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س أو اجلهــة نــاحبة الشــذن يف ( الــ  ألامــت ا لــ62تناولتهــا املــادة )
أبن تـتم ال سـية علـى عـرظ  -أو مـا يف حكمهـا  -مناقصا  التوريد 

املنــتج ا لـــ مــ  كــان موابقــا  للموانــفا  والشــروط وكانــت األســعار 
املتقدم كا ال تايد علـى أقـل األسـعار الـ  قـدمت عـن منت ـا  لا لـة 

يهــا يف الفقــرة % ويشــ ط يف املنت ــا  املشــار  ل20مســتوردة بنســبة 
الســــــابقة موابقتهــــــا ملوانــــــفا  اجلهــــــا  املعنيــــــة بت ديــــــد واعتمــــــاد 
املوانفا  واملقاييس يف دولة الكويت و ن   تواد يعمل ابملوانفا  
واملقاييس اخللي ية املعتمدة ف ن   تواد فباملونفا  العاملية . وأخريا  

و املنتج الوطين ال جيوز بعد  رساء املناقصة أن يستبدل ابملنتج ا لـ أ
 منتج مستورد  ال  وافقة ا لس.

ـــني 78كمـــا   تعـــديل املـــادة ) ـــة تعي ـــن م آلي ( بشـــذن الت لمـــا   ـــا ي
 أعضاءها وحيقل هلا السرعة واملرونة يف العمل.

( إلعوـــاء األفضـــلية ألنـ اب املشـروعا  87كما   تعديل املـادة )
ول األانـــر وا لــــ الصـــغرية واملتوســـوة، وذلـــا إبلـــاام كـــال مـــن املقـــا

ـــا ال يقـــل عـــن  % مـــن منت ـــا  وخـــدما  املشـــروعا  10بشـــراء م
الصــغرية واملتوســوة، كمــا    لــاام املقــاول األانــر أبن  صــ  نســبة 

% 30% مـــن أعمـــال املقاولـــة لتلـــا املشـــروعا  مـــن نســـبة الــــ 10
املخصصة للمقاولني ا ليني وذلا حسـس طبيعـة املقاولـة أو املقـاولني 

واملصنفني لدو بلدية الكويت أو مؤسسـة البـ ول الكويتيـة  املس لني
 .والشركا  التابعة هلا

أما املادة ال انية من هـذا القـانون فقـد نصـت علـى  كـافة بنـود لـبعض 
 املواد ومادة اديدة وذلا كا  : 
( التعريفـــا  يعـــين بتعريـــف املنـــتج 1   كـــافة بنـــد اديـــد  ىل املـــادة )

 يتم  نتاا  يف دولة الكويت. ا لـ أبن  املنتج الذي
( يقضــ إبكـافة ل ـل عـن 25(  ىل املادة )8كما    كافة بند برقم )

الصندوق الوطين لتنمية ورعاية املشروعا  الصغرية  ىل جلنة التصنيف 
 وذلا كد  تسهيل دخول املبادرين  ىل فئا  التصنيف املختلفة.

تلــام ا لــس أو اجلهــة ( مكــرر 62وأخــريا  فقــد    كــافة مــادة بــرقم )
املختصة ابلشـراء ب سـية العوـاءا  املقدمـة مـن أنـ اب املشـروعا  
الصـــغرية أو املتوســـوة مـــ  مـــا كانـــت موابقـــة للموانـــفا  والشـــروط 

% مـــن أقـــل العوـــاءا  20وكانـــت األســـعار املقـــدم كـــا ال تايـــد عـــن 
 املقبولة.

 

 2019لسنة  (75)انون رقم ق
 وا قوق ا اورةإبندار قانون حقوق املؤلف 

 ،بعد االطالع على الدستور 
 ( ـــى قـــانون اجلـــااء الصـــادر ابلقـــانون رقـــم  1960( لســـنة 16وعل

 والقوانني املعدلة ل ،
  وعلى قـانون اإلاـراءا  وا اكمـا  اجلاائيـة الصـادر ابلقـانون رقـم
 والقوانني املعدلة ل ، 1960 ( لسنة17)
 ( لســنة 5وعلــى القــانون رقــم )القــا  القانونيــة بتن ــيم الع 1961

واملعـــدل بقـــانون املرافعـــا  املدنيـــة والت اريـــة  ذا  العنصـــر األانـــر،
 ، 1980( لسنة 38الصادر ابملرسوم رقم )

 ( 24وعلى القـانون رقـم)  يف  ـذن األنديـة ومجعيـا   1962لسـنة
 النفع العام والقوانني املعدلة ل ،

  سـوم ابلقـانون وعلى قانون املرافعا  املدنيـة والت اريـة الصـادر ابملر
 والقوانني املعدلة ل ، 1980( لسنة 38رقم )
 ( لســـنة 67وعلـــى القـــانون املـــدين الصـــادر ابملرســـوم بقـــانون رقـــم )

 ،1996( لسنة 15واملعدل ابلقانون رقم ) 1980
 ( لســـنة 68وعلـــى قـــانون الت ـــارة الصـــادر ابملرســـوم بقـــانون رقـــم )

 والقوانني املعدلة ل ، 1980
  ـــانو ـــى املرســـوم ابلق ـــم )وعل ـــرة  1981( لســـنة 20ن رق إبنشـــاء دائ

( 61اب كمة الكليـة لن ـر املنازعـا  اإلداريـة واملعـدل ابلقـانون رقـم )
 ،1982لسنة 
 ( لســـنة 16وعلـــى القـــانون رقـــم )ابملوافقـــة علـــى االتفاقيـــة  1986

 العربية  ماية حقوق املؤلف،
 ( ـــم ـــى املرســـوم رق ـــة الكويـــت  1994( لســـنة 52وعل بشـــذن مكتب

 الوطنية،
 ابملوافقة على اتفاق  نشـاء  1995( لسنة 81لى القانون رقم )وع

 من مة الت ارة العاملية،
 ( لسـنة 2وعلى القانون رقم )ابملوافقـة علـى انضـمام دولـة  1998

 الكويت  ىل اتفاقية  نشاء املن مة العاملية للملكية الفكرية،
 ( لسـنة 10وعلى قانون اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون رقـم )

2003، 
 ( لسـنة 3وعلى القـانون رقـم )يف  ـذن املوبوعـا  والنشـر  2006

 ،2016( لسنة 4واملعدل ابلقانون رقم )
 ( لســــنة 10وعلــــى قــــانون رقــــم )يف  ــــذن محايــــة املنافســــة  2007
 ، 2012( لسنة 2املعدل ابلقانون رقم )و 
 ( 61وعلــــى القــــانون رقــــم)  بشــــذن اإلعــــالم املرئـــــ  2007لســــنة

 واملسموع،
  يف  ذن تراخي  ا ال   2013( لسنة 111القانون رقم )وعلى

 الت ارية،
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 املعــــــامال   ــــــذن يف 2014 لســــــنة( 20) رقــــــم القــــــانون وعلــــــى 
 اإللك ونية،

 ( لسنة 35وعلى القانون رقم )ابملوافقة على انضمام دولة  2014
 الكويت  ىل اتفاقية برن  ماية املصنفا  األدبية والفنية،

  إبنشـــــاء هيئـــــة تن ـــــيم  2014( لســـــنة 37)وعلـــــى القـــــانون رقـــــم
ــــة املعلومــــا  واملعــــدل ابلقــــانون رقــــم ) ( لســــنة 98االتصــــاال  وتقني

2015، 
 ( لســــنة 13وعلــــى القــــانون رقــــم )ابملوافقــــة علــــى قــــانون  2015

 ،)ن ام( العالما  الت ارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
 الوفل، حقوق  ذن يف 2015 لسنة( 21) رقم القانون وعلى 
 اــرائم مكاف ــة  ــذن يف 2015 لســنة( 63) رقــم القــانون وعلــى 

 املعلوما ، تقنية
 ( لســـنة 1وعلــى قــانون الشـــركا  الصــادر ابلقـــانون رقــم )2016 

 والقوانني املعدلة ل ،
 ( لسنة 8وعلى قانون رقم )بتن يم اإلعالم اإللك وين 2016، 
 ( لســـنة 22وعلـــى القـــانون رقـــم )لـــف يف  ـــذن حقـــوق املؤ  2016

 وا قوق ا اورة،
ــــ   وافــــل جملــــس األمــــة علــــى القــــانون التــــايل نصــــ ، وقــــد نــــدقنا علي

 وأندرانه،
 ا اورة وا قوق املؤلف حقوق

 األول الباب
 ا ماية ونواق التعريفا 

 (1) مادة
 املبني املعىن التالية والعبارا  ابلكلما  يقصد القانون، هذا توبيل يف

 :منها كل قرين
 أو نوع  كان أاي   مبتكر علمـ أو فين أو أد  عمل كل: املصنَّف -1

 .من  الغرظ أو أ يت  أو عن  التعبري طريقة
 أو األنـــالة، عنصـــر معـــ  يتـــوفر اديـــد بعمـــل اإلتيـــان: االبتكـــار -2

 التوــوير أو الت ديــد هــذا يتميــا حبيــن توــويره أو مواــود عمــل  ديــد
 .خاص بوابع
 امســ  يــذكر مــن ويعــد املصــنف، يبتكــر الــذي الشــخ : املؤلَّــف -3

 علـى الـدليل يقـم مـا  مؤلفـ ، نشـره عنـد  ليـ  ينسـس أو املصـنف علـى
 أو امســ  ذكــر دون ينشــره مــن للمصــنف مؤلفــا   يعتــرب كمــا. ذلــا غــري
 قـام فـ ذا  خص ، حقيقة معرفة يف  ا يقوم أال بشرط مستعار ابسم
ــا    خصــا   أكــان ســواء املصــنف منــتج أو ان ــر اعتــرب الشــا  أو طبيعي
 علــــى التعـــر  يــــتم أن  ىل حقوقـــ  مبا ــــرة يف للمؤلـــف لــــ ال اعتبـــاراي  
 .املؤلف  خ  حقيقة

 مــن بتوايــ   ــخ  مــن أك ــر يضــع  مصــنف: اجلمــاعـ املصَّــنف -4
 و ســــاب ، ابمســــ  ونشــــره إبدارتـــ  يتكفــــل اعتبــــاري أو طبيعـــــ  ـــخ 

 دون الشـخ ، هـذا  ليـ  قصـد الـذي اهلـد  يف مؤلفي  عمل ويندمج
 .املصنف جمموع على املؤلفني من ألي خاص حل حُيدد أن
ــنف -5  اجلماعيــة املصــنفا  كــمن ينــدر  ال مصــنف: املشــ ك املصَّ

 كــل مســا ة فصــل أمكــن ســواء مؤلــف، مــن أك ــر أتليفــ  يف ويشــارك
 . ميكن   أو في  منهم
 مصــنف مــن أنــل  يســتمد الــذي املصــنف هــو : املشــتل املصــَنف -6

 مـــا أو املوســـيقية والتوزيعـــا  والت ـــويرا  كال مجـــا  الواـــود، ســـابل
ـــا أخـــرو  ـــويال  أو تعـــديال  مـــن املصـــنف علـــى جيـــري  دون وذل
 .األنلـ املصنف حبقوق املسا 

ـــــــوطين الفلكلـــــــور -7 ـــــــون: ال ـــــــة الفن ـــــــريا  واألعـــــــرا  املورو   والتعب
 الكتابيـة أو الشفوية الشعبية املذ ورا  ذلا ومن التقليدية واألداءا 

 عنانــر يف  ســيده ميكــن لــا ســبل لــا أي أو ا ركيــة أو املوســيقية أو
 التقليـــدي والــ اث التقليديـــة واألعــرا  املورو ـــة الفنــون هـــذه تعكــس
 :ذلا ومن الكويت، دولة يف استمر أو نشذ الذي

 واأل ـعار واأللغـاز األحـااـ أو ا كااي  م ل الشفوية التعبريا  -أ 
 .واملذ ورا  األ عار من وغريها العامية أو ابلفص ى سواء
  وسـيقى، املص وبة الشعبية األغنيا  م ل املوسيقية التعبريا  -ب 

 .الشعبية واملوسيقا 
ــة التعبــريا  -   ــة األداءا  م ــل ا ركي  واملســرحيا  الشــعبية ا ركي

 .الفنية واأل كال
 الفــن ذلــا ومــن الشــعر الفـن منت ــا  م ــل امللموســة التعبـريا  -د 

 املســــتخدمة، األلــــوان أو اخلوــــوط كانــــت أاي   والرســــوما  التشــــكيلـ
 مــن املصــنوعة واملنت ــا  والوــني واخلــا  والن ــت ا فــر ومنت ــا 
 اخلـــوص ومنت ـــا  خمتلفــة، توعيمـــا  مــن عليهـــا يــرد ومـــا األخشــاب
ــرة وأ ــغال واملنســواا  واجلــواهر واملعــادن واملوزاييــا  والســ اد اإلب
 .وغريها املعمارية واأل كال املوسيقية ال وا  وا قائس وامللبوسا 

 عمــل بنقــل يقومــون مــن كــا يتمتــع الــ  ا قــوق: ا ــاورة ا قــوق -8
ــانو وهــم ا ــاورة ا قــوق أبنــ اب ويعرفــون اجلمهــور،  ىل املؤلــف  فن
 . البن وهيئا  الصوتية التس يال  ومنت و األداء
 والعـــازفون واملنشـــدون وامللقـــون واملغنـــون املم لـــون: األداء فنـــانو -9

 أداؤهـــم يـــرتبمل الـــذين ا ركــــ األداء وفنـــانو والراقصـــون واملوســـيقيون
 أو بصورة يؤدوهنا القانون، هذا ألحكام  ضع فنية أو أدبية  صنفا 
  ىل آلـت الـ  املصـنفا  أو الفلكلوريـة التعبريا  ذلا يف  ا أبخرو،
 . العام امللا
 الـذي االعتبـاري أو الوبيعـ الشخ : الصو  التس يل منتج -10
 منهـا يتكون ال  مرة ألول األنوا  ت بيت و سئوليت  من   بادرة يتم

 . ل نوا  مت يل أي ت بيت أو األنوا  من غريها أو األداء
 أو األداء منهـا يتكـون ال  األنوا  ت بيت: الصو  التس يل -11

 خـــال   ـــكل يف ل نـــوا  مت يـــل ت بيـــت أو األنـــوا ، مـــن غريهـــا
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 .آخر بصري مسعـ مصنف أو سينمائـ مصنف يف املدر  الت بيت
 الراديو بواسوة للبن املُعد للربانمج حاملة   ارة  رسال: البن -12
 ليســتقبلها الســلكية أو ســلكية بوســائل البــن أاهــاة أو التلفايــون أو

 الصناعية األقمار عرب يتم القبيل ذلا من  رسال كل ويعترب اجلمهور،
 أتي ــت حــال يف مشــفرة   ــارا   رســال ويعتــرب أيضــا ، البــن ابب مــن

 ابب من  وافقتها أو البن هيئة قبل من التشفري فا وسيلة لل مهور
 من ا اسوبية الشبكا  عرب تتم ال  اإلرسال أ كال يعترب وال البن،
 .البن ابب
ـــة -13 ـــن هيئ ـــاري الشـــخ : الب ـــذي االعتب ـــة يبـــادر ال  طتـــوو بتعبئ

 لــام  ذا ا قــوق، أنــ اب مــن بتصـريم وادولتــ  ومجعــ  البــن بـرانمج
 اجلمهور  ىل لينقل والت ريرية القانونية املسؤولية يت مل والذي األمر،
 . ب  اخلانة البن   ارة تتضمن   ـء كل
  وحاملة  لك ونيا   موَلدة انقلة: للبن املعد للربانمج حامل    ارة -14

  ــــكلـ نســــل أي ويف األنــــل يف ُأرســــلت كمــــا للبــــن معــــد لــــربانمج
 .الحل
 أو نــور مــن مكونــة مســ لة أو حيــة مــادة: للبــن معــد بــرانمج -15

 . هلا مت يال  من أو كليهما من أو أنوا 
 السـرد أو اإللقـاء أو كالتم يـل ملصـنف أداء كل: العلين األداء -16
 بـ  يكون أن ميكن أو ب  مكان يف األداء يتم حبين البن أو العا  أو

 مـــن كبـــري عـــدد بـــ  ولكـــن لل مهـــور مفتـــوح غـــري مكـــان يف أو مجهـــور
 .املبا ر طيوها أو معينة أسرة وسمل خار  من األ خاص

 التســـــ يل أو األداء أو املصـــــنف وكـــــع: اجلمهـــــور  ىل النقـــــل -17
ــــاول يف البــــن بــــرانمج أو الصــــو   اإلرســــال طريــــل عــــن اجلمهــــور متن
 والــذي لل مهــور املصــنف  اتحــة ذلــا يف  ــا الالســلكـ أو الســلكـ
ـــ  ميكـــن ـــل عـــن تلقي  واألنـــدقاء العائلـــة أفـــراد لغـــري وحـــده البـــن طري

 فيـ  يـتم الـذي املكـان أو الامـان كـان أاي   البـن مكـان غري يف املقربني،
 .طريقت  أو التلقـ
 األخرو املواد أو البياان  مجع أ كال من  كل أي: الت ميع -18
 الفكريـة اإلبـداعا  نوـاق كـمن يـدخل والذي الفلكلور، ذلا يف  ا

 . طتواها ترتيس أو انتقاء بسبس
 أو املــــــواد جمموعــــــة: البيـــــاان ( )قواعــــــد البيــــــاان  جمموعـــــا  -19

 تعتـرب والـ   ـكلها كان أاي   الفلكلوري، التعبري جمموعا  أو البياان 
 بشكل كانت سواء ترتيبها أو طتواي ا اختيار بسبس فكرية ابتكارا 
 .آخر  كل اي أو الك ونيا   أو آليا   مقروء
 هلـــا مت يـــل ألي أو األنـــوا  أو للصـــور  ســـيد كـــل : الت بيـــت -20

 أي ابســــتخدام نقلهــــا أو استنســــاخها أو  دراكهــــا خاللــــ  مــــن وميكــــن
 .وسيلة
 سلسـلة مـن يتكـون الـذي املصـنف: البصـري السـمعـ املصـنف -21
 أن  ىل اوهرها يف  د  وال  البعض ببعضها الصلة ذا  الصور من

 انوباعــا   تعوـــ والــ  واــد ،  ن هلــا املصــاحبة األنــوا  مــع تُعــرظ
 خــالل مــن وذلــا اجلمهــور،  ىل نقلهــا أو ب هــا أو عركــها عنــد اب ركـة

 أو املشـاهدة أاهـاة أو العـرظ أاهـاة م ـل أاهـاة أو آال  اسـتخدام
 الــــ  املاديــــة األ ــــياء طبيعــــة عــــن الن ــــر بغــــض اإللك ونيــــة املعــــدا 
 .املصنفا  تلا خالهلا من تت سد
ـــــع -22 ـــــ  نســـــ  أو للمصـــــنف األنـــــلية النســـــخة  اتحـــــة: التوزي  من

 .أخرو طريقة أبية ملكيتها نقل أو بيعها طريل عن لل مهور
 الوقـــت مـــن طـــددة لفـــ ة لالســـتخدام املصـــنف  اتحـــة: التـــذاري -23
 غـري أو كانـت مبا ـرة  اريـة أو اقتصـادية فائـدة علـى ا صـول كد 
 .مبا رة
 بكلمـا  عنهـا معـرّب  األوامـر من جمموعة: ا يل ا اسس برانمج -24
ــدما إبمكاهنــا آخــر  ــكل أبي أو برمــوز أو  ماديــة ُدعامــة يف تُــدمج عن

 أو مـــا مهمـــة ينفـــذ أو يـــؤّدي  علـــ  أن أو يقرأهـــا، أن لل اســـس ميكـــن
 .ما نتي ة يعوـ
 وسيلة أبي اجلمهور  تناول املصنف من نس  وكع هو: النشر -25

 تفـــ وبكميــة ا ــاورة ا قــوق أو املؤلــف حــل نــاحس  وافقــة كانــت
 تنقــل أخــرو طريقــة أي أو االجيــار أو البيــع طريــل عــن اجلمهــور حبااــة
 .استعمال  حل أو املصنف نسخة حيازة أو ملكية
 أو نـو  تسـ يل أو مصـنف من أك ر أو نسخة عمل: النس  -26

 ذلــــــا يف  ــــــا نــــــورة، أو  ــــــكل أي يف أداء أي أو البــــــن، بــــــرانمج
 األداة أو الوريقــــة كانــــت مــــا وأاي   اإللكــــ وين، التخــــاين أو الت ميــــل
 .النس  يف املستخدمة

 عنصـــر أو أداة أو تكنولوايـــا أيـــة: التكنولوايـــة ا مايـــة تـــدابري -27
 كـــا يصـــرح ال الـــ  األفعـــال منـــع  ىل العاديـــة وظيفتـــ  أداء عنـــد يرمــــ

 أو ا ــاورة، ا قــوق موكــوعا  أو املصـنفا  خبصــوص ا ــل نـاحس
 .األفعال تلا تقييد
ــــا  -28 ــــة:  ا قــــوق إلدارة الضــــرورية املعلوم  تُعــــّر  معلومــــا  أي

ــــف ــــاين أو املصــــنف أو املؤل ــــا أداء أو األداء فن ــــان ذل ــــتج أو الفن  من
 بـرانمج أو البـن هيئـة أو ذاتـ  الصـو  التسـ يل أو الصـو  التس يل
 عـن معلومـا  أيـة أو القـانون، هـذا علـى بنـاء حـل أي مالـا أو البن
 بـــرانمج أو الصـــو  التســـ يل أو األداء أو ابملصـــنف االنتفـــاع  ـــروط
 أي كـان مـ  املعلومـا ، تلـا  ىل ترمـا  ـفرا  أو أرقام أية أو البن
 الفـــين األداء أو املصـــنف عـــن بنســـخة مقـــ ان   املعلومـــا  مـــن عنصـــر
  ىل ظـــاهرا   أو امل بـــت، البـــن بـــرانمج أو الصـــو  التســـ يل أو امل بـــت
 التس يل أو امل بت األداء أو اجلمهور  ىل نقل  أو املصنف بن اانس
 .ل   اتحت  أو لل مهور البن برانمج أو الصو 
 املصـنفا  مجيـع  لي  تؤول الذي املشاع املورد هو: العام امللا -29
ــة مــن املســتبعدة ا ــاورة ا قــوق موكــوعا  أو  الــ  أو بدايــة، ا ماي

 طوعــا   عنهــا يتخلــى الــ  أو عليهــا املاليــة ا قــوق محايــة مــدة تنقضـــ



 م 28/7/2019 -هـ  1440 ذو القعدة   25األحد                18 أ              والستون     اخلامسةالسنة  1455 الكويت اليوم العدد

 . ا اور ا ل ناحس أو املؤلف
 .الفكرية للملكية العاملية املن مة: املن مة -30
 .والفنية األدبية املصنفا   ماية برن اتفاقية: االتفاقية -31
 .املخت  الوزير: الوزير -32
 .الوطنية الكويت مكتبة: املكتبة -33
 .وا داب والفنون لل قافة الوطين ا لس: ا لس -34

 (2) مادة
ـــة تشـــمل ـــف  قـــوق املقـــررة ا ماي  األ ـــخاص ا ـــاورة وا قـــوق املؤل

 يف دائمــة  قامــة املقيمــني واألاانــس الكــويتيني، واالعتبــاريني الوبيعيــني
ــــة  يف األعضــــاء الــــدول  حــــدو رعــــااي مــــن واألاانــــس الكويــــت، دول

 يف األعضــــــاء الــــــدول إبحــــــدو املقيمــــــني أو املن مــــــة يف أو االتفاقيــــــة
 .االتفاقية
 :األعضاء للدول املنتمني حكم يف ويعترب

 :املؤلف حبقوق يتعلل فيما: أوال   
 يف أو االتفاقيـــة يف األعضـــاء الـــدول  حـــدو رعـــااي مـــن املؤلفـــون -1

 .تنشر   أو منشورة كانت سواء مصنفا م عن املن مة
 الـ  مصنفا م عن األعضاء الدول  حدو رعااي غري من املؤلفون -2

 غــري الــدول  حــدو يف أو األعضــاء الــدول  حــدو يف مــرة ألول تنشــر
 منشورا   املصنف  ويعد واحد، آن يف األعضاء الدول و حدو األعضاء

  ال ــني خــالل أك ــر أو دولتــني يف ظهــر  ذا دول عــدة يف واحــد آن يف
 مســرحـ مصـنف مت يـل نشـرا   يعـد وال مـرة، ألول نشـره اتريـ  مـن يومـا  

 العلنيـــــة القـــــراءة أو موســـــيقـ مصـــــنف أداء أو ســـــينمائـ أو موســـــيقـ
 أو الفنيـة أو  األدبيـة املصـنفا  بن أو السلكـ النقل أو أد  ملصنف
 .معماري مصنف وتنفيذ فين مصنف عرظ
 أو مقرهم يكون الذين البصرية السمعية املصنفا  ومؤلفو منت و -3
 .األعضاء الدول  حدو يف  قامتهم طل
 أو األعضــاء الــدول  حــدو يف املقامــة املعماريــة املصــنفا  مؤلفــو -4

 يف كائنــة أخــرو منشــذة أو مبــىن يف الداخلــة األخــرو الفنيــة املصــنفا 
 .األعضاء الدول  حدو
 :املؤلف  قوق ا اورة اب قوق يتعلل فيما: اثنيا  
 :ا تية ا اال   حدو  ذهنم يف توافر   ذا األداء فنانو -1
 .املن مة يف أو االتفاقية يف عضو دولة يف األداء  جناز - أ
 يف عضـو لدولة منت ها ينتمـ نوتية تس يال  يف األداء تفريغ - ب

 دولة  قليم يف للصو  األول التس يل  متام أو املن مة يف أو االتفاقية
 .املن مة يف أو االتفاقية يف عضو
 يف عضـــو دولـــة يف مقرهـــا يقـــع بـــن هيئـــة طريـــل عـــن األداء بـــن - 

 عضـو دولـة يف أيضا   يقع  رسال اهاز وابستخدام املن مة أو االتفاقية
 .املن مة يف أو االتفاقية يف
 للصــو  األول التســ يل كــان  ذا الصــوتية التســ يال  منت ــو -2

 .املن مة يف أو االتفاقية يف عضو دولة يف   قد
 أو االتفاقيـة يف عضـو دولـة  قليم يف مقرها يقع ال  البن هيئا  -3
 أيضـا   يقـع  رسـال اهـاز مـن بُـن قد البن برانمج كان م  املن مة يف
 .املن مة يف أو االتفاقية يف عضو دولة  قليم يف

 أو مياة أبي املن مة يف أو االتفاقية يف األعضاء الدول مواطنو ويتمتع
ــة أي لرعــااي آخــر قــانون أي مين هــا حصــانة أو امتيــاز أو أفضــلية  دول
 املياة هذه مصدر يكن   ما ا اورة وا قوق املؤلف حبقوق يتعلل فيما
 :ا   ا صانة أو األفضلية أو
 .القانوين التعاون اتفاقيا  أو القضائية املساعدة اتفاقيا . أ
 قبــل الســارية ا ــاورة وا قــوق املؤلــف حبقــوق املتعلقــة االتفاقيــا . ب

 .الكويت دولة يف العاملية الت ارة من مة اتفاقية نفاذ اتري 
 (3) مادة

 املصـنفا  على املؤلفني  قوق القانون هذا يقررها ال  ا ماية تسري
 أو املصــنفا  هــذه نــوع كــان أاي   والعلــوم والفنــون ا داب يف املبتكــرة
ـــري طريقـــة  تصـــنيفها، أو أتليفهـــا مـــن الغـــرظ أو أ يتهـــا أو عنهـــا التعب
 خانـة بصـفة وتشـمل  كلـ،  اراء ألي ا ااة دون ابتكارها   رد
 :أي  ما
 .وغريها والكتيبا  كالكتس املكتوبة املواد -1
 واأل ــعار، واخلوــس، كا اكــرا ،  ــفاهة تلقــى الــ  املصــنفا  -2

 .ميا لها وما واألهازيج، واألان يد،
ــــــــا ، املوســــــــيقية واملســــــــرحيا  املســــــــرحية املؤلفــــــــا  -3  والتم يلي

ـــــا وحنـــــو واالستعراكـــــا ،  العـــــروظ أو الرقصـــــا  تصـــــميم مـــــن ذل
 . معا   كما أو الصو  أو اب ركة تؤدو ال  الراقصة،

 . البن هيئا  عرب تبن ال  املصنفا  -4
 الفنية وا ياكة الاخرفية والفنون أبنواعها، التشكيلـ الفن أعمال -5

 .وحنوها ا  ر على والوباعة والنقش والرسم والن ت
 . البصرية السمعية املصنفا  -6
 .تق ن   أو أبلفاظ اق نت سواء املوسيقية املؤلفا  -7
 .نناعية أو حرفية أكانت سواء التوبيقية الفنون أعمال -8
 .ميا ل  ما أو الفوتوغرايف التصوير أعمال -9
 اجلغرافيـــــــــة واخلـــــــــرائمل التوكـــــــــي ية والرســـــــــوما  التصـــــــــاميم -10

 أو الوبوغرافيـا أو ابجلغرافيـا املتعلقة ا سمة، واملصنفا  واملخووا 
 الـوظيفـ الوـابع ا مايـة تشـمل وال العلـوم، أو العمارة فن أو اهلندسة
 .في  اجلمالية املالمم بل للتصميم

 أو عنها التعبري طريقة أو كانت لغة أبي ا يل ا اسس برجميا  -11
 . كلها
 .االقتصادية اجلدوو دراسا  -12
 .اجلماعية املصنفا  -13
 .املش كة املصنفا  -14
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 : ا تية املشتقة املصنفا  -15
 أو الشـرح أو التغيـري أو التعـديل أو التلخي  أو ال مجة مصنفا  -أ

 املصـــنفا  فيهـــا  ـــا الت ـــويرا  مــن ذلـــا وغـــري املوســـيقية التوزيعــا 
 .الفلكلور من املشتقة

 مقـروء بشـكل أكانـت سواء البياان ( )قواعد البياان  جمموعا -ب
 طتواي ـا اختيـار حيـن مـن مبتكـرة تعـد والـ  آخر،  كل أبي أو آليا  
ــة تشــمل وال تبويبهــا، أو ترتيبهــا أو  وال البيــاان  قواعــد طتــوو ا ماي

 .ا توو هذا على لل قوق تتعرظ
 واملختـارا  كاملوسـوعا  نوعهـا كـان أاي   املصنفا  جمموعا   -   

 كانـت ما م  منها، واملختارا  الشعر لل اث الفلكلورية والتعبريا 
 أو ترتيبهــــا أو طتواي ــــا اختيــــار حيــــن مــــن مبتكــــرة ا موعــــا  هــــذه

 مصـنف بكـل  ـت  فيمـا املـؤلفني حبقوق املسا  دون وذلا تبويبها،
 .ا موعا  هذه من ااءا   يشكل
 كـــا يتمتــع الـــ  اب مايــة املشـــتقة للمصــنفا  املقـــررة ا مايــة  ــل وال

 .األنلية املصنفا  مؤلفو
 (4) مادة

 :أي  ما على القانون هذا ألحكام وفقا   املقررة ا ماية تسري ال
 ومفــاهيم التشــغيل وطــرق العمــل وأســاليس واإلاــراءا  األفكــار -1

 كان ولو والبياان  واالكتشافا  ا ردة وا قائل واملباد  الرايكيا 
 .مصنف يف موك ة أو مونوفة أو عنها معربا  
 القضـائـ أو اإلداري أو التشـريعـ الوـابع ذا  الرمسيـة النصوص -2

 .ترمجا ا وكذلا
 .ن فية معلوما  جمرد تعد ال  اليومية األحداث أو األخبار -3
ـــــس -4  )رمسهـــــا( كتابتهـــــا يف املســـــتخدمة واخلوـــــوط الســـــماوية الكت

 . تالو ا وتس يل وتالو ا
 .القضائية اإلاراءا  أ ناء تتم ال  املرافعا  وكذلا اخلوس -5
 والرمــوز املكــوان ، وقــوائم القصــرية والعبــارا  املفــردة الكلمــا  -6

 .املذلوفة والتصاميم
 يف ابالبتكـــار مجعهـــا متيـــا  ذا تقـــدم مـــا جممـــوع علـــى ا مايـــة وتســـري 

 .املقدم ا توو محاية دون التصنيف أو العرظ أو ال تيس
 (5) مادة

 ورعايتــ   ديــده ا لــس ويتــوىل للشــعس، عــام ملــا الــوطين الفلكلــور
 ال قافيـة ابملصـا  اإلكـرار أو التشـوي  موااهـة يف عن  والدفاع ودعم 

 .للدولة العامة املصا  أو

 ال اين الباب
 ا اورة وا قوق املؤلف حقوق
 املؤلف حقوق: األول الفصل
 األدبية ا قوق: أوال  

 (6) مادة
 :التالية األدبية اب قوق مصنف  على العام وخلف  املؤلف يتمتع
 .مؤلف   ىل املصنف نسبة يف ا ل: أوال  
 .مرة ألول املصنف نشر تقرير يف ا ل: اثنيا   

ــا     ــذن  مــن يكــون للمصــنف تعــديل أو مســا  أي منــع يف ا ــل: اثل 
 أو مسعتــ  أو املؤلــف بشــر  اإلكــرار  ىل يــؤدي أو  ريفــ ، أو تشــويه 
 .مكانت 
 .املصنف على االسم ذكر عدم أو مستعار اسم ابستعمال ا ل: رابعا

ــازل قابلــة غــري أدبيــة حقوقــا   مصــنف  علــى العــام وخلفــ  وللمؤلــف  للتن
 .عليها يقع تصر  أي مولقا   بوالان   ابطال   ويقع عليها ا  ا أو عنها

 (7) مادة
 مـن سـ ب  أو مصـنف  طرح منع الكلية ا كمة من يولس أن للمؤلف
 .املايل االستغالل حل يف تصرف  رغم التداول،

 املايل االستغالل حقوق  لي  آلت فلمن طلب ،  ىل املؤلف أايس و ذا  
 .ا كمة تقدره تعويض طلس يف ا ل

 (8) مادة
  ذا وذلا (6) املادة يف عليها املنصوص األدبية ا قوق ا لس يبا ر
 املصـنفا  حالة يف وكذلا ل ، وارث واود دون الكوي  املؤلف توىف
 . مؤلفها يعلم ال ال 

 املالية ا قوق: اثنيا  
 (9) مادة

 منـع أو  اـازة يف استئ اري حبل ل  واملونى العام وخلف  املؤلف يتمتع
 :يلـ ملا وفقا   الواوه من وا  أبي ملصنف  استغالل أو استعمال أي
 والتسـ يل والتصـوير الوباعـة فيها  ا وسيلة، أبي املصنف نس  -1

 الــذاكرا  أو اللياريــة املدجمــة واألقــراص واألســوواان  األ ــرطة علــى
  لك ونيـ  بيئـة يف رقمــ بشـكل التخـاين أو حاسو  جلهاز اإللك ونية

 .أخرو وسيلة أي أو كوئية أو
 أي  اــــراء أو موســــيقيا   توزيعــــ  أو أخــــرو لغــــة  ىل مصــــنف  ترمجــــة -2

 . مشتقا   مصنفا   يشكل علي  آخر  وير أو تعديل
 أو البيـع طريـل عن اجلمهور على املادية نسخ  أو املصنف توزيع -3
 عند للتوزيع االستئ اري ا ل ويستنفد. للملكية انقل آخر تصر  أي
 املصـــــنف ملشـــــ ي ويســـــمم للمصـــــنف، األنـــــلية للنســـــخة بيـــــع أول

  ذن دون مـــن بـــ  التصـــر  أو عنـــ  التخلــــ أو ببيعـــ  ا مــــ األنـــلـ
 .ا ل ناحس

 . ملصنف  العلين األداء -4
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 . اجلمهور  ىل نقل  أو ب    عادة أو املصنف بن -5
 علــــى التــــذاري يف االســــتئ اري ا ــــل ينوبــــل وال املصــــنف، أتاــــري -6

 علـى وال للتـذاري، األساســ ا ل هـ تكن    ذا ا يل ا اسس برامج
 انتشــــار  ىل يـــؤدي ال كــــان مـــ  البصــــرية الســـمعية املصــــنفا  أتاـــري
 املشـار االسـتئ اري ا ـل بصـاحس مـاداي   كـررا   يل ـل حنـو علـى النس 
 . لي 
ـــا يف  ـــا الوـــرق مـــن طريقـــة أبي النشـــر -7 ـــ  ذل  أاهـــاة عـــرب  اتحت

 .الوسائل من وغريها االتصال  بكا  أو ا يل ا اسس
 (10) مادة

 مؤلفهــا يتــوىف الــ  املصــنفا  علــى املاليــة ا قــوق يبا ــر أن للم لــس
 الـ  املصـنفا  وعلـى لـ ، مونـى أو وارث لـ  يكون أن دون الكوي 

 . الكويت دولة داخل مرة أول نشر  وقد مؤلفها يعلم ال
 (11) مادة

 ن ــري عـادال   يـراه الــذي العيـين أو النقـدي املقابــل يتقاكـى أن للمؤلـف
 الغــري،  ىل ملصــنف  املــايل االســتغالل حقــوق مــن أك ــر أو حبــل تصــرف 
 السـابل، الن ـو علـى فيـ  التصر  يتم ال ما لكل مالكا   املؤلف ويبقى
 أي ابستغالل  اازة املالية حقوق  من أي ابستغالل  اازت  تعد ال كما
 .املصنف على ب  يتمتع آخر مايل حل

ــــوق يف التصــــر  النعقــــاد ويشــــ ط ــــف املقــــررة ا ق  وأنــــ اب للمؤل
 حنـــو وعلـــى نـــراحة فيـــ  حيـــدد وأن مكتـــواب   يكـــون أن ا ـــاورة ا قـــوق
ـــى حـــل كـــل تفصـــيلـ ـــان مـــع حـــدة عل  التصـــر  طـــل ا ـــل مـــدو بي
 .ومكان  ومدت  من  والغرظ

 القـانون، هـذا يف عليها املنصوص األدبية اب قوق اإلخالل عدم ومع 
 ا ل استغالل تعويل  ذن  من يكون عمل أبي القيام للمؤلف جيوز ال
 . ال خي  أو التصر  طل

 (12) مادة
 هـــذا يف املؤلـــف حـــل علـــى الـــواردة ابالســـت ناءا  اإلخـــالل عـــدم مـــع 

 ا اســس بـرامج  صـنفا  املتعلقـة املاليـة ا قـوق نقـل  ضـع القـانون،
 أو ابلــربانمج الــوارد التعاقــد ل خــي  البيــاان  وقواعــد وتوبيقاتــ  ا يل

 عنـد ظهـر أو للـربانمج ا املـة الدعامـة على ظهر سواء علي ، امللصل
ـــربانمج  ـــاين أو  ميـــل  مشـــ ي ويكـــون ا يل، ا اســـس  ا ـــة يف ال
   مـا ال خـي  ذلـا يف الواردة ابلشروط ملاما   مستخدم  أو الربانمج
 .ا داب أو العام للن ام خمالفة تكن

 (13) مادة
 األنلية النسخة يف كانت، نورة أبي املؤلف، تصر  على ي تس ال
 يتفــل   مــا  ليــ ، املتصــر   ىل املاليــة حقوقــ  مــن أي نقــل مصــنف  مــن
 .ذلا غري على كتابة

 (14) مادة
 حـال يف املنشـور مصـنفة على للمؤلف املالية ا قوق على ا  ا جيوز

 املاليــة ا قــوق علــى ا  ــا جيــوز وال كــده، ا كمــة مــن حكــم نــدور
 قاطعـة بصـفة ي بـت   مـا نشـرها قبـل مؤلفهـا ميو  ال  املصنفا  عن
 .وفات  قبل نشرها استهد  أن 

 (15) مادة
  نتااــــ  جممــــوع يف للمؤلـــف تصــــر  كــــل مولقـــا   بوــــالان   ابطــــال   يقـــع 

 .املستقبلـ الفكري
 ال اين الفصل
 ا اورة ا قوق

 األدبية ا قوق: أوال  
 (16) مادة

 قابلـة غـري األداء علـى أدبيـة حبقـوق العـام وخلفهم األداء فنانو يتمتع 
ـــن  وفقـــا   عليهـــا ا  ـــا أو عنهـــا للتنـــازل  القـــانون، مـــن (6) املـــادة ل
 :أي  ما وتشمل

 .مؤدي   ىل - مس ال   أو كان حيا   - األداء نسبة. 1
ـــع. 2 ـــري أو تعـــديل أي من ـــف أو تشـــوي   ـــذن  مـــن تغي  أو األداء،  ري

 .املؤدي مكانة أو مسعة أو بشر  اإلكرار
 املالية ا قوق: اثنيا  

 (17) مادة
 :ا   ح ر أو تصريم يف االستئ اري اب ل األداء فنانو يتمتع
 :امل بت غري ا ـ أدائهم أوا : أوال  
 بـن سـبل  ذا  ال اجلمهـور  ىل ونقلهـا امل بتـة غـري أدائهـم أوا  بن. 1

 .األداء
 .امل بتة غري أدائهم أوا  ت بيت. 2
 :امل بتة أدائهم أوا : اثنيا  
 يف امل بتــة أدائهــم ألواــ  املبا ــر غــري أو املبا ــر ابلنســ  التصــريم. 1

 .كان  كل أبي أو طريقة أبي نوتية تس يال 
 أدائهـــم أواـــ  عـــن النســـ  مـــن غريهـــا أو األنـــلية النســـخة  اتحـــة. 2

 بوريقــة ملكيتهــا نقــل أو ببيعهــا لل مهــور نــوتية تســ يال  يف امل بتــة
 .أخرو
 أواــ  عــن النسـ  مــن غريهـا أو األنــلية النسـخة بتــذاري التصـريم. 3

 بعد ح   ارية، ألغراظ لل مهور نوتية تس يال  يف امل بتة أدائهم
ــاين. مــنهم بتصــريم أو  عــرفتهم توزيعهــا  ا صــول يف ا ــل األداء ولفن
 يف امل بتـــة أدائهـــم أواـــ  عـــن نســـ  أتاـــري مقابـــل عادلـــة مكافـــذة علـــى

 أال بشــرط الصــوتية التســ يال  منت ـــ قبــل مــن نــوتية تســ يال 
 مـاداي   كـررا    اريـة ألغـراظ الصـوتية للتسـ يال  التـذاري ذلا يل ل
 . النس  يف االستئ ارية األداء فناين حبقوق

 بوسـائل لل مهـور نـوتية تسـ يال  يف امل بتـة أدائهـم أوا   اتحة. 4
 عليهــا االطــالع مــن اجلمهــور مــن أفــرادا   ميكــن  ــا الســلكية أو ســلكية
 .بنفس  منهم الواحد  تار ا وقت ويف مكان من
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 غــــري أو املبا ــــر االنتفــــاع مقابــــل واحــــدة عادلــــة مكافــــذة يف ا ــــل. 5
 أو إلذاعتهـــا  اريـــة ألغـــراظ املنشـــورة الصـــوتية ابلتســـ يال  املبا ـــر
 .كانت طريقة أبي اجلمهور  ىل نقلها
 أي كـمن األداء لفنـاين تسـ يل أي علـى املـادة هذه حكم يسري وال

 . ذلا غري على كتابة االتفاق يتم   ما بصري مسعـ تس يل
ـــة ا قـــوق يبا ـــر أن وللم لـــس ـــة األدبي ـــان واملالي  الكـــوي  األداء لفن

 .ل  مونى أو وارث ل  يكون أن دون يتوىف الذي
 (18) مادة

 ت بيـت أبول يقوموا أبن األداء فناين قبل من هلم أايا الذين للمنت ني
 :يف ا صري ا ل ملموسة، مادة أي على البصري السمعـ للمصنف

 قـاموا الـذي البصـري السـمعـ املصـنف وأتاـري وبيـع وتوزيع نس . 1
 .اجلمهور  ىل نقل  ويف إبنتاا 

 السـمعية لتسـ يال م املبا ـر غـري أو املبا ر النس  منع أو  اازة. 2
 .البصرية

 .  اازة أو منع أتاري تس يال م السمعية البصرية ألي غاية كانت.3
 الفنــانني موافقـة دون املــذكورة حقـوقهم عــن اائيـا   أو كليــا   التنـازل. 4

 األداء أن اب
 (19) مادة

 :ا تية االستئ ارية اب قوق الصوتية التس يال  منت و يتمتع
 أو طريقـة أبي الصـوتية لتسـ يال م املبا ـر غري أو املبا ر النس . 1
 .كان  كل أبي
 الصــوتية تســ يال م نســ  مــن غريهــا أو األنــلية النســخة  اتحــة. 2

 .أخرو بوريقة ملكيتها نقل أو ببيعها لل مهور
 الصـــوتية تســـ يال م نســـ  مـــن وغريهـــا األنـــلية النســـخة أتاـــري. 3

 . منهم بتصريم أو  عرفتهم توزيعها بعد ح   ارية ألغراظ لل مهور
 ميكــن  ــا الســلكية أو ســلكية بوســائل الصــوتية تســ يال م  اتحــة. 4

  تار ـــا وقـــت ويف مكـــان مـــن عليهـــا ابالطـــالع اجلمهـــور مـــن أفـــرادا  
 .بنفس  منهم الواحد

 .عنها نس  أو الصوتية تس يال م توزيع. 5
 غــــري أو املبا ــــر االنتفــــاع مقابــــل واحــــدة عادلــــة مكافــــذة يف ا ــــل. 6

 أو إلذاعتهـــا  اريـــة ألغـــراظ املنشـــورة الصـــوتية ابلتســـ يال  املبا ـــر
 .كانت طريقة أبي اجلمهور  ىل نقلها

 (20) مادة
 :ا تية االستئ ارية املالية اب قوق البن هيئا  تتمتع
 . كا اخلانة للبن املعدة وبراجمها موادها ت بيت -1
 . كا اخلانة امل بتة للبن املعدة وبراجمها موادها نس  -2
 .اجلمهور  ىل كا اخلانة للبن املعدة وبراجمها موادها نقل -3
 طريقــة أبيــة كــا اخلانــة للبــن املعــدة وبراجمهــا موادهــا بــن  عــادة -4

 . كانت

 دون اجلمهـــور  ىل كـــا اخلانـــة البـــن بـــرامج نقـــل مـــن الغـــري منـــع -5
 األعمال املنع هذا من ويست ىن مسبقا ، مكتوب ترخي  على ا صول

 .العام امللا  ىل آلت ال 
 (21) مادة

 يف الــواردة املاليــة حقوقــ  يف املؤلــف لتصــر  املن مــة األحكــام تســري 
 أنـ اب تصـرفا  مجيع على االتفاقية يف الواردة وتلا القانون، هذا

 .املالية حقوقهم يف ا اورة ا قوق
ـــة ا قـــوق يبا ـــر أن وللم لـــس ـــة األدبي ـــان واملالي  الكـــوي  األداء لفن

 .ل  مونى أو وارث ل  يكون أن دون يتوىف الذي
 ال الن الفصل
 ا ماية مدة

 األدبية ا قوق محاية مدة
 (22) مادة

 محايـة مدة تنقضـ القانون هذا من (6) املادة حبكم اإلخالل عدم مع
ــــة ا قــــوق ــــة ا قــــوق ابنقضــــاء األدبي  هــــذا يف عليهــــا املنصــــوص املالي
 حبمايــ  تتمتـع ســارية األنـلـ مؤلفــ   ىل املصـنف نســبة وت ـل القـانون،
 . الامن  رور تنقضـ ال أبدي 

 املالية ا قوق محاية مدة
 (23) مادة

 وملـدة حياتـ ، مـدو مصـنف  علـى املاليـة املؤلـف حقوق محاية مدة -1
 مــن ينــاير  ــهر مــن األول مــن اعتبــارا    ســس وفاتــ ، بعــد ســنة مخســني
 .الوفاة تلـ ال  السنة
 حيـا م مـدو املشـ كة املصـنفا  ملؤلفـ املالية ا قوق محاية مدة -2

 مــنهم، حيــا   بقـــ مــن آخــر وفــاة اتريــ  مــن ســنة مخســني وملــدة مجيعــا  
 آخـر وفـاة تلــ الـ  السنة من يناير  هر من األول من اعتبارا    سس
 .ا ياة قيد على منهم بقـ من
ـــة مـــدة -3 ـــ  املصـــنفا  محاي ـــف يكـــون ال ـــاراي    خصـــا   هلـــا املؤل  اعتب

 السنة تلـ ال  السنة من يناير  هر من األول من اعتبارا   سنة مخسني
 .للمصنف مشروع نشر أول فيها   ال 
 تنشـر حبيـن جملـدا  أو أاـااء عـدة مـن مكـوان   املصنف كان  ذا -4

 مسـتقال   مصـنفا   منهـا جملـد أو اـاء كـل فيعد ف ا ، على أو منفصلة
 . ا ماية مدة  ساب ابلنسبة

 البصـــرية، الســـمعية واملصـــنفا  اجلماعيـــة املصـــنفا  محايـــة مـــدة -5
 األول مـن اعتبـارا    سـس للمصـنف مشـروع نشر أول من سنة مخسني
 ويف. املـذكور النشـر فيهـا حصـل الـ  التاليـة السـنة مـن ينـاير  هر من

ــة ــارا   ســنة اخلمســني مــدة تســري النشــر، عــدم حال  مــن األول مــن اعتب
 .املصنف  جناز فيها   ال  للسنة التالية للسنة يناير  هر
 ابسم أو املؤلف اسم ذكر دون من املنشورة املصنفا  محاية مدة -6

 السنة من يناير  هر من األول من اعتبارا   سنة مخسني مستعار، مؤلف
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  ذا أنـــ  علـــى للمصـــنف، مشـــروع نشـــر أول فيهـــا حصـــل الـــ  التاليـــة
 ا مايـة مـدة  سـس ا مايـة، مـدة خـالل املؤلف  خصية عن كشف
 . املادة هذه من (2و1) للبندين وفقا  
 ســن  مخســني نــاحبها مــو  بعــد املنشــورة املصــنفا  محايــة مــدة -7

 نشـر  ال  السنة تلـ ال  السنة من يناير  هر من األول من اعتبارا  
 .فيها
 هــ الفوتـوغرايف والتصـوير التوبيقيـة الفنـون ألعمـال ا مايـة مـدة -8

 عــن الن ــر بغــض للمصــنف مشــروع نشــر أول اتريــ  مــن ســنة مخســون
 .النشر  عادة

 (24) مادة
 ينـاير من األول من اعتبارا   سنة مخسون األداء لفناين ا ماية مدة -1
 من األول من اعتبارا   أو األداء، فيها   ال  السنة تلـ ال  السنة من
 تسـ يل يف األداء ت بيـت فيهـا   الـ  السـنة تلــ الـ  السـنة من يناير
 .نو 
 مـن اعتبـارا   سـنة، مخسون الصوتية التس يال  منت ـ محاية مدة -2

 التسـ يل نشـر فيهـا   الـ  السـنة تلــ ال  السنة من يناير من األول
 يـــتم    ذا الصـــو  التســـ يل هـــذا نشـــر ت بيـــت أو مـــرة ألول الصـــو 
 .الصو  التس يل ت بيت من سنة مخسني غضون يف النشر
 ينـاير مـن األول مـن اعتبـارا   سـنة عشـرين البـن هيئـا  محاية مدة -3
 .مرة ألول براجمها بن فيها   ال  السنة تلـ ال  السنة من

 :الرابع الفصل
 املصنفا  ببعض خانة أحكام

 (25) مادة
 واكـولع ابتكـار  ىل وا  الذي االعتباري أو الوبيعـ للشخ  يكون

 املؤلــــف حقــــوق وحــــده يبا ــــر أن اجلمــــاعـ املصــــنف  جنــــاز  ســــئولية
 .ذلا غري على كتابة يتفل   ما علي  واملالية األدبية

 (26) مادة
 ا قـــوق يف ابلتســـاوي  ـــريكا   املشـــ ك املصـــنف يف مؤلـــف كـــل يعتـــرب
 ألي جيــوز ال ا الــة هــذه ويف ذلــا، غــري علــى كتابــة يتفــل   مــا املاليــة
 .مكتوب ابتفاق  ال املؤلف حقوق  با رة االنفراد منهم
   مــا ا لــس  ىل حصــت  تــؤول ور ــة يــ ك و  املشــ كني أحــد تــوىف و ذا
 .كتابة ذلا غري على اتفل قد يكن

 (27) مادة
ــذليف حقــوق فــ ن آخــر  ــخ   ســاب املصــنف ابُتكــر  ذا  تعــود الت

 .ذلا غري على كتابة اتفل  ذا  ال املبتِكر للمؤلف
 أ نـاء العامـل ابتكـر  ذا السـابقة، الفقـرة يف ورد  ـا اإلخـالل عدم ومع

 وبتكليـف العمـل نـاحس أعمـال أو أبنشـوة متعلقا   مصنفا   استخدام 
 هذا ابتكار  ىل التونل سبيل يف استخدم أو مبا ر غري أو من  مبا ر

 نـــاحس مـــواد أو آال  أو أدوا  أو معلومـــا  أو خـــربا  املصـــنف

 لصـــاحس تعـــود التـــذليف حقـــوق فـــ ن تصـــرف   ـــت املوكـــوعة العمـــل
 غــري علــى كتابــة يتفــل   مــا للعامــل الفكــري اجلهــد مراعــاة مــع العمــل
 .ذلا

 ال قبلــ  مــن املبتكــر املصــنف كــان  ذا للعامــل املؤلــف حقــوق وتكــون  
 نـــاحس خــربا  العامـــل يســتخدم و  العمـــل نــاحس أبعمـــال يتعلــل
 هـــذا  ىل التونـــل يف األوليـــة مـــواده أو أدواتـــ  أو معلوماتـــ  أو العمـــل
 .ذلا غري على كتابة يتفل   ما االبتكار

 (28) مادة
 يعـد مسـتعارا ، امسـا    مل ال  أو مؤلفها، اسم  مل ال ال  املصنفا  

 هــذا يف لــ  املقــررة ا قــوق مبا ــرة يف املؤلــف مــن مفوكــا   هلــا النا ــر
 .ذلا عكس ي بت   ما القانون

 ( 29) مادة
 أنـلها يـوزع أو يعـرظ أو ينشـر أن  خـر نورة بعمل قام ملن جيوز ال 

 .خالف  على يتفل   ما الصورة، مت ل  من  ذن دون منها نسخا   أو
 كانـت أو علنـا ، وقعـت حـوادث  ناسـبة الصورة نشر جيوز ذلا ومع  

 أو طليـة بشهرة يتمتعون أو عامة أو رمسية نفة ذوي أب خاص تتعلل
 ا ـاال  هـذه يف تداوهلا أو الصورة عرظ على ي تس أال على عاملية،
 .واعتباره بسمعت  أو الشخ  بشر  مسا 

 نفـذ  الـ  الوريقـة كانـت أاي   الصـور علـى السابقة األحكام وتسري 
 .أخرو وسيلة أي أو حفر أو رسم من كا

 ( 30) مادة
 التقاط من الغري منع الفوتوغرايف املصنف مؤلف حقوق على ي تس ال 

 وذا  املكـــان ذا  مـــن أخـــذ  ولـــو املصـــور، للشــــء اديـــدة نـــور
 .األوىل الصور فيها أخذ  ال  ال رو 

 :اخلامس الفصل
 حقوق على واالست ناءا  القيود

 ا اورة وا قوق املؤلف
 ( 31) مادة

 هــذا ألحكــام طبقــا   واملاليــة األدبيــة املؤلــف حبقــوق اإلخــالل عــدم مــع
 اخلانـــة ا ـــاال  بعـــض يف للمصـــنف الغـــري اســـتعمال جيـــوز القـــانون،
 أال  ــريوة لــ ، تعــويض أداء ودون املؤلــف حــل نــاحس  ذن وبــدون
 يل ــل وال للمصــنف العــادي االســتغالل مــع االســتعمال هــذا يتعــارظ
 املصــدر ذكــر مــع ا ــل، لصــاحس املشــروعة ابملصــا  مــربر غــري كــررا  
 .لكنا   ذلا كان كلما املؤلف واسم
 :يلـ ما اخلصوص وا  على املشروع االستعمال عداد يف ويدخل

 أبي للناس  ا ض الشخصـ لالستعمال األنلـ املصنف نس : أوال   
 وأن مشـروعة بصـورة نشر قد املصنف يكون أن وبشرط كانت طريقة
 مشــــروع، بشــــكل األنــــلية النســــخة ملكيــــة علــــى حصــــل قــــد يكــــون
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 أو مبــان    ــكل يف ا ســدة املعماريــة اهلندســة مصــنفا  نســ  ابســت ناء
 .أخرو منشآ  أي
 بشـرط آخـر، مصـنف يف املصـنف ذلـا مـن بفقـرا  االستشهاد: اثنيا  
 اــــوهري، وغــــري اجلــــاري العــــر  مــــع متمشــــيا   االستشــــهاد يكــــون أن

 واســــم املصــــدر يــــذكر وأن املنشــــود، اهلــــد  يســــوغ  الــــذي وابلقــــدر
 الصـ ف من املنقولة الص فية اخلالنا  على ذلا وينوبل املؤلف،

 .والدوراي 
 واألغــراظ التــدريس ألغــراظ املصــنف مــن قصــرية أاــااء نســ : اثل ــا   

 التعليمــ اهلد  حدود يف فقمل وذلا التعليمية املنشآ  يف التعليمية
 :أي  ما الشذن هذا يف ويش ط املنشود،

 .الربم بقصد أو  اري، لغرظ النس  يتم أال -1
 .متصلة غري منفصلة وأوقا  مرا  أو مرة يف النس  يكون أن -2
 كــــل علــــى املصــــنف وعنــــوان ا ــــل نــــاحس اســــم  ىل يشــــار أن -3

 .نسخة
 لغايـة للولبـة أو عـائلـ  طـار داخـل ااتماعا  يف املصنف أداء: رابعا  

 غــــري أو مبا ــــر مــــايل مقابــــل  صــــيل دون يــــتم ذلــــا دام مــــا تعليميـــة
 .مبا ر
 الشخ   عرفة ا يل ا اسس برانمج من وحيدة نسخة عمل: خامسا  
ــــــذي ــــــة علــــــى حصــــــل ال  مشــــــروعة بصــــــورة األنــــــلية النســــــخة ملكي

 :ا تية األغراظ أحد يف الستخدامها
ـــــتالءم  ـــــا للـــــربانمج األنـــــلية النســـــخة  ـــــوير أو تعـــــديل -1  مـــــع ي

 .ابلتشغيل ل  املرخ  احتيااا 
 خــالل مــن الــربانمج عليهــا يقــوم الــ  والن ــراي  األفكــار دراســة -2

 .العكسية اهلندسة
ـــ  اللغـــة تعـــديل -3  لغـــة مـــن للـــربانمج األنـــلية اللغـــة كـــا كتبـــت ال

 .ا لة لغة  ىل املصدر
 .تلفها أو األنلية النسخة فقد عند اإلحالل أو ا فظ -4
 .األنلـ الربانمج مع كا يُتعامل برامج أو مواد  عداد -5
 كـعف ملعاجلـة أو تصـويبها أو الربانمج يف الواردة األخواء تعديل -6

 . كفاءت  ورفع التشغيل فاعلية لاايدة أمين
 . منها ااءا   الربانمج يشكل ال  الشبكة وأتمني الربانمج اختبار -7

 :ا تية األحوال يف مؤقتة  لك ونية نسخة عمل: سادسا  
 .عركية أو عابرة كانت  ذا -1
 .متكاملة تقنية عملية من أساسيا   ااءا   كانت  ذا -2
 املصــنف نقــل متكــني هــو النســخة مــن األساســـ الغــرظ كــان  ذا -3

 القــانوين لالســتخدام أو وســيمل بواســوة اثلــن طــر   ىل  ــبكة كــمن
 .مستقلة اقتصادية أ ية هلا ليس ال  ل عمال

 عــن والــدوراي  الصــ ف يف املنشــورة املقــاال  نســ  أو نقــل: ســابعا   
 املما ــــل الوــــابع ذا  ب هــــا   الــــ  املصــــنفا  أو ااريــــة موكــــوعا 

 .واد  ن املؤلف واسم بوكوح املصدر ذكر بشرط
 النس     ذا وذلا اجلمهور، على علنا   املعروكة اخلوس نس : اثمنا  
 اســم ذكــر  ــريوة العــام الصــا  يقتضــي  ومــا اإلعــالم وســائل قبــل مــن

ــــف  املصــــنفا  هــــذه نشــــر حبــــل حيــــتفظ أن وللمؤلــــف بوكــــوح، املؤل
 .يراها ال  ابلوريقة
  ناســـبة يســـمع أو يشـــاهد أن ميكـــن ب ـــ    مصـــنف أي نســـ : اتســـعا  
 بشــرط املت ــرك، أو ال ابــت التصــوير طريــل عــن ااريــة أحــداث عــرظ
  ىل اإل ـارة كـرورة مـع  قيقـ ، املراد اهلد  حدود يف ذلا يكون أن

 .واك ة بصورة املصدر
 بوســــائلها البــــن هيئــــا  قبــــل مــــن مؤقتــــة تســــ يال   نتــــا : عا ــــرا   

 واحـدة نسـخة بعمـل وذلا املؤلف حبقوق الضرر   اق دون اخلانة،
 تتلـف أن علـى عركـ ، أو بب ـ  هلـا يـرخ  طمـ مصنف ألي أك ر أو

 أطـول مـدة أو  عـدادها، اتريـ  مـن سـنة  ـاوز ال مدة يف النس  مجيع
 كـــمن التســـ يل هـــذا مـــن بنســـ  االحتفـــاظ وجيـــوز املؤلـــف،  وافقـــة

 . العام الصا  يقتضي  وما رمسية طفوظا 
 أو نشــرها، ســبل مصــنفا  مــن قصــرية مقتوفــا  نقــل: عشــر حــادي
 املعدة املدرسية الكتس  ىل خرائمل أو تصميما ، أو نور، أو رسوم،
 يكــون أن علــى والفنــون، وا داب التــاري  كتــس و ىل التعلــيم، ملنــاهج
 . املؤلف واسم املصدر يُذكر أن  ريوة الضرورة، بقدر النقل هذا
 أو الفـاكس طريل عن وذلا املكتبا ، بني الواثئل تبادل: عشر اثين  

 الفـور علـى امللـف حُيـذ  أن  ـريوة ا مـن اإللكـ وين النقل أو الربيد
 لالسـتخدام أو  اري غري لب ن املصنف من ورقية نسخة طباعة بعد

 .املستقبلة املكتبة لرواد الشخصـ
 الـــ  العـــرظ ونـــاال  واملتـــاحف واملكتبـــا  األر ـــيف: عشـــر اثلـــن
 نشاطها من ك اء املصنفا  من نس  توزيع هلا ويكون ا كومة متوهلا
 :يلـ ملا وفقا  
 لغـــرظ لـــديها املصـــنفا  جمموعـــة بنســـ  املؤسســـا  هلـــذه يســـمم - أ

 رقمــ  ـكل  ىل املصـنف و ويـل ا فـظ ولغرظ احتياطية نس  توفري
 . لك ونيا   وتشغيلها اجلها  تلا حااا  لتووير تلبية
ـــ  نســـخة أو املصـــنف كـــان  ذا - ب ـــدو جمموعـــة كـــمن من   حـــدو ل

 األاــااء  كمــال هلــا جيــوز مكتملــة، غــري وكانــت  ليهــا املشــار اجلهــا 
 .مشروعة طريقة أبي املفقودة

  ذا املختــار،  ــكلها يف جمموعا ــا يف تــوافره جيــس الــذي املصــنف - 
 يف املعـــني الشـــكل هـــذا يف املصـــنفا  تلـــا  جيـــاد إبمكاهنـــا لـــيس كــان

 .النا ر طريل عن أو السوق
 أو املؤلــف مــن  اــازة علــى ا صــول اســت الة عنــد املصــنف نســ  -د

 .النشر أو للبيع متاحا   املصنف يكون ال عندما أو ا ل ناحس
 اســــتخدامها ميكــــن الســــابقة للبنــــود وفقــــا   املنســــوخة املصــــنفا  - هـــــ

ـــدون معـــا   املبـــىن داخـــل يف دراســـية أو  خصـــية ألغـــراظ  املعـــدا  وب
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 .للمستخدم  عار ا ميكن كما اإللك ونية،
 أو العامــة املكتبــا  بواســوة املصــنف مــن نســخة تصــوير : عشــر رابــع 

 :ا تية ابلشروط وذلا الت ارية غري التو يل مراكا
 ألغراظ طبيعـ  خ  طلس تلبية بغرظ طدود النس  يكون أن - أ

 . الب ن أو الدراسة
 لت ـل أو األنـلية النسـخة على ا اف ة كد  النس  يكون أن - ب

ــــ  النســــ  طــــل النســــخة ــــف أو تفقــــد ال  نــــا ة غــــري تصــــبم أو تتل
 .معقولة بشروط هلا بديل على ا صول يست يل وأن لالستخدام
 وا اكـــــاة الكاريكـــــاتري ألغـــــراظ املصـــــنف اســـــتخدام: عشـــــر خـــــامس
 .امس  ذكر مع ابملؤلف، كرر   اق دون والتقليد

  ذن دون  عاقــة ذي لشــخ  املصــنف ونــول تســهيل: عشــر ســاد  
 وفقــا   وذلــا اهلـد ، هــذا لت قيـل وســيوة خوـوا  أي وا ــاذ املؤلـف
 :ا تية للشروط

 حــل لديــ  النشــاط هــذا ا ــاذ يف يرغــس الــذي الشــخ  يكــون أن - أ
 .من  نسخة أو املصنف هذا  ىل الشرعـ الونول

 وذلـــــا عليـــــ ، االطــــالع يســـــهل  ــــكل  ىل املصـــــنف حيــــّول أن - ب
 ميكــن مــا حــدود يف املعلومــا  لتصــفم مولوبــة وســائل أي ابســتخدام
 أبي يقــــوم ال ولكــــن املصــــنف،  ىل اإلعاقــــة ذوي األ ــــخاص ونــــول
  ىل اإلعاقــة ذوي مــن األ ــخاص لونــول الالزمــة تلــا غــري تغيــريا 
 .املصنف

 .رحبـ غري أسا  على ذلا يتم أن - 
 مــــن نســــخة علــــى حصــــل الــــذي اإلعاقــــة ذوي مــــن للشــــخ  وجيــــوز

 .الشخصـ الستخدام  نسخة عمل املصنف،
 يف املعـدة املصنفا  الكويت دولة و ىل من وتصدير استرياد جيوز كما
 .عليها االطالع اإلعاقة ذوي من للشخ  يسهل  كل
 للعامـــة املنســـو  أو األنـــلـ املصـــنف مـــن اـــاء عـــرظ: عشـــر ســـابع
 .ل  ال ويج لغرظ

 قـانوين بشـكل املنشـور املصـنف مـن طـدود ااء استعمال: عشر اثمن 
 اجلــاء ح ــم يت ــاوز أال بشــرط مــا ن ــر واهــة دعــم أو نقــده أاــل مــن

 اســم دائمــا   يــذكر أن وعلــى عليــ  ومتعــار  كــروري هــو مــا املســتعمل
 .املؤلف

 الرمسيـة املناسـبا  يف علـين بشكل مصنف أداء أو عرظ: عشر اتسع 
 يـذكر أن علـى املناسـبا  تلـا م ـل تتولبهـا الـ  ا دود كمن وذلا
 .واملصدر املؤلف اسم

  ذن دون البـــــن هيئــــا  أو الـــــدوراي  أو للصــــ ف جيـــــوز: عشــــرون
 واسـم املصـدر ذكـر  ـريوة ل  تعويض أداء ودون املؤلف حل ناحس
 :تيةا  ابألعمال القيام املؤلف،

 بصــــورة لل مهــــور أتي ــــت الــــ  مصــــنفات  مــــن مقتوفــــا  نشــــر -1
 الــرأي تشــغل الــ  ابملوكــوعا  املتعلقــة املنشــورة ومقاالتــ  مشــروعة،

 النشــر، عنــد ذلــا ح ــر قــد املؤلــف يكــن   مــا معــني وقــت يف العــام
 وعنوان املؤلف اسم و ىل عن  نقلت الذي املصدر  ىل اإل ارة وبشرط
 .املصنف

 واجللســــا  النــــدوا  يف تلقــــى الــــ  واألحاديــــن اخلوــــس نشــــر -2
 ويف والدينيـة، والسياسـية والفنيـة واألدبيـة والعلميـة االاتماعيـة العلنية
 للمؤلـف ي ـل ذلا ومع واإلدارية، التشريعية واهليئا  النيابية ا الس

 . لي  تنسس جمموعا  يف املصنفا  هذه مجع يف ا ل خلف  أو
 متاح بصري مسعـ أو بصري أو مسعـ مصنف من مقتوفا  نشر -3

 . اجلارية ل حداث اإلخبارية التغوية سياق يف وذلا لل مهور
 هــذا يف الــواردة واالســت ناءا  للقيــود خمــالف اتفــاق كــل ابطــال   ويقــع
 .الفصل

 ( 32) مادة
 املنصـــوص للمؤلـــف املاليـــة ا قـــوق علـــى الـــواردة االســـت ناءا  توبـــل
  ا ا اورة ا قوق ألن اب املالية ا قوق على القانون هذا يف عليها
 .ا قوق هذه طبيعة مع يتعارظ ال

 ( 33) مادة
ــاري أو طبيعـــ كــوي   ــخ  لكــل  مــن يولــس أن مصــل ة ذي اعتب
 قابــل وغــري اســتئ اراي   غــري ترخيصــا   من ــ  يفوكــ  مــن أو ا لــس رئــيس

 املصـــــنفا  مـــــن مصـــــنف ألي ال مجـــــة أو للنســـــ  الغـــــري  ىل للتنـــــازل
 التعليم لغااي  ال مجة رخ  ومتنم. ا ل ناحس  ذن دون املنشورة،
 فقـــمل فتمـــنم النســـ  رخـــ  أمـــا الب ـــوث، أو اجلـــامعـ أو املدرســــ
 ال اخي  تلا ومتنم. اجلامعـ أو املدرسـ التعليم  طار يف الستعماهلا

 . املختصة ا كمة تقدره خلف  أو ا ل لصاحس عادل تعويض ن ري
 فيــ  حيــدد املخــت  الــوزير مــن مســبس بقــرار ال خــي   نــدار ويكــون
ــامين النوــاق  الالئ ــة  ــدده ملــا وفقــا   وذلــا لالســتخدام، واملكــاين ال
 .التنفيذية

 ال الن الباب
 والعقواب  الت ف ية واإلاراءا  ا قوق القتضاء اجلماعية اإلدارة

 :األول الفصل
 الت ف ية واإلاراءا  ا قوق القتضاء اجلماعية اإلدارة

 (34) مادة
 أن والعام اخلاص وخللفهم ا اورة وا قوق املؤلف حل ألن اب جيوز

ــــوا ــــة  دارة أمــــر يوكل ــــانون هــــذا يف عليهــــا املنصــــوص ا قــــوق كاف  الق
 فيمـا تؤلـف  ـركا  أو مجعيا   ىل عنها تعويضا  أو مقابل و صيل
ــنهم ــة لقــانون وفقــا   بي ــا  األندي  الشــركا  وقــانون العــام، النفــع ومجعي
 . ليهما املشار
  ــــركا  أو مجعيــــا  نشــــاط  ااولـــة ترخيصــــا   ا لــــس رئــــيس ويصـــدر
 عليهـا واإل ـرا  أدائهـا ومتابعـة عملهـا آليـة وتكون. اجلماعية اإلدارة
 .التنفيذية الالئ ة  دده ملا وفقا   املست قة الرسوم و ديد
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 (35) مادة
ـــــاء املســـــتع ل القضـــــاء  ـــــت  ـــــى بن ـــــس عل ـــــام الشـــــذن ذوي طل  القي

 وذلـا املناسـبة، الت ف ية اإلاراءا  من غريها أو التالية ابإلاراءا 
ـــداء عنـــد ـــى االعت  هـــذا يف عليهـــا املنصـــوص ا قـــوق مـــن حـــل أي عل

 :القانون
 التســـ يل أو األداء أو للمصـــنف تفصـــيلـ ونـــف   بـــا   اـــراء -1

 .البن برانمج أو الصو 
ـــرانمج أو الصـــو  التســـ يل أو األداء أو املصـــنف نشـــر وقـــف -2  ب

 مــدها جيــوز طــددة، لفــ ة مؤقتــا   نــناعت  أو نســخ  أو عركــ  أو البــن
 .املوكوعـ النااع يف يفصل أن  ىل
ـــت فظ -3  البـــن بـــرانمج أو الصـــو  التســـ يل أو املصـــنف علـــى ال

 الــ  واألدوا  واألاهــاة املــواد علــى وكــذلا نســخ  وعلــى األنــلـ
 الصــو  التســ يل أو األداء أو املصــنف هــذا نشــر  عــادة يف تســتعمل

 املـواد تلـا تكـون أن بشرط من ، نس  استخرا  أو البن، برانمج أو
 أو الصو  التس يل أو األداء أو املصنف نشر إلعادة  ال نا ة غري

 .البن برانمج
 .ا ماية طل ا ل على االعتداء واقعة   با  -4
 الصـو  التسـ يل أو املصـنف اسـتغالل عـن النـاتج اإليراد حصر -5
 .األحوال مجيع يف علي  والت فظ البن برانمج أو

 .ابلتنفيذ املكلف ملعاونة أك ر أو خبري بندب أيمر أن ا كمة ولرئيس
 عــن ومناســس عــادل بتعــويض ا ــل علــى املعتــدي تلــام أن وللم كمــة

 .االعتداء ذلا اراء ا ل ناحس  ل الذي الضرر
 (36) مادة

 وأن املكتبــة تر ــيم علــى بنــاء   ا لــس رئــيس حيــددهم الــذين للمـوظفني
 القضــائية الضــبوية نــفة  ــن هم املخــت  الــوزير مــن قــرارا   كــم يصــدر
 النشــــر ودور واملكتبــــا  املوــــابع تفتــــيش القــــانون هــــذا تنفيــــذ ملراقبــــة

 و ريــر ألحكامــ  ابملخالفــة تقــع الــ  اجلــرائم وكــبمل العامــة، واألمــاكن
ـــة  ىل و حالتهـــا الالزمـــة ا اكـــر  براـــال االســـتعانة وهلـــم العامـــة، النياب
 تقـــدب املخـــت  الـــوزير وعلـــى. ا ااـــة عنـــد عملهـــم أداء يف الشـــرطة

 مـــن لتمكيـــنهم املـــوظفني هلـــؤالء الالزمـــة واإلداريـــة املاليـــة التســـهيال 
 .بعملهم القيام

 املخالفــة اجلهــة  خوــار وبعـد املخــت  الــوزير مـن مســبس بقــرار وجيـوز  
 املنشذة غلل املخالفة على كتابيا   الرد من عمل أايم (7) مهلة ومن ها
 جيـوز العـود حالـة ويف أ ـهر،  ال ـة أقصـاها ملـدة ومؤقتا    داراي   املخالفة
 خــالل القـرار مــن الـت لم العالقــة ولصـاحس ال خــي ، بسـ س األمـر
 .يوما   ستون أقصاها مدة

 (37) مادة
 طلـــس علـــى بنـــاء أو نفســها تلقـــاء مـــن لل مــارك العامـــة لـــإلدارة جيــوز

 ســلع عـن اجلمركــ اإلفـرا  بعـدم مسـبس بقـرار أتمـر أن ا ـل نـاحس

 القـــانون، هـــذا ألحكـــام وفقـــا   ا ميـــة ا قـــوق أحـــد علـــى اعتـــداء مت ـــل
 لل مـــارك، العامـــة اإلدارة عـــام مـــدير  ىل اإلفـــرا  عـــدم طلـــس ويقـــدم
 هــــذا ألحكــــام التنفيذيــــة الالئ ــــة تن مــــ  الــــذي الن ــــو علــــى وذلــــا
 . القانون

 (38) مادة
 اخلاكـــع العلمــــ أو الفـــين أو األد  املصـــنف يف ا ـــل لصـــاحس جيـــوز

 لـــدو املصــنف مـــن نســ  نفقتـــ  علــى يـــودع أن القــانون هـــذا ألحكــام
 . العكس إل با  قابلة املودع ملكية على قرينة ذلا ويعد املكتبة،
  القانون، هذا ألحكام اخلاكعة املصنفا  إليداع س ال   املكتبة وتنشئ
 . اإليداع هذا و اراءا  قواعد التنفيذية الالئ ة و دد

 
 (39) مادة

  واـس املتبعـة واإلاـراءا  املسـت قة الرسـوم التنفيذيـة الالئ ـة  دد
 . التنفيذية والئ ت  القانون هذا

 (40) مادة
 اإليــــداع بــــرفض الصــــادرة القــــرارا  مــــن الــــت لم الشــــذن لــــذوي جيــــوز

 الـرفض حالة ويف للقواعد، وفقا   بذلا الشهادا  و ندار والتس يل
 اعتـــرب و ال الولـــس، تقـــدب مـــن  ـــهر وخـــالل مســـببا   يكـــون أن جيـــس
 .مقبوال   الت لم

 :ال اين الفصل
 العقواب 

 (41) مادة
 ابالســت ناءا  اإلخــالل دون الفصــل هــذا يف الــواردة العقــواب  توبــل
 .القانون هذا من (32 ،31) ابملادتني الواردة

 (42) مادة
 يف واالدعـاء والتصـر  الت قيـل سـلوة غريهـا دون العامـة النيابة تتوىل
 دائــرة و ــت  القــانون، هــذا أحكــام توبيــل عــن النا ــئة اجلــرائم مجيــع

ــااي  ــة ا كمــة يف اجلن  املنصــوص اجلاائيــة الــدعاوو مجيــع بن ــر الكلي
 الوعـن وجيـوز  االسـتئنا ، طكمـة أمـام أحكامهـا وتسـتذنف في ، عليها
 .التمييا بوريل االستئنا  طكمة من الصادرة األحكام يف

 (43) مادة
 يعاقــس آخــر، قــانون عليهــا يــن  أ ــد عقوبــة أبي اإلخــالل عــدم مــع

 تقل ال وغرامة سنتني على تايد وال أ هر ستة عن تقل ال مدة اب بس
 هـاتني إبحـدو أو دينـار ألف مخسني على تايد وال دينار مخسمائة عن

 ا ــل نــاحس أو املؤلــف مــن كتــا   ذن بغــري قــام مــن كــل العقــوبتني،
 :ا تية األفعال من أبي  لفهما من أو ا اور
ـــداء -1 ـــى االعت ـــة ا قـــوق مـــن حـــل عل ـــة أو األدبي ـــف املالي  أو للمؤل

 ذلــا يف  ـا القـانون هـذا يف عليهـا املنصـوص ا ـاورة ا قـوق نـاحس
 تسـ يل أو أداء أو مصـنف أي عـرظ أو لل مهـور مصنف أي  اتحة



م 28/7/2019 -هـ  1440 ذو القعدة   25األحد                26 أ              والستون     اخلامسةالسنة  1455 الكويت اليوم العدد

 عـرب القـانون هـذا يف املقـررة ا مايـة تشـمل  لـا البـن برانمج أو نو 
 االتصــاال   ــبكا  أو املعلومــا   ــبكا  أو ا يل ا اســس أاهــاة

 .األخرو الوسائل أو الورق من غريها أو
طبقا   طمـ بن برانمج أو نو  تس يل أو مصنف أتاري أو بيع -3

.الصور من نورة أبي للتداول طرح  أو القانون هذا ألحكام
(44) مادة

ــة أبي اإلخــالل عــدم مــع ــن  أ ــد عقوب  يعاقــس آخــر قــانون عليهــا ي
 ال وبغرامــة ســنتني علــى تايــد وال أ ــهر ســتة عــن تقــل ال ملــدة اب ــبس
 هــاتني إبحــدو أو دينــار ألــف مائــة علــى تايــد وال دينــار ألــف عــن تقــل

 :ا تية األفعال من أاي   ارتكس من كل العقوبتني
 أو التـذاري أو البيـع بغـرظ تصـدير أو استرياد أو  ميع أو تصنيع. 1

 معـــــدة أو مصـــــممة أداة أو وســـــيلة أو اهـــــاز أي التوزيـــــع أو اإل ـــــار
 يســـتخدمها الـــ  التكنولوايــة ا مايـــة تـــدابري علــى للت ايـــل خصيصــا  
 .ا اور ا ل ناحس أو املؤلف

ـــة تـــدابري اخـــ اق. 2 ـــ  التكنولوايـــة ا ماي  أو املؤلـــف يســـتخدمها ال
 القــانون هــذا يف عليهــا املنصــوص ا قـوق  مايــة ا ــاور ا ــل نـاحس

 .حل وا  دون املصنفا ، نس  ونقاء اودة على للم اف ة أو
  لك ونيـة معلومـا  أو تقنيـة محايـة أليـة تعييـس أو تعويـل أو  زالة. 3

 يف املقـررة ا قـوق إلدارة الضـرورية املعلومـا  و دارة تن ـيم تستهد 
 .حل وا  دون القانون هذا
 تكــــون  لكــــ وين  ــــكل يف واردة معلومــــا  أي تغيــــري أو حــــذ . 4

 .حل وا  دون القانون هذا يف املقررة ا قوق إلدارة كرورية
 أو اجلمهــور  ىل نقـل أو بــن أو التوزيـع ألغــراظ اسـترياد أو توزيـع. 5

 مع منها نسخا   أو ا اورة ا قوق موكوعا  أو مصنفا  ل ، اإلاتحة
  ــكل يف واردة معلومــا  فيهــا غــري  أو منهــا حــذفت قــد أنــ  علمــ 

 دون القـــانون هـــذا يف املقـــررة ا قـــوق إلدارة كـــرورية تكـــون  لكـــ وين
 .حل وا 
 أو توبيقات  أو ا يل ا اسس برامج من نسخة أي  ميل أو  اين. 6

 نـاحس أو املؤلف من  اازة دون ا يل ا اسس على البياان  قواعد
.خلفهما أو ا اور ا ل

(45) مادة
 املعـدا  وكـذلا منهـا املت صـلة أو اجلرميـة طل النس   صادرة حيكم 

 إبتالفهــا، أتمــر أن وللم كمــة ارتكاكــا يف اســتخدمت الــ  واألدوا 
 وذلـا البيئيـة، اال ـ اطا  وفل املشيدة، املعمارية األعمال عدا فيما
 .(44 ،43) املادتني يف املذكورة لل رائم املقررة العقواب  عن فضال  

 الــ  املنشــذة إبغــالق  كــم أن ابإلدانــة ا كــم عنــد للم كمــة وجيــوز  
 ا كــم هلــا جيــوز كمــا أ ــهر، ســتة  ــاوز ال مــدة اجلرميــة فيهــا ارتكبــت
 .العود حالة يف هنائيا   املنشذة وبغلل ال خي  بس س

 يف ابإلدانـة الصـادر النهـائـ ا كـم ملخـ  بنشـر أتمـر أن وللم كمة
.علي  ا كوم نفقة على يوميتني اريدتني

 (46) مادة
 ،43) املـادتني يف  ليها املشار اجلرائم  حدو الرتكاب العود حالة يف 

 النهـائـ ا كـم اتريـ  مـن سـنوا  مخـس خـالل القـانون هـذا من (44
.النصف  قدار قانوان   املقررة للعقوبة األقصى ا د يااد

(47) مادة
 وبغرامـة أ هر ستة على تايد وال  هر عن تقل ال ملدة اب بس يعاقس 
 إبحــدو أو دينــار ألــف عشــرين علــى تايــد وال دينــار ألــف عــن تقــل ال

 علــيهم املنصــوص املــوظفني أداء دون حيــول مــن كــل العقــوبتني هــاتني
 يولبـــون ســـ ال  أو معلومـــا  أي ح ـــس أو لعملهـــم (36) ابملـــادة
.عليها االطالع

ختامية أحكام
 (48) مادة

.ا اورة وا قوق املؤلف حقوق  ذن يف املرافل القانون أبحكام يُعمل
 (49) مادة

 املؤلـــــف حقـــــوق  ـــــذن يف 2016 لســـــنة (22) رقـــــم القـــــانون يُلغـــــى
 حقــوق  ــذن يف 1999 لســنة (64) رقــم والقــانون ا ــاورة، وا قــوق
.القانون هذا أحكام  الف ن  كل يلغى كما الفكرية، امللكية

(50) مادة
 لتنفيـــذ الالزمـــة والقـــرارا  التنفيذيـــة الالئ ـــة املخـــت  الـــوزير ُيصـــدر
 اللـوائم وت ـل بـ ، العمـل اتريـ  من سنة خالل املرافل القانون أحكام

 تُعـدل حـ  أحكامـ  مـع يتعـارظ ال فيمـا انفـذة كـا املعمول والقرارا 
.تُلغى أو

 (51) مادة
ـــى ـــوزراء عل ـــذ –  صـــ  فيمـــا كـــل – ال ـــانون، هـــذا تنفي  يف وينشـــر الق
.الرمسية اجلريدة

  الكويت أمري 
الصباح اجلابر األمحد نباح

هـ  1440ذو القعــــدة  20 يف:ندر بقصر السيف 
م 2019يوليــــــــــــو  23 املوافل: 
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 اإليضاحية املذكرة
 2019 لسنة (75) رقم للقانون

 ا اورة وا قوق املؤلف حقوق  ذن يف
ــــة انضــــمت فقــــد ا ــــاورة وا قــــوق املؤلــــف حقــــوق أل يــــة ن ــــرا    دول

 (16) رقـم القـانون ونـدر ودوليـة  قليميـة اتفاقيا  عدة  ىل الكويت
 العربية االتفاقية  ىل الكويت دولة انضمام على ابملوافقة 1986 لسنة
ــة  1998 لســنة (2) رقــم القــانون نــدر كمــا ، املؤلــف حقــوق  ماي
 العامليـة املن مـة  نشـاء اتفاقيـة  ىل الكويت دولة انضمام على ابملوافقة
 علـــى ابملوافقـــة 2014 لســـنة (35) رقـــم والقـــانون الفكريـــة للملكيـــة
 والفنية األدبية املصنفا   ماية برن اتفاقية  ىل الكويت دولة انضمام

  ــذن يف 1999 لســنة (64) رقــم القــانون  نــدار ســبل عــن فضــال   ،
 (22) رقــم القــانون ونــدور هؤ الغــا   والــذي الفكريــة امللكيــة حقــوق
 اتضـم والذي ، ا اورة وا قوق املؤلف حقوق  ذن يف 2016 لسنة
 هـذا أعـد فقـد تقـدم مـا علـى بنـاء  . توـويره كـرورة العملـ التوبيل من

  ــــل ال والــــذي  ال ــــة، أبـــواب مجعتهــــا مــــادة (51) متضــــمنا   القـــانون
 االتفاقيـــــا  يف عليهـــــا املنصـــــوص االلتاامـــــا  و ابلضـــــوابمل أحكامـــــ 

 حبقـــوق واملعنيـــة الكويـــت، دولـــة يف كـــا املعمـــول الدوليـــة واملعاهـــدا 
 األعمــال علــى ا مايــة تضــفـ بــدورها والــ  ا ــاورة وا قــوق املؤلــف
  حــدو مــن تعتــرب الــ  و والعلــوم والفنــون ا داب جمــاال  يف املبتكــرة
 البشـرية خدمـة يف النبيلـة غاايتـ  تلبيـة و اإلنسـاين الفكـر مسـو مقوما 
 لـذا املتسـارع، ا ضـارة بركس الل اق لضمان وا تمع ابلفرد لالرتقاء
 نــورتي  يف ا ــاورة وا قــوق املؤلــف حقــوق إببــراز القــانون هــذا اهــتم
 و ا  غفاهلما ميكن ال أساسيني اعتبارين ذلا يف مراعيا   واملالية األدبية
 وا تمـــع، الدولـــة مصـــل ة وأتمـــني اإلنســـاين الفكـــري اإلنتـــا  تشــ يع
 قانونيـة بنيـة بتوفري ا اورة وا قوق املؤلف  قوق فعالة محاية وكمان
 املولـوب التـوازن و قـل ا قـوق هـذه ملمارسـة قـانوين  طار قيام تكفل
 مـن االنتفـاع يف ا تمـع ومصـل ة اهـة مـن ا ـل نـاحس مصل ة بني

ـــا أخـــرو، اهـــة مـــن األعمـــال تلـــا ـــواردة واألحكـــام ل وكـــاع وفق  ال
 املصـنفا  علـى ا ـاورة وا قـوق املؤلف حقوق ن مت وال  ابلقانون
 الفكـر نشـاط مثـار مـن ك مـرة االبتكـاري ابلوـابع تتسـم الـ  اإلبداعي 
 الضـروراي  أهـم مـن محايتهـا أنـب ت الـ  و العقلـ ونتاا  اإلنساىن
ـــ  ـــى ا ـــدين العصـــر يفركـــها ال ـــع عل ـــل ســـعيا ا تمعـــا  مجي  لت قي

 القرنـنة ظـاهرة تنـامـ مـن وا ـد الشـاملة التنميـة ميادين يف طموحا ا
 واك ة است ابة القانون ندور ويعد.  ا قوق هذه على االعتداء او

ـــــة لاللتاامـــــا  ـــــة يف واملفروكـــــة املل ـــــة الدولي ـــــة محاي ـــــة امللكي  الفكري
 العامليـة الت ـارة من مـة لتونـيا  است ابة الرقمـ العصر يف خصونا
 تـرِبس، الفكريـة امللكيـة حقـوق مـن ابلت ـارة املتصـلة اجلوانس واتفاقية
 ا ــاورة ا قــوق وأعمــال املصــنفا  علــى القــانون هــذا أحكــام وتوبــل
 كمـا فيهـا طرفـا   الكويـت تكون ال  الدولية االتفاقيا   واس ا مية

 املقصــود (1) املــادة وتضــمنت. القــانون هلــذا املخالفــة األحكــام تلغــى
 املصول ا  من الك ري وعرفت ابلقانون الواردة والعبارا  ابلكلما 
ــ  اخلانــة ــل ب ــاري أو الوبيعـــ الشــخ  وهــو املؤلــف م   الــذي االعتب
 ابتكره الذي املصنف على األد  ا ل ناحس وهو ، ما عمال يبتكر
 أدبيـا   محايتـ  حـل ول  االستغالل أوا  بكل ماليا   استغالل  يف ا ل ول 
ـــا   ، ـــ  العمـــل ينســـس وغالب ـــ  ابلوريقـــة  لي ـــدع ال ال  يف للشـــا جمـــاال   ت

 جبميـع العكـس   بـا  تقبـل قانونيـة قرينـة وهــ  خصيت  على التعر 
 عن الن ر بغض ا ماية معيار هو االبتكار ويعترب.قانوان   املقررة الورق
 التعبري طريقة أو املصنفا  هذه نوع أو االبتكار ذلا قيمة و مستوو
 واملصنف اجلمـاعـ. تصنيفها أو أتليفها من الغرظ أو أ يتها أو عنها
ـــالص ف  ــخ ، مــن أك ــر أتليفــ  يف يســاهم الــذي هــو  وا ــال  كـ

 مـــــن و  ــــرا  بتوايــــ  والقـــــواميس، واملعــــاام العلميــــة واملوســــوعا 
ــاري أو طبيعـــ  ــخ  ــ   ــت بنشــره يتكفــل اعتب   قيقــا   وابمســ   دارت
 الــذي العــام اهلــد  يف مجــيعهم املــؤلفني عمــل ينــدمج حبيــن ألهدافــ ،
 علــى ليـاا   حقـا   أحـدهم  ويـل الميكــن حبيـن الشـخ  هـذا  ليـ  قصـد
 أتليفـ  يف يسـاهم الذي املصنف املش ك عن و تلف. املصنف جمموع
 ميكـن   أو فيـ  مـنهم كـل مسا ة فصل أمكن سواء  خ  من أك ر
 املصــنف تشــكل ســو  مــنهم كــل مســا ة أن مســبقة نيــة واــود ،مــع
 ويكـون أحـد، مـن تواي  ودون اخلاص ،و ساكم النهائـ اكتمال  عند
 فصل أمكن  ذا بتذليف  انفرد الذي اجلاء استغالل يف ا ل مؤلف لكل

 ابســتغالل ذلــا يضــر أال  ــريوة الشــركاء ابقـــ مســا ة عــن مســا ت 
  ال املصنف يف الشركاء سائر حبقوق جي ف أو نفس  املش ك املصنف

 يسـتمد الـذي املصـنف هـو واملصنف املشتل. ذلا غري على اتفل  ذا
 املوســـيقية والتوزيعـــا  كال مجـــا  الواـــود ســـابل مصـــنف مـــن أنـــل 

 مــن ســواء   املقــروءة البيــاان  قواعــد ذلــا يف  ــا املصــنفا  و ميعــا 
ــــري جمموعــــا  وكــــذلا غــــريه مــــن أو ا يل ا اســــس ــــور  التعب  يالفلكل
 اإلخــالل دون طتواي ــا اختيــار أو ترتيبهــا حيــن مــن مبتكــرة مادامــت
 ذلــــا علــــى م ــــال منهــــا، ا ــــتقت الــــ  للمصــــنفا  املقــــررة اب مايــــة
 أو ســــينمائية أفــــالم  ىل  ويلهــــا   الــــ  األدبيــــة والــــروااي  القصــــ 
 اجلديـد املصـنف يف األنـلـ املصـنف دمـج فيهـا يتم وال  مسلسال 

 أو األعمـال و ـوير كال مجـا  فكـراي   يكـون ان  مـا والـدمج ، املشـتل
 بعـض إباـراء العـام امللـا يف سقوت ال  األعمال نشر ك عادة ماداي  

ـــف ســـاهم و ذا.عليهـــا التعـــديال   املصـــنف يف األنـــلـ املصـــنف مؤل
ـــد  فهــــ لل قـــوق ا ـــاورة ابلنســـبة أمـــا. مشـــ كا مصـــنفا أنـــبم اجلدي
 ومتـنم املؤلـف حقـوق بوابع تكتسـ لكن ا قوق من منفصلة جمموعة
 على  سهاما م تساعد ال  االعتباريني أو الوبيعيني األ خاص لبعض
 مـايكفـ علـى  توي اإلسهاما  هذه ألن لل مهور، املصنفا   اتحة
 مـــن كـــا االعـــ ا  لتربيـــر التن يميـــة أو التقنيـــة املهـــارة أو اإلبـــداع مـــن

 األ ـــــخاص هـــــمو فنـــــانو األداء  ، املؤلـــــف  ـــــل لا ـــــل حـــــل خـــــالل
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 التقنيـــة املهـــارة أو اإلبـــداع مـــن بصـــورة عمـــال   يـــؤدون الـــذين الوبيعيــني
 أت ريا   العمل يف تؤ ر بوريق  يؤدون  الذي ابملصنف أدائهم يرتبمل حبين

 ا ــاورة ا قـوق أنــ اب و.  هامشـيا جمــرد أدائهـم يكــون وال ملموسـا  
 والفنيـــة األدبيــة املصــنفا  بوكــع يقومــون األ ــخاص مــن طائفــة هــم

 األنــلـ املؤلــف وحقــوق مــاااي بــنفس يتمتعــون ال لكــن التنفيــذ موكــع
 طــابع ذو األداء( فنــان )ماعــدا نشــاطهم و اعتبــاريني أ ــخاص لكــوهنم
 وفنـــــــانو األنـــــــلـ كـــــــاملؤلف أد  حبـــــــل يتمتعـــــــون فـــــــال تقـــــــين، فـــــــين
ـــين.األداء ـــل م ـــل واألداء العل  فرقـــة أداء أو مســـرحية يف املصـــنف مت ي

 بواسـوة األداء أيضـا   ويشـمل ، املوسيقية لل فال  قاعة يف سيمفونية
 عــرب موســيقـ ملصــنف نــو  تســ يل تشــغيل فــ ن لــذا التســ يال ،

 وم ــال. علنيـا   أداء   يعتـرب مـ ال    ــاري مركـا أو طـائرة يف للصـو  مكـرب
 بواســـوة لل مهـــور املصـــنف  اتحــةالنقـــل  ىل اجلمهـــور  مصـــولم علــى
 مـن يتكـون الـذي املصـنف البصـري املصنف السـمعـ ويعترب.  الكابل
ــــبعض ببعضــــها الصــــلة ذا  الصــــور مــــن سلســــلة  يف  ــــد  والــــ  ال
 والــ  واــد ،  ن هلــا املصــاحبة األنــوا  مــع تعــرظ أن  ىل اوهرهــا
 ، اجلمهـــور  ىل نقلهـــا أو ب هـــا أو عركـــها عنـــد اب ركـــة انوباعـــا   تعوــــ
 أو العـــرظ أاهــاة م ــل أاهــاة أو آال  اســـتخدام خــالل مــن وذلــا
 طبيعــــة عــــن الن ــــر بغــــض اإللك ونيــــة املعــــدا  أو املشــــاهدة أاهــــاة
 علـى وم ـال ، املصـنفا  تلـا خالهلـا مـن تت سـد ال  املادية األ ياء
 أو أداء أو مصـنف من أك ر أو نسخة عمل هو النس . األفالم ذلا

ــرانمج أو نــو  تســ يل  ذلــا يف  ــا نــورة، أو  ــكل أي يف بــن، ب
 أو دائـــم التخـــاين ذلـــا كـــان ســـواء اإللكـــ وين التخـــاين أو الت ميـــل
  ذا مـ ال   األحيـان بعـض يف املقـررة ا ماية من األخري يست ىن و مؤقت
تـدابري .  متكاملـة تقنيـة عمليـة مـن أساسـيا   ااءا   املؤقت التخاين كان

 أو النسـ  مـن محايـة ن ام استخدام أو وكع م ل ا ماية التكنولواية
 النســ  متنـع تقنيـة أاهـاة األن مـة هـذه وتسـتخدم النسـ ،  دارة ن ـام
 تـدابري تسـتخدم كمـا استعماهلا، معها يتعذر رديئة نسخا   تنتج أو متاما

 املشـفرة التلفايونيـة الـربامج اسـتقبال ملنـع تقنيـا  التكنولوايـة ا ماية
املعلومـا  الضـرورية . مرخصـة غـري التشفري لفا أاهاة تستخدم ال 

 أو املؤلــــف هــــو مــــن تعــــّر  الك ونيــــة معلومــــا  هـــــ إلدارة ا قــــوق
 املصـنف اسـتخدام  ـروط عن معلوما  تشمل وقد ا قوق، ناحس

  ىل يـــؤدي أو التعـــدي اكتشـــا  املعلومـــا  هـــذه حـــذ  يعيـــل وقـــد ،
 أوا  ومن. الرسوم توزيع أو ا قوق إلدارة ا اسوبية األن مة تشويش
 إلدارة الضـرورية واملعلومـا  التكنولوايـة ا مايـة تـدابري على الت ايل
 أو مفعوهلا  بوال أو  لغاؤها أو  اوزها أو التدابري تلا ) نس ا قوق
 مـن موكـوعا   أو مصـنفا   حيمـ الذي التشويش  زالة أو مفعوهلا، تعويل

 عــــن حــــل واــــ  بــــدون التشـــفري فــــا أو ا ــــاورة ا قــــوق موكـــوعا 
 كمـا ا اورة( ا قوق موكوعا  من مشفر موكوع أو مشفر مصنف
 وأدبيــة فنيــة أعمــال مــن املشــاع املــورد أبنــ امللــا العــام  املــادة عّرفــت

 البشــري الفكــري اإلبــداع عمليــة يف منهــا لُيســتمد طميــة غــري وعلميــة
 .ا تمع يف والعلمـ واألد  الفين اإلنتا  وفرة يف يسهم والذي

 ا ـاورة وا قـوق املؤلـف  قـوق املقررة ا ماية أن (2) املادة وقرر  
 املقيمـني واألاانـس الكويتيني واالعتباريني الوبيعيني األ خاص تشمل
 الـدول إلحـدو ينتمـون الذين واألاانس الكويت دولة يف دائمة  قامة

 املن مة يف أو والفنية األدبية املصنفا   ماية برن اتفاقية يف األعضاء
ـــة ـــة العاملي ـــة للملكي ـــام الصـــا  مايقتضـــي  أو الفكري ـــة لضـــمان الع  محاي
 املاليـة و بيةدألا املصا  حمايةو الكويت دولة داخل الفكري اإلبداع

. داخلهـــــــــا ل فـــــــــراد لفنـا أو بـدألا أو لعلمـا  نتااإل على لمترتبةا
 علــــى املــــؤلفني حقــــوق علــــى تســــبغ ا مايــــة أبن (3) املــــادة وقضــــت
ــــوع كــــان أاي   والعلــــوم والفنــــون ا داب يف املبتكــــرة مصــــنفا م  هــــذه ن
 أو أتليفهــا مـن الغـرظ أو أ يتهـا أو عنهــا التعبـري طريقـة أو املصـنفا 
ــال ســبيل علــى بنــدا   عشــر مخســة علــى ا ــتملت وقــد تصــنيفها  ال امل 
 فتقتصر العا ر، البند ىف ذكرها ااء الذو للتصاميم وابلنسبة. ا صر
 الـوظيفى اجلـاء علـى ولـيس التصـميم يف اجلماليـة ا امليـا  علـى محايتهـا
 عليهــا تســري ال الــ  ا ــاال  (4) املــادة أوكــ ت وقــد.  للتصــميم
 الرايكـــية واملعـــادال  ا ـــردة كاألفكـــار للقـــانون وفقـــا   املقـــررة ا مايــة

ـــا ،  حـــ  التشـــغيل وطـــرق العمـــل وأســـاليس واإلاـــراءا  واخلوارزمي
 مصــنف أي أو اب مايــة املشــمولة يلا  ا اســس بــربامج ل لــة لوكانــت
 اللعـــس وطـــرق  اـــراءا  علـــى أيضـــا   ا مايـــة يال تســـر  كمـــا ، آخـــر
ــــة تســــري ال وكــــذلا األعمــــال، لارســــة وطــــرق ــــس علــــى ا ماي  الكت

 وتســ يل وتالو ــا )رمسهــا( كتابتهــا يف املســتخدمة واخلوــوط الســماوية
  ــتم لمنيللمسـ ابلنسـبة خانــة طبيعـة مـن الكــرب للقـرآن ملـا ، تالو ـا
ـــ  ســـهولة ـــ  والونـــول تداول ـــ  وعـــدم  لي  حقـــوق امـــتالك بذريعـــة ح ب
 على ا ماية التسري ،كما تس يالت  أو أدائ  أو خو  على استئ ارية
 املكـــوان  وقـــوائم كالشـــعارا  القصـــرية والعبـــارا  املفـــردة الكلمـــا 

ـــ  املذلوفـــة والتصـــاميم والرمـــوز ، الوعـــام ونـــفا  مكـــوان  م ـــل  وال
 الـوطين الفلكلـور أن علـى (5) املادة وأكد .   ارية مةكعال تصنف
 الـوطين ا لـس ويدعمـ  ويرعـاه حيـدده والـذي للشـعس، عـام ملا هو

ـــة  ابملصـــا  اإلكـــرار أو التشـــوي  موااهـــة يف وا داب والفنـــون لل قاف
 ا قـــوق أن (6) املـــادة وأوكـــ ت. للدولـــة العـــام الصـــا  أو ال قافيـــة
 أو كـــا التصـــر  الجيـــوز مصـــنف  علـــى عـــامال وخلفـــ  للمؤلـــف األدبيـــة
.  عليهــــا يقــــع تصــــر  أي مولقــــا   بوــــالان   ابطــــال   ويقــــع عليهــــا ا  ــــا

 مصــنف  منــع أو ســ س وهــو للمؤلــف أدبيــا   حقــا   (7) املــادة وأكــافت
 احتفـاظ مـع مصـنف ، علـى الـوارد املايل اب ل تصر  و ن التداول من
 حـل (8) املـادة رر وقـ. التعـويض بولـس املالية ا قوق  لي  آلت من

 األدبيـــة ا قـــوق مبا ـــرة يف وا داب والفنـــون لل قافـــة الـــوطين ا لـــس
 واــود دون الكــوي  املؤلــف تــوىف  ذا (6) املــادة يف عليهــا املنصــوص

ــ  وارث ــذلا، ا ااــة تقتضــي  فيمــا أو ل  ال الــ  املصــنفا  وكــذلا ل
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  توأوكـ.  الكويـت دولـة داخـل األوىل للمرة ونشر  مؤلفوها يعلم
 اب ـــــل لـــــ  واملونـــــى العـــــام وخلفـــــ  املؤلـــــف متتـــــع نوـــــاق (9) املـــــادة

 مــــن  ــــكل أبي ملصــــنف  اســــتعمال أي منــــع أو  اــــازة يف االســــتئ اري
  اـــازة يف ا صـــري اب ـــل كـــذلا املؤلـــف يتمتـــع حيـــن ، األ ـــكال
 البنــد وأورد ، فــيلم  ىل روايــة  ويــل ،م ــل مصــنف  بت ــوير أوالتصــريم

 التوزيـع يف االسـتئ اري املؤلـف حـل يسـتنفد أنـ  ذا ـا املادة من ال الن
 املصـــنف ملشـــ ي ويســـمم ، ملصـــنف  األنـــلية للنســـخة بيـــع أول عنـــد

 ا ـــل نـــاحس  ذن دون مـــن فيـــ  التصـــر  أو ببيعـــ  ا مــــ األنـــلـ
 ا ل وا داب والفنون لل قافة الوطين للم لس (10) املادة وأعوت.
 الكــوي  مؤلفهــا يتــوىف  الــ املصــنفا  علــى املاليــة ا قــوق مبا ــرة يف

 يعلـم ال الـ  املصـنفا  علـى أو لـ  مونى أو وارث ل  يكون أن دون
 (11) املـادة وبينـت. الكويـت دولة داخل مرة أول نشر  و مؤلفوها

 عــادال   يــراه الــذي العيــين أو النقــدي املقابــل يتقاكــى أن للمؤلــف أنــ 
 املــايل االسـتغالل حقـوق مـن أك ـر أو حبــل اائيـا   أو كليـا   تصـرف  ن ـري

 وا ــ طت ، حقوقــ  كــل أو حقوقــ  أحــد يف للغري،كالتصــر  ملصــنف 
 ومفصــال   مكتــواب   تصــرف  يكــون أن حقوقــ  مــن أي يف تصــرف  النعقــاد
 الن ـو علـى فيـ  التصـر  اليـتم مـا لكل مالكا   املؤلف وي ل ، وطددا  

  اـــــازة املاليـــــة حقوقـــــ  مــــن أي ابســـــتغالل  اازتـــــ  يعـــــد وال الســــابل،
 جيــــوز وال.  املصــــنف علــــى بــــ  يتمتــــع آخــــر مــــايل حــــل أي لابســــتغال
 هــذا يف عليــ  املنصــوص األدبيــة حقوقــ  اســتعمال يســـء أن للمؤلــف
  ىل كــا تصــر  الــ  املاليــة حقوقــ  مــن أي اســتغالل بتعويــل القــانون
 الـــواردة ابالســـت ناءا  اإلخـــالل دون أنـــ  (12) املـــادة وبينـــت. الغـــري
 بــرامج  صــنفا  املتعلقــة املاليــة قا قــو  نقــل فــ ن املؤلــف حــل علــى

 )ال اخـي ( للتعاقـد  ضـع البيـاان  وقواعـد وتوبيقاتـ  ا يل ا اسس
 أ يــة مــع ظهــوره طريقــة كانــت أاي   عليــ  امللصــل أو ابلــربانمج اخلــاص
 والبســيمل العــادي للمســتخدم يبــني وأن واكــم بشــكل املــرخ    ــارة
 أو الـربانمج مسـتخدم ويلتام ال خي ، ذلا يف الواردة الشروط تلا

 أو العـام للن ـام خمالفـة تكن ما  ال خي  يف الواردة ابلشروط مش ي 
 املؤلـف تصر  على ي تس ال أن  على (13) املادة وأكد . ا داب
 أو اهلبة أو كاإلهداء مصنف  من األنلية النسخة يف كانت نورة أبي

ــة ا قــوق مــن أي نقــل البيــع، ــ  املتصــر   ىل للمؤلــف املالي  مــا  ،  لي
 ا قـوق على ا  ا (14) املادة وأااز . ذلا غري على كتابة يتفل
 ا كمــة مــن حكــم نــدور حــال املنشــور مصــنف  علــى للمؤلــف املاليــة
 قبــل مؤلفهــا يتــوىف الــ  املصــنفا  ذلــا مــن املــادة واســت نت ، كــده
ــ  قبــل نشــرها اســتهد  أنــ  اليقــني واــ  علــى ي بــت مــا  نشــرها . وفات
  نتااـ  جممـوع يف للمؤلـف تصـر  كـل أن علـى (15) ادةاملـ وأكد 
 (،16) املـــواد وبينـــت. مولقـــا   بوـــالان   ابطـــال   يقـــع املســـتقبلـ الفكـــري

ـــــــــــة ا قـــــــــــوق (21) (،20) (،19) (،18) (،17) ـــــــــــة األدبي  واملالي
 الرابعة الفقرة (20) املادة يف يتعلل وفيما ، ا اورة ا قوق ألن اب

 موادهــا بــن  عــادة علــى اســتئ اري حبــل تتمتــع البــن هيئــا  أبن بينــت
 اكـايف حـل مين هـا ال ا ـل وهـذا ، كـا واخلانـة للبـن املعـدة وبراجمها

 ا مايـة ف ة خالل البن  عادة ن ري أخرو لف ة ا ماية ف ة متديد يف
 بـن أول مـن ا مايـة مـدة  سـس حيـن ، القانون هذا  واس املقررة
 ا قــوق محايــة مــدة (24) (،23) (،22) املــواد بينــت كمــا. لرباجمهــا
ــة  املــواد وأورد . ا ــاورة ا قــوق وألنــ اب للمؤلــف واملاليــة األدبي

 بــبعض خانــة أحكامــا   (30) (،29) (،28) (،27) (،26) (،25)
  ىل يواـ  الـذي االعتبـاري أو الوبيعـ للشخ  أن وقرر  املصنفا 
 وحــده يبا ــر أن اجلمــاعـ املصــنف  جنــاز  ســئولية يضــولع و ابتكــار
.  ذلـا غـري علـى كتابـة يتفـل مـا  عليـ  واملاليـة األدبيـة املؤلـف حقوق

 ا قـــوق يف ابلتســـاوي  ـــركاء املشـــ ك املصـــنف يف املـــؤلفني واعتـــرب 
 يتفــل مــا  ابلعمــل، مؤلــف كــل مســا ة نســبة عــن الن ــر بغــض املاليــة،
 حقـــوق  با ـــرة االنفـــراد مـــنهم ألي جيـــوز وال ذلـــا، غـــري علـــى كتابـــة
 املؤلـف حقـوق لارسـة مـنهم ألي جيوز وال مكتوب، ابتفاق  ال املؤلف

 رفــع يف ا ــلّ  مــنهم ولكــل مجيعــا ، مــنهم خوـــ ابتفــاق  الّ  املصــّنف يف
 املمكـن مـن كـان  ذا و املصـنف، علـى اعتداء أي وقوع عند الدعوو
 نصــــيس عــــن املصــــّنف أتليــــف يف املشــــ كني مــــن كــــل نصــــيس فصــــل
 أتليف  يف ساهم الذي اجلاء استغالل منهم لكل حيل ا خرين، الشركاء
 جي ف أو نفس  املصّنف استغالل ىف كرر أي ذلا يل ل ال أن على

 وىف. ذلــا غــري علــى اتفــل  ذا  الّ  املصــّنف يف الشــركاء ســائر حبقــوق
 التــذليف حقــوق فــ ن آخــر  ــخ   ســاب املصــنف ابتكــر  ذا حــال
 ابتكـر  ذا مـاأ ، ذلـا غـري علـى كتابـة يتفـل مـا  املبتكر للمؤلف تعود

 أو خــربا  اســتخدم أو العمــل نــاحس أبنشــوة متعلقــا   مصــنفا   العامــل
  ـت املوكـوعة العمل ناحس مواد أو آال  أو أدوا  أو معلوما 
 اجلهـد مراعـاة مـع العمـل نـاحس  ىل تعود التذليف حقوق ف ن تصرف 
 نــاحس أبعمــال يتعلــل ال بعمــل العامــل قــام  ذا أمــا.للعامــل الفكــري
 يف األوليــة مــواده أو أدواتــ  أو معلوماتـ  أو خرباتــ  يســتخدم و  العمـل
 أوقــا  خــار  مــ ال   العمــل  جنــاز و  املبتكــر العمــل هــذا  ىل التونــل
 كتابــة االتفــاق يــتم   مــا للعامــل املؤلــف حقــوق فتكــون الرمسيــة العمــل
  مــل الــ  أو مؤلفهــا اســم  مــل ال الــ  واملصــنفا . ذلــا غــري علــى
 يف املؤلــف مــن مفوكــا   مشــروعة بوريقــة هلــا النا ــر يعــد مســتعارا   امســا  

 وال. ذلـا عكـس ي بـت مـا  القـانون هـذا يف ل  املقررة ا قوق مبا رة
 أو أنـلها يـوزع أو يعـرظ أو ينشر أن  خر نورة بعمل قام ملن جيوز
 ذلا، خال  على اتفل  ذا  ال الصورة مت ل  من  ذن دون منها نسخا  

 أو علنـا   وقعـت حـوادث  ناسـبة الصـورة نشـر جيـوز ذلـا من واست ناء
 مشـهورين، أ ـخاص أو رمسيـة نفة ذا  أو عامة بشخصيا  تعلقت
 مســا  ا الــة هــذه يف تــداوهلا أو الصــورة عــرظ علــى ي تــس أال علــى
 ا فـر أو الرسـم مـن كـل ويعترب واعتباره، بسمعت  أو الشخ  بشر 

 وال. الصور تنفيذ أ كال من للتصوير األخرو الوسائل أو الن ت أو
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 التقــاط مـن الغـري منـع الفوتـوغرايف املصـنف مؤلـف حقـوق علـى ي تـس
ـــدة نـــور  للمصـــور يكـــن   مـــا تصـــويره   الـــذي الشــــء لـــنفس ادي

 مــن الصــورة أخــذ  ولــو الصــورة، عنانــر تكــوين ىف ابتكاريــة مســا ة
 . األوىل الصور فيها أخذ  ال  ال رو  وذا  املكان ذا 

 بـــــبعض القيـــــام فيهـــــا جيـــــوز الـــــ  االســـــت ناءا  (31) املـــــادة وأورد 
 املؤلـف حـل نـاحس  ذن وبـدون اخلانـة ا ـاال  بعض ويف األعمال
  ــل ال وأن املؤلــف واســم املصــدر ذكــر بشــرط لــ  تعــويض أداء ودون
 ابملصـا  مـربر غـري كررا   يل ل أو للمصنف العادي ابالستغالل ذلا

ــار ذلــا يســمى و ا ــل، لصــاحس املشــروعة  الــ الث اخلوــوا  ابختب
 حيـــدد والـــذي والفنيـــة األدبيـــة املصـــنفا   مايـــة بـــرن اتفاقيـــة  واـــس

-1 البنـود يف ذكرهـا اـاء الـ  ل عمـال واملشروع العادل االستخدام
ــار يفســر أن وجيــس. 21 ــ الث اخلوــوا  اختب ــوازن أســا  علــى ال  مت
 تفسـر أن والجيـس ،  ـامل تقيـيم يف عام وبشكل معا    ليها ين ر حبين
 وفقـا   تفسـريها يـتم أن جيـس بـل كـيل نوـاق علـى واالست ناءا  القيود

االستخدام حاال  قيا  ذلا أسا  على ويتم ومقاندها، ألهدافها
 ابملـــادة ذكرهـــا اــاء الـــ  األعمـــال وتعتــرب.  مســـتقبال   املتوقعـــة العــادل

 اســتخداما  ت هــر ســو  حيــن ا صــر ال امل ــال ســبيل علــى (31)
 توبيـل مـن ا ـاكم مُتنـع وال االختبار، هلذا ُ ضع سو  متوقعة دةادي
 من مايدا   خلل ح  أو لا لة واقعية ظرو  على واالست ناءا  القيود
 مــــــع واالســــــت ئاءا  القيــــــود تتعــــــارظ ال و. االســــــت ناءا  و القيــــــود

 تنافســية اعتبــارا  علـى تقــوم كانــت  ذا للمصـنف العــادي االسـتغالل
 عنـدما خانـة ال انويـة األسواق يف السيما املنافسة لىع تؤ ر أو مهمة
.  ال أم التعاقديـة ابلوسـائل ذلـا   سـواء مناسـس تعـويض كـمان يـتم
 حقـــوق  ـــ م بوريقـــة الـــ الث اخلوـــوا  اختبـــار يفســـر أن جيـــس كمـــا

 وكـــذلا ال انويـــة األســـواق يف واملنافســة األساســـية وا ـــراي  اإلنســان
ــــــــ العلمـــــــــ التقــــــــدم ألغــــــــراظ ــــــــة ةوالتنمي ــــــــة أو ال قافي  أو االاتماعي
 مصــــا  مراعــــاة جيــــس الــــ الث اخلوــــوا  توبيــــل وعنــــد. االقتصــــادية
 اهـــة مـــن واملســـتهلا ا تمـــع ومصـــا  اهـــة مـــن ا قـــوق أنـــ اب
 علـى الـواردة االست ناءا  هذه ُتوبل أبن (32) املادة ونصت. أخرو
 حبـد ةا ـاور  ا قـوق ألنـ اب املاليـة وا قـوق للمؤلف املالية ا قوق
 (33) املادة وأورد . ا قوق هذه طبيعة مع يتعارظ ال  ا و ، سواء
 مـن يولـس أن مصل ة ذي اعتباري أو طبيعـ كوي   خ  لكل أن

 استئ اري غري ويكون طوعيا ، وغري  اباراي   ترخيصا   من   ا لس رئيس
 مـــــن مصـــــنف أي ترمجـــــة أو لنســـــ  ، الغـــــري  ىل للتنـــــازل قابـــــل وغـــــري

 لغااي  وذلا ا ل ناحس  ذن أخذ كرورة دون نشورةامل املصنفا 
 العامـة املكتبـا  الحتيااـا  أو مسـتوايت  بكافـة الت ـاري غري التعليم
 تقـــدره خلفـــ  أو ا ـــل لصـــاحس عـــادل تعـــويض ،مقابـــل ا فـــظ ودور

 الــوزير مــن مسـبس بقــرار ال خــي   نـدار ويكــون ، املختصــة ا كمـة
  ـدده ملـا وفقـا   لالسـتخدام كـاينوامل الـامين النوـاق فيـ  حيـدد املخت 

 حـل ألن اب جيوز أن  (34) املادة وبينت.للقانون التنفيذية الالئ ة
  دارة أمــر يوكلــوا أن والعــام اخلــاص وخللفهــم ا ــاورة وا قــوق املؤلــف
ـــة ـــانون هـــذا ىف عليهـــا املنصـــوص ا قـــوق كاف  أو مقابـــل و صـــيل الق

ـــدفاع عنهـــا تعويضـــا  ـــل عـــن حقـــوقهم عـــن وال ـــة اإلدارة طري  اجلماعي
 لقـانون وفقـا   بيـنهم فيما تؤلف  ركا  أو مجعيا  خالل من لل قوق
 رئــــيس ويصــــدر الشــــركا ، قــــانون أو العــــام النفــــع ومجعيــــا  األنديـــة
 و اجلماعيـة اإلدارة  ـركا  أو مجعيـا  نشـاط  ااولـة ترخيصـا   ا لس
 الرســـوم و ديـــد عليهـــا واإل ـــرا  أدائهـــا ومتابعـــة عملهـــا آليـــة حيـــدد

 . التنفيذية الالئ ة  دده ملا وفقا   املست قة
 طلـس علـى بنـاء املسـتع ل للقضـاء االختصاص (35) املادة وأعوت
 اإلاـــــراءا  مـــــن غريهـــــا أو التاليـــــة ابإلاـــــراءا  القيـــــام الشـــــذن ذوي

 ا قـــوق مــن حـــل أي علــى االعتـــداء عنــد وذلـــا املناســبة، الت ف يــة
 تفصـــيلـ ونـــف   بـــا  ،كـــ اراء القـــانون هـــذا يف عليهـــا املنصـــوص
 ووقـــف ، البـــن بـــرانمج أو و الصـــ التســـ يل أو األداء أو للمصـــنف

 وقف أو البن برانمج أو الصو  التس يل أو األداء أو املصنف نشر
 الفصل  ني مدها جيوز طددة لف ة مؤقتا   نناعت  أو نسخ  أو عرك 
 التس يل أو املصنف على الت فظ  ىل ابإلكافة املوكوعـ، النااع يف

 املــواد علــى وكــذلا نســخ  وعلــى األنــلـ البــن بــرانمج أو الصــو 
ـــ  واألدوا  واألاهـــاة  أو املصـــنف هـــذا نشـــر  عـــادة يف تســـتعمل ال
ــرانمج أو الصــو  التســ يل أو األداء ــ  نســ  اســتخرا  أو البــن ب  من
 أو املصــنف نشــر إلعــادة  ال نــا ة غــري املــواد تلــا تكــون أن بشــرط
 واقعـــة   بــا  كــذلا.  البـــن بــرانمج أو الصــو  التســ يل أو األداء

 اسـتغالل عـن النـاتج اإليـراد وحصـر ا مايـة، طـل ا ـل لىع االعتداء
 مجيـع يف علي  والت فظ البن برانمج أو الصو  التس يل أو املصنف
ــــرئيس. األحــــوال ــــدب أيمــــر أن ا كمــــة ول ــــري بن ــــر أو خب ــــة أك   ملعاون
 بتعـويض ا ـل على املعتدي  لاام للم كمة أن كما ابلتنفيذ، املكلف
ـــ الضـــرر عـــن ومناســـس عـــادل ـــا اـــراء ا ـــل نـــاحس  ـــل ذيال  ذل

 الـــ  ابملصـــروفا  و لاامـــ  كســـس، مـــن فاتـــ  عمـــا وتعويضـــ  االعتـــداء
 املختصــني املــوظفني أن (36) املــادة وأورد . ا ــل نــاحس تكبــدها

 علــى بنــاء   ا لــس رئــيس حيــددهم الــذين أوخاراــ  ا لــس داخــل مــن
 نـــــفة  ـــــن هم وزاري قـــــرار بشـــــذهنم ويصـــــدر املكتبـــــة رئـــــيس تر ـــــيم

 ودور واملكتبــا  املوــابع تفتــيش الصــفة كــذه هلــم القضــائية، ضــبويةال
 هذا ألحكام ابملخالفة تقع ال  اجلرائم وكبمل العامة، واألماكن النشر

 وهلــــم العامــــة، النيابــــة  ىل و حالتهــــا الالزمــــة ا اكــــر و ريــــر القــــانون،
ــد عملهــم أداء يف الشــرطة براــال االســتعانة  بقــرار للــوزير. ا ااــة عن

 مــن عمـل أايم (7) مهلـة ومن هـا املخالفــة اجلهـة  خوـار وبعـد سمسـب
 ملـــدة ومؤقتـــا    داراي   املخالفـــة املنشـــذة غلـــل املخالفـــة علـــى كتابيـــا   الـــرد

 ال خــي ، بســ س األمــر جيــوز العــود حالــة ويف أ ــهر،  ال ــة أقصــاها
. يومــا   سـتون أقصـاها مـدة خـالل القــرار مـن الـت لم العالقـة ولصـاحس
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 بناء أو نفسها تلقاء من لل مارك العامة لإلدارة (37) املادة وأااز 
 اجلمركــ اإلفـرا  بعدم مسبس بقرار أتمر أن ا ل ناحس طلس على
ــة ا قــوق أحــد علــى اعتــداء   مت ــل ســلع عــن  هــذا ألحكــام وفقــا   ا مي

 العامــــة اإلدارة عــــام مــــدير  ىل اإلفــــرا  عــــدم طلــــس ويقــــدم القــــانون،
 اخلانــة ل حكــام توبيقــا   التنفيذيــة، ئ ــةالال  ــدده ملــا وفقــا   لل مــارك
 ابلت ارة املتصلة اجلوانس اتفاقية عليها نصت وال  ا دودية ابلتدابري

. العاملية الت ارة من مة عن املنب قة الفكرية امللكية حقوق من  
 املصــــــنفا  إليــــــداع ســــــ ال   إبنشــــــاء املكتبــــــة (38) املــــــادة وألامــــــت
هـذا ألحكـام اخلاكـعة البن وبرامج الصوتية والتس يال  واألداءا   
 العلمـــ أو الفـين أو األد  املصــنف يف ا ـل لصــاحس وجيـوز القـانون،

غري اإليداع ويعد املكتبة، لدو املصنف من نس  نفقت  على يودع أن  
 و ــدد العكــس، إل بــا  قابلــة املـودع ملكيــة علــى نــةقري ولكنــ   لاامــ
. اإليداع هذا وقواعد  اراءا  التنفيذية الالئ ة  

 املسـت قة الرسـوم  ـدد التنفيذيـة الالئ ة أبن (39) املادة وأوك ت
.التنفيذية والئ ت  القانون هذا  واس املتبعة واالاراءا   

 القـــرارا  مـــن الـــت لم الشـــذن لـــذوي جيـــوز أنـــ  (40) املـــادة يف واـــاء
 وفقــا   بــذلا الشــهادا  و نــدار والتســ يل اإليــداع بــرفض الصــادرة
ــة ويف للقواعــد، مــن  ــهر وخــالل مســببا   يكــون أن جيــس الــرفض حال  
 تــويل (42) املــادة وذكــر . مقبــوال   الــت لم اعتــرب و ال الولــس، تقــدب
 مجيـع يف واالدعـاء والتصـر  الت قيـل سـلوة هـاغري  دون العامة النيابة
 دائــرة اختصــاص مــع القــانون هــذا أحكــام توبيــل عــن النا ــئة اجلــرائم
ــااي  ــة ا كمــة يف اجلن  املنصــوص اجلاائيــة الــدعاوو مجيــع بن ــر الكلي
ـــانون هـــذا يف عليهـــا ـــام أحاكمهـــا وتســـتذنف الق  االســـتئنا  طكمـــة أم
 بوريـل االسـتئنا  طكمـة مـن الصـادرة األحكـام علـى الوعن وأااز 
. التمييا  

 ارتكـــاب حالـــة يف توقـــع الـــ  العقـــواب  (47-43) املـــواد وحـــدد 
 املنصوص ا اورة ا قوق أو املؤلف حقوق على التعدي ارائم  حدو
 وتوبـل لعملهـم، املوظفني أداء دون ا يلولة أو القانون، هذا يف عليها

 ابالســت ناءا  اإلخـالل دون القــانون  ـواد عليهــا املنصـوص العقـواب 
ــتم البضــاعة إبتــال  األمــر حالــة ويف (،32و) (31) وادابملــ الــواردة ي  
-48) مـن املـواد تناولت  . املتبعة البيئية لال  اطا  وفقا   اإلتال 

(22) رقـم القـانون إبلغـاء املتم لـة القانون هلذا اخلتامية األحكام (51  
 رقـــم والقـــانون ا ـــاورة، وا قـــوق املؤلـــف حـــل  ـــذن يف 2016 لســـنة

 الـوزير و نـدار الفكريـة، امللكيـة حقـوق  ذن يف 1999 لسنة (64)
.التنفيذية لالئ ة
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