الدليل االسترشادي لسياسات
الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية
2021م

GD - IPP - 200 – 1

محتويات الدليل
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

4

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

5

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت

6

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺒﺎدئ وﻧﻄﺎق وأﻫﺪاف ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

9

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

10

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

11

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع

12

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع

14

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ

16

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  /وإدارة اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ

17

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ

19

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ :ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

20

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

21

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ :ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ

21

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻳﺮادات

22

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﺷﺮاء اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ

24

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ

24

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ :ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

24

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

25

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ :اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻄﺮف ﺧﺎرﺟﻲ

25

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ

26

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :اﻟﻤﻼﺣﻖ

27

ﻣﻠﺤﻖ )أ( ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

27

ﻣﻠﺤﻖ )ب( ﻗﻮاﻋﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري

28

ﻣﻠﺤﻖ )ج( ﻧﻤﺎذج اﻹﻓﺼﺎح

29

ﻣﻠﺤﻖ )د( وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺸﺮوط واﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ Heads of Agreements -

29

ﻣﻠﺤﻖ )ﻫ (Ơﻧﻤﻮذج اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ

29

المقدمة
إن إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
ً
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ وذﻟﻚ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ً
ً
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻮردا ﻫﺎﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﻟﺬا  ،ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ً
ً
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻛƠƠƠﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜƠƠﻴﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴƠﻖ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.
ً
ً
وﺣﻴﺚ أن وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ وﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف
ً
ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻرﺷﺎدات واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺑﺪاع ﻋﻤﻮﻣﺎ
1

ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ .ﺳﺎﻋﺪت ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﺤﻘﻮق اﻻﺳﺘﺨﺪام ،واﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وإدارﺗﻬﺎ ،وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ،وﺗﺠﻨƠƠﺐ ﺣﺪوث اﻟﺘﻌƠƠﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘƠƠﻮق اﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮاﻓﺰ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻘﻞ اﻷول ﻟﻨﺸﻮء اﻻﺑﺘﻜﺎرات وﻧﻤﺎﺋﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ،
ُ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،واﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ،واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ
ﻟﻬﺎ واﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ّ
وﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ً
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ووﺿﻌﺖ اﻟﻮزارة اﻫﺪاﻓﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ّ
ّ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻓﻀﻞ  10دول ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2030ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻨﺎك
ّ
ّ
ﻣﻜﻮﻧﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧƠƠƠﻼل
ّ
زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث واﻻﺑﺘﻜﺎر.

1

وﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﺒﺮز
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻬﺘﺪي ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﺗﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ
وﺿﻊ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻟﺐ ،واﻟﻨﻤﺎذج ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ،وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ
إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ً
وأﺧﻴﺮا ،ﻓﺈن وﺿﻮح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ
ً
وﺷﺮﻛﺎؤﻫﺎ وﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻬﺎ وأﻳﻀﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﺤﻮﻫﺎ وﻳﺄﺗﻲ
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻤﺎ ﻳﻌﻈﻢ وﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 1وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر

الغرض من هذﻩ الوثيقة
ﺣﻴﺚ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎت ﺿﺮورة ﻟﺨﻮض ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻃﺎر ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﻣﺮﻧﺔ " ﺗﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاﻓﻬﺎ وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ادارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﻮﺿﺢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ " ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ وﺿﻊ
ً
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وإدارة واﺳﺘﻐﻼل ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .وذﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي اﻟﻰ
وﺿﻊ اﻻﺟﺮاءات واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻶزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺮﻳﻦ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم أﻏﺮاض اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ً
ﻟﺬا ،ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ..

الفصل األول :التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية –أينما وردت في هذﻩ السياسة -المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق
خالف ذلك:
السياسة :يقصد بالسياسة أينما وردت في األحكام أدناﻩ بالدليل االسترشادي لسياسات الملكية الفكرية
للجامعات والمراكز البحثية
الوزارة :وزارة التعليم
الجهة/الجامعة) :اسم الجهة المعنية(
النظام :نظام الجامعات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 27 /وتاريخ  1441 / 03 / 02هـ
عضو هيئة التدريس :هم األساتذة واألساتذة المشاركون واألساتذة المساعدون،ومن في حكمهم من
المحاضرون والمعيدون والباحثين.
الموظف :هو الشخص الذي يعمل في الجامعة بصفة نظامية ،ليقوم بواجبات ومسؤوليات وظيفة ما ،مقابل أجر
محدد ويتمتع لقاء ذلك بالحقوق واالمتيازات المرتبطة بها .بما في ذلك الموظفين األكاديميين وموظفي البحوث
والفنيين واإلداريين والمساعدين ،سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي أو على أساس مؤقت.
الطالب :أي طالب مسجل في الجامعة ،بما في ذلك طالب الدراسات العليا ،والطالب المسجلين في الدورات التدريبية
المعتمدة من قبل الجامعة.
منسوبي الجامعة :هم جميع العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب.
ً
ُ
األستاذ الزائر :يقصد باألستاذ الزائر وفقا لهذﻩ السياسة ،أي فرد ليس موظفا وال طالب في الجامعة ويزاول عمله
ً
فيها بناء على اتفاقية تعاون بحثي ،بما في ذلك األساتذة الزائرين ،واألساتذة المساعدين ،والمساعدين،
والمعلمين ،والباحثين المتعاونين ،والعلماء ،والمتطوعين.
الشريك :أي كيان يدخل في شراكة مع الجامعة.
ً
شراكة :أي ترتيب تتفق بموجبه الجامعة مع أي كيان او كيانات أخرى للقيام معا بإجراء مشروعات البحث والتطوير
ً
أو المشاريع األخرى اإلبداعية والمدعومة ماليا من قبلهم ويجري تنفيذها بشكل مشترك.
المستفيد :الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتلقى مساعدة مالية من الجامعة لدعم اجراء البحوث أو مواصلة
ً
التعليم أو أي غرض آخر طبقا ألي اتفاقية ال تحدد مخرجات محددة.
الملكية الفكرية :هي مخرجات ابداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر براءات االختراع ،حق
المؤلف ،العالمات التجارية ،الرسومات ،التصاميم ،النماذج ،المواصفات ،المفاهيم ،العمليات ،التقنيات ،قواعد
البيانات ،األسماء التجارية ،األصناف النباتية ،األسرار التجارية وغيرها.
االختراع :هو فكرة جديدة يتوصل اليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة في التقنية.
براءة االختراع :هي وثيقة الحماية التي تمنح لمن توصل إلى اختراع وذلك لمدة محددة ،والتي تصدر من مكاتب
براءات االختراع الحكومية في البلد الذي تم تسجيل طلب براءة االختراع فيه.
ً
ً
العالمة التجارية :هي كل ما يأخذ شكال مميزا 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 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 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.
النماذج الصناعية :تجميع للخطوط أو األلوان ثنائي األبعاد ،أو شكل ثالثي األبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو
ً
ً
منتج من الحرف التقليدية مظهرا خاصا ،بشرط أال يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني ،ويدخل في ذلك تصميمات
المنسوجات.
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األسرار التجارية :هي أي معلومة اتسمت بما يلي:
 (1إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية ،أو في أي من مكوناتها الدقيقة ،وكان من الصعب الحصول عليها
في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.
ً
 (2إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية أو محتملة نظرا لكونها سرية.
 (3إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها ،للحفاظ على سريتها.
وثيقة الحماية :الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة في البلد لموضوع من موضوعات الحماية ،وهي إما أن تكون
براءة اختراع ،أو شهادة تصميم ،أو براءة نباتية ،أو شهادة نموذج صناعي.
ً
المخترع :هو الشخص الذي توصل الى االختراع سواء بمفردﻩ أو بالمشاركة مع االخرين.
المصنف :هو اإلنتاج األدبي أو العلمي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير عنه أو الغرض
من تأليفه.
ً
المؤلف :كل مبدع ابتكر بجهدﻩ أيا من المصنفات األدبية أو الفنية أو العلمية مثل األديب أو الشاعر أو الرسام أو
ً
الموسيقى أو غير هؤالء الفنانين ،وفقا للقالب الذي يفرغ فيه التعبير.
حقوق المؤلف :مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
الطلب الدولي :هو طلب براءة االختراع الذي تم تسليمه ) إيداعه ( بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات
.PCT
معاهدة التعاون بشأن البراءات  : PCTهي معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تشرف عليها المنظمة العالمية
ً
للملكية الفكرية ،والتي تعد نافذة في المملكة اعتبارا من  3أغسطس 2013م.
الملكية الفكرية السابقة :هي حقوق الملكية الفكرية التي قد يكون لها عالقة بأي اتفاقية والتي تكون نتجت
ً
مما يلي :أ -قبل تاريخ سريان االتفاقية التي تكون الجامعة طرفا فيها وكانت مملوكة أو مرخصة لطرف آخر و  /أو
أي من الشركات التابعة له أو )ب( ناتجة عن أنشطة مستقلة من قبل طرف آخر و  /أو الشركات التابعة له خارج نطاق
ً
االتفاقيات التي تكون الجامعة طرفا فيها.
ً
التمويل :جميع الموارد المالية وغير المالية التي تتلقاها الجامعة سواء من الحكومة أو من مواردها الذاتية أو عن
طريق أي ممول خارجي.
اتفاقية التمويل :هي أي عقد أو منحة أو اتفاقية تعاونية مبرمة بين الجامعة وطرف آخر لتمويل مشروع /مشاريع
محددة ألداء عمل بحثي أو تطويري أو ابداعي يتوقع أن يتولد من مخرجاته أصول ملكية فكرية.
االستغالل التجاري :هو االنتفاع التجاري من الحقوق االستئثارية الممنوحة بموجب أنظمة الملكية الفكرية.
المكتب :هو مكتب إدارة الملكية الفكرية بالجامعة وهو الجهة التي يتم أنشاؤها ضمن إطار هذﻩ السياسة
لإلشراف على جميع جوانب الملكية الفكرية التي تقترحها هذﻩ السياسة.
المجلس االستشاري :هو المجلس الذي ينشأ بقرار من رئيس الجامعة لممارسة عدة مهام بناء على قواعد
وإجراءات يقترحها المكتب وتصدر بقرار من رئيس الجامعة.
إدارة الملكية الفكرية :مجموعة من اإلجراءات والخطوات اإلدارية التي تتم من قبل مكتب إدارة الملكية الفكرية
إلدارة وتنظيم الملكية الفكرية.
ممتلكات البحث المادية :كل األشياء المادية أو الملموسة التي تنتج في سياق المشاريع البحثية أو غيرها من
المشاريع التي تدعمها الجامعة أو تشارك في دعمها .وتشمل تلك الممتلكات ،على سبيل المثال ال الحصر ،المواد
البيولوجية ،والرسوم الهندسية ،وبرامج الكمبيوتر ،ورقائق الدوائر المتكاملة ،وقواعد البيانات الحاسوبية ونماذج
األجهزة ،ومخططات الدوائر الكهربائية ،والمعدات.
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اإلفصاح :هو الكشف ونقل المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية إلى أطراف أخرى .على سبيل المثال ال الحصر:
اإلفصاح في شكل كتابي أو شفهي ،التواصل عبر البريد اإللكتروني ،النشر على مواقع التواصل االجتماعي أو
المدونات ،اإلفصاح في تقرير إخباري أو بيان صحفي أو مقابلة ،النشر في مجلة أو ملخص أو تقرير ،عرض في مؤتمر،
عرض االختراع أو التطبيق الصناعي لالختراع في معرض تجاري.
نموذج اإلفصاح :هي النماذج التي يعدها مكتب إدارة الملكية الفكرية بالجامعة للمفصح لغرض اإلفصاح الكتابي
ً
للملكية الفكرية وفقا للنماذج اليدوية أو االلكترونية التي يحددها ،والتي يقدمها للمكتب ليقوم بالنظر في أهلية
الملكية الفكرية التي تم اإلفصاح عنها وآلية ادارتها.
إجمالي إيرادات الملكية الفكرية :جميع اإليرادات التي تتلقاها الجامعة من أجل تسويق الملكية الفكرية
المؤسسية قبل أي استرداد تكلفة أو خصومات لمصاريف الملكية الفكرية.
مصاريف الملكية الفكرية :جميع النفقات التي تتكبدها الجامعة في إدارة الملكية الفكرية والتي قد يتم استالم
إيرادات الملكية الفكرية اإلجمالية من أجلها.
المرخص من
الترخيص غير الحصري :ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغالل حقوق الملكية الفكرية وال يمنع
ِ
إعطاء ذات الحقوق لآلخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.
المرخص من إعطاء ذات
الترخيص الحصري :ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغالل حقوق الملكية الفكرية ويمنع
ِ
الحقوق لآلخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.
اإليراد :الدفعات المستلمة مقابل استخدام حقوق الملكية الفكرية ،أو الحق في استخدامها أو مقابل التنازل عنها
سواء ببيعها أو ترخيصها والتي تشتمل وال تقتصر على ،حقوق التأليف ،وبراءات االختراع ،والتصاميم ،واألسرار
الصناعية ،والعالمات واألسماء التجارية ،والمعرفة ،واألسرار التجارية ،واألعمال ،والشهرة ،والدفعات المستلمة
مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ،أو مقابل تخويل حق استغاللها.
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الفصل الثاني :مبادئ ونطاق وأهداف هذﻩ السياسة
ً
أوال :مبادئ السياسة
 .1أن تراعي هذﻩ السياسة األنظمة واللوائح ذات العالقة والمطبقة في المملكة العربية السعودية.
ً
 .2أال تتعارض هذﻩ السياسة مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون المملكة عضوا فيها.
 .3اتخاذ اإلجراءات الفعالة والالزمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
 .4دعم وتمكين االبتكارات واستغاللها.
 .5دعم وتحقيق األهداف الواردة في نظام الجامعات والعمل على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية.
 .6مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات األخرى.

ً
ثانيا :أهداف السياسة
 .1تكوين رؤية واضحة للجامعة وشركاؤها حول من يملك الناتج الفكري للتعاون المشترك والحقوق االقتصادية
والتجارية المترتبة على ذلك ومن يتحكم بها.
 .2أن الحصول على التقنية ونقلها أداة مهمة بالنسبة للجامعة لتحفيز إنشاء الشركات الجديدة وجلب الفرص
ً
االقتصادية القائمة على المعرفة ،وتبعا لذلك فإن سياسات الملكية الفكرية أحد الركائز التي تسهم في نقل
التقنية وتطورها بما يحقق فوائد للمملكة ومجتمعها المعرفي.
 .3وضع أطر وقواعد عامة تتبعها الجامعات السعودية في سن سياساتها.
 .4التوعية بالتشريعات واألنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
 .5حماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة ومنسوبيها ومن تربطه عالقة معها.
 .6تعزيز البحث العلمي والتطور التقني وتحفيز الباحثين من خالل توفير بيئة داعمة إلنتاج الملكية الفكرية.
 .7أن تتجنب الجامعة االنتهاكات المتعمدة أو العفوية على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لآلخرين.

ً
ثالثا :نطاق السياسة
 .1تنطبق هذﻩ السياسة على الجامعات والمراكز البحثية في المملكة العربية السعودية.
ً
 .2تنطبق هذﻩ السياسة على جميع أنشطة البحث والتطوير سواء الممولة بمصادر الجامعات الذاتية أو الممولة
عن طريق ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة للجامعة أو يتم تمويله عن طريق جهات أخرى أو بواسطة شركاء
الجامعة ،ويستثنى من ذلك المشاريع المشتركة التي تكون وفق اتفاقيات تعاقدية ممولة من قبل القطاع
الخاص ومحددة بمخرجات لصالح القطاع الخاص.
 .3تشمل هذﻩ السياسة جميع مجاالت الملكية الفكرية ،على سبيل المثال ال الحصر :براءات االختراع ،حق المؤلف
والحقوق المجاورة ،العالمات التجارية ،األصناف النباتية الجديدة ،التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة،
المعلومات التجارية الغير مفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات عالقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية
الفكرية كاإلدارة واالستغالل والحماية وغيرها.
 .4تنطبق هذﻩ السياسة على جميع حاالت انتاج الملكية الفكرية التي تنتج في المنشآت التي تملكها الجامعة
من معامل ومراكز بحوث وغيرها أو تديرها أو على الذين يعملون في أماكن أخرى تحت إدارتها أو إشرافها أو
بدعمها المالي ،أو العاملين في أي مكان بالشراكة معها.
 .5تسري أحكام هذﻩ السياسة على جميع األطراف الذين تحكمهم السياسة كعضو هيئة التدريس والطالب
والموظف واألساتذة الزائرين والمستشارين والمتعاقدين وأي طرف ذو عالقة تحددﻩ الجهة.
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الفصل الثالث :السياسة العامة للملكية الفكرية

تسعى الجامعة بشكل عام الى تعزيز االستفادة من مخرجات البحث العلمي لديها وإلى توجيهه بالطريقة
التي تعزز من أصول الملكية الفكرية ذات القيمة االقتصادية العالية ،ويأتي من ذلك تحقيق المرتكزات التالية
نحو الملكية الفكرية:
 .1تسعى الجامعة بشكل فعال لحماية الملكية الفكرية لالختراعات واالبداعات التي تتم من قبل أعضاء هيئة
التدريس والموظفين والطالب ومن تربطه عالقة معها أو تلك االختراعات واالبداعات التي تحصل عليها بأي وسيلة
وذلك لضمان استخدامها فيما يدعم أهدافها.
 .2توفر الجامعة الموارد الالزمة لتطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها لحماية الملكية الفكرية وإدارتها.
 .3تسعى الجامعة لتحسين الفائدة التي قد تجنيها من الملكية الفكرية التي تمتلكها ،أو يرخص لها
بإستخدامها.
 .4تحترم الجامعة وتراعي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات األخرى في جميع نشاطاتها.
 .5في حالة تنازل الجامعة عن حقوقها في اختراع أو مصنف أدبي أو غيرﻩ من أنواع الملكية الفكرية االخرى ،أو
قيامها بترخيص أي منها وفق ما هو محدد في هذﻩ السياسة ،فيجوز أن يكون المتنازل إليه أو المرخص له هو
المخترع أو صاحب المصنف نفسه.
 .6االلتزام بما جاءت به أحكام المعاهدات واالتفاقيات واألنظمة الدولية التي تنظم الملكية الفكرية والتي
ً
تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها أو االنظمة المحلية الصادرة بمرسوم ملكي والمتعلقة بالملكية
الفكرية أو اللوائح األخرى ذات العالقة والتي منها ما يلي:
أ .نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م (27/وتاريخ 1425/5/29هـ الموافق  17يوليو 2004م ،والمعدل بقرار
مجلس الوزراء رقم  536وتاريخ 1439/10/29هـ والئحته التنفيذية.
ب .نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م (41/وتاريخ  1424 /7/ 2هـ
الموافق  30أغسطس 2003م ،والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم  536وتاريخ 1439/10/29هـ والئحته
التنفيذية.
ج .قانون )نظام( العالمات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم
الملكي رقم )م (51/وتاريخ 1435/7/26هـ الموافق  25مايو 2014م ،والئحته التنفيذية.
د .الئحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3218
ّ
في  1426/02/25هـ الموافق  4مايو  ،2005وعدلت بموجب القرار رقم  4319في 1426/01/05هـ
الموافق  8يونيو 2005م.
ولمزيد من المعلومات عن األنظمة يرجى زيارة موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
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الفصل الرابع :إدارة الملكية الفكرية
أ -مكتب إدارة الملكية الفكرية
ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻹدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 .2ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 .3ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ.
 .4اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 .5إﻋﺪاد اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ،ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺑﺤﺎث،
واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺎت ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 .6ﺗﺴﻮﻳﻖ أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ً
 .7اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﻓﺎء اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
 .8اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ.
 .9ﺿﻤﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
وإدارﺗﻬﺎ.
 .10ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 .11إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وإدارﺗﻪ.
 .12اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ورﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري ،ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ وﻣﻬﺎم اﻟﻤﻜﺘﺐ ،وﻟﺘﺬﻟﻴﻞ أي ﻋﻘﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ،وﻣﺒﺎدرات ،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
 .13أي ﻣﻬﻤﺔ أﺧﺮى ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

ب -المجلس االستشاري
ً
ً
ﻳﻨﺸﺊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ )اﻟﻤﻠﺤﻖ ب(.
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الفصل الخامس :سياسات التعامل مع االختراعات
ً
أوال :اإلفصاح
ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮن اﻟﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﺷﻌﺎر ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وأﺧﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ
ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹدراك ﺑﺄن اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ .ﻟﺬﻟﻚ،
ً
ﻳﺠﺐ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻌﺪم اﻹﻓﺼﺎح إﻻ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ
ً
اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮات
ﻋﻠﻤﻴﺔ أو ﻣﺤﺎﻓﻞ دوﻟﻴﺔ أو ﻣﻌﺎرض ﻋﺎﻣﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﻓﺼﺎح ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ .إﺟﺮاءات اﻹﻓﺼﺎح:
 .1ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ورﻗﻴﺔ وﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
ﻟﻠﻤﻔﺼﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ.
ً
 .2ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ وذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ.
 .3ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺣﻔﻆ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ.
ب .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ:
 .1ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺧﻼل ﻣﺪة ﻳﺤﺪدﻫﺎ
اﻟﻤﻜﺘﺐ.
 .2ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاع.
اﻟﻤﻔﺼﺢ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
 .3ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺈﺷﻌﺎر
ِ
 .4ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻛﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 .5ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.

ً
ثانيا :استراتيجيات اإليداع والتسجيل لالختراعات
أوﻻً :ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻫﻠﺔ وﻳﻌﺘﻘﺪ
ً
ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺎﻟﻲ:
أ .ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻲ ﻟﻼﺧﺘﺮاع وﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﺪة واﻟﻮﺿﻮح
واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ً
ب .ﺗﻀﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاع وأﻣﺎﻛﻦ
اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ واﻻﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ.
ج .ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أوﻻ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ.
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د .ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﻳﺪاع اﻟﺪوﻟﻲ  PCTاﻟﺬي ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻳﺒﻮ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ووﺿﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ب أﻋﻼه.
ً
ه .ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺎ وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻛﻴﻞ أو ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻻﺗﻌﺎب
اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ.
ً
و .ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ً
ً
ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻃﺮف آﺧﺮ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﻘﺮرة وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا إذا ﻛﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﺮوط ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ.
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﻣﻨﺢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ً
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻳﺪاع اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ إدارة
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﻜﺎﺗﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ رﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع:
 .1اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاع داﺧﻞ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 .2ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاع داﺧﻞ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
 .3ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﻳﺪاع اﻟﺪوﻟﻲ  ، PCTوﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻳﺪاع
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم .PCT
 .4ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ .GCC
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الفصل السادس :سياسات حقوق الملكية لبراءات االختراع
ً
أوال :االختراعات التي تتم من الجامعة
ﺗﻌﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،أو اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ،أو اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ،أو اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ أﺣﻘﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺪده اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪارات اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وذﻟﻚ وﻓﻖ أﺣﺪ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮد أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ،
وإدارﺗﻬﺎ.
• إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺮاع.
• إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﺮد أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻓﻲ ذات اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ.
• إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ أو ﻣﻨﺤﺔ أو ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻤﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ إذا ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري وﻳﻌﺘﻤﺪه رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ً
ثانيا :االختراعات التي تتم عن طريق اتفاقيات شراكة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ،ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺸﺮﻳﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
أي ﺷﺮاﻛﺔ ،وﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ /اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺘﻔﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
وﺷﺮوﻃﻪ .وﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ اﺛﻨﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ً
 .1اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ً
 .2اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺮﻳﻚ وﺣﺪه ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺎدر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
 .3ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت أﻋﻼه )اﻟﻔﻘﺮة  (2أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ً
ﺣﻘﻮق ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺣﺼﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺗﺤﺪد اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ً
ً
ﻣﺎدﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع.
ً
ً
 .4ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺸﺮﻳﻚ ،وﺗﺘﻢ إدارة اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف.

ً
ثالثا :اختراع الموظف أثناء وجودﻩ في مهمة رسمية في منشأة مضيفة:
ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺨﺘﺮع إذا ﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﺛﻨﺎء وﺟﻮده ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻀﻴﻔﺔ
ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
واﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ.
هولندا
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ً
رابعا :اختراع المتعاقد:
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﻧﺺ ﺧﺎص ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ  ،ﺗﻄﺒﻖ ذات اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ً
خامسا :اختراع األستاذ الزائر والطالب المقيم:
 .1ﻳﻠﺘﺰم اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺰاﺋﺮ واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﺠﺎه أﻃﺮاف
أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاع واﻻﻓﺼﺎح ،وﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.
 .2ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﻧﺺ ﺧﺎص ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ ذات اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺰاﺋﺮ
واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﻴﻢ.

ً
سادسا :اختراع المستفيد:
 .1ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 .2إذا ﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻤﻨﺢ
ً
ً
ً
ذات اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻘﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺷﺮوط ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻻﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻮاع
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

ً
سابعا :االختراعات المتعلقة باألمن الوطني
ﺗﺨﻀﻊ اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪارات
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻷﺻﻨﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )م (27/وﺗﺎرﻳﺦ 1425/05/29ﻫ،Ơ
واﻟﻤﻌﺪل ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  536وﺗﺎرﻳﺦ 1439/10/19ﻫ.Ơ
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الفصل السابع :التزامات وحقوق المخترعين
ً
أوال :التزامات منسوبي الجامعة المخترعين:
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
.1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻬﻢ واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 .2اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 .3اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﺤﺪدﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 .4اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻷﻃﺮاف أﺧﺮى ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺮض إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻠﺨﻄﺮ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع.

ً
ثانيا :حقوق منسوبي الجامعة المخترعين:
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ:
 .1اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪورﻫﻢ ﻛﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ،وﻻ ﻳﻌﻠﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاف إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﺧﺘﺮاﻋﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.
 .2اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ ﺿﻮء ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ
واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاع.
 .3ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﺎزل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺮاع أو ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻠﻠﻤﺨﺘﺮع اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﺲ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻬﺎ"
أ .أول ﻋﺸﺮون أﻟﻒ رﻳﺎل ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮاد اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
ب .ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  50%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮاد اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
ج .ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  25%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮاد اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
د .ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  10%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ أي إﻳﺮاد إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
ً
 .4ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺨﺘﺮع ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻴﻼدي اﻷول اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻹﻳﺮاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 .5ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﺧﺘﺮاع أي ﻣﺨﺘﺮع أو ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ً
ﻣﻨﺸﺄة ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ،وﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺧﻼل
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺤﺔ ،أو ذات ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ أو أﻗﻞ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ أﺧﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر.
 .6إذا ﺗﻌﺪد ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻓﻲ اﺧﺘﺮاع ﻣﻌﻴﻦ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺸﻜﻞ
ً
ﻋﺎدل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺤﺼﺺ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري وﺗﺄﺧﺬ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻖ.
 .7ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

السياسة االسترشادية للجامعات

16

الفصل الثامن :سياسات التعامل وإدارة المصنفات األدبية لحق المؤلف
ً
أوال السياسات العامة للتعامل مع المصنفات األدبية لحق المؤلف
 .1ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﺮن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻳﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻨﺸﺮ أو اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻂ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ .
 .2ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدرﻫﺎ واﻟﻤﻌﺪة ﻟﻸﻏﺮاض اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ً
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ.
ً
 .3ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺣﻘﺎ أﺻﻴﻼ ﻟﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻷدﺑﻲ وﺗﻌﺘﺮف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ أي ﻣﺼﻨﻒ أدﺑﻲ.
 .4ﺗﻘﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﺆﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻼب واﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ أﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أوﻻً.
ّ
 .5اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدل :ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻻدﺑﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻺﺧﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدل اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،دون اﻻﺿﺮار
اﻟﺠﻠﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ .وﻗﺪ ﺟﺎء ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ .ﻧﺴƠƠﺦ اﻟﻤﺼƠƠﻨﻒ ﻟﻼﺳƠƠﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼƠƠﻲ ،ﻋƠƠﺪا ﺑﺮﻣﺠﻴƠƠﺎت اﻟﺤﺎﺳƠƠﺐ اﻵﻟƠƠﻲ ،واﻟﻤﺼƠƠﻨﻔﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ،
واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.
ب .اﻻﺳﺘﺸƠƠﻬﺎد ﺑﻔﻘƠƠﺮات ﻣƠƠﻦ ذﻟƠƠﻚ اﻟﻤﺼƠƠﻨﻒ ﻓƠƠﻲ ﻣﺼƠƠﻨﻒ آﺧƠƠﺮ ،ﺑﺸƠƠﺮط أن ﻳﻜƠƠﻮن اﻻﺳﺘﺸƠƠﻬﺎد
ً
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣƠﻊ اﻟﻌƠﺮف ،وأن ﻳﻜƠﻮن ﺑﺎﻟﻘƠﺪر اﻟƠﺬي ﻳﺴƠﻮﻏﻪ اﻟﻬƠﺪف اﻟﻤﻨﺸƠﻮد ،وﺑﺸƠﺮط أن ﻳƠﺬﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر،
واﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد .وﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ أﻳﻀƠﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﺪورﻳﺎت.
ج .اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻒ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸƠﻮد ،أو ﺗﺼƠﻮﻳﺮ
ﻧﺴƠﺨﺔ أو ﻧﺴƠﺨﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒƠﺎت اﻟﻌﺎﻣƠﺔ أو ﻣﺮاﻛƠﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴƠﻖ ﻏﻴƠﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳƠﺔ ،وﻳﻜƠﻮن ﺑﺸﺮوط:
 .1أﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎري ،أو رﺑﺤﻲ.
 .2أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ.
 .3أﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻒ.
 .4أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻗﺪ ﻧﻔﺪ ،أو ﻓﻘﺪت إﺻﺪاراﺗﻪ ،أو ﺗﻠﻔﺖ.
د .ﻧﻘƠƠﻞ أو ﻧﺴƠƠﺦ اﻟﻤﻘƠƠﺎﻻت اﻟﻤﻨﺸƠƠﻮرة ﻓƠƠﻲ اﻟﺼƠƠﺤﻒ واﻟƠƠﺪورﻳﺎت ﻋƠƠﻦ ﻣﻮﺿƠƠﻮﻋﺎت ﺟﺎرﻳƠƠƠƠƠﺔ ،أو اﻟﻤﺼƠﻨﻔﺎت
اﻟﻤﺬاﻋƠﺔ ذات اﻟﻄƠﺎﺑﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛƠﻞ ،ﺑﺸƠﺮط ذﻛƠﺮ اﻟﻤﺼƠﺪر ﺑﻮﺿƠﻮح ،واﺳƠﻢ اﻟﻤﺆﻟƠﻒ إن وﺟﺪ.
ه .ﻧﺴƠﺦ أي ﻣﺼƠﻨﻒ إذاﻋƠﻲ ﻳﻤﻜƠﻦ أن ﻳﺸƠﺎﻫﺪ أو ﻳƠƠﺴƠﻤƠƠƠƠﻊ ﺑﻤﻨﺎﺳƠƠƠƠﺒﺔ ﻋƠﺮض أﺣƠƠƠƠﺪاث ﺟﺎرﻳƠƠƠﺔ ﻋƠﻦ ﻃﺮﻳƠƠﻖ
اﻟﺘﺼƠƠﻮﻳﺮ اﻟﺜﺎﺑƠƠﺖ أو اﻟﻤﺘﺤƠƠﺮك ،ﺑﺸƠƠﺮط أن ﻳﻜƠƠﻮن ذﻟƠƠƠƠƠƠƠﻚ ﻓƠƠﻲ ﺣƠƠﺪود اﻟﻬƠƠﺪف اﻟﻤƠƠﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ.
و .ﻧﺴƠﺦ اﻟﺨﻄƠﺐ ،واﻟﻤﺤﺎﺿƠﺮات ،واﻟﻤﺮاﻓﻌƠﺎت اﻟﻘﻀƠﺎﺋﻴﺔ ،أو ﻏﻴﺮﻫƠƠƠﺎ ﻣƠﻦ اﻟﻤﺼƠƠƠﻨﻔﺎت اﻟﻤﺸƠﺎﺑﻬﺔ ،اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ
ً
ﻋﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وذﻟƠﻚ إذا ﺗƠﻢ اﻟﻨﺴƠﺦ ﻣƠﻦ ﻗﺒƠﻞ وﺳƠﺎﺋﻞ اﻹﻋƠﻼم ﻣƠﻊ ذﻛƠƠƠƠﺮ اﺳƠƠﻢ اﻟﻤƠƠƠﺆﻟƠƠﻒ ﺑﻮﺿƠƠﻮح،
وﻟﻠﻤﺆﻟƠƠﻒ أن ﻳﺤƠƠﺘﻔﻆ ﺑﺤƠƠﻖ ﻧﺸƠƠﺮ ﻫƠƠﺬه اﻟﻤﺼƠƠﻨﻔﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘƠƠﺔ اﻟﺘƠƠﻲ ﻳﺮاﻫﺎ.
ز .إﻧﺘﺎج ﺗﺴﺠﻴﻼت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒƠﻞ ﻫﻴﺌƠﺎت اﻟﺒƠﺚ اﻹذاﻋƠﻲ ،وﺑﻮﺳƠﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺨƠﺎﺻƠﺔ – دون إﻟﺤƠﺎق اﻟﻀƠﺮر ﺑﺤﻘƠﻮق
اﻟﻤﺆﻟƠﻒ – ﻓƠﻲ ﻧﺴƠﺨﺔ واﺣƠﺪة أو أﻛﺜƠﺮ ﻷي ﻣﺼƠﻨﻒ ﻣﺤﻤƠﻲ ﻳƠﺮﺧﺺ ﻟﻬƠﺎ ﺑƠﺄن ﺗﺬﻳﻌƠﻪ أو ﺗﻌƠƠƠƠﺮﺿƠﻪ ،ﻋﻠƠƠﻰ أن
ﺗﺘﻠƠﻒ ﺟﻤﻴƠﻊ اﻟﻨﺴƠﺦ ﻓƠﻲ ﻣƠﺪة ﻻ ﺗﺘﺠƠﺎوز ﺳƠﻨﺔ ﻣƠﻦ ﺗƠﺎرﻳﺦ إﻋﺪادﻫﺎ ،أو ﻣﺪة أﻃﻮل ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ.
ً
ً
وﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﻔƠﺎظ ﺑﻨﺴƠﺨﺔ ﻣƠﻦ ﻫƠﺬا اﻟﺘﺴƠﺠﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت رﺳﻤﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﺗﺴﺠﻴﻼً وﺛƠﺎﺋﻘﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪا.
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ح .ﻋƠƠﺰف ،أو ﺗﻤﺜﻴƠƠﻞ ،أو أداء أو ﻋƠƠﺮض أي ﻣﺼƠƠƠƠﻨﻒ ﺑﻌƠƠﺪ ﻧﺸƠƠƠƠﺮه ﻣƠƠﻦ ﻗﺒƠƠﻞ اﻟﻔƠƠﺮق اﻟﺘﺎﺑﻌƠƠﺔ ﻟﻠﺪوﻟƠƠﺔ ،أو اﻷﺟﻬƠƠﺰة
ذوات اﻟﺸﺨﺼƠƠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳƠƠﺔ اﻟﻌﺎﻣƠƠﺔ ،أو اﻟﻤﺴƠƠﺮح اﻟﻤﺪرﺳƠƠﻲ ،ﻣƠƠƠƠƠƠﺎ دام اﻹﻳﻘﺎع أو اﻷداء ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺄي ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ط .ﻧﻘƠﻞ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻗﺼﻴﺮة ﻣƠﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺳƠﺒﻖ ﻧﺸƠﺮﻫﺎ ،أو رﺳƠﻮم ،أو ﺻƠﻮر ،أو ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ،أو ﺧﺮاﺋﻂ إﻟƠƠﻰ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻤﺪرﺳƠƠﻴﺔ اﻟﻤﻌƠƠﺪة ﻟﻤﻨƠƠﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠƠƠﻴﻢ ،أو إﻟƠƠﻰ ﻛﺘƠƠﺐ اﻟﺘƠƠﺎرﻳﺦ ،واﻷدب واﻟﻔﻨƠƠﻮن ،ﻋﻠƠƠﻰ أن ﻳﻘﺘﺼƠƠﺮ اﻟﻨﻘƠƠﻞ ﻋﻠƠƠﻰ
ﻗƠƠﺪر اﻟﻀƠƠﺮورة ،وأن ﻳƠƠﺬﻛﺮ اﺳƠƠﻢ اﻟﻤﺼƠƠﻨﻒ ،واﺳƠƠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ.
ي .اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر ﺟﺪﻳﺪة ﻷي ﻣƠƠﻮﺿﻮع أو ﻋﻤﻞ ﺳﺒﻖ ﺗﺼƠƠﻮﻳﺮه ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴƠƠƠﺎ ،وﻧﺸﺮ ﺗƠƠﻠﻚ اﻟﺼﻮر ،ﺣﺘƠﻰ وﻟƠﻮ أﺧƠﺬت
اﻟﺼƠﻮر اﻟﺠﺪﻳƠﺪة ﻣƠﻦ اﻟﻤﻜƠﺎن ﻧﻔﺴƠﻪ ،وﻓƠﻲ اﻟﻈƠﺮوف ﻧﻔﺴƠﻬﺎ اﻟﺘƠﻲ أﺧƠﺬت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮر.
ك .ﻧﻘƠﻞ أﺟƠƠƠﺰاء ﻣƠﻦ اﻟﻤﻘƠƠƠﺎﻻت واﻟﻤﺼƠﻨƠƠƠﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴƠﺔ ،ﻣƠﻦ ﻗƠƠﺒƠﻞ اﻟﻤﺆﺳƠƠﺴƠﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴƠƠƠﺔ ﻷﻏƠƠﺮاﺿƠﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،أو
ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ،ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺪر.
ل .ﻧﺴƠﺦ ﻧﺴƠﺨﺔ واﺣƠﺪة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴƠﺔ ﻣƠﻦ ﺑﺮﻣﺠﻴƠﺎت اﻟﺤﺎﺳƠƠƠƠƠﺐ اﻵﻟƠﻲ ﻟﻸﺷƠﺨƠƠƠﺎص اﻟƠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜƠƠƠﻮن ﻧﺴƠƠﺨﺔ أﺻƠƠﻠﻴﺔ
ﺑﻐƠƠﺮض ﺣﻤﺎﻳƠƠﺔ اﻷﺻƠƠﻞ اﻟﻤﻨƠƠﺘﺞ ﻣﻨﻬƠƠﺎ ،ﻣƠƠﻊ إﺑﻘƠƠﺎء اﻟﻨﺴƠƠﺨﺔ اﻷﺻƠƠﻠﻴﺔ ﻟƠƠﺪى اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻹﺑﺮازﻫﺎ ﺣﺎل ﻃﻠﺒﻬﺎ.

ً
ثانيا :الحقوق االقتصادية للمصنفات األدبية
أ -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﺘﻜﻮن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو
اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻬﺎ أو ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄداءه ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،أو
ً
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوار أو اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ً
ب -ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺨﺎص ،اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎزل إﻟﻴﻪ أو اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق
وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ج -ﺗﺨﻀﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.

ً
ثالثا :المصنفات التي يتم ابتكارها بالشراكة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﺼﻨﻒ ،ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ً
أ -اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺑﺘﻜﺎره ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ً
ب -اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺑﺘﻜﺎره ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ وﺣﺪه ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﺎدر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
ج -ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎت أﻋﻼه أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺗﺮﺧﻴﺺ
ً
ً
ً
ﺣﺼﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺗﺤﺪد اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺎدﻳﺎ وﻓﻨﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮوع.
ً
ً
د -اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺑﺘﻜﺎره ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وأﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺸﺮﻳﻚ ،وﺗﺘﻢ إدارة اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف.
ه -ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﺣﺪﻫﺎ.

هولندا
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ّ
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺠﻴﺰ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أوﻻ ً أي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ أي ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ أﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼه ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ً
 .1ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ دون ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .2ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أن اﻟﻨﺸﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ أو ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج اﻹﻓﺼﺎح وﻋﺪم إﺟﺎزة ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل:
أ .ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺑﻀﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ
أﻓﻜﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع.
ب .اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻻﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاءات اﺧﺘﺮاع أو ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاه اﻟﻤﻜﺘﺐ.
ً
 .3ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.
 .4ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﺻﻴﻼً وﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ.
ّ
 .5ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﺎذج أو اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻌﺪة
ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 .6ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ،
ً
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻳﻬﺪد ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 .7ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮ ﻳﺘﻢ إﺷﻌﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﺸﺄن
ذﻟﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري.
 .8ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻘﻮق ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺒﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع
وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ّ
 .9ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺮ أي ﺑﺤﻮث وﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﺖ اﻟﺒﺤﺚ،
أو ﺳﻬﻠﺖ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ.
ً
 .10ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻷدﺑﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻬﻢ وﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت.
 .11ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﻖ ﻃﺒﻊ وﻧﺸﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ أو اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أو اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﺸﺮه ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
 .12ﺗﺤﻤﻞ إﺻﺪارات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ،وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار وﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ ،واﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺻﺪار.
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ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ أن ﺗﺤﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻛﺴﺮ ﺗﺠﺎري ﺗﻤﻠﻜﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻮدع
ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﺗﺒﺎع اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻷﺳﺮار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻷﺳﺮار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ  3818وﺗﺎرﻳﺦ 1426 / 03 / 25ﻫ .Ơأي أﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺪون أي إﺟﺮاءات ﺷﻜﻠﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻔﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﺑﻘﺎءه ﻛﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ.
وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ:
أ .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺮار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻮﻻ وﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ،وﺗﻘﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات
ً
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻔﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺳﺮارا ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ
اﻟﺼﺎرم ﺑﺄي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺠﺎه أي أﺳﺮار ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﺘﻢ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق
ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ.
ً
ب .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺨﺎص ،اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺳﺮارﻫﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ج .ﺗﺨﻀﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﺳﺮارﻫﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
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الفصل الحادي عشر :سياسة البيانات وقواعد البيانات:
 .1ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻮارد
ً
ً
اﻻﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻠﻜﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﺗﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع.
 .2ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ .وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺗﺆول اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
وﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ.
 .3ﺗﻀﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ،وﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ داﺧﻠﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار
وﺣﻔﻆ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻷي إﺟﺮاء وﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث أو اﻟﻨﺸﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ.

الفصل الثاني عشر :ممتلكات البحث المادية
 .1ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ً
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،أو اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻬﺎ أو ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻬﺎ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﺤﻜﻤﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻴﺎق
ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄداﺋﻪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوار أو اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ أﺛﻨﺎء
وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وذﻟﻚ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ.
ً
 .2ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺨﺎص ،اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو
اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎزل إﻟﻴﻪ أو اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت
ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 .3ﺗﺨﻀﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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الفصل الثالث عشر :سياسة استغالل الملكية الفكرية وتوزيع االيرادات
أوال االستغالل :

ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻬﺎم ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت وأﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ،

ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ وﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻃﺮف آﺧﺮ.
ﻟﺬا ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺳﺘﻐﻼل ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻃﻼﺑﻬﺎ وزوارﻫﺎ
واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ.
وذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻼً ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ .ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ب .ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﻴﻦ وأﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ،ﺗﺆول اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ.
ج .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.
د .ﺿﻤﺎن أن أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة.
ه .ﺗﺤﺮص اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻫﻤﺎل أو إﻏﻔﺎل أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ
أﺧﻼﻗﻴﺔ.
و .ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺗﺸﺠﻊ اﻻﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺳﻮاء ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ او ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف
آﺧﺮ وﻓﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺠﻴﺮ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 .2ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
 .3ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﺮﺧﻴﺺ أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ً
 .4ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ان ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺨﻴﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ .الترخيص لطرف آخر وذلك الستغالل الملكية الفكرية حيث يمكن أن يكون الترخيص
ً
على شكل ترخيص حصري أو ترخيص غير حصري وفقا لشروط يتفق عليها الطرفين.
ﱠ
اﻟﻤﺮﺧﺺ
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺤﺼﺮي  -ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن
ِ
ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻣﻨﺢ أي ﺗﺮﺧﻴﺺ )ﺗﺮاﺧﻴﺺ( إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺤﺼﺮي اﻟﻰ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﺳﺘﺨﺪام وإﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺮض ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ.
ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻣﻨﺢ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻄﺮف واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أﻣﺎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺼﺮي  -ﻓﻴﺤﻖ
ِ
ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻔﺮﻋﻲ )
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻳﺠﻮز
ِ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ( .
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ أو اﺳﺘﻐﻼل
أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
هولندا
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ب .انشاء شركات تسويق الملكية الفكرية Spin-Off Company
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻤﺢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺨﺘﺮع واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻣﺘﻼك أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ )اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ( ،ﺑﻨﺴﺐ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ً
ثانيا اإليرادات:
• ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ واﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ً
وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 -١ﺣﺴﺎب اﻹﻳﺮادات ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ .ﺣﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ُ ﱠ
ﻳﻌﺮف "إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ أي اﺳﺘﺮداد ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ" وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ :اﻟﺒﻴﻊ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ورﺳﻮم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ورﺳﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ وﺣﺼﺔ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ب .ﻧﻔﻘﺎت وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ُ ﱠ
ﺗﻌﺮف "ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ" ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﺳﺘﻼم إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ" وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ :اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻟﺠﻬﺎت أﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻧﻔﺎذﻫﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
واﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ  /اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻣﺼﺎرﻳﻒ وﻛﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ" ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ،ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ" ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد
وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ.
ج .ﺣﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ دﻗﻴﻘﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻋﻼه .ﻓﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب "ﺻﺎﻓﻲ
ً
إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 -٢ﺗﻘﺎﺳﻢ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ً
ً
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ً
ً
وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻹﻳﺮادات وﻓﻘﺎ ﻟﺜﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﻮد أدﻧﺎه:
 .1ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن واﻟﻤﺆﻟﻔﻮن اﻟﻔﺮدﻳﻮن ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ
ً
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ً
 .2ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ أي ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري.
 .3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺮع أو ﻣﺆﻟﻒ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ أو اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ
ً
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 .4ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ،ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺴﻤﻮح
ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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الفصل الرابع عشر :شراء الملكية الفكرية أو ترخيصها من مصدر خارجي
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺮاع أو وﻏﻴﺮه ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻘﻮق أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺮاع أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى أو
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

الفصل الخامس عشر :برنامج الحوافز
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺑﻬﺪف
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إدارة
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ) :ﺗﻀﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ(
• ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻹﻓﺼﺎح :ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره ) ( ﻟﻘﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻤﺎرة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﺧﺘﺮاع ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
• ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻨﺸﺮ :ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻷدﺑﻲ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره ) ( ﻟﻘﺎء ﻧﺸﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻷدﺑﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
ً
ً
إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
• ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع :ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺨﺘﺮع ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره )( ﻋﻨﺪ أي ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻄﻠﺐ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻳﺘﻢ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ أول ﻃﻠﺐ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻨﻔﺲ اﻻﺧﺘﺮاع.
• ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع :ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪده ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع .ﻓﻔﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﻤﻨﺢ ﻟﺒﺮاءة
اﺧﺘﺮاع ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺨﺘﺮع ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره ) ( ﻷول ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻻﺧﺘﺮاع .

الفصل السادس عشر :تسوية النزاعات
ً
 .1ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ً
 .1ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﻔﺴﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺸﺄ ﺧﻼف ﺑﺸﺄن
ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري وﻳﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أي ﻣﺎدة .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺸﻮء أي ﺧﻼف او ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ً
ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ او ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ او اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺰاﻋﺎت ودﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 .2ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺸﻮء أي ﺧﻼف أو ﻧﺰاع ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺰاع وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺣﻞ ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻨﺰاع.
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الفصل السابع عشر :تضارب المصالح
إن ﺿﻤﺎن إدارة ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ وإﺛﺒﺎت ﻧﺰاﻫﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إرﺷﺎدات ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ،ﻣﻦ ﺧﻼل:
 .1ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺠﻨﺐ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻤﺎﻟﻲ
أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أو رﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ.
 .2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ أي ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ،ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 .3ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺸﺎري ﻣﻊ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ
ً
أن ﻳﻮﻗﻌﻮا ﻋﻘﺪا ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻳﺠﺐ إﺑﻼغ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ.
 .4ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺜﻘﻴﻒ وزﻳﺎدة وﻋﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ووﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺠﻨﺒﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
 .5ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ إدارة
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺮض ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

الفصل الثامن عشر :احترام الملكية الفكرية للكيانات االخرى
ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ،وﺗﻠﺘﺰم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﺮازات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺪي
ً
ً
ً
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻔﻮﻳﺎ أو ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ .وﻳﻤﺎرس ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ دور اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻼزم ﻣﻦ
اﻟﺘﺰام اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى .وﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  15ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ ،ﺑﺄي ﺗﻌﺪﻳﺎت ﺣﺎﺻﻠﺔ أو ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺗﺨﺺ ﻛﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى.
 .2اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أي ﺟﻬﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﻌﺪﻳﺎت واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻮﻗﻔﻬﺎ.
 .3اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
 .4ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى واﻵﺛﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺪي ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘﻮق اﻻﺧﺮﻳﻦ.
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الفصل التاسع عشر :األحكام الختامية
 .1ﻻ ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 .2ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺷﺮط اﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 .3ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ
ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
 .4ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻳﺠﻮز
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري وإﻋﺘﻤﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 .5ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﺗﻌﺪ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ وﻣﻮاﻓﻘﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري .
 .6ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ وأي
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 .7ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ أو اﻟﻤﻮدع ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور وﺛﻴﻘﺔ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 .8ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺴﻮد ﻋﻠﻰ أي ﺗﺮﺟﻤﺎت أﺧﺮى.

هولندا
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الفصل العشرين  :المالحق
ملحق )أ( مكتب إدارة الملكية الفكرية
إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري  +ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  +اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹداري(
 .1إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻹدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻳﺮاﻋﻰ أن ﻳﻤﺎرس اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 .2ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.
 .3ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ووﺿﻊ ﺳﺠﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
)ﻣﻘﺘﺮح ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹداري اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ(

الهيكل اإلداري

مكتب إدارة الملكية الفكرية

قسم العمليات

قسم االتفاقيات

قسم التسويق

واإلفصاح

والتراخيص

واالستغالل

-البحث

في

وثائق

التقنية

السابقة
-متابعة

إدارة عمليات التفاوض-االتفاقيات

عمليات

اإلفصاح

فيما

إدارةيتعلق

الملكية

محفظة

الفكرية
نشرات

تسويقية

بحقوق الملكية الفكرية

-تقديم

وادارتها وتوثيقها

-إدارة اتفاقيات عدم الكشف

لمحفظة الملكية الفكرية

 -تقييم عمليات اإلفصاح

عن المعلومات

-تقييم

المحفظة

تجاريا

-متابعة طلبات الحماية

 -إدارة اتفاقيات التعاون فيما

وتقديم

دراسة

جدوى

-إدارة برنامج الحوافز

يتعلق بالملكية الفكرية.

اقتصادية لمحتويات المحفظة

-التوعية بالملكية الفكرية

-إدارة ترخيص التقنية

-السعي

للشراكات

وإدارة

العوائد
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ملحق )ب( قواعد إنشاء المجلس االستشاري
ُ
ً
ﻳﻨﺸﺊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.1

وﻛﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

رﺋﻴﺴﺎ

.2

ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻋﻀﻮا

.3

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻋﻀﻮا

.4

ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻋﻀﻮا

.5

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

ﻋﻀﻮا

.6

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ

ﻋﻀﻮا

.7

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ

ﻋﻀﻮا

.8

ﺑﺎﺣﺚ

ﻋﻀﻮا
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ﻳﻤﺎرس اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ وﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻗﺮاراﺗﻪ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري:
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 .2دراﺳﺔ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.
 .3دراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ وأي ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.
 .4دراﺳﺔ أي ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات وﺧﻄﻂ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ.
 .5دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﺗﻘﻨﻴﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ً
ﺳﻮاء ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ أو ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
 .6اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻳﺮادات أي ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أو ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻟﻠﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮﺣﻪ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
 .7اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
 .8أي ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .
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ملحق )ج( نماذج اإلفصاح

انقر هنا للتحميل..

ملحق )د( Heads of Agreements

انقر هنا للتحميل..

ملحق )هـ( نموذج اتفاقية ترخيص ملكية فكرية

انقر هنا للتحميل..
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