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 مصر األنظمخ المبنىنٍخ لمنظمخ المشبع اإلثداػً 

 

 3,0 (المشبركخ ػلى لدم المسبواح  ) تىزٌؼو وفك نفس الترخٍص- غٍر تجبرٌخ -نست المصنف 

 

 اإلثلاػٟ شووخ ِؾبِبح وّب أٔٙب ال رملَ فلِبد لب١ٔٛٔخ ٚال ٠شِىً رٛى٠غ ٘نا اٌزوف١ض  اٌّشبعِٕظّخال رؼزجو 

اال ". وّب ٟ٘ كْٚ أٞ رغ١١و" رملَ ِٕظّخ اٌّشبع اإلثلاػٟ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ا ٚ أُ.ػاللخ ث١ٓ اٌّؾبِٟ ِِٚٛوٍٗ

أٔٙب ال رملَ أ٠َخ ػّبٔبد ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼٍِٛبد اٌّملِخ ٚال رزؾًّ َِئ١ٌٚخ األػواه إٌبرغخ ػٓ اٍزقلاِٙب 

 .ٚرؼزجو ٘نٖ اٌّملِخ عيء ِٓ ٘نٖ االرفبل١خ

 :  الترخٍص

ُّ رمل٠ُ اٌّظٕف   ثٕٛك ٘نا اٌزوف١ض اٌؼبَ اٌقبص ثّئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ ثّٛعت (  أكٔبٖ وّب ٘ٛ)٠ز

("CCPL " ٚاٌزوف١ض"أ") .ٚ ٠ُّٕٚغ .  لبْٔٛ آفو ِؼّٛي ثٗ أٞأٚ/٠ٚىْٛ اٌّظٕف ِؾ١ّّب ثؾمٛق اٌّئٌف

أٚ أٞ لبْٔٛ آفو ِؼّٛي ثٗ ثّٛعت / ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ض ٖٚاٍزقلاَ اٌّظٕف ثقالف ِب ٘ٛ ِظَوػ ة

. اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ اٌّظوٞلبْٔٛ 

ٚافك ػٍٝ االٌزياَ ٞلجً ٚٞ اٌّوَفض ٌٗٚثّغوك ِّبهٍخ أٞ ؽمٛق رزؼٍَك ثبٌّظٕف اٌّملَ فٟ ٘نٖ اٌٛص١مخ، فبْ 

َُّوِفض اٌّوَفض ٌٗ اٌؾمٛق اٌٝ  ،ثجٕٛك ٘نا اٌزوف١ض اٌؾل اٌنٞ ٠ُؼزجو ف١ٗ ٘نا اٌزوف١ض ػٍٝ أٔٗ ػمل، ٠ّٕؼ اٌ

 .  لجٛي اٌّوَفض ٌٗ ٌٙنٖ اٌجٕٛك ٚاٌشوٚؽ ثّب ال ٠ؼبهع إٌظبَ اٌؼبَ ٌمبءاٌٛاهكح فٟ ٘نا اٌزوف١ض

 التؼرٌفبد (1

ِظٕف  ِٚظٕفبد أفوٜ اي، أٚ ٠َزٕل اٌٝ اٌّظٕفػجبهح ػٓ ِظٕف ٠َزٕل اٌٝ " المصنف المشتك "(أ

ِضً اٌزوعّخ أٚ االلزجبً أٚ ِظٕف ِشزك أٚ اػبكح اٌزٛى٠غ ا١ٌٍّٛمٟ أٚ غ١و٘ب ِٓ اٌزؼل٠الد ػٍٝ ، لبئّخ

ِظٕف أكثٟ أٚ فٕٟ أٚ اٌزَغ١ً اٌظٛرٟ أٚ األكاء ٠ٚشزًّ ػٍٝ االلزجبٍبد ا١ٌَّٕبئ١خ أٚ أٞ شىً آفو 

 اٌّظٕف أٚ رؾ٠ٍٛٗ أٚ الزجبٍٗ ثّب فٟ مٌه أٞ شىً ِٓ أشىبي األػّبي اٌّشزمخ رٛى٠غ٠ّىٓ ف١ٗ اػبكح 

ثظٛهٍح لبثٍٍخ ٌٍز١١ّي ِٓ اٌّظٕف األطٍٟ، ف١ّب ػلا اٌّظٕف اٌنٞ ٠شِىً ِغّٛػخ ِظَٕفبد ٚاٌنٞ ال 

 ِٚٓ أعً رغٕت اٌشه، ٠ؼزجو ريآِ اٌّظٕف ِغ طٛهح ، ٌغوع ٘نا اٌزوف١ضِظًٕفب ِشزًمب٠ؼزجو 

 ِظًٕفب- ؽ١ش ٠ىْٛ اٌّظٕف ػجبهح ػٓ ِظٕف ١ٍِٛمٟ أٚ أكاء أٚ رَغ١ً طٛرٟ- ("ريآِ")ِزؾووخ 

.   ٌغوع ٘نا اٌزوف١ض  األطٍِٟظٕف ِٓ اياِشزًك

ػجبهح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّظٕفبد األكث١خ أٚ اٌف١ٕخ وبٌٍّٛٛػبد ٚاٌّمزـفبد "  المصنف الجمبػً  "(ة

األػّبي األكث١خ اٌّقزبهح أٚ األكاء أٚ اٌزَغ١الد اٌظٛر١خ أٚ اٌجواِظ اإلماػ١خ أٚ غ١و٘ب ِٓ اٌّظٕفبد أٚ 

اثلاػبد فىو٠خ - ثَجت افز١به ٚرور١ت ِؾز٠ٛبرٙب- أكٔبٖ ٚاٌزٟ رشِىً (ى)1 اٌّظٕفبد اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح غ١و

٘ب اٌّظٕف ثؤوٍّٗ ثشىً غ١و ِؼَلي اٌٝ عبٔت ٚاؽل أٚ أوضو ِٓ اإلٍٙبِبد األفوٜ، اٌزٟ ػًٍِٟ داٌزٟ ٠ش

ٚال . ٠ّضً وً ِٕٙب ِظٕفبد ِٕفظٍخ َِٚزمٍخ ثؾل مارٙب ٚاٌزٟ ٠زُ رغ١ّؼٙب ِؼًب فٟ ِظٕف عّبػٟ ٚاؽل

ألغواع ٘نا  (ػٍٝ إٌؾٛ اٌّؾلك أػالٖ) ِظٕف ِشزك ثؤٔٗ ا عّبػٟاِظٕف٠ؼزجو اٌّظٕف اٌنٞ ٠شىً 

. اٌزوف١ض
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 اٌّئٌف  ٠موه اٌّظٕف اٌّشزك، ٚاٌنٞ ٌٍغّٙٛه أطً َُٚٔـ اٌّظٕف أٚ ٠زبػٚرؼٕٟ أْ " تىزٌغ "(ط

  األٔٛاعِٓ فالي ث١ؼٙب أٚ ِٓ فاليٖ ٚثبٌـو٠مخ اٌزٟ ٠وا٘ب ِٕبٍجخ ٌالٍزفبكح ِٓ ػٍّٗ، و١ف ٠ٕزفغ ِٓ ػًّ

. األفوٜ ٌٕمً اٌٍّى١خ

َُّوِفض ٚوّبإٌَّٛثخ اٌٝ ٚرؼٕٟ ِيا٠ب اٌزوف١ض " ػنبصر الترخٍص "(ك   ٠ؼىٌَِزٜٛ هف١غ ِٓ لجً اٌ

رٛى٠ؼٗ ٚفك ٔفٌ -  االٍزؼّبي ألغواع غ١و رغبه٠خ-َٔت اٌّظٕف: ػٕٛاْ ٘نا اٌزوف١ض ٟٚ٘

.  (اٌّشبهوخ ػٍٝ للَ اٌَّبٚاح  ) اٌزوف١ض

 أٚ اٌّؼٕٛٞ اٌنٞ ٠ملَ اٌّظٕف ثّٛعت ثٕٛك ٘نا ؿج١ؼٟ اي(األشقبص) ٚ٘ٛ اٌشقض" لُمَرِخصا "(ـٖ

. اٌزوف١ض

اٌـج١ؼٟ أٚ اٌّؼٕٛٞ اٌنٞ ٠جزىو  (األشقبص)اٌشقض  " وأصحبة الحمىق المجبورحالمؤلف "(ٚ

اٌّظٕف، ٚ ٠ؼل ِئًٌِفب ٌٍّظٕف ِٓ ٠نوو اٍّٗ ػ١ٍٗ أٚ ٠َٕت ا١ٌٗ ػٕل ٔشوٖ ثبػزجبهٖ ِئًٌِفب ٌٗ ِب ٌُ ٠مُ 

٠ٚؼزجو ِئًٌفب ٌٍّظٕف ِٓ ٠ٕشوٖ ثغ١و اٍّٗ أٚ ثبٍُ َِزؼبه ثشوؽ أال ٠مَٛ شه فٟ . اٌل١ًٌ ػٍٝ غ١و مٌه

ِؼوفخ ؽم١مخ شقظٗ، فبما لبَ اٌشه اػزجو ٔبشو أٚ ِٕزظ اٌّظٕف ٍٛاء أوبْ شقًظب ؿج١ؼ١ًب أَ اػزجبه٠ًب 

أطؾبة اٌؾمٛق اٌّغبٚهح . ِّضاًل ٌٍّئٌف فٟ ِجبشوح ؽمٛلٗ اٌٝ أْ ٠زُ اٌزؼوف ػٍٝ ؽم١مخ شقض اٌّئٌف

اٌّّض١ٍٓ ٚاٌّغ١١ٕٓ ٚا١ٌٍّٛم١١ٓ ٚاٌوالظ١ٓ ٚاألشقبص ا٢فو٠ٓ اٌن٠ٓ ٠مِْٛٛ ثزّض١ً أٚ غٕبء أٚ  (1) ُ٘

اٌمبء أٚ اٌّشبهوخ فٟ أٚ رف١َو أٚ أكاء اٌّظٕفبد األكث١خ أٚ اٌف١ٕخ أٚ رؼج١واد اٌفٌٛىٍٛه فٟ ؽبي األكاء؛ 

٠ٚىْٛ إٌّزظ فٟ ؽبي اٌزَغ١ً اٌظٛرٟ اٌنٞ ٠ىْٛ ٘ٛ اٌشقض أٚ اٌغٙخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رضّجذ أٚال  (2)ٚ

٠ىْٛ اٌّئٍَخ اٌزٟ رجُش اٌجؤبِظ اإلماػٟ فٟ ؽبي اٌجواِظ  (3)أطٛاد األكاء أٚ غ١و٘ب ِٓ األطٛاد؛ ٚ 

. اإلماػ١خ

وً ػًّ ِجزىو أكثٟ أٚ فٕٟ أٚ ػٍّٟ أ٠ًب وبْ ٔٛػٗ أٚ ؿو٠مخ اٌزؼج١و ػٕٗ أٚ أ١ّ٘زٗ أٚ " المصنف "(ى

 .اٌغوع ِٓ رظ١ٕفٗ

ِبهً ؽمٛلٗ ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ض ٌُٚ ٞ ؿج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ (أشقبص) ٘ٛ أٞ شقض " المرَخص لو "(ػ

َُّوِفض  ٠َجك ٌٗ ٚأْ أزٙه شوٚؽ ٘نا اٌزوف١ض ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّظٕف، أٚ اٌنٞ اٍزٍُ امْ طو٠ؼ ِٓ اٌ

.  ٌّّبهٍخ ؽمٛلٗ ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ض هغُ ل١بِٗ ثّقبٌفخ ٍبثمخ

 ثؤ٠َخ ١ٍٍٚخ أٚ ؿو٠مخ  ثؼال١ٔخ اٌغّٙٛه ٚطٌٛٗ اٌِٝظٕف ٚايأكاء فٟ ٠ٚؼٕٟ اٌؼال١ٔخ " ػالنٍخ األداء "(ؽ

، ٚرٛف١و اٌّظٕفبد ٌٍغّٙٛه ػٍٝ ٔؾٛ  ثّب فٟ مٌه اٌٍٛبئً اٌٍَى١خ أٚ اٌالٍٍى١خ أٚ األكاء اٌولّٟ اٌؼبَ

 ٚأكاء اٌّظٕف  ، ِىبْ ٠قزبهٚٔٗ ثؤٔفَُٙفٟ أٞ ِىبْ ٚ أٌٞغّٙٛه اٌٛطٛي اٌٝ ٘نٖ اٌّظٕفبد ِٓ ي٠ز١ؼ

 أكاء اٌّظٕف اٌٝ اٌغّٙٛه ثّب فٟ مٌه األكاء اٌؼٍٕٟ اٌولّٟ؛  ٚطٛي ٚ ؿو٠مخٌٍغّٙٛه ثؤ٠َخ ١ٍٍٚخ أٚ

. ٚثِش ٚاػبكح ثِش اٌّظٕف ثؤ٠َخ ١ٍٍٚخ ثّب فٟ مٌه اإلشبهاد أٚ األطٛاد أٚ اٌظٛه

 ،٠ٚؼٕٟ ػًّ َٔـ ِٓ اٌّظٕف ثؤ٠َخ ١ٍٍٚخ ثّب فٟ مٌه ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو" إػبدح نسخ  "(ٞ

 أٚ  األكاء رَغ١الد اٌّظٕف ثّب فٟ مٌه رقي٠ٓ ٚاػبكح َٔـاٌزَغ١الد اٌظٛر١خ أٚ اٌّوئ١خ ٚؽُك اٌزَغ١ً

.  االٌىزو١ٔٚخيِؾّٟ ثشىً هلّٟ أٚ غ١و٘ب ِٓ اٌٍٛبةايطٛرٟ ايرَغ١ً اي

ال شٟء فٟ ٘نا اٌزوف١ض ٠ٙلف اٌٝ رم١ًٍ أٚ رم١١ل  : اإلستئثبرٌخاستثنبءاد ػلى حمىق المؤلف ل١ٛك ٚ (2

 رقٍٛ ِٓ ؽمٛق اٌّئٌف أٚ اٌؾمٛق إٌبشئخ ػٓ اٌم١ٛك أٚ االٍزضٕبءاد إٌّظٛص اٍزؼّبالدأٚ اٌؾّل ِٓ أٞ 



 3 

 أٚ غ١و٘ب ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ اٌّظوٞػ١ٍٙب ف١ّب ٠زؼٍَك ثؾّب٠خ ؽمٛق اٌّئٌف ثّٛعت لبْٔٛ 

. اٌّؼّٛي ثٙب

َُّوِفض روف١ًض: منح الترخٍص (3 ًٟاِغ ِواػبح ثٕٛك ٚشوٚؽ ٘نا اٌزوف١ض، ٠ّٕؼ اٌ  ثلْٚ هٍَٛ ا ػبٌّ

ٌّّبهٍخ اٌؾمٛق فٟ اٌّظٕف ػٍٝ  (ؿٛاي َِلح ؽك اٌّئٌف إٌبفنح)أزفبع ٚغ١و ؽظوٞ ٍٚبهٞ اٌّفؼٛي 

: إٌؾٛ اٌّج١َٓ أكٔبٖ

اٍزَٕبؿ اٌّظٕف، ٚكِظ اٌّظٕف فٟ ٚاؽلح أٚ أوضو ِٓ ِغّٛػبد اٌّظٕفبد، ٚاٍزَٕبؿ اٌّظٕف  

 . وّب ٘ٛ ِلِظ فٟ ِغّٛػبد اٌّظٕفبد

، ثّب فٟ مٌه أٞ اٌّظٕفبد اٌّشزمخ شو٠ـخ أْ رزقن أٞ ِٓ ٘نٖ اٌّظٕفبد اٌّشزمخ ٚاٍزَٕبؿ اثزىبه  

 أٚ رؾل٠ل اٌزغ١١واد اٌزٟ ُأعو٠ذ ػٍٝ اٌّظٕف ٌز١١ّي أٚ ٚطفروعّخ ثؤٞ ١ٍٍٚخ، فـٛاد ِؼمٌٛخ 

ُروِعُ اٌّظٕف األطٍٟ ِٓ "ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، ٠ّىٓ اٌزؤش١و ػٍٝ اٌزوعّخ ثّب ٠ٍٟ . األطٍٟ

 . "رُ رؼل٠ً اٌّظٕف األطٍٟ"، أٚ ٠ّىٓ أْ ٠ش١و أٞ رؼل٠ً اٌٝ أٔٗ لل " اٌؼوث١خاالٔغ١ٍي٠خ اٌٝ

 . رٛى٠غ اٌّظٕف ٚأكائٗ ػٍٕب ثّب فٟ مٌه وّب ٘ٛ ِلِظ فٟ ِغّٛػبد اٌّظٕفبد 

 . ٚأكائٙب ػًٍٕباٌّظٕفبد اٌّشزمخرٛى٠غ  

 ٚاألشىبي ٍٛاء وبٔذ ِؼوٚفخ فٟ اٌٛلذ  اإلػال٠َغٛى ِّبهٍخ اٌؾمٛق اٌّنوٛهح أػالٖ فٟ ع١ّغ ٍٚبئً

 ٚرشزًّ اٌؾمٛق أػالٖ ؽك اعواء اٌزؼل٠الد اٌالىِخ ف١ًٕب ٌّّبهٍخ اٌؾمٛق ثٍٛبئً. اٌوا٘ٓ أٚ ُػِوفذ ف١ّب ثؼل

َُّوِفض، ثّب فٟ ُرؾفق ٚ  ٚأشىبي أفوٜاإلػالَ ثّٛعت ٘نٖ اٌٛص١مخ ع١ّغ اٌؾمٛق غ١و إٌّّٛؽخ طواؽًخ ِٓ اٌ

. (٘ـ)4مٌه ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو اٌؾمٛق اٌّنوٛهح فٟ اٌّبكح 

ًٍ طو٠ؼ ِغ ِواػبح اٌم١ٛك اٌزب١ٌخ (3)٠زُ اثواَ اٌزوف١ض إٌّّٛػ فٟ اٌمَُ : اٌم١ٛك (4 : أػالٖ ثشى

٠ٚزٛعت اكهاط َٔقخ ِٓ ٘نا . ٠غٛى رٛى٠غ اٌّظٕف أٚ أكائٗ ػٍٕب ثّٛعت ثٕٛك ٘نا اٌزوف١ض فمؾ 

ٌٙنا اٌزوف١ض ِغ وً َٔقخ ِٓ اٌّظٕف اٌنٞ  (URI)اٌزوف١ض أٚ اكهاط ِؼّوف اٌّظله اٌَّٛؽل 

ٖ ػال١ٔخ ٚال ٠غٛى ػوع أٚ فوع أٞ شوٚؽ ػٍٝ اٌّظٕف ِٓ اة ثزٛى٠ؼٗ أٚ أك اٌّوَفض ٌٗلَٛٞ

شؤٔٙب أْ رم١ُل ثٕٛك ٘نا اٌزوف١ض أٚ رم١ل ِٓ للهح َِزٍُ اٌّظٕف ػٍٝ ِّبهٍخ اٌؾمٛق إٌّّٛؽخ ٌٗ 

٠ٚغت اٌؾفبف ػٍٝ ع١ّغ . ٚال ٠غٛى ونٌه روف١ض اٌّظٕف ِٓ اٌجبؿٓ. ثّٛعت ثٕٛك اٌزوف١ض

 لَٛٞاإلشؼبهاد اٌزٟ رش١و اٌٝ ٘نا اٌزوف١ض ٚاٌزٕبىي ػٓ اٌؼّبٔبد ِغ وً َٔقخ ِٓ اٌّظٕف اٌنٞ 

ٚػٕل رٛى٠غ اٌّظٕف أٚ أكائٗ ػال١ٔخ، ال ٠غٛى فوع أٞ رلاث١و . ٖ ػال١ٔخة ثزٛى٠ؼٗ أٚ أكااٌّوَفض ٌٗ

رىٌٕٛٛع١خ فؼبٌخ ػٍٝ اٌّظٕف ِٓ شؤٔٙب أْ رؾُل ِٓ للهح َِزٍُ اٌّظٕف ِٕه ػٍٝ ِّبهٍخ اٌؾمٛق 

ػٍٝ اٌّظٕف ؽ١ش ٠ىْٛ ِلِغًب فٟ  (أ)٠ٚ4ٕـجك ٘نا اٌمَُ . إٌّّٛؽخ ٌٗ ثّٛعت ثٕٛك اٌزوف١ض

ِغّٛػخ ِظٕفبد ٌٚىٓ ٘نا ال ٠مزؼٟ أْ رقؼغ ِغّٛػخ اٌّظٕفبد ٌجٕٛك ٘نا اٌزوف١ض ثّؼيي ػٓ 

َُّوِفض . اٌّظٕف ثؾِل مارٗ اٌغبء أٞ ٚفٟ ؽبي اثزىبه ِغّٛػخ ِظٕفبد، ٠غت ثٕبء ػٍٝ اشؼبه ِٓ اٌ

ٚفٟ . ػٍٝ إٌؾٛ اٌّـٍٛة (ك)4ٚفمًب ٌّب ٠مؼٟ ثٗ اٌمَُ الواه ِٓ ِغّٛػخ اٌّظٕفبد لله اإلِىبْ 

َُّوِفض اٌغبءِظٕف ِشزكؽبي اثزىبه  اٌّظٕف ِٓ   أٞ الواه ِؼ١ٓ، ٠غت ثٕبء ػٍٝ اشؼبه ِٓ اٌ

 .ػٍٝ إٌؾٛ اٌّـٍٛة (ك)4ٚفمًب ٌّب ٠مؼٟ ثٗ اٌمَُ  لله اإلِىبْ اٌّشزك

 (iiثٕٛك ٘نا اٌزوف١ض؛  ( i: ِؼ١ٓ أٚ أكائٗ ػٍٕب ثّٛعت اٌشوٚؽ اٌزب١ٌخ فمؾِظٕف ِشزك٠غٛى رٛى٠غ  (ة 

 (iiiؿجؼخ الؽمخ ِٓ ٘نا اٌزوف١ض رؾزٛٞ ػٍٝ ٔفٌ ػٕبطو اٌزوف١ض اٌّشٌّٛخ فٟ ٘نا اٌزوف١ض؛ 

ٍٛاء ٘نا اٌزوف١ض أٚ ؿجؼخ روف١ض ) اٌّشبع اإلثلاػٟ ٔظّخ ِٓ َ ِئلذروف١ض أٚ روف١ض



 4 

ِضال روف١ض َٔت )رؾزٛٞ ػٍٝ ٔفٌ ػٕبطو اٌزوف١ض اٌّشٌّٛخ فٟ ٘نا اٌزوف١ض  (الؽمخ

- 3,0ٚرٛى٠ؼٗ ٚفك ٔفٌ اٌزوف١ض أٚ روف١ض ِّبصً - ٚاٍزؼّبٌٗ ألغواع غ١و رغبه٠خ- اٌّظٕف

٠غت اهفبق َٔقخ ػٓ اٌزوف١ض اٌّؼّٛي ثٗ أٚ ِؼِوف "(. اٌزوف١ض اٌّؼّٛي ثٗ )"(اٌٛال٠بد اٌّزؾلح

.  ٠زُ رٛى٠ؼٗ أٚ أكائٗ ػٍٕبِظٕف ِشزكاٌّظله اٌّٛؽل ٌٍزوف١ض اٌّؼّٛي ثٗ ِغ وً َٔقخ ِٓ وً 

 ِٓ شؤٔٙب أْ رم١ل ثٕٛك اٌزوف١ض اٌّؼّٛي اٌّظٕف اٌّشزكٚال ٠غٛى ػوع أٚ فوع أٞ ثٕٛك ػٍٝ 

 ػٍٝ ِّبهٍخ اٌؾمٛق إٌّّٛؽخ ٌٗ ثّٛعت ثٕٛك اٌزوف١ض اٌّظٕف اٌّشزكثٗ أٚ رؾل ِٓ للهح َِزٍُ 

٠ٚغت اٌؾفبف ػٍٝ ع١ّغ اإلشؼبهاد اٌزٟ رش١و اٌٝ اٌزوف١ض اٌّؼّٛي ثٗ ٚاٌزٕبىي ػٓ . اٌّؼّٛي ثٗ

 ثزٛى٠ؼٗ أٚ  اٌّوَفض ٌٗلَٛٞ اٌنٞ اٌّظٕف اٌّشزكاٌؼّبٔبد ِغ وً َٔقخ ِٓ اٌّظٕف اٌّشّٛي فٟ 

 أٚ أكائٗ ػال١ٔخ، ال ٠غٛى فوع أٞ رلاث١و رىٌٕٛٛع١خ فؼبٌخ اٌّظٕف اٌّشزكٚػٕل رٛى٠غ . أكاءٖ ػال١ٔخ

 ِٕه ػٍٝ ِّبهٍخ اٌؾمٛق اٌّظٕف اٌّشزك ِٓ شؤٔٙب أْ رؾُل ِٓ للهح َِزٍُ اٌّظٕف اٌّشزكػٍٝ 

 ؽ١ش اٌّظٕف اٌّشزكػٍٝ  (ة)٠ٚ4ٕـجك ٘نا اٌمَُ . إٌّّٛؽخ ٌٗ ثّٛعت ثٕٛك اٌزوف١ض اٌّؼّٛي ثٗ

٠ىْٛ ِلِغًب فٟ ِغّٛػخ ِظٕفبد ٌٚىٓ ٘نا ال ٠مزؼٟ أْ رقؼغ ِغّٛػخ اٌّظٕفبد ٌجٕٛك 

 .  ثؾِل مارٗاٌّظٕف اٌّشزك اٌزوف١ض اٌّؼّٛي ثٗ ثّؼيي ػٓ 

 أػالٖ ثؤٞ ؿو٠مخ رٙلف أٍبٍب أٚ 3 فٟ اٌمَُ ٌٍّوَفض ٌٗال ٠غٛى ِّبهٍخ أٞ ِٓ اٌؾمٛق إٌّّٛؽخ  (ط 

ٚال ٠ؼزجو رجبكي اٌّظٕف ِمبثً ِظٕفبد أفوٜ . ِٛعٙخ ٌظبٌؼ ِٕفؼخ رغبه٠خ أٚ رؼ٠ٛغ ٔملٞ فبص

ِؾ١ّخ ثؾك ِئٌف ػجو ٍٚبئً ِشبهوخ اٌٍّفبد اٌول١ّخ أٚ أٞ شىً آفو ِؼلا أٚ ِٛعٙب ٌغب٠بد ِٕفؼخ 

رغبه٠خ أٚ رؼ٠ٛغ ٔملٞ فبص، شو٠ـخ أال ٠زُ كفغ أٞ رؼ٠ٛغ ٔملٞ ف١ّب ٠زؼٍك ثزجبكي اٌّظٕفبد 

 . اٌّؾ١ّخ ثؾك ِئٌف

 ثؤكائٙب ثشىً اَ أٚ ِغّٛػبد ِظٕفبد أٚ قِظٕفبد ِشزمخ ثزٛى٠غ اٌّظٕف أٚ أٞ لبَ اٌّوَفض ٌٗاما  (ك 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ ع١ّغ افـبهاد - (أ)4ِب ٌُ ٠زُ اعواء ؿٍت ثّمزؼٝ اٌمَُ - ٖػٍٕٟ، فبٔٗ ٠زٛعت ػٍٟ

 (1: ٍزقلِٙبٞؽمٛق اٌّئٌف اٌقبطخ ثبٌّظٕف ٚرمل٠ُ ِب ٠ٍٟ ثّب ٠زٕبٍت ِغ األكاح أٚ ا١ٌٍٍٛخ اٌزٟ 

أٚ اما وبْ اٌّئٌف األطٍٟ /فٟ ؽبي رُ رٛف١وٖ، ٚ (أٚ االٍُ اٌَّزؼبه، اْ ٚعل)اٍُ اٌّئٌف األطٍٟ 

َُّوِفض ٠ؼ١ٓ ؿوفب أٚ أؿواف أفوٜ /ٚ ٌَٕت  (ِضً ِئٍَخ هػب٠خ أٚ ِٕشؤح ٔشو أٚ عو٠لح)أٚ اٌ

فٟ ػالِخ ؽك اٌّئٌف ٌٍّوفض، ٚشوٚؽ اٌقلِخ، أٚ ػجو  ("أؿواف َٔت اٌّظٕف")اٌّظٕف 

اٌٝ  (3ػٕٛاْ اٌّظٕف فٟ ؽبي رُ رٛف١وٖ؛  (2ٍٚبئً ِٕبٍجخ أفوٜ، اٍُ مٌه اٌـوف أٚ األؿواف؛ 

َُّوِفض ثؤٔٗ ِورجؾ ثبٌّظٕف ِب ٌُ ٠ىٓ  اٌؾل اٌّّىٓ، ِؼّوف اٌّظله اٌّٛؽل، اْ ٚعل، اٌنٞ ٠ؾلك اٌ

رّبش١ب  (4ِؼّوف اٌّظله اٌّٛؽل ٘نا ال ٠ش١و اٌٝ ػالِخ ؽك اٌّئٌف أٚ ِؼٍِٛبد روف١ض اٌّظٕف؛ 

ِضال ) ِظٕف ِشزك ِؼ١ٓ، الواه ٠ُؾلك اٍزقلاَ اٌّظٕف فٟ ِظٕف ِشزك، فٟ ؽبي (ة)3ِغ اٌمَُ 

ٔض ١ٍّٕبئٟ ِجٕٟ ػٍٝ اٌّظٕف "أٚ " روعّخ اٌّظٕف اٌٝ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ِٓ لجً اٌّئٌف األطٍٟ،"

ثؤٞ ؿو٠مخ  (ك)٠4ّىٓ رٕف١ن اإللواه اٌّـٍٛة ثّٛعت اٌفموح . ("األطٍٟ اٌنٞ اثزىوٖ اٌّئٌف األطٍٟ

 ِب أٚ ِغّٛػخ ِظٕفبد ٠ٕجغٟ ثبٌؾل األكٔٝ أْ ٠ظٙو ِظٕف ِشزكِؼمٌٛخ، شو٠ـخ أٔٗ فٟ ؽبي 

 أٚ ِغّٛػخ اٌّظٕف اٌّشزكاإللواه، فٟ ؽبي وبْ ٠ظٙو الواه ٌغ١ّغ اٌّئٌف١ٓ اٌَّب١ّ٘ٓ فٟ 

اٌّظٕفبد، وغيء ِٓ ٘نٖ اإللواهاد ثـو٠مخ رىْٛ ػٍٝ األلً ثبهىح ثمله اثواى الواهاد اٌّئٌف١ٓ 

 اٍزقلاَ اإللواه اٌّـٍٛة ثّٛعت ٘نا ٌّوَفض ٌٗٚثغ١خ رغٕت اٌشه، ٠ؾك ي. اٌَّب١ّ٘ٓ ا٢فو٠ٓ

 ثّٛعت ٘نا ٖاٌمَُ فمؾ ٌغوع َٔت اٌّظٕف ثبٌـو٠مخ اٌّج١ٕخ أػالٖ ِٓ فالي ِّبهٍخ ؽمٛق

ش١و ػًّٕب أٚ طواؽًخ اٌٝ أٞ طٍخ ِغ، أٚ هػب٠خ أٚ ِظبكلخ ِٓ، ٞإول أٚ ٞاٌزوف١ض، ٚال ٠غٛى أْ 

َُّوِفض ٚ/اٌّئٌف األطٍٟ ٚ  أٚ ٌّوَفض ٌٗي- ؽ١ش ٠ىْٛ ِٕبٍجب- أٚ أؿواف َٔت اٌّظٕف/أٚ اٌ

أٚ / ٌٍّظٕف كْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ امْ فـٟ طو٠ؼ َِجك ِٕٚفظً ِٓ اٌّئٌف األطٍٟ ٖٚالٍزقلاَ

َُّوِفض ٚ  . أٚ أؿواف َٔت اٌّظٕف/اٌ
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 : من أجل تجنت الشك (ه 

        

 .iاٌزٕبىي ػٓ اٌؾك فٟ رؾظ١ً افٟ رٍه اٌجالك اٌزٟ ال ٠غٛى ف١ٗ. أنظمخ الترخٍص اإلججبري الغٍر لبثلخ لإللغبء 

َُّوِفض ثؾمٗ االٍزئضبهٞ فٟ رؾظ١ً /اٌؼٛائل اإلربٚاد ِٓ فالي أٞ ٔظبَ روف١ض لبٟٔٛٔ أٚ اعجبهٞ، ٠ؾزفق اٌ

. ٌؾمٛق إٌّّٛؽخ ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ضاإلربٚاد ػٓ أٞ ِّبهٍخ ِٓ لجً اٌّوَفض ٌٗ ي/رٍه اٌؼٛائل

 .iiفٟ رٍه اٌٛال٠بد اٌمؼبئ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ ف١ٙب اٌزٕبىي ػٓ اٌؾك فٟ .أنظمخ الترخٍص اإلججبري المبثلخ لإللغبء 

َُّوِفض ثؾمٗ االٍزئضبهٞ فٟ /رؾظ١ً اٌؼٛائل اإلربٚاد ِٓ فالي أٞ ٔظبَ روف١ض لبٟٔٛٔ أٚ اعجبهٞ، ٠ؾزفق اٌ

 اما ٌؾمٛق إٌّّٛؽخ ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ضاإلربٚاد ػٓ أٞ ِّبهٍخ ِٓ لجً اٌّوَفض ٌٗ ي/رؾظ١ً رٍه اٌؼٛائل

وبٔذ ِّبهٍخ ٘نٖ اٌؾمٛق ٟ٘ ٌغوع أٚ اٍزقلاَ فالف غ١و اٌزغبهٞ ػٍٝ إٌؾٛ اٌَّّٛػ ثٗ ثّٛعت ِبكح 

اربٚاد ِٓ فالي أٞ ٔظبَ روف١ض لبٟٔٛٔ أٚ اعجبهٞ؛ ٚ، /ٚفالف مٌه ٠ٍغٟ اٌؾك فٟ رؾظ١ً ػٛائل (ط)4

 .iiiًَُّوِفض ثؾمٗ فٟ رؾظ١ً اٌؼٛائل.أنظمخ الترخٍص الطىػ اإلربٚاد، ٍٛاء ثشىً فوكٞ أٚ فٟ / ٠ؾزفق اٌ

ًٛا فٟ عّؼ١خ رؾظ١ً رل٠و أٔظّخ اٌزوف١ض اٌـٛػٟ ِٓ فالي رٍه اٌغّؼ١خ، ػٓ أٞ  ؽبٌخ أْ ٠ىْٛ ػؼ

 ٌغوع أٚ اٍزقلاَ فالف غ١و اٌزغبهٞ ٌؾمٛق إٌّّٛؽخ ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ضِّبهٍخ ِٓ لجً اٌّوَفض ٌٗ ي

. (ط)4ػٍٝ إٌؾٛ اٌَّّٛػ ثٗ ثّٛعت ِبكح 

 

 : الحمىق المؼنىٌخ (ٚ 

 

اٌؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ رجمٝ غ١و ِزؤصوح اٌٝ اٌؾل اٌنٞ ٠لهن ف١ٗ ٚغ١و لبثٍٗ ٌٍزٕبىي ثبٌمٛا١ٔٓ اٌّظو٠خ اٌّؼّٛي 

.  ثٙب 

 

 :الضمبنبد والتنبزل  .5

 

، ٠ملَ  ٍبهٞ اٌّفؼٛياي ثّٛعت اٌمبْٔٛ اٌّظوػ ثٗ ؽلايِب ٌُ ٠زُ االرفبق اٌّزجبكي فـ١ب ث١ٓ األؿواف ٚاٌٝ 

َُّوِفض اٌّظٕف وّب ٘ٛ ٚال ٠ملَ أٞ ػّبٔبد ِٓ أٞ ٔٛع ِزؼٍمخ ثبٌّظٕف ٍٛاء وبٔذ طو٠ؾخ أٚ ػ١ّٕخ  اٌ

 ػّبْ اٌظالؽ١خ  ٚ ٌٍّشزوٞأٚ لب١ٔٛٔخ أٚ غ١و مٌه، ثّب فٟ مٌه ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو ػّبٔبد اٌٍّى١خ

 اٌجبؿٓ أٚ ػ١ٛة اٌؼ١ت ٚػلَ اٌزؼلٞ أٚ غ١بة  ٌِٗؾلكٌٍغوع اي اٌجؼبئغِالئّخ ػّبْ ٌٍٚؼوع فٟ اٌَٛق 

 ال اٌزشو٠ؼبدثؼغ ,  ٍٛاء وبٔذ أٚ ٌُ رىٓ لبثٍخ ٌالوزشبفأػـبي أٚ ٚعٛك أٚ ػلَ ٚعٛك أٚ طؾ١ؼ أفوٜ 

.   اٌّوَفض ٌٗ، ٌنا فبْ ٘نا االٍزضٕبء لل ال ٠ٕـجك ػٍٟ غ١و طو٠ؾخايرَّؼ ثبٍزضٕبء اٌؼّبٔبد 

 

َُّوِفض ثؤٞ ؽبي   ثّٛعت اٌمبْٔٛ اٌّؼّٛي ثٖٗ ِظوػ ة ِب ٘ٛثبٍزضٕبء. تحدٌد المسؤولٍخ .6 ، ال ٠ىْٛ اٌ

 أٚ ػمبث١خِزواثـخ،  أٚ ؿبهئخ لبٟٔٛٔ ػٓ أٞ أػواه ِجلأ ٚفك أٞ  اٌّوَفض ٌٗ رغبَِٖئٛاًلِٓ األؽٛاي 

َُّوِفض ثبؽزّب١ٌخ ؽلٚس ِضً  اٍزؼّبئبعّخ ػٓ ٘نا اٌزوف١ض أٚ ػٓ  اٌّظٕف، ؽزٝ ٚاْ رُ اثالؽ اٌ

 . رٍه األػواه

 

 

 : إنهبء الترخٍص .7

 

 ثقوق ثٕٛك ٘نا  اٌّوَفض ٠ٌٕٗزٟٙ ٘نا اٌزوف١ض ٚاٌؾمٛق إٌّّٛؽخ ثّٛعجٗ رٍمبئ١ب ػٕل ل١بَ (أ 

 اٌّوَفض ٌٗ ِظٕفبد ٚال ٠زُ أٙبء رواف١ض األفواك أٚ إٌّشآد اٌزٟ اٍزٍّذ ِٓ. اٌزوف١ض

 أٚ ِغّٛػبد ِظٕفبد ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ض، شو٠ـخ أْ ٠جمٝ ٘ئالء األفواك أٚ ِشزمخ
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 ٔبفنح اٌّفؼٛي ثؼل 8 7، 6، 5، 2، 1ٚرجمٝ األلَبَ . إٌّشآد ػٍٝ اٌزياَ وبًِ ثزٍه اٌزواف١ض

 . أٞ أٙبء ٌٙنا اٌزوف١ض

ِغ ِواػبح اٌجٕٛك ٚاٌشوٚؽ اٌّنوٛهح أػالٖ، ٠ىْٛ اٌزوف١ض إٌّّٛػ ٕ٘ب ٔبفن اٌّفؼٛي ثشىً  (ة 

ٚػٍٝ اٌوغُ ِّب ٍجك، ٠ؾزفق . (ؿٛاي ِلح ؽمٛق اٌّئٌف ٍبه٠خ اٌّفؼٛي فٟ اٌّظٕف)َِزّو 

َُّوِفض ثؾك ٔشو اٌّظٕف ثّٛعت ثٕٛك روف١ض ِقزٍفخ أٚ ٚلف رٛى٠غ اٌّظٕف فٟ أٞ  اٌ

أٚ أٞ روف١ض آفو )ٚلذ؛ شو٠ـخ أْ ال ٠ىْٛ اٌغوع ِٓ ٘نا االفز١به ٍؾت ٘نا اٌزوف١ض 

، ٠ٚجمٝ ٘نا اٌزوف١ض ٔبفن ٍٚبهٞ (رُ ِٕؾٗ أٚ ٠ُـٍت ِٕؾٗ ثّٛعت ثٕٛك ٘نا اٌزوف١ض

 . اٌّفؼٛي ثبٌىبًِ ِب ٌُ ٠زُ أٙبإٖ وّب ٘ٛ ِنوٛه أػالٖ

 

 :  ملحك  .8

أكائٙب ثشىً / ثزٛى٠غ اٌّظٕف أٚ ِغّٛػخ ِظٕفبد أٚ أكائٗ اٌّوَفض ٌٗلَٛ ف١ٙبٞفٟ وً ِوح  (أ 

َُّوِفض ػٍٝ اٌَّزٍُ روف١ض ٌٍّظٕف ٚفك ٔفٌ ثٕٛك ٚشوٚؽ اٌزوف١ض  ػٍٕٟ، ٠ؼوع اٌ

 . ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ضٌّوَفض ٌٗإٌّّٛػ ي

 ِب أٚ أكائٗ ثشىً ػٍٕٟ، ٠ؼوع ِظٕف ِشزك ثزٛى٠غ  اٌّوَفض ٌٗلَٛ ف١ٙبٞفٟ وً ِوح  (ة 

َُّوِفض ػٍٝ اٌَّزٍُ روف١ض ٌٍّظٕف األطٍٟ ٚفك ٔفٌ ثٕٛك ٚشوٚؽ اٌزوف١ض إٌّّٛػ  اٌ

 .  ثّٛعت ٘نا اٌزوف١ضٌّوَفض ٌٗي

فٟ ؽبي وبْ أٞ ِٓ ٔظٛص ٘نا اٌزوف١ض غ١و ٍبهٞ أٚ غ١و لبثً ٌٍزـج١ك ثّٛعت اٌمبْٔٛ  (ط 

اٌّؼّٛي ثٗ، فبٔٗ ال ٠ئصو ػٍٝ طؾخ أٚ لبث١ٍخ أفبم ثم١خ ثٕٛك ٘نا اٌزوف١ض، ٚكْٚ ارقبم أٞ 

اعواء آفو ِٓ لجً أؿواف ٘نٖ االرفبل١خ، ٠غت رؼل٠ً ٘نا إٌض اٌٝ أكٔٝ ؽل الىَ ٌغؼٍٗ 

 . طؾ١ؾب ٚلبثال ٌإلٔفبم

ال ٠ُؼزجو أٞ ثٕل أٚ ٔض فٟ ٘نا اٌزوف١ض ِزٕبىال ػٕٗ ٚال ٠ؼزجو أٞ فوق ِٛافمب ػ١ٍٗ ِب ٌُ ٠زُ  (ك 

مٌه اٌزٕبىي أٚ اٌّٛافمخ فـ١ب ٠ٚزُ اٌزٛل١غ ػ١ٍٗ ِٓ لجً اٌـوف اٌَّئٚي ػٓ ِضً ٘نا اٌزٕبىي 

 . أٚ اٌّٛافمخ

َُّوِفض فٟ ٘نٖ  (ٖ  ٠شىً ٘نا اٌزوف١ض ِغًّ االرفبل١خ ث١ٓ األؿواف ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّظٕف اٌ

. ٚال ٚعٛك ألٞ رفبّ٘بد أٚ ارفبل١بد أٚ الواهاد ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّظٕف غ١و اٌّؾلك ٕ٘ب. اٌٛص١مخ

َُّوِفض ثؤٞ ٔظٛص اػبف١خ لل رظٙو فٟ أٞ ثالؽ ِٓ ؿوف .  اٌّوَفض ٠ٌٚٗغت أال ٠ٍزيَ اٌ

َُّوِفض اٌّوَفض ٌٗوّب ال ٠غٛى رؼل٠ً ٘نا اٌزوف١ض كْٚ ارفبق فـٟ ِزجبكي ث١ٓ  . ٚث١ٓ اٌ

 

اشؼبه ِئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ 

 

اْ ِئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ ١ٌَذ ؿوفب فٟ ٘نا اٌزوف١ض ٚال رملَ أٞ ػّبٔبد ِٓ أٞ شىً ف١ّب ٠زؼٍك 

 أٚ رغبٖ أٞ ؿوف ٚفك أٞ ٚعٙخ ٔظو  اٌّوَفض ٌٌٗخ رغبٖئٌٛٚٓ رىْٛ ِئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ ٌِ. ثبٌّظٕف

لب١ٔٛٔخ ػٓ أٞ أػواه ِّٙب وبٔذ، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾظو أٞ أػواه ػبِخ أٚ ػوػ١خ أٚ ِزورجخ ٔبعّخ 

ٚهغُ اٌغٍّز١ٓ اٌَبثمز١ٓ، فبٔٗ اما ؽلكد ِئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ ٔفَٙب طواؽًخ . ف١ّب ٠زؼٍك ثٙنا اٌزوف١ض

َُّوِفض .  ػٍٝ أٔٙب اٌّوفض ثّٛعت ٘نٖ اٌٛص١مخ، ٠ىْٛ ٌٙب ع١ّغ ؽمٛق ٚاٌزياِبد اٌ

 

ثبٍزضٕبء اٌغوع اٌّؾلٚك اٌنٞ ٠ىّٓ فٟ اثالؽ اٌغّٙٛه ثؤْ اٌّظٕف ِوفض ثّٛعت اٌزوف١ض اٌؼبَ 

، ال رغ١ي ِئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ ألٞ ؿوف اٍزقلاَ اٌؼالِخ اٌزغبه٠خ (CCPL)ٌّئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ 

أٚ أٞ ػالِخ رغبه٠خ ماد ػاللخ أٚ شؼبه ِزؼٍك ثّئٍَخ اٌّشبع " Creative Commonsاٌّشبع اإلثلاػٟ "

٠ٚىْٛ أٞ اٍزقلاَ ِظوػ ثٗ ِزّبش١ب ِغ . اإلثلاػٟ كْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ فـ١خ َِجمخ ِٓ اٌّئٍَخ
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اهشبكاد اٍزقلاَ اٌؼالِخ اٌزغبه٠خ ٌّئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ اٌَبه٠خ فٟ مٌه اٌؾ١ٓ، اٌزٟ لل ٠زُ ٔشو٘ب ػٍٝ 

ِٚٓ أعً رغٕت اٌشه، فبْ . ِٛلؼٙب اإلٌىزوٟٚٔ أٚ اٌزٟ ٠زُ رٛف١و٘ب ثـو٠مخ أفوٜ ؽَت اٌـٍت ِٓ ٚلذ ٢فو

.  ٘نا اٌم١ل ػٍٝ اٌؼالِخ اٌزغبه٠خ ال ٠شىً عيءا ِٓ ٘نا اٌزوف١ض

 /http://creativecommons.org:  اٌزبٌٟهاثؾ٠ّىٓ اٌزٛاطً ِغ ِئٍَخ اٌّشبع اإلثلاػٟ ػٍٝ اي

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/

