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في هذا العدد: 

»وقف تنفيذ عقوبة ال�سجن مقابل 
دفع التعوي�ص خالل �سهر« �ص.3

باحلماية«  امل�سجلة  املاركة  »اأولوية 
�ص.4

نحا�ص: »7 اآالف عالمة جتارية �سجلت 
يف 2010« �ص.6

�سادر: »طب�سور يف االأدوية...« �ص.7
بجائزة  تفوز  التقليد!«  »اإحذروا 

»اال�سد الف�سي« �ص.8

هدفه  قانوين  مفهوٌم  »التعوي�ص«، 
عن  املت�رضر  تعوي�ص  على  يقت�رض  ال 
به  احلقهما  الذين  وال�رضر  العطل 
دفع  عليه  املدعى  فاللزام  املعتدي، 
تعوي�ٍص للجهة املدعية دور يف ردعه 

عن تكرار جرمه. 

لال�سف، هذا املفهوم ال يوؤخذ به يف 
ق�سايا  يف  اللبنانية  املحاكم  قرارات 
فالتعوي�سات  الفكرية.  امللكية 
بها  حكمت  التي  ن�سبياً  املرتفعة 
فيما  ا�ستثناءً،  تبقى  املحاكم  بع�ص 
التعوي�سات  من  االعظم  ال�سواد 
منخف�ص جداً وال يرقى الى م�ستوى 

العقوبة الرادعة. 

تقليد  الى  غالباً  املقلدون  يعود  لذا 
التجارية  العالمات  وتزوير  الب�سائع 
الزبائن  وحتويل  امل�ستهلكني  وغ�ص 
اليهم، بعد ان يكونوا قد �سجلوا ارباحاً 
كون  �سابقة،  �سفقات  من  طائلة 
ارباحهم تفوق با�سعف ثمن العقوبة 

التي يفر�سها الق�ساء اللبناين.

إفتتاحية

حكم اول من نوعه:
السجن  عقوبة  تنفيذ  وقف 
خالل  التعويض  دفع  مقابل 

شهر

جمدالين،  مارجي  الرئي�سة  حكمت 
املنت،  يف  اجلزائي  املنفرد  القا�سي 
على  احلب�ص  عقوبة  تنفيذ  بوقف 
ب�سائع  بيع  بجنحة  عليهم  مدعى 
قاموا  حال  يف  مقّلدة  عالمات  حتمل 
بت�سديد االلزامات املدنية جتاه ال�رضكة 
املدعية عرب دفع التعوي�سات خالل فرتة 
نافذاً.                             احلكم  �سريورة  تاريخ  من  �سهر 

)تتمة �ص.3(

70 عملية ضبط لبضائع مقلدة ألشهر عالمات األزياء العالمية 

مت �سبط اكرث من ثمانية االف منتج مقلد يحمل اإحدى ا�سهر العالمات التجارية 
)تتمة ص.2(يف عامل االزياء، خالل 70 عملية �سبط متت يف اال�سهر املا�سية. 

Stop dealing with counterfeit
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املعلومات، زوروا: ملزيد من 

عالميًا   27 المرتبة  يحتل  لبنان 
في القرصنة

البلد 2011/02/28

واالخرية  عاملياً   27 املرتبة  لبنان  احتل 
الكمبيوتر  برامج  قيمة  جلهة  اقليمياً 
قر�سنتها،  مت  والتي  امريكي  ا�سل  من 
اذ قدرت قيمتها بـ 28 مليون دوالر يف 
اخلا�ص«  »التقرير  بح�سب   ،2010 العام 
الذي ا�سدره التحالف الدويل للملكية 
الفكرية.                        )تتمة �ص.2(

العدد 2 – تشرين الثاني 2011

املضبوطات مختومة بالشمع االحمر من مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض االموال



70 عملية ضبط لبضائع مقلدة ألشهر عالمات األزياء العالمية )تتمة(

...االدوية المزورة ...قرصنة برامج الكومبيوتر 
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...آخر أخبار مكافحة

ح�سم بقيمة 70% لتقلي�ص القر�سنة

وكاالت، 2011/06/12
قدمت �رضكة Adobe -ال�رضق االو�سط 
 %70 بقيمة  ح�سماً  افريقيا-  و�سمال 
 Adobe Creative Suite 5 على برناجمي
وAcrobat لل�رضكات اللبنانية. وتاأتي هذه 
االقت�ساد  وزارة  مع  بالتن�سيق  اخلطوة، 
بهدف تقلي�ص ظاهرة القر�سنة املنت�رضة 

يف ال�سوق اللبنانية. 

يف  عاملياً   27 املرتبة  يحتل  لبنان 
القر�سنة

وقد اظهر التقرير ان معّدل القر�سنة 
يف لبنان بلغ 72%، متجاوزاً بذلك وبفارق 
كبري املعّدل الو�سطي العام يف العامل. 
للملكية  الدويل  التحالف  اأو�سى  لذا 
»قائمة  على  لبنان  باإبقاء  الفكرية 

املراقبة« يف العام 2011.

الكويت  بعد  لبنان  مرتبة  وتاأتي 
متت  التي  الربامج  قيمة  قدرت  التي 
دوالر،  مليون  بـ39  فيها  قر�سنتها 
�سبقتها ال�سعودية بـ189 مليون دوالر، 

بـ 3700  الالئحة  ال�سني  فيما تت�سدر 
مليون دوالر.

الى  االنرتنت  جرائم  الب:  كا�سرب�سكي 
تزايد

البيان، 2011/10/07
�رضكة  اكرب  الب،  كا�سرب�سكي  توقعت 
يف  الكومبيوتر  فريو�سات  مكافحة 
اوروبا، تزايد ا�ستهداف جمرمي االنرتنت 
املتاجر  ذلك  يف  مبا  الت�سوق،  مواقع 
البيع  ومنتديات  واملزادات  االلكرتونية 
يف  املدرجة  املواقع  ان  علماً  وال�رضاء، 
عدد  ربع  على  ا�ستحوذت  الفئة  هذه 

الهجمات امل�سلحة.

حملل  نام�ستنيكوف،  يوري  ويو�سح 
الب،  كا�سبري�سكي  اخلبيثة يف  الربامج 
عن  املوؤ�س�سات  تف�سح  ما  »نادراً  انه: 
ا�ستهدافها بهجمات حجب »اخلدمات 
املوزعة«، وذلك بهدف حماية �سمعتها. 
االنرتنت  ي�ستخدم جمرمو  املقابل،  ويف 
هذا النوع من الهجمات ب�سكل متزايد 
عندما  االنتباه  لت�ستيت  كتكتيك 
ي�سنون هجمات اكرث تطورا، كالهجمات 
عرب  امل�رضفية  اخلدمات  نظم  على 

االنرتنت«. 

فاعور  �سلوى  ال�سيدة  برئا�سة  االقت�ساد  وزارة  يف  الفكرية  امللكية  حماية  م�سلحة  بها  قامت  التي  ال�سبط،  عمليات 
بريوت  يف  معماري  وجوزف  يقظان  رندى  القا�سيني  اال�ستئنافيني  العامني  النواب  اإ�سارة  على  بناًء  الق�سائية  وال�رضطة 
والقا�سيني ماهر �سعيتو وكلود غامن يف جبل لبنان، �سملت حمال ومراكز جتارية كبرية و�سغرية يف منطقتي بريوت وجبل 
لبنان. �سملت امل�سبوطات حقائب يد، وحقائب �سفر، واحزمة وغريها من املنتجات التي ت�سنعها ال�رضكة العاملية. واجلدير 
ذكره ان النيابات العامة مل تعد تتهاون مبثل هذه اجلرائم، فتحيلها، بعد االدعاء على املخالفني كافة، الى الق�ساء املخت�ص.

االقتصاد وزارة  في  الفكرية  امللكية  حماية  ملصلحة  عملية  إثر  املضبوطات 

)تتمة(

دهم مطبعة يف علي النهري
و�سبط اأدوية مزوّرة ومن�ّسطات

امل�ستقبل، 2011/10/21
الق�سائية  زحلة  مفرزة  من  قوى  دهمت 
التابعة لق�سم املباحث اجلنائية االقليمية 
يف وحدة ال�رضطة الق�سائية، بناء ال�سارة 
بلدة علي  الق�ساء املخت�ص، مطبعة يف 
النهري بح�سور رئي�سة ق�سم ال�سيدلة يف 
م�سلحة ال�سحة يف البقاع، و�سبط فيها 
ادوية منتهية ال�سالحية ونحو 200 كرتونة 
من احلجم الكبري حتتوي على بودرة وحبوب 
معباأة  زجاجية  عبوة   600 ونحو  خمتلفة 
مبادة �سائلة، كما �سبطت »كلي�سيهات« 
ريا�سية، وذلك  اأدوية خمتلفة ومن�سطات 
اأ�سخا�ص  قيام  عن  معلومات  توافر  بعد 
ريا�سية خمتلفة  اأدوية ومن�سطات  بتزوير 

يف البقاع.
ويخ�سع �ساحبَي املطبعة ي.ج. )41 عاماً( 
و�سقيقه ب. )38 عاماً( للتحقيق با�رضاف 

الق�ساء املخت�ص.



 حكم اول من نوعه:
ال�سجن  عقوبة  تنفيذ  وقف 
�سهر                              خالل  التعوي�ص  دفع  مقابل 

)تتمة(

الواقعات يف 

جرائم  مكافحة  مكتب  �سبط 
الفكرية  امللكية  وحماية  املعلوماتية 
وم�ستح�رضات  العطور  من  كميات 
عالمات  حتمل  منتجاً(   97( التجميل 
العائدة  بالعالمات  وم�سّبهة  مقّلدة 
حملة  يف  املدعية  ال�رضكة  ملنتجات 
تابت،  حر�ص  ال�سعبي يف  االحد  �سوق 
الب�سائع  لبيع  ب�سطات  تعر�ص  حيث 
العامة  النيابة  وادعت  انواعها.  على 
كانوا  ا�سخا�ص  ثالثة  على  ذلك  اإثر 
وعلى  املقلدة  املنتجات  يبيعون 
بهذه  يزودوهم  كانوا  �سخ�سني 
منتجاً   /189/ �سبط  بعد  الب�سائع 
برج  حملة  يف  مقّرهم  يف  مقلداً 

الرباجنة.

قنينة   /20/ املكتب  �سبط  كذلك 
وم�سّبهة  مقّلدة  عالمات  حتمل  عطر 
ال�رضكة  ملنتجات  العائدة  بالعالمات 
حيث  الدكوانة،  حملة  يف  املدعية 
هذه  �ساد�ص  عليه  مدعى  عر�ص 
املدعية.  وكيلة  على  للبيع  الب�سائع 
على  ذلك  اإثر  العامة  النيابة  وادعت 
البائع  يزود  كان  �سابع  عليه  مدعى 

املقلدة. بالعطور 

القانون يف 

املدعى  من  كالً  ان  املحكمة  وجدت 
عر�ص  على  معرفة  عن  اأقدم  عليهم 
للبيع  جتميل  وم�ستح�رضات  عطور 
وم�سّبهة  مقّلدة  عالمات  حتمل 
ال�رضكة  ملنتجات  العائدة  بالعالمات 
حتويل  اإلى  اأدى  الذي  االمر  املدعية، 
املدعى  من  كل  الى  املدعية  زبائن 
منهم  كل  فعل  في�سكل  عليهم، 
املواد  يف  عليها  املن�سو�ص  اجلنح 
قانون  من  و/714/   /703/  ،/702/

العقوبات.

وراأت املحكمة انه »يتعني بالتايل اإلزام 
كل من املدعى عليهم بدفع تعوي�ص 
ال�رضر  عن  املدعية  ال�رضكة  الى 
املرتكبة،  اجلنح  جراء  من  بها  الالحق 
وذلك دون االخذ بعني االعتبار القيمة 
الذي يحمل  للمنتج اال�سلي  البيعية 
املدعية.  لل�رضكة  عالمًة جتارية عائدة 

احلكم

عليهم  املدعى  املحكمة  اأدانت 
منهم  ثالثة  على  وحكمت  ال�سبعة، 
الثالثة  بني  تراوحت  ملدة  بال�سجن 
تراوحت  فيما  ا�سهر  واخلم�سة  ا�سهر 
لرية  الف  الثالثمئة  بني  الغرامات 
كذلك،  لبنانية.  لرية  واملليون  لبنانية 
عليهم  املدعى  املحكمة  الزمت 
مببالغ  املدعية  ال�رضكة  بتعوي�ص 
ماليني  واخلم�سة  املليون  بني  تراوحت 
جمموع  بلغ  حيث  لبنانية،  لرية 
مليون  ع�رض  خم�سة  التعوي�سات 
العطل  �سبيل  على  لبنانية  لرية 

وال�رضر.

تنفيذ  بوقف  املحكمة  وحكمت 
عليهم  املدعى  على  احلب�ص  عقوبة 
حال  بالغرامة، يف  وباالكتفاء  الثالثة 
االلزامات  بت�سديد  منهم  كل  قام 
التعوي�سات  دفع  خ�ّص  مبا  املدنية 
�سهر  فرتة  خالل  املدعية  لل�رضكة 
نافذاً.  احلكم  �سريورة  تاريخ  من 
جلهة  جريء  احلكم  هذا  يعترب  وتالياً، 
احلقوق  دفع  عند  احلب�ص  عقوبة  رفع 
غري  ب�سكل  باالعتبار  اآخذاً  املدنية، 
التعوي�سات  هذه  اأهمية  مبا�رض 
العالمات  تقليد  جرائم  اأن  باإعتبار 

اقت�سادية. جرائم  تبقى  التجارية 

توقيف �سبكة ترويج عطورات مقلدة 
امل�سهود باجلرم  املنازل  الى 

يف  اجلزائي  املنفرد  القا�سي  حكم 
ال�رضتوين  روالن  الرئي�ص  املنتدب  بعبدا 
على مدعى عليه بجرم تقليد عالمة 
عاملياً  معروفة  لعطورات  جتارية 
وبدفع  و�سهر  �سنة  ملدة  بال�سجن 
مليون  ع�رض  خم�سة  بقيمة  غرامة 
مليون  ثالثني  بقيمة  وتعوي�ص  لرية 

لبنانية. لرية 

الواقعات يف 

عاملية  �رضكة  من  �سكوى  على  بناًء 
م�ستح�رضات  انتاج  يف  متخ�س�سة 
مكتب  اوقف  وبيعها،  التجميل 
وحماية  املعلوماتية  جرائم  مكافحة 
عليه  مدعى  الفكرية  امللكية 
من  طلبية  بتو�سيل  قيامه  اثناء 
عالمات  حتمل  جتميل  م�ستح�رضات 
يف  وتبني  املدعية.  لل�رضكة  مقلدة 
قد  يكن  مل  املوقوف  ان  املحاكمة 
عليه  مدعى  لدى  عمله  على  م�سى 
ثان �سوى ا�سبوع، وانه كان يجهل ان 
مقلدة  يو�سلها  كان  التي  الب�سائع 
اكيا�ساً  االخري  من  ي�ستلم  كان  فقد 
يو�سلها  لزبون  خم�س�ص  منها  كل 

ثمنها. وي�ستلم 

القانون  يف 

عليه  املدعى  فعل  اأن  املحكمة  راأت 
تقليد  على  اقدامه  جلهة  الثاين 
املدعية  لل�رضكة  الفارقة  العالمة 
يف  عليه  املن�سو�ص  اجلرم  ي�سكل 

حكم قضائي

3

احلبس  عقوبة  تنفيذ  »وقف 

دفع  حال  في  بالغرامة،  واالكتفاء 

خالل  املدعية  للشركة  التعويضات 

احلكم«. نفاذ  تاريخ  من  شهر  فترة 

الطرقات على  مقلدة  عطور  بيع 
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العقوبات،  قانون  من   /702/ املادة 
حتويل  على  اإقدامه  جلهة  فعله  واأن 
الغ�ص  بطريقة  املدعية  ال�رضكة  زبائن 
يف  عليه  املن�سو�ص  اجلرم  ي�سكل 
العقوبات  قانون  من   /714/ املادة 
تقليد  على  اإقدامه  جلهة  فعله  وان 
اخلا�سة  املغلفات  وا�سكال  الر�سوم 
ي�سكل  املدعية  ال�رضكة  مبنتوجات 
املادة /86/  املن�سو�ص عليه يف  اجلرم 

من القانون رقم 75/ 1999. 

احلكم

الثاين  عليه  املدعى  املحكمة  اأدانت 
العقوبات،  ادغام  بعد  عليه،  وحكمت 
وبدفع  و�سهر  �سنة  ملدة  بال�سجن 
مليون  ع�رض  خم�سة  بقيمة  غرامة 
لرية. كذلك، الزمته بان يدفع لل�رضكة 
لرية  مليون  ثالثني  مبلغ  املدعية 
وال�رضر.  العطل  �سبيل  على  لبنانية 
عليه  املدعى  املحكمة  بّراأت  فيما 
عليه  املدعى  لدى  اجرياً  كونه  االول 
على  يقت�رض  عمله  وكان  الثاين 
وقب�ص  الزبائن  الى  الب�سائع  تو�سيل 
دوراً  يلعب  كان  انه  يثبت  ومل  ثمنها 

التقليد. عملية  يف 

ال�سالحية  منتهية  غذائية  مواد 
ومقلدة

28 مليون لرية غرامة وتعوي�ص

مرينا  اميلي  الرئي�سة  حكمت 
يف  اجلزائي  املنفرد  القا�سي  الكالّ�ص، 
بتقليد  عليه  مدعى  بتغرمي  بريوت، 
ماليني  بثمانية  غذائية  مواد  عالمة 
املدعية  على  بالتعوي�ص  وبالزامه  لرية 

لرية. مببلغ ع�رضين مليون 

الواقعات يف 

عاملية  �رضكة  من  �سكوى  على  بناًء 

الغذائية،  املواد  بانتاج  متخ�س�سة 
جرائم  مكافحة  مكتب  داهم 
الفكرية  امللكية  وحماية  املعلوماتية 
يف  الغذائية  املواد  لبيع  م�ستودعاً 
و�سبط  النهر  كورني�ص  منطقة 
كمية /8640/ علبة مكعبات بداخل 
كل منها �ستة قطع و�ستني �سندوقاً 
علبة   /144/ على  يحتوي  منها  كل 
على  حتتوي  علبة  وكل  دجاج  مرقة 
الكمية  هذه  وكل  مكعبات.  �ستة 
من  اكرث  منذ  �سالحيتها  انتهت 
وحتمل  �سبطها  تاريخ  من  �سهرين 
معروف  غذائي  ملنتج  جتارية  عالمة 
ان  املدعية  اجلهة  �رضحت  وقد  عاملياً، 

مقلدة. الب�سائع  هذه 
ا�ستورد  انه  افاد  عليه  املدعى 
تقوم  حيث  م�رض  من  كلها  الب�سائع 
بت�سنيعها،  امل�رضية  املدعية  ال�رضكة 
ال�سالحية  املنتهية  الب�سائع  وان 
و�سع  وقد  للبيع  خم�س�سة  غري 
اليها  يتنبه  مل  ذلك  الى  ت�سري  ورقة 
اجلهة  لهذه  ادالءه  لكن  املحققون 

بقي غري ثابت.

القانون  يف 

تبني لدى االطالع على عينة الب�سائع 
امل�سبوطة انها خمتلفة عن اال�سلية 
مقلدة  عالمة  عليها  و�سعت  وقد 
ي�سكل  الذي  االأمر  املدعية،  لل�رضكة 
من  و/114/   /109/ املادتني  عنا�رض 
قانون حماية امل�ستهلك وعنا�رض املادة 
وي�سكل  العقوبات.  قانون  /702/ من 
زبائن  حتويل  على  عليه  املدعى  اقدام 
عنا�رض  الغ�ص  بو�سائل  اليه  املدعية 

املادة /714/ من قانون العقوبات. 

احلكم

اأدانت املحكمة املدعى عليه وحكمت 
لرية،  ماليني  ثمانية  مبلغ  بتغرميه 
ومنحه  العقوبات  ادغام  بعد  وذلك 
حب�سه  جلهة  التخفيفية  اال�سباب 
قانون  من   /354/ للمادة  �سنداً 
املدعى  املحكمة  والزمت  العقوبات. 

لرية  مليون  ع�رضين  مبلغ  بدفع  عليه 
العطل  �سبيل  على  للمدعية  لبنانية 
اميلي مرينا  الرئي�سة  وال�رضر. حكمت 
يف  اجلزائي  املنفرد  القا�سي  الكالّ�ص، 
بتقليد  عليه  مدعى  بتغرمي  بريوت، 
ماليني  بثمانية  غذائية  مواد  عالمة 
املدعية  على  بالتعوي�ص  وبالزامه  لرية 

لرية. مببلغ ع�رضين مليون 

العالمات  يحمي  اللبناين  الق�ساء 
العاملية التجارية 

امل�سابه  »كاالنت«  منتج  لبيع  اإدانة 
»لكيتكات«

القا�سي  جابر،  هنادي  الرئي�سة  اأدانت 
مدعى  طرابل�ص،  يف  اجلزائي  املنفرد 
»كاالنت«  منتج  بيع  بجرم  عليهم 
ذرائع  مبطلًة  »لكيتكات«،  امل�سابه 
م�سنعاً  املنتج  بكون  عليهم  املدعى 
واأ�سولية،  ر�سمية  ب�سورة  �سوريا  يف 
امل�سجلة  للماركة  ان  اعتبار  على 
مناف�سة  اأي  من  احلماية  يف  اأولويتها 

ت�سبيهاً. اأو  تقليداً 

الواقعات يف 

»�سو�سيتيه  �رضكة  من  �سكوى  اإثر 
العالمة  �ساحبة  ن�ستلة«،  برودوي  دي 
بها  تقدمت  »كيتكات«،  التجارية 
يحمل  منتج  بت�سويق  معرفتها  اإثر 
�سكل  ويحمل  »كاالنت«  ا�سم 
قبلها  من  املعتمدة  الكيتكات 
وعالمته، قام مكتب مكافحة اجلرائم 
ال�رضطة  يف  االموال  وتبيي�ص  املالية 
علبة   /177/ ب�سبط  الق�سائية 
من  حبة   /24/ علبة  كل  بداخل 
ثالثة  يف  ال�سكوى  مو�سوع  املاركة 

حمال جتارية. 

طالبت  املحاكمة،  ختام  جل�سة  يف 
املدعى  من  كل  باإلزام  املدعية  اجلهة 
10 ماليني  مبلغ  بدفع  الثالثة  عليهم 
و�رضر.  عطل  مبثابة  منهم  لكل  لرية 

إقدامه  جلهة  عليه  املدعى  فعل 

املدعية  الشركة  زبائن  حتويل  على 

اجلرم  يشكل  الغش  بطريقة 

 /714/ املادة  في  عليه  املنصوص 

العقوبات قانون  من 

االف  و3  مئة 

منتهية  ضبطت،  مقلدة  قطعة 

شهرين. من  اكثر  منذ  الصالحية 

»كاالنت« املنتج الذي يحمل عالمة مشابهة لـ »كيتكات«
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عليهم  املدعى  وكيلة  طلبت  فيما 
مل  انهم  اعتبار  على  براءتهم،  اإعالن 
الب�ساعة  كون  التقليد  جرم  يرتكبوا 
اأ�سوالً يف  اإنتاج �سوري وم�سجلة  هي 
اإ�سافة  �سوريا،  يف  التجاري  ال�سجل 
واأن  تقليد  بوجود  الى عدم معرفتهم 
دورهم اقت�رض على بيع كمية حمدودة 

الب�ساعة. من هذه 

القانون يف 

احلالة  قيام  اأن  املحكمة  اعتربت 
يق�سي  عليهم  املدعى  بحق  اجلرمية 
لعالمة  تقليد  وجود  �رضطي:  بتوفر 
»كيتكات« وثبوت علمهم ومعرفتهم 
راأت  االطار،  هذا  ويف  التقليد.  بهذا 
تعتمد  »كاالنت«  ماركة  ان  املحكمة 
�سكالً م�سابهاً لل�سكل املعتمد ملنتج 
ال�سكل  ناحية  من  املدعية،  ال�رضكة 
والوان  البي�ساوي  واالطار  امل�ستطيل 
كونه  الى  اإ�سافة  واالحمر،  االبي�ص 
فيكون  نف�سه،  ال�سوكوال  �سنف  من 

راهناً. ال�رشط االول متوفراً 

في  أولويتها  املسجلة  »للماركة 

أو  تقليدًا  منافسة  أي  من  احلماية 

» تشبيهًا

يخلق  الت�سابه  هذا  مثل  ان  واعتربت 
العادي،  امل�ستهلك  ذهن  يف  التبا�ساً 
وب�سكل خا�ص ان معظم امل�ستهلكني 
هم من االطفال الذين يعتمدون على 
املدعى  وان  للمنتج،  اخلارجي  ال�سكل 
والذين  املمتهنني،  التجار  من  عليهم 
بوجود  علم  على  عملهم  بحكم 
ال�رشط  فيكون  »كيتكات«،  ماركة 

راهناً. الثاين متوفراً 

اجلرمية  احلالة  ان  املحكمة  واعتربت 
املقلد  املنتج  ت�سنيع  على  تقت�رض  ال 
الغ�ص.  بنية  عر�سه  او  بيعه  على  بل 
بكون  عليهم  املدعى  تذرع  ان  وراأت 
�سوريا  يف  م�سنع  هو  املنتج  هذا 
ي�سكل  ال  واأ�سولية  ر�سمية  ب�سورة 
ال�رضعي  امل�سوغ  اأو  القانوين  التربير 
�سمن  وبيعه  ترويجه  يخولهم  الذي 
للماركة  حيث  اللبنانية،  االرا�سي 
اأي  من  احلماية  يف  اأولويتها  امل�سجلة 
ف�سالً  ت�سبيهاً.  اأو  تقليداً  مناف�سة 
يعتد  ال  املبيع  ثمن  اإختالف  اأن  عن 
اإن  اإذ  التقليد  اأحكام  اإعمال  عند  به 
حالتي  توفر  مدى  يف  تكمن  العربة 

املعتمدة  للماركة  والت�سبيه  التقليد 
اأ�سوالً. وامل�سجلة 

احلكم

ادانت املحكمة املدعى عليهم الثالثة 
عقوبات   /703/ املادتني  بجنحتي 
و/114/ من القانون رقم 2005/659، 
لرية  املليون  بني  الغرامات  فرتاوحت 
ادغام  بعد  لرية،  الف  واملئة  لبنانية 
حب�ص  جلهة  وتخفيفها  العقوبات 
املحكمة  واألزمت  عليهم.  املدعى 
للجهة  تعوي�ص  بدفع  عليهم  املدعى 
وثالثمئة  مليون  جمموعه  املدعية 

الف لرية كعطل و�رضر.

نفس صنف الشوكوال
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الفكرية  امللكية  »دور  عن  منتدى 
االعمال  يف  التناف�سية  حتفيز  يف 

وال�سناعات«
�سجلت  جتارية  عالمة  اآالف   7 نحا�ص: 

يف 2010

الفكرية  امللكية  »دور  عنوان  حتت 
االعمال  يف  التناف�سية  حتفيز  يف 
االقت�ساد  وزارة  نظمت  وال�سناعات« 
والتجارة بالتعاون مع املنظمة العاملية 
واجلمعية   WIPO الفكرية  للملكية 
يف  منتدى   ،LFA االمتياز   لرتخي�ص 
واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�ص  مقّر 
حا�رض   ،2011 حزيران  و29   28 يومي 
جمال  يف  ومتخ�س�سون  ا�ساتذة  فيه 
والبالد  لبنان  من  الفكرية  امللكية 

واال�سيوية. العربية 

نحا�ص  نيكوال  والتجارة  االقت�ساد  وزير 
اإلتزام الوزارة بتطوير  اكد، يف كلمته، 
ومطابقتها  الفكرية  امللكية  قوانني 
ان  وك�سف  الدولية.  االتفاقات  مع 
الفكرية  امللكية  حماية  م�سلحة 
 2010 العام  يف  �سجلت  الوزارة  يف 
ت�سجيل  عدد  حيث  من  قيا�سيا  رقما 
التي بلغت حوايل  التجارية،  العالمات 
بزيادة  اأي  جتارية،  عالمة  اآالف  �سبعة 

18% على العام 2009.

روجيه  االقت�ساد  وزير  م�ست�سار 
ملكي ك�سف، يف حما�رضته، ان مردود 
قطاعات ال�سناعة الفكرية يف لبنان 
امريكي  دوالر  املليار  حوايل  ي�سجل 
�سنوياً، اي ما ن�سبته 2.5% من النتاج 
»يعمل  ملكي:  وا�ساف  القومي. 
 6000 الـ  حوايل  القطاع  هذا  �سمن 
ما  اي  �سخ�ص،  الف  والـ23  موؤ�س�سة 
يف  التوظيف  �سوق  من   %2.1 ن�سبته 

لبنان«.

ال�سغرية  ال�رضكات  ق�سم  مدير 
العاملية  املنظمة  يف  واملتو�سطة 
�سينغ  غوريكبال  الفكرية  للملكية 

لرجال  االمتيازات  الهمية  عر�ص 
ال�سغرية  وال�رضكات  االعمال 
واملتو�سطة، والهمية امللكية الفكرية 
والتطور  االعمال  منو  الى  بالن�سبة 

املعرفة.  اقت�ساد  ال�سناعي يف 

للملكية  العاملية  املنظمة  ممثل 
حا�رض  العزيز  عبد  عامر  الفكرية 
الفكرية  امللكية  توظيف  طرق  عن 
تاأمني  عرب  االقت�ساد،  تطوير  يف 
حقوق  ومراقبة  الالزمة  الرتاخي�ص 
االمتياز ومالحقة اال�ستغالل التجاري. 
قيمة  ان  االطار  هذا  يف  وك�سف 
مان�سي�سرت  لفريق  التجارية  العالمة 

يونايتد ي�سل الى 1.3 بليون دوالر.

الفكرية  امللكية  يف  املتخ�س�سة 
 Clyde & Co يف  ال�رضيكة  واملديرة 
ال�رشوط  �رشحت  يونغ،  جوي�سيا   ،LLP
ناجح،  امتياز  اتفاق  لعقد  اال�سا�سية 
وحقوق  اجلودة،  �سمان  يف  وذلك 
والنطاق  احل�رضية،  وحقوق  التطوير، 
و�رشوط  الزمنية،  واملدة  اجلغرايف، 
وا�سول  التجارية  العالمة  ا�ستخدام 
يونغ  و�سجعت  واالعالنات.  حمايتها، 
العقد  وف�سخ  النزاعات  بت  على 
الى  اللجوء  كون  احلبية،  بالطرق 
مفيدة،  الية  كونه  ورغم  التحكيم، 
القرارات  تطبيق  مب�ساكل  ي�سطدم 
فيما  االو�سط،  ال�رضق  التحكيمية يف 
ياأخذ  املحلية  املحاكم  الى  اللجوء 

طويالً. وقتاً 

للملكية  العربية  احلكومات  »منتدى 
االنرتنت« وجرائم  الفكرية 

الى  �سين�سم  »لبنان  ال�سفدي: 
االإنرتنت« معاهدتي 

والتجارة«  االقت�ساد  »وزارة  نظمت 

برامج  منتجي  »جمعية  مع  بالتعاون 
منطقة   - التجارية  الكومبيوتر 
العربية  احلكومات  »منتدى  اخلليج« 
االنرتنت«  وجرائم  الفكرية  للملكية 
يومي  »فيني�سيا«،  فندق  يف  وذلك 
اليوم  ملنا�سبة   ،2011 ني�سان  و27   26

الفكرية.  للملكية  العاملي 

وزير  اكد  االفتتاح،  جل�سة  يف 
يف  والتجارة  االقت�ساد  ووزير  املال، 
لبنان،  »ان  ال�سفدي  حممد  حينه، 
مواكبة  على  حر�سه  من  انطالقاً 
بت�رضيعات  العاملية  الرقمية  الثورة 
على  يعمل  املوؤلفني،  حقوق  حتمي 
اأي  اإلى معاهدتي االإنرتنت،  االن�سمام 
املوؤلف«  حق  ب�ساأن  »الويبو  معاهدة 
االأداء  الويبو ب�ساأن  )WCT( و»معاهدة 

 ».)WPPT( ال�سوتي   والت�سجيل 

معاهدتي  »ان  ال�سفدي:  وا�ساف 
االإنرتنت ت�سع قواعد دولية ترمي اإلى 
االإبداعية  امل�سنفات  اإلى  النفاذ  منع 
االنرتنت  �سبكة  على  بها  االنتفاع  اأو 
ولهاتني  بذلك.  ت�رضيح  دون  من 
تعزيز  يف  كبرية  اأهمية  املعاهدتني 
وال�سناعات  االإلكرتونية  التجارة  تطور 
نوعية  �سمان  خالل  من  املعلوماتية 
الذي  االأمر  و�سحته،  الرقمي  املحتوى 
مكا�سب  حتقيق  من  املبدعني  ميكن 
واإبداعاتهم  مواهبهم  بف�سل  مالية 
كانت كلمات  وا�ستثماراتهم«. كذلك 
العاملية  املنظمة  ملمثل  ترحيبية 
الغفار  عبد  اأجمد  الفكرية  للملكية 
برامج  منتجي  جمعية  ولرئي�ص 
منطقة   - التجارية  الكومبيوتر 

الر�سا. اخلليج جواد 

رئي�سة  عر�ست  االولى،  اجلل�سة  يف 
الفكرية  امللكية  حماية  م�سلحة 
فاعور  �سلوى  االقت�ساد  وزارة  يف 
امللكية  حماية  يف  امل�سلحة  لدور 
اإدارة  مدير  وعر�ص  لبنان.  يف  الفكرية 
اللواء  دبي  ال�ساملة يف �رضطة  اجلودة 
الرزاق  عبد  القدو�ص  عبد  الدكتور 
جمعية  جتربة  جانبه  من  العبيديل 
اخلبري  اما  الفكرية.  للملكية  االمارات 

العالمة  قيمة  دوالر  بليون   1.3
مان�سي�سرت  لفريق  التجارية 

يتد نا يو
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اال�ست�ساري جورج غندور فقدم اجندة 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
ادراج  الى  يهدف  الذي  التنمية  ب�ساأن 
حماية  �سيا�سات  يف  االمنائي  البعد 

الفكرية. امللكية 

رئي�ص  قدم  الثانية،  اجلل�سة  يف 
القانونية  املعلوماتية  امناء  جمعية 
يف لبنان القا�سي فوزي خمي�ص قراءة 
القانون  �سوء  يف  املعلوماتية  جلرائم 
رئي�ص  �رضح  فيما  اللبناين.  واالجتهاد 
مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية يف 
ايلي  الرائد  الق�سائية  ال�رضطة  وحدة 
التقنية  ا�ستخدام  لكيفية  بيطار 
امللكية  جرائم  مكافحة  يف  العالية 
وليد  املحامي  بدوره  وعر�ص  الفكرية. 
تطبيق  تواجه  التي  العوائق  نا�رض 
يف  الفكرية  امللكية  حماية  قانون 

لبنان يف جمال برامج احلا�سب االيل.
العقيد  عر�ص  الثالثة،  اجلل�سة  يف 
�سلطان  بن  الرحمن  عبد  عبدالله 
حقوق  حماية  يف  دبي  �رضطة  جتربة 
كونها  من  اإنطالقاً  الفكرية  املوظف 
حتدثت  فيما  ا�سرتاتيجية.  قيمة 
لتكنولوجيا  اللبنانية  اجلمعية  رئي�سة 
عن  جبور  منى  الدكتورة  املعلومات 
واالمن  لل�سالمة  القانونية  اجلوانب 
يف الف�ساء ال�سيبريي. و�رضح املحامي 
االدارة  اهمية  فرحات  ابو  وليد 
من  القر�سنة  حماربة  يف  اجلماعية 
�سوء  على  الرقمية  التقنيات  خالل 

الفكرية. امللكية  قوانني 

ت�سمنت  واالخرية،  الرابعة  اجلل�سة 
دولة  االقت�ساد يف  وزارة  جلهود  عر�ساً 
حماربة  يف  املتحدة  العربية  االمارات 
حقوق  اإدارة  مدير  قدمه  القر�سنة، 
االقت�ساد  وزارة  يف  والتاأليف  الن�رض 
وزارة  ممثل  عر�ص  كذلك  اجلابري.  فوزي 

االأدوية... يف  »طب�سور  �سادر: 
لالإ�سابة  تعّر�سهم  الأطفال  والعاب 

بال�رضطان«

»�سوت  لـ  مقابلة  يف   –  2011/03/04
املدى« 

مليار  االألف  او  الرتليون  يقارب  »ما 
العاملية  التجارة  حجم  هو  دوالر 
االأ�ستاذ  ي�رضح  املقلدة«،  بالب�سائع 
يف  �ص  املتخ�سّ املحامي  �سادر،  راين 
�رضكات  وممثل  الفكريّة  امللكية  جمال 
الظاهرة  هذه  وا�سفاً  عاملية، 

االقت�سادي«. »بال�رضطان 

فربطها  املنتجات  تقليد  اأ�سباب  ّما  اأ
التاجر  اهّمها  عنا�رض  بعّدة  �سادر 
بالربح اكرث من اهتمامه  الذي يهتم 
الذي  اال�ستهالكي  املجتمع  باملنتج، 
لي�ست  وهي  الكماليات  اقتناء  يحب 
تطور  مع  العامل  حتول  وقد  مبتناوله، 

كونية. قرية  الى  االت�ساالت 

�سادر اأعطى مناذج عن  املواد االأولّية 
املقّلدة  واملنتجات  امل�ستخدمة 
اأطفال  �سناعتها  يف  يعمل  التي 
من  ال�ساد�سة  و  اأ اخلام�سة  �سن  يف 

لالإ�سابة  تعّر�سهم  والتي  العمر 
االأدوية،  يف  الطب�سور  بال�رضطان: 
القلب،  اأدوية  يف  �ساحلة  غري  مواد 
ن�سارة اخل�سب يف الطعام كال�سوربا، 

لل�رضب... �ساحلة  غري  مياه 

الب�سائع  على  االأمثلة  ومن 
»قطع  �سادر:  اعطاها  التي  املقّلدة 
يباع  التي  الطائرات  ال�سيارات، قطع 
حوالى  التقديرات  بح�سب  منها 
االأدوات  �سنوياً،  قطعة  األف   520
و�سخ�سّية،  منزلّية  من  الكهربائّية 
حجم  من   %  5 ت�سّكل  التي  االأدوية 
املقلّدة،  لل�سناعات  العاملية  التجارة 
ال�سوق  من   %20 حتتل  التي  الثياب 
التجميل  م�ستح�رضات  االوروبي، 
منذ  اخلليج  يف  قيمتها  بلغت  التي 
دوالر،  ماليني   210 حوالى  �سنتني 
 %50 ن�سبتها  بلغت  التي  ال�سجائر 
وحدها  ال�سني  فيما  ال�سويد  يف 
مقّلدة  �سيجارة  مليار   190 ت�سّدر 

. » ياً �سنو

التمييز  �رضورة  على  �سّدد  �سادر 
واملنتجات  الفا�سدة  الب�ساعة  بني 
االر�سادات  بع�ص  واأعطى  املقّلدة 

املنتجات  لك�سف  للم�ستهلك 
ميكن  الذي  »ال�سعر  منها:  املقّلدة، 
جودة  املنتج،  األوان  دليالً،  يكون  اأن 
املطبعية،  االأخطاء  الطباعة، 
نوعية  املت�سابهة،  اال�سماء  ال�سور، 
املواد  رائحة  امل�ستعملة،  الغالفات 

و�سكلها.« الغذائّية 

جميع  تعاون  على  �سادر  واأّكد 
االقت�ساد  وزارة  فيهم  مبن  املعنيني 
الرقابة  وهيئات  الق�سائّية  واالأجهزة 
»با�ستثناء  وذلك  املدين،  واملجتمع 
التي  املال،  وزارة  يف  اجلمارك  مديرية 
�رضكات  مع  اتفاقيات  توقيع  ترف�ص 
العاملية  الغذائية  واملواد  االدوية 
وقعت  انها  رغم  عنا�رضها،  لتدريب 
�رضكات  بع�ص  مع  تعاون  اتفاقية 
حماية  الى  ت�سعى  التي  التبغ 
عك�ص  وعلى  التبغ  ّن  الأ م�ساحلها، 
مداخيل  يحّقق  اال�ستهالكية   املواد 
اأكرث  يبدو  الذي  االأمر  للخزينة  هاّمة 
من  الوزارة  الى  بالن�سبة  اهمّية 

املواطن«. �سّحة 

مقابلة

القومي  النتاج  من   %2.5
الفكرية  ال�سناعة  قطاعات  مردود 

لبنان يف 

العربية  اململكة  يف  واالعالم  الثقافة 
احليوت  عيد  بن  احمد  ال�سعودية 
لربجميات  النظامية  احلماية  و�سائل 
العربية  اململكة  يف  االيل  احلا�سب 
املنتدى  واختتمت جل�سات  ال�سعودية. 
حقوق  حماية  مكتب  ملدير  بعر�ص 
حممد  م�رض  يف  الفكرية  امللكية 
االقت�سادية  القيمة  عن  حجازى 
�سوء  يف  الفكرية  امللكية  حلقوق 
يف  �سارك  وقد  والتجارب.  االجراءات 
املوؤمتر من �سادر كل من اال�ساتذة راين 

�سادر ون�رضين حداد.

اتفاقيات  توقيع  ترف�ص  اجلمارك 
الغذائية  واملواد  االدوية  �رضكات  مع 

عنا�رضها لتدريب  العاملية 

ال  تعليق!

بيع االدوية على الدرجات النارية
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هذه  من  نسخة  على  لالستحصال  /أو  و  القتراحاتكم 
النشرة، الرجاء مراسلتنا على البريد االلكتروني:

اقرب  التقليد!  »اإحذروا  حملة   فازت 
التي  مزورة«،  تكون  ان  ممكن  اال�سياء 
املنتجات  حماية  جمعية  اطلقتها 
 BPG لبنان   – التجارية  والعالمات 
برونت«  »ليو  �رضكة  ونظمتها 
بجائزة  االعالنات،  جمال  يف  الرائدة 
كان،  مهرجان  يف  الف�سي«  »اال�سد 
يف  واهمها  اجلوائز  ابرز  اإحدى  وهي 

املجال. هذا 

تلفزيونياً  كليباً  ت�سمنت  احلملة 
زوجها  بان  ت�سك  �سيدة  فيه  تظهر 
عادة  غري  عن  طلب  النه  مقلد 
كذلك  اهلها.  مع  اليوم  مت�سية 
يف  ن�رضت  اإعالنات  احلملة  ت�سمنت 
اللوحات  وعلى  واملجالت  ال�سحف 

الطرقات.  على  االعالنية 

التقليد،  ملكافحة  العاملي  اليوم  ويف 
اكرب  لبنان  �سهد   ،2011 اذار   15 يف 
االو�سط  ال�رضق  اإعالنية عرفها  حيلة 
تقليدية  اعالمية  و�سائل  ا�ستخدمت 
قراءة  ال�سحف  فاكرث  تقليدية.  وغري 
اعدادها  ن�رضت  لبنان  يف  وانت�ساراً 
ال�سفحة  على  مزورة  �سعارات  مع 
االت�سال  القراء  من  وطلبت  االولى، 
�سيء  اي  الحظوا  اإذا   1739 على 

اجلريدة.  �سعار  يف  غريب 

بدوره  �سارك  غامن  مار�سيل  االعالمي 
مزورة  مقدمة  عر�سه  عرب  باحلملة 
قدمها  النا�ص«،  »كالم  لربنامج 
فقّلد  بعيد  حد  الى  ي�سبهه  �سخ�ص 
كذلك  وحركاته.  غامن  حديث  طريقة 
يف  ا�سا�سية  برامج  مقدمو  �سارك 
راديو«،  »اإنرت  وان«،  »راديو  اإذاعات 

و«نو�ستاجلي«. الغد«  »�سوت 

االجتماعي  التوا�سل  موقع 
يف  اي�ساً  ا�ستخدم  الفاي�سبوك 
 250 �سفحات  تقليد  عرب  احلملة، 
املجتمع  يف  ثرة  موؤ �سخ�سية 
يف  ب�سيطة  تعديالت  مع  اللبناين 
ال�سور،  او  اال�سماء  او  العناوين 
كانت  ذا  اإ التاأكد  الزوار  من  والطلب 
مقلدة.  او  حقيقة  ال�سفحة  هذه 
ال�سباب  من  كبري  عدد  ار�سل  كذلك 
قاموا  ال�سيتي مول، حيث  الى مركز 
�سعار  يلب�سون  وهم  املارة  بتقليد 

التقليد«. »اإحذروا 

850%  هي ن�سبة زيادة ات�ساالت 
ال�سكاوى على 1739 بعد احلملة

92 %  من ال�سعب اللبناين 
طالتهم احلملة

كان« »مهرجان  في  الفضي«  »االسد  بجائزة  التقليد!«  »إحذروا  حملة   فوز 


