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 مقدمة
 

عشر بدأ ظهـور االخرتاعـات   مع قيام الثورة الصناعية منذ النصف الثاين من القرن التاسع 

 إىلظهــرت احلاجــة امللحــة للــدول الصــناعية   واالبتكــارات التكنولوجيــة، ومــن ثــم  العلميــة

 حماية حقوق امللكية الفكرية خاصة بعد أن أحجم ارتعون األجانب عـن االشـرتاك يف  

ــدويل لالخرت  ــام    املعــرض ال ــا ع ــة فيين ــيم يف مدين ــذى اق ــات ال ــتغالل  م ١٨٧٣اع ــا لالس جتنب

التجاري الخرتاعاتهم بدون مقابل. بالتـايل كـان مـن الضـروري وضـع قواعـد تضـمن حمايـة         

سعت الدول الصناعية مع نهاية  وبالتايل ،لفكرية لتشجيع االبداع واالبتكارحقوق امللكية ا

فكريـة علـى نطـاق دويل وذلـك مـن خـالل       القرن التاسع عشر نحو بسط حقوق امللكيـة ال 

 ابرام العديد من االتفاقيات الدولية.

 

العربيـة   باململكـة  الورقة البحثية إللقاء الضـوء علـى حمايـة امللكيـة الصـناعية      هذهتأتى 

حمـاور رئيسـية،    ثالثـة يف اطـار منظمـة التجـارة العامليـة. تتكـون الورقـة مـن         السعودية

ة على حمايـة امللكيـة الصـناعية، يسـتعرض احملـور الثـاين       احملور األول يتناول نظرة عام

ــلة        ــة املتص ــة الفكري ــوق امللكي ــة حق ــار اتفاقي ــناعية يف اط ــة الص ــوق امللكي ــة حق حماي

حمايـة امللكيـة الصـناعية يف اململكـة العربيـة       ، يقـدم احملـور الثالـث   بالتجارة (الرتيبس)

النتــائج والتوصــيات التــي  الســعودية يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة، ثــم نســتعرض   

 . توصلت إليها ورقة العمل
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 احملور األول
 على حماية حقوق امللكية الصناعية نظرة عامة

   
 :١أوال: مفهوم امللكية الصناعية

 تعرفويعد مفهوم امللكية الفكرية مفهوم أشمل وأعم من مفهوم امللكية الصناعية، 
 كـل  "بأنهـا  (WIPO) الفكرية امللكية حلماية العاملية للمنظمة وفقا الفكرية امللكية

، "العقل اإلنسـاين  نتاج من وغريها فنية وإبداعات اخرتاعات من االنساين الفكر ينتجه ما
 والفنيـة  األدبيـة  واملصـنفات  اإلبداعيـة  الفكـر  أعمـال  "إىل تشـري  بكونهـا  أيضا تعُرف كما

 واالتفاقيــات الدراســات اعتــادت وقــد "الصــناعية والنمــاذج واالســماء والصــور والرمــوز
 وهما: قسمني رئيسني بني الفكرية امللكية يف التفرقة على الدولية

 بحمايـة حـق   واألدبيـة  الفكريـة  امللكيـة  حقـوق  تتصل واألدبية: الفكرية امللكية .١
ــف ــادي  املؤلـ ــوياملـ ــة واملعنـ ــنفات وحمايـ ــة املصـ ــة الفنيـ ــمعية واألدبيـ  والسـ

 وهيئـات  الصـوتية  التسـجيالت  داء ومنتجـي األ فنـاين  حقـوق  وحمايـة  والبصـرية 
 اإلذاعة.

حمايـة كـل ممـا     الصـناعية  امللكيـة  حماية إطار حتت يندرج الصناعية: امللكية .٢
 يلى:
 .٢اخرتاع إىلهي وثيقة حماية تُمنح ملن توصل  براءات االخرتاعات: •
هـي إشـارة مميـزة تـبني بعـض السـلع أو اخلـدمات         التجاريـة:  العالمـات  •

 باعتبارهــا ســلعاً ومنتجــات أنتجهــا أو قــدمها شــخص معــني أو شــركة    
ــة     ــل العالمــة التجاري ــود أص ــة. ويع ــان   إىلمعين ــث ك ــور القدميــة حي  العص

احلرفيون يستنسـخون توقيعـاتهم، أو "عالمـاتهم"، علـى املصـنفات أو      
املنتجات املنفعية. وحتولـت هـذه العالمـات، علـى مـر السـنني، لتصـبح        
النظام املعروف اليوم لتسجيل العالمـات التجاريـة وحمايتهـا ويسـتعني     

ا أو لشـرائه  معينـة املستهلكون بالنظام للتعرف على سلعة أو خدمـة  
ــز        ــذين ترم ــا، الل ــة أو جودتهم ــلعة أو اخلدم ــابع الس ــاس أن ط ــى أس عل

  .إليهما العالمة، يلبيان احتياجاتهم

 موقع مركز تدريب امللكية الفكرية لس التعاون لدول اخلليج العربية.  ۱
 موقع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ۲
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تشمل املظهر الزخريف أو  الصناعية: والرسوم والتصميمات النماذج •
اجلمايل لسلعة ما، ومن املمكن أن يتـألف الرسـم أو النمـوذج الصـناعي     

عة أو ســطحها أو مــن عناصــر مــن عناصــر جمســمة مثــل شــكل الســل 
ــوان    ــوط أو األلـ ــوم أو اخلطـ ــل الرسـ ــاد مثـ ــة األبعـ ــوم   .ثنائيـ ــق الرسـ وتطبـ

والنماذج الصناعية على جمموعة كبرية مـن منتجـات الصـناعة واحلـرف     
الســــاعات   إىلاليدويــــة التــــي تتنــــوع مــــن األدوات التقنيــــة أو الطبيــــة      

نزليـــة  واـــوهرات وغريهـــا مـــن الســـلع الكماليـــة ومـــن األدوات امل     
هياكل السيارات واملباين ومن تصاميم النسـيج   إىلواألجهزة الكهربائية 

ولكي يحظى الرسم أو النموذج الصناعي باحلماية  .السلع الرتفيهية إىل
بناء على معظم القوانني الوطنية يجب أن يروق الناظر. ويعنـي ذلـك أنـه    

ة التـي  يتسم أساسـاً بطـابع جمـايل وال يحمـي أيـة عناصـر تقنيـة للسـلع        
  .يطبق عليها

هي اشارات توضع علـى السـلع    اجلغرافية: عالمات املنشأ أو الرسوم •
ذات منشأ جغرايف حمدد وصفات أو شهرة أو خصائص ميكن تعزيتها 

ذلـك املنشـأ. ومـن املـألوف أن يضـم البيـان اجلغـرايف اسـم          إىلأساسـاً  
فاملنتجـات الزراعيـة تكتسـب صـفاتها مـن مكـان         .مكان منشأ السـلع 

إنتاجهــا وتتــأثر بعوامــل حمليــة حمــددة مثــل طبيعــة املنــاخ والرتبـــة.         
واالعرتاف باإلشارة كبيان جغـرايف هـو مسـألة تخضـع للقـانون الـوطني       
للدولـــة، كمـــا ميكـــن أن يشـــمل البيـــان اجلغـــرايف أنواعـــاً خمتلفـــة مـــن 

أمـا   .عية أم زراعيـة أم مصـنعة  املنتجات سواء كانت هذه املنتجات طبي
تسمية املنشأ فهي نوع خاص من البيان اجلغرايف. وهي يف العمـوم  
بيان جغرايف يوضع على السـلع ذات صـفات أو خصـائص معينـة ميكـن      
أن تعـــزى أساســـاً مـــن البيئـــة اجلغرافيـــة التـــي أُنتجـــت فيهـــا. ويشـــمل 

  .مفهوم البيان اجلغرايف تسميات املنشأ
ــميم • ــدوائر تص ــة: امل ال ــة الطبوغرافي ــاد     تكامل ــي األبع ــب الثالث ــو الرتتي ه

على أن يكون أحد تلك العناصر على األقل نشطاً ، رة متكاملةئلعناصر دا
رة ئجلميـــع الوصـــالت أو بعضـــها، أو الرتتيـــب الثالثـــي األبعـــاد املعـــد لـــدا 

 .متكاملة بغرض التصنيع
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 حماية املعلومات السرية. •
 التعاقدية.  الرتاخيص يف التنافسية غري املمارسات مكافحة •

) االخــتالف يف املفهــوم بــني امللكيــة األدبيــة وامللكيــة الصــناعية، ١يوضــح الشــكل رقــم (

 حيث تندرج كل منها حتت مفهوم أوسع نطاقا وهو "امللكية الفكرية".

 

 ): اجلوانب اتلفة حلماية حقوق امللكية الفكرية١الشكل (

 
 

 امللكيـة  بحمايـة  اخلاصـة  الدوليـة  لالتفاقيـات التـاريخي   ثانيا: التطـور 
 الصناعية:

إىل القرن التاسع تعود جذور اجلهود الدولية التي تهدف حلماية حقوق امللكية الصناعية 

املعـرض الـدويل لالخرتاعـات     حجـام ارتعـون األجانـب عـن حضـور     إعشر، حيث نـتج عـن   

امللكيـة  توجـه الـدول الصـناعية نحـو حمايـة حقـوق        ١٨٧٣قيم يف مدينة فيينـا عـام   أالذى 

 اتفاقيـة " بـرام العديـد مـن االتفاقيـات الدوليـة، حيـث مت إبـرام       إالصناعية  وذلـك مـن خـالل    

 بالتسـجيل  مدريـد اخلاصـة   ثم معاهـدة  ،م١٨٨٣ عام الصناعية امللكية حلماية "باريس

 "االخـرتاع  بـراءات  بشـأن  التعـاون  اتفاقيـة " وكـذلك  م١٨٩١ عـام  التجارية للعالمات الدويل

 امللكيـة  جوانـب  حتمي التي األخرى الدولية االتفاقات العديد من إىل، باإلضافة م١٩٧٠ عام

 اجلوانب اتلفة حلماية امللكية الفكرية

 امللكية الصناعية

تشمل براءات االخرتاعات  
والعالمات التجارية والنماذج  
والرسوم الصناعية والبيانات  
اجلغرافية وتصميم الدوائر  

املتكاملة الطبوغرافية  
وحمايةاملعلومات السرية  
ومكافحة املمارسات غري 
التنافسية يف الرتاخيص  

 التعاقدية

 امللكية األدبية

تشمل حق املؤلف املادى   
واملعنوي وحماية  

املصنفات الفنية واألدبية  
والسمعية والبصرية  

وحماية حقوق فناين األداء  
ومنتجي التسجيالت  

 الصوتية وهيئات اإلذاعة
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) يوضح أهم االتفاقيات الدوليـة  ١صعدة، اجلدول (العديد من األ على اتلفة الصناعية

 .٣ املربمة حلماية حقوق امللكية الصناعية

 ): االتفاقيات الدولية حلماية امللكية الصناعية١جدول (
 اسم االتفاقية اال

 براءات االخرتاع

 ).١٨٨٣اتفاقية حماية امللكية الصناعية: باريس (
 ).١٩٧١سرتاسبورج ( -اتفاقية التصنيف الدويل لرباءات االخرتاع  

نظـــام بـــراءات اتفاقيـــة االعـــرتاف الـــدويل بإيـــداع الكائنـــات الدقيقـــة يف 
 ).١٩٧٧بودابست ( -االخرتاع 

 ).١٩٧٠واشنطن ( -اتفاقية التعاون الدويل بشان الرباءات 
 ).١٩٧٠واشنطن ( -اتفاقية قانون الرباءات 

 العالمات التجارية

) وبروتوكـول  ١٩٨١مدريـد (  -اتفاقية التسجيل الدويل للعالمات التجاريـة   
 ).١٩٨٩مدريد امللحق بها (

 ).١٩٥٧نيس ( -اتفاقية التصنيف الدويل للبضائع واخلدمات  
 ).١٩٧٣فيينا ( -اتفاقية التصنيف الدويل للعناصر املميزة للعالمات  

 ).١٩٩٤جنيف ( -اتفاقية قانون العالمات التجارية  

ــاذج   ــوم والنمـــــــ الرســـــــ
 الصناعية

 ).١٩٢٥الهاي ( -اتفاقية االبداع الدويل للنماذج الصناعية 
 ).١٩٦٨لوكارنو ( -اتفاقية انشاء التصنيف الدويل للنماذج الصناعية 

 -صياغة جنيـف   -اتفاقية التسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية 
 ).١٩٩٩اتفاقية الهاي (

ــأ   ــات املنشـــــــ  -عالمـــــــ
 املؤشر اجلغرايف

) ١٨٩١مدريـد (  -اتفاقية جترمي البيانات املضللة بشأن منشـأ البضـائع    
 ).١٩٦٧استكهومل (ووثيقة 

 ).١٩٥٨لشبونة ( -اتفاقية حماية دالالت املصدر والتسجيل الدويل لها 

 حماية النباتات
ــناف النباتــات اجليــدة (      ــة الدوليــة حلمايــة اص جنيــف  -) UPOVاالتفاقي

)١٩٦١.( 
 ).١٩٨١نريوبي ( -اتفاقية حماية الشعار األوملبي 

يف الـدول   الفكريـة  امللكيـة  حقوق حماية تشريعات يف آسيا. " التطورات لغرب واالجتماعية االقتصادية : اللجنة املصدر
 املتحدة األمم ،"العربية

 
  

يف الدول  الفكرية امللكية حقوق حماية تشريعات يف آسيا. " التطورات لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة  ۳
 .املتحدة األمم ،"العربية
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حقـوق   بشـأن  اتفاقيـة  مفاوضات أورجـواى وجوالتهـا اتلفـة    تضمنت م١٩٨٨ عام يف

 ،  وقـد كانـت هـذه   (TRIPS)والتي تسـمى الرتيـبس    ،بالتجارة املتصلة امللكية الفكرية

 علـى  تفـرض  أن اسـتطاعت  والتـي  اجلنسيات متعددة الشركات من مقدمة االتفاقية

  . ٤ألهميته األمر هذا مناقشة بضرورة رؤيتها الدويل اتمع

لقــد كانــت أطــراف االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق امللكيــة الفكريــة تتكــون بشــكل   

بينما جتاهلت الدول النامية تلك رئيسي من الدول املتقدمة حتى اختتام جولة أوروجواي، 

االتفاقيات وفضلت االعتماد علـى عامـل االنتشـار يف احلصـول علـى التكنولوجيـا األجنبيـة        

 .٥من خالل عدة أساليب مثل التقليد واستجالب اخلرباء  األجانب

 مـراكش  مدينـة  يف (اجلـات)  االتفاقية العامة للتعريفـات اجلمركيـة والتجـارة    توقيع مع

 ،م١٩٩٥عـام  العامليـة  التجـارة  منظمـة  مبوجبهـا  تأسسـت  والتـي  م١٩٩٤ امع املغربية

 الفكريـة  امللكيـة  حقـوق  مـن  بالتجارة املتصلة اجلوانب حماية اتفاق أيضا معها دخل

 امللكية حلماية العاملية املنظمة وأصبحت الدويل، على الصعيد والتنفيذ االهتمام حيز

 امللكيـة  حلمايـة  والناميـة  املتقدمـة  للـدول  الـدعم  بتقـدمي  (الويبـو) خمتصـة   الفكريـة 

 وينسـجم  يتكامـل  إطـاراً  مبثابـة  تعـد  والتي الرتيبس باتفاقية يتعلق ما كل يف الفكرية

 امللكيـة  حقـوق  املتعلقـة بحمايـة   الدوليـة  االتفاقـات  بـاقي  مـع  األحـوال  مـن  الكـثري  يف

 .الفكرية

، م١٩٩٥انه قبل ابرام اتفاقية الرتيبس والتي دخلت حيز التنفيذ عام  إىلمن اجلدير االشارة 

كانت كل دولة تختار ما يناسبها مـن االتفاقيـات السـابق االشـارة اليهـا وتقـوم باالنضـمام        

اليها، ولذلك فقد كان لكل دولة نظام خمتلف فيما يتعلق بحماية حقوق امللكية الفكرية 

ال أن االتفاقيـات والربوتوكـوالت السـابق    إ ،ة بوجـه خـاص  بوجه عام وحقوق امللكية الصناعي

 آسيا. مرجع سابق. لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة  ٤
5 Agosin, M.R., D.Tussie and G.crespi. 1995. “ Developing Countries and The Uruguay Round: An 
Evaluation and Issues For The Future”. UNCTAD International Monetary and Financial Issues for the 
1990’s. Vol. VI. 
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نزاعـات، وبالتـايل ازدادت احلاجـة    وجود آلية حمـددة لتسـوية ال   إىلاإلشارة اليها كانت تفتقر 

 التغيري يف أنظمة حماية حقوق امللكية الفكرية. إىل

رية هو فكأن الهدف الرئيسي ألى نظام حلماية حقوق امللكية ال إىلمن الضروري االشارة 
 .٦من إساءة استغاللهه منع أصحابو منع انتهاك هذا احلق

 
ثالثــا: اجلــدل حــول املنــافع واالضــرار املرتبطــة باتفاقيــات حمايــة حقــوق        

 امللكية الصناعية:
ات حمايــة حقــوق امللكيــة ينقســم االقتصــاديون مــن حيــث الــرأي يف اجلــدوى مــن اتفاقيــ  

يلـى املـربرات    فيمـا االتفاقيـات،  د واآلخر معـارض لتلـك   اجتاهني أحدهما مؤي إىلالصناعية 
 :٧لكل منهما

يرى أنه البد من وضع قواعد حلماية تلك احلقوق تقوم على وجود  االجتاه املؤيد: •
نظام للحوافز، حيث أن منح الشركات براءات اخرتاع متكنها من االحتكار املؤقت 

، وتسـاعد علـى   ٨للمنتج وحتقيق أرباح حتفزها على االنفاق على البحث والتطـوير 
قاء تكنولوجيات ميكن جل ضمان بأللتكنولوجيا اجلديدة من منع االنتشار الصريح 

نشــرها يف املســـتقبل، وبالتـــايل فـــإن العوائـــد االحتكاريـــة التـــي يحصـــل عليهـــا  
 ارتعون لفرتة حمددة هي ثمن التقدم التكنولوجي للمجتمع. 

يرى أن وجود قواعد صارمة حلماية حقـوق امللكيـة الصـناعية     االجتاه املعارض: •
 ميكن التمييز بينها فيما يلى: كية،تمع خلسائر ساكنة وديناميتكبد ا إىليؤدى 
o تكارية املمنوحة لصاحب االخرتاعيف القوة االحتتمثل : اخلسائر الساكنة 

والتـــي تـــؤدى إىل التنـــافس يف جمـــال االبتكـــار واالخـــرتاع والتـــي تـــؤدى إىل  
ازدواجية يف انفاق املؤسسات السـتثمارات طائلـة علـى عمليـة البحـث      

يـة الفكريـة، كمـا  توجـد بعـض السـلبيات       والتطوير يف البلد املنـتج للملك 
التــي قــد يعــانى منهــا البلــد املســتورد للملكيــة الفكريــة نتيجــة اســاءة     
استخدام حاملي براءات االخرتاع للقوة االحتكارية واستغاللها يف النفـاذ  
إىل األســـواق بالــــدول األخــــرى واقامــــة حــــواجز متنــــع دخــــول الشــــركات  

 املنافسة لها  لتلك األسواق. 

6  Maskus, K.E. 1998. “The International Regulation of Intellectual Property”. Weltwirtschaftliches 
Archiv. 134(2). 

. " إتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وانعكاساتها على البلدان النامية". ٢٠٠٢أونغون، حممد.  ٧
 بني الدول االسالمية .  يجملة التعاون االقتصاد

8  Zeeb, M. 1996. “Intellectual Property Protection and the Globalization of the World Economy”. 
Intereconomics. January/ February (1996). 
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o تطور يف أثر حقوق امللكية الصناعية على ال تتمثل: ئر الديناميكيةاخلسا
ــه   ــرعته واجتاه ــوجي وس ــث أالتكنول ــيتني  ، حي ــم بخاص ــا تتس  ن التكنولوجي

وهما أنها غري حمـددة بدقـة وغـري قابلـة للنقـل بشـكل تـام؛ ممـا ميكـن          
البائع مـن جتزئـة املعلومـات وابقـاء املشـرتى يف وضـع ضـعف بصـورة         

زيـادة   ة مشددة للملكية الصناعية سيؤدى إىلوجود حمايكما أن  دائمة.
كانــت تنــتج حمليــا بالهندســة  يالسـلع املســتورد ة بالــدول الناميــة والتـ  

جنبية نحو بيع السلع افة إىل توجه الشركات األالعكسية أو بالتقليد ، باإلض
 املشمولة برباءات اخرتاع بأسعار مرتفعة بالدول النامية.
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 احملور الثاين
اية حقوق امللكية الصناعية يف اطار اتفاقية حقوق امللكية حم

 الفكرية املتصلة بالتجارة (الرتيبس)
 

أوال: عالقــــة اتفاقيــــة الرتيــــبس باالتفاقيــــات واملعاهــــدات الســــابقة لهــــا  
 املتعلقة بحماية امللكية الصناعية:

األوروجواي ترتئيه يف تنص اتفاقية الرتيبس على التزامات تفوق ما كانت مفاوضات جولة 
هـدات السـابق   مراحلها األوىل، وتعد تلك االتفاقية أكـرث شـموال مقارنـة باالتفاقيـات واملعا    

نها تؤيد ما جاء يف اتفاقيات برن وباريس وروما فيما يتعلـق بامللكيـة   أاالشارة اليها، كما 
مللكيـة الفكريـة   وتعتربه ملزما للجميع. تدمج االتفاقيـة الـنظم القائمـة حلمايـة ا     الفكرية

تندرج يف األساس حتت لواء املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة، كمـا تكملهـا يف        يالت
ال يوجــد اتفــاق بشــأنها، وبالتــايل فــإن اتفاقيــة الرتيــبس قــد جمعــت أحكــام   ياــاالت التــ

تفاقيات السابقة يف جمـال حمايـة امللكيـة الفكريـة يف أطـار اتفاقيـة واحـدة وعملـت         اال
 يق الرتابط بينها بدال من وجود تلك األحكام يف عدة اتفاقيات خمتلفة.على حتق

 :٩ألزمت االتفاقية الدول األعضاء بااللتزام مبا يلى
ــادة   ١٢ إىل ١املـــواد مـــن  .١ ــة    ١٩واملـ ــة بـــاريس حلمايـــة امللكيـــة الفكريـ مـــن اتفاقيـ

مــن  ٢/١وفقــا ملــا ورد باملــادة   م،١٩٦٧الصــناعية وفقــا لتعــديل اســتكهومل عــام  
 اتفاقية الرتيبس.

دبية والفنية (وفقا لتعديل اتفاقية برن حلماية املصنفات األ من ٢١ إىل ١املواد من  .٢
أو احلقـوق النابعـة عنهـا (وفقـا      ٦وملحقها)، فيما عـدا املـادة   م  ١٩٧١باريس عام 

 من اتفاقية الرتيبس). ٩للمادة 
يـة  املجميع الدول األعضـاء يف منظمـة التجـارة الع   أوجبت اتفاقية الرتيبس على  .٣

ــة األخــرى دون تفر   ــات الدولي ــق أحكــام االتفاقي ــمت    تطبي ــدول التــي انض قــة بــني ال
 هذه االتفاقيات. إىللدول التي مل يسبق لها االنضمام تلك االتفاقيات وا إىلبالفعل 

 أهمهـا  ومـن  مـادة،  ٧٣ نحـو  علـى  تشـتمل  أجـزاء  سـبعة  مـن  الرتيبس اتفاقية تتكون
 امللكيـة  حقوق بتوفري املتعلقة املعايري اجلزء الثاين يعالج حيث والثالث، الثاين نياجلزئي

 بالتنفيـذ  املتعلقـة  االلتزامـات  إىل الثالـث  اجلـزء  ويتطـرق  اسـتخدامها،  ونطـاق  الفكريـة 
 الالزمة احلماية من األدنى احلد على الفكرية. تنص االتفاقية امللكية حلماية والتطبيق

 اإللـزام  هـذا  وراء يالرئيسـ  الـدافع  كـان  لها، وقـد  مةظاملن الدول يف الفكرية للملكية
 نصت ولذلك النامية، الدول يف الفكرية للملكية من احلماية الضعيفة هو املستويات

حلماية امللكية الصناعية". ورقة عمل مقدمة لندوة الويبو الوطنية  الدويل . "اإلطار القانوينم٢٠٠٤الصغري، حسام الدين.   ۹
 عن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية  للقضاة واملدعني العامني.
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 هـذه  الالزمـة  للحفـاظ علـى    التشـريعات  بسـن  الـدول  تلـك  قيـام  ضـرورة  على االتفاقية
 انتقاليـة تسـتطيع خاللهـا توفيـق أوضـاعها حتـى       فـرتات  الـدول  هـذه  مـنح  مع احلقوق،

 الصـناعات  بـالتزام  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة  تـتمكن مـن االلتـزام والتطبيـق الفعلـي لالتفاقيـة      
 يف جمـاالت البحـث   قـدراتها  وتطـوير  الدوليـة  املنافسـة  بقواعـد  واملشـروعات  احمللية

 الرتيبس التفاقية وفقا االمتثال نطاق الفكرية. يعترب امللكية حماية بنود وإنفاذ والتطوير
 االتفاقيـة  تلـك  ألحكـام  االمتثـال  أن حيث األخرى الدولية مقارنة باالتفاقيات للغاية واسع
 .١٠التجارة العاملية منظمة يف األعضاء الدول جلميع إجباري

 
 :ثانيا: املبادئ الرئيسية التفاقية الرتيبس

خــرى ملنظمــة األاملبــادئ املتعــارف عليهــا باالتفاقيــات  تتضــمن اتفاقيــة الرتيــبس نفــس
 :١١تتمثل فيما يلى يالتجارة العاملية، والت

مـــن االتفاقيـــة والـــذى  ٣ورد هـــذا املبـــدأ يف املـــادة  مبـــدأ املعاملـــة الوطنيـــة: .١
الدول  يعاملة مواطنمبقتضاه تلتزم الدول األعضاء مبنظمة التجارة العاملية مب

ا يتعلق بحقوق امللكية الفكريـة معاملـة ال تقـل عـن     األخرى ومن يف حكمهم فيم
معاملــة مواطنيهــا، بحيــث يكــون لهــم نفــس احلقــوق وعلــيهم نفــس االلتزامــات   

 مـن اتفاقيـة بـاريس حلمايـة     ٢اخلاصة باملواطنني. يتوافق هذا املبدأ مع املادة 
 امللكية الصناعية.

مــن االتفاقيــة، والــذى   ٤ورد هــذا املبــدأ يف املــادة   مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة:  .٢
مبقتضــاه تلتــزم الــدول االعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة باملســاواة يف        
ــا يتعلـــق بـــاحلقوق     ــا الـــدول األعضـــاء يف املنظمـــة فيمـ املعاملـــة جلميـــع رعايـ
وااللتزامــات؛ بحيــث انــه اذا منحــت الدولــة أي ميــزة أو امتيــاز ملــواطني أحــد الــدول   

عضــاء باملنظمــة فانــه يطبــق بالتبعيــة مــع مــواطني الــدول األخــرى. لقــد كانــت   األ
اتفاقية الرتيبس أول اتفاقية تطبق هذا املبدأ يف جمال حقوق امللكية الفكريـة،  

 فلم يرد هذا املبدأ يف أي من االتفاقيات السابقة عليها. 

 :١٢س: معايري حماية امللكية الصناعية يف إطار اتفاقية الرتيباًثالث
تتكون اتفاقية الرتيبس من سبعة أجزاء، تأتى معايري حماية امللكية الصـناعية يف اجلـزء   

. يف كل معيار تتناول االتفاقية املواد التي تشملها احلماية، ما  ٩٠إيل  ٤٠املواد من ب الثاين
يتمتع به أصحابها من حقوق، االستثناءات التـي يجـوز تقريرهـا علـى تلـك احلقـوق، واحلـد        

 الواردة باالتفاقية تتمثل املعايري اخلاصة بحماية امللكية الصناعية األدنى ملدة احلماية.
 فيما يلى:

 يف جمال امللكية الفكرية". يجامعة الدول العربية، " التعاون العرب   ۱۰
 موقع منظمة التجارة العاملية، اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة (الرتيبس). ۱۱
  املرجع السابق. ۱۲
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  العالمات التجارية:  .١

تناولت االتفاقيـة املعـايري املتعلقـة بحمايـة احلقـوق الناشـئة عـن العالمـات التجاريـة          
 تضمنت ما يلى: التي)، و٢١ إىل ١٥باملواد (

 للحماية:املواد القابلة  •
o التـي ع واخلـدمات  ة كـل عالمـة قـادرة علـى متييـز السـل      تعترب عالمة جتاري 

معينـــة، بحيـــث تشـــمل األســـماء الشخصـــية واحلـــروف تنتجهـــا منشـــأة 
لـوان أو أي مـزيج منهـا، وذلـك وفقـا ملـا       واألرقام واألشكال وجمموعـات األ 

 ).١٥( جاء باملادة
 
o  علــى الســلع فقــط، لكنهــا مل تقصــر اتفاقيــة الرتيــبس العالمــات التجاريــة

 تـي تسرى عليها نفـس القواعـد ال  التي أضافت العالمة التجارية للخدمة و
 تسرى على العالمات التجارية للسلع.

o تباره شرط من شروط همية التمييز للعالمة التجارية باعأبرزت االتفاقية أ
جــازت االتفاقيــة للــدول االعضــاء أن تشــرتط اكتســـاب      التســجيل، وقــد أ  

ييز للعالمة عـن طريـق االسـتعمال اذا كانـت العالمـة ال تصـلح       خاصية التم
امكانيـة إمكانيـة اشـرتاط أن تكـون      دمات، باإلضـافة إىل لتمييز السلع واخلـ 
عضاء استبعاد عالمـة  اك بالنظر. يجوز كذلك للبلدان األالعالمة قابلة لإلدر

الرائحــة والعالمــة الصــوتية مــن التســجيل كعالمــة جتاريــة (وفقــا ملــا ورد   
 من االتفاقية). ١٥باملادة 

o   يجــوز للــدول األعضــاء أن تشــرتط تشــريعاتها لتســجيل العالمــة أن تكــون
د هذا يف تشريعات الواليات املتحدة االمريكية ورسبق استعمالها ، وقد 

 وكندا.
 

 احلقوق املمنوحة ألصحابها: •
o  التجارية باالتفاقية، يتمتع صاحب العالمة  ١٦وفقا للفقرة األوىل من املادة

ــة      ــه أو أي عالمـ ــتعمال عالمتـ ــن اسـ ــري مـ ــع الغـ ــاحلق يف منـ ــجلة بـ املسـ
مشابهة لها لتمييـز سـلعة أو خدمـة مشـابهة أو متطابقـة. هـذا الـنص        
يضمن احلفاظ على حقوق صاحب العالمـة التجاريـة، ومل يكـن لـه أي نـص      
مشابه يف اتفاقية باريس للملكية الصناعية حيث انها مل حتدد مضمون 

 العالمة التجارية. حق صاحب
o    ،وضــعت اتفاقيــة الرتيــبس نصوصــا واضــحة بشــأن العالمــة املشــهورة

والتي  كانت اتفاقية باريس تفرض احلماية لها حتى إن كانت غري مسجلة 
مع عدم وضـع تعريـف وضـوابط حمـددة لهـا مـع اقتصـارها علـى السـلع          
فقط. توسعت اتفاقيـة الرتيـبس يف مفهـوم العالمـة املشـهورة بحيـث       

 .مل السلع واخلدماتتش
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o    عنـد   انـه علـى الـدول االعضـاء    علـى    ١٦نصت اتفاقية الرتيـبس يف املـادة
ن تراعــى مــدى معرفــة العالمــة التجاريــة يف حتديــد العالمــة املشــهورة أ

على أال تقتصـر هـذه املعرفـة علـى االسـتعمال.       قطاع اجلمهور املعنى
المـة املشـهورة   كما توسعت االتفاقية يف نطاق احلماية الذى توفره للع

بحيث حتظر استخدام العالمة املشهورة لتمييز سلع أو خدمات حتى إن 
كانت غري متماثلة للمنتج األصلي وذلـك جتنبـا  إلحلـاق أيـة أضـرار بصـاحب       
العالمة املشهورة نتيجة العتقاد العامة بوجود عالقة بينه وبني السلع أو 

 اخلدمات األخرى.
 

 االستثناءات: •
o  من االتفاقية للدول األعضاء أن متـنح بعـض االسـتثناءات     ١٧أجازت املادة

ــة، وذلــك بشــرط مراعــاة      مــن احلقــوق املقــررة لصــاحب العالمــة التجاري
املصـــالح املشـــروعة لصـــاحب العالمـــة والغـــري وذلـــك مثـــل إمكانيـــة        

 االستخدام العادل للعبارات الوصفية.
 

 مدة احلماية: •
o  دنــى ملــدة احلمايــة للعالمــة  مــن االتفاقيــة، فــإن احلــد اال ١٨وفقــا للمــادة

ســنوات، مــع إعطــاء احلــق لصــاحب العالمــة يف املطالبــة   ٧التجاريــة هــو 
 أجل غري مسمى. إىلبتجديد العالمة ملرة أو مرات أخرى 

 
 :التجارية وجوب استعمال العالمة •

o     رط مــن االتفاقيـة، يعــد اسـتعمال العالمــة التجاريـة شــ    ١٩/١وفقـا للمـادة
 رنـه ال يجـوز الغـاء تسـجيلها قبـل مـرو      تسجيلها، كمـا أ أساسي الستمرار 
ستعمالها. يجـوز لصـاحب العالمـة تقـدمي مـربرات يف      اثالث سنوات بدون 

حالة عـدم اسـتعماله لهـا حتـى ال يـتم إلغـاء تسـجيلها وذلـك مثـل فـرض           
تــدخل يف صــناعة    التــي وليــة  ومــة لقيــود علــى اســترياد املــواد األ    احلك

 مة موضع االهتمام.متيزها العال التي السلعة 
 

 أخرى: طبشرو التجاريةتقييد استخدام العالمة  •
o  مــن اتفاقيــة الرتيــبس علــى الــدول األعضــاء مبنظمــة    ٢٠حظــرت املــادة

يف التجــارة بشــروط  ة التجاريــةســتخدام العالمــتقييــد االتجــارة العامليــة 
وقــد خصــت بالــذكر عــدم جــواز اشــرتاط اســتخدام العالمــة بجــوار    خاصــة 

عالمة جتاريـة أخـرى مـع الـربط بينهمـا وكـذلك حتظـر االتفاقيـة اسـتخدام          
العالمة التجارية بشكل يجعل من الصعب التمييز بـني السـلع  واخلـدمات    

 التي تنتجها منشأة ما والسلع واخلدمات التي تقدمها منشأة أخرى.
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 والتنازل عن العالمة التجارية:الرتخيص  •
o  من اتفاقية الرتيـبس  أن يتنـازل صـاحب العالمـة التجاريـة       ٢١أجازت املادة

عنهــا  بشــكل مســتقل بــدون التنــازل عــن املنشــأة التــي تســتخدم تلــك   
العالمة يف متييز منتجاتها ، اال إن هذا يتعارض مع تشريعات بعض الدول 

مة التجارية والتنازل عـن املتجـر الـذى    التي كانت تربط بني التنازل عن العال
 يستخدمها لتمييز منتجاته.

 
 :براءات االخرتاع .٢

 بــراءات االخــرتاعتناولــت االتفاقيــة املعــايري املتعلقــة بحمايــة احلقــوق الناشــئة عــن     
 تضمنت ما يلى: التي)، و٣٤ إىل ٢٧باملواد (

 املواد القابلة للحصول على براءات اخرتاع: •
 أساسيني ينظما عملية منح براءات االخرتاع، تتمثل فيما يلى:هناك مبدأين 
o تلزم االتفاقية  للحصول على براءة االخرتاع: االخرتاعاتقابلية كافة  مبدأ

الدول األعضاء مبنح براءات اخرتاع لكافة االخرتاعات سـواء كانـت منتجـات    
هــا ن تتــوافر بكافــة امليــادين التكنولوجيــة، علــى أ أو عمليــات صــناعية يف 

كمــا تلــزم االتفاقيــة الــدول   اجلديــة واإلبــداع والقابلــة للتطبيــق الصــناعي.  
االعضــاء التــي تســتبعد االخرتاعــات الدوائيــة أو الكيميائيــة أو الغذائيــة مــن  

 احلماية بتعديل قوانينها مبا يتوافق مع نصوص االتفاقية.
o    :يـز  تـنص االتفاقيـة علـى عـدم جـواز متي     مبدأ عدم التمييز بـني االخرتاعـات

ــني   ــاء ب ــدول االعض ــاتال ــة     االخرتاع ــرتاع أو طبيع ــان االخ ــاس مك ــى أس عل
ــات      ــت املنتجـ ــرتاع أو اذا كانـ ــه االخـ ــى اليـ ــذى ينتمـ ــوجي الـ ــال التكنولـ اـ

يجـب أال تقتصـر املسـاواة بـني االخرتاعـات يف      مستوردة أو منتجة حمليا. 
 ، بل يجب أن ميتد هذا املبدأ ليشملاحلق يف احلصول على الرباءة فقط
 التمتع بحقوق ملكية براءة االخرتاع.

كما ألزمت االتفاقية الدول األعضاء بتعديل تشريعاتها يف حالة تعارضها 
الـدول كانـت تفـرق بـني      ن بعـض ي االشارة إىل أمع هذا املبدأ، من الضرور

االخرتاعات من حيث مدة احلماية؛ ففي مصر كـان قـانون بـراءات االخـرتاع     
يحـدد مـدة    م١٩٤٩لسـنة   ١٣٢ية امللغـى رقـم   والرسوم والنماذج الصـناع 

مكانية نة تبدأ من تاريخ طلب الرباءة مع ابراءة االخرتاع بخمسة عشر س
كانـت   التـي جتديدها ملرة واحـدة ال تتجـاوز خمـس سـنوات، إال أن الـرباءات      

متنح عن املنتجات الكيميائية للعقاقري الطبية واملنتجـات الغذائيـة كانـت    
كمـا انهـا كانـت بـراءة للطريقـة       ، قابلـة للتجديـد  مدتها عشـر سـنوات غـري   

 الصناعية وليس براءة اخرتاع للمنتج.
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 :املبادئ هذهيجوز تقريرها على  التياالستثناءات  •
 ت التالية:جوز منح براءة اخرتاع يف ااال، ال يوفقا التفاقية الرتيبس

o  حلمايــة  يغاللها يف أراضــيها أمــر ضــرورتيكــوم منــع اســ التــياالخرتاعــات
قـد تضـر بالصـحة     التـي النظام العام واالخالق الفاضلة وكذلك االخرتاعـات  

 البشرية أو احليوانية او النباتية أو لتجنب اإلضرار بالبيئة.
o .طرق التشخيص والعالج واجلراحة الالزمة ملعاجلة اإلنسان أو احليوان 
o لطرق البيولوجية النباتات واحليوانات بخالف الكائنات الدقيقة، باإلضافة إىل ا

إلنتــاج النباتــات أو احليوانــات بخــالف األســاليب غــري البيولوجيــة والبيولوجيــة    
 الدقيقة.

ــراءة االخــرتاع      إىلاإلشــارة  يمــن الضــرور  ــرغم مــن حظــر االتفاقيــة مــنح ب ــه علــى ال ان
للنباتات، اال إنها أوجبت على الدول األعضاء حماية األصناف النباتية اجلديدة  وذلك إما 

 .بينهماخالل براءات االخرتاع أو من خالل نظام من نوع خاص أو من خالل مزيج من 
 
 احلقوق املمنوحة لصاحب براءة االخرتاع: •

 فيما يلى نستعرض احلقوق املمنوحة لصاحب براءة االخرتاع:
o :(أ) مـن االتفاقيـة، يجـوز لصـاحب       ١-٢٨وفقـا للمـادة     براءة اخرتاع ملنتج

و اسـتخدام أو  موضوعها منتج منع الغري من صنع أ ذا كانرتاع إبراءة االخ
بيع أو استرياد املنتج، كما يحظر علـى الغـري القيـام بـذلك بـدون احلصـول       

 على موافقة مالك الرباءة.
o (ب)، يجــوز أن مينــع مالــك   ١-٢٨: وفقــا للمــادة بــراءة الطريقــة الصــناعية

ة موضــع للطريقــة الصــناعي يبــراءة االخــرتاع الغــري مــن االســتخدام الفعلــ
االهتمام يف االنتاج ، كما ميتنع على الغري بيع أو استرياد املنـتج الـذى يـتم    
احلصول عليـه مباشـرة باسـتخدام تلـك الطريقـة يف حالـة عـدم حصـوله         
على موافقـة مالـك الـرباءة. ممـا يعنـى ان االتفاقيـة تلـزم الـدول األعضـاء          

ــك   ــنح مال ــرباءةمب ــه،    ال ــتج ذات ــى املن ــتئثاريه عل ــوق اس ــى  و  حق ــيس عل ل
 طريقة تصنيعه فقط.

 
 التصرف يف براءة االخرتاع: •

o  يجوز مللك  التيمن اتفاقية الرتيبس أهم  التصرفات  ٢-٢٨حددت املادة
الــرباءة القيــام بهــا، بحيــث تــرد هــذه التصــرفات علــى بــراءة االخــرتاع علــى  

أن يتنــازل عنهــا  نهــا لهــا قيمــة ماليــة. يجــوز ملالــك بــراءة االخــرتاعأ اعتبــار
ن تنتقــل ملكيتهــا بــاإلرث ، كــذلك ميكــن ملالكهــا أن يــربم عقــود   للغــري أو أ

 ترخيص الستغاللها.
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 االستثناءات من احلقوق املمنوحة:  •
o  مـــن االتفاقيـــة، يجـــوز للـــدول األعضـــاء أن متـــنح بعـــض  ٣٠وفقـــا للمـــادة

تتعـارض  االستثناءات علـى احلقـوق االسـتئثارية ملالـك الـرباءة، بشـرط أال       
بدرجة كبرية مـع املصـالح املشـروعة ملالـك الـرباءة ومراعـاة املصـالح        

 املشروعة للغري.
o مثلة على االستثناءات الواردة بتشريعات بعـض الـدول علـى حقـوق     من األ

غراض ي ، واألمالك الرباءة استخدام الغري لالخرتاع يف جمال البحث العلم
مل يفصح عنهـا   التيسرار ى األجراء التجارب عليه للتعرف علالتعليمية، وإ

اـرتع.  وكــذلك األعمـال حمــدودة النطـاق مثــل االسـتخدام الشخصــي     
 لالخرتاع يف جماالت غري جتارية.

 
 االستخدامات األخرى لالخرتاع بدون احلصول على موافقة صاحب احلق:  •

o  من االتفاقية االسـتخدامات األخـرى لالخـرتاع التـي ميكـن       ٣١حددت املادة
بدون احلصول على موافقة صاحب براءة االخـرتاع وذلـك مـن     ممارستها

 خالل موافقة احلكومة أو من خالل الرتخيص اإلجباري.
 
 اإللغاء واملصادرة: •

o  مــن االتفاقيــة، يجــب علــى الــدول االعضــاء يف منظمــة    ٣٢وفقــا للمــادة
التجــارة العامليــة أن تتــيح لصــاحب بــراءة االخــرتاع الفرصــة للطعــن أمــام    

 حالة اتخاذ قرار بإلغاء أو مصادرة حقه يف براءة االخرتاع.القضاء يف  
 
 مدة احلماية لرباءات االخرتاع: •

o  من اتفاقية الرتيبس مدة احلماية بعشرين سنة على  ٣٣حددت املادة
 األقل تبدأ من تاريخ التقدم بطلب احلصول على براءة االخرتاع.

 
 اجلغرافية: عالمات املنشأ أو الرسوم .٣

ــاملواد (      ــة ب ــوم اجلغرافي ــأ أو الرس ــات املنش ــة بعالم ــوابط اخلاص ــرد الض )، ٢٤ إىل ٢٢ت
 سيتم استعراضها فيما يلى:

 احلقوق املمنوحة: •
o  أ)  :األعضاء بتوفري الوسـائل القانونيـة لألطـراف املعنيـة ملنـع      الدولتلتزم

ــلعة      ــرض س ــمية أو ع ــيلة يف تس ــة وس ــتخدام أي ــكلاس ــ بش ــأن ي وحي ب
لهـا  السلعة املعنيـة نشأت يف منطقة جغرافية غـري املنشـأ احلقيقـي    

ب) أي اسـتخدام   . يضلل اجلمهور بشأن املنشأ اجلغـرايف للسـلعة   مما
حســبما يتحــدد معناهـا     العادلـة من أعمال املنافسة غـري   ميكن اعتباره

دول م، على أن تلتزم ال١٩٦٧لعام مكررة من معاهدة باريس  ١٠يف املادة 
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األعضاء بـذلك مـن تلقـاء نفسـها أو  بنـاء علـى طلـب يتقـدم بـه طـرف لـه            
 مصلحة يف ذلك.

o         لخمــور  لتلتزم البلـدان األعضـاء بـرفض أو إلغـاء تسـجيل أي عالمـة جتاريـة
تتـألف مــن مؤشــر جغــرايف يحــدد منشــأ اخلمـــور ، أو بشـــأن املشـــروبات  

شــروبات الروحيــة تشــمل أو تتــألف مــن مؤشــر جغــرايف يحــدد منشــأ امل 
الروحية ، من تلقاء نفسها إن كانت تشريعاتها تسمح بذلك ، أو بناء على 
طلب من طرف معنـى فيما يتعلق باخلمور أو املشروبات الروحية التي مل 

 .تنشأ يف تلك األماكن
o     ـــرى ــاخلمور ، جتــ ــة بــ ــة اخلاصــ ــرات اجلغرافيــ ــة املؤشــ ــهيل حمايــ لتســ

بالتجــارة مـن حقــوق امللكيــة  مفاوضــات فـــي جملــس اجلوانـب املتصــلة   
الفكرية حول إنشاء نظام دويل لإلخطار باملؤشرات اجلغرافية وتسجيلها 
بالنسبة للخمـور املؤهلــة للحمايــة فــي البلـدان األعضـاء املشـاركة يف        

  . النظام
 

 االستثناءات: •
o األعضـاء االنتقـاص مـن احلمايـة املمنوحـة للمؤشـرات        الـدول على  يحظر

تــاريخ ســريان مفعـول اتفاقيـة      قبيـل  لـديها اجلغرافية التي كانـت قائمـة   
  .منظمة التجارة العاملية

o    ــزام ــة التـ ــذه االتفاقيـ ــب هـ ــأ مبوجـ ــاء  ال ينشـ ــدول األعضـ ــى الـ ــة علـ بحمايـ
د املؤشــرات اجلغرافيـــة غــري احملميــــة أو التــي انتهـــت حمايتهــا يف بلـــ    

 . ها ، أو التي مل تعد مستخدمة يف ذلك البلدأمنش
 

 الصناعية: والرسوم والتصميمات النماذج .٤
حتدد االتفاقية االطار املنظم حلمايـة النمـاذج والرسـوم والتصـميمات الصـناعية يف      

 )، سينم استعراضها بإيجاز فيما يلى:٢٦ إىل ٢٥املادة (
 احلقوق املمنوحة: •

o  ــدة أو     الــدولتلتــزم األعضــاء مبــنح احلمايــة للتصــميمات الصــناعية اجلدي
عتبــار التصــميمات غــري يجــوز  ، كمــااألصــلية التــي أنتجــت بصــورة مســتقلة

جديـــدة أو أصـــلية إن مل تختلـــف كـــثريا عـــن التصــــميمات املعروفــــة أو       
االمتنــاع عــن  ، كــذلك ميكــنجمموعـــات الســـمات املعروفــة للتصــميمات

 .العتبارات الفنية أو الوظيفية العمليةل وفقامنح احلمايـة للتصميمات 
 

 االستثناءات: •
o األعضــاء مــنح اســتثناءات حمــدودة مــن حمايــة التصــميمات   للــدولجــوز ي

مع االستخدام  بدرجة كبريةتتعارض هذه االستثناءات  بحيث أالالصناعية ، 
تخــل بصــورة غــري  وأالالعــادي للتصــميمات الصــناعية املتمتعــة باحلمايــة  
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املصالح املشروعة لصاحب التصـميم املتمتـع باحلمايـة ، مـع     معقولة ب
 . للغريمراعاة املصـالح املشـروعة 

 مدة احلماية للنماذج والرسوم والتصميمات الصناعية: •
o للنمـاذج والرسـوم والتصـميمات الصـناعية     دوم مدة احلماية املمنوحـة ت 

 .سنوات ١٠ما ال يقل عن 
 

 :"التصميمات التخطيطية" الطبوغرافيةاملتكاملة  الدوائر تصميم .٥
ناعية يف حتدد االتفاقية االطار املنظم حلمايـة النمـاذج والرسـوم والتصـميمات الصـ     

 م استعراضها بإيجاز فيما يلى:)، سيت٢٦إىل  ٢٥املادة (
 

 احلقوق املمنوحة: •
o     متمتـع باحلمايـة أو    ييعترب البيع أو االسـترياد أو التوزيـع لتصـميم تخطيطـ

 غري قـانوين  يتمتع باحلماية فعل يدائرة متكاملة تتضمن تصميم تخطيط
كما انه يف حالة قيام  رخيص من صاحب احلق،اذا مت بدون احلصول على ت

بــدون احلصــول علــى  الغــري بعمــل تصــميم تخطيطــي بشــكل غــري قــانوين 
ترخيص مـن صـاحب احلـق  فانـه يكـون ملزمـا بـدفع مبلـغ معـني لصـاحب           

  .ميكن أن يستحقها صاحب احلق التياحلق مبا يعادل العوائد 
 

 مدة احلماية: •
o  األعضاء التي تشـرتط تسـجيل التصـميمات التخطيطيـة ملـنح       الدوليف

قبل مضى مدة احلماية لها ، ال يجوز انتهاء مدة حماية هذه التصميمات 
ســنوات مــن تــاريخ التقــدم بطلــب التســجيل أو مــن تــاريخ أول اســتغالل  ١٠

 .جتارى للتصميمات يف كل مكان يف العامل
o    ـــنص علـــى انقضــاء مــدة احلمايــة   لــدولليجــوز للتصــميمات  األعضــاء ال

 .سنة ١٥بعد مضى  التخطيطية
 

 حماية املعلومات السرية: .٦
تتمثـل   التـي ، و٣٩حلمايـة املعلومـات السـرية يف املـادة     حتدد االتفاقية االطار املـنظم  

 فيما يلى:
 احلقوق املمنوحة: •

o   لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني حق منع اإلفصاح عن املعلومات التــي
بصــورة قانونيــة آلخــرين أو حصــولهم عليهــا أو اســتخدامهم  يف حــوزتهم

ــا  ــله ــولب ــنه   دون احلص ــة م ــى موافق ــك   عل ــون تل ــرط أن تك ــك بش م  وذل
ــات:  ــرية  املعلوم ــهل   أ) س ــن الس ــيس م ــل   ول ــن قب ــا م ــول عليه احلص

ب) ذات قيمــة جتاريــة نظــرا   .النــوع مــن املعلومــات  هــذا املتعــاملني يف
أخضـعت إلجـراءات معقولـة يف إطـار األوضـاع الراهنـة        ج) .لكونهـا سـرية  
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نونيـة بغيـة   من قبل الشخص الـذي يقـوم بالرقابـة عليهـا مـن الناحيـة القا      
 . احلفاظ على سريتها

o تقـدمي بيانـات عـن اختبـارات سـرية أو      عند اشرتاطها األعضاء  الدول تلتزم
بيانات أخرى ينطوي إنتاجها على بذل جهود كبرية للموافقة علـى تسـويق   
ــواد كيماويــة        ــتخدم م ــي تس ــة الت ــة الزراعي ـــات الكيماوي ـــة أو املنتج األدوي

 العـادل لبيانـات من االستخدام التجاري غري هذه ال أن توفر احلماية جديدة 
األعضـاء بحمايـة هـذه البيانات من اإلفصاح عنها إال عند  الدول. كما تلتزم 

الضرورة من أجـل حمايـة اجلمهـور أو مـا مل تتخــذ إجـراءات لضـمان عـدم         
 . لها العادلاالستخدام التجاري غري 

 
 :التعاقدية الرتاخيص يف التنافسية غري املمارسات مكافحة .٧

حتــدد االتفاقيــة االطــار املــنظم ملكافحــة املمارســات غــري التنافســية يف الرتاخــيص         
 تتمثل فيما يلى: التي، و٤٠التعاقدية يف املادة 

 احلقوق املمنوحة: •
o   األعضــاء أن حتـدد فـــي تشــريعاتها شــروط الرتخـيص للغــري     للـدول  يجـوز

إســـاءة الســتخدام حقــوق امللكيــة الفكريــة   واتخــاذ التــدابري الالزمــة ملنــع
 موضع االهتمام.على املنافسة يف السـوق  سلبا بشكل يؤثر

o ــزم ــدول  تلت ــدخول يف مشــاورات   ال ــاء بال ــة   األعض ــب أي دول ــة طل يف حال
لالعتقـاد بـأن صـاحب حـق يف ملكيـة فكريـة مــن        التشاور مع دولـة أخـرى   

طلــب التشــاور يقــوم    املـــواطنني أو املقــيمني يف البلــد الــذي قــدم لــه     
مبمارسـات تشـكل خرقـا للقوانني واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب 

باملوافقـة علـى    طلب التشاورالبلد العضو الذي يقدم إليه  ، يلتزمالتشاور
بحثا كـامال وإتاحـة الفرصـة للتشـاور مـع البلـد العضـو املتقـدم          األمر بحث

علومـات املتاحـة غـري الســرية     بالطلـب والتعاون معه من خالل تقدمي امل
اتفاقات مرضـية للطـرفني    مع إبرام فيمـا يتصـل بالقضية موضوع البحث

بحمايـــة ســـرية املعلومــات  بطلــب التشــاور البلــد املتقــدمتضــمن التــزام 
 يقدمها له البلد اآلخر. التي
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 احملور الثالث
إطار  اململكة العربية السعودية يفحماية امللكية الصناعية يف 

 منظمة التجارة العاملية
 

 أوال: اجلهود احلكومية باململكة نحو حماية امللكية الصناعية:
وذلك  املتصلة بالتجارة التفاقية حقوق امللكية الفكرية م٢٠٠٥انضمت اململكة يف عام 

ملدينــة اململكــة يف إطــار انضــمامها لعضــوية منظمــة التجــارة العامليــة، وقــد أوكلــت    
ــة أربعــة أقســام للملكيــة الصــناعية تتمثــل يف      امللــك عبــدالعزيز  للعلــوم والتقنيــة حماي

االخرتاعـــات والتصـــميمات التخطيطيـــة للـــدوائر املتكاملـــة واألصـــناف النباتيـــة والنمـــاذج 
ــة        ــن حماي ــئولة ع ــة املس ــي اجله ــناعة ه ــارة والص ــبحت وزارة التج ــا أص ــناعية، بينم الص

 العالمات التجارية.

، مـن  ةامللكيـة الصـناعي  التي تكفل حماية حقـوق   قواعدالكة على وضع لكما عملت املم
مبوجــب املرســوم  قــد صــدر خــرتاع يف اململكــةالرباءات الــأول نظــام   اجلــدير بالــذكر أن 
م) ونـص علـى أنـه يهـدف     ١٨/١/١٩٨٩هـ (املوافـق  ١٠/٦/١٤٠٩) وتاريخ ٣٨امللكي رقم (م/

ــه يف       إىل ــل بـ ــى العمـ ــد انتهـ ــة، و قـ ــل اململكـ ــات داخـ ــة لالخرتاعـ ــة الكاملـ ــوفري احلمايـ تـ
صــدر "نظــام بــراءات االخــرتاع و التصــميمات  كمــا). م٤/٩/٢٠٠٤هـــ (املوافــق ١٩/٧/١٤٢٥

التخطيطية للدارات املتكاملة و األصناف النباتية و النماذج الصناعية" مبوجـب املرسـوم   
قــد أصــبح نافــذا و، م)١٧/٧/٢٠٠٤هـــ (املوافــق ٢٩/٥/١٤٢٥) وتــاريخ ٢٧امللكــي رقــم (م/

 م).٥/٩/٢٠٠٤هـ (املوافق ٢٠/٧/١٤٢٥بتاريخ 

 
 ثانيا: أهمية حماية امللكية الصناعية وأثرها على اململكة:

التـي تـنعكس باإليجـاب علـى كـل مـن       تعترب حماية امللكية الصناعية من األمور الضـرورية  
واالقتصاد الكلى باململكة. سنستعرض يف  قطاع األعمال واملواطنني "املستهلكني"

 هذا اجلزء فوائد تفعيل نظم حماية امللكية الصناعية والتي تتمثل فيما يلى:
o :يوجـود نظـم حتمـ   ي يـؤد  تشجيع االبداع واالبتكار يف قطاع االعمال 

املقـــيمني و غـــري املقـــيمني  تشـــجيع إىلحقـــوق امللكيـــة الصـــناعية 
 ود واإلنفاق علـى البحـث والتطـوير   على بذل املزيد من اجله باململكة

، نظـرا ملـا تكفلـه تلـك الـنظم مـن احلمايـة        للتوصل الخرتاعـات جديـدة  
ــاح   آتتوصــل لهــا املنشــ  التــيلالخرتاعــات  ت ومتكنهــا مــن حتقيــق أرب

ــتثمارات    ــى االسـ ــد علـ ــم العائـ ــيتعظـ ــوم  التـ ــا تقـ ــبهـ ــك  لللتوصـ لتلـ
لتـي  ، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسـطة ا االخرتاعات

 .متثل تكلفة االنفاق على البحث والتطوير بها عبء  مايل كبري

INTERNAL 
 داخلي

٢٠ 

 مركز املعلومات والدراسات  -غرفة الشرقية

 



 إطار منظمة التجارة العاملية يفحماية امللكية الصناعية 
 

INTERNAL 
 داخلي

٢١ 

 مركز املعلومات والدراسات  -غرفة الشرقية

 

o :تــؤدى إىل زيــادة القيمــة الســوقية  زيــادة القيمــة الســوقية للمنشــأة
للمنشــأة  بعـــد حفظهــا حلقوقهـــا والقــدرة علـــى التوســع ودخـــول     
أسواق جديدة ، باإلضافة إىل إتاحة الفرصـة لهـا للـدخول يف حتالفـات     

ــرى. فقــد و   ــة مــع منشــآت أخ ــات التطبيقي ــاك    ١٣جــدت الدراس ــه هن أن
عالقـــة موجبـــة بـــني تســـجيل املنشـــآت لـــرباءات االخـــرتاع والعالمـــة   

 التجارية وقيمتها السوقية.
o  ــادة ــآ زيـ ــة منشـ ــال:ربحيـ ــة    ت األعمـ ــوق امللكيـ ــة حقـ ــنعكس حمايـ يـ

الصــناعية باإليجــاب علــى مؤشــرات الربحيــة للمنشــآت، نتيجــة لزيــادة   
 ودة منتجاتها.مبيعاتها مع ثقة املستهلك يف ج

o يسـاعد   على أداء املشروعات الصـغرية واملتوسـطة:   ياألثر االيجاب
حماية حقوق امللكية الصناعية علـى تشـجيع املشـروعات الصـغرية     
واملتوسطة على االستثمار يف البحث والتطوير، نظرا الرتفـاع معـدل   
العائد على االستثمار يف البحـث والتطـوير بتلـك املشـروعات مقارنـة      

  باملشروعات كبرية احلجم.
o  سـاعد علـى   ت شغيل باملشروعات الصـغرية واملتوسـطة:  زيادة الت

زيادة التوظيف باملشروعات الصغرية واملتوسطة التي تسـعى نحـو   
حمايــة حقوقهــا فيمــا تتوصــل اليــه مــن اخرتاعــات نظــرا لزيــادة حجــم    
ــطة       ــغرية واملتوسـ ــروعات الصـ ــى املشـ ــب علـ ــذلك يجـ ــا، لـ أعمالهـ
باململكـــة االهتمـــام باحلفـــاظ علـــى حقوقهـــا التـــي تتعلـــق بامللكيـــة 

ام يف التوظيـف، حيـث أنهـا متثـل حـوإىل      الصناعية ملـا لهـا مـن دور هـ    
% مـن املنشـآت   ٩٦% من املنشآت العاملة باململكة بوجه عام و ٩٧

، والتــي لهــا دور هــام يف  ١٤العاملــة باملنطقــة الشــرقية بوجــه خــاص 
ت الصـغرية واملتوسـطة   آعدد املشتغلني باملنشالتوظيف حيث أن 

 .١٥ م٢٠١٠% يف عام٤٩قد سجل باململكة 
o يؤدى وجود قواعد وبيئـة مؤسسـة    ألجنبي املباشر:جذب االستثمار ا

حتمى حقوق امللكية الصناعية إىل جذب االسـتثمار األجنبـي املباشـر،    
مما ينعكس باإليجاب على االقتصاد الكلـى ويـؤدى إىل نقـل التكنولوجيـا     

 وزيادة التشغيل والنمو االقتصادي.
o  :اطـار  حيـث أن وجـود    حماية املواطنني من استهالك منتجات رديئـة

ــؤدى إىل حمايــــة       ــة الصــــناعية يــ ــى حقــــوق امللكيــ ــي يحمــ مؤسســ
املسـتهلكني واحلفـاظ علـى الصـحة العامــة، وذلـك مـن خـالل وجــود        
ــتهلكها     ــات التـــي يسـ نظـــم رقابيـــة تضـــمن ســـالمة وجـــودة املنتجـ

13 Bloom, N. and Van Reenen, J. 2002. “ Patents, Real Options and Firm Performance”. The 
Economic Journal, 112:C97-C116. 

 .٢٠١٠ت". آمصلحة االحصاءات العامة واملعلومات. " تعداد املنش ۱٤
 .٢٠١٠الشامل".  يمصلحة االحصاءات العامة واملعلومات. " التعداد االقتصاد ۱٥
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املواطنـــون وحمـــايتهم مـــن اســـتهالك ســـلع رديئـــة أو مغشوشـــة، 
ألـف   ٢٠ضبط نحـو   أعلنت وزارة التجارة والصناعةفعلى سبيل املثال، 

قطعــة كهربائيــة مقلــدة لعالمــات جتاريــة مشــهورة وغــري مطابقــة    
للمواصفات واملقاييس السـعودية، حيـث رصـد املراقبـون تزويـر بلـد       
ــة      املنشــأ لتلــك الكميــات، وتخزينهــا يف عبــوات حتمــل عالمــات جتاري

 .١٦مشهورة بغرض إيهام املستهلكني بجودتها العالية
o  يعد حماية حقوق امللكية الفكريـة   الوطني:زيادة تنافسية االقتصاد

والتــي تتضــمن امللكيــة الصــناعية مــن احملــاور التــي تــؤثر يف ترتيــب    
الـــدول يف املؤشـــر العـــاملي للتنافســـية الـــذى يصـــدر عـــن املنتـــدى 
االقتصادي العاملي، من الضروري االشارة إىل وجود عالقة موجبة بـني  

يـة وترتيبهـا يف املؤشـر    ترتيب الدولة يف حماية حقوق امللكية الفكر
املركــب للتنافســية، لــذا فــان الــدول التــي حتتــل مراكــز متقدمــة يف     
الرتتيب من حيث درجة حمايتها حلقوق امللكية الفكرية سـتكون أكـرث   
قــدرة علــى جــذب االســتثمار األجنبــي املباشــر والــذى يصــاحبه انتقــال 

ي بهـا؛  أساليب وأمنـاط االنتـاج التـي تتسـم بارتفـاع املكـون التكنولـوج       
ومن ثم فان هذه الـدول سـتكون أكـرث قـدرة علـى التصـدير  لألسـواق        
ــاد    ــينعكس  باإليجـــاب علـــى أداء االقتصـ الرائـــدة يف العـــامل وهـــذا سـ

 الوطني بها. 
 

 :اململكة العربية السعوديةمؤشرات حماية امللكية الصناعية يف  ثالثا:
ململكـة، ممـا يوضـح    يف هذا اجلـزء سنسـتعرض مؤشـرات حمايـة امللكيـة الصـناعية با      

 .مدى التطور الذى حدث باملنظومة
 

 براءات االخرتاع:   •
ــد         ــة ق ــناعية باململك ــة الص ــوق امللكي ــى حق ــم حتم ــد ونظ ــود قواع ــوظ أن وج ــن امللح م
ــق        ــناعية فيمــا يتعل ــة الص ــة امللكي ــاس األداء حلماي ــى مؤشــرات قي انعكــس باإليجــاب عل
برباءات االخرتاع، فعلى الرغم من انخفاض معدل النمو السـنوي لعـدد الطلبـات املودعـة     

م ، إال أن معـدل النمـو السـنوي    ٢٠١٤م و٢٠١٣عامي لتسجيل براءات االخرتاع باململكة بني 
% خــالل نفــس الفــرتة. هــذا يعكــس  ١٤١لعــدد بــراءات االخــرتاع الصــادرة قــد ســجل حــواىل  

انتشــار الــوعى اتمعــي بأهميــة حقــوق امللكيــة الصــناعية وتوجــه املنشــآت بقطــاع    
ي االشـارة إىل  ). مـن الضـرور  ٢األعمال باململكة نحو االنفاق على البحث والتطـوير (جـدول   

أن نســبة طلبــات بــراءات االخــرتاع املقدمــة مــن غــري املقــيمني إىل اجمــايل عــدد الطلبــات  
%، بينمـا بلـغ متوسـط نسـبة طلبـات غـري املقـيمني مـن         ١٧املقدمة باململكة قد بلغـت  

%، ممـا يشـري إىل دور املقـيمني    ٨٣إجمايل طلبات تسجيل براءات االخرتاع بالدول األخـرى  
ودهم لالبتكار وتطوير االعمال، وإن كان من الضروري العمل على حتسـني  باململكة وجه

 موقع وزارة التجارة والصناعة.  ۱٦
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مناخ األعمال جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية التي سـيكون لهـا دور هـام يف نقـل     
 النظم التكنولوجية اجلديدة إىل اململكة. 

 
 

 بية السعوديةباململكة العر االخرتاع تبراءاعدد طلبات يف  ي): معدل النمو السنو٢جدول (
٢٠لفرتة (خالل ا ٢٠- ١٣  م)١٤

٢٠ عدد الطلبات ٢٠ ١٣  معدل النمو % ١٤

٧ ٩٢٨ املودعة ٨ ١٥٫٢- ٧ 
١٤٠ ٥٦١ ٢٣٣ الصادرة ٫٧ 

 املصدر:  مكتب الرباءات السعودي
 

املنظمـة   بيانـات  تشـري فيما يتعلق بوضع اململكة مقارنة ببعض الدول العربيـة األخـرى،   
 عدد طلبات تسـجيل بـراءات االخـرتاع    م كان٢٠١٤ه يف عام أن إىل العاملية للملكية الفكرية

ــر      يف  ــل  اجلزائ ــدول األخــرى مث ــة بال ــة الســعودية مــنخفض نســبيا مقارن اململكــة العربي
واملغرب واالمارات ومصر، حيث أن متوسـط عـدد طلبـات تسـجيل بـراءات االخـرتاع بتلـك        

 ).٣طلب. (جدول  ١١٤٤الدول قد بلغ 
 

عـدد    ايلارتفاع النصيب النسـبي للـدول ذات الـدخل املرتفـع مـن إجمـ      أيضا من امللحوظ 
% مـن إجمـايل طلبـات     ٦٠م حيث اسـتحوذت علـى   ٢٠١٤طلبات تسجيل براءات االخرتاع عام 

وميكن إرجاع ذلك لتوافر البيئة احملفـزة لإلبـداع واالبتكـار    ، تسجيل براءات االخرتاع بالعامل
 ).٢ئلة لإلنفاق على البحث العلمي (شكل بتلك الدول مع تخصيصها مليزانيات ها

 
٢٠ معا االخرتاع باململكة وبعض الدول العربية): عدد طلبات تسجيل براءات ٣جدول (  م١٤

 الدولة
 عدد طلبات التسجيل

 ايلاإلجم
 غري مقيم مقيم

٢٠ ١٩٩ ٩ البحرين ٥ 
٧ ١٣٥ ٥٦٢ السعودية ٨ ٧ 

٧ ٩٤ اجلزائر ٨ ١٩ ١٣ 
٧ ٣٥٥ املغرب ١٠ ٤٢ ٩٧ 
١٤٧ ١٤٤٧ ٢٤ االمارات ١ 

٧ مصر ١٣٨ ٥٢ ٢١٣٦ ٤ 
 نظمة العاملية للملكية الفكريةاملصدر: احصاءات امل
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 ول العامل من إجمايل طلبات تسجيل براءات االخرتاع وفقا ملستوى الدخل): نصيب د٢شكل (

٢٠عام   م١٤
 

 
 الفكرية نظمة العاملية للملكيةاملصدر: احصاءات امل                       

 
 النماذج والرسوم الصناعية: •

ــد         ــة ق ــناعية باململك ــة الص ــوق امللكي ــى حق ــم حتم ــد ونظ ــود قواع ــوظ أن وج ــن امللح م
ــق        ــناعية فيمــا يتعل ــة الص ــة امللكي ــاس األداء حلماي ــى مؤشــرات قي انعكــس باإليجــاب عل
بالنمــاذج والرســوم الصــناعية، فعلــى الــرغم مــن انخفــاض معــدل النمــو الســنوي لعــدد      

م ، اال ان ٢٠١٤و ٢٠١٣املودعـة لتسـجيل النمـاذج الصـناعية باململكـة بـني عـامي         الطلبات
ىل امعدل النمو السنوي لعدد الطلبات الصادرة لتسجيل النماذج الصناعية قد سـجل حـو  

% خــالل نفــس الفــرتة، ممــا يعــرب عــن مــدى انتشــار الــوعى بقطــاع األعمــال باململكــة  ٢٢١
املنشآت بقطاع االعمال نحو االنفاق على البحث  بأهمية حقوق امللكية الصناعية وتوجه

 ).٤والتطوير (جدول 
 

عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية باململكة يف  ي): معدل النمو السنو٤جدول (
٢٠لفرتة (العربية السعودية خالل ا ٢٠- ١٣  م)١٤

 

٢٠ عدد الطلبات ٢٠ ١٣  معدل النمو % ١٤

٦٧ ٦٩٢ املودعة ٢٫٢- ٧ 
١٠ ٣٢٣ الصادرة ٢٢٠ ٣٦ ٫٧ 

 املصدر:  مكتب الرباءات السعودي
 

املنظمـة   بيانـات  تشـري فيما يتعلق بوضع اململكة مقارنة ببعض الدول العربيـة األخـرى،   
اململكـة  يف   النمـاذج الصـناعية  أن عـدد طلبـات تسـجيل     إىل العامليـة للملكيـة الفكريـة   
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اجلزائــر واملغــرب العربيــة الســعودية كــان مــنخفض نســبيا مقارنــة بالــدول األخــرى مثــل   
واالمارات ومصر، حيث أن متوسط عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية بتلك الدول قد 

). كذلك فقد بلغت نسبة الطلبـات املقدمـة لتسـجيل الرسـوم     ٥طلب (جدول  ١٧٠٤بلغ  
% من إجمايل الطلبات املقدمة باململكـة عـام   ٦٥الصناعية من غري املقيمني باململكة 

من الضروري اإلشارة إىل أن النصيب الدول ذات الدخل املرتفع من إجمـايل   م، كما أنه٢٠١٤
 ).٣% (شكل ٣٥م  قد بلغ ٢٠١٤عدد طلبات تسجيل النماذج والرسوم الصناعية عام 

 
 

 العربية الدول طلبات تسجيل النماذج والرسوم الصناعية باململكة وبعض): عدد ٥جدول (
٢٠عام   م١٤

 

 الدولة
 

 التسجيلعدد طلبات 
 جمايلاإل

 غري مقيم مقيم
 ٥٣ ٤٢ ١١ البحرين

٦٨ ٤٥١ ٢٣٤ السعودية ٥ 
٧ ٩١ االمارات ٨ ١٣ ٠ ٤ 
٨ اجلزائر ٩٢٠ ٩٥ ٢٥ 

 ١٢٦٦ ١٢٥١ ١٥ املغرب
٣٨ - - مصر ٢٧ 

 نظمة العاملية للملكية الفكريةاملصدر: احصاءات امل
 

 

والرسوم الصناعية وفقا ملستوى  ول العامل من إجمايل طلبات تسجيل النماذج): نصيب د٣شكل (
٢٠عام  الدخل  م١٤

 

 نظمة العاملية للملكية الفكريةاملصدر: احصاءات امل
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ــا ــوطني    رابعـ ــاد الـ ــية االقتصـ ــناعية علـــى تنافسـ ــة الصـ ــة امللكيـ ــر حمايـ : أثـ
 باململكة العربية السعودية:

 

تتضـمن امللكيـة الصـناعية     التـي يف هذا اجلزء سنستعرض أثر حماية امللكية الفكرية و
 Global يعلـــى ترتيــــب اململكـــة العربيــــة الســـعودية يف مؤشــــر التنافســـية العــــامل    

Competitiveness Index . 
يعد مدى حمايـة الدولـة حلقـوق امللكيـة الفكريـة مـن النقـاط التـي يسـتخدمها املنتـدى           

الـذى يقـيس   االقتصادي العـاملي لرتكيـب احملـور األول مـن مؤشـر التنافسـية العـاملي و       
مدى جودة املؤسسات باالقتصاد الوطني ألى دولة، حيث أن  وجود إطار مؤسسـي قـوى   
يف الدولة يحمى حقـوق امللكيـة الفكريـة، يعـد مـن العوامـل التـي تـؤثر يف حتديـد القـوة           

التنافسية لالقتصاد الوطني كما أنها تؤثر يف قرار املستثمر األجنبي عنـد اتخـاذه القـرار     
  دولة ما.باالستثمار يف

 

لقد انعكست اجلهود التي تقوم بها اململكـة يف جمـال حمايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة       
على ترتيبها من حيث حمايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة ومؤشـر التنافسـية العـاملي. لقـد         

 ٢٧حتسن ترتيب اململكة يف حماية حقوق امللكيـة الفكريـة حيـث جـاءت يف املرتبـة الــ       
م، وقد انعكس ذلك باإليجاب بشكل ملحوظ ٢٠١٠ث مراكز مقارنة بعام م بتقدم ثال٢٠١٢عام 

على ترتيب اململكـة يف املؤشـر املركـب للتنافسـية حيـث تقـدمت اململكـة أيضـا ثـالث          
. على الرغم من ذلـك، اال أن ترتيـب اململكـة    ١٨م يف املركز الـ ٢٠١٢مراكز وجاء ترتيبها عام 

ات السابق االشارة اليهـا علـى التـوايل يف عـامي     العربية السعودية قد تراجع يف املؤشر
يف هـذين العـامني مـن     ٣٠والــ   ٢٨م ، حيث جاء ترتيـب اململكـة يف املركـز الــ     ٢٠١٥و ٢٠١٤

والــ   ٢٤حيث مدى حمايتها حلقوق امللكية الفكرية، وكذلك جاءت اململكـة يف املركـز الــ    
). وجتـدر االشـارة   ٤(شكل  يف نفس الفرتة يف املؤشر املركب للتنافسية العاملية ٢٥

إىل وجود عالقة موجبـة قويـة بـني ترتيـب اململكـة مـن حيـث مـدى حمايـة حقـوق امللكيـة            
 . ٠٫٩٩الفكرية وترتيبها يف مؤشر التنافسية العاملي، حيث بلغ معامل االرتباط بينهما 

 

لكية ): العالقة بني ترتيب اململكة العربية السعودية من حيث مدى حماية حقوق امل٤شكل (
٢٠الفرتة (ل خال يالفكرية على ترتيبها يف مؤشر التنافسية العامل ٢٠-١٠  م)١٥

 

 
 ". أعداد خمتلفةاملنتدى االقتصادي العاملي، "تقرير التنافسية العاملي املصدر: 
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وفيما يتعلق بوضع اململكة العربية السعودية مقارنة بـبعض الـدول العربيـة األخـرى يف     
  ٢٥م يف املركـز الــ   ٢٠١٥لقد جاء ترتيب اململكة العربية السعودية يف عام  هذا السياق،

،  إال أن الرتتيـب الـذى   ٣٠نتيجة تراجع ترتيبها من حيث حماية امللكية الفكرية إىل املركز الــ  
حصلت عليه اململكة يف هذا االطار يعد أفضل من الرتتيبات التـي حصـلت عليهـا بعـض     

م ٢٠١٥ين واملغرب واجلزائر ومصر.  لقد جاءت دولة االمارات عام الدول األخرى  مثل البحر
 ٢٢يف مركز متقدم مقارنـة باململكـة العربيـة السـعودية حيـث احتلـت األوىل املركـزين الــ        

 ).  ٥من حيث حماية امللكية الفكرية والتنافسية العاملية، على الرتتيب (شكل  ١٧والـ
 

دية وبعض الدول العربية من حيث حماية حقوق امللكية ): ترتيب اململكة العربية السعو٥شكل (
٢٠الفكرية والتنافسية العاملية عام   م١٥

 
 " م٢٠١٦ -٢٠١٥- املنتدى االقتصادي العاملي، "تقرير التنافسية العاملي املصدر: 
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 النتائج

 النتائج التالية: إىل الورقةتوصلت 
 

اتفاقية الرتيبس على التزامات تفوق مـا كانـت مفاوضـات جولـة األوروجـواي       نصت .١
ــات      ــة باالتفاقي ــة أكــرث شــموال مقارن ترتئيــه يف مراحلهــا األوىل، وتعــد تلــك االتفاقي

الــنظم القائمــة حلمايــة  حيــث أنهــا أدجمــت واملعاهــدات الســابق االشــارة اليهــا،
تنـدرج يف األسـاس حتـت لـواء املنظمـة العامليـة للملكيـة         التـي امللكية الفكرية 

اتفـاق   يـرد  مل التـي لمجـاالت  ل وعملت على وضع بعض القواعد املنظمة الفكرية
  .يف االتفاقيات االخرى بشأنها

ــة إىل التــأثري         .٢ ــناعية باململك ــوق امللكيــة الص ــى حق ــد ونظــم حتم ــود قواع أدى وج
امللكية الصناعية فيما يتعلق برباءات  باإليجاب على مؤشرات قياس األداء حلماية

االخرتاع، فعلى الرغم من انخفاض معدل النمو السـنوي لعـدد الطلبـات املودعـة     
م ، اال أن معــدل النمــو ٢٠١٤و ٢٠١٣لتســجيل بــراءات االخــرتاع باململكــة بــني عــامي 

% خـالل نفـس الفـرتة.    ١٤١السنوي لعدد براءات االخرتاع الصادرة قـد سـجل حـواىل    
عكس انتشـار الـوعى اتمعـي بأهميـة حقـوق امللكيـة الصـناعية وتوجـه         هذا ي

 املنشآت بقطاع االعمال باململكة نحو االنفاق على البحث والتطوير.
انعكس اهتمام اململكة بحماية حقوق امللكية الصناعية باإليجاب على مؤشرات  .٣

عـدل النمـو   قياس األداء بها فيما يتعلق بالنمـاذج والرسـوم الصـناعية، حيـث أن م    
-٢٠١٣السنوي لعـدد الطلبـات الصـادرة لتسـجيل النمـاذج الصـناعية بـني عـامي (        

 % .٢٢١)م قد سجل حواىل ٢٠١٤
سجلت نسبة طلبات براءات االخرتاع املقدمة من غري املقيمني إىل اجمـايل عـدد    .٤

 م.٢٠١٤% عام ١٧الطلبات املقدمة باململكة 
ململكـة العربيــة الســعودية عــام  اعــدد طلبــات تسـجيل بــراءات االخــرتاع  يف   كـان  .٥

ــرب        ٢٠١٤ ــر واملغ ــل  اجلزائ ــرى مث ــة األخ ــدول العربي ــة بال ــبيا مقارن ــنخفض نس م م
واالمــارات ومصــر، حيــث أن متوســط عــدد طلبــات تســجيل بــراءات االخــرتاع بتلــك   

 طلب. ١١٤٤الدول قد بلغ 
عدد طلبات تسجيل   النصيب النسبي للدول ذات الدخل املرتفع من إجمايل ازداد .٦

% مـن إجمـايل    ٦٠م ، حيث استحوذت تلك الـدول علـى   ٢٠١٤عام يف براءات االخرتاع 
 طلبات تسجيل براءات االخرتاع بالعامل.

اململكة العربيـة السـعودية عـام    يف   النماذج الصناعيةعدد طلبات تسجيل كان  .٧
واالمــارات  م مــنخفض نســبيا مقارنــة بالــدول األخــرى مثــل  اجلزائــر واملغــرب  ٢٠١٤

ومصر، حيث أن متوسط عدد طلبات تسجيل النماذج الصـناعية بتلـك الـدول قـد     
 طلب.١٧٠٤بلغ  

بلغت نسبة الطلبـات املقدمـة لتسـجيل الرسـوم الصـناعية مـن غـري املقـيمني           .٨
م، كما بلغ نصيب ٢٠١٤ م% من إجمايل الطلبات املقدمة باململكة عا٦٥باململكة 
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إجمــايل عــدد طلبــات تســجيل النمــاذج والرســوم  الــدول ذات الــدخل املرتفــع مــن 
 %.٣٥الصناعية  بالعامل حواىل 

جاء ترتيب اململكة العربيـة السـعودية مـن حيـث مـدى حمايتهـا حلقـوق امللكيـة          .٩
يف  ٣٠والـ  ٢٨م ، يف املركز الـ ٢٠١٥و ٢٠١٤الفكرية والتنافسية العاملية يف عامي 

كيـة الفكريـة، وكـذلك جـاءت     هذين العـامني مـن حيـث مـدى حمايتهـا حلقـوق املل      
يف نفــــس الفــــرتة يف املؤشــــر املركــــب  ٢٥والـــــ  ٢٤اململكــــة يف املركــــز الـــــ 

 للتنافسية العاملية.
توصلت الورقة إىل وجود عالقـة موجبـة قويـة بـني ترتيـب اململكـة مـن حيـث مـدى           .١٠

حمايتها حلقوق امللكية الفكريـة وترتيبهـا يف مؤشـر التنافسـية العـاملي، حيـث       
ــل   ــغ معام ــا  بل ــاط بينهم ــوق     ٠٫٩٩االرتب ــة حلق ــة الدول ــدى حماي ــار أن م ــى اعتب ، عل

 امللكية الفكرية يعد أحد املعايري التي حتدد القوة التنافسية القتصادها الوطني.
يعترب الرتتيب الذى حصلت عليه اململكـة فيمـا يتعلـق بحمايتهـا حلقـوق امللكيـة         .١١

تي حصلت عليها بعض الدول الفكرية والتنافسية العاملية أفضل من الرتتيبات ال
األخــرى مثــل البحــرين واملغــرب واجلزائــر ومصــر، بينمــا  جــاءت دولــة االمــارات عــام  

م يف مركــز متقــدم مقارنــة باململكــة العربيــة الســعودية حيــث احتلــت األوىل  ٢٠١٥
 من حيث حماية امللكية الفكرية والتنافسية العاملية. ١٧والـ ٢٢املركزين الـ

  

INTERNAL 
 داخلي

٢٩ 

 مركز املعلومات والدراسات  -غرفة الشرقية

 



 إطار منظمة التجارة العاملية يفحماية امللكية الصناعية 
 

 التوصيات
جميع األطراف الفاعلة بذل املزيد من اجلهود لتفعيـل الـنظم القائمـة علـى حمايـة      على 

حقوق امللكية الصناعية باململكة ونشر الوعى بأهميتهـا. سنسـتعرض يف هـذا اجلـزء     
 دور  كل من اجلهات الرسمية ومنشآت األعمال يف هذا السياق.

 
 :دور اجلهات الرسمية •

 يلى: يجب على اجلهات الرسمية القيام مبا
o       احلرص على مراجعة التشريعات املتعلقـة بحمايـة امللكيـة الصـناعية للتأكـد

عامليـــة ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن  مـــن مواكبتهـــا للـــتغريات يف بيئـــة التجـــارة ال 
ــة        ــة امللكي ــق بحماي ــا يتعل ــة فيم ــب اململك ــني ترتي ــك لتحس ــتجدات، وذل مس

 الفكرية مما يساعد على زيادة قدرتها التنافسية.
o ألعمال وخاصـة للمنشـآت الصـغرية واملتوسـطة لتشـجيعهم      حتفيز قطاع ا

علــى اإلبــداع واالبتكــار مــع حمايــة حقوقهــا ومتكينهــا مــن جنــى العائــد علــى     
 االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير.

o     تمعي لدى جمهور املستهلكني بحقـوق امللكيـة الصـناعيةنشر الوعى ا
ت االصـلية التـي تكـون    وأقسامها حتى ميكنهم التعرف على السلع واملنتجـا 

على درجة عالية من اجلودة وحمايتهم من التعرض للضـرر نتيجـة اسـتهالك    
 سلع غري مطابقة للمواصفات.

o .تبسيط اجراءات التسجيل حلقوق امللكية الصناعية 
o     إحكـــام الرقابـــة علـــى األســـواق وحمايـــة حقـــوق املنـــتجني ومنـــع بيـــع ســـلع

ع املعروفة بارتفاع درجة مغشوشة قد تضر بالسمعة التجارية لبعض السل
جودتهـــا، وكـــذلك حلمايـــة الصـــحة العامـــة ومنـــع احلـــاق اى أضـــرار بجمهـــور 
املســتهلكني نتيجــة اســتهالكهم لســلع رديئــة غــري مطابقــة ملواصــفات        

 اجلودة.
 

 ت األعمال:آمنشدور  •
 ر يتمثل فيما يلى:ايقع على عاتق قطاع االعمال دور هام يف هذا االط

o  ت قـادرة علـى حمايـة    آامللكية الصناعية، حتى تكون املنشاالملام بقواعد حماية
تتوصــل لهــا وتعظــم مــن  التــيحقوقهـا والقــدرة علــى االســتفادة مــن االبتكــارات  

 .يالعائد على االستثمار بالبحث العلم
o  تنتجها حتـى تكـون أكـرث قـدرة      التياحلرص على االرتقاء بجودة السلع واملنتجات

 ودخول أسواق جديدة. يعلى زيادة نصيبها السوق
o ت األعمــال مــع االهتمــام آشــاء وحــدات للبحــث والتطــوير داخــل منشــ االهتمــام بإن

 وتنمية مهارات العاملني بتلك الوحدات. ينفاق على أنشطة البحث العلمباإل
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