




 النشر، حقوق التجارية، العالمات المؤلف، حق الختراعات،�ا :الحصر ال المثال سبيل على تشمل والتي البشري العقل إبداع مخرجات هي

 األسرار النباتية، األصناف التجارية، األسماء البيانات، قواعد التقنيات، العمليات، المفاهيم، المواصفات، النماذج، التصاميم، الرسومات،

 .وغيرها التجارية

 على مباشر غير أو مباشر بشكل والخدمات والصناعة التجارة في الملموسة غير لألصول المملوكة الستئثارية�ا الحقوق من النتفاع�ا هو

 آخره إلى...الصناعية التصاميم ،ختراع�ا براءات :الحصر ال المثال سبيل

.الفكرية الملكية مع للتعامل المنظمة والتعليمات واإلجراءات المبادئ هي

 .الفكرية الملكية وتنظيم إلدارة اإلدارية والخطوات اإلجراءات من مجموعة

 .محددة لمدة وذلك اختراع إلى توصل لمن ُتمنح حماية وثيقة

�.فني أو علمي أو أدبي عمل أي به يقصد

�.المصنف ابتكر الذي الشخص



 لآلخرين الحقوق ذات إعطاء من المرخص يمنع �و الفكرية الملكية حقوق استغالل في الحق له المرخص يمنح ترخيص

.الطرفين بين معينة شروط وفق





















































 باإلمكان التوضيح سبيل وعلى األدبية، المصنفات حقوق بملكية يتعلق فيما االستراتيجية أهدافها لتحقيق مناسبًا تراه ما اتخاذ للمؤسسة

   :التالية السياسات اتخاذ

 .بها يعمل التي الجهة موارد باستخدام تأليفه يتم ولم عمله، صميم من ليس ذلك كان إذا بتأليفها قام لمن األدبية المصنفات ملكية تكون -1

 .الجهة موارد باستخدام إليها التوصل تم أو بتأليفها، قام من عمل صميم من كانت إذا للجهة األدبية المصنفات ملكية تكون -2

 .لديها المؤلف يعمل التي التعليمية للجهة ملكا األكاديمية لألغراض المعدة األدبية المصنفات تعد -3

 .إليه توصل لمن أدبي مصنف أي عن التنازل للجهة -4

 .األحوال من حال بأي عنها التنازل ويمكن  األدبي المصنف بتأليف قام لمن أصياًل حقًا المعنوية الحقوق تعد -5

 :االختراع براءات :أواًل

 .اختراع براءة تكون ألن قابليتها ومعرفة الفكرة تقييم إلى المؤسسة تسعىأ-

 .األولوية حق من لالستفادة أواًل؛ السعودية العربية المملكة في االختراع براءات تسجيل إلى المؤسسة تسعى -ب

 طلب في الحق صاحب هو اآلخر الطرف كان حال وفي تملكها، التي االختراع براءات لطلبات التسجيل رسوم دفع المؤسسة تتولى -ج

 .المقررة الرسوم دفع يتولى فإنه االختراع براءة

 :الحماية وثيقة ومنح االختراع براءات بتسجيل المخولة الجهة

 في الفكرية للملكية الحماية طلبات حميع وتسجيل باستقبال المخولة الرسمية الحكومية الجهة هي الفكرية للملكية السعودية الهيئة-

 .العالقة ذات الوطنية األنظمة

 براءات لنظام وفقًا االختراع براءات طلبات وتسجيل باستقبال المخولة الجهة هو الخليجي التعاون لمجلس االختراع براءات مكتب-

�  ."إقليمي نظام" العربية الخليج لدول التعاون لمجلس االختراع



 والخدمات، المنتجات تلك استغالل ألماكن وفقًا وذلك وخدماتها بمنتجاتها المرتبطة التجارية عالماتها تسجيل إلى المؤسسة تسعىأ-

 .بها االستغالل المراد الدولة في لها مشابهة أخرى تجارية عالمة وجود عدم من التأكد المؤسسة وعلى

 .التسجيل بعملية المرتبطة األخرى واإلجراءات التسجيل رسوم متابعة المؤسسة تتولى -ب

 بدء تاريخ هو للمصنف النشر تاريخ ويعد والفنية، األدبية المصنفات لحماية بيرن التفاقية��عضو بلد أي في المؤلف حقوق تسجيل يتم ال

 .األدبية للمصنفات الحماية

 .بذلك تسمح التي األنظمة وفق النشر لتوثيق وذلك ممكنًا؛ كان ما متى البلد داخل المؤلف حقوق تسجيل -2

   .اختياريًا التسجيل هذا ويعد الفكرية، للملكية السعودية الهيئة لدى المعمارية والتصاميم اآللي الحاسب برامج تسجيل يجوز -3

 يتم لم حال وفي الطرفين، بين وديًا حلها فيتم السياسة هذه ألحكام وفقا والجهة الفكرية الملكية حق صاحب بين نزاع أي وجود حال في

 المملكة في المختصة القضائية للجهة الرفع أو الوساطة إلى النزاعات هذه لحل اللجوء الطرفين من ألي يجوز النزاع هذا تسوية

 .السعودية العربية

  المملكة داخل التحكيم طريق عن المثال سبيل على النزاع تسوية ويمكن ذلك، نظاما للجهة يسمح كان إذا التحكيم إلى اللجوء يجوز -2

.النزاع أطراف عليه يتفق ما حسب أو "والوساطة للتحكيم الويبو مركز" إلى اللجوء مكانوباال "التجاري للتحكيم السعودي المركز"





 بهدف المؤسسة موظفي من العلمية واإلنجازات االبتكارات ألصحاب التشجيعية المكافآت لصرف خاص بند استحداث للمؤسسة يجوز

 .الفكري الملكية مجال باختالف المكافآت هذه وتختلف المجلس يقترحها التي الضوابط حسب الفكرية الملكية توليد على التشجيع

 .مناسبًا تراه ما حسب تعديلها أو اعتمادها وللمؤسسة استرشادية السياسة هذه تعتبر -1

 عالقة أي أو بنودها، تطبيق تجاه مسؤولية أي الفكرية للملكية السعودية الهيئة تتحمل وال السياسة لهذه المرجع هي المؤسسة تعد -2

 .مباشر غير أو مباشر بشكل لسياسة هذه تطبيق جراء يحدث نزاع بأي

 .بها التزامهم واعتماد عليها اطالعهم تم حال في إال المؤسسة منسوبي على نافذة السياسة هذه تعد ال -3

 مع جهة كل وصالحيات حدود توضيح يجب خارجية أطراف مع شراكات عن ناتجة الفكرية الملكية مخرجات كانت حال في -4

�.العالقة ذات الدولية واالتفاقيات المحلية األنظمة مراعاة




