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 مقدمة 

التالية من ال هداف  لقد أ صبح حتديد امللكية الفكرية واس تحداهثا وامليض ابلعمل ال هيل والتمنوي ا ىل مرحةل التطوير 

ويف هذا الس ياق تُعد س ياسة امللكية الفكرية املؤسس ية   ،املؤسس ية يف كثري من املؤسسات وامجلعيات ال هلية واخلريية

قامة تعاون انحج بني املؤسسات ال هلية ورشاكهئا اخلريية   محمد بن عبدهللا امجليحوعليه فا ن مؤسسة  ،رشطا مس بقا ل 

 لكية الفكرية للمشاريع بوصفها وثيقة رمسية عادة ما تعاجل ما ييل:تنظر ا ىل س ياسة حقوق امل 

 . • ملكية امللكية الفكرية واحلق يف اس تخداهما

دارهتا جراءات حتديد امللكية الفكرية وتقيميها وحاميهتا وا   .• ا 

جراءات التعاون مع الغري يف خمتلف املشاريع   .• ا 

 .الناحج لل فاكر امثربشأ ن تقامس الامثر املتأ تية من الاست ه• مبادئ توجهيي

 • أ ليات لضامن احرتام حقوق الغري يف امللكية الفكرية.

وبدون س ياسة معمتدة تنّظم ملكية حقوق امللكية الفكرية للمشاريع اليت تدخل فهيا املؤسسة واس تخدام تكل احلقوق، 

سسات ال هلية ورشاكهئا أ ي ا رشادات عن كيفية اختاذ قرارات بشأ ن لن يكون خملتلف أ حصاب املصلحة عىل صعيد املؤ 

 امللكية الفكرية.

 ومن شأ ن الس ياسة الفعاةل للملكية الفكرية للمشاريع أ ن تقدم ما ييل: 

 .. توفري اليقني القانوين1

 .. هتيئة بيئة تدمع التطوع والعمل الاجامتعي والتمنوي والثقايف وتشّجعهام2

ماكنيات اس تغالل أ فاكرمه هبدف زايدة احامتل تدفق . تشجيع املبتكر 3 ين ومطوري العمل الاجامتعي عىل النظر يف ا 

 .املنافع عىل اجملمتع 

 .. تيسري خلق رشأاكت بني القطاع ال هيل اخلريي وأ بناء اجملمتع دلمع التمنية الاقتصادية4

 . . تشجيع العالقات ذات النفع املشرتك مع املؤسسات ال خرى5

 .ن بني خمتلف املصاحل املتضاربة للمؤسسات ال هلية واجملمتع . الوز6

 . ضامن الامتثال للقوانني واللواحئ الوطنية املطبقة. 7



 

 

 الفوائد العائدة عىل الفرد واجملمتع من حامية احلقوق الفكرية للمشاريع 

اتحهتا يف  النطاق العام، ولكن يف كثري من ال حيان يف بعض ال حيان تبّث املعرفة عىل أ فضل وجه من خالل نرشها وا 

يتبني أ ن أ جنع طريقة لتحقيق املنافع الاجامتعية للمعرفة القامئة عىل البحث يه حاميهتا مبوجب قوانني امللكية الفكرية أ و 

هذه وقد يؤدي نقل  ،نقلها ا ىل هجة قادرة عىل حتويل هذه ال فاكر ا ىل واقع ملموس مع حامية حقوق مبتكر تكل ال فاكر

ن أ دير عىل حنو اسرتاتيجي ا ىل حتقيق منافع للمجمتع بشلك عام، وللقطاع اخلريي والتمنوي الاجامتعي  ال فاكر ا 

 بشلك خاص. واملؤسسات ال هلية املعنية

 ن املتوقع أ ن حيسن نقل ال فاكر اخلالقة للمشاريع من جودة احلياة بشلك عام من خالل ما ييل:مف

كرة، وتلبية الاحتياجات ال نسانية يف جمال الرعاية الاجامتعية ومواهجة التحدايت • برامج وخدمات جديدة ومبت

 احلياتية وغريها من اجملالت.

 • تأ سيس أ نشطة/أ عامل )مبادرات( وبرامج اجامتعية وثقافية وخريية جديدة. 

 • الفوائد اليت س تعود عىل القطاع اخلريي بصورة عامة.

 هلية واجملمتع أ ن يعزز القطاع اخلريي والتمنية اجملمتعية من خالل ما ييل:من شأ ن التعاون بني املؤسسات ال  و 

 . تزويد املؤسسات ال هلية مبلكيات فكرية جديدة ميكن أ ن تستمثرها لتطوير أ عاملها وبراجمها.1

 . . تقدمي املساعدة التقنية للمؤسسات ال هلية احمللية2

اتحة الفرصة أ مام املؤسسات ال هلية للعمل 3  .مع كبار الباحثني واملبتكرين ومطوري العمل ال هيل والاجامتعي. ا 

 .. ضامن نفاذ املؤسسات ال هلية ا ىل جمالت جديدة من العمل الاجامتعي وال هيل4

 .من تسويق برامج اجامتعية خالقة وجديدة تمثر منوًا وحرأاكً اجامتعيًا مؤثراً  املؤسسات ال هلية . متكني5

 وبناء سلوك ابتاكر قوي يف أ وساط اجملمتع. –اجملمتع احمليل . تعزيز 6

 الفوائد اليت س تعود عىل املؤسسات 

ل تكون الفوائد القصوى لنقل املعرفة أ و ال فاكر اخلالقة للعمل اخلريي واجملمتعي ابلنس بة للمؤسسات ال هلية فوائد 

ل أ ن الفوائد الرئيس ية غري  مالية عادة، بل عىل العكس من ذكل فرمغ توليدها لعائدات ترخيص يف بعض ال حيان ا 

 مبارشة، وينبغي النظر فهيا عىل املدى البعيد وعىل سبيل املثال تشمل هذه الفوائد عدة أ مور مهنا:



 

 

فاملؤسسات ال هلية اليت حتتضن بيئة معززة للعمل واحلراك اجملمتعي ال جيايب، تصبح أ كرث  : • اس تقطاب املواهب الرئيس ية

 .للحراك والنشاط الاجامتعي ونقل أ فاكرمه للمجمتع يف أ ن معاً  انحجاً  لش باب والشاابت اذلين يرون فهيا مساراً جاذبية ل 

فاملؤسسات اليت تنجح يف نقل ال فاكر اجليدة من أ حصاهبا ا ىل حياة اجملمتع تؤسس بنية مرموقة  :• املاكنة املرموقة

 ل جنازات اتلية.

فغالبا ما يمثر التفاعل مع أ بناء اجملمتع ومؤسساته ال هلية والتجارية وغريها  :• تعزيز جودة الربامج واخلدمات الاجامتعية

هارات وال داء الاجامتعي يف املؤسسات الاجامتعية وتكوين فهم أ فضل عن احلصول عىل أ حدث ال فاكر وحتسني امل 

 لحتياجات اجملمتع.

 فكثريا ما تس تفيد املؤسسات من مشاراكت املتطوعني املتعاونني معها. :• تعزيز ال داء

 امحلاية اليت توفرها املؤسسة ل حصاب املشاريع 

امي تنفذه من برامج ونشاطات ابلتعاون مع ال طراف ال خرى، وأ ن  تلزتم املؤسسة بنس بة الفضل ل ههل والفكر ملبتكريه ف

وس تكون الاسرتاتيجية الوطنية محلاية حقوق  ،تلزتم ابللواحئ الوطنية وال نظمة املرّشِّعة محلاية حقوق امللكية الفكرية

ال، وس تكون لواحئها وأ نظمهتا  امللكية الفكرية ابململكة العربية السعودية مرتكزًا ومرجعًا ملامرسات املؤسسة يف هذا اجمل

 مرجعًا أ ساس يًا ووحيدًا لعالقة املؤسسة ابملتعاملني معها وما تطرحه من نشاطات ومشاريع.

لكرتونية وورقية وما تس تخدمه من  وس يكون احلق ال ديب حمل اهامتم ورعاية املؤسسة فامي يصدر عهنا من مطبوعات ا 

 نظمة ذات العالقة. موارد خمتلفة مراعية يف ذكل لك اللواحئ وال  

 


