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(TISC) الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية





دشنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية 

(TISC) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بهدف إنشاء شبكة من 

المراكز في قطاعات مختلفة لتعزيز قاعدة ا�بتكار المحلي ودعم النمو ا�قتصادي عن 

أنه  كما  بفاعلية.  استغ�لها  وتعزيز  التقنية  للمعلومات  الوصول  وإتاحة  تسهيل  طريق 

من  ا�ستفادة  خ�ل  من  الفكرية  الملكية  ومنظومة  ا�بتكار  ثقافة  لتعزيز  يهدف 

مع  والتقنية،  العلمية  والمنشورات  البراءات  وثائق  في  المضمنة  التقنية  المعلومات 

ضمان استدامة المراكز على المدى الطويل وقدرتها على توفير خدمات متميزة وذات 

مستوى رفيع لدعم ا�بتكار الوطني وإنشاء منظومة متكاملة لتوليد وتسجيل وتنمية 

رفع  يكفل  بما  ودعمهم  الجهات  تأهيل  إلى  با»ضافة  الفكرية  الملكية  واستغ�ل 

مستوى العاملين في الجهات المستهدفة لبناء الكفاءات في مجال الملكية الفكرية. 

وفي هذا التقرير نستعرض تقدم أنشطة الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية 

ومخرجاتها خ�ل عام 2021م.
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الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية 

 (TISC)

البــاب ا±ول

يستعرض هذا الباب الجانب التعريفي بالشبكة 

الوطنية وأهدافها وأبرز الخدمات المقدمة. 



(TISC) أهداف الشبكة الوطنيةالشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

202110 202111التقرير السنوي التقرير السنوي

تأسيس شبكة وطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية من اجل تعزيز قاعدة 

االبتكار المحلي ودعم النمو االقتصادي

تمكين المبتكرين من توليد واستغالل وحماية وإدارة الملكية الفكرية

تسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية 

والخدمات ذات الصلة

 من حيث 
ً
 ملحوظا

ً
شهدت الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية منذ تدشينها في شهر فبراير من عام 2020م نموا

 تلك المنظومة المتكاملة 
ً
زيادة عدد المراكز الفرعية سƠƠƠواء في القطاعات المستهدفة أو في المناطق اإلدارية لتشكل معا

التي تتعاون مع الهيئة السƠƠƠعودية للملكية الفكرية ممثلة في المركز الرئيسƠƠƠي من أجل تحويل الملكية الفكرية إلى رأس 

مال فكري.

المصدر: حفل تدشين الشبكة الوطنية في عام ٢٠٢٠م



مساهمة المراكز في تحقيق األهداف االستراتيجية

202112 202113التقرير السنوي التقرير السنوي

الشريحة المستهدفة للشبكة الوطنية

المسƠƠƠاهمة فƠƠƠي بنƠƠƠاء منظومƠƠƠة لتقديم 

خدمات داعمة لتمكين توليد حقوق الملكية 

الفكرية واستغاللها تجاريا

تعزيز االسƠƠƠتفادة من الملكية الفكرية لبناء 

اقتصاد معرفي 

تقديƠƠƠم خدمƠƠƠات متمحƠƠƠورة حƠƠƠول العميل 

للوصول لƠƠƠه وخدمتƠƠƠه في مجƠƠƠال الملكية 

الفكرية

المسƠƠƠاهمة في سد الفجوة المعرفية في 

سياسات وأنظمة الملكية الفكرية وإجراءات 

اإليداع والفرص التسويقية

تعزيز حضور المملكة في الشƠƠƠبكة الدولية 

(eTISC) ودور الهيئƠƠƠة في دعƠƠƠم منظومة 

االبتكار واالختراع المحلية

نقل وتبƠƠƠادل المعرفة مع الجهات ذات الصلة 

داخليا وخارجيا ودعم المشاريع القائمة على 

الملكية الفكرية 

القطاع األكاديمي

والتطويƠƠƠر،  البحƠƠƠث  مراكƠƠƠز  يشƠƠƠمل 

فƠƠƠي  الفكريƠƠƠة  الملكيƠƠƠة  مكاتƠƠƠب 

والمراكƠƠƠز  والمعاهƠƠƠد،  الجامعƠƠƠات 

البحثية 

القطاع  الغير ربحي

يشƠƠƠمل المؤسسƠƠƠات والجمعيƠƠƠات 

للريƠƠƠادة  والداعمƠƠƠة  ربحيƠƠƠة  الغيƠƠƠر 

المجتمعية واالبتكار. 

القطاع الحكومي

يشƠƠƠمل مراكز االبتكار فƠƠƠي الجهات 

الحكومية والجهات الداعمة لالبتكار 

والملكية الفكرية. 

قطاع األعمال

والجهƠƠƠات  المؤسسƠƠƠات  يشƠƠƠمل 

الصغيƠƠƠرة  للمنشƠƠƠئات  الداعمƠƠƠة 

والمتوسƠƠƠطة والعاملƠƠƠة في مجال 

والحاضنƠƠƠات،  المسƠƠƠرعات  االبتƠƠƠكار، 

الغرف التجارية والقطاع الخاص 

القطاع الصحي

الصحƠƠƠي  االبتƠƠƠكار  مراكƠƠƠز  يشƠƠƠمل 

والجهات الداعمƠƠƠة للتقنيات الصحية 

واالبتكار في القطاع 



الخدمات

 

202114 التقرير السنوي

الخدمات اساسية

الخدمات الداعمة

1

تقارير براءات االختراع

تقارير العالمات التجارية

تقارير التصاميم الصناعية

التقارير الدورية

تقارير حسب الطلب

3خدمات التقارير:

تسويق التقنية عن طريق الشركاء 

االستراتيجيين

شبكات استغالل الملكية الفكرية

رصد التقنية والمنافسين

تقديم أصول الملكية الفكرية

عيادات الملكية الفكرية

الوصول لخدمات الهيئة: 2

التدريب على البحث في قواعد البيانات

مكتبة الملكية الفكرية
ً
برامج تدريبية مطورة داخليا

برامج التعليم عن بعد

البرامج المتقدمة

برامج تدريبية مع المنظمات والمعاهد 

والمكاتب الدولية المتخصصة

التدريب وبناء القدرات:

خدمات حسب االحتياج6 4

معلومات أساسية عن 

قانون الملكية الفكرية

إدارة الملكية الفكرية 

سياسة الملكية الفكرية

خدمات إرشادية قانونية

5الخدمات اإلرشادية:

جلسات

محاضرات

لقاءات

رفع مستوى الوعي 

بالملكية الفكرية:

إتاحة الوصƠƠƠول لقواعد البيانات المتعلقة ببراءات 

االختƠƠƠراع والبيانƠƠƠات العلميƠƠƠة والتقنيƠƠƠة وإتاحة 

الوصول للمنشورات في مجال الملكية الفكرية

المسƠƠƠاعدة في البحث عن المعلومات التقنية و 

استرجاعها 

تقديم خدمات البحث حسب الطلب للمستفيدين 

(الجدة ووثائق التقنية السابقة واالنتهاكات)

تقديم معلومات أساسية عن األنظمة السارية 

ذات الصلة بالملكية الفكرية

تقديƠƠƠم معلومƠƠƠات حƠƠƠول سياسƠƠƠات وأنظمƠƠƠة 

الملكية الصناعية وإدارتها وتسويق التقنية

المستهدفات

شهدت الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية منذ تدشينها في شهر فبراير من عام 2020م 

المناطق  الفرعية سواء في القطاعات المستهدفة أو في  المراكز  زيادة عدد   من حيث 
ً
 ملحوظا

ً
نموا

الفكرية  للملكية  الهيئة السعودية  التي تتعاون مع  المتكاملة  المنظومة   تلك 
ً
اإلدارية لتشكل معا

ممثلة في المركز الرئيسي من أجل تحويل الملكية الفكرية إلى رأس مال فكري.

202115 التقرير السنوي

104
 عدد الخدمات

المقدمة

مرتفع منخفض
(Readiness level) مستوى الجاهزية  

 



ً
وضع الشبكة الوطنية دوليا

الباب الثاني

في هذا االباب نستعرض الوضع الدولي للشبكة 

الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية وأبرز ما حققته 

دوليا. 



 الوضع الدولي

 

202118 202119التقرير السنوي التقرير السنوي

 فƠƠي الشƠƠبكة الدوليƠƠة (eTISC) التƠƠي تƠƠم 
ً
تعƠƠد الشƠƠبكة الوطنيƠƠة لمراكƠƠز دعƠƠم الملكيƠƠة الفكريƠƠة عضƠƠوا

تدشƠƠينها فƠƠي عƠƠام 2009م مƠƠن أجƠƠل تمكيƠƠن المبتكريƠƠن مƠƠن اسƠƠتغالل إمكاناتهƠƠم االبتكاريƠƠة بشƠƠكل 

أفضل.

ƠƠدار 
ُ
بحسƠƠب التقريƠƠر السƠƠنوي لمراكƠƠز دعƠƠم التقنيƠƠة واالبتƠƠكار الصƠƠادر عƠƠن الويبƠƠو (TISCs Report 2020) ت

 أكثƠƠر مƠƠن 80 دولƠƠة حƠƠول العالƠƠم مƠƠن قبƠƠل قطƠƠاع الملكيƠƠة الفكريƠƠة والنظƠƠم 
ً
المبƠƠادرة التƠƠي تدعƠƠم حاليƠƠا

اإليكولوجيƠƠة لالبتƠƠكار فƠƠي المنظمƠƠة العالميƠƠة للملكيƠƠة الفكريƠƠة (الويبƠƠو)، وتدعƠƠم مهمتهƠƠا لمسƠƠاعدة 

الƠƠدول األعضƠƠاء علƠƠى تطويƠƠر الملكيƠƠة الفكريƠƠة وأنظمƠƠة االبتƠƠكار لدفƠƠع المشƠƠاريع والنمƠƠو االقتصƠƠادي 

ولدعم الباحثين والمبتكرين في استخدام الملكية الفكرية لنمو األعمال. 

ومنƠƠذ تدشƠƠين الشƠƠبكة الوطنيƠƠة لمراكƠƠز دعƠƠم الملكيƠƠة الفكريƠƠة فƠƠي فبرايƠƠر 2020م وحتƠƠي االن وهƠƠي 

تسƠƠاهم وتشƠƠارك فƠƠي جميƠƠع الفعاليƠƠات والبرامƠƠج التدريبيƠƠة والمبƠƠادرات التƠƠي تنظمهƠƠا المنظمƠƠة العالميƠƠة 

للملكيƠƠة الفكريƠƠة (الويبƠƠو) مƠƠن أجƠƠل تعزيƠƠز حضƠƠور المملكƠƠة فƠƠي الشƠƠبكة الدوليƠƠة (eTISC) ودور الهيئƠƠة 

السƠƠعودية للملكيƠƠة الفكريƠƠة فƠƠي دعƠƠم منظومƠƠة الملكيƠƠة الفكريƠƠة المحليƠƠة. وبالفعƠƠل اسƠƠتطاعت 

المملكƠƠة العربيƠƠة السƠƠعودية تحقيƠƠق إنجƠƠازات دوليƠƠة فƠƠي مجƠƠال الملكيƠƠة الفكريƠƠة وفƠƠق تقريƠƠر الويبƠƠو 

(TISCs Report 2020) وتطمƠƠح الشƠƠبكة الوطنيƠƠة لتحقيƠƠق المزيƠƠد مƠƠن اإلنجƠƠازات والنجاحƠƠات لتسƠƠاهم 

مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اإلنجازات الدولية 

حلƠƠت المملكƠƠة العربيƠƠة السƠƠعودية فƠƠي المرتبƠƠة الثالثƠƠة فƠƠي قائمƠƠة أكثƠƠر الƠƠدول األعضƠƠاء مشƠƠاركة فƠƠي الƠƠدورات 

التدريبية التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بƠإجمالي يصل إلى 356 متدرب. 

أصبحƠƠت المملكƠƠة ضمƠƠن فئƠƠة الƠƠدول التƠƠي تضƠƠم (30-11) مركƠƠزا فرعيƠƠا متقدمƠƠة بذلƠƠك فئتيƠƠن (+2) عƠƠن تصنيفهƠƠا 

في التقرير الصادر عن العام 2019م.

   المصدر: التقرير السنوي لمراكز دعم التقنية واالبتكار الصادر عن الويبو عام ٢٠٢٠م

Fig. 2 - TISCs per country in 2020
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Fig. 17 - TISC staff participation in WIPO Academy training by country



ً
وضع الشبكة الوطنية محليا

الباب الثالث

في هذا الباب نقف على بيان للوضع الوطني الحالي 

للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية من 

حيث الجهات المستضيفة واإلحصائيات التي توضح 

نشاط الشبكة خالل عام 2021 م. 
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 الوضع الوطني

202123التقرير السنوي التقرير السنوي

38 1000+

 يظهر في تزايد طلبات االنضمام التي 
ً
 جيدا

ً
تحقق الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية انتشارا

تردها بشكل مستمر وتخضع هذا الطلبات لعملية التقييم واالختيار بدقة بالغة. في عام 2021م تم 

توقيع وتدشين 18 اتفاقية مع عدد من الجهات والمنظمات ضمن القطاعات المستهدفة ليصبح اجمالي 

العربية  المملكة  في  إدارية  منطقة   13 اصل  من  إدارية  مناطق   9 في  مركزا   38 الفرعية  المراكز  عدد 

المراكز  إلى تمكين وتأهيل  الوطنية  للخدمات تطمح الشبكة  الرسمي  السعودية. ومن خالل اإلطالق 

.
ً
 و دوليا

ً
للوصول إلى أعلى مستويات النضج في مجال الملكية الفكرية مما يعزز تواجدها محليا

مراكز دعم الملكية الفكرية خالل عام 2021م 

المركƠƠƠز    عƠƠƠدد 
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TISCs report 2020 

عدد المركز الفرعية 

في المملكة

0 200 400 600 800 1000 1200

إحصائيات

عدد طلبات الخدمات 

المراكز الفرعية 

المناطق اإلدارية

المتدربين 

عدد طلبات االنضمام المقدمة

الدورات واللقاءات التوعوية

القطاعات

المتدربين

3881080+

الدورات واللقاءات 

التوعوية

2336

المراكز الفرعية 

2738

عدد طلبات 

االنضمام المقدمة

115325

القطاعات

55

المناطق اإلدارية

79

عدد طلبات 

الخدمات 

99 41

في نهاية عام 2020م

في نهاية عام 2021م

نهاية 2020

نهاية 2021

5

5

38

27

9

7

+1080

388

325

115

36

23

99

41

إحصائيات



202124

إحصائيات

التقرير السنوي

(TISC) شبكة مراكز دعم الملكية الفكرية
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الفعاليات واألحداث

الباب الرابع

يتناول هذا الباب أهم الفعاليات واألنشطة المقدمة 

من الشبكة الوطنية ألعضائها من المراكز الفرعية 

خالل عام 2021 م.



فعاليات الشبكة الوطنية خالل عام 2021م
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ندوة فكرتك بمليون 
31 أغسطس 2021

تدريب المدربين للمعلمين
14-13 سبتمبر 2021

األولمبياد الكوري الدولي السادس للشباب (كيو)
10-8 أكتوبر 2021

 PCT معاهدة التعاون بشأن البراءات واختيار الهيئة كمكتب استقبال إليداع الطلبات الدولية
31 أكتوبر - 5 ديسمبر 2021

“WIPO IP Diagnostics”  حفل إطالق أداة
9 نوفمبر 2021

المخيم التدريبي الثالث
15 – 22 نوفمبر 2021

أول مؤتمر عالمي لمراكز دعم التكنلوجيا واالبتكار
29 نوفمبر - 1 ديسمبر 2021

فعاليات صممتها ونفذتها الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية



ندوة "فكرتك بمليون"
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عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ندوة بعنوان "فكرتك بمليون" 

والتƠƠƠي اسƠƠƠتهدفت المعلميƠƠƠن والمعلمƠƠƠات وأعضƠƠƠاء هيئƠƠƠة التدريس 

بالجامعات بمشƠƠƠاركة مجموعة مƠƠƠن المختصين فƠƠƠي الملكية الفكرية. 

تهدف الندوة إلى تعزيز التوعية بالملكية الفكرية وتوضيح أهمية دعم 

المعلميƠƠƠن والمعلمƠƠƠات فƠƠƠي المƠƠƠدارس وأعضƠƠƠاء هيئƠƠƠة التدريس في 

الجامعات للطلبة في إخراج أفكارهم والعمل عليها.. كما أولت الشبكة 

 وأتاحƠƠƠت الفرصƠƠƠة لممثلي المراكƠƠƠز األعضاء 
ً
 كبيƠƠƠرا

ً
الوطنيƠƠƠة اهتمامƠƠƠا

للمشƠƠƠاركة كمتحدثين في الندوة ومن ضمنهƠƠƠم جامعة طيبة، جامعة 

الملك سعود، جامعة جازان، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله (موهبة).

عقƠƠƠدت أكاديميƠƠƠة الملكيƠƠƠة الفكريƠƠƠة برنامج تدريƠƠƠب المدربيƠƠƠن الموجه 

للمعلمين بالشƠƠƠراكة مع المكتب الكوري للملكية الفكرية ويأتي ذلك 

 إلدراج حقوق الملكية الفكريƠƠƠة بمناهج التعليم العام. وحرصت 
ً
تمهيƠƠƠدا

الشƠƠƠبكة الوطنيƠƠƠة لمراكز دعم الملكيƠƠƠة الفكرية علƠƠƠى إتاحة الفرصة 

للمراكز الفرعية لحضور هذا البرنامج التفاعلي واالستفادة منه ومنحهم 

أولوية المشƠƠƠاركة كمسƠƠƠاعدين مدربين في إدارة ورش العمل من خالل 

تزويدهƠƠƠم بالمفاهيƠƠƠم والطƠƠƠرق الحديثة ألسƠƠƠاليب تدريƠƠƠس الملكية 

الفكرية. 

35 مƠƠƠƠƠن  الƠƠƠƠƠƠمتدربين  عƠƠƠƠƠƠƠدد 

منسوبي المراكز األعضاء

57 عدد المشاهدين في 

البث المباشر

تدريب المدربين للمعلمين

األولمبياد الكوري الدولي السادس للشباب (كيو) 

فعاليƠƠƠƠة سƠƠƠنوية تقيمهƠƠƠƠا الجمعية العالمية للمخترعات ورائدات األعمƠƠƠال (WWIEA) برعاية المنظمة الƠƠƠƠƠعالمية 

للƠƠƠƠƠملكية الƠƠƠƠƠفكرية (WIPO) والƠƠƠƠƠمنظمة األوروبƠيƠƠƠƠة األسƠƠƠƠƠيوية للƠƠƠƠبراءات (EAPO) واالتحاد الدولي لجمعيات 

(IFIA) المخترعين

تهدف الفعالية إلى:

تشجيع مشاركة األفكار واالختراعات واالبتكارات وحقوق الملكية الفكرية

رعاية المواهب المبدعة وتعزيز مشاركتها في صناعة مستقبل الملكية الفكرية

الشريحة المستهدفة: 

(Team Competition for Creativity) والثانوية العامة  (The best of best invention) طلبة الجامعات 

ضمن المسƠƠƠار المخصص لطلبة الجامعات بلغ عدد الفائزين بجوائز حول العالم 11 فائزا منهم 6 طالبات من 

الجامعات السعودية المنضمة للشبكة الوطنية وهن كالتالي:

3 طالبات من جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل حصلوا على الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية

طالبتين من جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حصلوا على الجائزتين البرونزية

طالبة من جامعة المجمعة حصلت على الجائزة الفضية

  "WIPO IP Diagnostics" حفل إطالق أداة

 "WIPO IP Diagnostics” بكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في اإلعالن عن حفل إطالق أداةƠƠƠاهمت الشƠƠƠس

الƠƠƠƠƠƠƠذي نƠƠظƠمتƠƠƠƠه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بهدف تعزيز إدارة الملكية الƠفƠكرية لتƠنافسية األعƠƠمال 

وأهƠƠمية أداة WIPO IP Diagnostics الƠتي تƠنتقل للƠƠعالمية ودمƠƠج اعƠƠتبارات الƠƠملكية الƠƠفكرية فƠƠƠƠي رحلة الƠƠƠمصدر 

ودعƠƠم رواد األعƠƠمال فƠƠƠƠي جƠƠƠميع أنحاء الƠƠعالم مƠن خالل مراكز غرفة التجارة الدولية لريادة األعمال.

الف



1000+
عدد ا�ركز   � 80 دولة
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معاهدة التعاون بشأن البراءات واختيار الهيئة كمكتب استقبال إليداع 
 PCT الطلبات الدولية

202130 التقرير السنوي

مبادرة أطلقتها الشƠƠƠبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية بهدف تعريف أعضاء الشƠƠƠبكة بمعاهدة التعاون 

بشƠƠƠأن البراءات PCT وكيفية االسƠƠƠتفادة من المعاهدة وتوضيح آلية استقبال طلبات إيداع براءة االختراع عن طريق 

الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى تقديم خدمات إرشادية وجلسات توعوية مكثفة لألعضاء.

إعداد منشƠƠƠورات ومواد توعوية بشأن معاهدة البراءات تعطي لمحة عامة عن 

المعاهدة واإلجراءات والمميزات واعتبارات الدخول في المرحلة الوطنية.

تقديم جلسƠƠƠات إرشƠƠƠادية فرديƠƠƠة مكثفة لإلجابƠƠƠة على كامل 

PCT االستفسارات المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات

تضمنت هذه المبادرة:

 ورشتي عمل في

50+31 اكتوبر و 5 ديسمبر من عام 2021م
عƠƠƠدد المشƠƠƠاركين مƠƠƠن الجهƠƠƠات 

األعƠƠƠضƠƠاء فƠƠƠƠي الƠƠƠƠشƠƠبƠƠكƠƠة

أعضاء الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

الفئة المستهدفة

المخيم التدريبي الثالث 

فعالية من فعاليات الشƠƠƠبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية أقامتها الهيئة السƠƠƠعودية للملكية الفكرية 

ممثلة بالمركز الرئيسي للشبكة الوطنية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

15 نوفمبر 2021 م

تقارير البحث في حالة التقنية السابقة 

[State of the Art / Prior Art Patent Search]

تضمن المخيم التدريبي الثالث دورات تدريبية مكثفة حسب المواضيع أدناه:

أعضاء الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

الفئة المستهدفة

تهدف الفعالية إلى:

 

المنطقة الشرقية

منطقة الرياض

منطقة جازان

منطقة مكة المكرمة

منطقة الحدود الشمالية

5 مناطƠƠƠق  مƠƠƠن 

إدارية

11 جهƠƠƠة مشƠƠƠاركة 

في الدورتين

55 مشƠƠƠارك فƠƠƠي 

الدورتين

22 نوفمبر 2021 م

مقدمة في تحليل البراءات وآلية اصدار تقرير لواقع البراءات 

[Introduction to Patent Analytics and Landscape Reports]

بناء القدرات بمجاالت الملكية الفكرية للجهات االعضاء

تزويد المشاركين بمجموعة معرفية واسعة

إعƠƠƠداد كتيب دليƠƠƠل صياغة براءات االختƠƠƠراع الذي يوضح طريقƠƠƠة صياغة طلبات 

البراءات بالخطوات مع االمثلة

دعم استدامة جهودهم في مجال توليد وحماية وادارة الملكية الفكرية
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أول مؤتمر عالمي لمراكز دعم التكنلوجيا واالبتكار 

جامعة ا�لك عبد العزيز

مدينة ا�لك عبد الله الطبيةجامعة ا�جمعة

الهيئة العامة للمنشآت الصغ�ة وا�توسطة 

مركز ذكاء

جامعة ام� سطام بن عبدالعزيزجامعة ا�مام محمد بن سعود ا�س�مية

(TISC)الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

ساهمت الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في اإلعالن عن اول مؤتمر عالمي 

لمراكز دعم التكنلوجيا واالبتكار والذي تم عقده في الفترة 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2021

م بالتعƠƠƠاون مƠƠƠا بيƠƠƠن اإلدارة الوطنية للملكية الفكريƠƠƠة في جمهورية الصيƠƠƠن (CNIPA) و 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف التركيز على دور مراكز دعم التكنلوجيا 

واالبتكار في تيسƠƠƠير نقل التكنلوجيا والمسƠƠƠاهمة في إيجاد حلول قائمة على التكنلوجيا 

للمشƠƠƠاكل االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها المجتمعƠƠƠات المحلية في مختلف أنحاء 

العالم ، قدم المؤتمر خالل  3 أيام متحدثون وخبراء وممثلون من أكثر من 80 شƠƠƠبكة من 

شبكات مراكز دعم التكنلوجيا واالبتكار من مختلف انحاء العالم.
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جامعة رياض العلم

هيئة اله�ل احمر السعودي
ال¢كة السعودية للصناعات الدوائية وا�ستلزمات

الطبية- سبي�كو الدوائية

الجامعة السعودية ا�لك¤ونية

الهيئة السعودية للمدن الصناعية

 ومناطق التقنية مدن

جامعة حائل

»كة ا�تصا�ت السعوديةجامعة الجوف

الهيئة السعودية للمهندس¬ 

جامعة ا�مام عبد الرحمن بن فيصلجامعة الحدود الش�لية



اإلنجازات

الباب الخامس

في هذا الباب نستعرض أبرز إنجازات الشبكة الوطنية 

لمراكز دعم الملكية الفكرية خالل عام 2021 م.



إنجازات الشبكة الوطنية خالل عام 2021م
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 ملحوظا في زيادة عدد 
ً
أحرزت الشƠƠƠبكة الوطنية لمراكƠƠƠز دعم الملكية الفكرية تقدمƠƠƠا

 لتشƠƠƠمل غالبية المناطق 
ً
المراكƠƠƠز ضمن القطاعات المسƠƠƠتهدفة وتوسƠƠƠعها جغرافيا

اإلدارية باإلضافة إلى الخدمات المقدمة إلى المراكز األعضاء بهدف التأهيل والتمكين. 

ــات 4  ملتقي

توعوية

30 
 جلسƠƠة 

إرشادية

 

مƠƠن أجƠƠل تحقيƠƠق رفƠƠع الوعƠƠي بالملكيƠƠة الفكريƠƠة، أقامƠƠت الشƠƠبكة الوطنيƠƠة العديƠƠد مƠƠن 

ورش العمƠƠل المتخصصƠƠة مثƠƠل ورشƠƠة آليƠƠات البحƠƠث فƠƠي التقنيƠƠة السابقة،وورشƠƠة طƠƠرق 

وأسƠƠاليب البحƠƠث الحديثƠƠة فƠƠي قواعƠƠد بيانƠƠات الملكيƠƠة الفكريƠƠة، كمƠƠا سƠƠاعدت العديƠƠد 

من المراكز االعضاء في عمل استبيان لقياس الوعي بالملكية الفكرية لديهم.

أمƠƠا فƠƠي مجƠƠال سياسƠƠات الملكيƠƠة الفكريƠƠة فقƠƠد قدمƠƠت الشƠƠبكة خدمƠƠة مراجعƠƠة 

واعتمƠƠاد الئحƠƠة سياسƠƠات الملكيƠƠة الفكريƠƠة مƠƠع عƠƠدد مƠƠن الجهƠƠات ضمƠƠن القطƠƠاع 

االكاديمي.

كمƠƠا تسƠƠعى الشƠƠبكة الوطنيƠƠة إلƠƠى بنƠƠاء شƠƠراكات معرفيƠƠة مƠƠع الجهƠƠات المتخصصƠƠة 

فƠƠي تقديƠƠم اللقƠƠاءات التوعويƠƠة والبرامƠƠج التدريبيƠƠة فƠƠي مجƠƠاالت نقƠƠل التقنيƠƠة والملكيƠƠة 

الفكرية.

تسجيل حقوق الملكية الفكرية

قدمت الشƠƠƠبكة العديد من الخدمات الداعمة لمراكز الدعم المستضيفة 

حيƠƠƠث تمكنƠƠƠت العديƠƠƠد من الجهات مƠƠƠن االرتقƠƠƠاء لمسƠƠƠتويات نضج أعلى 

بالملكيƠƠƠة الفكريƠƠƠة حيƠƠƠث انعكس ذلك االثƠƠƠر على ازدياد وعيهƠƠƠا بأهمية 

أصولها الغير ملموسة و تسجيلها وحمايتها.

53  طلب عالمة

تجارية

66  طلب براءات

اختراع

إنجازات الشبكة الوطنية خالل عام 2021م

الجلسات اإلرشادية

  عبر خدمة 
ً
 وقانونيƠƠƠا

ً
 من الجلسƠƠƠات اإلرشƠƠƠادية فنيا

ً
قدمت الشƠƠƠبكة عددا

العيƠƠƠادات االستشƠƠƠارية للعديد من مراكƠƠƠز الدعم في مجƠƠƠاالت الملكية 

الفكريƠƠƠة مثل بƠƠƠراءات االختراع وماهية تسƠƠƠجيلها، صياغتهƠƠƠا، وحمايتها، 

العالمات التجارية، إنفاذ الملكية الفكرية، حقوق المؤلف، و االرشاد بشأن 

آلية التقديم في معاهدة التعاون بشأن البراءات.

اللقاءات التوعوية والورش المتخصصة

ساهمت الشƠƠƠبكة الوطنية بالمشاركة في عدة ملتقيات بتقديم لقاءات 

تتعلق ببراءات االختراع، حقوق المؤلف، تسƠƠƠجيل العالمات التجارية وكذلك 

حفظ الحقوق الفكرية. ومن ابرز هذه الملتقيات:

ملتقى االنتحاالت العلمية وحقوق الملكية الفكرية في جامعة المجمعة 

ملتقى الملكية الفكرية ونقل التقنية في جامعة جازان

مبادرة االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في جامعة جازان 

ملتقى حماية الملكية الفكرية في جامعة المجمعة 



(TISC) تدشين المنصة االلكترونية للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

202141 التقرير السنوي 202140 التقرير السنوي

تيسير تبادل

الخبرات بين أعضاء 

الشبكة

متابعة أبرز الفعاليات

والدورات التي تطلقها

الشبكة

تسهيل وأتمتة

 رفع الطلبات ومتابعة

حالتها

إتاحة الوصول إلى

المصادر واالسترشاد

بها

  في 26 أغسطس 2021م بحضور 
ً
تم تدشين المنصة االلكترونية للشبكة الوطنية افتراضيا

عدد كبير من ممثلي المراكز الفرعية، بهدف:



التمكين والتأهيل
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يرتكز عمل الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية على تمكين الجهات والمنظمات العاملة 

وجودة  كفاءة  لرفع  المطلوب  النضج  إلى مستوى  الوصول  من  الفكرية  الملكية  منظومة  في 

هذه  قبل  من  المرشحين  تأهيل  خالل  من  وذلك  الفكرية،  الملكية  بمجاالت  المتعلقة  مخرجاتها 

المنظمة  من  كالً  تنظمها  التي  التوعوية  العمل  وورش  التدريبية  البرامج  على  للحصول  المراكز 

بلغ عدد  2021م  الفكرية. وخالل عام  الملكية  أكاديمية  أو   ( الويبو   ) الفكرية  للملكية  العالمية 

 438 الممنوحة  الشهادات  عدد  وإجمالي  متدرب   1080 من  اكثر  البرامج  هذه  من  المستفيدين 

شهادة. 
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(TISC) الخطة التدريبية لمشغلي الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

ا�رحلة التحض�ية:

DL-001 دورة تمهيدية عن الملكية الفكريةDL-101 الدورة العامة للملكية الفكرية

ال±امج التدريبية ا�تخصصة ومنها:

[DL-170] دورة متخصصة في أساسيات البراءات

دورة متقدمƠƠƠة بشƠƠƠأن حƠƠƠق المؤلƠƠƠف والحقوق 

[DL-201] المجاورة

الملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشƠƠƠكال 

[DL-203] التعبير الثقافي التقليدي

[DL-301] دورة متقدمة عن البراءات

دورة متقدمة بشƠƠƠأن العالمات التجارية، الرسوم 

[DL-302] والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية

دورة متخصصƠƠƠة بشƠƠƠأن نظام مدريد للتسƠƠƠجيل 

[DL-303] الدولي للعالمات

 Arbitration and Mediation Procedure

under the WIPO Rules [DL-317]

Patent Information Search  [DL-318]

[DL-320] أساسيات صياغة البراءات

[DL-450] إدارة الملكية الفكرية

دورة متقدمƠƠƠة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف 

والحقوق المجƠƠƠاورة لمنظمƠƠƠات اإلدارة الجماعية 

[DL-503]

دورة متقدمƠƠƠة عن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف 

[DL-506] والحقوق المجاورة لصناع السياسات

دورة متقدمة عƠƠƠن ترخيص البرمجيƠƠƠات بما فيها 

[DL-511] البرمجيات المفتوحة المصدر

إلƠƠƠى  الوصƠƠƠول  تعزيƠƠƠز  بشƠƠƠأن  تنفيذيƠƠƠة  دورة 

[DL-701] التكنولوجيا واالبتكارات الطبية



دورات تدريبية متخصصة مقدمة بالتعاون مع أكاديمية الملكية الفكرية
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بيانات  قواعد  الحديثة في  البحث  واساليب  طرق 

الملكية الفكرية 

برنامج تدريبي عن البحث في التقنية السابقة

لمجاالت  الطلب  وثائق  تعبئة  عن  تدريبي  برنامج 

الملكية الفكرية وتصنيفات حقوقها

الملكية  استخدام  ممارسات  عن  تدريبي  برنامج 

الفكرية 

 برنامج تدريبي عن مكاتب نقل التقنية

برنامج تدريبي عن البحث في قواعد البيانات وإصدار 

التقارير اإلحصائية 

برنامج تدريبي عن أدوات إدارة الملكية الفكرية 

آلية  (شاملة  االختراع  براءات  عن  تدريبي  برنامج 

اإليداع والتصنيفات واألنظمة)

وفئاتها  التجارية  العالمات  عن  تدريبي  برنامج 

(شاملة آلية التسجيل والفئات واألنظمة)

والحقوق  المؤلف  حقوق  عن  تدريبي  برنامج 

االختياري  التسجيل  آلية  (شاملة  المجاورة 

واألنظمة)

آلية  الصناعية (شاملة  النماذج  تدريبي عن  برنامج 

اإليداع والتصنيفات واألنظمة)

 Intellectual property's role in modern

economics

براءات االختراع وآلية إيداعها وتصنيفها

االتجاهات الحديثة بالملكية الفكرية

مقدمة في الملكية الفكرية من المنظور التقني

استراتيجيات الترويج للعالمات التجارية

فحص طلبات براءات االختراع
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التوصيات

الباب السادس

يتناول هذا الباب التوصيات التي تهدف إلى تحسين 

جودة أداء الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية 

الفكرية 



التوصيات

رفع الوعي بالشبكة الوطنية وخدماتها ودورها في دعم الملكية الفكرية واالبتكار من خالل زيادة 

التواجد اإلعالمي وتغطية مستجدات وفعاليات وإنجازات المراكز. 

التوسع  لتحقيق  المستهدفة  الخمسة  القطاعات  في  والمنظمات  الجهات  من  المزيد  استقطاب 

الجغرافي المستهدف من حيث تغطية جميع مناطق المملكة اإلدارية لضمان االرتقاء باعلى مستوى 

وعي بالملكية الفكريه من خالل بناء قدرات تلك الجهات. 

رفع جودة الخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة من الشبكة الوطنية لضمان رفع نسبة رضا العمالء 

 الحتياجهم.
ً
وتقديم الخدمات وفقا

قياس واستقصاء رضا المستفيدين في الجهات المستضيفة بشكل دوري ومستمر لمتابعة نقاط 

القوة والضعف في جودة الخدمات المقدمة. 

تحفيز وتفعيل الشراكات والمبادرات بين أعضاء الشبكة لتبادل الخبرات والخدمات في مجال الملكية 

الفكرية.
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