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  وزارة االقتصاد و التجارة
 المديرية العامة لالقتصاد والتجارة  

  مصلحة حماية الملكية الفكرية
  

  اع أو أثر فني أو أدبي أو موسيقي شطب عالمة أو نموذج صناعي أو براءة اختر:اسم المعاملة

  
  :موضوع المعاملة •

فني أو أدبي أو موسيقي ، أو وكيل لكل شخص أو شركة تملك عالمة أو نموذج صناعي أو براءة اختراع أو أثر 

، الحق في شطب العالمة أو النموذج أو البراءة أو األثر و الحصول على إفادة من مصلحة ) وكالة خاصة( أصلي 

  .حماية الملكية الفكرية

  

 :المستندات المرفقة و أماكن إنجازها •
  

 :طلب موقع من صاحب العالقة  يتضمن .1

  اسم المستدعي  -

 )عالمة أو النموذج أو البراءة أو األثرشطب ال( الموضوع  -

 رقم و تاريخ التسجيل -
 

 :إذا لم يتقدم المستدعي صاحب العالقة بالطلب شخصياً يجب تقديم .2

 شطب تسجيلخاصة يذكر فيها اسم ورقم تسجيل ما يراد شطب تسجيله مع عبارة  وكالة                       

  :مصدقة                       

إذا كان (  والمغتربين في لبنانوزارة الخارجيةمن ة في بلد المنشأ و اللبنانيمن السفارة -

 ) المستدعي أجنبياً

 )إذا كان المستدعي لبنانياً ( من كاتب بالعدل -

  

    تثبت أنها غير  وزارة االقتصاد والتجارة إسرائيل في ة مقاطعكتبإفادة من م: الشركات األجنبية. 3

 .ر التعامل معهاومحظ     
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 :آلية سير الملف ، مدة إنجازه و الرسوم المتوجبة •

  

 الرسم المتوجب مدة إنجازه آلية سير الملف
 مصلحة حماية الملكية الفكرية

 في رئاسة مصلحة حماية الملكية الفكريةيقدم الطلب لدى  •

 وزارة االقتصاد والتجارة

  تسجيل المعاملة •

   للمراجعة ورود المعاملةاالحتفاظ برقم و تاريخ •

  وقيمة النشر بقيمة الشطب سحب أمر القبض •

  ل. ل1000  بقيمةطابع أميري  أيام3

   أو مصرفوزارة المالية

  أمر القبضتسديد •

 ة و الصفراء منه مختومخضراءالحصول على النسخة ال •

 ل.ل 32,000 

 او

  االختراعلبراءة ل . ل50،000

  واآلثار األدبية

  

  رسم تعمير % 10 يضاف إليه 

 و

  :في الجريدة الرسميةبدل النشر 
عن نشر آل سطر . ل. ل5000

  لكل آلمة. ل. ل1000بمعدل 
  مصلحة حماية الملكية الفكرية

 عنه  عن أمر القبض مع صورةخضراءتسليم النسخة ال •

  اإلفادة استالم •

  

   أيام3
 

  

 ل. ل1000  بقيمةطابع أميري

  

  

  

  


