
قانون رقم ) 22 ( ل�سنة 2006

ب�شاأن حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين. 

بعد الإطالع على الد�ستور، 

وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )12( ل�سنة 

1971 والقوانني املعدلة له،

وعلى قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 والقوانني 

املعدلة له، 

وعلى املر�سوم بقانون رقم )10( ل�سنة 1993 ب�ساأن حماية حقوق املوؤلف،

وعلى املر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1994 بالت�سديق على وثيقة تاأ�سي�س منظمة 

التجارة الدولية،

وعلى املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 1996 باملوافقـة على الن�سمام اإىل اتفاقية 

برن حلماية امل�سنفات الأدبية والفنية،

وعلى القانون املدين ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )19( ل�سنة 2001،

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )46( ل�سنة 2002،

والطباعة  ال�سحافة  تنظيم  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )47( رقم  بقانون  املر�سوم  وعلى 

والن�سر،

اإىل  البحرين  مملكة  ان�سمام  على  باملوافقة   2004 ل�سنة   )14( رقم  القانون  وعلى 

معاهدة الويبو ب�ساأن حق املوؤلف،



اإىل  البحرين  مملكة  ان�سمام  على  باملوافقة   2004 ل�سنة   )15( رقم  القانون  وعلى 

معاهدة الويبو ب�ساأن الأداء والت�سجيل ال�سوتي،

اإىل  البحرين  مملكة  ان�سمام  على  باملوافقة   2005 ل�سنة   )1( رقم  القانون  وعلى 

التفاقية الدولية حلماية فناين الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�سوتية وهيئات الإذاعة،

وعلى املر�سوم رقم )1( ل�سنة 1995 ب�ساأن ان�سمام دولة البحرين اإىل اتفاقية اإن�ساء 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(،

عليه  �سدقنا  وقد  ن�سه،  الآتي  القانون  النواب  وجمل�س  ال�سورى  جمل�س  اأقر 

واأ�سدرناه:

الف�شل الأول

تعاريف

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.

اجلهة الإدارية املخت�شة: اجلهة الإدارية املخت�سة بحماية حقوق املوؤلف واحلقوق 

املجاورة. 

الوزير: الوزير الذي يتوىل الإ�سراف على اجلهة الإدارية املخت�سة.

املوؤلف: ال�سخ�س الطبيعي الذي ابتكر امل�سنف. 

امل�شنف: كل اإنتاج مبتكر يف جمال الآداب اأو الفنون اأو العلوم.

فيما  �سل�سلة �سور مرتابطة  يتكون من  امل�شنف ال�شمعي الب�شري: كل م�سنف 

بينها تعطي انطباعًا باحلركة �سواء كانت م�سحوبة بال�سوت اأو بدونه.

امل�شنف اجلماعي: امل�سنف الذي �ساهم يف ابتكاره اأكرث من موؤلف مببادرة وتوجيه 

من �سخ�س طبيعي اأو اعتباري يتكفل بن�سره با�سمه، وبحيث تندمج م�ساهمة كل منهم يف 

حتقيق الهدف العام الذي ق�سده هذا ال�سخ�س. 

امل�شنف امل�شرتك: امل�سنف الذي �ساهم يف ابتكاره اأكرث من موؤلف، �سواء اأمكن ف�سل 

م�ساهمة كل منهم فيه اأو مل ميكن، والذي ل يندرج �سمن امل�سنفات اجلماعية. 

اأو من  الوجود  اآخر �سابق  اأ�سله من م�سنف  ي�ستمد  الذي  امل�سنف  امل�شنف امل�شتق: 

تعابري الفلكلور.

تعابري الفلكلور: كل اإنتاج من املاأثورات ال�سعبية ال�سفوية اأو املو�سيقية اأو احلركية اأو 

اأو مت تطويره  ن�ساأ  التقليدي الذي  ال�سعبي  امللمو�سة يتمثل يف عنا�سر متميزة تعك�س الرتاث 

وتواتر احلفاظ عليه يف منطقة جغرافية معينة والذي ل ميكن ن�سبته اإىل موؤلف معلوم، وي�سمل 

بوجه خا�س التعابري التالية:

اأ - احلكايات والأمثال والألغاز والأ�سعار ال�سعبية. 

ب - الأغاين ال�سعبية امل�سحوبة مبو�سيقى. 

ج - الرق�سات والعرو�س ال�سعبية. 

د - منتجات الفن ال�سعبي مثل الر�سومات باخلطوط اأو بالألوان واملنحوتات والفخار 

الإبرة واملن�سوجات  واأ�سغال  والنق�س على اخل�سب واملعادن، واحللي  واخلزف، 

وال�سجاد وامللبو�سات والآلت املو�سيقية والأ�سكال املعمارية. 

من  اأو  اأداء  فنان  من  �سادرة  كانت  �سواء  اأ�سوات،  لأية  تثبيت  ال�شوتي:  الت�شجيل 



غريه، اأو تثبيت لأي متثيل لتلك الأ�سوات.

ول ي�سمل ذلك تثبيت الأ�سوات امل�ساحبة للم�سنف ال�سمعي الب�سري.

احلقوق املجاورة: حقوق فناين الأداء ومنتجي الت�سجيالت ال�سوتية وهيئات الإذاعة. 

فنانو الأداء: املمثلون واملغنون واملو�سيقيون والراق�سون وغريهم من الأ�سخا�س الذين 

ميثلون اأو يغنون اأو يلقون اأو ين�سدون اأو يوؤدون، باأية طريقة، اأيًا مما يلي:

اأ - م�سنفات حممية اأو غري حممية طبقًا لأحكام هذا القانون اأو اآلت اإىل امِللـْك العام 

بانق�ساء مدة حمايتها. 

ب - تعابري الفلكلور. 

اأو العتباريون الذين يتم  منتجو الت�شجيالت ال�شوتية: الأ�سخا�س الطبيعيون 

لتلك  متثيل  لأي  تثبيت  اأول  اأو  لأ�سوات  تثبيت  اأول  اإجناز  م�سئوليتهم  وعلى  منهم  مببادرة 

الأ�سوات. 

العتباريون  اأو  الطبيعيون  الأ�سخا�س  الب�شرية:  ال�شمعية  امل�شنفات  منتجو 

الذين يتم مببادرة منهم وعلى م�سئوليتهم اإجناز امل�سنفات ال�سمعية الب�سرية.

لل�سور  اأو  لالأ�سوات  الال�سلكي  بالبث  تقوم  التي  اجلهات  الإذاعة:  هيئات 

والأ�سوات. 

الإذاعة: بث الأ�سوات اأو ال�سور والأ�سوات اأو بث اأي متثيل لها بو�سائل ل�سلكية - مبا 

يف ذلك الأقمار ال�سناعية - لي�ستقبلها اجلمهور. 

 ويعترب من قبيل الإذاعة بث اإ�سارات م�سفًّرة يف احلالت التي تتاح فيها للجمهور 

و�سيلة فك الت�سفري من قبل هيئات الإذاعة اأو مبوافقتها. 

يتيح  اآخر  اأي بث  اأو  الكمبيوتر  البث من خالل �سبكة  الإذاعة  قبيل  ول يعترب من 

اختيار زمان ومكان ال�ستقبال من قبل اأفراد اجلمهور كل على حدة.

الأداء العلني: ي�سمل عزف اأو متثيل اأو غناء اأو رق�س اأو اإلقاء اأو �سرد اأي م�سنف، �سواء 

كان مبا�سرة اأو بوا�سطة اأداة اأو اأية و�سيلة اأخرى، اإذا حدث ذلك يف مكان ميكن اأن يتواجد فيه 

اأ�سخا�س خالف اأفراد الأ�سرة والأ�سدقاء.

النقل للجمهور: بث م�سنف اأو اأداء اأو ت�سجيل �سوتي للجمهور بو�سائل �سلكية اأو 

ل�سلكية، مبا يف ذلك الإتاحة على نحو ميكن اأفراد اجلمهور من الولوج اإىل امل�سنف اأو الأداء 

اأو الت�سجيل ال�سوتي يف املكان والزمان الذي يختاره كل من هوؤلء على حدة.

ال�سور  لتمثيل  جت�سيد  وكل  منهما،  لأي  اأو  والأ�سوات  لل�سور  جت�سيد  كل  تثبيت: 

والأ�سوات اأو لأي منهما، ميكن من خالله اإدراكها اأو ا�ستن�ساخها اأو نقلها بو�سيلة منا�سبة. 

الن�شر: و�سع ن�سخ ملمو�سة من م�سنف اأو اأداء مثبت اأو ت�سجيل �سوتي ب�سفة م�سروعة 

يف متناول اجلمهور على نحو يفي باحتياجاته املعقولة مبراعاة طبيعة امل�سنف اأو الأداء املثبت 

اأو الت�سجيل ال�سوتي. 

�ساحب  مبوافقة  مت  اإذا  اجلمهور  متناول  يف  م�سروعة  ب�سفة  الن�سخ  و�سع  ويكون 

احلق. 

ال�شتن�شاخ: عمل ن�سخة اأو اأكرث من م�سنف اأو اأداء اأو ت�سجيل �سوتي ب�سورة مبا�سرة 

الطباعة والت�سوير والت�سجيل والتخزين  اأو طريقة، مبا يف ذلك  اأو غري مبا�سرة وباأي �سكل 

الإلكرتوين الدائم اأو املوؤقت. 

اختياره  مبح�س  احلق  �ساحب  يقرنها  التي  املعلومات  احلقوق:  اإدارة  معلومات 

بن�سخة من امل�سنف اأو الأداء املثبت اأو الت�سجيل ال�سوتي اأو التي تظــــهر لدى نقل اأو اإتـــاحة 

امل�سنــــف اأو الأداء املثبت اأو الت�سجيل ال�سوتي للجمهور، وت�سمل هذه املعلومات ما يلي: 

اأ - تعريف امل�سنف وموؤلفه و�ساحب اأي حق يف امل�سنف.

ب - تعريف الأداء وفنان الأداء والت�سجيل ال�سوتي ومنتج الت�سجيل ال�سوتي ومالك 



اأي حق يف الأداء اأو الت�سجيل ال�سوتي.

ج - �سروط واأحكام النتفاع بامل�سنف اأو الأداء اأو الت�سجيل ال�سوتي.

د - اأية اأرقام اأو �سفرات ترمز اإىل املعلومات املن�سو�س عليها يف البنود ال�سابقة.

اأثناء  تتحكم،  التي  املكونات  اأي من  اأو  اأو و�سيلة  تقنية  اأية  تدبري تقني فعال: 

ال�سياق الطبيعي لعملها، يف الولوج اإىل م�سنف اأو اأداء مثبت اأو ت�سجيل �سوتي، 

اأو حتمي اأيًا من حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة املقررة مبوجب اأحكام هذا 

القانون.

الف�شل الثاين

نطاق حماية حقوق املوؤلف

مادة )2(

والفنية  الأدبية  امل�صنفات  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  املقررة  باحلماية  تتمتع 

والعلمية مبجرد ابتكارها، دون حاجة اإىل اأي اإجراء �صكلي، اأيا كانت قيمة هذه 

امل�صنفات اأو نوعها اأو غر�صها اأو طريقة اأو �صكل التعبري عنها، وت�صمل احلماية 

بوجه خا�ص امل�صنفات التالية:

اأ- الكتب والكتيبات واملقالت والن�سرات وغريها من امل�سنفات املكتوبة. 

ب- برامج احلا�سب، �سواء كانت بلغة امل�سدر اأو بلغة الآلة. 

وامل�سنفات  واملواعظ،  واخلطب  كاملحا�سرات  �سفاهة،  تلقى  التي  امل�سنفات  ج- 

الأخرى التي لها طبيعة مماثلة. 

ال�سامت  والتمثيل  والرق�سات،  املو�سيقية،  والتمثيليات  التمثيلية،  امل�سنفات  د- 

)البانتوميم(، وغريها من امل�سنفات التي تبتكر لالأداء التمثيلي. 

هـ - امل�سنفات املو�سيقية امل�سحوبة اأو غري امل�سحوبة بكلمات. 

و- امل�سنفات ال�سمعية الب�سرية، كامل�سنفات ال�سينمائية والتلفزيونية. 

ز- م�سنفات الر�سم باخلطوط اأو بالألوان، والنحت والنق�س والطباعة على احلجر 

اأو الأقم�سة اأو اخل�سب اأو املعادن، واأية م�سنفات مماثلة لأي من ذلك. 

ح- م�سنفات الفنون التطبيقية. 

ط- امل�سنفات الفوتوغرافية وما مياثلها. 

ي- الر�سومات التو�سيحية واخلرائط اجلغرافية والت�سميمات والر�سوم التخطيطية 

اأو  الطبوغرافيا  اأو  باجلغرافيا  املتعلقة  الأبعاد  ثالثية  وامل�سنفات  )الإ�سكت�سات( 

العمارة اأو العلوم. 

ويتمتع عنوان امل�سنف بذات احلماية املقررة للم�سنف اإذا كان العنوان مبتكراً. 

مادة )3(

متتع امل�صنفات امل�صتقة باحلماية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون، وت�صمل هذه 

امل�صنفات بوجه خا�ص: 

اأ- الرتجمات والقتبا�سات والتوزيعات املو�سيقية والتحويرات. 

الفلكلور، كاملو�سوعات واملختارات، وقواعد  امل�سنفات وتعابري  ب- جمموعات 

البيانات �سواء كانت يف �سكل مقروء من احلا�سب اأو ب�سكل اآخر، اإذا كانت هذه 

املجموعات اأو قواعد البيانات مبتكرة من حيث اختيار اأو ترتيب حمتوياتها. 

وذلك كله دون امل�سا�س باحلماية املقررة للم�سنفات الأ�سلية التي ا�ستقت منها تلك 

امل�سنفات. 



مادة )4(

 ل ت�صمل احلماية ما يلي:

واملبــادئ  الريا�سيــة  واملفـاهيــم  العمــل  وطــرق  والأ�ساليب  الأفكــار  جمـرد   - اأ 

والكت�سافات والبيانات.

والقرارات  املحكمني  واأحكام  الق�سائية  والقرارات  والأحكام  الت�سريعات  ب- 

الدولية  والتفاقيات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية  اللجان  من  ال�سادرة 

و�سائر الوثائق الر�سمية، وكذلك الرتجمات الر�سمية لأي منها. 

ج - اأخبار الأحداث اجلارية التي تكون جمرد اأخبار �سحفية. 

ومع ذلك تتمتع باحلماية جمموعات ما تقدم، اإذا كانت مبتكرة من حيث اختيار   

اأو ترتيب حمتوياتها. 

الف�شل الثالث

حقوق املوؤلف الأدبية واملالية

 مادة )5(

1 - يتمتـع املوؤلف بحقوق اأدبية اأبدية غري قابلة للتقادم اأو الت�صرف فيها وهي:

اأ- احلق يف تقرير ن�سر م�سنفه لأول مرة، ويف تعيني طريقة هذا الن�سر وموعده. 

ب- احلق يف ن�سبة امل�سنف اإليه، وبوجه خا�س حقه يف و�سع ا�سمه على جميع ن�سخ 

امل�سنف - عندما يكون ذلك ممكنًا - بالطريقة املاألوفة. 

ج- احلق يف اأن يبقى ا�سمه جمهول اأو اأن ي�ستعمل ا�سمًا م�ستعاراً.

د- احلق يف منع اأي حتريف اأو ت�سويه اأو اأي تعديل مل�سنفه اأو اأي م�سا�س به يكون من 

�ساأنه الإ�سرار ب�سرف املوؤلف اأو ب�سمعته. 

هـ - احلق يف منع طرح م�سنفه للتداول ويف �سحبه من التداول رغم �سبق ت�سرف 

اأو ال�سحب،  اأ�سباب جدية تربر املنع  اإذا طراأت  املوؤلف يف حقوقه املالية، وذلك 

ويجب يف هذه احلالة اأن ي�ست�سدر املوؤلف من املحكمة املخت�سة حكمًا مبنع طرح 

م�سنفه للتداول اأو ب�سحبه منه، وتق�سي املحكمة يف حالة اإجابته اإىل طلبه باإلزامه 

اأجل حتدده  املالية خالل  احلقوق  اإليه  اآلت  ملن  عادًل  تعوي�سًا  مقدمًا  يدفع  باأن 

املحكمة واإل اعترب احلكم كاأن مل يكن. 

ويقع باطاًل الت�سرف يف اأي من حقوق املوؤلف الأدبية، �سواء كان بعو�س اأو بغري   

عو�س.

-2 يبا�سر اخللف العام للموؤلف، من بعده، احلقوق املن�سو�س عليها يف هذه املادة، 

عام  خلف  وجود  عدم  حالة  يف  احلقوق  هذه  املخت�سة  الإدارية  اجلهة  وتبا�سر 

للموؤلف.

مادة )6(

يتمتع املوؤلف اأو خلفه باحلقوق املالية ال�صتئثارية التالية:

اأ- ا�ستن�ساخ م�سنفه. 

ب- ترجمة م�سنفه اإىل لغة اأخرى اأو اقتبا�سه اأو توزيعه مو�سيقيًا اأو حتويره اإىل �سكل 

اآخر. 

ج- توزيع اأ�سل اأو ن�سخ من م�سنفه للجمهور من خالل البيع اأو اأي ت�سرف اآخر 

ناقل للملكية. 

د- تاأجري اأ�سل اأو ن�سخ من م�سنفه املج�سـد يف ت�سجيل �سوتي اأو من م�سنفه ال�سينمائي 



اأو من م�سنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حا�سب، وذلك لأغرا�س جتارية.

هـ - الأداء العلني مل�سنفه. 

و- عر�س اأ�سل اأو ن�سخ من م�سنفه للجمهور باأية طريقة.

ز- اإذاعة م�سنفه. 

ح- نقل م�سنفه للجمهور. 

مادة )7(

ل ي�صري احلق ال�صتئثاري يف التاأجري ب�صاأن برامج احلا�صب اإذا مل تكن الربامج 

ذاتها هي املحل الأ�صا�صي للتاأجري.

مادة )8(

مع مراعاة حكــم املــادة )36( من هذا القانــون، يجوز ل�صــاحب احلق اأو خلفه 

اأن ينقل اإىل الغــري اأياً من حقوقــه املاليــة على امل�صنــف، �صــواء كانت جمتمعة 

اأو كــل على حــدة، اأو اأن يرخ�ص له با�صتغاللهــا مبوجب عقد مكتوب.

مادة )9(

مع مراعاة حكم املادة )36( من هذا القانون، للموؤلف اأو خلفه التفاق على اأن 

يتقا�صى املقابل النقدي اأو العيني نظري نقله للغري اأو الرتخي�ص له با�صتغالل اأي 

اأ�صا�ص م�صاركة ن�صبية يف الإيراد  من حقوقه املالية على امل�صنف، وذلك على 

على  التفاق  خلفه  اأو  للموؤلف  يجوز  كما  احلقوق،  تلك  ا�صتغالل  من  الناجت 

اأ�صـا�ص مبلغ جزايف، اأو اجلمع بني الأ�صا�صني.

مادة )10(

اأيا  م�صنفــه،  من  ن�صخـة  اأو  اأ�صل  يف  املوؤلف  ت�صرف  جمرد  على  يرتتب  ل 

كـان نوع الت�صرف، التنازل عن اأي من حقوقه املالية على هذا امل�صنف، ومع 

ن املوؤلف من ا�صتن�صاخ امل�صنف اأو 
ِّ
كـ ذلك ل يجوز اإلزام املت�صرف اإليه باأن يمُ

عر�ص الن�صخة الأ�صلية منه اأو نقله للجمهور، وذلك كله ما مل يتفق كتابة على 

خالفه. 

مادة )11(

يجوز احلجز على احلقوق املالية للموؤلف املتعلقة مب�صنفاته املن�صورة. 

 ول يجوز احلجز على احلقوق املالية الواردة على امل�سنف الذي يتوفى موؤلفه قبل 

ن�سره، ما مل يثبت ب�سفة قاطعة اأنه ا�ستهدف ن�سره قبل وفاته. 

مادة )12(

مع مراعاة حكم املادة )36( من هذا القانون، يقع باطاًل كل ت�صرف للموؤلف يف 

جمموع اإنتاجه امل�صتقبلي من م�صنفات. 

مادة )13( *

بناء على طلب �صاحب احلق  فيه،  تن�صئ اجلهة الإدارية املخت�صة �صجاًل تقيد 

ومبح�ص اختياره، الت�صرفات الواردة على حقوق املوؤلف املالية املن�صو�ص عليها 

يف هذا القانون. 

ول ي�سرتط لالعتداد باأي من هذه الت�سرفات قيدها يف ال�سجل.

* مت تعديل هذه املادة بقانون رقم )12( ل�سنة 2008م - مدرج باآخر الكتاب.



وي�سدر بنظام القيد يف ال�سجل قرار من الوزير، وي�ستحق عن القيد يف ال�سجل ر�سم 

ي�سدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء.

الف�شل الرابع

احلقوق املجاورة

مادة )14(

فيها  الت�صرف  اأو  للتقادم  قابلة  غري  اأبدية  اأدبية  بحقوق  الأداء  فنانو  يتمتع   1-

وهي:

متليها  التي  احلالت  اإل يف  مثبتًا،  اأو  �سواء كان حيًا  اإليهم،  اأدائهم  ن�سبة  احلق يف  اأ- 

طريقة ا�ستخدام الأداء.

ب- احلق يف منـع اأي حتريف اأو ت�سويه اأو اأي تعديل يف اأدائهم اأو اأي م�سا�س به يكون 

من �ساأنه الإ�سرار ب�سرف فناين الأداء اأو ب�سمعتهم. 

ويقع باطاًل الت�سرف يف اأي من هذه احلقوق، �سواء كان بعو�س اأو بغري عو�س. 

-2 يبا�سر اخللف العام لفنان الأداء، من بعده، احلقوق املن�سو�س عليها يف هذه املادة، 

وتبا�سر اجلهة الإدارية املخت�سة هذه احلقوق يف حالة عدم وجود خلف عام لفنان 

الأداء.

مادة )15(

يتمتع فنانو الأداء باحلقوق املالية ال�صتئثارية التالية:-

اأ- اإذاعة اأدائهم غري املثبت ونقله للجمهور، اإل اإذا �سبق اإذاعة الأداء مبوافقتهم.

ب- تثبيت اأدائهم غري املثبت. 

ج- ا�ستن�ساخ اأدائهم املثبت. 

د - توزيع اأ�سل اأو ن�سخ من اأدائهم املثبت على اجلمهور، وذلك من خالل البيع اأو 

اأي ت�سرف اآخر ناقل للملكيـة. 

هـ - تاأجري اأ�سل اأو ن�سخ من اأدائهم املثبت للجمهور، وذلك لأغرا�س جتارية. 

و- نقل اأدائهم للجمهور. 

ول ي�سري حكم هذه املادة مبجرد موافقة فناين الأداء على اإدراج اأدائهم �سمن   

م�سنف �سمعي ب�سري.

مادة )16(

يتمتع منتجو الت�صجيالت ال�صوتية باحلقوق املالية ال�صتئثارية التالية:

اأ- ا�ستن�ساخ ت�سجيالتهم ال�سوتية.

ب- توزيع اأ�سل اأو ن�سخ من ت�سجيالتهم ال�سوتية على اجلمهور من خالل البيع اأو 

اأي ت�سرف اآخر ناقل للملكية.

لأغرا�س  وذلك  للجمهور،  ال�سوتية  ت�سجيالتهم  من  ن�سخ  اأو  اأ�سل  تاأجري  ج- 

جتارية. 

د- نقل ت�سجيالتهم ال�سوتية للجمهور.

هـ - اإذاعة ت�سجيالتهم ال�سوتية. 

مادة )17(

تتمتع هيئات الإذاعة باحلقوق املالية ال�صتئثارية التالية:



اأ- تثبيت براجمها. 

ب- ا�ستن�ساخ براجمها املثبتة.

ج- اإعادة بث براجمها. 

د- نقل براجمها التلفزيونية للجمهور. 

مادة )18(

الت�صرفات  القانون على  اإىل )13( من هذا  املواد من )8(  اأحكام  1 - ت�صري 

الواردة على احلقوق املالية لأ�صحاب احلقوق املجاورة وقيدها واحلجز على هذه 

احلقوق. 

2 - مع عدم الإخالل باحلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون، يكون ملنتجي 

مقابل  واحدة  ملرة  عــادلة  مكافاأة  يف  احلق  الإذاعة  وهيئات  ال�سوتية  الت�سجيالت 

الإذاعيــة  بالربامـج  اأو  ال�سوتية  بالت�سجيــالت  املبا�ســر  غري  اأو  املبا�سر  النتفاع 

املن�ســورة لأغرا�س جتارية لإذاعتها اأو نقلها للجمهور باأية طريقة، ما مل يتفق كتابة 

على غري ذلك.

الف�شل اخلام�س

ال�شتعمالت احلرة

مادة )19(

 يجوز دون اإذن املوؤلف ودون اأداء تعوي�ص عمل ن�صخة وحيدة من اأ�صل م�صنف 

من�صور ب�صفة م�صروعة اأو من ن�صخة م�صروعة منه بق�صد ال�صتعمال ال�صخ�صي 

املح�ص، ول ي�صري ذلك على:-

من�ساآت  اأية  اأو  مبان  �سكل  يف  املج�سدة  املعمارية  الهند�سة  م�سنفات  ا�ستن�ساخ  اأ- 

اأخرى.

اأو جلزء جوهري  بالكامل   - مكتــوب   - مل�سنـــف  الت�سويـــري  ال�ستن�سـاخ  ب- 

منه. 

ج- ال�ستن�ساخ الت�سويري مل�سنف مو�سيقي، عبارة عن نوتة مو�سيقية، بالكامل اأو 

جلزء كبري منه.

د- ا�ستن�ساخ قواعد البيانات، كليًا اأو جزئيًا، التي تكون يف �سكل رقمي. 

هـ - ا�ستن�ساخ برامج احلا�سب، اإل اإذا كان ا�ستناداً اإىل اأحكام املادة )26( من هذا القانون. 

مادة )20(

م�صنف  املوؤقت لأي  ال�صتن�صاخ  تعوي�ص،  اأداء  ودون  املوؤلف  اإذن  دون  يجوز   

بال�صروط التالية:

اأ- اأن يكون ال�ستن�ساخ جزءاً عر�سيا ول يتجزاأ من عملية بث م�سنف من خالل 

و�سيط �سبكة بني اأطراف اأخرى، اأو �سمن عملية جتعل ن�سخة م�سروعة من م�سنف 

خمزن رقميًا قابلة للولوج اإليها. 

ب- اأن يكون ال�ستن�ساخ من قبل �سخ�س مرخ�س له من �ساحب احلق اأو مبقت�سى 

القانون بالقيام بالبث اأو بالعملية امل�سار اإليها يف البند ال�سابق. 

ج- اأن يتم ال�ستن�ساخ يف �سياق خطوات عر�سية وحتمية من الناحية التقنية لتاأدية 

عمل م�سروع، وعلى نحو يكفل حمو الن�سخة تلقائيًا دون اإمكان ا�سرتجاعها لأية 

اأغرا�س اأخرى غري تلك املذكورة يف البندين ال�سابقني.



مادة )21(

يجوز دون اإذن املوؤلف ودون اأداء تعوي�ص وب�صرط ذكر امل�صدر وا�صم املوؤلف اإذا 

ورد يف امل�صدر:

يف  به  لال�ست�سهاد  م�سروعة،  ب�سفة  من�سور  م�سنف،  من  ق�سري  جزء  ا�ستن�ساخ  اأ- 

اأن ي�ستعمل ال�ست�سهاد لغر�س م�سروع وبالقدر الالزم لتحقيق  اآخر على  م�سنف 

هذا الغر�س. 

ب- ا�ستعمال م�سنف اأدبي اأو فني، من�سور ب�سفة م�سروعة، يف الن�سرات اأو الربامج 

الإذاعية الال�سلكية اأو الت�سجيالت ال�سوتية اأو الب�سرية، على �سبيل التو�سيح لأغرا�س 

تعليمية وذلك من قبل املوؤ�س�سات التعليمية التي ل ت�ستهدف الربح. 

ج- ال�ستن�ساخ الت�سويري ملقال اأو ملقاطع خمت�سرة من م�سنف اأو مل�سنف ق�سري، 

من�سور ب�سفة م�سروعة، لأغرا�س اأن�سطة التعليم داخل املوؤ�س�سات التعليمية التي ل 

ت�ستهدف الربح، على اأن يكون ذلك لن�سخة وحيدة اأو يف حالت منف�سلة وبالقدر 

ال�سروري لتحقيق تلك الأغرا�س.

مادة )22(

امل�صنف  من  واحدة  ن�صخة  عمل  تعوي�ص،  اأداء  ودون  املوؤلف  اإذن  دون  يجوز 

ل  التي  املكتبات  اأو  الوثائق  حلفـظ  دار  قبل  من  الت�صويري  الن�صخ  بو�صائل 

ت�صتهدف الربح، وذلك يف اأي من احلالتني التاليتني:

اأ- اأن يكون ال�ستن�ساخ ل�سالح اأي من تلك اجلهات بغر�س اإحالل الن�سخة اجلديدة 

اأو عدم �سالحيتها لال�ستخدام،  اأو تلفها  الن�سخة الأ�سلية يف حالة فقدها  حمل 

وذلك اإذا تعذر احل�سول على بديل للن�سخة الأ�سلية ب�سروط معقولة. 

اأو مل�سنف  ملقاطع ق�سرية من م�سنف  اأو  من�سور  ملقال  ال�ستن�ساخ  اأن يكون  ب - 

ق�سري، اإذا ما قدرت دار حفظ الوثائق اأو املكتبة املعنية اأن الغر�س من ال�ستن�ساخ 

تلبية طلب �سخ�س طبيعي ل�ستخدامها يف درا�سة اأو بحث، غري جتاري، واأن يتم 

ال�ستن�ساخ ملرة واحدة اأو مرات متفرقة ل رابط بينها واأل يكون متاحًا احل�سول 

على ترخي�س جماعي تتاح مبوجبه مثل هذه الن�سخ.

مادة )23(

يجوز دون اإذن املوؤلـف ودون اأداء تعـوي�ص، ال�صتن�صاخ من م�صنف لال�صتعمال 

يف اإجراءات ق�صائية اأو اإدارية، يف حدود ما تقت�صيه هذه الإجراءات وب�صرط ذكر 

امل�صدر وا�صم املوؤلف اإذا ورد يف امل�صدر. 

مادة )24(

يجوز دون اإذن املوؤلف ودون اأداء تعــوي�ص وب�صــرط ذكر امل�صدر وا�صم املوؤلف 

اإذا ورد يف امل�صدر:

اأ- ال�ستن�ساخ من قبل ال�سحافة، اأو الإذاعة، اأو النقل للجمهور بالو�سائل ال�سلكية، 

لأي مما يلي: 

1 - اأجزاء من مقالت من�سورة يف ال�سحف اأو الدوريات عن مو�سوعات جارية، 

اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو دينية. 

2 - اأجزاء من م�سنفات مذاعة لها ذات الطابع امل�سار اإليه يف البند ال�سابق.

وذلك كله يف احلالت التي ل يكون فيها حق الت�سريح بال�ستن�ساخ اأو الإذاعة اأو   

النقل للجمهور بالو�سائل ال�سلكية حمفوظًا ب�سكل �سريح ل�ساحب احلق.



اجلارية عن طريق  الأحداث  تغطية  بغر�س  للجمهور،  الإتاحة  اأو  ال�ستن�ساخ  ب- 

 (Analogue) الت�سوير الفوتوغرايف اأو ال�سينمائي اأو البث الإذاعي غري الرقمي

اأو الإتاحة للجمهور ملقاطع ق�سرية من م�سنف مت م�ساهدته اأو �سماعه يف �سياق 

احلدث، وذلك يف احلدود التي يربرها الغر�س الإعالمي املن�سود. 

واملحا�سرات  للخطب  للجمهور،  النقل  اأو  دورية  اأو  �سحيفة  يف  ال�ستن�ساخ  ج- 

والندوات والأحاديث التي تلقى يف اجلل�سات العلنية للمجال�س النيابية اأو الهيئات 

الت�سريعية اأو الإدارية اأو الجتماعات العلنية العلمية اأو الأدبية اأو الفنية اأو ال�سيا�سية 

العلنية،  الق�سائية يف اجلل�سات  املرافعات  الدينية وي�سمل ذلك  اأو  اأو الجتماعية 

وذلك يف احلدود التي يـربرها الغر�س الإعالمي املن�سود.

مادة )25(

يجوز دون اإذن املوؤلف ودون اأداء تعوي�ص النقل للجمهور لأغرا�ص غري جتارية من 

خالل الإذاعة مل�صنفات الفنون اجلميلـة اأو التطبيقية اأو الت�صـكيليــة اأو املعمارية، 

وذلك اإذا كانت هذه امل�صنفات قائمة ب�صفة دائمة يف الأماكن العامة.

مادة )26(

لن�سخة من  ال�سرعي  اأن يقوم احلائز  اأداء تعوي�س،  املوؤلف ودون  اإذن   يجوز دون 

برنامج احلا�سب بعمل: 

اأ- ن�سخة واحدة من الربنامج حلفظها بغر�س ا�ستعمالها، يف حالة فقد اأو تلف الن�سخة 

الأ�سلية التي يحوزها ب�سفة م�سروعة اأو عدم قابليتها لال�ستخدام. 

لغة حا�سب  اإىل  اأو مرتجمة  الربنامج  اأو معدلة من  اأو حمورة  مقتب�سة  ن�سخة  ب- 

اإذا كان ذلك �سروريًا لتوافقها مع جهاز حا�سب معني ومق�سوراً على  اأخرى 

ال�ستخدام اخلا�س للحائز ال�سرعي للن�سخة الأ�سلية.

ويجب اإتالف الن�سخة الأ�سلية والن�سخة الأخرى مبجرد زوال م�سروعية حيازة   

الن�سخة الأ�سلية.

مادة )27(

اأو  متثيلي  مل�صنف  العلني  الأداء  تعوي�ص،  اأداء  ودون  املوؤلف  اإذن  دون  يجوز 

مو�صيقي اأو متثيلي مو�صيقي اأو م�صنف رق�ص اأو بانتوميم اأو اأي م�صنف اآخر مت 

ابتكاره لالأداء التمثيلي، وذلك يف اأي من:

اأ- الحتفالت الدينية بالقدر الذي تربره طبيعة هذه الحتفالت.

ب- اأغرا�س اأن�سطة التعليم وجها لوجه يف املوؤ�س�سات التعليمية املعرتف بها والتي ل 

ت�ستهدف الربح، وذلك داخل ال�سفوف اأو الأماكن املماثلة املخ�س�سة للتعليم.

وي�سرتط يف جميع الأحوال عدم احل�سول ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة على   

عائد مايل.

مادة )28(

يجوز دون اإذن املوؤلف ودون اأداء تعوي�ص، التثبيت املوؤقت للم�صنف من قبل 

هيئات الإذاعة بو�صائلها اخلا�صة بغر�ص ا�صتخدامه يف براجمها الإذاعية ب�صرط:

اأ - اأن يكون لهيئة الإذاعة حق البث الإذاعي لهذا امل�سنف.

ب - اأن تتلف هيئة الإذاعة التثبيت بعد �ستة اأ�سهر من اإجنازه، ما مل يوافق �ساحب 

احلق على مد هذه الفرتة، وي�ستثنى من ذلك الحتفاظ بن�سخة وحيدة من هذا 

التثبيت لأغرا�س اأر�سيفية.



مادة )29(

القانون على ال�صتعمالت  اإىل )24( من هذا  اأحكام املواد من )19(  ت�صري 

احلرة لالأداء والت�صجيل ال�صوتي والربنامج الإذاعي. 

مادة )30(

للموؤلفني  الأدبية  باحلقوق  اأداء  اأو  م�صنف  لأي  احلرة  ال�صتعمالت  تخل  ل 

وفناين الأداء.

الف�شل ال�شاد�س

اأ�شحاب احلقوق على امل�شنفات واحلقوق املجاورة

مادة )31(

اأو  املوؤلف  يكون  القانون،  )36( من هذا  و   )33( املادتني  اأحكام  مراعاة  مع   - 1

فنان الأداء اأو املنتج اأو النا�سر مالكًا للحقوق الواردة على امل�سنف اأو الأداء اأو 

الت�سجيل ال�سوتي.

2 - لأغرا�س اأية اإجراءات اإدارية اأو مدنية اأو جنائية: 

اأو العتباري الذي يظهر ا�سمه بالطريقة املعتادة على  ال�سخ�س الطبيعي  اأ - يعترب 

امل�سنف اأو الأداء املثبت اأو الت�سجيل ال�سوتي، على اأنه املوؤلف اأو فنان الأداء اأو 

املنتج اأو النا�سر، هو �ساحب احلق يف امل�سنف اأو الأداء اأو الت�سجيل ال�سوتي ما 

مل يثبت عك�س ذلك.

ب - اإذا كان امل�سنف ل يحمل ا�سم املوؤلف اأو يحمل ا�سمًا م�ستعاراً، اعترب النا�سر 

الذي يظهر ا�سمه على امل�سنف بالطريقة املعتادة ممثاًل للموؤلف ولـه بهذه ال�سفة 

ممار�سة حقوق املوؤلف الأدبية واملالية اإىل اأن يك�سف املوؤلف عن �سخ�سيته ويثبت 

�سفته.

ول ي�سري هذا احلكم اإذا كان ال�سم امل�ستعار الذي يتخذه املوؤلف ل يدع جماًل لأي 

�سك يف حتديد �سخ�سيته.

مادة )32(

1 - اإذا �صاهم اأكرث من �صخ�ص يف تاأليف م�صنف م�صرتك ، اعترب اجلميع اأ�صحاب 

احلق يف امل�صنف بالت�صاوي فيما بينهم، ول يجوز لأحدهم النفراد مببا�صرة 

حقوق املوؤلف ب�صاأن هذا امل�صنف، وذلك كله ما مل يتفق كتابةعلى خالفه.

2 - اإذا كانت م�ساهمة كل من املوؤلفني يف امل�سنف امل�سرتك تندرج حتت نوع خمتلف 

من الفن ومميزة بحيث ميكن ف�سلها، كان لكل منهم احلق يف ا�ستغالل اجلزء الذي 

�ساهم به على حدة ب�سرط األ ي�سر ذلك با�ستغالل امل�سنف امل�سرتك، ما مل يتفق 

كتابة على غري ذلك.

ولكل من ال�سركاء يف امل�سنف امل�سرتك احلق يف رفع دعوى اأمام املحكمة املخت�سة لتخاذ 

اأية اإجراءات حتفظية اأو ملنع التعدي على اأي من حقوق املوؤلف ب�ساأن هذا امل�سنف.

3 - اإذا كانت احلقوق الواردة على امل�سنف املج�سد يف ت�سجيل �سوتي مقررة لكل 

اأو املنتج - وتطلب القانون ل�ستخدام هذا امل�سنف  من املوؤلف وفنان الأداء - 

ترخي�سًا من كل منهما، فاإن هذا ال�ستخدام ل يكون م�سروعًا اإذا ما رخ�س به 

الطرف  ا�ستغالل  ب�ساأن  اأثر  اأي  الرتخي�س  لهذا  يكون  الآخر ول  دون  اأحدهما 

الآخر حلقوقه.



مادة )33(

يكون ال�صخ�ص الطبيعي اأو العتباري الذي مت مببادرة وتوجيه منه اإجناز امل�صنف 

امل�صنف  على  واملالية  الأدبية  للحقوق  مالكاً  با�صمه،  بن�صره  وتكفل  اجلماعي 

اجلماعي ما مل يتفق كتابة على غري ذلك. 

مادة )34(

يعترب املوؤلف الذي اأجنز امل�صنف امل�صتق مالكاً للحقوق الأدبية واملالية على هذا 

امل�صنف، دون امل�صا�ص بحقوق موؤلف امل�صنف الأ�صلي. 

مادة )35(

1 - يعترب موؤلفاً �صريكاً يف امل�صنف ال�صمعي الب�صري كل من �صاهم يف ابتكار 

هذا امل�صنف، وبوجه خا�ص:

اأ - موؤلف ال�سيناريو اأو �ساحب الفكرة املكتوبة للم�سنف. 

ب - من قام بتحوير م�سنف اأدبي �سابق الوجود ب�سكل يجعله مالئمًا لالأ�سلوب 

ال�سمعي الب�سري. 

ج - موؤلف احلوار. 

د - وا�سع املو�سيقى الت�سويرية اإذا قام بو�سعها خ�سي�سًا للم�سنف. 

لإجناز  الفكرية  الناحية  من  اإيجابي  بعمل  وقام  فعلية  رقابة  ب�سط  اإذا  املخرج   - هـ 

امل�سنف.

2 - اإذا امتنع اأحد ال�سركاء يف تاأليف م�سنف �سمعي ب�سري عن اإمتام اجلزء اخلا�س 

به، فال يحول ذلك دون حق باقي ال�سركاء يف ا�ستغالل ما مت اإجنازه، وذلك مع 

عدم الإخالل مبا قد يكون للممتنع من حقوق نا�سئة عن م�ساهمته يف التاأليف.

- عدا  امل�سنف  هذا  موؤلفي  نائبًا عن  الب�سري  ال�سمعي  امل�سنف  منتج  يكون   -  3

موؤلفي امل�سنفات املو�سيقية - ب�ساأن ا�ستغالل حقوقهم على هذا امل�سنف، ما مل يتفق 

كتابة على غري ذلك.

مادة )36(

اأو  العمل  ل�صاحب  القانون،  هذا  اأحكام  مبوجب  املقررة  املالية،  احلقوق  تكون 

اأو الت�صجيل  اأو الأداء  اإجناز امل�صنف  ملن مت ل�صاحله - بناء على تكليف منه - 

ال�صوتي، اإذا كان ذلك ناجتاً عن تنفيذ عقد اأو التزام م�صمونه اإفراغ اجلهد لإجناز 

امل�صنف اأو الأداء اأو الت�صجيل ال�صوتي، ما مل يتفق كتابة على غري ذلك. 

وت�سري الأحكام املن�سو�س عليها يف هذه املادة على املوظفني املدنيني والع�سكريني 

يف الدولة ومن يف حكمهم. 

 

الف�شل ال�شابع

مدة حماية احلقوق املالية

الفرع الأول

مدة حماية احلقوق املالية للموؤلف

مادة )37(

امليالدية  ال�سنة  اأول  تبداأ من  �سنة  للموؤلف مدة حياته و�سبعني  املالية  احلقوق  حتمى 

التالية ل�سنة وفاته، وذلك يف غري ما ورد ب�ساأنه حكم خا�س يف هذا الفرع. 



مادة )38(

حتمى احلقوق املالية ملوؤلفي امل�صنفات امل�صرتكة مدة حياتهــم جميعا و�صبعني 

حيا  بقى  من  اآخر  وفاة  ل�صنة  التالية  امليالديــة  ال�صنــة  اأول  من  تبــداأ  �صنة 

منهم. 

مادة )39(

حتمى احلقوق املالية على امل�صنفات ال�صمعية الب�صرية وامل�صنفات اجلماعية مدة 

ن�صر  اأول  فيها  التي مت  لل�صنة  التالية  امليالدية  ال�صنة  اأول  تبداأ من  �صنة  �صبعني 

م�صروع لهذه امل�صنفات، واإذا مل يتم هذا الن�صر خالل خم�صني �صنة من تاريخ 

اإجنازها حتمى احلقوق املالية على هذه امل�صنفات مدة �صبعني �صنة تبداأ من اأول 

ال�صنة امليالدية التالية لإجنازها.

مادة )40(

موؤلفها  ا�صم  ذكر  بدون  تن�صــر  التي  امل�صنفـــات  على  املاليــة  احلقوق  حتمى 

التاليــة  ال�صنـــة امليالديـــة  اأول  تبداأ من  با�صم م�صتعار، مدة �صبعني �صنة  اأو 

يتم  مل  واإذا  امل�صنفـــات،  لهذه  م�صــروع  ن�صـــر  اأول  فيهــا  مت  التي  لل�صنــة 

هذا الن�صر خالل خم�صني �صنة من تاريخ اإجنازها حتمى احلقوق املالية على هذه 

اأول ال�صنة امليالدية التالية لإجنازها، واإذا  امل�صنفات مدة �صبعني �صنة تبداأ من 

اإليها،  امل�صار  املدة  الك�صف عنها خالل  اأو  املوؤلف  اأو حتديد �صخ�صية  مت معرفة 

حت�صب مدة احلماية طبقاً لأحكام اأي من املادتني )37( و)38( من هذا القانون 

بح�صب الأحوال. 

مادة )41(

حتمى احلقوق املالية على م�صنفات الفنون التطبيقية مدة �صبعني �صنة تبداأ من اأول 

ال�صنة امليالدية التالية لل�صنة التي مت فيها اأول ن�صر م�صروع لهذه امل�صنفات، واإذا مل 

يتم هذا الن�صر خالل خم�صني �صنة من تاريخ اإجنازها حتمى احلقوق املالية على هذه 

امل�صنفات مدة �صبعني �صنة تبداأ من اأول ال�صنة امليالدية التالية لإجنازها.

الفرع الثاين

مدة حماية احلقوق املجاورة

مادة )42(

حتمى احلقوق املالية لفناين الأداء مدة �سبعني �سنة تبداأ من اأول ال�سنة امليالدية التالية 

الن�سر خالل  هذا  يتم  واإذا مل  املثبت،  لالأداء  م�سروع  ن�سر  اأول  فيها  مت  التي  لل�سنة 

خم�سني �سنة من تاريخ اإجناز الأداء حتمى احلقوق املالية عليه مدة �سبعني �سنة تبداأ من 

اأول ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فيها اإجناز الأداء. 

مادة )43(

حتمى احلقوق املالية ملنتجي الت�صجيالت ال�صوتية مدة �صبعني �صنة تبداأ من اأول 

ال�صنة امليالدية التالية لل�صنة التي مت فيها اأول ن�صر م�صروع للت�صجيل ال�صوتي، 

واإذا مل يتم هذا الن�صر خالل خم�صني �صنة من تاريخ اإجناز الت�صجيل ال�صوتي 

حتمى احلقوق املالية عليه مدة �صبعني �صنة تبداأ من اأول ال�صنة امليالدية التالية 

لل�صنة التي مت فيها اإجناز الت�صجيل ال�صوتي.



مادة )44(

حتمى حقوق هيئات الإذاعة على براجمها الإذاعية مدة ع�صرين �صنة تبداأ من 

اأول ال�صنة امليالدية التالية لل�صنة التي مت فيها اأول اإذاعة للربنامج. 

الف�شل الثامن

والإ�شارات  احلقوق  اإدارة  ومعلومات  الفعالة  التقنية  "التدابري 
احلاملة لربنامج "

مادة )45(

-1 يحظر على اأي �صخ�ص اأن يقوم دون ت�صريح من �صاحب احلق بتعطيل اأو 

تعييب اأي تدبري تقني فعال.

-2 يحظر على اأي �سخ�س يف اأي من احلالت الآتية اأن يقوم بالعر�س للجمهور اأو 

بتقدمي اأو ت�سنيع اأو ا�سترياد اأو توزيع اأو تداول اأية و�سائل اأو منتجات اأو مكونات 

اأو اأن يقوم بعر�س اأو بتقدمي اأية خدمات للجمهور:

اأ - يتم ترويجها اأو الإعالن عنها اأو ت�سويقها لغر�س التحايل على اأي تدبري تقني 

فعال. 

ب - لها هدف اأو ا�ستعمال جتاري حمدود الأهمية، بخالف تعطيل اأو تعييب اأي 

تدبري تقني فعال.

ج - تكون ب�سكل رئي�سي م�سممة اأو منتجة اأو موؤداة لغر�س متكني اأو ت�سهيل تعطيل 

اأو تعييب اأي تدبري تقني فعال.

3 - يحظر على اأي �سخ�س القيام، دون ت�سريح، باأي من الآتي:

اأ - حـذف اأو تغيري اأي من معلومات اإدارة احلقوق، مع علمه بذلك.

باأن  علمه  مع  التوزيع،  بغر�س  احلقوق  اإدارة  معلومات  ا�سترياد  اأو  توزيع،   - ب 

معلومات اإدارة احلقوق قد مت حذفها اأو تغيريها دون ت�سريح.

ج - التوزيع، اأو ال�سترياد بغر�س التوزيع، اأو الإذاعة اأو النقل اأو الإتاحة للجمهور 

لن�سخ من م�سنفات اأو اأداءات اأو ت�سجيالت �سوتية، مع علمه باأن معلومات اإدارة 

احلقوق قد مت حذفها اأو تغيريها دون ت�سريح.

-4 يحظر على اأي �سخ�س ت�سنيع اأو جتميع اأو تعديل اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأو بيع اأو 

تاأجري اأو توزيع اأي نظام اأو و�سيلة ملمو�سة اأو غري ملمو�سة، �سواء كان يعلم اأو 

وجد لديه ما يحمله على العتقاد باأن النظام اأو الو�سيلة يتم ا�ستخدامهما ب�سكل 

حاملة  فرة  ُم�سَّ اإ�سارة  ت�سفري  فك  يف  احلق،  �ساحب  من  ت�سريح  دون  اأ�سا�سي، 

لربنامج ومر�سلة بالأقمار ال�سناعية.

5 - يحظر على اأي �سخ�س القيام عمداً با�ستقبال اأو توزيع اإ�سارة حاملة لربنامج، 

رة مر�سلة بالأقمار ال�سناعية، اإذا كان يعلم باأنه قد مت فك  �سدرت كاإ�سارة ُم�سفَّ

ت�سفريها دون ت�سريح من �ساحب احلق يف توزيع هذه الإ�سارة.

6 - ل ت�سري اأحكــام الفقـرتني )1( و )3( من هذه املادة على الأن�سطة امل�سروعة 

اإنفــاذ  لأغرا�س  مقاوليها  اأو  وكالئهــا  اأو  احلكومة  موظفي  قبل  من  تتم  التي 

لأغــرا�س حكومية  اأو  الأ�سا�ســي  الأمن  اأو  اجلــرائم  التحري عن  اأو  القانــون 

م�سابهــة.

املادة م�سئولية  اإىل )5( من هذه  الفقرات من )1(  اأحكام  -7 يرتتب على خمالفة 

جنائية اأو مدنية - بح�سب الأحوال - منف�سلة وم�ستقلة عن اأي تعد على اأي من 

احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون.



الف�شل التا�شع

م�شئولية مزودي اخلدمات على �شبكة معلومات

مــادة )46(

لأغرا�ص هذا الف�صل، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل 

منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص خالف ذلك: 

مــادة: اأي م�صنف اأو اأداء مثبت اأو ت�صجيل �صوتي، يف �صكل اإلكرتوين، يتمتع 

باحلماية املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون. 

مزود خدمة: يعني اأياً مما يلي: 

اأ - لأغرا�س العمليات من الفئة الأوىل: كل من يوفر اإر�سال اأو توجيه اأو تو�سيالت 

لت�سالت رقمية على �سبكة معلومات )ONLINE(، بني اأو من خالل نقاط 

يحددها م�ستخدم مادة يختارها هذا امل�ستخدم، دون تغيري يف حمتوى هذه املادة 

لدى اإر�سالها اأو ت�سلمها. 

ب - لأغرا�س العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة: كل مزود، اأو م�سغل 

مرافق، خدمات على �سبكة معلومات اأو خدمات الولوج لل�سبكة. 

�شبكة اأو نظام مزود اخلدمة: اأي �سبكة اأو نظام يتم التحكم فيه اأو ت�سغيله من 

قبل مزود اخلدمة اأو ل�ساحله. 

عمليات من الفئة الأوىل: تعني اأيًا مما يلي:

اأو توفري تو�سيالت ملادة من قبل مزود خدمة من خالل  اأو توجيه  اإر�سال  اأ - اأي 

�سبكته اأو نظامه. 

ب - اأي تخزين انتقايل اأو عر�سي ملادة من قبل مزود خدمة يتم يف �سياق الإر�سال 

اأو التوجيه اأو توفري التو�سيالت امل�سار اإليها يف البند ال�سابق. 

عمليات من الفئة الثانية: اأي ا�صتن�صاخ يعقبه تخزين موؤقت من قبل مزود خدمة 

على �صبكته اأو نظامه ملادة متاحة على �صبكة معلومات من قبل �صخ�ص، خالفاً 

اإىل  املزود  نظام  اأو  �صبكة  خالل  من  ال�صخ�ص  هذا  قبل  من  ومر�صلة  للمزود، 

�صخ�ص اآخر بناء على طلبه ؛ وذلك اإذا مت هذا التخزين من خالل معاجلة تقنية 

اأو النظام  اآخرين لل�صبكة  مل�صتخدمني  اإتاحة ن�صخة املادة لحقاً  تلقائية لغر�ص 

باإر�صالها على النحو  ممن يطلبون من ال�صخ�ص الأول الولوج للمادة بعد قيامه 

ال�صالف بيانه. 

عمليات من الفئة الثالثة: اأي تخزين ملادة من قبل مزود خدمة على �صبكته اأو 

نظامه بناًء على توجيه من م�صتخدم �صبكة اأو نظام هذا املزود.

عمليات من الفئة الرابعة: اأي ربط اأو اإحالة مل�ستخدمني مـــــن قبل مزود اخلدمة 

لـمكـان عـلـى �سبكة معلومات توجـــــد به مادة متعدي عليها اأو ن�ساط التعدي 

و�ســــــــلة  مثــل  املعلومات  مــــكان  حتديـــــد  اأدوات  مــــــن  اأي  با�ستخدام 

معلومات  تـــحــديد  اأو خـــدمـــة   )Directory( دلــيـــل  اأو   )hyperlink(

 .)Searich engine( مثل حمرك بحـث

�شاحب حق: �صاحب اأي من احلقوق ال�صتئثارية املقررة مبوجب اأحكام هذا 

القانون. 

اخلربة  واأتعاب  م�صاريف  ذلك  يف  مبا  مايل  تعوي�ص  اأي  ي�صمل  مايل:  تعوي�س 

واملحاماة والر�صوم الق�صائية واأية مبالغ مالية اأخرى يتعني �صدادها. 

مــادة )47(

املقررة  امل�صئولية  بقواعد  الإخالل  ودون  الف�صل  هذا  اأحكام  مراعاة  مع   -  1

بو�صفه  اخلدمة  ملزود  املدنية  امل�صئولية  تن�صاأ  املدين،  القانون  اأحكام  مبوجب 



�صريكاً يف التعدي على اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون 

اإذا ثبت قيامه من خالل �صبكته اأو نظامه بالتحري�ص عمداً على هذا التعدي 

اأو م�صاهمته بدرجة ملمو�صة اأو ت�صببه يف التعدي، وذلك كله اإذا كان يعلم 

بن�صاط التعدي. 

2 - ل يكون مزود اخلدمة ملزمًا بدفع اأي تعوي�س مايل عن التعدي على اأي من 

احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون اإذا حدث التعدي يف �سياق اإجناز اأي 

من عمليات الفئات الأوىل اأو الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة، ب�سرط: 

املادة )48( من هذا  املن�سو�س عليها يف  العامة  لل�سروط  ا�ستيفاء مزود اخلدمة  اأ - 

القانون. 

العملية،  حتتها  تندرج  التي  بالفئة  اخلا�سة،  لل�سروط  اخلدمة  مزود  ا�ستيفاء   - ب 

املن�سو�س عليها يف املادة )49( من هذا القانون. 

ول تخل اأحكام هذه الفقرة باحلق يف ا�ست�سدار اأمر من املحكمة �سد مزود اخلدمة 

طبقًا حلكم املادة )50( من هذا القانون. 

3 - ل ي�سرتط لتطبيق حكم الفقرة ال�سابقة قيام مزود اخلدمة باإجراء املراقبة ملا يقدمه 

على  تدل  وقائع  اأية  على  للوقوف  اإيجابية،  ب�سورة  بال�سعي  اأو  خدمات،  من 

وجود ن�ساط التعدي، وذلك بقدر يجاوز احلدود املقررة مبوجب التدابري التقنية 

القيا�سية امل�سار اإليها يف الفقرة )د( من املادة )48( من هذا القانون.

مــادة )48(

مزود  م�صئولية  لنتفاء  يجب  القانون،  هذا  من   )49( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

املقررة  احلقوق  من  اأي  على  التعدي  من  يقع  عما  مايل  تعوي�ص  بدفع  اخلدمة 

مبوجب اأحكام هذا القانون يف �صياق اأي من عمليات الفئات الأوىل اأو الثانية اأو 

الثالثة اأو الرابعة، توافر ال�صروط الآتية:

اأ - األ يكون اإر�سال املادة قد مت مببادرة اأو توجيه من مزود اخلدمة. 

ب - األ يقوم مزود اخلدمة باختيار املادة اأو متلقيها، ما مل يكن ذلك بالقدر الذي 

تنطوي عليه عمليات من الفئة الرابعة من اختيار للمعلومات.

ج - اأن يعتمد مزود اخلدمة ويطبق على نحو معقول اإجراءات تت�سمن الإنهاء - يف 

احلالت املنا�سبة - حل�سابات امل�سرتكني ممن وقع منهم التعدي على نحو متكرر.

د - اأن يراعي مزود اخلدمة التدابري التقنية القيا�سية واأل يعبث بها، والتي حتدد املادة 

والتي و�سعت من  عامليًا،  وا�سع  نطاق  مقبولة على  احلماية وتكون  لها  وتوفر 

احلقوق  اأ�سحاب  بني  وا�سع  ب�سكل  وبالرتا�سي  مفتوح  اأ�سلوب طوعي  خالل 

ال�ستئثارية ومزودي اخلدمات، وتكون متاحة وفق �سروط معقولة وبدون متييز 

ول تفر�س تكاليف كبرية على مزودي اخلدمات اأو اأعباء كبرية على �سبكاتهم 

اأو اأنظمتهم. 

مــادة )49(

مزود  م�صئولية  لنتفاء  يجب  القانون،  هذا  من   )48( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

املقررة  احلقوق  من  اأي  على  التعدي  من  يقع  عما  مايل  تعوي�ص  بدفع  اخلدمة 

مبوجب اأحكام هذا القانون، توافر ال�صروط اخلا�صة الآتية: 

اأوًل - ال�سروط اخلا�سة بعمليات من الفئة الأوىل: 

اأ - األ يقوم مزود اخلدمة يف �سياق اإر�سال املادة من خالل �سبكته اأو نظامه باأي تغيري 

يف حمتوى هذه املادة. 



ب - األ يقوم مزود اخلدمة باختيار متلقي املادة، ما مل يكن ذلك عبارة عن ا�ستجابة 

تلقائية لطلب من �سخ�س اآخر. 

ثانيًا - ال�سروط اخلا�سة بعمليات من الفئة الثانية:

 اأ - األ يقوم مزود اخلدمة باأي تغيري يف حمتوى املادة، املخزنة يف الذاكرة املوؤقتة، 

لدى اإر�سالها لحقا مل�ستخدمني اآخرين.

اأن يقوم على وجه ال�سرعة باإزالة املادة املخزنة يف الذاكرة املوؤقتة من �سبكته  ب - 

اأو بتعطيل الولوج اإىل هذه املادة، متى تلقي اإخطاراً طبقا حلكم املادة )55( من 

هذا القانون يت�سمن اأن املادة قد متت اإزالتها اأو مت تعطيل الولوج اإليها من املوقع 

الذي اأتاحها. 

ج - اأن يكفل مزود اخلدمة عدم ال�سماح بالولوج اإىل اأي جزء غري ب�سيط من املادة 

املخزنة يف الذاكرة املوؤقتة اإل للم�ستخدمني امل�ستوفني لل�سروط، وذلك يف احلالت 

التي تخ�سع فيها هذه املادة ل�سروط معينة ب�ساأن الولوج اإليها يف املوقع الذي كان 

قد اأتاحها. 

د - اأن يلتزم مزود اخلدمة بقواعد اإعادة حتميل اأو حتديث اأو جتديد املادة املخزنة يف 

الذاكرة املوؤقتة، اإذا ا�سرتط ذلك ال�سخ�س الذي اأتاح املادة على �سبكة معلومات، 

وفقًا لربوتوكول اإر�سال بيانات معياري مقبول على نطاق وا�سع عامليًا لل�سبكة 

اأو النظام الذي اأتاح املادة من خالله.

عامليًا  املقبولة  املعايري  مع  مت�سقة  تكون   - تقنية  باأية  اخلدمة  مزود  يعبث  األ   - هـ 

- ت�ستخدم يف املوقع الذي كان قد اأتاح املادة بغر�س احل�سول على معلومات 

ب�ساأن ا�ستخدام هذه املادة. 

ثالثًا - ال�سروط اخلا�سة بعمليات من الفئة الثالثة: 

اأية منفعة مالية تُعزى مبا�سرة اإىل ن�ساط التعدي  اأ - األ يح�سل مزود اخلدمة على 

على احلق املقرر مبوجب اأحكام هذا القانون ب�ساأن املادة، وذلك يف احلالت التي 

يكون ملزود اخلدمة احلق ولديه القدرة على التحكم يف عملية التعدي.

ب- اأن يقوم على وجه ال�سرعة باإزالة املادة املوجودة على �سبكته اأو نظامه اأو بتعطيل 

هذا  من   )55( املادة  حلكم  طبقا  اإخطاراً  تلقى  متى   ، املـــادة  هذه  اإىل  الولوج 

القانون عن اإدعاء باأن املادة متعدى عليها اأو باأنها حمل لن�ساط التعدي. 

اأو  نظامه،  اأو  �سبكته  املوجودة على  املادة،  باإزالة  ال�سرعة  يقوم على وجه  اأن   - ج 

اأو بن�ساط تعدي  اإليها، لدى علمه باأن هذه املادة متعدى عليها  بتعطيل الولوج 

ت�ستخدم فيه املادة اأو باأية وقائع اأو ظروف تدل على وجود ن�ساط التعدي.

د - اأن يقوم بتعيني ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه اإليه طبقًا حلكم البند )ب( من 

هذه الفقرة، وذلك مبراعاة حكم املادة )52( من هذا القانون.

رابعًا - ال�سروط اخلا�سة بعمليات من الفئة الرابعة:

اأ - األ يح�سل مزود اخلدمة على اأية منفعة مالية تُعزى مبا�سرة اإىل التعدي - على 

احلق املقرر ل�ساحب ال�ساأن على املادة مبوجب اأحكام هذا القانون - الذي يتم 

لدى اأو من خالل الربط اأو الإحالة للمادة، وذلك يف احلالت التي يكون ملزود 

اخلدمة احلق ولديه القدرة على التحكم يف عملية التعدي. 

ب - اأن يقوم على وجه ال�سرعة باإزالة اأو بتعطيل الولوج اإىل ما يوجد على �سبكته اأو 

نظامه من رابط اأو حميل للمادة، متى تلقى اإخطاراً طبقا حلكم املادة )55( من هذا 

القانون عن اإدعاء باأن تلك املادة متعدى عليها اأو باأنها حمل لن�ساط التعدي.

ج - اأن يقوم على وجه ال�سرعة باإزالة ما يوجد على �سبكته اأو نظامه من رابط اأو 

حميل للمادة، لدى علمه باأن هذه املادة متعدى عليها اأو بن�ساط التعدي اأو باأية 



وقائع اأو ظروف تدل على وجود ن�ساط التعدي. 

د - اأن يقوم بتعيني ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه اإليه طبقًا حلكم الفقرة )ب( 

من هذه الفقرة، وذلك مبراعاة حكم املادة )52( من هذا القانون.

مــادة )50(

املــادة  فـي  عليهــا  املن�صو�ص  العامة  ال�صروط  اخلدمة  مزود  ا�صتوفى  اإذا   -  1

)48( وال�صروط اخلا�صة املن�صو�ص عليها يف املادة )49( بح�صب الفئة التي 

اأن  ال�صاأن  ذوي  على طلب  بناء  للمحكمة  يجوز  فاإنه  العملية،  حتتها  تندرج 

ت�صدر اأمراً اأو اأكرث مما يلي:

اأول - بالن�سبة للعمليات من الفئة الأوىل: 

�سبكة  موقع  اإىل  الولوج  لتعطيل  معقولة  خطوات  باتخاذ  اخلدمة  مزود  اأمر   - اأ 

معلومات موجود ماديًا خارج اململكة.

ب- اأمر مزود اخلدمة باإنهاء ح�ساب م�سرتك معني. 

ثانيا - بالن�سبة للعمليات من الفئات الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة:

بالن�سبة  اإليها  الولوج  بتعطيل  اأو  عليها  املتعدي  املادة  باإزالة  اخلدمة  مزود  اأمر   - اأ 

للعمليات من الفئتني الثانية اأو الثالثة.

املحيل  اأو  الرابط  باإزالة  اخلدمة  مزود  اأمر  الرابعة،  الفئة  من  للعمليات  وبالن�سبة    

لتلك املادة.

ب - اأمر مزود اخلدمة باإنهاء ح�سـاب م�سرتك معني.

ج - اأي اأمر اآخر غري مايل اأقل اإرهاقًا ول يقل من حيث درجة الفاعلية.

ول يجوز اإ�سدار اأي اأمر من الأوامر امل�سار اإليها يف هذه الفقرة �سد مزود اخلدمة   

اإل بعد تبليغه مبا مت اتخاذه من اإجراءات ق�سائية ل�ست�سدار الأمر ومنحه فر�سة 

لإبداء اأوجه دفاعه اأمام املحكمة، وي�ستثنى من ذلك الأوامر التي تكفل احلفاظ 

على الأدلة وغريها من الأوامر الأخرى التي ل توؤثر �سلبًا بدرجة ملمو�سة على 

ت�سغيل �سبكة الت�سالت اخلا�سة مبزود اخلدمة. 

اإ�سدار الأمر، طبقًا حلكم الفقرة )1( من هذه املادة، ما  2 - تراعي املحكمة لدى 

يلي: 

اأ - ال�سرر الذي حلق باملدعي اأو الذي يحتمل وقوعه.   

ب - العبء الذي �سوف يتحمله مزود اخلدمة ب�سبب الأمر.   

ج - مدى اإمكانية اللتزام بالأمر من الناحية التقنية.   

د - مدى فاعلية الأمر.   

هـ - اأي اأثر �سلبي حمتمل على ن�ساط اأو عمليات مزود اخلدمة.   

و - مدى اإمكانية اإ�سدار اأي اأمر اآخر اأقل اإرهاقًا ول يقل من حيث درجة    

الفاعلية.    

ز - اأية اأمور اأخرى ترى املحكمة اأنها ذات �سلة.  

اأو  اأو خربة  اأتعاب حماماة  اأو  باأيــة م�ساريف  3 - ل يجوز حتميل مزود اخلدمـــة 

اأمر طبقــًا لأحكــام  اأية اإجراءات ق�سائيــة ب�ســاأن ا�ست�ســدار  ر�سوم ق�سائيــة يف 

والأتعاب  امل�ساريف  هذه  بكافــة  الأمر  ا�ست�ســدار  طالب  ويلزم  املادة،  هذه 

والر�سوم.

مــادة )51(

قام مزود اخلدمة بح�صن  اإذا  املادة،  الفقرة )2( من هذه  1 - مع مراعاة حكم 

نية باإزالة اأو بتعطيل الولوج اإىل مادة اأو ن�صاط موجود على �صبكته اأو نظامه 



بناء على ادعاء باأن املادة اأو الن�صاط ينطوي على تعدي اأو بناًء على وقائع اأو 

ظروف تدل على وجود ن�صاط التعدي، فاإنه ل يكون م�صئوًل عما يقدم يف 

هذا ال�صاأن من مطالبات من قبل اأي �صخ�ص ب�صرف النظر عما يتقرر لحقاً 

من وجود التعدي من عدمه.

2 - اإذا قام مزود اخلدمة باإزالة اأو بتعطيل الولوج اإىل مادة موجودة على �سبكته اأو 

نظامه بناء على اإخطار مقدم طبقًا حلكم املادة )55( من هذا القانون ب�ساأن اأي من 

عمليات الفئتني الثالثة اأو الرابعة، فاإنه ل يكون م�سئول عما يقدم يف هذا ال�ساأن 

من مطالبات من قبل اأي �سخ�س ب�سرط التزام مزود اخلدمة مبا يلي:

اأ - املبادرة على الفور اإىل اإبالغ ال�سخ�س الذي اأتاح املادة على �سبكة اأو نظام املزود 

مبا قام به هذا املزود من اإزالة للمادة اأو تعطيل الولوج اإليها.

ب - اإذا ما تلقى املزود اإخطار م�ساداً طبقًا حلكم املادة )56( من هذا القانون، وجب 

على املزود املبادرة على الفور اإىل تزويد ال�سخ�س الذي قدم الإخطار الأ�سلي 

التي  املادة  اإعادة  املزود على  ال�سخ�س بعزم  اإبالغ هذا  بن�سخة من الإخطار مع 

ذلك  يقم  مل  اإذا  اإليها  الولوج  تعطيل  عن  التوقف  على  بعزمه  اأو  اإزالتها  متت 

اأو من ينوب عنه باتخاذ  اأيام عمل باإبالغ مزود اخلدمة  ال�سخ�س خالل ع�سرة 

امل�ساد من  الإخطار  قدم  الذي  ال�سخ�س  مبنع  اأمر  ق�سائية ل�ست�سدار  اإجراءات 

القيام بالتعدي.

ج - املبادرة خالل فرتة ل تقل عن )10( اأيام عمل ول جتاوز )14( يوم عمل من 

تاريخ تلقي الإخطار امل�ساد باإعادة املادة التي متت اإزالتها اأو التوقف عن تعطيل 

اأيام  اأو من ينوب عنه خالل ع�سرة  اإبالغ مزود اخلدمة  اإذا مل يتم  اإليها  الولوج 

عمل باتخاذ الإجراءات الق�سائية امل�سار اإليها يف البند )ب( من هذه الفقرة.

مــادة )52(

لتلقي  بتعيينه  قام  الذي  املمثل  للجمهور  يعلن  اأن  اخلدمة  مزود  على  يجب 

املادي  وعنوانه  املمثل  ا�صم  باإعالن  ذلك  ويتحقق  عنه،  نيابة  الإخطارات 

والإلكرتوين ورقم هاتفه يف جزء، متاح للجمهور الإطالع عليه، من موقع مزود 

اخلدمة على الإنرتنت ويف �صجل عام يتاح للجمهور الإطالع عليه من خالل 

�صبكة الإنرتنت اأو من خالل اأية و�صيلة اأو اأ�صلوب ي�صدر بتحديدهما قرار من 

الوزير.

مــادة )53(

ينطوي على  م�صاداً  اإخطاراً  اأو  اإخطاراً  الف�صل  قدم �صخ�ص لأغرا�ص هذا  اإذا 

تدلي�ص اأو يت�صمن معلومات كاذبة، مع علمه بذلك، كان م�صئوًل بالتعوي�ص عما 

يلحق بالغري من �صرر نتيجة لذلك. 

مــادة )54(

وقام  القانون  هذا  اأحكام  مبوجب  املقررة  احلقوق  من  اأي  على  التعدي  مت  اإذا 

القانون، وجب  هذا  من   )55( املادة  طبقاً حلكم  اإخطار  بتوجيه  احلق  �صاحب 

على اجلهة الإدارية املخت�صة بناء على طلب مكتوب من �صاحب احلق اأن ت�صدر 

واإىل �صاحب احلــق، على  اإليها  يقــدم  باأن  مــزود اخلدمة  باإلزام  مكتوباً  اأمراً 

الفور خــالل ميعاد حتــدده، ما يكون حتت يد هــذا املزود من معلومات حتدد 

هوية من قام بالتعدي املدعي به، ول يخل ذلك باحلق يف اللجوء اإىل املحكمة 

املخت�صة.



مــادة )55(

يجب لالعتداد بالإخطار املقدم طبقاً لأحكام هذا الف�صل ب�صاأن عمليات الفئتني 

الثالثة اأو الرابعة، اأن يكون مكتوباً وموقعاً من �صاحب احلق واأن يقدم اإىل املمثل 

املعني من قبل مزود اخلدمة امل�صار اإليه يف املادة )52( من هذا القانون، ويجوز 

توجيه هذا الإخطار بالربيد الإلكرتوين متى اقرتن بتوقيع اإلكرتوين. 

ويف جميع الأحوال، يجب اأن ي�ستمل الإخطار - بدرجة جوهرية - على الآتي: 

اأ - هوية �ساحب احلق اأو وكيله وعنوانه املادي والإلكرتوين ورقم هاتفه. 

ب - معلــــومـــــات كافيـــــة بقــــدر معــــقول لتمكــــني مـــــزود اخلدمة من حتديد 

املادة حمل التعــــدي املدعـــى به.

واإذا ا�ستمل الإخطار على عدة مواد موجودة على �سبكة معلومات يف موقع واحد، 

اأو مربوطة من خالله، على �سبكة اأو نظام مزود اخلدمة فاإنه يجوز تقدمي قائمة 

ممثلة لتلك املواد. 

ج - معلومات كافية بقدر معقول لتمكني مزود اخلدمة من حتديد مكان املادة املتعدي 

عليها اأو حمل ن�ساط التعدي املدعـى به، املوجــودة على �سبكتــه اأو نظامـه، املطلـــوب 

اإزالتها اأو تعطيل الولوج اإليها. واإذا تعلق الإخطار باأداة حتديد معلومات لعمليات من 

الفئة الرابعة، فاإن املعلومات التي تقدم يجب اأن تكون كافية بقدر معقول لتمكني 

مزود اخلدمة من حتديد مكان الإحالة اأو الرابط على �سبكته اأو نظامه، على اأنه يف 

حالة تعلق الإخطار بعدد كبري من الإحالت اأو الروابط تكون موجودة يف موقع 

واحد على �سبكة اأو نظام املزود فاإنه يجوز يف هذه احلالة تقدمي قائمة ممثلة لتلك 

الإحالت اأو الروابط املوجودة يف ذلك املوقع.

بعدة م�سنفات موجودة ومربوطة مبوقع واحد على  الواحد  الإخطار  تعلق  واإذا   

�سبكة اأو نظام املزود، فاإنه يجوز تقدمي قائمة ممثلة لتلك الإحالت اأو الروابط متى 

كانت م�سفوعة مبعلومات تكفي لتمكني مزود اخلدمة من حتديد الإحالة اأو الرابط. 

د - اإقرار باأن املعلومات الواردة يف الإخطار �سحيحة ودقيقة. 

هـ - اإقرار من �ساحب احلق اأو من ينوب عنه بعدم �سدور ت�سريح من اأي منهما 

با�ستخدام املادة على النحو املدعى به. 

و - اإقرار من مقـدم الإخطــار باأنــه �ساحب احلق حمـل التعدي املدعى به اأو اأنه وكيل 

عن �ساحب احلق. 

مــادة )56(

يجب لالعتداد بالإخطار امل�صاد املقدم طبقاً لأحكام هذا الف�صل ب�صاأن اأي من 

اأن يكون مكتوباً وموقعاً من �صاحب ال�صاأن  اأو الرابعة  عمليات الفئتني الثالثة 

واأن يقدم اإىل املمثل املعني من قبل مزود اخلدمة، ويجوز توجيه هذا الإخطار 

بالربيد الإلكرتوين متى اقرتن بتوقيع اإلكرتوين. 

ويف جميع الأحوال، يجب اأن ي�ستمل الإخطار امل�ساد - بدرجة جوهرية - على الآتي: 

اأ - هوية امل�سرتك وعنوانه املادي والإلكرتوين ورقم هاتفه. 

ب - حتديد املادة التي مت اإزالتها اأو تعطيل الولوج اإليها. 

ج - مكان ظهور املادة قبل اإزالتها اأو تعطيل الولوج اإليها. 

د - اإقرار باأن املعلومات الواردة يف الإخطار امل�ساد �سحيحة ودقيقة. 

هـ - اإقرار بقبول خ�سوع امل�سرتك لولية املحاكم املخت�سة يف اململكة.

و - اإقرار بقبول امل�سرتك باأن يتم تبليغه باأية دعوى �سده على العنوان املادي الذي 

قام بتقدميه. 



ز- اإقرار باأن امل�سرتك يعتقد بح�سن نية باأنه قد مت اإزالة املادة اأو تعطيل الولوج اإليها 

نتيجة غلط اأو خطاأ يف حتديدها.

الف�شل العا�شر 

الإدارة اجلماعية للحقوق املالية للموؤلف ولأ�شحاب احلقوق املجاورة.

مادة )57(

يجوز للموؤلفني ولأ�صحاب احلقوق املجاورة اأن يعهدوا اإىل جمعية مهنية اأو جهة 

اأخرى باإدارة كل اأو بع�ص حقوقهم املالية، وذلك مبوجب تراخي�ص ا�صتئثارية، 

املتفق  لل�صروط  وفقاً  م�صتحقاتهم  من  اجلهة  اأو  اجلمعية  ت�صتقطعه  مقابل  نظري 

عليها.

مادة )58(

يكون للجمعيات واجلهات التي تتوىل اإدارة احلقوق املالية للموؤلف ولأ�صحاب 

احلقوق املجاورة، يف حدود ما يق�صي به التفاق، ال�صالحيات التالية:-

اأ - منح الغري تراخي�س ا�ستغالل لكل اأو بع�س احلقوق املالية على امل�سنف اأو الأداء اأو 

الت�سجيل ال�ســوتي، والتفاق على املقابل املايل امل�ستحق نظري هذا ال�ستغالل. 

بعد  وذلك  احلقوق،  اأ�سحاب  على  وتوزيعه  امل�ستحق  املايل  املقابل  - حت�سيل  ب 

خ�سم ما ت�ستحقه هذه اجلمعيات واجلهات نظري اإدارتها لتلك احلقوق.

ج - اأية �سالحيات اأخرى يق�سي بها التفاق املربم ب�ساأن اإدارة تلك احلقوق. 

مادة )59(

ل يجوز ممار�صة ن�صاط اإدارة احلقوق املالية للموؤلف ولأ�صحاب احلقوق املجاورة 

اإل برتخي�ص من اجلهة الإدارية املخت�صة. 

وي�ستحق عن هذا الرتخي�س ر�سم ي�سدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة 

جمل�س الوزراء.

مادة )60(

يخ�صع ن�صاط اإدارة احلقوق املالية للموؤلف ولأ�صحاب احلقوق املجاورة لإ�صراف 

ورقابة اجلهة الإدارية املخت�صة. 

ويجب على اجلمعيات واجلهات التي متار�س هذا الن�ساط اأن مت�سك �سجالت باأ�سماء 

ـ�س با�ستغاللها، واملقابل املايل واملدة املتفق عليهما،  اأع�سائها و�سفاتهم واحلقوق املرخَّ

ن املوؤلفني واأ�سحاب احلقوق املجاورة وممثليهم من الإطالع على ما  وعليها اأن متكَّ

يخ�سهم من البيانات واملعلومات املدونة يف هذه ال�سجالت.

ويجوز للجهة الإدارية املخت�سة �سحب الرتخي�س يف حالة اإخالل تلك اجلمعية اأو 

اجلهة باأحكـام هذا القانـون اأو القرارات ال�سادرة تنفيذاً لأحكامه. 

مادة )61(

ب�صاأن تنظيم مزاولة ن�صاط الإدارة اجلماعية للحقوق املالية   ي�صدر الوزير قراراً 

للموؤلف ولأ�صحاب احلقوق املجاورة وتنظيم الإ�صراف والرقابة على مزاولة هذا 

الن�صاط. 



الف�شل احلادي ع�شر

التدابري احلدودية والإجراءات التحفظية 

مادة )62(

1 - يجوز ل�ساحب احلق، اإذا كان لديه اأ�سباب �سائغة حتمله على العتقاد باإمكان 

ا�سترياد �سلع تنطوي على تعد على اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا 

القانون، اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإىل اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي لوقف الإفراج 

اجلمركي عن هذه ال�سلع وعدم ال�سماح بتداولها. 

بالإفراج  املخت�سة  اجلهة  لإقناع  تكفي  باأدلة  م�سفوعًا  الطلب  يكون  اأن  ويجب 

اجلمركي بوجود تعٍد بح�سب الظاهر على حقوق الطالب، واأن ي�ستمل الطلب 

لتمكني  الطالب  لدى  توافرها  املعقول  من  يكون  التي  الكافية  املعلومات  على 

اجلهة املذكورة من التعرف ب�سورة معقولة على ال�سلع املعنية. 

2 - يجب على اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي اأن تخطر الطالب كتابة بقرارها 

ب�ساأن طلبه خالل �سبعة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب، وي�سري القرار يف حالة قبول 

الطلب ملدة �سنة واحدة من تاريخ تقدميه اأو للفرتة املتبقية من مدة احلماية املتبقية 

لل�سلع املطلوب اتخاذ الإجراء ب�ساأنها اأيهما اأقل، ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة 

اأق�سر.

 3 - يجوز للجهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي اأن تكلف الطالب بتقدمي كفالة منا�سبة 

اأو ما يعادلها من �سمان مبا يكفي حلماية املدعى عليه وال�سلطات املخت�سة وملنع 

اإ�ساءة ا�ستعمال احلق يف طلب وقف الإفراج اجلمركي.

بالإفراج  املخت�سة  للجهة  يجوز  ال�سابقة،  الفقرات  باأحكام  الإخالل  مع عدم   -  4

اأو طلب من �ساحب  اجلمركي من تلقاء نف�سها دون حاجة اإىل تقدمي �سكوى 

احلق اأو من غريه، اأن ت�سدر قراراً بوقف الإفراج اجلمركي عن ال�سلع امل�ستوردة 

اجلمركية  املنطقة  اإىل  ورودها  اإثر  للت�سدير  املعدة  اأو  )الرتانزيت(  العابرة  اأو 

اخلا�سعة لوليتها، وذلك اإذا توفرت اأدلة كافية - بح�سب الظاهر - على حدوث 

تعد على اأي من احلقوق املن�سو�س عليها يف هذا القانون.

اإذا قررت اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي، تطبيقًا لأحكام هذه املادة، وقف   5-

الإفراج اجلمركي عن �سلع وردت اإىل املنطقة اجلمركية اخلا�سعة لوليتها، وجب 

عليها ما يلي:

اأ- اأن تخطر م�ستورد ال�سلع و�ساحب احلق بالقرار ال�سادر بوقف الإفراج اجلمركي 

فور �سدوره.

ب - اأن تخطر �ساحب احلق، بناء على طلب كتابي منه، باأ�سماء وعناوين مر�سل 

ال�سلع وم�ستوردها ومن اأر�سلت اإليه وكمياتها.

ج - ال�سماح لأ�سحاب ال�ساأن مبعاينة ال�سلع وفقًا لالإجراءات اجلمركية املتبعة يف هذا 

ال�ساأن.

ويجب على �ساحب احلق اأن يرفع دعوى باأ�سل النزاع اأمام املحكمة املخت�سة واأن 

يبلغ ذلك اإىل اجلهة املخت�سة بالإفراج اجلمركي خالل مدة ل جتاوز ع�سرة اأيام 

واإل  ال�سلع،  هذه  عن  اجلمركي  الإفراج  وقف  بقرار  اإخطاره  تاريخ  من  عمل 

اعترب القرار كاأن مل يكن ما مل تقرر هذه اجلهة اأو املحكمة املخت�سة مد هذه املهلة 

ملدة ل جتاوز ع�سرة اأيام اأخرى يف احلالت التي تقدرها.

واإذا رفعت دعوى باأ�سل النزاع ، جاز للمحكمة تاأييد الأمر اأو تعديله اأو اإلغاوؤه.  

6 - اإذا ثبت للمحكمة اأن ال�سلع التي تقرر وقف الإفراج اجلمركي عنها تنطوي على 



تعد على اأي من احلقوق املن�سو�س عليها يف هذا القانون، وجب احلكم باإتالف 

هذه ال�سلع على نفقة م�ستوردها، اأو التخل�س منها خارج القنوات التجارية اإذا 

كان من �ساأن الإتالف اإحلاق �سرر غري معقول بال�سحة العامة اأو بالبيئة.

7 - ي�سدر وزير املالية، بعد التن�سيق مع الوزير، قراراً بتحديد البيانات وال�سروط 

وال�سوابط والإجراءات املتعلقة بتقدمي طلب وقف الإفراج اجلمركي والبت فيه، 

وما يجب اإرفاقه بهذا الطلب من م�ستندات. ويراعى يف حتديد كل ذلك األ يوؤدي 

اإىل العزوف عن اللجوء اإىل طلب اتخاذ الإجراء امل�سار اإليه.

كما ي�سدر وزير املالية، بعد موافقة جمل�س الوزراء، قراراً ب�ساأن ما يلي:  

اأ - قواعد تقدير الكفالة، اأو ما يعادلها من �سمان، التي يلزم الطالب باإيداعها ا�ستناداً 

لأحكام هذه املادة. 

ب - الر�سوم التي تفر�س على تخزين ال�سلع التي يتقرر وقف الإفراج اجلمركي 

عنها. 

الر�سوم  مقدار  اأو  �سمان،  من  يعادلها  ما  اأو  الكفالة،  مقدار  يكون  األ  ويجب   

امل�سار اإليها كبرياً لدرجة توؤدي ب�سورة غري معقولة اإىل العزوف عن اللجوء اإىل 

طلب اتخاذ الإجراء امل�سار اإليه.

-8 ل ت�سري اأحكام هذه املادة على الكميات ال�سئيلة، ذات ال�سبغة غري التجارية، 

من امل�سنفات والت�سجيالت ال�سوتية التي ترد �سمن اأمتعة امل�سافرين ال�سخ�سية اأو 

تر�سل يف طرود �سغرية.

مادة )63(

مبوجب  املقررة  احلقوق  من  اأي  على  و�صيك  تعد  لتوقي  اأو  التعدي  عند   1-

اأحكام هذا القانون، اأو عند ارتكاب اأي من الأفعال املحظورة مبوجب اأحكام 

الفقرات من )1( اإىل )5( من املادة )45( من هذا القانون اأو لتوقي ارتكاب 

اأي من هذه الأفعال يكون و�صيك الوقوع، فاإن ل�صاحب احلق اأن ي�صت�صدر 

اأمراً على عري�صة من رئي�ص املحكمة املخت�صة باأ�صل النزاع لتخاذ اإجراء اأو 

اأكرث من الإجراءات التحفظية املنا�صبة، مبا يف ذلك ما يلي:

ال�سلع  به وعن  املدعى  املحظور  الفعل  اأو  التعدي  تف�سيلي عن  اإجراء و�سف   - اأ 

التي تنطوي على التعدي اأو ال�سلع حمل العمل املحظور املدعى به وعن املواد 

من  اأي  يف  ت�ستخدم  �سوف  اأو  ا�ستخدمت  التي  واملعدات  والو�سائل  والأدوات 

ذلك، واحلفاظ على الأدلة ذات ال�سلة باملو�سوع.

ب - توقيع احلجز على الأ�سياء،امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة، والعوائد الناجتة عن 

التعدي اأو الفعل املحظور املدعى به.

ج - منع ال�سلع التي تنطوي على التعدي اأو ال�سلع حمل الفعل املحظور املدعى به 

من دخول القنوات التجارية ومنع ت�سديرها، وي�سمل ذلك ال�سلع امل�ستوردة فور 

الإفراج اجلمركي عنها.

د - وقف التعدي اأو الفعل املحظور اأو منع وقوع اأي منهما.

توافره من  ما يكون معقوًل  بتقدمي  العري�سة  اأن يكلف مقدم  املحكمة  لرئي�س   2-

الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على احلق اأو اأنه على و�سك الوقوع، اأو ارتكاب 

التي  املعلومات  بتقدمي  يكلفه  واأن  الوقوع،  و�سك  على  اأنه  اأو  املحظور  الفعل 

تكفي لتمكني ال�سلطة املخت�سة بتنفيذ الإجراء التحفظي من حتديد ال�سلع املعنية.

3 - يجب على رئي�س املحكمة البت يف العري�سة على وجه ال�ستعجال خالل فرتة ل 

جتاوز ع�سرة اأيام من تاريخ تقدميها، فيما عدا احلالت ال�ستثنائية التي يقدرها. 



4 - لرئي�س املحكمة عند القت�ساء اأن ي�سدر الأمر، بناء على طلب مقدم العري�سة، 

التاأخري يف  اأن  فيها  املرجح  اأية حالة يكون من  الآخر يف  الطرف  ا�ستدعاء  دون 

اأو  زوال  فيها  يخ�سى  اأو  تداركه  يتعذر  �سرراً  باملدعي  يلحق  قد  الأمر  اإ�سدار 

اإتالف الأدلة، ويجب يف هذه احلالة اإخطار الطرف الآخر بالأمر دون تاأخري فور 

�سدوره، ويجوز عند القت�ساء اأن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مبا�سرة.

فاإن  الآخر،  الطرف  ا�ستدعاء  اإجراء حتفظي دون  باتخاذ  املحكمة  رئي�س  اأمر  اإذا   5-

للمدعى عليه بعد اإخطاره بالأمر اأن يتظلم منه اأمام املحكمة املخت�سة خالل ع�سرة 

اأيام من تاريخ اإخطاره، وللمحكمة يف هذه احلالة تاأييد الأمر اأو اإلغاوؤه اأو تعديله.

يعادلها من  ما  اأو  منا�سبة  بتقدمي كفالة  العري�سة  املحكمة تكليف مقدم  لرئي�س   6-

�سمان مبا يكفي حلماية املدعى عليه وملنع اإ�ساءة ا�ستعمال احلق، ويجب األ يكون 

مقدار الكفالة، اأو ما يعادلها من �سمان، كبرياً لدرجة توؤدي ب�سورة غري معقولة 

اإىل العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية امل�سار اإليها.

النزاع خالل ع�سرين يومًا من  باأ�سل  -7 يجب على �ساحب احلق رفع الدعوى 

تاريخ �سدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي اأو من تاريخ اإخطاره برف�س التظلم 

املن�سو�س عليه يف الفقرة )5( من هذه املادة، بح�سب الأحوال، واإل مت اإلغاء هذا 

الأمر بناء على طلب املدعى عليه.

 

الف�شل الثاين ع�شر

التدابري املدنية والتعوي�س

مادة )64(

اإذا ما حلقه  1 - مع مراعاة حكم الفقرة )3( من هذه املادة يجوز ل�ساحب احلق، 

�سرر مبا�سر نا�سئ عن التعدي على اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا 

القانون اأو ارتكاب اأي من الأفعال املحظورة مبوجب اأحكام الفقرات من )1( 

اإىل )5( من املادة )45( منه، اأن يرفع دعوى اأمام املحكمة املدنية املخت�سة طالبًا 

احلكم له بتعوي�س كاف جلرب الأ�سرار التي حلقت به نتيجة التعدي اأو ارتكاب 

اأو ارتكاب  املتعدى من تعديه  التي جناها  الأرباح  الفعل املحظور، مبا يف ذلك 

الفعل املحظور.

وحتدد املحكمة التعوي�س بالقدر الذي تراه جابراً لل�سرر طبقًا لأحكام املادتني   

)161( و)162( فقرة )اأ( من القانون املدين، على اأن يكون من بني ما تراعيه 

املحكمة يف هذا ال�ساأن قيمة ال�سلعة اأو اخلدمة- مو�سوع التعدي- وفقًا ملا يحدده 

املدعي ب�ساأن �سعر التجزئة اأو اأي معيار اآخر م�سروع يطلب تطبيقه اأو عن طريق 

اخلربة.

2 - يجوز ل�ساحب احلق، بدًل من املطالبة بالتعوي�س اجلابر لل�سرر، مبا يف ذلك 

اأي وقت  اأن يطلب يف  ال�سابقة،  الأرباح التي جناها املتعدي طبقًا حلكم الفقرة 

دينار ول  يقل عن خم�سمائة  بتعوي�س ل  له  احلكم  الدعوى  الف�سل يف  وقبل 

يجاوز ت�سعة اآلف دينار عن كل تعد اأو فعل حمظور مت ارتكابه. 

وللمحكمة تخفي�س مقدار التعوي�س اإىل ما ل يقل عن مائة وخم�سني ديناراً عن   



كل تعد اأو فعل حمظور مت ارتكابه اإذا ثبت لها اأن املدعى عليه مل يكن يعلم اأو 

ل يوجد لديه ما يحمله على العتقاد باأن ما قام به ينطوي على تعد اأو ي�سكل 

فعاًل حمظوراً.

-3 مع عدم الإخالل باأحكام الفقرتني )1( و)2( من هذه املادة، ل تلزم املكتبات التي 

ل ت�ستهدف الربح اأو دور حفظ الوثائق واملخطوطات اأو املوؤ�س�سات التعليمية اأو 

هيئات الإذاعة العامة غري التجارية ب�سداد تعوي�س عن ارتكاب اأي من الأفعال 

املن�سو�س عليها يف الفقرات من )1( اإىل )3( من املادة )45( من هذا القانون 

وذلك اإذا مل تكن تعلم اأو ل يوجد لديها ما يحملها على العتقاد باأن ما قامت 

به ينطوي على تعد اأو ي�سكل فعاًل حمظوراً.

على  بالتعدي  املتعلقة  الدعاوى  نظر  لدى  املخت�سة،  املدنية  للمحكمة  يجوز   -  4

اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون اأو بارتكاب اأي من الأفعال 

هذا  من   )45( املادة  من   )5( اإىل   )1( من  الفقرات  اأحكام  مبوجب  املحظورة 

القانون، اأن تاأمر مبا يلي:

اأدوات لها �سلة  اأو  تنطــوي على تعد ، واأية مواد  اأنها  امل�ستبـه يف  ال�سلع،  اأ- �سبط 

يف  ي�ستخــدم  مما  غيــرها  اأو  اأدوات  اأو  مكونات  اأو  و�سائل  اأية  و�سبــط  بذلك، 

مما  باأي  تت�سل  م�ستندية  اأدلة  اأية  و�سبط  املحظــور،  الفعل  ارتكاب  اأو  التعدي 

تقدم.

ب- اإلزام املتعدي بوقف هذا التعدي اأو ارتكاب الفعل املحظور، مبا يف ذلك منع 

ت�سدير ال�سلع التي تنطوي على تعد على اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام 

الإفراج  عقب  التجارية  القنوات  اإىل  منها  امل�ستورد  دخول  ومنع  القانون  هذا 

اجلمركي عنها مبا�سرة.

اإليها واإىل �ساحب احلق  يقدم  باأن  املحظور  الفعل  اأو مرتكب  املتعدي  اإلزام  ج - 

ما يكون لديه من معلومات ب�ساأن اأي �سخ�س اأو اأ�سخا�س اأو كيانات �ساهمت 

الإنتاج  طرق  وب�ساأن  املحظور  الفعل  ارتكـاب  اأو  التعدي  جوانب  من  اأي  يف 

اأي طرف  هوية  حتديد  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  اأو  ال�سلع  هذه  توزيع  قنوات  اأو 

اآخر �سارك يف اإنتاج اأو توزيع تلك ال�سلـع اأو اخلدمات وحتديد قنــوات التوزيع 

اخلا�سة به. 

دون  تق�سي،  اأن  احلق  �ساحب  طلب  على  بناء  املخت�سة  املحكمة  على  يجب   5-

اأنها تنطوي على  تعوي�س من اأي نوع للمدعى عليه، باإتالف ال�سلع التي ثبت 

التعدي. ويجوز لها اأن تق�سي باإتالف - دون تاأخري - املواد والأدوات امل�ستخدمة 

يف ت�سنيع اأو اإنتاج ال�سلع التي تنطوي على التعدي، دون تعوي�س من اأي نوع 

وللمحكمة يف احلالت ال�ستثنائية ؟ التي تقدرها ؟ اأن تق�سي بالتخل�س من هذه 

ال�سلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات 

اأخرى.

ويجوز بدًل من اإتالف ال�سلع واملواد والأدوات، احلكم بالتخل�س منها خارج   

القنوات التجارية اإل اإذا ترتب على الإتالف �سرر غري معقول بال�سحة العامة اأو 

بالبيئة.

6 - يجب على املحكمة املخت�سة اأن تقدر م�ساريف واأتعاب من تندبهم ملبا�سرة اأية 

ماأمورية يف الدعوى من اخلرباء واملخت�سني على نحو يتنا�سب مع حجم وطبيعة 

املاأمورية املكلفني بها ومبا ل يحول ب�سورة غري معقولة دون اللجوء اإىل مثل 

هذه الإجراءات.



الف�شل الثالث ع�شر

العقوبات

مادة )65(

اأي قانون  اأو  اأ�سد ين�س عليها قانون العقوبات  باأية عقوبة  1 - مع عدم الإخالل 

واحدة  �سنة  على  تزيد  ول  اأ�سهر  ثالثة  عن  تقل  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب  اآخر، 

وبغرامة ل تقل عن خم�سمائة دينار ول جتاوز اأربعة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل من:

اأ - تعدى عمداً على نطاق جتاري على اأي من حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة 

املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون، مبا يف ذلك ما ياأتي:

 1 - التعدي عمداً وبقدر ملمو�س على اأي من حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة 

اأو  املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون، حتى واإن مل ي�ستهدف ب�سورة مبا�سرة 

غري مبا�سرة حتقيق ك�سب مادي. 

2 - التعدي عمداً بغر�س حتقيق منفعة جتارية اأو ك�سب مادي خا�س.

ب - ارتكاب اأي من الأفعال املحظورة مبوجب اأحكام الفقرتني )1( و )2( من املادة 

)45( من هذا القانون بغر�س حتقيق منفعة جتارية اأو ك�سب مادي خا�س. 

ج - ارتكاب اأي من الأفعال املحظورة مبوجب اأحكام الفقرة )3( من املادة )45( من 

هذا القانون بغر�س حتقيق منفعة جتارية اأو ك�سب مادي خا�س اإذا كان الفاعل 

يعلم اأو من �ساأنه اأن يعلم باأن الفعل املحظور يحمل على، اأو ميكن من، اأو يي�سر 

اأو يخفي اأي تعٍد على اأي من حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة املقررة مبوجب 

اأحكام هذا القانون.

د - ارتكاب اأي من الأفعال املحظورة مبوجب اأحكام الفقرتني )4( و)5( من املادة 

)45( من هذا القانون.

هـ- تداول بطاقات مزيفة تو�ســع، اأو م�سممــة لأن تو�ســع، على ت�سجيــل �سوتي 

اأو على ن�سخة من برنامج حا�سب اأو على وثائق اأو مغلف لربنامج حا�سب، اأو 

يعلم  كان  اإذا  اآخر،  ب�سري  �سمعي  م�سنف  اأي  اأو  �سينمائي  لفيلم  ن�سخة  على 

بذلك. 

و- تداول وثائق مزيفة اأو مغلف مزيف لربنامج حا�سب اإذا كان يعلم بذلك.

ز - ا�ستخدم تعابري الفلكلور باملخالفة حلكم املادة )68( من هذا القانون.

ويجب اأن تكون العقوبة التي تقدرها املحكمة كافية لتحقيق الردع يف امل�ستقبل   

املادي  احلافز  نزع  ت�ستهدف  واأن  املحظورة  الأفعال  اأو  التعدي  ارتكاب  عن 

للمتعدي اأو ملرتكب الفعل املحظور.

املحل  اإغالق  مع  العود  حالة  يف  والأق�سى  الأدنى  بحديها  العقوبة  وت�ساعف   

بح�سب   - الن�ساط  وقف  اأو  اجلرمية  فيها  ارتكبت  التي  املن�ساأة  اأو  التجاري 

ون�سر  اأ�سهر  �ستة  على  تزيد  ول  يومًا  ع�سر  تقل عن خم�سة  ل  ملدة  الأحوال- 

احلكم يف �سحيفة يومية حملية مرة واحدة اأو اأكرث على نفقة املحكوم عليه.

-2 للمحكمة اإ�سدار اأمر ب�سبط ال�سلع التي ي�ستبه يف كونها تنطوي على تعد على 

اأي من احلقوق املقررة مبوجب اأحكام هذا القانون وغريها من املواد ذات ال�سلة 

واأية اأدوات ا�ستخدمت يف ارتكاب اجلرمية واأية اأ�سول تُعزى اإىل ن�ساط التعدي اأو 

الفعل املحظور املعاقب عليه مبوجب اأحكام هذه املادة واأية اأدلة م�ستندية تت�سل 

باجلرمية. ول يلزم حتديد هذه الأ�سياء يف اأمر ال�سبط كل على حدة طاملا اأنها تقع 

ن يف هذا الأمر. �سمن ت�سنيفات عامة تدوَّ



-3 يف حالة ثبوت التعدي اأو ارتكاب الفعل املحظور، تق�سي املحكمة مبا يلي دون 

تعوي�س من اأي نوع للمحكوم عليه:

يثبت  التي  ال�سلع  لكـافــة  عليـــه  املحكـــوم  نفقـــة  والإتـــالف على  امل�ســادرة   - اأ 

القنـــوات  ال�سلــع خارج  هـذه  من  التخل�س  اأو  تعد،  تنطـوي على  باأنها  لديها 

اأو  العامــة  بال�سحــة  معقــول  غري  �سـرر  الإتـــالف  علــى  ترتــب  اإذا  التجارية 

البيئـــة. 

ب- م�سادرة واإتالف جميع املواد والأدوات واملعدات التي ا�ستخدمت يف التعدي 

اأو ارتكاب الفعل املحظور اإذا ثبت لديها اأنه كان عمديًا، اأو التخل�س منها هذه 

معقول  غري  �سرر  الإتالف  على  ترتب  اإذا  التجارية  القنوات  خارج  الأ�سياء 

بال�سحة العامة اأو البيئة.

وللمحكمة اإذا ثبت لديها التعدي اأو ارتكاب الفعل املحظور اأن تق�سي مب�سادرة   

اأية اأ�سول تـُعزى اإىل ن�ساط التعدي اأو الفعل املحظور. 

مادة )66(

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�صد ين�ص عليها اأي قانون اآخر:

اأ - يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر اأو بالغرامة التي ل جتاوز األف دينار كل 

من خالف الأمر ال�سادر اإليه من املحكمة اإعمال لن�س البند )ج( من الفقرة )4( من 

املادة )64( من هذا القانون. 

ب - يعاقب بالغرامة التي ل جتاوز األفي دينار كل من خالف من اأطراف الدعوى اأو 

اأعوان الق�ساة اأو غريهم اأمراً ت�سدره املحكمة ب�ساأن حماية املعلومات ال�سرية التي تظهر 

اأو يتم تبادلها يف �سياق اأية اإجراءات ق�سائية.

الف�شل الرابع ع�شر

اأحكام متفرقة 

مادة )67(

القانون  هذا  اأحكام  تنفيذ  من  للتحقق  الوزير  يعينهم  الذين  للموظفني  يكون 

والقرارات التي ت�سدر تنفيذاً له �سلطة دخول املحال ذات ال�سلة.

ويكون للموظفني الذين يخولهم وزير العدل بالتفاق مع الوزير �سفة ماأموري 

اخت�سا�ساتهم وتكون  تقع يف دوائر  التي  للجرائم  بالن�سبة  الق�سائي وذلك  ال�سبط 

متعلقة باأعمال وظائفهم.

عن  ي�سدر  بقرار  العامة  النيابة  اإىل  اجلرائم  لهذه  بالن�سبة  املحررة  املحا�سر  وحتال 

الوزير اأو من يفو�سه.

مادة )68(

-1 مع عدم الإخالل باأحكام املادة )45( من هذا القانون، ل يعد تعدياً على 

حق املوؤلف اأو �صاحب احلق املجاور ا�صترياد اأو ا�صتخدام اأو حيازة اأو بيع اأو 

توزيع ن�صخ من م�صنفه اأو اأدائه اأو ت�صجيله ال�صوتي متى طرحت للتداول يف 

اأ�صواق اأي بلد من قبل �صاحب احلق يف هذا امل�صنف اأو الأداء اأو الت�صجيل 

ال�صوتي اأو مبوافقته. 

اأية  �سياق  يف  يفرت�س  ع�سر  الثالث  اإىل  ع�سر  احلادي  من  الف�سول  لأغرا�س   2-

العك�س،  يثبت  القانون وجود قرينة، ما مل  اأحكام هذا  ب�ساأن  اإجراءات ق�سائية 

على قيام حق موؤلف اأو حق جماور يف امل�سنف اأو الأداء اأو الت�سجيل ال�سوتي.



مادة )69(

اأو مت  ن�صاأ  التقليدي الذي  تكون تعابري الفلكلور التي تعك�ص الرتاث ال�صعبي 

ا�صتغاللها  يجوز  ول  للدولة،  عاماً  ملكاً  اململكة  عليه يف  احلفاظ  وتواتر  تطويره 

ينطوي  األ  ب�صرط  اأوجه ال�صتعمالت احل�صنة، وذلك  منا�صبة ويف  بطريقة  اإل 

ال�صتعمال على ت�صويه لتلك التعابري واأن يتم ذكر م�صدرها. وللجهة الإدارية 

املخت�صة احلق يف ا�صت�صدار اأمر ق�صائي مبنع اأي ا�صتعمال لتلك التعابري باملخالفة 

لهذه الأحكام.

مادة )70(

ل يحق ملن قام بعمل �صورة لآخر اأن ين�صر اأو يعر�ص اأو يوزع اأ�صلها اأو ن�صخا 

منها دون اإذن من متثله ال�صورة، ما مل يتفق كتابة على خالفه. ومع ذلك يجوز 

ن�صر ال�صورة مبنا�صبة حوادث وقعت علنا اأو اإذا كانت ال�صورة تتعلق باأ�صخا�ص 

ذوي �صفة ر�صمية اأو عامة اأو يتمتعون ب�صهرة حملية اأو عاملية اأو �صمحت بهذا 

الن�صر ال�صلطات العامة املخت�صة خدمة لل�صالح العام، وب�صرط األ يرتتب على 

عر�ص ال�صورة اأو تداولها يف هذه احلالة م�صا�ص ب�صرف ال�صخ�ص اأو ب�صمعته اأو 

باعتباره.

من  وغريها  ال�سحف  يف  بن�سرها  ياأذن  اأن  ال�سورة  متثله  الذي  لل�سخ�س  ويجوز 

و�سائل الن�سر حتى ولو مل ي�سمح امل�سور بذلك، ما مل يتفق كتابة على غري ذلك.

مادة )71(

اأية  اأو  اأو زخارف  ر�صوم  اأو  فيها من نحت  اأدمج  وما  املباين  تكون  اأن  يجوز  ل 

اأ�صكال هند�صية اأخرى حمل حجز، كما ل يجوز احلكم باإتالفها اأو تغيري معاملها 

اأو م�صادرتها بق�صد املحافظة على حقوق املوؤلف الذي مت، يف البناء ب�صورة غري 

م�صروعة، ا�صتعمال ت�صميماته اأو ر�صوماته اأو ما ابتكره من اأعمال حممية، على 

األ يخل ذلك بحقه يف التعوي�ص العادل عن ذلك.

مادة )72(

تبا�صر اجلهة الإدارية املخت�صة ال�صالحيات الآتية:

اأ- توعية املوؤلفني واأ�سحاب احلقوق املجاورة بحقوقهم الأدبية واملالية. 

هذا  يف  عليها  املن�سو�س  احلقوق  من  اأي  ب�ساأن  تن�ساأ  التي  املنازعات  ت�سوية   - ب 

القانون بالطرق الودية اإذا قبل الأطراف ذلك. 

ج- التن�سيق مع اجلهات املعنية بحماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة.

د- الخت�سا�سات الأخرى املن�سو�س عليها يف هذا القانون، اأو التي يقت�سيها تنفيذ 

اأحكامه و تكلف بها اجلهة الإدارية املخت�سة من قبل الوزير.

الف�شل اخلام�س ع�شر

نطاق �شريان القانون

مادة )73(

ت�صري اأحكام هذا القانون املتعلقة بحماية امل�صنفات على:-

اأ- م�سنفات املوؤلفني من مواطني اململكة اأو املقيمني فيها اإقامة معتادة. 

ب- امل�سنفات التي مت ن�سرها لأول مرة يف اململكة، اأو التي مت ن�سرها لأول مرة يف 



بلد اآخر ثم ن�سرت يف اململكة خالل ثالثني يومًا من تاريخ الن�سر اخلارجي، ب�سرف 

النظر عن جن�سية اأو حمال اإقامة موؤلفيها. 

ج- امل�سنفات ال�سمعية الب�سرية التي تكون املقار الرئي�سية ملنتجيها اأو حمال اإقامتهم 

يف اململكة. 

د- امل�سنفات املعمارية التي مت ت�سييدها يف اململكة، والأعمال الفنية الأخرى املدجمة 

يف مبنى اأو اأية من�ساآت اأخرى تقع يف اململكة.

مادة )74(

ت�صري اأحكام هذا القانون املتعلقة بحماية فناين الأداء على اأداء:

اأ- فناين الأداء من مواطني اململكة. 

ب- فناين الأداء من غري مواطني اململكة يف الأحوال الآتية:-

اأول: اإذا مت تقدمي الأداء يف اإقليم اململكة. 

هذا  اأحكام  مبوجب  حممي  �سوتي  ت�سجيل  �سمــن  الأداء  اإدراج  مت  اإذا  ثانيا: 

القانون. 

ثالثا: اإذا كان الأداء مدرجًا يف بث اإذاعي حممي مبوجب هذا القانون يف حالة عدم 

تثبيت الأداء يف ت�سجيل �سوتي. 

مادة )75(

الت�صجيالت ال�صوتية على  القانون املتعلقة بحماية منتجي  اأحكام هذا  ت�صري 

الت�صجيالت ال�صوتية:

اأ- التي يكون منتجوها من مواطني اململكة. 

ب- التي مت اإجناز اأول تثبيت لها يف اململكة. 

ج- التي مت ن�سرها لأول مرة يف اململكة. 

مادة )76(

ت�صري اأحكام هذا القانون املتعلقة بحماية هيئات الإذاعة على الربامج الإذاعية 

لهيئات الإذاعة:

اأ- التي يكون مقرها الرئي�سي يف اململكة. 

ب- التي تبث من حمطات اإر�سال تقع داخل اململكة. 

مادة )77(

مع عدم الإخالل باأحكام املواد من )73( اإىل )76( من هذا القانون، ت�صري 

اأحكام هذا القانون على املوؤلفني وفناين الأداء ومنتجي الت�صجيالت ال�صوتية 

وهيئات الإذاعة الذين يتمتعون باحلماية مبوجب اأي من التفاقيات الثنائية اأو 

الدولية املعمول بها يف اململكة. 

مادة )78(

والت�صجيالت  والأداءات  امل�صنفات  علـى  القانــون  هـذا  اأحكام  ت�صـري 

ال�صوتية والبــرامج الإذاعية التي اأجنزت اأو بثت قبل تاريخ العمـل باأحكــام 

احلماية  مدة  بانق�صـاء  العام  ك 
ْ
امِللـ اإىل  اآلت  قد  تكون  األ  على  القانـون،  هذا 

بلـدها  يف  بها  املعمـول  الت�صريعــات  يف  اأو  ال�صابــق  القانـون  يف  لهــا  املقررة 

الأ�صلي. 



الف�شل ال�شاد�س ع�شر

اأحكام ختامية 

مادة )79(

ي�سدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

مادة )80(

يلغى املر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1993 ب�صاأن حماية حقوق املوؤلف.

مادة )81(

به من  القانون، ويعمل  اأحكام هذا  تنفيـذ  الـوزراء - كل فيما يخ�صه -  على 

اليوم التايل لتاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية. 

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة  

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 29 جمادى الأوىل 1427هـ

املوافق: 25 يــونيــو 2006م

قانون رقم )12( ل�سنة 2008

بتعديل املادة )13( من القانون رقم )22( ل�شنة 2006

ب�شاأن حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

بعد الطالع على الد�ستور ،

واحلقوق  املوؤلف  حقوق  حماية  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )22( رقم  القانون  وعلى 

�سدقنا  وقد  ن�سه،  الآتي  القانون  النواب  ال�سورى وجمل�س  اأقر جمل�س  املجاورة، 

عليه واأ�سدرناه :

املادة الأوىل

ل�سنة 2006  القانون رقم )22(  املادة )13( من  الأخرية من  الفقرة  بن�س  ي�ستبدل 

ب�ساأن حماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة، الن�س الآتي :

لدى  القانون  هذا  طبقًا لأحكام  املحمية  امل�سنفات  اإيداع  احلق  ل�ساحب  » ويجوز 

اجلهة الإدارية املخت�سة وقيد هذه امل�سنفات يف �سجل ين�ساأ لهذا الغر�س.

الوزير،  من  قرار  ال�سجل  امل�سنفات يف  اأو  الت�سرفات  وقيد  الإيداع  بنظام  وي�سدر 

وي�ستحق عن الإيداع والقيد ر�سم ي�سدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة 

جمل�س الوزراء«.



املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، 

ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

  ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة  

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1429هـ




	الفصل الأول  تـعاريف
	الفصل الثاني نطاق حماية حقوق المؤلف 
	الفصل الثالث  حقوق المؤلف الأدبية والمالية
	الفصل الرابع  الحقوق المجاورة
	الفصل الخامس الإستعمالات الحرة
	الفصل السادس  أصحاب الحقوق على المصنفات والحقوق المجاورة
	الفصل السابع  مدة حماية الحقوق المالية 
	الفرع الأول مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف
	الفرع الثاني  مدة حماية الحقوق المجاورة

	الفصل الثامن : التدابير التقنية الفعالة ومعلومات إدارة الحقوق والإشارات الحاملة لبرنامج
	الفصل التاسع: مسؤولية مزودي الخدمات على شبكة معلومات
	الفصل العاشر الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة
	الفصل الحادي عشر  التدابير الحدودية والإجراءات التحفضية
	الفصل الثاني عشر التدابير المدنية والتعويض
	الفصل الثالث عشر  العقوبات
	الفصل الرابع عشر أحكام متفرقة
	الفصل الخامس عشر نطاق سريان القانون
	الفصل السادس عشر أحكام ختامية

