
 اندايؼاخثمافح االخرشاع ٔاالتركاس ٔأًْٛرٓا فٙ 

 فٕاص فٓذ انًثكٙ: انًسايٙ

 اسرغالل انًهكٛح انفكشٚح ذداسٚاً فٙ انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح

 و٢٠١٧ُٚاٚش  ١ْـ انًٕافك ١٤٣٨ستٛغ ثاَٙ  ٣



 :انًحاور انرئٍسٍح
 

 ٔاسرغالل انًهكٛح انفكشٚح أًْٛح زًاٚح : أٔالً •

 

• ً  غشق ٔٔسائم اسرغالل انًهكٛح انفكشٚح : ثاَٛا

 

• ً  اسرغالل انًهكٛح انفكشٚح انرداسب انًسهٛح فٙ :  ثانثا

 



 أًْٛح زًاٚح ٔاسرغالل انًهكٛح انفكشٚح : أٔالً •

 



 انًهكٍح انفكرٌح تشجع الستغالل ثالث أسثاب رئٍسٍح 
 

 إٚشاداخ إظافٛح َرٛدح انصفح االسرثًاسٚح أٔ انًٛضج انرُافسٛح  -١•

 

 االسى انرداس٘  ٔصٚادج االػرشاف تانًُرداخ  -٢•

 

 ذؼرثش انًهكٛح انفكشٚح أصم يانٙ -٣•



 –يتى تثذأ تسوٌك فكرتك تأياٌ الستغالل انًهكٍح انفكرٌح 

 تراءاخ االختراع

  

 .ذمذٚى غهة انسصٕل ػهٗ تشاءج اخرشاع ٔأخز سلى لٛذ –زًاٚح انفكشج  -١•

انًٛضج انرُافسٛح انرٙ  –دساسح زدى انسٕق انًسرٓذف  –دساسح خذٖٔ  -٢•

 ٚعٛفٓا االخرشاع

 ًَٕرج أٔنٙ -٣•

 ٚكشف انًخرشع ػٍ كايم اخرشاػّ نهًسرثًش  –اذفالٛح سشٚح انًؼهٕياخ  -٤•

 االسرؼاَح تاهلل ٔانثمح تانُفس -٥•

 



• ً  .أشكال ٔغشق اسرغالل انًهكٛح انفكشٚح : ثاَٛا

 



 وسائم استغالل انًهكٍح انفكرٌح 

 

تٛغ انسمٕق االلرصادٚح نثشاءج االخرشاع تشكم َٓائٙ يماتم يثهغ يانٙ ٚذفغ سُٕ٘ •
 أٔ يشج ٔازذج

 

 اسرغالل تشاءج االخرشاع يثاششج يٍ انًخرشع أٔ يمذو انطهة•

 

 ذشخٛص زك اسرغالل تشاءج االخرشاع نطشف آخش•

 

 



 .عمود ترخٍص تراءاخ االختراع

ػمذ ٚخٕل تًمرعاِ يانك ٔثٛمح انسًاٚح غشفاً آخش تؼط أٔ خًٛغ زمٕلّ فٙ : انترخٍص انتعالذي •

 .  اسرغالل ذهك انٕثٛمح ، يذج يؼُٛح نماء أخش يسذد 
 

 :يًٍزاخ عمذ انترخٍص•

 .االزرفاظ تًهكٛح تشاءج االخرشاع  -١•

 .تشكم سشٚغ ( ستر)انسصٕل ػهٗ ػائذ يانٙ  -٢•

 .انرغهة ػهٗ ػمثاخ انرأسٛس ، انرًٕٚم ، انرصُٛغ ٔ انخثشج -٣•

 (سُح ٢٠)االسرثًاس األيثم نًذج تشاءج االخرشاع انمصٛشج َسثٛاً  -٤•



 أَواع عمود انتراخٍص

 :  انترخٍص انتعالذي انحصري -١• 

 زك زصش٘ نهًسرثًش فٙ يُطمح يسذدجًُٚر  يانك انثشاءج •

 ٚهرضو يانك انثشاءج تؼذو يُر ذشخٛص آخش نهغٛش فٙ َفس انًُطمح انًسذدج •

 

 :انتعالذي غٍر انحصريانترخٍص  -٢•

 ًُٚر يانك انثشاءج زك اسرغالل غٛش زصش٘ نهًسرثًش فٙ يُطمح يسذدج  أٔ نثؼط انًُرداخ  •

 ٚسرطٛغ يانك انثشاءج يُر انغٛش ذشخٛص اسرغالل فٙ َفس انًُطمح •
 

 :انترخٍص اإلجثاري  -٣•

أٌ ذسًر اإلداسج انًخرصح نهغٛش فٙ اسرغالل تشاءج االخرشاع دٌٔ انسصٕل ػهٗ يٕافمح يٍ  •
 يانك انثشاءج



 يواد وتُود عمذ انترخٍص 

 

 

 يمذيح انعمذ: أوال•

 .ركش يٕظٕع انؼمذ تشكم ػاو ٔ تؼط انسمائك راخ االػرثاس فٙ انرؼالذ •

 ذزكش يصهسح أغشف انؼمذ فٙ انرؼالذ•

 .ذسرخذو الزماً فٙ ذفسٛش أ٘ غًٕض فٙ صٛاغح يٕاد انؼمذ•

 

 انتزاياخ يانك تراءج االختراع: ثاٍَا  •

نرضاو صشٚر تأٌ ًُٚر يانك تشاءج االخرشاع ذشخٛص نهًسرثًش زسة َٕع ٔيذج انرشخٛص انًرفك ا •

 ػهًٛٓا

االنرضاو تُمم انكشف انكايم ػٍ االخرشاع ٔػٍ أ٘ ذفاصٛم أٔ أسشاس نى ذزكش فٙ تشاءج االخرشاع ٔ  •

 انًؼشفح انفُٛح 

 انرؼأٌ يغ انًسرثًش فٙ انرغهة ػهٗ ػمثاخ انرصُٛغ •

 االسرغالل انٓادئ •

 



 ٌتثع... يواد وتُود عمذ انترخٍص 

 

 انًستثًرانتزاياخ : ثانثا  •

 ٚهرضو تسذٔد انرشخٛص انًًُٕذ نّ •

 ٚهرضو تذفغ انًماتم انًانٙ زسة االذفاق يغ يانك انثشاءج •

 أٌ ُٚرح انًُرداخ انًؼرًذج ػهٗ انثشاءج فٙ أسشع ٔلد ٔتدٕدج ػانٛح •

 خرشاعانًسافظح ػهٗ سشٚح اال •

 



 أَواع انًماتم انًانً نعمذ انترخٍص: راتعا  •

 ٔازذج سسٕو سُٕٚح ٚذفغ يشج  •

 .َسثح يٍ انًثٛؼاخ أٔ يثهغ يماتم تٛغ كم ٔزذج •

 (اإلذأج )ػُذ ذٕلٛغ انؼمذ يمذو  •

 ٌتثع... يواد وتُود عمذ انترخٍص 

 



• ً  .اسرغالل انًهكٛح انفكشٚح انًسهٛح فٙ انرداسب :  ثانثا
 



 رسىيشروع شًاغ  :حانحدراسح 

 

 “راخ انشكم انًثهث انثاتد سٓهح انكٙ  ٔانغرش األشًغح“ االختراع عُواٌ •

 انذكرٕسج أزالو  ازًذ انؼٕظٙ/ انًخترعح•

 َفس انًخرشع/ يمذو انطهة•

 شٓش ١١  /يذج انتفاوض•

 شٓش١٣  /انفترج يٍ انحصول عهى وثٍمح انثراءج انى َزول انًُتج نهسوق•

 ػمذ ذشخٛص زصش٘ يسذد انًذج /َوع انعمذ•

 يمذو ػمذ+  َسثح يٍ انًثٛؼاخ / انرتح•



 شكرا  نحسٍ استًاعكى

 

 

 أي سؤال؟

 

 

 فٕاص فٓذ انًثكٙ: انًسايٙ


