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الربــــع ا�ول

لعـام 2022

رفــــع مســــتـــوى التمــــــحور حــــول العمـــيــــل 

وجــاذبيــة وجـــــودة المنــتـــجــــات والخــــدمـــــات 

أطلقــت الهيئة 4 خدمات جديدة �تاحة مسارات

جـــديدة في التسجيـــل ا�خـتيــــاري لمصنفــــات 

حق المؤلف:

المصنفات الفنية والفنون التطبيقية.

مصنفــــات الصـــور الفــــوتــوغرافيــــة.

مصنفـــات ا�عمــــال التــخـــطيطيـــة.

مصنفــــات ا�عمــــال المـــجســمــــة. 

إط�ق موقع البوابة الخارجيــة المحــدث للهيئـــة.

توقيع مذكــرة تفـــاهم مـــع ا�دارة الفدراليـــة 

للملكيــــة الفكريــــة فـــي روسيـــا ا�تحاديـــــة. 

توقيع برنامج الشراكة ا�ستراتيجية المتقدمة 

مــــع مكتـــــب الملكيــــة الفكـــريــــة الكــــوري.

تمـــثيـــل المملكــــة في 5 اجتماعــــات للجـــان 

وجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

تفعيل برنامج الشـراكة المعـــززة مــع مكـــــتب 

البراءات ا�وروبـــي.

تفعيــل اتفاقيــات تـــبادل البيانـــات مع مكتــب

 الملكية الفكـرية الكـــوري ومكـــتب البـــراءات 

الياباني.

التسجيـــل ا�خـتيــــاري لمسارات جديــدة فــي مصنفــــات حق المؤلف

الملكيـــة الفكريـــة تعلـن إتــاحة
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تعزيــــز الشراكــــات ا�ستراتيجيـــة الدوليـــة

حـــــــــــول المـــلكـــــيــــــــــــة الفـــــكــــــــــريـــــــــــة



 
ً
أطلقت أكاديمية الملكيــة الفكريــة 19 برنامجــا

استفـــاد منهــــا 1,690 متدرب منهـــا البرنامـــج

التدريبي للقضاة بالتعـــــاون مــــع وزارة العــــدل.

خدمة عدد 170 مستفيد عــن طريــق العيــــادات 

ا�ستشارية للملكية الفكريـــة (70 أفراد – 100 

مؤسســــات ومنشـــآت)

انضمام عدد 5 جهات للشبكة الوطنيـة لمراكـــز

 دعم الملكيـــة الفكرية (ليصـــل المجمـــوع إلى

43 جهة).

ترجمة كتاب في الملكية الفكرية بالتعاون مع 

مبادرة ترجـــم التابعـــة لهيـــئة ا�دب والنـــشــــر 

والترجمــة.

توفير 107 كتاب متخصص في الملكية الفكرية

بـالشراكـة مـــع المنظمـــة العالميــة للملكيـــة 

الفكرية واتاحتها ل¶عارة في مكتبة مركز الملـــك

عبد العزيز الثقافي (اثراء) 

نشر مقال في مجلة المنظمة العالمية للملكية 

الفكريــــة (ويبو) 

بالتعاون مع هيئة منشآت - عن قصة نجاح شركة

 سعوديــــة في استغـــــ�ل الملكيــة الفكريـــة

(Foodics شركة فوديكس السعودية)

تعزيــــــــز احتــــــرام المـــلكيــــــة الفكريـــــة

عدد قضايا الملكـية الفكريــة 

المقيـــدة لــــدى الهيئة 669

عدد المواقع المحجوبـــة 261

عدد الب�غات المستلمـــــة 5

المســــــــاهمــــــة فـــــي تمـــكيــــــن

وتـــــوليـــــــــد واستـــغـــــ�ل حقــــوق 

المـــلكيــــة الفـــكـــــــريـــــة

ارتفاع  بنسبة %33.29 في الطلبات المودعة
لبــــراءات ا�ختــــراع مقارنــــــة بالربــــع ا�ول
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بـــــــراءات

ا�ختــراع/

الع�مات 

التجـارية/ 

النمـــــاذج 

الصناعية/

حــــــــــــــــق

المؤلــــف/

عــــــــدد طلبـــــات
البراءات المودعة 

عــــــــدد البراءات
الصــــــــــــــــــادرة

عــــــــدد طلبـــــات
التســــــــــجيــــــل

عـــــدد الع�مات
 المسجلــــــــــــة

عـدد الشهادات
الصــــــــــــــــــادرة

عــــــــدد طلبـــــات
حـــق المــــــــؤلف

عــــــــدد الطلبات 
المسجــــــلـــــــة

عــــــــدد طلبـــــات
التســــــــــجيــــــل

1,217494

9,4026,098

337219

14019

%76 على وعي أن في المملكة جهة مــسؤولة 

حــــــمايـــــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكــــــــريـــــــة.

%64 نسبة وعي رواد ا�عمال بمفهوم الملكية 

الفكرية، وترتفع نسبة من � يعرفــــون مفهـــــوم

الملكيــــــة الفكـــريـــــــة بيـــــن ا�نــــــاث منهـــــــم. 

%84 يرون أن وسائل التواصل ا�جتماعـــي هــــي

مصـدر معلوماتهم عن الهيئـة السعودية للملكيــة

الفكرية، يليها ا�صدقاء وا�قـــارب بنسبــــــة 17%

%52 لديهم معرفة حول أنظمة الملكية الفكرية

%71.5 نسبة وعي المسؤوليـــــن فـي المملكــــة

بمفهوم الملكيــة الفكريــة.

ملخص تقريــــر الوعـــــي بالملكيـــــة الفكريـــة

 لعــــام 2021م

الربــــع ا�ول

لعـام 2022

عــــدد 71 ترخيــــص (الوك�ء) لتــقديــــم خدمــــات

الملكيــة الفكرية نيابة عن الغير امــام الهيئــــة.
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التـــقريــــــر السنـــوي للهــيئـــة

السعوديـة للملكيـة الفكريــة

 لعـــــام 2021م

التقرير ا�حصائي لمعلومـــــات

الملكية الفكريــــــة السنــــوي

لعـــــام 2021م

تقــــريــــــر الوعــــــي بالملكيـــــة

الفكريــــــة لعـــام 2021م 
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