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نبذة عن برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية:
يلعب برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية دوراً فعاًل يف البنية التحتية لعملية نقل 

املعرفة يف جامعة امللك �صعود، وميكن تلخي�ص مهام الربنامج فيما ياأتي:

ت�صجيل الرباءات و ترخي�ص التقنية ملن�صوبي جامعة امللك �صعود وغريهم. •  ت�صهيل 
•  حماية احلقوق الفكرية اخلا�صة باجلامعة.

يف اجلامعة. العلمي  البحث  متويل  يف  •  امل�صاهمة 
•  خدم���ة املجتم���ع و القت�ص���اد الوطني من خالل تقدمي حلول ذات قيمة اقت�ص���ادية 

عالية.

الوعي باأهميتها بني من�صوبي جامعة امللك  ون�صر  والخرتاع  البتكار  ثقافة  •  ت�صجيع 
�صعود خا�صة واملجتمع عامة.

يوج���د مق���ر برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية يف كلية الهند�ص���ة  )مبنى رقم 3(، 

وميكنك���م زيارتن���ا من ال�ص���بت اإىل الأربعاء )با�ص���تثناء الإجازات( من 8 �ص���باحاً اإىل 2:30 

ظهراً. كما ميكنكم الت�صال بنا باإحدى الطرق الآتية:

هاتف:  4670447

فاك�ص: 4673505

       iptl@ksu.edu.sa                                                                    :الربيد الإلكرتوين

  iptl.ksu.edu.sa                                                                        :املوقع الإلكرتوين
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هذا الدليل:
يه���دف ه���ذا الدلي���ل اإىل تعري���ف من�ص���وبي جامع���ة املل���ك �ص���عود خا�ص���ة واملجتم���ع عامة 

باملراحل املختلفة التي متر بها عملية نقل التقنية، ويهدف كذلك اإىل �ص���رح دور برنامج 

امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية يف م�صاعدة املخرتعني.

ُتعر����ص حمتوي���ات هذا الدليل على �صكل اأ�صئلة واأجوب���ة تغطي جميع نواحي عملية نقل 

التقنية. وحيث اإن هذا املفهوم جديد ن�صبياً على املنطقة فاإننا ناأمل اأن ي�صاعد هذا الدليل 

يف الإجابة على جميع الأ�صئلة املتعلقة به.

مصادر هذا الدليل: 
متت ال�صتعانة يف اإعداد هذا الدليل ببع�ص املعلومات الواردة يف كتيب املخرتعني ال�صادر 

عن مكتب ترخي�ص التقنية مبعهد ما�صات�صو�صيت�ص للتكنولوجيا.

نقل تقنية جامعة الملك سعود إلى المجتمع :
كم���ا ه���و احلال يف اأغل���ب اجلامعات العربية، ف���اإن جممل البحث العلم���ي يف جامعة امللك 

�صع���ود يت���م من خالل الن�صر فقط، اأي اأن نتائ���ج البحث العلمي تن�صر يف املجالت العلمية 

املحكم���ة اأو ُتعر����ص على �صكل اأوراق عمل يف الندوات واملحاف���ل العلمية. و بالرغم من اأن 

ذلك ي�صكل جزءاً هاماً من الن�صاط العلمي يف اأي جامعة مرموقة، اإل اأنه ل ي�صمن وحده 

و�ص���ول الأف���كار احلديث���ة التي تنبع من اأروق���ة اجلامعة اإىل املجتم���ع. و يف حقيقة الأمر 

فاإن النزر الي�صري من الأعمال التي ت�صدر من من�صوبي جامعة امللك �صعود ترى طريقها 

اإىل املجتم���ع يف الوق���ت احلا�ص���ر. لذا فاإن اجلامعة يف اأم�ص احلاج���ة اإىل راأب هذا ال�صدع 

م���ن خ���الل ال�ص���روع يف عملية نقل التقني���ات التي يتم تطويره���ا يف اجلامعة اإىل املجتمع 

لتحقيق ال�صراكة املجتمعية التي يعم نفعها على اجلميع.

ومتا�صياً مع التغيريات اجلذرية التي حت�صل اليوم يف جامعة امللك �صعود، فاإن نقل املعرفة 

اإىل املجتم���ع مل يع���د اأم���راً كمالياً بل اأ�صبح جزءاً اأ�صا�صياً م���ن هوية اجلامعة. واليوم بات 

عدد كبري من من�صوبي اجلامعة يدرك اأهمية نقل التقنية اإىل املجتمع.

ويلخ�ص ال�صكل الآتي عملية نقل التقنية:
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يتم التعرف يف عملية نقل التقنية على التقنيات والكت�صافات احلديثة يف مرحلة مبكرة 

من مراحل تطويرها، حيث ُتعر�ص التقنيات املطورة اأوًل على املخت�صني يف برنامج امللكية 

الفكري���ة وترخي�ص التقنية يف جامع���ة امللك �صعود قبل ن�صرها يف الدوريات العلمية. واإذا 

خل����ص الربنام���ج من خالل تقييمه للتقنية اإىل اأنها جدي���دة بالفعل وتنطوي على فكرة 

ابتكارية واأن لها قيمة ت�صويقية عالية، ف�صيقوم الربنامج فوراً بحمايتها كملكية فكرية، 

و ذلك بالتقدمي للح�صول على براءة اخرتاع. 

وحامل���ا تتوف���ر احلماية �صيتمك���ن الباحثون من ن�صر اأعمالهم لتولي���د الهتمام العام بها. 

ويف الوقت نف�صه �صيقوم الربنامج بت�صويق التقنية والبحث عن م�صتثمرين مهتمني بها، 

وق���د ي�صتع���ني الربنامج يف ذل���ك بنماذج �صناعي���ة اأولية يتم �صنعها عل���ى نفقة اجلامعة. 

وعندم���ا ينجح الربنامج يف اإبرام اتفاق ترخي�ص للتقنية مع اأحد امل�صتثمرين ف�صتح�صل 

اجلامع���ة عل���ى عوائ���د مادي���ة يتم التف���اق عليها م���ع امل�صتثمر، وت���وزع تل���ك العوائد بني 

املخرتع���ني والربام���ج الأكادميي���ة وجهات اأخ���رى باجلامعة ليع���اد ا�صتثماره���ا يف اأبحاث 

جديدة.

تنط���وي ه���ذه العملية عل���ى العديد من املمي���زات مقارنة بالقت�صار عل���ى الن�صر العلمي، 

ومن هذه املميزات:

•  تقدمي منتجات عالية القيمة تقنياً و�صناعياً تعود بالفائدة على املجتمع. 
•  تولي���د م�ص���ادر دخ���ل اإ�صافية ميك���ن ا�صتثمارها يف دعم الأبح���اث يف الكليات والأق�صام 

الأكادميية التي ن�صاأت منها الخرتاعات.

•  حتفيز املخرتعني الذين يتم ترخي�ص تقنياتهم بتوفري عائد جمٍز لهم.
•  خلق �صراكة م�صتدامة مع ال�صناعة.

•  تنويع الن�صاطات القت�صادية يف اململكة.

ويت�ص���ح م���ن هذه املميزات اأن عملية نق���ل التقنية تعد الطريقة املثل���ى لتحقيق ال�صراكة 

ب���ني اجلامع���ة واملجتمع ولدعم ثقة ال�صناعات املحلية واخلارجية بدورنا كرواد لالبتكار 

يف املنطقة.

الفوائد العائدة على المخترعين:
المكافآت المالية:

�ص���وف يح�صل املخرتع عل���ى عوائد مالية جمزية ح�صب ما ورد يف م�صروع لئحة برنامج 

امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية يف جامعة امللك �صعود.

الحوافز األخرى:
• اإمكانية تر�صيح املخرتع للح�صول على و�صام امللك عبد العزيز من الدرجة الأوىل.

• احت�صاب براءات الخرتاع �صمن الإجنازات العلمية التي توؤخذ يف احل�صبان يف الرتقية 
العلمية.

• تو�صيع دائرة عالقات املخرتع مع القطاع ال�صناعي، خ�صو�صاً خالل مراحل الت�صويق 
والرتخي�ص.
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براءات االختراع: العمود األساسي لنقل التقنية:
حتت���ل ب���راءات الخرتاع وحمايتها موقعاً هام���اً يف عملية نقل التقنية. و�صنحاول فيما ياأتي 

�صرح النواحي العديدة امل�صاحبة لعملية ت�صجيل براءات الخرتاعات ب�صكل وا�صح ومي�صر.

ما هو االختراع؟
ه���و منت���ج جدي���د اأو اأ�صل���وب جدي���د لإنت���اج منت���ج مع���ني، اأو تطوي���ر للمنت���ج اأو عملي���ة 

ت�صنيعه.

ما هي براءة االختراع؟
ه���ي الوثيق���ة التي متنحه���ا اململكة للمخرتع، ويكون له مبقت�صاها ح���ق اإحتكار اإ�صتغالل 

اخرتاعه مالياً ملدة معينة وباأو�صاع معينة.

ما الحماية التي توفرها براءة االختراع؟
متن���ع ب���راءة الخ���رتاع ا�صتغالل الفكرة جتاري���اً )�صواء بالإنت���اج اأو الت�صدي���ر اأو البيع اأو 

ال�صتخ���دام  اأو التخزي���ن بني���ة البي���ع اأو اإعط���اء الفكرة لآخري���ن لبيعه���ا( دون اإذن مالك 

ال���رباءة. وملال���ك ال���رباءة احل���ق يف اإعط���اء الآخري���ن ترخي�ص���اً ح�صري���اً اأو غ���ري ح�صري 

ل�صتغالل الرباءة.

ما هي الشروط التي ينبغي توفرها للحصول على براءة اختراع؟
يعد الخرتاع موؤهاًل للح�صول على براءة اخرتاع اإذا توافرت فيه ال�صروط الآتية:

1(  اجلدة:

يع���د الخ���رتاع جدي���داً اإذا كان غري متوافر للعم���وم ب�صكل مكتوب اأو �صفه���ي اأو باأي �صكل 

اآخر قبل تاريخ اإيداع طلب الرباءة اأو قبل تاريخ اأ�صبقية معتمد.
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2( اخلطوة االبتكارية:

يعد الخرتاع منطوياً على خطوة ابتكارية اإذا مل يكن بديهياً اأو وا�صحاً لأي �صخ�ص فني 

متخ�ص�ص يف ذلك املجال بحيث يتجاوز الخرتاع امل�صتوى احلايل يف التطور ال�صناعي.

3(  قابلية االخرتاع للتطبيق ال�صناعي:

يعد الخرتاع قاباًل للتطبيق ال�صناعي اإذا كان ميكن ا�صتعماله يف اأي جمال �صناعّي.

ما االختراعات التي ال يمكن الحصول على براءة اختراع لها؟
•  النباتات واحليوانات والأ�صاليب البيولوجية لإنتاجها )با�صتثناء العمليات واملنتجات 

امليكروبيولوجية(.

•  الكت�صافات والنظريات العلمية والطرائق الريا�صية.
•  اأ�صالي���ب الت�صخي����ص واأ�صالي���ب اإج���راء العملي���ات اجلراحي���ة واأ�صاليب ع���الج الإن�صان 

واحليوان.

•  الأعمال الأدبية والدرامية والفنية والأعمال اجلمالية الأخرى.
•  املخططات والقواعد وبرامج احلا�صب وطرق اإجناز اأعمال ذهنية اأو لعب األعاب.

•  الخرتاعات التي يوؤدي ا�صتعمالها اإىل خمالفة القوانني والأعراف.

هل يعني ذلك أن البرامج الحاسوبية ال يمكن الحصول على براءة لها؟
غالب���اً ل ميك���ن احل�ص���ول على ب���راءة اخرتاع للربام���ج احلا�صوبية اإذ اأن���ه ميكن حمايتها 

عن طريق احل�صول على حقوق التاأليف والن�صر لها. اإل اأنه جتدر الإ�صارة اإىل اأنه ميكن 

احل�صول على براءة اخرتاع للخوارزميات التي تكتب لإجناز مهام معينة.

ما هي مدة حماية براءات االختراع؟
متتد مدة حماية الرباءات اإىل 20 �صنة من تاريخ الإيداع.
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ما التكاليف التي تترتب على براءات االختراع؟
غالباً ما توجد ثالثة اأنواع من التكاليف املتعلقة برباءات الخرتاع:

• تكاليف االإ�صدار: وهي ر�صوم منخف�صة ن�صبياً ي�صتلمها مكتب الرباءات وقت اإ�صدار 
الرباءة.

• الر�ص��وم ال�ص��نوية: اإذا منحت ال���رباءة ف�صتكون هناك تكالي���ف �صيانة �صنوية يجب 
�صدادها لتفادي �صقوط الرباءة.

• تكالي��ف قانونية: ميكن للمخرتع اأن يق���دم على الرباءة التي يريدها �صخ�صياً، اإل 
اأن���ه من املف�ص���ل اأن ي�صتعني باخلدمات القانونية التي ميك���ن اأن يقدمها حمامي براءات 

اخ���رتاع متمك���ن يق���وم ب�صياغة طلب ب���راءة الخ���رتاع وتقدميه بالنيابة عن���ه اإىل مكتب 

ال���رباءات، ف���رباءات الخ���رتاع تعد وثائ���ق قانونية بالغ���ة التعقيد، وقد يت���م رف�ص طلب 

ب���راءة اخ���رتاع اإذا مت���ت �صياغت���ه ب�ص���ورة �صيئ���ة، وق���د تتعر�ص ب���راءات الخ���رتاع كذلك 

لالنته���اك و التع���دي يف حال ع���دم حتديد عنا�ص���ر احلماية ب�صكل جيد. وتع���د التكاليف 

القانوني���ة باهظ���ة، وت���رتاوح ع���ادة ما ب���ني 35،000 و60،000 ري���ال �صع���ودي ح�صب طبيعة 

الخرتاع ومدى تعقيده.

من سيتكفل بهذه التكاليف؟
�صيتكف���ل برنام���ج امللكية الفكري���ة وترخي�ص التقني���ة بجميع التكالي���ف املتعلقة برباءات 

الخ���رتاع. اإل اأن���ه ب�صب���ب ارتف���اع تل���ك التكالي���ف ف���اإن الربنام���ج �صيعن���ى فق���ط بحماية 

الخرتاع���ات الت���ي يت�ص���ح وجود فر����ص ت�صويق جت���اري جيدة لها بحيث ميك���ن ا�صرتداد 

تلك التكاليف لحقاً من العائد الناجت عن ت�صويقها وترخي�صها.

هل توفر البراءة حماية عالمية؟
ل، فاإ�ص���دار ال���رباءات يت���م يف كل دولة عل���ى حدة، اإذ يوجد لدى كل دول���ة قوانني براءات 

اخرتاع خا�صة بها على الرغم من وجود اأوجه ت�صابه ين هذه القوانني. لذا فاإن الرباءات 

ل متنح املخرتع احلماية اإل يف الدول التي طلب تلك الرباءات منها.

ه�ل يعني ذلك أن اآلخري�ن يمتلكون الحق باس�تخدام براءتي في الدول 
التي لم ُتسجل فيها؟ 

نع���م. اإل اأن���ه ل يحق لالآخري���ن ا�صتخدام براءة اخرتاعك جتاري���اً ) بالبيع اأو باأي ن�صاط 

جت���اري اآخ���ر ( يف الدول الت���ي �ُصجلت فيها الرباءة. فعلى �صبيل املث���ال: اإذا ُقمت بت�صجيل 

ب���راءة اخ���رتاع يف اململكة العربية ال�صعودية فاإن���ه ميكن ل�صخ�ص يف فرن�صا اأن ي�صتخدمها 

جتارياً يف اأّي دولة با�صتثناء ال�صعودية ) اإل اإن اأذنت له با�صتخدامها يف ال�صعودية(.

لماذا ال أس�جل براءة اختراعي في جمي�ع دول العالم ألحصل على الحماية 
القصوى؟

كما ذكر �صابقاً فاإن تكاليف �صياغة طلبات براءات الخرتاع وتكاليف اإجراءاتها و�صيانتها 

عالي���ة. لذل���ك فاإن تكاليف ت�صجيل براءة اخرتاع يف كل دول العامل باهظة وغري واقعية. 

وجت���در الإ�ص���ارة هن���ا اإىل اأن برنامج امللكية الفكري���ة وترخي�ص التقني���ة �صي�صعى حلماية 

ب���راءة الخ���رتاع يف اململك���ة العربي���ة ال�صعودية اأوًل، وق���د يقوم الربنام���ج ) بالت�صاور مع 

املخ���رتع ( بتحدي���د دول اأخ���رى حلماية براءة الخ���رتاع فيها اإذا كان���ت اإمكانية ا�صتعمال 

الخرتاع فيها عالية. 

م�اذا يعني تقديم طلب لتس�جيل الب�راءات عن طري�ق اتفاقية التعاون 
: )PCT( لتسجيل براءات االختراع

اتفاقية التعاون لت�صجيل الرباءات مت�صلة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية حيث يعترب 

مبوج���ب ه���ذه التفاقي���ة املكت���ب الوطني لبل���د املخرتع اأو البل���د املقيم في���ه املن�صم لهذه 

املعاه���دة مكت���ب ا�صتقب���ال له���ا. وتعط���ي التفاقية مهل���ة مدته���ا 31 �صهراً لتخ���اذ القرار 

للت�صجي���ل يف البل���دان الأخ���رى اأع�صاء التفاقي���ة التي يرى املخ���رتع اأن لخرتاعه قيمة 

جتاري���ة فيه���ا. وتهدف هذه التفاقي���ة اإىل تخفي�ص ر�صوم الت�صجي���ل املتعدد واإىل اإعطاء 
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ما التكاليف التي تترتب على براءات االختراع؟
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ف���رتة اأط���ول لل�صماح بالت�صجيل خارج املكتب الوطني ) 31 �صهرا بدًل من 12 �صهراً(، مما 

يعط���ي املخ���رتع الوقت الكايف ملعرفة مدى جدوى اخرتاعه من ناحية فنية وجتارية. اإل 

اأن���ه جت���در الإ�صارة اإىل اأن اململكة العربية ال�صعودي���ة لي�صت ع�صواً يف هذه التفاقية حتى 

الآن ولكن اجلهات املعنية بداأت باإجراءات الن�صمام اإليها.

ما الوقت الذي تحتاجه البراءة لكي تصدر؟
يختل���ف ذلك من دول���ة اإىل اأخرى ويعتمد اأي�صاً على حجم العمل يف مكتب الرباءات. اإل 

اأن براءات الخرتاع عادة ما ت�صدر يف غ�صون �صنتني اإىل ثالث �صنني.

هل هناك أي مسؤوليات مالية يتكفل بها المخترع؟
اإذا مت ت�صجي���ل طل���ب ال���رباءة ع���ن طري���ق برنام���ج امللكي���ة الفكري���ة وترخي����ص التقني���ة 

ف�صيتكفل الربنامج بجميع التكاليف.
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الملكية و حقوق االختراع:

هل هناك فارق بين المخترع و بين مالك البراءة؟
بالن�صب���ة لل���رباءات ب�صكل عام فاإن املخرتع هو ال�صخ����ص الذي تكون التقنية وراء الرباءة 

ناجت���ة ع���ن جهوده وبحثه العلمي، وي�صج���ل ا�صمه يف الرباءة على اأنه املخرتع. اأما املالك، 

والذي عادة ما ي�صمى »الوكيل«، فهو ال�صخ�ص الذي ميتلك احلقوق احل�صرية ل�صتغالل 

الخرتاع. وعادة ما يكون املخرتع والوكيل �صخ�صني اأو جهتني خمتلفتني.

من يمتلك البراءات في جامعة الملك سعود؟
طبق���اً لالئح���ة برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقني���ة والتي اأقرها جمل�ص اجلامعة، 

وا�صتن���اداً اإىل امل���ادة ال�صاد�ص���ة م���ن نظ���ام ب���راءات الخ���رتاع ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللكي رقم 

)م/27( وتاري���خ 1425/5/29ه����  ف���اإن جامعة امللك �صعود متتلك جمي���ع الرباءات الناجتة 

م���ن تقني���ات مت تطويره���ا من قب���ل من�صوبي اجلامع���ة اأو التقنيات التي طوره���ا اأفراد ل 

ينتم���ون للجامع���ة واختاروا ال�صتعان���ة بخدمات جامعة امللك �صع���ود. اإل اأن ذلك ل مينع 

م���ن اأن جامع���ة امللك �صعود �صتحتفظ للمخرتع بحقوقه الأدبية واملادية، فبالرغم من اأن 

اجلامع���ة متتل���ك الرباءة اإل اأنها �صت�صدر با�صم املخ���رتع نف�صه، كما اأن املخرتع �صيح�صل 

على عائد مادي جمٍز من ترخي�ص التقنية كما �صيت�صح لحقاً.

م�ا ه�ي الحاالت التي تمتل�ك فيها جامع�ة الملك س�عود التقنية التي 
ابتكرتها؟

متتلك جامعة امللك �صعود تقنية ما اإذا انطبقت يف اأي من احلالت الآتية:

• اإذا ُطورت التقنية من قبل اأحد من�صوبي اجلامعة خالل فرتة الدرا�صة اأو العمل.
• اإذا ُطورت التقنية من خالل منحة اأو عقد مع جامعة امللك �صعود.

• اإذا ا�صتخدمت من�صاآت اجلامعة اأو مواردها ب�صكل كبري يف تطوير التقنية
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ما المقصود بمنسوبي الجامعة؟
من�صوبو اجلامعة هم الأ�صخا�ص اأو اجلهات املنت�صبة للجامعة. وفيما ياأتي بع�ص منهم:

• اأع�صاء هيئة التدري�ص.
• الباحثون الزائرون.

• املعيدون.
• م�صاعدو البحوث.

• فنيو املعامل والور�ص.
• الطالب يف خمتلف مراحل الدرا�صة اجلامعية.

• الباحثون املتعاونون.
• العاملون يف كرا�صي البحث.

• موظفو جميع الربامج والإدارات واملراكز واملختربات التابعة للجامعة.

لماذا تمتلك الجامعة التقنية التي اخترعتها؟
هناك اأ�صباب عدة لمتالك اجلامعة للتقنيات املطورة:

•  �صتتكفل اجلامعة )ممثلة يف برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية( ب�صداد تكاليف 
باهظة بالنيابة عن املخرتع خالل عملية نقل التقنية، من اأهمها:

- تكاليف اإعداد الرباءات واإ�صدارها و�صيانتها.

- تكاليف ت�صنيع مناذج اأولية لالخرتاع.

- التكاليف املتعلقة بالبحث عن فر�ص لرتخي�ص التقنية.

- التكاليف القانونية يف حالة انتهاك حقوق ملكية الرباءة.

      و�صت�صهم ملكية اجلامعة للتقنية يف ا�صرتداد بع�ص هذه التكاليف.

•   حتظى الرباءات التي متتلكها اجلامعة بفر�صة اأف�صل يف اأن يتعرف عليها امل�صتثمرون 
اإذا ما قارّناها بالرباءات التي ميتلكها الأفراد الذين ابتكروها. اإذ �صيكون امل�صتثمرون 

عل���ى عل���م باأن التقنيات التي اختارت جامعة امللك �صعود ا�صتثمار مواردها يف حمايتها 

ه���ي تقني���ات ذات قيم���ة جتاري���ة عالي���ة، ل �صيم���ا واأن اجلامعة حتظى ب�صمع���ة عالية. 

ويعني ذلك اأنه �صتكون هناك فر�صة اأف�صل لالخرتاع يف اأن يتم ترخي�صه وا�صتغالله 

جتارياً، و بذلك تكون عملية نقل التقنية قد اكتملت بنجاح.

•   م���ن املتوق���ع اأن تك���ون ن�صب���ة انتهاك حقوق ب���راءات الخرتاع الت���ي متتلكها اجلامعة 
اأق���ل من ن�صبة انتهاك حقوق الرباءات الت���ي ميتلكها املخرتعون اأنف�صهم. واإذا ح�صل 

انته���اك للحق���وق ف���اإن جامعة املل���ك �صعود ) باعتباره���ا مالك ال���رباءة ( لديها املوارد 

الالزمة للتكفل بالتكاليف الق�صائية، بينما �صتكون تلك التكاليف تفوق - يف الغالب 

للمخرتعني. املالية  – القدرات 

م�اذا لو نت�ج االختراع عن منحة أو عقد مع مؤسس�ة غي�ر جامعة الملك 
سعود؟

تعتمد ملكية براءة الخرتاع يف هذه احلالة على �صروط العقد وتفا�صيله. ويف مثل هذه 

احلال���ة، ناأم���ل منكم الت�ص���ال بربنامج امللكية الفكري���ة وترخي�ص التقني���ة ل�صت�صارتهم 

بهذا اخل�صو�ص.

ه�ل ينبغي أن أضم الط�اب و فنيي المختبرات كمخترعي�ن إذا كانوا قد 
ساهموا في بحث أدى إلى تقنية مبتكرة؟

نعم. فاأي �صخ�ص ي�صاهم يف تطوير تقنية لبد من اأن ي�صجل كمخرتع ب�صرف النظر عن 

مرتبته الأكادميية اأو وظيفته.

إذا اشترك عدد من األشخاص في اختراع معين فكيف سُتقسم العوائد 
المالية بينهم؟

يفرت����ص برنام���ج امللكي���ة الفكري���ة وترخي����ص التقني���ة اأن جمي���ع املخرتع���ني �صاهموا يف 

تطوي���ر الخ���رتاع بالق���در نف�صه، وبذلك ُتق�ص���م الأرباح بينهم ب�صكل مت�ص���اٍو، اإل اإذا تقدم 

املخرتعون بوثيقة موقعة من قبل كل منهم يعربون فيها عن رغبتهم يف تق�صيم العوائد 
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املالية بن�صب خمتلفة.

ه�ل هناك ظ�روف أكون فيه�ا مالكًا لتقني�ة ما أثناء عمل�ي في جامعة 
الملك سعود؟

ل يكون املخرتع مالكاً للتقنية اإل يف الظروف الآتية:

 • اإذا ُطورت التقنية يف وقت املخرتع اخلا�ص.

•  اإذا مل ُت�صتعمل من�صاآت جامعة امللك �صعود ومواردها.
•  اإذا اأب���دى برنام���ج امللكي���ة الفكري���ة ونق���ل التقني���ة ع���دم رغبت���ه يف دع���م التقنية لعدم 

جدواها التجارية

البحث واالكتشاف:

ما الوقت المناس�ب ألتصل ببرنامج الملكية الفكري�ة وترخيص التقنية 
بخصوص تقنية أُطورها أثناء بحثي؟

ين�ص���ح برنام���ج امللكي���ة الفكري���ة وترخي����ص التقني���ة املخرتع���ني بالت�ص���ال ب���ه مبج���رد 

�صعوره���م ب���اأن التقني���ات الت���ي يطورونه���ا ذات قيم���ة جتاري���ة عالي���ة، اإذ ميك���ن اأن ي�صاعد 

موظفو الربنامج يف اتخاذ قرار حماية تلك التقنيات وكذلك اتخاذ قرار البدء يف البحث 

عن فر�ص لرتخي�صها اأو تاأجيل ذلك. 

ه�ل يمكن إصدار براءة لعمل قد ُنش�ر س�ابقًا، أو ُعرض علن�ًا، أو نوقش 
شخصيًا؟

ت�ص���رتط مكات���ب براءات الخ���رتاع يف خمتلف اأنحاء العامل » اجل���دة املطلقة » كي ت�صدر 

الرباءة اإل يف حالت نادرة. ويق�صد باجلدة املطلقة اأن الخرتاع مل ُين�صر اأو ُيعر�ص علناً 

من قبل ) �صواء كان ذلك يف املوؤمترات اأو الندوات اأو احللقات الدرا�صية اأو خالل العمليات 

اجلراحي���ة، وم���ا �صابه ذل���ك (، كما يعني ذلك اأن الخرتاع مل ُيناق����ص ب�صكل �صخ�صي من 

قب���ل. لذل���ك فاإنه من املهم جداً اأن يف�صح املخرتع عن اخرتاعه لربنامج امللكية الفكرية 

وترخي�ص التقنية حاملا يظن اأن الخرتاع موؤهل للح�صول على براءة. 

هل يعني ذلك أن المخترع س�يضطر للتخلي عن النشر العلمي في مقابل 
الحصول على براءة اختراع؟

لي����ص هن���اك ما مينع املخرتع من الن�صر العلمي، اإل اأنه يتعني عليه حماية الخرتاع من 

خالل تقدمي طلب براءة اخرتاع اأوًل ومن ثم ن�صره.
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هل يجب على المخترع االنتظار إلى حين صدور البراءة ليقوم بنش�ر نتائج 
البحث؟

ل، اإذ ميك���ن ن�ص���ر نتائج البح���ث باأي طريقة من الطرق فور تق���دمي طلب احل�صول على 

براءة يف اأحد مكاتب براءات الخرتاع.

ماذا لو كان لدي موعد قريب لنش�ر بحث أو مؤتمر علمي س�تناقش فيه 
التقنية التي أود حمايتها؟

نرج���و منك���م الت�ص���ال بربنام���ج امللكي���ة الفكري���ة وترخي�ص التقني���ة اإذا كان ه���ذا املوعد 

و�صي���كاً، و�صي�صرن���ا م�صاعدتك���م يف اإر�ص���ال »طل���ب براءة مبدئ���ي«. و�صيلجاأ برنام���ج امللكية 

الفكرية وترخي�ص التقنية اإىل ذلك يف احلالت العاجلة فقط. 

ويع���د طل���ب الرباءة املبدئ���ي طريقة للح�صول عل���ى تاريخ اأ�صبقية ب�ص���كل عاجل، وي�صمح 

باإيداع الطلب دون حتديد عنا�صر حماية ب�صكل دقيق ودون احلاجة اإىل ك�صف للمعلومات 

)ر�صوم���ات تو�صيحي���ة مبدئية(، و�صيعطى املخرتع يف هذه احلال���ة مهلة قدرها 12 �صهراً 

من وقت اإر�صال الطلب املبدئي. و يتعني على املخرتع تقدمي طلب براءة مكتمل بناًء على 

تاريخ الأ�صبقية الذي �صجل فيه الطلب املبدئي.  

اإلفصاح عن االختراع:

ما هو اإلفصاح عن االختراع؟
ه���و �ص���رح تذك���ر في���ه جميع املعلوم���ات الهام���ة عن الخ���رتاع ويق���دم اإىل برنام���ج امللكية 

الفكرية وتريخ�ص التقنية، ومن تلك املعلومات الهامة:

• اأ�صماء املخرتعني ومعلومات الت�صال بهم.
• تاريخ التو�صل اإىل الخرتاع.

• معلومات عن نية املخرتع لن�صر نتائج البحث
• جوانب اجلدة يف الخرتاع.

• التقنيات ال�صابقة ذات العالقة بالخرتاع )اإن وجدت(
و�صي�صاع���د هذا الإف�صاح برنامج امللكي���ة الفكرية وترخي�ص التقنية يف تقومي اخرتاعك، 

ولذل���ك فكلم���ا كان الو�صف مف�صاًل اأك���ر، كلما بات باإمكان الربنام���ج م�صاعدتك ب�صكل 

اأف�صل.

ه�ل أنا ُمل�زم باإلفصاح عن اختراع�ي لبرنامج الملكي�ة الفكرية وترخيص 
التقنية إن كنت من منسوبي الجامعة؟

نع���م. فيجب على جميع من�صوب���ي جامعة امللك �صعود الإف�صاح عن اخرتاعاتهم لربنامج 

امللكي���ة الفكري���ة وترخي����ص، اإذ ي�صمن ذل���ك اأن عملية نقل التقنية �صتع���ود بالفائدة على 

اجلامعة واملجتمع. 

في أي مرحلة من البحث يجب علي اإلفصاح عن التقنية؟
ل توج���د هن���اك اإر�صادات حمددة يف هذا ال�صدد، فاملخرتع ه���و القادر على حتديد الوقت 

الذي يراه منا�صباً لالإف�صاح عن اخرتاعه. اإل اأنه من الأف�صل اأن يقوم املخرتع بالإف�صاح 

عن اخرتاعه حاملا ُيدرك جدته وقيمته التجارية. كما اأنه من املهم جداً اأن يقوم املخرتع 
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بالإف�ص���اح ع���ن اخرتاع���ه لربنام���ج امللكية الفكري���ة ونقل التقني���ة قبل ن�ص���ر النتائج باأي 

�صورة كانت، �صواء كانت مكتوبة اأو �صفهية.

هل ينبغي أن أقوم بالبحث في البراءات المشابهة ألحدد جدة اختراعي؟
ل. ف�صي�صاع���دك برنام���ج امللكية الفكرية وترخي����ص التقنية يف عملية البحث. اإل اأنه من 

الأف�ص���ل اأن تك���ون لدي���ك خلفية ع���ن الرباءات امل�صابه���ة قبل الإف�صاح ع���ن اخرتاعك، اإذ 

�صيكون من �صاأن ذلك اأن ي�صرع عملية تقومي اخرتاعك.

كيف يمكنني اإلفصاح عن اختراعي؟
يوج���د ل���دى برنامج امللكي���ة الفكرية وترخي����ص التقنية منوذج لالإف�ص���اح عن الخرتاع، 

iptl.( كما ميكن تعبئة النموذج من خالل الإنرتنت. نرجو منكم زيارة موقع الربنامج

النموذج. لتعبئة   )Ksu.edu.sa

ماذا سيحدث بعد تقديم نموذج اإلفصاح عن االختراع؟
�صت�صلك���م ر�صال���ة ُتبلغك���م اأنن���ا ق���د ا�صتلمن���ا النم���وذج. و�صتزودك���م الر�صالة برق���م ملفكم 

لت�صتخدمون���ه كمرجع، كما �صيت�صل بكم اأحد موظفي برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص 

التقنية لرتتيب موعد لالجتماع بكم ملناق�صة الخرتاع بالتف�صيل.

التقويم:

من سيقوم نموذج اإلفصاح؟
�صيق���وم بذل���ك موظفو برنامج امللكية الفكرية. و قد يق���وم بذلك اأي�صاً خُمت�صون تطلب 

منهم اإدارة الربنامج الإدلء باآرائهم الفنية.

كيف سيتم تقويم نموذج اإلفصاح؟
يعتم���د ذل���ك على تفا�صيل الإف�صاح واكتمال عنا�ص���ره، فعادة ما يكون الإف�صاح الذي يقدمه 

اأع�ص���اء هيئ���ة التدري�ص بجامعة امللك �صعود ناجت���اً عن بحوث علمية قائمة وموثقة النتائج. 

ويف مث���ل ه���ذه احل���الت يركز موظف���و برنامج امللكية الفكري���ة وترخي�ص التقني���ة عادة على 

البح���ث عن الأعم���ال ال�صابقة والرباءات امل�صابهة ودرا�صة القيم���ة التجارية لالخرتاع. ومن 

جهة اأخرى، فاإن الإف�صاح الذي يقدمه اأفراد املجتمع من خارج اجلامعة قد ل يكون مكتماًل 

اأو قد يحتوي على اأفكار غري عملية. ويف مثل هذه احلالت يقوم الربنامج باإجراء فحو�صات 

اأولية للتاأكد من �صالمة الخرتاع علمياً، وميكن بعد ذلك اإر�صال مناذج الإف�صاح اإىل خرباء 

يف املجال ليبدوا راأيهم حول الأفكار املقدمة واإمكانية تنفيذها. وبناء على تلك الآراء �صيقوم 

برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية باتخاذ القرار بقبول الفكرة اأو رف�صها.

هل سيكون للمخترع دور في هذه العملية؟
نع���م. �صيت�ص���ل بك���م موظف���و برنامج امللكي���ة الفكري���ة وترخي����ص التقنية بع���د تقدميكم 

لنم���وذج الإف�ص���اح ع���ن الخ���رتاع لرتتي���ب موع���د لالجتماع بك���م للتحدث ع���ن تفا�صيل 

الإف�ص���اح، وق���د يطل���ب موظفون���ا منكم مزيداً م���ن الإي�صاح���ات اأو قد يلفت���ون انتباهكم 

اإىل ب���راءات م�صابه���ة جت���در درا�صته���ا. وقد يقرتح موظفون���ا اأي�صاً اإ�صاف���ة بع�ص عنا�صر 

احلماي���ة الت���ي مل توؤخذ يف احل�صبان يف الإف�صاح املبدئ���ي. ويعد تعاونكم مع موظفينا يف 

اأم���راً بال���غ الأهمي���ة، لأنه ق���د يوؤثر على قرار برنام���ج امللكية الفكري���ة وترخي�ص التقنية 

بقبول الخرتاع اأو رف�صه.
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ماذا ل�و ظهر بعد تقويم اختراع�ي أنه ليس جدي�دًا أو أن قيمته التجارية 
محدودة أو معدومة؟

يف ه���ذه احل���الت �صيب���ذل برنام���ج امللكي���ة الفكري���ة وترخي����ص التقني���ة ق�ص���ارى جه���ده 

مل�صاعدتك���م عل���ى القيام بالتغي���ريات والتعديالت على الخرتاع لتك���ون فيه عنا�صر جدة 

وليك���ون اأكر قب���وًل من الناحية التجارية. واإن مل يكن ذلك ممكناً ف�صي�صطر الربنامج 

للتخل���ى ع���ن ال�صعي وراء حماية الفك���رة، ولكن �صي�صر موظفو الربنام���ج التن�صيق بينكم 

وب���ني اجله���ات الأخرى مثل حا�صنة الريا�ص للتقنية التي ق���د تكون مهتمة بفكرتكم اإذا 

كانت ذات قيمة جتارية حتى لو مل تكن الفكرة قابلة للح�صول على براءة اخرتاع.

من يتخذ القرار بالسعي لحماية اختراعي؟
ميتلك برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية احلق يف قبول اأو رف�ص ال�صعي حلماية 

الخرتاعات ح�صب نتائج التقومي.

هل لدي الحق في استئناف قرار رفض اختراعي بعد تقويمه؟
نع���م. ويف ه���ذه احلالة �صيقوم فريق من اخلرباء بدرا�ص���ة اخرتاعك من جديد، ولكن اإذا 

اأّك���د تق���ومي الفريق امل�صتقل موقف برنامج امللكية الفكري���ة وترخي�ص التقنية، ف�صيعترب 

القرار نهائياً و ُملزماً.
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التسويق:

كيف سيسوق اختراعي؟ 
توجد طرق عديدة ميكن من خاللها التو�صل اإىل اتفاقيات ترخي�ص لالخرتاعات التي 

تتو�صل���ون اإليه���ا. ومن اأهم تلك الطرق عالقات املخ���رتع اخلا�صة مع القطاع ال�صناعي. 

وعالوة على ذلك فاإن الن�صر العلمي واإلقاء املحا�صرات يف املوؤمترات العلمية تعد اأ�صاليباً 

فعال���ة جل���ذب اهتمام امل�صتثمرين. و يف الوقت نف�ص���ه ف�صي�صعى موظفونا – بالتعاون مع 

معه���د املل���ك عبد اهلل للبحوث والدرا�صات ال�صت�صارية - اإىل ت�صويق اخرتاعاتكم للقطاع 

ال�صناع���ي ع���ن طريق القي���ام بدرا�صات لل�ص���وق، اأو با�صتخدام موارده���م وقواعد البيانات 

اخلا�صة بهم للو�صول اإىل م�صتثمرين على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل.

ما هو النموذج األولي؟
ه���و من���وذج مب�صط للمنتج ويهدف عادة لتبيني طريقة عمل���ه اأو يتم التو�صل اإليه خالل 

عملي���ة تطوي���ر الخ���رتاع. وُيعد النم���وذج الأويل اأداة ت�صويقي���ة فعالة، اإذ ت�صه���م النماذج 

الأولية يف اإي�صاح كيفية عمل الخرتاع للم�صتثمرين ب�صكل مبا�صر.

هل ستس�اعدني جامعة الملك س�عود في بناء النموذج األولي، ألغراض 
التسويق؟

اأح���د اأهداف برنامج امللكية الفكري���ة وترخي�ص التقنية الرئي�صة هو م�صاعدة املخرتعني 

على اإي�صال اأفكارهم املبتكرة اإىل ال�صوق، ولتحقيق ذلك �صيقوم الربنامج بالتكفل بت�صنيع 

النم���وذج الأويل للمخ���رتع داخل مرافق اجلامع���ة لإثبات القابلي���ة التجارية لالبتكارات 

الت���ي تتبناه���ا اجلامع���ة اإذا دع���ت احلاجة اإىل ذل���ك. واإذا مل تكن �صناع���ة النموذج الأويل 

يف مراف���ق اجلامعة ممكنة ف�صي�صعى الربنام���ج لت�صنيع النموذج الأويل يف مرافق اأخرى 

خ���ارج اجلامع���ة. اإل اأن���ه من املهم جداً اأن يكون املخرتع جزءاً م���ن هذه العملية، اإذ يتعني 

عليه اأن يقدم امل�صورة للربنامج حول املواد الالزمة والأبعاد وغريها من املوا�صفات.
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من سيتكفل بدفع تكاليف النموذج األولي؟
نع النموذج الأويل، اإل اأن  �صيتكفل برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية  بتكاليف �صُ

الربنامج ميتلك احلق يف عدم �صنع النموذج اإذا كانت التكاليف باهظة.

كم من الوقت ستستغرق جهود تسويق اختراع ما؟
هن���اك عوامل كثرية توؤث���ر على الوقت الذي ي�صتغرقه البحث عن م�صتثمرين لرتخي�ص 

اخ���رتاع مع���ني لهم. فمن �صمن تلك العوامل اأهمية الخ���رتاع يف ال�صوق املحلية، وحجم 

ال�صتثم���ار امل���ادي الذي �صيتعني عل���ى امل�صتثمر احلا�صل على الرتخي����ص اإنفاقه، وجدية 

املخ���رتع وبذله جلهود حثيث���ة لت�صويق اخرتاعه. وبناء على كل هذه العوامل فاإن الوقت 

ال���ذي ي�صتغرقه ت�صوي���ق الخرتاع يتفاوت ب�صكل وا�صع، فقد ي�صتغ���رق ب�صعة اأ�صابيع وقد 

ي�صتغرق عدة �صنني.

هل ينبغي أن ألعب دورًا في عملية التسويق؟
بالتاأكيد. فم�صاركتك عن�صر اأ�صا�صي لنجاح ت�صويق اخرتاعك.
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الترخيص:

ما هو الترخيص؟
ه���و اإذن مينح���ه املال���ك اإىل ط���رف اآخ���ر ليت�ص���رف بجمي���ع حق���وق املال���ك اأو بع�صها وفق 

اتفاقية ترخي�ص مكتوبة.

ما هي اتفاقية الترخيص؟
ه���ي وثائق مكتوبة ت�صف احلقوق وامل�صوؤوليات املتعلقة با�صتعمال براءة اخرتاع اأو حقوق 

طب���ع اأو ا�صتغاللهم���ا م���ن قبل طرف اآخر غ���ري املالك، وتظهر يف التفاقي���ة بنود حمددة 

لطبيعة العالقة بني الطرفني.

كيف يتم التفاوض بشأن الترخيص؟
�صيق���وم برنامج امللكية الفكرية وترخي����ص التقنية بالتفاو�ص ب�صاأن اتفاقيات الرتخي�ص 

م���ع امل�صتثمرين بعد الو�صول اإليه���م، �صريطة اأن يلتزم اأولئك امل�صتثمرون بتحقيق هدف 

جامع���ة املل���ك �صعود وهو اإي�صال البتكارات التي متلكه���ا اجلامعة اإىل املجتمع من خالل 

طرحها جتارياً يف الأ�صواق. ومن املتوقع اأن تعود التفاقيات بعوائد مالية جيدة ) ر�صوم 

الرتخي�ص ( على املخرتعني وجامعة امللك �صعود. 

ما هي رسوم الترخيص؟
ه���ي املبال���غ الت���ي ت�صتلمه���ا اجلامع���ة من قب���ل احلا�ص���ل على ترخي����ص با�صتغ���الل براءة 

اخرتاع اأو حقوق ن�صر وذلك لقاء ا�صتغالله لتلك احلقوق. وميكن دفع هذه الر�صوم على 

�صكل اأق�صاط �صنوية اأو دفعة واحدة.

هل سأحصل على حصة من رسوم الترخيص؟
�صيح�ص���ل املخ���رتع عل���ى ن�صب���ة جمزية م���ن العوائ���د املادي���ة ال�صافي���ة للرتخي�ص ح�صب 
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لئحة برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية.

ماذا لو لم يتم العثور على مستثمرين بعد مرور مدة زمنية طويلة؟
اإذا ا�صتنف���ذت كاف���ة اجلهود للعثور على م�صتثمري���ن ومل تكلل بالنجاح فقد يقوم برنامج 

امللكي���ة الفكري���ة وترخي����ص التقني���ة – ح�صب تقدي���ر الإدارة - بالتخلي ع���ن الخرتاع اأو 

التوقف عن ال�صعي حل�صول على براءة اخرتاع مل ت�صدر بعد. وعندها �صيكون للمخرتع 

احل���ق يف ملكي���ة الرباءة كي يبحث عن فر�ص ترخي�ص بنف�ص���ه. ومن ال�صروري مراجعة 

لئحة برنامج امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية للتعرف على الآليات القانونية لذلك.

هل يمكنني منح الترخيص إلى طرف آخر تربطني به عاقة وثيقة؟
نعم، ب�صرط اأن ل يكون هناك ت�صارب يف امل�صالح.

ماذا لو لم أرغب في االستعانة ببرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية 
لعقد اتفاقيات ترخيص؟

اإذا اخت���ار املخرتع التخلي عن خدمات ت�صوي���ق الخرتاع وترخي�ص التي يقدمها برنامج 

امللكية الفكرية وترخي�ص التقنية، فيتعني عليه اأن يعرب عن هذه الرغبة كتابة. ويف هذه 

احلالة لن يكون الربنامج طرفاً يف اأي جمهود للت�صويق اأو الرتخي�ص، و�صيكون للمخرتع 

عندها احلق يف احل�صول على ح�صة اأكرب من العائد املادي ال�صايف من ترخي�ص التقنية 

) 75% (. اإل اأن اتفاقيات الرتخي�ص التي يقوم املخرتع بالتفاو�ص حولها ب�صكل �صخ�صي 

يج���ب اأن تت�صم���ن التزاماً من ط���رف احلا�صل على الرتخي�ص بطرح املنت���ج جتارياً و األ 

يكون هناك ت�صارب يف امل�صالح من طرفك.

ما هو تضارب المصالح؟
يح�ص���ل ت�ص���ارب يف امل�صال���ح عندم���ا يك���ون اأحد من�صوب���ي جامعة امللك �صع���ود، من خالل 

عالقته مع جهة خارجية، يف و�صع ميكنه من:
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•  التاأث���ري عل���ى اأعمال جامعة امللك �صعود اأو اأبحاثها اأو غري ذلك بطرق توؤدي اإىل اأرباح 
مادية مبا�صرة اأو غري مبا�صرة له.

•  التاأثري �صلبياً على بحوثه اأو م�صئولياته التعليمية.
•  تزويد الآخرين بامتيازات توؤثر �صلباً على اجلامعة.

هل سأكون جزءًا من مفاوضات اتفاقيات الترخيص؟
جامع���ة املل���ك �صع���ود م�صوؤول���ة ع���ن التفاو����ص ب�ص���اأن اتفاقي���ات الرتخي�ص م���ع الأطراف 

الأخ���رى باعتباره���ا مالكة للحق���وق الفكرية التي يت���م التفاو�ص حوله���ا. اإل اأن م�صاركة 

املخرتع يف هذه العملية اأمر مرغوب لأن املخرتع اخلربة والدراية التي متكنه من معرفة 

ما اإذا كان امل�صتثمر الذي يتم التفاو�ص معه ميتلك القدرة التقنية لإي�صال الخرتاع اإىل 

مرحلة ال�صتعمال التجاري.
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التطوير التجاري:

ما الفرق بين الترخيص و التطوير التجاري؟
التطوي���ر التج���اري ه���و املرحلة التي تتب���ع ترخي�ص تقنية ما، اإذ ي�صتم���ر احلا�صلون على 

الرتاخي����ص يف تطوي���ر الخرتاع���ات لتح�ص���ني التقني���ة وتقلي���ل الأخط���ار الناجمة عنها 

ورفع موثوقيتها وحتقيق متطلبات الت�صويق التي جتعل املنتج مقبوًل لدى امل�صتهلكني. 

وتت�صمن هذه املرحلة اإجراء جتارب اإ�صافية و�صنع النماذج التي يتم التاأكد من خاللها 

م���ن قابلي���ة الت�صنيع ومتانة املنت���ج و�صالمته، كما تت�صمن ه���ذه املرحلة عملية التطوير 

لتح�صني الأداء واملوا�صفات الأخرى. وعادة ما تكون الختبارات القيا�صية مطلوبة لإبراز 

مميزات املنتج ولتهيئته ليكون مناف�صاً يف ال�صوق.

هل سأشارك في مرحلة التطوير التجاري؟
يعتم���د ذل���ك على مدى اهتمامك وعلى رغب���ة احلا�صل على الرتخي�ص يف ال�صتفادة من 

خدماتك يف اأي مرحلة من مراحل التطوير التجاري.

ما هي الفوائد التي س�تعود على المخترع و على جامعة الملك سعود من 
تطوير اختراع ما تجاريًا؟

بالإ�صاف���ة اإىل ر�ص���وم الرتخي�ص هناك عوائد اإ�صافية ميك���ن توليدها من اأرباح املنتجات 

املرخ�ص���ة. و يعتم���د ه���ذا الدخ���ل عل���ى �ص���روط الرتخي����ص التي مت التف���اق عليه���ا. اأما 

الطريق���ة امل�صتخدم���ة لتقا�ص���م عائ���دات مبيعات املنتج���ات املرخ�صة فه���ي الطريقة ذاتها 

امل�صتخدمة لتقا�صم عائدات ر�صوم الرتخي�ص.
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