
 مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية

 

 سياسة حقوق امللكية الفكرية للمنتجات
 
 

 
 

 

  

 مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية 2 من1  صفحة

 
 ألمين العامبن إبراهيم السبيعي الخيرية بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذا الدليل دون الحصول على موافقة خطية من قبل ا تحتفظ مؤسسة عبدهللا  

 ، لالستخدام الداخلي فقط خاص وسري               

 

 مقدمة 
 

في أي منظمة العمود الفقري في تسيير أعمالها بين وحداتها اإلدارية الداخلية ومع الجهات الخارجية، ومع الجمهور من   السياسات تعتبر 

 بتطبيق  وغيرهم،  ، املوردين،  املستفيدين
ً
 كبيرا

ً
فعال على   ملا لها من أثر  السياساتولذلك تولي املنظمات على مختلف أنشطتها اهتماما

   هداف التنظيمية.كفاءة األداء وتحقيق األ 

 

والتكامل مع الجهات   عملهامجاالت    في  لتحقيق املستهدفاتعدد من السياسات وذلك  بإعداد  املؤسسة    املنطلق؛ جاء اهتمام  ومن هذا

اتباع  ،  الرقابية املختصة خالل  التنفيذية  من  املستويات  في جميع  للمسؤولية  و  بالسياساتللتقيد  معايير واضحة  األنظمة  والخطط 

الحوكمة  مجال  في    الرائدة  تباع املمارساتوإاللتزامات النظامية  ا تطبيق  ايجاد تنظيم يعمل على توحيد املمارسات في  و   ،املعتمدة  واللوائح

سياسة حقوق امللكية الفكرية "  منها  ، و املؤسسةتحقيق رسالة  يساعد على  و   عمالواالستمرارية واالستدامة في األ بهدف التميز في األداء  

 . " للمنتجات

  



 مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية

 

 سياسة حقوق امللكية الفكرية للمنتجات
 
 

 
 

 

  

 مؤسسة عبدهللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية 2 من2  صفحة

 
 ألمين العامبن إبراهيم السبيعي الخيرية بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذا الدليل دون الحصول على موافقة خطية من قبل ا تحتفظ مؤسسة عبدهللا  

 ، لالستخدام الداخلي فقط خاص وسري               

 

      : ضوابط إعداد املنتجات 

 لم يسبق أن  .1
ً
 أصيال

ً
 نشره في أي جهة وبأية وسيلة نشر.أو  إعدادهيكون منتجا

 .    وفوائد إعادة نشره، وُتتخذ كافة اإلجراءات النظامية لهذا اإلجراءأي منتج يعاد نشره يلزم إثبات مبررات  .2

 ممارسين في مجال املنتج.   وأع متخصصين مجهة التعاقد يشترط على الو ،  تعاقد مع جهة مختصة بمجال املنتجيتم ال .3

 وأي مستندات تطلبها املؤسسة. بإرفاق السيرة الذاتية للباحثين فالشريك ملزم  معرفيإذا كان املنتج  .4

 فنيا يوضح فيه الجوانب الفنية للمنتج. يلتزم الشريك املعد للمنتج تقديم  .5
ً
 عرضا

 : يتعهد الشريك بحفظ حقوق امللكية الفكرية عند إعداد املنتج ، فيتم االلتزام بما يلي .6

 ونسبتها لغير أصحابها. عدم االعتداء على بيانات أو أفكار أو نتائج منشورة بأسماء آخرين  ▪

 توثيق املصادر واملراجع املعتمدة في إعداد الدراسات والبحوث واملنتجات املعرفية. ▪

 أخذ املوافقات من الجهات الرسمية في الدراسات امليدانية.  ▪

ملكية  تلتزم الوحدات اإلدارية باملؤسسة باملحافظة على الحقوق الفكرية للمؤسسة وذلك باالتفاق مع الشريك حول نوع   .7

 كاملة، ملكية جزئية ... إلخ(.      املؤسسة للمنتجات )وقفية، ملكية

 .تتفق املؤسسة والجهة املعدة للمنتج على نوعية امللكية وطبيعتها وحقوق امللكية والنشر، على أن يكون ضمن عقد الشراكة .8

ف .9  
ً
معرفيا املنتج  كان  "ردمك"إذا  املوحد  الدولي  الترقيم  باستخراج  الشريك  مع   ISBN  يلتزم  ذلك  على  االتفاق  تم  حال  في 

 املؤسسة، وإفادة املؤسسة ببيانات الترسيم بإحدى وسائل االتصال الرسمية.     

 كتباملإيداع عدد من النسخ ب .10
ً
 .من قبل الشريك ات الوطنية إذا كان املنتج معرفيا

 يلتزم الشريك بظهور شعارات كافة املؤسسات املانحة في حال كان املنتج بالشراكة مع مؤسسات مانحة أخرى.      .11

 ويجب توضيحها في العرض الفني.اإلخراجية أفضل املمارسات إعداد املنتجات املعرفية وفق يكون  .12

 لدى املؤسسة. املعتمدة  يلتزم الشريك بإعداد التقارير واملواد املرئية واملسموعة وفق املواصفات .13

 :ات ضوابط االعتماد للمنتج

التعديالت إن  وهو ملزم بإجراء  مع الشريك    ااملتفق عليهاملنتجات وفق السياسات واملواصفات  يعتمد األمين العام أو من يخوله   .1

 وجدت.

متى ما الحظت وجود انحراف في املواصفات    أو إعادة تكليف شريك آخر للقيام بإعدادهيحق للمؤسسة إيقاف إصدار املنتج   .2

 . املتفق عليها

 .في الوثيقة املتفق عليهامن املؤسسة وااللتزام باملدة املطلوبة الشريك إجراء التعديالت على  .3

 ات املعنية في املؤسسة وينص على ذلك في عقد الشراكة.دار اإل ترتبط الدفعة املالية املتعلقة بتسليم املنتجات باعتمادها من   .4

ملنتج على قائمة الجهات اتوزيع  بيلتزم الشريك بتسليم املؤسسة عدد النسخ املتفق عليها في عقد الشراكة، كما يلتزم الشريك   .5

 . قبل املؤسسةبها من واألفراد التي يتم تزويده 

      : النشر للمنتج

 أو أجزاء منه بوسيلة نشر أو أكثر من وسيلة ولجهة محددة أو أكثر من جهة،    .1
ً
للمؤسسة الحق الكامل في نشر املنتج كامال

 ولها الحق في إعادة نشره في سنوات مختلفة.

 )مؤسسة عبد هللا بن إبراهيم السبيعي الخيرية(. يلتزم الشريك باالسم الكامل للمؤسسة في النشر اإلعالمي    .2

يلتزم الشريك بإبراز شعار املؤسسة واملحافظة على أبعاده وألوانه، على أن يستلمه بصفة رسمية من إدارة العالقات العامة     .3

 .  في املؤسسة واإلعالم

      حفظ املنتج املعرفي: 

 إلكترونية وورقية من املنتج لحفظها وأرشفتها.  نسخات ذات العالقة دار اإل بتسليم  املؤسسةإدارات تقوم  .1
ً
 ا

باملستودع الرقمي للمؤسسة. املنتج إيداع اإلدارة املعنية بتلتزم  .2



 
 

 


