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 ِمضشؿ ثالصقجد ثٌؼجٌّٟ ٌٍّىفٛف١ٓ

دشأْ إصجفز ثٌّؼشفز ػٍٝ ٔقٛ أفضً ٌٍّىفٛف١ٓ  (ثٌٛث٠ذٛ)ِؼج٘ذر ثٌّٕظّز ثٌؼج١ٌّز ٌٍٍّى١ز ثٌفىش٠ز 

 .ثٌّؼجل١ٓ دظش٠ًجٚ ٚضؼجف ثٌذظش 

 

  2008أوضٛدش /  صشش٠ٓ ثألٚي 16ِششٚع 

 ثٌّقض٠ٛجس

 ثٌذ٠ذجؽز

 ثٌغشع.  1ثٌّجدر 

 عذ١ؼز ثالٌضضثِجس ٚٔغجلٙج.  2ثٌّجدر 

 ثس ثألخشٜٞثٌؼاللجس دجالصفجق.  3ثٌّجدر 

 ل١ٛد ٚثعضغٕجءثس ػٍٝ ثٌقمٛق ثالعضتغجس٠ز ٌقك ثٌّؤٌف.  4ثٌّجدر 

 ثإلعٕجد ٚثٌقمٛق ثألدد١ز. 5ثٌّجدر 

 ثٌضقج٠ً ػٍٝ ثٌضذثد١ش ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز.  6ثٌّجدر 

 ثٌؼاللز دجٌؼمٛد.  7ثٌّجدر 

 ٚثسدثس ٚطجدسثس ثٌّظٕفجس.  8ثٌّجدر 

 إخغجس أطقجح ثٌقك دجٌٕغخ ثٌضؾجسٞ ٌٍّظٕفجس ٚصٛص٠ؼٙج . 9ثٌّجدر 

 لجػذر ثٌذ١جٔجس ثٌخجطز دجٌّظٕفجس ثٌّضجفز.  10ثٌّجدر 

 ِمجدً ثالعضغالي ثٌضؾجسٞ ٌٍّظٕفجس.  11ثٌّجدر 

 ثٌّظٕفجس ث١ٌض١ّز.  12ثٌّجدر 

 ثفضشثَ ثٌخظٛط١ز.  13ثٌّجدر 

 ثٌم١ٛد ٚثالعضغٕجءثس ثٌّغذمز ػٍٝ ػٕجطش لٛثػذ ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ال ٠ق١ّٙج فك ثٌّؤٌف.  14ثٌّجدر 

 ثإلػجلجس ثٌّشٌّٛز. 15ثٌّجدر 

 صؼجس٠ف إضجف١ز.  16ثٌّجدر 

 ِؤصّش ثألعشثف .  17ثٌّجدر 

 ثٌذشٚصٛوٛالس ثالخض١جس٠ز.  18ثٌّجدر 

 ثٌضقفظجس.  19ثٌّجدر 

ثٌّشثلذز ٚثٌضٕف١ز .  20ثٌّجدر 

 

انذَباجت 

 

 إْ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر،

 إر صذسن أ١ّ٘ز صقم١ك ثٌّغجٚثر ف١ّج ٠ضؼٍك دفشص إصجفز ثٌّؼشفز فٟ وجفز ِؾجالس ثٌّؾضّغ،

إر صؼٟ ثٌؼٛثلخ ثٌؼذ٠ذر أِجَ إصجفز ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٌٍشخض ثٌىف١ف أٚ ضؼ١ف ثٌذظش أٚ ِٓ ٚ

 ٌذ٠ٗ إػجلز صقٛي دْٚ ٚطٌٛٗ ٌٍّظٕفجس ثٌّٕشٛسر،

  ِٓ رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ٠ؼ١شْٛ فٟ دٚي ِٕخفضز أٚ ِضٛعغز ثٌذخً،صغؼ١ٓ فٟ ثٌّجةزإر صؼٟ أْ ٚ

 ،فبثإر صشغخ فٟ إصجفز ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٌزٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ػٍٝ ٔقٛ وجًِ ِٚضهٚ
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إر صذسن ثٌفشص ٚثٌضقذ٠جس ثٌضٟ صٛثؽٗ رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ِٓ صغٛس صىٌٕٛٛؽ١جس ثٌّؼٍِٛجس ٚ

 ٚثالصظجالس ثٌقذ٠غز دّج فٟ رٌه ثٌٕشش ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ٚأٔظّز ثالصظجي رثس ثٌغذ١ؼز ثٌّضغ١شر،

 إر صذسن أْ عّز فشص ٚصقذ٠جس ِشجدٙز ٠ٛثؽٙٙج رٚٚ ثإلػجلجس ثألخشٜ،ٚ

إر صذسن ثٌقجؽز إٌٝ ثٌغؼٟ ٚسثء ثٌّؼٍِٛجس ٚثألفىجس ٚثٌقظٛي ػ١ٍٙج ٚٔمٍٙج دأٞ ٚع١ٍز ٚرٌه دظشف ٚ

 ثٌٕظش ػٓ ثٌم١ٛد،

إر صؼٟ أْ ثٌضشش٠غ ثٌّقٍٟ ثٌخجص دقك ثٌّؤٌف ٠ض١ّض دغذ١ؼز إل١ّ١ٍز ٚأٔٗ ف١ٓ ٠ضُ صقم١ك ثٌٕشجط ِٓ ٚ

خالي ثٌمٛث١ٔٓ فئْ ثٌش٠ذز ثٌضٟ صق١ظ دمج١ٔٛٔز ٘زث ثٌٕشجط صؤدٞ إٌٝ طشف ثال٘ضّجَ ػٓ صغ٠ٛش ٚثعضخذثَ 

 ثٌضىٌٕٛٛؽ١جس ثٌقذ٠غز ٚثٌخذِجس ثٌضٟ ِٓ شأٔٙج صقغ١ٓ ف١جر رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز،

إر صذسن ثٌقجؽز ٌٛضغ لٛثػذ د١ٌٚز ؽذ٠ذر ٌٚذ١جْ صفغ١شثس ثٌمٛثػذ ثٌّٛؽٛدر فؼ١ًٍج ِٓ أؽً صمذ٠ُ فٍٛي ٚ

 ِٕجعذز ٌٍضقذ٠جس ٚثٌفشص ثٌضٟ صفشضٙج ثٌضغٛسثس ثاللضظجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز،

إر صؤوذ أ١ّ٘ز فّج٠ز فك ثٌّؤٌف وقجفض ٌإلدذثع ثألددٟ ٚثٌفٕٟ ٚدجػضذجسٖ ٚع١ٍز ٌضّجْ أْ ٌىً فشد ٚ

ثٌفشطز فٟ ثٌّشجسوز فٟ ثٌق١جر ثٌغمجف١ز دجٌّؾضّغ ٚثالعضّضجع دجٌفْٕٛ ٚثٌّغجّ٘ز فٟ ثٌضمذَ ثٌؼٍّٟ 

 ٚفٛثةذٖ،

إر صذسن أْ ثٌشٟء ثٌّغجٌٟ دجٌٕغذز ٌٍٕجشش٠ٓ ٘ٛ إصجفز ِظٕفجصُٙ ٌزٚٞ ثإلػجلجس خالي ػ١ٍّز ثٌٕشش ٚأٔٗ ٚ

َٓ صقم١ك رٌه فغّز فجؽز إٌٝ دذثةً ٌّؼجٌؾز ثألِش ِٓ ٚؽٙجس أخشٜ،  إرث ٌُ ٠ضغ

إر صذسن ثٌقجؽز إٌٝ ففظ ثٌضٛثصْ د١ٓ فمٛق ثٌىضجح ٚثٌّظٍقز ثٌؼجِز ثألوذش ال ع١ّج ف١ّج ٠خض ثٌضؼ١ٍُ ٚ

 ٚثٌذقظ ٚإصجفز ثٌّؼٍِٛجس وّج صؼىغٗ ثصفجل١ز دشْ،

 :فمذ ثصفمٛث ػٍٝ ِج ٠ٍٟ

 انغزض.  1انمادة 

ثٌغشع ِٓ ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر ٘ٛ صٛف١ش ثٌقذ ثألدٔٝ ِٓ ثٌّشٚٔز ثٌالصِز دمٛث١ٔٓ فك ثٌّؤٌف، صٍه 

 ٌزٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز أٚ اثٌّشٚٔز ثٌضشٚس٠ز ٌضّجْ إصجفز ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس دشىً وجًِ ِٚضىجف

ٌٍّؼجل١ٓ خالف رٌه فٟ دشأْ لشثءر ثٌّظٕفجس ثٌّق١ّز دقك ثٌّؤٌف، ٚرٌه دجٌضشو١ض دظفز خجطز ػٍٝ 

ثٌّؼج١٠ش ثٌالصِز ٌٍٕشش ٚثٌضٛص٠غ دغشق ِٕجعذز ٌٍّىفٛف١ٓ أٚ ضؼجف ثٌذظش أٚ ثٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ إػجلجس صؼٛلُٙ 

ػٓ لشثءر ثٌٕظٛص ِٓ أؽً دػُ ِشجسوضُٙ ثٌىجٍِز ٚثٌفؼجٌز فٟ ثٌّؾضّغ ِغٍُٙ فٟ رٌه ِغً غ١شُ٘ 

ٚوزٌه ٌضّجْ ثٌفشطز ٌض١ّٕز ٚثعضغالي إِىجٔجصُٙ ثإلدذثػ١ز ٚثٌف١ٕز ٚثٌفىش٠ز ١ٌظ فمظ ٌّظٍقضُٙ ٌٚىٓ 

 . إلعشثء ثٌّؾضّغ

 طبُعت االنتشاماث ونطالها.  2انمادة 

صٛثفك ثألعشثف ثٌّضؼجلذر ػٍٝ ثٌضؼٙذ دجصخجر صذثد١ش فؼ١ٍز إلصجفز ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصظجالس ٌزٚٞ ثإلػجلز  (أ)

ثٌذظش٠ز ٌّٚٓ ٌذ٠ُٙ إػجلجس أخشٜ صقٛي دْٚ ٚطٌُٛٙ ٌٍّظٕفجس ثٌضٟ ٠ق١ّٙج فك ثٌّؤٌف ٚرٌه ػٍٝ 

 .فبثٔقٛ وجًِ ِٚضه

  .صضٌٛٝ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر صفؼ١ً ٔظٛص ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر (ح)

صضفشؽ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر ٌضقذ٠ذ ثٌغش٠مز ثٌّغٍٝ ٌضٕف١ز ٔظٛص ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر فٟ ضٛء ٔظجُِٙ  (ػ)

 ِٓ ثصفجق ثٌؾٛثٔخ ثٌّضظٍز دجٌضؾجسر ِٓ فمٛق ثٌٍّى١ز 1صضشجدٗ ثٌٍغز ِغ ثٌّجدر )  .ِّٚجسعضُٙ ثٌمج١ٔٛٔز
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 .(ثٌفىش٠ز

ِٓ خالي لٛث١ٕٔٙج فّج٠ز أشًّ، ٌزٚٞ ثإلػجلز – دْٚ إٌضثَ – ٠ّىٓ أْ ُصَغِذك ثألعشثف ثٌّضؼجلذر  (د)

ثٌذظش٠ز ِٚٓ ٌذ٠ُٙ إػجلز صؼٛلُٙ ػٓ ثٌمشثءر، ِّج ٘ٛ ِغٍٛح فٟ ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر شش٠غز أال صضؼجسع ٘زٖ 

 ِٓ ثصفجق ثٌؾٛثٔخ ثٌّضظٍز دجٌضؾجسر ِٓ 1صضشجدٗ ثٌٍغز ِغ ثٌّجدر )  .ثٌضذثد١ش ٚٔظٛص صٍه ثٌّؼج٘ذر

 .(فمٛق ثٌٍّى١ز ثٌفىش٠ز

٠ٕذغٟ صٕف١ز ثٌّؼج٘ذر فٟ ثصؾجٖ ثٌض١ّٕز ٚثٌشفجف١ز ِغ ثألخز فٟ ثالػضذجس ثأل٠ٌٛٚجس ٚثالفض١جؽجس  (٘ـ)

ؽذٚي أػّجي ثٌّٕظّز ثٌؼج١ٌّز )  .ثٌخجطز دجٌذٚي ثٌٕج١ِز ٚوزٌه ِغض٠ٛجس ثٌض١ّٕز ثٌّخضٍفز ٌٍذٚي ثٌّضؼجلذر

 .(ٌٍٍّى١ز ثٌفىش٠ز ثٌخجص دجٌض١ّٕز

صضّٓ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر أْ ثٌضٕف١ز ثٌزٞ ٠غّـ دجٌّّجسعز ثٌّٕجعذز ص١ًِٕج ٚثٌفؼجٌز ٌإلؽشثءثس  (ٚ)

دّج فٟ رٌه ثإلؽشثءثس ثٌضؼؾ١ٍ١ز ثٌضٟ ال صضغ فٟ فذ رثصٙج ػٛثلخ أِجَ - ثٌّخٌٛز عذًمج ٌٙزٖ ثٌّؼج٘ذر 

٠ضغُ دجٌؼذي ٚثإلٔظجف ١ٌٚظ دجٌضشٚسر أْ ٠ىْٛ ِؼمًذث أٚ دج٘ظ ثٌضىٍفز أٚ – ثالعضخذثَ ثٌّششٚع 

 ِٓ ثصفجق 41صضشجدٗ ثٌٍغز ِغ ثٌّجدر )  . ص١ِٕز أٚ صأؽ١الس غ١ش ِذشسرس٠غضغشق ٚلًضج غ١ش ِؼمٛي أٚ ِٙال

 .(ثٌؾٛثٔخ ثٌّضظٍز دجٌضؾجسر ِٓ فمٛق ثٌٍّى١ز ثٌفىش٠ز

 انعاللاث باالتفالُاث األخزي.  3انمادة 

صٛثفك ثألعشثف ثٌّضؼجلذر ػٍٝ صّجشٟ ٔظٛص ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر ِغ ثالٌضضثِجس ثٌضٟ أسعضٙج ٔظٛص  (أ)

  :ثٌّؼج٘ذثس ٚثالصفجل١جس ثٌضج١ٌز ٚثٌضٟ صؼذ عشًفج ف١ٙج

 ثٌخجطز دجصفجل١ز دشْ ٌقّج٠ز ثٌّظٕفجس ثألدد١ز ٚثٌف١ٕز ١ٌٛ٠1971ٛ /  صّٛص 24ٚع١مز دجس٠ظ  .1

 ٚثالصفجل١ز ثٌذ١ٌٚز ٌقّج٠ز فٕجٟٔ (WCT) 1996 ِٚؼج٘ذر ثٌٛث٠ذٛ دشأْ فك ثٌّؤٌف (ثصفجل١ز دشْ)

/  صشش٠ٓ ثألٚي 26 ثٌّذشِز فٟ سِٚج فٟ ،ثألدثء ِٕٚضؾٟ ثٌضغؾ١الس ثٌظٛص١ز ١٘ٚتجس ثإلرثػز

 (WPPT )1969 ِٚؼج٘ذر ثٌٛث٠ذٛ دشأْ ثألدثء ٚثٌضغؾ١ً ثٌظٛصٟ (ثصفجل١ز سِٚج) 1961أوضٛدش 

ٚثصفجل١ز  (ثصفجل١ز ثٌضش٠ذظ) 1994ٚثصفجق ثٌؾٛثٔخ ثٌّضظٍز دجٌضؾجسر ِٓ فمٛق ثٌٍّى١ز ثٌفىش٠ز 

ث١ٌٛٔغىٛ ثٌذ١ٌٚز ٌقّج٠ز ٚصؼض٠ض صٕٛع ثٌضؼذ١شثس ثٌغمجف١ز ٚثصفجل١ز فمٛق ثألشخجص رٚٞ ثإلػجلز 

 .30 21ٚثٌّجدص١ٓ - ١ٌٚظ لظًشث ػٍٝ - دّج ف١ٙج 

صٛثفك ثألعشثف ثٌّضؼجلذر ػٍٝ أٔٗ ِج دثِش ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر صٕغذك ػٍٝ ثٌّظٕفجس ثألدد١ز ٚثٌف١ٕز وّج  (ح)

 ٚرٌه ف١ّج ٠خض ، ِٓ ٘زٖ ثالصفجل١ز20 فٟ ضٛء ثٌّجدر ث خجًصثؽجء فٟ ثصفجل١ز دشْ فئٔٙج ُصؼضذش ثصفجًق

. ثألعشثف ثٌّضؼجلذر ِٓ ثٌذٚي ثٌضٟ صٕضّٟ ٌالصقجد ثٌزٞ صؤعغٗ صٍه ثالصفجل١ز

 ل١ٛد ٚثعضغٕجءثس ػٍٝ ثٌقمٛق ثالعضتغجس٠ز ٌقك ثٌّؤٌف.  4انمادة 

٠ُغّـ دئطذثس أشىجي ِٕجعذز العضخذثَ رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ِٓ ثٌّظٕف دْٚ ثٌشؽٛع ٌّجٌه فك  (أ)

ثٌّؤٌف ٚإصجفز صٍه ثالشىجي أٚ ثٌٕغخ ِٕٙج دأٞ عش٠مز ِٚٓ رٌه ثإلػجسر غ١ش ثٌضؾجس٠ز أٚ ثالصظجي 

ثإلٌىضشٟٚٔ دجٌغشق ثٌغٍى١ز ٚثٌالعٍى١ز وّج ُصضخز أٞ خغٛثس ٚع١غز إلٔؾجص ٘زٖ ثأل٘ذثف فٟ فجٌز 

 :ثؽضّجع ثٌششٚط ثٌضج١ٌز وجفز

أْ ٠ىْٛ ٌذٜ ثٌشخض أٚ ثٌّٕظّز ثٌضٟ صشغخ فٟ ثٌم١جَ دأٞ ٔشجط دّٛؽخ ٘زث ثٌٕض ثٌقك  .1

 ثٌمجٟٔٛٔ فٟ ثالعضفجدر دٙزث ثٌّظٕف أٚ دٕغخز ِٕٗ،

شىً ِٕجعخ ٌٍشخض رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ِٚٓ رٌه أٞ ِٓ ٜ أْ ٠ىْٛ ثٌّظٕف لذ صُ صق٠ٍٛٗ إي .2
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ثٌٛعجةً ثٌضشٚس٠ز ٌضظفـ ثٌّؼٍِٛجس دضٍه ثٌظ١غز ػٍٝ أال ٠قذط صغ١١شثس عٜٛ ثٌضغ١١شثس 

 ثٌالصِز إلصجفز ثٌّظٕف ٌٍشخض رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز،

 أْ ٠ضُ صٛف١ش ٔغخ ِٓ ثٌّظٕف صىْٛ ِمظٛسر ػٍٝ ثعضخذثَ ثألشخجص رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز، .3

 .أْ ٠ضُ ثٌم١جَ دجٌٕشجط ػٍٝ أعجط ػذَ ثٌشدق١ز .4

٠ُغّـ ٌٍشخض رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ٚثٌّمَذَ ٌٗ ثٌّظٕف دَٕغخ رٌه ثٌّظٕف لظًشث ػٍٝ ثعضخذثِٗ  (ح)

ٚرٌه دْٚ  (أ)ثٌشخظٟ ػٓ عش٠ك ثٌغشق ثٌغٍى١ز أٚ ثٌالعٍى١ز فٟ إعجس ٔشجط ٠مَٛ دّٛؽخ ثٌفمشر 

ٚرٌه دْٚ ثٌّغجط دأ٠ز ل١ٛد أٚ ثعضغٕجءثس أخشٜ ٠ّىٓ ٌٍشخض ثالعضفجدر   .ثٌشؽٛع ٌّجٌه فك ثٌّؤٌف

 .ِٕٙج

ٌٍى١جٔجس ثٌضٟ صغضٙذف ثٌشدـ ٚصّضذ ٌضغّـ دجإل٠ؾجس ثٌضؾجسٞ  (أ)ُصَّٕـ ثٌقمٛق ثٌضٟ صٕض ػ١ٍٙج ثٌفمشر  (ػ)

ٌٍٍّٞظٕفجس دظ١غجس ِٕجعذز ٌزٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز فٟ فجٌز صٛفش   : ِٓ ثٌششٚط ثٌضج١ٌزأ

٠مَٛ ثٌٕشجط ػٍٝ أعجط ثٌشدق١ز شش٠غز أْ صٕغذك ػٍٝ ثٌّغضخذ١ِٓ ثالعضغٕجءثس ٚثٌم١ٛد ثٌؼجد٠ز  .1

 ٌٍقمٛق ثالعضتغجس٠ز ثٌّغّٛؿ دٙج دْٚ ِمجدً الطقجح فك ثٌّؤٌف،

أٚ ٠ضٌٛٝ ثٌٕشجط و١جْ ٠غضٙذف ثٌشدـ ػٍٝ أعجط ػذَ صقم١ك ثٌشدق١ز ٌٚىٓ فمظ إلصجفز ثٌّظٕفجس  .2

 ٌزٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ػٍٝ لذَ ثٌّغجٚثر ِغ ث٢خش٠ٓ،

أٚ أْ ٠ىْٛ ثٌّظٕف أٚ ٔغخز ِٕٗ ِضجفز دشىً ِٕجعخ ٌزٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ِٚٓ رٌه ثٌٕغخ  .3

ثٌّغجدمز أٚ ثٌّىجفأر دقؾُ وذ١ش، ٠ٚضٌٛٝ ثٌى١جْ ثٌزٞ ٠ٛفش ٘زٖ ثٌٕغخ إخغجس ِجٌه فك ثٌّؤٌف 

 .دٙزث ثالعضخذثَ وّج ٠ّىٓ أْ ٠مذَ ٌٗ ِمجدً ِٕجعخ

 :، ٠ٕذغٟ ِشثػجر ثٌضجٌٟ(3) (ػ)ػٕذ صقذ٠ذ إرث ِج وجْ ثٌّظٕف ِضجًفج ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌزٞ ؽجء فٟ  (د)

دجٌٕغذز ٌاللضظجد٠جس ثٌّضمذِز ٠ضُ إصجفز ثٌّظٕف ػٍٝ ٔقٛ ٠ٕجعخ رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز دٕفظ  .1

 ثٌغؼش أٚ دألً ِٓ عؼش ثٌّظٕف ثٌّضجؿ ٌغ١ش رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز،

 

أِج دجٌٕغذز ٌٍذٚي ثٌٕج١ِز ف١ؾخ إصجفز ثٌّظٕف دشىً ِٕجعخ ٌزٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز دغؼش ِؼمٛي  .2

  .ِغ ثألخز فٟ ثالػضذجس ثٌضفجٚصجس فٟ دخٛي ثألشخجص رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز

 اإلسناد وانحمىق األدبُت. 5انمادة 

 4ػٕذ إصجفز ثٌّظٕف أٚ ٔغخز ِٕٗ ٌٍشخض رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز فٟ إعجس أٞ ٔشجط دّٛؽخ ثٌّجدر  (أ)

٠ٕذغٟ روش ثٌّظذس ٚثعُ ثٌىجصخ وّج ٠ظٙش ػٍٝ ثٌّظٕف أٚ ثٌٕغخز ٚثٌضٟ ٠ُغّـ ٌٍشخض أٚ ثٌّٕظّز 

. 4دجالعضفجدر دٙج دّٛؽخ ثٌّجدر 

 . ثٌقمٛق ثألدد١ز٠4ّظ ثالعضخذثَ دٕجء ػٍٝ ثٌّجدر  ٠ٕذغٟ أال (ح

 انتحاَم عهً انتذابُز انتكنىنىجُت.  6انمادة 

 ٌذ٠ُٙ ٚعجةً ٌالعضفجدر ِٓ رٌه 4صضّٓ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر أْ ثٌّغضف١ذ٠ٓ ِٓ ثالعضغٕجء ثٌٛثسد فٟ ثٌّجدر 

ثالعضغٕجء فٟ فجٌز صغذ١ك ِؼج١٠ش ثٌقّج٠ز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ػٍٝ ثٌّظٕف دّج فٟ رٌه ػٕذ ثٌضشٚسر ثٌقك فٟ 

 .إدغجي ِؼج١٠ش ثٌقّج٠ز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٌضّجْ إصجفز ثٌّظٕف
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 انعاللت بانعمىد.  7انمادة 

 . دجعٍز4صؼضذش أٞ ٔظٛص صؼجلذ٠ز ِضؼجسضز ِغ ثالعضغٕجء ثٌزٞ صٕض ػ١ٍٗ ثٌّجدر 

 وارداث وصادراث انمصنفاث.  8انمادة 

 ٠ٕذغٟ ثٌغّجؿ دّج 4فٟ فجٌز ثٌضضثَ ثٌذٚي ثٌّظذسر ٚثٌّغضٛسدر دؾ١ّغ ثٌششٚط ثٌضٟ صٕض ػ١ٍٙج ثٌّجدر 

 :٠ٍٟ دْٚ ثٌشؽٛع ٌّجٌه فك ثٌّؤٌف

 

صظذ٠ش أٞ إطذثس ِٓ ثٌّظٕف أٚ ٔغخ ِٕٗ ٠قك ألٞ شخض أٚ ِٕظّز فٟ دٌٚز أخشٜ ثِضالوٙج  .1

 ،4أٚ إصجفضٙج دّٛؽخ ثٌّجدر 

 

 فٟ دٌٚز أخشٜ ٌزٌه ثإلطذثس ِٓ 4ثعض١شثد شخض أٚ ِٕظّز صغضغ١غ ثٌؼًّ دّٛؽخ ثٌّجدر  .2

 .ثٌّظٕف أٚ ُٔغخ ِٕٗ

 

، صمش٠ش ع١ٌٛفجْ، 15/7/ثسؽغ إٌٝ ثٌٍؾٕز ثٌذثةّز ثٌّؼ١ٕز دقمٛق ثٌّؤٌف ٚثٌقمٛق ثٌّؾجٚسر  :ٍِقٛظز

 .121-119ص 

 إخطار أصحاب انحك باننسخ انتجارٌ نهمصنفاث وتىسَعها.  9انمادة 

٠ٕذغٟ دزي  (3) (ػ) 4فٟ فجالس ٔغخ ٚصٛص٠غ ثٌّظٕفجس ٌظجٌـ رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز دّٛؽخ ثٌّجدر 

 :٠ٚضضّٓ ٘زث ثإلخغجس ِج ٠ٍٟ ِؾٙٛدثس ِٕجعذز إلخغجس أطقجح ثٌّظٕف ثٌّقّٟ دزٌه،

ثالعُ ٚثٌؼٕٛثْ ثٌذش٠ذٞ ٚد١جٔجس ثالصظجي ثٌالعٍىٟ رثس ثٌظٍز ثٌخجطز دجٌؾٙز طجفذز ثٌقك فٟ  .1

 ،(4 )4ٔغخ ثٌّظٕفجس ٚصٛص٠ؼٙج دّٛؽخ ثٌّجدر 

ُٚصػش  .2 ُٚصع ف١ٙج ثٌّظٕف ٚثٌششٚط ثٌضٟ  عذ١ؼز ثعضخذثَ ثٌّظٕف دّج فٟ رٌه ثٌذٚي ثٌضٟ 

 ،فٟ ضٛةٙجثٌّظٕفجس 

د١جٔجس ثطقجح فك ثٌّؤٌف ثٌخجطز دجٌقظٛي ػٍٝ أؽش ِمجدً ثعضخذثَ ثٌّظٕف أٚ إ٠مجف  .3

ثالعضخذثَ فٟ فجٌز ػذَ وٛٔٗ ِمظًٛسث ػٍٝ ثألشخجص رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز أٚ فٟ فجٌز إصجفز 

 .ثٌّظٕف دٕغخ ِغجدمز أٚ وذ١شر صغّـ دٕفجر رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز إ١ٌٙج

  انمتاحتانمصنفاثبلاعذة انبُاناث انخاصت .  10انمادة 

–ُصٕشب ثٌٛث٠ذٛ لجػذر د١جٔجس ُصضجؿ ػذش ثإلٔضشٔش ٚػذش عشق أخشٜ صغّـ ألطقجح فك ثٌّؤٌف  (أ)

 ِٓ ٘زٖ 9دضقذ٠ذ ثٌّظٕفجس دغشع ثٌضخف١ف ِٓ ثٌضضثِجس ثإلخغجس ثٌضٟ صشع١ٙج ثٌّجدر  - دشىً عٛػٟ

ثٌّؼج٘ذر ٚصمذ٠ُ ثٌّؼٍِٛجس ثٌخجطز دئصجفز ثٌّظٕف فٟ أشىجي ٠ضّىٓ رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ِٓ ثٌٕفجر 

 .إ١ٌٙج

دؼذ ثٌضشجٚس ِغ ثٌٕجشش٠ٓ ٚرٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز صضّٓ ثٌٛث٠ذٛ أْ لجػذر ثٌذ١جٔجس صشضًّ ػٍٝ ٔظجَ  (ح)

٠ٕٚذغٟ صٛفش ٘زث ثٌٕظجَ  ِؼ١جسٞ ِمشٚء آ١ًٌج ٌضقذ٠ذ ثٌّظٕفجس ثٌّغؾٍز فٟ لجػذر ثٌذ١جٔجس دشىً فش٠ذ

. ٌالعضخذثَ ػٍٝ ٔقٛ ِٕجعخ ٚرٌه ف١ّج ٠خض ثٌّظٕفجس ثٌضٟ ٠ضُ ٔشش٘ج دأشىجي ِضٕٛػز
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  ممابم االستغالل انتجارٌ نهمصنفاث 11انمادة 

 

صضّٓ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر أْ عّز آ١ٌز ٌضقذ٠ذ ثٌّمجدً ثٌّٕجعخ ثٌزٞ  (3) (ػ) 4ػٕذ صغذ١ك ثٌّجدر  (أ)

ٚدضقذ٠ذ ثٌّمجدً ثٌّٕجعخ دّٛؽخ   .٠ٕذغٟ دفؼٗ ٌظجفخ فك ثٌّؤٌف فٟ فجٌز ػذَ ٚؽٛد ِٛثفمز صغٛػ١ز

 :٠ٕذغٟ ثصذجع ثٌّذجدا ثٌضج١ٌز (3) (ػ) 4ثٌّجدر 

٠قك ٌظجفخ ثٌقك ثٌقظٛي ػٍٝ سدـ ِٕجعخ ٌٍضشخ١ض ثٌضؾجسٞ ثٌؼجدٞ ٌٍّظٕفجس دجٌٕظش إٌٝ  (ح)

 11ثٌششٚط ثٌّضؼٍمز دجٌذٌٚز ٚثٌغىجْ ٚثألغشثع ثٌضٟ ِٓ أؽٍٙج ٠غضخذَ ثٌّظٕف ٚفًمج ٌششٚط ثٌّجدر 

 .(د)

فٟ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز ٠شثػٝ أْ ٠ىْٛ ثٌّمجدً ٍِذ١ًج ٌٍقجؽز ٌضّجْ إصجفز ثٌّظٕفجس ػٍٝ ٔقٛ ِٕجعخ  (ػ)

  .ٚدأعؼجس ِؼمٌٛز ِغ ثألخز فٟ ثالػضذجس ثٌضفجٚصجس فٟ دخٛي رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز

دجٌٕغذز ٌٍّظٕفجس دأشىجي ِؼ١ٕز  (أ)٠ٕذغٟ عٓ لجْٔٛ ٚعٕٟ ٌضمش٠ش ثإلػفجء ِٓ ثٌشدق١ز دّٛؽخ ثٌذٕذ  (د)

 .ِغً ثٌذشث٠ً أٚ ٌى١جٔجس ِؼ١ٕز صىْٛ ِؤٍ٘ز ٌزٌه

ع١ىْٛ ٌذٜ ثألشخجص ثٌمجة١ّٓ ػٍٝ صٛص٠غ ثٌّظٕفجس ػذش ثٌقذٚد خ١جس ثٌضغؾ١ً ٌّذفٛػجس ثٌّمجدً  (٘ـ)

ثٌّجدٞ فٟ دٌٚز ِج إرث وجٔش آ١ٌز دفغ ٘زث ثٌّمجدً فٟ ٘زٖ ثٌذٌٚز صضفك ٚششٚط ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر، ٚوزٌه 

ٌّؼجٌؾز ثٌّخجٚف ثٌّششٚػز ألطقجح فك ثٌّؤٌف فٟ إعجس ثٌشفجف١ز، آخزر فٟ ثالػضذجس أْ ٠ىْٛ ثٌّمجدً 

ِؼمٛاًل إِج دّٛؽخ سخظز ػج١ٌّز فٟ فجٌز صٛص٠غ ثٌّظٕفجس ػج١ًٌّج أٚ دّٛؽخ سخظز العضخذثَ 

ثٌّظٕفجس فٟ دٚي ِؼ١ٕز، ػٍٝ أْ ٠ضُ صقذ٠ذ ثٌذٚي ٚثٌّغضخذ١ِٓ ٚثألغشثع ثٌضٟ ِٓ أؽٍٙج صغضخذَ 

. ثٌّظٕفجس

 انمصنفاث انُتُمت.  12انمادة 

٠قذد ثٌمجْٔٛ ثٌٛعٕٟ إرث وجٔش ثعضخذثِجس صؾجس٠ز ِقذدر ٌّظٕفجس ال ٠ّىٓ صقذ٠ذٞ ِؤٌفٙج أٚطجفخ  (أ)

 .فك ثٌّؤٌف أَ إرث ِج وجْ أ٠ًج ِٕٙج ال ٠ؾ١خ ػٍٝ ثإلخغجسثس دضغ١ٍُ ثٌّمجدً

فٟ فجٌز ػذَ ِؼشفز طجفخ فك ثٌّؤٌف أٚ فٟ فجٌز ػذَ ثعضؾجدضٗ ٌإلخغجسثس فئْ ِظجس٠ف  (ح)

 . شًٙشث ِٓ صجس٠خ ثالعضخذث24َثعضخذثَ ثٌّظٕفجس ال صضؾجٚص 

 احتزاو انخصىصُت.  13انمادة 

فٟ إعجس صٕف١ز ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر صٍضضَ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر دقّج٠ز خظٛط١ز ثألشخجص رٚٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز 

 .( ِٓ ثصفجل١ز فمٛق ثألشخجص رٚٞ ثإلػجلز22ثعضٕجًدث إٌٝ ثٌّجدر ) ػٍٝ ٔقٛ ِضىجفب

 انمُىد واالستثناءاث انمطبمت عهً عناصز لىاعذ انبُاناث انتٍ ال َحمُها حك انمؤنف.  14انمادة 

صٕغذك ٔظٛص ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر ػٍٝ ػٕجطش لٛثػذ ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ال ٠ق١ّٙج فك ثٌّؤٌف ِغ ِشثػجر ِج 

 .٠مضض١ٗ ثخضالف ثٌقجي

 اإلعالاث انمشمىنت. 15انمادة 

 :ألغشثع ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر، ثٌشخض رٚ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ٘ٛ (أ)

ثٌشخض ثٌىف١ف أٚ أٞ شخض ٌذ٠ٗ ضؼف دظشٞ ال ٠ّىٓ صقغ١ٕٗ دجعضخذثَ ثٌؼذعجس ثٌّغجػذر  .1
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دق١ظ صضغجٜٚ ثٌٛظجةف ثٌذظش٠ز ٌذ٠ٗ فؼ١ًٍج دجٌشخض غ١ش رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز ٚدجٌضجٌٟ ٘ٛ ِٓ 

١ٌظ ٌذ٠ٗ ثٌمذسر ػٍٝ ثٌٕفجر ألٞ ِظٕف ٠ق١ّٗ فك ثٌّؤٌف ِغٍٗ فٟ رٌه ِغً أٞ شخض غ١ش رٞ 

  .إػجلز

صؼًّ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر فٟ ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر ػٍٝ صٛع١غ ٔغجق أفىجِٙج ٌضشًّ ثألشخجص ثٌز٠ٓ ٠ؼجْٔٛ  (ح)

أٞ إػجلز أخشٜ، ٠ٚقضجؽْٛ ػٍٝ إعش٘ج ألشىجي ِؼ١ٕز ٠ّىٓ إصجفضٙج ِٓ ضّٓ صٍه ثألشىجي ثٌضٟ ٔظش 

 ٚرٌه ِٓ أؽً ثٌٕفجر ٌٍّظٕف ثٌّقّٟ ػٍٝ لذَ ثٌّغجٚثر ِغ ثٌشخض ثٌزٞ ال ٠ؼجٟٔ ،4ػ١ٍٙج ثٌّجدر 

 .إػجلز

 تعارَف إضافُت.  16انمادة 

 :ألغشثع ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر

٘ٛ أٞ ػًّ ٠ّىٓ أْ ٠غضّش فك ثٌّؤٌف فٟ فّج٠ضٗ دظشف ثٌٕظش ػّج إرث وجٔش ٘زٖ ثٌقّج٠ز " ثٌّظٕف"

دّٛؽخ لٛث١ٔٓ ٚع١ٕز أٚ إرث ِج وجٔش صٍه ثٌمٛث١ٔٓ صق١ّٗ فٟ ثٌّجضٟ ٚثٔضٙش ِذر فّج٠ضٗ لجًٔٛٔج ٠ٚشًّ 

  .ثألػّجي ثألدد١ز ٚثٌّغشف١ز ٚثٌّٛع١م١ز ٚثٌف١ٕز ٚلٛثػذ ثٌذ١جٔجس ٚثألفالَ

٠شًّ أٞ شخض أٚ ؽٙز صضقىُ فٟ ثٌٕفجر إٌٝ ثٌّظٕف ػٓ عش٠ك ِّجسعز " طجفخ فك ثٌّؤٌف"

. ثٌقمٛق ثالعضتغجس٠ز أٚ دغشق أخشٜ فضٝ فٟ فجٌز ػذَ ٚؽٛد فك ثٌّؤٌف أٚ ػذَ ثعضّشثس طالف١ضٗ

 4ٟ٘ أٞ ِٓ ثٌقمٛق ثٌضٟ ُصَّٕـ صّش١ًج ِغ ثالصفجل١جس ثألخشٜ ثٌضٟ فذدصٙج ثٌّجدر " ثٌقمٛق ثالعضتغجس٠ز"

 .ٚصشًّ فمٛق ثٌٕغخ ٚثاللضذجط ٚثٌضٛص٠غ ٚوزٌه ٔمً ثٌّؼٍِٛجس دجٌغشق ثٌغٍى١ز ٚثٌالعٍى١ز ٌٍؾّٙٛس

ٟ٘ ٚع١ٍز أٚ ط١غز دذ٠ٍز صغجػذ فٟ إصجفز ثٌّظٕف ٌٍشخض رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز أٚ " ثألشىجي ثٌّضجفز"

ٌٍشخض ثٌزٞ ٌذ٠ٗ إػجلز صؼٛلٗ ػٓ ثٌمشثءر ٚصشًّ إصجفز ثٌّظٕف ٌٍشخض رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز دّشٚٔز 

 ٠ٚغش ػٍٝ ٔقٛ ِىجفب ٌٍشخض غ١ش رٞ ثإلػجلز ثٌذظش٠ز،

ثٌغذجػز ثٌىذ١شر دأّٔجط ٚأفؾجَ ِخضٍفز ٠ُغّـ دٙج فغخ – ٚال صمضظش ػٍٝ - صضضّٓ " ثألشىجي ثٌّضجفز"

ثٌقجؽز ٚوزٌه ثٌذشث٠ً ٚثٌضغؾ١الس ثٌظٛص١ز ٚثٌٕغخ ثٌشل١ّز ثٌّضٛثفمز ِغ دشثِؼ لجسا ثٌشجشز ٚثألؽٙضر 

٠ٕذغٟ أ٠ًضج فُٙ ِج إرث وجْ ٚ ثٌؼجسضز ٌٍذشث٠ً ٚثٌّظٕفجس ثٌغّؼ١ز ثٌذظش٠ز رثس ثٌٛطف ثٌغّؼٟ،

ثٌشىً ِضجؿ أَ ال ع١ضفجٚس عذًمج ٌٍغشع ثٌزٞ ٠غضخذَ ثٌّظٕف ِٓ أؽٍٗ فّغاًل ثٌضغؾ١ً ثٌظٛصٟ ٌىضجح 

دذْٚ فٙشعضٗ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِٕجعًذج ٌشخض رٞ إػجلز دظش٠ز ٠غضّغ ِٓ أؽً ثٌضشف١ٗ ١ٌٚظ ٢خش ٠غضّغ 

  .ألغشثع دسثع١ز

 .ٟ٘ ثالعضخذثَ دّٛؽخ إرْ ِٓ طجفخ فك ثٌّؤٌف أٚ ِٓ خالي عشق لج١ٔٛٔز أخشٜ" ثإلصجفز ثٌمج١ٔٛٔز"

فك ثٌّؤٌف أٚ أٞ فمٛق أخشٜ صضؼٍك دقك ثٌّؤٌف ٠ّٕقٙج أفذ " ٌقك ثٌّؤٌف"صضضّٓ ثإلشجسثس 

ثألعشثف ثٌّضؼجلذر صّش١ًج ِغ ثصفجل١ز سِٚج ٚثصفجق صش٠ذظ ِٚؼج٘ذر ثٌٛث٠ذٛ دشأْ ثألدثء ٚثٌضغؾ١ً ثٌظٛصٟ 

 ".ثٌىجصخ"ٚ" طجفخ فك ثٌّؤٌف"ٚغ١شُ٘، ٚػٍٝ ٘زٖ ثٌٛص١شر ٠ضأصٝ صفغ١ش ثإلشجسثس إٌٝ 

صؼٕٟ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّظٕفجس أٚ ثٌّؼٍِٛجس أٚ ثٌّٛثد ثٌّغضمٍز ثٌّشصذز دغش٠مز ٔظج١ِز أٚ " لجػذر ثٌذ١جٔجس"

 .ّٔغ١ز ٠ّٚىٓ إصجفضٙج ٌألفشثد دغشق إٌىضش١ٔٚز أٚ دغشق أخشٜ

 مؤتمز األطزاف.  17انمادة 

٠شىً رٌه ثٌّؤصّش ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ثٌؼ١ٍج ٌٙزٖ ٚ ٠ضأعظ ِؤصّش ثألعشثف ِٓ د١ٓ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر، (أ)
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 .ثٌّؼج٘ذر

وّج ٠ؾٛص أْ ٠ؾضّغ فٟ ؽٍغز  ٠ؾضّغ ِؤصّش ثألعشثف فٟ ؽٍغز ثػض١جد٠ز وً خّظ عٕٛثس، (ح)

 .ثعضغٕجة١ز إرث صمشس رٌه أٚ دٕجًء ػٍٝ عٍخ سدغ ثألعشثف

 .٠ضٌٛٝ ِؤصّش ثألعشثف ثٌٕظجَ ثٌذثخٍٟ ثٌخجص دٗ (ػ)

 :صىْٛ ٚظجةف ِؤصّش ثألعشثف، إٌٝ ؽجٔخ أِٛس أخشٜ (د)

1. ........  

دسثعز ثٌضذثد١ش ثٌّّىٕز ٌضقغ١ٓ صٕف١ز أٚ صؼذ٠ً ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر دّج فٟ رٌه صغ٠ٛش ثٌذشٚصٛوٛالس  .2

 .ثالخض١جس٠ز

 .ثصخجر أ٠ز صذثد١ش أخشٜ ٠شث٘ج ضشٚس٠ز ٌضٛع١غ أ٘ذثف ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر .3

 انبزوتىكىالث االختُارَت.  18انمادة 

 :٠ىْٛ ٌألعشثف ثٌّضؼجلذر ثٌقك فٟ ثلضشثؿ دشٚصٛوٛالس ثخض١جس٠ز ٌٙزٖ ثٌّؼج٘ذر دغشع صٕجٚي صذثد١ش ِغً

 صٕغ١ك ثالٌضضثِجس أٚ ثاللضشثفجس ٌضؼض٠ض ثٌّؼج١٠ش، ثٌضذجد١ٌز ثٌضشغ١ٍ١ز، أٚ ثٌضذثد١ش ثٌضٕظ١ّ١ز ٌضقغ١ٓ  .1

 إصجفز ثٌّظٕفجس ٚصذجدٌٗ،

  ثٌض٠ًّٛ ثٌضؼجٟٚٔ ٌذػُ سلّٕز ثٌّظٕفجس ٚصٛص٠ؼٙج، .2

 .أٚ ثٌضذثد١ش ثألخشٜ ثٌضشٚس٠ز ٌضقم١ك دسؽز أوذش ِٓ ثٌّغجٚثر دشأْ إصجفز ثٌّؼشفز ٚصذجدٌٙج .3

 انتحفظاث.  19انمادة 

ٍٞ ِٓ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر أْ ٠ؼٍٓ سفضٗ صٕف١ز ثٌّجدر    .ِٓ ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر (3) (ػ) 4أل

 انمزالبت وانتنفُذ.  20انمادة 

صغٍخ ثٌٛث٠ذٛ وً عالط عٕٛثس ِٓ ثألعشثف ثٌّضؼجلذر أٚ ثٌّضذشػ١ٓ ثٌّّى١ٕٓ ِغجّ٘جس صغٛػ١ز ِٓ أؽً 

. ص٠ًّٛ دسثعز أٚ أوغش فٛي صٕف١ز ٘زٖ ثٌّؼج٘ذر

 


