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االخرتاع براءات قانون  
 
 
 

االخرتاع براءات نظام  - االول الباب  
 



 
 

عامة احكام - االول الفصل  
 
 
 

 باستثمار حصرٌا حقا وخلفاءه صاحبها تمنح براءة موضوع ٌكون ان ٌمكن اختراع كل -1 المادة

. القانون هذا من والثانً االول البابٌن فً علٌها المنصوص للشروط تخضع وهً
 
 

 للتطبٌق وقابال ابتكاري نشاط على ومنطوٌا جدٌدا كان إذا للحماٌة قابال االختراع ٌكون -2 المادة

. الصناعً
: ٌتعلق اختراع لكل براءة تصدر- 
. جدٌد صناعً بمنتج- أ

. معروفة صناعٌة نتٌجة او معروؾ صناعً منتج الى تؤدي جدٌدة بطرٌقة- ب
. معروفة صناعٌة لوسٌلة او لطرٌقة جدٌد تطبٌق بكل- ج
. معروفة لوسائل أو لطرق جدٌدة بمجموعة- د

( Micro Organisims )الجدٌدة الدقٌقة بالكائنات هـ
. مجتمعة االتٌة الشروط فٌها تتوافر كانت اذا المكتشفة او المستحدثة الجدٌدة النباتٌة بالمنتجات- و
 
 مٌزات بعدة او التقلب، وقلٌلة دقٌقة هامة بمٌزة قبل من المعروفة الممثلة االنواع عن تختلؾ ان- 1

. جدٌدا نباتٌا نوعا مجموعها فً تشكل
. مٌزاتها لمجموع بالنسبة متجانسة تكون ان- 2
. انتاجٌة دورة كل بنهاٌة االول لتعرٌفها مطابقة تبقى انها اي االستقرار صفة لها تكون ان- 3
. السابقة التقنٌة حالة فً داخال ٌكن لم اذا جدٌدا االختراع ٌعتبر 

 العادي المهنة لرجل البدٌهً من ٌكن لم اذا ابتكاري نشاط على منطوٌا االختراع ٌعتبر - 
. السابقة التقنٌة حالة الى باالستناد الٌه التوصل

 االولوٌة تارٌخ او البراءة طلب تقدٌم تارٌخ قبل كان ما كل السابقة التقنٌة حالة تشمل - 
 الجمهور بمتناول المعدلة، 1883 للعام بارٌس اتحاد اتفاقٌة من 4 المادة بموجب بها المطالب

 على. اخرى طرٌقة بأي او باالستعمال او شفهً او خطً بوصؾ سواء زمان او مكان اي فً
 والمتعلق المعدل 2385/24 القرار من ضمنا 94 الى 89 المواد احكام تراعى ان

 بمفهوم الرسمٌة التجارٌة واالسواق المعارض فً ضمان شهادة على حازت التً باالختراعات
. المعدلة 1883 للعام بارٌس اتحاد اتفاقٌة من 11 المادة

 انواع من نوع اي فً استعماله او صنعه امكن اذا الصناعً للتطبٌق قابال االختراع ٌعد - 
. الصناعة

 من االولى المادة فً محدد هو كما معانٌه بأوسع «الصناعة» اصطالح ٌفهم ان وٌجب - 



.  المعدلة 1883 للعام بارٌس اتحاد اتفاقٌة
 
 

: اختراع براءة تعطى ال -3 المادة

. صناعً تطبٌق لها لٌس التً المجردة الرٌاضٌات ومناهج العلمٌة والنظرٌات باالكتشافات- أ
 او االقتصادٌة المجاالت فً او صرؾ ذهنٌة نشاطات بممارسة الخاصة والطرق بالمبادئ- ب

. اللعب مجال فً او المالٌة
 ذلك من تستثنى ان على الحٌوان او بالبشر المتعلقة الطبٌٌن التشخٌص او العالج بطرق- ج

. الطرق هذه لتطبٌق تستخدم التً والمعدات المنتجات
 
 

. العامة لالداب او العام للنظام مخالؾ اختراع بأي براءة تعطى ال -4 المادة

 
 

 من ابتداء سنة عشرٌن مدة البراءة موضوع االختراع باستثمار الحصري الحق ٌسري -5 المادة

. القانون هذا من العاشرة المادة الحكام وفقا علٌه المنصوص الطلب اٌداع تارٌخ
 
 

 فان لالجٌر، نفعا اكثر مخالؾ خطً اتفاق هناك ٌكن ولم اجٌرا، المخترع كان اذا -6 المادة

: ٌأتً لما وفقا ٌتم بالبراءة الحق صاحب تحدٌد
 ابتكارٌة مهمة ٌتضمن عمل لعقد انفاذا االجٌر بها ٌقوم التً االختراعات ملكٌة العمل لرب تعود- أ

. صراحة العمل رب بها كلفه واختبارات ودراسات البحاث او عمله مهام ضمن تدخل
. لالجٌر ملكٌتها تعود االخرى االختراعات كل- ب
 او العمل رب نشاطات ضمن او عمله لمهام االجٌر تنفٌذ خالل تم قد االختراع كان إذا انه اال 

 العمل، لرب ٌحق عندها العمل برب خاصة ومعطٌات وتقنٌات وسائل استعمال او لمعرفة بناء
 ٌبلػ ان حقه، سقوط طائلة تحت لبنان فً االختراع براءة نشر تارٌخ من سنة مهلة ضمن
 ان على جزئٌا او كلٌا بها باالنتفاع او االختراع عن الناجمة الحقوق بتملك رؼبته خطٌا االجٌر
. القضاء بواسطة او رضاء اما عادل ثمن من االجٌر ٌستفٌد

 
 

واصدارها الرباءات طلب - الثاين الفصل  
 
 
 

  -7 المادة



. اختراع براءة على الحصول طلب فً الحق شخص لكل- أ
 البراءة وتكون جمٌعا لهم ٌعود بالبراءة الحق فان واحد اختراع فً شخص من اكثر اشترك اذا- ب

. خطٌا ذلك خالؾ على ٌتفقوا لم ما متساوٌة بحصص لهم ملكا صدرت متى
. االول للمودع بالبراءة الحق فٌعود نفسه االختراع الى مستقلة بصورة اشخاص عدة توصل اذا- ج
 
 

  -8 المادة

 حماٌة مصلحة رئٌس الى اووكٌله، البراءة طالب قبل من البراءة على الحصول طلب ٌقدم- 1
. والتجارة االقتصاد وزارة فً الفكرٌة الملكٌة

   فً مقٌم عنه وكٌل تعٌٌن علٌه وجب لبنان فً مقٌم ؼٌر او لبنانً ؼٌر البراءة طالب كان اذا - 
. لبنان   
: الطلب ٌرفق ان ٌجب- 2
. بوكٌل البراءة طالب تمثل اذا خاص، توقٌع ذي بتوكٌل- أ

: االتٌة االوراق من كل من نسختٌن على ٌحتوي مختوم بؽالؾ- ب
. وملخصه االختراع وصؾ: اوال 
. حماٌتها المراد واالبتكار الجدة عناصر تبرز بالمطالب الئحة: ثانٌا 
. العربٌة باللؽة االختراع لوصؾ ملخص: ثالثا 
. لفهمه ضرورٌة كانت اذا لالختراع التوضٌحٌة الرسوم: رابعا 
. المرفقة باالوراق قائمة: خامسا 
 المركزي المختبر لدى منه نموذج ٌودع دقٌق بكائن او نباتً بمنتج ٌتعلق االختراع كان حال فً- 3

 خمسة مهلة ضمن اٌداعه، وتارٌخ برقم افادة البراءة طالب ٌسلم الذي العامة الصحة وزارة فً
. بذلك علما الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة وتأخذ الطلب، تارٌخ من ٌوما عشر

 
 

-  9 المادة
 والئحة االختراع وصؾ ٌقدم ان االختراع براءة لطالب ٌجوز العربٌة باللؽة الطلب ٌقدم- 1

. االنكلٌزٌة او الفرنسٌة او بالعربٌة التوضٌحٌة والرسوم المطالب
 اقامته ومحل وجنسٌته ومهنته البراءة طالب واسم االختراع عنوان الطلب فً ٌذكر ان ٌجب- 2

 فً الخارج فً االختراع لبراءة االول الطلب اٌداع وتارٌخ االقتضاء عند وكٌله وعنوان واسم
. وجوده حال

 للعام بارٌس اتحاد اتفاقٌة من الرابعة المادة فً علٌها المنصوص باالولوٌة المطالبة ٌمكن- 3
 طالب ٌقدم ان على االٌداع تارٌخ من شهرٌن مهلة ضمن او الطلب تقدٌم عند المعدلة 1883
 مهلة ضمن ورقمه تارٌخه تثبت رسمٌة بشهادة مرفقة االول الطلب عن مصدقة نسخة البراءة

. لبنان فً الطلب اٌداع تارٌخ من اشهر ثالثة
 تشكل بحٌث بٌنها ما فً مترابطة اختراعات عدة او اختراعاواحدا اال الطلب ٌشمل ان ٌجوز ال- 4

. مركبا االختراع اعتبر واال واحدا عاما ابتكارٌا مفهوما
. بالطلب الملحقة االوراق جمٌع على وكٌله او البراءة طالب ٌوقع ان ٌجب- 5
 
 



 رسما البراءة طالب سدد اذا اال الفكرٌة الملكٌة حماٌة لمصلحة المقدم الطلب ٌقبل ال -10 المادة

. الطلب الٌداع تارٌخا المالً االٌصال تارٌخ وٌعتمد. لبنانٌة لٌرة الؾ خمسون قدره مالٌا
 
 

 وٌوم ساعة فٌه وٌذكر ٌوقعه محضرا الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة رئٌس ٌنظم -11 المادة

. االٌداع رسم دفع وتارٌخ ومرفقاته وتفاصٌله البراءة طلب تسلمه
. لبنانٌة لٌرة 25000 قدره اضافً رسم لقاء المحضر هذا من نسخة اعطاء وٌجوز

 
 

  -12 المادة

 القانون، هذا من والرابعة الثالثة المادتٌن فً الواردة االختراعات عداد من االختراع كان اذا - أ
 من ٌوما ثالثٌن مهلة ضمن ذلك البراءة طالب ابالغ الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة رئٌس على

 تارٌخ من تبتدئ ٌوما ستٌن مدة البراءة ولطالب. مقبوال الطلب اعتبر واال المحضر تارٌخ
. مالحظاته لٌقدم تبلؽه

 البراءة طالب مالحظات مع والتجارة االقتصاد لوزٌر مفصال تقرٌرا المصلحة رئٌس ٌرفع- ب
. البراءة طالب مالحظات تبلؽه تارٌخ من ٌوما الثالثٌن تتجاوز ال مهلة ضمن وذلك

 تقرٌر رفع تارٌخ من ٌوما ستٌن مهلة خالل وذلك برفضه او الطلب بقبول قرارا الوزٌر ٌصدر- ج
 ضمن المدنٌة بٌروت استئناؾ محكمة امام للطعن قابال القرار هذا وٌكون الٌه المصلحة رئٌس

. البراءة طالب من المذكور القرار تبلٌػ تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مدة
 الرسوم فإن القانون هذا من والرابعة الثالثة المادتٌن باحكام عمال البراءة طلب رفض اذا- د

. للخزٌنة اٌرادا تبقى المدفوعة
 
 

- 13 المادة
 ضمن ذلك البراءة طالب ٌبلػ مركب اختراع على ٌشتمل الطلب ان المصلحة لرئٌس تبٌن اذا- أ 

 ٌقدم ان البراءة طالب وعلى. مقبوال الطلب اعتبر واال المحضر تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مهلة
 ضمن وذلك منها لبعض او االصلً الطلب موضوع االختراعات من واحد لكل جدٌدة طلبات

. واحدة لمرة المهلة هذه ٌجدد ان المصلحة لرئٌس وٌمكن تبلؽه، تارٌخ من اشهر ثالثة مهلة
 اٌداع تارٌخ من الحال هذه مثل فً تمنح التً البراءات او للبراءة بالنسبة الحماٌة تسري - 

 البراءات عن المتوجبة الرسوم حساب على تعتبر المدفوعة والرسوم االصلً، الطلب
. المطلوبة

 تارٌخ من ٌوما ستون اقصاها مهلة ضمن التجزئة طلب على ٌعترض ان البراءة لطالب ٌجوز- ب
. اٌاه تبلؽه

 البراءة طالب مالحظات مع والتجارة االقتصاد لوزٌر مفصال تقرٌرا المصلحة رئٌس ٌرفع- ج
. المالحظات هذه تبلؽه تارٌخ من ٌوما الثالثٌن تتجاوز ال مهلة ضمن وذلك

 رفع تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مدة خالل التجزئة وجوب بعدم أو بوجوب قرارا الوزٌر ٌصدر- د
 المدنٌة بٌروت استئناؾ محكمة امام للطعن قابال القرار هذا وٌكون. الٌه المصلحة رئٌس تقرٌر
. البراءة طالب من المذكور القرار تبلٌػ تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مدة ضمن

 من اشهر ثالثة مهلة ضمن البراءة تجزئة بوجوب النهائً للقرار البراءة طالب ٌمتثل لم اذا هـ



. للخزٌنة اٌرادا المدفوعة الرسوم وتبقى مردودا طلبه اعتبر اٌاه تبلؽه تارٌخ
 
 

-  14 المادة
 اٌداع تارٌخ من شهرا عشر ثمانٌة لمدة البراءة اصدار تأخٌر ٌطلب ان البراءة لطالب ٌحق- أ

 فإن الخارج فً براءة بشأنها طلب ان سبق التً باالختراعات ٌختص ما فً انه اال الطلب،
 من 4 المادة بمفهوم االول الطلب اٌداع تارٌخ من اعتبارا تسري اعاله الٌها المشار المدة

. المدة هذه خالل اصدارها طلب له وٌجوز. المعدلة 1883 للعام بارٌس اتحاد اتفاقٌة
 لنص وفقا التارٌخ بهذا المتوجبة السنوٌة الرسوم البراءة صدور عند تستوفى الحالة، هذه وفً- ب

. القانون هذا من عشرة الثامنة المادة
 
 

 تارٌخ من ٌوما ستٌن خالل فً االختراع براءة الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة تصدر -15 المادة

 المادة الحكام وفقا اصدارها بتأخٌر البراءة طالب ٌطالب لم ما اعاله، علٌه المنصوص الطلب قبول
. القانون هذا من عشرة الرابعة

 
 

 توافر مدى او جدته او قٌمته او االختراع لجهة ضمان بدون البراءات تصدر -16 المادة

. ودقته وصفه امانة لجهة او فٌه، االبتكاري النشاط او الصناعً التطبٌق
 
 

-  17 المادة
 المنصوص الوثائق الى باالستناد االختراع براءة الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة رئٌس ٌصدر- أ

. القانون هذا من الثامنة المادة فً علٌها
 والئحة وجدت، ان التوضٌحٌة ورسومه وملخصه، االختراع وصؾ عن نسخة بالبراءة ترفق- ب

. المودعة االوراق وقائمة العربٌة باللؽة االختراع وملخص المطالب
 بعد آخر شخص اي الى او صاحبها، الى تعطى البراءة هذه عن اضافٌة نسخة كل تخضع- ج

. لبنانٌة لٌرة الؾ خمسون قدره لرسم نشرها،
. صاحبها نفقة على الرسمٌة الجرٌدة فً العربٌة باللؽة االختراع ملخص مع البراءة تنشر- د
 
 

  -18 المادة

 االولى السنة رسم البراءة منح عند ٌستوفى القانون، هذا من عشرة الرابعة احكام مراعاة مع- أ
. لبنانٌة لٌرة الؾ ماٌة وقدره

 هذا من العاشرة للمادة وفقا البراءة طلب اٌداع تارٌخ تلً سنة كل من االول الٌوم فً ٌستحق- 
: االتً الشكل على القانون

_______________________________________________________
 _____



 لبنانٌة لٌرة 150000       الثانٌة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 200000      الثالثة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 250000      الرابعة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 300000      الخامسة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 350000      السادسة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 400000      السابعة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 450000      الثامنة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 500000      التاسعة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 550000      العاشرة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 600000    عشرة الحادٌة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 650000      عشرة الثانٌة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 700000      عشرة الثالثة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 750000     عشرة الرابعة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 800000     عشرة الخامسة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 850000     عشرة السادسة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 900000     عشرة السابعة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 950000      عشرة الثامنة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 1000000     عشرة التاسعة السنة رسم
 لبنانٌة لٌرة 1050000      العشرٌن السنة رسم

_______________________________________________________
 _____

 الؾ ماٌة قدرها لؽرامة اشهر ستة مهلة وضمن استحقاقه تارٌخ بعد ٌسدد الذي الرسم ٌخضع- ب
. لبنانٌة لٌرة

 المنصوص المهلة خالل الؽرامة مع المستحق السنوي الرسم صاحبها ٌسدد لم اذا البراءة تسقط- ج
. المادة هذه من( ب )الفقرة فً علٌها

 
 

  -19 المادة

 ٌتقدم ان القانون، هذا من عشرة الثامنة المادة من( ج )الفقرة لنص وفقا براءته سقطت لمن ٌجوز- أ
 البراءة سقوط تارٌخ من اشهر ستة مهلة خالل فً الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة رئٌس من

 والؽرامة الرسم دفع فً تأخره ان ٌثبت ان شرط البراءة فً حقوقة استعادة فٌه ٌطلب باستدعاء
. جدي لسبب ٌعود

 مع والتجارة االقتصاد لوزٌر مفصال تقرٌرا ٌوما عشر خمسة مهلة خالل المصلحة رئٌس ٌرفع- ب
. البراءة صاحب مالحظات

 وفً الٌه، االوراق احالة تارٌخ من ٌوما ثالثٌن خالل فً رفضه او الطلب قبول الوزٌر ٌقرر- ج
 ستٌن مدة خالل المدنٌة بٌروت استئناؾ محكمة امام للطعن قابال القرار هذا ٌكون الرفض حال
. البراءة صاحب من المذكور القرار تبلٌػ تارٌخ من ٌوما

. للطلب ضمنٌا قبوال السكوت ٌعتبر ٌوما الثالثٌن مهلة خالل قراره الوزٌر ٌصدر لم إذا - 
 المستحق الرسم تسدٌد البراءة صاحب على عندها ٌتوجب ضمنا مقبوال اعتبر او الطلب قبل اذا- د



. الموافقة تبلؽه تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مهلة ضمن مضاعفٌن والؽرامة

 
 

وسقوطها وانتقاهلا االخرتاع براءة عن الناشئة احلقوق - الثالث الفصل  
 
 
 

 على الحق هذا وٌشمل اختراعه باستثمار الحصري بالحق البراءة صاحب ٌتمتع -20 المادة

: الحصر ال المثال سبٌل
 واستٌراده للبٌع وعرضه وبٌعه واستعماله وتسوٌقه وعرضه االختراع موضوع المنتج صناعة- أ

. وحٌازته
. الؽٌر على استعمالها وعرض البراءة موضوع الطرٌقة استعمال- ب
 وبٌعه واستعماله وتسوٌقه البراءة موضوع بالطرٌقة مباشرة علٌه المستحصل المنتج عرض- ج

. وحٌازته واستٌراده للبٌع وعرضه
 
 

 تشمل البراءة تمنحها التً الحماٌة فإن صناعٌة طرٌقة البراءة موضوع كان اذا -21 المادة

. الطرٌقة هذه بواسطة مباشرة علٌها ٌستحصل التً المنتجات
 
 

 جزئٌا، او كلٌا لالنتقال قابلة البراءة عن او البراءة طلب عن الناشئة الحقوق تكون -22 المادة

 حصرٌة ؼٌر او حصرٌة استثمار اجازة موضع تكون ان الحقوق لهذه ٌمكن كما مجانا، أو بدل لقاء
. الوصٌة او االرث طرٌق عن تنتقل كما ارتهان عقد او
 
 

 وإال كتابة ٌدون ان ٌجب نفسها البراءة او االختراع براءة طلب ٌتناول اتفاق كل -23 المادة

 لدى البراءات سجل فً تسجٌله تارٌخ من اال الؽٌر على االتفاق هذا ٌسري وال باطال، اعتبر
. الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة

 المسافة مهل مضافاالٌها توقٌعه من اشهر ثالثة ضمن االتفاق فرقاء احد طلب على بناء التسجٌل ٌتم
. لبنانٌة لٌرة الؾ تسعون قدره رسم لقاء وذلك

. اضافٌة شهرٌن فترة كل عن لبنانٌة لٌرة الؾ خمسون قدرها تأخٌر ؼرامة تستوفى
 
 

 لقرار تنفٌذا او الفرقاء اتفاق على بناء السابقة المادة فً الٌه المشار التسجٌل ٌشطب -24 المادة

. مبرم قضائً



 
 

 فً الواردة بالقٌود افادة الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة من ٌطلب ان شخص لكل -25 المادة

. لبنانٌة لٌرة الؾ خمسون قدره رسم لقاء البراءة سجل
 
 

 القانونً شكله او عنوانه او البراءة صاحب اسم على الجارٌة التعدٌالت جمٌع تدون -26 المادة

. لبنانٌة لٌرة الؾ خمسون قدره رسم لقاء بالبراءات الخاص السجل فً
 
 

 نفقة على الرسمٌة الجرٌدة فً البراءة سجل على والقٌود التسجٌالت جمٌع تنشر -27 المادة

. العالقة صاحب
 
 

  -28 المادة

. االختراع براءات على الحجز القاء ٌمكن- أ
 حماٌة ومصلحة اسماؤهم المدونة الحقوق وأصحاب البراءة صاحب الى الحجز قرار ٌبلػ- ب

. الحجز موضوع البراءة سجل فً اشارته لتدوٌن وذلك الفكرٌة الملكٌة
 
 

 فً اختراع براءة تتناول دعوى اي اشارة تدوٌن تقرر ان المختصة للمحكمة ٌمكن -29 المادة

. الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة لدى بها الخاص السجل
 
 

  -30 المادة

 ان العامة وللنٌابة المختصة المحكمة امام االختراع براءة إبطال بدعوى ٌتقدم ان مصلحة ذي لكل- أ
 المادتٌن فً علٌها المنصوص الحاالت فً اصلٌة بصورة تدعً ان لها كما الدعوى فً تتدخل
. القانون هذا من والرابعة الثالثة

 ر.البراءة سجل فً اسماؤهم المدونة الحقوق اصحاب من الدعوى استحضار ٌبلػ- ب
 
 

: االتٌة الحاالت فً قضائً قرار بموجب االختراع براءة تبطل -31 المادة

 للتطبٌق قابل ؼٌر او ابتكاري نشاط على ٌنطوي ال او جدٌدا لٌس االختراع ان ثبت اذا- 1
. الصناعً

. القانون هذا من والرابعة الثالثة المادتٌن فً الملحوظة الحاالت بإحدى ٌتعلق االختراع كان اذا- 2
. المهنة رجل قبل من تطبٌقه من للتمكن كاؾ ؼٌر االختراع وصؾ كان اذا- 3
 صدور حال فً او الطلب، فً له المعطى الوصؾ نطاق ٌتجاوز االختراع موضوع كان اذا- 4

. االصلً الطلب نطاق ٌتخطى موضوعها كان اذا مجزأ لطلب نتٌجة البراءة



 المعنٌة الطلبات اال االبطال ٌطال فال جزئٌا، اال البراءة على تؤثر ال االبطال اسباب كانت اذا- 
. االسباب بتلك

 
 

 لكل ٌحق ،(المعدل )1883 للعام بارٌس اتحاد اتفاق من/ 5 /المادة مراعاة مع -32 المادة

 من اعتبارا سنوات ثالث مدة انقضاء بعد ٌتقدم ان الخاص، او العام القانون اشخاص من شخص
 هذه باستثمار اجبارٌة اجازة على االستحصال بطلب االختراع، براءة منح قرار صدور تارٌخ

 تقدٌم بتارٌخ ٌبدأ لم خلفه، او البراءة صاحب كان اذا ادناه المحددة للشروط وفقا لبنان فً البراءة
 االختراع الستثمار والجدي الفعلً بالتحضٌر او البراءة باستثمار شرعً عذر وبدون الطلب

. اللبنانٌة االراضً على البراءة موضوع
 تقل ال مدة عنه توقؾ ثم االستثمار خلفه او البراءة صاحب باشر اذا االجبارٌة االجازة ٌمكن كما
. شرعً عذر دون سنوات ثالث عن

 
 

 المحكمة امام البراءة صاحب بوجه استحضار بموجب االجبارٌة االجازة طلب ٌقدم -33 المادة

: المدعً ان ٌثبت بما مرفقا بٌروت فً المدنٌة االبتدائٌة
 اجازة على البراءة صاحب من االستحصال اجل من جهودا االستحضار، تقدٌمه وقبل بذل، قد- 1

. مقبولة زمنٌة مهلة ضمن بالنجاح تتكلل لم جهوده وان معقولة، تجارٌة بشروط الستثمارها
 القصوى الضرورة حاالت فً او الوطنٌة الطوارئ حاالت فً الشرط هذا عن االستؽناء ٌمكن 

 ما باسرع البراءة صاحب ٌبلػ ان على تجارٌة، ؼٌر الؼراض العام االستعمال حاالت فً او
. ٌمكن

. وفعالة جدٌة بطرٌقة االختراع الستثمار الالزمة واالمكانٌات الشروط فٌه تتوافر ان- 2
 ٌكون بحٌث القضائً القرار ٌحددها شروط وبموجب حدة على اجازة طلب بكل النظر ٌتم 

 ان على االستعمال، هذا اجله من اجٌز الذي بالؽرض محصورٌن االجازة هذه مدة و نطاق
 مبلػ تحدٌد فً ٌراعً وبحٌث المحلً، السوق حاجات تلبٌة اجل من االوقات ؼالبٌة فً ٌكون

. لالختراع االقتصادٌة القٌمة البراءة لصاحب المتوجبة الجعاالت
. حصرٌة االجبارٌة االجازة تكون ان ٌمكن ال 
 القضاء مراجعة ذلك، تبرر جدٌدة ظروؾ طرات ما اذا لهم، للمجاز او البراءة لصاحب ٌمكن 

. إلنهائها أو االجازة شروط لتعدٌل
 فً بررت التً الظروؾ استمرارٌة من التاكد مصلحة ذي كل على وبناء للمحكمة ٌمكن 

. االجازة هذه منح االصل
 
 

 باالجازة المرتبطة الحقوق عن للؽٌر التفرغ البطالن، طائلة تحت ٌجوز، ال -34 المادة

 االجبارٌة االجازة عن التنازل المحكمة ترخٌص من ٌستثنى المحكمة، من بترخٌص اال االجبارٌة
 او اندماجها او الشركات ادؼام وحاالت تستثمرها التً التجارٌة المؤسسة عن التفرغ حالة فً

. انشطارها
 
 



 ٌمكن القضائً القرار فً المحددة بالشروط االجبارٌة االجازة صاحب ٌلتزم لم اذا -35 المادة

 قرار على لالستحصال القضاء مراجعة اآلخرٌن، لهم المجاز من ألي او البراءة، لصاحب عندها
. االجازة تلك بسحب

 
 

 الصحة حماٌة مقتضٌات اجل ومن المختص، الوزٌر طلب على بناء الوزراء لمجلس -36 المادة

 االقتصادي التطور فً حٌوٌة اهمٌة لها مجاالت فً العامة المصلحة وتأمٌن الؽذائً واالمن العامة
 االجازة لنظام لبنان فً الممنوحة االختراع براءات اخضاع ٌقرر ان والتكنولوجً، واالجتماعً

 على معروضة البراءات تلك بموجب علٌها المستحصل المنتجات كانت اذا الحكمٌة، االدارٌة
. طبٌعً ؼٌر بشكل مرتفع بسعر او السوق بحاجات تفً ال بنوعٌة او بكمٌة الجمهور

 لتنفٌذ الالزمة الشروط فٌه تتوافر شخص لكل ٌحق الرسمٌة، الجرٌدة فً القرار نشر فور- 
 منحه والتجارة االقتصاد وزٌر من ٌطلب ان وفعالة جدٌة بطرٌقة البراءة موضوع االختراع

. لبنان فً البراءة الستثمار حصرٌة ؼٌر اجازة
 فً سٌما ال محددة، بشروط والتجارة االقتصاد وزٌر عن ٌصدر قرار بموجب االجازة هذه تمنح- 

 والتً عنها تنتج التً السنوٌة الجعاالت باستثناء لبنان، فً تطبٌقها ومجال بمدتها ٌتعلق ما
 على المدنٌة بٌروت استئناؾ محكمة قبل من واال له والمجاز البراءة صاحب بٌن رضائٌا تحدد

. لالجازة االقتصادٌة القٌمة تراعى ان
 البراءة صاحب من كل الى تبلٌؽها تارٌخ من اعتبارا الحكمٌة االدارٌة باالجازة العمل ٌسري- 

 سجل فً اسماؤهم المدونة البراءة على الحقوق وأصحاب الفكرٌة الملكٌة حماٌة ومصلحة
. المذكورة المصلحة لدى البراءات

 
 

 أي باستثمار اجازة على تستحصل ان الوطنً الدفاع ضرورات الجل للدولة ٌجوز -37 المادة

 الدفاع وزٌر طلب على بناء والتجارة، االقتصاد وزٌر عن ٌصدر قرار بموجب اختراع براءة
. الوطنً

 شروطها ٌحدد والتجارة االقتصاد وزٌر عن ٌصدر بقرار الحكمٌة االدارٌة االجازة هذه تمنح
. عنها تنتج التً الجعاالت باستثناء

. المدنٌة بٌروت استئناؾ محكمة قبل من فتحدد رضائٌا السنوٌة الجعاالت تحدٌد تعذر اذا
 ومصلحة البراءة صاحب الى وتبلػ الوطنً الدفاع وزٌر طلب تارٌخ من االجازة بهذه العمل ٌسري
 لدى البراءات سجل فً اسماؤهم المدونة البراءة على الحقوق اصحاب وسائر الفكرٌة الملكٌة حماٌة

. المذكورة المصلحة
 
 

 اختراع براءة اي جزئٌا، او كلٌا تستملك، ان الوطنً الدفاع لضرورات للدولة ٌجوز -38 المادة

 ومصلحة البراءة صاحب الى وٌبلػ االستمالك هذا عن عادال تعوٌضا ٌحدد مرسوم بموجب وذلك
 لدى البراءات سجل فً اسماؤهم المدونة البراءة على الحقوق وأصحاب الفكرٌة الملكٌة حماٌة

. المذكورة المصلحة
 
 



-  39 المادة
 مهلة ضمن المدنٌة بٌروت استئناؾ محكمة امام الباب هذا موضوع االدارٌة القرارت تستأنؾ- أ

. تبلٌؽها تارٌخ من ٌوما ثالثٌن
. فٌها الصلح ٌجوز التً المواضٌع حدود فً التحكٌم الى اللجوء دون االحكام هذه تحول ال- ب

 
 
الثاين الباب  
 
 
 

والعقوبات املخالفات  - االول الفصل  
 
 
 

. التقلٌد جرم ٌشكل أصوال المنشورة البراءة صاحب حقوق على تعد كل -40 المادة

 عندما التسوٌق، او االستعمال بؽاٌة حٌازته او استعماله، او تسوٌقه، او المقلد المنتج عرض ان إال- 
 علمه مع بها قام اذا اال فاعله على مسؤولٌة ٌرتب ال المقلد، المنتج صانع ؼٌر شخص ٌرتكبه
. باالمر

 
 

. البراءة صاحب قبل من التقلٌد دعوى تقام -41 المادة

 االجراءات ٌتخذ ان اجبارٌة اجازة من او البراءة باستثمار حصري حق من للمستفٌد ٌجوز انه اال- 
. بها االخٌر ٌتقدم ولم البراءة صاحب انذر قد كان اذا التقلٌد دعوى وٌقٌم االحتٌاطٌة

 وذلك البراءة صاحب من المقدمة التقلٌد دعوى فً ٌتدخل ان البراءة باستثمار له مجاز لكل ٌحق- 
. به لحق الذي الضرر عن تعوٌض على لالستحصال

 
 

 ثالثة من وبالحبس لبنانٌة لٌرة ملٌون خمسٌن الى مالٌٌن خمسة من بؽرامة ٌعاقب -42 المادة

 صاحب حقوق على معرفة، عن تعدى، من كل العقوبتٌن هاتٌن بإحدى او سنوات ثالث الى اشهر
. أصوال المنشورة البراءة

 او صناعٌة او تجارٌة ؼٌر شخصٌة لؽاٌات االختراع استعمال المادة هذه بمفهوم تقلٌدا ٌعتبر ال- 
. العلمً البحث لؽاٌات

 



 

 القانون هذا من واالربعٌن الثانٌة المادة فً علٌها المنصوص بالعقوبة ٌعاقب -43 المادة

. التقلٌد جرم فً تدخلوا او حرضوا او اشتركوا الذٌن االشخاص
 
 

 كان حال فً او التكرار حالة فً الفصل هذا فً علٌها المنصوص العقوبات تضاعؾ -44 المادة

. تعاقدٌة بعالقة البراءة بصاحب مرتبطا الفاعل
 
 

. الجزئٌة الفروقات دون االساسٌة العناصر الى باالستناد التقلٌد حصول المحاكم تقدر -45 المادة

 
 

 ٌشمل تعوٌضا للمتضرر ٌدفع بأن البراءة صاحب حقوق على اعتدى من كل ٌلزم -46 المادة

 بضبط تأمر ان وللمحكمة المعتدي، جناه الذي والربح الفائت والربح والمعنوٌة المادٌة االضرار
. التعدي فً استخدمت التً واللوازم واآلالت الدعوى علٌها الجارٌة االشٌاء

 
 

 او صناعٌة سرٌة بمعلومات علم على اوفنه مهنته او وظٌفه او وضعه بحكم كان من -47 المادة

 بالعقوبة ٌعاقب آخر، لمنفعة او الخاصة لمنفعته استعمالها او مشروع سبب دون وأفشاها تجارٌة
. القانون هذا من واالربعٌن الثانٌة المادة فً علٌها المنصوص

: المادة هذه لتطبٌق ٌشترط- 
. مشروعة بطرٌقة علٌها استحصل قد المعلومات هذه صاحب ٌكون أن- أ

. سرٌة كونها عن ناتجة المعلومات لهذه التجارٌة او الصناعٌة القٌمة تكون ان- ب
. سرٌتها على للمحافظة المناسبة االحتٌاطات اتخذ قد المعلومات هذه صاحب ٌكون ان- ج
. واالختبارات االبحاث ونتائج التصنٌع طرق السرٌة المعلومات عداد فً وتعتبر- 
 بالمستحضرات بالتداول للترخٌص عنها االفصاح االدارة تشترط التً السرٌة المعلومات ان- 

 بشكل تجارٌة الؼراض استخدامها ٌمنع الزراعة فً المستخدمة الكٌمائٌة والمنتجات الصٌدلٌة
. ذلك الجمهور حماٌة تقتضً لم ما إفشاؤها ٌمنع كما. مشروع ؼٌر

 
 

الثانوية العقوبات - الثاين الفصل  
 
 
 

 الحقت التً واللوازم واآلالت االشٌاء وإتالؾ بضبط ٌحكم التبرئة حال فً حتى -48 المادة



. البراءة صاحب حقوق على للتعدي استعملت التً او ضررا
 
 

: القانون هذا فً علٌه منصوص بجرم حكم كل ٌتضمن ان ٌجب -49 المادة

 الفرٌق نفقة على محلٌتٌن جرٌدتٌن فً ونشره المحكمة تعٌنها التً االماكن فً الحكم لصق- 
. الخاسر

 التجارة ؼرؾ ادارة مجالس فً كعضو االنتخاب او لالقتراع علٌه المحكوم اهلٌة اسقاط- 
. سنوات الخمس تتجاوز ال لمدة وذلك التحكٌمٌة العمل ومجالس والتعاونٌات والنقابات والجمعٌات

 
 

االحتياطية االجراءات - الثالث الفصل  
 
 
 

  -50 المادة

 لهذا ٌجوز البراءة صاحب حقوق من حق اي على وشٌك اعتداء من فٌها ٌخشى التً الحاالت فً- أ
. االعتداء وقوع لمنع الالزمة االحتٌاطٌة االجراءات جمٌع اتخاذ طلب االخٌر

 المشار االحتٌاطٌة االجراءات اتخاذ العامة وللنٌابة المختصة االبتدائٌة المحكمة لرئٌس ٌحق- ب
. أعاله( أ )الفقرة فً الٌها

. بمضمونها للعمل الجمارك فٌها بما الرسمٌة السلطات من القرارات هذه تبلػ- ج
 حماٌة العرائض على كاالوامر القوانٌن تجٌزها التً القرارات ٌتخذ ان المستعجلة االمور لقاضً- د

. لقراراته انفاذا اكراهٌة ؼرامات فرض وله باالعتداء، المستهدؾ للحق
 تارٌخ من ٌوما عشر خمسة مهلة ضمن االساس فً الدعوى اقامة االجراءات طالب على ٌترتب هـ

. سقوطها طائلة تحت باالجراءات القرار صدور
 
 

 ٌأمر ان العام وللنائب االبتدائٌة المحكمة ولرئٌس المستعجلة االمور لقاضً ٌجوز -51 المادة

 اٌنما علٌه دلٌال او البراءة صاحب حقوق على تعدٌا ٌشكل ما كل وجرد بوصؾ كفالة، بدون او لقاء
 قضائٌا حارسا وتعٌٌنه كفالة، بدون او لقاء حائزه، ٌد تحت حجزه ٌقرر وان منه عٌنات وبأخذ وجد
. المقتضى الجراء الخبرة اهل من ٌراه من تعٌٌن صالحٌة الؽاٌة هذه الجل له وٌكون. علٌه

 
 

-  52 المادة
 المحلفٌن الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة موظفً الجمارك ورجال الداخلً االمن قوى لعناصر- أ

 وأخذ البراءة صاحب حقوق على تعدٌا ٌشكل ما كل وجرد بوصؾ للقٌام الصفة الؽاٌة لهذه



 االمور قاضً عن صادر تكلٌؾ او قرار بموجب الموظفٌن هؤالء ٌعمل. منه عٌنات
 الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة رئٌس او العامة النٌابة او االبتدائٌة المحكمة رئٌس او المستعجلة

. صالحٌاته بحسب كل
 هذا احكام بتنفٌذ ٌتعلق ما كل فً العدلٌة الضابطة صفة المحلفٌن المذكورة المصلحة لموظفً- 

. القانون
 والطرق االشٌاء حائز ٌعلموا بأن المادة هذه من( أ )الفقرة فً المذكورون الموظفون ٌلزم ال- ب

 حائز طلب اذا اال المحضر بتنظٌم المباشرة قبل لهم المعطى باالمر تقلٌدها المدعى الصناعٌة
. ذلك االشٌاء

 من له المعطى االمر صورة وٌبرز صفته ٌعلن ان الموظؾ على المحضر بتنظٌم المباشرة عند- ج
. المختصة االدارة او السلطة

 الجرد وقائمة والمحضر التكلٌؾ او القرار من كل عن نسخة الموظؾ ٌسلم الكشؾ انتهاء عند- د
. تقلٌدها المدعى الصناعٌة والطرق االشٌاء حائز الى

 
 

-  53 المادة
 تقلٌدها المدعى الصناعٌة والطرق االشٌاء وتجرد فٌه وتوصؾ المأخوذة بالعٌنات محضر ٌنظم- أ

: المحضر هذا فً وٌذكر
. المحضر منظم الموظؾ وصفة اسم- 1
. وتارٌخه التكلٌؾ او القرار اصدرت التً السلطة او المرجع- 2
. التكلٌؾ او القرار تنفٌذ ومكان وساعة تارٌخ- 3
. الطرق او االشٌاء تلك حائز ومهنة وعنوان هوٌة- 4
. وصفاتها ونوعها عددها ٌتضمن تقلٌدها المدعى واالشٌاء الصناعٌة بالطرق مفصل بٌان- 5
 واذا حدة، على نظمت اذا الجرد قائمة وعلى المحضر على المذكور الحائز وتوقٌع افادة- 6

. ذلك فٌذكر التوقٌع رفض
. المحضر منظم توقٌع- 7

 التً والتحفظات المعلومات جمٌع المحضر فً ٌدون ان تقلٌدها المدعى والطرق االشٌاء لحائز- ب
. فائدة منها ٌرى

 
 

 او االشٌاء حائز بوجه المختصة المحكمة لدى الجزائٌة او المدنٌة الدعوى تقام -54 المادة

 خمسة مهلة بخالل وذلك البراءة صاحب حقوق على والمعتدٌن تقلٌدها المدعى الصناعٌة الطرق
 او الكفالة ومصادرة الكشؾ محضر بطالن طائلة تحت المحضر تارٌخ من ابتداء ٌوما عشر

. وجدت
 
 

 بدون او لقاء تقرر ان الدعوى فً الفصل وقبل المدعً طلب على بناء للمحكمة ٌحق -55 المادة

. الجرد وقائمة المحضر فً المذكورة واللوازم واآلالت االشٌاء بعض او جمٌع حجز كفالة
 واللوازم واآلالت االشٌاء فٌه توضع الذي والمكان الحجز اجراء المكلؾ الموظؾ القرار فً ٌعٌن- 

. فرضها حال فً الكفالة وقٌمة علٌها القضائً والحارس المحجوزة



 
 

: اآلتٌة االوراق من نسخا علٌه المحجوز الشخص ٌسلم -56 المادة

. الحجز قرار- 1
. فرضها تقرر ان الكفالة- 2
. الحجز محضر- 3
. المحجوزة واللوازم واآلالت االشٌاء جرد قائمة- 4
 
 

 مقطوعا رسما الحجز او الكشؾ طالب من الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة تستوفً -57 المادة

. بواسطتها تجري معاملة كل عن لبنانٌة لٌرة الؾ 200 قدره
 
 

 التً المحكمة تبلؽه ان ٌجب القانون هذا احكام على بناء اتخذ قضائً قرار كل -58 المادة

. صدوره من ٌوما عشر خمسة مهلة خالل الفكرٌة الملكٌة مصلحةحماٌة الى اصدرته

 
 

انتقالية احكام - الرابع الفصل  
 
 
 

 االختراع براءات القانون هذا من الخامسة المادة فً المحددة المدة من تستفٌد -59 المادة

 الحماٌة مدة تحسم ان على به العمل بتارٌخ المفعول سارٌة تكون والتً صدوره قبل الممنوحة
. القانون هذا فً علٌها المنصوص الحماٌة مدة من صدوره قبل المنقضٌة

 
 

 2385 رقم القرار من ضمنا 104 الى 99 ومن ضمنا 46 الى 1 من المواد تلؽى -60 المادة

. العقوبات قانون من 709و 708و 707 والمواد( المعدل )17/1/1924 تارٌخ
 
 

 بحٌث( المعدل )17/1/1924 تارٌخ 2385 رقم القرار من 51 المادة تعدل -61 المادة

 وفقا «بعبارة» القرار هذا من 48 المادة الى االولى المادة الحكام وفقا» عبارة عن ٌستعاض
. «االختراع براءات قانون من والثانً االول البابٌن الحكام

 



 
املوصلة شبه املنتجات - الثالث الباب  

 
(Semi - Conductors) 

 
 
 

املوصلة شبه املنتجات ايداع - االول الفصل  
 
 
 

 فكري نشاط عن والمعبرة موصل شبه لمنتج الوسطٌة او النهائٌة الطوبوؼرافٌة ان -62 المادة

 فً علٌها المنصوص الحماٌة ٌمنحها اٌداع موضوع تكون ان شائعة، كانت اذا اال ٌمكنها، للمبتكر
. الباب هذا
 للطوبوؼرافٌة االول التجاري االستثمار على سنتٌن انقضاء بعد ٌجري ان ٌمكن ال االٌداع هذا ان- 

 حال مرة الول تشفٌرها او تثبٌتها على سنة عشرة خمس انقضاء بعد او العالم فً مكان اي فً
. استثمارها ٌجري لم

. المادة هذا فً علٌها المنصوص الشروط فٌه تتوافر ال اٌداع كل باطال ٌكون- 
 
 

. لخلفائه او للمبتكر ٌعود االٌداع باجراء الحق ان -63 المادة

. لبنان فً مقٌم عنه وكٌل تعٌٌن علٌه وجب لبنان، فً مقٌم ؼٌر او لبنانً ؼٌر المودع كان اذا- 
 
 

: ٌتضمن وهو واحدة، طوبوؼرافٌة من اكثر على االٌداع ٌشتمل ان ٌمكن ال -64 المادة

 استثمارات ومكان وتارٌخ والطوبوؼرافٌة المودع لتحدٌد كافٌة معلومات ٌتضمن اٌداع طلب- أ
. مرة الول تشفٌرها او تثبٌتها تارٌخ واال االول

 ال التً االقسام ٌؽطً ان للمودع وٌمكن مؽلؾ، ضمن موضوعا الطوبوؼرافٌة ٌمثل رسما- ب
. للؽٌر عنها بالكشؾ ٌرؼب

 ٌتضمن الذي المنتج عن وبنماذج للمعلومات بحاو مصحوبا ٌكون ان للرسم وٌمكن 
. الطوبوؼرافٌة

. بوكٌل المودع تمثل اذا خاص، توقٌع ذي توكٌل- ج
. لبنانٌة لٌرة 120000 البالػ االٌداع رسم استٌفاء اثبات- د



 
 

 توافر من ٌتثبت ان بعد االٌداع بتسجٌل الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة رئٌس ٌقوم -65 المادة

 على الرسمٌة الجرٌدة فً تنشر بذلك شهادة وٌصدر السابقة، المادة فً علٌها المنصوص الشروط
. المودع نفقة

 
 

 االٌداع، ملؾ على الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة ضمن ٌطلع ان شخص لكل ٌحق -66 المادة

. قضائً بقرار او المودع بموافقة اال الملؾ من نسخة على االستحصال ٌمكن ال انما
 
 

 بالرسم والمكمل الطلب فً المبٌن الوصؾ كان اذا الؽٌر على االٌداع ٌسري ال -67 المادة

. حماٌتها المراد الطوبوؼرافٌة بتحدٌد ٌسمح ال للجمهور عنه المكشوؾ

 
 

وسقوطها وانتقاهلا االيداع عن الناشئة احلقوق - الثاين الفصل  
 
 
 

: من الؽٌر بمنع الحق الموصل شبه المنتج لمودع -68 المادة

. المحمٌة الطوبوؼرافٌة نسخ- أ
. تجارٌة لؽاٌات ٌتضمنها، موصل شبه منتج اي او النسخة تلك استٌراد او استثمار- ب
: ٌشمل ال المنع هذا ان
. التعلٌم او التحلٌل او التقٌٌم لؽاٌات نسخ - 
 ذلك الى استنادا الباب، هذا فً علٌها المنصوص بالحماٌة جدٌرة مختلفة الطوبوؼرافٌة ابتكار - 

. التقٌٌم او التحلٌل
 بدفع ٌلزم انه ؼٌر حسنة، بنٌة الموصل شبه المنتج حائز على ٌسري ال المنع هذا ان  

. تجارٌا استثماره متابعة اراد اذا عادل تعوٌض
 
 

 من او االٌداع تارٌخ من اعتبارا ٌسري السابقة المادة فً علٌه المنصوص المنع ان -69 المادة

 عشر لمدة المودع لصالح المنع هذا وٌستمر لالٌداع، سابقا كان اذا االول التجاري االستثمار تارٌخ
. االٌداع تارٌخ من سنوات

 
 



 خمس مهلة ضمن االٌداع موضوع الطوبوؼرافٌة تستثمر لم اذا مفاعٌله االٌداع ٌفقد -70 المادة

. مرة الول تشفٌرها او تثبٌتها تارٌخ من اعتبارا سنة عشرة
 
 

 منتج اٌداع عن الناشئة الحقوق على القانون هذا من ضمنا 28 حتى 22 المواد تطبق -71 المادة

 المودعة الموصلة شبه المنتجات سجل فً علٌه الجارٌة والدعاوى االتفاقٌات وتدون موصل شبه
. والتجارة االقتصاد وزارة فً الفكرٌة الملكٌة حماٌة مصلحة لدى

 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور القانون بهذا ٌعمل -72 المادة
 


