التوزيع

.أو نشره المصنف مشاركة  

 



 الرخصة األولى 

 

                     (BY) نسب العمل لصاحبه   

 

.تجاري وغير تجاري :نوع االستخدام  

:يسمح بــ  

النسخ 

 واالقتباسالتعديل.   

(.نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) إعادة التوزيع 

منح الرخصة لآلخرين 

 



 الرخصة الثانية 

                       (BY-NC) غير تجاري - لصاحبهنسب العمل    

 

.غير تجاري فقط :نوع االستخدام  

 :يسمح بـــــ

 النسخ 

 واالقتباسالتعديل. 

   (.نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) التوزيعإعادة 

   الرخصة لآلخرينمنح. 

 



 الرخصة الــثـــالــثـــة

 (BY-SA) المشاركة بالمثل-العمل لصاحبهنسب                     

 

 .تجاري وغير تجاري :نوع االستخدام

 :تسمح بــــــ 

لنسخا 

واالقتباسلتعديل ا. 

(.مشاركتهأو عرض العمل عالنيةً أو نشر ) إعادة التوزيع 

ترخيص األعمال المشتقة من العمل األصلي تحت هذه الشروط 

 



 الرخصة الرابعة

 (BY-ND) شتقاقاال منع - لصاحبهنسب العمل                     

 

 .تجاري وغير تجاري : نوع االستخدام

 :تسمح بــــ 

النسخ 

 (.نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) التوزيعإعادة 

منح الرخصة لآلخرين. 

 

 :وال تسمح بــ

التعديل واالقتباس. 

 



 الرخصة الخامسة 

 (BY-NC SA) المشاركة بالمثل-غير تجاري- لصاحبهالعمل نسب                  

 

 .غير تجاري فقط :نوع االستخدام

 :تسمح بــــ

النسخ 

 واالقتباسالتعديل. 

(.نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) إعادة التوزيع 

ترخيص األعمال المشتقة من العمل األصلي تحت هذه الشروط 

 



 الرخصة السادسة

 

 (BY-NC ND) بال اشتقاق-غير تجاري-العمل لصاحبهنسب                

 

 .غير تجاري :االستخدامنوع 

 :تسمح بـــــ

النسخ 

 (.نشر أو عرض العمل عالنيةً أو مشاركته) التوزيعإعادة 

منح الرخصة لآلخرين. 

 

 :  وال تسمح بــــ 

التعديل واالقتباس. 

 



 

 بال اشتراطات                                   

 

العمل للملك العام بتنازله عن كل حقوقه من العمل، إلى  أن ُمنتج العمل خّصصتعني 

الحد الذي يسمح به القانون، ويمكن للمستخدم نسخ، وتوزيع، وتعديل العمل ألي 

 .غرض، بما في ذلك األغراض التجارية دون إذن من المنتِج ودون ذكر المصدر

 



 اإلنترنتحماية الحقوق في شبكة 



 أن يـــجــــب 

 

 تحفظ حقوقك 
تحفظ حقوق 

 األخرين



 حفظ الحقوق

 

 :لتحفظ حقوقك يجب عليك أن تجيب على ما يلي إذا كنت ترغب بنشر المصنف

 

 المصنف؟سيستخدم اآلخرون كيف 

 الصالحيات الممنوحة لهم ؟هي أقصى وما 

 للمصنف؟المناسب الترخيص ما هو 

 

 

 



 

 تحت رخصة المشاع اإلبداعي  هحال رغبتك بنشرفي 

 

 قد اخترته ما فيجب عليك أن تختار الرخصة المناسبة والتي توافق عناصرها

 .لعملك

 

 يمكن إضافتها من خالل الدخول على هذا الربط بموقع المشاع اإلبداعي 

Https://creativecommons.org/choose/ 

CC BY-NC-SA 4.0 

https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/


 حفظ حقوق اآلخرين 

 

 :يــــجـــب أن 

 أن تحفظ حق المرخص. 

  أن تستخدم المصنف وفق الرخصة التي يملكها. 

  يضرُّ بسمعة صاحبهتستخدم العمل بشكل أن ال. 

 

 



 نسب المصنف لمنتجهييجب أن. 

 حال القيام بأي من األعمال الممنوعة في الرخصة يجب أخذ األذن من المرخص في 

 العملبالمالحظات المرفقة بشأن حقوق النسخ في جميع نسخ االحتفاظ. 

  إليها في نُسخ العمليجب أن تسمى الرخصة ويضاف الرابط. 

 التعديل الذي تممع توضيح نوعية عليه ، العمل األصلي عند التعديل يجب التنويه عن. 

 األعــمـــال الخاضعة لرخص المشاع اإلبداعي



 :تـــــذكــــــــر 

لرخصة المشاع اإلبداعي وارتكاب ما  للحقوق الملكية الفكرية أو مخالفتكحاَل في 

ليس مسموٌح لك به فإنك ستكون ُعرضةً للمساءلة القانونيَّة على انتهاكك لحقوق النشر 

 .والتأليف

 

 



 البحث عن المصنف المرخص

المرخصة برخص  األعمال أنواع مختلف عن للبحث محرك بحث   اإلبداعي المشاع موقع يوفر

 .المشاع اإلبداعي في مواقع متعددة 

 :عبر الرابط التالي 

/://creativecommons.orghttps   

 

 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/


 البحث عن المصنف المرخص

 كم يمكن الوصول من خالل محرك قوقل في البحث المتقدم •

https://www.google.com/advanced_image_search 

https://www.google.com/advanced_image_search
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