
:شروط االيداع  

  شروط تفصيلية عند تقديم طلب براءة االختراع

مكتب بــراءات االختراع معرفــة شــروط تقديــم  / يتعين على طالب براءة االختراع في جمهورية العراق
الصناعية في الجهــاز المركــزي للتقييس والسيطرة النوعية وفيما يلي  طلب براءة االختراع في قسم الملكية

  -: التالية عرض الشروط

 . أن يشتمل الطلب على نموذج استمارة "طلب براءة اختراع" وأي مرفقات ذات عالقة به .1
الطلب، وأال يختلف  أن يطـابق عنوان االخـتراع الشروط المنصوص عليها في نموذج استمارة تقديم - .2

 .االختراععن العنوان المذكور في طلب 
 . أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات االختصاص أن تكون الوثائق المقدمة نسخا   .3
 . .دفع رسوم االيداع حال تقديم الطلب .4
 . .على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه ادارة القسم مما له عالقة بالطلب .5
واالخذ بالشروط المفصلة في  للعراقيين يتم ملىء نموذج استمارة التقديم في داخل القسم بعد تقديم الطلب .6

 : ادناه

  نموذج استمارة تقديم "طلب براءة اختراع" وملحقاته شروط ملء

بوضــوح ويتضمــن عنوان االختراع ، واســم مقــدم الطلب  "يمـأل نمــوذج استمــارة تقديم "طلب براءة اختراع
 ، واسم الوكيل إن ورقم الموبايل والبريـد االلكتروني ، واســم المخترع وعنوانــه وعنوانه ومحـل إقامته وعمله

حسب أرقامها وفقا  لما  وجد وعنوانه ، ومعلــومات األسبقيـة والكشف عنهــا ، وتمـأل حقــول نموذج االستمارة
  : يلي

وباللغتين العربية واالنكليزية ،  يجب أن يكون عنوان االختراع مختصرا ومحـددا : عنوان االختراع .1
مثل "عملية كيميائيــة" ، "جهاز إلكتروني" ، "آلــة  العامــة وال تعد عنوانــا " لالختراع العبـارات

خصائص جديدة" ، والختصــار عنوان االختراع يجب أال تستعمل  كهربائيــة" ، "مركب عضـوي ذو
 . الخ…".. ، "تطوير في…"، "تحسينات في….." طريقـة جديــدة لـ" : بعض العبارات مثل

لما هو موجود في الهويــة وبالترتيب  االسم بالنسبة لألفراد مطابقـا  يجب أن يكون  : اسم مقدم الطلب .2
اسم العائلة، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن  - اسم الجد -اسم األب -التالــي : االسم األول 

طلب لها ، وإذا وجد أكثر من مقدم للطلب فتدون البيانات الخاصة بمقدم ال يكون مطابقا  لالســم الرسمـي
ومقدمي  البيانات الخاصة ببقية مقدمي الطلب فيما يليه ، وسوف تتم المراسالت بين القسم األول وتدون

هو المخترع فيجب  الطلب من خالل مقدم الطلب األول إذا لم يوجد وكيل . وإذا لم يكن مقدم الطلب
 . ( إرفاق سند انتقال الحق إليه ) مستند نقل ملكية

موجود في الهوية وبالترتيب التالي: االسم  ن يكـون اسم المخترع مطابقا  لما هويجـب أ : اسم المخترع .3
العائلة. وإذا وجد أكثر من مخترع شارك فعال  في االختراع فتــدون  اسم -اسم الجد  -اسم األب  -األول 

  . بالمخترع األول وتدون بيانات المخترعين الباقين فيما يليه البيانات الخاصــة
الكشف عنه ترفـق الوثائـق التي تبين  إذا كان االختــراع قد سبـق : األسبقيــة والكشف عنها معلومات .4

كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحـاد باريس أو مقيمـا   تاريــخ الكشف واألسباب الداعية لذلك . وإذا
بأسبقية طلب سبق إيداعه  صناعية أو تجارية حقيقيـة وفعالـة ويرغب المطالبة في إحداها أو لــه منشأة

اإليداع (  هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب األسبقيــة ) الدولـة ، رقـم الطلب ، تاريـخ في إحدى



بيانات أول أسبقية في نموذج  ورقم البراءة وتاريخها إن وجد ، وفي حالة وجود أسبقيـة متعددة تمـأل
نموذج االستمارة ايضا"، ويجب إرفاق صورة معتمدة  فــياالستمارة وتذكر بيانـات األسبقيـة الالحقــة 

ثالثة أشهر ، وفي كل األحوال يطبق ما تقرره االتفاقيات الدولية  من الطلب السابق وترجمة له خالل
 المجال والتي يكون العراق عضوا" فيها . كما يجب إرفاق بيانات اإليداعات األخرى األخرى في هذا

 . الطلب ، تاريخ اإليداع ( ورقم البراءة وتاريخها إن وجدالسابقة ) الدولة ، رقم 
وثائق مرفقة (( وعدد صفحاتهـا  )تدون أسماء مرفقات ) طلب البراءة وأي مرفقات أخرى : المرفقات .5

 . مرفقات بهذا الشأن رقمـا  وكتابة ، وفي حال طلب األسبقية يشار إلى أي
بموجب وكالـة صادرة من كاتب العــدل  يكون معتـمدا   يذكر اسم الوكيل ، ويجـب أن : اســم الوكيــل .6

الموكل خارج العراق فيلزم تقديم وكالة معتمــدة تتضمن  إذا كـان الموكــل داخل االعراق ، أما إذا كان
لمالك طلب البراءة شرط ان تكون الوكالة متضمنة االجابة عن بنود  اسم وعنوان ومحل االقامة

 . العربية واالنكليزية ومصدقة حسب قوانين التصديق العراقية باللغتين المقاطعة الثمان
ختم الوكيل المعتمد إن وجـد، ويشـار  يدون فيه اسم مقدم الطلب أو الوكيل وتوقيعه ويضاف :إقــــرار .7

 . على اإلخالل في تقديم المعلومات الصحيحة فيه إلى تحمل مقدم الطلب أو الوكيل كل ما يترتب

  :المحتويات التالية وحسب الترتيب التالي يجب أن يشتمل طلب البراءة على البراءةعامة لطلب  شروط

التوضيحية"  عنوان االختراع "، "الملخص" ، "الوصف الكامل" ، "عناصر الحماية" ، "الرسومات " .1
 . "،" المصادر

أعلى الصفحة  تـكون بدايـة كل محتوى بداية لصفحة جديدة ويذكــر اسم كل محتوى متوسطا  السطر - .2
بالتتابع مع وضع رقم الصفحة  مرقمة الرسومات(ويوضع تحته خط ، وتكون أوراق الطلب )فيما عدا 

 .متوسطا  اسفل كل ورقة
 .يبدأ الملخص والوصف الكامل باسم االختراع .3
االنكليزيـة والعربيــة  يقــدم طلب البراءة بثمان نسخ من أصــل الطلب وتكون طبق األصل وباللغتيـن .4

 . بالنسبـة للطلب االجنبي وبالعربية فقط للطلب العراقي
 . A4 يستخدم الورق األبيض مقاس .5
 . تكون األوراق نظيفة وخالية من الكشط والتعديالت والشطب وأي بقع كربونية .6
 . يستعمل وجه واحد فقط من كل ورقة .7
 . سم 1تكون المسافة بين السطور حوالي  .8
فترقـم كل  (ت ، ما عدا "عناصر الحماية") االدعـاءاتيجب ترقيم سطور كل صفحة من الصفحا .9

 . السطور لكل عنصر على حدى بالنسبة للطلبات االجنبية
أسمــاء ورموز  يجوز أن يحـتوي الملخص والوصف الكامل وعناصر الحمايــة ) االدعــاءات ( على .10

توي أي منها على يح وصيغ ومعادالت رياضية وكيميائية ومصطلحات علمية وغيرها .وال يجوز أن
 . البراءة إن وجــدت رسومات توضيحية ، أما الجــداول فتوضع ضمن الوصف الكامل لطلب

الوحدات األخرى  تكون المقاييس بالنظام المتري ودرجات الحرارة بالنظام المئوي. ويجوز ذكر .11
 . .الحقـة بين قوسين

الكامــل والواضح  يؤدي إلى الفهم يتحتم إرفـاق الرسومــات واألشكال التوضيحيــة إذا كان ذلك .12
 .لالختــراع

 

 



  بالطلبات عند الترجمة إلى العربية تعليمات خاصة

عند وروده ألول مرة  يجب أن يذكر اسم المصطلح العلمي بلغته األصلية مرادفا  لالسم باللغة العربية .1
االدعاءات (فيتم تكرار ذكر  الحماية ) ويكتفــى باالسم العربي فقط في المرات الالحقة فيما عدا عناصر

 . المصطلـح باللغتيـن
بالعربيـة واإلنكليزيـة عند  في حالة التسميـات المختصرة باللغــة األجنبيـة فينبغي ذكر التسمية كاملــة .2

 . المختصرة ورودهــا ألول مرة في النص ويكتفى بعد ذلك بالتسمية
التي أقرها االتحاد الدولي  ابت األساسيــة الفيزيائيـةتعتمــد الرمـوز، والوحــدات، والتسميــات، والثو .3

 . -IUPAP للفيزيــاء البحتة والتطبيقية
والصيغ الكيميائيــة  لكتابـة األشكال البيانيــة IUPAC* تستخــدم الحروف الالتينيــة حسب نظام .4

ميائي في العنوان فيكتب ورود االســم الكي ورموزالعناصر والمركبات واألسمــاء الكيميائية أما في حالة
 .الالتينية باللغة العربية باإلضافــة إلى

 . تذكر المراجع والبحوث والمقاالت والكتب العلمية ) المصادر( بلغتها األصلية .5

  شروط الملخص

 . يجب أال يتجاوز الملخص أكثر من نصف صفحة وفي الحاالت القصوى صفحة واحدة .1
بشكل عام ،  في الملخص إلى الشكل الذي يمثل االختـراعإذا كان هناك رسومات توضيحيـة يشار  .2

 . ويوضع رقم هذا الشكل في آخر الملخص
السابقة ووجــد بالشكــل  بالشكــل المشــار إليه في الفقرة إذا أشيــر في الملخص إلى مكونات موجــودة .3

لحروف بين قوسيــن هذه األرقام أوا أرقـام أو حروف مستعملة لتمييز تلك المكونات فإنه يجب ذكر
 . داخــل النص في الملخص

 . الرئيس يذكر في الملخص المجال التقني ووصف مختصر ألهم مكونات االختراع واستعماله .4
استخدامــه  يصاغ الملخص بأسلوب سهل بحيث يعطــي فهما واضحا لحل المشكلة التقنية وبحيث يمكن .5

الملخص ال يستعمــل في  علمي ، ويجب مالحظـة أنألغراض اإلعالم التقنـي وتعينا في مجال البحث ال
 . تفسيــر نطاق الحمايـة

 . يجب تجنب ذكـر أهمية أو قيمة أو مزايا االختراع المتوقعـة مستقبـال   .6
 . إرفاق نسخة من الملخص باللغة اإلنجليزية إن وجدت .7

  خامسا : شروط الوصف الكامل

  : التاليةيجب أن يشتمل الوصف الكامل على األجزاء 

االختراع ووصف حالة التقنيـة السابقـة بما  ويبين فيها المجال التقني الذي يتناولـه "خلفية االختراع" .1
بها ، مع ذكر أي مشاكل تتعلق بحالة التقنيـة السابقـة من  فـي ذلك أي وثائق يكون المخترع على علم

 .عليها شأن االختـراع التغــلب
مقارنــة بحالـة التقنيـة السابقـة وكيفيــة  ويبيــن فيــه مزايــا االختـراع "الوصف العام لالختراع" .2

السابقــة كما يبيــن فيه الهدف من االختراع ، ويكون جميـع ذلك  التغلب علــى الصعوبات أو المشـاكل
 ا يتعلق هذابحيث تتيح لصاحب المعرفــة العاديــة بالمجال التقنــي فهمــه ، وعادة م بطريقــة واضحــة

 .الرئيس )االدعاءات(الجزء بعنصر الحمايـة 
 . إن وجدت ويبين فيه شرح مختصر لألشكال وقطاعاتها "شرح مختصر للرسومات" .3



رجل المهنة العـادي من تنفيـذ  يجب أن يكون الوصف واضحــا  وكافيا  لتمكين "الوصف التفصيلي" .4
أن يبين مقدم الطلب أفضـل طريقــة يعرفهـا  يجب االختراع، وأن يتضمن شرحا" تفصيليا لالختراع كما

تقديم الطلب أو تاريخ األسبقية . ويجب أن يتضمن الشرح  المختـرع لتنفيــذ االختراع عند تاريخ
التوضيحية المرفقة بالتفصيل. وفي حالــة أن الطلب يحتــوي على تسلســل  اإلشارة إلـى الرسومات

 . .CD سلــة الوراثيــة مطبوعـة على الورق اضافة الىيجب ان ترفــق السل وراثــي فإنه

  سادسا  : شروط عناصر الحماية

يتضمــن  يجب أن يحتوي الطلب على عنصر حماية ) ادعاء ( واحد مستقـل على األقـل ،ويجوز أن .1
بالتتابع على أن يكون  عناصر حماية ) ادعاءات ( أخرى مستقلــة وأخرى معتمدة ، ويجب ترقيمها

 . الحماية رقم واحد هـو الذي يعرف بأوسع نطاق مطلوب عنصر
بما في ذلك المكونات  يجب أن تعطي عناصرالحماية )االدعاءات( تعريفــا  تاما  بنطاق الحماية المطلوب .2

 . بما كشف عنه في الوصف الكامل األســاســية لالختراع كما يجب أن تكون محددة النطاق بالمقارنة
ف باالختراع )وليستكون عناصر الحماية  .3 مزاياه( بطريقة  ) االدعاءات( واضحة ومترابطة وتعر ِّ

الكامل أو الرسومات التوضيحية  محددة يسهــل بها التأكد من نطاق الحماية دون الرجوع إلى الوصف
 . إال في الضرورة القصــوى

أو الخطـوة  ديدتُصاغ عناصر الحماية ) االدعاءات ( كلما كان ذلك ممكنا  بحيث يميز الجزء الج .4
بتحديد مكوناتـه وخصائصه التقنية  االبتكارية في نطاق الحماية ، فمثال  يعرف االختراع المراد حمايته

يتضمن ..." أو أي عبارة أخرى مماثلــة ، ثم يذكر  أو "التحســين…" ويلي ذلك عبارة " المتميــز بـ 
 . عن أي اختـراع آخــر ما هو جديـد أو ابتكـاري لتمييزه

مكونات موجــودة  إذا تضمن الطلب رســومات توضيحية وأشير في عنصر الحماية ) االدعاء( إلى - .5
المكـــونات فإنه يجوز ذكر هـذه  بأحد األشــــكال متضمنــة أرقاما أو حروفا مســـتعملة لتمييز تلك

 . (الحماية ) االدعاء األرقام أو الحروف بين قوسين داخــل النص في عنصر

  التوضيحية سابعا  : شروط الرسومات

  شروط خاصة بالرسومات التوضيحية

وواضحــة  يؤدي إلى رسومـات جيــدة A4 يجب أن يستعمـل للرسومــات التوضيحيــة ورق قياس .1
 . يمكـن استنساخها بوضوح

سم 1واألسفل  سم2.5سم واأليمن 2.5ال تقل أبعاد الهوامش في كل الصفحات عن اآلتي: األعلى  .2
 . سم1.5واأليسر 

أكثر من  يجوز أن تحتوي الورقة على أكثر من شكل كما يمكن عند الضرورة وضع شكل واحد على .3
 . ورقة بشرط أن يسهل جمعها جنبا إلى جنب والتوصل إلى رسم واحد

رقـــم الورقة  ...( بغض النظر عن 3، شكل 2، شكل  1يجـب ترقيم األشكال بأرقام منفصلة )شكل  .4
 . ا أمكن ، الحرص على ترتيبها وجمعها بتتابع أرقامهاويجب ، كلم

تستعمــل لتمييز  يجب أال يقل مقاس أرقام مكونات أشكال الرسومات التوضيحية أو الحروف التي .5
الرسومات المختلفة لتمييز نفس  ملم كما يجب استعمال األرقام أو الحروف نفسها في3مكوناتهــا عن 

 . المكونات
مكان المقطع  مات التوضيحية غير مظل لة وذات خطــوط ســوداء داكنة ، ويوضحيجب أن تكون الرسو .6

 . بخطــوط متقطعة



ويجوز عند  يجب أال تحتــوي الرسومــات التوضيحيــة على أي كلمات لغرض الوصــف أو غيرهــا، .7
 . الضــرورة القصوى استعمال بعض الكلمات إليضاح بعض المعالم الرئيســية

  للطلبمرفقات أخرى 

من صــور  على مقدم الطلب تزويد القسم بصورة من تقارير الفحص وتقارير البحث وما يتطلبــه .1
 . االختراع نفسه لطلبـات سبــق تقديمها أو براءات اختراع تم منحها من مكاتب أخرى عن

اءة طلب بر بالنسبة لطلبات البراءات العراقية يتوجب تزويد القسم بكتاب عدم ممانعة عن تقديم .2
يعمل او ينتسب لديها  االختراع من قبل اي جهة حكومية او شركات ومؤسســات القطاع الخاص التي

 . المخترع وكل مخترع على حده في حــال اختالف جهات انتسابهم

 

 

 


