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دليل المستخدم 

نظام التسجيل ا�ختياري لمصنفات حقوق المؤلف



الدخـــول علــى موقع الهيئــة

السعـودية للملكية الفكرية
ثم الدخول على منصة الخدمة 

من خـــــــ�ل النــفــــــاذ المـــــوحد

الدخول على خدمات واختيار 

حـــقـــــــــــــــــوق المــــــــــــؤلـــف

خدمــة التسجيــل ا�ختيـاري لمصنـفـات حـقـــــوق المؤلــــف
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خطوات تسجيل المصنف

الموافقة على ا�قرار اختيار خدمة تسجيل مصنف

تسجيــــل المصنـــــف 

وإصــــدار الشهــــــادة
فحص المصنف والبيانات المدخلة. في حال استيفاء شروط التسجيل، 

يتم إصدار فاتورة لســـداد المقـــابل 

المــــــــالي للتسـجيـــــل.

إرســــــــــــــــال الطلــــــــــــــب إصــــــدار فــــــاتورة لســـــداد 

المقــــابل المـــالي للفحــص.

تـــعبئـــــــــة الحقـــــــــول المطلـــــوبـــة

(المصنـف – المـؤلف- صـاحب الحـق)

إرفــاق المصنــــف المـتــــوافق 

للشروط المحددة في ال�ئحة.



خــدمـــــة 

تسجيــل مصنــف 



الدخــول علـــى موقع الهــيئـــة 

السعــودية للملكية الفكريــة

https://www.saip.gov.sa 

اختيار حقوق المؤلـفاختيار أيقونــة الخدمــات

الخطوة ا�ولى :

الدخول على الخدمة من

خـــــــ�ل النفــاذ الموحــد.

الدخول باسم المستخدم أو رقم 

الهويـــة وكلمــــة السر في أبشــر.

خدمــة (تسجيل مصنف)
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خدمــة (تسجيل مصنف)

للبدء في خدمة تسجيل طلب

جــــديد اضـغـط علــى أيقــونة

 (بدء الخدمة).

يمكن ا¬ط�ع على كــافة المعلومـــات

عــــــن خـــــــدمـــــــــــة التـــســـــجــيـــــــــــــــــل:

 الخطوة الثانية:

نبذة عن الخدمة 

وصــف الخـــدمة

المقابل المالي  

الهــدف من الـخـدمة 

مراحل التقديم على 
الخدمة.

الشروط وا±حكام

للبدء في خدمة تسجيل مصنف

جــديـــد اضغـــط عــــلى أيقونـــة:

بدء الطلب

خدمــة (تسجيل مصنف)
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ستظهر رسالة التعهد وا�قرار

ثـــــم اضغــــــــط علــــى أيقــــونـة

المـــوافقــــة والبـــــدء

بعد اختيار نـوع مقـدم الطـلب 

النقــر على أيقـونــة ( التــالي ).

ثم سيتم اختيار نوع المصنف 

المـــــراد تسجيـــــــله.

بـــالدخــول علـى أيقــــونة تفاصيــــل

الطلــب واختيـــار أحـــــد الخيــاريــــــن:

أصــــالة عــــن نفســــــي

نيابة عن اµخرين بموجب تفويض

إرفاق ملف التفويض في حال 

كان الطلب نيــابة عن اµخريــن.

خدمــة (تسجيل مصنف)
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بـعـــــــــــــــــد اختـيــــــــــــــــــار نــــــــــــــوع المصـنــــــــــــــــف

البـــــــــــدء بتعبئــــــــة نمـــــــوذج بيـــانــــات المصنــــــف: 

بعـــــد تعــــبئــــة النمــــوذج و�كــــمـــال 

المتطلبــــات اضغــــــط على أيقــــــــونة.      

التالي

"في حال ا�جابة بنعم يرجى تعبئة البيانات التاليـة: 

 اسم الناشر (صاحب الحق) – تاريخ أول نشر –أول دولة تم فيها النشر"

نـوع المــصنـــف:

عنوان المصنف:

وصف المصنـف:

نعم / ¬نشر المصـــنـف: 

خدمــة (تسجيل مصنف)
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تعبئة بيانات المؤلف:

اختيار نوع المؤلف 

(أفراد- شركات- جهات حكومية)

يمكنكم اختيار مقدم الطلب كمؤلف 

من خ�ل ا±يقونة الظاهرة. او تعبئة بيانات 

المؤلف حسب النوع كما هو موضح.

اختيار المصنف بناء على طلب جهة العمل 

(نعم /¬ )

عند اختيار نعم يرجى ارفاق المستند القانوني 

وتعبئة معلومات الجهة طالبة العمل.

اضغط على ايقونة اضافة مؤلف.

بعد ان تظهـر رســالة تـم إضـــــافة 

مـــؤلف بنجــاح اضغط على ايقـونـة 

التـــالي

 الخطوة الثالثة:

خدمــة (تسجيل مصنف)
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اختيار نوع صاحب الحق 

( أفراد – شركات – جهات حكومية – طالب)

إضافة نسبة تملك صاحب الحق

يمكنكم اختيار مقدم الطلب كمؤلف من 

خ�ل ا±يقونة الظاهرة

يمكنكم اختيار المؤلف كصاحب حق من 

خ�ل ا¬يقونة الظاهرة

عند اختيار كلمة " ¬ " تعبئة بيانات صاحب 

الحق حسب النوع كما هو موضح.

اضغط على ايقونة إضافة صاحب حق

بعـد ان تظهر رسالة تم إضافة صـاحب 

الحق بنجاح اضغط على ايقونة موافق،

اضغط على ايقونة

التـــالي

الخطوة الرابعة:

تعبئة بيانات صاحب الحق:

خدمــة (تسجيل مصنف)
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بعــد مراجعــة بيــانــات الطلــب اضغــط عــلى صفحة مراجعة وتأكيد الطلب

ايقونة تقــديم الطلــب تظهــر رســـالة هــــل 

انت متأكــد من تقــديم الطلــب اضغـط على

تظهــر رسـالة بتفـــاصيل الطــلب والفــــــاتورة 

تحتـــوي على رقـم السـداد لدفـع المقـــابـــل 

المــالي للفحــص خـ�ل مدة 30 يـوم، ليتـــــم

استكمـــال ا�جـــــــراءات.

 ،
ً
يتــــم فحـــص الطلـــب خـــ�ل فترة 60 يـــــــــوما

وسيتـم إبــ�غ مقـدم الطلــب بنتـــائج الفحــــص 

(القبول / الرفض / طلب استكمال الم�حظات 

 لرأي ا�دارة) ويمكــن التعــرف على حـالة 
ً
وفقـا

الطلــب من خـ�ل الدخــول على النظــام واختيـار 

أيقــــونة الطلبـــات والبحــث برقــم الطلــب.

نعــــــــم

خدمــة (تسجيل مصنف)
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الخطوة الخامسة:



في حال قبول الطلب سيتم إرسال فاتورة ســداد عـبر البــريد ا�لكترونــي 

 ليتــم تسجيـل المصنــف.
ً
لدفـع المـقــابل المــالي للتسجيــل خ�ل 30 يومــا

في حال تم إعادة الطلب لمقدم الطلب لوجود م�حظـات يــمكنكم الدخـول 

على الطلب من خ�ل الدخــول على النظام واختيــار أيقــــونة الطلبات واختيار 

الطلب المعاد واستكمال الم�حظات وتقديمها عبر النظـام.

خدمــة (تسجيل مصنف)
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ستصـــدر شهـــادة التسجيــــل بعــد تسـديد المقـابل المـالي للتسجيـــل، 

ويمكــن تحميــلها وطبــاعتها عبر قــائمة الشهــادات في النظــام وثــــم 

اختيار الطلب المسجل،اضغط على أيقونة     استعراض ومن ثم تنزيل 
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الخطوة السادسة:

خدمــة (تسجيل مصنف)

2022 ©             
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