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  وزارة اإلقتصاد و التجارة
  المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

  مصلحة حماية الملكية الفكرية

   تسجيل نقل ملكية عالمة أو نموذج صناعي أو براءة إختراع :إسم المعاملة

  أو أدبي أو موسيقي  أو أثر فني
  :موضوع المعاملة •

راع أو أثر فني أو أدبي أو موسيقي ، الحق لكل شخص أو شركة تملك عالمة أو نموذج صناعي أو براءة اخت

في نقل الملكية و الحصول على إفادة من مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة ، و ذلك ضمن 

  .فترة  ثالث أشهر من تاريخ انتقال الملكية بإحدى الطرق القانونية

  

  .المستندات المرفقة  و أماكن إنجازها •

 .الشخص أو الشركة التي انتقلت إليها العالمة أو البراءة أو النموذج  أو األثرطلب موقع من  .1

 :  موضوعه تسجيل نقل الملكية يذكر فيه

  اسم المستدعي -

  رقم التسجيل -

  تاريخ التسجيل -
 
 : يتضمن  موقع منهماعقد بين الطرفين .2

 .اسم المتنازل و المتنازل له -

 .موذج أو األثرالعالمة أو البراءة أو الن) اسم ( عنوان  -

  . رقم و تاريخ التسجيل -

  :إذا كان المستدعي أجنبياً ، يصدق العقد من 

  السفارة اللبنانية في بلد المنشأ -

   والمغتربين في لبنانوزارة الخارجية -

  : إذا كان المستدعي لبنانياً ، يصدق العقد من          

  كاتب بالعدل -
 

 وكالة إذا لم يكن المستدعي صاحب العالقة .3

 . في وزارة االقتصاد والتجارة مقاطعة إسرائيلكتبإفادة من م: ركات واألشخاص األجانبالش .4
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 .آلية سير الملف، مدة إنجازه و الرسوم المتوجبة   •

 
 الرسم المتوجبمدة إنجازه آلية سير الملف

  مصلحة حماية الملكية الفكرية

 .قلم المصلحةتقديم الطلب لدى  •

 .تسجيل المعاملة •

 م و تاريخ للمراجعةاالحتفاظ برق •

 وقيمة النشر بقيمة النقل سحب أمر القبض •

  
 يوم واحد

 
 
 
 

 ل على الطلب. ل1000 بقيمةطابع أميري  
  ل. ل10,000 بقيمةطوابع أميرية على العقد 

  على قيمة العقد3/1000طوابع 

   أو مصرفوزارة المالية

 . أمر القبضتسديد  •

  و الصفراء منهخضراءالحصول على النسخة ال •

 .مختومة

  
 

  .ل. ل90,000

  أو

  آثار أدبية. ل. ل50،000
 

  رتعميرسم  % 10يضاف إليه 

 و

  :بدل النشر في الجريدة الرسمية
عن نشر آل سطر بمعدل . ل. ل5000

 لكل آلمة. ل. ل1000
  مصلحة حماية الملكية الفكرية

تسليم النسخة الخضراء عن أمر القبض مع صورة  •

 عنه

   اإلفادةاستالم •

 ل. ل1000بقيمةع أميري طاب يومان

    جزاءات التأخير إلبرام عقود الملكية
ن كل شهرين من تأخير نفاذ ع 50،000

  العقد بعد احتساب مسافات المهل المسموحة
 
  

  

  

  
 
 
 
 
 
  


