
تقرير ورشة عمل الفريق الوطني 

ة لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكري

ورشة تطلعات أصحاب المصلحة  للخطة االستراتيجية 



المحتويات

الملخص التنفيذي 

أرقام واحصائيات

شركاء النجاح

منهجية الورشة وتقسيم المجموعات 

التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

اإلجابات الرئيسية لمحاور الورشة 

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

الفكريةاستغالل الملكية : المحور الثالث 

الفكريةحماية الملكية : المحور الرابع 

قوائم األفكارملحق 

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: الثالث المحور 

حماية الملكية الفكرية: المحور الرابع 

الورشةصور مقتطفة من 

01

02
03

04
05

06

08

07

2



المحتويات

الملخص التنفيذي 

أرقام واحصائيات

شركاء النجاح

منهجية الورشة وتقسيم المجموعات 

التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

اإلجابات الرئيسية لمحاور الورشة 

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

الفكريةاستغالل الملكية : المحور الثالث 

الفكريةحماية الملكية : المحور الرابع 

قوائم األفكارملحق 

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

حماية الملكية الفكرية: المحور الرابع 

الورشةصور مقتطفة من 

01

02
03

04
05

06

08

07

3



4الملخص التنفيذي 

الموقع

الرياض

هدف ورشة 
العمل 

موائمة تطلعات الشركاء 

وأصحاب المصلحة

التاريخ

يناير23

2020

تناولت الورشة المحاور األربعة الرئيسية التي 

:تمثل منظومة الملكية الفكرية وهي 

البحث والتطوير–توليد األفكار 

وجياتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة والتكنول

إدارة الملكية الفكرية

إدارة تحسين قيمة الملكية الفكرية من خالل تعزيز

الملكية الفكرية

استغالل الملكية الفكرية

تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خالل 

استخدام الملكية الفكرية

حماية الملكية الفكرية

تنشيط اقتصاد السوق من خالل حماية الملكية

الفكرية

1

2

3

4
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6احصائياتأرقام و

اجمالي

عدد األفكار

640

عدد ساعات 

الورشة 

5

عدد الجهات 

المشاركة  

33

عدد المشاركين 

38

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



المحتويات

الملخص التنفيذي 

أرقام واحصائيات

شركاء النجاح

منهجية الورشة وتقسيم المجموعات 

التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

اإلجابات الرئيسية لمحاور الورشة 

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

الفكريةاستغالل الملكية : المحور الثالث 

الفكريةحماية الملكية : المحور الرابع 

قوائم األفكارملحق 

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

حماية الملكية الفكرية: المحور الرابع 

الورشةصور مقتطفة من 

01

02
03

04
05

06

08

07

7



8شركاء النجاح
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منهجية الورشة وتقسيم المجموعات
10

وقيادةالتيسيرفيS.M.A.R.Tمنهجيةباستخدامالعملورشقيادةتم

Leadershipمنظمةمنالمجموعات Strategies،العمليةالمنهجيةهذهتتميز

يظهريةوحركعمليةتقنياتعلىتحتويأنهاحيث.الفعالةبنتائجهاالتفاعليةالحركية

:وهيرئيسيةمبادئعشرةمنوتتكونالمشاركينحماسةفياثرها

اإلعداد للنجاح                                  : أوال •

بدء الجلسة : ثانيا •

الحفاظ على تركيز المجموعة          : ثالثا •

قوة القلم : رابعا •

جمع المعلومات                          : خامسا •

إدارة الخلل السلوكي :  سادسا •

اإلجماع وتحقيق التوافق                : سابعا •

الحفاظ على مستوى الطاقة : ثامنا •

إنهاء الجلسة                               : تاسعا •

وضع األجندة : عاشرا •

سم المشاركين إلى فرق صغيرة باستخدام منهجية 
ُ

والتي ( World Cafe)ق

:  تهدف الى تعزيز المشاركة والتفاعل من الجميع وفق المبادئ التالية 

تجهيز القاعة على شكل طاوالت دائرية لزيادة فاعلية النقاش •

ة المقدمة والترحيب بالمشاركين وشرح الهدف والقواعد العامة آللية الورش•

ل تنفيذ الجوالت من خالل تقسيم المشاركين الى مجموعات حيث تعمل ك•

مجموعة  على محور واحد بوقت محدد وفق المحاور األربعة لمنظومة 

الملكية الفكرية 

تكرار الجوالت على جميع محاور الورشة من أجل ضمان مشاركة جميع •

األفراد في مختلف المحاور 
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12التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

ماتالمعلولتدوينالمرئيالتيسيرطريقةاستخدامتم

ىلدالذهنيةالصورةبناءعمليةسهلتوالتي.واألفكار

ممكنعددأكبرتوليدفيساعدتوبالتاليالمشاركين

.األفكارمن

النقاشعمليةاثراءفيساهمتذلكالىباإلضافة

.يةتكاملبطريقةاألفكاربناءوالمشاركينبينالجماعي

ممتكما
ُ

فيالمشاركينساعدتخاصةمرئيةنماذجص

.محوركلأهدافوفقومقترحاتهممرئياتهمصياغة

ىعلبناءالرئيسيةاألفكارواختياراألفكارفرزتمكما

حتسبتبحيثالتكرار،معيار
ُ
عندةرئيسيكإجابةاإلجابةا

.للسؤالاإلجاباتعدداجماليمن%25نسبةتجاوزها

تمار،المعيهذاعليهاينطبقلماألسئلةبعضأنوحيث

إجاباتتعتبرالبأنهاالتوضيحمعاإلجاباتأبرزذكر

.رئيسية

كلفيالمذكورةاألفكارجميععلىاالطالعويمكن

.التقريرهذامنالملحقفيمحور
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الفكريةالملكيةتوليد

المشاركات األساسية 

االطالع على قائمة األفكار كاملة في نهاية التقريريمكنكم 

14

:اإلجاباتأبزرومنأساسيةإجابةتوجدالحيثمتقارببشكلالمشاركاتتنوعت

هامناالستفادةويمكنهحمايتهاسيتمأفكارهأنوالمبتكرالمبدعيطمئنحين•

ابداعهسيزداد

البداعوااإلنتاجلزيادةيؤديالحقوقوضمانالفكريةالملكيةاحترامبثقافةالوعيرفع•

كيف يمكن الرتفاع مستوى الوعي بالملكية الفكرية أن يعزز اإلبداع لدى 
؟(مواطنين ومقيمين)سكان المملكة العربية السعودية 

1

:هياإلجاباتأبزرمنولكنأساسيةإجابةتوجدالبحيثمتقارببشكلالمشاركاتتنوعت

الفكريةالملكيةومهاراتبمبادئالتعليممناهجتضمين•

الطفولةسنمناالبداعثقافةوادراجالفكريةالملكيةمبدأانفاذ•

للطالبتدريبيةبرامجوعملورشتقديم•

كيف يمكن لقطاع التعليم أن يزيد من موهبة الطالب باستخدام تعليم 
؟الملكية الفكرية

2

:فهيتكرارااألكثراإلجاباتأما,رئيسيةإجابةتبرزلم

ملكيةالقضاياعلىالطالبولتحفيزالثقافةلنشروفعالياتمسابقاتبتصميمالبدء•

الفكرية

التطبيقيبالجانبتتصفالفكريةالملكيةعنصفيةمقرراتتصميم•

ريقةبطالفكريةالسرقةوأضرارالفكريةالملكيةبمفاهيمالثقافةوبناءالوعينشر•

الدراسيةالمراحلجميعفيمرحلية

ماهي الخطوات التي نحتاج القيام بها إلطالق دمج ناجح لثقافة الملكية 
؟الفكرية في التعليم

3

:هيالرئيسيةاإلجابةأنالىالمشاركينأغلباتجه

حوافزمثلألصحابهابهااالعترافوضمانالفكرةصاحبحقوقلحفظآليةوجودعند•

.معنويةمادية،

:المتبقيةاإلجاباتابرزأما

وتسهلأفكارهمبأهميةالموظفينتشعرألنهاالمنظمةفيإيجابيةطاقةتولد•

.نشرها

يادةزفيلهمتتسببولنبالنفععليهمستعودأفكارهمبأنالموظفينيتأكدعنما•

.واألعمالالمهام

كيف يمكن أن يؤدي وجود منصة أفكار في منظمتك إلى زيادة مشاركة 
؟الموظفين وتحسين أداء المنظمة

4

:هيالرئيسيةاإلجابةأنالىالمشاركينأغلباتجه

الىافةباإلضالمؤسساتبينوالتكاملالربطعملياتتسهيلوالمنصاتوتجهيزتوفير•

واألرشفةالتوثيقعمليات

:فهيالمتبقيةاإلجاباتابرزأما

اتالمؤسسحمايةأجلمنالمنصاتتفعيلبكيفيةوالتشريعاتاألنظمةوفرضبناء•

واألفراد

واالفرادللمؤسساتللمنصاتالسليمالتعاملثقافةونشرالتوعية•

هو الدور الذي تتوقعه من الهيئة السعودية للمكية الفكرية في دعم ما
؟مثل هذه المنصات

5
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:الرئيسيةاإلجابةهذهعلىرئيسيبشكلالمشاركينركز

محفزالمشرعةالجهاتقبلمنوتنفيذهاواعتمادهاالفكريةالملكيةحقوقحفظ•

.البحثيللقطاعأساسي

:فهيالمتبقيةاإلجاباتأبرزأما

علىاممارساتهوتشجيعالفكريةللملكيةاإليجابيباألثرالتوعيةتكثيفخاللمن•

.والمؤسساتاألفرادمستوى

ةباإلضافالنتائجاستعراضأجلمنالدوليالمجتمعمعفعالةتواصلقنواتإيجادعند•

.الدولتجاربمناالستفادةالى

كيف يمكن لحقوق الملكية الفكرية تحفيز نمو إنتاجية البحث والتطوير 
وانتاجية الملكية الفكرية؟

6

:اإلجاباتأبرزومن،رئيسيةإجابةتحديديمكنالبحيثمتقارببشكلاإلجاباتتنوعت

معبالتكاملالعمليالتطبيقوحتىالفكرةاختيارمنللبحثمتكاملمساروجود•

.االحتياجمعوالتوافقالسوق

وبناءالكياناتتأسيسخاللمناألبحاثلمجالوالتوجيهوالتمويلالدعمتوفير•

.الباحثين

الكلياالقتصادبمنظومةمرتبطاحتياجعلالمبنيةلألبحاثوالمتطلباتالمعاييروجود•

.للمملكة

ةصف ممارسات البحث والتطوير الجيدة التي من شأنها أن تخلق الملكي
الوطني؟واالقتصاد اقتصادية للباحث الفكرية وتولد فوائد

7

:هيالرئيسيةاإلجابةبأنالمشاركينأغلباتفق

عمبالتعاونتطبيقيةمشاريعالىونقلهاوتسويقهااألبحاثالحتضانآليةوجود•

الخاصوالقطاعالحاضنات

:فهيالمتبقيةاإلجاباتأبرزأما•

بهاوالمطالبةالحقوقلحفظواضحةوإجراءاتسياسات•

,الدراسات,البياناتقواعدمناالحتياجذاتالبحثلمجاالتوالممكناتاآلليةتوفير•

االستشارات

وزيادة انتاجيتهم فيما يتعلق بالملكيةكيف يمكن تحفيز الباحثين
الفكرية؟

8

:هيتكرارااألكثرالرئيسيةاإلجابات

األبحاثحصرفيسيساهمموحدةوطنيةاحتياجاتمنتنطلقموحدةمنصةوجود•

.واالحتياجات

.حاثلألبالدوليةالبياناتقواعدمعوربطهاالمؤسساتفيلألبحاثبياناتقواعدبناء•

:أيضااإلجابةهذهتظهرذلكبعدثم

منوغيرهاالملتقياتإقامةخاللمنالعالقةذاتالجهاتبينالفعالالتواصلتعزيز•

.الوسائل

ما هي ابرز السبل لتفادي تكرار مشاريع البحث والتطوير؟

9
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إدارة الملكية الفكرية

المشاركات األساسية 

إدارة الملكية الفكرية

االطالع على قائمة األفكار كاملة في نهاية التقريريمكنكم 

17

:هيالرئيسيةاإلجابةأنعلىالحضورأغلبيةاتفق

 وتعقيدهاالفكريةالملكيةتسجيلإجراءاتصعوبة•
 
صحابأيدفعمماأخرىبدولمقارنة

.أخرىدولفيالفكريةالملكيةمكاتبفيللتسجيلالفكريةالملكية

تجاتمنعنالباحثالسوقوضعفوالطلبالعرضلغيابضعيفالفكريةالملكيةتوليد•

الفكريةالملكة

القناعةعلىيؤثرمماالملكيةتسجيلبنتائجالثقةوعدمالفكريةالملكيةرحلةقصور•

منةالفكريالملكيةتسجيلجدوىوبالتاليالتقاضيوجدوىالحمايةقوانينبجدوى

األساس

بدول ذات ما هو سبب قلة طلبات الملكية الفكرية في المملكة مقارنة
برأيك؟ تعداد سكاني وإجمالي ناتج محلي مشابه

1

كراراتاألكثراإلجابةأناالعتباربعيناألخذمع,السؤاللهذارئيسيةإجابةتحديديتملم

:هي

التسجيلبخطواتالمستمرةالتوعية•

الفكريةللملكيةبياناتقاعدةتوفير•

الفكريةالملكيةتسجيليرغبمنلدعمقانونيةخدماتوتسهيلتوفير•

تحتاجها الشركات الصغيرة ما نوع خدمات دعم الملكية الفكرية التي
والمتوسطة  في السعودية؟

2

:هيرئيسيةإجابةأبرز

أقلحمايةومدةأقلبتكلفةواالبتكاراالستثماريةالفرصمنجديدنوعتخلق•

:التاليةاإلجاباتبعدهاتبرزثم

توالصناعااالبتكارلمجتمعوفائدتهالمنفعةنموذجتطبيقمعاييرتوضيحمهم•

درمصخلقوفرصةالحمايةبعضاألقلعلىاختراعبراءةإلىالتصلالتياألفكارتعطي•

Royaltyالسوقفيالصمودعلىالشركاتيساعدمما

الشركات الصغيرة كيف يمكن لنظام نموذج المنفعة في تشجيع
الخدمية السعودية؟والمتوسطة والصناعات

3

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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:هيالرئيسيةاإلجابة

حويسماالنتهاكمنحقوقهويحميالمؤلفحقعلىالمعتديبمقاضاةيسمحنظام•

.ماليةتعويضاتعلىبالحصولله

:ابرزهامنإجاباتذلكبعدتأتيثم

سموعوالمالمرئيتشملمختلفةأنواعولهتسجيليحتاجوالالنشربمجردمحميالحق•

.وفاتهبعدالمؤلفلورثةيورثوالحق

.اإلنهاكثقافةانتشارعلىشجعممامفعلغيرولكنموجودنظام•

في السعودية؟ماذا تعرف عن نظام حق المؤلف

4

:هيتكرارااألكثرالرئيسيةاإلجابة

انلىعالنشءتربيةمعوالتأليفاإلبداعفيالمبذولالجهدبشأنوالثقافةالوعيبناء•

.انتهاكهايجورالحرمةلهالمالأنواعمننوعالمؤلفوحقالفكريةالملكية

:التاليةاإلجاباتتكررتذلكوبعد

.المؤلفبحقوقالتعليميةالمناهجتطعيم•

منتهكيحقفيالصادرةالقضائيةاالحكامنشرمعرادعةوعقوباتمتطورنظاموجود•

.ويطبقموجودالنظامأنالجميعليعلمالمؤلفحق

حق المؤلف في السعودية؟كيف يمكننا خلق منظومة بيئية تروج نظام 

:هيالرئيسيةاإلجابة

كلوبشكاننوعأيمنالفكريةالملكيةطلبوكتابةاالختراعبراءاتتسجيليسهل•

.الفكريةالملكيةإدارةفييساعدعام

:اإلجابةهذهتليهاثم

.األسعاريخفضقدمماالمختصينالمحاميينعددزيادةفيسيساهم•

ببراءة االختراع، أن يساعد خدمات كيف يمكن لوجود محامين مختصين 
الملكية الفكرية؟

6

5
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المشاركات األساسية 

االطالع على قائمة األفكار كاملة في نهاية التقريريمكنكم 
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:هيالرئيسيةاإلجابة

.المنتهكينويعاقبالحقوقيضمنمتكاملحمايةنظامتوفيريتمعندما•

:فهيالمتبقيةاإلجاباتأبرزأما

.والحقوقالتسجيللتكاليفوتسهيالتحلولإيجاد•

.مناسبةسوقيةقيمةوذاتمناسبةبجودةحقيقيةحلوالتقدماألفكاركانتإذا•

ئة؟كيف يمكن للملكية الفكرية أن تكون ذات قيمة للشركات الناش

1

:هيتكرارااإلجاباتأكثرومنرئيسيةإلجابةتفرددونمتفاوتبشكلاإلجاباتتنوعت

.الفكريةالملكيةأصولوبيعتسويق•

.الجماعيالتمويل•

.األعمالومسرعاتالحاضناتالىاالنضمام•

األعمال والشركات الناشئة جمع األموال؟ما هي الطرق التي يمكن لرواد 

4

:هيالرئيسيةالتحدياتبأنالمشاركينأغلباتفق

لةالمأمووالنتائجاالقتصاديةبالجدوىالشركاتلدىوالخبرةوالمعرفةالوعيضعف•

.منتجاتالىاألفكارلتحويل

Seedالمجالبهذاالخاصوالتمويلالدعموغيابالتكاليفارتفاع• Fund.

:التاليةاإلجابةذلكبعدتبرزثم

.الطلبإجراءاتوالتسجيلأنظمةصعوبات•

في تحويل الملكية ما هي التحديات التي تواجه الشركات الناشئة 

إلى منتجات؟الفكرية 

2

:هيتكرارااألكثرالرئيسيةاإلجابة

.الفكريةالملكيةبيعأوأنواعهبمختلفالتجارياالمتيازحقوقمنح•

:هيالمتبقيةاإلجاباتأبرزومن

.للمنتجالجودةبمستوىالمستهلكينلدىالثقةزيادة•

.الطلبلزيادةويؤديللشركةحصريمنتجتخلقالفكريةالملكية•

ويق؟كيف يمكن للشركات الناشئة استخدام الملكية الفكرية للتس

3

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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االطالع على قائمة األفكار كاملة في نهاية التقريريمكنكم 
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:فهيتكرارااألكثراإلجاباتأما,السؤاللهذارئيسيةإجابةتبرزلم

ىعلللحصولالسوقفيالعرضخاللمنالفكرةتقييمالمجالفيالخبراءاستشارة•

تقديريةقيمية

لدي براءة اختراع، وأحتاج إلى تقييمها، ما الذي يجب علي فعله؟ 

5

:ابرزهاومنرئيسيةإجابةوجوددونالتكرارفيمتقاربةاإلجاباتتعتبر

قوالسوالباحثبينوالتكاملوالتوجيهالربطبأدواريقوممتخصصاداريكيانوجود•

والباحثينللمخترعينالحوافززيادة•

للجامعاتالبحوثنتائجمنالعديدوتسويقاستخداميمكنناكيف

العامة؟والدراسات

8

:هيرئيسيةإجابةوجوددونتكرارااألكثراإلجابات

نبيفجوةيسببممااألعمالوقطاعاألكاديميالقطاعبينوالتكاملالتعاونضعف•

لألبحاثوالعمليالنظريالجانب

اجانتالىيؤدياالحتياجوواقعمتطلباتعنبعيدةأكاديميةبيئةفيالباحثوجود•

الفائدةمنخفضةأبحاث

لماذا تجارة الملكية الفكرية غير نشطة في السعودية؟

6

:فهيتكرارااألكثراإلجابةأما,رئيسيةإجابةتحديديمكنالبحيثاألسبابتفاوتت

والمؤسساتاألفرادمستوىعلىالحمايةوقوانينتشريعاتضعف•

الفكريةالملكيةباحترامالوعيضعف•

الفكريةالملكيةحقوقسرقة•

نتائج بحوث الجامعات ما الصعوبات في استخدام وتسويق العديد من

العامة؟ومعاهد البحوث 

7
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حماية الملكية الفكرية

المشاركات األساسية 

االطالع على قائمة األفكار كاملة في نهاية التقريريمكنكم 
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:هيبارزبشكلتكررتالتيالرئيسيتيناالجابتين

مجالفيللقضاةتدريبيةدوراتإقامةأجلمنللقضاةالعاليالمعهدمعالتعاون•

.الفكريةالملكية

ملكيةالأضرارتقييممجاالتفيالقضاةلمساعدةالفكريةالملكيةفيالخبراءاشراك•

.معهمالفعالللتواصلوسائلوتوفيرالفكرية

بالمعارف تتطلب قضايا الملكية الفكرية خبرة كبيرة ، ال سيما فيما يتعلق
لون كيف يمكننا تعزيز خبرة القضاة الذين يتعام. للتكنولوجيااألساسية 

مع قضايا الملكية الفكرية؟

1

:فهيتكرارااألكثراإلجاباتأما,رئيسيةإلجابةوجوددوناإلجاباتتنوعت

صيختفيماالبياناتتبادلفيالمعنيةالجهاتبينالتنسيقوضعفالجهودتنوع•

.المقلدةبالسلع

.المقلدةالمنتجاتكثرة•

السلع ماهي أهم العقبات التي يجب معالجتها فيما يخص عملية فحص 
المقلدة؟

2

:فهيتكرارااألكثراإلجاباتأما,رئيسيةإلجابةوجوددوناإلجاباتتنوعت

كلنا)بتطبيقأسوةالرقابةفيفعالعضووجعلهالمستهلكدورتفعيلمنصاتإيجاد•

.(أمن

.والهيئاتوالجماركالمنافذفيالتجاريالغشعلىالفاحصينتدريب•

.التفتيشفيالحديثةالتقنيةاستخدام•

.البالغاتعلىالمواطنينتحفيز•

ة العربية كيف يمكننا تحسين أنظمة تفتيش الملكية الفكرية في المملك
السعودية؟

3

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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24

:مناقشتهاتمتاجابتينأبرزوهذهتتكررولماإلجاباتتنوعت

.األخرىالدولمعالثنائيةواالتفاقياتالدوليةالتجاريةاالتفاقياتعقد•

فكريةالالملكيةقضايامعللتعاملوالقوانينباألنظمةوالتوعيةاالستشاراتتقديم•

.بالخارج

الالزمة لشركات التصدير من منظور الملكية الفكرية ، ما نوع برامج الدعم

؟-في الخارجللقيام بأعمال تجارية -العربية السعودية في المملكة

:برزاألاآللياتضمنومنغيرهادونآليةعلىاجماعيوجدالبحيثالمقترحةاآللياتتنوعت

.الفكريةللملكيةالمنتهكالمنتجمبيعاتوقيمةاألرباححساب•

.االنتهاكمستوىحسبالعقوبةتطبيقفيالتدرجمراعاة•

اك ماهي اآللية المناسبة لحساب حجم التعويضات لألضرار الناجمة عن انته

الملكية الفكرية؟

4

:هيتكرارااألكثرالرئيسيةاإلجابة

.الفكريةالملكيةلحمايةوسياساتأنظمة•

:التاليةاإلجابةبرزتثم

.ريةالفكبالملكيةمختصةإدارةفيللعملالمتخصصةوالكوادرالمؤهليناستقطاب•

ما هي  الطرق التي . المستوىتتطلب حاالت الملكية الفكرية خبرة عالية 

الملكية الفكرية؟ منظمتك لتعزيز قدرتها في مجال حماية تتبعها 

5

6

:هيتدوينهاتمالتيالبرامجأبرزوتتكررولماإلجاباتتنوعت

خاصةالالسياساتوتطويرمتخصصةإداراتخاللمنللمنشئاتالقانونيالدعمتقديم•

ارساتالممأفضلمسحعلىبناءوالمتوسطةالصغيرةللمنشئاتالفكريةبالملكية

.المجالهذافي

الدعم الالزمة لألفراد والشركات من منظور الملكية الفكرية ، ما نوع برامج 

الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟

7
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قائمة األفكار

كريةالفبالملكيةالوعيمستوىالرتفاعيمكنكيف:سؤالعلىاإلجابة

مواطنين)السعوديةالعربيةالمملكةسكانلدىاإلبداعيعززأن

؟(ومقيمين

التكرار

يزددسمنهااالستفادهويمكنهحمايتهاسيتمأفكارهأنوالمبتكرالمبدعيطمئنحين

ابداعه
5

4اعواالبداإلنتاجلزيادةيؤديالحقوقوضمانالفكريةالملكيةاحترامبثقافةالوعيرفع

1المؤسساتداخلللمبدعيندعموحداتانشاء

الياتفيذلكوعكس.باهتماماتهمالسكانومخاطبةالمحليالسياقمراعاةخاللمن

منصفةبطريقةالحكممننتمكنكياالبداعمستوىقياس
1

1االبداعمنمزيدعلىالسكانسيشجعالمرتفعالوعي

1الفكريةالملكيةلتوليدواضحةوإجراءاتقواعدبوجود

1والمنتجاتاألفكارانتاجعلىاألفرادتشجيعخاللمن

1االبداعتعزيزفيسيسهموأنشطةممارساتوجود

1يرهاوغللفعالياتالرعايات,الملصقات,الدعائيةكالرسائلتوعويةمبادراتعملخاللمن

26

ةتوليد الملكية الفكري 1

كريةالفبالملكيةالوعيمستوىالرتفاعيمكنكيف
يةالسعودالعربيةالمملكةسكانلدىاإلبداعيعززأن

؟(ومقيمينمواطنين)

تنوعت المشاركات بشكل متقارب بحيث ال توجد إجابة أساسية

: ومن أبزر اإلجابات هي  

مكنه حين يطمئن المبدع والمبتكر أن أفكاره سيتم حمايتها وي•

االستفادة منها سيزداد ابداعه 

رفع الوعي بثقافة احترام الملكية الفكرية وضمان الحقوق •

يؤدي لزيادة اإلنتاج واالبداع 

مجموع 
اإلجابات 

25

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

20%

2من 1

األولالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

كرية كيف يمكن الرتفاع مستوى الوعي بالملكية الف: اإلجابة على سؤال 

مواطنين )أن يعزز اإلبداع لدى سكان المملكة العربية السعودية 

؟( ومقيمين

التكرار

1من خالل تفعيل اإلشارة لمصادر المعلومات الموجودة في المناهج الدراسية 

1من خالل تفعيل وسائل االعالم وخاصة االعالم الحديث 

1عن طريق المدارس والمعاهد 

1الرسائل اإلعالمية بواسطة الهواتف 

1وجود الوعي سؤدي الرتفاع عدد المتقدمين لتسجيل حقوق الملكية الفكرية

1وجود الوعي سيرفع مستوى التنافسية الدولية للمملكة 

1التنويع في استخدام نموذج المنفعة النتاج 

1تقليل االنتهاكات وبناء نماذج جديدة 

1وجود الوعي يبني الحافز الذاتي للفرد 

27

ةتوليد الملكية الفكري 1

أنةالفكريبالملكيةالوعيمستوىالرتفاعيمكنكيف
السعوديةالعربيةالمملكةسكانلدىاإلبداعيعزز

؟(ومقيمينمواطنين)

ة تنوعت المشاركات بشكل متقارب بحيث ال توجد إجابة أساسي

: ومن أبزر اإلجابات هي  

حين يطمئن المبدع والمبتكر أن أفكاره سيتم حمايتها •

ويمكنه االستفادة منها سيزداد ابداعه 

رفع الوعي بثقافة احترام الملكية الفكرية وضمان الحقوق•

يؤدي لزيادة اإلنتاج واالبداع 

مجموع 
اإلجابات 

25

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

20%

2من 2

األولالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

الب كيف يمكن لقطاع التعليم أن يزيد من موهبة الط: اإلجابة على سؤال 

باستخدام تعليم الملكية الفكرية؟
التكرار

28

ةتوليد الملكية الفكري 1

كيف يمكن لقطاع التعليم أن يزيد من موهبة الطالب
باستخدام تعليم الملكية الفكرية؟

تنوعت المشاركات بشكل متقارب بحيث ال توجد إجابة أساسية 

: ولكن من أبزر اإلجابات هي

تضمين مناهج التعليم بمبادئ ومهارات الملكية الفكرية•

انفاذ مبدأ الملكية الفكرية وادراج ثقافة االبداع من سن •

الطفولة 

تقديم ورش عمل و برامج تدريبية للطالب •

مجموع 
اإلجابات 

29

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

14%

2من 1

4الفكريةالملكيةومهاراتبمبادئالتعليممناهجتضمين

طةبسيأفكارخاللمنالطفولةسنمناالبداعثقافةوادراجالفكريةالملكيةمبدأانفاذ

,الفكريةالملكيةوأدواتأساليبممارسةخاللومنمالكهامعاألعمالربطمثل

واالقصتادياالجتماعيواألثرالفوائدفهمعلىوالتركيز

3

3للطالبتدريبيةبرامجوعملورشتقديم

خاللمنذلكعلىتدريبهمالىباإلضافة,الطالبلدىالوعيمستوىورفعزيادة

وتسجيلهاالطالبحقوقحفظفيللمدرسةالتطبيقيةالممارسات
2

1الفكريةالملكيةحولللطالبمقررادخال

1التعليميوالنشاطالمدرسيالمحيطفيالفكريةالملكيةممارساتبتعزيز

1التجريبيوالتعلموالموهبةاالبداعرعايةمراكزودعمبإيجاد

1المناسباتفيمشاركتهايمكننجاحكقصصلالبتكارنموذجطرح

1الطالبلدىالفكريةالمكيةأنواعثقافةنشر

1واالبتكاراتلالختراعاتتدفعالتيوالمزاياالحوافزابراز

الثانيالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

البالطموهبةمنيزيدأنالتعليملقطاعيمكنكيف:سؤالعلىاإلجابة

الفكرية؟الملكيةتعليمباستخدام
التكرار

29

ةتوليد الملكية الفكري 1

الطالبموهبةمنيزيدأنالتعليملقطاعيمكنكيف
الفكرية؟الملكيةتعليمباستخدام

تنوعت المشاركات بشكل متقارب بحيث ال توجد إجابة أساسية 

: ولكن من أبزر اإلجابات هي

تضمين مناهج التعليم بمبادئ ومهارات الملكية الفكرية•

انفاذ مبدأ الملكية الفكرية وادراج ثقافة االبداع من سن •

الطفولة 

تقديم ورش عمل و برامج تدريبية للطالب •

مجموع 
اإلجابات 

29

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

14%

2من 2

الت تحفيز موضوعات الملكية الفكرية في برامج في الماجستير والدكتوراة تتعلق بمجا

الملكية الفكرية 
1

1ترجمة الكتب المتعلقة بالملكية الفكرية 

1مشاركة مراكز البحوث في الجامعات لمعالجة قلة المؤلفات العربية 

1تعزيز بيئة للتنافس من أجل االبتكار واالبداع 

1إنشاء كرسي للملكية الفكرية في الدراسات العليا 

1ادراج برامج متخصصة في ريادة األعمال والملكية الفكرية في التعليم العام 

1انشاء أكاديمية متخصصة في الملكية الفكرية

1تنمية قدرات البحث في التعليم العام 

1التحفيز على االبتكار 

1التحفيز على التفكير النقدي

1ابراز النماذج الناجحة وسرد القصص

الثانيالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ماهي الخطوات التي نحتاج القيام بها إلطالق دمج : اإلجابة على سؤال 

ناجح لثقافة الملكية الفكرية في التعليم ؟
التكرار

30

ةتوليد الملكية الفكري 1

طالق دمج ناجحماهي الخطوات التي نحتاج القيام بها إل

لثقافة الملكية الفكرية في التعليم

: أما اإلجابات األكثر تكرارا فهي , لم تبرز  إجابة رئيسية 

يز البدء بتصميم مسابقات وفعاليات لنشر الثقافة ولتحف•

الفكريةالطالب على قضايا الملكية 

ب تصميم مقررات صفية عن الملكية الفكرية تتصف بالجان•

التطبيقي

رار نشر الوعي وبناء الثقافة بمفاهيم الملكية الفكرية وأض•

ةالسرقة الفكرية بطريقة مرحلية في جميع المراحل الدراسي

مجموع 
اإلجابات 

25

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

24%

6تصميم مسابقات وفعاليات لتحفيز الطالب على قضايا المكلية الفكرية 

4تصميم مقررات صفية عن الملكية الفكرية تتصف بالجانب التطبيقي 

ة مرحلية نشر الوعي وبناء الثقافة بمفاهيم الملكية الفكرية وأضرار السرقة الفكرية بطريق

في جميع المراحل الدراسية 
4

3المناهج البدء أوال ببناء وتمكين قادة القطاع التعليمي من المعلمين والباحثيبن ومصممي

2انشاء أندية ااالبتكار والنمذجة االولية داخل المدارس

تها التطبيق العملي لثقافة الملكية الفكرية على واقع التعليم من خالل دمج ممارسا

داخل جميع المناهج 
2

ب مكافحة الممارسات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية مثل مراكز النسخ وخدمة الطال

المنتشرة حول الجامعات 
1

1تعزيز ودعم ثقافة المصادر المفتوحة وفق القانون لتيسير نشر المعرفة 

ي تفعيل مساهمة القطاع الخاص في دعم البرامج الالصفية على غرار برنامج ريالي للوع

المالي  
1

Nano degree))1تصميم واعتماد برامج تأهيلية للمتخصصين مفلي مجال الملكية الفكرية 

الثالثالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

اإلجابة على سؤال كيف يمكن أن يؤدي وجود منصة أفكار في منظمتك 

إلى زيادة مشاركة الموظفين وتحسين أداء المنظمة ؟
التكرار

31

ةتوليد الملكية الفكري 1

ىإلمنظمتكفيأفكارمنصةوجوديؤديأنيمكنكيف

المنظمةأداءوتحسينالموظفينمشاركةزيادة

: اتجه أغلب المشاركين الى أن اإلجابة الرئيسية هي 

عند وجود آلية لحفظ حقوق صاحب الفكرة وضمان االعتراف •

بها ألصحابها  مثل حوافز مادية، معنوية

: أما ابرز اإلجابات المتبقية 

تولد طاقة إيجابية في المنظمة ألنها تشعر الموظفين •

بأهمية أفكارهم وتسهل نشرها 

ع ولن عنما يتأكد الموظفين بأن أفكارهم ستعود عليهم بالنف•

تتسبب لهم في زيادة المهام واألعمال

مجموع 
اإلجابات 

18

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

33%

ة،ماديحوافزمثلألصحابهابهااالعترافوضمانالفكرةصاحبحقوقلحفظآليةوجودعند

معنوية
6

4رهانشوتسهلأفكارهمبأهميةالموظفينتشعرألنهاالمنظمةفيإيجابيةطاقةتولد

ادةزيفيلهمتتسببولنبالنفععليهمستعودأفكارهمبأنالموظفينيتأكدعنما

واألعمالالمهام
3

3ةالناجحلألفكاروالترويجتطبيقهاومساراألفكارمعللتعاملواضحمساروجودحالفي

1المبادراتهذهبمثلالموظفينبينالفعالالتواصليزداد

شاركيالجميعأصبحوانمافقطوالتطويراألبحاثقسممسؤوليةوالتطويرالبحثيعدلم

العملمجالفيوالتقنياتالمستجداتبآخر
1

الرابعالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

لكية ما هو الدور الذي تتوقعه من الهيئة السعودية للم: اإلجابة على سؤال 

الفكرية في دعم مثل هذه المنصات ؟
التكرار

32

ةتوليد الملكية الفكري 1

الخامسالسؤال

ما هو الدور الذي تتوقعه من الهيئة السعودية 

للملكية الفكرية في دعم مثل هذه المنصات

:اتجه أغلب المشاركين الى أن اإلجابة الرئيسية هي 
بين توفير وتجهيز المنصات و تسهيل عمليات الربط والتكامل•

.واألرشفةالمؤسسات باإلضافة الى عمليات التوثيق 

:  فهيأما ابرز اإلجابات المتبقية 
من بناء وفرض األنظمة والتشريعات بكيفية تفعيل المنصات•

.واألفرادأجل حماية المؤسسات 
ات التوعية ونشر ثقافة التعامل السليم للمنصات للمؤسس•

.واالفراد

مجموع 
اإلجابات 

22

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

36%

ة الى توفير وتجهيز المنصات و تسهيل عمليات الربط والتكامل بين المؤسسات باإلضاف

عمليات التوثيق واألرشفة 
8

بناء وفرض األنظمة والتشريعات بكيفية تفعيل المنصات من أجل حماية المؤسسات

واألفراد 
4

3التوعية ونشر ثقافة التعامل السليم للمنصات للمؤسسات واالفراد 

ات تقنية أو على شكل فعالي, توفير الممكنات لدعم األفكار والنصات سواء كانت مالية 

وجوائز وطنية 
3

ثره على متابعة وقياس فاعلية المنصات على النظام الكلي للملكية الفكرية بالمملكة وأ

موقف المملكة في المجتمع الدولي 
2

التواصل الفعال مع التوصيات والتغذية الراجعة من المؤسسات واالفراد لكل ما يختص

بأدوار وعمليات الهيئة 
2

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

نتاجية كيف يمكن لحقوق الملكية الفكرية تحفيز نمو إ: اإلجابة على سؤال 

البحث والتطوير وانتاجية الملكية الفكرية ؟
التكرار

33

ةتوليد الملكية الفكري 1

السادسالسؤال

جية كيف يمكن لحقوق الملكية الفكرية تحفيز نمو إنتا

البحث والتطوير وانتاجية الملكية الفكرية

:الرئيسيةاإلجابةهذهعلىرئيسيبشكلالمشاركينركز
قبلمنوتنفيذهاواعتمادهاالفكريةالملكيةحقوقحفظ•

<البحثيللقطاعأساسيمحفزالمشرعةالجهات

:فهيالمتبقيةاإلجاباتأبرزأما
ةالفكريللملكيةاإليجابيباألثرالتوعيةتكثيفخاللمن•

.والمؤسساتاألفرادمستوىعلىممارساتهاوتشجيع
أجلمنالدوليالمجتمعمعفعالةتواصلقنواتإيجادعند•

.الدولتجاربمناالستفادةالىباإلضافةالنتائجاستعراض

مجموع 
اإلجابات 

13

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

54%

7المشرعةالجهاتقبلمنواعتمادهاالحقوقحفظعلىالعمليتمعندما

ىعلممارساتهاوتشجيعالفكريةللملكيةاإليجابيباألثرالتوعيةتكثيفخاللمن

والمؤسساتاألفرادمستوى
2

لىاباإلضافةالنتائجاستعراضأجلمنالدوليالمجتمعمعفعالةتواصلقنواتإيجادعند

الدولتجاربمناالستفادة
2

1الفكريةالملكيةإنتاجيةفيالمساهمةاألبحاثساراتتبينواضحةطريقخارطةإيجاد

1الفكريةالملكيةمنالمتوقعاالستثمارعلىالعائدوتوثيقاحتساب

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ها صف ممارسات البحث والتطوير الجيدة التي من شأن: اإلجابة على سؤال 

الوطنيأن تخلق الملكية الفكرية وتولد فوائد اقتصادية للباحث واالقتصاد
التكرار

34

ةتوليد الملكية الفكري 1

السابعالسؤال

ن صف ممارسات البحث والتطوير الجيدة التي من شأنها أ

احث تخلق الملكية الفكرية وتولد فوائد اقتصادية للب

واالقتصاد الوطني

,  سية تنوعت اإلجابات بشكل متقارب بحيث ال يمكن تحديد إجابة رئي
:ومن أبرز اإلجابات 

وجود مسار متكامل للبحث من اختيار الفكرة وحتى التطبيق•
.االحتياجالعملي بالتكامل مع السوق والتوافق مع 

توفير الدعم والتمويل والتوجيه لمجال األبحاث من خالل •
.الباحثينتأسيس الكيانات وبناء 

ط وجود المعايير والمتطلبات لألبحاث المبنية عل احتياج مرتب•
.للمملكةبمنظومة االقتصاد الكلي 

مجموع 
اإلجابات 

17

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

24%

وق وجود مسار متكامل للبحث من اختيار الفكرة وحتى التطبيق العملي بالتكامل مع الس

والتوافق مع االحتياج 
4

لي وجود المعايير والمتطلبات لألبحاث المبنية عل احتياج مرتبط بمنظومة االقتصاد الك

للمملكة 
4

4حثين توفير الدعم والتمويل والتوجيه لمجال األبحاث من خالل تأسيس الكيانات وبناء البا

 
ً
 أو دوليا

ً
، وليس البحث الذي يركز على إيجاد الحلول  لمشكالت قائمة أو مستقبلية محليا

من أجل البحث فقط 
3

2الباحث الذي يمتلك ثقافة الملكية الفكرية والريادية 

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ما كيف يمكن تحفيز الباحثين وزيادة انتاجيتهم في: اإلجابة على سؤال 

يتعلق بالملكية الفكرية ؟
التكرار

35

ةتوليد الملكية الفكري 1

الثامنالسؤال

ا يتعلق كيف يمكن تحفيز الباحثين وزيادة انتاجيتهم فيم

بالملكية الفكرية

: اتفق أغلب المشاركين بأن اإلجابة الرئيسية هي 

وجود آلية الحتضان األبحاث وتسويقها ونقلها الى مشاريع•

تطبيقية بالتعاون مع الحاضنات والقطاع الخاص 

: أما أبرز اإلجابات المتبقية فهي •

سياسات وإجراءات واضحة لحفظ الحقوق والمطالبة بها •

اعد توفير اآللية والممكنات لمجاالت البحث ذات االحتياج من قو•

االستشارات , الدراسات , البيانات 

مجموع 
اإلجابات 

14

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

50%

حاضنات وضع آلية الحتضان األبحاث وتسويقها ونقلها الى مشاريع تطبيقية بالتعاون مع ال

والقطاع الخاص 
7

3سياسات وإجراءات واضحة لحفظ الحقوق والمطالبة بها 

,  الدراسات , توفير اآللية والممكنات لمجاالت البحث ذات االحتياج من قواعد البيانات 

االستشارات 
3

1رفع وعي الباحثين في مجال الريادة والملكية الفكرية

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ماهي ابرز السبل لتفادي تكرار مشاريع البحث : اإلجابة على سؤال 

والتطوير ؟
التكرار

36

ةتوليد الملكية الفكري 1

ير ؟ماهي ابرز السبل لتفادي تكرار مشاريع البحث والتطو

: اإلجابات الرئيسية األكثر تكرارا هي 

وجود منصة موحدة تنطلق من احتياجات وطنية موحدة •

.واالحتياجاتسيساهم في حصر األبحاث 

د بناء قواعد بيانات لألبحاث في المؤسسات وربطها مع قواع•

.لألبحاثالبيانات الدولية 

: أيضاثم بعد ذلك تظهر هذه اإلجابة 

ة تعزيز التواصل الفعال بين الجهات ذات العالقة من خالل إقام•

.الوسائلالملتقيات وغيرها من 

مجموع 
اإلجابات 

16

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

25%

وجود منصة موحدة تنطلق من احتياجات وطنية موحدة سيساهم في حصر األبحاث 

واالحتياجات 
4

4بناء قواعد بيانات لألبحاث في المؤسسات وربطها مع قواعد البيانات الدولية لألبحاث

تعزيز التواصل الفعال بين الجهات ذات العالقة من خالل إقامة الملتقيات وغيرها من 

الوسائل 
2

1بحث توعية وتوجيه الباحثين لعمل مسح الدراسات السابقة لضمان اإلضافة للمجال عند ال

ربط اشتراطات عملية التمويل المؤسسي من الدولة للجهات مع مجاالت األبحاث 

واالحتياجات 
1

1تفعيل دور المكتبات العامة بدعمها لألبحاث 

1تكوين لجنة استشارية لتقييم مشاريع األبحاث 

1نشر الحقوق للباحثين 

1اعتماد مفهوم األبحاث المبنية على الطلب 

التاسعالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



المحتويات

الملخص التنفيذي 

أرقام واحصائيات

شركاء النجاح

منهجية الورشة وتقسيم المجموعات 

التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

اإلجابات الرئيسية لمحاور الورشة

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

الفكريةحماية الملكية : المحور الرابع 

ملحق قوائم األفكار

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

حماية الملكية الفكرية: المحور الرابع 

الورشةصور مقتطفة من 

01

02
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04
05

06

08
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قائمة األفكار

لكة ما هو سبب قلة طلبات الملكية الفكرية في المم: على سؤال اإلجابة
مقارنة بدول ذات تعداد سكاني وإجمالي مشابه برأيك؟

التكرار

38

الملكية الفكريةإدارة 2

ة هو سبب قلة طلبات الملكية الفكرية في المملكما
؟مقارنة بدول ذات تعداد سكاني وإجمالي مشابه برأيك

:  هياإلجابات الرئيسية األكثر تكرارا 
وجود منصة موحدة تنطلق من احتياجات وطنية موحدة •

<واالحتياجاتسيساهم في حصر األبحاث 
بناء قواعد بيانات لألبحاث في المؤسسات وربطها مع قواعد•

.لألبحاثالبيانات الدولية 

: ثم بعد ذلك تظهر هذه اإلجابة أيضا 
تعزيز التواصل الفعال بين الجهات ذات العالقة من خالل إقامة•

الملتقيات وغيرها من الوسائل 

مجموع 
اإلجابات 

27

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

30%

 بدول أخرى مما يدفع أصح
ً

اب صعوبة إجراءات تسجيل الملكية الفكرية وتعقيدها مقارنة

الملكية الفكرية للتسجيل في مكاتب الملكية لدول أخرى

8

ات توليد الملكية الفكرية ضعيف لغياب  العرض والطلب وضعف السوق الباحث عن منتج

الملكة الفكرية 

5

ناعة قصور رحلة الملكية الفكرية وعدم الثقة بنتائج تسجيل الملكية مما يؤثر على الق

ن بجدوى قوانين الحماية وجدوى  التقاضي وبالتالي جدوى تسجيل الملكية الفكرية م

األساس

5

ضع
ُ
ف من ضعف مخاطر االنتهاك وقوانين اإلنفاذ، مما يعزز انتشار ثقافة النسخ والتقليد ي

 
ً
إقبال أصحاب الملكية الفكرية لتسجيلها واستغاللها تجاريا

4

1ارتفاع رسوم تسجيل الملكية الفكرية

يل غياب قاعدة بيانات خاصة بالملكيات الفكرية يسهل الدخول لها والبحث فيها لتسه

توليد وتسجيل الملكية الفكرية

1

 بقية الطلبات ولذا دراسة الت
ً

جربة تعتبر تجربة تسجيل حقوق المؤلف تجربة ناجهة مقارنة

وسبب سهولتها قد يساعد في تسهيل تسجيل طلبات الملكية الفكرية األخرى

1

 لم توجد جهة محددة لتسجيل طلبات الملكية الفكرية
ً
1سابقا

1ضعف مخرجات التعليم المتعلقة باالبتكار وتسجيل الملكية الفكرية

األولالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ما نوع خدمات دعم الملكية الفكرية التي تحتاجها : على سؤال اإلجابة

؟الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية
التكرار

39

الملكية الفكريةإدارة 2

نوع خدمات دعم الملكية الفكرية التي تحتاجها ما

الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

مع األخذ بعين االعتبار , لم يتم تحديد إجابة رئيسية لهذا السؤال 

:أن اإلجابة األكثر تكرارا هي

التوعية المستمرة بخطوات التسجيل•

توفير قاعدة بيانات للملكية الفكرية•

توفير وتسهيل خدمات قانونية لدعم من يرغب تسجيل •

الملكية الفكرية

مجموع 
اإلجابات 

18

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

22%

4التوعية المستمرة بخطوات التسجيل

2توفير قاعدة بيانات للملكية الفكرية

2توفير وتسهيل خدمات قانونية لدعم من يرغب تسجيل الملكية الفكرية

2ريةتخصيص مسار سريع للشركات الناشئة والمتوسطة لتسجيل طلبات الملكية الفك

2توفير ورش عمل في اسايات الملكية الفكرية وبرامج توعية ممنهجة

2ريةتعزيز حماية منتجات الملكية الفكرية مما سيعزز من قوة دورة توليد الملكية الفك

 أو دعم رسوم التسجيل
ً
1توفير محفزات مالية إما باسترداد رسوم التسجيل الحقا

1أتمتة إجراءات تسجيل الملكية الفكرية

1توفير دراسات جدوى الفكرة قبل التسجيل

Franchise 1تفعيل أنظمة االمتياز التجاري 

الثانيالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ت كيف يكمن لنظام نموذج المنفعة  تشجيع الشركا: على سؤال اإلجابة

؟الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخدمية السعودية
التكرار

40

الملكية الفكريةإدارة 2

كيف يكمن لنظام نموذج المنفعة  تشجيع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخدمية السعودية

: أبرز إجابة  رئيسية هي 
قل تخلق نوع جديد من الفرص االستثمارية واالبتكار بتكلفة أ•

ومدة حماية أقل
: ثم تبرز بعدها اإلجابات التالية 

جتمع مهم توضيح معايير تطبيق نموذج المنفعة وفائدته لم•
االبتكار والصناعات

تعطي األفكار التي التصل إلى براءة اختراع على األقل بعض •
مما يساعد الشركات  Royaltyالحماية وفرصة خلق مصدر 
على الصمود في السوق

مجموع 
اإلجابات 

12

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

25%

3تخلق نوع جديد من الفرص االستثمارية واالبتكار بتكلفة أقل ومدة حماية أقل

2مهم توضيح معايير تطبيق نموذج المنفعة وفائدته لمجتمع االبتكار والصناعات

تعطي األفكار التي التصل إلى براءة اختراع على األقل بعض الحماية وفرصة خلق مصدر 

Royalty مما يساعد الشركات على الصمود في السوق

2

ن يجب التأكد من تشريع مواد تحمي من استغالل نظام نموذج المنفعة بشكل خاطئ وم

األفضل القيام بدراسة  الدول التي طبقت مثل هذه النظام ونتيجته على اقتصادها 

ومعدالت اإلبتكار

2

1يساهم في تسهيل االبتكار ويجب دمج جزء من مفاهيم هذا النموذج  في التعليم

إيجاد هذا النظام في الفترة الحالية صعب لحداثة أنظمة الملكية الفكرية من تسجيل

واستغالل وإنفاذ

1

ن مهم الموازنة بين نموذج المنفعة وبراءات االختراع للحفاظ على توليد براءات اإلختراع م

-التراجع

كما في نظام البراءات األمريكي  Provisional applicationقد يكون من الجيد تطبيق 

1

3تخلق نوع جديد من الفرص االستثمارية واالبتكار بتكلفة أقل ومدة حماية أقل

الثالثالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ت كيف يكمن لنظام نموذج المنفعة  تشجيع الشركا: على سؤال اإلجابة

؟الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخدمية السعودية
التكرار

41

الملكية الفكريةإدارة 2

ماذا تعرف عن نظام حق المؤلف في السعودية

: اإلجابة الرئيسية هي 
نظام يسمح بمقاضاة المعتدي على حق المؤلف ويحمي •

ليةحقوقه من االنتهاك ويسمح له بالحصول على تعويضات ما
: ثم تأتي بعد ذلك إجابات من ابرزها 

ة الحق محمي بمجرد النشر وال يحتاج تسجيل وله أنواع مختلف•
تشمل المرئي والمسموع والحق يورث لورثة المؤلف بعد 

وفاته
نظام موجود ولكن غير مفعل مما شجع على انتشار ثقافة •

اإلنتهاك

مجموع 
اإلجابات 

9

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

33%

نظام يسمح بمقاضاة المعتدي على حق المؤلف ويحمي حقوقه من االنتهاك ويسمح له 

بالحصول على تعويضات مالية

3

الحق الحق محمي بمجرد النشر واليحتاج تسجيل وله أنواع مختلفة تشمل المرئي والمسموع و

يورث لورثة المؤلف بعد وفاته

2

2نظام موجود ولكن غير مفعل مما شجع على انتشار ثقافة اإلنهاك

ستخدم بشكل كبير من قبل المبرمجين وأصحاب األنظمة الحاسوبية
ُ
1ي

-نظامتفعيل ال-تطعيم المناهج التعليمية بحقوق المؤلف -المخالفات والعقوبات واضحة ورادعة 

Top 10وجود نظام متطور مماثل للدول االخرى 

1

الرابعالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ما نوع خدمات دعم الملكية الفكرية التي تحتاجها : على سؤال اإلجابة

؟الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية
التكرار

42

الملكية الفكريةإدارة 2

لف كيف يمكننا خلق منظومة بيئية تروج نظام حق المؤ

في السعودي؟

:اإلجابة الرئيسية األكثر تكرارا هي 
يف بناء الوعي والثقافة بشأن الجهد المبذول في اإلبداع والتأل•

من مع تربية النشء على ان الملكية الفكرية وحق المؤلف نوع
أنواع المال له حرمة ال يجور انتهاكها

: وبعد ذلك تكررت اإلجابات التالية 
تطعيم المناهج التعليمية بحقوق المؤلف•
وجود نظام متطور وعقوبات رادعة مع نشر االحكام القضائية •

م الصادرة في حق منتهكي حق المؤلف ليعلم الجميع أن النظا
موجود ويطبق

مجموع 
اإلجابات 

11

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

27%

لكية بناء الوعي والثقافة بشأن الجهد المبذول باإلبداع والتأليف مع تربية النشء على ان الم

الفكرية وحق المؤلف نوع من أنواع المال له حرمة ال يجور انتهاكها

3

2تطعيم المناهج التعليمية بحقوق المؤلف

وجود نظام متطور وعقوبات رادعة مع نشر االحكام القضائية الصادرة في حق منتهكي حق 

المؤلف ليعلم الجميع أن النظام موجود ويطبق

2

1حوكمة النظام ورفع كفاء المتابعة والتدقيق

1وضع آليات واضحة وسهلة للجميع

1إيجاد محاكم مختصة

1الرقابة واإلنفاذ على اإلنترنت

الخامسالسؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

، أن كيف يمكن لوجود محامين مختصين ببراءة االختراع: على سؤال اإلجابة

؟يساعد خدمات الملكية الفكرية
التكرار

43

الملكية الفكريةإدارة 2

كيف يمكن لوجود محامين مختصين ببراءة االختراع، أن

يساعد خدمات الملكية الفكرية

: اإلجابة الرئيسية هي 

ة يسهل تسجيل براءات االختراع وكتابة طلب الملكية الفكري•

ةمن أي نوع كان وبشكل عام يساعد في إدارة الملكية الفكري

: ثم تليها هذه اإلجابة 

ض سيساهم في زيادة عدد المحاميين المختصين مما قد يخف•

األسعار

مجموع 
اإلجابات 

9

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

44%

ام يسهل تسجيل براءات اإلختراع وكتابة طلب الملكية الفكرية من أي نوع كان وبشكل ع

يساعد في إدارة الملكية الفكرية
4

2سيساهم في زيادة عدد المحاميين المختصين مما قد يخفض األسعار

ن الهيئة تكون جزء من العملية بي, ضبط عالقات المحامين مع صاحب الملكية الفكرية 

كل المحامين وصاحب الملكية الفكرية وجود محامي مختص يساعد في تقديم الطلب بش

يحمي ويعزز قيمة الملكية الفكرية 

1

1وجود محامين مختصين قد يؤدي لرفع تكاليف البراءات مما يؤثر على إجراءات الحماية

حب من الجيد ترخيص وكاالت للملكية الفكرية مع وجود ضوابط تنظم عالقة المحامي وصا

الملكية وتضمن عدم استغالل صاحب الملكية 
1

السادس السؤال

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



المحتويات

الملخص التنفيذي 

أرقام واحصائيات

شركاء النجاح

منهجية الورشة وتقسيم المجموعات 

التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

اإلجابات الرئيسية لمحاور الورشة

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

الفكريةحماية الملكية : المحور الرابع 

ملحق قوائم األفكار

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

حماية الملكية الفكرية: المحور الرابع 

الورشةصور مقتطفة من 

01

02
03

04
05

06

08

07

44
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األولالسؤال

أناالختراع،ببراءةمختصينمحامينلوجوديمكنكيف

الفكريةالملكيةخدماتيساعد

:هيالرئيسيةاإلجابة

اقبويعالحقوقيضمنمتكاملحمايةنظامتوفيريتمعندما•

المنتهكين

:فهيالمتبقيةاإلجاباتأبرزأما

والحقوقالتسجيللتكاليفوتسهيالتحلولإيجاد•

وذاتمناسبةبجودةحقيقيةحلوالتقدماألفكاركانتإذا•

مناسبةسوقيةقيمة

ةاستغالل الملكية الفكري 3
أن كيف يمكن لوجود محامين مختصين ببراءة االختراع،:على سؤال اإلجابة

؟يساعد خدمات الملكية الفكرية 
التكرار

9عندما يتم توفير نظام حمياة متكامل يضمن الحقوق ويعاقب المنتهكين 

6إيجاد حلول وتسهيالت لتكاليف التسجيل والحقوق 

4إذا كانت األفكار تقدم حلوال حقيقية بجودة مناسبة وذات قيمة سوقية مناسبة 

4يمكن تفعيل االبتكار كأصل مدر لألموال مما يحقق استدامة ودخل للمنظمة 

2بدراسة السوق بشكل لصحيح وكانت الملكية الفكرية تغطي احتياج في السوق 

2وجود وتطبيق النماذج األولية  يسهل من تحديد قيمة الملكية الفكرية 

1من خالل التعاون مع حاضنات األعمال وتقديم الدعم الخاص لجوانب الملكية الفكرية 

1تعتبر الملكية الفكرية ميزة تنافسية تقلل من احتمالية وجود منتهكين 

1من خالل تقييم قيمة أصل الملكية الفكرية وتنظيمها في الوقت المناسب 

1.  بتوفير مراكز متخصصة لتصميم المنتجات، بحيث يمكن عمل نموذج أولي لها مجموع 
اإلجابات 

31

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

29%

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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الثاني السؤال

ويل ما هي التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في تح

الملكية الفكرية إلى منتجات؟

: اتفق أغلب المشاركين بأن التحديات الرئيسية هي 

ضعف الوعي والمعرفة والخبرة  لدى الشركات بالجدوى •

االقتصادية والنتائج المأمولة لتحويل األفكار الى منتجات

ارتفاع التكاليف وغياب الدعم والتمويل الخاص بهذا المجال•

Seed Fund

: ثم تبرز بعد ذلك اإلجابة التالية 

صعوبات أنظمة التسجيل و إجراءات الطلب•

ةاستغالل الملكية الفكري 3
أناالختراع،ببراءةمختصينمحامينلوجوديمكنكيف:سؤالعلىاإلجابة

؟الفكريةالملكيةخدماتيساعد
التكرار

لةالمأمووالنتائجاالقتصاديةبالجدوىالشركاتلدىوالخبرةوالمعرفةالوعيضعف

منتجاتالىاألفكارلتحويل
12

seedالمجالبهذاالخاصوالتمويلالدعموغيابالتكاليفارتفاع fund10

7الطلبإجراءاتوالتسجيلأنظمةصعوبات

6الحمايةأنظمةوتطبيقبناءضعف

فيكالمستهلورغبةالرقابةضعفمثلاالستهالكيةالسوقبطبيعةتتعلقتحديات

المقلدةالبضائع
5

1المحليبالمنتجالثقةضعف

1الفكريةالملكيةلحقوقالمحققةالمنتجاتعلىالطلبضعف

1لهاسوقووجودالفكريةالملكيةتحويلقابليةمدى

1األوليةالنماذجمعالتعاملاجراءاتفيفجوةوجود

1االبتكاراتوتسويقشراءفيالمتخصصةالشركاتغياب

اموجودمنشآتدعم
ً
1(الفكريةالملكيةتتجير)حالي

1البشريةوالقدراتالخبرة

مجموع 
اإلجابات 

48

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

25%

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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الثالث السؤال

فكريةالالملكيةاستخدامالناشئةللشركاتيمكنكيف

؟
ً
تجاريا

: اإلجابة الرئيسية األكثر تكرارا هي 

منح حقوق االمتياز التجاري بمختلف أنواعه أو بيع الملكية•

الفكرية 

: ومن أبرز اإلجابات المتبقية هي 

زيادة الثقة لدى المستهلكين بمستوى الجودة للمنتج •

الملكية الفكرية تخلق منتج حصري للشركة  ويؤدي لزيادة•

الطلب 

ةاستغالل الملكية الفكري 3

أن كيف يمكن لوجود محامين مختصين ببراءة االختراع،:على سؤال اإلجابة

؟يساعد خدمات الملكية الفكرية 

التكرار

5منح حقوق االمتياز التجاري بمختلف أنواعه أو بيع الملكية الفكرية 

2زيادة الثقة لدى المستهلكين بمستوى الجودة للمنتج 

2الملكية الفكرية تخلق منتج حصري للشركة  ويؤدي لزيادة الطلب 

2التركيز على جانب الملكية الفكرية وبراءات االختراع في الحمالت التسويقية 

1وجود الملكية الفكرية يضمن للشركات الناشئة استثمارها وتطويرها 

1من خالل دراسة التجارب السابقة وتوثيق الجروس المستفادة منها 

1تقييم الفكرة وقابلية تنفيذها  بشكل واقعي 

1وجود آلية وخطة داخل المنظومة لخطة التخارج من الملكية الفكرية 

1ضمان حماية المنتج  والتقليد والتعويض عن المخاطر 

1عرض الملكية التجارية كميزة تنافسية 

1التعاون مع حاضنات األعمال 

مجموع 
اإلجابات 

18

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

28%

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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الرابع السؤال

والشركاتاألعماللرواديمكنالتيالطرقهيما

األموال؟جمعالناشئة

كثر تنوعت اإلجابات بشكل متفاوت دون تفرد إلجابة رئيسية ومن أ

: اإلجابات تكرارا هي 

تسويق وبيع أصول الملكية الفكرية •

التمويل الجماعي •

االنضمام الى الحاضنات ومسرعات األعمال •

ةاستغالل الملكية الفكري 3
ما هي الطرق التي يمكن لرواد األعمال والشركات : على سؤال اإلجابة

الناشئة جمع األموال؟
التكرار

مجموع 
اإلجابات 

34

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

18%

6تسويق وبيع أصول الملكية الفكرية 

5التمويل الجماعي 

5االنضمام الى الحاضنات ومسرعات األعمال 

3منح تصاريح الفرانشايز

3توفير الدعم من خالل المستثمرين خاصة مع المستثمرين برأس المال الجريء

2( الجامعات ،الشركات الناشئة،الحاضنات، الممولين)التكامل مع الجهات ذات العالقة 

1التركيز على بيع المنتجات بشكل مباشر 

1تسهيل إجراءات الحصول على قرض تمويل للشركات الناشئة 

1بناء نموذج للفكرة  وتسويقها 

1عرض المشروع لالستحواذ من شركة أخرى 

1وجود منصة عرض أفكار الرواد وتسويقها 

1البحث عن قروض 

1التوازن بين استقطاب األفكار الخارجية وحماية األفكار المحلية 

1طرح اسهم الشركة في األسواق 

1اصدار سندات وقروض بيع جزء عوائد الـملكية الفكرية 

1توفير صناديق دعم خاصة برواد االعمال والمشاريع الناشئة 
تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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الخامس السؤال

ي لدي براءة اختراع، وأحتاج إلى تقييمها، ما الذي يجب عل

فعله؟ 

:هيفتكرارااألكثراإلجاباتأما,السؤاللهذارئيسيةإجابةتبرزلم

المجالفيالخبراءاستشارة•

يةقيمعلىللحصولالسوقفيالعرضخاللمنالفكرةتقييم•

تقديرية

ةاستغالل الملكية الفكري 3
لدي براءة اختراع، وأحتاج إلى تقييمها، ما الذي يجب: ة على سؤال اإلجاب

علي فعله؟ 
التكرار

مجموع 
اإلجابات 

35

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

23%

8استشارة الخبراء في المجال

4تقييم الفكرة من خالل العرض في السوق للحصول على قيمية تقديرية 

3ا التقييم من خالل المقارنة بالحاالت السابقة المشابهة وتحليل البيانات التابعة له

3البحث واالطالع على األنظمة والقوانين لكيفية حماية براءات االختراع 

3متخصصة أو مراكز تقييم استشاريةالعمل مع جهات

2عمل دراسة جدوى لبراءة االختراع 

2من خالل التسجيل الرسمي واالشهار الحقوقالبدء أوال بالتأكد من حفظ

2بناء عالقة تجارية مع براءة االختراع 

1دراسة مدى قدرة البراءة على تغطية الحاجة 

1تحديد عمر  المنتج المتوقع  

1دراسة تأثير براءة االختراع على مبيعات الشركة 

1البدء في إجراءات الحصول على التمويل 

1التواصل مع هيئة المقيمين 

ايزالالاألفكارتسجيل
ً

1السرقةبمخاطرمحفوف

1للتقييم الرسميةاالعتماد على القنوات

1وضع معايير محددة يساعد في تقييم الفكرة بمنطقية 
تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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السادس السؤال

لماذا تجارة الملكية الفكرية غير نشطة في 

السعودية؟

: اإلجابات األكثر تكرارا دون وجود إجابة رئيسية هي 

القطاع بينالتعاون والتكاملضعف•

ري مما يسبب فجوة بين الجانب النظاألعمالوقطاعاألكاديمي

والعملي لألبحاث 

وجود الباحث في بيئة أكاديمية بعيدة عن متطلبات وواقع •

االحتياج يؤدي الى انتاج أبحاث منخفضة الفائدة 

ةاستغالل الملكية الفكري 3
لماذا تجارة الملكية الفكرية غير نشطة في : على سؤال اإلجابة

السعودية؟
التكرار

مجموع 
اإلجابات 

31

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

19%

جانب مما يسبب فجوة بين الاألعمالوقطاعالقطاع األكاديميبينالتعاون والتكاملضعف
النظري والعملي لألبحاث 

6

حاث وجود الباحث في بيئة أكاديمية بعيدة عن متطلبات وواقع االحتياج يؤدي الى انتاج أب
منخفضة الفائدة 

5

Industry-Driven Innovation4للتسويققابلةغيراألبحاثمخرجات

ضعف استثمارات القطاع الخاص في صناعة البحوث وعدم وجود رأس المال لألبحاث النوعية
ذات التكلفة العالية 

3

2ذات احتياجبحثيةمجاالتأقسام األبحاث والتطوير نحوضعف توجيه

2وكيفية تقاسم الملكية مع الجامعة للباحثالفكريةالملكيةقصور سياسات

1ضعف فاعلية االستراتيجيات البحثية لمراكز األبحاث 

1عدم انطباق شروط ومعايير الملكية الفكرية على نسبة من البحوث العملية 

ااألعمالريادةاستراتيجياتوضوحعدم
ً
1اكاديمي

1وجود نسبة تكرار لألبحاث في بعض المجاالت 

1العملي بالمجتمعضعف ارتباط األبحاث

1منصات لتسويق األبحاث وجودعدم

1األبحاث بحاجة الى تطوير وتحسين وموائمة للواقع قبل تطبيقها 

1األبحاث األنظمة والتشريعات المتعلقة بملكية الدولة للجامعة تساهم في تقييد تسويق

1المختصةالجهاتالموارد واالستفادة من األبحاث لدىضعف الوعي بأهمية اسغالل تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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السابع السؤال

نتائجمنالعديدوتسويقاستخدامفيالصعوباتما

العامة؟البحوثومعاهدالجامعاتبحوث

جابةاإلأما,رئيسيةإجابةتحديديمكنالبحيثاألسبابتفاوتت

:فهيتكرارااألكثر

األفرادمستوىعلىالحمايةوقوانينتشريعاتضعف•

والمؤسسات

الفكريةالملكيةباحترامالوعيضعف•

الفكريةالملكيةحقوقسرقة•

ةاستغالل الملكية الفكري 3
ئج ما الصعوبات في استخدام وتسويق العديد من نتا: على سؤال اإلجابة

بحوث الجامعات ومعاهد البحوث العامة؟
التكرار

مجموع 
اإلجابات 

36

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

19%

7ضعف تشريعات وفوانين الحماية على مستوى األفراد والمؤسسات 

5الفكريةالملكيةباحترامالوعيضعف

4الفكريةالملكيةحقوقسرقة

3وقلة قنوات الدعم التمويلصعوبة

3الصناعة الحالية غير قائمة على مفاهيم االبتكار واشتراطاته /االقتصادطبيعة

3منهااألرباحجنيوقيمتها االستثمارية وإمكانيةبعوائدهاضعف الوعي

1نجاح والتجارب الملهمة غياب قصص

1الفكريةالملكيةعلىالقائمةالمنشآتتنافسيةمجالفيضعف التوعية

1ضعف عمليات تسجيل الملكية الفكرية بالمملكة 

1حداثة مفهوم المكلية الفكرية في المملكة 

1تعد تجارة الملكية الفكرية عالية المخاطر

1الواقع الحالي ألنظمة الجامعات يساهم في احتكار الملكية الفكرية دون استغاللها 

1ضعف الرغبة في استثمار الملكية الفكرية 

1قصور أنظمة وممكنات الملكية الفكرية 

1لهاالواضحوالتقييمالفكريةالملكيةتجارةالمعالم الواضحة لسوقغياب

1العادلةغيرالمنافسة

1الفكريةالملكيةتتجيرتكلفةارتفاع
تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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الثامن السؤال

حوثالبنتائجمنالعديدوتسويقاستخداميمكنناكيف

العامة؟والدراساتللجامعات

نومرئيسيةإجابةوجوددونالتكرارفيمتقاربةاإلجاباتتعتبر

:ابرزها

والتوجيهالربطبأدواريقوممتخصصاداريكيانوجود•

والسوقالباحثبينوالتكامل

والباحثينللمخترعينالحوافززيادة•

ةاستغالل الملكية الفكري 3
كيف يمكننا استخدام وتسويق العديد من نتائج : على سؤال اإلجابة

البحوث للجامعات والدراسات العامة؟
التكرار

مجموع 
اإلجابات 

21

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

19%

4والسوقالباحثبينوالتكاملوالتوجيهالربطبأدواريقوممتخصصاداريكيانوجود

3والباحثينللمخترعينالحوافززيادة

3ةالرياديالجامعةنموذجلتفعيلوالخاصالعاموالقطاعينالجامعاتبينالفعالةالشراكة

3المأمولاألثرتحقيقلضمانالحقيقةاالحتياجاتنحواألبحاثتوجيه

2ينوالباحثالجامعاتبينالفكريةالملكيةلحقوقحفظلكيفيةوالقوانيناألنظمةإيجاد

2الجامعةمناستغاللهدونسنواتخمسمروربعدللمؤلفالحقتحويل

1الدوليةالمؤسساتمعالفعالالتواصل

1السوقباحياجاتالباحثينربطفيهايتمالجامعةداخلصناعيةأيامتفعيل

1الواقعارضعلىاألبحاثتطبيققابليةوأهميةبمدىالباحثينلدىالوعيبناء

1للجامعاتالحقوقملكيةفيهتكونقانونوضعخاللمن

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



المحتويات

الملخص التنفيذي 

أرقام واحصائيات

شركاء النجاح

منهجية الورشة وتقسيم المجموعات 

التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

اإلجابات الرئيسية لمحاور الورشة

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

الفكريةحماية الملكية : المحور الرابع 

ملحق قوائم األفكار

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

حماية الملكية الفكرية: المحور الرابع 

الورشةصور مقتطفة من 

01

02
03

04
05

06

08

07
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قائمة األفكار

يما تتطلب قضايا الملكية الفكرية خبرة كبيرة ، ال سيما ف: على سؤال اإلجابة
الذين كيف يمكننا تعزيز خبرة القضاة. يتعلق بالمعارف األساسية للتكنولوجيا

يتعاملون مع قضايا الملكية الفكرية؟
التكرار

54

األول السؤال

ما فيما تتطلب قضايا الملكية الفكرية خبرة كبيرة ، ال سي
ننا كيف يمك. يتعلق بالمعارف األساسية للتكنولوجيا

ة تعزيز خبرة القضاة الذين يتعاملون مع قضايا الملكي
الفكرية؟

: االجابتين الرئيسيتين التي تكررت بشكل بارز هي 
ة التعاون مع المعهد العالي للقضاة من أجل إقامة دورات تدريبي•

للقضاة في مجال الملكية الفكرية 
اشراك الخبراء في الملكية الفكرية لمساعدة القضاة في •

اصل مجاالت تقييم أضرار الملكية الفكرية وتوفير وسائل للتو
الفعال معهم 

حماية الملكية الفكرية 4

مجموع 
اإلجابات 

23

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

26%

ية التعاون مع المعهد العالي للقضاة من أجل إقامة دورات تدريبية للقضاة في مجال الملك

الفكرية 
6

ة اشراك الخبراء في المكلية الفكرية لمساعدة القضاة في مجاالت تقييم أضرار الملكي

الفكرية وتوفير وسائل للتواصل الفعال معهم 
6

2بناء الوعي لدى القضاة وتقليل مساحات االجتهاد 

1اضافة مسارات الملكية الفكرية في برامج المؤسسات الجامعية 

1(WIPO –WTO)بناء اتفاقية مع المنظمات الدولية التي لديها برامج قائمة مثل 

1بناء منظومة القضاء المتكاملة في الجانبين القانوني والقضائي  

ملكية تعيين قضاة بخلفية قانونية لتقارب المنهجية مع األحوال الدولية لقوانين حماية ال

الفكرية 
1

1بناء أنظمة معتمدة للمكلية الفكرية يتم االعتماد عليها في االحكم القضائي 

1الدعم والتوجيه من وزارة العدل 

1بناء مسارات قضائية تخصصية في مجال الملكية الفكرية وتقديم التدريب عليها 

1الحصول على السوابق القضائية 
تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ماهي أهم العقبات التي يجب معالجتها فيما يخص عملية: على سؤال اإلجابة
؟فحص السلع المقلدة 

التكرار

55

الثاني السؤال

يخصفيمامعالجتهايجبالتيالعقباتأهمماهي

المقلدةالسلعفحصعملية

رارا أما اإلجابات األكثر تك, تنوعت اإلجابات دون وجود إلجابة رئيسية 

:  فهي 

ل تنوع الجهود وضعف التنسيق بين الجهات المعنية في تباد•

البيانات فيما يختص بالسلع المقلدة 

كثرة المنتجات المقلدة •

حماية الملكية الفكرية 4

مجموع 
اإلجابات 

20

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

15%

السلع تنوع الجهود وضعف التنسيق بين الجهات المعنية في تبادل البيانات فيما يختص ب
3المقلدة 

3كثرة المنتجات المقلدة 

2إيجاد الحوافز للمراقبين الميدانيين

2وجود الفجوة الواضحة بين أعداد المراقبين والسلع في السوق

1غياب دور التقنية في فحص السلع 

1ضعف التحكم بعمليات البيع االلكتروني 

1ضعف التدريب لموظفي الجمارك في فحص المنتجات والمواد األولية 

1ارتفاع جودة التقليد 

1تنوع مصادر التقليد 

1غياب القطاع الخاص عن مجال فحص السلع المقلدة 

1ضعف الحماية الفكرية في الدول المجاورة 

1ضعف القدرة المعرفية للمستهلك 

1وضع مؤشرات القياس الخاطئة لعمليات الفحص 

1ضعف كفاءة وموثوقية نتائج الفحص والجهة المعمدة لها 
تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

في كيف يمكننا تحسين أنظمة تفتيش الملكية الفكرية: على سؤال اإلجابة
؟المملكة العربية السعودية 

التكرار

56

الثالث السؤال

فيريةالفكالملكيةتفتيشأنظمةتحسينيمكنناكيف

السعوديةالعربيةالمملكة

رارا أما اإلجابات األكثر تك, تنوعت اإلجابات دون وجود إلجابة رئيسية 
:  فهي 

إيجاد منصات تفعيل دور المستهلك وجعله عضو فعال في •
( كلنا أمن ) الرقابة أسوة بتطبيق 

تدريب الفاحصين على الغش التجاري في المنافذ والجمارك •
والهيئات 

استخدام التقنية الحديثة في التفتيش •
تحفيز المواطنين على البالغات •

حماية الملكية الفكرية 4

مجموع 
اإلجابات 

24

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

13%

3استخدام التقنية الحديثة في التفتيش 

3تدريب الفاحصين على الغش التجاري في المنافذ والجمارك والهيئات 

3تحفيز المواطنين على البالغات 

3(  نا أمنكل) إيجاد منصات تفعيل دور المستهلك وجعله عضو فعال في الرقابة أسوة بتطبيق 

2دعم خصخصة مجال الفحص وشركات حمياة المنتجات األصلية 

2تسهيل إجراءات البالغات من خالل الية موحدة  

1( امتثال ) توفير مظلة موحدة للتفتيش 

1التكمال والتنسيق مع وكالء السلع 

1إضافة الملكية الفكرية الى لجنة حماية الصناعة الوطنية 

1وضع مؤشرات للسلع التي تنتهك الملكية الفكرية لتسهيل اكتشافها 

1التخلص من التستر والعمالة غير الجيدة 

1تحسين عمليات مكافحة التقليد عبر المنافذ 

1زيادة أعداد المراقبين 

1اعتماد حوافز مشجعة للعاملين 

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ماهي اآللية المناسبة لحساب حجم التعويضات لألضرار : على سؤال اإلجابة

الناجمة عن انتهاك الملكية الفكرية ؟
التكرار

57

الرابع السؤال

ار ماهي اآللية المناسبة لحساب حجم التعويضات لألضر

الناجمة عن انتهاك الملكية الفكرية ؟

ا تنوعت اآلليات المقترحة بحيث ال يوجد اجماع على آلية دون غيره

: ومن ضمن اآلليات األبرز 

كريةحساب األرباح وقيمة مبيعات المنتج المنتهك للملكية الف•

مراعاة التدرج في تطبيق العقوبة حسب مستوى االنتهاك •

حماية الملكية الفكرية 4

مجموع 
اإلجابات 

13

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

23%

3مراعاة التدرج في تطبيق العقوبة حسب مستوى االنتهاك 

2حساب األرباح وقيمة مبيعات المنتج المنتهك للملكية الفكرية 

1اعتماد التعويضات الى الشخص المتضرر 

1تحديث القوانين المتعلقة بالتعويضات بما يتناسب مع طبيعة المجال 

1اعتماد مبدأ التشهير لمن تثبت ادانته 

1االستعانة بالمقيمين المعتمدين 

1تحديد نسب الحق العام والحق الخاص 

مراعاة العوامل غير المباشرة مثل احتساب قيمة الزمن ومراعاة الجانب النفسي 

لالنتهاك 
1

1وضع العوامل الجغرافية في عين االعتبار 

الية-االبتكار -التقنية -التكلفة -السرعة ) محاكاة نظام ساهر في جوانب عديدة 

( التغذية الراجعة-التبليغ 
1

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

اهي م, تتطلب حاالت الملكية الفكرية خبرة عالية المستوى : على سؤال اإلجابة

ية ؟الملكية الفكرحمايةالطرق التي تتبعها منظمتك لتعزيز قدرتها في مجال 
التكرار

58

الخامس السؤال

،المستوىعاليةخبرةالفكريةالملكيةحاالتتتطلب

فيقدرتهالتعزيزمنظمتكتتبعهاالتيالطرقماهي

الفكريةالملكيةحمايةمجال

:هيتكرارااألكثرالرئيسيةاإلجابة

الفكريةالملكيةلحمايةوسياساتأنظمة•

:التاليةاإلجابةبرزتثم

إدارةفيللعملالمتخصصةوالكوادرالمؤهليناستقطاب•

الفكريةبالملكيةمختصة

حماية الملكية الفكرية 4

مجموع 
اإلجابات 

19

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

26%

5أنظمة وسياسات لحماية الملكية الفكرية 

4رية استقطاب المؤهلين والكوادر المتخصصة للعمل في إدارة مختصة بالملكية الفك

2التعامل مع المكاتب المتخصصة في مجال الملكية الفكرية 

2إقامة البرامج التدريبية وورش العمل 

2نشر الثقافة وبناء المعرفة في مجال الملكية الفكرية بأنواعها 

1مراعاة جانب السرية 

1المتابعة الفعالة لنتائج الملكية الفكرية واثرها على المنظمة 

1العقوبات الرادعة في مجال االنتهاك 

1وجود مراكز بحث وابتكار في الجهات تعزز حماية الملكية الفكرية 

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ما نوع برامج الدعم الالزمة , من منظور الملكية الفكرية : على سؤال اإلجابة

ي لشركات التصدير في المملكة العربية السعودية للقيام بأعمال تجارية ف

؟الخارج

التكرار

59

السادس السؤال

ة ما نوع برامج الدعم الالزم, من منظور الملكية الفكرية 

قيام لشركات التصدير في المملكة العربية السعودية لل

بأعمال تجارية في الخارج 

تمت وهذه أبرز اجابتين. تنوعت اإلجابات ولم تتكرر  بشكل رئيسي 

: مناقشتها 

الدول عقد االتفاقيات التجارية الدولية واالتفاقيات الثنائية مع•

األخرى

مع تقديم االستشارات والتوعية باألنظمة والقوانين للتعامل•

قضايا الملكية الفكرية بالخارج 

حماية الملكية الفكرية 4

مجموع 
اإلجابات 

10

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

20%

2عقد االتفاقيات التجارية الدولية واالتفاقيات الثنائية مع الدول األخرى

فكرية تقديم االستشارات والتوعية باألنظمة والقوانين للتعامل مع قضايا الملكية ال

بالخارج 
2

1توفير الدعم المالي واللوجستي للتسجيل وتسهيل االعمال 

اعة في التكامل في االدوار بين هيئة الملكية الفكرية وهيئة الصادرات ومنظومة الصن

المملكة 
1

1تحسين إجراءات األعمال في المنافذ لتسهيل التصدير  

1تنسيق األدوار بين الجهات الحكومية للدفاع عن حقوق الشركات السعودية بالخارج

ز على توفير الدعم الداخلي والمحلي في البداية بشكل مناسب ثم االنتقال الى التركي

التصدير 
1

1توفير التقارير الدولية في مجال المكلية الفكرية 

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



قائمة األفكار

ما نوع برامج الدعم الالزمة , من منظور الملكية الفكرية : على سؤال اإلجابة

؟لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية 
التكرار

60

السابع السؤال

ةالالزمالدعمبرامجنوعما,الفكريةالملكيةمنظورمن

المملكةفيوالمتوسطةالصغيرةوالشركاتلألفراد

السعوديةالعربية

:هيتدوينهاتمالتيالبرامجأبرزوتتكررولماإلجاباتتنوعت

متخصصةإداراتخاللمنللمنشئاتالقانونيالدعمتقديم•

لصغيرةاللمنشئاتالفكريةبالملكيةالخاصةالسياساتوتطوير

المجالهذافيالممارساتأفضلمسحعلىبناءوالمتوسطة

حماية الملكية الفكرية 4

مجموع 
اإلجابات 

9

نسبة اإلجابة األكثر 
تكرارا الى العدد الكلي 

22%

خاصة تقديم الدعم القانوني للمنشئات من خالل إدارات متخصصة وتطوير السياسات ال

ارسات بالملكية الفكرية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة بناء على مسح أفضل المم

في هذا المجال 

2

1تشجيع انشاء وكاالت دعم الملكية الفكرية لألفراد 

1الدعم المالي لرسوم الملكية الفكرية

1التكامل مع الجهات الداعمة مثل منشئات 

1إعتماد نظام المنفعة 

1نشر الوعي وتعزيز الثقة لدى منشئات الصغيرة والمتوسطة 

د والجهات تسويقية لتوعية األفرا-قانونية -استشارية -توعية -توفير برامج تدريبية 

بالسبل التي تحمي منتجاتها
1

1توفير مراكز بحوث وتطوير وابتكار في الجهات المختلفة 

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



المحتويات

الملخص التنفيذي 

أرقام واحصائيات

شركاء النجاح

منهجية الورشة وتقسيم المجموعات 

التيسير المرئي وآلية تصنيف األفكار 

اإلجابات الرئيسية لمحاور الورشة

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

الفكريةحماية الملكية : المحور الرابع 

ملحق قوائم األفكار

توليد الملكية الفكرية : المحور األول 

إدارة الملكية الفكرية: المحور الثاني 

استغالل الملكية الفكرية: المحور الثالث 

حماية الملكية الفكرية: المحور الرابع 
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62صور مقتطفة من الورشة

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



63صور مقتطفة من الورشة

تقرير ورشة عمل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
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شــكـــــــرا

https://www.saip.gov.sa/
https://www.linkedin.com/company/saipksa/
https://www.snapchat.com/add/saipksa
https://www.instagram.com/saipksa/
https://www.youtube.com/channel/UCihSLqWnxtJccbT7tvx0znA
https://twitter.com/SAIPKSA
https://www.facebook.com/Saipksa

