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 الغرض من هذه الوثيقة

الغرض من هذه السياسة هو توفري إطار لسياسة اسرتشادية مرنة للملكية الفكرية حبيث تكون 

 على والعمل وعائلته اخلريية،بها داخل مؤسسة محد احلصيين  والعمل وميكن تطبيقها الئمةم

، وتكوين رؤية واضحة حول من ميلك الناتج الفكري، املؤسسة واملستفيدين بني العالقة حتديد

 .التام حبقوقهم وواجباتهم جتاه امللكية الفكري ملاماإل املعنيني ألطرافويكون لدى ا

 :ةالسياس هذه مبادئ

 رى.خألاخلاصة بالكيانات امراعاة واحرتام حقوق امللكية الفكرية  .1

ا إليه التوصل يتم اليت الفكرية امللكية حقوق حلماية زمةالجراءات الإلالسعي اىل اختاذ ا .2

 باملؤسسة.

 .بتكاراتل االاستغال من والتمكني االبتكارالسعي إىل دعم  .3

  التعريفات:

املعاني املبينة أمامها ما مل  - أينما وردت يف هذه السياسة - اآلتيةيقصد بالعبارات واملصطلحات 

 .ف ذلكاليقتض السياق خ

 املؤسسة:

 ائلته اخلريية.عمؤسسة محد احلصيين و 

 امللكية الفكرية:

 حق االخرتاعات، ال احلصرهي خمرجات إبداع العقل البشري واليت تشمل على سبيل املثال 

 املفاهيم، املواصفات، النماذج، التصاميم، الرسومات، النشر، حقوق التجارية، المات، العاملؤلف

 .وغريها املهنيةسرار ألا ،املنتجات اخلريية، التقنيات، قواعد البيانات، العمليات

 

 السياسة:
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يف مؤسسة محد احلصيين وعائلته اخلريية جراءات والتعليمات املنظمة اليت تتبناها إلهي املبادئ وا

 .التعامل مع امللكية الفكرية

 توثيق امللكية الفكرية:

د الشراكة أو ود واملشاريع يف عق سواًء نص عليهاملواد والفقرات واخلطابات اليت ُيجمموعة من ا

 :مملوك للمؤسسةخالل توثيق املواد اليت تعترب حق 

 براءة االخرتاع:

 وثيقة محاية متنح ملن توصل إىل اخرتاع وذلك ملدة حمددة.

 املنتج:

ناتج من عقود الشراكات أو املشاريع اليت متنحها  أدبي أو علمي أو فينيقصد به أي عمل 

 .املؤسسة

 املؤلف أو الشريك:

 الشخص أو املنظمة الذي ابتكر املصنف أو املنتج.

 حقوق امللكية الفكرية:

 جمموعة املصاحل املعنوية واملادية اليت تثبت للشخص أو املنظمة على مصنفه ومنتجه.

 العالمة التجارية:

من أمساء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو  اًلكل ما يأخذ شك

أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو جمموعات 

ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو جمموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها يف 

 من خدمة تأدية على اللةخرى أو للدألييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات املنشآت امت

 اخلاصة المة، أو على إجراء املراقبة أو الفحص للسلع أو اخلدمات. وميكن اعتبار العاخلدمات

 .ةجتاري المةة عالرائح أو بالصوت
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 الرتخيص غري احلصري:

ص من إعطاء مينع املرِخ وال الفكرية، امللكية حقوق اللاستغترخيص مينح املرخص له احلق يف 

 .خرين وفق شروط معينة بني الطرفنيآلذات احلقوق ل

  :الرتخيص احلصري

ص من إعطاء ذات ِخاملر ومينع الفكرية امللكية حقوق اللترخيص مينح املرخص له احلق يف استغ

 .خرين وفق شروط معينة بني الطرفنيلآلاحلقوق 

  :اإلتاوة

ال الدفعات املستلمة مقابل استخدام احلقوق الفكرية، أو احلق يف استخدامها، واليت تشتمل، و

ء التجارية، مساألوا ماتالوالع والتصاميم، ،خرتاعالاتقتصر على، حقوق التأليف، وبراءات 

تتعلق خبربات صناعية أو جتارية  معلومات مقابل املستلمة والدفعات والشهرة، عمال،ألواملعرفة، وا

 :أهداف السياسة الطبيعية املوارد لالأو علمية، أو مقابل ختويل حق استغ

  .الفكرية امللكية على املبين واإلنتاج بداعاالو البتكاردعم ومتكني ا .1

  .نظمة الوطنية املتعلقة حبماية وانفاذ حقوق امللكية الفكريةأللتوعية بالتشريعات واا .2

 ومستفيديها.وموظفيها  للمؤسسة،محاية حقوق امللكية الفكرية  .3

 .خرينآلنب التعديات غري املتعمدة على حقوق امللكية الفكرية لجت .4

 نطاق السياسة:

ت براءا: احلصر ال املثال سبيل على الفكرية، امللكية التتشمل هذه السياسة مجيع جما .1

م التصامي املنتجات اخلريية، التجارية، العالمات اجملاورة، واحلقوق املؤلف حق الخرتاع،ا

 واليت القةاملعلومات التجارية الغري مفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات الع التخطيطية،

 .الفكرية امللكية مواضيع ضمن تدخل قد

ومستشاريها ومتعاقديها  املؤسسة طراف الذين حتكمهم السياسة كمنسوبيألمجيع ا  .2

 .اجلهة حتدده القةوأي طرف ذو ع
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يف حال كانت خمرجات امللكية الفكرية ناجتة عن شراكات مع أطراف خارجية جيب  .3

توضيح حدود وصالحيات كل جهة مع مراعاة األنظمة احمللية واالتفاقيات الدولية ذات 

 العالقة.

 إدارة امللكية الفكرية:

مجيع ما يتعلق بامللكية الفكرية مبا يتفق  تنشأ جلنة تتوىل املؤسسةيف دارة امللكية الفكرية إل

 مع هذه السياسة، وله يف سبيل ذلك ما يأتي

 .للمؤسسةتنفيذ ومتابعة سياسة امللكية الفكرية  −

 .توثيق امللكية الفكرية اليت يتم التوصل إليها مبوجب أحكام هذه السياسة −

 .املالية اللتزاماتجراءات واالامللكية الفكرية، ومتابعة االسعي يف محاية وتسجيل حقوق  −

صة اخلا التفاقياتإعداد التوجهات املتعلقة بامللكية الفكرية واعتمادها فيما يتعلق با −

 احلصر السواء كانت داخلية أو خارجية، مبا يف ذلك على سبيل املثال  باملؤسسة

 التعاون واتفاقيات حباث،الا، عقود العمل، واتفاقيات فصاحالا عدم اتفاقيات

 .البيانات تبادل واتفاقيات والشراكات،

 .للمؤسسةتسويق أصول امللكية الفكرية التابعة  −

املتعلقة بامللكية الفكرية الواردة يف  مبالتزاماته شركاء املؤسسةالتأكد من وفاء  −

 .طرفا فيها هم اليت التفاقياتا

 عنها فصاحواال تسجيلها مت اليت الفكرية امللكية حلقوق كاملة التاظ بسجاالحتف −

 لرفع مستوى الوعي بأهمية حقوق امللكية الفكرية املؤسسةتقديم برامج توعوية ملنسوبي  −

 .إنشاء برنامج تقدير وحوافز للملكية الفكرية وإدارته −

 مت توثيقها. اليت عمالألنشطة واألإعداد تقرير تفصيلي ل −

 .ضرورية لضمان محاية مصاحل امللكية الفكرية املؤسسةأي مهمة أخرى تراها  −

ال تعد هذه السياسة نافذة على منسوبي اجلهة إال يف حال مت اطالعهم عليها واعتماد  −

 التزامهم بها.

−  
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 السياسة العامة للملكية الفكرية:

 سياسة اإلفصاح

بوسيلة إلكرتونية أو ورقية وتتوىل فصاح سواء كانت لإل الزمةيعد املكتب النماذج ال .1

 .شرحها بشكل واضح للمفصح حبيث ميكنه من تعبئتها بشكل سهل

عن امللكية الفكرية  املكتب حيددها اليت املدة اللالكامل خ باإلفصاحن ولتزم املوظفي .2

هلذه السياسة للمكتب أو من ميثله وذلك بصورة واضحة وصرحية بالشكل  وفقًا الناجتة

 .املفصح هلا للمؤسسةمفهومة  الذي جيعلها

يتوىل املكتب حفظ وتوثيق مجيع املعلومات املفصح عنها وتصنيفها حسب جماهلا  .3

 .واحملافظة على سرية املعلومات اليت يفصح عنها

 تقييم امللكية الفكرية املفصح عنها

ذا يلتزم املكتب بتقييم امللكية الفكرية املفصح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها يف ه .1

 املكتب. حيددها مدة اللاجملال خ

 ه.جراء املتخذ بشأنالح بنتيجة التقييم وايلتزم املكتب بإشعار املفِص .2

 وفق زمةالجراءات الإليف حال اتفق الطرفني على نتيجة التقييم يتوىل املكتب إكمال ا .3

ومرئيات الطرفني إىل يف حال عدم اتفاق الطرفني يتم إحالة نتيجة التقييم  .ه السياسةهذ

 .فيها للنظر ألمناءجملس ا
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