
 
 

 والصناعية التجارية ادللكية حقوق نظام
 

 17/1/1924 يف صادر - 2385 رقم قرار
 
 
 

 ولبنان سورٌا فً الفرنساوٌة للجمهورٌة السامً المفوض وٌغان الجنرال ان
 ،1920/ 23/11 بتارٌخ الصادر الفرنساوٌة الجمهورٌة رئٌس مرسوم على بناء

 لالشخاص الموقته والتجارٌة الصناعٌة الملكٌة حقوق حماٌة بتنظٌم 769  رقم القرار على وبناء
. بٌروت معرض فً عرضوا الذٌن
. ولبنان سورٌا فً والتجارة المعامل لماركات الموقته الحماٌة بتنظٌم  865 رقم القرار على وبناء
 وتنظٌم بانشاء 1923 سنة تموز 19 فً الصادرٌن 2067 و 2044 عدد القرارٌن على وبناء
. العقلٌة االثار ملكٌة حقوق لحماٌة مكتب
 فحص مكلفة لجنة وتنظٌم بانشاء 1923 سنة 1ك 3 فً الصادر 2166 عدد االمر على وبناء

. الحماٌة مكتب مدٌر وضعه قرار مشروع
. المذكورة اللجنة مناقشات نتٌجة على االطالع وبعد

 ٌتفق العقلٌة االثار ملكٌة حقوق بخصوص تشرٌعا تملك ال االنتداب تحت الواقعة الدول ان وحٌث
. الدول هذه فً االقتصادٌة الحالة ترقً مع

 القوانٌن مع ٌتفق تشرٌع الفرنسً االنتداب تحت الواقعة لالراضً ٌسن ان الالزم من انه وحٌث
. المتمدنة االخرى االمم جمٌع عند المستعملة

 اجراء شرط تحت باالجماع علٌه وافقت قد لها قدم الذي المشروع فحص المكلفة اللجنة ان وحٌث
. النهائً النص فً التعدٌالت اجرٌت وقد بالجزئٌات تتعلق تعدٌالت بعض
. العلٌا المفوضٌة فً التشرٌعً والمستشار المالٌة مستشار موافقة وبعد
 . العلٌا المفوضٌة فً العام السر امٌن اقتراح على وبناء
: ٌؤتً ما قرر

 
 

 االخرتاع وشهادات شهادة هبا يعطى اليت االخرتاعات - االول الباب
 
 



 
 عمومية تدابري - االول الفصل

 
 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة - 1 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة - 2 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -3 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -4 المادة

 
 
 

 واعطاؤىا الشهادات طلب - الثاين الفصل
 
 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -5 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -6 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -7 المادة

 
 



 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -8 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -9 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -10 المادة

 
 

. االولى السنة قسط بقٌمة االقل على ٌرفق لم ما كان اٌداع اي ٌقبل ال  -11 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -12 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -13 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -14 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -15 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -16 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -17 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -18 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -19 المادة

 
 



 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -20 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -21 المادة

 
 
 

 االضافية الشهادات - الثالث الفصل
 
 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -22 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة -23 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -24 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -25 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -26 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -27 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -28 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -29 المادة



 
 

 وحجزىا عنها والتنازل الشهادات انتقال - الرابع الفصل
 
 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -30 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -31 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -32 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -33 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -34 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة   -35 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -36 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -37 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -38 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -39 المادة



 

 
 

 وسقوطها الشهادات ابطال - اخلامس الفصل
 
 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -40 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -41 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -42 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -43 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -44 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -45 المادة

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا ملغاة  -46 المادة

 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -47 المادة

 
 التً االختراع لشهادات الدولٌة الحماٌة شروط بموجبها تنظم خصوصٌة احكام بعد ما فً ٌصدر
 .لبنان فً تطبق

 



 
 الصناعية واالمنوذجات الرسوم - الثاين الباب

 
 
 

 عمومية احكام - االول الفصل
 
 
 

 استثمار حق فقط وحده له منه الحق الٌه اتصل من او انموذج او رسم مبتكر كل  -48 المادة

 ذلك اٌداع مسبقا جرى ٌكون ان بشرط ببٌعه والتكلٌف للبٌع وعرضه وبٌعه االنموذج او الرسم ذلك
. االنموذج او الرسم

 
 

 انها اي والمبتكر الجدٌد مٌزتً على الحاوٌة واالنموذجات الرسوم اٌداع ٌمكن  -49 المادة

 واالنموذجات الرسوم عن بها تفرز خصوصٌة هٌئة على تجعلها خارجٌة صفات على تشتمل
. االن الى المعروفة

 
 

 على المشتملة االقمشة اٌداع ٌمكن 49 المادة فً المذكور التحدٌد على بناء وعلٌه  -50 المادة

 للقفاطٌن الجدٌدة واالنموذجات الحٌطان تزٌٌن الجل المصورة واالوراق محوكة او مصورة رسوم
 القشاطات مثل الزٌنة ولوازم والنساء للرجال والقبعات والبرانٌط Manteaux والمعاطف
 الخمور وزجاجات القنانً و الحناجٌر وغالفات والمشدات واالحذٌة الجرابات وربطات

... الخ العطرٌة والروائح والشراب والمشروبات الكحولٌة والمشروبات
 

 الي او للبضائع الخارجٌة والهٌئة الصٌدلٌة للمنتوجات المستعملة الكرتون وغالفات وعلب
 ... الخ كان محصول

 
. فٌه تذكر لم ذلك شابه مما اخرى اشٌاء اٌداع امكان ٌمنع ال اعاله المذكور التعداد وهذا

 
 

 7/8/2000 فً الصادر 240 رقم للقانون وفقا معدلة  -51 المادة

 األول البابٌن ألحكام وفقا ٌحمى ان فٌجب للشهادة قابال اختراعا الجدٌد االنوذج اعتبار ٌمكن كان اذا
. اإلختراع براءات قانون من والثانً



 
 بناء فٌجوز نفسه االختراع عن فصلها ٌمكن جدٌدا االنموذج ذلك تجعل التً العناصر كانت اذا اما

 الرسوم دفع بشرط االٌداع وعن الشهادة عن الناجمتٌن الحماٌتٌن من ٌستفٌد ان المخترع طلب على
 .المعاملتٌن هاتٌن من بكل المتعلقة

 
 

 للشخص ٌوجد انه اال االنموذج او الرسم بملكٌة حقا ٌعطً ال فقط االٌداع ان  -52 المادة

. االنموذجات او الرسوم باستعمال اال تتم فال الحقٌقٌة الملكٌة اما له الملكٌة حسبان حق المودع

 
 

 والرسوم وادلدة وادلعامالت االيداع يف - الثاين الفصل
 
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -53 المادة

 
 مدٌر الى االٌداع طلب الصفة بهذه رسمٌا المعروف وكٌله او االنموذج او الرسم مبتكر ٌرسل
. باطال ٌكون واال االتٌة التعلٌمات على مشتمال الطلب هذا ٌكون ان وٌجب الحماٌة مكتب

 
. اٌداعه المطلوب الشًء مبتكر اقامة ومحل وجنسٌة وكنٌة اسم - 1
. المفوض الوكٌل عن ذاتها التعلٌمات تذكر اللزوم عند - 2
 ان وٌجب واحد اٌداع فً المئة العدد هذا ٌتجاوز ان بدون اٌداعها المطلوب االشٌاء ونوع عدد - 3

 .100 الى 1 من برقم االشٌاء هذه من كل ٌعٌن
. المطلوبة الحماٌة مدة - 4
 بنمرها االشٌاء هذه تعٌن ان وٌجب عنها االعالن ٌطلب التً االشٌاء تذكر اللزوم عند - 5

. المتسلسلة
 
 

: باطال ٌكون واال ٌؤتً بما الطلب ٌرفق ان ٌجب  -54 المادة

 
 .66 و 65 المادتٌن فً المحددة الرسوم بقٌمة - 1
 . رسمٌا الوكٌل بها المعروف بالوكالة اللزوم عند - 2
 هذا نمرة على مشتملتٌن تكونا ان وٌجب اٌداعه ٌراد شًء كل عن نسختٌن او بانموذجٌن - 3

. الشًء
 ٌكون ان وٌجب المودعة، واالنموذجات المرسوم من واحد بكل المتعلقة البٌانات من بنسختٌن - 4

 الذي الشخص من علٌه وموقعا اعاله مشروح هو كما نمرة على مشتمال البٌانات من واحد كل



. االٌداع اجرى
 التعلٌمات جمٌع فٌها وٌذكر المحل هذا غٌر فً قٌاسها ٌعٌن ورقة على تكتب البٌانات هذه ان

 هذا فً مكبرا او مصغرا شكله نقل بانموذج متعلقة كانت اذا سٌما ال به المتعلقة الشًء عن الالزمة
. الغاٌة لهذه استعمل الذي القٌاسات سلم ٌذكر ان ٌجب الحال
 مع اٌداعها الطالب االشٌاء المودع فٌها وضع التً العلب لختم استعمل الذي الخاتم من بانموذج - 5

. بٌاناتها
 
 

 54 المادة فً عنها المحكى والبٌانات واالنموذجات للعلب القانونٌة القٌاسات ان  -55 المادة

 ٌكون واال التعلٌمات هذه احكام مراعاة وٌجب بعد فٌما تصدر خصوصٌة تعلٌمات بموجب تعٌن
. باطال الطلب

 
 

 فٌه وٌذكر الغاٌة لهذه مخصص سجل فً االٌداع تصرٌح الحماٌة مكتب رئٌس ٌقٌد  -56 المادة

 ٌقدمها التً المختومة العلبة على ذاتها التعلٌمات وتذكر لالٌداع المتسلسلة والنمرة والساعة التارٌخ
. المودع

 
 

 عن االعالن ٌطلب ان للمودع ٌحق 53 المادة من الخامسة الفقرة فً ذكر حسبما  -57 المادة

 له ٌبقى و اضافٌا رسما ٌدفع ان بدون االٌداع وقت عند منها جزء عن او اودعها التً االشٌاء جمٌع
 االعالن طلب ٌفضً الحال هذه فً ولكن االٌداع تلً التً االولى سنوات الخمس اثناء فً الحق هذا
. 66 المادة فً محدد رسم دفع الى

 
. المحافظة تمام علٌه محافظ االٌداع فسر اودعها التً االشٌاء عن االعالن ٌطلب ال المودع دام ما
 
 

 ٌقدم منها قسم عن او اودعها التً االشٌاء جملة عن االعالن ٌرٌد الذي المودع ان  -58 المادة

. عنها االعالن ٌرٌد التً االشٌاء من واحد لكل بانموذج ٌرفقه المكتب لمدٌر طلبا بذلك
 

 من وٌتؤكد المطلوبة االشٌاء او الشًء منها وٌؤخذ المختومة العلبة المكتب مدٌر ٌفتح ذلك عند
 للمودع وٌعطى وٌإرخ العلبة من المستخرجٌن االنموذجٌن احد ٌختم ثم المقدم لالنموذج مشابهتها

 علٌه االطالع ٌرٌد من امر تحت المكتب فً وٌبقى ذاتها الشروح علٌه فٌذكر الثانً االنموذج اما
. جدٌد من العلبة وتختم العلبة الى عنها االعالن ٌراد ال التً االشٌاء بقٌة وتعاد

 
 

 6/12/1937 تارٌخ 170 للقرار وفقا معدلة  -59 المادة

 
 فً الباقٌة المنشور االنموذج او الرسم نسخة على االطالع للجمهور ٌمكن 58 المادة فً ذكر كما



 واصحاب للمودع ٌمكن ذلك وعدا المكتب لمدٌر مقدم طلب على وبناء مصروف ادنى بدون المكتب
 او بالرسم متعلقة قضائٌة دعوى فً داخل انه ٌثبت شخص وكل منه الٌهم المتصلة الحقوق

 مصارٌفها ٌدفع االنموذج او الرسم ذلك من فوتوغرافٌة نسخة على ٌستحصل ان المنشور االنموذج
. لبنانٌتان لٌرتان قدره رسما اٌضا وٌدفع

 
 

 االٌداع تلً التً سنوات الخمس اثناء فً المودعة االشٌاء عن االعالن ٌطلب لم اذا  -60 المادة

 االشٌاء جملة على جارٌا االٌداع ٌبقى ان عندئذ وله المودع امر تحت المختومة العلبة توضع
 وذلك. االعالن بطرٌقة او سرٌا االٌداع ٌكون ان اراد سواء منها قسم على او العلبة فً الموجودة

 لم التً االشٌاء ان هو االٌداعٌن بٌن الوحٌد والفرق 58 المادة فً المذكورة ذاتها لالصول وفقا
. للمودع تعاد اٌداعها ٌطلب

 
 

 مدٌر ٌفتح سرٌا االٌداع ابقاء االولى سنوات الخمس مدة انتهاء عند المودع طلب اذا  -61 المادة

 جمٌعها وتوضع بٌاناتها مع العلبة من المطلوبة المزدوجة النسخ وتستخرج المختومة العلبة المكتب
 عند لتعاد جدٌد عن العلبة تختم ثم النسختٌن من واحدة كل على التصدٌق بعد مختوم مغلف فً

. لمودعها اللزوم
 
 

 االولى سنوات الخمس انتهاء عند او قبل اجراإه المطلوب السري او العلنً االٌداع  -62 المادة

 وٌحق 53 المادة فً علٌه المنصوص االول االٌداع تارٌخ من ابتداء سنة وعشرٌن خمس مدة ٌبقى
 قبل او سنة والعشرٌن الخمس هذه انتهاء عند ٌطلبوا ان منه الحقوق الٌهم للمتصلة او للمودع
. اخرى سنة وعشرٌن خمس لمدة االٌداع تمدٌد انتهائها

 
 

 فً المعٌنة للقواعد وفقا االٌداع ٌعلن الثانٌة سنة والعشرٌن الخمس مدة ابتداء عند  -63 المادة

. ٌلٌها وما 58 المادة
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -64 المادة

 
 المودع الشًء عن االعالن ال المودع ٌطلب ولم االول االٌداع تلً التً سنوات الخمس انتهت اذا
 الشهر اثناء فً استرجاعها المودع ٌطلب لم واذا العلبة المكتب مدٌر ٌفتح السري االٌداع تمدٌد وال

 التً لبنان فً الصناعٌة المنشآت على بها االنتفاع ٌمكن التً واالنموذجات الرسوم توزع التالً
( والفنون الصنائع مدارس )منها تستفٌد ان تقدر

 
 الرسوم على نفسه التوزٌع ذلك وٌجري االشٌاء على مكتوبٌن وعنوانه المودع اسم وٌبقى

 الرسوم وكذلك سنة والعشرٌن الخمس مدة انتهاء بعد اٌداعها تجدٌد ٌطلب لم التً واالنموذجات



. علٌها سنة خمسٌن مضً بعد للجمهور ملكا تصبح التً واالنموذجات
 
 

 15/12/1993 تارٌخ 280 للقانون وفقا معدلة  -65 المادة

 
 1 بٌن عددها ٌتراوح انموذجات أو رسوم تسجٌل طلب كل عن ٌستوفً - التسجٌل رسوم- أ
 الماٌة من كسر أو مئة كل عن ٌستوفً العدد هذا فوق 0ل0ل 200.000 قدره مقطوع رسم600و

 المئة قسم ضمن وهو مودع انموذج او رسم كل عن ذلك كل عن عدا ٌستوفً ل0ل100.000
  0ل0ل 4800 الثانٌة المئة قسم ضمن كانت واذا 0ل0ل9000 االولى

 0ل0ل 3200 ٌتبعها وما الثالثة المئة قسم ضمن كانت اذا و
 

  0ل0ل 3200 مكتوما اٌداعها امر اٌفاء او النموذجات و الرسوم عن االعالن- ب
 
 

 15/12/1993 تارٌخ 280 للقانون وفقا معدلة -66 المادة

 
  لالٌداع التالٌة االولى الخمس السنوات خالل فً كان وقت اي فً االعالن طلب-1

: ٌلً كما محدد رسم نموذج او رسم كل عن الٌه ٌضاف 0ل0ل 200.000 قدره مقطوع رسم
 0ل0ل17.000 االولى الخمسٌن عن- أ

 0ل0ل9.000 الخمسٌن فوق- ب
 
 االول االٌداع - التالٌة سنوات الخمس مدة نهاٌة فً مكتوما االٌداع ابقاء طلب او االعالن طلب- 2

  لٌرة50.000 قدره رسم نموذج او رسم كل عن الٌه ٌضاف 0ل0ل200.000 قدره مقطوع رسم
  اخرى سنة عشرٌن و لخمسة االٌداع تمدٌد طلب : االٌداع تمدٌد- ج

 0ل0ل100.000 قدره رسم نموذج كل عن الٌه ٌضاف 0ل0ل300.000 قدره مقطوع رسم
 : فوتغرافٌة صورة- د

 الطالب حساب على التصوٌر ومصارٌف ) مودع نموذج او رسم فوتغرافٌة صورة كل عن ٌستوفً
 0ل0ل33.000( 
 
 

 بسبب االعالن ذلك حدث ولو حتى االٌداع قبل ما انموذج او رسم عن االعالن ان  -67 المادة

. القرار هذا بموجب الممنوحة الحماٌة سقوط ذلك عن ٌنجم ال المحصول بٌع

 
 

 وادلصانع التجارة ماركات - الثالث الباب
 



 
 

 عامة احكام - االول الفصل
 
 
 

 غٌرها عن ٌفرقها شكل على المكتوبة االسماء تجارة او مصانع كماركات تعتبر  -68 المادة

 واالرقام الصغٌرة والرسمات النافرة والرسوم والسمات والحروف واالختام والرموز والتسمٌات
 التاجر او المعمل صاحب ومنفعة المستهلك منفعة فً حبا منها ٌقصد كانت مهما اشارة كل وبالعموم

 التجاري او الصناعً المحصول أو البضاعة ومصدر ذاتٌة واظهار غٌرها عن االشٌاء فرق
. المعادن او الغابات محاصٌل او والزراعً

 
 

. ذلك تخالف شرعٌة احكام ثمة ٌكن لم ما اختٌارٌة الماركة - 69 المادة

 
 

 وشركات االدبٌة المهن لجمعٌات وٌحق مشتركة او شخصٌة الماركة تكون ان ٌمكن  -70 المادة

 ماركة على حائزة تكون ان الحكومة من لها المرخص الصناعة او الزراعة وشركات المقاطعات
 هذه العضاء وٌحق محصوالتهم او مصدرها او بضاعتهم صناعة جودة بها لٌصونوا مشتركة

 الشخصٌة الماركة عن مستقلة " الآلبل "او المشتركة الماركة هذه استعمال فقط وحدهم الشركات
. علٌها حائزا ٌكون ان منهم واحد لكل ٌمكن التً

 
 

 فٌها ٌذكر ان وال االجنبٌة وال الوطنٌة الوسامات ال الماركة فً ٌمثل ال ان ٌجب  -71 المادة

. السلٌمة لآلداب او العام للنظام مخالف او ثوري رمز او اشارة او كلمة

 
 

 واالسبقية وادلدة االيداع يف - الثاين الفصل 
 
 
 

 مسبقا اودعت قد الماركة تلك تكن لم ما لماركة الشخصٌة بالملكٌة المداعاة ٌمكن ال  -72 المادة



. تلٌها التً والمواد 79 المادة الحكام وفقا الحماٌة مكتب فً
 
 

 الظروف هذه فً دائما فٌتحتم تودع لم لماركة استعماله باسبقٌة ما شخص ادعى اذا  -73 المادة

. الخطً الدلٌل تقدٌم
 
 

 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -74 المادة

 
 االٌداع تلت التً سنوات الخمس مدة فً بصوابه معترفا اعتراضا قانونٌا مودعة ماركة تسبب لم اذا
 اسبقٌة جراء من الماركة هذه ملكٌة حق بشؤن االول المودع على االعتراض ذلك بعد ٌمكن فال

 الماركة ان االٌداع اجراء عند جاهال ٌكن لم المودع ان مكتوبة سندات بواسطة ٌثبت لم ما استعمالها
. اوال استعملها الذي الشخص تخص كانت

 
 

 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -75 المادة

 
 الماركة استعمل انه السابقة المادة فً المذكورة سنوات الخمس مدة انتهاء بعد ٌثبت شخص كل

 خمس لمدة ولكن هذا االستعمال حق على المحافظة فٌمكنه لالٌداع وسابقا متواصال حرا استعماال
. التجاري المحل نقل مع هذا االستعمال حق نقل وٌمكن االٌداع تارٌخ من ابتداء فقط سنة عشرة

 
. القانونٌة غٌر المزاحمة بمادة حقوقٌة دعوى ٌقٌم ان حقه ٌصون حتى الحق هذا لصاحب

 
 

 6/12/1937 تارٌخ 170 القرار و 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -76 المادة

 10/12/1993 تارٌخ 280 رقم القانون و
 

 او التجاري المحل مع مجانا او بثمنها والتنازل والبٌع االرث بطرٌق المودعة الماركة نقل ٌمكن
. بدونه

 
 له ٌقدم ان القرار هذا لنص وفقا الغٌر لدى به التذرع ٌمكن حتى ٌجب مودعة ماركة نقل كل

 مشتري التسجٌل طلب اذا 0ل0ل 80.000 قدره رسم نقل تسجٌل كل عن وٌدفع للمكتب تصرٌح
 القانونٌة المدات المادة هذه فً تدخل ال )البٌع فٌه جرى الذي الٌوم من ابتداء شهر مدة فً الماركة
(. االمكنة لبعد المعٌنة

 
 

 31/1/1946 تارٌخ للقانون وفقا معدلة  -77 المادة

 



 فً المصنوعة او للبٌع المعروضة او المباعة البضائع على ترسم التً الماركات جمٌع اٌداع ٌمكن
 هذا احكام من لالستفادة لبنان فً القٌام على الماركة صاحب ٌجبر ال لبنان فً الواقعة االراضً

. القرار
 

 و لبنان فً مقٌما شخصا بتمثٌله ٌوكل ان علٌه ٌجب ما ماركة اٌداع فً ٌرغب الذي االجنبً ان
. االٌداع معامالت اجراء فً عنه نائبا ٌكون

 
 

 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -78 المادة

 
. سنة عشر خمسة هً االٌداع مدة ان
 

. ادناه المذكورة الرسوم دفع بشرط سنة عشرة خمس من متتالٌة جدٌدة لمدات تجدٌده دائما ٌمكن
 

 فً ٌذكر ان وٌجب المكتب مدٌر الى بول ورق علٌه خطٌا طلبا وكٌله او الماركة صاحب ٌرسل
. باطال الطلب ٌكون واال االتٌة الشروح الطلب

 
 

 23/2/1983 تارٌخ 245 للمرسوم وفقا معدلة  -79 المادة

 
 فً ٌذكر ان وٌجب المكتب مدٌر الى بول ورق علٌه خطٌا طلبا وكٌله او الماركة صاحب ٌرسل
: باطال الطلب ٌكون واال االتٌة الشروح الطلب

 
. اقامته ومحل المودع وجنسٌة وكنٌة ولقب اسم - 1
. الوكٌل عن ذاتها التعلٌمات اللزوم عند - 2
. المودع ٌتعاطاها التً الصناعة او التجارة نوع - 3
. جدا موجزا وصفا الماركة وصف - 4
 الدولً التصنٌف فً ارقامها وبٌان العالمة تلك علٌها توضع التً البضائع او الحاصالت - 5

 . الفارقة العالمات الٌها تعود التً والخدمات للمنتجات
. الخارج فً نفسها للماركة السابقة االٌداعات اللزوم عند تذكر - 6
. المودع الشخص وكٌل بموجبها ٌعرف التً الوكالة تارٌخ اللزوم عند تذكر - 7

: باطال ٌكون واال االتٌة باالوراق الطلب ٌرفق ان وٌجب
. اللزوم عند والقٌاس اللون ذكر مع الماركة انموذج من نسختٌن - أ

. بموجبها الوكٌل ٌعرف التً للوكالة االصلٌة النسخة - ب
. الماركة( كلٌشة )تنحٌسة - ج

 فً الماركة هذه عن اعطٌت تكون قد التً االٌداع شهادات عن نسخة امكن اذا بالطلب ٌلحق
. التجارٌة االسواق او المعارض فً الموقت القبول شهادات او الخارج

 
 



 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -80 المادة

 
 عشرة الخمس لمدة عنه المنصوص الرسم المودع الشخص ٌدفع لم ما كان اٌداع طلب اي ٌقبل ال

 او واربعٌن خمسة او ثالثٌن حماٌة لماركته ٌضمن ان المودع اراد واذا االقل على االولى سنة
 ٌدفع وان طلبه فً واضحا تصرٌحا بذلك ٌصرح ان علٌه فٌجب اخرى مدة الٌة او سنة ستٌن

. لذلك الموافقة الرسوم
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -81 المادة

 
 العالمة تسجٌل قبول ممكنا كان اذا فٌما وٌدقق المربوطة والوثائق الطلب الحماٌة دائرة مدٌر ٌستلم

 ٌرفع تسجٌلها قبول امكان عدم حالة ففً ،71 المادة احكام بموجب الصناعٌة او التجارٌة الفارقة
 او التسجٌل قبول ٌعلن ان وللوزٌر مفصل بتقرٌر مرفقا والصناعة التجارة وزٌر الى الملف المدٌر
 حالة فً لالعتراض، قابال القرار هذا وٌكون ٌوما عشر خمسة مدة فً ٌصدره بقرار رفضه

. التسجٌل طالب تبلٌغه تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مدة الشورى مجلس امام الرفض،
 
 

 24/2/1983 تارٌخ 245 للمرسوم وفقا معدلة  -82 المادة

 
 الماركات اٌداع سجل على المكتب مدٌر ٌقٌد و اٌداعها ٌجري قانونٌة الماركة ان  ظهر اذا

: االتٌة الشروحات
 
. المتسلسلة الماركة نمرة - 1
. االٌداع وساعة وٌوم وشهر سنة - 2
. االٌداع مدة - 3
. المودع اقامة ومحل وجنسٌة وكنٌة اسم - 4
. الوكٌل اقامة ومحل وكنٌة اسم اللزوم عند ٌذكر - 5
 الخدمات او المنتجات الٌها تعود التً او العالمة تشملها التً الدولً التصنٌف ابواب تحدٌد - 6

. مفصلة بصورة ارقامها بٌان مع العالمة علٌها ستوضع والتً االٌداع طلب فً المدرجة
. الخارج فً المودع اجراها التً السابقة االٌداعات اللزوم عند ٌذكر - 7
 

 خصٌصا مفروزة خانة فً السجل على الطلب مع المقدمتٌن الماركة نسختً احدى ذلك بعد تلصق
. استعمالها وكٌفٌة له خصصت وما الماركة هٌئة توضح التً الشروحات جمٌع تجاهها وٌذكر لذلك

 
. السجل على المودع والشخص المكتب مدٌر ٌوقع المعامالت هذه من االنتهاء وبعد

 
 

 فً قٌدها تارٌخ من ابتداء كامال ٌوما عشر خمسة مدة فً االٌداع شهادة تسلٌم ٌجب  -83 المادة

. 82 المادة فً عنه المنصوص السجل



 
 

 24/2/1983 تارٌخ 245 للمرسوم وفقا معدلة  -84 المادة

 
: وكٌله او للمودع المسلمة االٌداع شهادة فً ٌذكر
. المودعة الماركة نمرة - 1
. االٌداع وساعة تارٌخ - 2
. االٌداع مدة - 3
. المودع اقامة محل و جنسٌة و كنٌة و اسم - 4
. الوكٌل اقامة و محل و كنٌة و اسم اللزوم عند ٌذكر - 5
. العالمة علٌها توضع التً والخدمات المنتجات الٌها تعود التً الدولً التصنٌف ابواب - 6
. الخارج فً سابقا جرت تكون قد التً االٌداعات - 7
 

 وٌختم الغاٌة لهذه مفروزة خانة فً الشهادة على الطلب مع المقدمة الثانٌة الماركة نسخة تلصق
. المكتب بخاتم علٌها

 
 

 31/12/1946 للقانون وفقا معدلة  -85 المادة

 الجرٌدة فً الصناعٌة او التجارٌة الفارقة العالمة لنشر الحماٌة دائرة فً( كلٌشة )التنحٌسة تحفظ
. عرضا سنتٌمترات 10 ب طوال سنتٌمترات 10 التنحٌسة هذه قٌاسات تتجاوز ال ان على الرسمٌة،

 
 

 24/12/1983 تارٌخ 245 للمرسوم وفقا معدلة  -86 المادة

 
: ٌلً كما حددت قد التجدٌد طلب عند او االول االٌداع عند دفعها الواجب الرسوم ان
 

 الشخصٌة الماركة
 لبنانٌة لٌرة         

 
 15      سنة 15 لمدة االول االٌداع
 30      سنة 30 لمدة االول االٌداع
 45      سنة 45 لمدة االول االٌداع
 60      سنة 60 لمدة االول االٌداع

. سنة 15 مدة كل عن لبنانٌة لٌرة 15 علٌها فٌدفع المجددة االٌداعات اما
 

 المشتركة الماركات
 

 لبنانٌة لٌرة         
 40      سنة 15 لمدة االول االٌداع



 60      سنة 30 لمدة االول االٌداع
 80      سنة 45 لمدة االول االٌداع
 100      سنة 60 لمدة االول االٌداع

 
. سنة 15 مدة كل عن لبنانٌة لٌرة 40 علٌها فٌدفع المجددة االٌداعات اما
 

 والخدمات المنتجات الٌه تعود الدولً التصنٌف ابواب من باب كل عن الرسوم هذه من كل ٌستوفى
 ذلك ابواب من واحد باب خدمات او منتجات العالمة تعدت فاذا العالمة، علٌها توضع التً

 التً الخدمات او المنتجات الٌه تعود التً التصنٌف ابواب عدد بنسبة الرسم استٌفاء تعدد التصنٌف
. العالمة علٌها توضع

 
 

 30/12/1926 تارٌخ 84 رقم للقرار وفقا معدلة  -87 المادة

 
 طلب كؤنه الطلب وٌحرر المكتب مدٌر الى بذلك طلبا التجدٌد طالب فٌقدم االٌداع تجدٌد ارٌد اذا

 محدد هو كما مسبقا التجدٌد رسم ٌدفع ان االبطال طائلة تحت وٌجب ذاتها باالوراق وٌرفق اٌداع
. 86 المادة فً

 
 

 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -88 المادة

 المجددة االٌداعات سجل فً القانونٌة القٌود باجراء اللزوم، عند التحقٌق بعد المكتب، مدٌر شرع
 هذا طلبه تارٌخ من ٌوما عشر خمسة فً الطلب لصاحب وٌسلم االول االٌداع تجاه التجدٌد وٌذكر
 للمادة وفقا طلبه مع الطالب ٌقدمها التً االول االٌداع شهادة ذاته الوقت فً له وٌرد التجدٌد شهادة
87 .

 
 

 الرابع الباب
 
 
 

 التجارية لالسواق ادلؤقتو احلماية يف - االول الفصل
 
 
 



 التجارٌة لالسواق المإقته الحماٌة فً 
 الخارج وفً لبنان فً تقام التً والمعارض

 الجوائز
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -89 المادة

 
 حماٌتها ٌمكن واالنموذجات والرسوم والتجارة المعامل وماركات للشهادات القابلة االختراعات ان

 رسمٌا اقام قد لبنان كان اذا الخارج وفً لبنان فً تقام التً والمعارض التجارٌة االسواق فً موقتا
 ثم: ٌلً فٌما مذكورة معامالت بعض تتمٌم بشرط رسمٌا فٌها اشترك او واالسواق المعارض تلك
 لٌكون رسمٌا اشتراكا او قٌاما بها اشتراكه او المعارض و باالسواق لبنان قٌام ٌكون ان ٌجب انه
. التطبٌق قابال القرار هذا

 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -90 المادة

 
 الذي الشخص ٌقدم رسمٌا لبنان ٌشترك حٌث الخارج فً رسمٌا المقامة المعارض او االسواق فً

 نوع فٌه ٌذكر الرسمً لبنان حكومة لمؤمور خطٌا طلبا فٌها عرضه ما شًء حماٌة فً ٌرغب
 مفوض من بشهادة وجوبا وٌرفقه...( الخ انموذج او رسم او ماركة او الشهادة قابل اختراع )الشًء
. حقٌقة معروض الشًء ذلك ان تثبت المعرض او السوق

 
 

 6/12/1937 تارٌخ 170 للقرار وفقا معدلة  -91 المادة

 
 للعارض وٌسلم الغاٌة لهذه مخصص سجل فً لبنان حكومة مؤمور ٌقٌدها االوراق هذه استالم عند

 من اسابٌع ثالثة مدة العارض وٌعطى لبنانٌة لٌرات 5 قدره مقطوع رسم دفع لقاء بقٌدها شهادة
. بحماٌته الطلب لتقدٌم حماٌته ٌرٌد الذي الشًء عرض ٌوم تارٌخ

 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -92 المادة

 
 مكتب الى ٌدٌه ٌبٌن كان الذي الخصوصً السجل الرسمً المؤمور ٌرسل المعرض انتهاء عند

 الذي للشخص وٌمكن 91 المادة فً مذكور هو كما معطاة شهادة تقدٌم على بناء لبنان فً الحماٌة
 السوق قفل تارٌخ من ابتداء سنة خالل فً نهائٌة حماٌة الى ٌحولها ان الموقته الحماٌة على حصل

 طالب ٌقدم - السوق او المعرض افتتاح ٌوم من حٌنئذ الفعلٌة الحماٌة بدء وٌكون المعرض او
 المختصة المختلفة الحقوق بحماٌة المتعلقة المواد فً القرار هذا الحكام وفقا طلبه النهائٌة الحماٌة
... الخ والصناعٌة التجارٌة بالملكٌة

 
 



 31/1/1946 تارٌخ للقانون وفقا معدلة  -93 المادة

 
 عن افتتاحها قبل ٌتخذ خاص قرار فً ٌعلن لبنان فً رسمٌا تقام التً والمعارض االسواق فً

 بعد ٌمكنهم التً المإقته الحماٌة لمحصوالتهم لٌإمنوا اتمامها العارضٌن على ٌجب التً المعامالت
. مفٌدا ذلك رأو اذا نهائٌة حماٌة الى تحوٌلها ذلك

 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -94 المادة

 
 القرار هذا بموجب لبنان فً تعطى التً الحقوق نفس الموقته الحماٌة هذه اصحاب ٌمنح

... الخ المودعة واالنموذجات والرسوم والماركات شهادات بها المعطى لالختراعات

 
 

 التجارية و الصناعية اجلوائز يف - الثاين الفصل
 
 
 

 الجائزة هذه ذكر عند علٌه تجارٌة او صناعٌة جائرة استخدام فً ٌرغب شخص كل  -95 المادة

 الذي والتارٌخ منحتها التً الرسمٌة السلطة او المعرض شهادة بالتدقٌق ٌعٌن وان نوعها ٌعٌن ان
. تماما مضبوطا الجائزة فٌه اعطٌت

 
 

 وال منها االستفادة فقط وحده له ٌحق شخصٌة بصفة جائزة على الحائز الشخص ان  -96 المادة

 تنتقل المحصوالت الحد الممنوحة الجائزة فان ذلك وبخالف تجارته مع غٌره الى ٌنقلها ان له ٌجوز
. بها ٌنتفع ان له للمتنازل ٌجوز التجاري المحل عن التنازل وعند المحصول مع

 
 الشخص فان صناعً او تجاري لمحل ممنوحة الجائزة كانت اذا فٌما اٌضا نفسها الطرٌقة وتتبع

 بصفته لشخص الممنوحة الجائزة اما المحل تتبع النها بها ٌنتفع ان ٌمكن المحل عن له المتنازل
. فٌه مستخدما كان الذي المحل اسم ذكر اذا اال بها االنتفاع المساعد لهذا ٌجوز فال مساعدا

 
 

 وحيد فصل القانونية غري ادلزامحة - اخلامس الباب
 



 
 

: قانونٌة غٌر مزاحمة تعتبر  -97 المادة

 
 فً عنها المنصوص العقوبات تطبٌق من للتمكن الشروط احد ٌنقصها القرار لهذا مخالفة كل - 1

. ادناه السادس الباب
. القانونٌة غٌر المزاحمة من انه لها وٌظهر فٌه النظر حرٌة للمحاكم ٌعطى عمل كل - 2
 
 

 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -98 المادة

 
 او المزاحمة عن التوقف بطلب دعوى اال علٌها ٌقام ان ٌمكن ال القانونٌة غٌر المزاحمة اعمال ان

 بمثابة االعمال تلك تكون التً الظروف فً اال والضرر العطل بطلب ودعوى المضر العمل عن
. القرار هذا او الجزائٌة القوانٌن علٌها تعاقب مخالفات

 
 

 والعقوبات ادلخالفات يف - السادس الباب
 
 
 

 االخرتاع شهادات يف - االول الفصل
 
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -99 المادة

 
 بمئة مرتكبه وٌعاقب تقلٌد جنحه ٌعتبر شهادة على حائز شخص بحقوق معرفة عن ٌلحق ضرر كل
. نقدٌا جزاء لبنانٌة لٌرة خمسمائة الى

 
 

. به ٌدعى عذرا قانونٌا نشرت شهادة بوجود الجهل ٌعتبر ان ابدا ٌمكن ال  -100 المادة

 



 

 بذات ٌعاقب ومخبئه المقلد الشًء بائع سٌما ال جنحة فً ٌشترك شخص كل - 101 المادة

. نفسه الجنحة مرتكب بها ٌعاقب التً العقوبة
 
 

 ذلك عدا وٌمكن مضاعفا االعلى النقدي الجزاء بحد دائما ٌحكم الذنب تكرار عند - 102 المادة

. سنتٌن الى شهرٌن من بالسجن الذنب ٌحكم ان
 
 

 مذكورة ما لجنحة القرار هذا بموجب علٌه حكم شخص كل للذنب مكررا ٌعتبر  -103 المادة

 السابقة سنوات الخمس مدة فً وذلك له المشارك او الجنحة لتلك االصلً المرتكب بصفته اما فٌه
. الثانً للحكم

 
 

 31/1/1946 تارٌخ للقانون وفقا معدلة  -104 المادة

 
 حائز تجاه التقلٌد جنحة ارتكب اذا عامال او مستخدما كانت صفة باي الشهادة صاحب مساعد ان

 وبجزاء سنوات ثالث الى اشهر ثالثة من بالسجن ٌعاقب بعدها او له مساعدته اثناء فً الشهادة
 العقوبتٌن باحدى او لٌرة االلف فوق وال لبنانٌة لٌرة وخمسٌن المئتٌن دون ٌكون ان ٌجوز ال نقدي
. ذاتها بالعقوبة الذنب فً شرٌكه وٌحكم فقط

 
 

 والتجارة ادلعامل ماركات يف - الثاين الفصل
 
 
 

 فً الصادر القانون و30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -105 المادة

31/1/1946 
 

. مودعة غٌر انها مع مودعة هً ماركة ان الى ما بطرٌقة او بشكل اشار شخص كل
 

 ولو حتى الماركة صاحب له ٌرخص ان بدون مودعة ماركة استعمل او معرفة عن قلد شخص وكل
 طرٌقة على... الخ ب واحتذاء ب ومحتذى ومركب وصنف نوع مثل الفاظا الماركة على اضاف
. الشاري بها ٌخدع

 



. آخر شخصا تخص ماركة تجارته اصناف على او محصوالته على ٌضع شخص وكل
 

 االصلٌة الماركة تشبه او مقلدة ماركة علٌه محصوال للبٌع عرض او معرفة عن باع شخص وكل
. الغش به ٌقصد شبها

 
. معٌنة ماركة تحت منه طلب الذي غٌر محصوال سلم شخص وكل

 
 سنوات ثالث الى اشهر ثالثة من وبالسجن لبنانٌة لٌرة خمسمائة الى خمسٌن من نقدي بجزاء ٌعاقب

. فقط العقوبتٌن هاتٌن باحدى او
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -106 المادة

 
 بطرٌقة صنعها انما ٌقلدها ان بدون ولكن الغش بقصد اخرى ماركة تشبه ماركة صنع شخص كل

. الغش بقصد الخرى شبٌهة صنعت ماركة استعمل او الشاري بها ٌخدع
 

. المطلوب المحصول نوع على الشاري غش طبعها من تعلٌمات علٌها ماركة استعمل شخص وكل
 

 غش بقصد اخرى ماركة تشبه ماركة علٌه محصوال للبٌع عرض او معرفة عن باع شخص وكل
. المحصول نوع على المشتري تغش ان طبعها من تعلٌمات او المشتري

 
 او سنتٌن الى شهرٌن من وبالسجن لبنانٌة لٌرة وخمسٌن مائتٌن الى خمسٌن من نقدي بجزاء ٌعاقب
. فقط العقوبتٌن باحدى

 
 

 او المقلد الشًء الى بنظرها الغش بقصد واالحتذاء التقلٌد اهمٌة المحاكم تقدر  -107 المادة

 فً للفروق اعتبارها من اكثر االجمالٌة المشابهة واعتبارها المستهلك وجهة من به المحتذى
. الدعوى علٌها الجارٌة والماركة الحقٌقٌة الماركة بٌن الموجودة الجزئٌات

 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -108 المادة

. الصاقها بوجوب مصرح ماركة محصوالته على ٌلصق لم شخص كل
. المحصول من النوع لهذا الواجبة الماركة علٌه لٌس محصوال للبٌع عرض او باع شخص وكل
. القرار هذا من 71 المادة احكام تخالف رموز ما ماركة على صور شخص وكل
. القرار هذا من 69 المادة احكام خالف شخص وكل

 بإحدى او سنتٌن الى شهرٌن من وبالسجن لبنانٌة لٌرة خمسمائة الى خمسٌن من نقدي بجزاء ٌعاقب
. فقط العقوبتٌن هاتٌن

 
 



 و 105 المواد بموجب علٌها المعاقب المخالفات بخصوص الذنب تكرار عند  -109 المادة

 فوق وال المواد هذه فً المعٌن االعلى الحد دون العقوبة تكون ان ٌجوز ال السابقة 108 و 106
 سنوات خمس الى شهرٌن مدة بالسجن المخالف حكم ٌجب ذلك على وعالوة مضاعفا االعلى الحد
. القرار هذا من 103 للمادة وفقا ٌكون فتحدٌده الذنب تكرار واما

 
 

 المادتٌن فً المذكورة ذاتها بالعقوبات علٌه ٌعاقب التجاري االسم اختالس ان  -110 المادة

. القرار هذا من 109 و 105

 
 

 الصناعية واالمنوذجات الرسوم - الثالث الفصل
 
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -111 المادة

 
 الصناعٌة واالنموذجات للرسوم القرار هذا بموجب مضمونة بحقوق معرفة عن ٌلحق ضرر كل

 فً ساعد او مساعدا المخالف كان واذا لبنانٌة لٌرة 250 الى 25 من النقدي بالجزاء علٌه ٌعاقب
 من بالسجن ذلك على عالوة وجوبا فٌعاقب حقوقه المهضومة الشخص كانت صفة باي الماضً
. اشهر ستة الى شهرٌن

 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -112 المادة

 
 المحكوم العقوبة ٌكون ان ٌجوز ال صٌدلً بمحصول ٌتعلق الدعوى اقامة اوجب الذي الفعل كان اذا
. لبنانٌة لٌرة الخمسٌن دون بها

 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -113 المادة

 
 وجوبا المفروضة فالعقوبة القرار هذا من 103 المادة فً مذكور هو كما والتكرار الذنب تكرر اذا
 على عالوة ٌجوز و لٌرة الخمسمائة فوق وال لبنانٌة لٌرة وخمسٌن المئتٌن دون تكون ان ٌجوز ال

. سنتٌن الى شهرٌن من بالسجن المذنب ٌعاقب ان ذلك
 
 



 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -114 المادة

 
. القرار هذا عن تتولد دعوى اي باقامة حقا المغبون للفرٌق ٌعطً ال لالٌداع سابق عمل كل

 
 تكن وان 111 المادة عن الناجمة فالدعوى النشر قبل كان ولكن االٌداع بعد حدث عمل وكل

. المتهم نٌة سوء على الدلٌل ٌقٌم ان بشرط اال المغبون الفرٌق ٌقدمها ان ٌجوز ال حقوقٌة

 
 

 والصناعية التجارية اجلوائز - الرابع الفصل
 
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -115 المادة

 
 الى اشهر ثالثة من وبالسجن لبنانٌة لٌرة وخمسٌن مئتٌن الى لٌرات خمس من نقدي بجزاء ٌعاقب
 لم اذا لٌرة الخمسٌن دون المفروض الجزاء ٌكون ان بدون فقط العقوبتٌن هاتٌن باحدى او سنتٌن
 واستعملوها وهمٌة بجوائز ادعوا او جوائز غشا لنفسهم نسبوا الذٌن االشخاص بالسجن حكم ٌصدر
 التجارٌة االوارق وعلى البضائع غالفات وعلى التجارٌة الشارات على لها وضعهم مثل عالنٌة

... الخ االرمات كتابة وفً
 

 حائزٌن بالحقٌقة هم لٌسوا جائزة على حائزون بانهم الجمهور ٌقنعوا ان حاولوا الذٌن واالشخاص
. علٌها

 
. القرار هذا من 96 و 95 المادتٌن احكام كان نوع باي خالفوا الذٌن االشخاص و

 
 

 الثنوية العقوبات - اخلامس الفصل
 
 
 

 او اضرت التً االشٌاء بضبط الحكم اصدار دائما ٌجب التبرئة حال فً حتى  -116 المادة

 االحوال جمٌع فً المحكمة تحكم وكذلك القرار هذا بموجب المضمونة الحقوق لهضم استخدمت
. القرار لهذا المخالفة والشروحات والشارات والرموز الماركات باتالف



 
 

 الخاضع المحصول على بوضعها المحكمة تؤمر واجبة ماركة وضع عدم حال فً  -117 المادة

 الجزاء سبٌل على او المغبون الفرٌق لمنفعة وبٌعه المحصول بمصادرة تحكم او لوضعها جوبا و
. النقدي

 
 

 امر فً او القرار هذا فً عنها منصوص كانت جنحة اي فً صادر حكم كل  -118 المادة

 . ثانوٌة كعقوبات دائما ٌستلزم القانونٌة غٌر بالمزاحمة ٌختص
 
 االبحاث ولجان والجمعٌات التجارة لغرف عضوا ٌنتخب بان علٌه المحكوم اهلٌة بعدم الحكم - 1

. انتخابٌة جمعٌة لكل العموم وعلى التعاون وشركات والسندات
 
 باللغة منها الواحدة تصدر جرٌدتٌن فً ونشره المحكمة تعٌنها التً االماكن فً الحكم الصاق - 2

. االساسً الحكم اصدرت التً المحكمة تعٌنهما الفرنساوٌة باللغة واالخرى العربٌة
 
 

 للفرٌق والضرر بالعطل تحكم ان للمحكمة ٌجوز الجنحة من التبرئة حال فً حتى  -119 المادة

. المغبون

 
 

 حجزىا و منها شيء واخذ الشبهة عليها الواقعة االشياء ووصف جرد - السادس الفصل
 
 
 

 منها شًء واخذ الشبهة علٌها الواقعة االشٌاء ووصف جرد 
 القرار هذا احكام تطبٌق و فٌها الحكم و حجزها و 

 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -120 المادة

 شكوى او الشخصً المدعى شكوى على بناء اما عفوا، اما العام الحق دعوى العامة النٌابة تقٌم
. الحماٌة دائرة رئٌس

 
 

 بتعٌٌن ٌقوم ان العام لالدعاء ٌحق ٌقدم لم او شكوى المغبون الفرٌق قدم سواء  -121 المادة

 مكتب ولمدٌر واخذها مطوال وجردها فٌها الشبهة الواقعة واالوانً واالالت البضائع او االشٌاء



. الحق ذات الحماٌة
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -122 المادة

 
 وجردها فٌها الشبهة الواقعة االشٌاء بتعٌٌن للقٌام الالزمة الصفة لهم ادناه المعٌنٌن االشخاص ان

 البولٌس مفوضو و البولٌس مفوضوا وهم 121 المادة فً مذكور هو كما منها مساطر واخذ مطوال
 الحماٌة مكتب ومستخدموا والدخولٌة الجمارك ومؤمور المرافئ و الحدٌدٌة للسكك الخصوصً

 ٌحلفون والذٌن بٌروت غٌر للمحالت المكتب مدٌر ٌعٌنهم الذٌن المؤمورون و الغاٌة لهذه المحلفون
. الغاٌة لهذه

 
 الحماٌة مكتب مدٌر او العام االدعاء من صادر تفوٌض او امر بموجب المؤمورون هإالء ٌعمل

. القرار هذا الحكام المخالفات من ٌشاهدون ما جمٌع على الحماٌة مكتب ٌطلعوا او وعلٌهم
 

 .القرار هذا بتنفٌذ ٌتعلق ما كل فً العدلٌة ضابطة مؤموري صفة المحلفٌن المكتب لمؤموري
 
 

 فً منها مساطر واخذ وطوال وجردها المشبوهة االشٌاء تعٌٌن ٌجري ان ٌمكن -123 المادة

 المستعملة( الكمٌونات )والمركبات والمعامل والدكاكٌن المخازن وهً ٌلً فٌما المذكورة االماكن
 العمومٌة واالسواق( Halles )السقائف و توابعها و المسالخ و المستودعات و التجارة فً

. والوصول الذهاب ومرافئ ومحطات
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -124 المادة

 
. وجوبا فٌه ٌذكر محضر به ٌنظم ان ٌجب جردها او لها تعٌٌن وكل المساطر من قسم اخذ كل

 
. المحضر كاتب المؤمور اقامة ومحل وصفة ولقب اسم - 1
. للمؤمور اعطته الذي االمر تارٌخ و االمر اعطت التً السلطة - 2
. العملٌة حدوث ومكان وساعة تارٌخ - 3
. ومهنته العملٌة عنده تجري الذي الشخص وجنسٌة اقامة محل او وبٌت وكنٌة اسم - 4
 االشخاص وجنسٌة اقامة ومحل اسم المحضر فً ٌذكر الطرٌق اثناء فً العملٌة جرت اذا - 5

 مرسل او مرسلٌن بصفتهم البٌانات او Lettres de Voiture المنقوالت قوائم فً المذكورٌن
. الٌهم
... الخ حضروها الذٌن االشخاص وتعدٌد العملٌة فٌها جرت التً الظروف عن مختصر شرح - 6
. رفضه فٌذكر التوقٌع رفض واذا البضائع او االغراض عنده وجدت الذي الشخص امضاء - 7 
. المحضر نظم الذي المؤمور امضاء - 8
 

 منها ٌرى التً والتحفظات التعلٌمات جمٌع المحضر فً ٌذكر ان ذلك عدا البضاعة لصاحب ٌحق



. فائدة
 
 

 التفوٌض عن البضاعة حائز ٌعلم ان على مجبرا المحضر منظم مؤمور لٌس  -125 المادة

 محصول تسلٌم من ٌثبت ان منه ٌطلب عندما الخصوص على وٌمكنه بمهمته القٌام قبل له المعطى
 البضاعة لحائز ٌبرز ال ان مودع انموذج او رسم او معٌنة ماركة تحت مطلوب آخر محصول بدل

 السلطة تعٌنه بخبٌر مصحوبا المؤمور ٌكون ان وٌمكن المحصول استالمه بعد اال بٌده الذي االمر
. التفوٌض فً الخبٌر وٌذكر التفوٌض اعطت التً

 
 

 الذي االمر من نسخة مناسبا ٌراه الذي الوقت فً البضاعة، حائز المؤمور، ٌستلم  -126 المادة

 ومن المحضر من نسخة ذلك على عالوة البضاعة حائز ٌؤخذ العملٌة انتهاء وعند بموجبه ٌعمل
 .حدة على قائمة بذلك نظم كان اذا العملٌة علٌها جرت التً البضائع او باالغراض الجرد قائمة

 
 

 اثناء فً الصالحٌة ذات المحكمة الى الجزائٌة او الحقوقٌة الدعوى تقدم ان ٌجب  -127 المادة

 على وٌزاد باطلة جرت التً العملٌة تكون واال المحضر تارٌخ من ابتداء كاملة ٌوما عشر خمسة
 المقامة الفرٌق اقامة ومحل العملٌة وقوع محل بٌن متر الف خمسٌن مسافة كل عن ٌوم المدة هذه

. وكٌله او الدعوى علٌه
 
 

 ذات للمحكمة تقدم 127 المادة فً المعٌنة المدات اثناء فً المقامة الدعوى ان  -128 المادة

 للمحل التابعة للمحكمة فتقدم محكمة هناك ٌكن لم واذا المالحق الفرٌق اقامة لمحل التابعة الصالحٌة
 ان الدعوى فً الفصل وقبل المشتكى الفرٌق طلب على بناء للمحكمة ٌحق. العملٌة فٌه انجزت الذي

 هذه فً وٌمكنها الجرد وقائمة المحضر فً المذكورة االغراض من قسم او جملة بحجز امرا تعطى
 المحكمة تحدده تؤمٌنا الحماٌة مكتب صندوق الى الحجز قبل ٌدفع بان المشتكى تؤمر ان الحال

 على وٌنتخب الحجز اجراء المكلف المؤمور االمر فً ٌعٌن. حجزها المنوي االغراض لقٌمة بالنسبة
 كما منها قسم اخذ او االغراض جرد من االولٌة بالعملٌة وقام المحضر كتب الذي المؤمور االفضل

. ذلك جرى كان اذا 121 المادة فً منصوص هو
 

 المكلف القضائً والحارس الحجز نتٌجة فٌه توضع الذي المحل اٌضا االمر فً ٌذكر ان وٌجوز
. علٌها المحافظة

 
 

 ذكرها االتً االوراق من نسخا اغراضه على المحجوز الشخص ٌستلم ان ٌجب  -129 المادة

: باطال الحجز ٌكون واال
. بالحجز االمر - 1
. التؤمٌن ذلك اٌداع طلب لو فٌما المكتب فً التؤمٌن اٌداع ٌثبت الذي الصك - 2
. المحجوزة االغراض جرد قائمة - 3



. الحجز محضر - 4
 
 

 على بذلك محضرا حاال ٌنظم ان الحجز بعملٌات قام الذي المؤمور على ٌجب  -130 المادة

 . اغراضه على المحجوز للشخص منهما الواحدة تسلم نسختٌن
 

 وٌرفق 124 المادة فً بالتفصٌل عنه المشروح نفسه االنموذج اسلوب على المحضر هذا ٌنظم
. المحجوزة االغراض جرد بقائمة

 
 قادرا ٌكن لم اذا او التوقٌع رفض واذا الورقتٌن هاتٌن على اغراضه المحجوزة الشخص وٌوقع
. التوقٌع محل فً الورقتٌن فً امكانه عدم او رفضه فٌذكر التوقٌع على

 
 

 ٌتقاضى الحماٌة مكتب بواسطة... الخ الجرد او المساطر اخذ او الحجز جرى اذا  -131 المادة

: ٌلً فٌما المذكورٌن الرسمٌن المكتب
 

. لبنانٌة لٌرات 6 مساطر اخذ او تعٌٌن او مطول جرد على ٌستوفى
 

 الذي المكتب لمؤمور تدفع لبنانٌة لٌرات 3 الٌها ٌضاف لبنانٌة لٌرة 12 واحد حجز على وٌستوفى
. الحجز اجرى

 
 له ترد التً الرسوم هذه المغبون الفرٌق فٌقدم المغبون الفرٌق من شكوى على بناء المكتب عمل اذا
 هذه فٌدفع شكوى وبدون رأسا ٌعمل المكتب كان اذا واما الدعوى علٌه المقامة الفرٌق على حكم اذا

. علٌه حكم اذا الشكوى علٌه المقامة الفرٌق الرسوم
 
 

 ٌجوز الجزاء محكمة فً الدعوى علٌه المقامة الفرٌق تبرئة حال فً حتى  -132 المادة

 الفرٌق لمنفعة اما وبٌعها الشبهة فٌها الواقعة والبضائع االغراض بحجز حكما تصدر ان للمحكمة
. المكتب لمنفعة واما المغبون

 
 

 8/12/1938 تارٌخ 164 للقرار وفقا معدلة  -133 المادة

 
 القرار اصدرت التً المحكمة تبلغه ان ٌجب القرار هذا احكام على بناء اتخذ قضائً قرار كل

 .االكثر على اٌام ثمانٌة مدة اثناء فً الحماٌة الىمكتب
 
 

 8/12/1938 تارٌخ 164 للقرار وفقا معدلة  -134 المادة

 



 

 و المراسٌم و القوانٌن جمٌع التنفٌذ موضع القرار هذا وضع من ابتداء تلغى  -135 المادة

. ادناه المذكورة القوانٌن سٌما ال االمور بهذه المتعلقة السابقة القرارات و الشرائع
 

 للشهادة القابلة االختراعات بخصوص 1880 سنة اذار 9 فً الصادر العثمانً القانون وهً
 سنة 1ت8 فً الصادر العثمانً والقرار 1888 سنة اٌار 11 فً الصادر العثمانً والقانون
 1921 سنة اذار 19 فً الصادر 769 عدد والقرار والتجارة المعامل ماركات بخصوص 1888

 865 عدد والقرار بٌروت معرض فً العارضٌن االشخاص لحقوق المإقته الحماٌة بخصوص
 فً 1136 عدد والقرار والتجارة المعامل ماركات حماٌة بخصوص 1921/ 5 /27 فً الصادر

 تلغى هذه خالف قرارات وجود التعداد هذا ٌمنع وال... الخ السابق القرار بتحوٌر 1921/ 12 /5
. القرار بهذا

 
 

 31/1/1946 القانون و 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -136 المادة

 
 1136 والقرار 865 القرار احكام عهد فً لبنان فً المودعة التجارة او المعامل ماركات ان

 ومرتبة تارٌخها حفظ مع القرار هذا احكام من اخرى معامالت اجراء بدون تستفٌد الغٌا اللذٌن
. قٌدها

 
 من ابتداء صحٌحة مودعة تعتبر القرارات هذه لنص وفقا قانونٌا اٌداعها ٌجر لم التً الماركات

. التطبٌق موضع 2385 القرار وضع

 
 

 والفنية الكتابية ادللكية - السابع الباب
 
 
 

 االول الفصل
 
 
 

ًا  ملغاة -137 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 



ًا  ملغاة -138 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -139 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -140 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -141 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -142 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -143 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -144 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

 امتداده وكيفية احلق ىذا وامتداد ادلؤلف حق يف - الثاين الفصل
 
 
 

ًا  ملغاة- 145 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -146 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -147 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 



ًا  ملغاة -148 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة- 149 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة- 150 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -151 المادة   3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -152 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -153 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -154 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -155 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -156 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -157 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

 االيداع يف - الثالث الفصل
 
 
 



ًا  ملغاة -158 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -159 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -160 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -161 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -162 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -163 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -164 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -165 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -166 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -167 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -168 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 

 
 

 ادلعامالت واصول والعقوبات ادلخالفات يف - الرابع الفصل



 
 
 

ًا  ملغاة -169 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة- 170 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا
 
 
 

ًا  ملغاة -171 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -172 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -173 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -174 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -175 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -176 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -177 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -178 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

ًا  ملغاة -179 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 



 

ًا  ملغاة -180 المادة  3/4/1999 تارٌخ 75 رقم للقانون وفقا

 
 

 القانون سٌما وال المعنى هذا فً السابقة الشرعٌة االحكام جمٌع ٌلغً القرار هذا  -181 المادة

 10 فً الصادر المطابع وقانون الممتازة التآلٌف على 1872 سنة اٌلول 11 فً الصادر العثمانً
 .القرار لهذا مخالفا فٌه كان فٌما 1/1888/
 
 

 31/1/1946 للقانون وفقا معدلة  -182 المادة

 
 من ابتداء ستوجد والتً الموجودة الدولٌة االتفاقات باحكام االحتفاظ بشرط لبنان فً القرار هذا ٌبقى
. الرسمٌة الجرٌدة فً نشره ٌوم

 
 

 تارٌخ 170 والقرار 30/12/1926 تارٌخ 84 للقرار وفقا معدلة  -183 المادة

7/12/1937 
 

. لبنانٌتان لٌرتان قدره رسم استٌفاء ٌوجب المكتب من شهادة او ثانٌة نسخة اعطاء كل
 

 المفوض ومندوبو العلوٌٌن ودولة الكبٌر لبنان دولة وحاكما العلٌا المفوضٌة فً العام السر امٌن
 المستقلة االسكندرونة منطقة و حلب و الدروز وجبل دمشق ودول السوري االتحاد لدى السامً

 فً القضائً والمستشار التشرٌعً والمستشار المالً والمستشار االستئناف محاكم ورإساء
 التجارٌة الملكٌة حماٌة مكتب ومدٌر ولبنان سورٌا فً للجمارك العام والمفتش العلٌا المفوضٌة

 االنضباط مؤمورو و البولٌس مفوضو و ولبنان  سورٌا فً الخ الفنٌة و الكتابٌة و والصناعٌة
. القرار هذا تنفٌذ ٌعٌنه فٌما كل مكلفون

 
 1924 سنة 2ك 17 فً بٌروت      

 السامً المفوض الجنرال      
 وٌغان: االمضاء     

 


