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 المجاورة والحقوق المؤلف حق حمایة قانون

 )1](1[2013 لسنة والفنیة األدبیة والمصنفات
(7/1/2013) 

 
 األول الباب

 المصنفات وحمایة التمھیدیة األحكام
 

 األول الفصل
 تمھیدیة أحكام

 



 
 لسنة والفنیة األدبیة والمصنفات المجـاورة والحقوق المؤلف حق حمایة قانون"  القانـون ھذا یسمى .القانون اسم - 1

2013 . 
 
 . واستثناء إلغاء - 2
 : اآلتیان القانونان یلغى )1(

 ،1996 لسنة المجاورة والحقوق المؤلف حق حمایة قانون) أ(
 . 2001 لسنة والفنیة األدبیة المّصنفات قانون) ب(

 واألوامر اللوائح جمیع تظل ،)1( البند أحكام من الرغم على(2)
ً  تعدل أو تلغى أن إلى ساریة الملغیین، القانونین أحكام بموجب الصادرة والقواعد  . القانون ھذا ألحكام وفقا

 
 : آخر معنى السیاق یقتض لم ما القانون، ھذا في .تفسیر - 3
 الجمھور یتصل بحیث للجمھور الصور من صورة بأیة المصنّف إتاحة شأنھ من عمل أي بھ یقصد" العلني األداء"

ً  األداء ویعد المسموع، أو المرئي أو الصوتي التسجیل أو األداء طریق عن مباشراً  اتصاالً  بالمصنّف  یحصل عندما علنیا
 التمثیل مثل المقربون، وأصدقائھم الواحدة األسرة أفراد عددھم یتعدى أشخاص فیھ یتواجد مكان أي أو عام بمكان مباشرة

 العزف، أو الغناء أو اإللقاء أو
 
 عبر البث، أو البرنامج أو الصوتي التسجیل أو األداء أو للمصنّف البصري، السمعي أو السمعي البث بھا یقصد" اإلذاعة"

 السلكیة، بطریقة الجمھور إلى االصطناعیة، األقمار
 
 أو إذاعي، برنامج أو صوتي تسجیل أو أداء أو مصنف من لألصل، مطابقة أكثر أو نسخة إعداد بھ یقصد" االستنساخ"

 أو المدمجة واألقراص واألسطوانات األشرطة على والتسجیل والتصویر الطبع ویشمل طریقة، أو شكل بأي منھ جزء
 المباشر، وغیر المباشر االستنساخ وتشمل الحاسوب، ذاكرة

 
 ،)1( 58 المادة أحكام بموجب المعین المجلس عام أمین بھ یقصد"  العام األمین "
 

 ذات للمعلومات شاملة كانت سواء رمز، أو شفرة أو لغة بأیة الصادرة التعلیمات مجموعة بھا یقصد"  الحاسوب برامج "
 إلى تؤدي بصورة المعلومات وترتیب حفظ على مقدرة ذا الجھاز جعل منھا القصد ویكون ذلك، خالف أو بھا الصلة
 معینة، مھمة أو نتیجة أو وظیفة إنجاز تحقیق

 
 وال أخرى، أصوات عن أو فنان أداء عن ناتجة كانت سواء ألصوات، مثبت تسجیل كل بھ یقصد"  الصوتي التسجیل "

 البصري، السمعي للمصنف المصاحب الصوتي التسجیل یشمل
 

 في واستمر نشأ الذي الفني التقلیدي التراث تعكس متمیزة عناصر في یتمثل تعبیر كل بھا یقصد"  الفولكلور تعبیرات "
 : اآلتیة التعبیرات الخصوص وجھ علي ویشمل السودان،

 الشعبیة، واألشعار االلغاز أو واألحاجي الحكایات مثل الشفھیة التعبیرات) أ(
 بموسیقى، المصحوبة الشعبیة األغاني مثل الموسیقیة التعبیرات) ب(
 أو مادي شكل في تجسدت سواء والطقوس، الفنیة واألشكال والمسرحیات الشعبیة الرقصات مثل الحركیة التعبیرات) ج(

 غیره،
 : وتشمل الملموسة التعبیرات) د (
 
 وكافة والطین، والخزف والنحت والحفر واأللوان بالخطوط الرسومات خاص وبوجھ الشعبي، الفن منتجات) أوالً (

 والمنسوجات اإلبرة وأشغال یدویاً، المنسوجة والحقائب الجواھر، أو المعدن أو الفسیفساء أو الخشب المصنوعة المنتجات
 والملبوسات، والسجاد

 
) ً  الشعبیة، الموسیقیة اآلالت) ثانیا
 
) ً  المعماریة، األشكال) ثالثا
 



ً  المحددة الحقوق من أي أو كل بھ یقصد"  المؤلف حق "  ،8و 7 المادتین ألحكام طبقا
 

 ھذا في علیھا المنصوص اإلذاعة، وھیئة الصوتیة، التسجیالت ومنتج األداء، فنان حقوق بھا یقصد"  المجاورة الحقوق "
 القانون،

 
 النسخ من كافي عدد بإعداد التكلیف أو إعداد حق خلفھ، أو المصنف مؤلف بموجبھ ینقل عقد أي بھ یقصد"  النشر عقد "

 ونشرھا، بإصدارھا الناشر یتكفل أن شریطة ، محددة بشروط للناشر مصنّفھ عن
 

 من مبثوث أو الجمھور یؤمھ مفتوح مكان في المسرحي األداء أو التصویر أو العزف أو الغناء بھ یقصد"  فني عمل "
 النت، عبر المرسل أو السیار الھاتف أجھزة الى موصل أو المختلفة اإلعالم أجھزة خالل

 
 أو فني مصنف أي یؤدي أو یعرض من كل أو راقص أو ممثل أو موسیقي عازف أو مغني أي بھ یقصد"  االداء فنان "

ً  كان سواء استعراضي، أو مسرحي أو أدبي  الفلكلور، تعبیرات ویشمل ال، أم محمیا
 

 عرضھا بھدف بالضوء التأثر سریع الشفاف السیالیوز من شریط على متحركة صورة أي بھ یقصد"  السینمائي الفیلم "
 شاشة، على

 
 أحكام بموجب المنشأ والفنیة، األدبیة والمصنفات المجاورة والحقوق المؤلف حق حمایة مجلس بھ یقصد"  المجلس "

 ،)1( 50 المادة
 

 الصحفیة، غیر المطبوعة المواد إنتاج في تعمل منشأة أي بھ یقصد"  خدمة مركز "
 

 طریقة، أي أو وسیلة بأي العلـوم أو الفنـون أو اآلداب مجال في مبتكر تالیف كل بھ یقصد"  المصنف "
 
 في وساھم إدارتھ، وتحت باسمھ بنشره یتكفل شخص من بمبادرة مبتكر مصنف أي بھ یقصد"  الجماعي المصنف"

 كالموسوعة الشخص، ذلك یقصده الذي العام الھدف إطار ضمن منھم كل دور یكون بحیث المؤلفین، من عدد معھ إعداده
 ، ذلك نحو أو المعجم أو
 
 االنطباع تعطي التي المترابطة الصور من مجموعة من یتكون مصنف أي بھ یقصد" البصري السمعى المصنف"

 بدونھ، أو بالصوت مصحوبة بالحركة،
 

 لدور مفصل غیر أم مفصل كان سواء شخص، من أكثر إعداده في یشترك مصنف أي بھ یقصد"  المشترك المصنف "
 منھم، كل

 
 الوجود، سابق مصنف من أصلھ یستمد الذي المصنف بھ یقصد"  المشتق المصنف "
 

 مطبعة، تشغل أو تدیر جھة أي بھا یقصد"  الطابع "
 

 تستخدم التي والمواد المعدات من وغیرھا واألدوات والحروف واآلالت والماكینات المعدات جمیع بھا یقصد" المطبعة "
 الصحفیة، غیر الطباعة ماكینات وتشمل والتجلید، والتغلیف الطباعة ألغراض

 
 المعرفة، تناول من ذلك غیر أو تلوین أو نحت أو تصویر أو رسم أو كتابة على یحتوي ما كل بھا یقصد"  المطبوعة "

 متخصصة، حكومیة وحدات أو اجتماعیة أو علمیة ھیئات من تصدر التي الدوریات أو الصحفیة المطبوعات ماعدا
 
 حمایة مدة تنقضي التي أو بدایة، الحمایة من المستبعدة المصنفات جمیع إلیھ تؤول الذي الملك بھ یقصد"  العام الملك"

ً  علیھا المالیة الحقوق  القانون، ھذا ألحكام طبقا
 

 : بھ یقصد"  المنتج "



 التسجیل منھا یتكون التي لألصوات تثبیت أول إنجاز مسئولیة ویتحمل یبادر الذي الشخص الصوتي، للتسجیل بالنسبة) أ(
 الصوتي،

 إنتاجھ، مسئولیة ویتحمل البصري السمعي المصنف بإنجاز یبادر الذي الشخص البصري، السمعي للمصنف بالنسبة) ب(
 

 المصنفات، بتوزیع یقوم الذي الشخص بھ یقصد"  الموزع "
 

 المصنف، یبتكر الذي الطبیعي الشخص بھ یقصد"  المؤلف "
 

 للملكیة ناقل تصرف بأي حقوقة مالك أو المؤلف بموافقة الجمھور متناول في المصنف من نسخ وضع بھ یقصد"  النشر "
ً  المنشورة النسخ عدد یكون أن على الحیازة أو  ، المصنف طبیعة مراعاة مع للجمھور العادیة اإلحتیاجات الستیفاء كافیا

 باسترجاعھ، تسمح طریقة بأي الجمھور تصرف تحت ووضعھ الحاسوب ذاكرة في المصنف حفظ ویشمل
 

 للصوت الالسلكي أو السلكي اإلرسال طریق عن الجمھور متناول في لیكون المصنف نشر بھ یقصد"  للجمھور النقل "
 وقت وفي مكان في المصنف على االطالع من الجمھور من أفراد یمكن الذي اإلرسال ذلك في بما كلیھما، أو الصورة أو

 منھم، أي یختاره
 

 وینظمھ، ویمولھ التلیفزیوني أو اإلذاعي بالعمل یقوم شخص أي بھا یقصد" اإلذاعة ھیئة "
 

 وتشمل لھا، التابعھ الوحدات أو المؤسسات أو الھیئات إحدى أو الدولة تصدرھا وثیقة أي بھا یقصد" الرسمیة الوثائق "
 والقرارات المحكمین، وأحكام القضائیة واألحكام الدولیة واالتفاقیات واإلداریة الجمھوریة والقرارات القوانین نصوص
 القضائي، االختصاص ذات اإلداریة اللجان من الصادرة

 
 للمجلس، التابعھ المیداني والتفتیش الرقابة وحدة بھا یقصد"  التفتیش وحدة "
 

 مصنفاتھم، في واألدبیة المالیھ الحقوق أصحاب یفوضھ الذي المختص الفنى الكیان بھا یقصد"  الجماعیة االدارة "
 وتوزیع وتحصیل حصریاً، المصنفات لھذه االستغالل عقود ومنح عنھا والدفاع باسمھا والتحدث عنھم، إنابة إلدارتھا

 باسمھا، التقاضى في الحق ولھا المادى، العائد
 

 بالثقافة، المختصة القومیة الوزارة بھا یقصد"  الوزارة "
 

 .الجمھوریة رئیس یحدده الذي القومى الوزیر بھ یقصد" المختص الوزیر "
 
  .القانون أحكام تطبیق نطاق - 4
 : على القانون ھذا أحكام تطبق )1(

 السودان، في المعتادة إقامتھ تكون سوداني غیر أو سوداني، لمؤلف ینشر، لم أو نشره تمّ  سواء مصنف أي) أ (
 إقامتھ أو السودان في منتجھ رئاسة مقر ویكون ینشر، لم أو نشره تم الذي البصري، السمعي المّصنف) ب(

 السودان، في المعتادة
ً  ثالثین خالل السودان في نشر أو السودان، في مرة ألول نشره تم مّصنف أي) ج(  في نشره تاریخ من یوما

 أخرى، دولة
 في موجود إنشاء في أو مبنى في مدمجة أخرى فنیة أعمال وأي السودان، في المقام المعماري الفن مّصنف) د (

 السودان،
 السوداني، األداء فنان أداء) ه(
 السودان، داخل تم إذا األداء فنان أداء) و(
 القانون، ھذا أحكام بموجب محمي صوتي تسجیل في المدمج األداء فنان أداء) ز(
 القانون، ھذا أحكام بموجب محمي إذاعي برنامج ضمن بث الذي األداء، لفنان الحي األداء) ح(
 : إذا الصوتي التسجیل) ط(
 سودانیاً، منتجھ كان) أوالً (
) ً  السودان، في لھ تثبیت أول تمّ ) ثانیا



) ً  السودان، في مرة أول نشر) ثالثا
 إرسال جھاز من یبث الذي أو السودان، في رئاستھا مقر یكون التي اإلذاعة ھیئة تبثھ الذي اإلذاعي البث) ى(

 .السودان في موجود
 اتفاقیة أو معاھدة أي بموجب بالحمایة یتمتع صوتي تسجیل أو أداء أو مّصنف أي على القانون ھذا أحكام تنطبق(2) 
 . علیھا صادق قد السودان یكون ثنائیة أو إقلیمیة أو دولیة

  
 الثاني الفصل

 المّصنفات حمایة
 
 . الحمایة تشملھا التي المّصنفات - 5
 في مبتـكر مّصنف أي على شكلیة، إجـراءات بأي التقید دون القانون، ھذا أحكام بموجب المقررة الحمایة تطبق )1(

ً  والفنون، والعلوم اآلداب مجـال ً  التعبیر طریقة كانت أیا ً  المّصنف كان سواء نوعھ، أو غرضھ أو قیمتھ كانت فیھ،وأیا  مثبتا
 : وتشمل ال أو مادیة دعامة على

 ذلك، ونحو والمقالة الدوریة النشرة المجلة، كالكتاب، المكتوب المّصنف) أ(
 الدینیة، والخطبة كالمحاضرة شفاھةً، یلقى الذي المّصنف) ب(
ً  كان إذا الموسیقي المّصنف) ج(  بدونھا، أو بكلمات مصحوبا
 التمثیلي، المّصنف من وغیرھا الموسیقیة، أو العادیة المسرحیة) د(
 إیمائیة، بتمثیلیة أو فنیة بخطوات أو بحركات یؤدي الذي المّصنف) ه(
ً  كان سواء البصري، السمعي التلفزیوني أو السینمائي كالمّصنف البصري، السمعي المّصنف) و(  مصحوبا

 صامتاً، أو بالصوت
ً  الجمیلة الفنون مّصنف) ز( ً  أو نحتا ً  أو رسما  الحرفیة الفنون ومّصنف التطبیقیة الفنون وأعمال زخرفة أو تلوینا

 ونحوه،
 یماثلھ، وما الفوتوغرافي التصویر مّصنف) ح(
 العمارة، مّصنف) ط(
 الحاسوب، برنامج) ى(
 أو الطبوغرافیا أو بالجغرافیا المتعلق والمجسم والمخطط التوضیحیة والصورة المختلفة بأنواعھا الخرائط) ك(

 العلوم،
 . مبتكراً  كان إذا المّصنف عنوان) ل(

 : اآلتیة المشتقة المّصنفات لتشمل الحمایة تمتد األصلي، المّصنف مؤلف بھا یتمتع التي بالحمایة اإلخالل عدم مع(2) 
 التحویرات، صور من ذلك وغیر والشرح، والتعدیل والتلخیص واالقتباس الترجمة مّصنف) أ(
 ترتیب أو اختیار ثحی من مبتكرة تكون أن بشرط المحمیة، غیر أو المحمیة المّصنفات من المجموعات) ب(

 محتویاتھا،
 والعلمیة، والفنیة األدبیة المّصنفات كافة مطبوعات) ج(
 أو اختیار حیث من مبتكراً  عمالً  یكون أن بشرط غیره، من أو اآللي الحاسب من المقروءة البیانات قواعد) د(

 . محتویاتھ ترتیب
 
 :اآلتیة األعمال القانون، ھذا أحكام بمقتضى المقررة الحمایة تشمل ال .الحمایة تشملھ ال الذي المّصنف - 6

 العام، الملك إلى آل الذي المصنف) أ(
 الرسمیة، الوثیقة) ب(
 صحفیة، أخبار مجرد تكون التي الجاریة األحداث أخبار) ج(
 ابتكار ونھج المجردة والحقائق والمبادئ الریاضیات وقواعد العمل وأسالیب واإلجراءات األفكار) د(

   .المّصنف
 

 الثاني الباب
 والتسجیل والقیود واالستثناءات المجاورة والحقوق المؤلف حقوق

 
 األول الفصل

 الحمایة ومدة المؤلف حقوق



 
  .األدبیة المؤلف حقوق - 7
 : اآلتیة األدبیة بالحقوق المؤلف یتمتع )1(

 نسبة بعدم المطالبة في الحق ولھ الشھرة، باسم أو المستعار باسمھ أو الحقیقي باسمھ إلیھ المّصنف نسبة) أ(
 الیھ، المصنف

 لمّصنفھ، تعدیل أو تحریف أو تشویة أي منع) ب(
 سمعتھ، یمس او شرفھ إلى یسیئ قد للمصنّف استعمال أي منع) ج(
 وشروطھ، الكشف ذلك طریقة وتحدید مرة ألول للجمھور مصنّفھ كشف) د(
ً  یدفع أن بشرط ذلك، تبرر جدیة ألسباب التداول من مصّنفھ سحب) ه(  یتم للمتضرر مسبق عادالً  تعویضا

 . قضاءً  أو رضاءً  تحدیده
 . للتنازل قابلة تكون وال للتقادم،) 1( البند في المذكورة األدبیة الحقوق تخضع ال ،16 المادة أحكام مراعاة مع(2) 

 
  .المالیة المؤلف حقوق - 8
 : اآلتیة الحاالت من أي في المالیة االستئثاریة بالحقوق المؤلف یتمتع )1(

 المصنّف، استنساخ) أ (
ً  توزیعھ أو اقتباسھ أو أخري لغة إلى المصنّف ترجمة) ب(  علیھ، آخر تحویر أي إجراء أو موسیقیا
 للملكیة، ناقل تصرف أي أو البیع خالل من الجمھور على المصنّف من نسخ توزیع) ج(
 األساسي المحل ھي كانت إذا إال الحاسوب برامج على الحق ھذا ینطبق وال ، الحاسوب برامج تأجیر) د(

 للتأجیر،
 العلنى، األداء) ه(
 . الجمھور الى المصنف نقل) و(

ً  التفویض یكون أن على ،)1( البند في المذكورة الحقوق ممارسة في غیره یفوض أن للمؤلف یجوز(2)   ومعتمداً  مكتوبا
 . مختصة قانونیة جھة من

 
 .التتبع حق - 9
 الموسیقیة، أو األدبیة والمخطوطات الجمیلة الفنون مصنفات من لمصنّف أصلیة نسخة ملكیة انتقال عند)1(
ً  تحدث بیع عملیة كل حصیلة في المشاركة بحق بعد فیما وورثتھم المصنّفات ھذه مؤلفو یتمتع   أو المصنّف لھذا الحقا

 . المخطوط
 ).1( البند في علیھ المنصوص الحق تنظم التي األحكام اللوائح تحدد(2) 

 
  .الحمایة مدة - 10

 : اآلتي الوجھ على والمالیة األدبیة الحقـوق حمایة تستمر ،)2( 7 المادة أحكام مراعاة مع )1(
 األبد، إلى األدبیة الحقوق حمایة تستمر) أ (
 وفاتھ، بعد سنة خمسین ولمدة المؤلف حیاة مدى للمؤلف المالیة الحقوق تستمر) ب(
 البصري السمعي المصنّف وضع بعد سنة خمسین لمدة البصریة السمعیة المصنّفات على المالیة الحقوق) ج(

ً  خمسین فترة مضت فإذا المؤلف، بموافقة الجمھور متناول في  البصرى السمعى المصنّف إنجاز تاریخ من عاما
 الحمایة، تنتھي الجمھور، متناول في یوضع ولم
ً  تحمل أو المؤلف اسم تحمل ال التي المصنّفات على المالیة الحقوق) د ( ً  خمسین لمدة مستعاراً  اسما  بعد عاما

 یدع ال المؤلف یتخذه الذي المستعار االسم كان فإذا مشروعة، بطریقة الجمھور متناول في المصنّف وضع
 وینطبق ،)ب( الفقرة في علیھا المنصوص ھي تكون عندئذ الحمایة مدة فإن شخصیتھ، تحدید في للشك مجاالً 
 الحمایة، مدة انقضاء قبل الحقیقي اسمھ عن المؤلف كشف إذا ذلك

 إنجاز بعد سنة وعشرین خمسة لمدة التطبیقیة، والفنون الفوتوغرافي التصویر مصنّفات على المالیة الحقوق) ه(
 .المصنّف

ً  بقى من آخر وفاة تاریخ من المشتركة، للمصنّفات بالنسبة الحمایة مدة تُحسب(2)   . الشركاء المؤلفین من حیا
 متناول في المصنّف وضع أو للوفاة التالیة السنة من ینایر أول من اعتباراً  ،)1( البند في المذكورة المدد سریان یبدأ(3) 

 . الحال حسب وذلك إنجازه، أو الجمھور
 

 الثاني الفصل



 الحقوق وانتقال المؤلف حق ملكیة
 

  .المؤلف حق ملكیة - 11
 . للمؤلف إبتداءً  القانون ھذا أحكـام بموجب المقـررة الحـقوق تؤول ،)6(12 المادة أحكام مراعاة مع )1(
 

ً  یعتبر(2)   . ذلك خالف یثبت لم ما علیھا، المتعارف بالطریقة علیھ اسمھ یظھر من كل للمصنّف مؤلفا
 

 المصنّف، على اسمھ یظھر الذي الناشر یباشر المؤلف، اسم بدون أو مستعار باسم تنشر التي للمصنّفات بالنسبة(3) 
 .ھویتھ عن والكشف ظھوره حین إلى المؤلف، عن وكیالً  باعتباره القانون ھذا في علیھا المنصوص المؤلف حقوق

 
  .والجماعیة المشتركة المّصنفات - 12

 . المؤلف حق ملكیة في شركاء الجمیع یعتبر مصنّف، ابتكار في أشخاص عدة اشترك إذا )1(
 

 المؤلف حقوق بمباشرة ینفرد أن منھم ألي یجوز ال ، مشترك مصنف ابتكار في أشخاص عدة اشترك إذا (2) 
 . ذلك خالف على كتابة الشركاء یتفق مالم المصنّف ھذا على القانون ھذا في علیھا المنصوص
 

 منھم لكل یكون المصنّف في منھم كل مساھمة تمییز یمكن بحیث مشترك مصنّف ابتكار في أشخاص عدة اشترك إذا (3) 
 . نفسھ المشترك المصنّف باستغالل الجزء ھذا استغالل یضر أال شریطة بھ، الخاص الجزء استغالل في الحق

 
 یترتب فال المشترك المؤلف في یخصھ ما إتمام عن المؤلفین أحد امتنع إذا) 2(و) 1( البندین أحكام من الرغم على (4)
 حقوق من الممتنع للشریك بما اإلخالل عدم مع وذلك أنجزه الذي الجزء استغالل من الشركاء من أي منع ذلك على

 .)2](2[ التألیف في اشتراكھ على مترتبة
 

 .االعتداء ذلك بخصوص الدعوى یرفع أن الشركاء من لكل یجوز المشترك، المصنّف على اعتداء أي حدوث عند(5) 
 

 المالیة المسئولیة بتحمل وقام بادر الذي االعتباري أو الطبیعي للشخص الجماعیة، للمصنّفات المالیة الحقوق تكون(6) 
 . الجماعي المصنّف إلنجاز

 
  .البصریة السمعیة المّصنفات - 13

ً  ویعد ابتكاره، في في اشترك شخص كل البصري السمعي للمصنف مؤلف یكون )1(  النص واضع خاصة بصفـة مؤلفا
ً  التصویریة الموسیقى وواضع والملحن والمخرج الحوار ومؤلف السیناریو ومؤلف األصلي  . للمصنف خصیصا

 
 ومكان زمان وتحدد إلیھ، الحقوق نقل تنظم مؤلفھ مع مكتوبة عقود إبرام البصري السمعي المصنف منتج على یجب(2) 

 . المادي والمقابل استغاللھ ومدة استغاللھ
 

 استعمال أي على المترتبة المالیة بحقوقھم االحتفاظ العقد في یشترطوا أن البصري، السمعي المصنف لمؤلفي یجوز(3) 
 . البصري السمعي المصنف عن منفصلة بصورة تستعمل التي إلسھاماتھم آخر

 
 ما باالستغالل، یتعلق فیما المصنف ھذا لمؤلفي ممثالً  البصري، السمعي المصنف استغالل مدة خالل المنتج، یعتبر(4) 

 .ذلك خالف على كتابة یتفق لم
 

  .الحقوق عن التنازل - 14
ً  التنازل ذلك یكون وال المالیة، حقوقـھ من أي عن شخص ألي یتنازل أن للمؤلف یجوز )1( ً  یكن لم ما صحیحا  مكتوبا

 حده على حق كل وبالتفصیل، صراحةً  التنازل في یبین أن یشترط أنھ على قانوناً، عنھ ینوب من بتوقیع أو وبتوقیعھ
 .المادي والمقابل استغاللھ ووسیلة ومكانھ ومدتھ

 
 . باطالً  المستقبلي الفكري لإلنتاج بالنسبة المالیة حقوقھ عن المؤلف تنازل یكون (2) 

 



 . علیھ المؤلف حقوق من أي عن التنازل للمصنف، المادیة النسخة ملكیة في التصرف یستتبع ال (3) 
 

  .باالستغالل اإلذن - 15
 ذلك یكون أن ویجوز المصنف، على المالیة حقوقھ وممارسة مصـنفھ باستغالل شخــص ألي یاذن أن للمؤلف یجوز )1(

 . استئثاري غیر أو استئثاري اإلذن
 

 المؤلف حق مالك مع ذاتھ الوقت في اإلذن موضوع األعمال مباشرة ، لھ للماذون االستئثاري غیر اإلذن یخول (2) 
ً  لھم المأذون األشخاص من وغیره  . استئثاري غیر إذنا

 
 اإلذن موضوع األعمال مباشرة المؤلف، حق مالك ذلك في بما غیره، دون وحده لھ للمأذون االستئثاري اإلذن یخول (3) 
 . المصنف الستغالل للغیر استئثاري غیر إذن ومنح

 
ً  اإلذن یعتبر ال (4)   . الطرفین بین المبرم العقد في صراحةً  ذلك على ینص لم ما استئثاریا

 
ً  عقداً  یبرم أن اإلذن، منح عند المؤلف حق مالك على یجب (5)   المأذون األعمال فیھ یحدد لھ، المأذون مع مكتوبا

 . المادي والمقابل وكیفیتھ ومكانھ االستغالل ومدة باستغاللھا
 

  .النشر عقد - 16
 : النشر عقد یكون أن یجب )1(

ً ) أ(  العقد، فسخ كیفیة فیھا بما أخرى شروط وأي وطریقتھ النشر تنفیذ شكل فیھ ویحدد مكتوبا
ً ) ب(  . المعنى بالمصنف یختص فیما حساباتھ تثبت التي المستندات كل للمؤلف یقدم بإن الناشر التزام موضحا

 
ً  الناشر یعد أن مقابل أجراً  للناشر خلفھ أو المؤلف دفـع إذا نشر عقد خلفھ أو والمؤلف الناشر بین العقد یعتبر ال (2)   نسخا

ً  المصنف من  . العقد في المحددة التعبیر وطریقة والشكل للعـدد وفقا
 

 ھناك یكن لم ما للدولة، نصیبھ فیؤول ورثة، یترك أن دون المؤلفین أحد وفاة وعند ، المشتركة األعمال حالة في (3) 
 ً ً  اتفاقا  . ذلك بخالف مكتوبا

 
 في المصنف بإستغالل معھ المتعاقد یقم لم إذا للمؤلف، یجوز العقد أحكام مراعاة مع .المؤلف بوساطة العقد إنھاء - 17

 : اآلتي اتخاذ علیھا، المتفق الفترة
 . العقد إنھاء للمؤلف یجوز المدة تلك وانقضت المصنف الستغالل معینة مدة على العقد في نص إذا) أ (
 التي المدة نصف إنقضاء بعد العقد إنھاء للمؤلف یجوز المصنف، الستغالل مدة على العقد في ینص لم إذا) ب(

ً  الطرفان علیھا یتفق  . للعقد الحقا
 

  .وفاتھ بعد المؤلف حق ملكیة انتقال - 18
 . الشرعیین ورثتھ إلى وفاتھ بعد المؤلف حقوق تنتقل )1(
 

ً  القانون ھذا في علیھا المنصوص حقوقھ تؤول وصیة، أو ورثة یترك أن دون المؤلف توفى إذا (2)   المیراث ألحكام وفقا
 . المؤلف لھا یخضع التي

 
 الثالث الفصل
 المجاورة الحقوق

 
  .األداء لفنان األدبیة الحقوق - 19

 أو الحـي أدائھ في اآلتیة األدبیة بالحقوق یتمتع فإنھ األداء، لفنان المالیة الحقوق من أي انتقال من الرغم على )1(
 : وھي صوتي، تسجبل فى المثبت

 ذلك، تمنع المستخدمة الوسیلة أو األداء طریقة كانت اذا إال إلیھ، أدائھ نسبة) أ (
 . سمعتھ یمس لألداء تعدیل أو تشویھ أي منع في الحق) ب(



 
 لھ ورثة وجود عدم حالة وفي الشرعیین، ورثتھ بواسطة وفاتھ بعد األداء لفنان الممنوحة األدبیة الحقوق تمارس(2) 

ً  الحقوق ھذه تمارس  . االداء فنان لھا یخضع التي المیراث ألحكام وفقا
 

  .األداء لفنان المالیة الحقوق - 20
 : اآلتیة االستئثاریة المالیة بالحقوق األداء فنان یتمتع )1(

 للجمھور، نقلھ أو الحي أدائھ إذاعة) أ(
 صوتي، تسجیل على الحي أدائھ تثبیت) ب(
 صوتي، تسجیل على المثبت ألدائھ االستنساخ) ج(
 آخر تصرف أي أو البیع طریق عن صوتي، تسجیل على المثبتة نسخھ أو أدائھ، ألصل للجمھور التوزیع) د(

 للملكیة، ناقل
 صوتي، تسجیل على المثبت ألدائھ اإلجارة) ه(
 وسیلة بأي أو سلكیة ال أو سلكیة بوسائل صوتي تسجیل على المثبت ألدائھ الجمھور متناول في الوضع) و(

 . یختارھما ووقت مكان في علیھ االطالع من الجمھور من فرد أي تمكن بطریقة أخرى
 

ً  اإلنتقال ذلك یكون وال للغیر،) 1( البند في المذكورة الحقوق انتقال یجوز (2)  ً  یكن لم ما صحیحا  مالك وبتوقیع مكتوبا
 . الحق

 
 : اآلتیة بالحقوق الصوتیة التسجیالت منتج یتمتع .الصوتیة التسجیالت منتج حقوق - 21

 أنتجھ، الذي الصوتي للتسجیل االستنساخ) أ(
 للملكیة، ناقل آخر تصرف أي أو البیع طریق عن نسخھ أو الصوتي التسجیل ألصل للجمھور التوزیع) ب(
 الصوتي، تسجیلھ من نسخ استیراد) ج(
 للجمھور، الصوتي التسجیل تأجیر) د(
 من فرد أي تمكن بطریقة أخرى وسیلة بأي أو سلكیة ال أو سلكیة بوسائل للجمھور الصوتي تسجیلھ إتاحة) ه(

 . یختارھما وزمان مكان أي في علیھ االطالع من الجمھور
 

  .صوتي تسجیل الستغالل العادلة المكافآت - 22
 العلني، األداء أو للجمھور النقل أو اإلذاعة طریق عن تجاریة ألغراض نشره تم صوتي تسجیل استغالل حالة في )1(

 وفنان المنتج بین مناصفة المكافآة ھذه وتقسم الصوتي، التسجیل ومنتج األداء لفنان عادلة مكافآت دفع المستغل على یجب
 ھذا في علیھا المنصوص المؤلف حقوق مراعاة مع وذلك المعنیة األطراف بین بالتراضي قیمتھا تحدد أن على األداء،
 . القانون

 
 على السودانیین، غیر الصوتیة التسجیالت ومنتجو األداء فنانو المكافآت في بالحق یتمتع ،)1( البند أحكام مراعاة مع(2) 

 .بالمثل المعاملة مبدأ أساس
 

 : اآلتیة اإلستئثاریة بالحقوق اإلذاعة ھیئة تتمتع .اإلذاعة ھیئة حقوق - 23
 برامج، من تبثھ ما تثبیت) أ (
 المثبتة، برامجھا استنساخ) ب(
 سلكیة، الال بالوسائل برامجھا بث إعادة) ج(
 . وسیلة بأیة للجمھور برامجھا نقل) د(

 
  .المجاورة للحقوق الحمایة مدة - 24

 لألداء، الصوتي التثبیت لتاریخ التالیة المیالدیة السنة أول من ابتداءً  سنة خمسین لمدة األداء فنان حقوق حمایة تستمر )1(
ً  یكن لم إذا األداء تاریخ من أو  . مثبتا
 

 نشر لتاریخ التالیة المیالدیة السنة أول من ابتداءً  سنة خمسین لمدة الصوتیة، التسجیالت منتج حقوق حمایة تستمر(2) 
 یوم لتاریخ التالیة المیالدیة السنة أول تاریخ من المدة تحسب سنة خمسین خالل التسجیل نشر عدم حالة وفى التسجیل،

 . التسجیل تثبیت



 
 . البث فیھا تم التي للسنة التالیة المیالدیة السنة أول من ابتداءً  سنة عشرین لمدة اإلذاعة ھیئة حقوق حمایة تستمر(3) 

 
 الرابع الفصل

 المجاورة والحقوق المؤلف حق على والقیود االستثناءات
 

  .المؤلف موافقة من االستثناء - 25
 المشار األفعال تعـتبر ،7 المادة في المذكورة األدبیة بالحقوق اإلخالل عدم مع) 1(

 . األفعال تلك على الحق صاحب أو المؤلف یوافق لم ولو مشروعة 36 إلـى 26 مـن المواد في الیھا
 

 . المجاورة الحقوق على) 1( البند أحكام تطبق(2) 
 

 أو منشورة كانـت سواء المصنّفات من قصیرة أجزا استعمال أو استنساخ یجوز. التعلیمیة لألغراض االستعمال - 26
 ألغـراض اإلیضـاح سبیل على وذلك بصریـة، سمعیة أو بصریة أو سمعیة تسجیالت أو إذاعیة برامج ضمن وردت
 : اآلتیة بالشروط تعلیمیة

 المصنّف، استعمال فیھا یتم مرة كل في المؤلف واسم كامالً  المصدر ذكر) أ (
 ، ربحیة أو تجاریة ألغراض االستعمال یكون أال) ب(
 بالمصالح مبرر غیر ضرر عنھ ینتج وأال للمصنّف العادي االستغالل مع االستعمال یتعارض أال) ج(

 . للمؤلف المشروعة
 

 أو اإلیضاح بھدف آخر مصنّف في وإیرادھا مشروعة بصورة منشور مصنّف من مقتطفات أخذ یجوز. المقتطفات - 27
 المصدر ذكر بشرط االستعمال حسن مع یتفق بما الھدف، ھذا یبرره الذي بالقدر المتبع العرف حدود وفي النقد، أو الشرح
 . المؤلف واسم

 
 والدوریات الصحف في المنشورة المقاالت استنساخ أو الجمھور إلي النقل یجوز .الصحف من واالستنساخ النقل - 28
 وذلك الطابع ذات  لھا التي المذاعة المصنّفات أو دینیة أو سیاسیة أو اقتصادیة جاریة موضوعات في مناقشات عن

 محفوظة واالستنساخ النقل حقوق فیھا تكون ال التي الحاالت في للجمھور السلكي النقل أو اإلذاعة او الصحف بوساطة
 . واضحة بصورة المصدر إلى اإلشارة ضرورة مع صراحة

 
 إجراءات إطار في الستعمالھا محمى مصنّف من نسخة تسجیل أو االستنساخ یجوز .قضائیة إلجراءت االستنساخ - 29

 المصدر ذكر مع المنازعات، أو اإلجراءات ھذه تقتضیھ ما حدود في وذلك ، إداریة منازعات أو تحكـیمیة أو قضائیة
 . المؤلف واسم

 
 تقریر إعداد إطار في جاریة أحـداث خالل یسمع أو یشاھد مصـنّف أي بث أو استنساخ یجوز .اإلخباریة التقاریر - 30

 . المنشود اإلعالمي الغرض یبرره ما حدود وفي األحداث ھذه عن إخباري
 

  .بالمكتبات التصویر - 31
 یكون منشور غیر محمى مصنّف أي من نسختین تصویر أو باستنـساخ تقوم أن محفوظات دار أو مكتبة ألي یجـوز )1(

 . األصلیة النسخة على المحافظة بھدف بحوزتھا
 

 بالشروط منشور محمى مصنّف أي من نسختین تصویر أو باستنساخ تقوم أن محفوظات دار أو مكتبة ألي یجوز (2) 
 : اآلتیة

 ربحي، أو تجاري بھدف التصویر یتم أال) أ (
 تتلف، أن كادت أو تلفت أو فقدت قد بحوزتھا التي النسخة تكون أن) ب(
 . معقول بسعر علیھا الحصول یستحیل أو األسواق، من نفدت قد المصنّف طبعة تكون أن) ج(

 



 المؤلف واسم المصدر ذكر بشرط المختلفة، اإلعالم وسائل في المحمى المصنّف نشر یجوز. اإلعالم بوسائل النشر - 32
 ھذه نشر في استئثاري بحق المؤلف یتمتع أن على ، المنشود اإلعالمي الھدف یبرره الذي وبالقدر واضحة، بصـورة

 . مجموعات في المصنّفات
 

 مصنّف ألي مؤقت تسجیل بإعداد القیام الخاصة بوسائلھا اإلذاعة لھیئة یجوز .اإلذاعة لھیئات المؤقتة التسجیالت - 33
 اإلتالف من ویستثنى إعداده، تاریخ على أشھر ثالثة انقضاء قبل التسجیل ھـذا إتالف یتم أن على ببثھ، لھا یرخص محمى

 . الوثائقیة الطبیعة ذات التسجیالت
 

 لذلك واحدة نسخة عمل حاسوب، برنامج على مشروعة حیازة لدیھ شخص ألي یجوز .حاسوب برنامج نسخ - 34
 . األصلیة النسخة تلف أو فقدان حالة في الستعمالھا البرنامج

 
 : اآلتیة الحاالت في للمصنّفات، العلنى األداء یجوز .للمّصنفات العلني األداء - 35

 الحفالت، تلك مثل تتطلبھا التي الحدود ضمن یكون أن على الرسمیة، الحفالت) أ (
 .التعلیمیة للمؤسسات العلمي والبحث التعلیمي النشاط ضمن) ب(

 
 بغرض ، المصنّفات نسخ من محدوداً  عدداً  یستورد أن طبیعى، شخص لكل یجوز  .الشخصي لالستعمال االستیراد - 36

 . الشخصي االستعمال
 

 .اإلجباري الترخیص - 37
ً  شخص ألي یجوز )1(  ً  منحھ المجلس من یطلب أن) 3(و) 2( بالبندین الواردة للقیود وفقا  بالترجمة أو بالنسخ ترخیصا

ً  أوبھما ً  محمي مصنف ألى معا  . المؤلف من إذن دون القانون ھذا ألحكام طبقا
 

ً  ،)1( البند في المذكور اإلجباري الترخیص بمنح الصادر القرار یكون (2)   أو الدراسات أو التعلیمیة لألغراض مسببا
 . ورثتھ أو للمؤلف العادل المادي والمقابل والمكاني الزماني النطاق فیھ ویحدد البحوث

 
ً  منحھ وإجراءات فیھا یمنح التي والحاالت) 1( البند في المذكور الترخیص لمنح الالزمة الشروط اللوائح تحدد(3)   وفقا

 . النامیة البلدان بشأن الخاص بیرن معاھدة ملحق ألحكام
 

 الخامس الفصل
 

  .التسجیل - 38
ً  المسجـل لمكـتب تقدم التي المصنّفات تسجیل طلبات تكون )1(  تألیفھ أو المصنّف نشأة على دلیالً  ذلك، ویكون اختیاریا

 . بشأنھ قانونیة إجراءات أتخذت أو نزاع نشأ إذا
 

ً  دلیالً  ذلك ویكون إجباریاً، المصنّف المستعمل المالیة المؤلف حقوق إحالھ عقود تسجیل یكون (2)   قانونیة إثبات على أولیا
 . بشأنھ قانونیة إجراءات أتخذت أو نزاع نشأ إذا المستعمل بواسطة المصنّف استغالل

 
 الثالث الباب
 الفلكلور تعبیرات

 
ً  الوطني الفلكلور تعبیرات تعتبر  .الفلكلور تعبیرات ملكیة - 39 ً  مالكا  حمایتھا یتولى الذي المجلس في ممثلھ للدولة عاما
 . القانونیة والوسائل السبل بكل

 
 .الفلكلور تعبیرات على األدبیة الحقوق - 40

ً  المجلس یباشر )1(  تلك وتكون والتشویھ، التحریف من حمایتھا لھ تكفل الفلكلور، تعبیرات على أبدیة أدبیة حقوقا
 . للتقادم تخضع وال عنھا للتنازل قابلة غیر الحقوق

 
 . واضحة بصورة مصدرھا یذكر أن الفلكلور، تعبیرات یستعمل أو یستغل من على یجب(2) 



 
  .الفلكلور تعبیرات حمایة - 41

 للملكیة ناقل آخر تصرف بأي أو البیع بغرض منھا نسخ توزیع أو الفلكلور تعبیرات استنساخ شخص ألي یجوز ال )1(
 . المجلس من بذلك مكتوب إذن على الحصول بعد إال للجمھور، ونقلھا لھا العلني باألداء القیام أو
 

ً  ذلك كان كلما والبشري الجغرافي منشأه إلي الفلكلور، لتعبیرات استغالل كل عند اإلشارة یجب(2)   وبالطریقة ممكنا
 . المناسبة

 
 . ودعمھا ورصدھا علیھا للحفاظ الفلكلور تعبیرات الستغالل المادي العائد یخصص (3) 

 
ً  الفلكلور تعبیرات استخدام شخص ألي یجوز (4)   العرفي أو التقلیدي اإلطار في یتم أو الربح إلى یھدف ال استخداما

 .مبتكر مصنّف إبداع إلى یرمي الذي االقتباس أو االقتطاف ألغراض االستخدام كان أو الفلكلور لتعبیرات
 

 . تغییره یلزم ما تغییر بعد الفلكلور، تعبیرات على السادس، الفصل في الواردة والقیود االستثناءات تنطبق (5) 
 

 الرابع الباب
 الجماعیة اإلدارة

  
  .الجماعیة اإلدارة إنشاء - 42

 . المجاورة الحقوق و المؤلف لحقوق الجماعیة اإلدارة مھمة وحده یتولى و الجماعیة لإلدارة كیان ینشأ )1(
 

 . الجماعیة اإلدارة لكیان العام المدیر الجماعیة، لإلدارة العمومیة الجمعیة تختار(2) 
 

 لتتولى الجماعیة اإلدارة وحدة إلى المالیة حقوقھم عن یتنازلوا أن المجاورة، والحقوق المؤلف حقوق لمالكي یجوز(3) 
ً  وباعتبارھا ولحسابھم باسمھا الحقوق ھذه الجماعیة اإلدارة ً  خلفا  . لھم خاصا

 
 : اآلتیة والسلطـات االختصاصات الجـماعیة اإلدارة لوحدة تكون(4) 

 صالحیاتھا، إطار في وذلك المستغلین مع االتفاقیات وعقد المفاوضات في إلیھا المنضمین األعضاء تمثیل) أ (
 نشاطاتھم، إطار في للمستغلین الترخیص منح) ب(
 المستغلین، من لالستغالل المادي المقابل تحصیل) ج(
 اإلداریة، المصروفات خصم بعد وذلك الحقوق أصحاب على المتحصلة المبالغ توزیع) د(
 . المختصة واألجھزة القضاء أمام تمثیلھم ذلك في بما والطرق، الوسائل بكل الحقوق أصحاب عن الدفاع) ه(

 
 . لھا العضویة وانضمام الجماعیة اإلدارة عمل تنظیم إجراءات كیفیة األساسي النظام یحدد(5) 

 
 الخامس الباب
 والفنیة األدبیة المّصنفات

 
 األول الفصل

 المّصنفات على الرقابة
 

 أو مصنّفات أي تداول أو طبع أو نشـر أو إدخال أو إنـتاج أو تصدیر أو استیراد یجوز ال .المحظورة المصنفات - 43
 : كانت إذا فیھا التعامل

 العامة، اآلداب أو الدینیة بالقیم تخل) أ (
 األدیان، أو األعراف أو المعتقدات إلى تسئ) ب(
 آخر، على جنس تفضل أو تمجد أو الجنس أو باللون تزدري) ج(
 القومي، وأمنھا الدولة سیاسة مع تتعارض) د(
 . معادیة دولة مع والدعایة اإلنتاج في مشتركة )ه(



 
  .السینمائیة الرقابة وضوابط أسس - 44

 بما السینمائیة األفالم وعرض األفالم وعرض إنتاج على وإنتاج لرقابة الالزمة والضوابط األسس المجلس یضع )1(
ً  وعرضھا السینمائیة األفالم استیراد في التنوع ومراعاة البالد ومصلحة العامة واآلداب األخالق حمایة یكفل  لما وفقا

  .تحدده اللوائح
 

 .عرضھ قبل الحوار أو الفیلم نص بتعدیل األمر أو سینمائي فیلم أي من أجزاء أو جزء أي حذف للمجلس یجوز(2) 
 

 األمن حمایة الضرورة اقتضت إذا علیھ التصدیق تم سینمائي فیلم أي عرض بعدم یأمر أو یوقف أن للمجلس یجوز(3) 
 . اعتبارات من یستجد ما ضوء على المذكور الفیلم في النظر إلعادة العام لألمین یحیلھ وأن الثقافي،

 
 الثاني الفصل

 والتنازل وإلغاؤه التصدیق على الحصول
 واالستئناف والحجز عنھ

 
  .وإلغاؤه التصدیق على الحصول - 45

 مقروءة أو مسموعة أو مرئیة مادة أي نشر أو طباعة أو تسجیل أو تصدیر أو استیراد شخص ألي یجوز ال )1(
 العمل ممارسة أو التجارة بغرض مادیة دعامة أي صناعة أو كتاب أو سنمائي فیلم أو فیدیو أو كاسیت، أو أسطوانة كانت
 . العام األمین من تصدیق على الحصول دون آخر، غرض ألي الفني

 
 . اللوائح في المحددة الرسوم سداد مع المقرر، األنموذج في العام لألمین التصدیق طلب یقدم(2) 

 
ً  الالزم التصدیق العام األمین یصدر(3)   . لذلك المحددة لإلجراءات وفقا

 
 . التصدیق منح بموجبھا التي للشروط مخالفة ھناك أن ثبت ما متى وقفھ أو التصدیق إلغاء العام لألمین یجوز(4) 

 
  .التصدیق عن التنازل جواز - 46

ً  منح شخص ألي یجوز  )1(  بأي فیھ یتصرف أو آخر لشـخص عنھ یتنازل أن القانون ھذا أحكام بموجب تصدیقا
 . كتابة العام األمین بموافقة أخرى كیفـیة

 
 إلغائھ أو التصدیق ذلك إلیقاف عرضةً  یكون) 1( البند أحكام یخالف من كل ، أخرى عقوبة بأي اإلخالل عدم مع (2) 
 . فوراً 

 
 . الالزمة القانونیة اإلجراءات ویتخـذ القانـون، ھذا أحكام یخالف مصنّف أي العام األمین یحجز. الحجز - 47

 
  .االستئناف - 48

 باستئناف یتقدم أن التصدیق، وإلغاء الحجز أمر تشمل والتي العـام، األمین قرارات من المتضرر للشخص یجوز )1(
 . بالقرار إعالنھ تاریخ من أسبوعین خالل للمجلس

 
 . االستئناف استالم تاریخ من أسبوعین خالل قراره یصدر أن المجلس على (2) 

 
 التخاذ لھ توصیاتھا ورفع االستئناف في للنظر لجنة تشكیل یمكنھ الذي المختص للوزیر المجلس قرارات تستأنف (3) 

ً  قراره ویكون ، شھراً  تجاوز ال مدة في القرار  . نھائیا
 

 بغرض مصنف أي یتداول أو یوزع أو ینشر أو ینتج أن شخص ألي یجوز ال .وتوزیعھ ونشره المّصنف إنتاج - 49
 الممیزة التجاریة العالمة أو الشركة أو والمنتج المؤلف اسم واضحة بطریقة فیھ یطبع لم ما ذلك على یساعد أو تجاري

 . وتاریخھ الطبع ومكان مصنف ألي
 السادس الباب



 المالیة واألحكام العامة واألمانة المجلس
 
 األول الفصل

 المجلس
 

  .المجلس إنشاء - 50
 شخصیة لھ وتكون" ،والفني األدبیة والمصنفات المجـاورة والحقـوق المؤلف حق حمایـة مجلس" یُسمى مجلس ینشأ )1(

 . باسمھ التقاضي حق ولھ عام وخاتم اعتباریة
 

 سلطات مع بالتنسیق بالوالیات المجلس ألمانة فرعیة مكاتب إنشاء لھ ویجوز الخرطوم، والیة المجلس مقر یكون(2) 
 . الوالیة

 
 .الوزیر إشراف تحت المجلس یكون(3) 

 
  .ومدتھ المجلس تشكیل - 51

  رئیس من المختص، الوزیر توصیة على بناء الوزراء مجلس من بقرار المجلس یشكل) 1(
 الصلة ذات الجھات یمثلون أعضاء بینھم من یكون أن على والخبرة، الكفاءة ذوي من األعضاء من مناسب وعدد

 . ورئیسھ المجلس أعضاء مكافأة، القرار ویحدد ومقرراً  عضواً  العام األمین ویكون واالختصاص
 

 . سنوات أربع المجلس مدة تكون(2) 
 

  :)3](3[اآلتیة الحاالت من أي في المجلس عضو منصب یخلو. المنصب خلو - 52
 االستقالة، قبول) أ (
 الصحیة، اللیاقة عدم) ب(
 المجلس، من قرار على بناءً  وذلك المجلس لدى مقبول عذر أو إذن دون متتالیة اجتماعات ثالثة عن الغیاب) ج(
 المجلس، من قرار على بناءً  56 المادة بأحكام اإلخالل) د(
 . الوفاة) ه(

 
 : اآلتیة األھداف للمجلس تكون .المجلس أھداف - 53

 والثقافي، واألدبي الفني اإلنتاج مجال في والنشر والتألیف واالبتكار لإلبداع الصالحة البیئة تھیئة) أ (
 والمبدعین، المؤلفین حقوق حمایة) ب(
 الوطني، الثقافي األمن حمایة) ج(
 ورعایة لحمایة وإرشادھا توعیتھا على والعمل والفنیة األدبیة المصنفات مؤلفي تنظیمات مع التعاون) د(

 والمادیة، األدبیة أعضائھا مصالح
 الصلة، ذات والدولیة اإلقلیمیة والمنظمات التنظیمات مع التنسیق) ه(
ً  نشره لتمكین الوطني الثقافي اإلنتاج توثیق) د( ً  محلیا ً  وإقلیمیا  . ودولیا

 
  .وسلطاتھ المجلس اختصاصات - 54

 األدبیة والمصنّفات المجاورة والحقوق المؤلف بحق یتعلق فیما للدولة االستشاریة الجھة المجلس یكون )1(
 . الفلكلور وتعبیرات والفنیة،

 
 : اآلتیة والسلطات االختصاصات للمجلس تكون ،)1( البند أحكام مراعاة مع(2) 

 أھدافھ، لتحقیق الالزمة والبرامج والخطط العامة السیاسات وضع) أ (
ً  والتصدیق للتسجیل الالزمة والشـروط والمعاییر األسس وضع) ب(  القانون، ھذا ألحكام وفقا
 ویشرف المجلس یكونھا التي لألجسام ُمیّسرة وشروط بضمان والخارجي الداخلى التمویل فرص إیجاد) ج(

ً  علیھا  المتبعة، المالیة لألسس وفقا
 المختلفة، الحكم مستویات مع العمل تنسیق) د(
 المختصةإلجازتھ، للجھات إلحالتھ المختص للوزیر ورفعھ للمجلس والتنظیمي اإلداري الھكیل على الموافقة) ه(



 ذلك، منھ طلب ما متى الالزمة بالبیانات ومّده بالمجلس العمل سیر عن المختص للوزیر دوریة تقاریر رفع) و(
 للوزیر، ورفعھا والفنیة األدبیة والمصنّفات المؤلف بحق المتعلقة المختلفة التشریعات اقتراح) ز(
 بالمصنّفات، المتعلقة المناشط كافة على والرقابة اإلشراف) ح(
 والصناعات النشر وصناعة واإلبداع الثقافة ترقیة على لتعمل المجلس یشكلھا التي األجسام على اإلشراف) ط(

 السودان، في المصنّفات مجال في الثقافیة
 النھائیة، لإلجازة المختصة للجھات ورفعھا السنویة الموازنة على الموافقة) ى(
ً  أھدافھ یحقق بما فیھا والتصرف األموال تملك) ك(  لذلك، المنظمة المالیة واللوائح للقوانین وفقا
 إجازتھا، إجراءات ومتابعة واإلقلیمیة الدولیة لالتفاقیات باالنضمام للوزیر التوصیة) ل(
 المیدانیة، والرقابة التفتیش وحدة إنشاء) م(
 للمّصنفات، المستغلة الجھات بوساطة المستغلة للمصنّفات وطنى سجل إنشاء) ن(
 أعمالھ، أداء في تساعده فنیة لجان تشكیل) س(
ً  والتصدیق التسجیل رسوم فرض) ع(  . القانون ألحكام وفقا

 
 بالشروط ینشئھا منشأة أي أو یشكلھا لجنة ألي أو العام لألمین أو لرئیسھ سلطاتھ من أي یفوض أن للمجلس یجوز(3) 

 . مناسبة یراھا التي والضوابط
 

  .المجلس اجتماعات - 55
ً  المجلس یجتمع )1(  أو الوزیر من بدعوة طارئة اجتماعات عقد لھ ویجوز شھور، ثالث كل األقل على واحدة مرة دوریا

 . األعضاء ثلث بطلب أو الرئیس
 

 . القرارات واتخاذ االجتماعات إجراءات اللوائح تنظم (2) 
 

 أمام النظر قید موضوع أي في مباشـرة مصلـحة لھ تكون بالمجلس، عضو كل على یجـب .بالمصلحة اإلفضاء - 56
 بذلك یتعلق فیما القرار اتخاذ أو المداوالت في المشاركة لھ یجوز وال المصلحة، بتلك المجلس إلى یفضى أن  المجلس

 . الموضوع
 

 الثاني الفصل
 العامة األمانة

 
  .وتكوینھا العامة األمانة إنشاء - 57

 یوكلھا أخرى أعمال وأي العامة والعالقات السكرتاریة وأعمـال التنفیذیة األعمال تتولى عامة أمانة بالمجلـس تنشأ) 1(
 .المجلس لھا
 

 : من العامة األمانة تتكون(2) 
 العام، األمین) أ (
ً  العام األمین توصیة على بناء المجلس یعیینھم العاملین من مناسب عدد) ب(  . المجاز الوظیفي للھیكل وفقا

 
  .وسلطاتھ واختصاصاتھ العام األمین تعیین - 58

 . وإمتیازتھ مخصصاتھ القرار ویحدد المختص الوزیر توصیة على بناءً  العام األمین الوزراء مجلس یعیین )1(
 

 ما بعموم اإلخالل عدم ومع المسجل، منصبھ بحكم ویكون أعمالھ أداء عن المجلس لدى مسئوالً  العام األمین یكون(2) 
 : اآلتیة والسلطات االختصاصات لھ تكون تقدم

 للمجلس، الروتیني التنفیذي العمل تصریف) أ (
 واإلستغالل التصرف وعقود الصوتیة والتسجیالت واألداءات المصنّفات تسجیل إجراءات بكل القیام) ب(

 والتوزیع،
 المجلس، إدارات كافة على اإلشراف) ج(
 للمجلس، وتقدیمة السنویة الموازنة مشروع إقتراح) د(
 للمجلس، ورفعھ السنوي التقریر إعداد) ه(



 المستندات وحفظ وتوصیاتھ وقراراتھ محاضره وتدوین قرارتھ تنفیذ ومتابعة المجلس إجتماعات تنظیم) و(
 بھ، المتعلقة

 المجلس، یكونھا التي اللجان على اإلشراف) ز(
 المشابھة، والھیئات والمنظمات الدول مع تعاملھ في السودان تمثیل) ح(
ً  خدمتھم شروط ووضع العاملین وإستخدام تعیین) ط(  لذلك، المنظمة واللوائح القوانین تحدده لما وفقا
ً  العقود إبرام) ى(  لذلك، المنظمة واللوائح للقوانین وفقا
 المختلفة، عملھ مجاالت في والمختصین بالخبراء االستعانة) ك(
 الصحیفة، عدا ما مصنّف أي نشر أو طباعة أو لتسجیل التصدیق منح) ل(
 وتصدیرھا، المصنّفات استیراد على الموافقة) م(
 التصدیق، لشروط مخالفة كانت أو بذلك تصدیق یحمل ال شخص أي بوساطة مستوردة مصنّفات أي حجز) ن(
 أو القانون ھذا في المبینة اإلجراءات تداولھ او بیعھ أو تسجیلھ في یتبع لم مصنّف أي تداول أو بیع إیقاف) س(

 بموجبھ، الصادرة القواعد أو األوامر أو اللوائح
 أو الصوتي التسجیل وسائل من وغیرھا واألسطوانات المدمجة واألقراص واألشرطة المصنّفات استالم) ع(

 فحصھا بغرض وذلك البرید أو الجمارك شرطة من البالد لخارج الصادرة أو البالد لداخل الواردة المرئي
 آخر، قانون أي أو القانون ھذا ألحكام مخالفتھا عدم من والتأكد المختصة األجھزة مع بالتنسیق ومراجعتھا

ً  عملھا لمزاولة الخدمة ومراكز المشاھدة وأندیة اإلنترنت ومقاھي والمطابع للمنتجین التصدیق) ف(  وفقا
 اللوائح، تحددھا التي والضوابط للشروط

 القانوني، اإلیداع رقم ومنحھا المجلس من إجازتھا بعد مطبوعة أي بنشر للطابع الموافقة) ص(
 مالم شملتھ ما صحة على قاطعة ُحجیة المسجل یصدرھا أخرى رسمیة شھادة وأي تسجیل شھادة لكل تكون) ق(

 العكس، یثبت
 . التسجیل وإجراءات المسجل واختصاصات سلطات اللوائح تحدد) ر(

 
 الثالث الفصل
 المالیة األحكام

 
 : اآلتى من المالیة المجلس موارد تتكون. المالیة المجلس موارد - 59

 إعتمادات، من الدولة لھ تخصصھ ما) أ(
 الوزیر توصیة على بناءً  الوطني واالقتصاد المالیة وزیر علیھا یوافق التي والمنح والھبات المساھمات) ب(

 المختص،
 . المختص الوزیر توصیة على بناءً  الوطني واالقتصاد المالیة وزیر علیھا یوافق أخري مصادر أي) ج(

 
 اإلیرادات لجمیع ومستوفاة صحیحة حسابات بحفظ المجلس یقوم .والسجالت والدفاتر الحسابات حفظ - 60

ً  بذلك المتعلقة والسجـالت بالدفـاتر والمصروفات  . الدولة في بھا المعمول السلیمة والمحاسبیة المالیة لألسس وفقا
 

 نھایة عند المجلس حسابات بمراجعھ إشرافھ، وتحت ذلك في یفوضھ من أو القومى المراجعة دیوان یقوم. المراجعة - 61
 . مالیة سنة كل

 
 السابع الباب
 عامة أحكام

 
  .المخالفات - 62

ً  یعد )1(  : من كل القانون، ھذا ألحكام مخالفا
 بأي یتعلق فیما 8 أو 7 المادتین من أي في علیھا المنصوص المؤلف حقوق من أي حق وجھ بدون یباشر) أ (

 منھ، جزء أو مصنّف
 المنصوص البث ھیئة أو الصوتیة التسجیالت منتج أو األداء فنان حقوق من أي حق وجھ بدون یباشر) ب(

 القانون، ھذا في علیھا
 التسجیل بغرض كاذبة، بیانات على مشتملة أو مزورة مستندات أو صحیحة غیر بیانات أو معلومات یقدم) ج(

 ً  القانون، ھذا ألحكام وفقا



 الحقوق، إدارة ضمان في واردة تكون إلكترونى شكل في معلومات أي إذن دون یغیر أو یحذف) د(
ً  إذن دون الجمھور الى ینقل أو یذیع أو التوزیع ألغراض یستورد أو یوزع) ه(  أداءات أو مصنّفات عن نسخا

 علیھا،) د( الفقرة بانطباق علمھ مع صوتیة تسجیالت أو مثبتة
 الفعالة، التكنولوجیة التدابیر من أي یعطل أو یبطل أو یتحایل) و(
 یوزع أو أخرى تجاریة غایات ألي یحوز أو التأجیر أو البیع لغایات یعرض أو یبیع أو یستورد أو یصنع) ز(

 استعمالھا أو إنتاجھا أو تصمیمھا تم وسیلة أو خدمة أو جھاز أو قطعة ألى وتأجیر للبیع دعائیة بأعمال یقوم أو
 .الفعالة التكنولوجیة التدابیر من أي تعطیل أو إبطال أو االحتیال لغایات

 . 43 المادة أحكام یخالف) ح(
 

  (1):البند ألغراض (2) 
 والتى الحقوق أصحاب قبل من تزود معلومة أي"  الحقوق إدارة في تضمن التي المعلومات"  بعبارة یقصد) أ(

 : یلى بما تعرف
 األداء، أو الصوتي التسجیل أو المصنف) أوالً (
) ً  الصوتي، التسجیل منتج أو المؤدي أو المؤلف) ثانیا
) ً  الصوتي، التسجیل أو األداء أو المصنّف في الحق صاحب) ثالثا
) ً  الصوتي، التسجیل أو األداء أو المصنّف من االنتفاع أو لالستفادة توفرھا الواجب الشروط) رابعا
) ً  المعلومات، تلك بیان الى یرمز تشفیر أو أرقام أي) خامسا
 النسخ ضبط أو للتشفیر تتبع وسیلة أو إجراء أو تكنولوجیا أي"  الفعالة التكنولوجیة التدابیر"  بعبارة یقصد) ب(

 . الحقوق أصحاب قبل من بھا مرخص غیر بأعمال القیام من الحد أو للمنع تستخدم والتى
 

  .التحفظیة اإلجراءات - 63
 الحقوق من أي على الوشیك االعتداء أو االعتداء حالتي في ورثتھ أو الحق صاحب طلب على  ًبناء للمحكمة، یجوز )1(

 :اآلتیة اإلجراءات من بأى تأمر أن ، القانون ھذا في الواردة
 االعتداء، موضوع اإلذاعى البرنامج أو الصوتي التسجیل أو األداء أو للمصنّف تفصیلي وصف) أ (
 االعتداء، موضوع اإلذاعى البرنامج أو الصوتي التسجیل أو األداء أو المصنّف نشر وقف) ب(
ً  أو أصلیة كانت سواء اإلذاعى، البرنامج أو الصوتي التسجیل أو المصنف على الحجز توقیع) ج(  منھ، نسخا

 نسخ، استخراج أو النشر إعادة في تستعمل التي المواد على وكذلك
 الحمایة، محل الحق على االعتداء واقعة إثبات) د(
 . علیھ الحجز وتوقیع االستغالل، عن الناتج اإلیراد حصر) و(

 
 . سریانھا أثناء أو الدعوى رفع بعد أو قبل) 1( البند في المذكور الطلب تقدیم یجوز(2) 

 
 قد االعتداء أن( أو علیھا االعتداء تمّ  قد حقوقھ وأن الحق صاحب أنھ) 1( البند في المذكور الطلب مقدم أثبت إذا(3) 

ً  أصبح  لمنع تحفظیة بصورة) 1( البند في علیھا المنصوص اإلجراءات من أي تتخذ أن المحكمة على فیجب) وشیكا
 . االعتداء بفعل عالقة لھ دلیل على الحفاظ بھدف أو الحدوث من االعتداء

 
 علیھ المدعى إخطار دون تحفظیة بصورة) 1( البند في علیھا المنصوص اإلجراءات من أي تتخذ أن للمحكمة یجوز(4) 
 الى أو لتعویضھ تداركھ یتعذر الحق لصاحب ضرر الى فیھا التأخیر یؤدى أن یحتمل التي الحاالت في وذلك غیابھ وفي

 ھذه وفي تنفیذھا، فور اإلجراءات ھذه من المتضررة األطراف إخطار یجب أنھ على التعدى، بفعل متعلقة حقوق ضیاع
 على باإلبقاء تأمر أن سماعھ بعد المحكمة وعلى أقوالھ لسماع جلسة عقد یطلب أن المتضرر أو علیھ للمدعى یجوز الحالة

 . إلغائھ أو تعدیلھ أو التحفظى اإلجراء
 

 تلحق قد أضرار ألى كضمان مالیة كفالة یدفع أن) 4(و) 3( البندین بموجب التحفظى اإلجراء طلب مقدم على یجب(5) 
ً  المدعى یكن لم إذا علیھ بالمدعى  . دعواه في محقا

 
 بإلجراء المحكمة أمر صدور تاریخ من أیام عشرة خالل الدعوى رفع التحفظى اإلجراء طلب مقدم على یجب(6) 

 . علیھ المدعى طلب على بناءً  وذلك المحكمة بھ أمرت الذي التحفظى اإلجراء یلغى وإال التحفظي،
 



 بناءً  المحكمة على یجب تعدي، فعل وجود عدم بسبب أو) 6( البند أحكام بموجب التحفظى اإلجراء إلغاء حالة في(7) 
 . اإلجراءات ھذه عن الناتج الضرر عن مناسب بتعویض تأمر أن علیھ المدعى طلب على

 
 القرار أصدرت التي المحكمة الى التظلم المادة، ھذه في علیھا المنصوص التحفظیة اإلجراءات من للمتضرر یجوز(8) 

ً  عشر خمسة فترة خالل  . تعدیلھ أو إلغائھ أو القرار على اإلبقاء للمحكمة ویجوز بھ، إعالنھ تاریخ من یوما
  

  .والحقوق المجاورة المؤلف حق على االعتداء جریمة - 64
ً  یعد )1(  یقوم من كل الحال، بحسب الفلكور، تعبیرات أو المجاورة الحقوق أو المؤلف حق على االعتداء لجریمة مرتكبا

 ).1( 62 المادة في المذكورة، األفعال من بأي عالم وھو
 

 العود حالة وفي بالغرامة أو بالسجن المجاورة الحقوق أو المؤلف حق على االعتداء جریمة یرتكب من كل یعاقب(2) 
ً  العقوبتین توقیع یجب  . معا

 
 .حقوقھ على االعتداء أو بسمعتھ المساس أو الكسب فوات على المالي بالتعویض المطالبة حقوقھ على للمتعدى یجوز(3) 

 
ً  الشخص یعتبر) 1( البند ألغراض(4)   یمكنھ كان أو بذلك االعتقاد على یحمل ما لدیھ أو یعتدى أنھ یدرك كان إذا عالما

 . الالزمتین والحیطة العنایة ببذل قام أنھ لو یعلم أن
 

 ھذا أحكـام بموجب تقع التي االعتداءات أو المخالفات حـاالت فى. واالعتداءات المخالفات حاالت في الجزاءات - 65
 : اآلتي إتخاذ المحكمة على یجب القانـون،

 حقوقھ، على المعتدى لمصلحة المبیعات إیرادات مصادرة) أ (
ً  حقوقھ، على للمعتدى المعتدي یدفع بأن تحكم أن) ب( ً  تعویضا  سمعتھ على االعتداء أو الكسب فوات على مالیا

 حقوقھ، أو
 االعتداء، بوقف تأمر أن) ج(
 االعتداء تم التي أو المقلدة المّصنفات نسخ إبادة أو بإتالف ، حقوقھ على المتعدى طلب على بناءً  تأمر أن) د(

 المجاورة، الحقوق أو المؤلف حقوق على بشأنھا
 المخالفة ارتكاب في استعملت التي والمواد والمعدات واألجھزة المخالفة موضوع النسخ بمصادرة تأمر أن) ه(

 حقوقھ، على المعتدى لصالح
 . ضده المحكوم نفقة على الیومیة الصحف من أكثر أو واحدة في المحكمة حكم نشر) و(

 
  .العقوبات - 66

  آخر، قانون أي في علیھا منصوص أشد عقوبة بأى اإلخالل عدم ومع 63 المادة أحكام مراعاة مع )1(
 سنتین تجاوز ال لمدة بالسجن یعاقب بموجبھ، الصادرة القواعد أو ألوامر أو اللوائح أو القانون ھذا أحكام یخالف من كل
ً  بالعقوبتین أو بالغرامة أو  . معا
 

 المعروضات بمصادرة تأمر أن للمحكمة یجوز القانون ھذا ألحكام مخالفة فیھا ترتكب التي األحوال جمیع فى(2) 
 . المجلس لمصلحة المخالفة موضوع

 
 انتقلت من أو المجاورة الحقوق من أي مالك أو المؤلف كان سواء مصلحة صاحب لكل یكون .الدعوى في الصفة - 67
ً  الحقوق إلیھ ً  االعتداء كان إذا المجلس أو القانون، ھذا ألحكام وفقا  األشخاص یمثل شخص أي أو الفلكلور بتعبیرات متعلقا

 . جنائیة أو مدنیة دعوى كانت سواء المختصة المحكمة أمام الدعوى رفع في الحق المادة، ھذه في المذكورین
 

 .القانون ھذا أحكام بموجب الناشـئة الدعاوى في بالنظر األولى الدرجة قاضي محكمة تختص .المختصة المحكمة - 68
  

 الوطني واالقتصاد المالیة ووزیر الوزیر بموافقـة خدماتھ لتقدیم الالزمة الرسوم فرض للمجلس یجوز .الرسوم - 69
]4)[4(. 
 

  .التحكیم ھیئة - 70



 ھذا أحكام تطبیق بسبب تنشأ التي النزاعات في للنظر االختصاص ذوي مـن النزاعات وتسویة للتحكیم ھیئة تنشأ )1(
 . القانون

 
 . الطرفین برضا للتحكیم اللجوء یكون(2) 

 
ً  التحكیم ھیئة قرار یكون(3)   . للطرفین ملزما

 
ً  التحكیم ھیئة قرارات وتنفیذ التحكیم إجراءات تكون(4)   .2005 لسنة التحكیم لقانون وفقا

 
 أحكام لتنفیذ الالزمة واألوامر والقواعد اللوائح إصدار للمجلس یجـوز. واألوامر والقواعد اللوائح إصدار سلطة - 71
 . القانون ھذا

 
        
  
 
 
 ↑ 2013 لسنة 1 رقم قانون (1)  
 ↑ . 1974 لسنة 40 رقم قانون (2)  
 ↑ . 1974 لسنة 40 رقم قانون (3)  
 . ↑ 1974 لسنة 40 رقم قانون) 4( 
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