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

األصناف
النباتية
حقــوق الملكيــة الفكريــة :هــي حقــوق قانونيــة

يتمتــع بهــا صاحــب الملكيــة الفكريــة بموجــب

أنظمــة قانونيــة محليــة وعالميــة تنظــم هــذه
الحقــوق بحســب صنــف الملكيــة الفكريــة منهــا مث ً
ال

البــراءات  ،النمــاذج الصناعيــة  ،األصنــاف النباتيــة،

والتصميمــات التخطيطيــة للــدارات المتكاملــة،
ّ
تمكن صاحــب المصنف
وغيرهــا مــن المجــاالت التــي
الفكــري مــن كســب االعتــراف أو فائــدة ماليــة مــن
مصنفهــم الفكــري.
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األصناف
النباتية
المصدر :مكتب البراءات السعودي

ما هي األصناف النباتية ؟

من هو مستنبط النبات ؟

مجموعــة نباتيــة مــن مصنــف نباتي واحــد ،من أدنــى الدرجات
المعروفــة ،والتــي يمكــن تحديدهــا بالتعبيــر عــن الخصائــص
الناتجــة عــن تركيــب وراثــي معيــن أو مجموعــة معينــة مــن
التراكيــب الوراثيــة ،وتمييزهــا عــن أي مجموعــة نباتيــة أخــرى
بالتعبيــر عــن إحــدى الخصائــص المذكــورة علــى األقــل،
واعتبارهــا وحــدة بالنظــر إلــى قدرتهــا علــى التكاثــر دون تغيير.

مــســتــنــبــط الـــنـــبـــات  :الـــشـــخـــص الــــــذي اســتــنــبــط،
أو اكـــتـــشـــف ،أو طـــــور صـــنـــفـــاً نـــبـــاتـــيـــاً جــــديــــداً.

ماذا تسمى وثيقة الحماية التي تمنح لألصناف النباتية ؟
وثيقة الحماية التي تمنح لألصناف النباتية هي براءة نباتية.

ما هي الجهة التي تمنح البراءة النباتية ؟
تمنح البراءة النباتية الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ً
جديدا ؟
متى يعد الصنف النباتي
يعــد الصنــف النباتــي جديــداً إذا لــم يتــم  -عنــد تاريــخ إيــداع الطلــب ،أو تاريــخ األســبقية المطالــب بهــا -بيــع مــواد التناســل أو
التكاثــر النباتــي للصنــف ،أو منتجــات محصــول الصنــف ،أو لــم تتــم إتاحتهــا للغيــر مــن قبــل مســتنبط النبــات ،أو بموافقتــه

ألغــراض اســتغالل الصنــف النباتــي.

ً
مميزا ؟
متى يعد الصنف النباتي
يعــد الصنــف النباتــي مميــزاً إذا أمكــن تمييــزه بوضــوح عــن أي صنــف آخــر يكــون وجــوده
مشــهوراً عالنيــة عنــد تاريــخ إيــداع الطلــب ،أو فــي تاريــخ األســبقية المطالــب بهــا.

ً
متجانسا ؟
متى يعد الصنف النباتي

يعــد الصنــف النباتــي متجانس ـاً إذا كان فــي صفاتــه األساســية متجانس ـاً بصــورة كافيــة،
مــع مراعــاة التبايــن المتوقــع مــن خــواص تكاثــره.

ً
ثابتا ؟
متى يعد الصنف النباتي

يعــد الصنــف النباتــي ثابت ـاً إذا لــم تتغيــر صفاتــه األساســية إثــر تكاثــره المتتابــع ،أو فــي
نهايــة كل دورة تكاثــر معينــة.
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كيف تتم تسمية الصنف النباتي ؟

هل تمنح البراءة النباتية ألكثر من مستنبط ؟

تكــون تســمية الصنــف النباتــي بتحديــد جنســه ونوعــه،
ثــم وضــع اســم للنبــات .ويجــوز أن تتكــون تســمية
الصنــف مــن كلمــة أو مجموعــة كلمــات وأرقــام أو
مجموعــة حــروف وأرقــام بمعنــى أو بــدون معنــى،
شــريطة أن تســمح التســمية بالتعــرف علــى الصنــف.

نعــم ،إذا كان االختــراع عم ـ ً
ا مشــتركاً لعــدة أشــخاص كان
الحــق لهــم جميع ـاً بالتســاوي ،مــا لــم يتفقــوا علــى خــاف
ذلــك.

ما هي حقوق مالك البراءة النباتية ؟

ما هي األمور التي تمنع منح
البراءة النباتية ؟

يحــق لمالــك البــراءة النباتيــة اســتغالل الصنــف المحمــي
بمــا يأتــي:
إنتاجها أو تكاثرها.
تكييفها ألغراض التكاثر.
تصديرها
استيرادها
عرضها للبيع أو بيعها ،أو أي تسويق آخر.
تخزينها ألي غرض من األغراض السابقة.
باإلضافــة إلــى حقــه فــي رفــع دعــوى أمــام لجنــة النظــر
فــي دعــاوى بــراءات االختــراع ضــد أي شــخص يتعــدى علــى
الصنــف المحمــي وأيــاً مــن أعمــال االســتغالل المذكــورة
داخــل المملكــة ودون موافقتــه.

كم مدة حماية البراءة النباتية ؟
مــدة حمايــة البــراءة النباتيــة عشــرون ســنة مــن تاريــخ إيــداع
الطلــب ،أمــا بالنســبة لألشــجار والكــروم فمــدة حمايتهــا
خمــس وعشــرون ســنة.

ال تمنــح البــراءة النباتيــة إذا كان اســتغاللها تجاريــاً مخالفــاً

للشــريعة اإلســامية.
ال تمنــح البــراءة النباتيــة إذا كان اســتغاللها تجاريــاً مضــراً
بالحيــاة ،أو بالصحــة البشــرية أو الحيوانيــة أو النباتيــة ،أو مضــراً
إضــراراً كبيــراً بالبيئــة.

هل يلزم سداد مقابل مالي
للحصول على شهادة نموذج
صناعي ؟
ال يلــزم ســداد المقابــل المالــي اذا كان التســجيل فــي
نظــام البــراءات عــن طريــق إدارة الملكيــة الفكريــة بجامعــة
االميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن

dsr-invention@pnu.edu.sa

