
  وزارة اإلقتصاد و التجارة
 

  المديرية العامة لإلقتصاد والتجارة

  مصلحة حماية الملكية الفكرية

  
 

  تسجيل نموذج أو رسم صناعي :إسم المعاملة

  

  
  موضوع المعاملة •

لكل مبتكر رسم أو نموذج صناعي حق إستثمار هذا الرسم أو النموذج وبيعه بشرط أن يكون قد 

لك الرسم أو النموذج، والحصول على شهادة من مصلحة حماية الملكية أجرى مسبقاً، إيداع وتسجيل ذ

  .الفكرية

  

  المستندات المرفقة و أماكن إنجازها •

  

  )نموذج معتمد من الوزارة( طلب موقع من المستدعي موضوعه تسجيل نموذج أو رسم صناعي  .1

 وصف النموذج على نسختين .2

 رسم النموذج على نسختين .3

 )قصر العدل .( تدعي مؤسسة تجارية أو شركة لبنانيةسجل تجاري ، إذا كان المس .4

 )قصر العدل  ( . )إذا كان المستدعي شركة لبنانية( اإلذاعة التجارية عن صورة  .5

 )إذا لم يكن المستدعي صاحب العالقة( وكالة  .6
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  .آلية سير الملف ،مدة إنجازه و الرسوم المتوجبة •

  

 بالرسم المتوج مدة إنجازه آلية سير الملف

  مصلحة حماية الملكية الفكرية

  قلم المصلحةتقدم المستندات لدى  •

 تسجيل المعاملة •

  بالرقم و التاريخ للمراجعةاالحتفاظ •

  ولرسم النشرأخذ أمر قبض لرسم التسجيل •

 يومان

 :ل على كل من. ل1000  بقيمةطابع أميري

   الطلب-

   صورة شهادة التسجيل-

   صورة اإلذاعة التجارية-

 : بقيمةري طابع أمي

   على الوكالة الخاصة .ل. ل5000 -

  على الوكالة العامة.ل. ل10,000 -

   مصرفأو وزارة المالية

  أمر القبضتسديد •

 و النسخة الصفراء خضراءالحصول على النسخة ال •

  ةمنه مختوم

  

   .ل. ل200,000-

   عن كل نموذج.ل. ل9000 -

  

  رسم تعمير % 10 يضاف اليها

  و              

  شر في الجريدة الرسميةبدل الن

    عن نشر كل سطر بمعدل . ل. ل5000

  لكل كلمة. ل. ل1000

  مصلحة حماية الملكية الفكرية

بدل التسجيل وتسليم النسخة الخضراء عن أمر قبض  •

 النشر

 عن الوصف ونسخة للشهادة النسخة األصلية استالم •

 والرسم للنموذج المطلوب حمايته

  .ل. ل100,000 بقيمة طابع أميري فورا
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  االقتصاد والتجارةوزارة جلانب
   العامة لالقتصاد والتجارةاملديرية
   محاية امللكية الفكريةمصلحة

  
  
  

   منوذج أو رسم صناعيتسجيل طلب:    املوضوع
  

  الكامل العنوان ……………… اجلنسية من  ………………………………………………………… : املستدعي
…...………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………… عامال باسم وحلساب  بصفته
  ………………………………………………………………………) 1( بامسه وحلسابه اخلاص أو

وذلك ملدة ) 1 (سريا النموذج أو الرسم الصناعي املرفق بيان وصفه ورمسه على نسختني تسجيال علنيا أو  تسجيل يطلب
  .مخسة وعشرون سنة

  ………………………………………………………………عبارة عن  النموذج أو الرسم هو وهذا
  

…………………………………………………………………………………………………  
  

……………………………………………………………………………………………………  
  لدفع الرسوم املتوجبة حسب االصول مستعد وإين

              
              

    ……………………………………  التوقيع             
        

  
  
  

  وكالة غري مصدقة عند االقتضاء-1   املرفقات
          وصف النموذج على نسختني-2            

  رسم النموذج على نسختني-3            

  ماليطابع
  .ل.ل1000
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