
 

اإلطار القاوىوي لحمايت الملكيت الصىاعيت في 

 لبىان

مشاريع  –قىاويه  –معاهداث واتفاقياث دوليت  

وبرامج تطىير أوظمت وأجهزة حمايت   - قىاويه

 الملكيت الفكريت 

 

 



 : اإلطار القانىنً لحماٌة  للملكٍة الصناعٍة 

 

   :اإلتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة

 (1924 –أٌلول ) إتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة 

 للتصنٌف الدولً للسلع والخدمات، ألغراض -إتفاقٌة نٌس  

 (1961نٌسان، )تسجٌل العالمات 

بشأن قمع بٌانات مصدر السلع الزائفة أو  -إتفاقٌة مدرٌد  
 المضللة

 (2005نٌسان، ) معاهدة قانون البراءات  

  



 

المعاهدات واإلتفاقٍات الدولٍة المنىي اإلنضمام 

 فً مجال الملكٍة الصناعٍة إلٍها

بروتوكول مدرٌد المتعلق بالتسجٌل الدولً للعالمات    

 التجارٌة والصناعٌة 

إتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكٌة    

 (  TRIPS Agreement)الفكرٌة 

 (  وثٌقة ستوكهولم) إتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة 

 ( إتفاقٌة سنغافورة ) معاهدة قانون العالمات  

 التصنٌف الدولً للسلع والخدمات، ألغراض –إتفاقٌة نٌس 

 (وثٌقة جنٌف)تسجٌل العالمات 

 



 معاهدة التعاون بشأن البراءات 

(Patent Cooporation Treaty) 



 :القىانٍن المرعٍة اإلجراء

 17/01/1924الصادر بتارٌخ  2385القرار رقم  

وتعدٌالته والمتعلق بإنشاء نظام لحقوق الملكٌة التجارٌة 

والصناعٌة فً لبنان والذي ٌشكل فعلٌاً اإلطار القانونً 

المختص بالعالمات التجارٌة والنماذج والرسوم  الصناعٌة 

والمنافسة غٌر المشروعة فً كل ما له عالقة بالملكٌة 

 .الفكرٌة

والمتعلق  07/08/2000الصادر بتارٌخ  240القانون رقم  

 .ببراءات اإلختراع



 قانون الجمارك

 البضائع الممنوعة: 59المادة •

االستٌراد واإلدخال ، المرور بطرٌق الترانزٌت:62المادة •

 .إلى المستودع والى المنطقة الحرة

تطبٌق اإلتفاقٌات والقوانٌن واألنظمة المتعلقة : 63المادة •

 .بحماٌة الملكٌة الفكرٌة

 العقوبات : 65المادة •

 .التنسٌق مع مصلحة حماٌة الملكٌة الفكرٌة: 66المادة •



 مشارٌع قىانٍن محالة إلى المجلس النٍابً

 مشروع قانون الرسوم والنماذج الصناعٌة

 مشروع قانون المؤشرات الجغرافٌة 

o  أبرز التغييرات -مشروع قانون العالمات التجارية: 

o   ًإعتماد نظام اإلعتراض بدالً من نظام اإلٌداع المعمول به حالٌا 

o   حماٌة العالمات غٌر التقلٌدٌة(Non Traditional 
Trademarks ) الموسيقية والجمل األصواتمثل  اإلشاراتوتشمل  

 .والروائح والمذاق

o إعتماد النشر اإللكترونً على موقع وزارة االقتصاد والتجارة كوسٌلة
 .نشر رسمٌة إلى جانب الجرٌدة الرسمٌة

 

 

   

 



 إنجازات ومشارٌع قٍد اإلنجاز

وضع قاعدة بٌانات العالمات التجارٌة بتصرف الجمهور 

وإمكانٌة إجراء البحث عن عالمة تجارٌة عبر موقع وزارة 

.  االقتصاد والتجارة على شبكة اإلنترنت بصورة مجانٌة

www.economy.gov.lb 

 مسح وأرشفة كل الملفات المتعلقة بالعالمات التجارٌة

نشر براءات اإلختراع المسجلة فً لبنان عل قاعدة بٌانات 

 .خاصة، وذلك بالتعاون مع المكتب األوروبً للبراءات

 

 

http://www.economy.gov.lb/


  إنجازات ومشارٌع قٍد اإلنجاز

تطوٌر النظام المعلوماتً لدى مصلحة حماٌة الملكٌة الفكرٌة  

 (.WIPO)بالتعاون مع المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

 

زٌادة عدد المراقبٌن فً مصلحة حماٌة الملكٌة الفكرٌة، للقٌام 

 .بأعمال التفتٌش ومتابعة الشكاوى الواردة إلى المصلحة

 

 



نشاط مصلحة حماٌة الملكٍة الفكرٌة خالل    

 2009العام 
، 2010مجموع العالمات التجارٌة المسجلة فً العام  •

 .عالمة تجارٌة 7000

مجموع الرسوم والنماذج الصناعٌة المسجلة فً العام •

 .نموذجاً  109، 2010

 369، 2010مجموع اإلختراعات المسجلة فً العام •

 .إختراعاً 

، 2010مجموع اآلثار األدبٌة والفنٌة المسجلة فً العام •

 .أثراً  193

 



Thank you  

Wissam El Amil ( IPR Specialist) 

Ministry of Economy and Trade 

E-mail:    wamil@economy.gov.lb 


