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اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقىق المؤلف 

:  تعريفات :المادة األولى 
تدؿ الكممات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في مواد الالئحة عمى المعاني المبيف 

: قرينيا
ىو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت لمشخص عمى : حؽ ممكية المؤلؼ - 1

. مصنفو 
كؿ مبدع ابتكر بجيده أيًا مف المصنفات األدبية أو الفنية أو العممية مثؿ :  المؤلؼ – 2

األديب أو الشاعر أو الرساـ أو الموسيقي أو غير ىؤالء مف الفنانيف ، وفقًا لمقالب 
. الذي يفرغ فيو التعبير

الطابع الشخصي الذي يعرضو المؤلؼ في مصنفة الذي يعطي المصنؼ :  االبتكار – 3
تميزًا وجدة ويبرز المصنؼ مف خالؿ مقومات الفكرة التي عرضيا أو الطريقة التي 

. اتخذىا لعرض ىذه الفكرة
أي  استعماؿ غير مسموح بو لممصنؼ مف صاحب الحؽ :  االعتداء عمى حؽ المؤلؼ – 4

ومخالفًا لتعميمات االستخداـ التي يحددىا صاحب الحؽ أو ارتكاب مخالفة أو أكثر مف 
. المخالفات المنصوص عمييا في النظاـ وىذه الالئحة

ىو الوعاء المعرفي الذي يحمؿ إنتاجًا أدبيًا أو عمميًا أو فنيًا مبتكرًا ميما :  المصنؼ – 5
. كاف نوع أو أىمية أو طريقة التعبير أو الغرض مف تصنيفو

المصنفات التي يعبر عنيا بالكممات أيًا كاف محتواىا، وىي إما أف :  المصنفات األدبية – 6
. تكوف مكتوبة أو شفيية

المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي لمجميور كالرسـ أو التمويف :  المصنفات الفنية – 7
. أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاىدة أو الموسيقى

الممثموف والعازفوف والمغنوف والراقصوف والمنشدوف، وغيرىـ مف الذيف :  فنانو األداء – 8
. يؤدوف عماًل فنيًا مف مصنفات أدبية أو فنية بصورة أو أخرى
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نقؿ المصنؼ أو إيصالو بأسموب مباشر أو غير مباشر إلى الجميور أو :  النشر – 9
استخراج نسخ أو صور منو أو مف أي جزء مف أجزائو يمكف قراءتيا أو رؤيتيا أو 

. سماعيا أو أدائيا
الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يبادر بوضع المصنؼ الفني السمعي : المنتج - 10

. أو السمعي المرئي عمى دعامة مادية بغرض عرضيا لمجميور تحت مسئوليتو المالية
. نظاـ حماية حقوؽ المؤلؼ: النظاـ - 11
. الالئحة التنفيذية لنظاـ حماية حقوؽ المؤلؼ: الالئحة - 12
اإلدارة المختصة في الوزارة التي تتولى تنفيذ : اإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ - 13

االختصاصات الممنوحة لموزارة بموجب أحكاـ النظاـ وىذه الالئحة بما في ذلؾ المياـ 
. الفنية واإلدارية الالزمة لتنفيذ أحكاميما

. وزارة الثقافة واإلعالـ: الوزارة - 14
. وزير الثقافة واإلعالـ: الوزير - 15
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الباب األول 

المصنفات المحمية وحقوق األداء العلني 

:  المصنفات الفنية :المادة الثانية 
: تعتبر مف المصنفات األصمية المتمتعة بالحماية ما يمي

.  المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية– 1
.  المصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيميات اإليمائية– 2
.  المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت باأللفاظ أـ لـ تقترف بيا– 3
.  المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنيا بأسموب مماثؿ لألسموب السينمائي– 4
.  المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة عمى الحجر– 5
.  المصنفات الفوتوغرافية أو يعبر عنيا  بأسموب مماثؿ لألسموب الفوتوغرافي– 6

 : (الفمكمور) التراث الشعبي :المادة الثالثة 
السعودي ممكًا عامًا لمدولة وال يحؽ ألحد إجراء أي  (الفمكمور) يعد التراث الشعبي – 1

. تطوير أو تعديؿ عميو إال بعد الحصوؿ عمى موافقة الوزارة المسبقة
كؿ تعبير يعكس التراث الشعبي التقميدي  (الفمكمور) يعتبر مف التراث الشعبي السعودي – 2

: الذي نشأ أو استمر في المممكة العربية السعودية وبوجو خاص التعبيرات اآلتية
مثؿ الحكايات واألحاجي واأللغاز واألشعار الشعبية وغيرىا :  التعبيرات الشعبية –أ 

. مف مأثورات مماثمة
مثؿ األناشيد واألغاني واألىازيج الشعبية سواء كانت :  التعبيرات الموسيقية –ب 

. باإللقاء أو مصحوبة بالموسيقى
مثؿ الرقصات الشعبية واألشكاؿ الفنية وما كاف يؤدي في :  التعبيرات الحركية –ج 

. المناسبات االحتفالية
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مثؿ الرسومات بالخطوط واأللواف والحفر والنحت، والخزؼ :  التعبيرات الممموسة –د 
والمنتجات المصنوعة مف الخشب والحديد ونحوىا أو ما يرد عمييا مف تطعيمات 
تشكيمية مختمفة كالنقش والرسـ والحقائب المنسوجة يدويًا وأشغاؿ اإلبرة والسجاد 

. والممبوسات ونحوىا
 يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السعودي أو نسخ ترجماتو أو غير ذلؾ المنتجة – 3

. خارج المممكة دوف الحصوؿ عمى موافقة الوزارة المسبقة
:  أحكاـ تداوؿ الوثائؽ :المادة الرابعة 

عمى المؤلفيف مراعاة األحكاـ الخاصة بتداوؿ الوثائؽ الرسمية الصادرة في المممكة 
والحصوؿ عمى الموافقات الرسمية لنشرىا أو ترجمتيا والتي منيا نصوص األنظمة والموائح 

. واألحكاـ القضائية وقرارات الييئات اإلدارية
:  حقوؽ التمثيؿ واألداء العمني:المادة الخامسة 

يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو مف 
:- يمثميـ بحؽ التصريح 

 لتمثيؿ مصنفاتيـ أو أدائيا عمنا بما في ذلؾ التمثيؿ واألداء العمني بكؿ الوسائؿ أو – 1
. الطرؽ

.  لتثبيت أو نقؿ تمثيؿ أداء مصنفاتيـ إلى الجميور بكؿ الوسائؿ– 2
.  لترجمة مصنفاتيـ– 3

:  حؽ التتبع :المادة السادسة 
يتمتع مؤلفو مصنفات الفف التشكيمي األصمية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية األصمية، 

ولو تنازلوا عف ممكية النسخة األصمية لمصنفاتيـ بالحؽ في المشاركة بنسبة مئوية مف 
حصيمة كؿ عممية بيع ليذه المصنفات، وال ينطبؽ ذلؾ عمى مصنفات العمارة ومصنفات 

. الفف التطبيقي
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.  حماية المؤديف ومنتجي التسجيالت الصوتية والسينما وىيئات اإلذاعة :المادة السابعة 
: المؤدون ومنتجو التسجيالت الصوتية : أواًل 

: يتمتع المؤدوف ومنتجو التسجيالت الصوتية بحؽ استئثاري في التصريح
.  األداء العمني لمصنفاتيـ بما في ذلؾ التالوة العمنية بجميع الوسائؿ أو الطرؽ– 1
.  نقؿ وأداء مصنفاتيـ إلى الجميور بجميع الوسائؿ– 2
.  تثبيت أدائيـ عمى دعامة مادية– 3
.  الترخيص بنقؿ مصنفاتيـ أو جزء منيا عبر شبكات المعمومات– 4
 ترخيص التسجيؿ الصوتي لممصنؼ الموسيقي وتداولو في دوؿ محددة، ويعد – 5

مصنفًا مخالفًا لمحقوؽ كؿ نسخ مستوردة مف دوؿ مرخص ليا حصرًا أو 
. مصنوعة دوف تصريح مف المؤلؼ وتكوف محال لممصادرة

.  التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتيـ األصمية– 6
 لمنتجي التسجيالت الصوتية حؽ إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر – 7

. لتسجيالتيـ الصوتية أو منعو
. الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها: ثانيًا 

: يتمتع مؤلفو المصنفات األدبية أو الفنية بحؽ استئثاري في الترخيص 
 لتحوير مصنفاتيـ وعمؿ نسخ منيا لإلنتاج السينمائي وتوزيع مثؿ ىذه النسخ – 1

. المحورة أو المنقولة
 التمثيؿ واألداء العمني ونقؿ المصنفات المحورية لمجميور بالطرؽ السمكية – 2

. والالسمكية
: هيئات اإلذاعة : ثالثًا 

: يحؽ لييئات اإلذاعة منع أي مف األعماؿ التالية عندما تتـ دوف ترخيص منيا
.  تسجيؿ البرامج اإلذاعية وعمؿ نسخ منيا– 1
.  إعادة البث عبر وسائؿ البث الالسمكي، ونقؿ ىذه المواد لمجميور– 2
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.  تحديد طرؽ البث واالستقباؿ المباشر أو مف خالؿ أجيزة القطة أو بالكيبؿ– 3
 نقؿ البث اإلذاعي لمجميور في األماكف العامة أو عبر اإلذاعات السمكية الداخمية – 4

. لممجمعات المغمقة
:  المطالبة بالحقوؽ :المادة الثامنة 

 يحؽ ألي مؤلؼ شريؾ في أي مصنؼ أف يطمب منفردًا اتخاذ اإلجراءات التحفظية عند – 1
وقوع أي اعتداء عمى حؽ المؤلؼ، كما يكوف لو الحؽ منفردًا في المطالبة بنصيبو مف 

. التعويض عف الضرر الذي لحؽ بو
 ال يحؽ لممؤلؼ الشريؾ االعتراض عمى أي تطوير أو تحوير يرغب في إجرائو عمى – 2

. المصنؼ أغمبية الشركاء في المصنؼ
:  حقوؽ التأجير :المادة التاسعة 

ألصحاب حقوؽ المصنفات حؽ تأجيرىا في المممكة مع مراعاة التنسيؽ مع الوزارة 
: والحصوؿ عمى موافقتيا المسبقة واتخاذىا االحتياطيات الالزمة لذلؾ مثؿ 

.  التأكد مف عدـ وجود ما يمنع مف تأجيرىا– 1
.  تقديـ بيانا بالمصنفات المراد تأجيرىا مع بياف أشكاؿ التأجير العتمادىا– 2
.  تحديد المشكالت والتعديات المحتممة مف جراء التأجير لتدارس إمكانية تالفييا– 3
.  تقديـ المستفيد التوعية لمجميور المستيدؼ عف آلية التأجير– 4
.  اإلعالـ عمى نفقة أصحاب الحؽ باإلشارات الالزمة لمجميور المستيدؼ– 5
.  تحديد تاريخ زمني لبدء سرياف ممارسة التأجير– 6

:  حماية قواعد البيانات :المادة العاشرة 
تتمتع بالحماية قواعد البيانات األصمية بفضؿ انتقاء وترتيب محتوياتيا كإبداعات 

. ذىنية، وال تمتد ىذه الحماية لمبيانات أو المواد ذاتيا



 26 

الباب الثاني 
المخالفة وإجراءات ضبطها 

الفصل األول 
المخالفات ومسئولية االعتداء عمى حق لمؤلف 

:  مسئولية االعتداء :الحادية عشر : المادة
 يعتبر معتديًا عمى حؽ لمؤلؼ كؿ مف يحصؿ عمى نسخة أصمية ألي مصنؼ فكري :أواًل 

ويقـو باستغاللو كتأجيره أو تحويره أو السماح آلخريف بتصويره أو استنساخو أو غير 
. ذلؾ مف التصرفات التي تؤثر أو تعيؽ المؤلؼ عف ممارسة حقوقو

 تعتبر المنشئات مسئولة عف أي مخالفات يرتكبيا أحد العامميف بيا عمى أي مصنؼ :ثانيًا 
فكري إذا ثبت عمميا أو تقصيرىا، مثؿ االحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة 

أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجياز إلكتروني محمؿ ببرامج مزورة أو 
. مفكوؾ الشفرة أو نحو ذلؾ مف مصنفات

 يعتبر تعديًا عمى حقوؽ المؤلؼ ومخالفًا أحكاـ النظاـ وىذه الالئحة، كؿ مف أعاد :ثالثًا 
إنتاج مصنفات محمية أو باع ىذه المصنفات أو استوردىا أو صدرىا أو تولى نقميا 

. أو نشرىا أو تأجيرىا وىو يعمـ بالمخالفة
:  التعدي عمى المصنفات األدبية:المادة الثانية عشر 

 يعتبر في نطاؽ االستخداـ الشخصي كؿ استعماؿ لممصنؼ الفكري بقصد االستخداـ :أواًل 
الشخصي الخاص دوف سواه مثؿ استنساخ المصنؼ بغرض االحتفاظ بالنسخة 

األصمية والكتابة عمى النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منو أو لكتابة تعميقات 
تعبر عف الرأي الشخصي وما تعدى ىذه األغراض اعتبر تجاوزًا لحدود االستخداـ 

. الشخصي
 يعتبر تعديا كؿ استخداـ لممصنؼ يتخطى مفيـو االستخداـ الشخصي في مثؿ :ثانيًا 

: الحاالت التالية
.  استخداـ ونسخ المصنؼ أو االستعانة بو واستغاللو ألداء مياـ وظيفية– 1
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.  استخداـ المصنؼ ألغراض تجارية أو استيداؼ الربح– 2
.  استخداـ المصنؼ بطرؽ ال يسمح بيا المؤلؼ– 3
 تأجير المصنؼ أو استنساخو أو السماح ألخريف باستنساخو أو تحويره بحجة – 4

. امتالؾ نسخو أصمية
.  أي تصرفات تعيؽ المؤلؼ مف ممارسة حقو األدبي أو المالي– 5

 يعد تعديًا عمى حؽ المؤلؼ استنساخ المصنؼ بقصد توفير نسخ منو لالستغالؿ :ثالثًا 
. التجاري أو لبيعو عمى طمبو العمـ أو المؤسسات التعميمية أو غير ذلؾ

 امتالؾ صاحب العمؿ لنسخو أصميو مف المصنؼ ال يعطيو حؽ استنساخيا وتوزيعيا :رابعًا 
. عمى موظفيف منشآتو بحجة أنيا استخداـ شخصي

.  التعدي عمى المصنفات السمعية والبصرية والبث اإلذاعي:المادة السادسة عشر 
يعتبر تعديًا عمى حؽ المؤلؼ في المصنفات السمعية والمرئية واإلذاعية عند تجاوز 

: طرؽ االستخداـ التي حددىا مف يممؾ حقيا ومف أمثمة ذلؾ ما يمي 
 إذاعة المصنؼ لمجميور دوف الحصوؿ عمى ترخيص مسبؽ مف أصحاب الحؽ، مثؿ – 1

استخداـ اإلذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحالت التجارية 
والمطاعـ والفنادؽ واألندية والمستشفيات ونحوىا مف األماكف التي يكوف فييا مرتاديف 

. أو تجمعات بشرية
.  كسر الحواجز االحترازية بغرض عرض المواد اإلذاعية بطرؽ غير نظامية– 2
.  استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضيا أو تأجيرىا أو بيعيا– 3
 إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية ألجيزة العرض بيدؼ تجاوز الجياز إمكانيات الحدود – 4

. التي صنع بيا بغرض التعدي عمى حقوؽ اآلخريف
:   التعدي عمى حقوؽ األداء:المادة الرابعة عشر 

 يعتبر تعديًا عمى حقوؽ األداء إذا تـ أداء المصنؼ في الحفالت المدرسية أو نحوىا ما – 1
لـ تحصؿ الجية المؤدية لممصنؼ عمى موافقة مسبقة مف أصحاب الحقوؽ ألدائو  

مف النظاـ إذا كاف األداء  (8 البند 15)ويعتبر استخدامًا نظاميًا وفقًا لما ورد في المادة 
. لممصنؼ في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعميـ
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 يعتبر تعديًا عمى حقوؽ المؤلؼ كؿ استنساخ لممصنؼ أثناء أدائو كتصويره بغرض – 2
. استغاللو أو نقمو لمجميور بدوف موافقة أصحاب الحؽ

:  فؾ التشفير لألجيزة اإللكترونية :المادة الخامسة عشر 
يعتبر تعديًا عمى حقوؽ المؤلؼ كؿ عمؿ يؤدي إلى إزالة المعمومات االحترازية 

: األصمية مف األجيزة اإللكترونية التي أنتجيا الصانع، ويعد متعديًا كؿ مف يسيؿ ذلؾ مثؿ
 إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية ألجيزة العرض واالستقباؿ بغرض – 1

. تجاوز الحدود التي وضعيا الصانع
 إلغاء البرنامج األصمي المشغؿ ألجيزة العرض واالستقباؿ وتحميميا ببرامج مزورة – 2

. بغرض تجاوز الحدود واإلمكانيات التي صمـ ليا الجياز
:  االعتداء عمى برامج الحاسب اآللي :المادة السادسة عشر 

 تتمتع بالحماية برامج الحاسب اآللي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بمغة المصدر :أواًل 
. أو بمغة اآللة باعتبارىا أعمااًل أدبية

 يعتبر تعديا عمى حؽ المؤلؼ كؿ استخداـ لمبرامج تخالؼ االستخدامات التي يحددىا :ثانيًا 
: صاحب الحؽ مثؿ

.  استنساخ البرامج وبرامج األلعاب– 1
 تأجير البرامج أو برامج األلعاب أو الترخيص باالستخداـ الجماعي ليا بدوف وجود – 2

. وثائؽ تخوؿ المؤجر بممارسة ىذا الحؽ بعد موافقة الوزارة عميو
.  تحميؿ الشبكات الداخمية أو األجيزة ببرامج مستنسخة– 3

:  مسئولية محالت الصيانة :المادة السابعة عشر 
تعتبر محالت ورش تقديـ خدمات الصيانة ألجيزة العرض واالستقباؿ اإللكترونية 
مسئولة ومعتدية عمى حؽ المؤلؼ عند ضبط أجيزة لدييا مفكوكة الشفرة أو محممة ببرامج 

. مزورة أو تستخدـ في أعماؿ الصيانة برامج مزورة
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الفصل الثاني 
إجراءات ضبط المخمفات والتحقيق فيها 

 ضبط المخالفات  :المادة الثامنة عشر 
يكوف ضبط ما يقع مف مخالفات ألحكاـ النظاـ والالئحة في أي مف الحاالت 

:-  التالية
.  بناًء عمى شكوى أو بالغ خطي مقدـ مف أصحاب الحقوؽ أو مف يمثميـ  - 1
الجوالت الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الوزارة عمى المنشآت العامة والمحالت  - 2

  .الفكريةالتجارية التي تستخدـ في نشاطا أيًا مف المصنفات 
  إجراءات الضبط والتفتيش  :المادة التاسعة عشر 

:- لموظفي الضبط عند قياميـ بميمة الضبط والتفتيش مباشرة اإلجراءات التالية 
دخوؿ مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدـ أو تقدـ خدمات  - 1

.  الصيانة ألي مف المصنفات المتمتعة بالحماية بما في ذلؾ ممحقات وتوابع تمؾ المقاـ 
التحفظ عمى نسخ المصنفات واألجيزة التي تقـو إزائيا أسباب قوية عمى أنيا محؿ  - 2

.  اعتداء وعمى المستندات المتعمقة بيا عند االقتضاء واثبات ذلؾ في محضر الضبط
إجراء مساءلة فورية مع المخالؼ والعامميف بالمنشأة إذا قدر مالءمة ذلؾ بعد  -  3

مواجيتيـ بالمخالفة المنسوبة إلييـ ، وفي جميع األحواؿ يتعيف السماح لممخالؼ بتقديـ 
رفاؽ ذلؾ وما يقدمو مف وثائؽ ومستندات بمحضر الضبط  دفوعو كتابة أو تدوينيا وا 

وغير ذلؾ مف معمومات ثبوتية .. بعد إثبات اسـ المخالؼ وجنسيتو وصفتو ورقـ ىويتو 
  .

إخطار مف تنسب إليو المخالفة بموجب مراجعة اإلدارة المختصة خالؿ مدة ال تتجاوز  - 4
.  ثالثة أياـ مصحوبًا بالوثائؽ والمستندات ذات العالقة بعممية الضبط

في حاؿ عدـ حضور الشخص المنسوبة إليو المخالفة او مف ينوب عنو خالؿ ثالثة  - 5
أياـ عمؿ مف ضبط المخالفة ، يوجو لو استدعاء ثاف لممثوؿ أماـ المختص بالتحقيؽ 
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في المخالفة خالؿ مدة ال تزيد عمى خمسة أياـ ، وفي حاؿ عدـ حضوره يتـ مخاطبة 
.  الشرطة إلحضاره الستكماؿ إجراءات التحقيؽ معو ، أو يغمؽ المحؿ لحيف تجاوبو 

  مياـ الضبط:  المادة العشرون
 يتولى موظفو اإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ بالرياض وفروعيا في مناطؽ المممكة أو :أواًل 

إدارات ومكاتب المطبوعات في المناطؽ التي التتوافر فييا فروع لإلدارة مياـ ضبط 
المخالفات وتحريز األدلة الثبوتية الدالة عمى وجود اعتداء عمى حؽ المؤلؼ مف 

.  أجيزة أو مصنفات أو سمع 
: يتـ تحرير  محضر ضبط المخالفة ويوقع مف محرره عمى أف يتضمف المعمومات التالية  :ثانيًا 

.  اسـ المحؿ وعنوانو وىوية صاحبة  - 1
.  مكاف ضبط المخالفة وزمانيا بالساعة واليـو والشير  - 2
.  أسماء العامميف بالموقع ساعة ضبط المخالفة  -  3
. اسـ وطبيعة المصنؼ محؿ المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتيا -  4
   .نوع المخالفة ووقائعيا وأسبابيا وظروفيا - 5

  تحميؿ األدلة :المادة الحادية والعشرون 
يتعيف عمى اإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ أو الفرع المختص فور تسمـ األدلة الثبوتية 

:- القياـ باإلجراءات التالية 
فحص ومعاينة خارجية لألجيزة أو المصنفات المضبوطة مف حيث أوصاؼ حالتيا  - 1

.  الظاىرية ، وعددىا
معاينة وتحميؿ مضموف األدلة المضبوطة لمتأكد منف ثبوت اشتماليا عمى اعتداء عمى  - 2

.  حؽ المؤلؼ أو عدمو، وا عداد تقرير معاينة خطي عمى المضبوطات يؤكد حالتيا
بإجراء المعاينة السريعة لألجيزة بمقر اإلدارة  (المدعي)يجوز السماح لصاحب الشكوى  - 3

.  وبمشاركة المحؿ بغية إثبات شكواه إذا ثبت في التحميؿ خموىا مف االعتداء
ُ  مدى ثبوت المخالفة مف عدميا  -  4 يرفع المحؿ توصيتو وتقريره لإلدارة عف الشكوى مبينًا

  .
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  .تقرير تحميؿ األدلة  :المادة الثانية والعشرون 
تعد اإلدارة المختصة التي ضبطت المصنفات وثبت اشتماليا عمى اعتداء عمى حؽ 

:- المؤلؼ تقريرا يشتمؿ عمى المعمومات التفصيمية التالية 
.  إجراء وصؼ تفصيمي لممصنؼ - 1
.  تحديد عدد النسخ المضبوطة مف المصنؼ ، وقيمة بيعيا لمجميور لحظة الضبط - 2
.  المخالفات واالعتداءات التي يشتمؿ عمييا المصنؼ  -  3
.  تحديد طريقة وأسموب االعتداء ، وما إذا تـ ارتكابو داخؿ المممكة أو خارجيا  -  4
.  طريقة ضبط المخالفة ، بناًء عمى شكوى أو إخباربة أو جولة ميدانية  -  5
.  طريقة وأسموب عرض المصنفات المخالفة لمجميور -  6
.  أية معمومات أو حقائؽ فنية أخرى عف المصنؼ وطريقة االعتداء لمواجية المخالؼ بيا  -  7

  التحقيؽ في المخالفات :المادة الثالثة والعشرون 
في حاؿ وجود مخالفات في المصنفات أو األجيزة المضبوطة ، يتـ فتح محضر مف  - 1

قبؿ الموظؼ المختص بالتحقيؽ ألخذ أقواؿ الشخص أو األشخاص المنسوبة إلييـ 
المخالفة أو مف ينوب عنيـ، ودفوعاتيـ عف المعمومات التي أثبتيا المحمؿ في التقرير، 

.  وعف الشكوى المقدمة بحقيـ 
:-  يجب أف يشتمؿ محضر التحقيؽ عمى البيانات التالية  - 2

.  ساعة ويـو وتاريخ ومكاف التحقيؽ– أ 
.  أسـ الموظؼ الذي قاـ بالتحقيؽ وصفتو- ب
.  أسـ مف تنسب إليو المخالفة ، ورقـ ىويتو ، وعناويف االتصاؿ بو- ج
.  مواجيتو بالمخالفات المنسوبة غميو عمى وجو التحديد- د
كامؿ إجابات مف تنسب إليو المخالفة عف األسئمة الموجية إليو ، بما في ذلؾ - ىػ

.  أوجو دفاعو ،وأقواؿ الشيود إف وجدوا 
تتـ مساءلة المخالؼ عف المدة الزمنية التي مارس خالليا اعتداءاتو عمى المصنؼ ،  - 3

.  ومدى ما حققو مف عوائد مالية 
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لممحقؽ إذا اقتضى الحاؿ استدعاء مف يرى ضرورة سماع أقوالو بشأف المخالفة  - 4
. وتدوينيا بالمحضر

لإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ االستعانة بأىؿ الخبرة في كشؼ المخالفات وفقًا  - 5
.  لإلجراءات اإلدارية التي تحكـ ىذا العمؿ

يجب أف يذيؿ أصحاب اإلفادة توقيعيـ في نياية كؿ إجابة يدلوف بيا ، وأف يتـ توقيع  - 6
كؿ صفحة مف صفحات المحضر مف قبؿ المحقؽ ومف تـ استجوابيـ، وكذلؾ الشيود، 

.  وتحرر الصفحات بصور متتالية ومتسمسمة وخالية مف الشطب أو التعديؿ
عمى المحقؽ أف يذيؿ محضر التحقيؽ بالنتائج التي انتيى إلييا وما تـ تقديمو مف  - 7

.  وثائؽ وأدلة وأسانيد مع تدويف ساعة إتمامو
تحميؿ إدارات وفروع اإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ ومكاتب المطبوعات في المناطؽ  - 8

التي ال تتوفر فييا فروع لإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ محضر التحقيؽ مع كامؿ 
.  المستندات المتعمقة باالعتداء إلى مدير عاـ اإلدارة 

تقـو اإلدارة العامة بتدقيؽ كامؿ اإلجراءات والتحقيقات ، ويتـ تحديد المخالفات المرتكبة  - 9
.  والمواد التي تحكـ ىذه المخالفات في النظاـ وىذه الالئحة ومرئيات اإلدارة

.  تدوف معمومات القضية بسجؿ خاص بيا لتسديد قيودىا- 10
تقـو اإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ برفع القضايا والمخالفات بكامؿ مستنداتيا إلى لجنة - 11

.  النظر بالمخالفات لمنظر فييا 
  حؽ طمب التعويض :المادة الرابعة والعشرون

لصاحب حؽ المؤلؼ أو مف يمثمو حؽ المطالبة بالتعويض عف األضرار التي لحقت 
بو مف جراء االعتداء عمى أي مف حقوقو التي يحمييا النظاـ، وعميو أف يقدـ بذلؾ مذكرة 

خطية لإلدارة المختصة عند رغبتو في ذلؾ ، يوضح فييا بشكؿ مفصؿ األضرار التي لحقت 
بو مف جراء ىذا التعدي وكيفية وقوعيا، وكذلؾ مبمغ التعويض التقديري الذي يطالب بو 

واألساس الذي بني عميو ىذا التقرير، وفي جميع األحواؿ عميو إبرار األدلة والمستندات التي 
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تثبت أقوالو وعمى المحقؽ الذي يتولى التحقيؽ في المخالفة مناقشتو بشأنيا والتحقيؽ مف 
حجميا وكذلؾ إطالع المدعي عميو عمى ما قدـ ضده وتمكينو مف إبداء راية ورده بيذا 

.  الشأف ومف ثـ إحالة الطمب إلى لجنة النظر في المخالفات لمبت فيو
  .إجراءات وضوابط عمؿ لجنة النظر بالمخالفات  :المادة الخامسة والعشرون 

تباشر المجنة اختصاصاتيا بالنظر في جميع مخالفات أحكاـ النظاـ وىذه الالئحة 
مف النظاـ بما يتناسب وحجـ االعتداء وعدد  (22)وتحدد العقوبات وفقًا لما ورد في المادة 

المخالفات التي سجمت لدى المجنة بحؽ الجية المخالفة وتعويض أصحاب الحقوؽ عف 
:-  الضرر الذي لحؽ بيـ مع مراعاة اآلتي 

يتولى رئيس المجنة اإلشراؼ عمى أعماليا الفنية واإلدارية وتحديد مواعيد جمسات النظر  - 1
.  في القضايا المعروضة عمى المجنة بالتنسيؽ مع األعضاء

يجوز لمجنة أف تعقد اجتماعيا إذا حضر ما اليقؿ عف ثمثي األعضاء عمى أف يكوف  - 2
.  فييـ المستشاريف القانوني والشرعي

لمجنة عند الحاجة االستعانة بأىؿ الخبرة الستطالع آرائيـ في بعض ما يعرض عمييا  - 3
.  مف مخالفات

لمجنة استدعاء مف ترى مف أطراؼ المخالفة لسماع أقوالو، أو المفتش الذي قاـ بضبط  - 4
المخالفة أو محمؿ البيانات أو المحقؽ أو أي شخص آخر ترى المجنة ضرورة االستماع 

.  ألقوالو
لمجنة إعادة أوراؽ المخالفة إلى جية التحقيؽ لطمب معمومات إضافية أو استيفاء ما تراه  - 5

.  مف تحقيقات
تصدر المجنة قراراتيا باألغمبية وترفع مف رئيس المجنة لموزير ، وال تصبح قراراتيا نافذة  - 6

.  إال بعد مصادقة الوزير عمييا
إذا رأت المجنة أف المخالفة التي ثبت ارتكابيا جسيمو وتسوجب عقوبة السجف أو غرامة  - 7

مالية تزيد عمى مائة ألؼ لاير أو إغالؽ المحؿ نيائيًا وشطب الترخيص ، الرفع لموزير 
بطمب الموافقة عمى إحالة ىذه المخالفة لديواف المظالـ لمنظر فييا وتحديد العقوبة 

.  المناسبة بحؽ المعتدي
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تبمغ المجنة اإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ بالقرارات المصادؽ عمييا إلبالغ اإلدارة العنيو  - 8
.  إلنفاذ العقوبات المقررة 
 :ضوابط إنفاذ العقوبات  :المادة السادسة والعشرون 

في حاؿ التظمـ مف القرار الصادر مف المجنة أماـ ديواف المظالـ يتـ وقؼ العقوبات  - 1
.  الواردة في القرار لحيف صدور حكـ نيائي بشأنو مف الديواف 

العقوبات التي تندرج في اختصاص ديواف المظالـ تنفيذ بعد صدور حكـ نيائي بشأنيا  - 2
.  مف الديواف 

:-  يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يمي  - 3
تقـو اإلدارة المختصة بإبالغ مف صدرت بحقو المخالفة أو مف يمثمو بالقرار - أ  

الصادر بحقو وذلؾ بموجب خطاب رسمي يبيف فيو رقـ القرار الصادر بحقو 
وتاريخو وما تضمنو القرار مف عقوبات ، ويسمـ لو أو مف يمثمو أو مف يتواجد 
بالمنشأة بعد التوقيع عمى صورة الخطاب مف بياف تاريخ التبميغ واسـ المبمغ 

.  وصفتو وتوقيعو ورقـ ىويتو
في حاؿ إبالغ صاحب المخالفة بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر إبالغو قد تـ بعد - ب 

.  أسبوعيف مف تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجؿ أو الرسمي 
بعد تسديد صاحب المخالفة لمغرامة المالية الواردة في القرار تقـو اإلدارة - ج 

باستكماؿ العقوبات األخرى مثؿ اإلغالؽ المؤقت وتعميؽ مشاركة المنشأة في 
.  المناسبات أو المعارض وتحصيؿ التعويض وغير ذلؾ 

إذا صدر حكـ مف ديواف المظالـ بشطب الترخيص تبمغ الوزارة الجية الحكومية –  د 
.  التي أصدرت الترخيص لشطبو ومتابعة إنفاذ ما تضمنو الحكـ

يجب تسديد الغرامة إلى صندوؽ الوزارة بموجب سند قبض رسمي لإلدارة العامة - ىػ
بإنفاذ العقوبة أو بموجب شيؾ مصدؽ باسـ مؤسسة النقد العربي السعودي ويسمـ 

.  لإلدارة المعنية 
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تقـو اإلدارة المعنية بإحالة الشيؾ عمى الجية المختصة بالوزارة لتحصيؿ الغرامة – و 
.  ويحفظ صورة مف ذلؾ بممؼ المنشأة 

يـو مف تاريخ نفاذ  (15)في حاؿ عدـ استجابة المخالؼ لتسديد الغرامة خالؿ – ز 
العقوبة بحقو تتـ مخاطبة الشرطة لتكميفو التسديد ويجوز لموزارة إغالؽ محمة 

.  لحيف التسديد
تقـو الوزارة بإعداد مضموف إعالف الحكـ الصادر عمى المخالؼ إف تضمف القرار – ح 

مف النظاـ وينشر عمى نفقة المخالؼ في  (5 البند22)عقوبة التشيير وفقا لممادة 
مكاف بارز بجريدة أو جريدتيف يوميتيف واسعتي االنتشار تصدر أحدىما في 

.  المنطقة الكائف بيا المقر الرئيسي لممخالؼ وذلؾ تبعًا لحجـ المخالفة
 

الفصل الثالث 
الحجز التحفظي 

 :  التدابير االحترازية المؤقتة :المادة السابعة والعشرون 
لمجنة صالحيات األمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد عمى أي حؽ مف 

حقوؽ المؤلؼ، ومنع المصنفات المستوردة المشتعمة عمى اعتداء عمى حؽ المؤلؼ مف 
.  الوصوؿ لمقنوات التجارية 

لمجنة صالحية اتخاذ التدابير المؤقتة دوف عمى الطرؼ اآلخر، إذا كاف مف المرجح أف 
.  يسفر أي تأخير بإلحاؽ الضرر بو أو حيف احتماؿ إمكانية إتالؼ األدلة 

:-  لمجنة حؽ الطمب مف المدعي 
.  تقديـ أي أدلة لديو تؤكد أنو صاحب الحؽ-  أ 

.  تقديـ أدلة أولية تؤكد أف حقو متعرض لمتعدي أو عمى وشؾ التعرض لذلؾ- ب 
تقديـ ضمانو مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عميو ولمحيمولة دوف إساءة – ج 

.  استعماؿ الحقوؽ أو تنفيذىا
.  لمجنة الطمب مف المدعي أي أدلة ألزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى– د 
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لمجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أف تخطر األطراؼ المتأثرة بو لعرض وجية 
يومًا مف اتخاذ التدابير التحفظية لمنظر  (31)نظرىـ ودفوعاتيـ خالؿ فترة مؤقتة ال تزيد عف 
. بشأف تعديؿ تمؾ التدابير أو إلغائيا أو تثبيتيا

مف ىذه المادة بناًء عمى طمب  (2و1)لمجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء عمى البنديف 
مف المدعي عميو ، أو وقؼ مفعوليا إذا لـ يستجيب المدعي لما يطمب منو مف وثائؽ لخالؿ 

. يوماً  (30)مدة زمنية تحددىا المجنة وال تزيد عف 
 لمجنة حيف إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانيا نتيجة إىماؿ مف جانب 

المدعي أو اتضح الحقًا عدـ حدوث تعد عمى المصنفات أو السمع أف تأمر المدعي بناء 
عمى طمب مف المدعي عميو بدفع تعويضات مناسبة لو لقاء أي ضرر لحؽ بو نتيجة ىذه 

. التدابير
 : التدابير الحدودية :المادة الثامنة والعشرون 

لصاحب حؽ المؤلؼ لديو أسباب مشروعة لالرتياب بمصنفات لحقوقو يراد استيرادىا 
أو تصديرىا ، التقدـ لمجنة بطمب مكتوب إليقاؼ وحجز ىذه المصنفات الواردة أو المزمع 

. استيرادىا أو تصديرىا حاؿ وصوليا لمحدود
لمجنة أف تطمب مف المدعي تقديـ ضمانة مالية تكفي لحماية المدعي عميو والحيمولة 

.  دوف إساءة استعماؿ الحقوؽ
أياـ عمؿ بالشكوى واألدلة  (10)عمى المدعي أف يتقدـ لمجنة خالؿ مدة ال تزيد عف

يوما  (31)الثبوتية التي تحدد االعتداءات التي لحقت بو، عمى أال تتجاوز مدة الحجز عف 
.  يتـ بعدىا النظر في تعديؿ ىذه التدابير أو إلغائيا أو تثبيتيا 

لمجنة أف تقرر بأف يدفع المدعي لممستورد أو المصدر التعويض المناسب عف 
. األضرار التي تمحؽ بيـ جراء االحتجاز الخاطئ لممصنفات

فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات  (المدعي)لمجنة منح صاحب الحؽ
.  ادعاءاتو

. لممستورد حؽ الحصوؿ عمى فرصة معادلة لمعاينة أي مف ىذه السمع
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لمجنة في حاؿ ثبوت موضوع االعتداء صالحية إبالغ صاحب الحؽ بأسماء وعناويف 
.  المرسؿ والمرسمة إليو المصنفات وكمياتيا 

الحجز التحفظي االحتياطي : المادة التاسعة والعشروف
لمكتب الوزارة في المنفذ الحدودي وقؼ إجراء اإلفراج عف المصنفات متى توافرت لديو 
أدلة ظاىرية عمى وجود تعد عمى حقوؽ المؤلؼ وذلؾ بعد التنسيؽ مع اإلدارة الجمركية في 

المنفذ وعمى المكتب إشعار اإلدارة العامة لحقوؽ المؤلؼ فورًا التخاذ اإلجراءات الالزمة 
.  بالتنسيؽ مع المجنة
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الباب الثالث 

األحكام العامة 

  : التراخيص اإللزامية :المادة الثالثون 
تسري األحكاـ التي تنظـ إجراءات منح التراخيص اإللزامية عمى المصنفات التي تنشر 
ألوؿ مرة في المممكة العربية السعودية ، وال يجوز منح الترخيص قبؿ انقضاء ثالث سنوات 

: مف تاريخ نشر الطبعة المعينة وذلؾ وفؽ اإلجراءات التالية
عمى الوزارة التأكد مف أنو لـ تعرض لمبيع في المممكة مف جانب صاحب حؽ المؤلؼ 

أو مف ينوب عنو أو بترخيص منو نسخ مف المصنؼ في شكؿ مطبوع أو مستنسخ بأي 
مف النظاـ ما لـ تعرض ىذه  (16)شكؿ مماثؿ تمبية لألغراض المشار إلييا في المادة 
.  النسخ لمبيع خالؿ فترة متصمة ال تقؿ عف ستة أشير

أف يقدـ ما يثبت أنو طمب ترخيصا مف صاحب حؽ المؤلؼ فمـ يحصؿ عميو أو أنو لـ 
.  يتمكف مف العثور عميو بعد بذؿ الجيود الالزمة

أف يقدـ ما يثبت قد طمب مف الناشر الذي يظير أسمو عمى المصنؼ ولـ يحصؿ 
. عمى رد منو

ال يجوز منح أي تراخيص إال إذا ثبت أف المؤلؼ غير معروؼ أو تعذر االتصاؿ بو 
وقدـ طالب التصريح البيانات الدالة عمى ذلؾ وقدـ الضمانات الالزمة لإلبقاء بحقوؽ 

.  صاحب حؽ المصنؼ حاؿ تقدمو لممطالبة بحقو وقبمت الوزارة بيذه الضمانات
ال يمنح التصريح قبؿ انقضاء مدة ال تقؿ عف ستة أشير عمى المحاوالت التي أجراىا 

.  طالب الترخيص مع المؤلؼ أو الناشر
.  ال يمنح أي ترخيص إذا أعاد المؤلؼ أو الناشر طبع مصنفو خالؿ مدة الستة أشير

ال يمنح أي تصريح إذا كاف المؤلؼ قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطمب مف 
.  التداوؿ 

.  يحظر منح التصريح إذا كاف لغرض تجاري بحت
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  :الممكية العامة  :المادة الحادية والثالثون 
تؤوؿ إلى الممؾ العاـ جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفيف سعودييف أو 
التي انقضت مدة حمايتيا وفؽ أحكاـ النظاـ وىذه الالئحة ، وتمارس الوزارة متابعة حؽ 

.  المؤلؼ عمييا
  :طبيعة الحماية :المادة الثانية والثالثون

يتمتع بالحماية الواردة في النظاـ وىذه الالئحة كؿ المصنفات سواء كانت أدبية أو 
.  عممية أو فنية ، أيا كاف نوعيا ماداـ مسموحًا بتداوليا في المممكة

تتمتع المصنفات الفكرية األجنبية بالحماية وفؽ ما تحدده مبادئ االتفاقيات الدولية ذات 
.  الصمة بحؽ المؤلؼ التي تكوف المممكة عضوًا فييا وفقًا لمبدأ المعاممة الوطنية 

  : احتساب مدة الحماية :المادة الثالثة والثالثون 
تتمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية لمدة خمسيف سنة اعتبارًا  مف أوؿ 

.  إنتاج لمعمؿ وتحتسب المدة مف نياية السنة الميالدية التي تـ فييا إنتاجو 
تتمتع برامج الحاسب اآللي بالحماية باعتبارىا أعمااًل أدبية لمدة ال تقؿ عف خمسيف 

.  سنة مف تاريخ أوؿ إنتاج ليا إذا كاف المؤلؼ شخصًا اعتباريًا أو مجيوؿ االسـ
تكوف مدة حماية برامج الحاسب اآللي إذا كاف المؤلؼ شخصًا طبيعيًا وفؽ الحماية 

.  المقررة عمى األعماؿ األدبية األخرى
 انقضاء مدة الحماية :المادة الرابعة والثالثون 

يحؽ لممؤلؼ عمى إعادة إنتاج أو بيع مصنفاتو أو القياـ بعمؿ مشتؽ عف عممة 
األصمي بعد انقضاء الحقوؽ  المالية بانتياء مدة الحماية ، وذلؾ في حالة إلحاؽ الضرر 

.  بشرفو وسمعتو أو تشويو المصنؼ وتحريفو
 :سرياف الالئحة  :المادة الخامسة والثالثون 

. تنشر ىذه الالئحة في الجريدة الرسمية ، ويعمؿ بيا بعد شيريف مف تاريخ النشر
 وهللا ولي التوفيق ،،
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