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 :هو الشخص الذي ابتكر المصنف  :المؤلف 

ـــــؤدون  ـــــون أدوارًا، أو  :الم ـــــون، أو ينشـــــدون، أو يلعب ـــــون، أو يقل ـــــذين يمثل هـــــم األشـــــخاص ال

 .المصنفات األدبية أو الفنية يشتركون باألداء بأي طريقة أخرى في

 .توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور :النشر

إنتاج نسخة أو أكثـر مـن أحـد المصـنفات األدبيـة، أو الفنيـة، أو العلميـة علـى دعامـة  :النسخ 

 .مادية، بما في ذلك أي تسجيل صوتي أو بصري

بيــة، أو الفنيــة، أو العلميــة التــي يقصــد بــه جميــع المصــنفات األد ) :الفلكلــور(التــراث الشــعبي 

يفتــرض أنهــا ابتكــرت فــي األراضــي الســعودية، وانتقلــت مــن جبــل إلــى جيــل، وتشــكل جــزءًا مــن 

 .التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي

بـــث مصـــنف أو أداء أو تســـجيل صـــوتي أو بصـــري للجمهـــور بـــالطرق الســـلكية أو  :اإلذاعـــة 

 .ي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث باألقمار الصناعيةالالسلكية أو أي وسيلة ناقلة لك

 .اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام :اللجنة 

 .وزارة الثقافة واإلعالم :الوزارة 

 .وزير الثقافة واإلعالم :الوزير 

 .لهذا النظام  :الالئحة التنفيذية 
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 الفصل األول

 لمتمتعة بالحمايةالمصنفات ا

 :المصنفات األصلية: المادة الثانية 

يحمـــي هـــذا النظـــام المصـــنفات المبتكـــرة فـــي اآلداب والفنـــون والعلـــوم، أيـــًا كـــان نـــوع هـــذه 

 :المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل

 .المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها – 1

 .فات التي تلقى شفهيًا كالمحاضرات، والخطب، واألشعار، واألناشيد، وما يماثلهاالمصن – 2

المؤلفــات المســرحية، والتمثيليــات، واالستعراضــات، ونحــو ذلــك مــن العــروض التــي تــؤدي  – 3

 .بالحركة، أو بالصوت أو بهما معاً 

 .المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع، أو تعرض بواسطة اإلذاعة – 4

الرســــم، وأعمــــال الفــــن التشــــكيلي، والعمــــارة، والفنــــون الزخرفيــــة، والحياكــــة الفنيــــة،  أعمــــال – 5

 .ونحوها

 .المصنفات السمعية، والسمعية البصرية – 6

 .أعمال الفنون التطبيقية سواًء أكانت حرفية، أم صناعية – 7

 .أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله – 8

، )الكروكيـة(لجغرافية، والتصـاميم، والمخططـات، والرسـوم الصور التوضيحية، والخرائط ا – 9

 .واألعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة، والعلوم

 .المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم -10

 .برمجيات الحاسب اآللي -11

عنــوان المصــنف إذا كــان متميــزًا بطــابع ابتكــاري، ولــم يكــن لفظـــًا تشــمل الحمايــة كــذلك  -12

 .جاريًا للداللة على موضوع المصنف

 :المصنفات المشتقة: المادة الثالثة 
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 :يحمي هذا النظام أيضاً 

 .مصنفات الترجمة – 1

ـــــك مـــــن أوجـــــه  – 2 ـــــر ذل مصـــــنفات التلخـــــيص، أو التعـــــديل، أو الشـــــرح، أو التحقيـــــق، أو غي

 .التحوير

لموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة مـن حيـث اختيـار محتوياتهـا أو ترتيبهـا، سـواًء ا – 3

 .أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية

للتـراث الشـعبي التقليـدي، والمختـارات منهـا ) الفلكلوريـة(مجموعات المصنفات والتعبيـرات  – 4

 .ا، أو ترتيبهاإذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياته

قواعـد البيانـات ســواء أكانـت بشـكل مقــروء آليـًا أم بـأي شــكل آخـر، والتـي تعــد مبتكـرة مــن  – 5

 .حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها

وال تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعاله 

 .بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات األصلية

 :المصنفات المستثناة من الحماية : الرابعة المادة 

 :ال تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام 

األنظمــــة واألحكــــام القضــــائية، وقــــرارات الهيئــــات اإلداريــــة، واالتفاقيــــات الدوليــــة، وســــائر  – 1

ــــائق الرســــمية، وكــــذلك الترجمــــات الرســــمية لهــــذه النصــــوص، مــــع مراعــــاة األحكــــام  الوث

 .ذه الوثائقالخاصة بتداول ه

مـــا تنشـــره الصـــحف، والمجـــالت، والنشـــرات الدوريـــة، واإلذاعـــة مـــن األخبـــار اليوميـــة، أو  – 2

 .الحوادث ذات الصبغة اإلخبارية

األفكـــار، واإلجـــراءات، وأســـاليب العمـــل، ومفـــاهيم العلـــوم الرياضـــية، والمبـــادئ، والحقـــائق  – 3

 .المجردة
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 الفصل الثاني

 أصحاب الحقوق

 :المؤلفون : المادة الخامسة 

يعد مؤلفًا أي شـخص نشـر المصـنف منسـوبًا إليـه، سـواء بـذكر اسـمه علـى المصـنف، أم  – 1

بـــأي طريقـــة مـــن الطـــرق المتبعـــة فـــي نســـبة المصـــنفات لمؤلفيهـــا، إال إذا دل دليـــل علـــى 

 .عكس ذلك

يكــون الناشــر الــذي يظهــر اســمه علــى المصــنف ممــثًال للمؤلــف إذا نشــر المصــنف باســم  – 2

 .أو بدون اسم المؤلف مستعار،

لمصنف السمعي البصري األشخاص الذين شـاركوا فـي ايكون مؤلفًا للمصنف السمعي، و  – 3

 :ابتكار هذا المصنف، مثل

 .مؤلف النص –أ 

 .واضع السيناريو –ب 

 .واضع الحوار –جـ 

 .المخرج –د 

 .الملحن  –هـ 

 :المصنفات المشتركة والجماعية: المادة السادسة 

شــترك شخصــان أو أكثــر فــي تــأليف مصــنف بحيــث ال يمكــن فصــل إســهام أي مــنهم إذا ا – 1

في المصـنف فـإنهم يعـدون جميعـًا شـركاء بالتسـاوي فـي ملكيـة المصـنف، وال يجـوز ألي 

منهم منفردًا مباشرة حقوق الموظف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابـة علـى 

 .خالف ذلك

تأليف الحق في اتخـاذ اإلجـراءات التحفظيـة والمسـتعجلة ولكل واحد من المشتركين في ال

عنـــد وقـــوع تعـــد علـــى المصـــنف، ولـــه الحـــق فـــي المطالبـــة بـــالتعويض عـــن نصـــيبه لقـــاء 

 .الضرر الذي لحقه بسبب التعدي
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إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصـنف بحيـث يمكـن فصـل إسـهام كـل مـنهم فـي  – 2

ي اســتغالل الجــزء الخــاص بــه علــى حــدة، المصــنف المشــترك، كــان لكــل مــنهم الحــق فــ

 .بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك

 هو نظـم ابتكـار المصـنف الجمـاعي وحـديكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجـه أ – 3

 .الحق في مباشرة حقوق المؤلف

 ):الفلكلور(التراث الشعبي : المادة السابعة 

 .التراث الشعبي ملكًا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليهيعد  – 1

يحظـــر اســـتيراد أو توزيــــع نســـخ مصــــنفات التـــراث الشـــعبي، أو نســــخ ترجماتـــه أو غيرهــــا  – 2

 .المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة

 الفصل الثالث

 الحقوق

 :الحقوق األدبية : المادة الثامنة 

 :رسة أي من التصرفات اآلتيةللمؤلف الحق في مما – 1

 .نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم –أ 

االعتراض على أي تعد علـى مصـنفه، ومنـع أي حـذف، أو تغييـر، أو إضـافة، أو  –ب 

 .تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف

 .إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه –ج 

 .سحب مصنفه من التداول –د 

مـن هـذه المـادة هـي حقـوق أبديـة للمؤلـف، وال تقبـل ) 1(الحقوق األدبية الواردة في الفقـرة  – 2

 .التنازل، وال تسقط بالتقادم

تبقــى الحقــوق األدبيــة لصــاحبها، وال تســقط بمــنح حــق اســتغالل المصــنف بــأي وجــه مــن  – 3

 .وجوه االستغالل
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عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفـاة صـاحب  الحقوق األدبية المنصوص – 4

 .الحق دون وارث له

 :الحقوق المالية : المادة التاسعة 

ـــام بكـــل التصـــرفات اآلتيـــة أو بعضـــها حســـب طبيعـــة  :أوًال  للمؤلـــف أو مـــن يفوضـــه حـــق القي

 :المصنف

 طبـــع المصـــنف ونشـــره علـــى شـــكل مقـــروء، أو تســـجيله علـــى أشـــرطة مســـموعة أو – 1

 .مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر

ترجمــة المصــنف إلــى لغــات أخــرى، أو اقتبــاس، أو تحــويره، أو إعــادة توزيــع المــادة  – 2

 .المسموعة، أو المرئية

نقل المصـنف إلـى الجمهـور بـأي وسـيلة ممكنـة، مثـل العـرض، أو التمثيـل أو البـث  – 3

 .أو عبر شبكات المعلوماتاإلذاعي ، 

جميع أشكال االستغالل المادي للمصنف بوجه عـام بمـا فـي ذلـك التـأجير التجـاري  – 4

 .المسموح به

يتمتع مؤلفو المصـنفات األدبيـة والفنيـة ومؤدوهـا ومعـدوها ومنتجـو التسـجيالت السـمعية  :ثانيًا 

 .ذيةوهيئات اإلذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه الالئحة التنفي

 :التعويض عند سحب المصنف: المادة العاشرة 

يلتـــزم المؤلـــف باالمتنـــاع عـــن أي عمـــل مـــن شـــأنه تعطيـــل اســـتغالل الحـــق المـــأذون بـــه 

للغيــر، ومــع ذلــك يجــوز للمؤلــف ســحب مصــنفة مــن التــداول، أو تعــديل، أو الحــذف منــه، أو 

دم االتفـاق يلـزم المؤلـف اإلضافة إليه، بعد االتفاق مع المأذون له مباشرة الحـق، وفـي حالـة عـ

 .بتعويض المـأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة

  :انتقال ملكية حق المؤلف : المادة الحادية عشرة 
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حقـوق المؤلـف المنصــوص عليهـا فـي هــذا النظـام قابلـة لالنتقــال كلهـا، أو بعضـها، ســواء  – 1

كتابـة، ويكـون محـددًا لنطــاق بطريـق اإلرث، أو بالتصـرف النظـامي الـذي يجــب إثباتـه بال

 .الحق المنقول زمانًا ومكاناً 

تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثـة المؤلـف مـن بعـده، عـدا إجـراء تعـديل أو  – 2

 .حذف على المصنف

إذا كــان المؤلــف قــد أوصــى بمنــع النشــر، أو بتعيــين موعــد لــه، وجــب تنفيــذ وصــيته فــي  – 3

 .حدودها

نف عمًال فرديًا وتوفي صاحبة، أو عمًال مشـتركًا وتـوفي أحـد المـؤلفين ولـم إذا كان المص – 4

 .يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة اإلسالمية

 :التنازل عن اإلنتاج المستقبلي : المادة الثانية عشرة 

 .يعد تنازل المؤلف عن مجموعة إنتاجه الفكري المستقبلي باطالً 

 :تنظيم العالقات التعاقدية : دة الثالثة عشرة الما

يجــب علــى أصــحاب الحقــوق تنظــيم عالقــاتهم وحقــوقهم مــع مؤسســات اإلنتــاج والطباعــة  – 1

والنشر والتوزيع، وهيئـات اإلذاعـة، وغيرهـا مـن الجهـات المـرخص لهـا بمزاولـة أنشـطتها، 

 .ف أصحاب العالقةبموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق وااللتزامات لجميع األطرا

يجــب علــى مؤسســات اإلنتــاج والطباعـــة والنشـــر والتـوزيـــع وهيئـــات اإلذاعــة وغيرهــا عــدم  – 2

ممارســـة أي نشـــاط لـــه عالقـــة بحقـــوق المؤلـــف إال بعـــد إبـــرام عقـــد مـــع أصـــحاب حقـــوق 

 .المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف

 : العقود  استمرارية: المادة الرابعة عشرة 

يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياتـه، بمـا فيهـا مـن حقـوق والتزامـات 

 .للغير

 الفصل الرابع
 االستخدام النظامي
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 :استثناءات : المادة الخامسة عشرة 
تعد أوجه االستخدام اآلتية للمصنف المحمي بلغته األصـلية، أو بعـد الترجمـة مشـروعه، 

 :ول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه األوجه هي وذلك دون الحص
نســـخ المصـــنف لالســـتعمال الشخصـــي، عـــدا برمجيـــات الحاســـب اآللـــي، والمصـــنفات  -1

 .السمعية، والسمعية البصرية
االستشـــهاد بفقـــرات مـــن ذلـــك المصـــنف فـــي مصـــنف آخـــر، بشـــرط أن يكـــون االستشـــهاد  – 2

ه الهــدف المنشــود، وبشــرط أن يــذكر متمشــيًا مــع العــرف، وأن يكــون بالقــدر الــذي يســوغ
وينطبق ذلك أيضـًا علـى . المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه االستشهاد

 .الخالصة الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات
االستعانة بالمصنف لألغراض التعليمية على سبيل اإليضاح في حدود الهدف المنشـود،  – 3

لمكتبــات العامـة أو مراكـز التوثيــق غيـر التجاريـة، ويكــون أو تصـوير نسـخة أو نسـختين ل
 :بشروط 

 .أال يتم بشكل تجاري، أو ربحي –أ 
 .أن يكون النسخ مقصورًا على حاجة األنشطة –ب 
 .أال يضر باالستفادة المادية من المصنف –ج 
 .أن يكون المصنف قد نفد، أو فقدت إصدارته، أو تلفت –د 

ـــدوريات عـــن موضـــوعات جاريـــة، أو نقـــل أو نســـخ المقـــاالت  – 4 المنشـــورة فـــي الصـــحف وال
المصــنفات المذاعــة ذات الطــابع المماثــل، بشــرط ذكــر المصــدر بوضــوح، واســم المؤلــف 

 .إن وجد
نســخ أي مصــنف إذاعــي يمكــن أن يشــاهد أو يســمع بمناســبة عــرض أحــداث جاريــة عــن  – 5

ـــك فـــي حـــدود الهـــدف المـــراد  طريـــق التصـــوير الثابـــت أو المتحـــرك، بشـــرط أن يكـــون ذل
 .تحقيقه، مع ضرورة اإلشارة إلى المصدر بصورة واضحة

نســخ الخطــب، والمحاضــرات، والمرافعــات القضــائية، أو غيرهــا مــن المصــنفات المشــابهة  – 6
المعروضــة علنــًا علــى الجمهــور، وذلــك إذا تــم النســخ مــن قبــل وســائل اإلعــالم مــع ذكــر 
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ر هـــذه المصـــنفات بالطريقـــة التـــي اســـم المؤلـــف بوضـــوح، وللمؤلـــف أن يحـــتفظ بحـــق نشـــ
 .يراها

دون إلحـاق  –إنتاج تسجيالت مؤقتة من قبـل هيئـات البـث اإلذاعـي، وبوسـائلها الخاصـة  – 7
فــي نســخة واحــدة أو أكثــر ألي مصــنف محمــي يــرخص لهــا  –الضــرر بحقــوق المؤلــف 

بــأن تذيعــه أو تعرضــه، علــى أن تتلــف جميــع النســخ فــي مــدة ال تتجــاوز ســنة مــن تــاريخ 
ويجوز االحتفـاظ بنسـخة مـن هـذا التسـجيل . عدادها، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلفإ

 .ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيًال وثائقيًا فريداً 
عــــزف، أو تمثيــــل ، أو أداء أو عــــرض أي مصــــنف بعــــد نشــــره مــــن قبــــل الفــــرق التابعــــة  – 8

ــــة العامــــة، أو المســــ ــــة، أو األجهــــزة ذوات الشخصــــية المعنوي رح المدرســــي، مــــا دام للدول
 .اإليقاع أو األداء ال يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

نقــل مقتطفــات قصــيرة مــن مصــنفات ســبق نشــرها، أو رســوم، أو صــور ، أو تصــميمات،  – 9
أو خـــرائط إلـــى الكتـــب المدرســـية المعـــدة لمنـــاهج التعلـــيم، أو إلـــى كتـــب التـــاريخ، واألدب 

يقتصـــر النقـــل علـــى قـــدرة الضـــرورة، وأن يـــذكر اســـم المصـــنف، واســـم  والفنـــون، علـــى أن
 .المؤلف

التقاط صور جديدة ألي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيًا، ونشر تلـك الصـور،  -10
حتــى ولــو أخــذت الصــور الجديــدة مــن المكــان نفســه، وفــي الظــروف نفســها التــي أخــذت 

 .فيها الصور
نفات العلميــة، مــن قبــل المؤسســات البحثيــة ألغراضــها نقــل أجــزاء مــن المقــاالت والمصــ -11

 .الداخلية، أو لإليفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث، مع ذكر المصدر
نســخ نســخة واحــدة احتياطيــة مــن برمجيــات الحاســب اآللــي لألشــخاص الــذين يمتلكــون  -12

ـــاء النســـخة  ـــتج منهـــا، مـــع إبق األصـــلية لـــدى نســـخة أصـــلية بغـــرض حمايـــة األصـــل المن
 .المستخدم إلبرازها حال طلبها

 .وتبين الالئحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي توافرها لهذه االستثناءات

 :التراخيص اإللزامية: المادة السادسة عشرة 
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يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصـنف بعـد مضـي مـدة تحـددها الالئحـة التنفيذيـة لكـل  – 1

لحة العامـــة تقتضـــي نشـــر هـــذا المصـــنف، وذلـــك فـــي الحـــاالت حالـــة، إذا رأى أن المصـــ

 :اآلتية

إذا لـــم تتـــوافر نســـخ مـــن المصـــنف المنشـــور بلغتـــه األصـــلية فـــي المملكـــة مـــن قبـــل   –أ 

صــاحب الحــق لتلبيــة االحتياجــات العامــة للجمهــور أو التعلــيم المدرســي والجــامعي 

متناعـه مـن تـوفير بثمن مقارب لـثمن المصـنفات المشـابهة فـي المملكـة وذلـك بعـد ا

 .نسخ منه

إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف األصلي أو ترجمته إلى اللغة العربيـة دون أن   –ب 

 .يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه

إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمـة أو بتصـريح منـه،  – ج 

 .رجمة في المناهج التعليميةعلى أن يكون الغرض االستفادة من هذه الت

إذا امتنــع ورثــة المؤلــف الســعودي أو مــن يخلفــه عــن ممارســة الحقــوق التــي انتقلــت    -د

بموجب المادة الحادية عشر من هذا النظـام ، وذلـك خـالل سـنة مـن تـاريخ الطلـب 

 . إذا لم يكن لديهم عذر مقبول 

قبـــل صـــاحب الحـــق، أو  تنتهـــي صـــالحية التـــرخيص إذا نشـــر المصـــنف أو الترجمـــة مـــن - 2

 . بتصريح منه

للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص لـه ألصـحاب الحقـوق  عـن كـل تـرخيص يـتم  - 3

 . إصدارة ، ويحق لهم التظلم من قرارة أمام ديوان المظالم 

وتحديــد الالئحـــة التنفيذيــة اإلجـــراءات والشـــروط التــي يجـــب توفرهـــا فــي طلـــب التـــرخيص 

 . اإللزامي 

 :محظورات الستفادة من بعض المصنفات: دة السابعة عشرة الما
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ال يحــق لمــن قــام بإنتــاج صــورة أن ينشــر أو يعــرض أو يــوزع اصــل الصــورة ، أو نســخا    -1

ورثـــتهم، وال يســـري هـــذا  نمنهـــا دون إذن مـــن األشـــخاص الـــذين قـــام بتصـــويرهم ، أو إذ

علنـا، أو تعلقـت بمـوظفين الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعـت 

رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سـمحت بهـا السـلطات العامـة خدمـة للصـالح 

وللشخص الذي تمثله الصـورة أن يـأذن بنشـرها فـي الصـحف، والمجـالت، وغيرهـا . العام

من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه األحكام على الصـورة 

 .لطريقة التي عملت بهاأيًا كانت ا

للمؤلف وحدة الحق في نشر رسـائله، ويشـترط  لممارسـة هـذا الحـق الحصـول علـى إذن   - 2

 .المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضرراً 

 الفصل الخامس

 نطاق الحماية ومدتها

 :نطاق الحماية : المادة الثامنة عشرة 

 :يتسري أحكام هذا النظام على ما يأت

مصــنفات المــؤلفين الســعوديين، وغيــر الســعوديين التــي تنشــر، أو تنــتج، أو تمثــل ،  – 1 :أوًال 

 .أو تعرض ألول مرة في المملكة العربية السعودية

مصــنفات المــؤلفين الســعوديين التــي تنشــر ، أو تنــتج ، أو تمثــل، أو تعــرض ألول  – 2

 .مرة خارج المملكة

 .ومنتجي التسجيالت الصوتية، والمؤدين مصنفات هيئات اإلذاعة ، :ثانيًا 

المصــنفات المتمتعــة بالحمايــة بموجــب االتفاقيــات أو المعاهــدات الدوليــة لحمايــة حقــوق  :ثالثــًا 

 .المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها
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 :مدة الحماية : المادة التاسعة عشرة 

ف، ولمــدة خمســين ســنة تكــون حمايــة حــق المؤلــف فــي المصــنف مــدى حيــاة المؤلــ – 1 :أوًال 

 .بعد وفاته

تحســب مــدة الحمايــة للمصــنفات المشــتركة مــن تــاريخ وفــاة آخــر مــن بقــي حيــا مــن  – 2

 .مؤلفيها

مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصًا اعتباريـًا أو مجهـول االسـم  – 3

هـــي خمســـون ســـنة مـــن تـــاريخ أول نشـــر للمصـــنف، وٕاذا عـــرف اســـم المؤلـــف قبـــل 

من ) 1(لخمسين سنة فإن مدة الحماية هي المدة المنصور عليها في الفقرة نهاية ا

 .هذا البند

إذا كان المصنف مكون من عدة أجزاء أو مجلدات بحيـث تنشـر منفصـلة أو إلـى  – 4

 .فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفًا مستقًال بالنسبة لحساب مدة الحماية

فات الســــمعية، والســــمعية البصــــرية، واألفــــالم، مــــدة الحمايــــة بالنســــبة إلــــى المصــــن – 5
والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب اآللي هي خمسون سنة مـن تـاريخ أول 

 .عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر
، والصـور )سـواء كانـت حرفيـة أو صـناعية(مدة الحماية ألعمال الفنون التطبيقيـة  – 6

ســنة مــن تــاريخ النشــر، ويبــدأ حســاب المــدة فــي  الفوتوغرافيــة هــي خمــس وعشــرون
 .هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر

مــدة الحمايــة لهيئــات اإلذاعــة عشــرون ســنة مــن تــاريخ أول بــث للبــرامج أو المــواد  – 1 :ثانيــًا 
 .المذاعة

ن تـاريخ األداء مدة الحماية لمنتجي التسجيالت السمعية والمؤدين خمسون سنة مـ – 2
 .أو أول تسجيل لها بحسب الحال

 :سريان الحماية على المصنفات السابقة للنظام: المادة العشرون
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السمعية، وبرامج . تتمتع بالحماية المصنفات األدبية، والفنية، والعلمية، والتسجيالت
لمحددة بالمادة اإلذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام وفق المدد ا

التاسعة عشرة من هذا النظام، على أال تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق 
ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية 

 .لحماية حقوق المؤلفين
 الفصل السادس

 أحكام المخالفات والعقوبات
 :المخالفات:ية والعشرون المادة الحاد

 :تعد التصرفات اآلتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام
القيـــام بنشــــر مصــــنف غيــــر مملــــوك لمــــن قــــام بالنشــــر، أو نشــــره مــــدعيًا ملكيتــــه، أو دون  – 1

 .حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم
ته أو موضـوعة أو عنوانـه دون علـم المؤلـف وموافقتـه تعديل محتويات المصنف أو طبيع – 2

الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هـذا التعـديل مـن قبـل الناشـر أو المنـتج أو المـوزع 

 .أو غيرهم

قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقـة خطيـة  – 3

 .لوثائق ما يخوله إعادة الطبعمسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من ا

 .إزالة أي معلومة كتابية وٕالكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف – 4

إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ األصلية للمصـنف، مثـل  – 5

 .التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره

للمصــنفات الفكريــة بطــرق التحايــل لتــي ال تســمح بهــا الجهــة صــاحبة االســتخدام التجــاري  – 6

الحــق، مثــل اســتخدام البرمجيــات المنســوخة، أو التقــاط البــرامج اإلذاعيــة المشــفرة بطــرق 

 .غير نظامية
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ألي وســـيلة مـــن شـــأنها تســـهيل  –لغـــرض البيـــع أو التـــأجير  –تصـــنيع أو اســـتيراد أدوات  – 7

 .غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق استقبال أو استغالل مصنفات بطرق

نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتـب أو أجـزاء مـن أي مصـنف بعـوض أو  – 8

بــــدون عــــوض دون الحصــــول علــــى الموافقــــات الخطيــــة مــــن أصــــحاب الحــــق والجهــــات 

شـرة المعنية في الوزارة، باسـتثناء حـاالت النسـخ المشـروعة المبينـة فـي المـادة الخامسـة ع

 .من هذا النظام

 .استيراد المصنفات المزورة ، أو المقلدة، أو المنسوخة – 9

االحتفــاظ بمصــنفات غيــر أصــلية فــي المنشــأة التجاريــة أو المســتودع أو غيــر ذلــك مــن  -10

 .المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت

لمنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا النظـــام، أو االعتـــداء علـــى أي حـــق مـــن الحقـــوق المحميـــة ا -11

 .ارتكاب مخالفة ألي حكم من أحكامه

 :العقوبات: المادة الثانية والعشرون 

 :  يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية :أوًال 

 .اإلنذار – 1

 .غرامة مالية ال تزيد على مائتين وخمسين ألف لایر – 2

إغــالق المنشــأة المتعديــة أو التــي ســاهمت فــي االعتــداء علــى حــق المؤلــف مــدة ال  – 3

 .تزيد على شهرين

مصادرة جميع نسخ المصنف، وكـذا المـواد المخصصـة أو المسـتخدمة فـي ارتكـاب  – 4

 .التعدي على حقوق المؤلف

 .السجن مدة ال تزيد على ستة أشهر – 5

ــًا  نف نفســه أو غيــره تجــوز مضــاعفة الحــد األعلــى فــي حالــة تكــرار التعــدي علــى المصــ :ثاني

 .للعقوبة والغرامة واإلغالق



 16 

ــًا  إذا رأت اللجنــة أن المخالفــة تســتوجب عقوبــة الســجن أو غرامــة ماليــة تزيــد علــى مائــة  :ثالث

ألـــف لایر أو تســـتوجب شـــطب التــــرخيص، ترفـــع الموضـــوع للــــوزير إلحالتـــه إلـــى ديــــون 

 .المظالم

تعويضــًا ماليــًا لصــاحب حــق المؤلــف المعتــدى عليــه الــذي يتقــدم  يجــوز للجنــة أن تقــرر :رابعــًا 

 .بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم االعتداء والضرر الذي لحق به

يجــوز للجنــة أن تضــمن قرارهــا عقوبــة التشــهير بحــق المعتــدي، ويكــون النشــر علــى  :خامســًا 

 .نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة

ز للجنـــة أن تضـــمن قرارهـــا تعليـــق مشـــاركة المنشـــأة المعتديـــة فـــي األنشـــطة أو يجـــو  :سادســـًا 

المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفـة فـي مناسـبة تجاريـة، علـى أال تزيـد مـدة 

 .التعليق على عامين

يجــوز للجنــة أن تصــدر قــرارًا مؤقتــًا بوقــف طبــع المصــنف المعتــدى عليــه، أو إنتاجــه،  :ســابعًا 

وزيعــــه، وٕاجـــراء الحجــــز التحفظـــي علــــى النســـخ والمــــواد والصـــور التــــي أو نشـــره، أو ت

بأي إجـراء مؤقـت تـراه ضـروريًا لحمايـة حـق المؤلـف، وذلـك  ماستخرجت منه، أو القيا

 .إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم

 .وتحدد الالئحة التنفيذية إجراء الحجز التحفظي

 :التظلم: المادة الثالثة والعشرون 

ق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديون المظالم خالل ستين يومًا يح

 .من تاريخ إبالغه بهذا القرار

 :ضبط المخالفات: المادة الرابعة والعشرون 

 المنشآت اإلعالميةيتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة 

والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في  والمؤسسات العامةوالتجارية والمستودعات 
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وتحدد . أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية

 .الالئحة التنفيذية اإلجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤالء الموظفون

 :لجنة النظر في المخالفات: المادة الخامس والعشرون 

الوزير لجنة للنظر في المخالفات ال يقل عدد أعضائها عن ثالثـة، علـى  تكون بقرار من – 1

 .أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا، واآلخر مستشارًا شرعياً 

 .تصدر قرارات اللجنة باألغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير  – 2

 

 الفصل السابع

 أحكام عامة

 :إصدار الالئحة التنفيذية: المادة السادسة والعشرون 

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل ستة أشهر، وتنشر في الجريدة 

 .الرسمية

 :إحالل هذا النظام: المادة السابعة والعشرون 

يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 

 .هـ19/5/1410والتاريخ  11/م

 :سريان هذا النظام: المادة الثامنة والعشرون 

 .ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره
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 الالئحــة التنفيـذيــة
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 الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

 :تعريفات :المادة األولى

لمعاني المبين تدل الكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في مواد الالئحة على ا

 :قرينها

هــو مجموعــة المصــالح المعنويــة والماديــة التــي تثبــت للشــخص علــى : حــق ملكيــة المؤلــف -1

 .مصنفه

كـــل مبـــدع ابتكـــر بجهـــده أيـــًا مـــن المصـــنفات األدبيـــة أو الفنيـــة أو العلميـــة مثـــل : المؤلـــف – 2

ًا للقالـــب األديـــب أو الشـــاعر أو الرســـام أو الموســـيقي أو غيـــر هـــؤالء مـــن الفنـــانين ، وفقـــ

 .الذي يفرغ فيه التعبير

الطـــابع الشخصـــي الـــذي يعرضـــه المؤلــف فـــي مصـــنفة الـــذي يعطـــي المصـــنف : االبتكــار – 3

تميــزًا وجــدة ويبــرز المصــنف مــن خــالل مقومــات الفكــرة التــي عرضــها أو الطريقــة التــي 

 .اتخذها لعرض هذه الفكرة

للمصـنف مـن صـاحب الحـق أي  اسـتعمال غيـر مسـموح بـه : االعتداء على حق المؤلف – 4

ومخالفًا لتعليمات االستخدام التي يحددها صاحب الحق أو ارتكاب مخالفة أو أكثـر مـن 

 .المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه الالئحة

هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجًا أدبيًا أو علميًا أو فنيًا مبتكرًا مهما كـان : المصنف – 5

 .قة التعبير أو الغرض من تصنيفهنوع أو أهمية أو طري

المصنفات التي يعبـر عنهـا بالكلمـات أيـًا كـان محتواهـا، وهـي إمـا أن : المصنفات األدبية – 6

 .تكون مكتوبة أو شفهية

المصـنفات التـي تخاطــب الحـس الجمـالي للجمهـور كالرسـم أو التلــوين : المصـنفات الفنيـة – 7

 .ة أو الموسيقىأو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهد

الممثلـــون والعـــازفون والمغنـــون والراقصـــون والمنشـــدون، وغيـــرهم مـــن الـــذين : فنـــانو األداء – 8

 .يؤدون عمًال فنيًا من مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى
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نقــــل المصــــنف أو إيصــــاله بأســــلوب مباشــــر أو غيــــر مباشــــر إلــــى الجمهــــور أو : النشــــر – 9

أي جـــزء مـــن أجزائـــه يمكـــن قراءتهـــا أو رؤيتهـــا أو  اســـتخراج نســـخ أو صـــور منـــه أو مـــن

 .سماعها أو أدائها

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يبادر بوضع المصنف الفني السمعي أو : المنتج -10

 .السمعي المرئي على دعامة مادية بغرض عرضها للجمهور تحت مسئوليته المالية

 .نظام حماية حقوق المؤلف: النظام -11

 .الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف: حةالالئ -12

اإلدارة المختصـــــــة فـــــــي الـــــــوزارة التـــــــي تتـــــــولى تنفيـــــــذ : اإلدارة العامـــــــة لحقـــــــوق المؤلـــــــف -13

االختصاصات الممنوحة للوزارة بموجب أحكام النظـام وهـذه الالئحـة بمـا فـي ذلـك المهـام 

 .الفنية واإلدارية الالزمة لتنفيذ أحكامهما

 .وزارة الثقافة واإلعالم :الوزارة -14

 .وزير الثقافة واإلعالم: الوزير -15
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⅕ⅥⅯ₌ ₎₍₢⅗₌ 

ⅪⅠ⅘K⅗₌ ӈ₌ℇⅯ₌ ℳⅦℶ℁Ⅵ ₤Ⅼ⅜ℂ⅜⅗₌ ₥₍ℲⅠℚ⅜⅗₌ 

 :المصنفات الفنية  :المادة الثانية

 :تعتبر من المصنفات األصلية المتمتعة بالحماية ما يلي

 .المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية – 1

 .لتي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات اإليمائيةالمصنفات ا – 2

 .المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أم لم تقترن بها – 3

 .المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل لألسلوب السينمائي – 4

 .المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر – 5

 .الفوتوغرافية أو يعبر عنها  بأسلوب مماثل لألسلوب الفوتوغرافي المصنفات – 6

 ):الفلكلور(التراث الشعبي  :المادة الثالثة

الســـعودي ملكـــًا عامـــًا للدولـــة وال يحـــق ألحـــد إجـــراء أي ) الفلكلـــور(يعـــد التـــراث الشـــعبي  – 1

 .تطوير أو تعديل عليه إال بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة

كـل تعبيـر يعكـس التـراث الشـعبي التقليـدي ) الفلكلـور(بر من التراث الشعبي السعودي يعت – 2

 :الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات اآلتية

مثل الحكايات واألحاجي واأللغاز واألشـعار الشـعبية وغيرهـا مـن : التعبيرات الشعبية –أ 

 .مأثورات مماثلة

ــــت : يــــرات الموســــيقيةالتعب –ب  مثــــل األناشــــيد واألغــــاني واألهــــازيج الشــــعبية ســــواء كان

 .باإللقاء أو مصحوبة بالموسيقى

مثـــل الرقصـــات الشـــعبية واألشـــكال الفنيـــة ومـــا كـــان يـــؤدي فـــي : التعبيـــرات الحركيـــة –ج 

 .المناسبات االحتفالية
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لنحــت، والخــزف مثــل الرســومات بــالخطوط واأللــوان والحفــر وا: التعبيــرات الملموســة –د 

والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوهـا أو مـا يـرد عليهـا مـن تطعيمـات 

تشــكيلية مختلفــة كــالنقش والرســم والحقائــب المنســوجة يــدويًا وأشــغال اإلبــرة والســجاد 

 .والملبوسات ونحوها

ظـــر اســـتيراد نســـخ التـــراث الشـــعبي الســـعودي أو نســـخ ترجماتـــه أو غيـــر ذلـــك المنتجـــة يح – 3

 .خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة

 :أحكام تداول الوثائق :المادة الرابعة

على المؤلفين مراعاة األحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة 

ات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص األنظمة واللوائح والحصول على الموافق

 .واألحكام القضائية وقرارات الهيئات اإلدارية

 :حقوق التمثيل واألداء العلني :المادة الخامسة

وسيقية أو من يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الم

- :يمثلهم بحق التصريح

ثيـــل مصـــنفاتهم أو أدائهـــا علنـــا بمـــا فـــي ذلـــك التمثيـــل واألداء العلنـــي بكـــل الوســـائل أو لتم – 1

 .الطرق

 .لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل – 2

 .لترجمة مصنفاتهم – 3

 :حق التتبع  :المادة السادسة

موسيقية األصلية، يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي األصلية ومؤلفو المخطوطات ال

ولو تنازلوا عن ملكية النسخة األصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من 

حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، وال ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات 

 .الفن التطبيقي
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 .اإلذاعة  حماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية والسينما وهيئات :المادة السابعة

 :المؤدون ومنتجو التسجيالت الصوتية: أوًال 

 :يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيالت الصوتية بحق استئثاري في التصريح

 .األداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التالوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق – 1

 .نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل – 2

 .أدائهم على دعامة ماديةتثبيت  – 3

 .الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات – 4

ـــه فـــي دول محـــددة، ويعـــد  – 5 تـــرخيص التســـجيل الصـــوتي للمصـــنف الموســـيقي وتداول

مصـــــنفًا مخالفـــــًا للحقـــــوق كـــــل نســـــخ مســـــتوردة مـــــن دول مـــــرخص لهـــــا حصـــــرًا أو 

 .درةمصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محال للمصا

 .التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم األصلية – 6

لمنتجــــــي التســــــجيالت الصــــــوتية حــــــق إجــــــازة النســــــخ المباشــــــر أو غيــــــر المباشــــــر  – 7

 .لتسجيالتهم الصوتية أو منعه

 .الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها: ثانياً 

 :يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية أو الفنية بحق استئثاري في الترخيص

لتحـــوير مصـــنفاتهم وعمـــل نســـخ منهـــا لإلنتـــاج الســـينمائي وتوزيـــع مثـــل هـــذه النســـخ  – 1

 .المحورة أو المنقولة

ـــــالطرق الســـــلكية  – 2 ـــــة للجمهـــــور ب ـــــل المصـــــنفات المحوري ـــــي ونق ـــــل واألداء العلن التمثي

 .والالسلكية

 :هيئات اإلذاعة: ثالثاً 

 :دون ترخيص منها يحق لهيئات اإلذاعة منع أي من األعمال التالية عندما تتم

 .تسجيل البرامج اإلذاعية وعمل نسخ منها – 1

 .إعادة البث عبر وسائل البث الالسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور – 2
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 .تحديد طرق البث واالستقبال المباشر أو من خالل أجهزة القطة أو بالكيبل – 3

عات السلكية الداخليـة نقل البث اإلذاعي للجمهور في األماكن العامة أو عبر اإلذا – 4

 .للمجمعات المغلقة

 :المطالبة بالحقوق :المادة الثامنة

يحق ألي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفردًا اتخاذ اإلجراءات التحفظيـة عنـد  – 1

وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفردًا فـي المطالبـة بنصـيبه مـن 

 .التعويض عن الضرر الذي لحق به

ال يحــق للمؤلــف الشــريك االعتــراض علــى أي تطــوير أو تحــوير يرغــب فــي إجرائــه علــى  – 2

 .المصنف أغلبية الشركاء في المصنف

 :حقوق التأجير :المادة التاسعة

ألصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة التنسيق مع الوزارة 

 :اطيات الالزمة لذلك مثلوالحصول على موافقتها المسبقة واتخاذها االحتي

 .التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها – 1

 .تقديم بيانا بالمصنفات المراد تأجيرها مع بيان أشكال التأجير العتمادها – 2

 .تحديد المشكالت والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تالفيها – 3

 .مستهدف عن آلية التأجيرتقديم المستفيد التوعية للجمهور ال – 4

 .اإلعالم على نفقة أصحاب الحق باإلشارات الالزمة للجمهور المستهدف – 5

 .تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير – 6

 :حماية قواعد البيانات :المادة العاشرة

تتمتع بالحماية قواعد البيانات األصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات 

 .نية، وال تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتهاذه
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 الفصل األول
 المخالفات ومسئولية االعتداء على حق لمؤلف

 :مسئولية االعتداء :الحادية عشر: المادة
يعتبــر معتــديًا علــى حــق لمؤلــف كــل مــن يحصــل علــى نســخة أصــلية ألي مصــنف فكــري  :أوالً 

ويقوم باستغالله كتأجيره أو تحـويره أو السـماح آلخـرين بتصـويره أو استنسـاخه أو غيـر 
 .ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه

تعتبــر المنشـئات مسـئولة عــن أي مخالفـات يرتكبهــا أحـد العـاملين بهــا علـى أي مصــنف  :ثانيـاً 
تفــاظ ببــرامج حاســب أو أشــرطة مســموعة فكــري إذا ثبــت علمهــا أو تقصــيرها، مثــل االح

أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمـل ببـرامج مـزورة أو 
 .مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات

ــاً  يعتبــر تعــديًا علــى حقــوق المؤلــف ومخالفــًا أحكــام النظــام وهــذه الالئحــة، كــل مــن أعــاد  :ثالث
ذه المصـنفات أو اســتوردها أو صـدرها أو تـولى نقلهــا إنتـاج مصـنفات محميـة أو بــاع هـ

 .أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة
 :التعدي على المصنفات األدبية :المادة الثانية عشر

يعتبــر فــي نطــاق االســتخدام الشخصــي كــل اســتعمال للمصــنف الفكــري بقصــد االســتخدام  :أوالً 
غــــرض االحتفــــاظ بالنســــخة الشخصــــي الخــــاص دون ســــواه مثــــل استنســــاخ المصــــنف ب

األصــلية والكتابـــة علـــى النســخة المستنســـخة أو لترجمـــة فقــرات منـــه أو لكتابـــة تعليقـــات 
تعبــر عــن الــرأي الشخصــي ومــا تعــدى هــذه األغــراض اعتبــر تجــاوزًا لحــدود االســتخدام 

 .الشخصي
يعتبـــر تعـــديا كـــل اســـتخدام للمصـــنف يتخطـــى مفهـــوم االســـتخدام الشخصـــي فـــي مثـــل  :ثانيـــاً 

 :ت التاليةالحاال
 .استخدام ونسخ المصنف أو االستعانة به واستغالله ألداء مهام وظيفية – 1
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 .استخدام المصنف ألغراض تجارية أو استهداف الربح – 2
 .استخدام المصنف بطرق ال يسمح بها المؤلف – 3
تـــأجير المصـــنف أو استنســـاخه أو الســــماح ألخـــرين باستنســـاخه أو تحـــويره بحجــــة  – 4

 .خه أصليةامتالك نس
 .أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه األدبي أو المالي – 5

يعـــد تعـــديًا علـــى حـــق المؤلـــف استنســـاخ المصـــنف بقصـــد تـــوفير نســـخ منـــه لالســـتغالل  :ثالثـــاً 
 .التجاري أو لبيعه على طلبه العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك

نف ال يعطيـه حـق استنسـاخها وتوزيعهـا امتالك صاحب العمل لنسخه أصليه مـن المصـ :رابعاً 
 .على موظفين منشآته بحجة أنها استخدام شخصي

 .التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث اإلذاعي :المادة السادسة عشر
يعتبر تعديًا على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية واإلذاعية عند تجاوز 

 :حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي طرق االستخدام التي حددها من يملك
إذاعة المصنف للجمهـور دون الحصـول علـى تـرخيص مسـبق مـن أصـحاب الحـق، مثـل  – 1

اســــتخدام اإلذاعــــة أو الموســــيقى أو الفيــــديو أو البــــث الفضــــائي فــــي المحــــالت التجاريــــة 
والمطـاعم والفنـادق واألنديـة والمستشـفيات ونحوهـا مـن األمـاكن التـي يكـون فيهـا مرتــادين 

 .تجمعات بشريةأو 
 .كسر الحواجز االحترازية بغرض عرض المواد اإلذاعية بطرق غير نظامية – 2
 .استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها – 3
إضافة أو إزالة شرائح إلكترونيـة ألجهـزة العـرض بهـدف تجـاوز الجهـاز إمكانيـات الحـدود  – 4

 .ق اآلخرينالتي صنع بها بغرض التعدي على حقو 
 : التعدي على حقوق األداء :المادة الرابعة عشر

يعتبر تعديًا على حقوق األداء إذا تم أداء المصنف فـي الحفـالت المدرسـية أو نحوهـا مـا  – 1
لـــم تحصـــل الجهـــة المؤديـــة للمصـــنف علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن أصـــحاب الحقـــوق ألدائـــه  

من النظام إذا كـان األداء ) 8البند  15(دة ويعتبر استخدامًا نظاميًا وفقًا لما ورد في الما
 .للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم
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يعتبــر تعــديًا علــى حقــوق المؤلــف كــل استنســاخ للمصــنف أثنــاء أدائــه كتصــويره بغــرض  – 2

 .استغالله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق

 :ونيةفك التشفير لألجهزة اإللكتر  :المادة الخامسة عشر

يعتبر تعديًا على حقوق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات االحترازية 

 :األصلية من األجهزة اإللكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعديًا كل من يسهل ذلك مثل

إزالــة أو إضــافة شــرائح إلكترونيــة أو غيــر إلكترونيــة ألجهــزة العــرض واالســتقبال بغــرض  – 1

 .التي وضعها الصانعتجاوز الحدود 

إلغــــاء البرنــــامج األصــــلي المشــــغل ألجهــــزة العــــرض واالســــتقبال وتحميلهــــا ببــــرامج مــــزورة  – 2

 .بغرض تجاوز الحدود واإلمكانيات التي صمم لها الجهاز

 :االعتداء على برامج الحاسب اآللي :المادة السادسة عشر

الحاسـب سـواء كانـت بلغـة المصـدر  تتمتع بالحماية برامج الحاسب اآللي وبـرامج ألعـاب :أوًال 

 .أو بلغة اآللة باعتبارها أعماًال أدبية

يعتبر تعديا على حق المؤلف كل اسـتخدام للبـرامج تخـالف االسـتخدامات التـي يحـددها  :ثانيًا 

 :صاحب الحق مثل

 .استنساخ البرامج وبرامج األلعاب – 1

خدام الجماعي لها بدون وجـود تأجير البرامج أو برامج األلعاب أو الترخيص باالست – 2

 .وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق بعد موافقة الوزارة عليه

 .تحميل الشبكات الداخلية أو األجهزة ببرامج مستنسخة – 3

 :مسئولية محالت الصيانة :المادة السابعة عشر

تعتبر محالت ورش تقديم خدمات الصيانة ألجهزة العرض واالستقبال اإللكترونية 

مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج 

 .مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة
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 الفصل الثاني

 إجراءات ضبط المخلفات والتحقيق فيها

 ضبط المخالفات  :المادة الثامنة عشر

حة في أي من الحاالت يكون ضبط ما يقع من مخالفات ألحكام النظام والالئ

  -:التالية

 . بناًء على شكوى أو بالغ خطي مقدم من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم - 1

الجوالت الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الوزارة على المنشآت العامة والمحالت  - 2

 . التجارية التي تستخدم في نشاطا أيًا من المصنفات الفكرية

  إجراءات الضبط والتفتيش  :رالمادة التاسعة عش
- :لموظفي الضبط عند قيامهم بمهمة الضبط والتفتيش مباشرة اإلجراءات التالية 

دخول مقار المنشآت التي تنـتج أو تعـرض أو تـوزع أو تبيـع أو تسـتخدم أو تقـدم خـدمات  - 1

 . راالصيانة ألي من المصنفات المتمتعة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المق

الــتحفظ علــى نســخ المصــنفات واألجهــزة التــي تقــوم إزائهــا أســباب قويــة علــى أنهــا محــل  - 2

 . اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند االقتضاء واثبات ذلك في محضر الضبط

إجــــراء مســــاءلة فوريـــــة مــــع المخـــــالف والعــــاملين بالمنشـــــأة إذا قــــدر مالءمـــــة ذلــــك بعـــــد   - 3

منسـوبة إلـيهم، وفـي جميـع األحـوال يتعـين السـماح للمخـالف بتقـديم مواجهتهم بالمخالفة ال

دفوعــه كتابــة أو تــدوينها وٕارفــاق ذلــك ومــا يقدمــه مــن وثــائق ومســتندات بمحضــر الضــبط 

وغيـــر ذلـــك مـــن معلومـــات .. بعـــد إثبـــات اســـم المخـــالف وجنســـيته وصـــفته ورقـــم هويتـــه 

 . ثبوتية

اإلدارة المختصـة خـالل مـدة ال تتجـاوز  إخطار من تنسب إليـه المخالفـة بموجـب مراجعـة - 4

 . ثالثة أيام مصحوبًا بالوثائق والمستندات ذات العالقة بعملية الضبط

فــي حــال عــدم حضــور الشــخص المنســوبة إليــه المخالفــة او مــن ينــوب عنــه خــالل ثالثــة  - 5
أيام عمل من ضبط المخالفة، يوجه له استدعاء ثان للمثول أمام المختص بالتحقيق فـي 
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مخالفـــة خـــالل مـــدة ال تزيـــد علـــى خمســـة أيـــام، وفـــي حـــال عـــدم حضـــوره يـــتم مخاطبـــة ال
  .أو يغلق المحل لحين تجاوبه الشرطة إلحضاره الستكمال إجراءات التحقيق معه، 

  مهام الضبط: المادة العشرون
يتــولى موظفــو اإلدارة العامــة لحقــوق المؤلــف بالريــاض وفروعهــا فــي منــاطق المملكــة أو  :أوًال 

ارات ومكاتـب المطبوعــات فـي المنــاطق التــي التتـوافر فيهــا فــروع لـإلدارة مهــام ضــبط إد
المخالفـــات وتحريـــز األدلـــة الثبوتيـــة الدالـــة علـــى وجـــود اعتـــداء علـــى حـــق المؤلـــف مـــن 

 . أجهزة أو مصنفات أو سلع
 :يتم تحرير  محضر ضبط المخالفة ويوقع من محرره على أن يتضمن المعلومات التالية :ثانيًا 

 . اسم المحل وعنوانه وهوية صاحبة - 1
 . مكان ضبط المخالفة وزمانها بالساعة واليوم والشهر - 2
 . املين بالموقع ساعة ضبط المخالفةأسماء الع  - 3
 .اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها  - 4
   .نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها - 5

  تحليل األدلة :مادة الحادية والعشرونال
يتعــين علــى اإلدارة العامــة لحقــوق المؤلــف أو الفــرع المخــتص فــور تســلم األدلــة الثبوتيــة 

- :القيام باإلجراءات التالية
فحص ومعاينة خارجية لألجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها  - 1

 . الظاهرية، وعددها
ون األدلـة المضـبوطة للتأكـد مـن ثبـوت اشـتمالها علـى اعتـداء علـى معاينة وتحليـل مضـم - 2

 . حق المؤلف أو عدمه، وٕاعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها
بإجراء المعاينة السـريعة لألجهـزة بمقـر اإلدارة ) المدعي(يجوز السماح لصاحب الشكوى  - 3

 . لتحليل خلوها من االعتداءوبمشاركة المحل بغية إثبات شكواه إذا ثبت في ا
توصـــيته وتقريـــره لـــإلدارة عـــن الشـــكوى مبينـــًاُ◌ مـــدى ثبـــوت المخالفـــة مـــن  ليرفـــع المحلـــ  - 4

 . عدمها
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  .تقرير تحليل األدلة :المادة الثانية والعشرون
تعــد اإلدارة المختصــة التــي ضــبطت المصــنفات وثبــت اشــتمالها علــى اعتــداء علــى حــق 

- :لمعلومات التفصيلية التاليةالمؤلف تقريرا يشتمل على ا
 . إجراء وصف تفصيلي للمصنف - 1
 . تحديد عدد النسخ المضبوطة من المصنف ، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط - 2
 . المخالفات واالعتداءات التي يشتمل عليها المصنف  - 3
 . خارجهاتحديد طريقة وأسلوب االعتداء ، وما إذا تم ارتكابه داخل المملكة أو   - 4
 . طريقة ضبط المخالفة ، بناًء على شكوى أو إخباربة أو جولة ميدانية  - 5
 . طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور  - 6
 . أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة االعتداء لمواجهة المخالف بها  - 7

  اتالتحقيق في المخالف :المادة الثالثة والعشرون
فــي حــال وجــود مخالفــات فــي المصــنفات أو األجهــزة المضــبوطة، يــتم فــتح محضــر مــن  - 1

قبـــل الموظـــف المخـــتص بـــالتحقيق ألخـــذ أقـــوال الشـــخص أو األشـــخاص المنســـوبة إلـــيهم 
المخالفة أو من ينوب عنهم، ودفوعاتهم عن المعلومات التـي أثبتهـا المحلـل فـي التقريـر، 

 . وعن الشكوى المقدمة بحقهم
  -:يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية - 2

 . ساعة ويوم وتاريخ ومكان التحقيق –أ 
 . أسم الموظف الذي قام بالتحقيق وصفته -ب
 . أسم من تنسب إليه المخالفة ، ورقم هويته، وعناوين االتصال به -ج
 . مواجهته بالمخالفات المنسوبة غليه على وجه التحديد -د
إجابــات مــن تنســب إليــه المخالفــة عــن األســئلة الموجهــة إليــه ، بمــا فــي ذلــك كامــل  -هـــ

 . أوجه دفاعه ،وأقوال الشهود إن وجدوا
تـتم مســاءلة المخـالف عــن المـدة الزمنيــة التـي مــارس خاللهـا اعتداءاتــه علـى المصــنف ،  - 3

 . ومدى ما حققه من عوائد مالية
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رورة ســــماع أقوالــــه بشــــأن المخالفــــة للمحقــــق إذا اقتضــــى الحــــال اســــتدعاء مــــن يــــرى ضــــ - 4

 .وتدوينها بالمحضر

لـــــإلدارة العامـــــة لحقـــــوق المؤلـــــف االســـــتعانة بأهـــــل الخبـــــرة فـــــي كشـــــف المخالفـــــات وفقـــــًا  - 5

 . لإلجراءات اإلدارية التي تحكم هذا العمل

يجب أن يذيل أصحاب اإلفـادة تـوقيعهم فـي نهايـة كـل إجابـة يـدلون بهـا ، وأن يـتم توقيـع  - 6

من صفحات المحضر من قبل المحقق ومن تم اسـتجوابهم، وكـذلك الشـهود،  كل صفحة

 . وتحرر الصفحات بصور متتالية ومتسلسلة وخالية من الشطب أو التعديل

علـــى المحقـــق أن يـــذيل محضـــر التحقيـــق بالنتـــائج التـــي انتهـــى إليهـــا ومـــا تـــم تقديمـــه مـــن  - 7

 . وثائق وأدلة وأسانيد مع تدوين ساعة إتمامه

يـــل إدارات وفـــروع اإلدارة العامـــة لحقـــوق المؤلـــف ومكاتـــب المطبوعـــات فـــي المنـــاطق تح - 8

التـــي ال تتـــوفر فيهـــا فـــروع لـــإلدارة العامـــة لحقـــوق المؤلـــف محضـــر التحقيـــق مـــع كامـــل 

 . المستندات المتعلقة باالعتداء إلى مدير عام اإلدارة

يـتم تحديـد المخالفـات المرتكبـة تقوم اإلدارة العامة بتدقيق كامـل اإلجـراءات والتحقيقـات، و  - 9

 . والمواد التي تحكم هذه المخالفات في النظام وهذه الالئحة ومرئيات اإلدارة

 . تدون معلومات القضية بسجل خاص بها لتسديد قيودها -10

تقوم اإلدارة العامة لحقوق المؤلف برفع القضايا والمخالفـات بكامـل مسـتنداتها إلـى لجنـة  -11

 . ت للنظر فيهاالنظر بالمخالفا

  حق طلب التعويض :المادة الرابعة والعشرون
لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت 
به من جراء االعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام، وعليه أن يقدم بذلك مذكرة 

بشكل مفصل األضرار التي لحقت  خطية لإلدارة المختصة عند رغبته في ذلك ، يوضح فيها
به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به 
واألساس الذي بني عليه هذا التقرير، وفي جميع األحوال عليه إبرار األدلة والمستندات التي 
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بشأنها والتحقيق من  تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته
حجمها وكذلك إطالع المدعي عليه على ما قدم ضده وتمكينه من إبداء راية ورده بهذا 

 . الشأن ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه
  .إجراءات وضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات :المادة الخامسة والعشرون

نظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه الالئحة تباشر اللجنة اختصاصاتها بال
من النظام بما يتناسب وحجم االعتداء وعدد ) 22(وتحدد العقوبات وفقًا لما ورد في المادة 

المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن 
  -:الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة اآلتي

اللجنة اإلشراف على أعمالها الفنية واإلدارية وتحديد مواعيد جلسات النظـر يتولى رئيس  - 1
 . في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع األعضاء

يجــوز للجنــة أن تعقــد اجتماعهــا إذا حضــر مــا اليقــل عــن ثلثــي األعضــاء علــى أن يكــون  - 2
 . فيهم المستشارين القانوني والشرعي

االسـتعانة بأهـل الخبـرة السـتطالع آرائهـم فـي بعـض مـا يعـرض عليهـا للجنة عند الحاجة  - 3
 . من مخالفات

للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسـماع أقوالـه، أو المفـتش الـذي قـام بضـبط  - 4
المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة االسـتماع 

 . ألقواله
وراق المخالفــة إلــى جهــة التحقيــق لطلــب معلومــات إضــافية أو اســتيفاء مــا للجنــة إعــادة أ - 5

 . تراه من تحقيقات
تصدر اللجنة قراراتها باألغلبية وترفع مـن رئـيس اللجنـة للـوزير، وال تصـبح قراراتهـا نافـذة  - 6

 . إال بعد مصادقة الوزير عليها
تسوجب عقوبة السـجن أو غرامـة إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمه و  - 7

مالية تزيـد علـى مائـة ألـف لایر أو إغـالق المحـل نهائيـًا وشـطب التـرخيص، الرفـع للـوزير 
بطلـــب الموافقـــة علـــى إحالـــة هـــذه المخالفـــة لـــديوان المظـــالم للنظـــر فيهـــا وتحديـــد العقوبـــة 

 . المناسبة بحق المعتدي
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ارات المصادق عليها إلبـالغ اإلدارة العنيـه تبلغ اللجنة اإلدارة العامة لحقوق المؤلف بالقر  - 8

 . إلنفاذ العقوبات المقررة

 :ضوابط إنفاذ العقوبات :المادة السادسة والعشرون
في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام ديوان المظالم يتم وقف العقوبات  - 1

 . الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه من الديوان

العقوبات التي تندرج في اختصاص ديـوان المظـالم تنفيـذ بعـد صـدور حكـم نهـائي بشـأنها  - 2

 . من الديوان

  -:يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي - 3

ـــالقرار  -أ   ـــه ب تقـــوم اإلدارة المختصـــة بـــإبالغ مـــن صـــدرت بحقـــه المخالفـــة أو مـــن يمثل

الصــادر بحقـــه الصــادر بحقــه وذلـــك بموجــب خطــاب رســـمي يبــين فيــه رقـــم القــرار 

وتاريخــه ومــا تضــمنه القــرار مــن عقوبــات ، ويســلم لــه أو مــن يمثلــه أو مــن يتواجــد 

بالمنشـــأة بعـــد التوقيـــع علـــى صـــورة الخطـــاب مـــن بيـــان تـــاريخ التبليـــغ واســـم المبلـــغ 

 . وصفته وتوقيعه ورقم هويته

عـد في حال إبالغ صاحب المخالفة بـالقرار بالبريـد الرسـمي فيعتبـر إبالغـه قـد تـم ب -ب 

 . أسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجل أو الرسمي

بعـــــد تســـــديد صـــــاحب المخالفـــــة للغرامـــــة الماليـــــة الـــــواردة فـــــي القـــــرار تقـــــوم اإلدارة  -ج 

باســـتكمال العقوبـــات األخـــرى مثـــل اإلغـــالق المؤقـــت وتعليـــق مشـــاركة المنشـــأة فـــي 

 . المناسبات أو المعارض وتحصيل التعويض وغير ذلك

إذا صـدر حكــم مــن ديــوان المظــالم بشـطب التــرخيص تبلــغ الــوزارة الجهــة الحكوميــة  –د  

 . التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم

يجــب تســديد الغرامــة إلــى صــندوق الــوزارة بموجــب ســند قــبض رســمي لــإلدارة العامــة  -هـــ

السـعودي ويسـلم  بإنفاذ العقوبة أو بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة النقـد العربـي

 . لإلدارة المعنية
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تقــوم اإلدارة المعنيــة بإحالــة الشــيك علــى الجهــة المختصــة بــالوزارة لتحصــيل الغرامــة  –و 
 . ويحفظ صورة من ذلك بملف المنشأة

يــوم مــن تــاريخ نفــاذ ) 15(فــي حــال عــدم اســتجابة المخــالف لتســديد الغرامــة خــالل  –ز 
ويجـــوز للـــوزارة إغـــالق محلـــة فـــه التســـديد العقوبـــة بحقـــه تـــتم مخاطبـــة الشـــرطة لتكلي

 . لحين التسديد
ـــى المخـــالف إن تضـــمن  –ح  ـــوزارة بإعـــداد مضـــمون إعـــالن الحكـــم الصـــادر عل تقـــوم ال

مــــن النظــــام وينشــــر علــــى نفقــــة ) 5البنــــد 22(القــــرار عقوبــــة التشــــهير وفقــــا للمــــادة 
ر المخـــالف فـــي مكـــان بـــارز بجريـــدة أو جريـــدتين يـــوميتين واســـعتي االنتشـــار تصـــد

أحـــــدهما فـــــي المنطقـــــة الكـــــائن بهـــــا المقـــــر الرئيســـــي للمخـــــالف وذلـــــك تبعـــــًا لحجـــــم 
 . المخالفة

 
 الفصل الثالث

 الحجز التحفظي
 :  التدابير االحترازية المؤقتة :المادة السابعة والعشرون

للجنة صالحيات األمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من 
لمصنفات المستوردة المشتعلة على اعتداء على حق المؤلف من حقوق المؤلف، ومنع ا
 . الوصول للقنوات التجارية

للجنة صالحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون على الطرف اآلخر، إذا كان مـن المـرجح أن 
 . يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين احتمال إمكانية إتالف األدلة

  -:للجنة حق الطلب من المدعي
 . تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق  -أ 

 . تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك -ب 
ــــة دون إســــاءة  –ج  ــــه وللحيلول ــــة المــــدعى علي ــــة معادلــــة بمــــا يكفــــي لحماي تقــــديم ضــــمانه مالي

 . استعمال الحقوق أو تنفيذها
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 . مة لتحديد مدى مشروعية الدعوىللجنة الطلب من المدعي أي أدلة ألز  –د 
للجنــة بعــد اتخــاذ تــدابير الحجــز التحفظــي أن تخطــر األطــراف المتــأثرة بــه لعــرض وجهــة 

يومًا من اتخاذ التـدابير التحفظيـة للنظـر ) 31(نظرهم ودفوعاتهم خالل فترة مؤقتة ال تزيد عن 
 .بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها

من هذه المادة بناًء على طلب ) 2و1(ابير المتخذة بناء على البندين للجنة إلغاء التد
من المدعي عليه ، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخالل 

 .يوماً ) 30(مدة زمنية تحددها اللجنة وال تزيد عن 
همـــال مـــن جانـــب للجنـــة حـــين إلغـــاء التـــدابير المؤقتـــة أو انقضـــاء مـــدة ســـريانها نتيجـــة إ 

المــدعي أو اتضــح الحقــًا عــدم حــدوث تعــد علــى المصــنفات أو الســلع أن تــأمر المــدعي بنــاء 
علـى طلـب مـن المــدعي عليـه بـدفع تعويضـات مناســبة لـه لقـاء أي ضـرر لحــق بـه نتيجـة هــذه 

 .التدابير
 :التدابير الحدودية :المادة الثامنة والعشرون

رتيــاب بمصــنفات لحقوقــه يــراد اســتيرادها لصــاحب حــق المؤلــف لديــه أســباب مشــروعة لال
أو تصــديرها ، التقــدم للجنــة بطلــب مكتــوب إليقــاف وحجــز هــذه المصــنفات الــواردة أو المزمــع 

 .استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود
للجنــة أن تطلــب مــن المــدعي تقــديم ضــمانة ماليــة تكفــي لحمايــة المــدعي عليــه والحيلولــة 

 . دون إساءة استعمال الحقوق
أيــام عمــل بالشــكوى واألدلــة ) 10(علــى المــدعي أن يتقــدم للجنــة خــالل مــدة ال تزيــد عــن

يومـا ) 31(الثبوتية التـي تحـدد االعتـداءات التـي لحقـت بـه، علـى أال تتجـاوز مـدة الحجـز عـن 
 . يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها

تورد أو المصـــــدر التعـــــويض المناســـــب عـــــن للجنـــــة أن تقـــــرر بـــــأن يـــــدفع المـــــدعي للمســـــ
 .األضرار التي تلحق بهم جراء االحتجاز الخاطئ للمصنفات

ــــة مــــنح صــــاحب الحــــق ــــة لمعاينــــة المصــــنفات بغيــــة إثبــــات ) المــــدعي(للجن فرصــــة كافي
 . ادعاءاته
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 .للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع

ء صـالحية إبـالغ صـاحب الحـق بأسـماء وعنـاوين للجنة في حال ثبـوت موضـوع االعتـدا

 . المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها

 الحجز التحفظي االحتياطي: المادة التاسعة والعشرون

لمكتب الوزارة في المنفذ الحدودي وقف إجراء اإلفراج عن المصنفات متى توافرت لديه 

د التنسيق مع اإلدارة الجمركية في أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بع

المنفذ وعلى المكتب إشعار اإلدارة العامة لحقوق المؤلف فورًا التخاذ اإلجراءات الالزمة 

 . بالتنسيق مع اللجنة
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  :التراخيص اإللزامية :المادة الثالثون
مية على المصنفات التي تنشر تسري األحكام التي تنظم إجراءات منح التراخيص اإللزا

ألول مرة في المملكة العربية السعودية، وال يجوز منح الترخيص قبل انقضاء ثالث سنوات 

 :من تاريخ نشر الطبعة المعينة وذلك وفق اإلجراءات التالية

على الوزارة التأكد من أنه لم تعرض للبيع في المملكة من جانب صاحب حق المؤلف 

بترخيص منه نسخ من المصنف في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي أو من ينوب عنه أو 

من النظام ما لم تعرض هذه ) 16(شكل مماثل تلبية لألغراض المشار إليها في المادة 

 . النسخ للبيع خالل فترة متصلة ال تقل عن ستة أشهر

أن يقدم ما يثبت أنه طلب ترخيصا من صاحب حق المؤلف فلم يحصل عليه أو أنه لم 

 . من العثور عليه بعد بذل الجهود الالزمة يتمكن

أن يقــدم مــا يثبــت قــد طلــب مــن الناشــر الــذي يظهــر أســمه علــى المصــنف ولــم يحصــل 

 .على رد منه

ال يجوز منح أي تراخيص إال إذا ثبت أن المؤلف غير معروف أو تعذر االتصال به 

ة لإلبقاء بحقوق وقدم طالب التصريح البيانات الدالة على ذلك وقدم الضمانات الالزم

 . صاحب حق المصنف حال تقدمه للمطالبة بحقه وقبلت الوزارة بهذه الضمانات

ال يمنح التصريح قبل انقضاء مـدة ال تقـل عـن سـتة أشـهر علـى المحـاوالت التـي أجراهـا 

 . طالب الترخيص مع المؤلف أو الناشر

 . ة الستة أشهرال يمنح أي ترخيص إذا أعاد المؤلف أو الناشر طبع مصنفه خالل مد

ال يمنح أي تصريح إذا كـان المؤلـف قـد سـحب جميـع نسـخ الطبعـة موضـوع الطلـب مـن 

 . التداول

 . يحظر منح التصريح إذا كان لغرض تجاري بحت
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  :الملكية العامة :المادة الحادية والثالثون
تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو 

لتي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه الالئحة ، وتمارس الوزارة متابعة حق ا

 . المؤلف عليها

  :طبيعة الحماية :المادة الثانية والثالثون
يتمتـــع بالحمايـــة الـــواردة فـــي النظـــام وهـــذه الالئحـــة كـــل المصـــنفات ســـواء كانـــت أدبيـــة أو 

 . بتداولها في المملكة علمية أو فنية ، أيا كان نوعها مادام مسموحاً 

تتمتع المصنفات الفكرية األجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ االتفاقيات الدولية ذات 

 . الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضوًا فيها وفقًا لمبدأ المعاملة الوطنية

  :احتساب مدة الحماية :المادة الثالثة والثالثون
الســـنيمائية بالحمايـــة لمـــدة خمســـين ســـنة اعتبـــارًا  مـــن أول تتمتـــع المصـــنفات الموســـيقية و 

 . إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميالدية التي تم فيها إنتاجه

تتمتع برامج الحاسب اآللي بالحماية باعتبارها أعماًال أدبية لمدة ال تقل عن خمسين 

 . ريًا أو مجهول االسمسنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصًا اعتبا

تكون مدة حماية برامج الحاسب اآللي إذا كان المؤلف شخصًا طبيعيًا وفق الحماية 

 . المقررة على األعمال األدبية األخرى

 انقضاء مدة الحماية :المادة الرابعة والثالثون
يحق للمؤلف على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة 

بعد انقضاء الحقوق  المالية بانتهاء مدة الحماية ، وذلك في حالة إلحاق الضرر األصلي 

 . بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه

 :سريان الالئحة :المادة الخامسة والثالثون
 .تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد شهرين من تاريخ النشر

 واهللا ولي التوفيق ،،
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