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البدایة

التعامیم

تعمیم رقم 116/ت بتاریخ 1431/10/24ھـ بشأن تصنیف الدول حسب مستوى حمایة حقوق الملكیة الفكریة.

 

    فضیلة                                                                   سلمھ هللا

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ : ــ

اسأل المولى العلي القدیر لي ولكم التوفیق والسداد لكل خیر أما بعد :

169/1/1/367 برقیة معالي وزیر التجارة والصناعة رقم  اطلعنا على   ) . 1431/10/10ھـ ونصھ  ب والتاریخ  7220/ م  التعمیمي البرقي ذي الرقم  الملكي  تلقیت نسخة من األمر  فقد 

بتاریخ 10/3/1431ھـ بإزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة من التقریر الخاص 301، المتعلق بتصنیف الدول حسب مستوى 1431/3/11ھـ المشار فیھا إلى أن الحكومة األمریكیة أصدرت قراراً 

حمایة حقوق الملكیة الفكریة لدیھا، وذلك نتیجة للجھود التي بذلتھا األجھزة المعنیة في المملكة خالل العام الماضي 2009م، وإلى أن الوصول إلى قرار إزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة قد مّر بالكثیر

في ھذا الشأن األمر التعمیمي رقم 568 الحكومتین على مّر السنوات الماضیة ..، ومن أھم القرارات والتوجیھات التي اتخذت  من اللقاءات والزیارات واالجتماعات بین المسؤولین في 

8259 رقم  واألمر  النظام  في  ورد  بما  وااللتزام  المؤلف  حقوق  لحمایة  اإلجراءات  من  عدد  اتخاذ  من  والصناعة  التجارة  وزارة  مارأتھ  على  بالموافقة  القاضي  1427/1/22ھـ 

1430/10/11ھـ القاضي بالموافقة على اآللیة التي تم التوصل إلیھا بین كل من وزارة الصحة ومدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة ووزارة التجارة والصناعة لحمایة حق التسویق الحصري لبعض

األدویة وفق معاییر محّددة باآللیة ..،

وما أوضحھ معالیھ من أن كافة األجھزة المعنیة التابعة لكل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة واإلعالم، ووزارة المالیة (مصلحة الجمارك)، ومدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة، ودیوان

المظالم، قد عملت على تطویر قدراتھا وأنظمتھا وآلیات عملھا، كما قامت بالتنسیق فیما بینھا من خالل اللجنة الدائمة لحقوق الملكیة الفكریة التي ترأسھا وزارة التجارة والصناعة والتي تأسست بموجب

لحقوق والمنظمة العالمیة  العالمیة  الدولیة وخاصة متطلبات منظمة التجارة  المعاییر  تتوافق مع  التي  األنظمة واللوائح  واستحداث  تمكنت من تطویر  ، حیث  1416/1/23ھـ  األمر رقم 1239 وتاریخ 

الملكیة الفكریة، وأن إزالة اسم المملكة من قائمة المراقبة العادیة،وقائمة المراقبة األولیة  ( المشددة) وصدور ھذا اإلعالن بصیغتھ اإلیجابیة سیكون لھ بإذن هللا تعالى مردود إیجابي على البیئة االقتصادیة

واالستثماریة في المملكة، ویعكس صورة مشرفة عن النجاحات التي تحققھا المملكة على كافة األصعدة، لتتبوأ مكانتھا في مصاف الدول االقتصادیة العشرین الكبرى .. وطلب معالیھ التأكید على التوجیھ

السابق لكافة األجھزة الحكومیة بالحرص على توفیر أقصى حمایة ممكنة لحقوق الملكیة الفكریة ، والتأكید على الحصول على التراخیص الالزمة لكافة برامج الحاسب اآللي المستخدمة على حواسیبھا

وتطبیق العقوبات الرادعة التي تتناسب مع حجم المخالفة، وذلك للحد من التعدیات في ھذا المجال لما فیھ مصلحة الوطن وضمان عدم عودة اسم المملكة لقائمة المراقبة، وبما یكفل استمرار المملكة في

تشجیع برامجھا في مجاالت االبتكار واإلبداع لدعم النھضة االقتصادیة واالنتاجیة التي تعیشھا المملكة .

ولموافقتنا على مارآه معالي وزیر التجارة والصناعة من التأكید على ماتضمنھ األمر التعمیمي رقم 568/م ب وتاریخ 1427/1/22ھـ المشار إلیھ أعاله الموجھ لكافة األجھزة الحكومیة للمحافظة على

مصلحة الوطن وضمان عدم عودة اسم المملكة لقائمة المراقبة .. نرغب إلیكم إكمال الالزم بموجبھ.)،،،                    

وعلیھ أرغب االطالع واعتماد موجبھ فیما یخصكم. 

    وهللا یحفظكم . والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،،.

                                                                  رئیس المجلس األعلى للقضاء 

                                                                     د.صالح بن عبدهللا بن حمید 
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