جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
وكالة الجامعة للدراســات العليا
والبحث العلمي
عمادة البحث العلمي

التصميمات التخطيطية
للدارات المتكاملة
حقــوق الملكيــة الفكريــة :هــي حقــوق قانونيــة

يتمتــع بهــا صاحــب الملكيــة الفكريــة بموجــب أنظمة
قانونيــة محليــة وعالميــة تنظــم هــذه الحقــوق
بحســب صنــف الملكيــة الفكريــة منهــا مث ً
ال البــراءات،

النمــاذج الصناعيــة  ،األصنــاف النباتيــة ،والتصميمــات
التخطيطيــة للــدارات المتكاملــة ،وغيرهــا مــن
ّ
تمكــن صاحــب المصنــف الفكــري
المجــاالت التــي

مــن كســب االعتــراف أو فائــدة ماليــة مــن مصنفهم

الفكــري.
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ما هي الدارة المتكاملة ؟
هو منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية ،تشكل فيه العناصر  -يكون أحدها على األقل نشطاً  -وجميع الوصالت،
ال متكام ً
أو بعضها شك ً
سواء في شكله النهائي أو الوسيط.
ال في قطعة من المادة أو عليها،
ً

ما هو التصميم؟

هـــو الــتــرتــيــب الــثــاثــي األبـــعـــاد لــعــنــاصــر دارة مــتــكــامــلــة  -عــلــى أن يــكــون أحـــد تــلــك الــعــنــاصــر عــلــى األقـــل
نــشــط ـاً ,ولجميع الـــوصـــات ،أو بعضها ،أو الــتــرتــيــب الــثــاثــي األبــعــاد الــمــعــد لــــدارة متكاملة بــغــرض التصنيع.

ماذا تسمى وثيقة الحماية للدارات المتكاملة ؟
وثيقة الحماية التي تمنح للدارات المتكاملة هي شهادة التصميم

من يمنح شهادة التصميم؟
تمنح شهادة التصميم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

متى تمنح شهادة التصميم؟
تمنــح شــهادة التصميــم إذا كان التصميــم أصي ـ ً
ا ،أي كان نتيجــة جهــد فكــري بذلــه المصمــم بنفســه ،وكان غيــر مألــوف

لمبتكــري التصميمــات ،وصانعــي الــدارات المتكاملــة عنــد ابتــكاره .وأمــا التصميــم الــذي يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر
والوصــات المألوفــة فيعــد أصيـ ً
ا إذا كانــت هــذه المجموعــة كلهــا أصيلــة.

متى يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة؟
يجــوز طلــب تســجيل التصميــم لــدارة متكاملــة إذا لــم يكــن التصميــم قــد اســتغل
اســتغال ً
ال تجاري ـاً بعــد ،أو كان موضــع اســتغالل تجــاري فتــرة ال تتجــاوز الســنتين فــي أي

مــكان فــي العالــم.

كم مدة حماية شهادة التصميم؟
مــدة حمايــة شــهادة التصميــم عشــر ســنوات مــن تاريــخ إيــداع الطلــب ،أو عشــر ســنوات
مــن تاريــخ بــدء اســتغالله تجاريـاً فــي أي مــكان فــي العالــم ،وفــي كل األحــوال ال يجــوز أن

تتعــدى مــدة الحمايــة خمــس عشــرة ســنة مــن تاريــخ التوصــل إلــى التصميــم.

التصميمات التخطيطية
للدارات المتكاملة
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المصدر :مكتب البراءات السعودي

ما هي حقوق مالك شهادة التصميم؟
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهادة التصميم على األعمال التي تتم ألغراض تجارية ،وال يحق لمالك الشهادة ممارسة

حقوقه بشأن تصميم أصيل مماثل لتصميمه إذا ابتكره شخص آخر بشكل مستقل ،وال تمتد تلك الحقوق ألي تصميم آخر
أصيل تم ابتكاره باالعتماد على تحليل أو تقويم ذلك التصميم ،وكذلك ألي دارة متكاملة مدمج فيها التصميم اآلخر.

ولمالك شهادة التصميم الحق في رفع دعوى أمام لجنة النظر في دعاوى براءات االختراع ضد أي شخص يتعدى على
ً
استغالال للتصميم القيام بأي عمل من األعمال اآلتية:
تصميمه باستغالله دون موافقته داخل المملكة ،ويعد

استنســاخ التصميــم بكاملــه ،أو أي جــزء أصيــل منــه ،ســواء بإدماجــه فــي دارة متكاملــة ،أو بــأي طريقــة أخــرى،
وال يعــد تعدي ـاً أعمــال االستنســاخ لألغــراض الشــخصية ،أو األغــراض العلميــة كالبحــث ،أو التحليــل ،أو التعليــم ،أو

التقويــم.
اســتيراد التصميــم ،أو بيعــه ،أو توزيعــه ،أو أي دارة متكاملــة مدمــج فيهــا ذلــك التصميــم ،ويعــد تعدي ـاً أيض ـاً

القيــام بــأي عمــل مــن األعمــال المشــار إليهــا فــي هــذه الفقــرة بالنســبة ألي ســلعة تتضمــن دارة متكاملــة ،طالمــا
تضمنــت هــذه الــدارة تصميمـاً منســوخاً بطريقــة غيــر مشــروعة.

هل تمنح شهادة التصميم ألكثر من مبتكر؟
نعم ،إذا كان االبتكار عم ً
ال مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعاً بالتساوي ،ما لم يتفقوا على خالف ذلك.

ما هي األمور التي تمنع منح شهادة التصميم؟
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.

هل يلزم سداد مقابل مالي للحصول على شهادة التصميم؟
ال يلزم سداد المقابل المالي اذا كان التسجيل في نظام البراءات عن طريق إدارة الملكية الفكرية بجامعة
االميرة نورة بنت عبد الرحمن

dsr-invention@pnu.edu.sa

