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الملكية الفك��ة هي أي إ�تاج ذهني سواء كان آلة مخترعة حديثًا، مرّكب كيميائي 
جديد، قطعة موسيقية، بودكاست، أو مدونة فيد�و.

تحمي فكرة أو ابتكا�ًا 
جديــدًا ومفيــدًا.

�وّفر وصوًال مجـــانيًا 
للمستخدمين. 

قد يمنح المستخدمين 
الحق في إعادة 

االستخدام، التعد�ل 
والمشاركة إذا أ�ادوا. 

يحمي حقوق النشر 
الخاصة بك.

•

تذكر ما يلي قبل الترخيص:

١. بمجرد تط�يق الترخيص ال يمكن إبطاله 
٢. هل تملك المحتوى؟ 

٣. إذا كان إعادة تو��ع، هل لديك الت�امات من 
المحتوى األصلي؟ 

اختر نوع الترخيص.

حدد ما ترخصه.

صّ�ح بوضوح عن نوع ترخيص عملك.

إذا كنت ترغب في اإلسناد، حدد بأي شكل ت��ده.

اذكر نوع الترخيص الذي تقوم بتط�يقه كما في 
المثال التــالــي: 

تمنع هذه الط�ق الثالث المنافسين من استخدام الملكية الفك��ة بهدف الربح. ولكن 
يمكنك منح المستخدمين الوصول المفتوح.

ط�ق حمايـــة 
ملكيـــــتك 

الفك��ـة

الوصــــــــــول 
المفتـــوح

تستخدم لمنـــــــــــــح 
المســــــــــتخدمين إذًنا 
مســـــبقًا إلعـــــــــادة 
االستخدام، ولتنظيــــم 
الش�وط الخاصة �إعادة 

االستخدام والتعد�ل 
والمشـــاركة.

رخص المشاع 
اإلبداعي

ب�اءة االخت�اع

ش�وط وأيقونات ت�اخيص المشاع اإلبداعي

أنواع رخص المشاع اإلبداعي الستة

كيفية تط�يق ترخيص لعملك؟

تمنحك حص��ة حق نسخ 
ونشر العمل اإلبداعي.

حقوق النشر

تحمي عالمتك التجا��ة 
المتمثلة في الشعا�ات 

أو الرموز أو التصميم.

مخصص للملكية العامة 
(من جهة المؤلف) 

يسمح بالتو��ع وإعادة الم�ج 
والتعد�ل بح��ة دون أي 

ش�وط.

في مجال الملكية العامة 
(دون حقوق نشر مع�وفة) 
يسمح بالتو��ع وإعادة الم�ج 

والتعد�ل بح��ة دون أي 
ش�وط.

اإلســـــــــناد
يشترط إسناد العمل لمنشئه، 

توفير �ابط للترخيص، 
واإلشارة إلى التغ�ي�ات إذا 

تم إج�اؤها.

منع االشتقاق أو التعد�ل 
يسمح بمشاركة المحتوى 

كما هو دون إج�اء أي 
تعديالت.

الترخيص بالمثل
يسمح بالتو��ع وإعادة الم�ج 
والتعد�ل، شرط نشره تحت 

الترخيص ذا�ه.

استخدام غير تجاري فقط
منع االستخدام لجني 

مكاسب مادية.

عالمة تجا��ة

احِم حقوقك ومارسها كصانع محتوى ذي ضمير وال �نتهك حقوق 
اآلخ��ن. ألنك إذا عجزت عن حمايتها , فلن �تمكن من كسب العيش 

في الصناعات اإلبداعية.

اإلســـــــــناداإلســـــــــناد
+ الترخيص بالمثل

اإلســـــــــناد
+ غير تجـــــاري ١٢٣

اإلســـــــــناد
+ غير تجـــــاري

+ منع االشــتقاق
٦ اإلســـــــــناد

+ غير تجـــــاري
+ الترخيص بالمثل

اإلســـــــــناد٤
+ منع االشــتقاق ٥
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