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 أعمال امللكيـة الفكريـة ممارسـةالئحة ترخيص مشروع 
 

 األول  الفصل

 ونطاق الترخيص األهداف والتعريفـات
 

 الهدف من الالئـحة :األولىاملـادة 

واالشتراطات الالزمة لتمثيل  الضوابطووضع  امللكية الفكريةيم ممارسة أعمال تهدف هذه الالئحة إلى تنظ

الغير أمام الهيئـة، ورفع مستوى املؤهلين واملتخصصين بها من خالل الترخيص لهم، مما يعكس إيجابًيا على 

 ملتعلقة بحقوق امللكية الفكرية. جودة الخدمات ا

 التعريفات :الثانيـةاملـادة 

املعاني املبينة أمام كل منها مالم يقتض السيـاق  –أينما وردت في الالئحة  –والعبارات يكـون لأللفاظ 

 خالف ذلك:
 

 هي األنظمة واللوائح التي تختص بها الهيئة و تشرف على تنفيذها. أنظمة امللكية الفكرية:

 الهيئة السعوديـة للملكيـة الفكريـة. الهيئة:

 مجلس إدارة الهيئة. :املجلس

 الرئيس التنفيذي للهيئة. :الرئيس التنفيذي

 أعمال امللكيـة الفكريـة. ـةالئحة ترخيص ممارس الالئحة:

وثيقة تصدرها الهيئة يمنح بموجبها املرخص له صالحية ممارسة األعمال  الترخيص:

 واملهام وفق أحكام هذه الالئحة.
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قبل الهيئة، ملمارسة الذي حصل على الترخيص من  هو الشخص الطبيعي املرخص له:

 أعمال امللكية الفكرية بموجب أحكام هذه الالئحة.
 

أنظمة امللكية  املنصوص عليها في هي الخدمات الخاصة بمواضيع الحماية أعمال امللكيـة الفكريـة:

وفق أحكام  يمثلهم أمام الهيئة عمنبها املرخص له نيابة  والتي يقومالفكرية، 

 هذه الالئحة.
 

 أنظمة امللكية الفكرية. بموجبهي املواضيع املشمولة بالحماية  الحمايـة:مواضيع 

 

هو املبلغ املالي الذي تفرضه الهيئة مقابل الخدمات املشمولة بأحكام  هذه  – املقابل املالي:

 الالئحة.

 قيد بيانات املرخص له في سجل ممارس ي أعمال امللكية الفكرية  لدى الهيئة. التسجيل:

م، وكل ما يطرأ عليهم من قاعدة البيانات التي يقيد بها بيانات املرخص له السجل:

 أو تغييرات. تعديالت
 

 الترخيصنطـاق : املـادة الثالثة

ــــول على ا ــــة، إال  عد الحصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أمام الهيئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة أعمال امللكية الفكريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لترخيص وفًقا ألحكام هذه ال يجوز ممارســ

 ، ويستثنى من ذلك:الالئحة

 الحكوميـة.الجهـات  .1

الصادرة من الجهات املختصـة، غير املمارسيـن  واملعتمدة الوكالء عن الغير بموجب الوكاالت الشرعيـة .2

 طلبـات في السنـة. 3وبمعدل لألعمال امللكيـة الفكريـة بصفـة دوريـة، 
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 أعمال امللكية الفكريـةممارسـة  نطاق: الرابعـةملادة ا

ــــة، للمرخص له  ـــام هذه الالئحـــ ــــةبموجب أحكــــ ـــادة وتقديم الخدمات ممارســـ  األعمال املنصوص عليها في هذه املــــ

 املثال ال الحصر: سبيل وعلى يمثلهم، ونيابـة عمنأمام الهيئـة املتعلقـة بمواضيع الحمايـة 

 مواضيع الحمايـة. وصياغة طلباتتقديم  .1

 الحمايـة.لرسـوم املقررة ملواضيع سداد املقابل املالـي وا .2

 وتقارير الفحص لطلبـات مواضيع الحمايـة. الرد على استفسارات الهيئـة .3

 الالزمـة. واملعلومات تقديم املتطلبـات والبيانات .4

 أمام اإلدارات واللجان املختصة في الهيئة. تقديم االعتراضات .5

 مدة الترخيص :الخامسـةاملادة 

 ملدة سنـة 
ً
واحدة من تاريخ إصداره، وُيجّدد ملدد مماثلة وفًقا ألحكام املادة )الثالثة  ماليـةيعتبر الترخيص نافذا

 عشر( من هذه الالئحة. 
 

 الثانيالفصل 

  شروط منـح الترخيص
 

 الشروط العـامة: السـادسة املادة

 أن يكون سعودي الجنسية. .1

 باألهلية الكاملـة. .2
ً
 أن يكون متمتعا

ــــالوريوا كحد أدون في تخصصات القانون أو األنظمة، أو العلوم أو الهندسة، أو  .3 ــ ــــة البكــــ ــ  على درجــــ
ً
حاصال

ــــة، من إحدى الجامعات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م هاأي تخصـــص  خر تقبله الهيئـ
ً
يا
ّ
 ولوائح ألنظمة وفقا الســـعودية أو ما يعادل أ

  اململكة. في بها املعمول  الجامعية الشهادات

4.  
ً
 اململكة.في  أن يكون مقيما

ــــادة .5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـ ــ ــــول على شـــ ـــادراالختبار التأهيلي املنهي  الحصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ناة من ذلك ، من الهيئة الصـــ ماعدا الحاالت املســـ

 أحكام املادة )السا عة( من هذه الالئحة. بموجب

 سداد املقابل املالي املقرر للترخيص وفق أحكام هذه الالئحة.   .6

 مال البيانات والنماذج الالزمة.اك .7
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 االختبار التأهيلي املنهي ة:السابعاملـادة 

 اآلتي: الهيئـةاملنهي الصادر من  االختبار التأهيلي ى شهـادةيشترط للحصول عل .1

.يئـة تعديل النسب بما تراه تساوي ستون باملائة كحد أدون، ويجوز للهجتياز االختبار بنسبـة ا .أ
ً
 مالئما

ــــة،  الجدول املرفقوفق  ســـداد الرســـوم املقررة .ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ما ورد في الفقر )أ( أعاله  تحقيقوبعد في هذه الالئحـ

 من هذه املادة.

 من االختبار التأهيليالحصول على شهادة من شرط  ستثنىي .2
ً
 اآلتي:  كال

ــــل ملدة املعمول بهاملحامي املرخص له وفق األنظمة ا .أ ــــة الفكرية أو كوكيـ ، وبخبرة مهنية في مجال امللكيـ

 ال تقل عن خمسة سنوات متتالية.

 الحماية بخبرة عمل ثالثة سنوات أو أكثـر في مجال الفحص.فاحص طلبات مواضيع  .ب

ــــة، وبخبرة عمل كحد أدون  .ج ــ ــــة الفكريــــ ــ ــــةحامل شهادة الدراسات العليا في تخصص امللكيــــ ــ في مجال  سنــــ

 امللكية الفكرية.

 الثالثلفصل ا

 أمام طلـبات التراخيص الهيئة  وإجراءات صالحيات
 

 اختصاص الهيئـة :املادة الثامنة

الهيئـة بإصدار ترخيص ممارسة أعمال امللكية الفكرية، وتعديله، وتجديده، وتعليقه وإلغائه، وشطبه تختص 

 وفًقا ألحكام هذه الالئحة واألنظمة املعمول بها.

 الترخيص تقديم طلب :املـادة التاسعـة

ملوقع بر ا( من هذه الالئحة، يقدم طلب الترخيص عالسا عة( و )السادسةمع مراعاة أحكام املادتين ) .1

   لية أخرى تعتمدها الهيئـة وفق أيأو التي تحددها الهيئـة، ووفق النماذج ، اإللكترووي الرسمي للهيئـة
ً
 .الحقا

 بالبيانات واملرفقات التي تشترطها الهيئة، ويعـد الطلب غير املكتمـل كأن لم  .2
ً
يجب أن يكون الطلب مكتمال

 يكـن.

 فحص الطلبـات :املادة العاشرة

 تنظر اإلدارة املختصة في الهيئة في الطلبات املتعلقة بالترخيص خالل مدة ال تزيد عن ستين  .1
ً
من تاريخ  يوما

 تقديمه، وتصدر قرارها بذلك  اكتمال
ً
 ملقدم الطلب. كتابيا
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أو البيانات  الطلبشروط للهيئـة عند دراسـة الطلب اتخاذ أي إجراء ترى مناسبته للتحقق من صحة  .2

 ار القرار، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة ال تتجاوز ستين إلصد الالزمـة
ً
من تاريخ إبالغه  يوما

 بذلك، وإال ُعد الطلب مرفوض.

 قبول الطلب ة:املادة الحادية عشر 

يلتزم مقدم الطلب  عد إبالغه بقرار قبول طلب الترخيص،  سداد املقابل املالي إلصدار الترخيص خالل ثالثين 

 
ً
 للجدول امللحق في هذه الالئحة، وفي حال عدم السداد ُيعد الطلب كأن لم يكن. يوما

ً
 من تاريخ إبالغه ووفقا

 القيـد في السجل ة:املادة الثانية عشر 

 .املعتمدين فور إصدار الترخيص له يقيد املرخص له في سجل قائمة ممارس ي أعمال امللكية الفكرية .1

وكل ما يطرأ عليه  وعنوانه وتاريخ الترخيص، ورقمه،املرخص له، اسم بيان في األقل على  يشتمل السجل .2

 من تجديدات أو تعديالت.

ــــم املرخص له من  .3 ــ ــــطبه، أو املوافقة على اأهائه، أو تعليقه، إزالة اسـ ــ يترتب على انتهاء مدة الترخيص، أو شـ

 قيد املمارسين املعتمدين لدى الهيئة.
 

 الرابـعلفصل ا

 خيصاستمرار التر 
 

 تجديد الترخيص ة:الثالثة عشر املادة 

1.  
ً
 على األقل. يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل تاريخ انتهائه بثالثين يوما

 يلتزم املرخص له  سداد املقابل املالي املقرر لتجديد الترخيص وفق الجدول امللحق بهذه الالئحة.  .2

 األحكـام املنصوص عليها في املادة )العاشـرة( من هذه الالئحـة. طلب التجديديسري على  .3

 الترخيص تعليق ة:عشر املادة الرابعة 

 وفقمن اإلدارة املختصة في الهيئة،  بموجب قرار مسببيجوز تعليق الترخيص  .1
ً
 للحاالت التاليـة: ا

 التنظيمية الخاصة بإيداع الطلبات والتي تحددها الهيئة. عدم االمتثال لالشتراطات .أ

عدم ممارسة العمل ملدة خمسة سنوات متتاليـة، ويستثنى من ذلك في حال تم تقديم عذر تقبله  .ب

 الهيئـة. 

عدم االلتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل اإللزامية التي تقدمها الهيئة لصالح ممارس ي  .ج

 فكرية.أعمال امللكية ال
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 م يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة.في حال وجوده خارج اململكة لفترة تزيد عن ستة أشهر متتالية، مال .د

 سداد املقابل املالي للتجديد. عدم .ه
 

2.  
ُ
 علق ترخيصه ما يلي: يجب على امل

 الترخيص.االستمرار في إكمال إجراءات طلبات أعمال امللكية الفكرية السابقة لتاريخ تعليق  .أ

طلبات أعمال امللكية الفكرية السابقة لتاريخ تعليق الترخيص إلى مرخص له  خر، شرط تقديم نقل   .ب

 ثانويما يثبت موافقة من يمثله
ً
 م بصالحية تعيين وكيال

ً
 وصحة إبالغهم بذلك.ا

 الترخيص عشرة: إنهاءة خامساملادة ال

 يجوز للمرخص له تقديم طلب إأهاء الترخيص  .1
ً
 للشروط التاليـة: وفقا

 لتاريخ املحدد لإلأهاء  ستين يوميقدم الطلب قبل اأن  .أ
ً
 على األقل، مع بيان األسباب إن وجدت. ا

 .أن ينهي جميع األعمال والحقوق وااللتزامات املترتبة عليه قبل تقديم الطلب  .ب

إلى مرخص له  خر، شرط  إأهاء الترخيص طلب نقل طلبات أعمال امللكية الفكرية السابقة لتاريخ  .ج

 ثانويتقديم ما يثبت موافقة من يمث
ً
 وصحة إبالغهم بذلك.لهم بصالحية تعيين وكيال

ً
 ا

 ألحكام املنصوص عليها في املادة )العاشرة( من هذه الالئحة.سري على طلب إأهاء الترخيص اي .2

 شطب الترخيصة: ة عشر دسملادة الساا

 للحاالت التاليـة:يجوز شطب الترخيص بموجب قرار مسبب من 
ً
 اإلدارة املختصة في الهيئة، وفقا

 شـروط الترخيص بموجب أحكام هذه الالئحـة. إذا أختل شرط من .1

 وجود حكم قضائي متعلق بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة، إال إذا ُرد إليه اعتباره. .2

 صدور حكم قضائي  شطب الترخيص. .3

 إذا حجر عليه. .4

 وفاة املرخص له. .5

 التظلـمحق ة: عشر  السابعةاملادة 

ــــ ي برف  طلــب الترخيص .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــــة القــا ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، أو رف  طلــب إأهــاء يحق ملقــدم الطلــب االعتراض على قرار الهيئـ

 من تاريخ الترخيص، أو قرار تعليق الترخيص، أو 
ً
ــــة خالل ستين يوما ــ شطبه، أمام الرئيس التنفيذي للهيئـــ

 اإلشعار بالقرار.

 من تاريخ  .2
ً
ــــتين يوما ــــذي أمام ديوان املظالم خالل ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرار الرئيس التنفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يحق ملقدم الطلب التظلم من قــ

 اإلشعار بالقرار. 
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 الخـامـس الفصل

 املرخص له التـزامات
 

 االلتزامات العامـة عشرة:ة ثامناملادة ال

 يجب على املرخص له االلتزام باملبادئ واملهام اآلتيـة:

 يمارا األعمال بموجب أحكام هذه الالئحـة أن  .1
ً
من يمثلهم،  واحترام حقوق ، ملصلحــة الفــرد واملجتمــع وفقا

 
ً
 عـن االستغالل. مراعيا

ً
 فـي عملـه العـادات والتقاليـد السـائدة فـي اململكـة مبتعدا

 النزاهة واملهارة والعناية والحرص في ممارسة أعماله وتقديم استشاراته. .2

 ميع الوسائل الكافية لتنظيم شؤونه بمسؤوليه وفعاليـة.اتخاذ ج .3

 تنظيـم العالقـة التعاقديـة بينه وبين من يمثلهم، بما في ذلك: .4

 .معرفة وفهم طلبات من يمثلهم بوضـوح ومراعاة مصالحهم وأهدافهم .أ

 لالزمة لطلبات مواضيع الحمايـة بموجب أنظمة امللكية الفكرية. تقديم االستشارات الفنية .ب

ــــة أعمال امللكية الفكرية نيابة  .ج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قبل ممارســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلفصــاح الكامل عن األتعاب والعموالت التي يتقاضــاهــ

 ع هم.

 اإلفصـاح عن أي تضارب قائم أو يحتمل قيامه بين مصالحه ومصالحهم. .د

ــــحة وغير  .ه ــــورة ووايــ تزويد من يمثلهم باملعلومات واملتطلبات والتقارير وكل ما هو متعلق بطلباتهم بصــ

 .مضللة

 تزويد من يمثلهم بحالة طلباتهم  شكل دوري ومستمر، أو بحسب ما يتم االتفاق عليه بي هما. .و

ــــه،  .ز ــ ــ ــ ــ ــــه أو شطبـ ــ ــ ــ ــ ــــه، كتعليقـ ــ ــ ــ ــ ــــه، والحاالت التي قد تطرأ على ترخيصـ ــ ــ ــ ــ أن يخطر من يمثلهم بحالة ترخيصـ

 طلبـاتهم.  بمعرفتهم ودون تعثـر ترتيب وتصفيـة أعمالهموااللتزام ب

ـــرية املعلاحترام قيمة وملكية و  .ح ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الالزمة  ،التي يتلقاها أو يطلع عليها والوثائق وماتســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وبذل العنايــ

 لحمايتها.

 أمام الهيئـة االلتزامات الخاصـة :ةالتاسعة عشر ملادة ا

ــــادات، والقرارات، والتعــاميم، واملتطلبــات، والنمــاذج التي االلتزام .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من الهيئــة تقرهــا بــالتعليمــات، واإلرشـ

 آلخر. وقت

ــــالته وتقاريره، وكل ما االلتزام  .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــــمه وتوقيعه ورقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسـ ــ ــ ــ ــ ــ بإدراج اسـ

 يصدر منه من وثائق، وال يجوز إنابة شخص  خر في التوقيع عليها.
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 االلتزام بإكمال الحد األدون من الساعات التدريبية للدورات أو ورش العمل التي تحددها الهيئة. .3

  تتجاوز  ال فترة في والعناوين البيانات الهيئة بأي تحديث يطرأ علىااللتزام بإخطار  .4
ً
 تاريخ من ثالثين يوما

ــــل، ويترتب على عدم اإلخطار خالل املدة املحددة، صحة إبالغ ــ ــ ــ ــ ، ه على العنوان املسجل لدى الهيئةالتعديـــ

 .ويتحمل املسؤولية الناتجة عن ذلك أمام من يمثلهم

 والحقوق وااللتزامات املعلقة واملترتبة عليه وفق أحكام هذه الالئحة. االلتزام بتصفية جميع األعمال .5

 .اململكة في الصلة ذات السارية والقواعد واللوائح األنظمة بجميع االلتزام والتقيد .6

 املقـابل املالي :ملادة العشرونا

 املعتمدة لدى الهيئـة. يتم سداد املقابل املالي للهيئة وفق الجدول امللحق بهذه الالئحة عبر قنوات السداد .1

ال يترتب على شطب أو إأهاء أو تعليق الترخيص أي استرداد للمقابل املالي، إال في الحاالت التي قد تصدر  .2

  .
ً
 الهيئـة بموجبها قرارا

 دسلفصل الساا

  واالنتقاليـةحكام العامة األ  
 

 :والعشرون الواحدةاملادة 

 .النفس وأمام الهيئـةأصالة عن  طلبات مواضيع الحمايـةتقديم في حق أحكام هذه الالئحـة  ال تقيد

  املادة الثانية والعشرون:

طب أو 
ُ
التقدم بطلب الحصول علــن ترخيــص جديــد  عد ُصدر قرار بموافقة طلب إأهاء ترخيصـه يجــوز ملــن ش

فــــي ذلــــك الشــــروط واإلجراءات نفســــها انقضــــاء ثالس ســــنوات مــــن تاريــــخ صــــدور قــــرار اإلأهاء أو الشطب، وتتبــــع 

 املقــررة ملنــح الترخيــص.

 والعشرون: الثالثةاملادة 

ــــه  ــ ــ ــ قام من املرخص له أو عليه، لسبب يتعلق بممارستـ
ُ
ــــة النظر في جميع الدعاوى التي ت ــ ــ ــ تتولى املحكمة املختصــ

ــــام هذه الالئحة، وبموجب العالقة التعاقدية بين املرخص له وبين من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الفكرية طبًقا ألحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألعمال امللكيــ

 يمثلهم. 
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  والعشرون: الرابعـةاملادة 

ــــتدون اإلخالل بــااللتزامــا .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــــجالتت األخرى الواردة في أحكــام هــذه الالئحــة، يسـ ــ ــ ــ ــ ــ  ثنى الوكالء املقيــدون في السـ

ــــام املادة ) ــ ـــة(السا عاملعتمدة لدى الهيئة قبل تاريخ اعتماد هذه الالئحة، من تطبيق أحكـ ــ  من هذه الالئحة، ــ

 واحدة من تاريخ العمل بها.اليـة ملدة سنة م

 ملدة مماثلة في حال رأت ذلك.يجوز للهيئة تمديد الفترة االست نائية  .2

 األحكام الختاميـة
 

 املادة الخامسة والعشرون:

 يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة. .1

 تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسميـة، ويعمل بها  عد تسعين  .2
ً
 من تاريخ وشرها. يوما

 

 املوفق.هللا و 
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 امللحق
 

 جدول املقابل املالي:

 

 
 

 املقابل املالي الخدمـة

 ريال سعودي 1000 التسجيل لالختبار التأهيلي

 ريال سعودي 3000 التسجيل في قيد املمارسين

 
 
 ريال سعودي 3000 تجديد الترخيص سنويا

 انتهى

 


