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 -5مقدمة
هتدف سياسة امللكية الفكرية ملؤسسة مناء الراجحي اإلنسانية إلياا جوانب وحدود امللكية الفكرية للمنتجات اليت تصدرها
املؤسسة ،واحرتام حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بالكيانات األخرى ،مع مراعاة أال تتعارض هذه السياسة مع األنظمة واللوائح املطبقة يف
اململكة العربية السعودية أو السياسات واملعاهدات اليت تكون اململكة طرفًا فيها.
 -0التعريفات
يقصد بالعبارات واملصطلحات االتية أينما وردت يف هذه السياسة املعاين املبينة أمامها ما مل يقتض السياق خالف ذلك:

-

الملكية الفكرية :هي خمرجات إبداع العقل البشري واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر :اخرتاعات ،حق
املؤلف ،العالمات التجارية ،حقوق النشر ،الرسومات ،التصاميم ،النماذج ،املواصفات ،املفاهيم ،العمليات ،التقنيات ،قواعد
البيانات ،االمساء التجارية ، ،وغريها

-

المصنف :يقصد به أي عمل أديب أو علمي أو فين
المؤلِّف :الشخص الذي ابتكر املصنف

 العلامة التجارية :كل ما يأخذ شكالً مميز من أمساء أو كلمات أو إمااءات أو حروف أو رموز أو أرقام أوعناوين أو 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 متييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات
املنشآت االخرى أو للداللة على تأدية خدمة من اخلدمات ،أو على إجراء املراقبة أو الفحص للسلع أو اخلدمات .وميكن اعتبار
العالمة اخلاصة بالصوت أو الرائحة عالمة جتارية.
 -1نطاق السياسة:
 .1تشمل هذه السياسة مجيع جماالت امللكية الفكرية ،على سبيل املثال ال احلصر :براءات اخرتاع ،حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
العالمات التجارية ،األصناف النباتية اجلديدة ،التصاميم التخطيطية للدوائر املتكاملة ،املعلومات التجارية الغري مفصح عنها.
 .2مجيع األطراف الذين حتكمهم السياسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقدتيها وأي طرف ذو عالقة حتدده املؤسسة.
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 -4السياسة العامة للملكية الفكرية
 مجيع ما تنتجه املؤسسة من منتجات إبداعية فهو متا لالستخدام اخلريي جلميع اجلهات العاملة بالقطاع اخلريي.
 حتتف املؤسسة حبقوقها املعنوية وتطالب من قام باستخدام أي من منتجاهتا اإلبداعية باحرتام تلك احلقوق باإلشارة بوضو
للمؤسسة كمالك للمنتج.
 ال حيق ألي فرد أو جهة استغالل منتجات املؤسسة اإلبداعية ألغراض جتارية إال بعد احلصول على موافقة املؤسسة خطيا على
ذلك.
 مجيع ما ينتجه العاملون باملؤسسة من خمرجات إبداعية يف صميم عملهم وباستخدام موارد املؤسسة مملوك للمؤسسة وال حيق هلم
املطالبة بأي حقوق فكرية له.
 تعود ملكية املصنفات األدبية ملن قام بتأليفها من العاملني باملؤسسة  -إذا كان ذلك ليس من صميم عمله ،ومل يتم تأليفه
باستخدام موارد املؤسسة.
 تعد العالمة التجارية اليت مت انتاجها داخل املؤسسة ،أو أي عالمة جتارية تتعلق باملنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها ملكاً خالصا
هلا.
 تعد احلقوق املعنوية حق أصيالً ملن قام بتأليف املصنف األديب وال ميكن التنازل عنها بأي حال من األحوال.
 ال تقوم املؤسسة بتسجيل أي ملكية فكرية للعاملني فيها ،وعلى املؤلف أو صاحب املصنف األديب اململوك ألحد منسويب املؤسسة
تويل تسجيله بنفسه وحتمل مجيع مصاريف التسجيل .وال تتحمل املؤسسة تبعات هذا التسجيل مستقبال.
 تسعى املؤسسة إىل تسجيل عالماهتا التجارية املرتبطة مبنتجاهتا وخدماهتا وذلك وفقا ألماكن استغالل تلك املنتجات واخلدمات،
وعليها التأكد من عدم وجود عالمة جتارية أخرى مشاهبة هلا يف الدولة املراد استغالل هبا وتتوىل املؤسسة متابعة دفع رسوم
التسجيل واإلجراءات األخرى املرتبطة بعملية التسجيل.
 تلتزم املؤسسة باحرتام حقوق امللكية الفكرية ملنتجات اجلهات األخرى وعدم االعتداء عليها بأي صورة من صور االعتداء.
 -1سياسة تسوية النزاعات
يف حال وجود أي نزاع بني صاحب ملكية فكرية واملؤسسة وفقا ألحكام هذه السياسة فيتم حل هذه النزاعات ودياً بني الطرفني ،ويف
حال مل يتم تسوية هذا النزاع جيوز ألي من الطرفني اللجوء إىل الوساطة أو الرفع للجهة القاائية املختصة يف اململكة العربية السعودية.
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