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 (      2008      /     65)      رقم  ىمرسوم سلطان

 بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 

 سلطان عمان                            نحن قابوس بن سعيد                   

 

 ، 69/  101رقم  ىلدولة الصادر بالمرسوم السلطانل ىبعد اإلطالع على النظام األساس 

 

 ، 74/69الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  ىقانون المالال وعلى

  

 رقىىىىىىىىىم ىوعلىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىانون السىىىىىىىىىلطة القاىىىىىىىىىا ية الصىىىىىىىىىادر بالمرسىىىىىىىىىوم السىىىىىىىىىلطان

 60  /66 ، 

 

 ، 66/  69رقم  ىوعلى قانون اإلدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطان 

 

 ىوعلىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىانون اإلدىىىىىىىىىىراءال الج ا يىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىادر بالمرسىىىىىىىىىىوم السىىىىىىىىىىلطان 

  ، 66/  64رقم  

 

 ىاورة  الصادر بالمرسىوم السىلطانــــف والحقوق المجـــــون حقوق المؤلـــــــى قانــــوعل

 ،  9000/  74م ـــرق

 

 ،  9009/  96رقم  ىوعلى قانون اإلدراءال المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطان 

 

 ىوعلىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىانون انظىىىىىىىىىىىيم اإلاصىىىىىىىىىىىا ل الصىىىىىىىىىىىادر بالمرسىىىىىىىىىىىوم السىىىىىىىىىىىلطان 

 ،  9009/  70رقم  

 . اقتايه المصلحة العامة  على ما بناء  و 

 

 .رسمنا بما هو آل 

 

 .شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالقانون المرفق  فىيعمل  :المادة األولى 

 

وإلىى نن  ،يصدر وزير التجارة والصناعة الال حة التنفيذية للقىانون المرفىق  : المادة الثانية 

فيمىا    المعمىو  باىا لعمىل بىاللوا و والقىرارال اصدر هذه الال حة يسىتمر ا

 .ه يتعارض مع نحكام

 

 ىيلغى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصىادر بالمرسىوم السىلطان :المادة الثالثة 

نو المرفىق  القىانونكىل مىا يلىالف كمىا يلغىى المشار اليه ،  9000/  74رقم 

 .يتعارض مع نحكامه 

 

تىاري  ل ىالتىال هذا المرسوم  في الجريدة الرسمية ويعمىل بىه مىن اليىوم ينشر :  ةالمادة الرابع

 .  هنشر
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 هـ 1796من ربيع الثاني سنة  99  :      فىصدر  

 م  9009من مايــــــــــو سنة    7   :ق    ــــالموافـ

 

 

 ســــــــلطان عمــــــــــــان  
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 قوق المجاورةقانون حقوق المؤلف والح

 

 األو الفصل 

 اعاريف

 

 فىىىىىىىىى اطميىىىىىىىىق نحكىىىىىىىىام هىىىىىىىىذا القىىىىىىىىانون ، يقصىىىىىىىىد بالكلمىىىىىىىىال والعمىىىىىىىىارال  ( : 1)المادة 

 قىىىىىىىرين كىىىىىىىل مناىىىىىىىا مىىىىىىىا لىىىىىىىم يقىىىىىىىت  سىىىىىىىياق  التاليىىىىىىىة المعنىىىىىىىى المميــىىىىىىىـن                   

 : النص غير ذلك                    

  

 .وزارة التجارة والصناعة : الوزارة  -1

 .وزير التجارة والصناعة : ر ـــالوزي -9

 .الذي يمتكر المصنف  ىالشلص الطميع: ف ــالمؤل -7

 نو الفنىىىىىىىىى  ىكىىىىىىىل إنتىىىىىىىىاا ممتكىىىىىىىر فىىىىىىىى المجىىىىىىىىا  األدبىىىىىىى  :المصىىىىىىىنف  -7

 نيىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىان نوعىىىىىىىىىىه نو طريقىىىىىىىىىىة التعميىىىىىىىىىىر  ىنو العلمىىىىىىىىى                       

 .نهميته نو الغرض منه  عنه نو                         

 األصىىىىىىىىالة والتميىىىىىىىى   ىياىىىىىىىىف ىالىىىىىىىىذ ىطىىىىىىىىابع اإلبىىىىىىىىداعال: ا بتكىىىىىىىىار  -5

 .على المصنف                        

 المصىىىىىىىىىىىنف الىىىىىىىىىىىذي يمتكىىىىىىىىىىىر بواسىىىىىىىىىىىطة :   ىالمصىىىىىىىىىىىنف الجمىىىىىىىىىىىاع -9

 باسىمهيتىولى نشىره  ىنو إعتمىار ىشىلص طميعىمن  مجموعة من المؤلفين بتوديه

 من الادفمندردة ض داود المؤلفين فيه واكون واحت إشرافه، مسؤوليتهعلى و

                                            علىىىىى  فيىىىىه مىىىىن غيىىىىر الممكىىىىن فصىىىىل إسىىىىاام كىىىىل مؤلىىىىف وللمصىىىىنف ،   العىىىىام

  . واميي ه بصورة مستقلة ةحد

 

 فىىىىىىىىي إبتكىىىىىىىىاره  يسىىىىىىىىاهم المصىىىىىىىىنف الىىىىىىىىذي  : المصىىىىىىىىنف المشىىىىىىىىتر   -4

  نكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاننكثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن مؤلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف ، سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواء          

 فصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهمة كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنام فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه          

    ينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرا ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمن و،  ممكنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  نم           

 .المصنفال الجماعية         

 المصىىىىىىىىىنف الىىىىىىىىىذي يسىىىىىىىىىتمد نصىىىىىىىىىله  مىىىىىىىىىن   :المصىىىىىىىىىنف المشىىىىىىىىىتق  -9

  المصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنف مودىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود كالتردمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                      

  والتحىىىىىىىىىىىىىىويرال والتعىىىىىىىىىىىىىىديالل الموسىىىىىىىىىىىىىىيقية                                       

 . والتغييرال  األخرى                                       

 المصىىىىىنف المكىىىىىون مىىىىىن سلسىىىىىلة مىىىىىن الصىىىىىور ـىىىىىـى   ــالمصىىىىىنف السمع -6

 انطماعىىىىىىا  بالحركىىىىىىة  ىالمترابطىىىىىىة التىىىىىىى اعطىىىىىى:    المصــــــــــــــــــىىىىىىـرى      

 ومسىىىىىىىجلة علىىىىىىىى وسىىىىىىىا   نو علىىىىىىىى دعامىىىىىىىال                                       

 نخىىىىىىىىىرى، سىىىىىىىىىواء  نكانىىىىىىىىىت الىىىىىىىىىك الصىىىىىىىىىور                                        

 مصىىىىىىىحوبة نم غيىىىىىىىر  مصىىىىىىىحوبة بالصىىىىىىىول ،                                        

       .كالمصنفال السينما ية                                        
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 وظىىىىىىىىىىىىىىا ف  ىكىىىىىىىىىىىىىل إبتكىىىىىىىىىىىىىىار فنىىىىىىىىىىىىىى ذ   نـــىىىىىىىىىىىىىىمصىىىىىىىىىىىىىنف الف -10

 نفعيىىىىىىىىىىىىىة ولىىىىىىىىىىىىىو كىىىىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىىىىدمجا  فىىىىىىىىىىىىىى :    ــىىىىىىىىىىىىىـى التطميقــــــــ      

 نداة معىىىىىىىىىىىىدة  لالسىىىىىىىىىىىىتلدام  فىىىىىىىىىىىىى  إنتىىىىىىىىىىىىاا                                         

 .مصنوعال اقليدية نو صناعية                                         

      

 كىىىىىىىىل اسىىىىىىىىجيل للاىىىىىىىىوء نو لشىىىىىىىىعاع آخىىىىىىىىر               رـــىىىىىىىىـمصىىىىىىىىنف التصوي -11

 دعامىىىىىىىىة ، ينىىىىىىىىتج  نو  يمكىىىىىىىىن إنتىىىىىىىىاا علىىىىىىىىى :    فــــــــــىىىىىىىىـى الفواوغرا      

 صىىىىىىىورة منىىىىىىىه ، نيىىىىىىىا  كانىىىىىىىت التقنيىىىىىىىة التىىىىىىىى                                          

 .ننج  باا                                           

      

 كىىىىىىىىىىل نتىىىىىىىىىىاا متميىىىىىىىىىى  يجسىىىىىىىىىىد التىىىىىىىىىىرا         الفلكلىىىىىىىىىىوراعميىىىىىىىىىىرال  -19

 الشىىىىىىىىىعمى التقليىىىىىىىىىدى الىىىىىىىىىذى نشىىىىىىىىىأ واطىىىىىىىىىور :  ـــــــــىىىىىىىىىـى الوطنـــــــــ    

 واسىىىىىىىتمر فىىىىىىىي سىىىىىىىلطنة عمىىىىىىىان اعميىىىىىىىرا  عىىىىىىىن                                      

 الاُويىىىىىىىىىىىىىىىة الثقافيىىىىىىىىىىىىىىىة التقليديىىىىىىىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىىىىىىى                                         

 يمكىىىىىىىىن  انتقىىىىىىىىل عمىىىىىىىىر األديىىىىىىىىا  ، والىىىىىىىىذى                                        

 نسىىىىىىىىىمته إلىىىىىىىىىى مؤلىىىىىىىىىف معلىىىىىىىىىوم ، ويشىىىىىىىىىمل                                       

 :بوده خاص                                      

       

الحكايىىىال واألمثىىىا  واأللغىىىاز الشىىىعمية ك ،التعميىىىرال الشىىىفاية -ن 

 . وغيرهاوالقصا د 

 بىىى  لالشىىىعمية المصىىحوبة  ىكاألغىىان ،التعميىىرال الموسىىىيقية-ب

 .الع ف 

والعىىىروض الفنيىىىة الشىىىعمية  التعميىىىرال الحركيىىىة كالرقصىىىال-ا

 . ىالتقليد ىوالطقوس ذال الطابع الشعم

 ىدميىىىع منتجىىىال الفىىىن الشىىىعمواشىىىمل التعميىىىرال الملموسىىىة -د

 ونعمىىىا  النحىىىتبىىىاللطوط واأللىىىوان كالرسىىىومال  ىالتشىىىكيل

واآل ل  والسىىجادواألزيىىاء  والمنسىىودالواللىى ف  والفلىىار

 . واألشكا  المعمارية موسيقية التقليديةال

 ة نو نكثىىىىىىىىىر مطابقىىىىىىىىىة لءصىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىنف نو نداءسىىىىىىىىىل  عمىىىىىىىىىل نُ  :  سىىىىىىىى الن   -17

 برنىىىىىىىامج إذاعىىىىىىىي بصىىىىىىىورة مماشىىىىىىىرة نو غيىىىىىىىر نو  ىنو اسىىىىىىىجيل صىىىىىىىوا                

 الطماعىىىىىىىىىىىىىىىىىة نو التصىىىىىىىىىىىىىىىىىويرك ى طريقىىىىىىىىىىىىىىىىىة، مماشىىىىىىىىىىىىىىىىىرة  بىىىىىىىىىىىىىىىىىأ                

 . المؤقت  ين اإللكتروني الدا م نو التل التسجيل نو نو                  

 

 

 نومن مصنف ، بموافقة صاحب الحق، ملموسة  س  نُ طرح   :ر ـــــــــــــــــــــــــــــالنش -17

 ةبأيللجماور  ىصواى نو برنامج اذاعجيل است نو م  ث  مُ  نداء 

لميىىع نو اإليجىىار ا بغىىرض معقولىىة  وبكميىىال وسىىيلة كانىىت 

 .نو الحيازة ملكية للقل ان  آخر فاصر ىنالتسليف العام نو نو
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 ألصىىىىىىىىىىىوال نداء نو ألصىىىىىىىىىىىوال نخىىىىىىىىىىىرى نو اثميىىىىىىىىىىىت   : ىالتسىىىىىىىىىىىجيل الصىىىىىىىىىىىوا -15

 مىىىىىىىا لىىىىىىىم يكىىىىىىىن ذلىىىىىىىك ضىىىىىىىمن اثميىىىىىىىت  ، لاىىىىىىىا  لتمثيىىىىىىىل                                    

 . ىلمصنف سمعي بصر                                    

 

 الذى يتولــــى ا عتمارىعى نو الشلص الطمي    ج التسجيلـــــــــــمنت -19

 .عن إنجاز التسجيل الصواى األو   المسؤولية:  الصواـــــــــــــــــــــــــى 

 

 يتىىىىىىىىىولى   الىىىىىىىىىذى الشىىىىىىىىىلص الطميعىىىىىىىىىى نو ا عتمىىىىىىىىىارى    ج المصىىىىىىىىىنفـــــىىىىىىىىىـمنت -14

 .عن إنجاز مصنف  سمعى  بصرى  المسؤولية:  السمعــــــــى المصرى 

 

 التسىىىىىىىىىىىىىجيالل  ىاألداء ومنتجىىىىىىىىىىىىى ىق فنىىىىىىىىىىىىىانحقىىىىىىىىىىىىىو : الحقىىىىىىىىىىىىىوق المجىىىىىىىىىىىىىاورة  -19

 .الصواية وهيئال اإلذاعة                                      

 

 يمثلىىىىىىىىىون نو يغنىىىىىىىىىون نو يلقىىىىىىىىىون الىىىىىىىىىذين شىىىىىىىىىلاصاأل   :و األداء ـــــــــــــــىىىىىىىىىـفنان -16

 يرقصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون نو ينشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدون نو يع فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون نو                                      

 مصىىىىىىىىىىىنفال ، بأيىىىىىىىىىىىة طريقىىىىىىىىىىىة كانىىىىىىىىىىىت  يىىىىىىىىىىىؤدون  نو                                     

 . فلكلورية وطنية اعميرال ون                                     

 

 الملىىىىىىىىك الىىىىىىىىذي يشىىىىىىىىمل دميىىىىىىىىع المصىىىىىىىىنفال المسىىىىىىىىتمعدة مىىىىىىىىن  : الملىىىىىىىىك العىىىىىىىىام  -90

 فىىىىىىي اىىىىىىاري  العمىىىىىىل باىىىىىىذا القىىىىىىانون  انقاىىىىىىت ىالتىىىىىى الحمايىىىىىىة نو                         

  ىالتىىىىىىىى نو اىىىىىىىىايلعحقىىىىىىىىوق الماليىىىىىىىىة مقىىىىىىىىررة للحمايىىىىىىىىة الالمىىىىىىىىدة                          

 هىىىىىىىىىذا  اىىىىىىىىىنقص الىىىىىىىىىك المىىىىىىىىىدة بالنسىىىىىىىىىمة لاىىىىىىىىىا وفقىىىىىىىىىا ألحكىىىىىىىىىام                         

 . القانون                         

 بىىىىىىىى  األصىىىىىىىىوال نو الصىىىىىىىىور واألصىىىىىىىىوال نو بىىىىىىىى  امثيىىىىىىىىل لاىىىىىىىىا  : اإلذاعىىىىىىىىة  -91

  -بمىىىىىىىىا فىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىك األقمىىىىىىىىار اإلصىىىىىىىىطناعية  -سىىىىىىىىا ل   سىىىىىىىىلكية بو                    

 ليسىىىىىىىىىىتقملاا الجماىىىىىىىىىىور ، ويعتمىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىن قميىىىىىىىىىىل اإلذاعىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىى                      

 إشىىىىىىىىارال مشىىىىىىىىفرة فىىىىىىىىي الحىىىىىىىىا ل التىىىىىىىىي اتىىىىىىىىاح فياىىىىىىىىا للجماىىىىىىىىور                     

 وسىىىىىىىىىىىىيلة فىىىىىىىىىىىىك التشىىىىىىىىىىىىفير مىىىىىىىىىىىىن قمىىىىىىىىىىىىل هيئىىىىىىىىىىىىال اإلذاعىىىىىىىىىىىىة نو                     

 بموافقتاىىىىىىىا ، و  يعتمىىىىىىىر مىىىىىىىن قميىىىىىىىل اإلذاعىىىىىىىة المىىىىىىى  مىىىىىىىن خىىىىىىىال                      

 ألفىىىىىىراد الجماىىىىىىور بىىىىىى  اخىىىىىىر يتىىىىىىيو  ىنو ن ىشىىىىىىمكة الحاسىىىىىىب اآللىىىىىى                    

 . اختيار زمان ومكان استقماله  ةكل على حد                    

  بىىىىىىىىأىكىىىىىىىىل عمىىىىىىىىل مودىىىىىىىىه للجماىىىىىىىىور بطريقىىىىىىىىة مماشىىىىىىىىرة نو  : األداء العلنىىىىىىىىي  -99

 وسىىىىىىىىيلة نخىىىىىىىىرى ويكىىىىىىىىون مىىىىىىىىن  شىىىىىىىىأنه إنشىىىىىىىىاء صىىىىىىىىلة مماشىىىىىىىىرة                       

 .بين المصنف والجماور                        

 

ل  ل لل اأ ل  ل لل     ل لل اأ   البللا الكللمأو  ل  اليكللمأو ل لل   : النقللل لمهورلل    - 32
 -لو للن   ل  لءاأ ل  جكللهصل   لل جو ل  ب نلليو  حيا للو  ب صللا صوألل  

لمهورلل   ولل  أصلل  لللل اء الأليدملل   ا  للء يأ  -لبللا   للء   لل  ي صلل  ا
الوق بص  اكجقبيل لي وولي جقلءف للو لي وألي  أصل  الوألي  الليي صبلءل ونل  
البا  بغض النظ     الزوي  ل  الوأي  اليي صجف لص  هيا االكلجقبيل بولي 
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لللو يلللا حجي جرللي لمهورلل   ب صللا صوألل  ال  لل ل حلصرللي لللو لي زوللي  ل  
وجمقللو وندلل ءا  بلل  هرلليز  ال يكللأ ا لللو ل  لصلل   كللصم  وأللي  صاجللي   ال

 . لا ى
 

 لءصىىىىىىىىوال نو  ىاقىىىىىىىىوم بالمىىىىىىىى  الالسىىىىىىىىلك ىالجاىىىىىىىىال التىىىىىىىى: هيئىىىىىىىىال اإلذاعىىىىىىىىة  -97

 .لااتمثيل لنو للصور واألصوال                                 

 نداة نو مكىىىىىىىىىىىىون يىىىىىىىىىىىىتحكم  ن نىىىىىىىىىىىىاء  نيىىىىىىىىىىىىة اقنيىىىىىىىىىىىىة نو  : ي فّعىىىىىىىىىىىىا اقنبيراىىىىىىىىىىىىد -95

 مصىىىىىىىىنف  إلىىىىىىىىى الوصىىىىىىىىو   فىىىىىىىىى ىه العىىىىىىىىاداشىىىىىىىىغيل                                          

 نو  ىنو اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىجيل صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا ث م ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتمُ نو نداء                                           

  وقحقىىىىىىىىمىىىىىىىىن  نيىىىىىىىىا ىحمىىىىىىىىانو ،  ىبرنىىىىىىىىامج إذاعىىىىىىىى                                          

 .مجاورة الحقوق المؤلف نو ال                                          

 بنسىىىىىىىىلة مىىىىىىىىن  المعلومىىىىىىىىال التىىىىىىىىى اكىىىىىىىىون مرفقىىىىىىىىة  :معلومىىىىىىىىال إدارة الحقىىىىىىىىوق  -99

 نو التسىىىىىىىىىىىىىىىىىىجيل  الُمث م ىىىىىىىىىىىىىىىىىىتالمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىنف نو األداء                                          

 و المعلومىىىىىىىىىىال  ىنو المرنىىىىىىىىىىامج اإلذاعىىىىىىىىىى ىالصواـىىىىىىىىىىـ                                         

 نو إااحتىىىىىىىىىه مناىىىىىىىىىا  ىلىىىىىىىىىدى نقىىىىىىىىىل نالتىىىىىىىىىي اظاىىىىىىىىىر                                          

 : ىللجماور واحدد ما يأا                                          

 التسىىىىىىىىىىىىجيل نو الُمث م ىىىىىىىىىىىىت داء األمصىىىىىىىىىىىىنف نو اعريىىىىىىىىىىىىف ال -ن 

 .ىنو المرنامج اإلذاع ىالصوا                 

 ء نو منىىىىىىىىىتج التسىىىىىىىىىجيل مؤلىىىىىىىىىف المصىىىىىىىىىنف نو فنىىىىىىىىىان األدا -ب 

 .نو هيئة اإلذاعة  ىالصوا                 

 مث م ىىىىىىىىىىت الُ حىىىىىىىىىىق علىىىىىىىىىىى المصىىىىىىىىىىنف نو األداء  ىمالىىىىىىىىىىك ن -ا 

 .اإلذاعىنو المرنامج  ىالتسجيل الصوا نو                  

 نحكىىىىىىىىام وشىىىىىىىىروط اسىىىىىىىىتلدام المصىىىىىىىىنف نو األداء المثمىىىىىىىىت  -د 

 . ىإلذاعنو المرنامج ا ىنو التسجيل الصوا                  

 .نية نرقام نو شفرال امثل الك المعلومال  -هـ 

 تمثيىىىىىىىىىىل للكليامىىىىىىىىىىا نو ءصىىىىىىىىىىوال نو ل ونكىىىىىىىىىىل اجسىىىىىىىىىىيد للصىىىىىىىىىىور     :التثميىىىىىىىىىىت  -94

 يمكىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىن خاللىىىىىىىىىه إدراكاىىىىىىىىىا نو نسىىىىىىىىىلاا نو ذلىىىىىىىىىك  ألي مىىىىىىىىىن                     

 .نقلاا بوسيلة مناسمة                       

 

 :م ود اللدمة  - 99

 

الشىىمكة نو الىىك خىىدمال علىىى شىىمكة اإلنترنىىت نو خىىدمال النفىىاذ إلىىى  شىىغلنو م مىىوفر -ن 

    . خدمال التسايالل المرامطة باا 

خدمىة اإلرسىا  نو التوصىيالل الرقميىة المماشىرة  موفربالنسمة للتوصيالل المؤقتة،  -ب 

وماىمون مىن ة المنتفىع لمىادة فىى حيىازوذلىك المنتفىع  نقىاط يحىددهالإلاصا ل بين 

 .ستالماا حتوى المواد التى ام إرسالاا نو املاعديل  دونواختياره 
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 ىالثانالفصل 

 نطاق الحماية

 

 المصىىىىىىىىىنفال  هىىىىىىىىىذا القىىىىىىىىىانوننحكىىىىىىىىىام اتمتىىىىىىىىىـع بالحمايىىىىىىىىىة بمودىىىىىىىىىب    ( :  9) المىىىىىىىىىادة 

 األدبيىىىىىىىىىىة والفنيـىىىىىىىىىىـة والعلميىىىىىىىىىىة الممتكىىىىىىىىىىرة بصىىىىىىىىىىرف النظىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىن                       

 مصىىىىىىىىىنفال نو نوعاىىىىىىىىىا نو طريقىىىىىىىىىة التعميىىىىىىىىىر عناىىىىىىىىىا نو قيمىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىك ال                      

  واشىىىىىىىىىىىمل الحمايىىىىىىىىىىىة بودىىىىىىىىىىىه خىىىىىىىىىىىاص، الغىىىىىىىىىىىرض مىىىىىىىىىىىن األيفاىىىىىىىىىىىا                       

 :اآلاية  المصنفال                      

  الكتىىىىىىىىىىىىب والكتيمىىىىىىىىىىىىال والمقىىىىىىىىىىىىا ل والنشىىىىىىىىىىىىرال وغيرهىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن  -ن 

 .المصنفال المكتوبة      

 اء  نكانىىىىىىىىىت وقواعىىىىىىىىىد الميانىىىىىىىىىال سىىىىىىىىىو ىبىىىىىىىىرامج الحاسىىىىىىىىىب اآللىىىىىىىىى -ب 

 .نم من غيره  ىمقروءة من الحاسب اآلل       

 المصىىىىىىىىىنفال التىىىىىىىىىى القىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىفاهة ، كالمحاضىىىىىىىىىرال واللطىىىىىىىىىب  -ا 

 .مصنفال شفاية نخرى  ىوالمناقشال والمواعظ ون        

 

 مصىىىىىىىىىىىىىنفال الىىىىىىىىىىىىىدراما والموسىىىىىىىىىىىىىيقى والىىىىىىىىىىىىىرقص والتمثيىىىىىىىىىىىىىل  -د 

 األداء  وغيرهىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىىىىنفال( المانتومىىىىىىىىىىىىايم)الصىىىىىىىىىىىىامت         

 .  ىالتمثيل         

 .المؤلفال الموسيقية المصحوبة و غير المصحوبة بكلمال  -هـ

 .المصنفال السمعية  المصرية  -و 

 مصىىىىىىىنفال الرسىىىىىىىم بىىىىىىىاللطوط و األلىىىىىىىوان واألشىىىىىىىكا  المعماريىىىىىىىة  -ز 

 النحىىىىىىىىىت و الطماعىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى الحجىىىىىىىىىر  واألقمشىىىىىىىىىة و اللشىىىىىىىىىب و        

 ون مجىىىىىىا  الفنىىىىىى فىىىىىىىمما لىىىىىىة  نخىىىىىىرى مصىىىىىىنفال ونيىىىىىىةوالمعىىىىىىادن         

 .الجميلة         

 .المصنفال الفواوغرافية وما يما لاا  -ح 

 سىىىىىىىىىىواء  نكانىىىىىىىىىىت  مصىىىىىىىىىىنفال الفنىىىىىىىىىىون التطميقيىىىىىىىىىىة والتشىىىىىىىىىىكيلية -ط 

 .يدوية نم صناعية         

 الرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىومال التوضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيحية واللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا   الجغرافيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  -ي 

  ال يىىىىىىىىىىة " والرسىىىىىىىىىىومال التلطيطيىىىىىىىىىىة والمصىىىىىىىىىىنفال المجسىىىىىىىىىىمة        

 .غرافيا نو الطموغرافيا نو العمارة المتعلقة بالج" األبعاد        

 . عنوان المصنف إذا كان ممتكرا  ويتمتع بالحماية   

 

 : ىما يلهذا القانون نحكام بالحماية بمودب نياا اتمتع      ( : 7) المادة 

  .المصنفال المشتقة   -ن 

    مجموعىىىىىىىىىىىىال المصىىىىىىىىىىىىنفال، كالموسىىىىىىىىىىىىوعال التىىىىىىىىىىىىي اشىىىىىىىىىىىىكل    -ب 

 وارايىىىىىىىىىىىىب فكريىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن حيىىىىىىىىىىىى  إختيىىىىىىىىىىىىار  ابتكىىىىىىىىىىىىارال    

 .محتوياااا    
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 مجموعىىىىىىىىىال مقتطفىىىىىىىىىال الميانىىىىىىىىىال نو المىىىىىىىىىواد األخىىىىىىىىىرى التىىىىىىىىىى    -ا 

 اشىىىىىىىىىكل إبتكىىىىىىىىىارال فكريىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن حيىىىىىىىىى  إختيىىىىىىىىىار وارايىىىىىىىىىب   

 .محتوياااا    

 . مؤلفلا وقحقمن  ى  الل الحماية المنصوص علياا في الفقرال الثال  السابقة بأو

 

 سىىىىىىىىاليب العمىىىىىىىىل نووإدىىىىىىىىراءال ار   اشىىىىىىىىمل الحمايىىىىىىىىة مجىىىىىىىىرد األفكىىىىىىىى    ( : 7) المىىىىىىىىادة 

 .والممادئ  وا كتشافال والميانال الرياضية  والمفاهيم                      

 : يأاى كذلك   اشمل الحماية ما      

والمعاهىىدال ال واللىىوا و والقىىرارال وا افاقيىى القوانينكىىالو ىىا ق الرسىىمية  -ن 

الصىىادرة مىىن ال القىىراروالقاىىا ية ونحكىىام المحكمىىين الدوليىىة واألحكىىام 

 مىن ىألوالتردمىال الرسىمية   ىا اص القاا ختصاللجان اإلدارية ذال 

 . ذلك 

 .اكون مجرد نخمار صحفية  ىاألنماء اليومية واألحدا  الجارية الت -ب 

في دمعه نو ارايمىه  السابقين إذا كان متمي ا  المندين  فىكل ما ذكر بالحماية تمتع يذلك ومع 

 .بالحماية  ددير ىفكرمجاود  ىأبنو 

        

 

 الثال الفصل  

 حقوق المؤلف

 

 الحقوق األدبية: نو  

 

 رف لتصىىىىىىىنو ايتمتىىىىىىىع المؤلىىىىىىىف بحقىىىىىىىوق ندبيىىىىىىىة غيىىىىىىىر قابلىىىىىىىة للتقىىىىىىىادم     ( : 5) المىىىىىىىادة 

 : ىوهفياا                        

 .يحددهابالطريقة التى  يهنسمة المصنف إلفى حق ال -  ن           

  ىناشىىىىىىىىىىىويه نو اعىىىىىىىىىىىديل نو ني احريىىىىىىىىىىىف نو منىىىىىىىىىىىع فىىىىىىىىىىىى حىىىىىىىىىىىق ال  - ب          

 نو  همىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىأنه اإلضىىىىىىىىىرار بشىىىىىىىىىرف يكىىىىىىىىىونبمصىىىىىىىىىنفه مسىىىىىىىىىاس           

 .سمعته           

   كان التصرف نسواء الحقوق الك من  ىتصرف فى نالويقع باطال بطالنا مطلقا       

 . بغير عوض  نمبعوض                 

   فىالحقوق الك وزارة الن بعده هذه الحقوق ، واماشر الللف العام للمؤلف مماشر يو 

 .  للمؤلف  عدم ودود خلف عام ةحال

 

 الحقوق المالية:  انيا 

 

 : اآلايةبالحقوق المالية ا ستئثارية  العامخلفه نو يتمتع المؤلف     ( : 9) المادة 

 . س  مصنفهن   -ن 

الو ن   و ج هو  و ند  حلى لغ  لا ى ل  ح ءاء و نديأ وشجق   -أ
.ل  ح يءة ج زصأل  و كصقصي  ل  جألءصم  حلى شأل آا  الو وو  
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ىىىىىىالتصىىىىىىرف فىىىىىىي  نصىىىىىىل نو نُ  -ب     مىىىىىىن مصىىىىىىنفه للجماىىىىىىور بىىىىىىالميع نو س 

 . اصرف آخر ناقل للملكية  ىأب      

ىىىىىىاىىىىىىأدير نصىىىىىىل نو نُ  -ا    ىاسىىىىىىجيل صىىىىىىوا فىىىىىىى  مىىىىىىن مصىىىىىىنفه المجسىىىىىىد س 

 يكىىىىىىىىىون  ىنو مىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىنفه الىىىىىىىىىذ ىنو مىىىىىىىىىن مصىىىىىىىىىنفه السىىىىىىىىىينما      

 .مارة عن برنامج حاسب آلى ، وذلك ألغراض اجارية ع     

 .لمصنفه ىاألداء العلن -هـ

 .نقل مصنفه للجماور  -و 

 . إذاعة مصنفه     - ز

 

 لم يكىىىىىىىن مىىىىىىىا ىحىىىىىىىق التىىىىىىىأدير علىىىىىىىى بىىىىىىىرامج الحاسىىىىىىىب اآللىىىىىىى ىيسىىىىىىىر     ( : 4) المىىىىىىىادة 

 ق هىىىىىىىذا الحىىىىىىى ىيسىىىىىىىركمىىىىىىىا    ، لتىىىىىىىأديرامحىىىىىىىل ذااىىىىىىىه هىىىىىىىو  المرنىىىىىىىامج                     

 مىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىأنهإذا كىىىىىىىىىىىان علىىىىىىىىىىىى المصىىىىىىىىىىىنفال السىىىىىىىىىىىمعية المصىىىىىىىىىىىرية                      

                     . اإلضرار باستلداماا العادى                      

 

الماليىة المنصىوص علياىا   كل نو بع  حقوقه  فىللغير التصرف للمؤلف نو خلفه    ( : 9) المادة 

، وذلك بمودب عقد مكتوب يحدد فيه  ابإستغاللا نو الترخيص لههذا القانون  فى

الحق محل التصرف والغرض مىن التىرخيص ومىدة التىرخيص ومكانىه ، ويمقىى 

 المؤلىىىىىىىىىف مالكىىىىىىىىىا لكىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىم يتنىىىىىىىىىاز  عنىىىىىىىىىه صىىىىىىىىىراحة مىىىىىىىىىن 

 . حقوق 

هذا القانون،   يجوز للمؤلف القيام  فىاألدبية المنصوص علياا ه ومع عدم اإلخال  بحقوق

 .والترخيص نشأنه اعطيل إستغال  الحق محل التصرف  منيكون عمل  ىبأ

 

مقىىابال نقىىديا نو عينيىىا نظيىىر  اإلافىىاق علىىى نن يتقاضىىى للمؤلىىف نو خلفىىه  يجىىوز    ( : 6) المىىادة 

نو التىرخيص لىه من حقوقىه الماليىة علىى المصىنف  فى نىللغير التصرف  

نو  ىد افىلغ على نساس ممنو  ا ستغال نساس نسمة من عا د على بإستغاللاا 

 .األساسين  ى كاللع

 

المؤلىف  بموافقىة ىمصىنف مجسىد فىى اسىجيل  صىوا باسىتغال يكون التىرخيص     ( : 10) المادة 

مجتمعىين ، نو المنىتج  ىالمصنف كالمؤد وكافة نصحاب الحقوق األخرى على

 . يناآلخرموافقة منام عن  ىموافقة ن ىاغن و 

 

التصىىرف نو   مىىن هىىذا القىىانون ، يقىىع (   9 ) بأحكىىام المىىادة مىىع عىىدم اإلخىىال     ( : 11) المىىادة 

واطميقىىال مصىىنفال بىىرامج علىىى الماليىىة  الحقىىوقمىىن   ىالتىىرخيص بإسىىتغال  ن

الحىدود الىواردة فىى العقىد المحىرر نو المرفىق  فىقواعد الميانال و ىالحاسب اآلل

لحاسىب المرنامج سواء  نكان موضحا على دعامة المرنامج نم ظار على شاشىة اب

المرنامج نو مسىتلدمه بالشىروط  ىويلت م مشتر، لدى التحميل نو التل ين  ىاآلل

 .الترخيص  ذلك فىالواردة 

 

   مىىىىىن مصىىىىىنفهس  ـُ نصىىىىىل نو نىىىىى فىىىىىى  يتراىىىىىب علىىىىىى اصىىىىىرف المؤلىىىىىف      ( : 19) المىىىىىادة 

   مىىىىىىىىن حقوقىىىىىىىىه  ىالتنىىىىىىىىاز  عىىىىىىىىن ن -كىىىىىىىىان نىىىىىىىىوع التصىىىىىىىىرف  نيىىىىىىىىا    - 
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 نف ، ومىىىىىع ذلىىىىىك   يجىىىىىوز إلىىىىىى ام علىىىىىى هىىىىىذا المصىىىىىاألخىىىىىرى الماليىىىىىة   

ىىىىىن  المتصىىىىىرف إليىىىىىه بىىىىىأن يُمكىىىىىـ ن المؤلىىىىىف مىىىىىن     المصىىىىىنف نو عىىىىىرض   س 

  نقلىىىىىىىىه للجماىىىىىىىىور مىىىىىىىىا لىىىىىىىىم يتفىىىىىىىىق كتابىىىىىىىىة  األصىىىىىىىىلية نو هــــىىىىىىىىـتنسل  

 . ذلك غير على   

 

يجىىوز ولكىىن  ىلحكىىم قاىىا  انفيىىذا  الماليىىة   يجىىوز الحجىى  علىىى حقىىوق المؤلىىف     ( : 17) المىىادة 

ىىنُ  حجىى  علىىىال  المصىىنفال التىىى ومىىع ذلىىك فىىإن،  اىىم نشىىره ى  المصىىنف الىىذس 

يثمت بصىفة قاطعىة اناىم  مالم  يجوز الحج  علياا قمل نشرها مؤلفوها يتوفى 

 . نشرها قمل وفااامإستادفوا 

 

مىن  ىإنتادىه المسىتقملمجمىوع  فىىيقع باطال بطالنىا مطلقىا كىل اصىرف للمؤلىف    ( :  17) المادة 

 .مصنفال ال

 

 الرابعل الفص

 الحقوق المجاورة

 

 : ىيتمتع فنانو األداء بحقوق ندبية غير قابلة للتقادم نو التصرف فياا وه     ( : 15) المادة 

  ،مثمتىىىىىىىا   نمحيىىىىىىىا  األداء كىىىىىىىان ن نسىىىىىىىمة ندا اىىىىىىىم إلىىىىىىىيام سىىىىىىىواء   فىىىىىىىىالحىىىىىىىق  - ن

 .الحا ل التي املياا طريقة استلدام األداء  فىإ   

 ندا اىىىىىىىم نو  فىىىىىىىىنو اشىىىىىىىويه نو اعىىىىىىىديل  منىىىىىىىـع ني احريىىىىىىىف فىىىىىىىىق ــــــىىىىىىىـالح - ب

 .نو بسمعتام  اماإلضرار بشرف مساس به  يكون من شأنه ىن      

التصىىرف كىىان نمىىن هىىذه الحقىىوق ، سىىواء  نى فىىىالتصىىرف بطالنىىا مطلقىىا ويقىىع بىىاطال        

 . بغير عوض  من بعوض 

 هىذه المىادة ،  فىياا األداء من بعدهم الحقوق المنصوص عل ىويماشر الللف العام لفنان       

 .األداء  ىحالة عدم ودود خلف عام لفنان فىالحقوق الك   الوزارةواماشر 

 

 

 :  يتمتع فنانو األداء بالحقوق المالية ا ستئثارية التالية   ( : 19) المادة 

 . نقله للجماور ون(  ىالح)  تم  مث  الُ إذاعة ندا ام غير    -ن 

 .(  ىلحا) الُمث م ت اثميت ندا ام غير   -ب 

بأيىىة طريقىىة دون الحصىىو  علىىى (  ىالحىى) الُمث م ىىت غيىىر منىىع إسىىتغال  ندا اىىم    -ا 

 .مسمق منام ارخيص مكتوب 

ىىىىىىىىإااحىىىىىىىىة نصىىىىىىىىل نو نُ    -د   للجماىىىىىىىىور بىىىىىىىىالميع نو الُمث م ىىىىىىىىت   مىىىىىىىىن ندا اىىىىىىىىم س 

 .اصرف آخر ناقل للملكية  بأى  

ىىىىىىىىىىاىىىىىىىىىىأدير نصىىىىىىىىىىل نو نُ    -هىىىىىىىىىىـ   للجماىىىىىىىىىىور الُمث م ىىىىىىىىىىت   مىىىىىىىىىىن ندا اىىىىىىىىىىم س 

 .ألغراض اجارية             

 . نو نقله للجماورالُمث م ت إذاعة ندا ام    - و

 .المثمت نس  ندا ام    - ز

األداء علىى إدراا ندا اىم ضىمن مصىنف  ىفنىانحالة موافقة  فىحكم هذه المادة  ىو  يسر 

 .ى بصر ىسمع



 11 

 

 يتمتىىىىىىىىىىىىع منتجىىىىىىىىىىىو التسىىىىىىىىىىىىجيالل الصىىىىىىىىىىىواية بىىىىىىىىىىىىالحقوق الماليىىىىىىىىىىىىة    ( : 14) المىىىىىىىىىىىادة 

 :اإلستئثارية التالية                         

التىأدير  ون  س  ذلك الن   فىبما  كانت بأية طريقةالصواية اسجيالاام إستغال   -ن 

. 

ىىىىىىىىىىىىإااحىىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىىجيالاام الصىىىىىىىىىىىىواية األصىىىىىىىىىىىىلية ونُ  -ب     مناىىىىىىىىىىىىا س 

 .اصرف  آخر ناقل للملكية  بأىللجماور بالميع نو     

  إذاعىىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىىجيالاام الصىىىىىىىىىىىواية نو نقلاىىىىىىىىىىىا إلىىىىىىىىىىىى الجماىىىىىىىىىىىور     -ا 

 .بطريقة نخرى     

(15) 

  

 :التالية اتمتع هيئال اإلذاعة بالحقوق المالية اإلستئثارية    ( : 19) المادة 

ىىىىىىىىاثميىىىىىىىت ون   -ن    إلىىىىىىىىى  ونقلاىىىىىىىىا اىىىىىىىابرامجوإعىىىىىىىىادة إذاعىىىىىىىىة وإذاعىىىىىىىة   س 

 .لجماور ا    

 لمرامجاىىىىىىىىا إلىىىىىىىىى  ىمنىىىىىىىىع الغيىىىىىىىىر مىىىىىىىىن نقىىىىىىىىل التسىىىىىىىىجيل التلف يىىىىىىىىون  -ب

 . ا  رخيص مكتوب مسمقالجماور دون الحصو  على ا      

إلىى الىك المىرامج نو نقل  إااحةإعادة ب  نو ويحظر على الغير اسجيل نو نس  نو اأدير نو 

 .الجماور بأية وسيلة كانت 

 

التصىرفال من هذا القانون على  ( 17،  19،  10،  6،  9 )  نحكام المواد ىاسر   ( : 16) المادة 

على هىذه  ىكما اسرحقوق المجاورة التي ارد على الحقوق المالية ألصحاب ال

  .(  17) الحقوق نحكام المادة 

 

   

 اللامسالفصل  

 ا ستلدامال الحرة للمصنفال

 

مع عدم اإلخال  بحقوق المؤلف األدبية المنصوص علياا فى هىذا القىانون، اكىون   ( :  90) المادة 

 شىىريطة ذكىىر المصىىدر مشىىروعة دون موافقىىة المؤلىىف إسىىتلدامال المصىىنفال

اتعىىىارض الىىىك ون   - فىىىى المصىىىنف إليامىىىاشىىىير نإذا مىىىا   -المؤلىىىفواسىىىم 

نو  ىاإلستلدامال مع اإلستغال  المعتاد للمصنف نو األداء نو التسجيل الصىوا

نو منىتج  ىالمشىروعة للمؤلىف نو المىؤد ار بصورة غيىر معقولىة بالمصىالوا

 :الحا ل التالية  فى، وذلك  ىالتسجيل الصوا

 

 فىىمتىاح للجماىور بطريقىة قانونيىة وإدراداىا  ىنف محمىنقل فقرال مىن مصى -1

لغايىىال اإلياىىاح نو الشىىرح نو النقىىد وفىىى الحىىدود وبالقىىدر الىىذي  آخىىر مصىىنف

 .امرره هذه الغايال 

 ةادتماعال داخىل نطىاق األسىرة نو لطىالب داخىل  منشىأ فىاستلدام المصنف  -9

 ىالحىدود التىىاعليميىة لإلياىىاح ولغايىال التعلىىيم نو التىدريس وداىىا لودىه وفىىى 

 .امررها هذه الغايال ، ونن يكون ذلك بدون مقابل مماشر نو غير مماشر
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المنوط باا حفظ الو ا ق  الجاالبواسطة  ىواحدة من مصنف محم ةعمل نسل -7

نوالمكتمىىال العامىىة نو مراكىى  التو يىىق غيىىر التجاريىىة نو مؤسسىىال التعلىىيم نو 

  :ايتين ن اآلمن الحالتي فى نىالثقافية نو المؤسسال العلمية 

شىىلص  الميىىة حادىىةلغىىرض مصىىنف قصىىير للمقىىا  منشىىور نو نن يكىىون النسىى   -ن 

على نن يكىون النسى  لمىرة واحىدة نو علىى ،  دراسة نو بح  فىطميعي لالستلدام 

مناسىمال منفصىلة وغيىر مرامطىة  فىىويعىد النسى  كىذلك إذا اكىرر  ةفترال متفاواى

 .بمودمه هذا النس  متاح يمكن نن يتم ىدماعون  يكون هنا  ارخيص 

 نن يكىىىىىىىىون النسىىىىىىىى  لغىىىىىىىىرض المحافظىىىىىىىىة علىىىىىىىىى النسىىىىىىىىلة األصىىىىىىىىلية نو   -ب 

 نسىىىىىىىىىىلة مفقىىىىىىىىىىودة نو االفىىىىىىىىىىة   يمكىىىىىىىىىىن الحصىىىىىىىىىىو  علىىىىىىىىىىى  اسىىىىىىىىىىتمدا    

    حدود الغرض  فىهااين الحالتين  فىالنس  ويجب نن يكون  .بديل لاا     

 .غير مماشر مماشر نو  ىاحقيق كسب ماداستاداف  على ىينطو ون الممرر له       

الصىىحف  فىىىألدىى اء مىىن مقىىا ل منشىىورة نو اإلذاعىىة نو النقىىل للجماىىور النسىى   -7

و ندوريىىىال حىىىو  موضىىىوعال اقتصىىىادية نو سياسىىىية نو دينيىىىة  فىىىىاليوميىىىة نو 

ذا كىىان النسىى  نو اإلذاعىىة نو إ، ذال طميعىىة مما لىىة مذاعىىة مىىن مصىىنفال  ألدىى اء

، وكىان النسى  بواسىطة نشىرصىاحب الحىق وقىت اللمحفوظىا النقل لمىا اقىدم لىيس 

 .الصحافة 

للنسىىلة  ىبواسىىطة المالىىك الشىىرع ىعمىىل نسىىله واحىىدة مىىن برنىىامج حاسىىب آلىى -5

المرنىامج للغايىة   ستلدام   ضروريا  س  يكون فياا هذا الن   ىالحالة الت فىاألصلية 

سىتعمالاا فيمىا نو لحفظاىا لغىرض ا، من ندلامىا  هوللمدى اللذين ام الحصو  علي

عمىىل  و، نلة األصىىلية نو الفىىت نو صىىارل غيىىر قابلىىة لالسىىتلدام لىىو فقىىدل النسىى

نسىىلة مقتمسىىة نو محىىورة نو معدلىىة مىىن المرنىىامج نو متردمىىة إلىىى لغىىة برنىىامج 

 على معين ىلتوافقاا مع دااز حاسب آل نخرى إذا كان ذلك ضروريا   ىحاسب آل

 .للنسلة األصلية  ى ستلداماا على المالك الشرعيقتصر ا نن

رقىص  نفنو مصى ىموسيق ىنو امثيل ىنو موسيق ىلمصنف درام ىــعلناألداء ال -9

 : ايتين ا تينفى الحال  ىمصنف آخر ابتكر لءداء الدرام ىنو ن( يم ابانتوم) نو 

 .بالقدر الذي امرره طميعة هذه ا حتفا ل ، وذلك ا حتفا ل الدينية  -ن 

ليميىىة نو المنشىى ل التع فىىىالتعلىىيم  وداىىا لودىىه  داخىىل قاعىىال التىىدريس  -ب 

  اادف إلىى احقيىق  ىغيرها من األماكن المما لة الملصصة للتعليم ، الت

 .الربو

 

 . ىربو مال ىعدم الحصو  بطريقة مماشرة نو غير مماشرة على نالحالتين  فىويشترط  

 ةبوسىىا لاا اللاصىىهيئىىال اإلذاعىىة  مىىن قمىىلمصىىنف لعمىىل اسىىجيل مؤقىىت  - 4

 : ىشريطة اآلا برامجاا اإلذاعية فىاستلدامه  لغرض

 .التسجيل اذا ل ىاإلذاعم  الحق دون غيرها نن يكون لايئة اإلذاعة  -ن 

 هيئىىىىىىىة اإلذاعىىىىىىىة هىىىىىىىذا التسىىىىىىىجيل بعىىىىىىىد سىىىىىىىتة نشىىىىىىىار مىىىىىىىن  اتلىىىىىىىفنن  -ب 

  الىىىىىك المىىىىىدة ،مىىىىىا لىىىىىم يوافىىىىىـق صىىىىىاحب الحىىىىىق علىىىىىى مىىىىىد إنجىىىىىازه      

 ويسىىىىىىىىتثنى مىىىىىىىىن ذلىىىىىىىىك ا حتفىىىىىىىىاظ بنسىىىىىىىىلة واحىىىىىىىىدة مىىىىىىىىن هىىىىىىىىذا      

 .الحفظ لغرض التسجيل      

 

 السادسالفصل 
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 نحكام خاصة

 

مسىاهمتة فصىل معه   يمكن  على نحواأليف مصنف مشتر    فىساهم كل من  ( :     91) المادة 

 ىبالتسىاو يكون صاحب حق على المصىنف  ، الشركاء  ىمساهمة باق عن فيه

بمماشىىرة حقىىوق  ا نفىىراد الشىىركاءألحىىد  يجوز  ، و  الشركاء  ىمع باق

  . غير ذلك على  ما لم يتفق كتابة ،لمصنف هذا اعلى المؤلف 

نىوع ملتلىف مىن فياا مساهمة كل من المىؤلفين الشىركاء احىت اندرا الحالة التي  وفى      

 فىىيكون لكل منام الحق عن مساهمة اآلخرين ، كل منام  نحو يمكن معه فصل مساهمة  ىعلالفن 

ىى ىالىىذ اسىىتغال  الجىى ء باسىىتغال  مىىن شىىأنه اإلضىىرر ذلىىك  ن يكىىو ن شىىريطة ، دة سىىاهم بىىه علىىى ح 

 .ما لم يتفق كتابة على غير ذلك  ، المصنف المشتر  

يؤو  الج ء اللاص به إلىى ،نحد المؤلفين الشركاء دون نن يتر  خلفا عاما  اوفىوإذا       

 .ما لم يتفق كتابة على غير ذلك  ، الشركاء نو خلفام  ىباق 

 

توديىه ب ىالمصىنف الجمىاع كر  بىت  ُ نُ  ىالىذ ىنو ا عتمار ىعيكون الشلص الطمي   ( : 99) المادة 

مالكىا للحقىوق األدبيىة  مسىؤوليتهوعلىى  باسىمهواحت إشرافه واولى نشره منه 

 .يتفق كتابة على غير ذلك  ما لم ،المصنف هذا  والمالية على

 

 ة والمىاليلحقىوق األدبيىا صىاحبهو ننج  المصنف المشتق  ىيعتمر المؤلف الذ    ( : 97) المادة 

 . ىدون المساس بحقوق مؤلف المصنف األصلوذلك المصنف ، هذا على 

 

 :كل من  ىالمصر ىالمصنف السمع فىمؤلفا شريكا  يكون   ( : 97) المادة 

 .مؤلف السيناريو نو الفكرة المكتوبة الممتكرة  -ن 

  سىىىىىىىىابق الودىىىىىىىىود بشىىىىىىىىكل  ىمىىىىىىىىن قىىىىىىىىام بتحىىىىىىىىوير مصىىىىىىىىنف ندبىىىىىىىى -ب 

 . ىالمصر ىعالسم لءسلوبيجعله مال ما      

 .مؤلف الحوار  -ا 

 .قام بتأليفاا خصيصا للمصنف  ىمؤلف الموسيقى الذ -د 

 .نشرف فعليا على إنجاز المصنف  ىالملرا الذ   -هـ          

 

 

 إذا كىىىىىىىىان المصىىىىىىىىنف مقتمسىىىىىىىىا نو مىىىىىىىىأخوذا مىىىىىىىىن مصىىىىىىىىنف آخىىىىىىىىر  -و 

 شىىىىىىىريكا  ه كىىىىىىىان مؤلىىىىىىىف المصىىىىىىىنف السىىىىىىىابق مؤلفىىىىىىىا سىىىىىىىابق عليىىىىىىى     

 .فيه     

 

نشر مصىنفه بطريقىة  فى ىنو الموسيق ىمع عدم اإلخال  بحق مؤلف الج ء األدب    ( : 95) المادة 

مالم يتفىق كتابىة  - ىالمصر ىيتم باا نشر المصنف السمع ىملتلفة عن الك الت

 ىالمصىر ىالمصنف السمع فىاكون حقوق المؤلفين الشركاء  -على غير ذلك 

 : يأاىوفقا لما 

ءبو ل  الو كصقو لمغصل  بشنشليأ الج اصص ال يء  و  وؤل  الو ن  ا  -ل 
كللصني ص  وشللج  ل  و للن  كللوألو ب لل ي و لل   ولل  و للند  صألل   
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وجضوني الج  صح بأءاأ يلا الو ن  الو    لويف الهور    وي لف صلنص 
 .الج اصص  مى أص  يلا

 ى  يحو  امتناع نحد الشركاء عىن إامىام الجى ء اللىاص بىه دون حىق بىاق -ب 

زه من هذا الج ء ، وذلك مع عدم اإلخىال  استغال  ما ام إنجا فىالشركاء 

اىأليف هىذا  فىىبما يكون قد نشأ للشريك الممتنىع مىن حقىوق عىن مسىاهمته 

 .المصنف

نا مىىا عىىن مؤلفيىىه بشىىأن اسىىتغال   ىالمصىىر ىيكىىون منىىتج المصىىنف السىىمع -ا 

ما لىم ، المصنفال الموسيقية  ىحقوقام المالية على هذا المصنف عدا مؤلف

 .لك يتفق كتابة على غير ذ

 

 

 

 السابعالفصل  

 الحقوق المجاورةنصحاب لمؤلف والمالية لحقوق المدة حماية 

 لمؤلفالمالية لحقوق المدة حماية : نو  

 

 المؤلف اةهذا القانون مدة حي فىلمؤلف المنصوص علياا المالية لحقوق ال حمىاُ      ( : 99) المادة 

 .سنة وفااه  ىال ىوسمعين سنة امدن من بداية السنة الميالدية الت

 

المصنفال المشتركة مىدة حيىااام وسىمعين سىنة امىدن  ىالحقوق المالية لمؤلفاُحمى    ( :  94) المادة 

 .احيمنام  ىمن بقآخر  سنة وفاة  ىال ىمن بداية السنة الميالدية الت

 

جماعية مىدة الحقوق المالية على المصنفال السمعية المصرية والمصنفال الاُحمى   ( :  99) المادة 

اىم فياىا  ىالسنة الميالدية التالية للسنة التبداية سنة امدن من خمس واسعين  

وإذا لىىىم يىىىتم هىىىذا النشىىىر خىىىال  خمىىىس نو  نشىىىر مشىىىروع لاىىىذه المصىىىنفال ، 

مىىدة ما ىىة  علياىىاإنجازهىىا احمىىى الحقىىوق الماليىىة  وعشرين سنة من ااري  

 . لسنة إنجازهاية التال السنة الميالدية بداية وعشرين سنة امدن من 

 

انشىر دون ذكىر اسىم مؤلفاىا نو باسىم  ىالحقوق المالية على المصنفال التىاُحمى      ( : 96) المادة 

 ىالسنة الميالدية التالية للسنة التىبداية سنة امدن من خمس واسعين مستعار مدة 

سىنة خمس وعشرين ، وإذا لم يتم هذا النشر خال  اام فياا نو  نشر مشروع لا

 اىىىىىىىىىىىىىىىىاري  إنجازهىىىىىىىىىىىىىىىىا احمىىىىىىىىىىىىىىىىى الحقىىىىىىىىىىىىىىىىوق الماليىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىن

 

لسىىنة السىىنة الميالديىىة التاليىىة بدايىىة  سىىنة امىىدن مىىنما ىىة وعشىىرين  مىىدة  ياىىاعل 

 ىن، وإذا ام معرفة نو احديد شلصية المؤلف نو الكشىف عناىا خىال  إنجازها 

 ) ىالماداين رقمى من ىوفقا لحكم ناحسب مدة الحماية  المذكوراينمن المداين 

 . ن هذا القانون بحسب األحوا  م(  94، 99

 

الحقىىوق الماليىىة علىىى مصىىنفال الفنىىون التطميقيىىة مىىدة خمىىس واسىىعين سىىنة اُحمىىى    ( : 70) المىىادة 

اىم فياىا نو  نشىر مشىروع  ىالسنة الميالدية التالية للسىنة التىبداية امدن من  
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 ن  سىنة مىن اىاري يلاذه المصنفال ، وإذا لم يتم هذا النشر خال  خمس وعشىر

بدايىىة مىىدة ما ىىة وعشىىرين سىىنة امىىدن مىىن  ياىىاإنجازهىىا احمىىى الحقىىوق الماليىىة عل

 . نجازهالسنة إالسنة الميالدية التالية 

 

 المالية مدة حماية الحقوق   : انيا 

 المجاورةألصحاب الحقوق            

 

السىنة  بدايىةمىن األداء مىدة خمىس واسىعين سىنة امىدن  ىالحقوق المالية لفنىاناُحمى   : (  71) المادة 

وإذا لم ، الُمث م تنو  نشر مشروع لءداء  ام فياا ىالميالدية التالية للسنة الت 

األداء احمىى هىذا يتم هذا النشر خال  خمس وعشىرين  سىنة مىن اىاري  إنجىاز 

السىنة الميالديىة  بدايىة الحقوق الماليىة عليىه مىدة ما ىة وعشىرين  سىنة امىدن مىن 

  .إنجازه التالية لسنة 

 

التسجيالل الصواية مدة خمس واسعين سنة امدن مىن  ىالحقوق المالية لمنتجاُحمى     ( :79)مادة ال

اىىم فياىىا نو  نشىىر مشىىروع للتسىىجيل  ىالسىىنة الميالديىىة التاليىىة للسىىنة التىى بدايىىة

 خىىال  خمىىس وعشىىرين سىىنة مىىن اىىاري   يىىتم هىىذا النشىىروإذا لىىم  ، ىالصىىوا

                               

الحقوق المالية عليه مدة ما ة وعشرين سنة امىدن مىن اُحمى التسجيل هذا از إنج

 . إنجازه السنة الميالدية التالية لسنة  بداية

 

 بدايىةحقوق هيئال اإلذاعة على برامجاا اإلذاعية مدة عشرين سنة امدن مىن اُحمى    ( : 77)مادة ال

 . امج لمرلتلك ااعة فياا نو  إذ تام ىلسنة التلالسنة الميالدية التالية 

  

 الثامنالفصل  

 اإليداع

 

 األداءنو مىن المصىنف  نسىلة  على نفقتىه اللاصىة يودع نن الحق لصاحبيجوز   ( :  77) المادة 

اإليىداع  تمىر هىذا، ويع الىوزارةلىدى  ىنو المرنىامج اإلذاعىي ـل الصواىـنو التسجي

  داع وطريقىىىة النشىىىرالال حىىىة التنفيذيىىىة نظىىىام اإليىىى وامىىىين،  علىىىى الملكيىىىةقرينىىىة 

 . ىعنه بمراعاة نحكام القانون المال المستحقة الرسوم كما احدد ، عنه

 

 التاسعالفصل  

 لمؤلف المالية لحقوق لاإلدارة الجماعية ل

 الحقوق المجاورةنصحاب و

 

نن يفوضوا دمعية مانية  فى لحقاام  للمؤلفين ونصحاب الحقوق المجاورة وخلفا   ( : 75) المادة 

عىىنام  نيابىىةكىىل نو بعىى  حقىىوقام الماليىىة إدارة  فىىىكثىىر نو داىىال نخىىرى نو ن

هىىذه سىىتئثارية نظيىىر مقابىىل اسىىتقطعه اىىراخيص اسىىتئثارية نو غيىىر ابمودىىب 

 .كتابة المتفق علياا للشروط من مستحقااام وفقا الك الجاال نو الجمعيال 
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مىىىادة السىىىابقة مماشىىىرة ال فىىىىالمنصىىىوص علياىىىا للجمعيىىىال و الجاىىىال يكىىىون     ( : 79) المىىىادة 

 : على غير ذلك كتابة الصالحيال التالية مالم يتفق 

كىىل نو بعىى  الحقىىوق الماليىىة علىىى المصىىنف نو  باسىىتغال التىىرخيص للغيىىر  -ن 

المسىتحق نظيىر هىذا  ىو ا افاق على المقابل المىال  ىاألداء نو التسجيل الصوا

 . ا ستغال  

نصىحاب الحقىوق بعىد خصىم  المستحق واوزيعه على ىاحصيل المقابل المال -ب 

 .مستحقاااا منه نظير إدارااا لتلك الحقوق 

نية صالحيال نخرى مقررة بمودب ا افاق الممرم بشأن إدارة الىك الحقىوق  -ا 

. 

  

المىىؤلفين ونصىىحاب نيابىىة عىىن    يجىىوز ممارسىىة نشىىاط إدارة الحقىىوق الماليىىة     ( : 74) المىىادة 

، وامىين الال حىة التنفيذيىة قواعىد  الوزارةبترخيص من إ  الحقوق المجاورة 

نىه بمراعىاة وإدراءال الحصو  علىى هىذا التىرخيص والرسىوم المسىتحقة ع

 . ىنحكام القانون المال

 

ب الحقوق المجاورة إلشراف إدارة الحقوق المالية للمؤلفين ونصحانشاط لاع ي    ( : 79) المادة 

هىىذا  بممارسىىة  المىىرخص لاىىاالجمعيىىال والجاىىال وعلىىى ،  الىىوزارة ورقابىىة

لاا  والحقوق المرخصأسماء نعاا اا وصفااام ببسجالل  ا حتفاظالنشاط 

ىىن المتفىىق عليامىىا ، وعلياىىا نن  ىاإلدارة والمقابىىل المىىال مىىدةبإدارااىىا و ك  اُم 

علىى الميانىال  ا طىالعالمؤلفين ونصىحاب الحقىوق المجىاورة وممثلىيام مىن 

 .سجالل الالك والمعلومال اللاصة بام المدونة فى 

نو الجاىال الجمعيىال الىك حالىة إخىال   فىىالتىرخيص إلغىاء  الىوزارةعلىى يجب و 

 .  حته التنفيذية هذا القانون نو فىالمنصوص علياا  بالت اماااا

 

الحقىىوق  ونصىىحاباإلدارة الجماعيىىة للحقىىوق الماليىىة للمؤلىىف نشىىاط انظىىيم يكىىون    ( : 76) المىىادة 

 .الال حة التنفيذية  على النحو الذي امينهالمجاورة 

 

 العاشرالفصل  

 ة،فّعالال ةتقنيال بيراتدالبالمحظورال المتعلقة 

 ومعلومال إدارة الحقوق وإعادة ب  اإلشارال المتلف ة

 

 :األفعا  التالية من  ىنيعد محظورا إراكاب  ( :  70) المادة 

 .ةّعالف ةبير اقنياادني  دون اصريو من صاحب الحق بتعطيل نو اعييب القيام -1

تصنيع نو استيراد نو اوزيع نو اداو  نية وسا ل نو منتجال نو مكونىال بالقيام  -9

 فىى  نو اقديماا نو عرضاا للجماىور نو اقىديم نو عىرض نيىة خىدمال للجماىور

 :من الحا ل اآلاية ىن
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لغىرض التحايىل  عرضىاا نو اىداولاا نو اإلعىالن عناىا نو  إذا كان الترويج لاا -ن 

 .فّعا  ادبير اقنيني  على

اعطيىل نو اعييىب  بجانىبلاا هدف نو استعما  اجاري محدود األهميىة  إذا كان -ب 

 .ادبير اقني فّعا  ني 

نو اسىايل  اعطيىلنو منتجىة نو مىؤداة لغىرض  ىنن اكون مصممة بشكل ر يسى -ا 

 .ادبير اقني فّعا  نياعطيل نو اعييب 

 :آلاية من األفعا  ا ىمن صاحب الحق بإراكاب نارخيص مكتوب القيام دون  -7

 .حقوق مع علمه بذلكالمعلومال إدارة  فى حـذف نو اغيير -ن 

    بغىىىىىىرض التوزيىىىىىىع سىىىىىىتيرادها نو ااوزيىىىىىىع معلومىىىىىىال إدارة الحقىىىىىىوق  -ب       

 . مع علمه بأنه قد ام اعديلاا نو اغييرها  

نو اإلذاعىىة نو النقىىل نو اإلااحىىة للجماىىور   بغىىرض التوزيىىع ا سىىتيرادنو  التوزيىىع -ا

ىىنُ ل   مىىع علمىىه بىىأن معلومىىال إدارة نفال نو نداءال نو اسىىجيالل صىىواية مصىى   مىىنس 

 . قد ام حذفاا نو اغييرها اللاصة باا الحقوق 

معقولىة للعلىم  نسىماب هنو لدي دميع األحوا  يل م نن يكون مراكب الفعل عالما   ىوف

ك ن نو  ىغرُل ُ  سوفبأن نفعاله  ا ل نو اُلف  نو اُم  ؤلف نو الم قعلى حقو اعديا  ى اُس 

 .الحقوق المجاورة 

 

نو اسىىتيراد نو اصىىدير نو بيىىع نو اىىأدير نو  اعىىديلنو اجميىىع نو بتصىىنيع القيىىام  - 7

فىك  ىفى ىبشىكل نساسىسىتلدم ا نظام نو وسيلة ملموسىة نو غيىر ملموسىة ىاوزيع ن

إذا كان مراكماىا يعلىم نو ، اشفير إشارة حاملة لمرنامج ومرسلة باألقمار الصناعية 

اىرخيص مكتىوب  ونن يكون ذلك قد ام بىدون ، بذلكنسماب معقولة للعلم كانت لديه 

 .اذه اإلشارةل ىالموزع القانونمن 

مرسىلة باألقمىار و  حاملة لمرنىامجمشفرة القيام عمدا  باستقما  نو اوزيع إشارة  - 5

مىن اىرخيص مكتىوب يعلم بأنه قد ام فك اشىفيرها دون  مراكماا إذا كان  الصناعية

 .لاذه اإلشارة ىنونالموزع القا

 

 الحادي عشرالفصل 

 التدابير الحدودية

من نصحاب الحقوق المحميىة بمودىب نحكىام هىذا القىانون  إذا كانىت لديىه  ىأل   -1 ( : 71) المادة 

على اعد على حقىه ، نن يتقىدم بطلىب  ىنسماب معقولة لالعتقاد باستيراد سلع انطو

رار بوقىىف إدىىراءال التللىىيص قىى  ستصىىدارإلىىى السىىلطال الجمركيىىة  الملتصىىة 

 .  علياا ومنع اداولاا  ىالجمرك
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على هذا بودود اعٍد  السلطال الجمركية  قناع ىويجب نن يكون الطلب مشفوعا  بأدلة اكف     

لتمكىين  لىدى مقدمىه المتىوافرةالطلب المعلومال الكافية  يتامنونن  -بحسب الظاهر   -الحق 

 و  يجوز نن يكون عدم اىوافر الىك المعلومىال،  المعنية من التعرف على السلعالك السلطال 

  .اإلدراءال  الك االاذاللجوء الى من  مانعا  

كتابىة بقرارهىا  بحى  الطلىب وإخطىار مقدمىه السىلطال الجمركيىة الملتصىة  يجب على و     

بوقىف إدىراءال التللىيص الصىادر القىرار ويكىون خال  سمعة نيام مىن اىاري  اقىديم الطلىب ، 

نو للفتىرة المتمقيىة مىن مىدة الحمايىة  اقىديم الطلىبلمىدة سىنة واحىدة مىن اىاري  سىاريا  ىمركالج

 .ما لم يطلب مقدم الطلب فترة نقصر، للسلع المطلوب االاذ اإلدراء بشأناا نياما نقل المقررة 

نو ضىمان آخىر مقدم الطلب بتقديم كفالة اكلف نن للسلطال الجمركية الملتصة يجوز و          

ويجىب ن  ، الحق هذا إساءة استعما  من  المشكو فى حقه ومانعٍ حماية  تاا ولحمايى يكفاسب من

الحقىوق عىن نصىحاب إلىى عى وف  ىعلىى نحىو يىؤد فيىه ممالغىا  اىمان الالكفالة نو  مقدار يكون

 .الك اإلدراءال   االاذ اللجوء إلى 

 مىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىاء نفسىىىىىىىىىااللسىىىىىىىىىلطال الجمركيىىىىىىىىىة الملتصىىىىىىىىىة  يجىىىىىىىىىوز كمىىىىىىىىىا   

لىدياا ندلىة كافيىة  لإذا اىوافر -مىن صىاحب الحىق نو مىن غيىره  كوىـىـدون حادة إلى اقديم شو  -  

) المتعديىىة السىىلع علىىى  ىالجمركىىإدىىراءال التللىىيص نن اصىىدر قىىرارا  بوقىىف  ، اعىىدٍ علىىى حىىدو  

ورودهىىا إلىىى المنطقىىة الجمركيىىة فىىور ( نو المعىىدة للتصىىدير  " التران يىىت" المسىىتوردة نو العىىابرة 

 .فى دا رة إختصاصاا الواقعة 

 التلليص  إدراءال وقف إذا ما قررل السلطال الجمركية الملتصة  يجب على -9

 : ىما يل االاذألحكام هذه المادة وفقا   ىالجمرك       

 وصىىىىىىىاحب الحىىىىىىىق  ةالمتعديىىىىىىىمسىىىىىىىتورد السىىىىىىىلع مىىىىىىىن،  كىىىىىىىال  نن الطىىىىىىىر  -ن 

 .  بقرار الوقف ىمحل التعد           

   ـ بنىىىىىىىاء  علىىىىىىىى طلىىىىىىىىب  ىلتعىىىىىىىدنن افيىىىىىىىد صىىىىىىىاحب الحىىىىىىىق محىىىىىىىىل ا -ب 

 مرسىىىىىىىل السىىىىىىىلع ، منىىىىىىىه ـ بأسىىىىىىىماء وعنىىىىىىىاوين كىىىىىىىل مىىىىىىىن  ىكتىىىىىىىاب   

 .ومستوردها ومن نرسلت إليه وكمياااا    

وفقا  لإلدراءال الجمركية المتمعىة  المتعدية  السماح ألصحاب الشأن بمعاينة السلع -ا 

. 

ع نمام دعوى قاا ية بأصل الن ايقيم نن  على صاحب الحقالحالة يجب  وفى هذه

خال  مىدة   اجىاوز ، وذلك السلطال الجمركية الملتصة مع إخطار  المحكمة الملتصة 

وإ  اعتمىر  ىالتلليص الجمركىإدراءال عشرة نيام عمل من ااري  إخطاره بقرار وقف 

قد قىررل نو المحكمة الملتصة الجمركية  اكن السلطالما لم ، كأن لم يكن  قرار الوقف 

 .اقدرها ىالحا ل الت فىجاوز عشرة نيام نخرى ي   المدة بماالك امديد 
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اقىدير قيمىة الكفالىة نو الاىمان و ىطلب وقف إدىراءال التللىيص الجمركى يكون -7

وفقىىا للقواعىىىد التلىىى ين ورسىىوم نمىىىاكن احديىىد هىىذه المىىىادة و فىىىى المنصىىوص عليىىه

 .  ىبمراعاة نحكام القانون المال احددها الال حة التنفيذية ىواإلدراءال الت

نحكام هذه المادة على الكميال الائيلة  ذال الصمغة غير التجارية مىن  ى  اسر -7

اكىون ضىمن نمتعىة المسىافرين الشلصىية نو  ىالمصنفال والتسىجيالل الصىواية التى

 .طرود صغيرة فىارسل 

 

 

 عشر ىنالثاالفصل 

 التدابير الوقا ية

 

بمودىب نحكىام هىذا  ىصاحب حق محمىطلب على  بناء  لمحكمة الملتصة يجوز ل   ( :  79) المادة 

 :التدابير التالية تدبير نو نكثر من ب ا على عرياة نمرالقانون نن اصدر 

  ىنو الفعىىىىىىىل المحظىىىىىىىور علىىىىىىىى حىىىىىىىق محمىىىىىىى ىع التعىىىىىىىدومنىىىىىىىع وقىىىىىىى -ن 

 .بمودب نحكام هذا القانون         

 هىىىىىىىىذا نحكىىىىىىىىام بمودىىىىىىىىب  ىعلىىىىىىىىى حىىىىىىىىق محمىىىىىىىى ىوقىىىىىىىىف التعىىىىىىىىد -ب 

 .القانون         

ةلمصنف التحفظ على نس  ا -ا  د  س  عمىل  فىىوالمىواد المسىتلدمة  ىلتعدل الُمج 

 . هذه النس 

  ىبىىىىىىىأداء علنىىىىىىىمتعلقىىىىىىىا  ىالتعىىىىىىىد كىىىىىىىانإذا  ىوقىىىىىىىف العىىىىىىىرض الجىىىىىىىار -د 

 نو ،  ىنو برنىىىىىىىىىىامج إذاعىىىىىىىىىى ىلمصنىىىىىىىىىىـف نو نداء نو اسىىىىىىىىىىجيل صىىىىىىىىىىوا     

 .حظره في المستقمل     

 ا سىىىىىىىتغال  غيىىىىىىىر المشىىىىىىىروع حصىىىىىىىر اإليىىىىىىىراد المتحصىىىىىىىل مىىىىىىىن  -هىىىىىىىـ

 ،بواسىىىىىىىطة خميىىىىىىىر اعينىىىىىىىه المحكمىىىىىىىة  لاىىىىىىىذا الغىىىىىىىرض   نفللمصىىىىىىى         

 .اإليراد هذا والتحفظ على          

 ىتعدالوقوع  اردولديه من ندلة  للمحكمة نن اأمر مقدم العرياة بتقديم ما يكون متوافرا  و

التىى المعلومىال وغيرهىا مىن  الوقىوع كيوشا مناما ني  نو اراكاب الفعل المحظور نو نن الحق على 

 .عند صدوره  المناسببالتدبير األمر انفيذ من الجاال المعنية  زمة لتمكين اراها 

 ىيجوز للمحكمة نن ال م مقدم العرياة بتقىديم كفالىة نو ضىمان مناسىب لحمايىة المىدعكما  

عليه ولمنع إساءة إستعما  هىذا الحىق ، ويجىب ن  يكىون مقىدار الكفالىة نو الاىمان ممالغىا فيىه 

 .هذا اإلدراء إلى وف نصحاب الحقوق عن اللجوء إلى ع  ىعلى نحو يؤد

 

عشىرة عىاد   يجىاوز يم فىىالعرياة على وده ا سىتعجا   فىالمت المحكمة   ىويجب عل 

 . نيام من ااري  اقديماا

 ىالتى غيمة المىدعى عليىه فىى الحىا ل فىاألمر على العرياة للمحكمة نن اصدر وز ـويج

ضررا  يتعىذر اداركىه نو يلشىى  ىبالمدع فياا ملحقا  األمر  إصدار فىالتأخير يكون نن من المردو 

فىور المىدعى عليىه بىاألمر هذه الحالة إخطار  فى، ويجب  ىالمثمتة للتعدزوا  األدلة إاالف نو فياا 

بعىد بىاألمر  هاقىدرها المحكمىة إخطىار المىدعى عليى ىالحا ل الت فىصدوره ويجوز عند ا قتااء 
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نمام المحكمة الملتصة خال  عشرة نيام مىن من هذا األمر نن يتظلم  يه، وللمدعى علمماشرة  هانفيذ

 .إخطارهلتاري   ىاليوم التال

 ىالتىالاليىوم الدعوى بأصل الن اع خال  خمسة عشر  يومىا  مىن إقامة على صاحب الحق و 

مىن  المقىدمتاري  إخطاره برف  الىتظلم ل ىاليوم التالنو من  المناسببالتدبير تاري  صدور األمر ل

  .األمر كأن لم يكن  اعتمرالمدعى عليه بحسب األحوا  وإ  

 

 الثال  عشرالفصل 

 اإلدراءال والتعوياال المدنية

 

 ( :  77) المادة 

 

  انون آخر اقاي المحكمة ــــــــعلياا في ني ق ينصدون اإلخال  بأية اعوياال نخرى  -1 

الية للمؤلىىف نو ـــــــىىـني مىىن الحقىىوق الم اعىىدي علىىى نفعىىا  بىىإل ام ني شىىلص يثمىىت إراكابىىه      

- :الحقوق المجاورة بأن يؤدي لصاحب الحق ما يأاي  إلصحاب

 

 .اعوياال اكفي لجمر الارر الذي نصاب صاحب الحق نتيجة التعدي    (ن            

 

 ار ــــاء التعدي والتي لم اؤخد في اإلعتمققه المعتدي من نرباح من درقيمة ما ح  ( ب           

 .عند اقدير قيمة التعوياال المشار إلياا في المند السابق                  

 كذلك ريا وــــــــحق كل مرخص له حص احبــــوفي اطميق نحكام هذه الفقرة يعتمر ص           

 .الممثلة لصاحب الحق وفقا للقوانين المعمو  بااوالجمعيال ادال ــــــا اح            

 

 لص  ـدون اإلخال  بأية اعوياال نخرى ينص علياا قانون آخر اقاي المحكمة بإل ام ني ش -9

  من هذا القانون بأن ( 70)فعل من ا فعا  المنصوص علياا في المادة  ني ثمت إراكابهي    

 : لصاحب الحق ما يأاي  ؤديــــــي

 

 .لحق نتيجة التعدياعوياال اكفي لجمر الارر الذي نصاب صاحب ا   (ن           

 

 ار ــــــاء التعدي والتي لم اؤخد في اإلعتمما حققه المعتدي من نرباح من در قيمة   (ب          

 .اقدير قيمة التعوياال المشار إلياا في المند السابق عند                

 ال ـــــــالمكتما ق وــــــالو  حفظ هذه الفقرة على الجاال المنوط بااو   يسري حكم              

 دف إلى ـــــالعامة ومراك  التو يق ومؤسسال التعليم والمؤسسال العلمية التي   اا             

ع ـــــاألفعا  التي اق ى هيئال اإلذاعة غير التجارية عنالربو، كما   اسري علاحقيق              

ون ـــــــــــــمن هذا القان(  70) مادة من ال( 7،  9،  1) بالملالفة إلحكام المنود  مناا

 رقا إلحكامـــــبأن ما وقع يعد خلعلم ولم يكن لدياا نسماب معقولة لناعلم    إذا كانت

 .القانون هذا

 

 دة نن من هذه المـــا( 1) يه في الفقرةيجب على المحكمة عند اقدير التعوي  المنصوص عل -7

 دده  ـــــج  ة الذي يحــــاللدمة محل التعدي مقدرة بسعر الت اأخذ في اإلعتمار قيمة السلعة نو   
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 . يحدده على نن يكون عاد  صاحب الحق نو وفقا ألي معيار آخر   

 

بىد  عىن التعــــــــــىـوي   - بنىاء علىى طلمىه - قـــيجب على المحكمة نن اقاي لصاحب الح  -7

فا بمىا   يجىاوز ة بىالتعوي  المقىدر سىلمىن هىذه المىاد(  9،  1)  فىي الفقىراينعليه المنصوص 

ني عن كل فعل من نفعا  التعىدي، وذلىك لجمىر األضــــــــــىـرار التىي لاير عما عشـــــرة آ ف

اصابته من دراء نفعا  التعدي، واحدد الال حىة التنفيذيىة قيمىة هىذه التعوياــــــىـال علىى نحىو 

 .الك األضرار لجمر يكفي

 

 منصوص عليه في هذه المادة قيمة لعتمار عند اقدير قيمة التعوي  ااأخذ المحكمة في اإل -5

الــــحا ل اإلستثنا ية  إ  فياعاب محاماة ه صاحب الحق من مصروفال قاا ية ونما اكمد    

 . التي اقدرها المحكمة بالنظر إلى التعوي  الذي يطــــــالب به صاحب الحق

    

    

 يكونالناشئة عن نفعا  وقعت بالملالفة ألحكام هذا القانون  المدنية ى الدعاو فى     ( : 77) المادة 

مىىؤد نو هيئىىة إذاعىىة نو ناشىىر اسىىمه كمؤلىىف نو منىىتج نو  إلىىى المشىىار الشىىلص 

 ىجىىرى العىىادوفقىىا للم ىنو برنىىامج إذاعىى ىنداء نو اسىىجيل صىىوانو لمصىىنف 

 ىلصىوانو األداء نو التسجيىـل اعلى هىذا المصنـىـف لءمور هو صاحب الحق 

 للو  يلل  وسىيفترض،  .علىى خىالف ذلىكمىالم يقىم دليىل  ىنو المرنامج اإلذاع
 للءف  هلل ء ءلصللل  مللى اللي  وللي جقللءف صدجلل ض ل   لل  الوؤللل  ل  ال لل  

  .الوهي   صبقى  يدوي لو الو ض ع يي ال م 
 

مىا الحىق وإلىى صىاحب  إلياابأن يقدم  ىالمتعدال م الملتصة نن المدنية للمحكمة     ( : 75) المادة 

وهويىة  ىنفعا  التعد فىكل من شار  بشأن  معلومالقد يكون فى حوزاه من 

 .اا قنوال اوزيعإنتاا السلع واللدمال المتعدية وطرق و كل منام

  

 األمر بمنىعبما فى ذلك  ىبوقف التعد ىالملتصة نن اأمر المتعدالمدنية للمحكمة     ( : 79) المادة 

ل التجاريىة عقىب خو  المستورد مناا إلى القنىواالسلع المتعدية ومنع داصدير 

 .عناا ىاإلفراا الجمرك

 

للمحكمة المدنية الملتصة كافىة الصىالحيال المقىررة للمحكمىة الجنا يىة الملتصىة    ( : 74) المادة 

ويماشىىىر  .مىىن هىىذا القىىانون(  57) و (  57) المىىاداينالمنصىىوص علياىىا فىىى 

 .من هذا القانون(  50) ا في المادة اإلدعاء العام الصالحيال المنصوص عليا

 

الملتصىىة نن اقىىدر مصىىاريف وناعىىاب مىىن انىىدبام المدنيىىة يجىىب علىىى المحكمىىة     ( : 79) المىىادة 

يتناسىب مىع بمىا ين صىلصتالدعوى من اللمىراء والم فىلمماشرة نية مأمورية 

المكلفين باا وبما   يحو  دون اللجىوء إلىى مثىل هىذه  حجم وطميعة المأمورية 

 .اإلدراءال
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 عشر الرابعالفصل 

 الج ا يةالعقوبال اإلدراءال و

 

لى علمه من درا م اقىع بالملالفىة فيما يصل إ ىيماشر اإلدعاء العام التحقيق الجنا    ( : 76) المادة 

حب الحىىق نو مىىن يمثلىىه نو ألحكىىام هىىذا القىىانون دون حادىىة إلىىى شىىكوى مىىن صىىا

 .الجاال الحكومية المعنية طلب من 

 

ليء يأ الأليف ا و  بضبي الكلم  الوشلجب  للو جأللءصري  ملى  ل  و ولى بو هلأ    ( :  50) المادة 

 ا ء اأ الوكللجألوم  لللو ا جألليأ لألللل  ل ألليف هلليا القللين    أص هللي ولل  الولل اء
الجألللءي  لصلل  ل لل ل نجهللأ  لل  الجألللءي ل  الدألللل الو ظلل    لصلل  لءللل  وكللجنءص  

ألل  ملى  لءة للو لول  الضلبي  حيا أينلأ  وج م  ب     ال صمزف يأ  هي  ا شلصيأ
 .جنء ج ضو  ج نصديأ  يو  وء ن  لص  

 

يكىىون الىىدعاوى الجنا يىىة الناشىىئة عىىن فعىىل وقىىع بالملالفىىة ألحكىىام هىىذا القىىانون  فىىى    ( : 51) المىىادة 

إلىىىى اسىىمه كمؤلىىىف نو منتىىىـج نو مىىؤد نو هيئىىىة إذاعىىىة نو ناشىىىر المشىىىار الشىىلص 

لءمىور  ىوفقا للمجىرى العىاد ىنو برنامج إذاع ىلمصنف نو نداء نو اسجيل صوا

نو المرنىامج  ىهىذا المصىنف نو األداء نو التسىجيل الصىوا هو صاحب الحق علىى 

 للو  يلل   لءف  هل ء ءلصلل وسىيفترض،  .يقم دليل على خىالف ذلىكمالم  ىاإلذاع
 مللى اللي  وللي جقللءف صدجلل ض ل   لل  الوؤللل  ل  ال لل  الوهللي   صبقللى  يدوللي لللو 

 . ال م  الو ض ع يي
 

مىدة    بالسىجنمع عدم اإلخال  بأية عقوبة نشد ينص علياا  قانون آخر ، يعاقىب   ( :  59) المادة 

لاير  ىوبغرامة   اقل عن الفى  ال  سنوالاقل عن  ال ة نشار و  ا يد على 

ىىن  نو بإحىىدى هىىااين العقىىوبتين كىىل  عمىىاني عشىىرة آ ف لاير ا يىىد علىىىو    م 

 : ا  اآلايةيراكب نيا من األفع

بمودب نحكام هذا القىانون دون موافقىة  نو يتداو  نسلة من مصنف محمي يميع نو يؤدر -1        

 .صاحب الحق

من حقوق المؤلف نو الحقوق المجاورة األدبية نو المالية المحمية بمودىب ا  ني عمدا ينتاك -9        

 نحكام هذا القانون

بمودب   المحمية دبية نو الماليةق المؤلف نو الحقوق المجاورة األحقومن  ا  ني عمدا   ينتاك -7       

 ا  ني بغرض احقيق ربو اجاري نو مكسب مالي خاص، نو ينتاك عمدا  نحكام هذا القانون  

 .من حقوق المؤلف ولو لم يستادف احقيق ربو مالي بصورة مماشرة نو غير مماشرة

م بنشىره فىي اللىارا نو وقىيصنف في سلطنة عمان  ىم من الحقوق المالية على م ا  نتاك نيي -7       

 . م بتصديره مع العلم بذلك ا نتاا يقوطرحه للتداو  نو 
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مىىن هىىذا (  70) مىىن المىىادة (  7،  9،  1) مىىن األفعىىا  المنصىىوص علياىىا فىىي المنىىود  نيىىا    -5       

كتمىة مالقانون بغرض احقيق ربو اجاري نومكسب مالي خاص ما لم يكن مراكب الفعىل 

منىوط باىا حفىظ الو ىا ق نو مؤسسىة اعليميىة نو علميىة نو  قافيىة و  عامة لحادة نو داة 

 .استادف احقيق الربو، نو هيئة إذاعة حكومية غير اجارية

اسىجيل صىواي نو نسىلة مىن  مصىممة لتثميىت ا اجار عن علم في ديمادال م يفة مثمتىة نو -9     

لمرنىامج نو ا لاىذا بمرنامج حاسىب آلىي نو نغلفىة برنامج نو حاسب آلي نو مستندال مرفقة

 .نسلة نو مصنف سمعي بصري

 .ا اجار عن علم في نوراق م يفة نو نغلفة لمرنامج حاسب آلي -4     

 .بالملالفة ألحكام هذا القانون متعدية اسلعيستورد نو يصدر عمدا  -9     

نظىام نو   ينو بيىع نو اىأدير نو اوزيىع ننو اسىتيراد نو اصىدير  اعىديلاصنيع نو اجميىع نو  - 6     

فىك اشىفير إشىارة حاملىة لمرنىامج  ىفى يوسيلة ملموسة نو غير ملموسىة اسىتلدم بشىكل نساسى

ومرسلة باألقمار الصناعية، إذا كان يعلم نو كانت لديه نسماب معقولة للعلم بذلك ، ونن يكىون 

 .ارةلاذه اإلش ىذلك قد ام بدون ارخيص مكتوب من الموزع القانون

ألقمىار الصىناعية  إذا عمدا  إشارة مشفرة حاملة لمرنامج و مرسلة با حقا و يستقمل نو يوزع -10

 .يعلم بأنه قد ام فك اشفيرها دون ارخيص مكتوب من الموزع القانونى لاذه اإلشارة كان

  

و    لو هوص  ا   ال جضي   الألق ب  ب ءصري ا ءنى  ا   ى  نء جأ ا  الوايلد          
ال أف بغم  الو ل الجهي ي ل  الونشأة الجو ا جأبأ لصري اله صو  ل  ص ظ  ووي ك  

 .النشيي ب كأ جقءص  الو أو 

يىة اعىديال نخىرى دير العقوبىة نن اكىون كافيىة لىردع نويجب على المحكمة نن اراعي عند اقى     

 .تعديممع سياسة إزالة الحاف  المالي لل إاساقا  

 

مو أو  لو  يل  ثب أ الجألءي ل  ا جأليأ الدأللل الو ظل   حيا ألي  وجألولءا ل    ( : 57) المادة 

 -ل  ج أف بو يء ة لص  ل  ل نجهأ    الجأللءي ل  الدأللل الو ظل    لر ل ي 
هوصللل  الكلللم   ال ألللف بو للليء ة -حال للللو ال للليالأ االكلللجثنيدص  الجلللو جقلللء هي 

أللءي ل  الدأللل الوجألءص   الو اء  ا ء اأ الجو اكجاءوأ للو ا جأليأ لأللل الج
الو ظ     بشجيلري  مى ندق  الو أ ف  مص  ل  الجامص ونري الي ج القنل اأ 

 .الجهي ص  حيا أي  اإلجي  و  شأن  اإلض ا  بيل    الأليو  ل  البصد  
 

  :ينص علياا قانون آخر  مع عدم اإلخال  بأية عقوبة نشد :  (  57) المادة 

  غرامة بشار وعلى معة نيام  و  ا يد مدة   اقل عن س بالسجنيعاقب     -ن 

نو بإحىدى هىااين العقىوبتين لاير  نلىف علىاقل عن ما ة لاير و  ا يد 

ألحكىىام وفقىىا كىىل مىىن خىىالف مىىن اللصىىوم نمىىرا صىىدر مىىن المحكمىىة 

 .من هذا القانون(  79،  75 ) الماداين
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ن لاير كىىل مىى نلىىف علىىىو  ا يىىد ما ىىة لاير يعاقىىب بغرامىىة   اقىىل عىىن   -ب 

 ةنو اللمراء وغيرهم من نعوان القاا محاميامنو خالف من اللصوم 

بشىىأن حمايىىة المعلومىىال السىىرية المقدمىىة نو صىىدر مىىن المحكمىىة  نمىىرا  

 .المتمادلة فى الدعوى 

 

 

األخىىىرى واألدوال  وادمفصىىىل بالسىىىلع والمىىىن بميىىىا الج ا يىىىةاحىىىتفظ المحكمىىىة      ( : 55) المىىىادة 

ويجىىوز بالملالفىىة ألحكىىام هىىذا القىىانون  وقعىىت دريمىىة فىىى إاالفاىىاالمحكىىوم ب

عليىه  ىالمعتىدعلىى طلىب صىاحب الحىق  بنىاء  المنوط باا انفيىذ الحكىم  للجاة

هذه األشياء مؤقتىا  ولمىدة معقولىة وذلىك إاالف انفيذ الحكم فيما يلص إرداء 

 . مقامة دعوى مدنية  فىباا  لالستد  

 

بىىالحق  ا دعىىاءهىىذا القىىانون  كىىب بالملالفىىة ألحكىىامرامىىن فعىىل اااىىرر  لكىىل مىىن    ( : 59) المىىادة 

 .الملتصة الج ا يةة على مراكمه نمام المحكم ىالمدن

  

 عشر اللامسالفصل 

 وختامية عامةنحكام 

 

 : يأاى نحكام هذا القانون على ما  ىاسر    ( : 54) المادة 

  

نداء  ىنفنىالداءال والتسجيالل الصواية التى اكىون لمىؤلفين نو المصنفال واأل -ن 

اسىىجيالل صىىواية عمىىانيين نو ندانىىب مقيمىىين إقامىىة معتىىادة داخىىل  ىمنتجىىلنو 

اكىىىون لايئىىىال إذاعيىىىة مقرهىىىا الر يسىىىي  ىوالمىىىرامج اإلذاعيىىىة التىىى، السىىىلطنة 

 .من محطال إرسا  داخل السلطنة  بثتبالسلطنة نو 

اىىىم  ىداءال والتسىىىجيالل الصىىىواية والمىىىرامج اإلذاعيىىىة التىىىالمصىىىنفال واأل -ب 

 .ها بغ  النظر عن دنسية نو محل إقامة من قام بإنجازالسلطنة  فىا إنجازه

 

 اءال والتسىىىىىىىىىىىىجيالل الصىىىىىىىىىىىىواية التىىىىىىىىىىىىى اىىىىىىىىىىىىم دالمصىىىىىىىىىىىىنفال واأل    -ا 

  فىىىىىىىىىالسىىىىىىىىلطنة نو نشىىىىىىىىرل ألو  مىىىىىىىىرة  فىىىىىىىىىنشىىىىىىىىرها ألو  مىىىىىىىىرة     

 السىىىىىىلطنة خىىىىىىال   ال ىىىىىىين يومىىىىىىا مىىىىىىن  فىىىىىىىنشىىىىىىرل بلىىىىىىد آخىىىىىىر  ىىىىىىم      

 ن دنسىىىىىية نو محىىىىىل بغىىىىى  النظىىىىىر عىىىىى اللىىىىىارا فىىىىىى اىىىىىاري  النشىىىىىر     

 .إقامة مؤلفياا      

   ىيكىىىىىىىون  المقىىىىىىىر الر يسىىىىىىى ىالمصىىىىىىىنفال السىىىىىىىمعية المصىىىىىىىرية التىىىىىىى      -د 

 .لمنتجياا نو محا  إقامتام في السلطنة     

 المصىىىىىىىىىنفال المعماريىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىى اىىىىىىىىىم اشىىىىىىىىىييدها فىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىلطنة   -هىىىىىىىىىـ 

 والمصىىىىىىىىىنفال الفنيىىىىىىىىىة المدمجىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىى ممنىىىىىىىىىى نو نيىىىىىىىىىة منشىىىىىىىىى ل           

 .نخرى داخل السلطنة          

جللو جألل   لوللؤلدص  ل  لدنللينو الو للنديأ  ا ءاأاأ  الجكللهصيأ ال لل جص  ال  -   
ل  لونجهو جكهصيأ  ل جص   البل او  اإليا صل  الجلو جأل   لرصدليأ  لءاأ
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حيا ص  الو وص  بو هأ اجدي صيأ ل  وأليهءاأ ء لص  جأل   الكلمين  ي للي 
 .لصري ل  ج بح ي لي لصري لصوي بألء 

 

الوزير مع  با افاقيلو  الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العد     ( :  59) لمادة ا

و  حتىىه  ألحكىىام هىىذا القىىانون بالملالفىىةصىىفة الاىىمطية القاىىا ية فيمىىا يقىىع 

  .التنفيذية

 

اقيىىال بأحكىىام المعاهىىدال وا اف ا خىىال   يتراىىب علىىى نفىىاذ نحكىىام هىىذا القىىانون     ( : 56) المىىادة 

الدوليىىىة المتعىىىددة األطىىىراف والثنا يىىىة ذال الصىىىلة بحقىىىوق المؤلىىىف والحقىىىوق 

حكماىم  فىىدو  األطىراف فياىا ومىن الى ىاىنظم حقىوق مىواطن والتىىالمجاورة 

 .واكون السلطنة طرفا فياا نو اصمو طرفا فياا فيما بعد 

 

التسىىجيالل الصىىواية ال ونحكىىام هىىذا القىىانون علىىى المصىىنفال واألداء ىاسىىر    ( : 90) المىىادة 

علىى ن  ،  هقمل ااري  العمىل بأحكامى بثتننج ل نو  ىاإلذاعية التوالمرامج 

ك العام بانقااء مدة الحمايىة المقىررة لاىا  لــ  القىانون  فىىاكون قد آلت إلى الم 

 .  ىبلدها األصل فى التشريعال المعمو  باا فىنو  ىالملغ

 

 :  أاىيبما  الوزارةااطلع    ( :  91) المادة 

 اوعيىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىؤلفين ونصىىىىىىىىىىحاب الحقىىىىىىىىىىوق المجىىىىىىىىىىاورة بحقىىىىىىىىىىوقام  -ن 

 .األدبية و المالية      

 مىىىىىىىىىن  ىانشىىىىىىىىىأ حىىىىىىىىىو  ن ىالتسىىىىىىىىىوية الوديىىىىىىىىىة للمنازعىىىىىىىىىال التىىىىىىىىى   -ب 

 لقىىىىىىىىىانون إذا مىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىذا ا فىىىىىىىىىىالحقىىىىىىىىىوق المنصىىىىىىىىىوص علياىىىىىىىىىا    

 امينىىىىىىىىىه  ىوذلىىىىىىىىىك علىىىىىىىىىى النحىىىىىىىىىو الىىىىىىىىىذ ، األطىىىىىىىىىراف ارااىىىىىىىىىى   

 .التنفيذية  الال حة    

 كىىىىىىىل مىىىىىىىا يتعلىىىىىىىق بحقىىىىىىىوق المؤلىىىىىىىف والحقىىىىىىىوق  بشىىىىىىىأنالتنسىىىىىىىيق  -ا 

 . الك الحقوقمع الجاال المعنية بحماية المجاورة         

 األخىىىىىىىىىرى المنصىىىىىىىىىوص علياىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىى  ا ختصاصىىىىىىىىىالمماشىىىىىىىىىرة  -د 

 .هذا القانون نو التى يقتاياا انفيذ نحكامه         

 

يىىة ذال الصىىلة بحقىىوق يكىىون نشىىر األحكىىام القاىىا ية الناا يىىة والقىىرارال اإلدار     ( : 99) المىىادة 

علىىى النحىىو و المؤلىىف والحقىىوق المجىىاورة وفقىىا لمقتاىىيال  المصىىلحة العامىىة 

 .ويعد نشرا لاا إااحتاا على شمكة اإلنترنت  ، حة التنفيذيةامينه الال ىالذ

 

نحكىام هىذا القىانون  ىالمشار اليىه اسىر ا اصا لمع عدم اإلخال  بأحكام قانون   ( :  97) المادة  

 .التنفيذية لال حتهنو ود اللدمة فيما يقع منه بالملالفة ألحكامه على م 

 

 الج ا يىةعلىى الىدعاوى  ىفيمىا لىم يىرد بشىأنه نىص خىاص فىى هىذا القىانون اسىر    ( : 97) المادة 

قىانون  وننحكىام قىانون اإلدىراءال الج ا يىة المنصىوص علياىا فيىه ، والمدنية 

 .بحسب األحوا  اما اإلدراءال المدنية والتجارية المشار إلي

 


