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 الالئحة التنفيذية 
 لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 
 

 الفصل األول
 تعاريف وأحكام عامة

 
معنى الوارد لها ذات الواردة بها والعبارات يكون للكلمات فى تطبيق أحكام هذه الالئحة،  : (1)مادة ال

منها ما لم يقتض  قرين كلفي القانون ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين 
 :سياق النص غير ذلك

          
 .قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة : ــون ـــــــــــــــــــــــــــالقانـ -أ

 
 .دائرة الملكية الفكرية : ـرة ـــــــــــــــــــــــــالدائـــ -ب                  

 
لججججذش تناججججئة الجججججدائرة لقيججججد كافججججة البيانجججججات السجججججل ا : داع ـــــــــــــــــــسجل اإلي -ج

لتصججرفات الالحقججة ذات الصججلة بالمصججنفات ا دبيججة او
 .حكام القانون والفنية والعلمية الخاضعة 

 
الجهاز اإللكتروني القادر على تخزين ومعالجة وتحليل  : ي ـــــــــــــــــــالحاسب اآلل -د

  .يةواسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترون
  
مجموعججة ا وامججر والتعليمججات المعبججر عنهججا ب يججة ل ججة أو  : ي ــــــبرنامج الحاسب اآلل -هـ

ن ا اججكال ، أو إاججارة ، والتججى تتخججذ أش اججكل مجج رمججز
أو غيججر مبااجججر فجججى  رويمكججن اسجججتخدامها بطريججق مبااججج

 حاسب آلي   داء وظيفجة أو تحقيجق نتيججة ، سجواء كانجت
كلها ا صججلي أو فججى أ  هججذه ا وامججر والتعليمججات فججى اجج

 .اكل آخر تظهر فية من خالل الحاسب اآللي
 
 الترتيب والعرض يجميع للبيانات يتميز باالبتكار فت شأ :  ات ــــــــــــــــــــقاعدة البيان -و

ء كان سوا بالحماية ،  يعكس مجهودا اخصيا جديرا  و
ن يكون على أراكل آخ شأو ب هذا التجميع بل ة أو رمز 

 سترجاعلال وقابال   يا بواسطة الحاسب اآللمخزن
 .بواسطتة أو ب ية وسيلة إلكترونية أخر  

 
الموافقججة الصججادرة مججن الججوزارة علججى ت سججيس جمعيججات أو : تججرخيص اإلدارة الجماعيججة  –ز 

غيرهجججا مجججن الجهجججات ا خجججر  المتخصصجججة فجججي إدارة 
 .ومباارة أعمال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
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والمنصجوص   -علجى حسجب ا حجوال -ا داء  يتباار الوزارة الحقجوق ا دبيجة للمجؤلفين وفنجان:  (2)المادة 

من القانون، فى حالة عدم وجود الخلف العام، وذلك بعد انقضجاء (  15،  5 )عليها فى المواد 
وتتخذ الجوزارة الوسجائل واإلججراءات الالزمجة لمبااجرة هجذه . ا  حماية الحقوق المقررة قانون مدة

 .الحقوق على النحو الذ  يكفل الحفاظ على المصنف أو ا داء وعلى سمعة المؤلف أوالمؤدش
 

موافقتة أن يقجوم بج ش مجن ا عمجال المنصجوص  يجوز لل ير بعد نار المؤلف لمصنفة ودون( : 3)المادة 
ن تكججون تلججك ا عمججال فججي حججدود ال ججرض وياججترط أ ، مججن القججانون( 22)عليهججا فججي المججادة 

ال تستهدف تحقيق أش ربح مجادش بصجورة مبااجرة أو غيجر مبااجرة، وأال تضجر أبة والمسموح 
سججم إبالمصججالح الماججروعة للمؤلججف، وأن تتضججمن فججي جميججع ا حججوال اإلاججارة إلججى المصججدر و

     .  المؤلف
 
المؤلف أو صاحب الحق  تحقيس، من القانون 43 من المادة 4الفقرة طبقا لنص  : (4)مادة ال

 :ذه الحقوق طبقا للجدول التاليله انتهاكات ةتعويضا  عن أي  -حسب ا حوال  -وراــــــــالمج
 

 قيمة التعويض فعل التعدي
 مائة لاير عماني(  122)  مرخص به ألغرض غير ربحيةالغير  ستخداماال

 مائة لاير عماني(  122)  مرخص بة  غرض غير ربحيةالنسخ غير ال

لاير عماني لكل مصنف  ألف(  1222)  ربحية مرخص بة  غرضالغير  االست الل
 أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي 

لاير عماني لكل مصنف  ألف(  1222)  مرخص بة  غرض ربحيةالنسخ غير ال
 أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي

 
 و يظل لصاحب الحق المطالبة بتعويض. و يامل هذا التعويض كل ما وقع من خسارة

من كسب و من أش أضرار أخر  مباارة  متوقعة أو غير متوقعة  فاتة من إضافي عما
 .عدجراء كل ت

 
 (41)لحكم المادة  تنفيذا  صاحب الحق  الذش يلتزم بتقديمةتكون قيمة الكفالة أو الضمان   : (5)مادة ال

 .لكل مصنف  خمسمائة لاير عماني(  522) من القانون 
 
لقرار صادر من السلطات الجمركية  ة في تعديها تنفيذا  اتبويكون تخزين السلع الم 

على طلب صاحب الحق وفقا  اءات التخليص الجمركي عليها بناء  المختصة بوقف إجر
با ن  مع صاحب الحق تفاقبااللإلجراءات وفي ا ماكن التى تحددها تلك السلطات أو 

 .أماكن التخزين 
 
تسوية ودية  ش نزاع ينا  حول أش من ش الا ن إجراء بناء على طلب ذو لوزارةل  : (6)مادة ال

الحقوق المنصوص عليها في القانون إذا وافق أطراف النزاع على مقترحات الوزارة 
نقض  –حال التوصل لتسوية  –وال يجوز  ش من أطراف النزاع بالنسبة للتسوية، 

 .  لهذا ال رضارة الوز تعدهاالتسوية أو رفضها وذلك بعد توقيعهم على الوثيقة التي 
 

يجوز للوزارة ووفقا  لمقتضيات المصلحة العامة أن تنار ب ية وسيلة كانت، ا حكام  ( : 7)المادة 
 ا ن حقوق المؤلف والحقوق المجاورةبالقضائية النهائية والقرارات اإلدارية التي تصدر 

 . لها حتها على ابكة االنترنت نارا  كما يعتبر اتا ،
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 الثانيالفصل 
 

 نظام اإليداع
 
لب ـــــط بتقديم تعهديأن أو من يمثلة قانونا، قبل ناـر أو إتاحة مصنفة،  لصاحب الحق : (8)مادة ال

على النموذج  أو برنامج إذاعي تسجيل صوتي أو إيداع مصنف، أو أداءللحصول على رقم 
يانات يتضمن الطـلـب الب على أن وذلك بعد سداد الرسوم المقررة المعد لهذا ال رض،

 : ةــالتالي
 

 .ن وجد  إ  ونسخة من سند الوكالة،  وعنوانة وصفتة وجنسيتة اسم مقدم الطلب   -أ 
 .ن وجد أوتاريخ الوفاة إ ، اسم المؤلف وجنسيتة وعنوانة اذا كان على قيد الحياة -ب 
 .نسخة من جواز السفر أو البطاقة الاخصية   -ج 
وانها والمستند الذش يثبت العالقة بينها وبين اسم الجهة التي وجهت بالعمل وعن  -د 

 .المؤلف
 . برنامج اإلذاعيأو التسجيل الصوتي أو ال ا داء أو المصنف ونوع عنوان  -هـ                  

 .دائرةأش بيان إضافي تطلبة ال   -و          
 
 ا داء أو التسجيل صنف أومن الم ثالث نسخ(  3) بإيداع  مقدم الطلب أو المؤلف يلتزم : ( 9)مادةال

 . عند تقديم طلب اإليداع الصوتي أو البرنامج اإلذاعــــــــي
 
خمسة (  5)  و عمانية عن كل إيداع عارة رياالت(  12) قدره رسم مالي  يستحق : (12)مادة ال

 . الحصول  على نسخة طبق ا صل من اهادة اإليداع  رياالت عمانية نظير 
 
 .ن وجد إ وترقيم دولي ، رقم إيداع محلي مقدم الطلب أو المؤلفيمنح  : (11)مادة ال
 
 .ينشر عن اإليداع في الجريدة الرسمية :  (12)المادة 
 
(  5)  قدرةورسم مالي لى سجل اإليداع لد  الدائرة نظيرطالع عاإل يجوز  ش اخص:  (13)مادةال 

 .خمسة رياالت عمانية
 
أو   داءلمصنف أو  حصول على اهادة بيانات إيداعيم طلب للتقد اخص شوز جي: ( 14)مادةال 

خمسة (  5)  قدره رسم على النموذج المعد لذلك ، مقابل يذاعـإلتسجيل صوتي أو لبرنامج 
  .رياالت عمانية

         
أن يطلب من الدائرة تصحيح أش بيان من بيانات اإليداع بطلب يقدمة  صاحب حقلكل :  (15)مادةال 

 .عارة رياالت عمانية(  12)  قدره رسم مقابل المعد لذلكموذج على الن
 

البيانات ، خاصة تعد البيانات الواردة في اهادة اإليداع الصادرة عن الوزارة صحيحة  ( :16)المادة 
 .لم يثبت عكس ذلك الحق ماالمتعلقة بملكية 

 .المعد لذلك لنموذج يمنح صاحب الحق اهادة إيداع تصدرها الدائرة، وفقا ل( : 17)المادة 
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 الفصل الثالث

 
 المجاورة اإلدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق

 
 

اإلدارة الجماعية  ممارسة نااطالجهات ا خر  التي ترغب في المهنية وتلتزم الجمعيات ( : 18)المادة 
من بذلك ص الحقوق المجاورة بالحصول على ترخيأصحاب لمؤلف والمالية لحقوق لل

 . الوزارة قبل ممارسة هذا النااط
 

الجمعيات المهنية والجهات ا خر  المقدمة من طلبات اللقيد سجل ينا  بالوزارة ( : 19)المادة 
الحقوق أصحاب لمؤلف والمالية لحقوق لنااط اإلدارة الجماعية لللترخيص بممارسة 

 .المجاورة 
 

إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، اإلدارة الجماعية  للحصول على ترخيص يقدم طلب( : 22)المادة 
 : المستندات اآلتيةعلى أن يرفق بالطلب 

 
 .نسخة من الكيان القانوني لطالب الترخيص وعقده الت سيسي  -أ              
 .النظام ا ساسي لطالب الترخيص مبينا فية نظام التحصيل والتوزيع المالي  -ب             

 .نسخة من العقد المبرم بين طالب الترخيص والمنتسبين  -ج             
 .نسخة من جواز سفر أو البطاقة الاخصية لطالب الترخيص  -د             
 .نسخة من جواز سفر أو البطاقة الاخصية للمدير المفوض إلدارة نااط الجمعية -هـ             
البلد ا صلي لممارسة نااط اإلدارة من الطلب  ر لمقدمالصادترخيص نسخة من ال -و             

 .   خارج السلطنةمقره الجماعية إذا كان 
 .ن وجد إف بعدد المنتسبين لطالب الترخيص كا  -ز             

       
ستين يوما من تاريخ تقديم (  62) يجب البت في طلبات ترخيص اإلدارة الجماعية خالل  ( :21)المادة 

ثالث سنوات (  3) ويصدر بالترخيص لممارسة النااط قرار من الوزارة لمدة الطلب ، 
على طلب ذوش الا ن بعد سداد الرسم المقرر، وفي  لتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بناء  قابلة ل

ر ــــالى الوزيقرار الم من ــــحالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويجوز التظل
 .تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار أو علمة بة علما يقينيا  ستين يوما من(  62)الل ــخ

 
ي عن كل ترخيص اإلدارة ـــــــلاير عمان ثالثة آالف(  3222) م قدره ـــرس يحصل( : 22)المادة 

 .تجديد الترخيص عند  لاير عماني ثالثة آالف(  3222) ، والجماعية 
  

داءات ا مصنفات ووالتظمة تقيد فيها بيانات ا عضاء يلتزم المرخص لة بإمساك دفاتر من( :23)المادة 
ويلتزم  المعهود الية بإدارة الحقوق المالية عليها،ذاعية اإلبرامج الصوتية والتسجيالت الو

 .  بإبالغ الوزارة ب ية ت يرات أو تعديالت قد تطرأ على بيانات ا عضاء أو مصنفاتهم
 

ممن لهم صفة  االنتسابإدارة الحقوق المالية لطالبي  ال يجوز للمرخص لة أن يرفض( : 24)المادة 
 .المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة دون سبب يبرر ذلك
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 لحقوقالمالية المتحصلة من اإلدارة الجماعية  يلتزم المرخص لة بتوزيع العائدات ( :25)المادة 
 .ً   لكاوف منتظمة حسابيا ستة اهور وفقـا(  6) ا عضاء كل 

 
ي ــة الدورية من قبل مفتاـــالسجالت المحاسبية للمراجع يلتزم المرخص لة بإتاحة( : 26)المادة 

 .الوزارة وا عضاء وأية جهة معنية
 
 

 .ة  رالوزاقبل مكتب محاسبة معتمد من  يلتزم المرخص لة بتعيين( : 27)المادة 
 

 ، مصنفةلي المستحق لة من إدارة الماالعضو العائد  استالمبالت كد من المرخص لة يلتزم ( : 28)المادة 
 .و أية جهة معنيةأتقديمها للوزارة طلب منة وعلية إبراز المستندات التي تؤكد ذلك متى 

 
% 32على من قبل المرخص لة  ةالمقتطعيجب أن ال تزيد نسبة المصروفات اإلدارية ( : 29)المادة 

 ،ذلكلزوما لبة متى رأت ويجوز للوزارة أن تخفض تلك النس، من ا مــــوال المحصلة 
 . كما ال يجوز خصم أية مبالغ أخر  من المبالغ المحصلة إال بموافقة ا عضاء

 
في حالة مخالفة المرخص لة أحكام هذه الالئحة يجوز للوزارة وقف ترخيص اإلدارة  ( :32)المادة 

اريخ إخطاره اهر من ت(  1) بإزالة أسباب المخالفة خالل  يقمالجماعية الممنوح لة إذا لم 
 .بها من قبل الوزارة 

  
في حالة عدم التزام المرخص لة ب حكام اإلدارة الجماعية ترخيص  إل اءيجوز للوزارة ( : 31)المادة 

أسباب  القيام بإزالةإنقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون القانون أو 
متعاقدين قائمة دون تحمل الوزارة أية وتبقى التزاماتة تجاه ال، المخالفة رغم إخطاره بها 

 .مسؤولية
 

إلى كيان مام نضعضاء المنتسبين اإلألل يجوزاإلدارة الجماعية ترخيص في حالة إل اء ( : 32)المادة 
 .آخر مرخص لة بإدارة الحقوق المالية طبقا  حكام القانون 

 
ق المؤلف والحقوق المجاورة إصدار تراخيص لجهات أخر  معنية بحقو للوزارة يجوز( : 33)المادة 

 . إلدارة الجماعيةمن االربح المالي  تحقيق والتي ال تهدف إلى
 

 . معنية بذات النااط لجهة يجب أال يصدر أكثر من ترخيص لإلدارة الجماعية( : 34)المادة 
 


