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قائمة المراجعة الخاصة بحقوق الطبع والنشر  
 
 
 
 
 
 
 
 

ھل ترید ُمشاھدة أفالم عبر اإلنترنت  

 

ما ھي األمور المحظورة؟  
• تعتبر   popcorn time، والتطبیقات مثل bittorrentاألفالم عبر بورصات التداول عبر اإلنترنت  

!ُیمكن تحمیلھ مجاًنا عبر اإلنترنتكل ما یتكلف أمواالً في المحالت ال : یسري في ذلك. محظورة قانوًنا  
• األفالم التي ُتشاھدھا ھنا  .یجب علیك تجنبھا movie4.tkأو kinox.toالبوابات اإللكترونیة للتصفح مثل  

ُتقدم ھناك بشكل غیر قانوني  
• ، مثًال على الفیس بوك أو تویترنشر الروابط الخاصة بالعروض المحظورة قانوًنا   

:ُیمكنك فعل ما یلي  
• ُیمكنك ھنا ُمشاھدة األفالم، والمسلسالت، والمجالت التي كانت ُتعرض  .سمعیة بصریة لمحطة التلفازمكتبة  

.سابًقا في التلفاز  
•  sky، أو amazon prime، أو Netflixعلى صفحات اإلنترنت مثل  .البوابات اإللكترونیة ذات التكالیف 

ticket أو ،Maxdome بالطبع . یث تقوم بدفع مبلغ محدد كل شھرح. تجد الكثیر من األفالم والمسلسالت
. ال تعتبر ھذه األفالم والمسلسالت دائًما األحدث  

• . Skyقم بإبرام عقد مع شركة مثل شركة . تجد ھنا أفالًما ومسلسالت حدیثة .قنوات التلفاز المدفوعة األجر 
.یجب علیك ُمراعاة ذلك. یسري العقد لمدة عامین، ومن المحتمل أن یكون غالًیا  
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بورصات تداول األفالم عبر اإلنترنت مثل  
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.e.Vمركز المستخدمین بوالیة تورنغن   

 

ھل ترید تحمیل ألعاب للكمبیوتر من  اإلنترنت  

ما ھي األمور المحظورة؟  
• ُیمكنك معرفة ذلك من . ُیقدم المستخدمون اآلخرون ھنا ألعاب كمبیوتر بشكل غیر قانوني .بورصات التداول 

.كون نفس األلعاب متوافرة في المتاجر ُمقابل أجر  

:ُیمكنك فعل ما یلي  

• .توجد كذلك محالت تقوم ببیع ألعاب الكمبیوتر المستخدمة بأسعار مناسبة .لشراء ألعاب كمبیوتر في المح   
• بالسوق تجد كذلك ألعاًبا  amazonأو  eBayعن طریق موقع  .شراء ألعاب كمبیوتر عبر اإلنترنت 

. تأكد لدى البائع أنك تشتري اللعبة األصلیة، ال نسخة غیر قانونیة. ُمستخدمة بأسعار مناسبة  
• ، أو Steam، أو Originمن منصات األلعاب عبر اإلنترنت مثل  .كمبیوتر من منصة األلعابشراء ألعاب ال 

uPlayعادًة ما توجد ھنا عروض بأسعار مناسبة. ، ُیمكنك شراء األلعاب بشكل قانوني وتحمیلھا ُمباشرة.  

 

ھل ترید تحمیل موسیقى وكتب سماعیة من اإلنترنت  

ما ھي األمور المحظورة؟  
• ُیمكنك معرفة . ، وملفات صوتیة أخرى ھنا بشكل غیر قانونيMP3یتم عرض ملفات  .بورصات التداول 

.ذلك من كون نفس ھذه الكتب السماعیة، وأسطوانات الموسیقى متوافرة في المتاجر ُمقابل أجر  
• یة محمیة عندما تقوم بحرق ملفات صوتیة، أو أفالم أو كتب سماع .حرق األسطوانات بطریقة غیر قانونیة 

.على أسطوانة، وتقوم بنشرھا، یجب علیك أن تعرف أن ذلك أمر محظور  

:مكنك فعل ما یليیُ   
• أحیاًنا تقدم الفرق الموسیقیة أعمالھا الموسیقیة على اإلنترنت  .صفحات اإلنترنت الخاصة بالفرق الموسیقیة 

.الخاصة بھمتعرف ذلك عندما یقومون بالسماح بالتنزیل على صفحات اإلنترنت . مجاًنا  
• حتى إنھ ُیمكنك باستخدام برامج كمبیوتر معینة تسجیل . ُیمكنك ھنا سماع الموسیقى مجاًنا .رادیو اإلنترنت 

.الموسیقى بشكل قانوني  
• مجموعة كبیرة من الكتب  amazonأو  audibleتجد على موقع  .شراء الكتب السماعیة عبر اإلنترنت 

.ل قانونيالسماعیة المعروضة بأسعار مناسبة وبشك  

 

:ما الذي یحدث عند حصولك على تحذیر  
تقوم بالمطالبة ببیان اعتذار . تقوم مكاتب المحاماة المختلفة بالتحذیر ضد االنتھاكات الواقعة على حقوق الطبع والنشر

 ھنا یتوجب علیك بالضرورة طلب النصیحة من. ال یجب تجاھل مثل ھذا الخطاب. عن اإلھمال، ودفع مبلغ مالي كبیر
!أحد المحامین أو مركز المستخدمین  
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 تحصل على المزید من !احصل على المشورة بشكل ُمحاید ومستقل ھل أنت غیر مطمئن؟

 المعلومات لدى مركز المستخدمین. 
 www.verbraucherzentrale.de 
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