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ية إتفاقية باريس لحماية الملك

(1924–أيلول ) الصناعية 

ات اتفاقية مدريد بشأن قمع بيان
لةمصدر السلع الزائفة أو المضل

لي للسلع الدوللتصنيف نيس إتفاقية 

والخدمات، ألغراض تسجيل 

(1961نيسان، )العالمات 
نيسان،) معاهدة قانون البراءات 

2005)
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االطار القانوني للملكية الصناعية 
اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية



:المعاهدات واإلتفاقيات الدولية المنوي اإلنضمام إليها ●

ية المتعلق بالتسجيل الدولي للعالمات التجارية والصناعبروتوكول مدريد▪

 TRIPS)إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ▪
Agreement )

( وثيقة ستوكهولم) إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ▪

(  إتفاقية سنغافورة ) معاهدة قانون العالمات ▪

وثيقة )المات التصنيف الدولي للسلع والخدمات، ألغراض تسجيل الع–إتفاقية نيس ▪
(جنيف

(Patent Cooporation Treaty)معاهدة التعاون بشأن البراءات ▪



:اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية❖
2ي روما بتاريخ فهاالمعاد النظر في)اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية •

(.1928حزيران سنة 

(.1952جنيف )المؤلف وق االتفاقية العالمية لحق•

هيئات اإلذاعة اتفاقية روما بشأن حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية و •
(.1997آب ( ) 1961)



:المعاهدات واإلتفاقيات الدولية المنوي اإلنضمام إليها 
WCT):)اإلنضمام إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف•

.(WPPT)إلى معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي اإلنضمام •

األدبية لحماية المصنفات" برن " من إتفاقية األخير التعديل إلى اإلنضمام )•
(.من المجلس النيابيإقرارها بإنتظار( ) Stockholm Act) والفنية 



يةالقوانين المرعية اإلجراء والتي تقوم بتطبيقها والعمل بموجبها مصلحة حماية الملكية الفكر

:وتعديالته17/01/1924الصادر بتاريخ 2385القرار رقم •
يشكل فعليًا المتعلق بإنشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان والذي

المنافسة اإلطار القانوني المختص بالعالمات التجارية والنماذج والرسوم  الصناعية و 
غير المشروعة في كل ما له عالقة بالملكية الفكرية

والمتعلق ببراءات 07/08/2000الصادر بتاريخ 240القانون رقم •
.اإلختراع

تاريخ75قانون يرمي الى حماية الملكية األدبية والفنية رقم •
13/4/1999.



 البضائع الممنوعة: 59المادة

 االستيراد واإلدخال إلى ، المرور بطريق الترانزيت:62المادة

.المستودع والى المنطقة الحرة

 حماية تطبيق اإلتفاقيات والقوانين واألنظمة المتعلقة ب: 63المادة

.الملكية الفكرية

 العقوبات : 65المادة

 التنسيق مع مصلحة حماية الملكية الفكرية: 66المادة.



ج مشروع قانون • صناعيةالرسوم والنماذ (تم تطويره(ال
(تطويرهتم (المؤشرات الجغرافيةمشروع قانون •
رقم ة لفنيحماية الملكية األدبية وامشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون •

.13/4/1999تاريخ 75



:أبرز التغييرات-مشروع قانون العالمات التجارية  

o  أبرز التغييرات-مشروع قانون العالمات التجارية:
oاإلعتراضنظام إعتماد ً بدالً من نظام اإليداع المعمول به حاليا
o  حماية العالمات غير التقليدية(Non Traditional

Trademarks ) الموسيقيةوالجملاألصواتمثل اإلشاراتوتشمل
.والروائحوالمذاق

oسيلة والتجارة كواإلقتصادالنشر اإللكتروني على موقع وزارة إعتماد
.نشر رسمية إلى جانب الجريدة الرسمية



 اعتماد الـ(IPAS) المتعلق بإدارة حقوق أي النظام المعلوماتي

)خالل أيام قليلة)الملكية الصناعية 

 اإلختراعالبحث عن براءات )الهدف إعطاء عدد من الخدمات  ....

(البحث عن الرسوم والنماذج الصناعية

 األرشفة ونظامWIPO SCAN

 ونظام النشرWIPO Publish



 تعاون مع بال)العمل على اطالق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية

..قيد االنجاز–( المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 مليون مستند3.5مشروع مسح وأرشفة:

عالمات تجارية-

براءات اختراع-

رسوم ونماذج صناعية-

(مدة المشروع سنة)آثار أدبية وفنية -



 راءات ب)الشبكة ووضعها على خلق قاعدة بيانات لبراءات االختراع

(االختراع المتعلقة باألدوية

خلق قاعدة للرسوم والنماذج الصناعية ووضعها على الشبكة



 المنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO

 جمعية العالمات التجاريةBPG

وحدة الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية

 مكتب الملكية الفكرية األوروبي(MoUفي طور التحضير)

 العامة لتشجيع االستثمارات في لبنانالمؤسسة- IDAL -

The Business Support Unit (BSU)



 2017( براءات االختراع)مصر –لبنان.

 (2019)السعودية –لبنان



تقوم  مصلحة حماية الملكية الفكرية بدور اساسي

في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بالملكية

الفكرية وفقا لآلليات التي تتيحها القوانين

..المعمول بها في لبنان 

التطبيقفي



:إلجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوىا❖

لرئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية صالحية 2385يعطي القرار رقم -1
.تحريك الدعوى بالنسبة للتعديات على الحقوق المحمية بموجب القرار المذكور

❖ :التحرك عفواً 

القيام يمكن لرئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية تكليف مراقبين تابعين للمصلحة

بأعمال التفتيش، ويقوم المفتشون بتحرير محاضر كشف وجرد للبضائع 

الموجودة في المحالت المشمولة بأعمال التفتيش، ويوقع عليها أصحاب هذه 

المحالت، ويعود لرئيس المصلحة صالحية إحالة هذه المحاضر إلى النيابة 

العامة المختصة بعد إبالغ أصحاب الحقوق إفساحاً بالمجال أمام أصحاب الحق 
بإقامة الدعوى أمام المحاكم المختصة



التحرك بناًء على شكوى❖

 بإنتهاكيمكن لصاحب الحق أن يتقدم بشكوى لدى المصلحة ضد من يقوم 
حقوق الملكية الفكرية الخاصة به كتقليد عالمة تجارية أو نموذج صناعي، أو 
نسخ كتاب أو قرص مدمج يحتوي على موسيقى، أو برنامج كمبيوتر على أن 

.يدفع الرسم المحدد في القانون

 ر تقوم رئاسة المصلحة بتكليف المراقبين بمتابعة الشكوى وتحرير محض
الكشف والجرد المذكور سابقاً والذي يوقع عليه صاحب المحل موضوع 

يوماً 15الشكوى ويبلغ المحضر إلى مقدم الشكوى الذي يعطيه القانون مهلة 
ً لتحريك الدعوى امام المحاكم المختصة وإال أعتبر المحضر  .الغيا
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