
  16/2002قرار رقم 
  آلية اجراء تصوير ونسخ برامج الحاسب اآللي

  من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي ال تتوخى الربح
  

  ،والتعليم العالي والتربية الثقافةي ان وزير
  ،)تشكيل الحكومة( 26/10/2000 تاريخ 4336بناء على المرسوم رقم 

  الرامي الى حماية حقوق الملكية األدبية والفنية، 3/4/1999تاريخ  75قانون رقم بناء على ال
  بناء على اقتراح آل من المدراء العامين، للثقافة، للتربية، للتعليم العالي والتعليم المهني والتقني،

  
  : ما يأتيايقرر

  
ادة    :المادة األولى  م        25تطبق الم انون رق اريخ    75 من الق سخ    الخاصة باالجاز    1999/ 4/ 3 ت ة بن

ة           ات العام ة والمكتب ة والجامعي ل المؤسسات التربوي ي من قب وخى   ،برامج الحاسب اآلل  التي ال تت
  :التالية، في حال توفر الشروط  نسخة واحدة أصليةالحائزة على ،الربح

  
ي    .1 صالحة ف سلطة ال ن ال ب م ى طل اء عل ي بن امج الحاسب اآلل سخ برن رار ن صدر ق ان ي

سة الترب ةوالمؤس ة والجامعي ربح   ي وخى ال ي ال تت ة الت ة العام ا  و والمكتب وفر فيه ي تت الت
 .آورذالم من القانون 25اردة في المادة الشروط الو

ة و  .2 سات التربوي ي بالمؤس رامج الحاسب اآلل سخ ب ات ان يحصر حق ن ة والمكتب الجامعي
ربح      ادة            ،العامة التي ال تتوخى ال ا صراحة بموجب الم انون    25 المنصوص عليه   من الق

 .رآوذالم
 .ذات طابع تعليمي او ثقافي عامان يكون برنامج الحاسب اآللي المنوي نسخه  .3
سخ      .4 ر  ان يكون عدد ن ي الموضوع      ا ب ادة      ةمج الحاسب اآلل ا للم  بتصرف الطالب     25وفق

ة           على سبيل االعارة المجانية      ،والجامعيين سخة واحدة في المؤسسة التربوي محصورا بن
 . الواحدةاوالجامعية الواحدة والمكتبة العامة

ع ه  .5 ي المؤ    ذان توض وال ف سجلين اص الب الم صرف الط سخ بت ة  ه الن سة التربوي س
 .آورذ شرط ان يتم اثبات التسجيل الم،والجامعية

ربح         .6 وخى ال ي ال تت ة الت ة العام د للمكتب ي العائ ب اآلل امج الحاس سخة برن ع ن  ،ان توض
صرف  ة ا    بت ة والجامعي سة التربوي ي المؤس وال ف سجلين اص الب الم وخى  الط ي ال تت لت

 .آورذ شرط ان يتم اثبات التسجيل الم،الربح
ة             .7 ة او الجامعي  وضمن  ،ان يحصر استعمال النسخة المعارة ضمن حرم المؤسسة التربوي

 . قاعات المكتبة العامة التي ال تتوخى الربح
سخ   ب صاحب حق المؤلف        يبلغان   .8 دد ن امج  ع ات الطالب       برن ي المجراة وفئ  الحاسب اآلل

 .فيد منها وعددهمالتي سوف تست
  

  ./.ا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجةذينشر ه: المادة الثانية
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