
إدارة الملكية الفكرية
2020-2021 الفكريــة: هــي حقــوق قانونيــة  الملكيــة  حقــوق 

يتمتــع بهــا صاحــب الملكيــة الفكريــة بموجــب أنظمة 
الحقــوق  هــذه  تنظــم  وعالميــة  محليــة  قانونيــة 
بحســب صنــف الملكيــة الفكريــة منهــا مثاًل البــراءات، 
النمــاذج الصناعيــة ، األصنــاف النباتيــة، والتصميمــات 
مــن  وغيرهــا  المتكاملــة،  للــدارات  التخطيطيــة 
ــري  ــف الفك ــب المصن ــن صاح ــي تمّك ــاالت الت المج
مــن كســب االعتــراف أو فائــدة ماليــة مــن مصنفهم 

ــري. الفك

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
وكالة الجامعة للدراســات العليا

والبحث العلمي
عمادة البحث العلمي

براءة االختراع



المصدر: مكتب البراءات السعودي

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
وكالة الجامعة للدراســات العليا

والبحث العلمي
عمادة البحث العلمي

ما هو االختراع ؟

ما هي الجهة التي تمنح براءات 
االختراع ؟

ما المقصود بكون االختراع جديدًا ؟

متى ينطوي االختراع على خطوة 
ابتكارية ؟

ما هي حقوق مالك البراءة ؟

متى يعد االختراع قاباًل للتطبيق 
الصناعي ؟

ما هي شروط الحصول على براءة 
االختراع ؟

ما المقصود ببراءة االختراع ؟

ــج  ــرع ينت ــراع هــو فكــرة يتوصــل إليهــا المخت االخت
عنهــا حــل لمشــكلة معينــة فــي مجــال التقنيــة.

تمنح براءة االختراع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

يكــون االختــراع جديــداً إذا لــم يكــن مســبوقاً مــن حيــث حالــة التقنيــة الســابقة. ويقصــد بالتقنيــة الســابقة فــي 
هــذا المجــال كل مــا تحقــق الكشــف عنــه للجمهــور فــي أي مــكان بالوصــف المكتــوب، أو الشــفوي، أو بطريــق 

االســتعمال، أو بــأي وســيلة أخــرى مــن الوســائل التــي يتحقــق بهــا العلــم باالختــراع.

يكون االختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر 
لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة 

التقنية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

  إذا كان منتجاً : صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده ألي من تلك األغراض.

  إذا كان عمليــة صناعيــة: اســتخدام العمليــة، أو القيــام بــأي مــن األعمــال المشــار إليهــا فــي 

الفقــرة الســابقة، بالنســبة للمنتــج الــذي يتــم الحصــول عليــه مباشــرة باســتخدام هــذه العمليــة.

   وال يشــمل ذلــك منــع غيــره مــن اســتغالل اختراعــه فــي األعمــال الخاصــة بأغــراض البحــث 

العلمــي غيــر التجاريــة. هــذا باإلضافــة إلــى حقــه فــي رفــع دعــوى أمــام لجنــة النظــر فــي دعــاوى 

بــراءات االختــراع ضــد أي شــخص يتعــدى علــى اختراعــه، باســتغالله دون موافقتــه داخــل المملكــة

يعد االختراع قاباًل للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو 
استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي، بما في ذلك 

الحرف اليدوية، وصيد األسماك والخدمات.

يشــترط أن يكــون االختــراع جديــداً، ومنطويــاً علــى 
خطــوة ابتكاريــة، وقابــاًل للتطبيــق الصناعــي.

اســتئثارية  حمايــة  وثيقــة  هــي  االختــراع  بــراءة 
اختــراع. إلــى  توصــل  لمــن  ُتمنــح 

براءة االختراع



المصدر: مكتب البراءات السعودي
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وكالة الجامعة للدراســات العليا

والبحث العلمي
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كم مدة حماية براءة االختراع ؟

هل يحق االستفادة من األسبقية )إيداع طلب سابق في دولة أخرى( ؟

هل يلزم سداد مقابل مالي للحصول على براءة االختراع ؟

ما هي الموضوعات التي ال تعد اختراعًا ؟

ما األمور التي تمنع منح البراءة ؟

هل تمنح البراءة ألكثر من مخترع ؟

مــدة حمايــة بــراءة االختــراع عشــرون ســنة مــن 
تاريــخ إيــداع الطلــب.

يحــق لمقــدم الطلــب االســتفادة مــن أســبقية طلــب ســابق، أودع خــالل فتــرة األســبقية )اثنــا عشــر شــهراً مــن تاريــخ 
ــداع الطلــب الســابق(. إي

ال يلــزم ســداد المقابــل المالــي اذا كان التســجيل فــي نظــام البــراءات عــن طريــق إدارة الملكيــة الفكريــة بجامعــة 
ــد الرحمــن ــت عب ــورة بن ــرة ن االمي

ال يعد من قبيل االختراعات ما يلي :
   االكتشافات، والنظريات العلمية، والطرق الرياضية.

   مخططــات مزاولــة األعمــال التجاريــة وقواعدهــا وأســاليبها، أو ممارســة األنشــطة الذهنيــة المحضــة، أو ممارســة لعبــة 
مــن األلعــاب.

   النباتــات، والحيوانــات، والعمليــات – التــي فــي معظمهــا حيويــة – المســتخدمة إلنتــاج النباتــات، أو الحيوانــات، ويســتثنى 
مــن ذلــك األحيــاء الدقيقــة، والعمليــات غيــر الحيويــة، وعمليــات علــم األحيــاء الدقيقــة.

   طــرق معالجــة جســم اإلنســان، أو الحيــوان جراحيــاً، أو عالجيــاً، وطــرق تشــخيص المــرض المطبقــة علــى جســم اإلنســان 
أو الحيــوان، ويســتثنى مــن ذلــك المنتجــات التــي تســتعمل فــي أي مــن تلــك الطــرق.

   ويدخل في ذلك برامج الحاسوب، وأي أعمال أخرى تدخل ضمن المصنفات األدبية

ــراع عمــاًل مشــتركاً لعــدة أشــخاص كان  نعــم، إذا كان االخت
الحــق لهــم جميعــاً بالتســاوي، مــا لــم يتفقــوا علــى خــالف 

ذلــك.

 إذا كان 
استغاللها تجارياً مخالفاً 

للشريعة اإلسالمية.

 
إذا كان 

استغاللها تجارياً مضراً 
بالحياة، أو بالصحة البشرية 

أو الحيوانية أو النباتية، 
أو مضراً إضراراً كبيراً 

بالبيئة.

 إذا كان 
التصميم يتضمن 
عالمات تجارية تعود

 للغير أو أعالماً
 أو شعارات رسمية

براءة االختراع



dsr-invention@pnu.edu.sa


