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     أهداف إدارة األبحاث بجامعة الكويت 
الجامعة  في  البحثي  النشاط  وتطوير  دعم 
الحديثة  التقنيات  استخدام  طريق  عن 
الجامعة  إفادة  شأنها  من  التي  المتطورة 
من  عام  بشكل  والمجتمع  خاص  بشكل 
فال  المختلفة.  مجاالته  في  العلمي  التقدم 
تتجلى  وأهدافهـا  الجامعة  أن سياسات  شك 
التي  الخدمات  نوعية  في  واضح  بشكل 
تحفيزهم  إلى  باإلضافة  للباحثين  توفرها 
تشجيع  أجل  من  المختلفة  الدعم  بطرق 
من خالل  المعرفة  ونشر  البحثية  أنشطتهم 
وتسجيل  ونشرها  ومؤلفاتهم  أبحاثهم  دعم 
براءات اختراعاتهم والعمل على استغاللها 
تجاريًا وصناعيًا، من هنا كان الزما وضع 
يتوصل  التي  االختراعات  تنظم  الئحة 
سواء  الكويت  جامعة  في  الباحثون  إليها 
طلبتها  من  أم  تدريسها  هيئة  أعضاء  من 
والمنتسبين  بها  العاملين  من  غيرهم  أم 
تجاريًا  منها  االستفادة  يمكن  والتي  إليها، 
التأليف  حقوق  تنظيم  وكذلك  وصناعيًا، 
التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات التي تقوم 
الجامعة بطباعتها ونشرها، وما يقع عليهم 
من واجبات. وتهدف هذه الالئحة إلى تنظيم 
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العالقة بين الجامعة والباحثين بها في مجال 
إجراءات  وتحديد  الفكرية،  الملكية  حقوق 
التي  االختراع  براءات  تسجيل  وسياسات 
يتوصل إليها الباحثون بالجامعة، والحصول 
بما  البراءات  هذه  استغالل  ترخيص  على 
الجامعة  من  لكل  المشتركة  الحقوق  يحفظ 

والمخترع .

المؤلفين  حقوق  الالئحه  هذه  تنظم  كما 
واألحكام  القواعد  إطار  في  وواجباتهم 

المنظمة لحق المؤلف.

وتسجيل  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  تتم 
عن  الكويت  جامعة  في  االختراع  براءات 
طريق مكتب براءات االختراع التابع لنائب 

مدير الجامعة  لألبحاث.



3

مكتب براءات االختراع

في 30 /2005/4 صدر قرار مدير الجامعة 
رقم )886( بإنشاء مكتب براءات االختراع 
اإلجراءات  اتخاذ  ليتولى  الكويت  بجامعة 
القانونية  الحماية  الالزمة إلضفاء  القانونية 
الباحثون  إليها  يتوصل  التي  لالختراعات 
تدريسها  هيئة  أعضاء  من  منتسبيها  من 

وطلبتها والعاملين فيها.

الهدف من إنشاء مكتب براءات االختراع 
بجامعة الكويت 

لالختراعات  القانونية  الحماية  توفير   •
في  الباحثون  إليها  يتوصل  التـي 

جامعة الكويت.

النشاط  وتطوير  التنمية  خطط  دعم   •
توفير  خالل  من  بالكويت  الصناعي 
باالختراعات  الخاصة  المعلومات 
الحكومية  للجهات  والعالمية  المحلية 

واألهلية.

الكويت  جامعة  في  الباحثين  تشجيع   •
على روح البحث واالبتكار للمساهمة 
في دعم التنمية الصناعية واالقتصادية 

في الكويت.

التعاون مع مكاتب براءات االختراع   •
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في  والدولية  اإلقليمية  األخرى 
الملكية  وحقوق  االختراع  مجال 

الفكرية .

تشجيع استغالل براءات االختراع   •
بما يؤدي إلى تطور مستوى التقنية 

الصناعية.

براءات  مكتب  ووظائف  مهام 
االختراع 

وتوثيق  تسجيل  بإجراءات  القيـام   •
يتوصل  التي  االختراع   براءات 

إليها الباحثون في جامعة الكويت.

لبراءات  القانونية  الحماية  توفير   •
من  وغيرها  الجامعية  االختراع 
والحفاظ  الفكرية،  الملكية  حقوق 
على الحقوق المترتبة عليها واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الخاصة بذلك.

تقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة   •
بتسجيل براءات االختراع.

تنفيذ برامج التعاون مع المنظمات   •
والدولية  اإلقليمية  والهيئات 
براءات  في مجال  البحث  ومراكز 
الفكرية  الملكية  وحقوق  االختراع 

بصفة عامة.
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الجامعية   االختراع  براءات  استغالل   •
في السوق المحلي.

ببراءات  الخاصة  المعلومات  تسويق   •
االخـتـراع فــي القطــاع االقتصــادي 

والصناعي في الكويت .

العلمية  والندوات  المؤتمرات  عقد   •
وحقوق  االختراع  ببراءات  المتعلقة 

الملكية الفكرية عامة .

الكتيبات  ونشر  األبحاث  إعداد   •
ببــراءات  الخاصــة  والمعلومات 
االختــراع  وحقــوق الملكية الفكرية .

االسترشادية   والكتيبات  األدلة  إعداد   •
تسجيــل  بــإجــراءات  الخاصــة 
الداخل  في  االختراع  بــراءات 

والخارج .

حفظ وتنظيم طلبات وسجالت الطلبات   •
المتعلقة ببراءات االختراع .

يتعلق  فيما  والمشورة  الرأي  إبداء   •
الملكية  وحقوق  االختراع  ببراءات 

الفكرية عامة .

من  االختراع  براءات  طلبات  دراسة   •
الناحيتين الموضوعية والشكلية تمهيدًا 

التخاذ قرار تسجيلها .  
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للمخترعين  القانونيـة  المشـورة  تقديم   •
االختراع  براءات  تسجيـل  يخص  فيما 

واستثمارها. 

إعداد قواعد البيانات الخاصة ببراءات   •
االختراع وحقوق الملكية الفكرية. 


