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1.0 التعاريف )*(
1.0.1 ُي�شري لفظ »اعتماد مايل« اأو »متويل« هنا اإىل جميع املوارد املالية وغري املالية 
التي متنحها احلكومة للطرف اأو الأطراف املتلقية للتمويل من خالل اأي برنامج 

تابع للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار )اخلطة الوطنية(.
اأية  بني  مربم  تعاوين  اتفاق  اأو  منحة  اأو  عقد  اأي  اإىل  متويل«  »اتفاقية  ت�شري   1.0.2
اأية جهة  برعاية  اأو  متلٍق،  واأي طرف  ق�شم حكومي،  اأو  وزارة  اأو  جهة حكومية 
حكومية اأو وزارة اأو ق�شم حكومي لأي طرف متلق، لأداء عمل بحثي اأو تطويري 
اأو جتريبي اأو ا�شتق�شائي، تربمه احلكومة ب�شكل جزئي اأو كلي. وهو يت�شمن اأي 
تكليف، اأو اإنابة عن اأطراف، اأو اأي عقد فرعي لإجراء عمل جتريبي اأو تطويري 

اأو ا�شتق�شائي اأو بحثي مبوجب اتفاقية متويل على النحو املعرف هنا.
1.0.3 ُيق�شد بلفظ »احلكومة« هنا حكومة اململكة العربية ال�شعودية وجميع منظماتها، 
اإدارة  اأو  وزارة  اأية  اأو  )املدينة(  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  اأي 
حكومية �شبق اأن قامت بتقدمي متويل من هذا القبيل لطرف متلٍق ما اأو قامت 

برعايته، اأو تنوي توفريه من خالل اخلطة الوطنية.
على  تت�شمن  مادية(،  ملمو�شة )غري  ملكية غري  اأية  الفكرية«  »امللكية  تت�شمن   1.0.4
اأو حقوق  بيانات فنية  اأو  ي،  اأو عاملمِ اأي اكت�شاف علمي  املثال ل احل�شر،  �شبيل 
ن�شر وتاأليف �شواء مبوجب احلقوق العرفية اأو القانون الأ�شا�شي،اأو الخرتاعات 
اأو غري  اخرتاع  الك�شف عن  ا�شتمارة  �شواء يف  عليها  املن�شو�ص  والتح�شينات، 
اأو  العمليات،  اأو  ذلك، والتي تتعلق، ولي�ص على �شبيل احل�شر، برتكيب املواد، 
اأو الأنظمة و/اأو الأجهزة، اأو براءة اخرتاع، اأو طلب  طرق ال�شنع، اأو الأدوات 
التجارية،  الأ�شرار  اأو  املنفعة،  منوذج  اأو  النظر،  قيد  براءة  على  احل�شول 
كان  اأيًا  احلا�شوبية  الربامج  اأو  ال�شناعية،  الت�شاميم  اأو  اخلارجي  املظهر  اأو 
مواد  اأو  وثائق  واأية  اإلخ...  الآلة،  لغة  كود  امل�شدر،  الربنامج  �شواء  نوعها- 
اأو  ذات عالقة بكود الربجمة و/اأو الربنامج احلا�شوبي،اأو الر�شوم ال�شناعية 
اأية عالمة  اأو  بها،  الت�شنيع اخلا�شة  و/اأو عمليات  املتكاملة  الدوائر  ت�شاميم 

* �شدرت هدة ال�شيا�شة عن اللجنة الإ�شرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار بتاريخ 1433/2/1هـ 
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عالمة  اأي  اأو  الأ�شا�شي،  القانون  اأو  العرفية  احلقوق  مبوجب  �شواء  م�شجلة 
ر�شمية، اأو عالمة خدمة، اأو ا�شم نطاق، اأو اأي حق اأخالقي خا�ص مبادة ذات 
حقوق ن�شر وتاأليف، و باأي م�شنفات اأدبية اأو فنية اأو مو�شيقية اأو اأعمال ب�شرية 
ذات  التجديدات  و/اأو  والت�شجيالت  التطبيقات  وجميع  �شناعية،  مناذج  اأو 
ال�شلة بحقوق الن�شر والتاأليف والعالمات التجارية، واأعمال الدراية الفنية، اأو 
اأية ملكية فكرية من هذا القبيل. كما ت�شمل اأي مو�شوع قابل للحماية �شمن اأي 

من اأنواع امللكية الفكرية املذكورة اأعاله.
ال�شخ�ص  التي يقوم من خاللها  الك�سف عن اخرتاع« هي ال�شتمارة  »ا�ستمارة   1.0.5
الطبيعي -اأو الأ�شخا�ص الطبيعيون- بو�شف اخرتاعه )اأو اخرتاعها( وتقدميها 
هذا  اأهلية  يف  بالنظر  لتقوم  اأدناه(،  )املعرفة  الفكرية  امللكية  اإدارة  لوحدة 
الخرتاع للح�شول على براءة، اأو اأي وجه اآخر من اأوجه حماية امللكية الفكرية.
1.0.6 »املُخرتع« هو اأي �شخ�ص طبيعي )واحد اأو اأكرث( كان اأول من اخرتع اأو طور اأو 

�شاهم يف امللكية الفكرية التي يتم ال�شعي حلمايتها، اأو اأوجدها.
1.0.7 »وحدة اإدارة امللكية الفكرية« هي اجلهة التي يتم اأن�شاوؤها �شمن اإطار مبوجب 
متويل  عن  الناجمة  الفكرية  امللكية  جوانب  جميع  لإدارة  ال�شيا�شة  هذه  بنود 
اخلطة الوطنية و/اأو اتفاقية متويل، مبا يف ذلك حمايتها وا�شتثمارها واإنفاذ 

احلماية وال�شتثمار اأو الدفاع عنهما.
1.0.8 »خمزون امللكية الفكرية« هي تراكم جميع اأ�شول امللكية الفكرية اململوكة والتي 

يتم ال�شيطرة عليها واقتناوؤها وترخي�شها و/اأو �شيانتها نيابة عن املدينة.
1.0.9 »مكافاأة برنامج حوافز امللكية الفكرية« هي اأية مكافاأة يتم منحها �شمن اإطار 
هذه ال�شيا�شة، مبا يف ذلك مكافاأة براءة الخرتاع، ومكافاأة الأ�شرار التجارية، 

ومكافاأة الن�شر التقني، ومكافاأة الإجناز.
1.0.10»حقوق امللكية الفكرية« تت�شمن: حقوق امللكية -اأي �شند ملكية حلقوق امللكية 

الفكرية، وجميع احلقوق التالية، على اأن تخ�شع لأي اتفاق يخالف ذلك: 
- حق اال�ستخدام: )لالأغرا�ص الثقافية والأكادميية، وجميع الأغرا�ص العامة 
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اأو  قبلها،  لهم من  املتنازل  اأو  بها،  املتعاقدين اخلا�شني  اأو  قبل احلكومة،  من 
اجلمهور، اأو لالأغرا�ص التجارية اأو ال�شناعية من قبل القطاع اخلا�ص(.

التقدم بطلب احل�شول على  تقرير موعد ومكان  )القدرة على  ال�سيطرة:    -
حماية حقوق امللكية الفكرية، ونطاق حماية حقوق امللكية الفكرية املق�شود،وكيف 
وما اإذا كان ينبغي تطوير امللكية الفكرية اإىل منتجات/خدمات، ومكان ت�شويق 

املنتجات، اخلدمات اإلخ...(.
-  اجلانب االقت�سادي: )جميع واأي من الإيرادات والتكاليف اخلا�شة بحماية 
امللكية الفكرية، مبا يف ذلك اإنفاذها اأو حمايتها، وتطويرها وت�شويقها وحتديد 

اأي من برامج املكافاآت وجميع هذه الربامج(. 
اأن تخ�شع  الفكرية، على  ُين�شب تطوير و/اأو اخرتاع امللكية  - واالأحقية: )ملن 

لقوانني اأية �شلطة اإيداع ق�شائية(. 
اإدارة املخاطر: ) امل�شوؤولية عن املنتج، ودعاوى انتهاك احلقوق والمتثال  - و 

للقوانني الت�شريعية(. 
1.0.11 »الربنامج الوطني للملكية الفكرية« هو الربنامج ال�شامل املوؤ�ش�شي الذي ير�شي 
للمدينة ال�شرتاتيجيات اخلا�شة باقتناء امللكية الفكرية و/اأو حفظها وا�شتخدامها.
اأو  فكرة  ح�شول  عن  ملخرتع  متنح  مكافاأة  اأية  هي  االخرتاع«  براءة  »مكافاأة   1.0.12
اخرتاع له على حماية الرباءة، ما قد يت�شمن على �شبيل املثال، جائزة الك�شف 
براءة  وجائزة  اخرتاع،  اإ�شدار  وجائزة  اخرتاع،  تقدمي  وجائزة  اخرتاع  عن 
الخرتاع عايل القيمة، وجائزة تطوير براءة اآمنة، و/اأو جائزة البتكار الوطني.

1.0.13 »مكافاأة االإجناز« هي مكافاأة اإ�شافية مُتنح ملخرتع حقق عددًا من النقاط �شمن 
مكافاأة برنامج حوافز امللكية الفكرية.

1.0.14  ُيق�شد ب »املنظمة البحثية اأو املنظمة القائمة بالبحث« اجلامعات اأو غريها 
من موؤ�ش�شات التعليم العايل اأو املوؤ�ش�شات املن�شاأة لأهداف البحث، اأو اأية منظمة 

تربوية اأو علمية ل تتوخى الربح، تخو�ص يف جمال البحث العلمي.
1.0.15 »املتلقي اأو متلقي التمويل« اأية موؤ�ش�شة اأو منظمة  ل تتوخى الربح اأو اأي كيان 
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اأو منظمة اأو فرد اآخر يتلقى ماًل لإجراء البحث والتطوير مبوجب اتفاقية متويل 
مع احلكومة.

امللكية  با�شتخدام  توليدها  يتم  التي  العوائد  اإجمايل  هو  »االإتاوات/الدخل«   1.0.16
اأو  اتفاقية متويل، مبا يت�شمن ترخي�شها  الناجمة عن متويل مبوجب  الفكرية 

التنازل عن ملكيتها اأو ا�شتخدامها اأو بيعها.
اأو عر�شه  ن�شره مقاًل  اإثر  للمخرتع  التقني« هي مكافاأة متنح  الن�سر  1.0.17 »مكافاأة 

بحثًا يف موؤمتر.
1.0.18 »مكافاأة االأ�سرار التجارية« هي مكافاأة متنح للمخرتع واخلا�شة باحل�شول على 

حماية الأ�شرار التجارية لخرتاع معني.
مكون/اأداة  اأو  منتج  بتكوين  يتعلق  فيما  الت�شنيع  “اال�ستخدام«  بلفظ  ُيق�شد   1.0.19
ت�شنيع اأو جهاز اأو نظام، اأو التطبيق فيما يتعلق باأ�شلوب اأو عملية ما، اأو الت�شغيل 
اأو ال�شتثمار  اأو نظام،  اأو جهاز  يتعلق مبكون/اأداة ت�شنيع  اأو ال�شتخدام فيما 
للملكية  الكامل   التجاري  ال�شتغالل  ت�شمن  اأخرى  اأ�شاليب  اأي  اأو  )التتجري(، 
الفكرية و ا�شتنفاذ جميع الفوائد املرجوة منها، يف حدود ما  تتيحه   القوانني  

واللوائح احلكومية.

2.0 نظرة عامة
2.0.1 تقوم اململكة العربية ال�شعودية )اململكة( بال�شتثمار يف البحث وما يتعلق به من 
اأوجه ن�شاط لتوليد املعرفة اجلديدة التي ت�شفر عن حتقيق الرفاه القت�شادي. 
املواد  من  طيف  توليد  عن  الوطنية  اخلطة  قبل  من  املمول  البحث  ي�شفر  وقد 

البحثية والأ�شول امللمو�شة وغري امللمو�شة مبا يف ذلك: 
واملوا�شفات،  والبيانات،  احلا�شوبية،  والربامج  البحث،  ونتائج  الأفكار   -1

والر�شوم، والوثائق )»مواد بحثية«(.
2- التقارير املرحلية والنهائية للم�شاريع )»تقارير امل�ساريع«(.

3- النظريات والعرو�ص الأكادميية واملواد املن�شورة الأكادميية )»تقارير اأكادميية«(.
4- امللكية الفكرية الأخرى. وقد تكون هذه املعرفة اجلديدة على �شكل اكت�شاف 
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الأ�شناف  مثل  امللمو�شة  املواد  ذلك  يف  مبا  عمليات،  اأو  اخرتاع  اأو  ابتكار  اأو 
النباتية، اأو النماذج، اأو املواد اأو البيانات الإحيائية، اأو اأ�شكال اأخرى  من امللكية 

الفكرية القابلة لال�شتثمار. 
مبا  املعرفة،  هذه  تطوير  من  لبد  اململكة،  و�شعتها  التي  الأهداف  لتحقيق  و 
واإدارتها  اأعاله،  املذكورة  امللمو�شة  والأ�شول  امللمو�شة  غري  الأ�شول  يت�شمن 

وحمايتها و/اأو ا�شتثمارها على النحو املنا�شب.
»ال�شيا�شة ال�شاملة للملكية الفكرية اخلا�شة بالبحث والتطوير املمول من  اإىل  ُي�شار   2.0.2
اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار«، بال�سيا�سة، وهي تر�شم اإطار عمل ي�شمن 
والتقنية  للعلوم  الوطنية  اخلطة  توفره  متويل  عن  الناجمة  الفكرية  امللكية  حماية 

والبتكار، وت�شخريها ب�شكل يعظم م�شالح اململكة العربية ال�شعودية القت�شادية.
2.0.3 تعد هذه ال�شيا�شة ذات نطاق وطني، كما تعني عوامل حقوق متلك امللكية الفكرية 
هذه  وحتدد  الوطنية.  اخلطة  قبل  من  املمول  والتطوير  البحث  عن  الناجمة 
ال�شيا�شة م�شوؤوليات خمتلف الأطراف املعنيني، مو�شحة ما يرتتب عليهم من 
با�شتخدام  الناجتة  الفكرية  امللكية  وت�شخري  واإدارة  بتوليد  خا�شة  التزامات 

متويل من اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار.
2.0.4 تر�شي هذه ال�شيا�شة اآليات حماية وا�شتثمار ومتلك امللكية الفكرية واملحافظة عليها، 

كما تو�شف حوافز خا�شة للباحثني بهدف تعزيز البتكار والخرتاع يف اململكة.

3.0 الغر�س
3.1 غاية هذه ال�سيا�سة

3.1.1 ترمي هذه ال�شيا�شة اإىل حتديد حقوق امللكية الفكرية الناجمة عن ن�شاط البحث 
والتطوير الذي متوله اخلطة الوطنية.كما تعدد هذه ال�شيا�شة �شروط املطالبة 
املمول  والتطوير  البحث  ن�شاط  عنها  ي�شفر  التي  الفكرية  امللكية  متلك  بحق 
اآليات ت�شجيع امل�شاركة يف تعزيز قيمة تطوير  من اخلطة الوطنية، ف�شاًل عن 

وا�شتثمار امللكية الفكرية، وتقا�شم ما ي�شفر عنه من فوائد.
3.1.2 بات البتكار �شرورة خلو�ص اأية دولة م�شمار املناف�شة يف البيئة العاملية الراهنة. 
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الوطنية،  اخلطة  تبنيها  لدى  ال�شعودية،  العربية  اململكة  حكومة  التزمت  وقد 
والتطوير.  للبحث  مالية  موارد  بت�شخري  رًة  مبادمِ البتكار،  على  القدرة  ببناء 
الناجمة عن البحث  الفكرية  للمملكة من توليد وتكييف وتوظيف امللكية  ولبد 
وا�شعة  اقت�شادية  فوائد  وجني  الإبداعية  القدرات  تعزيز  �شبيل  يف  والتطوير، 
النطاق من خالل البتكار. ومن الأهمية مبكان اأي�شًا ر�شم اإطار عمل يتم من 

خالله تفعيل ا�شتخدام وتنظيم امللكية الفكرية لإيجاد حوافز على البتكار.
كل مرحلة من  وواجباتهم يف  املعنيني  الأطراف  املذكورة حقوق  ال�شيا�شة  تعني   3.1.3
مراحل دورة اإدارة البتكار. كما يحدد اإطار عمل ال�شيا�شة اإطار حوافٍز لتوليد 
هذه  تعزز  وبذلك  وتنظيمها.  وا�شتخدامها  حمايتها  واآلية  الفكرية،  امللكية 
ال�شيا�شة تعاون كل من احلكومة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة واملنظمات غري احلكومية، 

كما حتفز ا�شتثمار امللكية الفكرية، معززًة ثقافة البتكار يف اململكة.
امللكية  من  والنتفاع  ال�شتخدام  اأولية  توفري  اإىل  اأي�شًا  ال�شيا�شة  هذه  تهدف   3.1.4
الفكرية الناجتة عن ا�شتخدام التمويل احلكومي، للقطاع ال�شناعي ال�شعودي 
ميكن  بحيث  واملتو�شطة(،  ال�شغرية  ال�شعودية  الأعمال  �شركات  )وبخا�شة 
حتقيق املكا�شب القت�شادية من خالل اإيجاد ومتويل �شركات التقنية اجلديدة 

يف اململكة العربية ال�شعودية.
3.1.5 متت �شياغة هذه ال�شيا�شة بهدف ت�شريع وترية البتكار يف اململكة، وتخفيف عبء 
ت�شيري عملية اإدارة امللكية الفكرية املعقدة وا�شتثمارها، عن املنظمات القائمة 
ذوي  الأطراف  جميع  متكني  هي  ال�شيا�شة  هذه  من  النهائية  والغاية  بالبحث. 

ال�شلة من النفاذ لالبتكار مبا يخدم امل�شلحة العامة.

3.2 نطاق تطبيق ال�سيا�سة
3.2.1 تعد هذه ال�شيا�شة نافذة يف اململكة العربية ال�شعودية.

با�شتخدام  اجلاري  والتطوير  البحث  اأوجه  جميع  على  ال�شيا�شة  هذه  تنطبق   3.2.2
الن�شاط  طبيعة  اأو  التمويل  نوع  كان  اأيًا  الوطنية،  ال�شيا�شة  تخ�ش�شها  اأر�شدة 

البحثي اأو مقره اأو نطاق تركيزه.
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3.2.3 تنطبق هذه ال�شيا�شة على جميع العاملني يف املنظمات البحثية التي تتلقى التمويل 
مبوجب اخلطة الوطنية، ف�شاًل عن تلك التي ل تتلقى متوياًل واملنظمات الأخرى 
ذات ال�شلة باأي ن�شاط خا�ص باجلهة املمولة، ذي عالقة مبا�شرة بالن�شاط املمول.

التمويل  ذي  والتطوير  البحث  ن�شاط  اأوجه  جميع  على  ال�شيا�شة  هذه  تنطبق   3.2.4
امل�شرتك من خالل اخلطة الوطنية وجهات اأخرى غري حكومية.

3.2.5 كما تنطبق هذه ال�شيا�شة على احلائزين على املنح الدرا�شية واجلامعية من خالل 
اخلطة الوطنية، امل�شاركني يف البحث والتطوير مع موؤ�ش�شات بحثية يف اململكة.

اخلطة  قبل  من  املمول  غري  البحث  اأي�شًا  ال�شيا�شة  هذه  ت�شمل  اأن  ميكن  كما   3.2.6
الوطنية مبوجب اتفاق م�شرتك بني املدينة والأطراف املعنيني.

3.3 حدود نطاق هذه ال�سيا�سة )اال�ستثناءات(
3.3.1 ل تنطبق هذه ال�شيا�شة على البحث والتطوير الذي جتريه موؤ�ش�شات بحثية يف 
اململكة العربية ال�شعودية دون ا�شتخدام متويل من اخلطة الوطنية، ما مل يكن 

على النحو املحدد يف الفقرة 3.2.6.
3.3.2 يخ�شع البحث والتطوير الذي ميوله القطاع اخلا�ص لتفاقيات حمددة مربمة 

بني املوؤ�ش�شة القائمة بالبحث، وكيان القطاع اخلا�ص الراعي للن�شاط البحثي.
3.3.3 ت�شتثني هذه ال�شيا�شة جميع اأنواع امللكية الفكرية التي يتم ا�شتحداثها دون توظيف 
قدر يذكر من موارد متلقي التمويل، ويف غري جمال ا�شتخدام هوؤلء امل�شتخدمني.

املنظمة  اأنتجتها  التي  تلك  اأي  ال�شابقة،  الفكرية  امللكية  ال�شيا�شة  ت�شمل هذه  ل   3.3.4
للتمويل  املتلقي  لأجله  ا�شتخدم  الذي  البحثي  بالن�شاط  املبادرة  قبل  البحثية 

ومعاونوه متويل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار.

4.0 متلك امللكية الفكرية
4.1  ملكية االأ�سول الفكرية الناجمة عن البحث املمول من قبل اخلطة 

الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار
4.1.1 تعد امللكية الفكرية الناجمة عن البحث اجلاري با�شتخدام متويل اخلطة الوطنية 
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ملكًا للحكومة، وتعهد هذه امللكية اإىل املدينة واجلامعة اأو املنظمة البحثية التي 
اأجري فيها البحث، مبجرد ك�شف الفرد اأو املنظمة القائمة بالبحث عن الخرتاع.

الناجمة عن متويل  الفكرية  امللكية  اأ�شول  الأمني على جميع  بدور  املدينة  تقوم   4.1.2
اخلطة الوطنية. و�شتحر�ص املدينة على خدمة م�شلحة اململكة، واحلكومة من 
الفر�شة  توافر  عند  ل�شتثمارها  املنا�شبة  للجهة  الفكرية  امللكية  اإتاحة  خالل 

املنا�شبة، وذلك وفقًا لتقدير املدينة.
عن  نيابة  التفاو�ص  على  القادرة  بالكفاءات  ال�شتعانة  على  املدينة  �شتحر�ص   4.1.3
يتم  التي  الفكرية  امللكية  باأ�شول  املتعلقة  الق�شايا  ومتثيلها يف جميع  احلكومة 

توليدها با�شتخدام متويل اخلطة الوطنية.
4.1.4 تلتزم املدينة باملو�شوعية واحلياد وال�شفافية لدى اختيارها و�شيلة )اأو و�شائل( ال�شتثمار.
واملتو�شطة  ال�شغرية  تلك  ول�شيما  ال�شعودية،  ال�شركات  بح�شول  املدينة  تلتزم   4.1.5
ما  ح�شب  الفكرية،  للملكية  الوطني  للمخزون  با�شتخدام  الأولوية  على  منها، 

تقت�شيه احلاجة.
البحوث  نتائج  اململكة على جميع  البحثية يف  املوؤ�ش�شات  املدينة ح�شول  4.1.6 ت�شمن 
واملعلومات  من املخزون  الوطني  للملكية الفكرية وب�شكل فوري وغري حمدود 

للملكية الفكرية وذلك ل�شتخدامها  يف الأغرا�ص البحثية والتعليمية.
اأي �شكل اآخر  اأو  4.1.7 ت�شعى املدينة، وفقًا لتقديرها، للتما�ص حقوق امللكية الفكرية 
امللكية  لتلك  الأجنبية،  والدول  ال�شعودية،  العربية  اململكة  من هذه احلماية يف 
الفكرية املمولة با�شتخدام متويل اخلطة الوطنية، ف�شاًل عن احل�شول على هذه 

احلقوق واحلفاظ عليها.

4.2 ملكية امللكية الفكرية الناجتة عن بحوث ممولة من اخلطة وجهات غري حكومية
4.2.1 يف احلالت التي يكون فيها الن�شاط البحثي مموًل من اخلطة بامل�شاركة بتمويل 
البحث  مقر  واجلهة  املدينة  بني  م�شرتكة  امللكية  تكون  من جهة غري حكومية، 

واجلهة غري احلكومية امل�شاركة يف التمويل.
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5.0 اإدارة امللكية الفكرية
5.1 اتفاقية التمويل

على  والت�شديق  املنا�شبني(  املوقعني  خالل  )من  التوقيع  لتمويل  متلٍق  كل  على   5.1.1
اتفاقية متويل مع اجلهة احلكومية املعنية وفق بنود هذه ال�شيا�شة.

احلكومية،  واجلهة  املتلقني(  )اأو  املتلقي  بني  اتفاق  اإبرام  يتم  مل  حال  يف   5.2.2
املدينة،  حتدده  ما  وفق  منوذجية  متويل  اتفاقية  على  بالتوقيع  الطرفان  يقوم 

وامل�شادقة على هذه التفاقية التي تعد التزامًا تعاقديًا للطرفني.

5.2 وحدة اإدارة امللكية الفكرية
5.2.1 يتم اإن�شاء وحدة اإدارة امللكية الفكرية مبوجب اإطار عمل هذه ال�شيا�شة لتكون اجلهة 
املنوطة بجميع امل�شائل املتعلقة باإدارة امللكية الفكرية الناجمة عن متويل اخلطة 

الوطنية، وحقوق هذه امللكية الفكرية، والتي تعهد حقوق ا�شتثمارها اإىل املدينة.
لتقدمي  الالزمة  والب�شرية  املالية  باملوارد  الفكرية  امللكية  وحدة  تزويد  يتم   5.2.2
حقوق  بالتما�ص  اخلا�شة  الق�شايا  يف  املدينة  واطالع(  علم  ال�شت�شارات)بعد 

امللكية الفكرية، وحمايتها، وفر�ص نقل التقنية وا�شرتاتيجيات ال�شتثمار.
5.2.3 تقوم وحدة اإدارة امللكية الفكرية بتوعية املجتمع البحثي ب�شاأن الق�شايا اخلا�شة 

بامللكية الفكرية من خالل برامج التدريب والتبادل املعريف.
5.2.4 تقوم وحدة اإدارة امللكية الفكرية بت�شميم وتفعيل برنامج حوافز حلث البتكار والخرتاع.
5.2.5 تقوم وحدة اإدارة امللكية الفكرية باتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية حقوق امللكية 
الفكرية التي مت ملكيتها للحكومة من خالل هذه ال�شيا�شة، واإدارة هذه احلقوق 
نيابة عن احلكومة، اإما ب�شكل مبا�شر اأو عن طريق التعاقد، مبا يف ذلك اقتناء 
حقوق ترخي�ص اأي اخرتاع اأو اأية ملكية فكرية اأخرى معّرفة يف هذه ال�شيا�شة 

ومبا يتفق معها، واإدارة ترخي�شها ل�شالح احلكومة.
5.2.6 تقوم وحدة اإدارة امللكية الفكرية، نيابة عن املدينة، بامل�شاعدة على نقل عهدة، واإدارة 
متلكها  اأخرى  فكرية  ملكية  اية  اأو  اخرتاع  يف  م�شلحة  اأو  �شرعي  �شند  اأو  حق  اأي 

احلكومة، ب�شكل جزئي اأو كلي، جلهة حكومية اأخرى، عندما يكون ذلك منا�شبًا.
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5.3 الك�سف
5.3.1 ينبغي الك�شف للمدينة، وجلهة التمويل املعنية، عن اأية ملكية فكرية يولدها متلقي 
التمويل مبوجب اتفاقية التمويل، اأو ي�شيطر عليها هذا الأخري، يف غ�شون 60 يومًا 

ويف موعد ل يتجاوز 90 يومًا، من تاريخ العلم بوجود امللكية الفكرية املذكورة.
امللكية  الأهمية من عملية حماية  بالغ  الفكرية عن�شرًا  امللكية  الك�شف عن  يعد   5.3.2
الأول،  املخرتعني(  )اأو  املخرتع  توثيق هوية  معه  يتوجب  الذي  الأمر  الفكرية، 
املخرتع)ين(  وعلى  التفا�شيل.  من  ذلك  وغري  الفكرية،  امللكية  اإيجاد  وتاريخ 
هذه  عن  بالتنازل  بدوره  يقوم  والذي  للمتلقي/املنظمة،  حقوقه)م(  ن�شب 

احلقوق للمدينة.

5.4 التزامات متلقيي التمويل احلكومي
5.4.1 ُيّعد متلقي التمويل ملزمًا بالك�شف عن جميع الخرتاعات للمدينة، وذلك �شمن 
املهلة الزمنية التي حتددها هذه ال�شيا�شة. وحال تخلف متلقي التمويل عن هذا 

الواجب، فاإن مبقدور اجلهة املمولة اختيار تعليق متويل الن�شاط البحثي.
بامللكية  املتعلقة  الأمور  جميع  لتن�شيق  املالئم  الهيكل  و�شع  التمويل  متلقي  على   5.4.2

الفكرية مع وحدة اإدارة امللكية الفكرية.
5.4.3 ينبغي اإ�شعار جميع موظفي ومديري واأع�شاء جمل�ص اإدارة املنظمة املتلقية للتمويل 
للموظفني  )بالن�شبة  اعتمادها  لدى  الفكرية هذه  امللكية  �شيا�شة  بوجود  كتابيًا 
العمل  اأو لدى مبا�شرة  ال�شيا�شة(  اعتماد هذه  تاريخ  ا�شتخدامهم  �شبق  الذين 
)بالن�شبة لأولئك الذين يلتحقون باملنظمة بعد بدء �شريان هذه ال�شيا�شة(. كما 
يتم اإبالغ املوظفني واملديرين واأع�شاء جمل�ص الإدارة كتابيًا بعدئذ باأي تغيري قد 
يطراأ على هذه ال�شيا�شة. ويفرت�ص قبول هذه ال�شيا�شة واللتزام بها مبقت�شى 

مبا�شرة العمل يف املنظمة املتلقية للتمويل اأو ال�شتمرار يف العمل فيها.
اإبالغ جميع الباحثني الزائرين، ف�شاًل عن  5.4.4 ينبغي على املنظمة املتلقية للتمويل 
املمولة  البحثية  الأن�شطة  يف  وامل�شاركني  املتعاونة  املوؤ�ش�شات  لدى  الباحثني 
بهذه  اآخرين،كتابيًا  متعاقدين  اأي  اأو  ال�شعودية،  احلكومية  اجلهات  قبل  من 
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ال�شيا�شة. وُتعد هذه ال�شيا�شة مرجع اأي اتفاق متويل اأو اتفاقية بحث تعاونية بني 
متلقي متويل احلكومة ال�شعودية واملوؤ�ش�شات ال�شريكة.

5.5 التزامات وحدة اإدارة امللكية الفكرية
والربوتوكولت  ال�شتمارات  ب�شياغة  ملزمة  الفكرية  امللكية  اإدارة  وحدة  تعد   5.5.1
والعمليات الالزمة لإدارة امللكية الفكرية املعهودة اإىل املدينة. وعلى وحدة اإدارة 
الدرا�شة  قيد  التي  بالإجراءات  بالبحث  القائمة  املنظمة  اإبالغ  الفكرية  امللكية 

خالل 60 يومًا من ا�شتالم ا�شتمارة الك�شف عن اخرتاع.
جناحًا،  يحرزون  الذين  الأفراد  تكرمي  على  الفكرية  امللكية  اإدارة  وحدة  تعمل   5.5.2
جمموعات  اإن�شاء  الفكرية  امللكية  اإدارة  لوحدة  وميكن  ذلك.  عن  والإعالن 
لتعزيز البتكار، ورعاية فعاليات تكرمي  اأو برامج توجيهية  للمخرتعني اجلدد 
اأو  ال�شناعية  املوؤمترات  يف  علنًا  املخرتعني  وتقدير  والخرتاع(،  )البتكار 
اإدارة امللكية الفكرية برعاية  الن�شرات التجارية املنا�شبة. كما قد تقوم وحدة 

فعاليات اأخرى رامية اإىل تعزيز �شيا�شة وبرامج امللكية الفكرية عمومًا.
5.5.3 ت�شعى وحدة اإدارة امللكية الفكرية اإىل اإيجاد وتعزيز وعي املجتمع البحثي بامللكية 
التفاعلية  الدورات  بتقدمي  دوري  نحو  على  �شتقوم  كما  اململكة.  يف  الفكرية 

التدريبية والعرو�ص التي يقدمها خرباء امللكية الفكرية اأو رواد البتكار.
اإدارة امللكية الفكرية تقارير دورية، مبا يف ذلك تقريرًا �شنويًا، يتم  5.5.4 تعد وحدة 

رفعه للجنة الإ�شرافية للخطة الوطنية، ون�شرها للمعرفة العامة.

5.6 التزامات املدينة
5.6.1 تلزم هذه ال�شيا�شة املدينة بتخ�شي�ص املوارد الكافية لتاأ�شي�ص وحدة اإدارة امللكية 

الفكرية، واإدارة جميع جوانب ت�شغيل اأ�شول امللكية الفكرية.

5.7 املخالفات واالأ�سرار وامل�سوؤولية القانونية والتعوي�س
5.7.1 تقوم املدينة، من حيث املبداأ، يف اأي يعقد اأو اأي اتفاق اآخر بني املدينة وطرف 
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ثالث غري ذي �شلة يف اأية �شفقة تت�شمن نقل تقنية، اأو التنازل عن ملكيتها، اأو 
ترخي�شها اأو ا�شتخدامها اأو اأي �شبيل اآخر من �شبل ا�شتثمارها، بطلب التعوي�ص 
من جميع الإجراءات القانونية، مبا يف ذلك، على �شبيل املثال ل احل�شر، عيوب 
من  ذلك  اإىل  وما  واملخالفات  الت�شميم،  و�شمان  الإنتاج،  وم�شاكل  الت�شنيع 

م�شوؤوليات ال�شتثمار.
5.7.2 حتتفظ املدينة بحق اخلو�ص، اأو عدم اخلو�ص، يف اأية دعوى ق�شائية خا�شة بامللكية 
الفكرية مبا يف ذلك ق�شايا املخالفات والق�شايا التعاقدية الأخرى الناجمة عن 

اأية اأن�شطة خمالمِفة، اأو ترخي�ص اأو اأي اتفاق اآخر وفقًا لتفاقية التمويل.

5.8 اإدارة امللكية الفكرية الناجمة عن ن�ساط البحث والتطوير ذي التمويل امل�سرتك 
من قبل اخلطة الوطنية وجهات غري حكومية 

5.8.1 يف احلالت التي يتم فيها توليد امللكية الفكرية من خالل ن�شاط ذي متويل م�شرتك 
من اخلطة الوطنية وجهات غري حكومية، جتري اإدارة امللكية الفكرية وفق اتفاقيات 

حمددة مربمة بني املدينة واجلهة غري احلكومية امل�شاركة يف متويل البحث.
5.8.2 تقوم املنظمة القائمة بالبحث واحلائزة على متويل م�شرتك بالك�شف عن جميع 

الخرتاعات للجهات املمولة واملدينة.
اأ�شول  حقوق  اإدارة  جوانب  جميع  م�شوؤولية  الفكرية  امللكية  اإدارة  وحدة  تتوىل   5.8.3
امللكية الفكرية يف حال مل يكن لدى اجلهة غري احلكومية النية اأو القدرة على 

اإدارة مثل هذه امللكية الفكرية.
5.8.4 يف حال كانت لدى اجلهة غري احلكومية النية اأو القدرة على اإدارة اأ�شول هذه 
 30 خالل  بالإدارة  اخلا�شة  بالأن�شطة  املبادرة  عليها  يكون  الفكرية،  امللكية 
يومًا من ا�شتالم معلومات الك�شف عن الخرتاع من قبل كيان املنظمة القائمة 
اإدارة امللكية الفكرية عملية  بالبحث. ويف حال تخلفها عن ذلك، تتوىل وحدة 
اإدارة امللكية الفكرية.و�شتقوم اجلهة غري احلكومية امل�شاركة يف التمويل باإدارة 
غري  اجلهة  وهذه  املدينة  بني  املربم  املحدد  التفاق  وفق  الأن�شطة  هذه  مثل 

احلكومية امل�شاركة يف التمويل، واملبادئ التوجيهية املحددة يف هذه ال�شيا�شة.
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6.0 ا�ستثمار امللكية الفكرية
6.1 ا�ستثمار امللكية الفكرية الناجمة عن بحث ممول من قبل اخلطة الوطنية

6.1.1 ُتعتمد ال�شركة ال�شعودية لتطوير وا�شتثمار التقنية )تقنية( �شمن اإطار عمل هذه 
امللكية  اأ�شول  با�شتثمار  خاللها  من  احلكومة  تقوم  اأ�شا�شية  و�شيلًة  ال�شيا�شة، 

الفكرية التي متلكها.
6.1.2 تتمتع تقنية »بحق الرف�ص الأول« يف ا�شتثمار اأية ملكية فكرية معينة ناجتة عن 
متويل من اخلطة الوطنية. وحت�شل تقنية على رخ�شة غري ح�شرية ل�شتثمار 

مثل هذه امللكية الفكرية.
6.1.3 حتدد تقنية اأف�شل واأ�شرع نهج لال�شتثمار. كما ميكن لتقنية، حينما ترى ذلك 
امللكية  هذه  مثل  ل�شتثمار  �شعودية  وغري  �شعودية  موؤ�ش�شات  م�شاركة  منا�شبًا، 
ال�شعودية، وبخا�شة تلك ال�شغرية  لل�شركات  الفكرية. وتكون حينئذ الأف�شلية 

واملتو�شطة، التي تقوم فعليًا بت�شنيع املنتجات يف اململكة العربية ال�شعودية.
6.1.4 لدى حتالف تقنية مع جهات خا�شة ل�شتثمار اأ�شول ملكية فكرية حمددة، تدخل 

اجلهة اخلا�شة عقدًا ثالثي الأطراف من تقنية واملدينة.
6.1.5 تتوىل املدينة م�شوؤولية تن�شيق جميع الأمور اخلا�شة بامللكية الفكرية مع تقنية، 
يومًا من  لال�شتثمار خالل 30  قابلة  فكرية  ملكية  اأية  بتوافر  تقنية  ت�شعر  كما 

تاريخ جاهزية هذه امللكية الفكرية لال�شتثمار.
6.1.6 تتخذ تقنية قرارها ب�شاأن ال�شتثمار و�شبله، وتعلم املدينة بهذا القرار.

اأية ملكية فكرية حمددة، تقوم املدينة من  ا�شتثمار  تقنية عدم  6.1.7 يف حال قررت 
�شركات  عن  بالبحث  ال�شرعة،  وجه  وعلى  الفكرية،  امللكية  اإدارة  وحدة  خالل 
�شعودية ودولية ل�شتثمار امللكية الفكرية. وحينما ترى ذلك منا�شبًا، تقوم املدينة 

بتقدمي رخ�شة غري ح�شرية لل�شركات اخلا�شة ال�شعودية اأو غري ال�شعودية.
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اخلطة  قبل  من  ممول  بحث  عن  الناجمة  الفكرية  امللكية  ا�ستثمار   6.2
الوطنية وجهات غري حكومية

متويل  ذي  ن�شاط  خالل  من  الفكرية  امللكية  توليد  فيها  يتم  التي  احلالت  يف   6.2.1
م�شرتك من اخلطة الوطنية وجهات غري حكومية، تكون عملية ا�شتثمار اأ�شول 
امللكية الفكرية وفق اتفاقيات حمددة مربمة بني املدينة واجلهة غري احلكومية 

امل�شاركة يف متويل البحث.
6.2.2 حتوز اجلهة غري احلكومية امل�شاركة بالتمويل على رخ�شة غري ح�شرية ل�شتثمار مثل 
هذه امللكية الفكرية، مع احتفاظ املدينة بحق منح الرخ�شة غري احل�شرية  لتقنية 
ل�شتثمار مثل هذه امللكية الفكرية. وتقوم املدينة واجلهة غري املمولة بالتفاو�ص 

على نطاق هذه الرخ�شة ) مثل التغطية اجلغرافية وجمالت ال�شتخدام(.

6.3 ا�ستثمار امللكية الفكرية امل�سجلة من قبل اجلامعة
6.3.1 يف احلالت التي يتم فيها توليد امللكية الفكرية يف اجلامعة ويتم ت�شجيلها وحتمل 

نفقاتها من اجلامعة، تتمتع �شركة اجلامعة »بحق الرف�ص الأول«.
امللكية  هذه  مثل  ل�شتثمار  ح�شرية  غري  رخ�شة  على  اجلامعة  �شركة  حت�شل   6.3.2

الفكرية، ول�شركة تقنية حق ا�شتثمارها اإذا راأت ذلك. 

7.0 حوافز امللكية الفكرية وا�ستثمارها
7.1 حوافز للمخرتعني بهدف الت�سجيع على توليد امللكية الفكرية

7.1.1 توفر هذه ال�شيا�شة حوافز للمخرتعني، و�شتكون املكافئات املالية التالية متاحة 
للمخرتعني الذين يوجدون امللكية الفكرية من خالل ن�شاط بحث وتطوير ذي 

متويل من اخلطة الوطنية. ويعر�ص امللحق تفا�شيل املكافئات املقرتحة.
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املبلغ املعايري التو�سيف املكافئات

1000 ر�ض/خمرتع اأق�ساه 
4000 ر�ض +1نقطة لكل 

خمرتع للك�سف عن اخرتاع 
رفيع امل�ستوى

اأي باحث يخو�ض 
ن�ساط بحث وتطوير 

بتمويل حكومي

تقدمي ا�ستمارة الك�سف عن 
اخرتاع موؤهل

مكافاأة الك�سف عن 
اخرتاع

5000 ر�ض/خمرتع اأق�ساه 
20,000ر�ض + نقطتان 

لكل خمرتع

اأي باحث يقدم ك�سفاً 
عن طريق ا�ستمارة 

براءة اخرتاع

التما�ض احل�سول على 
براءة اخرتاع مكافاأة تقدمي اخرتاع

10.000 ر�ض/خمرتع 
اأق�ساه 40.000 ر�ض + 

1نقطة لكل خمرتع

خمرتع خا�ض 
اإجراءات احل�سول 

على براءة

احل�سول على براءة من 
مكتب براءات االخرتاع مكافاأة اإ�سدار اخرتاع

1000ر�ض/خمرتع اأق�ساه 
4.000 ر�ض + 1نقطة لكل 

خمرتع

5.000 ر�ض/خمرتع 
اأق�ساه 20.000 ر�ض 
+1نقطة لكل خمرتع

متنح النقاط عند 
الن�سر

الن�سر يف جمالت 
مرموقة كتلك 

املدرجة �سمن قواعد 
البيانات العلمية لدى 
�سبكة معهد املعلومات 

العلمية

حت�سب للح�سول على 
مكافاأة االإجناز مكافاأة الن�سر التقني

1.500ر�ض/خمرتع 
اأق�ساه 6.000 ر�ض 

+نقطتان لكل خمرتع

متنح النقاط لدى 
احل�سول على حماية 

االأ�سرار التجارية

حت�سب للح�سول على 
مكافاأة االإجناز

مكافاأة االأ�سرار 
التجارية

10.000 ر�ض
ي�سرتط حت�سيل 3 
نقاط من تقدمي 
طلب براءة اخرتاع

12 نقطة مكافاأة االإجناز
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7.1.2 بالإ�شافة للحوافز املذكورة اأعاله، وفيما يتعلق بالدخل الناجت عن ترخي�ص ملكية 
تكون  بحيث  الإدارة،  تكاليف  اقتطاع  بعد  الدخل،  توزيع هذا  يتم  فكرية حمددة، 
50% لوحدة اإدارة امللكية الفكرية، و 50% للمنظمة القائمة بالبحث. ويجوز للمنظمة 

القائمة بالبحث توزيع ح�شتها من الدخل للمخرتعني وفق �شيا�شتها الداخلية.

8.0 تطبيق ال�سيا�سة ومراجعتها
اأقرت اللجنة الإ�شرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار هذه ال�شيا�شة 
ثالث  بعد  وتراجع  م(،   2011/12/26( هـ   1433/2/1 بتاريخ  جل�شتها  يف 

�شنوات من التجربة.

ي�سل اإىل 50.000 ر�ض /
خمرتع حتى 200.000 ر�ض 

كحد اأق�سى

لدى االإدارة حرية 
الت�سرف وتقدير 

قيمة املكافاأة 
وفق االأثر العاملي 

لالخرتاع

مكافاأة الرباءات ذات 
القيمة التجارية املثبتة

مكافاأة براءة االخرتاع 
عايل القيمة

مبلغ اأدناه 50.000 
ر�ض يتوقف على قيمة 

الرتخي�ض

ينبغي اأن يعني 
املخرتعون اأهداف 

الرتخي�ض اأو 
االأطراف الذين 
يحتمل قيامهم 

بانتهاك الرباءة, ومن 
ثم تقدمي عر�ض اآمن 

من االنتهاك يتم 
ترخي�سه الحقاً

مكافاأة متنح لتحديد 
اأهداف الرتخي�ض 

املحتملني

مكافاأة تطوير براءة 
اآمنة من االنتهاك

ي�شل اإىل 100.000 ر�ص 
ح�شب القيمة

لدى الإدارة حرية 
الت�شرف

متنح لرباءات اخرتاع 
ذات قيمة ا�شتثنائية مكافاأة البتكار الوطني
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ملحق:  تفا�سيل حوافز امللكية الفكرية

تقدمي  لقاء  ر�ص   1.000 وقدره  مبلغًا  املخرتعون  يتلقى  اخرتاع:  عن  الك�سف  مكافاأة 
براءة اخرتاع،  �شروط احل�شول على  بع�ص  توايف  الك�شف عن اخرتاع موؤهل  ا�شتمارة 
الفكرية،  امللكية  حلماية  اأهمية  ذي  جمال  يف  الخرتاع  دللة  ال�شروط:  هذه  ومن 
على  واحد  بياين  )�شكل  للت�شغيل  قابليته  يبني  التف�شيل  من  بقدر  الخرتاع  وتو�شيف 
الأقل وعندما يكون ذلك منا�شبًا مع ن�ص نرثي(، وقيام املخرتعني بتحديد مرجع واحد 
ذي �شلة على الأقل. ول ُت�شرتط تواريخ حمددة حتول دون قابلية احل�شول على براءة 
اخرتاع. وتخ�شع هذه املكافاأة ملوافقة وحدة اإدارة امللكية الفكرية، ول متنح بال�شرورة 
عالية  الخرتاعات  لبع�ص  واحدة  نقطة  مُتنح  وقد  تقدميها.  يتم  ك�شف  ا�شتمارة  لكل 
امل�شتوى، وفق ما حتدده وحدة اإدارة امللكية الفكرية. ويف حال كان هناك اأكرث من اأربعة 
خمرتعني، ميكن منح مبلغ اأق�شاه 4000 ر�ص لكل ك�شف اخرتاع موؤهل، يتم توزيعه على  

اإجمايل عدد املخرتعني.

مكافاأة تقدمي اخرتاع: بعد قرار وحدة اإدارة امللكية الفكرية ببدء امل�شت�شار القانوين 
بالتما�ص حقوق حماية فكرة اأو اخرتاع ما، يكون كل خمرتع موؤهاًل للح�شول على نقاط 
اإذ حت�شل طلبات التما�ص براءة الخرتاع  وجوائز مالية ف�شاًل عن تقدير غري مايل. 
اأكرث من  اإىل 5.000 ر�ص. ول ميكن احل�شول على  اإ�شافة  العادية على نقطتني )2( 
براءة  التما�ص  التي مت  الدول  النظر عن عدد  لأي اخرتاع كان، ب�شرف  نقطتني )2( 
اخرتاع فيها. اأما يف حال تق�شيم طلب الرباءة اإىل طلبني فاأكرث، عندئذ ينال كل طلب 
ت�شنيف  )اأي  اإدارية  لأ�شباب  اخرتاع  براءة  بالتما�ص  التقدم  تاأخر  حال  ويف  نقطتني. 
املنا�شب  املايل  واملبلغ  النقطتني  منح  يجوز  النتظار«(،  قيد  الك�شف ب«ملف  ا�شتمارة 
)5.000 ر�ص(، قبل  تقدمي امل�شت�شار القانوين لطلب الرباءة.ويف حال كان هناك اأكرث 
يتم  ا�شتمارة موؤهلة،  لكل  اأق�شاه 20.000 ر�ص  اأربعة خمرتعني، ميكن منح مبلغ  من 

توزيعه على  اإجمايل عدد املخرتعني.



24

براءات  مكتب  ي�شتغرق  الخرتاع،قد  براءة  طلب  تقدمي  بعد  اخرتاع:  اإ�سدار  مكافاأة 
الخرتاع عدة �شنوات يف التاأكد من حتقق �شروط ا�شتحقاق براءة الخرتاع. ويف حال 
منح اأو اأ�شدر املكتب براءة اخرتاع، يح�شل املخرتع على: نقطة واحدة )1( اإ�شافة اإىل 
الرباءة  الفكرية يف عملية  متابعة  امللكية  اإدارة  مبلغ 10.000 ر�ص حال �شاعد مكتب 
عند القت�شاء.ويف حال كان هناك اأكرث من اأربعة خمرتعني، ميكن منح مبلغ اأق�شاه 
40.000 ر�ص لكل براءة اخرتاع �شادرة موؤهلة، يتم توزيعه على اإجمايل عدد املخرتعني.

فمن  الأوىل  اأما  املكافاأة.  هذه  على  للح�شول  طريقتان  ثمة  التقني:  الن�سر  مكافاأة 
موؤهلة،  اخرتاعات  عن  الإف�شاح  وثائق  حت�شل  اإذ  اخرتاع.  عن  الك�شف  عملية  خالل 
مل يقدم التما�ص براءة اخرتاع لها،رغم كونها جديرة بالن�شر،على نقطة )1(، ف�شاًل 
عن مبلغ 1000 ر�ص لدى ن�شر الن�ص النهائي املعتمد. كما ينال كل خمرتع م�شاهم يف 
اخرتاع موؤهل عددًا من النقاط يعادل عدد ما يح�شل عليه املخرتع الأوحد. اأما الآلية 
الأخرى لنيل هذه املكافاأة، فهي من خالل املقالت اأو العرو�ص التي تروج يف موؤمترات 
اأو ن�شرات مهنية اأو جمالت تقنية اأو ما اإىل ذلك. ويف حال كانت نتيجة الفح�ص املبدئي 
من قبل وحدة اإدارة امللكية الفكرية، بالتو�شية بالرتويج لهذه الفكرة اأو الخرتاع بهذا 
تقدمي  اأو  ن�شر  لدى  ر�ص   1.000 مبلغ  اإىل  اإ�شافة   )1( نقطة  متنح  عندئذ  الأ�شلوب، 
امل�شودة املعتمدة. وعند ظهور املادة يف جملة مرموقة، يح�شل املخرتعون على 5.000 
واملكافاآت  الن�شر  نقاط  تعد جديرة باحل�شول على  ول  واحدة.  نقطة  اإىل  اإ�شافة  ر�ص 
امللكية  بحماية  اخلا�شة  املنا�شبة  للمراجعة  خ�شعت  التي  املن�شورة  املواد  �شوى  املالية 
)IRB( بحرية قرار منح نقاط وفق منط  املوؤ�ش�شي  املراجعة  ويتمتع جمل�ص  الفكرية. 
اأو  جملة  من  اأكرث  يف  تظهر  التي  املقالت/العرو�ص  اأن  بالذكر  جدير  هذا.  احلوافز 
موؤمتر لي�شت م�شتحقة بال�شرورة حلوافز اإ�شافية، وهو الأمر الذي حت�شمه وحدة اإدارة 
امللكية الفكرية. ويجوز منح مبلغ اأق�شاه 4.000 ر�ص لكل مادة من�شورة موؤهلة، بحيث 
املادة يف جملة  ُن�شرت  اإذا  اإل  يح�شل كل خمرتع على مبلغ ل يزيد عن 1.000 ر�ص، 
مرموقة، حيث يجوز حينئذ منح مبلغ اأق�شاه 20.000 ر�ص لكل مادة من�شورة موؤهلة، 

بحيث يح�شل كل خمرتع على مبلغ ل يزيد عن 5.000 ر�ص.
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مكافاأة االأ�سرار التجارية: يف حال وجدت وحدة اإدارة امللكية الفكرية اأنه ينبغي حماية 
فكرة اأو اخرتاع ما بحقوق الأ�شرار التجارية، يح�شل املخرتع على مبلغ 1.500 ر�ص/
خمرتع، اإ�شافة اإىل نقطتني لدى التاأكد من اتباع اإجراءات حتديد �شر جتاري واحلفظ 
النحو  على  الفكرية(  امللكية  اإدارة  وحدة  قبل  من  والآخر  احلني  بني  )ال�شادرة  عليه 
املالئم.ويف حال كان هناك اأكرث من اأربعة خمرتعني، يجوز منح مبلغ اأق�شاه 6.000 
ر�ص لكل فكرة اأو اخرتاع موؤهل حممي بحقوق ال�شر التجاري، يتم توزيعه على  اإجمايل 

عدد املخرتعني.

مكافاأة االإجناز: هي مكافاأة تقدير اأولئك الأفراد الذين بلغوا م�شتوى م�شتقرًا من ن�شاط 
احلوافز من خالل تراكم نقاط براءات الخرتاع. اإذ يكون هوؤلء الأفراد حائزين على 
مكافاأة تقدمي اخرتاع، ومكافاأة اإ�شدار اخرتاع، ومكافاأة الن�شر التقني، ومكافاأة الأ�شرار 
التجارية، ويح�شلون على مكافاأة اإ�شافية لوفرة اإ�شهاماتهم مبوجب هذا الربنامج. ويتم 
اأن تكون 3 من هذه  بلوغ هذا امل�شتوى من الإجناز عند جتميع اإجمايل 12 نقطة، على 
النقاط على الأقل هي نقاط براءة اخرتاع )لي�شت نقاط ن�شر(. ويف حال مل ُتنل النقاط 
فقيمتها  املالية،  املكافاأة  اأما  النقاط.  هذه  حت�شيل  حتى  املكافاأة  اإرجاء  يتم  الثالثة، 
10.000 ر�ص ف�شاًل عن �شهادة الإجناز. ومن ثم يتم اإجناز كل مرحلة لحقة بتجميع 12 
نقطة اإ�شافية )ينبغي اأن تكون 3 منها عن براءات اخرتاع(. اأما نقاط الن�شر الإ�شافية 

غري امل�شتخدمة عند اإجناز املرحلة، فيتم اإ�شافتها اإىل مراحل اإ�شافية.

مكافاأة براءة االخرتاع عايل القيمة: يتم تكرمي براءة الخرتاعات املتميزة من خالل 
مكافاأة براءة الخرتاع عايل القيمة. وتقوم وحدة اإدارة امللكية الفكرية بتحديد املكافاأة 
املالية اخلا�شة بهذه املكافاأة، وميعاد منحها، علمًا باأن قيمة بع�ص الرباءات قد ل ُتقدر 
متامًا حتى م�شي �شنوات منذ اإ�شدارها، لذا فقد يح�شل املخرتع على هذه املكافاأة بعد 
�شنوات من اإف�شاحه عن الخرتاع. ومن العوامل التي ينبغي مراعاتها لدى تقدير قيمة 
الخرتاع،  با�شتخدام هذا  اآخرين  لقيام  املحتملة  الأوجه  الت�شنيف،  بغر�ص  الرباءات 
واأثر الخرتاع على املجتمع ال�شعودي، ودمج هذا الخرتاع من قبل جهة خمت�شة بو�شع 
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املعايري اأو م�شدر مفتوح، وقيمة الرتخي�ص. وت�شل قيمة مكافاأة براءة الخرتاع عايل 
اختيار  ولدى  اأربعة.  اإىل  املخرتعني  عدد  وي�شل  ر�ص/خمرتع،   50.000 اإىل  القيمة 
ر�ص  اإجمايل 200.000  توزيع  يتم  لتكرميها،  اأربعة خمرتعني  من  لأكرث  تن�شب  براءة 

على اإجمايل عدد املخرتعني.

مكافاأة تطوير براءة اآمنة: تهتم هذه املكافاأة بتطوير مواد تظهر كيفية انتهاك براءة 
اخرتاع ما من خالل ت�شنيع اأو بيع و/اأو ا�شتخدام منتجات اأو خدمات �شاحب رخ�شة 
قيمة  توليد  على  ي�شاعدون  الذين  التقني  املجتمع  اأع�شاء  بتكرمي  تقوم  فهي  حمتمل. 
كبرية من براءات اخرتاعات وخمزون امللكية الفكرية الوطنية. ومينح مبلغ 25.000 
اإجراء املراجعات املختلفة، مبا يف ذلك املراجعة القانونية  اإثر  ر�ص على الأقل مبدئيًا 
والفنية. ومتنح مكافاأة اإ�شافية وقدرها 25.000 ر�ص على الأقل، حال تبني اأن العر�ص 
الآمن كان ذا قيمة عالية يف عملية ترخي�ص اأو نقل ملكية ناجحة. ويقوم مدير الربنامج، 
ا�شتنادًا اإىل قانون امللكية الفكرية، بتقومي جدارة العرو�ص الآمنة للح�شول على هذه 

املكافاأة،وحتديد قيمة هذا العر�ص يف اإبرام اتفاقية ترخي�ص اأو نقل ملكية ناجحة.

مكافاأة االبتكار الوطني: ك�شاأن مكافاأة براءة الخرتاع عايل القيمة، تهتم هذه املكافاأة 
ال�شتثنائية.  الخرتاع  وبراءات  للمخرتعني  اإل  متنح  ول  التميز،  بالغة  القيمة  بتكرمي 
حيث تقوم اإدارة املدينة بتحديد قيمة هذه املكافاأة، وموعد منحها. وت�شل قيمة مكافاأة 
اإ�شدار براءة اخرتاع اإ�شافية اإىل 100.000 ر�ص/خمرتع، ي�شل عدد املخرتعني فيها 
اإىل اأربعة. وعند اختيار الإدارة براءة تن�شب لأكرث من اأربعة خمرتعني للح�شول على 
مكافاأة البتكار الوطني، يتم تق�شيم اإجمايل قيمة املكافاأة على اإجمايل عدد املخرتعني.
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* This policy has been adopted by the supervisory committee of the NSTIP in 1/2/1433.
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