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االتفاقية 
العربية لحماية حقوق المؤلف 

ـــــــــــــــــــــ 

أْ اٌلٚي اٌؼوث١خ، 
إم رؾلٚ٘ب اٌوغجخ ػٍٝ ؽل ٍٛاء فٟ ؽّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف١ٓ ػٍٝ اٌّظٕفبد األكث١خ ٚاٌف١ٕخ 

ٚاٌؼ١ٍّخ ثـو٠مخ فؼبٌخ ِٚٛؽلح،ٚرغبٚثب ِغ اٌّبكح اٌؾبك٠خ ٚاٌؼشو٠ٓ ِٓ ١ِضبق اٌٛؽلح اٌضمبف١خ 
 اٌزٟ أ٘بثذ ثبٌلٚي اٌؼوث١خ أْ رؼغ وً ِٕٙب رشو٠ؼب ٌؾّب٠خ 1964اٌؼوث١خ اٌظبكه فٟ ٍٕخ 

.  اٌٍّى١خ األكث١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ ػّٓ ؽلٚك ١ٍبكح وً ِٕٙب
 

ٚالزٕبػب ِٕٙب ثبٌّظٍؾخ اٌؼوث١خ فٟ ٚػغ ٔظبَ ػوثٟ ِٛؽل ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف ٠الءَ 
اٌلٚي اٌؼوث١خ ٠ٚؼبف إٌٝ االرفبل١بد اٌل١ٌٚخ إٌبفنح وبرفبل١خ ثوْ ٌؾّب٠خ اٌّظٕفبد األكث١خ ٚاٌف١ٕخ 

. 1971رّٛى / 24ٛ١ٌٛ٠ٚاالرفبل١خ اٌؼب١ٌّخ ٌؾمٛق اٌّؤٌف اٌّؼلٌز١ٓ فٟ 
 

ٚاػزمبكا ِٕٙب ثبْ ٘نا إٌظبَ اٌؼوثٟ اٌّٛؽل ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف ٍٛف ٠شغغ اٌّؤٌف 
:  اٌؼوثٟ ػٍٝ اإلثلاع ٚاالثزىبه ٠ٚشغغ ػٍٝ ر١ّٕخ ا٢كاة ٚاٌفْٕٛ اٌؼٍَٛ فمل ارفمذ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

 

نطاق الحماية  - أوال
 

:  المادة األولى
٠زّزغ ثبٌؾّب٠خ ِؤٌفٛ اٌّظٕفبد اٌّجزىوح فٟ ا٢كاة ٚاٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ أ٠ب وبٔذ ل١ّخ ٘نٖ .   أ

. اٌّظٕفبد أٚ ٔٛػٙب أٚ اٌغوع ِٓ رأ١ٌفٙب أٚ ؿو٠مخ اٌزؼج١و اٌَّزؼٍّخ ف١ٙب
  

: رشًّ ٘نٖ اٌؾّب٠خ ثٛعٗ فبص ِب ٠ٍٟ. ة
.  اٌىزت ٚاٌىز١جبد ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّٛاك اٌّىزٛثخ. 1
.  اٌّظٕفبد اٌزٟ رٍمٟ شفب٘ب وبٌّؾبػواد ٚاٌقـت ٚاٌّٛاػظ اٌل١ٕ٠خ. 2
.  اٌّؤٌفبد اٌَّوؽ١خ ٚاٌَّوؽ١بد ا١ٌٍّٛم١خ. 3
اٌّظٕفبد ا١ٌٍّٛم١خ ٍٛاء أوبٔذ ِولّخ أٚ ٌُ رىٓ ٍٚٛاء أوبٔذ ِظؾٛثخ ثىٍّبد . 4

.  أٚ ٌُ رىٓ
. ِظٕفبد رظ١ُّ اٌولظبد ٚاٌزّض١ً اإل٠ّبئٟ. 5
.  اٌّظٕفبد ا١ٌَّٕبرٛغواف١خ، ٚاإلماػ١خ اٌَّؼ١خ ٚاٌجظو٠خ. 6
أػّبي اٌوٍُ ٚاٌزظ٠ٛو ثبٌقـٛؽ ٚاألٌٛاْ ٚاٌؼّبهح ٚإٌؾذ ٚاٌفْٕٛ اٌيفوف١خ - 7

. ٚاٌؾفو 
. أػّبي اٌزظ٠ٛو اٌفٛرٛغوافٟ - 8
. أػّبي اٌفْٕٛ اٌزـج١م١خ ٍٛاء أوبٔذ ؽوف١خ أَ وبٔذ طٕبػ١خ - 9

اٌظٛه اٌزٛػ١ؾ١خ ٚاٌقوائؾ اٌغغواف١خ ٚاٌزظ١ّّبد ٚاٌّقــبد ٚاألػّبي - 10
. اٌّغَّخ اٌّزؼٍمخ ثبٌغغواف١ب ٚاٌـٛثٛغواف١ب ٚفٓ اٌؼّبهح ٚاٌؼٍَٛ 

 

. ٠شزوؽ فٟ اٌّظٕفبد اٌّؾ١ّخ أْ رىْٛ ماد كػب٠خ ِبك٠خ .  ط
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:  المادة الثانية 
. ٠زّزغ ثبٌؾّب٠خ أ٠ؼب ٠ٚؼزجو ِؤٌفب ألغواع ٘نٖ االرفبل١خ . أ

ِٓ لبَ ثئمْ ِٓ اٌّؤٌف األطٍٟ ثزوعّخ اٌّظٕف إٌٟ ٌغخ أفوٜ ٚونٌه ِٓ لبَ . 1
ثزٍق١ظٗ أٚ رؾ٠ٛوٖ أٚ رؼل٠ٍٗ أٚ شوؽٗ أٚ غ١و مٌه ِٓ األٚعٗ اٌزٟ رظٙو اٌّظٕف 

.  ثشىً عل٠ل
ِؤٌفٛ اٌٍّٛٛػبد ٚاٌّقزبهاد اٌزٟ رشىً ِٓ ؽ١ش أزمبء ِبكرٙب ٚرور١جٙب أػّبال . 2

.  فىو٠خ ٚإثلاػ١خ
.  ال رقً اٌؾّب٠خ اٌّموهح ثبٌفموح اٌَبثمخ ثبٌؾّب٠خ اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب ِؤٌفٛ اٌّظٕفبد األط١ٍخ. ة

 

: المادة الثالثة
: ال رشًّ اٌؾّب٠خ اٌّظٕفبد ا٢ر١خ

.  اٌمٛا١ٔٓ ٚاألؽىبَ اٌمؼبئ١خ ٚلواهاد ا١ٌٙئبد اإلكاه٠خ ٚونٌه اٌزوعّخ اٌو١ٍّخ ٌٙنٖ إٌظٛص. 1
.  األٔجبء إٌّشٛهح أٚ اٌّناػخ أٚ اٌّجٍغخ ػٍٕب. 2

 

حموق المؤلف - ثانيا
 

: المادة الرابعة
٠زّزغ ِؤٌف اٌّظٕف ثؾمٛق اٌزأ١ٌف ٚرضجذ طفخ اٌّؤٌف ٌّٓ ٔشو أٚ أم٠غ أٚ ػوف .   أ

اٌّظٕف ثبٍّٗ، ِب ٌُ ٠ضجذ فالف مٌه، ٚال ٠قؼغ اٌّزّزغ ثٙنٖ اٌؾمٛق ِّٚبهٍزٙب ألٞ 
.  إعواء شىٍٟ

إما اثزىو اٌّظٕف ٌؾَبة شقض ؿج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ، فبص أٚ ػبَ، فبْ ؽمٛق اٌزأ١ٌف رضجذ . ة
ٌٍّؤٌف، ٠ٚغٛى ٌٍزشو٠غ اٌٛؿٕٟ أْ ٠ٕض ػٍٝ أْ اٌشقض اٌّؼٕٛٞ ٘ٛ طبؽت اٌؾك 

.  األطٍٟ إال إما ٔض االرفبق ػٍٝ ِب ٠قبٌف مٌه وزبثخ
رضجذ ؽمٛق اٌزأ١ٌف ثبٌَٕجخ إٌٝ اٌّظٕف ا١ٌَّٕبرٛغوافٟ ثظفخ أط١ٍخ إٌٝ اٌن٠ٓ اشزووٛا فٟ .  ط

اثزىبهٖ، ٚفٟ اٌؾلٚك اٌزٟ أٍُٙ وً ُِٕٙ ف١ٙب، وبٌّقوط ِٚؤٌف ا١ٌَٕبه٠ٛ ٚاٌؾٛاه ِٚؤٌف 
.  األٌؾبْ ا١ٌٍّٛم١خ ٍٛاء أوبٔذ ِظؾٛثخ ثىٍّبد أٚ ٌُ رىٓ

 

:  المادة الخامسة
٠مظل ثبٌفٌٛىٍٛه ألغواع رـج١ك اٌّظٕفبد األكث١خ ٚاٌف١ٕخ أٚ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رجزىو٘ب اٌفئبد .   أ

اٌشؼج١خ فٟ اٌلٚي األػؼبء رؼج١وا ػٓ ٠ٛ٘زٙب اٌضمبف١خ ٚاٌزٟ رٕزمً ِٓ ع١ً إٌٝ ع١ً ٚرشىً 
.  اؽل اٌؼٕبطو األٍب١ٍخ فٟ رواصٙب

.  ٠ؼزجو اٌفٌٛىٍٛه اٌٛؿٕٟ ٍِىب ٌىً ِٓ اٌلٚي األػؼبء اٌزٟ ٠مغ فٟ ؽلٚك ١ٍبكرٙب. ة
رؼًّ اٌلٚي األػؼبء ػٍٟ ؽّب٠خ اٌفٌٛىٍٛه اٌٛؿٕٟ ثىً اٌَجً ٚاٌٍٛبئً اٌمب١ٔٛٔخ ٚرّبهً .  ط

اٌٍَـخ اٌٛؿ١ٕخ اٌّقزظخ طالؽ١بد اٌّؤٌف ثبٌَٕجخ ٌٍّظٕفبد اٌفٌٛىٍٛه٠خ فٟ ِٛاعٙخ 
.  اٌزش٠ٛٗ أٚ اٌزؾ٠ٛو أٚ االٍزغالي اٌزغبهٞ

 

:  المادة السادسة
ٌٍّؤٌف ٚؽلٖ اٌؾك فٟ أْ ٠َٕت إ١ٌٗ ِظٕفٗ ٚاْ ٠نوو اٍّٗ ػٍٝ ع١ّغ إٌَـ إٌّزغخ وٍّب .   أ

ؿوػ ٘نا اٌّظٕف ػٍٝ اٌغّٙٛه إال إما ٚهك موو اٌّظٕف ػوػب فٟ صٕب٠ب رمل٠ُ إماػٟ أٚ 
.  رٍفي٠ٟٛٔ ٌألؽلاس اٌغبه٠خ

ٌٍّؤٌف أٚ فٍفٗ اٌقبص أٚ اٌؼبَ اٌؾك فٟ األػزواع أٚ فٟ ِٕغ أٞ ؽنف أٚ رغ١١و أٚ .  ة
.  إػبفخ أٚ إعواء أٞ رؼل٠ً آفو ػٍٟ ِظٕفٗ ثلْٚ إمٔٗ
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٠َزضٕٝ ِٓ ؽىُ اٌفموح اٌَبثمخ اٌزؼل٠ً فٟ روعّخ اٌّظٕف إال إما رورت ػٍٝ ٘نٖ اٌزوعّخ .  ط
ٚفٟ ع١ّغ ... َِبً ثَّؼخ اٌّؤٌف أٚ شوفٗ أٚ شٙورٗ اٌف١ٕخ أٚ إفالي ثّؼّْٛ اٌّظٕف

.  األؽٛاي ٠غت اٌز٠ٕٛٗ ثّب رؼّٕزٗ اٌزوعّخ ِٓ رؼل٠ً فٟ اٌّظٕف األطٍٟ
.  ال رمجً اٌزظوف أٚ اٌزمبكَ (أ ٚ ة )اٌؾمٛق اٌّؼ٠ٕٛخ اٌّنوٛهح فٟ اٌفمور١ٓ .  ك
 

:  المادة السابعة
:  ٌٍّؤٌف أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ ِجبشوح اٌؾمٛق ا٢ر١خ

اٍزَٕبؿ اٌّظٕف ثغ١ّغ األشىبي اٌّبك٠خ ثّب ف١ٙب اٌزظ٠ٛو اٌفٛرٛغوافٟ أٚ ا١ٌَّٕبئٟ أٚ .  1
.  اٌزَغ١ً

.  روعّخ اٌّظٕف أٚ الزجبٍٗ أٚ رٛى٠ؼٗ ١ٍِٛم١ب أٚ إعواء أٞ رؾ٠ًٛ آفو ػ١ٍٗ.  2
ٔمً اٌّظٕف إٌٟ اٌغّٙٛه ػٓ ؿو٠ك اٌؼوع أٚ اٌزّض١ً أٚ إٌشو اإلماػٟ أٚ اٌز١ٍفي٠ٟٛٔ أٚ .  3

.  أ٠خ ١ٍٍٚخ أفوٜ
 

:  المادة الثامنة
٠زّزغ أطؾبة أػّبي اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ األط١ٍخ ِٚؤٌفٛ اٌّقـٛؿبد ا١ٌٍّٛم١خ األط١ٍخ ؽزٝ .   أ

ٚاْ وبٔٛا لل رٕبىٌٛا ػٓ ٍِى١خ ِظٕفبرُٙ األط١ٍخ ثبٌؾك فٟ اٌّشبهوخ فٟ ؽظ١ٍخ وً ػ١ٍّخ 
ث١غ ٌٙنٖ اٌّظٕفبد ٍٛاء رّذ ػٓ ؿو٠ك اٌّياك اٌؼٍٕٟ أٚ ثٛاٍـخ ربعو أ٠ب وبٔذ اٌؼ١ٍّخ 

.  اٌزٟ ؽممٙب
.  ال ٠َوٞ ٘نا اٌؾىُ ػٍٝ أػّبي اٌؼّبهح ٚأػّبي اٌفٓ اٌزـج١مٟ. ة
رؾلك شوٚؽ ِّبهٍخ ٘نا اٌؾك ِٚملاه اٌّشبهوخ فٟ ؽظ١ٍخ اٌج١غ فٟ ٔظبَ رظلهٖ اٌٍَـبد .  ط

.  اٌّقزظخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ
 

حرية استعمال المصنفات المحصية  - ثالثا
 

:  المادة التاسعة
:  رؼزجو االٍزؼّبالد اٌزب١ٌخ ٌٍّظٕفبد اٌّؾ١ّخ ِشوٚػخ ٌٚٛ ٌُ رمزوْ ثّٛافمخ اٌّؤٌف

االٍزؼبٔخ ثبٌّظٕف ٌالٍزؼّبي اٌشقظٟ اٌقبص كْٚ ٍٛاٖ ثٛاٍـخ االٍزَٕبؿ أٚ اٌزوعّخ أٚ .   أ
االلزجبً أٚ اٌزٛى٠غ ا١ٌٍّٛمٟ أٚ اٌزّض١ً أٚ االٍزّبع اإلماػٟ أٚ اٌّشب٘لح اٌز١ٍفي١ٔٛ٠خ أٚ 

.  اٌزؾ٠ٛو ثأٞ شىً آفو
االٍزؼبٔخ ثبٌّظٕف ػٍٟ ٍج١ً اإل٠ؼبػ فٟ اٌزؼ١ٍُ ثٛاٍـخ اٌّـجٛػبد أٚ اٌجواِظ . ة

ٚاٌزَغ١الد اإلماػ١خ ٚاٌز١ٍفي١ٔٛ٠خ أٚ األفالَ ا١ٌَّٕبئ١خ أل٘لاف روث٠ٛخ أٚ رضم١ف١خ أٚ ك١ٕ٠خ أٚ 
ٌٍزله٠ت إٌّٟٙ ٚفٟ اٌؾلٚك اٌزٟ ٠مزؼ١ٙب رؾم١ك ٘نا اٌٙلف، شوؽ أْ ال ٠ىْٛ االٍزؼّبي 

.  ثمظل رؾم١ك هثؼ ِبكٞ ٚاْ ٠نوو اٌّظله ٚاٍُ اٌّؤٌف
االٍزشٙبك ثفمواد ِٓ اٌّظٕف ِٓ ِظٕف آفو ثٙلف اإل٠ؼبػ أٚ اٌشوػ أٚ إٌمل ٚفٟ ؽلٚك .  ط

اٌؼوف اٌّزجغ ٚثبٌمله اٌنٞ ٠جوهٖ ٘نا اٌٙلف، ػٍٟ أْ ٠نوو اٌّظله ٚاٍُ اٌّؤٌف، ٠ٕٚـجك 
مٌه أ٠ؼب ػٍٝ اٌفمواد إٌّمٌٛخ ِٓ اٌّمبالد اٌظؾف١خ ٚاٌلٚه٠بد اٌزٟ رظٙو ػٍٝ شىً 

.  فالطبد طؾ١فخ
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:  المادة العاشرة
٠غٛى ثلْٚ إمْ اٌّؤٌف اٍزَٕبؿ اٌّمبالد اإلفجبه٠خ ا١ٌَب١ٍخ أٚ االلزظبك٠خ أٚ اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ 

ٚونٌه أ٠ؼب اٌّظٕفبد ... رؼبٌظ ِٛػٛػبد اٌَبػخ أٚ ٔشو٘ب ِٓ لجً اٌظؾف أٚ اٌلٚه٠بد 
.  اإلماػ١خ ماد اٌـبثغ اٌّّبصً ثشوؽ موو اٌّظله

 

:  المادة الحادية عشرة
٠غٛى اٍزَٕبؿ أٞ ِظٕف ٠ّىٓ ِشب٘لرٗ أٚ ٍّبػٗ فالي ػوع إفجبهٞ ػٓ األؽلاس 
اٌغبه٠خ أٚ ٔشوٖ ثٛاٍـخ اٌزظ٠ٛو اٌفٛرٛغوافٟ أٚ اٌز١ٍفي٠ٟٛٔ أٚ ٍٚبئً اإلػالَ اٌغّب١٘و٠خ 
األفوٜ ثشوؽ أْ ٠ىْٛ مٌه فٟ ؽلٚك اٌٙلف اإلػالِٟ اٌّواك رؾم١مٗ ِٚغ اإلشبهح إٌٝ اٍُ 

. اٌّؤٌف
  

:  المادة الثانية عشرة
٠غٛى ٌٍّىزجبد اٌؼبِخ ٌّٚواوي اٌزٛص١ك غ١و اٌزغبه٠خ ٚاٌّؼب٘ل اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّؤٍَبد اٌؼ١ٍّخ 

ٚاٌضمبف١خ ثلْٚ إمْ اٌّؤٌف اٍزَٕبؿ اٌّظٕفبد اٌّؾظ١خ ثبٌزظ٠ٛو اٌفٛرٛغوافٟ أٚ ِب شبثٙٗ 
ثشوؽ أْ ٠ىْٛ مٌه االٍزَٕبؿ ٚػلك إٌَـ ِمظٛها ػٍٝ اؽز١بعبد أٔشـزٙب ٚإال ٠ؼو 

.  ثبالٍزغالي اٌّبكٞ ٌٍّظٕف ٚال ٠زَجت فٟ اإلػواه ثبٌّظبٌؼ اٌّشوٚػخ ٌٍّؤٌف
 

:  المادة الثالثة عشرة
٠غٛى ٌٍظؾبفخ ٚغ١و٘ب ِٓ ٍٚبئً اإلػالَ أْ رٕشو ثلْٚ إمْ اٌّؤٌف اٌقـت ٚاٌّؾبػواد 

ٚونٌه اٌّوافؼبد اٌزٟ رٍمٟ أصٕبء ٔظو إٌّبىػبد اٌمؼبئ١خ ٚغ١و مٌه ِٓ اٌّظٕفبد اٌّشبثٙخ 
اٌّؼوٚػخ ػٍٕب ػٍٝ اٌغّٙٛه ثشوؽ موو اٍُ اٌّؤٌف ثٛػٛػ ٌٚٗ ٚؽلٖ ؽك ٔشو ٘نٖ 

.  اٌّظٕفبد فٟ ِـجٛع ٚاؽل أٚ أ٠خ ؿو٠مخ ٠وا٘ب
 

:  المادة الرابعة عشرة
٠غٛى ١ٌٍٙئبد اإلماػ١خ أْ رؼل ٌجواِغٙب ٚثٍٛبئٍٙب اٌقبطخ رَغ١ال غ١و كائُ ألٞ ِظٕف 
٠وفض ٌٙب ثبْ رن٠ؼٗ ٠ٚغت إرالف ع١ّغ إٌَـ فالي ِلح ال رزغبٚى ٍٕخ ١ِالك٠خ اػزجبها ِٓ 

ربه٠ـ طٕؼٙب ٌٍّٚؤٌف ؽك رّل٠ل ٘نٖ اٌّلح ٠َٚزضٕٝ ِٓ ٘نا اٌؾك اٌزَغ١الد ماد اٌظفخ 
.  اٌٛصبئم١خ ٚثؾلٚك َٔقخ ٚاؽلح 

 

:  المادة الخامسة عشرة
٠غٛى ٌٍٍَـخ اٌٛؿ١ٕخ اٌّقزظخ اٌزظو٠ؼ ثبٍزَٕبؿ اٌّظٕفبد ألغواع روث٠ٛخ أٚ رؼ١ّ١ٍخ أٚ 

رضم١ف١خ ثؼل ِؼٟ صالس ٍٕٛاد ١ِالك٠خ ِٓ ربه٠ـ رأ١ٌفٙب إما صجذ أْ اٌّؤٌف أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ ٌُ 
٠َزغت ٌٍـٍت ٚهفغ كْٚ ػنه ِمجٛي اٍزَٕبؿ اٌّظٕف أٚ ٔشوٖ كْٚ إفالي ثؾمٛلٗ 

. إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نٖ االرفبل١خ ٠ٚؾلك اٌزشو٠غ اٌٛؿٕٟ شوٚؽ اٌزظو٠ؼ ٚأؽىبِٗ
  

:  المادة السادسة عشرة
٠غٛى ٌٍٍَـخ اٌٛؿ١ٕخ اٌّقزظخ ثّزبثؼخ رـج١ك ٔظبَ ؽّب٠خ ؽك اٌّؤٌف فٟ وً ِٓ اٌلٚي 

األػؼبء اٌزوف١ض ثزوعّخ اٌّظٕفبد األعٕج١خ إٌٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚٔشو٘ب ثؼل ِؼٟ ٍٕخ ١ِالك٠خ 
ٚاؽلح ػٍٝ ربه٠ـ ٔشو اٌّظٕف األطٍٟ ألٚي ِوح ٚمٌه ٚفمب ٌٍشوٚؽ اٌزٟ ٠ؾلك٘ب اٌزشو٠غ 

. اٌٛؿٕٟ كْٚ إفالي ثؾمٛق اٌّؤٌف إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نٖ االرفبل١خ 
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نمل حموق التأليف  – رابعا 
 

: المادة السابعة عشرة
ؽمٛق اٌّؤٌف إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكر١ٓ اٌَبثؼخ ٚاٌضبِٕخ ِٓ ٘نٖ االرفبل١خ لبثٍخ ٌالٔزمبي .   أ

. وٍٙب أٚ ثؼؼٙب ٍٛاء ثـو٠ك اإلهس أٚ اٌزظوف اٌمبٟٔٛٔ 
ال ٠َززجغ ٔمً ٍِى١خ َٔقخ ٚؽ١لح أٚ ػلح َٔـ ِٓ اٌّظٕف ٔمً ؽك اٌّؤٌف ػٍٝ ٘نا . ة

. اٌّظٕف 
 

: المادة الثامنة عشرة
٠غت ػٍٝ ِٕزظ اٌّظٕف ا١ٌَّٕبرٛغوافٟ أٚ أٞ ِظٕف ِشزون ِؼل ٌإلماػخ أٚ اٌز١ٍفي٠ْٛ .   أ

اٌنٞ ٠أفن ِجبكهح إفواعٗ ٚرؾًّ َِؤ١ٌٚزٗ اٌّب١ٌخ أْ ٠جوَ ػمٛكا وزبث١خ ِغ أطؾبة ؽك 
اٌزأ١ٌف اٌن٠ٓ ٍزَزؼًّ ِظٕفبرُٙ فٟ ٘نا اإلٔزبط رٕظ١ُ ٔمً اٌؾمٛق ٌٗ ٚؿج١ؼخ االٍزغالي 

. ٌٍّظٕف ِٚلح االٍزغالي 
. ٠ؾزفظ ِؤٌف اٌّظٕف ا١ٌٍّٛمٟ اٌَّزغً فٟ ِظٕف ِشزون ثؾمٛق اٌزأ١ٌف . ة
 

: المادة التاسعة عشرة
( 25)رَوٞ ؽمٛق اٌّؤٌف إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكر١ٓ اٌَبكٍخ ٚاٌَبثؼخ ِلٜ ؽ١برٗ ٌّٚلح .   أ

.  ٍٕخ ١ِالك٠خ ثؼل ٚفبرٗ
: ٍٕخ ١ِالك٠خ ِٓ ربه٠ـ إٌشو ثبٌَٕجخ ٌّظٕفبد ا٢ر١خ (25)رىْٛ ِلح ٍو٠بْ ؽمٛق اٌّؤٌف . ة

.  أفالَ ا١ٌَّٕب ٚأػّبي اٌفْٕٛ اٌزـج١م١خ. 1
.  اٌّظٕفبد اٌزٟ ٠ٕغي٘ب األشقبص االػزجبه٠ْٛ. 2
اٌّظٕفبد اٌزٟ رٕشو ثبٍُ َِزؼبه أٚ كْٚ موو اٍُ اٌّؤٌف ؽزٝ ٠ىشف ػٓ . 3

.  شقظ١زٗ
.  اٌّظٕفبد اٌزٟ رٕشو ألٚي ِوح ثؼل ٚفبح ِؤٌفٙب. 4

ٍٕٛاد ١ِالك٠خ ػٍٝ األلً  (10)رىْٛ ِلح ٍو٠بْ ؽك اٌّؤٌف ػٍٝ اٌّظٕفبد اٌفٛرٛغواف١خ . ط
.  ِٓ ربه٠ـ إٌشو

رؾَت ِلح ؽّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف ثبٌَٕجخ ٌٍّظٕفبد اٌّشزووخ ِٓ ربه٠ـ ٚفبح آفو ِٓ ثمٟ ؽ١ب .  ك
.  ِٓ ِؤٌف١ٙب

إما وبْ اٌّظٕف ِىٛٔب ِٓ ػلح أعياء ٔشود ِٕفظٍخ ٚػٍٝ فزواد ف١ؼزجو وً عيء ِظٕفب .  ٖ
. َِزمال ثبٌَٕجخ ٌؾَبة ِلح اٌؾّب٠خ

  
:  المادة العشرون

رٕزمً ؽمٛق اٌّؤٌف إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكر١ٓ اٌَبثؼخ ٚاٌضبِٕخ إٌٟ ٚهصزٗ ِغ ِواػبح ِب .   أ
ٍٟ٠ -:

إما وبْ اٌّؤٌف لل رؼبلل وزبثخ ِغ اٌغ١و ثشبْ اٍزؼّبي ِظٕفٗ ٠ٚغت رٕف١ن رؼبللٖ . 1
.  ٚفمب ألؽىبِٗ

.  إما وبْ اٌّؤٌف لل أٚطٝ ثّٕغ إٌشو أٚ ؽلك ٌٗ ١ِمبرب ٚعت رٕف١ن ٚط١زٗ. 2
إما رٛفٟ اؽل اٌّؤٌف١ٓ ٌّظٕف ِشزون ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ ٚاهس ٠ؤٚي ٔظ١جٗ إٌٟ ثبلٟ اٌّؤٌف١ٓ . ة

.  ثبٌزَبٚٞ ِب ٌُ ٠ٛعل ارفبق ِىزٛة ػٍٝ فالف مٌه
إما ٌُ ٠مُ ٚهصخ اٌّؤٌف ثٕشو ِظٕف ِٛهصُٙ ٚهأد اٌٍَـخ اٌّقزظخ أْ اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ . ط

رمزؼٟ ٔشو اٌّظٕف ٚاٍزّو اِزٕبػُٙ ٍٕخ ٚاؽلح اػزجبها ِٓ ربه٠ـ ؿٍجٙب مٌه عبى ٌٙب أْ 
.  رموه ٔشو اٌّظٕف ِغ رؼ٠ٛغ اٌٛهصخ رؼ٠ٛؼب ػبكال

إيذاع المصنفات  - خامسا
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:  المادة الحادية والعشرون
٠ؾلك اٌزشو٠غ اٌٛؿٕٟ ٔظبَ اإل٠لاع اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّظٕفبد اٌّؾ١ّخ ِواػ١ب إٌّٛمط اٌنٞ رموٖ .   أ

.  إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ
رؼًّ اٌلٚي األػؼبء ػٍٝ إٔشبء ِواوي ٚؿ١ٕخ ٌٍؼجؾ اٌجج١ٍٛعوافٟ رىْٛ ِوعؼب ٌج١بٔبد . ة

.  ؽمٛق اٌّؤٌف ٚرَغ١ً اٌّظٕفبد اٌّؾ١ّخ، ِٚب ٠وك ػ١ٍٙب ِٓ رظوفبد لب١ٔٛٔخ
 

:  المادة الثانية والعشرون
رؼًّ اٌلٚي األػؼبء ػٍٟ ر١ّٕخ ٚرٕش١ؾ ٍٚبئً اٌزجبكي اٌضمبفٟ ف١ّب ث١ٕٙب ٚفبطخ إطلاه 

ٔشواد كٚه٠خ ثبٌّظٕفبد اٌّؾ١ّخ اٌزٟ رٕشو فٟ أهاػ١ٙب ٚإهٍبٌٙب إٌٟ إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ 
.  ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼٍَٛ ٌزؼي٠ي إٌشوح اٌؼوث١خ ٌٍّـجٛػبد اٌزٟ رظله٘ب

 

وسائل حماية حك المؤلف - سادسا
 

:  المادة الثالثة والعشرون
رؼًّ اٌلٚي األػؼبء ػٍٝ إٔشبء ِؤٍَبد ٚؿ١ٕخ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف ٠ٚؾلك اٌزشو٠غ 

. اٌٛؿٕٟ ث١ٕخ ٘نٖ اٌّؤٍَبد ٚافزظبطبرٙب
  

:  المادة الرابعة والعشرون
رٕشب ٌغٕخ كائّخ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف ِٓ ِّضٍٟ اٌلٚي األػؼبء ٌّزبثؼخ رٕف١ن ٘نٖ االرفبل١خ .   أ

.  ٚرجبكي اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠ىفً ؽّب٠خ اٌّظبٌؼ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبك٠خ ٌٍّؤٌف١ٓ
٠ٕشأ ِىزت ٌؾّب٠خ اٌٍّى١خ األكث١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍّٕظّخ اٌؼوث١خ ٠ٚزٌٛٝ . ة

.  أِبٔخ اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف
رؼغ اٌٍغٕخ ٔظبِٙب اٌلافٍٟ ٠ٚظجؼ ٔبفنا ثؼل إلواهٖ ِٓ اٌّغٌٍ اٌزٕف١نٞ ٚاٌّؤرّو اٌؼبَ .  ط

.  ٌٍّٕظّخ
 

:  المادة الخامسة والعشرون
.  االػزلاء ػٍٝ ؽمٛق اٌّؤٌف عو٠ّخ ٠ٕض اٌزشو٠غ اٌٛؿٕٟ ػٍٟ ػمٛثزٙب

 

:  المادة السادسة والعشرون
: رَوٞ أؽىبَ ٘نٖ االرفبل١خ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ

ِظٕفبد اٌّؤٌف١ٓ اٌؼوة ِٓ ِٛاؿٕٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ األػؼبء ٚاٌن٠ٓ ٠زقنْٚ ِٕٙب ِىبْ .   أ
.  إلبِزُٙ اٌؼبك٠خ

اٌّظٕفبد اٌزٟ رٕشو ػّٓ ؽلٚك اٌلٚي األػؼبء ٌّؤٌف١ٓ أعبٔت غ١و ِم١ّ١ٓ ف١ٙب أ٠ب وبٔذ . ة
.  ع١َٕزُٙ ثشوؽ اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ٚثّمزؼٟ االرفبل١بد اٌزٟ رىْٛ اٌلٚي ؿوفب ف١ٙب

 

:  المادة السابعة والعشرون
٠جلأ ٍو٠بْ ٔظبَ ؽّب٠خ ؽمٛق اٌّؤٌف إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نٖ االرفبل١خ ِٓ ربه٠ـ ٔفبم٘ب ٚال 

. ٠زورت ػٍٝ مٌه أ٠خ ؽمٛق ثأصو هعؼٟ
  

:  المادة الثامنة والعشرون
ال رٌّ أؽىبَ ٘نٖ االرفبل١خ ؽك وً كٌٚخ ِٓ اٌلٚي األػؼبء أْ رَّؼ أٚ روالت أٚ رّٕغ ٚفمب 

.  ٌزشو٠ؼٙب اٌٛؿٕٟ رلاٚي أٞ ِظٕف أٚ ػوػٗ فٟ إؿبه ١ٍبكرٙب
 

التصذيك واالنضمام والنفار واالنسحاب  - سابعا
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:  المادة التاسعة والعشرون
ٌغ١ّغ اٌلٚي األػؼبء فٟ عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ ؽك اٌزٛل١غ ٚاٌزظل٠ك ػٍٝ ٘نٖ االرفبل١خ 

.  ٚاالٔؼّبَ إ١ٌٙب
 

:  المادة الثالثون
٠زُ اٌزظل٠ك ػٍٝ ٘نٖ االرفبل١خ أٚ االٔؼّبَ إ١ٌٙب ػٓ ؿو٠ك إ٠لاع ٚص١مخ اٌزظل٠ك أٚ 
. االٔؼّبَ ؿجمب ٌٕظّٙب اٌلٍزٛه٠خ ٌلٞ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ

  
:  المادة الحادية والثالثون

رظجؼ ٘نٖ االرفبل١خ ٔبفنح ثؼل أمؼبء شٙو ػٍٝ إ٠لاع ٚص١مخ اٌزظل٠ك أٚ االٔؼّبَ اٌضبٌضخ رغبٖ 
اٌلٚي اٌّؤٍَخ وّب رظجؼ ٔبفنح رغبٖ وً كٌٚخ أفوٞ ثؼل أمؼبء شٙو ػٍٟ إ٠لاع ٚص١مخ رظل٠مٙب 

.  أٚ أؼّبِٙب
 

:  المادة الثانية والثالثون
.  ٠ؾك ٌىً ِٓ اٌلٚي اٌّزؼبللح االَٔؾبة ِٓ ٘نٖ االرفبل١خ.   أ

٠شزوؽ ٌٕفبم االَٔؾبة أْ ٠ىْٛ ثئفـبه فـٟ ٠ٛكع ٌلٞ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ . ة
.  ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ

٠ىْٛ االَٔؾبة ٔبفنا ثبٌَٕجخ ٌٍلٚي إٌَّغّخ ثؼل أمؼبء اصٕٟ ػشو شٙوا ػٍٝ رٍَُ ٚص١مخ . ط
.  االَٔؾبة

.  ٠زُ رؼل٠ً االرفبل١خ عيءا أٚ وال ثئعّبع ا٢هاء. ك
 

:  المادة الثالثة والثالثون
ال رؤصو ٘نٖ االرفبل١خ فٟ اٌؾمٛق ٚاالٌزياِبد اٌل١ٌٚخ ٌٍلٚي اٌّزؼبللح رغبٖ غ١و٘ب ِٓ اٌلٚي 

. ٚفمب ٌالرفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌقبطخ ثؾّب٠خ ؽك اٌّؤٌف اٌزٟ رىْٛ ٘نٖ اٌلٚي ؿوفب ف١ٙب
  

وّب ال رؤصو ٘نٖ االرفبل١خ ثأ٠خ طٛهح وبٔذ ػٍٝ اٌّؼب٘لاد ٚاالرفبل١بد إٌبفنح ث١ٓ اٌلٚي 
اٌّزؼبللح ٚال ػٍٝ اٌزشو٠ؼبد اٌٛؿ١ٕخ اٌزٟ أطلهرٙب رٍه اٌلٚي ٚمٌه فٟ اٌؾلٚك اٌزٟ رىفً ف١ٙب 

. رٍه اٌّؼب٘لاد أٚ االرفبل١بد أٚ اٌزشو٠ؼبد ِيا٠ب أٍٚغ ِلٜ ِٓ اٌّيا٠ب اٌّموهح ثٙنٖ االرفبل١خ
  

:  المادة الرابعة والثالثون
٠جٍغ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ اٌلٚي اٌّزؼبللح ٚاألِبٔخ اٌؼبِخ 

ٌغبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ثئ٠لاع وبفخ ٚصبئك اٌزظل٠ك أٚ االٔؼّبَ اٌّشبه إ١ٌٙب فٟ اٌّبكح اٌضالص١ٓ 
.  ٚثؾبالد االَٔؾبة اٌّشبه إ١ٌٙب فٟ اٌّبكح اٌضب١ٔخ ٚاٌضالص١ٓ
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ثغلاك ،  )اػزّل٘ب اٌّؤرّو اٌضبٌش ٌٍٛىهاء اٌَّؤ١ٌٚٓ ػٓ اٌشؤْٚ اٌضمبف١خ فٟ اٌٛؿٓ اٌؼوثٟ - أ   

 ( 1981ٔٛفّجو  رشو٠ٓ اٌضبٟٔ 
 

: الذول المولعة - ة 
 

اٌٍّّىخ األهك١ٔخ اٌٙبش١ّخ  
كٌٚخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح  
اٌغّٙٛه٠خ اٌز١َٔٛخ  
اٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواؿ١خ اٌشؼج١خ  
اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ  
عّٙٛه٠خ اٌَٛكاْ  
عّٙٛه٠خ اٌؼواق  
كٌٚخ فٍَـ١ٓ  
كٌٚخ لـو  
  كٌٚخ اٌى٠ٛذ  
اٌغّب١٘و٠خ اٌؼوث١خ ا١ٌٍج١خ اٌشؼج١خ االشزواو١خ  

اٌؼظّٝ 
اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ  
اٌغّٙٛه٠خ اإلٍال١ِخ اٌّٛه٠زب١ٔخ  
اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ  
 

  : الذول المصذلة- عـ 
 

 
 

 1/7/1987ثزبه٠ـ اٌٍّّىخ األهك١ٔخ اٌٙبش١ّخ 
 10/11/1986ثزبه٠ـ كٌٚخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح 

 17/3/1983ثزبه٠ـ اٌغّٙٛه٠خ اٌز١َٔٛخ 
 21/12/1985ثزبه٠ـ  (أؼّبَ  )اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ  

 2/6/1985ثزبه٠ـ عّٙٛه٠خ اٌؼواق 
 23/9/1986ثزبه٠ـ  (أؼّبَ  )كٌٚخ لـو                 

 7/4/1986ثزبه٠ـ كٌٚخ اٌى٠ٛذ 


