
 

 

 

 

 
         

 
 

   
  

 وطن�ة حلقة عمل 
WIPO/WEBINAR/RBA/2022/1/INF/1 

�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
اير  22التار�ــــخ:   2022 ف�ب

ون�ة  ام للمل��ة الفك��ةندوة إل��ت  القضاةلفائدة  �شأن إذكاء االح�ت

 اتنظمه
 المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)

 بالتعاون مع
 الهيئة السعود�ة للمل��ة الفك��ة

 (بتوق�ت جن�ف) 2022 مارس 3و 2ال��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة، 

نامج   ال�ب

 من إعداد المكتب الدو�ي لل��بو

  



WIPO/WEBINAR/RBA/2022/1/INF/1 
2 
 
 

 

 2022 مارس 2 األر�عاء

 مراسم االفتتاح 9.00 – 8.45

 �لقيهما: كلمتا ترح�ب 

 ال��اض ،الفك��ةالدكتور عبدالع��ز الس��لم، الرئ�س التنف�ذي للهيئة السعود�ة للمل��ة 

المنظمة ، اإلقل�م�ة والوطن�ة بلدان الع���ة، قطاع التنم�ةال دائرةمدير النا�،  والس�د ول�د عبد
 ، جن�ف)ال��بوالعالم�ة للمل��ة الفك��ة (

وعمل ال��بو مع السلطة النهج المتوازن إزاء إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة  : 1الموض�ع  9.30 – 9.00
 القضائ�ة

، قسم الس�د سامر الطراونه، مستشار  المتحدث:  ي
تك��ن ال�فاءات والمساعدة قانوين

امشعبة  ،التقن�ة ا�ات  التحد�ات، قطاع للمل��ة الفك��ة إذكاء االح�ت وال�ش
 ال��بو، العالم�ة

ي  : 2الموض�ع  10.00 – 9.30
جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارة الدو�ي (اتفاق اإلطار القانوين

 ) إلنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة[اتفاق ت��بس]

 الس�د سامر الطراونه المتحدث: 

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة : 3الموض�ع  10.30 – 10.00
ي إلنفاذ المل��ة الفك��ة �ن

ي الوطين
 اإلطار القانوين

األستاذ محمد آل عا�ذ، المدير التنف�ذي للشؤون القانون�ة، الهيئة السعود�ة  المتحدث: 
 للمل��ة الفك��ة

 أسئلة وأج��ة 10.45 – 10.30

 تقل�د العالمات التجار�ة : 4الموض�ع  11.15 – 10.45

ي  المتحدث
ي إجازة)، باسم عواد القا�ن

ي م� (�ن
 ونائب مدير  ؛رئ�س محكمة االستئناف �ن

ي  ، ، �شؤون قانون المل��ة الفك��ة واالبتكار معين برنامج بحوث القانون الدو�ي
 أونتار�و، كندا

 قرصنة حق المؤلف : 5الموض�ع  11.45 – 11.15

، مدير عام معهد التدر�ب والدراسات القضائ�ة، محمود محمد الدكتور  المتحدث ال�ما�ي
، اإلمارات الع���ة المتحدة ي  وزارة العدل، أبو ظيب

ي اإلجراءات المدن�ة والجنائ�ة : 6الموض�ع  12.15 – 11.45
 جمع األدلة �ن

ي باسم عواد المتحدث
 القا�ن

ي إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ة : 7الموض�ع  12.45 – 12.15
 دور أصحاب الحقوق �ن

ام المل��ة الفك��ة، األستاذ عبدهللا المعيوف،  المتحدث مدير إدارة مراقبة وتحل�ل اح�ت
 للمل��ة الفك��ةالهيئة السعود�ة 

 أسئلة وأج��ة 13.00 – 12.45
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 2022 مارس 3 الخم�س

 الجزاءات المدن�ة: األوامر القضائ�ة وحساب التع��ضات : 8الموض�ع  9.30 – 9.00

 ال�ما�ي محمود محمد الدكتور  المتحدث: 

 التخلص العادل من السلع المخالفة للمل��ة الفك��ة : 9الموض�ع  10.00 – 9.30

 الس�د سامر الطراونه المتحدث: 

ي مجال العالمات التجار�ة : 10الموض�ع  10.30 – 10.00
 التج��ة ع� الصع�د الدو�ي  – تطور أحكام القضاء �ن

ي باسم عواد المتحدث: 
 القا�ن

ي مجال العالمات التجار�ة : 11الموض�ع  11.00 – 10.30
ي الممل�ة  – تطور أحكام القضاء �ن

بع �ن
ّ
المنهج الُمت

 السعود�ةالع���ة 

ي تظلمات العالمات التجار�ة المتحدث: 
، عضو لجنة النظر �ن ي

 – األستاذ عبدالرحمن العيوين
 مدير عام الشؤون القانون�ة، الهيئة العامة لعقارات الدولة

 أسئلة وأج��ة 11.15 – 11.00

ي مجال  : 12الموض�ع  11.45 – 11.15
 التج��ة ع� الصع�د الدو�ي  – حق المؤلفتطور أحكام القضاء �ن

 ال�ما�ي محمود محمد الدكتور  المتحدث: 

ي مجال  : 13الموض�ع  12.15 – 11.45
ي الممل�ة الع���ة  – حق المؤلفتطور أحكام القضاء �ن

بع �ن
ّ
المنهج الُمت

 السعود�ة

األستاذ محمد آل عا�ذ، المدير التنف�ذي للشؤون القانون�ة، الهيئة السعود�ة  المتحدث: 
 للمل��ة الفك��ة

لتحد�ات المرتبطة بحما�ة المل��ة الفك��ة عن ط��ق ا -مائدة مستديرة  : 14الموض�ع  13.00 – 12.15
 المحا�م

ي أحمد العبودي، المحكمة التجار�ة المتحدث: 
 القا�ن

 

 [نها�ة الوث�قة]
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