قانون اتحادي رقم ( )7لسنة 2002م
في شأن
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
نحن زاٌد بن سلطان آل نھٌان رئٌس دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،
بعد االطالع على أحكام الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1531بشأن اختصاصات الوزارات وصالحٌات
الوزراء والقوانٌن المعدلة له ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1541فً شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )01لسنة  1551فً شأن حماٌة المصنفات الفكرٌة
وحقوق المؤلؾ،
وبناء على ما عرضه وزٌر اإلعالم والثقافة ،وموافقة مجلس الوزراء ،وتصدٌق
المجلس األعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتً:
التعريفات
المـــــادة ()1
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعانً الموضحة قرٌن كل منھا ما
لم ٌقض سٌاق النص بؽٌر ذلك6
الدولة 6دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
الوزارة 6وزارة اإلعالم والثقافة.
الوزٌر 6وزٌر اإلعالم والثقافة.
المصنؾ 6كل تألٌؾ مبتكر فً مجال اآلداب ،أو الفنون ،أو العلوم ،أٌا كان نوعه أو طرٌقة
التعبٌر عنه ،أو أهمٌته أو الؽرض منه.
المؤلؾ 6الشخص الذي ٌبتكر المصنؾ .وٌعد مؤلفا للمصنؾ من ٌذكر اسمه علٌه ،أو ٌنسب
إلٌه عند نشره باعتباره مؤلفا له ،ما لم ٌقدم الدلٌل على ؼٌر ذلك.
كما ٌعتبر مؤلفا للمصنؾ من ٌنشره بدون اسم أو بإسم مستعار أو بأٌة طرٌقة أخرى بشرط
أال ٌقوم شك فً معرفة حقٌقة شخصٌة المؤلؾ ،فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج
المصنؾ ،سواء أكان شخصا طبٌعٌا أم اعتبارٌا ،نائبا عن المؤلؾ فً مباشرة حقوقه إلى
أن ٌتم التعــرؾ على حقٌقة شخصـٌة المؤلؾ.
االبتكار  6الطابع اإلبداعً الذي ٌسبػ على المصنؾ األصالة والتمٌز.
أصحاب الحقوق المجاورة 6فنانو األداء  ،ومنتجو التسجٌالت الصوتٌة ،وهٌئات اإلذاعة،
المعرفون فً هذا القانون.

فنانو األداء 6الممثلون ،والمؽنون ،والموسٌقٌون ،والراقصون ،وؼٌرهم من األشخاص الذٌن ٌلقون
أو ٌنشدون أو ٌعزفون أو ٌؤدون بأٌة صورة ،فً مصنفات أدبٌة أو فنٌة أو ؼٌر ذلك  ،محمٌة طبقا
ألحكام هذا القانون أو داخلة فً إطار الملك العام.
منتج التسجٌل الصوتً 6الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌسجل ألول مرة أصواتا ألحد فنانً
األداء أو ؼٌر ذلك من األصوات.
هٌئة اإلذاعة 6أٌة جھة تقوم بالبث اإلذاعً الالسلكً السمعً أو البصري ،أو السمعً البصري.
اإلذاعة 6القٌام بالبث السمعً أو البصري ،أو السمعً البصري ،للمصنؾ أو لألداء أو للتسجٌل
الصوتً أو للبرنامج وتسجٌله ،وذلك إلى الجمھور ،وبطرٌقة السلكٌة وٌعد كذلك البث عبر التوابع
أو األقمار الصناعٌة.
النشر 6إتاحة المصنؾ ،أو التسجٌل الصوتً ،أو البرنامج اإلذاعً ،أو أي أداء ،للجمھور ،وأٌا ما
تكون وسٌلة ذلك.
األداء العلنً 6هو األداء الذي ٌترتب علٌه اتصال الجمھور بالمصنؾ اتصاال مباشرا كالتمثٌل
للمصنفات المسرحٌة ،أو التقدٌم أو األداء للمصنفات الفنٌة أو العرض للمصنفات السمعٌة البصرٌة
والعزؾ للمصنفات الموسٌقٌة والتالوة للمصنفات األدبٌة ،وٌستوي فً ذلك أن ٌكون األداء حٌا أو
مسجال.
التوصٌل العلنً 6البث السلكً أو الالسلكً لمصنؾ ،أو ألداء تسجٌل صوتً أو لبرنامج إذاعً
بحٌث ٌمكن التلقً عن طرٌق البث وحده لؽٌر أفراد العائلة واألصدقاء المقربٌن ،فً أي مكان
مؽاٌر للمكان الذي ٌبدأ منه البث ،وبؽض النظر عن الزمان أو المكان الذي ٌتم فٌه التلقً أو
طرٌقته.
النسخ  6عمل نسخة أو أكثر من مصنؾ ،أو تسجٌل صوتى ،أو برنامج إذاعً ،أو أي أداء فً أي
شكل أو صورة ،بما فً ذلك التحمٌل أو التخزٌن اإللكترونً الدائم أو الوقتً ،وأٌا ما تكون الطرٌقة
أو األداة المستخدمة فً النسخ .
التسجٌل الصوتً 6أي تثبٌت ٌخاطب السمع لمجموعة من األصوات المؤدٌة ألداء معٌن بؽض
النظر عن طرٌقة التثبٌت ،أو الدعامة المستخدمة ،وٌشمل التسجٌل الصوتً عملٌة تثبٌت األصوات
مع الصورة إلعداد مصنؾ سمعً بصري ،ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك .
منتج المصنؾ السمعً البصري 6الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌوفر اإلمكانٌات الالزمة
إلنجاز المصنؾ السمعً البصري ،وٌضطلع بمسؤولٌة هذا اإلنجاز.
المصنؾ الجماعً 6المصنؾ الذي تضعه جماعة من المؤلفٌن بتوجٌه شخص طبٌعً أو اعتباري،
ٌتكفل بنشره بإسمه وتحت إدارته .وٌندمج عمل المؤلفٌن فٌه فً الھدؾ العام الذي قصد إلٌه هذا
الشخص ،بحٌث ٌستحٌل فصل عمل كل مؤلؾ وتمٌٌزه على حدة .
المصنؾ المشترك 6المصنؾ الذي ٌساهم فً وضعه عدة أشخاص سواء أمكن فصل نصٌب كل
منھم فٌه أو لم ٌمكن ،والذي ال ٌندرج ضمن المصنفات الجماعٌة .
المصنؾ المشتق  6المصنؾ الذي ٌستمد أصله من مصنؾ سابق للوجود كالترجمات.
وٌعد كذلك مجموعات المصنفات األدبٌة والفنٌة ومجموعات التعبٌر الفلكلوري ما دامت مبتكرة من
حٌث ترتٌب أو اختٌار محتوٌاتھا .
الفلكلور الوطنً 6كل تعبٌر من المأثورات الشعبٌة الشفوٌة أو الموسٌقٌة أو الحركٌة أو الملموسة فً
عناصر متمٌزة تعكس التراث التقلٌدي الفنً الذي نشأ أو استمر فً الدولة والذي ال ٌمكن نسبته إلى
مؤلؾ معلوم .
الملك العام 6جمٌع المصنفات المستبعدة من الحماٌة بداٌة ،أو التً تنقضً مدة حماٌة حقوقھا المالٌة.

الفصل االول
نطاق الحماية
المـــــادة ()2
ٌتمتع بالحماٌة المقررة فً هذا القانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة ،إذا وقع
االعتداء على حقوقھم داخل الدولة ،وبوجه خاص للمصنفات اآلتٌة6
 .1الكتب والكتٌبات والمقاالت وؼٌرها من المصنفات المكتوبة.
 .1برامج الحاسب وتطبٌقاتھا ،وقواعد البٌانات ،وما ٌماثلھا من مصنفات تحدد بقرار من
الوزٌر.
 .3المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات األخرى التً لھا طبٌعة مماثلة.
 .0المصنفات التمثٌلٌة والمصنفات التمثٌلٌة الموسٌقٌة والتمثٌل الصامت.
 .1المصنفات الموسٌقٌة المصحوبة أو ؼٌر المصحوبة بكلمات.
 .2المصنفات السمعٌة أو البصرٌة أو السمعٌة البصرٌة.
 .3مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الھندسٌة.
 .4مصنفات الرسم بالخطوط أو باأللوان ،والنحت ،والنقش ،والطباعة على الحجر ،وعلى
األقمشة ،وعلى الخشب ،وعلى المعادن وأٌة مصنفات مماثلة فً مجال الفنون الجمٌلة.
 .5المصنفات الفوتوؼرافٌة وما ٌماثلھا.
 .11مصنفات الفن التطبٌقً والتشكٌلً.
 .11الصور التوضٌحٌة ،والخرائط الجؽرافٌة ،والرسومات التخطٌطٌة ،والمصنفات ثالثٌة
األبعاد المتعلقة بالجؽرافٌا أو الطبوؼرافٌا أو التصمٌمات المعمارٌة وؼٌرها.
 .11المصنفات المشتقة ،دون اإلخالل بالحماٌة المقررة للمصنفات التً اشتقت منھا.
وتشمل الحماٌة عنوان المصنؾ إذا كان مبتكرا ،كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج
اإلذاعً.
المـــــادة ()3
ال تشمل الحماٌة األفكار واإلجراءات وأسالٌب العمل والمفاهٌم الرٌاضٌة والمبادئ والحقائق
المجردة لكنھا تنطبق على التعبٌر المبتكر عن أي منھا ،كذلك ال تشمل الحماٌة ما ٌلً6
 .1الوثائق الرسمٌة أٌا كانت لؽتھا األصلٌة ،أو اللؽة المنقولة إلٌھا ،مثل نصوص القوانٌن
واللوائح والقرارات واالتفاقٌات الدولٌة واألحكام القضائٌة ،وأحكام المحكمٌن والقرارات
الصادرة من اللجان اإلدارٌة ذات االختصاص القضائً.
 .1األنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارٌة والتً تكون مجرد أخبار إعالمٌة.
 .3المصنفات التً آلت إلى الملك العام.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد فً البنود ( )3 ،1 ،1من هذه المادة بالحماٌة إذا تمٌز
جمعھا أو ترتٌبھا أو اي مجھود فٌھا باالبتكار.

المـــــادة ()4
تضع الوزارة نظاما إلٌداع أو تسجٌل حقوق المصنفات أو ما ٌطرأ علٌھا من تصرفات لدى الجھة
المختصة بھا وفقا لما تقرره الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون .
وتعتبر سجالت اإلٌداع أو تسجٌل الحقوق بالوزارة مرجعا لبٌانات المصنؾ.
وال ٌترتب على عدم إٌداع المصنؾ أو تسجٌل حقوقه أو ما ٌطرأ علٌه من تصرفات إخالل بأي
وجه من أوجه الحماٌة أو الحقوق التً ٌقررها هذا القانون.
الفصل الثاني
حقوق المؤلف
المـــــادة ()5
ٌتمتع المؤلؾ وخلفه العام بحقوق أدبٌة ؼٌر قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنؾ وتشمل هذه
الحقوق ما ٌلً 6
 .1الحق فً تقرٌر نشر المصنؾ ألول مرة.
 .1الحق فً نسبة المصنؾ إلٌه.
 .3الحق فً االعتراض على أي تعدٌل للمصنؾ إذا كان فً التعدٌل تشوٌه أو تحرٌؾ
للمصنؾ أو إضرار بمكانة المؤلؾ.
 .0الحق فً سحب مصنفه من التداول ،إذا طرأت أسباب جدٌة تبرر ذلك .وٌباشر هذا الحق
عن طرٌق المحكمة المختصة ،مع إلزامه بأن ٌدفع تعوٌضا عادال مقدما إلى من آلت إلٌه
حقوق االستؽالل المالً وذلك فً األجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفٌذ الحكم بالسحب،
وإال زال كل أثر للحكم.
المـــــادة ()6
ال ٌعد التعدٌل فً مجال الترجمة اعتداء إال إذا أؼفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذؾ أو التؽٌٌر
أو أساء بعمله لمكانة المؤلؾ.
المـــــادة ()7
للمؤلؾ وحده وخلفه من بعده ،أو صاحب حق المؤلؾ أن ٌرخص باستؽالل المصنؾ ،وبأي وجه
من الوجوه ،وخاصة عن طرٌق النسخ بما فً ذلك التحمٌل أو التخزٌن اإللكترونً ،أو التمثٌل بأٌة
وسٌلة ،أو البث اإلذاعً ،أو إعادة البث اإلذاعً ،أو األداء أو التوصٌل العلنً ،أو الترجمة ،أو
التحوٌر ،أو التعدٌل ،أو التأجٌر ،أو اإلعارة أو النشر بأي طرٌقة من الطرق بما فً ذلك إتاحته عبر
أجھزة الحاسب أو شبكات المعلومات أو شبكات االتصال وؼٌرها من الوسائل.

المـــــادة ()8
ال ٌنطبق حق التأجٌر على برامج الحاسب إذا لم ٌكن البرنامج ذاته هو المحل األساسً للتأجٌر .كما
ال ٌنطبق على المصنفات السمعٌة البصرٌة إذا لم ٌكن من شأنه المساس باالستؽالل العادي لھا.
المـــــادة ()9
للمؤلؾ أو خلفه أن ٌنقل إلى الؽٌر ،سواء أكان شخصا طبٌعٌا أم اعتبارٌا ،كل أو بعض حقوقه
المالٌة المبٌنة فً هذا القانون .وٌشترط النعقاد التصرؾ أن ٌكون مكتوبا ومحددا فٌه الحق محل
التصرؾ ،مع بٌان الؽرض منه ،ومدة االستؽالل ومكانه .وٌكون المؤلؾ مالكا لكل ما لم ٌتنازل
عنه صراحة من حقوق.
ومع عدم اإلخالل بحقوق المؤلؾ األدبٌة المنصوص علٌھا فً هذا القانون ال ٌجوز للمؤلؾ القٌام
بأي عمل من شأنه تعطٌل استؽالل الحق محل التصرؾ.
المـــــادة ()11
للمؤلؾ أو خلفه أن ٌتقاضى المقابل النقدي أو العٌنً نظٌر نقله حق أو أكثر من حقوق االستؽالل
المالً للمصنؾ إلى الؽٌر على أساس مشاركة نسبٌة فً اإلٌراد الناتج من االستؽالل .كما ٌجوز له
التعاقد على أساس مبلػ جزافً ،أو الجمع بٌن األساسٌن.
المادة ()11
إذا تبٌن أن االتفاق المشار إلٌه فً المادة ( )11من هذا القانون مجحؾ بحق المؤلؾ أو ألي من
أصحاب الحقوق المجاورة ،أو أصبح كذلك لظروؾ طرأت بعد التعاقد ،فٌجوز للمؤلؾ أو خلفه أو
من ٌخلفھما أن ٌلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب إعادة النظر فً قٌمة المقابل المتفق علٌه.
المـــــادة ()12
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )5من هذا القانونٌ ،خضع نقل الحقوق المالٌة فٌما ٌتعلق بمصنفات
برامج الحاسب وتطبٌقاته أو قواعد البٌانات لترخٌص التعاقد الوارد أو الملصق على البرنامج سواء
ظھرعلى الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظھر عند تحمٌل أو تخزٌن البرنامج فً شاشة الحاسب،
وٌكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة فً ذلك الترخٌص.
المـــــادة ()13
ال ٌترتب على تصرؾ المؤلؾ بأي صورة كانت فً النسخة األصلٌة من مصنفه نقل أي من حقوقه
المالٌة علٌه ،ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
ومع ذلك ال ٌجوز  -بؽٌر اتفاق مسبق  -إلزام من انتقلت إلٌه ملكٌة هذه النسخة بأن ٌمكن المؤلؾ
من نسخھا ،أو نقلھا ،أو عرضھا.

المـــــادة ()14
ٌجوز الحجز على الحقوق المالٌة للمؤلفٌن على مصنفاتھم المنشورة .وال ٌجوز الحجز على
المصنفات التً ٌموت صاحبھا قبل نشرها ما لم ٌثبت بصفة قاطعة أنه استھدؾ نشرها قبل وفاته.
المـــــادة ()15
ٌقع باطال بطالنا مطلقا كل تصرؾ للمؤلؾ فً مجموع إنتاجه الفكري المستقبلً أو فً أكثر من
خمس مصنفات مستقبلٌة.
الفصل الثالث
نطاق حماية أصحاب الحقوق المجاورة
المادة ((16
ٌتمتع فنانو األداء وخلفھم العام بحق أدبً ال ٌقبل التنازل أو التقادمٌ ،خولھم ما ٌلً6
 .1الحق فً نسبة األداء إلٌھم سواء كان األداء حٌا أو مسجال .
 .1الحق فً منع أي تؽٌٌر ،أو تحرٌؾ ،أو تشوٌه أو تعدٌل فً أدائھم من شأنه اإلضرار
بمكانتھم .
وتباشر الوزارة هذا الحق األدبً بعد انقضاء مدة حماٌة الحقوق المالٌة المنصوص علٌھا فً هذا
القانون بھدؾ المحافظة على أدائھم بالصورة التً أبدع علٌھا.
المـــــادة ()17
ٌتمتع فنانو األداء وحدهم ،بالحقوق المالٌة التالٌة 6
 .1الحق فً بث أدائھم ؼٌر المثبت ونقله إلى الجمھور.
 .1الحق فً تثبٌت أدائھم على تسجٌل صوتً.
 .3الحق فً نسخ أدائھم المثبت فً تسجٌل صوتً.
وٌعد استؽالال محظورا على الؽٌر تسجٌل هذا األداء الحً على دعامة أو تأجٌرها بھدؾ
الحصول على عائد تجاري مباشر أو ؼٌر مباشر أو بثھا أو إتاحتھا بأٌة وسٌلة كانت دون
موافقة صاحب الحق.
وٌنطبق حكم هذه المادة على تثبٌت أداء فنانً األداء ألدائھم ضمن مصنؾ سمعً بصري مالم
ٌتفق على ؼٌر ذلك.

المـــــادة ()18
ٌتمتع منتجو التسجٌالت الصوتٌة وحدهم بالحقوق المالٌة اآلتٌة6
 .1الحق فً منع أي استؽالل لتسجٌالتھم بأٌة طرٌقة من الطرق دون ترخٌص منھم ،وٌعد
استؽالال محظورا على الؽٌر نسخھا أو تأجٌرها أو البث اإلذاعً أو إعادته لھا أو إتاحتھا
عبر أجھزة الحاسب أو ؼٌرها من الوسائل .
 .1الحق فً نشر تسجٌالتھم بوسائل سلكٌة أو السلكٌة أو عبر أجھزة الحاسب أو ؼٌرها من
الوسائل.
المـــــادة ()19
تتمتع هٌئة اإلذاعة وحدها بالحقوق المالٌة اآلتٌة6
 .1الحق فً منح الترخٌص باستؽالل تسجٌالتھا وبرامجھا اإلذاعٌة.
 .1الحق فً منع أي توصٌل لبرامجھا أو تسجٌالتھا إلى الجمھور بؽٌر ترخٌص منھا .وٌعد
بوجه خاص محظورا على الؽٌر تسجٌل هذه البرامج أو عمل نسخ منھا أو استنساخ
تسجٌالتھا أو تأجٌرها أو إعادة بثھا إذاعٌا أو نقلھا إلى الجمھور بأٌة وسٌلة كانت.
الفصل الرابع
مدة الحماية  ،والترخيص بأستخدام المصنفات
المادة ()21
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.1
.3
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تحمى الحقوق المالٌة للمؤلؾ المنصوص علٌھا فً هذا القانون مدة حٌاته وخمسٌن سنة
تبدأ من أول السنة المٌالدٌة التالٌة لسنة وفاته.
تحمى الحقوق المالٌة لمؤلفً المصنفات المشتركة مدة حٌاتھم جمٌعا وخمسٌن سنة تبدأ من
أول السنة المٌالدٌة التالٌة لسنة وفاة أخر من بقً حٌا منھم.
تحمى الحقوق المالٌة لمؤلفً المصنفات الجماعٌة  -باستثناء مؤلفً مصنفات الفن التطبٌقً
 مدة خمسٌن سنة تبدأ من أول السنة المٌالدٌة التالٌة للسنة التً تنشر فٌھا ألول مرة ،وذلكإذا كان المؤلؾ شخصا اعتبارٌا ،اما إذا كان المؤلؾ بھا شخصا طبٌعٌا فٌكون حساب المدة
طبقا للقاعدة المنصوص علٌھا فً البندٌن ( )1،1من هذه المادة.
وتنقضً الحقوق المالٌة على المصنفات التً تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفھا بمضً
خمسٌن سنة تبدأ من أول السنة المٌالدٌة التالٌة للسنة التً ٌتم نشرها فٌھا ألول مرة.
تحمى الحقوق المالٌة على المصنفات التً تنشر بدون اسم مؤلفھا أو بإسم مستعار لمدة
خمسٌن سنة تبدأ من أول السنة المٌالدٌة التالٌة للسنة التً ٌتم فٌھا ألول مرة نشرها فإذا
كان مؤلفھا معروفا ومحددا أو كشؾ مؤلفھا عن شخصٌته فتحسب مدة الحماٌة طبقا للقاعدة
المنصوص علٌھا فً البند ( )1من هذه المادة.
تنقضً الحقوق المالٌة لمؤلفً مصنفات الفن التطبٌقً بإنقضاء خمس وعشرٌن سنة تبدأ من
أول السنة المٌالدٌة التالٌة لسنة نشرها ألول مرة.
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فً األحوال التً تحسب فٌھا مدة الحماٌة من تارٌخ النشر ألول مرةٌ ،تخذ تارٌخ أول نشر
أساسا لحساب المدة ،بؽض النظر عن إعادة النشر إال إذا أدخل المؤلؾ على مصنفه عند
اإلعادة تعدٌالت جوهرٌة بحٌث ٌمكن اعتباره مصنفا جدٌدا .فإذا كان المصنؾ ٌتكون من
عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فٌعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقال
عند حساب مدة الحماٌة.
تحمى الحقوق المالٌة لفنانً األداء لمدة خمسٌن سنة تحسب من أول السنة المٌالدٌة التالٌة
للسنة التً تم فٌھا األداء ،فإذا كان األداء مثبتا فً تسجٌل صوتً فتحسب المدة اعتبارا من
نھاٌة السنة التً تم فٌھا التثبٌت.
تحمى الحقوق المالٌة لمنتجً التسجٌالت وذلك لمدة خمسٌن سنة مٌالدٌة تحسب من أول
السنة المٌالدٌة التالٌة للسنة التً تم فٌھا نشر التسجٌل ،أو للسنة التً ثبت فٌھا التسجٌل إذا
لم ٌكن قد نشر.
تحمى الحقوق لھٌئات البث اإلذاعً لمدة عشرٌن سنة تحسب من أول السنة المٌالدٌة التالٌة
للسنة التً تم فٌھا أول بث لھذه البرامج.
المادة () 21

ٌجوز لكل شخص أن ٌطلب من الوزارة منحة ترخٌصا إجبارٌا بالنسخ أو الترجمة أو بھما معا ألي
مصنؾ محمً طبقا ألحكام هذا القانون وذلك بعد مضً ثالث سنوات من تارٌخ نشر المصنؾ فً
حالة الترخٌص بالترجمة وٌكون إصدار الترخٌص بقرار مسبب ٌحدد فٌه النطاق الزمانً والمكانً
الستؽالله ،والمقابل العادل المستحق للمؤلؾ ،على أن ٌقتصر الھدؾ دائما من إصدار هذا
الترخٌص على الوفاء باحتٌاجات التعلٌم بكل أنواعه ومستوٌاته أو باحتٌاجات المكتبات العامة أو
دور الحفظ ،وذلك كله طبقا لما تحدده الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون من أحوال وضوابط وشروط
إلصدار الترخٌص ،وعلى النحو الذي ٌضمن عدم إلحاق الضرر ؼٌر المبرر بالمصالح المشروعة
للمؤلؾ أو خلفه أو المساس باالستؽالل العادي للمصنؾ.
وٌصدر بتحدٌد الرسوم المطبقة فً هذا الشأن قرار من مجلس الوزراء.
المادة ()22
مع عدم اإلخالل بحقوق المؤلؾ األدبٌة المنصوص علٌھا فً هذا القانون ،لٌس للمؤلؾ بعد نشر
مصنفه أن ٌمنع الؽٌر من القٌام بأي عمل من األعمال التالٌة 6
 .1عمل نسخة وحٌدة من المصنؾ ،وذلك الستعمال الناسخ الشخصً المحض ؼٌر الربحً أو
المھنً ،وٌستثنً من ذلك مصنفات الفنون الجمٌلة أو التطبٌقٌة إال إذا وضعت فً مكان
عام ،وبموافقة صاحب الحق أو خلفه ،كما تستثنى مصنفات العمارة ،إال طبقا لما ورد فً
البند ( )3من هذه المادة ،وتستثنى برامج الحاسب وتطبٌقاتھا وقواعد البٌانات إال طبقا لما
هو مبٌن بالبند ( )1من هذه المادة.
 .1عمل نسخة وحٌدة من برنامج الحاسب أو تطبٌقاته أو قواعد البٌانات بمعرفة حائزه الشرعً
وله وحده لالقتباس منه ،على أن ٌتم ذلك فً حدود الؽرض المرخص به ،أو بؽرض
الحفظ ،أو اإلحالل عند فقد النسخة األصلٌة ،أو تلفھا ،أوعدم صالحٌتھا لالستخدام ،وبشرط
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إتالؾ النسخة االحتٌاطٌة أو المقتبسة وإن كانت محملة أو مخزنة فً جھاز الحاسب بمجرد
زوال سند حٌازته للنسخة االصلٌة.
النسخ من مصنفات محمٌة وذلك لالستعمال فً إجراءات قضائٌة ،أو ما فً حكمھا ،فً
حدود ما تقتضٌه هذه اإلجراءات ،مع ذكر المصدر واسم المؤلؾ.
تصوٌر نسخة وحٌدة من المصنؾ بمعرفة دار للوثائق أو المحفوظات أو مكتبات االطالع
أو مراكز التوثٌق والتً ال تستھدؾ أي منھا الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم ؼٌر
مباشرة ،وذلك كله فً إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن6
أ  -أن ٌكون النسخ بھدؾ المحافظة على النسخة األصلٌة ،أو لتحل هذه النسخة محل نسخة
فقدت ،أو تلفت ،أو أصبحت ؼٌر صالحة لالستخدام واستحال الحصول على بدٌل لھا
بشروط معقولة.
ب -أن ٌكون الؽرض من النسخ تلبٌة طلب شخص طبٌعً الستخدامھا فً دراسة أو بحث،
على أن ٌتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة ،وذلك كله إذا تعذر الحصول على
ترخٌص بالنسخ طبقا ألحكام هذا القانون.
االستشھاد بفقرات قصٌرة ،أو اقتباسات ،أو تحلٌالت فً حدود المألوؾ للمصنؾ ،بقصد
النقد أو المناقشة ،أو اإلعالم ،مع ذكر المصدر واسم المؤلؾ.
أداء المصنؾ فً اجتماعات داخل إطار العائلة أو بواسطة الطالب داخل المنشأة التعلٌمٌة
على أال ٌتم ذلك بمقابل مباشر أو ؼٌر مباشر.
عرض مصنفات الفنون الجمٌلة ،أو التطبٌقٌة ،أو التشكٌلٌة ،أو المعمارٌة فً برامج إذاعٌة
إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة فً األماكن العامة.
نسخ أجزاء قصٌرة من مصنؾ فً صورة مكتوبة أو مسجلة تسجٌال سمعٌا أو سمعٌا
بصرٌا ألهداؾ تربوٌة تثقٌفٌة ،أو دٌنٌة أو للتدرٌب المھنً ،على أن ٌكون النسخ فً حدود
معقولة وال ٌتجاوز الؽرض منه .وأن ٌتم ذكر اسم المؤلؾ ،وعنوان المصنؾ كلما كان ذلك
ممكنا ،وعلى أال تكون الجھة الناسخة تھدؾ إلى الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم ؼٌر
مباشرة ،وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقا ألحكام هذا القانون.
المـــــادة ()23

مع عدم اإلخالل بحقوق المؤلؾ األدبٌة طبقا ألحكام هذا القانون ،لٌس للمؤلؾ أن ٌمنع النسخ عن
طرٌق الصحؾ ،أو الدورٌات ،أو هٌئات اإلذاعة ،فً الحدود التً ٌبررها الؽرض المستھدؾ ،من
نشر أي مما ٌلً 6
 .1مقتطفات من مصنفاته التً اتٌحت للجمھور بصورة مشروعة ،وٌنطبق ذلك على نقل
مقتطفات من مصنفات مشاهدة أو مسموعة أثناء أحداث جارٌة أو إذاعتھا أو نقلھا إلى
الجمھور بأي وسٌلة أخرى.
 .1المقاالت المنشورة المتعلقة بالمناقشات فً الموضوعات التً تشؽل الرأي العام فً وقت
معٌن ،مادام لم ٌرد عند النشر ما ٌفٌد حظر ذلك.
وٌتعٌن فً كل األحوال المنصوص علٌھا فً البندٌن ( )1 ، 1من هذه المادة اإلشارة إلى المصدر
الذي نقلت عنه ،وإلى اسم المؤلؾ.
 .3الخطب والمحاضرات واألحادٌث التً تلقى فً الجلسات العلنٌة للمجالس النٌابٌة
والقضائٌة ،واالجتماعات العامة ،مادامت هذه الخطب والمحاضرات واألحادٌث موجھة إلى
العامة ،وتنسخ فً إطار نقل األخبار الجارٌة.

وٌظل للمؤلؾ وحده ،أو خلفه ،الحق فً جمع أي من هذه المصنفات فً مجموعات تنسب إلٌه.
المـــــادة ()24
تطبق القٌود الواردة على الحقوق المالٌة للمؤلؾ ،المنصوص علٌھا فً هذا القانون على أصحاب
الحقوق المجاورة.
الفصل الخامس
أحكام خاصة ببعض المصنفات
المادة ()25
إذا اشترك عدة أشخاص فً تألٌؾ مصنؾ بحٌث ال ٌمكن فصل نصٌب أي منھم عن اآلخر اعتبر
جمٌع الشركاء مؤلفٌن للمصنؾ بالتساوي فٌما بٌنھم ،ما لم ٌتفق كتابة على ؼٌر ذلك ،وفً هذه
الحالة ال ٌجوز ألحدهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلؾ إال بإتفاق مكتوب مسبق بٌنھم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفٌن ٌندرج تحت نوع مختلؾ من الفن داخل ذات المصنؾ ،كان لكل
منھم الحق فً استؽالل الجزء الذي ساهم به على حدة ،بشرط أال ٌضر ذلك باستؽالل المصنؾ
بالنسبة للباقٌن ما لم ٌتفق كتابة على ؼٌر ذلك .
ولكل منھم الحق فً رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلؾ المحمٌة بھذا
القانون.
وإذا توفى أحد المؤلفٌن الشركاء دون خلؾ عامٌ ،ؤول نصٌبه إلى باقً الشركاء أو خلفھم من
بعدهم ،ما لم ٌتفق كتابة على ؼٌر ذلك.
المادة ()26
ٌكون للشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي وجه بابتكار المصنؾ الجماعً أن ٌباشر وحده حقوق
المؤلؾ األدبٌة والمالٌة علٌه ما لم ٌكن هنالك اتفاق بخالؾ ذلك.
المادة ()27
ٌ .1عتبر مؤلفا شرٌكا فً المصنؾ السمعً البصري أو السمعً أو البصري6
أ .مؤلؾ السٌنارٌو.
ب .من ٌقوم بتحوٌر مصنفا أدبٌا موجود بشكل ٌجعله مالئما لألسلوب السمعً البصري.
ج .مؤلؾ الحوار.
د .واضع الموسٌقى إذا قام بوضعھا خصٌصا للمصنؾ.
هـ .المخرج إذا باشر رقابة فعلٌة فً إنجاز المصنؾ.
وإذا كان المصنؾ مستنبطا أو مستخرجا من مصنؾ آخر سابق علٌه ٌعتبر مؤلؾ هذا
المصنؾ السابق شرٌكا فً المصنؾ الجدٌد.

 .1لمؤلؾ الشطر االدبً أو الشطر الموسٌقً الحق فً نشر ما ٌخصه بطرٌقة األخرى ؼٌر
الطرٌقة المنشور بھا المصنؾ المشترك ما لم ٌتفق كتابة على ؼٌر ذلك .
 .3إذا امتنع أحد الشركاء فً تألٌؾ مصنؾ سمعً بصري أو سمعً أو بصري عن إتمام
الجزء الخاص به ،فال ٌترتب على ذلك منع باقً الشركاء من استؽالل الجزء الذي أنجزه،
وذلك مع عدم اإلخالل بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فً التألٌؾ.
ٌ .0كون المنتج طول مدة استؽالل المصنؾ السمعً البصري أو السمعً أو البصري المتفق
علٌه نائبا عن مؤلفً هذا المصنؾ ،وعن خلفھم فً االتفاق على استؽالله دون اإلخالل
بحقوق مؤلفً المصنفات األدبٌة ،أو الموسٌقٌة المقتبسة ،أو المحورة ،كل ذلك ما لم ٌتفق
كتابة على ؼٌر ذلك.
وٌعتبر المنتج ناشرا لھذا المصنؾ ،وتكون له حقوق الناشر علٌه وعلى نسخة فً حدود
أؼراض االستؽالل المالً.
المادة ()28
ٌعتبر مؤلؾ المصنؾ الذي ال ٌحمل اسم المؤلؾ أو الذي ٌحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر له فً
مباشرة الحقوق المنصوص علٌھا فً هذا القانون ،ما لم ٌعٌن المؤلؾ وكٌال آخر أو ٌعلن شخصٌته
وٌثبت صفته أو ٌنتفً الشك فً حقٌقة شخصٌته.
المادة ()29
ال ٌجوز الحجز على المبانً وال ٌقضً بإتالفھا أو بتؽٌٌر معالمھا أو مصادرتھا بقصد المحافظة
على حقوق المؤلؾ المعماري الذي تكون تصمٌماته أو رسومه أو مخططاته الھندسٌة قد استعملت
بوجه ؼٌر مشروع ،على أن ال ٌخل ذلك بحقه فً التعوٌض العادل.
الفصل السادس
اإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة ()31
ٌجوز ألصحاب حقوق المؤلؾ والحقوق المجاورة ،أن ٌتنازلوا عن حقوقھم المالٌة إلى جمعٌات
مھنٌة متخصصة إلدارتھا ،أو أن ٌوكلوا جھات أخرى فً مباشرة هذه الحقوق.
وتعتبر العقود التً تبرم بھذا الشأن عن طرٌق هذه الجمعٌات أو الجھات عقودا مدنٌة.

المادة ()31
تلتزم الجمعٌات أو الجھات المنصوص علٌھا بالمادة ( )31من هذا القانون بعدم إجراء أي تفرقة
بٌن طالبً التعاقد معھا على استؽالل المصنفات المعھود إلٌھا إدارتھا .وال ٌعتبر من قبٌل التفرقة
قٌام الجمعٌة أو الجھة بمنح تراخٌص استؽالل نظٌر مقابل مالً مخفض فً الحالتٌن التالٌتٌن على
أن ٌكون قرارها مسببا6
 .1استؽالل المصنفات فً حفالت عامة بواسطة أداء حً لفنانً األداء.
 .1استؽالل المصنفات فً إطار أنشطة تعلٌمٌة أو تثقٌفٌة ال تدر عائدا مباشرا أو ؼٌر مباشر.
المادة ()32
ال ٌجوز للجمعٌات أو الجھات التً تتولى إدارة حقوق المؤلؾ والحقوق المجاورة ممارسة نشاطھا
إال بترخٌص سنوي من الوزارة ،وللوزارة أن تضع فً الالئحة التنفٌذٌة أٌة قواعد تنظم عمل مثل
هذه الجمعٌات والجھات  ،وإدخال التعدٌل الالزم على قواعد ونظم تراخٌصھا ومباشرتھا لعملھا.
وٌصدر بتحدٌد الرسوم المقررة على منح الترخٌص قرار من مجلس الوزراء.
المادة ()33
تلتزم الجمعٌات وؼٌرها من الجھات التً تتولى إدارة حقوق المؤلؾ والحقوق المجاورة بمسك
سجالت بأسماء أعضائھا وصفاتھم واألعمال التً تعاقدوا بشأنھا ،موضحا بھا نوعٌة العمل والمدة
والمبلػ المتفق علٌه ،وعلٌھم إبالغ الوزارة بذلك كلما ٌحدث تؽٌٌر فً تلك السجالت ،وعلى
الجمعٌات وتلك الجھات التقٌد بالقرارات اإلدارٌة الصادرة من الوزارة .وٌجوز للوزارة سحب
الترخٌص فً حالة عدم التزام تلك الجمعٌات أو الجھات بأحكام القانون واللوائح والقرارات اإلدارٌة
المنفذة له.
الفصل السابع
اإلجراءات التحفظية والعقوبات
المادة ()34
لرئٌس المحكمة االبتدائٌة بناء على طلب المؤلؾ أو من ٌخلفه ،وبمقتضى أمر ٌصدر على عرٌضة
أن ٌأمر باإلجراءات التالٌة بالنسبة لكل مصنؾ نشر أوعرض بدون إذن كتابً من المؤلؾ أو ممن
ٌخلفه .
 .1إجراء وصؾ تفصٌلً للمصنؾ.
 .1وقؾ نشر المصنؾ أو عرضه أو صناعته.

 .3توقٌع الحجز على المصنؾ األصلً أو نسخه (كتبا كانت أو صورا أو رسومات أو أداءات
أو فوتوؼرافٌات أو تسجٌالت صوتٌة أو برامج إذاعٌة أو ؼٌر ذلك).
وكذلك على المواد التً تستعمل فً إعادة نشر هذا المصنؾ أو استخراج نسخ منه بشرط أن
تكون تلك المواد ؼٌر صالحة إال إلعادة نشر المصنؾ.
 .0إثبات األداء العلنً بالنسبة إلٌقاع أو تمثٌل أو إلقاء مصنؾ بٌن الجمھور ،ومنع استمرار
العرض القائم أو حظره مستقبال.
 .1حصر اإلٌراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبٌر ٌندب لذلك إن اقتضً الحال،
وتوقٌع الحجز على هذا اإلٌراد فً جمٌع األحوال.
 .2إثبات واقعة االعتداء على أي من الحقوق المحمٌة طبقا ألحكام هذا القانون.
ولرئٌس المحكمة االبتدائٌة فً جمٌع األحوال أن ٌأمر بندب خبٌر لمعاونة المحضر المكلؾ
بالتنفٌذ ،وأن ٌفرض على الطالب إٌداع كفالة مناسبة.
وٌجب أن ٌرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خالل الخمسة عشر ٌوما التالٌة لصدور
األمر ،فإذا لم ٌرفع فً المٌعاد زال كل أثر له.
المادة ()35
ٌجوز لمن صدر ضده األمر أن ٌتظلم منه أمام رئٌس المحكمة الذي أصدره خالل العشرٌن ٌوما
التالٌة لتارٌخ صدوره ،وفً هذه الحالة ٌكون لرئٌس المحكمة تأٌٌد األمر أو إلؽاؤه كلٌا أو جزئٌا أو
تعٌٌن حارس مھمته إعادة نشر المصنؾ محل النزاع أو استؽالله أو عرض أو صناعة أو استخراج
نسخ منه ،وٌودع اإلٌراد الناتج خزانة المحكمة حتى ٌفصل فً أصل النزاع.
المادة ()36
ٌجوز للسلطات الجمركٌة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المؤلؾ أو صاحب الحق أو من ٌخلفھما
أن تأمر بقرار مسبب بعدم اإلفراج الجمركً  -لمدة أقصاها عشرون ٌوما  -عن أي مواد مقلدة
بالمخالفة ألحكام هذا القانون .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط والضوابط واإلجراءات الخاصة
بطلب عدم اإلفراج ،وما ٌجب إرفاقه به من مستندات وقٌمة ما قد ٌلزم الطالب بإٌداعه من كفالة
مالٌة مناسبة لضمان جدٌة الطلب وٌبت فً الطلب خالل ثالثة أٌام من تارٌخ تقدٌمه مستوفٌا
وٌخطر الطالب بالقرار فور صدوره.
وفً كل األحوال ال ٌجوز للسلطات الجمركٌة منع أصحاب الشأن من معاٌنة المواد المأمور بعدم
اإلفراج الجمركً عنھا وفقا للضوابط التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة.
المادة ()37
مع عدم اإلخالل بأٌة عقوبة أشد واردة فً أي قانون آخرٌ ،عاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھرٌن
وبالؽرامة التً ال تقل عن عشرة آالؾ درهم وال تزٌد على خمسٌن ألؾ درهم ،أو بإحدى هاتٌن
العقوبتٌن ،كل من قام بؽٌر إذن كتابً من المؤلؾ أو صاحب الحق المجاور أو خلفھما بأي من
األفعال اآلتٌة 6

 .1االعتداء على حق من الحقوق األدبٌة أو المالٌة للمؤلؾ أو صاحب الحق المجاور
المنصوص علٌھا فً هذا القانون بما فً ذلك وضع أي مصنؾ أو أداء أو تسجٌل صوتً
أو برنامج إذاعً مما تشمله الحماٌة المقررة فً هذا القانون فً متناول الجمھور سواء
عبر اجھزة الحاسب أو شبكات االنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات االتصاالت أو
ؼٌرها من الطرق أو الوسائل األخرى .
 .1البٌع أو التأجٌر أو الطرح للتداول ،بأٌة صورة من الصور لمصنؾ أو تسجٌل صوتً أو
برنامج إذاعً محمً طبقا ألحكام هذا القانون .
وتتعدد العقوبة المنصوص علٌھا فً هذه المادة بتعدد المصنفات أو األداءات أو البرامج أو
التسجٌالت محل الجرٌمة .
وٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر و بؽرامة ال تقل عن خمسٌن الؾ درهم فً حالة
ارتكاب الجرٌمة مرة أخرى .
المادة ()38
مع عدم اإلخالل بأٌة عقوبة أشد واردة فً أي قانون آخرٌ ،عاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة
أشھر وبالؽرامة التً ال تقل عن خمسٌن ألؾ درهم وال تزٌد على خمسمائة ألؾ درهم من ارتكب
أي من األفعال اآلتٌة6
 .1التصنٌع أو االستٌراد دون وجه حق بؽرض البٌع أو التأجٌر أو التداول ألي مصنؾ أو
نسخ مقلدة أو ألٌة اجھزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصٌصا للتحاٌل على
الحماٌة أو التقنٌة التً ٌستخدمھا المؤلؾ أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول
أو لتنظٌم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معٌنة للنسخ.
 .1التعطٌل أو التعٌٌب دون وجه حق ألي حماٌة تقنٌة أو معلومات إلكترونٌة تستھدؾ تنظٌم
وإدارة الحقوق المقررة فً هذا القانون.
 .3تحمٌل أو تخزٌن الحاسب بأٌة نسخة من برامج الحاسب أو تطبٌقاته أو قواعد البٌانات دون
ترخٌص من المؤلؾ أو صاحب الحق أو خلفھما .
وٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن تسعة أشھر وبؽرامة ال تقل عن مائتى ألؾ درهم فً حالة ارتكاب
الجرٌمة مرة أخرى.
المادة ()39
استثناء من حكم المادة ( )33من هذا القانون ٌعاقب كل شخص استخدم برنامجا للحاسب أو تطبٌقاته
أو قواعد البٌانات دون ترخٌص مسبق من المؤلؾ أو من ٌخلفه بالؽرامة التً ال تقل عن عشرة
آالؾ درهم وال تزٌد على ثالثٌن ألؾ درهم ،لكل برنامج أو تطبٌق أو قاعدة بٌانات.
وٌعاقب بؽرامة ال تقل عن ثالثٌن ألؾ درهم فً حالة ارتكاب الجرٌمة مرة أخرى.
وٌجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجرٌمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارٌة ،أو مھنٌة
أن تقضً بالؽلق لمدة ال تجاوز ثالثة أشھر.

المادة ()41
مع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة فً المواد ( )33و( )34و( )35من هذا القانون تقضً
المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة محل الجرٌمة أو المتحصلة منھا وإتالفھا ،كما تقضً بمصادرة
المعدات واألدوات المستخدمة فً ارتكابھا والتً ال تصلح إال لھذا الؽرض ،وإؼالق المنشأة التً
ارتكبت فٌھا جرٌمة التقلٌد بما ال ٌجاوز ستة أشھر وبنشر ملخص الحكم الصادر باإلدانة فً جرٌدة
ٌومٌة أو أكثر على نفقة المحكوم علٌه.
المادة ()41
مع عدم اإلخالل بما ورد فً هذا القانون من عقوباتٌ ،عاقب بالحبس الذي ال ٌزٌد على ستة أشھر
والؽرامة أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من ٌخالؾ أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو
األوامر الصادرة تنفٌذا له.
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة ()42
تباشر الوزارة على أي مصنؾ فً حالة عدم وجود وارث أو موصً له حقوق المؤلؾ األدبٌة
والمالٌة .وتستمر الوزارة فً مباشرة الحقوق األدبٌة المنصوص علٌھا فً هذا القانون بھدؾ
المحافظة على المصنؾ وذلك بعد انقضاء مدة حماٌة الحقوق المالٌة المقررة للمصنؾ.
المادة ()43
ال ٌحق لمن قام بعمل صورة آلخر ،بأي طرٌقة كانت ،أن ٌحتفظ أو ٌعرض أو ٌنشر أو ٌوزع
أصلھا أو نسخا منھا دون إذن الشخص الذي قام بتصوٌره ما لم ٌتفق على خالل ذلك ،ما لم ٌكن
نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا ،أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمٌة أو
عامة أو ٌتمتعون بشھرة ،أو كان النشر قد سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام ،وبشرط
أال ٌترتب على عرض الصورة أو تداولھا مساس بمكانة الشخص الذي تمثله.
وٌجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن ٌأذن بنشرها فً الصحؾ ،وؼٌرها من وسائل النشر ،ولو
لم ٌسمح بذلك المصور ،ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
المادة ()44
فً مجال تنازع القوانٌن ،تطبق أحكام هذا القانون على المصنفات واألداءات والتسجٌالت الصوتٌة
والبرامج اإلذاعٌة الخاصة باألجانب ،وذلك بشرط المعاملة بالمثل ومع عدم اإلخالل بأحكام
االتفاقٌات الدولٌة النافذة فً الدولة.

المادة ()45
ٌصدر وزٌر العدل والشؤون اإلسالمٌة واألوقاؾ باالتفاق مع وزٌر اإلعالم والثقافة قرارا بتحدٌد
الموظفٌن الذٌن ٌكون لھم صفة مأموري الضبط القضائً فً تنفٌذ أحكام هذا القانون.
المادة ()46
ٌصدر بتحدٌد الرسوم التً تستوفً عن اإلجراءات التً تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من
مجلس الوزراء.
المادة ()47
ٌصدر الوزٌر الالئحة والقرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.
المادة ()48
ٌلؽً القانون االتحادي رقم ( )01لسنة 1551م المشار إلٌه وكل حكم آخر ٌخالؾ أحكام هذا
القانون.
المادة ()49
وتظل اللوائح والقرارات المعمول بھا نافذة فٌما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون لحٌن العمل
بالالئحة والقرارات الصادرة تنفٌذا له.
المادة ()51
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل به من تارٌخ نشره .
زايد بن سلطان آل نھيان
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبً
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