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االستراتيجية الوطنية لالبتكار

Source: Innovation Policy by World Bank (2010)
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نموذج لالستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية



اننظرة تحليلية على االبتكار في سلطنة ُعم



مرتبة السلطنة في املؤشرات العاملية



(*2012)مؤشر اقتصاد المعرفة 

6.14
5.87

6.96

5.88
5.23

6.49

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

اقتصاد املعرفة تحفيز املعرفة الحوافز 

االقتصادية

االبتكار التعليم تكنولوجيا 

املعلومات 

واالتصاالت

م 2012مؤشر اقتصاد املعرفة 

(االعلى=10& األدنى =0)املؤشر 

* World Bank Report



ظاهرة تناقض الوفرة
paradox of plenty

:أعراض الظاهرة
اعات إلى قطالكفاءات العلمية واملواهب استقطاب •

يفة املوارد الطبيعية تاركة القطاعات األخرى ضع
.بالكفاءات  العلمية البشرية

حة امللضعف مستوى جودة التعليم لعدم الحاجة •
ارد االعتماد على القوة البشرية مع وجود املو إلى 

.الطبيعية
ي ضعف مستوى االدخار من العوائد، والتبذير ف•

. املصروفات

الدول ذات االقتصاد املعتمد على الثروات 
الطبيعية 

تقرير البنك الدولي ، املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات: املصدر



ار المؤسسات الداعمة لالبتك

ونقل التكنولوجيا



oبهاواجدوتتالبحوث،ومراكزكالجامعاتللمعرفةاملنتجةاملؤسسات
.التكنولوجيانقلومكاتبالحاضنات

oركاتشاحتضانومراكزالعلومكحدائقللمعرفةاملوزعةاملؤسسات
جديدةياتوتقنمعرفةإنتاجبكاف  ليسألنهالناشئة،التكنولوجيا
ملختلفةااالقتصادمنافذعبرونشرهاتوزيعهايجببلإليهاوالولوج
.مستداماقتصاديتطور هناكيكون حتى

oومجلسريةالفكامللكيةتسجيلمكاتب:للمعرفةاملنظمةاملؤسسات
ينباملعرفةلتداول التنظيمياإلطارتضعالتيالعلميالبحث

.والخاصةالحكوميةالقطاعات

:ثالث فئات



المؤسسات المنتجة للمعرفة. 1

البحوثومراكزالجامعات

المؤسساتهذهفيالتكنولوجيانقلمكاتبوجودضرورة

طاعالقإلىبحثيكنتاجالمختبرالوليدةالمعرفةيصالإل
.الصناعي



التكنولوجيا الكامنة في السلطنة
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املنتجة للمعرفةالنشر العلمي للمؤسسات 



(2016-1967)النتاج البحثي لسلطنة ُعمان 
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(م2015-1996)حجم النشر العلمي خالل الفترة

SciVal: املصدر

الهندسة الطاقة نات الكيمياء الحيوية والجي

واألحياء الجزيئية
املناعة واألحياء املجهرية



التحديات في الجامعات

أسيستعليهاتسهلحتىالحكوميةالبحثيةللمؤسساتالقوانينتطويع•
.اتالشركتلكفيأسهموتملكالعلميةاالبتكاراتمنتجاريةحاضنات

هممعارفلتنميةالتأسيسيةالبرامجفيالطلبةمنكثيرإدراجضرورة•
.اإلنجليزيةواللغةاآلليوالحاسبالرياضياتفيومهاراتهم

ؤدييمماالمؤسساتهذهفيوالمتخصصينللباحثينالحوافزجاذبيةعدم•
.أفضلماديةحوافزفيطمعا ًأخرىلمؤسساتاالنتقالإلى

تسجيلهاوليسالعلميللنشرالباحثينتحفزاألكاديميةالترقياتسياسات•
.فكريةكملكية

.ةاالقتصاديوجدواهااألكاديميةالعلميةالبحوثبينكبيرةفجوةهناك•

بحوثهمنتائجنشرفيالراغبينللباحثينالمؤقتةيةماللحنظاموجودعدم•
.االختراعلبراءاتاإليداععند



المؤسسات الموزعة للمعرفة. 2

فيهااحتضانبعدالمعرفةإنضاجعلىتعملالتيالمؤسسات

السوققطاعمعلربطهامناسبجاهزيةلمستوىالجامعات

واألعمال

مسقطاالبتكارمجمع-

المعرفةواحة-

ساسحاضنات-

العمانيالعلميالنادي-



التحديات

نللمبتكريالعلميةالنماذجلتطويرالالزمالدعمضعف•

.التكنولوجيامجالفيلالبتكاراتاالحتضانوبرامج

ةللمعرفالموزعةالمؤسساتأنشطةبينترابطيوجدال•

.للمعرفةالمنتجةوالمؤسسات

دونللشركاتلإليجارمساحاتإلىالحاضناتتحول•

.الناشئةللشركاتاالبتكاراتلدعمتسهيالتأوخدمات

إلىللوصولالتجارياالحتضانقبلمابرامجيوجدال•

.للتصنيعالتكنولوجياجاهزيةمستوى



المؤسسات المنظمة للمعرفة. 3

نقلعمليةلالتنظيميةواألطرالتشريعاتتضعالتيالمؤسسات

والتكنولوجياالعلوم

والصناعةالتجارةبوزارةالفكريةالملكيةدائرة-

العلميالبحثمجلس-

رجيةالخابوزارةوالتكنولوجياوالمعارفالعلومنقلمكتب-



التحديات

أنواعهابالفكريةالملكيةفيالمتخصصةالبشريةالمواردشح-
.التسجيلمكتبفيالمتعددة

لالبتكارالوطنيةاالستراتيجيةتفعيل-

يزلتحفمرونةأكثرلتكونالفكريةالملكيةقوانينتعديل-
.المحليةوالصناعاتاالبتكارات

اجاتباحتيوربطهااألخرىالدولمعالخارجيةالفرصاستغالل-
.المحليةالصناعاتوتعزيزالوطنياالقتصاد

ةالبحثيالقدراتبناءفي(MNE)الكبرىالدوليةالشركاتإلزام-
.برمةالمالعقودخاللمنالتكنولوجيانقلفيواالسهامالمحلية



انامللكية الفكرية في سلطنة عم



االتفاقيات والمعاهدات الدولية
 تاري  االنضماميبو االومنظمة واملعاهدات ال ي تديرها  يبواالومنظمة عضوية 

 1997 فبراير 19 اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2009 مار  4 اتفا  الهاي  ش ن ال سجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

اتفاقية بروكسل  ش ن توزيع اإلشارات الحاملة للبرام  املرسلة عبر التوا ع 

 الصناعية

 2008 مار  18

 2007 أكتو ر 16  معاهدة قانون البراءات

 2007 أكتو ر 16 معاهدة قانون الع مات 

 2007 أكتو ر 16 بروتوكول اتفا  مدريد  ش ن ال سجيل الدولي للع مات

معاهدة بودا س   ش ن االع راف الدولي ب يدا  الكائنات الدقيقة أل راض 

 اإلجراءات الخاصة بالبراءات

 2007 أكتو ر 16

 2005 سبتمبر 20 معاهدة الويبو  ش ن حق امل لف

 2005 سبتمبر 20 معاهدة الويبو  ش ن األداء وال سجيل الصوت 

 2001 أكتو ر 26  معاهدة التعاون  ش ن البراءات

 1999 يوليو 14 اتفاقية باريس لحماية امللكية الصناعية

 1999 يوليو 14 اتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية

 



يتبع
بدء نفاذ املعاهدة  معاهدات متعددة األ را  متعلقة بامللكية الفكرية

 2000 نوفمبر 9 االتفا  امل     ملنظمة التجارة العاملية 

 2000 نوفمبر 9االتفا  املتعلق بالجوانب التجارية لحقو  امللكية الفكرية )اتفا  تريبس( 

 2009 نوفمبر 22االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة 

 2009 فبراير 1اتفاقية حقو  األ خا  ذوي اإلعاقة 

 2007 يونيو 16 اتفاقية حماية وتعزيز تنو  أشكال التعبير ال قافي

 2006 أبريل 20اتفاقية  ش ن حماية ال راث ال قافي  ير املادي  

 2005 أكتو ر 2االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 2005 أبريل 19اتفاقية استكهولم  ش ن امللو ات العضوية ال ابتة 

 2005 أبريل 19بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  ش ن ت ير املنا  

 2004 أكتو ر 12املعاهدة الدولية  ش ن املوارد الورا ية النباتية ل  ذية والزراعة 

 2003 سبتمبر 11بروتوكول كارتاخينا املتعلق بالس مة األحيائية التفاقية التنو  البيولو ي 

 1995 مايو 9اتفاقية  ش ن التنو  البيولو ي 

 1995 مايو 9اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  ش ن ت يير املنا   

 1994 نوفمبر 16اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار  

 1982 يناير 6االتفاقية املتعلقة بحماية ال راث العالمي ال قافي والطبي ي 

اتفاقية  ش ن الوسائل التى تست دم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل 

ملكية املمتلكات ال قافية بطر   ير مشروعة 

 1978 سبتمبر 2

 



السلطان املرسوم:املجاورةوالحقو  امل لفحقو  قانون •
(65/2008.

.(67/2008)السلطان املرسوم:الصناعيةامللكيةحقو  قانون •

وماملرس:الجديدةالنباتيةاألصنافمستولديحقحمايةقانون •
م2016عامال سجيلتفعيلم،49/2009رقمالسطان 

وتفعيل2001منذPCTالبراءاتأجلمنالتعاون معاهدةفيعضو•
م2016عامالدوليةالطلباتاست مفيالوطنياملكتب

القوانين المحلية



عمانعدد براءات االختراع لمخترعين من سلطنة 

1991-2016
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لنفطااستخراجتقنياتمجالفيمسجلةاالختراعبراءات82

وشلرشلمبرجيكشركةالعالميةوالغازالنفطلشركاتوالغاز

.وافدينلمخترعينأغلبها،العالمية

قابوسالسلطانلجامعةمسجلةبراءات10



التحديات

.تراعاالخبراءاتلتسجيلوسريعمرننظامتفعيلضرورة-

براءاتبإيداعالشركاتهذهإللزاموطنيةسياساتوضع-

.إيداعكأولمحليا ًاالختراع

ثيةالبحالمؤسساتفيالفكريةللملكيةسياساتوضع-

.واألكاديمية



أهمية البحث في قواعد بيانات براءات االختراع

راءاتببياناتقواعدفيوالبحثالفنيالفحصآلياتعلىالتدريب
االخ را 

.والعلميةالهندسيةالتقنياتأحدثعلىاالط  -

.العلميةالبح يةاملجاالتفيالدول توجهاتعلىاالط  -

سنة20التعدتإماالعامامللكفيسقط التيالتكنولوجيامعرفة-
.للحمايةالج رافيةالت طيةضمنعمانتشملالأوتجددلمأو

.أخرى لهاتطبيقاتيكون قدابتكاراتعلىالتعرف-

.والتص يعالعلميالتقدمبركباللحا -



 TTOإدارة الملكية الفكرية في الجامعات



آلية عمل مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات

(الوضع المثالي)



سياسة الملكية الفكرية

:منكلتحددالفكريةللملكيةسياسةوجودضرورة•

الفكريةامللكيةعناإلفصاح–

:الفكريةالحقو  ملكية–

.امل سسةاماملبتكرهلالتكنولوجيا؟يمتلكمن

األكاديميةاألعمالاالعتبارفياألخذ

وجيا؟التكنولوتطويرالفكريةالحقو  تسجيلتكلفةيتحملمن–

بتكراملبينالتكنولوجيانقلتراخيصمنالناتجةالعوائدتوزيع–
.وامل سسة

الفكريةامللكيةوتسويقالتجاري االست  ل–



 
ا
شكرا جزيال

akhzami@squ.edu.om
innovation@squ.edu.om

@ied_squ
@SheikhaAkhzami

mailto:akhzami@squ.edu.om
mailto:innovation@squ.edu.om
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicmJvl76zMAhWB1hoKHTIiB60QjRwIBw&url=https://ifttt.com/email&psig=AFQjCNHKQ99SI1NVWQ_tUOs53trcg3sJeQ&ust=1461779662012982

