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تقديم

تمثـل الملكيـة الفكريـة واحـدة مـن اهـم الحقـوق التـي يجـب الحفـاظ عليهـا وحمايتهـا لمـا 
لهـا مـن تأثيـر كبيـر فـي ضبـط وتطويـر منظومـة البحـث العلمـى. وتشـير تلـك الملكيـة الـى 
إبداعـات العقـل مـن اختراعـات ومصنفـات أدبيـة وفنيـة وتصاميـم وشـعارات وأسـماء وصـور 
مسـتخدمة فـي التجارة.والملكيـة الفكريـة محميـة قانونـا بحقـوق منهـا مثـا البـراءات وحـق 
المؤلـف والعامـات التجاريـة التـي تمّكـن األشـخاص مـن كسـب االعتـراف أو فائـدة ماليـة مـن 
ابتكارهـم أو اختراعهـم. وتـؤدي الملكيـة الفكريـة دورا أساسـيا فـي منظومـة البحـث العلمـى 

التعليميـة. والمؤسسـات 

السياسـات  تلـك  أهميـة  والجيوفيزيقيـة  الفلكيـة  للبحـوث  القومـى  المعهـد  ادرك  ولقـد 
والممارسـات التـي تتعلـق بالملكيـة الفكريـة، والحاجـة لتقنيـن تلـك السياسـات التـي تتعلـق 
بهـا، وتشـجيعا للباحثيـن وسـعيا الـى خلـق منظومـة تقنـن وتعظـم من االسـتفادة مـن القوانين 
الدوليـة فـي هـذا الصـدد لما يعود بالنفع علـى المعهد وباحثية وبما يضمن تحقيق األهداف 

المرجـوة مـن المعهـد و أهـداف انشـاءة.

ويمثـل هـذا اإلصـدار، األول، مـن سياسـات الملكيـة الفكريـة بالمعهـد خطـوة مهمـة ومضيئـة 
علـى طريـق النهـوض بمسـتوى البحـث العلمـى داخـل المعهـد، فاتمنـى مـن جميـع منسـوبى 
المعهـد العمـل بمـا جـاء بتلـك الوثيقـة. واننـى ال يسـعنى فـي هـذا الصـدد اال تقديـم خالص 
الشـكر العضـاء لجنـة الملكيـة الفكريـة بالمعهـد على ماقامـوا به من جهد كبيـر لخروج تلك 

الوثيقـة للنـور بهـذا االتقان
وفقنا اهلل جميعا لمافيه صالح مصرنا الحبيبة.

أ.د./ جاد حممد القاضي

رئيس املعهد
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فريق اإلعداد : 
 )WIPO( رئيس لجنة الويبو 1- أ.د. أشرف القطب موسى   

 )WIPO( وأمين لجنة الويبو 2- د. نادية محمد حسن أبو على   

  )WIPO( وعضو لجنة الويبو 3- أ.د. أسامه على رحومه   

  )WIPO( وعضو لجنة الويبو 4- د. ياسر عبد الفتاح عبد الهادي  

  )WIPO( وعضو لجنة الويبو 5- د. الباز أبو المجد   

  )WIPO( وعضو لجنة الويبو 6- د. أحمد مجدى   

 )WIPO( وعضو لجنة الويبو 7- د. شريف فريد   

املراجعة اللغوية:
  )WIPO( وعضو لجنة الويبو 1- د. ياسر عبد الفتاح عبد الهادي  

املراجعة القانونية:
1- السيد المستشار / أسامه صاح الدين – المستشار القانوني للمعهد 

 )WIPO( وعضو لجنة الويبو  

حتت إشراف:
رئيس المعهد 1- األستاذ الدكتور / جاد محمد القاضي    
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 : )WIPO( أعضاء جلنة الويبو
رئيسًا. 1 أ.د./ أشرف القطب موسى     

عضوًا . 2 أ.د. / أحمد صالح أحمد     

عضوًا. 3 أ.د. / عباس محمد عباس    

عضوًا. 4 أ.د. / أسامة على رحومه     

عضوًا. 5 أ.د. / سيد شعبان مصطفى    

عضوًا. 6 د. ياسرعبد الفتاح عبد الهادى    

أمينًا. 7 د./ نادية محمد حسن أبوعلى    

عضوًا. 8 د./ الباز محمد أبوالمجد     

عضوًا  . 9 د. / محمود سامى      

عضوًا. 10  د. / أحمد مجدي عبد العزيز   

عضوًا. 11  د. / محمد أحمد الصادق    

عضوًا. 12  د. محمد هالي       

عضوًا. 13  أ./ شريف أحمد أحمد فريد    

عضوًا. 14  السيد المستشار / أسامه صاح الدين   

سكرتارية. 15  مدام / عزه أمين      
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فهرس
II تقديم 
IV أعضاء اللجنة 
1 المقدمة 
2 الفصل األول: مدلول الكلمات والعبارات  ونطاق السياسة 
2 المبحث األول: مدلول الكلمات والعبارات 
3 المبحث الثاني: نطاق السياسة 
4 الفصل الثاني: القواعد القانونية 
5 الفصل الثالث: التعاون البحثي 
6 الفصل الرابع: ملكية الملكية الفكرية 
8 الفصل الخامس: تضارب المصالح و نطاق السرية 
9 الفصل السادس: تسويق الملكية الفكرية 
12 الفصل السابع: الحفاظ على الملكية الفكرية للمعهد   
13 الفصل الثامن: عوائد الملكية الفكرية 
14 الفصل التاسع: تسوية المنازعات  
14 الفصل العاشر: التعامل مع البيانات 
14 الفصل الحادي عشر: المكتب اإلستشارى ووحدة التسويق للمعهد 
14 الفصل الثاني عشر : اللجنة األستشارية 
14 الفصل الثالث عشر: حيز النفاذ 
15 الماحق 
15 ملحق )1( : تداول البيانات 

)على الموقع االلكتروني(  ملحق )2( : استمارة االفصاح عن التكنولوجيا 
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المقدمة
تعـد الملكيـة الفكريـة مـن أبـرز صـور الملكيـة التـي تسـتحق الحمايـة، فالممارسـات الفكريـة 
اإلبداعيـة تمثـل الدعامـة الرئيسـية التـي تتبلـور مـن خالهـا الثقافـات والتقـدم العلمـي 
والتكنولوجـي، لذلـك اقتضـت الضـرورة حمايـة الحقـوق الخاصـة بأصحابها وإضفـاء الحماية 
علـى إنتاجهـم  سـواٌء  كان أدبيـًا أو فنيـًا أو صناعيـًا وتمكينهـم مـن اسـتغاله واالسـتفادة منـه 

لخلـق الحافـز لهـم إلضافـة المزيـد مـن اإلبـداع. 
ولقـد أدرك المعهـد القومـي للبحـوث الفلكيـة والجيوفيزيقيـة أهميـة الحاجـة إلـى تشـجيع 
التطبيـق العملـي واالسـتخدام االقتصـادي لنتائـج البحوث التـي ُتجَرى فيه وبواسـطة كوادره 
البشـرية والتجهيزيـة مـن أجـل صالـح عامـة المجتمـع.  ولذلـك سـعى إلـى خلـق منظومـة 

لتقنيـن وتنظيـم هـذه الملكيـة الفكريـة بمـا يضمـن تحقيـق أهدافهـا المرجـوة.  
وقـد اعتمـد المعهـد األطـر والمحـددات اآلتيـة لوثيقـة سياسـة الملكيـة الفكريـة الخاصـة 

 : به
السياسة الحالية تتعلق بحق الباحثين في اإلمتاك والحماية واالستثمار التجاري للملكيات 

الفكرية الناتجة عن أنشـطتهم وواجباتهم أثناء العمل في المعهد. 
تحـدد هـذه الوثيقـة قواعـد المعهـد مـن أجـل التعـاون مـع المنظمـات الصناعيـة والتجاريـة 
االسـتغال  عـن  الناجمـة  االقتصاديـة  الفوائـد  تقاسـم  بشـأن  التوجيهيـة  المبـادئ  وتوفـر 

الفكريـة.  للملكيـة  التجـاري 
وتهدف هذه السياسة إلى: 

تعزيـز وتشـجيع ودعـم البحـث العلمـى بشـكل عـام وبمـا يخـدم أهـداف وأغـراض المعهـد . 1
األساسـية.

توفـر يقينـًا قانونيـًا فـي األنشـطة البحثيـة وفـي العاقـات القائمـة علـى التكنولوجيا مع . 2
أي أطـراف أخرى.

الملكيـة . 3 وتسـويق  وحمايـة  وامتـاك  بتحديـد  المعنّيـة  المؤسسـية  اإلجـراءات  ّعّيـن 
الفكريـة.

ضمان الكفاءة والتوقيت في حماية وإدارة الملكية الفكرية. . 4
تسهيل تسجيل ورصد موارد وإمكانيات المعهد من الملكيات الفكرية والحفاظ عليها.. 5
تضمـن توزيعـًا عـاداًل ومنصفـًا للفوائد اإلقتصادية الناتجة عن تسـويق الملكية الفكرية . 6

لصالـح جميـع األطراف المعنية بناءًا على مسـاهمتهم. 
تعزيـز مكانـة وريـادة المعهـد كمؤسسـة بحثيـة أكاديميـة وعضـو فـي المجتمـع، فضا عن . 7

تعزيـز مكانـة الباحثيـن مـن خـال تقديـم نتائـج البحـوث لاسـتخدام والفائـدة العامة. 
كمـا يجـب التنويـه هنـا بأنـه ليـس هنـاك فـي هـذه السياسـة مـا يتعـارض أو يتجـاوز األحـكام 

السـائدة فـي القانـون المصـري. 
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الفصل األول: مدلول الكلمات والعبارات  ونطاق السياسة
المبحث األول: مدلول الكلمات والعبارات

يقصـد فـي تطبيـق أحـكام هـذه السياسـية بالكلمـات والعبـارات التاليـة المعنـى المبين قرين 
منها:  كل 

المعهد: المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان – القاهرة - مصر. 1
لجنـة الملكيـة الفكريـة: هـي لجنـة استشـارية تم تشـكيلها مـن قبل رئيـس المعهد لفترة . 2

مؤقتـة لتقديـم المشـورة والتوصيـات الازمـة لوضـع الئحـة تنفيذيـة لسياسـة الملكيـة 
الفكرية.

المنتسـبون للمعهـد: يشـملون أعضـاء هيئـة البحـوث ومعاونيهـم باإلضافـة إلـى الكـوادر . 3
الفنيـة واإلداريـة بالمعهـد وغيرهـم ممـن يشـاركون فـي أي برنامـج مـن برامـج المعهـد أو 
يسـتخدمون أيـًا مـن مـوارده طبقـًا النتدابـات أو اتفاقيـات علمية أو إشـراف علمـي من أحد 

أعضـاء هيئـة البحـوث بالمعهـد.
التسويق: يعني أي شكل من أشكال استغال الملكية الفكرية بما في ذلك التكاليف ومنح . 4

التراخيص واالستغال الداخلي من قبل المعهد وتسويقها عبر الشركات المنبثقة. 
ذلـك . 5 فـي  بمـا  والفنيـة  والعلميـة  األدبيـة  األعمـال  تعنـي  والتأليـف:  النشـر  حقـوق 

الوثائقيـة  واألفـام  والمحاضـرات  والمقـاالت  العلميـة  والكتـب  األكاديميـة  المنشـورات 
والعـروض وغيرهـا مـن المـواد باسـتثناء البرمجيـات المؤهلـة للحماية بموجـب قانون حق 

والتأليـف.  النشـر 
مـوارد المعهـد: تعنـي أي شـكل مـن أشـكال التمويـل أو تسـهيات أو مـوارد بمـا فـي ذلـك . 6

المعـدات والمـواد االسـتهاكية والمـوارد البشـرية التـي يقدمهـا المعهـد بطريقـة مباشـرة 
أو غيـر مباشـرة. 

الملكيـة الفكريـة: تعنـي االختراعـات والتكنولوجيـات والتطويـرات والتحسـينات والمواد . 7
والُمركبـات والعمليـات وجميـع النتائـج البحثيـة األخـرى وخصائـص البحـوث الملموسـة 

بمـا فـي ذلـك البرمجيـات وغيرهـا مـن األعمـال محفوظـة الحقـوق. 
حقـوق الملكيـة الفكريـة: تعنـي ملكيـة الملكيـة الفكريـة والحقـوق المرتبطـة بهـا بمـا . 8

فـي ذلـك بـراءات االختـراع والحقـوق فـي نمـاذج المنفعـة والخبـرات والعامـات التجاريـة 
والمؤشـرات الجغرافيـة والمعـارف واألسـرار التجاريـة وجميـع حقـوق الملكيـة الفكريـة أو 
الصناعيـة األخـرى وكذلـك حقـوق التأليف والنشـر، سـواء كانت مسـجلة أم غير مسـجلة.  
كمـا تتضمـن أيضـا الطلبـات أو الحـق فـي تقديـم الطلبـات للحصـول علـى هـذه الحقـوق مع 

كافـة ملحقاتهـا وتجديداتهـا.  
الباحث: أي شـخص معين من قبل إدارة المعهد أو مرتبط بتعاقد ومشـارك بصفة أساسـية . 9

فـي النشـاط البحثي الذي أدى إلـى إبداع الملكية الفكرية.
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البحـث: يقصـد بـه أي عمليـة بحثية يقوم بها أي من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم . 10
ويتم نشـرها أو قبولها للنشـر سواء تم تطبيقها أوال. 

المختـرع والمؤلـف: هـو الشـخص القـادر علـى وضـع تصـور معيـن لملكيـة فكريـة أو . 11
اختـراع مـا وتحويلـه إلـى تطبيـق مـا.

الختـراع: هـي الفكـرة الجديـدة والتـي يمكـن تطبيقهـا عمليـًا لحـل مشـكلة فنيـة فـي . 12
المجـال التقنـي طبقـًا للشـروط المتعـارف عليهـا محليـًا ودوليـًا. 

بـراءة االختـراع: هـي السـند الرسـمي الممنـوح للمختـرع والـذي يفيـد بأحقيتـه فـي . 13
حمايـة اختراعـه ومنـع اآلخريـن مـن اسـتغال هـذا االختـراع.

اتفاقيـة البحـث: وقـد يشـار إليهـا بــ اتفاقيـة الخدمـات البحثيـة أو اتفاقيـة األبحـاث . 14
اتفاقيـة  او  الخصوصيـة  اتفاقيـة  أو  المـواد  لنقـل  اتفاقيـة  أو  والتطويريـة  التعاونيـة 
استشـارية أو أي نـوع آخـر مـن االتفاقيات المتعلقة باألبحـاث المطبقة من قبل الباحثين 

أو معنيـة بملكيـة فكريـة تـم ابتكارهـا فـي المعهـد. 
البيانـات السـرية أو المحظـورة: هـي البيانـات الغيـر متاحـة فـي اإلطـار العـام وذلـك . 15

بسـبب اتفاقيـات أو مذكـرات تفاهـم مـن قبـل إدارة المعهـد مـع أطـراف أخـرى.
المكتـب االستشـارى أو الشـركة المنبثقـة: يشـار بذلـك إلـى المكتـب اإلستشـارى الـذي . 16

تأسـس فرعيـاً عـن المعهـد بغـرض إدارة اإلستشـارات العلميـة التـى يقـوم بهـا المعهـد.
الباحثيـن الزائريـن: هـم األفـراد المتعاونيـن مـع المعهد من غير أن يكونـوا موظفين أو . 17

طـاب فـي هـذا المعهـد.  ويتضمن مفهـوم »الباحثين الزائرين« أيضـاً  األكاديميين الزوار 
واألفـراد المعينيـن فخرياً  ضمـن طاقم المعهد. 

المبحث الثاني: نطاق السياسة
تعتبـر هـذه السياسـة نافـذة بحـق جميـع الملكيـات الفكريـة والحقـوق المرتبطـة بهـا اعتبارًا 

مـن تاريـخ صدورها. 
تطبـق هـذه السياسـة علـى جميـع المنتسـبين للمعهـد الذيـن التزمـوا بعاقـة قانونيـة مـع 
المعهـد، والتـي بدورهـا تفـرض عليهـم التقيـد بهذه السياسـة.  وقد تنشـأ مثل هـذه العاقات 

القانونيـة وفقـًا ألحـكام القانـون أو اتفـاق جماعـي أو فـردي.
ال تطبـق السياسـة الحاليـة بأثـر رجعـي وتعتبـر غيـر سـارية المفعـول فـي حـال أن المنتسـب 
للمعهـد كان قـد ارتبـط مسـبقًا باتفـاق صريـح مـع المعهـد والـذي ينـص علـى خـاف مـا ُذكـر 
فـي هـذه السياسـة قبـل التاريـخ الفعلـي مـن صدورهـا أو فـي حـال أن المعهد  قد عقد مسـبقاً  

اتفاقيـة مـع طـرف ثالـث بشـأن الحقـوق وااللتزامـات المنصـوص عليهـا فـي هـذه السياسـة. 
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الفصل الثاني: القواعد القانونية
يتم في هذا الفصل تحديد القواعد القانونية المتعلقة بالباحث كما يلي: 

يقـوم الشـخص المـوكل بالنيابـة عـن المعهـد بالتأكـد مـن أن عقـد التوظيـف أو أي اتفاقيـة 
أخـرى تنشـئ أي نـوع مـن أنـواع العاقـات الوظيفيـة بيـن المعهـد والباحـث تشـتمل علـى بنـد 

ينـص علـى أن الباحـث مقيـد بالعمـل ضمـن نطـاق هـذه السياسـة. 
علـى جميـع أعضـاء المعهـد اإللتـزام بمضمون هذه السياسـة فـور صدورهـا وان يراعوا حقوق 
الملكيـة الفكريـة قبـل البـدء بـأي نشـاط بحثي والذي يحدد مدى مسـاهمة الباحث وشـركاؤه 

فـي الفكـرة االبداعيه للبحث.
على طاب الدراسـات العليا الملتحقين في بحوث برامج الدكتوراه اإللتزام بمضمون سياسـة 

الملكية الفكرية عند التسـجيل. 
يجـب علـى الشـخص المصـرح لـه بعقـد االتفاقيـات بالنيابـة عـن المعهـد أن يضمـن بـأن يتـم 
توقيـع اتفاقيـة التـزام بمضمـون هذه السياسـة من قبـل الباحثين الغيـر موظفين في المعهد 
ومـن ضمنهـم الباحثيـن الزائريـن وأيضـا اتفاقيـة تنـازل فيمـا يتعلـق بملكيـة أي مـن الملكيات 
الفكريـة التـي قـد تنتـج أثنـاء ممارسـتهم ألنشـطتهم البحثيـة والتـي بدورهـا ناشـئة عـن 
تعاونهـم مـع المعهـد ويجـب توقيـع هـذه االتفاقيـات قبل البدء بأي نشـاط بحثي فـي المعهد.
علـى الرغـم مـن مـا ذكـر في المادة الرابعة في البند الرابع قد تكون هناك حاالت اسـتثنائية 
تحتـاج ترتيبـات خاصـة تتوافـق مـع التزامـات سـابقة للباحثيـن الزائريـن. فـي أي حالـة مـن 
الحـاالت التـي تتطلـب ترتيبـات خاصـة يتـم تقييـم هـذه الترتيبـات وإتخـاذ القـرارات الازمة 
لهـا علـى أسـاس كل حالـة علـى حـدة مـن قبـل الشـخص أو اللجنـة المعينيـن من قبـل المعهد. 
قـد تكـون هنـاك حاجـة الـى ترتيبـات خاصـة فيمـا يتعلـق باألنشـطة البحثيـة المطبقة من 
قبـل الباحـث الموظـف فـي المعهـد فـي حـال كان الباحـث يعمـل كباحـث أكاديمـي زائـر فـي 
مؤسسـة أخـرى. فـي هـذه الحالـة قـد تكـون أحـد المتطلبـات المفروضـة علـى الباحـث مـن 
قبـل الطـرف الثالـث أن يوقـع علـى أي وثيقـة من شـأنها التأثير علـى حقوق الملكيـة الفكرية 
للمعهـد. لـذا ولتجنـب أي نزاعـات الحقـة, ال يحـق للباحـث أن يوقـع أي وثيقـة أو اتفـاق دون 
الحصـول علـى موافقـة خطيـة مـن الشـخص المفـوض أو اللجنـة المعينـة مـن قبـل المعهـد . 
وال يحـق للمعهـد أن يرفـض طلـب الباحـث فـي حـال كان عملـه مع الطرف الثالـث ال يؤثر على 
حقـوق الملكيـة الفكريـة فـي المعهـد. فـي حـال أن وجـدت وثيقـة أو اتفـاق قـد يؤثـران علـى 
حقـوق الملكيـة الفكريـة للمعهـد. ويقـوم المعهـد بالتفـاوض مع الطـرف الثالث إلبـرام اتفاق 

كمـا هـو موضـح فـي البنـد الخامس. 
الحقـوق وااللتزامـات المنصـوص عليهـا فـي هـذه السياسـة ال تتأثـر فـي حـال إنهـاء العمـل أو 

الدراسـة فـي المعهـد. 
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الفصل الثالث: التعاون البحثي
تقـع علـى عاتـق الباحـث مسـؤولية ضمـان االتفـاق وتحديـد جميـع الشـروط واألحـكام . 1

الملزمـة لهـذا التعـاون بشـكل خطـي مسـبقا )والـذي سيشـار إليـه الحقـاً  باسـم اتفاقيـة 
البحـث( قبـل البـدء بـأي عمـل تعـاون بحثـي مـع أي طـرف ثالـث.

ال يحـق للباحـث أن يدخـل فـي اتفاقيـة بحـث مـع طـرف ثالـث بالنيابـة عـن المعهـد إال . 2
بعـد حصولـه علـى تصريـح مـن الجهة المختصـة المعينة رسـميًا لتمثيل المعهـد في مثل 

هـذا النـوع مـن االتفاقيات. 
علـى األشـخاص الموكليـن للتصـرف بالنيابـة عـن المعهـد أن يمارسـوا واجباتهـم علـى اتـم . 3

وجـه عنـد القيـام بالتفـاوض علـى االتفاقيـات وتوقيع العقـود التي قد تؤثـر على حقوق 
الملكيـة الفكريـة الخاصـة بالمعهد. 

الملكيـة . 4 تراعـى  بحثيـة  اتفاقيـات  عقـد  للمعهـد  مفيـدًا  يكـون  قـد  الحـاالت  بعـض  فـي 
األخـرى.   األطـراف  وكـذك  بالمعهـد  الفكريـة 

اعتمـادًا علـى المسـاهمات النسـبية الفكريـة والمالية لمفهوم الملكيـة الفكرية المقدمة . 5
مـن قبـل االطـراف المشـاركة بالمعهـد ومـن قبل الطـرف الثالث، يتم حصـول كل طرف من 
األطـراف المشـاركة علـى حقـوق ملكيـة فكريـة معينـة و/أو حصـة فـي العائـدات الناتجـة 
عـن تسـويقها وفقـا لعقد ملزم بسياسـات الملكيـة الفكرية بالمعهد ويبـرم بالتراضي بين 

االطـراف فيمـا يخص نسـب العائـدات المالية. 
فـي حالـة عـدم وجـود اتفاقية كما هو محدد في المادة الخامسـة فـي البند األول عندها . 6

يتـم إعتمـاد سياسـة المعهـد لتوزيـع حقوق الملكيـة الفكرية بين األطـراف المتعاونة في 
نسـب تعكس نسـبة مسـاهمة كل منهم في إنشـاء الملكية الفكرية. 

لتمكيـن األطـراف المتعاونـة مـن إقامـة منهجيـة لتوزيـع النسـب كمـا هو موضح فـي المادة . 7
الخامسـة فـي البنـد السـادس ولتجنـب أي نزاعـات الحقـة، فإنـه مـن الموصى بـه أن يقوم 
األطـراف المشـاركين بتوثيـق سـجات األنشـطة البحثيـة المطبقـة بشـكل منتظـم موقـع 

عليهـا مـن قبـل جميـع األطـراف المعنية. 
يجـب علـى االتفاقيـة المبرمـة والموضحة في المادة الخامسـة في البند األول أن تتضمن . 8

فـي جملـة األمـور واألحكام التـي تتعلق بما يلي:
يجـب مراعـاة حقـوق الملكيـة الفكريـة والحقـوق المرتبطـة بها الموجودة مسـبقًا في أ. 

المعهـد قبـل الدخول فـي االتفاق 
األنشـطة ب.  عـن  الناجمـة  الفكريـة  بالملكيـة  المتعلقـة  والحقـوق  الفكريـة  الملكيـة 

البحثيـة تحـدد فـي االتفاقيـة بعـد الدخـول بهـا. 
متطلبات السرية )الخصوصية(. ج. 
شروط اإلفصاح العام. د. 
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أحكام أخرى ذات صلة. ه. 
فـي حالـة طلـب بـراءة اإلختـراع ال يجب االفصاح عـن خصوصية العمل او البوح باسـراره . 9

اال بعـد توثيقـه بتاريـخ ايـداع  كمـا ال يجـب ان تطـول مـدة عـدم االفصـاح عـن سـنة مـن 
تاريـخ االيداع 

قبـل التوقيـع، يجـب تقديـم نسـخة كاملة عـن االتفاقيـة المقترحة وجميـع البيانات . 10
القانونيـة األخـرى المتعلقـة بحقـوق الملكيـة الفكريـة للمعهـد إلـى الشـخص أو الجهـة 
المعينـة مـن قبـل المعهـد للحصـول علـى المشـورة والموافقة مـن حيث اتفاقها مع سياسـة 

الملكيـة الفكريـه بالمعهد.  

الفصل الرابع: ملكية امللكية الفكرية
تعـود الملكيـة الفكريـة الناتجـة عـن أعمـال أو أبحاث خاضعـة لتلك السياسـات داخل المعهد 

طبقـا لتصنيفها للفئـات التالية:-  
باحثو وموظفو المعهد:. 1

جميـع حقـوق الملكيـة الفكريـة التـي مـن إنتـاج أو صنـع أو إبـداع مـن قبـل الموظفيـن أو أ. 
العامليـن فـي المعهـد أثنـاء أداء واجبهـم الوظيفـي تعتبـر بشـكل عـام ملـكا ً للمعهـد تلقائيـا. 

فـي حـال إنتـاج موظـف تابـع للمعهـد لملكية فكريـة خارج نطـاق عمله الوظيفـي المعتاد ب. 
باإلعتمـاد بشـكل كبيـر علـى مـوارد المعهـد، عندهـا يعتبـر الموظـف موافـق مسـبقًا علـى 

نقـل حقـوق هـذه المكليـة الفكريـة للمعهـد كتعويـض على اسـتخدام مـوارده. 
كل ما ُذكر آنفًا في هذه الفقرة ينطبق أيضًا على كل الموظفين في المعهد. ج. 
فـى حالـة تقديـم طلـب بـراءة اإلختـراع فـإن رسـوم تقديـم الطلبـات وصيانـة الملكيـة د. 

الفكريـة وشـروط االسـتغال التجـاري للملكية الفكرية باإلضافة إللـى إليرادات الناجمة 
عـن تسـويق الملكيـة الفكريـة يتـم تقاسـمها بيـن األطـراف المشـتركة.

قـد تختلـف القوانيـن الوطنيـة فيمـا يتعلـق بحقـوق ملكيـة الملكيـة الفكريـة.  لذلـك ه. 
ينبغـي تكييـف أحـكام هـذه السياسـة عنـد الضـرورة مـع القانـون الوطنـي السـائد.  ففـي 
للمنظمـات  أو  للدولـة  أو  للمخترعيـن  الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  تُعطـى  البلـدان  بعـض 

األخـرى. الحكوميـة 
فـي العديـد مـن البلـدان ينـص القانـون الوطنـي على مفهـوم )اختـراع الخدمـة(.  وقد يخدم 
فـي بعـض الحـاالت المحـددة تطبيـق حكم هذا المفهوم كأسـاس لنقل الملكيـة دون توقيع أي 
اتفاقيـات إضافيـة.  ومـع ذلـك فـي مثـل هذه الحـاالت ال يـزال الباحثون ملزمون وفقـا لقواعد 
هـذه السياسـة.  وفـي العمـوم ال يعتبـر اسـتخدام المكتبـة والمرافـق المتاحـة لاسـتخدام 
العـام واالسـتخدام العرضـي لألجهـزة المكتبية واألجهزة الشـخصية اسـتخدامًا كبيـرا لموارد 

لمعهد ا
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الموظفين المشاركين في أنشطة بحثية في مؤسسات أخرى: . 2
تخضـع الحقـوق المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة التـي تـم إنشـاؤها خـال زيـارة أكاديميـة مـن 
قبـل موظـف فـي المعهـد  لمؤسسـة  آخـرى إلـى أحـكام االتفاقيـة المنعقدة بين المؤسسـتين 
وفقـًا للمـادة الرابعـة فـي البنـد السـادس.  أمـا فـي حـال أن الملكيـة الفكريـة الناتجـة فـي 
المعهـد  المضيـف ال تؤثـر علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة للمعهـد  األصل،عندهـا تنتمـي 

حقوق الملكية الفكرية  للمعهد  الضيفة ما لم ينص االتفاق على خاف ذلك.    
غير الموظفين : . 3

يجـب علـى الباحثيـن الزائريـن نقـل أي ملكيـة فكريـة قـد تنتج في سـياق أنشـطتهم البحثية 
والناشـئة فـي اطـار تعاونهـم مـع  المعهـد  لصالـح المعهـد  وسـيتم التعامـل مـع هـؤالء األفـراد 

كمـا لـو أنهـم موظفيـن فـي المعهـد  ألغـراض هـذه السياسـة. 
طاب الماجستير او الدكتوراه من خارج المعهد: . 4
يعتبـر الطلبـة الذيـن ال يعملـون كموظفين في المعهد مالكيـن للملكية الفكرية والحقوق . 1

المرتبطـة بهـا فـي حـال إبداعهم لها ضمن اطار دراسـتهم في المعهـد .ولكن هناك حاالت 
تعتبر اسـتثناء من هذه القاعدة والمبينة على الشـكل التالي: 

إذا كان الطالـب مسـتفيداً  مـن منحـة دراسـية ممولة من قبل طـرف ثالث بموجب اتفاقية أ. 
منفصلـة والتـي تنـص على أحقية الطرف الممول بامتـاك الملكية الفكرية الناتجة عن 
فتـرة دراسـته ضمـن اطـار هـذه المنحـة, فعلـى الطالـب الموافقـة علـى أنه وبشـكل مبدئي 
ملكيـة الملكيـة الفكريـة المذكـورة آنفـًا تعـود الـى المعهـد  ومـن ثـم يتـم تحديـد المالـك 

النهائـي لهـذه الملكيـة الفكريـة وفقـًا لبنـود االتفاقيـة المبرمة مع الطـرف الثالث. 
إن الملكيـة الفكريـة المبتدعـة مـن قبـل طـاب مـن خـال بحـث ممـول مـن قبـل طـرف ب. 

ثالـث أو ضمـن اطـار اتفاقيـة بحثيـة مـع طـرف ثالـث تعـود ملكيتها بشـكل مبدئـي للمعهد 
ومـن ثـم يتـم تحديـد المالـك النهائـي لهـذه الملكيـة وفقـًا لبنـود االتفاقيـة المبرمـة مـع 

الثالث.  الطـرف 
فـي حـال اسـتخدم الطالـب مرافق المعهـد وتجهيزاتها وملكيتها الفكريـة وغيرها من موارد ج. 

المعهـد  علـى نطـاق واسـع مرتبـط بنشـاطهم البحثـي إلنتـاج الملكيـة الفكريـة، فيتعبـر 
الطالـب موافـق مسـبقًا علـى نقـل ملكيـة حقـوق هـذه الملكيـة الفكريـة للمعهـد  كتعويض 

للمعهـد  عـن اسـتخدام مواردها. 
يحـق للمعهـد  امتـاك جميـع الملكيـات الفكريـة الناتجة عـن األبحاث المطبقـة من قبل د. 

الخريجيـن و طـاب الداراسـات العليا. 
يتـم منـح الطـاب الخيـار لتسـجيل حقوق الملكيـات الفكرية المبتدعة مـن قبلهم لصالح . 2

المعهـد وعندئـذ يتـم منحهـم نفـس الحقوق المعطـاة ألي مخترع موظف فـي المعهد على 
النحـو المبيـن فـي هـذه السياسـة.وفي هـذه الحـاالت يجـب على الطـاب إتبـاع اإلجراءات 

المنصـوص عليهـا في هذه السياسـة. 
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 جميـع حقـوق النشـر والتأليـف تعـود للمؤلـف بحـد ذاتـه بغـض النظـر عـن اسـتخدام مـوارد 
المعهـد.  وتشـكل حقـوق النشـر والتأليـف وخاصـة التـي تمـت بتكليـف مـن المعهـد أو التي تم 
تطويرهـا خـال القيـام ببحـث ممـول مـن قبـل طـرف ثالـث أو ضمـن إطـار اتفاقيـة مـع طـرف 

ثالـث اسـتثناء علـى مـا ذكـر آنفـًا حيـث يؤخـذ بعيـن االعتبـار أحـكام هـذه االتفاقيـات. 
وإذا قـرر المعهـد عـدم اسـتغال الملكيـة الفكريـة التـي طالـب بهـا أو لـم يكـن لديـه القـدرة 
علـى اسـتغالها عندهـا عليـه إخطـار المخترع)يـن( علـى الفـور.  وهـذا اإلخطار يجـب أن يتم 
قبـل شـهر علـى األقـل مـن إقـدام المعهد علـى أي فعل أو إهمال أي فعل قد يحول دون اكتسـاب 
الملكيـة الفكريـة للحمايـة.  وفـي هـذه الحالـة يكـون للمختـرع الخيـار فـي تحصيل واكتسـاب 
حقـوق الملكيـة الفكريـة ذات الصلـة.  ومـع ذلـك قـد يقـوم المعهـد بالمطالبـة بقسـم مـن 
األربـاح الناتجـة عـن االسـتغال الاحق لهذه الملكية الفكرية إلـى حد يعادل نفقات المعهد 
التـي تـم إنفاقهـا فـي سـبيل حمايـة وتسـويق هـذه الملكيـة الفكريـة.  وقـد يطالـب المعهـد 
أيضـاً  بترخيـص دائـم غيـر مأجـور وغيـر حصـري ألهـداف بحثيـة وغيـر صالـح لاسـتغال 
التجـاري ودون الحـق فـي إعـادة ترخيصـه.  كمـا يحـق أيضـا للمعهـد المطالبـة بنسـبة معينـة 
ومحـددة مـن األربـاح الصافيـة الناجمـة عن تسـويق الملكيـة الفكرية من قبـل المخترع.  وال 
يحـق للمعهـد أن يمتنـع بـدون سـبب أو يؤخـر التنـازل عـن حقـوق الملكية الفكريـة للمخترع.  
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن لـه أن يحتفـظ بحـق تأخيـر االسـتغال التجـاري عندمـا يكـون في 

صالحـه فعـل ذلك. 
 كمـا يجـب تقديـم طلبـات نقـل أي مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة مـن المعهـد للمختـرع أو ألي 

طـرف ثالـث فـي المقـام األول إلـى الشـخص أو القسـم المختـص المعيـن مـن قبـل المعهـد .
الفصل الخامس: تضارب املصاحل و نطاق السرية

يلتـزم الباحـث بشـكل رئيسـي في تكريس جهـده ووقته ومسـاهماته الفكرية كموظف في . 1
المعهـد  فـي سـبيل التعليم والبحـث والبرامج األكاديميـة لهذا المعهد.  

تقـع علـى عاتـق كل باحث مسـؤولية ضمـان بأن اتفاقياته مع أطـراف ثالثة ال تتعارض مع . 2
التزاماتـه تجـاه المعهـد أو تجـاه هـذه السياسـة.  ويسـري هـذا الحكـم على وجـه الخصوص 
علـى االستشـارات الخاصـة واتفاقيـات الخدمـات البحثيـة األخـرى المبرمـة مـع أطـراف 
ثالثـة.  وعلـى كل باحـث أن يوضـح بشـكل تام التزاماته وواجباته تجاه المعهد لألشـخاص 

أو األطـراف الذيـن يتعاقـد معهـم ويجـب عليـه أن يزودهـم بنسـخة مـن هذه السياسـة. 
يجـب علـى الباحثيـن الحفـاظ علـى سـرية أعمـال المعهـد. فـي بنـود هـذه السياسـة ومـن . 3

جملـة األمـور أن أي مـن المعلومـات أو الوقائـع أو الحلـول أو البيانـات المتعلقـة باألبحـاث 
التـي أجريـت فـي المعهـد والتـي قـد يـؤدي الكشـف العلنـي عنهـا أو حيازتهـا أو اسـتغالها 
مـن قبـل أشـخاص غيـر مصـرح لهـم بذلـك الـى ضـرر للمعهـد أو تعـرض شـرعيتها الماليـة 
أو االقتصاديـة أو مصالـح السـوق للخطـر فيجـب اعتبـار كل ما سـبق أسـرار تجاريـة.  وبناءًا 
علـى مـا سـبق يجـب علـى الباحثيـن توخـي الحـذر والعنايـة التامـة للحفـاظ علـى هـذه 
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السـرية عنـد التعامـل او التواصـل مـع أطـراف ثالثـة.
فـي حـال الشـك بوجـود أي تضارب في المصالح أو إشـكاالت تتعلق بمفهوم السـّرية ُينَصُح . 4

الباحثـون باستشـارة الشـخص او القسـم المختـص فـي المعهـد )لجنـة سياسـة الملكيـة 
الفكرية(. 

يجـب علـى الباحثيـن اإلبـاغ بشـكل فـوري عـن وجـود أو احتماليـة وجـود تضـارب فـي . 5
المصالـح إلـى الشـخص أو القسـم المختـص فـي المعهـد )لجنـة سياسـة الملكيـة الفكرية(  

مـن أجـل الوصـول إلـى حـل يرضـي كل األطـراف المعنيـة. 
الفصل السادس: تسويق امللكية الفكرية

تسـويقية . 1 قيمـة  تحمـل  التـي  البحـوث  نتائـج  تحديـد  علـى  الباحثيـن  المعهـد  يشـجع 
محتملة والتي من شـأنها أن تعزز مكانة المعهد من خال تقديم هذه النتائج لاسـتخدام 

والمنفعـة العامـة. 
تقـع علـى عاتـق الشـخص أو القسـم المختـص المعيـن مـن قبـل المعهـد مسـؤولية حمايـة . 2

وتسـويق الملكيـة الفكريـة للمعهـد. ومـع هذا يجب علـى المعهد استشـارة المخترع في كل 
مرحلـة مـن مراحـل العملية. 

بشـكل . 3 علميـة  نتائـج  تحمـل  التـي  المنشـورات  مسـودات  جميـع  تقديـم  الباحثيـن  علـى 
مكتـوب لرئيـس الدائـرة المعنيـة بهـذه األبحـاث قبـل نشـرها.  وعليهـم اإلقـرار بشـكل 
خطـي أنـه إلـى أقصـى معرفتهم هذه المنشـورات ال تحتوي على أية نتائـج قابلة للحماية 

أو مـن الممكـن اسـتغالها بـأي شـكل مـن األشـكال.
جميـع الباحثيـن بمـا فيهـم الموظفيـن والطـاب والباحثيـن الزائريـن ملزميـن بالكشـف . 4

عـن جميـع الملكيـات الفكريـة فـي نطـاق عمـل البحـث سـواء للشـخص أو القسـم المختـص 
المعيـن مـن قبـل المعهـد )لجنـة سياسـة الملكيـة الفكريـة(.

حقـوق النشـر والتأليـف مسـتثناة مـن إلـزام اإلفصـاح عنهـا كمـا هـو منصـوص عليـه فـي . 5
المـادة الثامنـة فـي البنـد الثالـث، إال فـي حـال نشـأة هـذه الحقـوق خـال أداء أبحـاث 

ممولـة او أبحـاث مطبقـة ضمـن اتفاقيـة مـع طـرف ثالـث.
بمـا أن الحمايـة والتسـويق الناجـح للملكيـة الفكريـة قـد تعتمـد علـى اإلدارة الفوريـة . 6

والفعالة يتعين على المخترعين الكشف عن أي من الملكيات الفكرية القابلة لاستغال 
فـور علمهـم بهـا.  ويتـم الكشـف عن هـذه الملكيات الفكرية من خال ملء اسـتمارة إفصاح 
عـن ملكيـة فكريـة.  وهـذه االسـتمارة تكـون متاحـة مـن قبـل الشـخص أو القسـم المختص 

المعيـن من قبـل المعهد. 
يجـب علـى المخترعيـن اإلفصـاح بالكامـل عـن األنشـطة البحثيـة والنتائـج ذات الصلـة . 7

فـي  مسـاهمتهم  نسـبة  والسـيما  أنفسـهم،  عـن  المعلومـات  وتقديـم  الفكريـة  بالملكيـة 
إنشـاء الملكيـة الفكريـة والظـروف التـي تـم إنشـاؤها ضمنهـا.  ويجـب تقديـم شـرح مفصل 
عـن الملكيـة الفكريـة بشـكل يثبـت أن النشـاط إبداعـي ومبتكـر وكذلـك قابـل للتطبيـق 
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الصناعـي وواضـح ومفهـوم لشـخص مـن أهـل المهنـة. 
فـي حـال وجـود نقـص فـي إسـتمارة اإلفصـاح قـد يتـم إرسـال االسـتمارة مـرة أخـرى إلـى . 8

المختـرع للحصـول علـى معلومـات إضافيـة.  ويعتبـر تاريـخ الكشـف من اليوم الـذي يتلقى 
فيـه الشـخص أو القسـم المختـص المعيـن من قبل المعهد للكشـف الكامـل موقعًا من جميع 

المخترعين.
إذا كان لـدى المختـرع أدنـى شـك أن الملكيـة الفكريـة قـد تنـدرج ضمـن نطـاق المـادة . 9

الملكيـة  عـن  كشـف  تقديـم  عليـه  عندهـا  التجـاري  لاسـتغال  قابلـة  أنهـا  أو  السادسـة 
الفكريـة للشـخص أو الجهـة المختصـة المعينـة مـن قبـل المعهـد للدراسـة قبـل اإلفصاح 

العـام عـن الملكيـة الفكريـة. 
تسـويقها.  . 10 واحتمـال  بحمايتهـا  يضـر  قـد  الفكريـة  الملكيـة  عـن  المبكـر  اإلفصـاح 

ولتجنـب أي خسـارة مـن الفوائـد المحتملـة علـى الباحثيـن بـذل جهـود معقولـة لتحديـد 
الملكيـة الفكريـة فـي وقـت مبكـر خال عملية التنميـة والتطوير واألخـذ بعين االعتبار 

اآلثـار المترتبـة علـى الكشـف العلنـي لهـا. 
 بعـد اإلفصـاح الكامـل عـن المعلومـات ذات الصلـة باالختـراع علـى الشـخص أو القسـم . 11

المختـص المعيـن مـن قبـل المعهـد تسـجيل الملكيـة الفكريـة في السـجات الرسـمية. 
يقـوم الشـخص أو القسـم المختـص المعيـن مـن قبـل المعهـد بالتأكـد مـن وجـود أي . 12

اتفاقيـات تشـارك بحقـوق الملكيـة الفكريـة وغيرهـا مـن االلتزامـات التـي تتعـارض مـع 
أحـكام هـذه السياسـة.  وقـد تتطلـب بعـض األحـكام فـي اتفاقيـات البحـوث التنـازل عـن 
بعـض حقـوق الملكيـة الفكريـة بشـكل كلـي أو جزئـي.  وفـي حـال التنـازل يجـب تحديـد 
المعهـد  بيـن  تنعقـد  منفصلـة  باتفاقيـة  الفكريـة  للملكيـة  وتسـويق  حمايـة  إجـراءات 

األخـرى.  المعنيـة  والجهـات 
فـي جميـع الحـاالت األخـرى فـإن عمليـة حمايـة وتسـويق الملكيـة الفكريـة تخضـع . 13

لإلجـراءات المنصـوص عليهـا فـي هـذه السياسـة. 
يتوجـب علـى الشـخص أو القسـم المعنـي فـي المعهـد إخطـار رئيـس المعهـد بجميـع . 14

إفصاحـات االختراعـات.  وهـذا اإلشـعار يجـب أن يتضمـن ملخصـًا قصيـرًا حـول ماهيـة 
المخترعيـن. وأسـماء  المبتدعـة  الفكريـة  الملكيـة 

يعـد تاريـخ اإلفصـاح علـى الشـخص أو القسـم المختـص المعنـي فـي المعهـد البـدء . 15
بعمليـة تقييـم الملكيـة الفكريـة.  وكخطـوة أولـى يجـب القيـام بعمليـة تقييـم مسـبق 
مـن أجـل تحديـد أي عقبـات أساسـية والتـي مـن شـأنها أن تعيـق حمايـة وتسـويق الملكيـة 
الفكريـة، وبنـاءًا علـى نتائـج هـذا التقييـم المسـبق يتـم كتابـة التوصيـات فيمـا إذا كان 
يجـب حمايـة وتسـويق هـذه الملكيـات الفكريـة.  وتحـال هـذه التوصيـات الـى الشـخص 
أو اللجنـة المعنييـن التخـاذ القـرار النهائـي بالنيابـة عـن المعهـد.  ويجـب إحالـة هـذه 
التوصيـات خـال / شـهر مـن تاريخ اإلفصـاح، ويجب أن يؤخذ القرار النهائي خال شـهرين 
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مـن تاريـخ اإلفصـاح.
يجـب إعـام المخترع)يـن( بشـكل خطـي بالقـرار النهائـي خـال .... أيـام مـن تاريـخ . 16

أخـذ القـرار.  فـإذا قـرر المعهـد عـدم تسـويق الملكيـة الفكريـة المقدمـة فيتـم عندهـا 
أخـذ االجـراءات المنصـوص عليهـا فـي المـادة السادسـة فـي البنـد السـادس. 

علـى الشـخص أو القسـم المختـص المعيـن من قبـل المعهد إجراء تقييـم كامل للملكية . 17
الفكريـة وتقديمـه مـع إيـاء اهتمـام خـاص بالطـرق الممكنـة لحمايـة الملكيـة الفكريـة 

والفـرص التجاريـة المحتملة.
المختـص . 18 القسـم  أو  الشـخص  مـع  وثيـق  بشـكل  التعـاون  المخترع)يـن(  علـى  ينبغـي 

المعيـن مـن قبـل المعهـد ومـع محامـي بـراءات االختراعـات وأي مـن الخبـراء المتخصصيـن 
المتعاونيـن مـع المعهـد.  وُيطَلـُب مـن المخترع)يـن( تقديـم المسـاعدة علـى قـدر اإلمـكان 
مـن أجـل حمايـة وتسـويق الملكية الفكرية من خال توفير المعلومـات المطلوبة وحضور 

االجتماعـات وتقديـم المشـورة بشـأن المزيـد مـن التطويـر للملكيـة الفكريـة.
على الشـخص أو القسـم المختص المعين من قبل المعهد الشـروع في إجراءات تحصيل . 19

الحمايـة القانونيـة للملكيـة الفكريـة خال فتـرة زمنية معقولـة وإذا دعت الحاجة يجب 
عليـه متابعـة اإلجـراءات وبـذل الجهـد والعنايـة الواجبـة إلـى أن يتـم الحصـول على هذه 
الحمايـة.  وقـد يهـدد اإلفصـاح العـام عـن نتائـج البحـث )قبـل اكتسـاب حـق األولوية بما 
يتعلـق بطلبـات معينـة ومحـددة تخـص ملكيـة فكريـة( بشـكل خطيـر الحمايـة المناسـبة 
لحقـوق الملكيـات الفكريـة ذات الصلـة.  لذلـك يرجـى من المخترع)يـن( تجنب أي إفصاح 
عـام عـن نتائـج البحث قبل تقديم الطلبات الازمة والمكسـبة للحماية.  ويسـعى المعهد 

جاهـداً  لتجنـب أي تأخيـر غيـر مبرر في النشـر.
علـى الشـخص أو القسـم المختـص المعين من قبـل المعهد والمخترعيـن بالتعاون فيما . 20

بينهـم لوضـع اسـتراتيجية مائمـة للتسـويق كجـزء مـن عمليـة التقييـم وذلك خـال .... 
أشـهر مـن تاريـخ صـدور قـرار المعهـد.  وتحـدد هـذه االسـتراتيجية مهـام كل مـن األطـراف 

المعنيـة فـي عمليـة التسـويق وتحـدد المواعيـد النهائيـة لإلجـراءات المحددة.
تقـع علـى عاتـق الشـخص أو القسـم المختـص المعين مـن قبل المعهد مسـؤولية تنفيذ . 21

خطـة التسـويق ويجـب أن يقـدم مقترحـات محددة مثل مشـاريع اتفاقيـات أو خطط العمل 
للشـخص أو اللجنـة المعينـة من قبـل المعهد التخاذ القـرار الازم.

قـد يقـرر المعهـد عـدم التقديـم علـى طلـب حمايـة لملكيـة صناعيـة مسـجلة أو قـد . 22
يسـحب الطلـب المتعلـق ببحـث غيـر منشـور بعـد، وقـد يجـد المعهـد أن من األنسـب له من 
أجـل أهـداف تسـويقية أن تعامـل الملكيـة الفكرية على أنها معـارف أو خبرات فنية تحمل 
طابـع السـرية.   ففـي هـذه الحالـة ُيطاَلـُب المخترعـون بشـكل خطـي باالمتنـاع عـن أي 
إفصـاح علنـي يتعلـق بالملكيـة الفكريـة ذات الصلـة.  وعنـد إتخـاذ مثـل هـذا القـرار فعلى 

المعهـد األخـذ بعيـن االعتبـار حريـة الباحثيـن بالنشـر وكذلـك المصلحـة العامة. 
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إذا قـرر المعهـد عـدم متابعـة طلب أو سـحبه أو عدم الحفاظ علـى الحقوق الممنوحة . 23
أو المسـجلة فيتـم عندهـا تطبيـق أحـكام البند السـادس مـن المادة السادسـة وتتخذ هذه 

القـرارات مـن قبـل الشـخص أو اللجنـة المختصة المعينة مـن قبل المعهد. 
الملكيـات الفكريـة الواقعـة خـارج نطاق المادة السادسـة يمكن اإلفصـاح عنها للمعهد . 24

مـن قبـل الباحثيـن تبعـا ألحـكام هـذه السياسـة.  وفـي هـذه الحالة علـى المعهـد أن يقرر 
إذا مـا كان سـيتم اسـتغال أو تسـويق الملكيـة الفكريـة خـال ... أيـام مـن تاريـخ اإلفصاح 
الكامـل عـن جميـع المعلومـات ذات الصلـة.  فـإذا قـرر المعهـد التعهـد بحمايـة وتسـويق 

الملكيـة الفكريـة فيتـم عندهـا تطبيـق شـروط وأحـكام هذه السياسـة.
على المعهد أن يتحمل جميع النفقات المتعلقة بحماية وتسويق الملكية الفكرية.. 25
خـال فتـرة التقييـم والتسـويق - فـي حـال وجـدت الحاجـة باإلفصـاح عـن الوصـف . 26

الكامـل للملكيـة الفكريـة ألطـراف ثالثـة - يجـب أن يتـم هـذا اإلفصـاح بموجـب اتفاقيـة 
السـرية والخصوصيـة. 

الفصل السابع: احلفاظ على امللكية الفكرية للمعهد  
يتم فى هذا الفصل تسجيل وحفظ موارد المعهد كما يلى: 

علـى الشـخص أو الجهـة المختصـة المعينـة من قبـل المعهد االحتفاظ بسـجات الملكية . 1
الفكريـة للمعهـد بشـكل مائـم ومتضمـن تفصيل شـامل عن هذه الملكيـات الفكرية بحيث 
عليهـم مراقبـة المواعيـد النهائية لالتزامات المالية الواجبـة للمحافظة على الملكيات 
الفكريـة المحميـة وإبـاغ الشـخص أو القسـم المختص المعين من قبـل المعهد في غضون 

فتـرة زمنية معقولة. 
يجـب علـى الشـخص المعيـن من قبل المعهد الحفاظ على السـجات المحاسـبية المتعلقة . 2

بـكل مـن الملكيـات الفكريـة التابعـة للمعهـد. ويكـون هـو المسـؤول عـن تسـجيل الملكيات 
الفكريـة فـي السـجات المحاسـبية، وأن يتـم دفـع أي مـن التكاليـف مسـتحقة األداء فـي 
الملكيـات  لهـذه  التجـاري  االسـتغال  عـن  الناجمـة  العائـدات  توزيـع  يتـم  وأن  أوقاتهـا، 

الفكريـة. 
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الفصل الثامن: عوائد امللكية الفكرية
علـى المعهـد تزويـد الباحثيـن بالحوافـز عـن طريـق توزيع عائـدات األربـاح الناجمة عن . 1

تسـويق الملكيـة الفكرية. 
مصطلـح “الدخـل الصافـي“ يّعّبـر عـن جميـع رسـوم التراخيـص والمسـتحقات وأي أمـوال . 2

التـي  التكاليـف  عـدا  الفكريـة  الملكيـة  لتسـويق  نتيجـة  المعهـد  عليهـا  تحصـل  أخـرى 
تكبدهـا المعهـد فـي سـبيل حمايـة الملكيـة الفكريـة وتسـويقها. 

مشاركة العائدات من الدخل الصافي يجب أن تكون على النحو التالي: . 3
المعهد   الدخل الصافي المخترع)ين( القسم/الدائرة
 ... %  ...%  ...%  
 ... %  ...%  ...%  

يتم وضع النسب بمعرفة األطراف المشاركة	 
فـي حـال أن كان هنـاك أكثـر مـن مختـرع واحـد عندهـا يتـم تقسـيم حصـة المختـرع على . 4

المخترعيـن بنسـبة تعكـس مسـاهمة كل منهـم علـى النحـو المنصـوص عليـه في اسـتمارة 
اإلفصـاح المقدمـة والموقعـة مـن قبلهم. 

توزيـع . 5 بشـأن  خاصـة  شـروط  علـى  التفـاوض  بحـق  المعهـد  يحتفـظ  الحـاالت  بعـض  فـي 
اإليـرادات, وعلـى وجـه الخصـوص عندمـا تكـون اإليـرادات ناتجـة عـن بيـع األسـهم أو مـن 
أربـاح األسـهم فـي الحـاالت التـي تـم فيهـا تخصيـص األسـهم لجهـة معينـة ضمـن كيـان 
المعهـد  والتـي تـم ترخيـص أو تعييـن الملكيـة الفكريـة لهـا  ولكنهـا ليسـت مؤسسـة منبثقـة. 

فـي حالـة إنشـاء شـركة منبثقـة، يجـب عقـد اتفاقيـة منفـردة بيـن المعهـد والمختـرع . 6
)يـن( قابلـة للتطبيـق بطريقـة تعكـس حصـص المخترع)يـن( والمعهد من األسـهم بشـكل 
منصـف. ويتـم التفـاوض علـى شـروط االتفـاق علـى أسـاس كل حالـة علـى حدة مـع مراعاة 
مـا يلـي: مسـاهمة المخترع)يـن( فـي أي تطويـر الحق واالسـتغال الحاصل مـا بعد إبتداع 
الملكيـة الفكريـة وأي تمويـل مقـدم مـن قبـل المختـرع )يـن(، وأيضـاً  الحصـص السـهمية 

المكتسـبة فـي المشـروع الجديـد مـن قبـل المعهـد أو أي طـرف ثالـث. 
يتـم اتخـاذ القـرار بشـأن شـروط تأسـيس هذا اإلنبثاق من قبل الشـخص أو اللجنـة المعينة من 

قبـل المعهـد والتـي تنـوب عنها فـي إتخاذ مثل هـذه القرارات. 
فـي حـال اسـتغال العامـات التجاريـة وغيرهـا مـن المؤشـرات، علـى المخترعيـن األخـذ . 7

بعيـن االعتبـار أن نسـبة مسـاهمتهم فـي هـذا االسـتغال، قـد تعـود عليهـم بالفائـدة مـن 
اإليـرادات الناتجـة عنـه علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي االتفـاق الفردي السـابق ذكره. 
يتّعّيـن علـى الشـخص أو اللجنـة المعينـة من قبـل المعهد البت في مثل هـذه القضايا على 

أسـاس كل حالـة علـى حدة. 
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الفصل التاسع: تسوية املنازعات 
يتـم التعامـل مـع مخالفـة أحـكام هـذه السياسـة فـي إطـار إجـراءات المعهـد المعتـادة وفقا . 1

لألحـكام القانونيـة ذات الصلـة. 
فـي المقـام األول، يجـب أن تعالـج المنازعات بواسـطة الشـخص أو الهيئة المعينة من قبل . 2

المعهـد )لجنـة سياسـة الملكيـة الفكريـة(.  ويجـب إتخـاذ القـرار خـال أسـبوعين   علـى 
األكثـر مـن تاريـخ تقديـم الشـكوى. وإضافـة لمـا ذكـر أعـاه فيمـا يتعلـق بـأي نـزاع قانوني 

ينشـأ بخصـوص أحـكام هـذه السياسـة تطبـق أحـكام القانـون ذو الصلة. 

الفصل العاشر: التعامل مع البيانات
يختـص كل معمـل وقسـم بعمـل الئحـة إلدارة البيانـات الخاصـة بـه وطريقـة تـداول هـذه 
الفكريـة  الملكيـة  سياسـات  لجنـة  مـع  بالتنسـيق  وذلـك  وخارجـه  المعمـل  داخـل  البيانـات 
والحصـول علـى موافقتهـا علـى أن ترفـق كملحـق لسياسـة الملكيـة الفكريـة للمعهـد. مرفـق 

وخارجـه. بالمعهـد  البيانـات  تـداول  ملحـق   )1( ملحـق 

الفصل الحادي عشر: املكتب اإلستشارى ووحدة التسويق للمعهد
يختـص المكتـب اإلستشـارى ووحـدة التسـويق بالمعهـد بعمل الئحـة إلدارة البيانـات الخاصة 
بهـا وطريقـة تـداول هـذه البيانـات داخـل الوحـده وخارجهـا لـكل اإلستشـارات التـى تـرد إلـى 
المعهـد عـن طريـق الوحـدة اإلستشـارية علـى أن ترفـق كملحـق لسياسـة الملكيـة الفكريـة 

للمعهد
الفصل الثاني عشر : اللجنة األستشارية

بعـد إقـرار الائحـة التنفيذيـة لسياسـة الملكيـة الفكريـة مـن قبـل اللجنـة يشـكل رئيـس 
سـنوات  ثـاث  كل  الائحـة  ومراجعـة  بالائحـة  العمـل  لتنظيـم  استشـارية  لجنـة  المعهـد 

الفكريـة. الملكيـة  سياسـة  ضمـن  وإدراجـه  يلـزم  مـا  واسـتحداث 

الفصل الثالث عشر: حيز النفاذ
إدارة . 1 مجلـس  مـن  إعتمادهـا  تاريـخ  مـن  بـدءا ً  التنفيـذ  حيـز  السياسـة  هـذه  تأخـذ 

المعهـد   رئيـس  مـن  بهـا  قـرار  المعهد،وصـدور 
جميـع االتفاقـات والعقـود التـي أبرمهـا المعهـد مـع الباحث)يـن( فـي وقـت سـابق لنفـاذ . 2

هـذه السياسـة تخضـع ألحـكام السياسـة سـارية المفعـول فـي وقـت توقيـع هـذه العقـود 
واالتفاقـات. 
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المالحق
ملحق )1( 

تداول البيانات
القواعد العامة المنظمة لطريقة تداول البيانات الخاصة بالمعهد: 

يقصـد بالبيانـات جميـع القياسـات واألرصـاد التـي يتـم تسـجيلها بواسـطة أجهـزة المعهـد - 
ومـن خـال المنتسـبون بالمعهـد. ويكـون اسـتخدام هـذه البيانـات علـى ثاثـة أوجـه:

االغراض البحثية )مشاريع بحثية - أبحاث(. 1
االغراض التجارية )مشاريع تعاقدية - إستشارات(. 2
االشراف العلمى )رسائل الماجستير / رسائل الدكتوراه(. 3

وفيما يلي القواعد المنظمة الستخدام وتداول هذه البيانات فى االتجاهات المختلفة:
جميـع البيانـات هـى حـق أصيـل للمعهد وذلك مـن خال المعامل واألقسـام حيث أنها تمت . 1

باسـتخدام موارد المعهد.
يتـم أرشـفة جميـع البيانـات وعمـل قواعـد بيانـات بـكل معمـل علـى حـدة علـى أن يكلـف . 2

كل معمـل أحـد أعضائـه لإلشـراف علـى ذلـك بعـد انتهـاء المـدد المنصـوص عليهـا الحقـا.
البيانـات الناتجـة مـن األجهـزة أو المحطـات الموجـودة بالفعـل بالمعامـل هـى حـق أصيـل . 3

للمعامـل. ولكـن مـن حـق فريـق العمـل الـذي قـام علـى أخذهـا االنتفـاع الحصـرى لمـدة 
عاميـن حتـى يتسـنى لهـم إجـراء األبحـاث العلميـة الخاصـة بهـم باسـتخدام هـذه البيانـات. 

مـن حـق أى فـرد بالمعمـل بموافقـة األعضـاء اآلخريـن اسـتخدام البيانـات فـى حـاالت . 4
اإلشـراف العلمـى )ماجسـتير - دكتـوراة( ألعضـاء من المعهد أومن خارجـه على أن يحتفظ 

بالبيانـات لحيـن اإلنتهـاء مـن الدراسـة.
ليـس مـن حـق أى فـرد نشـر بحـث خـاص بـه فقـط باسـتخدام بيانـات قـام بهـا فريـق مـن . 5

المعمـل إال باالتفـاق مـع اعضـاء الفريـق كامـا او االنتهـاء مـن فترة حق االنتفـاع وإال فإنه 
يعـرض نفسـه للمسـآلة القانونيـة.

فـى حـاالت المشـاريع )االستشـارات العلميـة( التـى تتـم الموافقـة عليهـا مـن إدارة المعهـد . 6
فـإن البيانـات هـى حـق أصيـل لرئيـس المشـروع بصفتـه وال يتـم إتاحـة هـذه البيانـات إال 
بعـد انتهـاء المشـروع )االستشـارات العلميـة( وبعـد إنتهـاء المشـروع ينطبق علـى البيانات 

نفس الشـروط السـابقة
يتـم السـماح باسـتخدام البيانـات فـى أى نشـاط بحثـى ألفـراد مـن خـارج المعهـد علـى أن . 7

يكـون أحـد الباحثيـن مـن أعضـاء المعهـد عضـوا فـى الفريـق البحثـى.
تسـري هـذه البنـود فـور إقـرار االئحـة باألثـر المباشـر مـن تاريـخ اإلقـرار. ومـن يخالف أى . 8

بنـد فإنـه يعـرض نفسـه للمسـآلة القانونية.
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فى حالة مخالفة بنود تداول البيانات فى ملف سياسـة الملكية الفكريه يحال الموضوع . 9
إلـى لجنـة فـض منازعـات متخصصـة للتحقيـق فيـه.  وفـي حالـة التحقق مـن صحته تقرر 
اللجنـة حرمانـه مـن البيانـات لمـدة عاميـن كذلـك إذا كانت المخالفة ببحث فا يسـمح له 

بالتقـدم به للترقية.
تشـكل لجنـة فـض المنازعـات مـن خـال لجنة سياسـة الملكية الفكرية بالتنسـيق مع . 10

رئيـس المعهد.
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ملحق )2(: 
إستمارة اإلفصاح عن التكنولوجيا:

اإلسم: 
مكان العمل : 
رقم الهاتف: 

البريد اإللكتروني: 

رقم التسجيل: 

تاريخ التقديم:        
 

      

: وصف التكنولوجيا: 
ً
أوال

عنوان التكنولوجيا )معلومات غير سرية(. . 1
وصـف موجـز للتكنولوجيـا )معلومـات غيـر سـرية 3 أو 4 اقسـام مكتوبة بلغة يسـهل فهمها . 2

مـن قبـل المسـتثمرين وغيرهـم من األشـخاص غير المختصين فـي المجال( 
وصف مفصل للتكنولوجيا )معلومات سرية 10 – 15 قسم(. . 3
فهـم . 4 فـي  للمسـاعدة  المنشـورات  إلـى  الرجـوع  )يرجـى  ومزاياهـا  التكنولوجيـا  حداثـة 

حداثـة التكنولوجيـا مـن خـال تقديـم فكـرة عامـة عـن الحالـة الراهنـة فـي مجـال هـذه 
للتكنولوجيـا(.  العامـة  والتنميـة  التكنولوجيـا 

مجـاالت اسـتخدام واسـتغال هـذه التكنولوجيـا. الرجـاء ذكـر جميـع مجـاالت التطبيـق . 5
المحتملة لهذه التكنولوجيا. )من قد يكون مهتما في اسـتغال هذه التكنولوجيا؟ اشـرح 
رجـاء مـا هـي ميـزة المنتـج أو الخدمـة التـي يمكن تطويرهـا باسـتخدام هـذه التكنولوجيا(.

مرحلة التطوير وإثبات المفهوم )الرجاء تقديم أي تطبيق عملي للتكنولوجيا(.. 6
كلمات مفتاحية. . 7
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: املنشورات والتكنولوجيات املشابهة:
ً
ثانيا

هـل سـبق أن تـم نشـر هـذه التكنولوجيـا عن طريق ملخصـات أو على الـورق أو في اطروحة . 1
أو فـي خطـاب أو مـادة أو أي شـكل آخـر من أشـكال النشـر سـواء جزء منها أو كاملـة؟ إذا كانت 
اإلجابـة نعـم، فالرجـاء ذكـر جميـع هذه المنشـورات وإرفاق نسـخ منها مع هذه االسـتمارة. 

متى تنوي أن تنشر نتائج البحوث المتعلقة بهذه التكنولوجيا؟ . 2
الرجاء إرفاق قائمة بأهم األعمال العلمية المنشورة في مجال هذه التكنولوجيا. . 3
اإلختـراع . 4 وبـراءات  المعلقـة  اإلختـراع  بـراءات  طلبـات  بجميـع  قائمـة  إرفـاق  الرجـاء 

التكنولوجيـا. هـذه  مجـال  فـي  الممنوحـة 
هـل لديـك علـم بـأي مجموعـات بحثيـة أكاديميـة أو مؤسسـات تجاريـة تجـري أبحـاًث فـي . 5

مجـال هـذه التكنولوجيـا؟
الرجـاء إرفـاق قائمـة بجميـع الشـركات والمؤسسـات التـي تعمـل علـى تطوير و/أو اسـتغال . 6

تكنولوجيـات مماثلـة فـي مجـال هـذه التكنولوجيا. 

: املخرتعون:
ً
ثالثا

مـن هـم مخترعـو هـذه التكنولوجيـا؟ )الرجـاء سـرد جميع المخترعيـن الذين سـاهموا فكرياً  
في إبـداع هـذه التكنولوجيا(: 

معلومات االتصال
)العنوان ورقم 

اهلاتف(

املعمل/
القسم

نسبة 
املساهمة

نوع العالقة 
القانونية بني 
املخرتع واملعهد

االسم

  %  
  %  
  %  

الرجـاء ذكـر جميـع الباحثيـن الذيـن شـاركوا فـي تطويـر هـذه التكنولوجيـا باإلضافـة إلـى 
المخترعيـن: 

معلومات االتصال
)العنوان ورقم 

اهلاتف(
املعمل/القسم

نوع العالقة 
القانونية بني 
الباحث واملعهد

اسم الباحث
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: متويل البحوث والعالقات التعاونية: 
ً
رابعا

 الرجاء تحديد الموارد المالية المستخدمة في بحث وتطوير التكنولوجيا:

اسم املنظمة املساهمة 
ماليا  مدة العقد ذا الصلة   نوع التمويل 

   
   
   

الرجاء ذكر جميع األطراف الثالثة التي شاركت في أعمال البحث. . 1
الرجـاء إرفـاق نسـخ مـن جميع االتفاقيـات أو العقود أو أي من البيانـات القانونية المتعلقة . 2

بهذا النشـاط البحثي. 
هـل تـم نقـل أي مـن المـواد التالـي ذكرهـا لطـرف ثالـث خـال تطويـر هـذه التكنولوجيـا . 3

مثـل )الكاشـف، خـط الخليـة، األجسـام المضـادة، البازميـد، مركبـات كيميائيـة، برامـج 
كمبيوتريـة، إلـخ(؟ إذا كانـت اإلجابـة نعـم، الرجـاء ذكـر التفاصيـل. 

هـل سـبق لـك أن أفصحـت عـن التكنولوجيا كليـاً  أو جزئياً  لطرف ثالث؟ إذا كانت اإلجابة . 4
نعـم، الرجـاء ذكـر التفاصيـل وإرفـاق نسـخ مـن جميـع اتفاقـات السـرية المتعلقـة بهـذه 

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

أنـا المختـرع الموقـع أدنـاه، أُقـر بأننـي علـى علم بجميـع أحكام سياسـة الملكيـة الفكرية في 
المعهـد وأقبـل أن أكـون ملزمـاً  باألحـكام والشـروط التـي تقضي بها. 
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