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 قانون حق المؤلف المصري
 

وانين   ه ومحل  حل محل  و1954 لسنة 354تم الغاء قانون حق المؤلف رقم        -:مالحظة    سائر ق

م        الملكية الفكرية في مصر      ة رق ام    82قانون حماية الملكية الفكري اه تحت       2002 لع د اوردن  وق

ة الشموليةمسى  ة الفكري وانين الملكي يق انون الملغ ورد نص الق ذا ن ع ه الي لغاي ، وم ت ا الت

 البحث االآاديمي والمراجعة 
 

 1954 لسنة 354قانون رقم 

 بإصدار قانون حماية حق المؤلف 

 
 باسم األمة

 رئيس الجمهورية

ي     ادر ف توري الص الن الدس ى اإلع الع عل د االط نة  10بع ر س ى  1953 فبراي د األعل ن القائ  م

 للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش

 .1954 يونيه سنة 18ي الصادر في وعلى اإلعالن الدستور

 .وعلى ما إرتآه مجلس الدولة

 .وبناءًا على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء

 :اصدر القانون اآلتي

ان    -1مادة   ا آ ل م ى آ وق المؤلف ويلغ ة حق ى حماي ذا عل ق له انون المراف ام الق تسري أحك

 .مخالفا ألحكامه

ه                   على وزراء العدل     -2مادة   انون، ويعمل ب ذا الق ذ ه ا يخصه تنفي ل فيم والداخلية والثقافة  آ

 .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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 الباب األول

 في المصنفات التي يحمى مؤلفها

 
ون   -1مادة   ي اآلداب والفن رة ف و المصنفات المبتك انون مؤلف ذا الق ة ه ع بحماي يتمت

 .قة التعبير عنها او أهميتها او الغرض من تصنيفهاوالعلوم أيًا آان نوع المصنفات او طري

ذآر اسمه                ك ب ان ذل ه سواء آ ويعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوبًا إلي

 .على المصنف او بأي طريقة أخرى إال إذا قام الدليل على عكس ذلك

ة شخصية                ويسري هذا الحكم على االسم المستعار بشرط اال يقوم أدنى شك في حقيق

 .مؤلفال

 

 :تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي - 2مادة 

 المصنفات المكتوبة -

ر والنحت    - وان والحف الخطوط او األل م والتصوير ب ون الرس ي فن ة ف المصنفات الداخل

 .والخزف والعمارة

 .المصنفات التي تلقى شفويًا، آالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها -

 .ية والتمثيليات الموسيقيةالمصنفات التمثيل -

 .المصنفات الموسيقية، سواء اقترنت باأللفاظ، او لم تقترن بها -

ا من مصنفات، يصدر  - ا يماثله ة والمصنفات السينمائية وم مصنفات التصوير المرئي

 .بتحديدها قرار من وزير الثقافة

 ).الرسوم الكروآية(الخرائط الجغرافية والمخطوطات  -

 .تعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلومالمصنفات المجسمة الم -

 .المصنفات التي تؤدى بحرآات، او خطوات وتكون معدة ماديًا لإلخراج -

 المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية -

ة          - طة اإلذاع ذاع بواس ا لت د خصيص ي تع رية الت معية البص معية والس نفات الس المص

 عرض األشرطة او أية وسيلة تقنية أخرىالسلكية والالسلكية، او التلفزيون او أجهزة 

ا من مصنفات               - مصنفات الحاسب اآللي من برامج وقواعد بيانات وما يماثله

 تعتبر هذه المصنفات من المصنفات األدبية "تحدد بقرار من وزير الثقافة 
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ة، او الصوت او           ا بالكتاب ر عنه ي يكون التعبي ؤلفي المصنفات الت ة م وتشمل الحماي

اري              الرسم او الح   رآة، او التصوير، آما تشمل آذلك عنوان المصنف إذا آان متميزًا بطابع ابتك

 .ولم يكن لفظًا جاريًا للداللة على موضوع المصنف

 

ون                -3مادة   يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف الى لغة أخرى او بتحويله من ل

ام                ه        من ألوان اآلداب او الفنون او العلوم الى لون آخر او من ق بتخليصه او بتحويره او بتعديل

او بشرحه او بالتعليق عيه بأي صورة تظهره في شكل جديد وذلك آله مع عدم اإلخالل بحقوق                 

 .مؤلف المصنف األصلي

اط                       ر من التق ع الغي ا من وغرافي ال يترتب عليه على ان حقوق مؤلف المصنف الفوت

ة في      صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من          ان وبصفة عام  ذات المك

 .ذات الظروف التي أخذت فيها الصور األولى

 

 : ال تشمل الحماية19مع عدم اإلخالل بحكم المادة  -4مادة  

ا                 :أوًال ر والموسيقى وغيره ارات الشعر والنث المجموعات التي تنظم مصنفات عدة آمخت

 .من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف آل مصنف

 .مجموعات المصنفات التي آلت الى الملك العام :ًاثاني

ًا ات      :ثالث وائح واالتفاق يم والل وانين والمراس مية آنصوص الق ائق الرس ات الوث مجموع

 .الدولية واألحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية

ى      ع ال بب يرج زة بس ت متمي ة إذا آان ذآر بالحماي الفة ال ات س ع المجموع ك تتمت ع ذل وم

 .او الترتيب او أي مجهود شخصي آخر يستحق الحمايةاالبتكار 

 

 في حقوق المؤلف: الباب الثاني
 أحكام عامة:الفصل األول

 

 .للمؤلف وحده الحق في تقرير مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر -5مادة  

د                    ذا الحق إال بع وله وحده الحق في استغالل مصنفه ماليًا، وال يجوز لغيره مباشرة ه

 .لى إذن آتابي من صاحب حق االستغالل المالي للمصنف األصلي او خلفائهالحصول ع

 ويتضمن اإلذن طريقة ونوع ومدة االستغالل 
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 .يتضمن حق المؤلف في االستغالل -6 مادة  

 :نقل المصنف الى الجمهور مباشرة بأية صورة خاصة بإحدى الصور اآلتية :أوًال

يقي   ع الموس ة او التوقي تالوة العلني ي او ال رض العلن رحي او الع ل المس او التمثي

اإلذاعة الالسلكية للكلم او الصوت او للصور او العرض بواسطة الفانوس السحري او للسينما               

د وضعها في                        ون بع ر الصوت او بواسطة لوحة التلفزي أو نقل اإلذاعة الالسلكية بواسطة مكب

 .مكان عام

اول         نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير م       :ثانيًا باشرة بنسخ صورة منه تكون في متن

ي          ب ف وير، او الص ر او التص م او الحف ة، او الرس ة الطباع ك بطريق م ذل واء ت ور، س الجمه

ة، او                 قوالب، او التسجيل، او النسخ، او التثبيت على اسطوانات، او أشرطة مسموعة، او مرئي

 بأية طريقة أخرى

 .ل او التحوير على مصنفهللمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعدي -7مادة  

ك             . وله وحده الحق في ترجمته الى لغة أخرى         ره أن يباشر شيئًا من ذل وال يجوز لغي

او أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إال بإذن آتابي منه او              

 .ممن يخلفه

ه، وال      ة ل ه المطابق لي، او ترجمت ه األص نف بعنوان داول المص تم ت ذا   وي ديل ه وز تع  يج

 العنوان او تغييرها ال بموافقة آتابية من المؤلف او ممن يخلفه

اد اإلذاعة     1979 لسنة  13دون إخالل بأحكام القانون رقم      - مكرر  -7 مادة      في شأن اتح

زاول نشاط استغالل المصنفات السمعية                والتلفزيون، يحظر على آل من صاحب الحق ومن ي

ان شخصًا طبيعيًا او اعتباريًا، إنتاج او نسخ او تصوير او تسجيل              والسمعية البصرية، سواء آ   

ى                        د الحصول عل ة إال بع أي طريق او تحويل او عرض او طرح للتداول أي من هذه المصنفات ب

 .ترخيص من وزارة الثقافة

رخيص وشروطه    نح الت ة المختصة بم ين الجه ة بتعي ر الثقاف ن وزي رار م ويصدر ق

 .ق على إصداره، او تجديده بما ال يجاوز ألف جنيه سنويًاإجراءاته والرسم المستح

 وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة 

ة أخرى في                -8مادة   تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبي

م يباشر المؤلف او          ة إذا ل ة العربي ى اللغ ذا الحق بنفسه او     ترجمة ذلك المصنف ال رجم ه  المت

 .بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف األصلي او المترجم

ى     -9مادة   داء عل للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعت

 .هذا الحق وله آذلك ان يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه
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ذف او التغي   ه إذا حصل الح ى ان ون   عل ال يك ك ف ر ذل ع ذآ ة المصنف م ي ترجم ر ف ي

ر او ترتب                     واطن الحذف او التغيي ى م رجم اإلشارة ال ل المت ه إال إذا اغف للمؤلف الحق في منع

 .على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية

 

ى نسخ المصنف                       -10مادة   ا يجوز الحجز عل ى حق المؤلف وإنم ال يجوز الحجز عل

م يثبت                         الذي تم نشره وال     ا ل ل نشرها م ى المصنفات التي يموت صاحبها قب  يجوز الحجز عل

 .بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته

 

ي          -11مادة   اءه ف ه او إلق ه او تمثيل ع إيقاع نفه ان يمن ر مص د نش ف بع يس للمؤل ل

ك رسم او               ر ذل  اجتماع عائلي او في جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام ال يحصل في نظي

 :مقابل مالي

ة                  ة او األشخاص العام ة للدول رق التابع ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الف

ا دام ال                          ل عن حق المؤلف م دفع أي مقاب زم ب األخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير ان تل

 .يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي

 

دى ال    -12مادة    نفه بإح ر مص ذي نش ف ال وز للمؤل ة  ال يج رق المبين ط

ادة  ذا المصنف     ) 6(بالم ن ه دة م خة وحي ل نس ن عم ع أي شخص م انون أن يمن ذا الق ن ه م

ة         ا آامل م إذاعته رية إذا ت معية البص معية والس نفات الس ذلك المص ي، وآ تعماله الشخص الس

 .باإلذاعة او عرضها بالتلفزيون

 

باسات القصيرة إذا   ال يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليالت واالقت         -13مادة  

ان       ف إذا آ م المؤل ى المصنف واس ير ال ت تش ا دام ار م ة او اإلخب د او المناقش ا النق د به قص

 .معروفًا

 

ال يجوز للصحف او النشرات الدورية أن تنقل المقاالت العلمية او األدبية او              -14مادة  

ة    الفنية او الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف وال                  نشرات الدوري

 .األخرى دون موافقة مؤلفيها
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ًا           رًا او بيان ًا او مختص ر مقتبس ة أن تنش رات الدوري حف او للنش وز للص ن يج ولك

ر انقضاء                       ا وبغي ر إذن من مؤلفيه ات او القصص بغي موجزًا من المصنفات او الكتب او الرواي

 .المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون

  

وز للصحف او النشرات الدورية أن تنقل المقاالت الخاصة بالمناقشات السياسية            ويج 

رد في                               م ي ا دام ل ين م ام في وقت مع رأي الع ة التي تشغل ال او االقتصادية او العلمية او الديني

 .الصحيفة ما يحظر النقل صراحة

  

ة والحوادث               ة التي    وال تشمل الحماية المقررة في هذا القانون األخبار اليومي المختلف

ر          ا ذآ ره مم اس او غي ر اقتب ل او لنش ة النق ي حال ًا ف ب دائم ة، يج ار العادي ة األخب ا طبيع له

 .بالفقرات السابقة ذآر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف أن آان قد وقع مؤلفه

 

ب        -15مادة   ار والخط بيل األخب ى س ذاع عل ر وي ف أن ينش وز دون إذن المؤل يج

رات واألحاد ة       والمحاض ريعية واإلداري ات التش ة للهيئ ات العلني ي الجلس ى ف ي تلق ث الت ي

ذه الخطب                   ا دامت ه ة م ة والديني ة والسياسية واالجتماعي ة والفني واالجتماعية العلمية واألدبي

 .والمحاضرات واألحاديث موجهة الى العامة

دود           ي ح ة ف ائية علني ات قض ن مرافع ى م ا يلق ر م ه نش ًا دون إذن من وز أيض ويج

 .قانونال

 

ادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده                  -16مادة   ا في الم في األحوال المنصوص عليه

 .الحق في نشر مجموعات خطبه او مقاالته

 

 :في الكتب الدراسية وفي آتب األدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح -17مادة  

 .نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها -أ   

ل ال -ب   مة او     نق ة او المجس ون التخطيطي ي الفن رها ف بق نش ي س نفات الت مص

 .الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب

 .ويجب في جميع األحوال أن يذآر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين 
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ه وحدهم الحق في مباشرة حقوق ا                  -18مادة   الستغالل  بعد وفاة المؤلف يكون لورثت

ام        7 و 6 و   5المالي المنصوص عليها في المواد       ًا ألحك ًال مشترآًا وفق ان المصنف عم إذا آ ، ف

م            ؤلفين المشترآين وخلفه هذا القانون ومات أحد المؤلفين بال وارث فان نصيبه يؤول على الم

 .ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك

 

م حقوق          ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصًا بالذات من الو          رهم ليكون له رثة او غي

ذي يجوز                       در ال ك الق االستغالل المالي المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذل

 .فيه الوصية

ى من                      -19مادة   ر النشر ال ل حق تقري إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتق

 . يخلفونه وفقًا ألحكام المادة السابقة

اشرة حقوق المؤلف األخرى المنصوص عليها في الفقرة األولى من        ولهؤالء وحدهم مب   

 .9 والمادة 7المادة 

د آخر وجب           أي أم ه او ب على انه إذا آان المؤلف قد أوصى بمنع النشر او بتعيين موعد ل

 .تنفيذ ما أوصي به

 

 بمقتضى حقوق االستغالل المالي المنصوص  8مع عدم اإلخالل بحكم المادة     - 20مادة 

واد علي ي الم ا ف بة  7 و 6 و5ه ه بالنس ى ان ف، عل اة المؤل ى وف ًا عل ين عام ي خمس  بمض

ابع إنشائي واقتصر                لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التي ليس لها ط

فيها على مجرد نقل المناظر نقال آليًا، فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عامًا، تبدأ من               

 صنفتاريخ أول نشر للم

َا او         ًا عام ًا معنوي ق شخص احب الح ان ص ر إذا آ اريخ النش ن ت دة م ذه الم وتحسب ه

 .خاصًا

 

بة          -21مادة   ابقة بالنس ادة الس ن الم ى م رة األول ي الفق ة ف ة المبين دة الحماي دأ م تب

م يكشف                ا ل اريخ نشرها م للمصنفات التي تنشر غفًال من اسم المؤلف او باسم مستعار من ت

 . يته خاللها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاةالمؤلف عن شخص

 

اة المؤلف                   -22مادة   د وف رة بع ى المصنفات التي تنشر ألول م ة ال تحسب مدة الحماي

 .من تاريخ وفاته وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة العشرين من القانون
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ف   -23مادة   ف المؤل ن يخل ة او م ر الورث م يباش ي  إذا ل ا ف وق المنصوص عيه  الحق

 ورأى وزير الثقافة أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب الى              19 و   18المادتين  

إذا انقضت ستة اشهر من                       م الوصول، ف خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعل

مر بذلك من    تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذآورة بعد استصدار أ           

  رئيس محكمة القاهرة االبتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضًا عادًال

 

اريخ نشر المصنف               -24مادة   ة محسوبة من ت دة الحماي ا م دأ فيه في األحوال التي تب

وفقًا ألحكام هذا القانون يتخذ او نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر                

اره مصنفًا                      إال إذ  ة بحيث يمكن اعتب ديالت جوهري ادة تع د اإلع ى مصنفه عن ا ادخل المؤلف عل

 .جديدًا

ر                   رات فيعتب ى فت فإذا آان المصنف يتكون من عدة أجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعل

 .آل جزء او مجلد مصنفًا مستقًال على حساب المدد

 

 أحكام خاصة ببعض المصنفات: الفصل الثاني
 

ل                  -25مادة   أليف مصنف بحيث ال يمكن فصل نصيب آ إذا اشترك عدة أشخاص في ت

ى                 منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إال إذا اتفق عل

غير ذلك وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إال باتفاق        

ؤلفين المشترآين ف ع الم ة جمي ه من اختصاص المحكم ون الفصل في نهم يك ع خالف بي إذا وق

واد    ام الم الل بأحك دم اإلخ ع ع ك م ة وذل انون34و33و32و30و29و27االبتدائي ذا الق ن ه .  م

ق       ى ح داء عل وع أي اعت د وق دعاوى عن ع ال ي رف ق ف أليف الح ي الت ترآين ف ن المش ل م ولك

 .المؤلف

 

ؤلفين ي      -26مادة   ل من الم ان اشتراك آ ل        إذا آ وع مختلف من الفن فلك درج تحت ن ن

ك باستغالل المصنف                  منهم الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط أال يضر ذل

 .المشترك ما لم يتفق على غير ذلك
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ه    -27مادة   ة بتوجي ي وضعه جماع ترك ف ذي يش و المصنف ال اعي ه المصنف الجم

ه و          ه في            شخص طبيعي او معنوي يتكفل بنشره تحت إدارت دمج عمل المشترآين في باسمه وين

الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي او المعنوي بحيث ال يمكن فصل عمل آل من              

 .المشترآين وتمييزه على حدة

ًا ويكون                   ه مؤلف ذا الصنف ونظم ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار ه

 .له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف

 

ر       -28مادة   في المصنفات التي تحمل اسمًا مستعارًا او التي ال تحمل اسم المؤلف يعتب

م ينصب                       ا ل انون م ذا الق أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في ه

 .المؤلف وآيًال آخر او يعلن شخصيته ويثبت صفته

 

نفات المو    -29مادة   أليف مص ي ت تراك ف ة االش ي حال ف   ف ون لمؤل ة يك يقى الغنائي س

الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص باألداء العلني للمصنف آله او بتنفيذه او بنشره او               

 .بعمل نسخ منه مع عدم اإلخالل بحق مؤلف الشطر األدبي

ه ال يجوز                      ى ان ه وحده عل ويكون لمؤلف الشطر األدبي الحق في نشر الشطر الخاص ب

 .ر ليكون أساسًا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلكله التصرف في هذا الشط

 

ات مصحوبة بالموسيقى وفي االستعراضات                -30مادة   ذ بحرآ في المصنفات التي تنف

يقي    ر الموس ف الشطر غي ون لمؤل ابهة يك ع المصنفات المش ي جمي يقى وف المصحوبة بموس

ه ويكون          الحق في الترخيص باألداء العلني للمصنف المشترك آله او           بتنفيذه او بعمل نسخ من

لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط اال يستعمل في مصنف                        

 .مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على  غير ذلك

 

ة          -31مادة   د لإلذاع نف المع ينمائي او المص نف الس أليف المص ي ت ريكًا ف ر ش يعتب

 :الالسلكية او التلفزيون

 .ؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج اإلذاعي او التلفزيونم  :أوًال

 .من قام بتحرير المصنف األدبي الموجود بشكل يجعله مالئمًا للفن السينمائي :ثانيـًا

 .مؤلف الحوار :ثالثـًا       

 .واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف السينمائي  :رابعـًا
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ًا ر  :خامس ق   المخ ة لتحقي ة الفكري ن الناحي ابي م ل إيج ام بعم ة وق ة فعلي ج إذا بسط رقاب

 .المصنف السينمائي

ون مبسط                   د لإلذاعة الالسلكية او التلفزي وإذا آان المصنف السينمائي او المصنف المع

ي        ترآًا ف ابق مش ذا المصنف الس ف ه ر مؤل ه يعتب ابق علي ر س ن مصنف آخ تخرجًا م او مس

 .المصنف الجديد

 

وار    -32  مادة ف الح ي ولمؤل نف األدب ر المص ام بتحري ن ق يناريو ولم ف الس لمؤل

لكية او   ة الالس د لإلذاع ينمائي او المع نف الس رض المص ي ع ق ف ين الح رج مجتمع وللمخ

ك مع عدم                       التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف األدبي األصلي او واضع الموسيقى وذل

 .راك في التأليفاإلخالل بحقوق المعارض المدنية على االشت

ر         رى غي ة أخ نفه بطريق ر مص ي نش ق ف يقي الح ي او الموس طر األدب ف الش ولمؤل

 .السينما او اإلذاعة الالسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك

 

أليف مصنف سينمائي او مصنف  -33مادة    ع أحد المشترآين في ت إذا امتن

اقي         معد لإلذاعة او التلفزيون عن القيام بإتمام       ع ب ك من ى ذل  ما يخصه من العمل فال يترتب عل

وق     ن حق ع م ا للممتن الل بم دم اإلخ ع ع ك م زه وذل ذي أنج زء ال تعمال الج ن اس ترآين م المش

 .مترتبة على اشتراآه في التأليف

 

ذي   -34مادة   وني الشخص ال ينمائي او اإلذاعي او التلفزي ًا للمصنف الس ر منتج يعتب

ريط او يتح  ق الش ولى تحقي ؤلفي المصنف    يت اول م ي متن ق ويضع ف ذا التحقي ئولية ه ل مس م

ينمائي" ي"او " الس وني"او " اإلذاع اج     " التلفزي ة بإنت ة الكفيل ة والمالي ائل المادي الوس

 .المصنف وتحقيق إخراجه

ى       ة حقوق الناشر عل ه آاف ًا ناشر المصنف السينمائي وتكون ل تج دائم ر المن ويعتب

 .الشريط وعلى نسخه

ون ال   ؤلفي  ويك ًا عن م ا نائب ق عليه تغالل الشريط المتف دة اس تج طول م من

الل        تغالله دون اإلخ ريط واس رض الش ى ع اق عل ي االتف م ف ن خلفه ينمائي وع نف الس المص

 .بحقوق مؤلفي المصنفات األدبية او الموسيقية المقتبسة آل ذلك ما لم يتفق على خالفه
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ا اإلذاع     -35مادة   ة الالسلكية الحق في إذاعة المصنفات      للهيئات الرسمية المنوط به

ين                      ة تمك ذه األمكن ديري ه ى م التي تعرض او توقع في المسارح او في أي مكان عام آخر وعل

 .هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية الالزمة لهذه اإلذاعة

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف             

 .ستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا آان لذلك مقتضاو خلفه ولم

 

وزع اصل الصورة او                 -36مادة   ال يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض او ينشر او ي

ذا         ك وال يسري ه ر ذل ى غي نسخًا منها دون إذن األشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق عل

ت علنًا او آانت تتعلق برجال رسميين او   الحكم إذا آان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقع         

ك             ام ومع ذل أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية او سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح الع

رف            اس بش ك مس ى ذل ب عل داولها إذا ترت ورة او ت رض ص ابقة ع ة الس ي الحال وز ف ال يج

 .الشخص الذي تمثله او بسمعته او بوقاره

ا من              وللشخص الذي تمثله الصورة أ      ن يأذن بنشرها في الصحف والمجالت وغيره

ك وتسري    ر ذل اق بغي م يقض االتف ا ل ذلك المصور م م يسمح ب و ل ى ول ة حت النشرات المماثل

 .األحكام على الصور أيًا آانت الطريقة التي عملت بها من رسم او حفر او وسيلة أخرى

 

 نقل حقوق المؤلفين: الفصل الثالث
 

المواد                 للمؤلف أن ينق   -37مادة   ة ب ل او بعض حقوق االستغالل المبين  5ل إلى الغير آ

 ، من هذا القانون7 و6و

ل حق                      ه صراحة وبالتفصيل آ ًا وان يحدد في ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوب

 .على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه

 .نه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيهوعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأ

 

واد    -38مادة   ي الم ا ف وق المنصوص عليه ي الحق ل تصرف ف اطًال آ ع ب رة  (5يق فق

 . من هذا القانون9و ) فقرة أولى (7و) أولى

 

ًا يجوز                    -39مادة   امًال او جزئي ان آ تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء آ

 .إليراد الناتج منه االستغالل او بطريقة جزافيةأن يكون على أساس مشارآة نسبية في ا
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 .يعتبر باطًال تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل -40مادة  

 

ل                 -41مادة   ان نوعه نق ًا آ ال يترتب على التصرف في النسخة األصلية من المؤلف أي

ان ذه النسخة ب ة ه ه ملكي ت إلي زام من انتقل  يمكن المؤلف من حق المؤلف ولكن ال يجوز إل

 .نسخها او نقلها او عرضها وذلك آله ما لم يتفق على غير ذلك

 

ة      -42مادة   ة االبتدائي ن المحكم ب م رة أن يطل باب خطي رأت أس ده إذا ط ف وح للمؤل

رغم تصرفه في حقوق                         ه ب ة علي ديالت جوهري داول او بإدخال تع الحكم بسحب مصنفه من الت

ي زم المؤلف ف الي ويل وق االستغالل  االستغالل الم ت حق دما من آل ة أن يعوض مق ذه الحال  ه

 .المالي إليه تعويضًا عادًال يدفع في غضون اجل تحدده المحكمة وإال زال آل اثر للحكم

 

 الباب الثالث
 في اإلجراءات :الفصل األول 

 

ه وبمقتضى          -43مادة   ى طلب المؤلف او من يخلف اء عل لرئيس المحكمة االبتدائية بن

دون       أمر يصدر ع   ل مصنف نشر او عرض ب لى عريضة أن يأمر باإلجراءات التالية بالنسبة لك

 .من القانون) فقرة أولى (7 و 6إذن آتابي من المؤلف او ممن يخلفه بالمخالفة ألحكام المواد 

 .إجراء وصف تفصيلي للمصنف :            أوًال

 .وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته : ثانيـًا

آتبا آانت او صورًا    (توقيع الحجز على المصنف األصلي او نسخة         :        ثالثـًا      

واد    )او رسومات او فوتوغرافيات او اسطوانات او ألواحًا او تماثيل او غير ذلك             وآذلك على الم

واد                   ك الم ه بشرط ان تكون تل ذا المصنف او استخراج نسخ من التي تستعمل في إعادة نشر ه

 .شر المصنفغير صالحة إال إلعادة ن

ين     :        رابعـًا  اء مصنف ب ل او إلق اع او تمثي بة إليق ي بالنس ات األداء العلن إثب

 .الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبًال

ذلك                         : خامسًا  دب ل ر ين ة خبي حصر اإليراد الناتج من النشر او العرض بمعرف

 .اإليراد في جميع األحوالأن اقتضى الحال توقيع الحجز على هذا 
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ر        ة المحض ر لمعاون دب خبي أمر بن وال أن ي ع األح ي جمي ة ف ة االبتدائي رئيس المحكم ول

 .المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إيداع آفالة مناسبة

ًا                     ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة في خالل الخمسة عشر يوم

 . لم يرفع في هذا الميعاد زال آل اثر لهالتالية لصدور األمر فإذا

 

ة األمر وفي                      -44مادة   ام رئيس المحكم ه أم تظلم من يجوز لمن صدر ضده األمر أن ي

ا               ه آلي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد األمر او إلغائ

رض ص       ر أو ع ادة نش ه إع ون مهمت ارس تك ين ح ًا او بتعي خ  او جزئي تخراج نس ناعة او اس

زاع من                  للصنف محل النزاع على أن يودع الناتج في خزانة المحكمة الى أن يفصل في اصل الن

 .المحكمة المختصة

 

يجوز للمحكمة المطروح أمامها اصل النزاع بناء على طلب المؤلف او من                -45مادة  

 مشروع والمواد التي  يقوم مقامه ان تأمر بإتالف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير     

خ           الم النس ر مع أمر بتغيي ا أن ت ر وله ل آخ الحة لعم ون ص رط إال تك ره بش ي نش تعملت ف اس

ه                        ى ان ة الطرف المسئول عل ى نفق ه عل ك آل والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذل

اريخ صدو                  ر يجوز للمحكمة إذا آان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من ت

واد            و ) ف أ (7و ) ف أ (5الحكم وبشرط عدم اإلخالل بحقوق المؤلف المنصوص عليها في الم

ه         ) ف أ (9 ي ب ا تقض اء لم ياء وف ذه األش ى ه ي عل ز التحفظ ت الحج م بتثبي تبدل الحك ان تس

 .للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتالف او تغيير المعالم

ال      ر المع اإلتالف او تغيي م ب وز الحك ذلك ال يج ا    وآ روح خاص زاع المط ان الن م إذا آ

ى تثبيت  م عل ة ويقتصر الحك ادة الثامن م الم ة لحك ة بالمخالف ة العربي ى اللغ ة مصنف إل بترجم

 .الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات

التعويض ام ه ب ه الناشئ عن حق ون للمؤلف بالنسبة لدين ل األحوال يك ى وفي آ از عل تي

از             ر امتي از غي ذا االمتي ى ه دم عل ا وال يتق ود المحجوز عليه صافي ثمن بيع األشياء وعلى النق

 .المصروفات القضائية والتي تنفق لحفظ وصيانة تلك األشياء ولتحصيل تلك المبالغ

 

ذا                -46مادة   ال يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقًا للمادة العاشرة من ه

انو اري الق وق المؤلف المعم ى حق ا او مصادرتها بقصد المحافظة عل ن وال أن يقضي بإتالفه

 .الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع
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 في الجزاءات :الفصل الثاني
 

ى عشرة                   -47مادة  د عل ه وال تزي يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جني

 :قوبتين آل من ارتكب أحد األفعال اآلتيةآالف جنيه، او بإحدى هاتين الع

 

واد              : أوًال ا في الم  من  7و6و5من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليه

 .هذا القانون

وم      :    ثانيـًا ن يق ف، او م تغالل دون إذن المؤل د االس ي مصر بقص ل ف ن ادخ م

 .ا أحكام هذا القانونمقامه مصنفًا منشورًا في الخارج مما تشمله الحماية التي تفرضه

 .من باع او عرض للبيع او التداول او لإليجار مصنفًا مقلدًا مع علمه بتقليده :    ثالثـًا

ع او                  :      رابعـًا من قلد في مصر مصنفًا منشورًا في الخارج، او باعه او عرضه للبي

دد ال         ده، وتتع ه بتقلي ع علم ارج م حنه للخ دوره او ش ار او ص داول او لإليج دد  للت ة بتع عقوب

 .المصنفات محل الجريمة

ه وال                           ل عن عشرة آالف جني ة التي ال تق ة الحبس والغرام ود تكون العقوب ة الع وفي حال

 .تزيد على خمسين ألف جنيه

د،        وفي جميع األحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة واألدوات المستخدمة للتقلي

 .ة يومية واحدة أو أآثر على نفقة المحكوم عليهوينشر ملخص الحكم الصادر باإلدانة في جريد

دون، أو                      ة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقل م باإلدان ويجوز للمحكمة عند الحك

 .شرآاؤهم في ارتكاب أحد األفعال المشار إليها مدة ال تزيد على ستة أشهر

ال تتجاوز ستة اشهر     مكررًا بالحبس مدة   7يعاقب على مخالفة المادة      -مكرر - 47مادة    

 .وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على ثالثة آالف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين

 

ذا          - 48مادة  ام ه عة ألحك نفات الخاض و المص ابعو ومنتج رو وط و وناش زم مؤلف يلت

ه           رار من ة بق ر الثقاف نظم وزي نفاتهم وي ن مص خ م داع نس نهم بإي ا بي امن فيم انون بالتض الق

ة       ال ا البديل خ او نظائره دد النس داع وع ام اإلي دد أحك ي تح راءات الت اع واإلج روط واألوض ش

داع نسخة                     رر وجوب إي ة ان يق وزير الثقاف وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة آل مصنف، ول

 .او اآثر من بعض المصنفات الخاضعة ألحكام هذا القانون قبل الترخيص بها
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ع، يعاقب الناشر، او المنتج، حسب األحوال، على التخلف          مع عدم اإلخالل بواجب اإليدا     

 .عن القيام به بغرامة ال تقل عن ألف جنيه

ى خمسة   د عل ذا وال تزي ررة به وق المؤلف المق داع إخالل بحق دم اإلي ى ع وال يترتب عل

 .آالف جنيه

ة إال إذا                وال تسري هذه األحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجالت الدوري

 .نشرت منفردة

 

ادة   رر - 48م اج المصري او   -مك ينمائية من اإلنت زم منتجو وموزعو األشرطة الس يلت

اإلنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد بقصد االستغالل للعرض في األماآن العامة داخل               

نهم نسخ            .  جمهورية مصر العربية او في الخارج      ا بي تهم وبالتضامن فيم ة أن يودعوا على نفق

ل                     35مقاس   ة قب وزارة الثقاف ة ب ة للمصنفات الفني دى اإلدارة العام مم من آل شريط سينمائي ل

العرض او        رخيص ب ذه اإلدارة الت وز له ارج، وال يج ى الخ ديره إل ه او بتص رخيص بعرض الت

 .التصدير قبل إيداع النسخة المذآورة

ة ال ت              ادة بغرام ه وال        ويعاقب على عدم اإليداع طبقًا ألحكام هذه الم ائتي جني ل عن م ق

 .تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون اإلخالل بوجوب اإليداع

 

تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين  المصريين واألجانب التي        -49مادة  

ؤلفين المصريين التي                          ى مصنفات الم ذلك عل رة في مصر وآ تنشر او تمثل او تعرض ألول م

ؤلفين األجانب التي تنشر            .   مرة في بلد أجنبي    تنشر او تتمثل او تعرض ألول      ا مصنفات الم أم

ألول مرة في بلد أجنبي فال يحميها هذا القانون إال إذا آانت محمية في البلد األجنبي وبشرط ان     

ة او        ورة او الممثل نفاتهم المنش ة لمص ة مماثل ريين بحماي ا المص د الرعاي ذا البل مل ه يش

 .تمتد  هذه الحماية إلى البالد التابعة لهذا البلد األجنبيالمعروضة ألول مرة في مصر وان 

 

ل                       -50مادة   ى آ انون عل ذا الق ام ه ادة السابقة تسري أحك ام الم مع عدم اإلخالل بأحك

 .المصنفات الموجودة وقت العمل به

ذه    ي حساب ه دخل ف ودة ي ة المصنفات الموج دة حماي ه بالنسبة لحساب م ى ان وعل

ذا                     المدة الفترة التي ان    اريخ العمل به ى ت دة إل دء سريان الم اريخ الحادث المحدد لب قضت مع ت

 .القانون
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و آانت            ه ول وتسري أحكام القانون على آل الحوادث واالتفاقات التالية لوقت العمل ب

ل                      ات التي تمت قب ا االتفاق ك أم ل ذل رة قب متعلقة بمصنفات نشرت او عرضت او مثلت ألول م

سري عليها أحكامه بل تظل خاضعة لألحكام القانونية التي آانت سارية    العمل بهذا القانون فال ت    

 .المفعول وقت تمامها

 

 . من قانون العقوبات351 و 350و 349 و 348تلغي المواد  -51مادة  


