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Intellectual property and Copyrights Guidelines
Intellectual property/
Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions;
literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in
commerce. (http://www.wipo.int/copyright/en/)
Copyrights/
Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that creators
have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from
books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases,
advertisements, maps, and technical drawings.( http://www.wipo.int/copyright/en/)

Terms and Conditions of Copyrights and photocopying
information resources in Learning Resource Center (LRC):
Reproduction (Photocopying): Making one or more copies of a work, performance,
or sound recording by any means and in any form, including permanent or
temporary electronic storage, printing and photocopying of a work or sound
recording.
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224003#LinkTarget_715)
All library information resources are protected by Oman Law for the Protection of
Copyrights and Neighboring Right (2008). Use of these resources is also subject to
the terms of licenses agreed between the library and the publishers.
1) Reproduction (Photocopying) is limited to (whichever is the greater):
 Up to 10% or one complete chapter of a book, plus any associated endnotes
or references.
 Up to 10% or one complete article from a single issue of a journal or
magazine, plus any associated endnotes or references
 Up to 10% or one paper from a set of conference proceedings.

 Up to 10% (not more than 10 pages) of short stories or poems.
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2) Reproduction, to the extent justified by the purpose and without the purpose of
direct or indirect financial gain, of a single copy by reprographic means of
protected works by public libraries, non-commercial documentation centers,
educational establishments and scientific and cultural institutions, provided that
such reproduction shall be:
 It is prohibited to reproduce a whole book or a whole thesis or a whole
journal issues.
 It is prohibited to do systematic or automatic downloading, printing or
saving of electronic resources by use of specific software.
 It is prohibited to enable or share your own username and password or
University ID with other people.
 It is prohibited to do any work or use any techniques that will invalidate the
techniques used to protect the system in the library, including encryption or
passwords.
 It is prohibited to remove or alter any copyright management information,
including the title, the author name and other information identifying the
work.
 It is prohibited to distribute or post library resources to websites or social
networks.
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الدليل اإلرشادي لقوانين حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف
الملكية الفكرية/
تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء
وصور مستخدمة في التجارة.والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثال البراءات وحق المؤلف
والعالمات التجارية التي تم ّكن األشخاص من كسب االعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم.
ويرمي نظام الملكية الفكرية ،من خالل إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام،
إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار اإلبداع واالبتكار.
http://www.wipo.int/about-ip/ar/index.html

حقوق المؤلف/
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم األدبية والفنية .ويغطي
حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة ،من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات واألفالم إلى
البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات واإلعالنات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.
http://www.wipo.int/copyright/ar/index.html

االجراءات الداخلية المنظمة لحقوق المؤلف ونسخ مصادر المعلومات في مركز مصادر
التعلم:
االستنساخ /عمل نسخة أو أكثر مطابقة لألصل من مصنف (كل إنتاج مبتكر في المجال األدبي أو الفني أو
العلمي أيا ً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه) أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج
إذاعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي طريقة كالطباعة أو التصوير أو التسجيل أو التخزين اإللكتروني
الدائم أو المؤقت.
جميع مصادر المعلومات بالمكتبة محمية بموجب قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة العماني (.)2008
 )1يحق لمستخدمي المركز نسخ أو تصوير أو طباعة أو تنزيل أو حفظ مقاالت أو فصول من كتب أو
غيرها من األعمال ألغراض الدراسة والبحث ،وذلك وفقا ً للضوابط والقيود التالية:
 فصل واحد أو بما ال يزيد عن ( %10أيهما أكثر) من كتاب أو أطروحة ،إضافة إلى أية مراجع
ش مرتبطة.
وحوا ٍ
 مقال واحد بما اليزيد عن  %10من كل عدد دورية أو مجلة.
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 ورقة علمية واحدة بما ال يزيد عن  %10من أعمال وقائع المؤتمرات.
 بما ال يزيد عن ( %10بحد أقصى  10صفحات) من قصيدة أو قصة قصيرة أو غيرها من
األعمال األدبية القصيرة.
 )2االستنساخ ،إلى الحد الذي تبرره الغاية ودون غرض الكسب المادي المباشر أو غير المباشر ،من نسخة
واحدة عن طريق االستنساخ من المصنفات المحمية بموجب المكتبات العامة ومراكز التوثيق غير
التجارية والمؤسسات التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية ،شريطة أن يكون ذلك االستنساخ يجب أن
يكون:
 ال يجوز نسخ كتاب كامل أو أطروحة كاملة أو عدد كامل من دورية.
 يحظر القيام بشكل نظامي أو آلي تحميل أو طباعة أو حفظ المصادر اإللكترونية باستخدام
برامج معينة.
 يحظر تمكين أو مشاركة أشخاص آخرين باستخدام البطاقة الجامعية أو اسم المستخدم وكلمة
المرور الخاصة بك.
 يحظر القيام بأي أعمال أو استخدام أي تقنيات من شأنها إبطال مفعول التقنيات المتبعة لحماية
النظام بالمكتبة بما في ذلك التشفير أو كلمات المرور.
 يمنع حذف أو تغيير المعلومات اإلدارية الخاصة بحقوق المؤلف ،ومن ذلك عنوان العمل أو
مؤلفه أو غير ذلك.
 يحظر توزيع مصادر المكتبة أو نشرها على مواقع الويب أو شبكات التواصل االجتماعي.
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