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ً
 : مة مقد :أوال

جزءً   هذه  � ��عت ال  الوثيقة  الال   يتجزأا  التقييسمن  لهيئة  الداخلية  مل  ئحة  التعاون دول  ا�خلل  جلس  ج  يدول 

التقييس  املعتمدة    ،)PC-19010-01  رقم:(وثيقة    العر�ية لشؤون  الوزار�ة  ال�جنة  األول  اجتماع��  من  ها 

 ء هيئة التقييس ا �شر   قبل   مناعها  اتب  بجاات الو سالسياو ح الصالحيات  تو�، و م) 2019  وفم�� ن  14قط،  (مس

 وخدمات  ومنتجات  طبوعاتمئق و ثاو لالستفادة من    �� هيئة التقييسالدول األعضاء  من قبل    أو  واملستفيدين

التقييس الفكر�ة    �حماية حقوق   هيئة  توض لهاامللكية  مع  الدول يح حقوق  ،  تجاه   األعضاء وواجبات  الهيئة   ��

 ھذات  لوقتة و�� اا�حتمل األخطاء من  وها  اإلصدارات وخل   لكلتتوى  ح�ا  حةمان �ف ض��د؛  تراتلك اإلصدا

وأعضا��اوائالعحماية   للهيئة  املادية  الفع  ،د  األثر  لھ  ب�نمما سي�ون  التواصل  �� ��جيع  لتبا  ال  دل الطرف�ن 

 .سيالتقيهيئة  وخدمات ومنتجات عاتطبو مئق و ثاو ل حتوى ا� � �املعرفة الدقيقة �شأن توف

الو هذ  رفو تكما   التقييا �شر و   ألعضاءة  قيثه  هيئة  وا�جهاتمن    واملستفيدين  سء  العمل   خدما��ا  ترغب  ال�ي 

، وال�ي  هيئة التقييس  وخدمات  ومنتجات  طبوعاتمئق و ثاو تجاه طلب    قوقهم وواجبا��مذلك ملعرفة حمعها، و 

 .هادبتحدي السياسةيعات ال�ي تأ�ي هذه ءات والتشر تتطلب مجموعة من اإلجرا

 

: نيثا
ً
  :واملصط�حات فار�التعا

 :ذلك ، ما لم يقتض السياق خالفع�� ما ي��لوثيقة ا ط�حات التالية حيثما وردت �� هذهل املصتد

 العر�ية. ا�خليج لدول  التعاون  مجلس لدول األمانة العامة  :األمانة العامة .1

 �:تا��الها وشعار  ل ا�خليج العر�يةدو ل ن س التعاو لمجول لد ييسيئة التقه .2

 

 
 

 . التعاون  مجلس لدول  التقييس ؤونوزار�ة لشال�جنة ال: ار�ة لوز نة اال�ج .3

 ساء أجهزة التقييس الوطنية �� دول مجلس التعاون.ؤ ر من  يتش�لمجلس ا�جلس الف�ي:  .4

وال�ي تمثلها أجهزة التقييس   ةيالعر�  جي�خلل التعاون لدو جلس ادول م  ��ألعضاء  الدول ا  اء:عضاأل الدول   .5

 . دولةد ل�ل ح واز هابواقع ج لوطنيةا

ا�خليجيةقال  ةاملواصف  .6 معتمدة  :  ياسية  المن  وثيقة  االعتيادي   تضع وال�ي  وزار�ةال�جنة  لالستخدام 

  ي الل�وا  العالقة،اج ذات  تاإلنطرق  ليات و و العمجات أنتللم والتعليمات أو ا�خصائص  القواعد  واملتكرر،
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ومتطلبات   ،ةئعبوالت  عار�ف الت، و ت�حاصط ملا  خاص�ش�ل  تبحث    وقد �شمل أو،  ��ا إلزاميا قيدتلا  �ون ي

 . أو العمليات أو طرق اإلنتاج ال�ي تنطبق ع�� املنتجاتالعالمات  أوالشارة  وضع

ة  ط ملرتبيات الماملنتجات والع ئصاخص  ضعت  وزار�ة الجنة  ال�من    دةوثيقة معتم  :الالئحة الفنية ا�خليجية .7

األ �� ذلك   �� بما  إنتاجها،  وطرق  و املفعة  ر�سا(  ار�ةداإل  ح�اما  املطبقة  وقد اول)  ��ا.  االل��ام  يتوجب  ل�ي 

ال�ي العالمات  والشارة أ ومتطلبات وضع والتعبئة،أو تبحث �ش�ل خاص �� املصط�حات والتعار�ف   �شمل

 .اإلنتاج و طرق يات أأو العملت �� املنتجاعق تنطب

وفك  :ةفنيال  تصداراإل ا .8  
ً
إبداعيا  

ً
عمال تتضمن  توثائق   

ً
عنر�ا اليئه  صدر  ليتقية  التعاون    دول س  مجلس 

العر�ية  باللغت�ن  أو  العر�ية  باللغة  الورقية  أو  االلك��ونية  اإلعالمية  بالصيغة  العر�ية  ا�خليج  لدول 

امل  واإلنجل��ية، القياو وتتضمن:  ا�خليجسياصفات  و يةة  الالل،  ا�خ فنيوائح  اإلرشادية  دلأل او ،  ةليجية  ة 

 ا�ختلفة إلعداد تلك الوثائق. املراحلصدر �� ت �يالل ت العممسودا ، باإلضافة إ��ا�خليجية

تتضمن معلومات أو مجموعة من اإلجراءات    وزار�ةلنة اال�جوثيقة معتمدة من    : ا�خلي��  الدليل اإلرشادي .9

��مو حول   الي املواصفاقمي ومطبتخدمسة  دف معاونضوع مع�ن  �� ية  ياسقت  الفنية ا�خليجية    واللوائح 

 وى ا�خلي��. �� املستفنية علا ات لبملتط ط وابالشرو االل��ام 
 

 
ً
  الغرض:: ثالثا

، ا�ختلفةبالصيغ اإلعالمية    خرى األ   هيئةالات  إصدار  وزيعتو  يعو�  طباعة ليةمع تنظيمالوثيقة    هذهالغرض من  

 اذهاتخ جببأيلولة ملكي��ا للهيئة، باإلضافة إ�� ما ي اإلخالل دون  لثاث فلطر   ا�حقوق هذه  ي من  التفو�ض أل أو  

�غرض   خرى دارات األ من اإلص  وغ��هاالفنية  التقييس  هيئة  صدارات  إ توزيع  أو بيع  أو  ةاعطب عند ءاتاجر من إ

، وت�و�ن رؤ�ة وا�حة حول  وثيقةتحديد العالقة ب�ن أطراف هذه الالعمل ع��  و   ،ملكي��ا ق حقو   حفظ عوائد

الف الناتج  يملك  لدى  �و   ي،كر من  اإلمل�ون  املعني�ن  التااألطراف  بحم  حقو   ��مجباووا  مهقوقام  امللكية تجاه  ق 

 .لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةالفكر�ة 
 

 
ً
 املبادئ: : را�عا

 .ظام األمانة العامةون التقييس،هيئة نظمة واللوائح املطبقة �� األ ارض مع أال تتع .1

 و ضع لتقييسهيئة ا دات واالتفاقيات الدولية ال�ي ت�ون عارض مع املعاهتت أال .2
ً
 �ا.� فا

 اة واح��ام حقوق امللكية الفكر�ة ا�خاصة بالكيانات األخرى. اعمر  .3

 ال�ي يتم التوصل إل��ا. لتقييس لهيئة اقوق امللكية الفكر�ة زمة �حماية حءات الال تخاذ اإلجراالس�� إ�� ا .4
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: خامس
ً
 :األهدافا

 �ة. فكر لكية الدعم وتمك�ن االبت�ار واإلبداع املب�ي ع�� امل .1

 ة وانفاذ حقوق امللكية الفكر�ة. نظمة املتعلقة بحمايات واأل عير تشلاعية بتو ال .2

 ��ا.حماية حقوق امللكية الفكر�ة ل�جهة وموظف��ا وعمال  .3

 ر�ة لآلخر�ن. امللكية الفك عمدة ع�� حقوق تجنب التعديات غ�� املت .4

 

: سا
ً
 :النطاقدسا

ج .1 الوثيقة  هذه  ام�شمل  امللكية  مجاالت  وأيليع  أخمواضي  فكر�ة،  واعالال  تاذ رى  ع  ضمن قة  تدخل  ل�ي 

 يع امللكية الفكر�ة. مواض

تحكمهج .2 الذين  األطراف  ومتعاقدالوث  اميع  ومستشار��ا  كمنسو���ا  تحدده �يقة  عالقة  ذو  طرف  وأي  �ا 

 �جهة. ا

  

: سا�
ً
 : ح�امط واأل الشرو عا

ا .1 األعمال  �حماية  ب��ن  ملعاهدة   
ً
التجوفقا منظمة  واتفاقية  والفنية  الاألدبية  املحقل  و ح  ةعامليرة  ية لكوق 

دون حاجة التخاذ إجراءات قانونية    خالصةا�ة  فكر� لية احق امللك�  مل إبدا�ي�ون لصاحب �ل عالفكر�ة  

 ملا تتضمنھ من عمل فكري ينبثق عن عمل    سيئة التقييله  اإلصدارات الفنيةق ذلك ع��  طبو�ن  معينة،
ً
نظرا

 .ةئي ة بالهملتخصصجان الفنية والفرعية ومجموعات العمل اال�

و ثاو   نإ .2 التقييس  وخدمات  ومنتجات  طبوعاتمئق  الفن  /ةياسيالق  اتفاملواص  وخاصة  هيئة  ية  اللوائح 

التقييسيهإصدارات    ىحدإ��    ا�خليجية محفوظھ    ئة  ا�حقوق  و�لصا�حهاوجميع    للن�خ   ةمتاح  �، 

  لتوزيع واالستعمال  وا
ً
   .غ��  الط قف عضاءأل ا لدول �� اوا�جهات ا�ح�ومية التقييس  أجهزة قبل منمجانا

 وخاصة   هيئة التقييس  وخدمات  ومنتجات  طبوعاتمئق و ثاو ب�امل ا�حّق �� ملكية    هيئة التقييسحتفظ  ت .3

الفن  /ةياسيالق  اتفاملواص أفألي  ، وال يحق  هاإصدار إعادة  أو    �شرهاو   ،ا�خليجيةية  اللوائح  جهة    و أيرد 

التعديلأ  إصدارهارى إعادة  أخ �سمح    الو   غرض،  ل وأليبأي ش�  اا��� و تحن مء مجز  أي  أو  اكي��تراع��    و 

مهما �ان    �قةطر   بأي  لها  ةو�لغترجمة  أو    ا�شرها أو إذاع��  إنتاجها، أوإعادة  أو    ،�اف�  دةاملادة املوجو   بن�خ

استخدام  الغرض خ  هامن  إذن  مندون  بذلك  التقهيئ  طي  التقييسأج  وأ  يسية  بالدول    الوطنية  هزة 

 .األعضاء

  وترجمة وثائق يات أو عقود بيع وتوزيع و�سو�ق  فاوض والتوقيع ع�� اتفاق املطلق �� الت  �حقا  هيئة التقييسل .4

  ا�خليجية وفق الفنية    اللوائح  /املواصفات القياسيةة التقييس وخاصة  وعات ومنتجات وخدمات هيئومطب

 . لشؤون التقييس �ةال�جنة الوزار من  املعتمدة النظم واإلجراءات
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ا�خول .5 األطراف  بتنحصر  التقييس  ا�خليجيةالفنية  اللوائح    /القياسية  واصفاتاملوتوزيع  بيع  ة  أو    لهيئة 

 : الن�خ امل��جمة م��ا ��

 هيئة التقييس . 

 ئة. � الهية بالدول األعضاء �قييس الوطنيتأجهزة ال 

 اء التقييس بالدول األعضأو أجهزة  هيئة التقييس  اق مع  قد أو اتفرام ع أي طرف ثالث يقوم بإب  

 . لكيخول لھ ذ

التقييس .6 تنتج    أجهزة  الذي  وا�جهد  األ�شطة   �� األسا��ي  الشر�ك   �� األعضاء  بالدول  ئق ثاو عنھ  الوطنية 

التقييس  وخدمات  ومنتجات  طبوعاتمو  الفن  /ةياسيالق  اتفاملواص  وخاصة  هيئة    ا�خليجية ية  اللوائح 

فالتقييس  لهيئة ثم  ومن  �شارك  ،  مسئولي الهيئ�ي   
ً
أيضا املوحمحفظ  ة  ة  حقوق  الفكر لكياية   لهذه�ة  ة 

الدول ��    الوطنية  التقييسجهز  وأيس  يلتقهيئة الاإلصدارات ال�ي تمثل أحد الروافد الهامة للدخل بالنسبة  

 األعضاء.

التق يحق .7 الوطنيةيألجهزة  الاتب�ي   يس  التقييسلخليجية  ا�الفنية  وائح  الل  /ةقياسيملواصفات   هيئة 

 يئة التقييسه رةداإ مجلس  قرار ع�� بناءً ها  عبي من املادي دائالعب الحتفاظا  لها يحق، كما  �إصدارات وطنية

تعديل  ب  �سمح  والاملعتمدة   البيع وآلية ، مع االل��ام بتسع��ة)م2008مايو    27  ،الدوحة( الثامن اجتماعھ ��

 .لشؤون التقييس وزار�ةال�جنة ال�ق طر أو اآللية إال عن  هذه التسع��ة

�فق  احيت .8 املشاركة  لألطراف  عملط  و� اإلعدا   ية�  الرأيد  ال ملا  فاتمل  ع��  بداء  وائح الل  /قياسيةواصفات 

الفنية  ااإلصد  أو   ا�خليجيةالفنية   و التقييس��يئة    ا�خاصةرات  التأكد  ،  إتاحم�جب  عدم  م��ا ن  أي  ة 

 .لشؤون التقييس الوزار�ةتوافق عل��ا ال�جنة  الت االستثنائية ال�يإال �� ا�حا مجا�ي�ش�ل   مومللع

 

: ث
ً
  :�سو�ة الن�اعاتسة سياامنا

حا .1 وج��  ب�ل  نزاع  أي  امللكود  حق  صاحب  الفكن  و ية  الوثيق ر�ة  هذه  ألح�ام   
ً
وفقا حا�جهة  فيتم  هذه ة  ل 

 ب�ن الطرف�ن، و�� حال لم يتم الن�اعات 
ً
يجوز ألي من الطرف�ن ال�جوء إ�� الوساطة أو  هذا الن�اع و�ة�سوديا

 عر�ية.دول ا�خليج الون لالتعاة التقييس لدول مجلس �جهة القضائية ا�ختصة بدولة مقر هيئالرفع ل

 بذلك�جوء إ�يجوز ال .2
ً
عن طر�ق التحكيم داخل  �اع  ، و�مكن �سو�ة الن� التحكيم إذا �ان �سمح ل�جهة نظاما

ا)، أو حسب ما يتفق عليھ  الفكر�ة (الوايبو   كيةلللمالعاملية  دولة املقر، أو عن طر�ق مركز تحكيم املنظمة  

 . أطراف الن�اع
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 :
ً
 :اإلجراءاتتاسعا

 �: تا�مراعاة المية يجب و �ات ا�حا�جهتوزيعها ع��  أو، �خليجيةاية لفناللوائح ا/قياسية الت صفاواامل بيع عند

ل بلغة قأو ع�� األ  يةالعر�ية واإلنجل��   باللغت�ن  غالف تذييل صفحة ال  ��  عبارة حقوق امللكية الفكر�ة  إدراج .1

 تا��: النحو ال ع��الوثيقة 

  www.gso.org.sa يةر�عالتعاون لدول ا�خليج ال مجلسول ييس لدالتقوق محفوظة لهيئة ا�حقميع ج ©

 www.gso.org.sa(GSO)  Organization standardizationGCC  © 

صفحة .2 مبمستق  إدراج  الغالف  صفحة  �عد  تتضمنبحشرة  الة  يو�ح  يث  �ة  الفكر   يةلكاملق  قو ح  نص 

  ية العر�ية واإلنجل��   باللغت�نوت�ون  ا�خاصة ��ا    واإلجراءات   �ا ع�  ةهة املسؤولاصة با�جخا�يانات االتصال  �و 

 الوثيقة. ل بلغة أو ع�� األق

العر�ية    ت�نغباللا�خليجية  حة الفنية  ئالال   /ياسيةصفة القاحات الداخلية للمو الصف  �� ملف   ذييلإدراج ت .3

 ملو االعتماد جهة ملكية ا�حقوق وسنة اإلشارة إ��  منضتي الوثيقة ل بلغةاألقو ع�� أ يةنجل�� واإل 
ً
 :  ا ي��فقا

  GSO YYYY ©– جميع ا�حقوق محفوظة

  ©GSO YYYY- All rights reserved 

املستفيد  إدراج   .4 �اسم  إن  أو  ال��ائي   
ً
فردا   لب ط للاملرج��    رقملامع    اتفحالص  جميعتذييل    ��  أة منشان 

 الطلب.  وتار�خ

  :�� النقاط التاليةا وتنب��ھ � املستفيدع� يديجب التأك .5

     .بيعھ لھ قال يح ا�خليجية  حة الفنيةئالال  /القياسيةاملواصفة  ملف ن أ 5.1

أو  ًء �انت ور سواغها  صي  بجميعا�خليجية    الفنية  الالئحة  /القياسية  صفة  املو ا 5.2   لك��ونية �� إقية 

  .قييسالت ئةهيحق  من

 . ليف والنشرأتلأو طمس حقوق ا إزالة�سمح ب ال 5.3

تخز���ا  و ا�خليجية    الالئحة الفنية  /القياسيةاملواصفة  تحميل ملف الك��و�ي من  للمستفيد  حق  ي 5.4

 .واحد ألغراض العرض حاسوبع�� جهاز 

 .يلالستخدام ال�خ��ط فق �اواحدة م� ةخة �� طباعا�حق �� للمستفيد  5.5

سواًء  ة  ا�خليجي  الئحة الفنيةال  /يةياسالقصفة  ااملو   انتاج أو ��خ وثيقة  ةادإع تفيد  مسلليحق    ال 5.6

 . �انت الك��ونية أو ورقية

أو   عار��اإ   و أتأج��ها    أو  ،ا�خليجيةئح الفنية  اللوا/  للمستفيد توزيع املواصفات القياسية  �سمح  ال 5.7

 ثال: املسبيل   ن ذلك ع��وم ،طر�قة ةبأي خر�ندامها لأل خيص استترخ

 . و�يال��يد اإللك��ب ارسالها .أ

 . ةاسو�يحشب�ات �� ع وضعها .ب

http://www.gso.org.sa/
http://www.gso.org.sa/


 

 8 من  7 صفحة 

 التقييس وخدمات هيئة عات ومنتجات وق امللكية الفكر�ة لوثائق ومطبو وثيقة حق
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 مدمج. قرص و أ ميلها ع�� قرص صلبتح .ت

 طر�قة أخرى. مش��ك بأي   علھج .ث

للمستفيد    ال 5.8 املواصفة  توزيع  يحق  الفنية    /القياسية  ملف  داخل  ا�خليجية  الالئحة  إال  املطبوع 

 .رخص لهاال�ي  املنشأة

املواصف 5.9 ملف  الالئحتحميل  القياسية/  الفة  اإل  ةينة  األنظمة  من  توفلك��وا�خليجية  ال�ي  رها نية 

الت �عد  الوطنية  التقييس  أجهزة  أو  التقييس  ههيئة  من  املستفيد  حقق  بواسطة  و�ة  اسم  ي�ون 

ظمة واألجهزة األنامللف من جميع  ن يتم حذف  رى، ع�� أخأأي وسيلة    أو  ،مروردم و�لمة  مستخ

 يد.  مستفللخ��ي ال�ا سوى ا�جهاز يل امللف عل��ال�ي تم تحم

 من حمالت توعية س الوطنية ��  التقيي  أجهزةو   ييسهيئة التقتقوم    .6
ً
الدول األعضاء باتخاذ ما يرونھ مناسبا

تو أو   تإصدارات  ز عو�ة  إ��  و��  ؤدي  بحقجا� و األفراد  �ادة  الهات  امللكية  افكر وق  باتعمل�ة  إلصدارات  لقة 

 . ذكره ما سبقيد ع�� لتأكالفنية للهيئة ل

 

: عاشر 
ً
 : �ختامية ام ا� حاأل ا

ا  .1 هذه  اس��شادية  �عت��  التقييسلو لوثيقة  مجل  هيئة  العر�يلدول  ا�خليج  لدول  التعاون  أو    اعتمادها  ةس 

 .
ً
 �عديلها حسب ما تراه مناسبا

 . �� املرجع لهذه الوثيقة يةهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر��عد  .2

دود ارجية يجب توضيح حعن شرا�ات مع أطراف خجة  تانحقوق امللكية الفكر�ة  �� حال �انت مخرجات   .3

 املتبعة واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.  ةاألنظموصالحيات �ل جهة مع مراعاة 
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