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 (:2ادلادج )

ــاخ  ت   ــزِ انتؼهًُ ــًً ْ ــأنُف وانتشرتــح   تغ ــاخ انت ؼهًُ

وانُشش يف رلًغ انهغح انؼشتُح األسدين ، انظـادسج  تضقُق انو

رلًغ انهغح انؼشتُح األسدين /ب( يٍ قاَىٌ 32مبىرة ادلادج )

 ، وَؼًم هبا يٍ تاسَخ إقشاسْا يٍ رلهظ اجملًغ.3126نغُح 

 (:3ادلادج )

َكــىٌ نهكهًــاخ وانؼثــاساخ اِتُــح صُخًــا وسدخ يف ْــزِ 

انتؼهًُاخ ادلؼاين ادلخظظح ذلا أدَاِ يا مل تذل انقشَُـح ػهـً   

 خالف رنك:

 : رلًغ انهغح انؼشتُح األسدين.اجملًغ

 ظ اجملًغ.رله :اجملهظ

 ادلكتة انتُفُزٌ نهًزًغ. ادلكتة انتُفُزٌ:

 : سئُظ اجملًغ.انشئُظ

 انهزُح انذائًح راخ االختظاص يف اجملًغ. انهزُح:

: يؤنَّف أو يؼزى ػاو أو يتخظـض أو َـض يتـشرى أو    انكتاب



 

 

 
 

 

 زلقَّق ػٍ أطىل سلغىعح أو يغثىػح.

 أٌ َض غري يُشىس وسقًُا أو إنكتشوًَُا. ادلخغىط:

يٍ َضغ كتاتًا أو َكهفّ اجملًغ تأنُف كتاب يف يىضىع  ادلؤنِّف:

 زلذد.

يٍ حيقِّق كتاتًا أو َكهفّ اجملًغ حتقُق سلغىط يـٍ   احملقِّق:

 كتة انتشاث.

يٍ َتشرى كتاتًا أو َكّهفّ اجملًغ تشرتح كتـاب يـٍ    ادلتشرى:

نغح أرُثُح إىل انهغح انؼشتُح أو يٍ انهغح انؼشتُـح إىل نغـح   

 أرُثُح.

 ق أو ادلتشرى.: ادلؤنِّف أو احملقِّطاصة انكتاب

يـٍ َكهفـّ اجملًـغ يشارؼـح كتـاب يؤنَّـف، أو        ادُلشاِرغ انؼهًٍ:

 ق، أو يتشرى يشارؼح ػهًُح.زلقَّ

ــىٌ ــًا،   احملــشس انهغ ــاب نغىَ ــح كت ــغ يشارؼ ــّ اجملً ــٍ َكهف : ي

 وحتشَشِ.



 

 

 
 

 

ــاخ ــذخم انثُاَ ــاب   ي ــض انكت : يــٍ َكهفــّ اجملًــغ إدخــال َ

 ًا.وتُغُقّ صاعىتُ

يٍ حيُم إنُـّ اجملًـغ ػًـاًل ػهًُـًا )كتاتـًا زلققـًا أو        احملكِّى:

يؤنفــًا أو يتشرتــًا( نثُــاٌ قًُتــّ انؼهًُــح، ويغــتىاِ انهغــىٌ، 

 وانتؼذَالخ ادلغهىتح.

 (:4ادلادج )

 هتذف ْزِ انتؼهًُاخ إىل: 

ــش    2 ــق وانُش ــأنُف وانتشرتــح وانتضقُ ــؤوٌ انت ــُى و . تُظ

 واإلػالو يف اجملًغ.

 انثضىث انؼهًُح انيت ختذو انهغح انؼشتُح.. تشزُغ 3

 (:5ادلادج )

نهًكتة انتُفُـزٌ أٌ نـُش رـىائض تقذَشَـح وتشـزُؼُح      

ُةًــح ورــق وــشوط حيــذدْا، تاالعــت ُاط تــشأٌ  نهثضــىث انق

 انهزُح.



 

 

 
 

 

 (:6ادلادج )

 َذػى اجملًغ تأنُف انكتة وتشرتتها صغة يا َأيت:

 انهزُح.. انكتة انتذسَغُح اجلايؼُح انيت تىطٍ هبا 2

 . أٌ كتة وحبىث تىطٍ هبا انهزُح إىل ادلكتة انتُفُزٌ.3

 (:7ادلادج )

نهًكتة انتُفُزٌ أٌ َذػى َشش انكتاب )يؤنفًا أو زلققـًا  

 أو يتشرتًا( رضئًُا أو كهًُا ورق يا َأيت:

ق إىل انـشئُظ تغهـة   ف أو ادلتـشرى أو احملقِّـ  َتقذو ادلؤنِّ

 دػى َشش كتاب نّ، ويف ْزِ احلال:

ُمـح يـٍ      ف أو احملقَِّقذو ادلؤنِّ -أ ق أو ادلتـشرى حـالث َغـخ وسق

 يغّىدج انكتاب يغ َغخح إنكتشوَُح يف وكهها انُهائٍ.

تـأٌ   -تتُغـُة يـٍ انهزُـح   -إرا اقتُغ ادلكتة انتُفُـزٌ   -ب

يغّىدج انكتاب نكٍ أٌ تكىٌ طاحلح، رهّ أٌ حيىذلا إىل 

 ًٍّ يا َأيت:زلكِّى أو أكخش نذساعتها، وكتاتح تقشَش َتض



 

 

 
 

 

يذي انذقح يف ادلادج انؼهًُح وصذاحتها. .2

دلُهاد ادلادج أو ادلىاد انيت يذي يغاتقح يغّىدج انكتاب .3

ُأنِّف يٍ أرهها، أو انيت ركش ادلؤنف أٌ يغّىدج انكتـاب 

تىارقها، تأنُفًا أو وطفًا أو تشرتح.

ــح      .4 ــاليح وانذق ــج انغ ــٍ صُ ــاب ي ــّىدج انكت ــح يغ نغ

وانىضىس.

أو ادلتــشرى تادلظــغهضاخ انؼشتُــح   ف انتــضاو ادلؤنِّــ  .5

وانشيـىص انظـادسج ػــٍ اجملًـغ أو ػــٍ اجملـايغ انهغىَــح     

انؼشتُح األخشي، ويؤدتشاخ انتؼشَة، إٌ ورذخ.

ــّ أو     -د ــىل دػً ــًا تقث ــاب خغُ ــغ طــاصة انكت ــى اجملً َؼه

 االػتزاس ػٍ ػذو إيكاَُح رنك.

 (:8ادلادج )

ق قَّف أو يتشرى أو زلَقذو اجملًغ دػًًا نكم كتاب يؤنَّ - أ

تؼذ إقشاسِ، َتضًٍ تكـانُف عثاػتـّ ويقـذاس ادلكارـأج     



 

 

 
 

 

ادلانُح انيت عتظشف نظـاصة انكتـاب، ورـق يـا َقـشسِ      

 ادلكتة انتُفُزٌ يٍ خالل ػقذ َىقؼّ انغشراٌ.

( َغخح يٍ 61)أطضاب انكتاب مخغني/َُؼغً طاصة - ب

انكتاب تؼذ عثاػتّ.

 (:9ادلادج )

تأنُف كتـاب   نهًكتة انتُفُزٌ أٌ َكهِّف وخظًا أو أكخش -أ 

أو تشرتح كتاب أو وضغ يؼزى ػشيب ػاو أو يتخظض 

أو حتقُق كتاب، وتغشٌ ػهً ْزا انكتاب أصكـاو ادلـادج   

( يٍ ْزِ انتؼهًُـاخ، ويف ْـزِ احلـال َكـىٌ اجملًـغ      :)

 طاصة احلق يف َشش انكتاب كهًُا أو رضئًُا.

يف صال صظىل انكتـاب )يؤنفـًا أو يتشرتـًا أو زلققـًا(      -ب 

ائض َكىٌ نهًزًغ َغثح ي ىَـح يُـها،   ػهً رائضج/ رى

صغة وشوط انؼقذ ادلربو تني اجملًغ وانغشف اِخش.



 

 

 
 

 

 (::ادلادج )

 :َُُظَّى غالف انكتاب ػهً انىرّ اِيت

َظهش ػهً أػهً غالف كم كتاب يؤنَّف أو زلقَّق َظذسِ  -أ

اجملًغ، وؼاس اجملًـغ وأعـفهّ ػثـاسج )يُشـىساخ رلًـغ انهغـح       

انىعظ ػُىاٌ انكتاب، مث تزكش أمساء  انؼشتُح األسدين(، ويف

ادلؤنفني أو احملققني ورق انتظـًُى وانتُغـُق انهـزٍَ َشا ـا     

َُؼـاد ركـش ْـزِ       اجملًغ، مث عُح انُشش تـاذلزشٌ وادلـُالدٌ، و

 انثُاَاخ ػهً انظفضح انخانخح.

أعـفم سقـى اإلَـذاع يف    -وػهً انظفضح انخاَُـح تىضـغ   

انتـأنُف وانغثـغ زلفى ـح    ػثاسج  صقـى    -ادلكتثح انىعُُح

جملًغ انهغح انؼشتُح األسدين ، ونُغ تظىَش انكتاب أو إػـادج  

  .عثؼّ أو َشش أٌ رضء يُّ أو ختضَُّ

َىضغ أػهً انغالف اخلاسرٍ يـٍ كـم كتـاب يتـشر ى       -ب

َظذسِ اجملًغ، ورق يششوع خاص َشًم انتخغـُظ وانتهُ ـح   

 إػــذادِ، واإلػــذاد، ودرــغ ادلكارــتخ ادلغــتضقح نهًشــاسكني يف

وانتخضٍَ يف احلاعـىب، وانغثاػـح ػهـً َغـخ وسقُـح وػهـً       



 

 

 
 

 

َغخح إنكتشوَُـح وـؼاس اجملًـغ مث ػثـاسج  يُشـىساخ رلًـغ       

ــف     ــى ادلؤنِّ ــاب واع ــىاٌ انكت ــح األسدين ، مث ػُ ــح انؼشتُ              انهغ

)أو ادلؤنفني(، وسقى انغثؼح، مث أمسـاء ادلتـشرتني وادلـشارؼني    

ذلزشٌ وادلـُالدٌ، وَؼـاد ركـش ْـزِ     انؼهًُني وعُح انُشـش تـا  

انثُاَاخ ػهً انظفضح انخانخح ورق انتشتُة وانتُغُق انهـزٍَ  

.َشا ا اجملًغ

أعـفم سقـى اإلَـذاع يف    -وػهً انظفضح انخاَُح تىضغ 

ػثاسج  صقى  انتشرتح وانغثـغ زلفى ـح    -ادلكتثح انىعُُح

 جملًغ انهغح انؼشتُح األسدين ، ونُغ تظىَش انكتاب أو إػـادج 

عثؼّ أو َشش أٌ رضء يُّ أو ختضَُّ إنكتشوًَُا أو يُكاَُكُـًا  

 أو خالف رنك، دوٌ يىارقح خغُح يغثقح يٍ سئُظ اجملًغ.

ق أو تظهش ػهً غالف كم كتاب قذميّ ادلؤنِّـف أو احملقِّـ    -د

ادلتشرى يغثىػًا ػهـً َغـخح وسقُـح وقـشص يـذيذ، ووارـق       

يف ضىء انؼًـم   ادلكتة انتُفُزٌ ػهً َششِ نقاء يكارأج حتذد

ادلقذمو يف صُُّ، وؼاس اجملًغ، مث ػثاسج  يُشىساخ رلًغ انهغح 

انؼشتُح األسدين ، وػُىاٌ انكتاب واعـى أو أمسـاء ادلشـاسكني    

تأنُفًا أو تشرتح أو حتقُقًا أو يشارؼح ػهًُح، ورق انتكهُـف  



 

 

 
 

 

َُؼـاد ركـش ْـزِ      أو انؼقذ ادلربو تني كم واصذ يُهى واجملًـغ، و

انظفضح انخانخح ورق انتشتُة وانتُغُق انهـزٍَ   انثُاَاخ ػهً

 َشا ا اجملًغ. 

إضارح إىل انثُاَـاخ انغـاتقح، تظهـش ػهـً انغـالف        -د

َُُشش تذػى يٍ اجملًغ ػثاسج  َشش تـذػى   اخلاسرٍ نكم كتاب 

يٍ رلًغ انهغح انؼشتُح األسدين  تذاًل يـٍ  يُشـىساخ رلًـغ    

 انهغح انؼشتُح األسدين .

 عؼش انكتاب تقشاس يٍ ادلكتة انتُفُزٌ. حيذد  -ـْ

 (:21ادلادج )

تظشف نهًتشرى يٍ انهغح األرُثُح إىل انهغح انؼشتُـح،  

( دَُـاسًا ػـٍ كـم    26يكارأج يانُح يقـذاسْا مخغـح ػشـش )   

( كهًح يتشرتح ػٍ األطـم، وتظـشف   361ي تني ومخغني )

نهًتشرى يٍ انهغح انؼشتُـح إىل انهغـاخ األرُثُـح، يكارـأج     

ــشوٌ )  ــح وػش ــذاسْا مخغ ــتني   36يق ــم ي  ــٍ ك ــاسًا ػ ( دَُ

 ( كهًح يتشرتح ػٍ األطم.361ومخغني )



 

 

 
 

 

(22ادلادج )

( دَاَري 8تظشف نهًضقق يكارأج يانُح يقذاسْا عثؼح ) - أ

( كهًح يٍ ادلنت واذلىايش.361ػٍ كم ي تني ومخغني )

تظــشف نهًؤنــف )تاعــتخُاء واضــؼٍ ادلؼــارى( يكارــأج ب_  

( دَاَري ػٍ كم ي تني ومخغني 8عثؼح )يانُح يقذاسْا 

( كهًح يؤنفح.361)

تظــشف دلــؤنفٍ ادلؼــارى ويشارؼــٍ انغثؼــاخ انالصقــح  -د 

( 9ادلضَذج وادلُقضح نهًؼارى يكارـأج يقـذاسْا ذتاَُـح )   

( كهًح، يغ يشاػـاج  361دَاَري ػٍ كم ي تني ومخغني )

رلال انتخظض تانُغثح نهًؼادالخ انؼهًُـح وانشعـىو   

ــا نهًكتـــة  انثُاَُـــح، صُـــج  ــال تقـــذَش يكارأهتـ حيـ

انتُفُزٌ.

 :(23ادلادج )

( 21يغ األخز تؼـني االػتثـاس يـا وسد يف ادلـادتني سقـى )     

(، حتغــة ػُــذ تقــذَش ادلكارــأج، انكشــاراخ وانفهــاسط  22و)

وقــىائى ادلظــغهضاخ وانشــشوس واذلــىايش وانتؼهُقــاخ انــيت  

، وتؼـذ  ٍأو ادلشارـغ انؼهًـ   ق أو ادلتشرىف أو احملقَِّؼّذْا ادلؤنِّ

 رضءًا يٍ ادلادج ادلؤنفح أو احملققح أو ادلتشرتح.



 

 

 
 

 

(24ادلادج )

تقذو ادلادج ادلؤنفـح أو احملققـح أو ادلتشرتـح وانكشـاراخ     

وانفهـــاسط وقـــىائى ادلظـــغهضاخ وانشـــشوس واذلـــىايش     

وانتؼهُقاخ، انيت َؼـذْا ادلؤنـف أو احملقـق أو ادلتـشرى، ػهـً      

َغــخح  َغــخح وسقُــح يغثىػــح ػهــً احلاعــىب وػهــً      

 إنكتشوَُح.

(25ادلادج )

تــذرغ قًُــح ادلكارــأج نهًؤنــف أو احملقــق أو ادلتــشرى أو  

ــح أو     ــح أو احملقق ــادج ادلؤنف ــىا ادل ــذ تق ــٍ تؼ ادلشارــغ انؼهً

ادلتشرتح، وانكشاراخ وانفهاسط وقىائى ادلظغهضاخ وانششوس 

 واذلىايش وانتؼهُقاخ، انيت َؼذوهنا وإراصهتا.

:(26ادلادج  )

( َغخح يٍ 61أو احملقق أو ادلتشرى مخغني ) َؼغً ادلؤنف

انكتاب تؼذ عثاػتّ، وإرا أػـاد اجملًـغ عثاػـح ْـزا انكتـاب      

يشج واصذج أو أكخش َؼغً ادلؤنف أو احملقق أو ادلتشرى مخغح 

 ( َغخح يٍ ْزا انكتاب يف كم يشج.36وػششٍَ )



 

 

 
 

 

(27ادلادج )

ــأج    - أ ــأنُف يكار َــذرغ نهًشارــغ انؼهًــٍ نهتضقُــق أو انت

( دَــاَري ػــٍ كــم ي ــتني ومخغــني 6يقــذاسْا مخغــح )

( كهًح.361)

ًَُذرغ  - ب اِرغ انؼهًٍ نهتشرتح يكارأج يقـذاسْا عـثؼح   شنه

( كهًح يتشرتح 361( دَاَري ػٍ كم ي تني ومخغني )8)

 ػٍ األطم.

َذرغ نهًضشس انهغىٌ يكارأج يقذاسْا دَُـاساٌ ػـٍ كـم     - د

( كهًـح، وإرا اقتظـش ػًهـّ ػهـً     361ي تني ومخغني )

تظضُش األخغاء انُضىَـح واإليالئُـح وانغثاػُـح أو    

يغاتقــح َــض يغثــىع يــغ أطــم سلغــىط رتــذرغ نــّ 

يكارأج يقذاسْا َظف دَُـاس ػـٍ كـم ي ـتني ومخغـني      

( كهًح.361)

َذرغ دلذخم انثُاَاخ يكارأج يقذاسْا َظف دَُاس ػٍ كم  -د

( كهًح.361ي تني ومخغني )



 

 

 
 

 

:(28ادلادج )

ادلؼقــىدج تــني اجملًــغ وأٌ رهــح يــغ يشاػــاج االتفاقُــح 

أخشي، حتذد َغثح يهكُح انُض ادلؤنف أو احملقـق أو ادلتـشرى   

 تني انغشرني.

(29ادلادج )

حتال احلاالخ انيت مل تشد يف أصكاو ْـزِ انتؼهًُـاخ إىل   

اجملهظ تُـاء  ػهـً تُغـُة ادلكتـة انتُفُـزٌ الختـار انقـشاس        

 تشأهنا.

(:2ادلادج  )

 قشاساخ عاتقح طذسخ يف ْزا انشأٌ.ُتهغً أٌ تؼهًُاخ أو 


