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سياسة حماية الملكية الفكرية
تلتزم الھيئة بحماية الملكية الفكرية لكافة األعمال والمصنفات واالصدارات اإلدارية والفنية والمالية والقانونية التي تصدر عن
الھيئة وبكافة اشكالھا

بجميع صيغھا سواء كانت ورقية أو إلكترونية من األعمال التي تحميھا قوانين الملكية الفكرية والتي

اليجوز طبعھا أو إعادة طبعھا أوبيعھا أونسخھا أو إعارتھا أو تأجيرھا في صورة ورقية أو الكترونية أو عبر الوسائط اإلعالمية
المختلفة بغير الطرق المشروعة مثل )األعمال الكتابية ،برامج الحاسب اآللي ،مصنفات العمارة والمخططات الھندسية ،األعمال
الفنية ،الرسومات والصور والفنون( ومھما كان مظھر التعبير عنھا الكتابة أو الصوت أو الرسم أوالتصوير أو الحركة ،باإلضافة
إلى حماية الملكية الفكرية للمصنفات التي تحصل الھيئة على حق االحتفاظ بعوائد حقوق ملكيتھا من خالل عالقات الھيئة مع
المعنيين وبكافة اشكال التعامل كالموظفين والموردين والمتعاملين والشركاء وغيرھم.

التزامات الھيئة:
 oتلتزم الھيئة وبجميع وحداتھا التنظيمية بتطبيق جميع أحكام القوانين االتحادية الخاصة بحماية حقوق الملكية
الفكرية والنشر.
 oتلتزم الھيئة بعدم تقديم أي بيانات أو معلومات أو أفكار خاصة بآخرين على أنھا من إنتاج الھيئة ،دون نسبتھا
إلى اصحابھا األصليين ،وفي حال االقتباس الجزئي يتوجب ذكر أعمال اآلخرين حتى لو كان شريكا في
التأليف أو ناشرا للعمل الذي يتم االقتباس منه.

ھذه وثيقة رسمية خاصة بھيئة االمارات للمواصفات والمقاييس ،في حال تمت طباعتھا ينبغي معاملتھا كوثيقة غير مضبوطة .للرجوع الى االصدار
المضبوط منھا يرجى مطالعة الملف االلكتروني المشترك الخاص بنظام االدارة المتكامل في الھيئة
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 oتلتزم الھيئة بعدم السماح بتدليس أو تزوير بيانات بأي شكل من األشكال وإتباع المعايير الدولية للمخرجات
التي تصدرھا الھيئة عند كتابة األسماء المشاركة في التأليف ،وال يجوز إدراج أي اسم من غير المساھمين
على سبيل المجاملة أو تبادل المصالح.
 oتلتزم الھيئة بعدم استخدام برامج الحاسبات اآللية الجاھزة غير المرخصة علي األجھزة الموجودة لديھا.
 oتحتفظ الھيئة بحقوق ملكية جميع األعمال واالصدارات التي تعتبر مخرجات أعمالھا كالمواصفات القياسية
واللوائح الفنية.
 oال يجوز الي جھة نسخ أوترجمة أو تعديل محتوى اصدارات الھيئة أو تحويرھا أو اقتباسھا لخلق عمل جديد
أو استخدامھا ألي غرض دون إذن رسمي أو تفويض خطي بذلك من الھيئة.
 oال يجوز نشر أي أعمال تقوم بھا الھيئة بالتشارك مع اي جھة اخرى إال إذا تم اتفاق الطرفين وموافقتھما.
 oال يجوز الي طرف استغالل إمكانيات الھيئة أو اسمھا أو شعارھا لمزاولة أي أنشطة خارجية لحساب جھات
أخرى إال بإذن خطي وقانوني من الھيئة.
 oاليجوز إزالة أو طمس حقوق التأليف والنشر المضمنة في إصدارات للھيئة.
 oتلتزم الھيئة بعدم السماح للعاملين بالھيئة بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف و/أو الناشر )كتب  ،مؤلفات،
مراجع  ....... ،الخ( بما يشكل اعتداء علي حقوق المؤلف و/أو الناشر ،كما وتلتزم باالشارة الى المصادر
التي تم االعتماد عليھا في اعداد مخرجات أعمالھم ،ان كانت اعتمدت على مصادر سابقة.
 oيلتزم كافة العاملين بالھيئة على التوقيع على وثيقة سرية المعلومات والملكية الفكرية.
 oيلتزم كافة الموردين الذين يتم التعاقد معھم على التوقيع على وثيقة سرية المعلومات والملكية الفكرية

ھذه وثيقة رسمية خاصة بھيئة االمارات للمواصفات والمقاييس ،في حال تمت طباعتھا ينبغي معاملتھا كوثيقة غير مضبوطة .للرجوع الى االصدار
المضبوط منھا يرجى مطالعة الملف االلكتروني المشترك الخاص بنظام االدارة المتكامل في الھيئة

