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التقرير السنوي 
)التأسيسي(







 في العالم 
ً
 ورائدا

ً
 ناجحا

ً
“هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا

على كافة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود





”كل عناصر النجاح موجودة لخلق شــيء عظيم وكبير داخل 
ــا اليــوم فــرص تــكاد تكــون خياليــة وقــدرة  المملكــة، لدين
، نملك موقع مميز بين ثالث قارات، 

ً
اســتثمارية ضخمة جدا

ولدينــا شــعب مقتنــع يملــك رغبــة قويــة للوصــول بالمملكــة 
العربيــة الســعودية إلــى آفــاق جديــدة فــي العالم”

صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع





محتويات التقرير 

١١١٣

 كلمة رئيس 

مجلس اإلدارة 

كلمة الرئيس 

التنفيذي

١٥

 اللجان المنبثقة 

عن مجلس اإلدارة

١٤

 أعضاء 

مجلس اإلدارة 

١٦

نشأة

الهيئة

١٨

مهام الهيئة 

واختصاصاتها



الباب الثالث/ المستهدفات الباب الثاني/ اإلنجازات
-  اجتماعات مجلس اإلدارة
-  تحسين منظومة اإلنفاذ

-  الشراكات الدولية
 -  المعاهدات واإلتفاقيات

-  تمثيل المملكة
-  الشراكات المحلية 

-  نقل اللجان شبه القضائية 
-  اعتماد اللوائح الداخلية
-  العيادات اإلستشارية

-  المشاركة في هيئة الخبراء
-  تطوير األنظمة

-  التعريف بالملكية الفكرية والتوعية بأهميتها 

-  المستهدفات المتوقعة خالل عام ٢٠١٩م

٢١

الباب األول/ الوضع الحالي 
-  الهيكل التنظيمي 

-  محافظ ومبادرات الهيئة

-  المؤشرات وربطها باألهداف

-  الموارد البشرية 

-  نقل االختصاصات 

-  المباني المملوكة والمستأجرة

١٩

الرؤية

والرسالة

٢٠

األهداف 

والقيم 

٥٧ ٥٠ ٣٣

الباب الرابع/ المعوقات
-  تأخر إنجاز أعمال اللجنة الفنية

-  الميزانية

-  محدودية الخبرات الوطنية 



كلمة 
رئيس 

مجلس 
اإلدارة 

معالي الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة واالستثمار 

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية



الفكريــة لم يكن  الملكيــة  مفهــوم 

حيــث  المملكــة،  فــي   
ً
حديثــا

كانــت مدلوالتهــا فــي أبجديــات تعامــات النــاس بعــد 

توحيــد المملكــة علــى يــد المغفــور لــه بــإذن اللــه الملــك 

عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، حيــث ســعى الملــك 

المؤســس -رحمــه اللــه- إلى حماية كافــة الحقوق ومنها 

حقــوق الملكيــة الفكريــة وإن لــم تكــن بــذات المســمى، 

وتطــور بعــد ذلــك مفهــوم حفظ حقــوق الملكيــة الفكرية 

والتزاماتهــا حيــث كانــت مهماتهــا موزعــة فــي ثــاث 

جهــات: وزارة اإلعــام المعنيــة بحقــوق المؤلــف ومدينــة 

الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ممثلــة فــي مكتــب 

ــراءات االختــراع والنمــاذج  ــراءات الســعودي المعنــي بب الب

ــة  ــة والتصميمــات التخطيطي ــاف النباتي ــة واألصن الصناعي

للــدارات المتكاملــة، ووزارة التجــارة واالســتثمار المعنية 

. التجاريــة  واألســرار  التجاريــة  واألســماء  بالعامــات 

الموقــر  الــوزراء  مجلــس  أصــدر  ١٤٣٨ه  عــام  وفــي 

الســعودية  الهيئــة  إنشــاء  علــى  الكريمــة  موافقتــه 

جديــدة  مرحلــة  بــدء  بذلــك   
ً
معلنــا الفكريــة،  للملكيــة 

وذلــك  الســعودي،  الفكريــة  الملكيــة  تاريــخ  فــي 

بالمعاهــدات  المملكــة  التزامــات  مــع   
ً
تماشــيا

الــدور  يعــزز  وبمــا  الصلــة  ذات  الدوليــة  واإلتفاقيــات 

ــى جــذب  ــة ويســاعد عل ــادي للمملكــة فــي المنطق الري

 لمبــدأ المســاواة والشــفافية 
ً
االســتثمارات، وتفعيــا

والمســتثمر. والمقيــم  المواطــن  لحقــوق   
ً
وحفظــا
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سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد السويلم
 الرئيس التنفيذي 

للهيئة السعودية للملكية الفكرية

كلمة 
الرئيس 

التنفيدي



تتمتع  
الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة 

العامــة  االعتباريــة  بالشــخصية 

 
ً
تنظيميــا وترتبــط  واإلداري،  المالــي  وباالســتقالل 

بتنظيــم  وتعنــى  واالســتثمار،  التجــارة  بوزيــر 

المملكــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة  مجــاالت 

ودعمهــا وتنميتهــا ورعايتهــا وحمايتهــا وإنفاذهــا 

 ألفضــل الممارســات العالميــة. 
ً
واالرتقــاء بهــا وفقــا

الســنوي  التقريــر  هــو  التقريــر  هــذا  إن  وحيــث 

ــي 1٤٤٠/1٤٣٩ه  ــة للعــام المال )التأسيســي( للهيئ

الهيئــة  وضــع  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  فيســرني 

الراهــن وخالصــة مبــادرات الهيئــة وإنجازاتهــا لمختلــف 

والمتعلقــة  بهــا  المنوطــة  والمهــام  األنشــطة 

الدوليــة،  والتزاماتهــا  الفكريــة  الملكيــة  بمجــاالت 

عــد اســتجابة لمتطلبــات المــادة )29( مــن 
ُ
والــذي أ

إعــداد  بقواعــد   
ً
والتزامــا الــوزراء،  مجلــس  نظــام 

لتحقيــق  الحكوميــة  لألجهــزة  الســنوية  التقاريــر 

التــزام الهيئــة بمعاييــر الشــفافية، ورغبة مــن الهيئة 

فــي اطــالع الجهــات التنظيميــة علــى أعمالهــا خــالل 

العــام المنصــرم، وإبــراز أهــم المعوقــات والمقترحــات  

لحلهــا، فقــد ســعت الهيئــة منــذ يومهــا األول إلــى 

توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات الدولية 

المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة، وتعييــن الكفــاءات 

علــى  والعمــل  الهيئــة،  فــي  للعمــل  المتميــزة 

تطويــر أنظمــة الملكيــة الفكريــة بشــتى مجاالتهــا، 

ــة  ــادة توعي ــدور اإلعالمــي الهــام لزي ــى ال إضافــة إل

العامــة بأهميــة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة.
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معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وزارة التجارة واالستثمار

سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم
الرئيس التنفيذي

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي
مدير جامعة الملك فيصل

وزارة التعليم

سعادة الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان
وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

سعادة األستاذ أحمد بن محمد الصويان
وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير المكلف

وزارة المالية

سعادة األستاذ عبدالسالم بن عبدالله المانع
وكيل الوزارة للتجارة الداخلية

وزارة التجارة واالستثمار

سعادة األستاذ خليل بن إبراهيم الوطبان
وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية

وزارة االقتصاد والتخطيط

سعادة الدكتور عادل بن عبدالله الهرف
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء

ٔاعضاء مجلس ٕادارة الهيئة

التقرير التأسيسي للهيئة السعودية 1٤
للملكية الفكرية للعام المالي 144٠/14٣٩هـ



سعادة األستاذ سعود بن عبدالله السبيعي
الوزير المفوض – مدير إدارة األمم المتحدة

وزارة الخارجية

سعادة األستاذ سعود بن نصار الحازمي
المستشار المشرف العام على اإلعالم الداخلي

وزارة اإلعالم

سعادة األستاذ عبدالعزيز بن راشد الرومي
مدير عام البرامج واالتفاقيات

الهيئة العامة للجمارك

سعادة الدكتور يوسف بن محمد اليوسف
المشرف العام على شؤون االبتكار والتصنيع

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

سعادة الدكتور فهد بن أحمد أبوحيمد
عضو مجلس اإلدارة 

من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير حكومية

سعادة الدكتور فهد بن عبدالعزيز الشريهي
عضو مجلس اإلدارة 

من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير حكومية

سعادة الدكتور علي بن عبدالله المشاري
عضو مجلس اإلدارة 

من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير حكومية

اللجان المنبثقة
من مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة اللجنة التنفيذية 
الداخلية

 لجنة الترشيحات اللجنة اإلستراتيجية
والمكافآت

ٔاعضاء مجلس ٕادارة الهيئة
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عتمــدت مبــادرة تأســيس الهيئــة الســعودية للملكيــة 
ُ
- ا

الفكريــة ـــــ الموكلــة لــوزارة التجــارة واالســتثمار ـــــ بموجــب 
قــرار مجلــس الــوزراء رقم )٣62( بتاريــخ 1٤٣7/٩/1هـ، القاضي 
بالموافقــة علــى برنامــج التحــول الوطنــي المنبثــق مــن »رؤيــة 

المملكــة العربيــة الســعودية )2٠٣٠(.

نشــأت الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة بموجــب قــرار 
ُ
- أ

ــخ 1٤٣8/6/28هـــ، القاضــي  ــوزراء رقــم )٤1٠( بتاري مجلــس ال
ــة الســعودية  ــة للهيئ ــات التنظيمي ــى الترتيب بالموافقــة عل

للملكيــة الفكريــة.

الفكريــة  للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  تنظيــم  صــدر   -
بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم  )٤٩٦( بتاريــخ 

١٤٣٩/٩/١٤هـــ..

نشأة الهيئة

ومن هنا بدأت الهيئة في 
تأسيس أعمالها... 

التقرير التأسسي للهيئة السعودية للملكية 16
الفكرية للعام المالي 1439/1438هـ
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تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم مجاالت الملكية الفكريــة في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتهــا، وإنفاذها، 
واإلرتقــاء بهــا وفــق أفضــل الممارســات العالمية. ولها في ســبيل تحقيــق أهدافها المهمــات واالختصاصات اآلتية:

المهام واالختصاصات

اقتـــراح األنظمة واللوائـــح المتعلقة 
الفكرية. الملكيـــة  بحقوق 

تعزيـــز االســـتفادة مـــن الملكيـــة 
الفكريـــة، لبنـــاء اقتصـــاد متقـــدم 

قائـــم علـــى المعرفـــة.

إنشـــاء قواعـــد للمعلومات فـــي مجال 
عمـــل الهيئـــة، وتبـــادل المعلومات مع 
الجهات المحليـــة واإلقليمية والعالمية.

الوطنيـــة  االســـتراتيجية  إعـــداد 
الفكريـــة. للملكيـــة 

التوعية بأهميـــة الملكية الفكرية، 
حقوقها. وحماية 

االتفاقيـــات  بشـــأن  الـــرأي  إبـــداء 
الدولية المتعلقـــة بحقوق الملكية 

. ية لفكر ا

تســـجيل حقوق الملكيـــة الفكرية، 
ومنحهـــا وثائق الحمايـــة وإنفاذها.

الترخيـــص لألنشـــطة ذات العالقـــة 
فـــي مجـــال عمـــل الهيئة.

تمثيـــل المملكـــة فـــي المنظمات 
الدوليـــة واإلقليميـــة ذات العالقـــة 
بحقـــوق الملكية الفكريـــة، والدفاع 

مصالحها. عـــن 

المتعلقـــة  المعلومـــات  توفيـــر 
بحقوق الملكيـــة الفكرية، وإتاحتها 

للجمهـــور.

متابعة تنفيـــذ االلتزامـــات المترتبة 
إلـــى  المملكـــة  انضمـــام  علـــى 
المتعلقـــة  الدوليـــة  االتفاقيـــات 

الفكريـــة. بالملكيـــة 

التقرير التأسيسي للهيئة السعودية 18
للملكية الفكرية للعام المالي 144٠/14٣٩هـ



الرسالة

الـرؤيـة
ــة الســعودية للملكيــة  ــة الهيئ تتمثــل رؤي
الفكريــة فــي أن تكــون هيئــة متكاملــة 
عالمــي،  اعتبــار  ذات  الفكريــة  للملكيــة 
 للملكيــة الفكريــة فــي 

ً
 رئيســيا

ً
ومحــورا

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

تعزيـــز  تنافســـية االقتصـــاد 
الوطنـــي.

توجيـــه منظومـــة الملكيـــة 
المملكـــة  فـــي  الفكريـــة 

الســـعودية. العربيـــة 

كمحـــور  الهيئـــة  ترســـيخ 
الفكريـــة  للملكيـــة  رئيســـي 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 

أفريقيـــا. وشـــمال 
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األهداف والقيم

األهداف 
االستراتيجية

القيم

تولــي مســؤولية إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة 
ــة. ــة الفكري للملكي

تطوير األنظمة واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية.

توفيــر منتجــات وخدمــات فعالــة، وذات جــودة عالية.

تعزيــز الوعــي حــول قيمة حقــوق الملكيــة الفكرية.

توجيــه منظومــة الملكيــة الفكريــة فــي المملكــة.

توفيــر المعلومــات حــول الملكيــة الفكريــة، ودعــم 
اســتخداماتها.

العمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ الملكية الفكرية.

بالملكيــة  العالقــة  ذات  المنظمــات  مــع  التعــاون 
المملكــة.  لتعزيــز مصالــح   

ً
الفكريــة، ســعيا

النزاهة

االبتكار

ــاء الشــراكات بن

التميز

التقرير التأسيسي للهيئة السعودية 2٠
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الباب األول 

الوضع الحالي
نبذة عن التنظيم اإلداري للهيئة، والموارد البشرية



الهيكل التنظيمي للهيئة

مكتب الرئيس التنفيذي

) IMO ( مكتب إدارة التكامل

ز المؤسسي
ّ
التمي

االتصال المؤسسي

الشؤون القانونية

مجلس التظلمات 

اللجان شبه القضائية المختصة بالنظر في االنتهاكات

المراجعة الداخلية

نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون سياسات الملكية 
الفكرية واإلنفاذ

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة

اإلدارة العامة لبراءات االختراع

اإلدارة العامة للعالمات التجارية والنماذج الصناعية

اإلدارة العامة لحقوق المؤلف

اإلدارة العامة لدعم عمليات تشغيل األعمال

اإلدارة العامة للشراكات

اإلدارة العامة لتوليد واستخدام الملكية الفكرية

اإلدارة العامة لسياسات الملكية الفكرية واإلنفاذ

اإلدارة العامة للشؤون الدولية

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة للشؤون المالية

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة العامة للخدمات

الرئيس
 التنفيذي

مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة
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محافظ ومبادرات الهيئة

تشــارك الهيئــة كإحــدى الجهــات الرئيســة فــي البعــد الســابع مــن أبعــاد برنامــج التحــول الوطنــي 2٠2٠م والــذي يختــص 

بـــ: "اإلســهام فــي تمكيــن القطــاع الخــاص" مــن خــالل منظومــة التجــارة واالســتثمار ، وملخصــه: "يســاهم هــذا الُبعــد 

ــق  ــن طري ــرة، ع ــة المباش ــتثمارات األجنبي ــتقطاب االس ــاص واس ــاع الخ ــة القط ــه تنمي ــي تواج ــات الت ــل العقب ــي تذلي ف

تســهيل ممارســة األعمــال، وتنميــة االقتصــاد الرقمــي، وتطويــر قطــاع التجزئــة، وتكييــف اللوائــح واألنظمــة، والعمــل 

المكثــف لتمكيــن األســر المنتجــة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. ممــا يســهم فــي دعــم هــذا القطــاع وتحفيــز 

نمــوه واســتدامته" وتــم تطويــر اســتراتيجية محــددة لتحقيــق المســتهدفات المتعلقــة بالبعــد الســابع ، فــكان أحــد 

ــر  ــال عب ــة األعم ــالل )حماي ــن خ ــة م ــذه الجزئي ــي ه ــة ف ــارك الهيئ ــال" ، وتش ــة األعم ــهيل ممارس ــد: "تس ــداف البع أه

التحكيــم والرهــن التجــاري والمعايــرة القانونيــة والملكيــة الفكريــة( ولذلــك تــم طــرح عــدد مــن المبــادرات فــي هــذا البعــد 

لتحقيــق مســتهدفاته ، وكان منهــا مبــادرة "إنشــاء الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة" والتــي تهــدف إلــى "إنشــاء 

هيئــة مســتقلة لتنســيق عمليــات تســجيل وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ممــا يدعــم التحــول لالقتصــاد المعرفــي 

ويحافــظ علــى اســتدامة عمليــات األبحــاث والتطويــر لدعــم مؤشــر االبتــكار واإلبــداع".

2٣



االستراتيجية 
والتأسيسية

محافظ ومبادرات الهيئة

معلومات عن المبادرةالمبادرةالمحفظة

للملكيــة  الوطنيــة  إعــداد االســتراتيجية 
الفكريــة

للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  تأســيس 
الفكريــة

االعتبار الدولي

تأســيس المجلــس االستشــاري لخبــراء 
الملكيــة الفكريــة

إعــداد »االســتراتيجية الوطنيــة للملكيــة الفكريــة«، ووضع خطط عمــل وبرامج زمنية لها بالتنســيق والتعاون 
مــع الجهــات ذات العالقــة. ثــم حوكمتهــا، ومتابعة تنفيــذ  المرحلة األولى من االســتراتيجية.

تأسيس مجلس استشاري لخبراء الملكية الفكرية من خالل التعاقد مع عدد من المستشارين المتخصصين 
مــن مختلــف دول العالــم فــي مختلــف مجــاالت الملكيــة الفكريــة )بــراءات االختــراع –العالمــات التجاريــة- حــق 
المؤلــف... ( ممــن لديهــم خبــرات فــي إعداد األنظمة واالتفاقيات الدولية والسياســات واالســتراتيجيات واإلنفاذ 

والتحكيــم واســتغالل الملكيــة الفكريــة والسياســات ذات العالقة لضمان االســتقالل المالي للهيئة.

تحقيــق القاعــدة التنظيميــة واإلنشــائية الداخليــة األساســية للهيئــة وضمــان الجــودة التشــغيلية ورفــع 
مســتوى الوعــي الداخلــي والخارجــي لمــا يتعلــق بالهيئــة ومهامهــا , مــع ضمــان ســرعة البــدء فــي أعمــال 

الهيئــة األساســية واالنتهــاء مــن المرحلــة األولــى لالنتقــال.

دراسة االنضمام إلى المعاهدات الدولية المجموعة األولى:. 1
 )مراكش – بودابست - فيينا – لوكارنو – نيس – ستراسبورغ –الهاي – بروتوكول مدريد (

دراسة االنضمام إلى المعاهدات الدولية  المجموعة الثانية:. 2
 )WCT - WPPT - UPOV -  لشبونة – التسجيالت الصوتية – روما – قانون العالمات - سنغافورة(. ٣
التكامل مع مكاتب ملكية فكرية رائدة وعقد اتفاقيات ثنائية معها.. ٤
5 .)MENA(  التكامل مع مكاتب الملكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
إعداد الهيئة لتصبح إدارة بحث دولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات.. 6
رفع ترتيب المملكة في معايير الملكية الفكرية في المؤشرات العالمية.. 7

الحضور  والمشاركة الدولية.. 8
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محافظ ومبادرات الهيئة

الخدمات 
األساسية

معلومات عن المبادرةالمبادرةالمحفظة

مــن  والحــد  المتأخــرة  الطلبــات  معالجــة 
تراكمهــا

ــراع  ــراءات االخت ــص ب المســار الســريع لفح
PPH

األنظمة التكاملية للملكية الفكرية

مركز استعالمات الملكية الفكرية

اســتقطاب خبــراء فحــص الملكيــة الفكريــة 
وإيفــاد فاحصــي الهيئــة

مركز معلومات الملكية الفكرية

وضــع آليــة عمــل إلنهــاء الطلبــات المتراكمــة وإنجــاز الطلبــات المتأخــرة ثــم تنفيــذ اآللية حســب المخطط حتى 
آخــر طلــب متأخر

تأســيس مركــز متكامــل لمعلومــات الملكيــة الفكريــة لتمكيــن المســتفيدين مــن الحصــول علــى معلومــات 
، واعــداد التقارير ومؤشــرات 

ً
 ودوليا

ً
الملكيــة الفكريــة والمســاهمة فــي دعم اســتخدامها واســتغاللها محليــا

إحصائيــة دقيقة.

بنــاء المعاييــر والسياســات واإلجــراءات الختيــار المكاتــب التــي يوقع معهــا برامج تعاون للتســريع في عملية 
فحــص طلبــات بــراءات االختــراع ) PPH(  ومــن ثــم توقيعهــا. وموائمــة ربط منصة تبادل وثائــق ) PPH (مع نظام 
المعلومــات ) األنظمــة اإللكترونيــة ( مــع الــدول التــي تم التوقيع معهــا لبرامج ) PPH ( لتبــادل نتائج الفحص. 

ــق أفضــل  ــة إجراءاتهــا وف ــا وأتمت ــة وتنظيمه ــة الحالي ــة الفكري ــاالت الملكي ــة مج ــن و أنظم ــر قواني تطوي
الممارســات العالميــة بمــا يتوافــق مــع االتفاقيات الدوليــة المصادق عليهــا واالتفاقيات المتوقــع االنضمام 

إليهــا, ودراســة األنظمــة المقارنــة.

يســهل المركــز للعمــالء فــي جميــع أنحــاء المملكة الحصــول على معلومــات الملكية الفكريــة وتوجيههم 
إلنهــاء اإلجــراءات بكل يســر وســهولة.

إعــداد دليــل  سياســات وإجــراءات والئحــة الحقــوق الخاصــة بالواجبــات ومــن ثــم تنفيذهــا الســتقطاب خبــراء 
فحــص الملكيــة الفكريــة لفحــص الطلبــات وتدريــب الفاحصيــن علــى رأس العمــل ونقــل المعرفــة والمشــاركة 

فــي تطويــر منظومــة العمــل ، وإيفــاد فاحصــي الملكيــة الفكريــة مــن الهيئــة لالســتفادة و اإلفــادة.
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التحول 
الرقمي

تمكيــن منظومة 
الملكية الفكرية

محافظ ومبادرات الهيئة

معلومات عن المبادرةالمبادرةالمحفظة

تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة وتســيير 
أعمــال التقنيــة

بنــاء القــدرات المتخصصــة فــي الملكيــة 
الفكريــة

الجماعيــة    اإلدارة  لمنظمــات  الترخيــص 
)CMOs (

تنظيــم ترخيــص وكالء الملكيــة الفكريــة

الملكيــة  اســتخدام  شــبكات  تأســيس 
الفكريــة

دعــم توليــد واســتغالل الملكيــة الفكريــة

تطوير وحوكمة تقنية المعلومات ووضع سياسات لالستفادة من أعمالها داخل وخارج الهيئة.

بنــاء كفــاءات بشــرية متخصصــة فــي مجــال الملكيــة الفكريــة وذلــك عــن طريــق إطــالق عــدة برامــج ، منهــا: 
أكاديميــة الملكيــة الفكريــة، والمدرســة الصيفيــة للملكيــة الفكريــة، وبرنامــج الدراســات العليــا، وبرنامــج 

.)E-Learning( التدريــب عــن بعــد

تحديــد أفضــل نمــوذج لمنظمــات اإلدارة الجماعيــة لحــق المؤلــف الــذي يتناســب مع الســوق المحلــي ومن ثم إعداد السياســات 
واإلجــراءات الخاصــة ثــم الترخيــص لهــا، وهــذه المنظمــات  هــي منظمــات غيــر ربحيــة تهــدف إلدارة أعمــال أعضائهــا نيابــة عنهــم 

والترخيــص وجمــع العوائــد مــن المســتخدمين وإعــادة توزيعهــا على أصحــاب الحقوق.

تنظيــم  ترخيــص وكالء الملكيــة الفكريــة للقيــام بممارســة األعمال وتقديم الخدمات للمســتفيدين أمام الهيئة 
وأتمتــة إجراءاتها.

 مــا يتعلــق باســتخدام الملكيــة 
ً
هــذه المبــادرة تهــدف إلــى مرحلــة مــا بعــد توليــد الملكيــة الفكريــة  )وخصوصــا

الفكريــة( وإنشــاء النشــاطات ذات العالقــة بدعــم اســتخدام الملكيــة الفكريــة، ومــن أســاليبها:
ــة«  ــة الفكري ــات الملكي ــة مــن »مركــز معلوم ــات الناتج ــث تضمــن االســتفادة مــن البيان • منصــة )platform( بحي

ــة. ــة الفكري ــات اســتخدام الملكي لتوجيههــا لدعــم عملي
• إقامة مؤتمرات وورش عمل ومعارض لجميع المهتمين باستخدام الملكية الفكرية.

تعزيـــز االســـتفادة من الملكية الفكرية؛ لبنـــاء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة ، والمســـاهمة في توليد واســـتخدام 
 حقوق الملكية الفكرية  بتقديم المشورة واإلرشاد و الخدمات في مجال الملكية الفكرية للمشاريع القائمة على االبتكار.

وتتضمن المبادرة على مشروعين :

)IP Clinics( 1- تأسيس عيادات الملكية الفكرية

)IP Value Labs( 2- معامل تنمية وإدارة أصول الملكية الفكرية
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محافظ ومبادرات الهيئة

معلومات عن المبادرةالمبادرةالمحفظة

تحسين منظومة اإلنفاذ

تعزيــز الوعــي بأهميــة حقــوق الملكيــة 
وحمايتهــا الفكريــة 

إنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة هــي أحــد الركائز التي تقوم عليها الهيئة بالشــراكة مع الجهات المســؤولة 
عــن اإلنفــاذ بالمملكــة لتحقيــق أحــد أهــداف الهيئــة  المتمثلــة فــي تعزيــز احتــرام الملكيــة الفكريــة، وتعمــل 

المبــادرة على:

• التكامل والتعاون الفعال مع األجهزة الحكومية ذات العالقة.

•  تحسين منظومة اإلنفاذ بتسهيل اإلجراءات ومتابعتها.

• زيادة الثقة بأنظمة الملكية الفكرية وتعزيزها واحترامها.

إقامــة عــدد مــن برامــج التوعيــة مــن خــالل قنــوات تواصــل متعــددة للتوعيــة بأهمية حقــوق الملكيــة الفكرية 
وحمايتها.

بناء احترام 
الملكية الفكرية
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المؤشرات وربطها باألهداف

المؤشرالهدف

تولــي مســؤولية إعــداد االســتراتيجية الوطنية للملكية 
الفكرية.

تحت الدراسة

النسبة المئوية المتثال قوانين الملكية الفكرية المحلية لقوانين الملكية الفكرية الدولية )الناجمة عن االنضمام للمعاهدات(تطوير األنظمة واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية.

مؤشر  رضى المستفيدين للخدمات األساسيةتوفير منتجات وخدمات فعالة، وذات جودة عالية.

مؤشر الوعي بالملكية الفكريةتعزيز الوعي حول قيمة حقوق الملكية الفكرية

النسبة المئوية للمؤسسات التجارية القائمة على الملكية الفكريةتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة.

النسبة المئوية للمؤسسات التجارية القائمة على الملكية الفكريةتوفير المعلومات حول الملكية الفكرية، ودعم استخداماتها.

عدد انتهاكات حقوق الملكية الفكريةالعمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

التعــاون مــع المنظمــات ذات العالقــة بالملكيــة الفكريــة، 
 لتعزيــز مصالــح المملكــة.

ً
ســعيا

النســبة المئويــة للمــواد المفعلــة فــي االتفاقيــات 
مــع المكاتــب األخــرى.

تقييــم المملكة في معاييــر الملكية الفكرية المؤشرات  الدولية
في مؤشــر التنافســية العالمي.

مؤشر رضى الموظفين.مؤشرات تشغيلية ذات طابع استراتيجي

)backlog( عدد الطلبات المتأخرة

مؤشر الوعي بالملكية الفكرية

معدل وقت االستجابة المبدئية في قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية

 النســبة المئويــة للمشــاركة الفعالــة فــي عضويــات 
جمعيــات و لجــان المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكرية .

تقييــم المملكــة فــي معاييــر الملكيــة الفكريــة فــي 
مؤشــر االبتــكار العالمــي.

النسبة المئوية لالكتفاء الذاتي المالي.مؤشر نموذج التميز األوروبي.
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قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة استشارية احترافية في مجال الموارد البشرية لتقوم بالمهام التالية:

الموارد البشرية

تطوير إطار الكفاءات الســـلوكية 
والفنية:

- قاموس الكفاءات السلوكية ويتضمن: 
الكفاءات األساسية.

الكفاءات القيادية.
- مصفوفة تســـكين الكفـــاءات لجميع 

الوظائف.

تفصيل الهيكل التنظيمي وتطويره:
- تقريـــر الهيكل التنظيمي إلى المســـتوى 

الثالـــث أو الرابع.
- تقرير مفّصـــل للمهام والمســـؤوليات اإلدارية 

بالهيكل. التنظيمية  الوحـــدات  لمختلف 

العاملـــة: القـــوى  خطـــة   تطويـــر 
- نموذج تخطيط القوى العاملة.

- تقرير خطة القوى العاملة للهيئة.

تطوير الهيكل الوظيفي:
- إطار المسميات الوظيفية

- تقريـــر الهيكل الوظيفي )الوظائف المطلوبة 
بالهيئة(.

هيـــكل  وتصميـــم  الوظائـــف  تقييـــم 
الدرجـــات:

- تقرير هيكل الدرجات )3 خيارات(.
.) RACI Matrix ( مصفوفة صالحيات الموارد البشرية -

- دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية ويشمل :
− الهدف العام للقسم. 

− السياسات ذات العالقة.
− النماذج المطلوبة.

تطوير األوصاف الوظيفية:
-  مستند ضوابط صياغة األوصاف الوظيفية.

تصميم هيكل المكافآت:
تقرير استراتيجية المكافآت.

تقرير هيكل المكافآت الجديد، ويشمل:
− األجر األساسي )هيكل الرواتب(.

− جميع البدالت.

تطوير إطار إدارة األداء:
- مبادئ تصميم نظام إدارة األداء.
- دليل نظام إدارة األداء، ويشمل:

السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام  إدارة األداء.
دورة إدارة األداء مـــع شـــرح تفصيلـــي لـــكل مرحلة.

نماذج تقييـــم األداء.

تقييم المرشحين على وظائف الهيئة
-  تـــم تقييـــم الموظفين مـــن اإلدارة العامة 
اإلعـــالم واإلدارة  المؤلـــف فـــي وزارة  لحـــق 
العامـــة للعالمـــات التجارية فـــي وزارة التجارة 
ومكتب البراءات الســـعودي في مدينة الملك 
عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة وفـــق الجدارات 

لوظائـــف الهيئة.
- تم إجراء المقابالت الشـــخصية لهم من قبل 
خبراء عالمييـــن من مختلف مكاتـــب الملكية 

الفكرية ومكاتـــب المحاماة العالمية.

كما سعت الهيئة

 لتحقيـــق متطلبـــات قـــرار مجلس الـــوزراء 
هــــ   1٤٣8 /  11 / وتاريـــخ ٣٠   )713( رقـــم 
القانونيـــة  اإلدارة  تطويـــر  عبـــر   وذلـــك 
لديها بالكفـــاءات المؤهلة فـــي المجالين 

الشـــرعي والنظامي.
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*كما تم توقيع محاضر ثنائية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و وزارة التجارة واالستثمار لنقل االختصاصات والتشغيل.

نقل االختصاصات

المنجزات

تحديد الكفاءات السلوكية.

تحديد الكفاءات التقنية.

تقرير تقييم المرشحين.

إنشاء الهيكل التنظيمي.

التدريب والتطوير

الملكية الفكرية للمنظمات الحكومية.

مهارات التعامل مع اإلعالم.

البرامج التدريبية ٢

عدد المستفيدين ١٢

تعتــزم الهيئــة نــدب بعــض موظفيهــا للوايبــو 
. الموظفيــن  بهــدف تطويــر كفــاءة 

بنــاء علــى البنــد الثانــي عشــر مــن الترتيبــات التنظيميــة للهيئــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 410 وتاريــخ 1438/6/28 هـــ، والقاضــي بتشــكيل لجنــة فنيــة فــي 
 اإلفادة 

ً
وزارة الخدمــة المدنيــة، قامــت وزارة الخدمــة المدنيــة برفــع تقريــر اللجنــة إلــى المقام الســامي الكريم بخطابها رقــم )13598( بتاريــخ 1440/4/24هـ متضمنــا

بتحفــظ كل مــن وزارة اإلعــام و وزارة الماليــة اضافــة إلــى وزارة الخدمــة المدنيــة علــى مــا رأتــه الهيئــة بشــأن نقــل الموظفيــن إليهــا، بالرغــم مــن اتفــاق وجهــات نظــر 
الهيئــة وكل مــن وزارة التجــارة واالســتثمار ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة بهــذا الشــأن بمــا يتوافــق مــع المحاضــر الثنائية.

 ويخضــع الموضــوع للدراســة فــي هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء  وأبــدى ممثلــو الهيئــة المرئيــات بمــا يتفــق مع توصيــة المجلــس الموقــر رقــم )2/2018/5/8( وتاريخ 
1439/01/24هـــ، التــي تقضــي )بالتأكيــد علــى أن يكــون نقــل الموظفيــن العامليــن فــي أنشــطة الملكيــة الفكريــة فــي مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، 
 لمــا تقتضيــه مصلحــة الهيئــة  وبحســب احتياجهــا الوظيفــي مــن المؤهليــن ذوي الخبــرات والكفــاءات المؤهلــة 

ً
ووزارة اإلعــام، ووزارة التجــارة واالســتثمار، وفقــا

والمتميــزة منهــم وفــي الوقــت الــذي تقــرره(.

ورش عمل توعوية 
لموظفي الجهات الثالث.

 جلسات تحديد 
المالئمة  الوظيفية.

ورش العمل الخاصة 
بتطوير الموارد البشرية.

 المقابالت التي 
أقيمت مع الموظفين.
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استقطاب عدد من القياديين والمتخصصين

الوضع الراهن للفريق التأسيسي نهاية العام المالي )١٤٣٩-١٤٤٠هـ( 

المجموع
غير 

اإلجماليسعودي
أنثىذكر

سعـــــــــــوديـيــــــــــــن

٣٩٥٠ ١١٠

اإلدارية والتشغيلية
غير 

اإلجماليسعودي
أنثىذكر

سعـــــــــــوديـيــــــــــــن

٣٠٤١ ١١٠

)مدراء العموم(

اإلدارة التنفيذية
غير 

اإلجماليسعودي
أنثىذكر

سعـــــــــــوديـيــــــــــــن

٩٩ ٠٠

توزيع الوظائف المشغولة
 حسب الجنس

توزيع شاغلي الوظائف حسب المؤهل العلمي  للفريق التأسيسي للعام المالي 1437/1438هـ

٤
الدكتوراه

١٣
الماجستير

٣١
البكالوريوس

٢
دبلوم

قامت الهيئة باستقطاب عدد من القيادات والمتخصصين للهيئة :

التدريب التعاوني 
أنثىذكر

٧٤

نسبة اإلناث

%٢٢
نسبة الذكور

%٧٨
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- اســتئجار مقــر دائــم للهيئــة مكــون مــن ثمانيــة 
طوابــق علــى طريــق العليــا العــام فــي حــي الصحافــة.

-ال يوجد مبنى مملوك للهيئة.

المباني المملوكة والمستأجرة

- اســتئجار جــزء مــن مبنــى “شــركة وادي الريــاض” 
لمــدة ســتة أشــهر كمقــر مؤقــت .
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٣٣

الباب الثاني 

اإلنجازات
نبذة عن أهم اإلنجازات التي حققتها الهيئة في المرحلة التأسيسية



عقد مجلس إدارة الهيئة خالل عام التأسيس ٦ جلسات اعتمد خاللها العديد من القرارات وفق ما يلي : 

اجتماعات مجلس اإلدارة

اعتماد هوية الهيئة وشعارها الرسمي.

اعتماد رؤية الهيئة. 

االجتماع الثاني

تعيين الرئيس التنفيذي.

االجتماع الثالث

تعيين أمين سر مجلس إدارة الهيئة.

الموافقة على مشروع تنظيم الهيئة والرفع به 
للجهات المختصة الستكمال  إجراءات اعتماده.

تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس.

تشكيل اللجنة االستراتيجية للمجلس. 

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس.

االجتماع األول

اعتماد الئحة أعمال مجلس إدارة الهيئة.

اعتماد الئحة أعمال اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس.

اعتمــاد الئحــة أعمــال لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المنبثقــة 
عــن المجلــس.

اعتماد الالئحة اإلدارية للهيئة وسلم الرواتب المرفق بها.

اعتماد الالئحة المالية للهيئة وجدول الصالحيات المرفق بها. 

تشكيل لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن المجلس.

االجتماع الخامس

اعتماد الئحة لجنة المراجعة. 

اعتماد الئحة المراجعة الداخلية.

االجتماع السادس

اعتماد اســتراتيجية الهيئة ) الركائز - اإلجراءات 
- المبادرات (.

اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

تشــكيل فريــق عمــل لوضــع الترتيبــات الالزمة 
لنقــل اختصاصــات اللجان شــبه القضائيــة )التي 

تشــرف عليهــا الهيئة( للمحاكــم المختصة.

اعتمــاد تفويــض الرئيــس التنفيــذي ببعــض 
الصالحيــات.

االجتماع الرابع
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تحسين منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بالمملكة:

من خالل اإلجراءات التالية:

ــب  ــة ألنسـ ــة معياريـ ــراء دراسـ إجـ
الممارســـات الدوليـــة فـــي إنفـــاذ 

ــة.  ــة الفكريـ ــوق الملكيـ حقـ

تشــكيل فريــق ممثــل لجهــات اإلنفــاذ بالمملكــة مــن: )وزارة العــدل، 
وزارة الداخليــة / األمــن العــام، وزارة التجــارة واالســتثمار، النيابــة 
ــة االتصــاالت  ــارك، هيئ ــة للجم ــة العام ــة، وزارة االعــإم، الهيئ العام
وتقنيــة المعلومــات، الهيئــة العامــة لإعــالم المرئــي والمســموع، 
الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة الســعودية للملكية الفكرية(.

اجتماع الفريـــق الممثل مع ممثـــل إنفاذ الملكية 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الفكريـــة 
األمريكيـــة  التجربـــة  علـــى  لالطـــالع   ،)IPEC(
الفكريـــة  الملكيـــة  احتـــرام  بنـــاء  مجـــال  فـــي 
لتعزيـــز وتحقيـــق األهـــداف االقتصاديـــة للبلدين.

التوصية 
األولى

إنشــاء اللجنــة الوطنيــة إلنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة برئاســة الهيئة الســعودية للملكية 
الفكريــة وعضويــة الجهــات ذات العالقــة باإلنفاذ.

على أن يكون تشكيل "اللجنة الوطنية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية" بإشراف الهيئة وبرئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كٍل من:

 يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة )الرابعة عشر( أو ما يعادلها، إضافة إلى عضوين من المختصين 
ّ

ويكون للجنة إضافة أي جهة أخرى متعلقة باإلنفاذ إليها على أال
في انفاذ الملكية الفكرية من الهيئة.

توصل الفريق الُممِثل للجهات إلى توصيات نهائية لتحسين منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وبعد اعتمادها من مجلس اإلدارة تم الرفع للديوان 
الملكي بشأن التالي:
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مهام اللجنة :

يكون من اختصاصه:

استالم البالغات أو الشكاوى.

إجراء البحث والتحري.

إجراء الجوالت الميدانية.

اقتراح برامـــج وطنية لضمان إنفاذ 
الفكرية وتحديد  الملكية  حقوق 
الخطط واألهـــداف وآلية التنفيذ. 

دراســـة أثـــر العقوبـــات فـــي ردع 
موائمـــة  ومـــدى  المخالفيـــن 

التعويضـــات ألصحـــاب الضـــرر

التنســيق لبنــاء قاعــدة بيانــات 
الكترونيــة والربــط بيــن جهــات 

منظومــة اإلنفــاذ .

الخطـــوات  تنفيـــذ  متابعـــة 
الالزمـــة لتحقيقها مع الجهات 

. العالقـــة  ذات  المعنيـــة 

اقتــراح آليــات لتســوية نزاعــات 
الملكيــة الفكرية مــع الجهات 

ذات العالقــة.         

تنســـيق جهـــود منظومـــة 
ذ. إلنفا ا

إعـــداد دليـــل اجرائـــي لتوعيـــة 
الملكيـــة  حقـــوق  أصحـــاب 

والمســـتفيدين. الفكريـــة 

التوصية 
الثانية

إنشاء ذراع إنفاذ تنفيذي متخصص تحت إشراف الهيئة.

إجــراءات االســتدالل )تشــمل: الحجــز التحفظــي او الضبط- تحليل األدلة- ســماع األقوال(.

ــالف،  ــل الغرامــات، ومصــادرة الســلع، واإلت ــذ االحــكام )المتعلقــة بتحصي متابعــة تنفي
واإلغــالق، والســجن( بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

تحسين منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بالمملكة:
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مكتب براءات االختراع 

والعالمات التجارية 

)USPTO( األمريكي

الشراكات الدولية :

ا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )٣١٨( وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٨هـ 
ً
استناد

وقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم فــي مجــال الملكيــة الفكريــة مــع مكتــب بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة األمريكــي فــي مدينة جنيــف وذلك على 
هامــش أعمــال الجمعيــة العموميــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكرية )ويبو(، بسويســرا بتاريــخ ١٧ محرم ١٤٤٠هـــ الموافق ٢٧ ســبتمبر ٢٠١٨م

مجاالت التعاونالهدف من المذكرة

البلديــن  بيــن  الشــراكة  تعزيــز 
وتطويــر التعــاون الثنائــي بينهمــا 
الفكريــة  الملكيــة  فــي مجــال 
 لألنظمة واللوائح 

ً
وحمايتها وفقا

ــن.  ــي البلدي ــا ف ــول به المعم

تحسين بيئة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المتصلة بتطوير الخطة االستراتيجية للهيئة.

تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة.
تبــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات بهــدف تطويــر العمليــات االســتراتيجية والخطــط 

االنتقاليــة للهيئــة
نقل الخبرة والمعرفة 

مكتب الملكية 

الفكرية الكوري 

)KIPO(

ا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )٥٩٠( وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ 
ً
استناد

ــة جنيــف بسويســرا وذلــك علــى  ــة مذكــرة تفاهــم فــي مجــال الملكيــة الفكريــة مــع مكتــب الملكيــة الفكريــة الكــوري فــي مدين وقعــت الهيئ
هامــش أعمــال الجمعيــة العموميــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )ويبــو(، بتاريــخ ١٥ محــرم ١٤٤٠هـــ الموافــق ٢٧ ســبتمبر ٢٠١٨م

مجاالت التعاونالهدف من المذكرة

بيــن  الصداقــة  أواصــر  تعميــق 
فــي  التعــاون  وتعزيــز  البلديــن 
مجــال الملكيــة الفكريــة بينهما. 

تحليل بيئة الملكية الفكرية بالمملكة
اقتراح تطوير األنظمة واللوائح؛ في ضوء أفضل الممارسات والتزامات الطرفين الدولية. 

ــات  ــك: البحــث الموضوعــي وفحــص طلب ــة، ويشــمل ذل ــق الحماي ــح وثائ ــراءات من ــر إج تطوي
ــة.   ألفضــل الممارســات الدولي

ً
ــا ــك وفق ــة، وذل الحماي

تطوير االستراتيجية التشغيلية للهيئة.
المســاهمة فــي إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للملكيــة الفكريــة؛ لتتضمــن -دون حصــر- األهــداف 
االســتراتيجية، واألولويــات، ومؤشــرات األداء الرئيســة، ونمــاذج العمــل, ووســائل متابعــة تنفيذهــا.

تطوير الهيكل التنظيمي وقوى العمل للهيئة.
القيام بوضع أنظمة التشغيل اآللي )األتمتة(.

 ألفضل الممارسات الدولية.
ً
وضع برنامج ترخيص وكالء الملكية الفكرية للهيئة وفقا
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ســعت الهيئــة مــن يومهــا األول فــي انضمــام المملكــة للعديد من المعاهــدات الدولية المتعلقة بالملكيــة الفكرية ، 
وفيمــا يلــي بيــان تفصيلــي عــن تلــك المعاهــدات وما تم بشــأنها:

اتفاق 
استراسبورغ 
الخاص بالتصنيف 
الدولي للبراءات.

معاهدة مراكش 
لتيسير النفاذ إلى 

المصنفات المنشورة 
لفائدة األشخاص 

المكفوفين أو 
معاقي البصر أو ذوي 

إعاقات أخرى في 
قراءة المطبوعات.

اتفاق لوكارنو
بشأن وضع تصنيف 

دولي للتصاميم 
الصناعية. 

معاهدة 
بودابست

بشأن االعتراف 
الدولي بإيداع 

الكائنات الدقيقة 
ألغراض اإلجراءات 
الخاصة بالبراءات.

بروتوكول اتفاق 
مدريد 

بشأن التسجيل 
الدولي للعالمات.

اتفاق فيينا
 بشأن وضع تصنيف 

دولي للعناصر 
التصويرية للعالمات.

اتفاق نيس
 بشأن التصنيف 
الدولي للسلع 

والخدمات ألغراض 
تسجيل العالمات.

اتفاق الهاي
بشأن اإليداع الدولي 

للرسوم والنماذج 
الصناعية.

تم الرفع للديوان الملكي

تم إيداع وثيقة االنضمام للمنظمة

تم الرفع للديوان الملكي

معاهدات تصنيف

معاهدات تسجيل دولية  

اتفاق فيينا 

معاهدة مراكش 

اتفاق لوكارنو

المعاهدات 
الدولية 

تــم االنتهاء

تحت الدراســة 

تاريــخ اإلنجاز

التاريخ المتوقع لإلنجاز 

٢٠١٨/١١/٢١

٢٠١٩/٠١/٢١
٢٠١٩/٠١/١٥

٢٠١٨/١١/١٤

٢٠١٩/١٢/٣١

٢٠١٩/٠٢/١٥

  ٢٠١٨/١٢/٢٩

اتفاق نيس 

اتفاق استراسبورغ

اتفاق الهاي

بروتوكول اتفاق مدريد 

معاهدة بودابست

المعاهدات واالتفاقيات الدولية 
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قامــت الهيئــة بتمثيــل المملكــة فــي المحافــل الدوليــة المتعلقــة بمجــاالت الملكيــة الفكريــة حيــث تــم خــالل عــام 
٢٠١٨م مشــاركة الهيئــة فــي مايلــي: 

للمــرة األولــى بوفــد  الهيئــة  شــاركت 

الجمعيــة  فــي  المســتوى   رفيــع 

ــة  ــة للملكي ــة العالمي ــة للمنظم العومي

)WIPO( الفكريــة 

شــاركت الهيئــة ضمــن وفــد المملكــة 

فــي المؤتمــر الثانــي للملكيــة الفكريــة 

الحــزام  طــول  علــى  الواقعــة  للبلــدان 

والطريــق فــي عاصمــة الصيــن بكيــن.

شــاركت الهيئــة ضمــن وفــد المملكــة 

فــي المؤتمــر األول لإقتصــاد اإلبداعــي 

ــة إندونيســيا. ــي بجمهوري ــي بال ف

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية واإلقليمية
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مشاركة المملكة في اجتماعات المنظمة العالمية للمكية الفكرية  

لقضـــاة  األول  المنتـــدى 
الفكريـــة الملكيـــة 

المهمـــة  فـــي  المشـــاركة 
الجديدة رقم )٥٩( التي تتعلق 
بوضع خارطـــة الطريق للتطوير 
المستقبلي لسياسات الوايبو

الزيارات الدراسية إلى المؤسسات 
ذات الصلـــة بحقـــوق النشـــر الـــذي 
تنظمة المنظمة بالتعاون مع وزارة 

الثقافـــة والرياضة والصحة

للجنـــة  السادســـة  الـــدورة 
المعنيـــة بمعاييـــر الوايبـــو 

)CWS (

للجنـــة  السادســـة  الـــدورة 
المعنيـــة بمعاييـــر الوايبـــو 

)CWS (

الـــدورات الثامنـــة والثالثون للجنة 
المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة 
بالملكية الفكرية والمواد الوراثية 
والمعـــارف التقليدية  والفولكلور

اجتماع إقليمـــي عن الملكية 
والشباب الفكرية 

اعمـــال اجتماعـــات الـــدورة 
الثامنـــة والخمســـون )٥٨( 
للدول  العامـــة  للجميعـــات 

ء عضا أل ا

الـــدورة  فـــي  المشـــاركة 
التاســـعة والعشـــرون للجنـــة 
بقانـــون  المعنيـــة  الدائمـــة 

البـــراءات

اجتمـاع اللجنة المعنية بقانون 
العالمات التجارية والتصاميم 

الصناعية والمؤشرات

المؤتمـر  فـي  المشـاركة 
المعنـي  المسـتوى  الرفيـع 
للبلـدان  الفكريـة  بالملكيـة 

الحريـر  طريـق  طـول  علـى 

اجتماع اللجنة الدائمة المعنية 
الفكرية  والملكيـــة  بالتنمية 

)CDIP(

الندوة اإلقليميـــة في التجارة 
والملكيـــة الفكريـــة والصحة 

العامة

ــدل - القضــاة ــر الع ــب وزي نائ

الهيئــة الســعودية للملكيــة 
الفكريــة

الهيئــة الســعودية للملكيــة 
الفكريــة

ــراءات الســعودي مكتــب الب

ــراءات الســعودي مكتــب الب

ــراءات الســعودي مكتــب الب

الهيئــة الســعودية للملكيــة 
الفكريــة

الهيئــة الســعودية للملكيــة 
البــراءات  ومكتــب  الفكريــة 
ــات  ــعودي وإدارة العالم الس

ــة التجاري

ــراءات الســعودي مكتــب الب

الهيئــة الســعودية للملكيــة 
الفكريــة

الهيئة الســـعودية للملكية 
البـــراءات  ومكتب  الفكريـــة 

لسعودي  ا

الهيئــة الســعودية للملكيــة 
الفكريــة

الهيئة الســـعودية للملكية 
الغـــذاء  وهيئـــة  الفكريـــة 
والـــدواء ومكتـــب البـــراءات 

الســـعودي

٧-٩/ نوفمبر /٢٠١٨

١٥-١٩/ اكتوبر /٢٠١٨

١٩-٢٣/ نوفمبر /٢٠١٨

١٥-١٩/ اكتوبر /٢٠١٨

١٥-١٩/ اكتوبر /٢٠١٨

١٠-١٤/ ديسمبر /٢٠١٨

٧-٨/ نوفمبر /٢٠١٨

٢٤سبتمر - ٢أكتوبر /٢٠١٨

٣-٦/ ديسمبر /٢٠١٨

١٣-١٦/ نوفمبر /٢٠١٨

٢٨-٢٩/ أغسطس /٢٠١٨

١٩-٢٣/ نوفمبر /٢٠١٨

١٨-٢١/ نوفمبر /٢٠١٨
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مشاركة الهيئة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية 

ورشة عمل

االخطـــارات فـــي منظمـــة التجارة 
لعالمية ا

مجلس

التجارة المتعلقة بحقوق الملكية 
TRIPS الفكرية

ورشة عمل

إطـــار  فـــي  المنازعـــات  تســـويق 
العالميـــة التجاريـــة  المنظمـــات 

الندوة اإلقليمية

التجارة والملكية الفكرية والصحة 
العامة
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نقل اللجان شبه 

القضائية المختصة 

بالملكية الفكرية  

توجيه منظومة الملكية الفكرية 

في الجامعات والتعليم العام 

والمراكز البحثية

 محاضرات توعوية وورش عمل 

لمنسوبي إدارة اإلبداع بالوزارة

تعزيز االحترام العام بحقوق 

الملكية الفكرية والتسويق 

لمنتجات الهيئة 

توفير النشرات و التقارير 

اإلحصائية المتعلقة بالملكية 

الفكرية

توعية الجمهور الرياضي 

بمفهوم الملكية الفكرية وبيان 

كيفية منح الحماية للعالمات 

التجارية العائدة لألندية

مناقشة مواضيع حماية 

الملكية الفكرية في 

الصيدالنيات

العيادات االستشارية 

للملكية الفكرية

إنفاذ حقوق الملكية 

الفكرية

الشراكات المحلية
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قامــت الهيئــة ضمــن مبادراتهــا التــي تهــدف إلــى تحســين بيئــة الملكيــة الفكريــة فــي المملكة بالســعي لنقــل اختصاصــات اللجان 
شــبه القضائيــة التــي تشــرف عليهــا  )لجنــة النظــر فــي مخالفــات نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف، ولجنــة النظــر فــي دعــاوى بــراءات 
ــوزارة العــدل والمجلــس األعلــى للقضــاء ألخــذ موافقــة  ــارات ل ــة بعــدة زي االختــراع( إلــى المحاكــم المختصــة، حيــث قامــت الهيئ

المجلــس األعلــى للقضــاء مــن حيــث المبــدأ علــى انتقــال اللجــان للمحاكــم المختصــة. 

حتــى إعــداد 
هــذا التقريــر

 التــزال الهيئــة فــي صــدد العمــل مــع المجلــس األعلــى للقضــاء لترتيــب إجــراءات مباشــرة 
المحاكــم المختصــة لقضايــا الملكيــة الفكريــة الجنائيــة والمدنيــة والتجارية، ومــا تتطلبه تلك 
العمليــة مــن تدريــب القضــاة وتوفيــر المبــادئ والســوابق القضائيــة التــي ستســاهم فــي 

تســهيل عمليــة االنتقــال، وســتكون بمشــيئة اللــه خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2٠1٩م.

أما فيما يتعلق 
بالجانــب اإلداري

فــإن الهيئــة بصــدد إنشــاء مجلــس للنظــر فــي التظلمــات علــى قــرارات اإلدارات المعنيــة فــي 
الهيئــة، وتهــدف الهيئــة مــن خاللــه إلــى تقليل عــدد القضايا المرفوعة عليها لــدى المحاكم 
 مــن الهيئــة بمــا قضــى بــه نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم، 

ً
االداريــة، وذلــك التزامــا

وتــم إعــداد الئحــة مجلــس التظلمــات إلقرارهــا حســب اإلجــراءات التنظيميــة المتبعــة .

نقل اللجان شبه القضائية للمحاكم المختصة وإنشاء مجلس التظلمات :

٤٣



قـــام مجلـــس إدارة الهيئـــة باعتمـــاد تشـــكيل لجنـــة المراجعـــة الداخليـــة 
بالهيئـــة، وقامـــت اللجنـــة بإعـــداد الئحـــة لجنـــة المراجعـــة والئحـــة 
ــة. ــن مجلـــس إدارة الهيئـ ــا مـ ــم اعتمادهمـ ــة، وتـ ــة الداخليـ المراجعـ

قامـــت الهيئـــة بإعـــداد اللوائـــح الماليـــة واإلداريـــة ، وتـــم التنســـيق مـــع 
وزارة الماليـــة ووزارة الخدمـــة المدنيـــة حيالهمـــا ، وقدمـــت الوزارتـــان  
مالحظاتهمـــا حيـــال اللوائـــح ، وتـــم اعتمادها من مجلـــس إدارة الهيئة .

اعتمـــاد الئحـــة وقواعـــد أعمـــال اللجنـــة 
التنفيذيـــة بالهيئـــة  

أعمـــال  وقواعـــد  الئحـــة  اعتمـــاد 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 

اعتماد اللوائح الداخلية:
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إنجازات المشروع

 عبــارة عــن سلســلة لتعزيــز اكتشــاف الملكيــة الفكريــة وتســجيلها ويســاهم المشــروع فــي توليــد حقــوق 
الملكيــة الفكريــة مــن خــالل تقديــم المشــورة واإلرشــاد والخدمــات فــي مجــال الملكيــة الفكريــة للمشــاريع القائمة 

علــى االبتــكار.

مشروع العيادات االستشارية للملكية الفكرية : 

االجتمـــاع مـــع مجموعـــة مـــن المخترعين 
األعمـــال. ورواد  المحتضنيـــن 

عقد عدة اجتماعات مع الشـــركات مقدمة 
الخدمات.

حصـــر التحديات وتحليـــل اآلراء التـــي تواجه 
الملكيـــة  توليـــد  فـــي  األعمـــال  قطـــاع 

الفكريـــة.
حصر مقدمي الخدمات.

 سيتم طرح مشروع  العيادات في الربع األول 
من 2٠1٩.
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مشاركة الهيئة في اجتماعات هيئة الخبراء

اجتمــاع دراســة محضــر اللجنــة الفنيــة فــي وزارة الخدمــة المدنيــة 
الموظفيــن والوظائــف  لنقــل  التنفيذيــة  الخطــة  المكلفــة بوضــع 
والمخصصــات  والوثائــق  والممتلــكات  والمشــغولة(  )الشــاغرة 
الماليــة المتعلقــة بأنشــطة الملكيــة الفكريــة مــن وزارتــي: )التجــارة 
واالســتثمار، واإلعــالم( ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة 

إلــى الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة

اجتمــاع دراســة تقريــر طلــب انضمــام المملكــة الــى »اتفــاق لوكارنــو 
بشــأن وضــع تصنيــف دولــي للتصاميــم الصناعيــة«

دراســة االدعــاء المقــدم مــن الســلطات القطريــة إلى منظمــة التجارة 
العالميــة بشــأن االدعــاء بانتهــاك المملكــة لحقــوق الملكيــة الفكرية 

للكيانات واألشــخاص القطريين.

التمديد للجنة النظر في دعاوى براءات االختراع

العربيــة  المملكــة  رؤيــة  التوجيهيــة إلســتخدام شــعار  المبــادئ 
.2٠٣٠ الســعودية 

طلــب الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة انضمــام المملكــة الــى 
ــة  ــر التصويري ــي للعناص ــف دول ــع تصني ــأن وض ــي ش ــا ف ــاق فيين اتف

للعالمــات

اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعالمات

طلــب اصــدار توجيــه لكافــة األجهــزة الحكوميــة يقضــي بتوفيــر 
ــى  ــة والحصــول عل ــة الفكري ــة لحقــوق الملكي ــة ممكن أقصــى حماي

التراخيــص الالزمــة

ــة  ــة المملكــة العربي ــن حكوم ــاون بي مشــروع مذكــرة تفاهــم للتع
الســعودية وحكومــة مملكــة البحريــن فــي مجال األنشــطة الفضائية 

لألغــراض الســلميه
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تقــوم الهيئــة بعمليــة تطويــر أنظمــة الملكيــة الفكرية وذلك للوصــول الى أنظمة مطورة تحقق اســتراتيجية الهيئة 
فــي مجال الملكيــة الفكرية:

تطوير األنظمة:

ــخ 1٤2٤/7/2هـــ، والمعــدل  الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم ) م/٤1( وتاري
طرحــت  حيــث  1٤٣٩/1٠/1٩هـــ،  وتاريــخ   5٣6 رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار 
الهيئــة طلــب مرئيــات العمــوم حيــال النظــام تتيــح للمهتميــن مــن العمــوم 
ــة  ــر النظــام  باإلضاف ــي تطوي ــدء ف ــا للب ــداء مرئياتهــم واالســتفادة منه اب
ــك  ــة فــي ذل ــة  مراعي ــة ذات الصل ــارب الدولي ــات والتج ــى دراســة االتفاقي إل
ضوابــط إعــداد ودراســة مشــروعات األنظمــة واللوائــح ومــا فــي حكمهــا 
)المحدثة(الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )71٣( وتاريــخ 1٤٣8/11/٣٠ه.

تطويـــر نظـــام حمايـــة حقـــوق 
المؤلف

* اإلنجازات تمت بميزانية تأسيسية من خال مبادرة إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الميزانية التأسيسية:
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قامت الهيئة بتدشـــين حســـاباتها 
فـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعي 

وتوثيقهـــا أليقونات الحســـابات 

نشر فيديوهات توعوية عن الملكية 
الفكرية  

عبـــر  تعريفيـــة  تصاميـــم  نشـــر 
حســـاباتها فـــي مواقـــع التواصـــل 

عـــي  الجتما ا

التعريف بالملكية الفكرية والتوعية بأهميتها:

في مجال التعريف بالملكية الفكرية عقدت الهيئة عدة ورش تعريفية في أنحاء المملكة: 

الغرفة التجارية والصناعية بالرياض 

٢٠١٨/١١/١٨

الغرفة التجارية والصناعية بجدة 

٢٠١٨/١١/١٤

بيبان منطقة مكة

٢٠١٨/١١/٢

الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة 
الشرقية

٢٠١٨/١١/٢٧

كلية الجبيل الصناعية

٢٠١٨/١١/٢١

الغرفة التجارية الصناعية  بمنطقة حائل 

٢٠١٨/١٢/٣

الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة 
المنورة

٢٠١٨/١٢/٦

الغرفة التجارية  والصناعية بأبها

٢٠١٨/١١/١٤

الغرفة التجارية  والصناعية بجازان

٢٠١٨/١٢/١٠

مستفيد١٥٣٨ ساعة تثقيفية ١٦
مدة كل ورشة ساعتين 

أهداف الورش التعريفية

لمحة تاريخية عن الملكية الفكرية.

التعريف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.

التوعية بأهمية الملكية الفكرية.

اإلجابة على التساؤالت المطروحة حول 
الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية.

١٩٥عدد الحضور

٣٠٩عدد الحضور

عدد الحضور ١٤٧

عدد الحضور ٩٣

عدد الحضور ١٨٥

٢٢٣عدد الحضور

عدد الحضور ١١٣

عدد الحضور ٤٠

٢٣٣عدد الحضور
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مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  بتوقيـــع  الهيئـــة  قامـــت  كمـــا 
الخطـــوات  ضمـــن  الســـعودي  المحترفيـــن  دوري  رابطـــة 
 التـــي تســـعى مـــن خاللهـــا الهيئـــة لتوعيـــة العمـــوم 

بأهمية الملكية الفكرية

وذلك من خالل ارســـال رســـائل توعويـــة اثناء عرض مباريـــات الدوري 
الســـعودي وذلك للوصول ألكبر شـــريحة ممكنة مـــن خالل مباريات 
كـــرة القـــدم، الرياضة التي تحظى بشـــعبية كبيـــرة ومتابعة على 

مســـتوى عال بين جميع شـــرائح المجتمع.

في الجانب اإلعالمي قامت الهيئة بتدشين المركز اإلعالمي ويوضح الشكل التالي جهود المركز :

التعريف بالملكية الفكرية والتوعية بأهميتها:

انستقرام

عدد المتابعين
١٣٠

٢٨٢١٧

عدد الوسائط 
٨٩

عدد الردود
٣٩٧

فيديو ٨٢صورة٧
٨٦٧

عـــــدد المشاهــــــــدات

فيس بوك

تم 

التفعيل

تم 

التفعيل

األخبارايميليوتيوب

تويتر

فيديو ٧٢صورة٧
١٥٨٣٤٣

عـــــدد المشاهــــــــدات عدد الرسائل عدد الردودعدد التغريداتعدد المتابعين
الخاصة

عدد الوسائط عدد االعجابعدد الرتويت

١٥٤٤٥٣١٣٣٩٧٣٠٤٧٩ ٣٢١٣٣٢٥٨

عدد االستفسارات 
التي تم الرد عليها

خبر
حساب المتحدث الرسميصحفي

٤٩
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االستراتيجية 
والتأسيسية

المستهدفات المتوقعة خالل ٢٠١٩

المبادرةالمحفظة

للملكيــة  الوطنيــة  إعــداد االســتراتيجية 
الفكريــة

للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  تأســيس 
الفكريــة

اكتمال »تحليل الوضع الراهن«. 1

اكتمال إعداد »الخطة الخمسية«. 2

اكتمال  »الخطة التنفيذية« للخطة الخمسية.. ٣

اكتمال وثيقة »الحوكمة«. ٤

تأسيس األقسام اإلدارية )التدقيق – الجودة – الموارد البشرية – المالية - المشتريات(.. 1

نظام تنمية الموارد المؤسسية  )ERP NEXT( للموارد البشرية و المشتريات والمالية.. 2

٣ ..EFQM إعداد خطة للحصول على تقييم

نقل اللجان شبه القضائية ودمجها.. ٤

5 ..
ً
 و خارجيا

ً
تنفيذ خطة تواصل ترفع الوعي بخدمات الهيئة داخليا

إعداد السياسات الداخلية للموارد بشرية والرفع من مستوى الموظفين.. 6

جاهزية  المبنى الجديد.. 7

البنية التحتية للخدمات التقنية و انتقال أنظمة التقنية الحالية من الجهات االخرى.. 8

أجهزة تقنية  أساسية وداعمة ) أجهزة حاسب آلي وطابعات(.. ٩

نظام تقني أمني.. 1٠

خدمات اتصال صوتية ومرئية.. 11

تقارير مراجعة مالية وإدارية.. 12

بناء معايير الجودة لإدارات المستهدفة.. 1٣

الئحة عمل مجلس التظلمات في الهيئة والطعون.. 1٤

المنجزات المتوقعة خالل 2019
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االستراتيجية 
والتأسيسية

المستهدفات المتوقعة خالل ٢٠١٩

المبادرةالمحفظة

االعتبار الدولي

تأســيس المجلــس االستشــاري لخبــراء 
الملكيــة الفكريــة

1.  اكتمال تشكيل المجلس االستشاري.
2.  اكتمال التوقيع مع الخبراء المستهدفين للمجلس االستشاري.

٣.  اكتمال الئحة أعمال المجلس االستشاري.
٤.  عقد ٣ اجتماعات مع الخبراء االستشاريين.

1.  انضمام  المملكة إلى 6 معاهدات دولية 
2.  توقيع ٤ مذكرات تفاهم مع مكاتب ملكية فكرية

٣.  تعزيز ترتيب المملكة في مؤشر االبتكار:
        أ.  براءات االختراع

       ب.  براءات االختراع الدولية
        ج.  عائلة طلبات براءات االختراع

        د.  العالمات  التجارية
       ه.  النماذج  الصناعية

٤.  تعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية:
         أ.  حماية  حقوق الملكية الفكرية
       ب.  االختراعات الدولية المشتركة

        ج.  طلبات براءات االختراع المودعة خارجًيا
        د.  طلبات العالمات التجارية

5.  إعداد خطتين تنفيذيتين في إطار مذكرات التفاهم المستهدفة مع مكاتب الملكية الفكرية.
6.  مكتب مستفيد من مكاتب الملكية الفكرية في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
7.  استكمال 2٠% من المعايير الموضوعية الدنيا المطلوبة لتعيين الهيئة كإدارة بحث دولي.

8.  توظيف 7٠ فاحص.
٩.  استكمال إعداد خطة لتحسين معايير الملكية الفكرية في مؤشر االبتكار العالمي.

1٠.  استكمال إعداد خطة لتحسين معايير الملكية الفكرية في مؤشر التنافسية العالمي
11.  بناء لوحة لمتابعة معايير الملكية الفكرية في المؤشرين

12.  إعداد وثيقة ) آلية مشاركات الهيئة في االجتماعات الدولية (

المنجزات المتوقعة خالل 2019
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المستهدفات المتوقعة خالل ٢٠١٩

الخدمات 
األساسية

المبادرةالمحفظة

المتأخــرة  والحــد مــن  الطلبــات  معالجــة 
تراكمهــا

ــراع  ــراءات االخت ــص ب المســار الســريع لفح
PPH

األنظمة التكاملية للملكية الفكرية

مركز استعالمات الملكية الفكرية

1.  إنجاز تقرير دراسة الوضع الحالي )التحديات(.
2.  إعداد آلية إنجاز الطلبات المتأخرة.

٣.  إنجاز خطة الحد من تراكم الطلبات وضمان إبقاءها ضمن مؤشرات نموذجية.
.)Backlog( ٤.  إنجاز ٤7% من الطلبات المتأخرة

1.  إنجاز تقرير عن المكاتب المستهدفة.
2.  إنجاز وثيقة دليل إجراءات PPH لدى الهيئة

٣.  توقيع اتفاقيتين PPH مع مكاتب الملكية الفكرية التي وقعت مذكرات تفاهم مع الهيئة.

1.  تطوير األنظمة التشريعية ذات العالقة.
2.  إعادة 6٠% من هندسة اإلجراءات.

٣.  أتمتة 5٠% من إجراءات الخدمات األساسية )أنظمة الملكية الفكرية التكاملية(
٤.  تنفيذ ٤٠% من األدلة اإلرشادية لمستخدمي خدمات الملكية الفكرية.

المنجزات المتوقعة خالل 2019

1.  انشاء مركز شامل لمساعدة العمالء للحصول على المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.
2.  دليل السياسات واإلجراءات.

٣.  توقيع مذكرات تعاون بهدف الشراكة مع الغرف التجارية ومراكز خدمات المنظومة.
٤.  توفير نظام الكتروني  شامل إلدارة عالقات العمالء

)Call center( 5.  انشاء مركز االتصال
6.  دراسة لتقييم احتياجات العمالء ورؤية واضحة لخدمة العمالء

7.  تأهيل وتدريب موظفي مركز استعالمات الملكية الفكرية

5٣



المستهدفات المتوقعة خالل ٢٠١٩

الخدمات 
األساسية

المبادرةالمحفظة

اســتقطاب خبــراء فحــص الملكيــة الفكريــة 
وإيفــاد فاحصــي الهيئــة

     

1.  اكتمــال وثيقــة سياســات ومعاييــر تبــادل بيانــات الملكيــة الفكريــة مــع الجهــات المحليــة واإلقليميــة      مركز معلومات الملكية الفكرية
والدولية.

2.  تحويل 5٠% من وثائق الملكية الفكرية حسب المعايير القياسية للمنظمة العالمية للملكية
الفكرية)األرشفة، تحسين جودة البيانات(.

٣.  االشتراك في عدد 2 من مصادر معلومات الملكية الفكرية التجارية.
٤.  توفير تقارير ومؤشرات احصائية

1.  إنجاز دليل السياسات واإلجراءات الستقطاب خبراء فحص الملكية الفكرية  وإيفاد الفاحصين من الهيئة.
.
ً
2.  استقطاب عدد 15 فاحص من مكاتب الملكية الفكرية الدولية األكثر تميزا

٣.  تحديد المتطلبات ومدى الحاجة الستقطاب و ايفاد خبراء فحص
٤.  خطة تنفيذية لالستقطاب واإليفاد

 
ً
5.  إيفاد 15 فاحص / فاحصة للملكية الفكرية من الهيئة إلى  مكاتب الملكية الفكرية الدولية األكثر تميزا

     لالستفادة و اإلفادة من الخبرات.

المنجزات المتوقعة خالل 2019

التحول 
تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة وتســيير الرقمي

أعمــال التقنيــة
1.  إعداد عدد 6 سياسات تقنية المعلومات

2.  توفير 5٠% من الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية التقنية وتسيير أعمال التقنية.
٣.  توفير ٣5% من أجهزة وأنظمة البنية التحتية المندرجة ضمن نظام الدخول الموحد.

التقرير التأسيسي للهيئة السعودية 5٤
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تمكيــن منظومة 
الملكية الفكرية

المستهدفات المتوقعة خالل ٢٠١٩

المنجزات المتوقعة خالل 2019المبادرةالمحفظة

بنــاء القــدرات المتخصصــة فــي الملكيــة 
الفكريــة

الجماعيــة  اإلدارة  لمنظمــات  الترخيــص 
CMOs

تنظيم ترخيص وكالء الملكية الفكرية

الملكيــة  اســتخدام  شــبكات  تأســيس 
الفكريــة

دعم توليد واستغالل الملكية الفكرية

تأســيس أكاديميــة داخــل الهيئــة بالشــراكة مــع الويبــو وتقــوم األكاديميــة بإعــداد المناهــج المســتخدمة 
فــي مشــاريع المبــادرة وحزمــة حقائــب تدريبية للمهتمين بالملكيــة الفكرية من المبتكريــن وطلبة الجامعات 
والمعاهــد والفاحصيــن والمعنييــن باإلنفــاذ مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة والقطــاع الخــاص ووكالء 
حمايــة العالمــات التجاريــة ومكاتــب المحامــاة، وإنشــاء مكتبة متخصصة بالملكية الفكرية وتكوين شــبكة 

للتعــاون المســتمر بين المؤسســات التدريبيــة المماثلة. 

إنشــاء المدرســة الصيفيــة للملكيــة الفكريــة والتــي بدورهــا تقــدم برامــج تدريبيــة متخصصــة موســمية 
 مــن طلبة الجامعــات والمعاهــد من المهتمين 

ً
 ســنويا

ً
لمــدة اســبوعين  مــن كل فصــل صيــف لعــدد 2٠ طالبــا

بالملكيــة الفكرية.

نظام إلكتروني إلصدار التراخيص

دليل وسياسات تراخيص وكالء ملكية فكرية

نموذج تشغيلي لشبكة شراكات استخدام الملكية الفكرية و السياسات واإلجراءات الخاصة بها.

دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بشبكة شراكات مستخدمي الملكية الفكرية.

تأسيس عيادات الملكية الفكرية 
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المستهدفات المتوقعة خالل ٢٠١٩

بناء احترام 
الملكية الفكرية

المبادرةالمحفظة

تحسين منظومة االنفاذ

تعزيــز الوعــي بأهميــة حقــوق الملكيــة 

وحمايتهــا الفكريــة 

1.  إطار الحوكمة الخاص بمنظومة اإلنفاذ
2.  إنشــاء لجنــة وطنيــة متخصصــة لتنســيق إنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة برئاســة الهيئــة الســعودية 

للملكيــة الفكريــة وعضويــة الجهــات ذات العالقــة باإلنفــاذ.
٤.  إنشاء ذراع تنفيذي متخصص تحت إشراف الهيئة
5.  إعداد مؤشرات األداء المتعلقة بمنظومة اإلنفاذ

1.  إجراء دراسة مسحية وإعداد تقرير بنتيجتها.
2.  ترجمة بعض المجالت العالمية المختصة بالملكية الفكرية

٣.  حمالت إعالنية، وتفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي.
٤.  منشورات  وكتيبات للتوعية بالملكية الفكرية
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الباب الرابع 

المعوقات والحلول المقترحة



يعتبــر تأخــر إقــرار محضــر اللجنــة الفنيــة المكــون بموجــب البنــد الثانــي عشــر مــن الترتيبــات التنظيميــة للهيئــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم)٤1٠( 

ــة فنيــة تتولــى وضــع خطــة تنظيميــة ينقــل بموجبهــا الموظفــون والوظائــف  وتاريــخ 1٤٣8/6/28هـــ حيــث قضــت تلــك المــادة إلــى )تكويــن لجن

والممتلــكات والوثائــق والمخصصــات الماليــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار ووزارة اإلعــالم ومدينــة الملــك عبدالعزيــز 

 لتأخــر تلــك اللجنــة فــي البــدء بممارســة المهــام المنوطــة بهــا، حيــث بــدأت بتاريــخ 1٤٣٩/5/6هـــ وتــم رفــع 
ً
للعلــوم والتقنيــة إلــى الهيئــة(، ونظــرا

محضــر اللجنــة الفنيــة بتاريــخ 1٤٤٠/٤/2٤هـــ ويعتبــر ذلــك التأخيــر مــن أهــم المعوقــات التــي حالت بيــن الهيئة واتمام مرحلة التأســيس حســب الخطة 

المرســومة خــالل الســت أشــهر األولــى مــن تأســيس الهيئــة )النصــف الثانــي من 2٠18( حيــث أدى تأخــر إقرار ذلك المحضــر إلى تأخر نقــل االختصاصات 

والوظائــف، كمــا أدى إلــى تعطــل جميــع أعمــال الهيئــة األساســية كتســجيل حقــوق الملكيــة الفكريــة، إضافــة الــى ذلــك فإنشــاء الهيئــة مرتبــط 

بثالثــة أنظمــة وثــالث جهــات وهــذا مــا فاقــم المشــكلة وذلــك لتبايــن آراء منســوبي تلــك الجهــات وهــو مــا أدى إلــى تأخر إقــرار المحضر، كمــا أن تباين 

 لقواعــد التقييــم واللوائــح 
ً
 للهيئــة، حيــث تــرى الهيئــة أن تكــون عمليــة النقــل وفقــا

ً
 رئيســيا

ً
وجهــات نظــر المشــاركين فــي تلــك اللجنــة يعــد  معوقــا

اإلداريــة واالحتيــاج الوظيفــي لهــا، فيمــا تــرى الجهــات المعنيــة أن تتــم عمليــة نقــل جميــع الموظفيــن والوظائــف الشــاغرة والمشــغولة.

الحل المقترح
 لقواعــد 

ً
ــة فــي أن تكــون عمليــة نقــل الموظفيــن وفقــا ــة الهيئ  تحقيــق رغب

ــة والُمقــر مــن مجلــس  ــة واالحتيــاج الوظيفــي للهيئ ــح اإلداري التقييــم واللوائ
اإلدارة.

تأخر إنجاز أعمال اللجنة الفنية
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إشــارة الــى الخطــة االســتراتيجية التــي تــم اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة والتــي ســينتج عنهــا عــدد مــن المشــاريع التــي 

يتطلــب تنفيذهــا توفــر ميزانيــة كافيــة لتكاليــف عقــود هــذه المشــاريع إال أن الســيولة المعتمــدة لميزانيــة الهيئــة 

 تكاليــف مبــادرة إنشــاء الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة التفــي بمتطلبــات تنفيــذ هــذه المشــاريع. 
ً
وخصوصــا

الحل المقترح

صــرف الميزانيــة لســد احتياجــات الهيئــة وااللتــزام بمــا ينــص عليــه تنظيــم الهيئة بــأن تودع جميع اإليــرادات 

الذاتيــة فــي حســاب بنكــي مســتقل ويتــم الصــرف منها وفــق الالئحــة المالية المتعمــدة من مجلــس إدارتها، 

وذلــك إلبقــاء الســيولة الكافيــة لــدى الهيئــة مــن األرصدة المــدورة والتي تمثل التزامات مســتقبلية عليها.

التنســيق مع وزارة المالية في تحديد آلية تضمن حوكمة وضبط اإليرادات الذاتية مع االســتفادة من المرونة 

العاليــة علــى أن يتــم توريــد مــا يزيــد عــن حاجتهــا نهايــة الســنة لحســاب جــاري مــن وزارة الماليــة، ممــا يســهل 

 علــى الهيئــة الحصــول علــى المرونــة الالزمــة إلنجــاز دورهــا وتحقيق التكامل مــع القطاع الخــاص داخل المملكة 

وخارجها بكفاءة وفعالية عالية.

الميزانية
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ــة  ــة ومهني ــرات علمي ــن وخب ــة فــي المملكــة مــن المجــاالت التــي يصعــب إيجــاد متخصصي ــة الفكري يعــد مجــال الملكي

متخصصــة ، يعــود ذلــك لعــدم وجــود مناهــج تعليميــة وتدريبيــة باإلضافــة إلــى حداثــة تطويــر مجــال الملكيــة الفكريــة  

فــي المملكــة.

الحل المقترح
1- استقطاب خبراء عالميين في مجال الملكية الفكرية.

ــي  ــن ف ــرات العاملي ــز خب ــرض تعزي ــى بغ ــالل الســنوات األول ــر خ ــب والتطوي ــة التدري ــم ميزاني 2- دع
ــة. ــة الفكري ــال الملكي مج

٣- إيفــاد مجموعــة مــن موظفيــن الهيئــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة، ومكاتــب وإدارات 
الملكيــة الفكريــة الرائــدة فــي العالــم.

محدودية الخبرات الوطنية 
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الهيئة في صور

لمركــز  الهيئــة  مــن  وفــد  زيــارة 
البــراءات الصينــي )SIPO( فــي بكيــن 
للملكيــة  الثانــي  المؤتمــر  خــالل 
علــى  الواقعــة  للبلــدان  الفكريــة 

2٠18م  والطريــق  الحــزام 

مشــاركة الهيئة السعودية للملكية 
الجمعيــة  اجتماعــات  فــي  الفكريــة 
العموميــة للــدول األعضــاء للمنظمــة 

العالميــة للملكيــة الفكريــة.

فــي  الفكريــة  الملكيــة  ملحــق 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا يــزور الهيئة وتم اســتعراض 
أوجــه العالقــة فــي مجــال الملكيــة 
الفكريــة وســبل تطويرهــا وتعزيزهــا 
بيــن الجانبين الســعودي واألمريكي.

االجتمــاع الثنائــي مــع مكتــب قطاع 
ــوزارة االقتصــاد  ــة ب الملكيــة الفكري
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 

المتحــدة.

االجتمــاع الثنائــي مــع اإلدارة الوطنيــة 
جمهوريــة  فــي  الفكريــة  للملكيــة 

الصيــن الشــعبية .

االجتمــاع الثنائــي مــع مكتــب البــراءات 
الياباني.

االجتمــاع الثانــي مــع المديــر العــام 
للملكيــة  العالميــة  للمنظمــة 

الفكريــة

االجتمــاع الثنائــي مــع مكتــب البــراءات 
األوروبــي.

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مكتــب 
بــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة 
األمريكــي والموافــق عليهــا مــن 

ــوزراء. مجلــس ال

ــع مذكــرة تفاهــم فــي مجــال  توقي
الملكية الفكرية مع مكتب الملكية 
ــة الكــوري والموافــق عليهــا  الفكري

مــن مجلــس الــوزراء.
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الهيئة في صور

مكتــب  مــع  الثنائــي  االجتمــاع 
الفكريــة. للملكيــة  ســنغافورة 

ــاذ حقــوق  اجتمــاع مــع منســق إنف
الواليــات  فــي  الفكريــة  الملكيــة 
المتحــدة األمريكيــة بحضــور عــدة 

حكوميــة. جهــات 

المكتــب  مــع   الثنائــي  االجتمــاع 
الفكريــة. للملكيــة  االســيوي 

المؤتمــر اجتماع مجلس اإلدارة الخامس. فــي  الهيئــة  مشــاركة 
العالمــي األول لالقتصــاد اإلبداعــي 
فــي بالــي بجمهوريــة اندونيســيا.

للعيــادات  األول  التعريفــي  اللقــاء 
الفكريــة  للملكيــة   االستشــارية 

.»IP Clinics«

الورشــة التعريفيــة األولــى بالتعاون 
مــع غرفــة الرياض.

ــام لمعاهــدة  ــة االنضم ــداع وثيق إي
مراكــش.

الملحــق التجــاري الكــوري الســيد 
شــانغيونغ ان يــزور الهيئــة .

تعــاون مشــترك مــع رابطــة دوري 
الســعودي. المحترفيــن 
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ِجدنا لنحترم حقوق األفكار.. 
ُ

و
ولنحميها بكل إصرار ..

ولنرتقي بها في المملكة ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.. 

ولمزيٍد من االستثمار نحو مسقبٍل 
 مليء باألنوار..

ّ
واعٍد مشع
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تحميــل  يمكنــك 
نســخة إلكترونيــة 
بالمســح  للتقريــر 

علــى الكــود
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