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 الفصل األول
 براءة االختراع

 
 

 :المادة الثانية
 

 .تمنح براءة االختراع وفقًا ألحكام هذا القانون
 

 :المادة الثالثة
 

 :ال تمنح البراءة في الحاالت التالية
 
ي       .1 ام أو الت ام الع ة أو بالنظ اآلداب العام الل ب تغاللها إخ ن اس أ م ي ينش ات الت االختراع

 .تتعارض والمصلحة العامة
 .آيبات الطبية والصيدالنيةالتر .2
 .الطرق أو الوسائل المستعملة في األمور المالية أو الصيرفية أو الحسابية .3
 .خرائط البناء والرسوم المجسمة المتعلقة بذلك .4
 

 :المادة الرابعة
 

 :ال يعتبر االختراع جديدًا في الحالتين اآلتيتين
 
تاريخ تقديم الطلب لبراءة قد سبق      إذا آان االختراع في خالل السنوات الخمسين السابقة ل         .1

ن عن وصفه أو رسمه في               د أعل ان ق استعمالها بصفة علنية في العراق أو خارجه أو آ
ذي نشر من الوضوح             ان الوصف أو الرسم ال نشرات أذيعت في العراق أو خارجه وآ

 .بحيث يكون بإمكان ذوي الخبرة استغالله
 
د سبق      إذا آان االختراع في خالل السنوات الخمسين    .2 راءة ق اريخ طلب الب السابقة على ت

د                    إصدار براءة عنه أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو آان ق
 .سبق للغير أن طلب براءة االختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذآورة

 
 :المادة الخامسة

 
راع                  ان يستغل االخت ى من آ ة عل ادة الرابع م الم ة          ال يسري حك ال الالزم ام باألعم  صناعيًا أو ق

 .الستغالله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة
 

 :المادة السادسة
 

ات        ع البيان راءات وجمي ه الب جل في راع تس راءات االخت جل ب مى س جل يس ة س ي المديري د ف يع
 .المتعلقة بها وفقًا ألحكام هذا القانون
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 :المادة السابعة
 

 :براءات االختراعلألشخاص اآلتي ذآرهم حق طلب 
 
 .العراقيين والمواطنين العرب .1
 .األجانب المقيمين في العراق ولهم فيه محل عمل حقيقي .2
 .األجانب الذين ينتمون الى دول تعامل العراق معاملة المقابلة بالمثل .3
 .المصالح العامة .4
راق             .5 الشرآات أو الجمعيات أو المؤسسات التي تؤسس في العراق أو في دول تعامل الع

ناعة أو          مع اب الص ة وأرب ية المعنوي ة بالشخص ت متمتع ى آان ل مت ة بالمث ة المقابل امل
ان                 المنتجين أو التجار أو العمال بشرط أن يسجل االختراع ابتداًء باسم المخترع إال إذا آ
االختراع سبق وأن سجل خارج العراق فيجوز حينئذ تسجيله باسم الشرآة أو المؤسسة                 

 .أو الجمعية المالكة له
 

 :المادة الثامنة
 

ه             راع نتيجة       .  إن ملكية حق االختراع تكون للحامل الفعلي للبراءة أو لمن آلت إلي ان االخت وإذا آ
ى               وا عل م يتفق ا ل ى وجه الشيوع م عمل مشترك بين عدة أشخاص آان حق البراءة لهم جميعًا عل

نهم مستقل عن اآل              .  خالف ذلك  خر فيكون حق      أما إذا توصل الى االختراع عدة أشخاص آل م
 .البراءة لمن أودع طلبه قبل اآلخرين

 
 :المادة التاسعة

 
ام                           د قي د أو عن ذ عق ى االختراعات التي تستحدث خالل تنفي ة عل وق المترتب لرب العمل آل الحق
د أو رابطة                  ل أجر معين وفي نطاق العق راع مقاب رابطة عمل أو استخدام بشرط أن يكون االخت

ذه      د            العمل أو االستخدام وفي ه داًء باسم رب العمل أو المتعاق راع ابت ة يجوز تسجيل االخت  الحال
راع أجر                  ل االخت مع المخترع على أن يذآر اسم المخترع في البراءة أما إذا لم يخصص في مقاب

 .فيكون للمخترع الحق في طلب التعويض العادل من رب العمل
 

 :المادة العاشرة
 

رع        في غير األحوال الواردة في المادة التاس       راع ضمن مجال عمل المخت عة وعندما يكون االخت
رع                      ه للمخت ل تعويض عادل يدفع راع أو شرائه مقاب يكون لرب العمل الخيار بين استغالل االخت
راءة             ة لصدور الب ة التالي على أن يبين رب العمل رأيه تحريريًا الى المسجل خالل األشهر الثالث

 .في القبول أو الرفض
 

 : المادة الحادية عشرة
 

ه                        ر آأن ه العمل يعتب اريخ ترآ الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خالل سنة من ت
رع ورب العمل                        قدم خالل تنفيذ العقد أ والقيام رابطة العمل أو االستخدام ويكون لكل من المخت
ل ان لعم انون إذا آ ذا الق ادتين التاسعة والعاشرة من ه ا في الم وق المنصوص عليه ع الحق  جمي

 .المخترع عند رب العمل شأن في التوصل الى االختراع
 :المادة الثانية عشرة
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رق             ع الط راع بجمي تغالل االخت ي اس ق ف ره الح راع دون غي ق االخت ك ح راءة مال ول الب تخ

 .القانونية
 

 :المادة الثالثة عشرة
 

ا                          ال الوث اريخ إآم راءة أو من ت اريخ طلب الب دأ من ت ئق وتجدد  مدة البراءة خمس عشرة سنة تب
 .سنويًا بدفع الرسوم المقررة قانونًا

 
راع الممنوحة                       راءة االخت دة ب ة لم أما مدة البراءة التي سبق تسجيلها خارج العراق فتكون مطابق
ى خمس عشرة سنة ويشترط في                           دة التسجيل في العراق عل في الدولة األجنبية على أال تزيد م

 .بالطريقة المذآورة أعالهذلك إبراز صورة مصدقة من هذه البراءة وتجدد 
 

 :المادة الرابعة عشرة
 

 .الملحق بهذا القانون) 1(تستوفى الرسوم وفقًا للجدول رقم 
 

 :المادة الخامسة عشرة
 
راع سبق                    .1 ى اخت رات أو تحسينات أو إضافات عل إذا آان موضوع االختراع إدخال تغيي

ًا ألح              ادة السادسة عشرة        ان منحت به براءة جاز لمالك هذه البراءة أن يطلب وفق ام الم ك
راءة                     دة الب اء م دتها بانته من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة إضافية تنتهي م

 .األصلية وتلغى البراءة اإلضافية في حالة إلغاء البراءة األصلية
 
ع  .2 د دف ه بع الحه أو إآمال راع أو إص ديل اخت راءة بتع ب ب خص أن يطل وز ألي ش يج

 .الرسوم المقررة
 
أنه                .3 راءة بش ال يجوز لمن نال براءة بتعديل أو إصالح أو إآمال اختراع سبق ان منحت ب

راءة األصلية            ك الب ك       .  ان يستعمل االختراع األصلي إال بموافقة مال ذلك ال يجوز لمال آ
راءة        ك ب ة مال ال إال بموافق ديل أو اإلصالح أو اإلآم تعمل التع لية ان يس راءة األص الب

 .التعديل
 

 :سادسة عشرةالمادة ال
 
طة     .1 راع أو بواس وق االخت ه حق ت إلي ن آل رع أو مم ن المخت جل م ى المس ب ال دم الطل يق

ي يحددها            ًا للشروط الت انون وفق ا الق ي يجيزه وآيل تسجيل مخول بذلك في األحوال الت
 .نظام خاص وال يجوز أن يتضمن الطلب تسجيل أآثر من اختراع واحد

 
ذ ويشمل    يرفق بالطلب وصف تفصيلي لالختراع     .2 ل للتنفي وطريقة استغالله على وجه قاب

ة واضحة ويرفق                      ا بطريق دة التي يطلب صاحب الشأن حمايته الوصف العناصر الجدي
ددها       ي يح ة الت ك بالكيفي ون آل ذل ًا لمقتضيات األحوال ويك راع تبع م االخت بالطلب رس

 .النظام
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 :المادة السابعة عشرة
 

 .إال من تاريخ صدور البراءةليس للطالب الحق في استغالل اختراعه 
 

 :المادة الثامنة عشرة
 

 :تقوم المديرية بفحص الطلب ومرفقاته للتحقق مما يأتي
 
 .إن الطلب مقدم وفقًا ألحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون .1
 
 .إن الوصف والرسم يوضحان االختراع بكيفية تسمح ألرباب الصناعة بتنفيذه .2
 
لتي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة           إن العناصر المبتكرة ا    .3

 .وواضحة
 

 :المادة التاسعة عشرة
 

ى الطلب خالل ستة                         ا عل رى وجوب إدخاله ديالت التي ي إجراء التع للمسجل أن يكلف الطالب ب
ذلك    ه ب اريخ تبليغ ن ت هر م ه       .  أش ن طلب ازًال ع ر متن راء اعتب ذا اإلج ب به م الطال م يق إذا ل .  ف

ًا من                  وللط ين يوم الب أن يعترض على قرار المسجل بشأن هذه التعديالت لدى الوزير خالل ثالث
 .تاريخ صدور قرار المسجل ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيًا

 
 :المادة العشرون

 
ة عشرة              ادة الثاني ا في الم يقوم المسجل باإلعالن عن البراءة بعد توفر الشروط المنصوص عليه

 .نمن هذا القانو
 

 :المادة الحادية والعشرون
 

 .تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل ويعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام
 

 :المادة الثانية والعشرون
 

وم  ه أن يق كرية فعلي ة عس ه قيم دفاع أو أن ل ؤون ال اص بش راع خ جل أن االخت إذا رأى المس
ى  ورًا عل دفاع ف اطالع وزارة ال ه ب ة ب ائق الملحق ب والوث دم  .   الطل ب ع دفاع أن يطل وزير ال ول

وله وللسبب نفسه أن يطلب عدم نشر إعالن              .  إعالن الطلب إذا رأى فيه مساسًا بشؤون الدفاع       
القرار الصادر بمنح البراءة وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور                 

رار ي أي .  الق دفاع ف وزير ال راء  ول ل ش راءة للطالب مقاب نح الب ى م راض عل ان االعت ت آ وق
 .االختراع منه أو االتفاق معه على استغالله

 
 :المادة الثالثة والعشرون
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فات         ديل مواص ًا بتع ت طلب ي أي وق دم ف ررة أن يق وم المق ع الرس د دف راءة بع ك الب وز لمال يج
ة ذ                 ان ماهي ك بتصحيحه أو توضيحه مع بي ؤدي         االختراع أو رسمه وذل بابه بشرط أال ي ك وأس ل

راءة                      الى المساس بذاتية االختراع وتتبع في شأن هذا الطلب نفس اإلجراءات الخاصة بطلب الب
 .األصلية

 
 :المادة الرابعة والعشرون

 
أن ال                  .1 رى المسجل ب لكل شخص أن يحصل على صورة من البراءات والمستندات التي ي

ررة عدا المواصفات الرئيسية التي يطلب          مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المق       
 .المخترع حمايتها وعدم إفشاء سريتها

 
من ) 1(تعفى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الرسوم الواردة في الفقرة             .2

 .هذه المادة
 

 :المادة الخامسة والعشرون
 

ا       يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجمي         ة عليه وق المترتب ع الحق
د                      ك في السجل المع بالميراث ال يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير إال من تاريخ تأشير ذل

 .في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب األصول
 

 :المادة السادسة والعشرون
 

ه بموجب            ل المحاآم المختصة          للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدين رار يصدر من قب ق
ذا الصدد                    ا به م اتخاذه ي ت على أن تشعر المديرية بالحجز وآافة اإلجراءات القانونية األخرى الت

 .وال يحتج بذلك قبل الغير إال من تاريخ ذلك التأشير وإعالن الحجز حسب األصول
 

 :المادة السابعة والعشرون
 
ًا من    على مالك حق االختراع إعالم المسجل        .1 بتاريخ استغالل االختراع خالل ثالثين يوم

 .تاريخ البدء باالستغالل
 
ان                        .2 راءة أو آ نح الب اريخ م راع في العراق خالل ثالث سنوات من ت إذا لم يستغل االخت

ى                  نتين عل دة س راع م االستغالل ال يتناسب وحاجة البالد وآذلك إذا أوقف استغالل االخت
جبارية باستغالل االختراع لمن طلب ذلك ويشترط        األقل جاز للمسجل أن يمنح رخصة إ      

ة     راع بصفة جدي تغالل االخت ى اس ادرًا عل ا ق ون طالبه ة أن يك نح الرخصة اإلجباري لم
ًا                       دى السجل خالل تسعين يوم ادل ل ولمالك حق االختراع الحق في طلب التعويض الع

رار                    ة ويكون ق رار بمنح الرخصة اإلجباري  المسجل  من تاريخ اإلعالن عن صدور الق
القرار   ه ب اريخ تبليغ ًا من ت ين يوم وزير خالل ثالث دى ال راض ل ابًال لالعت ذا الشأن ق به

 .ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيًا
 

 :المادة الثامنة والعشرون
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تخدام      تلزم اس تغالل يس ذا االس ان ه ي الصناعة وآ رى ف ة آب راع أهمي تغالل االخت ان الس إذا آ
ة                 اختراع آخر سبق ومنحت ب     راع رخصة إجباري ك حق االخت نح مال أنه جاز للمسجل م راءة بش

درها         ة يق روط معقول تغالل بش ى االس اق عل ه االتف ابق إذا رفض مالك راع الس تغالل االخت باس
ة باستغالل                        راع السابق رخصة إجباري ك االخت نح مال دم أن يم ا تق المسجل ويجوز على عكس م

ة  ان الختراعه أهمي راع الالحق إذا آ راالخت دير التعويض .  أآب نح الرخصة تق ي م ويراعى ف
ابعة                       ادة الس ا في الم المستحق ألحد الطرفين على اآلخر حسب الشروط واألوضاع المشار إليه

 .والعشرين من هذا القانون
 

 :المادة التاسعة والعشرون
 

م         ا إذا ل ه إلغاءه  يستغل  للمسجل إلغاء البراءة الممنوحة باالختراع ولكل ذي مصلحة أن يطلب من
 .االختراع في العراق خالل السنتين التاليتين لمنح الرخصة اإلجبارية به

 
 :المادة الثالثون

 
بالد أو ألسباب                        ة لل ة االختراعات إذا اقتضت المصلحة العام زع ملكي يجوز بقرار من الوزير ن

ى ا    راءة وعل ى الب ة عل وق المترتب ع الحق امًال لجمي ك ش ون ذل وطني ويك دفاع ال ق بال ب تتعل لطل
ة    ة الدول راع ولحاج تغالل االخت ق اس ى ح ون مقصورًا عل ا يصح أن يك دم آم ذه .  المق ي ه وف

األحوال يكون لمالك االختراع الحق في طلب التعويض العادل بقرار يصدر من الوزير وله حق       
ن   ًا م ين يوم ة خالل ثالث يس الجمهوري دى رئ ذا الخصوص ل وزير به رار ال ى ق راض عل االعت

 . بالقرار ويعتبر قرار رئيس الجمهورية قطعيًاتاريخ تبليغه
 

 :المادة الحادية والثالثون
 

 :تنتفي حقوق البراءة في األحوال اآلتية
 
 .انتهاء مدة الحماية وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .1
 .صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطالن البراءة .2
 .حقاقها بدون عذر مقبولعدم دفع الرسوم المستحقة في زمن است .3
 .إبطال البراءة وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون .4
 

 :المادة الثانية والثالثون
 

ا          ة به نح الرخصة اإلجباري ا وم زع ملكيته راءة ون يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطالن الب
 .وتجديدها وآافة األمور المتعلقة بذلك

 
 :ونالمادة الثالثة والثالث

 
ام                 ًا ألحك لكل ذي مصلحة أن يطلب من المسجل وللمسجل نفسه حق إبطال البراءة المسجلة خالف
ان دّون    الف ألي بي ة أو مخ ابق للحقيق ر مط جل غي ي الس ان وارد ف ديل أي بي انون أو تب ذا الق ه
اريخ          ن ت ًا م ين يوم الل ثالث وزير خ دى ال راض ل ل لالعت جل قاب رار المس ق وق ه ح ر وج بغي

 .يكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيًاصدوره و
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 :المادة الرابعة والثالثون
 

ري والبحري والجوي                   ل الب ال يخل بحقوق مالك حق االختراع استخدام االختراع في وسائل النق
ي       ا ف ة وجوده ي حال ك ف ل وذل ة بالمث ة المقابل راق معامل ل الع ي تعام دول الت دى ال ة إلح التابع

 .ةالعراق بصفة وقتية أو عارض
 

 :المادة الخامسة والثالثون
 

ديم طلب                     ًا بشرط تق ة حالي ة القانوني تطبق أحكام هذا القانون على االختراعات التي تتمتع بالحماي
دة   ي م ابقة ف ة الس دة الحماي دخل م انون وت ذا الق اذ ه اريخ نف نتين من ت راع خالل س راءة االخت ب

 .الحماية الالحقة
 

 الفصل الثاني
 النماذج الصناعية

 
 :لمادة السادسة والثالثونا

 
 .يقدم طلب تسجيل النموذج الصناعي الى المسجل مستوفيًا الشروط المبينة في النظام .1
 
 .يجب تقديم آل نموذج صناعي بطلب مستقل .2
 

 :المادة السابعة والثالثون
 
 .يرفض آل طلب لم يستوف الشروط المبينة في النظام .1
 
ه       ولصاحب الطلب االعتراض على قرار المسجل خ       .2 ه ب اريخ تبلغ ًا من ت ين يوم الل ثالث

 .لدى الوزير ويكون قراره بهذا الشأن قطعيًا
 

 :المادة الثامنة والثالثون
 

ة في                تقوم المديرية بإصدار الشهادة الالزمة بتسجيل النموذج الصناعي تتضمن المعلومات المبين
 .النظام

 
 
 

 :المادة التاسعة والثالثون
 

ة بتسجيل النموذج الصناعي        لكل ذي مصلحة أن يطلب صوراً      رارات المتعلق  من الشهادات والق
 .بعد دفع الرسوم المقررة

 
 :المادة األربعون

 
 .ال يكون نقل ملكية النموذج الصناعي حجة على الغير إال بعد تسجيله في السجل
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 :المادة الحادية واألربعون

 
اريخ صدور الشهادة              د        مدة حماية النموذج الصناعي سبع سنوات من ت ع رسوم التجدي  بشرط دف

 .المقررة سنويًا
 

 :المادة الثانية واألربعون
 

ًا لجدول الرسوم                        ه وفق ه وتعديل ل ملكيت ة بتسجيل النموذج الصناعي ونق تستوفى الرسوم المتعلق
 .الملحق بهذا القانون) 2(رقم 

 
 :المادة الثالثة واألربعون

 
ة   اذج الصناعية المقبول ًا بالنم رأ  ينشر المسجل إعالن ر يط ل أو تغيي ل نق اة وآ جلة والملغ والمس

 .عليها في النشرة
 

 الفصل الثالث
 أحكام عامة

 
 :المادة الرابعة واألربعون

 
 :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بغرامة ال تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين

 
 .آل من قلد اختراعًا منحت عنه براءة وفقًا ألحكام هذا القانون .1
 
 .آل من قلد نموذجًا صناعيًا صدرت به شهادة وفقًا ألحكام هذا القانون .2
 
ار     .3 از بقصد االتج ارج أو ح ن الخ تورد م داول أو اس ع وللت اع أو عرض للبي ن ب ل م آ

ذلك متى                  ه ب د مع علم منتجات مقلدة أو مواد تشتمل على اختراع أو نموذج صناعي مقل
 .قآان االختراع أو النموذج مسجًال في العرا

 
ر                  .4 ة أو غي آل من وضع بغير وجه حق على المنتجات أو اإلعالنات أو العالمات التجاري

تعمل       جيله أو اس راع او بتس راءة اخت ى ب وله عل اد بحص ى االعتق ؤدي ال ات ت ك بيان ذل
 .نموذجًا صناعيًا مسجًال خالفًا ألحكام هذا القانون

بق   .5 وذج صناعي س هادة نم راءة أو ش ه حق ب ر وج از بغي ن ح ل م ي داخل آ  وسجل ف
 .العراق أو خارجه

 
 :المادة الخامسة واألربعون

 
ة أن                      .1 ة أو الجزائي دعوى الحقوقي اء نظر ال راع أو النموذج الصناعي أثن لمالك حق االخت

در  راع أو         –يستص جيل االخت ى تس ة عل مية دال هادة رس فوع بش ب مش ى طل اء عل  بن
ة المنتجات             ة تتناسب وقيم ة       النموذج الصناعي وآفالة مالي ا المحكم در قيمته رارًا   –تق  ق

دة         ائع المقل ات او البض ز المنتج ة حج اطي وخاص ز االحتي ع الحج ة بوض ن المحكم م
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د استيراد البضائع                وآذلك اآلالت واألدوات المستخدمة لهذا الغرض، ووضع الحجز عن
 .المقلدة من الخارج

 
دعوى ال .2 ة ال ل إقام ناعي قب وذج الص راع أو النم ق االخت ك ح وز لمال ة أو ويج حقوقي

رة     ق الفق الحجز وف رارًا ب در ق ة أن يستص يم    ) 1(الجزائي رط أن يق ادة بش ذه الم ن ه م
الدعوى أو يقدم الشكوى خالل ثمانية أيام من تاريخ وضع الحجز االحتياطي وإال فتلغى               

 .إجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص
 
ر أو       ويجوز عند االقتضاء ان يشمل القرار الصادر بوضع الحجز ا            .3 دب خبي اطي ن الحتي

 .أآثر للمعاونة عند تنفيذ القرار
 

 :المادة السادسة واألربعون
 

ا                  للمحكمة أن تقرر في أية دعوى مدنية أو جنائية مصادرة األشياء المحجوزة أو التي تحجز فيم
ا     رى تراه ة أخ ة طريق ا بأي ات أو التعويضات أو للتصرف فيه ن الغرام ا م تنزال ثمنه د الس بع

اذ اإلجراء المناسب                        المحكمة   أمر باتخ ا أن ت د االقتضاء وله ا عن أمر بإتالفه ا أن ت مناسبة آما له
 .وللمحكمة نشر الحكم في النشرة وفي صحيفة واحدة أو أآثر على نفقة المحكوم عليه

 
 :المادة السابعة واألربعون

 
ارض ا      ي المع ة ف ناعية المعروض اذج الص ات والنم ة لالختراع ة المؤقت ون الحماي ة أو تك ألهلي

ة                  ل مكفول ة بالمث الدولية التي تقام في العراق أو في إحدى البالد التي تعامل العراق معاملة المقابل
وذج          احب النم راع أو ص ق االخت ك ح ى مال ذآورة وعل ارض الم ي المع ها ف دة عرض ة م طيل

 خالل   الصناعي إبالغ المسجل بعد دفع الرسوم المقررة بتفاصيل االختراع أو النموذج الصناعي           
 .األيام السبعة السابقة لتاريخ العرض

 
 :المادة الثامنة واألربعون

 
ذات أو           ات بال ديم طلب ام بتق ة القي رآات العام ة الش جيل ومراقب ة التس وظفي مديري وز لم ال يج
د مضي خمس   اذج الصناعية إال بع راع أو تسجيل النم راءات االخت ى ب بالواسطة للحصول عل

 .ترآهم الخدمةسنوات على األقل من تاريخ 
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 :المادة التاسعة واألربعون
 
د وزارة        .1 ناعة وتأيي ية وزارة الص ى توص اء عل ة وبن يس الجمهوري ة رئ وزير بموافق لل

ديم     ات أو تق ى اختراع ون بالتوصل ال ذين يقوم واطنين ال آت للم نح المكاف ة أن يم المالي
 .نماذج صناعية تخدم البالد

 
د وز .2 د تأيي وزير وبع ة ال اءات للمسجل بموافق ن ذوي الكف واطنين م اء الم ة إعف ارة المالي

 .والقابليات العلمية من الرسوم المترتبة عليهم وفق هذا القانون
 

 :المادة الخمسون
 

 .تصنف براءات االختراع والنماذج الصناعية وفقًا للطريقة المبينة في النظام
 

 :المادة الحادية والخمسون
 

 .القانونيجوز إصدار أنظمة لتسهيل تطبيق هذا 
 

 :المادة الثانية والخمسون
 

 . وتعديالته والنظام الصادر بموجبه1935لسنة ) 61(يلغى قانون براءة االختراع رقم 
 

 :المادة الثالثة والخمسون
 

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

 :المادة الرابعة والخمسون
 

 .على الوزراء تنفيذ هذا القانون
 

ب ب نة       آت رم لس هر مح ن ش ر م ابع عش وم الس ي الي داد ف امس   1390بغ وم الخ ادف للي  المص
 .1970والعشرين من شهر أذار لسنة 
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