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 مفهوم االختراع حسب القانون األردني
  (من قانون براءات االختراع 2مادة ) 

 

 من أي يف ادلخرتع إليها يتوصل إبداعية فكرة أي•
 بكليهما أو صنع بطريقة أو دبنتج وتتعلق التقنية رلاالت
 ىذه من أي يف معينة مشكلة حل إىل عملياً  تؤدي

   .اجملاالت



من  3مادة )شروط منح البراءة حسب القانون األردني 

  (قانون براءات االختراع

 :يكون االخرتاع قاباًل للحماية بالرباءة بتوافر الشروط التالية 
 يف للجمهور عنو بالكشف مسبوق غري الصناعية التقنية حيث من جديداً  كان  إذا -1

 بأي أو االستعمال طريق عن أو الشفوي أو ادلكتوب بالوصف العامل يف مكان أي
 تسجيل طلب إيداع تاريخ قبل االخرتاع دبضمون العلم هبا يتحقق أخرى وسيلة

 . القانون ىذا أحكام وفق بو ادلدعى الطلب ذلك أولوية تاريخ قبل أو االخرتاع
    



 شروط منح البراءة حسب القانون األردني
(من قانون براءات االختراع 3مادة )   

شددر ع وال يعتددد بالكشددف عددن االخددرتاع للجمهددور إذا حدددث خددالل ا  ددهر اال ددي  -
السابقة لتاريخ إيداع طلدب تسدجيلو أو لتداريخ االدعداء بأولويدة الطلدب  وكدان نتيجدة 

 .تصرف قام بو طالب التسجيل أو بسبب عمل غري زلق من الغري ضده 
مل يكدددن التوصدددل إليدددو بدددديهياً لرجدددل ادلهندددة  منطويددداً علدددى نشددداط ابتكددداريإذا كدددان  -2

 .السابقة دلوضوع االخرتاع العادي ادلطلع على حالة التقنية الصناعية
 

 



 شروط منح البراءة حسب القانون األردني
(من قانون براءات االختراع 3مادة )   

 من نوع أي يف استعمالو أو صنعو ميكن حبيث الصناعي للتطبيق قابالً  كان  إذا -3
 ويشمل معانيها  بأوسع الصناعة أو اخلدمات أو السمك صيد أو الزراعة أنواع
 .اليدوية احلرف ذلك

 



 
 حاالت عدم منح البراءة

(من قانون براءات االختراع 4مادة )  

 :التاليةسبنح الرباءة يف أي من احلاالت ال  
 .العام النظام أو العامة باآلداب إخالل استغالذلا على يرتتب اليت االخرتاعات•
االخرتاعات اليت يكون منع استغالذلا ذبارياً ضرورياً حلماية احلياة أو الصحة •

 .البشرية أو احليوانية أو النباتية أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة
 االكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية•



 حاالت عدم منح البراءة
(من قانون براءات االختراع 4مادة )   

 .طرق التشخيص والعالج واجلراحة  الالزمة دلعاجلة البشر أو احليوانات•
 .النباتات واحليوانات  باستثناء ا حياء الدقيقة•
الطرق البيولوجية إلنتاج النباتات واحليوانات فيما عدا الطرق غري البيولوجية •

 والبيولوجية الدقيقة 

 



 الحق في البراءة
(من قانون براءات االخرتاع 5مادة )   

 :يكون احلق يف منح الرباءة على النحو التايل 
 
 .للمخرتع أو دلن تؤول إليو ملكية الرباءة    -أ 
 
 االخرتاع نتيجة عمل مشرتك بني عدة أ خاص   يكون احلق يف1إذا كان . 1 -ب

 .الرباءة ذلدم   مجيعاً  راكة وبالتساوي بينهم   ما مل يتفقوا على غري ذلك 
 

                      



 الحق في البراءة
(من قانون براءات االخرتاع 5مادة )   

 اآلخر  عن مستقالً  منهم كل  وكان عدة أ خاص االخرتاع إىل توصل إذا أما. 2
 .ادلسجل لدى طلبو إيداع يف لألسبق الرباءة يف احلق يكون

 يتعلق استخدامو ا ناء العامل اليو توصل الذي االخرتاع كان  اذا العمل لصاحب -ج
 ىذا اىل  التوصل سبيل يف العامل استخدم اذا او اعمالو او العمل صاحب بأنشطة
 ادلوضوعة مواده او ادارتو او معلوماتو او اعمالو او العمل صاحب خربات االخرتاع
 .ذلك غري على خطياً  يتفق مل ما وذلك تصرفو  ربت

للعامل اذا كان االخرتاع الذي توصل إليو ال يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو   -د
 .أعمالو ومل يستخدم يف سبيل التوصل اىل ىذا االخرتاع

 
 



 حقوق مالك البراءة
(من قانون براءات االخرتاع 21مادة )   

 -: التالية احلقوق الرباءة مالك يكتسب -أ
 أو االخرتاع موضوع ادلنتج صنع من الرباءة مالك موافقة على حيصل مل إذا الغري منع•

 الرباءة موضوع كان  إذا استرياده  أو بيعو أو للبيع عرضو أو استخدامو أو استغاللو
 .منتجاً 

 أو الصنع  طريقة استعمال من الرباءة مالك موافقة على حيصل مل إذا الغري منع•
                                          وأ للبيع عرضو أو الطريقة هبذه مبا رة ادلصنوع ادلنتج استعمال

 .صنع طريقة الرباءة موضوع كان  إذا استرياده  أو بيعو



 حقوق مالك البراءة
(من قانون براءات االخرتاع 21مادة )   

 .باستغالذلا الرتخيص على التعاقد أو للغري عنها التنازل الرباءة دلالك حيق -ب
 
 على للحصول بطلبات والتقدم والتطوير البحث عمليات بإجراء القيام يعترب ال  -ج

 مدة انتهاء قبل اجلزائي أو ادلدين التعدي أعمال من عمالً  للمنتج بالتسويق ادلوافقة
 . الرباءة محاية

 



المستندات التي يجب إرفاقها بطلب التسجيل 
(تعليمات براءات االخرتاع)  

 -:يرفق بطلب التسجيل ادلستندات التالية•
   -:الو يقة الفنية لالخرتاع  - 1

 -:وتتكون من البنود ادلستقلة التالية
   (Description)الوصف الكامل  لالخرتاع             
 (Abstract)ملخص عن االخرتاع              
 (Claims)عناصر احلماية              
 Drawings) .)الرسومات التوضيحية لالخرتاع              

 



 المستندات التي يجب إرفاقها بطلب التسجيل 
(تعليمات براءات االخرتاع)  

 مقتضى حسب التأسيس عقد عن صورة أو ادلؤسسة أو الشركة تسجيل  هادة -2
 .معنويا  خصاً  الطالب كان  إذا احلال

 .ادلخرتع ىو يكن مل إذا االخرتاع يف التسجيل طالب حق يثبت الذي ادلستند -3
 أو زلامي قبل من الطلب تقدمي حال يف) ا صول حسب مصدق الوكالة ندس -4

 .(صناعية ملكية وكيل
 



 المستندات التي يجب إرفاقها بطلب التسجيل 
(تعليمات براءات االخرتاع)  

 ورقم تقدميو تاريخ تبني و هادة بو ادلرفقة وادلستندات السابق الطلب عن صورة -5
 يف ا ولوية حبق إدعاء يتضمن الطلب كان  إذا فيها  أودع اليت والدولة إيداعو

 .القانون من (10) ادلادة  حكام وفقاً  التسجيل
 .وجدت إن لالخرتاعات ادلؤقتة باحلماية الصادرة الشهادة -6
   .اخرتاع بإحراز باليمني ادلشفوع التصريح -7

 



العمليات الرئيسية التي يقوم بها مكتب براءات 
  االختراع

 
 إر اد ادلخرتعني•
 الفحص الشكلي•
 االويل الفحص ادلوضوعي•
 الفحص ادلوضوعي•

 



 إرشاد المخترعين

 
 طلب تقدمي كيفية  عن االستفسار يف الرغبة عن تعبريه و الرباءات دلكتب ادلخرتع قدوم عند•

 رلال معرفة ىو اذلدف أن على الرتكيز مع عام بشكل براءتو موضوع عن سؤالو يتم براءة؛
 سرية ذباه ادلخرتعني بعض حلساسية ذبنبا ذلك و فكرتو عن الكشف دون فقط الرباءة
 إذ ,اإلر اد بعملية سيقوم الذي الفي الفاحص معرفة ىو اخلطوة ىذه من اذلدف .فكرهتم

 .زبصصو رلال ضمن أفكارىم تقع الذين ادلخرتعني ير د فاحص كل  أن



 الفحص الشكلي

 :يقوم الفاحص الشكلي بالتحقق من  
 أن الطلب مقدم شلن ميلك حق تقدميو •
 التأكد من استكمال الو ائق ادلطلوبة •
 التأكد من وحدة االخرتاع •
 أن ال يكون ىناك ما مينع من منح الرباءة •
 العناصر ادلبتكرة ادلطلوب محايتها واردة يف الطلب بطريقة زلددة ومفسرة بشكل واضح               أن  •

                                                          
 



 الفحص الشكلي

 القانون يف ادلقررة الشروط من  ي مستويف غري الطلب أن الفاحص وجد إذا •
  تتجاوز ال مدة خالل يلزم ما إلجراء الطلب مقدم إىل (إخطار) رسالة يوجو والنظام 

 .ادلسجل من بقرار الطلب يف حقو يفقد ذلك وخبالف تبلغو تاريخ من يوماً  60
 .جيوز سبديد ادلهلة بقرار من ادلسجل •
 .عند اكتمال ادلتطلبات الشكلية حيال الطلب إىل الفحص ادلوضوعي االويل •



 الفحص الفني االولي
 انًذهُح انطهثاخ : األول انُىع     

 لاَىٌ يٍ (أ / 9) انًادج إنً استُادا االختشاع ودذج دُث يٍ انطهة استُفاء•

 .األسدٍَ االختشاع تشاءاخ

 تتسهسم يكتىتح واَها انهغىَح األخطاء يٍ وخهىها انفُُح انىثُمح تشلُى يٍ انتأكذ•

 سسىو -نالختشاع انتفظُهٍ انىطف-انساتك انفٍ-االختشاع يجال ).طذُخ

 .(االختشاع يهخض -انذًاَح ػُاطش -تىػُذُح

 نًجال انذلُك انُطاق تذذد يُاسثح تطشَمح انذًاَح ػُاطش طُاغح يٍ انتأكذ•

 انذًاَح

 .ػهًُح لىاػذ أٌ يغ َتُالغ ال االختشاع َكىٌ اٌ•

 .االختشاع جذج تمىَى اجم يٍ انساتك انفٍ وثائك فٍ أونٍ تذث إجشاء•

 :انتانُتٍُ انُتُجتٍُ يٍ وادذج انً االونٍ انفٍُ انفذض َسفش لذ•



 الفحص الفني االولي

 اٌ انطهة يكتًم وتانتانٍ َتى تذىَهه انً انفذض انًىػىػٍ -1•

 :ػهً رنك وتُاءااٌ انطهة غُش يكتًم  -2•

َتى استذػاء انًختشع نذؼىس جهسح استًاع سسًُح نششح أ-
 تفاطُم انفذض انفٍُ االونٍ واأليىس انىاجة تؼذَهها

تسهُى انًختشع كتاب سسًٍ َذتىٌ ػهً تفاطُم انفذض ب-
انفٍُ االونٍ وػهً اٌ َمىو تانتؼذَالخ انًطهىتح خالل ستٍُ 

َىيا يٍ استاليه نهكتاب وخالفا نزنك َكىٌ فالذا نذمه فٍ 
 .انطهة



 الفحص الموضوعي

 األلشب انساتك انفٍ وثائك فٍ انثذث تاجشاء انفٍُ انفادض َمىو•

 نهششوؽ انطهة استُفاء يذي تمُُى اجم يٍ انفُُح نهىثُمح

 لاَىٌ يٍ (أ/9) و (8),(4),(3) انًادتٍُ فٍ ػهُها انًُظىص

 األسدٍَ انثشاءاخ

 أٌ ػهً تُض األسدٍَ االختشاع تشاءاخ لاَىٌ يٍ (21) انًادج•

 يٍ انًساػذج ػهً وانذظىل انفذض نغشع نهًسجم، َجىص"

 أو يذهُح جهح ألَح فُُح انىثُمح إسسال يٍ انًتادح انفُُح انخثشج

 .انطهة دانح تمُُى فٍ نًساػذته انفكشَح نهًهكُح انؼانًُح نهًُظًح



 الفحص الموضوعي

 :الفحص ادلوضوعي للطلبات ا جنبية:  النوع الثاين•
من القانون يكلف صاحب الطلب أو وكيلو بتقدمي ( 8)حسب ادلادة -

 نتائج فحص الطلب يف بلد ادلنشأ
يقوم مكتب الرباءات ا ردين بعملية متابعة للطلبات ا جنبية بشكل -

 .باستخدام قواعد بيانات متعلقة بالرباءات  دوري
   .يقوم الفاحصون بدراسة ىذه النتائج ومن مث اصدار تقرير بشأن الطلب -

 



 التراخيص االجبارية
(من قانون براءات االخرتاع  26 – 22مادة )    

باستغالل االختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي  للوزير أن يمنح ترخيصا  •
 :من الحاالت التالية حصرا  

إذا كان استخدام اجلهات احلكومية ذات العالقة أو الغري شلن ترخص لو ىذه اجلهات أ-
باستخدام الرباءة ىو ضرورة لألمن القومي أو حلاالت طارئة أو  غراض منفعة عامة غري 

 .ذبارية   على أن يتم تبليغ مالك الرباءة عندما يصبح ذلك شلكناً 
مل يقم مالك الرباءة باستغالذلا أو إذا كان استغاللو ذلا دون الكفاية قبل انقضاء إذا . 1 ب 

 الث سنوات من تاريخ منح الرباءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها   أي 
ادلدتني تنقضي مؤخراً إال انو جيوز للوزير أن يقرر منح مالك الرباءة مهلة إضافية إذا تبني لو 

 .خارجة عن إرادة مالك الرباءة قد حالت دون ذلك أن أسباباً 
 

 



 التراخيص االجبارية
(من قانون براءات االخرتاع  26 – 22مادة )   

ودون اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية ذات العالقة  يعد ( 1)دلقاصد البند 2.
 .استرياد ادلنتجات موضوع الرباءة إىل ادلملكة من استغالل الرباءة

إذا تقرر قضائيا أو إداريا أن مالك الرباءة ميارس حقوقو على حنو مينع الغري من  .ج
 .ادلنافسة ادلشروعة

إذا كان التصدير سيتم للدول اليت تعاين من جوائح أو أمراض وبائية تنفيذاً .  د
لاللتزامات ادلرتتبة على ادلملكة دبقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العادلية و القرارات 

أضيفت ىذه الفقرة حديثاً إىل القانون وأصبحت سارية ادلفعول ابتداًء من .)الصادرة عنها
1/6/2007 ) 

 

 



 التراخيص االجبارية
(من قانون براءات االخرتاع  26 – 22مادة )   

 :يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي•
لظروف ىذا الطلب ويف كل حالة على  أن يبت يف طلب استخدام الرتخيص وفقاً .   أ

 .حدة 
أن يكون طالب الرتخيص قد سعى إىل احلصول على ترخيص من مالك الرباءة . ب

باستغالذلا بأسعار و روط معقولة  ومل يتوصل معو إىل اتفاق خالل فرتة زمنية 
من ىذا (  22)من ادلادة ( ب)معقولة وذلك يف احلالة ادلنصوص عليها يف الفقرة 

 .القانون 



 التراخيص االجبارية
(من قانون براءات االخرتاع  26 – 22مادة )   

أن يقتصر نطاق استخدام الرتخيص ومدتو   على الغرض الذي منح الرتخيص من   .ج
اجلو وإذا كان طلب الرتخيص ذا عالقة بتقنية أ باه ادلوصالت فال مينح إال 

 غراض ادلنفعة العامة غري التجارية أو لتصحيح شلارسات قررت جهة قضائية أو 
 .إدارية سلتصة أهنا مقيدة للمنافسة 

 .أن ال يكون الرتخيص باستغالل الرباءة حصرا على من منح لو  .د
 .أن ال يتم التنازل عن الرتخيص للغري . ىد

 



 التراخيص االجبارية
(من قانون براءات االخرتاع  26 – 22مادة )   

أن يكون منح الرتخيص هبدف الوفاء باحتياجات السوق احمللي و ذلك يف غري  .و
أضيفت ىذه الفقرة حديثاً إىل القانون .) (د)و( ج)احلاالت ادلنصوص عليها يف الفقرتني 

 ( 1/6/2007وأصبحت سارية ادلفعول ابتداًء من 
 

أن حيصل طالب الرباءة على تعويض عادل تراعدددى فيو القيمدددة االقتصاديددة لالخددرتاع  .ز
 ( 1/6/2007أضيفت ىذه الفقرة حديثاً إىل القانون وأصبحت سارية ادلفعول ابتداًء من ). 

 



 التراخيص االجبارية
(من قانون براءات االخرتاع  26 – 22مادة )   

للوزير من تلقاء نفسو أو بناء على طلب من مالك الرباءة إلغاء الرتخيص إذا زالت •
ا سباب اليت أدت إىل منحو   وال حيول ىذا اإللغاء دون احلفاظ على حقوق من 

  .لو عالقة هبذا الرتخيص 
جيوز الطعن يف أي قرار يصدره الوزير بالرتخيص   لدى زلكمة العدل العليا   •

 .خالل ستني يوماً من تاريخ تبليغو لذوي الشأن 



 النشر في مكتب البراءات األردني

 البراءات الممنوحة•

 التعديالت القانونية على البراءات الممنوحة•

 البراءات المنقضية•
 

 



 النشر في مكتب البراءات األردني

 مالحظات•

 النشر يتم باللغة العربية واإلنجليزية•

 والملخص الببلوغرافية المعلومات الممنوحة للبراءات النشر يتم •

رقم ,تاريخ اإليداع,رقم الطلب)المعلومات الببلوغرافية تشمل  •

الوكيل ,المخترع أو المخترعون,طالب التسجيل,تاريخ األولوية,األولوية
 (وعنوان اإلختراع



 النشر في مكتب البراءات األردني

 

 

 

 

 

 

التي يتم وشرها المعلوماث الىشر آليت   التاريخ 

الببلوغرافيت المعلوماث 1989/  1/  25-1960/ 7/ 18 جريدة ورقيت   

الببلوغرافيتالمعلوماث  2003/  4/  23-1989/ 1/ 25 ( مصورة   PDFوسخت) االلكترووي جريدة ورقيت و الموقع    

 

والملخص الببلوغرافيتالمعلوماث   ( مصورة   PDFوسخت) جريدة ورقيت و الموقع االلكترووي  

 

23 /4 /2003-5  /10  /2009  

 

والملخص الببلوغرافيتالمعلوماث  مصورة   PDFوسخت) جريدة ورقيت و الموقع االلكترووي  

 ( يمكه البحث مه خالله 

5 /10 /2009-5  /12  /2014  

 

والملخص الببلوغرافيتالمعلوماث   

 

و االكترووي جريدة ورقيت والموقع  

EPO+ArabPat+Patent Scope   

5 /12 /2014-5  /2  /2016  

 

والملخص الببلوغرافيتالمعلوماث   

 
+ االكتروويجريدة ورقيت والموقع   

EPO+ArabPat+Patent Scope+WIPO 

Published 

 

لغايت االن -2016/ 2/ 5  

 



ةـات عامـمعلوم  

 (من قانون براءات االخرتاع 17مادة ). مدة محاية االخرتاع عشرون عاماً •
 

 .ذبدد الرباءة سنوياً •
 



ةـات عامـمعلوم  

من  17مادة ) -:تنقضي الرباءة واحلقدددوق ادلرتتبددة عليها يف أي من احلدداالت التاليدددة•
 (:قانون براءات االخرتاع

 
 .  انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا  ألحكام هذا القانون  -أ

 . صدور حكم قطعي ببطالن البراءة من الجهة القضائية المختصة  -ب

                                                    التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من   -جـ            
  .أشهر من تاريخ استحقاقها مبالغ إضافية بعد مرور ستة

 



ةـات عامـمعلوم  

لكل ذي مصلحة   أن يلجأ إىل زلكمة العدل العليا للحكم بإبطال الرباءة اليت •
 (من قانون براءات االخرتاع 17مادة ). منحت سلالفة  حكام القانون

للمسجل أن يشطب الرباءة إذا تبني لو أهنا منحت خالفا للشروط الواردة يف قانون •
براءات االخرتاع ويكون قراره قابال للطعن أمام زلكمة العدل العليا وتستمر احلماية 

 (من قانون براءات االخرتاع 30مادة ). ادلقررة للرباءة حلني صدور قرار احملكمة

 



 االحصائيــــــــــــــــات
 الطلباث المحليت السىت

 الطلباث االجىبيت

   (غير محليت)

البراءاث 

 المحليت

 االجىبيت البراءاث

 (غير محليت ) 

 70 1 159 25 2017/10/31لغاية 

2016 22 256 6 115 

2015 41 294 15 68 

2014 39 341 11 91 

2013 32 360 9 37 

2012 5 38 1 9 

2011 41 362 7 36 

2010 43 431 22 64 

2009 60 446 11 40 

2008 50 535 10 11 

2007 59 507 23 40 

2006 75 428 10 50 

2005 49 169 9 46 



 

 شـــــــــكرا  
www.mit.gov.jo 
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