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الرتخيص بإيداع املصنفات الفنية 
 

وزارة الثقافة /  المركز القومي لمسينما    :  جهة الترخيص

  تعاريــــــف/ 1 

  :  المصنـف                 

  كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو عممي أيـا كـان نوعـو أو طريقة التعبير عنو أو أىميتو أو 
. الغرض من تصنيفو 

  : االبتكــار  

.   الطابع االبداعى الذي يسبغ األصالة عمى المصنف 

 :  المؤلــف

الشخص الذي يبتكر المصنـف ، ويعد مؤلفـًا لممصنف من يذكـر أسمـو عميو أو ينسب إليو عند 
. نشره باعتباره مؤلفا لو ما لم يقم الدليل عمى غير ذلك 

  ويعتبر مؤلفا لممصنف من ينشره بغير اسمو أو باسم مستعار بشرط أال يقوم شك في معرفة 
حقيقة شخصو ، فإذا قام الشك أعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم 
. اعتباريا ممثال لممؤلف في مباشرة حقوقو إلى أن يتم التعرف عمى حقيقة شخص المؤلف 

 : المصنف الجماعي   

   المصنف الذي يضعو أكثر من مؤلف بتوجيو شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمو 
وتحت إدارتو ، ويندمج عمل المؤلفين فيو في اليدف العام الذي قصد إليو ىذا الشخص بحيث 

. يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه عمى حده 

 
                                                 

 . بإصدار لانون حماية حموق انمهكية انفكزية 2002 نسنة 82انمانون رلى  



 

 2 

 

 : المصنف المشترك   

   المصنف الذي ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترط في وضعو أكثر من شخص 
. سواء أمكن فصل نصيب كل منيم فيو أو لم يمكن 

 : المصنف المشتق   

   المصنف الذي يستمد أصمو من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية 
وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره ، 

. ومجموعات التعبير الفمكموري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتيا 

 : الفمكمور الوطني   

   كل تعبير يتمثـل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقميدي الذي نشأ أو استمر في 
: جميورية مصر العربية ، وبوجو خاص التعبيرات اآلتية 

 : التعبيرات الشفوية مثل-    أ  

.     الحكايات واألحاجى واأللغاز واألشعار الشعبية وغيرىا من المأثورات 

 : التعبيرات الموسيقية مثل-     ب

.     األغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى 

 : التعبيرات الحركية مثل-    ج 

.     الرقصات الشعبية والمسرحيات واألشكال الفنية والطقوس 

   :النســـخ   

استحداث صورة أو أكثر مطابقة لألصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي 
. شكل بما في ذلك التخزين االلكترونى الدائم أو الوقتي لممصنف أو لمتسجيل الصوتي 
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 : النشـــر   

   أي عمـل من شأنو إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج اإلذاعي أو فناني األداء 
. لمجميور أو بأي طريقة من الطرق 

   وتكون إتاحة المصنف لمجميور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقو ، أما التسجيالت الصوتية 
. أو البرامج اإلذاعية أو األداءات فتكون إتاحتيا لمجميور بموافقة منتجيا أو خمفو 

 : منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري

   الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي 
. البصري ويضطمع بمسئولية ىذا اإلنجاز 

 : فنانــوا األداء   

   األشخاص الذين يمثمون أو يغنون أو يمقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في 
مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقا ألحكام ىذا القانون أو آلت إلى الممك العام ، أو يؤدون 

. فييا بصورة أو بأخرى ، بما في ذلك التعبيرات الفكمورية 

 : منتج التسجيالت الصوتية   

   الشخـص الطبيعي أو االعتباري الذي يسجل ألول مرة مصنفًا تسجياًل صوتيًا أو أداء ألحد 
فناني األداء ، وذلك دون تثبيت األصوات عمى الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي 

. بصري 

  :اإلذاعـــة   

   البـث السمعي أو السمعي البصـري لممصنف أو لألداء أو لمتسجيل الصوتي أو لتسجيل 
المصنف أو األداء وذلك إلى الجميور بطريقة السمكية ، ويعد كذلك البث عبر التوابع 

. الصناعية 

 

 
                                                 

.  بإصدار لانون حماية حموق انمهكية انفكزية 2002 نسنة 82انمانون رلى  



 

 4 

 : األداء العمني   

   أي عمل من شأنو إتاحة المصنف بأي صورة من الصور لمجميور مثل التمثيل أو اإللقاء 
أو العزف أو البث بحيث يتصل الجميور بالمصنف عن طريق األداء أو التسجيل الصوتي 

أو المرئي أو المسموع اتصاال مباشرا  

 : التوصيل العمني   

   البـث السمكي أو الالسمكي لصـور أو أصـوات أو لصـور وأصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل 
صوتي ، أو بث إذاعي بحيث يمكن التمقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائمة 

وبغض النظر . واألصدقاء المقربين ، في أي مكان مختمف عن المكان الذي يبدأ منو البث 
عن الزمان أو المكان الذي يتم فيو التمقي ، بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتمقي 

 .منفردا عبر جياز الحاسب أو أي وسيمة أخرى 

  :ىيئة اإلذاعة   

   كل شخص أو جية منوط بيا أو مسئولة عن البث اإلذاعي الالسمكي السمعي أو السمعي 
. البصري 

 مفيوم النشاط والحد األدنى لرأس المال                            

              النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين إقامة أو استئجار استديوىات ومعامل 
نتاج  اإلنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيميا ، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبـع وا 
وعرض وتوزيع ، وبشرط أن يزاول النشاط من خالل شركة مساىمة أو منشأة كبرى ال يقل 

 .رأس المال المستثمر في أي منيا عن مائتي مميون جنيو 

 المدتنــــــــدات / 2

: تقديم إقرار من نسختين موقعتين متضمنتين البيانات اآلتية يتم تقديم 

                                                 
.  بإصدار لانون حماية حموق انمهكية انفكزية 2002 نسنة 82انمانون رلى  

 . 2004 نسنة 13 بشأن ضمانات وحوافش اإلستثمار انمعدل بانمانون رلى 1997 نسنة 8انمانون رلى  

 فى شأن حماية 1954 نسنة 354 انمعدل نهمانون رلى 1992 نسنة 38 فى شأن تنفيذ انمادة انثانية نهمانون رلى 1995 نسنة 453لزار وسيز انثمافة رلى  

 .حك انمؤنف 
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. عنــوان المصنـف    - 

. اسم وعنوان المؤلف والناشر والطابع والمنتج    - 

. رقم الطبعة وتاريخ إنجازىا    - 

. عدد صفحات المصنف المكتوب المرقمة وغير المرقمة    - 

. مقاس المصنف بالسنتيمتر    - 

. عدد النسخ المطروحة لمتداول    - 

. ثمن بيع النسخة إذا كان المصنف مطروحا لمبيع    - 

البيانات الخاصة بالمصنف الذي تمت الترجمو منو إلى لغة المصنف المودع مع ذكر    - 
 اسم المترجم إذا كان المصنف مترجماً 

  اإلجــــــراءات 3 

 : يكون إيداع المصنفات عمى النحو التالى 3/1  

 المصنفات المكتوبة والمصنفات الداخمة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان 3/1/1                
، والمصنفات المجسمة المتعمقة  (الرسوم الجمركية  )والخرائط الجغرافية والمخطوطات 

بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العموم ، والمصنفات السمعية ، يكون إيداعيا فى المركز 
. الرئيسى لمييئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بواقع عشر نسخ من كل مصنف 

   المشتقات الداخمة فى فنون الحفر والنحت والخزف والعمارة والمصنفات المتعمقة بالفنون 3/1/2               
التطبيقية ، يكون إيداعيا فى المركز القومى لمفنون التشكيمية بواقع صورة فوتوغرافية ممونة 
توضح التفاصيل الكاممة لمعالم كل مصنف مرفقا بو البيانات الواردة فى اإلقرار المنوه عنو 

. فى المادة الثانية من ىذا القرار 

                                                 
 فى شأن حماية 1954 نسنة 354 انمعدل نهمانون رلى 1992 نسنة 38 فى شأن تنفيذ انمادة انثانية نهمانون رلى 1995 نسنة 453لزار وسيز انثمافة رلى  

. حك انمؤنف 
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   مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية ومايماثميا من مصنفات سمعية بصرية 3/1/3              
مرفق . وبصرية ، يكون إيداعيا بالمركز القومى لمسينما بواقع نسخة واحدة من كل مصنف 

( 1مرفق رقم  )إيصال تسميم نسخة فيمم                    

    مصنفات الحاسب اآللى من برامج وقواعد بيانات وما يماثميا من مصنفات ، يكون إيداعيا 3/1/4             
بمركز المعمومات ودعم إتخاذ القرار التابع لرئاسة مجمس الوزراء بواقع نسختين من كل 

 . 1993 لسنة 82مصنف طبقا لقرار وزير الثقافة رقم 

جية اإليداع األصمية " المركز الرئيسى "      تعتبر الييئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 3/1/5            
. لكل مصنف خاضع لقانون حماية حق المؤلف ، وال يندرج ضمن التصنيف السابق 

 يمتزم المؤلفون والناشرون والطابعون والمنتجون ، سواء أكانوا من األشخاص الطبيعية أم 3/2  
اعتبارية ، الخاصة أو العامة ، بالتضامن فيما بينيم بإيداع نسخ من مصنفاتيم قبل طرحيا 

لمتداول ، يثبت فييا رقم اإليداع وفى كل األحـوال يكون اإليداع من النسخ الكاممة في 
ذا كان ىناك أكثر من نوع من النسخ فيكون اإليداع من النسخ  صورتيا المطروحة لمتداول وا 

. الفاخرة وحدىا 

 تمتزم جية الترخيص بمنح رقم إيداع عند الطمب عمى أن يتم اإليداع في موعد غايتو ثالثة 3/3  
. أشير من تاريخ الحصول عمى رقم اإليداع أو طرح المصنف لمتداول أييما أسبق 

 يتجدد االلتزام باإليداع عند إعادة طبع المصنفات ويعد كل مجمد وحدة بذاتيا إذا نشر 3/4  
. المصنف في أكثر من مجمد 

      يتمتع بالحماية مؤلفوا المصنفات المبتكرة فى اآلداب والفنون والعموم أيا كان نوع ىذه 3/5             
. المصنفات أو طريقة التعبير عنيا أو أىميتيا أو الغرض من تصنيفيا 

  حقــــوق الحمايــــــــة              3/6             

تتمتع بحماية قانون حماية حقوق الممكية الفكرية حقوق المؤلفين عمى مصنفاتيم األدبية  3/6/1       
  :والفنية ، وبوجو خاص المصنفات اآلتية

                                                 
.  بإصدار لانون حماية حموق انمهكية انفكزية 2002 نسنة 82انمانون رلى  
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. الكتب ، والكتيبات ، والمقاالت والنشرات وغيرىا من المصنفات المكتوبة    - 

. برامج الحاسب اآللى                            -   

. قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب اآللى أو من غيره                            - 

. المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجمة                             - 

 . (البانتوميم  )المصنفات التمثيمية والتمثيميات الموسيقية والتمثيل الصامت    - 

. المصنفات الموسيقية المقترنة باأللفاظ أو غير المقترنة بيا    - 

. المصنفات السمعية البصرية    - 

. مصنفات العمارة                            -   

مصنفات الرسم بالخطوط أو باأللوان ، وبالنحت ، والطباعة عمى الحجر ، وعمى                                          -   

.                                األقمشة وأية مصنفات مماثمة فى مجال الفنون الجميمة 

. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثميا    - 

. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيمى                            -   

المصنفات المشتقو ، وذلك دون اإلخالل بالحماية المقررة لممصنفات التي اشتقت    - 
. منيا 

.    وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا 

 بحقوق أدبية أبدية غير قابمة لمتقادم أو – عمى المصنف –يتمتع المؤلف وخمفو العام  3/6/2  
 : لمتنازل عنيا ، وتشمل ىذه الحقوق ما يمي

. الحق في إتاحة المصنف لمجميور ألول مرة   :  أوال   

. الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفو  :  ثانيا   
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الحـق في منع تعديـل المصنـف تعديـال  يعتبـره المؤلف تشوييًا أو تحريفا لو ، وال  :  ثالثا   
يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إال إذا أغفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذف أو 

. التغيير أو أساء بعممو لسمعة المؤلف ومكانتو 

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليا المصريين واألجانب من             3/7         
األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول األعضاء فى منظمة 

 .التجارة العالمية ومن فى حكميم 

 الضوابط واالذتراطات 4 

 تسرى أحكام اإليداع عمى مصنفات المؤلفين المصريين التي يتم نشرىا ألول مرة خارج  جميورية 4/1  
. مصر العربية 

ولو وحده الحق فى .  لممؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفو وفى تعيين طريقة ىذا النشر 4/2              
استغالل مصنفو ماليا ، وال يجوز لغيره مباشرة ىذا الحق إال بعد الحصول عمى إذن كتابى من صاحب 

 .ويتضمن اإلذن طريقة ونوع ومدة اإلستغالل ، حق اإلستغالل المالى لممصنف األصمى أو خمفائو 

 أن يطمب من المحكمة االبتدائية الحكم بمنع طرح – إذا طرأت أسباب جدية – لممؤلف وحده 4/3  
مصنفو لمتداول أو بسحبو من التداول أو بإدخال تعديالت جوىرية عميو برغم تصرفو في 
حقوق االستغالل المالي ، ويمزم المؤلف في ىذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليو 

ال زال كل أثر  حقوق االستغالل المالي تعويضًا عاداًل يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وا 
. لمحكم 

 يتمتع المؤلف وخمفو العام من بعده ، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع ألي استغالل 4/4  
اإلذاعي أو إعادة البث لمصنفو بأي وجو من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث 

اإلذاعي أو األداء العمني أو التوصيل العمني ، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو اإلعارة أو 
خالل شبكـات  لمجميور ، بما في ذلك إتاحتو عبر أجيزة الحاسب اآللي أو من اإلتاحة

. االنتـرنت أو شبكـات المعمومات أو شبكات االتصاالت وغيرىا من الوسائل 

                                                 
.  بإصدار لانون حماية حموق انمهكية انفكزية 2002 نسنة 82انمانون رلى  

 

  .1954 نسنة 354 بتعديم بعض أحكاو لانون حماية انمؤنف رلى 1992 نسنة 38لانون رلى  
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 يتمتع المؤلف وخمفو من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة األصمية لمصنفو 4/5  
 التيوالذي يخولو الحصول عمى نسبة مئوية معينة ال تجاوز عشرة في المائة من الزيادة 

. تحققت من كل عممية تصرف في ىذه النسخة 

ويستنفذ حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفو 
. المحمى إذا قام باستغاللو وتسويقو في أية دولة أو رخص لمغير بذلك 

 تنتيي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفو إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك 4/6  
المصنف إلى المغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم ىذا الحق بنفسو أو بواسطة 

غيره في مدى ثالث سنوات من تاريخ أول نشر لممصنف األصمي أو المترجم  

  :يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية بالحقوق المالية االستئثارية اآلتية 4/7  

منع أي استغـالل لتسجيالتيم بأيـة طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق -     أ 
منيم ، ويعد بوجو خاص استغالل محظورًا في ىذا المعنى نسخيا أو تأجيـرىا أو البث 

. اإلذاعي ليا أو اتاحتيا عن أجيزة الحاسب اآللي أو غيرىا من الوسائل 

اإلتاحة العمنية لتسجيل صوتي بوسائل سمكية أو السمكية أو عبر أجيزة الحاسب -    ب 
. اآللي أو غيرىا من الوسائل 

 : يعتبر شريكًا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري 4/8  

. مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة لمبرنامج    - 

. من يقـوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعمو مالئما لألسموب السمعي البصري    - 

. مؤلف الحوار    - 

. واضع الموسيقى إذا قام بوضعيا خصيصا لممصنف    - 

. المخرج الذي قام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف    - 
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ذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عميو يعتبر مؤلف ىذا     وا 
. المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد 

 لمؤلف السيناريو ومحور المصنف األدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض 4/9  
المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف األدبي 

األصمي أو واضع الموسيقى ، وذلك دون إخالل بحقوق المعارض المترتبة عمى االشتراك في 
. التأليف 

 لمؤلـف الشطر األدبي أو الشطر الموسيقى الحق في نشر مصنفو بطريقة أخرى غير 4/10  
. الطريقة المنشور بيا ىذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة عمى غير ذلك 

 إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الشق 4/11  
الخاص بو ، فال يترتب عمى ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه كل 

. منيم ، وذلك دون إخالل بما لمممتنع من حقوق مترتبة عمى اشتراكو في التأليف 

 يكون المنتج طوال استغالل المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عميو 4/12  
نائبا عن مؤلفي ىذا المصنف وعن خمفيم في االتفاق عمى استغاللو دون اإلخالل بحقوق 
مؤلفي المصنفات األدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة ، كل ذلك ما لم يتفق كتابة 
عمى خالفو ، ويعتبر المنتج ناشرا ليذا المصنف ، وتكون لو حقوق الناشر عميو وعمى 

. نسخو في حدود أغراض االستغالل التجاري لو 

 ال يحق لمن قام بعمل صورة آلخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصميا أو نسخا منيا دون 4/13  
إذنو أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق عمى خالفو ، ومع ذلك يجوز نشر الصورة 
بمناسبة حوادث وقعت عمنا أو إذا كانت الصورة تتعمق بأشخاص ذوى صفـة رسميـة أو 

عامة أو يتمتعون بشيرة محمية أو عالمية أو سمحت بيذا النشر السمطـات العامـة المختصة 
خدمة لمصالح العام ، وبشرط أال يترتب عمى عرض الصورة أو تداوليا في ىذه الحالة 

. مساس بشرف الشخص أو بسمعتو أو اعتباره 

   ويجوز لمشخص الذي تمثمو الصورة أن يأذن بنشرىا في الصحف وغيرىا من وسائل النشر 
. حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق عمى غير ذلك 
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   وتسـرى ىذه األحكام عمى الصور أيا كانت الطريقة التي عممت بيا من رسم أو حفر أو أية 
 .وسيمة أخرى 

 لممؤلف أن يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادال نظير نقل حق أو أكثر من حقوق 4/14              
اإلستغالل المالى لمصنفو الى الغير ، عمى أساس مشاركة نسبية فى اإليراد الناتج من 

. االستغالل ، كما يجوز لو التعاقد عمى أساس مبمغ جزافى أوبالجمع بين األساسين 
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( 1)          مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                        نموذج تسميم نسخة فيمم  

 

 


