بيان بالمصنفات المشمولة والغير مشمولة بالحماية المقررة بالقانون االتحادي رقم  23لسنة 3002م
المعدل للقانون االتحادي رقم  7لسنة  3003في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
اوالً :المصنفات التي يتم تسجيلها (استناداً إلى المادة ( )2من القانون االتحادي رقم  22لسنة 2002م
المعدل للقانون االتحادي رقم  7لسنة  2002في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نصت
على األتي

يتمتعععا حالحمايعععة المقعععارة فعععي معععوا القعععانون مؤل عععو المصعععن ا و عععحا الحقعععوق
المجاورة ،إذا وقعا االعتعداع علعى حقعوقمم دالعا الدولعة ،وحوخعص لعاص المصعن ا
اآلتية:
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الكتب والكتيبات والمقاالت وغيرها من المصنفات المكتوبة .
برامج الحاسـب وتطبيقاتها ،وقواعد البيانـات ،وما يماثلهـا من مصنفات تحدد بقرار من
الوزير

-2
-4
-5
-2
-7
-8

المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات األخرى التي لها طبيعة مماثلة.
المصنفـات التمثيليـة والمصنفـات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت.
المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات.
المصنفـات السمعيـة أو البصرية أو السمعيـة البصريــة.
مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
مصنفات الرسم بالخطوط أو بااأللوان ،والنحات ،والانقو ،والطباعاة علاج الحجار ،وعلاج األقمشاة،
وعلج الخشـب ،وعلـج المعـادن وأيـة مصنفـات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
مصنفات الفـن التطبيقي والتشكيلي.
الصااور التوضاايحية ،والخاارا الجغرافيااة ،والرسااومات التخطيطيااة ،والمصنفااـات ثعثيااة األبعاااد
المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
المصنفات المشتقة ،دون اإلخعل بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشاامل الحمايااة عنااوان المصاانف مبا رااان مبتكااراً ،رمااا تشاامل الفكاارة المبتكاارة المكتوبااة للبرنااامج
اإلباعي.
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ثانيا :المصنفات التي ال يتم تسجيلها (استناداً إلى المادة ( )2من القانون االتحادي رقم  22لسنة
2002م المعدل للقانون االتحادي رقم  7لسنة  2002في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث
نصت على األتي:
(ال تشما الحماية األفـكار واإلخـااعا و ساليب العمـا والم اميـم الاياضية والمبادئ والحقائق المجادة
لكنما تنطبق على التعبيا المبتكا عن ي منما)

كولك ال تشما الحماية ما يلي :

-1

الوثا ق الرسمية أيًا رانت لغتها األصلية ،أو اللغاة المنقولاة مليهاا ،مثال نصاوو القاوانين واللاوا
والقرارات واالتفاقيات الدولية واألحكام القضا ية ،وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجاان
اإلدارية بات االختصاو القضا ي .

-3
-2

األنباء وأخبار الحوادث والوقا ع الجارية والتي تكون مجرد أخبار مععمية.
المصنفات التي آلت ملج المِلك العام.
ومع بلك تتمتع مجموعـات ما ورد بالبنود ( )2 ،3 ،1مـن هـذه المـادة بالحماية مبا تميز جمعها أو
ترتيبها أو أي مجهود فيها باالبتكار.
المصنفات المقدمة للتسجيل (استنادا لنص البند  5من المادة  7من القرار الوزاري رقم  121لسنة

 3004بشأن تسجيل المصنفات المنفذ لقاانون حقاوق المؤلاف والحقاوق المجااورة أن المصانف قاد
أصب في شكله النها ي وليس مجرد مسودة أو عمل تحضيري إلعداده).

