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إنفاذ الملكية الفكرية

تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل إرساء بيئة تحترم حقوق الملكيــة

الفكرية وبناء مجتمع يعي أهميتها، وخلــق بيئة تنافسيـــة استثمـــارية داخل المملكـــة من

خالل توفير منظومة انفاذ فعالة للملكية الفكرية و استقبال الشكاوى والبالغات ودراستها

وتحليل األدلة وتنفيذ الحمالت التفتيشية الميدانية والتفتيـــش اإللكتـــروني لضبــط المـــواد 

المنتهكة واصدار األحكام بحقها ومن ثم تنفيذها، باإلضافة الى اطـــالق عدد من المبـــادرات

والبرامج لتعزيز االمتثال.
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تنوعت مصادر قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (نظام حقوق المؤلف) التي تستقبلها إدارة احترام الملكية الفكرية.

حيث بلغ العدد اإلجمالي للقضايا 532 قضية، تنوعت بين محالة من وزارة اإلعالم بعدد 42 قضية، أو قضايا ناشــئة عــن

الجوالت التفتيش الميدانيــة وعددهــا  115 قضيــة، باإلضافـــة الى عدد  67 شكوى تم تقديمهــا إلى الهيئـــة، وعدد

308 قضية لمواقع منتهكة تم رصدها خالل حمالت التفتيش االلكترونية.

إحصائية القضايا – بحسب مصدرها

58%

8%

12%

22%

 إلى بيانات انتهاكات حقوق المؤلف يمكن تصنيف القضايا بحسب منطقة االنتهاك للمخالف لتبين أن مدينة الرياض 
ً
استنادا

هي األعلى انتهاكات بنسبة %61 تليها مدينة جدة بنسبة %29 تليها بقية المناطق بنسبة 10%

53%

24%

9%
14%

الرياض

الشرقية

بقية المناطق

مكه المكرمة

التفتيش اإللكتروني

التفتيش الميداني

شكاوى

محالة من وزارة اإلعالم

إحصائية القضايا – منطقة االنتهاك



30%

8%

20%

11%

الفحص

حفظ

صدر القرار

دراسة وتحقيق

في اللجنة أو جاهزة
لالحالة

31%

إحصائية القضايا – حالة القضايا

الفحص: 

في هذه المرحلة يتم القيام بالفحص الموضوعي لألدلة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

الدراسة والتحقيق:

 واستكمال مراحــل سماع األقــوال وتبـــادل
ً
بناًء على نتائج تقرير تحليل األدلة يتم في هذه المرحلة دراسة القضية قانونيا

 لرفعــه إلى الجهـة المختصـــة 
ً
الردود بين اطراف القضية في حالة الشكاوى ومن ثم إعداد ملف متكامل للقضية تمهيدا

(النيابة العامة، أو لجنة النظر في مخالفات حق المؤلف).

الحفظ: 

تم حفظ عدد من الدعاوى المقدمة لعـــدم استكمـــال الطلـــبات األساسيـــة للشكــــوى.
حيث تم استقبال عدد من القضايا الغير مكتملة قبل إحالتها إلى اإلدارة المختصة بالهيئة، 
التــي قامـت بالتواصــل مع مقدمي الشكوى إما الستكمال متطلبات القضية أو لتوضيـح 

عدم االختصاص.
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05التقرير السنوي 2020

تنوعت القضايا من حيث المصنف، ونجد أن التركيـز في الفتــرة الماضية كــان على المصنفــات الفنيــة (المواقع االلكترونيــة 
وأجهزة البث الفضائي والصور) بناء على دراسة وتحليل  األسواق والمواقع االلكترونية.

إحصائية القضايا – نوع المصنف

63%

12%

25%

24%

15%

20%

41%
مصنفات سمعية

التصاميم والرسومات

مقاطع الفيديو

الصور

فنية

أدبية

حاسب آلي

37%

35%

14%

14%

نسخ وتصوير

قصائد

رسائل وبحوث

الكتب والمؤلفات

تصنيف القضايا لكل فئة

القضايا األدبيةالقضايا الفنية
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ملخص التواصل مع الجمهور02

البـاب الثاني





تم التعامل مع عدد  5794 من رسائل البريد اإللكتروني الواردة إلى بريد اإلدارة 

منها 4086 بريد إلكتروني مرسل إلى البريد الخاص بالتفتيشية على المواقع اإللكترونية

 ipenforcement@saip.gov.sa

 iprespect@saip.gov.sa وعدد 1024 مرســـلة إلى البريـــد الخـــاص بدعـــاوى االنتهـــاك

وعدد 684 مرســلة إلى إدارة احتــــرام الملكيـــة الفكرـــية من خــــالل نظــــام البطاقــــات 

(إدارة التركيز على العمالء). 

عدد   950  اتصال هاتفي.

احصائيات التواصل مع الجمهور
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بريد التفتيشنظام التذاكرمصنفات سمعية

االلكتروني

7428

بريد القضايا

إجمالي التواصل مع الجمهور:
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البريد اإللكتروني 

الحضور لمقر الهيئة

هاتف اإلدارة 

موقع الهيئة اإللكتروني 

saip@saip.gov.sa

نظام البطاقات 

البريد الخاص بالتفتيش اإللكتروني

البريد الخاص بدعاوى االنتهاك

(إدارة التركيز على العمالء)

 ipenforcement@saip.gov.sa

 iprespect@saip.gov.sa

08إنفاذ الملكية الفكرية  2020



03
ملخص تنفيذ القرارات

البـاب الثالث





صدر عدد 119 قرار من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حماية حقوق المؤلف. 

والتي أحيلت إلى إدارة احترام الملكية الفكرية إلنفاذ أحكامها.

تنوعت هذه األحكام ما بين: 

(حـق عام وحــق خاص ، انــذار ، حجب مواقع إلكترونيــة، رد الدعــوى)

صدر عدد 308 قرار من اللجنة األمنية الدائمة لإلنترنت برئاسة أمن الدولة بحجب المواقع اإللكترونية.

إحصائية تنفيذ القرارات

184،386

4

72

الحجب بقرار اللجنة الدائمةرد الدعوىانذارحق عام وحق خاص

1

حجب الروابط

ريال سعودي

تم تحصيل مبلغ بقيمة: 

من الغرامات المالية سداد للحق العام خالل العام 2020م

ريال سعودي73،763

مبالغ الحق الخاص (التعويضات) للقرارات المنفذة:
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حمالت التفتيش 04

البـاب الرابع





قامت إدارة احترام الملكية الفكرية بالقيام بحملة تفتيشية على المواقع االلكترونية للتحقق من مدى التزامــها بأنظمــة
 الملكة الفكرية وعدم انتهاك الحقوق، واتخذت في حق المواقع االلكترونية المنتهكة اإلجـــراءات النظاميـــة والتي تصـــل

إلى حجب تلك المواقع.

حملة التفتيش عن بعد على المواقع االلكترونية 

فحص وتحليل الضبطالبحث والتحري
األدلة

االستدعاء وسماع
 األقوال

حجب الموقع

كان نتـــاج هذه الحملة التفتيشيـة االلكترونية عن بعد على المواقع المنتهكة ألنظـــمة الملكيـــة الفكريـــة (نظام حقـــوق

المؤلف) حيث تمت زيارة عدد 1355 موقع الكتروني نتج عنها ضبط عدد  308 مخالف

إحصائية المواقع – نسبة المواقع المنتهكة

23%

77%

مواقع منتهكة للملكية الفكرية

مواقع غير مخالفة

قامت إدارة احترام الملكية الفكرية بالقيام بحملة تفتيشية على المواقع االلكترونية للتحقق من مدى التزامــها بأنظمــة
 الملكة الفكرية وعدم انتهاك الحقوق، واتخذت في حق المواقع االلكترونية المنتهكة اإلجـــراءات النظاميـــة والتي تصـــل

إلى حجب تلك المواقع.
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إحصائية المواقع اإللكترونية المنتهكة بحسب نوع المصنف المنتهك

تنوعت االنتهاكات في المواقع المخالفة لنظام حقوق المؤلف بين:

IPTV بث القنوات المشفرةالصوتيات بيع اشتراكات
الرياضية 

الكتب األفالم 

22%

12%

15%

40%
بث القنوات المشفرة الرياضية 

الصوتيات

الكتب والمصنفات األدبية

األفالم 

11%

IPTV بيع اشتراكات
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المواقع اإللكترونية 
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بث القنوات الفضائية
بشكـــــل مبــــاشـــــر. 

عرض وتحميل األفالم
والـمــسلســـالت دون 
إذن مـــــن أصحـابهــــا. 

تداول الكتب والمجالت 
المنســــوخــــة دون إذن

من أصحابها.

تداول المصنفات الصوتية 
دون اإلذن من أصحـــابهـــا. 

تداول البرامج االلكترونية 
المنســــوخة دون إذن من 

أصحابها.

نشر واستخدام الصور 
والرسومات في برامج 
التواصل االجتمـــاعـــي 

دون إذن من أصحابها.

 إلى اختصاص الهيئة في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، تقوم الهيئة باجراء جوالت تفتيشية على المواقع 
ً
استنادا

اإللكترونية للتأكد من مدى التزامها باحترام حقوق الملكية الفكرية والعمل على حجب المواقع المنتهكة لهذه الحقوق.
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صدر بحق المواقع المنتهكة قرار من اللجنة األمنية الدائمة لإلنترنت برئاسة أمن الدولة حجب لتلك المواقع اإللكترونية

التفتيش عن بعد 

موقع تم حجبه

308
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حملة التفتيش الميداني الحترام الملكية الفكرية

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحملة ميدانية واسعة النطاق في عدد من مدن المملكة، شملت كل من 
مدينة الرياض وجدة ومكة والدمام واألحساء.

الهدف منها التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وإجراء عمليـات التفتيـــش على المنشــآت للتحقـــق من 
مدى احترام الملكية الفكرية وبشكل خاص نظام حماية حقوق المؤلف

المسارات الرئيسية للحملة

الحملة الميدانية  الحملة اإلعالمية الحملة اإللكترونية
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مسار الحملة التفتيشية على المنشآت المخالفة

التغطية الجغرافية 

القطاعات والمنشآتالتغطية الجغرافية
 المستهدفة

المتسوق الخفي

الخطط والتدريب التوعية والتفتيش  تحليل نتائج الحملة
 التفتيشية

اسبوعيناسبوعاسبوعاسبوع

الرياض الرياض  الدمام والخبر واألحساءجدة ومكة 
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القطاعات و المنشآت المستهدفة في الجوالت الميدانية

محالت بيع و صيانةمحالت التسجيالتمحالت االلكترونيات 
الحاســب اآللـــي

محــالت خدمـــاتمحالت الفيديـو  
الطالــب 

أجهـــزة البـــــث الفـضائـــي 
وأجهزة (IPTV) المنتهكة 
وبــطـــاقــــات االشتــــــراك 

الخاصة بها

أسطوانات تحتوي مصنفات 
سمعيــــة منسوخــــة.

وحــــدات التــخزيـــــن (فالش) 
تحتــــوي عــــلى مصنفـــــات

ســــمعية منســــوخة.
أجهزة نســـخ األسطوانـــات.

البرامج المنسوخة (اسطوانات
و وحـــــدات التــــخـــزيــــن).

احتواء أجهـــزة الحاســـب على 
البـــــرامــــج المنسوخــــة.

أسطوانات تحتوي مصنفات
 مرئية منسوخة.

وحــدات التخزيــن (هاردسك)
تحــتـــوي عـــلى مصنـــفــات 

مرئية منسوخة.
أجهزة نسـخ األسطوانــــات.

نسخ الكتب محفوظة الحقوق.
التحــقق مـــن جهاز الحاســـــب 
و وحـــدات التــخزيــــن الخاصــــة
 بالمحـــل من احتواءهــــا على

 كتب منسوخة.
التحقق من ذاكرة آلة التصوير
 مـــن احتواءهـــا على كـــتــب 

منسوخــة.
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المتسوق الخفي

جمع المعلومات

متسوق خفـــي
مسح ميدانــــي
تحديد األساليب
المـــتبعـــة مـــن 
المـــنتـــهكيـــــن.
ورش عمل مـــع 
أصحاب المصلحة

تحليل المعلومات

تحديد أماكن التجـــمعـات.
تحديد مواقع االنتهاكـات.
تحديـــد طــــرق التحــــقـــق.

وضــــع الخطـــط و تدريـــب

المفتشين و المتعاونين

خــــطة التفــتيــــش.
خطــــــة الـــــضــبــــط.
توزيع المــجموعـات.
التغطية الجغرافية.
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أن من مهام الهيئة مراقبة وتحليل احترام الملكية الفكرية من خالل اجراء جوالت استكشافية على المنشآت بهدف 
تحديد مناطق وانواع االنتهاكات ومن ثم إعداد خطط مناسبة الجراء التفتيش ، باالضافة إلى قياس األثر االقتصادي. 



المتسوق الخفي و المسح الميداني

هي عملية مراقبة سرية على المحالت و المناطق التي يشتبه بها في انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية حيث يتم إرسال 
مراقب سري مؤهل ليقوم بدور المستفيد أو المشتري. 

يتم جمع المعلومات عن المحالت و المناطق المخالفة و معلومات عن األساليب المتبعة لتكون هدف للتفتيش عليها عند 
بدء الحملة التفتيشية. 

معرفة أنواع المخالفات و طرق التحقق و تحديد المحالت التي يوجـــد بها انتهاكـــات و أماكـــن التجمعـــات و المحـــالت على
الخارطة ليسهل الوصول اليها اثناء الحملة. و من خالل تحليل هذه البيانات تم عمل خطة و جدول التفتيش. 

الفكرة 

الهدف 

النتيجة  

24إنفاذ الملكية الفكرية  2020



جمع المعلومات من خالل دراسة السوق والمسح الميداني وتحرير تقارير زيارة عن طريق نــظام 
الكتروني مخصص.

يحتوي هذا التقرير على: 

يتم في هذه المرحلة:

رصد للمنشآت المخالفة و تتبع لـموزعي المــواد المنتهكــة وطريقة إخفاء المـــواد المنتهكـــة.  

والتي ينتج عنها: 

دراسة عن مستوى احترام األسواق لحقوق الملكية الفكرية، دراسة عن مدى أهمية تفتيش
 هذه المنطقة بناء على مستوى االنتهاكات، دراسة عن مستــوى األمـــن في تلك المنطقـــة،

 دراسة لمخطط الموقع لبناء خطط التفتيش

أعمال المتسوق الخفي

تتبع الموزعينرصد عدد من المحال المخالفة
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بعض نتائج المتسوق الخفي

26إنفاذ الملكية الفكرية  2020

المدخل الخفي المستخدم 
للــوصـــــول إلى مســتـــودع

 المواد المنتهكة

التظليل على مدخل للوصول
إلى مـــستــــــودع المـــــــواد

 المنتهكة

استخـدام علب أجهـــزة 
مصرحة إلخفاء األجهزة

 المنتهكة

تقديم خدمـــة تنصيــــب
 برامج منتهكة.

عرض مباشر لكتـــب 
منسوخة.

عرض مباشر ألجهزة 
حاسب منتهكة.



بعض نتائج المتسوق الخفي

X96 جهاز
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O icone جهاز

Clown 9 جهاز

Istar جهاز

رصد عدد من األجهز اإللكترونيـة التي تتـيح استـعراض القنوات الفضائية و المنصـــات الرقميــة عن طريـــق فك شـــفرات تلك
القنوات والمنصات.



بعض نتائج المتسوق الخفي
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 Venom جهازBeout جهاز

HK1 جهاز  Sat – illimite جهاز



بناء على ما تم التوصل اليه من معلومات في مرحلة المتسوق الخفي، يتم تدريب المشاركين في الحملة التفتيشية 
على إجراءات التفتيش والفحص وسبل إخفاء المواد المنتهكة باإلضافة الى اإلجراءات النظامية إلتمام عملية التفتيش. 

الخطط والتدريب

التدريب

التخطيط

يتم في هذه المرحلة وضع الخطط المناسبة للجوالت الميدانية.

تشمل هذه الخطط تقسيم فريق التفتيش الى عدد من الفرق يقوم كل فريق بتوزيع المهام على أعضاءه إلجراء:

عملية الضبط وتعبئة
 المحاضر

سماع االقوال الفوري
 بالموقع 

دعم المفتشين 
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ورش التدريب لفريق العمل (مقدمة من قبل فريق احترام الملكية الفكرية)

ورشة عمل للتدريب على تعبئة 
المحـــــاضر ونمـــاذج التفتيـــش.

ورشـــة عمـــل للتــدريــــب على آليــــة
التفتيش على مراكز خدمات الطالب.

ورشة عمل للتدريب على آليــة 
.IPTV فحــــــص أجهـــــزة

ورش التــــدريب علــى آلية التفتيش
وااللتـــزام بأخالقيـــات المـــفــتــــش.

ومن اجل تحقيق نتائج متميزة للحمالت التفتيشية اتخذت اإلدارة نهج التواصل مع أصحاب المصلحة وجهات
االنفاذ الدولية الغاية منها بناء شراكات مع تلك الجهات ورعاية مصالحها ونقل المعرفة لموظفــي اإلدارة:
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ورش التدريب لفريق العمل (مقدمة من قبل المكاتب الدولية)

التدريب المقدم من قبل المكتب األمريكي
للعالمات التجارية وبـراءات االختـــراع بشــأن

 .USPTO التزوير والقرصنة

التدريب المقدم من قبل عدد من مكاتب انفاذ 
القانون في الواليات المتحدة االمريكية بشأن
قرصنة البــث الفضائي وبيــع البضائـــع المقلــدة 
وسبل التحــــقق من االنتهاكـــات بتنظيـــم من 

 .USTR الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكيـة

التدريب المقـدم من قبـــل جمعيــــة مــــالك
العـــالمــــات التجـــارية INTA بشـــأن تزويــــر

العالمات التجارية والنماذج الصناعية.

التدريب المقدم من قبل المكتـــب اليابـــاني
بعنوان مكافحة قرصــنة الملكيــــة الفكريـــة.

الشراكة مع أصحاب الحقوق 

عقد اجتماع مع ممثل شركة مايكروسوفت
السعودية للنقاش بشأن أحدث طـرق القرصنة 

لبرامج وأنظمة تشغيل مايكروسوفت.

عقد اجتماع مع وكيل OSN لبحث ضبط أجهزة 
.IPTV البث المقرصنة

عقد اجتمـــاع مع رئـــيس جمعيـــة الناشريـــن 
السعوديين وصاحب مكتبة الرشد لبحث طرق

القرصنة من قبل دور النشر ومراكـــز خدمــــات 
الطالب

MBC عقد اجتماع مـــع شركــــة

التدريب المقدم من قبل مايكروسوفت السعودية
طرق انتهاك أنظمة تشغيل وبرامج مايكروسوفت
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التوعية والتفتيش

 الرياض

جدة

مكة

الدمام، الخبر، األحساء

2020/12/132020/12/17

2020/12/212020/12/25

2020/12/262020/12/27

2021/1/22021/1/7

المتسوق الخفي 

الزيارات التفتيشية

الزيارات التوعوية

441

359

270

زيـارة

زيـارة

زيـارة

محضر97المحاضر

الجدول الزمني 

الزيارات  
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2021/1/102021/1/21 الرياض
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أهم منجزات الحملة

مادة تم ضبطها.  11,620

97

441

359 محضر تم تحريره.

زيارة متسوق خفي.

زيارة تفتيشية.

5

مدن تم تفتيشها.

نتائج الحملة التفتيشية الثانية – أبرز األرقام المحققة  

10,73811،620108%
مادة تم ضبطها مادة مخالفة

نسبة اإلنجاز:ما تم تحقيقه:المستهدف:



 51

30

الكترونيات

25

97
محضر تم
 تحريره
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محضر ضبطمدينة الرياض

16
محضر ضبطمدينة جدة

30 الدمام - الخبر 
- االحساء

محضر ضبط

 53%

 16%

 31%

27

حاسب الي

15

خدمات الطالبالمرئية والسمعية

 31% 28%

 15%  26%

نتائج الحملة التفتيشية الثانية – أبرز األرقام المحققة  
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11620 إجمالي المضبوطـات: 
مصنف

الحاسب االلي

االلكترونيات

1379 مادة

262 مادة

المصنفات السمعية والمرئية

576 مادةخدمات الطالب

9403 مادة

المتسوق الخفي
 والمسح الميداني

تحليل البيانات 
ووضع خطط الضبط

التفتيش على
 المحالت

المستهدفة

تحليل
 المضبوطات

تنفيذ
 القرارات

إحالة القضايا 
سماع األقوالاللجنة

 100% 100% 100% 98%

 0% 0% 0%

نتائج الحملة التفتيشية الثانية – أبرز األرقام المحققة  



37إنفاذ الملكية الفكرية   2020

إحصائية احترام حقوق الملكية الفكرية – نسبة المحالت المخالفة

مدينة الرياض

قامت إدارة احترام الملكية الفكرية بحملة تفتيش ميدانية على عدد من المحال التجارية بمدينة الرياض حيث 

تمت زيارة عدد  204 محل تجاري نتج عنها ضبط عدد 40 محل مخالف

20%

80%

محالت منتهكة للملكية الفكرية

محالت غير مخالفة

مدينة جدة

أما بالنسبة لمدينة جدة تمت زيارة عدد  73 محل تجاري نتج عنها ضبط عدد 16 محل مخالف

22%

78%

محالت منتهكة للملكية الفكرية

محالت غير مخالفة
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تم رصد عدد من التحديات التي تواجه انفاذ الملكية الفكرية من ممارسات:

أهم ممارسات مخالفة تم رصدها خالل الحملة

رصد أحد المنصات التي تقدم خدمة رفع أي مستند 
حتى وان كان منســوخ ومخالف ألنظمـــة الملكيـــة 
الفكريــة ثم تـــــحديد أحــــد المراكـــز لطبـــاعة هـــذه

المستندات (جاري التحقق منها) 

رصد أحد المسؤولين في أحد المحالت التـجارية 
المختصــــة باإللكــــتـرونيــات يقــــوم بتــفعيــــل

اشتراكات IPTV والمخالفـة ألنظمـة الملكيـــة 
الفكرية شملت قرابة 221 اشتراك IPTV جديدة.
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 تم رصد ممارسات تنصيب برامج تشغيل مقرصنـــة 
على االجهزة الجديد وبيعها بكميات كبيرة.

ممارسة عرض كتب مزورة للكتب االصل والتي
 تقل في جودة طباعتها عن الكتاب االصل.

تم رصد عدد من المحال التجارية تقوم باستخدام 
أجهزة مخصة لنسخ االسطوانات االصلية بكميات. 

عرض مباشر لكتب مقلدة

جهاز مستخدم لنسخ
األسطوانات المدمجة

عرض مباشر ألجهزة
حاســـــب منتهكـــة.

IPTV تفعيل اشتراكات
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مشاريع إنفاذ الملكية الفكرية05

البـاب الخامس





مبادرة تهدف إلى رفع االمتثال باألنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي من خالل تأهيل وتدريب
موظف من كل جهة حكومية ليكون مسؤول عن امتثال الجهة التي يمثلها.

 مسؤول احترام الملكية الفكرية

أهداف المبادرة

رفع الوعي لحقوق
المـلكية الفكريــة.

رفع االلتزام بحقوق
الملكــية الفكريــــة 
علــــى مستـــــــوى 
األجهزة الحكوميـة

والقطاع الخاص.

تفعيــل التفتيش 
الذاتـــي للجهــات

الحكومية.

سهولة نشر كل ماهو
جديد بخصـوص الملكية 

الفكرية.

أهداف المبادرة

قامت الهيئة بإطالق مبادرة وطنية على المستوى الوطني وتعد مبادرة إستباقية ونوعية على المستوى اإلقليمي
والدولي تستهدف امتثال االجهزة الحكومية.
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تعتبر حماية الملكية الفكرية عنصر أســاس من عـــناصر السياســات االقتصاديـــة الوطنيــــة في البلـــدان وتسعى الهيئـــة 
السعودية للملكية الفكرية الى تعزيز حماية الملكية الفكرية من خالل تطوير منظومة االنفاذ في الهيئة وضمــان جـــودة 
عملياته، من خالل تفعيل دور القطاع الخاص وفهم العقبات والمشاكل التي تواجهه وتعزيز الشفافية بين القطاع الخاص 

والهيئة وتنسيق الجهود لرفع نسبة االمتثال لألنظمة والقوانين.

مجلس احترام الملكية الفكرية

أهداف المبادرة

اإلنفاذ

تفعيل دور القطــاع
الخاص في تحسين

عمليات اإلنفاذ.

التواصل والشفافية

زيـــادة التواصــــل 
والشفافيـــة بين 
الهيئة والقطـــاع 

الخاص.

الشراكة

تفعيل الشراكة بين
القطـــاعـين الخـــاص
والعــام من خـــــالل
ايجاد فرص التعــاون
المشـــتركــة فـــــي 
مجــاالت الملكيـــــة 
الفكرية واحترامهــا 
والتـي من شأنهــــا 
تعــزيـــــز منظومــــــة 
اإلنفاذ في المملكة

ورفع االمتثال. 

معرفة التحديات

معـرفــــة المشاكـــل
والتـــــحديـــات الــتـــي 
تواجه القطاع الخــاص 
في مواضيع الملكية
الفكرية والعمل على

حلها.

دور المجلس

عرض المبادرات التي تعـــمل عليهــا
الهيئة وأخذ مرئيات أصحـاب الحقوق 
والعمــل على تحسينهـــا لتحقيــــق 

الهدف األسمى منها.

االجتماع بأصحاب الحقوق أو ممثليهم 
من مختلف القطاعات ومعرفة العقـبات
التي تواجههــم والعمـــل على حلهـــا.

التـواصل مـــع الجهات الحكوميـة ذات 
العالقة لتفعيل الشــراكة بينهــا وبين

الهيئة وتمكين حماية أصحاب الحقوق.

زيادة وعي العموم بحـقوق الملكيـــة 
الفكرية.
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المجلس الثانيالمجلس األول

استهدف قطاع "صناعة األدوية" 

وتم مشاركة وحضور 18 شركة أدوية 
محلـــية و عالميــــة وجهــــات حكوميـــة 

وجمعيات ولجان دولية.

استهدف قطاع "التأليف والنشر"

بمشــاركـــة عـــدد 24 جهـــة تــشــمــــل 
دور النشـــــر السعـــوديـــــة والعالميــــة
باإلضافــــة إلى القطاعــــات الحكوميـــة
ذات العـالقة وتنــــاول االجتمــــاع أبــــــرز 

المواضيع التي تعمل عليها الهيئة.

مجلس احترام الملكية الفكرية
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تهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة اإلنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل واإلجراءات، وتحقيق التناغم 
واالنسجام وتنسيق الجهـود بين الجهــات الحكومية واألهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، واالرتقاء بها الى مستوى

يليق بمكانة المملكة العربية السعودية.

مشروع اللجنة الوطنية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية

تعزيز التشريعات
والجانب التنظيمي 

تنسيق العمل
 بين الجهات

توحد المسؤولية 
بما يخص إنفاذ حقوق
 الملكية الفكرية

ترتقي بمستوى
 اإلنفاذ لتعزيز 
مكانة المملكة

الجهات األعضاء في اللجنة الوطنية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية
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قامت الهيئة باستكمال إنشاء اللجنة الوطنية لإلنفاذ:

مشروع اللجنة الوطنية إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية

وتم عقد االجتماع األول للجنة الوطنية لألنفاذ يوم األربعاء 2020/12/30م

إعداد مشروع الئحـــة تنظـيم أعمــــال اللجـــــنة

الوطــنيـــة إلنفــاذ حقـــوق الملكيــــة الفكريـــة.

إعداد المذكرة التوضيـــحية لمشـــروع الالئحـــة.  

صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة على الالئحة.  

إعداد برقيات طـــلب ترشيـــح أعضــــاء للجهــــات

المشاركة في  اللجنة.

تســـميـــــة األميــــن العـــــام للجــنـــــة. 

إحاطة وزارة الموارد البشرية بقرار تشكيل اللجنة.
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المنصة الموحدة إلنفاذ الملكية الفكرية

منصة انفاذ الملكية الفكرية

نظام الجماركالنظام الداخليالنظام الخارجيالبالغات

نظــام البالغــات يتيــح 
للمستهلكين التبليغ 
عن المـخالفــــات فـــي 
األســواق و االنترنــــت 
وغيره عن طريـق عــدة

قنوات:  

مـــركـــز االتصـــال 

تطبيق إلكتروني

موقــــع الهـيئـــــة

تتـحــول البالغــات إلى 
مهـام يتم تنفيـــذها 
عـــن طريــــق النظــــام 
الداخلــي و الخارجــــي. 

هو النظام المسؤول عن جميع 
ما يتعلق بالمهام الميــدانــيــة

 والمواقــــع االلكترونية:  

مهــام التفتيـــش الدوري

مباشـــــرة البالغــــات

المهام الميدانية المتعلقة 
بالشكاوى

المهام الموجهة من نظام
 الجمارك

مهـــام البحـــث و الــتــــحري  
والمتسوق الخفي

مهــــام تـــنفيـــــذ القــــرارات

النظام المسؤول عن متابعة
 و يتيح

ً
إجراءات القضايا داخليا

النظام استقبـال الشكــاوى 
 دون 

ً
واخذ االقـوال الكترونيـــا

الحاجة الى حضـــور أي طـــرف
من أطراف القضية.

التفتيش الدوري

البـــالغـــات

الشكاوى

مصدر القضايا:

نظام حماية الملكية الفكــرية
ينـــظــــم و يسهــــل عمـــليــــة
التواصل بين الهيئة السعودية
للملكية الفكـريــة و الجمـــارك
السعودية و أصحـاب الحقــــوق

وحمــــاة العالمــــات التجـاريــــة 
ويساهم فـي تـــعزيـز قاعــــدة

بيانات إنفاذ الهيئة. 
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واالهداف المرجـــوة مــن هـــذا 
النظام:

    تسهيــل وتسـريــع اجراءات
    الجمارك.

    إيقاف التعديات عبر الحدود

    مشاركة اصحـــاب الحقـــوق  
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الجهات الحكومية المرتبطة في منصة انفاذ الملكية الفكرية 
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ً
يهدف البرنامج الى توحيد الجهود في مجاالت اإلنفاذ وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية والتعدي عليها وتحقيقا

 لألهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030

قامت الهيئة باستكمال إجراءات البرنامج المشترك:

توقيع مذكرة التعاون
 بين الهيئة والهيئة 

العامة لإلعالم المرئي
 والمسموع

عقد اللقاء األولي
 لمناقشة مقترحات

 األطراف لتنفيذ 
مذكرة التعاون 

تحديد ضابط اتصال
 بين الطرفين

االتفاق على النموذج
التشغيلي القيام
 بمهام الهيئة

 (بالتفتيش)

البرنامج المشترك بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية

والهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع
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حمالت اإلتالف06

البـاب السادس





قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمارك بحملة إتالف

 ألكثر من 2 مليون
 سلعة مقلدة ومنتهكة للعالمات التجارية وتمت المتابعة واإلشراف وتوقيع المحاضر باإلضافة للتغطية

 اإلعالمية.

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة اإلعالم بالقيام بحملة إتالف 

أكثر من ثالثة ونصف مليون
مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية والتي صد قرار بإتالفها من لجان النظر في مخالفات نظام حماية 

حقوق المؤلف.
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ربط المنجزات باختصاصات الهيئة07

البـاب السابع

تسعى الهيئة إلى التأكد إلى أن جميع المهام التي تقـوم بها 

تحقق أهدافها االستراتيجية.





ربط المنجزات باختصاصات الهيئة

تحسين إنفاذ حمايــــة الملكيـــة الفكريـــة.

تحسين الرضا عن احترام الملكية الفكرية.

توسيع اإليرادات من احترام الملكية الفكرية.

تعزيــــز عمليــــات إنفــــاذ الملكــــية الفكريـــــة.

رفــع الوعـــــي حـــــول الملكيــــــة الفكــريــــــة.رفع جودة عمليات إنفاذ الملكية الفكريــة.

.
ً
حماية مصالح المملكة المتعلقة بالملكية الفكرية عالميا
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مقارنة إحصائيات 2019م بالعام08

2020م

البـاب الثامن





بمقارنــــة عدد القضــايا بالعـــام 2019م، نالحــظ ان هنـــاك ارتفــاع قوي يصل إلـــى %180 في عدد القضايـــا 

توعز هذه الزيادة الى اتباع اإلدارة استراتيجية جديدة للتعامل مع جائحــة كــورونا باإلضافة الى إعــادة هـــيكلة 
اإلجراءات ووضع سياسات خاصة لإلجراءات

مقارنة اإلحصاءات عام 2019 عدد القضايا
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عدد القضايا للعام 2020م عدد القضايا للعام 2019م

يالحظ من اإلحصائية التركيز على مسار جديد وهو تفتيش المواقع االلكترونية حيث تم إعداد هندســة إجــراء
مسار خاص للتعامل مع قضايا انتهاكات المواقع اإللكترونية واعداد سياسة خاصة بها.

أيضا يالحظ زيادة في عمليات التفتيش الميدانية لهذا العام بالرغم من جائحة كورونا.

ومع صدور قرار المجلس األعلى للقضاء القاضي بنقل اختصاص نظر الدعــاوى المدنيــة والجزائية للجنة النظر في
مخالفات نظام حماية حقوق المؤلــف، وصدور نظام المـــحاكم التجــارية شهد هـــذا العام انخفــاض فــي عـــدد

الشكاوى المقدمة للهيئة.
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إحصائية القضايا – بحسب العام
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2020

2019

من المالحظ أن القضايا الفنية تعتبر هي القضايا األكثر لدى اإلدارة.
يعود ذلك الى تركيز الهيئة في هذه الفترة على انتهاكات البث الفضائي.
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أيضا شهد هذا العام انخفاض في عدد القضايا المحالة من وزارة االعالم والتي تعد الدفعــات األخيرة مـن
القضايا الموجودة لدى الوزارة.



نتائج الحملة التفتيشية الثانية – أبرز األرقام المحققة  
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عدد محاضر الضبطعدد المواد المضبوطة 

45%48%

121%62%
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بالمقارنة بين األعوام 2019م والعام 2020م يالحظ زيادة في مسارات التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة
وزيادة مالحظة في التواصل.

يعزى ذلك لجائحة كورونا والتواصل مع الجمهور من خالل التواصل اإللكتروني والهاتف. 

احصائيات بالتواصل مع الجمهور

بريد القــضايـــا:

950

بريد التفتيش
اإللكتـــرونــي:

نظـــام التـــذاكـــر:

االتصال الهاتفي:

684

4086

1024
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جائحة كورونا | قصة نجاح09

البـاب التاسع

لقد كان لجائحة كورونا آثر كبير على أداء كثير القطاعات الحكومية

واألهليــة والذي انعكـــس على تحقيـــق أهدافهــــا إال أن الهيئــــة

استطاعـات تحقيـــق نتـــائج تجـــاوزت المتوقـــع فـــي مجـــال إنفـــاذ 

حقوق الملكية الفكرية. 





جائحة كورونا في المملكة

اتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات احترازيــة ووقائيــة جــديدة للسيطــرة وللحــد من انتشار فيــروس كــورونا
(كوفيد19) وذلك حرصا منها على سالمة المواطنين والمقيمين في المملكة.

ومن ضمــن هــذه القــرارات تعليق العمـــل فــي جميـــع الدوائــر الحــكومـــيـة، باستثنــاء قطاعـــات محـــدودة، ابتـــداء مــن
اليوم، اإلثنين 16 مارس/ 2020م وحتى 31/مايو/2020م

أبرز ما تم العمل عليه خالل فترة الجائحة

استمرارية األعمال 

التعجيل في توحيد قنوات تلقي
الشكاوى والبالغـات وتحويلهــا

.
ً
الكترونيا

إتاحة أخذ أقوال المدعي والمدعى
 دون الحاجة للحضـور 

ً
 عليه الكترونيا

لمقر الهيئة.

توقيع اتفاقية الهيئة مع البريد
السعودي.

مرونــــة فــــي المــــدد النظـاميــــة.

مواكبة التغيرات وتغيير االولويات

التركيز على تفتيش المواقع 
االلكترونية في فتـــرة الحجـــر.

مالحظة تغير سلوك المستهلكين بسبب فترة الحجر.

.(utilization) رفع االستغالل الموارد

1.
2.

وجاء ذلك لعدة أسباب أهمها: 
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اإلحصاءات أدناه تم عملها على 30,000 موقع والتي تمثل %99 من المواقع المنتهكة النشطة حـــول العالم، 
وتعبـــر البيانات عن فترة 3 أشهر ما بين  3-2020 إلى 2020-5 

34,819,880,571267,783,667
زيارة تمت على المواقع المخالفة.زيارة تمت على المواقع المخالفة.

على مستوى المملكةعلى مستوى العالم

57.4%

26.2%

11.7%

3.9%

0.9%

البث التلفزيوني المباشــر.

التحميـل المباشـر للمصنفات
المنتهكة.

تحميل الملفــات المنتهكـــة
عبر مواقع مشاركة الملفات 

(Torrent)

مشاهدة المصنفات المرئيـة 
عبر المواقع. 

االنتهاكات األخرى.

انتهاكات االنترنت حول العالم حسب النوع:  
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الحمالت التوعوية الحترام الملكية10

الفكرية 

البـاب العاشر

تعمل إدارة احترام الملكية الفكرية على إنفاذ وإرساء بيئة تحترم

حقوق الملكية الفكرية وبناء مجتمع واعي بأهميـــتها وخـــال من

االنتهاكات ومستخدم لهذه الحقوق من خالل تمثيلها التوعــوي

بهذا الجانب في الحمالت والفعاليات التي تشارك فيهــــا الهيئـــة.





حملة التفتيش على المواقع اإللكترونية  
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عدد التفاعل +800k

الحملة المصاحبة ألعمال التفتيش الميداني  

عدد التفاعل +850k

حملة رحلة اإلتالف بالتعاون مع وزارة اإلعالم  

عدد التفاعل +400k
حملة رحلة اإلتالف بالتعاون مع الجمارك  

عدد التفاعل +2M
 الحملة اإلعالمية لبيبان الرياض  

500k+عدد التفاعل



الحملة اإلعالمية الحترام الملكية الفكريةمنتدى تحديات الملكية الفكرية
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 الحملة اإلعالمية الستقبال اإلجراءات والتعامالت عن بعد المواكبة لفايروس كورونا  

عدد التفاعل +200k

 الحملة التوعوية بمجاالت الملكية الفكرية

عدد التفاعل 26k

الحملة اإلعالمية الحترام الملكية الفكرية  

عدد التفاعل +86k
حملة العقوبات الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية 

عدد التفاعل +200k
حماية الملكية الفكرية لألندية الرياضية  

عدد التفاعل +300k
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