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 نموذج سياسة الملكية الفكرية في الجامعات و مؤسسات البحث

 
 

 اإلصدار األول

 
 و المتقدمة الناميةإدارة البلدان تم إعداده من قبل 

 
 
 
 
 

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة صفحتنا االلكترونية على الرابط التالي: 
http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies 
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0المقدمة أوالً:

1
F: 

 
أبرز صور الملكية التى تستحق الحماية، فالممارسات الفكرية اإلبداعية تمثل الدعامة الرئيسية التى  منتعد الملكية الفكرية 

إضفاء و الحقوق الخاصة بأصحابها قتضت الضرورة حمايةالتقدم العلمى والتكنولوجى، لذلك تتبلور من خاللها الثقافات وا
من وراء ستفاده منه لنخلق لهم الحافز وتمكينهم من إستغالله واإل يأو صناع يأو فن يكان أدب سواءً  نتاجهم الحماية على إ

 .بداعاإل ذلك إلضافة المزيد من
قتصادي لنتائج البحوث التي أجريت في المؤسسة ستخدام اإلالمؤسسة الحاجة إلى تشجيع التطبيق العملي واإل لقد أدركتو

 :لمجتمع لذا اعتمدت المؤسسة سياسة الملكية الفكرية اآلتيةمن أجل صالح عامة ا
 

لملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم و ل ستثمار التجاريااالحماية والمتالك واإلالسياسة الحالية تتعلق بحق الباحثين في 
 واجباتهم  أثناء العمل في المؤسسة.
وتوفر المبادئ التوجيهية بشأن تقاسم  منظمات الصناعية والتجاريةالتعاون مع ال من أجلتحدد هذه الوثيقة قواعد المؤسسة 

 الفوائد االقتصادية الناجمة عن االستغالل التجاري للملكية الفكرية.
 

 :وتهدف هذه السياسة إلى
 

 .تعزيز وتشجيع ودعم التحقيق العلمي والبحثي -1
 .ةطرف ثالثأالتكنولوجيا مع نشطة البحثية وفي العالقات القائمة على األ في اقانوني اتوفر يقين -2
 .ة المعنّية بتحديد وامتالك وحماية وتسويق الملكية الفكريةيجراءات المؤسساإلتعّين  -3
 .الملكية الفكرية وإدارة حماية والتوقيت في كفاءةالضمان  -4
 .تسهيل تسجيل ورصد ثروة المؤسسة من الملكيات الفكرية والحفاظ عليها -5
ناتجة عن تسويق الملكية الفكرية سيتم توزيعها بطريقة عادلة ومنصفة لجميع قتصادية الن الفوائد اإلأتضمن  -6

 .على مساهمتهم اً بناء المعنية األطراف
ن من يسمعة الباحث ذلك تعزيز في المجتمع، فضال عن كمؤسسة بحثية أكاديمية وعضواً  المؤسسة تعزيز سمعة -7

 .ةالعاموالفائدة ستخدام إلخالل تقديم نتائج البحوث ل
 
 .و يتجاوز األحكام السائدة في القانون الوطنيأيتعارض ما س هناك في هذه السياسة لي

 
 :تعاريف: الثانياً 

 
داخلي ال واالستغاللخيص, اتر, منح الفي ذلك التكليفشكال استغالل الملكية الفكرية بما أيعني أي شكل من "التسويق" 

 منبثقة.الشركات العبر   هامن قبل المؤسسة, وتسويق
 
عمال األدبية والعلمية والفنية, بما في ذلك المنشورات األكاديمية والكتب العلمية, تعني األ" قوق النشر والتأليفح"

مؤهلة والوالمقاالت والمحاضرات والمؤلفات الموسيقية واألفالم والعروض وغيرها من المواد باستثناء البرمجيات 
 .النشر والتأليفللحماية بموجب قانون حق 

 
المعدات والمواد االستهالكية  ذلك و موارد, بما فيأتسهيالت ,التمويل أشكال تعني أي شكل من  المؤسسة" وارد"م

 والموارد البشرية التي تقدمها المؤسسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 

عمليات وجميع والركبات رات والتحسينات والمواد والمُ يختراعات والتكنولوجيات والتطواالتعني  "الملكية الفكرية"
 ملموسة، بما في ذلك البرمجيات وغيرها من األعمال محفوظة الحقوق.الالبحوث  خصائصالنتائج البحثية األخرى و

 
1F"حقوق الملكية الفكرية

الملكية الفكرية والحقوق المرتبطة بها, بما في ذلك براءات االختراع وحقوق في  ملكيةتعني  "2
, والعالمات التجارية والمؤشرات الجغرافية , والخبرات,النباتية وحقوق التصاميم نماذج المنفعة وحقوق تنوع األصناف

و الصناعية األخرى, وكذلك حقوق التأليف والنشر, سواء أوالمعارف واألسرار التجارية وجميع حقوق الملكية الفكرية 
 كانت مسجلة أم غير مسجلة.

                                                 
 اسة.يجب تعديل هذه السياسة لتتالئم بشكل وثيق مع القوانين و األحكام الوطنية. ننصح بأخذ رأي خبراء قانونيين مختصين قبل تطبيق هذه السي  1

لمزيد  من المعلومات عن سياسات الملكية الفكرية في الجامعات و مؤسسات البحث يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:      
/university_ip_policiesarhttp://www.wipo.int/policy/    

 
ية هي ملكيات ذات قيمة مملوكة من قبل أشخاص ويمكن بيعها و شرائها و ترخيصها ونقلها لطرف ثالث. مالك الملكية الفكرية هو ليس حقوق الملكية الفكر  2

 بالضرورة الشخص الذي أنتج هذه الملكية الفكرية في المقام األول.

http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies
http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies
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ها, وفي كل حالة تجديداتملحقاتها ومع كافة  الحقوقى هذه ول علتقديم الطلبات للحصفي حق ال الطلبات أووتتضمن أيضا 
  لها أثر مماثل أو مشابه في أي مكان في العالم. التي و أشكال الحمايةأمن هذه الحاالت جميع الحقوق 

 
 هو الباحث الذي ساهم في ابداع الملكية الفكرية. "المخترع"

2F

3 
 

تطويرية, أو اتفاقية لنقل المواد, التعاونية والبحاث األبحثية, أو اتفاقية الخدمات الاتفاقية  ها بـيإل يشارقد و"اتفاقية البحث" 
األبحاث المطبقة من قبل الباحثين, أو بالمتعلقة  ياتو أي نوع آخر من االتفاقأ و اتفاقية الخصوصية او اتفاقية استشاريةأ

 معنية بملكية فكرية تم ابتكارها في المؤسسة.
 

 :الباحثين ى بيعنو "الباحث"
 

 .، بما في ذلك الموظفين الطالب والموظفين التقنيينمؤسسةاألشخاص العاملين في ال -1
 .الخريجين وطالب الدراسات العلياو الطالب -2
 .بما فيهم العلماء الزائرين أي شخص -3

 
في  اركيناألشخاص المش خالف ذلك علىأو  ؤسسةمالفي  بحثيوالذين يؤدون أي عمل ؤسسة الذين يستخدمون موارد الم

 .التي تمول من قبل الرعاة الخارجيينالمشاريع ، بما في ذلك تلك ؤسسةمالمن قبل  يدار أي مشروع بحثي
 

 غرض استغالل الملكية الفكرية.ب عن المؤسسة فرعياً  تأسستالتي شركة العني ت "الشركة المنبثقة"
 

 .يكونوا موظفين أو طالب في هذه المؤسسة نأهم األفراد المتعاونين مع المؤسسة من غير "الباحثين الزائرين" 
 .ضمن طاقم المؤسسة األكاديميين الزوار واألفراد المعينين فخرياً  أيضاً  "الباحثين الزائرين"ويتضمن مفهوم  

 
 :نطاق السياسةثالثاً: 

 
 .ورهابحق جميع الملكيات الفكرية والحقوق المرتبطة بها اعتباراً من تاريخ صد نافذةه السياسة هذتعتبر  -1

 
التي بدورها تفرض عليهم ؤسسة, وعالقة قانونية مع المب إلتزموا ن الذينيتطبق هذه السياسة على جميع الباحث -2

3Fجماعي أو فردي قأو اتفاالقانونية وفقا ألحكام القانون  اتهذه العالقمثل قد تنشأ و. التقيد بهذه السياسة

4. 
 

كان قد ارتبط مسبقاً باتفاق  باحثن الأحال  فيارية المفعول بأثر رجعي وتعتبر غير س السياسة الحالية ال تطبق -3
في  أو صريح مع المؤسسة والذي ينص على خالف ما ُذكر في هذه السياسة قبل التاريخ الفعلي من صدورها

مات المنصوص عليها في هذه مع طرف ثالث بشأن الحقوق وااللتزا يةاتفاق سبقاً قد عقدت م المؤسسة حال أن 
 .ةالسياس

 
 :وضع الباحث قانونياً المسائل القانونية المتعلقة برابعاً: 

 
تنشئ أي نوع من  أخرى اتفاقية أي أو التوظيفالتأكد من أن عقد ب المؤسسةبالنيابة عن  موكليقوم الشخص ال -1

 ضمن نطاق بالعمل مقيد ن الباحثأعلى بند ينص على مل تتشباحث الو ؤسسةبين الم أنواع العالقات الوظيفية
 السياسة. هذه

 
 هذه السياسة قبل البدء بأي نشاط بحثي.مضمون ن يوقعوا على اتفاقية تلزمهم بأعلى طالب المؤسسة  -2

 
 هذه السياسةمضمون ب هملزمت يةتوقيع اتفاق الدكتوراه برامجبحوث الملتحقين في  طالب الدراسات العلياعلى  -3

 .عند التسجيل
 

يتم توقيع اتفاقية التزام  أنبن يضمن أ النيابة عن المؤسسةاالتفاقيات ب المصرح له بعقدالشخص يجب على  -4
وأيضا اتفاقية  سسة ومن ضمنهم الباحثين الزائرينالباحثين الغير موظفين في المؤ بمضمون هذه السياسة من قبل

دورها والتي بالبحثية  نشطتهمألتنازل فيما يتعلق بملكية أي من الملكيات الفكرية التي قد تنتج أثناء ممارستهم 
  .عن تعاونهم مع المؤسسة ناشئة

                                                 
 " المخترع بموجب القانون الوطنيفة الالزمة لـ اكتساب صمعايير الوالذي يلبي يمكن اضافة ما يلي للتعريف : ....   3
 أو أي بيانات قانونية أخرى أو عقود التوظيف تأخذ االتفاقيات الفردية شكل عقود العمل  4
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 أي نشاط بحثي في المؤسسة.ببدء اليجب توقيع هذه االتفاقيات قبل و
 

 تتوافق معحاجة إلى ترتيبات خاصة القد تكون هناك  المادة الرابعة في البند الرابع في ما ذكر على الرغم من -5
يتم تقييم هذه الترتيبات التي تتطلب ترتيبات خاصة في أي حالة من الحاالت لباحثين الزائرين. لبقة االتزامات س

من قبل  المعينينلجنة ال شخص أوال على أساس كل حالة على حدة من قبل وإتخاذ القرارات الالزمة لها
4Fؤسسةالم

5. 
 

في  الموظفاألنشطة البحثية المطبقة من قبل الباحث ب لى ترتيبات خاصة فيما يتعلققد تكون هناك حاجة ا -6
أحد كون تالباحث يعمل كباحث أكاديمي زائر في مؤسسة أخرى. في هذه الحالة قد  كان حال المؤسسة في

المتطلبات المفروضة على الباحث من قبل الطرف الثالث أن يوقع على أي وثقية من شأنها التأثير على حقوق 
اتفاق دون وثيقة أو الحقة, ال يحق للباحث أن يوقع أي نزاعات . لذا ولتجنب أي الملكية الفكرية للمؤسسة

ن أللمؤسسة  يحقال والحصول على موافقة خطية من الشخص المفوض أو اللجنة المعينة من قبل المؤسسة. 
ال يؤثر على حقوق الملكية الفكرية في المؤسسة. في مع الطرف الثالث ترفض طلب الباحث في حال كان عمله 

لمؤسسة, تقوم المؤسسة بالتفاوض مع لملكية الفكرية على حقوق ال انقد يؤثر وجدت وثيقة أو اتفاق ن أحال 
 .بند الخامسالطرف الثالث إلبرام اتفاق كما هو موضح في ال

 
 نهاء العمل أو الدراسة في المؤسسة.إالمنصوص عليها في هذه السياسة ال تتأثر في حال  االلتزاماتالحقوق و -7

 
 
 

 :أطراف ثالثة عالقات التعاون البحثي معو ينالخارجي لرعاةاخامساً: 
 

االتفاق طرف ثالث يجب أي نه قبل البدء بأي عمل تعاون بحثي مع أتقع على عاتق الباحث مسؤولية ضمان  -1
 يةباسم اتفاق الحقاً شار إليه والذي سيبشكل خطي مسبقا (الملزمة لهذا التعاون تحديد جميع الشروط واألحكام و

 البحث).
 

حصوله على تصريح من  بعدمع طرف ثالث بالنيابة عن المؤسسة إال بحث  يةللباحث أن يدخل في اتفاقيحق  ال -2
 .المختصة المعينة رسمياً لتمثيل المؤسسة في مثل هذا النوع من االتفاقياتالجهة 

5F

6 
 

 فاوضالقيام بالتن يمارسوا واجباتهم على اتم وجه عند أوكلين للتصرف بالنيابة عن المؤسسة على األشخاص الم -3
 العقود التي قد تؤثر على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة. قيعتواالتفاقيات و على

6F

7 
 

 حكام هذه السياسةية تعتبر استثناء عن شروط أو أاتفاقيات بحث عقدؤسسة للم في بعض الحاالت قد يكون مفيداً  -4
  .خرىاألثالثة الطراف األالخارجيين ورعاة البحث مع 

 
قبل من و المؤسسةقبل المقدمة من  لمفهوم الملكية الفكريةية والمالية الفكرالنسبية على المساهمات  اعتماداً  -5

في  حصة و/أو  معينة حقوق ملكية فكرية أن يحصل أحد األطراف على الئمثالث، قد يكون من المال طرفال
 .هان تسويقعالعائدات الناتجة 

 
 ؤسسةسياسة الم عندها يتم إعتمادول مادة الخامسة في البند األفي الكما هو محدد  يةاتفاقفي حالة عدم وجود  -6

في إنشاء الملكية كل منهم مساهمة  ةع حقوق الملكية الفكرية بين األطراف المتعاونة في نسب تعكس نسبيتوزل
 الفكرية.
 

مادة الخامسة في البند السادس ال في وضحكما هو مالنسب  لتوزيع يةمنهجإقامة  من تمكين األطراف المتعاونةل -7
 األنشطة البحثيةبتوثيق سجالت  يقوم األطراف المشاركينأن  الموصى به الحقة، فإنه من عات نزا لتجنب أيو

 .المعنية طرافجميع األقبل بشكل منتظم موقع عليها من  المطبقة
 
 

                                                 
لشخص من تعيين االمكتوب بخط مائل يجب استبداله باسم الشخص او الهيئة أو اللجنة أو القسم المختصين والمعينين من قبل المؤسسة في النص كامال. ال بد   5

 .أو الهيئة المسؤولة من قبل المؤسسة تبعا لإلجراءات والسياسات القائمة
 على المؤسسة إيجاد إطار عمل داخلي للتعامل مع االتفاقيات مع األطراف الثالثة.  6
 .ؤسسة بكفاءة عاليةمصالح الم قسم يضمن بأن يتم تمثيلوضع إجراءات مالئمة أو تعيين  على المؤسسة ينبغي   7
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 اً حكامأ,مورفي جملة األ تتضمنن أبرمة والموضحة في المادة الخامسة في البند األول على االتفاقية الميجب  -8
7Fيليتعلق بما ت

8: 
 

ؤسسة قبل في الممسبقاً موجودة الوالحقوق المرتبطة بها  الملكية الفكريةيجب مراعاة حقوق  -أ 
8Fاالتفاق الدخول في

9. 
 
والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية الناجمة عن األنشطة البحثية تحدد في الملكية الفكرية  -ب 

 .االتفاقية بعد الدخول بها
9F

10 10F

11 
 
 .متطلبات السرية (الخصوصية) -ج 
 
 .فصاح العامشروط اإل -د 
 
 أحكام أخرى ذات صلة. -ه 
 
 

إلى تأخير اإلفصاح العام لغرض  ويهدف البحث يةتفاقالمتعلق باخصوصية) ال( سريةمن أحكام الأي حكم  -9
 نشر.نية الإخطار صاحب الشأن ب) من تاريخ شهراً ... (لفترة أطول من سارياً أن يكون ينبغي  ال عادة, حمايةال

 
البيانات القانونية األخرى المتعلقة بحقوق  جميعالمقترحة و ةن االتفاقيعقديم نسخة كاملة قبل التوقيع, يجب ت -10

 المؤسسة للحصول على المشورة والموافقة.من قبل لمؤسسة إلى الشخص أو الجهة المعينة الملكية الفكرية ل
 

 
11ملكية الملكية الفكرية سادساً: 

12
F: 

 
12Fموظفي المؤسسة -1

13: 
بداع من قبل الموظفين أو العاملين في من إنتاج أو صنع أو إ التي يةفكرالملكية ال جميع حقوق -أ 

 .للمؤسسة تلقائياً  ملكاً بشكل عام تعتبر  الوظيفي أداء واجبهمأثناء المؤسسة 
 

عتماد باإل الوظيفي المعتاد ملكية فكرية خارج نطاق عملهتابع للمؤسسة لج موظف انتإفي حال  -ب 
13Fبشكل كبير على موارد المؤسسة

على نقل حقوق هذه موافق مسبقاً الموظف يعتبر ا ,عنده14
 المكلية الفكرية للمؤسسة كتعويض على استخدام مواردها.

 
تم يالتي و (أ)الفقرة المادة السادسة في البند األول في في  ذكورالملكية الفكرية على النحو الم -ج 

بشكل  عود ملكيتهات ،الممولة أو المبنية على اتفاق مع طرف ثالثإنشاؤها في سياق األبحاث 
الموضحة في ات يوفقا لشروط االتفاق النهائي لكا، وبعد ذلك يتم تحديد المالمؤسسة إلىمبدئي 

 .المادة الخامسة من هذه السياسة
 

 .في المؤسسةالموظفين الطلبة على أيضاً نطبق ي كل ما ُذكر آنفاً في هذه الفقرة -د 
 
 
 
 

                                                 
 .نصح المؤسسة بتطوير نموذج اتفاقية بحوث تعاونية, تتضمن شروط وأحكام معتمدةت  8
 بحاث.األ" في اتفاقيات خلفية الملكية الفكريةيشار إليها عموما "  9

 بحاث.األلملكية الفكرية" في اتفاقيات ا طليعة أو مقدمةيشار إليها عموما "  10
االلتزام بتقاسم نسب تكاليف  من هو الطرف المسؤول عن تقديم طلب الحماية, صيل:التفب يتم تعيين األحكام التالية الملكية الفكرية قدمقدمة ما يتعلق بحقوق بو  11

 باإلضافة إلى تقاسم اإليرادات الناجمة عن تسويق الملكية الفكرية.,شروط االستغالل التجاري للملكية الفكرية رسوم تقديم الطلبات وصيانة الملكية الفكرية 
لقانون الوطني السائد. في بعض مع ا. وينبغي تكييف أحكام هذه السياسة عند الضرورة الفكرية الملكيةملكية فيما يتعلق بحقوق  تختلف القوانين الوطنية  قد  12

 .مات الحكومية األخرىلمنظللدولة أو ل او للمخترعين حقوق الملكية الفكريةتُعطى البلدان 
،  الملكية خدم كأساس لنقلي قد هذا المفهومتطبيق حكم المحددة . في بعض الحاالت "اختراع الخدمة"مفهوم على  انون الوطني من البلدان ينص الق في العديد  13

 لقواعد هذه السياسة. وفقامون ملزات إضافية. ومع ذلك، في مثل هذه الحاالت ال يزال الباحثون يدون توقيع أي اتفاق
لموارد  ال يعتبر استخداما كبيرا الشخصيةجهزة واأل لألجهزة المكتبية  االستخدام العرضيالمتاحة لالستخدام العام وعموما، استخدام المكتبة والمرافق   14

 .المؤسسة
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 : ت أخرىأنشطة بحثية في مؤسسا مشاركين فيالين موظفال -2
 

  مؤسسةلالمؤسسة  بالملكية الفكرية التي تم إنشاؤها خالل زيارة أكاديمية من قبل موظف فيالحقوق المتعلقة تخضع 
 ن الملكية الفكريةأفي حال . وفقاً للمادة الرابعة في البند السادس بين المؤسستين المنعقدةتفاقية اال أحكام ى إلىآخر

  عندها تنتمي حقوق الملكية الفكرية،ؤسسة األصلحقوق الملكية الفكرية للمتؤثر على  الناتجة في المؤسسة المضيفة ال
 على خالف ذلك. تفاقاال ما لم ينصالضيفة, مؤسسةلل

 
  
 : غير الموظفين -3

 
 معوالناشئة في اطار تعاونهم البحثية  مفي سياق أنشطتهقد تنتج أي ملكية فكرية  الزائرين نقل نيالباحث على يجب

 السياسة. ألغراض هذه المؤسسةفي  موظفينأنهم  سيتم التعامل مع هؤالء األفراد كما لوولصالح المؤسسة  سةؤسالم 
 

 : الطالب -4
 

في والحقوق المرتبطة بها ملكية الفكرية لل مالكين  المؤسسةالطلبة الذين ال يعملون كموظفين في يعتبر   -1
ناك حاالت تعتبر استثناء من هذه القاعدة .ولكن هبداعهم لها ضمن اطار دراستهم في المؤسسةحال إ

 والمبينة على الشكل التالي:
 

 ممولة من قبل طرف ثالث بموجب اتفاقية منفصلةدراسية منحة  من مستفيداً إذا كان الطالب    -أ 
الناتجة عن فترة دراسته  الطرف الممول بامتالك الملكية الفكريةوالتي تنص على أحقية 
الطالب الموافقة على أنه وبشكل مبدئي ملكية الملكية الفكرية  فعلى, ضمن اطار هذه المنحة

وفقاً لهذه الملكية الفكرية ومن ثم يتم تحديد المالك النهائي المذكورة آنفاً تعود الى المؤسسة 
 مع الطرف الثالث. لبنود االتفاقية المبرمة

 
طرف ثالث أو المبتدعة من قبل طالب من خالل بحث ممول من قبل إن الملكية الفكرية  -ب 

ومن ثم يتم ضمن اطار اتفاقية بحثية مع طرف ثالث تعود ملكيتها بشكل مبدئي للمؤسسة 
 مع الطرف الثالث.المبرمة االتفاقية لهذه الملكية وفقاً لبنود تحديد المالك النهائي 

 
وتجهيزاتها وملكيتها الفكرية وغيرها من موارد  مؤسسةفي حال استخدم الطالب مرافق ال -ج 

يتعبر الطالب ، ففكريةالملكية النتاج مرتبط بنشاطهم البحثي إل على نطاق واسعسة المؤس
موافق مسبقاً على نقل ملكية حقوق هذه الملكية الفكرية للمؤسسة كتعويض للمؤسسة عن 

 استخدام مواردها.
 

 مطبقة من قبل الخريجينالبحاث األيحق للمؤسسة امتالك جميع الملكيات الفكرية الناتجة عن   -د 
 و طالب الداراسات العليا.

 
 
 

يتم  وعندئذ ؤسسةلمصالح ال المبتدعة من قبلهم الفكرية اتحقوق الملكيلتسجيل يتم منح الطالب الخيار  -2
في وعلى النحو المبين في هذه السياسة.في المؤسسة موظف  ي مخترعالمعطاة أل نفس الحقوق هممنح

 نصوص عليها في هذه السياسة.إلجراءات الماإتباع هذه الحاالت يجب على الطالب 
 

حقوق النشر  .ؤسسةبغض النظر عن استخدام موارد الم ؤلف بحد ذاتهلمتعود لالنشر والتأليف حقوق جميع  -5
والتأليف وخاصة التي تمت بتكليف من المؤسسة أو التي تم تطوريها خالل القيام ببحث ممول من قبل طرف 

استثناء على ما ذكر آنفاً حيث يؤخذ بعين االعتبار أحكام هذه  ثالث أو ضمن اطار اتفاقية مع طرف ثالث تشكل
 االتفاقيات.

 
أو لم يكن لديها القدرة على استغاللها,عندها التي طالبت بها إذا قررت المؤسسة عدم استغالل الملكية الفكرية  -6

دام المؤسسة على قل من إقن يتم قبل شهر على األأيجب  اإلخطار هذا ,المخترع(ين) على الفور خطارعليها إ
الخيار للمخترع يكون  ةفي هذه الحالقد يحول دون اكتساب الملكية الفكرية للحماية. أو إهمال أي فعل أي فعل 

رباح قسم من األبمطالبة القد تقوم المؤسسة بذلك مع و ذات الصلة,حقوق الملكية الفكرية واكتساب تحصيل في 
في سبيل حماية  إنفاقهامؤسسة التي تم نفقات الحد يعادل الفكرية إلى  هذه الملكيةالالحق لستغالل االالناتجة عن 
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دائم غير مأجور وغير حصري ألهداف ترخيص ب المؤسسة أيضاً  قد تتطالبو وتسويق هذه الملكية الفكرية
معينة  .يحق أيضا للمؤسسة المطالبة بنسبةهودون الحق في إعادة ترخيصبحثية وغير صالح لإلستغالل التجاري 

14Fمحددةو

 متنعأن تبمن األرباح الصافية الناجمة عن تسويق الملكية الفكرية من قبل المخترع. ال يحق للمؤسسة  15
تحتفظ بحق تأخير لها أن  على الرغم من ذلكو تؤخرالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للمخترع وأ بدون سبب
 عندما يكون في صالحها فعل ذلك. التجاري االستغالل

 
يجب تقديمها في المقام األول ثالث حقوق الملكية الفكرية من المؤسسة للمخترع أو ألي طرف أي من طلبات نقل  -7

 المؤسسة. المعين من قبل القسم المختصو أإلى الشخص 
 

 
 

15المصالح والسرية ضارب تسابعاً: 

16
F: 

 
جب أن يكون في ي المؤسسةالفكرية كموظف في  همساهماتو وقتهجهده ولباحث في تكريس الرئيسي للتزام اإل -1

 .المؤسسةهذه والبرامج األكاديمية لسبيل التعليم والبحث 
 
 ؤسسةتجاه الم هال تتعارض مع التزامات اته مع أطراف ثالثةياتفاقبأن ضمان  مسؤولية تقع على عاتق كل باحث -2

مات ات الخديخاصة واتفاقالالستشارات على اهذه السياسة. ويسري هذا الحكم على وجه الخصوص  تجاه أو
 التزاماته و واجباته تجاه المؤسسة بشكل تام ن يوضحأ كل باحثعلى البحثية األخرى المبرمة مع أطراف ثالثة. 
 .نسخة من هذه السياسةن يزودهم بأ عليهيجب ولألشخاص أو األطراف الذين يتعاقد معهم 

 
أي من ن أمور جملة األ ومن يجب على الباحثين الحفاظ على سرية أعمال المؤسسة. في بنود هذه السياسة -3

والتي قد يؤدي الكشف المتعلقة باألبحاث التي أجريت في المؤسسة المعلومات أو الوقائع أو الحلول أو البيانات 
 تعرضأو  للمؤسسة العلني عنها أو حيازتها أو استغاللها من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك الى ضرر

وبناءاً على ما  اعتبار كل ماسبق أسرار تجاريةفيجب  لسوق للخطرا أو مصالح أو االقتصادية المالية شرعيتها
للحفاظ على هذه السرية عند التعامل او التواصل مع سبق يجب على الباحثين توخي الحذر والعناية التامة 

 أطراف ثالثة.
16F

17 
 
باستشارة  ية, ينصح الباحثونالسرّ  إشكاالت تتعلق بمفهوم أوالشك بوجود أي تضارب في المصالح  في حال -4

 في المؤسسة.القسم المختص الشخص او 
 
إلى الشخص أو وجود أو احتمالية وجود تضارب في المصالح عن بشكل فوري الباحثين اإلبالغ  على يجب -5

 .األطراف المعنيةمن أجل الوصول إلى حل يرضي كل  ؤسسةالم مختص فيالقسم ال
 
 
 

 :اإلفصاح وتسويق الملكية الفكريةو تحديدال ثامناً:
 
 من شأنها أن التي ومحتملة  يةقيمة تسويقالتي تحمل  تحديد نتائج البحوثعلى الباحثون  تشجع المؤسسة -1

 .ةالعاموالمنفعة لالستخدام  هذه النتائج من خالل تقديم ؤسسةتعزز سمعة الم
 
حماية وتسويق الملكية  يةمسؤول ؤسسةالمعين من قبل المالمختص الشخص أو القسم تقع على عاتق  -2

 في كل مرحلة من مراحل العملية. على المؤسسة استشارة المخترع يجبومع هذا . ؤسسةفكرية للمال
 
بشكل مكتوب لرئيس الدائرة  التي تحمل نتائح علمية على الباحثين تقديم جميع مسودات المنشورات -3

لمنشورات قرار بشكل خطي أنه إلى أقصى معرفتهم هذه االمعنية بهذه األبحاث قبل نشرها. وعليهم اإل
 شكال.و من الممكن استغاللها بأي شكل من األأالتحتوي على أي نتائج قابلة للحماية 

 

                                                 
 .%20 – 5عادة ما تكون هذه النسبة بين   15
 ينصح بتطوير سياسة خاصة لحل الخالفات و تضارب المصالح.  16
 للباحثين.نموذج اتفاق إفصاح سري يجب ان يكون متاحا   17
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جميع الباحثين بما فيهم الموظفين والطالب والباحثين الزائرين ملزمين بالكشف عن جميع الملكيات  -4
 المعين من قبل المؤسسة. المختص و القسمأللشخص مادة السادسة الفكرية في نطاق ال

 
البند في المادة الثامنة في  منصوص عليهفصاح عنها كما هو مستثناة من إلزام اإلالنشر والتأليف قوق ح -5

أبحاث مطبقة ضمن اتفاقية مع طرف خالل أداء أبحاث ممولة او حقوق . إال في حال نشأة هذه الالثالث
 ثالث.

 
الة، يتعين على فعّ الو الفوريةارة داإلتسويق الناجح للملكية الفكرية قد تعتمد على الحماية وال بما أن -6

عن هذه . يتم الكشف فور علمهم بهالالستغالل  القابلةالفكرية ات الملكيأي من المخترعين الكشف عن 
17Fلكية فكريةعن م إفصاح مأل استمارة خالل من الملكيات الفكرية

قبل متاحة من هذه االستمارة و, 18
 .لمؤسسةمعين من قبل االمختص القسم الشخص أو ال

 
الملكية الفكرية ببالكامل عن األنشطة البحثية والنتائج ذات الصلة  فصاحاإل المخترعين على يجب -7

تم في إنشاء الملكية الفكرية والظروف التي م معلومات عن أنفسهم، والسيما نسبة مساهمتهالوتقديم 
 مبتكرو أن النشاط إبداعي شكل يثبتلملكية الفكرية بعن اشرحاً مفصالً م يقدت. يجب إنشاءها ضمنها

 شخص من أهل المهنة.و واضح ومفهوم ل وكذلك قابل للتطبيق الصناعي
 
مرة أخرى إلى المخترع للحصول على  الستمارةناقصة، قد يتم إرسال ا فصاحاإلن استمارة أفي حال  -8

ين من قبل المع المختص الشخص أو القسم يتلقى فيهتاريخ الكشف اليوم الذي يعتبر معلومات إضافية. 
 المخترعين. ل موقعا من جميعالكشف الكام ؤسسةالم

 
نها قابلة أو أ, مادة السادسةن الملكية الفكرية قد تندرج ضمن نطاق الأدنى شك أإذا كان لدى المخترع  -9

المعينة من المختصة فكرية للشخص او الجهة الملكية العن  كشفلالستغالل التجاري عندها عليه تقديم 
 عن الملكية الفكرية.العام فصاح قبل اإل للدراسة قبل المؤسسة

 
لتجنب أي خسارة من واإلفصاح المبكر عن الملكية الفكرية قد يضر بحمايتها واحتمال تسويقها.   -10

عملية  خالل بذل جهود معقولة لتحديد الملكية الفكرية في وقت مبكر الفوائد المحتملة على الباحثين
 .لها الكشف العلني لىاآلثار المترتبة عإلعتبار األخذ بعين او والتطوير التنمية

 
ن من المعيالمختص و القسم أبعد اإلفصاح الكامل عن المعلومات ذات الصلة باالختراع على الشخص   -11

 .ت الرسميةسجالالالمؤسسة تسجيل الملكية الفكرية في  قبل
 

أي اتفاقيات تشارك بحقوق  المؤسسة بالتأكد من وجود من قبلالمعين المختص و القسم أيقوم الشخص   -12
هذه السياسة. بعض األحكام  في التي تتعارض مع أحكام الملكية الفكرية وغيرها من االلتزامات 

و جزئي. في حال أاتفاقيات البحوث قد تتطلب التنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية بشكل كلي 
بين المؤسسة  ة تنعقدمنفصل يةفاقاتب لملكية الفكريةلحماية وتسويق يجب تحديد إجراءات التنازل 

 والجهات المعنية األخرى.
 
عملية حماية وتسويق الملكية الفكرية تخضع لإلجراءات المنصوص عليها  فإن في جميع الحاالت األخرى 

 في هذه السياسة.
 

 رئيس الدائرة بجميع إفصاحات خطارو القسم المعني في المؤسسة إأيتوجب على الشخص   -13
يتضمن ملخص قصير حول ماهية الملكية الفكرية المبتدعة  يجب أن ذا اإلشعارهواالختراعات. 

 سماء المخترعين.أو
 

في المؤسسة البدء بعملية تقييم الملكية  يالمعن المختص و القسمأبعد تاريخ اإلفصاح, على الشخص   -14
 من شأنهاالتي و الفكرية. كخطوة أولى يجب القيام بعملية تقييم مسبق من أجل تحديد أي عقبات أساسية

يما كتابة التوصيات فالتقييم المسبق يتم نتائج هذا على  اً بناءو ن تعيق حماية وتسويق الملكية الفكريةأ
ذا كان يجب حماية وتسويق هذه الملكيات الفكرية وتحال هذه التوصيات الى الشخص أو اللجنة إ

                                                 
(الرجاء انظر  السياسةهذه جزء من متاح كيكون هذا النموذج . عملية اإلفصاحالملكية الفكرية لتسهيل  عن إفصاحتقديم نموذج  على المؤسسةينبغي   18

 الملحق).
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خالل ..... أيام من  إحالتهاجب تلتوصيات . هذه االمعنيين إلتخاذ القرار النهائي بالنيابة عن المؤسسة
 القرار النهائي يجب أن يؤخذ خالل .... أيام من تاريخ اإلفصاح.وتاريخ اإلفصاح. 

 
يجب إعالم المخترع(ين) بشكل خطي بالقرار النهائي خالل .... أيام من تاريخ أخذ القرار. إذا قررت   -15

المادة ا يتم أخذ االجراءات المنصوص عليها في المؤسسة عدم تسويق الملكية الفكرية المقدمة, عنده
 .السادسة في البند السادس

 
مع وتقديمه إجراء تقييم كامل للملكية الفكرية ؤسسة معين من قبل المالالمختص قسم اللشخص أو على ا  -16

 .المحتملة الطرق الممكنة لحماية الملكية الفكرية والفرص التجاريةباهتمام خاص إيالء 
 

المؤسسة  من قبل المعين المختص و القسمأالمخترع(ين) التعاون بشكل وثيق مع الشخص ينبغي على   -17
المؤسسة. يطلب من المتخصصين المتعاونين مع خبراء من الو مع محامي براءات االختراعات وأي 

مساعدة على قدر اإلمكان من أجل حماية وتسويق الملكية الفكرية من خالل توفير الالمخترع(ين) تقدم 
 معلومات المطلوبة وحضور االجتماعات وتقديم المشورة بشأن المزيد من التطوير للملكية الفكرية.ال

 
إجراءات تحصيل الحماية الشروع في ؤسسة معين من قبل المالالمختص قسم اللشخص أو على ا  -18

ات وبذل راءذا دعت الحاجة يجب عليه متابعة اإلجوإ القانونية للملكية الفكرية خالل فترة زمنية معقولة
قبل . اإلفصاح العام عن نتائج البحث لى أن يتم الحصول على هذه الحمايةالجهد والعناية الواجبة إ

يهدد بشكل خطير الحماية  قد يتعلق بطلبات معينة ومحددة تخص ملكية فكرية األولوية بما اكتساب حق
عن عام إفصاح أي (ين) تجنب . لذلك يرجى من المخترعذات الصلةالفكرية  اتلملكيلحقوق االمناسبة 

لتجنب أي تأخير غير  . تسعى المؤسسة جاهداً الطلبات الالزمة والمكسبة للحمايةنتائج البحث قبل تقديم 
 نشر.المبرر في 

 
 بالتعاون فيما بينهم لوضع والمخترعين ؤسسةمعين من قبل المالالمختص قسم اللشخص أو على ا  -19

ر قرار و.... أشهر من تاريخ صدوذلك خالل عملية التقييم لتسويق كجزء من لاستراتيجية مالئمة 
مواعيد الفي عملية التسويق وتحدد  ةف المعنياطراألمن حدد مهام كل المؤسسة. هذه االستراتيجية ت

 محددة.الإلجراءات لنهائية ال
 

مسؤولية تنفيذ خطة التسويق ؤسسة معين من قبل المالالمختص قسم اللشخص أو ا عاتق علىتقع   -20
شخص أو اللجنة المعينة من للالعمل و خطط أات ين يقدم مقترحات محددة مثل مشاريع اتفاقأويجب 

 .قبل المؤسسة إلتخاذ القرار الالزم
 

أو الترخيص أو إنشاء بأحكام أو شروط اتفاقيات نقل الملكية المتعلقة كالقرارات القرارات التجارية،   -21
من قبل ومع األخذ بعين اإلعتبار كل الظروف دة تتخذ على أساس كل حالة على ح شركة منبثقة

 .ؤسسةمعينة من قبل المالجنة للاشخص أو ال
 

و قد تسحب الطلب المتعلق أقد تقرر المؤسسة عدم التقديم على طلب حماية لملكية صناعية مسجلة   -22
ملكية المن أجل أهداف تسويقية أن تعامل من األنسب لها ن أ المؤسسة جدقد تببحث غير منشور بعد,

ففي هذه الحالة يطالب المخترعون بشكل  على أنها معارف أو خبرات فنية تحمل طابع السرية الفكرية
 إتخاذ مثل هذا القرارعند  خطي باإلمتناع عن أي إفصاح علني يتعلق بالملكية الفكرية ذات الصلة.

 عامة.كذلك المصلحة الوعلى المؤسسة األخذ بعين االعتبار حرية الباحثين بالنشر ف
 

ة أو المسجل ةالممنوح وقأو عدم الحفاظ على الحق أو سحبهعدم متابعة طلب  ؤسسةالم تإذا قرر  -23
لجنة الشخص أو الوتتخذ هذه القرارات من قبل  بند السادس من المادة السادسةأحكام ال عندها يتم تطبيق

 .ؤسسةمعينة من قبل المالمختصة ال
 

يمكن اإلفصاح عنها للمؤسسة من قبل الباحثين  مادة السادسة ال الملكيات الفكرية الواقعة خارج نطاق  -24
إذا ما كان سيتم استغالل أو تسويق ن تقرر أتبعا ألحكام هذه السياسة. في هذه الحالة على المؤسسة 

إذا قررت ف ذات الصلةخالل ... أيام من تاريخ اإلفصاح الكامل عن جميع المعلومات الملكية الفكرية 
 حكام هذه السياسة.أحماية وتسويق الملكية الفكرية عندها يتم تطبيق شروط وب دالتعهالمؤسسة 

 
 حمل جميع النفقات المتعلقة بحماية وتسويق الملكية الفكرية.تتأن على المؤسسة   -25
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كامل للملكية الفكرية باإلفصاح عن الوصف الوجدت الحاجة في حال تسويق الفترة التقييم و خالل  -26
 .والخصوصية السرية يةبموجب اتفاقاإلفصاح هذا ن يتم أيجب فألطراف ثالثة 

 
 

  :الفكرية اتالملكي ثروة المؤسسة منتسجيل وصيانة تاسعاً: 
 
المعينة من قبل المؤسسة االحتفاظ بسجالت الملكية الفكرية للمؤسسة المختصة و الجهة أعلى الشخص  -1

ية ئالمواعيد النها مراقبةث عليهم حيب متضمن تفصيل شامل عن هذه الملكيات الفكريةبشكل مالئم و
المختص إبالغ الشخص أو القسم الفكرية المحمية وات الملكيالواجبة للمحافظة على اللتزامات المالية ل

 ضون فترة زمنية معقولة.ؤسسة في غالمعين من قبل الم
 
ن المتعلقة بكل مالحفاظ على السجالت المحاسبية  المؤسسة يجب على الشخص المعين من قبل -2

في السجالت  مسؤول عن تسجيل الملكيات الفكريةويكون هو ال. الملكيات الفكرية التابعة للمؤسسة
الناجمة عائدات اليتم توزيع ، وأن  هاتاوقأفي األداء  مستحقة تكاليفمن الأي  دفع يتمأن والمحاسبية، 

 .التجاري لهذه الملكيات الفكرية االستغاللعن 
 
 

 :تحفيز الباحثينوتوزيع العائدات عاشراً: 
 

رباح الناجمة عن تسويق الملكية على المؤسسة تزويد الباحثين بالحوافز عن طريق توزيع عائدات األ -1
 الفكرية.

 
خرى تحصل أوأي أموال  المستحقاتخيص وايعّبر عن جميع رسوم التر "الدخل الصافي" مصطلح -2

ي تكبدتها المؤسسة في سبيل حماية عليها المؤسسة نتيجة لتسويق الملكية الفكرية عدا التكاليف الت
 الملكية الفكرية وتسويقها.

 
18Fن تكون على النحو التاليأمشاركة العائدات من الدخل الصافي يجب  -3

19: 
 

 
 
 

 
 

م تقسيم حصة المخترع على المخترعين بنسبة كثر من مخترع واحد عندها يتأهناك كان  نأفي حال  -4
 .من قبلهم الموقعةالمقدمة وتعكس مساهمة كل منهم على النحو المنصوص عليه في استمارة اإلفصاح 

 
وعلى في بعض الحاالت تحتفظ المؤسسة بحق التفاوض على شروط خاصة بشأن توزيع اإليرادات,  -5

أرباح األسهم في الحاالت التي تم األسهم أو من  بيععن تجة اناإليرادات كون وجه الخصوص عندما ت
 الفكرية لها  تعيين الملكيةأو  تم ترخيصالتي والمؤسسة ضمن كيان معينة فيها تخصيص األسهم لجهة 

 منبثقة.ولكنها ليست مؤسسة 
 

للتطبيق  ة) قابلينوالمخترع ( ؤسسةبين الم عقد اتفاقية منفردة، يجب منبثقة شركةفي حالة إنشاء  -6
يتم التفاوض على شروط و. بشكل منصف سهمريقة تعكس حصص المخترع(ين) والمؤسسة من األبط
الحق تطوير أي  ) فيين(مساهمة المخترع ما يلي : تفاق على أساس كل حالة على حدة مع مراعاةاال
 وأيضاً )، ينالمخترع (قبل مقدم من الفكرية وأي تمويل الملكية بتداع ما بعد إالحاصل ستغالل االو

 أو أي طرف ثالث. المؤسسة الحصص السهمية المكتسبة في المشروع الجديد من قبل
 

والتي  ؤسسةمن قبل الم المعينة من قبل الشخص أو اللجنةتأسيس هذا اإلنبثاق قرار بشأن شروط الاتخاذ يتم 
 .تخاذ مثل هذه القراراتتنوب عنها في إ

 

                                                 
دخل المؤسسة، فضال عن  يتقاسمونين مع األخذ بعين االعتبار جميع أصحاب المصلحة الذفي كل مؤسسة العائدات بشكل فردي  تقاسممبدأ  حديدينبغي ت  19

 .الصافي الدخلؤسسة من االرباح تزيد عند زيادة بأن حصة الم و كما هو معروف بشكل عامالعوامل االقتصادية العامة. 

)ين(المخترع القسم/الدائرة المؤسسة  الدخل الصافي 
%... %... %...  
%... %... %...  
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أن ؤشرات, على المخترعين األخذ بعين االعتبار في حال استغالل العالمات التجارية وغيرها من الم -7
على النحو عنه من اإليرادات الناتجة قد تعود عليهم بالفائدة نسبة مساهمتهم في هذا االستغالل, 

معينة من قبل اللجنة الأو  تعّين على الشخصي .ذكره بقاسالفردي التفاق االالمنصوص عليه في 
 .أساس كل حالة على حدةالبت في مثل هذه القضايا على  المؤسسة

 
 :مخالفة قواعد هذه السياسةالحادي عشر: 

 
 .ية ذات الصلةوفقا لألحكام القانونالمؤسسة المعتادة مخالفة أحكام هذه السياسة في إطار إجراءات  مع يتم التعامل

 
 

 :المنازعات والطعونالثاني عشر: 
 

 قرارالتخاذ إ ويجبأو الهيئة المعينة من قبل المؤسسة. ب أن تعالج المنازعات بواسطة الشخص جفي المقام األول, ي
وإضافة لما ذكر أعاله فيما يتعلق بأي نزاع قانوني ينشأ بخصوص أحكام خالل .... أيام من تاريخ تقديم الشكوى. 

 .تطبق أحكام القانون ذو الصلةهذه السياسة 
 

 :بدء نفاذ السياسةالثالث عشر: 
 

 من تاريخ .............. بدءاً  تأخذ هذه السياسة حيز التنفيذ -1
 
حكام أل تخضعلنفاذ هذه السياسة, في وقت سابق  المؤسسة مع الباحث(ين)التي أبرمتها  والعقود جميع االتفاقات -2

 .واالتفاقات السياسة سارية المفعول في وقت توقيع هذه العقود
 
 [النهاية]
 
 

 لكية الفكرية القائمة في العديد من الجامعات. تستند أحكام سياسة الملكية الفكرية هذه على سياسات الم
 

 هذه السياسة :نموذج خالل تطوير  بشكل كبير سياسات الملكية الفكرية التالية بعين االعتبارالوثائق و تم أخذ
 

 جامعة بورنموث .1
 

 كينجز كوليدج لندن .2
 

 جامعة أكسفورد بروكس .3
 

 جامعة كاليفورنيا .4
 

 جامعة كامبريدج .5
 

 جامعة غالسغو .6
 

 ة دبرتسينجامع .7
 

 جامعة أكسفورد .8
 

 جامعة بليموث .9
 

 .المبادئ التوجيهية لتطوير سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومنظمات البحث والتطوير (الويبو, جنيف) .10
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 القسم:
  :جهة االتصال
 رقم الهاتف:

 :بريد اإللكترونيال
 
 
         

 :التكنولوجيا وصف أوالً:
 
 

 .ت غير سرية)(معلوما عنوان التكنولوجيا .1
 

اقسام, مكتوبة بلغة يسهل فهمها من قبل المستثمرين و  4و أ 3(معلومات غير سرية,  وصف موجز للتكنولوجيا .2
 .غيرهم من األشخاص غير المختصين في المجال)

 
 .قسم) 15 – 10(معلومات سرية,  وصف مفصل للتكنولوجيا .3

 
تقديم فكرة  ات للمساعدة في فهم حداثة التكنولوجيا من خاللمنشوراليرجى الرجوع إلى (حداثة التكنولوجيا ومزاياها  .4

 .)التنمية العامة للتكنولوجيافي مجال هذه التكنولوجيا والحالة الراهنة  عامة عن
 

من قد  (. مجاالت استخدام واستغالل هذه التكنولوجيا. الرجاء ذكر جميع مجاالت التطبيق المحتملة لهذه التكنولوجيا. 5
ي استغالل هذه التكنولوجيا؟ اشرح رجاء ما هي ميزة المنتج أو الخدمة التي يمكن تطويرها باستخدام هذه يكون مهتما ف
 .التكنولوجيا)

 
 .( الرجاء تقديم أي تطبيق عملي للتكنولوجيا). مرحلة التطوير وإثبات المفهوم 6
 
 .. كلمات مفتاحية7

 
 
 

  :المشابهة والتكنولوجيات المنشورات ثانياً:
 

 
 

و في اطروحة أو في خطاب أو أو على الورق عن طريق ملخصات أتم نشر هذه التكنولوجيا  سبق أن هل .1
الرجاء ذكر جميع ف, نعم إذا كانت اإلجابةسواء جزء منها أو كاملة؟ من أشكال النشر أي شكل آخر مادة أو 

 .هذه المنشورات وإرفاق نسخ منها مع هذه االستمارة
 

 لبحوث المتعلقة بهذه التكنولوجيا؟ن تنشر نتائج اأمتى تنوي  .2
 

 هذه التكنولوجيا.في مجال قائمة بأهم األعمال العلمية المنشورة  الرجاء إرفاق  .3
 

ختراع الممنوحة في مجال هذه وبراءات اإل قةختراع المعلقائمة بجميع طلبات براءات اإلالرجاء إرفاق  .4
 التكنولوجيا.

 
 في مجال هذه التكنولوجيا؟تجري أبحاًث و مؤسسات تجارية أهل لديك علم بأي مجموعات بحثية أكاديمية  .5

 
و استغالل تكنولوجيات مماثلة أالشركات والمؤسسات التي تعمل على تطوير و/قائمة بجميع  الرجاء إرفاق .6

 في مجال هذه التكنولوجيا.
 
 
 

 

 التسجيل:رقم 
     

 تاريخ التقديم:
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 :المخترعين ثالثاً:
 

 :هذه التكنولوجيا)إبداع في  ذين ساهموا فكرياً (الرجاء سرد جميع المخترعين ال من هم مخترعي هذه التكنولوجيا؟
  

معلومات االتصال 
(العنوان و رقم 

 الهاتف)

نوع العالقة القانونية بين  نسبة المساهمة القسم/الدائرة/المنظمة
 المخترع و المؤسسة

 االسم

  %  1. 

  %  2. 

  %  3. 

  %  4. 

  %  ... 

 
 
 
 

 :ركوا في تطوير هذه التكنولوجيا باإلضافة إلى المخترعينالرجاء ذكر جميع الباحثين الذين شا
 

 معلومات االتصال
 (العنوان و رقم الهاتف) 

نوع العالقة القانونية بين  القسم/الدائرة/المنظمة
 الباحث و المؤسسة

 اسم الباحث

    
    
    
 

 
 

 :التعاونية والعالقات البحوث تمويل رابعاً: 
 

 :لمالية المستخدمة في بحث وتطوير التكنولوجياالرجاء تحديد الموارد ا .1
 

 ذا الصلةمدة العقد  اسم المنظمة المساهمة ماليا
 

 نوع التمويل

   
   
   

 
 الرجاء ذكر جميع األطراف الثالثة التي شاركت في أعمال البحث. .2

 
 

 تعلقة بهذا النشاط البحثي.الم قانونيةأو أي من البيانات ال و العقودأ اتيالرجاء إرفاق نسخ من جميع االتفاق .3
 
 

لطرف ثالث خالل تطوير هذه التكنولوجيا مثل ( الكاشف, خط الخلية, التالي ذكرها مواد من الهل تم نقل أي  .4
إذا كانت اإلجابة نعم, الرجاء ذكر األجسام المضادة, البالزميد, مركبات كيميائية, برامج كمبيوترية, إلخ)؟ 

 التفاصيل.
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إذا كانت اإلجابة نعم, الرجاء ذكر لطرف ثالث؟  و جزئياً أ عن التكنولوجيا كلياً  فصحتأهل سبق لك أن  .5
 التفاصيل و إرفاق نسخ من جميع اتفاقات السرية المتعلقة بهذه التكنولوجيا.

 
 
 

 جميع المعلومات الواردة في هذه االستمارة تعامل بشكل سري من قبل المؤسسة.
 
 

 لزماً كون مأنني على علم بجميع أحكام سياسة الملكية الفكرية في المؤسسة وأقبل أن أنا المخترع الموقع أدناه, أُقر بأ
 باألحكام والشروط التي تقضي بها.

 
 
 
………………………………….. ……………………. ………………………………….. 
]    التاريخ    التوقيع 1اسم المخترع  ]  
 
 
………………………………….. ……………………. ………………………………….. 
]    التاريخ    التوقيع 2اسم المخترع  ]  
 
………………………………….. ……………………. ………………………………….. 
]    التاريخ    التوقيع 3اسم المخترع  ]  
 
………………………………….. ……………………. ………………………………….. 
]    التاريخ    التوقيع 4اسم المخترع  ]  
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 المعلومات الرجاء زيارة صفحتنا االلكترونية: للمزيد من
 http://www.wipo.int/policy/ar/university_ip_policies 
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