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 �افز لالبتاكر؟: دور الرباءات

■ Heller, M.A. and R.S. Eisenberg, “Can Patents Deter Innovation?” Science Vol.280, pp.698-701, 1 May 
1998 
 

   

 

 

 

■ Ryan, M.P., “Patent Incentives, Technology Markets, and Public-Private Bio-Medical Innovation Networks 
in Brazil,” World Development Vol.38(8), pp.1082-1093, 2010 
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 ما نقل التكنولوجيا؟

  قنقل التكنولوجيا بو�ه �ام سلس� من املسارات اليت تتيح وتيرس تدفيقصد ب ■
بني ٔأطراف معنيني خمتلفني اكجلامعة وأ�فاكر وا�راية والتكنولوجيا  واملعارف املهارات

ا�ولية احلكومية واملنظامت �ري  تومؤسسات البحوث واملنظامت ا�ولية واملنظام
النقل ا�ويل للتكنولوجيا بني  عن فضالً احلكومية و�يا�ت القطاع اخلاص وأ�فراد 

 الب�ان

 

يعّد استيعاب التكنولوجيات اجلديدة، يف نظر الكثري �شمل ، ا�ي نقل التكنولوجياو ■
لتصنيع املنت�ات ٔأو  نقل املعارف امللموسةٔأنه �شمل كذ� يف منظور البعض �ىل 

تطبيق مسار ٔأو تنفيذ �دمة تعزز القدرة التنافس�ية يف السوق �قتصادي ا�ا�يل 
 واخلار�

 ).2010(، الويبو 28و 26و 25و 19مرشوع الوثيقة للتوصيات : املرجع



 4 - .ج.ععرض 

26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 من ا�ترب ٕاىل السوق: النقل الوطين

البحث  التسويق

 والتطو�ر
 طلب الرباءة

 الرتخيص

 رشكة �ش�ئة ٔأو فرعية

 �نتفاع امحلاية إال�شاء

 نقل التكنولوجيا

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.stfmonitor.com/license/a3unionLegal.jpg&imgrefurl=http://www.stfmonitor.com/&h=673&w=877&sz=218&hl=en&start=1&sig2=-v0qZV78CTM5F90UqbNkpw&tbnid=l29R2Sk0LsnASM:&tbnh=112&tbnw=146&eid=--NXR4axJpLW0gTc35S1Dg&prev=
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 توليد امللكية الفكرية وا�منو �قتصادي

مواص� �ست�ر يف البحث 

 والتطو�ر

 منح الرباءة

 حتقيق أ�ر�ح النفاذ ٕاىل السوق

 ٕايداع الرباءة
امللكية الفكرية 

كنتي�ة ) ��رتاع(

 للبحوث

 

 

 ا�منو �قتصادي

اجلامعة ومسارات 

 البحث والتطو�ر

 الكشف عن ا�رتاع

 وقرار امحلاية

 التسويق

 الرتخيص

رشكة /رشكة �ش�ئة

 فرعية
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 البنية التعاونية لنقل التكنولوجيا

 

 

 

 اجلامعات ومؤسسات البحث والتطو�ر

 س�ياسات امللكية الفكرية  •

 س�ياسات البحث والتطو�ر  •

 ماكتب نقل التكنولوجيا  •

 الصنا�ة

 صناديق البحوث  •

 البحوث التعاونية  •

 الرتخيص  •

 التسويق  •

 النفاذ ٕاىل أ�سواق  •

 احلكومة

الس�ياسات اخلاصة (التمنية �قتصادية  •

 )�ملرشو�ات الصغرية واملتوسطة، وٕا�شاء أ�سواق

 البنية الوطنية للملكية الفكرية •

 )القوانني والالحئة التنفيذية(

 إالنفاذ •

 اسرتاتيجية امللكية الفكرية •

 تعز�ز البحث والتطو�ر •

 التثقيف �شأٔن امللكية الفكرية •

 صناديق البحوث •
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 الت�د�ت الرئيس�ية لنقل التكنولوجيا

 �فتقار لبنية حتتية ٕالدارة امللكية الفكرية■

 �فتقار لتخطيط البحث �سرتاتيجي■

 جفوة بني البحث أ�سايس واحتيا�ات السوق■

 �فتقار لٔ�موال الالزمة محلاية امللكية الفكرية■

 �فتقار ملعارف امللكية الفكرية■

 �فتقار لل�ربة الالزمة ٕالدارة نقل التكنولوجيا ومسار النفاذ ٕاىل أ�سواق■

 �فتقار لثقافة العمل احلر يف صفوف الباحثني■

 �فتقار للمهارات الت�ارية■

 �فتقار ملهارات التسويق■

 واحلافز) احلكومة و�بار املد�ر�ن(�فتقار ل�مع ■

 )اجلامعة والصنا�ة(فرق الثقافات ■
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املستمثر املالك، أ�رسة 

 وأ�صدقاء و�ريهام

 املر�� أ�وىل رٔأس املال أ�ويل

 املر�� الثانية

 �كتتاب الثانوي

 السوق العام

�كتتاب 

أ�ويل 

 العام

ود
رد

امل
 

 الوقت
 منحىن وادي املوت

 نقطة التوازن

 رٔأس مال است�ري واندماج واس�تحواذ وحتالفات اسرتاتيجية

Me رٔأس املال النصفي 

 أ�ول

 الثاين

 الثالث

 دورة متويل الرشاكت الناش�ئة
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 ا�متويل أ�ويل

 )KAUST(امل� عبد هللا للعلوم والتقنية الصندوق ا�متوييل جلامعة  :املرجع

�ختبار/مر�� البحوث  

هوم حصة املف
ت 

با  ٕاث

 منوذج

 النظام إال�كولو� ا�امع

 أ�عاملمركز ر�دة 

 احلاضنة

املرافق وا�تربات الرئيس�ية جلامعة 

 امل� عبد هللا للعلوم والتقنية

 مؤسسات نقل التكنولوجيا

 قا�دة معارف ا�ٔاكدمييني والعلامء

 صندوق ا�متويل

 النفاذ ٕاىل السوق اس�ت�داث املنتج

 (الرتخيص ٔأو رشكة �ش�ئة)

ا�متويل أ�ويل �افز لنقل �بتاكر التكنولو� من ا�ترب ٕاىل السوق ومسا�دة الطاحمني ■
 شهراً  24دوالر ٔأمر�يك �ىل مدار  200 000ويبلغ ا�متويل . �ىل اس�هتالل مشاريعهم

http://newventures.kaust.edu.sa/seed-fund/about.html
http://newventures.kaust.edu.sa/seed-fund/about.html
http://newventures.kaust.edu.sa/seed-fund/about.html
http://newventures.kaust.edu.sa/seed-fund/about.html
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 2010النشاط يف الوال�ت املت�دة عن �ام  –نقل التكنولو� 

 كشفًا عن ا�رتاع 20 642■

نفقات قانونية/ٕايدا�ات الرباءات ونفقات الرباءات 

712 18  ًطلب �راءة ٔأمر�يك ٕاجامال 

281 12 طلب �راءة ٔأمر�يك �ديد 

116 1 طلب �راءة �ري ٔأمر�يك 

323.2 مليون دوالر ٔأمر�يك لتسديد الرسوم القانونية اخلارجية 

 مليون دوالر ٔأمر�يك من الرسوم القانونية 155.7اسرتداد 

 �راءة يف الوال�ت املت�دة 4 469ُمنحت ■

 .2010يف �ام   AUTMدراسة اس�تقصائية لرشكة : املصدر
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ٔأكرب اجلامعات أ�مر�كية من حيث إال�رادات املتعلقة بنقل  –نقل التكنولوجيا 

 )2010(التكنولوجيا 

 .2010يف �ام   AUTMدراسة اس�تقصائية لرشكة : املصدر

 مليون دوالر ٔأمر�يك 180�امعة نورث وسرتن، . 1

 مليون دوالر ٔأمر�يك 178�امعة نيويورك، . 2

 مليون دوالر ٔأمر�يك 147�امعة �ولومبيا، . 3

 مليون دوالر ٔأمر�يك 104�امعة اكليفورنيا سس�مت، . 4

 مليون دوالر ٔأمر�يك 86�امعة ويك فورست، . 5

 مليون دوالر ٔأمر�يك 84�امعة مينيسو�، . 6

 مليون دوالر ٔأمر�يك 69معهد ماسا�شوستس للتكنولوجيا، . 7

 مليون دوالر ٔأمر�يك 69مؤسسة واش�نطن للبحوث، /�امعة واش�نطن. 8

 مليون دوالر ٔأمر�يك 65�امعة س�تانفورد، . 9

 مليون دوالر ٔأمر�يك 54، و�سكو�سنمؤسسة حبثوث خرجيي /ماد�سون و�سكو�سن�امعة . 10

 مليون دوالر ٔأمر�يك 52معهد اكليفورنيا للتكنولو�، . 11

 مليون دوالر ٔأمر�يك 42، رو�شسرت�امعة . 12

 مليون دوالر ٔأمر�يك 40�امعة ماسا�شوستس، . 13

 مليون دوالر ٔأمر�يك 40�امعة ميش�يغان، . 14

 مليون دوالر ٔأمر�يك 38�امعة �كساس سس�مت، . 15

 مليون دوالر ٔأمر�يك 38، يو��امعة . 16

 مليون دوالر ٔأمر�يك 29�امعة فلوريدا، . 17

 مليون دوالر ٔأمر�يك 27للبحوث،  ٔأيوا�امعة مؤسسة . 18

 مليون دوالر ٔأمر�يك 26�امعة ديوك، . 19

 ٔأمر�يكمليون دوالر  17�امعة جنوب فلوريدا، . 20
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 رشوط وضع نظام فعال لالبتاكر ونقل التكنولوجيا

 

 

 التسويق الفعيل

 التعاون بني اجلامعة والصنا�ة

مزودة مبهارات موارد �رشية  

 يف جمال امللكية الفكرية

 الهيلك املؤسيس

 البحث العلمي

 رٔأس املال

�بتاكر/�سرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية  

القوانني واللواحئ يف جمال امللكية الفكرية: البنية التحتية للملكية الفكرية  

 �سرتاتيجية �قتصادية الوطنية



 نظام الرباءات ا�ويل

 س�بل احلصول �ىل املسا�دة
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 )1(املعلومات املتا�ة �ىل إالنرتنت �شأٔن نظام املعاهدة 

 )/www.wipo.int/pct/ar/texts(معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات والحئهتا التنفيذية ■

 )/http://www.wipo.int/pct/ar/texts(التعل�ت إالدارية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ■

 )/www.wipo.int/pct/guide/en) (ُحيدث ٔأس�بوعياً (دليل مدعي طلبات الرباءات ■

 )/www.wipo.int/pct/en/newslett) (شهرية(النرشة إالخبارية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ■

 )/http://www.wipo.int/pct/en/brief(معلومات موجزة عن معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ■

فهرس النص القانوين للمعاهدة، �شري ٕاىل مواد من املعاهدة وقوا�دها وتعل�هتا إالدارية، واس��رات ومبادئ ■

 )www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/legal_index.pdf(توجهيية خمتلفة عن املعاهدة 

 )www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html(إالشعارات الرمسية ■

http://www.wipo.int/pct/ar/texts/
http://www.wipo.int/pct/ar/texts/
http://www.wipo.int/pct/guide/en/
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/
http://www.wipo.int/pct/en/brief/
http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/legal_index.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html
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 )2(املعلومات املتا�ة �ىل إالنرتنت �شأٔن نظام املعاهدة 

املبادئ التوجهيية اخلاصة مبكتب �سّمل الطلبات بناء �ىل معاهدة الرباءات ■

)www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html( 

املبادئ التوجهيية اخلاصة �لبحث والفحص ا�متهيدي ا�وليني بناء �ىل معاهدة الرباءات ■

)www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html( 

 )_standards.html03www.wipo.int/standards/en/part_(معايري الويبو ■

احلد أ�دىن �مو�ة الو�ئق اخلاصة �لرباءات، الو�ئق اخلاصة �لرباءات و�ري الرباءات ■

).pdf01-01-04www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/ و 

.pdf01-02-04www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/( 

ٔأو الفحص ا�متهيدي ا�وليني /االتفاقات بني املكتب ا�ويل للويبو وٕادارات البحث و■

)www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html( 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-01-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf
http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/04-02-01.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html
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 )1(دليل مودعي طلبات الرباءات 

ث �نتظام وتتوافر مطبو�اته جماً� �ىل إالنرتنت■  /www.wipo.int/pct/guide/en: ُحيد�

 �دمة احلصول �ىل �ريد ٕالكرتوين ٔأس�بوعي يبني تفاصيل املعلومات احملدثة■

 احملتو�ت■

املر�� ا�ولية 

تعل�ت �شأٔن ٕا�داد الطلبات ا�ولية وٕايداعها ومعاجلهتا 

 العريضة والطلب والتو�يل و�ريها(اس��رات فار�ة( 

"اليت تبني املعلومات الهامة عن لك دو� متعاقدة ومنظمة ٕاقلميية ودولية " املرفقات

 ومكتب وٕادارة

http://www.wipo.int/pct/guide/en/
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 )2(دليل مودعي طلبات الرباءات 

املر�� الوطنية 

املنتخب/معلومات عن مجيع أ�عامل اليت ميكن القيام هبا �ى املكتب املعني 

املهل الزمنية 

الرسوم 

اس��رات وطنية فار�ة 
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 خيارات التدرب �ىل نظام املعاهدات

"  تعرف �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات"سلس� مقاطع الفيديو ■

)http://www.wipo.int/pct/en/training/index.html( 

 مقطعًا مصورًا و�ريم ٕاىل عرض مقدمة �امة عن ٔأمه جوانب وقضا� نظام الرباءات  29سلس� تتأٔلف من

 )�ٕالنلكزيية(

ا�ورة التعلميية عن بعد حول معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات متا�ة بلغات النرش العرش ■

)http://www.wipo.int/pct/ar/distance_learning/index.html( 

الندوات إاللكرتونية حول معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ■

)http://www.wipo.int/pct/ar/seminar/webinars/index.html( 

توفر ندوات ٕالكرتونية جمانية حول معاهدة الرباءات للرشاكت واملؤسسات القانونية بناء �ىل طلهبا 

:  تتوافر املزيد من املعلومات عن معاهدة الرباءات �ىل املوقع إاللكرتوين التايل■

http://www.wipo.int/pct/ar/ 

http://www.wipo.int/pct/en/training/index.html
http://www.wipo.int/pct/ar/distance_learning/index.html
http://www.wipo.int/pct/ar/seminar/webinars/index.html
http://www.wipo.int/pct/ar/
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 )1(لالس�تفسار يف الويبو عن مسائل ختص معاهدة الرباءات 

 38 83 338 22 41+ الهاتف خط �س�تعالمات عن نظام املعاهدة 

 39 83 338 22 41+ الفا�س   

 pct.infoline@wipo.int الربيد إاللكرتوين  

      

 79 94 338 22 41+  بي�ري �يسربتوس �دمة املعاجلة بناء �ىل املعاهدة

 70 82 338 22 41+ الفا�س  

      

 22 92 338 22 41+  بي�ري �يسربتوس املكتب ا�ويل/لالس�تفسارات حول مكتب �سمل الطلبات

 10 06 910 22 41+ الفا�س  

      

 23 95 338 22 41+ الهاتف مكتب املسا�دة املعين �خلدمات إاللكرتونية لنظام املعاهدة

 www.wipo.int/pct-safe املوقع إاللكرتوين  

 epct@wipo.int الربيد إاللكرتوين  
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 )2(لالس�تفسار يف الويبو عن مسائل ختص معاهدة الرباءات 

 18 96 338 22 41+ الهاتف قطاع شؤون التسويق والتوزيع

 30 99 338 22 41+   )مطبو�ات نظام املعاهدة(

    +41 22 338 95 90 

 12 18 740 22 41+ الفا�س  

    +41 22 733 54 28 

 www.wipo.int/ebookshop املوقع إاللكرتوين الرشاء �رب إالنرتنت

 publications.mail@wipo.int الربيد إاللكرتوين  

      

 11 91 338 22 41+   بدا� الويبو

 /www.wipo.int/pct/ar املوقع إاللكرتوين املوقع إاللكرتوين للمعاهدة
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 قا�دة بيا�ت السوابق القضائية اخلاصة مبعاهدة الرباءات

تتوافر قا�دة بيا�ت السوابق القضائية اخلاصة مبعاهدة الرباءات والقاب� للبحث �ىل ■

 www.wipo.int/pctcaselawdb/en: الرابط التايل

 :احملتو�ت■

قرارات حمامك وطنية 

قرارات هيئات ٕادارية ٕاقلميية 

ملخصات ومراجع قانونية ٔأضافها املكتب ا�ويل 

ميكن ٕارسال ٔأية تعليقات ٔأو معلومات �رغبون يف ٕاضافهتا ٕاىل املكتب ا�ويل �ىل ■

 pct.legal@wipo.int: الربيد إاللكرتوين التايل

http://www.wipo.int/pctcaselawdb/en
mailto:pct.legal@wipo.int
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26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 )1(شعبة الشؤون القانونية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  -الويبو 

 01 96 338 22 41+ ماثيو �ر�ن املد�ر

      

 30 00 910 22 41+ الفا�س  

 pct.legal@wipo.int الربيد إاللكرتوين  

      

 ملعاهدةشعبة الشؤون القانونية 

 �شأٔن الرباءاتالتعاون 

  27 96 338 22 41+ را�ش�يلماتياس 

 67 70 338 22 41+ بونفايل�رس�تني   

  

 79 71 338 22 41+ �ش�يلونغ يو  

 77 95 338 22 41+ ٕانغريد ٔأوليش  

 63 95 338 22 41+ فابيني �اتو  

 28 93 338 22 41+ غودبريسني-مارغرت فورين  
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26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 )2(شعبة الشؤون القانونية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  -الويبو 

 القسم إال�اليم ملعاهدة التعاون 

 الرباءاتشأٔن 

  38 83 338 22 41+ ٕايفا شوم

 38 83 338 22 41+ ٕا�زابيل هاب  

 38 83 338 22 41+ مونربان –أٓن �الوا   

 39 83 338 22 41+ الفا�س  

 pct.infoline@wipo.int الربيد إاللكرتوين  

      

قسم ٔأ�شطة خماطبة امجلاهري 

والعالقات مع املنتفعني يف ٕاطار 

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 44 88 338 22 41+ س�يليك وا�س  

  

قسم املطبو�ات القانونية ملعاهدة 

 التعاون �شأٔن الرباءات

 61 93 338 22 41+ ديفيد �رمز

      

قسم ٕادارة املعارف املتعلقة مبعاهدة 

 التعاون �شأٔن الرباءات

  66 95 338 22 41+ كريكجيان -روزينا بييس 
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 نظام الرباءات ا�ويل

 شعبة التعاون ا�ويل ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات -الويبو 

 48 90 338 22 41+ �ينيتشريو ��سويم املد�ر

 

 8173 338 22 41+ �يل اجلزا�ري مستشار رئييس

 

 68 86 338 22 41+ فيغو هري�ند�ز روالندو قسم �دمات املاكتب

 48 81 338 22 41+ يب نيالينغ 

67 86 338 22 41+ ��ريك غينني 

 66 70 338 22 41+ أٓ�رئأجنايل  

 61 95 338 22 41+ اكرلوس روى 

 

 21 85 338 22 41+ وارنغبيرت  قسم التعاون التقين
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26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 شعبة تطو�ر ٔأعامل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات -الويبو 

 71 91 338 22 41+ ما�لك ريتشاردسون املد�ر

 50 71 338 22 41+  الفا�س 

 

 17 91 338 22 41+ أٓن �رديين 

 24 74 338 22 41+ �لوي أٓالل 

 23 74 338 22 41+ مارلوتوماس  
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