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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مبادئ هذه السياسة:  -

 السياسة مع األنظمة واللوائح املطبقة في اململكة العربية السعودية. أال تتعارض هذه -1

 فيها. -2
ً
 أال تتعارض هذه السياسة مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة عضوا

 مراعاة واحترام حقوق امللكية الفكرية الخاصة بالكيانات األخرى. -3

 حقوق امللكية الفكرية التي يتم التوصل إليها.السعي إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية  -4

 السعي إلى دعم االبتكار والتمكين وعدم استغالل االبتكارات ملصالح شخصية. -5
 

يقصددددددددد بالعبارات واملصددددددددط حات افتية أياما وردت في هذه السددددددددياسددددددددة املعا   املب اة أمام ا ما لم  التعريفات:

 يقتض ي السياق خالف ذلك:

مخرجددات إبددداع العقددل الالدددددددددددددري والتي  لدددددددددددددمددل ع ى سدددددددددددددايددل امل ددال ال الحصددددددددددددر  هي امللكيةةة الفكريةةة: -

اختراعددداتق حمل امل،لاق العالمدددات الت ددداريدددةق حقوق التلدددددددددددددرق الرسدددددددددددددومددداتق التصددددددددددددددداميمق الامددداذ ق 

املواصددددددفاتق املفاهيمق العملياتق التقاياتق قواعد البياناتق األسددددددماء الت اريةق األصددددددااف الاباتيةق 

 يرها.األسرار الت ارية وغ

هو االنتفاع من الحقوق االسددتا ارية اململو ة لوصددول غير امللموسددة في الت ارة  االسةةتل ا الترار : -

والصددددددااعة والخدمات بلددددددكل مبااددددددر أو غير مبااددددددر ع ى سددددددايل امل ال  ال الحصددددددر: براءات االختراعق 

 التصاميم الصااعية...إلى آخره ..(

مددات املاظمددة التي تتاادداهددا الل ددة في التعددامددل مع امللكيددة هي املبددادو واإلجراءات والتعلي السةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةة: -

 الفكرية.

م موعة من اإلجراءات والخطوات اإلدارية التي تتم من قبل امل،سدددددسدددددة إلدارة  إدارة امللكية الفكرية: -

 وتاظيم امللكية الفكرية.

 وثيقة تماح ملن توصل إلى اختراع وذلك ملدة محددة براءة اختراع: -

 ي عمل أدب  أو علمي أوفنييقصد به أ املصنف: -

 الشخص الذي ابتكر املصاا. املؤلف: -

 م موعة املصالح املعاوية واملادية التي ت ات للشخص ع ى مصافه. حقوق املؤلف: -
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 من أسددددددددددماء أو كلمات أو إمضدددددددددداءات أو حروف أو رموز أو  الع مة الترارية: -
ً
 ممياا

ً
كل ما يأخذ اددددددددددكال

صور أو نقوش أو  غليا أو عااصر تصويرية أو أاكال أو لون  أرقام أو عااوين أو أختام أو رسوم أو

أو م موعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أي إاددددددددددددارة أو م موعة إاددددددددددددارات إذا كانت  سددددددددددددتخدم أو يراد 

اسدددددتخدام ا في تمييا سدددددلع أو خدمات متلدددددأة ما عن سدددددلع أو خدمات املتلددددد ت األخرى أو للداللة ع ى 

إجراء املراقبددة أو الفحص للسدددددددددددددلع أو الخدددمددات. ويمكن اعتبددار  تددأديددة خدددمددة من الخدددمدداتق أو ع ى

 العالمة الخاصة بالصوت أو الرائحة عالمة ت ارية.

ت ميع ل خطوط أو األلوان ثاائ  األبعادق أو ادددددكل ثالب  األبعاد يضدددددف  ع ى أي  النماذج الصةةةةةنا ية: -

ق يكون  لرد غرض و يف 
ً
 خاصدددددددا

ً
أو تقنيق ويدخل في ذلك  ماتج صدددددددااني أو ماتج من الحروف مظ را

 تصميمات املتسوجات.

 هي أي معلومة ا سمت بما ي ي: األسرار العملية: -

إذا كانت غير معروفة عادة في صددددددددددوريها ال هائيةق أو في أي من مكونايها الدقيقة وكان من الصددددددددددع   -1

 الحصول عليها في وسط املتعاملين عادة بهذا الاوع من املعلومات.

 لكونها سرية.  -2
ً
 إذا كانت ذات قيمة ت ارية حقيقية أو محتملة نظرا

إذا أخضددددددع ا صدددددداح  الحمل لتدابير معقولة تعااسدددددد  مع حبيع ها والظروف ا حيطة بها ل حفا    -3

 ع ى سري ها.

ترخيص يماح املرخص له الحمل في اسدتغالل حقوق امللكية الفكرية وسسدمح الترخيص غير الحصةر :  -

 ذات الحقوق ألخرين وفمل اروط معياة بين الطرفين. للمرخص من بإعطاء

ترخيص يماح املرخص لددده الحمل في اسدددددددددددددتغالل حقوق امللكيدددة الفكريدددة ويماع الترخيص الحصةةةةةةةةةةةةةر :  -

 املرخص من إعطاء ذات الحقوق فخرين وفمل اروط معياة بين الطرفين.
 

 أهداف ونطاق سياسة امللكية الفكرية:  -

 أهداف السياسة: -

 االبتكار وإبداع االقتصاد املبني ع ى امللكية الفكرية.دعم وتمكين  -1

 التوعية بالعلرسعات واألنظمة الوحاية املتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية. -2

 حماية حقوق امللكية الفكرية ل ل ة ومو فيها وعمالئها.  -3

 ن.ت ا  التعديات غير املتعمدة ع ى حقوق امللكية الفكرية لآلخري -4
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 ياسة:نطاق الس -

 لمل هذه السياسة جميع م االت امللكية الفكريةق ع ى سايل امل ال ال الحصر: براءات اختراعق حمل امل،لا 

والحقوق ا لاورةق العالمات الت اريةق األصددددااف الاباتية اللديدةق التصدددداميم التخطيطية للدوائر املتكاملةق 

فصدددح ع ها وأي موا ددديع أخرى 
ُ
ذات العالقة والتي قد تدخل  دددمن موا ددديع امللكية املعلومات الت ارية غير امل

الفكرية. وجميع األحراف الذين تحكم م السددددياسددددة  متسددددوبيها ومسددددعلدددداررها ومتعاقدرها وأي حرف ذو عالقة 

 تحدده الل ة.
 

 السياسة العامة للملكية الفكرية: -

 سياسة اإلفصاح: -

 عد امل،سسة الاماذ  الالزمة لإلفصاح سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو ورقية وتتولى ارح ا بلكل   -1

 واضح للمفصح بحيث يمكاه من  عبئ ها.

2-  
ً
يلتام املو فون باإلفصاح الكامل خالل املدة التي تحددها امل،سسة عن امللكية الفكرية الاات ة وفقا

ك بصددددددددددورة واضددددددددددحة وصددددددددددريحة مما ي عل ا مف ومة ل ل ة ل ذه السددددددددددياسددددددددددة للمكت  أو من يم له وذل

 املفصح ل ا.

تتولى امل،سددسددة حفو وتوثيمل جميع املعلومات املفصددح ع ها وتصددتيف ا حسدد  م ال ا وا حافظة ع ى  -3

 سرية املعلومات التي يفصح ع ها.
 

 تقييم امللكية الفكرية املفصح  نها: -

الل مدة ها بطريقة م اية متعارف عليها في هذا ا لال ختلتام امل،سسة بتقييم امللكية الفكرية املفصح ع  -1

 يحددها املكت .

 تلتام امل،سسة بإاعار املفصح باعي ة التقييم وأجراء املتخذ بلأنه. -2

 في حال اتفمل الطرفين ع ى نعي ة التقييم يتولى املكت  إ مال إجراءات الالزمة وفمل هذه السياسة. -3
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 الفكرية:سياسة تملك حقوق امللكية  -

 براءات االختراع: .أ

 ألهدافها االستراتيرية: 
ً
 من الخيارات التالية وفقا

ً
 للجهة اتخاذ ما تراه مناسبا

 تكون ملكية وثيقة الحماية ملتر ة بين الطرفين.  -1

تمتلك الل ة ما يتوصل إليه أحد متسوبيها مع أحقية العامل بالحصول ع ى  عويض مااس ق اسعاادا  -2

املددادة السددددددددددددددادسددددددددددددددة من نظددام براءات االختراع والتصدددددددددددددميمددات التخطيطيددة للدددوائر إلى الفقرة  ب( من 

 املتكاملة واألصااف الاباتية والاماذ  الصااعية.

يمتلددك العددامددل وثيقددة الحمددايددة للملكيددة الفكريددة التي توصددددددددددددددل إليهدداق مع أحقيددة الل ددة التي  عمددل لدددرهددا  -3

 بالحصول ع ى ترخيص مقابل التاازل ع ها.

 

 ترارية: الع مات ال .ب

 عد العالمة الت ارية التي تم إنتاج ا داخل الل ةق أو أي عالمة ت ارية تتعلمل باملات ات أو الخدمات املقدمة 

 خالصا ل ا.
ً
 من الل ة ملكا

 

 حقوق املؤلف: .ج

تكون ملكية املصدددددددددددددافات األدبية ملن قام بتأليف ا إذا كان ذلك ل ه من صدددددددددددددميم عملهق وملا تم تأليفه   -1

 باستخدام موارد الل ة التي  عمل بها.

تكون ملكية املصدددددددددافات األدبية ل ل ة إذا كانت من صدددددددددميم عمل من قام بتأليف ا أو تم التوصدددددددددل إليها   -2

 باستخدام موارد الل ة.

 ل ل ة التي  عمل امل،لا لدرها. عد املصافات األ  -3
ً
 دبية املعدة لوغراض األكاديمية ملكا

 ل ل ة الحمل في التاازل عن أي مصاا أدب  ملن توصل إليه.  -4

 ملن قام بتأليا املصددددددددددداا األدب  وال يمكن التاازل ع ها بأي حال من  -5
ً
 عد الحقوق املعاوية حمًل أصددددددددددديال

 األحوال.
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 ة الفكرية:السياسة العامة لتسجيل امللكي -

 براءات االختراع: .أ

  سعى الل ة إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابلي ها ألن تكون براءة اختراع.  -1

 لالسدددددددددددددتفدادة من حمل  -2
ً
 سدددددددددددددعى الل دة إلى  خدددددددددددددليدل براءات االختراع في اململكدة العربيدة السدددددددددددددعوديدة أوال

 األولوية.

و تملك اق وفي حالة وجود حرف آخر هتتولى الل ة دفع رسدددوم العخدددليل لطلبات براءات االختراع التي  -3

 صاح  الحمل في حل  براءة االختراع فإنه يتولى دفع الرسوم املقررة.

 الجهة املخولة بتسجيل براءات االختراع ومنح وثيقة الحماية:

. ال يئة السددددعودية للملكية الفكرية هي الل ة الحكومية الرسددددمية ا خولة باسددددتقبال و خددددليل جميع  -1

 للملكية الفكرية في األنظمة الوحاية ذات العالقة.حلبات الحماية 

مكت  براءات االختراع  لله التعاون الخليجي هو الل ة ا خولة باسدددتقبال و خدددليل حلبات براءات  -2

 لاظام براءات االختراع  لله التعاون لدول الخليج العربية  نظام إقليمي(.
ً
 االختراع وفقا

 

 الع مات الترارية: .ب

 ألما ن اسدددددتغالل  سدددددعى الل ة إل -1
ً
ى  خدددددليل عالمايها الت ارية املرتبطة بمات ايها وخدمايها وذلك وفقا

تلددك املات ددات والخدددمدداتق وع ى الل ددة التددأ ددد من عدددم وجود عالمددة ت دداريددة أخرى ملددددددددددددددابهددة ل ددا في 

 الدولة املراد استغالل بها.

 عملية العخليل.تتولى الل ة متابعة دفع رسوم العخليل واإلجراءات األخرى املرتبطة ب -2

 حقوق املؤلف: .ج

ال يتطل   خدددددددليل حقوق امل،لا في أي بلد عضدددددددو التفاقية بيرن لحماية املصدددددددافات األدبية والفايةق  -1

 وسعد تاريخ التلر للمصاا هو تاريخ بدأ الحماية للمصافات األدبية.

 وذلك لتوثيمل  -2
ً
مل التلدددددددددددددر وف سدددددددددددددعى الل ة إلى  خدددددددددددددليل حقوق امل،لا داخل البلد متق ما كان ممكاا

 األنظمة التي  سمح بذلك.

ي وز  خدددددددددليل برامج الحاسددددددددد  افلي والتصددددددددداميم املعمارية لدى ال يئة السدددددددددعودية للملكية الفكريةق  -3

 وسعد هذا العخليل اختياريا.
 


