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 حماية حقوق المؤلفام نظ
 ه4121من رجب  2 خبتاري 14م/ملكي رقم المرسوم الصادر بال

 تعريفات :االولى المادة

 : ذلك خالف السياق يقتض مل ما أمامها املذكورة املعاين النظام هذا يف وردت أينما اآلتية بالعبارات يقصد

 .فين أو علمي أو أديب عمل أي :المصنف

 اسهام فصل أمكن سواء املعنويني أو الطبيعيني االشخاص من أكثر أو شخصان وضعه يف يشرتك الذي املصنف :المشترك المصنف
 .ذلك يكن مل أم العمل يف منهم كل

 بامسه أو ادارته حتت بنشره يتكفل معنوي أو طبيعي شخص من بتوجيه مجاعة وضعه يف يشرتك الذي املصنف :الجماعي المصنف
 من كل عمل فصل ميكن ال حبيث املعنوي أو الطبيعي الشخص هذا اليه قصد الذي العام اهلدف يف فيه املشرتكني عمل ويندمج

 .حدة على ومتييزه املشرتكني

 .التثبيت طريقة كانت مهما معني صوت أو الداء مسعي تثبيت أي :السمعي المصنف

 بأصوات واملصحوبة املرتابطة الصور من جمموعة من يتكون واحد آن يف والنظر للسمع معد مصنف أي :البصري السمعي المصنف
 .مناسبة أجهزة بواسطة ويعرض مالئمة دعامة على واملسجلة

 .له سابق آخر مصنف اىل استنادا يوضع مصنف كل :المشتق المصنف

 .املصنف ابتكر الذي الشخص هو :المؤلف

 املصنفات يف أخرى طريقة بأي باألداء يشرتكون أو أدواراً، يلعبون أو ينشدون، أو يقلون، أو ميثلون، الذين األشخاص هم : المؤدون
 .الفنية أو األدبية

 .اجلمهور حاجات لتلبية املصنف من نسخ توفري :النشر

 أو صويت تسجيل أي ذلك يف مبا مادية، دعامة على العلمية أو الفنية، أو األدبية، املصنفات أحد من أكثر أو خةنس إنتاج :النسخ
 .بصري
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 السعودية، األراضي يف ابتكرت أهنا يفرتض اليت العلمية أو الفنية، أو األدبية، املصنفات مجيع به يقصد :(الفلكلور) الشعبي التراث
 .السعودي التقليدي الفين أو الثقايف الرتاث من جزءاً  وتشكل جيل، إىل جبل من وانتقلت

 يستقبلها لكي ناقلة وسيلة أي أو الالسلكية أو السلكية بالطرق للجمهور بصري أو صويت تسجيل أو أداء أو مصنف بث :اإلذاعة
 .الصناعية باألقمار البث ذلك يف مبا اجلمهور،

 .النظام هذا أحكام تطبيق عن الناشئة املخالفات يف للنظر املختصة اللجنة :اللجنة

 .واإلعالم الثقافة وزارة :الوزارة

 .واإلعالم الثقافة وزير :الوزير

 . النظام هلذا :التنفيذية الالئحة

 األول الفصل

 بالحماية المتمتعة المصنفات

 األصلية المصنفات:  الثانية المادة

 أو أمهيتها، أو عنها، التعبري طريقة أو املصنفات، هذه نوع كان أياً  والعلوم، والفنون اآلداب يف املبتكرة املصنفات النظام هذا حيمي
 :مثل تأليفها من الغرض

 .وغريها والكتيبات، كالكتب، املكتوبة املواد .1
 .مياثلها وما واألناشيد، واألشعار، واخلطب، كاحملاضرات، شفهياً  تلقى اليت املصنفات .3
 .معاً  هبما أو بالصوت أو باحلركة، تؤدي اليت العروض من ذلك وحنو واالستعراضات، والتمثيليات، املسرحية، املؤلفات .2
 .اإلذاعة بواسطة تعرض أو لتذاع، خصيصاً  تعد اليت املصنفات .4
 .هاوحنو  الفنية، واحلياكة الزخرفية، والفنون والعمارة، التشكيلي، الفن وأعمال الرسم، أعمال .5
 .البصرية والسمعية السمعية، املصنفات .6
 .صناعية أم حرفية، أكانت سواءً  التطبيقية الفنون أعمال .7
 .مياثله ما أو الفوتوغرايف، التصوير أعمال .8
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 باجلغرافيا، املتصلة التشكيلية واألعمال ،(الكروكية) والرسوم واملخططات، والتصاميم، اجلغرافية، واخلرائط التوضيحية، الصور .9
 .والعلوم العمارة، وفن والطبوغرافيا،

 .العلوم أو العمارة، أو الطبوغرافيا، أو باجلغرافيا، املتعلقة اجملسمة املصنفات .10
 .اآليل احلاسب برجميات .11
 .املصنف موضوع على للداللة جارياً  لفظاً  يكن ومل ابتكاري، بطابع متميزاً  كان إذا املصنف عنوان كذلك احلماية تشمل .13

 المشتقة المصنفات:  الثالثة المادة

 :أيضاً  النظام هذا حيمي

 .الرتمجة مصنفات .1
 .التحوير أوجه من ذلك غري أو التحقيق، أو الشرح، أو التعديل، أو التلخيص، مصنفات .3
 أم فنية، أم أدبية، مصنفات أكانت سواءً  ترتيبها، أو حمتوياهتا اختيار حيث من مبتكرة تعد اليت واملختارات ، املوسوعات .2

 .علمية
 مبتكرة اجملموعات هذه كانت إذا منها واملختارات التقليدي، الشعيب للرتاث( الفلكلورية) والتعبريات املصنفات جمموعات .4

 .ترتيبها أو حمتوياهتا، اختيار حيث من
 .حمتوياهتا ترتيب أو اختيار حيث من مبتكرة تعد واليت خر،آ شكل بأي أم آلياً  مقروء بشكل أكانت سواء البيانات قواعد .5

 املصنفات مؤلفو هبا يتمتع اليت باحلماية أعاله الفقرات يف املذكورة املصنفات أصحاب هبا يتمتع اليت احلماية ختل وال
 .األصلية

 الحماية من المستثناة المصنفات:  الرابعة المادة

 : النظام هذا مبقتضى املقررة احلماية تشمل ال

 الرمسية الرتمجات وكذلك الرمسية، الوثائق وسائر الدولية، واالتفاقيات اإلدارية، اهليئات وقرارات القضائية، واألحكام األنظمة .1
 .الوثائق هذه بتداول اخلاصة األحكام مراعاة مع النصوص، هلذه

 .اإلخبارية الصبغة ذات احلوادث أو اليومية، األخبار من واإلذاعة الدورية، والنشرات واجملالت، الصحف، تنشره ما .3
 .اجملردة واحلقائق واملبادئ، الرياضية، العلوم ومفاهيم العمل، وأساليب واإلجراءات، األفكار، .2

 الثاني الفصل
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 الحقوق أصحاب

 المؤلفون:  الخامسة المادة

 نسبة يف املتبعة الطرق من طريقة بأي أم املصنف، على امسه بذكر سواء إليه، منسوباً  املصنف نشر شخص أي مؤلفاً  يعد .1
 .ذلك عكس على دليل دل إذا إال ملؤلفيها، املصنفات

 .املؤلف اسم بدون أو مستعار، باسم املصنف نشر إذا للمؤلف ممثالً  املصنف على امسه يظهر الذي الناشر يكون .3
 :مثل املصنف، هذا ابتكار يف شاركوا الذين األشخاص البصري السمعي واملصنف السمعي، للمصنف مؤلفاً  يكون .2

 .النص مؤلف .أ 
 .السيناريو واضع .ب 
 .احلوار واضع .ج 
 .املخرج .د 
 . امللحن .ه 

 والجماعية المشتركة المصنفات:  السادسة المادة

 شركاء مجيعاً  يعدون فإهنم املصنف يف منهم أي إسهام فصل ميكن ال حبيث مصنف تأليف يف أكثر أو شخصان اشرتك إذا .1
 كتابة يتفق مل ما النظام، هذا مبقتضى املقررة املوظف حقوق مباشرة منفرداً  منهم ألي جيوز وال املصنف، ملكية يف بالتساوي

 .ذلك خالف على
 احلق وله املصنف، على تعد وقوع عند واملستعجلة التحفظية اإلجراءات اختاذ يف احلق التأليف يف املشرتكني من واحد ولكل

 .التعدي بسبب حلقه الذي الضرر لقاء نصيبه عن بالتعويض املطالبة يف
 منهم لكل كان املشرتك، املصنف يف منهم كل إسهام فصل ميكن حبيث مصنف تأليف يف أكثر أو شخصان اشرتك إذا .3

 .ذلك غري على يتفق مل ما املشرتك، املصنف باستغالل ذلك يضر أال بشرط حدة، على به اخلاص اجلزء استغالل يف احلق
 .املؤلف حقوق مباشرة يف احلق وحده اجلماعي املصنف ابتكار نظم أو وجه الذي املعنوي أو الطبيعي للشخص يكون .2

 (الفلكلور) الشعبي التراث:  السابعة المادة

 .عليه املؤلف حقوق الوزارة ومتارس للدولة، ملكاً  الشعيب الرتاث يعد .1
 من ترخيص دون اململكة خارج املنتجة غريها أو ترمجاته نسخ أو الشعيب، الرتاث مصنفات نسخ توزيع أو استرياد حيظر .3

 .الوزارة
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 الثالث الفصل

 الحقوق

 األدبية الحقوق:  الثامنة المادة

 :اآلتية التصرفات من أي ممارسة يف احلق للمؤلف .1
 .اسم بدون أو مستعار، باسم نشره أو إليه، املصنف نسبة .أ 
 مساس كل أو تشويه، أو حتريف، أو إضافة، أو تغيري، أو حذف، أي ومنع مصنفه، على تعد أي على االعرتاض .ب 

 .املصنف بذات آخر
 .مصنفه على حذف أي إجراء أو تعديل، من يراه ما إدخال .ج 
 .التداول من مصنفه سحب .د 

 .بالتقادم تسقط وال التنازل، تقبل وال للمؤلف، أبدية حقوق هي املادة هذه من( 1) الفقرة يف الواردة األدبية احلقوق .3
 .االستغالل وجوه من وجه بأي املصنف استغالل حق مبنح تسقط وال لصاحبها، األدبية احلقوق تبقى .2
 .له وارث دون احلق صاحب وفاة حال يف الوزارة إىل تؤول النظام هذا يف عليها املنصوص األدبية احلقوق .4

 المالية الحقوق:  التاسعة المادة

 :املصنف طبيعة حسب بعضها أو اآلتية التصرفات بكل القيام حق يفوضه من أو للمؤلف:  أوالً 

 ذاكرة أو مدجمة، أسطوانات أو مرئية، أو مسموعة أشرطة على تسجيله أو مقروء، شكل على ونشره املصنف طبع .1
 .النشر وسائل من ذلك غري أو إلكرتونية،

 .املرئية أو املسموعة، املادة توزيع إعادة أو حتويره، أو اقتباس، أو أخرى، لغات إىل املصنف ترمجة .3
 .املعلومات شبكات عرب أو ، اإلذاعي البث أو التمثيل أو العرض، مثل ممكنة، وسيلة بأي اجلمهور إىل املصنف نقل .2
 .به املسموح التجاري التأجري ذلك يف مبا عام بوجه للمصنف املادي االستغالل أشكال مجيع .4

 ما وفق املالية حبقوقهم اإلذاعة وهيئات السمعية التسجيالت ومنتجو ومعدوها ومؤدوها والفنية األدبية املصنفات مؤلفو يتمتع:  ثانياً 
 .التنفيذية الالئحة توضحه

 المصنف سحب عند التعويض:  العاشرة المادة
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 من مصنفة سحب للمؤلف جيوز ذلك ومع للغري، به املأذون احلق استغالل تعطيل شأنه من عمل أي عن باالمتناع املؤلف يلتزم
 املؤلف يلزم االتفاق عدم حالة ويف احلق، مباشرة له املأذون مع االتفاق بعد إليه، اإلضافة أو منه، احلذف أو تعديل، أو التداول،
 .اللجنة حتدده ما وفق احلق، مبباشرة له املـأذون بتعويض

 المؤلف حق ملكية انتقال:  عشرة الحادية المادة

 النظامي بالتصرف أو اإلرث، بطريق سواء بعضها، أو كلها، لالنتقال قابلة النظام هذا يف عليها املنصوص املؤلف حقوق .1
 .ناً ومكا زماناً  املنقول احلق لنطاق حمدداً  ويكون بالكتابة، إثباته جيب الذي

 .املصنف على حذف أو تعديل إجراء عدا بعده، من املؤلف لورثة النظام هذا مبقتضى املقررة احلقوق تنتقل .3
 .حدودها يف وصيته تنفيذ وجب له، موعد بتعيني أو النشر، مبنع أوصى قد املؤلف كان إذا .2
 من إىل يؤول نصيبه فإن وارث، له يكن ومل املؤلفني أحد وتويف مشرتكاً  عمالً  أو صاحبة، وتويف فردياً  عمالً  املصنف كان إذا .4

 .اإلسالمية الشريعة أحكام حسب يستحقه

 المستقبلي اإلنتاج عن التنازل:  عشرة الثانية المادة

 .باطالً  املستقبلي الفكري إنتاجه جمموعة عن املؤلف تنازل يعد

 التعاقدية العالقات تنظيم:  عشرة الثالثة المادة

 اإلذاعة، وهيئات والتوزيع، والنشر والطباعة اإلنتاج مؤسسات مع وحقوقهم عالقاهتم تنظيم احلقوق أصحاب على جيب .1
 األطراف جلميع وااللتزامات احلقوق مجيع حتدد موثقة عقود مبوجب أنشطتها، مبزاولة هلا املرخص اجلهات من وغريها

 .العالقة أصحاب
 حبقوق عالقة له نشاط أي ممارسة عدم وغريها اإلذاعة وهيئـات والتـوزيـع والنشـر والطباعـة اإلنتاج مؤسسات على جيب .3

 .طرف كل والتزامات حقوق فيه حتدد الشرعي وكيلهم أو املؤلف حقوق أصحاب مع عقد إبرام بعد إال املؤلف

 العقود استمرارية:  عشرة الرابعة المادة

 .للغري والتزامات حقوق من فيها مبا حياته، يف مورثهم أبرمها اليت بالعقود املؤلف ورثة يلتزم

 الرابع الفصل

 النظامي االستخدام
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 استثناءات:  عشرة الخامسة المادة

 حقوق أصحاب موافقة على احلصول دون وذلك مشروعه، الرتمجة بعد أو األصلية، بلغته احملمي للمصنف اآلتية االستخدام أوجه تعد
 : هي األوجه وهذه املؤلف،

 .البصرية والسمعية السمعية، واملصنفات اآليل، احلاسب برجميات عدا الشخصي، لالستعمال املصنف نسخ .1
 بالقدر يكون وأن العرف، مع متمشياً  االستشهاد يكون أن بشرط آخر، مصنف يف املصنف ذلك من بفقرات االستشهاد .3

 ذلك وينطبق. االستشهاد فيه يرد الذي املصنف يف املؤلف واسم املصدر، يذكر أن وبشرط املنشود، اهلدف يسوغه الذي
 .والدوريات الصحف من املنقولة الصحفية اخلالصة على أيضاً 

 نسختني أو نسخة تصوير أو املنشود، اهلدف حدود يف اإليضاح سبيل على التعليمية لألغراض باملصنف االستعانة .2
 : بشروط ويكون التجارية، غري التوثيق مراكز أو العامة للمكتبات

 .رحبي أو جتاري، بشكل يتم أال .أ 
 .األنشطة حاجة على مقصوراً  النسخ يكون أن .ب 
 .املصنف من املادية باالستفادة يضر أال .ج 
 .تلفت أو إصدارته، فقدت أو نفد، قد املصنف يكون أن .د 

 املماثل، الطابع ذات املذاعة املصنفات أو جارية، موضوعات عن والدوريات الصحف يف املنشورة املقاالت نسخ أو نقل .4
 .وجد إن املؤلف واسم بوضوح، املصدر ذكر بشرط

 املتحرك، أو الثابت التصوير طريق عن جارية أحداث عرض مبناسبة يسمع أو يشاهد أن ميكن إذاعي مصنف أي نسخ .5
 .واضحة بصورة املصدر إىل اإلشارة ضرورة مع حتقيقه، املراد اهلدف حدود يف ذلك يكون أن بشرط

 مت إذا وذلك اجلمهور، على علناً  املعروضة املشاهبة املصنفات من غريها أو القضائية، واملرافعات واحملاضرات، اخلطب، نسخ .6
 اليت بالطريقة املصنفات هذه نشر حبق حيتفظ أن وللمؤلف بوضوح، املؤلف اسم ذكر مع اإلعالم وسائل قبل من النسخ
 .يراها

 نسخة يف – املؤلف حبقوق الضرر إحلاق دون – اخلاصة وبوسائلها اإلذاعي، البث هيئات قبل من مؤقتة تسجيالت إنتاج .7
 من سنة تتجاوز ال مدة يف النسخ مجيع تتلف أن على تعرضه، أو تذيعه بأن هلا يرخص حممي مصنف ألي أكثر أو واحدة
 إذا رمسية حمفوظات ضمن التسجيل هذا من بنسخة االحتفاظ وجيوز. املؤلف عليها يوافق أطول مدة أو إعدادها، تاريخ
 .فريداً  وثائقياً  تسجيالً  كان

 املعنوية الشخصية ذوات األجهزة أو للدولة، التابعة الفرق قبل من نشره بعد مصنف أي عرض أو أداء أو ، متثيل أو عزف، .8
 .مباشرة غري أو مباشرة بطريقة مالية حصيلة بأي يأيت ال األداء أو اإليقاع دام ما املدرسي، املسرح أو العامة،
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 املعدة املدرسية الكتب إىل خرائط أو تصميمات، أو ، صور أو رسوم، أو نشرها، سبق مصنفات من قصرية مقتطفات نقل .9
 املصنف، اسم يذكر وأن الضرورة، قدرة على النقل يقتصر أن على والفنون، واألدب التاريخ، كتب إىل أو التعليم، ملناهج
 .املؤلف واسم

 من اجلديدة الصور أخذت ولو حىت الصور، تلك ونشر فوتوغرافياً، تصويره سبق عمل أو موضوع ألي جديدة صور التقاط .10
 .الصور فيها أخذت اليت نفسها الظروف ويف نفسه، املكان

 يقوم من مبتطلبات لإليفاء أو الداخلية، ألغراضها البحثية املؤسسات قبل من العلمية، واملصنفات املقاالت من أجزاء نقل .11
 .املصدر ذكر مع والبحوث، الدراسات بإعداد

 املنتج األصل محاية بغرض أصلية نسخة ميتلكون الذين لألشخاص اآليل احلاسب برجميات من احتياطية واحدة نسخة نسخ .13
 .طلبها حال إلبرازها املستخدم لدى األصلية النسخة إبقاء مع منها،

 .االستثناءات هلذه توافرها ينبغي اليت الظروف تفصيل التنفيذية الالئحة وتبني

 اإللزامية التراخيص:  عشرة السادسة المادة

 العامة املصلحة أن رأى إذا حالة، لكل التنفيذية الالئحة حتددها مدة مضي بعد للمصنف نشر ترخيص منح للوزير جيوز .1
 :اآلتية احلاالت يف وذلك املصنف، هذا نشر تقتضي
 العامة االحتياجات لتلبية احلق صاحب قبل من اململكة يف األصلية بلغته املنشور املصنف من نسخ تتوافر مل إذا .أ 

 من امتناعه بعد وذلك اململكة يف املشاهبة املصنفات لثمن مقارب بثمن واجلامعي املدرسي التعليم أو للجمهور
 .منه نسخ توفري

 املصنف بتوفري احلق صاحب يقوم أن دون العربية اللغة إىل ترمجته أو األصلي للمصنف الطبعات مجيع نفدت إذا .ب 
 .منه الطلب بعد

 من االستفادة الغرض يكون أن على منه، بتصريح أو الرتمجة حق صاحب بواسطة املصنف هلذا ترمجة تنشر مل إذا .ج 
 .التعليمية املناهج يف الرتمجة هذه

 هذا من عشر احلادية املادة مبوجب انتقلت اليت احلقوق ممارسة عن خيلفه من أو السعودي املؤلف ورثة امتنع إذا .د 
  . مقبول عذر لديهم يكن مل إذا الطلب تاريخ من سنة خالل وذلك ، النظام

  .منه بتصريح أو احلق، صاحب قبل من الرتمجة أو املصنف نشر إذا الرتخيص صالحية تنتهي .3
 قرارة من التظلم هلم وحيق ، إصدارة يتم ترخيص كل عن  احلقوق ألصحاب له املرخص يدفعها مالية مكافأة حتديد للوزير .2

  . املظامل ديوان أمام
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  . اإللزامي الرتخيص طلب يف توفرها جيب اليت والشروط اإلجراءات التنفيذية الالئحة دوحتد .4

 المصنفات بعض من الستفادة محظورات:  عشرة السابعة المادة

 قام الذين األشخاص من إذن دون منها نسخا أو ، الصورة اصل يوزع أو يعرض أو ينشر أن صورة بإنتاج قام ملن حيق ال .1
 تعلقت أو علنا، وقعت حوادث مبناسبة مت قد الصورة تلك نشر كان إذا احلكم هذا يسري وال ورثتهم، إذن أو ، بتصويرهم
 متثله الذي وللشخص. العام للصاحل خدمة العامة السلطات هبا مسحت أو عامة، شهرة ذوي أشخاص أو رمسيني، مبوظفني
 هذه وتسري املصور، بذلك يأذن مل لو حىت املماثلة النشرات من وغريها واجملالت، الصحف، يف بنشرها يأذن أن الصورة

 .هبا عملت اليت الطريقة كانت أياً  الصورة على األحكام
 النشر هذا شأن من كان إذا إليه املرسل إذن على احلصول احلق هذا ملمارسة  ويشرتط رسائله، نشر يف احلق وحدة للمؤلف .3

 .ضرراً  به يلحق أن

 الخامس الفصل

 ومدتها الحماية نطاق

 الحماية نطاق:  عشرة الثامنة المادة

 :يأيت ما على النظام هذا أحكام تسري

 :أوالً 

 العربية اململكة يف مرة ألول تعرض أو ، متثل أو تنتج، أو تنشر، اليت السعوديني وغري السعوديني، املؤلفني مصنفات .1
 .السعودية

 .اململكة خارج مرة ألول تعرض أو متثل، أو ، تنتج أو ، تنشر اليت السعوديني املؤلفني مصنفات .3

 .واملؤدين الصوتية، التسجيالت ومنتجي ، اإلذاعة هيئات مصنفات: ثانياً 

 .فيها طرفاً  اململكة تكون اليت املؤلفني حقوق حلماية الدولية املعاهدات أو االتفاقيات مبوجب باحلماية املتمتعة املصنفات: ثالثاً 

 الحماية مدة:  عشرة التاسعة المادة

 :أوالً 
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 .وفاته بعد سنة مخسني وملدة املؤلف، حياة مدى املصنف يف املؤلف حق محاية تكون .1
 .مؤلفيها من حيا بقي من آخر وفاة تاريخ من املشرتكة للمصنفات احلماية مدة حتسب .3
 نشر أول تاريخ من سنة مخسون هي االسم جمهول أو اعتبارياً  شخصاً  هلا املؤلف يكون اليت للمصنفات احلماية مدة .2

 هذا من( 1) الفقرة يف عليها املنصور املدة هي احلماية مدة فإن سنة اخلمسني هناية قبل املؤلف اسم عرف وإذا للمصنف،
 .البند

 مصنفاً  منها جملد أو جزء كل فيعد فرتات، إىل أو منفصلة تنشر حبيث جملدات أو أجزاء عدة من مكون املصنف كان إذا .4
 .احلماية مدة حلساب بالنسبة مستقالً 

 هي اآليل احلاسب وبرجميات اجلماعية، واملصنفات واألفالم، البصرية، والسمعية السمعية، نفاتاملص إىل بالنسبة احلماية مدة .5
 .النشر إعادة عن النظر بغض للمصنف، نشر أو عرض أول تاريخ من سنة مخسون

 من سنة وعشرون مخس هي الفوتوغرافية والصور ،(صناعية أو حرفية كانت سواء) التطبيقية الفنون ألعمال احلماية مدة .6
 .النشر إعادة عن النظر بغض للمصنف نشر أول تاريخ من احلالة هذه يف املدة حساب ويبدأ النشر، تاريخ

 : ثانياً 

 .املذاعة املواد أو للربامج بث أول تاريخ من سنة عشرون اإلذاعة هليئات احلماية مدة .1
 .احلال حبسب هلا تسجيل أول أو األداء تاريخ من سنة مخسون واملؤدين السمعية التسجيالت ملنتجي احلماية مدة .3

 للنظام السابقة المصنفات على الحماية سريان: العشرون المادة

 بدء قبل ما إىل نشرها تاريخ يرجع اليت اإلذاعة وبرامج السمعية،. والتسجيالت والعلمية، والفنية، األدبية، املصنفات باحلماية تتمتع
 النظام مبقتضى انقضت قد احلماية مدة تكون أال على النظام، هذا من عشرة التاسعة باملادة احملددة املدد وفق النظام هذا سريان
 .املؤلفني حقوق حلماية دولية معاهدات أو باتفاقيات اململكة مع ترتبط اليت املنشأ دول يف احلماية عنها تسقط ومل السابق

 السادس الفصل

 والعقوبات المخالفات أحكام

 المخالفات: والعشرون الحادية المادة

 :النظام حيميها اليت احلقوق على تعدياً  اآلتية التصرفات تعد



3002نظام محاية حقوق املؤلف  – السعودية  

 11الصفحة 
 

 مؤلف من عقد أو كتايب إذن على حصوله دون أو ملكيته، مدعياً  نشره أو بالنشر، قام ملن مملوك غري مصنف بنشر القيام .1
 .ميثلهم من أو ورثته أو املصنف

 كان سواء ذلك، على املسبقة اخلطية وموافقته املؤلف علم دون عنوانه أو موضوعة أو طبيعته أو املصنف حمتويات تعديل .3
 .غريهم أو املوزع أو املنتج أو الناشر قبل من التعديل هذا

 يكن مل أو احلق، صاحب من مسبقة خطية موافقة على احلصول دون املصنف طبع بإعادة الطابع أو الناشر أو املنتج قيام .2
 .الطبع إعادة خيوله ما الوثائق من لديه

 .املصنف أصحاب حقوق إسقاط يف تتسبب قد وإلكرتونية كتابية معلومة أي إزالة .4
 املدونة املعلومات أو التشفري، مثل للمصنف، األصلية النسخ استخدام تضمن إلكرتونية احرتازية معلومة أي وفك إزالة .5

 .غريه أو بالليزر،
 الربجميات استخدام مثل احلق، صاحبة اجلهة هبا تسمح ال ليت التحايل بطرق الفكرية للمصنفات التجاري االستخدام .6

 .نظامية غري بطرق املشفرة اإلذاعية الربامج التقاط أو املنسوخة،
 بطرق مصنفات ستغاللا أو استقبال تسهيل شأهنا من وسيلة ألي – التأجري أو البيع لغرض – أدوات استرياد أو تصنيع .7

 .احلقوق صاحبة اجلهة حتددها اليت الطرق غري
 على احلصول دون عوض بدون أو بعوض مصنف أي من أجزاء أو كتب جمموعة أو كتاب من أجزاء تصوير أو نسخ .8

 اخلامسة املادة يف املبينة املشروعة النسخ حاالت باستثناء الوزارة، يف املعنية واجلهات احلق أصحاب من اخلطية املوافقات
 .النظام هذا من عشرة

 .املنسوخة أو املقلدة، أو ، املزورة املصنفات استرياد .9
 غري أو مباشرة بطريقة هلا التابعة املواقع من ذلك غري أو املستودع أو التجارية املنشأة يف أصلية غري مبصنفات االحتفاظ .10

 .كانت حجة بأي مباشرة
 .أحكامه من حكم ألي خمالفة ارتكاب أو النظام، هذا يف عليها املنصوص احملمية احلقوق من حق أي على االعتداء .11

 العقوبات:  والعشرون الثانية المادة

   :اآلتية العقوبات من أكثر أو بعقوبة النظام هذا أحكام من حكماً  خالف من كل يعاقب:  أوالً 

 .اإلنذار .1
 .لاير ألف ومخسني مائتني على تزيد ال مالية غرامة .3
 .شهرين على تزيد ال مدة املؤلف حق على االعتداء يف سامهت اليت أو املتعدية املنشأة إغالق .2
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 .املؤلف حقوق على التعدي ارتكاب يف املستخدمة أو املخصصة املواد وكذا املصنف، نسخ مجيع مصادرة .4
 .أشهر ستة على تزيد ال مدة السجن .5

 .واإلغالق والغرامة للعقوبة األعلى احلد مضاعفة جتوز غريه أو نفسه املصنف على التعدي تكرار حالة يف:  ثانياً 

 ترفع الرتخيص، شطب تستوجب أو لاير ألف مائة على تزيد مالية غرامة أو السجن عقوبة تستوجب املخالفة أن اللجنة رأت إذا:  ثالثاً 
 .املظامل ديون إىل إلحالته للوزير املوضوع

 مع متناسباً  التعويض ويكون بالشكوى، يتقدم الذي عليه املعتدى املؤلف حق لصاحب مالياً  تعويضاً  تقرر أن للجنة جيوز:  رابعاً 
 .به حلق الذي والضرر االعتداء حجم

 .مناسبة اللجنة تراها اليت وبالطريقة نفقته على النشر ويكون املعتدي، حبق التشهري عقوبة قرارها تضمن أن للجنة جيوز:  خامساً 

 يف املخالفة ضبطت إذا املعارض أو املناسبات أو األنشطة يف املعتدية املنشأة مشاركة تعليق قرارها تضمن أن للجنة جيوز:  سادساً 
 .عامني على التعليق مدة تزيد أال على جتارية، مناسبة

 التحفظي احلجز وإجراء توزيعه، أو نشره، أو إنتاجه، أو عليه، املعتدى املصنف طبع بوقف مؤقتاً  قراراً  تصدر أن للجنة جيوز:  سابعاً 
 الفصل حني إىل وذلك املؤلف، حق حلماية ضرورياً  تراه مؤقت إجراء بأي القيام أو منه، استخرجت اليت والصور واملواد النسخ على

 .التظلم أو الشكوى يف النهائي

 .التحفظي احلجز إجراء التنفيذية الالئحة وحتدد

 التظلم:  والعشرون الثالثة المادة

 .القرار هبذا إبالغه تاريخ من يوماً  ستني خالل املظامل ديون أمام منه التظلم اللجنة من قرار ضده صدر ملن حيق

 المخالفات ضبط:  والعشرون الرابعة المادة

 اليت واخلاصة العامة واملؤسسات عاتواملستود والتجارية اإلعالمية املنشآت وزيارة املخالفات، ضبط بالوزارة املختصون املوظفون يتوىل
 الالئحة وحتدد. ثبوتية أدلة أي وحتريز القضائي، الضبط صفة هلم ويكون فيها، والتحقيق أنشطتها يف الفكرية املصنفات تستخدم
 .املوظفون هؤالء هبا يلتزم اليت والقواعد اإلجراءات التنفيذية

 المخالفات في النظر لجنة:  والعشرون الخامس المادة
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 قانونياً، مستشاراً  أحدهم يكون أن على ثالثة، عن أعضائها عدد يقل ال املخالفات يف للنظر جلنة الوزير من بقرار تكون .1
 .شرعياً  مستشاراً  واآلخر

 . الوزير من اعتمادها ويتم باألغلبية، اللجنة قرارات تصدر .3

 السابع الفصل

 عامة أحكام

 التنفيذية الالئحة إصدار:  والعشرون السادسة المادة

 .الرمسية اجلريدة يف وتنشر أشهر، ستة خالل النظام هلذا التنفيذية الالئحة الوزير يصدر

 النظام هذا إحالل:  والعشرون السابعة المادة

 .هـ19/5/1410 والتاريخ 11/م الرقم ذي امللكي باملرسوم الصادر املؤلف حقوق محاية نظام حمل النظام هذا حيل

 النظام هذا سريان:  والعشرون الثامنة المادة

 .نشره تاريخ من أشهر ستة مضي بعد به ويعمل الرمسية، اجلريدة يف النظام هذا ينشر


