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 حقوق امللكية الفكرية
 

تعرين  المكيين  الريرين  وفند ت ديند  فن المرجن  اسسنا   2002لسنن   82يعد القانون 
  وفيمننا ينن ت ،اينن  التنند يوفرلننا المشننر  الم ننرو لمننحا النننو  مننن  قننو  المكيينن أشننياا ال م

 قنننو  لنننحا الخ نننوا، مننن  الترييننن   كننند  فننن النننحير  القنننانون سنننال  خال ننن  لمنننا أورد 
 فنن  ونعننرل لمننا لنننا استخك نننالا وقنند  ،بمجنناا العمننا الجننامع المرتبطنن  المكيينن  الريرينن 
، ولنو اليتاب الثالث من القنانون المنحيور  فما ورد  كد  حلك ف معتمدين  سبع  م اور،
 :  قو  المؤل ب اليتاب الخاا

  

 : مجال حقوق المؤلف في: المصطلحات والمفاهيم األساسية اًلأو
ن نو ه أو طريق  يا أًيا  مكأو    أو فن  دبأ ما مبتير  يالو  :المصنف .1

 . من ت نيرهلميته أو الغرل أالتعبير  نه أو 
  ال   كد الم ن .يسبغ اس يالح  إلبدا ا: الطاب  االبتكار .2
لكم ننن  يننحير اسننمه  اويعنند مؤلرًنن ،يبتيننر الم ننن  الننحيالشننخا  :المؤلففف .3

ا لنه منا لننم يقنم الندليا  كند  يننر با تبنار  مؤلرًن ، نند نشننر  إلينه كينه أو ينسنب 
 أاللكم ن  من ينشر  بغير اسمه أو باسم مستعار بشنرط  اويعتبر مؤلرً  حلك.

قنننام الشنننك ا تبنننر ناشنننر أو مننننت   فننن حا   قيقننن  شخ نننه معرفننن فننن يقنننوم شنننك 
مباشنننر   فننن ممنننثال لكمؤلنن   اا تبارًينن أم اطبيعًيننن اشخً ننن أيننانالم ننن  سنننوا  

 اس ك  التعر   كد  قيق  شخ ي  المؤل  يتم إن قوقه إلد 
شننخا  بتوجيننهمننن مؤلنن   أيثننريضننعه  الننحيالم ننن   :الجمففا  المصففنف  .4

وينندم   منا المنؤلرين  إدارتنهمه و ت ن  يتيرا بنشر  باسن ا تباريأو  طبيع 
لحا الشخا ب يث يست يا ف نا  منا  إليهق د  الحيالمد  العام  ف فيه 

 .يا مؤل  وتمي    كد  د 
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ن الم ننننرا  الجما يننن  مال ينننندر  ضننن النننحيالم نننن   :المصفففنف المكفففتر  .5
ف نا ن نيب ينا مننمم فينه  أمينمن شخا سوا   أيثروضعه  ف ويشترك 

 . أو لم يمين
مننن م ننن  سنناب  الوجننود  أ ننكهيسننتمد  الننحيالم ننن   :صففنف المكففت الم .6

حلننك قوا نند  فنن يالترجمننا  والتو يعننا  الموسننيقي  وتجميعننا  الم نننرا  بمننا 
  سنوا  منن ال اسنب أو  ينر  ومجمو نا  التعبينر الركيولننورو و البياننا  المقنر 

 ما دام  مبتير  من  يث ترتيب أو اختيار م توياتما.
 الشنعب  نا نر متمين   تعين  التنراث  ف يا تعبير يتمثا : الوطن الفلكلور  .7

 خنننناا جممورينننن  م ننننر العربينننن  وبوجننننه فنننن نشنننن  أو اسننننتمر  الننننحي التقكينننندي
 :اآلتي التعبيرا  

 واسشنننننعار واسلغنننننا    ننننناجال ياينننننا  واس :ينننننرا  الشنننننروي  مثننننناالتعب .أ 
 الشعبي  و يرلا من الم ثورا .

 الم  وب  بموسيقد. الشعبي   اس ان :التعبيرا  الموسيقي  مثا .ب 

شنننياا الرق نننا  الشنننعبي  والمسنننر يا  واس :التعبينننرا  ال رييننن  مثنننا .  
 الرني  والطقو .

منتجننا  الرننن الشننعبيد التشننييكد وبوجننه  :مثننا التكففكيلي التعبيففرا   .د 
لنوان وال رنر والن ن  والخن   والطنين خاا الرسوما  بالخطوط واس

ن تطعيمنننا  والمنتجنننا  الم ننننو   منننن الخشنننب أو منننا ينننرد  كينننه مننن
تشننننننييكيه مختكرنننننن  أو المو اييننننننك أو المعنننننندن أو الجننننننوالر وال قا ننننننب 

السننننجاد والمكبوسننننا . و والمنسنننوجا   اإلبننننر شنننغاا أو  االمنسنننوج  ينننندويً 
 المعماري . واسشيااالموسيقي   واآلال 

الم نرا  المستبعد  من ال ماي  بداين  أو  إليه تؤوا يالمكك الح :المل  العام .8
 .القانون س يام اماي  ال قو  المالي   كيه طبقً قضد مد   نالتد ت
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منننن م نننن  أو تسنننجيا  لأل نننايثنننر مطابقننن  أاسنننت داث  نننور  أو  :النسففف  .9
ليترونند الندا م أو إلحلك التخ ين ا ف شيا بما  أي ف ي  طريق  أو   وتد ب

 لتسجيا ال وتد.االوقتد لكم ن  أو 
ريقنننن  مننننن ط  ينننن لكجممننننور بتا نننن  الم ننننن  إنه   مننننا مننننن شنننن أي :النكففففر .10

  . تا   الم ن  لكجممور بموافق  المؤل  أو مالك  قوقهإوتيون  الطر .
 

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

ال ماين  المقنرر  ل قنو  المؤلن  وال قنو  فن ن  - منن القنانون، 139مناد  طبقا لنا ال
واال تبننناريين  شنننخاا الطبيعينننينمنننن اس جاننننبلم نننريين واسجميننن  ا تشنننما المجننناور  لمنننا

  يممم. ف منظم  التجار  العالمي  ومن  ف  اس ضا  دو الدوا إالحين ينتمون إلد 
 
 :  لى مستوى المصنفا  .ب 
منننن القنننانون فننن ن ال مايننن  المقنننرر  تشنننما جميننن  الم ننننرا   140مننناد  ا لننننا الطبقًننن

 :  يك اسدبي  والرني  والعكمي  وبوجه خاا ما
 ليتيبا  والمقاال  والنشرا  و يرلا من الم نرا  الميتوب .اليتب وا .1
 . لبرام  ال اسب اآل .2
 .أو  ير  ،اآلل من ال اسب أو يان   ،يان  مقرو  أقوا د البيانا  سوا   .3
 خرو إحا يان  مسجك .أي  م نرا  شروي  أوالموا ظ و الم اضرا  والخطب  .4
 يا ال ام  )البانتوميم(.كيا  الموسيقي  والتمثيالم نرا  التمثيكي  والتمث .5
 لراظ أو  ير المقترن  بما.الم نرا  الموسيقي  المقترن  باس .6
  نرا  السمعي  والب ري .مال .7
 .م نرا  العمار  .8
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 نننن  والطبا نننن   كنننند ال جننننر و كنننند لوان والنم نننننرا  الرسننننم بننننالخطوط أو بنننناس .9
 مجاا الرنون الجميك . ف ي  م نرا  مماثك  أقمش  و اس

 رافي  وما يماثكما.الم نرا  الروتو  .10
 والتشييكد.  م نرا  الرن التطبيق .11
سيتشننننا ( جغرافينننن  والرسننننوما  التخطيطينننن  )اإلال ننننور التوضنننني ي  والخننننرا ط ال .12

   المعماري .ابعاد المتعكق  بالجغرافيا أو الت ميموالم نرا  الثالثي  اس
تق  خنالا بال ماين  المقنرر  لكم ننرا  التند اشنالم نرا  المشنتق  وحلنك دون اإل .13

 منما.
 ا.وتشما ال ماي   نوان الم ن  إحا يان مبتيرً  .14
 
العمننا  وأسنناليب واإلجننرا ا  اسفيننارمجننرد  141طبقننا لنننا المنناد   ال تشننما ال ماينن و 

 نما أو مو وف   اوطر  التشغيا والمراليم والمبادو وااليتشافا  والبيانا  ولو يان معبرً 
 م ن . ف أو موض   أو مدرج  

 ما يلى: لحماي ا كذل  ال تكمل 
ليمنا مثنا ن نوا إيانن  لغتمنا اال نكي  أو الكغن  المنقولن   اًينأالوثا   الرسنمي :  -الً أو 

 ينننننام أ ينننننام القضنننننا ي  و واسا  الدوليننننن  ينننننالقنننننوانين والكنننننوا ت والقنننننرارا  واالتراق
 داري  حا  االخت اا القضا د.والقرارا  ال ادر  من الكجان اإل الم يمين

خبننار  نن ري . ومنن  حلننك أالوقننا   الجارينن  التنند تيننون مجننرد دث و خبننار ال ننواأ –اثانًينن
الترتيننننب  فننن تتمتننن  مجمو نننا  منننا تقنننندم بال مايننن  إحا تميننن  جمعمننننا باالبتينننار 

ا لنننا طبقًن  يعتبنر الركيكنور الننوطنو مجمننود جندير بال ماينن .   يوالعنرل أو بن
 (لثقافنن و ار  ا)  اًمننا لكشننعب وتباشننر الننو ار  المخت نن   كيننه امكًينن 142المنناد  

 . والمالي  وتعما  كد  مايته ود مه اسدبي  قو  المؤل  
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  : فلحقوق المؤ :اثالًث
 كننند  -)ورثتنننه الشنننر يون( يتمتننن  المؤلننن  وخكرنننه العنننام - 143مننناد  ا لننننا الطبقًننن 

 بدي   ير قابك  لكتقادم أو لكتنا ا وتشما لح  ال قو  ما يكد:أدبي  أ قو  ب -الم ن  
  ن  لكجممور سوا مر .تا   المإ - الا أو 
 نسب  الم ن  إلد مؤلره. ف ال    -ا ثانيا 
وال  ،لنه اأو ت ريرًن ايعتبر  المؤل  تشويمً  الً من  تعديا الم ن  تعدي ف ال    -ا ثالثا 

إلنننند  اإلشننننار  رننننا المتننننرجم أإحا  إالمجنننناا الترجمنننن  ا تننندا   فنننن يعننند التعننننديا 
 المؤل  وميانته. سا  بعمكه لسمعه أمواطن ال ح  أو التغيير أو 

 
 :وباإلضاف  إلى ما سب  فإن للمؤلف الحقو  اآلتي 

مننننن  طننننر  كجنننن  لكقضننننا  لن يأ -سننننباب جدينننن  أإحا طننننرأ   -لكمؤلنننن  و نننند   فنننن ن .1
دخنناا تعننديال  جولرينن   كيننه بننر م  كتننداوا أو بسنن به مننن التننداوا أو بم نننره ل
يعننول  نألننح  ال النن   فنن لد ويكنن م المؤلنن   قننو  االسننتغالا المننا فنن ت ننرفه 

 . (144 الماد ) الً ا  اد قو  االستغالا المالد تعويضً  إليهل  آا من مقدمً 
و وورثتنه منن بعند  أنه لن ي)أ يتمت  المؤل  وخكره العام من بعد  ب   است ثارو  .2

مننن  هوجنن بنن ياسننتغالا لم نننره  سيالتننرخيا أو المننن   فنن  (يسننت ثرون و نندلم
  حا ننن ننناد  البنننث اإلإأو  حا ننن اإلالوجنننو  وبخا ننن   نننن طريننن  النسننن  أو البنننث 

 نننننار  أو جمننننن  أو الت رينننننر أو التننننن جير أو اإلأو التر   أو التو نننننيا العكنننننن  العكنننننن
أو مننن خننالا  اآللنن ال اسننب  أجمنن    بننر إتا تننهحلننك  فنن تا نن  لكجممننور بمننا اإل

يا  االت ننننناال  و يرلنننننا منننننن نترنننننن  أو شنننننبيا  المعكومنننننا  أو شنننننبشنننننبيا  اإل
مؤل  و   من ترجم م ننره  ماي     ال  وتنتم .(147 الماد ) الً الوسا ا  اد

ترجمنن  حلننك الم ننن  إلنند الكغنن  العربينن  إحا لننم يباشننر  فنن خننرو أجنبينن  أإلنند لغنن  
نوا  منن مندو ثنالث سن فن المؤل  أو المترجم لحا ال   بنرسه أو بواسط   ينر  

 . 148ا لنا الماد  وحلك طبقً  ، أو المترجم   كتاري  أوا نشر لكم ن  اس
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ليا  اوييون المؤل  ماليً  ،ينقا إلد الغير يا أو بعل  قوقه المالي  أنمؤل  لك .3
 ند لنح  أوال بعند ترخي نه باسنتغالا  ما لم يتنا ا  نه  نرا   منن  قنو  مالين ،

  كد الم ن  نرسه. بهخر يتمت  آ     مال أيمنه باستغالا  اال قو  ترخي ً 
اًل نظينر نقنا  ن  أو و ينرا   ناديتقاضد المقابا النقدو أو العيند الح أنلكمؤل   .4

سنا  مشناري  نسنبي  أيثر من  قو  االستغالا المالد لم نره إلند الغينر  كند أ
أو   سنا  مبكنغ ج افنأستغالا يما يجو  له التعاقد  كند النات  من اال اإليراد ف 

 ساسين.بالجم  بين اس
  لنح  يان ننو  أًيامن م نره  اس كي النسخ   ف ال يترتب  كد ت ر  المؤل   .5

 .الت ر  نقا  قوقه المالي 
 يالرينننننر  إنتاجنننننهمجمنننننو   فننننن ينننننا ت نننننر  لكمؤلننننن   امطكقًننننن ابطالًنننننن الً يقننننن  بننننناط .6

 المستقبكد.
 

 :المؤلف الماليةحقوق ال المدة القانونية لحماية -ارابًع
نسنب   مكنه إلينه لنو  ن  أبندو ييركنه القنانون  فن سكر  اإلشار  فن ن  ن  المؤلن   يما
 : ما  كد الوجه التالمد   مايت المالي  ف ن أما  قوقه ،إلد اسبد

القننانون منند   ياتننه ولمنند   فنن ت منند ال قننو  المالينن  لكمؤلنن  المن ننوا  كيمننا  .1
 خمسين سن  تبدأ من تاري  وفا  المؤل .

  ا ولمنننندت منننند ال قننننو  المالينننن  لمننننؤلرد الم ننننن  المشننننترك منننند   ينننناتمم جميًعنننن .2
 ا منمم.خر من بقد  يً آخمسين سن  تبدأ من تاري  وفا  

ت مد ال قو  المالي  لمؤلرد الم نرا  الجما ي  باستثنا  مؤلرد م نرا  الرن  .3
سوا منر  لكجممنور  إتا تماسين سن  تبدأ من تاري  نشرلا أو مد  خم -التطبيقد 
منا إحا ينان مالنك أ ،اا تبارًين اوحلك إحا يان مالك  قو  المؤل  شخ ً  أيمما أبعد

تننناري  منننن  خمسنننين  امنننا تبنندأفتينننون مننند  ال ماينن   اطبيعًينن الننح  ال قنننو  شخً ننن
 وفاته.
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ال قننو  المالينن   كنند الم نننرا  التنند تنشننر سوا مننر  بعنند وفننا  مؤلرمننا   تنقضنن .4
أيممنا  ،لكجممنور سوا منر  إتا تمنابمضند خمسنين سنن  تبندأ منن تناري  نشنرلا أو 

 .أبعد
و باسنننم ت مننند ال قنننو  الماليننن   كننند الم ننننرا  التننند تنشنننر بننندون اسنننم مؤلرمنننا أ .5

لكجممننور سوا مننر   إتا تمننامسننتعار لمنند  خمسننين سننن  تبنندأ مننن تنناري  نشننرلا أو 
أو يش  مؤلرمنا  نن شخ نه  اوم ددً  امعروفً  احا يان مؤلرما شخ ً  ف أيمما أبعد
 . ا من تاري  الوفا ا تبارً مد  ال ماي   فت تسب

 شنرين ال قو  المالي  لمؤلرد م نرا  الرنن التطبيقند بانقضنا  خمن  و   تنقض .6
 .أيمما أبعدلكجممور سوا مر   إتا تماسن  تبدأ من تاري  نشرلا أو 

ر سوا ت سب فيما ال ماي  من تاري  النشر أو االتا ن  لكجممنو   الت اس واا ف  .7
مبنندأ ل سنناب المنند  بغننل  أيممننا أبعنندتا نن  لكجممننور إمننر  يتخننح أوا نشننر أو أوا 

دخننا المؤلنن   كنند أإحا  إالور تا نن  لكجممنن نناد  النشننر أو ا نناد  اإلإالنظننر  ننن 
  ا.جديدً  ا اد  تعديال  جولري  ب يث يمين ا تبار  م نرً م نره  ند اإل

  
الملكيًًة الفكريًًة ب باالنتفًًا  للغيًًر المقًًررة نانونًًاالسًًما  حًًاالت  :اخامًسًً
 :  للمؤلف

 ،لمكيين  الريرين  لكمؤلن اب انترنا  الغينرمعين    اال  معين  وبشروط ف أجا  القانون 
 :  وحلك  كد الن و اآلت ،بدون إحنه ولو

ا لكنسن  ا شخ نيً يطكب من الو ار  المخت   من ه ترخيً ن أنشخا  سييجو   .1
 يام لحا القنانون وحلنك دون ا سم ن  م مد طبقً  سيا أو الترجم  أو بمما معً 

الرقننننر  التالينننن  نظيننننر سننننداد تعننننويل  ننننادا  فنننن المبيننننن   ولأل ننننرالحن المؤلنننن  إ
يتعننننارل لننننحا التننننرخيا منننن  االسننننتغالا العننننادو  أالوبشننننرط  ،لكمؤلنننن  أو خكرننننه

ا  ينر مبنرر بالم ننالت المشنرو   لكمؤلن  أو ال نن اب لكم نن  أو يك ن  ضننررً 
    المؤل .
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ه النطنننا  ال مننناند والميننناند لنننه التنننرخيا بقنننرار مسنننبب ي ننندد فيننن إ ننندارويينننون  .2
لال  نننن  وت نننندد ا نوا ننننه ومسننننتوياته.أالوفننننا  با تياجننننا  التعكننننيم بيافننن   نننرال وس

التنريحي  لمحا القنانون  ناال  وشنروط مننت التنرخيا وف نا  الرسنم المسنت   بمنا 
 من القانون(. 170الماد  )  ن يا م ن . جنيهل  أال يجاو  

 ينام لنح  القنانون لني  لكمؤلن  دبين  طبقنا سخنالا ب قنو  المؤلن  اسم   دم اإل .3
 :اآلتي  ماا  ما من اس ب ي  الغير من القيام ن يمنأبعد نشر م نره 

أو بطننننالب داخننننا   طننننار  ننننا كإاجتما ننننا  داخننننا  فنننن لم ننننن  ا أدا  :أوالا 
دام حلك يتم بدون ت  نيا مقابنا منالد مباشنر أو  المنش   التعكيمي  ما

 .  ير مباشر
 ما نسخ  و يد  من الم نن  السنتعماا النسن  الشخ ند الم نل  :اثانيا 

 نننن  أو يك ننن  كمليخنننا لنننحا النسننن  باالسنننتغالا العنننادو  أالوبشنننرط 
 نننن اب  نننن  ر بالم ننننالت المشننننرو   لكمؤلنننن  أو سا  يننننر مبننننر ضننننررً 

ن يمننن  أن لكمؤلنن  أو خكرننه بعنند نشننر م نننره ومنن  حلننك ييننو  ،المؤلنن 
 تي : ماا اآلمن اس  يحنه بإالغير من القيام بدون 

نسنننننن  أو ت ننننننوير م نننننننرا  الرنننننننون الجميكنننننن  أو التطبيقينننننن  أو  -
 و الم نرا  المعماري .ميان  ام أ ف   ما لم تين يالتشييك

 م ن  موسيقد.    أو ت وير يا أو ج   جولرو لنوتنس -

نسننن  أو ت نننوير ينننا أو جننن   جنننولرو لقا ننند  بياننننا  أو بنننرام   -
 .آل  اسب 

 نا   الشنر د بمعرفن  ال اآللن  ما نسخ  و يند  منن برننام  ال اسنب  ا:ثالثا 
 أو نننكي  أو تكرمنننا  نننالا  نننند فقننند النسنننخ  اسلنننه لغنننرل ال رنننظ أو اإل
ن جنناو  لننحا ا  تخدام أو االقتبننا  مننن البرنننام  و  نندم  ننال يتما لالسنن

 ننندود  فننن م ااالقتبنننا  القننندر الضنننرورو السنننتخدام لنننحا البرننننام  منننا د
أو المقتبسننن   اس نننكي النسنننخ   إتنننال ويجنننب  ،الغنننرل المنننرخا بنننه
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بمجننرد  واا سننند ال ننا   وت نندد الال  نن  التنريحينن  لمننحا القننانون  نناال  
   من البرنام .وشروط االقتبا

ا  أو مقتبسنا  مننه بق نند رننا دراسننا  ت كيكين  لكم نن  أو مقتط من :ارابعاف
 النقد أو المناقش  أو اال الم.

قضنا ي  جنرا ا  إ فن النس  من م ننرا  م مين  وحلنك لالسنتعماا  ا:خامسا 
يه لح  اإلجرا ا  م  حينر الم ندر واسنم ض دود ما تقت ف داري  إأو 

 المؤل .
  ور  ميتوب  أو مسجك  تسجيالً  ف  ا  ق ير  من م ن  جأنس   :اسادسا 

يضننا  أو الشننر   ننرال التنندري  بمنند  اإلحلننك سا و ا أو ب ننريً سننمعيً 
يتجناو  الغنرل مننه  وأالال ندود المعقولن   فن ييون النسن   أنوبشرط 

يننحير اسننم المؤلنن  و نننوان الم ننن   كنند يننا النسنن  يكمننا يننان  وأن
 .ا  مالً حلك ممينً 

مقاا أو م نن  ق نير أو مسنتخر  منن م نن  إحا ينان حلنك نس   :اسابعا 
منشنننننا  تعكيميننننن  وحلنننننك بالشنننننرطين  فننننن ضنننننروريا ال نننننرال التننننندري  

 :اآلتيين
 .   ير مت ك منر ك أوقا   ف ييون النس  لمر  وا د   أن -
 يشار إلد اسم المؤل  و نوان الم ن   كد يا نسخ . أن -

لوثننننننا   أو اط  دار ت ننننننوير نسننننننخ  و ينننننند  مننننننن الم ننننننن  بواسنننننن :اثامنافففففف
ب ور  مباشنر   -الم روظا  أو بواسط  الميتبا  التد تستمد  الربت

 :اآلتيتينمن ال التين  أي ف وحلك  -أو  ير مباشر  
ييننون النسنن  لمقالنن  منشنننور  أو م ننن  ق ننير أو مسنننتخر   أن -

مننن م ننن  متنند يننان الغننرل مننن النسنن  تكبينن  طكننب شننخا 
يننتم حلننك لمننر   أن كنند  دراسنن  أو ب ننث فنن طبيعنند السننتخدامما 

 .وا د  أو  كد فترا  متراوت 
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ن ييون النس  بمد  الم افظ   كد النسخ  اال كي  أو لت ا أ -
 ننب    يننر  ننال   ألنسننخ  م ننا نسننخ  فقنند  أو تكرنن  أو ا

 ت يا ال  وا  كد بديا لما بشروط معقول .سوي ،لالستخدام
لننه أو   البننث الرقمنن ثنننا أا أو النسنن  المؤقنن  لكم ننن  الننحو يننتم تبًعنن :اتاسففعا 

طننار إوفنند  رقمًيننااثنننا  القيننام بعمننا يسننتمد  اسننتقباا م ننن  مخنن ن 
 حلك.  ف المستخدم ممن له ال    لألدا  يالتشغيا العاد

 
 يام لح  القانون فكي  دبي  طبقا سخالا ب قو  المؤل  اسم   دم اإل - 172مادة 

تبررلنا   ال ندود التن فن حا ن  اإل   ال    أو الدوريا  أو لي ا ن يمنألكمؤل  أو خكره 
 :  راضما مما يكأ

نشننر مقتطرننا  مننن م نننراته التنند اتي نن  لكجممننور ب ننور  مشننرو   ومقاالتننه  -أوالا 
وقنن  معننين مننا لننم  فنن المنشننور  المتعكقنن  بالموضننو ا  التنند تشننغا الننرأو العننام 

يين المؤل  قد  ظر حلك  ند النشر وبشنرط االشنار  إلند الم ندر النحو نقكن  
 نه والد اسم المؤل  و نوان الم ن . 

الجكسنا  العكنين   فن لقكند    اديث الترا  والندوا  واسنشر الخطب والم اض -اثانيا 
دبيننن  الداريننن  واالجتما نننا  العكميننن  واسلكمجنننال  النيابيننن  والمي نننا  التشنننريعي  وا

 فننن والرنيننن  والسياسننني  واالجتما يننن  والدينيننن  ويشنننما حلنننك المرافعنننا  القضنننا ي  
جمنن  لننح   فنن ومنن  حلننك يظننا لكمؤلنن  و نند  أو خكرنن  ال نن   ،الجكسننا  العكنينن 

 ليه.إمجمو ا  تنسب  ف الم نرا  
را  من م ن  سمعد أو ب رو أو سمعد ب نرو متنا  لكجممنور طنشر مقت -اثالثا 

  داث الجاري . خباري  لألسيا  التغطي  اإل ف وحلك 
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 : ركةا: األحكام المتعلقة بالمصنفا ت المشتسادًس
ت لي  م ن  ب يث ال يمين ف نا ن نيب ينا  ف يثر من شخا أحا اشترك إ .1

العمننا المشننترك ا تبننر جمينن  الشننريا  مننؤلرين لكم ننن  بالتسنناوو فيمننا  فنن منننمم 
 ندلم االنرنراد ر حلك. وفد لح  ال ال  ال يجنو  سبينمم ما لم يتر  يتاب   كد  ي

حا يان اشتراك يا منن المنؤلرين باترا  ميتوب بينمم فا إالبمباشر   قو  المؤل  
اسنتغالا الجن   النحو  فن يندر  ت   نو  مختك  من الرنن ينان لينا مننمم ال ن  

يضر حلك باستغالا الم نن  المشنترك منا لنم يترن   أالبه  كد  د  بشرط  أسمم
وو  نند وقنو  ا تندا   كند ارفن  الند  فن حلك. وليا منمم ال ن  يتاب   كد  ير 

 نند المننؤلرين الشننريا  دون خكنن   ننام أو أاحا مننا   نن  مننن  قننو  المؤلنن  و  أي
خنناا يننؤوا ن ننيبه  كنند بنناقد الشننريا  أو خكرمننم مننا لننم يترنن  يتابنن   كنند  يننر 

 . (174ماد  ) حلك.
وجنه إلند ابتينار الم نن  الجمنا د  يالنح يأو اال تبنار   ييون لكشخا الطبيعن .2

 . (175ماد  ) مباشر   قو  المؤل   كيه ف التمت  بال   
 

  : العقوبات المقررة على من ينتهك حقوق الملكية الفكرية ا:سابًع
يعاقننب بننال ب  منند  ال تقننا  ننن  آخننرقننانون  فنن شنند أ قوبنن   ب ينن منن   نندم االخننالا -

دو لناتين  ن أو ب جنيه آال وال تجاو   شر   جنيه آال شمر وبغرام  ال تقا  ن خمس  
 تي :اآل اسفعاا د أالعقوبتين يا من ارتيب 

 ينام ا سطبقًن  م من  حا نإر م نن  أو تسنجيا  نوتد أو برننام  أو تاجيبي   :أوالا 
مسنب  منن   حن يتنابإي   ور  من ال نور بندون  و طر ه لكتداوا بالقانون أ

 المؤل  أو  ا ب ال   المجاور.
أو  رضنه لكبين  أو  أو بيعنه  حا نإتقكيد م ن  أو تسجيا  وتد أو برنام   :اثانيا  

 عكم بتقكيد .يجار م  اللكتداوا أو اإل
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 فننن منشننور   حا نننإالننداخا لم نننن  أو تسننجيا  نننوتد أو برنننام   فنن : التقكيننند اثالثافف
يجار أو ت دير  إلد الخار  أو  رضه لكبي  أو التداوا أو لإل الخار  أو بيعه

 م  العكم بتقكيد .
 ينام ا سدا  م مند طبقًنأأو   حا نإ: نشر م ن  أو تسنجيا  نوتد أو برننام  ارابعا 

أو شننبيا  االنترننن  أو شننبي  المعكومننا   اآللنن جمنن   ال اسننب أبننر القننانون  
مسنننب  منننن   حن يتنننابإأو شنننبيا  االت ننناال  أو  يرلنننا منننن الوسنننا ا بننندون 

 المؤل  أو  ا ب    المجاور.
ففف جمنننا  أو  سي: الت نننني  أو التجميننن  أو االسنننتيراد بغنننرل البيننن  أو التننن جير اخامسا

قنين  يسنتخدمما المؤلن   كند  ماين  ت م ممه أو معد  لكت ايا أدا وسيك  أو 
 ب ال   المجاور يالتشرير أو  ير . أو  ا

 ماين  تقنين  يسنتخدمما المؤلن   سين التعطيا أو التعييب بسنو  نينه  أو اإل ال  :اسادسا 
 أو  ا ب ال   المجاور يالتشرير أو  ير .

و  منننن  قنننو  المؤلننن  أو منننن ال قننن  أو منننال أدبننن  ننن   أياال تننندا   كننند  :اسفففابعا 
وتتعنندد العقوبنن  بتعنندد الم نننرا  أو  .القننانون فنن المجنناور  المن ننوا  كيمننا 

وفننند  دا ا  م نننا الجريمننن .حا يننن  أو اس  ال نننوتي  أو البنننرام  اإلالتسنننجيال
 ال  شمر والغرام  التأتقا  ن ثالث    ال  العود تيون العقوب  ال ب  مد  ال

 اس نوااوفد جمين   .جنيه أل وال تجاو  خمسين  جنيه آال تقا  ن  شر  
تقضننند الم يمننن  بم نننادر  النسننن  م نننا الجريمننن  أو المت  نننك  منمنننا وينننحلك 

ويجننننو  لكم يمنننن   ننننند ال يننننم  ارتيابمننننا. فنننن دوا  المسننننتخدم  المعنننندا  واس
اب ارتيننن فننن تقضننند بغكننن  المنشننن   التننند اسنننتغكما الم ينننوم  كينننه  أندانننن  باإل

  الن  العنود. فن ا وجوبًين ويينون الغكن  ،شنمرأالجريم  مند  ال ت يند  كند سنت  
جريند  يومينن  أو  فنن دانن   يمنن  بنشنر مكخننا ال ينم ال ننادر باإلوتقضند الم

 يثر  كد نرق  الم يوم  كيه. أ


