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  وزارة اإلقتصاد و التجارة
 

  المديرية العامة لالقتصاد

  مصلحة حماية الملكية

  

  تسجيل أثر فني أو أدبي أو موسيقي أو سينمائي :إسم المعاملة
 

  :موضوع المعاملة •

لكل شخص يبتكر أثراً أدبياً، فنياً، موسيقياً أو سينمائياً حق الملكية المطلقة على هذا األثر، دون 

أي أن اإليداع هو اختياري وليس إجبارياً والتسجيل ينقل عبء اإلثبات من . ت شكلية داع ألية إجراءا

  . المؤلف إلى الفريق المعتدي
 

 :المستندات المرفقة و أماكن إنجازها •

  :طلب موقع من صاحب العالقة أو وكيله يتضمن .1

  يونيلتلفز التسجيل الصوتي أو األداء أو البرنامج اإلذاعي أو االعمل،عنوان و نوع  -

  المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورةاسم و صفة و عنوان -

صاحب الحقوق  و المودع غير المؤلف أاننوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب اإليداع إذا ك -

 المجاورة

 )الطابع والساكب ( يذكر عند االقتضاء اسم و عنوان الشخص المكلف اإلنجاز المادي للعمل  -

 إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق بموجبه،لسند الذي يجري اإليداع نسخة أو خالصة عن ا .2

  ...)الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة أو االتفاق ( المجاور ذاته

أما الصور و التماثيل و األعمال التي ال يوجد منها إال . ثالثة نسخ من العمل أو موضوع الحق المجاور .3

   العمل جملة وتفصيالهيئة على ثالثة أبعاد تعطي شكل ةالنسخ بصورة فوتوغرافياصل واحد فيستعاض عن 

غير ضروري أن تكون ( إذا كان المستدعي شركة لبنانية ) وزارة العدل ( صورة عن السجل التجاري  .4

 )مصدقة

 )وزارة العدل (  صورة عن اإلذاعة التجارية إذا كان المستدعي شركة لبنانية .5
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  : ،مدة إنجازه و الرسوم المتوجبةآلية سير الملف •
 الرسم المتوجبمدة إنجازه لية سير الملفآ

 مصلحة حماية الملكية الفكرية

 قلم المصلحة المستندات لدى تقديم •

 تسجيل المعاملة •

  برقم و تاريخ ورود المعاملة للمراجعةاالحتفاظ •

 التسجيل وبقيمة النشر بقيمة استالم أمر القبض •

 
 
 
 
  يومان

  :ل على كل من . ل1000  بقيمةيطابع أمير

   الطلب-

   صورة شهادة التسجيل-

   صورة اإلذاعة التجارية-

   على كل نسخة من نسخ األثر-

  :طابع أميري على الوكالة

  .ل. ل10,000العامة  -

  .ل. ل5,000 الخاصة  -

   مصرفأو وزارة المالية

 للتسجيل ولبدل النشر أمر القبض تسديد •

و النسخة الحصول على النسخة الخضراء  •

  ةالصفراء منه مختوم

  

  
 

  

  
 

 .ل. ل50,000عمل مطبوع  -

 .ل. ل175,000تسجيل سمعي , فيلم فيديو, فيلم سينمائي -

 .ل. ل75,000) عن سنة واحدة( دورية, نشرة يومية -

صورة شمسية أو نشرة , بريدية بطاقة ,خريطة رسم ,صورة -

 .ل.ل 25,000)  1عدد(  يومية أو دورية

 .ل. ل50,000أي مادة أخرى  -

 .ل. ل50,000رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة  -
 

  أعاله يضاف إلى أي من الرسوم الواردة

   رسم تعمير 10%        

  )1999 /75رقم  من القانون 78المادة (

 و

  :بدل النشر في الجريدة الرسمية
 لكل آلمة. ل. ل1000عن نشر آل سطر بمعدل . ل. ل5000

  لفكريةمصلحة حماية الملكية ا

بدل التسجيل وتسليم النسخة الخضراء عن أمر قبض  •

 النشر

  للشهادةالنسخة األصلية استالم •

  إستالم نسخة من األثر مختومة من المصلحة •

  فورا

 
  .ل. ل100،000بقيمة طابع مالي 

  

 



  لجانب وزارة االقتصاد والتجارة

  المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

  ةمصلحة حماية الملكية الفكري

  

  

  )أ( طلب تسجيل أثر فني أو أدبي أو موسيقي أو سينمائي : الموضوع

  
  ...........................................................................................................: ي المستدع

  ...................................................... المهنة .............................................من الجنسية  

  : ........................................................................................................العنوان الكامل

........................................................................................................................  

  ..........................................................ب بصفته عامال باسم ولحسا

   )1(أو باسمه ولحسابه الخاص 

  ....... ...........................................................................................:يطلب تسجيل األثر 

  ................................................ :والذي يحمل العنوان التالي " المرفق ثالث نسخ منه ربطا

  وإني مستعد لدفع الرسوم المتوجبة حسب األصول

  

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

  

   طابع أميري                

  ثالث نسخ عن األثر -1المرفقات   

  لة غير مصدقة عند االقتضاءوكا -2           

  

  

  

  الزمةالتشطب العبارة غير )  آ        (
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