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 إرشادات 

 تسجيــل بــراءة اختــراعل 

 
 

على غير  يستدليكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم : أوال
 ذلك:

 القانون: قانون براءات االختراع
 النظام: نظام براءات االختراع

كام النظام او المحامي المسجل في سجل الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى اح
 المحاميين المزاولين.

 طلب التسجيل: طلب تسجيل براءة اختراع
 

 بشكل كامل وواضح. التسجيلنموذج طلب  يقوم طالب التسجيل او الوكيل بتعبئة أن: ثانيا
 

 :المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب التسجيل: ثالثا
 -الية:يرفق بطلب التسجيل المستندات الت

   -الوثيقة الفنية لالختراع : -.1
 وتتكون من المستندات المستقلة1 التالية:-

   (Description)لالختراع الوصف التفصيلي  (1

 (Claims)عناصر الحماية  (2

 (Abstract)ملخص عن االختراع  (3

 اذا دعت الحاجة .Drawings)  الرسومات التوضيحية لالختراع ) (4

 

إذا كان الطالب  ،حسب مقتضى الحال مؤسسة أو صورة عن عقد التأسيسشهادة تسجيل الشركة أو ال -2
 .شخصًا معنوياً 

  2.حسب األصول امصدق أو التفويض سند الوكالة -3
والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم  )األولوية(عن الطلب السابق طبق االصل صورة -5

  3. إيداعه والدولة التي أودع فيها
 إن وجدت. التي تعرض في المعارض الرسمية لشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة لالختراعاتا -6

                                                 
 خل بين هذه المستنداتمستقلة بمعنى أن كل مستند يسلم على صفحات مستقلة دون وجود أي تدا 1
يطلببب سبببند الوكالببة أو التفبببويض فببي حبببال تقببديم الطلبببب مببن قببببل الوكيببل أو المحبببامي أو فببي حبببال رغبببة طالبببب التسببجيل بتعيبببين أي  2

 شخص آخر لينوب عنه في متابعة حالة الطلب.

( مبن 11سبجيل وفقبًا ألحكبام المبادة )يطلب صورة طبق االصل عن الطلب السابق إذا كان الطلبب يتضبمن إدعباء بحبق األولويبة فبي الت 3
 القانون. 
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انقر )للحصول على نموذج التصريح المشفوع باليمين بإحراز اختراع،  .التصريح المشفوع باليمين بإحراز اختراع -7
  (هنا
 

 عند تقديم طلب تسجيل براءة اختراع:  :رابعا
 4وبأي لغة مباشرة عند تقديم الطلب.  ية لالختراع بكامل بنودهاالوثيقة الفنيجب إرفاق  .1
بتقبديم مبا يلبزم تقديمبه ما هبو متضبمن فبي نمبوذج طلبب التسبجيل وكيله تعهدًا حسب  أو طالب التسجيليقدم  .2

 وذلك خالل ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. البند )ثالثا( من المستندات األخرى الواردة في

م المسبتندات خببالل المببدة الممنوحببة يعتببر مقببدم الطلببب فاقببدًا لحقبه فببي الطلببب بنبباءًا علببى فبي حببال عببدم تقببدي .3
قبببرار المسبببجل، باسبببتثناء مسبببتند األسببببقية، فبببإن الطالبببب يفقبببد حقبببه فقبببط فبببي المطالببببة بأحقيتبببه بأسببببقية تقبببديم 

 الطلب.
 

ات باللغتين العربية يسلم كل من الملخص والوصف التفصيلي وعناصر الحماية و الرسوم أنيجب : خامسا
العربية و في حال سلمت باللغة االنجليزية يجب  واالنجليزية أما بقية الوثائق فهي كافية في حال كانت باللغة

 اما اذا سلمت بأي لغة أخرى فيجب ترجمتها الى العربية و االنجليزية.  ،ها الى العربيةتترجم

 
 ( خمسون دينارًا أردنيا.51) هاتسجيل ومقدار الطلب يم تقد أو وكيله دفع رسوم  التسجيل بطالعلى  :سادسا

 
دفع النفقات الالزمة للفحص الموضوعي من قبل الجهات المختصة، وفي حال طالب التسجيل يتحمل  :سابعا

خالل مدة ال تزيد عن ستين يومًا من تاريخ تبلغه بذلك،  بدفع النفقات الالزمة /الوكيلطالب التسجيلعدم قيام 
 المسجل. من ب كأن لم يكن بناءًا على قراريعتبر الطل

 
تمثل يجب أن يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من االختراعات المترابطة باعتبارها  :ثامنا

 5 .ابتكاريًا واحداً  مفهوماً 
 

لتبليغه  (والرمز البريدي)يشمل صندوق البريد  أن يحدد عنوانًا واضحا طالب التسجيل/الوكيليجب على  :تاسعا
 .لغايات المراسالتالمقدم للمسجل ويكون هذا العنوان معتمدًا  طلب التسجيلفي المملكة على 

 
 مستندات الوثيقة الفنية لالختراع.تفاصيل  :عاشرا
 (Descriptionلالختراع )الكامل الوصف -1     
  -:اسم أو عنوان االختبببببببراع :  1/1

االختراع وأن تكون هذه التسمية علمية تدل على موضوع االختراع وال يجب أن يتضمن الوصف بداية اسم 
 يسمح بكتابة االسم التجاري.

                                                 
   عند تقديم الطلب. الوثيقة الفنية لالختراع بكامل بنودهاال يمكن لطالب التسجيل الحصول على رقم إيداع للطلب إال إذا قدم  4
تجزئب  طلهبإ إلبى طلهبا  في حال احتواء طلب التسجيل على أكثر من اختراع ال تمثل مفهوم ابتكاري واحد وجب على طالبب التسبجيل  5

 وتعديالتإ.   1999( لسن  32( من قانون براءا  االختراع رقم )9فرعي  استناداً إلى نص المادة )
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 تضمن :ت أنويجب   (Introduction) -المقدمببببببببة: :  1/2
 تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به االختراع . .1
يكون المخترع على علم بها وتكون مفيدة لفهم  الحالة التقنية الصناعية السابقة أو الفن السابق والتي .2

 )لمعرفبببة الفبببن السبببابق لالختبببراع يمكبببن االسبببتعانة ببببالموقع االلكترونبببي التبببالي: االختبببراع وفحصبببه.
http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_ep  ق ببالملحببببببببببببسببببببببببببتعانة واال

 (.3اإلرشادي رقم )
 االختراع المقدم.طلب تسجيل حلها في المشاكل الموجودة في االختراعات السابقة والتي تم . 3
        
 ( Detailed description of the invention) -الوصف التفصيلي لالختراع::  1/3

وان كانت هذه لمشكلة التقنية وحلها )حتى ويكشف فيه عن االختراع المطلوب حمايته بأسلوب يسمح بفهم ا
اآلثار المفيدة لالختراع الميزات و  (، و تبين فيهالمشكلة مفهومة ضمنا من االختراع و لم تحدد بشكل صريح

 لرسومات التي تتعلق باالختراع مع اإلشارة إليها.لجميع ا ، كما يجب إبراز شرح
مناسبة النجاز االختراع المطلوب حمايته، على  لمخترعاويجب أن يبين في هذا الوصف أفضل طريقة يراها 

أن يستعمل لذلك األمثلة عند الضرورة، ويبين فيه أيضا الطريقة التي تسمح باستغالل االختراع في الصناعة، 
 .  حسب طبيعة االختراع واستعمالهأ االختراع والطريقة التي تسمح بإنتاج

         (Claims) -عناصـــــر الحمايـــــة: -2
لعناصر الجديدة والمبتكرة )ا يقصد بعناصر الحماية العناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب (1

 .مفصلةوتكون واضحة و  (والتي هي كنه ومحور االختراع
 على التوالي. هذة العناصر ، وجب ترقيمفي حال تمت المطالبة باكثر من عنصر حماية  (2

و  .مفهومة بذاتها دون الحاجة الى الرجوع للوصف التفصيلي أو الرسوماتيجب ان تكون عناصر الحماية  (3
كل من الوصف التفصيلي و  إلىشارات مرجعية إعلى  يال يجوز ان تحتو  الحمايةعليه فان عناصر  بناءً 

"كما هو موضح في الجزء... من  ) ال يجوز أن يسرد المخترع في عتاصر الحماية جمل مثل . الرسومات
 .(" كما هو موضح في الصورة... من الرسوم"الوصف "أو

 .هي االساس للمخترع في صياغة عناصر الحمايةالخصائص التقنية لالختراع  (4

في حال كان طلب االختراع يضيف ميزات أو تحسينات على ماهو موجود في الفن السابق و كان من  (5
   ،الضرورى ذكر معلومات أو تفاصيل عن الجزء الموجود في الفن السابق لكي تفهم عناصر الحماية

و الجزء تصاغ عناصر الحماية بطريقة يفهم فيها ما هو الجزء الموجود في الفن السابق وما هأن وجب 
 .الجديد و المراد حمايته

بعبارات مثل "يتميز بأنه" أو  الجزء الجديد المراد حمايته  يسبق ( يجب أن5قطة )نفي الحالة المذكورة في ال (6
 الغرض ذاته.   تؤدي"يتميز ب" أو "يتضمن التحسين الذي ادخل عليه" أو أية عبارات أخرى 

)انظر مثال على عنصر . تابعة لها حماية عناصر و ةمن عناصر حماية مستقلتتكون عناصر الحماية   (7
 .((2حماية مستقل وآخر تابع في الملحق رقم )

 حتوي علىتيجب أن تحدد في عناصر الحماية التابعة الخصائص اإلضافية المطلوب حمايتها ويجب أن  (8
التابعبة يجبب  كمبا ان عناصبر الحمايبة ،و البذي تتببع لبه المستقل صيغة أو إشارة مرجعية لعنصر الحماية

http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_ep
http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_ep
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) فببي حببال كببان عنصببر . ان تتحببدع عببن نفببس الفئببة التببي ينتمببي اليهببا العنصببر المسببتقل و الببذي تتبببع لببه
نتباج أو عمبل فبان عناصبر الحمايبة التابعبة لبه يجبب ان تتحبدع عبن إالحماية المستقل يتحدع عن طريقة 

فببان عناصببر الحمايببة  وفببي حببال كببان عنصببر الحمايببة المسببتقل يتحببدع عببن منببت  ،نتبباج أو عمببلإ طريقببة
  ((.3)انظر ملحق رقم ) .(وهكذا ،منت  التابعة له يجب ان تتحدع عن

 

 (Drawingsالرسومات التوضيحية ) -3

 ( وعلى جهة واحدة. A4ورق منفصل من فئة )  تكون الرسومات التوضيحية على (1

 رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوما. (2

أية نصوص باستثناء كلمة واحدة أو بضع كلمات إذا تطلبت الضرورة القصوى  يجب أال تشمل الرسوم على (3
"، وعدد قليل من الكلمات األساسية ABذلك، مثل "ماء" أو "بخار" أو "مفتوح" أو "مغلق" أو "مقطع حسب 

 الكهربائية أو للمنشآت أو لسير العمل. ائرالضرورية لفهم الرسوم التخطيطية للدو 

 لعرضية بخطوط تظليل منحرفة.يجب بيان المقاطع ا (4

 الرسوم بأدوات الرسم التقني.  يجب عادة رسم كل خطوط (5

ذا كانت الصورة الواردة في ورقتين أو أكثر تمثل  رسوم توضيحيةيجوز وضع عدة  (6 في ورقة رسم واحدة. وا 
ور صورة كاملة واحدة، وجب بيانها بطريقة تسمح بتجميع الصورة بأكملها دون إخفاء أي جزء من الص

 المبينة في مختلف األوراق.

 الرسوم على التوالي بغض النظر عن ترقيم األوراق. كليجب ترقيم  (7

في الوصف والعكس صحيح، ويجب أن تكون   يجب أال تظهر في الرسوم اإلشارات المرجعية غير الواردة (8
 اإلشارات المرجعية الدالة على العناصر ذاتها متماثلة في الطلب بأكمله.

أن يرفق الطلب بورقة منفصلة تسرد فيها بوصى فيالرسوم عددا كبيرا من اإلشارات المرجعية، إذا تضمنت  (9
 األجزاء التي تدل عليها. كل اإلشارات و

 

 (Abstract)الملخص -4

يقدم الملخص بشكل مستقل عن الوصف الكامل لالختراع لغايات النشر في الجريدة الرسمية، وذلك بما ال  (1
 ب أن يحتوي على اسم االختراع.كلمة ويج 211يزيد عن 

ويجب أن يبين الملخص المجال التقني الذي ينتمي  الطلب. في يشمل الملخص موجز ماهو مكشوف عنه (2
بشكل يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المشكلة التقنية، وجوهر حل هذه  كتابتهإليه االختراع، كما يجب 

 ستعماالت الرئيسية لالختراع.المشكلة بواسطة االختراع واالستعمال الرئيسي أو اال

 يشمل الملخص عند االقتضاء، الصيغة الكيميائية التي تميز االختراع على أفضل وجه. (3
 كما يشمل الملخص أفضل رسم توضيحي لالختراع يقدمه صاحب الطلب إن وجد. (4
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، أو بشان يجب أال يتضمن الملخص أي إعالن بشأن المزايا أو القيمة المزعومة لالختراع المطلوب حمايته (5
 تطبيقاته المتوقعة.

 

 -الوثيقة الفنية: بمستندات شروط وقواعد متعلقة-5

يجب أن تكون المستندات محررة أو مطبوعة بأحرف كبيرة واضحة بحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة  (1
 .A4من ورق أبيض قياس 

 من المستندات. غة االنجليزيةلن باليباللغة العربية ونسخت نيتقديم نسخت (2

 يجب أال تكون األوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنية. (3

تراعى القواعد المعمول بها دوليا، لبيان الحرارة والطاقة والضوء و الصوت والقوة المغناطيسية وكذلك الصيغ  (4
الذرية والصيغ الجزيئية المتبعة عموما على الصيغ   الرياضية والوحدات الكهربائية. وتطبق الرموز واألوزان

بصفة عامة على استعمال المصطلحات والعالمات والرموز التقنية المقررة   ئية. وينبغي االقتصارالكيميا
 عموما في كل فرع تقني.

في النسخة المحررة باللغة االنجليزية يجب ببيان الكسر العشري بنقطة وفي النسخة المحررة باللغة العربية  (5
 يجب بيان الكسر العشري بفاصلة.

 المتضمنة في الطلب على التوالي مع وضع رقم الورقة في أعلى الورقة أو أسفلها. يجب ترقيم األوراق (6

 يجوز عند الضرورة كتابة الرموز والحروف البيانية والصيغ الكيميائية أو الحسابية فقط باليد أو رسمها. (7

 يجب أال يتضمن كل من الوصف وعناصر الحماية أية رسوم. (8

 لحماية والملخص على صيغ كيميائية أو حسابية.يجوز أن يشمل كل من الوصف وعناصر ا (9

 يجوز أن يشمل كل من الوصف والملخص على جداول وال يستحسن ذلك في عناصر الحماية. (11

 قة الفنية على أية أخطاء امالئية.اليجوز أن تحتوي الوثي (11

           
 

 انتهى

 


