
 

 سياسة حقوق امللكية الفكرية للمشاريع 

1- 

 املادة األولى: مقدمة 

تهدف سياسة امللكية الفكرية للمؤسسة إليضاح جوانب وحدود امللكية الفكرية للمنتجات التي  

تتعارض  تصدرها املؤسسة، واحترام حقوق امللكية الفكرية الخاصة بالكيانات األخرى، مع مراعاة أال  

العربية السعودية أو السياسات واملعاهدات   في اململكة  هذه السياسة مع األنظمة واللوائح املطبقة 

ا فيها. 
ً
 التي تكون اململكة طرف

 املادة الثانية: التعريفات 

يقصد بالعبارات واملصطلحات االتية أينما وردت في هذه السياسة املعاني املبينة أمامها ما لم  

 ف ذلك: يقتض السياق خل 

هي مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر: امللكية الفكرية:  .1

االختراعات، حق املؤلف، العلمات التجارية، حقوق النشر، الرسومات، التصاميم، 

التجارية، النماذج، املواصفات، املفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، االسماء 

 وغيرها 

 يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني  املصنف: .2

ف: .3 ِّ
 
 الشخص الذي ابتكر املصنف  املؤل

 مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز    العالمة التجارية: .4
ً
كل ما يأخذ شكل

أو عناصر تصويرية   تغليف  أو  أو نقوش  أو صور  أو رسوم  أختام  أو  أو عناوين  أرقام  أو  أو 

أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت  

تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات املنشآت  

االخرى أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء املراقبة أو الفحص للسلع أو  

 مات. ويمكن اعتبار العلمة الخاصة بالصوت أو الرائحة علمة تجارية. الخد

 

 املادة الثالثة: نطاق السياسة:

 تشمل هذه السياسة جميع مجاالت امللكية الفكرية. .1

جميع األطراف الذين تحكمهم السياسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقدتيها وأي طرف ذو   .2

 علقة تحدده املؤسسة. 



 

 

 الرابعة: السياسة العامة للملكية الفكريةاملادة 

تحتفظ املؤسسة بحقوقها املعنوية وتطالب من قام باستخدام أي من منتجاتها اإلبداعية   .1

 باحترام تلك الحقوق باإلشارة بوضوح للمؤسسة كمالك للمنتج.

ما تنتجه املؤسسة من منتجات إبداعية بالشراكة مع طرف آخر تحكمه سياسات امللكية  .2

 ية للطرفين، وعلى الجهات الراغبة باالستفادة منه مراعاة تلك السياسات. الفكر 

ال يحق ألي فرد أو جهة استغلل منتجات املؤسسة اإلبداعية ألغراض تجارية إال بعد  .3

 الحصول على موافقة املؤسسة خطيا على ذلك. 

ام جميع ما ينتجه العاملون باملؤسسة من مخرجات إبداعية في صميم عملهم وباستخد  .4

 موارد املؤسسة مملوك للمؤسسة وال يحق لهم املطالبة بأي حقوق فكرية له.  

إذا كان ذلك ليس من   -تعود ملكية املصنفات األدبية ملن قام بتأليفها من العاملين باملؤسسة  .5

 .صميم عمله، ولم يتم تأليفه باستخدام موارد املؤسسة

املؤسسة، أو أي علمة تجارية تتعلق باملنتجات  تعد العلمة التجارية التي تم انتاجها داخل  .6

 خالصا لها. 
ً
 أو الخدمات التي تقدمها ملكا

تلتزم املؤسسة باحترام حقوق امللكية الفكرية ملنتجات الجهات األخرى وعدم االعتداء عليها   .7

 بأي صورة من صور االعتداء. 

 

 املادة الخامسة: سياسة تسوية النزاعات 

ألحكام هذه السياسة فيتم حل  ن صاحب ملكية فكرية واملؤسسة وفقافي حال وجود أي نزاع بي

 بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز ألي من الطرفين اللجوء إلى 
ً
هذه النزاعات وديا

 الوساطة أو الرفع للجهة القضائية املختصة في اململكة العربية السعودية. 
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