وزارة التجارة وال�صناعة
قـــرار وزارى
رقم 2008/103
با�صدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
ا�ستنادا �إىل قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2008 /65
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى  :يعمــل ب�أحكــام الالئحــة التنفيذيــة لقانـ ــون حقـ ــوق امل�ؤلــف واحلقـوق
املجاورة امل�شار �إليه املرفقة .
املــادة الثانيــــة  :يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة  :ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  3 :ذو احلجة 1429هـ
املـوافـــق  2 :دي�سمبـــــر 2008م
مقبول بن علي بن �سلطان
وزيـ ـ ــر التج ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ــة
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الالئحة التنفيذية
لقانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
الف�صل الأول
تعاريف و�أحكام عامة
املــادة (  : )1فى تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات
املعنى الوارد لها فى القانون  ،كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
�أ  -القــانــــــــــــــــــــــــــــون  :قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة .
ب  -الـــدائــــــــــــــــــــــــــرة  :دائرة امللكية الفكرية .
ج � -سجــــل الإيــــــــــداع  :ال�سجــل الــذى تن�شئــه الدائــرة لقيــد كافة
البيانات والت�صرفات الالحقة ذات ال�صلة
بامل�صنفات الأدبية والفنية والعلمية اخلا�ضعة
لأحكام القانون .
د -احلا�ســـــب الآلــــــــــى  :اجله ــاز الإلكرتونـ ــى القـ ــادر عل ــى تخزين
ومعاجلـ ــة وحتلي ـ ــل وا�سرتجـ ـ ــاع البيانـ ـ ــات
واملعلومات بطريقة �إلكرتونية .
هـ  -برنامج احلا�سب الآىل  :جمموعــة الأوامــر والتعليم ــات املعرب عنها
ب�أية لغة �أو رمز �أو �إ�شارة  ،والتـى تتخذ �أى
�شكــل مــن الأ�شكــال  ،وميكــن ا�ستخدامه ــا
بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر فى حا�سب
�آىل لأداء وظيفة �أو حتقيق نتيجة � ،سواء
كانت هذه الأوامر والتعليمات فى �شكلها
الأ�صلى �أو فى �أى �شكل �آخر تظهر فيه من
خالل احلا�سب الآىل .
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و -قاعــــدة البيانــــــــات � :أى جتمي ـ ــع للبيــانـ ـ ـ ــات يتميـ ـ ــز باالبت ـك ـ ـ ـ ــار
فى الرتتي ــب والعــر�ض ويعكــ�س جمهــودا
�شخ�صيا جديرا باحلماية � ،سواء كان هذا
التجميع بلغة �أو رمز �أو ب�أى �شكل �آخر على
�أن يك ــون خمزنـ ــا بوا�سطــة احلا�ســب الآلـ ــى
وقابال لال�سرتجاع بوا�سطته �أو ب�أية و�سيلة
�إلكرتونية �أخرى .
ز  -ترخي�ص الإدارة اجلماعية  :املوافقــة ال�صـادرة من الــوزارة على ت�أ�سيــ�س
جمعيــات �أو غريهــا مــن اجلهــات الأخ ــرى
املتخ�ص�صة فى �إدارة ومبا�شرة �أعمال حقوق
امل�ؤلف واحلقوق املجاورة .
املــادة (  : )2تبا�شــر ال ــوزارة احلقـ ــوق الأدبيــة للم�ؤلفيــن وفنان ــى الأداء  -علــى ح�س ــب
الأحوال  -واملن�صو�ص عليها فى املواد (  ) 15 ، 5من القانون  ،فى حالة
عدم وجود اخللف العام  ،وذلك بعد انق�ضاء مدة حماية احلقوق املقررة
قانونا  .وتتخذ الوزارة الو�سائل والإجراءات الالزمة ملبا�شرة هذه احلقوق
على النحو الذى يكفل احلفاظ على امل�صنف �أو الأداء وعلى �سمعة امل�ؤلف
�أو امل�ؤدى .
املــادة (  : )3يجوز للغري بعد ن�شر امل�ؤلــف مل�صنفــه ودون موافقتــه �أن يقــوم ب�أى من
الأعمال املن�صو�ص عليها فى املادة ( )20من القانون  ،وي�شرتط �أن تكون
تلك الأعمال فى حدود الغر�ض امل�سموح به و�أال ت�ستهدف حتقيق �أى ربح
مادى ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،و�أال ت�ضر بامل�صالح امل�شروعة
للم�ؤلف  ،و�أن تت�ضمن فى جميع الأحوال الإ�شارة �إىل امل�صدر و�إ�سم امل�ؤلف .
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املــادة (  : )4طبقا لن�ص الفقرة  4من املادة  43من القانون  ،ي�ستحق امل�ؤلــف �أو �صاحب
احلق املجـ ـ ـ ــاور -ح�سب الأحوال  -تعوي�ضا عن �أية انتهاكات لهذه احلقوق
طبقا للجدول التاىل :
قيمة التعوي�ض

فعل التعدى
اال�ستخدام غري املرخ�ص به لأغر�ض غري
ربحية

(  ) 100مائة ريال عمانى

الن�سخ غري املرخ�ص به لأغر�ض غري ربحية (  ) 100مائة ريال عمانى
( � ) 1000ألف ريال عمانى لكل م�صنف
اال�ستغالل غري املرخ�ص به لأغر�ض ربحية �أو �أداء �أو ت�سجي ـ ــل �صوتـ ــى �أو بــرنام ــج
�إذاعى
( � ) 1000ألف ريال عمانى لكل م�صنف
�أو �أداء �أو ت�سجي ــل �صوتـ ــى �أو برنام ـ ـ ــج
الن�سخ غري املرخ�ص به لأغر�ض ربحية
�إذاعى
وي�شمل هذا التعوي�ض كل ما وقع من خ�سارة  .ويظل ل�صاحب احلق
املطالبة بتعوي�ض �إ�ضافى عما فاته من ك�سب ومن �أى �أ�ضرار �أخرى
مبا�شرة متوقعة �أو غري متوقعة من جراء كل تعد .
املــادة (  : )5تك ــون قيمــة الكفالــة �أو ال�ضمــان الـ ــذى يلتزم بتقدميــه �صاحــب احلق
تنفيذا حلكم املادة ( )41من القانون (  ) 500خم�سمائة ريال عمانى لكل
م�صنف .
ويكـ ـ ــون تخزين ال�سلع امل�شتبــه فى تعديه ــا تنفيــذا لقــرار �ص ــادر من
ال�سلطات اجلمركية املخت�صة بوقف �إجراءات التخلي�ص اجلمركى عليها
بناء على طلب �صاحب احلق وفقا للإجراءات وفى الأماكن التى حتددها
تلك ال�سلطات �أو بالإتفاق مع �صاحب احلق ب�ش�أن �أماكن التخزين .
اجلريدة الر�سمية  -ملحق العدد ()877

-4-

املــادة (  : )6للـوزارة بنــاء على طلــب ذوى ال�ش ـ�أن �إجــراء ت�سوي ــة وديـة لأى نزاع ين�ش�أ
حول �أى من احلقوق املن�صو�ص عليها فى القانون �إذا وافق �أطراف النزاع
على مقرتحات الوزارة بالن�سبة للت�سوية  ،وال يجوز لأى من �أطراف النزاع
 حال التو�صل لت�سوية  -نق�ض الت�سوية �أو رف�ضها وذلك بعد توقيعهمعلى الوثيقة التى تعدها الوزارة لهذا الغر�ض .
املــادة (  : )7يجــوز لل ــوزارة ووفقــا ملقت�ضيــات امل�صلحــة العام ــة �أن تن�شــر ب�أيــة و�سيلــة
كانت  ،الأحكام الق�ضائية النهائية والقرارات الإدارية التى ت�صدر ب�ش�أن
حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة  ،كما يعترب �إتاحتها على �شبكة االنرتنت
ن�شرا لها .
الف�صل الثانى
نظام الإيداع
املــادة (  : )8ل�صاحــب احلــق �أو من ميثل ــه قانون ــا  ،قبــل ن�شـ ــر �أو �إتاحــة م�صنفــه � ،أن
يتعهد بتقدمي ط ـ ــلب للح�صول على رقم �إيداع م�صنف � ،أو �أداء �أو ت�سجيل
�صوتى �أو برنامج �إذاعى على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك بعد �سداد
الر�سوم املقررة على �أن يت�ضمن الطـلـب البيانات التاليــة :
�أ -ا�سم مقدم الطلب وجن�سيته و�صفته وعنوانه  ،ون�سخة من �سند الوكالة
�إن وجد .
ب  -ا�سم امل�ؤلف وجن�سيته وعنوانه �إذا كان على قيد احلياة � ،أو تاريخ الوفاة
�إن وجد .
ج  -ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية .
د  -ا�سم اجلهة التى وجهت بالعمل وعنوانها وامل�ستند الذى يثبت العالقة
بينها وبني امل�ؤلف .
هـ  -عنــوان ون ــوع امل�صن ــف �أو الأداء �أو الت�سجيـ ـ ــل ال�صوتـ ــى �أو الربنام ـ ــج
الإذاعى .
و � -أى بيان �إ�ضافى تطلبه الدائرة .
املــادة (  : )9يلتزم مقدم الطلب �أو امل�ؤلف ب�إيداع (  ) 3ثالث ن�سخ من امل�صنف �أو الأداء
�أو الت�سجيل ال�صوتى �أو الربنامج الإذاعـى عند تقدمي طلب الإيداع .
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املــادة (  : )10ي�ستحق ر�س ــم مـالـى ق ــدره (  ) 10ع�ش ــرة ري ــاالت عمانيــة عـن كـ ــل �إي ــداع
و(  ) 5خم�سة رياالت عمانية نظري احل�صول على ن�سخة طبق الأ�صل من
�شهادة الإيداع .
املــادة (  : )11مينح مقدم الطلب �أو امل�ؤلف رقم �إيداع حملى  ،وترقيم دوىل �إن وجد .
املــادة (  : )12ين�شر عن الإيداع فى اجلريدة الر�سمية .
املــادة (  : )13يجــوز لأى �شخ ــ�ص الإطــالع على �سجــل الإيداع لدى الدائـرة نظري ر�سم
ماىل وقدرة (  ) 5خم�سة رياالت عمانية .
املــادة (  : )14يجوز لأى �شخ�ص تقدمي طلب للح�صول على �شهادة بيانات �إيداع مل�صنف
�أو لأداء �أو لت�سجيل �صوتى �أو لربنامج �إذاعـى على النموذج املعد لذلك ،
مقابل ر�سم قدره (  ) 5خم�سة رياالت عمانية .
املــادة (  : )15لكل �صاحب حق �أن يطلب من الدائرة ت�صحيح �أى بيان من بيانات الإيداع
بطلب يقدمه على النموذج املعد لذلك مقابل ر�سم قدره (  ) 10ع�شرة
رياالت عمانية .
املــادة (  : )16تعــد البيانــات الــواردة فى �شهــادة الإي ــداع ال�صادرة عن الوزارة �صحيحة ،
خا�صة البيانات املتعلقة مبلكية احلق ما مل يثبت عك�س ذلك .
املــادة (  : )17مينــح �صاحــب احلــق �شهــادة �إيــداع ت�صدرهــا الدائـرة  ،وفقا للنموذج املعد
لذلك .
الف�صل الثالث
الإدارة اجلماعية للحقوق املالية للم�ؤلف
و�أ�صحاب احلقوق املجاورة
املــادة (  : )18تلتزم اجلمعيات املهنية واجلهات الأخرى التى ترغب فى ممار�سة ن�شاط
الإدارة اجلماعيــة للحقــوق املالي ــة للم�ؤلــف و�أ�صح ــاب احلقــوق املج ــاورة
باحل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة قبل ممار�سة هذا الن�شاط .
املــادة (  : )19ين�ش�أ بالوزارة �سجل لقيد الطلبات املقدمة من اجلمعيات املهنية واجلهات
الأخــرى للرتخيــ�ص مبمار�ســة ن�شــاط الإدارة اجلماعيــة للحقــوق املاليــة
للم�ؤلف و�أ�صحاب احلقوق املجاورة .
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املــادة (  : )20يقدم طلــب للح�صــول عل ــى ترخيــ�ص الإدارة اجلماعيــة �إىل الـوزارة وفقـا
للنموذج املعد لذلك  ،على �أن يرفق بالطلب امل�ستندات الآتية :
�أ -ن�سخة من الكيان القانونى لطالب الرتخي�ص وعقده الت�أ�سي�سى .
ب  -النظام الأ�سا�سى لطالب الرتخي�ص مبينا فيه نظام التح�صيل والتوزيع
املاىل .
ج  -ن�سخة من العقد املربم بني طالب الرتخي�ص واملنت�سبني .
د  -ن�سخة من جواز �سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية لطالب الرتخي�ص .
هـ  -ن�سخة من جواز �سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية للمدير املفو�ض لإدارة
ن�شاط اجلمعية .
و  -ن�سخة من الرتخي�ص ال�صادر ملقدم الطلب من البلد الأ�صلى ملمار�سة
ن�شاط الإدارة اجلماعية �إذا كان مقره خارج ال�سلطنة .
ز  -ك�شف بعدد املنت�سبني لطالب الرتخي�ص �إن وجد .
املــادة (  : )21يجب البت فى طلبات ترخي�ص الإدارة اجلماعية خالل ( � ) 60ستني يوما
من تاريخ تقدمي الطلب  ،وي�صدر بالرتخي�ص ملمار�سة الن�شاط قرار من
الوزارة ملدة (  ) 3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة �أو ملدد مماثلة بناء
على طلب ذوى ال�ش�أن بعد �سداد الر�سم املقرر  ،وفى حالة الرف�ض يجب
�أن يكون القرار م�سببا ويجوز التظلم من القرار �إىل الوزير خــالل () 60
�ستني يوما من تاريخ �إخطار مقدم الطلب بالقرار �أو علمه به علما يقينيا .
املــادة (  : )22يح�صــل ر�س ــم قــدره (  ) 3000ثالث ــة �آالف ريــال عمان ـ ـ ــى عن كل ترخي�ص
الإدارة اجلماعيـة  ،و(  ) 3000ثالثــة �آالف ريال عمانــى عنــد جتديــد
الرتخي�ص .
املــادة (  : )23يلتــزم املرخــ�ص له ب�إم�ســاك دفاتــر منتظمة تقي ــد فيها بيانــات الأع�ض ــاء
وامل�صنفــات والأداءات والت�سجيــالت ال�صوتيــة والربامــج الإذاعيـة املعهود
�إليه بـ ـ�إدارة احلق ــوق املالي ــة عليهــا  ،ويلت ــزم ب�إب ــالغ الــوزارة ب�أي ــة تغيــرات
�أو تعديالت قد تطر�أ على بيانات الأع�ضاء �أو م�صنفاتهم .
املــادة (  : )24ال يجـوز للمرخــ�ص له �أن يرفــ�ض �إدارة احلقــوق املاليــة لطالب ــى الإنت�س ــاب
ممن لهم �صفة امل�ؤلفني �أو �أ�صحاب احلقوق املجاورة دون �سبب يربر ذلك .
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املــادة (  : )25يلتزم املرخ�ص له بتوزيع العائدات املالية املتح�صلة من الإدارة اجلماعية
حلقوق الأع�ضاء كل ( � ) 6ستة �شهور وفقـا لك�شوف منتظمة ح�سابيا .
املــادة (  : )26يلتـزم املرخــ�ص لــه ب�إتاحــة ال�سجــالت املحا�سبيــة للمراجع ــة الدورية من
قبل مفت�شــى الوزارة والأع�ضاء و�أية جهة معنية .
املــادة (  : )27يلتزم املرخ�ص له بتعيني مكتب حما�سبة معتمد من قبل الوزارة .
املــادة (  : )28يلتــزم املرخــ�ص له بالت�أكــد من ا�ستــالم الع�ضــو العائــد املالـى امل�ستحــق لــه
من �إدارة م�صنفه  ،وعليه �إبراز امل�ستندات التى ت�ؤكد ذلك متى طلب منه
تقدميها للوزارة �أو �أية جهة معنية .
املــادة (  : )29يجــب �أن ال تزيـد ن�سبـة امل�صروفات الإدارية املقتطعـة من قبل املرخـ�ص له
على  %30من الأمـ ــوال املح�صلة  ،ويجوز للوزارة �أن تخف�ض تلك الن�سبة
متى ر�أت لزوما لذلك  ،كما ال يجوز خ�صم �أية مبالغ �أخرى من املبالغ
املح�صلة �إال مبوافقة الأع�ضاء .
املــادة ( : )30فى حالــة خمالفـة املرخ�ص له �أحكــام هذه الالئحـة يجـوز للـوزارة وقف
ترخي�ص الإدارة اجلماعية املمنوح له �إذا مل يقم ب�إزالة �أ�سباب املخالفة
خالل ( � ) 1شهر من تاريخ �إخطاره بها من قبل الوزارة .
املــادة ( : )31يج ــوز للــوزارة �إلغــاء ترخيــ�ص الإدارة اجلماعيــة فى حال ــة عــدم التـ ــزام
املرخ�ص له ب�أحكام القانون �أو �إنق�ضاء املدة املن�صو�ص عليها فى املادة
ال�سابقة دون القيام ب�إزالة �أ�سباب املخالفة رغم �إخطاره بها  ،وتبقى
التزاماته جتاه املتعاقدين قائمة دون حتمل الوزارة �أية م�س�ؤولية .
املــادة ( : )32فى حالــة �إلغــاء ترخيــ�ص الإدارة اجلماعيــة يجــوز للأع�ضــاء املنت�سبي ــن
الإن�ضمام �إىل كيان �آخر مرخ�ص له ب�إدارة احلقوق املالية طبقا لأحكام
القانون .
املــادة ( : )33يجــوز للــوزارة �إ�صــدار تراخي ــ�ص جلهــات �أخــرى معنيــة بحقــوق امل�ؤلــف
واحلقوق املجاورة والتى التهدف �إىل حتقيق الربح املاىل من الإدارة
اجلماعية .
املــادة ( : )34يجب �أال ي�صدر �أكرث من ترخي�ص للإدارة اجلماعية جلهة معنية بذات
الن�شاط .
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