سياسات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع

أول:امقدمةا :ا
ًا
تهدف سياسة الملكية الفكرية لمؤسسة ابن جبرين الخيرية التخاذ كافة إجراءات الحماية لحقوق
الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها في المؤسسة ،واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات
األخرى ،مع مراعاة أال تتعارض هذه السياسة مع األنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية أو
السياسات والمعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها .

ثانيًا:االتعريفاتا:ا
يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض
السياق خالف ذلك:












الملكية الفكرية :هي مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
االختراعات ،حق المؤلف ،العالمات التجارية ،حقوق النشر ،الرسومات ،التصاميم ،النماذج،
المواصفات ،المفاهيم ،العمليات ،التقنيات ،قواعد البيانات ،األسماء التجارية ،وغيرها
السياسة :هي المبادئ واإلجراءات والتعليمات المنظمة التي تتبناها الجهة في التعامل مع الملكية الفكرية
إدارة الملكية الفكرية :مجموعة من اإلجراءات والخطوات اإلدارية التي تتم من قبل المؤسسة إلدارة
وتنظيم الملكية الفكرية.
براءة اختراع :وثيقة تمنح لمن توصل إلى اختراع وذلك لمدة محددة
المصنف :يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني
المؤلف :الشخص الذي ابتكر المصنف
حقوق المؤلف :مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه
العالمة التجارية :كل ما يأخذ شكالً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو
أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو
مجموعة 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 المنشآت األخرى أو للداللة على تأدية خدمة من
الخدمات ،أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات .ويمكن اعتبار العالمة الخاصة بالصوت
أو الرائحة عالمة تجارية
األسرار العملية :هي أي معلومة اتسمت بما يلي:
 إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية ،أو في أي من مكوناتها الدقيقة ،وكان من الصعبالحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
 -إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية أو محتملة نظرا ً لكونها سرية
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 إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها ،للحفاظ علىسريتها.
 الترخيص غير الحصري:اترخيص يمنح المرخص له الحق في استغالل حقوق الملكية الفكرية ويمنع
المرخص من إعطاء ذات الحقوق آلخرين وفق شروط معينة بين الطرفين
 الترخيص الحصري :ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغالل حقوق الملكية الفكرية ويمنع
المرخص من إعطاء ذات الحقوق آلخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

ثالثًا:اأهدافاونطاقاسياسةاالملكيةاالفكرية:ا
أهداف السياسة:
 .1دعم وتمكين االبتكار واإلبداع واالقتصاد المبني على الملكية الفكرية.
 .2التوعية بالتشريعات واألنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
 .3حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة وموظفيها وعمالئها.
 .4تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية لآلخرين.
نطاق السياسة:
تشمل هذه السياسة جميع مجاالت الملكية الفكرية ،على سبيل المثال ال الحصر :براءات اختراع،
حق المؤلف والحقوق المجاورة ،العالمات التجارية ،المعلومات التجارية الغير مفصح عنها وأي مواضيع
أخرى ذات العالقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية.
تحكم هذه السياسة جميع أطراف المؤسسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقديها وأي طرف ذي عالقة تحدده
المؤسسة.

رابعًا:االسياسةاالعامةاللملكيةاالفكريةا
سياسة اإلفصاح:
 تعد المؤسسة النماذج الالزمة لإلفصاح سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو ورقية وتتولىشرحها بشكل واضح للمفصح بحيث يمكنه تعبئتها.
 يلتزم الموظفين باإلفصاح الكامل خالل المدة التي تحددها المؤسسة عن الملكية الفكريةالناتجة وفقا ً لهذه السياسة للمؤسسة أو من يمثلها وذلك بصورة واضحة وصريحة بالشكل
الذي يجعلها مفهومة للجهة المفصح لها.
 تتولى المؤسسة حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالهاوالمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.
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تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها:
 تلتزم المؤسسة بتقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها في هذاالمجال خالل مدة تحددها المؤسسة..
 تلتزم المؤسسة بإشعار المفصح بنتيجة التقييم واإلجراء المتخذ بشأنه.في حال اتفق الطرفان على نتيجة التقييم تتولى المؤسسة إكمال اإلجراءات الالزمة وفق هذه
السياسة.

سا:اسياسةاتملكاحقوقاالملكيةاالفكرية:ا
خام ً
ً
أوال :براءات االختراع:
تتخذ المؤسسة ما تراه مناسبا ً من الخيارات التالية:
 .1تكون ملكية وثيقة الحماية مشتركة بين الطرفين.
 .2تمتلك المؤسسة ما يتوصل إليه أحد منسوبيها مع أحقية العامل بالحصول على تعويض
مناسب ،استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام براءات االختراع
والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية .
ثانيا :العالمات التجارية :
تعد العالمة التجارية التي تم إنتاجها داخل الجهة ،أو أي عالمة تجارية تتعلق بالمنتجات أو
الخدمات المقدمة من الجهة ملكا ً خالصا لها.
ثالثا :حقوق المؤلف:
.1تكون ملكية المصنفات األدبية لمن قام بتأليفها إذا كان ذلك ليس من صميم عمله ،ولم يتم
تأليفه باستخدام موارد الجهة التي يعمل بها.
.2تكون ملكية المصنفات األدبية للجهة إذا كانت من صميم عمل من قام بتأليفها ،أو تم
التوصل إليها باستخدام موارد الجهة.

ساا:اسياسةاتسويةاالنزاعات:ا
ساد ً
في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية والمؤسسة وفقا ألحكام هذه السياسة
فيتم حل هذه النزاعات وديا ً بين الطرفين ،وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز ألي من
الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

