
 

 

 مكتب حقوق الممكية الفكرية ونقل التكنولوجيا"مؤسسة قطر تُنشئ "

 

 )الدوحة، قطر( 4102يونيو  11

"مكتب حقوق الممكية الفكرية ونقل  إنشاءأعمن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع عن 

وسيعمل  التكنولوجيا"، والذي يهدف إلى إدارة وتقييم وحماية وتسويق جميع االتفاقات المتعمقة بالممكية الفكرية في المؤسسة.

تفاعل المكتب عمى تطبيق السياسة الموحدة لحقوق الممكية الفكرية التي أطمقتها مؤسسة قطر حديثًا، وذلك من خالل تأمين ال

 عاهد والمراكز التابعة لمؤسسة قطر.موالتواصل بين مختمف ال

لتحقيق ذلك، تم إنشاء فرق تنسيقية خاصة في مختمف المراكز البحثية، لتصبح هي الهيئة الممثمة لمصالح األفراد في ما يتعمق 

الممكية الفكرية وتقييم األسواق، إلى  وتضم هذه الفرق محاميًا مختصًا في حقوق بحماية الممكية الفكرية إلنتاجات الموظفين.

والترخيص الخاص بحقوق الممكية الفكرية لمؤسسة قطر.  ،جانب مدير تسويق يتولى مسؤولية إجراء المفاوضات العممية

عمى تقديم التوصيات العممية والمختصة في كيفية حماية الممكية الفكرية، واالستحصال عمى التنسيقية وستعمل هذه الفرق 

 سواق وعوامل الجذب فيها، وأهميتها االستراتيجية بالنسبة لمؤسسة قطر.اإلختراع، باإلضافة إلى دراسة األ براءات

 

بالقول:  مؤسسة قطربفي قطاع البحوث والتطوير مممكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ل ، المدير التنفيذيستينيهمرك أيالدكتور عّمق و 

مؤسسة قطر. ومن هنا تبرز أهمية  بذلهاأهمية كبرى في الجهود البحثية الضخمة التي ت الممكية الفكرية ونقل التكنولوجيا حمل"ت



 

لمعامة وسوق  ،نقل التكنولوجيا"، الذي سيوفر منصة مركزية لمنشاط البحثي واالستطالعيإطالق "مكتب حماية الممكية الفكرية و 

 ."العمل عمى حد سواء

"سيضم المكتب أخصائيين من ذوي الخبرة العالمية في جميع جوانب حماية الممكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ما  وأضاف

دارات مؤسسة قطر، ا اإلطار. وسيتعاون المكتب مع يضمن اتباع أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا في هذ مختمف قطاعات وا 

سيعمل عمى حماية حقوق هذه االختراعات، والعمل عمى تطويرها كما عات. لتقديم المشورة حول أحدث االكتشافات أو االخترا

حماية حقوق الممكية الفكرية لمشركات المميزة، التي تساهم في دعم مسيرة ، إلى حانب وتسويقها لالستفادة منها في السوق

 الدولة في هذا المجال".

لى نشر ثقافة التميز في الدولة، وأن إمن خالل إنشاء هذا المكتب،  ،"تسعى مؤسسة قطر قائاًل: ستينيهم أيركالدكتور وتابع 

رساء أسس اقتصاد هم في إطالق قدرات اإلنسان، و يؤدي دورًا محوريًا في دعم مختمف المبادرات، بما يسا تحقيق االستدامة، وا 

 المعرفة".

بمجاالت الطاقة والبيئة وتكنولوجيا  سيعمل المكتب عمى نشر المؤشرات الخاصة بتوجهات األسواق، خاصة في ما يتعمقو 

وهو ما سيساهم في اإلضاءات عمى المجاالت التي يتزايد الطمب عميها، وال تحظى المعمومات، والبحوث الطبية والحيوية. 

 بتكار المتاحة فيها.مجاالت االستفادة من باالهتمام البحثي الالزم، لممساعدة في تطويرها واال

يونيو، بهدف تعريف الموظفين  01قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر ورشة عمل خاصة، الثالثاء نظم ولهذه المناسبة، 

 بمختمف جوانب عمل هذا المكتب، وشرح آفاق التعاون المستقبمية، لتحقيق النتائج المرجوة.

ن خالل الموقع اإللكتروني يمكن االطالع عمى مختمف مسؤوليات وأنشطة مكتب "حقوق الممكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" م
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 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر

يسعى قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر إلى قيادة جهود تحقيق رؤية قطر في أن تصبح مركًزا دولًيا لمتميز واالبتكار في 
البحوث والتطوير، إذ يعد القطاع الجهة الحاضنة لواحة العموم والتكنولوجيا في قطر، بوصفها مركًزا عالمًيا لالبتكار مجالي 

التكنولوجي والتسويق التجاري لالبتكارات، وكذلك الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، وهو مؤسسة مرموقة عالمية في 
لمعاهد البحثية الرائدة المعنية بالعموم المختمفة، والتي تشمل معهد قطر لبحوث الطب مجال تمويل البحوث العممية، فضاًل عن ا

 .الطاقة والبيئة الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث


