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مقدمة:
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد
تسع ع عععى مؤس ع ع عسع ع ععة سع ع ععل مار بن عاد العإلإ الرا ح ا

لة

تطولر عملها

وحفظ حقوقها ،والعمل على ذلك وفق أفض ع ععل ااماالس ع ععاا الس ع ععت ماال اا ر اا
الناجتة عن اإلبداع الفكري وااص ععنفاا وت اتها قانون اً ،وفقاً اا صعععدال عن ن ام
تالة حقوق ااؤلف الصع ععااال باارسع ععوم االك الق

م

) وتااللخ

هع

وما لصدال عن اان مة العاا ة حلمالة االك ة الفكرلة .WIPO
ونت جة هلذه ااماالس ع ع ععة فقد برةا احلا ة

و وا الئحة توحّد اافاه واألطر

العامة هلا لتن مها وتض ع ع ع الش ع ع ععرو وااعال الوا ب توافرها يف تالة االك ة
الفكرلة انتجاا ااؤسسة ،فقام فرلق العمل بتصم هذه الالئحة الئحة اإلنتاج
الفكري) لتوح د اافاه واألحكام التنف ذلة بني اجلهاا ااعن ة به.
ومامل لرا يف هذا الالئحة من تعرلفاا أو مص ع ع ععطلحاا ن ام ة أو مواا ع ع ععمن
حمتواه لت الر وع ف ها

األن مة الصااالة بااملكة العرب ة السعوالة الواالاة

يف ن ام حقوق ااؤلف وحقوق االك ة الفكرلة الص ع ع ع ع ععااال عن اهل ة الس ع ع ع ع عععوالة
للملك ععة الفكرلععة واألن مععة الععدايل ععة اارع ععة يف ذلععك ،حب ععت تكور األن مععة
الصااالة مر عاً أساس اً هلذه الالئحة.
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أوالً :التعرلفاا:
لة.

 )1ااؤسسة :مؤسسة سل مار بن عاد العإلإ الرا ح ا

 )2اجلهة ااعن ة حبمالة اإلنتاج الفكري :اجلهة القانون ة بااؤسسة.
 )3اجلهة ااعن ة بنشر اإلنتاج الفكري :وحدة اإلعالم بااؤسسة.
ة ،بدوام كامل أو

 )4ااوظف :كل من لعمل يف ااؤس ع عسع ععة وفروعها بصع ععفة ال
إئ  ،أو متعاوناً ،أو مكلفاً بعمل مؤقت عاالض.

 )5الش ص االعتااالي :كل هة تدعمها ااؤسسة سواء كانت هاا تابعة هلا،
أو هاا يف القطاع تدعمها ااؤسع عس ععة اعماً مطلقاً أو مق داً ،أو هاا تش ععر
عل ها ،وسواءً كانت ي لة أو أذالع جتااللة أو اااللة.
 )6اانتج الفكري :لعد منتجا فكرلا مملوكاً للمؤس ع ع عسع ع ععة ،كل ما

عدااه ،أو

تأل فه ،أو طااعته ،من يالل موظف ااؤسع عس ععة ،أو هش ععاالكته  ،أو من يالل
ب وا ا ربة ااتعاقد معها من قال ااؤس ع عسع ععة ،سع ععواء
وسععواء كار ذلك بتكل ف ال

نشع ععره أو مل تنشع ععره،

من ااؤس عسععة ،أو من أحد منسععوب ها ،وسععواء

كانت بتمولل كامل منها ،أو إئ  ،ولشمل ذلك من باب األولولة التال :
أ -الدالاساا أو الاحوث العلم ة أو الفكرلة ،أو العمل ة.
ب -الدالاساا اليت تقوم بها ب وا ا ربة.
ج -الدالاساا اليت تنتج عن عمل م دان .
ا -الكتب ،والكت ااا ،وااسموعاا ،واارئ اا ،العلم ة ،أو العمل ة.
ه -احلقائب التداللا ة.
و -اللوائح التن م ة ،أو األالة اإل رائ ة ،أو اإلالشاالة.
ة -اا ططاا ،والرسوماا ،ألاً كار نوعها أو شكلها ،أو الغرض منها.
ح -كل ما لاتكره أو خيرتعه موظفو ااؤسسة ،أو فروعها ،أو اجلهاا التابعة هلا،
 كل ما تقوم به اا ؤس ع عسع ععة ،أو موله من مشع ععاالل لقصع ععد منها اإل راء ااعريف،سواءً كار است دامه اايل ااؤسسة أو ياال ها.
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ان اً :األحكام التنف ذلة:
جيب على اجلهة ااعن ة يف ااؤسسة حبمالة اإلنتاج الفكري:
 )1حصععععر ومراقاة وتالة اانتجاا الفكرلة اليت ملكها ااؤسععععسععععة ،وتوع ة موظف
ااؤسسة ومن يف حكمه بأهم ة تالتها.
 )2اختاذ كافة اإل راءاا الن ام ة لتسععععج ل اانتجاا الفكرلة ال

اً ،قال نشععععرها

وفق ن ام تالة حقوق ااؤلف بااملكة العرب ة السعوالة.
 )3أيذ التعهداا واإل راءاا الالةمة على موظف ااؤسععععععععععععععسععععععععععععععة ومن يف حكمه
وااتعاملني معها؛ ان نشعععععر أو عااة نشعععععر ،أو عااة طااعة أو صعععععداال أو مونتاج أو
ختإلن أو اسععععت دام أي منتج فكري يامل بااؤسععععسععععة ،ال ب ذر يط وحمدا من
اجلهة اا تصة.
 )4بالغ صعععاحب الصعععالح ة فوالا عند اكتشعععافها أو شعععكها يف وقوع حالة تعدي على
منتج فكري ،سواء اايل ااؤسسة أو ياال ها ،مرفقا خبطة عمل تفص ل ة مدعمة
بالرأي القانون  ،لإل راءاا اليت لوصععى بالق ام بها اايل ااؤسععسععة وأمام اجلهاا
اا تصععة ياال ها؛ وصععوالً حلمالة حق ااؤسععسععة ،ومن ذلك االعتداء ،والتعولض
عنه.
 )5جيب أر لصعععععععععرح يف العقوا اليت تربمها ااؤسعععععععععسعععععععععة م أي من ب وا ا ربة ،أو
الشععععركاا أو ااؤسععععسععععاا ،أو اوال النشععععر ،أو

ها ،أو األفراا ،على أر ما لنتج من

عمله لكور ملكاً اؤسعععععععسعععععععة ،وال جيوة تر،ته ،أو طااعته ،أو عااة صعععععععدااله ،أو
اسعععتعمال أي إء منه ،بأي شعععكل من األ شعععكال ،وعرب أي وسع ع لة كانت قد ة أو
دلدة ،معروفة وقت برام العقد ،أو ماتكرة مسععععععععتقاالً ،ال ب ذر يط من اجلهة
اا تصة يف ااؤسسة.
 )6جيب أر لصعععععععععرح يف العقوا اليت تربمها ااؤسعععععععععسعععععععععة م أي من ب وا ا ربة ،أو
الشععععععركاا أو ااؤسععععععسععععععاا ،أو

ها ،على أر ما لنتج من عمله ال جيوة نشععععععره

كامالً ،أو جمإّأ ،أو إءاً منه ،عن أي طرلق ،أو أي وسععععععععععععععععععععععععععع ع لة الكرتون ة ،أو
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م كان ك ة ،أو

ها من الوسعععععععائل ااعروفة حال اً ،أو اااتكرة مسعععععععتقاالً ،ال ب ذر

يط صرلح من اجلهة اا تصة يف ااؤسسة.
 )7كل من قامت ععده من موظف ااؤسععسععة قرائن أو االئل بتقصع ه أو توالطه ،بأي
صععوالة كانت ،يف انتهاح حقوق ااؤسععسععة يف منتج فكري ،ف نه دال لإلااالة ااعن ة
إل راء التحق ق اإلااالي معه ،ومن ات عل ه شعععععععع ع ء من ذلك ف عامل وفق ااااة
 80من ن ععام العمععل ،وال ن ذلععك من قععامععة الععدعوو اجلنععائ ععة ،أو احلقوق عة
عل ه أمام اجلهاا القضائ ة اا تصة.
 )8ال لعد عِلْ أي من موظف ااؤسسة باست دام منتج فكري ،مما لنطاق عل ه مواا
هذه الالئحة ،اور ذر يط من اجلهة اا تصععععة يف ااؤسععععسععععة ،مسععععو اً لتملك
الغ لذلك اانتج ،أو ذنا يف است دامه ،ولو طالت مدة االست دام.
 )9لأيذ حك موظف ااؤسسة من لعمل يف الشركاا أو ب وا ا ربة على مشاالل
بتكل ف أو تعاقد من ااؤسسة.
 )10لأيذ حك اانتج الذي ملكه ااؤسععسععة ،ما لنتج عن ااشععاالل اليت مت بتكل ف
أو مولل كل أو إي من ااؤسسة.
 )11جيب اإلشاالة يف أي عقد تربمه ااؤسسة م الغ

و وب التإام ااتعاقد معه

هواا هذه الالئحة.
 )12دق للمؤسعععسعععة اسع عت دام اانتجاا الفكرلة الناجتة عن ااشعععاالل اليت تدعمها
ااؤسععععععععععسععععععععععة اور ق وا على اجلهاا اامنوحة وتدولرها للجهاا ا

لة األيرو

لتحق ق النف العام.
 )13ال دق للجهاا اادعومة بأي حال االعرتاض على ااؤسعععسعععة يف اسعععت دم تدولر
اانتج الذي تقوم بدعمه بغرض حتق ق االستفااة اا لى للجهاا ا

لة.

 )14لعد االطالع على الئحة اانتج الفكري بااؤسسة قراال بااوافقة على ما والا ف ها
من بنوا.
 )15لعمل هواا هذه الالئحة فوال اعتمااها من جملس أمناء ااؤسسة.
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