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ّ
 .7امللكية الفكرية

نظرة عامة
تحدد هذه السياسة واإلجراءات الخاصة بها كل ما يتعلق بالملكية الفكرية واستخدامها في الجامعة.

مجال التطبيق

تنطبق هذه السياسة على جميع األكاديميين والعاملين بالجامعة ،وكذلك تنطبق على جميع األشخاص الذين يتلقون تمويلا أو
دعما ا ماليا ا أو مستحقات من الجامعة ،وجميع الطلبة المسجلين بغض النظر عن مصدر التمويل أو الوضع الوظيفي في الجامعة.

الهدف

تُش ِّجع الجامعة األعمال المبتكرة للمخترعين ،كما تش ِّجعهم أيضا ا على جني الفوائد االجتماعية والمالية الختراعاتهم .هذه
السياسة تؤمن حماية المخترعين وتوفر لهم الحماية القانونية للملكية الفكرية لمخترعاتهم.

تعريف المصطلحات
أ-
ب-

ج-
د-
ه-

و-

ز-
ح-

المخترع :يعني الفرد أو مجموعة األفراد الذين قاموا بصورة فردية أو مجتمعة باختراع أو تأليف أو كانوا بصورة
أو بأخرى مسؤولين عن استحداث الملكية الفكرية.
الملكية الفكرية :هي نتاج فكر اإلنسان من إبداعات مثل :االختراع ،االكتشا ،،التطوير ،عمل ذو حقوق طبع ونشر،
عمل متكامل الحلقات ،علمة تجارية ،أسرار تجارية ،أو معرفة قابلة للترخيص والحقوق ذات الصلة بها .وتشمل
الملكية الفكرية ،لكن ال تقتصر على ،أعمال فنية فردية أو متعددة الوسائط ،وسجلت المعلومات السرية التي تم
إنشاؤها أو التي تحتفظ بها الجامعة ،بيانات ،نصوص ومواد تعليمية ،اختبارات ،ببليوغرافيات ،نتائج األبحاث،
كائنات حية ،خليا ،فيروسات ،تسلسل الحمض النووي ،مواد بيولوجية أخرى ،مسابير واحداثيات بلورية ،جينات
نباتية ،مركبات كيميائية ،وأطروحات علمية .وقد توجد الملكية الفكرية في شكل كتابي أو إلكتروني ،وقد تكون
بشكلها األصلي أو مشتقة ،وقد تكون على شكل نص ،وسائط متعددة ،برامج كمبيوتر ،جداول بيانات ،حقول منسقة
في سجلت أو نماذج داخل الملفات ،قواعد بيانات ،رسومات ،صور رقمية ،تسجيلت مرئية وصوتية ،برامج
إذاعية أو مرئية حية ،أداء مسرحي ،أعمال فنية ثنائية وثلثية األبعاد ،مؤلفات موسيقية ،إجراءات تنفيذ عمليات،
أفلم ،مقاطع أفلم ،شرائح ،رسوم ،شفافيات ،وسائط أخرى شفهية وبصرية مساعدة أو أقراص مدمجة.
الدخل اإلجمالي :مجموع المدفوعات النقدية التي تحصل عليها الجامعة مقابل نقل حقوق الملكية الفكرية إلى طر،
ثالث.
الدخل الصافي :هو مجموع المدفوعات النقدية التي تحصل عليها الجامعة مقابل نقل حقوق الملكية الفكرية إلى
طر ،ثالث ،بعد أن يتم خصم النفقات التي تدفعها الجامعة (شاملة الرسوم القانونية) مباشرة لحماية وتطوير وصيانة
ونقل الملكية الفكرية ،من الدخل اإلجمالي.
منتج العمل التعليمي :يعني العمل الذي له حقوق طبع ونشر والذي يشكل أو هو معد لنشر نتائج مواد تعليمية
للستخدام في المساقات التدريسية .منتج العمل التعليمي يشمل مواد تدريسية ،ملحظات تعليمية ،أطروحات ورسائل
طلبة الجامعة ،مواد تعليمية مصممة للمواقع االلكترونية والتعلم االلكتروني ،برمجيات مخصصة لدعم احتياجات
منتج العمل التعليمي أو مصممة لنشر نتائج منتج تعليمي.
ا
ا
منتج العمل االبداعي والعلمي والبحثي :تعني منتج ذو حقوق طبع ونشر يمثل إبداعا فنيا ،أو يقصد به نشر نتائج
األبحاث األكاديمية أو الدراسات العلمية وذلك لتمييزه عن منتج العمل التعليمي .هذه المنتجات تشمل الكتب،
واألطروحات ورسائل الدراسات العليا ،والمقاالت ،والقصائد ،والمصنفات الموسيقية واألعمال الدرامية ،واألعمال
اإليحائية والتصويرية ،وأعمال الرسم والنحت أو أي أعمال أخرى ذات خيال فني.
الموظف :هو الشخص الذي يعمل لدى الجامعة أو ذلك الذي يتلقى أجراا منها .وهذا يشمل أعضاء هيئة التدريس
واإلداريين والطلبة ،مع ملحظة أن الطلبة ليسوا موظفين لدى الجامعة ،ولكن الطلبة الذين يتقاضون مستحقات
جراء أنشطتهم البحثية يتم معاملتهم كموظفين ألغراض هذه السياسة.
العمل ذو التكليف الخاص :يعني عملا تم االتفاق على تنفيذه بصورة خاصة وفق اتفاقية مكتوبة بين الجامعة
والمخترع.
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السياسة
تحدد هذه السياسة القواعد التي تنطبق على الملكية والتوزيع والحقوق التجارية للملكية الفكرية التي تمت من خلل الجامعة.
في حين أن المهام الرئيسية للجامعة هي العملية التعليمية والبحث العلمي بما في ذلك اكتشا ،ونشر المعرفة وخدمة الجامعة
والمجتمع ،تدرك الجامعة أن الملكية الفكرية ذات المردود االقتصادي تخدم المصلحة العامة بصورة أفضل من خلل دور
القطاع الخاص بموجب اتفاقيات الترخيص الملئمة والتي تحمي براءات االختراع.
 )1مسؤوليات الجامعة
يُع ّد النائب المشارك ،بالنيابة عن الجامعة ،مسئوالا عن:
أ -توفير اإلشرا ،اللزم لحسن إدارة حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
ب -تحديد السياسات العامة المتعلقة باستثمار حقوق الملكية الفكرية ألعمال مخترعي الجامعة .ووضع إجراءات
لترخيص وتسجيل براءات االختراع وحقوق ملكيتها الفكرية.
ج -تعزيز فعالية توزيع وتسويق الملكية الفكرية.
د -اتخاذ أو الشروع في اتخاذ تدابير لحماية حقوق الملكية الفكرية للجامعة.
ه -إعلم األفراد الذين تشملهم هذه السياسة عن أحكامها.
 )2مسؤوليات المعنيين بهذه السياسة
جميع األفراد الذين تنطبق عليهم هذه السياسة مسؤولين عن:
أ -االلتزام بكافة المبادئ التي تضمها هذه السياسة.
ب -التوقيع ،حينما تطلب الجامعة ذلك ،على وثيقة إقرار سياسة الملكية الفكرية للجامعة.
ج -استحداث واستبقاء واستخدام الملكية الفكرية وفقا ا للقوانين المتبعة في الدولة والقوانين الدولية ،وسياسات الجامعة.
د -الكشف على وجه السرعة بصورة كتابية عن أي وعن كل حقوق الملكية الفكرية (سواء كانت صالحة للتسجيل
كبراءات اختراع أم ال) ذات العلقة بهذه السياسة وبغض النظر عن مصدر تمويل األبحاث المؤدية لها ،وتحديد
عنوان لها في الجامعة أو لمن ينوب عنها.
ه -التعاون مع الجامعة لتأمين وحماية الملكية الفكرية ،بما في ذلك التعاون في إجراءات الحصول وصياغة براءات
االختراع وحقوق الطبع والنشر ،أو أي حماية أخرى مناسبة للملكية الفكرية واإلجراءات القانونية المتخذة في حال
أية مخالفات.
 )3االلتزام بالسياسة
إن عدم االلتزام بأحكام هذه السياسة قد يؤدي إلى إجراء تأديبي للمخالفين بما في ذلك الموظف المسؤول وأي أفراد
تخصص لهم منح وتمويل من الجامعة أو يستلمون تعويضات من الجامعة طبقا ا لسياسات وإجراءات الجامعة المعمول
بها.
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ّ
إجراءات السياسة رقم ( - )7امللكية الفكرية

 )1ملكية الجامعة
أ -أي ملكية فكرية (سواء كانت تؤدي إلى براءات اختراع أم ال) نشأت جراء أبحاث أجريت بإشراف الجامعة فإنها
تتطلب وثيقة مكتوبة تتضمن كشفا عن المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية للجامعة .في وثيقة الكشف عن المعلومات
المكتوبة ،يجب أن يلتزم المخترع بالتعاون خالل اإلعداد لتقديم طلبات تسجيل براءات االختراع خالل فترة عمله
في الجامعة أو خالل أي مدة يحصل فيها على تمويل أو أي مستحقات أخرى من الجامعة.
ب -تكون الجامعة المالك الوحيد لجميع الملكيات الفكرية التي تنتج من جراء استخدام موارد أو منشآت الجامعة سواء
كانت هذه الملكية الفكرية ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجامعة ،أو تم تطويرها من خالل عمل
الموظفين ،أو تم االتفاق عليها كتابة لتكون تكليفا خاصا ،أو تم تكليف الجامعة بها .وتكون المقاالت العلمية الصادرة
عن أنشطة الجامعة متاحة لالستخدام من كافة موظفي الجامعة والطلبة غير المشمولين بالفقرة الخاصة بتعريف
الموظف الواردة في سياسة الملكية الفكرية.
ج -تطلب الجامعة من الطلبة رسميا أن تؤول حقوق الملكية الفكرية لها .وفي هذه الحالة تلتزم الجامعة بمعاملة الطالب
بنفس الطريقة التي تعامل بها الموظف بالنسبة للمشاركة في تقاسم أي إيرادات مترتبة على االستخدام التجاري لتلك
الملكية الفكرية ،استنادا إلى السياسات واإلجراءات المذكورة هنا.

 )2استثناءات من ملكية الجامعة
أ-
ب-
ج-

د-
ه-

منتج العمل التعليمي :إن المخترع والجامعة يملكون منتج العمل التعليمي بصورة مشتركة .وهذه المشاركة ال تنطبق
على منتج العمل التعليمي الذي تم تكليف الجامعة به .وال تنطبق على أي منتج عمل أكاديمي تم تكليف الجامعة به
كتابيا أو تم طلبه أو تكليفه بصورة خاصة كتابيا من قبل المخترع والجامعة كعمل تكليف خاص.
متطلبات المساق :إن المخترع والجامعة يملكون حقوق الملكية الفكرية التي تنشأ بغرض تحقيق متطلبات المساق.
وهذه المشاركة ال تنطبق على أي منتج لعمل أكاديمي تم تكليفه كتابيا للجامعة أو تم طلبه أو تكليفه بصورة خاصة
كتابيا من قبل المخترع والجامعة كعمل تكليف خاص.
منتج العمل اإلبداعي والعلمي والبحثي واألنشطة اإلبداعية والعلمية :إن مثل هذه األعمال التي تنشأ خارج واجبات
المخترع تجاه الجامعة هي ملك للمخترع ،بشرط أن يقدم المخترع المستندات التي تدل على ذلك إلى مكتب البحوث
والمشاريع الممولة للكشف عن االختراع والحصول على موافقة النائب المشارك للبحث العلمي ،إال إذا كانت قد
نشأت من خالل تعاقدات تحدد غير ذلك .ويجب أن تكون األبحاث والمقاالت أو المنشورات العلمية التي تصدر
نتيجة العمل بالجامعة متاحة لالستخدام من قبل جميع موظفي الجامعة والطلبة غير المشمولين بفقرة تعريف
الموظف.
الحقوق القائمة سابقا :إذا كانت الملكية الفكرية مشتقة من ،أو تستخدم حقوق الجامعة القائمة سابقا والمتعلقة بالملكية
الفكرية ،فإن االستثناءات هنا ال يجب أن تمنع الجامعة من تأكيد حقوقها القائمة من قبل.
االتفاقات التعاقدية :بالنسبة للملكية الفكرية الناتجة عن إجراء أبحاث ممولة ،بيع خارجي ،برامج تعاون صناعي،
أو أي ترتيبات تعاقدية مع أطراف خارجية غير جامعية (متعاقدون خارجيون) ،فإن حقوق الملكية الفكرية يجب أن
تحدد كما يلي ،إال إذا تم االتفاق على غير ذلك في اتفاقية مكتوبة بين الجامعة والمتعاقدين الخارجيين:
 -1إذا كانت الملكية الفكرية قد نتجت من قبل الجامعة فقط دون أي مساهمة بأي شكل من األشكال من قبل المتعاقدين
الخارجيين ،فإن الجامعة ستكون المالك الوحيد والحصري للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم.
 -2إذا ساهمت الجامعة والمتعاقدون الخارجيون معا في إنتاج الملكية الفكرية ،فإن ملكيتها تعود للطرفين مجتمعين
وبصورة متساوية.
 -3إذا كانت الملكية الفكرية قد نتجت من قبل المتعاقدين الخارجيين دون أي مساهمة بأي شكل من األشكال من
قبل الجامعة ،فإن المتعاقدين الخارجيين هم المالكون الوحيدون والحصريون للملكية الفكرية في جميع أنحاء
العالم.
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و -أنشطة االستشارات الخارجية :بالنسبة للملكية الفكرية التي تنتج من خالل أو وفقا لألنشطة التي تقع ضمن
االستشارات الخارجية ،أو ضمن عمل مشاريع الطلبة ،أو األنشطة الخدمية ،أو أي أعمال أخرى ،فإن ملكيتها يجب
أن تحدد وفقا لشروط أي اتفاقية تحكم الملكية الفكرية التي تم تطويرها وفقا لهذه األنشطة.

 )3استخدام الملكية الفكريّة

أ -حقوق النشر :ال يوجد ضمن هذه السياسة أي شيء قد يشكل عائقا لحقوق المخترع في النشر العلمي ،باستثناء
موافقة المخترع على مراعاة تأخر النشر مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الكشف عن الملكية الفكرية ،إذا طلبت
الجامعة ذلك لتأمين حماية الملكية الفكرية التي تم الكشف عنها من قبل المخترع.
ب -استخدام المواد التعليمية :لكي يتم تسهيل تطوير المواد التعليمية ودعم التدريس المشترك ،وعلى الرغم من حقوق
الملكية الممنوحة ضمن هذه السياسة ،فإن األفراد الذين يطورون أو يساهمون في المواد التعليمية المستخدمة في
مساقات الجامعة عليهم أن يمنحوا ،دون أية تكلفة وبدون حصرية ،ترخيصا غير قابل للتحويل للجامعة بالسماح
للمستخدمين اآلخرين باستخدام وتطوير تلك المواد المستخدمة في المساقات في الجامعة .وفي حالة كانت المساهمة
قد تمت قبل بدء العمل الذي يؤكد فيه الفرد ملكيته ،فإن الجامعة حينئذ تمنح رخصة غير حصرية وغير قابلة للتحويل
الستخدام وتطوير إضافي لتلك المواد المستخدمة في مساقات الجامعة ،حيثما تسمح به القوانين المتبعة .عوضا عن
ذلك ،فإن الفرد المعني يجوز له إبرام اتفاقية مع الجامعة قبل أن يقوم بأية مساهمة ممكنة في مساق بالجامعة.

 )4توزيع العائدات
ما لم يتم االتفاق كتابيا بين الجامعة والمخترع ،وفي حال حصلت الجامعة على إيراد صافي من الملكية الفكرية التي
نتجت خالل فترة العمل في الجامعة أو خالل الفترة التي حصل خاللها المخترع على تمويل أو أي مستحقات أخرى من
الجامعة ،ولم يتم االتفاق عليه كتابة ليكون عمل كتكليف خاص ،فإن أول  5000درهم إيراد صافي سيتم توزيعها على
المخترع (المخترعون) ،وأي إيراد صافي فوق  5000درهم يتم توزيعه كاآلتي:
أ %50 -للمخترع (المخترعين).
ب %30 -لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي لدعم األبحاث واألنشطة العلمية بالجامعة.
ج %5 -للكلية (الكليات) التي ينتمي إليها المخترع (المخترعون) إن وجدت.
د( %15 -أو  %20إذا كان البند السابق ال ينطبق) للقسم (األقسام) أو الوحدة (الوحدات) أو ما يقابلها التي ينتمي إليها
المخترع (المخترعين).

 )5الملكيات الفكريّة األخر

إذا حصلت الجامعة على إيراد من ملكية فكرية تم الكشف عنها أو تم ترخيص استعمالها أو تم تحويلها من قبل مكتب
النائب المشارك للبحث العلمي وغير مذكورة في البنود السابقة ،فإنه يعود لتقدير النائب المشارك للبحث العلمي ،بالتشاور
مع المسؤولين اإلداريين للمخترع (المخترعون) صرف مكافأة من اإليراد الصافي للمخترع (المخترعون).

 )6تقييم الملكية الفكريّة وحمايتها

أ -المسؤولية :مكتب النائب المشارك للبحث العلمي هو المسؤول عن إدارة حقوق الجامعة والتزاماتها وتقييم اإلمكانات
التجارية للملكية الفكرية والحصول والحفاظ على الحماية القانونية الالزمة واتخاذ اإلجراءات المطلوبة لالستفادة
القصوى من أية ملكية فكرية للمجتمع والمخترع (المخترعين) والجامعة ومنتسبيها .كما يقدم مكتب النائب المشارك
للبحث العلمي المشورة للمخترعين وأعضاء مجتمع الجامعة فيما يتعلق بأفضل الممارسات لحماية وتسويق الملكية
الفكرية.
ب -اإلفصاح :على األفراد المعنيين بسياسة الملكية الفكرية أن يبادروا باإلفصاح عن كافة األمور المتعلقة بالملكية
الفكرية والتي قد يكون للجامعة حقوق ملكيه فيها وفقا لبنود هذه السياسة ،أو تلك التي يتطلب العقد أو القانون
اإلفصاح عنها ،وذلك لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي .إن سرعة اإلفصاح عن الملكية الفكرية هامة بصفة
خاصة في الحاالت التي تكون فيها الملكية الفكرية نتيجة تمويل خارجي ،وذلك حتى تستطيع الجامعة الوفاء
بالتزاماتها القانونية .إن أية نشر أو كشف بصورة شفهية عن المعلومات التي تصف ملكية فكرية من الممكن تسجيلها
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كبراءة اختراع قبل تقديم طلب حماية براءة االختراع قد يحول دون تسجيلها كليا .ولذلك ،فإنه يجب على األفراد
المشمولين بسياسة الملكية الفكرية أن يقوموا باإلفصاح بأسرع وقت ممكن بعد وضوح مفهوم الملكية الفكرية الخاصة
بهم أو أن يسارعوا إلى طلب المساعدة من المسؤولين المختصين في مكتب النائب المشارك للبحث العلمي .ويجب
أن يدون هذا اإلفصاح في نموذج متوفر لدى مكتب النائب المشارك للبحث العلمي ،كما يجب أن يشمل تفاصيل
كاملة عن االكتشاف أو التطوير ،ويجب أن يسمى كافة المشاركين المساهمين .وتقديم هذا النموذج ضروري للبدء
في عملية التقييم من قبل مكتب النائب المشارك للبحث العلمي.
ج -عملية تقييم اإلفصاح :عند استالم النموذج ،يبدأ مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بمراجعة المعلومات لتحديد
حقوق والتزامات جميع المعنيين واألهمية التجارية لالكتشاف ،واألمور المتعلقة بتسجيل براءات االختراع .تبدأ
الخطوة األولى في هذه العملية بعقد اجتماع مع المخترع (المخترعون) لفهم أفضل للقيمة العلمية للكشف وأهميته
التجارية ووضع استراتيجيات الحماية والتطوير والتسويق التجاري .وتقع مسؤولية إتاحة المعلومات اإلضافية على
عاتق المخترع (المخترعين) حسب الحاجة في جميع مراحل هذه العملية .ويقوم مكتب النائب المشارك للبحث
العلمي بإبالغ المخترع (المخترعين) عن نتائج مراجعته بشأن الحقوق وااللتزامات بأسرع ما يمكن ،ولكن في
موعد ال يتجاوز ( 90تسعون) يوما من تاريخ استالم نموذج اإلفصاح الكامل عن الملكية الفكرية.
د -تحديد الحقوق :يجب على كل األشخاص المعنيين بهذه السياسة ،بناء على طلب من مكتب النائب المشارك للبحث
العلمي ،أن يوقعوا على اتفاقية لتحديد حقوق الملكية الفكرية (نموذج رقم .)2013/4
ه -حماية الملكية الفكرية:
 -1لن تسعى الجامعة بشكل عام لحماية الملكية الفكرية التي يحدد مكتب النائب المشارك للبحث العلمي عدم أهميتها
تجاريا وإن كانت ذات قيمة علمية أو فكرية ،إال إذا كانت هذه الحماية بطلب من جهة خارجية راعية .وفي هذه
الحالة تقوم الجهة الراعية بدفع كافة التكاليف المصاحبة لعملية حماية وحفظ الملكية الفكرية .ويقوم مكتب النائب
المشارك للبحث العلمي بإبالغ المخترع (المخترعين) ،باإلضافة إلى كلياتهم وكافة األقسام والوحدات المعنية،
بالقرار المتخذ من قبل المكتب في هذا الشأن.
 -2يقوم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بتمويل التكاليف المتعلقة بحماية وحفظ بعض الملكيات الفكرية
المملوكة للجامعة.

 )7التطوير التجاري للملكية الفكرية
أ -مساعدة المخترع :لضمان نجاح التسويق التجاري ،سيعمل مكتب النائب المشارك للبحث العلمي جنبا إلى جنب
وبالتشاور المتبادل مع وحدات الجامعة المختلفة والمخترع (المخترعون).
ب -ترخيص الملكية الفكرية إلى طرف ثالث :ترخيص الملكية الفكرية إلى طرف ثالث سيستخدم كوسيلة أساسية لنقل
التكنولوجيا .في حالة الترخيص الحصري ،سيتم إعطاء الطرف الثالث كافة الحقوق الضرورية لتبرير االستثمار
الكبير لوقت وموارد الطرف الثالث في سبيل تطوير الجانب التجاري للملكية الفكرية .ونظرا التساع نطاق األبحاث
التي تجري بالجامعة وتنوع الملكية الفكرية ،فإن كل اتفاقية ترخيص هي خاصة فقط بالملكية الفكرية الجاري
ترخيصها ،وفي كل األحوال ،هناك حاجة إلى التأكد من اتباع المبادئ القانونية في كل اتفاقية.
سوف يقوم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بوضع نموذج اتفاقية ترخيص للترخيص للجامعة باستخدام الملكيات
الفكرية والتي ستشمل على األقل المبادئ التوجيهية الموضحة أدناه .ويتم إرسال نموذج االتفاقية إلى كل المرخص
لهم المحتملين الستخدام الملكية الفكرية للجامعة ،وسوف يسعى األفراد المعنيون بمفاوضات اتفاقيات الترخيص
لتطبيق الجوانب الهامة بنموذج االتفاقية على جميع تراخيص الملكية الفكرية بالجامعة تحت إشراف وإدارة مكتب
النائب المشارك للبحث العلمي .ويجب أن يعتمد مكتب النائب المشارك أي استثناءات لنموذج االتفاقية.
ج -مبادئ توجيهية إلدصدار التراخيص :المبادئ التوجيهية التالية تنطبق على اتفاقيات الترخيص مع طرف ثالث بما
فيها تلك التي شكلت أساسا لغرض تطوير أو تسويق الملكية الفكرية المملوكة للجامعة.
 -1إذا تم منح جهة ما الحقوق الحصرية الخاصة بالملكية الفكرية ،ستتضمن االتفاقية ما يفيد أن هذه الحقوق تعود
إلى عدم الحصرية ،أو تعود كاملة إلى الجامعة في حال فشلت هذه الجهة في تطوير وتسويق الملكية الفكرية
في فترة زمنية مناسبة لكل حالة على حدة حسب ما يحدده مكتب النائب المشارك للبحث العلمي ،وهذه الفترة
تحدد كمعلم رئيسي في اتفاقية الترخيص.
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إذا تم منح جهة ما حقوق حصرية لتطوير وتسويق ملكية فكرية قابلة للتسجيل كبراءة اختراع ،فسيطلب منها
تعويض كافة المصاريف الخارجية التي تكبدتها الجامعة في سبيل الحصول والحفاظ على حماية براءة االختراع
حتى تاريخ إبرام اتفاقية الترخيص .ويجب على الجهة المرخص لها أن تتحمل تكاليف المالحقة القانونية
وتكاليف الحصول والحفاظ على حماية براءة االختراع في البلدان المتفق عليها في اتفاقية الترخيص لصالح
الجامعة طوال فترة سريان اتفاقية الترخيص .وفي جميع األحوال للمرخص له الحق في أخذ كافة التدابير
الضرورية ،شاملة التقاضي ،لحماية وصون حقوق براءة االختراع هذه من التعدي عليها.
إذا تم منح جهة ما حقوق غير حصرية لتطوير وتسويق ملكية فكرية قابلة للتسجيل كبراءة اختراع ،فسيكون
عليها أن تسدد للجامعة بعض التكاليف الخارجية التي تكبدتها الجامعة في سبيل الحصول والحفاظ على حماية
براءة االختراع حتى تاريخ إبرام اتفاقية الترخيص .وسيتم التفاوض على القيمة المراد تسديدها بين مكتب
النائب المشارك للبحث العلمي والجهة المرخص لها على أساس كل حالة على حدة .وبالمثل ،فإنه سيتم التفاوض
حول مدى ما يتحمله المرخص له من تكاليف المالحقة القانونية وتكاليف الحصول والحفاظ على حماية براءة
االختراع في البلدان المتفق عليها في اتفاقية الترخيص لصالح الجامعة طوال فترة سريان اتفاقية الترخيص،
وسيتم هذا التفاوض بين مكتب النائب المشارك للبحث العلمي والجهة المرخص لها ،على أساس كل حالة على
حدة.
يتم حماية وتحصين الجامعة والوحدات التابعة لها وكافة موظفيها من أي مسؤوليات قد تنشأ من جراء تطوير
وتسويق واستخدام الملكية الفكرية المعنية.
يبذل مكتب النائب المشارك للبحث العلمي قصارى جهده لضمان أن عملية الترخيص ال تقيد حقوق النشر
للمخترع ،وذلك بطريقة تتسق مع رسالة الجامعة األكاديمية والبحثية.
الجهة التي تمنح ترخيص كلي أو ترخيص فرعي إلى جهة أخرى لملكية أو تقنية تم اشتقاقها كاملة أو جزئيا
من أو بناء على تلك التي تم ترخيصها من قبل الجامعة ،سيتوجب عليها أن تشارك الجامعة بنسبة  %50على
األقل ،من المدفوعات التي حصلت عليها هذه الجهة و %50من األسهم التي تحق لها إن وجدت.

د -ترخيص الملكية الفكرية المملوكة للجامعة إلى المخترعين :يجوز لألفراد المعنيين بسياسة الملكية الفكرية أن
يطلبوا منحهم ترخيصا للتطوير التجاري للملكية الفكرية المملوكة من الجامعة ،حيثما أمكن لهذا الترخيص أن يحقق
نقل التكنولوجيا ،وبشرط أال يتعارض مع التزامات الجامعة تجاه أي طرف ثالث ،وعلى أال يشمل تضارب مصالح،
ويتماشى مع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أعاله .ويعود اتخاذ قرار بهذا الخصوص إلى مكتب النائب
المشارك للبحث العلمي.
ه -التنازل أو اإلفراج عن حقوق الجامعة :بشرط مراعاة القواعد االتحادية المنظمة لألبحاث واتفاقيات األبحاث
الممولة ،ومع موافقة الراعي ،يجوز لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي أن يتنازل أو أن يفرج عن حقوق الجامعة
لملكية فكرية محددة للمخترع (المخترعين) ،ممهدا الطريق أمام المخترع (المخترعون) لطلب الملكية .ويجوز
للمخترع طلب التنازل أو اإلفراج عن حقوق الجامعة وذلك بالكتابة لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي بموافقة
العميد أو من ينوب عنه .وسوف تطبق األحكام التالية على أي تنازل أو إفراج عن حقوق الجامعة:
 -1سوف تحتفظ الجامعة بصورة دائمة بترخيص خالي من االلتزامات الستخدام الملكية الفكرية وأي براءات
اختراع موازية ،وحقوق التأليف والنشر ،أو العالمات التجارية ،وذلك لغرض األبحاث والتعليم والخدمات.
 -2المخترع (المخترعون) سوف يسددون للجامعة كافة المصاريف القانونية والتكاليف الخارجية التي تكبدتها
الجامعة متى حصل المخترع (المخترعون) على إيراد من الملكية الفكرية يعادل أو يتعدى مجموع المصروفات
والتكاليف.
 -3في حال االستخدام المكثف لموارد الجامعة ،فستحصل الجامعة على حصة ،يتم التفاوض بشأنها عند التنازل
أو اإلفراج عن حقوق الجامعة ،من العائدات المتأتية من االستغالل التجاري لحقوق الملكية الفكرية ،بعد أن
يسترد المخترع التكاليف الموثقة الخاصة بالحصول والحفاظ على الحماية القانونية للملكية الفكرية .وإذا لم يكن
هناك استخدام مكثف لموارد الجامعة ،فلن تحصل الجامعة على حصة من العائدات .ويقوم المخترع ورئيس
القسم العلمي والعميد بتحديد مدى استخدام الموارد.
 -4في حالة التنازل أو اإلفراج عن حقوق الجامعة للمخترع ،فلن يتلقى المخترع نصيبا من العائدات التي تلقتها
الجامعة في مقابل التنازل أو اإلفراج عن حقوق الجامعة.
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 -5يقوم المخترعون الحاصلون على تنازل الجامعة عن حقوقها بمراجعة مبدأ تضارب المصالح مع رؤساء
أقسامهم.
 -6يقوم المخترعون بالموافقة على القيود الخاصة بأحكام مسؤولية الجامعة والتعويض كما قد تطلب الجامعة.
 -7للجامعة الحق في مراجعة أي اتفاقية ترخيص الحق أو فرعي قبل التنفيذ من قبل المخترع (المخترعون)
للتأكد من أن حقوق الجامعة مصانة.
و -ممتلكات األبحا الملموسة :التوزيع التجاري لممتلكات األبحاث الملموسة المملوكة للجامعة يتم من قبل مكتب
النائب المشارك للبحث العلمي ،على أن يتم توزيع اإليرادات وفقا لسياسة الملكية الفكرية.
ز -توزيع العائدات والرسوم وعائدات الترخيص :يتم توزيع العائدات ورسوم الترخيص وعائدات البيع (اإليراد
اإلجمالي) التي ترد للجامعة من جراء ترخيص أو بيع الملكية الفكرية ،من خالل مكتب النائب المشارك للبحث
العلمي في نهاية كل فصل تم خالله استالم هذه اإليرادات وفقا للتالي:
 -1خصم من اإليراد اإلجمالي تكلفة الحصول والحفاظ على الحماية القانونية للملكية الفكرية (حين تكون هذه
التكاليف لم تدفع كاملة من خالل مورد آخر وقت التوزيع) ،وبالمثل خصم المدفوعات إلى أي طرف ثالث،
وذلك لتحديد اإليراد الصافي.
 -2يوزع خمسون بالمائة ( )%50من اإليراد الصافي للمخترع (المخترعين) كإيراد شخصي.
 -3يوزع ثالثون بالمائة ( )%30من اإليراد الصافي لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي ،حيث يوجه نحو تغطية
المصاريف اإلدارية المتعلقة بتقييم وحماية وتسويق وإدارة الملكية الفكرية.
 -4يوزع خمسة عشر بالمائة ( )%15من اإليراد الصافي للقسم العلمي أو الوحدة األكاديمية التي ينتمي إليها
المخترع والتي قدمت الدعم للبحث.
 -5يوزع خمسة بالمائة ( )%5من اإليراد الصافي للكلية أو الوحدة األكاديمية التي ينتمي إليها المخترع والتي
قدمت الدعم للبحث.
ح -أخذ مبدأ المحادصصة في االعتبار عند الترخيص :يجوز لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي أن يفاوض بشأن
حصول الجامعة على حصة من الملكية بدالّ من أو باإلضافة إلى نسبتها المتفق عليها والتعويضات الما ّدية األخرى
كجزء من اتفاقية تتعلّق بحقوقها عن ملكيتها الفكريّة ،مع مالحظة أنه ليست هناك قيود على الحصّة التي قد تحصل
عليها الجامعة في شركة من خالل اتفاقية تتعلّق بحقوق الملكية الفكريّة .ويتم توزيع الدخل العائد من حصة الجامعة
من اتفاقية الترخيص بنفس الطريقة التي توزع بها نسبة الجامعة من المبيعات ورسوم الترخيص .وتقوم الجامعة
بتوزيع حصص الملكية للمخترع (المخترعين) وفق نفس الشروط التي تقيد قدرة الجامعة على البيع والتوزيع أو
التعامل بأي شكل من األشكال .وإذا شاء المخترع (المخترعون) أال يتم توزيع حصصهم ،تقوم الجامعة بالتحكم
بطريقة توزيع الحصص وفق تقديرها ،وأية فوائد مستقاة من رأس المال يتم توزيعها وفقا للفقرة ز (.)5-2

