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معهد ماساتشوستس  و جامعة ميشيغانلالتابعة  مكاتب نقل التكنولوجيالنعبّر عن امتنانا 

 ."التكنولوجيا لنقلين عدليل المختر  في " هماوهياكل همامفاهيم بعض ناالستخدام للتكنولوجيا
  



 مقدمة

كما . هاوتسويق تهاوإداراكتشافات أبحاث الجامعة مسؤول عن حماية  مكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكارإنَّ 

القادرة والباحثين والطالب لتحديد االختراعات للجامعة  يةالتدريسات هيئالنعمل عن كثب مع أعضاء إننا 

 انشاءمن خالل  ُمجديةوترجمة هذه االختراعات إلى فرص تجارية ومنتجات تجارية  على إحداث تحّوالت

 .للشركاء في هذا المجالالشركات الناشئة و / أو ترخيص التكنولوجيا 

 

لمساهمة ا من أجلالبحث العلمي في الجامعة القائم على التجاري لالبتكار  نُظُم االتصال المشتركةنحن ندعم 

 .العربية المتحدة االقتصاد القائم على المعرفة في دولة اإلماراتبناء الفعالة في 

 

 اتنرؤي

في إدارة وتسويق الملكية الفكرية الُمتّبعة أفضل الممارسات فيما يتعلق ب امعترف بهالجهة الرائدة الأن نكون 

 الناتجة عن البحث العلمي واألكاديمي بالجامعة.

 

 رسالتنا

 والملكية الفكرية من أجل: القائمة على البحوثتسريع تسويق اختراعات الجامعة 

 حقيق أكبر قدر من المنفعة العامةت، 

  وعموما   واإلمارات العربية المتحدة أبوظبيتعزيز التنمية االقتصادية في . 

  لالبتكار في العلومبارز رفع مكانة الجامعة كمحور. 

 

  مكتب إدارة التكنولوجيا واإلبتكار 

  2الطابق، 5حرم ساس النخل، مبنى ،  

 256, 252، 228: مكتب  

  :اإليميلip@ku.ac.ae 
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 من أقوال الشيخ زايد بن سلطان رحمه هللا:

 

والمدارس والمستشفيات،  نبني من المنشآت والمؤسسات كم ليس مهما  "

أو عدد الجسور التي نشيّدها، فكل ذلك كيانات مادية. الروح الحقيقية التي 

 "قدراتهوالقادر بفكره  للرجلتدفع التقدم لألمام هي الروح اإلنسانية، 
 

 

  



 جدول المحتويات

 

 وعمليةاألفكار واالكتشافات البحثية إلى فرص تجارية  تحويلنحو األساسية  األركانيوضح دليل المخترع 

 .جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيافي 

 

من خالل اإلجابة على والتي نتلقاها عادة  من الباحثين.  ا  الدليل اإلجابة على األسئلة األكثر شيوعنُحاول بهذا 

مرحلة المختبر إلى مرحلة الفكرة من بنتقال االنأمل في تقديم نظرة عامة عملية حول كيفية ، هذه األسئلة

 ؟في كل خطوةالواجب مراعاتها عتبارات ما هي اإلو؟ المتبعة في هذا الشأن هي الخطوات فماالسوق. 

 

 6 نظرة عامة

 8 اإلجراءات المتبعة

 12 االتفاقيات

 16 الكشف عن االختراع

 18 الملكية

 20 التقييم

 22 براءات االختراع

 26 النشرحقوق 

 27 تجاريةالعالمة ال

 28 الشركة الناشئة

 30 التسويق

 32 اتفاقيات الترخيص

 34 التسويق التجاري

 36 تعاُرض المصالح

 38 العوائدتوزيع 

 

 :نظرة عامة

 

 ما هو تسويق الملكية الفكرية؟

تشارك وتتبادل المعرفة الناتجة  ، فالجامعةجامعة خليفةركائز في من أهم الالبحث األكاديمي والعلمي  د  ع  يُ 

أو العرض في  ،أو النشر في المجالت العلمية ،التدريس نهامعن طريق عدّة سُبُل، عن البحث العلمي 

إلى اختراعات  يُفضيتدرك الجامعة أن البحث العلمي يمكن أن ، وعلى مستوى مواز  . التقنيةالمؤتمرات 

مة يمكن تطويرها ي ّ إلى ملكية فكرية ق   تحويلها يمكنكتشافات هذه االختراعات واال، وأنَّ واكتشافات جديدة

قيمة االكتشافات ب االرتقاء أبحاث الجامعةتسويق الملكية الفكرية الناتجة عن يتيح . بمستويات أوسعوتسويقها 

من خالل إنشاء تقنيات قابلة للتطبيق ومنتجات تسويقية تعود بالنفع على وذلك واالختراعات البحثية 

 الجمهور.

 



على العديد من العوامل بما في ذلك طبيعة  تعتمدمختلفة  ووسائليمكن تحقيق ذلك من خالل طرق و

 .ومرحلة االكتشاف ة،التكنولوجي والمكانة ،االختراع

 

( شركة ناشئة 1 لصالحعن طريق ترخيص التكنولوجيا أو االكتشاف  عادة  تسويق الملكية الفكرية  إنجازيتم 

مزيد من التعاون البحثي. سيتناول هذا الدليل أفضل الممارسات ال( من خالل 3( شريك صناعي أو 2أو 

جمع على نحو  يقيمة االكتشافات البحثية ب لالرتقاءالتي يمكن اتباعها في أي من المسارات المذكورة أعاله 

 .في آن  واحد بين االنسيابية والفعالية

  



 اعاتهم؟ لماذا يريد الباحثون تسويق اختر

 التي تدفع الباحثين الى تسويق اختراعاتهم من باحث آلخر، وقد تشمل تلك األسباب ما يأتي:األسباب تختلف 

 

 إحداث تأثير إيجابي على المجتمع. 

 الشعور بالرضا الشخصي. 

 المالي والُمقابلالتقدير  ن ْيل. 

 تمويل إضافي الحصول على مصدر. 

  ية.البحث العقود/  اتتفاقياالالوفاء بالتزامات 

  الجهات الراعية لألبحاث.استقطاب 

 خلق الفرص التعليمية. 

  أعمال تجارية جديدة إنشاءرواد األعمال الذين يبحثون عن. 

 

 كيف يتم تسويق الملكية الفكرية؟

يمكن أن يكون هذا الطرف الثالث و ؛"طرف ثالثالغير "الملكية الفكرية من خالل  ما يتم تسويق عادة  

ستخدام حقوق الملكية الفكرية للجامعة ال الغير""بتفويض  جامعة خليفة تقومأو شركة ناشئة.  ا  صناعي ا  شريك

في طلب براءة اختراع أو كما هو موضح في تسجيل حقوق الطبع والنشر أو  يتمكما بموجب تراخيص، 

بدون للجامعة ألي غرض  استخدام الملكية الفكرية الغيريُحظر على و  في أشكال أخرى من الملكية الفكرية.

 اتفاقية ترخيص.

 

 في الجامعة؟ الملكية الفكريةمن المسؤول عن تسويق 

جامعة خليفة لأنشطة الملكية الفكرية عن حماية  ةمسؤولهو الجهة المكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار إنَّ 

 ،وتسجيل طلبات براءات االختراع ،اختراعات الجامعةتها وتسويقها؛ حيث يتولى "المكتب" إدارة وإدار

اتفاقيات بإبرام االتفاقيات ذات الصلة مثل أن "المكتب" ُمكلَّف وفرص تطوير األعمال. كما  ،والترخيص

 واالتفاقيات بين المؤسسات وغيرها من االتفاقيات المرتبطة بتسويق البحوث. ،نقل المواداتفاقيات و ،السرية

 

 تصال بالمكتب على:للتوضيح أو االستفسار يرجى اال

ip@ku.ac.ae 

 

 ؟بتكاراالو االتصال بمكتب إدارة التكنولوجيا ينبغي علي  متى 

أوقات ذلك، هناك على الرغم من و، م بحثكتقد  مراحل نشجعك على االتصال بالمكتب في أي وقت خالل 

 االستفسارات:خاللها  عادة  نتلقى ، أدناه هي موضحةكما ، أو ظروف

 اكتشاف مثير لالهتمام عندما يكون لديك. 

 اكتشافي بشأنتقديم براءة اختراع  إمكانية. 

  ه.أو تقديماختراعي نشر جواز 



 ك.ة واألطراف الخارجية حول بحثيالصناعالجهات التحدث إلى  إمكانية 

 إلى جهة خارجية بياناتكأو  بحثكإرسال عينات  كيفية. 

  ،ورغبتك في معرفة ما يفترض عند وجود فكرة لديك لوضع خطة عمل تجاري إلنشاء شركة

 عمله.

 

  



 اإلجراءات

 التسويقالُمتّخذة في سبيل خطوات ال

 

تبدأ خطوات التسويق بأنشطة البحث العلمي أو األكاديمي والتجارب التي تحدث خاللها المالحظات والنتائج 

 غير المتوقعة.

 

 أو عدة باحثين. واحدباحث  عن طريقذلك  أن يتميمكن و

 

 البحث. -

 عن االختراع.الكشف  -

 التقييم. -

 الحماية -

 الترخيص -

o .إنشاء الشركة الناشئة 

o الصناعة 

 العوائد. -

  



 . البحث:1

. المكتب مكلف بالمساعدة من قبل وغير واضح ا  ومفيد ا  إذا كان جديد ا  يمكن اعتبار االكتشاف البحثي اختراع

 مجرد تقديمه.بفي تقييم اختراعك 

 

 الكشف عن االختراع. 2

 ؛ حيثلمناقشة اختراعك (ip@ku.ac.ae) بمكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار ا  مبكرمن المهم االتصال 

عن طريق نموذج وذلك الكشف عن المعلومات بشكل سري عن االختراع  باتخاذ إجراءاتسيبدأ المكتب 

استالم المكتب بمجرد ووتوقيعه من قبل جميع المخترعين.  إكمالهيجب  ، الذي"عن االختراع الكشف"

 .له رقم مرجعييتم تخصيص سيتم تسجيله في قاعدة بيانات الملكية الفكرية بالجامعة و، للنموذج المكتمل

 

 بذكر هذا الرقم المرجعي عند التواصل مع المكتب. ا  دائم نوصيك ا ،بصفتك مخترع

 

 ميتقي. ال3

إلى  رفع الموضوعيتم ، المكتمل واإلقرار به من قبل المكتب "الكشف عن االختراع"بمجرد استالم نموذج 

لمعرفة إْن كان االكتشاف الذي سيبدأ على الفور مراجعة المحتوى وسيقوم بإجراء بحث ، مسؤول الترخيص

 فائدة االختراع وإمكاناته التجارية.مدى بإجراء تقييم للسوق لتحديد  ا  يقوم المكتب أيضو معروفا  من قبل.

 

 بتوجيهبدورهم سيقومون يقوم المكتب بمشاركة نتائج هذا التقييم مع المخترعين الذين لك، وبعد ذ

 أسابيع. 4إلى  3اإلطار الزمني للتقييم بين فترة تراوح وتاستراتيجيتنا في الخطوات التالية. 

  



 الحماية. 4

 االستراتيجية الُمثلى لحماية بعد أن تتأكد اإلمكانات التجارية لالختراع وفائدته، سوف يقوم المكتب بتحديد

كأن يكون ، من قبل طرف ثالث هوتسويقاالختراع ي متابعة وتشجيع تبنّ  في خطة العمل  وقد تتمثلاالختراع. 

يبدأ المكتب وتمويل خارجي لمزيد من تطوير البحث. ، في بعض الحاالت، أو، شركة ناشئة أو شريك حالي

أو عند ، إما لدى مكتب براءات االختراع المحلي، اختراعالحماية من خالل إيداع طلب براءة  عملية

يتم إبالغ  براءة االختراعتقديم طلب بمجرد و أجنبي. مختص لدى مكتب براءات اختراع ، االقتضاء

 وتاريخ األولوية.االختراع براءة بتفاصيل اإليداع مثل رقم طلب المعني  المخترع

 

االختراع، عملية اإليداع إلى إصدار براءة االختراع، ابتداء  من براءة إجراءات وتجدر اإلشارة إلى أن 

التي تم طلبات البراءات  بسيرطويلة ومكلفة للغاية. سيسعى مكتبنا إلى إبقاء المخترعين على اطالع دائم 

حقوق النشر ، على سبيل المثال ال الحصر، تشمل خيارات الحماية األخرى التي قد يتبعها المكتبو. إيداعها

 تسجيل العالمات التجارية.و

 

 الترخيص. 5

استراتيجيات تسويق لتمكين الجمهور من تطوير  بوضع، بمشاركة المخترعين ودعمهميقوم المكتب، 

أو مزيد من التعاون البحثي مع ، إثبات المفهوم وضعقد تستلزم جهود التسويق والتكنولوجيا واعتمادها. 

 أو ترخيص لصناعة قائمة.، أو تشكيل شركة ناشئة، بحثية أخرى أو شركاء في الصناعة مؤسسات

 

والخبرة والموارد ، توفير اتفاقيات التسويقو ؛سيعمل المكتب معك عن كثب لتسويق الملكية الفكرية

سيشارك المكتب ، باإلضافة إلى ذلكو ؛من أجل طرح الملكية الفكرية في السوق المالئمةوالشبكات التجارية 

شركة ناشئة أية الشروط المالية المناسبة الستخدام الملكية الفكرية. لكي تستخدم  لوضعفي تقييم الصناعة 

 .تنظم العملية يلزم وجود اتفاقية ترخيص، صناعة حقوق الملكية الفكرية للجامعةأية أو 

 

 

 

 . العوائد6

التي تتلقاها الجامعة من تراخيص الملكية الفكرية بين المخترعين واإلدارات والجامعة  العوائديتم توزيع 

 السياسة باستخدام الرابط أدناه االطالع على تلكلسياسة الملكية الفكرية بالجامعة. يمكن  ا  وفق

https://cas.kustar.ac.ae/cas/login?service؟ 

 

 ما هي المدة التي يستغرقها تسويق الملكية الفكرية؟ 

، فال أو سنوات ا  حماية التكنولوجيا والعثور على شريك الترخيص المناسب شهور إجراءاتقد تستغرق 

مثل مرحلة تطوير ، . قد يعتمد مقدار الوقت على العديد من العواملتوجد فترة واحدة تنطبق على الجميع

لجعل المنت ج ومقدار العمل المطلوب لتقديم مفهوم جديد ، والتقنيات المنافسة، التكنولوجياوسوق ، التكنولوجيا

خَّصاستعداد المدى باإلضافة إلى الموارد و، للسوقجاهزا  للنزول إلى   م والمخترعين.له-ُمر 

 

 كيف يمكن للباحث أن يساعد في تسويق ملكية فكرية؟



إذا كنت تعتقد أن لديك فكرة ( ip@ku.ac.ae) ر على العنواناتصل بمكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكا

 علمية أو تقنية ذات قيمة بحثية أو تجارية محتملة.

 

وتزويده بنسخة  بناشر االتصال أوعن اختراعك  ا  االختراع وأرسله قبل الكشف علنالكشف عن أكمل نموذج 

 .خطية

 

 فتجنب خطر فقدان حقوق األولوية لالختراع وربما إعاقة ، إذا لم يتم تقديم طلب براءة اختراع

 أو أفراد مع مباحثات أي إجراء قبل بمكتبنا االتصال طريق عنوذلك فرصة تسويق اختراعك 

 للتوقيع المعلومات يتلقى الذي للطرف إفشاء عدم اتفاقية لك سنقدمحيث ، الجامعة خارج كيانات

 أو تبادل المعلومات. مباحثاتفي أي  الدخول قبل عليها

 

  كريرجى ، االختراعالكشف عن في نموذج الشركات وجهات االتصال التي تعتقد أنها قد تكون  ذ 

 أو الذين ربما اتصلوا بك بالفعل بشأن اختراعك. بملكيتك الفكرية راغبة

اإللكتروني حيث أن المالحقة  بريدهورسائل المكتب طلبات على في الوقت المناسب  يجب عليك الرد

في كثير من  ا  فوري ردا  تتطلب ولوقت تعتمد اعتمادا  وثيقا  على االتجاري  هاالقضائية للملكية الفكرية وتسويق

 األحيان.

 

ط  مع الشركات ذات الصلة بملكيتك الفكرية.القادمة أو التفاعالت  المنشورات بالعلم بشأنالمكتب  أح 

 

 يحمي القيمة التجارية للملكية الفكرية؟ وفي نفس الوقتالنتائج  هل يستطيع الباحث نشر

 

فنحن نشجعك على تقديم نموذج ، ألن حقوق براءات االختراع تتأثر بهذه األنشطة ا  . نظرالو  نعماإلجابة: 

تأثير النشر المبكر على حماية براءات إن بوقت كاف.  الكشف عنه للجمهورقبل  "االختراعالكشف عن "

 هأو تقديم هنشربمجرد بمجرد الكشف عن االختراع عالنية )بين بلد وآخر؛ فا  كبير اختالفا   يختلفاالختراع 

 .الحد األدنىفي أو  ضيقةتصبح حماية براءة االختراع ، في شكل ما(

 

على إرشادك بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها بخصوص أي عرض  ا  سيكون موظف الترخيص لدينا قادر

أو تقديم اقتراح ، أو وصف موقع ويب، بحث أو ملخص، بوسترأو ، أو محاضرة، تقديمي وشيك أو سابق

 أو أي عرض عام آخر لالختراع.، نشرأو ، أو أطروحة / رسالة ماجستير، بحث

 

  



 ملكية الفكريةاتفاقيات ال

 تسويقالحماية وال

 

تتمثل مهمة الجامعة في إجراء بحث علمي متطور ونشر المعرفة الناتجة عن األنشطة البحثية واألكاديمية. 

المعرفة من خالل القنوات الصحيحة ليس لضمان أقصى  تقديمأكثر فعالية عندما يتم  هذه المهمةكون وت

تتكون المعرفة المنشورة في حد ما  ا  غالبو. ا  أيض الستخدام المناسبمن أجل اولكن  حسبفللمعرفة  فائدة

 الملكية الفكرية. إنتاجذاتها من ملكية فكرية أو يمكن أن تؤدي إلى 

 

يجب على الباحث حماية الملكية الفكرية المحتملة الموجودة في أي معرفة علمية يتم نشرها أو  ،لهذا السبب

في شكل مناقشات ووثائق وعينات بحث وما إلى  هذه المعلومات تبادليمكن ومع أطراف خارجية.  تبادلها

في تلقي ، روح التعاون البحثي واالبتكار المفتوحفي إطار قد يرغب الباحث وعلى نحو مماثل، ذلك. 

إحدى الصناعات معهد أبحاث أو  كأن تكونمن جهة خارجية التي يحتمل أن تتضمن ملكية فكرية المعلومات 

على عاتق الباحث والجامعة مسؤولية ضمان االستخدام المناسب لهذه تقع ، في هذه الحاالتوأو مستشفى. 

 المعلومات.

 

حماية الملكية الفكرية المحتملة ألي معرفة وتكفل  لنشر المعلومات / المعرفة عبارة عن وسيلةات ياالتفاقإن 

واالبتكار للمساعدة  على التشاور مع مكتب إدارة التكنولوجيا ا  الباحثين دائم نشجع، األحوالعلمية. في جميع 

بلمنع الكشف غير  إرسالهافي ضمان وجود االتفاقية المناسبة لحماية المعلومات التي سيتم  عن  الُمست صو 

 أي ملكية فكرية.

 

  



 في بحثي؟"ملكية فكرية" من "الغير" يجوز لي استخدام هل 

هذا  مدى تأثيرولكن من المهم توثيق تاريخ وشروط االستخدام بعناية حتى نتمكن من تحديد ، نعماإلجابة: 

االستخدام على إمكانية التسويق التجاري لنتائج البحث الالحقة. إذا كنت ترغب في الحصول على مواد من 

لمزيد من المعلومات حول . اتفاقية نقل المواد الواردةاستخدام  تشترطفإن الجامعة ، متعاونين خارجيين

  .(tmi-plans@ku.ac.ae) ـب يرجى االتصال اتفاقية نقل المواد الواردة

 

 أبحاثهم؟ من أجل إنجازالمواد أو أدوات البحث أو الملكية الفكرية مع اآلخرين  تبادلعلى  ا  هل سأكون قادر

 

تحديد مع اآلخرين بعناية و تبادلهاالتي سيتم  الموادمن الضروري توثيق ، . كما هو مذكور أعالهنعماإلجابة: 

اتفاقية استخدام  تشترطفإن الجامعة ، شروط االستخدام. إذا كنت ترغب في إرسال مواد إلى متعاون خارجي

حماية من أجل  اتفاقية عدم اإلفشاء توقيع ا  قد يكون من الضروري أيضولهذا الغرض.  نقل المواد الصادرة

 شأنللمساعدة في  tmi-agreements@ku.ac.aeنتائج البحث أو الملكية الفكرية. يرجى التواصل مع 

 اتفاقيات عدم اإلفشاء أو اتفاقيات نقل المواد الصادرة.

 

 طرف خارجي؟ الىتفاصيل بحثي أو مقترحاتي  إرسالماذا أفعل إذا احتجت إلى 

أموال البحث أو تعزيز مساعيهم  الستقطابعلى التعاون مع األطراف الخارجية  ا  الباحثين دائم نشجع

المستندات أو المقترحات أو نتائج البحث والعروض التقديمية.  هذا األمر إرساليستلزم ووأبحاثهم العلمية. 

المشتركة كلمة:  المستندات أو رسائل البريد اإللكترونيعلى  أن يضعوا ا  ن دائمينصح الباحثنُ ، في هذه الحالة

مع  اتفاقية عدم إفشاء الحرص على إبرامويجب على الباحث ، مالحظة أن هذا ال يكفيالسري. يرجى 

لمساعدتك في  tmi-agreements@ku.ac.aeبـ يرجى االتصال الطرف الذي يتلقى معلومات البحث. 

 صادرة.الواردة أو أو اتفاقيات نقل المواد الاتفاقية عدم إفشاء  إبرام

 

  



 الملكية الفكرية مع جامعة أخرى؟ في حالة تطويرماذا تفعل 

لباحثين انصح نحن نيرغب الباحثون في التعاون مع جامعات ومعاهد بحثية أخرى. ، في بعض الحاالت

مشتركة بين اللملكية الفكرية اباالتصال بمكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار للحصول على اتفاقية  ا  دائم

، إذا تم إنشاؤها، لكيفية إدارة الملكية الفكرية المشتركة األساس تُرسيهذه االتفاقية ؛ حيث أن المؤسسات

. جهة بحثيةهذه االتفاقية قبل إجراء أي عمل تعاوني مع أي  إبرام ا  من األفضل دائمو. منتهكيها متابعةو

 إذا كانت لديك أية استفسارات. tmi-agreements@ku.ac.aeيرجى التواصل مع 

 

  



 ؟االستشاراتماذا عن 

أو  الجامعةبشأن العمل المراد إنجازه دون االستعانة لمنشآت الباحثون اتفاقيات استشارية ) يبرمعندما 

يبرمون اتفاقات استشارية يجب أن ن الذين يالباحثفإنهم يُعت ب رون أنهم خارج نطاق وظيفتهم.  إن ، (هاموارد

 ذات الصلة باألنشطة االستشارية. سياسات الجامعةيكونوا مطلعين على 

 

بما في ذلك ، سياساتمع تلك الاالستشارات اتفاق  شروطتماشي لتأكد من امسؤولية الباحث تقع على عاتق 

إدارة والمسؤوليات الوظيفية واستخدام الملكية الفكرية. إن مكتب ملكية الفكرية الشروط المعلقة بال

الملكية ارتباط اتفاقيتك االستشارية مع تقديم مشورة غير رسمية حول كيفية مستعد لاالبتكار و التكنولوجيا

 .في ملفكالفكرية 

 

  



 الكشف عن االختراع

 ما هو الكشف عن االختراع؟ 

ب يج. بحثك تطوير أومستند يستخدم لتقديم وصف الختراعك  عبارة عناالختراع الكشف عن نموذج إن 

د فيأن  للمباشرة جميع رعاة البحث ويجب أن تتضمن أي معلومات أخرى ضرورية ذكر  الكشفوثيقة  ي ر 

آخر  كشف علنيقادم أو أي  نشرمن األهمية بمكان تقديم تاريخ أي ومتابعة أنشطة الحماية والتسويق.  في

االختراع الموقّع عبر البريد الكشف عن يرجى إرسال بيان ، اإلجراءاتبدء من أجل يصف االختراع. 

سيتم التعامل مع هذا المستند على أنه "سري". (، وip@ku.ac.ae) إلى مكتبنا على العنوان اإللكتروني

ن بعد ذلك بوقت قصير سيتم االتصال بك من قبل مسؤول ترخيص التكنولوجيا المعيَّ ، بمجرد استالمهو

 لمناقشة االختراع وتطبيقاته التجارية المحتملة.

 

 أقدم كشف اختراع؟أن علي  لماذا يجب 

 تؤدي قد سوف يباشر باتخاذ إجراءات فإنه، واالبتكار التكنولوجيا إدارة لمكتبعندما تكشف عن اختراعك 

 يتعين. الخارجيين التنمية شركاء وتحديد القانونية الحماية لعملية بداية ا  أيض هذا ويعتبر. تقنيتك تسويق إلى

عبر  واالبتكار التكنولوجيا إدارة لمكتب الفور على اإلفصاح، بالجامعة الفكرية الملكية لسياسة ا  وفق ،عليك

إذا كنت ، وعلى نحو  مماثلفي هذا المجال.  ا  عتبر اختراعاالختراع عن أي تصور لما يُ الكشف عن نموذج 

الكشف عن االختراعات التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية  يقتضيفهذا ، تعمل بموجب اتفاقية رعاية البحث

 بحث هذه.ال

 

  



 ؟ ا  كان اكتشافي اختراع إن  كيف أعرف 

رات التي تشعر أنها قد تحل مشكلة كبيرة و / أو يعن االختراع" لجميع التطو الكشفنشجعك على تقديم "

لمناقشة ( ip@ku.ac.aeعلى العنوان ) فاتصل بالمكتب، من األمر إذا كنت في شكأما لها قيمة كبيرة. 

 تقديم المشورة والتوجيه بشأن بدائل الحماية والترخيص. ا  يمكننا أيضواالختراع المحتمل. 

 

 الكشف عن االختراع؟ نموذج متى يجب أن أكمل

له قيمة بحثية أو تجارية  ا  فريد ا  االختراع متى شعرت أنك اكتشفت شيئالكشف عن نموذج يجب عليك إكمال 

أو البوسترات  إعدادالمنشورات أو  عن طريق بوقت  كاف  يجب أن يتم ذلك قبل تقديم االكتشاف ومحتملة. 

)أي نشره  ا  االختراع علنالكشف عن بمجرد والمؤتمرات أو البيانات الصحفية أو وسائل االتصال األخرى. 

تكون تلك أو ضيقة االختراع براءة حماية  تصبحقد ، ما إلى مستمعين غير جامعيين( أو تقديمه في شكل  

 .في الحد األدنىحماية ال

 

 البحث؟مواد يجب أن أفصح عن هل 

، والبالزميدات، والناقالت، قد ال تتم حماية بعض المواد مثل األجسام المضادة، طبيعة مواد البحث حسب

والمواد البيولوجية األخرى المستخدمة في عملية البحث بحكم وجودها الطبيعي. ، والفئران، وخطوط الخاليا

يمكن أن . واتفاقية نقل الموادإبرام خارج الجامعة دون إرسال تلك المواد الى "الغير" ال ينبغي ، ومع ذلك

، قواعد بيانات أو خوارزميات أو تمثيالت رياضية أخرىالتي تكون بصيغة  ،تكون المواد البحثية األخرى

مليات والمعدات المواد البحثية مثل الع ؛ وإنَّ ة الفكريةالملكيوحقوق محمية بموجب حقوق الطبع والنشر 

من المهم مالحظة أن المواد البحثية و. ات اختراعي المختبرات قد تكون محمية ببراءالمطورة أو المعدلة ف

ر دُ ت  ل  يتم ترخيصها ألطراف ثالثة تجارية ولببراءات االختراع محمية  أن تكونال تحتاج بالضرورة إلى 

إذا كانت لديك مواد بحثية تعتقد أنها ( ip@ku.ac.ae) من المهم االتصال بـ، . في جميع الحاالتعوائد

 استراتيجية الحماية والتسويق المناسبة.من أجل وضع معك سوف يعمل المكتب  حيُث أن، ذات قيمة

 

  



 كيف يمكنني تقديم كشف عن اختراع؟

أو عن طريق  واالبتكارإدارة التكنولوجيا االختراع من رابط مكتب الكشف عن يرجى تنزيل نموذج 

 ip@ku.ac.ae. االتصال بالمكتب على

 

 ماذا لو أنشأت االختراع مع شخص من مؤسسة أو شركة أخرى؟

يجب على وبشكل مشترك بين الجامعة والمؤسسة أو الشركة األخرى.  ا  يكون االختراع مملوك، بشكل عام

. سيعمل مكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار مع المؤسسة جهة عملهكل مخترع التنازل عن حقوقه أو إلى 

برم فسن، عبارة عن جامعة أو مؤسسة بحثيةت جهة العمل األخرى إذا كانواألخرى على إدارة االختراع. 

المؤسسات التي ستتولى زمام المبادرة في حماية  التي من شأنها أن تحدداتفاقية "مشتركة بين المؤسسات" 

المرتبطة بعملية منح براءات االختراع بالمصاريف  فيما يتعلقوتقاسم التكاليف ، االختراع وترخيصه

 الترخيص. وتوزيع عوائد

 

  



 الملكية الفكرية ك حقوقامتال

 ما هي "الملكية الفكرية"؟ 

ف  ّ  إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبيةالملكية الفكرية بأنها  لملكية الفكريةالعالمية لالمنظمة تُعر 

قد تكون الملكية الفكرية ملكية صناعية و .وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة

 مثل براءة االختراع و / أو العالمة التجارية و / أو حقوق النشر التي تغطي األعمال األدبية.

 

أو مالكي براءات االختراع أو  لمبتكري تتيح ، فهيالفكرية هي مثل أي حق ملكية آخر حقوق الملكيةإنَّ 

.  ماالعالمات التجارية أو األعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر االستفادة من عملهم أو استثماره في إبداع  

والتي تنص على الحق في االستفادة ، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 27هذه الحقوق مبينة في المادة و

 مادية الناتجة عن تأليف المنتجات العلمية أو األدبية أو الفنية.من حماية المصالح المعنوية وال

 

 ؟ابتكرهيملك ما الذي من 

 الجامعة ومواردها. لمنشآتاالختراع واستخدامهم  لمبتكريتعتمد الملكية على الوضع الوظيفي 

 االعتبارات ما يلي:هذه تشمل و

 ما هو مصدر األموال المستخدمة إلنتاج االختراع؟ 

  وقت ابتكار االختراع؟في  للمبتكرينما هو الوضع الوظيفي 

 ما هي شروط أي اتفاقية تتعلق بإنشاء الملكية الفكرية؟ 

 

  



تمتلك جامعة خليفة الحقوق ، بحكم وظيفتك في جامعة خليفة واستخدام موارد جامعة خليفة لتطوير ابتكاراتك

كل ما تخترعه أثناء العمل  ا  تمتلك جامعة خليفة أيض، باإلضافة إلى ذلكوفي كل ما تخترعه أثناء العمل. 

من األفضل ف، في حالة الشكواستخدام موارد الجامعة. عن طريق بموجب منحة أو عقد مع جامعة خليفة أو 

 في هذا الشأن.  للحصول على المشورة( ip@ku.ac.ae)االتصال بالمكتب 

 

 الفكرية بشأن ملكية االختراعات؟ أين يمكنني العثور على سياسة الملكية

 االطالع عليهوالذي يمكن ، التجاري هاوتطوير هاوتوزيعالفكرية للجامعة السياسة مذكورة في دليل الملكية 

 على موقعنا على اإلنترنت على:

https://cas.kustar.ac.ae/cas/login?service 

 

 أثناء استشارتي؟ التي تتم من الذي يملك حقوق االكتشافات 

الشركة لتحديد مدى  تلك أثناء استشارة شركة خارجية لمكتب تيجب الكشف عن االختراعات التي تم

من المهم تحديد نطاق العمل بوضوح ضمن عقود ومالءمتها لنطاق البحث الذي أجريته بموجب عقد العمل. 

البحث الجامعي. إذا كانت الناتجة عن مع االختراعات  تعاُرضأي مشاكل أو من نشوء  للحداالستشارات 

 المشورة غير الرسمية. مستعد لتقديمالمكتب  فإن، لديك أسئلة

 

 هل يجب أن أدرج العلماء الزائرين في قائمة الكشف عن ابتكاري؟

لم حتى لو ، االختراعالكشف عن يجب ذكر جميع المساهمين في األفكار المؤدية إلى االكتشاف في نموذج 

من الحكمة وحقوق هؤالء األشخاص والمؤسسات. تحديد المكتب ، وسيتولى ين في جامعة خليفةموظفيكونوا 

فهم اآلثار المترتبة من أجل قبل أن تبدأ( أن يتم ذلك أن تناقش مع المكتب جميع عالقات العمل )ويفضل 

 على أي اختراعات الحقة.

 

 

  



 اختراع؟أي هل يمكن للطالب المساهمة في 

. إن سياسة ملكية االختراع الذي تم تطويره مع الوحيد للطالب أن يكون المساهم أو المخترعيمكن ، بالتأكيد

االعتبارات  يعتمد ذلك علىوالمطبقة على أي عضو آخر في الجامعة. السياسة  هي نفس من قبلهالطالب أو 

 اآلتية:

  ا  جامعي ا  طالب بصفته طالب من قبل ابتكارهما إذا كان االختراع قد تم، 

 و، موارد الجامعةب باالستعانة ابتكارهإذا كان االختراع قد تم  ما 

  بموجب عقد أو منحة. ابتكارهما إذا كان االختراع قد تم 

 

  



 االختراع عمليات الكشف عنتقييم 

 االختراع؟الكشف عن كيف يقوم المكتب بتقييم 

أو  حقيقة البحثالبحث عن  أو أخصائيو ،بمساعدة المخترعين، سيقوم موظفو التراخيص التكنولوجية

ومرحلة تطوير ، حداثتهللتأكد من بفحص كل كشف عن اختراع تم استالمه ، تقييم التكنولوجيا وأخصائي

من المهم أن وباإلضافة إلى التقنيات المنافسة. ، ووضوحه وقابليته للتسويق، وفائدة االختراع، التكنولوجيا

يمكن ، على سبيل المثالفية وصول االختراع إلى السوق. فهم واضح إلمكان في هذه المرحلةيكون لديك 

بينما لن يصل ، لبعض التقنيات أن تصل إلى السوق بترخيص غير حصري )الترخيص لعدة أطراف ثالثة(

 بشكل حصري. ا  البعض اآلخر إلى السوق التجاري إال عندما يكون مرخص

 

التي تتفق مع االلتزامات تجاه الرعاة أو األطراف الثالثة  نحاول تلبية رغبات تسويق المخترعيننحن 

والعالقة ، المحتملةوحجم السوق وإمكانات النمو ، وإمكانية تسويق المنتجات أو الخدمات المحتملة، األخرى

 إلنزال منت ج ُمجد  الى السوق. ومقدار الوقت والمال المطلوبين ، المعنيةبالملكية الفكرية 

 

 كيفية تسويق كشف االختراع؟ في المكتب يبت  كيف 

قد تتضمن استراتيجية التسويق وفي أي تقييم يقوم به المكتب.  ا  مهم ا  قابلية التسويق معيار صورةتحليل  د  ع  يُ 

المرتبطة  ا  استكشاف الحقوق الموجودة مسبقو مع شركاء الصناعة،المعني من التطوير لالختراع  ا  مزيد

 لشركاء الصناعة. والترخيص مباشرة  األخرى التقنيات  منافسة المحتملة من المنتجات /وال، بالملكية الفكرية

 

يمكن للمكتب و. لتكوين شركة ناشئة ا  أساسدراسة إمكانية أن تكون الملكية الفكرية  ا  قد يشمل التقييم أيضو

ووسيلة حاضنة  الذي يعتبر، من خالل مركز خليفة لالبتكار تأسيس شركة ناشئةدعم استكشاف فرص 

المخترعين بدعم المكتب  سوف يقوم، هذه الجوانبفي كل  مكانية االستفادة من االختراعات.إل ةممتاز تسريع

للشروع والبدء في خطط العمل األولية ، وربط التقنيات بشركاء الصناعة، من خالل تسويق التكنولوجيا

 .وتصميم مشاريع إثبات المفهوم، باالستفادة من االختراعات

 

  



 لجميع المستخدمين المحتملين؟برامجي هل يمكنني ترخيص 

يقدم مطورو والتسويق المناسبة لالختراع.  لوضع استراتيجيةيعمل المكتب بشكل وثيق مع المخترع ل

 "مفتوح المصدر" لبرامجهم أو قاعدة بياناتهم. ا  ترخيص عادة  البرامج وقواعد البيانات 

 

، من خالل آليات مفتوحة المصدرمجانا  برامجهم  تقديممطوري البرامج الذين يختارون يدعم المكتب إن  

 متماشية"المصادر المفتوحة" تكون بشرط أن تحتفظ جامعة خليفة بالحق في توزيع البرنامج بحرية وأن 

ن يدركوا يجب على المخترعين والمطورين أ، مثل الرعاة. ومع ذلك، مع االلتزامات تجاه األطراف الثالثة

نوصيك باالتصال بمكتبنا فإننا لذلك و، أن هناك العديد من األنواع المختلفة من "المصادر المفتوحة"

(ip@ku.ac.aeمن أجل ا ) لحصول على المشورة بشأن ترخيص "المصدر المفتوح" المناسب للمتابعة

 ."مفتوحة المصدر"العدة بياناتك اإلشعارات التي يجب وضعها على برنامجك أو قافيما يتعلق بو

 

 لمخترع؟لما  اختراع  ملكية إعادة  يمكنهل 

فإنه ، بشكل فعالإذا قرر المكتب عدم متابعة حماية براءة االختراع و / أو اختار عدم تسويق االختراع 

االختراع إلى المخترع )المخترعين(. ملكية إعادة ، بناء  على طلب المخترع )المخترعين(، يجوز للجامعة

 االختراعات موافقات من اإلدارة العليا.ملكية تتطلب إعادة و

 

الموارد اإلضافية أو  مدى إمكانية ؛االختراعاتملكية في تقرير إعادة المعتبرة من بين العوامل الرئيسية 

 جميع المخترعين على خطة إعادة ومدى موافقة ،قابلية التسويق بشكل أفضل في تحسينالموارد الخاصة 

سيكون المخترع )المخترعون( مسؤوال  عن دفع جميع االختراع، ملكية عند إعادة و. ملكية االختراع

 التكاليف السابقة المتعلقة بالبراءات.

 

 براءاتمصاريف منح واإلضافي التطوير بسيتحمل المخترعون المسؤولية عن جميع التكاليف المرتبطة 

ويُضاف أي عائد ناتج عن تسويق االختراع مع الجامعة.  تقاسُم ا  الجامعة أيض تشترطقد و تسويقه.االختراع و

فسيكون للجامعة خيار إعادة تأكيد ، إذا تم استخدام موارد جامعية إضافية لتطوير االختراعإلى ذلك، أنه 

 ملكيتها لالختراع.

 

 الحماية القانونيةأنماط وغيرها من  براءات االختراع

 ؟براءة االختراعما هي 

 هأو بيع هأو استخدام االختراع اآلخرين من صنع منعتمنح براءة االختراع صاحبها الحق االستئثاري في 

يتضمن مستند براءة وسنة من تاريخ اإليداع.  20 االختراع مدة براءة ؛ وتكونلفترة محددة هأو عرض بيع

 ا  مهم ا  عنصر طلبات نطاق الحمايةالتعتبر و. الحماية وطلبات نطاقاالختراع عادة  المواصفات والرسومات 

تكشف براءة االختراع بالكامل وفي براءة االختراع ألنها تصف نطاق حقوق االستثناء لصاحب البراءة. 

هي فبراءات االختراع  طلبات نطاق حمايةأما عن تمكين االختراع للجمهور عند إصدار براءة االختراع. 

 للحماية. الخاضعالتعريف القانوني الختراع المخترع 

 

التنظيمية أو  هموافقاتصدور أو االختراع  تشغيلمالحظة أن براءة االختراع ال تضمن حرية اليرجى 

 .تهقانوني



 

 ؟بشأنه ما نوع الموضوع الذي يمكن منح براءة اختراع

يشمل الموضوع المحمي ببراءة اختراع العمليات واآلالت وتركيبات المادة والمقاالت وبعض برامج 

 )بما في ذلك طرق صنع التراكيب وطرق صنع المقاالت وحتى طرق أداء األعمال(. والطرقالكمبيوتر 

 

 مادة موجودة بشكل طبيعي؟ بشأنهل يمكن ألي شخص الحصول على براءة اختراع 

بشكل طبيعي والتي  توجدقد تكون المادة التي ، في بعض الحاالت، الطبيعية. ومع ذلك احالته ليس في، ال

 في شكلها المعزولعلى أن يكون ذلك ، قابلة للحماية بموجب براءة، لم يتم عزلها أو التعرف عليها من قبل

 .فقط

 

على إثبات  ا  إذا كان المخترع قادر بشأنها براءة اختراعمنح بشكل طبيعي قابال  ل توجدقد يكون تغيير مادة 

 ر.تعديالت جوهرية غير واضحة توفر مزايا كبيرة في استخدام المتغيّ  قيامه ب

 

  



 ومن يقرر ذلك؟االختراع براءة في  "المخترع"ما هو تعريف 

جزء من مفهوم الفكرة  يكونالمخترع هو الشخص الذي ، بموجب قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة

فقد يتغير ، إذا كان هناك العديد من المخترعين في الطلب، بها في االختراع. وبالتالي الُمدعى)األفكار( 

إن صاحب العمل أو الشخص  الطلب. متابعةالبراءة أثناء  طلبات نطاق حمايةاختراع طلب البراءة مع تغير 

 إجراءات؛ فاالختراع يقتضي ا  مخترعال يُعد  يه أو ممارسته الذي يقدم المال لبناء اختراع أو اإلشراف عل

 الطلب. يفحصالبراءات الذي  محاميوعادة ما يتم اتخاذ القرار من قبل ، قانونية معقدة

 

  ؟االختراع براءاتمنح المسؤول عن هو من 

حماية براءات مستقل من أجل براءات اختراع  محامييتعاقد مكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار مع 

الذين يستعينون بدورهم  ومتخصصين في مجال البراءات بمحامين يستعينونالذين فإن وبالتالي ، االختراع

سوف يعمل مستشارو البراءات لدينا مع المخترعين لصياغة . الخبراء في المجاالت التكنولوجية المتنوعةب

ية حيث يتم إيداع طلبات القضائالواليات  الطلبات وكذلك األسئلة من فاحصي البراءات في مختلف مكاتب

طلبات حق المخترع في يتم أيضا  االستفسار بشأن لمراجعة الطلب قبل تقديمه وسوف ، وذلك البراءات

سيُطلب من المخترع )المخترعين( التوقيع على إقرار ، تقديم الطلب وعند الواردة بالطلب. نطاق الحماية

 لجامعة.صالح االمخترع )المخترعون( عن حقوقه في براءة االختراع ل حيث يتنازل التنازلالمخترع وكذلك 

 

يرفض مكتب براءات االختراع الطلب في البداية بسبب نقص ، في كثير من األحيان، عندما يتم إيداع طلب

بسبب مسائل تتعلق غير قابلة للحماية بموجب براءة  طلبات نطاق الحمايةن ألأو ، الشكليفي اإلجراءات 

في  ا  المجال أو كشف عنه علنهذا في كأن يكون شخص آخر قدم االختراع سابقا  )بمدى حداثة االختراع 

يشار إلى الخطاب المرسل من مكتب براءات االختراع إلبالغه بالرفض بأنه إجراء مكتبي أو (. والماضي

على ، ولوجيا واالبتكار تقديم رد مكتوبيجب على مكتب إدارة التكن، رفض الطلب في حالةإجراء رسمي. 

 ثالثة إلى ستة أشهر.خالل  عادة  أن يتم ذلك 

 

السبب الذي ينبغي ألجله  اإلشارة الىو / أو  طلبات نطاق الحمايةتعديل بلمحامي ا قد يقوم، بشكل عام

في كثير من والبراءات.  متابعةيشار إلى هذا اإلجراء باسم و .مواقف مكتب براءات االختراعتوضيح 

من  أكثر ا  وأحيان، من محامي البراءات ينإلى ثالثة إجراءات رسمية وردَّ  إجراءينيستغرق األمر ، األحيان

بعبارة  ؛ويتم إجازة الطلببمجرد أن يكون هناك قرار وحل المشكالت المتعلقة بالطلب. أن يتسنى قبل ، ذلك

 المختصسيقوم مكتب البراءات ، براءة اختراعمكتب براءات االختراع على إصدار بمجرد موافقة ، أخرى

. اختراع على أنها قابلة للحماية ببراءة وطلبات نطاق الحمايةالطلب  بقبولبإرسال إشعار كتابي إلعالمنا 

ين( لتأكيد فهم من المخترع )المخترع تقديم بياناتإلى  ضرورةما تكون هناك  ا  غالب، المتابعةأثناء عملية و

عامل ألن  ا  نظرو. مدى حداثة االختراع بموجب الطلبلجوانب التقنية لالختراع و / أو محامي البراءات ل

فإننا نناشد المخترعين الرد على استفساراتنا بشأن هذه األمور على ، الوقت يعتبر مسألة جوهرية في الرد

 ا  شهر 18بعد  يتم نشرها إلى أنسرية طلبات البراءات على مكتب براءات االختراع ويحافظ وجه السرعة. 

فترة "انتظار  اسمالفترة بين اإليداع األولي لطلب البراءة وإصدار البراءة ويُطل ق على من اإليداع األولي. 

 براءة االختراع".

 

 هل هناك براءة اختراع مؤقتة؟



، ختراعاالبراءة مؤقت لهناك طلب  وإنما، حيث ال توجد براءة اختراع مؤقتة الفرقمن المهم للغاية مالحظة 

 كما هو موضح أدناه.

 

 "(؟العام)أو " عاديالختراع االبراءة  وطلبختراع االبراءة المؤقت لطلب البين  الفرقما هو 

للحفاظ على حقوق  وسيلةبراءات االختراع األمريكية لالمؤقتة طلبات اليمكن أن توفر ، في ظروف معينة

، وذلك ألنه ال يتم عاديوربما توفير وقت إضافي إلعداد طلب  ا  براءات االختراع مع تقليل التكاليف مؤقت

غير مطلوبة. يجب تقديم عندما تكون مطالبات درجة الحماية وفيه  ا  الطلب خالل العام الذي كان معلقفحص 

عام واحد من تاريخ إيداع الطلب المؤقت خالل والطلبات األجنبية ذات الصلة  عاديالطلب براءة االختراع 

 يحصلألن مقدم الطلب ال  ا  نظر، ولكنالمؤقت.  طلبأجل االستفادة من تاريخ اإليداع المبكر لل منوذلك 

في الطلب  صحيحبشكل  وتفعيلهاللمواد التي تم وصفها  المبكرتاريخ اإليداع على أي ميزة سوى ميزة 

 صفة مؤقتة.لعمل مع محامي براءات االختراع حتى عند تقديم الطلب بل ربما نبقى مضطرين، المؤقت

 

 ما هو االختالف في حماية براءات االختراع األجنبية؟

على الرغم من أن العملية بشكل عام ، تخضع حماية براءات االختراع األجنبية لقوانين كل دولة على حدة

في معظم البلدان ، بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومع ذلك تجريبنفس الطريقة التي  تجري

ختراع إذا كشف عالنية عن االختراع قبل تقديم الطلب االحقوق براءة حق من يفقد المخترع أي ، األجنبية

مدتها عام واحد بعد النشر  ُمهلةالواليات المتحدة  توجد في، "( في بلد واحد. في المقابلالعاماألول )أو "

، ال تعطي ُمهلة في وبا وغيرهامثل أور ،وهنالك مناطق في العالموالتي يجوز فيها إيداع براءة االختراع. 

 هذا الشأن.

 

 هل هناك براءة اختراع دولية؟

معاهدة التعاون بشأن )فإن االتفاقية الدولية المعروفة باسم ، على الرغم من عدم وجود براءة اختراع دولية

اإلمارات توفر إجراءات إيداع مبسطة لمعظم الدول. بالنسبة لمودعي الطلبات في دولة  االختراع( براءات

بعد عام واحد من االختراع( معاهدة التعاون بشأن براءات بموجب )طلب اليتم عادة  إيداع ، العربية المتحدة

(. يجب إيداع طلب معاهدة التعاون بشأن براءات ا  أو عادي ا  تقديم طلب البراءة المقابل )سواء كان مؤقت

بلد يرغب المودع في الحصول على حماية مكتب البراءات الوطني في أي  لدىفي وقت الحق االختراع 

 ب به.من أقرب تاريخ لإليداع المطال   ا  شهر 30خالل بشكل عام على أن يتم ذلك ، فيه براءات االختراع

 

 ؟بشأن براءات االختراعبموجب معاهدة التعاون تكسبه بتعبئتك الطلب ما الذي 

يؤخر الحاجة إلى تقديم طلبات األولى: إنه ميزتين.  بشأن براءات االختراعيوفر تطبيق معاهدة التعاون 

بعد أن تتاح لمقدم الطلب فرصة تطوير االختراع و / أو تقييمه و  ا  غالبا ، شهر 30أجنبية مكلفة حتى تاريخ 

يسمح لمقدم الطلب بتبسيط  مهيدي الدولي في كثير من األحيانالفحص الت: أن الثانيةوأو تسويقه للترخيص.  /

، االختراع براءة مطالبات نطاق حمايةالبراءات من خالل قيام فاحص واحد بالتحدث عن أهلية  ابعةمتعملية 

معاهدة دولية مهمة وهناك طلبات البراءات األجنبية.  متابعةاألمر الذي يمكن أن يوفر تكاليف كبيرة في 

براءة االختراع  )أو طلب ثان   طلب براءة االختراع في بلد  بإيداع تسمح  ( التياتفاقية باريس)أخرى تسمى 

تاريخ إيداع الطلب المودع في البلد  للحصول على ميزة( بشأن براءات االختراعمعاهدة التعاون بموجب 



طلب مقدم بموجب في بلدان أجنبية )أو كقد تم إيداعها "طلبات االتفاقية" ما تسمى كون تشريطة أن ، األول

 عام واحد من تاريخ اإليداع األول.خالل ( بشأن براءات االختراعمعاهدة التعاون 

 

 ؟عنها عملية الحصول على براءات االختراع والحماية الناتجةل الفترة الزمنية يما ه

في حين ا ، اليات المتحدة ثالث سنوات تقريبالو في االختراع براءة طلبفترة االنتظار لمتوسط يبلغ ا ، حالي

بمجرد وأن المخترعين في مجاالت التكنولوجيا الحيوية والكمبيوتر يجب أن يخططوا لفترة انتظار أطول. 

اإليداع األولي للطلب الذي أدى إلى تاريخ من  ا  عام 20تكون قابلة للتنفيذ لمدة فإنها  ختراعاالبراءة  صدور

 االختصاص.جهة فرضها تالتي  االستمراريةدفع رسوم  شريطة، الحصول على براءة االختراع

 

 من خالل براءات االختراع؟  الملكية الفكريةبعض بحماية جامعة خليفة  تقوملماذا 

خَّصما يطلب شركاء التسويق المحتملين )ال ا  غالب مخاطر االستثمار  لتجن بم( حماية براءات االختراع له-ُمر 

للنفقات  ا  نظرولتقديم التكنولوجيا إلى السوق.  ا  ما يكون مطلوب ا  والذي غالب، الضخم للشريك التجاري

 ال يمكن متابعة طلبات براءات االختراع لجميع حقوق الملكية الفكرية للجامعة.، المرتبطة باإليداعات

 

ولكن . االختراع براءة إجراءاتعلى  اإلنفاققبل بعناية اإلمكانات التجارية لالختراع  فحصنقوم بنحن 

خَّصبدء تسجيل براءة االختراع عادة ما تسبق العثور على ال ضرورةألن  ا  نظر فإننا نبحث عن ، له-ُمر 

طرق مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة للحصول على الحماية المبكرة ألكبر عدد ممكن من االختراعات 

 الواعدة.

 

 ؟ احمايتهاألشياء التي ينبغي من الذي يقرر 

 عند البت في إيداع المهمةالعوامل  ا  واالبتكار والمخترع )المخترعون( معيناقش مكتب إدارة التكنولوجيا 

 .اإليداعالقرار النهائي بشأن فإن المكتب هو صاحب ، المطاف في نهايةو. من عدمهطلب براءة اختراع 

 

 براءة االختراع والحصول عليها؟ إيداع طلبما تكلفة 

 اءة االختراع واالحتفاظ به مبلغا  قدرهتكلفة إيداع طلب براءة اختراع أمريكي عادي إلصدار بر تتجاوز

من براءات االختراع الصادرة في البلدان األجنبية والحصول عليها أكثر  إيداعيكلف ودوالر.  45,000

االحتفاظ رسوم  التكاليف باإلضافة إلى ضمن، إن وجدت، بكثير حيث يجب مراعاة تكاليف الترجمةذلك 

 السنوية ببراءة االختراع.

  

 د؟حدّ مُ  له-صبدون مرخ  فيها أو تستمر عملية الحصول على براءة االختراع الجامعة في  تبادرهل 

خَّصما تقبل الجامعة مخاطر تقديم طلب براءة اختراع قبل تحديد ال ا  غالب أن يتم ترخيص بعد و. له-ُمر 

خَّصيتحمل ال ،حقوق الجامعة  براءات االختراع. مصاريفبشكل عام  له-ُمر 

 

خَّصفشلت الجامعة في محاولتها تحديد إذا ، في بعض األحيان فسيتم اتخاذ قرار ، الختراع معين له-ُمر 

 سيتم إبالغ المخترع )المخترعين( بالقرار.، عند اتخاذ هذا القرارو. ة االختراعبراء متابعةبالتوقف عن 

 

 



 

  



 حقوق النشر

 ؟ وما هي فائدته النشرما هو حق 

حقوق النشر هي شكل من أشكال الحماية التي توفرها قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول أخرى 

". ويشمل ذلك األعمال األدبية والدرامية والموسيقية والفنية وبعض األعمال يلةاألص اإلبداع لمؤلفي "أعمال

هذه الحماية متاحة وقواعد البيانات. ، وفي بعض الحاالت، مج الكمبيوترالفكرية األخرى باإلضافة إلى برا

 لكل من األعمال المنشورة وغير المنشورة.

 

يمنح قانون حقوق الطبع والنشر بشكل عام مالك حقوق الطبع والنشر الحق الحصري في إجراء العديد من 

. يتم تأمين حماية منها أعمال مشتقةب والقيامبما في ذلك االستنساخ واألداء العام ، األعمال والتصريح بها

وسيط ملموس مثل كتاب أو رمز برنامج أو  عن طريقعندما يتم تثبيت العمل  ا  حقوق الطبع والنشر تلقائي

، ال ولكن بشكل عام، حقوق الطبع والنشربتسجيل الجامعة  تقوم، في بعض الحاالتوفيديو وما إلى ذلك. 

يخصص لذلك أو ، مزيجا  منهمارمز أو جهاز أو ستخدام ال ا  تجاري جاهزحتى يصبح المنتج اليتم ذلك 

إلشارة إلى لو، غيره من المزودينمزود عن خدمات أي لتحديد وتمييز خدمات بطريقة تجارية ، االستخدام

 مصدر الخدمات.

 

 ؟بالجامعة ةحقوق الطبع والنشر الخاصاألصولي لشعار اإل استعملكيف 

بحقوق النشر حيث يمكن تسجيلها في  ا  األعمال المحمية بحقوق النشر ال تتطلب إشعارعلى الرغم من أن 

يرقى الى مادة ينبغي أن يخضع استعمالها أن العمل الذي تقوم بتطويره أنه إذا رأيت  إننا نوصي  ، إالأي وقت

 التالي:فيجب عليك استخدام اإلشعار حقوق الطبع والنشر حماية ل
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 العالمة التجارية 

 ما هي العالمة التجارية أو عالمة الخدمة وما مدى فائدتها؟

 

ستخدم يُ من كل ذلك مما مزيج  أي كلمة أو اسم أو رمز أو جهاز أو تشمل العالمة التجارية أو عالمة الخدمة

، من قبل اآلخرين التي يتم تصنيعها أو بيعها عن السلعج أو بائع واحد منت   لتحديد وتمييز سلع في التجارة

  العالمة التجارية هي اسم تجاري.وباختصار، فإن لإلشارة إلى مصدر البضاعة.  وكذلك

 

ليس من ، ولكن. بتقديمها الشركة المصنعةالتي تقوم خدمة اللتحديد  عالمة الخدمة هي أي كلمة أو اسمإن 

 عالمة تجارية. منع اآلخرين من التعدي علىلتسجيل عالمة تجارية أو عالمة خدمة  الضروري

 

حتى  ،في التجارة واستخدامها من قبل مؤسسة مايها بمجرد تبنّ  تصبح العالمات التجارية محمية بشكل عام

في  استخدام العالمة التجارية المسجلأن يكون من حق يفترض ، تجاريةالوبتسجيل العالمة . تسجيلهاقبل 

مسجلة الخدمات التي تكون العالمة التجارية  جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة للبضائع أو

 .بموجبها

 

 ما هو تسجيل العالمة التجارية؟

دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من بموجبه  إجراء تحددعن  عبارةتسجيل العالمات التجارية إن 

 للعالمة.حقوقا  معينة بناء  على االستعمال المشروع  المختصةالسلطات 

 

  



 الشركة الناشئة 

 هامةاعتبارات 

 

 ؟يتم إنشاؤهاولماذا  الشركة الناشئةما هي 

تم تشكيله لتسويق واحد أو أكثر من الملكيات الفكرية ذات يكيان تجاري جديد إن الشركة الناشئة عبارة عن 

في  ا  وعادة ما تكون شريك، تكوين شركة ناشئة بديال  لترخيص الملكية الفكرية لشركة قائمة د  ع  يُ والصلة. 

 الصناعة.

 

 عند التفكير في تأسيس شركة:التي ينبغي مراعاتها بعض العوامل الرئيسية فيما يلي 

 

 ما تكون الشركات الكبيرة في الصناعات القائمة غير راغبة في المخاطرة  ا  )غالب طويرمخاطر الت

 .تة(ب  ثْ تكنولوجيا غير مُ ب

 

  تكاليف التطوير مقابل عائد االستثمار )هل يمكن للمستثمرين في الشركة الناشئة الحصول على

 المطلوبة؟( العوائدمعدالت 

 

  شركات تعيش فبعض المن نفس التكنولوجيا )إمكانية الحصول على منتجات أو خدمات متعددة

 .على منتج واحد فقط(

 

  السوق المستهدفوحالة ميزة تنافسية كبيرة بما فيه الكفاية وجود. 

 

 اإليرادات المحتملة الكافية للحفاظ على الشركة وتنميتها. 

 

 من العوامل  يمكن لمكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار المساعدة في تقييم هذه العوامل وغيرها

 األخرى.

 ؟إنشاء شركة ناشئة من عدمهمن الذي يقرر 

إن اختيار إنشاء شركة جديدة لتسويق الملكية الفكرية هو قرار مشترك بين مكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار 

 .الراغب في ذلكوالمخترعين أو الشريك 

 

  



بوسعه ترخيص التكنولوجيا تأسيس شركة تجارية ناشئة كمسار مفضل للتسويق، فإن مسؤول إذا تم اختيار 

واالستعانة  المستثمرين والمستشارين ورجال األعمالمع  االجتماععلى وبقية المؤسسين أنت مساعدتك 

 .خليفة لالبتكارمثل مركز  خليفةجامعة الموارد األخرى في ب

 

لتعارض  ا  بتجنّ  في الجامعة ا  أال يكون موظفالذي ينبغي ممثل الشركة )مع  بالتفاوضالمكتب وبعد ذلك، يقوم 

المخترعين اتفاقيات  أن يكون لدى أيضا  ومن الحكمة للشركة الجديدة.  منح الترخيصمن أجل ، المصالح(

الفهم الواضح لجميع ن قبل محاميهم للتأكد من التي ينبغي مراجعتها  أدوارهم مع بدء التشغيل بخصوص

 .ولياتوالمسؤ بما في ذلك الضرائب -الشخصية  لت ب عاتا

 

  



 التسويق 

 له-ُمَرخ صإليجاد 

 اختراعاتي؟ بتسويق مكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار  يقومكيف 

خَّصيستخدم المكتب العديد من المصادر واالستراتيجيات لتحديد ال م المحتملين واختراعات السوق. له-ُمر 

مفيدة في تسويق  مع غيرهم من الباحثينالقائمة المخترعين والباحثين تكون عالقات  وفي بعض األحيان،

خَّصفي تحديد ال ا  يمكن أن تساعد أبحاث السوق أيضواالختراع.  ، باإلضافة إلى ذلكوم المحتملين. له-ُمر 

ما  ا  غالبوخيص. بفحص التقنيات واالتفاقيات التكميلية األخرى للمساعدة في جهود التر ا  يقوم المكتب أيض

 .ا  أدوات تسويق ممتازة أيض هم التقديميةوعروضأعضاء هيئة التدريس تكون منشورات 

 

 ؟ لهم-المرخصكيف يتم العثور على معظم 

خَّص٪ من ال70أظهرت الدراسات أن  فإن العالقات للمخترعين. وبالتالي أصال  م كانوا معروفين له-ُمر 

خَّصحصول على اللل ا  قيم ا  ما تكون مصدر ا  غالبوالتشاورية  يةالبحث خَّصال العثور علىيتم وم. له-ُمر  -ُمر 

نحاول توسيع هذه العالقات  نحن .إدارة التكنولوجيا واالبتكارمن خالل العالقات الحالية لموظفي  ا  م أيضله

من خالل جهات االتصال التي يتم الحصول عليها من الشبكات الشخصية وشركاء الصناعة والمنظمات 

 من استفسارات مواقع الويب وأبحاث السوق وتنمية عالقات الترخيص الحالية.و، والمناسبات المقامة

 

  



 المحتمل؟ له-ُمَرخ صما هي المدة التي يستغرقها العثور على ال

خَّصال للعثور علىسنوات  ا  وأحيان ا  قد يستغرق األمر شهور على جاذبية االختراع  ا  اعتماد، المحتمل له-ُمر 

معظم االختراعات الجامعية في المرحلة المبكرة من دورة وغالبا  ما تتم ومرحلة التطوير وحجم السوق. 

خَّصال استقطابمما يجعل ا ، كبير ا  تجاري ا  تتطلب استثمارفإنها وبالتالي ، التطوير  .ا  صعبأمرا   له-ُمر 

 

 كيف يمكنني المساعدة في تسويق ابتكاري؟

ما  ا  غالبوشركة خارجية.  ما لدىبشكل كبير من فرص مطابقة اختراع  تزيديمكن لمشاركتك النشطة أن 

خَّصال العثور علىتكون عالقاتك البحثية مفيدة في  التكنولوجيا داخل الشركات.  وأطرافم المحتملين له-ُمر 

وصف تفاصيل االختراع يتولى يكون المخترع هو أفضل شخص ، الشركات المهتمة العثور علىبمجرد و

 ا  نتائج نقل التكنولوجيا عندما يعمل المخترع وأخصائي الترخيص مع تحقيق أفضليتم وومزاياه التقنية. 

 ها.كفريق واحد لتسويق استخدام التكنولوجيا والترويج ل

 

 ؟له-ُمَرخ صهل يمكن أن يكون هناك أكثر من 

صيمكن ترخيص االختراع للعديد من ال، نعماإلجابة:  خَّ إما بشكل غير حصري لعدة شركات أو ، مله-ُمر 

نطاق مجال استخدام فريد )تطبيق( أو على أن يتم الترخيص لكل شركة بشأن ، لعدة شركات ا  حصري

 )إقليم(. جغرافي

 

  



 الترخيصاتفاقيات 

 ما هو الترخيص؟

حقوق مما يسمح له بالتصرف بموجب كل ، الترخيص هو إذن يمنحه مالك الملكية الفكرية لطرف آخر

 .هاأو بعضالمالك 

 

 ما هي اتفاقية الترخيص؟

ما تكون اتفاقيات الترخيص مكتوبة وتصف الحقوق والمسؤوليات المتعلقة باستخدام واستغالل الملكية  غالبا  

خَّصما تنص اتفاقيات ترخيص جامعة خليفة على أن ال عادة  والفكرية.  يجب أن يسعى بجد لوضع  له-ُمر 

االتفاقية إلى توفير يتم السعي من خالل الملكية الفكرية للجامعة في االستخدام التجاري للصالح العام. كما 

 عائد معقول للجامعة.

 

 لها؟ ا  كيف يتم اختيار شركة ما لتكون مرخص

خَّصيتم اختيار ال تكون في بعض األحيان و. العامصالح لتسويق التكنولوجيا ل فيبناء  على قدرته  له-ُمر 

يكون ، في حاالت أخرىوالخيار األفضل.  هيفي التقنيات واألسواق المماثلة  خبرةالراسخة ذات الشركة ال

خَّصليس لدى الجامعة العديد من ال، عادة  وأفضل.  ا  خيار وقوتهاتركيز الشركة الناشئة  م المحتملين له-ُمر 

 بشأن اختراع  ما.الذين يقدمون عطاءات 

 

 رية؟حقوق ملكيتي الفك عه إذا تم ترخيصما الذي يمكنني توق  

يتم تقديم جزء من أي إيرادات مالية من الترخيص إلى المخترع ، لسياسة الملكية الفكرية بالجامعة ا  وفق

 )المخترعين(.

 

أن اختراعاتهم يتم نشرها لصالح عامة الناس.  حين يعرفونيتمتع المخترعون بالرضا ، باإلضافة إلى ذلكو

مستوى التدريس والبحث  أن تزيد من من شأنهاأخرى  حصيلةد العالقات الجديدة والمحّسنة مع الشركات ع  تُ و

 .اتواالستشار

 

 ستأخذ تلك العالقة من وقتي؟وكم ، له-ُمَرخ صما هي العالقة بين المخترع وال

خَّصمعظم اليكون  . مالمخترع لتسهيل جهود تسويقهمن قبل  النشطةمساعدة الم بحاجة إلى بعض له-ُمر 

يمكن أن يتراوح تواتر االتصال من عالقة استشارية متكررة ونادرة وغير رسمية إلى عالقة استشارية و

دورك في الشركة أو معها  حسب، من الوقت ا  مزيدشركة ناشئة جديدة قد يتطلب العمل مع وأكثر رسمية. 

 المصالح بالجامعة.عاُرض ناشئة لسياسات تالشركة التخضع مشاركتك في وودورك المستمر داخل الجامعة. 

 

 ما هي أنواع االتفاقات واالعتبارات األخرى التي تنطبق على النقل الفني؟

 خَّصلحماية سرية االختراع أثناء التقييم من قبل ال ما تستخدم اتفاقيات عدم اإلفشاء ا  غالب م المحتملين. له-ُمر 

ن يالباحث يتعين علىالتي  "ألطراف الثالثة"ا لغيرالمعلومات الخاصة با ا  تحمي اتفاقيات عدم اإلفشاء أيضو

وفي نفس لمناقشة الموضوع وتوفر اتفاقية عدم اإلفشاء آلية  مراجعتها إلجراء بحث أو تقييم فرص البحث.



ويقوم المسؤولون بإبرام اتفاقيات لغرض المسموح به. ل ضيقالنطاق الاستخدام المعلومات خارج  الوقت منع

 شخص من خارج الجامعة. إرسالها الىالتي يتم ات المملوكة للجامعة عدم إفشاء بشأن المعلوم

 

 وتتناول . بالجامعةلواردة والصادرة التي تُستخدم للمعلومات االمكتب اتفاقيات عدم إفشاء المعلومات  يبرم

مشاركة عادة  ن ون الخارجيون والباحثون الجامعيولباحثاهذه االتفاقيات الشروط التي يستطيع بموجبها 

إذا تم استخدام  للضياعيمكن أن تتعرض حقوق الملكية الفكرية للخطر أو وألغراض البحث أو التقييم.  المواد

 .أصوليالمواد دون وجود اتفاق 

 

 بموجبها تتعاون االتفاقيات المشتركة بين المؤسسات أو اتفاقيات إدارة الملكية الفكرية الشروط التي  تتناول

ة من ترخيص قق( لتقييم اإليرادات المتحالمعنية الجامعات أو الصناعة، المثالمؤسستان أو أكثر )على سبيل 

 .تسويقها وترخيصها والمشاركة فيهاالملكية الفكرية ذات الملكية المشتركة وحمايتها و

 

 الجامعة  بموجبهاتحتفظ الشروط التي  تتناول، ضمن اتفاقيات البحث اتأو بنود الخيار، اتفاقيات الخيارات

في اتفاقية  اتما يتم توفير بنود الخيار ا  غالبوطرف ثالث على ترخيص للملكية الفكرية. تفاوض لبفرصة 

صال مع اتيتم إبرام اتفاقيات الخيارو ؛في الجامعة تجاريةبحث ممول إلى رعاة أبحاث  خَّ م المحتملين له-ُمر 

 اتفاقية ترخيص كاملة. إبرامالراغبين في تقييم التكنولوجيا قبل 

 

  



 تسويقال

 ما هي األنشطة التي تحدث أثناء التسويق؟

خَّصيواصل معظم ال تعزيز التكنولوجيا وتقليل المخاطر وإثبات الموثوقية من شأنه م تطوير اختراع له-ُمر 

ونماذج أولية لقابلية  ا  إضافي ا  يمكن أن يشمل ذلك اختبارومن قبل العمالء. يتم تبنّيه وتلبية متطلبات السوق ل

 وضعما يتم  ا  غالبووالمزيد من التطوير لتحسين األداء والخصائص األخرى. ، التصنيع والمتانة والسالمة

ما تكون اختبارات المقارنة المعيارية مطلوبة  ا  غالبووثائق للتدريب والتركيب والتسويق خالل هذه المرحلة. 

 في السوق. إلثبات مزايا المنتج / الخدمة ومكانة المنتج  

 

 تسويق؟ال ما هو دوري أثناء

خَّصال ورغبة، ومشاركتك مدى رغبتكيمكن أن يختلف دورك بناء  على  في االستفادة من خدماتك  له-ُمر 

 لترخيص أو أي اتفاقيات شخصية.أي بحث ممول يتعلق بافي في مهام مختلفة و

 

 التسويق؟ في حالة نجاحللجامعة التي تتحقق  ما هي اإليرادات

للشركات الناشئة أو المواقف بالنسبة معظم التراخيص )ل ا  متواضعة جدترخيص الرسوم يمكن أن تكون 

أما  آالف الدوالرات.مئات الرسوم الى  يمكن أن تصل يكون فيها النخفاض قيمة الرسوم ما يبرره( أو التي

على ، مماثلة أو أكبرفيمكن أن تدر عوائد  لمنتجات المرخصةعلى المبيعات النهائية لالمفروضة اإلتاوات 

 سنوات. عدةقد يستغرق هذا األمر حدوث أن  الرغم من

 

شريطة وقوع حدث ولكن ، عوائد مماثلةأن تدر  يمكن، إذا تم تضمينها في الترخيص، حقوق الملكيةإن 

تدر عوائد التراخيص ال  )عرض حقوق ملكية الشركة علنا  للبيع(؛ ومعظم بنجاحصفية حقوق الملكية ت

 ٪ فقط من جميع1أن  في الجامعات األمريكيةوقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا  على التراخيص كبيرة. 

إلى السوق في  االختراعوصول فإن مكافآت ، ومع ذلك مليون دوالر أمريكي.التراخيص تدر ما يزيد على 

 .الخالصة االعتبارات الماليةأكثر أهمية من يكون  كثير من األحيان

 

 

  ؟له-ُمَرخ صالختراعي في حالة عدم نجاح الشركة الناشئة أو الماذا سيحدث 

 وهل يمكن ترخيص االختراع لجهة أخرى؟

 

يمكن أن تُفضي، في حالة عدم الوفاء بها، الى الفسخ؛  التيالرئيسية معالم األداء  عادة  ما تتضمن التراخيص

عتبارات من اال وغيرها الزمنية اتتأخيرال ولكن خلق الحقا  فرص ترخيص لشركة أخرى،وهو ما يمكن أن ي

 .هذه يمكن أن تعيق إعادة ترخيص التقنيات

  



 المصالح تعاُرض

 المصالح؟ تعاُرضلجامعة خليفة  ما هو تعريف

 مؤسسةمن خالل عالقة مع ، الجامعةأحد موظفي في المصالح عندما يكون  تعاُرضيمكن أن يحدث 

 :من شأنهفي وضع ، خارجية

  التأثير على أعمال الجامعة أو أبحاثها أو المجاالت األخرى التي قد تؤدي إلى مكاسب مالية مباشرة

 أو غير مباشرة،

 

 أو، بتلك المسؤوليات لاإلخالأو مسؤوليات البحث أو التدريس على  ا  التأثير سلب 

 

 .تقديم ميزة غير الئقة لآلخرين بما يضر بالجامعة 

 المصالح؟ تعاُرضمتى يجب أن أطلب إرشادات بشأن 

للقضايا المتعلقة بالنسبة فيرجى طلب التوجيه من مكتب خدمات البحوث. ، وضع غامضإذا نشأ أي سؤال أو 

 التكنولوجيا واالبتكار بشأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية.يرجى االتصال بمكتب إدارة ، بالملكية الفكرية

 

 االلتزام؟ تعاُرضأمثلة على 

في االلتزام إذا كان للواجبات أو المهام أو المسؤوليات المرتبطة بترخيص التكنولوجيا أو  تعاُرض ينشأقد 

 المرتبطة بوظيفتك.األعمال الخارجية تأثير سلبي على قدرتك على الوفاء بااللتزامات  اتفاق

 

  



والقيام إن  جميع المصالح وااللتزامات الخارجيةعن لرئيس قسمك  الكشف الكامل يتمثل فينهج إن أفضل 

 تأثيرات لهذا األمر على عملك.أي بمناقشة  أمكن

 

 المصالح؟ تعاُرضبالتعامل مع  الجامعة تقومكيف 

المصالح المتعلقة  تعاُرضبشأن قضايا أن يفيدك االبتكار التكنولوجي و مكتب إدارة التكنولوجيابوسع 

 أن يفيدك بشأن التعارضات المتعلقة بالبحوث. البحوثفقط، وبوسع مكتب خدمات  بالملكية الفكرية

 

تشكل حاالت  خارجيةأي اتفاقات كشف وتوثيق مسؤولية تدريس الأو عضو هيئة تقع على عاتق الباحث 

 الجامعة في سياستها بشأن تعارض المصالح.مصالح على النحو الذي تصفه  غامضة أو

 

  



 العوائد توزيعات

 ؟الترخيصيتم توزيع عوائد كيف 

المرتبطة باتفاقيات  والعوائد المصاريفمسؤول عن إدارة هو المكتب إدارة التكنولوجيا واالبتكار إن 

من رسوم الترخيص العوائد المتحققة  تتقاسم الجامعة مع المخترعين، لسياسة الجامعة ا  وفقوالتكنولوجيا. 

 غير مسددة للحصول على براءات االختراع. مصاريفمنها أي  ا  واإلتاوات وحقوق الملكية مطروح

 

وفق أسماء المخترعين المسجلة في براءات االختراع أو ن" ي"المخترع يتم تحديد، العوائدألغراض توزيع 

 أسماء مؤلفي مواد حقوق النشر.

 

 ؟ ماعلى حقوق ملكية من شركة  ماذا لو حصلت 

خَّصإذا كان المخترع قد حصل أو سيحصل على حقوق ملكية مباشرة من ال  فإن سياسة، بالتكنولوجيا له-ُمر 

التي تتلقاها الجامعة  على أي من العوائدالمخترع  عدم حصولتنص على  الملكية الفكرية لدى جامعة خليفة

 الملكية األسهم و / أو خيار األسهم أو ضمانات األسهم.تتضمن حقوق وفيما يتعلق بهذا الترخيص. 

 

 ختراعات في الترخيص؟تعدد االن و / أو يمستثمرال في حالة تعد دالمخترع  عوائدكيف يتم توزيع 

يتم تقسيم "نصيب المخترعين" من اإلتاوات بالتساوي بين جميع المخترعين ما لم يتفق جميع المخترعين 

 .المشتركةلى صيغة توزيع أخرى لخياراتهم )فيما بينهم( كتابة  ع

 

  خليفة.يرجى الرجوع إلى سياسة الملكية الفكرية بجامعة  ،للحصول على مزيد من المعلومات

 

  



 


