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  الرياض –معة دار العلوم جا

 

 املًدص

1 

 اؿه١َٛ َٔ املدع١َٛ ا٭عاخ َٔ اؾاَعات ايٝٗا تتٛصٌ اييت ا٫خرتاع بسا٠٤ ًَه١ٝ قط١ٝ وًٌ ايبشح ٖرا

 ايطٝاض١ ؼًٌٝ خ٬ٍ َٔ ٚذيو ، ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ داخٌ ايٛطين ٚاملطت٣ٛ ايدٚيٞ، املطت٣ٛ ع٢ً

 باإلضاف١ ايطعٛد١ٜ، اؾاَعات داخٌ ػس٣ اييت ا٭عاخ عٔ ايٓاػ١ ايفهس١ٜ املًه١ٝ عكٛم اـاص١ ايػا١ًَ

 أٚ ،(٭ضاتر٠ تهٕٛ ا٫خرتاع ًَه١ٝ.)يٮضاتر٠ ناَتٝاش: ا٫خرتاع بسا٠٤ ًَه١ٝ أْٛاع َٔ ْٛعني بني املكاز١ْ إىل

 تتٛصٌ ييتا ٚايربا٤ات ايتك١ٝٓ ْكٌ َٛضٛع إ سٝح( يًذاَعات تهٕٛ ا٫خرتاع بسا٠٤ ًَه١ٝ) يًُعاٖد اَتٝاش

:  املصاحل أصشاب كتًف َٔ ٚاٖتُاّ َٓاقػ٘ َٛضٛع ٖٛ ايعا١َ، ا٭َٛاٍ َٔ املدع١َٛ ايبشح َٓعُات إيٝٗا

 ايطٝاضات، صاْعٞ ،ايصٓاع١، ايط٬ب ايباسجني، ، ايعاّ املاٍ َٔ املُٛي١ ا٭خس٣ ايبشج١ٝ ٚاملٓعُات اؾاَعات،

 اؾدٜس َٚٔ. َتعازض٘ َٛاقف هلِ ٖ٪٤٫ املصاحل أصشاب اؿا٫ت َٔ نجري يف اْ٘ ٚاملػه١ً ايعاّ، ٚاؾُٗٛز

 ناْت ايفرت٠ ٖرٙ قبٌ أْ٘ سٝح ا٭خري٠، عاًَا ايج٬ثني يف فاع١ًٝ أنجس أصبشت املٓاقػ١ ٖرٙ بايرنسإٔ

 يف تكع ٫ ايربا٠٤ إٔ نُا ايعا١َ، اـد١َ يف دٚزٖا َع ٜتعازض ا٫خرتاع بسا٠٤ َٛضٛع إٔ تعترب اؾاَع١

 يًذاَع١ تكًٝدٜني دٚزٜٔ ٖٓاى إٔ سكٝك١ َٔ دا٤ت تػريات سدثت ٚيهٔ  ايتع١ًُٝٝ ع١ًُٝاي أٖداف ْطام

 ايعًُٞ ٚايبشح ايتعًِٝ يف يدٚزٖا َصاسبا هلا ثايح دٚز أضٝف ايّٝٛ ٚيهٓٗا ، ايعًُٞ ٚايبشح ايتعًِٝ، ُٖٚا،

 ايفهس١ٜ، باملًه١ٝ باغس٠َ بػهٌ  ٜستبط ا٫خرتاع إىل فايتٛصٌ ٚايتطٜٛل، ايصٓاع١ َع ٚايتداخٌ ايتفاعٌ ٖٚٛ

 ع٢ً زنصت   املبهس٠ ايٓكاغات ٚيرا املًه١ٝ، عٔ ايتًكا٥ٞ ايط٪اٍ ٜهٕٛ ممًٛن٘ سص١ ٖٓاى ٜهٕٛ ٚعٓدَا

 ا٭َٛاٍ َٔ املدعَٛ٘ ايبشج١ٝ املٓعُات قبٌ َٔ َٔ ايٓاػ١ ايفهس١ٜ املًه١ٝ ؿكٛم املايو ٖٛ َٔ ض٪اٍ،

 قبٌ َٔ املُٛيني ٚايباسجني ايبشج١ٝ املٓعُات ه١َٛ،اّاؿ قبٌ َٔ املُٛي١ ايٛنا٫ت ِٖ ٌٖ ايعا١َ؟،

  املًه١ٝ عٔ ايتٓاشٍ ٜتِ أ٫ هب بأْ٘ عاّ، زأٟ قبٍٛ مت اْ٘ اىل ايتٛصٌ مت طٌٜٛ دداٍ بعد عَُٛا اؿه١َٛ؟

 ٚعدّ ايدٚي١ نفا٠٤ عدّ إىل ت٪دٟ ايبريٚقساط١ٝ إٔ ٖٚٞ ٚاقع١ٝ َٓطك١ٝ سذ٘ بطبب ٚذيو: اؿه١َٛ إىل

 .ايتك١ٝٓ ْٚكٌ داز٠إ ع٢ً قدزتٗا

 ا٭ٚضع بايكط١ٝ َستبط١ ايفهس١ٜ املًه١ٝ ؿكٛم اؾاَع١ ًَه١ٝ: قا١ْْٝٛ ْعس ٚد١ٗ َٚٔ  -

 .أٚاملساضِٝ ايٛط١ٝٓ ايكٛاْني ًَهٝتٗا ْعُت املٛظفني،ايت٢ ٫خرتاعات

 املٛظف،أّ أّ ايعٌُ زب ٖٛ ٌٖ ي٬خرتاع املايو ٜعد أُٜٗا ْفط٘ طسح ايرٟ ايس٥ٝطٞ ايط٪اٍ ٚيرا 

 بسا٠٤ ع٢ً اؿصٍٛ بطًب ايتكدّ ي٘ ول َٔ ثِ، َٚٔ ايعا١َ؟ با٭َٛاٍ يًذاَعات ايداع١ُ ايٛنا٫ت

 ْكٌ ع٢ً ٜطاعد ذيو ٭ٕ يًذاَعات ا٫خرتاع بسا٠٤ متتح إٔ هب أْ٘ ايبشح َٔ أضتٓر ٚقد.اخرتاع؟

 .ايتك١ٝٓ
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 يًعًّٛ ٚط١ٝٓ َٓع١َٛ خ٬ٍ َٔ املعسف١ ع٢ً قا٥ِ ٚفتُع اقتصاد"بٓا٤  يف زغب١ َٔ املًُه١متٗٝد:  

يًعًّٛ  عبدايعصٜص املًو َد١ٜٓ 1406ٙعاّ يف ايصادز املًهٞ املسضّٛ ٚد٘ فكد" ٚا٫بتهاز ٚايتك١ٝٓ

 ٚاـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚٚضع ٚايتك١ٝٓ، ايعًّٛ يتطٜٛس ١ايٛطٓٝ ايطٝاض١ باقرتاح" ايكٝاّ إىل ٚايتك١ٝٓ

املًُه١  يف ٚايتك١ٝٓ يًعًّٛ ايٛط١ٝٓ ايطٝاض١ "بإعداد ايطٝام ٖرا يف املد١ٜٓ بدأت اي٬ش١َ يتٓفٝرٖا ٚقد

ٙ ٚسٝح إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ 1423عاّ يف ايٛشزا٤ فًظ َٔ عًٝٗا املٛافك١ متت اييت 1 "ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ

اؾاَعات ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ، ايدٚز ايرٟ مل ٜعد قاصسًا ع٢ً ايبشح ايعًُٞ ٚيهٔ  يف ظٌ تطٛز دٚز

أصبح دٚز اؾاَع١ زا٥دًا يف اإلبداع ايفهسٟ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ املٛدٛد٠ 

ٚتسخٝص يف اؾاَعات ٖٚٛ َا بادزت ب٘ داَع١ املًو ضعٛد َٔ خ٬ٍ إْػا٤ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

، ٚغريٖا َٔ اؾاَعات، ٚيف ظٌ ٖرٙ  4، ٚداَع١ املًو فٗد 3، ٚداَع١ املًو عبدايعصٜص 2ايتك١ٝٓ،

ايتػريات ايعامل١ٝ قاَت املد١ٜٓ بإدسا٤ ايعدٜد َٔ ايتعد٬ٜت ع٢ً ايطٝاض١ ايطابك١ املستبط١ بايدعِ 

وكل َصاحل اؾاَعات ٜٚعٛد اؿهَٛٞ يًبشح ٚايتطٜٛس يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ"ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ 

بايٓفع ع٢ً اجملتُع ٚمبا ٜتٛافل َع ايٓعِ ايعامل١ٝ يف ٖرا ايػإٔ، ٚمت إقساز "ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ 

ايفهس١ٜ اـاص١ بايبشح ٚايتطٜٛس املٍُٛ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ٚا٫بتهاز يف املًُه١ 

ٙ 1/2/1433يًدط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ٚا٫بتهاز بتازٜذ  ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ اإلغساف١ٝ

  5ّ ٚاييت ضٝتِ َسادعتٗا بعد ث٬خ ضٓٛات َٔ ايتذسب26/12/2011،١املٛافل 

ٜعد ٖرا املٛضٛع َٔ املٛضٛعات امل١ُٗ ددًا يٝظ ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين فكط بٌ ع٢ً  أ١ُٖٝ املٛضٛع :

سف١ ٚأُٖٝت٘ يف ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ سٝح تطِٗ فٝ٘ اؾاَع١ املطت٣ٛ ايدٚيٞ يف ظٌ تٓاَٞ اقتصاد املع

بدٚز نبري  يف ظٌ تٓاَٞ دٚزٖا ايتكًٝدٟ  سٝح مل ٜعد دٚز اؾاَع١ قاصس ع٢ً ايتعًِٝ بٌ تطٛز دٚزٖا 

                                                           
1
 "السؼوديت الؼشبيت الوولكت في والتقنيت للؼلوم الوطنيت السياست "هن الجذيش بالزكش أنه سيتن إستخذام كلوت سياست أو السياست للتؼبيش ػن   

ة بتاسيخ أقش هجلس جاهؼت الولك سؼود هششوع الئحت بشناهج الولكيت الفكشيت وتشخيص التقنيت بجاهؼت الولك سؼود بالجلست األولى الونؼقذ  2

 هن نظام هجلس التؼلين الؼالي والجاهؼاث. 21إػوااًل للوادة  11/11/2112هـ الووافق 22/11/1431

http://ipa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ AR 3، 

http://ttie.kfupm.edu.sa/ 4 
5
امس ياسة. امبند امثامث: غرض امغرض من وكد ثضمنت ىذه امس ياسة س تة بنود غبارة غن: امبند األول: ثؼريفات نلمططلحات املس تخدمة يف ىذه امساسة. امبند امثاين: هظرة ػامة ػىل   

خلامس: إدارة امللكية امفكرية. امبند امسادس: امتكوين امتجاري حللوق امللكية امفكرية. امبند امسابع: حوافز امللكية امفكرية ىذه امس ياسة. امبند امرابع: ملكية حلوق امللكية امفكرية. امبند ا

 ا مبلحق بشأن ثفطيل حوافز امللكية امفكرية.ثذييليملبتكرهيا وتكويهنا امتجاري. امبند امثامن:  ثطبيق امس ياسة ومراجؼهتا وختاماً مت 

http://ipa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=7010&Lng=AR
http://ttie.kfupm.edu.sa/
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فأصبشت متازع ايبشح ايعًُٞ باإلضاف١ إىل دٚزٖا أ٫بتهازٟ.ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜطاعد يف زقٞ ٚتطٛز 

ٍ غري تكًٝد١ٜ يًُػانٌ اييت تٛاد٘ اؿهَٛات مب وكل ايسفا١ٖ يًُٛاطٔ اجملتُعات ٚتكدِٜ سًٛ

 ٜٚطاعد ع٢ً تكدّ اجملتُع نهٌ. 

اهلدف َٔ اختٝاز املٛضٛع : تعدٌٜ ايطٝاض١ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜتٛافل َع ضٝاض١ ايدٍٚ املتكد١َ بػإٔ 

هٝٓٗا َٔ ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ايدعِ اؿهَٛٞ يًذاَعات يتُهٝٓٗا َٔ ايكٝاّ بدٚزٖا ٚتٛفري اؿافص هلا ٚمت

 دٚزٖا أ٫بتهازٟ، ٚاملطا١ُٖ يف بٓا٤ ا٫قتصاد ايٛطين .

مبطايع١ ٖرٙ ايطٝاض١ اتطح أْٗا متجٌ غي عكٛم اؾاَعات املستبط١ باملًه١ٝ  ضبب اختٝاز املٛضٛع:      

ا تٓطبل ع٢ً ، خاص١ ٚ إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ تطبل ع٢ً ناٌَ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ مبع٢ٓ أْٗ 1ايفهس١ٜ 

. َٚٔ ثِ ضتهٕٛ غدٜد٠ ايتأثري ع٢ً ناف١ اؾاَعات ايطعٛد١ٜ مبا ٜعٛد 2ناف١ اؾاَعات ايطعٛد١ٜ 

باإلهاب أٚ ايطًب ع٢ً اجملتُع بأنًُ٘.ٚيرا ماٍٚ يف ٖرا ايبشح تععِٝ اإلهابٝات ٚت٬يف ايطًبٝات 

اَعات يف ايدٍٚ املتكد١َ هلا خرب٠ َٔ خ٬ٍ قاٚي١ اضتعٗاز املٛقف ايدٚيٞ يف ٖرا ايػإٔ خاص١ ٚإٔ اؾ

 نبري٠ غصٛص ايدعِ اؿهَٛٞ ٚأثسٙ ع٢ً ضٝاض١ ا٫بتهاز.

إغهاي١ٝ ايبشح : ٖرٙ ايطٝاض١ بصٝػتٗا اؿاي١ٝ قد ٫ ؼكل املصًش١ ايعا١َ، نُا أْٗا تتعازض َع 

ٞ املٓافط١ بني بعض ا٭ْع١ُ، ٚ تكًص دٚز اؾاَع١ ايسٜادٟ يف ايبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهازٟ، نُا أْٗا تًػ

 اؾاَعات خصٛصا ٚإٔ ٖرٙ ايطٝاض١ ضتطبل ع٢ً ناف١ اؾاَعات ايطعٛد١ٜ.

  تتعازض ايطٝاض١ َع ْعاّ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ ٌٖ

3ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ ايطعٛدٟ 

                                                           
1
من كبل انلجنة اإلرشافية  "والابتاكر يف اململكة امؼربية امسؼودية"امس ياسة امشامةل نلملكية امفكرية اخلاضة ابمبحث وامتطوير املمول من اخلطة اموطنية نلؼلوم وامتلنية ر مت إكرا   

، وكد ثضمنت ىذه امس ياسة س تة ا بؼد جالث س نوات من امتجربةم واميت سيمت مراجؼهت22/12/2111ه املوافق 1/2/1433بتارخي  والابتاكرنلخطة اموطنية نلؼلوم وامتلنية 

وتكون  ، وال ثللص دور اجلامؼة امرايدي،س ياسة ػادةل حتلق املطلحة امؼامة امتطدي ميذه امس ياسة وثؼديليا متكون امتلنيةبرانمج امللكية امفكرية وترخيص  أملبنود غبارة غن ي

  س تطبق ػىل اكفة اجلامؼات امسؼودية. امس ياسة ىذهخطوضا وأن  نافسة ب ن اجلامؼات،وال ثلغي امل  ،والابتاكردافع نلبحث امؼلمي 

2
 3.2 Applicability of the Policy،3.2.1 This Policy applies to the whole of KSA.  

3
اػيت، الصادس بالوشسوم الولكي سقن نظام بشاءاث االختشاع والتصويواث التخطيطيت للذاساث الوتكاهلت، واألصناف النباتيت، والنوارج الصن  

 .هـ22/5/1425وتاسيخ  22م/
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 1عًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات؟ ٌٖ ايطٝاض١ تتعازض َع ْعاّ فًظ ايت. 

  2ٌٖ تتعازض ايطٝاض١ َع اي٥٬ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات؟. 

  ايطٝاض١ تتعازض َع يٛا٥ح بساَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ باؾاَعات خصٛصا ٥٫ش١ ٌٖ

 . اييت متٓح ًَه١ٝ ا٫خرتاع ؾاَع١ املًو ضعٛد.3داَع١ املًو ضعٛد نُٓٛذز ؟

 ٝاض١ تتعازض َع تٛدٗات اؾاَعات ايعامل١ٝ يف ايدٍٚ املتكد١َ يف ٖرا ايػإٔ؟ٌٖ ايط 

   ٌسٝح أْٗا ٖٞ املايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ مما ٜطاعدٖا ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً ايٓشٛ ا٭َج

 ٚتصبح املًه١ٝ ايفهس١ٜ زافد َٔ زٚافد دعِ اؾاَعات.

 .ملٔ تهٕٛ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع 

 با٭َٛاٍ ايعا١َ ميٓح اؿه١َٛ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع. ٌٖ دعِ اؾاَعات 

 ٜهٕٛ ا٭ضتاذ َايو يربا٠٤ ا٫خرتاع أّ اؾاَع١ ٌٖ 

 .َا َد٣ تأثري دعِ اؾاَع١ با٭َٛاٍ ايعا١َ ع٢ً ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٚتٛشٜع ايعا٥د 

 .نٝف ٜتِ ْكٌ ايربا٤ات ٚايتك١ٝٓ َٔ اؾاَع١ إىل اجملتُع

 أمتهٔ َٔ ايعجٛز ع٢ً دزاضات ضابك١ يف ٖرا املٛضٛع، أثٓا٤ عجٞ  ٚقد ٜهٕٛ ايدزاضات ايطابك١ :  مل

 ذيو زادع ؿداث١ ٖرٙ ايطٝاض١.

ضٝتِ إتباع أضًٛب ايبشح املكازٕ ٚذيو َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ايطٝاض١ ٚتٛضٝح َد٣  َٓٗر ايبشح:

 تٛافكٗا أٚ تعازضٗا َع َٛقف اؾاَعات يف ايدٍٚ املتكد١َ.

 اع ايتكطِٝ ايج٬ثٞ يف ٖرا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ.ضٝتِ إتب خط١ ايبشح:

 املبشح ا٭ٍٚ: ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚسكٛم اؾاَعات 

 املطًب ا٭ٍٚ: تطٛز دٚز اؾاَع١ ايتكًٝدٟ

                                                           
المادة الثامنة والعشرون  بشأن  مما يتعارض مع  ألنها ستفرض على الجامعات سياسة معينة بشأن الملكية الفكرية يجب أن تلتزم بها، 1

س ػلمي يتوىل اإلرشاف ػىل امشؤون امؼلميةألغضاء ىيئة امتدريس وشؤون امبحوث واميت أوحضت أهو ينشأ يف لك جامؼة جمل امبحثية في العملية هالمجلس العلمي ودور

  وادلراسات وامنرش.
2
إثراء حيث أن امالحئة أوحضت يف املادة امثاهية مهنا أن اميدف من امبحوث اميت جترى يف اجلامؼات  بشأن امبحث امؼلمي 2،3امالحئة املوحدة نلبحث امؼلمي يف اجلامؼات خطوضاً املادة   

هلل وثوط ن امتلنية احلديثة واملشاركة يف ثطويرىا وثطويؼيا متالمئ امظروف احمللية خلدمة  -يف مجيع اجملاالت امنافؼة، وػىل وجو اخلطوص فامي يأيت أ......ب...ج......د وامنرش امؼمل واملؼرفة

 أغراض امتمنية ،

من هظام جملس امتؼلمي  21م إغاماًل نلامدة 2112\11\11ىـ املوافق 1431 \11\22وترخيص امتلنية جبامؼة املكل سؼود يف أكر جملس اجلامؼة مرشوع الحئة برانمج امللكية امفكرية  3

 امؼايل واجلامؼات.
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 املطًب ايجاْٞ: ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشٛخ املدع١َٛ داخٌ اؾاَع١          

 ايطعٛد١ٜ املًُه١ ايعسب١ٝ يف ٚايتك١ٝٓ يًعًّٛ ايٛط١ٝٓ ايجايح: دزاض١ ْكد١ٜ يًطٝاض١ املطًب            

 املبشح ايجاْٞ:   املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ

 املطًب ا٭ٍٚ:  املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ          

 ٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باإلؼاد ا٭ٚزٚبٞاملطًب ايجاْٞ:  امل         

املطًب ايجايح: ايطٝاض١ ايػا١ًَ ٚدٚزٖا يف ْكٌ ايتك١ٝٓ بػإ ا٭عاخ املدع١َٛ باملًُه١         

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 املبشح ايجايح: ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ٚتٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ

 ملًه١ٝ ايفهس١ٜاملطًب ا٭ٍٚ: تٛشٜع سكٛم ا       

 املطًب ايجاْٞ:اَتٝاش ا٭ضتاذ       

 املطًب ايجايح: ًَه١ٝ امل٪ضط١ )اؾاَع١( يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ َٔ ا٭عاخ املدع١َٛ.     

 املبشح ا٭ٍٚ

 ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚسكٛم اؾاَعات

فهس١ٜ ٚا٭ْع١ُ يًذاَعات َٔ : ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ، قد تطس باؿكٛم ايمتٗٝد

ْٛاسٞ عدٜد٠،فكد أقست ايطٝاض١ أْ٘ ميهٔ ايدخٍٛ يف تعاقدات َباغس٠ َع ايبشجني دٕٚ إتباع 

ايطسٜل ايٓعاَٞ، نُا أْٗا دعًت نٌ َا ٜتعًل باملًه١ٝ ايفهس١ٜ َبِٗ بايسغِ َٔ ٚضٛح ٖرٙ 

 اؿكٛم، ٚاملايو هلا بايدٍٚ املتكد١َ.

 املطًب ا٭ٍٚ

اَع١ ايتكًٝدٟتطٛز دٚز اؾ

مل ٜطتكس ا٭َس ع٢ً ز١ٜ٩ َٛسد٠ بػإٔ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع نأسد عٓاصس سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

ٜٚعٗس ذيو دًًٝا َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ املٛقف ايدٚيٞ بػإٔ ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ:ضٝتِ بٝإ ًَه١ٝ 

يدٚيٞ َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايٓاػ١ َٔ ا٭عاخ املدع١َٛ َٔ اؿه١َٛ  ع٢ً املطت٣ٛ ا

ْٛعٞ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ضٛا٤ مبٓح ًَهٝتٗا يٮضاتر٠ ناَتٝاش هلِ أٚ مبٓح ًَهٝتٗا يًُعاٖد 

مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع يًذاَع١.
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املٓاقػ١ غصٛص ايط٪اٍ ايطابل أصبشت أنجس فاع١ًٝ يف ايج٬ثني عاًَا ا٭خري٠، سٝح أْ٘ قبٌ ٖرٙ ايفرت٠ 

اؾاَع١ تعترب إٔ َٛضٛع بسا٠٤ ا٫خرتاع ٜتعازض َع دٚزٖا يف اـد١َ ايعا١َ، نُا إٔ ايربا٠٤ ٫ تكع ناْت 

ٚيهٔ سدثت تػريات دا٤ت َٔ سكٝك١ إٔ ٖٓاى دٚزٜٔ تكًٝدٜني يًذاَع١  1يف ْطام أٖداف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

اسبا يدٚزٖا يف ايتعًِٝ ٚايبشح ُٖٚا، ايتعًِٝ، ٚايبشح ايعًُٞ ، ٚيهٓٗا ايّٝٛ أضٝف إيٝٗا دٚز ثايح َص

ايعًُٞ ٖٚٛ ايتفاعٌ ٚايتداخٌ َع ايصٓاع١ ٚايتطٜٛل، فايتٛصٌ إىل ا٫خرتاع ٜستبط  بػهٌ َباغس٠ باملًه١ٝ 

زنصت   2ايفهس١ٜ، ٚعٓدَا ٜهٕٛ ٖٓاى سص١ ممًٛن٘ ٜهٕٛ ايط٪اٍ ايتًكا٥ٞ عٔ املًه١ٝ، ٚيرا ايٓكاغات املبهس٠ 

املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١  َٔ قبٌ املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ  ع٢ً ض٪اٍ، َٔ ٖٛ املايو ؿكٛم

ايعا١َ؟، ٌٖ ٖٞ ايٛنا٫ت املُٛي١ َٔ قبٌ اؿه١َٛ،أّ املٓعُات ايبشج١ٝ ٚايباسجني املُٛيني َٔ قبٌ 

 اؿه١َٛ؟

يًُٓعُات ايبشج١ٝ يف بدا١ٜ ا٭َس دادٍ ايعدٜد َٔ ايعًُا٤ بإٔ َٓح اؿل يف ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٫ ٜهٕٛ  

املفسٚض١ ع٢ً ايعا١َ ) سٝح أْ٘ ٜتِ متٌٜٛ ايبشح  3املُٛي١ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٭ْ٘ ضٛف ٜطاعف ايطسا٥ب

َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ، ٜٚتِ دفع َبايؼ نبري٠ ؿُا١ٜ املٓتر أٚ ايطسٜك١ بربا٠٤ ا٫خرتاع(.ٚيهٔ ُتطٓد املًه١ٝ إىل 

 اؿه١َٛ.

 َفادٙ بأْ٘ هب أ٫ ٜتِ ايتٓاشٍ عٔ املًه١ٝ  إىل اؿه١َٛ:ٚيهٔ بعد ذيو مت قبٍٛ زأٟ عاّ 

ٚذيو بطبب سذ٘ َٓطك١ٝ ٚاقع١ٝ، ٖٚٞ إٔ ايبريٚقساط١ٝ ت٪دٟ إىل عدّ نفا٠٤ ايدٚي١ ٚعدّ  -

قدزتٗا ع٢ً إداز٠ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ.

ٚسذ١ أخس٣ َٔ ٚد١ٗ ْعس قا١ْْٝٛ: ٖٞ إٔ ًَه١ٝ اؾاَع١ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ َستبط١ بايكط١ٝ  -

ا٭ٚضع ٫خرتاعات املٛظفني،اييت ْعُت ًَهٝتٗا ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ أٚ املساضِٝ. ٚيرا ايط٪اٍ 

ايس٥ٝطٞ ايرٟ ٜطسح ْفط٘، ٖٓا أُٜٗا ٜعد املايو ي٬خرتاع ٌٖ ٖٛ زب ايعٌُ أّ املٛظف،أّ 

                                                           
1
S.STERCKX, Patenting and Licensing of University Research: Promoting Innovation or 

Undermining Academic Values?, in Science and Engineering Ethics 2009, 1ff., at 2 
2
Elaborated discussion can be found for example in R. EISENBERG, Public Research and Private 

Development: Patents and Technology Transfer in Government Sponsored Research, in Virginia 

Law Review 1996, 1663 ff. 
3
Double taxation refers to funding of the research by public money, and paying higher price 

because of the patent protection 
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ايٛنا٫ت ايداع١ُ يًذاَعات با٭َٛاٍ ايعا١َ؟ َٚٔ ثِ، َٔ ول ي٘ ايتكدّ بطًب اؿصٍٛ ع٢ً 

 ٠ اخرتاع؟.بسا٤

َٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ايط٪اٍ ايطابل ي٘ تأثري فعاٍ ع٢ً ايٓٛاسٞ ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚتهٕٛ اإلداب١ 

عًٝ٘ بػهٌ كتًف ٚفكاً  يكإْٛ ايبًد املعين، "ٚٚفكًا يٓعاَٗا ايكاْْٛٞ" ْٚٛع املًه١ٝ ايفهس١ٜ املع١ٝٓ

ٔ قبٌ صاسب ايعٌُ"، ٚعًُٝات املطايب١ بايربا٠٤، ، تٓاقؼ قطاٜا َجٌ اإلخطاز "1َفايًٛا٥ح ايس٥ٝط١ٝ

ٚؼدٜد ايتعٜٛض ايعادٍ يًُدرتع، عَُٛا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖرٙ ايًٛا٥ح ميهٔ إٔ ٜهٕٛ هلا تأثري نبري ع٢ً 

املٛظف، ٚع٢ً اؿٛافص، ٚاإلْتاد١ٝ، ٚيهٔ ٖرٙ ايتعكٝدات عهطت سكٝك١ إٔ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ َجٌ اتفاق١ٝ 

،مل ٜتطُٓٛا أ١ٜ أسهاّ خاص١ باخرتاعات 4َٚعاٖد٠ ايتعإٚ بػإٔ بسا٤ات ا٫خرتاع 3ايرتٜبظٚاتفاق١ٝ  2بازٜظ

َٓٗا سهِ بػإٔ ٖرٙ  5" 1فكسٙ  60املٛظفني، ٚإٕ ناْت اتفاق١ٝ ايربا٠٤ ا٭ٚزٚب١ٝ تطُٓت فكط يف املاد٠ "

ٝإ ٜهٕٛ َكبٍٛ إٔ ايكط١ٝ يف ساي١ ا٫خت٬ف بني ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ، ففٞ ايكطاع ايعاّ يف أغًب ا٭س

ا٫خرتاع ايرٟ مت ايتٛصٌ إيٝ٘ أثٓا٤ ايٛظٝف١ ىص زب ايعٌُ َع إتاس١ تعٜٛض عادٍ يًُٛظف، َٚع ذيو، 

عٔ املباد٨ ايعا١َ يكٛاْني اخرتاع 6يف ايكطاع ا٭نادميٞ َطأي١ ًَه١ٝ ا٫خرتاع تعاٌَ بػهٌ كتًف 

                                                           
1
Examples from German Employees‘law (Arbeitnehmererfindungsgesetz or AEG) can be found in 

M. DECKER, J. MATTHES, Employee Inventions in Germany, in Intellectual Asset Management 
2
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh 

Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments-Results of 

the Uruguaz Round, 33 I.L.M. 1125, 1197 (1994) 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as modified in 1967),  
mentioned in the WTO TRIPS Agreement Article 2. 

3
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as modified in 1967),  

mentioned in the WTO TRIPS Agreement Article 2.  
4
Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June19, 1970, amended on September 28,  

1979, modified on February 3, 1984, 2001, as in force from April 1,2002, adopted by 142 

countries 
5
 EPC Article 60(1) in the second sentence states‖  If the inventor is an employee the right to the 

European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the 

employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be 

determined,  the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of 

business to which the employee is attached‖ . 
6
The Norwegian Employee Invention Act before changes in 2005 stated that ―For the purpose of 

this Act teachers and scientific staff at universities and colleges shall not, in that capacity be 

deemed to be employees‖ . 
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تفطٌ ايتٓاشٍ عٔ اؿل يًُدرتع ) املٛظفني(  2اٚبًدإ مشاٍ أٚزٚب 1املٛظف،عًَُٛا بػهٌ تكًٝدٟ أملاْٝا 

) اؿل يف  3بػض ايٓعس عٔ َصدز ايتٌُٜٛ ع٢ً أضاع اؿس١ٜ ا٭نادمي١ٝ، ٚست٢ سكٛم اإلْطإ 

ايٓػس(.ٖٚرا ٜعين إٔ  مل ٜتِ َٓح بسا٤ات ا٫خرتاع يًٛنا٫ت ايداع١ُ يًذاَعات َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ َٔ قبٌ 

ا٭خر ب٘ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ سٝح إٔ ٜتعازض َع ا٭ْع١ُ املعٍُٛ بٗا ٖرا ا٫ػاٙ، ٖٚرا َا ٫ ميهٔ 

داَع١ املًو ضعٛد بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ.يف املًُه١، نُا أْ٘ ٜتعازض َع ضٝاض١ اؾاَعات خاص

مبٓشٗا ، َجٌ نٓدا ٚأَسٜها، ٚاملًُه١ املتشد٠، ٚاضرتايٝا تعطٞ أفط١ًٝ يًذاَع١ 4أَا بًدإ ايكإْٛ ايعاّ 

ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع باعتبازٖا  زب ايعٌُ. َٚا هب ٬َسعت٘ ٖرا ٖٛ ا٫ػاٙ ايرٟ ٜتٛافل َع أْع١ُ املًُه١ 

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ نُا ٜتٛافل َع ضٝاض١ اؾاَعات ٚخاص١ داَع١ املًو ضعٛد بػإٔ 

املًه١ٝ ايفهس١ٜ دٕٚ َٓاشع، َٚٔ ثِ ٫ ول ٭ٟ د١ٗ  املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٔ ثِ تهٕٛ اؾاَعات ٢ٖ املايو ؿكٛم

داع١ُ يًذاَع١ با٭َٛاٍ ايعا١َ إٔ تدع٢ ًَهٝتٗا يربا٠٤ ا٫خرتاع، ٚإ٫ أقتط٢ ا٭َس تػري ناف١ ْعِ املًه١ٝ 

ايفهس١ٜ املعٍُٛ بٗا داخٌ املًُه١ ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اْتٗاى أٚ تعازض َع ا٭ْع١ُ.

                                                           
1
H.GODDAR, Compliance with the German Employees‟  Invention Law in the Handling of 

Inventions Developed by Universities, in Proceedings of the 1999 Summit Conference on 

Intellectual Property, University of Washington, Seattle, 1999 
2
W.PRINZ, M.J. ADELMANN, R. BRAUNEIS, J.DREXL, R.NACK, Patents and Technological 

Progress in a Globalized World, Chapter 5., Springer-Verlag Berlin, 2009, 329 ff. 
3
In Finland, Article 16 (3) of the constitution states that ―The freedom of science, the arts and 

higher education is guaranteed‖ , while Article 13 in European Charter of Fundamental Right 

states:  The art and scientific research shall be free of constraints. Academic freedom shall be 

respected 
4
A.F. CHRISTIE, S.D‘ALOSIO, K.L. GAITA, M.J. HOWLETT, Analysis of the Legal 

Framework for Patent Ownership in Publicly Funded Research Institutions, Commonwealth 

Department of Education Science and Training, Canberra, Austarlia, 2003 
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 املطًب ايجاْٞ

 كٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشٛخ املدع١َٛ داخٌ اؾاَع١ًَه١ٝ اؿ

بػإٔ ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ أعاخ َدع١َٛ متت داخٌ ضٓكّٛ بتشًٌٝ َٚكاز١ْ اػاٖني 

 .1كتًفني بػإٔ إضٓاد ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايٓاػ١ عٔ أعاخ داخٌ اؾاَع١

 ا٠٤ ا٫خرتاع ٭ْ٘ مت إدسا٤ ايبشح فٝٗا.ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ: ًَه١ٝ امل٪ضط١ )اؾاَع١( يرب-

ا٫ػاٙ ايجاْٞ: ميٓح ًَه١ٝ ا٫خرتاع نشل اضت٦جازٟ يٮضتاذ ناَتٝاش ي٘، سٝح أْ٘ ٖٛ ايرٟ قاّ بايبشح -

. ٚيهٔ ايطٝاض١ يف َعاؾتٗا هلرا املٛضٛع دا٤ت ؾعٌ اؿكا٥ل ايٛاضش١ دٚيًٝا يف 2ايرٟ ْتر عٓ٘ ا٫خرتاع 

ٚضشت  إٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشح اؾازٟ باضتدداّ متٌٜٛ اـط١ صٛز٠ َب١ُٗ سٝح أْٗا أ

ايٛط١ٝٓ ًَهًا يًشه١َٛ ُٚتعٗد أٚ ُتدٍٛ ٖرٙ املًه١ٝ إىل املد١ٜٓ ٚاؾاَع١ أٚ املٓع١ُ ايبشج١ٝ اييت أدس٣ فٝٗا 

ايكٍٛ بإٔ ايفكس٠ ٚيرا ميهٔ  3ايبشح، مبذسد نػف ايفسد أٚ املٓع١ُ ايكا١ُ٥ بايبشح ايٓاتر عٓ٘ ا٫خرتاع 

ايطابك١ أتطُت بايػُٛض خاص١ أْٗا اضتددَت أيفاظ غري ٚاضش١ فٗٓا مل ٜتِ ايتٛضٝح َا املكصٛد 

باؿه١َٛ، أٜطا مل ٜتِ تٛضٝح َا املكصٛد به١ًُ ُتعٗد بٞ أٚ ؽٍٛ )فُا ٖٞ ايص٬سٝات املُٓٛس١ يف ٖرا 

أْ٘ ٖرٙ املًه١ٝ ُتعٗد إىل املد١ٜٓ ٚاؾاَع١ أٚ  ايػإٔ أٚ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات(  أٜطًا ايفكس٠ ايطابك١ أٚضشت

املٓع١ُ ايبشج١ٝ اييت أدسٟ ايبشح فٝٗا. فايطٝاض١ مل تٛضح دٚز نٌ َٔ املد١ٜٓ ٚاؾاَع١ يف ٖرا ايػإٔ مما 

قد ٜ٪دٟ إىل تعازض بٌ تطازب ايكسازات، َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ هب إٔ تتطِ بايٛضٛح 

ميهٔ ايكٍٛ أْ٘ مت إضٓاد ًَه١ٝ  با٫يتصاَات عَُٛايطٗٛي١ اؿصٍٛ ع٢ً اؿكٛم ٚايٛفا٤ ٚعدّ اإلبٗاّ، 

اؿكٛم ايفهس١ٜ يًشه١َٛ يف قاٚي١ يٓصعٗا َٔ اؾاَع١ اييت هب إٔ تهٕٛ َايه٘ يٓتاز باسجٝٗا َٚٛظفٝٗا، 

١ٜ ٖٚرا ٖٛ املٓصٛص ملا أتاست٘ َٔ ٚضا٥ٌ َاد١ٜ ٚف١ٝٓ ٚع١ًُٝ ضاعدت يف ايتٛصٌ إىل سكٛم املًه١ٝ ايفهس

                                                           
1
The report focuses on the patents, considering they are the most significant type of IP to be 

transferred from universities. Other important IP assets include copyright (mostly software) 
2
In broader sense, the privilege extends to collaborators and student. In some countries it is also 

known as teacher‘s privilege 
3
 4.1.1  Intellectual Property generated through research conducted using NSTIP Funding will be owned by the Government. Such 

rming Organization at which the research was with KACST and the university or the Research Perfo vestownership will immediately 

conducted, immediately upon the disclosure of the invention by an individual or the Research Performing Organization 
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سٝح إٔ  1عًٝ٘ يف ْعاّ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايطعٛدٟ سٝح أٚضح  أْ٘ تهٕٛ ًَه١ٝ ٚثٝك١ اؿُا١ٜ يصاسب ايعٌُ

ذيو ضٝطاعد ع٢ً إدسا٤ املصٜد َٔ ا٭عاخ بطبب ايعٛا٥د اييت ٜتِ ؼصًٝٗا َٔ تطٜٛل سكٛم املًه١ٝ 

 ايفهس١ٜ،

( ع٢ً مجٝع أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١ custodianيٛصٞ)ايطٝاض١ أٜطًا أٚضشت إٔ املد١ٜٓ تكّٛ بدٚز ا

عٔ متٌٜٛ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚضتشسص املد١ٜٓ ع٢ً خد١َ َصًش١ املًُه١، ٚاؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ إتاس١ املًه١ٝ 

ايفهس١ٜ يًذ١ٗ املٓاضب١ ٫ضتجُازٖا عٓد تٛافس ايفسص١ املٓاضب١، ٚذيو ٚفكًا يتكدٜس املد١ٜٓ، ٖٚٓا لد إٔ ٖرٙ 

٠ ْصَََّبت املد١ٜٓ ْفطٗا ٚصٞ ع٢ً ْتاز اؾاَعات ٚقد ٫ نط٧ إذا قًٓا أْٗا ْصبت ْفطٗا ٚصٞ ع٢ً ايفكس

اؾاَعات مما ٜعٛد بايطًب ع٢ً اضتك٬ي١ٝ اؾاَع١ ٚقد ٜعٛم ايتكدّ ايعًُٞ بطبب غٌ ٜد اؾاَع١ عُا 

ا٥د تطٜٛل سكٛم املًه١ٝ متًه٘ َٔ ًَه١ٝ فهس١ٜ، ٚذيو بطبب سسَاْٗا أٚ ع٢ً ا٭قٌ تكًٝص سصٛهلا ع٢ً عٛ

ا٭نجس َٔ ذيو قد ٜتِ إعاق١  .2ايفهس١ٜ اييت أصبشت َٔ أِٖ َٛازد اؾاَعات ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ 

اضتدداّ اؾاَع١ يٓاػٗا ايفهسٟ عٓدَا تسغب يف ذيو ٚذيو ٭ْٗا ُقٝدت بػإ ايٛصٍٛ إىل كصٕٚ املًه١ٝ 

١ُٝٝ أٜطا أٚضشت ايطٝاض١ إٔ املد١ٜٓ تطُٔ سصٍٛ ايفهس١ٜ ٫ضتدداَ٘ فكط يف ا٭غساض ايبشج١ٝ ٚايتعً

املٓعُات ايبشج١ٝ ايكا١ُ٥ بايبشح بػهٌ فٛزٟ ٚدٕٚ قٝٛد ع٢ً املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايت٢ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا اـاص١ 

 .3بامل٪ضط١ يٮغساض ايبشج١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ.

ًٝٞ عٔ اؾاَعات ايطٝاض١ ايتفط١ًٝٝ دٕٚ ٚد٘ سل: ايطٝاض١ ٚضعت ايػسنات ايصٓاع١ٝ ف٢ َسنص تفط

سٝح أتاست هلرٙ ايػسنات ايٓفاذ ايتفطًٝٞ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٫ٚ تٓفر اؾاَعات يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ هلرٙ 

أٚضشت إٔ املد١ٜٓ تطُٔ ايٛصٍٛ ايتفطًٝٞ حملفع١ املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٔ قبٌ املػسٚعات ايصػري٠  4ايػسنات

 ٚاملتٛضط١ عٓدَا ٜهٕٛ ذيو َٓاضب.

                                                           
1
النباتيت والنوارج الصناػيت، الصادس  ساجغ الوادة السادست هن نظام بشاءاث االختشاع والتصويواث التخطيطيت للذاساث الوتكاهلت واألصناف  

 هـ.22/5/1425/م( وتاسيخ22بالوشسوم الولكي سقن)
2
 4.1.2KACST will act as the custodian of all IP assets generated through NSTIP Funding. It will serve the best interests of the country and 

the Government, by making the IP available for commercialization at the right opportunity and by the right party, at the discretion of KAC 
3
 4.1.6 KACST will ensure that the Research Performing Organizations are given immediate, unlimited access to the IP created at the 

respective institutions for research and education purposes 
4
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate 
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اؾٗات ايػري سه١َٝٛ اييت تطاعد يف متٌٜٛ ايبشح َٓشتٗا ايطٝاض١ سل ايتطٜٛل  باإلضاف١ إىل َا ضبل

ٚايتهٜٛٔ ايتذازٟ ٚاملػازن١ يف املًه١ٝ بعهظ اؾاَعات،اييت ٜتِ متًٜٛٗا َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ َع ايعًِ 

ٕ ٜهٕٛ دٚز املد١ٜٓ إٔ ٖر ا٭َٛاٍ يٝطت َٔ َٝصا١ْٝ املد١ٜٓ بٌ ٖٞ كصص٘ َٔ قبٌ املٛاش١ْ ايعا١َ ٫ٚ ٜعدٚا أ

أْ٘ يف ساي١ نٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ  سٝح أٚضشت فكط تٛشٜع ٖرا املبايؼ ع٢ً اؾاَعات يدعِ ايبشح ايعًُٞ

اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا ْاػ١ عٔ عح مت متًٜٛ٘ باملػازن١ َٔ قبٌ نٌ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚدٗات غري 

فل اتفاقٝات قدد٠ بني املد١ٜٓ ٚاؾٗات غري سه١َٝٛ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚ

 1اؿه١َٝٛ املػازن١ يف متٌٜٛ ايبشح.

ايٓفاذ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ: ايطٝاض١ أتاست يًػسنات ايصٓاع١ٝ ايطعٛد١ٜ ايٓفاذ إىل املًه١ٝ ايفهس١ٜ زغِ 

تُع ٭ْ٘ قد َا قد ٜطبب٘ ذيو َٔ َػانٌ ٚتعازض يف بعض ا٭سٝإ َع سكٛم اؾاَع١،بٌ َٚع سكٛم اجمل

تهٕٛ اؾاَع١ أبسَت اتفاقٝات دٚي١ٝ َستبط١ باملًه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٔ ثِ قد تهٕٛ اؾاَع١ َكٝد٠ بعدّ اإلفصاح 

أٚ َٓح ايػري َجٌ ٖرٙ اؿكٛم، نُا قد تهٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٖرٙ ا٭ضاع يطًع١ س١ٜٛٝ َٚٔ ثِ اؾ١ٗ 

تهازٖا مما ٜطس باجملتُع خاص١ ٚإٔ اهلدف ا٭ٍٚ ايصٓاع١ٝ ضٛف تتشهِ يف ضعسٖا بٌ قد ٜصٌ ا٭َس إىل اس

يًػسنات ايصٓاع١ٝ ٖٛ ايسبح عهظ ايٛضع يف امل٪ضطات ايبشج١ٝ سٝح إٔ ْػاطٗا يف ا٭ضاع غري زعٞ  

ٜٚعٗس ذيو دًٝا سٝح أٚضشت إٔ تًتصّ املد١ٜٓ عصٍٛ ايػسنات ايطعٛد١ٜ، ٫ٚضُٝا تًو ايصػري٠ 

 2اَٗا يًُدصٕٚ ايٛطين يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ، سطب َا تكتطٝ٘ اؿاد١.ٚاملتٛضط١ َٓٗا، ع٢ً ا٭ٚي١ٜٛ باضتدد

ا٭نجس َٔ ذيو إٔ ايطٝاض١ عُكت فهس٠ ايدخٍٛ يف تعاقد َع ايباسجني َٔ داخٌ اؾاَعات َباغس٠ دٕٚ 

ايسدٛع يًذاَع١ مما قد ٜ٪ثس ع٢ً قدز٠ اؾاَع١ ع٢ً تكِٝٝ ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚعدّ زقابتٗا مما ٜ٪دٟ إىل خًٌ 

ع١ًُٝ ايبشج١ٝ، خاص١ ٚإٔ اؾاَع١ ٢ٖ املط٦ٛي١ عٔ إدسا٤ ٖرٙ ا٭عاخ ْٚتا٥ذُٗا، ا٭نجس َٔ ذيو يف اي

املد١ٜٓ ٫ ؽفٞ زغبتٗا يف ضٝطستٗا ع٢ً ناف١ ا٭عاخ زغِ خطٛز٠ ذيو سٝح إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ متهٔ املد١ٜٓ 

ييت ألصت قبٌ إقساز ٖرٙ َٔ ا٫ستهاز ٚايطٝطس٠ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ ست٢ َٔ ايبشٛخ ا

ايطٝاض١ مبا قد ٜتعازض َع اتفاقٝات ايتصَت بٗا اؾاَع١ َع دٗات خازد١ٝ مما ٜطس بطُع١ اؾاَع١ سٝح 

                                                           
1
 6.2.1 In cases where IP is created through research jointly funded by NSTIP and non-governmental entities, commercialization of IP 

will be guided by a specific agreements between KACST and the non-governmental entity co-funding such research.  
2
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate.  
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أْٗا أٚضشت إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ا٭عاخ غري املُٛي١ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ مبٛدب إتفام 

  1َػرتى بني املد١ٜٓ ٚا٭طساف املع١ٝٓ.  

 طًب ايجايحامل

ايطعٛد١ٜ املًُه١ ايعسب١ٝ يف ٚايتك١ٝٓ يًعًّٛ ايٛط١ٝٓ دزاض١ ْكد١ٜ يًطٝاض١

ضٓكّٛ يف ٖرا املطًب بايتعًٝل ع٢ً بعض َا تٓاٚيت٘ ايطٝاض١ َٔ أَٛز َستبط١ باملًه١ٝ ايفهس١ٜ بايدزاض١ 

ابٝات ايهجري٠ اييت ٚايتعًٝل ع٢ً مٛ ٜهٕٛ اهلدف َٓ٘ يٝظ ايتكًٌٝ َٔ غإٔ ايطٝاض١ ٚيهٔ يتععِٝ اإله

تطُٓٗا ايطٝاض١ ٢ٖٚ يٝطت قٌ ايدزاض١ ٚيهٔ يت٬يف بعض ايطًبٝات ايت٢ قد تهٕٛ أملت بٗرٙ ايطٝاض١ 

خاص١ ٚإٔ أْع١ُ املًه١ٝ ايفهس١ٜ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ت٪ٜد ٚتدعِ ًَه١ٝ اؾاَعات يربا٤ات ا٫خرتاع ، 

يف ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ اييت أقسٖا أٜطًا ضٝاض١ داَع١ املًو ضعٛد ، املتُج١ً 

فًظ اؾاَع١ ، بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚاييت  أٚضشت إٔ اؾاَع١ ٢ٖ املايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ 

عٔ أعاخ تتِ داخٌ اؾاَع١ ، ٚمما ٜجري ايعذب إٔ اؾاَع١ ؼصٌ ع٢ً متٌٜٛ مببًؼ طا٥ٌ َٔ ا٭َٛاٍ 

يدفع عذ١ً ايبشح ايعًُٞ ٚاملطا١ُٖ يف ا٫قتصاد املعسيف ، فهٝف جملسد دعِ بعض ايبشٛخ َٔ قبٌ  ايعا١َ

اـط١ ايٛط١ٝٓ تهٕٛ املًه١ٝ ملد١ٜٓ املًو عبدايعصٜص يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ! زغِ َا متًه٘ بعطٗا َٔ خربات 

١ قا٫ٚت اْتٗاى سكٛم محا١ٜ أٚ احملافع١ أٚ ايتصدٟ يهاف ٚنٛادز َ٪١ًٖ يف ناف١ اجملا٫ت ،ٚيرا هب

 املًه١ٝ ايفهس١ٜ .

ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚايتهٜٛٔ ايتذازٟ ، مت َعاؾ١ ٖرا املٛضٛع ع٢ً مٛ ٜٗدز َا قطعت٘ تًو اؾاَعات َٔ تكدّ 

يف ٖرا املطُاز َٔ خ٬ٍ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ ، ٭ْ٘ ٚفكا يًطٝاض١ مت إضٓادٖـا يٛسـد٠ 

ٜـ١ اييت ضٝـتِ إْػا٩ٖا هلرا ايػسض سٝح أٚضشت أْ٘ ٜتِ إْػا٤ ٚسد٠ إداز٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ إداز٠ املًهٝـ١ ايفهس

مبٛدب إطاز عٌُ ٖرٙ ايطٝاض١ يتهٕٛ اؾ١ٗ املٓٛط١ ظُٝع املطا٥ٌ املتعًك١ بإداز٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١ 

أٚضشت أٜطًا أْ٘ ٜتِ تصٜٚد  ٚيكد 2عٔ متٌٜٛ اـط١ ايٛط١ٝٓ ، سٝح ٜعٗد عكٛم ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًُد١ٜٓ 

                                                           
1
 3.2.6 This Policy may apply to non-NSTIP funded research based on mutual agreement between KACST and the concerned parties.  

2
 5.2.1  An IP Management Unit will be established under the framework of this Policy as a body responsible for all aspects of 

management of IP and IP Rights created through the NSTIP Funding, where commercialization rights are vested with KACST.  
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ٚسد٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ باملٛازد املاي١ٝ ٚايبػس١ٜ اي٬ش١َ يتكدِٜ ايتٛصٝات يًُد١ٜٓ بػإٔ املٛضٛعات املستبط١ 

 1باإلٜداع أٚ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚفسص ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚإضرتاتٝذٝات ايتهٜٛٔ ايتذازٟ. 

فصاح يًُد١ٜٓ َباغس٠ عٔ أٟ ًَه١ٝ فهس١ٜ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ اإلفصاح عٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ : ٜتِ اإل

ايتٌُٜٛ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ ، ٖٚرا إيػا٤ يدٚز َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ يف اؾاَع١ ٚتأصٌٝ يًُسنص١ٜ،بٌ 

ا٭نجس َٔ ذيو ٜتِ اإلفصاح ؾ١ٗ ايتٌُٜٛ املع١ٝٓ أٜطًا ٚذيو قد ٜٗدد املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٭ْ٘ َٔ غسٚط 

صٍٛ ع٢ً بسا٠٤ ا٫خرتاع غسط اؾد٠ ٚاؾد٠ املكصٛد٠ ٖٓا اؾد٠ املطًك١ مبع٢ٓ أْ٘ مل ٜتِ اإلفصاح عٔ اؿ

ا٫خرتاع قبٌ اإلٜداع بأٟ غهٌ أٚ يف أ٣ صٛز٠ ، نُا أْ٘ ٜتعازض َع ا٭ْع١ُ املع١ٝٓ بربا٠٤ ا٫خرتاع فإذا 

اؾاَع١ زب ايعٌُ فتشت أٟ ْعاّ نإ املدرتع ٜتٓاشٍ يًذاَع١ عٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚذيو بصف١ 

ضتتٓاشٍ اؾاَع١ عٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ يًُد١ٜٓ  ٚيرا ٜٓبػٞ ايهػف يًُد١ٜٓ ، ٚؾ١ٗ ايتٌُٜٛ املع١ٝٓ ، 

ًَٜٛا  60عٔ أ١ٜ ًَه١ٝ فهس١ٜ ٜتٛصٌ إيٝٗا َتًكٞ ايتٌُٜٛ اٚ ؼت زقابت٘ مبٛدب اتفاق١ٝ ايتٌُٜٛ ، يف غطٕٛ 

أْ٘  2، بعد تازٜذ املعسف١ ايفع١ًٝ بٛدٛد َجٌ ٖرٙ املًه١ٝ ايفهس١ٜ.سٝح أٚضشت  ًَٜٛا 90ٚيف َٛعد ٫ ٜتذاٚش 

ٜعد ايهػف عٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ عٓصسًا بايؼ ا٭١ُٖٝ يف ع١ًُٝ محا١ٜ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ا٭َس ايرٟ ٜتٛدب َع٘ 

ذيو َٔ ايتفاصٌٝ. ٚع٢ً  تٛثٝل ١ٜٖٛ املدرتع )أٚ املدرتعني( ا٭ٍٚ، ٚتازٜذ ايتٛصٌ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚغري

 3املدرتع)ٜٔ( ْطب سكٛق٘)ّ( يًُتًكٞ/املٓع١ُ ، ٚايرٟ ٜكّٛ بدٚزٙ بايتٓاشٍ عٔ ٖرٙ اؿكٛم يًُد١ٜٓ.

ايطٝاض١ ؼذِ إْفتاح اؾاَع١ ع٢ً ايعامل املتكدّ: سٝح إٔ ايطٝاض١ ػرب اؾاَعات ع٢ً إساط١ أٟ َتعاٌَ 

اتفاقٝات ع٢ً إب٬غ٘ بايتٌُٜٛ ٚأثسٙ مما قد وٍٛ دٕٚ تٛقٝع  َع اؾاَع١ ضٛا٤ يف صٛز٠ تعإٚ عجٞ أٚ إبساّ

ايعدٜد َٔ ا٫تفاقٝات ذات ا٭١ُٖٝ ايكص٣ٛ يًُصًش١ ايعا١َ خاص١ ٚإ ًَه١ٝ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٫ 

ميهٔ ٭ٟ د١ٗ ٚفكا يًطٝاض١ إٔ تػازى بٓطب١ َا يف ًَهٝتٗا َُٗا قدَت َٔ َٛازد أٚ غازنت بأفهاز. ٚيكد 

                                                           
1
 5.2.2  The IP Management Unit will have adequate human capital and financial resources to make informed recommendations to 

KACST on matters relating to the filing and protection of IP, technology transfer opportunities and commercialization 

strategies.  
2
 5.3.1  Any IP created by or under the control of a Recipient(s) under a Funding Agreement shall be disclosed to KACST and the 

concerned funding agency within 60 days, but not later than 90 days, after the date of actual knowledge of the existence of such IP.  
3
 5.3.2 Disclosure is a critical part of the process of protecting IP. It formally documents the identity of the first inventor(s), the date 

of creation of the IP and other details. The inventor(s) shall assign their rights to the Recipient(s)/organization, which in turn 

will assign these rights to KACST.  
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٘ هب ع٢ً املٓع١ُ َتًك١ٝ ايتٌُٜٛ إٔ تبًؼ نتاب١ مجٝع ايباسجني ايصا٥سٜٔ فط٬ً عٔ ايباسجني أٚضشت أْ

يد٣ امل٪ضطات املتعا١ْٚ ٚاملػازنني يف ا٭ْػط١ ايبشج١ٝ املُٛي١ َٔ قبٌ اؾٗات اؿه١َٝٛ ايطعٛد١ٜ ، أٚ أٟ 

أٚ اتفام تعإٚ عجٞ بني َتًكٞ َتعاقدٜٔ آخسٜٔ بٗرٙ ايطٝاض١ ، ٚتعد ٖرٙ ايطٝاض١ َسدع أٟ اتفام متٌٜٛ 

 1متٌٜٛ اؿه١َٛ ايطعٛد١ٜ ٚامل٪ضطات ايػسٜه١.

ايتهٜٛٔ ايتذازٟ ٚاضتجُاز سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ : ايطٝاض١ أضٓدت اضتجُاز أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١  

هلا إٔ  عٔ عح ممٍٛ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ " يػسن١ تكٓٝ٘ غسن١ ضعٛد١ٜ " بٌ ا٭نجس َٔ ذيو أتاست

ؽتاز َا تسٜد تطٜٛك٘ ٚيف ساي١ زغبتٗا يف عدّ ايتطٜٛل تبشح املد١ٜٓ عٔ َطٛم آخس أٜطًا متٓح غسن١ 

تك١ٝٓ سل ايػفع١ ٚسل ايرتخٝص غري أ٫ضت٦جازٟ ملًه١ٝ فهس١ٜ َع١ٓٝ َٔ أدٌ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ ، ٚمما ضبل 

ٜٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ املًُٛن١ يًذاَع١ ٫ ٜهٕٛ يًذاَع١ أ١ٜ ص١ً  باضتجُاز سكٛم املًه١ٝ ، ٫ٚ بايتهٛ

ٚايٓاػ١ َٔ خ٬ٍ باسجٝٗا داخٌ ٚخازز اؾاَع١ ٖٚرا إٖداز ؿل اؾاَع١ ، ٚيكد أٚضشت ايطٝاض١ إٔ 

ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشٛخ املُٛي١ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ ضٝتِ إضٓادٙ  ملا تط٢ُ 

 STDIC” or“)ن١ ايطعٛد١ٜ يًتطٜٛس ايتكين ٚا٫ضتجُاز ٚاييت ٜػاز إيٝٗا إختصازًا بـ بـ " تك١ٝٓ " أٚ ايػس

“Taqnia”)  ٟضُٔ إطاز عٌُ ٖرٙ ايطٝاض١ باعتبازٖا ايكاطس٠ ا٭ضاض١ٝ يًشه١َٛ يًكٝاّ بايتهٜٛٔ ايتذاز

يػفع١ نُا  أٚضشت ايطٝاض١ أٜطًا إٔ غسن١ تك١ٝٓ متًو سل ا 2يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ املًُٛن١ يًشه١َٛ.

بػإٔ أٟ سكٛم ًَه١ٝ فهس١ٜ ْاػ١ َٔ ايبشٛخ املدع١َٛ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ نُا إٔ تك١ٝٓ ضتُٓح تساخٝص 

أٚضشت إٔ غسن١ تك١ٝٓ ضتكّٛ بتشدٜد أفطٌ  3غري إضت٦جاز١ٜ ملجٌ ٖرٙ اؿكٛم َٔ أدٌ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ.

َػازن١ َ٪ضطات ضعٛد١ٜ ٚغري  ٚأضسع ْٗر يًتهٜٛٔ ايتذازٟ ، نُا ميهٔ يتك١ٝٓ عٓدَا تس٣ ذيو َٓاضبًا

ضعٛد١ٜ ، يًتهٜٛٔ ايتذازٟ ملجٌ ٖرٙ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، َع تفطٌٝ ايػسنات ايطعٛد١ٜ ٚغاص١ تًو املتٛضط١ 

                                                           
1
 5.4.4  A Recipient organization must notify, in writing, all visiting researchers, as well as researchers from collaborating institutions 

who take part in research activities funded by Saudi Government agencies, or other contractors, of this Policy. Any Funding 

Agreement or collaborative research agreement between a Recipient of Saudi Government Funding and partner institutions 

must refer to this  Policy.  
2
 6.1.1  Under the framework of this Policy, the Saudi Technology Development and Investment Company (“STDIC” or “Taqnia”) will 

be the primary vehicle for the Government to commercialize Government-owned IP.  
3
 6.1.2  Taqnia will have the “first right of refusal” on commercialization of any specific IP created through NSTIP Funding. Taqnia 

will receive non-exclusive license to such IP for commercialization 
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نُا أٚضشت ايطٝاض١ أْ٘ إذا  1ٚايصػري٠ ، اييت تكّٛ فعًًٝا بتصٓٝع املٓتذات يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 

يتهٜٛٔ ايتذازٟ ٭ٟ ًَه١ٝ فهس١ٜ قاب١ً يًتهٜٛٔ ايتذازٟ ، ضتبشح املد١ٜٓ قسزت غسن١ تك١ٝٓ عدّ ايكٝاّ با

ع٢ً ٚد٘ ايطسع١ عٔ غسنات ضعٛد١ٜ أٚ دٚي١ٝ يعٌُ تهٜٛٔ ػازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ عٓدَا ٜعد ذيو َٓاضبًا 

  2.، ٚضتكّٛ املد١ٜٓ مبٓح تسخٝص غري اضت٦جازٟ ، ٚتطٜٛل قدد يًػسنات اـاص١ ايطعٛد١ٜ ٚغري ايطعٛد١ٜ

تٛشٜع ايعٛا٥د : غصٛص ايعٛا٥د تٓفسد املد١ٜٓ باؿصٍٛ ع٢ً عٛا٥د املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٭ْ٘ ٜتِ. أ٫ًٚ : خصِ  

ناف١ تهايٝف إداز٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٔ ايدخٌ ايٓاتر عٔ تسخٝص املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٖٚٓا مل ٜتِ ؼدٜد  َكداز 

قصس ايعٛا٥د ايت٢ ضتشصٌ عًٝٗا اؾ١ٗ ايبشج١ٝ ع٢ً  ايتهايٝف ٚاإلداز٠ ٫ٚ نٝف١ٝ ؼدٜدٖا. ثاًْٝا : ٜتِ

% فكط َٔ صايف ايدخٌ ايٓاتر عٔ تسخٝص أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚيرا ٜتِ ايتطا٩ٍ عٔ َصري  50ْطب١ 

ايدخٌ ايٓاتر عٔ اضتجُاز أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ بػهٌ أخس َٔ أغهاٍ ا٫ضتجُاز غري ايرتخٝص ، َجٌ ايبٝع اٚ 

ْصت ع٢ً أْ٘ باإلضاف١ إىل اؿٛافص املرنٛز٠ أع٬ٙ ، ٚفُٝا ٜتعًل بايدخٌ ايٓاتر عٔ  ايػسان١ ٚخ٬ف١.ٚقد

% يٛسد٠ إداز٠ 50تسخٝص ًَه١ٝ فهس١ٜ قدد٠ ، ٜتِ تٛشٜع ٖرا ايدخٌ ، بعد خصِ تهايٝف اإلداز٠ عٝح تهٕٛ 

شٜع سصتٗا َٔ ايدخٌ % يًُٓع١ُ ايكا١ُ٥ بايبشح ، ٚهٛش يًُٓع١ُ ايكا١ُ٥ بايبشح ت50ٛاملًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚ

ع٢ً املدرتعني ٚفكًا يطٝاضتٗا ايداخ١ًٝ. َٚا هب اإلغاز٠ إيٝ٘ ٖٓا ٖٛ ٚدٛب عدّ َػازن١ ٚسد٠ إداز٠ املًه١ٝ 

 3ايفهس١ٜ يف أٟ عٛا٥د ْاػ١ عٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ املًُٛن١ يًذاَع١ ٭ٕ املػازن١ ضتهٕٛ دٕٚ ٚد٘ سل.

 

                                                           
1
 6.1.3  Taqnia will determine the best and the fastest approach to commercialization. When deemed appropriate, Taqnia may partner 

with Saudi and non-Saudi enterprises for commercialization of such IP. Preference will be given to Saudi enterprises, 

particularly Saudi small and medium enterprises where reasonable, substantially manufacturing products in KSA.  

2
 6.1.7  If Taqnia decides not to commercialize any such commercializable IP, KACST will expeditiously seek Saudi and international 

firms to commercialize the IP. When deemed appropriate, KACST will provide a market specific, non-exclusive license to Saudi 

and non-Saudi private firms.  

3
7.1.2 In addition to the above incentives, and in the case of income received from the licensing of any specific IP, such income, after 

the deduction of associated IP management costs, will be distributed at the rate of 50% to the IP Management Unit and50% to 

the Research Performing Organization. The Research Performing Organization may distribute its share of the income to the 

Inventors according to its own institutional policy. 
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 املبشح ايجاْٞ

 ع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓاملٓعُات ايبشج١ٝ املد

ٚ ايربا٤ات اييت تتٛصٌ إيٝٗا َٓعُات ايبشح املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ، ٖٛ َٛضٛع  1َٛضٛع ْكٌ ايتك١ٝٓ 

، ٚاملٓعُات ايبشج١ٝ ا٭خس٣ املُٛي١ َٔ املاٍ ايعاّ ، 2اؾاَعات  :َٓاقػ٘ ٚاٖتُاّ َٔ كتًف أصشاب املصاحل

ات، ٚاؾُٗٛز ايعاّ، ٚيف نجري َٔ اؿا٫ت أصشاب املصاحل ايباسجني، ايط٬ب ،ايصٓاع١، صاْعٞ ايطٝاض

 .ٖٚرا َا ضٝتطح َٔ خ٬ٍ املطايب ايتاي3:١ٖٝ٪٤٫ هلِ َٛاقف كتًف١

 املطًب ا٭ٍٚ

 املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ  

ايبشج١ٝ املُٛي١ َٔ ا٭َٛاٍ يفِٗ أفطٌ يكط١ٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚبسا٤ات ا٫خرتاع َٔ املٓعُات 

 ايعا١َ،)اؾاَعات( َٔ ايطسٚزٟ إٔ ْٓعس إىل ايتطٛز ايتازىٞ ٚاؾػسايف.

بسا٠٤ يف عاّ  436فاي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ تعد زا٥د٠ يف ٖرا اؾاْب، فايربا٤ات اييت ضذًتٗا شادت َٔ  

اد٠ ع٢ً إٔ ايصٜادات يف عدد بسا٤ات ا٫خرتاع ، ٚدست ايع4ّ 2001بسا٠٤ اخرتاع  يف عاّ  3500إىل أنجس َٔ  1981

                                                           
1
Technology transfer is the process of sharing of skills, knowledge, technologies, methods of 

manufacturing, samples of manufacturing and facilities among governments and other institutions 

to ensure that scientific and technological developments are accessible to a wider range of users 

who can then further develop and exploit the technology into new products, processes, 

applications,  materials or services. Definition from www.wikipedia.org. 
2
This work is focused on the universities as the main representative of publicly funded research 

organizations (PFRO). Some national legislation may treat universities differently from the rest of 

PFROs 
3
The extensive analysis of the subject can be found in a following works: A.L. MONOTTI, S.  

RICKETSON, Universities and Intellectual Property. Ownership and Exploitation, Oxford 

University Press, Oxford, UK, 2003; F. MONTOBBIO, Intellectual Property Rights and 

Knowledge Transfer from Public Research to Industry in US and Europe: which Lessons for 

Innovation Systems in Developing Countries?in The Economics of Intellectual Property WIPO, 

2009; R.  EISENBERG, Public Research and Private Development: Patents and Technology 

Transfer in 

Government Sponsored Research, in Virginia Law Review, 1996, 1663 ff. 
4
The data on US patenting and licensing from US universities can be found on the 

www.autm.net/surveys, official web page of the Association of University Technology Managers 

(AUTM). 



 

12 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 

ايرٟ غذع ايػسنات ايصػري٠  By-Dol Act ))1دٍٚ -يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٜعٛد إىل قإْٛ  بٞ

ٚاملٓعُات غري ايسع١ٝ ع٢ً ا٫خرتاع ٚذيو بايطُاح هلا با٫ستفاظ مبًه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايٓاػ١ عٔ 

١، ٚمما ٫ غو فٝ٘ إٔ قإْٛ بٞ دٍٚ نإ ي٘ تأثري نبري ع٢ً اخرتاعات ا٭عاخ املُٛي١ َٔ اؿهَٛ

هاديٕٛ بإٔ ايصٜاد٠ يف بسا٤ات ا٫خرتاع يف أَسٜها َستبط  2اؾاَعات. ٚيهٔ زغِ ذيو ٖٓاى بعض ايعًُا٤

 أٜطًا بايجكاف١ ٚايتكايٝد، بػإٔ ايع٬ق١ ايك١ٜٛ بني اؾاَعات ٚايصٓاع١ يف ٖرٙ ايبًد ٚإٔ ذيو ٖٛ ضبب

( ( By-Dol Act ايطفس٠ يف بسا٤ات ا٫خرتاع،ٚإٔ ٖرٙ ايصٜاد٠ ناْت ضتتِ ست٢ ٚيٛمل ٜٛدد قإْٛ بٞ دٍٚ

ا٭نجس َٔ ذيو إ ايدٚز ايرٟ ت٪دٜ٘ اـصا٥ص احملدد٠ يًٓعاّ ا٭َسٜهٞ  يٝظ َٔ املُهٔ إٔ ْفرتض إٔ 

ييت ت٪دٜ٘ ٖرٙ ايتػسٜعات يف اي٫ٜٛات بًدإ أخس٣ ٜتِ فٝٗا عٌُ ايتػسٜعات املُاث١ً ميهٔ إٔ ت٪دٟ ايدٚز ذات٘ ا

 املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ َٔ سٝح شٜاد٠ ْاتر عدد بسا٤ات ا٫خرتاع.

عَُٛا َٔ اؾدٜس بايرنس إٔ قإْٛ بٞ دٍٚ ٜعطٞ اؾاَعات اؿل يف إٔ ؽتاز اضتدداّ  ايرتخٝص  

تعٗس كاطس إضعاف أٚ  بػإ َا متًه٘ َٔ بسا٤ات اخرتاع، َٔ أدٌ ذيو قد 3اإلضت٦جازٟ أٚ غري اإلضت٦جازٟ

 تأخري ْكٌ ايتك١ٝٓ.

أٚضشت إٔ َععِ تساخٝص بسا٤ات ا٫خرتاع ايّٝٛ َٔ قبٌ اؾاَعات  4ٚيهٔ ٖٓاى دزاض١ اضتكصا١ٝ٥ 

اضت٦جاز١ٜ، ٚبايسغِ َٔ إٔ ٖرٙ ايطٝاضات ميهٔ إٔ تتٝح يًذاَعات املصٜد َٔ ايعٛا٥د ع٢ً املد٣ ايكصري ٚيهٔ 

 ْتا٥ر ضًب١ٝ ع٢ً اؾاَعات يٝظ قًٗا ٖرٙ ايدزاض١. ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ ميهٔ إٔ ؼدخ

َٔ نٌ َا ضبل ٜتطح إٔ اؾاَعات ٖٞ املًو يربا٠٤ ا٫خرتاع يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٢ٖٚ َٔ تكّٛ 

 بتطٜٛكٗا.

 

                                                           
1
Act of Dec.12, 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015-3028 (codified as ammended at 35 U.S.C. 

§§ 200-211, 301-307 (1994) 
2
D.MOWERY, B.N. SAMPAT, The Bayh-Dole Act of 1980 and University Technology Transfer:  

A Model for Other OECD Governments?,in Journal of Technology Transfer 2005, 124 ff. 
3
M. LAMLEY, Are Universities Patent Trolls?,in Stanford Public Law Working Paper No.  

980776. 2007 
4
J. THURSBY, M. THURSBY, Knowledge Creation and Diffusion of Public Science with 

Intellectual Property Rights, in Intellectual Property Rights and Technical Changes, K. Maskus  

(Ed.), Elsevier Ltd. 2007 
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 املطًب ايجاْٞ

 املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ

ت أٜطًا شٜاد٠ ١َُٗ يف عدد بسا٤ات ا٫خرتاع يًذاَعات، ٚيهٔ َععِ ايربا٤ات يف بًدإ اإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ غٗد

اؾاَعات ا٭ٚزٚب١ٝ  ايٓاػ١ َٔ ايبشٛخ  ممًٛن١ يػسنات خاص١ ٚيرا َٔ املِٗ إٔ ٬ْسغ أْٗا عهظ 

ادمي١ٝ % َٔ ايربا٤ات ا٭ن 24ػسب١ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ، فايػسنات ايتذاز١ٜ يف أَسٜها متًو فكط 

ٚزغِ ذيو َاشاٍ َٔ املػهٛى فٝ٘ َا إذا ناْت  1% يف ايطٜٛد81% يف فسْطا إىل 60ٚيهٔ يف أٚزٚبا ايٓطب١ َٔ 

ايٓطب١ املستفع١ َٔ بسا٤ات ا٫خرتاع املًُٛن١ يًػسنات اـاص١ ميهٔ إٔ تعترب َ٪غسًا ع٢ً ٚدٛد ْعاّ 

أقٌ لاسا يف ؼٌٜٛ ْاػٗا ا٭نادميٞ إىل َتُٝص يف ْكٌ ايتك١ٝٓ، عًَُٛا َٔ املفّٗٛ ايعاّ إٔ أٚزٚبا 

كسدات اقتصاد١ٜ، فاملفٛض١ٝ ا٭ٚزٚب١ٝ عربت عٔ قًكٗا بػإٔ سكٝك١ إٔ املدسدات ا٭نادمي١ٝ ايٓاػ١ عٔ 

املعاٖد ايبشج١ٝ ا٭ٚزٚب١ٝ تهٕٛ دٝد٠، سٝح إٔ ٖرٙ املعاٖد غري قادز٠ ع٢ً ْكٌ ٖرٙ املدسدات يًصٓاع١ " ٖٚرا 

س٠ ايتٓاقض ا٭ٚزٚب١ٝ" ٖٚرٙ املػهً٘ ميهٔ إٔ تهٕٛ َستبط١ بعدّ نفا٠٤ َهاتب أٚزٚبا َا ٜعسف باضِ " ظاٖ

 يٓكٌ ايتك١ٝٓ.

أٜطًا أٚضشت إٔ ٖرٙ ايفذ٠ٛ تطٝل )بني املهاتب ا٭ٚزٚب١ٝ ٚاملهاتب ا٭َسٜه١ٝ  2ٚزغِ ذيو ٖٓاى دزض١ سدٜج١ 

١ً ايت٢ ٚصًت ايٝٗا اي٫ٜٛات املتشد٠ يٓكٌ ايتك١ٝٓ( مما ضبل ٜتطح إٔ اإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ مل ٜصٌ اىل املسس

ا٭َسٜه١ٝ بػإٔ ْكٌ ايتك١ٝٓ َٔ امل٪ضطات املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٚقاَت بايتٛصٌ اىل اخرتاعات َٔ 

خ٬ٍ ايدعِ ٚيرا َٔ املفسٚض إٔ ايعامل ايٓاَٞ ٜتبع ايُٓٛذز ا٭َسٜهٞ ست٢ ٜطتفٝد َٔ خرباتٗا املرتان١ُ 

دٜس بايرنس أْ٘ تتعاظِ أ١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايت١ُٝٓ ا٫قتصاد١ٜ بتعاظِ ٚايطازب١ يف ايكدّ، َٚٔ اؾ

َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ، ست٢ غدت مس٘ اقتصاد ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ. ٚتدخٌ ايتهٓٛيٛدٝا نعٓصس 

أضاضٞ أنجس فأنجس يف ت١ُٝٓ ناف١ قطاعات اإلْتاز ٚ اـدَات، ٚ ٜتذ٢ً ذيو يف شٜاد٠ ْطب١ ايصادزات 

يٛد١ٝ َٔ فٌُ ايصادزات ايعامل١ٝ، ا٭َس ايرٟ أد٣ إىل تػٝري أضاضٞ يف سطابات ا٭صٍٛ ايجابت١ ٚ ايتهٓٛ

 ا٭صٍٛ غري املاد١ٜ يًػسنات ايعامل١ٝ يصاحل ا٭صٍٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ. 

                                                           
1
A. CONTI, P. GAULE, D. FORAY, Academic Licensing: a European Study, Working paper 

2007-001 CEMI, 2007 
2
A.L. MONOTTI, S.RICKETSON, Universities and Intellectual Property. Ownership and 

Exploitation, Oxford University Press, Oxford, 2003 at 302 
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ٜٚتذ٘ ا٫قتصاد ايعاملٞ أنجس َٔ أٟ ٚقت َط٢ يف تازٜذ ايبػس١ٜ إىل ا٫قتصاد املبين ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا، ففٞ 

% فٝ٘، يف سني إضٗاّ زأع املاٍ ٚا٭ٜدٟ 80/90دٍٚ املتكد١َ تعترب شٜاد٠ اإلْتاز إلضٗاّ ايتهٓٛيٛدٝا َا بني اي

، ٚإذا  2008ًَٝاز د٫ٚز عاّ  2556%    . أَا ايٓاتر اإلمجايٞ ايعسبٞ فٝبًؼ َع ايٓفط 10/20ايعا١ًَ َا بني 

ًَٝاز د٫ٚز ٚايباقٞ َٔ ايصٓاع١ ،  80د٫ٚز، َٔ ايصزاع١ ًَٝاز  580اضتجٓٝا ايبرتٍٚ فإ ٖرا ايٓاتر ٜهٕٛ سٛايٞ 

ًَٕٝٛ ْط١ُ، ٚايبايؼ إْتادٗا  16ٚباملكاز١ْ بايدٍٚ املطتدد١َ يًتهٓٛيٛدٝا ْساٙ أقٌ َٔ ْاتر ٖٛيٓدا ذات 

ًَٝاز د٫ٚز، نُا أْ٘ أقٌ َٔ ْاتر  2866ًَٝاز د٫ٚز، ٖٚٛ أٜطا اقٌ َٔ مخظ إْتاز فسْطا ايبايؼ  909اإلمجايٞ 

 ًَٝاز د٫ٚز   . 947نٛزٜا اؾٓٛب١ٝ ايبايؼ 

ٜٚدٍ ٖرا ا٫نفاض ع٢ً ضعف اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايٛطٔ ايعسبٞ، ٚ يًتديٌٝ ع٢ً ذيو ْأخر ساي١  

% َٔ ايعُاي١ ايعسب١ٝ تعٌُ يف 50ايكطاع ايصزاعٞ يف ايٛطٔ ايعسبٞ سٝح تدٍ اإلسصا٥ٝات ع٢ً إٔ أنجس َٔ 

% َٔ عا٥دات ايدخٌ اإلمجايٞ ايعسبٞ بدٕٚ برتٍٚ، أٟ إٔ 13.8طاع ٫ ٜػهٌ ض٣ٛ ٖرا ايكطاع، إ٫ إٔ ٖرا ايك

ايتهٓٛيٛدٝا املطتع١ًُ يف ٖرا ايكطاع ؼتاز إىل إعاد٠ ْعس، ٚاٖتُاّ نبري يف إداز٠ ايسٟ، ْٚٛع ايبرٚز، ْٚٛع 

ايتطعري ٚايتطٜٛل ايطُاد، َٚٓٗذ١ٝ اضتعُاي٘، ٚأمتت١ ا٭عُاٍ ايصزاع١ٝ، إداز٠ ا٭زاضٞ،  ٚإعاد٠ ضٝاضات 

% َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يف ايدٍٚ املتكد١َ ٜعٛد  80ٚايتصدٜس. ٚباملكاز١ْ ٜكدز ا٫قتصادٜٕٛ إٔ أنجس َٔ 

% َٔ ايُٓٛ ايرتانُٞ يدخٌ ايفسد يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ 85إىل اَت٬ى ايتهٓٛيٛدٝا، بٌ إٕ أنجس َٔ 

  1طٔ ايعسبٞ فٝعٛد ضعف دخٌ ايفسد فٝ٘ اىل ضعف ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٜٞعٛد إىل ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ. أَا ايٛ

 املطًب ايجايح

 ايطٝاض١ ايػا١ًَ ٚدٚزٖا يف ْكٌ ايتك١ٝٓ بػإ ا٭عاخ املدع١َٛ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

( ع٢ً مجٝع أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١ عٔ custodianايطٝاض١  أٚضشت إٔ املد١ٜٓ تكّٛ بدٚز ايٛصٞ)

متٌٜٛ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚضتشسص املد١ٜٓ ع٢ً خد١َ َصًش١ املًُه١ ٚاؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ إتاس١ املًه١ٝ 

ايفهس١ٜ يًذ١ٗ املٓاضب١ ٫ضتجُازٖا عٓد تٛافس ايفسص١ أملٓاضب١ ٚذيو ٚفكًا يتكدٜس املد١ْٝ ٖٚٓا لد أْ٘ َٔ 

 نط٧ إذا قًٓا أْٗا ْصبت ْفطٗا خ٬ٍ ٖرٙ ايفكس٠ ْصَََّبت املد١ٜٓ ْفطٗا ٚصٞ ع٢ً ْتاز اؾاَعات ٚقد ٫

ٚصٞ ع٢ً اؾاَعات مما ٜعٛد بايطًب ع٢ً اضتك٬ي١ٝ اؾاَع١ ٚقد ٜعٛم ايتكدّ ايعًُٞ بطبب غٌ ٜد 

اؾاَع١ عُا متًه٘ َٔ ًَه١ٝ فهسٜ٘ ٚذيو بطبب سسَاْٗا أٚ ع٢ً ا٭قٌ تكًٝص سصٛهلا ع٢ً عٛا٥د تطٜٛل 

                                                           
1
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ا٭نجس َٔ ذيو قد ٜتِ  .1زد اؾاَعات ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ اييت أصبشت َٔ أِٖ َٛا

إعاق١ اضتدداّ اؾاَع١ يٓاػٗا ايفهسٟ عٓدَا تسغب يف ذيو ٚذيو ٭ْٗا ُقٝدت بػإ ايٛصٍٛ إىل كصٕٚ 

املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٫ضتدداَ٘ فكط يف ا٭غساض ايبشج١ٝ ٚ ايتع١ًُٝٝ أٜطا أٚضشت ايطٝاض١ إٔ املد١ٜٓ تطُٔ 

ات ايبشج١ٝ ايكا١ُ٥ بايبشح بػهٌ فٛزٟ ٚدٕٚ قٝٛد ع٢ً املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايت٢ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا سصٍٛ املٓعُ

 .2اـاص١ بامل٪ضط١ يٮغساض ايبشج١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ.

مما ضبل ٜتطح إٔ ايطٝاض١ ٚضعت ايػسنات ايصٓاع١ٝ ف٢ َسنص تفطًٝٞ عٔ اؾاَعات سٝح أتاست هلرٙ 

سٝح إٔ  3فهس١ٜ ٫ٚ تٓفر اؾاَعات يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ هلرٙ ايػسناتايػسنات ايٓفاذ ايتفطًٝٞ يًًُه١ٝ اي

املد١ٜٓ تطُٔ ايٛصٍٛ ايتفطًٝٞ حملفع١ املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٔ قبٌ املػسٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ عٓدَا ٜهٕٛ 

 ذيو َٓاضب.

تطٜٛل باإلضاف١ إىل َا ضبل اؾٗات ايػري سه١َٝٛ اييت تطاعد يف متٌٜٛ ايبشح َٓشتٗا ايطٝاض١ سل اي

،اييت ٜتِ متًٜٛٗا َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ َع ايعًِ  ٚايتهٜٛٔ ايتذازٟ ٚاملػازن١ يف املًه١ٝ بعهظ اؾاَعات

إٔ ٖر ا٭َٛاٍ يٝطت َٔ َٝصا١ْٝ املد١ٜٓ بٌ ٖٞ كصص٘ َٔ قبٌ املٛاش١ْ ايعا١َ ٫ٚ ٜعدٚا إٔ ٜهٕٛ دٚز املد١ٜٓ 

أْ٘ يف ساي١ نٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ  سٝح أٚضشت يعًُٞفكط تٛشٜع ٖرا املبايؼ ع٢ً اؾاَعات يدعِ ايبشح ا

اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا ْاػ١ عٔ عح مت متًٜٛ٘ باملػازن١ َٔ قبٌ نٌ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚدٗات غري 

سه١َٝٛ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚفل اتفاقٝات قدد٠ بني املد١ٜٓ ٚاؾٗات غري 

 4ٌٜ ايبشح.اؿه١َٝٛ املػازن١ يف متٛ

ايٓفاذ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ : ايطٝاض١ أٜطًا أتاست يًػسنات ايصٓاع١ٝ ايطعٛد١ٜ ايٓفاذ إىل املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

زغِ َا قد ٜطبب٘ ذيو َٔ َػانٌ ٚتعازض يف بعض ا٭سٝإ َع سكٛم اؾاَع١،بٌ َٚع سكٛم اجملتُع ٭ْ٘ 

                                                           
1
 4.1.2KACST will act as the custodian of all IP assets generated through NSTIP Funding. It will serve the best interests of the country and 

the Government, by making the IP available for commercialization at the right opportunity and by the right party, at the discretion of KAC 
2
 4.1.6 KACST will ensure that the Research Performing Organizations are given immediate, unlimited access to the IP created at the 

respective institutions for research and education purposes 
3
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate 

 
4
 6.2.1 In cases where IP is created through research jointly funded by NSTIP and non-governmental entities, commercialization of IP 

will be guided by a specific agreements between KACST and the non-governmental entity co-funding such research.  
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ه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٔ ثِ قد تهٕٛ اؾاَع١ َكٝد٠ بعدّ قد تهٕٛ اؾاَع١ أبسَت اتفاقٝات دٚي١ٝ َستبط١ باملً

اإلفصاح أٚ َٓح ايػري َجٌ ٖرٙ اؿكٛم ، نُا قد تهٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٖرٙ ا٭ضاع يطًع١ س١ٜٛٝ َٚٔ ثِ 

اؾ١ٗ ايصٓاع١ٝ ضٛف تتشهِ يف ضعسٖا بٌ قد ٜصٌ ا٭َس إىل استهازٖا مما ٜطس باجملتُع خاص١ ٚإٔ اهلدف 

ع١ٝ ٖٛ ايسبح عهظ ايٛضع يف امل٪ضطات ايبشج١ٝ سٝح إٔ ْػاطٗا يف ا٭ضاع غري ا٭ٍٚ يًػسنات ايصٓا

زعٞ  ٜٚعٗس ذيو دًٝا عٓدَا  ايطٝاض١ إٔ املد١ٜٓ تًتصّ عصٍٛ ايػسنات ايطعٛد١ٜ ٫ٚضُٝا تًو 

ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ َٓٗا ، ع٢ً ا٭ٚي١ٜٛ باضتدداَٗا يًُدصٕٚ ايٛطين يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ، سطب َا تكتطٝ٘ 

ا٭نجس َٔ ذيو إٔ ايطٝاض١ عُكت فهس٠ ايدخٍٛ يف تعاقد َع ايباسجني َٔ داخٌ اؾاَعات  1ؿاد١.ا

َباغس٠ دٕٚ ايسدٛع يًذاَع١ مما قد ٜ٪ثس ع٢ً قدز٠ اؾاَع١ ع٢ً تكِٝٝ ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚعدّ زقابتٗا مما 

٤ ٖرٙ ا٭عاخ ْٚتا٥ذُٗا ، ٜ٪دٟ إىل خًٌ يف ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ، خاص١ ٚإٔ اؾاَع١ ٢ٖ املط٦ٛي١ عٔ إدسا

نُا إ املد١ٜٓ ٫ ؽفٞ زغبتٗا يف ضٝطستٗا ع٢ً ناف١ ا٭عاخ زغِ خطٛز٠ ذيو سٝح إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ 

متهٔ املد١ٜٓ َٔ ا٫ستهاز ٚايطٝطس٠ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ ست٢ َٔ ايبشٛخ اييت ألصت قبٌ 

ايتصَت بٗا اؾاَع١ َع دٗات خازد١ٝ مما ٜطس بطُع١  إقساز ٖرٙ ايطٝاض١ مبا قد ٜتعازض َع اتفاقٝات

اؾاَع١ سٝح أْٗا أٚضشت إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ا٭عاخ غري املُٛي١ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ 

  2مبٛدب إتفام َػرتى بني املد١ٜٓ ٚا٭طساف املع١ٝٓ.  

 املبشح ايجايح

ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ٚتٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ

تشدٜد َٔ املايو يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ َٔ أعاخ متت داخٌ اؾاَعات ) ٚاييت يف بعض اؿا٫ت ٜتِ ي

 فصًٗا عٔ املدرتع(   ٜتٛقف ذيو ع٢ً عدد َٔ ا٭ض١ً٦ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 َٔ ِٖ َبدعٞ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚع٬قتِٗ ايكا١ْْٝٛ فُٝا بِٝٓٗ ؟.

 َٔ ِٖ َصدز ايتٌُٜٛ ؟. -

 ا٭طس ايكا١ْْٝٛ ) ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ، ضٝاض١ اؾاَع١ بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ا٫تفاقٝات ايتعاقد١ٜ( ؟ َا ٖٞ-

                                                           
1
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate.  
2
 3.2.6 This Policy may apply to non-NSTIP funded research based on mutual agreement between KACST and the concerned parties.  
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ٖٚرا ٜعين أْ٘ ْتٝذ١ يريو ميهٔ إٔ تٛشع املًه١ٝ ع٢ً أنجس َٔ فسد أٚ أنجس َٔ د١ٗ،فتٛشع املًه١ٝ ع٢ً   

 ١َٛ ، ٚٚنا٫ت ايتٌُٜٛ ا٭خس٣.املدرتعني ) ايباسجني ٚايط٬ب(،ٚاؾاَع١،ٚغسنا٤ ايصٓاع١ ، اؿه

 املطًب ا٭ٍٚ

 تٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ

تعد أٍٚ خط٠ٛ يف ع١ًُٝ تٛشٜع املًه١ٝ ٖٛ ؼدٜد املدرتعني ٚٚضعِٗ ايكاْْٛٞ ، ٚع٬قتِٗ باؾاَع١، ٚؼدٜد 

ايبشح  ، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ط٬ب ايدزاضات ايعًٝا ايرٜٔ ٜػازنٕٛ بػهٌ نبري يف?ٌٖ املدرتع َٛظف أّ ٫

 َٛظفني يف اؾاَع١ ، ٚتعٗس أ١ُٖٝ ؼدٜد املدرتع  يف أْ٘: غايبا غري

 أ٫ًٚ : ٜطاعد ع٢ً تطٌٗٝ تٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهسٟ.

ثاًْٝا : ْصبح ع٢ً بٝٓ٘ بايػدص ايرٟ ميهٓ٘ إٔ ٜطايب بايتعٜٛض يف ساي١ اضتػ٬ٍ ايربا٠٤ َٔ قبٌ ايػري 

 بػهٌ غري قاْْٛٞ.

املٛقف ا٭نجس غٝٛعًا يف ٖرا ايػإٔ ٖٛ ايرٟ ميهٔ فٝ٘ يًذاَع١ إٔ  تطايب عكٗا  َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ

فُٝا مت ايتٛصٌ إيٝ٘ ْتٝذ١ يكٝاّ املٛظف بأدا٤ َٗاّ عًُ٘ ، ٚأٜطًا تٛدد سا٫ت  أخس٣ تطُح يًذاَع١ 

دٗات أخس٣) باملطايب١ مبًهٝتٗا  ؿكٛم اضت٦جاز١ٜ عٓدَا تٛفس اؾاَع١ ايتٌُٜٛ أٚ ؼصٌ ع٢ً ايتٌُٜٛ َٔ 

تٛفس املعدات ، أٚ املسافل ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ ، أٚ يف ساي١ إتاس١ اؾاَع١  1زاعٞ يًبشٛخ(، أٚ إذا ناْت اؾاَع١

 املًه١ٝ ايفهس١ٜ املٛدٛد٠ يدٜٗا َٔ قبٌ.

ٚاملرٖب املِٗ ايرٟ ٜعد أنجس تأثريًا يف تٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ يف ايب١٦ٝ ا٭نادمي١ٝ ٖٛ َا ٜط٢ُ 

ٛظٝف ي٬خرتاع ، ٖٚرا املرٖب َستبط بكط١ٝ ددي١ٝ ٢ٖٚ ايتُٝص بني ايبشح ٚا٫خرتاع ، ففٞ قط١ٝ /بايت

احمله١ُ َٝصت بني ايبشح ٚا٫خرتاع ، بدع٣ٛ إٔ  2اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ضد غسن١  دٜبًٝٓس يًُهجفات،

شح مل ٜٛظف يٝدرتع تًكا٥ٝا ،  ا٫ثٓني غري َتهاف٦ني ، ْٚتٝذ١ يريو ايػدص ايرٟ مت اضت٦ذازٙ يًكٝاّ بايب

 َٝصت بني ث٬خ أْٛاع َٔ ا٫خرتاعات: 3ٚيرا َععِ ايتػسٜعات ا٭ٚزٚب١ٝ

                                                           
1
United States v. Dubliner Condenser Corporation, 289 U.S. 178, amended, 289 U.S. 706 (1993) 

2
L. MACDONALD, G. CAPART, Community Research. Management of Intellectual Property in 

Publicly-Funded Research Organizations: Towards European Guidelines, Commission of 

European Communities, Brussels, 2004. at 11 
3
 A.L. MONOTTI, S. RICKETSON, Universities and Intellectual Property. Ownership and 
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اخرتاعات اـد١َ) ٖٚٞ ا٫خرتاعات اييت ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ قبٌ ايػدص أثٓا٤ ايكٝاّ بأدا٤  -

 ٚادبات٘ ايتعاقد١ٜ( فتهٕٛ املًه١ٝ يسب ايعٌُ.

ٕ تستبط بٛادبات٘ ايٛظٝف١ٝ أٚ َٛازد مت تكدميٗا َٔ قبٌ زب ا٫خرتاعات اؿس٠)اييت تتِ دٕٚ أ -

 ايعٌُ ( فتهٕٛ املًه١ٝ يًُٛظف.

ا٫خرتاعات املستبط١ ) ٢ٖٚ ا٫خرتاعات اييت ٜتٛصٌ إيٝٗا خازز ايعكد ٚيهٔ ٜطتددّ َٛازد زب  -

 ايعٌُ( فتهٕٛ املًه١ٝ يسب ايعٌُ.

دد٠ املرتتب١ ع٢ً ايتٛصٌ إىل ا٫خرتاعات ٚسدٚخ ٚيرا أد٣ اـٛف َٔ اٯثاز ايكا١ْْٝٛ ايعدٜد٠ ٚغري احمل 

نجري َٔ املٓاشعات  إىل شٜاد٠ ا٫تفاقٝات ايتعاقد١ٜ بني املدرتع ٚ اؾاَع١ يتشدٜد اؿكٛم ٚايٛادبات بني 

َٔ قبٌ اؾاَع٘ بػإٔ ًَهٝتٗا يًشكٛم ايفهس١ٜ ،  ٚنٌ  1مجٝع ا٭طساف ، ٚأٜطا مت عٌُ  ضٝاضات تفصًٝ٘

ٔ َكٝد٠ بكٝٛد قا١ْْٝٛ صاز١َ )َجٌ قإْٛ بٞ دٍٚ ( ضٝاضتٗا  ت٪دٟ إىل تكًٌٝ َطت٣ٛ اؾاَعات َامل ته

ايتٛافل ست٢ بني امل٪ضطات املتػاب١ٗ بػإٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ، ٚاملجاٍ املجري ي٬ٖتُاّ ٖٛ ضٝاض١ داَع١ 

يٓاػ١ َٔ ايبشح ، إ٫ إٔ سٝح أْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ اؾاَع١ ٢ٖ املايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ا2إضتٓا فٛزد 

املدرتع ي٘ اؿل يف ٚضع ا٫خرتاع يف املًو ايعاّ ، ٚيكد أضفست ايع٬قات املتداخ١ً بني كتًف ايتػسٜعات 

َٔ مناذز ضٝطس٠ اؾاَعات ع٢ً  3ٚايطٝاضات يف ايعدٜد َٔ أْع١ُ املًه١ٝ املدتًف١  إىل تكطُٝٗا إىل ْٛعني

 أْع١ُ  ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ:

 ش ا٭ضاتر٠اَتٝا -

 .ًَه١ٝ امل٪ضط١ .)اؾاَع١( -

 

 

 

                                                           
1

  Exploitation, supra at note 25, at 298 Exploitation, supra at note 25, at 298 
2
 Stanford University IP policy available at http://rph.stanford.edu/5-1.html 

3
 In EU the ownership systems are as follows:  Professor‘s Privilege: Sweden, Italy Institutional 

Ownership: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovak 

Republic, Spain, UK 
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 املطًب ايجاْٞ

 اَتٝاش ا٭ضتاذ

ٜكّٛ ع٢ً فهس٠ إٔ ْتا٥ر ا٭عاخ اييت أدسٜت يف اؾاَع١ أٚ يف املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ٠ اَتٝاش ا٭ضاتر

ٔ قبٌ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٜتِ ا٫ستفاظ بٗا َٔ قبٌ غدص غايبًا )ا٭ضتاذ( ايرٟ أدس٣ ايبشح ٚيٝظ َ

امل٪ضط١)اؾاَع١( اييت أدس٣ ايبشح فٝٗا سٝح أْٗا تٗدف إىل دعًٗا سافص أنادميٞ يًُػازن١ بفاع١ًٝ يف 

تطٜٛل املدسدات ا٭نادمي١ٝ. ٚيف ٖرا ايػإٔ ٜتٛدب عًٝٓا تٓاٍٚ ايتٛد٘ ايدٚيٞ بػإٔ اَتٝاش ا٭ضتاذ ففٞ 

ّ 2000ٚيرا لد إٔ ايدمنازى أيػت٘ عاّ  1ضتاذأٚزٚبا لد إٔ ا٫ػاٙ ايعاّ ٜطري مٛ إيػا٤ ْعاّ اَتٝاش ا٭

ميهٔ إٔ لدٙ يف  2ّ  ٚايطبب ايس٥ٝطٞ يف ذيو 2007ّ  ٚأخريًا فًٓٓدا 2003ّ ٚايٓسٜٚر 2002ٚتبعتٗا أملاْٝا 

شٜاد٠ ا٫عرتاف بإٔ َبدأ اؿس١ٜ ا٭نادمي١ٝ يٝطت ضببًا ٚدٝٗا ملٓح إَتٝاشات يٮضتاذ ٚسسَإ اؾاَع٘ َٔ 

تػري املًه١ٝ، زغب١ صاْعٞ ايطٝاض١ يف خًل ساي١ َػابٗ٘ ي٫ًٜٛات  3يفهس١ٜ ٚايطبب ا٭خسسكٛم املًه١ٝ ا

املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ سٝح ؼتفغ اؾاَعات عكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚناْت إٜطايٝا ايدٚي١ ايٛسٝد٠ اييت 

اعتُدت ْعاّ اَتٝاش ّ ٜٚبدٚا إٔ إٜطايٝا 2001ذٖبت يف اإلػاٙ املعانظ يف تبين ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ يف 

 ُٖا: 4ا٭ضتاذ يطببني ز٥ٝطٝني

أْ٘ ميهٔ تػذٝع ايربا٤ات ايٓاػ١ َٔ ايبشح.

ميهٔ إٔ ٜطاعد يف سٌ َػه١ً ايبريٚقساط١ٝ املٛدٛد٠ يف إدازات اؾاَع١ اييت دعًت َٔ املطتشٌٝ يف نجري -

أظٗست كاٚف بني اؾاَعات  5ٖٚرٙ ايتػريات  ايعدٜد َٔ ا٫خرتاعات ا٭نادمي١َٝٔ ا٭سٝإ اضتػ٬ٍ 

اإلٜطاي١ٝ ٚايػسنات َٓر إٔ أصبشت َععِ بسا٤ات اؾاَع١ ممًٛن١ يًكطاع اـاص، ٚيٓفظ ايطبب تبٓت 

                                                           
1
 Turning Science into Business: Patenting and Licensing at Public Research Organizations, 

OECD, Paris, 2003 
2
 W.PRINZ, M.J. ADELMANN, R. BRAUNEIS, J.DREXL, R.NACK, Parents and Technological 

Progress in a Globalized World, supra at note 14, at 339 
3
F. LISSONI, P.LOTZ, J. SCHOVBSO, A. TRECCANI, Academic Patenting and the 

Professor‟ sPrivilege: Evidence on Denmark from the KEINS database, in Science and Public 

Policy 2009, 595 ff. at 596 
4
 Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their 

Use, Draft report to the commission, Mayson Hayes and Curran, 2008, at 17 
5
F. MONTOBBIO, Intellectual Property Rights and Knowledge Transfer from Public Research to 

Industry in US and Europe: which Lessons for Innovation Systems in Developing Countries? in 

The Economics of Intellectual Property WIPO 2009, 180 ff., at 200 
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ايدٍٚ ايٓا١َٝ ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ ٚاييت زمبا ٫ تهٕٛ ايفهس٠ ا٭سطٔ ٭ٕ امل٪ضطات ايعاَ٘ أٜطًا ميهٓٗا 

زاع٘ ٚايصش١ ، عَُٛا سايٝا ٫ ٜٛدد يف اإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ ض٣ٛ ايطٝطس٠ ع٢ً اجملا٫ت اإلضرتاتٝذ١ٝ َجٌ ايص

إٜطايٝا ٚايطٜٛد تكدَا ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ ٚيف خازز أٚزٚبا ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ نإ َٛدٛد يف ايٝابإ ست٢ 

 ّ فا٭عاخ ا٭نادمي١ٝ تدعِ يف ايٝابإ بك٠ٛ َٔ ايكطاع اـاص ، ٚاَتٝاش ا٭ضتاذ نإ بطسٜك2004١عاّ 

َع١ٓٝ فُٔ ايطسٚزٟ ضُإ إٔ نٌ ا٫خرتاعات احملتٌُ تطٜٛكٗا ٜتِ إزداعٗا يًساعٞ ع٢ً "ضبٌٝ املجاٍ 

ايػسنات اـاص١ "، ٖٚرا ايٓٛع َٔ ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ مت ايتطاَح بػأْ٘ َٔ قبٌ صاْعٞ ايطٝاضات ٚإدازات 

  اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ.اؾاَع١ ، َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ مل ٜٛدد َطًكا يف

ايٓطام  1أَا عٔ اـصا٥ص ايُٓٛذد١ٝ )املجاي١ٝ( ٫َتٝاش ا٭ضتاذ نُا طبكت يف نٌ َٔ إٜطايٝا ٚايطٜٛد 

 ٜطبل عًٝ٘ اَتٝاش ا٫ضتاذ بػإ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ:ايرٟ

٘ يٝظ فكط ع٢ً نٌ ففٞ إٜطايٝا ٖرا ايٓطام أٚضع باملكاز١ْ َع ايطٜٛد ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أْٗا تطبك-

املٛظفني يف امل٪ضطات ايبشج١ٝ  املدع١َٛ َٔ املاٍ ايعاّ ، ٚيهٔ أٜطا ع٢ً نٌ املطتػازٜٔ ٚا٭طساف ايجايج١ 

اييت غازنت يف ايبشح بُٝٓا يف ايطٜٛد ٜطبل فكط ع٢ً ا٭ضاتر٠ ) املدزضني( ط٬ب ايدزاضات ايعًٝا 

اّ ا٫َتٝاش ع٢ً سكٛم امل٪يف أٜطًا بُٝٓا ٫ ٜٓطبل ٖرا ٚاملسغشني يًدنتٛزاٙ ، نُا أْ٘ يف ايطٜٛد ٜطبل ْع

ايٛضع يف إٜطايٝا.

ايتعٜٛطات املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ تطتشل دص٤ َٔ ا٭زباح ايٓاػ١ عٔ اضتػ٬ٍ  -

 ا٫خرتاع ٚيهٔ يف ايطٜٛد ٖرٙ املٓعُات ٫ ميهٔ إٔ تطتفٝد َٔ ذيو.

ٖٓاى ايتصاّ صازّ ع٢ً ايباسجني ؿُا١ٜ اخرتاعاتِٗ ٚيهٔ ٖرا اؿهِ يٝظ  محا١ٜ ا٫خرتاع يف إٜطايٝا

 َٛدٛد يف ايطٜٛد، 

ضٓٛات ول  5اإلْتكاصات : ايٓعاّ يف إٜطايٝا ٜٓص ع٢ً أْ٘ إذا مل ٜطتػٌ ايباسح ا٫خرتاع صٓاعًٝا خ٬ٍ -

ا٫خرتاع ا٭نجس َٔ ذيو  ملٓع١ُ ايبشٛخ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعاَ٘ إٔ متازع سكٛم غري إضت٦جاز١ٜ ع٢ً

إذا دا٤ ا٫خرتاع َٔ ايبشٛخ املُٛي١ َٔ ايكطاع اـاص َٓع١ُ ايبشٛخ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ متًو 

 ا٫خرتاع ٫ٚ تٛدد أسهاّ َػابٗ٘ يف ايكإْٛ ايطٜٛدٟ.

                                                           
1
 Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property regimes and Their 

Use, supra at note 34, at 15. 
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و غسان١ َٓح أٚ إيػا٤ ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر ٖاَ٘ بػإٔ ا٫خرتاعات اؾاَع١ٝ ، ٚنري

 .1اؾاَع١ ٚايصٓاع١ ، ٚتعطٌٝ ايطسٜل املعتاد يًتعإٚ 

ؼًٌٝ عٛخ ايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ يف ايدمنازى: َجاٍ دٝد ٭ٕ ايدمنازى أٍٚ َٔ أيػت ْعاّ ا٫َتٝاش َٓر َا 

ضشت ّ أ2000ٜٚصٜد عٔ عػس ضٓٛات) ٖٚٛ َا ميهٔ إٔ ٜعطٝٓا أثس اإليػا٤ املبهس( بعد إيػا٤ ْعاّ ا٫َتٝاش عاّ 

أْ٘ سدخ إنفاط يف ايتعإٚ بني عًُا٤ ايدمنازى ٚايػسنات ، ٚيرا ا٭خري٠ بدأت ايتفاٚض َع ايعًُا٤ ايرٜٔ 

ٜطتفٝدٕٚ َٔ ْعاّ ا٫َتٝاش َجٌ تًو املٛدٛد٠ يف ايطٜٛد ، ْٚفظ ايدزاض١ أٚضشت إٔ إدخاٍ ٚضٝط َجٌ 

 ًه١ٝ ايفهس١ٜ.َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ ميهٔ إٔ تأخس بػهٌ َا قسازات اؾاَع١ بػإٔ امل

دمنازن١ٝ: أٚضشت إٔ قدز نبري َٔ أْػط١ ايربا٠٤ ؼسنت َٔ ا٭ضاتر٠ يًذاَعات ،  2ٖٚٓاى دزاض١ أخس٣

فبايسغِ َٔ إٕ ًَه١ٝ ا٫خرتاع سافص َايٞ قٟٛ يًباسجني  سٝح إٔ ٖٝانٌ املستبات صاز١َ ٚاملهافآت ْادز٠ يف 

ا ٚظٝف١ أخس٣ ٢ٖ َهافأ٠ ا٭فساد ع٢ً فٗٛدِٖ ٚسفص ايب١٦ٝ أ٭نادمي١ٝ نُا إٔ ًَه١ٝ بسا٠٤  ا٫خرتاع هل

 ايباسجني يًكٝاّ بدٚز فعاٍ يف تطٜٛل اخرتاعاتِٗ.

ْكص املٛازد اي٬ش١َ يًتطٜٛل عاد٠ً   3ٚزغِ ذيو ع٢ً اؾاْب ا٭خس قد اْتكد ْعاّ ا٭ضتاذ يٮضباب ايتاي١ٝ  

املٛازد املاي١ٝ ٫ٚ ست٢ ا٫ٖتُاّ يتطٜٛل ايباسجني ٚا٭نادميٝني يٝظ عٓدِٖ املٗاز٠ ٫ٚ اـرب٠ ٫ٚ ست٢ 

كسداتِٗ ايبشج١ٝ ، نُا ٫ تٛدد َٓفع١ يًذاَعات ، سٝح إٔ إضٓاد ناف١ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ يًباسجني 

٫ وكل أ٣ فا٥د٠ َسد٠ٛ َٔ ايبشح،ٚيرا املٓفع١ ٚاملعازف ٜػازى فٝٗا عدد قًٌٝ َٔ ايٓاع بد٫ َٔ اجملتُع 

طام ٚاضع ، نُا إ املٓعُات ايبشج١ٝ املُٛي١ با٭َٛاٍ ايعا١َ َٔ غري احملتٌُ إٔ ايعًُٞ ٚاؾُٗٛز ع٢ً ْ

تػذع ع٢ً ايسبط بني ايباسجني ٚايصٓاع١ خػ١ٝ إٔ ٜتشسى ايباسجٕٛ إىل  ايبشح عٔ َهافآت اؾٗات 

 ايصٓاع١.

 املطًب ايجايح

ًَه١ٝ امل٪ضط١ )اؾاَع١( يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ َٔ ا٭عاخ املدع١َٛ

                                                           
1
 F.VALENTIN, R.L. JENSEN, Effects on Academia-Industry Collaboration of Extending 

University Property Rights, in Journal of Technology Transfer 2007, 251 ff., at 271. 
2
 F. LISSONI, P.LOTZ, J. SCHOVBSO, A. TRECCANI, Academic patenting and the professor‘s 

privilege: evidence on Denmark from the KEINS database, supra at note 33. 
3
Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property regimes and Their 

Use, supra at note 34, at 41. 
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ًه١ٝ امل٪ضط١ يًبشٛخ تعين إٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشح ا٭نادميٞ ؽص َ

امل٪ضط١)اؾاَع١( اييت مت فٝٗا ايبشح ،ٖٚرا ٜعٗس دًٝا َٔ خ٬ٍ ا٫ػاٙ ايعاملٞ ايطا٥د مٛ إقساز ًَه١ٝ 

 ا  ايٓٛع  إىل قطُني:، ٚبٛد٘ عاّ ميهٔ تكطِٝ ٖر 1امل٪ضط١ يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ا٭عاخ املدع١َٛ

،سح ٜهٕٛ املايو ا٭ٍٚ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ زب ايعٌُ اؾاَع١ ، ٚيف ٖرا 2: املًه١ٝ ايتًكا١ٝ٥  ايكطِ ا٭ٍٚ 

ايٓعاّ عاد٠ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى سكٛم تسدع يًُٛظف ، نُا إٔ اؿل يف ايتعٜٛض يًُٛظف ٜعتُد ع٢ً ايتػسٜع 

 هس١ٜ.ٚضٝاض١ اؾاَع١ بػإ ًَهٝتٗا ايف3ايٛطين

سٝح ٜهٕٛ املايو ا٭ٍٚ ٖٛ املٛظف ) ايباسح( ٚيهٔ زب ايعٌُ   4: ًَه١ٝ امل٪ضط١ ؿل ايػفع١ايكطِ ايجاْٞ

اؾاَع١ ، ول هلا املطايب٘ با٫خرتاع ،) عاد٠ بػسٚط قدد٠( ٚيف ساي١ إٔ  اؾاَع١ مل تطايب با٫خرتاع 

ايب١ املٓع١ُ ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ املاٍ ايعاّ أٚ يف اؿكٛم تعاد إىل املدرتع ، إعاد٠ اؿكٛم ) يف ساي١ عدّ َط

ساي١ زغبتٗا يف عدّ تطٜٛل ا٫خرتاع( إىل املٛظف ٜعتُد إىل سد نبري ع٢ً اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ايتػسٜع١ٝ ، 

غٗٛز باإلضاف١ إ اؾاَع١ تًتصّ عاد٠ بدفع تعٜٛض َعني يًُدرتع نتعٜٛض  6إىل  3ٚايٛقت مبعدٍ َٔ 

  5بسا٠٤ ا٫خرتاع ، ٚتٛدد ايعدٜد َٔ طسم ايتعٜٛض اييت تعتُد ع٢ً ايكإْٛ ايٛطينيٓكٌ اؿل يف ًَه١ٝ 

  6فٗٓاى بًدإ اييت ٫ ميٓح فٝٗا ايكإْٛ تعٜٛض

  7ٚبًدإ ٜٛدد فٝٗا سل ايتعٜٛض ٜٚتِ ؼدٜدٙ بدق١ 

 .8ٚبًدإ ٜٛدد فٝٗا سل ايتعٜٛض ٚيهٔ مل ودد بٛضٛح 

 .1ٛد يف ساي١ إٔ زب ايعٌُ َايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚبًدإ ٜهٕٛ سل ايتعٜٛض اإلضايف َٛد 

                                                           
1
Italy is rare example of opposite trend of moving from institutional ownership to professor‘s 

privilege 
2
The examples of countries with automatic ownership are : Latvia, France, U.K. Estonia and 

Ireland 
3
 The comparison of employees‘ remuneration in Germany, Sweden, Denmark, UK, France. Japan, 

 Switzerland and US can be found in D. HARHOFF, K. HOISL, Institutionalized Incentives for 

Ingenuity-Patent Value and the German Employees' Inventions Act, in Research Policy 2007, 1143 

ff., at 1146 
4
The examples of countries with pre-emption rights are: Austria, Finland, Germany, Lithuania 

5
Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property regimes and Their 

Use, supra at note 34, at 23 
6
 EU examples : Ireland, Lithuania, Luxemburg, Cyprus 

2
 EU example : Slovenia 

8
 EU examples: Netherlands, Czech Republic and Malta 
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عَُٛا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ًَه١ٝ امل٪ضط١ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٜكًٌ َٔ سس١ٜ ٚسكٛم ايباسح  ٚيهٔ يف ْفظ ايٛقت 

 املدافعني عٔ ْعاّ ًَه١ٝ امل٪ضط١ أٚضشٛا أْ٘ تٛدد ايعدٜد َٔ اؾٛاْب اإلهاب١ٝ يف ٖرا ايٓعاّ َٓٗا.

١ًُٝ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاملٓافط١ فًُه١ٝ امل٪ضط١ ٜهٕٛ سافص يًُٓعُات ايبشج١ٝ أْٗا تطٌٗ ع -

املدع١َٛ باملاٍ ايعاّ يتطٜٛس قدزات َٚٗازات ْكٌ ايتك١ٝٓ ، ٚاي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ خري َجاٍ 

 ع٢ً ذيو سٝح إ ٖرٙ ايٓعس١ٜ خًكت فٝٗا ب١٦ٝ تٓافط١ٝ.

ٕٚ ْعاّ املًه١ٝ ايتًكا١ٝ٥ املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ ْكص اؿٛافص يتطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ، بد -

 املاٍ ايعاّ ٫ ٜهٕٛ يدٜٗا ايدافع يتطٜٛس ست٢ ب١ٝٓ ؼت١ٝ يتطٜٛل ا٫خرتاعات.

ْكٌ ايتك١ٝٓ ببطاط١ ، تبين ًَه١ٝ امل٪ضط١  ٜطُح بإْػا٤ َهاتب يٓكٌ ايتك١ٝٓ اييت تسنص ٚتطٌٗ  -

يرتنٝص فُٝا ٜكَٛٛا ب٘ بػهٌ افطٌ َٚٔ ثِ  ٜٛدٟ إيٞ اإلدسا٤ات ٚبٗرٙ ايطسٜك١ ميهٔ يًباسجني ا

 عٌُ ا٫خرتاعات ٚايتكدّ يف ايبشٛخ.

ايٛعٞ بٓكٌ ايتك١ٝٓ، َٚٔ املسسر  إٔ ٚدٛد َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ يف ايب١٦ٝ اؾاَع١ ٜصٜد َٔ فِٗ  -

 سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚوفص ا٭عاخ يتطٜٛكٗا.

عازض َع ْعاّ املًه١ٝ ايتًكا٥ٞ ، فُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ تأثري ضًيب املِٗ ٚدٛب ايتأنٝد ع٢ً إٔ ْعاّ ايػفع١ ٜت

ع٢ً قفع١ اؾاَع١ َٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ،ٚذيو ٭ْ٘ نإ ٖٓاى ايعدٜد َٔ اؿا٫ت اييت مل تكِ فٝٗا 

اؾاَع١ باملطايب١ بربا٠٤ ا٫خرتاع. يرا ٜٓفسد بٗا املدرتع، ٚيف ْٗا١ٜ املطاف ٫ ميهٔ إعاد٠ اضتدداَٗا 

نادميٝا ٫ َٔ قبٌ املطتددَني  ٫ٚ َٔ قبٌ ايصٓاعٝني.ٚيرا َٔ داْبا ْس٣ ٚدٛب إعُاٍ ْعاّ املًه١ٝ أ

ايتًكا٥ٞ

 خ٬ص١ َا ضبل:

إٔ اؾاَع١ ٖٞ املايو يربا٠٤ ا٫خرتاع ٖٚرا ٖٛ ايٓعاّ ايطا٥د ٚايُٓٛذز اؾٝد ع٢ً ْكٌ ايتك١ٝٓ ، سٝح إٔ  

ايعدٜد َٔ ايتذازب َٚسٚز ايعدٜد َٔ ايطٓٛات مما دعًٗا  اؾاَعات املتكد١َ ٚصًت هلرٙ ايٓتٝذ١ بعد

صاسب١ خرب٠ ٚباع نبري بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ ، ا٭نجس َٔ ذيو بدأت َععِ اؾاَعات 

ا٭ٚزب١ٝ تتذ٘ إىل ا٫ضرتغاد ٚتطبٝل ايُٓٛذز ا٭َسٜهٞ بػإ ًَه١ٝ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ إىل 

 اجملتُع ، 

                                                                                                                                                               
1
 EU example : France 
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 يٓتا٥ر ٚايتٛصٝات:ا

 إمجا٫ً ميهٔ ايكٍٛ َٔ خ٬ٍ َا ضبل إ ٖرٙ ايطٝاض١ تٗدز سكٛم اؾاَع١ يٮضباب ايتاي١ٝ: 

تتعازض ايطٝاض١ َع ْعاّ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ -

 ًَه١ٝ ايربا٠٤ يسب ايعٌُ. ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ ايطعٛدٟ خصٛصا املاد٠ ايطادض١  اييت َٓشت

ايطٝاض١ تتعازض َع ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات ٭ْٗا ضتفسض ع٢ً اؾاَعات ضٝاض١ َع١ٓٝ -

بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ هب إٔ تًتصّ بٗا، مبا ٜتعازض َع  املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ  بػإٔ اجملًظ ايعًُٞ ٚدٚزٙ 

ٜٓػأ يف نٌ داَع١ فًظ عًُٞ ٜتٛىل اإلغساف ع٢ً ايػ٪ٕٚ ايع١ًُٝ يف ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚاييت أٚضشت أْ٘ 

تػذٝع ايبشح  -3٭عطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚغ٪ٕٚ ايبشٛخ ٚايدزاضات ٚايٓػس ، ٚي٘ ع٢ً اـصٛص:......

 ٚضع قٛاعد يتػذٝع إعداد ايبشٛخ ايع١ًُٝ، -ايعًُٞ ٚايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس ٚي٘ يف ضبٌٝ ذيو. أ

بػإٔ ايبشح ايعًُٞ  2،3ع اي٥٬ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات خصٛصًا املاد٠ تتعازض ايطٝاض١ َ-

ٚايٓػس ، سٝح إٔ اي٥٬ش١ أٚضشت يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٓٗا إٔ اهلدف َٔ ايبشٛخ اييت ػس٣ يف اؾاَعات إثسا٤ 

ْكٌ ٚتٛطني  -..ز......دايعًِ ٚاملعسف١ يف مجٝع اجملا٫ت ايٓافع١ ، ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص فُٝا ٜأتٞ أ......ب.

ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ٚاملػازن١ يف تطٜٛسٖا ٚتطٜٛعٗا يت٥٬ِ ايعسٚف احمل١ًٝ ـد١َ أغساض ايت١ُٝٓ َٚٔ 

ايعسض ايطابل إٔ ايطٝاض١ تًػٞ َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ يف اؾاَعات َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ إعُاٍ أٖداف ٖرٙ 

ٕٛ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايط٬ب ع٢ً إدسا٤ اي٥٬ش١،نُا إٔ املاد٠ ايجايج١ أٚضشت أْ٘ وفص ايباسج

ايبشٛخ ا٭ص١ًٝ املبتهس٠ اييت ُتطِٗ يف إثسا٤ املعسف١ املتدصص١ ٚؽدّ اجملتُع، ٚتٛفري ضبٌ إلاشٖا، ٚاإلفاد٠ 

ايتعإٚ َع اهل٦ٝات ٚامل٪ضطات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ داخٌ املًُه١  -َٓٗا، ٚيًذاَعات يف ضبٌٝ ذيو......ب

ٜل إدسا٤ ايبشٛخ ٚتبادٍ املعازف ، ٚيهٔ ٖرٙ ايطٝاض١ تفسض ع٢ً اؾاَعات ز١ٜ٩ قدد٠ ٚخازدٗا عٔ طس

خاص١ باملًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتًصَٗا بٗا ٚهب ع٢ً اؾاَع١ إخطاز َٔ ٜتعاٌَ َعٗا بٗرٙ ايطٝاض١ ٚايت٢ فشٖٛا 

ؾٗات اـازد١ٝ عٔ ضٝطس٠ املد١ٜٓ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٓٗا بسا٠٤ ا٫خرتاع. مما ٜ٪دٟ إىل عصٚف ا

 ايتعإٚ َع اؾاَع١.

ايطٝاض١ تتعازض َع ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ باؾاَع١ اييت متٓح ًَه١ٝ ا٫خرتاع -

 ؾاَع١ املًو ضعٛد.
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ايطٝاض١ تعُل ايبريٚقساط١ٝ ٚتٛصٌ يًُسنص١ٜ ٚضتهٕٛ عكب١ ن٪ٚد اَاّ تطٛز ايبشح ايعًُٞ ، ٭ْٗا -

 كٌ ايتك١ٝٓ داخٌ اؾاَعات.تًػٞ َهاتب ْ

ايطٝاض١ تتعازض َع تٛدٗات اؾاَعات ايعامل١ٝ يف ايدٍٚ املتكدَ٘ يف ٖرا ايػإٔ سٝح أْٗا ٢ٖ املايو -

ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ مما ٜطاعدٖا ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً ايٓشٛ ا٭َجٌ ٚتصبح املًه١ٝ ايفهس١ٜ زافد َٔ 

 زٚافد دعِ اؾاَعات.

تتطُٔ اضِ داَع١ املًو ضعٛد ، ٖٚرا َا قد ٜ٪ثس ع٢ً تصٓٝف اؾاَع١ سٝح إٔ عدد ٚثٝك١ اؿُا١ٜ ئ -

 بسا٤ات ا٫خرتاع ايصادز٠ باضِ اؾاَع١ َ٪غس ع٢ً َد٣ تكدّ ايبشح ايعًُٞ فٝٗا.

 ايتٛصٝات : 

تعدٌٜ ايطٝاض١ ؾعًٗا أنجس عداي١ يتشكٝل املصًش١ ايعا١َ ، ٚع٢ً مٛ ٫ تكًص دٚز اؾاَع١ ايسٜادٟ ، 

 ٚتهٕٛ دافع يًبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهاز.

تصٜٚد ايطٝاض١ مبا ٜطِٗ يف إغعاٍ عبكس١ٜ املٓافط١ ايفعاي١ بني اؾاَعات بػإٔ دٚزٖا اإلبتهازٟ ع٢ً 

 ايٓشٛ ايرٟ ٜطِٗ يف بٓا٤ ٚتك١ٜٛ ا٫قتصاد املعسيف مما ٜطاِٖ يف تطٛز اجملتُع ٚتكدَ٘.

صس دٚز املد١ٜٓ ع٢ً اإلغساف ٚايسقاب١ ست٢ ٫ ٜٓشسف ايدٚز تكس ايطٝاض١ مبًه١ٝ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚق

 أ٫بتهازٟ يػري املصًش١ ايعا١َ.

إضاف١ بٓد يًطٝاض١ ع٢ً مٛ ٜدفع ناف١ اؾاَعات ع٢ً ايتعإٚ يف فاٍ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ خربات  -

  َتأخسًا.اؾاَعات املتكدَ٘ يف ٖرا ايػإٔ يًذاَعات اييت مل تًشل بسنب املًه١ٝ ايفهس١ٜ إ٫

يٛ زغبت املد١ٜٓ يف ػُٝع ناف١ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ؼت إداز٠ ٚاسد٠ ٜهٕٛ ذيو َٔ خ٬ٍ ٚضع -

ضٝاض١ ٜتِ إقسازٖا َٔ قبٌ ناف١ دٗات املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ذات ايص١ً مبا وكل املصًش١ ايعا١َ ٜٚعٛد 

 بايٓفع ع٢ً اؾُٝع.

 

 

 امل٬سل

1املًشل زقِ
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 1ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ يف داَع١ املًو ضعٛد

عِ ايٛقت ٜتبع نُا ٖٛ يف َععِ داَعات ايعامل ايعسبٞ، فإٕ ايبشح يف داَع١ املًو ضعٛد نإ يف َع

َطاز " ايٓػس فكط " مبع٢ٓ إٔ ْتا٥ر ا٭عاخ ٜتِ ػُٝعٗا ْٚػسٖا يف اجمل٬ت ايع١ًُٝ أٚ تكدّ يف امل٪متسات 

ٚايًكا٤ات ايع١ًُٝ. ٚيف سني إٔ َجٌ ٖرٙ ا٭ْػط١ ايبشج١ٝ متجٌ دص٤ًا َتها٬ًَ ٭ٟ تٛد٘ عجٞ يف أٟ داَع١ 

طُٔ إٔ ٜطتفٝد ايعُّٛ َٔ ا٭فهاز املبتهس٠ اييت ٜتِ إْػا٩ٖا يف عسٜك١، فإٕ َجٌ ٖرٙ ا٭ْػط١، َٓفسد٠ ، ٫ ت

داَع١ املًو ضعٛد. ٚيف ايٛاقع، فإْ٘ ست٢ ا٭ٕ ٖٓاى ْطب١ ض١ًٝ٦ َٔ ايعٌُ ايبشجٞ ايرٟ ْػست٘ داَع١ 

املًو ضعٛد ٚدد طسٜك٘ إىل ايعُّٛ يف غهٌ ْتا٥ر أٚ َٓتذات ًَُٛض١. ٚبعباز٠ أخس٣، فإٕ َا تفتكدٙ داَع١ 

ضعٛد ٖٛ ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ اييت ٜتِ تطٜٛسٖا يف اؾاَع١ إىل ايعُّٛ َٔ أدٌ إفاد٠ اجملتُع. ٚيف ظٌ  املًو

ايتش٫ٛت ايهبري٠ اييت تػٗدٖا داَع١ املًو ضعٛد، فإٕ ْكٌ املعسف١ إىل عا١َ اؾُٗٛز مل تعد زفا١ٖٝ ميهٔ 

َٔ ١ٜٖٛ داَع١ املًو ضعٛد ٚاملصٜد َٔ  اإلضتػٓا٤ عٓٗا. يف ايٛاقع يكد أصبشت ٖرٙ ايع١ًُٝ دص٤ًا ٫ ٜتذصأ

 .ايط٬ب ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايعاًَني فٝٗا ٜدزنٕٛ ا٭ٕ أ١ُٖٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ إىل ايعُّٛ

ٚيف ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ ٜتِ ايتعسف ع٢ً ا٭عاخ اييت تتطُٔ إنتػافات ٚتكٓٝات َبتهس٠ يف َسس١ً َبهس٠. 

٠، فإٕ ٖرٙ ايتكٓٝات تهٕٛ َٓشصس٠ ع٢ً املدتصني ٚاحملرتفني يف ٚبد٫ً َٔ ايكٝاّ بٓػس ٖرٙ ا٭عاخ َباغس

بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ يف داَع١ املًو ضعٛد

ٚإذا َا ظٗس، بٓا٤ًا ع٢ً ع١ًُٝ ايتكِٝٝ، إٔ ٖرٙ ايتك١ٝٓ ددٜد٠ ٚذات ق١ُٝ ػاز١ٜ، فإٕ ايربْاَر ٜبدأ يف 

أص١ًٝ. ٚبعد تأَني ع١ًُٝ اؿُا١ٜ ٖرٙ، ضتهٕٛ ايفسص١  ايتشسى َباغس٠ َٔ أدٌ محاٜتٗا نًُه١ٝ فهس١ٜ

َتاس١ يًباسجني يٓػس أعُاهلِ إلثاز٠ إٖتُاّ ا٭خسٜٔ بتًو ا٭عاخ. ٚتكّٛ داَع١ املًو ضعٛد، مبطاعد٠ 

املدرتع، بايبد٤ يف ع١ًُٝ ايتطٜٛل يًتكٓٝات ٚايبشح عٔ املطتجُسٜٔ ايرٟ قد ٜهٕٛ يدِٜٗ إٖتُاّ يف اؿصٍٛ 

هلرٙ ايتكٓٝات َكابٌ زضًَٛا َاي١ٝ ٜتِ اإلتفام عًٝٗا ع٢ً تساخٝص

ٚعٓدَا ٜتِ ايتٛصٌ إىل اتفام غصٛص ايرتخٝص، فإٕ داَع١ املًو ضعٛد ضٛف تتطًِ زضّٛ ايرتخٝص. 

ٚإذا َا مت تطٜٛل ايتك١ٝٓ ػازًٜا بػهٌ ناٌَ، فإٕ اؾاَع١ تتطًِ إٜسادات َاي١ٝ ع٢ً بٝع املٓتذات. ٖٚرٙ 

تطاَٗا بني املدرتعني ٚبني ايرباَر ا٭نادمي١ٝ َٔ أدٌ إعاد٠ إضتجُازٖا يف أعاخ ٚأفهاز اإلٜسادات ٜتِ إق

 .إبداع١ٝ ددٜد٠

 :ٖٚرٙ ايع١ًُٝ هلا فٛا٥د نجري٠ َكاز١ْ مبطاز "ايٓػس فكط"، َٔ ٖرٙ ايفٛا٥د َا ًٜٞ

                                                           
http://iptl.ksu.edu.sa/page/316 

1
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 تكدِٜ َٓتذات ذات ق١ُٝ صٓاع١ٝ ٚف١ٝٓ عاي١ٝ تفٝد اجملتُع

  ِإضتجُازٙ يف ا٭عاخ بايهًٝات ٚايرباَر ا٭نادمي١ٝ اييت تربش َٓٗا اؿصٍٛ ع٢ً عا٥د َايٞ ٜت

 اإلخرتاعات

 اؿصٍٛ ع٢ً عا٥د َايٞ يًُدرتعني ايرٜٔ ؼصٌ تكٓٝاتِٗ ع٢ً تساخٝص 

 بدا١ٜ غسان١ َطتدمي١ َع قطاع ايصٓاع١ 

 تٜٓٛع ا٭ْػط١ اإلقتصاد١ٜ يف اجملتُع 

٠ بني اؾاَع١ ٚبني اجملتُع ٚيصٜاد٠ ثك١ ايصٓاعات ٖرٙ ايفٛا٥د ايٛاضش١ ٖٞ ايطسٜك١ املج٢ً يطد ايفذٛ

يف املٓطك١ ٚا٫بتهازاحمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يف ايدٚز ايرٟ تًعب٘ داَع١ املًو ضعٛد نسا٥د يإلبداع 

 املسادع 

 املسادع ايعسب١ٝ
يتك١ٝٓ "ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ اـاص١ بايبشح ٚايتطٜٛس املٍُٛ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚا

ٚا٫بتهاز يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ"مت اقسازٖا َٔ قبٌ ايًذ١ٓ اإلغساف١ٝ يًدط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ 

 ّ ٚاييت ضٝتِ َسادعتٗا بعد ث٬خ ضٓٛات َٔ ايتذسب26/12/2011.١ٙ املٛافل 1/2/1433ٚا٫بتهاز بتازٜذ 

املًو ضعٛد باؾًط١ ا٭ٚىل املٓعكد٠ بتازٜذ  ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ ظاَع١ 2

 َٔ ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات. 20إعُا٫ً يًُاد٠  10/11/2009ٖـ املٛافل 22/11/1430

ْعاّ بسا٤ات ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ، ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ، ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ،   3

 ٖـ.29/5/1425ٚتازٜذ  27زقِ ّ/ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ

٥٫ش١ اجملًظ ايعًُٞ ٜٓػأ يف نٌ داَع١ فًظ عًُٞ ٜتٛىل اإلغساف ع٢ً ايػ٪ٕٚ ايع١ًُٝ ٭عطا٤ ١٦ٖٝ  1

 ايتدزٜظ ٚغ٪ٕٚ ايبشٛخ ٚايدزاضات ٚايٓػس. 

 اي٥٬ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات .  4

 \11\22ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ ظاَع١ املًو ضعٛد يف أقس فًظ اؾاَع١ َػسٚع ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ  1

 َٔ ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات. 20ّ إعُا٫ً يًُاد٠ 2009\11\10ٖـ املٛافل 1430

ْعاّ بسا٤ات ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ،   5

 ٖـ.29/5/1425/ّ( ٚتازٜذ27ٞ زقِ)ايصادز باملسضّٛ املًه

 143، ايت١ُٝٓ يف ايٛطٔ ايعسبٞ، إصداز ن١ًٝ فتُع ايعًّٛ امل١ٝٓٗ ٚايتطبٝك١ٝ، غص٠، ص2005فٛشٟ ضعٝد:  6
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 املسادع ا٭دٓب١ٝ

‖

‖

―

‖



 

55 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 

‟

― ‖



 

56 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 



 

57 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 

‟



 

58 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 

 

 

 

 

http://ipa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=7010&Lng=AR
http://ttie.kfupm.edu.sa/


 

61 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 

 


