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 مقدمة

التجـارة العامليـة   مت إعداد  ورقة  عمل بعنوان حماية امللكية الصناعية يف إطار منظمة 
يف إطار اهتمام  الغرفة بدراسة القضـايا التـي تهـم جمتمـع األعمـال واالقتصـاد بشـكل        

ربعـة  عام، إللقاء الضوء علـى أهميـة حمايـة حقـوق امللكيـة الصـناعية، وذلـك مـن خـالل أ         
ــية، ــار املفـــاهيمي احملـــور األولحيـــث يســـتعرض  حمـــاور رئيسـ ــة  قـــوقحل اإلطـ امللكيـ

ــناعية ــ الص ــمل ذل ــوم تعريــف ك  ، ويش ــا، اآلثــار     مفه ــة حمايته ــة الصــناعية، أهمي امللكي
، والتطور التـاريخي لالتفاقيـات الدوليـة    الفكريةالسلبية للحماية الصارمة حلقوق امللكية 

حمايـة حقـوق   بتحليل   احملور الثاينفيما يقوم    املتعلقة بحماية حقوق امللكية الفكرية.
اتفاقيـة   وق امللكيـة الفكريـة املتصـلة بالتجـارة (    امللكية الصناعية يف اطار اتفاقيـة حقـ  

هـذا الشـأن.   عالقة اتفاقية تريبس باالتفاقيـات واملعاهـدات السـابقة ب   ، ويتناول ريبس)ت
الوضــع الــراهن ومؤشــرات حمايــة امللكيــة الصــناعية يف       فيتنــاول   احملــور الثالــث  أمــا 

ية باململكـة، باإلضـافة   ستعرض االطار القانوين حلمايـة امللكيـة الصـناع   ي، حيث اململكة 
إىل مؤشرات أداء اململكة من واقع التقـارير الدوليـة فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوق امللكيـة        

يبحـــث  يف ســـبل تعزيـــز حمايـــة حقـــوق امللكيـــة الصـــناعية   احملـــور الرابـــع، والصـــناعية
حمايــة حقــوق الســبل واآلليــات املقرتحــة لتعزيــز   ،  حيــث يقــدم جمموعــة مــن  باململكــة

 -لصناعية يف اململكة. وقد توصلت الورقة للعديد من التوصيات أهمها :امللكية ا
استخدام باململكة، و املوانئزيادة أجهزة الفحص اإلشعاعي داخل ضرورة  -

أحدث التقنيات يف عمليات الفحص االشعاعي؛ مما يساهم يف احلد من 
للفحص االعتماد على الفحص اليدوي للشحنات وتخفيض الفرتة الزمنية الالزمة 

 .واحلد من ظاهرة الغش التجاري ومنع تكدس الشاحنات يف املنافذ اجلمركية
مية املوارد البشرية يف اجلمارك، وذلك من خالل إتاحة التدريب العمل على تن -

الكايف ملوظفي اجلمارك لتمكينهم من التعامل مع اإلجراءات اجلمركية مبرونة 
  أكرب.

 فيما وخاصة الفكرية امللكية حماية جمال يف واملادية البشرية االمكانات تعزيز -
 املؤسسات يفهذا اال ب للعمل املؤهلة الكوادر البشريةاستقطاب ب يتعلق

 .املعنية
احلديثة يف إجناز والتقنيات الطرق  استخدامعلى اجلمارك  تدريب موظفي -

 املعامالت التجارية تسريعاً لعمليات التفتيش والفحص.
تكثيف جهود حمالت التفتيش  ملكافحة الغش التجاري وضبط املنتجات  -

، مع اتباع املفتشون املطابقة للمواصفات وغرياملغشوشة واملقلدة 
 .لضبط االفات واالفني البائعني أيضاً "املستهلك اخلفي"سلوب أل

وجود خط ساخن لتلقي شكاوي املستهلكني حول احملال التجارية التي تبيع  -
 منتجات مقلدة أو مغشوشة.

عن املنتجات املقلدة التي يتم ضبطها اجلهات اتصة  عالن ضرورة إ -
وحماسبة االفني، حتى يكون ذلك رادعاً  لآلخرين لردعهم عن القيام مبثل 

 هذه املمارسات.
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ضرورة تعزيز دور اتربات اخلاصة وجهات إصدار شهادات املطابقة، لضمان  -
ن املنتجات املستوردة مطابق للمواصفات واملقاييس أن ما يتم فسحه م

 املعتمدة وأنه ال ميثل خطر على صحة وسالمة املستهلك.
التنسيق والتعاون بني وزارة التجارة واالستثمار و القطاع اخلاص لتعزيز جهود  -

مكافحة الغش التجاري، وذلك من خالل توقيع اجلمارك السعودية ملذكرات 
ربى التي لديها العديد من العالمات التجارية التي يتم تفاهم مع الشركات الك

 كة.لحماية امللكية الصناعية يف املم استريادها إىل اململكة، وهذا يعزز من
 امللكيـة  حمايـة  بأهميـة  اتمعـي  الـوعي قيـام اجلهـات ذات العالقـة بتنميـة      -

 صناعية عن طريق ورش العمل والكتيبات التعريفية. ال
البشرية لدى اجلهات املسؤولة عن منح براءات االخرتاع  املوارد تنميةأهمية  -

وتزويدها بالكفاءات الالزمة للقيام بدورها، وكذلك اجلهات اتصة بالتفتيش 
 وانفاذ القوانني املتعلقة بحماية حقوق امللكية الصناعية. 

تطوير اإلجراءات املتبعة للنظر يف الطلبات املقدمة لتسجيل حقوق امللكية  -
الصناعية،  وهذا من شانه أن يساهم يف تخفيض الفرتة الزمنية الالزمة للبت 

 يف هذه الطلبات وتعزيز تنافسية اململكة بهذا الشأن.
 بـرام ، وتقـدمي  الـدعم  الـالزم لهـا إل    شجيع املنشآت الصناعية السعوديةأهمية ت -

 االسـتفادة و كـذلك   واسـتثمارها،  ونقلهـا  املعرفـة  اسـترياد  علـى  تعمـل  عقـود 
 املعرفـة وتوطينهـا،   نقـل  يف وبراجمـه  الـدويل  التعـاون  اتفاقيـات  مـن  القصـوى 

 املعرفة. نقل على للرتكيز الدولية الثنائية اللجان وتوجيه
 شراء اتفاقات أو شراكات، يف للدخول تشجيع املنشآت الصناعية السعودية  -

 ذات واخلـدمات  السـلع  اسـترياد . وكـذلك  الكربى الشركات املعرفية رجات
 .املرتفع املعريفكون امل

إلقامة للمنشآت الصناعية  لصناعات اإلبداعية ومنح فرص حقيقيةتقدمي الدعم ل -
. وكـذلك تقـدمي دعـم    مشاريع هادفة يف جمال تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت  

والتطويريــة واالبتكاريــة.  البحثيــة نشــطتهاأ مــايل للمنشــآت الصــناعية لزيــادة 
تقدمي دعم مايل للمنشآت الصناعية لتحفيزها  للتوجه نحو األنشـطة  ىل إباإلضافة 

 العالية. القيمة املضافة وذات القائمة على املعرفة،
، مـع  والتمويليـة  االسـتثمارية ت الصناعية من قبل صـناديق الدولـة   آحتفيز املنش -

الســـتثمار يف التقنيــات احملليـــة والعامليــة واملشـــاركة   لتــوفري متويـــل مباشــر   
 ومنو تلك التقنيات يف املنشآت  الفعالة يف تطوير 

واجلهات ذات العالقـة مثـل: حاضـنات     التنسيق بني القطاعات اإلنتاجية واخلدمية -
 التقنية ومراكز التميز. وحدائق األعمال
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