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 : الغرض من هذه السياسة

شاديهو توفير إطار لسياسة  مرنة للملكية الفكرية بحيث تكون مالئمة ويمكن تطبيقها  ةاسير
ن الجمعية والمستفيدين، وتكوين رؤية  والعمل بها داخل الجمعية، والعمل عىل تحديد العالقة بير
ن اإللمام التام بحقوقهم  واضحة حول من يملك الناتج الفكري، ويكون لدى األطراف المعنيير

 وواجباتهم تجاه الملكية الفكرية. 

 : ادئ هذه السياسةمب

ام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات األخرى.  . 1  مراعاة واحير
ي يتم التوصل إليها  . 2

السعي إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية حقوق الملكية الفكرية التر
 بالجمعية. 

ن من استغالل االبتكارات.  . 3  السعي إىل دعم االبتكار والتمكير

 : التعريفات

ي هذه السياسة-يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية 
ي المبينة أما -أينما وردت فن

مها ما لم المعانن
 يقتض السياق خالف ذلك. 

 : جمعية األمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة "قبس"الجمعية

 : الملكية الفكرية

ي تشمل عىل سبيل المثال 
ي والتر اعات، حق هي مخرجات إبداع العقل البشر ال الحرص االخير

، الرسومات، التصاميم، النماذج، المواصفات،  المؤلف، العالمات التجارية، حقوق النشر
ها. المفاهيم، العمليات، التقنيات ية، األرسار المهنية وغير  ، قواعد البيانات، المنتجات الخير

 : السياسة

ي تتبناها ال
ي التعامل مع الملكية اهي المبادئ واإلجراءات والتعليمات المنظمة التر

 لفكرية. جمعية فن

 : توثيق الملكية الفكرية

اكة  ي العقود والمشاري    ع والشر
ي ينص عليها سواء فن

مجموعة من المواد والفقرات والخطابات التر
ي تعتير حق مملوك للجمعية: 

 أو خالل توثيق المواد التر

اع اع وذلك براءة االختر  لمدة محددة. : وثيقة حماية تمنح لمن توصل إىل اخير
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ي أو علمي المنتج ي  : يقصد به أي عمل أدنر
اكات أو المشاري    ع التر ي ناتج من عقود الشر

تمنحها  أو فتن
 الجمعية. 

يك  : الشخص أو المنظمة الذي ابتكر المصنف أو المنتج. المؤلف أو الشر

ي تثبت للشخص أو المنظمة حقوق الملكية الفكرية
: مجموعة المصالح المعنوية والمادية التر

 عىل مصنفه ومنتجه. 

 من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو العالمة التجارية
ً
: كل ما يأخذ شكال

عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عنارص تصويرية أو أشكال أو لون أو 
ت إذا كانت تستخدم أو مجموعات ألوان أو مزي    ج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة من اإلشارا

ن سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت األخرى أو للداللة  ي تميير
يراد استخدامها فن

عىل تأدية خدمة من الخدمات، أو عىل إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات، ويمكن 
 اعتبار العالمة الخاصة بالصوت أو الرائحة عالمة تجارية. 

خيص غت   ي استغالل حقوق الملكية الفكرية الحرصي التر
: ترخيص يمنح المرخص له الحق فن

 . ن ن الطرفير وط معينة بير  ويمنع المرِخص من إعطاء ذات الحقوق لآلخرين وفق رسر

ي تشمل، اإلتاوة
ي استخدامها والتر

: الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية، أو الحق فن

اع، والتصاميم، والعالمات واألسماء التجارية، وال تقترص عىل حقوق التأليف، وب راءات االخير
ات صناعية أو  ،والمعرفة، واألعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخير

 تجارية أو علمية، أو مقابل تحويل حق استغالل الموارد الطبيعية. 

 : أهداف السياسة

ن االبتكار واإلبداع واإلنتاج  . 1 ي عىل الملكية الفكرية. دعم وتمكير
 المبتن

يعات واألنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.  . 2  التوعية بالتشر
 حماية حقوق الملكية الفكرية للجمعية، وموظفيها، ومستفيديها.  . 3
 تجنب التعديات غير المتعمدة عىل حقوق الملكية الفكرية لآلخرين.  . 4

 : نطاق السياسة

اع، تشمل هذه السيا . 1 سة جميع مجاالت الملكية الفكرية، عىل سبيل المثال: براءات االخير
ية، التصاميم  حق المؤلف والحقوق المجاورة، العالمات التجارية، المنتجات الخير
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ي 
التخطيطية، المعلومات التجارية الغير مفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العالقة والتر

 قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية. 
ي الجمعيةجميع األطراف الذي . 2 أي ومستشاري  ها ومتعاقديها و  ن تحكمهم السياسة كمنسونر

 طرف ذو عالقة تحدده الجهة. 
اكات مع أطراف خارجية يجب  . 3 ي حال كانت مخرجات الملكية الفكرية ناتجة عن رسر

ن
ف

توضيح حدود وصالحيات كل جهة مع مراعاة األنظمة المحلية واالتفاقيات الدولية ذات 
 ة. العالق

 : إدارة الملكية الفكرية

ي الجمعية
ن
  أن إلدارة الملكية الفكرية ف

 
تفق نشأ لجنة تتوىل جميع ما يتعلق بالملكية الفكرية بما يت

:  ا مع هذه السياسة، وله ي
ي سبيل ذلك ما يأنر

 فن

  .تنفيذ ومتابعة سياسة الملكية الفكرية للجمعية 

 ي يتم التوصل إليها بموجب
 أحكام هذه السياسة.  توثيق الملكية الفكرية التر

  .امات المالية ن ي حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة اإلجراءات وااللير
 السعي فن

  إعداد التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتمادها فيما يتعلق باالتفاقيات الخاصة
ي ذلك عىل سبيل المثال اتفاقيات

دم ع بالجمعية سواء كانت داخلية أو خارجية، بما فن
اكات، واتفاقيات  اإلفصاح، عقود العمل، واتفاقيات األبحاث، واتفاقيات التعاون والشر

 تبادل البيانات. 

 جمعيةتسويق أصول الملكية الفكرية التابعة لل . 

  ي االتفاقيات
اماتهم المتعلقة بالملكية الفكرية الواردة فن ن كاء الجمعية بالير التأكد من وفاء رسر

ي هم طرفا فيها. 
 التر

 ي تم تسجيلها واإلفصاح عنها. االح
 تفاظ بسجالت كاملة لحقوق الملكية الفكرية التر

  .ي الجمعية لرفع مستوى الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية  تقديم برامج توعوية لمنسونر

  .إنشاء برنامج تقدير وحوافز للملكية الفكرية وإدارته 

  .ي تم توثيقها
 إعداد تقرير تفصيىلي لألنشطة واألعمال التر

  .ورية لضمان حماية مصالح الملكية الفكرية  أي مهمة أخرى تراها الجمعية رصن

  ي حال تم اطالعهم عليها واعتماد
ي الجهة إال فن ال تعد هذه السياسة نافذة عىل منسونر

امهم بها.  ن  الير
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 : السياسة العامة للملكية الفكرية

 : سياسة اإلفصاح

ونية أو ورقية ويانت بو النماذج الالزمة لإلفصاح سواء ك يعد المكتب . 1 حها تسيلة إلكير وىل رسر
 بشكل واضح للمفصح بحيث يمكنه من تعبئتها بشكل سهل. 

م الموظفون باإلفصاح الكامل خالل المدة ال . 2 ن ي يحددها المكتبيلير
كرية عن الملكية الف تر

 لهذه السياسة للمكتب أو من يمثله وذلك بصورة واضحة ورصيحة بالشكل ا
ً
لناتجة وفقا

 فهومة للجهة المفصح لها. الذي يجعلها م
يتوىل المكتب حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها   . 3

ي يفصح عنها. 
 والمحافظة عىل رسية المعلومات التر

 : تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها

ي هذا  . 1
م المكتب بتقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها فن ن  يلير

 المجال خالل مدة تحددها الجمعية. 
م المكتب بإشعار المفصح بنتيجة التقييم واإلجراء المتخذ بشأنه.  . 2 ن  يلير
ي حال اتفق الطرف . 3

ن عىل نتيجة التقييم يتوىل المكتب إكمال اإلجراءات الالزمة وفق هذه افن
ن إىل ن يتم إحالة نتيجة التقييم ومرئيات الطرفير ي حال عدم اتفاق الطرفير

مجلس  السياسة فن
 اإلدارة للنظر فيها. 

 المراجع

ي اجتماعه 
ي اعتمد مجلس إدارة الجمعية فن

ـه الموافق 1444/ 3/ 20هذه السياسة بتاري    خ  الثانن
ا. 2022/ 10/ 16

ً
 م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الملكية الفكرية سابق


