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 دعائي  عملاتفاقية 
 تمهيد: 

 Co Design Bootcampبالمشاركة في  كقيامتؤكد  فأنتعبر اإلنترنت على هذه المنصة،  هذه االتفاقيةمن خالل تقديم 
لصالح هيئة تنمية الصادرات السعودية   MADE IN SAUDI ARABIAشعار لعالمة تجارية لتصميم "( كفنان الفعالية)"
  تنمية الصادرات السعوديةهيئة  مع    كعلى الشروط واألحكام التي ستحكم عالقتبأنك موافق  بموجب هذه االتفاقية  تقر  و(.  الهيئة)
 .ية وإرسالها التوقيع على هذه االتفاقبعناية قبل ك قرأت أحكام وبنود االتفاقية قر بأنتكما ، (كأحكام وشروط ملزمة قانونا  )
 

 األحكام والشروط 
 

 النموذج.هذا العمر في تاريخ تقديم من عاما   18لست دون ك قد بلغت السن القانوني إلبرام عقد ملزم وأنتتعهد بأنك  (1
 

لى أساس ع  كبنفس  ك ستقوم بالمشاركةأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر وأن تمثل  ال  كبأن  مشاركا    فنانا  تتعهد بصفتك   (2
 فردي.

 
قمت سواء كان ذلك بسبب اتفاقية العمل الحالية أو أي اتفاقية أخرى قد    الفعاليةبعدم وجود تعارض للمشاركة في    تتعهد (3

 .بتنفيذها 
 

وبين  كال يجوز تفسير أي شيء بموجب هذه الشروط واألحكام على أنه يخلق عالقة عمل بينعلى علم بأنه  كنقر بأ ت (4
 تنمية الصادرات السعودية.  هيئة

 
استخدامها واالحتفاظ بها فقط لألغراض ومن حقها رم هيئة تنمية الصادرات السعودية خصوصية المعلومات تحت (5

تقديم بعض المعلومات التي يمكن اعتبارها   كقد ُيطلب من، فللفعاليةا   مرشح   فنانا    كبصفتو.  لتنفيذ هذه االتفاقية  المشروعة
 فأنت توافق، وذلك من خالل الموافقة على بنود اإلتفاقية، وعليه  لقانون المعمول بهللنظام و/أو ا  معلومات شخصية وفقا  

إلى الحد المطلوب  وذلك كعلى أن تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية باستخدام المعلومات الشخصية المقدمة من
. الفعاليةتنمية الصادرات السعودية إلدارة    هيئةإلى أي كيان آخر تشاركه    ويمتد هذا اإلذن أيضا    للفعاليةدارة الناجحة  لإل

 إذا كنت تنوي سحب موافقتك.بالهيئة لديك الحق في االتصال كما أن 
 

بأي طريقة   الفعالية تنوي استخدام  تنمية الصادرات السعودية ال  هيئة، فأنت تدرك أن  الفعاليةفي    مشاركا    باعتبارك فنانا   (6
لحقوق القانونية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية لآلخرين، وتحديدا  حقوق العالمات التجارية تمثل اعتداء أو انتهاك ل

 أصليا    فإنك تتعهد بأنك ستنشئ عمال    مشاركا    بصفتك فنانا  ووحقوق التأليف والنشر سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.  
بالفعل ومتاح استعماله وأن هذا العمل ال يعتمد على أي عمل آخر ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين تم  ابتكارك من

في األعمال األخرى   تقليد العناصر المهيمنةكما يتضمن تعهدك أيضا  بعدم  للجمهور بأي شكل وبأي طريقة في العالم ،  
 التشابه البصري والمفاهيمي.أو مزيج األلوان أو 

 
الوصول إلى بعض المعلومات أو البيانات السرية بأي شكل أو  فأنت على إمكانية من ، فعاليةفي ال بصفتك مشاركا   (7

االتصاالت والمراسالت الشفوية أو الكتابية أو أي وسيلة   :وسيط أو مورد، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
ئمة شاملة، فقد تتضمن معلومات حول اختيار الشعار في ثابتة في أي وسيط من أي نوع، وبدون أن تكون هذه القا 

والمفهوم ومجموعة األلوان للعالمة التجارية وأي معلومات تقنية أو غير تقنية أخرى الهيئة  وخطط مشروع فعاليةال
تعتزم  وعليهوالبيانات المالية والتجارية و/أو المنهجية والخطط والدراسات والنماذج األولية والرسومات والبرامج. 

هيئة تنمية الصادرات السعودية الحفاظ على سرية جميع هذه المعلومات وتتعهد بالحفاظ على سرية جميع هذه 
لك ال يجوز وعليه بشكل مباشر أو غير مباشر. والمعلومات سواء تمت مشاركتها معك عن قصد أو عن غير قصد 

بأي شكل بما في ذلك المنشورات أو من خالل  الكشف عن هذه المعلومات ألي شخص طبيعي أو اعتباريأن تقوم ب
 التعليقات عبر أي منصة وسائط اجتماعية.

 
سواء تم اختيارها أم لم يتم اختيارها و فعالية،جميع الشعارات التي تم إنشاؤها أثناء ال فإنلغرض التأكيد وإزالة الشك،  (8

 عنها. وال يحق لك الكشف سرية تماما  ستبقى النهائي، الهيئة للعمل من قبل 
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 وفقا  وشعار التصميم الهيئة السعودية لتنمية الصادرات من أجل لتعليمات  وفقا  سيكون عملك ، مشاركا   باعتبارك فنانا   (9

الهيئة للعمل أو لم  ستبقى ملكية الشعار الذي تقوم بإنشائه، سواء تم اختياره من قبلكما . الهيئةلمواصفات وإرشادات 
المالك الحصري   دعاء بملكية الشعار أو االدعاء بأن لك مصلحة فيه، وستظل الهيئة هي، فليس من حقك االيتم اختياره

القانون النظام و/أو أي مستند مطلوب بموجب كما تتعهد أيضا  بأنك ستقوم بتنفيذ للشعار والعمل الفني في الشعار. 
من أن الحقوق في الشعار والعمل الفني   العالم، للتأكد  مكان فيفي أي  والمعمول به في الوقت الحالي أو في المستقبل،  

تقوم بمنافسة لن  كما تتعهد بأنك  لغرض التسجيل في أي بلد أو غير ذلك.    ا  مطلوبكان  سواء  و  الهيئةفيه محفوظة لصالح  
أو غير الهيئة  سواء تم اعتماده من قبلوفي الشعار الذي تصممه، و/أو رفض و/أو معارضة الحق الحصري للهيئة 

 في أي مرحلة.وذلك 
 

تتعهد بموجب هذا بأن جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق العالمة التجارية في الشعار واألعمال  (10
بعد أو أو بأي طريقة أخرى فعالية الفنية الموجودة فيه، والتي تنشئها إما بمفردك أو بشكل مشترك أو جماعي أثناء ال

تنمية  لهيئة تنمية الصادرات السعودية أو غير ذلك، ستكون مملوكة  هيئة، سواء في مقر هيئة ع مزيد من المشاركة م
الحق الحصري إلى األبد في استخدام واستغالل هذا الشعار في جميع أنحاء العالم لهيئة  وسيكون ل  ،الصادرات السعودية

في االستخدام التجاري، بما في  تستخدم حاليا  ي التأو  معروفة حاليا  الفي جميع وسائل اإلعالم أو طرق االستغالل و
أو المستخدمة في  التقنيات المشتقة من الوسائط أو أنماط االستغالل المعروفة حاليا   :ذلك على سبيل المثال ال الحصر

، كما سيكون من  وسائط أو طرق استغالل مطورة في المستقبل تتضمن أيضا   التياالستخدام التجاري، باإلضافة إلى 
في الفعالية وتغيير الشعار والعمل الفني الذي قمت بإنشائه أثناء مشاركتك حق هيئة تنمية الصادرات السعودية تعديل 

 الهيئة. لمتطلبات وفقا   أو جزئيا   كليا  ، أو بالتعاون مع الهيئة بعد الفعالية وذلك الحقا  أو 
 

تنمية الصادرات السعودية أو غير هيئة  سواء تم اعتماده من قبل  الفعالية وتتعهد بعدم استخدام الشعار الذي تصممه في   (11
تصميم شعار متطابق أو مشابه بشكل مربك  أيضا  عدم ألي كيان آخر أو لنفسك وويشمل التعهد عدم االستخدام ذلك، 

والمفهوم والعناصر المهيمنة فيه ألي طرف ثالث بما في ذلك أنت.   في الشعاربما في ذلك مجموعة األلوان المستخدمة  
 ألغراض غير تجارية.أيضا  تنطبق القيود على االستخدام لألغراض التجارية المباشرة وغير المباشرة وو

 

غرافي ، فأنت على دراية بأن هيئة تنمية الصادرات السعودية قد تنظم التصوير الفوتوالفعاليةمن خالل المشاركة في  (12
، وقد تتضمن الصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو فعاليةالثابت و/أو تسجيل الفيديو في شكل مقاطع قصيرة من ال

للتصوير الفوتوغرافي و/أو تسجيل الفيديو الذي قد يتضمن  صريحا  وبموجب هذا فأنت تمنح الهيئة إذنا  صورك. 
الستخدام التصوير الفوتوغرافي و/أو تسجيل نت تمنح الهيئة اإلذن  وبموجبه أيضا  فأ .  فعاليةصورتك أو صورك أثناء ال

استخدامها للغرض  الهيئةو أي منصة أخرى تنوي نترنت أعلى االالهيئة  الفيديو على أي منصة بما في ذلك موقع
وتية وسائل التواصل االجتماعي ومنصات بث الفيديو وفي أي وسائط ص :الذي قد يشمل على سبيل المثال ال الحصر

بالحق في تحرير الصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو في الهيئة تحتفظ  افق بموجبه على أنكما توومرئية أخرى. 
 أي مرحلة ولالستخدام على أي منصة.

 

في أي إلتزامها بإبداء أي أسباب وذلك  بالحق في رفض مشاركة أي فنان بدون  تنمية الصادرات السعودية  هيئة  تحتفظ   (13
 .الفعاليةبدء  مرحلة قبل

 

نزاعات )سواء تعاقدية أو غير ذلك( تنشأ   وأوأي مطالبات  االتفاقية  قوانين المملكة العربية السعودية هذه  أنظمة وتحكم   (14
أنت توافق على االختصاص الحصري لمحاكم المملكة العربية وبموجبه فأو تتعلق بها. الشروط واألحكام تطبيق  عن

 .حيال ذلك السعودية
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بينك وبين هيئة تنمية الصادرات السعودية ، كما أن الحقوق المحررة  االتفاقية  الشروط واألحكام آنفة الذكر تمثل مجمل   (15
 .على ذلك غير قابلة للتحويل دون موافقة الهيئة الواردة فيها أو االلتزامات 

 

 

 


