
اناتالملكية الفكرية للبي
:إعداد وتقديم 

شذا بنت إبراهيم الخراع

مدربة معتمدة في المجال التقني واإلداري





.واإلداريالتقنيبالمجالالحكوميةالجهاتإحدىفيمعتمدةمدربة-

.(ةالعقلياإلعاقة)تخصص-خاصةتربيةبكالوريوسشهادةعلىحاصلة-

.اآلليالحاسببرمجةتخصص-"سنتين"عاليدبلومشهادةعلىحاصلة-

.المعلوماتتقنيةإدارةتخصص-"سنة"عاليدبلومشهادةعلىحاصلة-

.قياديةخبرةسنوات٩منهاهـ١٤٢٣عاممنذسنة٢٠العمليةالخبرات-

توالملتقياوالمؤتمراتواللجانالمبادراتمنالعديدفيوساهمتشاركت-

.والخارجيالداخليالصعيدعلى

.العملوورشالتدريبيةالبرامجمنالعديدحضرت-

.داريواإلالتقنيالمجالفيالعملوورشالتدريبيةالبرامجمنالعديدقدمت-

.جهاتعدةمنوالتقديرالشكرشهاداتمنالعديدعلىحصلت-

...المدربة في سطور 



المقدمة ، زاد االهتمام بالبيانات" العشر سنوات الماضية" خالل

البحثية العلمية وسبب ذلك الثورة الرقمية التي سهلت

هذه البيانات ، وقد تم ( تخزين ، تشاطر، وإعادة استعمال)

:اآلن تقريبا 

قمي ، إنشاء وجمع البيانات البحثية علي الصعيد العالمي في شكل ر( ١

.وغالبا ما يكون ذلك بكميات مذهلة 

.ة تستخدم جميع التخصصات بصورة متزايدة هذه البيانات الرقمي( ٢

ع وهذا ما استلزم ضرورة إيجاد آليات وتكنولوجيات متطورة للتعامل م

.هذا النوع من البيانات 



المقدمة
:لذا ظهرت بعض المصطلحات منها 

.الحوسبة العلمية المفتوحة •

" .المفتوحة والضخمة"مستودعات البيانات البحثية •

.المجموعات الرقمية •

.  األرشيفات الرقمية المفتوحة •

.التكنولوجيات المتصلة •

لي لذا قامت المفوضية األوربية بوضعها من خالل برنامج مخططها العم

.دعما للمنشورات المفتوحة ٢٠٢٠HORIZONالذي سمي بـ 



المقدمة وتتعلق الملكية المشتركة بأن أجزاء من البيانات البحثية 

مستودعات المفتوحة للمنشورات المعززة قد تخزن في 

مجموعة من ولكل مستودع بلدان مختلفة وحتى في مختلفة 

ر على التي تؤثالسياسات وااللتزامات القانونية واإلجراءات التشغيلية 

.الطريقة التي سيتحكم بها المستودع في منشوراته 

يانات البصعوبة حصاد ويزيد من أكثر إشكاالً وهذا ما يجعل المنهج العام 

يف الحفظ البحثية المفتوحة من أجل الحفظ على المدى البعيد ويستلزم أرش

اييرها على المدى البعيد تخزين الكيانات المناسبة للحفظ وتكون لها مع

.الخاصة



:الدراسات السابقة 

الملكيةوحقوقالرقمنةموضوعحظي

ين قبل الباحثمنملحوظباهتمامالفكرية

منالكثيرفيذلكوالدارسين وبرز

:  األدبيات المنشورة منها



دراسة 
(  م2006لطفي،)ل

فيةوالفنياألدبيةالملكية"

"المعلوماتبنوكمجال

الكويتبدولةالمعقودةالندوة
(م2006)عام

وتطويررقمنة"

" الرقميىالمحتو 

(م2008علوي،)لدراسة

فيالرقمنةمشاريعإدارة"

الجامعيةالوثائقيةالمؤسسات

ائق التقنية والعوالمتطلباتبين

"المنهجية

:الدراسات السابقة 



(م2008علوي،)لـدراسة

فيالرقمنةمشاريعإدارة"

الجامعيةالوثائقيةالمؤسسات

"منهجيةالتقنية والعوائق الالمتطلباتبين

:الدراسات السابقة 

إلىهنالراالوقتفيكبيرتتجه بشكلالمعلوماتيةالمؤسسات-

إلىوتسعىاألكاديميالفكرياإلنتاجمعلوماتهامصادررقمنه

.الرقمية المكتباتتأسيس

.للمعلومات والدارسينالباحثينحاجةتلبية-

نمألكبر قدروبثهالنشرها ،ومحاولةالمعلومةلشكلالتنوع-

ً . )منهاالمستفيدين (  إثراء المحتوى الرقمي عربيا

:المميزات 



(م2008علوي،)لـدراسة

فيالرقمنةمشاريعإدارة"

الجامعيةالوثائقيةالمؤسسات

"منهجيةالتقنية والعوائق الالمتطلباتبين

:الدراسات السابقة 

:العيوب 
بالغة  لتحويل أرصدة بعض المكتباتصعوبة -

.الرقميإلىالمطبوعالشكلمنالمعلوماتية

مناطقعلىالموزعةالوثائقاسترجاعصعوبة-

.جغرافية متعددة 

لممارسةالتخزينووسائلواألجهزةالعتادتوافرقلة-

.عملية الرقمنة 

لوجيةالقوانين والتكنوتوافرمنالبدالملكيةحقوقحماية-

.الحقوق علىتحافظالتي



:الدراسات السابقة 
.العربي المحتوىتطويرأجلمنرقميةعربيةبمشروعاتالقيام-

العربي للمجتمعاتوالحضاريالثقافياإلرثبرقمنهرفع درجة االهتمام-

.األخرى العربية بالحضارات اإلنسانيةالحضارةاتصاللتعزيز

التطبيقاتوتعريبلبناءالبرمجياتمنالجديدةالموجةاستغالل-

.للمحتوى العربي الداعمة

.العربية  ذكي اللغةمحرك بحثتطوير-

بصناعة المتعلقةوالدراساتالبحوثوتشجيعدعم-

.العربيالمحتوى
الكويتبدولةالمعقودةالندوة

(م2006)عام

وتطويررقمنة"

" الرقميىالمحتو 



:الدراسات السابقة 

م١886بيرن عام اتفاقيةفيأقرالذيالمؤلفأن قانون حق

ً يظلالمؤلفيكتبهماكلإن" ً محميا سنة 5٠ولمدةالمؤلفحياةطوالقانونيا

بهيعملالقانونوهذا"وفاتهتاريخمنأخرى

.العربية البلدانمعظمفي

بعدالزمنيةالفترةتمتدالدولبعضوفي

:مثلعاما١٢٠المؤلف إلىوفاة

.األمريكيةالمتحدةالواليات

(م2006لطفي،)دراسة لـ

مجالفيوالفنيةاألدبيةالملكية"

"المعلوماتبنوك



:الدراسات السابقة 

الجوانب اتفاقيةهياالتفاقيات في ذلك الوقتهذهأحدث

(تريس)الفكريةالملكيةحقوقمنبالتجارةالمتصلة

م ، واهتمت ١٩٩٤عامإبرامهاتموالتي

:مثلالمصنفات الرقميةبحماية

المعلومات قواعدوالحاسوببرامج

(.٢٠٠8،اوبنهايم)



:الفكريةالملكيةحقوقمفهومإدراكمدىدراسةنتيجة
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:الفكريةالملكيةحقوقمفهومإدراكمدىدراسةنتيجة
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.نفسه اإلنسانقدمقديمةالفكريةالحقوقإن-

.الثورة الصناعية أعقابملموسة فيبصورةبرزت-

هذامميزاتأبرزمنأصبحتحتىالعقودمنمضىفيماتبلورت-

.فيه التقدمومعيار،نعيشالعصر الذي

للمستقبل،يدفعاألخيروهذاللحاضر،يؤسسالماضيإن-

الثورةثمثانية،الصناعيةالثورةثمأوال،الثورة الزراعيةفكانت

رابعة ؟تكونثورة قدأينعلموالثالثاً،المعلوماتية

:ةالفكريالحقوقنشأة



:ةالفكريالحقوقنشأة

محركبمثابةوالعشرينالحاديالقرنهذافيالفكريةالملكيةتأتي

.االقتصاديةالتنميةيدفع عجلةقوي

أفراد مثقفينتكوينفيالبشريالمالرأسبتنميةربطهاويساهم

.للعمل ومتحمسينومؤهلين

اإلبداع واالبتكارتحفيزعلىيساعدحيويامزيجاتشكلإذ

الثقافةوتعزيزاالستثمارالعائدات وتشجيعوتوليد

.ككلاالقتصاديالجهازوتغذيةالعقول والكفاءاتهجرةمنوالحد



:عودية السالعربيةالمملكةفيالوطنيةالتشريعاتتحديث

الفكريةحقوق الملكيةحمايةفيالسعوديالنظامتميزيالحظ

ثرأكواحداً منتجعلهمنفردةبصياغةالعربيةالدولقوانينمنغيرهعن

بمسألةالتصاقاوالقوانيناألنظمة السعوداألنظمةتميزالتياإلسالميةالهويةًً

.ية 

هـ١٣78شعبان١8فيالملكيبالمرسومللمطبوعاتنظامأولصدرلقد

(تالمطبوعارقابة)قسمالداخليلإلعالمالمساعدةالوزارةوكالةوتحول اسم

.الداخلي لإلعالمالوزارة المساعدةإلى



:ومصطلحاتمفاهيم

االنتهاكاتالملكية الفكريةحقوقالملكية حق



االنتهاكاتالملكية الفكريةحقوقالملكية حق

العقلويبدعهينتجهماهي

كار األففهيالبشري ،والفكر

أشکالإلىتتحولالتي

حمايتهايمكنملموسة



االنتهاكاتالملكية الفكريةحقوقالملكية حق

ةوالقدرالشيءاحتواءهولغةالملكيةتعريفإن

.بانفراد بهالتصرف فيه أو االستبدادعلى

نفسه تمكن اإلنسان شرعا ب)الفقهاءعنداصطالحاً أما 

خذ أو بنائبه من االنتفاع بالعين و المنفعة ومن أ

(  العوض أو تمكنه من االنتفاع خاصة

يةالعينالحقوقهو أوسعالملكيةحقفإنهذاوعلى

.نطاقاً 



االنتهاكاتالملكية الفكريةحقوقالملكية حق

الفكريةللملكيةالمصريالمركزويعرف

كلبأنهاالفكريةالملكيةالمعلوماتوتكنولوجيا

فهي،اإلنساني والذهنالعقلويبدعهينتجهما

ملموسةأشكالفيتتجسدأوتتحولالتياألفكار

الفكريةاإلبداعاتفيوتتمثلحمايتهايمكن

.واالبتكاراتوالعقلية



االنتهاكاتالملكية الفكريةحقوقالملكية حق

:إلىالفكريةالملكيةحقوقتقسم

( .المجاورةوالحقوقالمؤلفحق):األدبية الملكية-

المنفعة نماذجاالختراع ،براءاتالتجارية ،واألسماءالعالقات): الصناعية الملكية-

الجغرافية ، المؤشراتالمنشأ ،تسمياتالمصدر ،بياناتالصناعية ،النماذج والرسوم،

األصناف المشروعة ،غيروالمنافسةالتجاريةاألسرارالمتكاملة،للدوائرالتصاميم

(.الجديدةالنباتية

اإلنترنت ،علىالفكريةحقوق الملكيةتشملوالتي:الرقمية الفكريةالملكية-

.رقميةمصنفةالمعلومات يعدتقنيةبيئةإلىينتميإبداعيمصنفكلأي



االنتهاكاتالملكية الفكريةحقوقالملكية حق

حقوقعلىوالتعدياآلخرين ،حقوقانتهاكهو

المتمتعاستغالل المصنفمعناهالمؤلف

ً استغالالً بالحماية دونكانتوسيلةوبأيتجاريا

المؤلفحقصاحبمنعلى ترخيصالحصول

کاملنسخ علىالتعدييردوقدقانونية ،استثناءأو

عجميعلىيردالتعديأنكمامنه ،جزءأوللمصنف

رامجبفيهابماوالفنيةاألدبية والعلميةالمصنفات

.  الفولكلور ومصنفاتاآلليةالحاسبات



:المختصة في الملكية الفكرية الدوليةبعض المؤتمرات 

01

02
03

المؤتمر الدولي والتنمية 

م2016لعام( جنيف سويسرا)

المؤتمر الثاني 

م2018لعام ( الصين)

الدولي wipoالويبوموتمر

م 201٩لعام ( األمم المتحدة)



:المختصة في الملكية الفكرية الدوليةبعض المؤتمرات 

04

05
06

اسة المؤتمر اإلقليمي الثامن لمكافحة الجرائم الم
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

م 201٩لعام ( اإلمارات العربية المتحدة/ دبي )

مؤتمر تطبيق القانون الدولي 

م 2010لعام ( كونغهونع)لمكافحة جرائم الملكية الفكرية 

مؤتمر دولي محكم على المؤلفات 
م2020عام ( لبنان/ طرابلس)



:الفكرية الملكيةحقوقحمايةتواجهالتيالتحديات

اإلدارةمجالفيالتشريعمجالفيالعامالوعيتنمية

لمفهومالمتزايدةباألهمية

الفكريةالملكيةحقوقحماية

إمكانياتعلىمباشربشكليؤثرالذي

االبتكاراتتطويرفياالستثمار

وتكييفهاالوطنية ،واالختراعات

.يستورد مامع

حمايةقوانينمعظممراجعة

الفكريةالملكيةحقوق

معوتمشيااتساقهامنللتأكد

اتفاقيةعنالناشئةااللتزامات

لالتجاهاتومواكبتها،تريبس

.الدوليالصعيدالحديثة على

بالفنييناالرتقاءضمان

يةفي حقوق الملكوبالفاحصين

.العالميةمستوىإلىالفكرية 



:الفكرية الملكيةحقوقحمايةتواجهالتيالتحديات

المنازعاتتسويةنظامتدريسفيالتوسعالتدريبتوفير

القضاء ، ورجال،للمشرعينالالزم

والجمارك،والشرطة

حقوقحمايةقوانينتنفيذإليهمالموكل

.الفكريةالملكية

وإدراجها،الفكريةالملكيةقوانين

مقررات كلياتضمنكمادة

واالقتصادوالعلومالهندسةوالحقوق

.األعمالوإدارةالسياسيةوالعلوم

،الفكريةبالملكيةالمتعلقة

إلى،إلى المحاكموالمرفوعة

حقوقحمايةتنفيذتطوير

.أفضلنحوعلىالفكريةالملكية



االلكترونية الرسمية المواقعبعض 

هاللحفاظ على الملكية الفكرية للبيانات بأنواع

1

2

3

: الهيئة السعودية للملكية الفكرية 
https://www.saip.gov.sa/

:kacstمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
https://www.kacst.edu.sa

( : أجيب)أبو غزالة للملكية الفكرية 
http://www.agip.com/Agip_Country_Mainpage.aspx?country_key=120&lang=ar

https://www.saip.gov.sa/
https://www.kacst.edu.sa/arb/IndustInnov/SPO/Pages/spo.aspx
http://www.agip.com/Agip_Country_Mainpage.aspx?country_key=120&lang=ar


االلكترونية األخرىالمنصاتبعض 

هاللحفاظ على الملكية الفكرية للبيانات بأنواع





:أفراد أوخاصةمؤسساتبهاقامتالتيالمشاريع

/  سالمية اإلالمشكاةمكتبة/ العربية المكتبة/ الشاملة مكتبة/ الوراق مكتبة

الشرقوالعربيةالرقميةالمكتبة/ المعرفة كوكب/ المصورة الكتبمكتبة

.الوسطية 

.العراقية المجموعاتمشروع−

.المصرية الوثائقداررقمنهمشروع−

.المخطوطات رقمنهفهدالملكمكتبةمشروع−

:حكوميةمؤسساتبهاقامتالتيومن المشاريع

.اإلسكندرية مكتبةمشاريع

المشاريع



ات سياسة البيان)شكل توضيحي للعالقة بين 

(وترخيصها وضوابط استخدامها
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األنظمة واللوائح في الملكية الفكرية 



مدة الحماية

لمجاالت الملكية الفكرية 



:المادة الثالثة 

لصوت أو تشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو ا

:الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي 

. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة  ●

ار المصنفات التي تلقى شفوياً المحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها األشع●

. واألناشيد 

تؤدى المؤلفات المسرحية والتمثيليات واالستعراضات ، ونحو ذلك من العروض التي●

. بحركات  

.المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع أو تعرض بواسطة اإلذاعة أو التلفزيون●

.  ية أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياة الفن●

:أهم مواد نظام حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية 



:تابع المادة الثالثة 
.أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفة أم صناعة ●

صوير أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك األعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالت●

. لى دعامة مادية الفوتوغرافي، مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق التلفزيون، ولكنها غير مثبتة ع

ال واألعم( الكروكيةالرسوم )الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات ●

. التشكيلية المتعلقة بالجغرافية والطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم 

.  المصنفات المجسَّمة المتعلقة بالجغرافية أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم ●

.برامج الحاسب اآللي ●

:المادة الرابعة 
تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ، ولم يكن 

.لفظاً جارياً  للداللة على موضوع المصنف

:أهم مواد نظام حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية 



العقوبات/ الباب السادس 

:المادة الثامنة والعشرون 

اوز ال تتجبغرامةيعاقب المعتدي على حق المؤلف -1

تي المؤسسة أو المطبعة البإغالق، أو عشرة آالف لاير 

اوز اشتركت في االعتداء على حق المؤلف لمدة ال تتج

يضتعوأو بهما معاً ، باإلضافة إلى خمسة عشر يوماً، 

.صاحب الحق عما لحقه من ضرر



العقوبات/ الباب السادس 

:المادة الثامنة والعشرون 
تكاب إلى ارالعودةالمعتدي على حق المؤلف في حالة يعاقب-2

ى بزيادة الحد األقصاالعتداء سواء على ذات المصنف أو غيره 

من هذه المادة على أال )١)المنصوص عليها في الفقرة للغرامة 

المؤسسة أو ويجوز الحكم بإغالق يتجاوز ضعف هذا الحد، 

افة إلى المطبعة لمدة ال تتجاوز تسعين يوماً ، أو بهما معاً، إض

.لصاحب الحق التعويض المالي



العقوبات/ الباب السادس 

:المادة الثامنة والعشرون 
صاحب للجنة المنصوص عليها في المادة الثالثين بناء على طلب منيجوز-3

جميع نسخ أو صور المصنف التيبمصادرة أو إتالف حق المؤلف أن تأمر 

ترى أنها عملت بطريق االعتداء على حق المؤلف، و المواد المخصصة أو 

.  راها مناسبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو بالتصرف فيها بالطريقة التي ي

النشر، أو عرض المصنف، أو الحجزبوقفلها إصدار قرار مؤقت يجوزآما 

نشر أو الناتج عن الحصر اإليراد على النسخ أو الصور التي استخرجت منه، أو 

العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى 

.حين الفصل النهائي في التظلم 



النتائج والتوصيات

1

2

3

.الفكرية الملكيةبمفهوموعيهناكأن-

واالقتصادية ةالثقافيأهميتهاإلىإضافةالفني ،اإلبداعثمرةالرقميةالملكية الفكريةأن-

منفادةحق اإلالمستفيدكذلكوأعطتيستحقهماالتأليفحقأعطتحيثواالجتماعية

.والدراسة البحثفيولكنتجارية،استخدامهادونالمعلومات

الزمةالالحمايةوتوفيروالدوليةالوطنيةبااللتزاماتللوفاءالتشريعاتمراجعة-

قوانينعلىمن التعديالتإدخال العديدالرقمي ، حيث تمالعصرفيالجديدةللمجاالت

.الثغراتسدالماضية بغرضالعشرينالسنواتخاللالتأليفحقوقحماية



النتائج والتوصيات

4

5

6

تعززتواالتصاالالمعلوماتتكنولوجياعلىالمبنيةوالقانونيةالتحتيةالبنية-

.لمنشآت االعمافيواالبتكارالتجديدعلى والعملالفكريةثقافة حماية الملكية

ظل فيوالمستفيدينالمؤلفينحقوقيعكسالعادلاالستخدام-

الحمايةتواجهالتيالتحديات

بالمملكة االقتصاديللنموحيويتوجهالرقمي ، وهذا العصرفيالتأليفلحقالممنوحة

.العالمي التوسع االقتصاديوتحفيز،

ير تطوعلىينعكسمماوالمبدعيناإلبداعالحفاظ على الملكية الفكريةيشجع-

.العلمي البحث



النتائج والتوصيات

حقبينالموجودالتوازنتهددالشائكةفهذه المسألةالمستفيدينإلىالمعلوماتبيعمسألة-

فيبهاالمعمولواللوائحاألنظمةتكفلهالذينتاجه الفكريعليهيدرهبماالتمتعفيالمؤلف

الدراسةوللبحثيحتاجهاالتيالمعلوماتعلىالحصولفيوحق المستفيدالعالم ،دولأغلب

.حواجز أومعوقاتأيةبدونتجاريأي جانبلهاوليس

حيويتوجهوهذاالعالمحوللحقوق الملكيةالقويةالحمايةعلىتنصالدوليةاالتفاقيات-

.العالمي التوسع االقتصاديوتحفيزبالمملكة،االقتصاديللنمو

7

8



المراجع
تحليلية لوضعية المستودعات اإلفريقية في   Re3data - المكتبة الرقمية السعوديةدراسة

- البيانات المفتوحة وإدارتها بالجامعات السعودية دراسة تحليلية ، وتصور مفاهيمي إلنشاء 

- م٢٠١٩–فراج عبدالرحمن.د–مرفق للبيانات البحثية 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2019.8#html_fulltext

- ( ١١/م)نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية الصادر بالرسوم الملكي رقم 

- : هـ ١٤١٠/ 5/ ١٩بتاريخ  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa015ar.pdf

-http://www.emro.who.int/ar/health-topics/intellectualالملكية الفكرية من موقع منظمة الصحة العالمية 

property/

- –نديم، عفاف بنت محمد -حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي بين الحماية القانونية والوصول العادل للمعلومات 

.المكتبة الرقمية السعودية –م  ٢٠١8–دار المنظومة 

المكتبة الرقمية –دار المنظومة –م ٢٠٠١–فودة، محمد السيد محمود -الواقع والمستقبل -حقوق الملكية الفكرية نشأتها -

السعودية

المكتبة –دار المنظومة -م ٢٠٠٩–بن حمود وآخرون عبدهللااالجابري، سيف بن -الرقمنة و حقوق الملكية الفكرية -

.الرقمية السعودية 

زين الدين، صالح سلمان أسمر -الملكية الفكرية نشأتها ونطاقها وعناصرها وأهميتها -

.المكتبة الرقمية السعودية –دار المنظومة –م ٢٠٠١

.المكتبة الرقمية السعودية –دار المنظومة –م ٢٠٠6–ابن يونس، عمر محمد -حقوق الملكية الفكرية عبر االنترنت -

.موقع قوقل للبحث عن بعض المؤتمرات المختصة بحقوق الملكية الفكرية 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2019.8#html_fulltext
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa015ar.pdf
http://www.emro.who.int/ar/health-topics/intellectual-property/


 ً ختاما

، تبين لنا أن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق حصرية

غالل وهي مؤقتة في كثير من األحيان ، وتمنحها الدولة الست

.اإلبداعات الفكرية 

وألهمية حقوق الملكية الفكرية في حفظ البيانات 

ية تم تسليط الضوء عليها وهي مسؤولية فردية ومؤسس

.ومجتمعية كذلك 



S_tawasel :للتواصل واالستفسار عبر الحساب 

شاكرة ومقدرة حسن انصاتكم 

والشكر موصول لمنصة العطاء الرقمي 

.إلتاحتها الفرصة لي بتقديم هذه المحاضرة 

إن أصبت فمن هللا وإن أخطأت 

فأسأل هللا لي العفو والغفران
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