
 

0269 

 

 

Journal  of  University Studies for Inclusive Research 

Vol.1, Issue 51 (2023), 9620- 9657  

USRIJ Pvt. Ltd. 

 

 خخج الديشسائي في الشظام الدعهديحساية الحقهق األدبية لمس

 عبج هللا بغ صالح الخخازاسم الباحث: 

Abdullah Saleh Alkharraz 

 (ab.ab.law20@gmail.com: )البخيج اإللكتخوني

يعّج عسل السخخج في الرشاعة الديشسائية ركيدًة أساسية؛ حيث يقػم عسمو عمى التحقق  السمخص:

االكتسال الفشي لمعسل وإخخاجو إلى الستمّقيغ برػرتو الفشية الستكاممة، إذ يّتدع عسمو باالبتكار مغ 

واإلبجاع الحي تجعمو يستمظ عمى إثخ ذلظ حقػًقا أدبّية كفمتيا لو التذخيعات واالتفاقيات الجولية 

ق السؤلف الحقػق السعشّية بحقػق السمكية الفكخية، وقج كفل السشطع الدعػدي في نطام حساية حقػ 

األدبية لمسخخج؛ باعتباره مؤلًفا شخيًكا في السرشف الدسعي البرخي. وتتسثل ىحه الحقػق األدبية 

في حقو في ندبة السرّشف إليو، وحقو في االعتخاض عمى أّي تعجٍّّ عمى السرشف ومشع أي 

وغالًبا  تجاول.مداس يؤثخ عمى السرّشف، وحقو في التعجيل والححف عميو، وحّقو في سحبو مغ ال

ما تكػن مسارسة السخخج لحقػقو األدبية وفق التعاقج مع السشتج الستغالل السرشف ماليًّا وفق 
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أحكام الشطام بيجف صشاعة العسل الديشسائي، وعمى كّل حال فإن السخخج لو أن يسارس ىحه 

وجو مغ  الحقػق باعتبارىا حقػًقا لريقة بذخريتو، ال تدقط بسشح حق استغالل السرشف بأي

وقج كفل السشّطع الدعػدي لمسخخج الحساية السجنية والجدائية عمى مرّشفو السبتكخ، وقج  الػجػه.

أوعد لييئة السمكية الفكخية ضبط السخالفات التي تختكب ضج حقػقو األدبية، ولمجشة السخترة 

االعتخاض عمى في ىيئة السمكية الفكخية الشطخ في السخالفات وإصجار القخارات فييا، ولألشخاف 

تمظ القخارات أمام السحكسة التجارية، كسا تشطخ السحكسة التجارية لجعاوى التعػيس الشاتجة عغ 

 مخالفة نطام حساية حقػق السؤلف.

 الكمسات السفتاحية:

 )السخخج الديشسائي، الحقػق األدبية، حقػق السؤلف، السمكية الفكخية، الحساية القانػنية(

Protecting the moral rights of the film director in the Saudi law 

Abstract: The work of a director in the film industry is considered a fundamental 

pillar, as their work involves verifying the artistic completeness of the work and 

presenting it to the recipients in its integrated artistic form. Their work is 

characterized by innovation and creativity, which gives them literary rights 

guaranteed by relevant international legislation and agreements related to intellectual 

property rights. The Saudi regulator has guaranteed the director's literary rights in the 

Copyright Law, as they are considered a co-author of the audio-visual work. These 

literary rights include their right to attribution of the work, the right to object to any 

infringement of the work, the right to modify or delete it, and the right to withdraw it 

from circulation. The director usually exercises their literary rights according to the 

contract with the producer to exploit the work financially under the provisions of the 

law with the aim of producing the film. In any case, the director has the right to 
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exercise these rights as rights closely related to their personality, which do not fall 

away by granting the right to exploit the work in any way. The Saudi regulator has 

ensured civil and criminal protection of the director's innovative work, and has 

instructed the Intellectual Property Authority to regulate violations committed against 

their literary rights. The competent committee at the Intellectual Property Authority 

shall consider such violations and issue decisions concerning them, and the parties 

may object to such decisions before the commercial court. The commercial court also 

considers compensation claims arising from violations of the Copyright Law. 

Key terms: (film director, literary rights, author's rights, intellectual property, legal 

protection) 
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 السقجمة

 الحسج هلل رب العالسين، وبعج:

لمسبجعيغ والسبتكخيغ في القانػنية فإن حساية السمكية الفكخية أضحت مغ أىع أدوات الحساية 

األدبية انصالًقا مغ األعسال اإلبجاعية  ،العرخ الحجيث، ال سّيسا مع تدايج حخكة االبتكار واإلبجاع

عمى الرعيج الفخدي، وصػاًل إلى االبتكار العمسي الحجيث والتصػر التكشػلػجي ية مسوالفشية والع

 التي وصمت إليو الجول في الدشػات األخيخة.

فغ وال شظ أن اإلبجاع الفشي أضحى جدًءا ال يتجّدأ عغ غيخه مغ األعسال اإلبجاعية؛ لسا لقصاع ال

تسعات، ولسا ليا مغ رمدية ثقافية، وأىسية مغ التأثيخ عمى رسع اليػية الػششية لمجول والسج

 .ومؤّثخةاقترادية كبيخة 

سيع التي تحسي السبجعيغ والسبتكخيغ في ج الستججدةكل ىحا أّدى إلى وجػد التذخيعات القانػنية 

ة، انصالًقا مغ االتفاقيات الجولية في إشار حساية السمكية الفكخي القصاعات ومشيا القصاع الفشي

والعمسية، واتفاقية الجػانب السترمة بالتجارة والفشية لحساية السرشفات األدبية  Berne))كاتفاقية 

(TRIPS ،)السشطسة العالسية لحساية السمكية  والسداىسات التذخيعية والتػعػية التي تقػدىا

التي سايخت التصػرات التذخيعية التي انصمقت  (، وصػاًل إلى التذخيعات السحمّيةWIPOالفكخية )

وال شظ أن السشّطع الدعػدي ومشح وقتٍّ مبّكخ  مغ خالليا تمظ االتفاقيات والسعاىجات الجولية.

أدرك أىسية حساية السمكية الفكخية في جػانبيا السختمفة، فأرسى دعائع حسايتيا عغ شخيق أنطسة 

حساية حقػق السؤلف، ونطام بخاءات االختخاع، والتي  متعجدة، كشطام العالمات التجارية، ونطام
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شيجت تصّػرات مختمفة في الدشػات األخيخة والتي ساىع فييا بذكل ممحػظ وجػد ىيئة 

شيجت السسمكة و  .الدعػدية لمسمكية الفكخية الييئةإلنفاذ حقػق السمكية الفكخية وىي متخررة 

ألعسال الفشية الديشسائية، ودوًرا حكػميًّا بارًزا في تصّػًرا ممحػًضا في الدشػات األخيخة عمى صعيج ا

باعتبارىا أحج أىع مدتيجفات الخؤية والتي  2030انصالًقا مغ رؤية السسمكة  دعع القصاع الفشي

عسمت عمييا السسمكة مسّثمًة بػزارة الثقافة، والحي نتج عشو تسثياًل بارًزا في السحافل الجولية، 

الحساية القانػنية ومغ ىحا السشصمق أصبحت  نتاج الديشسائي السحمي.وقفدات ىائمة وممفتة في اإل

انػنييغ تشاوليا بالبحث مسبجعيغ في السجال الديشسائي ضخورة قرػى يتحّتع عمى الباحثيغ القل

فجاء ىحا البحث السخترخ ليشاقر "حساية الحقػق األدبية لمسخخج الديشسائي في الشطام  والجراسة؛

 الدعػدي".

اع الفيمع يعّج عسل السخخج الخكيدة األساسية ألي عسل فشي، فالسخخج أحج أىّع صشّ  البحث:أهسية 

أو السرشف الدسعي البرخي بجسيع أنػاعو وأشكالو، فسغ ىشا جاءت أىسية بحث حساية حقػقو 

أن نمخز أىسية ىحا البحث فيسا  ومغ السسكغاألدبية وفق أنطسة السمكية الفكخية في السسمكة، 

 يمي:

عف الػعي في حقػق السخخج األدبية عمى العسل الفشي الحي يداىع في صشاعتو ض .1

 وإخخاجو.

 حداسية عسل السخخج؛ إذ يعّج عسمو جػىخيًّا ومؤّثًخا في السرشف الفشي الدسعي البرخي. .2
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مسا في تصّػر عسل السخخج السادي في صشاعة الفيمع  تصّػر التقشيات الحجيثة التي تداىع .3

 األدبية عمى السرشف الفشي.يؤّثخ في حقػقو 

 تتمخز أىجاف ىحا البحث فيسا يمي:أهجاف البحث: 

 بيان الحقػق األدبية لمسخخج الديشسائي، وأشخ حسايتيا وفق الشطام الدعػدي. .1

دراسة أدوات الحساية الشطامية لمسخخج الديشسائي في الشطام الدعػدي ونصاقيا، ومشاقذة مجى  .2

 .ومدتيجفات تصّػر القصاع الديشسائي في السسمكة شيةكفايتيا الحتياجات األعسال الف

إيجاد أفزل الحمػل الشطامية لتصػيخ الحساية الشطامية لمسخخج الديشسائي في الشطام  .3

 الدعػدي.

مجى قجرة السشطع الدعػدي عمى حساية الحقػق  حػلتتسحػر مذكمة البحث مذكمة البحث: 

األدبية لمسخخج الديشسائي وفق نطام حساية حقػق السؤلف والئحتو التشفيحية. ومغ مشصمق ىحه 

 :عميياالسذكمة تتذكل عجد مغ التداؤالت التي يشصمق البحث في اإلجابة 

 ما ىػ مفيػم الحق األدبي لمسخخج الديشسائي؟ -

 التي كفميا السشطع الدعػدي لمسخخج الديشسائي؟ما ىي الحقػق األدبية  -

 ما ىي أدوات الحساية الشطامية التي كفميا السشطع الدعػدي لمسخخج الديشسائي؟ -

 ما ىػ نصاق تصبيق الحساية الشطامية لمحقػق األدبية لمسخخج الديشسائي؟ -

ي الستعمقة انصمقت في ىحا البحث مغ السشيج االستقخائي لشرػص الشطام الدعػد مشهج البحث:

مشاقذتيا لتمظ الشرػص لغخض بحساية حقػق السخخج الديشسائي األدبية، والسشيج التحميمي 
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وإيجاد الحمػل الشطامية لجػانبيا السختمفة، كسا قسُت باستخجام السشيج السقارن في مقابمة بعس 

ولية ذات نرػص الشطام الدعػدي بالشرػص القانػنية في التذخيعات السقارنة واالتفاقيات الج

 الرمة؛ لبحث أبخز السسارسات القانػنية لسحل البحث.

وخاتسة، في السبحث األول يتشاول البحث ماهية مبحثيغ مقجمة و  يتكػن البحث مغ خطة البحث:

أسذ الحساية القانػنية لمحقػق األدبية الحقػق األدبية لمسخخج الديشسائي، وفي السبحث الثاني 

 .لمسخخج الديشسائي

 لمسخخج الديشسائيالسبحث األول: ماهية الحقهق األدبية 

يججر بشا عشج البحث في حساية الحقػق األدبية لمسخخج الديشسائي في الشطام الدعػدي، أن نبحث 

 ابتجاًء ما يتعمق بساهية ىحه الحقػق األدبية وفق ما جاء في الشطام الدعػدي.

حقػق األدبية لمسخخج الديشسائي مغ خالل يتعمق بساهية ال ماالسبحث سشتصخق إلى  وفي ىحا

 السصمبيغالبحث في مفيػم الحق األدبي لمسخخج، وأقدام الحقػق األدبية لمسخخج الديشسائي، وفق 

 :يغاآلتي

يأتي الحق في المغة بسعانٍّ عجة، مشيا:  :لمسخخج الديشسائي األدبيحق الالسطمب األول: مفههم 

وقػليع: فالن ىػ أحق بكحا،  ونقيس الباشل، والػاجب.اإلحكام والرحة، والثابت، والالزم، 

يعشي: اختراصو بحلظ مغ غيخ مذاركة، نحػ: زيج أحق بسالو، أي: ال حق لغيخه فيو. ومادة 

 ىـ(1414)ابغ مشطػر،  )حقق( في المغة إجسااًل تجلُّ عمى إحكام الذيء وصحتو.
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يثبــت شــخًعا   أو لنندــان وعــخف الحــق بعــس فقيــاء الذــخيعة اإلســالمية عمــى أنــو: اخترــاص 

ـــخ. أو ىـــي كـــل مرـــمحة مدـــتحقة لرـــاحبيا شـــخًعا. ـــى الغي ـــالحق و  ىــــ(1439)األلفـــي،  عم فـــق ف

اإلسالمية يشقدع إلى قدسيغ: حق يثبت   عمى العبج، أو حق يثبت لنندان تجاه غيـخه،  الذخيعة

وحقــػق بعزــيع عمــى والقدــع الثــاني وىــػ القدــع السعشــي ىشــا فيســا يتعمــق بالسعــامالت بــيغ الشــاس 

 يي كل مرمحة يدتحقيا صاحبيا وفًقا لسا نز عميو الذخع.فبعس، 

مرـمحة ذات قيسـة ماليـة يحسييـا عخفـو بعزـيع بأنـو: فأما تعخيف الحق في اصـصالح القـانػنييغ: 

م( أو أنو تمظ القجرة أو الدمصة اإلرادية التـي يخػليـا القـانػن لذـخز 1967القانػن، )الدشيػري، 

فالحق بذكلٍّ عام، يسكغ تعخيفـو بأنـو: مرـمحة  م(1971في نصاق معمػم. )كيخة،  اصمغ األشخ

 .لسرمحة مذخوعة ؛ تحقيًقالذخزٍّ ما ويحسييا لومالية، أو سمصة يسشحيا القانػن قيسة ذات 

في المغة بسعشى الجسع ومشيـا السأدبـة وىـي جسـع الشـاس إلـى الصعـام، واألدب يأتي األدب فيػ أما 

األديـــب مــغ الشـــاس يدــسى أدًبـــا؛ ألنــو يـــؤدب الشــاس إلـــى السحامــج، ويشيـــاىع عـــغ الــحي يتـــأدب بــو 

ىــ( وأتـى مـغ ذلــظ قـػليع قيسـة أدبيـة، أي تقـجيخ معشـػي غيـخ مــادي 1414خالفيـا. )ابـغ مشطـػر، 

، وكقـػليع مخكــد أدبــي وشــجاعة حــق أدبــي أي حــق معشـػي غيــخ مــاديكقػلشــا ىشـا ممســػس،  وغيـخ

أمــا اصــصالًحا فقــج يــحكخ األدب بسعشــى مــا يحســج  م(2004ســيط، أدبيــة، ونحــػ ذلــظ. )السعجــع الػ 

ىـ(، ومشو جاء عمـع األدب فـي المغـة إذ يقـػم عمـى إصـالح 1379مغ القػل أو الفعل )ابغ حجخ، 

والسقرـػد  ىــ(1416المدان والخصاب وتحديغ األلفاظ وصيانتيا عـغ الخصـأ والدلـل. )ابـغ القـيع، 

ـــالحق ىشـــا كســـا أشـــخنا ـــاألدب السقـــخون ب ـــخ الســـادي وغيـــخ  ب ـــاه المغـــػي بسعشـــى الذـــيء غي فـــي معش
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السمسـػس، فــالحق األدبــي ىـػ الحــق السعشــػي غيــخ السمسـػس. مــغ ذلــظ مــا جـاء فــي تعخيــف بعــس 

لحقــػق السؤلــف األدبيــة، أنيــا تمــظ الحقــػق غيــخ الساليــة التــي تدــتػجب احتــخام  البــاحثيغ القــانػنييغ

 ىـ(1425جيل والتشقيح. )الذيخاني، السرشف لسؤلف وندبتو إليو واحتفاظ حقو في التع

ــمرــصمحآ ٍتٍّ والسخــخج فــي المغــة  وًجــا وم خخًجــا، خُ خُ  جُ يخــخُ  ج  خ  مــغ الخــخوج وىــػ نقــيس الــجخػل: خ 

ىــ( 1414واستخخجو شمب إليـو أو مشـو أن يخـخج. )ابـغ مشطـػر  ويقال أخخجو وخخج بو، واختخجو

 لقيامــو بتحػيــل ُمخِخًجــاويصمــق عمــى مــغ يقــػم بعسميــة إخــخاج العســل الفشــي السخئــي إلــى الجسيــػر 

ىـــػ واصـــصالًحا،  مـــغ مخحمـــة اإلعـــجاد الستفخقـــة إلـــى إخخاجـــو لمشـــاس وحـــجًة واحـــجًة مكتسمـــة. العســـل

لمديشاريػ السخرز لمعسل السخئـي عمـى الذاشـة، فيـػ  الذخز الحي يسمظ السعخفة لسا سيحرل

م( فيــػ 2010السدــئػل األول عمــى تحػيــل الدــيشاريػ إلــى كمســات وأحــجاث فــي الفــيمع. )الجاللعــة، 

الـحي يشقـل السذـاىج والكمسـات والرـػر الفشيـة إلـى صـػر سـيشسائية متتابعـة وحيـة، فيـػ الـحي ييــب 

لتحقيقــو، مــغ تػزيــع  الفــيمعقــػم بالخقابــة الفعميــة عمــى الحيــاة لمــشز السكتــػب فشًيــا. وىــػ كــحلظ مــغ ي

األدوار وتييئـة السسثمـيغ، وتييئـة السكـان الـحي يـتع الترـػيخ فيـو والسشـاضخ السحيصـة بـو ومشاسـبتيا 

فالــجور الــحي يزــصمع بــو السخــخج فــي السرــشف يسثــل بــاكػرة العســل  ىـــ(1441لمسذــاىج. )نجيــب، 

تحقيـق السرـشف بسـا يزـسغ الدـيصخة عمـى العسـل الفشـي وركيدتو األساسـية، فيـػ يقـع عمـى عاتقـو 

وتختيــب أدوار السذــتخكيغ وتشفيــح أنذــصتيع شيمــة السخاحــل الستالحقــة إلعــجاد السرــشف. )الجاللعــة، 

 م(2010
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مخئـي يقـػم عمـى قرـة معيشـة وفـق سـيشاريػ بأنـو: عسـل فشـي بسعشاه العـام،  ف الفيمعويسكغ أن نعخّ 

سـػاًء بتسثيميـا عـغ شخيـق مسثمـيغ، أو عـغ  -الرػر السذـاىجة مّتبع، يرشع مغ تتابع األصػات و 

؛ لغاية استعخاض أحجاث -شخيق التقاط مقاشع وصػر متخابصة تعّبخ عغ أحجاث ومذاىج القرة 

 تمظ القرة، وإيرال عجد مغ األفكار الستعمقة بيا.

ــا بـالسخخج فــي وعشـج إشالقشـا لسرــصمح "السخـخج الدــيشسائي" مـغ الشاحيـة القانػنيــة ال يجعمـو  مخترًّ

األفــالم التــي تعــخض فــي دور الدــيشسا أو السيخجانــات الفشّيــة دون غيخىــا، بــل يذــسل كــل مــغ يقــػم 

باإلخخاج الفشي لألعسال السخئيـة سـػاًء أكانـت تمـظ األعسـال أفالًمـا سـيشسائية أم وثائقيـة، تجاريـة أم 

ىشــا ىــػ كــل مــغ يقــػم بــإخخاج فشيـة، بــل يذــسل كــحلظ مخخجــي السدمدــالت التميفديػنيــة. فالسقرــػد 

وقج عّخف الشطـام الدـعػدي السرـشفات الدـسعية  مرشف سسعي برخي وفق ٍلياتو الفشية الستبعة.

البرــخية بأنيــا: "أي مرــشف معــّج لمدــسع والشطــخ فــي ٍنٍّ واحــج، يتكــػن مــغ مجسػعــة مــغ الرــػر 

جيـدة مشاسـبة". الستخابصة والسرحػبة بأصػات والسدـجمة عمـى دعامـة مالئسـة، ويعـخض بػاسـصة أ

يعجُّ مغ السرشفات السذتخكة، عسلآ مذتخك إذ إن الفيمع وفًقا لمشطام الفيمع عسل السخخج في و  (1)م

يذتخك في وضعيا أكثخ مغ شخز سػاًء أمكغ فرل إسيام كل مشيع في العسل أم لع وىي التي 

ــا، إذا لـــع يسكــغ فرـــل إســيام كـــل مــغ الســـؤلفيغ  فــي السرـــشف، يسكــغ ذلـــظ. ويكــػن االشـــتخاك تامًّ

ويكــػن ناقًرــا، فــي حالــة إمكــان الفرــل بــيغ إســيام كــل مؤلــف عمــى حــجة دون تقــػيس السرــشف 

ىـ(، كسـا ىـػ الحـال فـي الفـيمع باعتبـار أن اشـتخاك السخـخج يسكـغ فرـمو عـغ 1441)نجيب،  نفدو

فيطيــخ مــغ مفيــػم السخــخج وعسمــو أن لــو حقػًقــا أدبيــة . عســل الديشاريدــت ومؤلــف الــشز وغيخىســا

، وإذا بحثشـا فـي السرـشف الدـسعي البرـخي السرشف الحي يقػم باالشتخاك في صشاعتو وىػ عمى 
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نطام حساية حقػق السؤلف الدعػدي نجج أن الشطام عّج السخـخج مـغ السـؤلفيغ الـحيغ تدـخي عمـييع 

( فســا جــاء فــي ىــحا الشطــام مــغ حقــػق والتدامــات وشــخوط تدــخي عمــى السخــخج 5أحكــام الشطــام )م 

 ًء عمى ما يتصّمبو عسمو القيام بو.الديشسائي بشا

( وفـــي الالئحـــة التشفيحيـــة 1وقـــج عـــّخف الشطـــام السؤلـــف بأنـــو "الذـــخز الـــحي ابتكـــخ السرـــشف". )م

لمشطـــام، بأنـــو: "كـــل مبـــجع ابتكـــخ بجيـــجه أًيـــا مـــغ السرـــشفات األدبيـــة أو الفشيـــة، أو العمسيـــة، مثـــل: 

ء مـغ الفشـانيغ، وفًقـا لمقالـب الـحي يفـخ  األديب، أو الذاعخ، أو الخسام، أو السػسيقي أو غيـخ ىـؤال

ًيـــا بأنـــو: الذـــخز الـــحي يبتكـــخ إنتاًجـــا ذىش عّخفـــو بعـــس فقيـــاء القـــانػن، كســـا (1فيـــو التعبيـــخ". )م

ــــا أم ــــا ججيــــًجا، ســــػاًء أكــــان أدبًي ــــا. أم فشًي الذــــخز الــــحي نذــــخ  أو ىــــػ ىـــــ(1441)إبــــخاهيع،  عمسًي

 فـــالسؤلف ىـــػ مـــغ يقـــػم بعسميـــة اإلنتـــاج وإجســـااًل  ىــــ(1442)بشـــي خمـــف،  السرـــشف مشدـــػًبا إليـــو.

 الحىشي السبتكخ لألفكار سػاًء أكانت في مرشفات أدبية أو فشية أو عمسية.

الحي يقـػم فـي  الدسعي البرخي  مؤلًفا لمسرشف الفشي مغ ذلظ أن السخخج الديشسائي يعجّ فشخمز 

الدــعػدي، وســشتصخق رــشاعتو وفًقــا لألحكــام الرــادرة فــي نطــام حسايــة حقــػق السؤلــف السذــاركة ب

األحكــام الرـادرة فــي ىـحا الشطــام مـع اإلشــارة إلــى  لحقـػق السخــخج الدـيشسائي فــي ىـحا البحــث وفـق

 القػانيغ السقارنة واالتفاقيات الجولية ذات العالقة.األحكام القانػنية في غيخه مغ 

الشطام الدعػدي  فإنسابًقا كسا أشخنا  :الحقهق األدبية لمسخخج الديشسائيأقدام السطمب الثاني: 

الحي السذتخك  الدسعي البرخي  قج كفل حق السخخج األدبي إذ اعتبخه مؤلًفا في السرشف الفشي
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يذارك في صشاعتو؛ وبشاًء عمى ذلظ فيسكششا إجسال الحقػق األدبية التي نّز عمييا السشطع 

 الدعػدي لمسخخج، فيسا يمي:

 : ة، أي أن السرـشف يعتبـخ بسثابـة حـق األبـػّ وىـحا مـا يدـسى ب إلين:: السرنش في ندبة  الحقأوًلا

فممسؤلف  م(2005االبغ مغ األب وىػ السؤلف الحي أنتجو وابتكخه، فيشدب إليو وحجه. )أبػ بكخ، 

الحق في أن يشدـب مرـشفو إليـو وىـحا يعشـي حقـو فـي الترـخيح بـأن السرـشف الـحي ضيـخ لمػجـػد 

ومؤىالتو العمسيـة، وغيـخ ذلـظ بسـا ، بحيث يكػن لو الحق في أن يكتب اسسو ولقبو صشعوىػ مغ 

يعخفــو الشــاس عشــو، أو بســا يخيــج أن يعخفػنــو عشــو عمــى كــل ندــخة مــغ ندــ  السرــشف الــحي يشذــخه 

والسخـخج فـي الفـيمع يتحقـق لـو ذلـظ  بشفدو أو بػاسصة غيخه، وفي جسيـع اإلعالنـات عـغ السرـشف.

لحق في أن يشدب إخخاج الحق عمى اعتبار أنو شخيظآ في السرشف الدسعي البرخي، فيكػن لو ا

ال يشــجثخ  أبــجيّ  وىــػ حــقّ  الفــيمع إليــو وكتابــة اســسو عميــو، ومــا يتفــّخع عــغ ىــحا الحــق كســا ســيأتي.

 ىـ(1442بسخور الدمغ؛ ألنو مغ الحقػق التي تتػلج عغ شخرية السؤلف نفدو. )بشي خمف، 

 في ندبة السرش  إلي:، عجة حقهق ومدايا: حق:ويتفخع عن 

تعـػد إليـو، وأن ىـحا السرـشف ىـػ  باالعتخاف بسمكية السرشف وأن ممكّيتـوبة حقو في السصال .1

 ىـ(1441مغ إبجاعو وإنتاجو الذخري. )نجيب، 

حقــو فــي رد أي اعتــجاء عمــى اســسو، وذلــظ فــي حــال االعتــجاء بذــصب االســع مــغ السرــشف  .2

و امواسـتخجال اسـسو ووضع اسع ٍخخ بـجاًل عشـو مـّجعًيا ممكيتـو لرـاحب ىـحا االسـع، أو انتحـ
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، أو غيــخ ذلــظ مــغ صــػر االعتــجاء عمــى االســع؛ فإنــو مقخوًنــا بسرــشف ٍخــخ لــع يرــجر عشــو

 ىـ(1441االعتجاء، وندبة السرشف إليو. )نجيب،  أن يصالب بخدّ  لراحب الحقيحق 

ت االعتـجاء عمـى االسـع، واعتبــخ وقـج نـز نطـام حسايـة حقـػق السؤلـف الدـعػدي عمـى حـاال

"قيام شخز بشذخ مرشف غيخ مسمػك لسغ  السؤلف:مغ السخالفات التي تخد عمى حق  أن

تــو، أو دون حرــػلو عمــى إذن كتــابي أو عقــج مــغ مؤلــف قــام بالشذــخ، أو نذــخه مــجعًيا ممكيّ 

فســــغ يشذــــخ فيمًســــا وال يشدــــبو إلــــى مخخجــــو  (1/11) السرــــشف، أو ورثتــــو، أو مــــغ يســــثميع".

السخــخج، فــإن ذلــظ يعــّج ويــّجعي ممكّيتــو، أو يشدــبو إلــى غيــخ مخخجــو، أو أن يشذــخه دون إذن 

 مخالًفا ألحكام الشطام، وانتياًكا لحّق السخخج في ندبة السرشف إليو.

حقــو فــي ندــبة السرــشف إليــو باســتخجام اســسو الذخرــي، واســع عائمتــو، وكــل مــا يسمكــو مــغ  .3

ـــجيع صـــػرة عـــغ شخرـــيتو  ـــى تق ـــخات وجـــػائد ومشاصـــب، وكـــل مـــا يدـــاعج عم مـــؤىالت وخب

ــا كانــت شخيقــة ال وفــي حــال تعــجد الســؤلفيغ يجــػز لكــل  ىـــ(1441شذــخ. )نجيــب، وخبخاتــو أيًّ

و، كســـا ىـــػ الحـــال فـــي واحـــجٍّ مـــشيع أن يـــحكخ اســـسو عمـــى السرـــشف الـــحي اشـــتخك فـــي إبجاعـــ

 -أو السخــخجيغ فــي حــال تعــّجدىع  –صــشاعة األفــالم، حيــث إن ىــحا الحــق مكفــػل لمسخــخج 

تــأليف السرــشف الدــسعي باالشــتخاك فــي الشطــام ليــع  اعتــخفوغيــخه مــغ صــّشاع الفــيمع الــحي 

 .ومؤّلف الشزكالديشاريدت البرخي 

 (2/5) حقو في أن يشدب السرشف إليو باستخجام اسعٍّ مدتعار، أو بجون اسع. .4
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أن يمدم غيـخه بـحكخ اسـسو عشـجما يقـػم باالقتبـاس أو االستذـياد بـبعس الفقـخات مـغ حقو في  .5

ًيـا إال بشدـبة السقتـبذ إلـى ىــ( فاالستذـياد واالقتبـاس ال يكـػن نطام1441فو. )نجيب، مرشّ 

 (2/15) مؤلفو.

ننا: الحننق فنني إلاحننة السرننش  لمجسهننهر ألول مننخة: جــاء فــي الشطــام أنــو مــغ الحقــػق األدبيــة  ثانيا

عمى اعتبار أن سمصة السؤلف في تقخيـخ نذـخ مرـشفو ىـي  (8)أ/ لمسؤلف، حقو في نذخ مرشفو؛

جه. وبشذـخ السؤلـف لمسرـشف يخـخج ، والتـي يتستـع بيـا وحـغ الحقـػق األدبيـة السترـمة بذخرـيتوم

 ىــ(1442مغ دائخة التفكيخ إلى دائخة الحقيقة، وبالتالي تدبغ الحساية القانػنية عميو. )بشي خمـف، 

وىحا الحق يقػم عمى أساس أن السؤلف ىػ الذخز الػحيج الـحي يقـخر مـجى صـالحية السرـشف 

األدبي أو الفشي لمشذخ، وال يدتصيع أحج أن يجبخه عمى نذخ مرشفو، وإخخاجو إلـى الجسيـػر، فـي 

حــــيغ يــــخى أن السرــــشف ال يــــدال بحاجــــة إلــــى تحدــــيشات إضــــافية، ليرــــبح الئًقــــا بدــــسعتو الفشيــــة 

فــيمع الدــيشسائي وىــػ ا تساًمــا يشصبــق عمــى عســل السخــخج إذ يعــّج عسمــو حجــخ الداويــة لموىــح واألدبيـة.

مغ يقّخر اكتسال العسل عميو وإمكان نذخه لمجسيػر، وأنو ال يحتاج لسديج تحدـيشات  بذكلٍّ أساسي

ليــة العســل  -بصبيعــة الحــال   - أو إضــافات، وذلــظ دون إخــالل بحقــػق السذــتخكيغ فــي العســل، ٍو

 الحي يسمظ حق استغالل العسل الفّشي. مع السشتجوالتي تكػن في الغالب يا الستفق عمي

 خ،ف لمشذـة السرـشّ فـي تقخيـخ جاىدّيـ حقـو: مثـل فو عجة مدايـافي تقخيخ نذخ مرشّ  وويتفخع عغ حق

وعمـى كـلٍّّ  ىـ(1441حقو في تعييغ مكان وزمان الشذخ. )نجيب، ، و حقو في تعييغ شخيقة الشذخو 

أم كاتًبـا فإن ىحه الحقػق في مجال صـشاعة األفـالم يسمـظ السؤلـف فييـا، سـػاًء أكـان كاتًبـا لمـشز، 
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الحي يقػم مقـام الشاشـخ فـي  -مخخًجا، الحق في تعييشيا باالتفاق مع السشتج  أملمديشاريػ والحػار، 

لـــظ بســـا يخـــجم إخـــخاج ، وباالتفـــاق والتعاقـــج معـــو يسكشـــو مداولـــة حقـــو فـــي ذ-السرـــشفات السصبػعـــة 

 السرشف إلى الجسيػر في الػقت والصخيقة السشاسبة والستفق عمييا.

جاء في نطام حسايـة حقـػق السؤلـف الدـعػدي، أن  : السرش  في دفع اًلعتجاء عمى  الحقثالثاا: 

مغ حق السؤلف: "االعتخاض عمى أي تعجٍّّ عمى مرـشفو، ومشـع أي حـحف، أو تغييـخ، أو إضـافة، 

ويجــجر التسييــد بــيغ حــق  (8)ب/ تذــػيو، أو كــل مدــاس ٍخــخ بــحات السرــشف". أو تحخيــف، أو

ضـخر عميـو يجـب إثباتـو، بـل  يذـتخط فيـو وقـػعحـق ال  وىػ السؤلف في مشع التعجي عمى مرشفو

لبـة بـالتعػيس السصالبة بػقف التعجي الػاقع عمى حقػقو دون إثبات الزخر. وبـيغ السصا لويسكغ 

العتـــجاء عمـــى مرـــشفو، وىـــحا ىـــػ السذـــخوط بإثبـــات الزـــخر. جـــخاء اعـــغ الزـــخر الـــحي أصـــابو 

 ىـ(1441)نجيب، 

يجػز لمسؤلف أن يجخل جاء في نطام حساية حقػق السؤلف أنو  :السرش في لعجيل  الحقرابعاا: 

مــا يــخاه مــغ تعــجيلٍّ عمــى مرــشفو، أو إجــخاء أي حــحفٍّ عميــو، بشــاًء عمــى مــا جــاء فــي نطــام حسايــة 

وىـــحا أصـــلآ عـــام، فيـــحا حـــقآ مـــغ الحقـــػق الذخرـــية السالزمـــة  (8)ج/ حقـــػق السؤلـــف الدـــعػدي.

ــا فــي مجــال صــشاعة وىــحا الحــق يثيــخ تدــاؤاًل ىا لمسؤلــف، فــال يسكــغ لغيــخه أن يقــػم بيــحا الحــق. مًّ

ن األعسال الفشية الدسعية البرخية قائسةآ في أساسيا عمى تحػيخ الشرػص وتقجيسيا األفالم، إذ إ

السخئية، وىحا يقتزي قيام الديشاريدت عمـى سـبيل السثـال بالتعـجيل عمـى بصخيقة تشاسب السذاىجة 

الشز األصمي، والسخخج بالتعجيل عمى الدـيشاريػ والحـػار بسـا يـتالءم مـع رؤيتـو الفشيـة فـي إخـخاج 
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والشطام الدعػدي في السادة العاشخة مغ نطام حساية حقػق السؤلف أشار إلى أنو وبخغع أن  الفيمع.

ل اســـتغالل الحـــق الســـأذون بـــو لمغيـــخ، إال أنـــو يجـــػز لـــو أن يدـــحب ز لـــو أن يعّصـــالسؤلـــف ال يجـــػ 

السرــشف مــغ التــجاول أو أن يقــػم بتعجيمــو، أو ححفــو، أو اإلضــافة عميــو باالتفــاق مــع مــغ يباشــخ 

الحــق فــي إنتــاج السرــشف، وإذا لــع يــتع االتفــاق فإنــو يقــػم بالتعــجيل، ويعــّػض الســأذون لــو بسباشــخة 

فيــحا يعشــي أن السؤلــف لــو حــق مصمــق عمــى تعــجيل مرــشفو حتــى بعــج  عــادل. الحــق وفــق تعــػيسٍّ 

تشازلــو عــغ حــق االســتغالل لســغ يباشــخه، ويعشــي كــحلظ أنــو ىــػ وحــجه مــغ يسمــظ الحــق فــي التعــجيل 

ــا مصمًقــا  عمـى السرــشف دون غيـخه. وىــحا مذـكلآ إذا ذكخنــا أن حـق التعــجيل عمـى السرــشف يعـّج حقًّ

ّرـــل الحكـــع فـــي ذلـــظ حـــال السرـــشف السذـــتخك، فســـا ىـــي حـــجود لمسؤلـــف، حيـــث إن الشطـــام لـــع يف

التعـــجيل السخّػلـــة لمسخـــخج عمـــى السرـــشف، حيـــث إنـــو عشـــج قيامـــو بالتعـــجيل ســـيتقاشع مـــع حقـــػق 

 السذتخكيغ معو في السرشف كالديشاريدت وكاتب الشز؟

ي مشـع كـل مـغ سـػى السؤلـف القيـام بـأنجج أن الشطام الدعػدي في مدألة التعجيل عمى السرـشف 

( يعشــي ذلــظ أنــو 2/21تعــجيل عمــى السرــشف إذا كــان ذلــظ دون إذن كتــابي مــغ صــاحب الحــق، )

يجػز التعجيل عشـج االتفـاق عمـى ذلـظ والحرـػل عمـى إذن كتـابي مـغ السؤلـف. ويبـجو لـي أن ىـحا 

االستثشاء ال يكفي لسا لصبيعة الرشعة الفشية مغ خرائز، فالتعـجيل عمـى الدـيشاريػ والحـػار بسـا 

مــع إخخاجــو إلــى الجسيــػر مــغ قبــل السخــخج، يعــّج جــدًءا أساســيًّا مــغ عســل السخــخج، ولــػ يتشاســب 

حرل عمى إذنٍّ كتابيٍّّ بالتعجيل، فسا ىي حجود ىحا التعجيل؟ ألن إشالق الحخية لمسخخج قـج يػقـع 

ىشــاك  وكالىســا قــج كفــل ليســا الشطــام ذات الحقــػق عمــى السرــشف. ،فــي انتيــاك حــق الديشاريدــت

 ، والسدمدــليةذكــخت أن األعســال الفشيــة كــالفيمع الدــيشسائي، والسدــخحيعات السقارنــة عــجد مــغ التذــخ 
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 ؛ اسـتجابةً األصـمي إلـى السؤلـف االتميفديػني يجػز فييـا التعـجيل عمـى السرـشفات دون الخجـػع فييـ

أال تسذ ىحه التعجيالت جػىخ القرـة، وأال  ، مع اشتخاطلستصمبات العسل الفشي وإخخاجو لمجسيػر

فــال يذــتخشػن مػافقــة كاتــب الــشز  ىـــ(1441الفكــخة األصــمية لمسرــشف األصــمي. )نجيــب، تذــّػه 

األصــمي، لكــشيع يذــتخشػن أن يكــػن ىــحا التعــجيل غيــخ مخــلٍّّ لجــػىخ القرــة، ويبــجو لــي أن ىــحا 

السعيــار وإن يطيــخ أنــو معيــار غيــخ مشزــبط إال أنــو كــافٍّ إلــى حــجٍّّ كبيــخ لزــبط إجــخاء التعــجيل، 

ب الشز والديشاريدت وكاتـب الحـػار ليـع الحـق فـي نذـخ السرـشف والسصالبـة عمى اعتبار أن كات

وىـحا يدـتمدم وجـػد الـػعي  ة فييـا.يخّل بجـػىخ القرـة أو الفكـخة األصـميّ بتعجيمو في حال وجػد ما 

القـانػني بــيغ أشـخاف التعاقــج فـي إنتــاج الفـيمع، حيــث يجـب أن يّصمــع الكاتـب عمــى إجـخاءات العســل 

إنتـــاج الفـــيمع؛ لكـــي يدـــتجرك مـــا قـــج يزـــّخ بالعســـل الفشـــي، عمـــى اعتبـــار أنـــو شـــخيظآ ومـــا يّتجـــو إليـــو 

السجـجي أن يّتجـو السـشّطع الدـعػدي  وفًقـا لسـا سـبق، فإنـو مـغ بسػجب الشطام في إخـخاج السرـشف.

: :لبيـــان أمـــخيغ اثشـــيغفـــي ىـــحه السدـــألة  مـــشح حـــق التعـــجيل لمسخـــخج عمـــى القرـــة والدـــيشاريػ  أوًلا

ار مػافقــة الكاتـــب األصــمي، فــي حـــال كــان ىــحا الكاتــب قـــج مــشح السخــخج حـــق والحــػار دون انتطــ

نن تحــػيخ السرــشف. بــأال يكــػن تعجيمــو مخــالًّ بجــػىخ القرــة، أو الــشز عمــى التــدام السخــخج  ا:ثانيا

ال يشتقـــل لمػرثـــة بحدـــب الشطـــام الدـــعػدي، وذلـــظ  حـــق التعـــجيلثـــع إن  مذـــّػًىا لفكختيـــا األصـــمية.

 (2/11) .مغ باقي الحقػق استثشاًء 

ومــغ خــالل مــا ســبق بيانــو مــغ ذكــخ الحقــػق األدبيــة لمسؤلــف السشرــػص عمييــا فــي الشطــام، فإنــو 

كسـا جـاء الـشز  يتبيغ لشا أن مسا يسيدىا أنيا حقػق أدبية ال تقبل التشازل عشيا، وال تدقط بالتقـادم

والـحي لشز يعارضو بجالء نز السادة الحاديـة عذـخة، ىحا االسادة الثامشة مغ الشطام، إال أن في 
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تعــارض بــيغ  وىــػ يجــّػز انتقــال كــل الحقــػق األدبيــة عــغ شخيــق السيــخاث أو الترــخف الشطــامي.

ع إعــادة الشطــخ فيــو وبيــان حكســو ، فيجــجر بــالسشطّ والبــاحثيغيغ، أشــار إليــو عــجدآ مــغ الفقيــاء الشّرــ

ة فــي الحقــػق األدبيــة أنيــا لرــيقة بذخرــيّ  والــحي يطيــخ أن األصــل ىـــ(1441بػضـػح. )نجيــب، 

السؤلف، وال يجـػز التشـازل عشيـا، فـال يسكـغ أن يترـخف أحـجآ سـػى السؤلـف فـي تغييـخ مـغ يشدـب 

 .وو مغ التجاول دون إذنإليو السرشف، أو التعجيل عميو أو سحب

 محقهق األدبية لمسخخج الديشسائيالسبحث الثاني: أسذ الحساية القانهنية ل

وأنػاع سشتصخق في ىحا السبحث الحجيث عغ نصاق الحساية القانػنية لحقػق السخخج األدبية، 

 :يغاآلتي يغمبصوفق السالحساية القانػنية لحقػق السخخج األدبية، 

القانػنية يذتخط إلسبا  الحساية  القانهنية لحقهق السخخج األدبية: السطمب األول: نطاق الحساية

 تػافخ الذخوط اآلتية:وفق نطام حساية حقػق السؤلف الدعػدي، عمى السرشف 

: أن يكهن السرش  أصيًلا ومبتكخاا: يؤكج الشطام الدعػدي عمى أن الحساية القانػنية ال تتقخر  أوًلا

فقـج نرـت السـادة الثانيـة عمـى أن: "يحسـي الشطـام السرـشفات اًما إال إذا كان السرـشف مبتكـًخا، نط

ر شــخط االبتكــار فــي الســادة األولــى فــي تعخيــف السؤلــف، أنــو: "الذــخز الــحي السبتكــخة"، كســا تكــخ 

فاالبتكـــار ىـــػ لـــبُّ الحسايـــة وعسػدىـــا الفقـــخي، ويعـــجُّ أىـــع شـــخط لتستـــع السؤلـــف  ابتكـــخ السرـــشف".

ومــغ خــالل تعخيــف الالئحــة التشفيحيــة لشطــام حسايــة حقــػق السؤلــف نجــج أنيــا ، بالحسايــة الشطاميــة

قرج بو: الصابع الذخري الحي يطيخ في مرشف السؤلف، والحي يعصي حت بأن االبتكار يوّض 

، ويبـخز السرـشف مـغ خـالل مقػمـات الفكـخة التـي عخضـيا، أو الصخيقـة التـي ةج  ًدا وِجـلمسرشف تسيّ 
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تو، ويقرج باالبتكار أن يكػن لمسؤلف دوًرا متسيًدا تبخز فيـو شخرـيّ  (3/1) اتخحىا لعخض الفكخة.

وقـج جـاء فـي تعخيـف  ي مرشف السؤلف ججيًجا لع يدبق تشاولـو مـغ قبـل.ال أن يكػن كل ما ورد ف

االبتكــار فــي قــانػن السمكيــة الفكخيــة السرــخي، أنــو: الصــابع اإلبــجاعي الــحي يدــبغ األصــالة عمـــى 

ـــو  (2/138) السرـــشف. فاالبتكـــار السقرـــػد لـــيذ الجـــجة بـــل األصـــالة، وىـــحا مـــا اتفـــق عميـــو الفق

خرػًصـا أن رـشف ججيـًجا لـع يدـبقو إليـو أي شـخز، يكـػن الس والتذخيع السقارن؛ فال يذـتخط أن

السعارف ىي ثسخة التصػر واالسـتسخار لألفكـار الشاتجـة عـغ العصـاء البذـخي السدـتسخ، ومـغ جانـبٍّ 

ٍخخ فالججة مفيػم ندبي يختمف باختالف األزمشة فسا يعتبخ ججيـًجا اليـػم قـج ال يكـػن كـحلظ غـًجا، 

ة السؤلــف، ي يكــػن السرــشف مبتكــًخا أن تطيــخ فيــو شخرــيّ فيجــب لكــ ىـــ(1441)نجيــب،  وىكــحا.

دع في السرشف الصابع الذخري لو، مغ خالل مجيػده الحىشي الحي يبحلو، والحي يشتج عشو ويتّ 

 د بصابعيــا الذخرــي عــغ غيخىــا، وتبــجو شخرــية السؤلــف بــارزة وواضــحة فيــو.إنذــاء فكــخة تتسّيــ

أي إضفاء الصابع الذخرـي فالحساية ال تختبط بالججة، بل تختبط باألصالة،  ىـ(1441)مخمػف، 

الستسّيــد عمــى السرــشف، وىــحا يدــخي كــحلظ عمــى السخــخج الدــيشسائي حيــث يجــب أن يكــػن عسمــو 

ىشـــاك مـــغ الفقيـــاء مـــغ رأى أن عســـل السخـــخج إذا اقترـــخ عمـــى تخكيـــب ووصـــل حتـــى أن  .مبتكـــًخا

ة السسثميغ، ال يعجُّ مؤلًفا شـخيًكا؛ لعـجم وجـػد االبتكـار فـي السذاىج والرػر، وضبط الرػت وتييئ

حـــػل ضـــابط االبتكـــار فـــي عســـل ولكـــغ ىـــحا األمـــخ يثيـــخ تدـــاؤاًل  ىــــ(1442عسمـــو. )بشـــي خمـــف، 

السخــخج، حيــث إن عسمــو يّتدــع بصبيعــة مختمفــة تتعمــق بالجيــج الخقــابي والتقشــي والفشــي، وغيخىــا مــغ 

 ذكمو الستكامل والستخابط.األدوار السشػشة بو إلخخاج الفيمع ب
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غالًبا ما يرصبغ عسمو بالربغة االبتكارية؛ ليحا تجج  الدسعية البرخيةإن السخخج في السرشفات 

أن معطـع التذــخيعات نرـت عمــى اشـتخاكو واعتبــاره مؤلًفــا شـخيًكا فــي السرـشف الدــيشسائي. ويسكــغ 

مع أن يباشــخ الخقابــة الفعميــة عمــى أن نخجـع إلــى أن القاعــجة العامــة العتبــار السخــخج شـخيًكا فــي الفــي

ونجــج أن الشطــام الدــعػدي بذــكلٍّ عــام  م(2010تشفيــحه وتحقيقــو مــغ الشاحيــة الفكخيــة. )الجاللعــة، 

، إال أنـو لـع يـشز عمـى كسـا ذكخنـا نّز أن االبتكار شخط إلسـبا  الحسايـة الشطاميـة عمـى السؤلـف

ي السرـشف، بخـالف السذـخع السرـخي شـخيًكا فـالسعيار الحي يحـجد ابتكـار السخـخج ومـجى اعتبـاره 

بســا يقــػم بــو مقّيــجآ  اشــتخاك السخــخج فــي السرــشفأن ، المــحيغ نّرــا عمــى (37)م واألردنــي( 177)م

ة السخـخج وإبجاعـو الفكـخي فبـخوز شخرـيّ  السرـشف. إلخـخاجعسـل إيجـابي مـغ الشاحيـة الفكخيـة مغ 

 عميـو باعتبـاره مؤلًفـا شـخيًكا لمسرـشف عمى العسل يعّج عساًل إيجابًيـا مبتكـًخا يخـّػل لـو الحـق األدبـي

ومسكـــغ أن نسّثـــل عمـــى العســـل اإليجـــابي الـــحي يقـــػم بـــو السخـــخج مـــغ الشاحيـــة  .الدـــسعي البرـــخي 

الفكخيـــة، فـــي قيامـــو بـــبعس التعـــجيالت عمـــى السرـــشف أو اإلضـــافات التـــي تدـــاعج عمـــى تدمدـــل 

القرــــز السذــــابية،  أحــــجاث الفــــيمع، وإصــــبا  قرــــة الفــــيمع لػًنــــا ججيــــًجا يسيدىــــا عــــغ غيخىــــا مــــغ

تو وشابعــــو م( أو أي عســــل إيجــــابي مبتكــــخ مــــغ شــــأنو أن تطيــــخ فيــــو شخرــــيّ 2010)الجاللعــــة، 

وفــي نطــخي أن تحجيــج ىــحا القيــج فــي شــخط االبتكــار لمسخــخج عمــى وجــو  الخــاص عمــى السرــشف.

ـــو أىسيـــة؛  ـــو إذ إالخرـــػص ل حيـــث إن قيـــام السخـــخج بتييئـــة يعـــجُّ عســـاًل ذا شبيعـــةٍّ خاصـــة ن عسم

د يخخجـو فـي ىـحه الحالـة عـغ كػنـو مؤلًفـا ميغ وتخكيب األحجاث السرػرة ببعزيا بذكلٍّ مجـخّ السسث

شخيًكا؛ ألن شخط االبتكار لع يتحقق حيث إن العسل اإليجابي السقرػد ىػ وجػد الخؤية الخاصـة 

لمسخخج والتي تتشاسب مع قرـة الفـيمع، وىـحه الخؤيـة ىـي ابتكـار مـغ السخـخج يـشعكذ عمـى أصـالة 
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، واقًعــاإال أنــو مــغ الرــعب تحجيــجه  ويبــجو أن ىــحا القيــج عمــى أىسيــة الــشز عميــو نطاًمــا، العســل.

حتــى  فالعســل الفشــي أصــبحت معــاييخه عاليــة ويتصمــب مديــج جيــج وفكــخ مــغ أي مخــخج وألي عســل

؛ مسـا يجعـل االعتـخاف بـالسخخج بأنـو شـخيظ فـي السرـشف يعتبـخ عمى مدـتػى اإلعالنـات التجاريـة

 غ يّجعي انتفاء االبتكار في عسمو إثبات ذلظ.األصل، وعمى م ىػ

ال يكفي أن ييتجي الذـخز إلـى فكـخةٍّ مبتكـخة حتـى  ثانياا: أن يكهن السرش  عمى دعامة مادية:

يدبغ عمييا الشطام حسايتو، وإنسا يمدم أن ترا  ىحه األفكار في شـكلٍّ مـاديٍّّ محدـػس، فالحسايـة 

عالع الػجـػد بذـكميا السـادي السحدـػس أًيـا كـان نػعيـا القانػنية تذسل السرشفات التي تطيخ إلى 

فالحسايــــة القانػنيــــة تػجــــب خــــخوج  (2)م .اخ عشيــــا أو أىسيتيــــا، أو الغــــخض مشيــــأو شخيقــــة التعبيــــ

)نجيــب، دة مــغ عقــػل أصــحابيا، فــال بــج ليــا أن تــخى الشــػر وأن تػىــب الحيــاة ليــا، األفكــار السجــخّ 

 دة.ًة مـغ الحسايـة الشطاميـة، األفكـار، والحقـائق السجـخّ وقـج اسـتثشت السـادة الخابعـة صـخاح ىـ(1441

وىــحا ضــاىخ فــي عســل السخــخج إذ إن السقرــج األساســي مــغ عسمــو ىــػ إخخاجــو فــي دعامــة ماديــة 

وىي الفيمع الديشسائي ونحػه، أما أفكاره السجخدة عغ إخـخاج قرـة معيشـة أو سـيشاريػ محـجد ال يعـّج 

 .بسػجب الشطاملو السخّػلة  عساًل يكتدب مغ خاللو الحقػق األدبّية

الـخأي الـحي عميـو معطـع القـػانيغ السقارنـة أنـو لـيذ  : أن يكهن نذخ السرش  داخل السسمكة:ثالثاا

ىشاك ارتباط بيغ حساية السرشفات الفكخية وجشدية السؤلـف؛ ألن الحسايـة تدـخي عمـى السرـشفات 

فالسرــشفات الفكخيــة  ىـــ(1441)نجيــب،  برــخف الشطــخ عــغ الجشدــية التــي يشتســي إلييــا صــاحبيا.

في التذخيعات السعاصخة عمى اختالف ألػانيا وأنػاعيـا خاضـعة لحسايـة حقـػق السؤلـف أيشسـا وجـج 
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وقـج نـز الشطـام الدـعػدي عمـى أن نصـاق  أجانب. كانػا وششييغ أمأشسا حّمػا، سػاًء أصحابيا، وأي

ي تشذـــخ، أو تشـــتج، أو الحسايـــة يدـــخي عمـــى مرـــشفات الســـؤلفيغ الدـــعػدييغ وغيـــخ الدـــعػدييغ التـــ

تسّثل، أو تعخض ألول مخة في السسمكة، وكحلظ مرشفات السؤلفيغ الدـعػدييغ التـي تشذـخ أو تشـتج 

فصالســا كــان نذــخ السرــشفات أو إنتاجيــا أو  (18)م ل أو تعــخض ألول مــخة خــارج السسمكــة.أو تسّثــ

غيـخ سـعػدي،  ا أمسـعػديًّ تسثيميا في السسمكة فيي مرشفات تذـسميا الحسايـة سـػاًء أكـان صـاحبيا 

ت الحسايـة كـحلظ لسرــشفات وامتـجّ  أو كـان صـاحبيا غيـخ ســعػدي وعخضـت أول مـخة فـي السسمكــة.

ونجـج ىشـا أن الشطـام جعـل  الدعػدييغ التي تشذخ وتشـتج وتسثـل وتعـخض ألول مـخة خـارج السسمكـة.

ػافــق مــع نصــاق الحسايــة ىــػ إقمــيع السسمكــة بغــّس الشطــخ عــغ جشدــية صــاحب السرــشف، وىــحا مت

ـــة بـــخن  ـــة الجػانـــب السترـــمة بالتجـــارة Berne)اتفاقي ـــة، واتفاقي ـــة السرـــشفات األدبيـــة والفشي ( لحساي

(TRIPS ) التي قزت بزـخورة التـدام البمـجان األعزـاء بسـشح مـػاششي البمـجان األخـخى األعزـاء

 (2/3) معاممة ال تقل عغ تمظ التي تسشحيا لسػاششييا فيسا يتعمق بحساية حق السؤلف.

 ىـع الـحيغ يشتسـػن إلـىغيخ الدعػدييغ أن السقرػد بلكششا نجج أن الشطام وّسع في ذلظ ولع يحجد و 

بل أشمق الحسايـة لغيـخ الدـعػدييغ مسـا يعشـي عسـػم ذلـظ عمـى فقط البمجان األعزاء في االتفاقية 

 ، بخالف ما ذىب إليو السذخع السرخي والحي أكـج عمـىمغ يشتسػن إلى البمجان األعزاء وغيخىع

أن الحسايـة تذــسل األجانــب الصبيعيــيغ واالعتبــاريغ الــحيغ يشتســػن إلــى إحــجى الــجول األعزــاء فــي 

ورغع أن ما ذىب إليو السذخع السرخي متػافقآ  (139)م مشطسة التجارة العالسية ومغ في حكسيع.

الدـعػدي مع االتفاقيات الجولية فيسـا يتعمـق بالحسايـة القانػنيـة لحـق السؤلـف، إال أن تػّسـع الشطـام 
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لغيــــخ الدــــعػدييغ بــــإشالق، أكثــــخ جــــجوى؛ لتعديــــد األعســــال االبتكاريــــة التــــي تشــــتج عمــــى أراضــــي 

 السسمكة.

جـاء فـي الالئحـة التشفيحيـة أن االعتـجاء عمـى حـق  اًلستخجام الحخ الشظامي لمسرنشفات السحسينة:

 (1/12رـــي السحـــس، )السؤلـــف يشتفـــي إذا كـــان اســـتعسال السرـــشف فـــي نصـــاق االســـتخجام الذخ

ة: اســـتخجام وندـــ  السرـــشف ألداء ميـــام وضي يـــة أو ألغـــخاض تجاريـــة ربحيـــة، أو واســـتثشت الســـاد

 ػقو.أي ترخفات تعيق السؤلف مغ مسارسة حقاستخجامو بصخق ال يدسح بيا السؤلف، أو 

لكششــا نجــج أن الشطــام فــي الســادة الخامدــة عذــخ مشــو أجــاز ندــ  السرــشف لالســتعسال الذخرــي 

شف الدــسعي والدــسعي البرـخي، معشــى ذلــظ أنــو ال يجــػز ندــ  السرــشف واسـتثشى مــغ ذلــظ السرــ

ويطيــــخ لــــي أن الشدــــ  لالســــتعسال الذخرــــي  الدــــسعي البرــــخي لالســــتعسال الذخرــــي مصمًقــــا.

مذخوعة؛ لحا غيخ الحرػل عمى ىحه الشد  بصخقٍّ يكػن في غالبو بلمسرشفات الدسعية البرخية 

فالحرـػل  لبرخية مصمًقا بجون إذن صاحب الحـق.اختار الشطام مشع الشد  لمسرشفات الدسعية ا

عمـــى األفـــالم اليـــػم يكـــػن إمـــا عبـــخ صـــاالت الدـــيشسا، أو السشرـــات االلكتخونيـــة، أو السيخجانـــات 

الفشية، أو التمفديػن. وجسيع ىحه الشػافح ال يسكغ الحرـػل عمـى ُندـ  مشيـا بصـخق مذـخوعة يسكـغ 

ا يكــــػن بصخيــــق مذــــاىجتيا مــــغ نػافــــحىا اســــتخجاميا بذــــكل شخرــــي؛ ألن االســــتغالل الســــالي ليــــ

وىحا الفيع قج يؤخح مشو مشع االقتباس الذخري مـغ األفـالم لغـخض التعميـق عمييـا،  الخاصة بيا.

أو االقتبــاس مشيــا لمشذــخ؛ ألن ىــحا االقتبــاس قــج يــؤثخ عمــى اســتغالل الفــيمع تجارًيــا خرػًصــا فــي 

ـــا  وقـــت عخضـــو. فـــي بيـــان مـــا يتعمـــق باالســـتعسال ويطيـــخ لـــي أن الشطـــام الدـــعػدي لـــع يكـــغ دقيًق
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الذخرــي السذــخوع لمسرــشف الدــسعي البرــخي، فاالقتبــاس عمــى ســبيل السثــال ذكــخه الشطــام مــغ 

ضسغ الحاالت التي يجػز فييـا االسـتعسال الذخرـي، ولكشـو أخـخج السرـشفات الدـسعية البرـخية 

أو  لمسرـشف الدـسعي البرـخي مغ جـػاز ندـ  السرـشف لالسـتعسال الذخرـي، ومشـع أي عـخض 

فيــــػ مــــغ جانـــب جــــّػز االقتبــــاس مــــغ السرــــشفات بـــإشالق، وفــــي جانــــب مشــــع الشدــــ  جـــدء مشــــو. 

ـــة  لالســـتعسال الذخرـــي أو أي عـــخض لمسرـــشف الدـــسعي البرـــخي. ـــالشطخ إلـــى قـــانػن السمكي وب

الفكخية السرخي، نجج أنو جـّػز عسـل ندـخة وحيـجة مـغ السرـشف لالسـتعسال الذخرـي، واشـتخط 

وىحا  (171)م العادي، وأال يمحق ضخًرا بالسرالح السذخوعة لمسؤلف. أال يخل الشد  باالستغالل

االشـــتخاط قـــج يحدـــع تزـــارب الشرـــػص التـــي قـــج يكـــػن اليـــجف مشيـــا حسايـــة اســـتغالل السؤلـــف، 

فاالقتباس ال بـأس بـو فـي السرـشفات الدـسعية البرـخية بالشدـ  لالسـتعسال الذخرـي إذا لـع يخـل 

وكـــحلظ أشـــار القـــانػن السرـــخي إلـــى جـــػاز اســـتخجام  بـــو.باســـتغالل السؤلـــف، أو لـــع يمحـــق ضـــخًرا 

وِذْكخ ىحا ( 172)م االقتباس مغ السرشفات الدسعية البرخية بيجف التغصية اإلخبارية لألحجاث.

 االستثشاء لو أىسية مع وجػد نز يسشع ند  السرشف الدسعي البرخي بإشالق.

لمحساية القانػنية لمسخخج عمى  األدبية:حقهق السخخج أنهاع الحساية القانهنية لالسطمب الثاني: 

 مرشفو السذتخك، شّقيغ نػردىسا فيسا يمي:

: الحساينننة الجدائينننة:  مـــغ الالئحـــة التشفيحيـــة لشطـــام حسايـــة حقـــػق  ت الســـادة الثالثـــة عذـــخنرـــأوًلا

: سعية البرــخية، والتــي مشيــاالسؤلــف عمــى صــػر التعــجي عمــى حــق السؤلــف فــي السرــشفات الدــ

كدــخ الحــػاجد االحتخازيــة بعخضــيا بصــخق غيــخ ، و الحرــػل عمــى تــخخيزإذاعــة السرــشف دون 
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والرـــــػرة األخيـــــخة الستعمقـــــة  استشدـــــاخ الســـــػاد بغـــــخض عخضـــــيا أو تأجيخىـــــا أو بيعيـــــا.، و ةنطامّيـــــ

اوليا تـجو ح بيـا باستشداخ السػاد ىي ما يعخف بالقخصشة، والتي تتسثل في ترشيع ند  غيـخ مرـخّ 

وقـج حــجدت الالئحـة الجيــة التـي تتــػلى ضـبط ىــحه السخالفـات، وىــي  ع أو البيــع.عـغ شخيــق التػزيـ

الييئة الدعػدية لمسمكية الفكخية، التي تقػم بزبط السخالفات الستعمقة بأحكـام الجية السخترة في 

مغ الالئحة التشفيحية  بحدب السادة الثامشة عذخو  (20)م نطام حساية حقػق السؤلف في السسمكة.

ة إمـا عـغ شخيـق مـا يأتييـا مـغ شـكاوى وبالغـات خصّيـ ،تقـػم بخصـج وضـبط السخالفـاتفإن الييئة 

ة ة معتادة لمسشذآت العاّمـميجانيّ  مة مغ أصحاب الحقػق، أو عغ شخيق ما تقػم بو مغ جػالتمقجّ 

عمــى وجــو  ضــبط القخصــشةمــا يتعمــق بــإجخاءات الشطــام أو الالئحــة  يــحكخولــع  ت التجاريــة.والسحــاّل 

أشـارت إلـى أنـو يقـع عمـى عـاتق السػاقـع اإللكتخونيـة مدـئػلية االعتـجاء الالئحـة  الخرػص إال أن

حق السؤلف وفق السحتػى الجاخمي لمسػقع، أو ما يثبت مغ خاللو أو يشتج عغ شخيقو بـخابط عمى 

ييـــا فـــي الشطـــام خـــارجي لسػقـــع ٍخـــخ إذا ثبـــت فييـــا وجـــػد مخالفـــةٍّ مـــغ السخالفـــات السشرـــػص عم

مة مـغ أصـحاب الحقـػق أو بشـاًء عمـى (، ويتع اتخاذ إجخاءات ضبصيا مغ خالل شكػى مقجّ 25)م

السعتجيـة عمـى حقـػق اإللكتخونيـة بالغات واردة إلى الييئة، تقػم الييئـة عمـى إثخىـا بخصـج السػاقـع 

بيا وضخوفيا، السؤلف، وتحخيخ محزخ يتزسغ تفاصيل السػقع والسخالفات التي وقعت فييا وأسبا

تتػلى بعج ذلظ اإلدارة السخترة في الييئـة مباشـخة إجـخاءات االسـتجعاء  (27، م26ونحػ ذلظ. )م

بعــة، والتحقيــق فــي السخالفــة حدــب اإلجــخاءات الشطاميــة الستّ اإللكتخونيــة ت لمسػاقــع والحجــب السؤّقــ

ة عمـى أصـحاب شطامّيـشأنيا، وفـي حـال ثبـػت السخالفـة، يـتع اتخـاذ اإلجـخاءات وإيقـاع العقػبـات ال

طخ في السخالفات مغ قبل القدع السختز بحقـػق السؤلـف فـي لجشـة احتـخام يتع الشو   تمظ السػاقع.
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ـــة  ـــة الالسمكيـــة الفكخي ـــة الدـــعػدية لمسمكي ـــة حكسيـــا بذـــأن ىـــحه فـــي الييئ ـــة، وترـــجر ىـــحه المجش فكخي

ى السحكســة التجاريــة وفًقــا السخالفـة، وإذا أراد السحكــػم عميــو الصعــغ عمـى ىــحا القــخار يتقــّجم بـحلظ إلــ

وســيأتي مديــج بدــطٍّ لســا  (6/16) .الختراصــاتيا السشرــػص عمييــا فــي نطــام السحــاكع التجاريــة

 يتعمق باالختراص القزائي في ىحا البحث.

يقرج بالحساية السجنية ىػ حق السخخج أو حق السؤلف في السرشف  ثانياا: الحساية السجنية:

الدسعي البرخي بالتعػيس عغ االنتياكات التي تقع عمى السرشف، وقج جاء في الالئحة 

التشفيحية لشطام حساية حقػق السؤلف الدعػدي أن لراحب الحق أن يصالب بالتعػيس لقاء 

وييجف التعػيس في (. 29جب الشطام. )مالزخر الحي يريبو بدبب االعتجاء عمى حقو بسػ 

السدئػلية السجنية إلى إصالح الزخر وإعادة وضع السزخور إلى ما كان عميو قبل وقػع الفعل 

وتعخف السدئػلية السجنية عمى أنيا: السدئػلية التي تقػم عشجما يخل الفخد بسا التدم بو  الزار.

)عامخ،  يس الزخر الشاشئ عغ ىحا اإلخالل.ِقب ل الغيخ قانػًنا أو اتفاًقا، ويكػن جداؤه تعػ 

وتشقدع السدئػلية السجنية إلى مدئػلية عقجية، ومدئػلية تقريخية. فالسدئػلية العقجية  م(1979

ىي التي تشذأ عغ اإلخالل بسا التدم بو الستعاقج، وأما التقريخية ىي التي تتختب عمى ما يحجثو 

وتقػم السدئػلية التقريخية  (م2019 بج الخؤوف،. )عالفخد مغ ضخر لمغيخ بفعمو غيخ السذخوع

وفق أحكام الذخيعة اإلسالمية عمى أساس وقػع الفعل الزار عمى السزخور، فقػاميا حجوث 

فعلٍّ ضار أدى لػقػع ضخرٍّ يمدمو التعػيس بشاًء عميو، وال يذتخط أن يتػافخ لجى الفاعل قرج 

)نػافمو،  عل الزار مسيًدا مجرًكا ألفعالو.اإلضخار مغ عجمو، كسا ال يذتخط أن يكػن مختكب الف
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 (256)م وبحلظ سارت بعس التذخيعات السجنية العخبية، مثل: التذخيع السجني األردني م(2019

 .(176)م والعساني

وقج جاء نطام حساية حقػق السؤلف بالشز عمى قيام السدئػلية السجنية باستحقاق صاحب حق 

وبشاًء  اء وقػع الفعل الزار عشج االعتجاء عمى حقو.السؤلف في الحرػل عمى التعػيس جخّ 

يام السدئػلية واستحقاق التعػيس حال االعتجاء عمى حقػق السؤلف في ، فإنو يذتخط لقذلظعمى 

 الذخوط اآللية:السرشف الدسعي البرخي، 

ل فــي العســل السخــالف وىــػ كــل فعــل أو تــخك يمحــق ضــخًرا بــالغيخ، ويتسّثــالذننخط األول: اإلاننخار: 

ــــخ السذــــخوع.ل ــــو،  مقــــانػن، أو العســــل غي ــــة  م(2019)نػافم ــــة السػجب فمكــــي تقــــػم السدــــئػلية السجني

لمتعــػيس عــغ االعتــجاء عمـــى حــق السؤلــف، يجـــب وقــػع الفعــل الزــار الستسثـــل فــي الفعــل غيـــخ 

مــغ ذلـظ مـا ذكخنــاه  السذـخوع عمـى حــق السؤلـف، باالعتـجاء عمــى حقػقـو التـي نــز عمييـا الشطـام.

العتــجاء عمــى حــق السؤلــف مــغ نذــخ السرــشف مــغ شــخز غيــخ مالــظ لــو أو ســابًقا مــغ صــػر ا

أو االعتجاءات التي نز عمييا السشطع فيسـا  تو، أو التعجيل عمى محتػيات السرشف.بادعاء ممكيّ 

يتعمــق بالسرــشفات الدــسعية البرــخية التــي تخــخج عــغ االســتخجام الذخرــي السذــخوع مــغ إذاعــة 

خيز مدـــبق، أو كدـــخ الحـــػاجد االحتخازيـــة بغـــخض السرـــشف لمجسيـــػر دون الحرـــػل عمـــى تـــخ 

فيـــحه  .، ونحـــػ ذلـــظ مســـا ذكخنـــاه فـــي السصالـــب الدـــابقةةعـــخض مـــػاد إذاعيـــة بصـــخق غيـــخ نطامّيـــ

االعتــجاءات إذا وقعــت عمــى حــق السؤلــف وأورثــت ضــخًرا بدــببيا؛ تقــػم عمــى إثــخ ذلــظ السدــئػلية 

 بالتعػيس.السجنية عغ الفعل الزار، ويحق لراحب حق السؤلف السصالبة 
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ال يكفـي أن يقـع االعتـجاء عمـى حـق السؤلـف أو الفعـل الزـار عمـى حقـو الذخط الثناني: الزنخر: 

فالزـخر شـخطآ  اء ىحا الخصأ أو ىـحا الفعـل الزـار.فقط، بل يذتخط أن يقع ضخرآ محققآ عميو جخّ 

؛ أساســّي مــغ شــخوط السدــئػلية السجنيــة، فــإذا لــع يكــغ ىشــاك ضــخر، فمــيذ ىشــاك مدــئػلية مجنيــة

)عـامخ،  ائية التي يسكغ أن تقـػم بغيـخ حـجوث ضـخر.تفتخق السدئػلية السجنية عغ الجد وعمى ىحا 

اسـتغالليا، يتختـب عميـو السدـئػلية د كالشدـ  غيـخ السذـخوع لمسرـشفات و فاالعتجاء السجخّ  م(1979

ـــا. أمـــا التـــي أشـــخنا إلييـــا ســـابًقا ائيـــةالجد  التعـــػيس ، وتقـــام عمـــى مختكبيـــا العقػبـــات السقـــخرة نطاًم

 والسدئػلية السجنية ال تقػم إال إذا وقع ضخر مغ جخاء ىحا االعتجاء عمى السؤلف.

مـا يقـع عمـى الذـخز مـغ ضــخر  والزنخر السنادي، هنه: والزنخر إمنا أن يكنهن ماديأنا أو أدبيأنا:

أن السنادي ويذنتخط فني الزنخر يؤدي إلى السداس بجدسو أو مالو، أو بانتقاص حقػقـو الساليـة، 

أي أال يكػن احتسالًيا أو مفتخًضا، بل يجب أن يكػن قج وقع فعاًل، فال يقػم قق الهقهع: يكهن مح

ــ ىـــ(1441)نجيــب،  الزــسان عــغ الزــخر السحتســل. ال تعــػيس عــغ الزــخر االحتســالي، وىــػ ف

 لتعػيزــو؛ ألنــو ال يسكــغ أن يكــػن محــالًّ ، فــالزــخر الــحي لــع يقــع وال يسكــغ التحقــق مــغ أنــو ســيقع

ا يتحقق وقػعـو مـغ وال تبشى األحكام عمى االفتخاض، وال يكػن التعػيس إال عسّ ضخرآ افتخاضي، 

فيسشــع أن ويذننتخط لننحل  فنني الزننخر: أًل يكننهن قننج سننبق لعهيزنن::  م(1979)عــامخ،  ضــخر.

يذنتخط كسنا  م(1979)عـامخ،  يحرل السزخور عمى أكثـخ مـغ تعـػيس إلصـالح ضـخر بعيشـو.

ا: أن يكهن الزخر شخرنيأ  فيجـب أن يثبـت السزـخور عشـج مصالبتـو بـالتعػيس مـا أصـابو ا: أيزا

ا بحق ٍّ ثابت: مغ ضخرٍّ شخري.  فيجـب أن يكـػن الحـق السعتـجى ويذتخط أن يكهن الزخر ماسأ

ــا ثابًتــا يحسيــو القــانػن. فزــخر االعتــجاء عمــى حــق السؤلــف فــي ندــبة  م(1979)عــامخ،  عميــو حقًّ
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أن القانػن يحسي ىحا الحـق، وأن السؤلـف التـدم  السرشف إليو ىػ ضخرآ عمى حقٍّّ ثابت؛ باعتبار

 ة لمحرػل عمى ىحه الحساية التي يكفميا القانػن.بالذخوط الشطاميّ 

الدــسعة واالعتبــار  إيــحاء الذــعػر، ومــا يســّذ يحرــل نتيجــة يقرــج بــو مــا فالزننخر األدبنني: أمننا 

كــل ضــخرٍّ  والعــخض، أو مــا يرــيب العاشفــة مــغ حخمــان وشــعػر بــالحدن واأللــع الشفدــي. أو ىــػ

وقج يتختب عمى الفعل الزار خدارة  م(1979)عامخ،  ة لمذخز السزخور.يسّذ الشاحية الشفديّ 

ة مقتخنــة بزــخرٍّ أدبــي، كســا يحرــل فــي حالــة االعتــجاء عمــى محتــػى مرــشف بالتعــجيل عميــو مالّيــ

دون إذن مؤلفـــو ومـــغ ثـــع اســـتغاللو وبيعـــو أو تـــأجيخه، فبـــحلظ يكـــػن االعتـــجاء عمـــى الحـــق الســـالي 

ابتــجاًء، وعمــى اســع السرــشف إذ يشدــب إليــو مرــشًفا قــام بالتعــجيل عميــو والسدــاس بــالفكخة األساســية 

ويذـتخط فـي الزـخر األدبـي  لو؛ وىحا يػقع ضخًرا أدبًيا عمى السؤلف واسسو ومكانتو في السجتسـع.

ــا بحــقٍّ ثابــت، وأال  مــا يذــتخط فــي الزــخر الســادي؛ مــغ وجــػب تحققــو، وأن يكــػن شخرــيًّا، وماسًّ

 يكػن قج سبق تعػيزو.

ال يكفـــي وقـــػع الفعـــل الزـــار وحرـــػل الزـــخر حتـــى تتحقـــق  الذنننخط الثالنننث: العًلقنننة الدنننببية:

يـــحا الفعـــل عالقـــة ســـببية بيشـــو وبـــيغ لالسدـــئػلية السجنيـــة عـــغ الفعـــل الزـــار، بـــل يجـــب أن يكـــػن 

السؤلــف فالسعتــجي عمــى حــق  الزــخر السحقــق، بسعشــى أن يكــػن الزــخر ســببو وقــػع ىــحا الفعــل.

ا يجـــب أن لسرـــشف وإيقـــاع الزـــخر بـــالسؤلف ماديًّـــا أو أدبيًّـــبالشدـــ  غيـــخ السذـــخوع، أو اســـتغالل ا

 يكػن ىحا الزخر سببو ذلظ االعتجاء غيخ السذخوع.
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وىشـــا تثـــار مدـــألة الـــجعػى القزـــائية التـــي مـــغ خالليـــا تقـــػم الحسايـــة السجنيـــة عمـــى حـــق السؤلـــف، 

لشطــخ فــي اوفيســا يتعمــق باخترــاص  و مــغ ضــخر.ومصالبــة صــاحب الحــق بــالتعػيس عســا أصــاب

ا أن ىشــاك لجشــة فــي ىيئــة السمكيــة الفكخيــة تشطــخ فــي السخالفــات، شمبــات التعــػيس، فإنــو كســا بّيّشــ

لكـغ ىـحا االخترــاص  (22فيـي كـحلظ بحدـب الشطـام مشــػطآ بيـا الشطـخ فـي شمبــات التعـػيس. )م

حـــاكع التجاريـــة مـــغ أن السحـــاكع المجشـــة محـــّل تدـــاؤل بحدـــب مـــا جـــاء فـــي نطـــام السبـــو السخػلـــة 

ولـع  كخيـة.التجارية مخترة بالشطخ في الجعاوى والسخالفات الشاشئة عـغ تصبيـق أنطسـة السمكيـة الف

يـــشز نطـــام حسايـــة حقـــػق السؤلـــف عمـــى اخترـــاص السحكســـة التجاريـــة بـــالشطخ فـــي السخالفـــات 

الشطــام قــج أوعــد الشطــخ فــي الجدائيــة، باعتبــار إيعازىــا إلــى المجشــة السخترــة فــي الييئــة، كســا أن 

التعػيس كحلظ لمجشة، لكّغ الالئحة جاءت في التعجيل األخيخ وأحالت الشطخ في شمب التعـػيس 

فهشاك اختًلف بنين  إلى السحكسة السخترة، ويفيع مغ ذلظ بأن السقرػد ىي السحكسة التجارية!

ع يكـغ واضـًحا فيسـا يتعمـق يطيخ أن الشطـام لـفوعمى كلٍّّ  ما ورد في الشظام وما ورد في الًلئحة.

 بتحجيج االختراص القزائي ألحكام نطام حساية حقػق السؤلف، مغ عجة وجػه:

الـــشز عميـــو فـــي نطـــام السحـــاكع  جـــاءاألصـــل أن االخترـــاص لمسحـــاكع التجاريـــة بحدـــب مـــا  .1

التجارية، إال أن نطام حساية حقػق السؤلف نّز عمى اختراص المجشة السخترة بسخالفات 

واخترــاص ديــػان السطــالع بــالشطخ فــي فــي الييئــة الدــعػدية لمسمكيــة الفكخيــة، حقــػق السؤلــف 

بعـــس العقػبـــات السحـــجدة رغـــع انتقـــال اختراصـــات الشطـــخ فـــي دعـــاوى السمكيـــة الفكخيـــة إلـــى 

ولـع يػّضـح الشطـام اخترـاص السحكسـة التجاريـة فيسـا يتعمـق بسشازعـات حقــػق القزـاء العـام، 

 السؤلف.
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عذـخون مـغ الالئحـة إلـى اخترـاص السحكسـة السخترـة بـالشطخ فـي أشارت السادة التاسعة وال .2

 دعــاوى التعــػيس وىــػ مــا يخــالف نــز البشــج "رابًعــا" مــغ الســادة الثانيــة والعذــخون مــغ الشطــام

 .التي أجازت لمجشة الشطخ في دعاوى التعػيس

ة إلــى السحكســتــخاض أمــام القزــاء العــام، رغــع أنيــا نقمــت لــع يــتع تعــجيل مــا يتعمــق بصــخق االع .3

( وجـــاء فــي الالئحــة أن الـــتطمع عمــى قــخارات المجشـــة 23، )مالتجاريــة بــجاًل مـــغ ديــػان السطــالع

يفتـخض أن تكـػن ىـي السحكسـة ( والسحكسة السخترـة 1/31يكػن أمام السحكسة السخترة، )

مــغ اختراصــات، وإن كــان السقرــػد نطــام السحــاكع التجاريــة  فــيمــا جــاء بحدــب التجاريــة 

ــا  بالسحكســة السخترــة لسرــصمح  أو تفدــيًخامحكســة أخــخى فمــع تزــع الالئحــة أو الشطــام تعخيًف

كـــحلظ جـــاء فـــي الالئحـــة أن العقػبـــات التـــي تشـــجرج ضـــسغ اخترـــاص  ."السحكســـة السخترـــة"

السحكسة السخترة تشفح بعج صجور حكع السحكسة السخترة، والشطام لع يحـجد عقػبـات تشطـخ 

الثانيـــة والعذـــخون مـــغ اخترـــاص ديـــػان  ليـــا السحكســـة السخترـــة ســـػى مـــا جـــاء فـــي الســـادة

السطالع بالشطخ في عقػبة الدجغ أو الغخامة التي تديج عمى مائة ألف ريـال، وىـحا يعيـجنا إلـى 

ىــل ىــػ السحكســة التجاريــة أم  إشــكال مرــصمح السحكســة السخترــة السقرــػد بــو فــي الالئحــة

 ديػان السطالع أم محكسة أخخى؟

ــ تع تػجيــو مــا يتعمــق بأحكــام نطــام حقــػق السؤلــف إلــى السحكســة والــحي أراه فــي ىــحه السدــألة، أن ي

ويكـػن  التجارية بذكلٍّ مباشخ فيسـا يتعمـق بـجعاوى التعـػيس، فـي دوائـخ متخررـة بـالشطخ فييـا.

دور الييئة الزبط والتفتير في السخالفـات، ثـع رفعيـا إلـى الشيابـة العامـة؛ لتحخيـظ الـجعػى العامـة 

فــي الػاقــع  اوىــحا وإن كــان مػجــػدً  ام فــي السحكســة الجدائيــة.أمــام دوائــخ متخررــة بأحكــام الشطــ
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الـجعاوى مسـا  تـجافع العسمي إال أن الشرػص الشطامية مزـصخبة وىـحا قـج يـػرث الخمـل والشـداع فـي

 يتصمب التعجيل عمى ىحه الشرػص بسا يتشاسب مع السسارسات الفاعمة لجعاوى السمكية الفكخية.
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 الخالسة

في ثشايا بحثشا عغ: "حساية الحقػق األدبية لمسخخج الديشسائي في الشطام في ضػء ما سبق بيانو 

 الدعػدي"، فإنشا نخمز مغ ىحا البحث بعجدٍّ مغ الشتائج والتػصيات، نػجدىا فيسا يمي:

 الشتائج:

كفل السشّطع الدعػدي حساية الحقػق األدبية لمسخخج في السرشفات الدسعية البرخية وفق  .1

ار السرشف السؤلف والئحتو التشفيحية؛ باعتباره مؤّلًفا شخيًكا في ابتكنطام حساية حقػق 

حقو في ندبة السرّشف إليو أو نذخه باسع مدتعار أو بجون اسع، ، الدسعي والدسعي البرخي 

حقو في االعتخاض عمى أّي تعجٍّّ عمى مرّشفو ومشع أي ححف أو تغييخ أو إضافة أو تحخيف 

السرّشف، حقو في إدخال ما يخاه مغ تعجيل أو إجخاء أي  أو تذػيو أو كل مداس ٍخخ بحات

 ححف عمى مرّشفو، وحّقو في سحب مرّشفو مغ التجاول.

حق السخخج في التعجيل عمى السرشف حق مصمق مكفػلآ لو وفق أحكام نطام حساية حقػق  .2

السؤلف الدعػدي، إال أن حقو في تعجيل الشز بسا يتشاسب مع شبيعة العسل الحي يقػم 

ولع يحجد  –بحدب الحال  –خاجو متػّقف عمى إذن كاتب الشز األصمي أو الديشاريدت بإخ

السشطع الدعػدي حاالت خاصة يدتصيع السخخج مغ خالليا تعجيل الشز دون أخح إذن 

السؤلف بخالف بعس التذخيعات السقارنة التي أعصت ىحا الحق لمسخخج بأال يؤّثخ ىحا 

 فكختيا األصمية.  التعجيل عمى جػىخ القرة أو يذّػه
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يذتخط في عسل السخخج أن يكػن مبتكًخا حتى يدبغ عمى عسمو الحساية الشطامية وفق نطام  .3

حساية حقػق السؤلف الدعػدي، إال أن الشطام الدعػدي لع يحجد معيار االبتكار في عسل 

السخخج خالًفا لبعس التذخيعات السقارنة التي ذىبت إلى أن اشتخاك السخخج في السرشف 

 مقّيجآ بسا يقػم بو بعسل إيجابي مغ الشاحية الفكخية إلخخاج السرشف.

كفل السشّطع الدعػدي لمسخخج الحساية السجنية والجدائية عمى مرّشفو السبتكخ، وقج أوعد لييئة  .4

لمجشة السخترة في ىيئة ، و فات التي تختكب ضج حقػقو األدبيةالسمكية الفكخية ضبط السخال

في السخالفات وإصجار القخارات فييا، ولألشخاف االعتخاض عمى تمظ  السمكية الفكخية الشطخ

القخارات أمام السحكسة التجارية، كسا تشطخ السحكسة التجارية لجعاوى التعػيس الشاتجة عغ 

 مخالفة نطام حساية حقػق السؤلف.

 التهصيات:

أوصي السشطع بتحجيج حاالتٍّ استثشائية عمى حق السؤلف في تعجيل السرشف بسا يتشاسب  .1

وشبيعة عسل السخخج التي تتصّمب التعجيل عمى الشرػص والحػارات واستجابتيا لمخؤية الفشّية 

بسا يتالءم مع شبيعة الرشعة الفشية،  السرشفالحق بالتعجيل عمى  وذلظ بإعصائولمسخخج، 

 بعس التذخيعات السقارنة.بالشز األصمي؛ اىتجاًء ببجػىخ القرة وال وبسا ال يخّل 

أوصي السشطع فيسا يتعمق باعتبار السخخج شخيًكا في السرشف الدسعي البرخي، اشتخاط أن  .2

يقػم السخخج بعسلٍّ إيجابيٍّّ مغ الشاحية الفكخية؛ وذلظ لمصبيعة الخاصة لعسل السخخج، واىتجاًء 

 عات السقارنة.لسا ذىبت إليو بعس التذخي
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أوصي السشطع بتشطيع العالقة التعاقجية بيغ صاحب حق السؤلف في الفيمع، وبيغ السشتج  .3

إصجار الئحة خاصة بتشطيع الحقػق األدبية والسالية ، بالحقػق وااللتدامات لكلٍّّ مشيساوبيان 

مقة سيعيغ عمى سج الثغخات في األحكام الشطامية الستعمسا لمسرشفات الدسعية البرخية، 

بحقػق السخخج والديشاريدت وغيخه مغ السؤلفيغ السذتخكيغ في الرشاعة الديشسائية أو 

 صشاعة أي مرشف سسعي برخي ٍخخ.

أوصي السشطع بجرء التعارض الحاصل في ضاىخ الشرػص الستعمقة باالختراص القزائي  .4

سمكية ألحكام نطام حساية حقػق السؤلف، وتحجيج صالحيات المجشة السخترة في ىيئة ال

في الشطام والالئحة وتػحيج جية التقاضي  ان معشى السحكسة السخترة السقرػدالفكخية، وبي

 بسا يتشاسب مع شبيعة الجعاوى.
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 السخاجعقائسة 

إبخاهيع، حدشي إبخاهيع، الػجيد في حقػق السمكية الفكخية في ضػء الفقو اإلسالمي ونطام  .1

 ىـ.1441 ، عام1حقػق السؤلف الدعػدي، دار اإلجادة، ط

 ىـ.1416، عام 3بيخوت، ط –ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، دار الكتاب العخبي  .2

 م.2005أبػ بكخ، دمحم، السبادئ األولية لحقػق السؤلف، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عام  .3

 م.1886( لحساية السرشفات األدبية والفشية، سػيدخا، عام Berneاتفاقية ) .4

 م.1994(، عام TRIPSبالتجارة )اتفاقية الجػانب السترمة  .5

ىـ.األلفي، 1414، عام 3بيخوت، ط –األنراري، ابغ مشطػر، لدان العخب، دار صادر  .6

، 1دمحم بغ جبخ، الحق في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة، دار التحبيخ لمشذخ والتػزيع، ط

الدعػدي، ىـ.نجيب، عبج الخزاق شي ، أحكام السمكية الفكخية والتجارية في الشطام 1439

 ه.1441، عام 3دار اإلجادة، ط

بشي خمف، ىاشع أحسج، حقػق السؤلف األدبية في الشطام الدعػدي ووسائل حسايتيا، مكتبة  .7

 ىـ، 1442، عام 1الخياض، ط –القانػن واالقتراد 

( وتاري  496تشطيع الييئة الدعػدية لمسمكية الفكخية بقخار مغ مجمذ الػزراء رقع ) .8

 ىـ.14/09/1439

البذيخ، شو، الػجيد في نطخية االلتدام في  –البكخي، عبج الباقي  –كيع، عبج السجيج الح .9

 م.1980العخاق، عام  –القانػن السجني العخاقي، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي 
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الجاللعة، سامخ محسػد عبجه، حجود استقخار السخكد القانػني لمسخخج في السرشفات  .10

لقانػن األردني دراسة مقارنة، السجمة األردنية في القانػن والعمػم السخئية والسدسػعة في ا

 م.2010جامعة مؤتة، عام  –الدياسية 

الدشيػري، عبج الخزاق، مرادر الحق في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة بالفقو الغخبي،  .11

 م.1997، عام 1بيخوت، ط -دار إحياء التخاث العخبي 

، 1تخاع والتأليف في الفقو اإلسالمي، دار شيبة، طالذيخاني، حديغ معمػي، حقػق االخ .12

 ىـ.1425عام 

عامخ، عبج الخحيع، السدئػلية السجنية التقريخية والعقجية، دار  –عامخ، حديغ  .13

 (37( واألردني )م177م.السذخع السرخي )م1979، عام 2السعارف، ط

وسط، عبج الخؤوف، دمحم رفعت، تقجيخ التعػيس عغ الخصأ، مجمة بحػث الذخق األ .14

 م.2019العجد الثامغ واألربعػن، عام 

بيخوت،  –العدقالني، ابغ حجخ، فتح الباري بذخح صحيح البخاري، دار السعخفة  .15

 ىـ.1379عام

 م.1976( الرادر عام 43القانػن السجني األردني رقع ) .16

 م.2013( عام 29قانػن السعامالت السجنية العساني الرادر بسخسػم سمصاني رقع ) .17

 م.2002(، لعام 82ة السمكية الفكخية السرخي رقع )قانػن حساي .18

 م.2014( الرادر في عام 23قانػن حساية حق السؤلف األردني رقع ) .19

 م.1971، عام 4اإلسكشجرية، ط -كيخة، حدغ، السجخل إلى القانػن، مشذأة السعارف  .20
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 الالئحة التشفيحية لشطام حقػق السؤلف الدعػدي السعجلة بقخار مجمذ إدارة الييئة .21

 ىـ.04/09/1440( وتاري  4/8/2019الدعػدية لمسمكية الفكخية رقع )

، 3مخمػف، أحسج صالح، حقػق السمكية الفكخية في الشطام الدعػدي، دار اإلجادة، ط .22

 ىـ.1441عام 

 م.2004السعجع الػسيط، معجع المغة العخبية، دار الجعػة، عام  .23

 ىـ.14/08/1441( وتاري  511نطام السحاكع التجارية الدعػدي الرادر بقخار رقع ) .24

بتاري   41نطام حساية حقػق السؤلف الدعػدي، الرادر بسخسػم ممكي رقع م/ .25

 ىـ.02/07/1424

البخاشجي، صالح حسج، السدئػلية السجنية لسالظ السػقع  –نػافمو، يػسف أحسج  .26

 م.2019االلكتخوني عغ انتياك حق السؤلف في القانػن العساني، الجامعة األردنية، عام 

 

 


