
 (TISC) واالبتكار التكنولوجيا دعم مراكز إلقامة الطريق خارطة

I. ةـخلفيال 

 :اذاــلم .1

مبا)عرباالنًتنتالبحثيقدمهاالوصولاليتإمكانيةزيادةمنفعالبشكلاالستفادةبللمستخدمنيللسماح .أ
شخصيةعدةالادلساخاللمن(اخلتصنيف،التقتاا،،اال،مثلالكلماتادلفتاحيةالبحثأدواتذلكيف
؛)وجولوجو(بارةةادل

 ؛(معةفةعمليةزلليةبناءخاللمن)ليةاحملتكنولوجيةالقاعدةاللتعزيز .ب

إىلوماادلشًتكة،ادلشاريعالًتخيص،يفإمكانياتالتحقيقخاللمنادلثالسبيلعلى)التكنولوجيانقللزيادة .ت
 ؛(ذلك

؛اخلاصةهبمالفكةيةادللكيةحقوقوإدارةتالكوامومحايةخللقاحمللينيادلستخدمنيدلساعدة .ث

 :اذاــم .2

 التكنولوجياعنالبحثعمليات .أ

 ،البحثعنبةاءاتاالخًتا 

 )البحثعماألموراليتالميكنمحايتهامبوجببةاءةاخًتا،)األدبياتالعلميةوالتقنية 

،(قةبالرباءاتوالغريبةاءاتادلتعلعلوماتادلفقطليس)للمستخدمنياخلدماتمنأوسعرلموعةىناك .ب
 :تتضمن

 الفكةةىذهادلستندعلىادلنتجلتسويقفكةةالمفهوممنبأكملها،االبتكارعمليةبشأنادلشورة. 

 االخًتا،بةاءاتباستخدامادلثالسبيلعلىاالبتكارمحايةعملية 

 :نــأي .3

.ادلستخدمنيمنبالقةباًاسًتاتيجيواالبتكارالتكنولوجياجيبأنتتموضعمةاكزدعم .أ



 ؛احملليةأحناءاألراضيمجيعمنادلةاكزىذهتنتشةأناالتقتضاء،عند،أيضاًينبغي .ب

 :ادلستخدمنيمنواسعايفلمتزايدحنووعلىادلتخصصنيلغريخاصبشكلدلساعدةتكونا :نـــلم .4

األفةادادلخًتعني .أ

 وادلتوساةالصغريىالشةكات .ب

 صناعةال .ت

 واجلامعاتالتكنولوجيازمةاكيفالباحثون .ث

 ،(اجلامعاتإىلادلدارسمن)األكادمييني .ج

 اخلاالختصاصنييفرلالادللكيةالفكةية، .ح

II. العملية الخطوات: الطريقة 

 األولية االحتياجات تقييم .1

ادلتعلقةادلعلوماتخدماتلتحليلصاحبادلصلحة/مستخدمعلىمستوىوعلىمستوىادلؤسساتحتليلإجةاءينبغي
ىيخدماتمصاغةوفقاًلالبTISCخدماتألنوذلك.ادلستقبليةادلتالباتعنفضالحاليا،ادلتاحةرباءاتبال

 .وكفاءةاخلدماتفعاليةلتوفريوسيلةأفضلىوادلستخدمنياحتياجاتمعةفةادلستخدمنيادلبارةينذلا،

 :عنأوىلفكةةإلعااءاستبيانوذلكإعدادميكن

االخًتا،رباءاتمعلوماتمتعلقةبادلثالسبيلعلىادلستخدمني،تقبلمنادلالوبةماتادلعلوماىينوعية .أ
ذلك؟إىلوما،وحقادلؤلفالتجاريةوالعالمات

 ؟(اخلادلنافسني،التكنولوجيا،معلومات)يةالضةورIPمعلوماتماىيالغايةمن .ب

خاللالشبكات،االنًتنت،علىمعلوماتالشةكة،زيارةخاللمن)ادلعلوماتىذهيتماحلصولعلىكيف .ت
 ؟(اخلالتدريب،



غةفةاجلامعة،مثلمؤسسة)ادلعلوماتماىياألماكنادلفضلةللمستخدمواليتيةغبمنهااحلصولعلى .ث
 ؟(اجلوال،التكنولوجياالتجارة،مةكز

 منخفضة؟بتكلفةأورلاناقبولة؟ادلالتكاليفىيما .ج

 :التايلالنحوعلىادلستخدماحتياجاتحتليلإجةاءميكن

منزيدادلولعناوينللحصولعلىا(اخلاجلمعياتالصناعية،حكومية،مؤسسات)االتصالبعدةجهات .أ
.االتصالجهات

 ؛اليتتتمإجةاؤىاواعادهتالالستبياناترمباتقدًنحافز .ب

 .االنًتنتمواتقععلىاالستبيانوضع .ت

 .واذليئاتتلجمعيالمةكزةمجاعيةمناتقشاتعقد .ث

 .تدريبيةدوراتخاللمنادلعلوماتمجع .ج

ادلستقبليةللمؤسساتواحلاليةبادلتالباتيتعلقفيمانطةحهامكمنادلأخةىأسئلةاألولادلةفقيوضح
 وادلستخدمني/أصحابادلصلحة.

لظةوفادلةفقنيكالنتعديلميك.الوطنيةاالبتكارعمليةادلمكنةواليتتدعمواخلدماتاألدواتالثاينادلةفقيوضح
 وطنيةأوزلليةخاصة.

 :لـوكذلكلبدءادلناتقشات،الويبومنظمةمنأوليةتقييمبعثةإرسالينبغي

 ؛(IPO)الفكةيةادللكيةكتباألنشاةواخلاطاحلاليةوادلستقبليةدلحتديد .أ

تعزيزحولولوجستيةعمليةمقًتحاتىعلتوياليتحت(احلاليةالاةيقخارطةوثيقة)ادلفهوموثيقةمناتقشة .ب
 والتدريبعليها.TISCخدمات

 .TISCsمنربكةأوواحدTISCبإنشاءوتقةارىادلكتبادللكيةالفكةيةالةئيسيالدورعلىالتأكيد .ت

 .TISCمشةو،وتعزيزلشةحTISCلـادلضيفةاحملتملةوادلؤسساتاآلخةينادلصلحةأصحابمعجتما،اال .ث



 

 (SLA) الخدمة مستوى ةـقياتفا .2

من(TISC)االبتكاروالتكنولوجيادعمومةكز(IPO)الفكةيةادللكيةمكتببنياخلدمةمستوىاتفاتقيةصياغةميكن
 .اخلاصةبكلمنهاواالتفاقعلىىذهادلسامهاتالصلةذاتادلسامهاتلتوضيحوذلكأخةى،جهةمنوالويبوجهة

 :يليماتشملادلسامهةىذهنفإ،TISC / IPOيتعلقفيما

(أدناهانظةادلؤسسة؛نو،)وتقعادل .أ

 (مكتبأوغةفةمنفصلة)ادلةافق .ب

مناألخريةالفقةةانظةأيضا))جهازكمبيوتة،زلةكاتأتقةاصليزرية،اتصالبشبكةاالنًتنتالتقنيةالتسهيالت .ت
 .(اخل،(القسمىذا

 (/2يفضلأناليقلالعددعن/)ادلوظفني .ث

 (أدناه3رتقمالنقاةانظة)ستقدماليتدماتاخل.ج

 (اتقًتاحهاسيتماليت)العملساعات.ح

تكونأنجيبأيضا،ولكنللاباعة،رسومفةضمععامبشكلرلانا،ادلثالسبيلعلى)ادلاليةالةسوم .خ
جبدفعرسوممبوالتجاريةالبياناتاستخدامتقواعدأوIPاسًتاتيجياتوضعمثلللموظفنياإلضافيةاخلدمات

 (ماىيمعدالتىذهالةسومومالية

 اهناءاإلرةوط .د

 ى.خةأمسامهات .ذ

 :علىملتتشأنميكنالويبو،سامهةمبيتعلقفيما

التدريبتوفري .أ

 إعالميةموادتوفري .ب



الربرلياتاألجهزة،:ادلالوتوافةاحملليةالقدراتعلىاعتمادايلي،ماتوفريميكن)التقنيةادلساعدةتقدًن .ت
 (وغريىاتصاالت،واال

 التوعيةفعالياتزيادةيفادلساعدة .ث

 اإلخباريةللنشةاتشلكنتنسيق.ج

 ادلشاركةاالبتكارمةكزاليتمنخالذلاميكندلةكزتقليميةاإلأووطنيةشلكنللشبكةالوتنظيمتنسيق.ح

 ادلةاكزمنلشبكةسلصصاالنًتنتربكةعلىوتقعدلشلكنتنسيق.خ

 ىخةأمسامهات .د

يفإحدىأوللملكيةالفكةيةاإلتقليميادلكتبللملكيةالفكةية،الوطينادلكتبيفTISCيتموضعأنميكن
 ادلؤسساتالتالية:

 ةيالصناعمعياتاجل .أ

 عامبشكلاألكادمييةواألوساطادلتخصص،التدريبكلياتأومدارس/العايلالتعليممؤسسات/اجلامعات .ب

 التجارةغةف .ت

 والتكنولوجياالعلومرلمعات .ث

 واالبتكارالتكنولوجياحاضناتاألعمالو/أو .ج

بعنياالعتبار.أخةىمؤسساتأخذميكن .ح

 التدريب .3

ضمناتفاتقيةمستوىعنصةاًمهماًالويبومنتقبلمنظمةTISCالعاملنييفللموظفنيتدريبيةدوراتتنظيميشكل
 :ياريةتتضمنمعتقياسيةكحزمةالتدريبىذاصياغةوتوفريميكن.اخلدمة

الويبوأكادمييةدورات .أ

 اإللكًتوينالتعلمدروس .ب



 اإلتقليمي/أوواحملليالتدريب .ت

 االبتكارخدمات مركز دعم التكنولوجيا و  .4

وفقاًلتًتاكموتتزايداألساسيادلستوىلىعواالبتكارالتكنولوجيادعممةكزيقدمهااليتاخلدماتميكنإطالق
 :يليماكلأوبعضتشملولينياحملادلستخدمنيالحتياجات

 :األساسيادلستوىخدمات

 (ادلساعدةبدون)فقطالوصول-(بيانات)التقنيةادلعلوماتإىلالوصول .أ

 التجاريةالبياناتأوتقواعد/ورلانا-التقنيةادلعلوماتعنالبحثيفادلساعدة .ب

 (:ةاختياري)إضافيةخدمات

 فكةيةالادللكيةحقوقحولادلشورة .أ

 (احملليةوادلتوساةالصغةىالشةكاتمثل)التدريب .ب

أين،مىت،)اخلالتجارية،العالماتاالخًتا،،بةاءاتإيدا،طلباتعنمعلومات-IPاسًتاتيجياتتاوية .ت
 (اخلكم،ماذا،

للمحامنيبأنظمةولوائحاجلمعيةالوطنيةجيبايالءالةعايةفيمايتعلق)الالباتصياغةبشأنادلشورة .ث
 العاملنييفرلالبةاءاتاالخًتا،(

 ادلنتجتسويقفيمايتعلقبالفكةيةادللكيةجوانببشأنادلشورة .ج

 الًتخيصبشأنادلشورة .ح

 مةاتقبةالتكنولوجياوادلنافسني .خ

 IPتقييميفادلساعدة .د

 األساسيةالدرايةجتارينيورةكاءعنالبحث .ذ

 نينافسادلوالسوقحتيالت .ر



 موالاألجلمعدعم .ز

 التجاريةاألعمالخاطلوضعدعم .س

 الفكةيةادللكيةقواننيبالعامةادلعةفة .ش

 خدماتأخةىيتمحتديدىاالحقاً .ص

 شبكات مركز االبتكار ودعم التكنولوجيا .5

 .بسةعةادلعةفةلنشةأساسيمفتاحىواالبتكاربادلعنيةادلؤسساتبنيوادلعلوماتاخلرباتتبادل

واجلامعاتاألحباثومةاكزالفكةيةلملكيةةلالوطنيكاتبادلتضم،TISCsمنربكةءإنشايتمتشجيعولذلك،
 األخةى.الشةيكةوادلؤسساتادلعلوماتمةاكزو

 :وطنيةTISCربكةبناءيفالعمليةاخلاواتإيضاحيليفيما

 :الوطينالتنسيق .أ

 كونذاتعالتقةأنتميكنكاالت/وزاراترلموعةبنيأومعينةوزارةبنيالتنسيق. 

 ادلناتقشات؛/اتتقًتاحفيمايتعلقباالكاالت/الوزاراتمعدلشاركتها"فهومادلورتقة"استخدام 

 يليماأيوطين،اهنجعلىاالتفاق: 

 مةكزTISCادلكتبالوطينللملكيةالفكةية،أويفواحد 

 تقيامادلكتبالوطينللملكيةالفكةية(مةكزمعTISCمةكزي)منيةوطنربكةتنسقب
TISCs. 



 

أصحابمجيعزلتملةيفادلستقبلأيTISCsاليتميكنأنتكوناحملتملةالشةيكةادلؤسساتحتديد .ب
 الفكةية؛لملكيةالوطينلنظاماليفاحملتملنيادلصلحة



 .TISCاحملتملنيلـدلستخدمنياواحملتملنيادلصلحةألصحابحتليلاالحتياجاتارسال .ت

 .وطيناهنجعلىالتفاقلبعثةالتقييمخالللالجتما،احملتملنيادلصلحةأصحابدعوة .ث

يفالالبأناالعتباربعنياألخذمعاحملتملة؛TISCsويفغريىامنIPOيفادلتاحةادلواردوتعينيتقييم .ج
مناألدىنواحلد(جزئيبدوام)البشةيةادلواردجيبالبدءجبزءزلدودمنلذلك،جداًاًكبريكونيالتقدالبداية

 ادلواردذاتالصلةبأجهزةاحلاسبواالنًتنت.

 ؛احمللينيالشةكاءمعادلشةو،وثيقةوتنفيذSLAعلىاتفاتقيةمستوىاخلدمةIPOتوتقيع .ح

 الوطين؛النهجدلناتقشةادلشةو،تقبلمااجتما،حلضوراحمللينيلشةكاءلIPOدعوة .خ

 الوطنية؛اتوومؤسسIPOيتمبنيمنفصلاتفاقأوتفاىممذكةة .د

ميكنببساطةأنيتمثل)TISCوطنيةمنرةكاءربكةوتنسيقتدريبيةدراسيةحلقاتلعقددعواتإرسال .ذ
يتخذطابعأكثةأنأيضاميكناإللكًتوين؛الربيدطةيقعناتصالعلىالبقاءب"التنسيق"مناألدىناحلد

 ؛(نشاطاً

 .وعاتالتدريبادلقبلدموضو،/موضلتحديالندوةاهنايةيفتقييمإجةاء .ر

.TISCربكةومؤسساتIPO،يبواالومنظمةبنيالعالتقةالتايلالبياينالةسميوضح





 

 

 

 

 

 

 منظمة الوايبو

 

IPO 

 الجامعـــات

 مراكز األبحـاث

الشركات الصغرى والمتوسطة 

 و األعمال التجارية

 الوكاالت الحكوميـة



 الوعي رفع .6

 :وتشملواإلتقليميةالوطنيةادلستوياتعلىالتوعيةزيادةتنظيمينبغي

 .TISCsبنيادلمارساتأفضلتقاسمعنفضاللتعزيز،مكةسةمؤمتةات .أ

ادلتعلقةادلعلوماتخدماتلتعزيزواالبتكارالتكنولوجيادعملىربكةاالنًتنتلشبكةعسلصصموتقع .ب
أكثةمعلوماتإىلالوصوليتيحشلاTISCsـلآمنةمناقةوكذلكاإللكًتوين،التعلموحداتبالرباءات،

 اخلادلنتديات،،حتديداً

 إىلوما،،إنفاذاحلقوق،الًتخيصالتكنولوجيا،بحثعنالالفكةية،ادللكيةحبقوقمتعلقةمابوعةإعالميةمواد.ج

 المشروع على القائم النهج .7

وجوعلى.ادلشةو،علىالقائمالنهجاعتماداًعلىواالبتكارالتكنولوجيادعمينبغيأنيتمإنشاءمجيعمةاكز
 :التايلطارضمناإلدلشةو،وفقاًجديدTISCكليتمإنشاءاخلصوص،

األىدافتشملأنوميكن.مشةو،كليفدولةعضوكلمعادلتوتقعةوالنتائجاألىدافعلىاالتفاقيتم .أ
وكذلكالنامية،الدوليفةوالتكنولوجيةعلمياألدبياتالإىلالوصولوحتسنيادلعةفية،الفجوةمنللحدادلةاجع
 .احملليادلتعلقبرباءاتاالخًتا،النشاطنوعيةحتسنيمثلأكثةزلددةنتائج

ووالتدريبةكزادلنشاءإلاللوجستيةاخلدماتمثل-عليومتفقزمينجلدولوفقازلددةألنشاةالتخايطيتم .ب
 ذلك؛إىلوماالتوعية،أحداث

 ؛(يتمحتديدىا)زلددةفًتةخاللمنتظمةتقارية-مةاتقبة .ت

ادلمارساتأفضلتعزيزإضافية،إجةاءاتحتسني،احتقيقهمتادلتوتقعةالنتائجأنمنالتحققهبدف-تقييم .ث
 .ادلشةو،استدامةوتوفري

 .اخلدمةمستوىفاتقيةاليتتعدملحقباتادلشةو،وثيقةيفأعالهادلذكورةالنقاطستدرج

النتائجتشملسواليت،(الثالثادللحقانظة)ادلناقياإلطارمصفوفةميكناستخدامسبق،ماكلمتابعةخاللمن
للتحققواحملتملةوادلصادرموضوعيبشكلمنهاالتحققميكنمؤرةاتوادلخةجات،،(البحثئجنتا)ادلشاراليها
 .التصديق



 


