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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2008/65

باإ�سدار قانون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة

نحن قابو�س بن �سعيد                          �سلطان عمان

بعد الطالع على  النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90 /99 ،

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 92 /99 ،

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97 /99 ، 

وعلى قانـون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 37 /2000 ، 

وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 29 /2002 ، 

وعلى قانون تنظيم الإت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 30 /2002 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة بالقانون املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســدر وزيــر التجارة وال�سناعة الالئحة التنفيذية للقانون املرفق ، واإىل اأن ت�ســــــدر هـــذه 

الالئحــــــة ي�ستمـــر العمـــل باللوائــح والقـــــرارات املعمـول بها فيما ل يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

يلغى قــانـون حقوق املوؤلـف واحلقـــوق املجـــاورة ال�ســـــادر باملر�ســوم ال�سلطاين رقم 2000/37 

امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة 

ين�سـر هـــذا املر�سوم فـي اجلريــــدة الر�سميــة ، ويعمـــل بـــه مـــن اليــــوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 28 من ربيع الثاين �سنة 1429هـ

املـوافــــق :  4  من مــــــــــــــــايو �سنة 2008م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان 
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قانون حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة

الف�سل الأول

تعاريف

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــــق اأحكام هـــذا القانـــون ، يق�سـد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبيـــن قرين 

كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض غري ذلك : 

الــــوزارة :

وزارة التجارة وال�سناعة .

الــوزيـر : 

وزير التجارة وال�سناعة .

املــوؤلـــف : 

ال�سخ�ض الطبيعي الذي يبتكر امل�سنف .

املــ�سـنف :  

كل اإنتاج مبتكــــر فـي املجال الأدبي اأو الفني اأو العلمـــي اأيا كـان نوعـــه اأو طريقة التعبري عنه 

اأو اأهميته اأو الغر�ض منه .

البتكار : 

الطابع الإبداعي الذي ي�سفي الأ�سالة والتميز على امل�سنف .

امل�سنف اجلماعي : 

امل�سنف الذي يبتكر بوا�سطة جمموعة من املوؤلفني بتوجيه من �سخ�ض طبيعـي اأو اعتبــاري 

يتـوىل ن�ســـــره با�سمــــــه وعلــى م�ســـوؤوليته وحتـــت اإ�ســــرافه ، وتكــــون فيـــه جهــود املـــوؤلفني 

مندرجة �سمن الهدف العــام للم�سنف ، ومـن غري املمـكن ف�سـل اإ�سهـام كـل مـوؤلف فيـه على 

حدة ومتييزه ب�سورة م�ستقلة . 

امل�سنف امل�سرتك :  

امل�سنف الــذي ي�سـاهم فـي ابتكاره اأكرث مـن مـوؤلف ، �سواء اأكان ف�سل م�ساهمة كل منهم فيه 

ممكنا اأم ل ، ول يندرج �سمن امل�سنفات اجلماعية .

امل�سنف امل�ستق :  

امل�سنــــف الذي ي�ستمــــد اأ�سـلــــه مـــن م�سنـف موجــــود كالرتجمات والتحويرات والتعديالت 

املو�سيقية والتغيريات الأخرى .

امل�سنف ال�سمعي الب�سري : 

امل�سنف املكـون مـن �سل�سلـة مـن ال�سور املرتابطـة التـي تعطي انطباعا  باحلركة وم�سجلة 

على و�سائط اأو على دعامات اأخرى ، �سواء اأكانت تلك ال�سور م�سحـوبـــة اأم غـــــري م�سحـــوبـة 

بال�ســـوت ، كامل�ســــنــفــات ال�سينمائية .
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م�سنف الفن التطبيقي :   

كل اإبتكــــار فنـــي ذي وظـــائف نفعيـــة ولـــو كـــان مـدجمــا فـي اأداة معـدة  لال�ستخدام فـي اإنتاج 

م�سنوعات تقليدية اأو �سناعية . 

م�سنف الت�سوير الفوتوغرافـي : 

كـــل ت�سجيـــل لل�سوء اأو ل�سعاع اآخر على دعامة ، ينتج اأو ميكن اإنتاج �سورة منه ، اأيا كانت 

التقنية التي اأجنز بها .

تعبريات الفلكلور الوطني : 

كل نتـــاج متميز يج�ســـد الرتاث ال�سعبـــي التقليدي الذي ن�ساأ وتطور وا�ستمر فـي �سلطنة 

عمان تعبريا عن الهوية الثقافية التقليدية التي تنتقـــل عرب الأجيـــال ، والــــذي ل ميـــكن 

ن�سبتـــه اإىل مـــوؤلف معـلـــوم ، وي�سمل بوجه خا�ض :

اأ  - التعبــــيـــرات ال�سفهيـــــة ، كاحلكــــايــــــات والأمــــثــال والألـــغـــاز ال�سعبيــــــة والق�سائـد 

وغريها .

ب - التعبريات املو�سيقية ، كالأغاين ال�سعبية امل�سحوبة باآلت العزف .

ج - التعـــبـــريات احلركيــــة كالرق�ســــات والعـــــرو�ض الفنيــــة ال�سعبــيـــة والطقو�ض ذات 

الطابع ال�سعبي التقليدي .

الت�سكيلــــــي  ال�سـعـــبـــــي  الفـــــن  امللمو�ســــــة وت�سمـــــل جــميـــــع منتجــــــات  التعبــريات  د - 

كالـــر�ســومــات باخلطــوط والألوان واأعــمال النحـــت والفخار واخلزف واملن�سوجات 

والأزياء وال�سجاد والآلت املو�سيقية التقليدية والأ�سكال املعمارية . 

الن�سخ :  

برنامـــج  اأو  �ســــوتي  ت�سجيل  اأو  اأداء  اأو  اأكرث مطابقة لالأ�سل من م�سنف  اأو  ن�سخة  عمل 

اإذاعـــي ب�ســـورة مبا�ســرة اأو غــــري مـــبا�ســــرة باأي طريقة ،  كالطباعة اأو الت�سوير اأو الت�سجيل 

اأو التخزين الإلكرتوين الدائم اأو املوؤقت . 

الن�ســـــــــــر :  

طرح ن�سخ ملمو�سة - مبوافقة �ساحب احلق - من م�سنف اأو اأداء مثبت اأو ت�سجيل �سوتي 

اأو  البيــــــع  بغــــــر�ض  كـــانت وبكميـــــات معــــقولة  بـــــاأيــــــة و�سيلــــة  اإذاعي للجمهور  اأو برنامج 

الإيجــــار اأو الت�سليـــف العــــام اأو اأي ت�ســــرف اآخـــر  ناقــــل للملكية اأو احليازة .

الت�سجيل ال�سوتي :  

تثبيت لأ�سوات اأداء اأو اأ�سوات اأخرى اأو لتمثيل لها ، ما مل يكن ذلك �سمن تثبيت مل�سنف 

�سمعي ب�سري .
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منتج الت�سجيل ال�سوتي :  

ال�سخـــ�ض الطبيعـــي اأو العتـبــاري الـــذي يتولـــى امل�سوؤوليــــة عــن اإجنــاز الت�سجيـــل ال�سوتــي 

الأول . 

منتج امل�سنف ال�سمعي الب�سري :  

ال�سخـ�ض الطبيعي اأو العتــباري الذي يتوىل امل�سوؤولية عــن اإجناز م�سنف �سمعي ب�سري .

احلقوق املجاورة :  

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

فنانو الأداء :  

الأ�سخا�ض الذين ميثلون اأو يغنون اأو يلقون اأو ين�سدون اأو يعزفون اأو يرق�ســـون اأو يـــوؤدون 

باأيــة طــريقـــة كانـــت ، م�ســـنفـــات اأو تعبـــريات فلكلورية وطنية .

امللك العام :  

امللك الذي ي�سمل جميع امل�سنفات امل�ستبعدة من احلماية اأو التي انق�ست فـي تاريخ العمل 

بهذا القانون مــدة احلمايــة املقــررة للحقـــوق املاليـــــة عليهــــــا اأو التـــــي تنقــــ�سي تلك املـــــدة 

بالن�سبـــة لها وفقـــا لأحكـــام هذا القانون .

الإذاعة :  

بث الأ�ســـــوات اأو ال�ســـــور والأ�ســـــوات اأو بــث متثيـــــل لهــــا بـــو�ســـائـل ل�سـلكيـــــة - مبــــــا فـي 

ذلك الأقمــــار الإ�سطنــــاعيــــة - لي�ستقبـــلهــا اجلمهور ، ويعترب من قبيل الإذاعة بث اإ�سارات 

م�سفرة فـي احلالت التي تتاح فيها للجمهور و�سيلة فك الت�سفري من قبل هيئات الإذاعة 

اأو مبوافقتها ، ول يعتــــرب من قبيــــل الإذاعـــة البـــث من خـــالل �سبكـة احلا�سب الآيل اأو اأي 

بث اآخر يتيح لأفراد اجلمهور كل على حدة اختيار زمان ومكان ا�ستقباله .

الأداء العلني :  

�ساأنه  من   ويكون  اأخرى  و�سيـلــة  بــاأي  اأو  مبــا�ســرة  بطــريقــة  للجمهــور  مـوجـه  عمــل  كــل 

اإن�ساء �سلة مبا�سرة بني امل�سنف واجلمهور  .

النقل للجمهور : 

البــــــث ال�سلكــــــي اأو الال�سلكــــــي ل�ســـــور اأو اأ�ســـــوات اأو ل�ســــــــور واأ�ســـوات مل�سنــــف اأو اأداء اأو 

ت�سجيل �سوتي اأو برنامج اإذاعي ، بحيث ميكن - عن طريق البث وحده - للجمهور من 

غري اأفراد العائلة والأ�سدقاء املقربني ا�ستقبال اأي مما تقدم فـي اأي مكان غري املكان الذي 

يبداأ منه البث وبغ�ض النظر عن الزمان اأو املكان الذي يتم فيه هذا ال�ستقبال مبا فـي ذلك 

اتاحتها للجمهور بحيث ميكن الو�سول اإليها فـي اأي زمان اأو مكان يختاره املتلقي منفردا 

عرب جهاز  احلا�سب الآيل اأو اأية و�سيلة اأخرى .
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هيئات الإذاعة : 

اجلهـات التـي تقـوم بالبث الال�سلـكي لالأ�سـوات اأو لل�سـور والأ�ســوات اأو لتمثيل لها .

التدابري التقنية الفعالة :  

اأداء  اأو  اإىل م�سنـــف  اأثناء ت�سغيله العادي فـي الو�سول  اأو مكون يتحكم  اأداة  اأو  اأية تقنية 

مثــــبت اأو ت�سجـــيـــل �ســـوتـــي اأو برنـــامـــج اإذاعـــي ، اأو حتمي اأي من حقوق املوؤلف اأو احلقوق 

املجاورة .

معلومات اإدارة احلقوق :  

املعلومــــات التـي تكـــــون مرفـــــقــة بن�سخة من امل�سنـــف اأو الأداء املثبـــت اأو الت�سـجيــل ال�سـوتـــي 

اأو الــربنامج الإذاعــي واملعلـومــات التــي تظهر لدى نقل اأي منها اأو اإتاحته للجمهور وحتدد 

ما ياأتي :

 اأ  - تعــريـــف امل�ســنف اأو الأداء املثبـــــت اأو الت�سـجـيــــل ال�ســـوتــــي اأو الربنامج الإذاعي .

ب - موؤلـــــف امل�ســـنــــف اأو فـــنـــــــان الأداء اأو منــتــــج الت�سجيل ال�سوتي اأو هيئة الإذاعة .

اأو  ال�سوتـــــي  الت�ســـجـــيــــــل  اأو  املثــــبـــــــــت  الأداء  اأو  امل�سنــــــــف  اأي حـــــــق على   ج - مالـــك 

الربنامج الإذاعي .

د -  اأحكـــــــام و�ســــــــروط ا�ستخـــــدام امل�سنـــــــف اأو الأداء املثبــــــــت اأو الت�سجيــــــل ال�سوتـــي 

اأو الربنامج الإذاعي .

هـ - اأية اأرقام اأو �سفرات متثل تلك املعلومات .

التثبيت :  

كل جت�سيد لل�سور اأو لالأ�سوات اأو لكليهما اأو لتمثيل لأي من ذلك ميكن من خالله اإدراكها 

اأو ن�سخها اأو نقلها بو�سيلة منا�سبة .

مزود اخلدمة :

اأ -  موفر اأو م�سغل خدمات على �سبكة الإنرتنت اأو خدمات النفاذ اإىل تلك ال�سبكة اأو 

خدمات الت�سهيالت املرتبطة بها .

الرقمية  التو�سيالت  اأو  الإر�سال  ، موفر خدمة  املوؤقتـــة  للتو�سيـــالت  بالن�سبـــة   -  ب 

املبا�ســرة لالت�ســالت بني نقاط يحددهــــا املنتفــع وذلك ملـــادة فـي حيــازة املنتفـــع 

وم�سمون من اختياره ودون تعديل ملحتوى املادة التي يتم اإر�سالها اأو ا�ستالمها .
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الف�ســـل الثانــــي

نطــاق احلمايـــة

املــادة ) 2 ( 

تتمتـع باحلمايــــة مبوجــب اأحكــــام هـــذا القانــــون امل�سنفـــــات الأدبيــــة والفنيـــــــة والعلميــــــة 

املبتكـــرة ب�ســـرف النظـــر عــــن قيمــــة تلك امل�سنــفـــــــات اأو نــــوعهـــا اأو طريقة التعبري عنها اأو 

الغر�ض من تاأليفها ، وت�سمل احلماية بوجه خا�ض امل�سنفات الآتية :

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

ب - برامــــج احلا�ســـب الآلــي وقــــواعــــد البيانات �ســـــواء اأكــــانــــت مـــقـــــروءة من احلا�سب 

الآيل اأم من غريه .

ج  - امل�سنفــــات التي تلقـــى �سفاهـــة ، كاملحا�ســــرات واخلــطـــب واملناقـ�سـات  واملواعظ 

واأي م�سنفات �سفهيةاأخرى .

د  - م�سنــفــــات الدرامـــا واملو�سيــقـــى  والرقــ�ض والتمـــثــيـــــل الـــ�ســـامــــت )البانتومامي( 

وغريها من م�سنفات الأداء التمثيلي  .

هـ - املوؤلفات املو�سيقية امل�سحوبة وغري امل�سحوبة بكلمات .

و  - امل�سنفات ال�سمعية الب�سرية .

ز  - م�سنـــفات الـر�ســـم باخلطـــوط والألـــوان والأ�سكال املعمارية والنحـــت والطباعة 

على احلجر والأقم�سة واخل�سب واملعادن واأية م�سنفات اأخرى مماثلة فـي جمال 

الفنون اجلميلة .

ح  - امل�سنفات الفوتوغرافية وما مياثلها .

ط - م�سنفات الفنون التطبيقية والت�سكيلية �سواء اأكانت يدوية اأم �سناعية .

ي - الر�سومــــــــات التو�سيحيــــــــة واخلرائــــط اجلغرافيــــــــة والر�سومــــات التخطيطيـــــــــة 

وامل�سنـــفـــات املجــــ�سمــة " ثــالثـــيـــة الأبــعـــــاد " املتعلقــة باجلغرافيا اأو الطبوغرافيا 

اأو العمارة . 

      ويتمتع باحلماية عنوان امل�سنف اإذا كان مبتكرا .

املــادة ) 3 ( 

تتمتع اأي�سا باحلماية مبوجب اأحكام هذا القانون ما يلي :

 اأ  -  امل�سنفات امل�ستقة . 

ب - جمموعات امل�سنفات ، كاملو�سوعــات التي ت�سكل ابتكـــارات  فكريـــة من حيث اختيار 

وترتيب حمتوياتها .

ج  - جمموعات مقتطفات البيانات اأو املواد الأخرى التي ت�سكـل ابتكـــارات فكرية من 

حيث اختيار وترتيب حمتوياتها .

ول تخل احلماية املن�سو�ض عليها فـي الفقرات الثالث ال�سابقة باأي من حقوق 

املوؤلف .
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املــادة ) 4 ( 

ل ت�ســـمــل احلمايــــة جمـــــرد الأفــكـــــار واإجـــــراءات واأ�ساليـــــب العـمـــل واملفاهـــيــم الريا�سيـــة 

واملبادئ والكت�سافات والبيانات .

كذلك ل ت�سمل احلماية ما ياأتي :

اأ  - الوثائــــق الر�سميــــة كالقوانــــني واللوائـــح والـــقــــــرارات والتفـــاقــــيـــــات واملعاهدات 

اللجان  من  ال�سادرة  والقرارات  املحكمني  واأحكام  الق�سائية  والأحكام  الدولية 

الإدارية ذات الخت�سا�ض الق�سائي والرتجمات الر�سمية لأي من ذلك  .

ب - الأنباء اليومية والأحداث اجلارية التي تكون جمرد اأخبار �سحفية . ومع ذلك 

اإذا كان متميزا فـي جمعه اأو  يتمتع باحلماية كل ما ذكر فـي البندين ال�سابقني 

ترتيبه اأو باأي جمهود فكري جدير باحلماية .

الف�سل  الثالث

حــقــوق املوؤلـــــــف

اأول : احلقوق الأدبية

املــادة ) 5 ( 

يتمتع املوؤلف بحقوق اأدبية غري قابلة للتقادم اأو الت�سرف فيها وهي :

 اأ  - احلق فـي ن�سبة امل�سنف اإليه بالطريقة التي يحددها .

ب - هذا البند ملغي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/132 . 

اأو اأي م�سا�ض مب�سنفه يكون من  اأو تعديل  اأو ت�سويه  ج - احلق فـي منع اأي حتريف 

�ساأنه الإ�سرار ب�سرفه اأو �سمعته . 

ويقع باطال بطالنا مطلقا الت�سرف فـي اأي من تلك احلقوق �سواء اأكان الت�سرف 

بعو�ض اأم بغري عو�ض . 

ويبا�سر اخللف العام للموؤلف من بعده هذه احلقوق ، وتبا�سر الوزارة تلك احلقوق 

فـي حالة عدم وجود خلف عام للموؤلف .  

ثانيا : احلــقـــوق املــاليــة

املــادة ) 6 ( 

 يتمتع املوؤلف اأو خلفه العام باحلقوق املالية ال�ستئثارية الآتية :

 اأ  - ن�سخ م�سنفه . 

ب - ترجمة م�سنفه اإىل لغة اأخرى اأو اإعداد م�سنفات م�ستقة من امل�سنف املحمي اأو 

اإعادة توزيعه مو�سيقيا اأو تعديله اإىل �سكل اآخر .
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ج -  الت�سرف فـي اأ�ســــل اأو ن�ســــخ من م�سنــفــــه للجمــــهـــور بالبيــع اأو باأي ت�سرف اآخر 

ناقل للملكية . 

د -  تاأجــــري اأ�ســـل اأو ن�سخ من م�سنفــــــه املج�سـد فـي ت�سجــــــيـــل �ســــوتي اأو من م�سنفــــه 

ال�سينمائــــي اأو من م�سنفـــه الذي يكــــون عـــبــارة عـــن برنامج حا�سب اآيل ، وذلك 

لأغرا�ض جتارية .

هـ - الأداء العلني مل�سنفه .

و  - نقل م�سنفه للجمهور . 

ز  - اإذاعة م�سنفه . 

املــادة ) 7 ( 

ل ي�ســـري حق التاأجـــري على برامـــج احلا�ســــب الآيل ما مل يكـــن الربنامج  ذاته هو حمل 

�ساأنه  من  كان  اإذا  الب�سرية  ال�سمعية  امل�سنفات  على  احلق  هذا  ي�سري  ل  كما   ، التاأجري 

الإ�سرار با�ستخدامها العادي .                     

املــادة ) 8 ( 

للموؤلف اأو خلفه الت�سرف للغري فـي كل اأو بع�ض حقوقه املالية املن�سو�ض عليها فـي هذا 

القانون اأو الرتخي�ض له با�ستغاللها ، وذلك مبوجب عقد مكتوب يحدد فيه احلق حمل 

الت�سرف والغر�ض من الرتخي�ض ومدة الرتخي�ض ومكانه ، ويبقى املوؤلف مالكا لكل ما 

مل يتنازل عنه �سراحة من حقوق . 

ومع عـــدم الإخــالل بحقوقــه الأدبيــة املن�ســو�ض عليهـا فـي هــذا القـانون ، ل يجوز للموؤلف 

القيام باأي عمل يكون من �ساأنه تعطيل ا�ستغالل احلق حمل الت�سرف اأو الرتخي�ض .

املــادة ) 9 ( 

يجــــوز للموؤلــــف اأو خلفــــه الإتـفاق على اأن يتقا�سى مقابال نقديا اأو عينيا نظري الت�سرف 

للغري فـي اأي من حقوقه املالية على امل�سنف اأو الرتخي�ض له با�ستغاللها على اأ�سا�ض ن�سبة 

من عائد ال�ستغالل اأو على اأ�سا�ض مبلغ جزافـي اأو على كال الأ�سا�سني .

املــادة ) 10 ( 

يكــــون الرتخيــ�ض با�ستغالل م�سنف جم�سد فـي ت�سجيل �سوتي مبوافقة املوؤلـــف وكافـــة 

اأ�سحــاب احلــقــوق الأخـــرى على امل�سنـــف كاملوؤدي اأو املنتـــج جمتمعني ، ول تغني موافقة 

اأي منهم عن موافقة الآخرين .
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املــادة ) 11 ( 

 مـــع عـــــدم الإخـــــالل باأحكــــام املــادة ) 8 ( من هذا القانون ، يقـــع  الت�ســـرف اأو الرتخيــــ�ض 

با�ستــغــــالل اأي من احلــقـــوق املـــالـيــة على م�سنفــات برامـــج وتطبيقـــات احلا�ســـــب الآلــــــي 

وقواعد البيانات فـي احلدود الواردة فـي العقد املحــــرر اأو املرفـــق بالربنامـــج �ســواء اأكــــان 

مو�سحا على دعامة الربنامج اأم ظهــر على �سا�سة احلــا�سب الآيل لدى التحميـل اأو التخزين ، 

ويلتـــزم م�سرتي الربنامج اأو م�ستخدمه بال�سروط الواردة فـي ذلك الرتخي�ض .

املــادة ) 12 ( 

 - الت�سرف  نوع  اأيا كان   - ن�سخ من م�سنفه  اأو  اأ�سل  فـي  املوؤلف  يـــرتتـــب على ت�سرف  ل 

اإلــزام  ، ومع ذلك ليجــــــوز  امل�سنف  الأخرى على هذا  املالية  اأي من حقوقه  التنازل عن 

املت�ســـــرف اإليـه بـاأن ميكـــن املـوؤلـــف مـن ن�سـخ امل�سنف اأو عر�ض ن�سختـــــــه الأ�سلية اأو نقله 

للجمهور ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .  

املــادة ) 13 ( 

ل يجـــــوز احلجــــز على حقــــوق املوؤلـــف املالية تنفـــيذا حلكم ق�ســائي ولكــن يجوز احلجز 

قبل  موؤلفوها  يتوفـى  التي  امل�سنفات  فاإن  ذلك  ومع   ، ن�سره  مت  الذي  امل�سنف  ن�سخ  على 

ن�سرها ل يجوز احلجز عليها ما مل يثبت ب�سفة قاطعة اأنهم ا�ستهدفوا ن�سرها قبل وفاتهم .

املــادة ) 14 ( 

يـــقـع باطــــــال بطـــالنا مطلــقـــا كل ت�ســـرف للمـــوؤلف فـي جممـــوع اإنـــتاجــه امل�ستقبلي من 

امل�سنفات .

الف�ســـل الرابـع

احلــقــوق املجــــاورة

املــادة ) 15 ( 

يتمتع فنانو الأداء بحقوق اأدبية غري قابلة للتقادم اأو الت�سرف فيها وهي :

 اأ - احلـــق فـي ن�ســـبـــة اأدائـــهــم اإليــهـــم �سواء اأكان الأداء حـــيـــــا اأم مثـــبتا ، اإل فـي احلالت 

التي متليها طريقة ا�ستخدام الأداء .

ب - احلــق فـي منع اأي حتـريف اأو ت�سويه اأو تعديل فـي اأدائهم اأو اأي م�سا�ض  به يكون 

من �ساأنه الإ�سرار ب�سرفهم اأو ب�سمعتهم .

اأكان  �سواء   ، احلقوق  هذه  من  اأي  فـي  الت�سرف  مطلقا  بطالنا  باطال  ويقع 

الت�سرف بعو�ض اأم بغري عو�ض . 

     ويبا�سر اخللف العام لفناين الأداء من بعدهم احلقوق املن�سو�ض عليها فـي هذه 

املادة ، وتبا�سر الــوزارة تلك احلقوق فـي حالة عدم وجود خلف عام لفناين الأداء .
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املــادة ) 16 ( 

يتمتع فنانو الأداء باحلقوق املالية ال�ستئثارية التالية : 

 اأ  - اإذاعة اأدائهم غري املثبت ) احلي ( اأو نقله للجمهور .

ب  - تثبيت اأدائهم غري املثبت ) احلي ( .

ج  - منع ا�ستغالل اأدائهم غري املثبت ) احلي ( باأية طريقة دون احل�سول على ترخي�ض 

مكتوب م�سبق منهم .

د -  اإتاحة اأ�سل اأو ن�سخ من اأدائهم املثبت للجمهور بالبيع اأو باأي ت�سرف اآخر ناقل 

للملكية .

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

و  - اإذاعة اأدائهم املثبت اأو نقله للجمهور .

ز  - ن�سخ اأدائهم املثبت .

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

م�سنف �سمعي ب�سري .

املــادة ) 17( 

يتمتع منتجو الت�سجيالت ال�سوتية باحلقوق املالية ال�ستئثارية التالية :

 اأ  - ا�ستغالل  ت�سجيالتهم ال�سوتية باأية طريقة كانت مبا فـي ذلك الن�سخ اأو التاأجري .

ب - اإتاحـــــة ت�سجيالتهــــــم ال�سوتيــــة الأ�سليـــة ون�ســـخ منها للجمهــــور بالبيـــع اأو بــاأي 

ت�سرف اآخر ناقل للملكية .

ج - اإذاعة ت�سجيالتهم ال�سوتية اأو نقلها اإىل اجلمهور بطريقة اأخرى . 

املــادة ) 18 ( 

تتمتع هيئات الإذاعة باحلقوق املالية الإ�ستئثارية التالية :

 اأ -  تثبيت ون�سخ واإذاعة واإعادة اإذاعة براجمها ونقلها اإىل اجلمهور .

ب - منـــع الغـــيـــر مــن نقــــــل الت�سجيــــــل التلفزيونــــي لرباجمــهــــا اإىل اجلمهـــــــور دون 

احل�سول على ترخي�ض مكتوب م�سبقا .

ويحظر على الغيــر ت�سجيــل اأو ن�ســخ اأو تاأجيــر اأو اإعــادة بث اأو اإتاحـــة اأو نقــل تلك 

الربامج اإىل اجلمهور باأية و�سيلة كانت .

املــادة ) 19 ( 

ت�سري اأحكام املواد )  8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 14 ( من هذا القانون على الت�سرفات التي ترد على 

احلقوق املالية لأ�سحاب احلقوق املجاورة كما ت�سري على هذه احلقوق اأحكام املــادة ) 13 ( .  
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الف�سل اخلام�س

ال�ستخدامات احلرة للم�سنفات

املــادة ) 20 ( 

مع عـــــدم الإخــــالل بحقـــوق املوؤلـــــف الأدبيـــة املن�سو�ض عليهـــا فـي هـــذا القانــــون ، تكــــــون 

ا�ستخدامـــات امل�سنفــات م�سروعـــة دون موافقــة املوؤلــف �سريطة ذكر امل�سدر وا�سم املوؤلف -  

اإذا ما اأ�سري اإليهما فـي امل�سنف -  واأل تتعار�ض تلك ال�ستخدامــــات مــع ال�ستغـــالل املعـــتاد 

للمـــ�ســـنف اأو الأداء اأو الت�سجـــيــل ال�ســـــوتي اأو تــــ�ســـر بــــ�ســـورة غــــري معــقولة بامل�سالــــح 

امل�سروعـــة للموؤلــف اأو املوؤدي اأو منتج الت�سجيل ال�سوتي ، وذلك فـي احلالت التالية :

1 - نـــقـــل فقـــرات من م�ســـنف حممي مـــتــاح للجمـهـــــور بطريقة قانونيــة واإدراجها 

فـي م�سنف اآخر لغايات الإي�ساح اأو ال�سرح اأو النقد وفـي احلدود وبالقدر الذي 

تربره هذه الغايات .

2 - ا�ستخـــدام امل�سنف فـي اجتماعـــات داخـــل نطـــاق الأ�سرة اأو لطالب داخل من�ساأة 

تعليميـــة لالإي�ساح ولغايات التعليم اأو التدري�ض وجهـــا لوجــــه ويف احلدود التي 

تربرها هذه الغايات ، واأن يكون ذلك بدون مقابل مبا�سر اأو غري مبا�سر .

3 - عمـل ن�سخـــة واحـــدة من م�سنــف حممــي بوا�سطــــة اجلهات املنـــوط بهـــــا حفـــظ 

الوثائق اأو املكتبـات العامة اأو مراكز التوثيق غــري التجاريـة اأو موؤ�س�سات التعليـــم 

اأو املوؤ�س�ســات العلميـــة اأو الثقافيـــة فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

 اأ - اأن يكــــون الن�سخ ملـــقـــال منـــ�ســــــور اأو مل�ســنـــف ق�ســـيـــر لـــغــر�ض تلبيــة حاجــــة 

ملرة  الن�ســـخ  يكـــون  اأن  على   ، بحث  اأو  درا�سة  فـي  �سخ�ض طبيعي لال�ستخدام 

منا�سبات  فـي  تكرر  اإذا  كذلك  الن�سخ  ويعد  متفــــاوتة  فــــرتات  على  اأو  واحـــدة 

منف�سلة وغري مرتبطة واأل يكون هناك ترخي�ض جماعي متاح ميكن اأن يتم 

مبوجبه هذا الن�سخ .

ب - اأن يكـــــــــون الن�ســـــخ لـغــــر�ض املحافــظـــــة على الن�ســخــــة الأ�سليــــة اأو ا�ستبدال 

ن�سخة مفقودة اأو تالفة ل ميكن احل�سول على بديل لها .  

ويجب اأن يكون الن�سخ فـي هاتني احلالتني فـي حدود الغر�ض املربر له واأل 

ينــطــوي على ا�ســتهــداف حتقـــيــق ك�سب مادي مبا�ســــر اأو غري مبا�سر .

4 - النـــ�ســـخ اأو الإذاعـــة اأو النـــقـل للجمــهور لأجـــزاء من مقالت من�سـورة فـي ال�سحــف 

اأو  اأو دينية  اأو �سيا�سية  اأو فـي دوريـــات حــــــول مــــو�ســوعـــات اقت�ساديــة  اليــوميـة 

اأو  الإذاعة  اأو  الن�سخ  كان  اإذا   ، مماثلة  طبيعة  ذات  مذاعة  م�سنفات  من  لأجزاء 

النقل ملا تقدم لي�ض حمفوظا ل�ساحب احلق وقت الن�سر ، وكان الن�سخ بوا�سطة 

ال�سحافة .
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5 - عمل ن�سخـــة واحـــدة من برنامــج حا�ســب اآيل بوا�سطة املالك ال�ســـرعي للن�سخة 

الأ�سلية فـي احلالة التي يكون فيها هذا الن�سخ �سروريا ل�ستخدام الربنامج للغاية 

وللمـدى اللذين مت احل�ســـول عليــه من اأجلهمـــا ، اأو حلفظهــــا لغر�ض ا�ستعمالها 

فيما لو فقدت الن�سخة الأ�سلية اأو تلفت اأو �سارت غري قابلة لال�ستخدام ، اأو عمل 

اإىل لغة برنامج  اأو مرتجمة  اأو معدلة من الربنامج  اأو حمورة  ن�سخة مقتب�سة 

حا�سب اآيل اأخرى اإذا كان ذلك �سروريا لتوافقها مع جهاز حا�سب اآيل معني على 

اأن يقت�سر ا�ستخدامها على املالك ال�سرعي  للن�سخة الأ�سلية .

6 - الأداء العلنــي مل�سنف درامي اأو مو�سيقي اأو متثيلي مو�سيقي اأو م�سنف رق�ض اأو 

) بانتومامي ( اأو اأي م�سنف اآخر ابتكر لالأداء الدرامي فـي احلالتني الآتيتني :

 اأ  - الحتفالت الدينية ، وذلك بالقدر الذي تربره طبيعة هذه الحتفالت .

ب - التعليم وجها لوجه داخل قاعات التدري�ض فـي املن�ساآت التعليمية اأو غريها 

من الأماكن املماثلة املخ�س�سة للتعليم ، التي ل تهدف اإىل حتقيق الربح .

وي�ســـرتط فـي احلالتـــني عـــدم احل�ســـول بطريقــة مبا�ســـرة اأو غــــري مبا�سرة 

على اأي ربح مايل .

7 - عمل ت�سجيـل موؤقت مل�سنف من قبل هيئــــات الإذاعــــة بو�سائلها اخلا�سة لغر�ض 

ا�ستخدامه فـي براجمها الإذاعية �سريطة الآتي :

اأ  -  اأن يكــــون لهيئـــة الإذاعــــة دون غريهـــا حـــق الـــبث الإذاعـــي لــهــذا الت�سجيل .

اأ�سهــر من اإجنازه ما مل  ب - اأن تتلـــف هيئــــة الإذاعــــة هذا الت�سجيـــل بعد �ستــة 

يوافـق �ساحب احلق على مد تلك املدة ، وي�ستثنى من ذلك الحتفاظ بن�سخة 

واحدة من هذا الت�سجيل لغر�ض احلفظ .

الف�ســـل الــ�سـاد�س

اأحــكـام خا�ســـة

املــادة ) 21 ( 

كل من �ساهم فـي تاأليـف م�سنف م�سرتك على نحو ل ميكن معه ف�ســل م�ساهمتــه فيه عن 

م�ساهمـة باقـــي ال�سركــاء ، يكون �ساحب حق على امل�سنف بالت�ساوي مع باقي ال�سركاء ، ول 

يجوز لأحد ال�سركاء النفراد مببا�سرة حقوق املوؤلف على هذا امل�سنف ، ما مل يتفق كتابة 

على غري ذلك . 
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وفـي احلالة التي تندرج فيها م�ساهمة كل من املوؤلفني ال�سركاء حتت نوع خمتلف من الفن 

على نحو ميكن معه ف�سـل م�ساهمـــة كـــل منهــم عـــن م�ساهمـــة الآخرين ، يكـــون لكــل منهــم 

�ساأنه  من  ذلك  يكون  األ  �سريطة  حدة  على  به  �ساهم  الـذي  اجلـــزء  ا�ستغـــالل  فـي  احلــق 

الإ�سرار با�ستغالل امل�سنف امل�سرتك ، ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .

واإذا توفـي اأحد املوؤلفني ال�سركاء دون اأن يرتك خلفا عاما ، يوؤول اجلزء اخلـا�ض به اإىل 

باقي ال�سركاء اأو خلفهم ، ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .

املــادة ) 22 ( 

يكــــون ال�سخـ�ض الطبيـعي اأو العتـباري الذي ابتكر امل�سـنــف اجلماعـي بتوجيه منه وحتت 

اإ�سرافــه وتولــى ن�ســره با�سمـــه وعلى م�سوؤوليتـــه مالكـــا للحقــوق الأدبيـــة واملاليــة على هذا 

امل�سنف ، ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .

املــادة ) 23 ( 

يعــــترب املوؤلف الذي اأجنـــز امل�ســـنف امل�ســـتـــق هــو �ساحـــــب احلــقـــــوق الأدبـيــــة واملاليــة على 

هـذا امل�ســــنف ، وذلك دون امل�سا�ض بحقوق موؤلف امل�سنف الأ�سلي .

املــادة )24 ( 

يكون موؤلفا �سريكا فـي امل�سنف ال�سمعي الب�سري كل من :

 اأ  - موؤلف ال�سيناريو اأو الفكرة املكتوبة املبتكرة .

ب - من قــــام بتحوير م�سنـــف اأدبي �سابـــق الوجـــود ب�سكــل يجعلــه مالئــــما لالإ�سلوب 

ال�سمعي الب�سري .

ج  - موؤلف احلوار .

د  - موؤلف املو�سيقى الذي قام بتاأليفها خ�سي�سا للم�سنف .

هـ - املخرج الذي اأ�سرف فعليا على اإجناز امل�سنف .

كـــان موؤلف  �ســـابق عليـــــه  اآخـــر  اأو ماأخوذا مـن م�سنف  اإذا كان امل�سنف مقتب�سا  و  - 

امل�سنف ال�سابق موؤلفا �سريكا فيه .

املــادة ) 25 ( 

مع عـــدم الإخـــالل بحــق موؤلــف اجلــزء الأدبـــي اأو املو�سيقـي فـي ن�ســـر م�سنفـــه بطـــريقـــة 

خمتلــــفة عن تلك التي يتم بها ن�سر امل�سنف ال�سمعي الب�سري - مـــا مل يتفــق كتابـــة على 

غـــري ذلك - تكـــون حقـــوق املوؤلفـــني ال�سركـــاء فـي امل�سنف ال�سمعي الب�سري وفقا ملا ياأتي :
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اأ - الرتخي�ض ال�سادر من موؤلف امل�سنف الأدبي اأو املو�سيقي للغري باإن�ساء �سيناريو 

م�ستق اأو م�سنف �سمعي ب�سري حمور من م�سنفه يكون مت�سمنا الت�سريح باأداء 

ذلك امل�سنف املحور اأمام اجلمهور ما مل ين�ض الرتخي�ض على غري ذلك . 

باقي  حـــق  دون  به  اخلــا�ض  اجلزء  اإمتـام  ال�ســركـــاء عن  اأحـد  امتناع  يحــــول  ل   - ب 

ال�سركاء فـي ا�ستغالل ما مت اإجنازه من هذا اجلزء ، وذلك مع عـــدم الإخـــالل مبا 

يكـــون قـد ن�ســاأ لل�سريك املمتنــع من حقوق عن م�ساهمته فـي تاأليف هذا امل�سنف .

ج - يكــــون منتـــج امل�ســـنف ال�سمعـــي الب�ســـري نائبـــا عن مــــوؤلفــــيه بــ�ســــاأن ا�ستـــغــالل 

حقوقـهـــم املالــيــة على هــذا امل�سنـف عدا موؤلفي امل�سنفات املو�سيقية ، ما مل يتفق 

كتابة على غري ذلك .

الف�ســـل  الــ�سـابـــع

مدة حماية احلقوق املالية للموؤلف واأ�سحاب احلقوق املجاورة

اأول : مدة حماية احلقوق املالية للموؤلف

املــادة ) 26 ( 

حتمى احلقوق املالية للموؤلف املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون مدة حياة  املوؤلف و�سبعني 

�سنة تبداأ من بداية ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة وفاته .

املــادة ) 27 ( 

حتمـى احلقوق املالية ملوؤلفي امل�سنفات امل�سرتكة مدة حياتهم و�سبعني �سنة تبداأ من بداية 

ال�سنة امليالدية التي تلي �سنة وفاة  اآخر من بقي منهم حيا .

املــادة ) 28 ( 

حتــــمى احلقــــوق املاليــــة على امل�سنــــفــات ال�سمـــعــية الب�سريـــة وامل�سنفـــات اجلماعية مدة 

خم�ض وت�سعني �سنة تبداأ من بداية ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فيها اأول ن�سر 

الن�ســــر خالل خم�ض وع�سرين �سنة من تاريخ  واإذا مل يتم هذا   ، امل�سنفات  م�سروع لهذه 

اإجنازها حتمى احلقوق املالية عليها مدة مائة وع�سرين �سنة تبداأ من بداية ال�سنة امليالدية 

التالية ل�سنة اإجنازها .

املــادة ) 29 ( 

حتمــــى احلقـــوق املـــالية على امل�سنفــات التي تن�ســــر دون ذكر ا�ســـم موؤلفهـا  اأو با�سم م�ستعار 

مدة خم�ض وت�سعني �سنة تبداأ من بداية ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي مت فيها اأول 

ن�سر م�سروع لها ، واإذا مل يتم هذا الن�سر خالل خم�ض وع�سرين �سنة من تاريخ اإجنازها 
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حتمى احلقوق املالية عليها مدة مائة وع�سرين �سنة تبداأ من بداية ال�سنة امليالدية التالية 

اأي من  اأو الك�سف عنها خالل  اأو حتديد �سخ�سية املوؤلف  ، واإذا مت معرفة  ل�سنة اإجنازها 

املدتني املذكورتني حت�سب مدة احلماية وفقا حلكم اأي من املادتني رقمي ) 26 ، 27 ( من 

هذا القانون بح�سب الأحوال . 

املــادة ) 30 ( 

�سنــة  وت�سعني  مـــدة خمـــ�ض  التطبيقـــية  الفنـــون  املالــــية على م�ســنـــــفات  حتمى احلقــــوق 

لهذه  م�سروع  ن�سر  اأول  فيها  تــــــم  التي  لل�سنة  التالية  امليالدية  ال�سنة  بدايــــــة  مـن  تبــــــداأ 

امل�سنفات ، واإذا مل يتم هذا الن�سر خالل خم�ض وع�سرين �سنة من تاريخ اإجنازها حتمى 

احلقوق املالية عليها مدة مائة وع�سرين �سنة تبداأ من بداية ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة 

اإجنازها .

ثانيا :  مدة حماية احلقوق املالية 

لأ�سحـاب احلـقـوق املجـاورة

املــادة ) 31 ( 

ال�سنة  بداية  تــــبداأ من  �سنة  وت�سعني  مــدة خم�ض  الأداء  لفنانــــي  املاليـــة  احلقــــوق  حتمى 

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

املالية عليه مدة  الأداء حتمى احلقوق  اإجناز هذا  تاريخ  �سنة من  خالل خم�ض وع�سرين 

مائة وع�سرين �سنة تبداأ من  بداية ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة اإجنازه . 

املــادة ) 32 ( 

حتمى احلقوق املالية ملنتجـــي الت�سجيـــالت ال�سوتيــة مدة خمـ�ض وت�سعــني �سنة تبداأ من 

اأول ن�سر م�سروع للت�سجيل ال�سوتي ،  التي مت فيها  التالية لل�سنة  ال�سنة امليالدية  بداية 

واإذا مل يتم هذا الن�سر خالل خم�ض وع�سرين �سنة من تاريخ اإجناز هذا الت�سجيل حتمى 

احلقوق املالية عليه مدة مائة وع�سرين �سنة تبداأ من بداية ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة 

اإجنازه  .

املــادة ) 33 ( 

حتمى حقوق هيئــــات الإذاعــــة على براجمـــها الإذاعيــة مدة ع�ســـرين �سنة تبداأ من بداية 

ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي متت فيها اأول اإذاعة لتلك الربامج .  
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الف�ســل  الثامــن

الإيـــــداع

املــادة ) 34 ( 

يجـوز ل�ساحب احلق اأن يــودع على نفقتـه اخلا�سـة ن�سخــة من امل�ســـنف اأو الأداء اأو الت�سجيـل 

ال�سوتـي اأو الربنامج الإذاعي لدى الوزارة ، ويعترب هذا الإيداع قرينة على امللكية ، وتبني 

الالئحة التنفيذية نظام الإيداع وطريقة الن�سر عنــه ، كمــا حتـدد الــر�ســوم امل�ستحقــة عنـه 

مبراعاة اأحكام القانون املايل .

الف�ســل  التا�ســع

الإدارة اجلماعية للحقوق املالية للموؤلـــف 

واأ�سحاب احلقوق املجاورة

املــادة ) 35 ( 

للموؤلفـني واأ�سحــاب احلقــــوق املجـــــاورة وخلفائهـــم احلـــق فـي اأن يفو�ســوا جمعية مهنية 

اأو اأكرث اأو جهات اأخرى فـي اإدارة كل اأو بع�ض حقوقهم املالية نيابة عنهم مبوجب تراخي�ض 

ا�ستئثارية اأو غري ا�ستئثارية نظــري مقابــل ت�ستقطعـــه هذه اجلمعيـــات اأو تلك اجلهـــات من 

م�ستحقاتهم وفقا لل�سروط املتفق عليها كتابة .

املــادة ) 36 ( 

يكـون للجمعـيات واجلهـات املن�سو�ض عليها فـي املـادة ال�سابقة مبا�ســرة ال�سالحيات التالية 

مامل يتفق كتابة على غري ذلك : 

 اأ  - الرتخيـــ�ض للغيـــر با�ستغــــــالل كل اأو بع�ض احلقوق املالية على امل�سنف  اأو الأداء 

اأو الت�سجيل ال�سوتي والتفاق على املقابل املايل امل�ستحق نظري هذا ال�ستغالل  .

ب - حت�سيــــل املقابــــل املالـــي امل�ستحـــــــق وتوزيــــعــــه على اأ�سحـــاب احلقوق بعد خ�سم 

م�ستحقاتها منه نظري اإدارتها لتلك احلقوق .

ج - اأية �سالحيــــات اأخرى مــقــررة مبوجب التــفاق املربم ب�ساأن اإدارة تلك  احلقوق .

املــادة ) 37 ( 

ل يجـــوز ممار�ســـة ن�ســاط اإدارة احلقوق املالية نيابة عن املوؤلفني واأ�سحاب احلقوق املجاورة 

اإل برتخي�ض من الوزارة ، وتبني الالئحة التنفيذية قواعد واإجراءات احل�سول على هذا 

الرتخي�ض والر�سوم امل�ستحقة عنه مبراعاة اأحكام القانون املايل .
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املــادة ) 38 ( 

يخ�سـع ن�ساط اإدارة احلقوق املاليــة للموؤلفني واأ�سحاب احلقوق املجاورة لإ�سراف ورقابة  

الوزارة ، وعلى اجلمعيات واجلهات املرخ�ض لها مبمار�سة  هذا الن�ساط الحتفاظ ب�سجالت 

باأ�سماء اأع�سائها و�سفاتهم واحلقوق املرخ�ض لها باإدارتها ومدة الإدارة واملقابل املايل املتفق 

الطالع  املجـــاورة وممثليهم من  احلقــوق  واأ�سحاب  املوؤلفـــني  اأن متكن  وعليها   ، عليهما 

على البيانات واملعلومات اخلا�سة بهم املدونة فـي تلك ال�سجالت .

ويجــب على الوزارة اإلـغــاء الرتخي�ض فـي حالة اإخالل تلك اجلمعيات اأو اجلهات بالتزاماتها 

املن�ســـو�ض عليها فـي هــــذا الــقــانــــون اأو لئحـــتــــه التنفيذية .

املــادة ) 39 ( 

يكـــون تنظـــيم ن�ساط الإدارة اجلماعيــة للحقـــوق املاليــة للموؤلف واأ�سحاب احلقوق املجاورة 

على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

الفـ�سـل الـعـا�ســـر

املحظورات املتعلقة بالتدابري التقنية الفعالة 

ومعلومات اإدارة احلقوق واإعادة بث الإ�سارات املتلفزة

املــادة ) 40 ( 

يعد حمظورا ارتكاب اأي من الأفعال التالية :

1 - القيـــام دون ت�سريـــح من �ساحـــب احلق بتعطـــيــل اأو تعيــيب تدبـري من التدابري 

التقنية الفعالة .

2 - القـــيـــــام بت�سـنـــيع اأو ا�سترياد اأو توزيع اأو تداول اأية و�سائل اأو منتجـــات اأو مكونات 

اأو تقدميها اأو عر�سها للجمهور اأو تقدمي اأو عر�ض اأية خدمات للجمهور فـي اأي 

من احلالت الآتية :

 اأ  - اإذا كان الرتويــج لها اأو الإعـــالن عنهـــا اأو عر�سها اأو تداولها  لغر�ض التحايل 

على تدبري من التدابري التقنية الفعالة .

ب - اإذا كان لها هـــــدف اأو ا�ستعمـــال جتاري حمــدود الأهميــة بجــــانــــب تعطيل اأو 

تعييب تدبري من التدابري التقنية الفعالة  .

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

تعطيل اأو تعييب تدبري من التدابري التقنية الفعالة  .
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3 - القيام دون ترخي�ض مكتوب من �ساحب احلق بارتكاب اأي من الأفعال الآتية :

 اأ  - حـذف اأو  تغيري فـي معلومات اإدارة احلقوق مع علمه بذلك .

ب - توزيع معلـــــومات اإدارة احلقــوق اأو ا�ستريادها بغــر�ض التوزيع مع علمه باأنه 

قد مت تعديلها اأو تغيريها .

ج - التـوزيــــــــع اأو ال�ستــــــــرياد بــغـــــــــر�ض التوزيـــع اأو الإذاعـــة اأو النـــقـــل اأو الإتاحة 

اأو ت�سجيـــالت �سوتية مع علمه باأن  اأداءات  اأو  للجمهـور لن�سخ من م�سنفات 

معلومات اإدارة احلقوق اخلا�سة بها قد مت حذفها اأو تغيريها  .

وفـي جميع الأحوال يلزم اأن يكون مرتكب الفعل عاملا اأو لديه اأ�سباب معقولة 

اأو تخفي تعديا على حقوق  اأو ت�سهل  اأو متكن  اأفعاله �سوف تغري  للعلم باأن 

املوؤلف اأو احلقوق املجاورة .

4 - القيــــــــام  بت�سنيـــــــع اأو جتمـــيــع اأو تعـديــل اأو ا�سترياد اأو ت�سدير اأو بيــع اأو تـــــاأجـري 

اأو تــــوزيـع اأي نظـام اأو و�سيــلة ملمــو�ســــة اأو غــري ملمــو�سـة ت�ستخـدم ب�سكـل اأ�سا�سي 

كـان  اإذا   ، ال�سنــاعيــة  بالأقمــار  ومر�سلة  لربنامج  حاملة  اإ�سارة  ت�سفري  فك  فـي 

مـرتكبهـا يعلـم اأو كـانت لديه اأ�سباب معقــولة للعلم بــذلك ، واأن يكــون ذلك قــد مت 

بدون ترخي�ض مكتوب من املوزع القانوين لهذه الإ�سارة .

5 - القـــيام عمـــدا با�ستـــقــبـــال اأو توزيــــع اإ�ســـارة م�ســـفــرة حامـــلــة لربنامــــج ومر�سلة 

بالأقمار ال�سناعية اإذا كان مرتكبها يعلم باأنه قد مت فك ت�سفريها دون ترخي�ض 

مكتوب من املوزع القانوين لهذه الإ�سارة .

الف�ســل احلــادي عــ�ســر

التدابري احلدودية

املــادة )41 ( 

اإذا كانت لديه  القانون  اأحكــام هذا  اأ�سحـاب احلقـــوق املحمية مبوجب  1 - لأي من 

اأ�سباب معقولة لالعتقاد با�سترياد �سلع تنطوي على تعد على حقـــه ، اأن يتـقـدم 

اإجـــراءات  بوقـــف  قــرار  ل�ست�ســدار  املخت�ســـة  اجلمركيـــة  ال�سلطــــات  اإىل  بطلــب 

التخلي�ض اجلمركي عليها ومنع تداولها .  

ويجب اأن يكون الطلب م�سفوعا باأدلة تكفي لقناع ال�سلطات اجلمركية بوجود 

تعد على هذا احلق - بح�سب الظاهر - واأن يت�سمن الطلــــب املعلومـــات الكافيـــة 

املتوافـــرة لدى مقـدمـه لتمكـني تلك ال�سلطات من التعرف على ال�سلع املعنية ، 

اتخاذ تلك  اإىل  اللجوء  املعلومات مانعا من  توافر تلك  اأن يكون عدم  ول يجوز 

الإجراءات . 
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ويجب على ال�سلطـــات اجلمـــركية املخت�سة بحث الطـلب واإخطار مقدمه كتابة 

بقرارها خالل �سبعة اأيام من تاريخ تقدمي الطلب ، ويكون القرار ال�سادر بوقف 

اإجراءات التخلي�ض اجلمركي �ساريا ملدة �سنة واحدة من تاريخ تقدمي الطلب اأو 

للفرتة املتبقية من مدة احلمايــة املقــــررة لل�سلـــع املطلـــــوب اتخاذ الإجراء ب�ساأنها 

اأيهما اأقـــل ، ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة اأق�سر .

اأو  كفالة  بتقدمي  الطلب  مقدم  تكلف  اأن  املخت�سة  اجلمركية  لل�سلطات  ويجوز 

اإ�ساءة  ومانعا من  فـي حقه  امل�سكو  يكفي حلمايتها وحمـاية  منا�سب  اآخر  �سمان 

ا�ستعمال هذا احلق ، ويجب األ يكون مقدار الكفالة اأو ال�سمان مبالغا فيه على 

نحو يوؤدي اإىل عزوف اأ�سحاب احلقوق عن اللجوء اإىل  اتخاذ تلك الإجراءات  .

اإىل  كمـــا يجـــوز لل�سلطـــات اجلمركيـــة املخت�سة من تلقاء نف�سها - ودون حاجة 

تقدمي �ســكوى من �ساحب احلق اأو من غريه - اإذا توافرت لديها اأدلة كافيـــة على 

اأن ت�سدر قرارا بوقف اإجراءات التخليــــ�ض اجلمــــركـــي على ال�سلـــع  حدوث تعد 

املتعدية ) امل�ستـــوردة اأو الـــعــابـــرة " الرتانزيت " اأو املعدة للت�سدير ( فور ورودها 

اإىل املنطقة اجلمركية الواقعة فـي دائرة اخت�سا�سها .

2- يجب على ال�سلطــــات اجلمركيـــة املخت�سة اإذا ما قــررت وقف اإجــراءات التخلي�ض  

اجلمركي وفقا لأحكام هذه املادة اتخاذ ما يلي :

 اأ  - اأن تخطــر كـــل من ، م�ستـــورد ال�سلــــع املتعديـــة و�ساحــب احلق حمــــل التعدي 

بقرار الوقف . 

ب - اأن تفيــــد �ســــــاحب احلــــق حمــــــل التعدي - بــنـــــاء على طلـــب كتــــابي منـــــه - 

باأ�سـمـــــاء وعنـــاويــن كـــل مــــن ، مر�ســل ال�سلـــع ومــ�ستوردهـــا ومـــن اأر�سلت اإليه 

وكمياتها . 

ج  - ال�سماح لأ�سحاب ال�ساأن مبعاينة ال�سلع املتعديـة وفقا لالإجراءات اجلمركية 

املتبعة .

وفـي هذه احلالـــة يجــب على �سـاحــب احلــق اأن يقيــم دعــوى ق�سائية باأ�سل النزاع 

خالل  وذلك   ، املخت�سة  اجلمركية  ال�سلطات  اإخطار  مع  املخت�سة  املحكمة  اأمام 

مدة ل جتاوز ع�سرة اأيام عمل من تاريخ اإخطاره بقرار وقف اإجراءات التخلي�ض 

اجلمركي واإل اعترب قرار الوقف كاأن مل يكن ، ما مل تكن ال�سلطات اجلمركية اأو 

املحكمة املخت�سة قد قررت متديد تلك املدة مبا ل يجاوز ع�سرة اأيام اأخرى فـي 

احلالت التي تقدرها .
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3- يكـون طلب وقـف اإجراءات التخليـــ�ض اجلمركي وتقدير قيـمـة الكفالـة اأو ال�سمان 

للقواعد  وفقا  التخزين  ور�سوم  اأماكن  وحتديد  املادة  هذه  فـي  عليه  املن�سو�ض 

والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية مبراعاة اأحكام القانون املايل . 

4 - ل ت�ســـري اأحكـــام هذه املادة على الكميـــات ال�سئيلــة ذات ال�سبغــة غـــري التجاريــــة 

من امل�سنــفــات والت�سجــيالت ال�سوتية التي تكـون �سمن اأمتعة امل�سافرين ال�سخ�سية 

اأو تر�سل فـي طرود �سغرية .

الف�ســـل الثاين عـ�ســر

التدابري الوقائية

املــادة ) 42 ( 

هـذا  اأحكــــام  مبوجـــــب  حممي  حق  �ساحــب  طلـــب  على  بناء  املخت�ســــة  للمحكمـــة  يجـــوز 

القانـــون اأن ت�ســــدر اأمـــرا على عري�ســـة بتدبـــري اأو اأكـــرث من التدابري التالية :

 اأ  - منع وقوع التعدي اأو الفعل املحظور على حق حممي مبوجب اأحكام هذا القانون .

ب - وقف التعدي على حق حممي مبوجب اأحكام هذا القانون .

ج  - التحفظ على ن�ســــخ امل�ســـنف املج�سدة للتعـــدي واملــــواد امل�ستخدمــــة فـي عمل هذه 

الن�سخ .

 د - وقف العر�ض اجلاري اإذا كان التعدي متعلقا باأداء علني مل�سنـف اأو اأداء  اأو ت�سجيل 

�سوتي اأو برنامج اإذاعي ، اأو حظره فـي امل�ستقبل .

هـ - ح�ســــر الإيـــراد املتحـــ�ســل من ال�ستـــــغـــالل غــــري امل�ســــروع للمـــ�سـنـــف بوا�سطة 

خبري تعينه املحكمة لهذا الغر�ض ، والتحفظ على هذا الإيراد .

اأدلة  من  لديه  متوافرا  يكون  ما  بتقدمي  العري�سة  مقدم  تاأمر  اأن  وللمحكمة 

ترجح وقوع التعدي على احلق اأو ارتكاب الفعل املحظور اأو اأن اأيا منهما و�سيك 

الوقوع وغريها من املعلومات التي تراها لزمة لتمكني اجلهات املعنية من تنفيذ 

الأمر بالتدبري املنا�سب عند �سدوره .

منا�سب  �سمان  اأو  كفالة  بتقدمي  العري�سة  مقدم  تلزم  اأن  للمحكمة  يجوز  كما 

حلمــــايـــة املــــدعى عليـــه وملنع اإ�ســـــاءة اإ�ستعمال هــــذا احلق ، ويجب األ يكون مقدار 

الكفالة اأو ال�سمان مبالغا فيه على نحو يوؤدي اإىل عزوف اأ�سحاب احلقوق عن 

اللجوء اإىل هذا الإجراء .

ويجــب على املحكمــــــة البــــــت فـي العري�سـة على وجــــــــه ال�ستعجــــال فـي ميعــــاد 

ل يجاوز ع�سرة اأيام من تاريخ تقدميها .



- 21 -

فـي  عليه  املدعى  غيبة  فـي  العري�سة  على  الأمر  ت�سدر  اأن  للمحكمة  ويجـوز 

احلالت التي من املرجح اأن يكون التاأخري فـي اإ�سدار الأمر فيها ملحقا باملدعي 

�سررا يتعذر تداركه اأو يخ�سى فيها اإتالف اأو زوال الأدلة املثبتة للتعدي ، ويجب 

فـي هذه احلالة اإخطار املدعى عليه بالأمر فور �سدوره ويجوز عند القت�ساء فـي 

احلالت التي تقدرها املحكمة اإخطار املدعى عليه بالأمر بعد تنفيذه مبا�سرة ، 

وللمدعى عليه اأن يتظلم من هذا الأمر اأمام املحكمة املخت�سة خالل ع�سرة اأيام 

من اليوم التايل لتاريخ اإخطاره .

وعلى �ساحب احلق اإقامة الدعــوى باأ�ســـل النــزاع خـــالل خم�ســـة ع�ســـر يومــا من 

اليوم التايل لتاريخ �سدور الأمــر بالتدبيـــر املنا�ســب اأو من اليـــوم التالـــي لتاريــخ 

اإخطاره برف�ض التظلم املقدم من املدعى عليه بح�سب الأحوال واإل اعترب الأمر 

كاأن مل يكن . 

الف�سل الثالث ع�سر

الإجراءات والتعوي�سات املدنية

املــادة ) 43 ( 

 1- دون الإخــالل باأيــة تعوي�ســـات اأخرى ينــــ�ض عليهــــا قانــــون اآخر تق�سي املحكمة 

باإلزام اأي �سخ�ض يثبت ارتكابه اأفعال تعدي على اأي من احلقوق املالية للموؤلف 

اأو لأ�سحاب احلقوق املجاورة باأن يوؤدي ل�ساحب احلق بناء على طلبه ما ياأتي :

اأ - تعوي�سات تكفي جلرب ال�سرر الذي اأ�ساب �ساحب احلق نتيجة التعدي .

ب - قيمة ما حققه املتعدي من اأرباح من جراء التعدي والتي مل توؤخذ فـي العتبار 

عند تقدير قيمة التعوي�سات امل�سار اإليها فـي البند ال�سابق .

ح�سريا  له  مرخ�ض  كل  حق  �ساحب  يعترب  الفقرة  هذه  اأحكام  تطبيق  وفـي 

وكذلك الحتادات واجلمعيات املمثلة ل�ساحب احلق وفقا للقوانني املعمول بها .

 2- دون الإخالل باأية تعوي�سات اأخرى ين�ض عليها قانون اآخر تق�سي املحكمة باإلزام 

اأي �سخ�ض يثبت ارتكابه اأي فعل من الأفعال املن�سو�ض عليها فـي املادة )40( من 

هذا القانون باأن يوؤدي ل�ساحب احلق بناء على طلبه ما ياأتي :

اأ  -  تعوي�سات تكفي جلرب ال�سرر الذي اأ�ساب �ساحب احلق نتيجة التعدي .

ب - قيمة ما حققه املتعدي من اأرباح من جراء التعدي والتي مل توؤخذ فـي العتبار 

عند تقدير قيمة التعوي�سات امل�سار اإليها فـي البند ال�سابق .
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ول ي�سري حكم هــذه الفقـــرة على اجلهـــات املنـــــــوط بها حفظ الوثائق واملكتبات 

العامة ومراكز التوثيق وموؤ�س�سات التعليم واملوؤ�س�سات العلمية التي ل تهدف اإىل 

حتقيق الربح ، كما ل ت�سري على هيئات الإذاعة غري التجارية عن الأفعال التي 

تقع منها باملخالفة لأحكام البنود )1 ، 2 ، 3( من املادة )40( من هذا القانون اإذا 

كانت ل تعلم اأومل يكن لديها اأ�سباب معقولة للعلم باأن ما وقع منها يعد خرقا 

لأحكام هذا القانون .

3 - يجب على املحكمة عند تقدير التعوي�ض املن�سو�ض عليه فـي الفقرة )1( من هذه 

املادة اأن تاأخذ فـي العتبار قيمـة ال�سلعــة اأو اخلدمــة حمــل التعــدي مقــدرة ب�سعــر 

التجزئة الذي يحدده �ساحب احلق اأو وفقا لأي معيار اآخر يحدده على اأن يكون 

عادل .

4 -  يجب على املحكمة اأن تق�سي ل�ساحب احلق - بناء على طلبه - بدل عن التعوي�ض 

املن�سو�ض عليه فـي الفقرتني ) 1 ، 2 ( من هذه املادة بالتعوي�ض القانوين املقدر 

�سلفا مبا ل يجاوز ع�سرة اآلف ريال عماين عن كل فعل من اأفعال التعدي ، وذلك 

جلرب الأ�سرار التي اأ�سابته من جراء اأفعال التعدي ، وحتدد الالئحة التنفيذية 

قيمة هذه التعوي�سات على نحو يكفي جلرب تلك الأ�سرار .

5 - تاأخـــذ املحكمــــة فـي العتـــبار عنــــد تقديـر قيمة التعوي�ض املن�سو�ض عليه فـي 

هذه املادة قيمة ما تكبده �ساحب احلق من م�سروفات ق�سائية واأتعاب حماماة 

الذي  التعوي�ض  اإىل  بالنظر  املحكمة  تقدرها  التي  ال�ستثنائية  احلالت  فـي  اإل 

يطالب به �ساحب احلق .

املــادة ) 44 ( 

فـي الدعــاوى املدنيــة النا�سئة عن اأفعـــال وقعـــت باملخالفـــة لأحـــكــــام هـــذا القــانون يكون 

ال�سخ�ض امل�سار اإىل ا�سمه كموؤلف اأو منتج اأو موؤد اأو هيئة اإذاعة اأو نا�سر مل�سنف اأو اأداء اأو 

ت�سجيل �سوتي اأو برنامج اإذاعي وفقا للمجـــرى العادي لالأمور هو �ساحــــب احلــــق على 

هذا امل�سنــف اأو الأداء اأو الت�سجيـل ال�ســـوتي اأو الربنامــــج الإذاعــــي ما مل يقــــم دليل على 

خــــالف ذلك . 

اأو احلق املجاور  وفـي حالة عدم وجود دليل على خالف ما تقدم يفرت�ض اأن حق املوؤلف 

يبقى قائما فـي املو�سوع ذي ال�سلة .

املــادة ) 45 ( 

قد  واإىل �ساحب احلق ما  اإليها  يقدم  باأن  املتعدي  تلــــزم  اأن  املخت�ســـة  املدنيـــة  للمحكمـــة 

التعدي وهوية كل منهم  اأفعال  فـي  �سارك  ب�ساأن كل من  فـي حوزته من معلومات  يكون 

وطرق اإنتاج ال�سلع واخلدمات املتعدية وقنوات توزيعها .
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املــادة ) 46 ( 

مبنع  الأمر  ذلك  فـي  مبا  التعدي  بوقف  املتــعـــدي  تاأمــر  اأن  املخت�ســـة  املدنيـــة  للمحكمـــة 

ت�سديــر ال�سلــع املتعديــة ومنع دخــول امل�ستـــورد منهــا اإىل القنــوات التجاريــة عقــب الإفراج 

اجلمركي عنها . 

املــادة ) 47 ( 

للمحكمة املدنيـة املخت�ســة كافة ال�سالحيات املقررة للمحكمـة اجلنائية املخت�سة املن�سو�ض 

عليها فـي املادتني )53 ( و ) 54 ( من هذا القانون . 

ويبــا�سر الدعـــاء العــــام ال�سالحيـــات املن�ســـو�ض عليهـــا فـي املــادة )50( من هذا القانون .

املــادة ) 48 ( 

يجــــب على املحكمـــة املدنيـــة املختــــ�ســـة اأن تــــقــدر م�ســـاريف واأتــــعـاب من تندبهم ملبا�سرة 

اأية ماأموريــــة فـي الدعـــوى من اخلبـــراء واملتخ�س�سيــــن مبا يتنا�ســـب مـــع حجـــم وطبيعــة 

املاأمورية املكلفني بها ومبا ل يحول دون اللجوء اإىل مثل هذه الإجراءات .

الف�سـل الرابـع عـ�سـر

الإجراءات والعقوبات اجلزائية

املــادة ) 49 ( 

يبا�ســـر الإدعــــاء الــعـــام التحقــيق اجلنائي فيما ي�سل اإىل علمه من جرائــم تقع باملخالفة 

لأحكام هذا القــــــانون دون حـــاجــــة اإىل �سكــــوى مـــن �ساحب احلق اأو من ميثله اأو طلب من 

اجلهات احلكومية املعنية .

املــادة ) 50 ( 

لالدعـاء العــــام الأمـــر ب�سبـــط ال�سلــــع امل�ستبه فـي تعديها على حـــق حممي مبوجب اأحكام 

اأ�سول  واأية  التعدي  فعل  ارتكاب  فـي  امل�ستعملة  والأدوات  املواد  من  وغريها  القانون  هذا 

، ول يلزم ذكر هذه  به  اأدلة م�ستندية مت�سلة  واأية  الفعل املحظور  اأو  التعدي  نتجت عن 

الأ�سياء كل على حدة فـي اأمر ال�سبط  اإذا كانت تندرج �سمن ت�سنيفات عامة مدونة فيه .

املــادة ) 51 ( 

فـي الدعــاوى اجلنائــــية النا�ســـئة عن فعـــــل وقــــع باملخالفـــة لأحـــكـــام هـــذا القانون يكون 

اأداء  اأو  نا�سر مل�سنف  اأو  اإذاعة  اأو هيئة  اأو موؤد  اأو منتـج  ا�سمه كموؤلف  اإىل  امل�سار  ال�سخ�ض 

اأو ت�سجيل �سوتي اأو برنامج اإذاعي وفقا للمجــــرى الــــعــادي لالأمــــور هو �ساحــــب احلــــق 

على هذا امل�سنـف اأو الأداء اأو الت�سجيل ال�سوتي اأو الربنامج الإذاعي ما مل يقم دليل على 

خالف ذلك . 

اأو احلق املجاور  وفـي حالة عدم وجود دليل على خالف ما تقدم يفرت�ض اأن حق املوؤلف 

يبقى قائما فـي املو�سوع ذي ال�سلة .
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املــادة ) 52 ( 

مــع عـــدم الإخـالل باأيـة عقوبـة اأ�سـد ينــ�ض عليها قانون اآخر يعاقب بال�سجن مدة ل تقل 

عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل عن األفي ريال عماين ول تزيد 

على ع�سرة اآلف ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من يرتكب اأيا من الأفعال 

الآتية : 

1 - يبيع اأو يوؤجر اأو يتداول ن�سخة من م�سنف حممي مبوجـــب اأحكام هذا القانون 

دون موافقة �ساحب احلق .

2 - ينتهك عمدا اأيا من حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة الأدبية اأو املالية املحمية 

مبوجب اأحكام هذا القانون .

3 - ينتهك عمدا اأيا من حقوق املوؤلف اأو احلقوق املجاورة الأدبية اأو املالية املحمية 

اأو مك�سب مايل خا�ض ،  مبوجب اأحكام هذا القانون بغر�ض حتقيق ربح جتاري 

اأو ينتهك عمدا اأيا من حقوق املوؤلف ولو مل ي�ستهدف حتقيق ربح مايل ب�سورة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .

فـي  بن�سره  يقوم  ثم  ال�سلطنة  فـي  م�سنف  على  املالية  احلقوق  من  اأيا  ينتهك   -  4

اخلارج اأو طرحه للتداول اأو يقوم بت�سديره مع العلم بذلك النتهاك .

5 - اأيا من املحظورات املن�سو�ض عليها فـي البنود )1 ، 2 ، 3( من املادة )40( من هذا 

يكـــن مرتكــب  اأو مك�سب مايل خا�ض ما مل  القانون بغر�ض حتقيق ربح جتاري 

الفعــل مكتبــــة عامــــة اأو جهــــة منـــوط بهـــا حفـــظ الوثائق اأو موؤ�س�سة تعليمية اأو 

علمية اأو ثقافية ل ت�ستهدف حتقيق الربح ، اأو هيئة اإذاعة حكومية غري جتارية .

6- يتاجر عن علم فـي ديباجات مزيفة مثبتة اأو م�سممة لتثبت على ت�سجيل �سوتي 

اأو ن�سخة من برنامج حا�سب اآيل اأو م�ستندات مرفقة بربنامج حا�سب اآيل اأو اأغلفة 

لهذا الربنامج اأو ن�سخة من م�سنف �سمعي ب�سري .

7 - يتاجر عن علم فـي اأوراق مزيفة اأو اأغلفة لربنامج حا�سب اآيل .

8 - ي�ستورد اأو ي�سدر عمدا �سلعا متعدية باملخالفة لأحكام هذا القانون .

9 - ي�سنع اأو يجمع اأو يعدل اأو ي�ستورد اأو ي�سدر اأو يبيع اأو يوؤجر اأو يوزع اأي نظام 

اأو و�سيلة ملمو�سة اأو غري ملمو�سة ت�ستخدم ب�سكل اأ�سا�سي فـي فك ت�سفري اإ�سارة 

اأ�سباب  اأو كانت لديه  اإذا كان يعلم  ال�سناعية  بالأقمار  حاملة لربنامج ومر�سلة 

املوزع  من  مكتوب  ترخي�ض  بدون  مت  قد  ذلك  يكون  واأن  بذلك  للعلم  معقولة 

القانوين لهذه الإ�سارة .
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10- ي�ستقبل اأو يوزع عمدا اإ�سارة م�سفرة حاملة لربنامج ومر�سلة بالأقمار ال�سناعية 

اإذا كان يعلم باأنه قد مت فك ت�سفريها دون ترخي�ض مكتوب من املوزع القانوين 

لهذه الإ�سارة .

وفــــي جميــــع الأحـــوال ت�ساعـــف العقوبــــة بحديهـــا الأدنـــى والأق�ســى عند تكرار 

املخالفة ، مع احلكم بغلق املحل التجاري اأو املن�ساأة التي ارتكبت فيها اجلرمية اأو 

بحظر ممار�سة الن�ساط بح�سب تقدير املحكمة .

ويجب على املحكمة اأن تراعي فـي تقدير العقوبة اأن تكون كافية لردع اأية تعديات 

اأخرى ات�ساقا مع �سيا�سة اإزالة احلافز املايل للمتعدي .

املــادة ) 53 ( 

للمحكمة فـي حالـــة ثبــوت التعــدي اأو ارتكــاب الفعـــل املحظـــور اإذا كان متعمـــدا اأن حتكــم 

مب�سادرة اأية اأ�سول نتجت عن التعدي اأو الفعل املحظور ولهــا - اإل فـي احلالت ال�ستثنائية 

التي تقدرها - احلكم مب�سادرة جميع ال�سلع املتعدية واملواد والأدوات التي ا�ستخدمت فـي 

ارتكاب فعل التعدي اأو الفعل املحظور وباإتالفها على نفقة املحكوم عليه اأو التخل�ض منها 

خارج القنوات التجارية اإذا كان الإتالف من �ساأنه الإ�سرار بال�سحة العامة اأو البيئة .

املــادة ) 54 ( 

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون اآخر  : 

 اأ  - يعاقـــب بال�سجن مدة ل تقـــــــل عن �سبعـــــــــة اأيــــــام  ول تزيـــــد على �ســـهــر وبغرامـــــة 

ل تقل عن مائة ريال ول تزيد على األف ريال اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 

خالف من اخل�سوم اأمرا �سدر من املحكمة وفقا لأحكام املادتني ) 45 ، 46 ( من 

هذا القانون .

ب -  يعاقـــب بغرامـــة ل تقل عن مائة ريال ول تزيد على األف ريال كل من خالـــف من 

اخل�ســـوم اأو حماميهــــم اأو اخلــــرباء وغريهـــم من اأعــوان الق�ساة اأمرا �سدر من 

املحكمة ب�ساأن حماية املعلومات ال�سرية املقدمة اأو املتبادلة فـي الدعوى .

املــادة ) 55 ( 

حتتفظ املحكمة اجلزائية ببيان مف�سـل بال�سلــع واملــواد والأدوات الأخــرى املحكوم باإتالفها 

فـي جرمية وقعت باملخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للجهة املنوط بها تنفيذ احلكم 

اإتالف هذه  تنفيذ احلكم فيما يخ�ض  اإرجاء  املعتدى عليه  بناء على طلب �ساحب احلق 

الأ�سياء موؤقتا وملدة معقولة وذلك لال�ستدلل بها فـي دعوى مدنية مقامة  .
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املــادة ) 56 ( 

لـــــكــــل مــن ت�ســــــرر مـــــن فـــــعـــل ارتـــــكــــب باملخـــالـــفـــــــة لأحــــكـــــام هذا القانون الدعاء باحلق 

املدين على مرتكبه اأمام املحكمة اجلزائية املخت�سة .

الف�ســل اخلام�س ع�سر

اأحكام عامة وختامية

املــادة ) 57 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على ما ياأتي : 

 اأ - امل�سنفــات والأداءات والـتـــ�ســـجــيــــالت ال�سوتــيــــة التـي تكـــون ملوؤلفيـــن اأو لفنانــي 

اأداء اأو ملنتجـــي ت�سجيــــالت �سوتيـــة عمانييـــن اأو اأجانــب مقيميــن اإقامـــة معتادة 

الرئي�سي  اإذاعيـة مقرها  التي تكون لهيئات  الإذاعية  ، والربامج  ال�سلطنة  داخل 

بال�سلطنة اأو بثت من حمطات اإر�سال داخل ال�سلطنة .

ب - امل�سنفات والأداءات والت�سجيـــالت ال�سوتية والربامــج الإذاعيـة التي مت اإجنازها 

فـي ال�سلطنة بغ�ض النظر عن جن�سية اأو حمل اإقامة من قام باإجنازها .

ج - امل�سنفـــات والأداءات والت�سجيــــالت ال�سوتـــية التي تـــــم ن�ســـــرهـــــا لأول مرة فـي 

ال�سلطنة اأو ن�سرت لأول مرة فـي بلد اآخر ثم ن�سرت فـي ال�سلطنة خالل ثالثني 

يوما من تاريخ الن�سر فـي اخلارج بغ�ض النظر عن جن�سية اأو حمل اإقامة موؤلفيها .

د  - امل�سنفـــــــــات ال�سمعيـــــــة الب�ســـرية التــي يكـــــون  املقر الرئي�سي ملنتجيها  اأو حمال 

اإقامتهم فـي ال�سلطنة .

هـ - امل�سنفـــات املعمارية التي مت ت�سييدها فـي ال�سلطنة وامل�سنفات الفنيــــة املدجمة 

فـي مبنى اأو اأية من�ساآت اأخرى داخل ال�سلطنة .

و - امل�سنفات والأداءات والت�سجيالت ال�سوتية التي تكون ملوؤلفني اأو لفناين اأداء اأو 

ملنتجي ت�سجيالت �سوتية والربامج الإذاعية التي تكون لهيئات اإذاعية واملحميــة 

مبوجب اتفاقيات اأو معاهدات دولية تكون ال�سلطنة طرفا فيها اأو ت�سبح طرفا 

فيها فيما بعد .

املــادة ) 58 ( 

يخول املوظفون الذين ي�سدر بتحديدهم قرار مـن وزير العــدل بالإتفــــاق مع الوزير �سفة 

ال�سبطية الق�سائية فيما يقع باملخالفة لأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية .  
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املــادة ) 59 ( 

والتفاقيات  املــــعــاهــدات  باأحــكـــام  الإخـــــــالل  القانون  هــــذا  اأحكــــام  نفـــاذ  على  ل يرتتـــــب 

والتي  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  بحقوق  ال�سلة  ذات  والثنائية  الأطراف  املتعددة  الدولية 

تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن فـي حكمهم وتكون ال�سلطنة طرفا فيها 

اأو ت�سبح طرفا فيها فيما بعد .

املــادة ) 60 ( 

ت�سري اأحــكام هـذا القانـون على امل�ســــنــفــات والأداءات والت�ســــــجــــيــالت ال�سوتية والربامج 

امللك  اإىل  اآلت  األ تكون قد  باأحكامه على  العمل  تاريخ  اأو بثت قبل  اأجنزت  التي  الإذاعية 

العام بانق�ساء مدة احلماية املقررة لها فـي القانون امللغى اأو فـي الت�سريعات املعمول بها 

فـي بلدها الأ�سلي  .

املــادة ) 61 ( 

ت�سطلع الوزارة مبا ياأتي  :

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

ب - الت�سوية الودية للمنازعات التي تن�ساأ حول اأي من احلقوق املن�سو�ض عليها فـي 

هذا القانــــون اإذا ما ارت�ســى الأطــــراف ، وذلك على النحـــو الــــذي تبينـــه الالئحــــة 

التنفيذية .

ج  - التن�سيــــق ب�ساأن كل ما يتعـــلـــق بحقــــــوق املوؤلف واحلقـــوق املجــاورة مع اجلهات 

املعنية بحماية تلك احلقوق .

د - مبا�ســــرة الختــــ�ســا�ســـات الأخـــرى املنــــ�ســو�ض عليــهــا فـي هــــذا القانــــون اأو التي 

يقت�سيها تنفيذ اأحكامه . 

املــادة ) 62 ( 

يكـــون ن�ســـر الأحكـــام الق�سائــية النهائيــة والــقـرارات الإدارية ذات ال�ســلــة بحقـــوق املــــوؤلف 

الالئحة  تبينه  الذي  النحو  وعلى  العامة  امل�سلحة  ملقت�سيات  وفقــا  املجـــاورة  واحلقـــوق 

التنفيذية ويعد ن�سرا لها اإتاحتها على �سبكة الإنرتنت .

املــادة ) 63 ( 

اإليه ت�سري اأحكام هذا القانون على  مع عـــدم الإخـــالل باأحكـــام قانـــون الت�سالت امل�سار 

مزود اخلدمة فيما يقع منه باملخالفة لأحكامه اأو لالئحته التنفيذية .

املــادة ) 64 ( 

فيما مل يــرد ب�ســـاأنــه ن�ض خـا�ض فـي هذا الـقـانون ت�سـري على الدعـــاوى اجلزائية واملدنية 

الإجـــراءات  قانـــون  اأو  اجلزائيــــة  الإجـــراءات  قانـــون  اأحكــــام   ، فيـــه  عليهـــا  املن�ســـــو�ض 

املدنيــــة والتجارية امل�سار اإليهما بح�سب الأحوال .


