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 التعريفات: أوًل 

ينة المعاني المب -أينما وردت في هذه السياسة-يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية 

 .ما لم يقتض السياق خالف ذلك ،أمامها

ة بسييياسيية الملنية ال ن ي ؛: يقصييد بالسييياسيية أينما وردت في اأدناه أدناهالسييياسيية

 للجامعة.

 التعليم.: وزارة الوزارة

 .: جامعة اإلماه محمد بن سعود اإلسالميةالجامعة

 هي.1441/  3/  2وتاريخ  27: نظاه الجامعات الصادر بالم سوه الملني رقم ه/ النظاه

 ،: من هم على مالك الجامعة من أعضييييائ هياة التدري  بالجامعةعضيييو هياة التدري 

سيييييييوائ عن ت يي التعيين أو  ،عوديين وغي  السيييييييعوديينسيييييييمن ال ومن في دنمهم

 التعاقد.

: كل من يشيييييييةل وظي ة مدنية عامة في الجامعة، أو يماره مهماتها أيا  الموظف

أو التعاقد  ،كانت تبيعة عمله أو اسيييييييم وظي ته، سيييييييوائ  كاا ذلك عن ت يي التعيين

 بص ة دائمة أو مؤقتة.

لب العليييا، : أي تييالييب مسيييييييجييل في الجييامعيية، بمييا في ذلييك تال  الييدراسييييييييات الطا

 والطال  المسجلين في الدورات التدريبية المعتمدة من قبل الجامعة.

 ل ظ يشمل عضو هياة التدري  والموظف والطالب. :منسوبي الجامعة

: يشيييييييمل غي  منسيييييييوبي الجامعة من اأسييييييياتذة ال ائ ين، واأسييييييياتذة اأسييييييتاذ ال ائ 

الذين يعملوا مع الجامعة المساعدين، والمساعدين، والمعلمين، والبادثين، والعلمائ 

 تحت إتار عقد تعاوا بحثي.

 : أي كياا يدخل في ش اكة مع الجامعة.الش يك

ا  للقياه مع ؛: أي ت تيب تت ي بموجبه الجامعة مع أي كياا أو كيانات أخ ىالشيييييي اكة

والمدعومة ماليا   ،أو المشييييياريع اأخ ى اإلبداعية ،والتطوي  ،بإج ائ مشييييي وعات البح 

 ويج ي تن يذها بشنل مشت ك. ،من قبلهم
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 ،: الشييييلط الطبيعي أو المعنوي الذي يتلقى مسيييياعدة مالية من الجامعةالمسيييت يد

تبقا  أي ات اقية ال تحدد  ،أو أي غ ض آخ  ،أو مواصيييييييلة التعليم ،لدعم إج ائ البحوث

 مل جات محددة.

والتي تشمل على سبيل المثال ال  ،: هي مل جات إبداع العقل البش يالملنية ال ن ية

الخت اعييات، دي المؤلف، العالمييات التجييارييية، دقوق النشييييييي ، ال سيييييييومييات، ا الحصييييييي 

نات،  يا التصيييييييياميم، النماذص، المواصييييييي ات، الم اهيم، العمليات، التقنيات، قواعد الب

 اأسمائ التجارية، اأصناف النباتية، اأس ار التجارية وغي ها.

 صل إليها الملت ع، وينتج عنها دل مشنلة معينة في مجال التقنية.: فن ة يتواالخت اع

ي ف ،: وثيقيية الحميياييية التي تمنك من منيياتييب ب ائات االخت اع الحنوميييةب ائة االخت اع

 وذلك لمدة محددة. ،لمن توصل إلى اخت اع ،البلد الذي تم تسجيله بها

أو  ،أو إمضييائات ،أو كلمات ،ئمن أسييما ،: هي كل ما يأخذ شيينال  ممي ا  العالمة التجارية

 ،أو تةليف ،أو نقوش ،أو صييور ،أو رسييوه ،أو أختاه ،أو عناوين، أو أرقاه ،أو رموز ،د وف

أو أي  ،أو م يج من ذلك ،ألواا ةأو مجموع ،أو لوا ،أو أشييييييينال ،أو عناصييييييي  تصيييييييوي ية

أو  ،إذا كانت تسييتلده أو ي اد اسييتلدامها في تميي  سييلع ،أو مجموعة إشييارات ،إشييارة

أو للداللة على تأدية خدمة  ،عن سييلع أو خدمات المنشييألت اأخ ى، خدمات منشييأة ما

ويمنن اعتبييار  ،من اللييدمييات، أو على إج ائ الم اقبيية أو ال حط للسيييييييلع أو اللييدمييات

 العالمة اللاصة بالصوت أو ال ائحة عالمة تجارية.

 ،د، أو شيييييينل ثالثي اأبعادأو األواا ثنائية اأبعا ،: تجميع لللطوطالنماذص الصيييييناعية

، بشييي ط أال  ،أو منتج من الح ف التقليدية ،يضييي ي على أي منتج صيييناعي مظه ا  خاصيييا 

 ينوا لمج د غ ض وظي ي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات.

 : هي أي معلومة اتسمت بما يلي:اأس ار التجارية

في أي من منوناتها الدقيقة، إذا كانت غي  مع وفة عادة في صييييورتها النهائية، أو  .1

وكاا من الصيييييييعب الحصيييييييول عليها في وسيييييييا المتعاملين عادة بهذا النوع من 

 المعلومات.

 نظ ا  لنونها س ية. ،إذا كانت ذات قيمة تجارية دقيقية أو محتملة .2

تتناسب مع تبيعتها والظ وف المحيطة  ،إذا أخضعها صادب الحي لتدابي  معقولة .3

 ا.بها، للح اظ على س يته
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: الوثيقة التي تمنحها الجهة الملتصة في البلد لموضوع من موضوعات وثيقة الحماية

أو شييهادة  ،أو ب ائة نباتية ،أو شييهادة تصييميم ،وهي إما أا تنوا: ب ائة اخت اع ،الحماية

 نموذص صناعي.

أو بالمشاركة مع ، سوائ كاا ذلك بم  ده، : الشلط الذي توصل إلى االخت اعالملت ع

 اآلخ ين.

 ،هأو أهميت ،مهما كاا نوعه ،المبتن  ،أو ال ني ،أو العلمي ،: هو اإلنتاص اأدبيالمصنف

 أو الة ض من تألي ه. ،أو ت يقة التعبي  عنه

ثل: أو العلمية، م ،أو ال نية ،: كل مبدع ابتن  بجهده أيا  من المصييييين ات اأدبيةالمؤلف

أو غي  هؤالئ ال نانين، وفقا  للقالب الذي  ،يأو الموسيق، أو ال ساه ،أو الشاع  ،اأديب

 ي  غ فيه التعبي .

: مجموعيية المصييييييييالك المعنوييية والمييادييية التي تثبييت للشيييييييلط على دقوق المؤلف

 مصن ه.

لدولي : هو تليب ب ائة االخت اع اليذي تم تسيييييييليميه مإييداعيهم بموجيب أدنياه الطلب ا

 .PCTمعاهدة التعاوا بشأا الب ائات 

م وهي: معاهدة Patent Cooperation Treatyم PCT بشيييأا الب ائاتمعاهدة التعاوا 

التعاوا بشيييييأا الب ائات التي تشييييي ف عليها المنظمة العالمية للملنية ال ن ية، والتي 

 ه.2013أغسط   3اعتبارا من  الع بية السعودية،تعد نافذة في المملنة

أي ينوا لها عالقة ب : هي دقوق الملنية ال ن ية التي قدالملنية ال ن ية السيييييييابقة

 والتي تنوا نتجت مما يلي: ،ات اقية

تاريخ سييييييي ياا االت اقية التي تنوا الجامعة ت فا فيها -أ وكانت مملوكة أو  ،قبل 

 .او / أو أي من الش كات التابعة له ،خاضعة لسيط ة ت ف آخ 

خارص  ا،أو ناتجة عن أنشيييطة مسيييتقلة من قبل ت ف آخ  و / أو الشييي كات التابعة له - 

 التي تنوا الجامعة ت فا  فيها. ،اق االت اقياتنط

وائ  من سييي ،جميع الموارد المالية وغي  المالية التي تتلقاها الجامعة يقصيييد به: التمويل

 أو عن ت يي أي ممول خارجي. ،مواردها الذاتيةالحنومة أو من 
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بين الجامعة وت ف  ،أو ات اقية تعاوا مب مة ،أو منحة ،: هي أي عقدات اقية التمويل

يتوقع أا يتولد  ،أو إبداعي ،أدائ عمل بحثي ،لتمويل مشيييي وع / مشيييياريع محددة آخ ،

  ن ية.الملنية المن مل جاته أصول 

: هو االنت اع التجاري من الحقوق االسييييييتاثارية الممنودة بموجب االسيييييتةالل التجاري

 أنظمة الملنية ال ن ية.

ال ن ية بالجامعة، وهو الجهة التي يتم إنشيييييييا ها : هو منتب إدارة الملنية المنتب

ضييمن إتار هذه السييياسيية، لعشيي اف على جميع جوانب الملنية ال ن ية التي تقت دها 

 هذه السياسة.

وهي الجهيية التي تشييييييي ف على جميع  ،: هي عمييادة االبتنييار وريييادة اأعمييالالعميادة

ة / منتب الملني إدارةالل من خ ،جوانب الملنية ال ن ية التي تقت دها هذه السيييياسييية

أو  وعند اإلشيييييييارة إلى موافقة ،ال ن ية التابعة لوكالة االبتنار ونقل التقنية بالعمادة

بالوثيقة إدارةرفض  ية  نار  ،الملنية ال ن  فالمقصيييييييود موافقة أو رفض عمادة االبت

 .اإلدارةبنائ على رأي هذه  ؛وريادة اأعمال

لممارسيية عدة  ،ينشييأ بق ار من رئي  الجامعة: هو المجل  الذي المجل  االسيتشياري

ر وتصييييييدر بق ا ،الملنية ال ن ية/ منتب قت دها إدارة تبنائ على قواعد وإج ائات  ،مهاه

 من رئي  الجامعة.

: هي مجموعيية من اإلج ائات واللطوات اإلدارييية التي تتم من إدارة الملنييية ال ن ييية

 نظيم الملنية ال ن ية.إلدارة وت ،الملنية ال ن ية/ منتب  قبل إدارة

التي تنتج في سييييييياق  ،أو الملموسيييييية ،: كل اأشيييييييائ الماديةممتلنات البح  المادية

 ،أو تشارك في دعمها ،أو غي ها من المشاريع التي تدعمها الجامعة ،المشاريع البحثية

وه وال سيييي ،المواد البيولوجية :وتشييييمل تلك الممتلنات على سييييبيل المثال ال الحصيييي 

 ،ةوقواعد البيانات الحاسييييوبي ،ورقائي الدوائ  المتناملة ،وب امج النمبيوت  ،الهندسييييية

 وملططات الدوائ  والمعدات. ،ونماذص اأجه ة

 ،: هو النشيييف ونقل المعلومات المتعلقة بالملنية ال ن ية إلى أت اف أخ ىاإلفصيييا 

على سييبيل المثال ال الحصيي : اإلفصييا  في شيينل كتابي أو شيي هي، التواصييل عب  الب يد 

أو المدونات، اإلفصيييا  في تق ي   ،اإللنت وني، النشييي  على مواقع التواصيييل االجتماعي
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ع ض أو أو تق ي ،  ،أو مللط ،النشييييييي  في مجلةأو أو مقابلة،  ،أو بياا صيييييييح ي ،إخباري

 أو التطبيي الصناعي لالخت اع في مع ض تجاري. ،ع ض االخت اعأو في مؤتم ، 

الملنييية ال ن ييية بعمييادة  إدارة / منتييب: هي النميياذص التي تعييدهييا ذص اإلفصييييييييا انميي

االبتنييار وريييادة اأعمييال بييالجييامعيية لة ض اإلفصييييييييا  النتييابي للملنييية ال ن ييية وفقييا  

 .الملنية ال ن ية إدارة / منتبتحددها التي  ،أو اإللنت ونية ،للنماذص اليدوية

ية جميع اإلي ادات التي تتلقياهيا الجيامعية من أجيل  هي: إجمالي إي ادات الملنية ال ن 

قبل أي اسيييت داد تنل ة أو خصيييومات لن قات  ،تسيييويي الملنية ال ن ية المؤسيييسيييية

 الملنية ال ن ية.

نية ل: هي جميع الن قات التي تتنبدها الجامعة في إدارة الممصيياريف الملنية ال ن ية

 والتي تم تسلم إي ادات الملنية ال ن ية اإلجمالية من أجلها. ،ال ن ية

: هو ت خيط يمنك الم خط له الحي في استةالل دقوق الملنية الت خيط غي  الحص ي

وفي شييييييي وط معينة بين  ،وال يمنع الم خط من إعطائ ذات الحقوق لآلخ ين ،ال ن ية

 الط فين.

الم خط له الحي في اسيييييييتةالل دقوق الملنية  : هو ت خيط يمنكالت خيط الحصيييييي ي

وفي شييييييي وط معينيية بين  ،ويمنع الم خط من إعطييائ ذات الحقوق لآلخ ين ،ال ن ييية

 الط فين.

: هي الدفعات المسيييييييتلمة مقابل اسيييييييتلداه الحقوق ال ن ية، أو الحي في العوائد

ار والتصاميم، واأس على دقوق التأليف، وب ائات االخت اع،  التي تشتملواستلدامها، 

ية، والمع فة، وأسييييييي ار التجارة، واأعمال،  مائ التجار ناعية، والعالمات واأسييييييي الصييييييي

أو  ،أو تجارية ،والشييه ة، والدفعات المسييتلمة مقابل معلومات تتعلي بلب ات صييناعية

 علمية، أو مقابل تلويل دي استةاللها.

: هي وددة م تبطة بوكالة دةالملنية ال ن ية ويشيييييييار لها أيضيييييييا بالود/ منتب إدارة 

ي وتتولى الوددة جميع ما يتعل ،االبتنار ونقل التقنية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال

 بما يت ي مع هذه السياسة، ومن ذلك ما يأتي: ،بالملنية ال ن ية في الجامعة

 .والقياه باأعمال الواردة فيها ،جامعةلل تن يذ ومتابعة سياسة الملنية ال ن ية .1

ب والتي يتم التوصل إليها بموج ،ووضع سجالت خاصة بها ،توثيي الملنية ال ن ية .2

 أدناه هذه السياسة.
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 ثانيًا: مبادئ ونطاق وأهداف هذه السياسة

: مبادئ السياسة:  أوال 

والمطبقة في المملنة  ،أا ت اعي هذه السيييييياسييييية اأنظمة واللوائك ذات العالقة .1

 الع بية السعودية.

هذه السياسة مع المعاهدات واالت اقيات الدولية التي تنوا المملنة أال تتعارض  .2

 عضوا  فيها.

 اتلاذ اإلج ائات ال عالة والالزمة لحماية دقوق الملنية ال ن ية للجامعة. .3

 دعم وتمنين االبتنارات واستةاللها. .4

والعمييل على تع ي  منييانتهييا  ،دعم وتحقيي اأهييداف الواردة في خطيية الجييامعيية .5

 البحثية والمجتمعية.العلمية و

 م اعاة وادت اه دقوق الملنية ال ن ية اللاصة بالنيانات اأخ ى. .6

: أهداف السياسة:  ثانيا 

تنوين ر ية واضيييييييحة للجامعة وشييييييي كائها دول من يملك الناتج ال ن ي للتعاوا  .1

 ا.ومن يتحنم به ،المت تبة على ذلك ،والتجارية ،والحقوق االقتصادية ،المشت ك

وجلب ال  ص  ،لتح ي  إنشيييييييائ الشييييييي كات الجديدة ،التقنية ونقلهاالحصيييييييول على  .2

 االقتصادية القائمة على المع فة.

 تتبعها الجامعة في سن سياساتها. ؛وضع أت  وقواعد عامة .3

التوعية بالتشييييييي يعات واأنظمة الوتنية المتعلقة بحماية وإن اذ دقوق الملنية  .4

 ال ن ية.

داعمة  من خالل توفي  بياة ،وتح ي  البادثين ،والتطور التقني ،تع ي  البح  العلمي .5

 إلنتاص الملنية ال ن ية.

دماية الجامعة من الوقوع في االنتهاكات المتعمدة أو الع وية للملنيات ال ن ية  .6

وسمعة  ،واآلثار المالية المت تبة عليها ،ومنع المشنالت القانونية ،اللاصة باآلخ ين

 الجامعة مع الجهات اأخ ى.

: نطاق السياسة:  ثالثا 

تنطبي هييذه السيييييييييياسيييييييية على الجييامعييات والم اك  البحثييية في المملنيية الع بييية  .1

 السعودية.
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تنطبي هذه السيييييييياسييييييية على جميع أنشيييييييطة البح  والتطوي  الممولة بمصيييييييادر  .2

ية، أو الممولة  لذات لدولة الجامعات ا ية ا ما يتم تلصييييييييصييييييييه من مي ان عن ت يي 

للجامعة، أو الممولة عن ت يي جهات أخ ى، أو ممولة بواسيييييطة شييييي كائ الجامعة، 

ويسييتثنى من ذلك المشيياريع المشييت كة التي تنوا وفي ات اقيات تعاقدية ممولة 

 من قبل القطاع اللاص، ومحددة بمل جات لصالك اللاص.

ت الملنية ال ن ية، على سبيل المثال ال الحص : تشمل هذه السياسة جميع مجاال .3

والحقوق المجيياورة، العالمييات التجييارييية، اأصييييييينيياف  ،ب ائات االخت اع، دي المؤلف

النباتية الجديدة، التصيييييياميم التلطيطية للدوائ  المتناملة، المعلومات التجارية غي  

الملنية قد تدخل ضيييمن مواضييييع  ،الم صيييك عنها، وأي مواضييييع أخ ى ذات عالقة

 وغي ها. ،والحماية ،واالستةالل ،كاإلدارة ،ال ن ية

تنطبي هييذه السيييييييييياسيييييييية على جميع ديياالت نتيياص الملنييية ال ن ييية التي تنتج في  .4

المنشألت التي تملنها الجامعة من معامل وم اك  بحوث وغي ها أو تدي ها أو الذين 

الي، أو العاملين يعملوا في أماكن أخ ى تحت إدارتها أو إشييييييي افها أو بدعمها الم

 في أي مناا بالش اكة معها.

تس ي أدناه هذه السياسة بعد اعتمادها من مجل  الجامعة على جميع اأت اف  .5

ياسيييييييية كعضيييييييو هياة التدري  ومن في دنمهم والطالب  لذين تحنمهم السييييييي ا

والموظف واأسييياتذة ال ائ ين والمسيييتشيييارين والمتعاقدين وأي ت ف ذي عالقة 

 تحدده الجامعة.

 

 ثالثًا: السياسة العامة للملكية الفكرية

بشييييينل عاه تسيييييعى الجامعة إلى االسيييييت ادة من مل جات البح  العلمي لديها وإلى 

توجيهه بالط يقة التي تع ز من قيمة أصيييوله ال ن ية ذات القيمة االقتصيييادية العالية. 

 ويمنن ت صيل هذا المسعى فيما يلي:

الملنية ال ن ية لالخت اعات واإلبداعات التي تسيييعى الجامعة بشييينل فعال لحماية  .1

تتم من قبل أعضييييييائ هياة التدري  والموظ ين والطال  ومن ت بطه عالقة معها 

أو تلك االخت اعات واإلبداعات التي تحصيييييييل عليها بأي وسييييييييلة وذلك لضيييييييماا 

 استلدامها فيما يدعم أهدافها.

في أفضيييييل الممارسيييييات توف  الجامعة الموارد الالزمة لتطبيي هذه السيييييياسييييية و .2

 المتعارف عليها لحماية الملنية ال ن ية وإدارتها.
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تسييييعى الجامعة لعسييييهاه في تع ي  منانة المملنة في الملنية ال ن ية من خالل  .3

 الحقوق التي تمتلنها أو تطورها أو تحصل عليها.

ت اعي الجييامعيية دقوق الملنييية ال ن ييية الليياصييييييييية بييالنيييانييات اأخ ى في جميع  .4

 ا.نشاتاته

في دالة تنازل الجامعة عن دقوقها في اخت اع أو مصييييييينف أدبي أو غي ه من أنواع  .5

الملنية ال ن ية اأخ ى، أو قيامها بت خيط أي منها وفي ما هو محدد في هذه 

السيييييييياسييييييية، فيجوز أا ينوا المتنازل إليه أو الم خط له هو الملت ع أو صيييييييادب 

 المصنف ن سه.

ية التي االتسيييييييياق واالت اق مع أدناه  .6 لدول المعاهدات واالت اقيات واأنظمة ا

تنظم الملنييية ال ن ييية والتي تنوا المملنيية الع بييية السيييييييعودييية ت فييا  فيهييا أو 

اأنظمة المحلية الصييييادرة بم سييييوه ملني والمتعلقة بالملنية ال ن ية والتي هي 

 ما يلي:

اأصييييييناف نظاه ب ائات االخت اع والتصييييييميمات التلطيطية للدارات المتناملة و -أ

بالم سيييييييوه الملني رقم مه/ ناعية الصييييييييادر  م وتاريخ 27النباتية والنماذص الصييييييي

 536ه، والمعيييدل بق ار مجل  الوزرائ رقم 2004يوليو  17الموافي  29/5/1425

 ه والئحته التن يذية.29/10/1439وتاريخ 

نظاه ب ائات االخت اع لدول مجل  التعاوا لدول اللليج الع بية، الموافي عليه  - 

ه  26/03/2001ه الموافي  01/01/1422بتيياريخ  28بييالم سيييييييوه الملني رقم ه/

 والئحته التن يذية.

ويعتب  نظيياه ب ائات االخت اع لييدول مجل  التعيياوا لييدول اللليج الع بييية نظيياه 

إقليمي، يةطي جة افيييا جميع دول مجل  التعيياوا لييدول اللليج الع بييية بمييا 

 فيها المملنة الع بية السعودية.

ية دقوق المؤلف الصييييييييادر بموجب الم سيييييييوه الملني رقم مه/نظ -ت م 41اه دما

ه، والمعيدل بق ار مجل  2003أغسيييييييط   30ه الموافي  1424رجيب  2وتياريخ 

 ه والئحته التن يذية.29/10/1439وتاريخ  536الوزرائ رقم 

قانوا منظاهم العالمات التجارية لمجل  التعاوا لدول اللليج الع بية الموافي  -ث

مايو  25ه الموافي  26/07/1435م وتاريخ 51الم سيييييييوه الملني رقم مه/عليه ب

 ه، والئحته التن يذية.2014

 الئحة التسجيل االختياري لمصن ات دقوق المؤلف. -ص
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الئحة دماية المعلومات التجارية السييييي ية الصيييييادرة بق ار وزي  التجارة والصيييييناعة  - 

لت بموجب الق ار رقم ، وعد  2005مايو  4ه الموافي 25/02/1426في  3218رقم 

 ه.2005يونيو  8ه الموافي 05/01/1426في  4319

 

 رابعًا: إدارة الملكية الفكرية

ادة بعميي ،الملنييية ال ن ييية في وكيياليية االبتنييار ونقييل التقنييية/ / منتييب  إدارة -أ

 بالجامعة االبتنار وريادة اأعمال

 ،/ منتب الملنية ال ن ية في وكالة االبتنار ونقل التقنية تنشيييييا الجامعة إدارة

 جميع/ المنتب دارة هذه اإلوتتولى ، بالجامعة بعمادة االبتنار وريادة اأعمال

بما يت ي مع هذه السييييييياسيييييية، وتنوا المهاه على  ،ما يتعلي بالملنية ال ن ية

 النحو التالي:

 للجامعة.تن يذ ومتابعة سياسة الملنية ال ن ية  .1

 توثيي الملنية ال ن ية التي يتم التوصل إليها بموجب أدناه هذه السياسة. .2

 تقوه بإج ائات البح  في التقنية السابقة للملنية ال ن ية تحت التطوي . .3

السيييييييعي في دميييايييية وتسيييييييجييييل دقوق الملنيييية ال ن يييية، ومتيييابعييية اإلج ائات  .4

 وااللت امات المالية.

واعتمادها فيما يتعلي باالت اقيات  ،ملنية ال ن يةإعداد التوجهات المتعلقة بال .5

أو خارجية، بما في ذلك على سيييبيل المثال ال  ،سيييوائ كانت داخلية ،اللاصييية بالجهة

الحصييييييي  ات اقيات عده اإلفصيييييييا ، وعقود العمل، وات اقيات اأبحاث، وات اقيات 

 التعاوا والش اكات، وات اقيات تبادل البيانات.

ال ن ية التابعة للجامعة بالتعاوا مع الجهات ذات العالقة تسييويي أصييول الملنية  .6

 في وكالة الجامعة لتطوي  اأعمال واالستثمار.

التيييأكيييد من وفيييائ الجهييية بيييالت امييياتهيييا المتعلقييية بيييالملنيييية ال ن يييية الواردة في  .7

 االت اقيات التي تنوا ت فا فيها.

 ها.واإلفصا  عناالدت اظ بسجالت كاملة للملنيات ال ن ية التي تم تسجيلها  .8

ضيييييييميياا تلقي جميع الموظ ين ذوي العالقيية في الودييدة التييدريييب الالزه في  .9

 المجاالت المتعلقة بحماية الملنية ال ن ية وإدارتها.
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تقديم ب امج توعوية لمنسيييييييوبي الجامعة ل فع مسيييييييتوى الوعي بأهمية دقوق  .10

 .الملنية ال ن ية

 دارته.وإ ،إنشائ ب نامج تقدي  ودواف  للملنية ال ن ية .11

إعداد تق ي  ت صييييييلي ل نشيييييطة واأعمال التي تمت خالل العاه في صيييييورة تق ي   .12

/ اإلدارة ل صييد التقده في أنشييطة ومهاه  ،االسييتشيياري ورفعه للمجل  ،سيينوي

، مع تقديم المقت دات للتطوي  المسيييتم  اولتذليل أي عقبات قد تواجهه ،المنتب

 الحالية والمستقبلية. اإلدارةلصالك مشاريع، ومبادرات، وأنشطة 

أي مهمة أخ ى ت اها الجامعة ضيي ورية لضييماا دماية مصييالحها المتعلقة بالملنية  .13

 ال ن ية.

 

 المجل  االستشاري - 

شيينل وي، ينشييا رئي  الجامعة مجلسييا  اسييتشيياريا  للملنية ال ن ية في الجامعة

المجل  االسييييتشيييياري واختصيييياصيييياته وصييييالديته بما يلده منظومة سييييياسيييية 

 ال ن ية داخل الجامعة، ويشنل المجل  االستشاري على النحو التالي: الملنية

                                                                                                                                .رئيسا   أدد وكالئ الجامعة .1

 .عميد االبتنار وريادة اأعمال عضوا   .2

 .مدي  اإلدارة المالية عضوا   .3

 .مدي  الشؤوا القانونية عضوا   .4

 .عميد البح  العلمي عضوا   .5

 .مدي  منتب/ إدارة الملنية ال ن ية عضوا   .6

 .عضو هياة تدري  عضوا   .7

 .عضو هياة تدري  عضوا   .8

 .باد  عضوا   .9

وتنوا مييدة  ،يعين أعضييييييييائ المجل  االسيييييييتشيييييييياري بق ار من رئي  الجييامعيية -

 عضويتهم سنة واددة قابلة للتجديد.

 ،يماره المجل  االسييتشيياري مهامه بنائ على قواعد وإج ائات يقت دها المنتب -

بحييي  تتضيييييييمن قواعييد وإج ائات المجل   ،وتصيييييييييدر بق ار من رئي  الجييامعيية

 وق اراته.

 



 

12 

 

 اختصاصات المجل  االستشاري:

ل  االستشاري في هذه السياسة، باإلضافة إلى الصالديات والمهاه المناتة بالمج

 يتولى المجل  المهاه التالية:

تقديم التنظيمات والمقت دات ل ئي  الجامعة دول المسائل المتعلقة باالخت اعات  .1

 والملنية ال ن ية.

وإبدائ ال أي أو  ،دراسة الشناوى والتظلمات المتعلقة بهذه السياسة ومواضيعها .2

 التوصيات دولها.

والمقده من عمادة االبتنار وريادة  ،السنوي اللاص بالملنية ال ن يةدراسة التق ي   .3

 وإبدائ ال أي دولها. ،وأي تقاري  أخ ى ذات عالقة ،اأعمال

 ،وما ينبني عليها من قواعد ،دراسييييييية أي توصييييييييات دول تعديل هذه السيييييييياسييييييية .4

 وإبدائ ال أي دولها.، وخطا ،وإج ائات

مملوكة للةي   ،تقنيات اسييييت اتيجية للجامعةدراسيييية الجدوى من الحصييييول على أي  .5

 وإعطائ التوصيات بشأنها.، أو ت خيصها ،سوائ  بش ائها ،بواسطة ملنية فن ية

 ،أو م خصييييية لةي  الملت عين ،التوصيييييية بتوزيع إي ادات أي ملنية فن ية متنازل عنها .6

 دسب ما تقت ده هذه السياسة.

 ،وأصييحا  اإلنجازات العلمية ،ينالتوصييية على صيي ف المنافألت التشييجيعية للمبتن  .7

إدارة الملنية / دسب الضوابا المقت دة من وددة / منتب  ،من موظ ي الجامعة

 ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال، واأنظمة واللوائك ذات العالقة.

 الملنية ال ن ية.بأي مهاه أخ ى ينل ه بها رئي  الجامعة فيما يتعلي  .8

 

التعامل مع براءات الختراعخامسًا: سياسات   

: اإلفصا   أوال 

 عده ؛على عضو هياة التدري  والموظ ين وجميع من تحنمهم هذه السياسة

 / منتب إادارةالنشيييييييف عن اأفنار واالخت اعات التي يتوصيييييييلوا إليها قبل إشيييييييعار 

ى لوأخذ الموافقة النتابية منه، وع ،الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال

من تحنمهم هذه السييياسيية اإلدراك بأا اإلفصييا  العلني المبن  قد يؤدي إلى فقداا 

لذلك يجب بذل كل الجهود الممننة لعده  ،دقوق دماية الملنية ال ن ية التابعة له
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إال بمب رات نظياميية تنط عليهيا هيذه السييييييييياسيييييييية، ويجيب على البيادثين  ،اإلفصييييييييا 

بالجامعةة / منتب إداروالملت عين أخذ اإلذا المسيييييييبي من   قبل ؛الملنية ال ن ية 

سيييييييوائ  في مؤتم ات  ،اإلفصيييييييا  العلني عن أي ملنية فن ية محتملة خارص الجامعة

 أو معارض عامة. ،أو محافل دولية ،علمية

/ منتب الملنية ال ن ية مع اإلفصيييييييا  لالخت اعات وفي  إدارةوبنائ على ذلك تتعامل 

 ما يلي:

 إج ائات اإلفصا  -أ

سييييوائ كاا بوسيييييلة  ،/ منتب الملنية ال ن ية النماذص الالزمة لعفصييييا  إدارةتعد  .1

باتها بحي  يمننه من تع ،وتتولى ش دها بشنل واضك للم صك ،إلنت ونية أو ورقية

 بشنل سهل.

يلت ه منسييوبي الجامعة باإلفصييا  النامل خالل المدة التي تحددها عمادة االبتنار  .2

 ،أو من يمثلها ،الناتجة وفقا لهذه السياسة للعمادة وريادة اأعمال عن االخت اعات

 وذلك بصورة واضحة وص يحة بالشنل الذي يجعلها م هومة.

/ منتب الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال د ظ وتوثيي  إدارةتتولى  .3

والمحافظة على سي ية  ،وتصيني ها دسيب مجالها ،جميع المعلومات الم صيك عنها

 المعلومات التي ي صك عنها.

 

 تقييم االخت اع الم صك عنه - 

ة مهنية بط يق ،/ منتب الملنية ال ن ية بتقييم االخت اع الم صيييييييك عنه إدارةتلت ه  .1

 خالل مدة تحددها العمادة. ،متعارف عليها في هذا المجال

دة اأعمال االسيييييييتعانة / منتب الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريا إلدارةيجوز  .2

 مع اتلاذ ،أو التعاقد مع جهات ملتصييييييية ،بأصيييييييحا  اللب ة ال نية لتقييم االخت اع

 كافة الوسائل لضماا المحافظة على س ية االخت اع.

ك بنتيجة التقييم إدارةتلت ه  .3 عار الم صيييييييي بإشييييييي ية  اإلج ائ و ،/ منتب الملنية ال ن 

 المتلذ بشأنه.

دال ات ي الط فين على نت .4 ية / منتب الملنية ال  إدارةتتولى  ؛يجة التقييمفي  ن 

 إكمال اإلج ائات الالزمة وفي هذه السياسة.

يتم إديييالييية نتيجييية التقييم وم ئييييات الط فين إلى  ؛في ديييال عيييده ات ييياق الط فين .5

 المجل  االستشاري للنظ  فيها.
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: است اتيجيات اإليداع والتسجيل لالخت اعات  ثانيا 

: تسجيل تلبات   الحمايةأوال 

تسييييعى الجامعة إلى دماية دقوقها ال ن ية من اخت اعات قابلة للتسييييجيل متى 

أا تحصييل على ب ائة اخت اع وفقا  ،ويعتقد بتوف  العناصيي  اأسيياسييية ،ما كانت مؤهلة

 للتالي:

/ منتب الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال بعمل تقييم  إدارةتقوه  -أ

، من دي  توف  الجدة ،قابلية دصوله على ب ائة اخت اع ومدى ،أولي لالخت اع

 والقابلية للتطبيي الصناعي. ،والوضو 

في دال عده توف  النادر المتلصط لعمل التقييم اأولي لالخت اع وتجهي  التقاري   - 

تقوه الجامعة باالستعانة بجهات خارجها لعمل ؛ ال نية المتعلقة بإيداعه وتسجيله

 ،مع العمل على تدريب وتأهيل النادر الموجود بالجامعة للقياه بذلك ،ذلك

 وتلصيط المنافألت المتعلقة بهذه اأعمال.

تضيييييييع الجييامعيية اسيييييييت اتيجييية محييددة لنطيياق التسيييييييجيييل الجة افي وفقييا  للقيميية  -ت

 واآلثار اإليجابية المتوقعة من تسجيله. ،وأماكن استةالله ،االقتصادية لالخت اع

تسعى وددة الملنية ال ن ية إلى االست ادة من التسجيل الدولي للطلب عب  نظاه  -ث

PCT الذي تشيييي ف عليه المنظمة العالمية للملنية ال ن ية مWIPOعلى أال ينتقل  ،م

ووضيييييييع  ،الطلب إلى الم دلة الوتنية إال بعد الحصيييييييول على تق ي  ال حط الدولي

 ه.االست اتيجية المحددة في ال ق ة م م أعال

تسعى الجامعة إلى تسجيل ب ائات االخت اع في المملنة الع بية السعودية أوال  -ص

 لالست ادة من دي اأولوية.

تسعى الجامعة إلى تسجيل الملنية ال ن ية التي تنوا ت فا  فيها في الدول التي  - 

وتتولى تعيين وكيل أو محامي الب ائات  ،لها مصلحة اقتصادية في التسجيل بها

 ومتابعة جميع ال سوه واأتعا  المق رة بشأا ذلك. ،البلد المناسب في

تتولى الجامعة دفع رسوه التسجيل لطلبات ب ائات االخت اع التي تملنها، وفي دال  -خ

 ،فينوا تحمل المصاريف المالية مشت كة مع الط ف اأخ  ؛كاا االخت اع مشت كا  

ليه، أو دسب ما يتم االت اق ع ،وفقا  لنسبة الملنية المق رة بين الط فين في العقد

فإنه يتولى دفع  ؛وفي دال كاا ت ف آخ  هو صادب الحي في تلب ب ائة االخت اع

ما عدا إذا كاا ضمن ب امج  ،وال تتحمل الجامعة أي مصاريف بشأنه ،ال سوه المق رة

 فتطبي عليه ش وط ب امج الدعم. ،الدعم التي تقدمها الجامعة
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: الجهات الملولة ب  تسجيل ب ائات االخت اع ومنك وثيقة الحمايةثانيا 

جية الست اتي ووفقا   ،في إتار سعي الجامعة لحماية اخت اعاتها التي تتوصل إليها

 ،/ منتيب الملنيية ال ن يية بعميادة االبتنيار ورييادة اأعميال إدارةاإلييداع التي تعيدهيا 

لية كمناتب تتعامل الجامعة مع الجهات التا ،ويوافي عليها المجل  االسيييييييتشييييييياري

 تسجيل رسمية لطلبات ب ائات االخت اع:

هي الجهيية الحنومييية ال سيييييييمييية الملوليية و ،الهيايية السيييييييعودييية للملنييية ال ن ييية .1

 ،باسيييييييتقبال وتسيييييييجيل جميع تلبات الحماية للملنية ال ن ية القابلة للتسيييييييجيل

ند وذلك ع ،والمنصيييييييوص عليها في اأنظمة الوتنية المتعلقة بالملنية ال ن ية

 غبة في دماية االخت اع داخل النطاق الجة افي للمملنة الع بية السعودية.ال 

وذليك عنيد ال غبية في دميايية االخت اع  ،منياتيب ب ائات االخت اع الحنوميية اليدوليية .2

 داخل النطاق الجة افي لتلك الدول.

وتعييد الهيايية السيييييييعودييية للملنييية ال ن ييية جهيية  ،PCTعب  نظيياه اإليييداع الييدولي  .3

 .PCTمعتمدة الستقبال تلبات اإليداع الدولية عب  نظاه 

: اإلج ائات التي يجب عملها لتقديم تلب ب ائة اخت اع أي منتب تسييييييجيل ملنية  ثالثا 

 فن ية

 المؤلف بطلب تسجيل ب ائات -المبتن   -الملت عوا، المصنف  / يتقده الملت ع -أ

االخت اع والملنيييية ال ن يييية وفقيييا  للنموذص المعتميييد على الموقع اإللنت وني 

 للجامعة، بحي  يشتمل الطلب على:

 .استمارة النشف عن االخت اع أو الب مجيات 

 يشتمل ال سومات التوضيحية.، وصف واضك عن االخت اع 

 .التوقيع على اإلق ار 

تسيييييييلسيييييييليا  بحسيييييييب أسيييييييبقية تاريخ كل تلب ب ائة اخت اع البد أا يعطى رقما   - 

 تسلمه، ويعطى مقده الطلب إيصال استاله.

يتم البح  المبدئي في االخت اعات والتقنية السييييييييابقة، للتأكد من عده تن ار  -ت

 البح .

تتم الدراسييييييية ال نية والسيييييييوقية من قبل الملتصيييييييين بالتعاوا مع الملت ع أو  -ث

 المبتن .

ونقل التقنية بعمادة االبتنار وريادة تع ض نتائج الدراسييييييية على وكالة االبتنار  -ص

 اأعمال، ويتم اتلاذ الق ار على ضوئها.
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وفي دال قبول الطلب تحدد الجامعة عب  المجل  االسييييتشيييياري وبعد موافقة  - 

 معالي ال ئي  المي انية التقدي ية المطلوبة إلتماه إج ائات التسجيل.

 .دت إلى اتلاذ الق ارفي دالة ال فض يبلغ صادب الطلب، وتوضك اأسبا  التي أ -خ

يجوز لمقييييده الطلييييب أا يتظلم من ق ار رفض التسيييييييجيييييل بييييال فع للمجل   -د

م من تاريخ إخطاره بالق ار. 60االستشاري، خالل مدة   مستين يوما 

 

 سادسًا: سياسات الملكية لبراءات الختراع

: االخت اعات التي تتم من الجامعة  أوال 

التي يتوصيييييييل إليها منسيييييييوبو الجامعة من تعود ملنية االخت اعات واالبتنارات 

أعضيييييييائ هياة التدري  أو العاملين، أو المتعاونين، أو اأسييييييياتذة ال ائ ين، أو الطال  

والطالبات للجامعة مع أدقية منسييييوبي الجامعة في الحصييييول على تعويض مناسييييب 

ال ق ة م م من المادة  تحدده الجامعة وفقا  لهذه السيييييييياسييييييية وذلك اسيييييييتنادا إلى

ادسييييييية من نظاه ب ائات االخت اع والتصيييييييميمات التلطيطية للدارات المتناملة السييييييي

 واأصناف النباتية والنماذص الصناعية.

 وذلك دسب اأدوال التالية:

 ناتجا  عن تنليف ف د أو أكث  من منسيييييييوبي الجامعة وبتوجيه  ،إذا كاا االخت اع 

 كامل من الجامعة، وتحت إش افها، وإدارتها.

  وإمناناتها في تطوي  العمل  االخت اع ناتجا  عن اسييييتلداه موارد الجامعةإذا كاا

 موضوع االخت اع.

 خالل سيييييياعات ؛ إذا كاا االخت اع ناتجا  عن ف د أو جماعة من منسييييييوبي الجامعة

العمل ال سيييييمية أو فت ة الدراسييييية، وفي ذات التلصيييييط المهني الدقيي الذي 

 ينتموا إليه.

 ن ت يي منحة بحثية أو عقد أو ات اق مع الجامعة تنتقل إذا كاا االخت اع ناتجا  ع

بموجبة الحقوق للجامعة، ويعتب  ذلك شييييييي تا عاما  من شييييييي وط الجامعة في 

المنك واالت اقات التي توقع مع الجامعة، وال يشيييييييت ط لذك ه في كل منحة أو 

 عقد أو ات اق.

ن  ن ية الناتجة مكما أنه للجامعة بنائ على رغبتها التنازل عن دقوق الملنية ال

هذا االخت اع لمن توصييل إليها إذا لم ينن للجامعة مصييلحة فيه وذلك بنائ على توصييية 
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ت فع من عمادة االبتنار وريادة اأعمال ويوافي عليها المجل  االستشاري ويعتمدها 

 رئي  الجامعة.

: االخت اعات التي تتم عن ت يي ات اقيات ش اكة  ثانيا 

في مشييي وع مشيييت ك، فيتم التعامل مع االخت اعات الناشييياة  في دالة دخول الجامعة

 عن تلك الش اكة دسب التالي:

يجب على الجامعة والشييييي يك تحديد نسيييييبة أو نطاق الملنية ال ن ية السيييييابقة 

المتعلقة بالمشييي وع المشيييت ك قبل الدخول في أي شييي اكة، وال تتأث  الملنية ال ن ية 

الت خيط/ الحصول على ت خيط لها من الش يك  السابقة بعقد الش اكة ويجوز للجامعة

في دال كانت ض ورية لتن يذ المش وع وتت ي الجامعة والش يك على نوعية الت خيط 

وشيييييي وته. وتنوا ملنية االخت اعات التي يتم التوصييييييل إليها أثنائ الشيييييي اكة دسييييييب 

 الت صيل التالي:

نسوبي الجامعة ينوا االخت اع أو المصنف أو المؤلف الذي يتم بالنامل من قبل م .1

ملنا  للجامعة وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الجامعة وددها في دال لم 

 تستلده مصادر الش يك المقدمة للمش وع.

 ؛االخت اع أو المصييييييينف أو المؤلف الذي يتم بالنامل من قبل أدد تابعي الشييييييي يك .2

وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الشيييي يك ودده في دال  ،ينوا ملنا  للشيييي يك

 لم يستلده مصادر الجامعة المقدمة للمش وع.

تسعى الجامعة للدخول مع الش يك في ات اقية ملنية مشت كة لالخت اعات أعاله  .3

وتحدد  ،أو الحصييييييول على دقوق ت خيط دصيييييي ي بموجب أدناه ات اقية الشيييييي اكة

 ئ  على مساهمة الط فين ماديا  وفنيا  في المش وع.بنا ؛الت امات ودصة كل ت ف

ينوا االخت اع أو المصيينف أو المؤلف الذي يتم بشيينل مشييت ك من قبل منسييوبي  .4

الجامعة وأدد تابعي الشيي يك ملنا  مشييت كا  لنل من الجامعة والشيي يك، وتتم إدارة 

 االخت اع بموجب أدناه ات اقية الش اكة بين اأت اف.

: اخت اع   الموظف أثنائ وجوده في مهمة رسمية في منشأة مضي ة:ثالثا 

تنوا الت امات ودقوق أدد منسييييييوبي الجامعة الملت ع أثنائ وجوده في مهمة 

رسمية في منشأة مضي ة هي ن سها كما لو تمت هذه االخت اعات في الجامعة، مع 

 م اعاة أدناه أية ات اقية مب مة ما بين الجامعة وأصحا  المنشأة المضي ة.
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: اخت اع المتعاقد:  رابعا 

مع م اعيياة أي نط خيياص ضيييييييمن هييذه الالئحيية، تطبي ذات اأدنيياه الليياصيييييييية 

 بمنسوبي الجامعة على متعاقدي الجامعة.

: اخت اع اأستاذ ال ائ  والطالب المقيم:  خامسا 

يلت ه اأستاذ ال ائ  والطالب المقيم باإلفصا  للجامعة عن أي الت امات سابقة قد  .1

عليهمييا تجيياه أت اف أخ ى فيمييا يتعلي بملنييية االخت اع واإلفصييييييييا ، وتتم تنوا 

 اإلشارة إلى تلك االلت امات في ات اقية اإلقامة اللاصة بهم.

مع م اعاة أي نط خاص ضمن هذه الالئحة، تطبي ذات اأدناه اللاصة بمنسوبي  .2

 الجامعة على اأستاذ ال ائ  والطالب المقيم.

: اخت اع   المست يد:سادسا 

تنظم االت يياقييية التي تب مهييا الجييامعيية مع المسيييييييت يييد دقوق وواجبييات ت في  .1

 االت اقية بما ال يتعارض مع هذه السياسة واأنظمة ذات العالقة.

إذا نصيييييييت االت اقية التي تب مها الجامعة مع المسيييييييت يد على تلصييييييييط ملنية  .2

ل دقا  دص يا  بدوا مقاباالخت اع للمست يد، فيجب أا تمنك ذات االت اقية الجامعة 

ت خيط االخت اع بنائ  على ش وط معقولة  ل ت ة زمنية معقولة بة ض الحصول على

ضيييييمن مجال االسيييييتلداه وفي المناتي ذات اأهمية بالنسيييييبة للجامعة وينطبي 

 ذلك على اأنواع اأخ ى من أصناف الملنية ال ن ية.

: االخت اعات المتعلقة باأمن الوتني  سابعا 

ع اخت اعات الجامعة المتعلقة باأمن الوتني أدناه نظاه ب ائات االخت اع تلضيي

والتصيييييميمات التلطيطية للدارات المتناملة واأصيييييناف النباتية، والنماذص الصيييييناعية 

هييييييييي، والمعدل بق ار مجل  29/05/1425م وتاريخ 27الصييادر بالم سييوه الملني رقم مه/

 .هي19/10/1439وتاريخ  536الوزرائ رقم 

 سابعًا: التزامات وحقوق المخترعين

: الت امات منسوبي الجامعة الملت عين:  أوال 

ية ممولة من  .1 نائ تن يذهم لمنك بحث عات التي تتم من قبلهم في أث تحديد االخت ا

أو االخت اعات التي أنتجت  ،أو بحوث م تبطة بمشيييييياريع بحثية مع الطال  ،الجامعة

 واإلفصا  عنها للجامعة. ،باستلداه موارد الجامعة ومعاملها
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 التنازل عن جميع دقوق الملنية في تلك االخت اعات للجامعة. .2

/ منتيب الملنيية ال ن يية بعميادة االبتنيار ورييادة اأعميال إدارة التعياوا التياه مع  .3

وااللت اه باإلج ائات والشييييييي وط  ،وت ويدها بجميع المعلومات المطلوبة ،بالجامعة

 التي يحددها وفقا لهذه السياسة.

اتليياذ جميع اللطوات الالزميية لتجنييب اإلفصييييييييا  عن المعلومييات المتعلقيية بتلييك  .4

عات أت اف أخ ى ها أا تع ض قدرة الجامعة على  ،االخت ا بأي ت يقة من شييييييييأن

الجامعة في  والتعاوا بشييييييينل تاه مع ،الحصيييييييول على دماية ب ائة االخت اع لللط 

 الجهود الالدقة لحماية تلك االخت اعات.

: دقوق منسوبي الجامعة الملت عين:  ثانيا 

يمتلك منسييييييوبي الجامعة الحقوق التالية فيما يتعلي باالخت اعات التي تتم من 

 قبلهم:

االعت اف بدورهم كملت عين، وال يعلن هذا االعت اف إال إذا تم اإلفصا  عن اخت اعه  .1

 للجمهور.

في ضييييوئ  ،المجل  االسييييتشيييياريحي في الحصييييول على منافأة خاصيييية يقدرها ال .2

 واأهمية االقتصادية لالخت اع. ،تبيعة عمل من توصل إليه

في دال تنازل الجامعة عن االخت اع أو ت خيصيييييه للةي  بمقابل مالي، فللملت ع الحي  .3

في الحصييييول على دصيييية من ذلك المقابل المالي، وللمجل  االسييييتشيييياري تحديد 

 تلك الحصط وفي ما ي اه مناسبا لها.

، تبدأ في مدة ال  .4 يتم دفع الدخل المسييييييتحي للملت ع بموجب هذه المادة سيييييينويا 

تتجاوز سيييييتة أشيييييه  بعد نهاية العاه الميالدي اأول النامل من تسيييييلم الدخل من 

 قبل الجامعة.

ع ملت عندما ينوا التعويض الذي تحصييييييل عليه الجامعة لقائ التنازل عن اخت اع أي  .5

أو ت خيصيييه دصييية ملنية في منشيييأة، فينوا التعويض المسيييتحي للموظف مبلةا  

حو على الن ،يعن  النسييبة العادلة من القيمة المالية لحصيية الجامعة في المنشييأة

وبنائ على  ،وبق ار من رئي  الجامعة ،الذي تحدده الجامعة وفقا  لهذه السيييييياسييييية

بذلك التحديد والدفع خالل عاه من  ويتم القياه االسييتشيياري،مجل  التوصييية من 

وخالل تلك ال ت ة إذا تبين أا تلك المنشييأة  ،تسييلم دصيية الملنية من قبل الجامعة

يجوز للجامعة أخذ تلك المعلومات اإلضافية  ؛أو ذات قيمة أعلى أو أقل ؛غي  ناجحة

 بعين االعتبار.
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 يم دقوقهمفيتم تقسيي ؛إذا تعدد منسييوبي الجامعة المسيياهمين في اخت اع معين .6

بموجب هذه المادة بشيينل عادل فيما بينهم بحصييط يتم تحديدها بق ار من رئي  

ويأخذ في االعتبار دجم  االسيييييييتشييييييياري،مجل  الوبنائ  على توصيييييييية من  ،الجامعة

 مساهمة كل موظف في االخت اع وقت تلصيط المستحقات.

التةي ات تستم  دقوق الموظف المنصوص عليها في هذه المادة بةض النظ  عن  .7

 دتى بعد وفاتهم. ،الالدقة في الحالة الوظي ية لمنسوبي الجامعة

 

 ثامنًا: سياسات التعامل مع إدارة المصنفات األدبية لحق المؤلف

: السياسات العامة للتعامل مع المصن ات اأدبية لحي المؤلف  أوال 

ال يتطلب تسيييييييجيل دقوق المؤلف في أي بلد عضيييييييو في ات اقية بي ا لحماية  .1

المصييين ات اأدبية وال نية، ويعد تاريخ النشييي  أو التثبيت على وسييييا للمصييينف 

 هو تاريخ بدئ الحماية للمصن ات اأدبية ومنها المملنة الع بية السعودية.

تعد المصييييييين ات اأدبية التي يقوه بها منسيييييييوبي الجامعة والمعدة ل غ اض  .2

 اأكاديمية في الجامعة ملنا  لها.

 وتعت ف، المعنوية دقا  أصييييييييال  لمن قاه بتأليف المصييييييينف اأدبيتعد الحقوق  .3

 الجامعة بحي منسوبيها الذي يقوموا بعمل أي مصنف أدبي.

 ،والموظ ين ،تق  الجامعة وتؤيد دقوق منسيييييييوبيها من أعضيييييييائ هياة التدري  .4

/  إدارةفي نشيييييي  أعمالهم العلمية، بشيييييي ط أا تتم موافقة  ،وال ائ ين ،والطال 

نية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال على أي عمل علمي قد منتب المل

.  ينشف عن أي ملنية فن ية لها أثار اقتصادية محتملة أوال 

يحي للجامعة اسيييتلداه المصييين ات اأدبية أغ اض البح  ، االسيييتلداه العادل .5

والتعليم اللاصييييييية بالجامعة وفي االسيييييييتثنائات وقواعد االسيييييييتلداه العادل 

وقد   ،رف عليها في أنظمة دي المؤلف، دوا اإلضييييييي ار بحقوق المؤلفالمتعا

 جائ نظاه دماية دقوق المؤلف السعودي باالستثنائات التالية:

والمصن ات  ،عدا ب مجيات الحاسب اآللي ؛نسخ المصنف لالستعمال الشلصي -أ

 السمعية والسمعية البص ية.

نوا االسيييتشيييهاد بشييي ط أا ي ؛االسيييتشيييهاد ب ق ات من ذلك المصييينف في آخ  - 

وبشيي ط  ،وأا ينوا بالقدر الذي يسييوغه الهدف المنشييود ،متماشيييا  مع الع ف
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وينطبي  ،واسيييم المؤلف في المصييينف الذي ي د االسيييتشيييهاد ،أا يذك  المصيييدر

 ذلك أيضا على اللالصة الصح ية المنقولة من الصحف والدوريات.

على سيبيل اإليضيا  في ددود الهدف  ،االسيتعانة بالمصينف ل غ اض التعليمية -ت

 أو م اك  التوثيي غي  ،أو تصيييوي  نسيييلة أو نسيييلتين للمنتبات العامة ،المنشيييود

 التجارية وينوا بش وط:

 أال يتم بشنل تجاري أو ربحي. .1

 على داجة اأنشطة. أا ينوا النسخ مقصورا   .2

 أال يض  باالست ادة المادية من المصنف. .3

 فقدت إصداراته أو تل ت. أو ،أا ينوا المصنف قد ن ذ .4

 ،نقل أو نسييخ المقاالت المنشييورة في الصييحف والدوريات عن موضييوعات جارية -ث

واسييم  ،بشيي ط ذك  المصييدر بوضييو  ،أو المصيين ات المذاعة ذات الطابع المماثل

 المؤلف إا وجد.

 ،نسخ أي مصنف إذاعي يمنن أا يشاهد أو يسمع بمناسبة ع ض أدداث جارية -ص

بشييييي ط أا ينوا ذلك في ددود الهدف  ،عن ت يي التصيييييوي  الثابت أو المتح ك

 مع ض ورة اإلشارة إلى المصدر بصورة واضحة. ،الم اد تحقيقه

أو غي ها من المصييييين ات ، والم افعات القضيييييائية ،والمحاضييييي ات ،نسيييييخ اللطب - 

سيييييائل ذلك إذا تم النسيييييخ من قبل و، والمشيييييابهة المع وفة علنا  على الجمهور

وللمؤلف أا يحت ظ بحي نشيييييي  هذه  ،مع ذك  اسييييييم المؤلف بوضييييييو  ،اإلعاله

 المصن ات بالط يقة التي ي اها.

دوا  –وبوسائلها اللاصة  ،إنتاص تسجيالت مؤقتة من قبل هياات الب  اإلذاعي -خ

أي مصيييينف محمي  ،في نسييييلة واددة أو أكث  –إلحاق الضيييي ر بحقوق المؤلف 

 ،على أا تتلف جميع النسخ في مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها ،ي خط له

ويجوز االدت اظ بنسيييلة من هذا التسيييجيل  ،أو مدة أتول يوافي عليها المؤلف

. ؛ضمن مح وظات رسمية  إذا كاا تسجيال وثائقيا ف يدا 

أي مصييييينف بعد نشييييي ه من قبل ال  ق التابعة  ،أو ع ض ،أو أدائ ،أو تمثيل ،ع ف -د

 ،أو المسييييي   المدرسيييييي ،للدولة أو اأجه ة ذوات الشيييييلصيييييية المعنوية العامة

 ماداه اإليقاع أو اأدائ ال يأتي بأي دصيلة مالية بط يقة مباش ة أو غي  مباش ة.

 أو ،أو صييور ،أو رسييوه ،سييبي نشيي هاالتي نقل مقتط ات قصييي ة من المصيين ات  -ذ

ب أو إلى كت ،عدة لمناهج التعليمإلى النتب المدرسية الم ،أو خ ائا ،تصميمات
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م وأا يذك  اس، على أا يقتص  النقل على قدر الض ورة، وال نوا ،واأد ، التاريخ

 واسم المؤلف. ،المصنف

 ونشيي  تلك؛ وتوغ افيافالتقاط صييور جديدة أي موضييوع أو عمل سييبي تصييوي ه  -ر

وفي الظ وف ن سها  ،دتى ولو أخذت الصور الجديدة من المناا ن سه ،الصور

 التي أخذت فيها الصور.

نقل أج ائ من المقاالت والمصييييييين ات العلمية من قبل المؤسيييييييسيييييييات البحثية  -ز

أو إلي ائ بمتطلبات من يقوه بإعداد الدراسات والبحوث مع  ،أغ اضها الداخلية

 ذك  المصدر.

لذين نسييييييخ نسييييييلة واددة ادتياتية من ب مجيات الحاسييييييب اآللي ل شييييييلاص ا -ه

مع إبقائ النسيييييلة  ،بة ض دماية اأصيييييل المنتج منها ،يمتلنوا نسيييييلة أصيييييلية

 اأصلية لدى المستلده إلب ازها دال تلبها.

: الحقوق االقتصادية للمصن ات اأدبيةث  انيا 

مع م اعيياة أدنيياه كييل من أنظميية المملنيية، واالت يياقيييات الييدولييية التي تنوا  -أ

 فيها، أو االت اقيات التي تنوا الجامعة ت فا   ت فا  الع بية السييييعودية المملنة 

فيها، تنوا كافة دقوق المصييييييين ات االقتصيييييييادية ملنا  للجامعة، بما في ذلك 

اإللنت وني منهيا، المعيدة من قبيل منسيييييييوبي الجيامعية، أو مسيييييييتشيييييييياريهيا أو 

أو في سياق العمل الذي يقوموا بأدائه  ،وذلك في سياق عملهم ،متعاقديها

أو الطال  المقيمين أثنييائ وجودهم  ،ك المعييدة من قبييل ال وارللجييامعيية، أو تليي

 في الجامعة.

يجوز للجامعة عب  المجل  االسيييييتشييييياري وبعد موافقة رئي  الجامعة، التنازل  - 

 ،أو الت خيط باسيييتلدامها ،عن دقوقها في المصييين ات المبتن ة من منسيييوبيها

إليه أو الم خط له،  أو اسيييييييتةاللها بموجب ات اقية تب مها الجامعة مع المتنازل

بحي  تنظم االت اقية دقوق وواجبات ت في االت اقية بما ال يتعارض مع هذه 

 السياسة واأنظمة ذات العالقة.

أو  ،تلضيييييييع ات يياقيييات التنييازل عن دقوق الجييامعيية في المصييييييين ييات المبتن ة -ت

قبل  االسيييييييتشييييييياريمجل  اللم اجعة  ،أو اسيييييييتةاللها ،الت خيط باسيييييييتلدامها

 اعتمادها.
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: المصن ات التي يتم ابتنارها بالش اكة:  ثالثا 

في دالة دخول الجامعة في شيييييي اكة البتنار مصيييييينف، فيتم التعامل مع المصيييييين ات 

 الناشاة عن تلك الش اكة وفي الت صيل التالي:

 ،عةينوا ملنا  للجام ؛المصنف الذي يتم ابتناره بالنامل من قبل منسوبي الجامعة -أ

في دال لم يسييتلده مصييادر  ،تم من قبل الجامعة وددهاوتتم معاملته كما لو أنه 

 الش يك المقدمة للمش وع.

ينوا ملنييا   ؛المصييييييينف الييذي يتم ابتنيياره بييالنييامييل من قبييل أدييد تييابعي الشييييييي يييك - 

ه في دال لم يستلد ،وتتم معاملته كما لو أنه تم من قبل الش يك ودده ،للش يك

 مصادر الجامعة المقدمة للمش وع.

 ،للدخول مع الش يك في ات اقية ملنية مشت كة للمصن ات أعالهتسعى الجامعة  -ت

وتحدد  ،أو الحصييييييول على دقوق ت خيط دصيييييي ي بموجب أدناه ات اقية الشيييييي اكة

 الت امات ودصة كل ت ف بنائ  على مساهمة الط فين ماديا  وفنيا  في المش وع.

ي ابعوأدد ت ،المصييينف الذي يتم ابتناره بشييينل مشيييت ك من قبل موظف الجامعة -ث

ينوا ملنا  مشييييييت كا  لنل من الجامعة والشيييييي يك، وتتم إدارة المصيييييينف  ،الشيييييي يك

 بموجب أدناه ات اقية الش اكة بين اأت اف.

 ،يتم توزيع دصييية الجامعة من صيييافي دخل الت خيط الت اكمي للمصييينف المشيييت ك -ص

 على اعتبار أنه قد تم من قبل الجامعة وددها.

 

 األدبيةتاسعًا: سياسة النشر للمصنفات 

ق عليها،  تعت ف الجامعة بحقوق منسييييوبيها في نشيييي  أعمالهم العلمية وتصييييد 

شييييييي يطة أا تجي  وددة الملنية ال ن ية أوال  أي عمل علمي يمنن أا ي صيييييييك عن أي 

ملنية فن ية لها أثار اقتصيييييييادية محتملة، وذلك بعد التأكد من اتلاذ كافة اإلج ائات 

والتأكد من عده وجود أي ملات  اقتصيييادية  ،ن يةالنظامية لحماية دقوق الملنية ال 

 محتملة من النش .

 وبنائ على ما ذك  أعاله تتلذ الجامعة فيما يتعلي بحقوق النش  السياسات التالية:

 والمتعلقة ،تسييييييعى الجامعة لتوفي  الةالبية العظمى من مل جات البح  للجامعة .1

أو  ،ت يي النش  في المجالتعن  ،بالمصن ات اأدبية مباش ة  للجمهور بشنل عاه

في دال لم تتضيييييمن  ؛وتشيييييجيع البادثين على النشييييي  ،عن ت يي النشييييي  اإللنت وني
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قد تتأث  بنشييييي ها دوا  ،المصييييين ات المنشيييييورة أي معلومات لها قيمة اقتصيييييادية

 بط يقة تضمن لها الحقوق االقتصادية المت تبة عليها.دمايتها 

أو ، النشييييييي  قد ينشيييييييف عن معلومات سييييييي يةفي دال كاا هناك ادتمالية من أا  .2

يتسيييييييبيب في فقيداا الملنيية ال ن يية النياتجية عن البحي ، فيإنيه يجيب على وديدة 

وعده إجازة نشييي ها قبل دماية الملنية  ،الملنية ال ن ية النظ  في نماذص اإلفصيييا 

 ال ن ية، على سبيل المثال من خالل:

تلب ب ائة اخت اع قبل  توعية منسييييوبي الجامعة ومن في دنمهم بضيييي ورة تقديم -أ

 الذي ربما يتضمن أفنار قابلة للحصول على ب ائة اخت اع. ،النش  العلمي

/ منتب الملنية ال ن ية بطلب التأخي  في  إدارةالتوصية للمجل  االستشاري من  - 

يمة أو لها ق ،النش  من أجل استيعا  اأفنار القابلة للحماية بواسطة ب ائات اخت اع

 دسب ما ت اه العمادة. ،مات س ية أو غي هاكمعلو ،اقتصادية

وتسييهيل وصييولها  ،تسييعى الجامعة إلى نشيي  المعلومات التي يمنن نشيي ها نظاميا   .3

 وذلك لتع ي  التبادل المع في. ،إلى المهتمين

ع ويتوافي م ،وبعمل المؤلف ن سيييه ،يجب أا ينوا البح  العلمي المؤلف أصييييال   .4

 نظاه دماية دقوق المؤلف.

يلت ه منسيييوبي الجامعة باإلفصيييا  عن المقاالت والبحوث التي ي غبوا في نشييي ها  .5

ة من   / منتب الملنية ال ن ية.إدارةوفي النماذص أو اآلليات المعد 

أو  ،تحديد المنصة ؛وبعد موافقة رئي  الجامعة ؛للجامعة عب  المجل  االستشاري .6

 أو المجلة العلمية التي ينش  من خاللها البح . ،الوسيلة

عند عده موافقة وددة / منتب إدارة الملنية ال ن ية على النشييييييي  يتم إشيييييييعار  .7

 صادب البح  بذلك، ويجوز له التظلم بشأا ذلك لدى المجل  االستشاري.

تتولى وددة / منتب إدارة الملنية ال ن ية مهمة م اجعة المقاالت والبحوث التي  .8

والتأكد من عده وجود مانع لنش ها يهدد مصالك  ،ب منسوبي الجامعة بنش هاي غ

 الجامعة وفقا لهذه السياسة.

يجوز للبادثين بموافقة وددة / منتب إدارة الملنية ال ن ية نشيي  نتائج البحوث في  .9

وبما ال يلل بحقوق جهة التمويل في نشيييي   ،المجالت والدوريات العلمية المحنمة

 كب ائة االخت اع وغي ها. ،أو ملنيتها أي دقوق تنتج عن البح  ،ئيالتق ي  النها

رة اإلشييا ؛يلت ه منسييوبي الجامعة عند القياه بنشيي  أي بحوث وفي هذه السييياسيية .10

لت البح ، أو سهلت نش  البح .  إلى الجهة التي مو 
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تعت ف الجامعة بالحي اأدبي للمؤل ين والبادثين في نسيييييييب المصييييييين ات التي  .11

 وخصوصا  الحقوق المعنوية التي تتحقي بنش  تلك المصن ات. ،ليهايتوصلوا إ

 ،أو المحقي ،أو المت جم ،تحت ظ الجامعة بحي تبع ونشيييي  اإلنتاص العلمي المؤلف .12

 لمدة خم  سنوات، تبدأ من تاريخ نش ها للم ة اأولى.

تحمل إصييييييدارات الجامعة شييييييعارها اللاص بها، وعنوانها، وتاريخ اإلصييييييدار ودقوق  .13

 ية النش ، واسم صادب اإلصدار.ملن

 

 عاشرًا: سياسات التعامل مع األسرار التجارية

يجوز للجامعة عب  المجل  االسيييييتشييييياري بعد موافقة رئي  الجامعة أا تحدد 

بعض المعلومات السيي ية كسيي  تجاري تملنه الجامعة، وفي هذه الحالة يلت ه المودع 

التوجيهات التي تصيييييييدرها العمادة بالح اظ على سييييييي ية المعلومات التجارية واتباع 

ممثلة بإدارة الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال للتعامل مع اأسييييييي ار 

التجارية، كما أا اأسيي ار التجارية محمية بدوا الحاجة إلى تسييجيلها وفي الئحة دماية 

هي، 1426/  03/  25وتاريخ  3818المعلومات التجارية الس ية الصادرة بالق ار الوزاري رقم 

ية السييييييي  التجاري ل ت ة غي   أي أنها محمية بدوا أي إج ائات شييييييينلية، ويمنن دما

 محدودة في دال تم المحافظة عليه، وإبقائه كمعلومات س ية.

، واالت يياقيييات الع بييية السيييييييعودييية ومع م اعيياة أدنيياه كييل من أنظميية المملنيية

 اقيات التي تنوا الجامعة ت فا فيها،الدولية التي تنوا المملنة ت فا فيها، أو االت 

يجوز للجامعة التعامل مع اأسييي ار التجارية قبوال وت خيصيييا، وتقوه الجامعة بوضيييع  -أ

القواعد واإلج ائات الالزمة لحماية ما تصييييين ه تلك القواعد باعتباره أسييييي ارا  تجارية، 

الجامعة كما تضيييييييع القواعد واإلج ائات الالزمة للتقيد الصييييييياره بأي الت امات على 

 تجاه أي أس ار تجارية للةي  يتم كش ها للجامعة في سياق ممارستها لنشاتها.

يجوز للجامعة وفقا  لتقدي ها اللاص، اسيييييييتثمار أسييييييي ارها التجارية بموجب ات اقية  - 

تب مهييا الجييامعيية مع الم خط لييه، بحييي  تنظم االت يياقييية دقوق وواجبييات ت في 

 سة واأنظمة ذات العالقة.االت اقية بما ال يتعارض مع هذه السيا

تلضييع ات اقيات اسييتثمار الجامعة أسيي ارها التجارية لم اجعة المجل  االسييتشيياري  -ت

 ووكالة الجامعة لتطوي  اأعمال قبل اعتمادها.
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وهناك بعض الشيي وط التي تعتب  لني تعد المعلومات سيي ا  تجاريا  وقد تلتلف هذه 

لذا أوجدت بعض المعايي  العامة والمشيييار الشييي وط من بلد إلى آخ  وفقا  لنظاه البلد، 

من ات اقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من دقوق الملنية ال ن ية  39إليها في المادة 

 مات اقية ت يب م والتي تعد المملنة الع بية السعودية ت فا  فيها وذلك كالتالي:

 لعامةم.ت مع وفة بشنل عاه بين اسيجب أا تنوا المعلومات س ية مأي أنها لي .1

 لني يعد س  تجاري يجب أا تنوا المعلومة ذات قيمة تجارية. .2

يجب أا تنوا قد خضيييعت للطوات معقولة من قبل المالك الشييي عي للمعلومات  .3

 إلبقائها س ية معلى سبيل المثال، من خالل ات اقيات الس يةم.

 

بها م ثماا خطوات يمنن العمل WIPOووضييييييعت المنظمة العالمية للملنية ال ن ية م

 للمحافظة على اأس ار التجارية وصيانتها وهي كاآلتي:

 وضع ات اقيات وسياسات وإج ائات وسجالت إلنشائ وتوثيي الحماية. .1

 تأسي  تدابي  اأمن والس ية المادية واإللنت ونية. .2

 تقييم الملات  وتحديد اأولويات من خالل تعيين نقاط الضعف ل س ار التجارية. .3

 الواجبة.وضع العناية  .4

 تأسي  ف يي لحماية المعلومات. .5

 التدريب وبنائ القدرات. .6

 م اقبة وقياه الجهود المبذولة. .7

 عمل اإلج ائات التصحيحية والتحسين المستم  للسياسات واإلج ائات. .8

 

 الحادي عشر: سياسة البيانات وقواعد البيانات

اسيييييتلداه تطوي ها ب تنوا كافة البيانات وقواعد البيانات العلمية وال نية التي يتم .1

الموارد المالية أو الموارد اأخ ى اللاصييييييية بالجامعة ملنا  خالصيييييييا  لها، ما لم يتم 

تحديد خالف ذلك في ات اقية، وتتم إدارتها كما لو كانت اخت اعات قابلة للحصيييييول 

 على ب ائة اخت اع.

سيييتلدامها بايجوز للجامعة بيع البيانات أو قواعد البيانات التي تمتلنها أو الت خيط  .2

عد  نات أو قوا يا ية آلخ ين في تلك الب مال عاة أي دقوق  ها. ومع م ا أو اسيييييييتةالل
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البيانات، تؤول المبالغ المحصيييييييلة من البيع أو الت خيط إلى الجامعة، وتعد ج ئا من 

 إي اداتها.

عب   -بما يضيييييييمن-تضيييييييع الجامعة القواعد واإلج ائات الالزمة إلدارة المعلومات  .3

ثة، وتوثيي المعلومات الواردة إلى الجامعة أو الناشييييياة داخلها، وسيييييائل تقنية ددي

ود ظها، واسييييييت جاعها في الوقت المناسييييييب، السييييييتعمالها لدعم صييييييناعة الق ار، 

ود ظ التسيييييييلسيييييييييل التيياريلي أي إج ائ، أغ اض المنتبيية أو قواعييد البيييانييات أو 

 الدراسات واأبحاث أو النش ، وكذلك الستثمارها.

 

 ياسة استغالل الملكية الفكرية وتوزيع العوائد الماليةالثاني عشر: س

وفقييا  لمهيياه ودييدة / منتييب إدارة الملنييية ال ن ييية بعمييادة االبتنييار وريييادة 

بالجامعة في اسييتةالل واالسييتثمار اأعمال  اأعمال وذلك بالشيي اكة مع وكالة تطوي 

 ادة لتع ي  االستوتسويي منتجات وأصول الملنية ال ن ية للجامعة، تسعى الجامعة 

 ،أو تلك التي لديها القدرة على التص ف بها ،من مح ظة اأصول ال ن ية التي بحوزتها

 وفي ات اقيات مع ت ف آخ .

لذا ت اعي الجامعة في تن يذ عمليات التسيييييييويي واالسيييييييتةالل دماية مصيييييييالك 

ه واالدت اظ بحقوق الجامعة في اسيييييييتلدا ،وزوارها ،وتالبها ،وموظ يها ،الجامعة

 الملنية ال ن ية ل غ اض التعليمية والبحثية.

 وذلك بأخذ االعتبار في كل من التالي:

تعطى اأولوييية في التسيييييييويي بمييا يحقي تطبيي منتجييات االخت اعييات والملنييية  -أ

 ال ن ية في المملنة الع بية السعودية.

حا  دقوق  -  ية للملت عين وغي هم من مصييييييين ين وأصييييييي مال عاة أي دقوق  مع م ا

 من ن ية، تؤول المبالغ المحصيييييييلة من التسيييييييويي إلى الجامعة، وتعد ج ئا  ملنية ف

 إي اداتها.

 استلداه الملنية ال ن ية بط يقة تلده الصالك العاه. -ت

ضيييماا أا أصيييول الملنية ال ن ية سييييتم تطوي ها وتقديمها إلى السيييوق باعتبارها  -ث

 سلع وخدمات م يدة.

الملنية ال ن ية، أو اسيييييتلدامها تح ص الجامعة على عده إهمال أو إغ ال أصيييييول  -ص

 بأي ت يقة غي  نظامية أو غي  أخالقية.
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تسيييييييعى الجامعة إلى تسيييييييويي الملنية ال ن ية بط يقة تع ز التنمية االقتصيييييييادية  - 

 المحلية، وتشجع اإلبداع واالبتنار من قبل الموظ ين والطلبة.

 بالتالي:وفي إتار سعي الجامعة لتع ي  االست ادة من أصولها ال ن ية تقوه 

سيييوائ بم  دها أو  ،تسيييعى الجامعة إلى اسيييتةالل اأصيييول ال ن ية والتي تمتلنها .1

وفي الممارسات العامة في تأجي  وتسويي منتجات  ،بموجب ش اكة مع ت ف آخ 

 الملنية ال ن ية.

أو عن ت يي شيييييي كة  ،يجوز للجامعة أا تقوه باسييييييتةالل الملنية ال ن ية بن سييييييها .2

 متلصصة في هذا المجال.

تتولى وديييدة / منتيييب إدارة الملنيييية ال ن يييية بعميييادة االبتنيييار ورييييادة اأعميييال  .3

بييالتعيياوا مع وكيياليية الجييامعيية للتطوي  واالسيييييييتثمييار متييابعيية اأعمييال المتعلقيية 

ط وعقد االت اقيات وت خي ،باسيييتةالل وتسيييويي الملنية ال ن ية نيابة عن الجامعة

 اأصول ال ن ية.

يي للملنية ال ن ية وفقا ل ساليب التالية دسب ما للجامعة أا تقوه بعملية تسو .4

 لها: ت اه مصلحة  

  دييي  يمنن أا ينوا  ،وذلييك السيييييييتةالل الملنييية ال ن ييية ،الت خيط لط ف آخ

ي التوفقا للشيي وط ، أو ت خيط غي  دصيي ي ،الت خيط على شيينل ت خيط دصيي ي

وتسعى الجامعة أا تنوا اأولوية في الت خيط للش كات  ،يت ي عليها الط فين

 الناشاة الوتنية.

 تسيعى الجامعة في دال سيمك نظامها ، إنشيائ شي كات تسيويي الملنية ال ن ية

بتأسيييييييي  شييييييي كة لة ض تسيييييييويي الملنية ال ن ية، ويجوز للملت ع والجامعة 

ض لت اوامتالك أسهم في الش كة مع أي ت ف ثال  مالمستثم م، بنسب يتم ا

 عليها.

 

 العوائد المالية:

 ،والمؤل ين ،من خالل هذه السييييييياسيييييية تسييييييعى الجامعة إلى تح ي  الملت عين 

من خالل مشيياركتهم العوائد  ،على المشيياركة في االبتنار ،وأصييحا  المصييلحة اآلخ ين

ي وذلك وفقا  لما ورد ف ،المالية التي دصلت عليها الجهة من تسويي الملنية ال ن ية

 هذه السياسة.
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 :دسا  اإلي ادات للتوزيع

يجب أا ينوا دسيييا  إجمالي إي ادات الملنية ال ن ية ون قات الملنية ال ن ية 

 وصافي إي ادات الملنية ال ن ية وفقا  للقواعد التالية:

 دسا  إجمالي إي ادات الملنية ال ن ية  -أ

ف إجميييالي إي ادات الملنيييية  ال ن يييية بيييأنيييه: رجميع اإلي ادات التي تتلقييياهيييا ُيع  

المؤسيييسييية من أجل تسيييويي الملنية ال ن ية المؤسيييسيييية قبل أي اسيييت داد تنل ة أو 

خصومات لن قات الملنية ال ن يةر وتشمل على سبيل المثال ال الحص : البيع المباش  

 ،ورسيييييييوه التقييم المسيييييييتلمييية ،ورسيييييييوه الت خيط المسيييييييتلمييية ،للملنيييية ال ن يييية

ودصيييييييية اأربا   ،ومدفوعات العوائد المالية المسيييييييتلمة ،المدفوعات المسيييييييبقةو

 والبيع المباش  للمنتجات أو اللدمات. ،واأربا  المستلمة ،المستلمة

 ن قات ومصاريف الملنية ال ن ية  - 

ف رمصيياريف الملنية ال ن يةر بأنها رجميع الن قات التي تتنبدها المؤسييسيية  ُتع  

والتي تم اسيييييييتاله إي ادات الملنية ال ن ية اإلجمالية من  ،ال ن يةفي إدارة الملنية 

أجلهار وتشيييييمل على سيييييبيل المثال ال الحصييييي : المصييييي وفات المدفوعة لجهات أخ ى 

والح اظ عليها وإن اذها، مثل مصييياريف ب ائات االخت اع  ،لتأمين دماية الملنية ال ن ية

الت خيط / التنييازل عن الملنييية والتقيياضيييييييي، والتنيياليف التي تتنبييدهييا الجييامعيية في 

 ياغة.وتناليف الص ،والت اوض على العقود ،ال ن ية، بما في ذلك تناليف التسويي

 دسا  صافي إي ادات الملنية ال ن ية  -ت

يجب أا تحت ظ الجامعة بوثائي دقيقة وشيييييي افة لن قات الملنية ال ن ية التي 

ن ية ميع ن قات الملنية ال ويحي للجامعة تةطية ج ،تم تنبدها لملنية فن ية معينة

 فيتم ادتسا  رصافي إي ادات الملنية ال ن يةر ،التي تنبدتها على النحو المبين أعاله

 على أنه إجمالي إي ادات الملنية ال ن ية مط ودا  منه ن قات الملنية ال ن ية.

 الملنية ال ن ية المشت كة  -ث

 أخ ى، فيتم تقاسيييييمعندما تنوا الملنية ال ن ية مشيييييت كة بين الجامعة وجهة 

إجمالي إي ادات الملنية ال ن ية التي تتلقاها الجامعة وفقا  لصييييييييةة تعاقدية مت ي 

بعد ذلك يتم تحديد إجمالي إي ادات الملنية ال ن ية التي  ،عليها مسيييييييبقا  بين الجهات

 وصافي إي ادات الملنية ال ن ية. ،تتلقاها الجامعة
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من ال صيييل اللام  في السيييياسييية الحالية وبم اعاة ويتم تقسييييم اإلي ادات وفقا  لثانيا  

 البنود أدناه:

تحتسيييييييب دقوق الملت عين والمؤل ين ال  ديين من صيييييييافي العوائد المالية التي  .1

دصييلت عليها الجامعة والناتجة من اسييتةالل الحقوق في الملنية ال ن ية المعنية 

 بشنل ف دي وفقا  لهذه السياسة. تم إنشا هاوالتي 

أي صييافي إي ادات متبقية على الجامعة واسييتلدامها وفقا  لتقدي  وددة  يتم توزيع .2

/ منتب إدارة الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال وموافقة المجل  

 الستشاري.

في دالة وجود أكث  من ملت ع أو مؤلف، يتم تقسيييييم العوائد المالية الملصييييصيييية  .3

سيييييييياوي بينهم مييا لم يت ي المشيييييييياركوا للييدفع إلى الملت عين أو المؤل ين بييالت

 باإلجماع على خالف ذلك كتابة وفقا  لهذه السياسة.

في دالة وفاة المسيييييييت يد، تسيييييييتم  هذه المدفوعات إلى خل ائه في ال ائدة أو  .4

 العقارات أو الورثة بالقدر المسمو  به بموجب قوانين المملنة الع بية السعودية.

 

 الفكرية أو ترخيصها من مصدر خارجيالثالث عشر: شراء الملكية 

ناف الملنية  يجوز للجامعة شييييييي ائ دقوق الملنية في اخت اع أو غي ه من أصييييييي

ال ن ية أو الت خيط باسييييتلدامه أو اسييييتةالله، وذلك بموجب ات اقية تب مها الجامعة 

مع صادب الحقوق أو صادب الحي فيه، بحي  تنظم االت اقية دقوق وواجبات ت في 

 وبما ال يتعارض مع هذه السياسة واأنظمة ذات العالقة.االت اقية 

كما تلضع ات اقيات ش ائ دقوق الملنية في اخت اع أو غي ه من أصناف الملنية 

 المجل  االسييتشيياريال ن ية اأخ ى أو الت خيط باسييتلدامها أو اسييتةاللها لم اجعة 

 قبل اعتمادها.

 

 الرابع عشر: برنامج الحوافز

اف  وذلك بوضع دو ،تح ي  منسوبيها على االبتنار واالخت اع تسعى الجامعة إلى

وذلك  ،بهدف التشييييييجيع على توليد الملنية ال ن ية ،للملت عين وأصييييييحا  االبتنارات

وموافقة  ،من خالل صييي ف منافألت مالية بنائ  على توصيييية من المجل  االسيييتشييياري
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وفي الشييي وط والضيييوابا التي يوصيييي بها وددة/ منتب إدارة  ،معالي رئي  الجامعة

ويعتمدها مجل  الجامعة، ويمنن إجمال ، الملنية ال ن ية للمجل  االسيييييييتشييييييياري

 المنافألت التي يحصل عليها منسوبي الجامعة إلى:

: يتلقى الم صك منافأة يتم تحديدها من المجل  االستشاري لقائ ا صمنافأة اإلف• 

 إلفصا  عن اخت اع مؤهل للحصول على ب ائة اخت اع.تقديم استمارة ا

: يتلقى عييدد من الملت عين الييذين لييديهم أعلى عييدد منيافيأة التمي  بب ائات االخت اع• 

 من ب ائات االخت اع والمسجلة باسم الجامعة منافأة.

: يتلقى صييييييادب المصيييييينف اأدبي الم صييييييك عنه منافأة لقائ نشيييييي  منافأة النشيييييي • 

 المصنف اأدبي.

: يحصييييل الملت ع على منافأة عند أي تقديم لطلب منافأة تقديم تلب ب ائة اخت اع• 

وتنوا المنييافييأة على أول تلييب يتم تقييديمييه  ،ب ائة اخت اع يتم عن ت يي الجييامعيية

 لن   االخت اع.

: بعييد تقييديم تلييب ب ائة االخت اع، والتي قييد منييافييأة الحصييييييول على ب ائة االخت اع• 

ت االخت اع عدة سيييينوات في التأكد من تحقي شيييي وط اسييييتحقاق تسييييتة ق إدارة ب ائا

وفي ديييال تم المنك لب ائة اخت اع يتلقى الملت ع منيييافيييأة أول ب ائة  ،ب ائة االخت اع

 اخت اع يتم الحصول عليها لن   االخت اع.

 

 الخامس عشر: تسوية النزاعات

النظامية المتبعة يتم التعامل مع ملال ة أدناه هذه السييياسيية بموجب اإلج ائات  .1

 في الجامعة، ووفقا  ل دناه ذات الصلة من اأنظمة واللوائك المعمول بها.

تلضيييع هذه السيييياسييية وت سييي  أدنامها تبقا  أنظمة المملنة الع بية السيييعودية،  .2

وفي دال نشيييوئ أي خالف أو مطالبة تنشيييأ عن أو تتعلي بأي دنم من أدناه هذه 

هذه الن اعات وديا  بين الط فين، وفي دال لم  السييييييياسيييييية أو اإلخالل بها فيتم دل

يتم تسيييييوية هذا الن اع يجوز أي من الط فين ال فع للجهة الملتصييييية في المملنة 

 الع بية السعودية.
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 السادس عشر: تضارب المصالح

إا ضييماا إدارة تعارض المصييالك أو االلت امات بشيينل صييحيك أم  بالغ اأهمية للحد 

والمتعلقة بالسييمعة وإثبات ن اهة منسييوبي الجامعة والجامعة. من الملات  القانونية 

أدناه بعض اإلرشيييييادات التي قد تعين منسيييييوبي الجامعة على تجنب الوقوع في مثل 

ا:  هذه التعارض المشار إليها آن  

يجييب أا يتجنييب موظ و الجييامعيية وغي هم ممن يتصييييييي فوا نيييابيية عنهم تعييارض  .1

مالي أو غي  ذلك من تعارض المصيييييييالك في المصيييييييالك اأخالقي أو القانوني أو ال

ت خيط التقنية والمشييياريع االسيييتشيييارية، كما عليهم التأكد من أا مشييياركتهم في 

 أنشطة ومصالك نقل التقنية ال تتعارض مع الت اماتهم تجاه الجامعة أو رفاهيتها.

يجب على موظ ي الجامعة ومنسييييوبيها الذين يعملوا في أي مشيييي وع بحثي مع  .2

أا يوقعوا عقدا  قبل تن يذ المشييييييي وع، ويجب إبالغ عمادة االبتنار  ت ف خارجي

وريادة اأعمال وعمادة البح  العلمي عن ذلك المشييي وع واإلفصيييا  مباشييي ة عن 

 أي ب ائة اخت اع محتملة منه.

 يإدارة الملنية ال ن ية تثقيف وزيادة وعي منسيييييييوب/ يجب على وددة / منتب  .3

الجييامعيية دول المجيياالت التي قييد تحييدث فيهييا تعييارض مصييييييييالك ووضيييييييع إج ائات 

 لتحديدها وتجنبها أو إدارتها بشنل صحيك.

يجب على منسيييييوبي الجامعة اإلبالغ على ال ور عن جميع داالت تعارض المصيييييالك  .4

المحتملة والحالية إلى عمادة االبتنار وريادة اأعمال، دي  إنها سييتنوا المسييؤول 

 لن اع أو التوصل إلى دل م ٍض لجميع اأت اف المعنية.عن دل ا

 

 السابع عشر: احترام الملكية الفكرية لطرف خارجي

تحت ه الجامعة دقوق الملنية ال ن ية اللاصييييييية بالنيانات اأخ ى، وتلت ه بنافة 

االدت ازات الضيييي ورية لمنع التعدي سييييوائ كاا ع ويا  أو متعمدا  لمنسييييوبيها. وتماره 

دور المتابعة  وريادة اأعمال إدارة الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار / نتبم وددة /

والتحقي الالزه من الت اه الجامعة وكافة منسيييييييوبيها بادت اه دقوق الملنية ال ن ية 

للنيييانييات اأخ ى ومن ثم منع المشييييييينالت القييانونييية واآلثييار المييالييية المت تبيية عليهييا 

 مع الجهات اأخ ى. والعالقات العامة وسمعة الجامعة

 وله في سبيل ذلك ما يلي:
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ا من التوصيييييل إليه، بأي  م20مال فع للمجل  االسيييييتشييييياري خالل مدة ال تتعدى  -أ يوم 

 تعديات داصلة أو محتملة لملنية فن ية تلط كيانات أخ ى.

التواصيييل مع أي جهة داخل الجامعة في دال وجود أي شيييبهة من ددوث تعديات  - 

 والمعلومات الض ورية للتحقي منه واتلاذ ما يل ه لوق ه.والوصول إلى الوثائي 

ال فع للمجل  االسييييتشيييياري بالعقوبات الواجبة بموجب العقوبات المعتمدة في  -ت

 الجامعة بهذا الشأا.

عمل الب امج التوعوية الالزمة لمنسيييييوبي الجامعة بضييييي ورة ادت اه دقوق الملنية  -ث

 آثار سلبية على الجامعة في دال ثبوتال ن ية للنيانات اأخ ى وما يت تب عليه من 

 انتهاك لحقوق اأخ ين.

 

 الثامن عشر: األحكام الختامية

إدارة الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال التوعية  / منتب تلت ه وددة / .1

ال عالة عن سياسة الملنية ال ن ية اللاصة بالجامعة، وتوضيك كي ية تعامل 

 الجامعة مع كل ف د فيما يتعلي بالملنية ال ن ية.

تلضع هذه السياسة للم اجعة الدورية كل ثالث سنوات من تاريخ ن اذها من وددة  .2

 ويتم ال فع بأي ،إدارة الملنية ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال / منتب /

 توصيات خاصة بأي تعديالت أو إضافات لهذه السياسة.

يتحمل أعضائ هياة التدري  الذين يشاركوا في اللدمات المهنية اللارجية  .3

 تالمسمو  بها من الجامعة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحص  االستشارا

للش كات اللاصة والعامة، مسؤولية التأكد من أا تلك اأنشطة وأي ت تيبات 

تعاقدية ذات صلة بأنها ال تتعارض مع هذه السياسة المعمول بها واأدناه 

 التعاقدية المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملنية ال ن ية.

 ها من مجل  الجامعة.يعمل بهذه الالئحة بعد خمسة عش  يوما  من تاريخ اعتماد .4

إدارة الملنية ال ن ية بعمادة  / منتب ت س  هذه السياسة وفقا  لت سي  وددة / .5

االبتنار وريادة اأعمال بالجامعة، وذلك بعد موافقة مجل  الجامعة على ت ويض 

العمادة بهذا الشأا، وفي دال نشأ خالف بشأا ت سي ها يتم ال جوع للمجل  

  االستشاري ت سي  أي مادة بعد موافقة رئي  االستشاري، ويحدد المجل

 الجامعة على هذا الت سي .
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تس ي أدناه هذه الالئحة على التحسينات أو التعديالت أو اإلضافات التي يج يها  .6

ة إدارة الملني / منتب المودع على الملنية ال ن ية التي سجلت عن ت يي وددة /

د صدور وثيقة الحماية توال مدة بع ،ال ن ية بعمادة االبتنار وريادة اأعمال

 الحماية القانونية للملنية ال ن ية، ما لم يوجد ات اق خالف ذلك.

يلت ه الموظ وا بجميع أدناه هذه السياسة دال اعتمادها ش ط إبالغهم بها  .7

 ونش ها على موقع الجامعة.

يتم نش  هذه السياسة في الموقع ال سمي للجامعة بعد اعتمادها من مجل   .8

 عة.الجام

تقوه الوددة الملتصة بتوعية المستهدفين بهذه السياسة بشنل دوري ابتدائ من  .9

 تاريخ صدور السياسة.
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