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 2022سياسة امللكية الفكر�ة �� جامعة جرش لعام 

 30/1/2023املنعقدة بتار�خ  2023 – 10/2022صادرة بموجب قرار مجلس العمداء �� جلستھ رقم 

 

: األهداف  
ً
 أوال

 ��دف هذه السياسة والتعليمات إ��:

 خالل عملية نقل تكنولوجيا كفؤة وفعالة..   �سهيل وصول التكنولوجيا ونتائج البحث العل�ي إ�� ا�جتمع ا�ح�� من 1

 .   توضيح منظومة التعامل مع امللكية الفكر�ة املؤسسية وتحديدها، بما ف��ا حق امللكية واالستغالل.2

 .   م�افأة ا�جهود اإلبداعية �� �جتمع ا�جام�� من خالل توزيع العوائد املتأتية من استغالل امللكية الفكر�ة. 3

 فزة مطمئنة �ساعد ع�� خلق اإلبداع وتطوره..   خلق بيئة مح 4

 .   تحف�� ا�جتمع البح�ي �� ا�جامعة ع�� اإلبداع ول�ي ت�ون إبداعا��م ذات آثار إيجابية ع�� ا�جتمع األرد�ي وا�جامعة.5

ق6 ع��  التأث��  دون  امللموسة  ونتائجھ  العل�ي  البحث  ومخرجات  العلوم  �شر   �� ا�جامعة  أهداف  ع��  ا�حفاظ  حماية  .    ابلية 

 امللكية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة.

 .   �شر الو�� �� ا�جتمع البح�ي ا�جام�� حول امللكية الفكر�ة املؤسسية. 7

 .   تحقيق التوازن ب�ن مصا�ح ا�جامعة وا�جتمع ا�جام�� وا�جتمع وقطاع الصناعة وا�جهات الداعمة. 8

ل التكنولوجيا ��دف التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة ع�� املستوى  .   وضع إطار وا�ح لتتج�� امللكية الفكر�ة ونق9

 الوط�ي. 

: نطاق سياسة امللكية الفكر�ة
ً
 ثانيا

 تنطبق هذه السياسة ع�� جميع العامل�ن وا�جتمع البح�ي �� ا�جامعة و�ما �� ذلك الطلبة.  

: السياسة 
ً
 ثالثا

 من رؤ�ة ورسالة ا�جامعة، ��جع ا�ج
ً
امعة ع�� اكتشاف ومشاركة واستغالل االبت�ار واملعرفة. وتدرك ا�جامعة القيمة  انطالقا

 املتأصلة والتجار�ة لألف�ار والتقنيات ا�جديدة وا�حسنة وترحب بـفرص املشاركة �� اكتشاف و�شر تلك املعرفة ا�جديدة. 

تدار أن  إ��  تحتاج  املعرفة  تلك  و�سو�ق  ومشاركة  تحس�ن  أو  اكتشاف  فإن  هنا  مواصلة   ومن  ع��  األفراد  ��جع  بطر�قة 

 استكشاف االحتماالت وتحدي ا�حدود. و�عت�� امللكية الفكر�ة ع�� نطاق واسع تمثيل �خاصية عقل الفرد. 

: التعليمات 
ً
 را�عا

 من  2022�عليمات سياسة امللكية الفكر�ة �� جامعة جرش لعام  �ُس�ى هذه التعليمات (-  ):1املادة ( 
ً
تار�خ  )، ويعمل ��ا اعتبارا

 صدورها. 

 

 -ي�ون لل�لمات والعبارات التالية حيثما وردت املعا�ي املبينة إزاء �ل م��ا ما لم تدل القر�نة ع�� غ�� ذلك: -): 2املادة ( 

 جامعة جرش   ا�جامعة:

 رئيس ا�جامعة.  الرئيس: 

 مركز االبت�ار والر�ادة �� جامعة جرش.  املركز:

نة �� مركز االبت�ار والر�ادة �� ا�جامعة، وتتو�� مهام ��جيل وتوثيق    الشعبة:
ّ
شعبة (امللكية الفكر�ة ونقل التكنولوجيا) واملوط

 امللكية الفكر�ة و�راءات االخ��اع واالبت�ارات املنجزة �� ا�جامعة. ومهام تتج��ها وترخيصها �� ا�جامعة.

�ون مسؤولة عن رسم سياسات واس��اتيجيات و�عليمات و��جيل وترخيص وتتج��  �جنة امللكية الفكر�ة �� ا�جامعة وت  ال�جنة: 

ا�جامعة، تت�ون من مدير مركز االبت�ار والر�ادة �� جامعة   الفكر�ة ��  الرئيس وتتو�� مهام   ةجرش وثالثامللكية  أعضاء �عي��م 

 ملردودها إن أفضت إ�� ذلك. �سهيل إجراءات ��جيل براءات االخ��اع وال��خيص باستخدامها والتوزيع العادل
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ا�جام��: التدريسية والعامل�ن واإلدار��ن والطلبة واألساتذة   ا�جتمع  الهيئة  السياسة من أعضاء  تنطبق عل��م هذه  جميع من 

�ا  الزوار واملستشار�ن وأي �خص طبي�� �شارك بالعملية البحثية �� ا�جامعة أو �ستخدم موارد ا�جامعة و�ني��ا التحتية �� �ليا�

املكتب   مثل  بطبيعتھ  عام  هو  ما  التحتية  و�ني��ا  ا�جامعة  موارد  من  ويستث�ى  ملموس،  �ش�ل  حدودها  خارج  أو  مراكزها  أو 

 وا�حاسوب ال�خ��ي وما يماثلهما. 

إبداعات العقل من اخ��اعات وتكنولوجيات وتحسينات وتطو�رات ومواد ومركبات وعمليات ومصنفات أدبية    امللكية الفكر�ة:

 وتصاميم وشعارات وأسماء وصور و�رامج حاسو�ية ومواد جينية. وفنية 

املؤسسية:  الفكر�ة  وعمليات    امللكية  ومركبات  ومواد  وتطو�رات  وتحسينات  وتكنولوجيات  اخ��اعات  من  العقل  إبداعات 

العل�ي   البحث  ومخرجات  جينية  ومواد  حاسو�ية  و�رامج  وصور  وأسماء  وشعارات  وتصاميم  وفنية  أدبية  ونتائجھ ومصنفات 

 امللموسة. 

امللكية الفكر�ة سواء أ�انت مملوكة من قبل ا�جامعة أو ال وال�ي تم استغاللها أو استعمالها للتوصل    امللكية الفكر�ة السابقة: 

 إ�� امللكية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة.

ا�جامعة و/أو بني��ا التحتية �ش�ل    امللكية الفكر�ة املستحدثة من خالل استخدام موارد  امللكية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة: 

 ملموس، و/أو مخرجات البحث العل�ي ونتائجھ امللموسة. 

امللموسة:  ونتائجھ  العل�ي  البحث  من    مخرجات  املنبثقة  العلمية  واألوراق  والتوصيات  واالستنتاجات  واالكتشافات  النتائج 

 العملية البحثية �� ا�جامعة أو املؤسسة البحثية. 

البح�ي واألساتذة    :ا�جتمع  والطلبة  واإلدار��ن  والعامل�ن  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  السياسة  هذه  عل��م  تنطبق  من  جميع 

الزوار واملستشار�ن وأي �خص طبي�� �شارك بالعملية البحثية أو �ستخدم موارد ا�جامعة و�ني��ا التحتية �� �ليا��ا أو مراكزها  

 أو خارج حدودها �ش�ل ملموس. 

موارد ملموس:  استخدام  �ش�ل  التحتية  أو/و�ني��ا  التحتية    ا�جامعة  أو/و�ني��ا  ا�جامعة  وموارد  ممتل�ات  من  أي  استخدام 

 يؤدي إ�� إحداث ملكية فكر�ة أو تطورها �ش�ل ملموس وما �ان ليحصل دون ذلك االستخدام. 

 من ا�جتمع البح�ي واأل�ادي�ي واإل   العاملون: 
ً
داري ويعملون لصا�ح ا�جامعة بموجب  األ�خاص الطبيعيون الذين يمثلون جزءا

 عقد أو شراء خدمات وت�ون من مهامهم البحث العل�ي أو دعمھ الف�ي أو اإلداري.

 أي طالب م�جل �� ا�جامعة أو املؤسسة البحثية ل�حصول ع�� درجة أ�اديمية.   الطلبة:

ر�ة املؤسسية ا�جديدة لدى ا�جهات ا�ختصة  نموذج اإلفصاح: الطلب الذي يتقدم بھ املبدع للمكتب ��دف حماية امللكية الفك

 �� أي بلد.

 مجموع اإليرادات املتأتية من استغالل امللكية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة بواسطة جهة واحدة أو أك��. اإليرادات: 

دة أو أك�� بما ف��ا  مجموع اإليرادات املتأتية من استغالل امللكية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة بواسطة جهة واح  صا�� اإليرادات: 

املتعلقة  املباشرة  ال�لف  آخر مطروح م��ا جميع  الفكر�ة ألي طرف  امللكية  تتج��  آخر من  ال��خيص واإلتاوات وأي عائد  رسوم 

 بإدارة أصول امللكية الفكر�ة وحماي��ا وتتج��ها. 

   التتج��:
ً
 قد �عود باملنفعة االقتصادية ع��  أي ش�ل من أش�ال استغالل امللكية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة استغالال

ً
اقتصاديا

أو  ا�جامعة   �� الداخ��  واالستغالل  وال��خيص  التنازل  األش�ال  تلك  وتتضمن  آجل  أم  عاجل  �ش�ل  ذلك  أ�ان  سواء  ا�جامعة 

 االستغالل عن طر�ق تأسيس شر�ات ناشئة/منبثقة. 

ية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة ويشمل �عر�ف املبدع  ال�خص أو األ�خاص الطبيعيون الذين ساهموا �� إحداث امللك  املبدع:

 من ا�خ��ع واملبتكر واملؤلف واملستنبط. 
ً
 كال

ا�جديدة   املساعد:  املؤسسية  الفكر�ة  امللكية  بإحداث  ساهمت  تقنية  بأعمال  قاموا  الذين  الطبيعيون  األ�خاص  أو  ال�خص 

 ولم يكن ليحصل هذا اإلحداث بدون األعمال ال�ي قاموا ��ا. 

 إ��  االخ��اع:
ً
أي فكرة إبداعية يتوصل إل��ا ا�خ��ع �� أي من مجاالت التقنية وتتعلق بمنتج أو بطر�قة صنع أو ب�ل��ما تؤدي عمليا

 حل مش�لة معينة �� أي من هذه ا�جاالت. 
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 ال�خص أو األ�خاص الطبيعيون الذي/ن توصل/وا إ�� االخ��اع.  ا�خ��ع:

الشهادة املمنوحة �حماية ا�حقوق ا�حصر�ة واملمنوحة من قبل جهة مختصة �� بلد ما حسب    فعة:براءة االخ��اع أو نموذج املن 

 القوان�ن النافذة املتعلقة بحقوق استغالل واستثمار واستعمال ذلك االخ��اع �� ذلك البلد.

 سو   الرسم الصنا��:
ً
 خاصا

ً
 أو يكسبھ شكال

ً
اًء تم ذلك باستخدام آلة أو  أي تركيب أو تنسيق ل�خطوط يضفي ع�� املنتج رونقا

 بطر�قة يدو�ة بما �� ذلك تصاميم املنسوجات. 

 يمكن استخدامھ ألغراض   النموذج الصنا��:
ً
 خاصا

ً
�ل ش�ل مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط �عطي مظهرا

 صناعية أو حرفية. 

املت�املة: من   الدائرة  من مجموعة  و�ت�ون  الك��ونية  يؤدي وظيفة  ببعض    منتج  �عضها  املتصل  األقل  -العناصر  أحدهما ع�� 

بحيث تتش�ل هذه العناصر مع ما بي��ا من وصالت ضمن جسم مادي مع�ن أو عليھ سواء �ان املنتج مت�امل أو �� -عنصر �شط  

 أي مرحلة من مراحل إنتاجھ.

 إلنتاج دائرة مت�املة �غرض ترتيب ثال�ي األ�عاد للعناصر امل�ونة للدائرة املت�ام  تصميم الدائرة املت�املة:
ً
لة أو املعد خصيصا

 التصنيع. 

أي إشارة ظاهرة �ستعملها أو ير�د استعمالها أي �خص لتمي�� بضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ عن بضائع أو   العالمة التجار�ة: 

 منتجات أو خدمات غ��ه.

 ال�خص أو األ�خاص الذي/ن ساهم/وا �� تصميم الرسم أو النموذج الصنا�� أو تصميم الدائرة املت�املة.   املبتكر:

ا�حق �� حماية الرسم الصنا�� وذلك بمنع الغ�� إذا لم يحصل ع�� موافقة مالك ذلك الرسم من القيام    حق الرسم الصنا��:

 و جزء أسا��ي منھ أو است��اد هذه املنتجات أو بيعها. ألغراض تجار�ة بصنع منتجات تم ��خ الرسم الذي تحملھ أ

ا�حق �� حماية النموذج الصنا�� وذلك بمنع الغ�� إذا لم يحصل ع�� موافقة مالك ذلك النموذج من    حق النموذج الصنا��:

 ات أو بيعها. القيام ألغراض تجار�ة بصنع منتجات تم ��خ النموذج الذي تحو�ھ أو جزء أسا��ي منھ أو است��اد هذه املنتج 

الغ�� إذا لم يحصل ع�� موافقة مالك ذلك   الدائرة املت�املة وذلك بمنع  املت�املة: ا�حق �� حماية تصميم  حق تصميم الدائرة 

التصميم من القيام ألغراض تجار�ة باستنساخ التصميم أو أي دائرة مت�املة أدمج ف��ا التصميم أو است��ادها أو عرضها للبيع  

 أو توزيعها. 

أي مجموعة نباتية تقع �� أد�ى رتبة �� التصنيف النبا�ي الواحد سواء أ�ان مستوفيا أم غ�� مستوٍف لشروط   صنف النبا�ي:ال

منح حق ا�حماية، و�تصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب ورا�ي مع�ن أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمي��ها عن أي  

األقل، ويعت�� الصنف وحدة واحدة �سبب قدرتھ ع�� الت�اثر دون أي �غي�� مجموعة نباتية أخرى بإحدى هذه ا�خصائص ع��  

 �� خصائصھ. 

 أو اكتشفھ وطوره.  املستنبط: 
ً
 جديدا

ً
 نباتيا

ً
 ال�خص الذي استولد صنفا

ا�حق القانو�ي الذي يتمتع بھ الصنف النبا�ي �عد ��جيلھ، والذي �عطي املستنبط أو مالك الصنف ا�حق   حق الصنف النبا�ي:

من القيام بأي من األعمال التالية فيما يتعلق بمواد الت�اثر من الصنف ا�ح�ي ألغراض  -إذا لم يحصل ع�� موافقتھ-منع الغ��  ب

أو  التصدير  التسو�ق أو  العرض للبيع أو غ�� ذلك من أعمال  ال��يئة ألغراض الت�اثر أو  التوالد (اإلكثار) أو  تجار�ة: اإلنتاج أو 

 ألي من األغراض املذ�ورة أعاله �� هذه الفقرة.  االست��اد أو التخز�ن

ف:
َّ
 ألح�ام قانون حماية حق املؤلف وا�حقوق ا�جاورة �حقوق التأليف.  املصن

ً
 �ل إبداع أد�ي أو ف�ي أو عل�ي وا�ح�ي وفقا

أ  املؤلف:  ر املصنف منسو�ا ً إليھ سواء أ�ان ذلك بذكر اسمھ ع�� املصنف أو بأي طر�قة 
َ

خرى إال إذا قام  ال�خص الذي ُينش

 الدليل ع�� غ�� ذلك.

أي معلومات تتسم بأ��ا سر�ة ل�و��ا غ�� معروفة عادة �� صور��ا ال��ائية أو �� م�ونا��ا الدقيقة أو أنھ ليس من   األسرار التجار�ة:

و��ا سر�ة وأن صاحب السهل ا�حصول عل��ا �� وسط املتعامل�ن عادة ��ذا النوع من املعلومات و�أ��ا ذات قيمة تجار�ة نظرا ل�

 ا�حق أخضعها لتداب�� معقولة للمحافظة ع�� سر���ا �� ظل ظروفها الراهنة. 
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 أية مواد من أصل نبا�ي أو حيوا�ي أو جرثومي أو غ��ها من األصول تحتوي ع�� وحدات عاملة للوراثة املواد الوراثية: 

 من العامل بوقت  -سواء بأجر أو دون مقابل -أي حالة يل��م ��ا أي من العامل�ن �عمل خار��   تضارب االل��ام:
ً
وال�ي تتطلب ال��اما

 مع�ن لتأدية هذا العمل ح�ى و�ن �ان هذا العمل ذو قيمة ل�جامعة.

مص�حة   مع  مباشرة  غ��  أم  مباشرة  أ�انت  سواء  ا�جامعة   �� العامل�ن  من  أَي  مصا�ح  ف��ا  تتقاطع  حالة  أّي  املصا�ح:  تضارب 

 �� مباشرة.ل�جامعة مباشرة �انت أو غ 

 

 -): 3املادة ( 

 السياسات العامة ل�جامعة فيما يتعلق بامللكية الفكر�ة         .1.3

�عد أن تقرر ا�جامعة امتالك حقوق امللكية الفكر�ة �� أي اخ��اع يجب ع�� ا�خ��ع�ن و/ أو املطور�ن للملكية الفكر�ة ��   1.1.3

هو   وا�خ��ع  ل�جامعة.  ��م  ا�خاصة  امللكية  عن  التنازل  ا�جامعة)  منسو�ي  من  وغ��هم  والطلبة  املوظف�ن  ذلك   �� (بما  ا�جامعة 

و�تم ذكر اسم ا�خ��ع بطلب براءة االخ��اع. أما املطور فهو أي فرد يقدم مساهمة كب��ة �� التوصل  ) 2مصط�ح تم �عر�فھ باملادة (

 إ�� ملكية فكر�ة لم تتحول إ�� براءة اخ��اع مثل (حقوق امل��مج، حقوق املؤلف، وحقوق املصمم ا�خ). 

 بحثية أو تق��ي سياسة امللكية الفكر�ة بتنازل جميع موظف��ا ومستخدمي مرافقها ا  2.1.3
ً
لبحثية، وأولئك الذين يتلقون منحا

) بما �� ذلك التقنيات املطورة و�راءات االخ��اع إ�� ا�جامعة بموجب عقود IPتمو�الت �عاقدية عن جميع حقوق امللكية الفكر�ة (

 يتم توقيعها معهم. 

ا�جامعة، وغ�� العامل�ن الذين �ستخدمون    3.1.3 العامل�ن ��  أموال ا�جامعة أو مرافقها البحثية، يجب ع�� جميع األ�خاص 

االبت�ار  مركز  بتحديده  يقوم  ما  بناًء ع��  أو  �عده،  أو  العمل  أو  هذا االستخدام  بدء  قبل  الفكر�ة  امللكية  اتفاقية  ع��  التوقيع 

 والر�ادة.

عامل�ن اللذين ال يحصلون ع��  �� ا�حاالت ال�ي ال تتضمن استخدام املرافق ا�جامعة، يجوز ملركز االبت�ار والر�ادة إعفاء ال  4.1.3

 �عو�ض مادي من ا�جامعة من التوقيع ع�� اتفاقية حقوق امللكية الفكر�ة. 

وحقوق   5.1.3 اخ��اع،  (براءة  ا�حتملة  الفكر�ة  امللكيات  جميع  عن  ال�امل  الكشف  ل�جامعة  الفكر�ة  امللكية  سياسة  تتطلب 

ال امللكية  طورت  سواء  وغ��ها)  التجار�ة  واالسرار  تم  �شر،  سواء  وخارجية،  داخلية  ت�اليف  أي  من  كجزء  ا�حتملة  فكر�ة 

 استخدام مرافق ا�جامعة أو لم يتم استخدامها. 

�عد ذلك الكشف يقوم مركز االبت�ار والر�ادة بتقييم مصا�ح ا�جامعة �� الس�� وراء التنازل عن حقوق امللكية الفكر�ة    6.1.3

 � قانونية �حماية امللكية الفكر�ة ل�جامعة. لتقديم طلبات براءات اخ��اع أو اتخاذ تداب� 

 من قيود سياسة امللكية الفكر�ة ل�جامعة    7.1.3
ً
إذا �انت ا�جامعة ال تر�د اتخاذ خطوات حماية امللكية الفكر�ة يصبح متحررا

 ثالث.  إن وجد �شرط منحھ رخصة مجانية ل�جامعة، ع�� اف��اض عدم وجود أي حقوق مناقضة ملصا�ح ا�جامعة لدى اي طرف

مرافق   8.1.3 استخدام  عن  الناتجة  الفكر�ة  امللكية  تتج��  أو  ��جيل  أو  إيداع  ا�جامعة  من  خروجهم  �عد  للعامل�ن  يجوز  ال 

 ا�جامعة أو خ��ا��ا أو أعمالها أو معلوما��ا أو أدوا��ا أو موادها ال�ي �انت تحت تصرفھ دون الرجوع إ�� ا�جامعة.

 

 -): 4املادة ( 

 ر�ة السابقة للطالب والعامل�ن امللكية الفك 1.4

امللكية    1.1.4 حقوق  لشعبة  السري  باإلفصاح  يتقدموا  أن  ا�جامعة   �� قبولهم  أو  �عيي��م  عند  والطلبة  العامل�ن  جميع  ع�� 

الفكر�ة ونقل التكنولوجيا عن أي ملكية فكر�ة �ان للعامل أو الطالب يد �� إحدا��ا خالل العشر السنوات املاضية الستثنا��ا 

الطالب  م أو  العامل  �ستمر  لم  ما  الطالب  أو  للعامل  محفوظة  امللكية  حقوق  وتبقى  ل�جامعة  ا�حفوظة  ا�حقوق  من   
ً
بدئيا

آخر   طرف  ألي  يحق  وال  الطالب  أو  للعامل  السري  بامللف    
ً
محفوظا اإلفصاح  و�بقى  البح�ي،  با�جتمع  التحاقھ  �عد  بتطو�رها 

 ب ذلك خطيا لغايات تحديد ملكية امللكية الفكر�ة. االطالع عليھ ما لم يطلب العامل أو الطال
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و�ني��ا    2.1.4 ا�جامعة  موارد  استخدام  يتم  لم  �� حال  للعامل�ن  العامل�ن  أو  للطالب  الطلبة  الناتجة عن  الفكر�ة  امللكية  تؤول 

 التحتية. 

هو   3.1.4 كما  املؤسسية  الفكر�ة  امللكية   �� حقها   �� ا�جامعة  وتحتفظ  مؤسسية  فكر�ة  ملكية  ا�جديدة  الفكر�ة  امللكية  �عد 

 أعاله. ) 1.1.4مذ�ور �� الفقرة (

 

 -): 5املادة (  

 منظومة إدارة وحوكمة امللكية الفكر�ة املؤسسية  1.5

 تتو�� ال�جنة صالحيات اإلدارة والتصرف بامللكية الفكر�ة املؤسسية.  1.1.5

أو سبعة أعضاء   2.1.5 ال�جنة من خمسة  ال�جنة ملدة سنة قابلة للتمديد، وتتألف  يقوم رئيس ا�جامعة بتعي�ن أعضاء ورئيس 

 ف��م رئيس ال�جنة) من داخل أو خارج ا�جامعة أومن ذوي ا�خ��ات �� مواضيع امللكية الفكر�ة، وتتو�� ال�جنة املهام التالية:  (بما

ال�ي يراها مناسبة، وتتخذ   الدول   و�� 
ً
الفكر�ة كما يراه مناسبا إيداع و��جيل وا�حافظة ع�� حقوق امللكية  اتخاذ قرارات       ·

 فع أي رسوم م��تبة للمحافظة ع�� أو تجديد ا�حقوق قبل شهر ع�� األقل من موعد استحقاقها.  القرارات املتعلقة بد

 ·     تقديم التوصيات للرئيس التخاذ القرارات املتعلقة بتتج�� امللكية الفكر�ة. 

 رب االل��ام. ·     تقديم التوصيات للرئيس (بناء ع�� طلبھ) �� ا�حاالت املتعلقة بتضارب املصا�ح ا�حتملة أو تضا

 �ش�ل شهري أو �لما دعت ا�حاجة لذلك. 3.1.5
ً
 تجتمع ال�جنة دور�ا

 -آلية إدارة و��جيل ونقل وتتج�� التكنولوجيا:  2.5

)  disclosure formيقوم ا�خ��ع واملستنبط أو املبتكر (سواء �ان �خص أو مجموعة أ�خاص) بتقديم نموذج افصاح (  1.2.5

االبت�ار   امللموسة سواء  إ�� مركز  العل�ي ونتائجھ  البحث  �� مخرجات  ل�حماية  اعتقاده بوجود ملكية فكر�ة قابلة  والر�ادة فور 

أ�انت هذه امللكية الفكر�ة ا�جديدة ناتجة عن بحث عل�ي تم القيام بھ لصا�ح ا�جامعة فقط أم ناتجة عن بحث عل�ي مش��ك 

 مع جهات خارجية أخرى. 

أو املستنبط أو املبتكر بأن جميع املعلومات املقدمة �� نموذج اإلفصاح �حيحة وأن امللكية الفكر�ة  يتعهد املبدع ا�خ��ع   2.2.5

��ا أي �خص آخر لم يتم ذكره �� نموذج اإلفصاح. يتضمن نموذج اإلفصاح   إبداعاتھ وال �شاركھ  املؤسسية ا�جديدة �� من 

)disclosure form :ع�� العناصر اآلتية ( 

 ا�خ��ع�ن ومعلوما��م.   اسم ا�خ��ع أو-أ 

 الرتبة العلمية وال�لية والقسم. -ب

 عنوان االخ��اع. -ت

 موجز عن االخ��اع.-ث

 مدى تطور االخ��اع. -ج

 ببحث مرتبط باالخ��اع.-ح
ً
 هل تم النشر مسبقا

 م�خص عن االخ��اع املقدم و�يان نوا�� التم�� واالبت�ار فيھ. -خ

 بھ الرسومات التوضيحية الالزمة. الوصف العل�ي التفصي�� لالخ��ا -د
ً
 ع إن �ان يتعلق باخ��اع أو نموذج منفعة مرفقا

 كيفية االستغالل التجاري لالخ��اع. -ذ

ا�جامعة    3.2.5 مع  ترتبط  خارجية  جهة  بأي  واالستعانة  الشعبة  قبل  من  السابق  الفن   �� بحث  وعمل  االفصاح  دراسة  يتم 

و� الغاية  لهذه  تفاهم  مذكرة  أو  االجراء  باتفاقية  التخاذ  املركز  ملدير  والتوصية  التتج��  و�م�انية  البحث  بنتائج  تقر�ر  عداد 

نتائج   و�قدم  الصنا��  التطبيق  وقابلية  واالبت�ار�ة  ا�جدة  من حيث  بالتعاون  املركز  قبل  من  اإلفصاحات  تقييم  و�تم  املناسب. 

حماي��ا   يمكن  ال�ي  ا�حقوق  أنواع  النتائج  وتتضمن  ال�جنة  إ��  خارجية تقييمھ  بجهات  االستعانة  لھ  و�حق  السوقية،  والفرص 

 بموجب اتفاقيات �عد لهذه الغاية.
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ا�جامعة    4.2.5 ترتبط مع  بالتعاون مع أي جهة خارجية  الالزمة لإليداع  الوثائق  الفنية وتحض��  الوثائق  الشعبة بصياغة  تقوم 

داع أو حماية امللكية الفكر�ة، تقوم الشعبة بتبليغ مدير باتفاقية أو مذكرة تفاهم لهذه الغاية، و�� حال قررت عدم الس�� بإي

املركز والذي يبلغ ال�جنة �ش�ل رس�ي  ليتم استكمال االجراء وابالغ ا�خ��ع أو ا�خ��ع�ن بذلك و�� هذه ا�حالة يحق للمخ��ع�ن 

%) من صا�� ريع التتج�� بموجب  5(  الس�� بإيداعها وحماي��ا كطال�ي ��جيل و�� هذه ا�حالة يحق ل�جامعة باملطالبة بما �سبتھ 

 اتفاقية يتم توقيعها مع ا�خ��ع أو ا�خ��ع�ن ما لم تقرر ال�جنة خالف ذلك.

 تقوم الشعبة بالتعاون مع ا�خ��ع�ن أو املبتكر�ن بإعداد الوثائق الرسمية املطلو�ة لإليداع.  5.2.5

 ومتا�عة طلب ا�حماية لدى ا�جهات الرسمية حسب األصول.  تقوم الشعبة بالتنسيق مع ممثل ا�جامعة القانو�ي إليداع  6.2.5

 يقوم املركز برفع تقر�ر دوري إ�� ال�جنة عن امللكية الفكر�ة ل�جامعة.  7.2.5

           

 تتو�� شعبة امللكية الفكر�ة ونقل التكنولوجيا �� مركز االبت�ار والر�ادة املهام التالية: - ):6املادة ( 

�عر�ف ا�جتمع ا�جام�� ب�ل املواضيع املتعلقة بنقل التكنولوجيا وامللكية الفكر�ة وكيفية ترخيصها باإلضافة إ�� القوان�ن   1.6

 والتعليمات ا�خاصة ��ا. 

 نقل التكنولوجيا من خالل تبيان أهمية التطبيقات العملية ألبحا��م �� الصناعة. حث مجتمع ا�جامعة ع��  2.6

ا�جامعة    3.6  �� املسؤولة  ا�جهات  إ��  ��ا  ا�خاصة  االق��احات  ورفع  الفكر�ة  امللكية  بحقوق  املتعلقة  ا�جامعة  �عليمات  متا�عة 

 لتعديلها. 
ً
 تمهيدا

 استالم اإلفصاحات من ا�جتمع ا�جام��.  4.6

اسة الطلبات املقدمة وتحديد ا�جدية ف��ا أو قابلية أي جزء م��ا ل�حماية �أصل من أصول امللكية الفكر�ة، و�صدار تقر�ر  در  5.6

يحتوي ع�� نتيجة هذه الدراسة و�التعاون مع الشر�اء واملعني�ن التخاذ القرار املناسب سواًء بحماية أو عدم حماية أصل امللكية 

 الفكر�ة.

 ءات حماية حقوق امللكية الفكر�ة ل�جامعة.متا�عة اجرا 6. 6

 اإلشراف ع�� متا�عة عقود ترخيص التكنولوجيا و�راءات االخ��اع ال�ي ت�ون ا�جامعة طرفا ف��ا مع ا�خ��ع.  7.6

ال�ي بحوزة    8.6 الوثائق واملعلومات  املرتبطة با�جامعة واالل��ام با�حافظة ع�� سر�ة جميع  إدارة شؤون أصول امللكية الفكر�ة 

 الشعبة.

 التعاون مع م�اتب نقل تكنولوجيا محلية وعاملية بما يحقق الفائدة للشعبة والباحث�ن وا�جامعة. 9.6

االخ��   10.6 �حماية  الالزمة  النفقات  �ع�ن  توف��  األخذ  مع  والتصاميم،  النباتية  واألصناف  الصناعية  والنماذج  والرسوم  اعات 

 االعتبار أثر مصدر النفقات ع�� ملكية االخ��اع/االبت�ار وذلك من اإليرادات الناتجة عن عمليات ال��خيص. 

تيجية للمركز وا�جامعة بما ف��ا  دعم عمليات تتج�� امللكية الفكر�ة ومخرجات البحث العل�ي من خالل الشرا�ات اإلس��ا  11.6

 املفاوضات وتحض�� الوثائق القانونية.

تقديم املشورة والتدر�ب فيما يختص بموضوعات امللكية الفكر�ة ونقل التكنولوجيا من خالل ورشات العمل أو الدورات   12.6

 التدر�بة بالتعاون مع الشر�اء �� هذا ا�جال. 

اقتصاد  13.6 بناء  �عز�ز   �� ا�جامعة    املساهمة  مخت��ات  داخل  م��ا  واالستفادة  املتطورة  التكنولوجيا  نقل  خالل  من  املعرفة 

 البحثية وتحو�لها إ�� منتجات وخدمات �ستفيد م��ا ا�جتمع. 

 ر�ط ا�جتمع ا�جام�� مع القطاع الصنا�� ا�ح�� العاملي وتوثيق العمل والتعاون فيما بي��م.  14.6

 

 .وجود مسوغاحات املقدمة للشعبة سر�ة وال يجوز الكشف ع��ا دون جميع اإلفص  �عد -): 7املادة ( 

  

 حقوق امللكية وحقوق استخدام امللكية الفكر�ة املؤسسية - ):8املادة رقم ( 
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 تحتفظ ا�جامعة أو املؤسسة البحثية ب�امل حقوقها �� جميع امللكية الفكر�ة املؤسسية بصف��ا مالكة لها.  1.8

 ع�� املبدع (العامل أو الطالب أو األستاذ الزائر) التنازل عن حقوق امللكية الفكر�ة املؤسسية ل�جامعة حسب األصول.  2.8

أو تحس�ن إضا��  3.8 أو تطو�ر  إجراء أي �عديل  التحتية �ش�ل    إن  ا�جامعة و�ني��ا  باستخدام موارد  ع�� ملكية فكر�ة سابقة 

 ل�جامعة أم ال �عد ملكية فكر�ة جديدة مملوكة ل�جامعة.
ً
 ملموس سواء أ�انت تلك امللكية الفكر�ة السابقة مل�ا

ا�جتمع البح�ي إذ أ��ا تتعلق تحتفظ ا�جامعة ب�امل حقوقها �� جميع امللكية الفكر�ة املؤسسية ال�ي يبدعها أي �خص ��    4.8

تلك  إ��  التوصل  سبيل   �� البح�ي  للمجتمع  املنت�ي  ال�خص  استخدم  وقد  وأعمالها  البحثية  املؤسسة  أو  ا�جامعة  بأ�شطة 

مع   توقيعھ  يتم  خطي  اتفاق  بموجب  تصرفھ  تحت  املوضوعة  موادها  أو  أدوا��ا  أو  معلوما��ا  أو  أعمالها  أو  خ��ا��ا  اإلبداعات 

 قة و�� �ل حالة ع�� حدا. صاحب العال

�� ا�حاالت ال�ي ت�ون امللكية الفكر�ة ال�ي يبدعها ال�خص املنت�ي للمجتمع �� مجال خارج عن نطاق عملھ املعتاد أو دراستھ    5.8

�� ) أعاله، فلذلك ال�خص التقدم بطلب خطي إ4.8أو بحثھ وال تنطبق عل��ا أي من مسوغات ا�حالة العامة املذ�ورة �� الفقرة (

هذه  من  ابت�اره  الستثناء  وامل��رات  واألسباب  ابت�اره  تفاصيل  بطلبھ   
ً
م�حقا السياسات  هذه  من  االستثناء  منھ   

ً
طالبا الرئيس 

 السياسات، وتبت ال�جنة ��ذا الطلب وترفع توصيا��ا للرئيس. 

 يحق للطالب بحقوق امللكية الفكر�ة �� أي من ا�حاالت التالية: 6.8

ا  1.6.8 تنجم  لم  من  إذا  أي  استخدام  يتم  لم  أو  ملموس  �ش�ل  التحتية  و�ني��ا  ا�جامعة  موارد  استخدام  عن  الفكر�ة  مللكية 

 ا�خدمات غ�� تلك ال�ي تقدم للطالب.

 إذا لم تكن امللكية الفكر�ة ناجمة عن استخدام ملكية فكر�ة سابقة مملوكة من قبل ا�جامعة. 2.6.8

 من ملكية فكر�ة مؤسسية أخرى استحدثت من قبل فر�ق يت�ون من �خص أو أك��    3.6.8
ً
إذا لم �ش�ل امللكية الفكر�ة جزءا

 إليھ �ش�ل مباشر أو غ�� م
ً
 باشر. من ا�جتمع البح�ي ي�ون الطالب منتميا

أو    4.6.8 ا�جامعة  قبل  من  دعم  تلقت  أو  التعليمية  العملية  ضمن  ل�جامعة  مشروع  من  ناتجة  الفكر�ة  امللكية  تكن  لم  إذا 

 بواسط��ا. 

) أو أي �خص آخر طبي�� أو اعتباري التنازل عن امللكية الفكر�ة 6.8�� حال رغب الطالب ممن تنطبق عليھ أح�ام املادة (  7.8

بموجب هذا التنازل بمثابة ملكية فكر�ة مؤسسية مملوكة ل�جامعة وتنطبق عل��ا �افة بنود هذه السياسة   ل�جامعة فإ��ا تصبح

من حقوق ا�جامعة وواجبا��ا إضافة إ�� حقوق الطالب أو ذلك ال�خص الطبي�� أو االعتباري وواجباتھ بصفتھ املبدع فيما عدا  

 ) من هذه السياسة. 2.18أح�ام املادة (

ا�ج  8.8 ع�� تحفظ  مؤلف�ن  أو  مستنبط�ن  أو  مبتكر�ن  أو  كمخ��ع�ن  اسما��م  توثيق  خالل  من  وذلك  للمبدع�ن  ا�حقوق  امعة 

 طلبات حماية حقوق امللكية الفكر�ة املودعة لدى ا�جهات ا�ختصة.

لك لغايات يحق ألي �خص ينت�ي للمجتمع البح�ي استخدام امللكية الفكر�ة السابقة إن �انت مملوكة من قبل ا�جامعة وذ  9.8

البحث العل�ي والتطو�ر والتدريس فقط، وال يحق لهم استخدامها ألي غاية أخرى دون ا�حصول ع�� موافقة خطية مسبقة من  

 الرئيس.

  

 حقوق املؤلف -): 9املادة رقم ( 

�ان    1.9 حال   �� امللموسة  ونتائجھ  العل�ي  البحث  مخرجات  من  ناتجة  العل�ي  البحث  �خرجات  املؤلف  حق  ا�جامعة  تمتلك 

دائمة   رخصة  أو  و/  املالية  املؤلف  حقوق  عن  تنازل  اتفاقية  بموجب  ا�جامعة  من  جزئي  أو  ك��  �ش�ل  مدعوم  العل�ي  البحث 

 يوقعها املؤلف و/ أو املؤلفون مع ا�جامعة. 

متلك ا�جامعة حق املؤلف �خرجات البحث العل�ي ناجمة من أي جهة داخلية أو خارجية تم �عيي��ا للقيام ��ذه األعمال  ت  2.9

 بموجب اتفاقية تنازل عن حقوق املؤلف املالية و/ أو رخصة دائمة يوقعها املؤلف و/ أو املؤلفون مع ا�جامعة. 

مص   3.9 أي  ترجمة  عن  الناتجة  ا�حقوق  ا�جامعة  أو تمتلك  م��ا  و�دعم  ا�جامعة  من  ت�ليف  ع��  بناء  ترجمتھ  تمت  إذا  نف 

 بواسط��ا بموجب اتفاقية تنازل عن حقوق املؤلف املالية و/ أو رخصة دائمة يوقعها املؤلف و/ أو املؤلفون مع ا�جامعة.
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 4.9  ) �سبتھ  ما  بدفع  ا�جامعة  صا��    60تل��م  من  ورثتھ  أو  املصنف   �� اسمھ  ورد  الذي  للمؤلف  استلمتھ  %)  الذي  اإليرادات 

 ا�جامعة بموجب االتفاقية املوقعة.

��خة    100% من عدد الن�خ املطبوعة من املصنف، ع�� أال يتجاوز عددها عن  5للمؤلف ا�حق �� ا�حصول ع�� ما �سبتھ    5.9

 ل�ل مؤلف. 

  

 النشر وعدم اإلفصاح واألسرار التجار�ة -): 10املادة ( 

مة للمكتب مكتومة وال يجوز الكشف ع��ا ألي جهة خارجية دون وجود مسوغ قاهر أو ملزم  �عد جميع اإلفصاحات املقد  1.10

 .
ً
 قانونيا

تل��م ا�جامعة بنشر نتائج األبحاث و/أو إيداع طلبات �حماية امللكية الفكر�ة الناجمة عن بحث مش��ك أو مدعوم من قبل    2.10

 ك الغاية. الصناعة أو أي جهة خارجية بموجب اتفاقيات خاصة �عد لتل

يتعهد املبدع عند تقديمھ لنموذج إفصاح للمكتب بأنھ لن يقوم بنشر امللكية الفكر�ة املؤسسية ا�جديدة قبل انقضاء مدة   3.10

النشر، وذلك حفاظا ع��   36  �� املما�عة   من قبل املكتب �عدم 
ً
إبالغھ خطيا يتم  لم  ما  تار�خ تقديم نموذج اإلفصاح   من 

ً
شهرا

 �ة املؤسسية ا�جديدة.جدة امللكية الفكر 

يل��م املبدع (�� حال �انت حقوق امللكية الفكر�ة عبارة عن أسرار تجار�ة) �عدم �شر هذه األسرار أو اإلفصاح ع��ا سوى   4.10

 للمكتب، و�قوم املكتب بمساندة املبدع بتوثيقها واتخاذ التداب�� املناسبة �حماي��ا وضمان سر���ا. 

 

 عة مع ا�جهات الداعمة عالقة ا�جام-): 11املادة ( 

أو للمشروع اإلبدا�� من جهة خارجية يتم االتفاق �ش�ل مسبق ع�� حقوق   العل�ي  أو جزئي للبحث  �� حالة وجود دعم �امل 

ا�جامعة وا�جهة الداعمة �� أي ملكية فكر�ة وواجبات �ل م��ما فيما يتعلق بإجراءات اإليداع والت�جيل وا�حافظة ع�� حقوق  

 �ة و�تم التحري بمعا�جة حالة استن�اف أي طرف عن دعم اإليداع والت�جيل �ش�ل مسبق أيضا. امللكية الفكر 

  

 إجراء األبحاث اململوكة ألطراف خارجية -): 12املادة ( 

يحق ل�جامعة التعاقد مع أي �خص طبي�� أو اعتباري ألداء أعمال تتعلق بالبحث العل�ي لم تنبع أف�ارها من داخل ا�جامعة أو 

ا�حاجة،  ا�جتم دعت  إذا  ال�جنة  برأي   
ً
واستئناسا ا�جامعة  رئاسة  تحددها  رسوم  ال�خص  ذلك  يتحمل  وعندئذ  ا�جام��،  ع 

وتفوق تلك الرسوم ال�لف املرافقة إلجراء البحث، وتؤول امللكية الفكر�ة �� تلك ا�حالة لذلك ال�خص ما لم يتم االتفاق خطيا 

 ع�� غ�� ذلك.

  

 ة با�حفاظ ع�� سر�ة نتائج األبحاث اململوكة ألطراف خارجية. تل��م ا�جامع- ):13املادة ( 

 

 إجراء األبحاث املش��كة -): 14املادة ( 

 لنسبة الدعم    1.14
ً
�� حاالت التعاون املؤس��ي يتم تحديد ا�حصص املتعلقة بنتائج استغالل امللكية الفكر�ة و�ش�ل عام وفقا

وحماي��ا   الفكر�ة  امللكية  أصول  بإدارة  املتعلقة  املباشرة  ال�لف  إل��ا   
ً
مضافا بالبحث  القيام  لغايات  مؤسسة  �ل  من  املقدم 

 �� ذلك. وتتج��ها ما لم يتم االتفاق ع�� غ

يتم تحديد حقوق وواجبات ا�جامعة وأي جهة خارجية �� حالة االبحاث املش��كة بموجب اتفاقيات مسبقة و�تم التحري    2.14

 بمعا�جة حالة استن�اف أي طرف عن متا�عة البحث أو دعم اإليداع والت�جيل �ش�ل مسبق أيضا.

ا�ح  3.14 ذلك   �� بما  الفكر�ة  امللكية  إدارة  أطر  تحديد  �� حاالت يتم  ا�جديدة  الفكر�ة  امللكية  بنتائج استغالل  املتعلقة  صص 

املباشرة   ال�لف  إل��ا   
ً
مضافا بالبحث  القيام  لغايات  مؤسسة  �ل  من  املقدم  الدعم  لنسبة   

ً
وفقا عام  و�ش�ل  املش��كة  األبحاث 

 ك.املتعلقة بإدارة أصول امللكية الفكر�ة وحماي��ا وتتج��ها ما لم يتم االتفاق ع�� غ�� ذل
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 عالقة ا�جامعة بقطاع الصناعة -): 15املادة ( 

العل�ي املدعوم من قطاع الصناعة أو أي جهة    1.15 الناجمة عن البحث  ا�جامعة بتقييد عملية �شر النتائج واملبتكرات  تل��م 

 داخلية أو خارجية أخرى بموجب اتفاقيات �عقد لهذه الغاية ما لم يتفق ع�� خالف ذلك.

 و�ة �� ا�حصول ع�� تصر�ح باستخدام التكنولوجيا الناجمة عن البحث العل�ي للمؤسسات والشر�ات الوطنية. �عطى األول 2.15

  

 باستخدام براءة االخ��اع، و�� هذه ا�حالة يتم مراعاة ما ي�� -): 16املادة ( 
ً
 : -ل�جامعة أن تمنح ترخيصا

 طبيعة التكنولوجيا موضوع ال��خيص.    1.16

 خ��اع ومدى تأث��ه ع�� البحث العل�ي املرتبط بھ.مرحلة تطور اال  2.16

 مدى فائدة االخ��اع ل�جامعة وا�جتمع. 3.16

 االل��ام بتطو�ر االخ��اع.  4.16

 

 يجري التفاوض حول بنود اتفاقية ترخيص استخدام االخ��اع حسب ما تقتضيھ الظروف �� �ل حالة ع�� حدة. -): 17املادة ( 

 

 ة الفكر�ة املؤسسية ونقل امللكيةتحديد امللكي-): 18املادة ( 

البح�ي    1.18 با�جتمع  التحاقھ  �� إحدا��ا �عد   
ً
البح�ي اإلفصاح عن أي ملكية فكر�ة �ان طرفا ع�� أي �خص ضمن ا�جتمع 

 للمكتب، وذلك عن طر�ق نموذج اإلفصاح املعتمد لدى املكتب. 

جنة إطالق حقوق امللكية الفكر�ة املؤسسية لتصبح م  2.18
ّ

ل�ا للمبدع بموجب اتفاقية توقع ب�ن املبدع وا�جامعة ما لم  يحق ل�

تكن هناك ال��امات مسبقة نحو أي جهة خارجية قامت أو ساهمت بدعم العمل البح�ي، وذلك إذا قامت ال�جنة بإبالغ ا�خ��ع أو  

إبالغها ف تم  ال�ي  الفكر�ة  امللكية  ا�جامعة لن �س�� بت�جيل  بأن   
ً
املستنبط خطيا أو  ل�جامعة  املبتكر  ا�حالة يحق  تلك  ��ا، و�� 

% من صا�� اإليرادات املتأتية من استغالل هذه امللكية الفكر�ة من قبل ا�خ��ع أو املبتكر أو املستنبط أو  5املطالبة بما �سبتھ  

الفكر�ة ع  املطالبة با�حصول ع�� ترخيص غ�� حصري بدون مقابل لتلك امللكية 
ً
أيضا �� أال  أي جهة خارجية، و�حق ل�جامعة 

 ي�ون الهدف من ذلك ال��خيص االستغالل التجاري أو ال��خيص ا�جزئي أو الك�� ألي جهة خارج حدود ا�جامعة. 

 ) أيضا �� حالة عدم رغبة ا�جامعة با�حافظة ع�� أو تجديد حقوق امللكية الفكر�ة املؤسسية. 18/2تنطبق أح�ام املادة ( 3.18

  

 تتج�� امللكية الفكر�ة املؤسسية  -): 19املادة ( 

يحق ل�جامعة منح ال��اخيص الستغالل أي ملكية فكر�ة مؤسسية أو التنازل ع��ا لصا�ح أي جهة أخرى �ش�ل جزئي أو ك��  1.19

 و�مقابل أو بدون مقابل. 

التنازل    2.19 أو  املؤسسية  الفكر�ة  امللكية  الستغالل  ال��اخيص  منح   �� عام  �ش�ل  األولو�ة  واملنشآت  �عطى  للمؤسسات  ع��ا 

 الوطنية. 

�س�� ا�جامعة إ�� تتج�� امللكية الفكر�ة املؤسسية عندما ي�ون لذلك التتج�� فائدة اقتصادية أو اجتماعية ل�جامعة أو   3.19

 عند وجود اتفاقيات تلزمها بالتتج��. 

ق البحث �� أسواق ا�جال الذي تنت�ي إليھ �س�� ا�جامعة إ�� تتج�� امللكية الفكر�ة املؤسسية من خالل شرا�ات عن طر�  4.19

امللكية الفكر�ة املؤسسية وتحديد ا�جهات ا�حتملة للتتج�� مع املرخص لهم ا�حتمل�ن وتطو�ر خطط العمل والتفاوض �شأن  

 عقود واتفاقيات ال��خيص املناسبة ومراقبة س�� العمل. 

املنبثقة    5.19 الشر�ات      –تأسيس 
ً
ترخيصا للمبدع  ا�جامعة  تمنح  مؤسسية،  فكر�ة  ملكية  أي  استغالل  املبدع  رغب  حال   ��

 التفاقية ترخيص �عد لهذه الغاية. 
ً
 باستغالل تلك امللكية الفكر�ة املؤسسية وفقا
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افز وتوزيع اإليرادات -): 20املادة (   ا�حو

كر�ة املؤسسية ل�جامعة تل��م ا�جامعة بموجب عقود موقعھ مع أ�حاب العالقة بدفع �عد التنازل عن حقوق امللكية الف  1.20

�سبتھ   للملكية  50ما  اإليرادات  صا��  من  لورث��ما  أو  اإلفصاح  نموذج   �� اسمهما  ورد  اللذان  وجد)  (إن  واملساعد  للمبدع   %

م��ما، وذلك   �� نموذج اإلفصاح ل�ل  املبينة  للنسب   
ً
املؤسسية وفقا بإدارة  الفكر�ة  املتعلقة  املباشرة  ال�لف  اس��داد �افة  �عد 

 أصول امللكية الفكر�ة وحماي��ا وتتج��ها. 

% من صا�� 10) تل��م ا�جامعة بموجب عقود موقعھ مع أ�حاب العالقة بتحو�ل ما �سبتھ  1.20إضافة ملا ورد �� الفقرة (  2.20

لية أو القسم الذي ينت�ي إليھ املبدع �� ا�جامعة، وذلك �عد اس��داد اإليرادات للملكية الفكر�ة لغايات دعم البحث العل�ي �� ال�

 �افة ال�لف املباشرة املتعلقة بإدارة أصول امللكية الفكر�ة وحماي��ا وتتج��ها. 

3.20  ) الفقرت�ن   �� ورد  ملا  و(1.20إضافة  �سبتھ  2.20)  ما  بتحو�ل  ا�جامعة  تل��م  الفكر�ة  10)  للملكية  اإليرادات  صا��  من   %

ملؤسسية لغايات دعم البحث العل�ي �� ا�جامعة أو �ش�ل عام، وذلك �عد اس��داد �افة ال�لف املباشرة املتعلقة بإدارة أصول  ا

 امللكية الفكر�ة وحماي��ا وتتج��ها.

4.20  ) الفقرات   �� ورد  ملا  و( 1.20إضافة  و(2.20)  �سبتھ  3.20)  ما  بتحو�ل  ا�جامعة  تل��م  لل20)  اإليرادات  صا��  من  ملكية  % 

وحماي��ا   الفكر�ة  امللكية  أصول  بإدارة  املتعلقة  املباشرة  ال�لف  �افة  اس��داد  �عد  وذلك  املركز،  مل��انية  املؤسسية  الفكر�ة 

 وتتج��ها. 

 ملا ورد �� الفقرات (  5.20
ً
م  ) �� ��اية السنة املالية ال�ي تم استال 4.20) و(3.20) و(2.20) و(1.20يجري توزيع صا�� اإليرادات وفقا

 اإليرادات ف��ا.

 للفقرات (  6.20
ً
) 1.20�� حالة امللكية الفكر�ة املؤسسية املش��كة ب�ن ا�جامعة وأي جهة أخرى، يتم توزيع صا�� اإليرادات وفقا

 ) حسب حصة ا�جامعة من صا�� اإليرادات. 4.20) و (3.20) و(2.20و(

عدة أ�خاص توزع حصصهم من صا�� اإليرادات بالتساوي إال إذا �انت امللكية الفكر�ة املؤسسية نتيجة عمل مش��ك ب�ن    7.20

التنازل ألي �خص آخر ورد اسمھ ��   �� نموذج اإلفصاح، و�حق ألي �خص 
ً
 ع�� غ�� ذلك و�ان ذلك موثقا

ً
إذا اتفقوا مسبقا

 نموذج اإلفصاح �ش�ل ك�� أو جزئي عن حصصھ من صا�� اإليرادات.

ل�جامعة ا�حق �� وقف توزيع صا�� اإليرادات املستحقة من امللكية الفكر�ة املؤسسية �� حال وجود نزاع قضائي �شأ��ا إ��    8.20

 أن يتم البت فيھ بقرار قط��، وتل��م ا�جامعة بتوزيع أي إيراد ألي طرف بأثر رج�� �عد استالمها للقرار القط�� �ش�ل رس�ي. 

  

 ام وتضارب املصا�ح تضارب االل�� -): 21املادة ( 

للرئيس    1.21 خطي  بطلب  التقدم  يتم  ا�جامعة  خارج  �عمل  العامل�ن  لقيام  نتيجة  محتمل  مصا�ح  تضارب  أي  وجود  حال   ��

 للسماح لهم بالقيام ��ذا العمل (اإلفصاح ال�امل عن تضارب املصا�ح).

 حتملة أو تضارب االل��ام.يحق للرئيس استشارة ال�جنة �� القضايا املتعلقة بتضارب املصا�ح ا� 2.21

 للتشريعات   3.21
ً
منح لھ وفقا

ُ
يمكن أن يتم حل تنازع املصا�ح بقيام العامل او العامل�ن �� ا�جامعة با�حصول إجازة بدن راتب ت

 السار�ة �� ا�جامعة. 

  

 الن�اعات -): 22املادة ( 

أو ا�خالفات املنصوص عل��ا �� التشريعات النافذة �� حال مخالفة ا�جتمع البح�ي لهذه السياسة يتم تطبيق العقو�ات و/  1.22

 �� ا�جامعة. 

 يبت الرئيس �� ا�حاالت ال�ي لم يرد النص عل��ا �� هذه السياسة.   2.22
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التعديالت تتم مراجعة هذه السياسة �ش�ل دوري �ل عام�ن دراسي�ن كحد أق��ى و�دراج التعديالت الالزمة عل��ا  -):  23املادة ( 

 أهداف ا�جامعة و/واس��اتيجي��ا.    بما يتما��ى مع

  

: التقييم واملتا�عة 
ً
 خامسا

  -): 24املادة ( 

 يتم تقييم سياسة امللكية الفكر�ة ومتا�ع��ا من خالل قياس مؤشرات األداء التالية:  1.24

 .     �سبة اإلنفاق ع�� امللكية الفكر�ة:1

 %100الفكر�ة × املبالغ ال�ي تم إنفاقها ع�� رعاية و��جيل امللكية  

 املبالغ املرصودة باملوازنة للملكية الفكر�ة 

 .     عدد اإلفصاحات املرسلة لشعبة امللكية الفكر�ة ونقل التكنولوجيا:2

 (
ً
 (عدد اإلفصاحات املرسلة ر�عيا

 .     عدد براءات االخ��اع. 3

 ية. .     عدد براءات االخ��اع وامللكيات الفكر�ة الناتجة عن املشاريع البحث 4

التكنولوجيا و�عداد تقر�ر نصف سنوي وحسب ا�حاجة    2.24 الفكر�ة ونقل  امللكية  يتم قياس مؤشرات األداء من قبل شعبة 

 واعتماده من مدير املركز ومن ثم عرضھ ع�� ال�جنة 
 
 


