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  الدور الممنوعة من المشاركة في المعارض الئحة
  

  
 )جرم تقليد –2/2011قرار رقم (لبنان  -   Edito Crepsدار اديتو كريبس  -1
تعدي  – 13/2014قرار رقم ( السعودية - اكرم برديسي – دار وهج الحياة لكتب االطفال -2

 )على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تعدي على  – 13/2014قرار رقم ( السعودية -  اكرم برديسي –دار وهج الحياة لالعالم  -3

  )حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  )المؤلفتعدي على حقوق  - 33/2014قرار رقم (لبنان  -مؤسسة الرسالة ناشرون  -4

تعدي على حقوق مشاركة في ال – 33/2014قرار رقم ( االردن –شر والتوزيع دار البشير للن -5

  )المؤلف

  )تعدي على حقوق المؤلفمشاركة في ال – 33/2014قرار رقم ( مصر –مؤسسة الرسالة  -6

  )المؤلفتعدي على حقوق مشاركة في ال – 33/2014قرار رقم ( صنعاء –مؤسسة الرسالة  -7

  )تعدي على حقوق المؤلفمشاركة في ال – 33/2014قرار رقم ( سوريا –الدار المتحدة  -8

  )تعدي على حقوق المؤلفمشاركة في ال – 33/2014قرار رقم ( سوريا –دار المعاجم  -9

تعــدي علــى مشــاركة فــي ال – 33/2014قــرار رقـم ( الســعودية –المؤيـد للنشــر والتوزيــع دار  -10

  )حقوق المؤلف

11-  Les distributeurs unis – تعـدي علـى مشـاركة فـي ال – 33/2014قـرار رقـم ( فرنسـا

  )حقوق المؤلف

تعـدي علـى حقــوق مشـاركة فــي ال – 33/2014قـرار رقـم ( ســوريا –شـركة الرسـالة العالميـة  -12

  )المؤلف



تعـدي علـى حقـوق مشـاركة فـي ال – 33/2014قرار رقم ( لبنان –مؤسسة الرسالة العالمية  -13

  )مؤلفال

تعــدي علــى حقــوق مشــاركة فــي ال – 33/2014قــرار رقــم ( ســوريا –دار الرســالة العالميــة  -14

  )المؤلف

 )جرم اقتباس – 44/2015قرار رقم ( احمد الفرج وابراهيم سرورالمؤلفان  -15

  
  
  دخولها الى المعارض الئحة المصنفات الممنوع
  

  "عالم الغيب بين الوحي والعقل" ال سيما كتاب جميع مصنفات المؤلف الدكتور يحي مراد -1
  )جرم اقتباس – 1قرار رقم (

الصادر عن دار  محمد العدلونيو طارق السويدان  تأليف السيدين" خماسية الوالء"مصنف  -2
 )اقتباس -  22وقرار استئنافي رقم  12/2013قرار رقم ( السعودية -  قرطبة لالنتاج الفني

الصادر عن  محمد العدلونيو طارق السويدان  تأليف السيدين" العمل المؤسسي"مصنف  -3
وقرار  22وقرار استئنافي رقم  12/2013قرار رقم (السعودية  -   دار قرطبة لالنتاج الفني

 )اقتباس -  26استئنافي رقم 
كتاب  – 23/2014قرار رقم ( لبنان -  الصادر عن دار الجمل" اميرة بابلية"مصنف  -4

 )مقرصن
قرار رقم ( لبنان -  عن دار احياء التراث العربيشرح نهج البالغة الصادر مصنف  -5

 )جرم تقليد – 2/2011
قرار رقم ( لبنان - مؤسسة التاريخ العربيشرح نهج البالغة الصادر عن مصنف  -6

 )جرم تقليد –2/2011
للدكتور عبد الرحمن رأفت باشا الصادر عن مؤسسة " صور من حياة الصحابة"مصنف  -7

 )دي على حقوق المؤلفتع - 33/2014قرار رقم ( الرسالة
قرار (االردن  –الحمد توفيق حجازي الصادر عن دار كنوز المعرفة " االيسوترك"مصنف -8

 )جرم اقتباس – 34/2014رقم 
قرار ( لبنان -  ابراهيم سرور – العراق - احمد الفرجللمؤلف  "سلسلة مؤلفات االيزوتيريك" -9

 )جرم اقتباس – 44/2015رقم 
 48/2016قرار رقم (مصر  – مؤسسة اقرأ الصادر عن" جاهليةايام العرب في ال"مصنف - 10
  )التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة –

فريد حاتم الشحف الصادر عن . ثائر زين الدين و د. ترجمة د" صالة تشرنوبل"مصنف  - 11
تعدي على حقوق المؤلف  – 52/2016قرار رقم ( لبنان –طوى للثقافة والنشر واالعالم  دار

  )وحقوق الغير
 – 56/2016قرار رقم (مصر  – للناشر دار الكتاب الحديث" قصص القرآن"مصنف  - 12

  )جرم تقليد



قرار رقم ( الكويت –للناشر دار بصمة للنشر والتوزيع " قبل ان تحب"مصنف  - 13
  تعدي على حقوق المؤلف)61/2016
- 67/2016قرار رقم (ردناال- للناشر دار زهران"الفريد في الترجمة التحريرية "مصنف  - 14

  )اعتداء على حقوق المؤلف
  

  المخالفين لقواعد الملكية الفكرية المؤلفينالئحة 
  

  )جرم اقتباس – 1قرار رقم (المؤلف يحي مراد  -1
 

  
     وتفضلوا بقبول االحترام 

  اللجنة العربية للملكية الفكرية        
         

  


