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مدخل إلى

ل�فراد والشركات الصغيرة والمتوسطة

براءات االختراع





ياأت���ي اإ�ش���دار هذا الدليل �شمن �شل�شلة الأدلة التي تعنى بالتوعي���ة باأهمية الملكية الفكرية في الن�شاط 

القت�ش���ادي ب�شكل ع���ام وللموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة ب�شكل خا����ص. ويتعلق هذا الدليل ببراءات 

الختراع والتي تعد اأداة رئي�شية لتحقيق التقدم ال�شناعي والتكنولوجي. اإذ اأن حماية براءات الختراع 

تلعب دورًا محوريًا في القت�شاد المعرفي في عالمنا اليوم. ومن هذا المنطلق تن�شح ال�شركات باإدراج 

مفهوم البراءت في ا�شتراتيجياتها العامة لت�شمن موقعًا متقدمًا في الأ�شواق المحلية والعالمية.

  اإن ه���دف ه���ذا الدلي���ل يتمثل في تقدي���م المعلومة الأ�شا�شي���ة بطريقة مب�شطة وعملي���ة لتبيان اأهمية 

وفائدة هذه الحقوق لقطاع العمال، اإل انه ل يغني باأي حال عن ا�شت�شارة خبير ل�شمان حماية الحقوق 

بالطريقة المنا�شبة.

ويعتب���ر ه���ذا الجهد ثمرة للتعاون الم�شتمر بي���ن وزارة ال�شناعة والتجارة والمنظم���ة العالمية للملكية 

الفكري���ة )الوايب���و( لزيادة م�شتوى الوعي بحق���وق الملكية الفكرية. وترحب ال���وزارة / مديرية حماية 

الملكي���ة ال�شناعية ب���اأي مالحظات اأو اإ�شافات على ه���ذا الدليل ليتم اإدراجها ف���ي الطبعات القادمة 

ل�شمان اأق�شى فائدة لقطاع الأعمال.

وزير ال�شناعة والتجارة 

المقدمة
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مدخل إلى براءات االختراع

ما هي البراءة؟
الب���راءة ه���ي ال�شه���ادة الممنوح���ة م���ن الدولة 

لحماية اختراع يكون جديدًا وينطوي على ن�شاط 

ابتكاري ويكون قاباًل للتطبيق ال�شناعي.

والب���راءة ح���ّق اإقليم���ي يقت�ش���ر عل���ى الح���دود 

الجغرافي���ة للمملك���ة. وم���دة حماي���ة الخت���راع 

ع�ش���رون )20( �شن���ة تب���داأ م���ن تاري���خ اي���داع 

طل���ب ت�شجيل الختراع في المملك���ة، ب�شرط اأن 

ُتدف���ع الر�شوم في كل �شنة م���ن �شنوات الحماية 

ف���ي الموع���د المح���دد. وُتمنح الب���راءة من قبل 

م�شجل الختراعات في مديري���ة حماية الملكية 

ف���ي  والتج���ارة  ال�شناع���ة  وزارة  ال�شناعي���ة/ 

المملكة الردنية الها�شمية . 

وتعتب���ر الب���راءة اأداة تجاري���ة فّعال���ة تمتلكه���ا 

ال�ش���ركات للح�ش���ول على حق ال�شتئث���ار بمنتج 

جدي���د و/اأو طريقة �شنع جديدة من اجل تعزيز 

مكانته���ا في ال�ش���وق وللح�ش���ول عل���ى اإيرادات 

اإ�شافي���ة من خالل عقد الترخي����ص. ويمكن اأن 

يت�شم���ن منتج مرّكب )مث���ل الكاميرا اأو الهاتف 

النّق���ال اأو ال�شي���ارة( ع���ددًا م���ن الختراع���ات 

الت���ي ت�شملها براءات عدي���دة ترجع ملكيتها اإلى 

مالكين مختلفين.

البراءات

لت براءة اإختراع لمفتاح علب م�شروبات  uُشج�

غازية ابتكره مختِرعون من اأ�شل اأرجنتيني 

وه���م هيج���و اأوليفي���را وروبارت���و كارث���ون 

واإي���دواردو فيرنان���داز، ف���ي اأكث���ر م���ن 20 

دول���ة. وتتولى ت�شويق المفتاح عالميًا �شركة 

اأ�ش�شها المخترعون تحت العالمة التجارية 

دي�شكورجات.

يمتلك �شاحب م�شنع كوري منتج لخوذات 

الدّراج���ات النارية اإت����ص جي �شي 42 براءة 

عالمي���ة لتلك الخوذات الجديدة. وقد حّقق 

نجاحًا كبيرًا على م�شتوى اأ�شواق الت�شدير، 

حيث ُي�شّوق 95٪ من منتجاته تقريبًا. وتعيد 

ال�شركة ا�شتثمار 10٪ من قيمة مبيعاتها في 

البحث والتطوير وه���ي تولي اهتمامًا كبيرًا 

للت�شامي���م المبتكرة، كعن�ش���ر اأ�شا�شي في 

تحقيق النجاح في �شناعة الخوذات. 



6

ومقابل الحق ال�شتئث���اري الذي تمنحه البراءة، 

يلت���زم �شاح���ب الطل���ب بالك�ش���ف كتابي���ًا ع���ن 

المعلوم���ات المتعّلق���ة بالخت���راع للجمه���ور من 

خالل تقديم طل���ب ت�شجيل الخت���راع مرفقا به 

و�شفًا تف�شيلي���ا دقيقًا وكام���اًل لالختراع. ويتم 

ن�ش���ر الب���راءة الممنوح���ة ف���ي ملح���ق الجريدة 

الر�شمية الخا�شة ببراءات الختراع. 

ما هو االختراع؟
ُيع���ّرف الختراع ح�شب قانون ب���راءات الختراع 

الأردن���ي رقم 32 ل�شن���ة  1999 وتعديالت���ه باأّنه 

اأي فك���رة اإبداعية يتو�ش���ل اإليها المخترع في اأي 

من المجالت التقنية وتت������علق بمنتج اأو بطريقة  

�شن���ع  اأو بكليهما توؤدي عمليًا اإل���ى حل م�ش����كلة 

معينة في اأي من هذه المجالت .

ويكون الخت���راع اإما ج���دي���دًا بالكامل اأو عبارة 

عن مج���ّرد تح�شينات اإ�شافي���ة لمنتج اأو طريقة 

�شن���ع معروفة. فمج���رد اكت�شاف �ش���يء ما كان 

موجودًا اأ�شاًل ل يعد اختراعًا. ولكي يكون الأمر 

كذلك، يجب اأن يت�شّمن قدرًا كافيًا من المهارة 

والإبداع والقدرة على البتكار.

وف���ي حي���ن اأن اأغل���ب الختراع���ات حالي���ًا ه���ي 

ح�شيل���ة جه���ود جّب���ارة وا�شتث������م���ارات طويلة 

الأج���ل ف���ي البحث والتطوي���ر، ف���اإن العديد من 

التح�شين���ات التقني���ة الب�شيط���ة وغي���ر المكلفة، 

ذات قيم���ة تجارية كبيرة، ومنح���ت لمخترعيها 

واأرب�����اح  اي���رادات  له���ا  المالك���ة  وال�ش���ركات 

معت�����برة.

قوة االبتكار
اإن التمييز بين »البتكار« وبين »الختراع« اأمر مهم. فالختراع حّل تقني لم�شكلة تقنية. وقد يكون فكرة 

مبتك���رة اأو عل���ى �شكل نموذج عامل اأو نم���وذج اأّولي. واأما البتكار فهو تحويل الخت���راع اإلى منتج اأو اإلى 

طريقة �شنع قابلة للت�شويق. ومن الأ�شباب الرئي�شية التي تدعو ال�شركات اإلى البتكار:

عمليات الت�شنيع من اأجل خف�ص التكاليف وزيادة الإنتاجية. • تح�شين 
جديدة تلبي احتياجات الم�شتهلك. منتجات  • توفير 

تها في ال�شوق. ح�شّ تو�شيع  اأو  المناف�شة  في  ال�شبق  • تحقيق 
الحالية والنا�شئة لل�شركات وزبائنها. الحتياجات  لتلبية  التكنولوجيا  تطّور  • �شمان 

�شركات اأخرى. لتكنولوجيا  التقنية  التبعية  • تجّنب 
وف���ي القت�ش���اد الحديث، تتطّلب اإدارة البت���كار داخل �شركة ما معرفة جّيدة بنظ���ام البراءات من اأجل 

�شم���ان ح�شول ال�شركة على اأعل���ى الأرباح بف�شل قدرتها على البتكار والإب���داع، والدخول في �َشراكات 

مربحة مع مالكي براءات اآخرين وتجّنب ال�شتخدام غير الم�شروع لتكنولوجيا يمتلكها الآخرون. والعديد 

م���ن البتكارات الي���وم، وعلى خالف الما�شي، مركبة وت�شتند في نف����ص الوقت اإلى عدد من الختراعات 

الم�شمولة ببراءات، والتي يمكن اأن تكون في حوزة مالكي براءات مختلفين.
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مدخل إلى براءات االختراع

لماذا يجب الحصول على براءة؟
ت�شع دورات الإنتاج الق�شيرة وازدياد المناف�شة 

�شغوطًا كبي���رة على الم�شروعات لتبتكر الجديد 

اأو لتنفذ اإلى ابتكارات ال�شركات الأخرى، وذلك 

حتى ت�شبح ق���ادرة على المناف�ش���ة في الأ�شواق 

المحلي���ة والأجنبية وتحافظ عل���ى تلك القدرة. 

والحقوق ال�شتئثارية التي تمنحها البراءة يمكن 

اأن تك���ون حا�شم���ة بالن�شب���ة لزده���ار ال�شركات 

المبتك���رة الن�شط���ة في واق���ع اقت�ش���ادي يتميز 

بالتغير ومليء بالمخاطر والتحديات.

وم���ن بي���ن الأ�ص���باب الرئي�ص���ية للح�ص���ول على 

البراءات:

ق����وي في ال�ش����وق وعلى  الح�ش����ول عل����ى موقع   •
مي����زة تناف�شية: تمن����ح الب����راءة لمالكها الحق 

ال�شتئث����اري لمنع الغير من النتف����اع التجاري 

بالختراع الم�شمول بب����راءة، وبذلك يتناق�ص 

الإح�شا�����ص بالحي����رة والمجازف����ة والمناف�ش����ة 

ال����ذي يول����ده المنتفعون بالمج����ان والمقّلدون. 

فاإذا كانت ال�شركة تملك حق ا�شتغالل اختراع 

ذي قيم����ة م�شمول ببراءة، اأو ح�شلت على اإذن 

بذل����ك، فيمكنه����ا اأن ُت�شب����ح ق����ادرة على خلق 

حاجز يمنع المناف�شين من الدخول اإلى ال�شوق 

ومناف�شته����ا ب����ذات الختراع����ات. وم����ن �ش����اأن 

ذل����ك، اأن ُي�شاعده����ا على اأن ُت�شب����ح الطرف 

المتفّوق في ال�شوق اأو الأ�شواق المعنية.

الح�شول على اأرباح اكثر وعائدات اأعلى من   •
ال�شتثم���ار: اإذا كانت ال�شركة ب�شدد ا�شتثمار 

ق���در معتب���ر م���ن الوق���ت والمال ف���ي البحث 

والتطوير، ف���اإن حماية الختراع���ات الناتجة 

عن ذل���ك الجهد بوا�شطة الب���راءات، ت�شاعد 

عل���ى تعوي����ص التكالي���ف الت���ي تكبدتها وعلى 

ك�شب عائدات اأعلى من ال�شتثمارات.

البراءة  ترخي����ص  بف�شل  اإ�شافية  اإي���رادات   •
اأو التن���ازل عنها: باإمكان مال���ك البراءة منح 

ترخي����ص بحقوقه ف���ي الختراع اإل���ى اآخرين 

به���دف  ر�ش���وم  اأو  اإجمالي���ة  مبال���غ  مقاب���ل 

الح�ش���ول على دخل اإ�شاف���ي لل�شركة. اإن بيع 

الب���راءة اأو التن���ازل عنها يعني نق���ل الملكية، 

ف���ي حين اأن الترخي�ص ه���و ال�شماح بالنتفاع 

فقط بالخت���راع المرّخ�ص به في ظل �شروط 

محددة.

الو�شول اإلى التكنولوجيا عبر تبادل الّرخ�ص:   •
اإذا كان���ت ال�شركة معني���ة بتكنولوجيا هي في 

حوزة اآخري���ن، فيمكنها اأن ت�شتخدم براءاتها 

في التفاو�ص حول عق���ود لتبادل التراخي�ص، 

تتف���ق بمقت�شاها والّطرف الآخ���ر على �شماح 

كل ط���رف لالآخ���ر بالنتفاع بواح���دة اأو باأكثر 

من البراءات وفق �شروط من�شو�ص عليها في 

العقد.

النف���اذ اإل���ى اأ�ش���واق جدي���دة: اإن ترخي����ص   •
الب���راءات لالآخرين )اأو حت���ى طلبات ت�شجيل 

الخت���راع قي���د النظر(، م���ن �شاأن���ه اأن يتيح 

النف���اذ اإلى اأ�شواق جدي���دة، ل يمكن الو�شول 

اإليه���ا من دون ذل���ك. ومن اأج���ل تحقيق هذا 

الغر�ص، يجب اأن يكون الختراع محميًا اأي�شًا 
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اأولئ���ك الذين يتع���دون على الحق���وق، اأو لفت 

انتباهه���م اإليه���ا. واإن حي���ازة الب���راءة تعّزز 

ب�ش���كل كبي���ر الق���درة عل���ى اتخاذ اإج���راءات 

قانوني���ة ناجحة �ش���ّد المقّلدي���ن والنا�شخين 

لالختراع المحمي بموجب البراءة.

يمكن  م�شروعك:  عن  اإيجابية  �شورة  اإعطاء   •
اأن ينظ���ر ال�شركاء التجاريي���ن والم�شتثمرون 

ومالك���و الأ�شه���م والم�شتهلكون اإل���ى محفظة 

الب���راءات كدليل على م�شت���وى الخبرة العالي 

والتخ�ش����ص والقدرة التكنولوجي���ة لل�شركة. 

في ال�شوق اأو الأ�شواق الأجنبية.

التقلي���ل م���ن مخاطر التعدي عل���ى الحقوق:   •
عندما تح�شل ال�شركة على حماية لختراعها 

بموجب براءة، ي�شبح باإمكانها منع الآخرين 

من اإ�شدار ب���راءة لذات الختراع، والحد من 

احتم���ال انتهاك حقوق الآخري���ن عند ت�شويق 

منتجاته���ا. واإن كان���ت البراءة ف���ي حّد ذاتها 

ل تن����صّ عل���ى »حري���ة النتف���اع«، فاإّنها تمنع 

الآخرين من اإ�شدار براءة لختراعات مماثلة 

اأو �شبيهة، وتقدم موؤ�ّشرًا منطقيًا يدل على اأن 

الختراع الذي اأ�شدرت ب�شاأنه البراءة، جديد 

ومختلف كثي���رًا عن حالة التقني���ة ال�شناعية 

ال�شابقة )انظ���ر المزيد حول »حال���ة التقنية 

ال�شناعية ال�شابقة« في ال�شفحة رقم )14(.

تعزي���ز فر����ص الح�ش���ول على م�شاع���دات اأو   •
اإيج���اد تمويل بفائدة مقبول���ة: يمكن اأن تعّزز 

ملكي���ة الب���راءات )اأو الترخي����ص با�شتعم���ال 

البراءات التي في ح���وزة الآخرين( من قدرة 

ال�شرك���ة على اإيجاد راأ�ص م���ال ي�شمح بت�شويق 

منت���ج م���ا. وف���ي بع����ص القطاع���ات )مث���اًل 

البيوتكنولوجي���ا(، ي�شبح م���ن ال�شروري في 

بع�ص الأحي���ان اأن تكون لدى ال�شركة محفظة 

ب���راءات قوية لجذب اأ�شح���اب روؤو�ص الأموال 

الذين يبحثون عن اإقامة م�شاريع.

المقّلدي���ن   �ش���د  للتح���ّرك  فّعال���ة  اأداة   •
والمنتفعي���ن مجان���ًا: �شعي���ًا وراء اإنفاذ الحق 

ال�شتئث���اري المكفول بالب���راءة، قد يكون من 

ال�ش���روري م���ن حين لآخ���ر رفع دع���وى على 

ب���راءة رق���م US2002137433. تخ����ص 

ثقابة مبتك���رة ت�شتخدم لإحداث ثقوب في 

الزجاج والخزف وقد ح�شلت على جائزة 

وهي اختراع محمي بموجب براءة للمخترع 

البيروفي جوزي فيدال مارتينا، مما مّكنه 

من ت�شويق المنتج مبا�شرة والح�شول على 

اإيرادات من خ���الل الترخي�ص با�شتخدام 

الختراع.
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مدخل إلى براءات االختراع

وقد يكون ذلك مفيدًا لإيجاد التمويل وال�شركاء 

التجاريين، ولتح�شين �شورة ال�شركة وقيمتها 

في ال�ش���وق. وتعمد بع�ص ال�ش���ركات لالإ�شارة 

اإل���ى البراءات في اإعالناتها م���ن اأجل اإعطاء 

الجمهور �شورة متجددة وابداعية عنها.

ما هي اإلجراءات القانونية األخرى 
المتوّفرة للش��ركة من أجل حماية 

منتجاتها؟
يرّكز ه���ذا الدليل عل���ى البراءات. غي���ر اأنه من 

الممك���ن ال�شتف���ادة من حقوق اأخ���رى في مجال 

الملكي���ة الفكري���ة تكون منا�شب���ة لحماية جوانب 

مختلفة لمنتج مبتكر، وه���ذا يعتمد على المنتج، 

وتت�شّمن هذه الحقوق:

»المناف�شة  قان���ون  يعتبر  التجارية:  الأ�ش���رار   •
غي���ر الم�شروعة وال�ش���رار التجارية« رقم 15 

ل�شن���ة 2000 اأي معلوم���ات �ش���را تجاريا قابال 

للحماية اذا ات�شمت بمايلي:

انها �شري���ة لكونها غير معروفة في �شورتها   -

النهائي���ة او ف���ي مكوناته���ا الدقيق���ة او انه 

لي����ص من ال�شهل الح�ش���ول عليها في و�شط 

المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.

وانها ذات قيمة تجارية لكونها �شرية.  -

وان �شاحب الحق اخ�شعها لتدابير معقولة   -

للمحافظ���ة عل���ى �شريتها في ظ���ل ظروفها 

الراهنة )مثل تحديد النفاذ اإلى المعلومات 

بناء على “الحاجة اإلى المعرفة”، والدخول 

ف���ي اتفاقي���ات ال�شري���ة وع���دم الك�ش���ف(. 

)انظر بن���د »البراءات مقاب���ل ال�شّريه« في 

ال�شفحة رقم )11(.

ويعتبر �شاحب حق في ال�شر التجاري كل �شخ�ص 

ل����ه حق الف�شاح عنه وا�شتعمال����ه والحتفاظ به. 

وتقوم المحاكم المخت�شة بانفاذ احكام القانون.

الر�شوم والنماذج ال�شناعية: يمكن الح�شول   •
عل���ى ح���ق ال�شتئث���ار بالجوان���ب الزخرفي���ة 

والجمالي���ة لمنت���ج م���ا عب���ر حماي���ة الر�شوم 

والنماذج ال�شناعية.  

فالر�ش���م ال�شناع���ي »ه���و اأي تركي���ب او تن�شيق 

للخط���وط ي�شف���ي على المنت���ج رونق���ا او يك�شبه 

�ش���كال خا�ش���ا �ش���واء تم ذل���ك با�شتخ���دام اللة 

ت�شامي���م  ذل���ك  ف���ي  بم���ا  يدوي���ة  بطريق���ة  او 

المن�شوجات«

اأما النم���وذج ال�شناعي » فه���و كل �شكل مج�شم 

�ش���واء ارتب���ط بخط���وط او ال���وان او ل���م يرتبط 

ويعطي مظهرا خا�شا يمكن ا�شتخدامه لغرا�ص 

�شناعية او حرفية«

ويتم ت�شجيل الر�ش���وم والنماذج ال�شناعية لدى 

الم�شجل في ال���وزارة. علمًا باأنه ل يجوز ت�شجيل 

الر�شم او النموذج الذي تفر�شه ب�شورة ا�شا�شية 

اعتبارات وظيفية او فنية بحتة.

العالمات  حماية  تكفل  التجاري���ة:  العالمات   •
يخ����ص  م���ا  ف���ي  ال�شتئث���ار  ح���ق  التجاري���ة 

العالمات الم�شتخدمة لتمييز منتج )�شلعة او 

خدمة( �شركة ما عن منتج �شركات اأخرى.
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ما بينها من و�شالت �شمن ج�شم مادي معين او 

عليه �ش���واء كان المنتج مكتمال او في اأي مرحلة 

من مراحل انتاجه.

للعنا�ش���ر  البع���اد  ثالث���ي  ترتي���ب  الت�ص���ميم: 

المكونه للدائ���رة المتكامل���ة او المعد خ�شي�شًا 

لنتاج دائرة متكاملة بغر�ص الت�شنيع.

ويتم ت�شجيل هذا الحق ل���دى م�شجل الت�شاميم 

للدوائر المتكامله في الوزارة.

إذا كان اخت��راع م��ا يتمت��ع بأهلي��ة 
الب��راءة، فه��ل م��ن الحكم��ة دائمًا 

إيداع طلب تسجيل اختراع بشأنه؟
لي�ص الأم���ر �شحي���ح دائم���ًا. واإذا كان الختراع 

يتمتع بالأهلية للبراءة، فال يعني ذلك بال�شرورة 

اأن���ه �شيتحّول اإل���ى تكنولوجيا اأو اإل���ى �شلعة قابلة 

للحياة تجاريًا. ولذلك، من المهم جدًا الموازنة 

بحذر بين �شلبيات واإيجابيات اإيداع طلب ت�شجيل 

اخت���راع. وق���د تك���ون الب���راءة مكلف���ة وي�شعب 

الح�شول والحفاظ عليه���ا وتنفيذها. واإن اإيداع 

طل���ب من عدمه، هو قرار تج���اري بحت. ويجب 

بن���اء هذا القرار مبدئيًا عل���ى اإمكانية الح�شول 

عل���ى حماية ناجع���ة تجاريًا لالخت���راع التي من 

المرّجح اأن توّفر اأرباحًا هامة من خالل النتفاع 

التجاري به.

وم���ن بي���ن العوام���ل الت���ي يج���ب اأخذه���ا بعين 

العتبار في النهاية عند التفكير في اتخاذ قرار 

باإيداع طلب الت�شجيل من عدمه، نذكر مايلي: 

الموؤلف والحقوق المجاورة: ت�شمل حماية  حق   •
ح����ق الموؤّل����ف والحقوق المج����اورة الم�شّنفات 

الأدبية والأعمال الفنية. وين�شحب حق الموؤلف 

عل����ى مجال وا�شع م����ن الأعمال، بم����ا في ذلك 

برامج الحا�شوب )انظ����ر الإطار في ال�شفحة 

13(. وتعتبر دائرة المكتب����ة الوطنية – وزارة 

الثقافة هي الجهة المعنية بهذا الحق.

.)www.nl.gov.jo(     

النباتي����ة الجدي����دة: ح�ش����ب قانون  الأ�شن����اف   •
»حماي����ة ال�شناف النباتي����ة الجديدة« رقم 24 

ل�شن����ة 2000 يمكن للجه����ة الم�شتنبطة ل�شنف 

نباتي جديد يتمّي����ز بالجّدة والتمّيز والتجان�ص 

والثب����ات وذي ت�شمية منا�شب����ة، الح�شول على 

الحماية في �ش����كل »حقوق م�شتنب����ط النبات«. 

ويت����م ت�شجيل ال�شنف ل����دى م�شجل ال�شناف 

النباتية الجديدة في وزارة الزراعة.

)www.moa.gov.jo(  

حماي���ة  ح���ول  المعلوم���ات  م���ن  ولمزي���د 

الأ�شن���اف النباتي���ة الجدي���دة، انظ���ر الموق���ع 

www.upov.int:الإلكتروني

ت�شميم )اأو طوبوغرافيا( الدوائر المتكاملة:   •
ع���رف قان���ون » حماي���ة الت�شامي���م للدوائ���ر 

المتكاملة« رقم 10 ل�شنة 2000 كل من:

الدوائ���ر المتكامل���ة: ه���ي منت���ج ي���وؤدي وظيف���ة 

الكتروني���ة ويتك���ون م���ن مجموعة م���ن العنا�شر 

المت�شل���ة بع�شه���ا ببع����ص - احده���ا على القل 

عن�شر ن�شط - بحي���ث تت�شكل هذه العنا�شر مع 
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مدخل إلى براءات االختراع

الختراع؟ لت�شويق  مجال  هناك  هل   •
البدائ���ل ع���ن اختراع���ك؟ وما هي  م���ا ه���ي   •

ميزاتها مقارنة مع اختراعك؟

مفيد لتح�شي���ن منتج موجود اأو  الختراع  هل   •
لتطوي���ر منتج جدي���د؟ واإذا كان الأمر كذلك، 

فه���ل يتما�ش���ى م���ع ال�شتراتيجي���ة التجاري���ة 

ل�شركتك؟

م�شتثم���رون  اأو  له���م  مرخ����ص  هن���اك  ه���ل   •
محتمل���ون يمك���ن اأن تك���ون لديه���م رغبة في 

م�شاعدتك على ترويج الختراع؟

الخت���راع بالن�شبة  ه���ذا  قيمة  �شتب���دو  كيف   •
لأعمالك التجارية وبالن�شبة للمناف�شين؟

العك�ش���ي”  “التركي���ب  ال�شه���ل  م���ن  ه���ل   •
لختراعك انطالقًا من منتجك اأو ت�شميم ما 

يماثله؟

اإل���ى اأي ح���د يمكن لأط���راف اأخ���رى، خا�شة   •
المناف�شين، اخت���راع واإ�شدار براءة تحمي ما 

اخترعته اأنت؟

الم�شتمدة من  المتوّقع���ة  الأرب���اح  تب���رر  هل   •
الح���ق ال�شتئثاري في ال�ش���وق، تكاليف اإيداع 

طل���ب الت�شجي���ل؟ )انظر ال�شفح���ة 24 حول 

تكاليف اإ�شدار براءة(. 

التي يت�شمنها الختراع التي  الجوانب  ما هي   •
يمك���ن حمايتها ببراءة اأو بع���ّدة براءات؟ وما 

هو الح���د الممكن لتلك الحماية؟ وهل �شتوّفر 

هذه الخطوة حماية تجارية ناجعة؟

ال�ّشهل تحدي���د التعدي على  من  �شيك���ون  هل   •
حق���وق الب���راءة؟ وه���ل اأن���ت عل���ى ا�شتع���داد 

ل�شتثم���ار الوقت والم���وارد المالي���ة من اأجل 

اإنفاذ البراءة اأو البراءات؟ 

البراءات مقابل السرية:
ف���ي ح���ال ا�شتوف���ى اختراع���ك �ش���روط الأهلية 

للب���راءة )انظ���ر ال�شفح���ة 13(، ف���اإن �شركتك 

الحتف���اظ  اإم���ا  لالختي���ار:  مدع���ّوة  �شتك���ون 

بالخت���راع ك�شّر تجاري، اأو اإي���داع طلب ت�شجيل 

اخت���راع لحمايته، اأو الك�شف عن���ه ل�شمان عدم 

تقديم طلب ت�شجيل ب�شاأنه من اأحد اآخر )وهو ما 

ُيعرف بالن�شر الدفاعي(، وبالتالي �شمان مكانه 

في »المجال العام«.

وق���د ات���اح قان���ون المناف�ش���ة غي���ر الم�شروع���ة 

وال�شرار التجارية حماية منا�شبة لل�شر التجاري 

ب�ش���رط تحقيقها لل�شروط ال���واردة في القانون، 

ويعتبر مخالف���ًا للممار�شات التجاري���ة ال�شريفة 

كاًل مما يلي: 

بالعقود الخالل   •
ب�شرية المعلومات الموؤتمنة او الحث  الخالل   •

على الخالل بها.

�شخ����ص على ال�ش���رار التجارية من  ح�شول   •
ط���رف اخر اذا كان يعل���م او كان بمقدوره ان 

يعل���م ب���ان ح�شول ذل���ك الط���رف عليها كان 

نتيجة مخالفة للممار�شات التجارية ال�شريفة.

وليعتبر مخالف���ًا للممار�شات التجارية ال�شريفة 

على وجه الخ�شو�ص التو�شل الى ال�شر التجاري 
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البع����ص. ذل���ك لأن مودع���ي الب���راءة ع���ادة ما 

يحتفظ���ون ب�ش���ّر الختراع���ات اإل���ى حي���ن ن�شر 

طل���ب الت�شجي���ل م���ن ط���رف مكتب الب���راءات. 

بال�شاف���ة الى ذل���ك، فاإن الكثير م���ن المعارف 

القيمة المرتبطة بكيفي���ة ا�شتغالل الختراعات 

الم�شمولة ببراءة ا�شتغالًل ناجحًا، غالبًا ما يقع 

الحتفاظ بها ك�شّر تجاري.

ما الذي يمكن أن تشمله البراءات؟
يجب اأن ي�شتوف���ي اأي اختراع عددا من ال�شروط 

لكي ي�شتح���ق الحماية بموجب ب���راءة. وتت�شّمن 

هذه ال�ش���روط، على وجه الخ�شو����ص، اأن يكون 

الختراع مو�شوع الطلب:

مو�شوعًا يتمتع بالأهلية للبراءة )�شفحة 13(.   •
حيث التقنية ال�شناعية )متطّلب  من  جديدًا   •

الجّدة( )�شفحة 14(.

منطوي���ا على ن�شاط ابت���كاري ) متطلب عدم   •
البداهة( )�شفحة 14(.

ال�شناعي )�شفحة 15(. للتطبيق  قاباًل   •
مك�شوف���ًا عنه ب�شكل مف�شل وكامل في طلب   •

ت�شجيل الختراع )متطلب الك�شف(.

والطريق���ة المثل���ى لفه���م ه���ذه المتطلب���ات هو 

درا�ش���ة ب���راءات الخت���راع لالخري���ن وكل م���ا 

ن�ش���ر في المج���ال التقني ال���ذي تهتم ب���ه. وفي 

ه���ذا المجال، يمكن الّرجوع اإل���ى قاعدة بيانات 

البراءات )المزيد حول قاعدة بيانات البراءات 

في ال�شفحة 18(.

ب�شورة م�شتقلة او عن طريق الهند�شة العك�شية.

ومن بين اإيجابيات حماية ال�صّر التجاري:

ت�شجيل. تكاليف  تتطلب  ل  التجارية  الأ�شرار   •
التجارية ل تتطّلب الك�شف اأو  الأ�شرار  حماية   •
الت�شجي���ل مع مكتب حكوم���ي كما اأن الختراع 

)مو�شوع ال�شر( ل ُين�شر.

ال�شّر التجاري غير محدد بزمان. حماية   •
مبا�شر. مفعول  التجاري  لل�شّر   •

ومن �صلبيات حماية الختراع ك�صّر تجاري:

ُج�ّشم ال�شر التجاري ف���ي �شكل منتج  م���ا  اإذا   •
مبتك���ر، ق���د ي�شب���ح اآخ���رون قادري���ن عل���ى 

»التركيب العك�شي« لذل���ك المنتج، واكت�شاف 

ال�شر، وبالتالي ي�شبح باإمكانهم النتفاع به.

فّعال فقط �شد  اإجراء  التجاري  ال�شّر  حماية   •
الكت�ش���اب الخاط���ئ اأو ا�شتعم���ال المعلومات 

الخا�شة اأو الك�شف عنها.

اإذا تم ك�شف ال�شر ون�شره للجمهور، فاإن اأي �شخ�ص   •
ي�شل اإلى ذلك ال�شّر، �شيكون حرًا في النتفاع به.

لأن  التج���اري،  ال�ش���ّر  اإنف���اذ  ع���ب  ال�شّ م���ن   •
م�شت���وى الحماية ال���ذي يوّف���ره اأ�شعف بكثير 

من م�شتوى الحماية التي توفرها البراءات.

ت�شجيل  اإي���داع طل���ب  اإل���ى  اآخ���رون  يعم���د  ق���د   •
اخت���راع ب�شاأن ال�شّر التجاري بعد اأن طوروا نف�ص 

الختراع ب�شكل م�شتقل وباعتماد طرق م�شروعة.

وبالرغ���م م���ن اأن���ه ُيمك���ن اأن ُينظ���ر اإل���ى ال�شّر 

التج���اري والب���راءات كو�شائ���ل بديل���ة لحماي���ة 

الخت���راع، فاإنه���ا ف���ي الغال���ب مكّمل���ة لبع�شها 
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مدخل إلى براءات االختراع

ما هي المواضيع القابلة للحماية 
بموجب براءة؟

ُتح���دد مج���الت الب���راءات ف���ي اأغل���ب قواني���ن 

الب���راءات الوطنية اأوالإقليمي���ة ب�شكل اإق�شائي، 

اأي عب���ر تحديد المج���الت التي ل يمك���ن اإيداع 

طل���ب ت�شجي���ل اخت���راع ب�شاأنه���ا. وه���ذه قائم���ة 

بالمج���الت التي قد ت���م اإق�شاوؤها من مجموعة 

المجالت المقبول���ة لإيداع طلب ت�شجيل اختراع 

ح�ش���ب م���ا ن�شت علي���ه الم���ادة )4( م���ن قانون 

براءات الختراع الأردني:

1- الختراع���ات الت���ي يترتب عل���ى ا�شتغاللها  اأ. 

اإخالل بالآداب العامة اأو النظام العام.

2- الختراع���ات الت���ي يك���ون من���ع ا�شتغاللها   

تجاري���ًا �شروري���ًا لحماية الحي���اة اأو ال�شحة 

الب�شري���ة اأو الحيواني���ة اأو النباتي���ة او لتجنب 

الإ�شرار ال�شدي���د بالبيئة. وي�شت���رط لتطبيق 

اأح���كام البندي���ن )1(،)2( من ه���ذه الفقرة اأن 

ل يك���ون منع الحماي���ة مقررًا لمج���رد الن�ص 

على من���ع ا�شتغ���الل ه���ذا الخت���راع بموجب 

الت�شريعات الأخرى ال�شارية المفعول .

الكت�شافات والنظريات العلمية والطرق الريا�شية. ب. 

والجراح���ة،  والع���الج  الت�شخي����ص  ط���رق  ج. 

الالزمة لمعالجة الب�شر اأوالحيوانات.

النباتات والحيوانات، با�شتثناء الأحياء الدقيقة. د. 

النبات���ات  لإنت���اج  البيولوجي���ة  الط���رق  ه�. 

والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية 

والبيولوجية الدقيقة.

حماية برامج الحاسوب
اعتب���ر قان���ون ح���ق الموؤل���ف الأردن���ي برام���ج 

الحا�ش���وب، �ش���واء كان���ت بلغة الم�ش���در اأو بلغة 

الآل���ة، م�شنف���ًا اأ�شا�شيًا م���ن الم�شنف���ات التي 

تحمى بموجب هذا القانون. بمعنى اأن ما يحمى 

ه���و طريق���ة التعبي���ر ولي����ص الفك���رة الوظيفي���ة 

لبرنامج الحا�شوب نف�شه.      

وف����ي قانون ب����راءات الخت����راع ت����م ا�شتثناء 

الكت�شاف����ات والنظري����ات العلمي����ة والط����رق 

الريا�شية من الحماية كبراءة اختراع، بحيث 

يت����م درا�شة قابلية حماي����ة برنامج الحا�شوب 

وفق����اً للقابلي����ة للتطبي����ق ال�شناع����ي ووفق����ًا 

للمفهوم العام للطبيعة التقنية والمحددة في 

التعريف القانوني لالختراع.

براءة اأردfية رقم ٢٤٦١ 

جه����از ي�شتعمل لم����رة واح����دة للتقديم والطهي 

وخا�ش����ة تقديم وطه����ي حبوب ال����ذرة من اأجل 

�شنع الف�شار 
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مت��ى يعتب��ر اخت��راع م��ا متضمن��ًا 
لنشاط ابتكاري؟

ُيع���ّد اختراع ما مت�شمن���ًا لن�شاط ابتكاري عندما 

يتبي���ن اأن الختراع غير بديهي بالن�شبة اإلى رجل 

المهنة العادي ف���ي ذلك المجال التكنولوجي اإذا 

ما اأخ���ذت »حالة التقنية ال�شناعية ال�شابقة« في 

العتبار. ويهدف �شرط عدم البداهة اإلى �شمان 

منح الب���راءات اإلى اإنجازات مبتك���رة ومخترعة 

حقيقي���ة فق���ط، ولي����ص اإل���ى اكت�شاف���ات باإمكان 

�شخ����ص، متوا�ش���ع الخب���رة في المج���ال التقني 

المعني، اأن ي�شتنبطها مما هو موجود اأ�شاًل.

ومن بي���ن الأمثلة على ما ل يع���د ابتكارًا ما يلي: 

مجرد تغيير الحجم اأو جعل منتج ما قاباًل للنقل 

اأو التركي���ب العك�ش���ي لالأج���زاء اأو تغيير معدات 

ال�شنع، اأو مجرد اإحالل جزء مكان جزء اآخر اأو 

وظيفة مكان اأخرى.

كي��ف يت��م الحك��م ب��أن اختراع��ًا ما 
جديد؟

يعتب���ر الخت���راع جدي���دًا اإذا كان ل ي�شكل جزءًا 

م���ن حال���ة التقني���ة ال�شناعي���ة ال�شابق���ة وغير 

م�شب���وق بالك�ش���ف عن���ه للجمهور ف���ي اأي مكان 

ف���ي العالم بالو�شف المكت���وب اأو ال�شفوي اأو عن 

طري���ق ال�شتعم���ال اأو باأي و�شيل���ة اأخرى يتحقق 

بها العل���م بم�شمون الختراع  قب���ل تاريخ ايداع 

طلب  ت�شجيل الختراع اأو قبل تاريخ اأولوية ذلك 

الطل���ب المدعى به وف���ق اأحكام قان���ون براءات 

الختراع الأردني. 

ول يعتد بالك�شف عن الختراع للجمهور اإذا حدث 

خ���الل الأ�شهر الثني ع�شر ال�شابقة لتاريخ ايداع 

طل���ب ت�شجيله اأو لتاريخ الدع���اء باأولوية الطلب، 

وكان نتيج���ة ت�ش���رف قام به طال���ب الت�شجيل اأو 

ب�شبب عمل غير محق من الغير �شده.

وعلي����ه، فاإن ن�ش����ر الختراع ف����ي دوري����ة علمية اأو 

عر�شه في موؤتمر اأو ا�شتخدامه للتجارة اأو ت�شمينه 

ف����ي دليل منتج����ات ال�شركة يوؤدي اإل����ى اإلغاء �شفة 

الج����دة عن الخت����راع وجعله غير موؤه����ل للبراءة. 

واإن����ه م����ن ال�ش����روري تجن����ب الك�ش����ف العر�ش����ي 

لالختراع����ات قبل اإيداع طل����ب ت�شجيل الختراع. 

وكثيرًا م����ا تكون الحاجة ملح����ة لال�شتعانة بخبير 

ف����ي مجال الب����راءات ليحدد بو�شوح م����ا تت�شمنه 

»حالة التقنية ال�شناعية ال�شابقة«. 

خ���الل الع�شري���ة الأخي���رة، ربحت بليف���ا، وهي 

�شرك���ة كرواتي���ة، ماليي���ن ال���دولرات نتيج���ة 

حماي���ة م�ش���اد حي���وي بموج���ب ب���راءة ي�شمى 

اأزيترومي�شي���ن. وكان���ت تل���ك الب���راءة اأ�شا����ص 

�شفقة ترخي�ص ناجحة مع �شركة اأجنبية كبيرة 

مخت�شة في الم�شتح�شرات ال�شيدلنية.
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القابلي��ة  بش��رط  المقص��ود  م��ا 
للتطبيق الصناعي؟ 

لك���ي يك���ون اختراع ما موؤه���اًل للب���راءة يجب اأن 

يكون قاباًل للتطبي���ق ال�شناعي. وي�شتخدم لفظ 

»�شناعي« في ه���ذا ال�شياق بمعناه الوا�شع وي�شير 

اإل���ى اأي ن�ش���اط يختل���ف ع���ن الأن�شط���ة الفكرية 

المجردة اأو الأن�شط���ة الفنية بحيث يمكن �شنعه 

او ا�شتعمال���ه ف���ي اأي نوع م���ن اأن���واع  الزراعة اأو 

�شي���د ال�شم���ك اأو الخدم���ات اأو ال�شناعة باأو�شع 

معانيها، وي�شمل ذلك الحرف اليدوية. فال يمكن 

اأن يكون الختراع مجرد ظاهرة نظرية، بل يجب 

اأن يكون مفيدًا ويقدم بع�ص المنافع العملية. 

البراءات في مجال علوم الحياة 
ل تمن���ح البراءة ح�شب قانون البراءات الأردني 

الأحي���اء  با�شتثن���اء  والحيوان���ات،  للنبات���ات 

الدقيقة. كما ل تمنح البراءة للطرق البيولوجية 

لإنت���اج النباتات والحيوانات فيم���ا عدا الطرق 

غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

واذا قدم����ت طلب����ات تتعلق بم����واد بيولوجية 

او احي����اء دقيقة فعل����ى طال����ب الت�شجيل ان 

يق����دم ما يثبت انه قد ق����دم عينات الى احد 

المراكز المتخ�ش�شة.

اأما بالن�شبة لحماية اأنواع النباتات الجديدة 

فتت����م ا�شتن����ادًا لقان����ون ال�شن����اف النباتية 

الجدي����دة، حيث تتول����ى وزارة الزراعة هذه 

المهمة بوا�شطة م�شج����ل الأ�شناف النباتية 

الذي ي�شميه الوزير. 

ما هو شرط الكشف عن االختراع؟
طبق���ًا لنظام ب���راءات الخت���راع الأردني، يجب 

ان يت�شم���ن طلب ت�شجيل الخت���راع الك�شف عن 

الختراع بكلمات وعبارات وا�شحة ت�شمح بفهمه 

كام���اًل وتكف���ي لتمكي���ن �شخ�ص ذي خب���رة في 

مج���ال ذلك الختراع م���ن تنفيذه، م���ع ذكر اأي 

تاأثي���ر محتمل لالختراع ان وج���د. كما وي�شترط 

النظام اأن يق���وم الُمختِرع ببي���ان اأف�شل اأ�شلوب 

يعلم ب���ه لتنفيذ اختراعه، مع �ش���رد الأمثلة عند 

القت�ش���اء والإ�شارة اإلى الر�شومات التو�شيحية، 

اإن وج���دت. واذا قدم���ت طلب���ات تتعل���ق بم���واد 

بيولوجي���ة او احياء دقيق���ة فعلى طالب الت�شجيل 

ان يق���دم ما يثب���ت انه قد قدم عين���ات الى احد 

المراكز المتخ�ش�شة ح�شب معاهدة بوداب�شت. 

الجه���ات  قائم���ة  عل���ى  الط���الع  يمك���ن  حي���ث 

الم�شوؤوؤل���ة ع���ن الي���داع الدول���ي عل���ى العنوان 

اللكتروني التالي: 

www.wipo.int/treaties/eng/registra-
tion/budapest/index.html

ما هي الحقوق التي تكفلها البراءات؟
تمن����ح الب����راءة لمالكه����ا ح����ق من����ع الآخري����ن من 

ا�شتعم����ال الختراع ا�شتعماًل تجاريًا. كما ويكت�شب 

مالك البراءة الحقوق التالية:

من����ع الغير اذا لم يح�شل عل����ى موافقة مالك   .1

البراءة من �شن����ع المنتج مو�شوع الختراع او 

ا�شتغالله او ا�شتخدامه او عر�شه للبيع او بيعه 
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يمل��ك  وم��ن  المخت��رع؟  ه��و  م��ن 
حقوق البراءات؟

المخت����ِرع هو ال�شخ�ص الذي ابتك����ر الختراع، في 

حي����ن اأن ال�شخ�����ص اأو ال�شرك����ة الت����ي ت����ودع طلب 

الت�شجي����ل فهي طالبة الت�شجي����ل اأو مالكة البراءة. 

وفي بع�ص الحالت، يمكن اأن يكون المخترع طالب 

الت�شجي����ل اأي�شًا، ولكن، في الغال����ب فاإن الطرفين 

جهت����ان م�شتقلتان، فع����ادة ما يكون م����ودع الطلب 

�شركة اأو موؤ�ش�شة البحث التي توظف المختِرع. 

ويكون الحق في منح البراءة على النحو التالي:

للمخترع او لمن توؤول اليه ملكية البراءة. اأ. 

1. اذا كان الخت���راع نتيج���ة عم���ل م�شترك  ب. 

بين ع���دة اأ�شخا�ص يكون الح���ق في البراءة 

له���م جميعًا �شراك���ة بالت�ش���اوي بينهم مالم 

يتفقوا على غير ذلك.

2. اأم���ا اذا تو�ش���ل الى الخت���راع ا�شخا�ص   

عدة وكان كل منهم م�شتقاًل عن الآخر يكون 

الح���ق في الب���راءة لالأ�شبق ف���ي اإيداع طلبه 

لدى الم�شجل.

ل�شاحب العمل اذا كان الختراع الذي تو�شل  ج. 

الي����ه العامل اثناء ا�شتخدام����ه يتعلق بان�شطة 

�شاح����ب العم����ل او اعمال����ه او اذا ا�شتخ����دم 

العامل في �شبيل التو�ش����ل الى هذا الختراع 

خب����رات �شاحب العمل او اأعماله او معلوماته 

او ادوات����ه او مواده المو�شوعة تحت ت�شرفه، 

وذلك ما لم يتفق خطيًا على غير ذلك.

للعام���ل اذا كان الختراع ال���ذي تو�شل اليه  د. 

ل يتعل���ق بان�شط���ة �شاحب العم���ل او اعماله 

او ا�شتيراده، اذا كان مو�شوع البراءة منتجًا.

من���ع الغي���ر اذا ل���م يح�ش���ل عل���ى موافق���ة   .2

مالك البراءة من ا�شتعم���ال طريقة ال�شنع 

، او ا�شتعم���ال المنت���ج الم�شن���وع مبا�ش���رة 

به���ذه الطريق���ة او عر�ش���ه للبي���ع او بيعه او 

ا�شتيراده، اذا كان مو�ش���وع البراءة طريقة 

�شنع.

كم���ا يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير   .3

او التعاقد على الترخي�ص با�شتغاللها.

ل  الب���راءة  اأن  اإل���ى  التنبي���ه  ال�ش���روري  وم���ن 

تمنح المال���ك »حرية النتف���اع« اأو حق ا�شتغالل 

التكنولوجيا التي تغطيها البراءة، بل اإنها تمنحه 

ح���ق اإق�ش���اء الآخرين فق���ط. وبالرغ���م من اأن 

ه���ذا الفارق يب���دو فارقًا �شئي���اًل، فاإنه �شروري 

لفه���م نظام البراءة ولمعرف���ة كيف يتفاعل عدد 

من الب���راءات في ما بينها. وف���ي الحقيقة، فاإن 

الب���راءات الت���ي ف���ي ح���وزة الآخرين يمك���ن اأن 

تتداخل مع براءتك اأو تكّملها. وقد تحتاج بالتالي 

اإل���ى ترخي����ص ل�شتعم���ال اختراع���ات اأطراف 

اأخ���رى م���ن اأج���ل ت�شوي���ق اختراع���ك الم�شمول 

ببراءة، والعك�ص �شحيح.

بال�شاف���ة ال���ى ذلك ، ف���ان بع����ص الختراعات 

مث���ل العقاقي���ر ال�شيدلني���ة وقب���ل اأن ت�شب���ح 

ممكنة الت�شويق، قد يتطلب الأمر الح�شول على 

ت�شاريح اأخرى مث���ل الموافقة على الت�شويق من 

طرف الموؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء.
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مدخل إلى براءات االختراع

ول���م ي�شتخدم ف���ي �شبيل التو�ش���ل الى هذا 

الختراع خبرات �شاحب العمل او معلوماته 

او ادوات���ه او مواده الولي���ة المو�شوعة تحت 

ت�شرف���ه ف���ي التو�شل لهذا الخت���راع ما لم 

يتفق خطيًا على غير ذلك.

مالحظة: من���ح القانون ال�شالحي���ة لمالك البراءة، 

دون تحدي���د فيم���ا اذا كان جه���ة واح���دة او اكث���ر، 

با�شتغالل البراءة وانفاذها من خالل تقديم ال�شكوى 

�شد طرف اخر بدعوى التعدي على حقوق البراءة .

قائمة مرجعية موجزة:
ب�شاأن اختراعك؟ خذ بعين العتبار اإيجابيات حماية البراءات،  براءة  تودع طلب  اأن  هل يجب   •
وانظ���ر ف���ي البدائل مثل الأ�شرار التجاري���ة، وقم بتحليل التكلفة مقابل الّرب���ح واقراأ اأكثر حول 

البراءات في الف�شول الالحقة للتاأكد من اأنك تتخذ قرارًا موؤ�ش�شًا على معرفة.

للبراءة؟ خذ بعي���ن العتبار �شروط اإي���داع طلب ت�شجيل الخت���راع، واّطلع على  موؤهل  اختراع���ك  اأن  ه���ل   •
التفا�شي���ل التي تتعلق ب�شروط الأهلية للب���راءة، وابحث عن حالة التقنية ال�شناعية ال�شابقة )انظر الق�شم 

الالحق(.

تاأّك���د من و�ش���وح الق�شايا المتعّلقة بحق���وق الختراع بين ال�شرك���ة وم�شتخدميها، واأي �شريك   •
تجاري اآخر، �شواء اأكانت م�شاركته في تطوير الختراع م�شاركة مالية اأو تقنية.
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ال�شناعية ال�شابقة، في اإطار الت�شاوؤل عن الأهلية 

للبراءة، من تفادي اإ�شاعة الأموال باإنفاقها على 

طلب ت�شجيل اختراع اإذا ما اأدت هذه العملية اإلى 

الك�ش���ف عن وج���ود اإ�شارات اإلى تقني���ة �شناعية 

�شابقة قد تح���ول دون منح الب���راءة لختراعك. 

ويتعي���ن اأن ت�شمل عملية البحث عن حالة التقنية 

ال�شناعية ال�شابق���ة كل الن�شو�ص المالئمة غير 

تلك المرتبطة بالبراءات ومن �شمنها المجالت 

التقني���ة والعلمية والكت���ب المدر�شي���ة ومحا�شر 

الموؤتم���رات والأطروحات والمواق���ع الإلكترونية 

والمن�ش���ورات  لل�ش���ركات  الإر�شادي���ة  والدلئ���ل 

التجارية والمقالت ال�شحفية.

من أين تبدأ؟
الخط���وة الأولى عمومًا، ه���ي القيام ببحث حول 

حالة التقني���ة ال�شناعية ال�شابق���ة. فاإذا اأ�شفنا 

اأكثر من اأربعين مليون براءة ممنوحة في العالم 

اإل���ى ماليين المن�شورات المطبوعة، والتي يمكن 

اأن تعتب���ر تقني���ة �شناعي���ة �شابق���ة، ف���اإن طلبك 

يواجه اأخطارًا حقيقية تتمّثل في اأن تجعل بع�ص 

المراج���ع اأو جملة م���ن المراج���ع المجتمعة معًا 

اختراعك يبدو عل���ى اأنه اإنجاز غير جديد وغير 

بديهي، وبالتالي غير موؤهل للت�شجيل.

تمكن���ك عملية البحث للتعرف ع���ن حالة التقنية 

كيف يمكن الحصول على براءات االختراع؟

أهمية فحص قواعد بيانات البراءات
بالإ�شاف���ة اإلى التاأكد م���ن اأهلية اأي اختراع للح�ش���ول على البراءة، فاإن فح����ص قواعد بيانات 

البراءات في الوقت المنا�شب وب�شكل فعال قد يوفر معلومات مفيدة جدًا واأفكارًا بارعة عن:

لدى المناف�شين الحاليين والمقبلين والتطوير  البحث  اأن�شطة   •
معين تكنولوجي  ميدان  في  الحالية  التجاهات   •

الترخي�ص لأغرا�ص  التكنولوجيات   •
الباحثين وم�شادر  الأعمال  في  وال�شركاء  المحتملون  الموردون   •

والخارج الداخل  في  المحتملة  الأ�شواق   •
يملكها الآخرون ل�شمان عدم تعدي منتجك على حقوقها »حرية  التي  ال�شلة  الوثيقة  الب���راءات   •

العمل«

البراءات الوثيقة ال�شلة التي انق�شت مدتها والتكنولوجيا التي اأ�شبحت ملكًا عامًا  •
الحالية. التكنولوجيا  اإلى  ا�شتنادًا  الممكنة  الجديدة  التطورات   •
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اإن المعلوم���ات المتعلقة بالبراءات م�شدر فريد 

م���ن نوعه للمعلومات التقني���ة الم�شنفة التي قد 

تكون ذات قيم���ة كبيرة لل�شركات عندما تخطط 

ا�شتراتيجياته���ا التجاري���ة. اإذ يت���م الك�شف عن 

اأهم الختراعات للجمهور للمرة الأولى عند ن�شر 

البراءة اأو طلب ت�شجي���ل الختراع فقط. وبذلك 

ف���اإن الب���راءات وطلب���ات الت�شجيل الت���ي تن�شر، 

تقدم و�شائل لمعرفة اأحدث البحوث والبتكارات 

وذل���ك قبل اأن تظه���ر هذه المنتج���ات المبتكرة 

ف���ي الأ�شواق بوقت طويل. وعلى ذلك فاإنه يتعين 

اأن تك���ون عملية البحث عن الب���راءات جزءًا من 

الم�شاهمات ال�شرورية ف���ي الجهود التي تبذلها 

اأية �شركة في مجال البحث والتطوير.

كيف وأين يمكنك القيام بالبحث عن 
حالة التقنية الصناعية السابقة؟

اإن الب���راءات وطلب���ات ت�شجي���ل الخت���راع التي 

تن�شره���ا مكات���ب الب���راءات المتع���ددة متاح���ة 

عل���ى النترن���ت مم���ا يي�ش���ر عملي���ة البحث عن 

حالة التقنية ال�شناعي���ة ال�شابقة. ففي الأردن، 

يمكن للباح���ث الطالع على الب���راءات الأردنية 

الممنوح���ة من خ���الل رابط الجري���دة الر�شمية 

المتوفر على الموقع اللكتروني لوزارة ال�شناعة 

والتج���ارة / مديرية حماية الملكي���ة ال�شناعية

www.mit.gov.jo كم���ا باإم���كان الباح���ث اأن يجد 

قائم���ة مكات���ب الملكي���ة الفكري���ة الت���ي اأتاحت 

قواعد بيانات ب�شاأن البراءات، دون مقابل، على 

العنوان الإلكتروني الآتي: 

 www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp

المعلوم���������ات  اإل���ى  النف���اذ  اأن  م���ن  وبالرغ���م 

المتعلق���ة بالب���راءات اأ�شبح عملي���ة مي�شرة جدًا 

بف�ش���ل الإنترن���ت، فاإنه لي�ص م���ن ال�شهل اإجراء 

بحث عال���ي الجودة ب�ش���اأن الب���راءات. حيث اأن 

اللغ���ة الخا�شة بالبراءات ع���ادة ما تكون معقدة 

وغام�ش���ة كم���ا تتطلب عملي���ة البح���ث المهنية 

معرفة وخب���رة كبيرتين. ويمكن اإجراء الأبحاث 

التمهيدي���ة من خ���الل قواعد البيان���ات المتاحة 

اأغل���ب  اأن  ال  مجان���ًا،  الإنترن���ت  �شبك���ة  عل���ى 

ال�شركات التي ترغب في الح�شول على معلومات 

تتعل���ق بالبراءات به���دف اتخاذ ق���رارات هامة 

تخ����ص اأعمالها )كاأن تقرر م���ا اإذا كانت �شتودع 

طلب ت�شجيل اختراع من عدمه( فاإنها تعتمد في 

العموم عل���ى خدمات مهنيي���ن متخ�ش�شين في 

مجال الب���راءات و/اأو ا�شتخ���دام قواعد بيانات 

تجارية متطورة.

التقني���ة  حال���ة  ع���ن  بالبح���ث  القي���ام  ويمك���ن 

الكلم���ات  م���ن  انطالق���ًا  ال�شابق���ة  ال�شناعي���ة 

الرئي�شي���ة اأو �شنف الب���راءة اأو معايي���ر اأخرى. 

ويتوق���ف ما يت���م الك�شف عنه عل���ى ا�شتراتيجية 

البح���ث المتبعة ونظ���ام الت�شني���ف الم�شتخدم 

والخب���رة التقني���ة التي يمتلكه���ا ال�شخ�ص الذي 

يق���ود عملي���ة البح���ث وعل���ى قاع���دة البيان���ات 

المتعلقة بالبراءات التي تم ا�شتخدامها.
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وتجدر ال�ش���ارة هنا اإل���ى اأن الأردن ل ي�شتخدم 

نظ���ام الت�شني���ف الدول���ي ب�شكل ر�شم���ي ولكنه 

ي�شتر�ش���د به���ذا النظام ف���ي اإج���راءات ت�شجيل 

ب���راءات الختراع مثل عمليات البحث والفح�ص 

الفني وغيرها.

كيف نقدم طلبًا بغرض حماية االختراع ؟
بعد النته���اء من عملية البحث عن حالة التقنية 

ال�شابق���ة واتخاذ قرار بحماية الختراع، يتوجب 

اإع���داد طلب ت�شجي���ل الختراع ث���م اإيداعه لدى 

م�شجل الب���راءات في وزارة ال�شناعة والتجارة. 

ويت�شمن الطلب و�شفًا كاماًل لالختراع وعنا�شر 

الحماي���ة الت���ي تح���دد نط���اق تطبي���ق الختراع 

ور�شوم���ات تو�شيحية وملخ�ش���ًا. )وفيما يخ�ص 

المعلوم���ات الإ�شافي���ة عن هيكل طل���ب ت�شجيل 

الختراع، فيجب الرجوع الى �شفحة 21(. 

وف���ي العادة يق���وم وكي���ل الملكي���ة ال�شناعية اأو 

المحامي المخت�ص في الب���راءات بمهمة اإعداد 

طلب ت�شجي���ل الختراع ويقوم بتمثيل م�شالحك 

خ���الل مرحلة اإيداع الطل���ب. اإل انه من الممكن 

ان تقدم الطلب بنف�شك. ويقدم البند الواقع في 

ال�شفح���ة التالي���ة نظرة عامة ع���ن عملية اإيداع 

الطلب. 

التصنيف الدولي بشأن البراءات
اإن الت�شني���ف الدولي ب�شاأن الب���راءات )IPC( هو 

نظ���ام ذو ت�شني���ف هرم���ي ي�شتخ���دم لت�شنيف 

وثائق البراءات وفح�شها. كما اأنه ي�شتخدم كاأداة 

لترتي���ب وثائق الب���راءات ويعتبر ذل���ك العن�شر 

الأ�شا�ش���ي للقيام بن�شر المعلومات ب�شكل انتقائي 

وكذل���ك للتثبت من حالة التقني���ة ال�شناعية في 

مجال معين م���ن التكنولوجي���ا. وتحتوي الطبعة 

الثامن���ة للت�شني���ف عل���ى 8 اأق�ش���ام مق�شمة اإلى 

129 �شنف���ًا و 639 �شنفًا فرعيًا وحوالي 000 69 

مجموعة. وتتمثل الأق�شام الثمانية في:

ال�شرورات الإن�شانيةاأوًل 

القيام بالعمليات، النقلثانيًا

الكيمياء، علم المعادنثالثًا 

الأقم�شة، الورقرابعًا 

البنايات المثبتةخام�شًا 

�شاد�شًا 

الهند�شة الميكانيكية، ال�شوء، التدفئة، 

الأ�شلحة، الن�شف بالمتفجرات

الفيزياء�شابعًا 

الكهرباءثامنًا 
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معالجة الطلب – خطوة بخطوة
يتم معالجة طلب ت�شجي���ل الختراع المقدم اإلى 

م�شجل البراءات على النحو التالي: 

الفح����ص ال�شكلي: يقوم م�شج���ل البراءات او   •
م���ن يفو�شه من ق�ش���م ب���راءات الختراع في 

مديري���ة حماي���ة الملكية ال�شناعي���ة بفح�ص 

الطلب ل�شمان التزامه بال�شروط والإجراءات 

ال�شكلي���ة. )عل���ى �شبي���ل المث���ال، اأن يت�شمن 

الطلب كل الوثائ���ق المطلوبة واأن تكون ر�شوم 

الطلب مدفوعة(.

وعليه، وحت���ى يكون الطلب مكتم���ل من الناحية 

ال�شكلي���ة يتوجب على طال���ب الت�شجيل اأو الوكيل 

)المق�شود بالوكيل وكي���ل الملكية ال�شناعية اأو 

المحامي( اأن يقوم بتعبئة نموذج طلب الت�شجيل 

ب�شكل كام���ل ووا�ش���ح. )للح�ش���ول على نموذج 

طلب ت�شجي���ل الختراع، يمكن تحمي���ل الن�شخة 

http://www.:التال���ي الرابط  اللكترونية من 

 mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=114

ويرفق مع طلب الت�شجيل الم�شتندات التالية:

الوثيق���ة الفنية لالخت���راع: والتي تتكون من   .1

الم�شتندات الم�شتقلة التالية: )م�شتقلة بمعنى 

اأن كل م�شتن���د ي�شل���م على �شفح���ات م�شتقلة 

دون وجود اأي تداخل بين هذه الم�شتندات(

 Detailed( الو�ش���ف التف�شيلي لالخت���راع اأ. 

)Description

)Claims( عنا�شر الحماية ب. 

)Abstract( ملخ�ص عن الختراع ج. 

Draw-( لالختراع التو�شيحي���ة  الر�شومات  د. 

ings(، اذا دعت الحاجة .

مالحظ���ة: لغاي���ات الأر�شف���ة يرف���ق م���ع طل���ب 

الت�شجيل ن�شخة الكترونية عن الوثيقة الفنية.

2. �شه���ادة ت�شجيل ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة اأو �شورة 

عن عقد التاأ�شي�ص ح�شب مقت�شى الحال، اإذا 

كان الطالب �شخ�شًا معنويًا.

�شند الوكالة اأو التفوي�ص م�شدقًا ح�شب الأ�شول   .3

)يطلب �شند الوكالة اأو التفوي�ص في حال تقديم 

الطل���ب من قبل الوكي���ل اأو المحامي اأو في حال 

رغب���ة طال���ب الت�شجيل بتعيي���ن اأي �شخ�ص اآخر 

لينوب عنه في متابعة حالة الطلب ( 

براءة اأردfية رقم 2150 )مخترع اأردfي(

دفاع���ة مروحي���ة )Impeller( لال�شتعمال في 

م�شخ���ة ط���رد مرك���زي. تحتوي عل���ى غطاء من 

اأوج���ه متقابل���ة، وج���زء حاف���ة طرفي���ة خارجية 

ومحور دوران ومجموعة من ري�ص ال�شخ على اأحد 

وجوه الغطاء وتمتد بعيدًا عن محور الدوران.
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�شتي���ن يومًا م���ن تاري���خ تقديم الطل���ب. وفي 

حال ع���دم تقدي���م الم�شتندات خ���الل المدة 

الممنوح���ة يعتبر مق���دم الطلب فاق���دًا لحقه 

في الطل���ب بناًء على قرار الم�شجل، با�شتثناء 

م�شتن���د الأ�شبقي���ة، ف���اإن الطال���ب يفقد حقه 

فقط ف���ي المطالبة باأحقيت���ه باأ�شبقية تقديم 

الطلب.

يج���ب ان ترفق جميع الم�شتندات بترجمة الى   *
اللغ���ة العربية اذا كانت مقدم���ة اإلى الم�شجل 

باللغ���ة النجليزي���ة اأو بترجم���ة اإل���ى اللغتي���ن 

العربي���ة والنجليزي���ة اذا كان���ت مقدمة بلغة 

اأخ���رى. )كم���ا ي�شتح�ش���ن اأن يق���دم كل م���ن 

وعنا�ش���ر  التف�شيل���ي  والو�ش���ف  الملخ����ص 

العربي���ة  باللغتي���ن  والر�شوم���ات  الحماي���ة 

والنجليزية وذلك لغايات الفح�ص(. 

عل���ى طال���ب الت�شجي���ل اأو وكيل���ه دف���ع ر�شوم   *
 )50( ومقداره���ا  الت�شجي���ل  طل���ب  تقدي���م 

خم�شون دينارًا اأردنيا.

مالحظ���ة: يقوم الم�شج���ل بفح����ص الطلب من 

الناحي���ة ال�شكلي���ة، واذا تبين نتيج���ة ذلك عدم 

ا�شتيفائه لي م���ن ال�شروط المقررة في القانون 

او النظ���ام فل���ه ان يوج���ه اخط���ارًا ال���ى مق���دم 

الطل���ب يكلفه فيه باجراء م���ا يلزم خالل مدة ل 

تزي���د على �شتين يوما من تاريخ تبلغه بذلك وال 

يفق���د طالب الت�شجيل حقه في الطلب بقرار من 

الم�شجل. 

4. �ش���ورة طب���ق ال�ش���ل ع���ن الطل���ب ال�شاب���ق 

)الأولوية( والم�شتن���دات المرفقة به و�شهادة 

تبي���ن تاري���خ تقديمه ورق���م اإيداع���ه والدولة 

الت���ي اأودع فيه���ا. )يطلب �ش���ورة طبق ال�شل 

ع���ن الطل���ب ال�شاب���ق اإذا كان الطلب يت�شمن 

اإدعاء بحق الأولوية في الت�شجيل وفقًا لأحكام 

المادة )10( من القانون(.

الموؤقت���ة  بالحماي���ة  ال�ش���ادرة  5. ال�شه���ادة 

لالختراع���ات الت���ي تعر����ص ف���ي المعار����ص 

الر�شمية، اإن وجدت.

6. الت�شريح الم�شف���وع باليمين باإحراز اختراع. 

)للح�ش���ول على نم���وذج الت�شري���ح الم�شفوع 

تحمي���ل  يمك���ن  اخت���راع،  باإح���راز  باليمي���ن 

الن�شخ���ة اللكتروني���ة بال�شغ���ط عل���ى راب���ط 

الت�شري���ح الم�شف���وع باليمي���ن المتوف���ر على 

http://www.mit.gov.jo/ التالي:  العنوان 

Default.aspx?tabid=976

مالحظة: عند تقديم طلب ت�صجيل اختراع: 

يجب اإرف���اق الوثيقة الفني���ة لالختراع بكامل   *
بنوده���ا وباأي لغة مبا�شرة عند تقديم الطلب. 

)ل يمك���ن لطال���ب الت�شجي���ل الح�ش���ول على 

رق���م اإيداع للطلب اإل اإذا ق���دم الوثيقة الفنية 

لالختراع بكامل بنودها عند تقديم الطلب(

يقدم طالب الت�شجيل اأو وكيله تعهدًا ح�شب ما   *
هو مت�شمن في نموذج طلب الت�شجيل بتقديم 

م���ا يل���زم تقديم���ه م���ن الم�شتن���دات الأخرى 

الواردة في البنود )2-6( اأعاله وذلك خالل 
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اأم���ا اإذا تبي���ن اأن الطل���ب مكتم���ل م���ن الناحية 

ال�شكلية، فيتم احالة الطلب للفح�ص المو�شوعي 

ب�ش���كل تلقائي، وذلك بدون الحاج���ة الى تقديم 

طلب اإل���ى الم�شجل يبين رغبة طال���ب الت�شجيل 

بفح�ص الطلب مو�شوعيًا.  

البحث: يجري م�شجل البراءات بحثًا لتحديد   •
حال���ة التقني���ة ال�شناعي���ة ال�شابق���ة للمجال 

الخا�ص ال���ذي يرتبط به الختراع. وي�شتخدم 

تقري���ر البح���ث خ���الل الفح����ص المو�شوعي 

للمقارن���ة بين الخت���راع المطالب ب���ه وحالة 

التقنية ال�شناعية ال�شابقة.

الفح����ص  يه���دف  المو�شوع���ي:  الفح����ص   •
اإل���ى �شم���ان ا�شتيف���اء الطل���ب  المو�شوع���ي 

ل�شروط اأهلي���ة البراءة. وللم�شجل ان ي�شتعين 

لغاي���ات الفح����ص بالخبرة الفني���ة المتوافرة 

لدى اأي جهة اذا راأى �شرورة لذلك.

الرف����ص: اإذا ل���م ي�شت���وف طل���ب الت�شجي���ل   •
ي�ش���در  القان���ون،  ف���ي  المق���ررة  ال�ش���روط 

الم�شج���ل ق���رارًا م�شببًا برف����ص الطلب ويبلغ 

مقدم الطل���ب بذلك ولمقدم الطلب ان يطعن 

ف���ي القرار ل���دى محكمة الع���دل العليا خالل 

�شتين يوما من تاريخ تبليغه.

الموافقة المبدئية: اإذا ا�شتوفى طلب الت�شجيل   •
ال�شروط والمتطلب���ات ال�شكلية والمو�شوعية، 

ي�شدر الم�شج���ل قراره بقب���ول الطلب ويمنح 

طال���ب الت�شجي���ل الموافق���ة المبدئي���ة عل���ى 

الطل���ب ويبلغ���ه بذلك بكتاب يكلف���ه فيه بدفع 

اج���ور الن�شر)50 دينارا( خ���الل مدة ل تزيد 

عل���ى �شتين يوما من تاريخ تبلغه، فاذا لم يقم 

بدفعها خالل تلك المدة يعتبر الطلب كاأن لم 

يكن بقرار من الم�شجل.

الن�شر: بعد دفع اأج���ور الن�شر يتم ن�شر اعالن   •
الموافق���ة المبدئي���ة ف���ي الجري���دة الر�شمية 

وذل���ك خالل م���دة ل تزيد على �شن���ة. ويجوز 

للم�شج���ل تمديده���ا لم���دة او م���دد ل تزي���د 

عل���ى �شن���ة اذا راى �ش���رورة لذل���ك عل���ى ان 

يت�شم���ن ذلك العالن الملخ����ص واي بيانات 

او ر�شوم���ات اخ���رى ي���رى الم�شج���ل �شرورة 

لن�شره���ا . ويتم الن�شر على الموقع اللكتروني 

http://www.mit.gov. الخا����ص بال���وزارة

jo/Default.aspx?tabid=998

العترا�ص: يجوز لي �شخ�ص العترا�ص لدى   •
الم�شج���ل عل���ى اأي طل���ب تم منح���ه الموافقة 

المبدئي���ة خ���الل مدة ثالثة اأ�شه���ر وذلك من 

تاري���خ ن�ش���ر اإع���الن الموافق���ة المبدئي���ة في 

الجري���دة الر�شمي���ة المن�ش���ورة عل���ى الموقع 

اللكتروني الخا�ص بالوزارة.

منح الب���راءة: اذا لم يق���دم اأي اعترا�ص على   •
ت�شجي���ل الختراع خالل ثالثة ا�شهر من تاريخ 

ن�شر العالن اأو تم رف����ص العترا�ص، ي�شدر 

الم�شج���ل ق���راره بمنح الب���راءة بع���د ا�شتيفاء 

الر�شوم  المقررة )50 دينارا(.

المحافظ���ة عل���ى ت�شجي���ل الب���راءة: يتوج���ب   •
على مالك الب���راءة دفع الر�شوم ال�شنوية )50 

دينارا( في كل �شنة من مدة الحماية القانونية 
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للب���راءة، وف���ي حال ع���دم دفعها ف���ي الموعد 

المح���دد يمنح مالك البراءة م���دة ا�شافية ل 

تزي���د على �شت���ة ا�شهر على ان يت���م دفع مثلي 

الر�شم في هذه الحال���ة، فاذا لم يقم بدفعها 

خالل ه���ذه الم���دة، ي�ش���در الم�شج���ل قرارا 

بانق�ش���اء الب���راءة والحقوق المترتب���ة عليها 

و�شطبها من ال�شجل.

مخطط رقم )1(:

اآلية معالجة طلب ت�شجيل الختراع المقدم اإلى 

م�شجل البراءات

 اإيداع طلب ت�شجيل الختراع   

 الفح�ص ال�شكلي

 البحث والفح�ص المو�شوعي

  الرف�ص                    الموافقة المبدئية

الن�شر ثم العترا�ص )اإن وجد(

رف�ص الطلب                  منح البراءة 

المحافظة على ت�شجيل البراءة

كم تكلف عملية إصدار براءة الختراع ما؟ 
تعتم����د الكلف����ة عل����ى عوام����ل متعددة وم����ن بينها 

طبيع����ة الختراع ومدى تعقي����ده ور�شوم المحامي 

او الوكي����ل )في حال رغب طالب الت�شجيل بتوكيل 

اأحدهم����ا( والمدة الت����ي ت�شتغرقها درا�شة الطلب 

والعترا�ش����ات الت����ي تث����ار بع����د من����ح الموافق����ة 

المبدئي����ة. وعلي����ه يج����ب اأن تح�ش����ب الم�شاريف 

المرتبط����ة باإيداع طل����ب ت�شجيل اخت����راع ور�شوم 

المحافظة على ت�شجيل البراءة واأن تعد ميزانيتها 

ب�شكل جيد. وت�شمل هذه الم�شاريف مايلي:

التكالي���ف المرتبطة بعملي���ة البحث عن حالة   •
التقنية ال�شناعية ال�شابقة اإذا ما التجاأ طالب 

الت�شجيل اإلى خدمات خبير.

ر�ش���وم ايداع طل���ب ت�شجي���ل الخت���راع وتبلغ   •
قيمتها خم�شون دينارًا اأردنيًا.

واإذا كن���ت تعتم���د عل���ى خدمات وكي���ل ملكية   •
�شناعي���ة اأو مح���ام لم�شاعدت���ك ف���ي اإع���داد 

الطلب )وذلك على �شبيل المثال بتقديم راأي 

ب�شاأن الأهلية للبراءة و�شياغة الطلب واإعداد 

الر�ش���وم ومرا�شل���ة الم�شجل( فاإن���ك �شتتكبد 

نفقات اإ�شافية.

للقي���ام  الممنوح���ة  المه���ل  تمدي���د  ر�ش���وم   •
بالجراءات.

عن���د من���ح الموافق���ة المبدئي���ة فاإن���ه يتعين   •
علي���ك دفع اأجور الن�شر في الجريدة الر�شمية 

والبالغ���ة خم�ش���ون دين���ارًا اأردني���ًا. وفي حال 

ا�شتحقاق �شهادة البراءة، فيتوجب دفع ر�شوم 

اإ�شدارها والبالغة خم�شون دينارًا اأردنيًا. كما 

يتوجب عليك اأن تدفع ر�شوم �شنوية للمحافظة 

على ت�شجيل الب���راءة. حيث يبلغ قيمة الر�شم 

ال�شنوي خم�شون دينارًا اأردنيًا. 

وف���ي حال ما اإذا ق���ررت حماية اختراعك في   •
الخ���ارج، فعليك اأن ت�شع ف���ي اعتبارك كذلك 

اأو

اأو
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م�شاأل���ة ر�شوم الإيداع الر�شم���ي المنا�شبة في 

البل���دان المعنية ونفق���ات الترجم���ة ونفقات 

ا�شتخدام وكالء ملكية �شناعية محليين. 

متعلق���ًا  الخت���راع  كان  اإذا  م���ا  حال���ة  وف���ي   •
بالكائنات الدقيقة حيث يتوجب اإيداع الكائن 

الدقي���ق اأو الم���ادة البيولوجية ل���دى موؤ�ش�شة 

متخ�ش�شة، فاإنه يتوجب دفع تكاليف الإيداع 

والتخزين واختبارات القابلية للحياة بالن�شبة 

للمواد المودعة.

الأفريقي���ة  المنظم���ة  اأ�شدرته���ا  ب���راءة 

للملكي���ة الفكرية رقم 40893، قام الطبيب 

باخت���راع  اأوفادج���ي  اأوفيام���و  النيجي���ري 

حقيب���ة الطوارئ لنقل الدم ذاتيًا وبحمايته 

بموج���ب براءة. وه���و اخت���راع يي�شر عملية 

ا�شت���رداد الدم خارج ج�شم الم�شاب الذي 

يعان���ي من نزيف داخلي. وتتم عملية اإعادة 

ت�شريب���ه على اإث���ر ت�شفيته. وتق���وم �شركتا 

اإي���ت � �شي���ت  اإند�شتري���ز وفير�شت مديكال 

اأند �شتيرال برودكت�ص بت�شويق المنتج.

متى يتعين علي��ك أن تقوم بإيداع 
طلب تسجيل اختراع؟

يف�ش����ل ف����ي العم����وم اأن تلتم�����ص الحماي����ة بموجب 

المعلوم����ات  كل  عل����ى  تح�ش����ل  عندم����ا  الب����راءة 

ال�شرورية لإع����داد الطلب. ولك����ن هناك عدد من 

العوامل الت����ي ت�شاعد مودع الطل����ب لتقرير الوقت 

المنا�ش����ب لإيداع طلبه. ومن بين الأ�شباب التي قد 

تدفعك لإيداع طلبك في وقت مبكر مايلي:

في اأغلب البلدان في العالم )با�شتثناء الوليات   •
المتحدة الأمريكية، انظر الإطار في ال�شفحة 

27(، تمن����ح الب����راءات عل����ى اأ�شا�����ص مبداأ من 

يقوم باإيداع طلب الت�شجي����ل اأوًل. ولذلك، فاإن 

اإي����داع الطلب ف����ي وقت مبكر مه����م ل�شمان اأن 

تك����ون اأول م����ن يودع طلب����ًا بخ�شو�����ص اختراع 

معين فال تخ�شر اختراع����ك ل�شالح الآخرين. 

والردن يعتمد على نظام المودع الول.

وع���ادة ما تتبي���ن الفائدة من الإي���داع المبكر   •
لطل���ب ت�شجي���ل اخت���راع عندم���ا تبح���ث عن 

الدعم المالي اأو اإذا كنت ترغب في ترخي�ص 

اختراعك بهدف ت�شويقه.

وفي العموم، فاإن���ك ل ت�شتطيع اإنفاذ براءتك   •
اإل اإذا ح�شلت عليها من م�شجل الختراعات. 

وه���ي عملية ق���د تتطلب ب�شع �شن���وات )انظر 

ال�شفحة 30(.

وفي المقابل، ف���اإن التعجيل باإيداع طلب ت�شجيل 

الختراع مبا�شرة بعد النتهاء من الختراع، قد 

يخلق م�شكلة لالأ�شباب الآتية:
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للجمهور، قبل اإي���داع الطلب، طابع الجدة الذي 

يتميز ب���ه مما يفق���ده اأهلي���ة الب���راءة با�شتثناء 

الح���الت التي ين�ص فيها القان���ون الردني على 

نظام »المهلة« )انظر ال�شفحة 27(. 

لذل���ك فاإن���ه م���ن ال�ش���روري ج���دًا اأن يتف���ادى 

المخترعون والباحث���ون وال�شركات، الك�شف عن 

الخت���راع ب�شكل يوؤثر على اأهليته للبراءة، وذلك 

اإلى حين اإيداع الطلب.

اإذا م���ا قدم���ت طلبك في وقت مبك���ر جدًا ثم   •
اأجري���ت تغييرات لحقة عل���ى اختراعك، فان 

هذه التغيي���رات يجب ال ت���وؤدي الى الم�شا�ص 

بجوه���ر الختراع او ما اف�شح عنه في الطلب 

ال�شلي .

وحالم���ا اأودع���ت طلب���ك ف���ي الردن او بلد اأو   •
اإقليم ما، فاإنه عادة ما تكون لديك مهلة تدوم 

12 �شه���رًا لإيداع طلب يخ����ص نف�ص الختراع 

ف���ي كل ال���دول الت���ي ته���م اأعمال���ك به���دف 

ال�شتف���ادة م���ن تاري���خ اإي���داع الطل���ب الأول. 

)انظ���ر التف�شير الخا�ص بتاري���خ الأولوية في 

ال�شفحة 34(. 

وعندما تق���رر التوقي���ت المنا�شب لإي���داع طلب 

ت�شجي���ل اخت���راع، فمن المه���م اأن ت�ش���ع ن�شب 

عينيك اأنه يتعين اإي���داع الطلب قبل الك�شف عن 

الخت���راع. فال يجب الك�شف ع���ن الختراع قبل 

اإي���داع الطل���ب اإل في ح���ال التوقيع عل���ى اتفاق 

المحافظة عل���ى ال�شرية اأو اتف���اق عدم الك�شف 

عن المعلومات.

االخت��راع  عل��ى  اإلبق��اء  أهمي��ة  م��ا 
في ط��ي الكتمان قبل إي��داع طلب 

التسجيل؟
اإذا م���ا كن���ت ترغ���ب ف���ي الح�شول عل���ى براءة 

لختراع���ك فم���ن ال�ش���روري ج���دًا اأن تحاف���ظ 

عل���ى �شريت���ه قبل اإي���داع الطل���ب. فف���ي العديد 

من الح���الت، قد يف�شد الك�ش���ف عن اختراعك 

براءة اأردfية رقم 2504 )مخترع اأردfي(

�شمام غل���ق عائم يمرر ال�شوائ���ل للتخزين 

بمعدلت تدفق عالية ن�شبيًا.
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م��ن أودع الطل��ب أواًل مقابل من 
قام باالختراع أواًل

تمن����ح الب����راءات ف����ي العدي����د م����ن البلدان 

ال����ذي  الأول  لل�شخ�����ص  الأردن(  )ومنه����ا 

يتق����دم بالطل����ب ب�ش����اأن اختراع م����ا. وتعتبر 

الولي����ات المتحدة الأمريكي����ة ا�شتثناء بارزًا 

في هذا المج����ال حيث يطبق نظام من يقوم 

بالخت����راع اأوًل ، والذي في حال تلقي طلبات 

ت�شجيل مماثلة، تمنح البراءة للمخترع الأول 

الذي و�شع الفكرة واأخ�شع الختراع للتطبيق 

بغ�ص النظر عما اإذا كان اأول من اأودع الطلب 

ام ل. وحت����ى تتمكن من تقدي����م اأدلة تخ�ص 

الخت����راع في ظل نظام المخترع الأول، فمن 

ال�شروري العتناء جيدًا بمذكرة مالحظات 

المختبر وتوقيعها وتدوين التواريخ فيها كما 

يج����ب، اإذ اأنه����ا قد ت�شتخ����دم كاأدلة في حال 

قيام نزاع مع �شركة اأخرى اأو مخترع اآخر. 

ما المقصود »بالمهلة«؟
يمن���ح القان���ون الأردن���ي مهل���ة 12 �شه���رًا تب���داأ 

م���ن تاريخ ك�ش���ف المخترع اأو م���ودع الطلب عن 

اختراع���ه. وخالل هذه المهل���ة ل يفقد الختراع 

اأهليت���ه للب���راءة ب�شب���ب الك�ش���ف عن���ه. )انظر 

ال�شفحة 14(  

وه���ذه المهل���ة تدف���ع  بع����ص ال�ش���ركات للك�شف 

ع���ن اختراعها من خ���الل الم�شاركة في معر�ص 

تجاري اأو م���ن خالل ن�شره ف���ي الدليل الم�شور 

لل�شركة اأو مجلة تقنية ث���م تعمد اإلى اإيداع طلب 

ت�شجي���ل الختراع خالل المهلة المحددة دون اأن 

يفقد الخت���راع اأهليت���ه للب���راءة اأو اأن يمنع من 

الح�شول على البراءة.

ولك���ن بم���ا اأن ه���ذا الو�ش���ع ل ينطب���ق على كل 

البل���دان، فاإنك قد ل ت�شتطي���ع حماية اختراعك 

بموجب ب���راءة في اأ�ش���واق اأخرى هام���ة ل تتيح 

نظ���ام المه���ل، اإذا م���ا اعتم���دت عل���ى المهل���ة 

الممنوحة في الردن. 

وق���د ات���اح القان���ون الحماية الموؤقت���ه لالختراع 

الذي يمكن ان يكون مو�شوعا لبراءة في المملكة 

اذا اراد المخت���رع عر�ص ه���ذا الختراع او ن�شر 

او�شاف���ه او ا�شتعمال���ه  اثناء اإقام���ة اأي معر�ص 

ر�شمي او معترف ب���ه ر�شميا يقام داخل المملكة 

او خارجه���ا ب�ش���رط تقدي���م طل���ب ال���ى م�شجل 

الختراع���ات والح�ش���ول على �شه���ادة الحماية 

الموؤقت���ه. وتكفل ل���ه ال�شهادة الحق���وق المترتبة 

بموجب القانون. في حين ل يترتب على ال�شهادة 

تمديد حق الولوية.
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م���ن ب�شع �شفحات اإلى مئ���ات ال�شفحات وذلك 

يعتمد على طبيعة الختراع والمجال التقني.

fموPج الطلب

يحت���وي على معلوم���ات تخ�ص عن���وان الختراع 

والبيان���ات  الأولوي���ة  وتاري���خ  الإي���داع  وتاري���خ 

المرجعي���ة مث���ل ا�شم وعن���وان طال���ب الت�شجيل 

والمخترع.

الوUصف

ويت�شم���ن الو�ش���ف تحدي���دا للمج���ال التقني او 

الفن���ي ال���ذي يتعلق به الخت���راع، و بيان التقنية 

ال�شناعي���ة ال�شابق���ة التي يك���ون �شاحب الطلب 

عل���ى علم بها والتي تك���ون مفيدة لفهم الختراع 

وفح�شه، كم���ا يت�شمن الف�شاح ع���ن الختراع 

بكلمات وعب���ارات وا�شحة ت�شم���ح بفهمه كامال 

وتكفي لتمكين �شخ�ص ذي خبرة في مجال ذلك 

الخت���راع من تنفيذه، مع ذك���ر اأي تاأثير محتمل 

لالختراع ان وجد، مع و�شف مخت�شر لي ر�شم 

تو�شيحي يتعلق بالختراع اإن وجد.

 كما يجب ان يت�شمن بيان اف�شل ا�شلوب يعلم به 

المخترع لتنفي���ذ اختراعه، مع �شرد المثلة عند 

القت�شاء وال�شارة ال���ى الر�شومات التو�شيحية 

ان وجدت.

عناUصر الحماية

تح���دد العنا�ش���ر نط���اق الحماية الت���ي توفرها 

براءة م���ا وتعتبر عن�ش���رًا اأ�شا�شي���ًا لأي اختراع 

ما هي عناصر طلب  تسجيل االختراع ؟
يوؤدي طلب ت�شجيل الختراع وظائف متعددة:

تحديد المجال القانوني للبراءة  •
تقديم و�ش���ف تف�شيلي لالختراع ومن �شمنه   •

التعليمات التي تف�شر كيفية تنفيذ الختراع

اإعطاء تفا�شيل عن المخترع وطالب الت�شجيل   •
ومعلومات قانونية اأخرى

وتجدر الإ�ش���ارة اإلى اأن طلبات ت�شجيل الختراع 

منظم���ة بطريقة مماثلة في جمي���ع اأنحاء العالم 

وه���ي تحت���وي عل���ى نم���وذج الطل���ب والو�ش���ف 

وعنا�شرالحماي���ة والر�ش���وم التو�شيحي���ة )عند 

ال�شرورة( والملخ�ص. وقد تتكون وثيقة الختراع 

براءة اأردfية رقم 2493 )مخترع اأردfي(

داي فينيل ازاتيدينون جديد بخ�شائ�ص 

فيزيائية مح�شنة، طرق تح�شيره، الدوية 

المحتوية عليه، وا�شتخداماته. علمًا باأن 

المركب يعتبر منا�شبا على �شبيل المثال 

كمركب مخف�ص لن�شبة الدهون في الدم.
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محم���ي بموج���ب ب���راءة حي���ث اأن���ه اإذا كان���ت 

�شياغته���ا رديئ���ة، ومهما بلغت قيم���ة الختراع، 

فقد تفقد الب���راءة قيمتها ومن ثم���ة ي�شبح من 

ال�شهل التحايل عليها.

وخ���الل المنازع���ات ب�ش���اأن الب���راءات، عادة ما 

يك���ون تف�شي���ر عنا�ش���ر الحماي���ة اأول خطوة في 

تحديد ما اإذا كانت البراءة �شالحة وفي تحديد 

م���ا اإذا ت���م خ���رق حق���وق الب���راءة اأم ل. لذلك 

ين�ش���ح كثي���رًا بالبحث عن خبي����ر ل�شياغة طلب 

ت�شجيل الختراع وخا�شة عنا�شر الحماية.

وف���ي القان���ون الردن���ي ليوج���د تحدي���د لع���دد 

عنا�شر الحماية في الطلب الواحد.

اأمثلة عن  عنا�شر الحماية

عن�شري الحماي���ة الأولين للبراءة الأردنية رقم 

2513 بعنوان » غطاء لم�شخة طرد مركزي « :

غطاء لم�شخة طرد مركزي ، تتكون من:-  .1

- ق�ش���م حلزون���ي من اج���ل التفري���غ ورقبة   

تفريغ توؤدي الى التفريغ المذكور ولها قاطع 

مائي مو�شوع بالقرب من التفريغ.

- جانب لالمت�شا�ص  

- جانب للدفع  

حي���ث واحد على الق���ل من جان���ب المت�شا�ص 

المذكور وجانب الدفع م�شكالن كخطوط جانبية 

منف�شلة لها حافة محيطي���ة غير دائرية مركبة 

لالت�ش���ال بالق�ش���م الحلزون���ي ال���ذي يمتد من 

القاط���ع المائي الى رقب���ة التفريغ ويكون للحافة 

المحيطي���ه غي���ر الدائرية للخ���ط الجانبي جزء 

يمت���د �شعاعيًا نح���و القاطع المائ���ي ولها ن�شف 

قطر متزايد.

2. غط���اء الم�شخة ح�شب عن�ش���ر الحماية )1( 

حيث كل من جانب المت�شا�ص وجانب الدفع 

مجهزين كخطوط جانبيه.

الر�صوم التو�صيحية

تبي���ن الر�ش���وم التفا�شي���ل التقني���ة لالخت���راع 

بطريقة مجردة وهي ت�شاع���د على تف�شير بع�ص 

المعلوم���ات والأدوات اأو النتائ���ج المذك���ورة في 

الفق���رات الت���ي تك�ش���ف ع���ن الخت���راع ، ويجب 

تقديمه���ا اذا كانت �شرورية لفهم���ه ، كما يجوز 

تقديمها اذا كان طابع الختراع ي�شمح باي�شاحه 

بالر�شم . 

ف���اإذا كان الختراع مخ�ش�ش���ًا لعملية اأو طريقة 

ل�شنع �شيء ما فعادة م���ا ل ت�شترط الر�شوم في 

تلك الحالة. ولكن اإذا ما ا�شترط اإدراج الر�شوم، 

فاإن القواعد ال�شكلية تتحكم في مدى قبولها.
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ما هي الم��دة المطلوبة للحصول 
على الحماية بموجب البراءة؟

تختلف المدة الزمنية التي يتطلبها منح البراءة 

ح�شب المج���الت التقنية فهي تتراوح بين 2 اإلى 

5 �شنوات. 

براءة اأردfية رقم 2450 )مخترع اأردfي(

طريق���ة لنتاج ج�شيم���ات نانوي���ة ممغنطة 

متع���ددة العنا�شر وا�شتخدامها في الك�شف 

ال�شري���ع للبكتيري���ا الممر�ش���ة والتخل����ص 

منها في م�شادر المياه. 

متى تبدأ الحماية الختراعك ؟ 
حقوقك ف���ي البراءة ت�شبح ناف���ذة فعليًا ابتداء 

طال���ب  ويمن���ح  الب���راءة.  منح���ك  تاري���خ  م���ن 

الت�شجي���ل حماية موؤقتة خالل المدة الواقعة بين 

تاريخ قبول الطلب )الموافقة المبدئية( ومنحه 

الب���راءة، ويحق له خ���الل هذه الم���دة ا�شتغالل 

الخت���راع واتخ���اذ الج���راءات لثب���ات اأي تعد 

عليه. كما يحق للمالك بعد منحه البراءة اتخاذ 

الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه 

والمطالب���ة بتعوي�ص اذا ما ا�شتم���ر التعدي على 

اختراعه.

)طالع معلومات اأكثر ع���ن الإنفاذ من ال�شفحة 

44 اإلى ال�شفحة 47(.

مثال للر�صوم

البراءة الأردنية رقم 2349 بخ�شو�ص »معمل 

تقطير للمياه يعمل بالطاقة ال�شم�شية«.

يت�شم����ن معم����ل التقطي����ر عل����ى مجموع����ة 

تبخي����ر )14(  انحبا�����ص )12( ومجموع����ة 

تطفو فوق الجزء الرئي�شي من مياه الم�شدر 

ويكون جاهز للط����ي مبا�شرة لأجل التخزين 

والنقل. تت�شم����ن مجموع����ة النحبا�ص على 

قبة مخروطي����ة �شفاف����ة )20( تغطي خزان 

التجمي����ع )18( وحلقة طف����و داخلية )16(. 

يتم و�شع مجموع����ة التبخير في و�شط حلقة 

الطف����و الداخلية. اأثن����اء عملية الت�شغيل فان 

الإ�شع����اع ال�شم�ش����ي يحث تبخي����ر الماء من 

مجموع����ة التبخي����ر، ومن ث����م يتكاثف بخار 

الماء ويجمع عن طريق مجموعة النحبا�ص.  

الملخ�ص

موج���ز لموا�شف���ات الخت���راع والعنا�ش���ر الت���ي 

يطل���ب حمايته���ا واي ر�شم تو�شيح���ي متعلق به، 

ويجب ان يبين في ه���ذا الموجز المجال التقني 

او الفن���ي ال���ذي ينتمي اليه ذل���ك الختراع، وان 

يقدم فكرة وا�شحه عن الم�شكله التقنية وجوهر 

حلها، وكذلك اوجه ا�شتعماله الرئي�شه. 
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مدخل إلى براءات االختراع

تقدمه��ا  الت��ي  الحماي��ة  ت��دوم  ك��م 
البراءة؟

م���دة حماي���ة الخت���راع ع�ش���رون �شنة تب���داأ من 

تاريخ ايداع طل���ب ت�شجيله وفقا للقانون الردني 

وهي تن�شجم مع الممار�شات والمعايير الدولية، 

�شريطة دفع الر�شوم ال�شنوية في الوقت المحدد 

)تاري���خ الي���داع(، وان لي�ش���در حك���م قطع���ي 

ببطالن البراءة من الجهة الق�شائية المخت�شة. 

هذا م���ن ناحية الحي���اة القانونية للب���راءة، اأما 

حياتها القت�شادية فانها تنتهي اإذا ما اأ�شبحت 

التكنولوجي���ا الت���ي تحميه���ا قديم���ة اأو اإذا تعذر 

ت�شويقه���ا اأو اإذا لم يالق المنت���ج المعتمد عليها 

النج���اح المرج���و ف���ي الأ�ش���واق. وف���ي كل هذه 

الأح���وال قد يقرر مالك البراءة التوقف عن دفع 

الر�ش���وم ال�شنوي���ة للمحافظة على الب���راءة مما 

يجع���ل �شالحية البراءة تنفذ قب���ل انق�شاء مدة 

الحماية وبذلك ت�شبح البراءة ملكًا عامًا.

العب��ارات الت��ي تش��ير إل��ى وج��ود 
براءة لمنتج 

اأ�شب���ح م���ن ال�شائع، عل���ى اإثر منح الب���راءة، اأن 

ت�ش���ع ال�شركات مالحظة تن�ص عل���ى اأن المنتج 

محم���ي بموج���ب ب���راءة وق���د ت�شيف ف���ي بع�ص 

الأحي���ان رقم الب���راءة. واإن كانت هذه العبارات 

ل توف���ر اأي���ة حماي���ة قانونية �شد اأي���ة مخالفات 

فقد تكون بمثابة تحذير لثني الآخرين عن تقليد 

المنتج برمته اأو بع�ص عنا�شره المبتكرة. 

ه��ل أن��ت بحاج��ة إلى وكي��ل ب��راءات / 
محامي إليداع طلب تسجيل االختراع؟ 
اإن اإع���داد طل���ب الت�شجي���ل ومتابعت���ه اإل���ى ح���د 

الو�شول اإل���ى مرحلة اإ�شدار البراءة يعتبر مهمة 

معقدة. ذلك اأن طل���ب الحماية بموجب البراءة 

ي�شتوجب الآتي:

اإج���راء اأبحاث ع���ن حالة التقني���ة ال�شناعية   •
ال�شابق���ة به���دف تحدي���د اأية تقني���ة �شناعية 

�شابقة قد تفقد اختراعك الأهلية للبراءة.

كتاب���ة المطال���ب والو�شف الكام���ل لالختراع   •
با�شتخ���دام كل م���ن الم�شطلح���ات القانونية 

والتقنية.

مرا�شل���ة م�شجل الختراع���ات وخا�شة خالل   •
مرحلة الفح�ص المو�شوعي.

اإجراء التعديالت ال�شرورية على الطلب التي   •
ي�شترطها م�شجل الختراعات.

عميق���ة  معرف���ة  الجوان���ب  ه���ذه  كل  وتتطل���ب 

بقانون الب���راءات وممار�ش���ات مكاتب البراءات 

واج���راءات الت�شجيل . لذلك ين�شح كثيرًا بطلب 

الم�شاع���دة التقنية والقانونية. واإن لم يكن ذلك 

اإجباري���ًا، فيحب���ذ العتم���اد على وكي���ل براءات 

اأو مخت����ص يمتل���ك كاًل م���ن المعرف���ة القانونية 

المنا�شب���ة والتجرب���ة بالإ�شاف���ة اإل���ى ثقافة في 

المجال التقن���ي المرتبط بالخت���راع. وي�شترط 

القانون على المودعي���ن من خارج الأردن تعيين 

وكالء ملكي���ة �شناعي���ة او محامي���ن م�شجلي���ن 
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ومقيمين  في الأردن ليقوموا بتمثيلهم. ويمكن الطالع على اأ�شماء وكالء الملكية ال�شناعية الم�شجلين 

ف���ي المملكة من خالل الرجوع اإل���ى موقع الوزارة الإلكتروني واإختيار رابط حماية الملكية ال�شناعية / 

وكالء ت�شجيل الملكية ال�شناعية.

ه��ل تس��تطيع طل��ب الحماي��ة لعدة 
اختراعات بواسطة طلب براءة واحد؟

القان���ون عل���ى وج���وب اقت�ش���ار طل���ب  ين����ص 

الت�شجي���ل عل���ى اخت���راع واح���د او مجموعة من 

الختراع���ات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما 

ابتكاري���ا واح���دا. ولطال���ب الت�شجي���ل ان يجزء 

طلبه الى طلبات فرعية قبل �شدور القرار بمنح 

الب���راءة �شريط���ة ان ل يتج���اوز اي طلب فرعي 

ما ت���م الف�شاح عنه في الطل���ب ال�شلي ويعتبر 

تاري���خ اي���داع الطل���ب ال�شل���ي هو تاري���خ ايداع 

للطلب الفرعي.

 EP1165393 براءة رقم

وه���ي ب���راءة يمتلكها تورب���ن فالباوم 

وهي عب���ارة ع���ن »اأداة ت�شكب ال�شائل 

من الحاوية وتخلطه ف���ي نف�ص الوقت 

ب�شائ���ل اآخ���ر« وقد ت���م ترخي�شها اإلى 

مينيو اأي/اأ�ص، وهي من فئة ال�شركات 

والمتو�شط���ة،  ال�شغي���رة  الدنمركي���ة 

فاأ�شبحت من اأف�شل منتجات ال�شركة 

رواجًا.
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قائمة مرجعية موجزة
هل اختراعك موؤهل للح�شول على البراءة؟ عليك اإجراء اأبحاث عن حالة التقنية ال�شناعية   •

ال�شابقة وا�شتخدام قواعد البيانات المتعلقة بالبراءة ب�شكل جيد.

اإي���داع طلب ت�شجيل اختراع. ادر�ص اأهمية اللتجاء اإلى وكي���ل ت�شجيل ملكية �شناعية/محام   •
اأو اأي جه���ة مخت�ش���ة في مجال البراءات تمتل���ك الخبرة في المج���ال التكنولوجي المنا�شب 

وخا�شة لإعداد عنا�شر الحماية.

توقي���ت ايداع الطلب. ادر�ص اأ�شب���اب الإيداع المبكر/المتاأخر وفكر في الوقت الأن�شب لإيداع   •
طلبك.

ل تك�شف المعلومات قبل الأوان حتى ل تتعر�ص لخطر فقدان اأهلية البراءة.  •
الر�ش���وم ال�شنوي���ة للمحافظة عل���ى البراءة. تذكر دف���ع الر�شوم ال�شنوية ف���ي الوقت المحدد   •

للمحافظة على �شالحية براءتك.
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عالقات مع اأط����راف خارجية والنفاذ اإلى اأ�شواق 

تلك البلدان وذلك بعقد �شراكات مع اآخرين.

مفهوم حق األولوية 
ي�شمى التاريخ الأول الذي قدم فيه طلب ت�شجيل ب�شاأن 

اخت����راع ما تاري����خ الأولوي����ة، واإذا ما اأودع����ت طلبات 

ت�شجيل لحق����ًا في بلدان اأخرى خ����الل 12 �شهرًا )اأي 

خالل م����دة الأولوي����ة(، فاإن����ك �شت�شتفيد م����ن الطلب 

ال�شابق و�شيكون لطلبك الأولوية على الطلبات الأخرى 

الت����ي اأودعها اآخرون ب�شاأن الخت����راع نف�شه ب�شرط ان 

تكون بع����د تاريخ الأولوية. لذلك ين�ش����ح كثيرًا باإيداع 

طلبات ت�شجيل في الخارج خالل فترة الأولوية.

وبع���د انق�ش���اء فترة الأولوي���ة واإل���ى اأن يقوم مكتب 

الت�شجيل بن�شر طل���ب الت�شجيل لأول مرة )عادة ما 

يكون ذلك بعد 18 �شهرًا من تاريخ الأولوية( ل تزال 

عن���دك اإمكانية لتقدي���م طلب الت�شجي���ل لالختراع 

نف�ش���ه ف���ي البل���دان الأخ���رى ولكن���ك ل ت�شتطي���ع 

المطالب���ة بالأولوي���ة المرتبط���ة بطلب���ك ال�شاب���ق. 

ومت���ى ما تم ك�ش���ف الختراع اأو ن�ش���ره فقد ل يكون 

بمقدورك الح�شول عل���ى الحماية بموجب البراءة 

في البلدان الأجنبية ب�شبب فقدان عن�شر الجدة. 

أين يتوجب عليك حماية اختراعك؟
بما اأن حماية الختراع ف���ي بلدان عديدة عملية 

مكلف���ة، فعلى ال�شركات اأن تخت���ار بدقة البلدان 

التي �شتطلب فيها الحماية. ومن بين العتبارات 

لم��اذا نق��دم طلب��ًا للحص��ول على 
البراءة في الخارج؟

تعتبر الب���راءات حقوقًا اإقليمي���ة ويعني ذلك اأن 

الختراع يحظى بالحماية في البلدان اأو الأقاليم 

الت���ي تح�شل فيها عل���ى الحماية بموجب براءة. 

وبعب���ارة اأخ���رى، اإذا لم تمنح ب���راءة في بلد ما، 

فاإن اختراعك لن يكون محميًا فيه مما يمكن اأي 

اأط���راف اأخرى من �شنع وا�شتخدام وتوريد وبيع 

اإختراعك في ذلك البلد.

اإن الحماي����ة الت����ي توفره����ا البراءات ف����ي الدول 

الأخ����رى �شتمك����ن �شركتك م����ن التمت����ع بالحقوق 

ال�شتئثاري����ة الم�شتم����دة من الخت����راع الم�شمول 

ببراءة في تلك البلدان. وبالإ�شافة اإلى ذلك، قد 

يمّك����ن اإ�شدار البراءات ف����ي الخارج �شركتك من 

ترخي�ص الختراع اإلى ال�شركات الأجنبية وتكوين 

الحصول  على البراءات في الخارج

براءة اأردfية رقم 2520

محول دفق مغناطي�شي وعداد الدفق الذي 

يت�شمن ذلك
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مدخل إلى براءات االختراع

الرئي�شي���ة الت���ي ت�شاعد على انتق���اء مكان اإيداع 

الطلب ما يلي:

اأين �شيتم ت�شويق المنتج المحمي بموجب براءة؟  •
ما هي اأهم الأ�شواق لمنتجات مماثلة؟  •

ما ه���ي تكلف���ة طل���ب الحماي���ة ف���ي كل �شوق   •
م�شتهدف وما هي ميزانيتي؟

اأين يتمركز اأهم المناف�شين؟  •
اأين �شيتم ت�شنيع المنتج؟  •

ما هي ال�شعوبات الت���ي تعتر�ص عملية اإنفاذ   •
براءة في بلد معين؟

PCT/IT98/00133 طلب دولي رقم

يعود نجاح ال�شرك����ة الإيطالية غريندي اأ�ص. 

اأر. األ اإل����ى اختراع طريق����ة جديدة لمعالجة 

الفلي����ن الكتان����ي وق����د اعتمدت عل����ى حقها 

ال�شتئث����اري الذي ت�شمنته الب����راءة لت�شويق 

نوع جديد من الأقم�شة.

كيف تودع طلبًا للحماية في الخارج؟
توجد ثالثة طرق لحماية اختراع في الخارج:

الم�ص���ار الوطني: يمكنك اللتج���اء اإلى المكتب 

الوطن���ي للبراءات في كل بلد ذي اأهمية بالن�شبة 

لك وذل���ك باإيداع طل���ب ت�شجيل اخت���راع باللغة 

المعتمدة ودفع الر�شوم المطلوبة. وقد يكون هذا 

الطريق مرهق���ًا ومكلفًا اإذا ما كان عدد البلدان 

كبيرًا.

الم�ص���ار الإقليمي:عندما يكون عدد من البلدان 

اأع�شاء في نظام ب���راءة اإقليمي معين، باإمكانك 

طل���ب الحماي���ة التي تغط���ي جميع تل���ك البلدان 

اأو بع�شه���ا وذل���ك م���ن خ���الل اإيداع طل���ب لدى 

المكت���ب الإقليمي المنا�شب. والمكاتب الإقليمية 

للبراءات هي كالآتي:

المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  •
)OAPI( )www.oapi.wipo.net(  

للملكي���ة  الأفريقي���ة  الإقليمي���ة  المنظم���ة   •
)ARIPO( )www.aripo.org( ال�شناعية

المنظمة الأوروبية الآ�شيوية للبراءات  •
)EAPO( )www.eapo.org(  

)www.epo.org( المكتب الأوروبي للبراءات  •
مكتب البراءات التابع لمجل�ص التعاون الخليجي   •

 )www.gulf-patent-office.org.sa(

الم�صار الدولي: اإذا ما رغبت اأن يكون ل�شركتك 

خي���ار حماي���ة الخت���راع ف���ي اأي بل���د ع�ش���و في 

معاه���دة التعاون ب�شاأن الب���راءات )PCT( فعليك 

اإذا اأن تدر�ص اإمكاني���ة اإيداع طلب ت�شجيل دولي 

بن���اء عل���ى المعاهدة. ولك���ي تكون اأه���اًل للقيام 

بذل���ك، فعلي���ك اأن تك���ون مواطن���ًا اأو مقيمًا في 

دولة من الدول المتعاقدة في المعاهدة )الردن 
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قائمة مرجعية موجزة
الحق���وق الإقليمي���ة: لتن�شى اأن البراءات   •

تمثل حقوقًا اإقليمية.

فت���رة الأولوية:ا�شتغل فترة الأولوية لإيداع   •
طل���ب ت�شجيل ف���ي الخ���ارج ولك���ن ل تن�ص 

المهل واإل فاإن ذل���ك يمنعك من الح�شول 

على البراءة في الخارج.

اأين تودع طلبك: فكر مليًا في المكان الذي   •
�شتنتف���ع فيه بالحماية وخ���ذ بعين العتبار 

تكاليف الحماية في مختلف البلدان.

النتف���اع  ف���ي  فك���ر  طلب���ك:  ت���ودع  كي���ف   •
بمعاه���دة التعاون ب�شاأن الب���راءات لتي�شير 

عملي���ة الطلب وربح الوقت وت�شلم معلومات 

قيم���ة ع���ن الأهلية للب���راءة الت���ي يمكن اأن 

ت�شاع���دك عل���ى اتخ���اذ قرارات���ك ب�ش���اأن 

موا�شلة طلب الحماية.

مزاي��ا معاه��دة التعاون بش��أن 
الب��راءات )األردن ليس عضواً في هذه 

المعاهدة لغاية اآلن(
تقدم المعاه���دة 18 �شهرًا اإ�شافي���ًا على الأقل 

زي���ادة على فت���رة الأولوي���ة التي تمت���د اإلى 12 

�شه���رًا والت���ي يتمكن خاللها مودع���و الطلبات 

من درا�ش���ة الإمكانيات التجارية لمنتجهم في 

مختل���ف البلدان واتخ���اذ قرار ب�ش���اأن المكان 

الذي �شيودع���ون فيه طلب ت�شجي���ل الختراع. 

وبذلك يوؤجل دفع الر�شوم وم�شاريف الترجمة 

لي����ص ع�شوًا في ه���ذه المعاهدة لغاي���ة الآن(  اأو 

اأن تك���ون اأعمالك ذات تواج���د تجاري و�شناعي 

حقيق���ي وفعال في اإح���دى تلك ال���دول. وعندما 

ت���ودع طلبًا دوليًا بناء على المعاهدة، فقد تبحث 

ف���ي الآن ذات���ه لحماي���ة اختراعك ف���ي اأكثر من 

143 بلدًا الأع�شاء في المعاهدة )انظر الملحق 

2(. وباإمكان���ك اإي���داع ذلك الطل���ب لدى مكتب 

البراءات التابع لبلدك اأو مكتب اإقليمي للبراءات  

اأو ل���دى مكتب ت�شلم الطلب���ات بناء على معاهدة 

التعاون ب�شاأن البراءات الكائن في مقر المنظمة 

العالمية للملكية الفكرية بجنيف، �شوي�شرا.

  PCT/US 2001/028473 طلب دولي رقم

اإنفايروتكنولوجي����ز كوربوراي�شن، هي �شركة 

ال�شغي����رة  ال�ش����ركات  فئ����ة  م����ن  اأمريكي����ة 

والمتو�شطة الحجم وهي ت�شتخدم المعاهدة 

لطل����ب الحماي����ة بموج����ب ب����راءة ف����ي عدد 

م����ن الأ�ش����واق الأجنبي����ة ب�ش����اأن تكنولوجي����ا 

اإزال����ة المواد الملوثة م����ن عمليات الحتراق 

والعمليات ال�شناعي����ة. وقد تمكنت ال�شركة 

بف�ش����ل ا�شتخدام المعاه����دة لطلب الحماية 

في الخارج، م����ن اإبرام عقد ترخي�ص ب�شاأن 

الت�شويق العالمي لتلك التكنولوجيا.
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مخطط رقم )2(: ملخ�ص لعملية اإيداع الطلب بناء على معاهدة التعاون ب�شاأن البراءات
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المرتبط���ة بالطلب���ات الوطني���ة. وي�شعى عدد 

كبير م���ن المودعي���ن لالنتفاع م���ن المعاهدة 

به���دف الإبق���اء عل���ى كل الخي���ارات مفتوحة 

اأمامهم وذلك لأق�شى فترة ممكنة.

ويتلق���ى مودع���و الطلبات بناء عل���ى المعاهدة 

معلومات قيمة ب�شاأن احتمال اأهلية اختراعهم 

للب���راءة على �شكل تقرير البح���ث الدولي بناء 

عل���ى المعاه���دة وراأي���ًا مكتوبًا من قب���ل اإدارة 

البح���ث الدولي. وتقدم ه���ذه الوثائق لمودعي 

الطلب���ات اأ�شا�ش���ًا قوي���ًا ينطلقون من���ه لتخاذ 

قراره���م ب�ش���اأن حماية اختراعه���م من عدمه 

ومكان اإي���داع طلب الت�شجي���ل. ويحتوي تقرير 

البح���ث الدول���ي قائمة م���ن الوثائ���ق الخا�شة 

بحالة التقنية ال�شناعية ال�شابقة في كل اأنحاء 

العال���م والت���ي ت���م تحديدها كونه���ا ذات �شلة 

بالختراع. ويقدم ال���راأي المكتوب الذي تعده 

اإدارة البحث الدولي تحلي���اًل لحتمال الأهلية 

للبراءة في �شوء نتائج تقرير البحث الدولي.

عل���ى  بن���اء  الم���ودع  الت�شجي���ل  طل���ب  يتمت���ع 

المعاهدة في لغة واحدة ومقابل دفع مجموعة 

موح���دة من الر�ش���وم، بالأث���ر القانوني في كل 

البلدان الأع�شاء في المعاهدة. ويخف�ص ذلك 

الأثر ب�ش���كل ملحوظ، تكالي���ف العملية الأولية 

المتمثلة في اإيداع طلب منف�شل لدى كل مكتب 

ب���راءة. وبالإمكان النتفاع م���ن نظام معاهدة 

التع���اون ب�شاأن الب���راءات لإي���داع طلبات بناء 

على اأحد النظم الإقليمية للبراءات. وبو�شعك 

الح�ش���ول على التوجيهات ب�ش���اأن كيفية اإيداع 

طلب دول���ي بناء عل���ى المعاهدة م���ن المكتب 

الوطن���ي للبراءات اأو على العن���وان الإلكتروني 

www.wipo.int/pct :الآتي
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كيف تقوم بتسويق تكنولوجيا مشمولة 
ببراءة؟

ل ت�شم���ن الب���راءة لوحده���ا النج���اح التج���اري 

لمنت���ج ما. فه���ي اأداة تدعم ق���درة ال�شركة على 

ال�شتفادة من اختراعاته���ا. ولكي تقدم البراءة 

فوائد ملمو�شة لل�شرك���ة فيجب ا�شتغاللها ب�شكل 

فع���ال، فهي لن تجلب الأرباح اإل اإذا لقى المنتج 

ال���ذي يرتكز عل���ى البراءة نجاحًا ف���ي ال�شوق اأو 

اإذا عزز مكانة ال�شركة وقدرتها على الم�شاومة. 

وتملك ال�شركة عددا من الخيارات حينما تدخل 

اختراعًا م�شموًل ببراءة في الأ�شواق:

الت�شويق المبا�شر لالختراع الم�شمول ببراءة.  •
بيع البراءة اإلى �شخ�ص اآخر.  •
ترخي�ص البراءة اإلى اآخرين.  •

اإقامة �شراكة اأو اأ�شكال مختلفة من التحالفات   •
ال�شتراتيجية مع اأطراف اأخرى تملك عنا�شر 

مكّملة.

كيف تدخل منتجًا مش��مواًل ببراءة 
إلى السوق؟

ل يتوق����ف النج����اح التجاري لأي منت����ج جديد في 

ال�ش����وق على مميزاته التقني����ة فقط. فمهما بلغت 

اأهمي����ة الختراع م����ن وجهة النظ����ر التقنية، فاإنه 

من غير المحتمل اأن يج����ذب الم�شتهلكين اإذا لم 

يكن هناك طلب حقيقي عليه اأو اإذا لم يتم ت�شويق 

المنتج بالطريقة المنا�شبة. لذلك، يعتمد النجاح 

التجاري اأي�شًا على عدد من العوامل الأخرى ومن 

�شمنها ت�شميم المنتج وتوف����ر الم�شادر المالية 

وتطوير ا�شتراتيجية فعالة للت�شويق و�شعر المنتج 

بالمقارن����ة مع المنتجات المناف�ش����ة اأو المنتجات 

البديلة لها.

وتج���در الإ�ش���ارة اإلى اأن تطوير خّط���ة عمل ي�شاعد 

عمومًا عل���ى ت�شويق منتج اإبداع���ي. فخطط العمل 

اأدوات فّعال���ة لفح����ص جدوى فك���رة تجارية. وهي 

�شروري���ة للتقرب من الم�شتثمري���ن للح�شول على 

الم���وارد المالي���ة لت�شوي���ق منت���ج جدي���د م�شم���ول 

بب���راءة. ومن المهم اأن ت���درج المعلومات الخا�شة 

بالب���راءات التي تملكه���ا �شركت���ك وا�شتراتيجيتها 

ف���ي مجال الب���راءات في خّطة العم���ل، اإذ اأن ذلك 

يعد موؤ�شرًا قويًا عل���ى ان منتجات �شركتك جديدة 

ويق���دم دلياًل عل���ى العناية الفائقة الت���ي تعمل بها 

ويقلل خطر التعدي على براءات ال�شركات الأخرى. 

هل يمكن أن تبيع براءة اختراعك؟
نع���م ت�شتطيع اأن تقوم بذلك وي�شّمى التنازل عن 

ب���راءة، اإذ �شتحّول ه���ذه العملية ملكي���ة البراءة 

اإلى �شخ�ص )طرف( اآخر وب�شكل دائم. ويحتاج 

اتخاذ مثل هذا القرار اإلى تفكير متاأن.

وعندم���ا تقوم بمن���ح ترخي����ص با�شتعمال براءة 

اختراعك ب���دًل من اأن تتنازل عنه���ا، �شتح�شل 

تسويق التكنولوجيا المشمولة ببراءة
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عل���ى ر�شوم امتياز طوال فترة �شالحيتها. لذلك 

ال�شبب، قد يكون الترخي�ص اإ�شتراتيجية مجزية 

جدًا م���ن الناحي���ة المالية. ومن ناحي���ة اأخرى، 

فاإن التنازل يعني ت�شلم دفعة مّتفق عليهًا �شابقًا، 

بدون ر�شوم امتي���از م�شتقبلية، بغ�ص النظر عن 

مدى ربحية البراءة في الم�شتقبل.

ق���د تك���ون هن���اك ظ���روف ت�شب���ح فيه���ا عملية 

التن���ازل مفيدة. فاإذا تم بيع البراءة مقابل مبلغ 

�شاف، تح�ش���ل على القيمة فورًا، بدون الحاجة 

لنتظ���ار 20 �شنة لتحقيق تل���ك القيمة تدريجيًا. 

كم���ا اأنك تتجّن���ب خطر احتم���ال ن�ش���خ البراءة 

بتكنولوجي���ا اأخ���رى. بالإ�شاف���ة اإلى ذل���ك، فاإن 

التن���ازل عن الب���راءة ل�شالح �شرك���ة جديدة قد 

يكون �شرطًا م�شبقًا للتمويل، اإذا لم تكن البراءة 

ملكًا لل�شركة.

وف���ي كّل الحالت، فهو قرار م�شتق���ل ي�شتند اإلى 

حاجاتك واأولوياتك. غير اأن التنازل عن البراءة 

اأم���ر غي���ر من�ش���وح ب���ه عموم���ًا كم���ا اأن مالكي 

ل���ون عموم���ًا اأن يحتفظوا بملكية  البراءات يف�شّ

اختراعاتهم واأن يمنحوا التراخي�ص.

وقد اجاز القان���ون الردني نقل ملكية البراءة او 

التن���ازل عنها كليا او جزئي���ا بعو�ص )مقابل( او 

بغي���ر عو�ص، ول يحت���ج تجاه الغي���ر بنقل ملكية 

الب���راءة او التنازل عنه���ا ال من تاريخ قيد ذلك 

ف���ي �شجل البراءات )الزامي���ة الت�شجيل(، ويتم 

ن�شر ذلك في الجريدة الر�شمية.

اإذ يق���دم الطرفان عقد نقل الملكي���ة او التنازل 

الموث���ق ا�شوليا الى م�شج���ل الختراعات مرفقا 

بطل���ب قيد ذل���ك في �شج���ل الختراع���ات ودفع 

الر�شوم المقررة .

كم���ا ينتق���ل بالمي���راث الحق في ملكي���ة البراءة 

وجميع ما يتعلق بها من حقوق.

كيف ترخص براءتك لكي ينتفع بها 
اآلخرون؟

تك���ون الب���راءة مرخ�ش���ة عندما يق���وم المالك 

اآخ���ر  ط���رف  اإل���ى  اإذن  بمن���ح  )المرّخ����ص( 

)المرخ�ص ل���ه( لالنتفاع بالخت���راع الم�شمول 

بب���راءة وذل���ك لتحقيق اأه���داف متبادل���ة مّتفق 

عليه���ا. وف���ي مث���ل ه���ذه الح���الت، يوّق���ع عقد 

الترخي����ص عموم���ًا بي���ن الطرفين، وه���و يحّدد 

ال�شروط ونطاق العقد.

وبال�شماح لالآخرين بت�شويق اختراعك الم�شمول 

ببراءة من خ���الل عقد الترخي����ص فاإنك تمكن 

م�شروع���ك التجاري من الح�ش���ول على م�شدر 

دخل اإ�شافي وهي و�شيلة �شائعة لنتفاع �شركة ما 

بحقوقها ال�شتئثارية المرتبطة بالختراع. 

ويعتب���ر الترخي����ص مفي���دًا وب�شف���ة خا�شة اإذا 

كان���ت ال�شرك���ة التي تمل���ك الختراع ف���ي و�شع 

ل ي�شم���ح لها اطالق���ا ب�شنع المنت���ج اأو ب�شنعه 

بكمي���ات كافي���ة لال�شتجاب���ة لحتياج���ات �شوق 

معين اأو لتغطية منطقة جغرافية معينة.
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وبم���ا اأن عق���د الترخي����ص يتطل���ب مه���ارة ف���ي 

المفاو�ش���ات وال�شياغة فم���ن الأف�شل اللتجاء 

اإلى محام مخت�ص في عقود الترخي�ص للتفاو�ص 

ب�شاأن بنود العقد و�شروطه ول�شياغة العقد. 

وقد اجاز القانون الردني لمالك البراءة ان يرخ�ص 

لي �شخ����ص طبيع���ي او اعتب���اري ف���ي ا�شتعمال او 

ا�شتغالل الحق ف���ي مو�شوع الب���راءة بموجب عقد 

خطي ، على ان لتتجاوز م���دة الترخي�ص الحماية 

المقررة بموجب احكام القانون.

وت�شجيل عق���د الترخي�ص في �شجل الختراعات 

لي�ص ملزمًا )اختي���اري( ، ويتم �شطب الت�شجيل 

بناءا عل���ى طلب يقدم الى م�شج���ل الختراعات 

م���ن اأي م���ن اط���راف العق���د م���ع الم�شتن���دات 

الموؤيدة في اأي من الحالت التالية:

انق�شاء مدة العقد.  .1

ف�ش���خ العق���د قب���ل انق�ش���اء مدت���ه باتف���اق   .2

الطرفين او بموجب حكم ق�شائي.

بطالن العقد لي �شبب من ال�شباب.   .3

م��ا هي نس��بة رس��وم االمتي��از التي 
تتوقع الحصول عليها مقابل براءتك؟

ع���ادة م���ا يكاف���اأ مال���ك الح���ق، ف���ي �شفق���ات 

الترخي�ص، بت�شليمه دفعات اإجمالية و/اأو ر�شوم 

متكررة التي قد تحدد انطالقًا من حجم مبيعات 

المنتج المرخ�ص )ر�شم على كل وحدة( اأو على 

�شاف���ي المبيع���ات )ر�ش���م عل���ى اأ�شا����ص �شافي 

المبيعات(. وفي العديد من الحالت تتم مكافاأة 

ترخي�ص الب���راءة بالجمع بين دفع مبلغ اإجمالي 

ودف���ع الر�شم. وق���د تعّو����ص الر�شوم ف���ي بع�ص 

الأحيان بن�شيب عادل من �شركة المرّخ�ص له.

واأم���ا المعايي���ر الخا�ش���ة بن�ش���ب الر�ش���وم ف���ي 

المجال ال�شناع���ي فمتوفرة بالن�شبة ل�شناعات 

معينة وقد يكون من المفيد الطالع عليها ولكن 

يج���ب اأن نتذك���ر اأن كل عقد ترخي����ص هو عقد 

فريد كم���ا اأن ن�شبة الر�شم تعتم���د على العوامل 

الخا�ش���ة والممي���زة التي تم التفاو����ص ب�شاأنها. 

لذل���ك، قد تقدم المعايير في المجال ال�شناعي 

توجيه���ات اأولية مفيدة ولكن العتماد التام على 

تلك المعايير يعتبر اأمرًا غير منا�شب. 

طلب براءة يخ�ص محول حرارة قام باإيداعها 

المخترع الهندي د. ميليند ران الذي وقع عقد 

ترخي�����ص ب�شاأنها مع �شركة م����ن فئة ال�شركات 

ال�شغي����رة والمتو�شط����ة الحجم ف����ي مومباي. 

وكما ذكر في العقد، فقد ح�شل المخترع على 

دفع����ة م�شبق����ة عند توقي����ع العق����د وكذلك على 

ن�شب����ة 4.5٪ على �شافي المبيع����ات. كما اتفق 

اأن ياأخ����ذ المرخ�����ص له عل����ى عاتق����ه تكاليف 

اإيداع البراءة و�شيانتها.
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الترخي��ص  بي��ن  الف��رق  ه��و  م��ا 
االستئثاري وغير االستئثاري؟

توجد ثالثة اأنواع من عق���ود الترخي�ص اعتمادًا 

على ع���دد المرخ�ص له���م الذي���ن �شي�شمح لهم 

ا�شتعمال البراءة:

ترخي����ص ا�ص���تئثاري: يعط���ي ح���ق ا�شتخدام   •
التكنولوجي���ا الم�شمول���ة بالب���راءة للمرخ�ص 

ل���ه فق���ط اإذ ل ي�شتطي���ع حتى مال���ك البراءة 

ا�شتخدامها.

ترخي����ص ح�ص���ري: يعط���ي ح���ق ا�شتخ���دام   •
التكنولوجيا الم�شمول���ة بالبراءة لمرخ�ص له 

واحد ولمالك البراءة. 

ترخي�ص غير ا�ص���تئثاري: يحق لعدة اأطراف   •
ا�شتخ���دام  الب���راءة  ولمال���ك  له���ا  مرخ����ص 

التكنولوجيا الم�شمولة بالبراءة.

وق���د يت�شمن عقد ترخي�ص واحد فقرات �شرطية تمنح 

حقوقًا ا�شتئثارية وح�شرية واأخرى غير ا�شتئثارية.

ترخي��ص  من��ح  علي��ك  يتوج��ب  ه��ل 
اس��تئثاري أم غير اس��تئثاري بش��أن 

براءتك؟
يتوقف ذل���ك على المنت���ج وعل���ى ال�شتراتيجية 

التجاري���ة التي تنتهجه���ا �شركتك. فعل���ى �شبيل 

المث���ال، اإذا تمكن���ت التكنولوجيا الت���ي تمتلكها 

اأن ت�شبح ذات قيم���ة فريدة بحيث تحتاجها كل 

الأط���راف ف���ي �شوق معين���ة للقي���ام بالم�شاريع، 

ف�شيكون من الأف�شل منح ترخي�ص غير ا�شتئثاري 

اإل���ى عدة اأطراف لجني مزايا عديدة من ورائه. 

واإذا م���ا احتاج منتجك اإلى �شرك���ة واحدة تقوم 

با�شتثمار موارد كبيرة لت�شويقه )مثل المنتجات 

ال�شيدلني���ة الت���ي تتطل���ب ا�شتثم���ارات لإجراء 

بالب���راءة  الم�شمول���ة  الطريق���ة  اأ�شبح���ت 

لمعالج���ة المي���اه الم�شتعمل���ة الت���ي و�شعه���ا 

الوطني���ة  الجامع���ة  ف���ي  يعمل���ون  باحث���ون 

الم�شتقل���ة ف���ي المك�شي���ك )UNAM( مح���ل 

عقد ترخي�ص غي���ر ا�شتئثاري ناجح اأبرم مع 

اأي.بي. تاك وهي �شركة متفرعة عن الجامعة 

و�شعت لإيج���اد حلول مبتكرة لمعالجة المياه 

الم�شتعملة.
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تج���ارب �شريرية(، فاإن المرخ����ص له المحتمل 

لن يقبل بمجابهة مناف�شة من قبل مرخ�ص لهم 

اآخرين وقد ي�شدد عل���ى الح�شول على ترخي�ص 

ا�شتئثاري وهذا من حقه.

ما هو أفضل وقت لترخيص اختراعك؟
ل يعرف ما هو اأف�شل وقت لترخي�ص اختراعك، 

ذلك اأن التوقيت يعتمد على خ�شو�شيات كل 

حالة. ولكن، ين�شح �شاحب الم�شروع اأو المخترع 

الم�شتقل كثيرًا ببدء عملية البحث عن اأطراف 

ترغب في الح�شول على ترخي�ص وذلك في 

اأقرب وقت ممكن ل�شمان دخل م�شتمر يمكن 

النتفاع به لتغطية نفقات اإيداع طلب الت�شجيل. 

وهكذا، فاإنه لي�ص من ال�شروري انتظار اإ�شدار 

البراءة.

إذا ما أثارت اهتمامك براءة يملكها 
منافس ل��ك، فهل يمكن أن تحصل 

على إذن باالنتفاع بها؟
قد ل يكون الح�شول على اإذن باإدماج تكنولوجيا، 

يمتلكه���ا مناف�ش���ك، ف���ي عملية �شن���ع منتجاتك 

اأم���رًا �شهاًل دائمًا اأو ف���ي متناول يدك. ولكن اإذا 

كان مناف�شك مهتما اأي�شًا ببراءات �شركتك فاإنه 

تقييم البراءة
هن����اك العديد م����ن الأ�شباب المختلفة التي تبين م����دى فائدة اأو �شرورة قيام �شرك����ة بتقييم براءة ما 

وم����ن بينها اأ�شباب تتعل����ق باأغرا�ص المحا�شب����ة والترخي�ص وعمليات الندم����اج وال�شتحواذ والتنازل 

و�شراء اأ�شول ملكية فكرية اأو جمع الأموال. ومع اأنه ل توجد طريقة واحدة لتقييم البراءات تنا�شب كل 

الحالت، فاإن الطرق التالية هي الأكثر �شيوعًا:

الطريق���ة المعتم���دة على الإي���رادات: وهي من اأكثر الطرق �شيوع���ًا. وتركز هذه الطريقة على   •
الإيراد الم�شتمر المتوقع الذي �شيح�شل عليه مالك البراءة خالل فترة �شالحيتها.

الطريق���ة المعتم���دة عل���ى التكلف���ة: تحدد قيمة الب���راءة بح�شاب تكلفة تطوي���ر اأ�شول مماثلة   •
داخليًا اأو خارجيًا.

الطريقة المعتمدة على ال�صوق: وتنطلق من قيمة �شفقات مماثلة في ال�شوق.  •
ط���رق تعتم���د عل���ى ح���ق الخيار: وه���ي تعتمد على خي���ار الت�شعير ال���ذي و�شع مبدئي���ًا لغر�ص   •

ا�شتخدامه لت�شعير حقوق الكتتاب.

وهن���اك عوامل ي�شعب معرفة عددها وهي قد توؤثر على قيمة براءة ما مثل قوة مطالب البراءة اأو 

وجود بدائل �شبيهة بها.
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يتعين عليك اأن تفكر في تبادل التراخي�ص معه. 

فهذه العملي���ة �شائعة جدًا في المجال ال�شناعي 

حيث يملك مناف�شان اأو اأكثر عددًا من البراءات 

الت���ي تغط���ي مجموع���ة وا�شعة م���ن الختراعات 

المكمل���ة. فمثل تلك ال�ش���ركات المتناف�شة تريد 

اأن ت�شمن حريتها في العمل من خالل الح�شول 

عل���ى الحق في النتفاع بالب���راءات التي يمتلكها 

بالنتف���اع  للمناف�شي���ن  وال�شم���اح  مناف�شوه���ا 

بالبراءات التي بحوزتها. 

قائمة مرجعية موجزة
الت�ص���ويق: فكر في الخيارات المختلفة لت�شوي���ق اختراعك الم�شمول ببراءة وتاأكد اأنك تمتلك   •

خطة عمل مقنعة اإذا قررت اأن تدخل منتجًا مبتكرًا اإلى ال�شوق.

الترخي�ص: يتم تقرير ن�شب الر�شوم  والعنا�شر الأخرى في عقود الترخي�ص خالل المفاو�شات   •
لذلك ين�شح باللجوء اإلى ا�شت�شارة خبير عند �شياغة عقود الترخي�ص والتفاو�ص ب�شاأنها.

ال�ص���تئثاري اإزاء غي���ر ال�ص���تئثاري: ادر�ص اأ�شباب منح تراخي����ص ا�شتئثارية/غير ا�شتئثارية   •
وخ�شو�شًا على �شوء ن�شج التكنولوجيا وا�شتراتيجية اأعمال �شركتك.

تب���ادل التراخي����ص: ابحث عن اإمكاني���ة ا�شتخدام براءتك اأو براءاتك للنف���اذ اإلى تكنولوجيا   •
نافعة يمتلكها اآخرون.
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لماذا يتوجب علي��ك أن تقوم بإنفاذ 
حقوق البراءة؟

اإذا م���ا اأطلقت منتج���ًا جدي���دًا اأو مح�شنًا ولقى 

نجاح���ًا ف���ي ال�ش���وق فم���ن المحتم���ل اأن يح���اول 

المناف�ش���ون، اإن اآجاًل اأو عاج���اًل، �شنع منتجات 

مماثل���ة تقنيًا اأو �شبيهة جدًا بمنتجك. وفي بع�ص 

الح���الت، قد ي�شتفيد المناف�ش���ون من امكانيات 

مالية كبيرة يتمتع���ون بها وقدرة اأكبر للنفاذ اإلى 

الأ�ش���واق اأو اإلى مواد خ���ام اأرخ�ص ثمنًا والقدرة 

عل���ى �شنع منتج مماثل اأو �شبي���ه ب�شعر اأقل. وقد 

ي�شع ذلك اأعمالك تحت �شغط كبير وخا�شة اإذا 

ما ا�شتثم���رت موارد هامة في البح���ث والتطوير 

ل�شنع المنتج الجديد اأو المح�ّشن. 

واأما الحق���وق ال�شتئثارية الت���ي تمنحها البراءة 

فتعطي مالكها الفر�شة لمنع اأو وقف المناف�شين 

م���ن �شنع منتج���ات وا�شتخ���دام ط���رق �شناعية 

ع���ن  بالتعوي����ص  وللمطالب���ة  حقوقه���ا  تخ���رق 

ال�ش���رر الذي اأ�شابه. ولإقام���ة الدليل على وقوع 

المخالفة يجب اإبراز اأن المنتج اأو طريقة ال�شنع 

المخالف���ان ي�شتم���الن عل���ى كل اأج���زاء اأح���د اأو 

كل عنا�ش���ر الحماي���ة اأو م���ا يعادل���ه. لذلك فاإنه 

من المه���م جدًا اإنفاذ حقوق���ك عندما تعتقد اأن 

اأطرافًا ب�شدد ن�ش���خ اختراعك الم�شمول ببراءة 

حتى تحافظ عل���ى قدرت���ك التناف�شية وح�شتك 

من الأ�شواق والأرباح.

حق��وق  إنف��اذ  ع��ن  المس��ؤول  م��ن 
البراءة؟

يتحم���ل مال���ك الب���راءة الم�شوؤولي���ة الأ�شا�شي���ة 

لتحديد المخالفين لبراءة ما واتخاذ الإجراءات 

�شده���م. فب�شفتك مالكًا للبراءة، فاأنت م�شوؤول 

ع���ن مراقب���ة ا�شتخ���دام اختراع���ك ف���ي ال�شوق 

وتحديد اأي مخالف واتخاذ القرار عما اإذا كنت 

�شتتخذ اإجراءات �ش���ده ام ل وعن كيفية القيام 

بتلك الإجراءات والتوقيت المنا�شب لذلك. وقد 

يقرر المخترعون الم�شتقل���ون وكذلك ال�شركات 

ال�شغي���رة والمتو�شط���ة بتحويل تل���ك الم�شوؤولية 

)اأو ج���زء منها( اإلى ط���رف مرخ�ص له ذي حق 

ا�شتئثاري. 

وين�ش���ح ف���ي ه���ذه الحال���ة، بالت�ش���ال بمحام 

الب���راءات  مج���ال  ف���ي  خبي���ر(  )اأو  مخت����ص 

لم�شاعدتك على اتخ���اذ خطوات لإنفاذ براءتك 

ف���ي ال�شوق الداخلي و/اأو ف���ي اأي �شوق خارجي. 

كم���ا �شين�شح���ك المحامي )اأو الخبي���ر( ب�شاأن 

التكالي���ف والمخاطر المرتبط���ة بها وعن اأف�شل 

الخيارات ال�شتراتيجية.

ويعتب���ر ح�شب القان���ون الردني كل م���ن ارتكب 

ب�شوء نية فع���اًل من الأفعال التالي���ة متعديا على 

حقوق مالك البراءة:

قلد اختراع���ًا منحت به براءة وذلك لغايات   .1

تجارية او �شناعية.

إنفاذ البراءات
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ب���اع او اأح���رز بق�ش���د البيع او عر����ص للبيع   .2

او للت���داول او ا�شتورد م���ن الخارج منتجات 

مقلدة لمو�شوع الخت���راع اذا كان الختراع 

م�شجاًل في المملكة.  

و�ش���ع بيان���ات م�شللة ت���وؤدي ال���ى العتقاد   .3

ترخي����ص  او  الب���راءة  عل���ى  بالح�ش���ول 

عالمت���ه  او  منتجات���ه  عل���ى  با�شتغالله���ا 

التعبئ���ة  اأدوات  او  اعالنات���ه  او  التجاري���ة 

الخا�شة به.

 وق���د ح���دد القان���ون العقوب���ة بالحب����ص مدة ل 

تقل ع���ن ثالثة ا�شهر ول تزيد عل���ى �شنة واحدة 

او بغرام���ة ل تق���ل عن مائة دين���ار ول تزيد على 

ثالث���ة الآف دين���ار اأو بكلت���ا العقوبتي���ن، واعتبر 

القانون ال�شروع في ارت���كاب الفعال ال�شابقة او 

الم�شاع���دة او التحري����ص عل���ى ارتكابها كالفعل 

ذاته وتخ�شع لنف�ص العقوبة.

ماذا عليك أن تفعل إذا ما اس��تخدم 
آخرون براءتك دون إذن منك؟

تع���د عل���ى براءت���ك  م���ا اعتق���دت بوج���ود  اإذا 

بمعن���ى اأن اأطراف���ًا ت�شتخدمه���ا دون اإذن من���ك 

فاإن���ه يتوجب علي���ك اأن تق���وم بالخط���وة الأولى 

الت���ي تتمثل في جم���ع المعلومات ع���ن الأطراف 

لطريق���ة  اأو  للمنت���ج  وا�شتخدامه���ا  المخالف���ة 

ال�شن���ع المخالفين. فعليك اأن تجمع كل الوقائع 

المتاحة لتحديد طبيعة وتوقيت الإجراءات التي 

�شتتخذها. كما يجب اأن تعين محام مخت�ص في 

�ش���وؤون الب���راءات لم�شاعدتك عل���ى اتخاذ قرار 

ب�شاأن التعدي على اختراعك الم�شمول ببراءة.

ويح���ق  لمالك البراءة المطالب���ة بالتعوي�ص عن 

اأي عط���ل او �شرر لحق به ج���راء ارتكاب اأي من 

الأفع���ال ال�شابقة . كما يحق له عند اإقامة دعواه 

المدنية او الجزائية او اأثناء النظر فيه اأن يطلب 

من المحكمة ما يلي، على اأن يكون طلبه م�شفوعًا  

بكفالة م�شرفية اونقدية تقبلها المحكمة:

وقف التعدي.   .1

الحج���ز التحفظي على المنتج���ات مو�شوع   .2

التعدي اأينما وجدت.

المحافظة على الأدلة ذات ال�شلة بالتعدي.  .3

وقد ات���اح القانون لمال���ك البراءة ال���ذي يدعي 

بالتع���دي عليه���ا قب���ل اإقام���ة دع���واه المدنية او 

الجزائي���ة اأن يطل���ب م���ن المحكم���ة اتخ���اذ اأي 

من الإج���راءات ال�شابقة دون تبلي���غ  الم�شتدعي 

�ش���ده اإذا  اثبت اأن���ه مالك الب���راءة واأن حقوقه 

قد ح�شل التعدي عليه���ا او اأن التعدي عليها قد 

اأ�شب���ح  و�شيكًا  وم���ن المحتمل ان يلحق به �شرر 

يتع���ذر تدارك���ه  في حال وقوع���ه،  او يخ�شى  من 

اختفاء دلي���ل او اإتالفه، عل���ى اأن تكون الطلبات 

م�شفوع���ة بكفال���ة م�شرفي���ة او نقدي���ة تقبله���ا 

المحكم���ة، ويحق للمدعى عليه ان ي�شتاأنف  هذا 

الق���رار خ���الل ثماني���ة اأيام م���ن تاري���خ تبلغه او 

تفهمه له ويعتبر قرار محكمة ال�شتئناف قطعيًا.

واذا ل���م يقم مالك الب���راءة  دعواه خالل ثمانية 

اأي���ام من تاري���خ اإجابة المحكمة لطلب���ه  فتعتبر 
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جميع الإج���راءات المتخذة به���ذا ال�شاأن ملغاة. 

وللمحكمة بناء على طلب المدعى عليه م�شفوعًا 

بكفال���ة م�شرفي���ة او نقدية تقبله���ا المحكمة ان 

توق���ف الإج���راء التحفظ���ي المت�شم���ن اإغ���الق 

المح���ل التج���اري  او الم�شنع  او غي���ره، ويكون 

ه���ذا القرار قابال لال�شتئناف خالل ثمانية اأيام 

من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة ال�شتئناف 

بهذا ال�شاأن قطعيًا. 

وللمدع���ى علي���ه اأن يطال���ب بتعوي�ص ع���ادل اذا 

ثب���ت بنتيج���ة الدع���وى اأن المدع���ي غي���ر محق 

في دع���واه او انه لم يقم بت�شجي���ل  دعواه خالل 

المدة المقررة. و يحق للمحكمة ال�شتعانة براأي 

الخب���راء المخت�شين لغاي���ات التحقق من وقوع 

التعدي على البراءة .

وللمحكمة اأن تقرر م�شادرة المنتجات والأدوات 

والم���واد الم�شتعمل���ة ب�ش���ورة رئي�ش���ة ف���ي �شنع 

المنتجات او التي ارتكب التعدي بها او ن�شاأ منها 

وللمحكم���ة اأن تاأمر باإتالفها او الت�شرف بها في 

غير الأغرا�ص التجارية.

كم���ا بي���ن القان���ون اأن م���ن �شالحي���ة المحكمة 

اأن تكل���ف المدع���ى علي���ه بالتع���دي عل���ى حقوق 

�شاح���ب الب���راءة باثب���ات اأن طريق���ة ت�شني���ع 

منتج���ة المطابق لمنتج �شاح���ب البراءة تختلف 

ع���ن طريقة الت�شنيع المحمي���ة بالبراءة ،وتوفر 

احتم���ال  كبير ان يكون المنتج المطابق قد �شنع 

وف���ق الطريق���ة المحمية بالب���راءة ول���م يتمكن 

�شاح���ب الحق في البراءة م���ن تحديد الطريقة 

التي ا�شتخدمت فعاًل عبر بذل جهود معقولة  في 

ذل���ك ال�شبي���ل. ويجب على المحكم���ة ان تراعي 

ف���ي ذلك الم�شال���ح الم�شروع���ة للمدعى عليهم 

بحماي���ة ا�شراره���م ال�شناعي���ة والتجارية، وفي 

ح���ال تعر�شت ه���ذه الأ�شرار للك�ش���ف عنها عند 

النظ���ر في الدع���وى الت���ي اأقامه���ا المدعي ولم 

يك���ن محقًا فيها، فيحق للمدع���ي عليه المطالبة 

بالعط���ل وال�ش���رر والتعوي����ص بق���رار ت�ش���دره 

المحكمة.

م��ا ه��ي الخي��ارات التي لديك لتس��وية 
خ��ارج  بالب��راءة  المرتبط��ة  المخالف��ات 

المحكمة؟
ف���ي ح���ال كان الخالف م���ع �شرك���ة يربطك بها 

عقد موقع )مثل عقد الترخي�ص( فعليك اأوًل اأن 

تتفح�شه لتعرف اإن كان يت�شمن بندًا ين�ص على 

التحكي���م اأو الو�شاطة. فم���ن الم�شتح�شن اإدراج 

فقرة �شرطية خا�شة في العقود تن�ص على اإحالة 

الخالف اإلى التحكيم اأو الو�شاطة بهدف تفادي 

المنازع���ات الطويل���ة والمكلف���ة. وم���ن الممكن 

ا�شتخدام و�شائل بديل���ة لت�شوية المنازعات مثل 

التحكي���م والو�شاطة اإذا وافق كال الطرفين على 

ذلك واإن لم يرد ذكر ذلك في العقد اأو حتى واإن 

لم يوقع الطرفان اأي عقد بينهما. 

وتتمث���ل مزايا التحكيم في العم���وم في كونه اأقل 

تم�ش���كًا بال�شكلي���ات وذي اإج���راءات اأق�ش���ر من 

الدع���اوى الق�شائية كما اأن ق���رار التحكيم قابل 
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لالإنفاذ على الم�شتوى الدولي ب�شهولة اأكبر. واأما 

مزي���ة الو�شاطة فتتمثل ف���ي اأن الأطراف تتحكم 

ف���ي عملية ت�شوي���ة الخ���الف. وبه���ذه الطريقة، 

فاإنه���ا ت�شاع���د عل���ى المحافظ���ة عل���ى عالقات 

تجارية طيبة مع �شركة اأخرى قد ترغب �شركتك 

التعاون معها في الم�شتقبل. ويقدم مركز الوايبو 

للو�شاط���ة والتحكي���م خدمات لح���ل المنازعات 

بو�شائل بديلة. وباإمكانك الطالع على معلومات 

اأكثر بخ�شو�ص التحكيم والو�شاطة على العنوان 

الإلكتروني التالي:

 .arbiter.wipo.int/center/index.html

قائمة مرجعية موجزة
كن يقظ���ًا: راقب المناف�شي���ن لكت�شاف   •

وقوع اأي تعد كلما كان ذلك ممكنًا.

ابح���ث ع���ن الم�ش���ورة: ا�شت�ش���ر مح���ام   •
مخت�ص او خبير في مجال البراءات قبل 

اتخ���اذ اأي اإجراءات ذل���ك اأن اأي تحرك 

من قبلك قد يوؤثر على نتيجة النزاع.

الو�شائل البديلة لت�شوية المنازعات: فكر   •
ملي���ًا في طرق لت�شوي���ة المنازعات خارج 

المحكم���ة واأدرج بنودًا تتعل���ق بالتحكيم 

والو�شاطة في اأي عق���د ترخي�ص توقعه. 

www.wipo.int/sme

GB2266045 البراءة رقم

»اإن���اء لل�شرب منا�ش���ب ل�شتعمال���ه كاأ�شًا 

للتدّرب« وهو يع���رف تجاريًا با�شم اأنيواي 

اأوب كوب واأ�شبح م�شموًل ببراءة في عام 

1992 لفائ���دة المخترع/�شاحب الم�شروع 

مان���دي هابرم���ان )المملك���ة المتحدة(. 

وعلى اإثر اإطالق مناف�ص له منتجًا يتعدى 

حق���وق براءت���ه، ق���ام مان���دي هابرم���ان 

با�شت�شدار اإن���ذار ق�شائي يمنع المناف�ص 

م���ن التمادي في التع���دي على البراءة ثم 

�شوى الم�شاألة خارج اأروقة المحاكم.
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مواقع الكترونية مفيدة لالطالع على مزيد من المعلومات
www.wipo.int/shre :عن م�شائل اأخرى تتعلق بالملكية الفكرية من منظور قطاع الأعمال  •

www.wipo.int/patent/en/index.html :ب�شاأن البراءات عمومًا  •
ع���ن الجوانب العملية التي تتعّلق باإيداع طلبات البراءة، انظر قائمة مواقع المكاتب الوطنية   •
www.wipo.int/directory/ :والإقليمي���ة للبراءات المتاحة في الملحق 2 اأو الموقع التالي

en/urls.jsp

www.wipo.int/pct/en/index.html :عن معاهدة التعاون ب�شاأن البراءات  •
www.wipo.int/classifications/ipc/en :عن الت�شنيف الدولي للبراءات  •

arbiter.wipo.int/center/index.html :عن التحكيم والو�شاطة  •
عن قواعد بيانات البراءات على الإنترنت التابعة للمكاتب الوطنية والإقليمية للبراءات:  •

www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp  

www.wipo.int/enforcement :عن اإنفاذ حقوق الملكية الفكرية  •
www.wipo.int/treaties/en/index. :ع���ن الع�شوية في المعاهدات التي تديرها الوايبو  •

jsp
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الملحق رقم )2(
عناوين مواقع مكاتب البراءات الوطنية واإلقليمية

www.oapi.wipo.net )OAPI( المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

www.aripo.org )ARIPO( المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية ال�شناعية

www.inapi.org الجزائر

www.ompa.ad اأندورا

/www.inpi.gov.ar الأرجنتين

www.armpatent.org اأرمينيا

/www.patent.bmwa.gv.at النم�شا

/www.ipaustralia.gov.au اأ�شتراليا

/www.caipo.gov.bb بربادو�ص

www.belipo.bz بليز

www.european-patent-office.org/patlib/
/country/belgium

بلجيكا

www.senapi.gov.bo بوليفيا

www.inpi.gov.br البرازيل

www.bpo.bg بلغاريا

www.cipo.gc.ca كندا

www.sipo.gov.cn ال�شين

www.info.gov.hk/ipd ال�شين: اإقليم هونغ كونغ الإداري الخا�ص

www.economia.gov.mo ال�شين: اإقليم ماكاو الإداري الخا�ص

www.dpi.cl �شيلي

www.sic.gov.co كولومبيا

www.registronacional.go.cr كو�شتاريكا

www.dziv.hr كرواتيا

www.ocpi.cu كوبا

www.upv.cz الجمهورية الت�شيكية

www.dkpto.dk الدانمرك

www.seic.gov.do/onapi الجمهورية الدومينيكية

www.egypo.gov.eg م�شر

www.cnr.gob.sv ال�شلفادور

www.epa.ee اإ�شتونيا
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www.eapo.org المكتب الآ�شيوي الأوروبي للبراءات

www.epo.org المكتب الأوروبي للبراءات

www.prh.fi فنلندا

www.inpi.fr فرن�شا

www.sakpatenti.org.ge جورجيا

www.dpma.de األمانيا

www.gge.gr اليونان

www.gulf-patent-office.org.sa مجل�ص التعاون الخليجي

www.hpo.hu هنغاريا

www.els.stjr.is اإي�شلندا

www.patentoffice.nic.in الهند

www.dgip.go.id اإندوني�شيا

www.patentsoffice.ie اإيرلندا

www.justice.gov.il اإ�شرائيل

www.uibm.gov.it اإيطاليا

www.jipo.gob.jm جامايكا

www.jpo.go.jp اليابان

www.mit.gov.jo الأردن

www.kazpatent.kz كازاخ�شتان

www.kipo.ke.wipo.net كينيا

www.krygyzpatent.kg قيرغيز�شتان

www.stea.la.wipo.net جمهورية لو الديمقراطية ال�شعبية

www.lrpv.lv لتفيا

www.vpb.lt ليتوانيا

www.eco.public.lu/activites/direction_
propriete/index.html

لك�شمبرغ

www.mipc.gov.my ماليزيا

www.impi.gob.mx المك�شيك

www.european-patent-office.org/patlib/
/country/monaco

موناكو

www.ompic.org.ma المغرب

www.bie.minez.nl هولندا

www.ip.np.wipo.net نيبال
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www.iponz.govt.nz نيوزيلندا 

www.patentstyret.no النرويج

www.mici.gob.pa/comintf.html بنما

www.indecopi.gob.pe بيرو

www.ipophil.gov.ph الفلبين

www.uprp.pl بولندا

www.inpi.pt البرتغال

www.anpi.cg.wipo.net جمهورية الكونغو الديمقراطية

www.kipo.go.kr جمهورية كوريا

www.ippo.gov.mk جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة

www.agepi.md جمهورية مولدوفا

www.osim.ro رومانيا

www.rupto.ru التحاد الرو�شي

www.yupat.sv.gov.yu �شربيا والجبل الأ�شود

www.ipos.gov.sg �شنغافورة

www.indprop.gov.sk الجمهورية ال�شلوفاكية

www.sipo.mzt.si �شلوفينيا

www.oepm.es اإ�شبانيا

www.prv.se ال�شويد

www.ige.ch �شوي�شرا

www.tjpat.org طاجيك�شتان

www.ipthailand.org تايلند

www.turkpatent.gov.tr تركيا

www.inorpi.ind.tn تون�ص

www.ukrpatent.org اأوكرانيا

www.patent.gov.uk المملكة المتحدة

www.uspto.gov الوليات المتحدة الأمريكية

http://dnpi.gub.uy اأوروغواي

www.patent.uz اأوزبك�شتان

www.sapi.gov.ve فنزويال

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp :لالإطالع على اأحدث المعلومات، يمكن زيارة الموقع التالي
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األطراف المتعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات 

)14 كانون ثاني 2010(

م�شراألبانيا

ال�شلفادورالجزائر

غينيا ال�شتوائيةاأنغول

اإ�شتونيااأنتيغوا وبربودا

فنلندااأرمينيا

فرن�شااأ�شتراليا

غابونالنم�شا

غامبيااأذربيجان

جورجياالبحرين

األمانيابربادو�ص

غانابيالرو�ص

اليونانبلجيكا

غرينادابليز

غواتيمالبنين

غينياالبو�شنة والهر�شك

غينيا - بي�شاوبوت�شوانا

هندورا�صالبرازيل

هنغاريابلغاريا

اإي�شلندابوركينا فا�شو

الهندالكاميرون

اإندوني�شياكندا

اإيرلنداجمهورية اأفريقيا الو�شطى

اإ�شرائيلت�شاد

اإيطاليات�شيلي

اليابانال�شين

كازاخ�شتانكولومبيا
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كينياجزر القمر

قيرغيز�شتانالكونغو

جمهورية لو الديمقراطية ال�شعبيةكو�شتاريكا

لتفياكوت ديفوار

لي�شوتوكرواتيا

ليبيرياكوبا

ليبياقبر�ص

ليختن�شتاينالجمهورية الت�شيكية

ليتوانياالجمهورية كوريا ال�شعبية الديمقراطية

لك�شمبرغالدانمرك

مدغ�شقردومينيكا

مالويجمهورية الدومينيكان

ماليزيااإكوادور

ماليالمك�شيك

مالطاموناكو

موريتانيامنغوليا

�شنغافورةمونتنغرو

�شلوفاكياالمغرب

�شلوفينياموزامبيق

جنوب اأفريقياناميبيا

اإ�شبانياهولندا

�شري لنكانيوزيلندا

ال�شوداننيكاراغوا

�شوازيلندالنيجر

ال�شويدنيجيريا

�شوي�شراالنرويج

الجمهورية العربية ال�شوريةعمان

طاجيك�شتانبابوا غينيا الجديدة

تايالندالبيرو

الجمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقةالفلبين

توغوبولندا
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ترينيداد وتوباغوالبرتغال

تون�صجمهورية كوريا

تركياجمهورية مولدوفا

تركمان�شتانرومانيا

اأوغنداالتحاد الرو�شي

اأوكرانيا�شانت كيت�ص ونيفي�ص

الإمارات العربية المتحدة�شانت لو�شيا

المملكة المّتحدة�شانت فن�شنت وجزر غرينادين

جمهورية تنزانيا المّتحدة�شان مارينو

الوليات المتحدة الأمريكية�شاو تومي وبرين�شيبي

اأوزبك�شتانال�شنغال

فييت نام�شربيا والجبل الأ�شود

زامبيا�شي�شيل

زمبابوي�شيراليون

لالط���الع عل���ى اأحدث المعلومات ب�ش���اأن الدول المتعاقدة ف���ي معاهدة التعاون ب�ش���اأن البراءات، انظر 

www.wipo.int/pct :الموقع التالي
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منشورات الوايبو ضمن سلسلة ادلة الملكية الفكرية لقطاع االعمال
ت�شميم عالمة تجارية: مدخل الى العالمات التجارية لل�شركات ال�شغيرة و المتو�شطة.  .1

جمال المظهر: مدخل الى الر�شوم و النماذج ال�شناعية لل�شركات ال�شغيرة و المتو�شطة.  .2

اختراع الم�شتقبل: مدخل الى البراءات لل�شركات ال�شغيرة و المتو�شطة.  .3

التعبير البداعي: مدخل الى حق الموؤلف و الحقوق المجاورة لل�شركات ال�شغيرة و المتو�شطة.  .4

للمزيد من المعلومات يمكن الطالع على �شفحة ال�شركات ال�شغيرة و المتو�شطة على العنوان التالي: 

/http://www.wipo.int/sme

و يمك���ن ال�شت���راك مجان���ا بالن�شرة ال�شهري���ة اللكتروني���ة ال�شادرة ع���ن الوايبو/�شعب���ة الموؤ�ش�شات 

ال�شغيرة والمتو�شطة المتوفرة على الموقع التالي:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html






