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شكر وتقدير
ٍ
هذا المنشور ثمرةُ
بتكليف من أحد مشروعات أجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن
مشروع ُن ِّفذ
ٍ
التنمية ،أال وهو مشروع "استخدام المعلومات الموجودة في الملك العام ألغراض التنمية االقتصادية" .وكان الخبير
المتخصص األساسي هو جيمس ج .كونلي ،وساعدته في التحرير كومال باجراشاريا ،وكان الخبيران المتخصصان
ً
الم ِ
القيمة
أيضا من المعلومات
ساعدان هما رودريغو تروخييو الماس وڤاسيليوس ڤالهاكيس .واستفاد المنشور
ّ
ُ
المقدمة من فيليس ليا سبيسر.
ُ

دليل استخدام االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال

مدخل إلى الدليل
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الباحثين والمخترعين ورواد األعمال على الوصول إلى التكنولوجيات والمعلومات
والمعارف التجارية الموجودة في الملك العام ،واالنتفاع بها في إعداد منتجات وخدمات مبتكرة جديدة في بلدهم.
ووجود المعلومات أو المعارف أو التكنولوجيات في الملك العام يعني أنها ليست مشمولة بحقوق ملكية ،بل يجوز
المفصح عنها في وثائق البراءات.
ألي شخص النفاذ إليها دون قيودُ .
وي ِّركز هذا الدليل على المعلومات والتكنولوجيات ُ
ونعني بوثائق البراءات تلك البراءات المنشورة وطلبات البراءات باإلضافة إلى المعلومات الرسمية األخرى المتاحة
للجميع بشأن البراءات الممنوحة وغير المبتوت فيها ،مثل المعلومات المتاحة من خالل مكاتب البراءات أو المحاكم.
ٍ
ٍ
خدمات أو كلتيهما فتُ سمى "استحداث منتجات
منتجات أو
وأما العملية التي تتحول بها االختراعات واالبتكارات إلى
ً
مجموعة من المهام والخطوات والقرارات الحاسمة التي تستخدمها
تتضمن
حددة
وم َّ
جديدة" ،وهي عملية منضبطة ُ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
قابلة للبيع.
وخدمات
منتجات
منظمة أو فرد لتحويل أفكار مبدئية إلى
مصطلحية
لمحة
ّ
تُ
ستخدم عبارتا "المعلومات التي آلت إلى الملك العام" و"المعلومات الموجودة في الملك العام" على سبيل الترادف
َ
تُ
ستخدم عبارتا "المعارف التي آلت إلى الملك العام" و"المعارف الموجودة في الملك العام"
في هذا الدليل .وكذلك
َ
للداللة على المعنى ذاته.

 .1إطار الدليل
يستند المحتوى العام لهذا الدليل إلى استخدام المعلومات الخاصة باالختراعات الموجودة في الملك العام مع التركيز
فصح عنها في وثائق البراءات .ويشمل الملك العام كل شيء غير مملوك (غير مشمول بحقوق
الم َ
على االختراعات ُ
ملكية) لطرف غير حكومي .ومن أمثلة األشياء التي قد تدخل في نطاق الملك العام :البيانات ،والدراية العملية،
المفصح
واألساليب ،والمعلومات ،والمعارف ،واألرض .وقد تكون المعلومات والمعارف المتعلقة باالختراعات ُ
عنها في وثائق البراءات متاحة لعامة الناس .إال أن كون المعلومات أو المعارف الواردة في وثيقة براءة قد تكون
ً
حقوقا مقابل إفصاحهم
متاحة لعامة الناس ال يعني أن لك مطلق الحرية في استخدامها .فالبراءات تمنح أصحابها
فصح عنه واستخدامه وبيعه.
الم َ
عن المعلومات الواردة في وثيقة البراءة .وتتعلق هذه الحقوق بصنع االختراع ُ
ً
مستقبال ،في سوق تجارية باسم
حاليا ،أو من المحتمل أن تُ باع
ويشير هذا الدليل إلى السلع و/أو الخدمات التي تُ باع
ً
"المنتَ ج" .لذلكّ ،
يركز هذا الدليل على ما قد آل إلى الملك العام من معلومات ومعارف عن التكنولوجيات واالختراعات
المفيدة في استحداث منتجات جديدة.

8

مدخل إلى الدليل

يمكن استخدام المعلومات والمعارف الواردة في البراءات المنشورة وطلبات البراءات باإلضافة إلى غيرها من المعارف
تصور مفهوم منتَ ٍج ما و/أو تنقيح ذلك المفهوم و/أو صياغته في شكل
التي آلت إلى الملك العام للمساعدة على
ُّ
مسار ُيفضي به إلى الجدوى التجارية.
ما ،وحماية فكرة المنتج ،ورسم
ٍ

↓
استخدام ما يوجد في البراءات من معارف آلت إلى
تصور لسمات ووظائف المنتَ ج أو
الملك العام لوضع
ُّ
الخدمة أو كليهما

↓
االنتفاع خالل عملية استحداث منتجات جديدة بما
يوجد في وثائق البراءات وفي الوثائق غير المتعلقة
بالبراءات من معارف آلت إلى الملك العام

تصور لمنتَ ج أو خدمة أو كليهما باستخدام
يمكن رسم
ُّ
فصح عنها في
ما آل إلى الملك العام من معارف ُم َ
البراءات وطلبات البراءات لفحص السمات والوظائف
التي يشتمل عليها المنتج.

يمكن دعم عمليات استحداث منتجات جديدة بالمعلومات
المفيدة المتعلقة باألعمال التجارية التي ُأ ِ
فصح عنها في
وثائق البراءات والوثائق غير المتعلقة بالبراءات التي تصف
تكنولوجيات مشابهة.

ويمكن للمخترع أو المبتكر في بداية توصله إلى فكرة
منتج ما أن يستفيد من المعلومات والمعارف التي آلت
إلى الملك العام في:

حدد المالمح
يمكن للمخترع أو المبتكر الذي لديه مفهوم ُم َّ
لمنتج جديد أو خدمة جديدة أو كليهما أن يسعى إلى الحصول
على ما آل إلى الملك العام من معلومات البراءات ومعارفها
من أجل:

– –اكتساب رؤى ثاقبة وأفكار نيرة لمفهوم منتجه أو
المفصح عنها في وثائق
خدمته من المعارف االبتكارية ُ
البراءات التي تشبه مفهوم منتجه أو خدمته.
– –استغالل التكنولوجيات والمعارف االبتكارية التي قد ال
تكون محمية بموجب براءة واحدة أو أكثر من البراءات
القابلة لإلنفاذ في بلده أو في بلدان أخرى.
ترقب الموعد أو البلد الذي سيصبح فيه
· · ُّ
فصح عنه في براءة قابلة لإلنفاذ
اختراع ُم
ٌ
ٌ
ً
متاحا لالستخدام كما يتضح من تاريخ إيداع
طلب البراءة وفترة الحماية المنصوص عليها
في قوانين البراءات ولوائحها بتلك الوالية
القضائية.
· ·معرفة ما ُأ ِ
فصح عنه في قسم المراجع بوثيقة
البراءة من براءات أخرى ال تنتمي إلى نفس
مجال االستخدام ولكنها قد تتيح فرصة لالطالع
المماثِ لة لتكنولوجياتها.
على التطبيقات ُ
· ·االستعانة بإحصاءات البراءات ُ
وأسر البراءات
على تقييم استخدامات تكنولوجيا ما قد تؤثر
ً
ً
مباشرا في المنتج الخاص بالمخترع أو
تأثيرا
المبتكر.
· ·المساعدة على تحديد الجدوى المحتملة للمنتج
أو الخدمة اللذين يجري وضع تصور لهما
من حيث المستخدمين النهائيين واألسواق
المستهدفة وما إلى ذلك مما ُأفصح عنه في
قسم "معلومات أساسية عن االختراع" في
البراءة أو طلب البراءة أو وثائق البراءات األخرى.

– –االستعانة بها على تقدير الجدوى التجارية لمفهومه
وقيمة هذا المفهوم من خالل استعراض محفظة
البراءات الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروفة
المشابهة.
– –تحديد ما إذا كانت المنتجات أو الخدمات أو كلتاهما
ً
مألوفة فيها من خالل البحث
جديدة على منطقة ما أم
عن البراءات أو طلبات البراءات أو تقارير البحث الخاصة
بمنتجات أو خدمات مشابهة.
– – ُّ
تجنب انتهاك البراءات القابلة لإلنفاذ واإلجراءات
القانونية التقييدية الالحقة.
– –جمع معلومات استخبارية عن التكنولوجيات باستخدام
فصح عنها الخاصة بالمنافسين
الم َ
األنشطة المبتكرة ُ
الذين يقدمون منتجات أو خدمات تكميلية.
– –العثور على موظفين محتملين ذوي خبرة من خالل
المتنازَ ل لهم في البراءات
استعراض المخترعين أو ُ
وطلبات البراءات الخاصة بالتكنولوجيات ذات الصلة.
– –دراسة تاريخ المالحقات القضائية للبراءات ذات األهمية
الممنوحة لتكنولوجيات مشابهة من أجل الحصول
على معلومات يستفيد منها المخترع أو المبتكر في
المالحقة القضائية لبراءاته.
– –السعي إلى الحصول على ترخيص أو إقامة شراكة أو
إجراء عمليات دمج أو استحواذ من خالل تحديد مالكي
التكنولوجيا المعنية التي حصلت على براءة أو التي
ُينتظر حصولها على براءة.
– –جمع معلومات استخبارية عن المنافسين من خالل
استقصاء أنشطة إيداع طلبات البراءات المرتبطة
بمنتجات أو خدمات بديلة.
ستجدة التي تُ فضي إلى فرص
الم
– – اكتشاف
ّ
ّ
التوجهات ُ
سوقية جديدة في المجاالت التكنولوجية من خالل
استكشاف ما يقوم به اآلخرون من أنشطة متعلقة
بالبراءات.
– –خلق فرص ابتكارية وسوقية عن طريق تسجيل براءات
مشابهة لبراءات حالية.
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المستقاة من
وينقسم هذا الدليل إلى ثالث وحدات قائمة بذاتها تستعرض وتستكشف إمكانية تطبيق المعلومات ُ
االختراعات التي آلت إلى الملك العام .وهذه الوحدات هي:
الوحدة األولى

استعراض اختالف الملك العام باختالف المكان والزمان ،مع التركيز على )1( :الملك العام
ً
نموا )2( ،والعالقة بين البراءات والملك العام.
في البلدان النامية وأقل البلدان

الوحدة الثانية

استكشاف ما يوجد في البراءات من معارف آلت إلى الملك العام ،والعالقة بين البراءات
وحقوق الملكية الفكرية األخرى ،واالنتفاع بالرؤى المكتسبة في إيجاد فرص لالستفادة من
االختراعات الموجودة والمعارف المندرجة في الملك العام من أجل تيسير نجاح األعمال
التجارية.

الوحدة الثالثة

االنتفاع بالمعارف التي آلت إلى الملك العام ودمجها في عمليات استحداث المنتجاتً ،
بدءا
ً
ووصوال إلى
ومرورا بتحليلها وتصميمها واختبارها وطرحها في األسواق،
تصور الفكرة،
من
ً
ُّ
مرحلة تحليل ما بعد الطرح من أجل التحسين المستمر.

 .2اعتبارات استخدام الدليل
وجه إلى الباحثين ،والمخترعين ،ورواد األعمال ،والمؤسسات واألفراد
َم ْن الذي ينبغي أن يستخدم الدليل :هذا الدليل ُم َّ
مفيدا ً
ً
جدا
ومطوري المنتجات .وسيكون
المعنيين بنقل التكنولوجيا ،ومديري برامج البحوث الحكومية وغير الربحية،
ّ
لمستخدمي مراكز الويبو لدعم التكنولوجيا واالبتكار في جميع أنحاء العالم.
وربما يشارك موظفو مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار في مساعدة العمالء الباحثين عن توجيهات بشأن تطوير أفكارهم
ً
نموا .وقد أنشأت الويبو مراكز لدعم التكنولوجيا واالبتكار في هذه البلدان من
اإلبداعية في البلدان النامية وأقل البلدان
المستقاة من موارد البراءات والموارد غير
أجل إمداد المخترعين/المبتكرين (العمالء) بالمعلومات التكنولوجية المناسبة ُ
المتعلقة بالبراءات إلى جانب تقديم خدمات لتطوير مساعيهم االبتكارية وإدارتها.
ويفترض في جميع ُق ّراء هذا الدليل الكرام أن يكونوا على قدر من الفهم للملكية الفكرية وقابليتها للتطبيق في
ُ
سياقات تجارية ،وأن تكون لديهم معرفة عملية أساسية بأدوات اإلدارة.
ً
علما لطرح منتج
متى ينبغي استخدام الدليل :يمكن استخدام هذا الدليل حينما يلتمس المخترع أو المبتكر مشورةً أو
جديد أو خدمة جديدة في األسواق.
كيف ينبغي استخدام الدليل :ينبغي استخدام هذا الدليل الستكشاف سبل االستفادة من المعلومات والمعارف
ً
وإضافة إلى ذلك ،ينبغي اتخاذ
التي آلت إلى الملك العام في تيسير وتحسين اختراع وابتكار منتجات أو خدمات جديدة.
ً
جربة من خالل عملية استحداث المنتجات
الدليل
وسيلة لمساعدة العمالء على اإلبحار في االختراعات الجديدة وغير ُ
الم َّ
المكتسبة من وثائق البراءات وغيرها من الوثائق التي آلت إلى الملك العام .وهذا
عن طريق استخدام أو دمج المعارف ُ
منشور ُم ِ
الم ْ
للمخترعين ورواد
الدليل
عن َون تحديد االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل ُ
راف ٌق لمنشور الويبو ُ
ٌ
كمل بعضها بعضاً.
ٍ
األعمال ( .)2020وننصحك بدراسة هذه الوثيقة المرافقة ألن هذين الدليلين يتضمنان محتويات ُي ِّ

 .3الغرض من الدليل
ثم فإن الشركات التي تعمل
الم َ
فصح عنها في وثائق البراءات تندرج ضمن الملك العام ،ومن َّ
إن معظم المعلومات ُ
ً
نموا لها مطلق الحرية في االنتفاع بهذه المعلومات .ويوضح هذا الدليل كيف يمكن
في البلدان النامية أو أقل البلدان
فصح عنها في وثائق البراءات أو دمج هذه المعلومات في منتجات جديدة ،وتعزيز عمليات
الم َ
استخدام المعلومات ُ
لمن يستطيعون االستفادة من المعارف التي آلت إلى الملك العام
إعداد هذه المنتجات .وباستخدام هذا الدليل ،يمكن َ
ً
ٍ
ٍ
وأطرا مؤسسية مفيدة.
وإجراءات
مهارات
أن يتبنوا
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لمحة مصطلحية
في هذا الدليل ،عبارة "المعارف التي آلت إلى الملك العام" في البراءات تُ عادل عبارة "االختراع الذي آل إلى الملك
للمخترعين
الم َ
عنون "تحديد االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل ُ
المستخدم في منشور الويبو ُ
العام" على النحو ُ
ورواد األعمال (.)2020
ً
فعاال في عملية تصميم
دمجا
ويهدف هذا الدليل إلى مساعدتك على دمج المعلومات والمعارف التي آلت إلى الملك العام
ً
وضحة في الدليل يمكن أن
الم َّ
المنتج وإعداده .كما أن استخدام المعارف المندرجة في الملك العام إلى جانب المفاهيم ُ
يساعدك ويساعد عمالءك على اتخاذ قرارات إدارية أكثر استنارة .وسوف يؤدي ذلك إلى تعظيم االستفادة مما ُيستثمر من
وقت ومال في إدخال تحسينات على المنتجات والخدمات إلضافة قيمة إلى منتجات المخترعين ورواد األعمال وخدماتهم،
مع تقليل مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير إلى أدنى حد ممكن .ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن
المرافق لهذا الدليل وعنوانه
تحديد المعارف المندرجة في الملك العام والمفاهيم والعمليات ذات الصلة في منشور الويبو ُ
"تحديد االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال" (.)2020
ً
ً
ً
أيضا موارد
حدد
تعريفا
ويقدم هذا الدليل الذي بين يديك
وي ِّ
موجزا لمصطلح "الملك العام" وعالقته بوثائق البراءاتُ .
ً
مجانا وكيفية استخدامها في االستغالل التجاري لألفكار ،واالختراعات ،وعروض الخدمات أو
المعلومات المتاحة
المنتجات الجديدة .والغرض من هذا الدليل هو أن يكون بمثابة نقطة انطالق موثوق بها لإلبحار في عالم معلومات
وثائق البراءات المتاحة لعامة الناس.
ً
علما بكثير من الموارد المتعلقة بالبراءات التي يمكن االستعانة بها على
ويهدف هذا الدليل ،بوجه عام ،إلى إحاطتك
اختراع ما وإمكاناته السوقية المستقبلية.
اتخاذ قرارات مناسبة بشأن
ٍ

 .4نطاق الدليل
ُي ِّركز هذا الدليل على االنتفاع بما قد آل إلى الملك العام من المعلومات الواردة في وثائق البراءات وفي غيرها .ويتّ بع
ً
ُ
ورسوما بيانية مشروحة
الدليل منهجية عامة تُ ِّركز على اإلجراءات المتسلسلة وتستخدم مخططات انسيابية منطقية
لمساعدتك على االنتفاع بما ورد في وثائق البراءات والوثائق غير المتعلقة بالبراءات من معارف آلت إلى الملك العام.
ويستند محتوى الوحدات األولى والثانية والثالثة في المقام األول إلى هذه المنهجية التي تُ ِّركز على اإلجراءات المتسلسلة.
ومن على شاكلتهم ممن سيستفيدون من
وقد ُكتبت هذه األقسام من أجل المخترعين ورواد األعمال والمبتكرين َ
استخدام المعارف المندرجة في الملك العام عبر شتى مراحل إعداد المنتج لحماية أفكارهم أو لتطبيق هذه المعارف
لتيسير االستغالل التجاري الناجح .وأما السياقات أو األمثلة التعليمية التي وضعها في األصل مبتكرون من البلدان
ً
نموا (الوحدة الثالثة) فإنها تستعرض كيفية استخدام المعلومات التي آلت إلى الملك العام وكيفية
النامية وأقل البلدان
دمجها في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإعداد المنتجات.
َ
حدد ،ولكنك غير متيقن مما يلزم القيام به .ومن
فقد تكون لديك فكرة لمنتج
مبتكر وترغب في صياغتها في شكل ُم َّ
المفترض أن تساعدك موارد الملك العام على النظر في أنواع التكنولوجيات التي قد تكون مفيدة لطرح االختراع
فضال عن تحديد التكنولوجيات
في األسواق .وسيساعدك هذا الدليل على تحديد بعض الموارد التكنولوجية الراهنة،
ً
المبتكرة التي قد تكون متاحة كمعارف ذات ملكية عامة ويمكن دمجها في فكرة منتجك أو خطة اإلعداد .وأما األفكار
الرئيسية التي قد تكون مفيدة في الوحدة الثالثة فترد في شكل "نصائح نافعة" .وفيما يلي ملخص موجز لما نُ وقش
من موضوعات:
ً
– –تتناول الوحدة األولى اختالف الملك العام والبراءات باختالف المكان والزمان ،وتُ ِ
أيضا عالقة البراءات بالملك
ناقش
ً
نموا.
العام وخصائص الملك العام في البلدان النامية وأقل البلدان
فصح عنها في وثائق
الم َ
– –وتستعرض الوحدة الثانية ما آل إلى الملك العام من المعارف الخاصة باالختراعات ُ
وضرب مثال بالبراءة رقم  US 9,715,257 B2لبيان كيفية تحديد المعلومات المفيدة في منشورات
البراءاتُ .
ً
أيضا على نطاق الحماية ذات الصلة بموجب البراءات وحقوق الملكية الفكرية األخرى
البراءات .وتُ ِّركز هذه الوحدة
وما قد تشمله أو ال تشمله من المعارف المندرجة في الملك العام.
–– ِ
استخدام المعارف التي آلت إلى الملك العام في عملية استحداث المنتجات.
تناق ُش الوحدة الثالثة بالتفصيل
َ
وتُ
قدم أمثلة تعليمية تساعد على توضيح المفاهيم األساسية
وتتناول هذه الوحدة معظم مفاهيم الدليل األساسية،
ِّ

11

دليل استخدام االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال

وكيفية تطبيقها .وهذه األمثلة التعليمية هي سيناريوهات ،منها الحقيقي ومنها الخيالي ،يجري فيها التصدي
للتحديات السوقية التي تواجه األفراد والشركات من خالل عمليات اتخاذ القرارات .وتشتمل على أمثلة تستند إلى
ما يلي:
· ·مخترع من زمبابوي ساعد اختراعه الفريد الخاص بالطهي على توفير الوقت والمال آلالف األفارقة (المثاالن
التعليميان رقم  5و)6؛
· ·شركة برمجيات صغيرة واجهت تحديات عند دخولها األسواق الدولية (المثال التعليمي رقم )7؛
حولت تقنية مبتكرة إلى منتج ذي جدوى تجارية من خالل تلبية احتياجات مزارعين محليين في
· ·مخترعة َّ
المغرب (المثال التعليمي رقم )8؛
أعماال تجارية في األسواق الدولية ،وواجهت تحديات تتعلق
· ·شركة صغيرة لتصنيع اآلالت كانت تمارس
ً
بملكيتها الفكرية (المثال التعليمي رقم .)13

 .5حدود الدليل
ً
شامال إلى استحداث المنتجات .بل هو دليل للمخترعين بشأن كيفية استخدام
رسميا وال
مدخال
هذا الدليل ليس
ً
ً
المعلومات والمعارف التي آلت إلى الملك العام لتحسين اتخاذ القرارات في عمليات استحداث المنتجات .وقد يكون
ً
مفيدا لرواد األعمال ،بما في ذلك المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،العاملين على
هذا الدليل
ً
ً
ً
استحداث المنتجات سعيا إلى زيادة اإليرادات أو األرباح .وقد يكون مفيدا أيضا للمؤسسات العامة المعنية بنقل
1
المعارف والتكنولوجيات.
ً
قانونيا لقوانين الملكية الفكرية .فعلى الرغم من القواسم المشتركة بين قوانين الملكية الفكرية،
دليال
وهذا الدليل ليس
ً
تنفرد كل والية قضائية بقوانين خاصة ،وال يمكن لدليل تمهيدي عام مثل هذا أن يشمل جميع هذه القوانين .وليس
عد
الغرض من هذا الدليل أن ُيتَّ َخذ
ً
دليال لوضع استراتيجية براءات ،وإن كان هذا الموضوع قد ُنوقش فيه بإيجاز .بل ُي ّ
مدخال إلى أنواع الموارد المتاحة لعامة الناس.
الدليل
ً
قر الدليل بأن مكاتب البراءات في كثير من البلدان ليست لديها محفوظات لوثائق البراءات يمكن النفاذ إليها بسهولة
ُ
وي ّ
من خالل منصات رقمية .ولن تتمتع جميع المناطق بفرص متكافئة في النفاذ إلى الموارد المذكورة في هذا الدليل.
فقواعد البيانات التي يمكن النفاذ إليها عبر اإلنترنت قد ال تكون مفيدة في المناطق التي يكون فيها االتصال باإلنترنت
عتمد عليه.
غير ُم ّ
تيسر أو ال ُي َ
ً
محدودا من الناحية الجغرافية ،فإن هذا الدليل يمكن أن
وعلى الرغم من أن النفاذ إلى الموارد اإللكترونية قد يكون
ً
متاحا للعمالء من موارد المعارف التي آلت إلى الملك العام .وال يقدم الدليل
يساعدك على تمييز أو انتقاء ما قد يكون
ً
ً
ً
ِ
لحقا يعزز اإلحاطة علما بإمكانات وقيود المعارف
وصفا
ً
شامال لكل ما يندرج ضمن الملك العام .فقد ُوضع ليكون ُم َ
والمعلومات التي آالت إلى الملك العام التي تساعد على تحديد وتقييم القدرات التكنولوجية داخل شركة أو مشروع
وتكون مفيدة في إعداد المنتجات .كما أن المعرفة التي اكتسبها ُمقدمو خدمات مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ونقل
التكنولوجيا وغيرها من الخدمات من خالل هذا الدليل ينبغي مشاركتها مع المخترعين والمبتكرين والمديرين الذين
يلتمسون دعمهم وتوجيههم.
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الوحدة األولى
تعريف الملك العام وعالقته بالبراءات

الوحدة األولى
تعريف الملك العام
وعالقته بالبراءات

ً
أيضا حدود
تبدأ هذه الوحدة بتحديد ماهية الملك العام ،وتوضح
التعريف .على سبيل المثال ،قد ال يكون الملك العام في أحد
ً
ً
أيضا هذه
طابقا للملك العام في بلد آخر .وتستكشف
البلدان ُم
الوحدة عالقة الملك العام بالبراءات ،وتتضمن الخصائص الرئيسية
للملك العام وما يجوز اعتباره "مجاني االستخدام" .2ويركز الدليل،
كما ذكرنا ً
آنفا ،على انتفاع الشركات في البلدان النامية وأقل البلدان
ً
نموا بمعلومات البراءات المندرجة في الملك العام.
الحصيلة المعرفية
ً
فهما بما يأتي فور االنتهاء من هذه الوحدة:
من المفترض أن تحيط
حددة وفترة
– –كيفية تعريف الملك العام في منطقة جغرافية ُم َّ
زمنية معينة ،مع الحرص على توضيح ما يدخل ضمن نطاق
الملك العام.
– –عالقة البراءات بالملك العام.
– –كيف أن االختراعات غير المشمولة بالحماية بموجب براءات
على المستوى المحلي قد تكون مندرجة ضمن الملك العام
في ذلك البلد.
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 .1فهم المعلومات والمعارف التي آلت إلى الملك العام
من حيث صلتها باستحداث منتجات جديدة
 1.1اختالف الملك العام باختالف المكان والزمان

3

جاء في الدراسة التي أجراها كونلي وآخرون ( )Conley et al.أن الفترة من عام 1883
حتى عام  2011شهدت إيداع  147مليون طلب براءة على مستوى العالمْ ،
ومنح أكثر
من  82مليون براءة 4.أضف إلى ذلك أن ما يقرب من  %95من طلبات البراءات
التي ُأ ِ
وقدم
وب َعت منذ عام  1883قد دخلت بالفعل ضمن الملك العام.
ودعت وتُ ِ
َّ
َ
ً
مؤلفو الدراسة نموذجا َر َبط الملك العام "بعالم من المعلومات المتاحة دون قيود".
وقد استخدموا المعادلة اآلتية لتعريف الملك العام فيما يخص حقوق الملكية
الفكرية:
الملك العام (ج ،ز) = ع – ب – م – عل – ت – غ  +س
حيث:
ج = المنطقة الجغرافية
ز = الزمن
ع = عالم المعلومات المعروفة والمتاحة دون قيود
ب = حقوق البراءات
م = حقوق المؤلف
عل = حقوق العالمات
ت = حقوق التصاميم
غ = حقوق غيرها (مثل المؤشرات الجغرافية ،وحقوق مستولدي النباتات ،وتصاميم
الدوائر المتكاملة ،ونماذج المنفعة ،وقواعد البيانات ،والمعارف التقليدية الواضحة)
ً
ً
حاليا ألنها لم
سريا من قبل من المعلومات التي يمكن االطالع عليها
س = ما كان
سجلة الملكية ومحمية ولكنها غير متاحة دون قيود حتى اآلن (مثل المعلومات
تعد ُم َّ
سجل الملكية لكن ال يمكن النفاذ إليه دون
الموجودة في منشور مرجعي ليس ُم َّ
بعد ألن المجلة لم تنشره حتى اآلن)
قيود ُ
المقتبس من "دراسة عن البراءات والملك العام (( ")2انظر المرفق)،
يوضح الشكل ُ ،1
موضع تقاطع نظام البراءات مع الملك العام .ويتضح من هذا الشكل أن "الجزء
عرفه
المركزي الخاص" يمثل حقوق البراءات الساريةْ ،
أي القابلة لإلنفاذ .وهذا النطاق ُي ِّ
الحلقية
مؤلفو الدراسة بأنه "جوهر نطاق حقوق البراءات الخاصة" .وأما المنطقة
ّ
المحيطة بالجزء المركزي الخاص فتُ عرف بأنها "منطقة قد تكون محل خالف" ويجوز
فيها تسجيل حقوق البراءات أو منحها ولكنها قد تكون أو ال تكون قابلة لإلنفاذ بسبب
الغموض القانوني .وأغلب الظن أن نماذج المنفعة تدخل ضمن "منطقة قد تكون
ٍ
البراءات التي آلت
خالف
محل خالف" .وتقع خارج تلك المنطقة التي قد تكون محل
ُ
الملغاة أو
المتنازل عنها أو ُ
المنقضية الصالحية أو ُ
إلى الملك العام ،وهي البراءات ُ
الملغاة بموجب القانون .وتُ َع ّد األصول الفكرية التي تقع خارج الجزء المركزي الخاص
ُ
ً
حدد
والمنطقة التي قد تكون محل خالف
جزءا من الملك العام في إقليم جغرافي ُم َّ
وفي فترة زمنية بعينها ،وتكون هذه األصول متاحة لالنتفاع بها داخل ذلك اإلقليم
الجغرافي دون غيره.
ً
ً
وزمنيا فيما يخص جميع حقوق
جغرافيا
حدد
الم َّ
وتعريف الملك العام على هذا النحو ُ
الملكية الفكرية الخاصة المعروفة يساعد على توضيح ماهية الملك العام في أي دولة
أو منطقة جغرافية (ج) في أي وقت من األوقات (ز) .كما أن النهر المتزايد من طلبات
البراءات يصب باستمرار في عالم المعلومات المتاحة لعامة الناس ،فهذه البراءات
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لمحات مصطلحية
– –المؤشر الجغرافي هو حق قانوني ُيمنح
إلى المنتَ ج الذي ينشأ من منطقة جغرافية
معينة ويحمل سمة واحدة أو أكثر من
السمات المميزة التي "تُ عزى في األساس"
إلى تلك المنطقة.
عرف
– –حقوق مستولدي النباتات ،التي تُ َ
ً
أيضا باسم "حقوق األصناف النباتية" ،هي
حقوق الملكية الفكرية الممنوحة بموجب
اتفاقية االتحاد الدولي لحماية األصناف
النباتية الجديدة .وتُ منح هذه الحقوق إلى
مستولدي األصناف النباتية الجديدة،
وتسمح ألصحاب هذه الملكية الفكرية
ٍ
محمي"
"صنف
باستبعاد الغير من إنتاج
ّ
واستنساخه.
ا لتخطيطية
ا لتصا ميم
– –حقو ق
(الطبوغرافيات) للدوائر المتكاملة هي
حقوق الملكية الفكرية الممنوحة لمصنف
أصلي في مجال الدوائر المتكاملة.
ً
أيضا نماذج المنفعة باسم "البراءات
عرف
– –تُ َ
ً
الصغيرة" مقارنة بحقوق البراءات التقليدية.
نماذج المنفعة المخترعين مدد حماية
وتمنح
ُ
أقصر ،كما أنها ذات شروط أقل صرامة من
جهة إيداع طلبات البراءات.
– –المعارف التقليدية الصريحة هي الدراية
العملية ذات الخصوصية الثقافية التي يجري
استحداثها والحفاظ عليها وتناقلها من جيل
إلى آخر داخل أحد المجتمعات األصلية.

الوحدة األولى
تعريف الملك العام وعالقته بالبراءات

سوف تدخل في نهاية المطاف في الملك العام للبلد الذي ُق ِّدمت
فيه طلبات البراءات .ويمكن تطبيق هذا التعريف المذكور للملك
ً
فهما
العام في جميع الدول ذات السيادة لفهم نطاق الملك العام
ً
ثم فهم شتى أشكال البيانات والمعلومات والمعارف
تاما ،ومن َّ
التي يجوز أو ال يجوز االنتفاع بها دون قيود عند إنماء عمل تجاري.
الشكل  :1الملكية الفكرية والملك العام
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الملك العام
يشمل:
الم َّ
تخلى عنها
الطلبات ُ
الملغاة
البراءات ُ
البراءات التي ُق ِب َل االعتراض
على منحها
الم َّ
تخلى عنها
البراءات ُ
المنقضية الصالحية
البراءات ُ

حقوق البراءة
القابلة لإلنفاذ
(الجزء الخاص)

منطقة قد تكون
محل خالف

 .2عالقة البراءات بالملك العام
المعنون "دراسة عن البراءات والملك العام"
يتناول منشور الويبو ُ
عالقة البراءات بالملك العام 6.وتشير هذه الدراسة إلى أن "الملك
العام" ،على الرغم من عدم وجود تعريف رسمي له في قانون البراءات
الدولي ،يمكن اعتباره مجموعة شاملة تضم جميع المعلومات التي
يمكن الحصول عليها بسهولة .فالبيانات والمعلومات والمعارف
الموجودة في الملك العام ليست مملوكة ألحد .وهذه الصورة
ً
علنا من
فصح عنها
الم َّ
الم َ
جسدة للملك العام تشمل المعلومات ُ
ُ
خالل الشبكات وقواعد البيانات والمنشورات والمصنفات األدبية التي
ثم
استخدامها أو
قيد أي نظام ملكية فكرية
َ
ال ُي ِّ
استنساخها ،ومن َّ
َ
فهي متاحة لالنتفاع بها دون قيود من ِقبل الذين يمكنهم النفاذ إليها
عبر اإلنترنت أو المكتبات أو قواعد البيانات القائمة على االشتراكات
أو غير ذلك من الوسائل.
وي ِّركز هذا الدليل على االنتفاع باالختراعات التي آلت إلى الملك
ُ
العام .وهذه االختراعات عادةً ما يكون قد ُأ ِ
فصح عنها في وثائق

البراءات ،ويمكن استخدامها دون قيود في استحداث منتجات
جديدة إذا كان االختراع غير مشمول ببراءة أخرى قابلة لإلنفاذ وكانت
البراءة محل النظر قد انقضت صالحيتها النتهاء مدتها ،أو جرى
التخلي عنها بسبب عدم دفع رسوم المحافظة على سريان البراءة
بانتظام ،أو ُألغيت بقرار من السلطة الوطنية المعنية بالبراءات،
أو ُأ ِ
بطلت بحكم محكمة أو بسبب عدم إيداع براءة في الوالية
القضائية محل االهتمام.

 .3الملك العام في البلدان النامية وأقل
ً
نموا
البلدان
ً
جمل البيانات والمعلومات
إن الملك العام ،كما ذكرنا
سابقا ،هو ُم َ
والمعارف التي يكون لألفراد (مثل المخترعين أو رواد األعمال أو العلماء
المسوقين أو الفنانين أو المهندسين)
أو األكاديميين أو المديرين أو ُ
مطلق الحرية في استخدامها حسب مكان االستخدام المطلوب
فصح عنها في وثائق
وزمانه
الم َ
ّ
وكيفيته .وفيما يخص االختراعات ُ
البراءات المنشورةُ ،يتاح استخدام معظم هذه المعارف دون قيود
ً
نموا ما دام
لألفراد الذين يعيشون في البلدان النامية وأقل البلدان
ً
ً
معدوما أو محدودا للغاية
نشاط إيداع البراءات على الصعيد المحلي
أي أنه في حالة عدم
بما يجعله ال ُيفضي إلى حقوق ملكية فكريةْ .
وجود حقوق ملكية فكرية محلية ،فال عبرة بما ُمنح في بلد آخر ما
ستعمل إال في تلك الوالية القضائية التي ال توجد
دام االختراع ال ُي
َ
فيها حقوق.
وقد جاء في تقارير الويبو أن إجمالي عدد البراءات السارية في
جميع أنحاء العالم بلغ  14مليون براءة في عام  .72018واستأثرت
الواليات المتحدة بأغلبية ( 3.1مليون) من البراءات السارية ،وتلتها
8
مباشرة الصين التي أفادت بوجود  2.4مليون براءة سارية فيها.
ِ
تصدرت القائمة
البراءات العشرةُ التي
مكاتب
وفي الواقع ،كانت
ُ
َّ
من بلدان ذات اقتصادات متقدمة .ويعرض الشكل  2الوارد أدناه
مكاتب البراءات العشرة التي تحتل الصدارة وعدد براءاتها السارية
في عام .2018
ومن الجدير بالتأكيد أن البراءات القابلة لإلنفاذ في االقتصادات
ً
محمية من ِقبل السلطات القضائية
المتقدمة قد ال تكون بالضرورة
ً
في البلدان النامية وأقل البلدان نموا .على سبيل المثال ،إذا منح
مكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات التجارية براءةً  ،فلن
ودع في الغالب طلب لحمايتها في نيجيريا ما لم يوجد سبب
ُي َ
ثم فإن البراءات القابلة لإلنفاذ
اقتصادي مهم يدعو إلى ذلك .ومن َّ
في األقاليم المتقدمة يزيد احتمال اندراجها ضمن الملك العام في
ً
نموا في أي وقت من األوقات.
البلدان النامية وأقل البلدان
قومات الملك العام وحدودها ،يمكنك تحديد
ومن خالل فهم ُم ِّ
فرص المناورة واالستفادة على نحو مشروع من االختراعات
قدم لعميلك ما يسعى
والمعارف المندرجة في الملك العام لتُ ِّ
إليه .وحتى في حالة وجود قيود تستند إلى حقوق البراءات ،فإن
المعلومات الواردة في الوثائق ذات الصلة قد توحي إليك بفرص
إلقامة شراكة والحصول على تراخيص الستخدام التكنولوجيا
المطلوبة.
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الشكل  :2مكاتب البراءات العشرة التي تحتل الصدارة وبراءاتها السارية في عام 2018
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ملخص
البيانات والمعلومات والمعارف الموجودة في الملك العام
ليست مملوكة ألحد.
البراءات التي آلت إلى الملك العام هي براءات ُمنقضية
الصالحية أو ُمتنازَ ل عنها أو ُملغاة أو ُملغاة بموجب القانون.
ً
ً
وزمنيا ،ولذلك قد تكون البراءة
جغرافيا
حددة
تكون البراءات ُم َّ
قابلة لإلنفاذ في بلد ما ولكنها ليست كذلك في بلد آخر ،مما
يعني أن البيانات والمعلومات والمعارف التي تحتوي عليها
البراءة قد تكون ضمن الملك العام في بعض البلدان دون
غيرها.
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غير المقيمين

المقيمون

الوحدة الثانية
البحث عن فرص لالستفادة من االختراعات والمعارف المندرجة ضمن الملك العام

الوحدة الثانية
البحث عن فرص
لالستفادة من
االختراعات والمعارف
المندرجة ضمن الملك
العام

حدد هذه الوحدة دور المعارف المندرجة ضمن الملك العام –
تُ ِّ
مثال– في تحديد الفرص المتاحة إلعداد
فصح عنها في البراءات ً
الم َ
ُ
حد ً
ً
دا
قدم
شرحا ُم َّ
المنتجات وطرحها في األسواق .فوثيقة البراءة تُ ِّ
ً
وضح ألي شخص "عادي من أهل المهنة"
ودقيقا للتكنولوجيا ُي ِّ
ً
كيفية تطبيق االختراع .وتصير البراءة ،عند منحها ،حقا من حقوق
الملكية الفكرية التي تمنع الغير من تطبيق االختراع في تلك البلدان
التي ُمنحت فيها البراءة .وفي حاالت كثيرة ،ال تسعى الشركات إلى
ً
نموا ،وذلك
تسجيل البراءة في بعض البلدان النامية وأقل البلدان
ً
فصح
ثم فإن
الم َ
كثيرا من المعارف ُ
العتبارات اقتصادية .ومن َّ
عنها في وثائق البراءات تكون مندرجة ضمن الملك العام ومجانية
االستخدام في تلك الحاالت وداخل تلك البلدان.
وما تتضمنه وثائق البراءات من المعارف المندرجة ضمن الملك
العام له وظيفتان على األقل ،أال وهما:
– –اإلشارة إلى التكنولوجيات والمنتجات والخدمات ،أو سمات
المنتجات ووظائفها ،التي يجوز االنتفاع بها ما دامت غير
مشمولة ببراءة في البلد أو اإلقليم السوقي المستهدف؛
– –وجمع معلومات عن األعمال التجارية.
وفي حين أن المعلومات الواردة في البراءة قد تكون مندرجة ضمن
الملك العام ،فإن الكيفية التي يجوز بها استغالل تلك المعلومات
حدده قانون البراءات أو غيره من قوانين الملكية الفكرية .وال
أمر ُي ِّ
يجوز لك استغالل المعلومات المندرجة في الملك العام كما يحلو
لك إال إذا لم تكن ترتبط بها أي حقوق ملكية فكرية تشمل صنع
فصح عنه في البراءة واستخدامه وبيعه وما إلى ذلك.
الم َ
االختراع ُ
حددة لعدد
فالبراءة تمنح مالك االختراع حقوق ملكية فكرية ُم َّ
حددة التي
الم َّ
من السنوات بموجب قوانين الواليات القضائية ُ
تصدر فيها البراءة مقابل اإلفصاح العلني عن المعلومات المتعلقة
ً
باختراعهُ .
وإضافة
قدم في هذا القسم أمثلة لتوضيح هذا المبدأ.
ون ِّ
إلى البراءات ،قد تحتوي أشكال الملكية الفكرية األخرى على
معلومات مفيدة وقابلة لالستغالل .وتتناول هذه الوحدة مفهوم
عرض البيع الفريد لتوضح كيف أن الفوائد الوظيفية للبراءات يمكن
أن ُيسترشد بها إليصال فحوى العالمات التجارية وعالمات الخدمة
من خالل القصص والرسائل التسويقية األصلية (حق المؤلف).
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 .1عالقة االختراعات بالبراءات

الحصيلة المعرفية

مصطلح البراءة مشتق من الكلمة الالتينية  ،patereومعناها الحرفي الكشف
أو اإلظهار .والبراءات نوع فريد من الملكية الفكرية ،فهي إفصاحات علنية عن
ٍ
ٍ
مشكالت تقنية وقد جرى
لتحديات أو
حلوال جديدة ومبتكرة
اختراعات تصف
ً
ً
ً
عمليا على نحو ّبناء .ويعني ذلك أن أي شخص
تطبيقا
تطبيق هذه الحلول
ماهر في المجال الخاص باالختراع يستطيع استنساخ ذلك االختراع عند قراءة
البراءة .وتعد البراءات المنشورة وطلبات البراءات أدوات تعليمية مهمة لألطراف
ً
وغالبا ما تكون مصادر أولية للمعلومات الخاصة بتكنولوجيا جديدة.
المهتمة،
كما أن البراءات أو حقوق التصاميم الصناعية أو كلتيهما تحفز المخترعين
10
صممين والفنانين إلى:
والم ِّ
ُ
– –ابتكار اختراعات جديدة ،وتحسين أداء التكنولوجيات وطرائق التصنيع والمنتجات
والتوليفات وما إلى ذلك.
– –الكشف العلني المبكر عن اختراعاتهم.
– –البحث عن استثمارات رأس المال المغامر من أجل االستغالل التجاري لالختراعات
واالستفادة من الحق االستئثاري الناتج عن الملكية الفكرية.
– –اإلتيان "بابتكارات" أو اختراعات تتحايل على حماية الملكية الفكرية الممنوحة
بموجب براءات سارية يملكها آخرون.

ً
فهما بما يأتي فور االنتهاء
من المفترض أن تحيط
من هذه الوحدة:
– –البراءات وعالقتها باالختراعات.
أي ْ
منح
– –نطاق الحماية بموجب البراءاتْ ،
ً
ً
استئثاريا لفترة زمنية
حقا
مالك البراءة
محدودة في سوق جغرافية محدودة.
– –المعلومات المفيدة المتاحة لعامة الناس
في البراءات.
– –المعارف المندرجة ضمن الملك العام التي
يجوز أو ال يجوز الحصول عليها من أنظمة
الملكية الفكرية بخالف البراءات ،مثل حقوق
المؤلف والعالمات التجارية (عالمات الخدمة)
واألسرار التجارية والتصاميم التخطيطية
(الطبوغرافيات) للدوائر المتكاملة.
– –كيف يربط عرض البيع الفريد بين أشكال
متعددة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة
المنتج أو الخدمة.

ويمكن تعريف االختراع بأنه طريقة جديدة لحل مشكلة تقنية أو للقيام بشيء
ً
وغالبا ما تؤدي االختراعات إلى استحداث منتجات ،أو
عمل من قبل.
لم ُي َ
وعادةً
ما يتطلب إعداد
أجهزة ،أو أساليب ،أو تحسينات لمنتج أو طريقة صنع.
هذا "الحل" استثمار المهارة والوقت ورأس المال .ويعكف البشر باستمرار
على البحث واالبتكار ،كما يرد في المجالت العلمية والمجالت المتخصصة
في التجارة والمقاالت اإلخبارية وغيرها من المصادر .وتكون هذه المعلومات
متاحة لعامة الناس في معظم الحاالت .ولكن القدرة على استخدام المعارف
التي آلت إلى الملك العام إلقليم جغرافي ما قد تتفاوت في إقليم آخر ،كما
أوضحنا في الوحدة األولى من هذا الدليل.
وقد تكون المعارف الخاصة باالختراعات متاحة في أشكال متعددة ،إال أن وثيقة
البراءة مهمة ألنها تعرض تفاصيل شاملة عن االختراعات بطريقة منهجية وقد
تترتب عليها حقوق قانونية في االختراع .ويمكن للمخترع الذي لديه فكرة اختراع ما
أن يلتمس الحماية الختراعه عن طريق إيداع طلب براءة .ويقدم نظام البراءات ،من
ً
تجاريا من خالل منح
خالل عواقبه القانونية ،حوافز ألي شخص الستغالل اختراعه
حقوق استئثارية ،داخل البلد أو الدولة أو المنطقة التي يشملها حق البراءة .كما أن
سجلة ال يدخل ضمن الملك العام بالدولة التي ُمنحت فيها البراءة
االنتفاع ببراءة ُم َّ
ً
قانونا للبراءة ،أو في حالة إبطال البراءة ،أو
إال بعد انقضاء المدة الزمنية الممنوحة
ً
جزءا من
سجلة .وما إن تصبح وثائق البراءات
الم َّ
حينما يتنازل مالك البراءة عن براءته ُ
َ
عالم المعلومات المتاحة لعامة الناس ،فإنها تثري عالم المعلومات الخاصة بالعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار والمعرفة االبتكارية ذات الصلة.
فصح عنها في هذه الوثائق متاحة
الم َ
وعلى الرغم من أن وثائق البراءات والمعارف ُ
ً
حقوقا
في قواعد بيانات البراءات ،فإن البراءة ما إن تُ منح حتى يكتسب صاحبها
قانونية تمنع كل َم ْن سواه من صنع االختراع المطالب به أو االنتفاع به أو بيعه في
البلد أو البلدان التي ُمنحت فيها البراءة وال تزال سارية فيها.
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الوحدة الثانية
البحث عن فرص لالستفادة من االختراعات والمعارف المندرجة ضمن الملك العام

 .2النطاق اإلقليمي للحماية بموجب البراءة
إن الحماية بموجب براءة تقتصر ،بوجه عام ،على الدولة أو المنطقة
ً
ثم فإن نطاق الحماية بموجب
التي ُمنحت فيها البراءة
رسميا .ومن َّ
براءة يقتصر في الغالب على الدول التي صدرت فيها البراءة والتي
تكون فيها البراءة قابلة لإلنفاذ .وأما في جميع البلدان أو المناطق
األخرى التي ال توجد فيها براءة ممنوحة لالختراع نفسه ،فألي
فصح عنه في
الم َ
شخص مطلق الحرية في أن ينتفع باالختراع ُ
طبقه.
البراءة أو أن ُي ِّ
كما أن إيداع طلب براءة لدى مكتب الواليات المتحدة للبراءات
َ
مالك البراءة،
والعالمات التجارية ،على سبيل المثال ،سوف يمنح
الحق في منع أي شخص آخر من صنع االختراع
َّ
في حالة إصدارها،
أو االنتفاع به أو بيعه في اإلقليم الجغرافي للواليات المتحدة
ً
أيضا من استيراد أي
األمريكية .أضف إلى ذلك أنه سيمنع اآلخرين
فصح عنها في البراءة الممنوحة إلى
منتج ُصنع باستخدام طريقة ُم َ
أراضي الواليات المتحدة األمريكية .ومن هذا المنظور ،تُ َع ّد حقوق
ً
حقوقا سلبية ،ألنها حقوق تستبعد اآلخرين ،مما يعني في
البراءات
الواقع أن مالك البراءة يحتكر الشيء المشمول بالبراءة ما دامت
حقوق البراءة قابلة لإلنفاذ .وعند انقضاء مدة البراءة ،التي عادةً ما
ً
فصح عنه
تكون 20
الم َ
عاما من تاريخ إيداع الطلب ،يدخل االختراع ُ
في وثيقة البراءة ضمن الملك العام ويصبح للجميع مطلق الحرية
في االنتفاع به ،وحينئذ تسقط حقوق البراءة أو تنتهي قابليتها
لإلنفاذ .ويجوز في بعض البلدان تمديد مدة الحماية لالختراعات
التي تتطلب موافقة الجهات التنظيمية قبل دخول السوق .وبذلك
تندرج هذه االختراعات ضمن الملك العام في وقت الحق.
ً
أيضا إيداع طلب البراءة في مكتب إقليمي له والية قضائية
ويمكن
على بلدان متعددة تكون من أعضاء نظام البراءات اإلقليمي.
فالبراءة التي تمنحها المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية،
على سبيل المثال ،قد تسري في  19دولة من الدول األعضاء في
المنظمة 12.وهذه المنظمات اإلقليمية للملكية الفكرية قد تساعد
مودع الطلب من خالل تبسيط إجراءات إيداع الطلب.
11

ً
كم المعارف االبتكارية الواردة في وثائق
ويزداد
يوما بعد يوم ّ
البراءات .وتشير إحصاءات الويبو بشأن الملكية الفكرية إلى حدوث
زيادة مطردة في طلبات البراءات في جميع أنحاء العالم في الفترة
من  1980إلى  13 .2018على سبيل المثال ،شهد عام  2018إيداع
ما يقرب من  3.3مليون طلب براءة حول العالم ،بزيادة قدرها
ً
مقارنة بعام  14 .2017وحدثت منذ عام
 %5.2في إيداعات البراءات
وسيساعدك
 2009زيادة مطردة في اإليداعات العالمية للبراءات.
ُ
هذا الدليل على استخراج وتحليل ما ُأ ِ
فصح عنه في البراءات من
معلومات يجوز استخدامها دون قيود لفهم نطاق االختراع.

فصح عنها في وثائق البراءات
الم َ
كما أن الوعي بالمعارف المفيدة ُ
يتركز في أقاليم العالم المتقدمة في المقام األول .وكذلك فإن
الوعي باألدوات المتاحة داخل الويبو وخارجها للمساعدة على
وعي محدود.
االنتفاع بالمعارف االبتكارية الواردة في البراءات هو
ٌ
ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة المبتكرين والمخترعين في البلدان
ً
نموا على استخدام هذه الموارد للنهوض
النامية وأقل البلدان
ثم النهوض باقتصاد بلدهم.
بمصالحهم التجارية ،ومن َّ

 .3أمثلة على المعلومات المفيدة الموجودة
في منشورات البراءات
أوال بأول على
تستفيد اإلدارة اليومية لشؤون أي شركة من االطالع ً
مستجدات المنافسين وتكنولوجياتهم .ويمكن أن تكون األقسام
المختلفة للبراءة أو طلب البراءة من المصادر المعرفية المفيدة
لهذه األغراض .على سبيل المثال ،تحتوي الصفحة األولى للبراءة
على ما يلي:
درج عادةً في
– –رقم البراءة :وهو رقم فريد
يحدد البراءةُ ،
ّ
وي َ
الصفحة األولى من وثيقة البراءة (المنشور أو الطلب أو قرار
المنح أو جميعها).
– –عنوان االختراع :وصف أساسي رفيع المستوى لالختراع
المشمول بالبراءات .ويمكن البحث عن الكلمات الدالة في
العنوان وعالقتها باالختراعات أو البراءات األخرى باستخدام
قررة.
أساليب ُم َّ
– –اسم ُم ِ
الطلب/المتنازَ ل له وعنوانه :عادة ما يظهر اسم
ودع
ُ
المتنازَ ل له في الصفحة األولى لوثيقة البراءة.
ُمودِ ع الطلب أو ُ
وهذا هو الكيان أو الشخص الذي تقدم بطلب البراءة .ويكاد
ً
الطلب/المتنازَ ل له هو مالك حقوق البراءة
دائما مودع
يكون
ُ
بعد منحها .وسيكون هذا الكيان أو الشخص هو الجهة الرئيسية
التي يمكن التواصل معها بشأن أي مفاوضات تتعلق بالترخيص
أو الشراكة.
ً
وغالبا ما يتّ صف
– –المخترع :وهو المبتكر األصلي لالختراع،
المخترع (أو المخترعون) بالمهارة في مجال تكنولوجيا االختراع.
وقد يقدم هؤالء المخترعون معلومات عن االختراع المشمول
ً
ٍ
شبكة أوسع
إضافة إلى أنهم قد يقودون القارئ إلى
بالبراءة،
من الخبراء (تجمعات علمية أو أكاديميات أو جمعيات مهنية)
وإلى مؤلفات منشورة عن طريق البحث عن أسمائهم على
اإلنترنت من خالل قواعد بيانات متاحة لعامة الناس أو شبكة
الويب المفتوحة.
– –التواريخُ :يشار في وثيقة البراءة إلى التواريخ المهمة واألولويات
القانونية لالختراع .ويمكن ،في معظم الحاالت ،حساب مدة
بناء على موعد تدوين تاريخ إيداع
سريان البراءة القابلة لإلنفاذ ً
الطلب ومدة البراءات في تلك الوالية القضائية.
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دليل استخدام االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال

– –رموز التصنيف ومجال البحث :تشير رموز تصنيف البراءات
(الوطنية والدولية) إلى المجاالت التكنولوجية المتعلقة باالختراع
المحمي بالبراءة .والحظ أن معرفة هذه المجاالت يمكن أن
يساعد على تضييق نطاق عمليات البحث التي يمكن أن تُ فضي
إلى حلول بديلة أو تكنولوجيا تنافسية أو كلتيهما .واعلم أن
ً
نوعا ما من وثائق
البحث بالكلمات الدالة يأتي بشريحة مختلفة
البراءات.
ً
غالبا ما تشير المراجع
– –المراجع/حالة التقنية الصناعية السابقة:
المذكورة في وثيقة البراءة إلى التكنولوجيات واالختراعات
والبحوث العلمية السابقة لتاريخ إيداع طلب البراءة المعنية.
وهذه المراجع جزء من َ
عالم "التقنية الصناعية السابقة" .وإذا
كان رائد األعمال يبحث عن حلول تكنولوجية بديلة لتفادي
التعدي على براءة ما ،فإن مراجع التقنية الصناعية السابقة
ً
مكانا
بما تحتويه من أسماء المخترعين والشركات قد تكون
ً
مثمرا للبحث فيه.
ً
أيضا االستشهادات
وإضافة إلى األمثلة المذكورة أعاله ،قد تكون
ً
ً
مفيدا للمعلومات .وترد هذه
مصدرا
التي تشير إلى البراءة المعنية
ويطلق ُمصطلح "التقنية
االستشهادات في منشورات الحقةُ .
ً
الحقا بالبراءة
الالحقة" على مجموعة البراءات التي تستشهد
ً
جزءا من التقنية الصناعية
المعنية .وبذلك تصبح البراءة المعنية
السابقة للبراءات الالحقة التي تستشهد بها.
وضح الشكل  3العالقة التي تربط بين التقنية الصناعية السابقة،
وي ِّ
ُ
والبراءة المعنية ،والتقنية الصناعية الالحقة .وهنا تُ سمى البراءة
المعنية "البراءة المركزية" .وأما مجموعة براءات التقنية الصناعية
السابقة إلى جانب مجموعة براءات التقنية الصناعية الالحقة
فتشكالن "سحابة االستشهادات" .ويمكن اتخاذ عدد استشهادات
15
ً
مؤشرا لقياس القيمة النسبية للبراءة.
التقنية الصناعية الالحقة
وتوجد في منصات البحث مثل إسباسينيت ( ،)Espacenetوهي
محرك البحث الخاص بالمكتب األوروبي للبراءات ،خاصية تسمح
ستشهد بها)
(الم
َ
بالتحديد المباشر لبراءات التقنية الصناعية السابقة ُ
ستشهدة) .وعلى غرار إحدى
(الم
ِ
وبراءات التقنية الصناعية الالحقة ُ
عد االستشهادات
المتّ َبعة في الدراسات العلمية ،تُ ّ
الممارسات ُ
الالحقة أحد مؤشرات قيمة البراءة ،ألنها عادة ما تكون عالمة على
أهمية البراءة.
الشكل  :3عرض سحابة استشهادات براءة مركزية
البراءة المركزية
التقنية الصناعية
الالحقة التي تستشهد
بالبراءة المركزية

ستشهدة بها
ُم
ِ
بوصفها تقنية
صناعية سابقة

استشهدت بها
بوصفها تقنية
صناعية سابقة

التقنية الصناعية
السابقة على البراءة
المركزية

ويوضح المثاالن التعليميان رقم  1و 2كيف يمكن استخدام البيانات
الواردة في وثائق البراءات التخاذ قرارات إدارية .وتصف عناصر
وثيقة البراءة في هذين المثالين الحماية السارية لشاشات الهواتف
الذكية وغيرها من التكنولوجيات ذات الصلة.
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ً
وردين،
ونادرا ما ُي َ
فصح في وثائق البراءات عن معلومات عن ُ
الم ِّ
ومواصفات المواد الهندسية ،وتكاليف الشراء ،والعمالء ،وما إلى
ذلك .إال أن هذا النوع من المعلومات ضروري للنجاح في استغالل
فعال مماثل في األسواق لوقاية الشاشات.
أي اختراع وطرح منتج َّ
ناقش في الوحدات الالحقة من هذا الدليل إعداد وتمحيص
وي َ
ُ
المعلومات المتعلقة بإنتاج االختراع بكفاءة.

 .4حقوق الملكية الفكرية األخرى
ليست البراءات حق الملكية الفكرية الوحيد الذي يمكن استخدامه
لتأمين القيمة غير المادية لالبتكار .فالعالمات التجارية ،والمظهر
ٌ
أنظمة ُمعتَ َبرة أخرى
التجاري ،وحقوق المؤلف ،واألسرار التجارية
لحماية الملكية الفكرية ،وقد تمنع هذه األنظمة االستخدام دون
تصريح أو التقليد أو التملك غير المشروع أو التعدي أو كل ذلك
ً
معا .وحينما تكتسب الشركات حقوق الملكية الفكرية المذكورة،
ً
ً
يكون ذلك مؤشرا مبكرا على إمكانية االستغالل التجاري لالختراع
المشمول بالبراءة .ويرد أدناه وصف موجز لهذه األنواع األخرى
من الملكية الفكرية ،وما قد تحتوي عليه من معلومات قابلة
لالستخدام أو التطبيق.
تُ منح العالمات التجارية للكلمات أو األسماء أو الرموز أو المظهر
المستخدمة لتحديد وتمييز المؤسسات
أو غير ذلك من الوسائل ُ
التجارية أو المنتجات أو الخدمات (عالمات الخدمة) .والمظهر التجاري
نوع من العالمات التجارية ،وهو ُيعنى بالمظهر الخارجي للمنتج أو
عبوته التي توضح للمستهلكين مصدر المنتج.
وتقتصر حقوق العالمات التجارية على الوالية القضائية لمكاتب
الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية حيثما تُ ستخدم العالمات
سجل .ويمكن أن تستمر الحماية بموجب العالمة التجارية
التجارية وتُ َّ
ما دامت العالمة قيد االستخدام وما دامت الرسوم المطلوبة
دفع في حينها .كما أن وجود عالمة تجارية لمنتج أو
لتجديدها تُ َ
ِ
المنافسة
خدمة في منطقة ما يمكن أن يمنع المنتجات والخدمات ُ
ً
لبسا لدى المستهلكين.
من استخدام عالمات مشابهة قد تُ حدِ ث
والعالمات التجارية هي األساس القانوني لقيمة أي عالمة توسيم
ألنها تحمي الخصائص التي تنفرد بها عالمة التوسيم.
عد قاعدة بيانات الويبو العالمية ألدوات التوسيم أحد محركات
وتُ ّ
البحث التي يمكن الحصول من خاللها على معلومات مفصلة عن
أدوات التوسيم (انظر المرفق) .ويمكن أن تساعد قواعد بيانات
رواد األعمال على استكشاف المناطق التي تسري
العالمات التجارية َ
فيها ملكية "عالمة التوسيم" في األسواق التي قد يرغبون في
دخولها .وتكون هذه المعارف مفيدة عند المفاضلة بين إقامة
شراكة مع اسم تجاري ذائع الصيت (مالك عالمة تجارية) أو بناء اسم
تجاري خاص .ولالطالع على مزيد من المناقشات حول العالمات
التجارية ،راجع القسم  7-8من الوحدة الثالثة المعنون "حماية
المجدية".
الملكية الفكرية في المنتجات ُ
حقوق المؤلف هي تدابير لحماية المصنفات األصلية في مجاالت
األدب ،والفن ،والوسائط ،وبرامج الحاسوب ،واألشكال األخرى
لقواعد البيانات .وتكتسب المصنفات األصلية حقوق المؤلف
ً
تلقائيا فور ابتكارها .ويلزم في بعض البلدان تسجيل حقوق المؤلف
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في حالة الرغبة في إنفاذ حقوق مجاورة عبر النظام القانوني .وتختلف مدة حق
َ
ٌ
قضائية كثيرةٌ
الحماية طوال
واليات
المؤلف باختالف الواليات القضائية .وتمنح
ٌ
ً
عدة
حياة المؤلف باإلضافة إلى 70
الم َّ
عاما بعد وفاته .وقد تستمر حماية المصنفات ُ
بالتعاقد لمدة  100عام في بعض الواليات القضائية.
(أي غير
واألسرار التجارية هي المعلومات والمعارف المفيدة التي تكون سرية ْ
ً
عموما لألوساط التي تتعامل عادةً مع ذلك النوع من المعلومات ،أو غير
معروفة
متاحة لتلك األوساط بسهولة)؛ ولها قيمة تجارية بسبب سريتها؛ وقد اتخذ صاحب
الحق في هذه المعلومات أو المعارف خطوات معقولة للحفاظ على سريتها (من
مثال) .واألسرار التجارية ،بحكم طبيعتها ،لن
خالل اتفاقات بشأن الحفاظ على السرية ً
ويفترض أال تكون قابلة للتحقق
فصح عنهاُ ،
تكون من المعارف العامة ألنها غير ُم َ
منها بسهولة .وتعتمد مدة السر التجاري على مدة سريته.

لمحة مصطلحية
يتضمن عرض البيع الفريد ثالثة عناصر:
قدم للمستهلك يوضح فوائد شراء
 .1عرض ُم َّ
قترح.
المنتج ُ
الم َ
قدم المنافسون مثله أو ال
 .2عرض فريد (ال ُي ِّ
يستطيعون تقديم مثله).
 .3عرض قوي بما يكفي لتحريك الجماهير (جلب
قترح).
عمالء جدد للمنتج ُ
الم َ

 .5عرض البيع الفريد وأهميته في أنظمة الملكية الفكرية
ُي َ
طلق مصطلح "عرض البيع الفريد" على البنية التسويقية التي يمكن استخدامها
حددة .ويرد شرح
حدد أو خدمة ُم َّ
لربط أنواع متعددة من الملكية الفكرية بمنتج ُم َّ
لهذه البنية في المثال التعليمي رقم  .3وتساعد هذه البنية على ربط المعلومات
التقنية الواردة في البراءات واألسرار التجارية بحقوق المؤلف والعالمات التجارية.
وبهذه األداة ،يمكن المواءمة بين تطوير التكنولوجيا (البراءات واألسرار التجارية) من
جهة ،والتسويق والتوسيم (حق المؤلف والعالمات التجارية) من جهة أخرى لخلق
16
قيمة دائمة لالسم التجاري وتعزيز هذه القيمة.
ً
قدمة في
تساعد شتى طبقات عرض البيع الفريد ُم
الم َّ
جتمعة على بناء القيمة ُ
العرض .وكلما كانت عناصر الطبقات فريدة من نوعها ،كان عرض البيع الذي يمكن
ً
تفردا .وتوجد نظريات متعددة بشأن كيفية استخدام مجموعة حقوق
تقديمه أكثر
17
يسر
الملكية الفكرية لبناء ميزة تنافسية مستدامة .واإللمام بهذه النظريات قد ُي ِّ
وتكامال.
شموال
اتخاذ قرارات إدارية أكثر
ً
ً
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المثال التعليمي رقم  :1معلومات مفيدة لألعمال التجارية/اإلدارة حسبما وردت
في منشور البراءة األمريكية رقم US 9,715,257 B2
ً
جزئيا بأساليب
االختراع الموصوف في البراءة رقم  US 9,715,257 B2هو وسيلة فعالة لحماية شاشة جهاز إلكتروني .ويتعلق االختراع
وضح في الصور الواردة في البراءة .ومن
لتوفير الحماية الفعالة لشاشة جهاز إلكتروني من التلف بسبب السقوط غير المقصود ،كما هو ُم َّ
ثم فإن هذا االختراع يمكن تطبيقه حيثما كانت األجهزة اإللكترونية ذات الشاشات القابلة لالنكسار ،مثل الهواتف الذكيةُ ،عرضة للتلف.
َّ
ويشير التحقق السريع من حالة هذه البراءة عبر قاعدة بيانات إسباسينيت ( )Espacenetإلى أن هذه البراءة قد ُأ ِ
ودع طلب تسجيلها
(بناء على المعلومات التي تم االطالع عليها في  30يونيو  .)2018وأما خارج نطاق هذه
ومنحت في الواليات المتحدة األمريكية فقط
ُ
ً
ً
نموا ،فإن المعارف الخاصة باالختراع التي ُو ِصفت في منشور
الوالية القضائية ،بما في ذلك في جميع البلدان النامية وأقل البلدان
ً
أيضا ببراءة أخرى في الوالية القضائية
مشموال
درجة ضمن الملك العام ،ما لم يكن االختراع
ً
البراءة تكون قابلة لالستخدام دون قيود ُ
وم َ
التي سيجري استغالله فيها.
ً
ونظرا إلى جواز االنتفاع بهذه البراءة دون قيود خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فقد ترغب في معرفة المزيد عن مخترعي هذه البراءة.
وترد في الصورة (انظر أدناه) صفحة غالف البراءة مع تحديد العناصر الرئيسية ذات األهمية.
وم ّ
حال إقامتهم في وقت اإليداع .ونحن نعلم أن هذه
وإذا كنت ترغب في التواصل مع المخترعين ،فستجد في غالف البراءة أسماءهم َ
البراءة ُمتنازَ ل عنها (مملوكة) لشركة أبل .فإذا قررت إدخال تحسين على هذا االختراع بابتكاراتك الخاصة وكنت تنوي بيع هذا التحسين
في الواليات المتحدة األمريكية ،فربما يجب عليك أن تتفاوض مع شركة أبل .وأما خارج الواليات المتحدة األمريكية ،فلك مطلق الحرية
المدخلة على هذه البراءة.
في أن تفعل ما تريد باالختراع المطالب بحمايته والتحسينات ُ
ً
ٍ
براءات صادرة أو طلبات
ستشهد بها" تتعلق بهذا االختراع ،وقد تكون
الم
وتلك المنشورات المذكورة
َ
صراحة تحت عنوان "المراجع ُ
ً
مزيدا من المعلومات عن التكنولوجيا األساسية التي سبقت هذا االختراع ،فهناك كثير من مصادر المعلومات
براءات .وإذا كنت تريد
ً
ً
منفصال من مراجع التقنية الصناعية السابقة في البراءة
في التقنية الصناعية السابقة المذكورة صراحة في وثيقة البراءة ( 168مرجعا
ً
رقم .)US 9,715,257 B2
رقم البراءة وتاريخ صدورها
جزء من البراءات المحلية
المراجع
ُي
َ
ستشهد به في َ

جزء من البراءات األجنبية
المراجع
ُي
َ
ستشهد به في َ
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ً
ً
الحقا بهذه البراءة
أيضا باستخدام قاعدة بيانات إسباسينيت و/أو محركات البحث العامة األخرى أن تعرف َمن الذي استشهد
ويمكنك
ِ
وضح في الصورة الواردة أدناه) .وفي هذه الحالة ،يمكنك أن ترى أنه حتى  30أغسطس
المودعة للطلب (كما هو ُم َّ
بخالف شركة أبل ُ
ً
الحقا بهذه
 2018كانت شركة آي بي إم في الواليات المتحدة األمريكية وشركتان أخريان في الصين ومخترع ألماني قد استشهدوا
ً
أتوا باالختراعات التي تشير إلى البراءة المركزية ( .)US 9,715,257 B2فقد يكون
البراءة .ويمكنك
أيضا أن ترى أسماء المخترعين الذين ْ
رشحين للتعاون معاً.
وم ْن يتنازل لهم عن البراءات الالحقة ُم َّ
هؤالء المخترعون َ
ودعة في الصين وألمانيا لهم مطلق الحرية في االنتفاع بالمعلومات
الم َ
أضف إلى ذلك أن المخترعين أصحاب البراءات الالحقة ُ
الم َ
طالب بحمايتها في البراءة  US 9,715,257 B2في جميع البلدان ما عدا الواليات المتحدة األمريكية ،وذلك إذا
والتكنولوجيات ُ
افترضنا عدم وجود براءات أخرى تحول دون ذلك االنتفاع في الوالية القضائية المعنية .وعالوة على ذلك ،يجوز لهم استصدار براءة
لحماية ما أدخلوه على االختراع من تحسينات ،بما في ذلك استصدار تلك البراءة في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد سبق أن حدث
ذلك .كما أن البحث في مصادر أخرى للمعلومات مثل موقع يوتيوب باستخدام اسم المخترع األلماني ،فيليب فرينزل ،يجلب فيديوهات
ومعلومات مفيدة عن الطريقة التي اتّ بعها فيليب فرينزل في هندسة االختراع المشمول بالبراءة المركزية وإدخال تحسينات عليه البتكار
اختراعه الذي ينتمي إلى التقنية الصناعية الالحقة (انظر نموذج المنفعة رقم .)DE 202018101276U1
ً
مديرا أو ُم ِ
علم بهذا النوع من المعلومات ،ألنها توسع نطاق الخيارات المتاحة لتطوير
بتك ًرا ،فمن المفيد أن تكون على
وسواء أكنت
ٍ
ِّ
تَ
وفر المعلومات على نحو سهل ومباشر وسريع في وثائق البراءات المتاحة لعامة الناس ُيقلل من الوقت الذي
المنتجات .كما أن ُّ
يستغرقه ،واألموال التي ينفقها ،رواد األعمال أو المخترعون أو المبتكرون أو الشركات القائمة أو مقدمو الخدمات ً
بحثا عن هذه الخيارات.

الوثائق المستشهدة
براءة شركة أبل التي استشهد بها طلب البراءة
ودع من
الم َ
الصيني رقم ُ CN 105607701 A
شركة هويتشو تي سي إل لالتصاالت المتنقلة
(الصين) ،المخترعون" :ف .هان" ،و"ي .تسنغ"،
و"ج .تشو" ،و"ر .جين"
براءة شركة أبل التي استشهد بها طلب البراءة
ودع من
الم َ
الصيني رقم ُ CN 106131265 A
شركة ُوهان تشينا ستار لتقنية اإللكترونيات
الضوئية (الصين) ،المخترعان" :ز .شينغ" و"ك .زو"
براءة شركة أبل التي استشهدت بها البراءة األمريكية
رقم  US 9,973,231 B1الصادرة لشركة آي بي
إم (الواليات المتحدة) ،المخترعون" :د .بوفيد" و"إ.
كامبل" ،و"س .تشابلوسكي" ،و"س .ستيفن"
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المثال التعليمي رقم  :2معلومات تقنية مفيدة لهندسة
االختراع وردت في منشور البراءة رقم 9,715,257
 B2الصادرة في الواليات المتحدة األمريكية
ً
فصح عنها
ُيسترشد
الم َ
أيضا عند إعداد المنتجات بالتفاصيل التقنية ُ
َ
المطالب بحمايته .ويتضح
في البراءة بشأن طريقة عمل االختراع ُ
من الصورة الواردة في الجانب المقابل أن االختراع يصف إلى حد
ً
نظاما لوسائل واقية للشاشات مصنوعة من مواد هندسية
ما
ممتصة للصدمات ،وتعمل هذه المواد وتتمدد عند استشعار
سقوط الهاتف .ويرد الوصف اإلضافي لالختراع والرسومات
والمواصفات في منشور البراءة الكامل الذي يمكن االطالع عليه
ً
مجانا من عدة قواعد بيانات ،مثل قاعدة بيانات الويبو التي تُ سمى
"ركن البراءات" (( )PATENTSCOPEانظر المرفق).
ويرد في البراءة وصف لبعض الترتيبات الممكنة لوسائل الوقاية،
وأجهزة االستشعار المحفزة للتشغيل ،ومنطق التشغيل ،وآليات
التشغيل .وهذه المعلومات مفيدة ألي شخص يرغب في
المفصح عنه .وألي شخص
استنساخ هذا االختراع على النحو ُ
خارج الواليات المتحدة األمريكية مطلق الحرية في االنتفاع بهذه
المعارف االبتكارية لحماية شاشات األجهزة وغيرها من األشياء التي
قد تستفيد من نظام حماية من هذا القبيل .وعالوة على ذلك،
يجوز تطوير وتسويق وبيع المنتجات التي تستخدم هذا االختراع
في جميع بلدان العالم باستثناء الواليات المتحدة األمريكية (شحن
المنتجات عبر الواليات المتحدة األمريكية قد يؤدي إلى حدوث
انتهاك للبراءة).
والحظ أن المعلومات االبتكارية الواردة في البراءة رقم US
وضح أعاله قد تكون مندرجة
الم َّ
 9,715,257 B2على النحو ُ
ضمن الملك العام ويجوز االنتفاع بها دون قيود خارج الواليات
المتحدة األمريكية ،إال أن ذلك ال يعني بالضرورة أن مخترع نموذج
المنفعة األلماني رقم  ،DE 20 2018 101 276 U1أال وهو
حسنة والمحمية الخاصة
الم َّ
فيليب فرينزيل ،يجوز له بيع أجهزته ُ
بوقاية الشاشات في أي مكان خارج الواليات المتحدة األمريكية.
ً
منتهكا لبراءات أخرى .وكما جاء في منشور
فربما يكون الجهاز
المعنون "تحديد االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل
الويبو ُ
للمخترعين ورواد األعمال" ( ،)2020ينبغي مراعاة البراءات الموجودة
ً
سلفا المملوكة ألطراف أخرى في الواليات القضائية ذات الصلة
("عدم وجود براءة نظيرة في بلد ما ال يعني أن لك مطلق الحرية
في االنتفاع باالختراع في ذلك البلد").
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المثال التعليمي رقم  :3نموذج الملكية الفكرية الذري وعرض البيع الفريد

االسم التجاري
(العالمة التجارية)
أسلوب التعبير
(حق المؤلف)

الوظيفة
(البراءة/السر)

مصدر المنفعة

قصة عن
المنفعة

عرض البيع
الفريد

المنفعة
التقنية

يمكن وصف عرض البيع الفريد بأنه طبقات من الفوائد التي تساعد على تمييز منتج
أو خدمة عن منتجات أو خدمات المنافسين .وتكون الفوائد في بعض الحاالت ذات
طابع تقني بحت .وتُ َ
ذكر هذه الفوائد التقنية في الرسائل التسويقية لسرد "قصة"
المنتج .وعند الشراء ،تؤدي العالمات التجارية وعالمات الخدمة والوالء لالسم التجاري
إلى تذليل العوائق التي تحول دون الشراء من خالل إضفاء المصداقية على قصة
المنتج.
ً
ً
قر بها العميل
ووفقا للنموذج الوارد أعاله ،تقع الميزة أو الوظيفة التي تلبي
حاجة ما ُي ّ
في صميم جميع عروض المنتجات أو الخدمات أو كلتيهما .والرغبة في الحصول على
حزمة من الميزات والوظائف المتوفرة في المنتج تمنحه جدوى اقتصادية في نظر
المستخدمين النهائيين ،مما يعني أنهم سيشترونه .والبراءات واألسرار التجارية هي
حقوق الملكية الفكرية التي يمكن استخدامها لحماية واستغالل االختراعات بأكملها
أو بعض ميزاتها ومنافعها الوظيفية.
ُ
القصة الفائدةَ التقنية التي تقع في صميم العرض ،واألسباب التي تدعو
وتوضح
المستخدمين النهائيين إلى شراء المنتج .وتتجسد هذه القصة في الرسائل التسويقية
(أي عرضه بأفضل
عما يفعله المنتج ،وفوائده التقنية ،وصورته الذهنية ْ
التي تعبر ّ
طريقة مالئمة لجذب انتباه الجمهور المستهدف) ،والرسائل األخرى التي ينبغي أن
(أي أفعال إبداعية) ،فيمكن
تحفز الشراء .وألنها أساليب تعبيرية ذات وجود مادي ْ
حمايتها بموجب حق المؤلف .وحقوق المؤلف هي حقوق الملكية الفكرية التي
يسر االستفادة من أصول الرسائل التسويقية.
تضمن وتُ ِّ
وتتمثل الطبقة الخارجية من عرض البيع الفريد في االسم التجاري أو العالمة
حددة للمصدر أو كليهما ،ويقلل االسم التجاري أو العالمة التجارية من
الم ِّ
التجارية ُ
عد االسم التجاري/العالمة التجارية نقطة التفاعل اإلدراكي
تردد العميل في الشراءُ .
ُّ
وي ّ
مع المنتج في تجربة المستخدم ،وتتجمع فيه آثار تجارب العمالء ،الجيدة أو السيئة
أو كلتيهما ،على قيمة الشركة .وهو من األصول غير المادية في الميزانية العمومية.
والعالمة أو المظهر الخارجي أو كالهما حق من حقوق الملكية الفكرية التي تحمي
االسم التجاري من أن يستخدمه اآلخرون .وهذا الحق ،إلى جانب فائدته في تسهيل
المبيعات ،يسهم في قيمة أصول االسم التجاري.
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ملخص
حلوال جديدة
البراءات هي إفصاحات علنية عن اختراعات تصف
ً
لتحديات أو مشكالت تقنية .وتعرض البراءة تفاصيل شاملة
عن االختراع بطريقة منهجية ،وقد تترتب عليها حقوق قانونية
في ذلك االختراع.
قد تكون البراءات المنشورة وطلبات البراءات مصادر مهمة
أوال
للحصول على معلومات عن تكنولوجيا جديدة ولالطالع
ً
بأول على مستجدات المنافسين وتكنولوجياتهم ،وقد تكون
هذه المعلومات مفيدة في اتخاذ قرارات بشأن كيفية المضي
ً
قدما في اختراع جديد ُمقترح.
ً
ً
عاما من تاريخ إيداع طلبها.
عادة ما تنقضي مدة البراءة بعد 20
ً
أيضا استخدام العالمات التجارية والمظهر التجاري
يمكن
وحقوق المؤلف واألسرار التجارية للحد من االنتفاع باالختراع
دون تصريح.
يجمع عرض البيع الفريد بين الميزات/الوظائف ،والرسائل
ً
منتجا
التسويقية ،والخصائص الفريدة لالسم التجاري التي تميز
الم ِ
ناف َس ْين.
أو خدمة عن المنتج أو الخدمة ُ
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الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي
آلت إلى الملك العام
في عمليات تطوير
المنتجات

تُ ِّركز هذه الوحدة على تطبيق أو استخدام المعارف التي آلت إلى
الملك العام لالستعانة بها على تطوير منتج أو خدمة أو كليهما.
دليال لتطوير المنتجات.
وينبغي أال تُ عتبر هذه الوحدة
ً
الحصيلة المعرفية
ً
فهما بكيفية القيام بما يأتي فور االنتهاء
من المفترض أن تحيط
من هذه الوحدة:
– –اكتساب فكرة (أو أفكار) إبداعية/مبتكرة جديدة وتقييمها داخل
ً
ً
ً
جذابا
استثماريا
عائدا
الشركة لترى هل يمكن أن تحقق أي منها
للشركة.
– –تقييم ثقافة الفريق وقدرته على تنفيذ المهام التدريجية
وتحقيق األهداف المرحلية الشائعة في عمليات استحداث
منتجات جديدة.
– –استعراض ما يمكن النفاذ إليه من المعارف التي آلت إلى الملك
العام والموارد الخارجية والداخلية األخرى لتحديد مواصفات ما
يمكن أن يسفر عن الفكرة من منتجات أو خدمات قابلة للتنفيذ.
– –وضع استراتيجية للملكية الفكرية من أجل تأمين األصول
الفكرية المادية وغير المادية على نحو أفضل.
توقع المخاطر والفرص السوقية باستخدام وثائق البراءات وغير
– – ُّ
البراءات لجمع معلومات استخبارية عن التكنولوجيات وعن
المنافسين.
– –االستفادة من أدوات مثل "مخطط نموذج العمل التجاري"
و"بطاقة النتائج المتوازنة" و"تحليل مواطن القوة والضعف
والفرص واألخطار" لتقدير القيمة االقتصادية للمنتجات في
المحطات الرئيسية لعملية استحداث المنتج.
ً
ً
موثوقا به للمعلومات عند
مصدرا
– –استخدام البراءات بوصفها
استخدام أدوات تصميم المنتجات ،مثل نظرية الحل االبتكاري
للمشكالت (نظرية تريز).
توخي وضع احتكاري مؤقت من أجل "إطالق" منتج أو خدمة
–– ّ
ً
استنادا إلى تنفيذ استراتيجية الملكية الفكرية.
– –مواصلة الحفاظ على قابلية تحقيق أرباح من المنتجات
قدمة
الم َّ
بناء على التعقيبات ُ
والخدمات ،وذلك بإدخال تحسينات ً
من العمالء والمستخدمين النهائيين ،ومواءمة احتياجاتهم
ومتطلباتهم مع االبتكارات التي آلت إلى الملك العام أو التي
يمكن ترخيصها.
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ً
غالبا ما تشير عبارة استحداث منتجات جديدة إلى العملية التي بها تشق االختراعات أو
األفكار التجارية الجديدة أو كلتاهما طريقها إلى السوق بأقل قدر من المخاطر .ويهدف
منطق القرارات وتسلسلها في هذه العملية إلى إماطة ِّ
اللثام عن التحديات والفرص.
ويوجد كثير من النماذج المختلفة لعملية استحداث منتجات جديدة 18.وأما في هذا
ُ
فسنناقش النموذج الوارد في الشكل  4أدناه 19.ويرد في ما يلي
الجزء من الدليل،
20
وصف ألنشطة كل خطوة.
ٌ
وبعد ذلك سوف يناقش هذا القسم من الدليل كيفية االستفادة من المعارف
التي آلت إلى الملك العام في عملية تقليدية متسلسلة الستحداث منتجات جديدة
خالل شتى مراحل استحداث المنتجات الجديدة (الفكرة ،الفرز ،التصميم ،إلخ ،على
وضح في الشكل .)4
الم َّ
النحو ُ
الشكل  :4عملية استحداث منتجات جديدة مع نضج المنتجات الجاري إعدادها
ما بعد الطرح

التحسينات

االختبار

الطرح

المنتجات

اإلعداد

النماذج األولية

التصميم

المشروعات

الفرز

الفكرة

المفاهيم

الزمن

 .1مرحلة الفكرة
 1.1مقدمة
إذا كانت لديك فكرة تتعلق بأعمالك التجارية ،وتعتقد أنها فكرة فريدة من نوعها
وتستحق أن تسعى إلى تنفيذها ،فقد وضعت قدمك على بداية طريق االختراع.
ً
ً
ممكنا
وكثيرا ما تبدو الفكرة رائعة من الناحية النظرية ،ولكن قد ال يكون تنفيذها
على أرض الواقع .وقد تود أن تعرف كيف تستفيد من المعارف الموجودة في
الملك العام لتستعين بها على تقييم المخاطر ذات الصلة.
ويمكن تقييم األفكار االبتكارية باستخدام "صندوق االختراعات األسود" ،وهو طريقة
مبدئية تسمح لك بتحديد الخطوات األساسية الالزمة لتحويل فكرتك الخاصة بمنتج
أو خدمة أو كليهما إلى مجموعة تقريبية من المتطلبات التقنية للمنتج أو الخدمة
باألخص حين ال يوجد
تمهيدي ،فإنها تُ ستخدم
أو كليهما .وألن هذه الطريقة نهج
ّ
ّ
سيطرح في السوق .وقد تستفيد الفكرة األساسية
سوى فهم محدود لالبتكار الذي ُ
ً
أيضا من أي وسيلة
قدمة من موارد خارجية ،وقد تستفيد
الم َّ
من بعض اإلسهامات ُ
لتمويل المزيد من خطوات التطوير إلنجاز ذلك المنتج المطلوب أو الخدمة المطلوبة.
كامال في هذه
تشكال
وقد ال تتشكل مفاهيم المنتجات أو الخدمات أو كلتيهما
ً
ً
ً
وغالبا ما تُ ستخدم المفاهيم إلثارة نقاش صريح حول الفكرة.
المرحلة.
قيم فكرتك لترى أهي جديرة بأن تتعهدها بالتنفيذ أم ال؟ يوجد عدد من أدوات
كيف تُ ِّ
اتخاذ القرار المتاحة في الملك العام .وتتمثل إحدى هذه األدوات في "تقييم أفكار
المنتجات وفرزها" التي تجمع بين بطاقة النتائج المتوازنة وتحليل النجاح والفشل.
ً
مجموعة من
وتساعد هذه األداة على إدارة عملية تطوير المنتج وتوجيهها ،إذ تضع
مقاييس األداء إلى جانب أهداف واضحة يجب أن يحققها منتجك أو خدمتك أو
كالهما ،ثم تسمح لك بأن ترى هل من المحتمل تحقيق تلك المعايير أم ال .وتكمن
فائدة استخدام أداة من قبيل بطاقة النتائج المتوازنة في أنها تساعدك على التخطيط
البعيد المدى بغض النظر عن حجم شركتك .كما أن بطاقة النتائج المتوازنة التي
بناء على خبرتك ومتطلباتك.
نُ وقشت هنا مبسطة ،ويمكن تكييفها ً
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لمحة مفيدة
العملية المتسلسلة الستحداث منتجات جديدة
ستمدة من العملية
وضحة في هذه الوحدة ُم
الم َّ
َّ
ُ
الشاللية التي ذاع صيتها في السبعينيات
والثمانينيات .وتستند العمليات الشاللية إلى
عملية البوابات المرحلية (،)®Stage-Gates
وكلتاهما بديهية وسهلة االستخدام .وقد ُسحب
البساط من تحتهما منذ ذلك الحين ،إذ ظهرت
تكامال وأثبتت أنها أكثر فعالية
أساليب أحدث وأكثر
ً
من حيث التكلفة ومن حيث النتائج .وتُ راعي
هذه األساليب آراء العمالء وأصحاب المصلحة
ّ
والممثلين عن التصنيع والتسويق والمبيعات
ودعم العمالء عند استحداث منتجات جديدة.
ً
أيضا إجراء كثير من أنشطة استحداث
ويمكن
المنتجات الجديدة في آن واحد .إال أن النهج
المتسلسل يكون أبسط للمبتدئين ،وتظل المعرفة
المكتسبة من هذه الوحدة قابلة للتطبيق على
عمليات أحدث لتطوير المنتجات مثل الهندسة
المتزامنة ،والتطوير المتكامل للمنتج ،والتطوير
المقتصد للمنتج ،والتطوير المتجاوب.

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

ً
ُ
أيضا طريقة آلت إلى الملك العام من طرائق تقييم الفريق
وطرحت
ً
وقدراته .فتطوير المنتجاتّ ،أيا كان حجمها ،كالرياضة الجماعية التي
يشترك فيها فريق .وفي بعض األحيان يكون هذا الفريق هو الشركة
ً
غالبا في الشركات الناشئة .وأما في الشركات
بأكملها ،كما هو الحال
َّ
ً
ً
المكلفين
األقدم ،فقد يكون
فريقا متفرغا أو مجموعة من األشخاص ُ
21
بتطوير المنتجات إلى جانب أعمالهم األخرى في الشركة.
وفي جميع عمليات إعداد المنتجات ،تقع على عاتق اإلدارة
مسؤولية تحديد الرؤية واألهداف لفريق تطوير المنتجات .كما
أن اإلدارة مسؤولة عن تعيين أعضاء الفريق وتحفيزهم .وينبغي
لإلدارة تهيئة بيئة مواتية وثقافة تشجع على االبتكار في جميع
أقسام الشركة ،من أجل التطوير الفعال للمنتجات .فهذه الثقافة
وإنتاجيته ،إذ يتعرف أعضاء الفريق بعضهم
يسر تضامن الفريق
تُ ِّ
ّ
حددة.
الم َّ
على بعض وينجزون مهامهم ومسؤولياتهم ُ
وباالطالع على ما يوجد في الموارد الخارجية من معلومات آلت
إلى الملك العام ،يمكن للفريق أن يتوصل إلى فهم مبدئي للفرص
السوقية وكيفية استفادة المنتج أو الخدمة أو كليهما من تلك
الفرص .كما أن االختراعات ذات الصلة في وثائق البراءات التي
ً
تجاريا مفيدة في قدح زناد التفكير في الفرص
جرى استغالالها
السوقية التي يمكن اغتنامها .وسنشرح كيفية البحث عن معلومات
البراءات المناسبة بشأن التكنولوجيات واالختراعات األخرى التي
يمكن استغاللها بعد اتخاذ خطوات لضمان أن هذه المعلومات
يجوز استخدامها دون قيود.
قدمة حتى اآلن أن تساعد على
الم َّ
ويمكن للمناقشات واألدوات ُ
تقييم جدوى مفهوم المنتج المراد استحداثه .وبهذه الثقة األكبر
ً
معا ،فإنك
في وجود منتج محتمل أو خدمة محتملة أو كليهما
تفصيال للمنتج أو الخدمة
تنتقل من مرحلة الفكرة إلى تعريف أكثر
ً
وسماتهما ووظائفهما .وتتمثل إحدى األدوات التي تُ ستخدم إلنجاز
أي تحليل
هذه المهمة في إعداد مخطط نموذج العمل التجاريْ ،
العوامل التي ستجعل المنتجات أو الخدمات الجاري استحداثها
ً
ً
تجاريا.
نجاحا
حقق
تُ ّ

يمكن تطبيقها في أثناء العصف الذهني وغيره من أساليب تكوين
األفكار .كما أن البحث األعمق في المعارف المندرجة ضمن الملك
العام قد يساعدك على العثور على ذوي الخبرة العملية المتخصصة
لتوظيفهم داخل شركتك أو التعاقد معهم أو إقامة شراكة معهم.
وضح في الشكل
وتبدأ عملية استحداث منتجات جديدة ،كما هو ُم َّ
ً
ً
تجاريا .إال أن النجاح الذي يمكن
نجاحا
 ،4بفكرة يمكنها أن تحقق
تحقيقه يختلف من رائد أعمال إلى آخر ومن شركة إلى أخرى.
وألن الشركات بحكم طبيعتها غايتها "الربح" ،فإن مقاييس النجاح
ً
ً
أيضا أن
دائما ما تشمل اإليرادات واألرباح .ومن الشائع
التجاري
تكون المقاييس هي رضا العمالء ،وتكرار الشراء ،ونمو الشركة
ً
ً
عالميا أو كالهما).
محليا أو
(سواء
ً
أيضا كثير من رواد األعمال والشركات باالستدامة وبمنافع
ويهتم
ستمد التعريف الدقيق لنجاح المنتج الجديد أو الخدمة
وي
عامة أخرىُ .
ّ
الجديدة من رؤية الشركة ،وبيان رسالتها ،وقيمها ،واستراتيجياتها
التجارية واالبتكارية 23.وتُ ستخدم هذه األطر لوضع أهداف وغايات
مبادرة استحداث المنتجات الجديدة.

 3.1ما هو صندوق االختراعات األسود؟
قدم مفهوم صندوق االختراعات األسود وجهة نظر مبدئية في
ُي ِّ
شتى المهام التي يلزم القيام بها الجتياز مراحل عملية استحداث
عد صندوق االختراعات األسود طريقة شديدة
منتجات جديدةُ .
وي ّ
التبسيط للتفكير في التحديات التقنية التي تعترض استحداث
ً
معروفا في هذه الطريقة سوى مدخالت
منتجات جديدة ،وال يكون
تُ
بعد الخطوات الوسيطة
حدد ُ
االختراع أو االبتكار ومخرجاته .إذ لم َّ
بين المدخالت والمخرجات .وفي المرحلة األولية من مراحل
استحداث منتجات جديدة ،يساعد صندوق االختراعات األسود على
تحول الفكرة من الناحية التقنية إلى منتج فعلي
التفكير في كيفية ُّ
أو خدمة فعلية متاحة في األسواق.

تبدأ عروض المنتجات أو الخدمات الجديدة دورة حياتها كفكرة.
ويمكن أن يؤدي استخدام أدوات استنباط األفكار إلى توسيع نطاق
إمكانيات المنتج أو الخدمة أو كليهما.

فصح عنها في كثير من وثائق البراءات
الم َ
ويمكن أن تكون المعلومات ُ
ّ
نافذةً
تطل على ما يحدث في الصندوق األسود .فعادةً ما تصف وثيقة
ً
ً
ً
ً
البراءة تحديا تقنيا أو احتياجا سوقيا غير ُم َّلبى .ثم تشرح المعلومات
الم َّلبى .ويشكل
فصح عنها في الوثائق ً
الم َ
حال يتصدى لهذا االحتياج غير ُ
ُ
الم َّلبى ووصف حالة التقنية الصناعية السابقة ً
جزءا من
االحتياج غير ُ
مدخالت الصندوق األسود .ويشكل االختراع الموصوف في بقية
وثيقة البراءة وعناصر الحماية ً
جزءا من المخرجات.

كما أن العصف الذهني 22واألساليب التوليدية األخرى هي أمثلة
على أدوات استنباط األفكار التي تُ ستخدم الستلهام مفاهيم حلول
ً
احتياجا غير ُم َّلبى من احتياجات العمالء .ووثائق
جديدة لما قد يكون
البراءات بحر زاخر بالمعارف المتعلقة بمفاهيم الحلول الممكنة التي

بسط يوضح كيفية
والمثال التعليمي رقم  4هو مخطط انسيابي ُم َّ
حدد باستخدام صندوق االختراعات
صياغة الفكرة في شكل ُم َّ
األسود .وتُ ستخدم هذه األداة بعد االنتهاء من الدراسة األولية
للسوق (التواصل مع اآلخرين) وتوفير الموارد (التمويل األولي).

 2.1الفكرة وأهميتها

29

دليل استخدام االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال

ً
وصوال إلى صندوق
تصور الفكرة
بدءا من
المثال التعليمي رقم  :4عرض مسيرة فكرة عمل تجاري
ً
ُّ
ً
ومرورا بمراحل وسيطة من التواصل مع اآلخرين والتمويل األولي
االختراعات األسود

وجدتها!

فكرتك

التواصل

مشورة الخبراء

دراسة السوق

التمويل األولي

مول
الم ِّ
الشريك التجاريُ /

التقارير التجارية

التجسيد

المدخل

إن الخطوات األساسية المذكورة في المخطط االنسيابي ،التي
سيحتاج أي رائد أعمال أو مخترع إلى اتخاذها لتحويل الفكرة إلى
منتجات أو خدمات قابلة للتسويق ،هي األفكار والتواصل مع
اآلخرين والتمويل األولي والتجسيد( .توجد مصطلحات أخرى يمكن
استخدامها لتعريف هذه المهام).
لت إليها ،ال بد من كتابتها أو تدوينها أو
توص َ
– –األفكار ،كيفما ّ
ً
معا حتى تستطيع
التعبير عنها بتفاصيل كافية أو كل ذلك
مشاركتها .وليس من الضروري أن تكون لديك جميع اإلجابات
في البداية ،بل من الحكمة أن تلتمس إسهامات خارجية أو
حتى أن تبحث عن مستشار ليساعدك على تحديد المتطلبات
التصميمية والجدوى السوقية المحتملة للفكرة على نحو
أفضل.
– –في مرحلة التواصل مع اآلخرين ،يبدأ فريق استحداث
المنتج الجديد في االستفادة من الموارد المتاحة .وتتضمن
هذه الموارد مشورة الخبراء (البحوث األولية) والدراسات
السابقة وعمليات البحث على الويب (البحوث الثانوية) من
أجل اإللمام بالتكنولوجيا ،وقنوات التوزيع ،واالستراتيجية
جر ًا .كما أن مراحل عملية استحداث منتج
السوقية وهلم ّ
جديد المتمثلة في الفكرة والفرز والتصميم تنطوي في
المقام األول على أنشطة تواصل .ومن الحكمة أن تُ جري
ً
تقييما ،في كل مرحلة في سلسلة الخطوات ،للتحقق من
استمرار توافق المنتجات أو الخدمات الجديدة مع األهداف
ً
كثيرا
حددة لعملية استحداث المنتجات .كما أن
الم َّ
والغايات ُ
من الموارد الالزمة ألنشطة التواصل االجتماعي قد تكون
متاحة في الملك العام ،كما ناقشنا في القسم  4-2من
المعنون " 4.2تقييم الموارد المتاحة (الداخلية
هذه الوحدة ُ
منها والخارجية)".
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صندوق االختراعات
األسود

المخرج

– –توجد حاجة إلى موارد إضافية لالنتقال من التصميم إلى
خطوات اإلعداد واالختبار واإلطالق في عملية استحداث
المنتج الجديد .ويأتي التمويل األولي إما من موارد داخلية
وإما من مستثمرين .وفي بعض األحيان ،يكون المستثمرون
األوائل شركاء في الشركة إلعداد المنتج الجديد وإنتاجه
وتوزيعه وتسويقه وبيعه .وفي أحيان أخرى ،تأتي االستثمارات
من "مستثمرين مالئكة" ،وهم األثرياء الذين يستمتعون
ً
وكثيرا ما يكون
باالستثمار في الشركات الجديدة ومساعدتها،
هؤالء المستثمرون قد أنشؤوا شركات ناجحة في المجاالت
ذات الصلة ،ولذلك فإنهم يأتون بالدراية التجارية العملية ،إلى
جانب أموالهم .وال بد في هذه المرحلة من وجود معلومات
كافية عن االختراع لتحديد معالم حزمة المستثمرين .ويمكن
االستعانة على القيام بذلك بالتفاصيل الموجودة في موارد
الملك العام مثل تقارير األعمال التجارية (التقارير السنوية،
والمجالت التجارية ،وإيداعات الشركات ،والمقاالت ،إلخ)،
وكذلك بدراسة محافظ براءات المنافسين والمتعاونين
المحتملين.
– –التجسيد هو المرحلة التي تحدث فيها خطوتا اإلعداد
واالختبار الفعليتان .وهاتان الخطوتان هما صندوق
االختراعات األسود في بداية عملية استحداث منتج جديد،
كما يشير المخطط االنسيابي .وعادةً ما ينطوي التجسيد على
بناء على التعقيبات الداخلية وتعليقات
إعداد عدة إصدارات ً
المستخدمين النهائيين .وال تخلو أي عملية جيدة الستحداث
منتجات جديدة من التكيف مع التوجهات التكنولوجية
المتغيرة والتوقعات واألذواق المتطورة لشرائح العمالء
المحتملين.

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

الضوء على النظرة الشاملة لما ينطوي عليه استحداث
ويلقي هذا المخطط االنسيابي
َ
المنتجات الجديدة من مهام أولية قد يؤديها المخترع/المبتكر .فذلك يساعد المخترع/
ً
الحقا إلعداد المواصفات
المبتكر على تحويل فكرة مبتكرة إلى صندوق أسود ُيستخدم
والمواد وعمليات اإلنتاج الخاصة بالمنتج أو الخدمة أو كليهما.

 4.1تقييم أفكار المنتجات وفرزها باستخدام بطاقة النتائج
المتوازنة
يوجد عدد من األدوات المندرجة ضمن الملك العام التي يمكن أن تساعد على
24
تقييم جدوى الفكرة عند ُن ْضجها .ومن أشهر تلك األدوات بطاقة النتائج المتوازنة.
وتنظر المنهجية في تدابير متنوعة وتقارنها من حيث الغايات المنشودة (األهداف
المالية وأهداف الشركة واألهداف الخاصة بالعمالء) والمعروضة في شكل جدول.
25
وفيما يلي الخطوات الخمس الالزم اتخاذها لتصميم واستخدام بطاقة نتائج متوازنة:
 .1ترجمة رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها إلى مجموعة من األهداف والغايات.

لمحة مفيدة
في أثناء تطوير فكرتك ،ال تبالغ في التركيز على
ً
أيضا
اختيار التكنولوجيا في حد ذاته .بل حاول
أن تدرج معايير جوهرية أخرى ،مثل تكاليف
التطوير واإلنتاج ،وحرية التصرف (وهي مشكلة
تتعلق بالملكية الفكرية) ،والمنافسة ،والتسويق
والمبيعات وتكاليف دعم العمالء.
مالحظة :كتاب "مجموعة المعارف" الصادر عن جمعية تطوير
الضوء على أهمية النظر في توافق
المنتجات وإدارتها يلقي
َ
حددة من عدمه ،ومدى مساهمة
الم َّ
الفكرة مع االستراتيجية ُ
الفكرة في تحقيق أهداف الشركة وغاياتها ،ومدى اتساق
الفكرة مع أولويات الشركة على المدى القريب والمتوسط
ً
معا لتقييم الفكرة
والبعيد .ويمكن استخدام كل ذلك
ومقارنتها بثاني أفضل بديل .وتقيس تكلفة الفرصة البديلة
هذا الفرق في معدل عائد االستثمار المطلوب لطرح هذه
الفكرة في السوق مقابل ثاني أفضل بديل .وتكلفة الفرصة
البديلة هي "التكلفة" الناجمة عن عدم الحصول على األرباح
والمنافع األخرى الناتجة عن الخيار البديل في حالة اختيار هذا
عرف تكلفة الفرصة البديلة بأنها قيمة
المشروع ً
بدال منه .وتُ َّ
االختيار بالنسبة إلى البديل األفضل في أثناء اتخاذ القرار.

 .2وضع مجموعة من مقاييس األداء للوقوف على مدى تحقيق األهداف.
 .3التخطيط وتحديد الغايات ومواءمة المبادرات االستراتيجية للتمكين من بلوغ
األهداف.
 .4إبالغ الفريق ببطاقة النتائج وربطها باألداء الفردي.
حرز وجمع تعقيبات وآراء بشأن األمور الناجحة وغير الناجحة،
 .5قياس التقدم ُ
الم َ
ودمج ما ينتج عن ذلك من أفكار في عمليات التعلم والتحسين الداخلية.
بناء على معايير متعددة .وقد
وتسمح منهجية التقييم المذكورة بتقييم البدائل ً
تكون النتائج عبارة عن مجموع الدرجات التي أحرزها كل بديل من البدائل في جميع
رجحة حسب أهمية المقياس 26.ويتناول المثال اآلتي بطاقات
المعايير ،أو درجة ُم َّ
األداء بمزيد من المناقشة.
مثاال على بطاقة نتائج متوازنة لشركة تقنية خيالية اسمها شركة
ويوضح الشكل 5
ً
"إنترنت األشياء" .وهذا المثال ليس سوى صورة واحدة من صور بطاقة النتائج
27
عدل بطاقات النتائج لتتناسب مع حجم الشركة واحتياجاتها.
المتوازنة .وتُ َّ
ويوضح الشكل  5أن بطاقة النتائج المتوازنة لشركة "إنترنت األشياء" تنقسم إلى
المكونات اآلتية:
– –المعايير األربعة التي يتكون منها المحور الرأسي لبطاقة النتائج المتوازنة تُ سمى
"المنظورات المتوازنة" ،وفيها ترد أبعاد الشؤون المالية والتكنولوجيا والعمالء
28
والشؤون الداخلية.
– –وعلى المحور األفقي لبطاقة النتائج المتوازنة توجد الغايات التي وضعتها الشركة:
األولويات االستراتيجية (المهمة بوجه عام) ،واألهداف (األهداف المرجوة)،
والمقاييس (المكاسب المادية وغير المادية) ،والغايات (األهداف المالية)،
(المتخذة لتحقيق األهداف مقابل كل تدبير).
والمبادرات ُ
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الشكل  :5مثال على بطاقة نتائج متوازنة لشركة تقنية اسمها "إنترنت األشياء"
األولويات
االستراتيجية

األهداف

المقاييس

الغايات

المبادرات

الشؤون المالية

اكتساب القوة

زيادة األرباح

التدفق النقدي

 200ألف دوالر

اكتساب عمالء ال يتأخرون في الدفع

تقليل التكاليف

تكلفة البحوث والتجارب/المبيعات

 80ألف دوالر45/

التكنولوجيا

إعداد

ِّ
(الث َقل )3

المالية

األرباح

تكلفة التمويل

ِّ
(الث َقل )2

تكنولوجيات

"إنترنت

إعداد تكنولوجيات لبيعها
لم ِّ
صنعين آخرين
ُ

المرخصة لآلخرين
عدد التكنولوجيات
َّ

أو المكونات المبيعة لآلخرين

 23ألف دوالر

ألف دوالر

خفض

التسويق

التكاليف

واستخدام

تبسيط العمليات
استخدام ضمانات لخفض تكلفة

%5

التمويل (مثل استخدام البراءات

 2في السنة

االستثمار في البحث والتطوير

والملكية الفكرية)

األشياء"

التنافسية
إعدادتكنولوجياتالستخدامها

عدد التكنولوجيات المستخدمة في

 3في السنة

االستثمار في تدريب الموظفين

حماية الملكية الفكرية

إيداع طلبات البراءات الدولية

 4في السنة

التركيز على الملكية الفكرية وإدماجها

ِّ
(الث َقل )2

الحفاظ على
رضا العمالء

بناء عالقة مع العمالء تعود

العمالء الذين يعاودون الشراء

%60

زيادة كفاءة تسويق المنتج

زيادة معدل اإلنفاق لكل عميل يعاود

زيادة بنسبة %15

تعديل السعر

الشؤون

التميزالتشغيلي

إعداد منتجات مبتكرة

ً
سنويا
عدد المنتجات المبتكرة

2

في منتجات الشركة فقط

العميل

بالنفع على الطرفين

منتجاتنا التي تحمل اسمنا التجاري

الشراء

في الشهر

في ثقافة الشركة

تقديم حوافز
العمل مع العميل في استحداث
منتجات جديدة

الداخلية

ِّ
(الث َقل )2
تبسيط عملية إعداد المنتج

وتصنيعه لخفض التكلفة،

وزيادة الجودة ،وتقليل الوقت
الذي يستغرقه المنتج حتى

يصل إلى السوق

عائد االستثمار والبحث والتطوير
عدد المنتجات المعيبة

الوقت الذي يستغرقه المنتج حتى

يصل إلى السوق

قارن كل توليفة من توليفات األبعاد الواردة على المحورين
ثم تُ َ
الرأسي واألفقي بمقاييس تقييم األداء.

تدريب الموظفين من أجل االبتكار

المستمر

%50

تقديم حوافز للموظفين

%0.001

األخذ بمبادئ إدارة الجودة

 6أشهر

تبسيط عمليات البحث والتطوير،

والتصنيع ،واالختبار

حددة في هذه المرحلة
من السابق ألوانه أن تكون للشركة غايات ُم َّ
المبكرة من عملية استحداث المنتج الجديد .ولكن استخدام مفاهيم
بسط عملية
سي ِّ
إدارة األعمال التجارية مثل بطاقة النتائج المتوازنة ُ
التفكير ،وسيساعد الشركة على بلوغ ما يمكن بلوغه من الغايات.

وتساعد بطاقة النتائج المتوازنة على إدارة التوقعات التي توجد
لدى جميع األطراف التي ستستثمر في النجاح المستقبلي "لفكرة"
حرز في كل
المنتج أو الخدمة ،وتوفر مقاييس لتقييم التقدم ُ
الم َ
مرحلة من مراحل عملية استحداث المنتج الجديد.

 .2تقييم ثقافة الفريق وقدراته

وفي كل مرحلة من مراحل عملية استحداث منتجات جديدةُ ،يجرى
حرز نحو الغايات المبدئية ،وهو استعراض
استعراض للتقدم ُ
الم َ
للتحقق من "النجاح أو الفشل" .وفي حالة النجاح ،تستمر مبادرة
فيجرى استعراض
استحداث منتجات جديدة .وأما في حالة الفشلُ ،
ّ
وتذك ْر أنه ال يزال
البت في مواصلة المبادرة أو إنهائها.
أشمل قبل
ّ

ٌ
جماعي ،واالنتقال بالمنتج أو الخدمة
عمل
إن استحداث منتج جديد
ٌّ
العملي يتطلب فريقاً
النِ
أو كليهما من الفكرة األولية إلى مرحلة تاج
ّ
يتفق أعضاؤه مع الرؤية األصلية ويتوفر فيهم مزيج من المهارات
ً
ُ
التواصل
أيضا أن يشمل
والخبرات الالزمة إلكمال المشروع .ويمكن
ً
استخدام
آنفا في المثال التعليمي رقم ،4
مع اآلخرين ،المذكور
َ
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المعلومات المندرجة في الملك العام للبحث عن مرشحين مؤهلين
يمكنهم أداء المهام الالزمة لتحقيق مجموعة األهداف .فقد توجد،
على سبيل المثال ،خبرات وقدرات بحثية مفيدة لدى المخترعين
األكاديميين في مرحلة ما بعد الدكتوراه أو الدراسات العليا ممن
ً
مبكرا في
حصلوا على البراءات ذات الصلة .ومن المفيد أن تبدأ
التفكير في المهارات المطلوبة والموظفين الذين ستحتاج إليهم
في مراحل إعداد المنتج الالحقة .فحديثو العهد باالبتكار قد ال يرون
ً
ً
واضحا يصل بهم إلى نهاية مثمرة ،إال أن مجموعة األهداف
طريقا
حددة في هذه المرحلة إلى جانب المقاييس الواردة
الم َّ
والغايات ُ
في بطاقة النتائج المتوازنة تقدمان توجيهات بشأن أنواع المهام
المطلوبة والفريق الالزم إلنجاز تلك المهام.
وض ْع في اعتبارك عند تجميع الفريق األولي أن موظفي الشركة
َ
ومستشاريها والمتعاقدين معها متغيرون وليسوا ثابتين ،فقد
يحدث تبديل وتغيير في أعضاء الفريق على مر الزمن .وقد تتطور
تحسن فهم الفرص التقنية والسوقية أو
الخبرات المطلوبة مع
ُّ
تغيرها ،أو مع اتساع نطاق فهم مجال االبتكار وزيادة الحنكة به.
ُّ
وفيما يلي بعض المناقشات المفيدة حول نشر ثقافة االبتكار
في الشركة من البداية ،وتقدير الميزة التنافسية للشركة من خالل
تحليل سلسلة القيمة ،وتقييم الموارد الخارجية والداخلية المتاحة.
فذلك يساعد الفريق على إعداد وإدارة مهامه في عملية استحداث
منتجات جديدة.

ضد التيار
1.2
ّ
هل سبق لك أن شعرت بمقاومة كبيرة في لحظة من اللحظات
حينما كنت تحاول دفع عجلة مشروع مبتكر ،وكأنك سمكة تسبح
ضد التيار؟
من الحقائق التي تواجهها الشركات األصغر أن معظمها ال يملك
كل القدرات الالزمة لالبتكار .أضف إلى ذلك أن مشروع استحداث
منتجات جديدة قد يصطدم بثقافة تجارية قد تكون غير ُم َر ِّحبة أو
عقدة لتنفيذ المشروع .وهذا هو ما نسميه االبتكار ضد
ببيئة ُم َّ
التيار.
فكيف تُ َّ
نظم الشركة لتحقيق االبتكار في ظل هذا التحدي؟ ولإلجابة
عن هذا السؤال ،سيكون من المفيد فهم معنى االبتكار والعناصر
التي تساعد على االبتكار داخل الشركة.

بين األشخاص وما يتمتعون به من معارف هو مفتاح النجاح.
ً
ً
وشجع على
داعما إلتاحة المجال لتقديم المساهمات،
قائدا
– –كن
ِّ
ٍ
اتّ خاذ إجراءات تعاونية داخل الشركة .فمبدأ التعاون الحقيقي
ً
ً
ً
لتلقي جميع أنواع االقتراحات،
مستعدا
منفتحا
قائدا
يتطلب
ّ
تحيز ،وال يدافع عن أي معرفة مسبقة ،ويحرص على
دون ُّ
اإلقرار بمساهمة كل شخص.
ً
أيضا أن يحدث االبتكار في العالم الواقعي
– –من الممكن
وليس فقط في عالم األوساط األكاديمية ،والمختبرات البحثية،
والمؤسسات المتخصصة األخرى .وقد تكون المعرفة العملية
ً
بعضا من أنجح المنتجات قد جاءت
ذات قيمة كبيرة ،فإن
أفكارها من أشخاص يعملون في مجال ابتكارهم .وال يقتصر
االبتكار على عالم المفكرين دون غيرهم ،وليس من المفترض
أن يقوم به متخصصون فحسب .فضع في حسبانك جميع
العاملين في الشركة بوجه عام ،وجميع أعضاء فريق استحداث
المنتج الجديد بوجه خاص .وفي بعض األحيان ،يستطيع الذين
ً
أوليا أن يقدموا أفضل فكرة بشأن التحسين
عمال
يؤدون
ً
أو االبتكار ،ألنهم يمرون بالمشكالت الموجودة كل يوم أو
ً
مباشرا مع المستخدمين النهائيين .على
تعامال
يتعاملون
ً
رجح أن يتمكن ممثلو خدمة العمالء
الم َّ
سبيل المثال ،من ُ
ً
ً
يوميا من
مباشرا مع مشكالت العمالء
تعامال
الذين يتعاملون
ً
اإلشارة إلى المشكالت المتكررة التي ينبغي حلها ،على عكس
المديرين التنفيذيين المسؤولين عن اتخاذ القرارات ولكنهم ال
يرون سوى بيانات مجمعة وال يطلعون بانتظام على التعقيبات
قدمة من العمالء.
الم َّ
المباشرة ُ
ً
ً
تجميعيا يتضمن مشروعات عملية تُ ِّ
ركز على
نهجا
– –اتَّ بع
ويحقق التوازن بين المبادرات ذات
الواقع اليومي للشركة،
ِّ
األمد القريب والمتوسط والبعيد والمخاطر األكبر واألقل .فمن
الصعب على المديرين مقاومة الميل إلى مشروع ابتكاري ما
أو فكرة مبتكرة قد يرغبون في تنفيذها .وينبغي أن يستخدم
ً
دائما عملية منهجية الستحداث المنتج الجديد تتضمن
المديرون
حددة وملموسة الستعراض المشروعات المحتملة
مقاييس ُم َّ
تقدم المشروعات،
وتقييمها في ضوء البدائل األخرى .ومع
ُّ
يضمن استخدام نظام البوابات المرحلية ( )®Stage-Gateإنهاء
المشروعات التي تفقد مسوغاتها التقنية أو االقتصادية .وقد
ال تملك الشركة الصغيرة أو الناشئة من الموارد إال ما ُي ِّ
مكنها
من مواصلة مشروع واحد ،ولكنها ينبغي أن تكون على دراية
بالخيارات المتاحة لها في حالة فشل ذلك المشروع.

االبتكار عملية اجتماعية ثقافية ،وليس مجرد عملية تقنية
اقتصادية .وعند اتباع نهج ابتكاري في شركة ما ،من الضروري
مراعاة العمليات والهيكل والثقافة .وقد تكون مراعاة هذه األمور
ً
ً
ً
ً
بطيئا .وعلى كل
غالبا ما يكون
معقدا ،ألن التغيير الثقافي
أمرا
حال ،يعتمد التغيير الثقافي على بناء الثقة ومواءمة قدرات فريقك.
فعليك بمراعاة األمور اآلتية عند تعزيز عملية اجتماعية ثقافية:
– – َأعلِ ْن عن العزم على التحلي بروح االبتكار ،إذ ينبغي أن تكون
شج ً
ً
عة بوضوح .واألهداف المالية القصيرة
القيادة
وم ِّ
داعمة ُ
األجل ُمستحبة ،ولكن ديمومة نجاح الشركة تتوقف على مدى
رغبتها في ّ
تبني األفكار المبتكرة واستعدادها لذلك .فاجعل
ً
وشجع الموظفين على اقتراح
جزءا من ثقافة الشركة،
ذلك
ِّ
أفكار جديدة والمشاركة في االبتكار.
– –احشد العاملين في الشركة حول المهام الرامية إلى بناء
المستقبل ،وذلك على أساس من االحترام والتقدير .فالجمع
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حدد إمكانات الشركة واشرحها بوضوح ألعضاء فريق استحداث المنتج الجديد
– – ِّ
من باب التحفيز ،وادعم ذلك بحوافز مالية وغيرها لمكافأة ذوي األداء المتميز.
ومن المهم الرجوع مرة أخرى إلى القيم الرئيسية للشركة ،والمزايا التجارية
والشخصية التي ستنتج عن نجاح االستراتيجية.
– –احرص على نشر وتعزيز مخطط االبتكار الخاص بالشركة على نحو تشاركي
وتعاوني .وتوجد عدة أساليب لتحقيق ذلك ،منها اجتماعات التنسيق بين أعضاء
الفريق مع الرصد الدوري للمشروع وحلقات العمل التعاونية أو اإلبداعية (ولكن
اعلم أن اإلفراط في عقد االجتماعات وحلقات العمل ينتقص من الوقت الذي
يحتاج إليه األفراد للتنفيذ الفعلي للمشروع).
ً
آلية إلدارة االبتكارات خارج نطاق األعمال اليومية للشركة .قد يكون
– –ضع
من الصعب أن تجعل االبتكار من األولويات ،بسبب محدودية الموارد (الوقت
فريق
ٌ
ثم ينبغي أن يتولى قيادةَ عملية استحداث المنتج الجديد
والمال) .ومن َّ
متفرغ متعدد المهام (انظر اللمحة المفيدة الموجودة إلى اليمين).
– –استعن بمصادر خارجية للحصول على المعارف المطلوبة غير المتوفرة داخل
نقل المعارف المطلوبة
الشركة .وقد يحدث ذلك حينما يكون من الصعب أن تُ َ
الستحداث منتج جديد عبر وثائق مكتوبة وندوات شبكية ووسائل أخرى من هذا
وتعقدها .وتتمثل بعض طرائق الحصول على
تنوع هذه المعارف
ُّ
القبيل بسبب ُّ
وردين ،في شبكات التواصل االجتماعي المؤسسية،
المعارف ،قبل التعاقد مع ُم ِّ
وجماعات الممارسين ،والشبكة الداخلية (اإلنترانت) ،وحلقات العمل التعاونية،
والجمعيات التجارية ،والبرامج التعليمية ،وما إلى ذلك .وتتفاقم المشكلة حينما
تقع هذه الموارد في مناطق جغرافية مختلفة عن مناطق الشركات التي تسعى
إلى االستفادة منها.

 2.2هل ينبغي أن تكف عن بذل الجهد أم تنتقل إلى مرحلة
التصميم؟ هل ينبغي أن تبتكر أم تتعاون أم تبتكر وتتعاون
في آن واحد؟
ينبغي ألي عملية من عمليات تحويل االبتكارات إلى منتجات أو خدمات أن تنظر
هل سيساعدها التعاون أم ال 29.فليس من الكفاءة في شيء أن تكتفي بالنظر في
عملية مغلقة الستحداث المنتجات في عالمنا المترابط بما يضمه من قنوات االتصال
المتعددة والشبكات الحالية التي تسمح بالتفاعل الديناميكي مع بيئة عالمية متغيرة.
ٍ
مؤسسات أكاديمية وغيرها من المؤسسات
وعند االضطالع بابتكار مفتوح مع
البحثية ،قد تظهر عناصر معقدة مثل اختالف اللغات التي يستخدمها العلماء ورواد
األعمال ،والوقت الالزم التخاذ القرارات ،وأولويات كل طرف .وينبغي التصدي لجميع
تقدم
هذه العناصر لضمان أن أوجه التعاون تعود بالنفع على جميع األطراف مع ُّ
عملية استحداث المنتجات الجديدة .وال بد من التخطيط لكثير من العوائق التي قد
ً
سلفا .وأما ما يعتري أوجه التعاون من سوء التفاهم
تستعد لها
حبذ أن
وي َّ
تواجهكُ ،
ّ
ُّ
مفر منه .وال تخلو عملية التعلم في رحلة االبتكار من ارتكاب
والتوتر فهو أمر ال
ّ
األخطاء ،ولكن يجب حينئذ تحليل هذه األخطاء ،والتعلم منها ،وتحديد كيفية تجنبها
المستخلصة
وتحسينها في المستقبل ،وبعد ذلك يجب تسجيل المواقف واألفكار ُ
ً
الضوء
جزءا من التحسين المستمر للجودة في الشركة .ويلقي الشكل 6
لكي تصبح
َ
ابتكار تعاونية نموذجية.
على بعض العناصر األساسية التي تساعد على وضع عملية
ٍ
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لمحة مفيدة
توجد أربعة خيارات لتنظيم ِ
الفرق .وتستخدم
ً
هيكال قائما على مصفوفة
الخيارات الثالثة األولى
ً
لتكوين فريق ذي مهارات متنوعة.
– – ِفرق وظيفية :وفيها يظل أعضاء الفريق في
وحدتهم الوظيفية ،ويقومون بالمشروع
في إطار عبء عملهم العادي ،ويعمل ُّ
كل
منهم تحت إشراف مديره المباشر.
عين قائد
– –فريق الوزن الخفيف :وفيه ُي َّ
اسمي للفريق ليتولى تنسيق مشروع
ّ
فوض أعضاء فريقه للمشاركة حسبما
ُي َّ
تقتضي الحاجة .ويظل أعضاء فريق الوزن
الخفيف يعملون تحت إشراف مديرهم
الوظيفي المباشر.
– –فريق الوزن الثقيل :وفيه ُيطلب من
أسبقي ًة على
أعضاء الفريق منح المشروع
َّ
أنشطتهم الوظيفية العادية ،ويكون لقائد
فريق المشروع الصالحية والسلطة اللتان
تخوالنه في توجيه أعضاء الفريق بالتركيز
ّ
على المشروع .ويكون قائد فريق المشروع
أهم من مديرهم المباشر خالل مدة
المشروع.
– –النوع األخير هو فريق المشروع المستقل.
ً
قائما على مصفوفة
هيكال
وهذا النوع ليس
ً
ألن أعضاء الفريق ُيعاد انتدابهم خارج الوحدة
الوظيفية ليقتصر عملهم على العمل مع
فريق المشروع طوال مدته .ويتصرف قائد
الفريق كأنه الرئيس التنفيذي لشركة ناشئة.
وأما الخيار األفضل فيتوقف على طبيعة
المشروع وطبيعة الشركة.
مالحظة :انظر الفصل الرابع من كتاب "مجموعة المعارف"
( )2017( )Body of Knowledgeالصادر عن جمعية تطوير
تفصيال.
المنتجات وإدارتها لالطالع على مناقشة أكثر
ً
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ابتكار تعاونية
الشكل  :6العناصر األساسية للنهوض بعملية
ٍ
ٍ
عالقات تعاونية
وضح أهدافك المرجوة من إقامة
ِّ

حدد لألطراف المتعاونة قدرتك وتكلفة التنفيذ
ِّ

اشرح لألطراف المتعاونة حدود قدراتك

كما أن سلسلة القيمة الخاصة ببورتر تجعل المديرين يركزون على
حققة للقيمة وكيفية تحسين كفاءتها وفعاليتها .وتوفر
الم ِّ
أنشطتهم ُ
ً
إطارا لتصنيف وتقييم الموارد الداخلية والخارجية
سلسلة القيمة
ً
حاليا وما يجب إضافته الستكمال استحداث المنتج الجديد
الموجودة
وطرح المنتج في األسواق بنجاح .ويساعد الفهم الواضح للقدرات
ً
حاليا ،إلى جانب الرؤية الواضحة لما هو مطلوب
والموارد المتاحة
بعد ذلك ،على اجتياز شتى مراحل عملية إعداد المنتج.

اتفق على طريقة لتسوية النزاعات وعلى ملكية المعارف الجديدة الناتجة

َأ ْض ِ
اتفاق سري بين األطراف المتعاونة
ف الطابع الرسمي على أي
ٍ

 3.2تحليل سلسلة القيمة عند تقييم البيئة
التنافسية للشركة
المعنون "الميزة التنافسية :تحقيق
في كتابه الشهير عن اإلدارة ُ
أداء أسمى والحفاظ عليه" (Competitive Advantage:
شدد
ّ Creating and Sustaining Superior Performance)30
مايكل بورتر على أهمية عدم النظر إلى الشركة على أنها كيان واحد،
ً
مزيجا من األنشطة الرئيسية التي تضيف إلى ما تتمتع به
بل بوصفها
الشركة من الميزة التنافسية وميزة التكلفة .ويقول بورتر إن الفريق الذي
يعمل بوصفه مؤسسة يشارك في تصميم المنتج وإنتاجه وتسويقه
عد سلسلة القيمة أداةً تُ ستخدم في التقييم
وتوصيله ودعمه .وتُ ّ
والتحليل المنهجيين لجميع أنشطة الشركة من أجل تحديد األنشطة
ذات األهمية االستراتيجية للحفاظ على المزايا التنافسية للشركة ،مثل
وضح به بورتر مكونات
الجودة والتكلفة .ويرد في الشكل  7رسم ُي ِّ
سلسلة القيمة.
الشكل  :7سلسلة القيمة العامة لبورتر
البنية التحتية للشركة
الها
مش

أنشطة الدعم

إدارة الموارد البشرية
تطوير التكنولوجيا
الشراء

 4.2تقييم الموارد المتاحة (الداخلية منها
والخارجية)
ترد في الشكل  8منهجية تدريجية لتحديد االحتياجات التكنولوجية
ٍ
بناء على الموارد الداخلية والخارجية
لعملية استحداث
منتجات جديدة ً
بتقييم
المتاحة للمخترعين والمبتكرين ورواد األعمال .ويسترشد ذلك
ٍ
شامل لجميع أنواع الموارد المتاحة (الخارجية منها والداخلية) .ويمكن
لفريق إعداد المنتج أن يستخدم هذا المسح للموارد الخارجية والداخلية
ليتبين أنسب الموارد التي يمكن االنتفاع بها ،ثم ينتقل إلى الخطوتين
َّ
وضحتين بالتفصيل في الشكل .8
الم َّ
ُ
َّ
وضح في الشكل
الم َّ
ويمكن أن يساعد النهج
المؤلف من خطوتين ُ
حلول
 8على تنظيم وتحديد الموارد الممكنة لدعم الشركة ،أو إيجاد
ٍ
حدد هذا النهج أي أوجه قصور
وي ِّ
لتحديات استحداث المنتج الجديدُ .
في الموارد المتاحة أو في الوصول إليها .وفي حالة وجود أوجه
ً
جزءا من عملية استحداث المنتج
قصور ،يصبح التغلب عليها
الجديد .وقد يكمن الحل في التعاون مع ما يوجد من الشركات
والمؤسسات والمنظمات البحثية ووكاالت دعم االبتكار المحلية
(مثل مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار) وما إلى ذلك .وينبغي أن
يكون مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار بمثابة مستودع مركزي
قدمي هذه الموارد ومسؤولي االتصال
بم ِّ
للمعلومات الخاصة ُ
لديهم.

الخدمة
الها

مش

اللوجستيات
الداخلة

العمليات

اللوجستيات
الخارجة

التسويق
والمبيعات

وتتألف أنشطة سلسلة القيمة من أنشطة الدعم واألنشطة الرئيسية،
وتعمل كلتاهما ً
معا لخلق منتج أو خدمة يستهلكها المستخدم النهائي.
وفي حين أن األنشطة الرئيسية هي أنشطة تتعلق بإعداد منتج
كرسة لألنشطة الرئيسية التمكينية .وهذه
فعلي ،فإن أنشطة الدعم ُم َّ
ّ
وضح في
الم َّ
التوليفة من األنشطة تُ سفر عن هامش ربح على النحو ُ
ً
الفرق بين "القيمة
الشكل  .7وهامش الربح،
وفقا لتعريف بورتر ،هو َ
اإلجمالية والتكلفة الجماعية ألداء األنشطة ذات القيمة" .وسوف
يتمثل الهدف النهائي ألي شركة في الحصول على هوامش أكبر
من خالل اإلدارة الفعالة ألنشطتها ذات القيمة.

األنشطة الرئيسية

المصدر :كتاب "الميزة التنافسية :تحقيق أداء أسمى والحفاظ عليه" ،تأليف :مايكل
إز بورتر .حق المؤلف  1985مايكل إ .بورترُ .
وأعيدت طباعته بإذن من دار "فري
بريس" ،التابعة لشركة سايمون وشوستر .جميع الحقوق محفوظةCompetitive( .
Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael
E. Porter. Copyright 1985 Michael E. Porter. Reprinted with the permission of The Free Press, a Division of Simon & Schuster, Inc. All
)rights reserved.
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تقييم شامل للموارد
الشكل  :8منهجية لتحديد االحتياجات التكنولوجية بعد إجراء
ٍ
الخارجية والداخلية المتاحة للمخترع أو المبتكر أو رائد األعمال أو المدير
الخطوة  :1إجراء تشخيص استراتيجي للمشروع قيد اإلعداد
– –تحديد وجمع المعلومات المتاحة أو المصادر التي توجد فيها هذه المعلومات ،وذلك فيما يتعلق بالموضوعات ذات األهمية االستراتيجية في
مشروعك.
– –تحديد عوامل أو جوانب الرصد أو مقاييس األداء الحاسمة التي ال غنى عنها إلحراز تقدم في إعداد منتجك أو خدمتك.
– –تحديد أبعاد المنافسة ذات الصلة.
– –تقييم موارد المعلومات والتكنولوجيات المتاحة.
حددة ،والنطاق الجغرافي ،ووقت الدراسة ،إلخ.
والم َّ
– –تصميم استراتيجية بحثية :المشكلة ،واألهداف العامة ُ
الخطوة  :2وصف االحتياجات ،ال سيما في المجال التكنولوجي
– –وصف معارفك وخصائصك ومجاالتك التكنولوجية المعنية.
– –رصد التطورات التكنولوجية ذات الصلة.
– –تحديد الفرص المتاحة في السوق مع تطوره.
– – معرفة المسارات التي تسير فيها البحوث في هذا المجال التكنولوجي ،مع التمييز بين المسارات التي تقدم بالفعل محاور جديدة للتطوير والمسارات
التي عفاها الزمن بالفعل.
– –اكتشاف وجود تكنولوجيات ناشئة مرتبطة بالمجال المعني من عدمه.
عما يقوم به كل منافس من المنافسين المحتملين ،مع التركيز على ما كان عليه ،أو ما سيكون عليه ،مسارهم العام بشأن التطوير التكنولوجي.
– –التحري ّ
– –تحديد الخبراء في ذلك المجال على الوجه التحديد ،أو تحديد أنشط الشركات أو المؤسسات التي تعمل على هذه المسائل.

تحديد الموارد الداخلية الحالية
عما يوجد على مقربة
يميل المخترعون/المبتكرون إلى التغاضي ّ
منهم من مصادر المعارف والقدرات والمهارات والموارد األخرى
المتاحة .وأول ما يجب فعله ،كما أشرنا ً
آنفا ،هو فهرسة وتقييم
ً
داخليا من أجل استحداث منتجات جديدة بوجه عام
ما هو متاح
وضح الشكل  9الخطوات
وي ِّ
ومن أجل هذا المشروع بوجه خاصُ .
التي يتعين اتباعها .وينبغي أن تشتمل هذه الفهرسة على النظر
في العمليات السابقة والحالية ،والتناقش مع الموظفين بشأن
الموارد التي من المتوقع أن تكون مطلوبة لهذه الفهرسة .وتأتي
بعد ذلك فهرسة ما هو متاح من خالل الشركاء الخارجيين الحاليين.
ويمكن االستعانة في هذا الصدد بالموظفين والبائعين وغيرهم من
ماض مع الفرد أو الشركة.
األشخاص الذين لهم
ٍ
وبالفهم الكافي للموارد الحالية ،يمكن أن تبدأ اإلدارة وفريق
استحداث المنتج الجديد في تقييم الخيارات المتاحة لتطوير الفكرة/
االختراع .وقد ينطوي السعي إلى استحداث المنتج الجديد على إقامة
مشروع تجاري جديد.
ٍ
ونقص الموارد المالية من العقبات الشائعة في تطوير المنتجات.
وفي الواقع ،عادةً ما تزيد الموارد المطلوبة كلما تقدمت عملية
استحداث المنتج الجديد .وقد يلزم شراء أو تأجير أو استئجار
ٍ
معدات ومرافق جديدة .وقد يتغلب رائد األعمال ذو الموارد المالية
المحدودة على هذه العقبة عن طريق ما يلي:
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– –البحث عن مستثمر مالك أو رأس مال ُم ِ
غامر.
ً
سلفا مقابل ترخيص منتجاته
– –تحصيل رسوم مدفوعة
الستخدامها في أسواق لن يسعى إلى الطرح فيها.
– –إقامة شراكة مع مؤسسة يمكنها تمويل العمليات في
مقابل حقوق ُملكية في شركة رائد األعمال أو تكنولوجيته
أو في مقابل حقوق استئثارية في صنع المنتج أو استخدامه
أو توزيعه أو بيعه.
– –منح ترخيص لكيان يتولى تنفيذ عملية استحداث المنتج الجديد
ً
أيضا إتاوة جارية على العائدات المكتسبة من
نفسها ويدفع
المنتج.
ملخص
ٌ
عمل جماعي بغض النظر عن حجم
استحداث المنتجات الجديدة
شركتك.
مؤشرات نجاح المنتج أو الخدمة تُ
ستمد من رؤية الشركة
ّ
وقيمها واستراتيجياتها التجارية واالبتكارية ،وهذه الرؤية والقيم
واالستراتيجيات تُ ستخدم جميعها لوضع أهداف وغايات مشروع
استحداث المنتج الجديد.
ال بد أن يشارك كل عضو من أعضاء فريق مشروع استحداث
المنتج الجديد في الرؤية األصلية ،وأن يسهم بشيء في المهارات
والسمات الالزمة إلكمال المشروع.

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

الشكل  :9الخطوات الواجب اتباعها عند استعراض الموارد الداخلية
توثيق العمليات :عليك بصياغة وتوثيق عمليات األعمال التجارية ،على أن يشمل ذلك مجاالت
الشؤون المالية واإلدارية والتجارية واإلنتاج وإدارة المشروعات واإلدارة المبتكرة.
التوثيق

التحديد
والتصنيف

استراتيجية حماية
المعارف

النشر

تحديد وتصنيف جميع المعلومات الموجودة والمعارف الصريحة .ويمكن أن يشمل ذلك جميع الوثائق
والتقارير والمنشورات ،ويمكن مشاركته في مستودع للوثائق .وفيما يلي أمثلة أخرى على ما يمكن
تحديده وتصنيفه ضمن هذه الفئة:
– –التقارير البحثية
– –مهارات وقدرات فريق المهندسين ،وشركاء البحوث ،والخبراء التقنيين ،إلخ.
– –البراءات المملوكة ملكية خاصة
– –القائمة الحالية لمراجع البحوث والوثائق والتقارير البحثية والكتب وما إلى ذلك.
– –المتابعات اإلخبارية
الم َّ
وثقة
– –تعقيبات العمالء وآراؤهم ُ
ٍ
منتجات جديدة أو حالية ،ودراسات
– –وثائق أو تقارير تحتوي على موضوعات تقنية ،ومناقشات حول
المتّ بعة في شركتك أو صناعتك ،إلخ.
استقصائية بشأن أفضل الممارسات ُ
استراتيجية حماية المعارف :ينبغي وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية للتحكم في تدفق
ثم حماية حقوق الملكية الفكرية المستقبلية من اإلفشاء غير المقصود .ويمكن
المعلومات ،ومن َّ
إذاعة هذه المبادئ التوجيهية من خالل مدونات األخالقيات ،وعقود الموظفين وكتيباتهم ،واتفاقات
عدم اإلفصاح ألطراف خارجية.
نضبط باستخدام
نشر المعارف الداخلية :يمكن نشر المعارف الداخلية بين أعضاء الفريق على نحو ُم ِ
قواعد البيانات ،أو مستودعات الوثائق ،أو الشبكة الداخلية (اإلنترانت) ،أو عبر جماعات الممارسين
الموجودة داخل الشركة ،أو كل ذلك ً
معا.
تعزيز التعاون :من المفيد تعزيز الوعي بقواعد حماية الملكية الفكرية ،ووسائل توثيقها ،واآلليات
عتمدة للتعميم الداخلي والتعميم على الشركاء بموجب اتفاقات عدم إفصاح إلرساء أساس
الم َ
ُ
للتعاون الداخلي والتعاون مع الشركاء .فتعزيز نظام تبادل المعرفة يشجع الناس على استخدامه
لتبادل معارفهم.

التعزيز

قبل تقييم خيارات تطوير الفكرة أو االختراع ،من المهم أن يكون
لديك فهم كاف للموارد الموجودة داخل الشركة أو المتاحة لها.

بطاقة النتائج المتوازنة هي إحدى أدوات اتخاذ القرارات التي
يمكن استخدامها لتقييم جدوى المنتج المحتمل أو الخدمة
ً
مجموعة من مقاييس األداء إلى
المحتملة .وتضع البطاقة
جانب أهداف واضحة يجب أن يحققها منتجك أو خدمتك أو
كالهما ،ثم تسمح لك بأن ترى هل من المحتمل استيفاء تلك
المعايير أم ال.

تنطوي مرحلة الفكرة في عملية استحداث المنتج الجديد على
تقييم الفكرة لمعرفة أهي تستحق السعي إلى تنفيذها أم ال،
تفصيال
وإذا كانت تستحق ،فيأتي بعد ذلك وضع تعريف أكثر
ً
للمنتج المحتمل وقدراته ووظائفه.

يساعد صندوق االختراعات األسود على تحديد الخطوات التقنية
منتج فعال أو
التي سوف يلزم اتخاذها لتحويل الفكرة إلى
ٍ
ٍ
خدمة فعالة.

يمكن أن يكون التعاون مع أشخاص آخرين من خارج فريق مشروع
ً
وسيلة
ضم أعضاء جدد إلى الفريق،
استحداث المنتج الجديد ،أو ّ
تقدم المشروع.
الكتساب الخبرة كلما َّ
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 .3تطوير مفهوم المنتج
مفهوم المنتج ،من الناحية التجارية ،هو "فكرة منتج قادر [أو
خدمة قادرة] على تلبية احتياجات المستهلكين" 31.وينبغي وضع
المستخدم النهائي في االعتبار عند إعداد مفهوم المنتج الخاص
ً
تقريبيا،
بفكرة أو اختراع ما .ويجوز أن يكون مفهوم المنتج
كالرسوم التخطيطية التي قد تصبح فيما بعد رسومات في طلب
ً
ً
ً
ً
ً
مصنوعا
بسيطا
نموذجا
أي
نموذجا
البراءة .وقد يكون
تشبيهياْ ،
تجريبياً
ً
ً
ً
ً
من الورق والخشب أو حتى نموذجا عمليا أوليا أو نموذجا
ّ
به جميع المكونات التي تُ ستخدم في المنتج .وعند نضوج مفاهيم
تفصيال يتضمن المواصفات الهندسية،
وضع تصميم أكثر
المنتجُ ،ي َ
ً
والرسومات التقنية ،وقوائم األجزاء ،وتعليمات التصنيع ،وما إلى
كون ُيستخدم في المنتج أو الخدمة
ذلك 32.ويجب التعبير عن كل ُم ِّ
ٍ
كاف من التفصيل للتأكد من أن جميع المكونات متوافقة
بقدر
ٍ
ً
ً
ٍ
معا ويمكن منطقيا إنتاجها أو شراؤها .وفي أي عملية سلسة
ً
الستحداث منتج جديد ،يوفر مفهوم المنتج إطارا لتصميم المنتج
33
ً
قدما في إعداد المنتج.
مع إدراج تفاصيل أخرى في أثناء المضي
فضل لوضع مفهوم المنتج ،من
الم َّ
وبغض النظر عن النهج ُ
منهجة
الم َ
األهمية بمكان أن تكون العملية ُم َ
منهجة ،ألن العلمية ُ
ً
الحقا
يسر إيجاد حلول للمشكالت التي من المحتمل أن تنشأ
تُ ِّ
34
عند إعداد المنتج.
وعند استطالع التحديات والحلول المحتملة ،يمكن أن تكون
معلومات البراءات مفيدة للغاية .فيمكن أن تقدم البراءات
حلوال للمشكالت التي قد تنشأ
الخاصة بتكنولوجيا مشابهة
ً
في أثناء تصميم المنتج وتحليله ،على سبيل المثال .وال يلزم
بالضرورة أن تكون هذه البراءات في نفس مجال البحث أو
أن ُي َ
عثر عليها باستخدام مصطلحات البحث األصلية أو فئات
المعنون "أداة للكتابة
البراءات .ومن األمثلة على ذلك االختراع ُ
ي لإلدخال" الذي ُ
ط ِرح في األسواق باسم
تحتوي على
رأس ْإب ِر ّ
ٍ
"ثروتل" (البراءة األمريكية رقم  5,913,629التي ُمنحت في
إبري ُيستخدم
كقلم
يونيو  .)1999كان ثروتل قلم حبر يعمل
ّ
ٍ
مع أجهزة المساعد الرقمي الشخصي المحمولة باليد.
ً
اختراع آخر بعنوان "قلم
إحالة إلى
وتضمنت براءة هذا االختراع
ّ
ٍ
ّ
إبري مرتكز" كان قد حصل على
خطاط مصبوب باإلدخال به رأس
ّ
البراءة األمريكية رقم  4,203,682في مايو  .1980وكل اختراع
من هذين االختراعين المشمولين بالبراءتين كانت له مجاالت بحث
ً
مرجعا في براءة
فريدة ،ومع ذلك فقد استُ خدِ َمت البراءة األولى
35
الثروتل.

 1.3هل يوجد مفهوم منتج ُم ٍ
جد؟
حدد جدوى مفهوم المنتج؟ ُع ِّرف مفهوم المنتج ً
آنفا بأنه
كيف تُ ِّ
36
فكرة يمكن تطويرها لتلبية احتياجات العمالء .ومفهوم المنتج
المجدي يخطو بتلك الفكرة خطوةً أخرى إلى األمام ويستخدم
قرر هل من المحتمل بيعها بكميات كبيرة
تحليالت األسواق ُلي ّ
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وبأسعار تحقق الغايات المذكورة في بطاقة النتائج المتوازنة أم ال.
وقد عرضنا ً
آنفا في هذا القسم عدة خطوات يمكن اتخاذها لتحديد
جدوى مفهوم المنتج:
بناء على الفكرة األولية.
– – ِّ
حدد أهدافك ً
قيم ثقافة الشركة والفريق وقدراتهما.
– – ِّ
حدد.
– –ابدأ عملية صياغة مفهوم المنتج في شكل ُم َّ
– –استكشف الفرص المتاحة في السوق.
– –ابحث عن التكنولوجيات التي قد تكون موجودة بالفعل ،وذلك،
على سبيل المثال ،من خالل عمليات البحث عن البراءات.
تحول فكرة أولية إلى
تساعد هذه الخطوات على
ّ
البت في إمكانية ُّ
ً
مخترعا نظر
مفهوم منتج مجدٍ  .ويتناول المثال التعليمي رقم 5
ً
بحثا عن موارد مندرجة بالفعل ضمن الملك
خارج مجال اختراعه
العام لتساعده على التغلب على بعض العقبات التي تحول دون
تحويل فكرته إلى منتج يؤدي وظيفته كما ينبغي.

 .4الفرص السوقية
وصوال
تصور الفكرة
ابتداء من
توجد عوامل عديدة ينبغي تقييمها،
ً
ُّ
ً
إلى الطرح في األسواق .وأهم عاملين هما تحديد العمالء والوقوف
ً
ً
بالغة إذا كان
أهمية
على احتياجاتهم .ويكتسي تحديد شرائح العمالء
ً
وضح المثال التعليمي رقم
وي ِّ
المنتج المعني
جديدا على السوقُ .
 6كيف أن السوق المستهدفة لالختراع قد ال تكون هي السوق
المتوقعة في بداية األمر.
ً
كثيرا حينما عجزت عن معالجة
بل إن هناك شركات عريقة قد عانت
هذه المسألة .ويمكن اعتبار "نظارات غوغل" ودراجة "سيجواي"
مثالين على المنتجات المبتكرة التي فشلت بسبب عدم تحديد
ً
ً
كافيا.
تحديدا
السوق المستهدفة
فدراجة سيجواي حينما ُ
طرحت في عام  2002بوصفها وسيلة
انتقال بعجلتين كانت هي الدراجة األولى من نوعها ،وتوقع
مبتكروها أن تُ باع منها  10000دراجة في األسبوع ،ولكن لم ُي َب ْع
منها في الواقع سوى أقل من  10000دراجة خالل عامين بعد
37
غير طريقة انتقال الناس ،وأن
طرحها.
وظن مبتكروها أنها ستُ ِّ
ّ
ً
تبين لهم
الناس سيتوافدون أفواجا لشراء هذه الدراجة .ولكن َّ
ً
الحقا خطأ هذا االفتراض .فلم يكن المستهلكون يشعرون برغبة
عارمة في شراء دراجة سيجواي باهظة الثمن لالنتقال بها إلى
أماكن يمكن أن يصلوا إليها بالسيارة أو بوسائل النقل الجماعي
أوبالدراجات الهوائية أو على األقدام .وبعد أن كان هذا المنتج
وج ً
ها في البداية إلى جميع الناس ،انتهى به األمر إلى
الفريد ُم َّ
خاصة مثل دوريات الشرطة في
اقتصار استخدامه على فئات ّ
المدن وشركات السياحة التي تنظم جوالت لمشاهدة المعالم
السياحية .ولو أن دراجة سيجواي كانت قد ُ
طرحت في البداية
وجه إلى بعض األسواق المستهدفة دون
كمنتج متخصص ُم َّ
غيرها ،فربما كانت توقعات طرحها حظيت بإدارة أفضل.
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المثال التعليمي رقم  :5رحلة مخترع من
فكرة إلى منتج ذي جدوى تجارية

المثال التعليمي رقم  :6التنفيذ الناجح لخطة أعمال وضعها
لباة
مخترع جديد يسعى إلى تلبية احتياجات سوقية غير ُم ّ

ً
طالبا يدرس الكيمياء الحيوية في جامعة سري بالمملكة
كان وليام غواتا
المتحدة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين .وألنه كان يعيش
ً
هفو نفسه باستمرار إلى طعام بلده زمبابوي.
بعيدا عن وطنه ،كانت تَ ُ
ً
وغالبا ما كان يحاول طهي الطعام لنفسه ،ولكنه وجد أن ذلك يستغرق
ً
طويال .وكانت السادزا على وجه الخصوص من األكالت التي
وقتا
ً
ً
ً
ّ
ٌ
طويال إلعدادها .وهي أكلة بسيطة
عمال مكثفا وتستغرق وقتا
ً
تتطلب ً
ً
ً
تُ َ
أساسيا في زمبابوي
طعاما
صنع من دقيق الذرة ،ويتّ خذها الناس
تَ
وكثير من البلدان األفريقية األخرى .ويجب ْقليب السادزا باستمرار
ٍ
ً
جيدا لها قوام
تكون أي ُكتل( .السادزا المطهية
في أثناء الطهي لمنع ُّ
وملمس البطاطس المهروسة أو العصيدة).

قضى وليام غواتا أكثر من عشر سنوات في تحسين وإحكام
ِ
يكتف خالل تلك
اختراعه ،أال وهو صانع السادزا المؤتمت .ولم
ً
تصور لنموذجه األولي ،بل أدرك أيضا ضرورة
السنوات بوضع
ُّ
دعم الفكرة بخطة أعمال قابلة للتنفيذ من أجل زيادة احتماالت
ً
أيضا أن يتأكد من اتخاذ
النجاح في دخول األسواق .وأراد وليام غواتا
ً
القرارات المناسبة عند شروعه في تسويق اختراعه تجاريا .وأراد أن
يضع خطة أعمال إلقناع المستثمرين المحتملين بتمويل اختراعه
ولضمان استعداده إلنفاق أموال المستثمرين على أفضل وجه.

وكان وليام غواتا يؤمن في قرارة نفسه أنه ال بد من طريقة أكفأ
أن عليه صنع أداة يمكن أن تلبي متطلبات
إلعداد السادزا .وكان يدرك َّ
فدرس في مختبر
التقليب المستمر دون اإلخالل بتجانس السادزا.
َ
جامعته آالت التحليل المؤتمتة التي كانت تعمل من خالل تعليمات
وعلم أن هذه اآلالت تعمل باستخدام مكونات مادية
مبرمجة.
َ
ً
بعضا .وأدرك أنه يمكن ابتكار
وبرمجيات جرت برمجتها ليفهم بعضها
آلة لصنع السادزا بمبادئ مشابهة لمبادئ عمل آالت التحليل المؤتمتة.
تصوره لفكرة المنتج إلى
يحول
ُّ
ولتحقيق ذلك ،كان على وليام غواتا أن ِّ
طبقها برنامج
مجموعة من المعايير التي يمكن تحويلها إلى شفرة ُي ِّ
حاسوبي .واستغرق األمر سنوات من التعلم وإجراء التجارب قبل أن
يتمكن وليام غواتا من التوصل إلى شيء جوهري.
وبعد إعداد النموذج األولي في عام  ،1996نجح وليام غواتا في اختبار
المسمى "غواتاماتيك" في كافيتيريا الشركة التي يعمل بها،
اختراعه ُ
وهي شركة ناشونال فوود المحدودة ،في  13ديسمبر  .1997وفي
ذلك العام نفسه ،ابتكر وليام غواتا شفرات رقمية للتمكن من برمجة
آلة تستطيع طهي السادزا بطريقة مماثلة .وكانت "الغواتاماتيك"
ً
ً
مؤتمتا
نظاما
تعمل كنظام مغلق من البداية إلى النهاية ،مما يوفر
ً
دقيقا إلعداد الوجبات .وكان أفضل ما في األمر هو أن "الغواتاماتيك"
كانت قادرة على إعداد وجبة سادزا تكفي لعدد من األشخاص يتراوح
أي أقل
من  200إلى  700شخص في أقل من ساعة ( 45دقيقة)ْ ،
المستغرق عادةً إلعداد وجبة سادزا تكفي أربعة أشخاص
من الوقت ُ
ً
تقريبا باستخدام الطريقة التقليدية للتحريك اليدوي .وفي بلد يستغرق
قدر بأربعة ماليين ساعة عمل ،يمكن أن
فيه إعداد وجبات الطعام ما ُي َّ
ُيحدِ ث هذا االختراع نقلة ثورية في توفير القوى العاملة.

وقد تكون خطة األعمال لمنتج واحد أو للشركة بأكملها .ويحتوي
قسم التسويق والمبيعات في تلك الخطة على المسار المؤدي إلى
سوق واحدة أو أكثر من األسواق المجدية .ويتطلب ذلك تحديد
األسواق المستهدفة األولية ،والالحقة إن ُوجدت.
وشرع وليام غواتا في البحث عن السوق األولية لجهاز الطهي الذي
اخترعه .وافترض في البداية أن ربات البيوت األفريقيات سيشترين
ً
مخطئا بعد أن حضر
الجهاز لما يوفره من راحة .ولكن اكتشف أنه كان
معرض هراري الزراعي في زمبابوي في عامين متتاليين وعرض
جهازه هناكِ .
فك َبر حجم الجهاز وكمية السادزا الكبيرة التي يمكن
طهيها في المرة الواحدة جعاله غير مناسب لالستخدام المنزلي.
فقرر أن سوقه المستهدفة تختلف عن افتراضه األولي .فأغلب
الظن أن المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى طهي السادزا هي
رجح أن يكون زبائنه
الم َّ
التي ستشتري جهاز "الغواتاماتيك" .ومن ُ
أي الشركات
الفعليون هم موردو معدات األغذية لتلك المؤسساتْ ،
الموجودة في سلسلة اإلمداد الخاصة بتلك المؤسسات الكبيرة.
وفي نهاية المطاف ،أصبحت المؤسسات التجارية الكبيرة من أهم
المستخدمين النهائيين لجهاز "الغواتاماتيك".
ً
ً
واضحا للسوق المستهدفة
تعريفا
وتساعد خطة األعمال التي تتضمن
على إنجاح أي اختراع جديد على السوق .ولو أن وليام غواتا كان قد أجرى
ً
وحدد مستخدمي جهازه النهائيين (المؤسسات
دراسة لألسواق
سلفا َّ
ً
ضيع وقتا في مالحقة سوق مستهدفة غير
الكبيرة) من البداية ،لما َّ
مهتمة بالجهاز (ربات البيوت األفريقيات).

ً
ً
فريدا َّ
تمكن به من
اختراعا
مثاال لمخترع ابتكر
عد وليام غواتا
ً
ُ
وي ّ
تحقيق االستفادة المثلى من الموارد المتاحة له .وقد بدأ وليام غواتا
ّ
شاق من األعمال المنزلية.
بفكرة تسعى إلى تسهيل عمل يومي
وسعى في أثناء عمله على اختراعه إلى اكتساب المعرفة التي من
شأنها أن تحسن قدرته على التصدي للتحديات التي يواجهها أي رائد
ً
جيدا من الموارد المتاحة
أعمال .وهو مثال للمخترع الذي استفاد
في الملك العام.
قتبس من دراسة إفرادية للويبو بعنوان "نموذج أعمال ناجح من خالل
مالحظةُ :م َ
الشراكات واالستخدام الذكي للملكية الفكرية" ،وهي متاحة في الصفحة التي ُيفضي
إليها الرابط اآلتيwww.wipo.int/ipadvantage/en/articles/article_0033.html. :
تاريخ االطالع 10 :سبتمبر .2019
وwww.techzim.co.zw/2012/06/william-gwata-and-entrepreneurs-
 journey-part-iتاريخ االطالع 10 :سبتمبر 2019

39

دليل استخدام االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال

 1.4البيانات والبحوث السوقية

لمحة مفيدة

حددها قبل تحويل الفكرة
وي ِّ
من المفيد للمخترع/المبتكر أن يفهم السوق المستهدفة ُ
إلى منتج أو خدمة أو كليهما .فالمستخدمون النهائيون في األسواق المختلفة
ً
ً
وقيما سعرية مختلفة .وتؤثر هذه التوقعات
عروضا وميزات ووظائف
يتوقعون
واالحتياجات في تحديد التكنولوجيات التي ستجتذبها السوق.

جربة أن تُ جرى الدراسة
من القواعد العامة ُ
الم َّ
السوقية "الثانوية" قبل الدراسة "األولية" .وتبحث
الدراسة السوقية الثانوية في مؤلفات مثل التقارير
السوقية ،والمنشورات الخاصة بالتجارة واألعمال
التجارية ،والتقارير السنوية للشركات ،وتقارير
الم ِّ
حللين الماليين ،والبيانات الحكومية وغيرها،
ُ
ونتائج البحث في اإلنترنت ،وما إلى ذلك .وتتألف
الدراسة األولية من التحدث مباشرةً مع العمالء
المحتملين والخبراء .وتشمل أساليب الدراسة إجراء
مقابالت شخصية ،ومجموعات اختبار ،وزيارات
ميدانية للعمالء المحتملين ،ودراسات استقصائية.

وتؤدي دراسة مصادر البيانات السوقية المتعددة ووضعها في االعتبار إلى زيادة
احتمال التوصل إلى تصورات مناسبة .فابدأ بالبحث في اإلنترنت (دراسة ثانوية)
لتحديد احتياجات العمالء المحتملين .وابدأ بمجموعة عامة من المصطلحات التي
تصف االبتكار وأهم خصائصه أو وظائفه .على سبيل المثال ،كان من الممكن لوليام
غواتا ،الذي نُ ِ
وقش اختراعه في المثالين التعليميين  5و ،6أن يبحث في اإلنترنت
باستخدام عبارة "تحضير الطعام وتوفير العمالة" .ولو فعل ذلك لوجد في نتائج
ً
كثيرا من المنشورات التي تتحدث عن قطاع الخدمات الغذائية وسعيه الذي
البحث
ال ينتهي إلى توفير العمالة.
حد ما مع سمات مفهوم
وإذا كانت احتياجات هؤالء العمالء المحتملين تتوافق إلى ٍّ
المنتج األولي ووظائفه ،فربما توجد فرصة في هذه السوق .ولتحديد ما إذا كان
الم ِ
نافسة ،وانظر
األمر كذلك ،ادرس المنافسين المحتملين والمنتجات أو الخدمات ُ
هل العمالء راضون عن هذه العروض أم غير راضين عنها .وادرس الخصائص
وحدد المشكلة التي تعمل
األساسية للمنتجات/الخدمات ومدى اجتذابها للعمالء،
ِّ
هذه المنتجات/الخدمات على حلها واحتياجات العمالء التي تلبيها ،واسأل كيف يمكن
قدمة وعرض البيع الفريد اللذان
الم َّ
تحسين أو استبدال المنتج/الخدمة .وما القيمة ُ
تستخدمهما الشركات الحالية التي تخدم السوق المستهدفة المحتملة؟ 38وبعبارة
يميز منتجك أو خدمتك أو كليهما عن المنافسين؟ ما الذي يجعل
أخرى :ما الذي ّ
منتجاتك أو خدماتك أفضل أو مختلفة؟
وتكون إجابات هذه األسئلة مفيدة عند تحسين مواصفات المنتج أو الخدمة لزيادة
إمكاناتهما السوقية .ويؤدي تعزيز اجتذاب المنتَ ج للعمالء المستهدفين به إلى زيادة
فرص نجاحه .ومن األهمية بمكان أن تستمع إلى "صوت العميل" في جميع مراحل
حدد بوضوح
عملية استحداث المنتج الجديد .وربما تحتاج في مرحلة التصميم أن تُ ِّ
ما الذي سيفعله المنتج للوفاء بمتطلبات العمالء ذات األولوية من حيث األداء
وسهولة االستخدام والسعر .وفي مرحلة طرح المنتج أو الخدمة أو كليهما ،يكون
ً
االستماع إلى آراء العمالء ً
مهما لتطوير المواد الدعائية ،ولتحديد أفضل القنوات
أمرا
التي يمكن من خاللها الوصول إلى العمالء ،وأفضل السبل لتوصيل المنتج لهم .كما
أنه مهم لصياغة رسائل فعالة تعبر عن القيمة التي يقدمها المنتج ،فالناس يولون
ً
قدرا أكبر بكثير من االهتمام للرسائل التي تتناول االحتياجات التي يقرون بها .وهذه
االحتياجات ُيسميها محترفو التسويق "مواضع الشكوى" .وإذا كان المنتج الجديد
ً
قادرا على معالجة مواضع الشكوى لدى المستخدم النهائي بشكل أفضل وبنقاط
سعرية مقبولة ،فقد يكتسب ميزة تنافسية تجعله يتفوق على ما ُيباع حالياً.
حددت عمالءها المستهدفين،
ويتحدث المثال التعليمي رقم  7عن شركة (خيالية) َّ
ً
صم ً
ً
خصيصا لتلبية احتياجاتهم ،ومع تطور سوقها ،طورت
ما
وقدمت
َّ
منتجا ُم َّ
عروضها الستغالل فرص النمو الجديدة.
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المثال التعليمي رقم  :7تكييف المنتجات الحالية
لتتالءم مع احتياجات السوق المتغيرة
ُأنشئت شركة "موبتيك" (وهي شركة خيالية ُم َ
ختلقة ألغراض
هذا المثال) في أوائل تسعينيات القرن العشرين لالستفادة من
تكنولوجيات اإلنترنت الناشئة في السوق اليونانية .وتخصصت
الشركة في أدلة خدمات اإلنترنت ،والبرمجيات الحاسوبية لمساعدة
عمالئها على أتمتة العمليات التجارية ورقمنة السجالت الورقية
وإتاحة النفاذ إليها عبر اإلنترنت .وأعدت الشركة تكنولوجيا أولية
وتضمن البحث
عن طريق إجراء بحث وتحليل تفصيليين للسوق.
َّ
استكشاف متطلبات الشركات عن طريق دراسة منشوراتها التي
آلت إلى الملك العام ،ومعروضاتها ،وموادها التسويقية ،وتقاريرها
وتبين من هذا البحث أن معظم هذه الشركات
ومعلوماتها التجاريةَّ .
ٍ
عهد بالتكنولوجيات الرقمية ،وأنها
الموجودة في اليونان حديثة
تبحث عن حل لتسهيل عملياتها اليومية.
أوال ،بدأت شركة "موبتيك" تحصل على حصة في السوق من
ً
الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات التي تنافسها ،ويرجع ذلك في
المقام األول إلى استراتيجية الشركة التي تُ ِّركز على تلبية احتياجات
العمالء ،والتسعير التنافسي لمنتجاتها وخدماتها ،والعمليات
ً
ً
يونانية
شركة
التجارية الفعالة ،والتواصل باللغة اليونانية .وكانت
تلبي االحتياجات الخاصة ،والفريدة في بعض األحيان ،للشركات
اليونانية ،فكان لذلك أثر عظيم في كسب ثقة عمالئها.
وكان أحد عوامل النجاح الرئيسية ،ال سيما في المراحل األولى
لتوسع شركة "موبتيك" ،هو مرونتها في تكييف المنتجات حسب
ُّ
بدال من تقديم منتج واحد يناسب
احتياجات كل عميل وتفضيالته ً
ولكن ذلك
الجميع .وتكبدت الشركة في سبيل ذلك تكلفة أكبر،
ّ
َّ
مكنها من دخول السوق وساعدها على تحديد المهارات التقنية
التي كانت تفتقر إليها في البداية .واستثمرت الشركة في تدريب
موظفيها على التكنولوجيات الجديدة ،واكتسبت معظم الخبرة
الالزمة من خالل توظيف مطوري برمجيات ومهندسين على درجة
عالية من المهارة.
إال أن "موبتيك" كانت شركة صغيرة الحجم ذات موارد مالية
الح ْي َ
طة الشديدة في
وبشرية محدودة .ولذلك كان عليها أن
َّ
تتوخى َ
ً
سوقا صغيرة مقارنةً
استراتيجيتها وخطواتها .كما أن اليونان كانت

بالدول األوروبية األخرى فيما يخص تكنولوجيا اإلنترنت .وكان خطر
المنافسة ومحدودية رأس مال السوق المحلية يمثالن مصدر قلق
للشركة .ولهذه األسباب ،أدت استراتيجية شركة "موبتيك" إلى
جعل الشركة تُ ِّركز على احتياجات السوق المتطورة .وقد فعلت
ذلك من خالل دراسة تقارير السوق وتوجهاتها وما إلى ذلك.
وأشارت دراسة السوق إلى وجود فرص يمكن اغتنامها إذا أعدت
الشركة مكونات يمكن أن تساعد العمالء على التكيف مع التوجهات
التكنولوجية المتغيرة .وعزَّ ز قرار تغيير االستراتيجية عرض البيع
الفريد لشركة "موبتيك" في اليونان.
ولما أخذت شركة "موبتيك" تنمو ،شرع مديروها التنفيذيون في
ٍ
منتجات وخدمات جديدة،
عروض
نمو في شكل
البحث عن
ِ
فرص ٍّ
ِ
والبحث كذلك عن فرص جديدة في األسواق المحلية والدولية.
ً
أعم للمساعدة
وبعد أربع سنوات ،وضعت شركة "موبتيك"
نهجا ّ
على خفض التكاليف وزيادة هوامش الربح ،مع االستمرار في
ٍ
ٍ
برمجيات جديدةً
وأعدت
خدمات فائقة الجودة للعمالء.
تقديم
َّ
ٍ
باستخدام ِ
لغة برمجة خاصة ،وجعلتها متوافقة مع المعايير الناشئة
ً
لبروتوكوالت األعمال التجارية واإلنترنت .وكان ذلك ً
مهما ألن
أمرا
ً
نموا مع انتشار األجهزة
سوق تكنولوجيات اإلنترنت كانت تزداد
المحمولة الذكية .وحرصت الشركة على جعل هذه البرمجيات
الجديدة سهلة االستعمال لكي يتمكن المستخدمون الجدد ذوو
المهارات الحاسوبية المحدودة من التكيف بسهولة مع خصائصها.
ً
(أي ال
وأخيرا ،باعت شركة "موبتيك" برمجياتها كمنتج غير موسوم ْ
ً
يحمل شعارا أو عالمة تجارية) يمكن أن يضع عليه العميل عالمته
التجارية ومواده الترويجية ليبدو كأنه من إعداد العميل نفسه.
وزاد هذا النهج الجديد من إقبال العمالء على منتجاتها في السوق،
ألنه أدى إلى تخفيض تكاليف اإلعداد والصيانة التي يتكبدها
وخفض في الوقت نفسه تكاليف التشغيل التي تتكبدها
العمالء،
َّ
ً
مرونة أكبر في تسعيرها .وهذا
الشركة ،مما منح شركة "موبتيك"
ً
نسبيا مثل شركة
وضح كيف يمكن لشركة جديدة وصغيرة
مثال ُي ِّ
"موبتيك" أن تنجح في تكييف منتجها ليتالءم مع توجهات السوق
ً
واضعة نصب أعينها
المتغيرة في تقديم المنتجات والخدمات،
ً
أيضا كيف أن تكييف العمليات
مواردها وقدراتها .ويثبت هذا المثال
لتتالءم مع واقع السوق المحلية ،بغض النظر عن حجم الشركة،
يعد استراتيجية جيدة الستمرار الشركة.
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ويمكن في البداية جمع معلومات عن السوق من خالل البحث في اإلنترنت عن
تقارير سوقية متاحة ضمن الملك العام ،مثل تقارير شركة "غارتنر" أو "فريدونيا"
أو "فروست آند سوليفان" ،والتقارير الرسمية الصادرة عن الشركات ،والمنشورات
ً
آنفا في هذا الدليل .وعلى الرغم من أن معظم تقارير البحوث
التجارية المذكورة
السوقية ال يمكن االطالع عليها بالكامل إال بعد دفع رسوم ،يوجد في ملخصات
التقرير قدر كبير من المعلومات العامة .وشبكة اإلنترنت مليئة بالمعلومات التي
قد تساعدك على تكوين رؤية ثاقبة عن السوق المستهدفة والعمالء المستهدفين
جمة في االستعراضات السنوية العامة
والمنتجات أو الخدمات .وقد تجد فائدة ّ
لألسواق ،وما ُينشر من مقاالت عن المنتجات أو الخدمات الجديدة ،وفهارس
الموردين الموجودة على المواقع اإللكترونية للنشرات التجارية .واستراتيجية البحث
(أي جمع المعلومات المتعلقة باألسواق من المصادر المتاحة) مفيدة بشدة
هذه ْ
لفهم البدائل الحالية والمحتملة .وينبغي التركيز على جمع المعلومات المتعلقة
باستياء المستخدمين ( )1من سمات ووظائف المنتجات أو الخدمات المماثلة)2( ،
ومن سعرها .فأوجه استياء المستخدمين تشير إلى ما يوجد في عروض المنتجات
أو الخدمات من ثغرات يمكن استغاللها .وهذا أمر مهم ينبغي أال تتجاهله ألنه قد
يؤثر في عملية إعداد المنتج وما تنطوي عليه من خيارات.
ٍ
كاف من المعلومات المناسبة عن احتياجات
قدر
وإذا لم تتمكن من العثور على
ٍ
المستخدمين النهائيين أو المنتجات البديلة ،فانظر في شراء هذه المعلومات (إن ُو ِجدت)
من إحدى شركات البحوث السوقية أو في إجراء بحثك األولي بنفسك.
وتستطيع معظم شركات البحوث السوقية أن تُ جري لك البحوث السوقية الثانوية
واألولية كلتيهما .ومن المفيد ً
جدا أن تستعين بمستشار محترف أو شركة خبيرة إذا
كان ال يوجد في شركتك أحد لديه خبرة مناسبة في إجراء البحوث السوقية .ويتوقف
ً
إضافة إلى عوامل أخرى ،فإجراء بحث
خيار االستعانة بشخص محترف على التكلفة،
بسيط عبر اإلنترنت وبعض المكالمات الهاتفية أمر مجاني ،أما شراء المعلومات
ً
ً
مسبقا ما
قدم الخدمة بعناية وأن تقرر
فليس
مجانيا ،لذلك من المهم أن تختار ُم ِّ
تحتاج إلى معرفته على وجه التحديد لتضمن الحصول على نتائج ذات جودة أعلى
ورؤى إضافية بسعر تقدر على دفعه.

لمحة مفيدة
الس ُبل الجيدة للعثور على خبراء إلجراء
من
ُّ
مناقشات أولية معهم أن تبحث عن عبارة
عامة ،مثل "تحضير الطعام وتوفير العمالة" ،ثم
تفتش عن المهنيين أو الجمعيات المهنية ذات
الصلة .وقد يشمل ذلك نقابات العاملين في
مجال تحضير الطعام ،أو جمعيات المطاعم ،أو
مديري المقاصف الجامعية .ثم ابحث في الموقع
اإللكتروني للجمعية عن رؤساء اللجان ذات الصلة،
وعن موضوعات العروض التقديمية التي ُق ِّدمت
في االجتماعات السنوية األخيرة واألشخاص الذين
قدموها .ثم اتصل بالشخص وأخبره أنك تتصل به
قدم تلك الورقة
ألنه يشغل هذا المنصب أو ألنه ّ
ً
منصبا ما ،فابحث في
البحثية .وإذا كنت تعرف
اإلنترنت عن مؤسسة محلية أو شركة أو كيان
آخر ُيحتمل أن توجد فيها تلك الوظيفة ،واسأل
ً
وغالبا ما
عن الشخص الذي يشغل هذا المنصب.
سيسعد هؤالء األشخاص باتصالك ،وسيكونون
مستعدين إلجراء حديث قصير معك إذا أوضحت
لهم في بداية حديثك أنك ال تحاول أن تبيعهم
أي شيء بل تسعى للحصول على معلومات عن
منتج أو خدمة تفكر في إعدادهما .واشرح لهم
أنك ال تحتاج منهم سوى خمس أو عشر دقائق،
سهل األمر عليهم ويجعلهم يوافقون.
فذلك ُي ِّ
ً
ِّ
سلفا فيما تريد معرفته ،فعليك أن تحصل
وفكر
على ما تريد في ذلك الوقت الضيق.

 .5استعراض التكنولوجيات الموجودة بالفعل في السوق
فور تحديد المنافسين المحتملينُ ،يفضي البحث عن البراءات وطلبات البراءات المملوكة
لهذه الشركات أو لمخترعيها إلى معلومات مفيدة عن تكنولوجياتها ومعارفها االبتكارية.
والمتنازَ ل لهم .وتُ ضاف الكلمات
وتستند عمليات البحث عن البراءات إلى مودعي الطلبات ُ
الدالة وفئات البراءات إلى عمليات البحث من أجل التركيز على المعلومات المطلوبة.
ً
أيضا استخدام الكلمات الدالة وفئات البراءات الكتشاف تكنولوجيا بديلة
ويمكن
ً
قدمة من الجامعات والمؤسسات
الم َّ
إضافية ،بما في ذلك التكنولوجيات األقل نضجا ُ
البحثية األخرى .ويرد مزيد من المناقشات بشأن عمليات البحث عن البراءات في
المرافق لهذا الدليل وعنوانه "تحديد االختراعات التي آلت إلى الملك
منشور الويبو ُ
العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال" (.)2020
جمعة الناتجة عن البحث في البراءات والدراسات السوقية
الم َّ
وتُ ستخدم نتائج البحث ُ
مثاال على
لتوجيه عملية استحداث المنتج الجديد .ويقدم المثال التعليمي رقم 8
ً
اختراع استخدم تكنولوجيا حالية لتطوير مفهوم منتجه وتحديد السوق المثالية له.
ٍ
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لمحة مفيدة
ابدأ بحثك بثالث مجموعات من الوثائق :البراءات
والبحوث والوثائق التجارية .ويمكن استخدام
األدوات البيبلوغرافية اإلحصائية (التحليل
اإلحصائي للنتائج) مع النوعين األولين بسهولة،
ومع النوع األخير بقدر من المعالجة المسبقة .على
سبيل المثال ،عند البحث عن براءات تكنولوجيا
أساسية ،عادةً ما تكون البراءة ذات االستشهادات
األكثر أهم من البراءة ذات االستشهادات األقل.
وبإمعان النظر في مجموعة البراءات التي تستشهد
بالبراءات األساسية ،يمكنك اكتشاف مجموعة من
الطرائق التي جرى بها تعزيز التكنولوجيا وتطبيقها،
أو اكتشاف بدائل لها.

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

المثال التعليمي رقم  :8التكنولوجيا الحالية
المستخدمة في إنشاء منتج جديد ومبتكر
ُ
كانت شركة بيودوم المغرب شركة ناشئة أسستها في عام 2013
عالمة مغربية تُ سمى فاطمة الزهراء .وكان منتجها الرئيسي هو
كامر للسماد العضوي ُيسمى بيودوم .وتوصلت فاطمة الزهراء إلى
فكرة البيودوم بعد أن أدركت وجود سوق رائجة لكامرات السماد
العضوي وكذلك للطاقة المتجددة في المغرب .ودرست فاطمة
طريقة عمل كامرات السماد العضوي الحالية ،وتوصلت إلى كامر
بديل يمكن استخدامه بكفاءة أكبر .وكانت التكنولوجيا الرئيسية
ً
للبيودوم تتمثل في جهاز ُيطلق ً
حيويا ضمن منتجاته الثانوية.
غازا
والغاز الحيوي هو وقود ثانوي ينتج عن كمر السماد العضوي،
ويمكن استخالصه واستخدامه في التدفئة والطهي وضخ المياه
واإلمداد بالكهرباء وما إلى ذلك .وكان أحد المنتجات الثانوية المفيدة
ٍ
مركبات عضوية
الم َخ َّلط الذي يتكون من
األخرى يتمثل في السماد ُ
غنية بالمغذيات التي يمكن استخدامها ألغراض أخرى.
وحينما أعدت فاطمة الزهراء تكنولوجيتها ،علمت أن هناك
مؤسسات تنتج نفايات عضوية بكميات كبيرة من عملياتها اليومية.
وافترضت في البداية أن المؤسسات الحضرية مثل المستشفيات
والمدارس والفنادق والمصانع التي تتعامل مع نفايات قابلة للتحلل
هي عمالؤها المستهدفون .ولكن هذه المؤسسات كانت في
الغالب تقع في المناطق الحضرية التي تكون فيها الكهرباء والموارد
األخرى متاحة بسهولة .كما أن البيودوم لكي يعمل بكامل طاقته،
سوف يلزم إنشاؤه على قطعة أرض كبيرة ومعزولة بما يكفي
التخاذ احتياطات السالمة (انظر الصورة) .وكانت فاطمة تدرك
أن األرض المعزولة اإلضافية الالزمة إلنشاء البيودوم قد يتعذر
الحصول عليها ألن سوقها المستهدفة األولية تقع في مناطق
مكتظة بالسكان واألراضي الشاغرة فيها محدودة.

واصلت فاطمة الزهراء دراستها للسوق ،وأدركت أن عمالءها
بدال من المؤسسات
المثاليين يمكن أن يكونوا المزارعين التجاريين ً
يجمع المزارعون كميات كبيرة من النفايات
الحضرية .فعادةً ما ِّ
ً
العضوية من منتجاتهم الزراعية وحيواناتهم .وإضافة إلى ذلك،
لضخ المياه في
يحتاج هؤالء المزارعون إلى تشغيل آالت ثقيلة
ّ
حقولهم وإلى تشغيل معدات أخرى .وكثير من هؤالء المزارعين
ً
وإمدادات
مصدر موثوق به للكهرباء
دائما
التجاريين لم يكن لديهم
ٌ
ٌ
ثابتة من الوقود لتشغيل آالتهم الزراعية .ولذلك يمكن أن يستفيد
هؤالء المزارعون من إنشاء البيودوم في مزارعهم واالستفادة
منتج ْيه الرئيسيين ،أال وهما الغاز الحيوي والسماد
الفعالة من
َ
العضوي.
وما إن تمكنت فاطمة الزهراء من تحديد احتياجات المزارعين وتقديم
كامر البيودوم كحل الحتياجاتهم الزراعية (عرض البيع الفريد الخاص
ً
جهدا أقل إلقناع هؤالء المزارعين بإنشاء
بها) ،تطلب األمر منها
البيودوم .ومن خالل تحديد الطلب على تكنولوجيا جديدة (مزيج
بناء على
يجمع بين كامر السماد العضوي ُ
ومنتِ ج الغاز الحيوي) ً
التكنولوجيا الموجودة في السوق ،تمكنت فاطمة الزهراء من
تحويل تكنولوجيتها المبتكرة إلى تكنولوجيا ذات جدوى تجارية.
متخصصة في
وأصبحت شركتها بعد ذلك أول شركة مغربية
ّ
كمر النفايات ،وحظيت باإلشادة لطابعها المستدام
بناء منشآت ْ
واالبتكاري.

تصوير :فاطمة الزهراء بريش

بيودوم قيد اإلنشاء في المغرب
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إلى جانب استكشاف الفرص المتاحة في األسواق وتطوير مفهوم
ً
أيضا فرص للتعرف على التكنولوجيات ذات الصلة
المنتج ،قد توجد
المتاحة في األسواق أو التي في طريقها إلى األسواق .ويمكن
البحث في الملك العام من خالل البحث على اإلنترنت واالطالع على
مواقع الفهارس مثل ( ThomasNetللعثور على موردين ،ومعرفة
مصادر الحصول على المنتجات ،وغير ذلك من أدوات الشراء المفيدة
في الواليات المتحدة األمريكية وكندا) و( Globalspecللمنتجات
ً
أيضا وسائل التواصل االجتماعي (مثل
عد
الهندسية والصناعية) .وتُ ّ
فيسبوك وتويتر وغيرهما من المواقع التي تركز على الصناعة مثل
ً
مصدرا للمعلومات .وعلى الرغم من أن مصادر المعلومات
لينكدإن)
هذه قد ال تستهدف األسواق أو التكنولوجيا الموجودة في البلدان
ً
ً
نظرا إلى
نموا ،فإنها مع ذلك قد تكون مفيدة
النامية وأقل البلدان
اتساع نطاق معلوماتها.
ً
أيضا هيئات المعايير والجمعيات التجارية
ومن المصادر المفيدة
الوطنية والدولية .على سبيل المثال ،توفر رابطة السكك الحديدية
األمريكية آخر المستجدات واإلنجازات التكنولوجية على موقعها
اإللكتروني المتاح لعامة الناس .وقد ال تسمح هذه الجمعيات لغير
أعضائها باالطالع على هذه المعلومات ،ولكن ينبغي رغم ذلك
وضعها في االعتبار في أثناء إجراء البحوث الثانوية .وقد تستحق
هذه الجمعيات أن تنضم إليها لالطالع على المنشورات والبيانات،
والتعرف على خبراء ومستخدمين نهائيين والتواصل معهم ،وحضور
المعارض التجارية ذات الصلة بسعر مخفض .كما أن الهيئات
الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية
مثل األمم المتحدة تُ تابع كذلك التكنولوجيات ذات الصلة ،وقد تكون
لديها خرائط طريق أو وثائق أخرى متاحة على مواقعها اإللكترونية.
وتنشر الويبو تقارير واقع البراءات لبعض مجاالت االستعمال (انظر
ً
منهجية إلعداد تقاريرك الخاصة .وأما
المرفق) .وتشرح هذه التقارير
ً
متاحة
التقارير المتعمقة عن المواصفات والتكنولوجيات فقد تكون
ً
دائما إعالنات لها على اإلنترنت.
للشراء ،وتكاد توجد
ملخص
ينبغي وضع المستخدم النهائي في االعتبار عند إعداد مفهوم
المنتج الخاص بفكرة أو اختراع ما.
منهجة إلعداد مفهوم المنتج على إيجاد حلول
الم َ
تساعد العملية ُ
ً
الحقا عند إعداد المنتج.
للمشكالت التي من المحتمل أن تنشأ
ً
المضي
قدما بأي اختراع جديد على السوق يتطلب خطة أعمال
فيها تعريف واضح للسوق التي يستهدفها المنتج النهائي أو
الخدمة النهائية.
ُي َّ
حول
فضل تحديد السوق المستهدفة وفهمها قبل أن ُي ِّ
المخترع/المبتكر فكرته إلى منتج/خدمة.
يمكن أن تساعد البيانات والبحوث السوقية على فهم السوق
المستهدفة وتحديدها.
قد تكون البحوث السوقية األولية والثانوية كلتاهما مفيدة.
ً
مباشرة مع العمالء
وتتألف البحوث السوقية األولية من التحدث
والخبراء المحتملين ،في حين أن البحوث السوقية الثانوية
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تنظر في وثائق مثل التقارير السوقية ،والمنشورات الخاصة
بالتجارة واألعمال ،والتقارير السنوية للشركات ،وتقارير المحللين
فضال عن البيانات الحكومية وغيرها من البيانات،
الماليين،
ً
ونتائج البحث في اإلنترنت ،إلخ.

 .6العثور على التكنولوجيات المتاحة التي
يمكن استغاللها لتحديد الفرص السوقية
تسترشد القرارات التجارية بما يوجد من بيانات البحوث السوقية عند
انتقال المشروع من مرحلة إلى أخرى من مراحل عملية استحداث
ٍ
معلومات تقنية
المنتج الجديد .ولكنك قد تظل في حاجة إلى
لتُ
حدد ما
أي
جوهرية التخاذ قرارات االختيار بين التصنيع والشراءْ ،
ِّ
تصنعه داخل شركتك وما تشتريه أو تحصل على ترخيص له من
ً
ً
مهما للبحث عن المعلومات.
مكانا
آخرين .وتُ عد وثائق البراءات
والغرض من هذا الدليل ،كما ذكرنا في المقدمة ،هو إلى أن يكون
عتمد عليها الستكشاف َ
عالم المعلومات المتاحة
بمثابة بوصلة ُي َ
فصح عنها في وثائق
الم
لعامة الناس مع التركيز على االختراعات ُ َ
البراءات .وسوف تتعرف في هذا القسم على الخطوات األولى
للبحث في قواعد بيانات البراءات.
ويوضح المثال التعليمي رقم  9كيف يمكن أن تسترشد عملية إعداد
المنتج الجديد بنتائج البحث في وثائق البراءات الحالية.

 1.6جمع معلومات استخبارية عن البراءات
بناء على عمليات البحث في قواعد بيانات
البراءات وإحصاءات البراءات ،وتقارير
البراءات
أنواع مختلفة يتعين وضعها
لعمليات البحث المتعلقة بالبراءات
ٌ
في االعتبار ،ويوضح الشكل  10نوعين منها.
الجدة لمعرفة ما
الجدة :تُ جرى عمليات البحث عن
– –بحث بشأن
ّ
ّ
َ
ثم يمكنها الحصول
ومبتكرة ،ومن َّ
إذا كانت التكنولوجيا جديدة ُ
على براءة أم ال.
––بحث بشأن حرية التصرف :يمكن تعريف حرية التصرف بأنها
التأكد من أن اإلنتاج التجاري لمنتجات أو طرائق صنع أو خدمات
جديدة أو تسويقها أو االنتفاع بها ال ينتهك حقوق الملكية الفكرية
لآلخرين 39.ويهدف البحث الخاص بحرية التصرف إلى استقصاء
ً
قدما"
نحو أعمق التخاذ قرار بشأن "المضي
واقع البراءات على ٍ
أو "هجر/تعديل" تكنولوجيا المنتج أو الخدمة أو كليهما .ويمكنك
ً
سوق
أيضا استخدامه لتقدير مدى مخاطر االنتهاك عند العمل في
ٍ
مجال تكنولوجي
إقليم جغرافي أو
قطاع صناعي أو
معينة أو
ٍ
ٍ
ٍ
كل ً
وم ِّ
عق ً
فا ألنه
بعينه .وعادةً ما يكون هذا النوع من البحث ُم َّ
دا ُ
ً
شخصا على دراية واسعة بالبراءات وقوانين البراءات
يتطلب
للبت في األمر .وعادةً
ولوائحها وقرارات المحاكم ذات الصلة
ّ
متخص ً
ً
صا في الملكية الفكرية أو
محاميا
ما يكون ذلك الشخص
ّ
وكيل براءات .إال أن إجراء بحث بشأن حرية التصرف لتحديد الحقوق
ً
قابلة للترخيص والدراية العملية المرتبطة
حتمل أن تكون
التي ُي َ
ً
مفيدا في حالة وجود براءات مرتبطة
بالبراءات القابلة لإلنفاذ يكون
ً
ً
وثيقا بمفهوم المنتج مع عدم التيقن من انتهاك الحقوق.
ارتباطا
وينبغي أال يقتصر قرار إجراء بحث بشأن حرية التصرف على تمتُّ ع

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

المثال التعليمي رقم  :9ابتكار باستخدام
معلومات البراءات الحالية

وأظهر البحث عدم وجود أي براءات قابلة لإلنفاذ ممنوحة لهذا
المنتج في كينيا في ذلك الوقت.

تستضيف واحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة نيروبي مراكز ابتكار
تتبنى الحلول التي تخدم المجتمع .وتوفر هذه المراكز للطالب
ً
منصة للتوصل إلى أفكار بشأن طائفة من المنتجات،
والمتعاونين
ً
وصوال إلى المنتجات التكنولوجية
بدءا من األجهزة الطبية
ً
االستهالكية األخرى ،ولتصميم هذه المنتجات وإعدادها.

ومن المنظور االقتصادي ،كان من المنطقي شراء بعض المكونات
ً
تقنيا من مكونات المضخة الطبية الماصة ،ثم
الحالية المتطورة
تجميعها لتكوين النموذج األولي .وجرى تصنيع المكونات المتبقية
ً
ٍ
لمزيد
محليا .وخضعت وثائق البراءات الخاصة بالمضخات الماصة
من الدراسة من أجل ضمان التجميع الصحيح للمكونات .وكانت
تكلفة النموذج األولي للمضخة بعد االنتهاء من تجميعه أقل بكثير
من تكلفة استيراد المضخة المماثلة .وبعد االنتهاء من إجراء سلسلة
من االختبارات للنموذج األولي ،أودعت واحة العلوم والتكنولوجيا
ً
طلبا من أجل استصدار براءة في كينيا للجوانب الجديدة المنخفضة
التكلفة للتحسينات التي أدخلوها.

وتصدى أحد المشروعات لمشكلة نقص المعدات الطبية الروتينية
والمتقدمة في المرافق الصحية في كينياُ .
ول ِ
وحظ أن من األسباب
الرئيسية لهذا النقص ارتفاع تكاليف الشراء/االستبدال ،أو مشكالت
سلسلة التوريد ،أو عدم مواءمة التصاميم لتلبية االحتياجات المحلية،
معاُ .
أو كل ذلك ً
مشروع في واحة العلوم والتكنولوجيا إليجاد
وأطلِ ق
ٌ
ُس ُب ٍل لتطوير أو تعديل المعدات الطبية الحالية من أجل تقليل تكلفتها
ٍ
جربة.
بدال من ابتكار
في السوق الكينية ً
منتجات جديدة وغير ُم َّ
وكانت ِ
الماصة من األجهزة التي جرى إعدادها
ضخة الطبية
الم َّ
َّ
وتُ
في إطار المشروع (انظر الصورة) .ستخدم هذه المضخة في
غرف العمليات الجراحية لشفط سوائل الجسم (مثل المخاط
والبلغم والدم) .وفي هذا المشروع ،بحث الباحثون بواحة العلوم
ٍ
لمضخات طبية ماصة
والتكنولوجيا عن البراءات الحالية الممنوحة
في قواعد البيانات اآلتية PATENTSCOPE :و Espacenetو
 Googleوُ .Lens
وأجريت عمليات البحث عن البراءات ،بما في
ٌ
بحث شامل بشأن حرية التصرف ،لضمان عدم انتهاك أي
ذلك
حقوق عند استيراد المضخات الطبية الماصة واستخدامها في كينيا.

مالحظة :انظر صفحة "المنتجات والخدمات" بموقع مكتب إدارة الملكية الفكرية
( )IPMOالتابع لجامعة نيروبي ،وهي متاحة عبر الرابط اآلتيhttp://ipmo.uonbi. :
 .ac.ke/node/962تاريخ االطالع 10 :سبتمبر  .2019ومن الحكمة ،بوجه عام،
إيداع طلب الحماية بموجب براءة في أقرب وقت ممكن بسبب قواعد أسبقية
اإليداع.

تصوير :ريتشارد ايه

أعدتْ ها واحة العلوم والتكنولوجيا
نموذج عملي ِلم َّ
ماصة َّ
ضخة طبية َّ
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االختراع بالحماية بموجب براءة من عدمه في إقليم واحد إذا كان من المزمع تسويقه
ناقش عمليات البحث بشأن حرية التصرف بمزيد من
خارج بلد أو إقليم واحد .وتُ َ
المرافق لهذا الدليل وعنوانه "تحديد االختراعات التي
التفصيل في منشور الويبو ُ
آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال (.)2020
كما أن قواعد بيانات البراءات المجانية مثل قاعدة بيانات "ركن البراءات" الخاصة
بالويبو وقواعد البيانات الخاصة بمكاتب البراءات الوطنية واإلقليمية توفر إمكانية
النفاذ إلى ماليين وثائق البراءات ومجموعة من أدوات البحث المختلفة .أضف إلى
ذلك أن قواعد بيانات البراءات التجارية غير المجانية تتضمن ميزات مثل بيانات ذات
ً
تطورا .ويعرض الشكل  11أحد خيارات
قيمة مضافة وأدوات بحث وتحليل أكثر
بحث تدريجي عن البراءات.
ً
أيضا سجالت المالحقة القضائية على معلومات مفيدة عن البراءات
وقد تحتوي
محل االهتمام ،مثل تقارير الفاحصين ،واتفاقات نقل الحقوق ،واإلجراءات القانونية/
ّ
والتخلي عنها ،وما إلى ذلك.
إجراءات المالحقة القضائية ،وانقضاء صالحية البراءة،
ٍ
قرارات مستنيرة بشأن التكنولوجيات
ويمكن أن تساعدك هذه المعلومات على اتخاذ
التي ينبغي استخدامها أو تجنبها في عملية استحداث المنتجات الجديدة .وعالوة
ً
وسيلة لدعم
على ذلك ،قد يكون البحث في سجالت المالحقة القضائية للبراءات
القرارات القائمة على تصنيع وترخيص براءات قابلة لإلنفاذ ،إن وجدت (قرارات
المحاكم وسجالتها الناشئة عن الطعون والمنازعات الخاصة بالبراءات قد تكون
ً
أيضا).
مفيدة
وقد تكون إحصاءات البراءات ُ
ً
أيضا في تقييم استخدام
وأسر البراءات مفيدة
التكنولوجيا التي قد ُينسب إليها بعد ذلك نجاح سوق المنتج أو الخدمة أو كليهما.
المعنون "تحديد االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل
ويوجد في منشور الويبو ُ
للمخترعين ورواد األعمال" ( )2020قسم بعنوان "رموز تصنيف البراءات المرتبطة
باالختراع" يناقش بالتفصيل كيفية استخدام رموز تصنيف البراءات(ُ .أشير إلى هذا
الموضوع بإيجاز في القسم الخامس من هذه الوحدة تحت عنوان "استعراض
التكنولوجيات الموجودة بالفعل في السوق" ).وتزداد فعالية رموز التصنيف هذه
عند استخدامها إلى جانب مصطلحات البحث األخرى مثل الكلمات الدالة أو العبارات
إلجراء بحث هجين .ويتسم البحث عن تصنيف البراءات باألهمية ،وتزداد فائدته عند
ً
مقصورا على رموز تصنيف
نصح بأال تجعل البحث
في َ
البحث عن الرموز ذات الصلةُ .
ً
استخداما في مجال االستخدام أو المجال التكنولوجي الخاص بك،
البراءات األكثر
درجة فيها .وينبغي
بل عليك بدراسة البراءات ذات الصلة لمعرفة الرموز األخرى ُ
الم َ
ً
شامال.
أيضا البحث عن رموز التصنيف هذه ليكون بحثك
ً
واعلم أن المعلومات غير المتعلقة بالبراءات تساعد على تقدير القيمة اإلجمالية للبراءة.
بناء على المعارف العامة الموجودة
وقد تُ فضي هذه البيانات إلى مزيد من الرؤى الثاقبة ً
خارج وثائق البراءات .ولهذا السبب ،تكون عمليات البحث في البراءات أفضل حينما تقترن
بالوثائق غير المتعلقة بالبراءات ،مثل التقارير التجارية ،واتجاهات السوق ،والمنشورات
العلمية ،واإلعالنات التجارية ،والتقارير الرسمية ،وخرائط الطريق التكنولوجية ،والتطورات
القانونية والتنظيمية.

لمحات مفيدة بشأن البحث عن البراءات
– –إذا لم تكن لك خبرة في قراءة عناصر الحماية،
فقد تجد صعوبة في فهمها .وإن ساورك
َّ
الش ّ
ك في فهمها ،فتجاهلها واتجه إلى
تُ
لِ
المواصفات إلى أن َّم بموضوع االختراع
الموصوف ،ثم ُع ْد إلى عناصر الحماية.
– –قد يكون البحث عن البراءات عملية طويلة
ً
طويال .وكلما بحثت أكثر،
وقتا
وتستغرق
ً
ً
معقوال
وجدت المزيد .فينبغي أن تبذل جهدا
ً
في البحث حسب طول النتائج األولية ومدى
مالءمتها .وقد توجد ُموازَ نة بين تكلفة البحث
عن البراءات وتكلفة الفرصة البديلة .وقد
تؤدي عمليات البحث االحترافية عن البراءات
إلى نتائج أفضل ،وقد تكون في نهاية
بناء على
المطاف فعالة من حيث التكلفة ً
تعقد هذه العمليات ومدى إلمامك
مدى ُّ
بالمجال التقني والمصطلحات المتخصصة
المستخدمة في المجاالت ذات الصلة.
– –ال تَ ِ
قصر بحثك على البراءات الصادرة فقط،
فقد تفوتك البراءات المنشورة غير المبتوت
(أي الطلبات التي ال تزال قيد الفحص
فيها ْ
والمقاضاة).
– –يمكن أن تكون عمليات البحث في تصنيفات
فينصح باستخدام نظام
البراءات أداة قويةُ .
التصنيف الدولي للبراءات لتيسير عمليات
البحث الدولية أو التمديدات المحتملة في
المستقبل .وتوفر مكاتب البراءات وسائل
لتحويل رموز التصنيف الدولي للبراءات إلى
رموزها الوطنية.
– –قد تحصل على نتائج مفيدة في حالة
الق ْبلِ ية للبراءات
البحث عن االستشهادات َ
(أي البراءات التي أشارت إليها البراءة (أو
ْ
البراءات) قيد الدراسة) واالستشهادات
(أي البراءات التي تشير إلى
الب ْعدِ ية للبراءات ْ
َ
البراءة (أو البراءات) قيد الدراسة) .ويمكنك أن
الق ْبلِ ية عن طريق
تبحث عن االستشهادات َ
عرض سجل البراءات في قاعدة بيانات
مكتب البراءات ذات الصلة ،إن ُوجدت/
الب ْعدِ ية،
كانت متاحة .وأما االستشهادات َ
فقد تحتاج إلى استخدام قاعدة بيانات
 Espacenetأو أدوات وتقنيات مدفوعة
األجر للبحث عن البراءات ،إذا لم تسفر قواعد
البيانات المجانية عن نتائج.
مالحظة :لمعرفة المزيد عن التصنيف الدولي للبراءات ،انظر
المرفق .ولالطالع على مثال على إحدى وسائل تحويل الرموز،
انظر www.uspto.gov/patents-application-process/
patent-search/classification-standards-and .developmentتاريخ االطالع 10 :سبتمبر .2019
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الشكل  :10أنواع عمليات البحث عن البراءات

السؤال الذي ُيجيب عنه البحث
كيفية إجرائه

الجدة
َّ

حرية التصرف

هل التكنولوجيا جديدة أم حصلت بالفعل على
براءة؟

ً
عنصرا أو أكثر من عناصر
هل منتجك الجديد سينتهك
حماية براءة ما (أو مجموعة من البراءات)؟

براءات تُ ِ
ٍ
فصح عن تكنولوجيتك.
– –تحقق من وجود
– –يمكنك أن تضع في االعتبار وصف البراءة،
ً
مقصورا على عناصر
وال يلزم أن تجعل بحثك
الحماية.
ً
أيضا أن تضع في االعتبار جميع اإلفصاحات
– –يجب
المتعلقة بالنشر أو االختراع أو كليهما بخالف
وثائق البراءات.

 2.6تحديد البراءات ذات الصلة
هيا بنا اآلن ننظر في الحالة التي أسفر فيها البحث في البراءات عن
براءات عديدة قد تهمك .عادةً ما يضع الباحثون المحترفون قائمة أولية
بناء على
بالنتائج من خالل فحص العناوين والملخصات .ولكن يمكنً ،
وجه البحث ،إجراء التصفية األولى باستخدام بحث قائم
األسئلة التي تُ ِّ
على التصنيفات ،أو باستخدام البحث في التصنيف إلى جانب مالك
والمتنازَ ل له والمخترع والبلد والتاريخ وما إلى ذلك ،أو بكال
البراءة ُ
األمرين ً
معا .وفيما يلي بعض الخطوات الالحقة التي يتعين اتخاذها
للوصول إلى البراءات ذات الصلة:

– –تحقق من جميع البراءات التي تُ ِ
فصح عن تكنولوجيات
متعلقة بمنتجك الجديد المزمع.
– –تأكد من عدم إغفال البراءات األجنبية التي يمكن أن
المستهدفة الحالية والمستقبلية.
تشمل أسواقك ُ
– –ال تُ ِ
غفل التكنولوجيات التي يمكن اعتبارها مكافئة
لتكنولوجيتك.
– –كن على بينة من البراءات التي قد ينتهكها منتجك
الجديد المقترح.

وعند إجراء بحث بشأن حرية التصرف ،توقع أن تجد براءات بشأن
تكنولوجيات يمكن استغاللها في واليات قضائية ال تتمتع فيها
هذه التكنولوجيات بالحماية .وتكون هذه البراءات مندرجة ضمن
الملك العام في بلد معين ،ويمكن استغالل اختراعاتها دون قيود
حيثما ال تكون محمية.
ويرد في الشكل  11مخطط انسيابي لعملية تحديد البراءات ذات
الصلة .ويوضح هذا المخطط الخطوات التي نُ وقشت ً
آنفا بطريقة
التسلسل المنطقي ليساعدك على فهم عملية تحديد البراءات ذات
الصلة.

 .1غربلة نتائج البحث األولية عن طريق إضافة مصطلحات بحث
ً
معقوال
عددا
إضافية أو بديلة إلى أن يصير عدد البراءات
ً
يسهل التعامل معه.
 .2تقصير قائمة البراءات األولى عن طريق قراءة عنصر الحماية
األول ،واستبعاد البراءات التي ليست لها صلة وثيقة بحالتك.
 .3تكرار عملية الغربلة أو تقليل سنوات البحث أو كال األمرين ً
معا.
 .4وحينما يصل عدد البراءات إلى عدد معقول ،فاقرأها
بالتفصيل ،مع التركيز على عناصر الحماية ومواصفات (أو
وصف) االختراعات المذكورة في البراءات .فعناصر الحماية
ً
ٌ
قانونا .وعادةً ما تكشف
مشمول بالحماية
تصف ما هو
المواصفات عن معلومات أكثر من العناصر المطلوب
فعال ،لكنها تساعد على توضيح هذه العناصر.
حمايتها
ً
وتؤدي هذه االستراتيجية إلى توفير الوقت من خالل إعداد قائمة
مختصرة بمجموعة من البراءات ألن عناصر الحماية عادةً ما تكون
ً
وأحيانا تكون "غامضة" عن قصد
مكتوبة بلغة تقنية وقانونية خاصة،
حدد المعنى الدقيق لعناصر
وي َّ
سهل ذلك توسيع نطاق الحمايةُ .
إذ ربما ُي ِّ
الحماية ونطاق حمايتها من خالل المعلومات ذات الصلة الواردة في
المواصفات.
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الشكل  :11خطوات لتحسين نتائج البحث عن البراءات من أجل الحصول على قائمة بالبراءات المناسبة ذات األهمية
البداية

بحث عن الكلمات
الدالة في العنوان

و/أو

بحث قائم على التصنيفات

و/أو

بحث عن مالك البراءة،
المتنازَ ل له ،المخترع،
ُ
البلد ،التاريخ

القائمة األولية للبراءات ذات الصلة

كرر ذلك إذا لزم األمر للحصول
نقحة ذات حجم
على قائمة ُم َّ
مناسب

كرر البحث باستخدام مصطلحات بحث إضافية و/أو بديلة
نقحة بالبراءات ذات الصلة
قائمة ُم َّ
اقرأ ملخصات البراءات
نقحة بالبراءات ذات الصلة
قائمة ُم َّ
اقرأ عناصر الحماية الواردة في البراءات لفهم ما هو محمي
نقحة بالبراءات ذات الصلة
قائمة ُم َّ
اقرأ مواصفات البراءات لفهم نطاق عناصر الحماية
قائمة نهائية بالبراءات ذات الصلة التي تنطوي على مخاطر

النهاية

 .7صياغة مخطط نموذج العمل التجاري
لقد كانت لديك مجرد فكرة ،وبعد أن اجتزت جميع المراحل التي
ُنوقشت ً
آنفا ،أصبح لديك اآلن فهم أكبر لكيفية إعداد المنتج أو
الخدمة أو كليهما .وأدى تحليل سلسلة القيمة إلى تحديد األنشطة
الرئيسية داخل الشركة وقدرات هذه الشركة .واآلن ،حان الوقت
إلمعان النظر في المنتج أو الخدمة أو كليهما لنرى مدى تأثير
العوامل الخارجية في النجاح.
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وهناك أداة تفاعلية تُ ِّ
مكنك من إلقاء نظرة عامة على شتى المكونات
الالزمة إلنجاح األعمال التجارية ،أال وهي مخطط نموذج العمل التجاري،
الذي وضعه ألكساندر أوستروالدر 40.ويعرض الشكل  12تسعة عناصر
لمخطط نموذج عمل تجاري يمكنك تكييفه حسب استخدامك الخاص.
كما أن إنشاء مخطط نموذج العمل التجاري يجعل المستخدم يركز على
المكونات المهمة للعمل التجاري أو وحدة األعمال التجارية أو المنتج
الجديد .وكما يقول ستيف بالنك في كتابه "دليل صاحب الشركة
الناشئة" ،يمكن ،بعد تأسيس الشركة وازدهارها ،أن تُ حفظ نسخ هذه
41
المخططات في شكل كتاب تصويري يسجل تطور نموذج األعمال.
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 .8فرز مفاهيم المنتجات

الشكل  :12شكل مخطط نموذج العمل التجاري

42

الشركاء
الرئيسيون

األنشطة
الرئيسية

الموارد
الرئيسية

هيكل التكاليف

القيمة
قدمة
الم َّ
ُ

العالقات
مع العمالء

شرائح
العمالء

القنوات

مصادر اإليرادات

وي ِّركز مخطط نموذج العمل التجاري على التآزر بين المكونات
ُ
التسعة المذكورة أدناه:
– –الشركاء الرئيسيون الذين يسهمون في إنجاح شركتك.
َ
ضطلع بها لتنفيذ نموذج العمل
– –األنشطة الرئيسية التي ُي
التجاري وتحقيق القيمة.
– –الموارد الرئيسية الالزمة لتحقيق القيمة ،وهي جزء ال يتجزأ
من نموذج العمل التجاري.
حقق قيمة للعمالء.
قدمة التي تتخذ شكل منتجات تُ ِّ
الم َّ
– –القيمة ُ
– –العالقات مع العمالء التي لها دور أساسي في إيجاد الطلب.
– –قنوات التوزيع التي تُ
ستخدم لتوصيل المنتجات إلى العمالء/
َ
المستخدمين النهائيين.
– –شرائح العمالء التي تتألف من المشترين الذين يمكن تصنيفهم.
– –هيكل التكاليف الذي ينتج عن فهم نموذج العمل التجاري.
حدد نماذج التسعير التي تساعد
ميز وتُ ِّ
– –مصادر اإليرادات التي تُ ِّ
على تحصيل القيمة.
ويتّ سم مخطط نموذج العمل التجاري بمرونة أكبر من خطة
األعمال .فهو يسمح برسم سيناريوهات مختلفة على مجموعة
من المخططات الستكشاف الطريقة التي يمكن بها تكييف العناصر
لتتناسب مع السيناريوهات .وفي كل سيناريو ،ينبغي أن يظل
النهائي
المستخدم
قيم بها
سي ِّ
نصب ًا على الكيفية التي ُ
التركيز ُم َّ
ُ
ُّ
المنتج .ويوضح المثال التعليمي رقم  10مخطط نموذج عمل
َ
تجاري يقدم نظرة عامة على جميع المكونات الضرورية لنجاح شاحن
هاتفي جديد.
ملخص
وثائق البراءات مصدر مهم للمعلومات التي يمكن االسترشاد
بها عند اتخاذ قرارات بشأن تحديد التكنولوجيات التي يمكن
ً
داخليا ،والتكنولوجيات التي يمكن شراؤها أو الحصول
إعدادها
على ترخيص لها من اآلخرين.
توجد مجموعة متنوعة من تقنيات البحث التي قد تكون مفيدة
في تحديد البراءات ذات األهمية.

 1.8مقدمة
عد مرحلة الفرز في عملية استحداث المنتج الجديد الخطوةَ األولى
تُ ّ
وتُ
شبه
بمقومات النجاح.
في تقييم األفكار وانتقاء ما يتمتع منها
َّ
ّ
هذه الخطوة في عملية استحداث المنتج الجديد ِ
بق ْمع مخروطي
ً
كثيرا من األفكار ولكنه ال يسمح إال بمرور عدد
الشكل يستقبل
ومقومات صمودها في األسواق.
بناء على جودتها
ّ
قليل منها ً
وفي المرحلة األولى من عملية استحداث المنتج الجديد ،ينصب
االهتمام على تطوير الفكرة إلعداد مفهوم المنتج .وأما في مرحلة
الفرز ،فينصب االهتمام على "تصفية" األفكار للوصول إلى فكرة
عد
واحدة أو أكثر من األفكار التي تلبي بوضوح احتياجات السوقُ .
وي ّ
ٍ
فصح عنها في
استغالل ما آل إلى الملك العام من
معلومات ُم َ
ً
جزءا من هذه الخطوة.
وثائق البراءات والمصادر األخرى
فقد يكون المخترع على دراية واسعة باختراعه ،ولكنه سيظل بحاجة
عما ستؤول إليه أمور المنتج في السوق بين
إلى معرفة المزيد ّ
المنتجات المنافسة األخرى .وتدعم المصادر الخارجية للمعلومات
توقع
جمع المعلومات المتعلقة بالمنافسين ،مما يساعد على ُّ
ْ
التحديات والمخاطر السوقية .ويستكشف هذا القسم من الدليل
ً
موثوقا بها على االتجاهات
دور البراءات بوصفها مؤشرات
التكنولوجية.
ويتناول هذا القسم تحليل مواطن القوة والضعف والفرص
واألخطار ،واستخدام هذا التحليل .وهذه األداة التحليلية مفيدة
ً
حاليا على تقييم
إذا كنت قد انتهيت من دراستك للسوق وتعكف
ً
جنبا إلى جنب مع عوامل خارجية.
القدرات ومفاهيم المنتجات

 2.8التحقق من الجذب السوقي
ناقشنا حتى اآلن المعارف التي آلت إلى الملك العام من البراءات
عتمد عليها للحصول على
والموارد األخرى بوصفها مصادر ُي َ
معلومات عن الحلول التكنولوجية ذات الصلة .وتستند هذه
الحلول إلى االختراعات المشمولة ببراءات التي كانت تسعى إلى
ً
أيضا استخدام وثائق
حل مشكالت تكنولوجية مشابهة .ويمكن
البراءات لتحليل أو تحديد أوجه قصور التكنولوجيا المتاحة بالفعل
في األسواق ،فقد تشير أوجه قصورها إلى احتياجات غير ُم َّلباة في
ويشير مصطلح الجذب السوقي إلى الطلب على منتجات
السوقُ .
جديدة بسبب احتياجات غير ُم ّلباة يدركها المشترون .ويتمثل أحد
مصادر استلهام األفكار االبتكارية في دراسة أوجه قصور اختراع ما
فصح عنه في وثائق البراءات .ويقدم المثال التعليمي رقم 11
ُم َ
ً
بناء على دراسته للمنتجات
مخترعا سعى للتوصل إلى منتج ُم َّ
حسن ً
الحالية وما ُأ ِ
فصح عنه في براءاتها.

تفصيال لفكرتك الخاصة بمنتج جديد أو
فور اكتساب فهم أكثر
ً
خدمة جديدة ،يمكنك استخدام مخطط نموذج العمل التجاري
تصور كيفية تحويل تلك الفكرة إلى شيء يمكن
ليساعدك على
ُّ
تسويقه.
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المثال التعليمي رقم  :10التنفيذ النموذجي
لمخطط نموذج عمل تجاري
ً
طالبا بجامعة مومباسا التقنية في كينيا في عام
كان أنتوني موتوا
ً
ً
 2012حينما ابتكر اختراعا فريدا ،وهو حذاء قادر على شحن الهاتف
الجوالُ ،
وأطلِ ق على االختراع اسم هاتوا (انظر الصورة) .كان الحذاء
ً
يتضمن شاحنا تتمثل فكرة عمله في مبدأ بسيط ،وهو أن األحذية
ّ
ورية َ
ستولد الكهرباء
الك ْه َر َض ْغ ِط ّية الرقيقة
زودة بهذه الشرائح ِ
الم َّ
الب َّل ّ
ُ
حول إلى طاقة كهربائية
سي َّ
من حركة المشي .فالضغط على الشرائح ُ
ً
أيضا قدرة تخزينية.
تُ خزَّ ن داخل الشرائح التي كانت لها
ويمكن شحن الهواتف الجوالة بمجرد توصيلها عبر وصالت سلكية
جهزة بهذه الشواحن .وعالوة على ذلك ،كان شاحن
الم َّ
باألحذية ُ
قاو ً
ما للغبار وللمياه .وكان متوسط
دمج داخل الحذاء ُم ِ
الم َ
هاتوا ُ
العمر االفتراضي لكل شريحة من شرائح الشاحن يتراوح من  6إلى
 8سنوات .فإن َبلِ َي الحذاء قبل انتهاء عمر شريحة الشاحن ،فيمكن
نقلها بسهولة إلى حذاء آخر.

شرائح العمالء

· ·المتنقلون كثيرو المشي
· ·الذين يعيشون في مناطق ال
توجد فيها كهرباء أو تنقطع فيها
ً
كثيرا
الكهرباء
· ·مستخدمو الهواتف المحمولة
بكثرة أو باعتدال

العالقات

·
·
·

القنوات
·
·
·
·
·
·

·تقديم الخدمات:
رخصة لتركيب الشاحن
·منافذ ُم َّ
· ُقرب مواقع تركيب الشاحن
من العمالء
·التسويق
·قنوات التواصل االجتماعي
الصيت
· ِّ

مصادر اإليرادات

وفيما يلي مثال لتوضيح استخدام مخطط نموذج العمل التجاري
بناء على مثال أنتوني موتوا ،وقد ُو ِضع هذا المثال الستخدامه
ً
في هذا الدليل.

القيمة

مع العمالء

· ·فعال من حيث التكلفة
· ·سهل االستخدام
· ·آمن االستخدام

ً
احتياجا
وأثار اختراع أنتوني موتوا الفضول في كينيا ألنه كان يلبي
ً
ملحا لدى مستخدمي الهواتف الجوالة الذين كان االنقطاع المتكرر
للتيار الكهربائي في البلد ينغص عليهم حياتهم .وانتشر خبر اختراعه
انتشار النار في الهشيم ،وأراد المزيد من الناس أن يروا كيف
يمكن أن يستفيدوا من حذاء هاتوا الشاحن .ومن بين كثير من
موردين لشرائح
التفاصيل األخرى ،كان أنتوني موتوا يحتاج إلى
ِّ
دربين
بلورية َك ْه َر َض ْغ ِط ّية عالية الجودة ،إلى جانب صانعي أحذية ُم َّ
على تركيب شواحن هاتوا في األحذية .وكان يحتاج إلى خطة إلتاحة
عد مخطط نموذج العمل التجاري
شواحن الهاتوا لعامة الناسُ .
وي ّ
أداة مثالية ألي رائد أعمال يخطو خطواته األولى مثل أنتوني موتوا.

·
·
·

األنشطة الرئيسية

قدمة
الم َّ
ُ

·حل بديل لمشكلة االفتقار إلى
الكهرباء الالزمة لشحن الهواتف
·ال تغيير في التصميم األصلي
لألحذية بعد تركيب الشاحن
·صيانة طفيفة بعد تركيب
الشاحن في الحذاء
·سرعة تركيب الشواحن
·انخفاض التكاليف التي تتحملها
الشركة
·نموذج تسعير بأسعار في
متناول العمالء

زودة
الم َّ
· ·شراكات مدفوعة األجر مع شركات تصنيع األحذية التي ستبيع األحذية ُ
بشاحن
جهزة بالشواحن
الم َّ
· ·نموذج اإليرادات :السعر الذي يدفعه العمالء لشراء األحذية ُ
· ·رسوم الترخيص المستقبلي للتكنولوجيا الحاصلة على براءة

الشركاء
الرئيسيون

وضع
· ·تجميع األجزاء التي ستُ َ
في األحذية
· ·تركيب الشواحن في األحذية
· ·تقديم حلول/تعقيبات على
الشكاوى/االقتراحات

الموارد الرئيسية

·
·
·
·

·شركاء البحوث في جامعة
مومباسا التقنية
·المستثمرون
·عمال مهرة في التجمع
·صانعو أحذية يتمتعون بدراية
تقنية عملية

·
·
·
·
·

·مختبر االبتكار في جامعة
مومباسا التقنية
·مكتب البراءات الكيني من
أجل البحث في البراءات عن
التكنولوجيات الحالية
·المستثمرون
·شركات صناعة األحذية
·موردو الشرائح البلورية
َ
الك ْه َر َض ْغ ِط ّية وغيرها من
األجزاء

هيكل التكاليف
·
·
·
·
·
·

·تكلفة العمالة الالزمة لتجميع الشواحن وتركيبها في األحذية
·تكلفة تدريب الموظفين وصانعي األحذية الشركاء
·الدعم التقني للشواحن المعيبة
·التكاليف األولية ألجزاء الشواحن
·البحث والتطوير
·تكلفة التسويق والمبيعات

بناء على الحذاء
مخطط نموذج عمل تجاري ً
الكيني الشاحن

تصوير :أنتوني موتوا
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الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

 3.8استخدام االستخبارات التنافسية
واالستخبارات التكنولوجية

 4.8تقييم الميزة التنافسية من خالل
االستخبارات التنافسية

ُي َ
طلق على عمليتي البحث عن المعارف الموجودة وتحليلها
ويسترشد
"االستخبارات التنافسية" و"االستخبارات التكنولوجية"ُ .
ٍ
ِ
ِ
منتجات جديدة.
استحداث
قرارات
بهاتين العمليتين عند اتخاذ

عد االستخبارات التنافسية طريقة منهجية لفهم المشهد السوقي
تُ ّ
ً
فهما أفضل .وتستفيد الشركات في شتى أنحاء العالم من
نحو
االستخبارات التنافسية التخاذ قرارات تجارية مهمة .وعلى
ٍ
ً
أيضا أن تستفيد الشركات الصغيرة من االستخبارات
مشابه ،يمكن
التنافسية في الحفاظ على ميزتها التنافسية ،واكتشاف الفرص
المتاحة في السوق ،واغتنام تلك الفرص لتحقيق مكاسب.

وتُ ِّركز االستخبارات التنافسية على المنافسين الموجودين في
جمع عن :االستراتيجية
السوق ،وتتمثل في المعلومات التي تُ َ
التجارية ،وتطوير األعمال التجارية ،والتوظيف ،والتسويق،
والمبيعات ،ومجموعة كاملة من أنشطة سلسلة القيمة .وقد
ً
َ
الطريقة التي ينظر بها المنافسون إلى االتجاهات
أيضا
تشمل
التكنولوجية واالجتماعية والسوقية .وتوجد مناقشة تفصيلية بشأن
االستخبارات التنافسية في القسم  4-8التالي في هذه الوحدة تحت
عنوان "تقييم الميزة التنافسية من خالل االستخبارات التنافسية".
وتركز االستخبارات التكنولوجية على التكنولوجيات ذات الصلة
واتجاهاتها ومعارفها العلمية والهندسية والتقنية األساسية .ومن
المفيد عند البحث عن معلومات استخبارية عن التكنولوجيات أن
عد البراءات
تستخدم المصادر الداخلية والخارجية للمعلومات .وتُ ّ
والمنشورات العلمية مصدرين من المصادر الشائعة االستخدام،
ً
ً
منهجيا ويمكن النفاذ إليهما من
عرضا
ألنهما يعرضان المعلومات
خالل شتى قواعد البيانات أو مستودعات الوثائق.
وتشمل المصادر األخرى للمعلومات االستخبارية التقنية :الصحافة
التجارية ،والمدونات اإللكترونية واآلراء المنشورة على مواقع
التواصل االجتماعي ،وتقارير جوائز البحث والتطوير التي تمنحها
الوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات،
عرض في اللقاءات المهنية والصناعية.
وقوائم البحوث التي تُ َ
وقد سبق أن ُنوقش بعض هذه المصادر في القسم  6من
هذه الوحدة تحت عنوان "العثور على التكنولوجيات المتاحة التي
يمكن استغاللها لتحديد الفرص السوقية" .ومن األمثلة األخرى
على مصادر المعلومات االستخبارية التكنولوجية :المنشورات
ٍ
مؤسسات عامة وخاصة وقواعد البيانات الشاملة
الصادرة عن
التي تستضيفها منظمات عالمية ،مثل الويبو (قاعدة بيانات
مثال) أو البوابة التكنولوجية العالمية لجمعية مديري
"ويبو غرين"
ً
التكنولوجيا بالجامعات 43.وتوجد مناقشة تفصيلية لذلك في
القسم  5-8من هذه الوحدة تحت عنوان "استخبارات تكنولوجية
من خالل البراءات لدراسة االتجاهات التكنولوجية الناشئة واالبتكار".

ومن المفيد أن تفهم المشهد التنافسي عند دراسة السوق التي
سيباع فيها منتجك .وال تقتصر المنافسة في هذا المشهد على
ُ
المنافسين المباشرين الذين يبيعون منتجات مشابهة ،بل تشمل
أي منتج يمكن أن يحقق نتائج مماثلة للمستخدمين النهائيين.
ٍ
منتجات جديدة إلى السوق أو البدائل
وقد تشمل البدائل دخول
الج ّرافة
الموجودة بالفعل .فعلى سبيل المثال ،قد يكون بديل َ
المستخدمة في المناجم هو جيش من العمال
اآللية الجديدة ُ
هدد هو
الم ِّ
العاديين ذوي المجارف والعربات اليدوية .والبديل ُ
البديل الذي يتأثر بالتغيرات التكنولوجية ،وأذواق العمالء المتغيرة،
واستجابات الشركات األخرى لها 44.وتسهم االستخبارات التنافسية
في تحديد الفرص السوقية المحتملة ،واتجاهات المبيعات،
وتصاميم المنتجات أو الخدمات الجديدة ،وسالسل توريد منتجك،
واستراتيجيات الطرح في األسواق والتوسع فيها.
وتبدأ االستخبارات التنافسية بتحديد وضع المنتج داخل القطاع
الصناعي واألسواق .ويساعد تحديد وضع المنتج على تحديد
الشركات المطلوب دراستها .ويرد مثال على ذلك في المثال
عد الوثائق العامة –مثل المنشورات
التعليمي رقم  .12وتُ ّ
المؤسسية ،وتقارير البحوث السوقية ،وتقارير المحللين التجاريين،
ومحاضرات الخبراء المتخصصين المعتمدين وبحوثهم– من أمثلة
ً
وغالبا ما تنشر الشركات الرائدة
المصادر المفيدة للرؤى الثاقبة.
وشركات االستشارات تقارير رسمية توضح بالتفصيل تحليلها
ً
ً
مجانا
متاحا
للقطاع الصناعي 45.وبعض هذه التقارير قد ال يكون
لم َلم المعلومات من
للجميع ،بل يلزم شراؤه .وفي أحيان أخرى ،تُ ْ
اإليداعات التنظيمية .ففي الواليات المتحدة األمريكية وكندا،
على سبيل المثال ،تكون إيداعات الشركات العامة لدى الهيئات
الم ِّ
نظمة ألسواق األوراق المالية ،متاحة لالطالع عليها .واإليداعات
ُ
قدم إلى وكاالت حماية البيئة مثال آخر على ذلك.
التي تُ َّ
ويتحدث كريستوفر ميرفي في مقال بعنوان "االستخبارات
التنافسية :ما يمكن أن تخبرك به الوثائق المؤسسية" 46عن
إمكانية الوقوف على األهداف التنفيذية للشركة من خالل أنشطتها
العادية ،مثل إعالنات التوظيف أو المقاالت والمنشورات التي
تتعلق ببحث أحد المنافسين عن منشآت أو مواقع تجارية جديدة
وشرائها .واألهم هنا هو تشديده على أهمية إيداعات البراءات
والعالمات التجارية بوصفها مصادر أساسية للمعلومات المتعلقة
بالمنافسين 47 .فإيداعات الملكية الفكرية المذكورة تدل على
المبادرات التكنولوجية والتسويقية التي تقوم بها الشركة ألنها
أمواال لحماية أصول غير ملموسة.
تنفق
ً
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المثال التعليمي رقم  :11دراسة وثائق البراءات
من أجل الحصول على معلومات تكنولوجية
إلشباع احتياجات سوقية غير ُملباة
ً
ً
روسيا في الميكانيكا
خبيرا
كان ألكسيف أ .ليونيدوفيتش
البيولوجية ،وكان يتمتع بعقود من الخبرة في التدريب على
َّ
الكرة الطائرة حينما ابتكر "جهاز محاكاة للتدرب على حركة تسديد
الكرة".
وكانت تُ ستخدم أنواع كثيرة من أجهزة المحاكاة لتحسين
األداء البدني للمستخدمين ،ومعظمهم من ممارسي األلعاب
الرياضية .ولكن لم تكن توجد أجهزة محاكاة للتمرن على
الحركات الصدمية قبل ظهور اختراع ألكسيف ليونيدوفيتش.
ً
حريصا على إعداد جهاز محاكاة
وكان ألكسيف ليونيدوفيتش
قادر على تحسين الذاكرة العضلية للمستخدم من خالل تكرار
نفس الحركة على مدى فترة زمنية طويلة.
فأجرى ألكسيف ليونيدوفيتش دراسة تفصيليلة للبراءات
األمريكية واألوروبية الخاصة بأجهزة المحاكاة الموجودة للوقوف
ً
ً
كبيرا على دراسة
اعتمادا
على أي أوجه قصور .واعتمد بحثه
وضحة في وثائق براءاتها.
اآلليات التقنية لهذه األجهزة كما هي ُم َّ
مثال ،من البراءات األمريكية رقم  4,881,742و595,781
فحصلً ،
و 7,041,016 B1وما شابهها على معلومات عن أجهزة محاكاة
تُ
ستخدم للتدرب على الكرة الطائرة وتقوم على مبدأ وضع الكرة
َ
للتمدد.
على حامل قابل
ّ
وكان أحد أوجه قصور هذه األجهزة يتمثل في عدم السماح
للمستخدم بإجراءِ
تقييم صحيح لتقنية التأثير .وكان ذلك يرجع في
ٍ
المقام األول إلى اهتزازات ما بعد االصطدام أو تأرجحات ما بعد
الضربة بمجرد تسديد الكرة في جهاز المحاكاة .وكان ذلك يؤدي
إلى عدم اتساق التأرجحات ،فكل تأرجح للكرة كان يعتمد على القوة
التي ُضربت بها الكرة .ولن يستطيع المتدرب الذي يعمل على جهاز
كهذا أن َي ْس ِ
ف الطريقة الصحيحة لتسديد الكرة .وتعارض ذلك
تش ّ
ً
أيضا مع تحسين الذاكرة العضلية لالعب الرياضي.
التباين
وكان من العيوب األخرى التي ُشوهدت بعد استعراض وثائق
البراءات الخاصة بأجهزة المحاكاة وجود تفاوت بين حركة الكرة
في جهاز المحاكاة وحركة ذراع المستخدم .على سبيل المثال،
حينما كان المستخدم يضرب كرة مثبتة بجهاز محاكاة ،كانت ذراعه
لحقة بجهاز المحاكاة
تتحرك في
الم َ
ٍ
مسار قوسي .ولكن الكرة ُ
ي الكرة والالعب
مسار خطي .وكان اختالف
ستتحرك في
مسار ْ
ٍ
َ
أحوال ميكانيكية بيولوجية متباينة .وكانت تلك
ُيفضي إلى
ٍ
ً
ثم
األجهزة تسمح
أيضا بدرجة محدودة من الحركة الحرة ،ومن َّ
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توقع
كانت تتطلب دقة كبيرة من جانب المستخدم .ويمكن
ُّ
مبتدئ يتعلم
مستخدم ذي خبرة ،ولكن ليس من
هذه الدقة من
ٍ
ٍ
الحركات فحسب.
وأراد ألكسيف ليونيدوفيتش معالجة هذه العيوب باختراعه
الجديد (انظر الصورة) .وكان جهاز المحاكاة الذي ابتكره
( )WO/2007/053054من أجل المتدربين على الكرة الطائرة
يتضمن "عنصر تثبيت" تعود إليه الكرة مرة أخرى فور أن يضربها
ً
أيضا "أداة رياضية تشير إلى مكان
المتدرب .وكان جهازه يتضمن
َ
الضربة" .وأوضحت ُ
آلية المحاكاة الطريقة الصحيحة لتسديد الكرة،
سددة في عودتها
الم َّ
وهو ما انعكس على المسار الذي تتخذه الكرة ُ
إلى موضع ُس ُكونها.
وخالصة القول أن جهاز المحاكاة الذي ابتكره ألكسيف ليونيدوفيتش
تفو َق على أجهزة المحاكاة الموجودة حينئذ في السوق بالمزايا
ّ
اآلتية:
حد من الحركات التصادمية والوضعية
– – َض ِم َن التقليل إلى أدنى ٍّ
النوعية لضربة الهجوم.
– – َّ
قلل من متطلبات الدقة فيما يخص حركة االرتِ طام بسبب
درجتين من درجات الحرية في الكرة المثبتة بالجهاز.
ً
المستغرق في
تدريبا
وفر
– – َّ
ً
فعاال عن طريق تقليل الوقت ُ
تذبذبات الكرة بعد االصطدام.
نفذة.
الم َّ
– –أتاح الفرصة لتلقي معلومات عن نوعية الضربة ُ
– –استبعد اإلصابات واألحاسيس المؤلمة في وقت االرتِ طام.
– –سمح للمستخدم بأن يضع في االعتبار سماته الفردية.
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وبناء على نتائج البحث الخاص بحرية التصرف ،48يمكن تكوين
ً
الم ِ
نافس ذات
رؤى ثاقبة باستخدام البراءات الممنوحة لمنتجات ُ
التكنولوجيات أو التطبيقات المشابهة .وقد تشير مواصفات
البراءات ذات األهمية إلى ميزات األداء وسهولة االستخدام
وض ْع في
والوظائف التي تُ عتبر مهمة للوفاء بمتطلبات العمالءَ .
ً
أيضا البراءات التي تتعلق باالمتثال للوائح في السوق
اعتبارك
المستهدفة.
ٍ
تفصيال للموارد التي تسهم
مناقشة أكثر
ويمكن االطالع على
ً
في إثراء االستخبارات التنافسية في القسم  6-8من هذه الوحدة
تحت عنوان "تقييم القدرة على تكوين فريق والحصول على دعم
أصحاب المصلحة".

 5.8استخبارات تكنولوجية من خالل البراءات
لدراسة االتجاهات التكنولوجية الناشئة
واالبتكار
عرف االستخبارات التكنولوجية بأنها "جمع المعلومات التكنولوجية
تُ َّ
وتقديمها في إطار العملية التي تسعى بها المنظمة إلى إذكاء الوعي
عد وثائق البراءات مصادر
بالفرص والتهديدات التكنولوجية" 49.وتُ ّ
مهمة للمعلومات االستخبارية المتعلقة بالتكنولوجيات.
بديال من قياس االبتكار في أي
ويمكن استخدام بيانات البراءات
ً
عد معدالت استصدار البراءات أحد مؤشرات
مجال تكنولوجي .وتُ ّ
األهمية النسبية للمجاالت العلمية والهندسية والتقنية بالنسبة
ويعتبر عقد مقارنة بين المعدالت الموجودة
للمشاريع التجاريةُ .
في البلدان أحد المؤشرات التي توضح كيف ُينظر إلى األسواق
ستشهدة ببراءة ماَّ ،
دل ذلك
الم
ِ
الم ِربحة .وكلما زاد عدد البراءات ُ
ُ
المفصح عنه في تلك البراءة .فعلى
على جودة االختراع التكنولوجي ُ
سبيل المثال ،يرى مؤلفو مقال "قياس االبتكار التكنولوجي على
المدى البعيد" 50أن البراءات التي يكثر االستشهاد بها هي براءات
ً
و"م ِّ
نظرا إلى تأثيرها في البراءات الالحقة التي
ؤثرة"
"جديدة"
ُ
عد البحث عن البراءات
ثمُ ،ي ّ
تستشهد بها ضمن المراجع .ومن َّ
التي يكثر االستشهاد بها أداة مفيدة إذا كان الهدف هو اكتشاف
ستخدمة في مجال ما .وأما المعلومات
الم
َ
التكنولوجيات األساسية ُ
األخرى التي يمكن استخالصها من المكونات الببليوغرافية لوثيقة
البراءة فقد ُنوقشت ً
آنفا بالفعل في القسم  3من الوحدة الثانية
في هذا الدليل تحت عنوان "أمثلة على المعلومات المفيدة
الموجودة في منشورات البراءات".
ويرد وصف تفصيلي لمنهجية نظرية الحل االبتكاري للمشكالت
(نظرية تريز "[ "TRIZباختصار الحروف من اللغة الروسية]) في
القسم  2-9من هذه الوحدة تحت عنوان "حل مشكلة تقنية
من خالل نظرية تريز" .ويمكن استخدام هذه النظرية كأداة لجمع
معلومات استخبارية عن التكنولوجيات للمساعدة على تحديد
االتجاهات التكنولوجية والتنبؤ باالتجاهات التكنولوجية المستجدة.
ٍ
"معلومات حاسمة لتحديد
إذ يستطيع الخبراء في نظرية تريز تقديم
51
ِ
المنافسة".
التهديدات والفرص التي تنطوي عليها التكنولوجيات ُ

 6.8تقييم القدرة على تكوين فريق والحصول
على دعم أصحاب المصلحة
تحديد الموارد الخارجية
إن الفهم الواضح لالحتياجات السوقية هو الخطوة األولى في
تحديد الحلول الممكنة .ومن المفيد في تحقيق هذا الغرض وجود
تسلسل رسمي ُم َّ
وثق لتحديد الموارد .ويتألف التسلسل النموذجي
من المراحل اآلتية :التشخيص االستراتيجي ،والبحث ،وتحليل
المعلومات ،وجمع المعلومات (تحليل النتائج) ،واالستخدام في
اتخاذ القرارات .وترد في الشكل  13مجموعة من الموارد الخارجية
التي يمكن أن تساعد على استحداث المنتجات الجديدة.
الشكل  :13أمثلة على الموارد الخارجية
لشركة صغيرة أو متوسطة
الموارد الخارجية المباشرة :تنشأ هذه الموارد عن العمليات التجارية
للشركة الصغيرة أو المتوسطة.
– –موردو الشركة ومنافسوها .وإذا لم تكن هذه المعلومات
معروفة على المأل ،فقد تكون ً
سرا من األسرار التجارية للشركة،
ال سيما في األسواق التنافسية.
– –يقدم عمالء الشركة معلومات ديموغرافية أساسية يمكن أن
تساعد على تحديد السوق المستهدفة للشركة في المراحل
األولى لعملية إعداد المنتج.
الم َ
تعاقد معها من الباطن لتقديم الخدمات قد
– –الجهات األخرى ُ
قدمي الخدمات غير المحليين .وقد ال يكون ذلك من
تشمل ُم ِّ
فصح عنها على المأل ألن بعض الشركات تحرص
الم َ
المعلومات ُ
ٍ
بشركات
على تعزيز هويتها التجارية باالستعانة من الباطن
متنوعة لتصنيع منتجاتها.
– –الفعاليات المتاحة لعامة الناس مثل األسواق التكنولوجية
تجمعات العاملين
والمعارض والندوات والمؤتمرات وغيرها من ّ
في القطاع الصناعي.
– –المعارف المباشرون ،مثل األصدقاء والزمالء ،الذين لهم آراء
ثاقبة بشأن التغيرات التي تحدث داخل القطاع الصناعي.
– –منافسو الشركة هم موارد رائعة ،ألن مراقبة منتجاتهم
واستراتيجياتهم وأنشطتهم السوقية قد تساعدك على تطوير
استراتيجياتك ،وربما تتعلم من أخطائهم .فينبغي أن تتابع
منشوراتهم عن كثب ،مثل التقارير السنوية والمنشورات
التجارية والتقارير الرسمية وما إلى ذلك.
ً
ً
مباشرا
ارتباطا
الموارد الخارجية غير المباشرة :ال ترتبط هذه الموارد
بالعمليات التجارية للشركة الصغيرة أو المتوسطة.
فصح
الم َ
– –البراءات :لك مطلق الحرية في االنتفاع بالتكنولوجيات ُ
عنها بالكامل في وثائق البراءات غير المحمية بقوانين الملكية
الفكرية في إقليمك.
– –الوثائق غير المتعلقة بالبراءات المتاحة ضمن الملك العام
والتي يمكن النفاذ إلى معظمها عبر اإلنترنت .وقد تكون هذه
الوثائق صفحات شبكية أو مجالت تجارية أو تقارير مالية/سنوية
ً
كتبا أو مقاالت أو مداوالت المؤتمرات أو رسائل علمية
أو
ً
منشورة أو بحوثا أو تقارير سوقية ،إلخ.
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المثال التعليمي رقم  :12االستخبارات التنافسية
عند إنشاء سوق متخصصة لمنتج جديد
ً
ً
تسويقا لشركة أمريكية،
مستشارا
كان هناك رائد أعمال يعمل
وكانت لديه فكرة منتج جديد .وكان رائد األعمال ينتمي في األصل
إلى دولة ترينيداد وتوباغو الواقعة في منطقة البحر الكاريبي،
وكان يبحث عن نهج جديد لتحضير مشروب كحولي من مشروبات
الروم الممزوج
السكان األصليين للمنطقة – أال وهو مشروب ّ
بالشاي والمواد العطرية الذي ُأطلق عليه اسم َيصدق عليه" :شاي
أوال أن يتأكد من عدم وجود أي
روم" ( .)®Chai Rumولكن كان يلزم ً
مشروب كحولي كهذا في السوق .وبعد بحث دقيق عن المشروبات
ً
حاليا في األسواق ،والبحث في قواعد بيانات
الكحولية المعروضة
البراءات والعالمات التجارية ،أدرك أن مفهومه الخاص بمشروب
ً
جديدا.
الروم الممزوج بالشاي كان
ّ
ً
أيضا
وكحال أي شركة ناشئة محدودة الموارد المالية ،كان يلزم
ً
تجاريا ،سوف
التأكد من أن مشروب  ،®Chai Rumعند إنتاجه
يصمد في التنافس مع أسماء تجارية مشهورة يدعمها منافسون
أكبر .وبعد إتقان المزيج ،أنتج رائد األعمال كمية صغيرة من المنتج
والموزِّ عين .وكان منذ البداية
على سبيل اختباره مع المستهلكين ُ
ً
ً
ً
سوق مشروب "شاي الروم" (Chai
عزما
عازما
أكيدا على أال ُي ِّ
®
الروم األخرى التي تخرج من منطقة
 ) Rumالفريد على غرار أنواع ّ
ً
متميزا كي ال يختلط
البحر الكاريبي .بل أراد أن يكون مشروبه
مع المشروبات الكحولية .ودفعته رغبته في جعل مشروبه من
يس ِكي
الو ْ
منتجات الدرجة األولى إلى أن يتخذ من أفضل مشروبات ِ
ً
ً
ُ
والك ْ
وبناء على ذلك سعى إلى جمع
رئيسيا لمشروبه،
منافسا
ونياك
ً
معلومات عن المنافسين.
ً
فهما أفضل ،حضر رائد األعمال فعاليات
ولفهم السوق المستهدفة
ذات تذاكر باهظة الثمن في المنتجعات المعروفة باليخوت الفاخرة
ٍ
تعقيبات أولية عن المنتج،
جمع
في جزر الهند الغربية .ونجح في
ِ
ً
سعيدا بالقبول العام الذي حظي به المشروب .فمنحه
وكان
الروم" في معارض النبيذ
ذلك الثقة التي جعلته يعرض "شاي ّ
والمشروبات الروحية في الواليات المتحدة األمريكية التي أراد أن
يحقق فيها النجاح في نهاية المطاف .وأتاحت له هذه المعارض
قيمة على كيفية اختيار األسماء التجارية األصغر
إلقاء نظرةٍ ثاقبة ّ
لمركز مناسب لها في السوق كي تتمكن من
الروم"
ٍ
مثل "شاي ّ
ً
ً
َّ
سوقا لألسماء
أيضا أن هناك
وتعلم رائد األعمال
تحقيق النجاح.
ِ
جمهور خاص .ولم تكن
احتياجات
التجارية المتخصصة التي تلبي
ٍ
هذه األسماء التجارية تدعمها بالضرورة مؤسسات كبيرة .وراقب
بدقة استراتيجيات التسويق التي تتّ بعها الشركات الصغيرة والكبيرة
ٍ
استراتيجية تناسب
كلتاهما ،واستعان بالرؤى المكتسبة على وضع
قدراته.
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– –قواعد البيانات المتاحة عبر اإلنترنت :يوجد قدر وفير من
المعلومات في قواعد البيانات المتاحة عبر اإلنترنت ،وقد تكون
قواعد بيانات تجارية أو حكومية أو غير حكومية أو غير تجارية.
ويتسم كثير من قواعد البيانات الحكومية بالتنظيم الشديد
وسهولة االستخدام .وتفتقر قواعد بيانات أخرى إلى االتِّ ساق
من حيث ْ
البن َية ،مما يجعل استخدامها أصعب.
تُ
عد الجامعات ومعاهد
– –موارد أكاديمية في المؤسسات:
ّ
البحوث التكنولوجية مصادر رئيسية للمعلومات التكنولوجية ،ال
ً
نموا .وفي االقتصاديات
سيما في البلدان النامية وأقل البلدان
الحافلة بالتحديات التي يكون فيها رأس المال الخاص نادراً
ً
ومحدودا ،قد تتعاون الجامعات األكاديمية والمنشآت البحثية
مع مؤسسات شريكة من بلدان متقدمة على البحث والتطوير
ً
أيضا على تمويل من خالل ِم َنح
التكنولوجيين ،وقد تحصل
حكومية وغير حكومية ومؤسسية الستحداث تكنولوجيات
جديدة .وقد يعتمد الوصول إلى هذه المعلومات الموجودة
لدى المؤسسات على سياساتها الفردية.
– –المنظمات( :التي قد تكون رابطات للشركات الصغيرة
والمتوسطة المحلية) توجد في البلدان النامية ،مثل جامايكا،
منظمات مثل مؤسسة جامايكا لتنمية األعمال التجارية ()JBDC
التي استطاعت من خالل شراكاتها مع حكومة جامايكا ومكتب
جامايكا للملكية الفكرية أن تساعد الشركات المحلية ورواد
األعمال المحليين على تطوير منتجاتهم وخدماتهم من أجل
إثراء االقتصادات المحلية .وتستضيف مؤسسة جامايكا لتنمية
ِ
عمل يمكن أن يتعلم فيها
حلقات
األعمال التجارية بانتظام
ٍ
المشاركون من أصحاب المشروعات والمصممين والمخترعين
ورواد األعمال وغيرهم ُس ُبل تطوير عالماتهم التجارية وتحويل
أفكارهم وتصاميمهم واختراعاتهم وابتكاراتهم إلى منتجات
وخدمات ذات جدوى تجارية .ويمكن أن تثبت هذه المنظمات
ً
مركزا لالبتكار.
فضال عن كونها
أنها مورد حيوي
ً
وفي حالة وجود كمية كبيرة من المعلومات ،يمكن تصفية
بناء على المتطلبات التكنولوجية للمنتج.
المعلومات لتقليل حجمها ً
واألدلة الصادرة عن منظمات الملكية الفكرية مفيدة في تحديد
الموارد الموثوق بها للمعارف التي آلت إلى الملك العام.

 7.8حماية الملكية الفكرية في المنتجات
المجدية
ُ
يحدد االختراعات
إن مسح األصول الفكرية ألحد األفراد أو الكيانات ّ
والوثائق والرسومات والقوائم وغيرها من منتجات وإبداعات
المصنفات الفكرية التي قد تكون ذات قيمة تستدعي حمايتها
الكتساب ميزة تنافسية ،ولزيادة قيمة األصول غير الملموسة
في الميزانية العمومية .ومن المهم وضع استراتيجية واضحة
للملكية الفكرية في حالة وجود ملكية فكرية جديرة بالحماية .ويمكن
تعريف استراتيجية الملكية الفكرية بأنها نهج وخطة يرميان إلى إحراز
أقصى استفادة من أصول الملكية الفكرية عن طريق استخدام
حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع أهداف الشركة وغاياتها
البعيدة المدى .وعلى الصعيد الداخلي ،تضمن استراتيجية حقوق
وضع دفاتر المخترعين وعقود التوظيف واتفاقات
الملكية الفكرية
َ
عدة بالتعاقد واتفاقات عدم اإلفشاء وما شابه ذلك
الم َّ
المصنفات ُ

موضع التنفيذ من أجل تسجيل األسرار التجارية وحمايتها ،بما
في ذلك األفكار والمصنفات التي يجوز لك أن تتقدم بطلبات
كون
الم ِّ
لتوفير حماية إضافية لها بموجب الملكية الفكرية .كما أن ُ
الداخلي الستراتيجية الملكية الفكرية يضفي الطابع الرسمي على
إدارة أصول الملكية الفكرية داخل الشركة.
ً
وإضافة إلى ضمان توفير الحماية الكافية للمنتجات أو الخدمات أو
كلتيهما ،ينبغي أن تضمن استراتيجية حقوق الملكية الفكرية حرية
(أي الحصول على التصريحات الالزمة الستغالل ما يخص
التصرف ْ
األطراف األخرى من براءات وحقوق المؤلف وعالمات وما إلى
ذلك) .وهذا هو أحد المكونات الخارجية الستراتيجية الملكية الفكرية
التي يمكن تصميمها وتنفيذها للتقليل إلى أدنى حد ممكن من
المخاطر التي قد تتعرض لها تكنولوجيتك وشركتك من خالل وضع
السيناريوهات والتهديدات المختلفة في االعتبار وتوفير الوسائل
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المناسبة للحماية والتصدي للتهديدات الخارجية المتوقعة.
عد حقوق الملكية الفكرية ،مثل البراءات وحقوق المؤلف
وتُ ّ
ً
والعالمات التجارية ،حقوقا إقليمية ،ويجب عليك اتباع القواعد
حددة التي تُ ِّ
نظم هذه الحقوق في البلدان التي تسعى فيها
الم َّ
ُ
ً
يدر ربحا وقد يستفيد من الحماية
لبيع منتج من المحتمل أن ّ
ً
قائمة
بموجب البراءات/الملكية الفكرية .وقد وضعت الويبو
بمكاتب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم مع روابط تُ فضي
إلى مواقعها اإللكترونية 53.كما أن قاعدة بيانات "ويبو ليكس"
مصدر مهم وحيوي آخر قد يساعدك على الحصول على معلومات
ً
مجانا عن القوانين واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية
قانونية متاحة
طبقة في الدول األعضاء في الويبو واألمم المتحدة ومنظمة
الم َّ
ُ
التجارة العالمية (انظر المرفق).
إيداع طلبات البراءات
يمكن حماية االختراعات بموجب الملكية الفكرية فور التحقق من
هذه االختراعات وفحصها و"تطبيقها" .وعلى الرغم من أنك قد
ال تستطيع أن تجعل االختراع يكمل جميع مراحل عملية استحداث
المنتج الجديد على الفور ،قد يكون من المستحسن أن تسعى
لحماية الملكية الفكرية في هذه المرحلة كإجراء وقائي لضمان
المستقبل التجاري للمنتج.
وقد يكون إيداع طلب البراءة استراتيجية مفيدة لضمان عدم
ٍ
ِ
نسخة مطابقة من االختراعات الجديدة.
بإعداد
قيام المنافسين
ويمكن إيالء االهتمام لمنع المنافسين من التحايل على االختراعات
ً
عنصرا
المشمولة بالبراءات .كما أن الكشف الدفاعي قد يكون
ً
مفيدا في استراتيجية حقوق الملكية الفكرية ،لضمان االحتفاظ
بحرية التصرف.
المختارة عند إيداع طلب البراءة
وبناء على منطقة الوالية القضائية ُ
(أي مكتب البراءات الوطني أو اإلقليمي)ّ ،
فك ْر في الكشف عن
ْ
أفضل طريقة لتنفيذ اختراعك في حالة وجود بدائل أكثر .فسيؤدي
ذلك في معظم الحاالت إلى تجنب المشكالت (القانونية وما
شابهها) المحتمل وقوعها في المستقبل ،في حالة وجود خطط
ً
بلدانا أخرى.
محتملة لتوسيع نطاق (طلب) البراءة ليشمل
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ولكي تُ َ
منح البراءة ،ال بد من امتثال الطلب للشروط الشكلية
والموضوعية المنصوص عليها في قانون البراءات المعمول به.
وتتمثل الشروط األساسية في الجدة ،والخطوة االبتكارية ،وقابلية
وإضافة إلى ذلك ،يجب أن ُي َ
ً
كشف في الطلب
التطبيق الصناعي.
عن تفاصيل االختراع التقنية بطريقة واضحة وكاملة بما يكفي
عادي في المجال ذي
مهاري
لتمكين أي شخص يتمتع بمستوى
ّ
ّ
الصلة من إعداد نسخة مطابقة من االختراع .وال ُيشترط وجود
نموذج أولي فعلي (وال حتى نموذج أولي ال يعمل) ،وال حتى
أي
ٍ
مقاييس أداء أو غيرها من البيانات المماثلة ،رغم أن وجود ذلك
ً
قد يكون ً
ضروريا لتأييد عنصر الحماية.
أمرا
منتج تام الصنع أو
نموذج أولي أو
كما أن عدم اشتراط وجود
ٍ
ٍ
ٍ
خدمة تامة الصنع أو كليهما أمر مفيد ،ألنه يتيح التماس الحماية
بموجب براءة في مرحلة مبكرة للغاية من مراحل مشروع استحداث
المنتج الجديد .وال تخفى عليكم أهمية ضمان حرية التصرف في
مرحلة مبكرة ،فقد يكون هناك أشخاص آخرون يعملون على نفس
فكرة المنتج أو الخدمة أو كليهما في أي مكان في العالم ،وفي
معظم الحاالت تُ َ
لمن ُي ِ
أوال ،حتى
ودع طلب البراءة ً
منح الحقوق َ
أوال هو شخص آخر (على الرغم من
إن كان الذي ابتكر االختراع ً
أن األطراف الممارسة لالختراع قبل إيداع طلب البراءة قد تتمتع
بحقوق المستخدمين السابقين) .وحتى إذا أودع شخص ما طلب
ستهدفة المتوقعة،
الم
َ
الحماية في بلد ليس من بين األسواق ُ
فقد يكفي ذلك لحرمان اآلخرين حقوق الملكية الفكرية (ألن طلب
عتبر تقنية صناعية سابقة) .وحينئذ يكون
البراءة المنشور قد ُي َ
أفضل ما يمكن أن نأمله هو حرية االنتفاع باالختراع في البلدان
َ
الحماية بموجب البراءة.
مودع الطلب
التي لم يلتمس فيها
ُ
ويمكن أن توضح استراتيجية الملكية الفكرية اختيار مكتب اإليداع
وبناء على الوالية القضائية ،قد ال
والخطوات الضرورية األخرى.
ً
يكون من المهم أين ُأودِ ع طلب البراءة في البداية ،ألنه يجوز
توسيع نطاقه ليشمل بلدان أخرى خالل فترة محددة .وأما من
ً
ً
مهما ألنه ُيشير إلى
دورا
الناحية التجارية ،فقد يؤدي مكتب اإليداع
تقديم لمحاتٍ
المنافسين والمستثمرين والسوق بوجه عام من خالل
ِ
عن استراتيجية التسويق المزمعة .وقد تتأثر استراتيجية اإليداع
باألسواق المستهدفة المتوقعة ،والنمو المستقبلي ،وتحركات
المنافسين ،واالتجاهات التنظيمية والتكنولوجية والتجارية.
ً
أيضا الحماية اإلضافية أو البديلة للملكية الفكرية
وض ْع في اعتبارك
َ
(مثل إيداع طلبات تسجيل حق المؤلف أو التصميم الصناعي أو
وبناء على طبيعة المنتج أو الخدمة أو كليهما،
العالمة التجارية).
ً
فضلة.
الم َّ
قد تكون األسرار التجارية أو حق المؤلف من الحلول ُ
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إيداع طلبات البراءات من جانب مخترع مستقل
ً
ً
صغيرا من مالكي البراءات في
جزءا
يمثل المخترعون المستقلون
جميع أنحاء العالم ( %6من إجمالي البراءات الصادرة من مكتب
الواليات المتحدة للبراءات والعالمات التجارية في عام ،54 )2014
ولكن لهم أهمية بالغة في التنمية االقتصادية ،ال سيما في البلدان
ً
نموا ،حيث قد تكون منظومة االبتكار أقل
النامية وأقل البلدان
ً
طبق بعض البلدان ،مثل الواليات المتحدة األمريكية
نضجا .وتُ ِّ
ً
وسنغافورة ،أحكاما من قبيل أحكام تخفيض رسوم طلب البراءة
ّ
ٍ
مزيد من
حث المخترعين المستقلين على استصدار
من أجل
البراءات.
وأما الذين يفكرون في التقدم بطلب للحصول على الحماية
بموجب براءة كمخترعين مستقلين ،فلهم موارد متاحة عبر
اإلنترنت تساعدهم على إجراء التقديرات المبدئية والتحضير ،بما
في ذلك ميزات مثل تقدير تكاليف طلبات البراءات وغيرها من
حقوق الملكية الفكرية التي تساعدهم على تقدير تكلفة المراحل
المختلفة لعملية إيداع الطلبات في الواليات القضائية المختلفة.
إيداع طلبات العالمات التجارية
إلى جانب براءات االختراعات ،تحقق حماية الشعارات أو أسماء
ً
ً
مضافة عند
قيمة
الشركات أو أسماء منتجاتها كعالمات تجارية
دخول األسواق أو التوسع في األسواق أو الترخيص .والعالمات
هي الشارات والتصاميم والتعبيرات التي تُ ستخدم لجعل المنتجات
حددة .ويجوز نقل ملكية هذه
الم َّ
والخدمات معروفة في األسواق ُ
العالمات أو ترخيصها ألطراف أخرى إلى جانب حقوق البراءات.
وينتهي الحق في العالمة التجارية إذا لم تُ
ستخدم لفترة من الزمن.
َ
وتختلف قوانين العالمات التجارية من والية قضائية إلى أخرى ،مثلها
في ذلك مثل جميع قوانين الملكية الفكرية.
ميزة للمنتجات ،وينبغي أن
والعالمات التجارية من شأنها أن تكون ُم ِّ
ً
بديهيا بين محتوى العالمة التجارية أو مظهرها
توجد صلة مفهومة
والمنتج أو الخدمة أو الشركة التي تحمل هذه العالمة .وقد تكون
العالمات التجارية عبارة عن نصوص أو تصاميم أو رسوم أو أي
مزيج من ذلك .وال يجوز تسجيل عالمات تجارية ال تصف المنتج أو
الخدمة أو ال تميزهما .ويمكن أن تقدم قاعدة بيانات الويبو للعالمات
التجارية –قاعدة البيانات العالمية ألدوات التوسيم– رؤى ثاقبة بشأن
سجلة
الم َّ
ما هو قيد االستخدام وبشأن طبيعة العالمات التجارية ُ
(انظر المرفق).
ً
جزءا من
وعادةً ما يكون إيداع طلبات تسجيل العالمات التجارية
ودع فيها
عد اختيار البلدان التي ُي َ
استراتيجية الملكية الفكريةُ .
وي ّ
ً
طلب العالمة التجارية ً
مهما ،وينبغي االستعداد له في الخطة
أمرا
العالمية لتسويق المنتج واالستراتيجية العالمية الطويلة األجل
للشركة .فعدم تسجيل العالمة التجارية في بلد ما في وقت مبكر
ٍ
كاف ،يتيح لآلخرين فرصة المطالبة باستخدامها في ذلك البلد،
مما يحرم الطرف األول حقوقه في الحماية إذا أراد فيما بعد أن
يبيع منتجاته التي تحمل هذه العالمة التجارية في ذلك البلد .بل
إن المنافسين قد ينافسونه باستخدام نفس عالمته التجارية .وقد
يحول ذلك دون دخوله هذه السوق أو إنزاله خسارة فادحة في
اإليرادات بسبب المنافسين الذين يملكون العالمة التجارية المسجلة
هناك .وقد تضطر الشركة إلى شراء العالمة التجارية أو تسجيل
استخدام عالمة تجارية بديلة لذلك البلد من أجل تنفيذ استراتيجية
والتوسع.
دخول السوق
ُّ

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

ودع طلب تسجيل العالمة التجارية في كل بلد على حدة .ويمكن إيداع
وعادةً ما ُي َ
طلب لتسجيل عالمة تجارية واحدة تشمل أقاليم جغرافية متعددة ،وذلك ،على
سبيل المثال ،باستخدام طلب العالمة التجارية الدولية وطلب العالمة التجارية
األوروبية .وينص بروتوكول مدريد ،وهو المعاهدة الدولية للعالمات التجارية ،على
أنه يجوز لمالك العالمة التجارية أن يتقدم بطلب لتسجيل العالمة التجارية في البلدان
ً
ً
دوليا".
"طلبا
نضمة إلى بروتوكول مدريد عن طريق إيداع طلب واحد يسمى
الم َّ
ُ
ً
وفقا للقواعد الخاصة بواليتها القضائية
وتقوم الدول األعضاء بمعالجة الطلب
وضع
حبذ تسجيل العالمات التجارية حالما تُ َ
وي َّ
قبل منح أي حماية للعالمة التجاريةُ .
استراتيجية تسويقية مؤقتة.

لمحة مفيدة
احرص على إيداع طلبات البراءات في أقرب
وقت ممكن ،بعد خروج اختراعك إلى حيز الوجود
مباشرةً .

ويوضح المثال التعليمي رقم  13العواقب المحتملة لعدم وجود استراتيجية للملكية
ً
بداية من المراحل األولى لعملية استحداث المنتج الجديد.
الفكرية

 8.8تحليل مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار
عد تحليل مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار 55أداةً مفيدةً لتقييم الخيارات
ُي ّ
واتخاذ قرارات أكثر استنارة خالل عملية استحداث منتجات جديدة .ويستخدم هذا التحليل
وضح في الشكل  ،14وفيها يجري اختيار أهم العوامل
الم َّ
مصفوفة  2×2على النحو ُ
عد هذا التحليل أداةً
وتقييمها عن طريق تحديدها على األبعاد ْ
(أي خاليا المصفوفة)ُ .
وي ّ
ً
إرشادية لتحديد العالقات التي تربط بين العوامل الداخلية الخاضعة لسيطرة الطرف
والعوامل الخارجية التي ال يمكن التحكم فيها ويجب قبولها في إطار بيئة األعمال.
ويساعد تحليل مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار على تحديد العوامل
الداخلية والخارجية المواتية وغير المواتية لتحقيق األهداف ،وينبغي استخدامه
في جميع السيناريوهات البديلة الرئيسية لخيارات المنتج أو الخدمة ولدخولهما
ً
نفعا في المراحل األولى
السوق .وألن هذا التحليل أداة إرشادية ،فإنه يكون أكثر
توفر نتائج الدراسة األولية للسوق واالستخبارات
لعملية استحداث المنتج الجديد فور ُّ
التنافسية والتنبؤ التكنولوجي .إنه أداة ِّ
تمكنك من فهم البيانات التي ُجمعت .ومن
المفيد إعادة النظر في مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار في بداية كل
مرحلة من مراحل عملية استحداث المنتج الجديد.

عوامل جيدة

عوامل سيئة

عوامل داخلية

مواطن القوة

مواطن الضعف

عوامل خارجية

الشكل  :14مصفوفة تحليل مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار

الفرص

التهديدات

لمحة مفيدة
عند إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص
واألخطار ،تكون مواطن القوة والضعف عوامل
أي خاضعة لسيطرتك ،وتكون الفرص
داخليةْ ،
واألخطار عوامل خارجية خارجة عن سيطرتك.
ً
سلفا القرار االستراتيجي أو التكتيكي الذي
فحدد
ِّ
تُ جري من أجله تحليل مواطن القوة والضعف
والفرص واألخطار .ثم حدد في كل خلية أهم
العوامل ،بما يتراوح من عاملين إلى خمسة
عوامل .ومن خالل مقارنة الخاليا ،يمكنك تحفيز
العصف الذهني للتوصل إلى حلول .على سبيل
المثال ،إذا كنت تحاول معرفة عناصر المزيج
التسويقي األربعة (أال وهي المنتج والسعر
والوضع والمكان) لعملية استحداث المنتج الجديد،
فاختر أي خلية بشكل عشوائي وانظر ما تخبرك
به عن أحد العناصر األربعة .ثم استخدم الخاليا
الثالث المتبقية لتوفير سياق من أجل التعرف
على العناصر الثالثة األخرى.
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المثال التعليمي رقم  :13االستثمار في الملكية
الفكرية لضمان اكتساب ميزة تنافسية
ُأنشئت شركة "مارتيك" اليونانية (وهي شركة خيالية ُم َ
ختلقة
ألغراض هذا المثال) في عام  ،2010وكانت متخصصة في
تصنيع المعدات الثقيلة التي تحتاج إليها السفن .وكانت شركة
"مارتيك" في البداية شركة صغيرة برأس مال محدود وموارد
ستثمرةً في البحث والتطوير
بشرية محدودة .وكانت مواردها ُم
َ
بشأن المكونات الحيوية للتكنولوجيا .وأما التكنولوجيات التي لم
تكن تضيف قيمة كبيرة إلى الشركة فكانت توردها مصانع خارجية
ُا ْختِ َير ْت في األساس بناء على تكاليفها بعد استيفائها للحد األدنى
من األداء .ومع مرور الوقت ،واصلت شركة "مارتيك" توسعها
العالمي الشديد ،ولم تكن تكاد تهتم بالسعي لحماية تكنولوجياتها
بموجب براءات .فلم تحصل إال على براءة واحدة في عام 2011
في اليونان.
وسارت أعمال الشركة بسالسة حتى واجهت تهديدات بالمالحقة
القضائية من منافس صيني في أوائل عام  .2015وعلى
الرغم من أن شركة "مارتيك" كانت قد استحدثت تكنولوجياتها
ٍ
مكونات جاهزة محمية
األساسية الخاصة واشترت من أطراف أخرى
ببراءات ،زعم المنافس الصيني أن شركة "مارتيك" قد نسخت
تكنولوجياته .وتلقت شركة "مارتيك" في نهاية المطاف خطاب
مطالبة بالتوقف واالمتناع .وكان على شركة "مارتيك" أن تبحث
عن حل مثالي لحماية مصالحها مع الحفاظ في الوقت نفسه على
حصتها السوقية وتجنب التقاضي الباهظ التكاليف .ولم تكن شركة
"مارتيك" قد التمست ّ
قط حماية تكنولوجياتها بموجب براءات في
الصين .وكانت البراءة الوحيدة التي حصلت عليها هي براءة منفعة
واحدة في اليونان وكانت تشمل تكنولوجية معينة ُمستخدمة في
أحد منتجاتها التجارية األولى .ولو أن شركة "مارتيك" قد حصلت
على موارد الملكية الفكرية التي يقدمها أحد مراكز دعم التكنولوجيا
واالبتكار في اليونان أو في أي بلد آخر ،فربما كانت قد نظرت في
وضع استراتيجية لحماية ملكيتها الفكرية على نطاق أوسع في
وقت مبكر.
وبالتواصل مع محامي المنافس ،جرى التحقق بدقة من مزاعم
االنتهاك .وكانت من بين البراءات الصينية المزعوم انتهاكها براءات
منفعة أجنبية أودع المنافس طلباتها في البلدان الكبرى المشهورة
ود ً
عة مباشرة
ببناء السفن .وكانت هذه البراءات األجنبية إما ُم َ
ً
الم ِ
حاصلة على حماية
ناظرة وإما
لدى مكاتب البراءات الوطنية ُ
ً
ً
محدودة بمقتضى مدة األولوية .وكان ذلك أمرا خطيرا ألنه قد
مستحيال في البلدان التي
يجعل بيع منتجات شركة "مارتيك"
ً
ُم ِ
نحت فيها براءات المنافس وأصبحت قابلة لإلنفاذ .ومن حسن
أن أظهر التحليل الدقيق لهذه البراءات أنها تحمي اختراعات
الحظ ْ
عما كانت تستخدمه
مختلفة ،تتوافق مع تطبيقات تقنية مختلفة ّ
ً
واضحا من عناصر الحماية التي كانت
شركة "مارتيك" .وكان ذلك
قابلة لإلنفاذ القانوني .وأظهر تحليل كل عنصر من عناصر الحماية
حدد بناء على كل
تعد ،ألن التعدي كان ُي َّ
على حدة أنه لم يحدث أي ٍّ
عنصر على حدة وليس على أساس كل براءة .وأكدت النتائج أن
تكنولوجيا شركة "مارتيك" لم تنتهك البراءات الصينية كما زعم
المنافس الصيني.
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وكشفت هذه المحنة عن عواقب افتقار شركة "مارتيك" إلى
ً
ونظرا إلى المساهمة الفعالة
استراتيجية واضحة للملكية الفكرية.
الختراعاتها في معارف الملك العام في جميع أنحاء العالم ،فقد
حرمت نفسها من الحق في البراءة وفي حماية تكنولوجياتها
األساسية.
وكان أول إجراء ينبغي اتخاذه لتصحيح ذلك الوضع هو إنقاذ ما
تبقى من حقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيات غير المشمولة
ببراءة .وقد حدث ذلك عن طريق إيداع طلبات براءات لالختراعات
ً
الجديدة التي لم يسبق أن ُأ ِ
علنا .وكان اإلجراء الثاني
فصح عنها
يتمثل في استخدام خدمات الملكية الفكرية االحترافية لتحليل
نتائج ما تقوم به من أنشطة البحث والتطوير ،وتحديد االختراعات
المستحقة للحماية بموجب براءة ،وتقييم إمكاناتها السوقية
ٍ
ِ
ملكية فكرية
استراتيجية
والعائد المتوقع على االستثمار ،وإعداد
تتماشى مع االستراتيجية العامة للشركة .وكانت هذه االستراتيجية
ً
مصحوبة فيما بعد بالتحليل المنتظم للملكية الفكرية والتركيز
على االبتكار المستمر .وتولى مستشار قانوني متخصص توجيه
المديرين التنفيذيين للشركة عند صياغة طلبات البراءات ،واختيار
مكتب اإليداع ،ووضع االستراتيجية التوسعية للشركة ،وجمع
معلومات استخبارية عن الملكية الفكرية لتحديد التكنولوجيات
الجديدة للمنتجات واألسواق الجديدة.
فاتّ ْ
عظ بمحنة شركة "مارتيك" ،واحرص على التخطيط الستراتيجيتك
الخاصة بالملكية الفكرية وتنفيذها منذ بداية المراحل األولى إلنشاء
شركتك أو قبل الشروع في إعداد المنتج أو الخدمة.

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

قيم الخيارات
إن تحليل مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار ُي ِّ
من خالل مقارنة مواطن القوة بالفرص ومواطن الضعف لتقييم
ً
أيضا كيف يمكن
استدامة الميزة التنافسية .وقد يستكشف
متنوعة أن تخفف من حدة مواطن الضعف واألخطار
إلجراءات
ّ
أو تقضي عليها من خالل االستفادة من مواطن القوة والفرص.
ملخص
مرحلة الفرز في عملية استحداث المنتج الجديد هي المرحلة
التحول
التي تُ نتقى فيها األفكار التي تتوفر فيها أكبر إمكانات
ّ
إلى منتجات أو خدمات ناجحة.
تسترشد القرارات التي تُ تّ خذ في عملية استحداث منتج جديد
بعمليتين تهدفان إلى البحث عن المعارف الموجودة وتحليلها:
أال وهما االستخبارات التنافسية واالستخبارات التكنولوجية.
تهدف االستخبارات التنافسية إلى إتاحة فهم أفضل للسوق
المحتملة لمنتج جديد أو خدمة جديدة.

 .9التصميم
 1.9مقدمة
بعد االنتهاء من الفكرة والفرز ،تأتي المرحلة التالية في عملية
استحداث المنتج الجديد ،أال وهي مرحلة التصميم .وفي هذه المرحلة،
ً
مدعومة بالدراسة السوقية والقدرات الداخلية،
تكون الفكرة األولية
وربما تُ كملها الموارد الخارجية ،الالزمة لتنفيذ عملية استحداث المنتج
ً
وفقا لمفهوم المنتج .وفي مرحلة التصميمُ ،ي َّ
قنن المنتج
الجديد
النهائي في مواصفات المنتج التي تتحقق باستخدام تكنولوجياتٍ
حددة .ويمكن استخدام الرسومات المرتبطة بالتصميم إلعداد براءات
ُم َّ
التصميم (التي يمنحها مكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات
التجارية) أو التصاميم الصناعية (التي يمنحها كثير من مكاتب الملكية
خرفي/الجمالي للمنتج .وهذه
الفكرية) ،وكلتاهما تحمي الطابع الزُّ
ّ
الحقوق تحمي الطابع الفريد للتصميم الجمالي للمنتج .وفي عملية
التصميم ،ينبغي مراعاة متطلبات التصنيع ،والتسويق ،والمبيعات،
ودعم العمالء بعد البيع ،والتخلص من المنتج في نهاية المطاف (بما
في ذلك إعادة تدويره).

تهدف االستخبارات التكنولوجية إلى إتاحة فهم أفضل
للتكنولوجيات ذات الصلة واتجاهاتها ومعارفها العلمية
والهندسية والتقنية األساسية.

عد الطريقة المعروفة باسم نظرية الحل االبتكاري للمشكالت (التي
وتُ ّ
ُّ
مثاال على الن ُهج التي
تُ سمى حسب اختصار االسم الروسي بنظرية تريز) ً
يمكن اتباعها لحل المشكالت التقنية في أثناء التصميم .وتسترشد
ً
أيضا كيف يمكن
نظرية تريز بمعلومات البراءات .ويناقش هذا القسم
أن يساعد الترخيص على الوصول إلى التكنولوجيات لتضمينها في
تصاميم المنتجات أو الخدمات.

وجود استراتيجية واضحة بشأن الملكية الفكرية يمكن أن يساعد
على ضمان توفير حماية كافية للمنتج الجديد أو الخدمة الجديدة
من المنافسين ،وضمان االحتفاظ بحرية التصرف.

ً
ً
مهما في الخطوات أو
أمرا
وإن كان االستماع إلى آراء العمالء
ينصب تركيز
أهم .ويجب أن
َّ
المراحل السابقة ،فإنه في هذه المرحلة ّ
فريق استحداث المنتج الجديد على ماهية المنتج الفعلية ،وكيفية
مركز مناسب له في السوق المستهدفة ،وتحديد سعر بيعه،
اختيار
ٍ
ِ
وكيفية توصيله إلى أيدي العمالء .وقد ينطوي تصميم المنتج
موسعة،
عقد على تقديم تدريب ،وخطط صيانة ،وضمانات
الم َّ
َّ
ُ
وما إلى ذلك كميزات إضافية.

من المهم مواصلة إيداع طلبات الحماية بموجب براءات كلما
وتغير المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة.
تطور
َّ
َّ

ً
نموا
ويحتوي الملك العام في معظم البلدان النامية وأقل البلدان
جربة التي يمكن االنتفاع
على كنوز من التكنولوجيات المتاحة ُ
الم َّ
ً
مجانا على الصعيد المحلي .وينبغي ،من حيث المبدأ ،أن تُ َ
منح
بها
األولوية ألفضل تكنولوجيا متاحة تلبي احتياجات المستخدم النهائي
بتكلفة ميسورة .وفي حالة وجود تكنولوجيات عديدة تستوفي هذا
المعيار ،فلماذا ال تُ ستخدم التكنولوجيا المندرجة ضمن الملك العام؟
فاستخدامها مجاني ما دام المنتج لن ُيباع أو ُيستخدم في بلدٍ تخضع
فيه هذه التكنولوجيا للحماية بموجب براءة.

ٍّ
لكل من االستخبارات التنافسية
البراءات مصادر مفيدة
والتكنولوجية.

من المفيد أن تسعى في وقت مبكر إلى حماية الملكية الفكرية
لألفكار التي تنتج عن الفرز ،حتى إن لم توضع على الفور في
عملية مكتملة الستحداث المنتج الجديد.

قد ال تكون البراءة هي الشكل الوحيد الذي يمكن التماسه
لحماية الملكية الفكرية ،ففي بعض الحاالت قد تكون العالمات
التجارية أو األسرار التجارية أو حق المؤلف من البدائل األنسب
أو التي ينبغي التماسها باإلضافة إلى الحماية بموجب البراءة.
يمكن أن يساعد تحليل مواطن القوة والضعف والتهديدات
والفرص على تقييم الخيارات المختلفة للنهوض بعملية
استحداث المنتج الجديد ،وعلى تحديد كيفية تقليل مواطن
الضعف والتهديدات من خالل استغالل مواطن القوة والفرص.

 2.9حل مشكلة تقنية من خالل نظرية تريز
لقد سبق أن ُنوقشت منهجية نظرية تريز بإيجاز في القسم  5.8من هذه
الوحدة تحت عنوان "استخبارات تكنولوجية من خالل البراءات لدراسة
عرف جنريك ألتشولر،
االتجاهات التكنولوجية الناشئة واالبتكار" .وقد َّ
واضع منهجية نظرية تريز ،المشكلة االبتكارية بأنها مشكلة تحتوي
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دليل استخدام االختراعات التي آلت إلى الملك العام :دليل للمخترعين ورواد األعمال

"موقف كلما حاولت فيه تحسين
عرف التناقض بأنه
ٌ
على تناقض واحد على األقل .ثم َّ
ٍ
بطارية
وضع
إحدى ميزات النظام ،انتقص ذلك من ميزة أخرى" 56.على سبيل المثال،
ُ
ً
سلبا على حجم الهاتف ووزنه.
أكبر في هاتف محمول إلطالة مدة تشغيله يمكن أن يؤثر
يوجد العديد من استراتيجيات نظرية تريز للبحث عن حلول للمشكالت التقنية .وأما
المنهجية الكاملة لنظرية تريز فهي واسعة ً
جدا ،وتتضمن خيارات متعددة حسب
ً
ً
طويال جدا إلتقانها تمام اإلتقان .وفي
وقتا
المشكلة المطلوب حلها ،وقد تستغرق
ً
هذا القسم من الدليل ،سوف تتعرف فقط على االستراتيجية األولية لحل مشكلة
تقنية .ولمزيد من التفاصيل ،يمكنك الذهاب إلى منظمات عديدة تتولى تطوير
المنهجية ،مثل الرابطة األوروبية لنظرية تريز.
ويوضح الشكل  15الخطوات الواجب اتباعها لتساعدك على البحث عن حلول لمشكلة
تكنولوجية تحتاج إلى حل من خالل استخدام وثائق البراءات ،وذلك باتباع الخطوات
األولية لمنهجية نظرية تريز.
الشكل  :15خطوات تنطوي عليها منهجية نظرية تريز
حددة بتفاصيل واضحة
وصف مشكلة ُم َّ

تحديد تناقض (مادي /تقني) يلزم التغلب عليه

إجراء بحث وتحليل للبراءات التي َّ
تغلبت على تناقضات مشابهة

تحديد ِّ
حل عام كما يتضح من تحليل البراءات

بناء على الخطوات السابقة
إعداد حل ُم َّ
حدد للمشكلة األولية ً

ومن خالل تحليل عدد كبير من البراءات ،قرر المتخصصون أن لكل اختراع قيمته
اإلبداعية التي تميزه عن غيره من االختراعات .واستطاع ألتشولر تحديد األنماط التي
يكثر استخدامها في وثائق البراءات الخاصة بالتكنولوجيات المبتكرة.
وتحدد نظرية تريز 57خمسة مستويات لالختراع .وتتراوح هذه المستويات من الحل
البسيط للمشكلة إلى اكتشاف تكنولوجيا جديدة:
– –المستوى األول :حل بسيط أو ُمعتاد لنظام تقني .ويتطلب هذا االختراع تطبيق
معارف معروفة بوجه عام في مجال اإلنتاج/التطبيق .وكان المستوى األول يمثل
حلوال بديهية مستمدة
وقدم
 %32من اختراعات البراءات التي خضعت للدراسة،
ً
َّ
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من بضعة خيارات متاحة.
حل لتناقض تقني ،ويتطلب اإلحاطة علماً
– –المستوى الثاني :اختراع يشتمل على ٍّ
بمجاالت تكنولوجية مختلفة ،باإلضافة إلى مجال اإلنتاج/التطبيق الذي سوف
ستخدم فيه االختراع .وتقدم حلول المستوى الثاني تحسينات صغيرة لنظام قائم،
ُي
َ
وكانت تمثل  %45من االختراعات.
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لمحة مفيدة
تنفيذ منهجية نظرية تريز بنجاح ،مما يؤدي إلى
اكتشاف تكنولوجيا جديدة لم يسبق لها مثل ،قد
يعني أنك ستحتاج إلى إعادة إجراء بحثك الخاص
بحرية التصرف.

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

– –المستوى الثالث :اختراع يحتوي على حل لتناقض مادي.
ويتطلب معرفة مجاالت اإلنتاج/التطبيق األخرى إلى جانب
المجاالت التكنولوجية .وكانت اختراعات المستوى الثالث تمثل
 %18من البراءات ،وأسهمت في إدخال تحسين كبير على األنظمة
الحالية ،وكان ذلك في الغالب من خالل إدخال عنصر جديد.
تحول جذري في النموذج الفكري ُيفضي إلى
– –المستوى الرابعُّ :
ً
مسبوقا ،ويتطلب
حال غير
تكنولوجيا/طريقة صنع جديدة تتضمن ً
معرفة المجاالت العلمية المختلفة .وكانت حلول المستوى الرابع
تمثل  %4من االختراعات ،وتؤدي هذه الحلول إلى إحداث طفرة
مستمدة من خارج النموذج الفكري المعتاد في تكنولوجيا ما.
ألنها
ّ
– –المستوى الخامس :االكتشاف ،وهو ينطوي على إيجاد
تغير ما يعرفه العلم وتُ نشئ ظاهرة
تكنولوجيا/طريقة صنع جديدة ِّ
أو مادة جديدة .وتقع حلول المستوى الخامس خارج حدود المعرفة
ثم فهي نادرة ،وكانت تمثل أقل من %1
العلمية المعاصرة ،ومن َّ
من االختراعات .وتحدث هذه الحلول الفريدة عند اكتشاف ظاهرة
جديدة وتطبيقها على المشكلة االبتكارية.
ويعرض الشكل  16نتيجة كل مرحلة ،ويوضح المثال التعليمي رقم
 14كيف ُ
ط ِّبقت منهجية نظرية تريز على مر الزمن لتحسين موقد
الطهي الكهربائي.
الحظ داخل
الم َ
الشكل  :16التطور التكنولوجي ُ
مستويات االختراع في منهجية نظرية تريز

منتج لم يتغير

المستوى األول
حل ُمعتاد لنظام تقني

عدل ولكن ليس
منتج ُم َّ
ً
كبيرا
تعديال
ً

المستوى الثاني
حل تناقض تقني

ً
جوهريا
تعديال
عدل
ً
منتج ُم َّ

المستوى الثالث
حل تناقض مادي

ً
تاما
تعديال
عدل
ً
منتج ُم َّ

المستوى الرابع
تحول جذري في النموذج
ّ
الفكري ُيفضي إلى تكنولوجيا/
طريقة صنع جديدة

ً
تماما مع نظام
غير
منتج ُم َّ
تقني جديد

المستوى الخامس
اكتشاف ظاهرة جديدة

 3.9تحديد عناصر المزيج التسويقي الخمسة
( )Ps5واالسترشاد بها في التصميم
عناصر المزيج التسويقي الخمسة ()Ps5
يقول خبراء التسويق إن من المفيد أن يكون لديك مزيج تسويقي
ً
منتجا أو تقدم
صحيح لكي تنجح في السوق ،سواء أكنت تبيع
خدمة .وعادةً ما ُيقال إن المزيج التسويقي يتكون من أربعة عناصر
ً
أحيانا لخمسة عناصر ( ،)Ps5أال وهي المنتج
( ،)Ps4ولكنه يتسع
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وتُ
ستمد هذه
والسعر والمكان والترويج (أو الوضع) واألشخاص.
َ
العوامل من فهم احتياجات المستخدمين النهائيين ،وحجم السوق،
حركات والحواجز السوقية ،والمنافسة ،ودعم أصحاب المصلحة
ُ
والم ِّ
المتوقعين ،والحصة السوقية المتوقعة .ويخضع المزيج التسويقي
للتنقيح في جميع مراحل استحداث المنتج الجديد ،مثله في ذلك
مثل مفهوم المنتج.
سيباع .وال ينحصر المنتج في العنصر
– –المنتج :المنتج هو ما ُ
ً
أيضا المزايا الملموسة
األساسي الذي يجري إعداده ،بل يشمل
اإلضافية (مثل التغليف ،واالسم التجاري ،والجودة ،والضمانات،
أي كل ما يلزم لتلبية احتياج المستخدم .فالهاتف
وما إلى ذلك) – ْ
َ
سترشد
وي
المحمول ،على سبيل المثال ،عادةً ما ُيباع معه شاحنُ .
في تعريف المنتج بالبحوث الخاصة بالسوق والتكنولوجيا
والملكية الفكرية.
– –السعر :السعر هو الثمن الذي ُيباع به المنتج .وال بد أن يغطي
السعر النفقات باإلضافة إلى ربح مقبول ،على أن يكون في
ً
ستهدفة
الم
الوقت نفسه
َ
جذابا للمشترين وفي متناول الشرائح ُ
من العمالء القادرين على الدفع (لتجنب تعرضهم لصدمة بسبب
ارتفاع األسعار على نحو ال يتوقعه العمالء للمنتج المبيع أو
قدمة).
الم َّ
الخدمة ُ
– –المكان :المكان هو كيفية توصيل المنتجات إلى العمالء .وقد
رسل عبر البريد بعد
ُيباع المنتج في مبنى يمثل نقطة البيع ،أو ُي َ
طلبه من منصة على اإلنترنت ،أو ينزله المشتري عبر موقع
ً
عموما .ويعتمد المكان
إلكتروني ،كما هو الحال مع البرمجيات
ً
غالبا ما تحتاج المنتجات والخدمات
تعقد المنتج ،إذ
على مدى ُّ
خص َص ْين ،في حين أن المنتجات
الم َّ
عقدة إلى توصيل وتدريب ُم َّ
ُ
األبسط يمكن أن تُ رسل مباشرةً إلى المشتري.
– –الترويج :الترويج هو الطريقة التي يتعرف بها العمالء على المنتج
ستخدمة
الم
َ
وفوائده الخالصة .ويشمل الترويج قنوات االتصال ُ
للوصول إلى العمالء ،ومحتوى الرسائل التي سيقرؤونها أو
سيسمعونها أو سيشاهدونها وشكل هذه الرسائل وطولها.
وتعتمد كيفية الترويج لمنتج ما على كيفية اختيار وضعه في
السوق بالنسبة للمنافسين والعمالء (ولهذا السبب ،يستخدم
كثير من المتخصصين في التسويق مصطلح "الوضع" كبديل
لمصطلح "الترويج").
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المثال التعليمي رقم  :14تطبيق منهجية نظرية
تطور موقد الطهي الكهربائي
تريز على
ُّ
كانت مواقد الطهي الكهربائية في يوم من األيام تُ عتبر تكنولوجيا
متقدمة ،ألنها كانت بال دخان وفعالة من حيث التكلفة .وأما قبل
ذلك ،فقد كانت مواقد الخشب والغاز والكيروسين تستخدم في
طهي الطعام .وكان موقد الطهي الكهربائي األصلي يحتوي على
عنصر مقاومة كهربائية تنتج عنه الحرارة .ولكن كان هناك عيب
ً
ً
مقارنة بالمواقد
بطيئا
خطير ،وهو أن النماذج األولى كان تسخينها
التي تعمل بالغاز .ووردت أول إحالة إلى هذه المشكلة في البراءات
في الفترة ما بين عامي  1902و( 1927مثل البراءة األمريكية رقم
 :1,714,175صفيحة طهي كهربائية) .وحاولت االختراعات اآلتية
ّ
تتغلب على ذلك العيب.
أن

ً
ً
مقارنة بالتصميم األولي .فقد استُ خدم عنصر على
تطورا
شكل شريط كالثعبان مصنوع من سبيكة شديدة المتانة.
وكان التسخين أسرع بما يتراوح من  4إلى  7ثوان على األقل،
موحد في جميع أنحاء سطح
وكانت الحرارة تنتقل بشكل
ّ
ً
جديدا ألنه خضع للتعديل من
الطهي .وكان عنصر التسخين
حال للتناقض
وقدم هذا التعديل ً
حيث الشكل والمادة كليهماَّ .
التقني بين معايير سرعة التسخين وكثافة الطاقة ،ولكنه زاد
من استهالك الكهرباء بنسبة  .%30وكانت براءات االختراع
هي البراءة األمريكية رقم ( 2,725,460مقالة زيت عميقة)
والبراءة األمريكية رقم ( 2,601,011جهاز تسخين).
الشكل باء

– –كان المستوى األول من االختراع هو موقد الطهي
الكهربائي السريع (انظر الصورة أ) .وقد سمحت المقاومة
الحلزونية ذات الحرارة المرتفعة بتوفير معدل تسخين يتراوح
ً
ً
ً
مقارنة
كبيرا
تحسنا
ثوان إلى  12ثانية ،وهو ما كان
من 10
ٍ
بالمعدل السابق .إال أن موقد الطهي الكهربائي األصلي
عدل ،بل انحصرت التعديالت في معاييره الكهربائية
لم ُي َّ
وشكل حلزونه .وصدرت بعض براءات ذلك في عام 1947
(البراءة األمريكية رقم  :2,430,194صفيحة تسخين كهربائية)
و( 1946البراءة األمريكية رقم  :2,455,186سخان كهربائي
محلي).
الشكل ألف

– –كان المستوى الثاني من االختراع هو صفيحة ""Hi Light
(انظر الصورة ب) .وكان من الواضح أن عنصر السخان أكثر
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– –ويتمثل المستوى الثالث لالختراع في موقد الطهي
وجني الكهربائي (انظر الصورة ج) الذي يوفر السخونة
اله ُال ِ
َ
دمج في مصباح
باستخدام حلزون ذي درجة حرارة مرتفعة ُم َ
هالوجني مصنوع من أنبوب مملوء بغاز الكوارتز .وكان
يسطع باللون األحمر الفاتح ُم ً
َ
نتجا حرارة قوية .وكان
المصباح
هذا الموقد الكهربائي يسخن على الفور ويبرد بسرعة أيضاً.
حال للتناقض
وأوجدت التكنولوجيا الموجودة في هذا الجهاز ً
المادي الخاص بعنصر التسخين ،فقد كان الحلزون المملوء
صمت في
بالغاز ينتج الحرارة ً
الم َ
بدال من الحلزون المعدني ُ
ً
تماما عن طريق
تغير االختراع األصلي
ثمَّ ،
الجهاز األقدم .ومن َّ
إحداث تغيير في المستوى المادي لعنصر التسخينُ .
وأشير
إلى تعديالت االختراع في براءات صدرت في عام 1956
(البراءة األمريكية رقم  ،3,086,101سخانات ).وعام 1969
(البراءة األمريكية رقم  ،3,567,906سخان ذو سطح مستو
كملة لعنصر التسخين) وعام ( 1972البراءة
مزود بمشابك ُم ِّ
األمريكية رقم  ،3,828,163فرن كهربائي) وعام 1973

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

(البراءة األمريكية رقم  ،3,833,793وحدة طهي كهربائي
خزفية).
لموقد طهي كهربائي ذي صفيحة زجاجية
ّ

الشكل دال

الشكل جيم

– –وفي المستوى الرابع من االختراع ،خضع عنصر التسخين
ف َح ٍّ
ث إلى جانب مولد كهربائي قوي
للتعديل التام بإدخال ِم َل ّ
تُ
مجاال
المكونات حدث بسرعة
(انظر الصورة د) .وكانت هذه
ً
ّ
ً
ً
متغيرا .وبسبب تباين المجال الكهرمغنطيسي،
كهرمغنطيسيا
كانت ذرات الشبكة البلورية للسبيكة ،التي ُصنع منها وعاء
الطهي ،تُ ِ
حدث حركة متذبذبة ،مما يؤدي في المقام األول
ّ
تسخن
إلى تسخين قاع الوعاء .وكانت منطقة الحث الفعالة
ِّ
ً
باردا .وكان أحد العوائق
الوعاء فقط ،بينما يظل الملف
َ
يتمثل في ضرورة استخدام وعاء طهي ذي قاع ُممغنط
مغنطيسية عالية لتسمح
مصنوع من سبائك ذات إنفاذية
َّ
ّ
بالحث .وظهرت براءات هذا االختراع في عام ( 1906البراءة
األمريكية رقم  ،932,242اإلنتاج الكهربائي للحرارة ألغراض
الطهي وألغراض أخرى) ،وعام ( 1916البراءة األمريكية
ّ
بالحث) وعام ( 1971البراءة
رقم  ،1,193,404سخان يعمل
ّ
األمريكية رقم  ،3,719,789جهاز طهي بالحث يحتوي على
ّ
بالحث
المسخن
وسيلة الستشعار درجة حرارة وعاء الطهي ُ
"م َض َّمنة").
من خالل إشارة ضوئية ُ

وهذا مثال على التطور الذي يمكن أن يحدث عند تطوير منتج
من خالل التغلب على ما يعتريه من تناقضات وما يتسم به من
أوجه عدم الكفاءة.
ومن الجوانب المثيرة لالهتمام في براءات عنصر التسخين أن تطور
التكنولوجيا ال يسير خطوة بخطوة مع تطوير المنتجات وطرحها في
األسواق .فقد ظل بعض االختراعات التي حصلت على البراءات
ستخدم لسنوات قبل تسويقه .وفي كثير
المذكورة أعاله غير ُم
َ
من الحاالت ،صارت االختراعات في طي النسيان أو لم تصل إلى
السوق .وكان ذلك على األرجح نتيجة لعدم إعداد المنتج النهائي
بسبب نقص التمويل ،أو تكاليف اإلنتاج ،أو المقاومة السوقية،
أو أسباب أخرى .والرسالة التي يمكن استخالصها من ذلك هي أن
الحلول الممكنة لمشكلة تقنية ربما تكون قد ُو ِضعت بالفعل منذ
عدة سنوات ،لذلك من المهم البحث عن البراءات التي صدرت
ً
نسبيا.
خالل فترة زمنية طويلة
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– –األشخاص :وهم الذين يقومون بتسويق المنتج وبيعه
وتوصيله .وقد يكونون من العاملين في الشركة (الموظفين)
الموزِّ عين ،أو العمالء المباشرين (إذا كان المنتَ ج من ُم ِّ
صنع
أو ُ
معدات أصلية) ،أو ممثلي المبيعات .وهم األشخاص
الموجودون في المرحلة النهائية من سلسلة التوريد التي تمتد
من الشركة إلى المستهلك أو إلى مشتر آخر .ويجب أن تكون
لديهم القدرات الالزمة لتنفيذ استراتيجية التسويق وضمان
النجاح في السوق ،ولذلك يستعين معظم الشركات بمزيج
من الموظفين الداخليين والمتعاقدين الخارجيين.
واعلم أن إدارة "متغيرات المزيج التسويقي" على الوجه الصحيح
تدعم عرض البيع الفريد وتعززه لتحقيق المنفعة.
ويجب أال يفكر مديرو استحداث المنتجات بعقلية المبتكرين
ً
أيضا .وترد في الشكل
سوقين
الم ِّ
التقنيين فحسب ،بل بعقلية ُ
 17أسئلة تساعد مديري المنتجات على فهم ما يجب القيام به.
كما أنها تساعد على أال يفتتن المخترعون والمبتكرون بمنتجهم
في ِّ
عللون النفس بآمال تُ نسيهم أهم عامل – أال وهو :هل سيجد
ُ
منتجهم َمن يشتريه؟
الشكل  10 :17أسئلة لمديري المنتجات
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 .1هل تعلم َمن الذي سيشتري المنتج؟
ستهدفين؟
الم
َ
 .2هل منتجك قادر على إثارة إعجاب هؤالء العمالء ُ
ً
بسيطا وسهل االستخدام؟
 .3هل جعلت منتجك
 .4هل سينجح منتجك في ضوء المنافسة الحالية والمستقبلية؟
 .5هل يمكنك أن تشرح في دقيقة واحدة ما الذي يتميز به
منتجك عن غيره؟
 .6هل سيحقق منتجك ما تَ ِع ُد به؟
كمله)؟
 .7هل منتجك منتج متكامل ْ
(أي ال يحتاج إلى ما ُي ِّ
 .8هل تتوافق مواطن قوة منتجك مع ما يريده العمالء؟
 .9هل فريق المنتج متفقون على مواطن قوة المنتج؟
 .10هل يستحق منتجك الثمن الذي ستبيعه به؟

 4.9التصميم من أجل التصنيع وإدارة المخاطر
التكنولوجية
االختبار واالنتهاء من عملية التصنيع
ً
ً
كبيرا على منتجاتهم،
تركيزا
ُي ِّركز رواد األعمال في بعض األحيان
وال ينتبهون إلى عملية تصنيع تلك المنتجات .إال أن تحديد كيفية
صنع المنتج أو كيفية تقديم الخدمة عنصر بالغ األهمية في عملية
إعداد المنتج .وتتمثل بعض المخاطر التي ينطوي عليها التصنيع في
61
الجودة ،والسرعة ،والتكلفة ،وقابلية التوسع ،والتكيف.
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واعلم أن تكنولوجيا المنتج إذا كانت مملوكة ألي شخص آخر
ً
تعديا على تلك البراءة،
عد
وحاصلة على براءة ،فإن استخدامها ُي ّ
حتى إن كان التحليل العميق للحماية بموجب براءة وحرية التصرف
توصل إلى عدم وجود أي عوائق أمام دخول السوق.
قد َّ
ودعة في مرحلة مبكرة من عملية
الم َ
كما أن منشورات البراءات ُ
البحث والتطوير ال تكشف عادةً إال عن المعلومات التقنية المهمة
الالزمة إلعداد نسخة مطابقة من االختراع باستخدام اإلنتاج الفردي.
ويمكن استكمال هذه البراءات ببراءات الحقة كلما تطور االختراع.
وأما المعلومات الالزمة إلعداد نسخة مطابقة من االختراع بطريقة
تجارية فعالة من حيث التكلفة دون عيوب ومع تجنب الهدر فال
ً
ً
يكاد ُي َ
مطلقا
مطلقا في البراءة .وكذلك تكاد ال توجد
كشف عنها
في منشورات البراءات معلومات عن كيفية االرتقاء بالتصنيع.
فضع في اعتبارك الخيارات التالية لتتفادى هذه المشكلة عند
استخدام تكنولوجيا مشمولة ببراءة وغير محمية في بلدك لصنع
منتج يمكنك بيعه خارج تلك الوالية القضائية:
– –استعض عن التكنولوجيا الحاصلة على براءة بتكنولوجيا أخرى
لها عملية إنتاج معروفة ،أو قم بإعداد عملية إنتاج خاصة بك.
وليس هذا باألمر السهل ،لكنه يستحق المحاولة ،إذ يمكن
تحقيق توفيرات كبيرة في التكلفة.
– –وإذا كنت ال تقدر على شراء ترخيص لتكنولوجيا مشمولة ببراءة،
أو ال يسعك استبدال تلك التكنولوجيا ،أو ال يمكنك تحاشي
سجل
البراءة ،فربما تفكر في إمكانية نقل إنتاجك إلى بلد لم تُ َّ
فيه براءات التكنولوجيات المطلوبة وانقضت فيه مدة أولوية
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استصدار البراءات.
بلدٍ
ما غير ممكن ،فيمكن تقسيم
– –إذا كان خيار االنتقال إلى
اإلنتاج على عدة بلدان لتفادي المشكالت ،واستغالل البلدان
ً
مندرجة
التي تكون فيها أجزاء االختراع المطلوب تصنيعها
ضمن الملك العام .فقد يكون من المفيد أن يكون االختراع
ً
غريبا ،لكنه
والتصنيع في بلدين منفصلين .وربما يبدو ذلك
أحد الخيارات القائمة ،فلكي َي ُثبت التعدي على البراءة ،ال بد
شامال لجميع مكونات عنصر واحد على األقل
أن يكون التعدي
ً
تتعدى على البراءة إذا كنت
أي أنك ال
من عناصر الحمايةْ .
ّ
تُ ِّ
قلد فحسب ما هو مذكور في المواصفات ،على افتراض أنه
َ
غير ُمطالب بحمايته في أي عنصر من عناصر الحماية الواردة
ستبعد حدوث ذلك إذا استشرت
الم
َ
في البراءة .واعلم أنه من ُ
ً
متمكنا.
محامي براءات
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وبوت/أداة
إيداع طلبات البراءات الخاصة بطريقة تصنيع و/أو
آلة/ر ُ
ُ

لمحة مفيدة

في كثير من الحاالت ،يفتقر رواد األعمال أو الشركات إلى الخبرات والقدرات ذات
ستهدفة المتعلقة بتكاليف
الم
َ
الصلة ،أو ال يستطيعون معرفة كيفية بلوغ الغاية ُ
اإلنتاج .ويتمثل أحد الحلول الممكنة لمثل هذه الحاالت في إسناد اإلنتاج إلى ُم ِّ
صنع
ورد ،يتعين توخي الحرص الواجب
ُم َ
تعاقد معه .وكما هو الحال عند التعامل مع أي ُم ِّ
الختيار ُم ِّ
صن ٍع جيد ،وال بد من الرصد والمتابعة لتضمن الحصول على الكميات
المتَّ فق عليها في العقد.
المطلوبة بالجودة المرجوة في الوقت المناسب وبالتكلفة ُ

بناء على نوع ما تريد حمايته من المنتجات أو
ً
الخدمات أو كليهما وظروف السوق المعنية،
ً
أيضا أن تنظر في وسائل حماية بديلة.
يمكنك
وفيما يخص البراءات ،قد تميل إلى استصدار
"براءة منفعة" لحماية الوظيفة التي تؤديها
ستخدمة في المنتج أو الخدمة أو
تكنولوجيا ُم
َ
(أي التكنولوجيا الجديدة أو االستخدام
كليهما ْ
الجديد للتكنولوجيا الحالية).

وينطوي إبرام اتفاق من هذا القبيل على مخاطر تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
وذلك ألنه يتطلب الكشف عن تصميم المنتج بأدق التفاصيل (وإن لم تكن تفاصيل
تعاقد معها).
الم َ
المنتج بأكمله ،فعلى األقل تفاصيل األجزاء التي ستصنعها الجهة ُ
ً
ٍ
بمنتجات
يعج
سرق
أحيانا ،وسوق المنتجات المزيفة ّ
ومن المؤسف أن التصميم ُي َ
ُم َّ
وتُ
قلدة تحمل االسم التجاري لصاحب العالمة التجارية األصلية ،باع هذه المنتجات
بأسعار بخسة .ومن الواضح أن هذه السرقة قد تنال من الحصة السوقية المتوقعة،
ً
ً
مزمنا يمكن
تحديا
بل قد تؤدي إلى هجر األسواق .وتمثل سرقة الملكية الفكرية
التخفيف من حدته عن طريق اختيار شركاء تصنيع أكفاء وذوي سمعة طيبة وموثوق
بهم ،والتأكد من قوة الحماية بموجب البراءة ،وعدم إطالع أي شخص أو كيان على
سجلة الملكية قبل توقيعه على اتفاقات عدم اإلفشاء ،63والمراقبة
الم َّ
المعلومات ُ
الصارمة لرصد أي إخالل بالعقد بسبب سرقة الملكية الفكرية أو اإلهمال في التعامل
معها .وقد يلزم اتخاذ تدابير إضافية في الواليات القضائية التي يكون فيها إنفاذ
ً
ً
منعدما.
ضعيفا أو
حقوق الملكية الفكرية
فصح عنه لشركة ُم ِّ
وقبل أن تتحدث عن المنتج أو تُ ِ
صنعة خارجية ،عليك بإيداع طلبات
كال من هذا االختراع وأي اختراعات تتعلق به وتصف عملية
استصدار براءات تشمل ً
كثير التكاليف ،ولكن ينبغي على األقل
الم
َ
التصنيع ُ
ستخدمة إلنتاجه .واإليداع الدولي ُ
عائدات كبيرة
أن تحرص على حدوثه في تلك الواليات القضائية التي ستأتي منها
ٌ
أو التي سيحدث فيها التصنيع.

وإذا كانت الميزة المبتكرة للمنتج أو الخدمة أو
كليهما ال تكمن في الوظيفة التي يؤديها وإنما
في مظهره ،فحينئذ يمكن حماية هذا االبتكار
ً
أيضا باسم
الزخرفي "ببراءة تصميم" (وهي تُ عرف
التصميم الصناعي المسجل).
وثمة فوارق بين مكاتب البراءات الوطنية ،لذلك
عليك باستشارة مكتب الملكية الفكرية الوطني
المعني للحصول على مزيد من التفاصيل.
مالحظة :لمزيد من المعلومات عن التصاميم الصناعية ،انظر
.www.wipo.int/designs

إدارة المخاطر التكنولوجية
يكشف تحليل البراءات عما يرتبط باألسواق من التكنولوجيات التي عادةً ما
ً
ٍ
حماية أفضل
محمية فيها .ويمكن االستعانة بالنتائج لمعرفة كيفية توفير
تكون
للتكنولوجيات عن طريق إيداع طلبات براءات في تلك البلدان .وقد تكون هذه
الطلبات جميعها في نفس البلد أو في بلدان عديدة (على سبيل المثال ،عند تقسيم
اإلنتاج بين مصانع مختلفة في شتى أنحاء العالم ،أو عندما يشمل تقديم الخدمة
خوادم موجودة في بلدان مختلفة ،كما في الحوسبة السحابية).
وفيما يلي بعض الخيارات المتاحة لضمان عدم تأثير براءات اآلخرين في حرية التصرف:
– –شراؤها من مالكها في شكل مكونات من ُم ِّ
ٍ
معدات أصلية أو برمجات أو
صن ِع
ما إلى ذلك .وينبغي أن تكون السلعة المشتراة مصحوبة بترخيص من الطرف
البائع ُيجيز استخدامها ،وبضمانات تؤكد أن البائع يمتلك حقوق الملكية الفكرية
أو لديه ترخيص من المالك يسمح لذلك الطرف ببيع الحقوق ومنح ترخيص
من الباطن الستخدام السلعة.
ً
داخليا .يسمح
– –شراء ترخيص من صاحب البراءة ثم تطوير/تحسين التكنولوجيا
ً
المتَّ فق عليها.
هذا الخيار باستخدام التكنولوجيا الحاصلة على براءة
وفقا للشروط ُ
– –البحث عن تكنولوجيات بديلة غير محمية .وال يتطلب هذا الخيار دفع أي ثمن
أو إتاوات أو أي تعويض آخر من أي نوع ،ولكنه يتطلب مراعاة تكاليف إعداد
تكنولوجيات بديلة وصيانتها.
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ويعتمد الخيار األفضل على أحوال السوق ،والتكنولوجيات المتاحة،
وظروف رائد األعمال أو الشركة القائمة على استحداث المنتج
(أي تجاوز براءات الغير) هو
الجديد .والعثور على تكنولوجيات بديلة ْ
الحل الوحيد الذي ال يعتمد على رغبة أصحاب البراءات في العمل
شاركة في استحداث المنتج الجديد.
الم ِ
مع األشخاص والكيانات ُ
قرار يتعلق باالختيار بين الصنع والشراء.
وهو في األساس ٌ
وإذا كان من المحتمل إيداع طلب استصدار براءة ،فينبغي أن تُ جرى
عمليات البحث عن االكتشافات والتنبؤات التكنولوجية على الصعيد
الدولي ،وأن تشمل البحث في الوثائق غير المتعلقة بالبراءات
لتفقد المواد المتاحة لعامة الناس مثل الكتيبات الخاصة بمنتجات
ُّ
المنافسين أو خدماتها والعروض التقديمية في المؤتمرات
والمعارض ،والمنشورات العلمية التي يعمل مؤلفوها لدى منافس
أو يحصلون على تمويل منه ،واإلعالنات عن المبيعات ،واإلعالنات
فضال عن المقابالت
الدعائية ،والمقاالت الصحفية ،وما إلى ذلك،
ً
الشخصية التي تُ جرى مع أشخاص يشغلون مناصب محورية من
أجل التواصل بشأن التكنولوجيات ذات األهمية .ومن هؤالء
األشخاص مديرو البرامج الحكومية ،وموظفو نقل التكنولوجيا/
التنسيق الصناعي والبحوث في المختبرات الذين يعملون في
ومحررو المنشورات التجارية
مجال التكنولوجيا أو مجال االستخدام،
ّ
ّ
ومؤلفوها ،ورؤساء اللجان في الرابطات المهنية والتجارية ذات
الصلة .ويرجع توسيع نطاق البحث إلى أن المعلومات المتاحة
لعامة الناس (وثائق البراءات والوثائق غير المتعلقة بالبراءات) في
تاريخ إيداع طلب البراءة (بغض النظر عن مكان إيداعه) تُ عتبر تقنية
صناعية سابقة لالختراع في طلب البراءة.
ويمكن حماية المنتجات التي على غرار البرمجيات بموجب حق
المؤلف ،بغض النظر عن التماس حماية المنتج بموجب براءة من
عدمه .ويمكن أن يساعدك حق المؤلف على منع الغير من النسخ
الحرفي للمحتوى اإلبداعي الخاص بك ،وهو في هذه الحالة الكود
البرمجي .إال أن حق المؤلف ال يمنع المنافسين من التحايل على
الكود باستخدام أوامر مختلفة وأسماء متغيرة ولغة برمجة أخرى وما
ً
دائما إيداع
حبذ
إلى ذلك لتحقيق نفس الوظيفة أو النتيجة .ولذلك ُي َّ
طلب الستصدار براءة مع تسجيل حق المؤلف إذا كان استصدار
البراءة من الخيارات المتاحة .ويمكن إيداع طلب البراءة فور وصول
تصميم البرنامج الحاسوبي إلى مرحلة النضج أو االنتهاء منه ،بينما
ودع طلب تسجيل حق المؤلف فور كتابة الكود البرمجي .وقد
ُي َ
ً
أيضا هذه الحماية على األقاليم التي ُيسمح فيها بحماية
تقتصر
ذلك النوع من االختراعات بموجب براءة.
ويمكن استكشاف قابلية استصدار براءة الختراع ما من خالل البحث
عن االختراعات المشابهة التي قبلها الفاحص أو رفضها في مكتب
ّ
وتذك ْر أنه فور إيداع طلب البراءة ،سيصبح االختراع في
البراءات.
تُ
(عادةً
ما ستثنى من ذلك
أغلب األحيان من المعارف العامة.
ً
وغالبا ما يحدث هذا
االختراعات المتعلقة بدواعي األمن القومي).
ً
شهرا من تاريخ اإليداع (وتختلف الفترة الزمنية من
الكشف بعد 18
إقليم إلى آخر) .ونتيجة لذلك ،في حالة رفض االختراع أو التخلي
عنه ،سيكون للمنافسين مطلق الحرية في نسخه ،وسيعلمون
باالختراعات التكنولوجية التي ُأ ِ
فصح عنها.
ً
دائما الموازنة بين مزايا ومساوئ الحماية بموجب
ومن المهم
براءة من منظور تجاري .فالدورات اإلنتاجية السريعة تقلل من
قيمة البراءة ،مثلما تفعل التكنولوجيات التي من السهل محاكاة
تصميمها .وأما البراءات التي ِ
تكشف عن طرائق اإلنتاج التي قد
ً
تكون "متوارية خلف جدران المصنع" ،فغالبا ما تكون أفضل وسيلة
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ويستخدم السر التجاري ،كما يوحي
لحمايتها هي األسرار التجاريةُ .
ً
إثباتا
اسمه ،للحفاظ على سرية االختراع .ويجوز إثبات ملكية السر
ً
رسميا لدى كاتب عدل ُملزَ م بالتوقيع على اتفاق عدم إفشاء ،أو
ً
إغفال هذه الخطوة تماما واالحتفاظ به كسر عادي.
واألسرار التجارية مناسبة للمنتجات أو الخدمات التي يكون من
ً
جدا أو من شبه المستحيل أن يكتشفها المنافسون
الصعب
قصيرا جداً.
ً
وينسخوها أو التي قد يكون عمرها في السوق
ٌ
شهير
مثال
والوصفة األصلية إلعداد مشروب كوكا كوال الغازي
ٌ
على ذلك النوع األول .واعلم أن الهندسة العكسية يمكن في الغالب
ً
أسرارا تجارية َدفينة .أضف إلى ذلك أن السر التجاري قد
أن تكشف
َ
ْ
ُيفشيه موظف حالي أو سابق .وإذا كنت تبحث عن بديل أأ َمن،
ً
دائما
فانظر في الجمع بين البراءات واألسرار التجارية ،إذ تكاد توجد
دراية عملية ضرورية الستخدام التكنولوجيا الحاصلة على براءة بأكبر
قدر من الكفاءة والفعالية.
وتتسم خطوة "إدارة المخاطر التكنولوجية" باألهمية البالغة .وإذا
اتُّ خذت هذه الخطوة على الوجه الصحيح ،فإنها تؤدي إلى تجنب
خفف من حدة هذه
مشكالت قانونية مستقبلية ،أو على األقل تُ ِّ
المشكالت .وتسمح لك هذه الخطوة بإيداع طلبات براءات لحماية
التكنولوجيا ،وتُ ِّ
مكنك من استغالل التكنولوجيا المحمية عن طريق
بيعها بنفسك أو ترخيص حقوق ملكيتك الفكرية لها ألطراف
ً
منطقيا عندما تكون استجابة السوق
أخرى .ويبدو الخيار الثاني
للتكنولوجيا إيجابية وال يستطيع صاحب البراءة بمفرده الوفاء
بمتطلبات العرض.
ويوضح المثال التعليمي رقم  15كيف يمكن باستخدام إدارة
المخاطر التكنولوجية تحديد التكنولوجيا التي يمكن الحصول عليها
ً
أيضا كيف يمكن أن تكون الوثائق
من صاحب البراءة ،ويوضح
ً
ً
مصدرا مفيدا للحصول على معلومات عن
غير المتعلقة بالبراءات
الحلول المحتملة لمشكلة تقنية.
وتوجد أدوات لتقييم المخاطر التكنولوجية ،ويمكن أن تساعد هذه
األدوات على تالفي براءات المنافسين ،ومنها بطاقات النتائج،
وأدوات التصوير البياني مثل الرسوم البيانية ورسم الخرائط
الجغرافية.

الوحدة الثالثة
دمج المعارف التي آلت إلى الملك العام في عمليات تطوير المنتجات

المثال التعليمي رقم  :15إدارة المخاطر التكنولوجية
والبحث عن حلول تقنية من مصادر المعلومات
المتعلقة بالبراءات وغير المتعلقة بالبراءات
ً
تهديدا
تمثل اإلطارات القديمة التي يتخلص منها أصحاب السيارات
ً
ً
خطيرا في كوبا .كما أن التخلص من إطارات السيارات على
بيئيا
يسر وقوع أخطار أخرى مثل حرائق الغابات وانتشار
نحو غير سليم ُي ِّ
أمراض فتاكة كحمى الضنك والحمى الصفراء .وكانت الحكومة
حال طويل األمد للتخلص السليم من اإلطارات القديمة
الكوبية تريد ً
أو إعادة استخدامها .فأسندت مهمة إدارة نفايات اإلطارات إلى
"الشركة الوطنية الستعادة المواد الخام في مقاطعة هافانا
ً
أيضا باسم "اتحاد شركات استعادة المواد
الكوبية" ،المعروفة
الخام" ،وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة صناعة الحديد والصلب.
فتحالفت الشركة مع مركز دعم التكنولوجيا واالبتكار في مكتب
ٍ
معلومات تكنولوجية حول أساليب
البراءات الكوبي للحصول على
معالجة اإلطارات القديمة .وكانت الخطوة األولى في معالجة
اإلطارات القديمة إلعادة استخدامها هي طحنها لتحويلها إلى
قدم المركز إلى الشركة نتائج البحث عن آالت
قطع أصغر .ولذلك َّ
وعثر على  51براءة
الطحن في قواعد البيانات الدولية للبراءاتُ .
أو نموذج منفعة أو كليهما بشأن "المعالجة الميكانيكية للنفايات
وفحصت طلبات البراءات لتُ نتقى
الصلبة التي تركز على الطحن"ُ .
ٍ
لشركات قائمة متعددة
منها التكنولوجيات ذات األهمية المملوكة
الجنسيات يمكنها توريد آالتها إلى كوبا.

ً
وإضافة إلى البحث عن البراءاتَّ ،
أيضا
اطلعت الشركة الوطنية
على وثائق غير متعلقة بالبراءات من بلدان متقدمة لدراسة طريقة
معالجة تلك البلدان إلطاراتها القديمة .وقد ساعد ذلك الشركة
الوطنية على اتخاذ الخطوة التالية في معالجة اإلطارات القديمة بعد
أن كانت قد حصلت على تكنولوجيا الطحن من شركة قوانغتشو
ليانغوان .واستندت نتائجها الرئيسية إلى الطريقة التي كانت تتبعها
َ
ستخلصة
الم
شركات أمريكية وإسبانية إلعادة استخدام المواد الخام ُ
من اإلطارات القديمة .على سبيل المثال ،كانت شركة أمريكان
َر َبر تكنولوجيز تُ عيد استخدام اإلطارات القديمة لتصنيع مجموعة
متنوعة من المنتجات مثل األكياس والحقائب .وكانت هناك شركة
إسبانية اسمها  ELSAMEXتُ عيد استخدام المواد ُالمستخلصة من
ومستحلِ بات وفي
اإلطارات في إنتاج مواد الصقة هيدروليكية ُ
تشييد الطرق.
ولم تتمكن الشركة الوطنية في كوبا من معالجة اإلطارات القديمة
ً
أيضا في وضع استراتيجية واضحة الستغالل
فحسب ،بل نجحت
ِّ
الم َ
عالجة .ويرجع جزء من الفضل في تحقيق ذلك إلى اطالع
المواد ُ
الشركة على وثائق البراءات والوثائق غير المتعلقة بالبراءات من
الموارد المتاحة في الملك العام ،وانتفاعها بتلك الوثائق.

المستقاة من الملك العام،
وبناء على دراسة معلومات البراءات ُ
ً
درجت شركة قوانغتشو ليانغوان لآلالت ضمن القائمة القصيرة
ُأ َ
لشركات توريد تكنولوجيات الطحن .وكانت شركة قوانغتشو
ليانغوان تملك نموذجي المنفعة رقم  CN 202045120 UوCN
 201997367 Uوالبراءة  CN 102166578 Bالمتعلقة بتكنولوجيا
معالجة النفايات الصلبة بما فيها اإلطارات القديمة.
قررت "الشركة الوطنية الستعادة المواد الخام" الحصول
وما إن َّ
على هذه التكنولوجيا من شركة قوانغتشو ليانغوان حتى أجرت
ً
بحثا بشأن حرية التصرف،
إدارة االختراعات بمكتب البراءات الكوبي
وذلك بهدف التأكد من أن التكنولوجيا التي ستشتريها الشركة
الوطنية الستخدامها في كوبا غير محمية بموجب أي براءة أخرى أو
ً
جزءا من
نموذج منفعة آخر في كوبا .وكان هذا البحث عن البراءات
ممارسات إدارة المخاطر التكنولوجية التي تتبعها الشركة الوطنية،
ً
متوافقا مع طريقة إنجازها لعملياتها في الماضي.
وكان
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ملخص

 .10اإلعداد والتنفيذ

نظرية الحل االبتكاري للمشكالت (نظرية تريز) هي أداة لجمع
معلومات استخبارية عن التكنولوجيات ،ويمكن أن تساعد على
تحديد االتجاهات التكنولوجية والتنبؤ باالتجاهات التكنولوجية
المستجدة المحتملة ،كما أنها أداة فعالة للبحث عن حلول
للمشكالت التقنية الحالية التي ال تزال دون حل.

في هذه الخطوة أو المرحلة ،تكون التكنولوجيا قد وصلت إلى
ً
ً
ً
جاهزا لإلنتاج .ويجري في
أوليا
نموذجا
مرحلة النضج فأضحت
هذه المرحلة تقييم الخيارات المتعلقة بالمواد والمكونات والنظم
األساسية والفرعية ،وبناء المعدات الحاسوبية أو اآلالت األخرى
باستخدام المواد والمكونات والنظم األساسية والفرعية التي
دمج في المنتج النهائي ،وكتابة الكود البرمجي .وقد تنطوي
ستُ َ
هذه المرحلة على صنع نموذج أولي واحد فقط أو نهج إعداد
ويختبر .ثم تُ َّ
حلزوني ُي َ
حلل نتائج االختبار
صنع فيه النموذج األولي ُ
َ
ويصنع النموذج األولي التالي .وتتكرر
من أجل إدخال تحسيناتُ ،
الدورة حتى تُ ستوفى مواصفات المنتج أو الخدمة .وخالل هذه
ً
دائما كيفية تصنيع المنتج وبيعه ودعمه والتخلص
العملية ،تُ راعى
منه.

قسم نظرية تريز مستويات االختراع إلى خمسة مستويات
تُ ِّ
ً
حددة
مختلفة ،بدءا من الحلول البسيطة التي تحل مشكلة ُم َّ
ً
ً
وصوال
قائما أو خدمة قائمة،
منتجا
عدل في األساس
ً
ولكنها ال تُ ِّ
إلى الحلول التي تنطوي على إيجاد تكنولوجيا أو طريقة صنع
غير ما يعرفه العلم وتُ نشئ ظاهرة أو مادة جديدة.
جديدة تُ ِّ
بعد أن تُ ِ
سفر عملية الفرز عن فكرة منتج أو خدمة ،تأتي مرحلة
التصميم .ومن المعايير الواجب مراعاتها في هذه المرحلة:
– –المزيج التسويقي للمنتج أو الخدمة،
– –وكيفية تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة،
– –واالحتياج إلى الحماية بموجب براءة من عدمه في عملية
تصنيع المنتج،
– –وتحديد البلدان التي يجب أن تُ لتمس فيها الحماية بموجب
البراءة.

وأما من منظور الملكية الفكرية ،فإن أنشطة هذه المرحلة تكمن
ً
أساسا في رصد األصول الفكرية الجديدة التي يمكن إنشاؤها
والتي تحتاج إلى حماية ،وتأتي على رأسها طرق التصنيع والمواد
أو المكونات الجديدة ،والنظم األساسية أو الفرعية .ويتمثل أحد
األنشطة الثانوية في رصد قواعد بيانات البراءات وغيرها ،والتحدث
هدد حرية
مع الخبراء لضمان عدم ظهور أي تكنولوجيا جديدة قد تُ ِّ
التصرف أو الجدوى السوقية.

سوف يتوقف نوع حماية الملكية الفكرية المطلوبة على ما
تريد حمايته.

 .11االختبار

ً
أيضا الحق
من خالل حماية منتجك أو خدمتك ،فإنك تكتسب
في ترخيص حقوق ملكيتك الفكرية أو بيعها ألطراف أخرى.

تنطوي هذه الخطوة على التحقق من أن المنتج الجديد الجاري
إعداده يلبي احتياجات السوق ،ويستوفي الغرض من تصميمه،
ويمكن أن يحصل على موافقة الجهات التنظيمية أو هيئات
تعقد االختبارات حسب المستوى
المعايير .وقد يختلف مدى
ُّ
قيم
التكنولوجي للمنتجات .ومن خالل اختبارات التحقق ،تُ َّ
المنتجات الجديدة لضمان أن الجودة اإلنتاجية كافية للطرح في
األسواق.
كما أن اختبارات التحقق ذات طابع مشابه لالختبارات األولية (ألفا)
ً
استخداما عند اختبار
والتجريبية (بيتا) ،وهما المصطلحان األكثر
التطبيقات والمنتجات البرمجية .وفي االختبار األولي (ألفا) ،يخضع
المنتج الختبارات داخل الشركة للتأكد من مطابقته لمواصفات
ويجرى هذا االختبار قبل االنتقال إلى مرحلة اإلنتاج
التصميمُ .
التجاري الواسع النطاق .ويتمثل أحد أوجه استيفاء مواصفات
التصميم في التأكد من أن تجربة المستخدم مع المنتج تسير على
نحو ما ُخ ِّ
طط لها .وعادةً ما تُ جرى هذه االختبارات داخل الشركة
64
على يد الموظفين والمهندسين واألصدقاء وأفراد األسرة.
ويجرى االختبار التجريبي (بيتا) بعد بدء اإلنتاج األولي ولكن قبيل
ُ
توسيع نطاق اإلنتاج ،إذ يركز هذا االختبار على إصالح المشكالت
الطفيفة التي لها تأثير كبير على رضا العمالء .ويسمح ذلك بتفادي
أي مواطن خلل أو مشكالت في المنتج .وعادةً ما ُيجرى االختبار
التجريبي (بيتا) مع العمالء الحاليين لتيسير التحقق من أداء المنتج
على نحو ّ
أدق .وهو اختبار نهائي قبل توسيع نطاق اإلنتاج والطرح
65
الرئيسي للمنتج.
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وينبغي مراجعة حزمة الملكية الفكرية قبل طرح المنتج في
حدد التحسينات واالختراعات الجديدة
األسواق .فهذه المراجعة تُ ِّ
وتُ
عد حماية
التي ظهرت خالل عملية استحداث المنتج الجديد.
ّ
ً
ً
وقائيا يجعل من
تدبيرا
هذه األصول الفكرية بوصفها ملكية فكرية
الصعب على المنافسين المحتملين دخول أسواقك المستهدفة
بعرض مماثل .وتشمل االستراتيجية الجيدة للملكية الفكرية تقييم
مدى الحاجة إلى تسجيل ملكية كل تحسين لألداء ومكان وزمان
ً
جزءا من عملية اتخاذ القرارات
تسجيلها ،وتصبح هذه االستراتيجية
أو إدارة المنتج خالل "دورة حياة" العرض .وتتضمن مهام إدارة
دورة الحياة عناصر تتعلق بطرح المنتج وما بعد طرحه.

 .12الطرح
ً
تتويجا لجهود استحداث المنتج الجديد التي ُبذلت
ُيعتبر الطرح
في المراحل السابقة .وتنطوي هذه الخطوة على توزيع موارد
مثل الوقت والمال والموظفين لتحضير السوق للمنتج الجديد.
طبق في هذه الخطوة عناصر المزيج التسويقي الخمسة (.)Ps5
وتُ َّ
وفي هذه المرحلةُ ،يعاد النظر في تلك النتائج لمعرفة ما إذا كانت
ال تزال تتماشى مع توقعات وأداء المنتج أو الخدمة في ضوء
ً
حاليا
التعقيبات التي وردت في أثناء االختبار والظروف السائدة
في السوق .ولتقنيات المبيعات أهمية واضحة على الرغم من
أنها تخرج عن نطاق هذا الدليل ،إذ ليس من عادتها أن تستخدم
معلومات البراءات.
ويمكن استخدام البراءات الخاصة بالتكنولوجيات ذات الصلة في
مرحلة طرح المنتج .على سبيل المثال ،تقدم تقارير واقع البراءات
ٍ
تحليالت مفصلة للبراءات في قطاع معين .ويتطلب إعداد تقرير
ً
طويال .لكن هذه
واقع البراءات خبرة عملية ،ويستغرق وقتا
ً
التقارير مفيدة في تحديد شركاء التحالف االستراتيجي المحتملين
رخصين الذين يمكن الحصول منهم على ترخيص لحماية المنتج
والم ِّ
ُ
ُ
طرح
حقوق البراءات القابلة لإلنفاذ
قيد فيها
َ
في األقاليم التي تُ ِّ
المنتج أو تمنع طرحه من ِقبل المنافسين .وتساعد مبادئ الويبو
التوجيهية بشأن إعداد تقارير واقع البراءات (انظر المرفق) على فهم
أهمية هذه التقارير وخصائصها.
وقد ناقشنا عمليات البحث الخاص بحرية التصرف ومدى أهميتها
في صياغة استراتيجيات البراءات في عملية إعداد المنتج .وفي هذه
المرحلة ،ينبغي لك تحديث البحث الخاص بحرية التصرف الذي ُأجري
ً
خطر ناجم عن تكنولوجيا جديدة حاصلة على
مسبقا للتخفيف من أي
ٍ
كتشف مسبقاً.
براءة ولم تُ َ

 .13ما بعد الطرح
يتسم حديثنا في هذا القسم باإليجاز ،إال أن هذه الخطوة ال تقل
أهمية عن الخطوات األخرى .فطرح المنتج الجديد ليس نهاية
المطاف بالنسبة إلى المخترع أو رائد األعمال أو الشركة ،إذ سوف
يلزم إعداد إصدارات جديدة وإدخال تحسينات للتأكد من استمرار

ٍ
منتجات
نجاح المنتج .ويمكن الشروع من جديد في عملية استحداث
بناء على أفكار جديدة ناتجة عن الدراسة المستمرة للمعارف
جديدة ً
عد مرحلة
الموجودة في الملك العام .كما أن مرحلة ما بعد الطرح تُ ّ
تعليمية لرائد األعمال أو المدير ،إذ يتطور فيها فهمك لديناميكيات
السوق وللقدرات الداخلية .وينبغي أن يكون تطوير المنتج عملية
متكررة ومتعددة الجوانب ومستمرة .وسوف يساعد استيعاب
جميع أشكال المعلومات المتاحة في الملك العام واستخدامها
ٍ
تحسينات على المنتج األصلي
خالل مرحلة ما بعد الطرح على إدخال
بمرور الوقت.
ملخص
فور انتقال منتج جديد أو خدمة جديدة إلى مرحلتي اإلعداد
والتنفيذ ،من المهم مواصلة السعي إلى حماية الملكية الفكرية
ألي تكنولوجيات أو طرائق صنع جديدة خضعت للتطوير في
هاتين المرحلتين.
خالل المراحل األخيرة لعملية استحداث المنتج الجديد ،بما فيها
ً
تحسبا
مرحلة الطرح ،من المهم مواصلة رصد وثائق البراءات
ألي براءات مستجدة قد تؤثر في منتجك أو خدمتك .وسيساعد
حدث بشأن حرية التصرف على التخفيف من أي خطر
الم َّ
البحث ُ
ناجم عن تكنولوجيا جديدة حاصلة على براءة ولم تُ كتشف من
قبل.
ينبغي إجراء مراجعة أخيرة لحزمة الملكية الفكرية الخاصة بمنتج
جديد أو خدمة جديدة ُقبيل طرح هذا المنتج أو هذه الخدمة في
األسواق لضمان تمتع جميع الجوانب بالحماية الالزمة ولتصعيب
دخول منافسين بمنتج مشابه إلى أسواقك المستهدفة.
عد استحداث منتج جديد عملية تكرارية ،وقد تُ كتسب أفكار
ُي ّ
جديدة أخرى من الدراسة المستمرة للمعلومات الموجودة في
الملك العام.

 .14خاتمة
ون ِّ
ُأ ِع َّد ُ
ظم محتوى هذا الدليل لمساعدة القراء على فهم كيفية
والمدرجة
الم َ
فصح عنها في البراءات ُ
االنتفاع بالمعارف االبتكارية ُ
في الملك العام لتحويل فكرة أو اختراع إلى منتج مربح أو خدمة
مربحة ،ومن هؤالء القراء المخترعون ورواد األعمال واألكاديميون
والمهنيون وموظفو مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار الذين
يقدمون العون إلى العمالء في البلدان النامية والبلدان األقل
ً
ً
وتحقيقا لهذا الهدف ،يبدأ الدليل بتعريف الملك العام
نموا.
وتحديد عالقة البراءات بالملك العام .ثم يتناول عناصر موجودة
في وثائق البراءات وغير البراءات وتحتوي على معلومات يمكن
استخدامها لتعزيز االستخبارات التكنولوجية والتنافسية .ثم ينظر
بناء على المعارف التي
في خطوات استحداث منتجات جديدة ً
آلت إلى الملك العام.
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ٍ
وفهم أولي إلى
معلومات تمهيدية
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم
ٍ
القراء الذين قد تكون لديهم فكرة لعرض جديد أو أولئك الذين
يقدمون خدمات الدعم إلى المخترعين والمبتكرين .ويركز الدليل
على كيفية استخدام المعلومات المندرجة في الملك العام لتحويل
فكرة إلى منتج أو خدمة أو كليهما .وباالستعانة بشتى أدوات اإلدارة
مثل بطاقة النتائج المتوازنة ومخطط نموذج العمل التجاري ،يقدم
الدليل لقرائه اقتراحات بشأن تحليل المعلومات المندرجة ضمن
الملك العام خالل عملية استحداث منتج جديد .ومن منطلق أن
موارد المعلومات المندرجة ضمن الملك العام قد تكون محدودة،
سبال للبدء في التفكير فيما يمكن القيام به لمعرفة
يقترح الدليل
ً
المزيد عن السوق المستهدفة والبدائل التكنولوجية المستجدة
خالل عملية إعداد المنتج .وفي كل خطوة من الخطوات الرئيسية
لعملية إعداد المنتج ،يناقش الدليل كيفية االنتفاع بمعلومات
البراءات ذات الصلة.
وتتضمن أطر الملك العام ومعلوماته التي ُعرضت ُ
وط ِّبقت في
ٍ
أمثلة عملية بالوحدة األخيرة ما يلي:
– –توضيح الخطوات في مثال على عملية متسلسلة إلعداد المنتج.
– –التصوير المرئي لكيفية عرض الفكرة وتمويلها وتنفيذها
المستقاة من الملك العام.
باستخدام المشورة والمعلومات ُ
– –وسيلة لتقييم األفكار وفرزها باستخدام بطاقة النتائج المتوازنة.
– –اعتبارات ثقافة الفريق في أثناء إعداد المنتج.
– –بنية سلسلة القيمة التي تساعد على فهم ما يوجد داخل الشركة
من مهام وظيفية قد تؤثر في عملية استحداث المنتج الجديد
أو تتأثر بها.
– –أطر للعثور على موارد داخل الشركة والملك العام.
– –مقارنات بين شتى أهداف البحث عن البراءات.
– –طريقة مخطط نموذج العمل التجاري لتوضيح المهام الرئيسية
عند طرح منتج جديد في األسواق.
– –اعتبارات فرز المفاهيم.
– –اعتبارات إيداع طلبات العالمات التجارية وغيرها من الملكية
الفكرية.
– –تحليل مواطن القوة والضعف والفرص واألخطار من أجل
تنقيح االستراتيجيات والتكتيكات.
ً
وفقا لنظرية تريز من أجل إيجاد
– –منهجية التحليل التكنولوجي
حلول للمشكالت التقنية واستحداث منتجات وخدمات مبتكرة.
كون من المنتج والسعر والمكان
الم َّ
– –متغيرات المزيج التسويقي ُ
والترويج واألشخاص.
– –اعتبارات إدارة المشروعات والمنتجات.
ستمدة من سياقات متعددة لتوضيح
وتُ ستخدم أمثلة تعليمية ُم
ّ
النقاش حول استخدام المعلومات المندرجة في الملك العام ،ومن
هذه األمثلة ما يلي:
تصور فكرة "الغواتاماتيك" وإعداده من أجل طهي السادزا
––
ُّ
في زمبابوي.
– –مفهوم كامر السماد العضوي "بيودوم" وإعداده لمعالجة
النفايات العضوية في السياق المغربي.
ماصة ميسورة التكلفة وإعدادها من
––
تصور فكرة ِم َّ
ضخة طبية َّ
ُّ
أجل السوق الكينية.
– –تطبيق مخطط نموذج العمل التجاري على عملية استحداث
جهز بشاحن من أجل السوق الكينية.
حذاء ُم َّ
حسن األداء
– –استخدام بيانات البراءات
لتصور وإعداد جهاز محاكاة ُي ِّ
ُّ
الرياضي لالعبي الكرة الطائرة الروسيين.
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– –استخدام موارد خارجية للتحقق من صحة مفهوم منتج جديد
من ترينيداد وتوباغو اسمه "شاي روم" ،ثم التخطيط لهذا المنتج
وطرحه في السوق العالمية للمشروبات الكحولية الراقية.
– –تطبيق منهجية نظرية تريز من أجل فهم أفضل للتطورات
المهمة في تكنولوجيات الطهي.
– –االسترشاد بمعلومات البراءات في اختيار ُم ّ
صنعي اآلالت
الالزمة لمعالجة اإلطارات المستعملة في كوبا وتمزيقها.
عد هذا الدليل نقطة انطالق للتفكير في دور المعلومات المندرجة
ُ
وي ّ
ضمن الملك العام في استحداث منتجات جديدة .أما تطبيق
ذلك فهو أمر متروك للقراء من مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار
وعمالئهم .وتوجد موارد إضافية عديدة تقدم إرشادات أشمل وأكثر
ً
تحديدا لبرامج استحداث منتجات جديدة واستخدام المعلومات
ً
المفصح عنها علنا في هذه الموارد .ويمكن البدء بالمنشورات
ُ
والفعاليات الخاصة بالجمعية العالمية لتطوير المنتجات وإدارتها.
عتمدون من جمعية
ُ
الم َ
ويعتبر محترفو استحداث المنتجات الجديدة ُ
تطوير المنتجات وإدارتها من الخبراء المؤهلين المشهود لهم
بالكفاءة ،القادرين على تقديم مساعدة متعمقة بشأن استحداث
منتجات جديدة .ويوجد في المرفق موارد معلومات مفيدة أخرى.

المرفق
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المفتوح ،ويعرض طرائق تحقيقه والموارد الالزمة لجمع المعلومات
والحصول على التكنولوجيات.
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كان جنريك ألتشولر
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 وهي.هذه البداهة ال يمكن مالحظتها إال بعد أن تعرف ما هو االختراع
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شيئا ما وتقول
تثير لديك ذلك الشعور الذي ينتابك حينما تسمع
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