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المندوبين ... السيدات والسادةالسيد الرئيس... السيد المدير العام... 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

يتقدم وفد بالدي لكم السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة ترأسكم ألعمال هذه الدورة مع تمنياتنا 

 لكم بالتوفيق والسداد،

كما نتقدم بالشكر للمدير العام على تقريره الشامل. والشكر موصول إلى األمانة على حسن 

 ذا االجتماع.التنظيم والجهود المبذولة لعقد ه

.كما نعرب عن دعمنا لبيان المجموعة اآلسيوية إزاء مختلف الموضوعات المطروحة

 السيد الرئيس

نشيد بالمحادثات الجارية الخاصة باعتماد معاهدة قانون التصاميم ونؤكد على اهتمام بالدي 

ماسي العتمادها. كما نؤكد على اهتمام المملكة باستضافة مكتب باستضافة المؤتمر الدبلو

 خارجي للويبو دعًما للتطور الذي تشهده بيئة الملكية الفكرية في بالدي والمنطقة.

السيدات والسادة

نود أن نحيط هذا االجتماع بالتطورات ذات الصلة بالملكية الفكرية في بالدي منذ االجتماع 

ملكة إلى معاهدة نيروبي وأصبح عدد المعاهدات التي تديرها الويبو الماضي، حيث انضمت الم

منها في السنوات الثالث الماضية(، باإلضافة الى ذلك وصل  7معاهدة ) 12وانضمت لها المملكة 

االنتهاء  ونعمل على ،العمل على تطوير االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الى مراحلها األخيرة

. ويأتي ذلك تأكيداً على سعينا هذا العاموطنية للملكية الفكرية خالل من تطوير السياسة ال

 للتطوير والتحسين المستمر للتشريعات والسياسات الخاصة بالملكية الفكرية. 

                    Check Against Delivery



، نشرت والتوعية بها وإنفاذها وفي سبيل تحقيق الهيئة السعودية للملكية الفكرية الستراتيجيتها

التعدي عليها،  وعدم جوازوق الملكية الفكرية الجهة المعنية بالفتوى في بالدي بيانًا بتأكيد حق

وتم تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية، اضافة إلى نشر 

إجراءات إنفاذ الملكية الفكرية. واحتفااًل باليوم العالمي للملكية الفكرية، وتحت شعار 

كة فعالية توعوية بال 12ها ناطقفي مختلف مالمملكة #أفكارك_مستقبلنا أقامت  كثر شرا مع أ

كثر من حققت جهة  75من  كز اتمليون مشاهدة للمحتوى المصاحب للفعالي 6ا ، وارتفع عدد مرا

كاديمية  44إلى  (TISC)برنامج دعم االبتكار والتقنية  عضًوا وزيادة في عدد المستفيدين من أ

كثر من  ألف متدرب. كما عملت الهيئة على تخصيص مادة أساسيات  21الملكية الفكرية إلى أ

للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة الدليل  DL 101الملكية الفكرية 

كز البحثية.االسترشادي لسياسات الملكية الفكرية في ال  جامعات والمرا

 10,000وعلى الصعيد الفني احتفلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مؤخًرا بمنح البراءة رقم 

وارتفاع عدد فاحصي براءات  %30ويأتي ذلك تزامًنا مع ارتفاع اعداد االيداعات بنسبة تصل إلى 

فاحص خالل هذا العام،  100لى فاحًصا ضمن خطة الهيئة للوصول إ 87االختراع في الهيئة إلى 

قامت الهيئة كذلك بتسهيل إجراءات الوصول لقواعد بيانات براءات االختراع وتبادل بياناتها مع 

إلى اليوم الذي تصبح فيه الهيئة السعودية للملكية  –السيد الرئيس  -الهيئة. ونتطلع  شركاء

 ن بشأن البراءات.الفكرية مكتب بحث وفحص دولي معتمد في إطار معاهدة التعاو

 في الختام

نؤكد على أهمية اعتماد اللغة العربية ضمن لغات نظامي مدريد والهاي ونشيد بالمقترح 

المعروض على اجتماع جمعية بودابست بتوفير استمارات معاهدة بودابست باللغات الست 

 لألمم المتحدة.

 السيد الرئيس

 تحقيق كافة التطلعات. نتطلع إلى نجاح أعمال هذه الدورة متمنين للجميع

 .شكراً السيد الرئيس


