
                             Republic of Iraq /Ministry of planningوزارة التخطٌط  / جمهورٌة العراق  

  COSQC    /                                                                        الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة

                       Industrial Property Division               قســم الملكٌة الصناعٌة                                         

                          مكتب براءات االختراع             

                                       

تراع ــطلب براءة االخ

 
مكتب براءات / تقدٌم براءة اختراع الى قسم الملكٌة الصناعٌة 

الحكام قانون براءة االختراع والنماذج " االختراع وفقا
للبٌانات "  وطبقـــا1970 المعدل لعام 65الصناعٌة رقم 
: المدونة ادناه 

                    االستعمال الرسمً فقط  
 

:  رقــم الطلب  
:  تارٌخ االٌداع 

 
: وقت االٌــداع 

 
                                        : .IPC No  :رقم التصنٌف الدولً 

 : .W No                                    : يـرقم االٌــداع الدول
 : عنوان االختراع باللغتٌن- 1

 
 
 

اسم مقدم الطلب                            شخص طبٌعً                شخص معنوي - 2
 

Applicants Name: 
 

:  ب .ص: العنوان

 : الجنسٌة:  محل االقامة

 :لبرٌد االلكترونً      ا                                :لفاكسا: اتف ـرقم اله

: عدد المخترعٌن                                   م المخترعـــاس- 3
 : الجنسٌة          :                                                               عنوانه - 1

 : الجنسٌة        :                                                                  عنوانه- 2

 : الجنسٌة                                                                         :عنوانه - 3

: الجنسٌة                                                                          :عنوانه - 4

ازل  ــتند تنـــسمٌرفق  (ال  )هل المخترع هو مقدم الطلب او احد مقدمً الطلب ؟     اذا كان الجواب 

 :اسم مالك البراءة 

: ل ــــم الوكًـــاس- 4

: ب .صالعنوان 

:                                                        البرٌد االلكترونً     :                                 الفاكس : رقم الهاتف 

:  مصدرها :                                                        تارٌخها :                        رقم الوكالة 

    نعم                ال                    هل ترغب في اعتماد حق االسبقية لطلبك ؟ (حق االسبقٌة  )االولوٌة - 5
اذا كان الجواب نعم ترفق المستندات التالية  

 :تارٌخها : رقمها  (دولة االسبقٌة )ة ينسخة عن االسبق- أ

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   



 

 :من المكتب المعنً                                                أو  تعهد  (النسخة االصلٌة  )شهادة االسبقٌة - ب

          اذا كان الجواب نعم ترفق موافقة المخترع السابق على ذلك             ال      نعم     هل ٌعتمد هذا االختراع على اختراع سابق ؟         - جـ

 المالحظات النواقص المرفق المرفق  محتوٌات الطلب- 6

   الوصف التفصيلي   - أ

   عناصر الحماية  - ب

     الرسوم واالشكال التوضيحية-   ج

    (الموجز  )الملخص -  د

ات اخرى ـــمرفق
     ثمان نسخ من الطلب باللغة العربية                                           - أ

      ثمان نسخ من الطلب باللغة االنكليزية                                       - ب

   حسب عدد المخترعين (نقل ملكية )ازل المخترع لمقدم الطلب عن االختراع نسند ت- ج

    (حسب عدد مقدمي الطلب  )ند الوكالة القانونية ــس- د

    .شهادة االسبقية النسخة االصلية من المكتب المعني- هـ

 .موافقة المخترع أالخر اذا كان االختراع يعتمد على اختراع سابق- و

 .تعهد اذا كان مقدم الطلب غير موظف في الحكومة العراقية : للعراقين - ي

 
 اقـــــرار- 7

:  أقر انا الموقع ادناه 
 .ان المعلومات المذكورة اعاله صحيحة ومطابقة للواقع  -1
للنظام والئحته " ان المواصفة المرفقة قد تم اعدادها طبقا -2

 .لشروط طلب براءة االختراع " التنفيذية وطبقا
 .أنني على علم بأنه سوف يتم الفحص الفني داخل العراق  -3
أنني سوف اتحمل كل مايترتب على االخالل في تقديم  -4

 .المعلومات الصحيحة 
 

الوكيل   [  ]مقدم الطلب       [  ]
 

:  االسم 
 

: التوقٌع 
 

:  التارٌخ 
 

لالستعمال الرسمً فقط 
 

تمت مراجعة البيانات السابقة واستالم الطلب والرسوم  
     (   :)      رقم االٌصال 

م  :         /      /               تارٌخ االٌصال
 

:  اسم مستلم الطلب 
 

: التوقٌع 
 
 

: التارٌخ 
 
 

 
 

: الختم الرسمً 

 اذا سبق تقديم اصل سند الوكالة القانونية في طلب سابق مقدم للمكتب فيتم تقديم صورة من الصفحة االولى للوثيقة ويتم ذكر رقم الطلب السابق 

ستة  (6)عشرون سنة ابتداً من تاريخ تقديم طلب براءة االختراع ، على ان يتم اكمــال الوثائق المطلوبة خالل (20)تكون مدة حماية البراءة  
 .أشهر من تاريخ تقديم الطلب

    

 الســتالم مبلـــغ:             المحاسب  

 دينار عن رسم تقديم طلب تسجيل براءة االختراع  (                   )                                                                                        

 .دينار عن رسم الطابع المالي  (                   )                                                                                       

 دينـــــار عن ثمن اجور االستمارة  (                   )                                                                                            

.دينار أو دوالر عن اجور الفحص  (                   )                                                                                              

 رسم طابع محاماة  (                   )                                                                                            

 دينار   (                   )  المجموع                                                                               

 دوالر فقط    (                   )                                                                                            

       


