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   الملكية الفكريةسياسة   -013

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

احدة     ) ..........................................(كلية و                                   

 غير األكاديميين             األكاديميون              جميع الموظفين        الجهة المستهدفة :        الموظفين:   

 طالب البكالوريوس         طالب الدراسات العليا            جميع الطالب             الطالب :                                    

 جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                      

 

 

 :       األسس و األهداف -1

 

تنتج المعارف وتساعد في تطوير سلطنة عمان على وجه تلتزم الكليات بتشجيع البحوث العلمية التي 

لموارد االتحديد ، حيث يتم ذلك عن طريق دعم عملية تطوير و نشر الملكية الفكرية وذلك من خالل إتاحة 

وائد ات بضمان أن العاإلدارية والمكافئات المالية للمؤلف ، كما تلتزم الكليالمناسبة وكذلك المساعدات 

 تطوير الملكية الكرية ال تؤثر سلباً على القرارات والعلميات في الكليات . ج منالمالية التي تنت

 

ة الفكرية الملكي إنتاجتهدف هذه السياسة إلى وضع المبادئ واإلرشادات التي تحكم الكليات في تعاملها مع 

 والكليات أيضا . ينوحماية حقوق المؤلف

 

 

 :    التعريفات -2

 

 ألغراض هذه السياسة تنطبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :      
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لكية م وذلك بهدف إنتاجبين الكليات أو الداعم وبين أفراد آخرين  عقد مكتوب يتم التوقيع عليه :  االتفاقية

 فكرية .

محمي بحقوق النشر أو أي  براءة اختراع أو أي موضوع ىصول علأي اختراع قابل للح  الملكية الفكرية :

تجارة سرية ، كما تتضمن األعمال الفنية أو أي اختراع أو مادة يمكن تطويرها على أساس 

 الملكية .

 تدريس أو عمل البحوث في الكليات أي موظف يعمل بشكل جزئي أو كلي والذي يقوم بال هيئة التدريس : 

في واحدة من  بنظام كلي أو جزئي يكون مقيدايا أي طالب بكالوريوس أو طالب دراسات عل  الطالب :

 الكليات وقت إنتاج الملكية الفكرية .

 أي موظف في الكليات من غير الطالب وهيئة التدريس كما تم توضيحه أعاله .  الموظف :

 مادة للملكية الفكرية .أو إنتاج  اختراعفرد أو مجموعة من األفراد ممن يقوموا بتأليف أو   المؤلف :

أي عمل يتم عن طريق اإليجار خالل فترة التوظيف في الكليات والذي يقوم خاللها  المؤسسي : العمل

الموارد لالستخدام العام بدون وجود أي هذه الموظف باستخدام موارد الكلية ، إال في حال توافر 

 رسوم أو في حال قيام المستخدم بالدفع المسبق الستخدام هذه الموارد .

كلف بها أو التي ت  تستلمها الكليات مقابل مواد الملكية الفكرية مادية أي عوائد  ى الكليات :صافي العائدات إل

أو ترخيصها ، يستثنى من ذلك تكاليف التطبيق و التقاضي والمداخالت والتسويق تقوم ببيعها 

 التي تتعلق مباشرةً بترخيص الملكية الفكرية .

يستلمها صاحب الملكية الفكرية مقابل امتالكه لمواد الملكية  مادية أي عوائد صافي العائدات إلى المؤلف :

الفكرية التي يقوم ببيعها وأو ترخيصها ، يستثنى من ذلك تكاليف التطبيق و الحماية القانونية 

 والتقاضي والمداخالت و السفر والتسويق التي تتعلق مباشرةً باستثمار الملكية الفكرية .

   االستخدام الشامل والمجاني للمختبرات و اإلستديوهات و المرافق الحسابية  افق :المادي للمر االستخدام

والموارد البشرية التي تعتبر ذات أهمية بالنسبة إلنتاج الملكية الفكرية ، وال يعتبر االستخدام 

ن يالعرضي للموارد استخداما ماديا وال االستخدام الشامل للموارد التي تكون متاحه لجميع الموظف

 وهيئة التدريس.

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

تشجع الكليات هيئة التدريس والطالب والموظفين للسعي في البحوث العلمية وإنتاج المليكة   : 3.1

 الفكرية، كما تلتزم الكليات بتوفير المساعدات الالزمة لذلك .

يتم انتاج الملكية الفكرية من قبل األفراد أو المجموعات وهي التي تملك الحق في اختيار طريقة   : 3.2

 النشر .

ة الفكرية للكتب واألعمال الفنية أو أي تملكيحقوق بفاظ حتوق المؤلف في االتحترم الكليات حق  : 3.3

 حقوق للنشر . يدخل ضمنعمل 
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 ية .عوائد الملكية الفكر يحق لها تبعا لذلك جزء منرم الجامعي و تعتبر الكليات الداعم لمجتمع الح  : 3.4

يجب أن تكون هناك حوافر لجميع األطراف لصالح السعي من أجل الموارد المالية وذلك بالتوافق   : 3.5

قدر اإلمكان  ت أن يعكس كافآعلى نظام توزيع الم مع األهداف التي حددتها السياسة ، حيث يجب

من المؤلف والكليات و كذلك يعكس  لاإلسهامات اإلبداعية للمؤلف والموارد التي ساهم بها ك

 الطرفين في سبيل تطوير الملكية الفكرية . علىالمخاطر المتوقعة 

ض متى تشجيع اتفاقيات التفاو فإنه يستحسن، بدقةبشكل والعائدات مخاطر صعوبة تقييم الل نظرا  : 3.6

 سمحت الفرصة لذلك .

تمتلك الكليات الحق في أي عمل مؤسسي تم انتاجه من قبل هيئة التدريس أو الموظفين أو الطالب   : 3.7

 إال في حال وجود اتفاقية تشير إلى غير ذلك .

 للكلية المعنية تراع براءة اخ يعتبرجهة حكومية أو من شركة عن طريق الكليات  تدعمهأي بحث   : 3.8

 دون انتهاك حقوق المؤلف كما تحددها اتفاقية العمل .

 يعتبر مركز البحث العلمي الجهة المسؤولة عن إدارة جميع األعمال المتعلقة بهذه السياسة .  : 3.9

 أي خالف ينشأ بين الكليات وأصحاب الملكية الفكرية بخصوص ما يتعلق بمواد اتفاقية العمل يجب : 3.10

 أن يخضع لحكم الدائرة القانونية في الوزارة .

 االدعاءات التي تتعلقتفسيرات أو الأي سؤال بخصوص يجب االلتزام بهذه السياسة عند معالجة   : 3.11

 بهذه السياسة أو أي خالف حول حقوق الملكية الفكرية .

المشاورات مع شركات القطاع الخاص والعام يجب أن تتم إدارتها وفق اإلجراءات التي تتضمنها  : 3.12

 الالئحة التنفيذية لالستشارات في الكليات .هذه السياسة وبالتوافق مع 

 

 4-التشريعات الموائمة : 

  وق النشر والتأليف حقالعماني ل قانونال .1

 2007لتطبيقية المرسوم السلطاني المنظم لكليات العلوم ا .2

 سياسة العبء التدريسي  .3

 الالئحة التنفيذية لالستشارات  .4

 

 :واد الداعمة لهذه السياسة الم -5

 

وجدـــــــــــــــال ي  

 

 المالحق : -6

 

 إجراءات السياسة 
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 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية     :دجهة االعتما -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة: -8

 

 ...................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ...................  تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 ...................     بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

 ...................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   الجهة الداعمة لهذه السياسة: -9

 

 

 المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية    جهة االتصال: -10

 


