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حقوق امللكية الفكرية
يعد القانون  82لسنن  2002المرجن اسسنا

فن تعرين

المكيين الريرين وفند ت ديند

أشننياا ال ماي ن التنند يوفرلننا المشننر الم ننرو لمننحا النننو مننن قننو المكيي ن  ،وفيمننا ي ن ت
ال ننحير فن ن ل ننحا الخ ننوا ،من ن التريين ن

خال ن ن لم ننا أورد الق ننانون س ننال

ك نند ق ننو

المكيين الريري ن المرتبطن بمجنناا العمننا الجننامع  ،وقنند استخك نننالا ونعننرل لمننا لنننا ف ن

سبع م اور ،معتمدين ف حلك كد ما ورد ف اليتاب الثالث من القنانون المنحيور ،ولنو

اليتاب الخاا ب قو المؤل :
أو ًال :المصطلحات والمفاهيم األساسية في مجال حقوق المؤلف:
 .1المصنف :لو يا ما مبتير أدب أو فن أو كم ًأيا يان نو ه أو طريق
التعبير نه أو ألميته أو الغرل من ت نيره.
 .2االبتكار :الطاب اإلبدا

الحي يسبغ اس ال

كد الم ن .

يننحير اسننمه

 .3المؤلففف :الشننخا الننحي يبتيننر الم ننن  ،ويعنند مؤلرًنا لكم ننن
كينه أو ينسنب إلينه نند نشننر  ،با تبنار مؤلرًنا لنه منا لننم يقنم الندليا كند يننر
من ينشر بغير اسمه أو باسم مستعار بشنرط أال

حلك .ويعتبر مؤلرًا لكم ن
يق ننوم ش ننك فن ن معرفن ن قيقن ن شخ ننه فن ن حا ق ننام الش ننك ا تب ننر ناش ننر أو من ننت
طبيعي نا أم ا تبارًي نا ممننثال لكمؤل ن
الم ننن س نوا أيننان شخ ً نا
ً
قوقه إلد إن يتم التعر كد قيق شخ ي المؤل اس ك

 .4المصففنف الجمففا

 :الم ننن

الننحي يضننعه أيثننر مننن مؤلن

طبيع أو ا تباري يتيرا بنشر باسنمه و ت ن

فيه ف المد
يا مؤل

وتمي

إدارتنه وينندم

ف ن مباشننر

بتوجيننه شننخا
منا المنؤلرين

العام الحي ق د إليه لحا الشخا ب يث يست يا ف نا منا
كد د .
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 .5المصفففنف المكفففتر  :الم ننن

ال ننحي ال ين نندر ضن نمن الم نننرا

الجما ين ن

ويشترك ف وضعه أيثر من شخا سوا أمين ف نا ن نيب ينا مننمم فينه
أو لم يمين.

 .6المصففنف المكففت  :الم ننن
يالترجمننا
البياننا

ما دام

والتو يعننا

الننحي يسننتمد أ ننكه مننن م ننن

الموسننيقي وتجميعننا

الم نننرا

بمننا ف ن حلننك قوا نند

المقنرو سنوا منن ال اسنب أو ينر ومجمو نا
مبتير من يث ترتيب أو اختيار م توياتما.

 .7الفلكلور الوطن  :يا تعبير يتمثا ف

سنناب الوجننود

التعبينر الركيولننورو

نا نر متمين تعين

التنراث الشنعب

التقكي نندي ال ننحي نشن ن أو اس ننتمر فن ن جممورين ن م ننر العربين ن وبوج ننه خ نناا
التعبي ار اآلتي :

أ .التعبي ن ن ار الشن ننروي مثن ننا :ال ياين ننا

واس ن نناج واسلغن ننا واسشن ننعار

الشعبي و يرلا من الم ثو ار .

ب .التعبي ار الموسيقي مثا :اس ان الشعبي الم
 .التعبين ن ار ال ريين ن مث ننا :الرق ننا
الرني والطقو .

د .التعبيفف ار التكففكيلي مثننا :منتجننا
خاا الرسوما
والمنتج ننا

وب بموسيقد.

الش ننعبي والمس ننر يا

الرننن الشننعبيد التشننييكد وبوجننه

بالخطوط واسلنوان وال رنر والن ن

الم نننو

واسش ننياا

والخن

والطنين

م ننن الخش ننب أو م ننا ي ننرد كي ننه من نن تطعيم ننا

تشن ن ننييكيه مختكر ن ن ن أو المو ايين ن ننك أو المعن ن نندن أو الج ن ن نوالر وال قا ن ن ننب

ندويا وأش ننغاا اإلب ننر والمنس ننوجا
المنس ننوج ي ن ً
واآلال الموسيقي واسشياا المعماري .

 .8المل العام :المكك الحي تؤوا إليه الم نرا
التد تنقضد مد

ماي ال قو المالي
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والس ننجاد والمكبوس ننا .

المستبعد من ال ماي بداين أو

كيه طبقًا س يام القانون.

 .9النسففف  :اسننت داث

ننور أو أيثننر مطابق ن لأل ننا مننن م ننن

أو تس ننجيا

وتد ب ي طريق أو ف أي شيا بما ف حلك التخ ين اإلليترونند الندا م أو
الوقتد لكم ن

أو التسجيا ال وتد.

 .10النكففففر :أي م ننا م ننن شن ن نه إتا ن ن الم ننن
الم ن

الطر  .وتيون إتا

لكجمم ننور ب ين ن طريقن ن م ننن

لكجممور بموافق المؤل

أو مالك قوقه.

ثانيا :المشمولون بحماية حقوق الملكية الفكرية:
أ .لى مستوى األكخاص:
وال قنو

طبقا لنا المناد  139منن القنانون - ،فن ن ال ماين المقنرر ل قنو المؤلن

المجنناور لم ننا تش ننما جمين ن الم ن نريين واسجان ننب م ننن اسش ننخاا الطبيعي ننين واال تب نناريين
الحين ينتمون إلد إ دو الدوا اس ضا ف منظم التجار العالمي ومن ف

يممم.

ب .لى مستوى المصنفا :
طبقًن نا ل نننا الم نناد  140م ننن الق ننانون فن ن ن ال ماين ن المق ننرر تش ننما جمين ن الم نننرا
اسدبي والرني والعكمي وبوجه خاا ما يك :
 .1اليتب واليتيبا

والمقاال

 .2برام ال اسب اآلل .
 .3قوا د البيانا

سوا أيان

والنش ار و يرلا من الم نرا
مقرو  ،أو يان

 .4الم اض ار والخطب والموا ظ وأي م نرا

من ال اسب اآلل  ،أو ير .
شروي أخرو إحا يان

 .5الم نرا

التمثيكي والتمثيكيا

 .6الم نرا

الموسيقي المقترن باسلراظ أو ير المقترن بما.

 .7الم نرا
 .8م نرا

الموسيقي والتمثيا ال ام

السمعي والب ري .

العمار .
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الميتوب .

مسجك .

(البانتوميم).

 .9م نننرا

الرس ننم بن ننالخطوط أو ب نناسلوان والن ن ن

اسقمش وأي م نرا

والطبا ن ن

مماثك ف مجاا الرنون الجميك .

 .10الم نرا

الروتو رافي وما يماثكما.

 .11م نرا

الرن التطبيق والتشييكد.

 .12ال نننور التوضن نني ي والخ ن ن ار ط الجغرافي ن ن والرسن ننوما
والم نرا

 .13الم نرا
منما.

كن نند ال ج ننر و كننند

التخطيطي ن ن (اإلسيتشن ننا )

الثالثي اسبعاد المتعكق بالجغرافيا أو الت ميما

المعماري .

المشنتق وحلنك دون اإلخنالا بال ماين المقنرر لكم ننرا

 .14وتشما ال ماي

نوان الم ن

مبتيرا.
إحا يان
ً

وال تشننما ال ماين طبقننا لنننا المنناد  141مجننرد اسفيننار واإلجن ار ا

وطر التشغيا والمراليم والمبادو وااليتشافا

أو موض

التند اشنتق

أو مدرج ف م ن .

والبيانا

وأسنناليب العمننا

معبر نما أو مو وف
ولو يان ًا

كذل ال تكمل الحماي ما يلى:
لغتمنا اال نكي أو الكغن المنقولن إليمنا مثنا ن نوا

أوالً -الوثا الرسنمي  :أًينا يانن
الق ن نوانين والك ن نوا ت والقنن ن ار ار واالتراقي ن نا

الدولي ن ن واس ي ن ننام القضن ننا ي وأ ي ن ننام

الم يمين والق ار ار ال ادر من الكجان اإلداري حا

االخت اا القضا د.

الجاري ن التنند تيننون مجننرد أخبننار

ن ري  .وم ن حلننك

ثاني نا– أخبننار ال نوادث والوقننا
ً
تتمتن ن مجمو ننا م ننا تق نندم بال ماين ن إحا تمين ن جمعم ننا باالبتي ننار فن ن الترتي ننب
والعنرل أو بن ي مجمننود جندير بال ماين  .ويعتبنر الركيكنور الننوطن طبقًنا لنننا
امننا لكشننعب وتباشننر الننو ار المخت ن كيننه (و ار الثقاف ن )
المنناد  142مك ًي نا ً
قو المؤل

اسدبي والمالي وتعما كد مايته ود مه.

-5-

ثالثًا :حقوق المؤلف:
وخكر ننه الع ننام (ورثت ننه الش ننر يون) -ك نند

طبقًن نا ل نننا الم نناد  - 143يتمتن ن المؤلن ن
الم ن  -ب قو أدبي أبدي ير قابك لكتقادم أو لكتنا ا وتشما لح ال قو ما يكد:
أوالا  -إتا

ثانيا  -ال
ا
ثالثاا  -ال

لكجممور سوا مر .

الم ن

إلد مؤلره.

ف نسب الم ن

ف من تعديا الم ن تعديالً يعتبر المؤل تشويمًا أو ت ريرًنا لنه ،وال
يع نند التع ننديا فن ن مج نناا الترجمن ن ا ت نندا إال إحا أ ر ننا المت ننرجم اإلش ننار إل نند
مواطن ال ح

وميانته.

أو التغيير أو أسا بعمكه لسمعه المؤل

وباإلضاف إلى ما سب فإن للمؤلف الحقو اآلتي :
 .1فن ن ن لكمؤلن ن

و نند  -إحا طن ن أر أس ننباب جدين ن  -أن يكجن ن لكقض ننا لمنن ن ط ننر

م نننره لكتننداوا أو بس ن به مننن التننداوا أو ب دخنناا تعننديال
ت نرفه ف ن

مقدما من آل
ً
 .2يتمت المؤل

قننو االسننتغالا المننالد ويك ن م المؤل ن

جولري ن

كيننه بننر م

ف ن لننح ال ال ن أن يعننول

تعويضا ادالً (الماد .)144
إليه قو االستغالا المالد
ً
وخكره العام من بعد ب است ثارو (أي أنه لنو وورثتنه منن بعند

يسننت ثرون و نندلم) فن التننرخيا أو المن ن سي اسننتغالا لم نننره بن ي وج نه مننن

الوج ننو وبخا ن ن

ننن طرين ن النسن ن أو الب ننث اإلحا ن ن أو إ نناد الب ننث اإلحا ن ن

العكن ن ن أو التو ن ننيا العكن ن ن أو الترجم ن ن أو الت رين ننر أو الت ن ن جير أو اإل ن ننار أو
اإلتا ن لكجممننور بمننا ف ن حلننك إتا تننه بننر أجم ن ال اسننب اآلل ن أو مننن خننالا

شن ننبيا

اإلنترن ن ن

أو شن ننبيا

المعكومن ننا

الوسا ا ادالً (الماد  .)147وتنتم

أو شن ننبيا

ماي

إلنند لغن أجنبين أخننرو فن ترجمن حلننك الم ننن
المؤل

أو المترجم لحا ال

تاري أوا نشر لكم ن

بنرسه أو بواسط

المؤل

االت ن نناال
و

و يرلن ننا من ننن

من ترجم م ننره

إلنند الكغن العربين إحا لننم يباشننر

ينر فن مندو ثنالث سننوا

منن

اس ك أو المترجم ،وحلك طبقًا لنا الماد .148
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 .3لكمؤل

أن ينقا إلد الغير يا أو بعل قوقه المالي  ،وييون المؤل

ما لم يتنا ا نه

ن ار

مال ًيا ليا

منن قنو مالين  ،وال بعند ترخي نه باسنتغالا أ ند لنح
مال آخر يتمت به كد الم ن

ال قو ترخي ً ا منه باستغالا أي
 .4لكمؤل أن يتقاضد المقابا النقدو أو العيند الحو ين ار

نادالً نظينر نقنا ن أو

أيثر من قو االستغالا المالد لم نره إلند الغينر كند أسنا
ف اإليراد النات من االستغالا يما يجو له التعاقد كند أسنا
بالجم بين اسساسين.

 .5ال يترتب كد ت ر المؤل
الت ر نقا قوقه المالي .

نرسه.

مشناري نسنبي

مبكنغ ج افن أو

ف النسخ اس كي من م نره ًأيا يان ننو لنح

بطالن ن نا مطكقً ن نا ين ننا ت ن ننر لكمؤل ن ن
 .6يق ن ن بن نناطالً
ً
المستقبكد.

ف ن ن مجمن ننو إنتاجن ننه الرين ننري

رابعًا -المدة القانونية لحماية الحقوق المالية المؤلف:
يما سكر

اإلشار فن ن ن المؤلن

إلد اسبد ،أما قوقه المالي ف ن مد

 .1ت منند ال قننو المالي ن لكمؤل ن

فن نسنب

مكنه إلينه لنو ن أبندو ييركنه القنانون

مايتما كد الوجه التال :

المن ننوا كيمننا ف ن القننانون منند

خمسين سن تبدأ من تاري وفا المؤل .

 .2ت من نند ال قن ننو المالي ن ن لمن ننؤلرد الم ن ننن

المشن ننترك من نند

ياتننه ولمنند

جميع ن نا ولمن نند
ين نناتمم
ً

خمسين سن تبدأ من تاري وفا آخر من بقد ًيا منمم.
 .3ت مد ال قو المالي لمؤلرد الم نرا الجما ي باستثنا مؤلرد م نرا

الرن

التطبيقد  -مد خمسين سن تبدأ من تاري نشرلا أو إتا تما لكجممنور سوا منر

أيمما أبعد وحلك إحا يان مالك قو المؤل شخ ً ا ا تبارًينا ،أمنا إحا ينان مالنك
طبيعي نا فتيننون منند ال ماي ن خمسننين امننا تبنندأ مننن تنناري
لننح ال قننو شخ ً نا
ً
وفاته.
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 .4تنقض ن ال قننو المالي ن

كنند الم نننرا

التنند تنشننر سوا مننر بعنند وفننا مؤلرمننا

بمضند خمسنين سنن تبندأ منن تناري نشنرلا أو إتا تمنا لكجممنور سوا منر  ،أيممنا

أبعد.

 .5ت منند ال قننو المالي ن

كنند الم نننرا

التنند تنشننر بنندون اسننم مؤلرمننا أو باس ننم

مسننتعار لمنند خمسننين سننن تبنندأ مننن تنناري نشننرلا أو إتا تمننا لكجممننور سوا مننر

ددا أو يش
أيمما أبعد ف حا يان مؤلرما شخ ً ا معروفًا وم ً
تبار من تاري الوفا .
فت تسب مد ال ماي ا ًا

 .6تنقض ال قو المالي لمؤلرد م نرا

مؤلرمنا نن شخ نه

الرنن التطبيقند بانقضنا خمن

و شنرين

سن تبدأ من تاري نشرلا أو إتا تما لكجممور سوا مر أيمما أبعد.

 .7ف اس واا الت ت سب فيما ال ماي من تاري النشر أو االتا ن لكجممنور سوا
مننر يتخننح أوا نشننر أو أوا إتا ن لكجممننور أيممننا أبعنند مبنندأ ل سنناب المنند بغننل

النظننر ننن إ نناد النشننر أو ا نناد اإلتا ن لكجمم نور إال إحا أدخننا المؤل ن
م نره ند اإل اد تعديال

جديدا.
جولري ب يث يمين ا تبار م نرًا
ً

كنند

خامسًًا :حًًاالت السًًما المقًًررة نانونًًا للغيًًر باالنتفًًا بالملكيًًة الفكريًًة
للمؤلف:
أجا القانون ف

اال

معين وبشروط معين انترنا الغينر بالمكيين الريرين لكمؤلن ،

ولو بدون إحنه ،وحلك كد الن و اآلت :

من ه ترخي ً نا شخ ًنيا لكنسن
 .1يجو سي شخا أن يطكب من الو ار المخت
معا سي م ن م مد طبقًا س يام لحا القنانون وحلنك دون
أو الترجم أو بمما ً
إحن المؤلن ن ولأل ن نرال المبينن ن فن ن الرق ننر التالين ن نظي ننر س ننداد تع ننويل ننادا
لكمؤلن ن

أو خكر ننه ،وبش ننرط أال يتع ننارل ل ننحا الت ننرخيا من ن االس ننتغالا الع ننادو

نرر ينر مبنرر بالم ننالت المشنرو
لكم نن أو يك ن ضن ًا
المؤل .
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لكمؤلن

أو ال ن اب

 .2وييننون إ نندار التننرخيا بق نرار مسننبب ي نندد في نه النطننا ال منناند والمينناند لننه
وس ن نرال الوف ننا با تياج ننا
التنريحي لمحا القنانون ناال

ال يجاو أل

 .3م

التعك ننيم بيافن ن أنوا ننه ومس ننتوياته .وت نندد الال ن ن

وشنروط مننت التنرخيا وف نا

الرسنم المسنت

جنيه ن يا م ن ( .الماد  170من القانون).

دم اإلخنالا ب قنو المؤلن

اسدبين طبقنا س ينام لنح القنانون لني

بعد نشر م نره أن يمن الغير من القيام ب ي ما من اس ماا اآلتي :
أوالا :أدا الم ننن

فن ن اجتما ننا

بمنا

لكمؤلن

داخ ننا إط ننار ننا ك أو بط ننالب داخ ننا

المنش التعكيمي ما دام حلك يتم بدون ت
ير مباشر.

نيا مقابنا منالد مباشنر أو

السنتعماا النسن الشخ ند الم نل

ثانيا :ما نسخ و يد من الم نن
ا
وبش ننرط أال يخ ننا ل ننحا النسن ن باالس ننتغالا الع ننادو لكم ننن
لكمؤلن ن

أو يك ن ن

أو س ن ن اب ن ن

نرر ي ننر مب ننرر بالم ننالت المش ننرو
ض ن ًا
المؤلن  ،ومن حلننك ييننون لكمؤلن أو خكرننه بعنند نشننر م نننره أن يمنن
الغير من القيام بدون إحنه ب ي من اس ماا اآلتي :
 -نسن ن ن أو ت ن ننوير م ن نننرا

الرن ن ننون الجميكن ن ن أو التطبيقين ن ن أو

التشييكي ما لم تين ف ميان ام أو الم نرا

 -نس أو ت وير يا أو ج جولرو لنوت م ن

المعماري .

موسيقد.

 -نس ن أو ت ننوير يننا أو ج ن جننولرو لقا نند بيانننا

أو ب نرام

اسب آل .

ثالثاا :ما نسخ و يند منن برننام ال اسنب اآللن بمعرفن ال نا

الشنر د

لننه لغننرل ال رننظ أو اإل ننالا ننند فقنند النسننخ اس ننكي أو تكرمننا أو
نندم

االقتبننا

ننال يتما لالس نتخدام أو االقتبننا

مننن البرنننام وان جنناو لننحا

الق نندر الض ننرورو السننتخدام ل ننحا البرن ننام مننا دام فن ن

الغ ننرل الم ننرخا ب ننه ،ويج ننب إت ننال
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نندود

النس ننخ اس ننكي أو المقتبسن ن

بمجننرد واا سننند ال ننا
وشروط االقتبا

وت نندد الال ن التنريحين لمننحا القننانون نناال

من البرنام .

ت كيكين لكم نن

ابعفا :منا د ارسننا
را
النقد أو المناقش أو اال الم.

أو مقتطرنا

أو مقتبسنا

خامسا :النس من م ننرا
ا
أو إداري ف دود ما تقتضيه لح اإلج ار ا

مننه بق نند

م مين وحلنك لالسنتعماا فن إجن ار ا

المؤل .

ف

سادسا :نس أج ا ق ير من م ن
ا
نمعيا أو ب نرًيا وحلننك س نرال التنندري
سن ً

قضنا ي

م حينر الم ندر واسنم

ور ميتوب أو مسجك تسجيالً
بمنند

اإليضننا أو الشننر

وبشرط أن ييون النسن فن ال ندود المعقولن وأال يتجناو الغنرل مننه
وأن يننحير اسننم المؤل ن

ممينا مالً.
حلك
ً
سابعا :نس مقاا أو م نن
ا

و ن نوان الم ننن

كنند يننا النس ن يكمننا يننان

ق نير أو مسنتخر منن م نن

ضن ننروريا ال ن نرال التن نندري
اآلتيين:

ف ن ن منشن ننا

تعكيمي ن ن وحلن ننك بالشن ننرطين

 أن ييون النس لمر وا د ف أوقا -أن يشار إلد اسم المؤل

الم روظا

أو بواسط الميتبا

منر ك

و نوان الم ن

ثام انففففففا :ت ن ن ننوير نسن ن ننخ و ين ن نند من ن ننن الم ن ن ننن

إحا ينان حلنك

ير مت ك .

كد يا نسخ .

بواس ن ن نط دار الوثن ن ننا

التد تستمد

أو

الربت -ب ور مباشنر

أو ير مباشر  -وحلك ف أي من ال التين اآلتيتين:
 أن ييننون النس ن لمقال ن منشننور أو م نننمننن م ننن

ق ننير أو مسننتخر

متنند يننان الغننرل مننن النس ن تكبي ن طكننب شننخا

طبيعنند السننتخدامما ف ن د ارس ن أو ب ننث كنند أن يننتم حلننك لمننر
وا د أو كد فت ار متراوت .
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 -أن ييون النس بمد

الم افظ

النسننخ م ننا نسننخ فقنند
لالستخدام ،ويست يا ال

كد النسخ اال كي أو لت ا

أو تكر ن

يننر

أو أ ننب

ننال

وا كد بديا لما بشروط معقول .

تبعنا أو أثنننا البننث الرقمن لننه أو
تاسف افعا :النسن المؤقن لكم ننن الننحو يننتم ً
قميننا وفنند إطننار
اثنننا القيننام بعمننا يسننتمد اسننتقباا م ننن مخ ن ن ر ً
التشغيا العادي لألدا المستخدم ممن له ال

مادة  - 172م
لكمؤل

دم اإلخالا ب قو المؤل

أو خكره أن يمن ال

أ راضما مما يك :

أوالا -نشننر مقتطرننا

أو الدوريا

المنشننور المتعكقن بالموضننو ا
يين المؤل

اسدبي طبقا س يام لح القانون فكي

أو لي ا

مننن م نننراته التنند اتي ن

ف حلك.

اإلحا ن فن ال ندود التن تبررلنا

لكجممننور ب ننور مشننرو

التنند تشننغا النرأو العننام فن وقن

و نوان الم ن .

ثانيا -نشر الخطب والم اض ار والندوا
ا
لكمجننال النيابي ن والمي ننا التش نريعي واالداري ن واالجتما ننا

واس اديث الت لقكند فن الجكسنا

والرنين ن والسياس نني واالجتما ين ن والدينين ن ويش ننما حل ننك المرافع ننا

الم نرا

معننين مننا لننم

قد ظر حلك ند النشر وبشنرط االشنار إلند الم ندر النحو نقكن

نه والد اسم المؤل

الجكسننا

ومقاالتننه

العكني ن  ،وم ن حلننك يظننا لكمؤل ن
ف مجمو ا

ثالثاا -نشر مقتطرا

من م ن

تنسب إليه.

العكنين

العكمي ن واسدبي ن
القض ننا ي فن ن

و نند أو خكر ن ال ن ف ن جم ن لننح

سمعد أو ب رو أو سمعد ب نرو متنا لكجممنور

وحلك ف سيا التغطي اإلخباري لأل داث الجاري .
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سادسًا :األحكام المتعلقة بالمصنفا ت المشتركة:
م ن

 .1إحا اشترك أيثر من شخا ف ت لي

ب يث ال يمين ف نا ن نيب ينا

منننمم فن العمننا المشننترك ا تبننر جمين الشننريا مننؤلرين لكم ننن

بالتسنناوو فيمننا

بينمم ما لم يتر يتاب

كد ير حلك .وفد لح ال ال ال يجنو س ندلم االنرنراد

نو مختك

من الرنن ينان لينا مننمم ال ن فن اسنتغالا الجن النحو

بمباشر قو المؤل
يندر ت

إال باترا ميتوب بينمم فاحا يان اشتراك يا منن المنؤلرين

أسمم به كد د بشرط أال يضر حلك باستغالا الم نن
يتاب

المشنترك منا لنم يترن

كد ير حلك .وليا منمم ال ن فن رفن الند اوو نند وقنو ا تندا

أي ن مننن قننو المؤل ن

أ نند المننؤلرين الشننريا دون خك ن

واحا مننا

خنناا يننؤوا ن ننيبه كنند بنناقد الشننريا أو خكرمننم مننا لننم يتر ن يتاب ن

حلك( .ماد .)174

 .2ييون لكشخا الطبيعن أو اال تبناري النحي وجنه إلند ابتينار الم نن
التمت بال

كيه (ماد .)175

ف مباشر قو المؤل

كند

ننام أو

كنند يننر
الجمنا د

سابعًا :العقوبات المقررة على من ينتهك حقوق الملكية الفكرية:
-من

نندم االخننالا ب ين

قوبن أشنند فن قننانون آخننر يعاقننب بننال ب

شمر وبغرام ال تقا ن خمس آال

جنيه وال تجاو

العقوبتين يا من ارتيب أ د اسفعاا اآلتي :
أوالا :بي أو تاجير م نن

أو تسنجيا

القانون أو طر ه لكتداوا ب ي
المؤل

أو

ا ب ال

أو تسجيا

شر آال

منند ال تقننا ننن

جنيه أو ب ندو لناتين

نوتد أو برننام إحا ن م من طبقًنا س ينام
ور من ال نور بندون إحن يتناب مسنب منن

المجاور.

وتد أو برنام إحا ن أو بيعنه أو رضنه لكبين أو

ثانيا :تقكيد م ن
ا
لكتداوا أو اإليجار م العكم بتقكيد .
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ثالثاففا :التقكينند ف ن الننداخا لم ننن

أو تسننجيا

ننوتد أو برنننام إحا ن منشننور ف ن

الخار أو بيعه أو رضه لكبي أو التداوا أو لإليجار أو ت دير إلد الخار
م العكم بتقكيد .

ابعا :نشر م ن أو تسنجيا نوتد أو برننام إحا ن أو أدا م مند طبقًنا س ينام
را
القننانون بننر أجمن ال اسننب اآللن أو شننبيا االنترنن أو شننبي المعكومننا
أو شننبيا

أو

المؤل

االت نناال
ا ب

أو يرلننا مننن الوسننا ا بنندون إحن يتنناب مسننب مننن
المجاور.

خامسفففا :الت ننني أو التجمين ن أو االس ننتيراد بغ ننرل البين ن أو التن ن جير سي جم ننا أو
ا
وسيك أو أدا م ممه أو معد لكت ايا كند ماين تقنين يسنتخدمما المؤلن
أو

ا ب ال

المجاور يالتشرير أو ير .

سادسا :اإل ال أو التعطيا أو التعييب بسنو نينه سين
ا
أو ا ب ال المجاور يالتشرير أو ير .

ماين تقنين يسنتخدمما المؤلن

ك نند أي ن ن أدبن ن أو م ننال م ننن ق ننو المؤلن ن

ففابعا :اال ت نندا
سف ا
المجنناور المن ننوا كيمننا فن القننانون .وتتعنندد العقوبن بتعنندد الم نننرا
التس ننجيال

ال ننوتي أو البن نرام اإلحا ين ن أو اسدا ا

ال العود تيون العقوب ال ب

تقا ن شر آال
المعن نندا

أو

م ننا الجريمنن  .وف نند

مد ال تقا ن ثالث أشمر والغرام الت ال

جنيه وال تجاو خمسين أل

جنيه .وفد جمين اس نواا

تقضنند الم يم ن بم ننادر النس ن م ننا الجريم ن أو المت
واسدوا

أو م ننن ال قن نو

ننك منمننا ويننحلك

المسن ننتخدم ف ن ن ارتيابمن ننا .ويجن ننو لكم يم ن ن

نن نند ال ين ننم

باإلدان ن أن تقض نند بغكن ن المنش ن الت نند اس ننتغكما الم يننوم كي ننه فن ن ارتين ناب
الن العنود.

وجوبينا فن
الجريم مند ال ت يند كند سنت أشنمر ،ويينون الغكن
ً
وتقضند الم يمن بنشنر مكخننا ال ينم ال ننادر باإلدانن فن جريند يومين أو

أيثر كد نرق الم يوم كيه.
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