
  
  1999 لسنة 32 وتعديالته رقم قانون براءات االختراع

  1/11/1999 بتاريخ 4389 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4256المنشور على الصفحة 

  
   1المادة 

ويعمل به بعد مرور ثالثين يومـًا علـى نـشره فـي الجريـدة               ) 1999قانون براءات االختراع لسنة     (يسمى هذا القانون    
  .الرسمية

  
  
   2 لمادةا
القرينـة   إال إذا  دلـت  أدنـاه  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القـانون المعـاني المخصـصة لهـا             .أ
  : غير ذلكىعل
  .وزارة الصناعة والتجارة:          وزارةـال
  .وزير الصناعة والتجارة:           وزيرـال

 أوصـنع     بطريقة أو من مجاالت التقنية وتتعلق بمنتج أيمخترع في  يتوصل إليها ال   إبداعية أي فكرة    :      راعـاالخت
  . حل مشكلة  معينة في أي من هذه المجاالتإلىبكليهما تؤدي عمليًا  

  .الشهادة الممنوحة لحماية االختراع:         راءةــالب
  .الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة:   مالك البراءة

  .اتسجل االختراع:       جلــالس
  .مسجل االختراعات في الوزارة:      لـالمسج
 والالئحة التنفيذيـة الـصادرة      19/6/1970معاهدة التعاون بشأن البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ          :     اهدةـالمع

  . تحل  محلهاأو معاهدة تعدلها وأيبمقتضاها  
 وفي  أحكامهحيثما ورد النص عليها في       لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة           .ب

المختـار،  الطلـب الـدولي والمكتـب المعـين، والمكتـب            :ه بما في ذلـك المتعلقـة بمـا يلـي             الصادرة بمقتضا  ألنظمة
  .والفحص التمهيدي الدولي

  
  .2007 لسنة 28 هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم أصبحتهكذا  -

    
  

  3 المادة
  : االختراع قابًال للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التاليةيكون

  هور في أي مكان في العالم بالوصف آان جديدا من حيث التقنية  الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمإذا .1.أ
  يخاو الشفوي او عن طريق االستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون االختراع  قبل تار لمكتوبا

  .االختراع  او قبل تاريخ  اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون ايداع طلب  تسجيل
  ني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب وال يعتد بالكشف عن االختراع للجمهور  اذا حدث خالل االشهر االث.2

   التسجيل او بسبب عمل غير محق منالباالدعاء بأولوية  الطلب، وآان نتيجة  تصرف قام به ط تسجيله او لتاريخ
   .الغير ضده

  التقنية  اذا آان منطويًا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهيًا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة .ب
  .السابقة لموضوع االختراع الصناعية

   أنواع  الزراعة او صيد السمك اونوع من اذا آان قابًال للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي .ج
  .او الصناعة  بأوسع معانيها،  ويشمل ذلك الحرف اليدوية الخدمات

          
  

   4 المادة
  :ال تمنح البراءة في أي من الحاالت التالية

  . االختراعات التي يترتب على استغاللها إخالل باآلداب العامة او النظام العام.1.أ
او  كون منع استغاللها تجاريًا ضروريًا لحماية الحيـاة او الـصحة البـشرية او الحيوانيـة او النباتيـة                   االختراعات التي ي   .2

من هذه الفقرة ان ال يكـون منـع الحمايـة           )  2)  (1(ويشترط لتطبيق أحكام البندين      .لتجنب االضرار  الشديد بالبيئة    
  .شريعات االخرى السارية المفعول االختراع  بموجب الت مقررًا لمجرد النص على منع استغالل هذا

  . االآتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.ب
  . طرق التشخيص والعالج والجراحة، الالزمة  لمعالجة البشر او الحيوانات.ج
  . النباتات والحيوانات ، باستثناء األحياء الدقيقة.د
  . عدا الطرق  غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة الطرق البيولوجية  إلنتاج النباتات والحيوانات فيما.ه
  
     .2001 لسنة 71نون المعدل رقم منها بموجب القا) و( الفقرة إلغاء هذه المادة بعد أصبحتهكذا  -

    
  

  5المادة 
  :النحو التالي يكون الحق في منح البراءة على

  . للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة.أ



  راءة لهم جميعًا شراآة بالتساويختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص  يكون الحق في البآان اال  اذا.1.ب
  .بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك

  لألسبق في  يكون الحق في البراءةاآلخر أما اذ توصل الى االختراع اشخاص عدة وآان آل منهم مستقًال عن .2
  .المسجل إيداع طلبه لدى

  او اعماله  آان االختراع الذي توصل اليه العامل اثناء استخدامه يتعلق بانشطة صاحب العمل  لصاحب العمل اذا.ج
  ادواته او او معلوماته او أعمالهاستخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا االختراع خبرات صاحب العمل او  و اذاا

  .مواده الموضوعةتحت تصرفه ، وذلك ما لم يتفق خطيًا على غير ذلك
  مل او اعماله ولم يستخدم في سبيللعامل اذا آان االختراع الذي توصل اليه ال يتعلق بانشطة صاحب الع ل.د

  ه االولية الموضوعة تحت تصرفه فياالختراع خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواد التوصل الى هذا
  .لم يتفق خطيًا على غير ذلك التوصل لهذا االختراع ما

  
منهـا واالستعاضـة عنهـا بـالنص الحـالي بموجـب            ) ج،د(بحت هذه المادة بعد إلغاء الفقرة نـص الفقـرتين           هكذا أص  -

  : حيث آان نص الفقرتين السابق آما يلي2001  لسنة 71القانون المعدل رقم 
 يـنص   لصاحب العمل متى آان االختراع ناتجًا عن عقد عمل يلزم العامل بالقيام بنشاط ابتكـاري معـين مـا لـم                    . 1.ج

  .العقد على غير ذلك
اذا آان لالختراع قيمة اقتصادية تفوق توقعات الطرفين عند توقيع العقد فيستحق العامل المختـرع تعويـضًا عـادًال                   . 2

  . تحديده بقرار من المحكمة المختصةيتناسب مع هذه القيمة واذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض فيتم 
 غير المكلف بالقيام بنشاط ابتكاري بموجب عقد العمل الى اختراع ذي عالقـة بمجـال نـشاط            اذا توصل العامل  . 1.د

صاحب العمل مستخدمًا في ذلك خبرات او وثائق او ادوات صاحب العمل او مـواده االوليـة الموضـوعة تحـت تـصرفه                       
تـراع للعامـل المختـرع اذا    فعليه ان يعلم صاحب العمل فورًا باشعار آتابي عن اختراعه ويكـون الحـق فـي ذلـك االخ        

انقضت اربعة اشهر من تاريخ تقديم االشعار او من تاريخ علم صاحب العمل باالختراع ايهما اسبق اذا لم يبد صاحب 
  .باشعار آتابيالعمل رغبته في تملك االختراع 

فقرة يعتبر االختـراع   من هذه ال1اذا ابدى صاحب العمل رغبته في تملك االختراع خالل المدة المحددة في البند             . 2
من حقه من تاريخ التوصل اليه ويستحق العامل المختـرع تعويـضًا عـادًال يؤخـذ فيـه بعـين االعتبـار اهميـة االختـراع                          
وقيمته االقتصادية وآل فائدة تعود منه على صاحب العمل واذا لم يتفق الطرفان على مقدار التعويض يـتم تحديـده                    

  .بقرار من المحكمة المختصة 
  
  
  6ادة الم
   :ةاــــــــــملغ

  :  حيث آان نصها السابق آما يلي2001 لسنة 71بموجب القانون المعدل رقم  الغيت هذه المادة
 من هذا القانون على الرغم ممـا ورد فـي أي تـشريع أخـر آمـا يعتبـر                   5من المادة   ) د(و) ج(يعمل بأحكام الفقرتين    

  .ما نصت عليه هاتان الفقرتانباطال آل اتفاق يعطي العامل المخترع حقوقا تقل ع
  
  

  7 المادة
تدون فيـه جميـع البيانـات المتعلقـة         ) سجل االختراعات   ( ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى          .أ

باالختراعات واسماء مالكيها وعناوينهم  والبراءات الممنوحة لهم ، وما طرأعليها من اجـراءات وتـصرفات قانونيـة بمـا                    
  :في ذلك

حويل او تنازل او نقل ملكية  او ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها  مع مراعاة ما في عقـد التـرخيص                        اي ت  .1
  من سرية

  . الرهن او الحجز  الذي يوقع  على البراءة  او اي قيد على استعمالها.2
تم نـشرها فـي الجريـدة        يحق للجمهور االطالع على السجل وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويـ              .ب

  .الرسمية
 يجوز استعمال الحاسوب اآللي لتسجيل  البراءات وبياناتها، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمـصدقة                .ج

  .من المسجل على الكافة
          

  
  8المادة 

  :تسجيل االختراع
                      غايــــة وفــــق يتقــــدم بطلــــب لتــــسجيل اختــــراع علــــى النمــــوذج المعــــد لهــــذه ال أن شــــخص ألي يحــــق .أ

  : التاليةاإلجراءات
ايداع طلب تسجيل  االختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا   لالختراع  يتـضمن افـصاحا  واضـحا  وآـامال                         . 1

بتاريخ شخص ذي خبرة في مجال ذلك االختراع من تنفيذه، مع بيان افضل اسلوب  يعلم به المخترع  يكفي لتمكين
  .  لغايات تنفيذ االختراعأسبقيته  بتاريخأوالتقدم بالطلب 

تقديم  بيانات آاملة عن الطلبات  التي قدمها  في اي دولة اخرى لتسجيل االختراع نفسه قبل تقـديم طلبـه او                       . 2
او احيـاء   نفسه والنتائج  التي اسفرت عنها هـذه الطلبـات، واذا قـدمت طلبـات تتعلـق بمـواد بيولوجيـة                       في  الوقت  

  .ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراآز المتخصصة دقيقة فعلى طالب التسجيل
  . ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع.3
اسـتعمال الرسـوم    يجوز تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف آامل، و     .4

  .اذا دعت الحاجة لذلك التوضيحية  لتفسيرها



 تضمين الطلب ملخصا  مختصرا  عن مواصفات االختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب .5
  .آليهما وذلك لغايات  النشر في الجريدة الرسمية البراءة وعنوان

  البيانات ومرفقا به الوثائق التي ان يكون مستوفيا  يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا اليداعه شريطة.ب
   .النظام الذي يصدر لهذه الغاية يقتضيها

  نات التي يتطلبها هذا القانون او للمسجل ان يكلف طالب التسجيل  اجراء تعديالت على الطلب واستكمال البيا-ج
  نه في الطلب االصلي، فاذا لم يقماح عيصدر بموجبه على ان ال تتجاوز هذه التعديالت ما تم االفص النظام الذي

  لب التسجيل فاقدا لحقه  في الطلبالمسجل خالل المدة التي يحددها النظام  اعتبر طا باستكمال ما آلفه به
   العدل العليا خالل ستين يوما منان يطعن في هذا القرار  لدى محكمة بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب

  .تاريخ تبلغيه
  

    
  9المادة 

  يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من االختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما. أ
  .ابتكاريا واحدا

  ودع لدى المسجل شريطة اال يتجاوز لطالب التسجيل قبل صدورالقرار  بمنح البراءة  ان يعدل في طلبه الم.ب
  .ليالتعديل  ماتم  االفصاح عنه  في الطلب االص

  براءة شريطة ان ال يتجاوز اي طلب لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح ال.ج
  اريخ االولوية تاريخ ايداع للطلباالفصاح  عنه في الطلب االصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب االصلي او ت فرعي ما تم

  .الفرعي
  

          
  10المادة 

  سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدىل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به  لطالب التسجي.1.أ
  شريطة أيداع طلب التسجيل في  جماعية لحماية الملكية الصناعيةأي دولة ترتبط مع االردن باتفاقية ثنائية  او

  .يخ ايداع الطلب االوللذي يلي تارخالل مدة ال تزيد على اثنى عشر  شهرا تحسب من اليوم ا المملكة
  الب التسجيل خالل المهلة المقررة اذا تضمن طلب التسجيل االدعاء بحق االولوية فللمسجل  ان يكلف ط.2

  ، ويعتبر تاريخ ايداع طلبالمكتب الذي اودع لديه ذلك الطلببالنظام تقديم صورةطبق االصل عن ايداعه األول من 
   وفقا التفاقية باريس لحمايةاألجنبيته الذي اودع فيه الطلب في البلد التاريخ ذا التسجيل  في هذه الحالة هو

   .الملكية الصناعية
 إلـى  إيداعـه مـن هـذه المـادة يـسجل طلبـه بتـاريخ             ) أ(  اذا لم يثبت طالب التسجيل حق االولويـة وفقـا للفقـرة            .ب

  .المسجل
          

  
  11المادة 

  اختراعا ولم يتقدم بطلـب لتـسجيله التقـدم بطلـب             أحرزالذي  مع مراعاة احكام هذا القانون، يحق لورثة المتوفى           
  . يذآر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالةأنلتسجيل  االختراع باسمهم على 

      
  

  12المادة 
لطالـب التــسجيل التقــدم بطلــب  لتعـديل مواصــفات االختــراع او الرســومات التوضـيحية  قبــل النــشر فــي الجريــدة    

او مـا   ديالت الى المساس بجوهر االختـراع      التعديل  او اسبابه  شريطة اال تؤدي  هذه التع           الرسمية مع بيان ماهية   
  .افصح عنه الطلب االصلي ويتبع في طلب التعديل االجراءات نفسها لطلب التسجيل االصلي

  
  

  13المادة 
  ح طالب التسجيل اذا استوفى طلب التسجيل  الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله  ويمن.ا

  ا ملخصا عن مواصفات االختراع وايموافقة مبدئية بذلك وينشر اعالن  عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمن
  ها والبيانات الواجب نشرها بموجبرسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت  وتحدد المدة التي ينبغي النشر خالل

   .نظام يصدر لهذه الغاية
  ية مؤقتة خالل المدة الواقعة بينمن هذا القانون يمنح طالب التسجيل  حما) 36(لمادة  مع مراعاة احكام ا.1.ب

  ذ  االجراءات الثبات أي تعدومنحة البراءة، ويحق له خالل هذه المدة استغالل االختراع  واتخاالطلب  تاريخ قبول
  .عليه

  دي على اختراعه والمطالبة بتعويضلوقف التعيحق لطالب التسجيل  بعد منحه البراءة اتخاذ األجراءات القانونية . 2
  .ما استمر  التعدي على اختراعه اذا
  ر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصد.ج

  .اريخ تبليغهويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خالل ستين يوما من ت
  
ــرة      - ــافة الفقـ ــد اضـ ــادة بعـ ــذه المـ ــبحت هـ ــذا أصـ ــدل    ) ج(هكـ ــانون المعـ ــب القـ ــا بموجـ ــالي اليهـ ــالنص الحـ                      بـ
    .2007 لسنة 28م  رق

    
  

  14 المادة



يجوز الي شخص االعتراض لدى المسجل خالل مـدة ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ نـشر إعـالن فـي الجريـدة الرسـمية                            
قة المبدئية على قبول طلب تسجيل  االختراع، وتحدد اجراءات االعتـراض والحـاالت التـي يجـوز فيهـا تمديـد        بالمواف

  .بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مدة االعتراض والتبليغات
        

  
  15المادة 

  ره بمنح اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل االختراع  او تم رفض االعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قرا.أ
  .البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة

  . اذا توفي طالب تسجيل االختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.ب
  المسجل بتبليغه بوجوب دفعها خالل اذا لم يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المقررة لتسجيل البراءة يقوم .ج

  . متنازًال عن طلب تسجيل البراءةهذه الغاية واذا تخلف طالب التسجيل عن ذلك يعتبر المدة التي يحددها ل
  
ــذا  - ــبحتهكـ ــرة    أصـ ــافة الفقـ ــد اضـ ــادة بعـ ــذه المـ ــدل    ) ج( هـ ــانون المعـ ــب القـ ــا بموجـ ــالي اليهـ ــالنص الحـ                      بـ

    .2007 لسنة 28 رقم 
     

  
  16المادة 

 ة االختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصـفات        ال يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جد      
  .الحقيقية لالختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية آل ذلك على مالك البراءة

          
  

  17المادة 
  .مدة حماية االختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله وفقا الحكام هذا القانون

          
  

  18دة الما
  سارية  يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديال  على اختراعه األصلي الحصول على براءة اضافية  وتكون.أ

  .المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية االختراع االصلي ما دامت البراءة االصلية سارية المفعول
  . بالبراءة األصلية ألحكام هذا القانون المتعلقةاإلضافية تخضع البراءة .ب

    
  

  19المادة 
 تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل  االختراعات ومنح البراءات والبراءات االضافية بموجب نظـام خـاص                 

  .يصدر لهذه الغاية
  
  

  20المادة 
  ي المملكة تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة لالختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام ف.أ

  .او خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية
  ذه المادة تمديد مدة حق األولويةمن ه) أ( ال يترتب على الحماية المؤقتة  المنصوص عليها في الفقرة .ب

  .في هذا القانون المنصوص عليه
          

  
  21المادة 

   :حقوق مالك البراءة
  :سب مالك البراءة الحقوق التالية يكت.أ

ر اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع االختـراع او اسـتغالله او اسـتخدامه او                      منع الغي  .1
  للبيع او بيعه او استيراده، اذاآان موضوع البراءة منتجا عرضه

  نع ، او استعمال  المنتج المصنوع منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الص.2
  .صنع ده، اذا آان موضوع البراءة طريقةالطريقة او عرضه للبيع او بيعه او استيرا اشرة بهذهمب
  . يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغاللها.ب
  ر والتقدم على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر ال يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوي.ج

  لمدني او الجزائي قبل انتهاء مدةللحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عمًال من اعمال التعدي ا بطلبات
  .حماية البراءة

          
  

  22 المادة
   :التراخيص باستغالل االختراعات

  :االت التالية حصرا من الحأيللوزير أن يمنح ترخيصًا باستغالل  االختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في 
  لجهات باستخدام البراءة هو ضرورةآان استخدام الجهات الحكومية ذات العالقة او الغير ممن ترخص له هذه ا  اذا.أ

  ليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلكالقومي او لحاالت طارئة او ألغراض منفعة عامة غير تجارية، على أن يتم تب لالمن
  .ممكنًا



   قبل انقضاء ثالث سنوات من تاريخمالك البراءة باستغاللها او اذا آان استغالله لها دون الكفاية اذا لم يقم .1.ب
  رًا اال انه يجوز للوزير ان يقرر أربع سنوات من تاريخ ايداع طلب تسجيلها ، أي المدتين تنقضي مؤخأوالبراءة  منح

  .عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلكالبراءة مهلة اضافية  اذا تبين له ان اسبابا خارجة  منح مالك
  من هذه الفقرة ودون االخالل باحكام االتفاقيات الدولية ذات العالقة ، يعد من استغالل البراءة) 1( لمقاصد البند .2

  .استيراد المنتجات موضوع البراءة الى المملكة
  . اذا تقرر قضائيا او اداريا ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع  الغير من المنافسة المشروعة.ج
  لاللتزامات المترتبة على المملكة اذا آان التصدير سيتم للدول التي تعاني من جوائح او امراض وبائية تنفيذًا .د

  .لصادرة عنهابمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالميــة والقرارات ا
  
 2007 لـسنة    28بالنص الحالي إليها بموجب القانون المعدل  رقم           ) د(هكذا أصبحت هذه المادة بعد إضافة الفقرة         -

منهـا  ) ب(الواردة في مطلعها ثم باعتبار مـا ورد فـي الفقـرة             ) الحاالت التالية   ( بعد عبارة   ) حصرا  (اضافة آلمة   وتم  
     .2001 لسنة 71النص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم اليها ب) 2(واضافة البند ) 1(بند 

   
  

  23 المادة
  :يراعى عند اصدار الترخيص ما يلي

  . أن يبت في طلب استخدام الترخيص، وفقا لظروف هذا الطلب وفي آل حالة على حدة.أ
لها باسـعار وشـروط      أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحـصول علـى تـرخيص مـن مالـك البـراءة باسـتغال                     .ب

)  ب(معقولة، ولم يتوصل معه الى اتفاق خالل فترة زمنية معقولة، وذلك في الحالـة المنـصوص عليهـا فـي الفقـرة                       
  .من هذا القانون) 22(من المادة 

  نح الترخيص من اجله واذا آان طلب أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته ،على الغرض الذي م.ج
بتقنية اشباه المواصالت فال يمنح اال ألغراض المنفعة العامة غير التجارية او لتـصحيح ممارسـات   الترخيص ذا عالقة    

  .قررت جهة قضائية او ادارية مختصة  انها مقيدة  للمنافسة
   . أن ال يكون الترخيص  باستغالل البراءة حصرا على من منح له.د
  . أن ال يتم التنازل عن الترخيص للغير.ه
منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلـي وذلـك فـي غيـر الحـاالت المنـصوص عليهـا فـي                       ان يكون    .و

  .من هذا القانون)  22( من المادة )د(و ) ج(الفقرتين 
   لالختراع ويراعى في تحديد مقدار ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة االقتصادية.ز

  ن االحكام واالجراءات الواردة فيمن هذا القانو) 22(من المادة ) د(وص عليها في الفقرة التعويض عن الحالة المنص
  .االتفاقيات والقرارات الدولية التي تلتزم بها المملكة بحكم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية

  
وجب القانون المعدل رقم  واالستعاضة عنه بالنص الحالي بم) ز(و ) و(هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرتين  -

    .2007 لسنة 28
  
  

  24المادة 
  للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك البراءة الغاء الترخيص اذا زالت األسباب التي ادت الى

  .منحه،  وال يحول هذا االلغاء  دون الحفاظ على حقوق من له عالقة بهذا الترخيص
          

  
   25المادة 

  .واالجراءات الخاصة بالترخيص باستغالل البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغايةتحدد االحكام 
  
هكذا أصبحت هـذه المـادة بعـد الغـاء نـصها الـسابق واالستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                                         -

  :حيث آان نصها آما يلي 2001  لسنة71رقم  
    .ل البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغايةتحدد االجراءات الخاصة بالترخيص باستغال

  
  

  26المادة 
تبليغـه   خـالل سـتين يومـًا مـن تـاريخ     ،  لدى محكمة العـدل العليـا     يجوز الطعن في أي قرار  يصدره الوزير بالترخيص،          

  .لذوي الشأن
          

  
  27المادة 

   :انتقال ملكية البراءة ورهنها والجحز عليها
  .ة آليا او جزئيا  بعوض او بغير عوض او رهنها او الحجز عليها يجوز نقل ملكية البراء.أ
  . ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق.ب

    
  

  28المادة 
  ال يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة وال برهنها اال من تاريخ قيد ذلك  في السجل، ويتم نـشر ذلـك فـي الجريـدة            

  .الرسمية



          
  

  29 المادة
 تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهـا بموجـب تعليمـات يـصدرها                  

  .الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية
  
  

   30المادة 
   :انقضاء براءة االختراع وبطالنها

  :في اي من الحاالت التالية تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها .أ
  . انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا ألحكام هذا القانون.1
  . صدور حكم قطعي ببطالن  البراءة من الجهة القضائية المختصة.2
   التخلف عن دفع الرسوم السنوية  وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .3
   بالطريقة التي يحددها نظام يصدرا من هذه المادة)أ(ن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة يعل.ب

  لهذه الغاية
  ءة التي منحت مخالفة  ألحكام هذاأن يلجأ الى محكمة العدل العليا للحكم بابطال البرا لكل ذي مصلحة، .1.ج

   . صدور حكم االبطالويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة القانون،
   هذا القانون ويكون قراره قابالللمسجل ان يشطب  البراءة اذا تبين  له انها منحت  خالفا للشروط  الواردة في. 2

  .امام محكمة العدل العليا وتستمر  الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة للطعن
          

  
  31 المادة

   :يةوآالء تسجيل الملكية الصناع
  يظهر نفسه بهذه الصفة، ما لم يكن ال يجوز  ألي شخص أن يزاول مهنة وآيل تسجيل الملكية الصناعية او .1.أ

   مسجًال في سجل  نقابة المحامينالمسجل في السجل المخصص لهذه الغاية  او محاميًا مسجالََ لدى
  .المزاولين

  رامة ال تقل عن الف دينار  اردنيمن هذه الفقرة بغ) 1( يعاقب من قبل المحكمة المختصة آل من يخالف البند .2
  .على خمسة اآلف دينار أردني وال تزيد

  لكية الصناعية ، بموجب نظام يصدر تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وآيل تسجيل الم.ب
  .لهذه الغاية

          
  

  32المادة 
   :الجرائم والعقوبات

  ة ال تقل عن مائة دينار وال تزيدقل عن ثالثة اشهر  وال تزيد على سنة واحدة او بغرام يعاقب بالحبس مدة ال ت.أ
  :اآلف دينار  او بكلتا العقوبتين،  آل من ارتكب بسوء نية فعال من األفعال التالية على ثالثة

  .اختراعًا منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية  قلد.1
  ت مقلدة لموضوع االختراع اذا آان أحرز بقصد البيع  او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج منتجا باع او.2

  .االختراع مسجًال في المملكة
  ستغاللها على منتجاته او عالمته  وضع بيانات مضللة تؤدي الى االعتقاد بالحصول على  البراءة او ترخيص با.3

  .دوات التعبئة الخاصة بهاو اعالناته او أ التجارية
  ن األفعال المنصوص عليها فيها اومن هذه المادة على الشروع في ارتكاب  أي فعل م) ا( تسري أحكام الفقرة .ب

   .او التحريض على ارتكابها المساعدة
  ها في لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من األفعال المنصوص علي.ج

  .من هذه المادة) ب( و) أ( الفقرتين
          

  
  33المادة 

   : االجراءات التحفظية والعقوبات االخرى
  ة او أثناء النظر فيه أن يطلب من لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية او الجزائي.أ

  :دية تقبلها المحكمةما يلي، على أن يكون طلبه مشفوعًا  بكفالة مصرفية اونق المحكمة
   .وقف التعدي. 1
  . الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.2
  . المحافظة على األدلة ذات الصلة بالتعدي.3
  ئية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية او الجزا.ب

  المستدعي ضده إذا  اثبت أنه مالكمن هذه المادة دون تبليغ  ) أ(ص  عليها في الفقرة المنصو اإلجراءاتمن 
  كًا  ومن المحتمل ان يلحق به ضررالتعدي عليها او أن التعدي عليها قد أصبح  وشي البراءة وأن حقوقه قد حصل

   الطلبات مشفوعة بكفالةيخشى  من اختفاء دليل او إتالفه، على أن تكون يتعذر تدارآه  في حال وقوعه،  او
  خالل ثمانية أيام من تاريخ تبلغهضده ان يستأنف  هذا القرار  ويحق للمستدعي مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة،

  .او تفهمه له ويعتبر قرار محكمة االستئناف قطعيَا
  اإلجراءاتفتعتبر جميع  المحكمة لطلبه  إجابة لم يقم مالك البراءة  دعواه خالل ثمانية أيام من تاريخ إذا .ج

  .بهذا الشأن ملغاة المتخذة



  تقبلها المحكمة ان توقف اإلجراء للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه مشفوعًا بكفالة مصرفية او نقدية .د
  رار قابال لالستئناف خالل ثمانيةالمصنع  او غيره، ويكون هذا الق  المحل التجاري  اوإغالق التحفظي  المتضمن

  . قرار محكمة االستئناف  بهذا الشأن قطعيًا ن تاريخ تبليغه ويعتبرأيام م
   غير محق في دعواه او انه لم يقم للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة  الدعوى أن المدعي.ه

  .خالل المدة المقررة بتسجيل  دعواه
  .ن لغايات تنفيذ أحكام هذه المادةمختصي وفي جميع االحوال يحق للمحكمة االستعانة برأي الخبراء ال.و
 للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات  واألدوات والمواد المـستعملة  بـصورة رئيـسة فـي صـنع المنتجـات او التـي                         .ز

  .بها او نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتالفها او التصرف بها في  غير األغراض التجارية ارتكب التعدي
  
  

  34المادة 
  لى حقوق صاحب البراءة الواردة فية أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي  ع للمحكم.أ

   تختلف عن طريقة التصنيع المحميةالقانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة هذا
   يكون المنتج المطابق قد صنع وفقر انتم االنتاج دون موافقة صاحب البراءة، وتوفر احتمال  آبي بالبراءة وذلك اذا

  ريقة التي استخدمت فعًال عبر بذلولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الط الطريقة المحمية بالبراءة
  .جهود معقولة  في ذلك السبيل

  عىمن هذه المادة المصالح المشروعة للمد) أ(  على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة.1.ب
  .الصناعية والتجارية عليهم بحماية اسرارهم

  المدعي ولم يكن محقًا فيها، فيحق أذا تعرضت هذه األسرار  للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها .2
  .المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة للمدعي عليه

          
  

  35المادة  
  :أحكام ختامية

لـسنة  ) 22(  رقـم   ا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات االختراعات والرسوم         تسري أحكام  هذ   
  . وتعديالته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون1953

          
  

  36المادة 
  رالكيمائية، والعقاقي تمنح براءة عن طريق التصنيع  والعمليات الكيمائية الخاصة، المتعلقة  بالمنتجات .أ

  .الطبية او المرآبات الصيدالنية او األغذية
 يجوز بعد سريان مفعول احكام هذا القـانون تقـديم طلبـات لتـسجيل االختراعـات  التـي تتـضمن حمايـة المنـتج              .ب

  .الكيميائية المتعلقة بالعقاقير  الطبية او المرآبات الصيدالنية او األغذية النهائي للمنتجات
   .السابقة اال بعد نفاذ  احكام هذه المادة) ب(يتم  البت في الطلبات المقدمة المشار اليها في الفقرة  ال .ج
 تشريع آخر، للـوزير ان يمـنح طالـب تـسجيل  اختـراع فـي المملكـة حقـًا حـصريًا  فـي                          أي مع مراعاة ما ورد في       .د

موضـوع   يدالنية  او األغذيـة التـي يـشملها         الـص  تسويق المنتجات الكيمائية المتعلقـة باألدويـة الطبيـة او المرآبـات           
ما   هذه المادةأحكاماالختراع لمدة خمس سنوات او حتى تاريخ منح البراءة  او رفضها أيهما اقل اذا تحقق بعد نفاذ            

  :يلي
   .تقديم طلب للحصول على  براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذآورة في هذه المادة. 1
  . اختراع في بلد آخر عضو في منطقة التجارة العالمية  وتم منح البراءةتقديم طلب براءة. 2
  .منح تصريح لتسويق المنتج  في ذلك البلد األخر. 3
   .منح اجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة. 4
  راء  يقضيمن هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار  من مجلس الوز)  د( و) ج( الفقرتين أحكام تسري .1.ه

   .مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ انضمام األردن  لمنظمة التجارة العالمية بذلك خالل
  كام  الفقرتين  المذآورتين حكمًامن هذه الفقرة تسري أح) 1( في البندإليه في حال عدم صدور القرار المشار .2

  .مدة الثالث سنوات المذآورة بانتهاء
          

  
  37المادة 

  تحول أحكام هذا القانون دون السماح  ألي شخص باسـتيراد أي مـواد او بـضائع مـن طـرف ثالـث اذا آـان هـذا                             ال .أ
الطرف  يتمتع بالحماية القانونية  لبراءة االختراع نفسها المحمية  في المملكة ، اذا آان االستيراد  مشروعا ويتفق           

  . لبراءة االختراع المحمية بشكل عادلمبادئ  المنافسة التجارية ويراعى  القيمة االقتصادية مع
من هذه المادة ، ودون اخالل باحكام االتفاقيـات الدوليـة ذات العالقـة يحظـر                ) أ( على الرغم مما ورد في الفقرة        .ب

استيرادبضائع او منتجات مشمولة ببراءة االختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة اذا آان عقـد    
الى المملكة ، شريطة ان يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطيًا بذلك ويقوم  التصديرترخيصه يمنعه من 

باالعالن عن هذا االخطار في صحيفة يوميـة محليـة علـى االقـل ، وتطبـق فـي                    المسجل وعلى نفقة مالك البراءة    
  .هذه الحالة التشريعات النافذة

  
بـالنص الحـالي اليهـا بموجـب القـانون          ) ب(إضـافة الفقـرة     ) أ( فقـرة    هكذا أصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فيهـا         -

    .2001 لسنة 71المعدل رقم  
      

  



  38 المادة
الدولية  يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك  الطلبات  .أ

  .استيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقًا الحكام المعاهدةالمقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها و
الرسـوم     من هذه المـادة وطريقـة اسـتيفاء    ) أ(تحدد اجراءات تقديم الطلبات الدولية المشار اليها في الفــقرة         . ب

  .ليمات يصدرها الوزير لهذه الغايةالمتحققة عليها  بمقتضى تع
 ألحكامل عن استقبال الطلبات الدولية بمقتضى النظام الصادر وفقًا           يحدد مقدار الرسوم التي يستوفيها المسج      .ج

  .هذا القانون
  
    .2007 لسنة 28أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم   -
  
  

   39 المادة
اءات  واالجـر يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقًا لالحكام     . أ

  .المنصوص عليها في المعاهدة
يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل تحديد عنوانه فيها بصورة واضحة لغايـات   . ب

  .او تعيين وآيل محلي لهذه الغايةالتبليغ 
ل االحكام ذاتها المتعلقـة  تطبق على الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل والذي يقدم للمسج          . ج

من المعاهدة هو تـاريخ ايداعـه       ) 11(بتسجيل االختراع المحلي ويعتبر تاريخ ايداع هذا الطلب بموجب احكام المادة            
  .من هذا القانون) 8( من الــمادة )ب(لدى المسجل وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة 

  
    .2007 لسنة 28معدل رقم  أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون ال -
  
  
  40 لمادةا
) 39(المـادة    مـن  ) أ(او الفقـرة  ) 22(مـن المـادة   ) أ(يلتزم مقدم الطلب الدولي وخالل المدة المقـررة في الفقرة       .أ

  :من المعاهدة، باستكمال االجراءات التالية
  .للغة العربيةايداع نسخة من الطلب الدولي لدى المسجل وتزويده بنسخة مترجمة عنه الى ا. 1
  .وجب هذا القانون مع الطلب الدوليارفاق الوثائق الالزمة التي تحدد بمقتضى النظام الصادر بم. 2
الصادر بمقتضى احكام هذا    تسديد الرسوم المقررة بموجب المعاهدة والرسوم المحلية المحددة بموجب النظام           . 3

  .القانون
فللمسجل ،  من هذه المادة  )  أ(والمتطلبات المذآورة في الفقرة      اذا لم يلتزم مقدم الطلب الدولي باالجراءات         .1.ب

  .اعتبار الطلب مسحوبًا
مـن هـذه    ) 1( يحق لمقدم الطلب الدولي تقديم طلب للمسجل العادة النظر في القـرار الـصادر بمقتـضى البنـد                    .2

  .القانونية المقررةالفقرة وعلى المسجل سماع رأيه قبل اتخاذ قرار بشأن طلبه وفقا لالجراءات والمدد 
يقوم المسجل بالبدء باجراءات فحص الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة بعد انقضاء المدة المـشار اليهـا      . ج

من هذه المادة ، اال انه يجوز لمقدم الطلب وقبل انتهاء هذه المدة الطلب من المسجل اجراء فحـص                   ) أ(في الفقرة   
  .نونية المقررة اذا آان هذا الطلب مستوفيًا لجميع الشروط الواردة في تلك الفقرةمبكر لطلبه وفق االجراءات القا

اذا استوفى الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل الشروط المقـررة فـي هـذا القـانون واالنظمـة                     . د
من هذا القانون   ) 13( المادة   الصادرة بمقتضاه ، فيعلن المسجل قبول الطلب ويمنحه الموافقة المبدئية وفقًا الحكام           

اذا لـم يـستوف هـذا        مـن هـذا القـانون ، امـا        ) 14(ويبلغ مقدم الطلب بذلك ، وتسري في هذه الحالة احكام المادة            
  .من هذا القانون) 13( من المادة )ج(الطلب تلك الشروط فتطبق االحكام الواردة في الفقرة 

 الذي يعين او يختار المملكة ومالكها بالحقوق واالمتيازات ذاتهـا التـي              تتمتع البراءة الصادرة بشأن الطلب الدولي      .ه
  .مالكها وفقًا الحكام هذا القانونتتمتع بها البراءة المتعلقة بالطلب المحلي و

  
    .2007 لسنة 28أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم   -

    
  

  41المادة 
المنـصوص عليهـا فـي هـذا القـانون واالنظمـة الـصادرة بمقتـضاه الـى أي مـن                للمسجل تفويض أي مـن صـالحياته        

  .ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددًاموظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على 
  
    .2007 لسنة 28أضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم   -

      
  

  42المادة 
  .ألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤهايصدر مجلس الوزراء ا

    
  

  43المادة 
المدى  إلى وتعديالته وأحكام أي تشريع أخر 1953لسنة  ) 22(تلغى أحكام قانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم        

  .الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون
          



  
  44المادة 
  .لوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانونرئيس ا

   


