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 الترخيص بايداع مصنفات الحاسب االلي/ 4

وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات / (21) المعمومات تكنولوجياىيئة تنمية صناعة : جية االيداع

مكتب حماية حقوق الممكية الفكرية :االدارة المختصة 

 

   :تعريفات 

برامج الحاسب االلي و قواعد البيانات سواء كانت مقرؤة من الحاسب االلي :المصنف .1
 .او من غيره

 .الطابع االبداعي الذي يسبغ االصالة عمى المصنف:االبتكار .2

و يعد مؤلفا لممصنف من يذكر اسمو عميو او ,الشخص الذي يبتكر المصنف :المؤلف .3
 .ينسب اليو عند نشره باعتباره مؤلفا لو ما لم يقم الدليل عمى غير ذلك

المصنف الذي يضعو اكثر من مؤلف بتوجيو شخص طبيعي او :المصنف الجماعي .4
و يندمج عمل المؤلفين فيو في اليدف العام ,اعتباري يتكفل بنشره باسمو و تحت ادارتو

 .الذي قصد اليو ىذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف و تمييزه عمى حدة

و يشترك في وضعو ,المصنفالذي ال ينرج ضمن المصنفات الجماعية :المصنف المشترك .5
 .اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منيم فيو او لم يمكن

المصنف الذي يستمد اصمو من مصنف سابق الوجود كتجميعات :المصنف المشتق .6
 .المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب او من غيره

الممك الذي تؤول اليو جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او :الممك العام .7
 .التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عمييا

استحداث صورة او اكثر مطابقة لالصل من مصنف باية طريقة او في اي شكل :النسخ .8
 .بما في ذلك التخزين االلكتروني الدائم او الوقتي لممصنف

 .اي عمل من شأنو اتمحة المصنف لمجميور:النشر .9

 .وزير االتصاالت و المعمومات:الوزير المختص .10
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 .وزارة االتصاالت و المعمومات:الوزارة المختصة .11

 .حماية حقوق الممكية الفكرية:الحماية المقررة .12

 .مكتب حماية برامج الحاسب االلي:المكتب .13

الجياز االلكتروني القادر عمى تخزين و معالجة و تحميل و استرجاع :الحاسب االلي .14
 .البيانات  و المعمومات بطريقة الكترونية

مجموعة االوامر و التعميمات المعبر عنيا باية لغة او رمز او :برنامج الحاسب االلي .15
اشارة والتي تتخذ اي شكل من االشكال و يمكن استخداميا بطريق مباشر او غير 

سواء كانت ىذه االوامر و ,مباشر في حاسب الي الداء وظيفة او تحقيق نتيجة 
 .التعميمات في شكميا االصمي او في اي شكل اخر تظير فيو من خالل الحاسب االلي

اي تجميع لمبيابات يتميز باالبتكار في الترتيب و العرض او يعكس :قاعدة البيانات .16
سواء كان ىذا التجميع بمغة او رمز او باي شكل اخر ,مجيودا شخصيا جديرا بالحماية 

عمى ان يكون مخزنا بواسطة الحاسب االلي و قابال لالسترجاع بواسطتو او باية وسيمة 
 .الكترونية اخرى

 

 : المستندات المطموبة:أواًل 

      نسخة من المصنف ممصق عمييا استيكر موضح بو رقم االصدارة الخاصة بالمصنف و       2  عدد  -1
 .تاريخيا

 .source code طباعة اول و اخر عشر صفحات من كود البرمجة  -2

 . طباعة الشاشات الرئيسية لمبرنامج  -3

 وصف البرنامج و وظائفو و كيفية استخدامو و لغة البرمجة المستخدمة و نظم التشغيل الالزمة  -4
 .لتشغيمو

 جميع العقود الخاصة بتراخيص االستغالل المالي لمغير في حالة نقل الحقوق المالية لشخص اخر  -5
 .غير المؤلف

   اسطوانة ضوئية تحتوي عمى جميع الشاشات و المسح ضوئي لالستمارة مرفق بو جميع المتندات و  -6
 .االوراق الممحقة بو

 .(المودع) صورة اثبات شخصية مقدم الطمب  -7
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اما اذا كان المؤلف شخص , (فرد) صورة اثبات الشخصية بالنسبة لممؤلف اذا كان المؤلف شخص طبيعي  -8
 صحيفة االستثمار –صورة البطاقة الضريبية - او قرار االشيار/معنوي فيجب تقديم صورة اسجل التجاري

 .ترخيص المزاولة-صورة اثباي الشخصية لممدير المسئول-او الشركات اوعقد الشركة

 .موافقة من االزىر الشريف او من الكنيسة في حالة ايداع و تسجيل مصنفات دينية -9

    نسخة مترجمة الى المغة العربية عمى ان تكون الترجمة معتمدة من جيات الترجمة المعترف بيا من  -10
 .الييئة في حالة وجود عقود بمغات غير المغة العربية

     العقود الخاصة بتراخيص االستغالل المالي عمى المصنف لمغير و كافة التصرفات القانونية التي تمت  -11
 .عميو في حالة قيد التصرفات الواردة عمى المصنف

     توكيل رسمي التخاذ االجراءات المقررة في حالة تقديم االوراق بواسطة شخص اخر من غير اطراف  -12
 .التصرف المطموب قيده

 :الردوم المطلوبة  :ثانيًا 

 الردوم المطلوبة لاليداع  - أ

الرسوم المطموبة اسم الترخيص 

الحصول عمى شيادة ايداع مصنفات برامج الحاسب 
االلي و قواعد البيانات التعميمية المستخدمو في التعميم 

بكافة انواعو و مستوياتو 

 جنيو مصري عن كل شيادة  25

 شيادة  دمغة/قرش90+

قروش رسم تنمية موارد 10+

الحصول عمى شيادة ايداع مصنفات برامج الحاسب 
االلي و قواعد البيانات غير المتعمقة بالتعميم 

جنيو مصري عن كل شيادة 50

شيادة  دمغة /قرش90+

 قروش رسم تنمية موارد10+

 

 

                                                 
 باصذار الالئحة التىفيذية للكتاب الثالث مه قاوون حماية حقوق الملكية الفكزية الصادر بالقاوون رقم 2005 لسىة 497قزار رئيس مجلس الوسراء رقم  

 . 2006 لسىة 2202 والمعذل بالقزار رقم 2002 لسىة 82

.  بشأن اصذار ضزيبة الذمغة و تعذيالته 1980 لسىة 111قاوون  

.  الخاص بزسم تىمية الموارد و تعذيالته1984 لسىة 147 قاوون  
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 :الردوم المطلوبة لقيد تصرفات على المصنف - ب

الرسوم المطموبة اسم الترخيص 
قيد التصرفات اآلتية التى ترد عمى مصنفات  -

 قواعد –برامج الحاسب  )الحاسب اآللى 
 من القانون 185طبقًا لممادة  (البيانات 
 .  من الالئحة14والمادة 

شطب قيد تصرفات بناًء عمى حكم : أووً 
قضائى نهائى  

 

 

 

  عن كل قيد  50

قيد التصرفات اآلتية التى ترد عمى مصنفات  -
 قواعد –برامج الحاسب  )الحاسب اآللى 

 من القانون 185طبقًا لممادة  (البيانات 
 .  من الالئحة14والمادة 

شطب قيد تصرفات بناًء عمى حكم : أووً 
قضائى نهائى  

 

 

 

  عن كل قيد  50

وقف أو اعادة نفاذ التصرفات المقيدة : ثانيًا  -
بالسجل بناء عمى حكم قضائى وقتى وغير 

. بات لحين الفصل فى النزاع 

 عن كل قيد 100

 عن كل قيد 25تنازل : ثالثًا  -

التأشير بانتقال الممكية إلى آخر بسبب : رابعًا  -
. الميراث أو سبب قانونى آخر 

 عن كل قيد 25
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قيد التصرفات اآلتية التى ترد عمى مصنفات  -
 قواعد –برامج الحاسب  )الحاسب اآللى 

 من القانون 185طبقًا لممادة  (البيانات 
 .  من الالئحة14والمادة 

شطب قيد تصرفات بناًء عمى حكم : أووً 
قضائى نهائى  

 

 

 

  عن كل قيد  50

وقف أو اعادة نفاذ التصرفات المقيدة : ثانيًا  -
بالسجل بناء عمى حكم قضائى وقتى وغير 

. بات لحين الفصل فى النزاع 

 عن كل قيد 100

 عن كل قيد 25تنازل : ثالثًا  -

التأشير بانتقال الممكية إلى آخر بسبب : رابعًا  -
. الميراث أو سبب قانونى آخر 

 عن كل قيد 25

 عن كل قيد  25قيود لتصرفا أخرى : خامسًا  -

 

  الردوم المدتحقة الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة-  ج

الرسم بالجنيه المصرى  نوع الخدمة  
الحصول عمى ترخيص شخصى لمنسخ أو  -

برامج  )الترجمة لمصنفات الحاسب اآللى 
وذلك طبقًا ألحكام  ( قواعد البيانات–الحاسب 

من (7)من القانون، والمادة  (170)المادة 
. الالئحة 

 عن كل مصنف 100

 عن كل مصنف  150الحصول عمى ترخيص شخصى لمنسخ  -
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والترجمة معًا لمصنفات الحاسب اآللى 
وذلك  ( قواعد البيانات –برامج الحاسب  )

من القانون،  (170)طبقًا ألحكام المادة 
 .من الالئحة  (7)والمادة 

 
الحصول عمى ترخيص باوستغالل التجارى أو  -

برامج  )المهنى لمصنفات الحاسب اآللى 
التى سقطت فى  ( قواعد البيانات–الحاسب 

الممك العام ويكون الغرض من الترخيص 
استخدامه فى النواحى التعميمية بكافة أنواعه 

 من القانون 183ومستوياته وذلك طبقًا لممادة 
.  من الالئحة 9، والمادة 

 عن كل ترخيص  100

الحصول عمى ترخيص باوستغالل التجارى أو  -
برامج  )المهنى لمصنفات الحاسب اآللى 

التى سقطت فى  ( قواعد البيانات–الحاسب 
الممك العام والمستخدمة فى النواحى التعميمية  

 من القانون ، والمادة 183وذلك طبقًا لممادة 
.  من الالئحة 9

 عن كل ترخيص 200

الحصول عمى ترخيص باوستغالل التجارى أو  -
برامج  )المهنى لمصنفات الحاسب اآللى 

وذلك عن  ( قواعد البيانات–الحاسب 
/ التأجير /البيع/ النسخ: األنشطة التالية

/ العرض/ التوزيع/ النشر/ اوعارة
  (الترخيص/ التداول /اونتاج

-  

مجانًا 
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الحصول عمى ترخيص لممحال التى و تهدف  -
لتحقيق الربح وتقوم بأغراض تعميمية والتى 

تطرح لمتداول بالبيع أو باويجار أو باإلعارة 
أو ترخص باوستخدام لمصنفات الحاسب 

 ( قواعد البيانات –برامج الحاسب  )اآللى 
من القانون  (187/1)طبقًا ألحكام المادة 

. من الالئحة  (17)والمادة 

 .  عن كل ترخيص لمزاولة نشاط واحد فقط 50 -

 عن كل ترخيص لمزاولة أكثر من نشاط 100 -
. لمدة سنة واحدة فقط 

الحصول عمى ترخيص لممحال التى تهدف  -
لتحقيق الربح والتى تطرح لمتداول بالبيع أو 
باويجار أو باإلعارة أو ترخص باوستخدام 

 –برامج الحاسب  )لمصنفات الحاسب اآللى 
طبقًا ألحكام المادة  (قواعد البيانات 

من  (17)من القانون والمادة  (187/1)
. الالئحة 

 عن كل ترخيص لمزاولة نشاط واحد 100 -
 . فقط 

 عن كل ترخيص لمزاولة أكثر من نشاط 150 -
. لمدة سنة واحدة فقط 

 

 االجراءات:  ثالثاً 

 )مرفق رقم.    التقدم الى مكتب حماية حقوق الممكية الفكرية و ملء نموذج االيداع المعد   -1

 2)مرفق رقم.  التقدم الى مكتب حماية حقوق الممكية الفكرية و ملء استمارة قيد تصرفات     -2

            توقع االستمارة من مؤلف المصنف او صاحب حقوق االستغالل المالي او ان يحضر المودع  -3
 االقرار موقع من المؤلف او من صاحب حقوق االستغالل المالي و مصدق عمى توقيعو بختم البنك 

 .(توقيع  مطابق)     المتعامل معو 

       يتولى المكتب المختص فحص طمب الترخيص و التحقق من توافر كافة الشروط المتطمبو لمنح  -4
 .الترخيص

  يصدر الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص او من يفوضو متضمن تحديد النطاق الزماني  -5
.    و المكاني لمترخيص
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: االشتراطات والضوابط : رابعاً 

يمتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات بالتضامن فيما بينيم بإيداع نسخة منيا أو أكثر بما ال يجاوز  -1
و ,عشرة , ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرىا البديمة مراعيا طبيعة كل مصنف
يعاقـب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة ذلك بغرامة ال تقل عن ألف جنيو وال تجاوز ثالثة آالف 

ال , جنيو عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون اإلخالل بااللتزام باإليداع 
يترتب عمى عدم اإليداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عمييا في قانون 

 .حماية حقوق الممكية الفكرية 

  وال يكون التصرف نافذ ,تنشئ جية االيداع سجال لقيد التصرفات الواردة عمى المصنفات -2
 .في حق الغير اال بعد تمام القيد  

 يقع باطال بطالنا مطمقا كل تصرف لممؤلف في مجموع انتاجو الفكري المستقبمي  -3

يشترط لمحصول عمى ترخيص بنسخ أو ترجمة أحد المصنفات المحمية أو بالنسخ و الترجمة معا دون  -4
 .اذن مؤلفو أن يكون ذلك ألغراض الوفاء باحتياجات التعميم بكافة أنواعو و مستوياتو

و ال , يجوز الحجز عمى الحقوق المالية لممؤلفين عمى المنشور أو المتاح لمتداول من مصنفاتيم  -5
يجوز الحجز عمى المصنفات التي يتوفى صاحبيا قبل نشرىا ما لم يثبت ان ارادتو كانت قد انصرفت 

 .الى نشرىا قبل وفاتو

ليس لممؤلف بعد نشر مصنفو أن يمنع الغير من القيام بأي , مع عدم االخالل بحقوق المؤلف االدبية  -6
 :من األعمال االتية

  أداء المصنف في اجتماعات داخل اطار عائمي او بطالب داخل المنشأة التعميمية ما دام ذلك
 .يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر

  عمل نسخة وحيدة من المصنف الستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط اال يخل ىذا النسخ
باالستغالل العادي لممصنف أو يمحق ضررغير مبرر بالمصالح المشروعة لممؤلف أو ألصحاب 

و مع ذلك يكون لممؤلف أو خمفو بعد نشر مصنفو أن يمنع الغير من القيام , حق المؤلف
 .بنسخ أو تصوير كل أو جزء جوىري لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الي
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  عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب االلي بمعرفة الحائز الشرعي لو بغرض الحفظ أو
أو االقتباس من ,االحالل عند فقد النسخة األصمية أو تمفيا أو عدم صالحيتيا لالستخدام

البرنامج و ان جاوز ىذا االقتباس القدر الضروري من الستخدام ىذا البرنامج مادام في حدود 
 .الغرض المرخص بو و يجب اتالف النسخة األصمية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز 

  عمل دراسات تحميمية لممصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منو بقصد النقد أو المناقشة أو
 .االعالم

   النسخ منمصنفات محمية و ذلك لالستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما
 .تقتضيو ىذه االجراءات مع ذكر المصدر و اسم المؤلف

   نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة او مسجمة تسجيل سمعي أو بصري أو
بشرط أن يكون النسخ في ,سمعي بصري و ذلك ألغراض التدريس بيدف االيضاح أو الشرح 

وأن يذكر اسم المؤلف و عنوان المصنف عمى كل , الحدود المعقولة و أال يتجاوز الغرض منو
 .النسخ كمما كان ذلك ممكن

   و , نسخ مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروري ألغراض التدريس في المنشأت التعميمية
ذلك بشرط أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصمة و غير متصمة مع االشارة الى 

 .اسم المؤلف و عنوان المصنف عمى كل نسخة

   تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار لموثائق أو المحفوظات أوبواسطة المكتبات
 و ذلك في حالة أن يكون النسخ – سبصورة مباشرة أو غير مباشرة –التي ال تستيدف الربح 

لمستخرج من مصنف متى كان الغرض من  النسخ تمبية طمب شخص طبيعي الستخداميا في 
دراسة أو بحث عمى أن يتم ذلك  لمرة واحدة أو عمى فترات متفاوتة أو في حالة أن يكون 

النسخ بيدف المحافظة  عمى النسخة األصمية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تمفت أو 
 .أصبحت غيرصالحة لالستخدام و يستحيل الحصول عمى بديل ليا بشروط معقولة

  النسخ المؤقت لممصنف الذي يتم تبعا أو أثناء البث الرقمي لو أو أثناء القيام بعمل يستيدف
استقبال مصنف مخزن رقميا و في اطار التشغيل العادي لألداة المستخدمة ممن لو الحق في 

 .ذلك

  نشر مقتطفات من مصنفاتو التي اتيحت لمجميور بصورة مشروعة وتشغل الرأي العام في وقت
. معين أو في سياق التغطية االخبارية لألحداث الجارية
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 اذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث ال يمكن فصل نصيب كل منيم في العمل  -7
, المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين لممصنف بالتساوي فيما بينيم ما لم يتفق عمى غير ذلك كتابة 
و في ىذه الحالة ال يجوز ألحدىم النفراد بمباشرة حقوق المؤلف اال باتفاق مكتوب بينيم و لكل منيم 

 .الحق في رفع الدعاوي عند وقوع اعتداء عمى أي حق من حقوق المؤلف

يكون لمشخص الطبيعي أو االعتباري الذي وجو الى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في     -8
 مباشرة حقوق المؤلف عميو

يعتبر مؤلف المصنفات التي ال تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسم مستعار مفوض لمنشر ليا في     -9
 .ما لم يعين المؤلف وكيل أخر أو يعمن عن شخصو و يثبت صفتو, مباشرة حقوق المؤلف 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شير و بغرامة ال تقل , مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد في قانون اخر -10
أو باحدى ىاتين العقوبتين كل من ارتكب احد , عن خمسة االف جنيو و ال تجاوز عشرة االف جنيو 

نشر مصنف أو طرحو /التقميد داخل المصنف/ تقميد مصنف /بيع أو تأجير مصنف محمي:االفعال االتية
االزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء /لمتداول بأية صورة من الصور دون اذن كتابي مسبق من المؤلف

 .نية ألية حماية تقنية يستخدميا المؤلف كالتشفير أو غيره

 : حقوق مؤلف المصنف -11

  يتمتع المؤلف بحماية القانون عمى مصنفات برامج الحاسب االلي و قواع  البيانات سواءكانت
مقرؤة من الحاسب االلي او غيره و ال تشمل الحماية مجرد االفكار و االجراءات واساليب العمل 

و لو كان معبر عنيا او , و طرق التشغيل و المفاىيم والمباديء و االكتشافات و البيانات 
 :كذلك ال تشمل ما يمي.موصوفة اوموضحة او مدرجة في مصنف

مثل   نصوص   ,الوثائق الرسمية ايا كانت لغتيا االصمية او المغة المنقولة الييا  -
القوانين و الموائح و القرارات و االتفاقيات الدولية و االحكام  القضائية و احكام 

 .المحكمين و القرارات الصادرة من المجان االدارية ذات االختصاص القضائي

ذلك تتمتع   اخبار الحوادث و الوقائع الجارية التي تكون مجرد اخبار صحفية و مع  -
مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعيا باالبتكار في  الترتيب و العرض او باي 

. مجيود شخصي جدير بالحماية
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  بحقوق أدبية أبدية غير قابمة لمتقادم أو – عمى المصنف –يتمتع المؤلف وخمفو العام 
: لمتنازل عنيا , وتشمل ىذه الحقوق ما يمي 

. الحق في إتاحة المصنف لمجميور ألول مرة   :  أوال       

. الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفو  :  ثانيا       

  الحـق في منع تعديـل المصنـف تعديـل يعتبـره المؤلـف تشويو  :  ثالثا        
.    أو  تحريف لو    

  أن يطمب من المحكمة االبتدائية  الحكم بمنع طرح – إذا طرأت أسباب جدية –لممؤلف وحده 
مصنفو لمتداول أو بسحبو من التداول أو بإدخال تعديالت  جوىريو عميو برغم تصرفو في 

 , ويمزم المؤلف في ىذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليو الماليحقوق االستغالل 
ال زال كل  حقوق االستغالل المالي تعويض  عادل يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وا 

 .أثر لمحكم 

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

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

 .أو شبكات المعمومات أو شبكات االتصاالت وغيرىا من الوسائل 

  ال ينطبق الحق اإلستئثاري في التأجير عمى برامج الحاسب اآللي إذا لم تكن ىي المحل
 .األساسي لمتأجير 

  , يتمتع المؤلف وخمفو من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة األصمية لمصنفو
والذي يخولو الحصول عمى نسبة مئوية معينة ال تجاوز عشـرة في المائـة من الزيـادة التي 

 .تحققت من كل عمميـة تصـرف في ىذه النسخة 
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     يستنفذ حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزي   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  
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 

  ويشترط النعقاد التصرف أن يكون ,  لممؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقو المالية
مكتوبا وأن يحدد فيو صراحة وبالتفصيل كل حق عمى حـده يكون محال لمتصرف مع بيان مداه 

 .والغرض منو ومدة االستغالل ومكانو 

  يكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنو صراحة من حقوق مالية , وال يعد ترخيصو باستغالل 
 .أحد ىذه الحقوق ترخيصا منو باستغالل أي حق مالي آخر يتمتع بو عمى المصنف نفسو 

  لممؤلـف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادال نظير نقل حق أو  أكثر  من 
حقوق االستغالل المالي لمصنفو إلى الغير , عمى أساس مشاركة نسبية   في اإليراد الناتج من 

و لممؤلف ,االستغالل , كما يجوز لو التعاقد عمى أساس مبمغ جزافي أو بالجمع بين األساسين
المجوء إلى المحكمة االبتدائية بطمب إعادة النظر  في قيمة المقابل المتفق عميو اذا تبيـن أن 

مع مراعاة حقوق المتعاقد معو وعدم اإلضرار , االتفـاق مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك 
 .بو 

 التصرف ,  ال يترتب عمى تصرف المؤلف في النسخة األصمية من مصنفو أيا كان نوع ىذا
وال يجـوز إلـزام المتصرف إليو بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض ,نقل حقوقو المالية 

 .النسخة األصمية , وذلك كمو مالم يتفق عمى غير ذلك 

  تحمى الحقوق المالية لممؤلف مدة حياتو ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف . 

  تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتيم جميعا ولمدة خمسينسنة تبدأ 
 .من وفاة آخر من بقى حيا منيم 

  تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنف الجماعي مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشره أو 
إتاحتو لمجميور ألول مرة أييما أبعد , وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلفشخصا اعتباريا , أما 
إذا كان مالك ىذه الحقوق شخصًا طبيعيًا فتكون مدة الحماية طبقا لمقاعدة المنصوص عمييا 

 .في البندين السابقين 



 

 13 

 تنقضي الحقوق المالية عمى المصنفات التي تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفيا بمضي
 . خمسين سنـة تبدأ من تاريخ نشرىا أو إتاحتيا لمجميور ألول مرة أييما أبعد 

  بعد وفاة مؤلفيا بمضي خمسين  تنقضي الحقوق المالية عمى المصنفات التي تنشر الول مرة
مؤلفيا  فاذا كان ,سنة تبدأ من تاريخ نشرىا او اتاحتيا لمجميور الول مرة اييما ابعد 

شخص معروف و محدد او كشف مؤلفيا عن عن شخصو فتكون مدة الحماية خمسين سنة 
 .أييما أبعد تبدأ من تاريخ نشرىا او اتاحتيا لمجميور أول مرة 

  من تاريخ النشر أو االتاحة لمجميور ألول  في االحوال التي تحسب فييا مدة الحماية
يتخذ تاريخ أول نشر أو أول اتاحة لمجميور أييما أبعد مبدأ لحساب المدة,بغض     ,مرة  

النظر عن اعادة النشر أو اعادة االتاحة لمجميور اال اذا ادخل المؤلف عمى مصنفو عند     
و اذا كان المصنف يتكون  من ,االعادة تعديالت جوىرية بحيث يمكن اعتباره مصنف جديد 

          عدة اجزاء أو مجمدات نشرت منفصمة و عمى فترات فيعتبر كل جزء أو مجمد 
 .مصنف مستقل عند حساب مدة الحماية

  يجوز ألي شخص أن يطمب من جية الترخيص منحو ترخيصا شخصيا لمنسخ أو الترجمة أو 
بيما معا ألي مصنف محمى نظير سـداد تعويض عـادل لممؤلف أو خمفو , وبشرط أال يتعارض 

ىـذا الترخيص مع االستغالل العادي لممصنف , أو يمحق ضـررا غير مبـرر بالمصالح 
ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيو ,المشروعـو لممؤلـف أو ألصحاب حق المؤلف 

. النطاق الزماني والمكاني لو وألغراض الوفاء باحتياجات التعميم بكافة أنواعو ومستوياتو 

: التوقيتـات 4/5

.  يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطموبة و سداد الرسوم المستحقة30يصدر الترخيص خالل 
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 (1)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 

استمارة ايداع 
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 (2)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استمارة قيد تصرفات
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