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  المديرية العامة لالقتصاد و التجارة

  مصلحة حماية الملكية الفكرية
  

  تسجيل براءة اختراع: إسم المعاملة
  :موضوع المعاملة •

لكل شخص قام باختراع  صناعي الحق الحصري باستثماره  شرط أن يكون قد أجرى 

ءة اختراع  من مصلحة حماية الملكية إيداع و تسجيل ذلك االختراع  وحصل على شهادة  لبرا

  . الفكرية

  :المستندات المرفقة وأماكن إنجازها •

 :طلب موقع من صاحب العالقة يتضمن  .1

  إسم طالب البراءة -

  جنسيته -

  محل إقامته -

  مهنته -

  عنوان االختراع -

  اسم و عنوان الوكيل عند االقتضاء -

  .وجودهتاريخ إيداع الطلب األول لبراءة االختراع في الخارج في حال  -

مختوم من الشركة إذا كان المستدعي (توكيل ذي توقيع خاص إذا تمثل المستدعي بوكيل .2

 ) شركة

 ).اختياريا() إذا كان المستدعي شركة لبنانية ( قصر العدل نسخة عن السجل التجاري في .3

 ).اختياريا() إذا كان المستدعي شركة لبنانية( اإلذاعة التجارية من قصر العدل  .4

 :على نسختين في ظرف مختومدات التالية و توضع المستن .5

 ).باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية(وصف االختراع و ملخصه  -

باللغة العربية أو الفرنسية أو (الئحة بالمطالب تبرز عناصر الجدة واالبتكار المراد حمايتها  -

 ).اإلنكليزية

 . نسخ4ملخص االختراع باللغة العربية على  -

 .إذا كانت ضرورية لفهمه ضيحية لالختراعالرسوم التو -

قائمة باألوراق المرفقة يذكر فيها جميع المستندات المرفقة من غير استثناء مع عدد  -

  .صفحاتها
   .يجب أن يوقع طالب البراءة أو وكيله على جميع األوراق الملحقة بالطلب    



 
 :آليـة سيـر الملـف، مـدة إنجـازه والرسوم المتوجبـة •

 الرسم المتوجب زهامـدة  إنج   الملفآلية سير
  مصلحة حماية الملكية الفكرية 

 لعالقة المستندات المطلوبة إلى رئيس دائرةايقدم صاحب  •

 حماية الملكية الذي يدرسها ويحيلها في حال كانت مستوفية 

للشروط ألخذ رقم ورود وقطع إيصال القبول مع الرسم السنوي 

  ر قيمة النشإلى باإلضافة األول

في حال كانت المستندات غير مكتملة يقطع إيصال القبول  :مالحظة

، وعند استكمال كافة المستندات المطلوبة يقطع اإليصال فقط

 السنوي األول باإلضافة إلى إيصال قيمة النشر

يوم تقديم الطلب

لطلب على ا. ل. ل1000  بقيمة طابع أميري-

  وعلى كل مستند آخر مرفق

على الوكالة . ل. ل5000 طلب بقيمة -

 على الوكالة العامة. ل. ل10000الخاصة و

 وزارة المالية او مصرف   

  أعاله اإليصال المذكور تسديد •

  رسم القبول. ل. ل50.000 -  

  رسم السنة األولى . ل. ل100.000 -
 

   تعميررسم% 10 إليهايضاف 

  و

  :بدل النشر في الجريدة الرسمية

عن نشر كل سطر بمعدل . ل. ل5000

  لكل كلمة. ل. ل1000

 مصلحة حماية الملكية الفكرية

 الخضراء نسخةحيث يتم االحتفاظ بال  المصلحةإلىيصال اإليعاد  •

 فيه الرسم، ويحتفظ صاحب سددالمختومة من المصدر الذي 

 الصفراءنسخة العالقة بال

  استالم شهادة البراءة •

  .ل. ل100,000  بقيمةطابع أميري   أيام2-3

  

 :مالحظــات
 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تاريخ إيداع األولوية في 18يمكن تأخير النشر بناء على طلب صاحب العالقة لمدة  -

  البلد الذي سجلت فيه البراءة أوال

 .الطلب من تاريخ إيداع" شرين سنة ابتداءيسري الحق الحصري باستثمار االختراع موضوع البراءة مدة ع -

  رسم السنة السابقة مضافا  ة تلي تاريخ إيداع طلب البراءة ، رسم سنوي قيمتهيستحق في اليوم األول من كل سن -

  .ل. ل50,000 مبلغ إليه     
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    :التوقيع             

 :طابع أميري                          

  :المرفقات 

  .وكالة = 1   

  . على نسختين وملخصهوصف االختراع= 2   

  .ع على نسختينم الالزمة لفهم االختراوالرس= 3   

  .ملخص اإلختراع باللغة العربية على أربع نسخ=   4   

  .الئحة بالمطالب تبين عناصر الجدة واإلبتكار المراد حمايتها على نسختين = 5   

   على نسختين المودعةباألوراققائمة  =6   

  المناسبةتشطب العبارة غير )  آ   (


