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طام بن سمير لقد جاءت فكرة برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية تلبية لحاجة المخترعين في جامعة األ

قوق قوقهم وححوتسويقها مما يحفظ  بتكارية وتجاريةإلى منتجات إعبدالعزيز في تسجيل اختراعاتهم وتحويلها 

د الوطني قتصام في تعزيز الشراكة بين الجامعة والقطاعين الخاص والعام مما يسهم في دعم االالجامعة ويساه

  .2030 السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية

 تعريفاتالمادة األولى:  .1

النص لم يتضح من صراحة  يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، أينما وردت في هذه الالئحة، المعاني المبينة، ما

.كذلأو يقتضي السياق غير   

 وترخيص التقنية إدارة الملكية الفكرية برنامج .1.1

 .وترخيص التقنية الجهة المشرفة على جميع جوانب الملكية الفكرية هو 

 الجامعة  .1.2

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

 الوكالة .1.3

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. 

 رئيس البرنامج .1.4

 أو من يفوضه. العلمي يا والبحثلالجامعه للدراسات العهو وكيل 

 المشرف العام .1.5

 هو رئيس اللجنة التنفيذية ويعين بقرار من مدير الجامعة بناءاً على ترشيح رئيس البرنامج.

  اللجنة .1.6

 الجامعة.ب الملكية الفكرية وترخيص التقنيةبرنامج ل التنفيذيةاللجنة هي 

 الملكية الفكرية .1.7

 ق الملكيةوحقو بداعي وتنقسم إلى حقوق الملكية الصناعيةنتاج الفكري واإلقوق التي تحمي اإلهي مجموعة الح 

 الفنية واألدبية.

 حقوق الملكية الفكرية الفنية واألدبية .1.7.1

الفنون المصنفات المبتكرة في اآلداب ووهي حقوق ترمي إلى حماية  ،المؤلف وما يرتبط به وقتشمل حق 

 والعلوم.
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 صناعيةحقوق الملكية ال .1.7.2

و أناعي هي حقوق ترمي إلى حماية المبتكرات ذات الصفة الصناعية أو العالمات المميزة ذات الهدف الص

 .التجاري أو الخدمي

 مخزون الملكية الفكرية  .1.8

 و صيانتها.أأصول الملكية الفكرية المملوكة والتي يتم اقتناؤها وترخيصها  هي

 مكافأة برنامج حوافز الملكية الفكرية .1.9

ة شر ومكافأأة النختراع، ومكافمكافأة يتم منحها ضمن إطار سياسة البرنامج بما في ذلك مكافأة براءة اإلأية  

 نجاز.اإل

 المخترع  .1.10

 ها.ي لحمايتكان أول من اخترع وطور أو ساهم في الملكية الفكرية التي يتم السع -واحد أو أكثر -أي شخص 

 براءة االختراع .1.11

ح لالزمة لمناللمخترع الذي يستوفي اختراعه الشروط  - ز البراءات السعوديمرك -الدولة  اتصدره وثيقةهي  

 ختراع.نه بموجبه أن يتمسك بالحماية التي يضيفها على اإلمك  ي  وبراءة اختراع صحيحة 

 مكافأة براءة االختراع .1.12

بيل على س وما قد يتضمن ،لمخترع لقاء حصوله على فكرة أو اختراع له على حماية البراءةلمكافأة تمنح  

عالي  ،ختراعإ وجائزة براءة ،ختراعإوجائزة إصدار  ،ختراعإوجائزة تقديم  ،ختراعإالمثال، جائزة الكشف عن 

 بتكار وطني.إأو جائزة  ،القيمة وجائزة تطوير براءة آمنة

 نجاز مكافأة اإل .1.13

 ية.ية الفكرهي مكافأة إضافية تمنح لمخترع حقق عدداً من النقاط ضمن مكافأة برنامج حوافز الملك

 المنظمات البحثية أو القائمة بالبحث  .1.14

 هي جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

 الرسوم/الدخل .1.15

تها أو ملكي ختراع بما يتضمن ترخيصها أو التنازل عنهو إجمالي الرسوم والمدفوعات على تسجيل براءة اإل 

 استخدامها أو بيعها.

 مكافأة األسرار التجارية .1.16

 خترع والخاصة بالحصول على حماية األسرار التجارية الختراع معين.هي مكافأة تمنح للم 
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 العالمة التجارية والصناعية .1.17

صناعي   ري أويقصد بالعالمة التجارية والصناعية كل إشارة أو رمز يتخذ شعاراً لتمييز منتجات مشروع تجا 

 أو يتخذ شعاراً للخدمات التي يؤديها.

 ستخداماإل .1.18

ب علق بأسلوفيما يت )أداة تصنيع أو جهاز أو نظام أو التطبيق -ق بتكوين منتج أو مكون به التصنيع المتعل يقصد 

 ري الكامللتجاستغالل اأو أي أساليب أخرى تضمن اإل ،ستثمارأو اإل -ستخدام(أو عملية ما أو التشغيل أو اإل

 ن واللوائح.للملكية الفكرية واستنفاد جميع الفوائد المرجوة منها في حدود ما تتيحه القواني

 المادة الثانية: أهداف البرنامج .2

عة الجام لطالب وطالبات ومنسوبي ومنسوباتالئحة الملكية الفكرية وترخيص التقنية  إدارة يهدف برنامج

ت جراءاوغيرهم إلى وضع تسهيالت مالئمة لحث المخترعين على اإلسراع في تسجيل اختراعاتهم من خالل ا

لى هدف إيل المبتكرات الجديدة إلى منتجات تجارية وصناعية حقيقية، كما ، والعمل على تحويسهلة ميسرة

يقها وتسو اتوتحويلها الى منتج حيث تسجيلها قتصادية العالية منختراعات ذات القيمة اإللإلإجراءات  وضع

 ر ثقافةنشنية و، عالوة على االسهام في توطين التقمحلياً وعالمياً لالستفادة منها في تمويل البحث العلمي

المهتمة  دوليةوكذلك التواصل مع الهيئات والمنظمات المحلية وال ،االبتكار داخل البيئة الجامعية وخارجها

 بالملكية الفكرية ونقل التقنية.

 البرنامج خدمات من المستفيدون الثالثة: المادة  .3

األمير  عةمنسوبي جام من المخترعين البرنامج، جميع خدمات من حسب الشروط التي تحددها الجامعة، يستفيد

 أعضاء من نواكا سواء سطام بن عبدالعزيز من السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية او خارجها

 توصلوا إذا الطالباتو الطالب أو الزائرين األساتذة أو المتعاونين أو العاملين أو حكمهم في من أو التدريس هيئة

 الذي المادي أو الفني وأ المالي الدعم نتيجة أو األكاديمية أو الوظيفية واجباتهم رسةمما أثناء في اختراعاتهم إلى

غيرها  مع لجامعةا تبرمها التي التعاون اتفاقيات أو والتمويل المنح برامج طريق عن او مباشرة الجامعة تقدمه

تها أو امعة أو أدوادام أجهزة الجستخإأو كانوا قد توصلوا إلى اختراعاتهم بسبب  ،البحثية أوالكراسي من الجهات

خترعين ن المم، كما يجوز لغير منسوبي الجامعة معاملها أو أي من وسائلها، ولكن بجهودهم الفردية الخالصة

 السعوديين وغيرهم أن يستفيدوا من خدمات البرنامج، وفقاً للشروط التي تحددها الالئحة.

 البرنامجة : مهام واختصاصات رابعالمادة ال .4

 :يلي ل ضمن اختصاصات البرنامج مايدخ

 ختراع، وتقويمها وتمويلها.اإل براءاتفحص طلبات  .أ

 ة لذلك.لالزمحماية مصالح الجامعة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ اإلجراءات القانونية ا .ب
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 ينقوي السفتسويق االختراعات المسجلة واستثمارها، إما صناعياً أو تجارياً، وتقييم فرص نجاحها  .ت

 المحلي والعالمي.

 جراء التعديالت الالزمة على هذه الالئحة وقواعدها التنفيذية.إقتراح وإ .ث

 .على نفقة البرنامج اإلختراعاتتسجيل  .ج

لمنسوبي  تراعخستشارات العلمية والفنية والقانونية الخاصة بالملكية الفكرية وبراءات اإلتقديم اإل .ح

   .وللمستفيدين من البرنامج الجامعة

 .البرنامج قبل ختراعات المسجلة منيص اإلترخ .خ

 البرنامج نطاق : ةخامسال المادة .5

، ويدعم تجارية كافةالوحيدة المختصة بالمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية وال الجهة هو البرنامج

 ا األنظمةلبهتطتالبرنامج طلبات تسجيل اإلختراعات التي تستوفي الشروط واألحكام القانونية كافة، والتي 

 والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية.

 البرنامج رئاسة : ةسسادال المادة .6

رف ويش مجأو من يفوضه في مهامه رئاسة البرنا العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل تولىي

فق األنظمة و ومكافآتهم أجورهم تحديديقوم بو ،التنفيذية ةتجنل وأعضاء مشرفه العام يعينوعلى أدائه 

التي  جاالتالوة على توصيته بالتعاقد مع العاملين من ذوي الخبرة في الم، عوالقرارات المنظمة لذلك

  .م، وفق األنظمة والقرارات المنظمة لذلكجورهم ومكافآتهأيتطلبها البرنامج ويحدد 

 البرنامج مشرف : السابعة المادة .7

 على تماداً الجامعة، اع مدير من بقرار الجامعة في التدريس هيئة أعضاء بين من البرنامج مشرف يتم تعيين

 ويعد للتجديد، قابلة سنوات ثالث العلمي، رئيس البرنامج، لمدة والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل ترشيح

 .التنفيذية للجنة البرنامج رئيساً  مشرف

 البرنامج مشرف مهام: الثامنة المادة .8

 األعمال التالية:تحديداً القيام ب ئحة، ولهالال هذه بموجب وتسيير أعماله مهامه إدارة البرنامج يتولى مشرف

 العلمية اراتاإلستش بتقديم المتعلقة تلك أو اإلشراف على اإلجراءات الخاصة بتسجيل براءات االخترع .أ

 .االختراع وبراءات الفكرية بالملكية الخاصة الفنية أو

 . بالبرنامج الخاصة تفاقاتواإل والقواعد اللوائح يقترح .ب

 . للبرنامج اإلستراتيجية يتولى وضع الخطة .ت

 المهتمة والدولية المحلية والمؤسسات المنظمات مع التعاون شراف على برامجلية اإلويتولى مسؤ .ث

 .الفكرية وترخيص التقنية بالملكية
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 .واستثمارها  ختراعاإل براءات بتسويق يتولى متابعة اإلجراءات الخاصة .ج

 .للبرنامج اإلعتمادات المالية المخصصة يتولى صرف .ح

 .يهافللبرنامج وللعاملين  التنفيذية اللجنة ألعضاء المالية المكافآت بطلب يتولى التوصية .خ

 وكل ما يخدم ويسهل عمل البرنامج. العمل الندوات، وورش يشرف على تنظيم .د

 .بالبرنامج الخاصة تفاقاتواإل والعقود، طلبات تسجيل البراءات، نماذج يتولى إعداد .ذ

 .البرنامج عمل نطاق في الخبرة ذوي مع بالتعاقد المتعلقة اإلجراءات يتابع .ر

 . التنفيذية اللجنة إلى يتولى إعداد التقرير السنوي للبرنامج ويرفعه .ز

 التنفيذية ةناللج : ةتاسعال المادة .9

 ،انونيق ومستشار  ،الجامعةمنسوبي  من أعضاء وخمسة البرنامج على لمشرفا من التنفيذية اللجنة تتكون

 والبحث العليا اساتللدر الجامعة وكيل ترشيح على اً بناء  ،للتجديد قابلة سنوات ثالث مدةل عةالجام مدير يعينهم

 ، رئيس البرنامج.العلمي

  التنفيذية اللجنة مهام : ةعاشرال المادة .10

 :تاليةال المهام مجناللبر التنفيذية اللجنة تتولى

 .رق المتاحةتجارياً بالط استثمارها،و وتسويقها، ختراع،اإل براءات الخاصة بتسجيل متابعة الطلبات .أ

 مجلس إلى ع بهاوالرف ،الالئحة هذه في الواردة األهداف بما يتفق مع للبرنامج العامة السياسة قتراحإ .ب

 للموافقة عليها واعتمادها. الجامعة

ل البرنامج المنظمة لسير عمل البرنامج وتكوين الفرق المتخصصة التي تساعد في عم اللوائح قتراحإ .ت

 .عقد ورش العملتنسيق وذلك وك

 .التي تناسبها التوصيات وضعو ،بالبرنامج الخاصة العقود دراسة  .ث

 والبحث العليا تللدراسا الجامعة وكيلالرفع به إلى والميزانية  شامالً  للبرنامج التقريرالسنوي كتابة .ج

 .، رئيس البرنامجالعلمي

 التنفيذية اللجنة جتماعاتإ :لحادية عشرةا المادة .11

 ،األقل علىعضاء إذا حضره ثلثا األجتماعها صحيحاً إال إوال يكون  ،شهر كلواحدة  مرة جتماعهاإ اللجنة تعقد

اقشة طلب عقد اجتماع غير عادي ويقتصر فقط على من أعضائها نصف من أكثر أو البرنامج مشرفل ويجوز

 تساوي ندوع ،الحاضرين صواتأ بأغلبية قراراتها وتصدر جتماع الذي تم عقد االجتماع من أجله،موضوع اإل

 .البرنامج مشرف فيه الذي الجانب يرجح األصوات
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 ختراعإبراءة تسجيل : إجراءات التقدم بطلب دعم عشرة ثانيةالمادة ال .12

ا من ق عليهختراع الموافبإجراءات تسجيل براءة اإل وترخيص التقنية الملكية الفكرية برنامجقوم ي .أ

 وفي ،والً أ تقنيةللعلوم وال مدينة الملك عبدالعزيزب ءات السعوديفي مكتب البراقبل اللجنة الدائمة 

تب و المكبي أوختراع من المكتب األورإنتائج مشجعة يتم التقدم للحصول على براءة  ظهور ةحال

 األمريكي وتتحمل الجامعة كل ما يلزم ذلك من مصروفات.

 :ا كل منيجوز أن يتقدم بطلب دعم تسجيل براءة اختراع وتسجيله .ب

  بالجامعةأعضاء هيئة التدريس. 

 البالط. 

 الجامعة. اموظفو 

 وذلك حسب اإلجراءات التالية:

 مرفقاً به التالي: هختراعإيتقدم المخترع بطلب دعم وتسجيل براءة  .أ

 البرنامجختراع المعتمدة من قبل ستمارة طلب دعم تسجيل اإلإ. 

 .إقرار شخصي بملكية الفكرة 

 ختراع.ن السابق في مجال اإلختراع مع ملخص للفوصف واضح لإل 

 .موافقة الجهة الداعمة إن وجدت 

توثيق  الملكية الفكرية ويتم مشرف برنامجيودع الطلب مع جميع الوثائق المطلوبة لدى  .ب

 ستالم.تاريخ اإل

زم من اذ ما يلسبوع من تاريخ التسليم لدراسته واتخإخالل  التنفيذيةيحال الطلب إلى اللجنة  .ت

 .حياله إجراءات

 : إجراءات فحص الطلبات وتقويمهاثالثة عشرةالادة لما .13

  نية ثاادة الة في الملشروط الواردل للبرنامجمن تحقيق الطلبات الواردة  اللجنة التنفيذية للبرنامجتتأكد

 ة.عشر

 ملة.فقات كاكتمال المرإفي حال عدم  التنفيذيةإعادة أي طلب قبل العرض على اللجنة  يحق للبرنامج 

 ماإلستال سبوع من تاريخإ خالل التنفيذيةات المحققة للشروط على اللجنة يتم عرض الطلب. 

 خبراء فيتعان ببدراسة مبدئية للطلب وتحديد فيما إذا كان هناك حاجة ألن يس التنفيذية تقوم اللجنة 

ن من سبوعيإوتشكيل لجنة مصغرة لدراسة الطلب على أن يكون التقييم خالل  ،ختراعمجال اإل

 .اوخارجهستعانة بفاحصين مختصين من داخل المملكة أولها الحق في اإل ،اللجنة جتماعإتاريخ 

 :يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة المصغرة وفق اآلليات التالية 

 .أصالة الفكرة 

 ختراعات السابقة في المجال وتحديداً المكتب ختراع عن اإلالبحث في محركات البحث في براءات اإل

 بي.واألمريكي واألور
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 لنظر في عناصر الحماية وأصالتها.ا 

 م لب المقدفي الط في تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عنها التنفيذيةسبوع الرابع تبت اللجنة خالل اإل

 في نفس اليوم. صاحب الطلب بالنتيجةويبلغ 

 .في حال رفض الطلب يجب على اللجنة المصغرة تبيان أسباب الرفض 

 اقص النو ن تطلب من مقدم الطلب بعض التوضيحات أو استكمال بعضيحق للجنة التنفيذية للبرنامج أ

ن مشهر  الالزمة إلجراء الفحص والتقويم، ويتوجب على مقدم الطلب استكمال ما طلب منه خالل

مج ما لبرناتاريخ إخطاره بذلك خطياً، وإذا لم ينفذ ما طلب منه خالل هذه المدة، يتخذ مشرف ا

 يراه مناسباً من إجراءات.

 : اإلجراءات التنفيذية الرابعة عشرةمادة ال .14

 رفض الطلب ةفي حال .14.1

 تا أرتأدها إذوالسماح له بتفني ،باألسباب الموجبة للرفض يتم إبالغ المتقدم بقراراللجنة مشفوعاً  .أ

 ذلك على أن يكون ذلك خالل شهر من تاريخ خطاب اإلبالغ. اللجنة

 طعي في الطلب في هذه الحالة.رد من قبل اللجنة مرة أخرى والبت القاليتم دراسة  .ب

 في حالة قبول الطلب .14.2

 .ي أوالً الميزانية الخاصة بإتمام إجراءات التسجيل في المكتب السعود التنفيذيةتحدد اللجنة  .ت

كذلك ولتوثيق اباتخاذ اإلجراءات الالزمة وتكليف من يلزم إلتمام عملية  المشرف على البرنامجيقوم  .ث

 إجراءات التسجيل.

 .ات المتبعةوفقاً للقواعد واإلجراء المستحقةبصرف المبالغ بالتكليف لى البرنامج المشرف عيقوم  .ج

 ما بعد التسجيل .14.3

 لى بعضعختراع بعد الحصول تقوم اللجنة بعد إنهاء إجراءات التسجيل وبناء فكرة واضحة عن اإل .ح

 كي.مريألابي أو المكتب والردود من المكتب السعودي باتخاذ القرار للتقدم إلى المكتب األور

 ذلك.زانية لاألمريكي تقوم اللجنة بتحديد المي بي أووفي حال الموافقة على التقدم للمكتب األور .خ

و أبي وفي المكتب األور البراءة إجراءات التقدم بطلب تسجيلالمشرف على البرنامج يتولى  .د

 .التنفيذيةاألمريكي حسب قرار اللجنة 

م دفع الرسو يتم تقييم مواصلةثم  ،خمس سنواتل لفترة بسداد رسوم التسجي اللجنة التنفيذيةتتكفل  .ذ

 .براءةقتصادية من الالتنفيذية اعتماداً على الجدوى اإل لفترة أخرى بعد قرار من اللجنة

 ختراعات: المحافظة على سرية الطلبات واإلالخامسة عشرالمادة  .15

ته الوظيفية أو القانونية المحافظة ختراع أياً كانت صفعلى جميع من يطلع على طلبات دعم تسجيل براءات اإل

على سرية المعلومات الواردة في الطلبات وعدم إفشائها بقصد أو بدون قصد أو استعمالها بأي طريقة كانت 
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لطلب اقدم مبتلحق قد لية مدنية وجزائية عن كافة األضرار التي ؤوكل من يخالف ذلك يعد مسؤوالً مس

 .العربية السعودية بها في المملكةالمعمول  األنظمةوذلك وفق  ،والجامعة

 : حقوق الجامعة في ملكية براءات االختراع السادسة عشرةالمادة  .16

و أنسوبيها سطام بن عبدالعزيز مالكاً ألي براءة اختراع يتوصل إليها أحد ماألمير تعتبر جامعة  .أ

أو  ي الجامعةية فكاديمالطالب أو الطالبات إذا توصلوا إليها خالل ممارستهم لواجباتهم الوظيفية أو األ

 لهم. لماديا، أو من خالل دعم الجامعة يةالبحث هابسبب استخدام معامل الجامعة أو أجهزتها ومراكز

 جلت عن طريق البرنامج، ملكاً للجامعة.تعد االختراعات التي س   .ب

 : الحقوق األدبية للمخترعالسابعة عشرةالمادة  .17

ختراع إلكية اختراع إليه مع اإلشارة إلى كون ملتراع وينسب اإلخيتمتع المخترع بكامل الحقوق األدبية لإل

لترقية اه في للجامعة وله كامل الحق في اإلشارة إليه في األبحاث والندوات وغيرها وكذلك يجوز له احتساب

 الترشح به لنيل األوسمة والجوائز التقديرية.  أوالعلمية والوظيفية 

 ختراعاإلستغالل إ: حقوق عشرة ةثامنالالمادة  .18

ياً و صناعأختراع تجارياً ستغالل اإلإفإن للجامعة وحدها الحق في  لسادسة عشرةحسب ما ورد في المادة ا

 على قرار من مجلس الجامعة. ا  وتسويقه ويجوز لها التنازل عن هذا الحق أو جزء منه بناء

 ختراع : حق المخترع في ملكية اإلالتاسعة عشرةالمادة  .19

 ختراع فقط في إحدى الحاالت التالية:في ملكية اإليكون للمخترع الحق 

الرفض  برفض طلب دعم التسجيل المقدم من المخترع ما لم يكنالتنفيذية صدور قرار من اللجنة  أ

 من الجامعة. اً و تقصير من المتقدم وال يكون البحث مدعومأ على إهمال   اً مبني

 جامعة.ختراع قد تم تنفيذه قبل انضمام المخترع للإذا كان اإل ب

 ر الجامعةعلى أي من مصاد ذاتية غير معتمد  ال هختراع بجهودأنه قد توصل لإلالمتقدم إذا أثبت  ج

 تجهيزات.المادية أو ال اً سواء

 ضد قرار رفض الطلب التظلمفي : حق المخترع العشرونالمادة  .20

 فض.بالر همن إبالغ ا  ختراع خالل ستين يوميجوز للمخترع التظلم ضد قرار اللجنة برفض دعم اإل
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 المادة الحادية والعشرون: لجنة النظر في التظلمات  .21

ن مدير مقرار تتكون لجنة النظر في التظلمات من ثالثة أعضاء، أحدهم مستشار قانوني، يتم تعيينهم ب أ

 الجامعة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

لم التظ دعوة مقدم لهاوتختص اللجنة بالنظر في موضوع التظلم، وأسباب رفض الطلب، ومدى جديته،  ب

ة مناقشلسماعه ومناقشة حججه وأقواله حضورياً وتسجيلها كتابياً، وسماع إدارة البرنامج و

 حججها وتسجيلها كتابياً، ولها أن تستعين بمن تراه من المختصين والفنيين.

ختراع،  اإل اتتنعقد اللجنة عند الحاجة للنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات رفض طلبات تسجيل براء ج

 وفقاً لإلجراءات التي تحددها قواعد ولوائح البرنامج التنفيذية.

جد إن و تصدر اللجنة قراراتها بخصوص التظلم باألغلبية، ويوضح في محضر اللجنة الرأي المخالف د

 من وحجة كال الطرفين، ولكل ذي مصلحة الطعن فيه أمام مجلس الجامعة خالل ثالثين يوماً 

 ، ويعد قراره بالفصل في الطعن نهائياً.طرف بالقرارتاريخ إبالغ كل 

 والعشرون: توزيع العوائد المالية  ةثانيالمادة ال .22

فإن العائد  أو صناعياً، واستغالله تجارياً  المسجلختراع ترخيص التقني لإلالالحصول على  ةفي حال أ

 آلتي:بين المخترع والجامعة كايوزع  -بعد موافقة الجامعة  - المالي

 طع رسوم التسجيل ومصاريفه، وأي مصاريف قانونية أخرى.تستق .1

 :كما يليالمتبقية المالية  عوائدتوزع ال .2

  60يحصل المخترع على%. 

  10يحصل البرنامج على%. 

  10يحصل القسم الذي يعمل فيه المخترع على%. 

  20على ( الذاتية الجامعة موارد) الجامعةتحصل%. 

جهوده اع بختر، أو كان منتسباً لها إال أنه قد توصل إلى اإلإذا كان المخترع غير منتسب للجامعة ب

ن هذه م( 1) ، فإن الحقوق المالية المتبقية بعد االستقطاع المذكور في الفقرةلخالصةالفردية ا

 المادة توزع كالتالي:

  60يحصل المخترع على%. 

  10يحصل البرنامج على%. 

  30على ( الذاتية الجامعة موارد) الجامعةتحصل%. 

أو  ،ليهإما تهدف  إلعمال الالئحة المنظمة لكراسي البحث بالجامعة أو اً قختراع ناتًجا وفذا كان اإلإج    

ين حد التابعسطة أأو كان ناتجاً بوا ،كان ناتجاً عن المشاريع البحثية التي ينفذها أو يشرف عليها الكرسي

 :وزع كالتاليتمن هذه المادة  (1الفقرة ) ستقطاع المذكور فيله، فإن الحقوق المالية المتبقية بعد اإل

  60يحصل الكرسي على نسبة% 

 10%  يحصل البرنامج على نسبة  
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 ( على نسبة الذاتية الجامعة مواردتحصل الجامعة )30% 

 : وقف تنفيذ قرارات قبول الطلبات ة والعشرونلثالثاالمادة  .23

لى ععتراض ذ أي إجراء إداري أو مالي عند وجود اعن اتخا اللجنة التنفيذية للبرنامج أن تتوقفيجب على 

 عتراض.تسجيل أي اختراع إلى أن يبت في ذلك اإل

 تسويق اإلختراع: والعشرون رابعةلاالمادة  .24

ألسس لختراع وترخيصه، وفقاً البرنامج، بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة، تسويق اإل ولىيت

 لبرنامج.ل اللجنة التنفيذيةوالضوابط التي تقررها 

  والعشرون: تكريم المخترع ةخامسلاالمادة  .25

 .ختراععند حصوله على براءة اإل رعيمنح البرنامج شهادة تقدير، ووساماً تشجيعياً للمخت أ

اعه عن ل اختر، بعد موافقة مجلس الجامعة، أن تمنح المخترع الذي سجللجنة التنفيذية للبرنامجيجوز  ب

لى صوله عح ةلبرنامج، وذلك في حالاللجنة التنفيذية لها قدرتطريق البرنامج، مكافأة مالية، 

 البراءة.

 والعشرون ةسادسالالمادة  .26

ن ع هجلس، الذي ختراعهأحكام هذه الالئحة على التحسينات والتعديالت التي يجريها المخترع على ا طبقت

 خالفتفاق مإ ما لم يوجدالقانونية،  تهاطيلة مدة حمايوذلك ختراع براءة اإل حصوله علىطريق البرنامج بعد 

 .لذلك

 ة والعشرونبعسالاالمادة  .27

يل التي التموتفاقات والعقود أو برامج المنح وختراعات التي تم التوصل إليها عن طريق اإلتخضع ملكية اإل

م ام التي تألحكو للشروط المالية الناتجة عن استثمار البراءة ، وكذلك توزيع العوائدغيرهاتبرمها الجامعة مع 

 عليها إن وجدت. تفاقاإل

 ة والعشرونثامنالالمادة  .28

 لعربيةفي المملكة ا ختصاصلجهات اإلعن تطبيق هذه الالئحة  ةتجاتخضع كافة المنازعات القضائية الن

  .السعودية
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 التاسعة والعشرونالمادة  .29

لمنظمة حة ائعن تطبيق الال ينتج إضافة إلى ما تنظمه هذه الالئحة، فإن أحكامها تسري أيضاً على جميع ما

 الحق في سللمجلوي عمل بهذه الالئحة بدءاً من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة، و لكراسي البحث بالجامعة،

 .تفسيرها، وي لغى كل ما يتعارض معها من أحكام

 المادة الثالثون .30

  .وديةة السعربياألنظمة والقرارات النافذة في المملكة الع حيالهتطبق فما لم يرد به نص في هذه الالئحة 

 هـ 4/5/1439 حداأل


