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كلمة رئيس مجلـس إدارة الهيئة 
السعــوديـــة للــملكـيــة الفـكريــة

أ. محمد بن عبدالملك آل الشيخ
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نثمن لقيادتنا الرشيدة حفظها الله، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان  بن عبدالعزيز

 آل سعــود، وسمــو ولي عهــده ا�ميــن ا�ميــر محمــد بن سلمــان –حفظهـم الله- دعـمهـــم  

¥ستراتيجية ومنظومة الملكية الفكرية وحرصهم على فتح آفاق محلية ودولية تساهــم فــي 

 في مجا¥ت الملكية الفكرية.
ً
تعزيز مكانة المملكة عالميا

عام جديد ينقضي والهيئة السعودية للملكية الفكرية تسير بخطــى متسارعة لتحقق أهدافها 

التي تأسست من أجلها، لتستمر بذلك في مواصلة ا�نجـازات بتنفيذ حمــ©ت التوعيــة وا�نفــاذ

بالملكيــة الفكريــة في مختـــلف مناطــق المملكــة، وا¥نضمــام إلى المعاهــدات وا¥تفاقيــات 

المحليــة وتعزيــز الشراكــات ا¥ستراتيجيــة الدوليــة المتوافقة مع مجالهـا والداعمة لتوجهها.

 G20 لقـد تزامنـــت استضافة المملكــة العربيــة السعوديـــة لرئاســة مجموعــة الدول العشريــن

في إقامــة المنتدى العالمــي لتحديــات الملكــية الفكريــة والتــي عقـدت بتنظيــم من الهيئـــة 

السعودية للملكيـة الفكريــة وبمشاركــة أكثر من 30 جهــة تمثل الــدول المشاركـة لتقــاسم 

ا¥عتــراف المشتــرك بأهميــة الملـكيـة الفــكريـة وتــحديــد ا¥تجــاه المستقبلــي للتغلــب علــى

المخاطر العالمية.

نفخر في هذا العام بتقدم المملكـة العربيـة السعوديـة مراتب عديـدة في مؤشــرات الملكـيــة

الفكريــة العالميــة لتكــون ضمــن مصـاف الــدول الكبـرى الداعمــة للمبدعيــن والمفكريــن ورواد 

ا�عمال، في حفـظ حقـوق الملكـية الفكريـة ودعمهـا وتمكيــن أصحابهــا، وتسهيــل ا�جــراءات 

لقاصديها.

ونتطلع لعام جديد تتواصل فيه ا�نجـازات وتتحقـق فيـه الطموحـات؛ لنتجـه نحـو مستقبـل واعـي

 بالملكية الفكرية.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية



كلمة الرئيس التنفيـــذي للهيئـــة
الســـــعوديـــــة للملكيــة الفكريــة

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم
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نتقدم بوافــر الشكـر وا¥متنــان إلى سيــدي خام الحرميــن الشريفيــن وسمو ولي عهــده ا�ميــن

 –حفظهم الله- على ما أولوه من عناية فائقة وحـرص شديـد على تعزيز وحمايــة وإنفــاذ الملكــيـة

الفكرية ونشاطاتهـا فـي ظل التحديــات التي واجهتهــا ¥ سيما مــع ما تعــرض لــه العالــم فــي

جائحة كورونا.

بفضل هذا الدعم السخي من القيادة الرشيدة؛ في هذا العام حققـت الهيئـة السعوديـة للملكيــة

 الفكرية الكثـــير من المــنجزات، وتغلبت على كثــير من التحديـــات، واستمـرت ا�عمــال في الهيئــة 

، وواصلت السعي نحو التقدم والتميز.
ً
السعوديــة للملكية الفكرية وزادت نموا

ففي هذا العام صدر ا�مر السامي الكريم بتعديل ا¥رتباط التنظيمي للهيئـة السعوديـة للملكيـة
ً
الفكرية ومنحهــا ا¥ستقــ©ل المـادي والمعنـوي ليكــون ارتباطها برئيــس مجلــس الـوزراء؛ ضمـانــا

 ¥نط©قتها الهادفة إلى ممارسة أعمالها بشكل كامل، وتأسيسهـا لبيئــة
ً
¥ستق©ليتها، ودعما

متكاملة للملكيـة الفكرية تشمل التوليد وا¥ستغ©ل وإنفاذ الملكية الفكرية.

كما أطلقت الهيئة خ©ل العام العديـد من الخدمــات التي ستســاهم في تلبيــة احتياجــات عمــ©ء 

الملكية الفكرية، ونظمت وساهمت في العديد من الفعاليـات والمعــارض والمؤتمــرات التوعويــة،

ونتطلــع في مرحلــة ا¥نطــ©ق للعمــل على تحقيــق مستهدفـات رئيســية، وأبرزهــا متابعـة تنفيــذ

ا¥ستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والمشاركة في تنفيذ برامجها ومشاريعها، كما نسعى

إلى تطوير واستحداث ا�نظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكريـة بمـا يساهــم في تطويــر

إنفاذ الملكية الفكرية وحماية الحقوق، وتفعيل الحوكمة وتوفير الممكنات، والعمل على تأسيس

الجودة الشاملة �عمال الهيئة.

 من التقــدم والنمو لمجا¥ت الملكيـة
ً
في عام 2021 نسعــى لتحقيــق منجزات جديــدة تحمــل مزيدا

 الفكرية، بفضـل الله ثم بفضـل الدعم السخــي والمتواصــل من سيــدي خادم الحرميــن الشريفيــن 

وسمو ولي عهده ا�مين –حفظهم الله-.
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المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. محمد بن عبدالملك آل الشيخ

السيرة الذاتيـة

ماجستير قانون، جامعة هارفرد ، الو¥يات المتحدة ا¥مريكية.

بكالوريوس شريعة، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية.

وزير مكلف لوزارة الصحة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

رئيس مكلف لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفية.

عضو اللجنة العامة بمجلس الوزراء.

عضو مجلس الشؤون ا¥قتصادية والتنمية

عضو مجلس إدارة صندوق ا¥ستثمارات العامة.
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وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. عبد العزيز بن محمد السويلم 

السيرة الذاتيـة

دكتوراه التقنية الحيوية والهندسة الوراثية، جامعة شيفيلد ، المملكة المتحدة.

ماجستير الكيمياء الحيوية، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية.

نائب الرئيس لدعم البحث العلمي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

المشرف على معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة.
رئيس مركز أبحاث التقنية الحيوية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

عضو مجلس إدارة المعهد الوطني �بحاث الصحة ورئيس اللجنة ا¥ستشارية.

رئيس مجلس إدارة صندوق ا�نماء وريف الوقفي.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بأوقاف سليمان الراجحي القابضة.

الرئيس التنفيذي - الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بكالوريوس الكيمياء الحيوية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. ناصر بن حمد العقيلي 

السيرة الذاتيـة

دكتوراه هندسة المواد ، جامعة ماكجيل، كندا.

ماجستير هندسة ميكانيكية ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.

نائب مدير الجامعة ل½بحاث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

الرئيس التنفيذي لشركة وادي الظهران للمعرفة.
عميد البحث العلمي ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية ل©خت©فات البيولوجية.

عضو مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب

وكيل الوزارة للبحث وا¥بتكار – وزارة والتعليم 

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. أحمد بن حمدان الثنيان 

السيرة الذاتيـة

دكتوراه الفلسفة في علوم الكمبيوتر ، جامعة أولد ديمينيون ، الو¥يات المتحدة ا�مريكية . 

ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر، جامعة أولد ديمينيون، الو¥يات المتحدة ا�مريكية 

الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والمستشار التقني بمكتب وزير الدفاع. 

الرئيس التنفيذي لعمليات التقنية بشركة موبايلي. 
نائب الرئيس التنفيذي ا�ول لشؤون شركة موبايلي. 

عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، الرياض. 

عضو مجلس ادارة هيئة تطوير منطقة عسير. 

عضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية. 

وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية - وزارة ا¥تصا¥ت وتقنية المعلومات 

بكالوريوس العلوم في علوم المعلومات والكمبيوتر ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية. 

بكالوريوس هندسة ميكانيكية ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية. 
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أعضاء مجلس ا�دارة

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. أحمد بن محمد الصويان 

السيرة الذاتيـة

ماجستير إدارة أعمال ، جامعة ا�مير سلطان ، المملكة العربية السعودية.

بكالوريوس علوم حاسب، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، المملكة العربية السعودية.

مساعد المدير العام للتخطيط ا¥ستراتيجي وتقنية المعلومات في صندوق التنمية الزراعي السعودي 

مدير عام إدارة تطبيقات العم©ء في شركة اتحاد ل½تصا¥ت
مدير تنفيذي للوساطة والشحن بشركة موبايلي.

.GSM (GSMA) عضو جمعية

.(ITU) عضو اتحاد تكنولوجيا المعلومات

.(ISACA) جمعية تدقيق نظم المعلومات والرقابة

وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير - وزارة المالية

وكيل الوزارة ل½عمال التجارية وا¥ستثمار - وزارة التجارة

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. عبد الس�م بن عبد الله المانع 

السيرة الذاتيـة

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. خليل بن إبراهيم الوطبان 

السيرة الذاتيـة

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة البصرة، جمهورية العراق.

رئيس شركة معادن للفوسفات.

رئيس الشركة العربية ل½لياف الصناعية. 
ونائب رئيس شركة المشروعات. 

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه. 

عضو لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. 

عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام.

وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية - وزارة ا¥قتصاد والتخطيط 

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. سعود بن نصار الحازمي 

السيرة الذاتيـة

دبلوم عالي ا�دارة والتخطيط ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية.

بكالوريوس إدارة عامة، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، المملكة العربية السعودية.

رئيس مكلف لهيئة ا�ع©م المرئي والمسموع.

مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشر.

عضو مجلس إدارة هيئة ا�ذاعة والتلفزيون. 

عضو مجلس إدارة هيئة وكالة ا�نباء السعودية. 

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. 

المستشار والمشرف العام على ا�ع©م الداخلي - وزارة ا�ع©م 

ماجستير إدارة ا�عمال، جامعة ليستر، المملكة المتحدة.

بكالوريوس نظم المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 

مدير إدارة ا¥ستراتيجية بوكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة.

مدير عام إدارة تقنية المعلومات في شركة السيف مهندسون ومقاولون.
مدير عام تقنية المعلومات في شركة سمامة للتشغيل وا�دارة.

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية المحاسبين القانونيين

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
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المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. عادل بن عبدالله الهرف 

السيرة الذاتيـة

دكتوراه الطب والع©جيات ، جامعة ج©سكو ، المملكة المتحدة.

ماجستير علم ا�دوية ، جامعة لندن ، المملكة المتحدة.

المدير التنفيذي للتيقظ وتقييم المنافع والمخاطر.

مدير المركز الوطني للتيقظ والس©مة الدوائية.
كبير علماء ا¥دوية.

.ICH ممثل المملكة العربية السعودية في المجلس الدولي للمواءمة الدوائية

عضو المجلس التنسيقي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي.

بكالوريوس قانون، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

مستشار قانوني في ا�دارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك.

رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في تأسيس ا�تحاد الجمركي الخليجي.
المشاركة في إعداد قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون و¥ئحته التنفيذية ومذكرته ا¥يضاحية.

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

رئيس اللجنة الجمركية ا¥بتدائية الثانية بالرياض.

عضو المكتب الفني الصناعي بوزارة الصناعة.

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء - الهيئة العامة للغذاء والدواء 

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. سعود بن عبد الله السبيعي 

السيرة الذاتيـة

ماجستير السياسة العامة، جامعة بريتوريا، جمهورية جنوب أفريقيا.

دبلوم معهد الدراسات الدبلوماسية، معهد ا�مير سعود الفيصل للدراسات الدبولماسية، السعودية.

مستشار لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة. 

مدير عام المنظمات الدولية. 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة با�نابة. 

رئيس اللجنة الدائمة لقانون البحار. 

رئيس اللجنة الدائمة لتطبيق قرارات مجلس ا�من الصادرة بموجب الفصل السابع.

رئيس اللجنة الدائمة لÔعارة والعمل في الهيئات والمنظمات ا�قليمية والدولية. 

وزير مفوض - وزارة الخارجية 

بكالوريوس علوم سياسية جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. عبد العزيز بن راشد الرومي 

السيرة الذاتيـة

مدير عام ا�دارة العامة للتعاون الدولي - الهيئة العامة للجمارك 

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. يوسف بن محمد اليوسف 

السيرة الذاتيـة

دكتوراه الهندسة الميكانيكية، جامعة كارنيجي ميلون، الو¥يات المتحدة ا�مريكية.

ماجستير الهندسة الميكانيكية، جامعة بوردو ، الو¥يات المتحدة ا�مريكية.

مدير معهد بحوث المياه والطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

أستاذ بمعهد أبحاث الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
مدير معهد أبحاث الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

عضو مجلس إدارة شركة تطوير المنتجات البحثية.

نائب الرئيس للمعاهد والبحوث - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية.

بكالوريوس العلوم الصيد¥نية، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية.
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المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

أ. راكان بن إبراهيم الطوق 

السيرة الذاتيـة

ماجستير إدارة ا�عمال، جامعة كولومبيا ، الو¥يات المتحدة ا¥مريكية

بكالوريوس ا¥قتصاد، جامعة كولومبيا ، الو¥يات المتحدة ا¥مريكية

استشاري اول شركة ماكينزي 

نائب الرئيس لقسم ا¥ستثمارات مجموعة الطوق 
 QUILVEST ل في شركة

ّ
محل

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لÔع©م المرئي والمسموع 

عضو مجلس إدارة أمناء مهرجان البحر ا¥حمر السينمائي 

عضو اللجنة التوجيهية للرياض آرت 

المشرف العام على ا¥ستراتيجية والع©قات الدولية - وزارة الثقافة 

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. فهد بن أحمد أبوحيمد 

السيرة الذاتيـة

دكتوراه قانون التحكيم التجاري الدولي، جامعة هال ، المملكة المتحدة

ماجستير قانون التحكيم الدولي، جامعة هال ، المملكة المتحدة.

شريك إداري مكتب أبو حميد الشيخ الحقباني للمحاماة (بالتعاون مع كليفورد تشانس)

وكيل وزارة التجارة لشؤون ا�نظمة واللوائح
مستشار قانوني أول للبنوك والتمويل ، مكتب الجدعان وشركاه للمحاماة

عضو مجلس إدارة شركة ثقة لخدمات ا�عمال

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

عضو مجلس ا�دارة - من المهتمين بمجال الملكية الفكرية

بكالوريوس الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز ، المملكة العربية السعودية.

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. علي بن عبد الله المشاري 

السيرة الذاتيـة

الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس إيه آند إم

الماجستير في هندسة البترول من جامعة تكساس في أوستن. 

رئيس تنفيذي لشركة أرامكو السعودية لتكنولوجيا التنقيب وا�نتاج

قيادة فريق البحث والتطوير في أرامكو السعودية
مدير إدارة استراتيجية تطوير التنقيب وا�نتاج وا¥حتياطيات

عضو مجلس إدارة اللجنة المنظمة لمؤتمر البترول العالمي الثالث والعشرين

(SPE) عضو نشط في جمعية مهندسي البترول

عضو مجلس ا�دارة - من المهتمين بمجال الملكية الفكرية

المؤهـ�ت  العلميـة:

الخبرة  العمليـة:

العضويات:

د. فهد بن عبد العزيز الشريهي 

السيرة الذاتيـة

الدكتوراه الهندسة الكيميائية، جامعة برتش كولومبيا، كندا. 

ماجستير الهندسة الكيميائية، جامعة سالفورد، المملكة المتحدة.

مدير عام مراكز شركة سابك العالمية للتقنية. 

نائب رئيس شركة سابك لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون.

.( CTO ) نائب الرئيس للتقنية وا¥بتكار

عضو مجلس إدارة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة 

عضو مجلس إدارة شركة كيميا وشركة ينبت 

عضو مجلس ا�دارة - من المهتمين بمجال الملكية الفكرية

بكالوريوس الهندسة الكيميائية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية

عضو بالمجلس ا¥ستشاري الخارجي للهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة ا¥مريكية في القاهرة رئيس مجلس إدارة مركز إيداع ا�وراق المالية
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تم تشكيل هذه اللجنة بغرض الوقوف ومتابعة أعمال البرامج المتعلقة با¥ستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. 

 من أعضاء مجلس ا�دارة برئاسة رئيس مجلس ا�دارة وأهم مهامها: 
ً
تتكون اللجنة من 13 عضوا

تهدف هذه اللجنة إلى مساعدة المجلس في الترشيح واستقطاب الكفاءات والخبراء والمستشارين, بما يكفل 

أداء المــهام وا¥ختصاصات بالكفاءة والفاعلية ال©زمة. تتكون اللجنة من 3 أعضاء من مجلــس ا�دارة وتتمتـــــع 

بعدة ص©حيات هي:

 .

هي لجنة تم تشكيلها بغرض مساعدة المجلس على أداء مهامه التنفيذية بكفاءة وفاعلية وتيسير عمل ا�دارة التنفيذية. 

تتكون اللجنـة من 5 أعضاء من أعضــاء مجلس ا�دارة من بينهـم الرئيـس التنفيذي ولها العديد من الصـ©حيات وا�عمال هي:

تهـــدف هذه اللجــنة إلى مسـاعــدة مجلــس ا�دارة في الوفــاء بالمسؤوليــات المـناطة بها والتحــقق من كفاية ا�جراءات 

والضوابط الرقابية وفاعلية تنفيذها وتقديم أي توصيات من شأنها تحقيق أغراض الهيئة بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. 

تتكون اللجنة من 3 إلى 5 أعضاء ثلثهم على ا�قل من خارج مجلس ا�دارة ومن بينهم شخص مختــص بالشــؤون المالـيـة،

وللجنة عدة مهام هي:

اللجنة التنفيذية

متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي يقرها أو يعتمدها المجلس.

مراجعة مشروع الميزانية السنوية التقديرية.

الموافقة على التقارير الدورية والسنوية �داء الهيئة.

مراجعة اللوائح الداخلية للهيئة ذات الطابع التنفيذي.

اعتماد أسس تنمية موارد الهيئة واستثماراتها.

متابعة تنفيذ السياسات العامة ووضع برامج لرفع مستوى أعمال الهيئة با�ضافة ¥قتراح الخطط والبرامج بهذا الخصوص.

التوصية للمجلس بشأن الهيكل التنظيمي وا�جور والبد¥ت.

مراجعة خطة الهيئة السنوية وتحديد ا�هداف ومؤشرات ا�داء.

 

لجنة المراجعة 

التوصية لمجلس ا�دارة بتعيين المراجع الخارجي.

إقرار هيكل إدارة المراجعة الداخلية ومسؤولياتها وعدد موظفي ا�دارة.

 تقييمه الوظيفي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للهيئة.
ً
تعيين المراجع الداخلي وتحديد مكافآته المالية، وأيضا

التأكد من مدى كفاية وص©حية الهيكل التنظيمي للهيئة.

التنسيق بين أعمال المراجع الداخلي والخارجي.

إقرار واعتماد ¥ئحة المراجعة الداخلية والسياسات وا�جراءات الخاصة بها.

تقرير مدى فعالية ضوابط الرقابة الداخلية.

إقرار هيكل ومسؤوليات وعدد موظفي إدارة المراجعة الداخلية والميزانية السنوية لÔدارة.

مراجعة كل من اÛتي:

    البيانات المالية الدورية مع كل إدارة والمراجع الخارجي.

    خطابات التمثيل الخاصة بالمراجع الخارجي.

    تقارير الشكاوى.

لجنة ا�ستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 

التوصية لمجلس ا�دارة بشأن المخرجات النهائية ل©ستراتيجية. 

مراجعة التقارير والوثائق ذات الع©قة. 

مراجعة الخطط والبرامج والمشاريع المقترحة لتنفيذ ا¥ستراتيجية. 

مراجعة الوثيقة ا¥ستراتيجية. 

لجنة الترشيحات والمكافآت

ترشيح أعضاء مجلس ا�دارة المذكورين في الفقرة 13 من المادة الرابعة في تنظيم الهيئة.  

ترشيح الرئيس التنفيذي.

وصف القدرات والمؤه©ت المطلوبة لشغل وظائف نواب الرئيس التنفيذي.

الترشيح والتوصية بشأن اختيار نواب الرئيس التنفيذي.

اقتراح مكافآت مجلس ا�دارة واللجان المنبثقة عنه والموظفين.

يتفرع عن مجلس ا¥دارة أربع لجان رئيسية وهي: 

اللجان المنبثقة عن مجلس ا¡دارة

اللجان المنبثقة عن مجلس ا�دارة
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يقدم المجلس ا¥ستشاري التوصيات والمقترحات لمختلف مواضيع الملكية الفكرية من أجل إبداء الرأي والتوصيــة في
كل ما من شـأنه المساهمة في تطوير جميع المجــا¥ت المتعلقــة بالملكـية الفكريــة في الهيئـــة، ودراســة ا�هــداف 

وا¥ستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالهيئة ومستقبلها للتأكد من مواكبتها للتطورات العالمية.

على هامش ا¥جتماع الرابع للمجلس ا¥ستشاري عقدت الهيئة عدد من ورش العمل بالتعاون مع 
أعضاء المجلس ا¥ستشاري لموظفي الهيئة وعددها خمس ورش عمل وهي كالتالي:

 

المجلس ا�ستشاري

أعضاء المجلس:

ورش عمل متخصصة:

عدد ا�جتماعات
6

عدد المواضيع 
التي تم مناقشتها 

25

أ. جيفري ويتلد.  ولفرام فورستير أ. لينا حداد

أ. دارين تانغد. كارلوس كورياد. محمد اªنصاري
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ا�جتماع الرابع للمجلس ا¡ستشاري

مدير قســـم الملكيـــة الفكريــة
شركة تبوك للصناعات الدوائية.

ا�ردن

الرئيس التنفيذي 
شركة الروبوتات العربية

السعودية

المدير التنفيذي– مركز الجنوب

ا�رجنتين

مدير عام المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية

انتهت عضويته لتعيينه مدير 
عام للمنظمة.

سنغافورة

مدير قســـم الجودة - مكتب
 «

ً
بــــــراءات ا¥ختـــراع ا�وروبـــي «سابقا

النمسا

مدير مكتب المحاماة
Womble, Bond Dickinnson  - 

أمريكا

أ.  نونو كارفلهو
Licks Attorneys - محامي

البرازيل

ورشة عمل المرونات التي يوصى بإدراجها في قانون براءات ا¥ختراع السعودي لتحقيق 
نظام ملكية فكرية متوازن | أ.لينا حداد.

ورشة عمل حماية البيانات | د.كارلوس كوريا.

ورشة عمل نظام إدارة الجودة | د.ولفرام فورستير.

الملكية الفكرية وسياسة المنافسة | د.نونو كارفلهو.

ورشة عمل التعليم من منظور نموذج إدارة أصول الملكية الفكرية | أ.جيفري ويتل.



بموجــب قـرار مجلــس الــوزراء رقــم (410) بتاريــخ 1438/6/28هــ،القاضــي بالموافقــة علــى الترتيبــات

التنظيميــة للهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة، وقد صــدر تنظيــم الهيئــة الســعودية للملكيــة

ل بقرار مجلس الـــوزراء 
ّ
الفكريــة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (496)بتاريـخ 1439/9/14هــ، المعــد

رقم (57) بتاريخ 1441/1/20هـ، القاضـي في مادته الثانية على " تتمتع الهيئة بالشخصية ا¥عتباريــة

العامـة وبا¥ستــق©ل المالي وا�داري، ويكون تحديد ا¥رتباط التنظيمي لها بأمر من رئيس مجلـس

الوزراء بنــاًء علــى اقــتراح من مجــلس الشــؤون ا¥قتصاديــة والتنمــية وعلــيه صدر ا�مــر السامـــي

 برئيس مجـلس الوزراء، ويــكــون 
ً
رقم (17103) بتاريخ 1442/03/26هـ المتضمن ارتباط الهيـئــة تنظيميا

 
ً
معالـــي ا�ستــاذ/ محمــد بن عبدالمــلك آل الشــيــخ وزيــر الدولـــة و عضــو مجلــس الــوزراء رئيســا

لمجلس إدارتها.
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أنشــئت الهيئــة السعودية للملكية الفكرية 



إعداد ا¥ستراتيجيــة الوطنيــة للملكية الفكرية، ومتابعــة تنفيذهــا، بعد اعتمـادها، ووضــع خطــط عمل 
وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الع©قة.

اقتراح ا�نظمـــة واللوائــح المتعلقــة بحقـــوق الملكيــة الفكريـــة.

تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.

توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.

التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها.

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية وا�قليمية، ذات الع©قة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.

إبداء الرأي في شأن ا¥تفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

متابعة تنفيذ ا¥لتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى ا¥تفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية.

تعزيز ا¥ستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.

إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية، وا�قليمية، والعالمية.

الترخيص ل½نشطة ذات الع©قة في مجال عمل الهيئة.

مهام واختصاصات الهيئة 
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يأتي تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتنظيـم مجا¥ت الملكية الفكريــة في المملكة، ودعمها، وتنميتها،
ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذهــا، وا¥رتقاء بها وفق أفضــل الممارسات العالمية. 

ولها في سـبيل تحقيـق أهدافهـا المهمـات وا�ختـصاصـــات ا¾تيـة:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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رؤيتنـا

رسالتنـا

الركائز ا�ستراتيجية

من نحن: هيئـة وطنيــة.

ماذا نعمل: نحمي ونعزز الملكية الفكريـة.

كيف نعمل: من خــ©ل قيــادة استراتيجيـــات وسياســات وقوانيـــن ولوائـــح الملـكيـــة الفكريـــة، 

منح حقوق الملكية الفكرية وقيــادة إنفاذها، دعم وتوليـــد واستخدام الملكية الفكرية وحمايـــة

.
ً
مصالح المملكة دوليا

لماذا نعمل: للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية ل©قتصاد الوطني.

 للملكيـــة الفكـــــرية في منطقة
ً
 رئيســا

ً
هيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عالمية ومحورا

الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030م.

تحسين ا¥ستراتيجيات وا�نظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية.

رفع مستوى التمحور حول العميـل و جاذبيـة جــودة المنتجــات والخدمــات.

المساهمة في تمكين وتوليد واستغ©ل حقوق الملكية الفكرية.

تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية.

تعزيز الشراكات ا¥ستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية. 

قيمنـا

النزاهـة

ا¥بتكـار

بناء الشراكات

التميـز

رفع مستوى التمّيز المؤسسي.
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ً
الملكية الفكرية ترتبط تنظيميا

برئيــــس مجــــلس الـــوزراء.

تنـظـيـم منتــدى عـالمـي لتحديـات

المـلكيـة الفكريــة فــي المملكــة 

علـــى هــامـــش عـــام الـرئـــاســــة

السعوديـة لمجموعـة العشريـن.

حــققــت الممـــلكـــة المـرتبـــة 24 
فــي مؤشــــر حمـــايـــــة حـــقـــوق
الملــكيــــــة الفـــكريـــــة بتــقريـــــر 
التنافسية الرقمي لعام 2020م

 
ً
متــقـــدمــــة عـــشريــــن مـــركــــزا

عن عـــــام 2018م الـــذي كانــــــت

المملكة تحتـــل فيه المرتبــة 44.

المملكة ضمن الدول العشر ا�ولى 

في ا¥ستفادة من البرامج التدريبيــة 

للملكية الفكرية.

إصدار أول شهادة لع�مة صوتية 

تجارية في المملكة.

إيــداع 4 وثائق ¥نضمـــام المملكـــة

لعـدد من المعاهدات في المنظمــة

العالمية للملكية الفكرية.

إت©ف أكــثر مـــن 5 مليون مــصنف 

ومنتج منتهـك لحقـــوق الملكــــيـة 

الفكريـــة في المملكة بالتعـــــاون 

مـــع وزارة ا�ع©م والهيئة العامة

للجـمـارك.

البدأ بتأسيس جمعيات ومنظمات

أهلية “غير ربحية“ فـــي مجــــا¥ت 

الملكية الفكرية في المملكة.

 2020أبرز إنجــازات

بأمٍر سـاٍم:
01

02

03

04

05

06
إطـ©ق مبــادرة مســـؤول احتـــرام

الملكيــة الفكرية بمشاركة أكثــر

من 90 جهة حكومية

07

08

09

10
إطـــ�ق دليـــل سياســـات الملكيـــة

الفكريــــة ا¥سترشـــادي.
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دورات تدريبية تقوم عليها أكاديمية الملكية الفكريةإت�ف �كثر من 3 مليون مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية

ا�جتماع ا�ول ¡ط�ق مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية  الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظم المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية



الوضـع الـراهـن01

في هذا الباب سيتم عرض للوضع الراهن للهيئة السعودية للملكية الفكرية من حيث
الهيكل التنــظيمي ومــحافظ ومــبادرات الهــيئة التــي تعــمل علــيها، وتفــاصــيل عن 
الموارد المالية والبشرية وتقنية المعلومات، با�ضــافة إلى شرح ما تقــوم به الهيئة 

من أعمال في سبيل خدمة العم©ء وماهية المبادرات التي أطلقتها الهيئة .

البـاب ا�ول



مجلس ا¡دارة

الرئيس التنفيذي المراجعة الداخلية

مكتب الرئيس التنفيذي

احترام الملكية الفكرية

ا�ستراتيجية الوطنية 
للملكية الفكرية

التميز المؤسسي

إدارة مكتب الرئيس التنفيذي

مكتب مجلس ا¡دارة 
والمستشارين

تمكين احترام الملكية الفكرية

مراقبة وتحليل احترام 
الملكية الفكرية

تفتيش الملكية الفكرية

تخطيط وإدارة ا�داء

ا

ز
ّ
ا¡جراءات والتمي

مكتب إدارة المشاريع

ا�مانة العامة للجان الفصل
في منازعات الملكية الفكرية

الشؤون القانونية

دراسات اللجان

شؤون القضايا واللجان

ا�تصال ا�ستراتيجي والتوعيةا�تصال المؤسسي

الع�قات ا¡ع�مية والتواصل

الع�قات العامة والفعاليات

ا�ستشارات ودعم العقود

التقاضي وإدارة اللجان

التشريعات واللوائح التنظيمية

سياسات الملكية الفكرية والشراكاتعمليات الملكية الفكريةالخدمات المشتركة

الخدمات المساندة

إدارة المرافق

الوثائق وا�رشفة

التخطيط واستقطاب الكفاءات

ا�داء وتطوير الكفاءات

عمليات الموارد البشرية

تخطيط وحوكمة تقنية
 المعلومات

حلول ا�عمال

العمليات والبنية التحتية
 لتقنية المعلومات

الع�مات التجارية

النماذج الصناعية 
والتصميمات التخطيطة

تخطيط وإدارة ا�داء

ز
ّ
ا¡جراءات والتمي

الكيميائية

الميكانيكية

ا�جهزة

مركز التواصل

تجربة العم�ء

أكاديمية الملكية الفكرية

تطوير الخدمات

التوليد وا�ستخدام

معلومات الملكية الفكرية

الشراكات الدولية

الشراكات الوطنية

الموارد البشريةالخدمات العامة

تقنية المعلوماتالمالية

دعم العمليات

براءات ا�ختراع حقوق المؤلف

الع�مات التجارية 
والنماذج الصناعية

التركيز على العم�ء

الشراكات ا�ستراتيجية

تمكين الملكية الفكرية

سياسات الملكية
 الفكرية
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أمن المعلومات

الميزانية والتخطيط

المحاسبة

المشتريات

إدارة ا�ستثمار

الفحص الشكلي

الجودة التشغيلية

خدمات عمليات الملكية 
الفكرية

معاهدة التعاون بشأن
(PCT) البراءات

 الكهربائية

ا�صناف وا�نواع
 النباتية

إدارة / قسم

إدارة تنفيذية

قطاع

الرئيس التنفيذي

التنظــــيمي
الهيكـــل
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المحفظة ا�ستراتيجية والتأسيسية:

تعمل الهيئة بكافة أقسامها ومختلف تخصصات كـوادرها ومنسوبيها على استكمال مشاركـــتها في برنــامج التحـول
الوطني 2020 ضمن برامج رؤية المملكة 2030 والذي يطمح البعد السابـع فيـه إلى ا�سهام في تمكين القطاع الخاص

بزيـادة نسبـة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ا�جمالي، وزيادة نسبة ا¥قـتصاد الرقمي في 
 تسعى الهيئة إلى توفير مناخ آمن لنمو وممارسة ا�عمال وخلق بيئة مشجعــة

ّ
الناتج المحلي ا�جمالي غير النفطي، إذ

لدخول ا¥ستثمارات ا�جنبية المباشرة وتحسين حركة السـوق بوضع التشريعــات وإصـدار اللوائــح والقوانيــن التي تحفــظ
ة خمـس محافــظ رئيـسيـة، مرتبطــة

ّ
حقوق المبدعين ورواد ا�عمال، فقد عملت الهيئة على عدد من المبادرات تحــت مظـل

بشكل وثيق بتحقيق ا�هداف ا¥ستراتيجية للهيئة كالتالي:

محافظ ومبادرات الهيئة

بناء ا�ستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية:  تأسيس الهيئة:

تأسيس المجلس ا�ستشاري:ا�عتبار الدولي:

تحقيق القاعدة التنظيمية وا�نشائية
الـداخليـــــة ا�ســاســيـــــة للهــيــــئــــة.

وضع خطـط عمل وبرامج زمنيـــة ل©ستراتيجيــة 
الوطنيــــة للملــكيــــة الفــكريـــة بــالتــنـســيــق 
والتعاون مع الجهات ذات الع©قـة وحوكمتها، 

ومتابعة تنفيذ المرحلة ا�ولـى.

ليكون الفاعل ا�ساسي في تحقيــق
تطـلعــات رؤيــة الـــهيئـــة بـــــأن تكــون

"ذات اعتبار عالــمي" وما نصــت علــيه 
رسالتها بأن تكون "المحور الرئيسـي 
للملكية الفكرية في منطقة الشرق 

ا�وسط وشمال أفريقيا"

تأسيس مجلـس استشــاري لخبـــراء الملكيـة 
الفـــكريـــة من خــ©ل التـــعــاقد مع عــــدد مـــن 
المستشاريـن المتخصصيـــن من مختلـــف دول
العالم في مختلف مجا¥ت الملكيــة الفكريــة
براءات ا¥ختراع – الع©مات التجارية - حق المـؤلف 
ممن لديهـــم خـــبـــرات فـــي إعـــداد ا�نــظمــة 
وا¥تفـــاقـيــــات الــــدولــيــــة والـــسيـــاســـــات

وا¥ستراتيجيات وا�نفاذ والتحكيم واستغ©ل 
الملكـية الفكريــة والسياســـات ذات العـــ©قة

لضمان ا¥ستق©ل المالي للهيئة.

0102

0304

محفظة الخدمات ا�ساسية: 

تطوير أنظمة عمليات الملكية الفكرية: 

تطوير القوانين واللوائح التنفيذية وفق أفضل الممارسات
العالمية بما يتوافـق مع ا¥تفاقيـــات الدوليــة المصـــدق

عليها كما تشمل تطوير قوانين وأنظمة مجا¥ت الملكية 
الفكرية الحالية وتنظيمها وأتمتة إجراءاتها وفـق أفضــل 
الممارسات العالمية بما يتوافق مع ا¥تفاقيات الدوليــة

المصدق عليها.

معالجة الطلبات المتأخرة والحد من تراكمها:

وجود طلبات متراكمة متأخرة على أصحابها ويلزم
البـت فيها لتحسين خدمة المستفيدين وللـوصول 

إلى مؤشرات نموذجية �نجاز الطلب.

:PPH المسار السريع لفحص طلبات براءات ا�ختراع

بناء المعاييــر والسياســات وا�جراءات ¥ختيــار المــكاتب
التي يوقع معهـا برنامج المســـار السريع لفحـص طلبــات

.(PPH) براءات ا¥ختراع

برنامج استقطاب خبراء فحص الملكية الفكرية

وايفاد فاحصي الهيئة:

استقطاب خبراء فحص الملكية الفكرية لفحص الطلبات 
وتدريــب الفاحصيـــن على رأس العمـــل ونقـل المعرفـــة 
والمشاركة في تطوير منظومة العمل �دارة الطلبــات

و¥ سيما ا�جراءات.

محفظة التحول الرقمي:

مركز معلومات الملكية الفكرية:

 تطوير البنية التحتية التقنية وتسيير أعمال التقنية:

تأسيس مركز متكامل لمعلومات الملكية الفكرية (براءات ا¥ختراع – الع©مات التجارية - حق المؤلف .. )  
لتمكيــن المستفيدين ( الباحثيــن، المستثمريـن، قطــاع الصناعــة ،المخترعيــن ، الفاحصين، المســؤوليــن 

وصناع القرار) من الحصول على معلومات الملكية الفكرية.

تطوير وحوكمة تقنية المعلومات ووضع سياسات ل©ستفادة من اعمالها داخل وخارج الهيئة مع التنفيذ.

محافظ ومبادرات الهيئة
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محفظة تمكين منظومة الملكية الفكرية : 

تحسين تجربة عم�ء الملكية الفكرية:بناء القدرات المتخصصة في الملكية الفكرية:

الترخيص لمنظمات ا¡دارة الجماعية:دعم توليد واستغ�ل الملكية الفكرية:

تأسيس شبكــات شراكـــات استخـــدامتنظيم ترخيص وك�ء ملكية فكرية:

 الملكية الفكرية:

بناء القدرات المتخصصة في مجال الملكية الفكريـة
 
ً
 و أقـليـميا

ً
بالتعاون مع الجهات ذات الع©قة محلــيا

 لتحقيق أحد مهام الهيئــة المتمثـلـــة فـــي 
ً
ودوليا

التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقـوقـها.

تطوير وتحسين خدمة العم©ء داخل وخارج الهيئة.

تعزيز ا¥ستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد 
متقدم قائم على المعرفة.

تحديد أفضل نموذج لمنظمــات ا�دارة الجـماعيــة لحــق
المؤلف الذي يتناسب مع السـوق المحـــلي ومن ثــم
إعداد السياسات وا�جراءات الخاصة ثم الترخيص لهــا،

وهذه المنظمات غير ربحية تهدف �دارة أعمال أعضائها 
نيابة عنهم والترخيص وجمع العوائــد من المستخدمين 

وإعادة توزيعها على أصحاب الحقوق.

تحديد أفضل نموذج لمنظمات ا�دارة الجماعية لحـق
المؤلف الذي يتناسب مع السوق المحلي ومن ثم
إعداد السياسات وا�جراءات الخاصة ثم الترخيص لها.

إنشــــاء النشاطـــات ذات الع©قـــة بدعـــم استـخـــدام 
الملكية الفكرية.

محفظة احترام الملكية الفكرية: 

إنفاذ حقوق الملكية الفكرية هي أحد الركائز التي تقوم عليها الهيئة بالشراكة مع الجهات المسؤولة عن ا�نفـاذ
بالمملكة لتحقيق أحد اهداف الهيئة المتمثلة في تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية.

تعزيز الوعي يعد أحد اهداف الهيئة المتمثل في تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية.

تحسين منظومة ا¡نفاذ:

تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية وأهمية حمايتها:

01

02

المؤشرات وربطها بالركائز ا�ستراتيجية

محافظ ومبادرات الهيئة

تحسين ا�ستراتيجيات وا�نظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية

النسبة المئوية ¥ستكمال 
ا¥ستـــــراتيجيـــة الوطنيـــة

للملكية الفكرية.

عدد السياسات الوطنية 
للملكية الفكرية.

حصـــة المملكــــة مـــن 
العضويـــــات القياديــــة 
WIPO في لجان الويبو

عــــدد المعـــــاهـــــــدات 
المستهدفة والمصدق

عليها.

 عدد تقارير المعلومات
الوطنية المنشورة.

عــــدد النقــــاط البيضــــاء 
White Spots للملكية

 الفكرية المحددة.

عدد تقارير المعلومات
العالميــة المنشــــورة.

عدد ا¥قتبـــاســـات 
من إصدارات الهيئة.

رفع مستوى التمحور حول العميل و جاذبية وجودة المنتجات والخدمات

مؤشر رضا العمـ©ء.

مؤشـــــر القيمــــة.

01

02

مؤشر جـودة الخدمــة.

03

عدد الخدمات الجديدة.

04

مؤشر ا¥ستفادة من الخدمة.

إجمـــالي إيــــرادات الخدمـــات.

05

06

النسبة المئوية للطلبات المتراكمة.

07

مؤشــر جـــودة العملــيـــات. 

08

محافظ ومبادرات الهيئة

01020304

05060708
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المساهمة في تمكين توليد و استغ�ل حقوق الملكية الفكرية

تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية

المؤشر الفرعي لحماية الملكية الفكرية 
في المنتدى ا�قتصادي الدولي (مؤشـر 

التنافس العالمي).

مــــــؤشـــر زيــــادة الطـــــلـــــبـــات. 

عـــدد انتـــهاكـــات الملـــكيـــة الفكريــــة.
النسبــــة المئويـــة لخطط العمـل 
مع الشركـــاء الوطنييــــن التـــي 

تم تفعيلها.
مــــــؤشـــــــــر التـــدريـــــب.

مؤشر الوعي بالملكية الفكرية. متوسط مدة العملية لقضايا انتهاكات 
الملكية الفكرية (من الطلب إلى الـقرار).

عــــدد الحمـــــ©ت التــــرويجيــــــة.

مـــؤشـــــر الوصـــوليــــــة.

تعزيز الشراكات ا�ستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية

عــدد الــتــنــويــهــات فـــي قـــــوائــــــم 
المراقبة الدولية.

عدد الشركاء الفّعاليــن في مكــاتب الشـــرق 
ا�وسط وشمال إفريقيا.

نسبة ا�نشطة المفعلـة التـــي تم تفعيلهـــا عـــــدد الشركــــاء الدولييـن الفــّعاليـــن.
مع مكاتب منطقة الشرق ا�وسـط وشمــال 

إفريقيا.
نسبة ا�نشطة التي تم تفعيلها مع 
الشركــاء ا¥ستــراتيجييـــن الدولييـــن.

01

02

03

04

05

ز المؤسسي
ّ
رفع مستوى التمي

معّدل استقالة الموظفين ا�كفاء الذين حصلوا على 4 من 5 على ا�قل

 في مستوى الجدارات لديهم مقابل الموظفين الذين لم يحرزوا تقدم
ً
نسبة الموظفين الذين أحرزوا تقدما

عدد ا�فكار المبتكرة المنفذة

عدد ا�جراءات الموثقة

النسبة المئوية لم©حظات المراجعة الداخلية المغلقة

مؤشر إدارة المشاريع

مستوى نضج خدمات الهيئة السعودية للملكية الفكرية في مؤشر التحول الرقمي الحكومي (يسر) 

عــــدد الشركـــات الصغيـــرة والمتوسطة
القائمـــة على الملكــيــة الفكـريـــة فــي

السعوديـــة.

عدد حقوق الملكية الفكرية التـــي
تم استخـــدامها من خـ©ل الهيئــة

السعوديـــــة للملكية الفكرية.

المؤشرات وربطها بالركائز ا¥ستراتيجية المؤشرات وربطها بالركائز ا¥ستراتيجية

0102

01

02

05

07

09

02

04

06

08

01

02

03

04

05

06

07
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أولويات الهيئة 2020 

رسمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية طريقها لÔرتقاء بقطاع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية 
وفق استراتيجية وأولويات واضحة، فكانت أولوياتها في عام 2020م كالتالي:

تفعيل الحوكمــة
الداخليــــة. 

نقـــل ا¥ختــصــــاص 
والتشغيل بشكل

 كامـــل.

أتــــمتـــــة إجـــــراءات 
الخدمات ا�ساسية
للهيئـــــة وتطــــويـــر 
الممكنات الداخليــة. 

بناء الجدارات والقدرات
 في مجـال الملكيــــة 

الفكرية. 

ا¥نتهـــاء من تــطـــوير 
ا¥ستراتيجية الوطنية 
والحصول على ا¥عتماد
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التخطيط و استقطاب الكفاءات:

تحرص الهيئة على استقطاب الكفاءات وكذلك بناء القدرات وكـان �دارة المــوارد البشــرية الكثيـــر من ا�عمـال والمنجــزات
عبـر أقسامها الث©ثة ( قسم إدارة عمليات الموارد البشريـة وقسم التخطيط واستقطاب الكفاءات وقسم اÛداء وتطوير 

الكفاءات)؛ حيث كانت المخرجات في عام 2020م كالتالي:

الموارد البشرية

مـوظف

216
163

53

144
61
11

بكالوريوس

دراسات عليا

أخرى

برامج التواصل الداخلي:

إط©ق 4 برامج تهـتــم بصحــة المــوظــف. 

تنفيذ 5 مبادرات تهتم بأسرة الموظــف. 

توفيــر منصتيـــن للعـروض والخصــــومــات. 

حمــ©ت تــوعويـــة عن جــائحـــة كـــورونــــا.

إطـــ©ق بـرامج لتعزيـــز قيم الهيئــة مثــل
(منصة كافئ - فنجان قهوة – بيالة شاي)

التفاعل مع عدد 6 أيام عالميـة متنوعــة
(يــوم السعـادة – يــوم ا�ب – يــوم المــرأة 

اليوم العالمــي للملكية الفكريــة – اليــوم

العالمي للمدير – التوعية بسرطــان الثدي) 

إط©ق 4 مبادرات تفاعلية للموظفين مثل
(مــقــال SAIP – مــن بيتــنـا يـستــمر ا¡نجــاز

تجاربكم ا¡يجابية) 

احتفالية اليوم الوطني الـ 90. 

احـــتفاليـــة فريق واحــد. 
العمل على الحم©ت الخيرية ( التبرع بالدم

تنفيذ 4 مبادرات لبيئة عمل صحية. جود الموظفين )

ا�داء وتطوير الكفاءات:

عمليات الموارد البشرية: 

د

إنـشـــاء نـظـــام 
إلكتروني ل½داء.

بنـــاء خطـــة تـدريبيــة

لعدد 235 موظف.
5.54

تدريبية لكل موظف.

معدل التدريـب:

دورة

49 دورة تـــدريـــبيـــة 
مع المنظمة العالمية
للــملكيــــة الفـــكريـــة 
ومــكاتــــب المـلكيــــة

الفكريــة.

إقامـة 15 دورة 
تدريبيــة داخليــة.

ا¥نتهاء من مرحلتي
التخطيط والمراجعة
لجميـــع منســوبــي 

الهيئة.

إعـــداد سيــــاســــة
التعاقب الوظيفـي.

إقامـة دورة تدريبـيـة
الترقيـات والعـ©وات
والمكافأة السنوية

والربــع سنويــة.

إطـ©ق 18 برنامج
لرفـــع مسـتــــوى 
ا¥رتباط الوظـيفي

تنفيذ ســيــاســـة 
العـــمــل عن بعـــد

01020304
الربـــط مع 
«التـــزام» 
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التدريب التعاوني:الموظفين الحاليين:

متدرب

58
21

37
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إط�ق مبادرة فريق واحد لتعزيز روح العمل الواحدة في الهيئة احتفال منسوبي الهيئة باليوم الوطني 90
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تقوم ا�دارة المالية عبر اقسامها ا�ربعة ( الميزانية والتخطيط – المحاسبة – المشتريات - ا¥ستثمار ) بمساعدة جميع 
إدارات الهيئــة في إعــداد ميزانياتهــا ومـــراقبة بنـودها وإنشــــاء الكراســـات وفـــق ا�نظمـــة الخاصـــة بنظـــام المنافسات، 
با�ضافة إلى تقديم ا¥ستشارات والحلول المـــالية لتتـــوافق مع ا�نظمة الخاصة بوزارة المالية، حيث كــانت المخرجات في 

عام 2020م كالتالي :

الوضع المالي

أبرز إنجازات 2020م:

ا�نتهـــاء من متطلبات حســــاب البنـــك (PCT) الخــــاص بإيـــرادات ومدفوعـــات الهيئــــة. 

الدراسة الكاملة �يرادات الهيئة (الع©مات التجارية – براءات ا¥ختراع – حقوق المؤلف)
و وضع الخطة لعملية نقل ا�يرادات من الجهات ا�خرى. 

الميزانية المعتمدة
من وزارة المالية:

94,418,520

إجمالي المصروفاتإجمالي ا¡يرادات

ريال سعودي ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي
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تتكون إدارة تقنية المعلومات بالهيئة من أربع أقسام ( تخطيط وحوكمة تقنية المعلومات – حلول ا�عمـال – العمليــات 
ة التحــــول الرقـمـي بهــدف تعزيــز 

ّ
والبنية التحتية لتقنية المعلومات – أمن المعلومات ) وهــي مسؤولــة عن تنفيــذ خـــط

ا¥ستفادة من الملكية الفكريــة وبناء اقتصــاد متقدم قائــم على ا¥بتكــار بتسهيــل تقديم خدمــات الهيئــة للجمهـــور 
عن طريــق عدد من الخدمات ا¡لكترونية.

تقنية المعلومات

أبرز إنجازات 2020م:

ا¡حصائيات :

ا¥متثال لسياسات حوكمة تقنية المعلومات

ا¥لتزام بالضوابط ا�ساسية ل½من السيبراني 

90% 

72%

 %98.70 توافرية ا�نظمة التقنية

مناقشـــة وزارة الماليــة لميزانيـــة السنـة الماليــة القادمـة 2021. 

إصدار 130 أمر صرف ورقي و 212 أمر صرف عن طريق منصة اعتماد. 

228,395,91193،885,670
مبلغ التخصيص للهيئة من ا¡يرادات:

40,418,520

86
نظام وخدمة إلكترونية

 بمنصة تحصيـــل للمدفوعات الحكوميـــة على 
ً
الهيئة كانت ضمن أول 20 جهة حكومة ارتباطـا

مستوى المملكة.

الهيئة كانت ضمن أول 50 جهة حكومة بالحوسبة السحابية بمركز المعلومات الوطني (ديم)

01

02

ا¥نتهاء من تطوير سياسات أمن المعلومات واعتمادها. 03

إط©ق خدمة التصديق الرقمي للوثائق ا�لكترونيــة والمعتمدة من قـبل المركــــز الوطنـــي
للتصديق الرقمي.

04

نقل بيانات براءات ا¥ختراع والنماذج الصناعية وا�صناف النباتـــية من النظـــام القديــــم إلى05
النظام الحالي.
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تعتبر الهيئة رفع مســـتوى التــمحور حول العميــــل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات من اهم ا�هداف 
ا¥ستراتيجية التي تعمل عليها لذا تحرص إدارة التركيز على العم©ء للتواصل معهــم وخدمتهــم، وفيما 

يلي ابرز مخرجات مركز التواصل في 2020م:

ومن خ©ل قسم تجربة العميل تهدف الهيئة لرفع مستوى الجودة من خ©ل تأسيس منهجية لقياس 
رضا العم©ء على جميع خدمات الهيئة وتأسيس وتطوير تصنيف العم©ء نتج عنها :

التركيز على العم�ء
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إط©ق 50 استط©ع
 

دراسة تحليلية لتجربة العميل
 

توصية   21 
 

 21 
 

244

%74.54نسبـة الرضا على الخدمات التي تقدمها الهيئة    
إحصائيات عدد
15134العمـــــليـــــــات:

5004مصدر التذاكر:

استفســارات
 14224

تذاكر فنية

 

نظام التذاكر
 

منصات التواصل ا�جتماعي

 
167921035

البريد ا¡لكتروني
 

59423مركز ا�تصال: مجموع المكالمات:

79

عدد المكالمات
الـــمـفـــــقـــــودة: 

عدد المكالمات
المســـتــلمــــــة:  

59344  

00:03:06

00:00:23

متوسط وقت المكالمة:

متوسط انتظار العميل: 

التركيز على العم©ء

 ل�جراءات ا�حترازية والوقائية
ً
استمرارية ا�عمال واستقبال العم�ء في الهيئة وفقا
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تمارس الهيئة أعمالها في مبنى تم استئجاره لهــا  في حــي الصحافــة على طريــق العليا العــام و¥ تمــلك أي مبنـــى
بإسمها.

الخدمات العامة
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إعــادة تصمـــيم
الطابــق ا�رضـي 
(خدمة العمــ©ء)

ا¥نتهـــاء من أعمــال 
الطابق ا�ول و الرابع.

تجهيز عدد 5 ورش 

عمـــل و عـدد 70 
مساحة عمل.

ا¥نتهاء من مشروع
ا�نـارة لمبنى الهيئة.

إنجــاز مـا يقـــارب

 560صيـانـة 
تصحيحية و عـدد 

900 صيانة
 وقائية.

استكمال مشروع
تـــوريـــد وتـــركيـــب
كاميرات المراقبـــة 

للمبنى .

تـدريــــب ما يـقــــارب

 %90 مــــــن 
الموظفين للتعامـل
الحرائــق ¥ قدر الله.

ا�رشفة والمحفوظات: 

مبنى الهيئة:

تم عمل الترميز للهيكل التنظيمي للهيئة

تم است©م المواقع والوثائق بشكل كامل 
من مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك 
عبـدالعـزيز للعــلوم والــتقنـية ومن إدارة حق 
المؤلــف بــوزارة ا�عــ©م وإدارة الــعــــ©مات 

التجارية بوزارة التجارة.

01

02

عــدد المعام©ت الواردة 1516 من بداية
شهر 2020/1م. 03

عدد المعام©ت الصادرة 745 منذ بداية
شهر 2020/1م. 04

عدد ا�رساليات عن طريق البريد الســعودي 

97 إرسالية.  05

عملت إدارة المراجعة الداخلية خ�ل عام 2020 على التالي :

تمثل إدارة المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث في الهيئة ويساهم وجودها بشكل نموذجي وفعال في إبداء التـــأكيد
الموضعي حول الحوكمة وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلــي، كما تساهــم في التأكـــد من دقة البيانــات الماليـــة 

والسج©ت المحاسبية وعلى مدى فاعلية تحقيق الهيئة �هدافها وإدارتها للمخاطر بشكل منظم ومنهجي. 

المراجعة الداخلية

ا¥نتهاء من اعمال تقييم مخاطــر 
الهيـــئة لغــرض المراجــعة الداخلية 
وتحديد اهم المخاطر ومناقشتها 

مع ا¥دارة التنفيذية.

تنفيذ خطة المراجعة الداخلية وإصدار
تقرير الـمراجعة، والتوعية نحو الرقابة.

مساندة إدارات الهيئة للوفاء بمسؤولياتها بفعالية وذلك عبر توفير تقاريـر تتضــمن التحليــ©ت والتقييمـــات والتوصيــات 
المستقلة والموضوعية وبم©حظات وثيقة الصلة با�نشطة التي يتم مراجعتها. 

تهدف إدارة المراجعة لـ :

0102



ا�نجازات02
البـاب الثـاني

في هذا الباب نقوم بحصر  أبرز إنجازات الهيئة وربطها با¥ختصاصات الواردة في التنظيم
با�ضافة إلى إنجازات التميز المؤسسي وقد تم ا�عتماد على ذكر ا�نجازات با�رقام. 
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أهم ا¡نجازات التي تمت في 2020:

تتولى الهيئة بناًء على المادة الثالثة من تنظيـــمها تطويـــر استراتيجية وطنيـــة للملكية الفكريـــة تتماشــى مع رؤيـة 
المملكة 2030 ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية ذات الع©قة، ثم حوكمتها،

ومتابعة تنفيذها، بهدف بناء منظومة قوية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
 

إعداد ا¡ستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

إعداد الخطـة العامـة والخطة التنـفيذيـة
ل©ستراتيجية الوطنية للملكية الفكريـة.

إقامــة ورشــة عمــل الفريـق الوطنــي للمشــاركـة بإعداد ا¥ستـراتيـجيـة
الوطنية للملكية الفكرية.

0102
الرفـــع للمقـــام السامـــي الكــريـــم
¥عتمــــاد ا¥ستــراتيجيـــة الوطـــنيـــة

للملكية الفكرية.

03
اعتماد ا¥ستراتيجيـــة الــوطنيــة
للملكية الفكرية من قبل مجلس

إدارة الهيئة.

البدء بمرحلة التنفيذ لعدد 12 مشروع، أبرزها :
.

0405

اقتراح ا�نظمـــة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يعتبر ا¥ختصاص الثاني من اختصاصات الهيئـــة، فحـــرصت على 
استقطـــاب الكــفاءات المؤهـــلة لتعمـــل بفــاعلية علـــى تطـــوير ا�نظمـــة واللوائـح والتشريعـات، وخـــ©ل عـــام 2020م 

عملت الهيئة على: 

اقتراح ا�نظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

اللوائح والقواعد التنظيمية 

التي تم الموافقــة عليهـــا

مـن مجلـــس إدارة الهيـئــــة: 

ا�نظمة التي تم الرفع بها 

لمجلــس الوزراء ¥ستكمال

ا�جراءات النظامية: 

ا�نظمة واللوائح وما في 

حكمـها التي تم طرحـــها 

لعـام (2020م) بما يمكــن

الجهات وا�فراد المعنييــن

بأحكــامهــــا مـــن إبــــــــداء 

مرئياتهم وملحوظاتهـــم

حيالها:

 من ا¡صدارات أبرزها:
ً
كما صدر عن الهيئة عددا

وثيقة حقوق الملكية الفكرية في ا�نظمة واللوائح والتنظيمات
السعودية وا¥تفاقيات والمعاهدات الدولية. 

مصطلحات الملكية الفكرية وفق ا�نظمة والتشريعات الوطنية.

تحديد الملكيات الفكرية 
الواعـــدة وتــــوصيفهـــا.

إطــ©ق فريق خـــبراء في
إدارة الملكيــة الفكريــة.

تصميم هيكل الرسوم.

تقديم الدعم لتشريع
 الملكيــــة الفـــكريـــة.

توصيل الملكية الفكرية.

¥ئحــة أعمــال اللجنة الوطنيـــة 
�نفاذ حقوق الملكية الفكرية
الصـادرة بقــــرار مجلــــس إدارة 
الهـيئـــــة رقـــــم (2020/12/3) 

وتاريخ 1442/1/11هـ. 

قواعد الترخيص لتقديم خدمــات 
الملكيــــة الفكريـــــة الصـــــــادرة 
بقرار مجلــس إدارة الهيئــــة رقم

(2020/13/3) وتاريخ 1442/4/4هـ.

مشروع نظـــام حقــوق المؤلــف. 

مشروع نظام حماية المؤشرات
الجغرافية.

مشروع نظـــام حمايــة المؤشــــرات
الجغرافية. 

مشـــروع قـــواعد الترخيــص لتقديم 
خدمــات الملكيـــة الفكريــــة. 

نظام براءات ا¥ختراع والتصمـــيمـات
التخـطيـــطيــة للـــدارات المتــكاملــة 
وا�صناف النباتية والنماذج الصناعية، 

الصادر بالمرسـوم الملكــــي رقــــم
(م/27) وتـــــاريـــــــــــخ 1425/5/29هـ،

والمعـدل بقــــرار مجلــــــس الــــــوزراء 
رقـم (536) وتاريخ 1439/10/19هـ. 

¥ئحــة حمايــة المعلومـــات التجاريـــة 
السرية ، الصادرة بقــرار معالــي وزيــر 
التجارة والصناعة رقم (3218) وتاريـــخ
1426/3/25هـ، والمعـــــدلـــــة بقــــــرار

معاليه رقم (4319) وتاريخ 1426/5/1ه.
القواعــد ا¥سترشاديـــة لتمثيــل الهيئة في اللجــــان الخارجيــــة.



برقية الديوان الملكي رقم (61276) وتاريخ 1441/11/15هـ، والمتضمنة بما قد وجه مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة في الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية ، تتولى إعداد حصر جديد وشامل لجميع أشكال العلــم الوطني والشعـــار الرسمي للدولـــة

والشعارات الشرفية والدمغات الرسمية للمملكة.

تم رفع تقرير حصر جديد وشامل لجميع أشكال العلم الوطني والشعار الرسمي للدولة والشعارات الشرفية والدمغات
الرسمية للمملكة، إلى المقام السامي الكريم وذلك ¥عتمادها وتسجيلها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

مهام اللجنة:

المخرجات:

تحديد المقصـود بـ" العلــم
الوطني، والشعار الرسمي
للـــــدولــــة، والشــــعــــــارات
الشــــرفيــــة والــدمغـــــــات

الرسمية" 

التحقق من أن ما تستقبله الجهات
الحكومية في شأن أشكال العـلم
الوطني والشعار الرسـمي للــدولـة
والشعـارات الشـرفيـــة والدمغــــات
الرسميــة تــدخــل ضمـــن ا¥صنــــاف 
 (

ً
التــــي تشملها المــــادة (6) (ثالثا

من اتفاقية باريس لحماية الملكية
الصناعية. 

رفع بيان نهائي وحصـري �شكـال 
العلم الوطني والشعار الرسمــي

للدولــــة والشــعـــارات الشــرفيــــة 
والدمغـــات الرسميـــة للمملكــــة، 
 ل½حكـــام

ً
الممكن حمايتها وفقـا

الواردة في اتفاقية باريس لحماية 
 ¥تخــاذ 

ً
الملكية الصناعية تمهيـدا

ما يلزم لتسجيلها لدى المنظمـة
العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

الجهات ا�عضاء في لجنة حصر أشكال العلم الوطني:
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لجنة حصر أشكال العلم الوطني والشعار الرسمي للدولة والشعارات الشرفية 

والدمغات الرسمية للمملكة:

اقتراح ا�نظمـــة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكريةاقتراح ا�نظمـــة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
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في سبيل دعم المبتكرين والمبدعين ورواد ا�عمال والمستثمرين في المملكة وتسهيل إجراءات حصول إبداعاتهم 
على وثائق الحماية في جميع مجا¥ت الملكية الفكرية؛ ولها في ذلك العــديد من المهام والمــسؤوليـات، وقد تم

 في عام 2020م إنجاز :

تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.

تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.

الع�مات التجارية: 

النماذج الصناعية:

دراسة وفحص 37,898 

دراسة أكثر من 610 اعتراض

تسجيـل ا�سمــــاء العائليـــة

تسجيــــل الع©مـــة الصوتيـــة

تسجيل المؤشرات الجغرافية 
كع©مة جماعية

التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة: 

براءات ا�ختراع :

67736 948

211 16

9317094 3567

إط�ق خدمات جديدة:

عقد 200 جلســة استــماع

إشعار رفضإشعار منح الطلبات المودعة 

إشعار منح

778

0

الوثائق الممنوحة

الوثائق الممنوحة

695

22

تقرير فحص شكلي

تقرير فحص شكلي إشعار رفض الطلبات المودعة 

إشعار
المنح

705

البراءات 
الممنوحة 

الطلبات 
المودعة 

الطلبات  
المرفوضة 

 الطلبات  
المسحوبة 

ا�صناف النباتية:

12

البراءات 
الممنوحة 

تقارير 
إست�م وثائق

طلــــب تســـجيـــل ع©مـــة تجاريــــة
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حق المؤلف:

تقوم الهيئة بفحص ودراسة طلبات تسجيل مصنفات حقوق المؤلف في خدمة التسجيل ا¥ختيارية لحق المؤلف 
لمنحها وثائق الحماية ا�ضافية، وقد تم في عام 2020م إنجاز :

41868581196
طلب مرفوضعملية فحص طلب تسجيل مصنف مسجل

أبرز المسجلين من التطبيقات: 

تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.

95,804
الخدمات المنجزة 

في الع�مات التجارية

16,185
الخدمات المنجزة 

في النماذج الصناعية

57,830
الخدمات المنجزة 

في براءات ا�ختراع

45
الخدمات المنجزة 

في التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

الفحص الشكلي:

الفحص الشكلي يضمن استيفاء المتطلبات الشكلية للطلبات وتبحث عن أفضــل الممارســات والمعاييــر الدولية لتحسين 
فحص ا�جراءات الشكلية. كما تعمل على مراجعة الجودة بشكل متواصــل وذلك لضمــان جــودة وصحـــة ودقة ا�جــراءات ، 

وقد تم في عام 2020م إنجاز :

دعم عمليات الملكية الفكرية:

تقدم الهيئة خدمات عمليات الملكية الفكرية وتتأكد من تسجيل تاريخ ا�يداع في النظام وتدقيق وثائق الحماية والتأكــد 
من جودتها، وكذلك تقوم بإدارة و تنفيذ جميع الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والخدمات شبه القانونية لقطاع 

عمليات الملكية الفكرية بما يتماشى مع السياسات الداخلية للهيئة، وقد تم في عام 2020م إنجاز :

ا�جراءات المنجزة في الفحص
الشكلي للع©مــات التجاريـة.

ا�جراءات المنجزة في الفحص
 الشكلـــي لبراءات ا¥خــتــراع.

513645309
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قضايا انتهاك الملكية الفكرية:

تعمل الهيئة على تحقيق ا�هداف ا¥ستراتيجية من خ©ل إرساء بيئة تحترم حقوق الملكية الفكريـة وبناء مجتمــع يعــي
أهميتها، وخلق بيئة تنافسية استثمارية داخل المملكة من خ©ل استقبال الشكاوى والب©غات ودراستها وتحليل ا�دلة 
وتنفيذ الحم©ت التفتــيشية المــيدانيــة والتفتــيش ا¥لكتـــروني لضبط المصنفــات المنتهكة استــعداًدا لتنــفيذ القرارات

وا�ت©ف، وفيما يلي ملخص �هم منجزات عام 2020م:

الجو�ت الميدانية:إنفاذ الملكية الفكرية

إنفاذ الملكية الفكرية

العدد ا¡جمالي لقضايا حق المؤلف.532

42  قضية محالة من وزارة ا�ع©م.
115  قضية ناشئة عن جو¥ت التفتيش الميدانية.

67  شكوى تم تقديمها الى الهيئة.
1355 زيارة لمواقع إلكترونية نتج عنها ضبط عدد 308  مخالف. 

الب�غات والشكاوى:

ب�غ وشكوى عبر رسائل البريد ا�لكتروني.5794

ب�غ وشكوى عبر اتصال هاتفي.950

مح©ت التسجي©تمح©ت ا¥لكترونيات 
الصوتية

مح©ت بيع و صيانة
الحاســب اÛلـــي

محــ©ت خدمـــاتمح©ت الفيديـو  
الطالــب 

المتسوق الخفي 

الزيارات التفتيشية

441

359

زيـارة

زيـارة

9137 المضبوطـات 
مصنف

محضر86محاضر الضبط
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إنط�ق الحملة التفتيشية في المنطقة الشرقيةغرفة الرصد للحم�ت التفتيشية

إنفاذ الملكية الفكرية إنفاذ الملكية الفكرية
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قــامت الهيئــة بالتعــاون مع وزارة ا�ع©م بالقيــام بحملــةإتـــ©ف أكثر مــن

3،500،000 مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية.  

01

رفع الوعـــي وا�لتــزام بحقوق الملكيــــة الفكريــــة.

تفعيــل التفتيش الذاتــي في الجهــات الحكوميــــة.

إت�ف المصنفات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية:

والتــي صدر قرار بإت©فهــا من لجان النظر في مخالفــات نظــام حمايـــة حقــوق المــؤلف.

قامت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك بحملة إت©ف �كثر من 

2،000،000 سلعة مقلدة ومنتهكة للع©مات التجارية. 

02

 مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية:

مبادرة تهدف إلى رفع ا¥متثال با�نظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي من خ©ل تأهــيل موظــف 
من كل جهة ليكون مسؤول عن امتثال الجهة التي يمثلها، حيث تم عقد ورشتين عمل لتدريب مسؤولــي احترام الملكيـــة
الفكرية و قارب عدد المشاركين (90) مشارك من القطاعات الحكومية، با�ضافة لعقد ورش عمل ودورات تدريبيـة من الهيئــة
وتسجيل المشاركين في المقررات التدريبية من المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـــة ( وايبو ) ( DL001 , DL101) ،وتم ومنــح 

من استكمل المتطلبات ا�ساسية شهادة مسؤول احترام.

فتح قناة تواصل بين الهيئة والجهات الحكومية مما 

يسهل نشر كل ما هو جديد بخصوص الملكية الفـكريـة. 

اهداف المبادرة:

إنفاذ الملكية الفكرية إنفاذ الملكية الفكرية

ا�جتماع ا�ول لمبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية إت�ف عدد من المصنفات المنتهكة للملكية الفكرية عن طريق إعادة التدوير
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اللجنة الوطنية ¡نفاذ حقوق الملكية الفكرية:

جاء ا�مر السامي بإنشاء اللجنة الوطنية �نفاذ حقوق الملكية الفكرية لتحسين عمل منظومة ا�نفاذ وتعزيز الجهود الراميـة 
لتطويــر أساليب العمــل وا�جراءات، وتحقيـــق التناغـــم وا¥نسجــام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وا�هلية، بإنفـاذ

حقوق الملكية الفكرية، وا¥رتقاء بها إلى مستــوى يليق بمكانــة المملكة العربية السعودية. 

إعداد مشروع ¥ئحة تنظيــم 
أعمال اللجنة الوطنية �نفــاذ
حقــــوق الملكيـــة الفكريـــة.

 مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية:

جاءت مبادرة مجلس احترام الملكية الفكرية ل©جتماع بأصحــاب الحقوق أو ممثليهم من مختـــلف القطـــاعات عــرض المبادرات
الــتي تعمل عليهــا الهيئة والعمــل على تحسينها ومعرفة العقبات التي تواجههم والعمل على حلها وللتواصل مع الجهات 
الحكومية ذات الع©قة لتفعيل الشراكــــة بينها وبين الهيــــئة وتمكين حماية أصحـــاب الحقوق، ولزيادة وعي العــموم بحقوق 

الملكية الفكرية.

أبرز ما تم في 2020م:الجهات ا�عضاء في اللجنة:

صدور موافقة مجلس إدارة
الهيئــــــة علـــــــى ال©ئحـــــــة.  

عقد ا¥جتمـاع ا�ول للجـنـــة.

أهداف المبادرة:

تفــعيـل دور القــطــاع الخــاص
في تحسين عملـــيات ا�نفاذ.

زيـــادة التواصـل والشــفافيـة
بين الهيئـة والقطـاع الخــــاص.

زيادة ا¥ط©ع على التحديثـات
الجديــدة في شتى المجا¥ت
التــــي تقــــــع تـــحت نطــــــاق 

ومسؤوليات الهيئـــة.

معرفة المشاكل والتحديات 
التي تواجه القطــاع الخـــاص
في مــــواضيـــــع الملكيــــــة 

الفكرية والعمل على حلهــا.  

زيادة ا¥ط©ع على التحديثـات
الجديــدة في شتى المجا¥ت
التــــي تقــــــع تـــحت نطــــــاق 

ومسؤوليات الهيئـــة.

المجلس ا�ول

المجلس الثاني

استهدف قطاع "صناعة ا�دوية" 

وتم مشاركة وحضور 18 شركة أدوية 
محلـــية و عالميــــة وجهــــات حكوميـــة 

وجمعيات ولجان دولية.

استهدف قطاع "التأليف والنشر"

بمشــاركـــة دور النشـــــر السعـــوديـــــة 
والعالميــــة با�ضافــــة إلى القطاعــــات 
الحكومية ذات الع©قة وتناول ا¥جتماع 
أبرز المواضيع التي تعمل عليها الهيئة.

شركة ا¡نفاذ:

برقية الديوان الملكي رقم (41592) وتاريخ 1441/7/6هـ، والمتضمـــنة بما قــد وجه مجلـــس الوزراء، بخصـــوص إنفاذ حــقـوق
الملكية الفكرية والمتضمن الموافقـة على رفع دراســـة عن الشركــة المقترح تأسيسهــا لتقديــم الدعم الفني للهيئـــة

عند قيامها بعمليات التفتيش والضبط، على ان تشمل الدراســة جميع ما يتعــلق بالشركــة من أسمهـــا، ورأس مالهـــا، 
وشكلها النظامي، والغرض منها، للنظر في الموافقة على إنشائها.

إنفاذ الملكية الفكريةإنفاذ الملكية الفكرية
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ا�مانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية

تقوم ا�مانة بإعداد الدراسات القانونية للدعاوى المقيدة لدى اللجـان، وصيــاغة مســودة قـــرارات اللجــان وفق المبــادئ 
القانونية والقضائية، وتقوم كذلك بتقديم الدعم ا�داري والفني الكامل وذلك باستقبــال الدعــاوى وفحصهــا والتأكـــد 
من اكمال كافة المتطلبات النظامية لقيد الدعوى، والتواصل مع أطراف الدعاوى بشأن الدعاوى المنظــورة لدى اللجــان، 

وإعداد التقارير الدورية وا�حصائيات �عمال اللجان، وقد تم في عام 2020م إنجاز :

ا�مانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية

 من القرارات والعقوبات كالتالي:
ً
تعمل ا�مانة وفق إختصاصاها إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية وقد صدر عن ا�مانة عددا

لجنة البـراءات:

23

الدعاوى
المقيدة

52

القرارات 
الصادرة

76

الدعاوى 
المتبقية

163

الجلسات

64

القضايا التي
تــــم نظـــرها

600

الخدمة المقدمة 
للعم©ء

لجنة حق المؤلف:

75

الدعاوى
المقيدة

111

القرارات 
الصادرة

49

الدعاوى 
المتبقية

206

الجلسات

155

القضايا التي
تــــم نظـــرها

583

الخدمة المقدمة 
للعم©ء

لجنة الع�مات:

1527

الدعاوى
المقيدة

1422

القرارات 
الصادرة

105

الدعاوى 
المتبقية

164

الجلسات

1422

القضايا التي
تــــم نظـــرها

406

الخدمة المقدمة 
للعم©ء

ا¡نذار والتشهير:

إجمالي
الغــــرامـــات:

إجمالي
التعويضات:

2،007،450

39،740،550

9

1625158523053316411589 المجموع:

لجنة حق المؤلف:

إنفاذ الملكية الفكريةإنفاذ الملكية الفكرية

ريال سعودي

ريال سعودي
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المحكمة ا¡دارية والمحكمة التجارية

الع©مات التجاريةبراءات ا¥ختراعحق المؤلف

التمثيل القضائي:

479424

عدد الدعاوى

480

دعاوى الع�مات التجارية:

151

273

عدد الجلسات القضائية:

1000

347
عدد المذكرات الجوابية: 

جلسة

مذكرة دعوى

دعوى

عدد ا�حكام
 ا�يجابية

22

عدد ا�حكام
 السلبية

7

عدد ا�حكام
 ا�يجابية

قضايا ضد قرارات صادرة قبل إنتقال النشاط إلى الهيئة

18

عدد ا�حكام
 السلبية

1259
عدد ا�حكام القضائية 

النهائية

:IP Search

تسعى الهيئة لتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للمستفيديـــن  والمهتمـــين من القطـــاع 
الحكومي والخاص عن طريق عدد من المبادرات ومنها :

توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

 براءة اختراع تم نشرها7304

: IP Dashboard

منصة البحث في براءات ا�ختراع 

نسخة داخلية أولية من منصة المرصد لعرض معلومات الملكية الفكرية الوصفية والتي بدورها تســاعد على استخــ©ص 
التقارير وتغطي:

مجا¥ت الملكية
 الفكرية

الجامعاتالمؤسسات البحثيةالشركات

إصدار 25 تقريرا إحصائي وتحليلي منها:

تقارير ربعية لنشاط الملكية الفكرية والتقريــر السنـــوي 5
تقاريـــر لتحليـــل أنشطـــة مجموعة مختـــارة من مكاتــب 

الملكية الفكرية  5
تقارير لتحليــل نشــاط الملكـــية الفكريـــة في قطاعــــات

مختارة منها قطاع الصيد¥نيات والنفط  3 

تقارير لتحليل نشاط براءات ا¥ختراع للجامعــات
والمؤسسات البحثية 

5 
ملخـص تحليلـــي للتقارير الدوليــة ذات الصلـــة 

بنشــاط الملكيــة الفكريــة 
4

إنفاذ الملكية الفكرية



 
ً
 كبيرا

ً
التوعية بحقوق الملكية الفكرية هي أحد ا�هداف ا¥ستراتيجية التي تعمل الهيئــة عليهــا وقد أولتـهــا اهتــماما

 واستمـــرت خ©ل فتـــرة جائحة كورونـــا
ً
من خ©ل إقامة الفعاليات في مختلف مناطق المملكة في بدايــة العـــام واقعــيا

، كما أطلقت الهيئة العديد من الحم©ت في مختلف وسائــل ا�عــ©م بهــدف تعزيز الوعـــي بالملكيـــة
ً
بإقامتها افتراضيا

الفكرية وأهمية احترامها.

التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها

الحم�ت التوعوية:  

حملة تهدف بتوعية المجتمع السعودي حول نقل 
اختصاص نشاط الع©مات التجارية من وزارة التجارة 
إلى الهيئة السعوديـــة للملكيـــة الفكريــة وآليــة 

ا¥ستفادة من خدماتها.

تملك ع�متك 

عدد المنشورات:  

عدد التفاعل : 

7
أكثر من 1.5 مليون

حملة تهدف بتوعية المجتمع السعودي حول نقل 
اختصاص نشاط الع©مات التجارية من وزارة التجارة 
إلى الهيئة السعوديـــة للملكيـــة الفكريــة وآليــة 

ا¥ستفادة من خدماتها.

تملك ع�متك 

حملة تهدف بتوعية المجتمـــع السعـــودي حـــول 
مجا¥ت الملكية الفكرية وآلية سير العمـــل فـــي

الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

الملكية الفكرية عن بعد

عدد اللقاءات: 

عدد التفاعل: 

12
+26000

حملة تهدف إلى تعزيز احترام الملكيـــة الفكريـــة 
وذلك بإبراز بعض القضايا وأبرز ا�حكام التي صدرت 

بحقها. 

قصة انتهاك

عدد المنشورات: 

عدد التفاعل: 

14
400000+

اليوم العالمي للملكية الفكرية:

عدد الفعاليات:

عدد المستفيدين : 

6
+16000

عدد اللقاءات: 

عدد المنشورات: 

5
35

عدد التفاعل: 

أكثر من 4 مليون

عدد الجهات المتفاعلة:

أكثر من 43

حملة تهدف إلى التعريــف باستضافـــة المملكـــة 
لمنتدى تحديات الملكية الفكرية وإبـراز المخرجــات
منه والذي يقام �ول مرة بالتزامن مع استضافــة

المملكة للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين.

منتدى تحديات الملكية الفكرية

عدد المنشورات :  

عدد التفاعل : 

90
700000+

حمــلة تهــدف إلى التعريـــف بالخدمـــة وا�هــداف
المرجوة منها وطريقة الحصول على الترخيص.

يتم التوعية بالملكية الفكرية خ©ل الزيارات التفتيشية في حال عدم ضبط أي مخالفات في المحل المستهدف، 
وتكون التوعية بمهام الهيئة ومخالفات الملكية الفكرية والعقوبات المقرر بموجب انظمة الملكية الفكرية.

 إطـــ�ق خدمـة إصدار تراخيـص ممـارسة أنـشـطة

 الملكية الفكرية

عدد المنشورات :  

عدد التفاعل: 

3
40000+

حملة تهـدف إلى التوعيــة باحترام الملكــية الفكريـــة 
وضبط المحال المنتهكة لها.

الحملة ا¡ع�مية �حترام الملكية الفكرية

عدد المنشورات :  

عدد التفاعل: 

7
860000+

عدد القنوات: 

عدد الصحف : 

12
63

تسجيـــل ا�سمـــاء التجارية كع�مات تجـــاريـــة

عدد المنشورات :  

عدد التفاعل: 

6
80000+

إط�ق خدمــة تسجيــل ا�عمـــال المعماريـــة

عدد المنشورات :  

عدد التفاعل: 

6
100000+

حملة تهدف إلى التعريف بالخدمة وأهدافها وطريقــة
تسجيلها كملكية فكرية لحفظ حقوق المبدعين فـــي

المجال العمراني.
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زيـارة270 الزيارات التوعوية:  
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المعارض: الورش: الفعاليات:

ورشة توعوية بالملكية الفكرية

+23

+3800

الفعاليات والمؤتمرات:   

26ا¥فتراضيــة:

مشاركة38+ 

12الـــواقعيــة:

مستفيد

معرض المقيمين السعوديين

+4000
+5500

بيبان الرياض

+1200
معرض المهندسين 

فعالية ذا زون

+3500

+4500
موسم حائل

+10000
اليوم العالمي للملكية الفكرية

التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقهاالتوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها

التعريف بالهيئة وبمجا¥ت الملكية الفكريـة.

استخدامات الملكية الفكرية من قبل إدارات

 الع©قات العامــة وا¥عــــ©م في القطـــاعين 

العام والخاص.

لقاء احترام الملكية الفكرية في ا�تصال المؤسسي

مسؤول احترام الملكية الفكرية:

نظمت الهيئــة بالتعـــاون مع مركز التواصـــل الحكومــي بوزارة ا�عـــ©م لقاء بعنــوان “ احترام الملكية الفكرية في ا�تصال 
المؤسسي“ وذلك للتوعية بحقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها وكيفية استخدامها بالشكل ا�مثل،

آلية تطبيق حقــوق الملكيـــة الفكريـــة فـي

 وسائل النشـــر التي تستخدمهــــا الجهــــة.

محاور اللقاء:

أبـــرز الممارســـات الخاطئــة فـي استخــدام

 حقـوق الملكيـــة الفكريـــة والتـــي تــــؤدي

 إلى انتهاكاتها.

160+الجهات المشاركة:
 من القطاع العـــام والخـــاص.

ً
ممث©
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تولت الهيئة متابعة أعمال تمثيل المملكة في لجان وجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ونتج عن ذلك:  

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية وا¡قليمية

ذات الع�قة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية وا�قليمية
ذات الع©قة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها

تمثيل المملكة في المنظمـات 
الدولية وا�قليمية ذات الع©قة

بحــقــــوق الملــكيـــة الفكــريـــة، 
والدفاع عن مصالحها.

في 16 اجتماع 

تمـثيـل الممـلكــة 

تمثيل المملكة في المنظمـات 
الدولية وا�قليمية ذات الع©قة

بحــقــــوق الملــكيـــة الفكــريـــة، 
والدفاع عن مصالحها.

ترأس 3 لجان

إعــداد الدليل ا¥ستـرشـادي
للمـــــشـــاركـــة فــــي لجـــان 
وجمعيات المنظمة العالمية

للملكية الفكرية

إعداد دليل استرشادي

تشكيل الفرق لحضـور اجتمــاعات 
اللجان حســـب ا¥ختصاص.

تشكيل 20 فريق

عملت الهيئة على متابعة 8 تقارير  تصدر عن جهات خارجية لحصر القضايا المتعلقة بالملكــية الفكــرية ومتابعتــها مع 
مجموعة من الجهات الحكومية المعنية ، بهدف حصر التحديات الواردة في هذه التقارير والعمل على إزالة إسم المملكة 

العربية السعودية منها ورفع مستوى تمثيل المملكة في المؤشرات الدولية .

جهة ا�صدار | مكتب الممثل

الـــتـــجـــــاري ا�مـــريــــكــــــي
ً
ا�صدار |  سنويا

تقرير 301 الخاص 

جهة ا�صدار | المفوضيــة ا�وروبيـــة

ً
ا�صدار |  سنويا

تقرير حماية وإنفاذ الملكية الفكرية 
في دول العالم الثالث

جهة ا�صدار | منظمة الجمارك العالمية

ً
ا�صدار |  سنويا

تقرير التجارة غير المشروعة

جهة ا�صدار | مكتب حماية الملكية الفكرية في 

وزارة ا¥قتصاد والتجارة والصناعة في اليابان
ً
ا�صدار |  سنويا

تقرير مبادرات الحكومة اليابانية بشأن
 إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

جهة ا�صدار | المنظمة العالميـة للملكيــة

الفكريـــة

ا�صدار |  كل سنتين

التقرير العالمي للملكية الفكرية

جهة ا�صدار | غرفة التجارة ا�مريكية

ً
ا�صدار |  سنويا

مؤشر الملكية الفكرية الدولي
لغرفة التجارة ا�مريكية

جهة ا�صدار | منسق إنفاذ حقوق الملكية 

الفكرية بالو¥يات المتحدة
ً
ا�صدار |  سنويا

تقرير الملكية الفكرية السنوي 
للكونغرس

جهة ا�صدار | المكتب البريطاني للملكية

الفكــريــة
ً
ا�صدار |  سنويا

التقرير السنوي لجرائم الملكية
الفكرية وا¡نفاذ

 تقوم الهيئة بإجراء الدراسات والتحلي©ت المتعلقة بمستجدات وتحديات الملكية الفكرية الوطنية والدولية وعليه فقد تم :

دراســة وضـــع وموقـــف المملكــة
مـن قضــــايــا الملكيــــــة الفكريـــــة 
الدولية واقتراح سياسات المملكة

في القضايـــــا المطروحـــة فــي
ا¥جتماعات واللجان الدولية.

تحليل مواقف الدول من قضايا
 المــلكيـــة الفكريــــة واقتـــراح 
ما يناســب المملكــــة منهـــا 

لتوحيد المواقف بشأنها.

إيــداع عــــدد 6 اشــعــارات لـــدى
منظــمـــة التــجـــــارة العـــالميـــة
(مجلس تريبس) توضح التغيـيـرات
 على أنظمة ولوائح وبرامج ا¥نفاذ
 المتعلقـــة بالملكـــيــة الفكريــــة
 في المملكة العربية السعودية.

متابعة التقارير الدولية:
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شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية والوفد الدائم للمملكة لدى ا�مم المتحدة في
جنيف في اجتماعات الجمعية العمومــية للدول ا�عضــاء في المــنظمة الـــعالمية للملكية الفــكريــة (ويبو) في دورتــها الحــادية 

والستون المنعقدة في جنيف في الفترة من 4 إلى 8 صفر 1442هـ، الموافق 21 سبتمبر إلى 25 سبتمبر 2020م.
كما ألقى مندوب المملكة لدى ا�مم المتحدة سعادة السـفير د. عبد العزيز الواصل كلـمة المــملكة خـ©ل افتتاح أعمال الدورة 
وعـبر فيها عن ا¥هتمام البالغ التي توليه حكومة المملــكة لتنظيم مجا¥ت الملكية الفكرية في المملـكة ودعمــها وتنميتها 
 �فضل الممارســات العالمــية، كــما تــم على هامــش الجمعية العمومية عقد 

ً
ورعايتها وحمايتها وإنفاذها وا¥رتقاء بها وفقا

ستة اجتماعات مع كل مما يلي: 

ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن 
محمد السويلم اجتماع جمعية اتحاد باريس، وتم خ©ل  ا¥جتماع اعتماد ا�رشادات بشأن تطبيق اتفاقية باريس فيما يتعلق 

بحق ا�ولوية في حا¥ت الطوارئ.

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية وا�قليمية
ذات الع©قة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها

تمثيل المملكة في المنظمات الدولية وا�قليمية
ذات الع©قة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها

 مع مكتب الملكية الفكرية ا�وربي على هامش الجمعية العمومية 
ً
الهيئة السعودية للملكية الفكرية تجتمع افتارضيا

المملكة العربية السعودية تترأس اجتماع جمعية اتحاد باريس عن بعد

تمثيل المملكة في الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:

جمعية اتحاد باريس :

مكتب الملكية الفكرية الكوري
تم خ©ل ا�جتماعتوقيع برنامج البحث التعاوني المشترك لبراءات ا¥ختراع في إطار مذكرة 

التفاهم في مجال الملكية الفكرية الموقعة بين الجانبين.

01

مكتب الملكية الفكرية البريطاني
تم خ©ل ا�جتماع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية.

01

مكتب الملكية الفكرية ل�تحاد ا�وروبي
تم خ©ل ا�جتماع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية.

01

مكتب الملكية الصناعية ا¡يطالي
تم خ©ل ا�جتماع التنسيق بشأن مشاركة الجانب ا�يطالي في المنتدى العالمي 

لتحديات الملكية الفكرية.

01

مكتب الملكية الفكرية السنغافوري
تم خ©ل ا�جتماع استعراض المستجدات بشأن الملكية الفكرية.

01

شعبة دعم ا�عمال في المنظمة العالمية للملكية الفكرية
تم خ©ل ا�جتماع استعراض الخدمات والبرامج المقدمة للدول ا�عضاء في المنظمة.

01
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تتابع الهيئة ا¥نضمام إلى معاهدات دولية في مجال الملكيــة الفكريـــة من خـــ©ل دراســـة وتحليـــل نصوص ا¥تفاقيـــات 
والمعاهدات ذات الصلة بمجال الملكية الفكرية وتقييم مدى مناسبة اقتراح انضمــام المملكـــة إليـــها؛ وإعـــداد تقاريـــر 
 على مسوغات طلب ا¥نضمام؛ وملخص بأهم ا¥لتزامات والميزات والمرونــات المترتــــبـــة 

ً
باقتراح طلب ا¥نضمام مشتم©

على ا¥نضمام؛ ومرئيات الجهات ذات الع©قة؛ ورفع تلك التقارير إلى مجلس الوزراء،  كما تهدف الهيئة إلى رفع وتحسين 
ممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة لتكون موائمة للممارسات الدولية، ولجعل بيئة الملكية الفكريـــة 

في المملكة بيئة متكاملة وجاذبة ل©ستثمار، وقد تم في عام 2020م إنجاز :

إبداء الرأي في شأن ا�تفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

أودعت المملكة وثيقة انضمامها إلى كل من: 

اتفـــاق لوكارنـــو (التصنـــيف الدولـــي للنمـــاذج الصناعيـــة)

اتفاق فيينا (التصنيف الدولي للعناصر التصويرية للع©مات)

اتفاق ستراسبورغ (التصنيف الدولي للبراءات)

معاهـــدة بودابست (ا¥عتراف با�يـداع الدولـــي للكائنــات 
الدقيقة �غراض إجراءات البراءات)

صـدر قــرار مجلـس الـوزراء بالموافقــة على
انضمـــام المملكــة إلى:

 باقتــــراح انضمــــام 
ً
رفعــــت الهيئــــة طلبــــا

المملكة إلى:

اتفاق نيس 

(التصنيف الدولي للسلع والخدمات �غراض
تسجيل الع©مات)

اتفاق �هاي 

(التسجيل الدولي للنماذج الصناعية)

تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية:

 من ورش العمل عن بعد بشأن التالي:
ً
وقد أقيمت عددا

اتفاق لوكارنو (التصنيف الدولي للنماذج الصناعية)

اتفاق فيينا (التصنيف الدولي للعناصر التصويرية للع©مات)

(التصنيف الدولي للسلع والخدمات �غراض تسجيل الع©مات)

 (التسجيل الدولي للع©مات) بالتعاون مع منظمة 
الويبو ومجلس الغرف السعودية، استفاد منها أيضا

 مشاركون من دول مجلس التعاون.  

اتفاق نيس 

بروتوكول مدريد

إيداع صكي انضمام المملكة إلى اتفـــاق لوكارنـــو واتفاق فيينا

إيداع صكي انضمام المملكة إلى اتفاق ستراسبورغ ومعاهـدة بودابست  

إبداء الرأي في شأن ا¥تفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
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متابعة تنفيذ ا�لتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى ا�تفاقيات الدولية، 

المتعلقة بالملكية الفكرية.

 من ا¥تفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية حيز النفاذ وتتابع الهيئة ا¥لتزامات المترتبة على انضمام المملكة
ً
دخلت عددا

 لهذه ا¥تفاقيات، وتم في عام 2020م :

اتفاقية لوكارنو لتصنيف النماذج الصناعية:اتفاقية فيينا لتنصيف العناصر التصويرية للع�مات:

تصــــنيــــف 2132 عــ�مة تجـــاريــــة.

تجديد. 2132 نشر القبول.603

تصــنيـف 36 شهـادة نموذج صناعي.  

حّيز النفاذ 3 ديسمبر، 2020  حّيز النفاذ 3 ديسمبر، 2020 

: (PCT) معاهدة التعاون بشأن البراءات

تقوم إدارة معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) بمهام مكاتب ا¥ستقبال وكذلك عند اختيار السعودية كمكتب معين أو 
مكتب مختار، والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكاتب البحث والفحص الدولية ومقدمــي الطـلبـات. ، وقد 

تم في عام 2020م إنجاز :

22

2624

عدد الطلبات الدولية
المودعة كمكتب استقبال 

عدد الطلبات  
المودعة بالمرحلة الوطنية

15

1

2
1
3

متابعة تنفيذ ا¥لتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى 

ا¥تفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية.
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تعزيز ا¥ستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة

تعنى الهيئة بتنمية وتطوير منظومة أعمال الملكية الفكرية والتحسين المستمر لتمكيـن الملكيــة الفكريــة وتحديــد
فرص النمو وتطويرها وذلك بتصميم المبادرات والمنتجات التي تهدف لدعم توليــد حقــوق الملكيــة الفكريـــة وتعزيـــز
ا¥ستفادة منها با�ضافة إلى تطوير خدمات الهيئة وتحسينها وفقـا �فضــل الممارســات العالميــة وإتــاحة الوصوليــة

لمعلومات الملكية الفكرية وا¥ستفادة منها، وقد تم في عام 2020م:

تعزيز ا�ستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة

إط�ق أدلة الخدمات :

دليل خدمات الهيئة 

الدليل التوعوي للع�مات التجارية 

تحديث الجزئية الخاصة بأعمال الهيئة في دليل التاجر المنشور في موقع وزارة التجارة 

(يعد هذا الدليل مرجع متكامل للتعريف بخدمات الهيئة المقدمة للعم©ء)

(دليل توعوي يهدف للتعريف بخدمات الع©مات التجارية والتوعوية بها)

:(TISC) أبرز الجهات الشريكة في الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكريــة

مراكز دعم الملكية الفكريةبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية:

أحد المبادرات التي تقدمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتـي
 تستهدف الجهات العاملة في منظومة ا¥بتكار في القطاعين العام والخاص ضمــن القطاعــات الصحيــة وا�كاديميـــة
 والحكومية وغير الربحية وقطاع ا�عمال وذلك لتيسير وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية والخدمات ذات 

الصلة ودعم توليد واستخدام أصول الملكية الفكرية وإدارتها.

بلغ عدد الجهات الشريكة في الشبكة 
الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكريــة

27 جهة

تم تقديم أكثر من 40 خدمة للجهات
الشريكة 

01

02

 استفاد منـه 
ً
 تدريبيا

ً
تم تقديم 14 برنامجا

ً
388 متدربا 04

ارتفعـت التغطيــة الجغرافيـة للمركـز من 0 

منطقة إدارية إلى 7 مناطق إدارية من أصل 

13 منطقة

05

جازان جدةجدةجدةالقصيم

الطائف الرياضالرياضالرياضالرياض

الرياض الرياضالرياضالرياض

ا�حساء الرياضالمدينة المنورةعرعرالخبر

الرياض الرياضالرياضالرياضالرياض
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أكاديمية  الملكية الفكرية: 

أقامت ا�كاديمية العديد من البرامج والدورات في مجا¥ت مختلفة من الملكية الفكـرية بالتعــاون مع المكاتــب الدوليـــة
أو الخبراء في داخل الهيئة وكان أبرزها : 

تسجيل الع©مات
 التجـــاريــة.

تصنيف نيس الدولي 
�غــــــراض تسـجيـــل 
الع©مـــات التجـــارية.

مقدمــة في إنــفــاذ
المــلــكية الفكريـــة
بالتعـاون مع مكتب
البــراءات والع©مــات
التجـــارية ا�مريكـي.

المؤشرات الجغرافيـة 
الــصـــناعيــة بالتعاون
مع المعهـد الوطني
للملكـــية الصـناعيــة

 الفرنسي.

5112
متدرب ومتدربـة

30
دورة تدريبية

10
شراكات دولية

346
ساعة تدريبية

 للدورات التدريبية 

تعد العيادات ا¥ستشارية للملكية الفكرية أحد الخدمات التــي تقدمها الهيئة السعوديــة للملكيــة الفكريــة للمـنشـآت 
الصغيرة والمتوسطة ورواد ا�عمال وأصحاب المشاريع المبتكرة القائمة على الملكية الفكرية من خ©ل تقديم ا�رشــاد
والمشورة القانونية والفنية للمساهمة في دعم توليد أصول الملكية الفكرية واستخدامها وا¥نتفاع بها حيث تغطــي
العيادات ا¥ستشارية المجا¥ت التالية: براءات ا¥ختراع، النماذج الصناعية، الع©مات التجارية، حقوق المؤلف، استفسـارات

عامة عن الملكية الفكرية.

أبرز ا¡نجازات :

أبرز ا�رقام:

ا�نشطة المفعلة للمساهمة في دعم توليد الملكية الفكرية واستخدامها:

مستفيد تمت خدمتهم
إلكترونيا وعبر الجلســات 

ا�رشادية.

208
منشآت مستفيدة 
ضمن مســار دعــم 
ا�عمال المتقدم. 

9
تدشين خدمة العيادات ا¥ستشارية للملكيـة 
الفكرية (IP Clinic) على صفحة خدمات مركـــز 
ذكاء التابع للهيئــة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة . 

جائزة ا¥بتكار

Sandbox

هاكاثون كورونا

Co-Create20

ا�ولمبياد الوطني لÔبداع العلمي

برنامج حاضنة ا�زياء - الحاضنات الثقافية

هاكاثون ا¥مل

بيبان الرياض

ا�ولمبياد العلمي (علم)

شاركت الهيئة خ�ل عام 2020 في 10 أنشطة تفاعلية منها:

(IP Clinic) العيادات ا�ستشارية للملكية الفكرية
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إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية، 

وا¡قليمية، والعالمية

برنامج تبادل بيانات بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري

تعمل الهيئة على توسيع نطاق وحجم تغطية بيانات الملكية الفكرية وتوافرها لدى مركز معلومات الملكيـــة الفكريــة
لتمكين المخترعين والمبتكرين السعوديين من البحث في ا¥بتكارات والتقنيــات السابقة على المستوى الدولـــي، عليــه
وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج تبادل بيانات الملكية الفكريــة مع مكتــب الملكيـــة الفكريـــة الكــــوري

.
ً
وذلك خ©ل ا¥جتماع السادس بين الجانبين المنعقد افتراضيا

يهدف البرنامج إلى:
توفير وإتاحــة المعلومات 
المتعلقة بحقوق الملكية
الفكرية للجمهور للبلديــن 

عبر موقع الهيئة

تبادل البيـانات المسجلة في البلديـــن 
لمجـا¥ت الملكيــة الفكريـــة ( بــراءات
ا¥ختراع - الع©مات التجارية والنماذج

الصناعية)

تمكين المخترعين السعوديين من البحث في ا¥بتكارات السابقة على المستوى الــدولي النتائج:
لنقل التقنية وتطوير حلول واختراعات جديدة وتوليد حقوق ملكية فكرية وطنيــة مبتــكـــرة.

تعريف مجتمعات ا�عمال والمجتمعات العلمية والبحثية الدولية بحقوق الملكية الفكرية
المسجــلة فـي المملكــة مما يساهــم في حمايتهـــا واحترامهـــا وا¥ستثمـــار فيهــــا.

توسيع نطـــاق وحجـــم تغطيـــة بيانات الملكيـــة الفكريــة وتوافرها لدى مركز معلومـات 
الملكية الفكرية التابع للهيئة.

 

بدأت ا�كاديمية برنامج إعـداد المدربيـــن المختصيــن في الملكيــة الفـــكريـة بالتعــاون مع المنظمـــة العالميـة للملكيـة 
الفكرية الذي يهدف لتأهيل وإعداد مدربين مختصين في الملكية الفكريـــة على مدى عامين يحصل فيه المتــدربون علـى

عدد من الدورات في طرق تدريس الملكية الفكرية وكذلك وحدات تدريبية أخرى متخصصة في الملكية الفكرية منهـا :

المدرسـة الصيـفيــة 
مع مكتب الملكية

 الفكرية بكوريا

بحث بــــراءات ا¥خـتـــراع 
وفحصها للدول العربية
مــع أكاديميـــة البحـث
العلمــي والتكنولوجيا

 بمصر

المؤشرات الجغرافيـة
مــع المركـــز الوطني
للمـلكيــــة الفكريــــة

 بجورجيا.

التعــليــــم المســتمـــر
 لمدربي الملكية الفكرية 
مع المنظمـة العالمــية 

للملكية الفكرية

تعزيز ا¥ستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة

الملكية الفكرية ونقل
 التنقــية مع المكتـــب 
الوطنــــي للمـــلكــيـة 

الصناعية بفرنسا.

عدد المشاركين 

39
أعضاء هيئة تدريس

بــالجــامعــات. 

7
من القطــاع الخــاص. 

7

من جهات حكوميـــة
 أخرى. 

6
من منسوبي الهيئة.

19

تدرريب المدربين:

توقيع برنامج تبادل بيانات الملكية الفكريــة مع مكتــب الملكيــة الفكريـة الكوري عن بعد.
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الجمعيات ا�هلية غير الربحية: 

من منطلق محاور رؤية المملكة 2030 الث©ثة ومستهدفتها التي منها "رفع مساهمـــة القطـــاع غير الربحــي من 0.3% 
إلى %5 من الناتــج المحلي" وكـــذلك " الوصول إلى مليون متطـــوع" أطلقت الهيئة بالتعاون مع وزارة المـــوارد البشريــة 
 ستكـون داعمة لها 

ّ
والتنمية ا¥جتماعية مشروع الترخيص للجمعيات ا�هلية الغير ربحية في مجال الملكية الفكرية إذ

في تذليل الصعوبات لتكون قناة تواصل فعالة مع المجتمع عن طريق التخطيط ووضع ا�هـداف والمسؤوليــات المناسبــة 
لهذه الجمعيات أثناء مرحلة تأسيسها.

الفئـات المستهدفة:01

ع.
ّ

افراد المجتمع.شركات القطاع الخاص.المهتمين بالتطو

جمعيـــــة الحـقـــوق الفكريـــــة 

جمعية المخترعين والمبتكرين 
التعاونيــة ( إيليا – بالتحالـــــف 
مع جمعيـــة إيفيــــا الدوليــــة) 

الجمعيات الحالية تحت التأسيس:02

 تم في عام 2020 إطــ©ق
ّ
 لمعايير يتم تحديدها ومتابعة أداء المرخصيـن إذ

ً
تقوم الهيئة بالترخيص للمستفيدين وفقا

مشروعين هما :

الترخيص لÚنشطة ذات الع�قة في مجال عمل الهيئة

تراخيص ممارسين أعمال الملكية الفكرية:

 لتنظيم سوق عمل ممارسة ا�عمال المتعلقة بتسجيل ومتابعة طلبات الحماية ووضــع اشتراطــات تتناســب مع 
ً
سعيا

واقع المرحلة الحالية.

أبرز ا�نجازات:

إط©ق ورشتي عمل، ا�ولى ¥ستعراض النظام ا¥لكتروني استفاد منها عدد من الوك©ء والثانية لشرح الغاية من
 الخدمة.

تم استقبال 194 طلب للتسجيل كوك©ء. 

تم منح 52 ترخيص للوك©ء حسب التقسيم التالي:

201915

141514

براءات ا¥ختراعحقوق المؤلفالع©مات التجارية

الدوائر المتكاملةالتصاميم الصناعيةا�صناف النباتية

" تم إط�ق مشروع تراخيص الوك�ء في 19 ديسمبر 2020م" 



التميز المؤسسي

التميز المؤسسي معني برفع درجة نضج العمل المؤسسي في الهيئة حسب أفضل النهج و الممارسات، عن طريق تمييز 
ا�عمال واجراءاتها وتطوير ا¥ستراتيجية وقياس التقدم في تحقيقهـا وضمـان الموائمة بيـــن ا�عمــال والتأكــد من حـل
جميع العوائق في سبيل الوصول إلى ا�هداف ا¥ستراتيجية، وكذلك التحكم بالمشاريع لضمان تحقيق أهـداف و تنفيــذ 

 للمعايير التي تحقق أهداف الهيئة وتعمل على تأسيس إدارة المحافظ المؤسسية.
ً

مخرجات المشاريع وفق

التميز المؤسسي

مكتب ادارة المشاريع:  

إصــدار 40 لوحــة
تحـكــــم لمشاريـــع 

الهيئـــة. 

إصدار 14 تقريـر
لم©ك المشاريـع. 

توظيف 13 موظف
خـ©ل الســنــة.

توثيق 86% من 
المستندات لمشاريــع

الهيئة. 

توثيق 4 إجــراءات
أساسيـــة لمكتـــب
 ادارة المــشاريـــع.

ا¡جراءات والتميز:

إجراء عند ا¥نشاء.

إجراء بعد ا¥ستكشاف.

230

311

عدد ا�جراءات الموثقة. 87

عدد الورش المنعقدة للتوثيق. 130

اجراء محوكم  16

ورشة منعقدة للحوكمة 28

عدد ا�جراءات المحسنة.

تقوم الهيئة بقياس أداءها ا¥ستراتيجي عبر منهجية بطاقة ا�داء المتوازن وذلك عبر:

عدد ورش التحسين8 40

التخطيط وا�داء:

بطاقة أداء متـــوازن 
تقاس بشكل دوري

مؤشر أداء تم تعريفه 
ووضع مسـتهـدفــاتـه 

ويقاس بشكل دوري

70700+
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النتيجة ا�ستراتيجية للهيئة لعام 2020

5.00/ 4.06



المنتدى العالمـي لتحديـات03
الملكيـة الفكريـة

البـاب الثـالث

في هذا الباب سنتحدث عن تنظيم الهيئة للمنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية
والذي أقيم ضـمن برنامــج المــؤتمرات والمعارض على هامــش استــضافة الممــلكــة 

العربية السعودية للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين.



على هامش استضافة المملكة العربية السعودية للسنة الرئاسية لمجموعة العشريـن، استضـافت الهيئـة السعوديـة
للملكية الفكرية المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية بتاريخ 26 أكتوبر 2020م 

نجتمع لنتجاوز تحديات المستقبل

محاور المنتدى:

تنسيق إجراءات عمليات الملكــية
الفكرية في ظل الجوائح العالمية

نشر معلومات عن الملكية الفكريةتبادل سياسات الملكية الفكرية 

البيان المشترك:

بيان مشترك من قادة مكاتب الملكية الفكرية لدول مجموعة العشرين حول الملكية الفكرية والجوائح العالمية

الجهات المشاركة:

26

مكاتب الملكية الفكرية في مجموعة العشرين 

3

مكاتب الملكية الفكرية (الضيوف)

بتاريـخ 9 ربيع الثـاني 1442ه الموافق 26 أكتوبــر 2020م، وذلك ضمن برنــامج المؤتمـرات الدوليــة علــى 
هامـش عام الرئاسـة السعوديـة لمجموعـة العشريــن، مبـادرة منـها ل©ستجابــة ل½ولويــات ذات الصلــة 

بالملكية الفكرية في ظل الجوائح وا�زمات العالمية.

وشارك في المنتدى قادة مكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة العشرين با�ضافة إلى مشاركة
المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمـة الصحـة العالميــة، واستضافــة عدد من مكــاتب الملكيــة

الفكرية والمنظمات ا�قليمية والدولية.

ويعد هذا المنتدى الذي ترأسته المملكة أول اجتماع لقادة مكاتب الملكية الفكرية في دول مجموعة
 .IP20+ العشرين والتي أطلق عليها مسمى

نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية واªمانة السعودية لمجموعة العشرين 

 " المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكريـة "
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الهيئـــة السعوديـــة للملكيــة الفكريـــة

مكتـب البــراءات اليابانـــي 

مكتــب الملكـــيــة الصنــاعيـــة ا�يــطـــالـــي

وزارة التراث الثقافي وا�نشطة والسياحــة

 المديرية العامة للمكتبات وحقوق المؤلف

مكتـــــب الملـــكيــــة الفـــكـــريـــة الكــــوري

وزارة الثقافة والرياضــة والسياحـة الكـورية

معــهد الملكــية الصناعـــية المكسيكـــي

ا�دارة الفيدرالية للملكية الفكرية الروسي

مكتـــب الملكيــــة الفكريـــة البريطانـــي

المديريـــة العامـــة للملكـــية الفكريـــة

المعهد الوطنــي للملكيـــة الصناعيـــة

وزارة السياحة، ا�مانة الخاصة للثقافة.

ا�مانة الوطنية لحقوق المؤلف والملكية الفكرية

مكتب براءات ا¥ختراع والع©مات التجارية ا�لماني

وزارة العدل ا¥تحادية وحماية المستهلك

مكتـــب الملكيـــة الفكريـــة ا�سترالــــي

مكتب براءات ا¥ختراع والع©مات التجارية التركي

وزارة الثقافة والسياحة 

مكتب البراءات والع©مات التجاريــة ا�مريكــي 

مكتب حقوق المؤلف ا¥مريكي

المعــهــد الوطنـي للملكيــة الصناعيـــة

المكتب الوطني لحقوق التأليف والنشر

ا�دارة الوطنية للملكية الفكرية

ا�دارة الوطنيــة لحــق المــؤلـــف

المعهد الوطني للملكية الصناعيــة الفرنســي

مكتب المراقب العام لبراءات ا¥ختراع والرسوم 

والنماذج والع©مات التجارية والمؤشرات الجغرافية

مكتب الملكيــة الفكرية الكنـــدي

هيئة الملكية الفكرية والشركات بجنوب افريقيا

مكتب الملكية الفكرية ل©تحاد ا�وروبــي

منظمة الصحة العالمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

جامعة الدول العربية منظمة التعاون ا�س©مي 

مكتب البراءات ا�وروبي مكتب البراءات الخليجي 

مكتب الملكية الفكرية السنغافوري

المعهد الفدرالي للملكية الفكرية السويسري

مديرية حماية الملكية الصناعية ا�ردني

مكاتب الملكية الفكرية الضيوف 

المنظمات ا¡قليمية والدولية المشاركة:
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مقتطفات من كلمات المنظمات ا¡قليمية والعالمية المشاركة:

تقدير المنظمة ¥ستضافة المملكة العربية السعودية هذا المنتدى.

ا�شادة بدور المملكة في ريادة ا�عمال وا¥بتكار وا�بداع، واستعداد الويبـو لدعـــم هـــذه المســاعي.

التأكيد على العمل المشترك لبناء منظومة ملكيــة فكريـة متوازنــة وشاملـــة وديناميكيـــة لمواجهـة 

التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

التأكيد على ضرورة الموازنة بين احتياجات الصحة العامة وحقوق أصحــاب الملكيــة الفكريــــة.

عّبرت المنظمة عن موقفها في ضرورة أن تستهدف الملكيـة الفكريـــة تعظيـــم ا¥بتكـــارات المتعلقـــة

بالصحة وتعزيز الوصول للمنتجات الصحية.

دعوة المشاركين إلى ا¥نضمام إلى مبادرة C-TAP التي أطلقتها منظمـة الصحة العالمية والمتعلقــة

بمجمع التقنيات المتعلقة بـفايروس كورونا.

 

تقديم الشكر للمملكــة العربيـــة السعودية على استضافــة المنتدى على هامــش السنـــة الرئاسيـــة 

لمجموعة العشرين، وأهمية هذه المبادرة في معالجة تحديات الملكية الفكرية في ظل الجوائح العالمية. 

التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات وخطط اقتصادية لتطويــر ا¥بتكــار والصحــة العامـــة والتقنيــة

وإتاحة المعرفة العامة للجميع.

 

شكر المملكة العربية السعودية على دعوة جامعــة الـــدول العربيــة للمشاركــة في هــذا المنتــدى. 

ا�شارة إلى التعاون القائم في مجال الملكية الفكرية بين جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الويـــبو. 

ا�شارة الى رئاسة المملكة العربية السعودية للجنة الدائمة للملكية الفكرية التي أنشأتها الجامعة 

في عام 2016م. 

التأكيد على أن الملكية الفكرية عنصر أساس في النمو ا¥قتصادي، وأهميــة ا¥بتكــار في مواجهــة

التحديات ا¥جتماعية وا¥قتصادية.

ا�شارة الى جهود المملكة العربية السعودية فــي استضافــة هذا الحــدث وا�شــادة بجهودهــا في

تطوير منظومة الملكية الفكرية. 

أهمية الملكية الفكرية في ا¥قتصاد العالمي.

أهمية تناغم ا�جراءات والسياسات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل ا¥ستجابة للجوائح العالمية.

مشاركــة المعلومــات والوثائــق والسياســات �يجـــاد حلــول مشتركــة لتحديــات الملكيـــة الفكريــة. 

التأكيد على أهمية ضمان التوازن ما بين مصالح الشركات الصيد¥نية المبتكرة وحق الدول في حماية

الصحة العامة عن طريق الترخيص ا¥جباري ونحوه من المرونات.

تهنئــة المملكـــة العربيــة السعوديــة على تنظيـــم المنتـــدى بمشاركـــة قـــادة الملكـــية الفــكريـــة

في مجموعة العشرين. 

استعرض المكتب تجربته وا�جراءات والتدابير التي اتخذتها في ظل الجائحة:

      ضمان ا¥حترازات ال©زمة لس©مة الموظفين بما في ذلك العمل عن بعد. 

      ضمان استمرارية العمل

      المساهمة في مكافحة فايروس كورونا من خ©ل توفير منصة لمعلومات براءات ا¥ختراع مخصصة

       للباحثين. 

      تمديد المهل النظامية وتقديم توصية مشتركة مع فرنسـا وسويسرا وبريطانيـا لتعديل المــادة

      82 من معاهدة

 لمناقشتها في اجتماع الفريق العامـل فــي منظمــة ويبــو.
ً
      التعاون بشأن البراءات (PCT) تمهيدا
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البيان الختامي المشترك:

ا¥قرار بأن:

الملكيــــة الفكريــة هي عنصر أساســــي في ا¥قتصـــادات

القائمــة على ا¥بتكـار وعنصر ¥ يتجـــزأ من التجارة العالمية.

تبادل المعلومات المتعلقــة بسياســـات الملكية الفكريـــة 

تشجيع النشر الطوعي للمعــارف العلمـــية والتكنولوجيـــة

ذات الصلة مع دعم احترام حقوق الملكية الفكرية.

استكشاف ممارسات مكاتب الملكية الفكرية وإجراءاتها.

تبـــــادل الخبــــرات فــي استـــــخدام التــــقنيــــــات الرقميــــــة.

تعزيز دور المنظمـــة العالميـــة للملكية الفكريــــــة (الويبو).

تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بين دول مجموعة

العشريـــن.

أبرز ما جاء في البيان الختامي المشترك:

المساهمة في:
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استمرارية ا�عمال في04
ظل جائحة كورونا 

البـاب الرابـع

في هذا الباب تم إبراز ما قامت به الهيئة السعودية للملكية الفكرية خ©ل جائحة 
كورونا من استمرار �عمالها " عن بعد "  وكذلك البرامج التوعوية والحلول التقنية.



إنشــاء لجنــة اسـتمراريــة ا�عــمــال وتـحديــد
المهام والمسؤوليــات.

وضــــــع خـــطــــة اســـتـــجـــابــــــة لــفيــــــروس 
  COVID-19 كـــورونــا

01

02

اختبار نظام العمل عن بعد وتحديــد الخــدمات
03 وجاهزيتهــا.

ملخص إنجازات استمرارية ا�عمال

وضع ا�جراءات ا¥حترازيـة المتعلــقة بمزاولــة 
العمل من المكاتب

04

وضع سياسات مرنـة بشــأن الحضــور واصابـــة 05
الموظفين بالفايروس. 

وضــــع اليــة بشـــأن استقبــال المـــراجعــيـــن.

أرسال الرسائل الوقائية والتوعوية للموظفين. 

06

07

وضع دليل المستخدم بشأن اليـة العمـل عن08
بعد.

صياغة الية تقييم المخاطر الصحـية المتعلقـة 
الفعاليات والتجمعات البشرية (أداة سالم كوفيد) 09

وفيما يلي بعض ما قامت به الهيئة اثناء الجائحة:

اتخذت الهيئة منذ بداية جائحة كورونا مجموعة من المبادرات لتخفيف اÛثار المالية وا¥قتصادية لعم©ئها تمثلت في 
تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لمقدمي طلبات الملكية الفكرية وتسهيل التواصل مع العم©ء وتقديم 

عدد من البرامج التوعوية عبر منصات التواصل ا¥جتماعي.
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كان التواصل ا¡لكتروني بشكل مستمر مع العم�ء من خ�ل:

تم تفعيل التواصل الفعال مع العم©ء (Outreach) بشكل أكبر خ©ل الجائحة.

إشراك العم©ء في الحم©ت
التــــي تقيمــهــــا الهيــــئـــة.

تنبيهات مستمرة على 
حـــــالـــة الخـــــــدمــــــات.

0102

طمأنة العم©ء والتأكيد على
 أن جميــــع خدمـــات الهيئــــة 
متاحة بشكل واضح وسهــل.

عقد اجتماعات افتراضية 
مــع العمـــ©ء في حـــال

تطلب ذلك.
.

0304

ارتفع مستوى الرضا لدى العم©ء
خ©ل الجائحة إلـــى ما يــــقـــارب:

.

97% 

خدمات العم�ء ا¡لكترونية:

تفعيل وتطوير نظام التذاكر ا�لكتروني لجميع الخدمات كان له أثر كبير في ارتفاع موثوقية العم©ء بالتعام©ت ا�لكترونية.
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بناء القدرات الوطنية عن بعد:

قامت الهيئة بتوسعة نطاق نشر الدورات
التدريبية عن بعد خ©ل الجائحــة وذلك عبـــر 
منصـــات التواصـــل ا¥جتمـــاعي للــهيئــــة 

وإرسال الدعوات للجهات الحكومية.

الشراكات الفعالة بين الهيئة السعودية
للمـــلكيـــة الفكريـــة والجــــامعــــات في 
المملكة ساعدت في نمو إقبال الطـ©ب
وأعضـــاء هيئــــة التدريـــس، حيـث مثلــــو

ما نسبتـه %51 من إجمـــالي عـــدد 
المنتسبين في التقرير الصادر.

نمو ا¥نضمام للـــدورات المتخصصــة فــي 
الملكيـــة الفكريــة حيـــث ارتفعت نسبــــة 

المتدربين إلى ما يقارب %104 في
2020 مقارنــة بإجمالـــي المتدربيـــن فـــي 

الخمس سنوات الماضية.

نتــج عن ذلك وصول الممــلكــة للمـــراتب 
العشر ا�ولــى على مستـــوى العـــالم 
فـي ا¥ستفــادة من الـــدورات التدريبيـــة 
عن بعد عـبر منصـــــة المنظمــة العالــمية

للملكية الفكرية.
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عدد زوار الهيئةعدد الخدمات ا¡لكترونية للعم�ء

1

2

3

4
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تقديم عدد من الدورات عن بعد 

لقاءات توعوية عبر وسائل التواصل ا�جتماعي:

الملكية الفكرية عن بعد:

مستفيد.   50 ألفلقاء �كثر من 15

اليوم العالمي للملكية الفكرية:

مسابقات تفاعلية للكبار على مواقع التواصل ا�جتماعي: 

جهة متفاعلة:

عدد المستفيدين : 

29

+16000

خبر صحفي:

11
عدد المشاهدات: 

مسابقات تفاعلية لÚطفال على مواقع التواصل ا�جتماعي: 

مشاركات إع©مية:

منشور في التواصل ا¥جتماعي:

5

25

ورش تعريفية:

5
عدد المشاهدات: 

أكثر من 2 مليون

أكثر من 7 مليون
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إقامة عدد من الفعاليات عن بعد في  اليوم العالمي للملكية الفكرية.

استمرار تقديم الدورات عن بعد.



التحديات والحلول المقترحة 06

البـاب الخامس

في هذا الباب سنستعرض أبرز التحديات التي واجهت الهيئة خ©ل أعمالها 
 
ً
التخطيطية والتنــفيذيـة مع بـعـض الـحلول التـي نرى أنـها تـمثـل مـفتـاحــا
¥جتـيازهــا بنجاح، وتـحييد خــطرهـا على المشـاريع والمهـام التي تضطلع 

الهيئة بها. 
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قلة الموارد البشرية:

الميزانية:

تواجه الهيئة بعض الصعوبات في الشؤون المالية مما يعيق سعيها نحو التميز على المستوى المحلي والــدولي
وتميناه من ايرادتها.

تأخر إعتماد ا¥سترتيجية الوطنية للملكية الفكرية يؤخر من بناء منـــظومة قوية للملكــية الفكريــة في المملكـــة.

الحل المقترح:
تعظيم ا�ثر المرجو ل©ستراتيجية الوطنية للملـكية الفكرية بدعــم اعتــــمادها، وتوفير الموارد المالية ال©زمة لها، 
بما يتوافق مع الخطة التنــفيذيــة، والتي ســوف تمكن من تــحســـين بيئة الملكــية الفكرية لدعــم ا¥قتــصاد على 

المستوى الوطني.

تعاني الهيئة من قلة المـــوارد البــشرية بســبب بعـض القيـــود على عمــلية ا¥ستقطاب، وتعاني الهيــئة على وجه 
الخصوص من قلة عدد فاحصي براءات ا¥ختراع ، وهو ما يـــؤثر على توفير ا�مكانــيات لترشــح الهيئة �ن تصبح مركز

بحث دولي في براءات ا¥ختراع وفقا للمعاهدات في هذا الشأن.

الحل المقترح:
دعم الهيئة من أجل الحصول على موافقة المقام السامي باستثناء الهيئة للتعاقد مع عدد 60 فاحص براءات خ©ل
العام 2021؛ لتمكين الهيئة مـن سعــيهــا �ن تصبـــح هيئــة بحـث دولــية بما يساهم في رفــع سمــعة المــملــكــة

العربية السعودية.

اعتماد ا�ستراتجيجة الوطنية:

الحل المقترح:
 وتوفير المقومات المالية المتوافقة مع إنفاذ ا�مر السامي رقم 171020 وتاريخ 1442/02/26هـ 

ً
دعم الهيئة ماديا

الذي نص على استق©ل الهيئة ماديا ومعنويا ومنحها الشخصية ا¥عتبارية المستقلة.
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ا�ولويات المرحلية للهيئة لعام 2021:

تأسيس نظام إدارة 
الجودة الشاملة 

بالهيئة.

تفعيل الحوكمة
الـــداخليــــة.

تطويـر الممكنـات 
الداخليـة للهيئـــة.

تطويـــر ا�نظمــــــة 
التقنيـــة والخدمــــات 
حسب احتياج العميل.

تطوير ا�نفــاذ.

سنســعى ونــسعى 
لتعـزيز الملكية الفكرية واحترامها 
 من 

ً
لنرفــع اســم المــمــلكة عــاليا

خ©ل مــبـــدعيــها ومبــتكريها في 
كافة المحافل المحلية والدولية ..
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