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مقدمة 
منتصؼ القرف العشريف كبخاصة بعد بزكغ فجر اإلنترنت، اكتست الكسائط السمعية البصرية  منذ

أىمية مٌطردة في حياتنا سكاء لجية المعمكمات كالثقافة أـ لجية الترفيو كالتربية، فحٌددت بذلؾ ممارسات 
كشٌكمت ىذه الظاىرة . لى عقبكأنماط استيبلؾ جديدة قمبت الحدكد التقميدية الجغرافية كالحدكد الثقافية رأسان ع

كالكاقع أف الكثير مف المقاءات المينية أتاحت، منذ . مكٌكنان جديدان لممعرفة المتبادلة كالحكار بيف الشعكب
.  سنكات عدة، قياس أىمية اإلرث السمعي البصرم في إنشاء ذاكرة جماعية معاصرة كمشتركة كتناقميا

 
متمفزة أك إذاعية معٌرضة أف تٌمحي عف كجو العالـ، إما ألف كثرة ساعة  200كلكف اليكـ، نجد أف أكثر مف 

ما ألنيا مشيكرة قميبلن اك غير مشيكرة عمى اإلطبلؽ فبل يمكف سكل إنقاذ ما يحٌبو . االستخدامات أتمفتيا كا 
.  الجميكر كالجميكر ال يحب سكل ما ىك مشيكر

 
نائية كلك كاف مف الصعب  إلى يكمنا ىذا تمثيمو يعتبر اإلرث السمعي البصرم المتكسطي مكردان لقيمة استث

.    أك الكصكؿ إليو، كبذلؾ فيك معٌرض لمتمؼ السريع بؿ لمفقداف النيائي
 

كيدرؾ المسؤكلكف في : ال يزاؿ حفظ أغمبية كثائؽ األرشيؼ ممكنان كأصبحت الحاجة إلى مثؿ ىذا العمؿ ممحة
كمف بينيـ جيات البث المتكسطية الرئيسة، فعمدكا إلى  المؤسسات كالمراكز الثقافية ىذه الحاجة تمامان،

كلكف العممية ال تقتصر عمى حفظ  اإلرث . تشجيع عممية إبراز إرثيـ التاريخي كالثقافي كحفظو عمى اإلنترنت
بنسخو عمى كسائط حديثة كأقؿ عرضة لمتمؼ، فالتحدم األكبر يكمف في نقؿ ىذا اإلرث إلى أجياؿ المستقبؿ 

نشاء قاعد .   ة إلبرازه مف خبلؿ كسائؿ اتصاؿ تستخدميا األجياؿ الشابةكا 
 

ىي دائرة  الحفظ " دائرة فضيمة"كبضماف الكصكؿ األمثؿ إلى ىذا اإلرث، نكٌفر لو الفرص الكاممة لمدخكؿ في 
فإذا أتاحت . مرحمة جديدة فاليـك يسمح لنا تطكير التكنكلكجيات المتناغمة الدخكؿ في. كالرقمنة كالبث

التكنكلكجيا كصكؿ أكبر عدد ممكف مف األشخاص إلى ىذا اإلرث التاريخي مف خبلؿ الشبكات الرقمية 
فينبغي تكفير اإلرث . الجديدة، تككف قد جٌددت شركط نقؿ المعمكمات، كتبادؿ المعارؼ، كتقاسـ الثقافات
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تاحة الك صكؿ إليو لممساىمة بتناقؿ التاريخ المشترؾ لشعكب السمعي  البصرم المتكسطي عمى اإلنترنت كا 
.  المتكسط

 
في اإلسكندرية فكرة مشركع الذاكرة السمعية البصرية  2007حزيراف /كمف ىذا المنطمؽ، تبمكرت منذ يكنيك

في إطار ندكة لمجنة أرشيؼ المؤتمر الدائـ لمكسائؿ السمعية كالبصرية  MedMemاألكركمتكسطية ماد ماـ 
كتمثؿ اليدؼ .  مخصصة لمبحث في عممية حفظ األرشيؼ COPEAMبحر األبيض المتكسط في حكض اؿ

في إبراز األرشيؼ السمعي البصرم قدر اإلمكاف كليس حفظو كحسب بؿ كضعو في خدمة الحكار بيف 
التراث األكركبي "كيضع مشركع ماد ماـ في سياؽ برنامج . الثقافات مع ضماف نقمو إلى أجياؿ المستقبؿ

الذم أطمقتو المجنة األكركبية لتعزيز الحكار بيف الثقافات كحفظ إرث المتكسط المادم  كغير " 4سطي المتك
المادم لمجميكر الشاب، كىك برنامج يرمي بشكؿ خاص إلى مساندة شعكب المتكسط في تممؾ إرثيا الثقافي 

كية كعممية بثبلث لغات يقـك مشركع ماد ماـ عمى مكقع يعرض مقاالت تثقيفية كترب. الكطني كاإلقميمي
شريط فيديك مكضكعيا كمصدرىا  4000كييدؼ إلى تقديـ باقة مف أكثر مف ( الفرنسية كاإلنكميزية كالعربية)

البمداف المطمة عمى المتكسط، كتككف ىذه األشرطة متكفرة عمى اإلنترنت ليٌطمع عمييا الجميكر العريض 
.  2011ابتداءن مف العاـ 

 
الذم  CAPMEDنة األكركبية المستمرة كتحديدان التعاقب المنطقي ألنشطة مشركع كفي إطار أعماؿ المج
دراجيا في الدليؿ، يرمي مشركع ماد ماـ إلى حفظ اإلرث  4000أتاح حفظ أكثر مف  كثيقة سمعية بصرية كا 

خ السمعي البصرم المتكسطي بغية تعزيز التكافؽ كالحكار بيف ثقافات المنطقة مف خبلؿ فيـ جدم لمتارم
.  المشترؾ

 
نيٌفذ المشركع برعاية المؤتمر الدائـ لمكسائؿ السمعية كالبصرية في حكض البحر األبيض المتكسط كبالشراكة 
مع االتحاد مف أجؿ المتكسط، كأشرؼ عمى إدارتو كؿ مف المعيد الكطني السمعي البصرم فرنسا كشركائو 

إيطاليا، كالمؤسسة  RAI، كراديك تمفزيكف إيطاليا SNRTالمرجعييف كتحديدان الشبكة الكطنية لئلذاعة كالتمفزة 
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كبذلؾ يتكخى المشركع . JRTV، كمؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردنية EPTVالعمكمية لمتمفزيكف الجزائرم 
:  تحقيؽ نتائج مممكسة ىذ التالية

كصكؿ الباحثيف كالطبلب كالجميكر العريض كجيات البث كالمشغميف الثقافييف في  .1
إلى األرشيؼ السمعي البصرم المتكسطي ذم المكاضع التثقيفية كالتربكية كالعممية كالمينية؛ العالـ 

تطبيؽ إجراءات دائمة لضماف الحفظ كالممارسات الجيدة مف جانب أصحاب  .2
 .األرشيؼ السمعي البصرم

 
ق المنيجي الراىف في ىذا اإلطار، أيسند إلى الشبكة الكطنية لئلذاعة كالتمفزيكف  ميمة صياغة كتٌيب التكجي

الذم يتناكؿ الممارسات القانكنية الجيدة بيدؼ اإلضاءة عمى األسئمة ذات الجانب القانكني التي تيطرح 
كاإلجراءات المتبعة لمساعدة جيات البث اإلذاعي أصحاب األرشيؼ السمعي البصرم عمى قتراح تكفير 

.  المتعمقة بحقكؽ الممكية األدبية كالفنية ات عمى اإلنترنت في حدكد القكاعد الكطنية كالدكليةمصٌنؼاؿ
 

كتجدر اإلشارة إلى أنو تـ تحديد أىداؼ كتيب التكجيو في خبلؿ األعماؿ التحضيرية كبخاصة عند انعقاد 
:  ، كىي كاآلتي2009نيساف /لجنة اإلدارة الداخمية لممعيد الكطني السمعي البصرم في األكؿ مف أبريؿ

 مصٌنؼالنافذة كالمتعمقة بحقكؽ المؤلؼ عند استخداـ اؿ المبادئ كالقكاعد القانكنية .1
 . السمعي البصرم

حدكد الصبلحيات المتعمقة بإدارة الحقكؽ جماعيان، كالييئات المسؤكلة عف إدارتيا،  .2
 كجيات االتصاؿ؛

المراحؿ كاإلجراءات الكاجب احتراميا مف جانب جيات البث الشريكة كبصكرة عامة  .3
. لسمعي البصرممف جانب أصحاب المحتكل ا

 
صاغ كتيب التكجيو الراىف المجنة التقنية المختصة المغربية كىي مؤلفة مف أعضاء كزارة االتصاالت 

كالمكتب المغربي لحقكؽ المؤلؼ كالييئة العميا لبلتصاالت السمعية البصرية، كتنٌسؽ عمميا الشبكة الكطنية 
ىذا الكتيب تعميميان مف حيث تقديمو أجكبة عممية الستخداـ األرشيؼ السمعي  يعتبر. لئلذاعة كالتمفزيكف
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ينقسـ . البصرم كنشره عمى اإلنترنت، غير أنو ليس شامبلن كال يغطي مجمؿ السيناريكىات الكاردة مصادفتيا
االستناد إلييا  كتيب التكجيو ىذا إلى دليؿ قانكني كآخر عممي كينظر إذان في األمثمة التي تتكٌرر كالتي ينبغي

لمرد عمى أىـ التساؤالت، عممان أنو يقترح بعض المكاقع اإللكتركنية كمراجع لمحصكؿ عمى النصكص 
التشريعية الرسمية كالمكارد القانكنية أك الممارسات المتبعة في إجراءات السماح بنشر الكثائؽ السمعية 

.  البصرية عمى اإلنترنت
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 الدليل القانوني: الفصل األول
 

ماد يتكخى ىذا الفصؿ تقديـ إجابات عف أسئمة قد تطرحيا جيات البث اإلذاعي الشريكة في مشركع 
ات عمى اإلنترنت في حدكد مصٌنؼماـ كبشكؿ عاـ أصحاب األرشيؼ السمعي البصرم الراغبكف في نشر اؿ

ع معيف مف األسئمة، أم كيتمحكر الدليؿ بالطبع حكؿ نك. القكاعد الكطنية كالدكلية المتعمقة بالممكية األدبية
ات الخاضعة لحقكؽ، كبمعنى آخر اإلنتاج السمعي البصرم الذم تديره مصٌنؼتمؾ المتعمقة بقانكنية استخداـ اؿ

.  عمى مختمؼ أصحاب الحقكؽ فيو األجرآلية قانكنية معقدة تيدؼ إلى تكزيع 
 

تحركة، الكثائقيات، البرامج التمفزيكنية، األفبلـ، األفبلـ التمفزيكنية، الرسـك الـ)يعتبر بعض تسمسبلت الصكر 
. ات يحمييا حؽ الممكية األدبية كالفنية، أم ما ييعرؼ بحقكؽ المؤلؼمصٌنؼ...( اإلعبلنات، الشرائط المصٌكرة

.  اتمصٌنؼكال بٌد إذان مف الحصكؿ عمى إذف مف حممة الحقكؽ لنشر ىذه اؿ
 

أم أعماؿ ساعد عمى تحقيقيا عدة  ات تعاونّنفمصات السمعية البصرية بحكـ القانكف مصٌنؼتعتبر اؿ
كىذا يفضي إلى كضع نظاـ قانكني يقـك عمى الممكية .(. مخرجيف، كتاب سيناريك، إلخ)أشخاص طبيعييف 

. المشتركة، أم ما ييعرؼ في المصطمح القانكني بالممكية الشائعة
 

كمع أف الحاالت قد تختمؼ كفقان لمتشريعات ذات الصمة، غالبان ما يككف المؤلفكف األساسيكف الذيف يساىمكف 
:  سمعي بصرم ىـ مصٌنؼفي إخراج 

مؤٌلؼ السيناريك؛  -
األدبي المرجع في حاؿ كجكده؛  مصٌنؼمؤٌلؼ النسخة المقتبسة كمؤلؼ اؿ -
مؤلؼ النص المحكي أك كاتب الحكار؛  -
؛ مصٌنؼت المكسيقية المخصصة لؿمؤلؼ المقطكعا -
 .المخرج -
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السمعي البصرم، فيككف لممؤديف حقان مجاكران في  مصٌنؼأما المؤدكف كالمنتج فيمتمككف حقكقان مجاكرة في اؿ
.   اتمصٌنؼات أك غير اؿمصٌنؼ، كيككف لممنتجيف حقان مجاكران في اؿمصٌنؼتمثيؿ اؿ

فعمى سبيؿ المثاؿ، يرفعكف مجتمعيف دعكل قضائية . تمعيفيتحتـ عمى المؤلفيف الشركاء ممارسة حقكقيـ مج
ال ال تيقبؿ الدعكلالماديةلمدفاع عف الحقكؽ  .  ، كا 

بأساليب لـ ينص عمييا عقد اإلنتاج مف كؿ  مصٌنؼكنتيجة ليذا الحكـ، يتـ التقدـ بطمب إجازة استخداـ اؿ
فاستخداـ . مصٌنؼستخداـ االستثنائي لؿمؤلؼ عمى ًحدة، كال بد عمى المؤلفيف مجتمعيف إجازة مثؿ ىذا اال

.  ات أك رفع الدعاكل القضائية يستمزماف إجماع المؤلفيف الشركاءمصٌنؼاؿ
إجازة مف جانب ( 2.4مراجعة )كيستكجب كؿ استخداـ ال يتعمؽ باالستثنائات المنصكص عمييا في القانكف 

م ما يمي أمثمة تستكجب إجازة مف جانب ؼ. كتيطرح عدة حاالت. مصٌنؼاألشخاص الذيف شارككا في إنشاء اؿ
:  ات السمعية البصريةمصٌنؼحممة حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة في اؿ

؛ ...فيديك عمى مكقع إنترنت أك عمى المدكنة استنساخ -
سمعي بصرم أك إخراجو مف جديد بغض النظر عف طريقة بثو؛  مصٌنؼنشر مقتطؼ مف  -
مف فيديك لممشاىدة المباشرة عمى اإلنترنت؛  نشر مقتطؼ -

 
: كبذلؾ، يجب إيداع طمب اإلجازة خطيان مع تحديد

السمعي البصرم مكضكع الطمب؛  مصٌنؼاؿ -
المقتطؼ؛ /مراجع التسجيؿ -
كجية االستخداـ؛  -
المدة؛  -
الكسيطة؛  -
المجاؿ الذم يطالو االستخداـ؛  -
 كطريقة السداد أك ما إذا كاف االستخداـ مجانيان؛ األجر -
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السمعي البصرم إال بعد الحصكؿ عمى إذف مف أصحاب الحقكؽ فيو، كيجب  مصٌنؼال يمكف استخداـ اؿ
  .غير مصرح لهالكؿ كجية استخداـ  طمب إذن جديدتقديـ 

إدارة كتتيح جمعيات اإلدارة الجماعية لممؤلفيف الشركاء إدارة حقكقيـ جماعيان، فتتمثؿ ميمة ىذه الجمعيات في 
وتسديدها مباشرة لممؤلفين أو ألصحاب  مصّنفحقوق المؤلف وبخاصة من خالل جمع رسوم استخدام ال

.  الحقوق
 

عيا أصحاب األرشيؼ السمعي البصرم بشأف ال يمكف تناكؿ المسائؿ المتعمقة بقانكنية الدعاكل التي يرؼ
( قد تككف مقاربة عديمة الجدكل كلكنيا ضركرية)كضع المجمكعات بتصرؼ مشركع ماد ماـ مف دكف مقاربة 

.  ات السمعية البصرية في منطقة المتكسطمصٌنؼمجمكعة حقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة في اؿ
 

مف  1عمى الرغـ مف تعقد المسألة عمى صعيد تنكع التشريعاتتقدـ ىذه الكرقة لمحة سريعة عف ىذا المكضكع 
جية كتقٌمب الحقكؽ مف جية أخرل كخضكعيا لتطكر ثقافي كاقتصادم كتقني ما يكٌلد ممارسات جديدة ال بد 

 .مف أف ينظر فييا القانكف كاختصاصاتو
 

 في منطقة المتوسط  ات السمعية البصريةمصّنفعناصر الممكية األدبية والفنية في ال: القسم األول
 

 الشروط األساسية والحماية بموجب حق المؤلف .0
 

  أن يّتخذ شكالً  مصّنفعمى ال 
 

                                                           
1
ِج األٚسٚثٟ فٟ ٘زا اٌصذد، ال ثذ ِٓ اإلشبسح إٌٝ أْ اٌجحث اٌّٛثك اٌشبًِ لذ أُٔجض فٟ إطبس اٌشك اٌمبٟٔٛٔ ٌٍّسبعذح اٌزم١ٕخ اٌزٟ ٠مزشحٙب اٌجشٔب 

اٌمٛا١ٔٓ  ٚرّثً لبعذح اٌج١بٔبد ٘زٖ ِٕذسجبد. ، ٚ٘ٛ ٠زضّٓ رٛف١ش لبعذح ث١بٔبد عٍٝ اإلٔزشٔذ رزعٍك ثحك اٌّؤٌفIIاٌّزٛسطٟ اٌسّعٟ اٌجصشٞ 

. ٚاٌصىٛن اٌّزٛسط١خ اٌّزعٍمخ ثبٌّصّٕفبد اٌس١ّٕبئ١خ ٚاٌسّع١خ اٌجصش٠خ

http://www.euromedaudiovisuel.net/legaldb.aspx?treeID=7906&lang=fr  

 

http://www.euromedaudiovisuel.net/legaldb.aspx?treeID=7906&lang=fr
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إلى " مممكسان "المبتكر أف يككف قد أصبح  مصٌنؼعمى اؿ: أف يٌتخذ ىذا األخير شكبلن  مصٌنؼتشترط حماية اؿ
مفيكـ، )، ال يحمي حؽ المؤلؼ أفكاران بحد ذاتيا كبذلؾ. حد ما، مف دكف أف يككف بالضركرة قد اكتمؿ

. كاتخذ مف خبللو جانبان ماديان  مصٌنؼ، بؿ الشكؿ األصمي الذم تمثؿ بو اؿ...(طريقة، نيج، معرفة
 
فإذا أخذنا مثاؿ المشاريع المتمفزة، . كاضحان، غالبان ما يككف تنفيذه عممية دقيقة مصٌنؼكلكف إذا كاف مبدأ اؿ 

. يقات البرامج تتمتع بالحماية إذا كانت طرائؽ تنفيذ البرنامج مممكسة إلى حد كاؼو كمفصمةنرل أف بعض تنس
.  الذم لـ يتخذ بعد صكرة أك شكبلن نيائيان  مصٌنؼكذلؾ يمكف أف يحمي حؽ المؤلؼ اؿ

 
  أن يكون أصمياً  مصّنفعمى ال

 
أصميان بشكؿ عاـ عندما يعبر عف  مصٌنؼيعتبر كؿ : أف يككف أصميان حتى يتمتع بالحماية مصٌنؼعمى اؿ

. كلكف األصالة ال تعني االبتكار. أك عندما يحمؿ تكقيعو الشخصي/الجيد الفكرم الذم بذلو مؤلفو ك
كييعتبر ابتكاران كؿ . فاالبتكار مفيكـ مكضكعي بالضركرة كىك معيار يستخدـ مثبلن في براءات االختراع

. صدر أكالن  مصٌنؼ

 

ال بد إذاص . بقدر ما تيـ بصمة المؤلؼ عميو مصٌنؼفبل ييـ تاريخ إنشاء اؿ. ذاتي أما األصالة فيي مفيكـ
سواء في الخيارات االعتباطية أم )أي أن يعبر عن جانبه المبدع  شخصية المؤلف مصٌنؼمف أف يعكس اؿ

ات مسألة مصٌنؼكيمكف في بعض األحياف أف يككف تطبيؽ شرط األصالة عمى بعض أنكاع اؿ(. الخيالية
. فعمى صعيد البرمجيات مثبلن يتـ الحديث عف جانب فكرم كىك مفيكـ أكثر مكضكعية مف غيره، ساسةح

أـ أكاف  -أم أنو ال يقـك عمى أساس عماؿ سابؽ -بالحماية سكاء أكاف أصميان تمامان  مصٌنؼكيحظى اؿ
م، عمى غرار آخر مع تشكيؿ شخص مصٌنؼأم أنو يقـك عمى بعض العناصر النظامية في  -أصميان نسبيان 

      . نسخة مقتبسة سمعية بصرية لركاية
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  عناصر ال تدخل في الحسبان لدى تطبيق الحماية بموجب حق المؤلف 
 

:  ات األصمية، بغض النظر عفمصٌنؼيحمي حؽ المؤلؼ بالطريقة ذاتيا كافة اؿ
 ( أدبي، مكسيقي، فني) مصّنفنوع ال...
 لكحات، ممصقات، )، أـ نظريان ...(خطابات، عظات)شفييان  سكاء أكاف :شكل التعبير عنه

(. صكر الكمبيكتر)، أـ حتى فرضيان ...(ركايات، بركشكرات)منحكتات، أـ خطيان 
 تتـ : مثبلن . الجمالية أك المعنكية مصٌنؼال تخضع الحماية بمكجب حؽ المؤلؼ لقيمة اؿ :األهمية

.  ة كالبركشكرات السياحية بالطريقة ذاتياحماية أعماؿ األكبرا كالمكحات الفنية المعاصر
 ات بالطريقة ذاتيا بغض النظر عف كجية استخداميا، سكاء أكانت مصٌنؼتتـ حماية اؿ: الوجهة

تحظى ركيزة المصباح كالمجمكعة الشعرية بالحماية ذاتيا بمكجب حؽ : مثبلن . جمالية أـ عممية
...  المؤلؼ

 
 إنشائها ات بالحماية تمقائيًا بعدمصّنفتحظى ال

 
ات بعد كالدتيا تحظى تمقائيان بالحماية كما مف حاجة إلى مصٌنؼفاؿ. ال تفترض الحماية أم إيداع أك إجراء

.   اتخاذ إجراءات إدارية أك القياـ بأم إيداع
 

، مصٌنؼأما اإلجراء الكحيد الذم يبقى ساريان فيك اإليداع القانكني لدل المؤسسات المختمفة بحسب نكع اؿ
دار نشر )كفي حاؿ لـ يخضع الشخص المعنكم . ات كأرشفتيامصٌنؼغرض ىذا اإلجراء حفظ اؿكيككف 

ليذا اإلجراء اإللزامي، يتعرض لعقكبات جزائية ( السمعي البصرم مصٌنؼات األدبية أك منتج اؿمصٌنؼاؿ
.   األصمي ذات الصمة فيبقى محميان بمكجب حؽ المؤلؼ مصٌنؼأما اؿ(. غرامات)

 
 الوقتي جدوى اإليداع
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نشاء اؿ بتاريخ سابؽ كذلؾ عف طريؽ كافة  مصٌنؼفي حاؿ نشكب نزاع، إذا أقيـ الدليؿ عمى صفة المؤلؼ كا 
ق لدل مصٌنؼ، يككف مف مصمحة المؤلؼ عمميان القياـ بإيداع (اإلعبلف، التصديؽ، الشيادة الحية)الكسائؿ 

.  مؤلفيف أك أم ىيئة مختصة كاتب العدؿ أك مرشد قانكني أك جميعة
في الزماف مف جية، كحفظ الدليؿ عمى حممة الحقكؽ  مصٌنؼتتيح عممية اإليداع ىذه تحديد تاريخ إنشاء اؿ

 . فيو مف جية أخرل
 

كيمييا االسـ الفعمي ( ©)ات تحمؿ عبلمة الحقكؽ المحفكظة مصٌنؼكمف جية أخرل، ال ييـ ما إذا كانت اؿ
فسكاء كيجدت ىذه العبلمة أـ ال، يتمتع . بثو لممرة األكلى/أك نشره مصٌنؼخ إنشاء اؿلحامؿ حؽ المؤلؼ كتارم

كلكف كجكدىا يسٌيؿ عمى الغير عممية البحث عف حامؿ حؽ المؤلؼ كيردع . األصمي بالحماية مصٌنؼاؿ
. محمي بمجب حؽ المؤلؼ مصٌنؼبعض المزٌكريف مف خبلؿ تذكيرىـ بأف اؿ

 
 . ال تحمؿ أم قيمة قانكنية في بعض الدكؿ( ©)عبلمة  كلكف تجدر اإلشارة إلى أف

 
  جدوى التزام السرية

 
ليست األفكار كالمفاىيـ محمية كلكف بإمكاف مؤلفيا تقديميا إلى شركاء مستقبمييف تجارييف محتمميف بغية 

المشركع  كبذلؾ ال ييفشي األشخاص الذيف اٌطمعكا عمى. كلكف يينصح بإبراـ عقكد التزاـ السرية. تطكيرىا
. تفاصيمو كيككنكف مسؤكليف عف أم إفصاح أك استخداـ غير مستحؽ لمفكرة

 
 الحماية لألجانب

 
تطرح اتفاقية برف عددان مف المبادئ األساسية التي تشكؿ قاعدة لحؽ المؤلؼ المكٌحد الذم ينطبؽ عمى 

ات المؤلفيف في الدكؿ المتكسطية األطراؼ في االتفاقية مصٌنؼكبمكجب النص، تتمتع . مختمؼ الدكؿ المكٌقعة
.  ال تخضع ىذه الحماية ألم معامبلت إدارية. بالحماية ذاتيا التي تطبؽ عمى المؤلفيف األجانب في بمدانيـ
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بأف النظاـ  1996كانكف األكؿ /ديسمبر 20أقرت معاىدات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية الصادرة في 

إدارة الحقكؽ الرقمية : اتمصٌنؼالدكلي ينص عمى منطؽ حماية قانكنية لآلليات التقنية لحماية اؿالقانكني 
(DRM باإلنكميزية)اإلجراءات التقنية لمحماية"، ك( "MTP بالفرنسية .) بات إلزاميان عمى الدكؿ المرتبطة

كذلؾ . لمعمكمات عمى أنظمة الحقكؽبالمعاىدات حماية اإلجراءات التقنية الفعالة الرامية إلى حماية الحقكؽ كا
.  تمتـز معاىدات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية بمبدأ التشبيو المنصكص عميو في اتفاقية برف

:  اتفاقية برف كالنصكص ذات الصمة كافة متكفرة عمى المكقع اإللكتركني لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية
www.wipo.int  

 
 موضوع الحماية وحممة الحقوق .1

 
 موضوع الحماية 

 
ات الفكرية العالمية كبعض األعماؿ مصٌنؼتحمي التشريعات المتعمقة بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ المجاكرة اؿ

، أك استثمارات ات، مثؿ أعماؿ المؤديف، كاستثمارات منتجي الفكنكغراـ كالفيديكغراـمصٌنؼالمرتبطة بيذه اؿ
ات األدبية كالمكسيقية كالبيانية مصٌنؼات الفكرية اؿمصٌنؼتمثؿ اؿ. مؤسسات االتصاؿ السمعي الصرم

. كالببلستيكية كالفكتكغرافية كالسينمائية كاليندسة المعمارية كالرقص، إلخ
 

كسيقية، أك الممثؿ الذم ىذه حاؿ عازؼ البيانك الذم ينٌفذ مقطكعة ـ: أك تنفيذه مصٌنؼيقـك المؤدم بتمثيؿ اؿ
. يؤدم نصان، أك الراقص الذم ينفذ خطكات الرقصة، إلخ

 
، كيككف مسؤكالن ...(فيمـ سينمائي، شريط ممغنطقرص، )المنٌفذ عمى كسيطة  مصٌنؼيضمف المنتج كضع اؿ

. عمى الكسيطة مصٌنؼعف التمكيؿ كعف تثبيت اؿ
 

http://www.wipo.int/
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برنامج سيككف مؤلفان مف )نامج اإلذاعي أك التمفزيكني تبث مؤسسة االتصاؿ السمعي البصرم إشارة تحمؿ البر
(.  ات مكسيقية كأدبية إذا كاف إذاعيان كسمعية بصرية إذا كاف تمفزيكنيان مصٌنؼ

  
ات، كتمثيميا، كتثبيتيا، كبثيا المعنى التقني ذاتو، كلكف تكصيفيا القانكني مصٌنؼقد يككف ألعماؿ إنشاء اؿ

. يختمؼ
 

كحدىا األعماؿ الفكرية تحظى بتكصيؼ  ، (droit d’auteur) بحق المؤلفلمعركؼ في التقميد البلتيني ا
أما أعماؿ المؤديف كالمنتجيف كىيئات البث اإلذاعي فبل تحظى . كبحماية بمكجب حؽ المؤلؼ" مصٌنؼ"

 .لحؽ المؤلؼ" المجاورة"بؿ تعتبر أعماالن كتككف محمية بمكجب الحقكؽ " مصٌنؼ"بتكصيؼ 
 

بؿ " الحقكؽ المجاكرة"، ال كجكد لمفيـك (copyright)بحق النشر أما في التقميد األنجمكسكسكني المعركؼ 
، في حيف تككف أعماؿ أخرل (اتمصٌنؼبرامج البث اإلذاعي تعتبر )ليشمؿ عدة أعماؿ  مصٌنؼيمتد مفيـك اؿ

تنفيذ )" بالحق عمى التنفيذ"محمية بمكجب حؽ يعرؼ ( مثؿ أعماؿ المؤديف أك المنفذيف أك المنتجيف) 
". حقوق األداء"أك ( مصٌنؼاؿ
 

ات المبدعة كفقان لمتقميد البلتيني، في مصٌنؼلئلشارة حصريان إلى اؿ" اتمصٌنؼ/مصٌنؼ"تيستخدـ في ما يمي كممة 
الحؽ "كييترؾ . ات المبدعةمصٌنؼعمى األنكاع التي تتمتع بالحماية مف غير اؿ" أعماؿ/عمؿ"حيف تنطبؽ كممة 

المستخدـ في االتفاؽ حكؿ الجكانب التجارية لمممكية " الحقكؽ المجاكرة"جانبان لحساب مفيكـ " عمى التنفيذ
.   لئلشارة إلى الحقكؽ عمى األعماؿ بغض النظر عف النظاـ القانكني الذم تخضع لو( تريبس)الفكرية 

 
نيف تعدادت مقترحة، عمى غرار الفكرم خاضعان ألم تشريع، يقدـ عدد مف القكا مصٌنؼفي حاؿ لـ يكف اؿ

ات األدبية كالمكسيقية كالببلستيكية كالسينمائية مصٌنؼكتمحظ النصكص حماية اؿ. المادة الثانية مف اتفاقية برف
". السينمائي"أك " المكسيقي"أك " األدبي" مصٌنؼكالفكتكغرافية مف دكف تحديد ماىية اؿ
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 ات السمعية البصريةمصّنفحممة الحقوق عمى ال
 

يندرج في خانة . مصٌنؼسمعي بصرم طيمة أمد ىذا اؿ مصٌنؼيحمؿ عدد كبير مف األشخاص حقكقان عمى 
:  حممة الحقكؽ األصمييف عامة

  المؤلفكف
  ( مصٌنؼلدييـ الحؽ عمى أداء اؿ)المؤٌدكف
  المنتجكف

 
كفقان لمنظاـ عمينا أف نذكر في ىذا الصدد بأف الحقكؽ التي يمكف أف تحظى بيا أنكاع حممتيا قد تختمؼ 

في حيف يحمؿ المؤٌدكف أك المنتجكف حقكقان " حؽ المؤلؼ"ففي األنظمة البلتينية يحمؿ مؤلفك الفيمـ : القانكني
بحقكؽ "أما األنظمة األنجمكسكسكنية فبل تعترؼ بمفيـك الحقكؽ المجاكرة بؿ ". المجاكرة"تيعرؼ بالحقكؽ 

. "..حقكؽ المنتجيف"أك " حقكؽ الفنانيف"ك" المؤلؼ
 
 السمعي البصري مصّنفمؤلفو ال

 
ىك الشخص الذم  مصٌنؼيعتبر مفيكـ المؤلؼ مفيكمان قانكنيان إذا كانت التشريعات كافة تعتبر أف مؤلؼ اؿ

أـ منشئو  مصٌنؼأنشأه، كلكف خبلفات قد تطرأ لمعرفة تحديد صفة المؤلؼ، أم ما إذا كاف المنشئ الفكرم لؿ
. االقتصادم أيضان 

 
: السمعي البصرم مصٌنؼبات تشريعية مختمفة لمفيـك مؤلؼ اؿنجد أربع مقار

  بعض التشريعات يطٌبؽ ىذه الصفة عمى جميع األشخاص الذيف يساىمكف بشكؿ مبدع كممحكظ في
 ؛مصٌنؼكالدة 

 مصٌنؼبعض التشريعات يعٌدد عمى سبيؿ الحصر األشخاص الذيف يحممكف صفة مؤلؼ الفيمـ أك اؿ 
السمعي البصرم؛ 
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 مع تعداد األشخاص  مصٌنؼالتشريعات يجمع ما بيف مبدأ المساىمة في اإلنشاء الفكرم لؿ بعض
؛ مصٌنؼالذيف مف المفترض أف يتمتعكا بصفة مؤلؼ اؿ

  كأخيران بعض التشريعات يستبعد معيار اإلنشاء الفكرم لممنصؼ لحساب اإلنشاء االقتصادم، كيعطي
 . المنتج صفة مؤلؼ الفيمـ

 
كلذلؾ يتـ . السمعي البصرم مع اختبلؼ البمد مصٌنؼ، يمكف أف تختمؼ صفة مؤلؼ اؿككنتيجة لكؿ ذلؾ

. الرجكع إلى التشريعات المحمية لتحديد طبيعية األشخاص الذيف يتمتعكف بيذه الصفة في كؿ بمد
 

المندرجات ات السمعية البصرية، يتـ الرجكع إلى مصٌنؼفي غياب المندرجات القانكنية المحددة المتعمقة باؿ
ات التي أنشأىا عدة مؤلفيف كالتي يمكف أف نحدد فييا العمؿ الفردم مصٌنؼات التعاكف، أم اؿمصٌنؼالتي تحكـ 

. الذم قاـ بو كؿ منيـ
 

كمع أف الحاالت قد تختمؼ كفقان لمتشريعات ذات الصمة، غالبان ما يككف المؤلفكف األساسيكف الذيف يساىمكف 
:  ىـسمعي بصرم  مصٌنؼفي إخراج 

مؤٌلؼ السيناريك؛  -
األدبي المرجع في حاؿ كجكده؛  مصٌنؼمؤٌلؼ النسخة المقتبسة كمؤلؼ اؿ -
مؤلؼ النص المحكي أك كاتب الحكار؛  -
؛ مصٌنؼمؤلؼ المقطكعات المكسيقية المخصصة لؿ -
 .المخرج -

 
السمعي  مصٌنؼأما الممثمكف كالمنتجكف كمؤسسات االتصاؿ السمعي البصرم فتتمتع بحقكؽ مجاكرة عمى اؿ

. البصرم
.  
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 حممة الحقوق اآلخرون
 

السمعي البصرم، ثمة حممة حقكؽ ليسكا بمؤلفي  مصٌنؼإلى جانب األشخاص الذيف يتمتعكف بصفة مؤلؼ اؿ
. كلكنيـ يتمتعكف بحؽ مشابو لحؽ المؤلؼ عف أعماليـ مصٌنؼاؿ

 
  المؤّدون   .1.1.1.1

 
.  بحقكؽ عمى أدائيـ شبيية بحقكؽ المؤلؼال تنطبؽ عمى ممثمي األفبلـ صفة المؤلؼ، كلكنيـ يتمتعكف 

.  استخدامان قيمان  مصٌنؼكنتيجة لذلؾ، ال بد مف التنازؿ عف ىذه الحقكؽ لممنتج حتى يتمكف مف استخداـ اؿ
 

 ات السمعية البصرية مصّنفمنتج األفالم أو ال  .1.1.1.2
 

.  المنتج عامة بالشخص الذم يأخذ عمى عاتقو تثبيت تسمسؿ مف الصكر الصكتية أك غير الصكتية يعرَّؼ
لى جانب الحقكؽ التي يتنازؿ لو عنيا المؤلفكف كالمؤدكف، يككف لممنتج في البمداف التي تكرس مبدأ  كا 

سكني، يعتبر المنتج كفي الدكؿ التي تتبع التقميد األنجمكسؾ. حؽ خاص بصفتو منتجان " الحقكؽ المجاكرة"
.  مؤلؼ الفيمـ كبذلؾ يستبدؿ حؽ المنتج بحؽ المؤلؼ

 
مّدة الحماية 

مدة حماية حقوق المؤّلف 
 

ات السينمائية كالسمعية مصٌنؼتنٌص المادة الٌسابعة مف اتفاقية برف عمى أٌف الدكؿ األطراؼ يجدر بيا حماية اؿ
كفي الكاقع ذلؾ ) تدخؿ ىذه الميمة حيز التنفيز يكـ كفاة المؤٌلؼ . البصرية لمدة خمسيف عامان عمى األقؿ

(.  يعني تاريخ كفاة آخر المؤٌلفيف الشركاء ألٌف التعاكف أثمر فيممان 
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شريعيا عمى أٌف ميمة الخميسف مع ذلؾ، يمكف لدكلة مف الدكؿ األطراؼ، بمكجب ىذه المادة، أٌف تنٌص في ت
إف لـ يكف في متناكؿ  مصٌنؼفي متناكؿ الجميكر أك تاريخ إنجاز اؿ مصٌنؼعامان تسرم تاريخ كضع اؿ

.  الجميكر في خبلؿ خمسيف عامان عمى إنجازه
 

السمعي البصرم باختبلؼ الدكؿ، كليذا أثر كبير في تطبيؽ  مصٌنؼمف الممكف إذان أف تختمؼ مٌدة حماية اؿ
قد يحدث أف تحمي تشريعات دكلة المنشأ حقكؽ المؤلؼ . مصٌنؼقانكف البمد حيث تـ التصريح عف حماية اؿ

.  ما بينما تهفقد ىذه الحماية في دكؿ أخرل مصٌنؼفي 
 

ما  مصٌنؼإف كانت تشريعات دكلة المنشأ ال تحمي حقكؽ المؤلؼ في )كلكف، في حاؿ انقمبت األكضاع 
ال بٌد مف أحكاـ قانكنية خاصة بالدكؿ التي تمنح مدة حماية أطكؿ مف ( ألخرلكتحمييا تشريعات الدكؿ ا

دكلة المنشأ، ككفقنا لمبادئ إتفاقية برف يجب أال تتخٌطى مٌدة الحماية في الخارج المٌدة المحددة في دكلة منشأ 
.  مصٌنؼاؿ
 

، (CEE/93/98التكجيو )لمؤٌلؼ في البمداف التي ترجمت تكجييات االتحاد األكركبي المتعٌمقة بمٌدة حقكؽ ا
كانكف الثاني الذم يصادؼ مباشرة بعد /عامان كتحتسب ابتداءن مف األٌكؿ مف يناير70تمتٌد مٌدة الحماية إلى 

المخرج األساسي كمؤٌلؼ السيناريك كمؤٌلؼ الحكارر كمؤٌلؼ مؤلؼ : كىـ  مصٌنؼمكت آخر المشاركيف في اؿ
.  السينمائي أك السمعي البصرم ؼمصفٌ المقطكعات المكسيقية المخصصة لؿ

 
السمعي البصرم  مصٌنؼيجدر إذان في كؿ حالة خاصة االحتكاـ إلى تشريعات كٌؿ بمد لمعرفة إف كاف اؿ

.  يحظى بالحماية
ما يعني أٌف زمف " الممكية العامة"ات مصٌنؼضمف  مصٌنؼعندما تنتيي صبلحية مٌدة الحماية، يندرج اؿ

ا عمى اؿ. انتيىاستئثار استخدامو قد  ات كافة بما في ذلؾ تمؾ التي قد تستخدـ مصٌنؼيسرم ىذا المبدأ أيضن
أدبٌي يعٌدؿ حتى يشٌكؿ سناريك فيمـ، كالمكسيقى التي ستستخدـ في الفيمـ، إلى  مصٌنؼإلنجاز فيمـ مثاؿ 
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خدمة أصمية ال يجب التحقؽ مف أٌف النسخة المست" الممكية العامة"يندرج ضمف   مصٌنؼعند استعماؿ . آخره
.  نسخة مقتبسة ال تزاؿ محمٌية

 
مّدة حماية الحقوق المجاورة 

 

كمع ذلؾ، يمكف . عادة ما تككف مٌدة حماية حقكؽ المؤٌديف كالمنتجيف أقصر مف مدة حماية حقكؽ المؤٌلؼ
الكاقع طٌبؽ عدد  كفي. ألية دكلة أف تمنح مدة حماية أطكؿ مف تمؾ المنصكص عمييا في االتٌفاقات الدكلية

مف الدكؿ ىذا المبدأ إذ جمع أحيانان في الكقت عينو مدة حماية حقكؽ المؤلؼ عمى أعماؿ المؤديف كمدة 
 .حماية حقكؽ المؤلؼ

 
ررة لمقالحماية دة المل ندألد الح، يككف ا(تريبس)االتفاؽ حكؿ الجكانب التجارية لمممكية الفكرية كبمكجب 

. ابتداءن مف تاريخ تنفيذىـ أدائيـ أك تثبيت العمؿ الفنيعامان  50عمى أعماؿ المؤديف 
 

كفي حاؿ تككف مدة حماية أعماؿ المؤديف كالمنفذيف كالمنتجيف  في معظـ البمداف أقصر مف مدة حماية 
، تيحتسب ىذه المدة ابتداءن مف كقت تثبيت األداء أك المنشكر أك (غالبان ما تمتد لخميسف عامان )حقكؽ المؤلؼ 

الو إلى الجميكر عمى عكس مدة حقكؽ المؤلؼ التي تحتسب يـك كفاة المؤلؼ أك آخر المؤلفيف كقت إيص
.  الشركاء

 
 

ات واألعمال مصّنفالحقوق عمى ال .2
العموميات 
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كتندرج . يمنح القانكف لممؤلفيف كالمؤديف حقكقان مادية كحقكقان معنكية بينما ال يتمٌتع المنتجكف إال بحقكؽ مادية
أك عمؿ  مصٌنؼلمادية أك االقتصادية الحقكؽ التي تمنح حامميا الحؽ الحصرم في استخداـ ضمف الحقكؽ ا

. ما
 

بالحؽ "كتعتبر الحقكؽ المعنكية مف اختصاص المؤلفيف كحدىـ الذم يتمتعكف بمطمؽ ما يعرؼ أيضان 
". المعنكم

 
تعتبر إذان الحقكؽ . قنتاج شخصية مؤلؼ مصٌنؼكيشتمؿ الحؽ المعنكم عمى صبلحيات متنٌكعة بما أٌف اؿ

. المعنكية حقكقان شخصية غير قابمة لمتصرؼ فييا عمى عكس الحقكؽ المادية
 

. كيستفيد المؤدكف كحدىـ مف بيف الحاصميف عمى حقكؽ مجاكرة مف بعض صبلحيات الحؽ المعنكم
 

ات كاألعماؿ مصٌنؼكفي الكقت الذم تعتبر فييا الحقكؽ المادية التي تعكس الظركؼ التقنية الستخداـ اؿ
مٌتسقة عمى المستكل الدكلي، يختمؼ األمر بالنسبة لمحقكؽ المعنكية ألٌف نطاقيا كتأثيرىا يتغٌيراف كثيران مع 

. تغير البمداف
 

الحقوق المادية 
 

المكافقة عمى ترتكز الحقكؽ المادية بالمبدأ عمى صبلحيتيف أساسيتيف يتمتع بيما المؤلؼ أال كىما الحؽ في 
حصؿ المؤلفكف عمى ىذيف الحقيف األساسييف في أكاخر . استنساخو المكافقة عمىق أك الحؽ في مصٌنؼتمثيؿ 

كال يزاالف يؤدياف دكران ميمان في يكمنا ىذا كأصبحا ركيزة بناء ( كتمثيمو مصٌنؼخ اؿانساستف)القرف الثامف عشر 
. حقكقي متكامؿ

 
: إلى الجميكر كيشمؿ مصٌنؼنقؿ اؿ بكسائؿ( أك عرضو أماـ الجميكر) مصّنفحق تمثيل اليرتبط 
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 في مكاف متاح لمجميكر، يضـٌ ىذا الحؽ أيضان إمكانية تقديـ عرض حي فضبلن  مصٌنؼحٌؽ نشر اؿ
( قرص، دم في دم، كغيرىا)عف العرض  قاستنساخإلى الجميكر مف خبلؿ  مصٌنؼعف نقؿ اؿ

  البث اإلذاعي المشتمؿ عمىحؽ :
 عبر التمفاز مصٌنؼبث اؿالمكافقة عمى حؽ  -
 عبر األقمار الصناعية مصٌنؼإعادة بث اؿالمكافقة عمى حؽ  -
 عبر جياز الكابؿ مصٌنؼإعادة بث اؿالمكافقة عمى حؽ  -
أم محطة إذاعية أك تمفزيكنية مسمكعة أك مرئية في )أعيد بثو في مكاف عاـ  مصٌنؼحؽ نقؿ  -

 (مكاف متاح لمجميكر
عمى شبكة اإلنترنت ليككف متاحان لمجميكر  مصٌنؼمتاحان أم حؽ كضع اؿ مصٌنؼحؽ جعؿ اؿ -

 .العريض
 

كتب ) مصٌنؼاؿ باستنساخالقياـ عمى  مكافقةعمى القياـ أك اؿ مصٌنؼاؿ استنساخفي القانكف، ينٌص حؽ 
: كىك يشمؿ بطبيعة الحاؿ( كأقراص كدم في دم كغيرىا

 إلى لغة أخرل أك طمب ترجمتو؛  مصٌنؼترجمة اؿ: حؽ الترجمة
 حتى يتبلئـ مع نكع آخر؛  مصٌنؼحؽ اقتباس اؿ: حؽ االقتباس
 مف خبلؿ البيع كالتأجير )ات مصٌنؼكىك حؽ المؤٌلؼ في مراقبة تكزيع نسخ اؿ: حؽ التكزيع

 .كقد يختفي ىذا الحؽ في عدد مف البمداف إٌباف بيع نسخة ما أك نقؿ ممكيتيا(. كاإلقراض
 

الحقوق المعنوية 
 

المادية الخاصة بالمؤلؼ في أكاخر القرف الثامف عشر فقد أنشأ الفقو الحقكؽ إٌف كاف القانكف قد كٌرس الحقكؽ 
. المعنكية

كفي الكاقع، طٌكرت المحاكـ طكاؿ القرف التاسع عشر نظرية الحؽ المعنكم إذ اعترفت بعدد مف الحقكؽ 
. نتاج شخصية مؤلفو مصٌنؼلممؤلؼ ترتكز عمى أٌف اؿ
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نكف غير قابمة لمتصرؼ فييا، كفي البمداف البلتينية ال تخضع لمبدأ الحقكؽ التي كرسيا القاتعٌد إذان ىذه 
. التقادـ أٌما في معظـ البمداف األخرل فتتساكل مدتيا كالحقكؽ المادية

 
: بشكؿ عاـ، الحقكؽ ىي التالية

مصّنف حق األبوة عمى ال
 

يتمٌتع إذان بحؽ رؤية . مصٌنؼحؽ المؤلؼ بأف ييعترؼ بو عمى أٌنو كاضع اؿ مصٌنؼيعتبر حؽ األبكة عمى اؿ
يتيح لو حؽ . ق أك عمى العكس أف يرفض ظيكر اسمو أك أف يستخدـ اسمان مستعاران مصٌنؼاسمو عمى نسخ 

. قمصٌنؼاألبكة االعتراض عمى كضع اسـ طرؼ ثالث عمى 
 

حق العرض 
 

. ق أصبح جاىزان كيمكف عرضو أماـ الجميكر ألكؿ مرةمصٌنؼحؽ العرض ىك حؽ المؤلؼ في أف يقرر أٌف 
ف ال يمكف ألحد أف ييمـز المؤلؼ بعرض  ال يتعبره منجزان تمامان، ال يحمي استخداـ ىذا الحؽ  مصٌنؼكا 

المؤلؼ، إذا عٌكؿ عمى حؽ العرض، مف دفع تعكيضات عف الخسائر في حاؿ لـ يحتـر التزامان تعاقديان لتسميـ 
. محٌدد في تاريخ مصٌنؼاؿ
 

حق الرجوع أو السحب 
 

. ق مف التداكؿمصٌنؼق أٌما حؽ السحب فيمٌكنو مف سحب مصٌنؼيتيح حؽ الرجكع لممؤلؼ تغيير 
 

ف . ينطبؽ ىذا الحؽ أساسان في مجاؿ النشر، فقد يندـ أحيانان مؤلؼ ما عمى ما كتبو في حقبة مف حياتو كا 
ات السمعية البصرية، مصٌنؼأك السحب في مجاؿ اؿ كاف بعض التشريعات ال يقبؿ صراحة تطبيؽ حؽ الرجكع

عف الضرر الذم لحؽ بو  مصٌنؼيصبح غيرى كاقعي كاجبي المؤلؼ بالتعكيض عمى حممة حقكؽ استخداـ اؿ
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مصّنف سالمة ال  حق احترام

 
بدكف مكافقتو يكٌلد المكضكع ىذا  مصٌنؼيمٌكف ىذا الحؽ المؤلؼ مف االعتراض عمى أم تعديؿ يطرأ عمى اؿ

ات السمعية البصرية أك السينمائية عندما تستخدـ ألغراض مصٌنؼكفي الكاقع ال تحتـر سبلمة اؿ. نزاعات كثيرة
مرات عدة مف أجؿ بث مقاطع إعبلنية، أك تحذؼ  مصٌنؼتمفزيكنية، كعمى سبيؿ المثاؿ، يتكقؼ عرض اؿ

طارىا أك حتى مكنتاج اؿ ، أك تظير عمى الصكر مصٌنؼبعض المقاطع المتتالية، أك يعٌدؿ ضبط الصكرة كا 
في الكقت عينو رمكز أك رسائؿ مختمفة، أك تمكيف األفبلـ المصكرة باألبيض كاألسكد، أك تقميؿ كقت العرض 

.... أك حذؼ مقٌدمة الفيمـ أك تسريع مركرىا عمى الشاشة مع إلغاء الصكت المرافؽ كقسـ الشاشة إلى نصفيف
 

المجاورة  استثناءات عمى حق المؤلف وحممة الحقوق
 

تنص عامةن القكانيف الكطنية المتعمقة بحؽ المؤلؼ عمى مركحة مف االستثناءات عمى استئثار استخداـ 
أك أعماؿ محمية بدكف الحاجة /ات كمصٌنؼات كاألعماؿ، أم تذكر حاالت يمكف فييا استخداـ مصٌنؼاؿ

. لمحصكؿ عمى مكافقة حممة الحقكؽ
ؽ المؤلؼ االستئثارم كحممة الحقكؽ المجاكرة إلى استحداث حؽ كال يرمي االستثناء القانكني عمى ح

. لممستخدـ الذم يستفيد مف ىذا االستثناء
 

كبناءن عمى اتفاقية برف، ال بد أف تستكفي االستثناءات المنصكص عمييا في التشريعات الكطنية ثبلثة شركط 
 :أال كىي
 أال تيطٌبؽ إال في حاالت خاصة؛ 
  الطبيعي؛ مصٌنؼباستخداـ اؿأال تحدث أضرار 
 أال تسبب ضرران غير مبرر لحممة الحقكؽ؛ 
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كفي حيف . يختمؼ عدد االستثناءات عمى الحقكؽ المادية لممؤلؼ كحممة الحقكؽ كنطاؽ تأثيرىا بيف بمد كآخر
رف؛ كالمادة ثانيان مف اتفاقية ب 10كالمادة  10المادة ) تذكر اتفاقيتا برف كركما عددان قميبلن مف االستثناءات 

، تـٌ كضع إطار عاـ لمجمؿ االستثناءات الممكف تطبيقيا في الدكؿ األكركبية في إطار (مف اتفاقية ركما 15
التكجيو ) تماكلمعلافي مجتمع كرة لمجاكؽ الحقؼ كالؤلمكؽ احقب نكاجض بعؽ بتنسيؽ لمتعٌلاالتكجيو 
2001/29/CE 2001أٌيار مف العاـ /مايك 22 يخرتاس لمجلكابي كركألف المارلبف اعدر لصاا .)

 
ات  إلى أف يككف مصٌنؼال تفضي االستثناءات عمى استئثار المؤلؼ كحممة الحقكؽ المجاكرة باستخداـ اؿ

ـي اؿ كتبٌدؿ بعض البمداف الحؽ الحصرم لبعض . ات أك األعماؿ بدكف مكافقة حممة الحقكؽمصٌنؼمجانان استخدا
كيعني ذلؾ ...(. ةسبيؿ المثاؿ النسخة الخاصة، اإلعارة العاـ عمى)أشكاؿ االستخداـ بالحؽ في التعكيض 

اتيـ أك أعماليـ، كمقابؿ ىذه مصٌنؼأٌنو ال يحؽ لحممة الحقكؽ االعتراض عمى أف يستخدـ طرؼ ثالث 
. المكافقة المكفكلة في القانكف، ال بٌد لمطرؼ الثالث أف يدفع مبمغان معينان 

 
ات مرادفان الستخداـ مصٌنؼالمؤلؼ كحممة الحقكؽ المجاكرة باستخداـ اؿاالستثناءات عمى استئثار ليست إذان 

تجدر اإلشارة إلى أٌف االستثناءات األساسية في قطاعي السينما كالسمعي بصرم . أك العمؿ مجانان  مصٌنؼاؿ
 :ىي التالية

 الحصول عمى موافقةاالستخدامات المشروعة بدون 
استثناء النسخة الخاصة  .2.1.1.1

 

( لمشاىدتيا الحقان )ات السمعية البصرية تككف إما مؤقتة مصٌنؼبالقياـ بنسخة خاصة عف اؿيسمح بعض الدكؿ 
كفي حاؿ كانت دائمة تفرض بعض البمداف إدخاؿ ضريبة النسخة الخاصة عمى كسائط التسجيؿ . أك دائمة

اف سيدفعو كتيدؼ ىذه الضريبة إلى التعكيض عف المبمغ الذم ؾ. أك المعدات البلزمة لعممية التسجيؿ/ ك
فبل يمكف إخراجيا مف المكاف الذم يصٌنفو المشرع ": خاصة"كتتمٌيز النسخة الخاصة بأنيا . حممة الحقكؽ

. كال يمكف بيع ىذه النسخة أك تأجيرىا أك استبداليا أك إعارتيا(. مثؿ دائرة األسرة)عمى أٌنو الدائرة الخاصة 
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كأخيران، ال تعتبر النسخة الخاصة مشركعة إال إف كانت مصنكعة عف نسخة كضعت بشكؿ قانكني تحت 
عمؿ يمٌر عمى شاشة التمفاز قانكنيان في البمداف التي تسمح بالنسخة  استنساخكىكذا يعتبر . تصرؼ ناسخ

مف  مكافقةمعركض عمى شبكة اإلنترنت بدكف  مصٌنؼ استنساخكمع ذلؾ، مف غير المشركع .  الخاصة
في (. الند لمند)حممة الحقكؽ كأٌف يتـ تبادؿ الممفات كالبيانات بيف جيازيف شخصييف عمى شبكة االنترنت 

ما  مصٌنؼ استنساخبصكرة قانكنية  مصٌنؼالكاقع، يتيح استثناء النسخة الخاصة لممستخدـ الذم يصؿ إلى اؿ
لناحية الفنية بدكف الحصكؿ عمى مكافقة حممة الحقكؽ شرط أف يستخدـ النسخة إذا كاف ذلؾ ممكننا مف ا
 . ألغراض خاصة فحسب

 
 استثناء االستشهادات القصيرة .2.1.1.2

 
الكسائط المتعددة، فيذكرىا بعضيـ غالبان ما يساء فيـ االستشيادات في مجاؿ السمعي البصرم ك

االستشيادات الميـٌ التأكيد عمى أٌف استثناء لذا مف . الستنساخ مقتطفات مف نسخات ال يممككف حقكقيا
. يطيع قكاعد صارمة، كفي حاؿ عدـ االمتثاؿ ليذه القكاعد، قد يعتبر استشياد كاذب محاكلة تزكير
كيككف االستشياد ممكنان بدكف الحصكؿ عمى مكافقة مؤٌلؼ النص المستنسخ إذا استكفيت  الشركط 

: التالية
 االستشياد مف مصٌنؼ منشكر بصفة مشركعة؛ يجب أخذ •
 يجدر باالستشياد أف يخدـ النقض أك الجدؿ أك االستعراض أك أىداؼ تعميمية أك بحكث عممية؛ •
يتعٌيف عمى االستشياد أف يرد كفقاي لبلستخدامات البلئقة كضمف الحدكد المبرر لغرض معٌيف بدكف  •

 انتياؾ حقكؽ المؤلؼ؛
سـ المؤلؼ كيجب أف تدرج في العمؿ؛يتحتـٌ عمى االستشياد أف  •  يذكر إسـ المصدر كا 
 .ال بٌد أف يككف االستشياد قصيران  •

كباإلضافة إلى ىذه الشركط، يجب أف يظير االستشياد عمى أٌنو استشياد، أٌم أنو ينتمي إلى طرؼ 
ألصمي، كال يمكف لبلستشياد أف يحٌؿ مكاف اإلطبلع عمى العمؿ ا. ثالث ال إلى المؤٌلؼ الذم يذكرىا
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ـٌ إجماالن تقدير استشياد كفقان لضخامة  كفي حالة نشكب خبلؼ لمعرفة مدل تطابؽ الشركط القانكنية، سيت
 .  المصٌنؼ المستشيد منو ال كفقان لممصٌنؼ الذم ينقؿ ىذا االستشياد

االستثناء التربوي  .2.1.1.3
 
 

حقكؽ حممة الحقكؽ االستئثارية تمحظ اتٌفاقية برف كعدد مف التشريعات الكطنية استثناءات عمى حؽ المؤلؼ ك
: ات إليضاح فكرة تعميمية عمى شرطمصٌنؼيمكف استخداـ بعض اؿ. في مجاؿ التعميـ

 ات ألغراض يبررىا اليدؼ المنشكد، أٌم ألغراض إيضاحية بحتة في إطار التعميـ مصٌنؼاستخداـ اؿ
 كالبحث،

 أك عرضيا أماـ جميكر مؤلؼ مف التبلمذة كالطبلب كاألساتذة كالباحثيف اتمصٌنؼاؿ استنساخ. 
 ات ألغراض تجاريةمصٌنؼعدـ استغبلؿ اؿ 
 ات ألغراض تربكيةمصٌنؼدفع مبمغ مقطكع مقابؿ استخداـ اؿ. 

.  ات المصممة خصيصان ألغراض تربكيةمصٌنؼكعمى أية حاؿ ال يشمؿ ىذا االستثناء اؿ
 

تحت رخصة حرة االستخدامات المشروعة 
 

ات لنظاـ الرخص الحرة ما يعفي المستخدـ مف طمب المكافقة عند مصٌنؼفي بعض الحاالت تخضع اؿ
. استخداميا

الحر ضمف  مصٌنؼلذا ال يندرج اؿ. ق كبمشاركتو عممان أٌنو يبقى صاحب المؤلؼمصٌنؼيسمح المؤلؼ بنشر 
عمى رخصة حرة إلى أف يترؾ  ؼمصفٌ يفضي حصكؿ . ممكية الجميكر بؿ يدخؿ ضمف تراث المؤلؼ

منيا رخصة جنك )تتعٌدد الرخص الحرة . ق أك إعادة نشره أك أستخدامومصٌنؼالمؤلؼي لمجميكر إمكانية تعديؿ 
GNU العمكمية كرخصة أم بي أـ  IBM )... التي تتيح لحممة " المشاع اإلبداعي"كأكثرىا شيرة رخصة

 .الحقكؽ اختيار االستخدمات المكافقيف عمييا
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إمكانيات توّفرها الرخصة الحرة  .2.1.1.4
 

كلكف، تجدر . مف خبلؿ الرخصة يمكف تعديؿ المحتكل القائـ: مصٌنؼتقٌدـ الرخصة الحرة إمكانية تعديؿ اؿ
كحتى لك أٌف الرخصة تتيح تعديؿ . اإلشارة إلى أٌف تعديبلن مشابيان قد يعتبر انتياكان لحٌؽ المؤلؼ المعنكم

. ذلؾ مستندان إلى حقو المعنكم ، يمكف لممؤلؼ أف يمنعمصٌنؼاؿ
 

.  التركيج لمحتكل محمي" مصٌنؼإمكانية التركيج لؿ"تتيح عبارة : مصٌنؼتكٌفر الرخصة إمكانية التركيج لؿ
 

االلتزامات التي تفرضها الرخصة الحرة  .2.1.1.5
 

في مطمؽ األحكاؿ، يحتفظ مؤلؼ المحتكل القائـ بخصائص الحؽ المعنكم كافة مثؿ ذكر اسمو كعنكاف 
. المستخدـ مصٌنؼاؿ
 

كفي ظركؼ معينة تمحظيا الرخصة الحرة، يحؽ لممؤلؼ أف يفرض خضكع المنتج النيائي أيضان لنظاـ 
الجديد مستخدمان بطريقة ال تنتيؾ المندرجات الكاردة  مصٌنؼكىكذا، يجدر القبكؿ بأف يككف اؿ. الرخص الحرة

. في الرخصة التي تتحكـ بالمحتكل القائـ
 

ما هو التزوير؟  .3
 

أك عرض البتكار بدكف  استنساخكييعتبر كؿ . قمصٌنؼتحدث عممية التزكير عندما يينتيؾ استئثار المؤلؼ ب
.  مكافقة المؤلؼ تزكيران، طبعان إف لـ يكف االستخداـ مندرجان ضمف االستثناءات البلحقة بحؽ المؤلؼ

 
ستنساخ انتهاك حق اال
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 .  مادم كآخر معنكم عنصر: يقع التزكير عندما يتكفر عنصراف
 

العنصر المادي 
بدكف مكافؽ (االقتباس أك الترجمة)بكاممو أك جزئيان أك عبر أساليب متفرعة  مصٌنؼاؿ استنساخىك 

 .كيقٌيـ القضاة التزكير كفقان ألكجو التشابو ال التبايف. المؤلؼ
 

كبالمثؿ،  .األساسية مصٌنؼالكسيطة المستخدمة تختمؼ عف كسيطة اؿكتقع عممية تزكير حتى لك أٌف 
. بطريقة ال تتكافؽ مع شركط التنازؿ مصٌنؼاؿ استنساخيحدث تزكير عندما يستخدـ المتركؾ لو حؽ 

إلى نسخة فريدة أك إف لـ يحصؿ المزٌكر عمى أم فائدة  مصٌنؼاؿ استنساخفبالعكس، ليس ميمان إف أٌدل 
. مالية مف عممية التزكير

 
العنصر المعنوي 

 
ال بد لو مف إصبلح األضرار التي لحقت صاحب . ة المزكر أـ ال كاف لديو عقؿ مذنبعمؿ مف مسؤكلي 

. في حالة الدعكل الجنائية، إذا كاف اإليماف المحاكـ تتطمب المتعدم السيئة، كيدعى ذلؾ. حؽ المؤلؼ
. كلذلؾ فإف المتعدم إلثبات حسف النكايا بعدما مف أجؿ اليركب مف العقكبات القمعية

 
. ف التزكير عرضة لدعكل مدنية يعتبر المزٌكر مسؤكالن عف أعمالو حتى لك لـ تكف لديو نية إجراميةعندما يكك

عندما يككف عرضة لدعكل جنائية، تفترض . ال بد إذان أف يصمح الضرر الذم سببو لحامؿ حقكؽ المؤلؼ
ل يتجنب العقكبات فيقع عمى كاىؿ المزٌكر مسؤكلية إبراز حسف نيتو حت.  المحاكـ أف سكء النية حاصؿ

.  القمعية
ستنساخ مخالفات أخرى مشابهة النتهاكات حق اال 

 
.  يكردىا/ات المزٌكرة كيصدركىامصٌنؼات المزكرة بالتجزئة أك بالمفرؽ أم أف يبيع التجار اؿمصٌنؼبيع اؿ
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مصّنف انتهاك حق عرض ال

 

ىذه النقطة كافة كسائؿ نقؿ  كتشمؿ. بدكف مكافقة مؤلفو أك ممثميو مصٌنؼعرض اؿ: العنصر المادم
.... إلى الجميكر منيا نشر الفيمـ عمى شبكة اإلنترنت كنشر كثائقي مزٌكر عمى التمفاز مصٌنؼاؿ
  

. افتراض سكء النية: العنصر المعنكم
 

 تعريف حقوق جهة البث إزاء األرشيف السمعي البصري المختار: القسم الثاني
 

العموميات  .4
 

ف كاف . البصرية إبداعات فنية يستدعي كجكدىا كاستخداميا مكارد صناعية ات السمعيةمصٌنؼتعتبر اؿ كا 
الفني في حيف أٌف التصميـ في التقميد األنجمكسكسكني  مصٌنؼالتصميـ في التقميد البلتيني يؤثر جانب اؿ

ؤديف في يرٌكز عمى الجانب االقتصادم، يكاجو النظاماف المشاكؿ عينيا فيما يتعٌمؽ بانتقاؿ حؽ المؤلؼ كالـ
. ات كاستخداميامصٌنؼإطار إنشاء اؿ

 
ال بد أف . كالمؤديف كالمنتجيف كالمكزعيف كالناشريف مصٌنؼكعادة ما يؤٌدم أشخاص مختمفكف دكر مؤلفي اؿ

 مصٌنؼيحصؿ كؿ مشارؾ في االقتصاد عمى التصاريح المبلئمة التي تخٌكليا المشاركة في سمسمة إنتاج اؿ
ٌف الحمقة األ. كاستخدامو كلى في السمسمة مرتبطة بشخصية المؤلؼ نظران إلبداعو كشخصية المؤدم نظران كا 

.   لعممو
 

كاستخدامو، أٌما  مصٌنؼفي البداية، يجدر بالمؤلفيف كالمؤديف أف يصٌرحكا لممنًتج حتى يتمكف مف إنجاز اؿ
.  مصٌنؼفسيسمح لممكزعيف كالناشريف استخداـ اؿ( شركة اإلنتاج)المنًتج 
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السمعي  مصٌنؼتتحكؿ التصاريح التي يمنحيا المؤلفكف كالمؤدكف لممنتجيف حتى ينتجكا اؿ كسرعاف ما

. البصرم كيستخدمكه كتصاريح االستخداـ التي يعطييا المنتج لطرؼ ثالث إلى تنازالت أك حقكؽ امتياز
السابؽ  العقد صاحب الحؽ الذم كاف في مدةكيشكؿ التنازؿ نقؿ ممكية الحؽ، فيصبح المتركؾ لو طكاؿ 

.   ممكان لممتنازؿ
 

المؤلف أو ) مصّنفة أصمية عمى شبكة اإلنترنت أن يوافق صراحة حممة حقوق المصّنفيفرض وضع 
. عمى شبكة اإلنترنت مصّنفعمى أن يستخدم مستخدم الخدمة اإللكترونية ال( المتروك له

 
كيجدر بالعقد أف . الفقو إلى فرض التكقيع عمى بند محدد تىبرز أىميتو بأنو يكضح حقكؽ األطراؼ يميؿ

إلى الجميكر بأم كسيمة، مباشرة أك غير مباشرة،  مصٌنؼأم نقؿ اؿ مصٌنؼيشمؿ تنازالن عف حؽ عرض اؿ
ضان لبلستخداـ  يمنحو تفكم"( بالرخصة"المعركؼ غالبان )كيعتبر حؽ االمتياز . بما في ذلؾ شبكة اإلنترنت

السمعي البصرم كالمؤدكف عف حقكقيـ لممنتج،  مصٌنؼفي الممارسة العممية، يتنازؿ مؤلفك اؿ. حممة الحؽ
.  كيكافقكف مف خبلؿ العقد عمى أف يعيد المنتج استخداـ عمميـ

 
. كيمنح ىذا األخير بشكؿ عاـ رخص استخداـ محددة قي الكقت كالزمف مع طرؽ استخداـ معينة

 
كيمكف لممنتج أف يقرر منح رخصة لممكزع المحمي أك األجنبي الذم اختاره تشمؿ طرؽ االستخداـ كافة أك 

.  بعضان منيا
 

لى جية بث عممية استخداـ اؿ عمى  مصٌنؼكىكذا، يستطيع أف يككؿ إلى مكزع عممية التكزيع داخؿ الصالة كا 
المكضكع عمى أقراص رقمية  مصٌنؼيسند تكزيع اؿشاشة التمفزيكف فيتعامؿ معيا مباشرة، كيمكنو أيضان أف 

.  إلى مكزع آخر
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. كفي البمداف التي تتبع التقميد البلتيني، ييبـر عقد بحكـ إرادة األطراؼ حتى تينقؿ الحقكؽ بيف المؤلؼ كالمنتج
إلى في التقميد األنجمكسكسكني، عندما يبدأ المؤلؼ عممو بمكجب عقد العمؿ، يعكد مف األساس حؽ المؤلؼ 

أعماؿ مخصصة "ات التي نشأت عمى ىذا األساس تعبير مصٌنؼكيطمؽ عمى اؿ. شركة اإلنتاج التي كظفتو
كأخيرا، يتكفر في بعض البمداف نظاـ تنازؿ عف الحقكؽ . ( بالمغة اإلنكميزية works made for hire" )لبلستخداـ

ىذه األنظمة الثبلثة عمى نقؿ الحقكؽ كتسرم .  قانكني ينتقؿ فيو حؽ المؤلؼ إلى المنتج بحكـ القانكف
 . ، عبر تنازالت أك رخص تعاقدية(مصٌنؼمف المنتج إلى المتركؾ ليـ حقكؽ استخداـ اؿ)البلحقة 

 
 

يخضع النظاـ التعاقدم إلى مبدأ التفسير المقٌيد لمتنازؿ عف الحقكؽ ما يعني أف كؿ حؽ لـ يتنازؿ عنو 
حيث تسند الحقكؽ منذ نشأتيا " ألعماؿ المخصصة لبلستخداـا"المؤلؼ صراحة يبقى لو، عمى عكس نظاـ 

. لمشركة المنتجة
 

كنتيجة لذلؾ، ينبغي صياغة عقكد التنازؿ أك حقكؽ االمتياز بأكبر قدر مف العناية فيتـ تجٌنب أم عكائؽ 
ازؿ كمع ذلؾ، فإف التشريعات التي تطبؽ نظاـ التف.  في غياب نقؿ الحقكؽ مصٌنؼمحتممة عمى استخداـ اؿ

. التعاقدم غالبا ما تشمؿ افتراض نقؿ الحقكؽ التي قد يختمؼ نطاقيا مف تشريع إلى آخر
مبادئ تطّبق عمى العقود كافة  .5

 
مفهوم العقد 

 

كعند اإلخبلؿ بالعقد تتغير العقكبة المفركضة بتغير البمداف، . العقد ىك تكافؽ إرادتيف عمى إنشاء التزامات
ض عف الضرر المعنكم كبيران جدان في بعض البمداف أك شبو رمزٌم في بمداف فعمى سبيؿ المثاؿ، يككف التعكم

أٌما بالنسبة لمضرر المادم، فيطمب بعض البمداف التعكيض عف الضرر الفعمي كالمثبت بينما تطالب . آخرل
.  دالردعية أك المنافع التي كانت الضحية ستستفيد منيا لك لـ يخرؽ العؽ بمداف أخرل بتعكيض عف المصالح
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 هدف العقد
كىكذا إٌف الحقكؽ التي تنازؿ عنيا أك منح حؽ امتيازىا المؤلؼ كنقميا إلى المنتج  أك المنتج . ال يمكف ألحد أف ينقؿ حقكقان ال يممكيا بنفسو

 . ات بنفسومصٌنؼإلى المكزع أك المكزع إلى جية بث، كغيرىا ينبغي أف تككف حقكقان حامميا المتنازؿ عف اؿ

 
العقود  إبرام 

المبادئ 
تبـر العقكد باتفاؽ ما بيف الفريقيف، أم بالٌرضى المتبادؿ، باستثناء العقكد التي يشترط ليا القانكف االمتثاؿ 

ا التمكف مف . إلجراءات محددة كمع ذلؾ، بصرؼ الٌنظر عف الٌشركط المتعمقة بإبراـ العقكد، ينبغي دائمن
. لذلؾ، ييفٌضؿ عمكمنا أف تككف العقكد مكتكبة. إظيار مضمكف العقكد في حاؿ نشكب خبلؼ ما

 

في المجاؿ السمعي البصرم حيث غالبان ما تككف العقكد متعٌددة األطراؼ كمعقدة، مف الٌضركرٌم إبراـ عقد 
مكتكب؛ فيذا النكع مف العقكد أساسٌي لتسيير العبلقة بيف األطراؼ المعنية، ذلؾ أٌنو يتيح أماـ الجميع إمكانية 

بدٌقة عمى مضمكف االتٌفاؽ طكاؿ مٌدة العبلقة، ناىيؾ عف أىٌمٌيتو في عبلقة الطرؼ الثالث االٌطبلع  
. كالتي تستمٌر في بعض األحياف فترة طكيمة بعد كفاة المكٌقعيف عمى العقد مصٌنؼباؿ

 

 وقيع العقد بدون االلتزام بهت
طراؼ عدـ االمتثاؿ لمضمكنو إاٌل بعد كيتعٌيف عمى األ. يمـز العقد األطراؼ كافة بشكؿ نيائي بعد الٌتكقيع

. اإللماـ بو، كما يجب أاٌل تكقع عمى أٌم تعٌيد إاٌل بعد التٌأٌكد مف إمكانية تنفيذه

مع ذلؾ، ال تتكافؽ صرامة ىذا المبدأ إلى حٌد كبير مع كاقع النشاط االقتصادم عمكمان كاإلنتاج السمعي 
. البصرم خصكصان 
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العقود المشروطة  .5.1.1.1
إٌف إبراـ العقد ضمف شرط معطّْؿ يعني أٌف استحقاؽ االلتزامات . الٌشرط معطّْبلن أـ مبًطبلن يجكز أف يككف 

المتأتٌية عف العقد تعتمد عمى حدث غير مؤٌكد في المستقبؿ يككف كقكعو خارجان عف إرادة الشخص الممتـز 
يشٌكؿ . فعكؿ رجعٌي عند تكافرهأٌما الٌشرط المبطؿ فبل يعٌمؽ استحقاؽ االلتزامات، بؿ يبطؿ العقد بـ. بالعقد

الشرط إذان  أداة قٌيمة تتيح لممكٌقعيف الٌتحٌرر مف العقد بدكف تكٌبد األضرار في حاؿ لـ يككنكا متأٌكديف مف 
باإلضافة إلى ذلؾ، ال يجكز في أٌم حاؿ مف األحكاؿ أف يككف تحقيؽ . قدرتيـ عمى تنفيذ بنكده عند التكقيع

. الذم يمتـز بو فحسبالشرط رىنان بإرادة الشخص 

 
عقود االختيار  .5.1.1.2

ففي حاؿ رغب منتج بشراء . عمى خبلؼ الٌشرط، يرتكز االختيار عمى إرادة الشخص الذم نيٌص مف أجمو
حقكؽ اقتباس ركاية، يمنحو الناشر لقاء أجر معٌيف حؽ االختيار لمدة ستة أشير أك سنة، كذلؾ لمحصكؿ 

ـ عقد االختيار، ال يحٌؽ لمٌناشر طكاؿ فترة االختيار بيع الحقكؽ إلى كعند إبرا. عمى حقكؽ الركاية بثمف محٌدد
كفي ىذه الفترة، يكفي أف يبمغ المنتجي الٌناشرى بإلغاء االختيار حتى يصبح عقد التٌنازؿ عف . أٌم شخص آخر
المنتج كتكمف ميزة ىذا الٌنكع مف العقكد بعد مالحاجة إلى التٌفاكض في شيء إذا ألغى . الحقكؽ نيائٌيان 

سيابو، يكٌمؼ أكثر مف العقكد األبسط التي تتطٌمب التفاكض في . االختيار أٌما سٌيئاتو فيي أٌنو، لشٌدة دٌقتو كا 
. بعض النقاط عقب إلغاء االختيار

 

كعند حمكؿ أجؿ فترة االختيار، ينتيي العقد كيحٌؽ لمناشر التٌنازؿ عف الحقكؽ لصالح أٌم شخص آخر في 
. االختيارحاؿ لـ يمغ المنتج 

افتراض التنازل 
تتمٌتع شركات اإلنتاج بحقكؽ خاصة في بعض البمداف األنجمكسكسكنية ، بينما تطٌبؽ دكؿ أخرل أنظمة 

 .التٌنازؿ القانكني



 

37 
 

في بعض البمداف التي ال تطبؽ األنظمة المذككرة، أٌدت الحاجة إلى تعزيز األماف القانكني إلى إدراج بند 
كبمكجبو، كينٌص ىذا البند عمى أٌف المؤلفيف كالمؤديف كمنٌفذم العمؿ اٌلذيف . القانكففي « افتراض التنازؿ»

الٌسمعي البصرم يعاممكف ككأٌنيـ تنازلكا لممنتج عف الحقكؽ الحصرية  مصٌنؼيتعاكنكف بغية إنجاز اؿ
 .، ما لـ يثبت العكس، باعتبارىـ مرتبطيف معو مف خبلؿ العقدمصٌنؼلبلستفادة مف اؿ

القيمة المعطاة ليذا االفتراض مف بمد إلى آخر بحيث ال يطبؽ بالضركرة عمى األشخاص أنفسيـ كال  كتختمؼ
 .يتمٌتع باألىمية نفسيا أينما كاف

. كيجكز تطبيؽ االفتراض عمى المؤلفيف كالممثميف مع مراعاة العقد المبـر مع المنتج
دارة الحقوق  تحصيل اإليرادات وا 

 
السمعي البصرم كتقاسميا عممٌية معقدة بسبب تنٌكع مصادر اإليرادات كعدد  مصٌنؼإٌف إدارة إيرادات اؿ

. األشخاص الذيف يتقاسمكنيا في ما بينيـ
 

اختيار القانون الواجب الّتطبيق  
ـٌ اختياره كٌمما تطرح ىذه المسألة  .ينبغي أف يحكـ قانكف كاحد العبلقة التعاقدية ما بيف األطراؼ، عمى أف يت

لغياب الخيار، يتعٌيف تطبيؽ : ىذه المسألة عندما يككف الفريقاف مف البمد نفسو كيبرماف العقد فيوال تثار 
. أٌما حينما يككف أحد الفريقيف أجنبٌيان، فتبرز ضركرة تحديد القانكف الكاجب تطبيقو في العقد. القانكف الكطني

 
فّض الّنزاعات اّلتي قد تنشب في أثناء مّدة العقد  

غالبان . األكضاع عمى ما يراـ، يسيؿ تكٌقع اإلجراءات اٌلتي ينبغي اٌتخاذىا في حاؿ ساءت األحكاؿحيف تسير 
ما يشٌكؿ تكقيع عقد في الحقؿ الٌسينمائي أك الٌسمعي البصرم بداية مغامرة مشٌكقة لؤلطراؼ المعنية، بيد أٌف 

إذان، تعتمد نكعية . تضارب المصالح الحماس قد ينسي المرء أٌف كؿ مشركع مشترؾ قد يكٌلد مشاعر تكٌتر أك
العقد، إلى حٌد كبير، عمى الٌتدابير التي تٌتخذىا األطراؼ بغية الكفاء بالتزاماتيا، ككضع حد لؤلسباب المؤٌدية 

. إلى فسخ العقد، كالٌتكٌصؿ إلى فٌض الٌنزاعات
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مندرجات خاصة بعقود السمعي البصري  .6
 

بالمنتج بغية التمٌكف مف إنتاج المصٌنؼ السمعي البصرم كاستخدامو الحقان أف يحصؿ مف خبلؿ عقد  يجدر
كال غنى عف ىذه العقكد لمحصكؿ عمى تمكيؿ . عمى حؽ المؤٌلؼ كحؽ المؤديف المرتبطىيف بالمصنؼ المعني

. لممشركع
 

الديباجة 
 

.  دكر األطراؼتيدؼ الديباجة إلى تحديد العقد، كتشمؿ تكصيفان لمعقد كؿ
 

خصائص نقل الحقوق 
 

عبر ذكر مدة التنازؿ عف الحقكؽ أك مدة منح كمداىا ييعني ىذا المندرج مف العقد بتحديد طبيعة نقؿ الحقكؽ 
حقكؽ اإلمتياز فضبلن عف االمتداد الجغرافي الخاص بالتنازؿ عف الحقكؽ أك منح حقكؽ اإلمتياز كطرؽ 

 .االستخداـ
 

كتيفرد  لممندرجات الخاصة بالحقكؽ المتنازؿ عنيا . حديد طرؽ االستخداـ المسمكحةكبطبيعة الحاؿ سيتـ ت
 . فضبلن عف الربح الناجـ عف التنازؿ بنكد خاصة نظران لطابعيا الزاخر بالتفاصيؿ

 
الحقوق المتنازل عنها أو حقوق االمتياز 

 
ىذه المادة بأىمية أساسية، ففي حاؿ كانت ناقصة أك مكتكبة بطريقة غير كاضحة، سيتعثر استخداـ  تتمٌتع

ألٌف المنتج ال يمكنو التنازؿ عف حؽ ال )المصنؼ السمعي البصرم بسبب انقطاع في سمسمة الحقكؽ 
(. يممكو
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  صكؿ عمى كىك حؽ حصرم لممؤلؼ لذا ال بد مف الح االستنساخترتكز ترجمة المصنؼ عمى حؽ
 مكافقة؛ اؿ

  صكر ال تفضي المكافقة عمى إعادة إنتاج المصنؼ عمى شكؿ صكر متحٌركة إلى السماح بتنفيذ
، ألٌف ىذا يحتـٌ (صكر ثابتة بشكؿ عاـ ينٌفذىا المصكر عمى ىامش اإلعادات أك التصكير)تركيجية 

 الحصكؿ عمى مكافقة؛ 
 عممان أٌف )ة التي قد تشٌكؿ انتياكان لحؽ المؤلؼ يتعٌيف عمى المؤلؼ أف يكافؽ عمى تمؾ األعماؿ كاؼ

في البمداف التي تحتـر الحؽ المعنكم كحيث ينٌص القانكف عمى أف ( ىذا الحٌؽ غير قابؿ لمتصرؼ
 . المؤٌلؼ ال يمكنو الرجكع عنيا؛ كيمكف تعديؿ الحؽ المعنكم مف خبلؿ عقد

  بعض أشكاؿ استخداـ المصنؼ فضبلن عف  كفي البمداف التي تتكٌلى فييا جمعيات اإلدارة الجماعية
 : أشكاؿ االستخداـ المدارة جماعيان، مف الضركرم أف ييذكر في العقد

أٌف المؤلؼ سيسٌمـ إلى المنتج الئحة البمداف التي يجب عمى جمعية اإلدراة الجماعية التي ينتمي  -
إلييا أف تدير فييا حقكقو؛ 

أٌف المنتج يتحتـٌ عميو أف يذٌكر جيات البث التي يتعامؿ معيا بأٌف سعر الرخصة التي يمنحيا  -
 اإلدراة الجماعية ؛ جمعية  حقكقوليا ال يشمؿ أجر المؤٌلؼ الذم تدير 

تمقائيان السماح باستخداـ مقتطفات مف  نافالمصنؼ كاستخدامو ال يتضـ باستنساخأٌف السماح  -
مشابية يجب أف تيمنح بشكؿ منفصؿ؛ يسرم األمر عينو عمى سبيؿ المصٌنؼ، كأٌف رخصة 

المثاؿ عمى مصٌنفات الكسائط المتعددة أك اإلعبلف التركيجي لفيمـ سينمائي قادـ أك الفيديك 
 ....حسب الطمب أك التمفزيكف

كيندرج . بنسخة مقتبسة أك خبلصة أدبيةأٌف حؽ إنتاج المصٌنؼ ال يفضي إلى حٌؽ القياـ  -
اس األدبي ضمف أنماط االستخداـ المتفرعة، كلكف، في نقطة منفصمة عف ىذا االستخداـ ، اإلقتب

ـٌ التطٌرؽ إلى احتماؿ أف   . مف المصٌنؼ ألىداؼ إعبلنية أك تركيجية ان المنتج قصصيستنسخ يت
  أٌف مشاركة المصٌنؼ في الميرجانات كالمسابقات كاردة، كلكف، ال بٌد عندئذ مف تحديد التخصيصات

 .لى الجكائز التي سيحصؿ عمييا الفيمـع
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األجر 
 
كغالبان ما تشغؿ ىذه المادة . عتبر األجر البدؿى المحٌصؿ لقاء التنازؿ عف الحقكؽ المذككر في المادة السابقةم

. أكبر حٌيز في المفاكضات
 : ال بٌد مف التطٌرؽ إلى مسائؿ مختمفة

 كل األجرش
  

ـٌ التنازؿ عف . الممكف أف يككف األجر ثابتان أك نسبيان أك كليد مزيج بيف األجر الثابت كالنسبي مف كيندر أف يت
حقكؽ المؤٌلؼ لصالح المنتج مقابؿ مبمغ مقطكع، غير أٌف المنتج يمنح حقكؽ اإلمتياز الستخداـ مصٌنؼ 

ستخداـ المصٌنؼ في التمفزيكف أك ا: مقابؿ مبمغ مقطكع في بعض مف الحاالت، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ
كفي عقد يتعٌمؽ . االستخداـ في الكسائؿ كافة في بمد بعيد، تككف فيو مراقبة المصٌنؼ صعبة أك مستحيمة

بالتنازؿ عف حقكؽ المؤلٌؼ في السيناريك، يشمؿ األجر بشكؿ عاـ حٌصة ثابتة كأخرل نسبية ترتبط بإيرادات 
 . الفيمـ

 
أال كىك مبمغ مف الماؿ يحصؿ عميو المؤلؼ بغض " الحٌد األدنى المضمكف"مكمان كستشمؿ الحٌصة الثابتة ع

كيعني ذلؾ أٌف المنتج بعد أف يدفع لممؤٌلؼ . الٌنظر عف إيرادات الفيمـ عممان أٌنو يخصـ عادة مف اإليرادات
رادات بعد دفع الحصة الثابتة، ال يعٌكض لو الحصة النسبية طالما أٌنو لـ يحصؿ عمى حصة المؤٌلؼ مف اإلم

أٌف المنتج ال يمكنو استرجاع المبمغ الذم " الحٌد األدنى المضمكف" كتعني عبارة . مبمغ الحٌد األدنى المضمكف
سٌدده لممؤٌلؼ إف لـ تكف إيرادات الفيمـ مرضية حٌتى تككف الحصة النسبية الخاٌصة بالمؤٌلؼ متساكية مع 

 .  المبمغ المدفكع أصبلن 
 

ية فيي تشمؿ الحصكؿ عمى نسبة مئكية مف اإليرادات التي ظفر بيا المنتج، كقد تختمؼ أٌما الحٌصة النسب
فيمكف بالتٌالي . تبعان لمعايير متنٌكعة منيا سمعة المؤلؼ كطرؽ االستخداـ المتٌبعة كالنتائج التي يحرزىا الفيمـ

 . تحديد نسب مختمفة كفقان لجدكؿ اإليرادات المعٌد مسبقان 
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 قاعدة االحتساب
. الفيمـ استخداـعف  الناجمة اإليراداتجزء مف عمى المنتج سكل ال يحصؿ ، االستخداـلكؿ شكؿ مف أشكاؿ 

 المكٌزع ، كمنو سيقتطعتأجير الفيمـالمستخًدـ إلى المكٌزع ثمف  دفعفي الصالة مالفيمـ  عرضكىكذا، أثناء 
األجر النسبي مف المبمغ الذم دفع كيتـ . لمنتجأف يعيد الرصيد الباقي إلى اقبؿ الرسكـ البٌلزمة كعمكلتو 

 . حصؿ عميو المنتج
اإليرادات التي  إجماليع المكزٌ  الذم يدفعوالمبمغ يشٌكؿ )خصـ رسـك المنتج  تبرز مسألةكفي ىذا السياؽ، 

 "(.حصة المنتجبصافي اإليرادات "المعركؼ صافي اإليرادات يقتطع منيا المنتج رسكمو فيحصؿ عمى 
 

كىكذا يكتسب أىميةن فائقة في التفاكض في اإليرادات عمى أىمية الرسـك التي قد تحسـ، صاكيعتمد مبمغ 
ٌف  . لؤلجر النسبيالنسبة المئكية يشٌكؿ قاعدة احتساب  الذم "صافي اإليرادات" تعريؼي  حكؿ العقكد  العقكد كا 
، عممان أٌف المحتكل قد يتغٌير "صافي اإليرادات"تعريؼ  ،في الممحؽ عمكمان  تمحظ أجرنا نسبيان، تدرج كافة التي

  .كثيران بيف عقد كآخر
 

ىذا ىك الحاؿ عمى . كال بٌد مف االنتباه إلى أٌف بعض التشريعات قد تفرض عمى األطراؼ قاعدة لمحساب
الجميكر الذم يدفعو  نسبةن لمثمف المؤٌلفيف أجر عمى أف يككف القانكف ينٌص سبيؿ المثاؿ في فرنسا، حيث 

كقد . يعتبر بدالن عف إيصاؿ مصٌنؼ محٌدد كفريد ألشكاؿاالستخداـ، عممان أٌف الثمف بالنسبة ؿلمختمؼ أشكاؿ 
. معقدةن األجر إدارة ىذا النكع مف تككف مسألة 

 
 مبمغ الحد األدنى المضمون

 

أك ( يسترٌد الحقان مف اإليرادات النسبية) مسبؽ يمكف لمبمغ الحد األدنى المضمكف أف يٌتخذ شكؿ دفع جزئي
 :ال بٌد مف تحديدك. أال يفعؿ
 مبمغ الحد األدنى المضمكف؛ 
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  عادة يتـٌ كضع مراحؿ مختمفة مرتبطة بتطٌكر السيناريك، منذ تكقيع )طرؽ دفع الحد األدنى المضمكف
 ؛(العقد حتى مكافقة المنتج عمى نسخة السيناريك النيائية

 دفكعة مسبقا في حاؿ رفض المنتج العمؿ الذم قٌدمو المؤلؼ؛مصير المبالغ الـ 
  في حاؿ يجبر المنتج عمى طمب مساعدة مؤلؼ مشارؾ أك ضركرة إعادة كتابة  األجرمصير

 . السيناريك
 

ال بٌد مف التذكير إلى أٌف جمعية اإلدارة الجماعية تقبض بالضركرة األجر العائد إلى المؤٌلفيف كحممة الحقكؽ 
 . ةاإلعارة العاـك النسخة الخاصةفي كقت متزامف، ك بث المصٌنؼ عبر جياز الكابؿإلعادة  المجاكرة

 
 إعادة كتابة السيناريو

 
 يغيب حؽٌ حيث  األنجمكسكسكنية البمداففي  ان شائع أمران طرؼ ثالث  عمى يدإعادة كتابة السيناريك  تعتبر

تحمي حؽ المؤٌلؼ في البمداف التي  إعادةي الكتابةكلكف، تحتـٌ . ان محمي بالكاد ككفالمؤلؼ المعنكم أك م
البند ال ىذا  كلكفٌ . عمى عممو طرؼ ثالثت التي أدخميا تعديبلاؿلمؤلؼ عمى الحصكؿى عمى مكافقة ا المعنكم

 . يككف دائمان ضركريان 
 

صعبة  يف مسألةأنجمكسكسكنيكلكف، يدخؿ في الحسباف أٌف القياـ بإنتاج مشترؾ عمى نطاؽ دكلي مع شركاء 
تصعب المفاكضة  عادةك. إعادة كتابة السيناريكيمحظ بندنا متعٌمقان بالعقد مع صاحب السيناريك إف لـ يكف 

عممية البا ما تنتيي عمى بند مشابو مع المؤلفيف المعتاديف عمى أف تحظى حقكقيـ المعنكية بحماية متينة، كغ
 ".اقبؿ أك ارفض "بعبارة التفاكض 

 
لتي يرل فييا المنتج ضركرة إعادة كتابة السيناريك برٌمتو أك قسـ منو عمى يد طرؼ كفضبلن عف الحاالت ا

ثالث، تطرأ حاالت أخرل يعجز فييا المتعاكنكف اإلبداعيكف عف إتماـ مساىمتيـ في العمؿ أك في حاالت 
 .نادرة يرفضكف ذلؾ
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 . مف طرؼ ثالث أف ينيي الميٌمة كىكذا في حاالت مماثمة، ال بٌد مف اإلشارة إلى أف المنتج يستطيع الطمب

 

 مهمة اإلنتاج 
 

كبما أٌف ىذه العممية معقدة، قد تمٌر . يدخؿ ضمف مكجبات المنتج المترككة لو حقكؽ المؤلؼ إنتاج الفيمـ
 . أعكاـ كثيرة بيف كقت إبراـ العقكد األكلى ككقت إتماـ الفيمـ

 
كبخبلؼ ذلؾ،  قد تككف حقكؽ . ، يتحتـٌ تحديد ميمة بدء إنتاج الفيمـ في عقد التنازؿ عف الحقكؽكبالتالي

كال بٌد مف التنٌبو إلى أٌف ىذا البند ال يمنع المنتج مف التنازؿ عف الحقكؽ . المؤلؼ معرقمة لفترة طكيمة جدان 
 . االتٌفاؽ يسمح بذلؾ إذا كاف( الذم سيمتـز بدكره بالميمة المحددة)المكتسبة لمنتج آخر 

 
كقد يحدث . كأظيرت التجربة أف بعض المؤٌلفيف يميمكف إلى نسياف عقكد كٌقعكىا كلـ تكف ليا تأثيرات ميٌمة

أٌف ينسى المؤلؼ أٌنو كقع أصبلن عقدان مع منتج آخر ألٌف ىذا العقد لـ يتكٌمؿ بإنتاج الفيمـ، عممٌا أٌنو كاف قد 
 . الذم يحمؿ الحقكؽ عمى السيناريك الخاٌص بوأٌكد عف حسف نية أٌنو الكحيد 

مف الميـٌ لممؤٌلؼ الذم يتنازؿ عف حقكقو كلممنتج المترككة لو الحقكؽ عمى حٌد سكاء أف يكضحا ىذه المسألة 
ألٌنو لـ يفًض " الغيان "قد يميؿ المؤلؼ أحيانان إلى اعتبار العقد السابؽ . كأف يتأٌكدا مف غياب أٌم تنازؿ سابؽ

 . ئج ممحكظةإلى نتا
 

عمى العقد  يطٌبؽكلكف، في حاؿ لـ يمحظ العقد ميمة البدء في اإلنتاج كأيضان في حاؿ لـ ينٌص القانكف الذم 
أية ميمة أك إف لـ تكف الميمة المنصكص عمييا في االتٌفاؽ أك في القانكف قد انقضت، قد يظير الشخص 

ندما تنشر معمكمات عقب تقديـ المشركع بغية ع)المترككة لو الحقكؽ مسبقان في خبلؿ تطٌكر المشركع 
كمف الميـٌ التحقؽ . كيطالب أف ييدفع لو مقابؿ الحقكؽ التي يممكيا قانكنيان ( الحصكؿ عمى مساعدات عامة

 . بطبيعة الحاؿ مف أٌف الميمة إف كجدت، لـ تحتـر بسبب قكة قاىرة
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 المساءلة 

 
ـٌ بإيرادات الفيمـ بحٌؽ المساءلة، لذا ال بٌد مف إعبلمو بانتظاـ بالنتائج التي يحققيا الفيمـ  يتمٌتع كؿ طرؼ ميت

كطبعان يمنح ىذا الحؽ المستفيدى القدرة عمى . كباحتساب المبالغ العائدة إليو كدفعيا لو في الميمة المتٌفؽ عمييا
 . الٌتحقؽ مف حسابات استخداـ الفيمـ

 
ارة إلى ضركرة اإلبقاء عمى حسابات منفصمة لكٌؿ فيمـ أك مصٌنؼ سمعي بصرم في قيد كتجدر اإلش 

 . االستخداـ
 

 االعتمادات
 

حجـ  في الفيمـ، بيد أفٌ أسمائيـ يف المؤٌديف كافة الذيف شارككا في الفيمـ أف يتـ ذكر لمتعاكنيف اإلبداعييحٌؽ ؿ
. إلى مفاكضات مكثفةيؤدم في بعض األحياف كتسمسؿ ظيكر األسماء قد الخط 

 
 

الضمانات 
في كؿ عقكد نقؿ الحقكؽ، يتعيف عمى المتنازؿ عف حقكقو أف يمنح لممتركؾ لو ضمانات عدة مرتبطة 

بأصالة المصٌنؼ كبامتبلكو حقكؽ المساىمات اإلبداعية التي تشٌكؿ مكضكع النقؿ، في غياب أية عناصر 
، كغياب النزاعات  (ثؿ انتياؾ خصكصية طرؼ ثالثـ)في المصٌنؼ قد تعٌرض المتركؾ لو ألية مسؤكليات

. كاجو أٌية معكقات خارجيةمالمتعمقة بحقكؽ الممكية، ضمانات تشير في الحقيقة إلى أٌف تنفيذ ىذا العقد لف 
كفي حاؿ نشكب أم نزاع، سييطمب مف المتنازؿ عف حقو لممتركؾ التعكيض . فبل يشٌكؿ إذان ىذا بندان جماليان 

. الضمانات غطيوة حدث تعف أم ضرر نتيج
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عقوبة عدم تنفيذ العقد 

 
.  األعماؿ التي تعتبرىا األطراؼ خطيرة بما يكفي لتؤٌدم إلى فسخ العقد اتالمندرج قذكر ىذت

كبالعقكبات المترتبة عف تقصير ( الذم ال يزاؿ ضركريان )متعمقة بإنذار الطرؼ اآلخر  كستنٌص عمى مندرجات
.  أحد األطراؼ في تنفيذ االلتزامات

 
عرؼ كبشكؿ عاـ، ت. ٌف المندرجات المرتبطة بالعقكبات قد تحتمؼ كفقان لمراحؿ إنتاج الفيمـأتجدر المبلحظة 

: عممية إنتاج الفيمـ المراحؿ األربع التالية
 تبدأ ىذه المرحمة يكـ يشرع المنتج في العمؿ عمى المشركع كتنتيي عندما يدخؿ الفيمـ : مرحمة التطكر

كتشٌكؿ ىذه مرحمة التحضير التي ستتيح تنفيذ الفيمـ، كفييا تدخؿ المراحؿ . مرحمة ما قبؿ اإلنتاج
براـ العقكد مع األساسية المرتبطة بالبحث عف المكارد المالية، كاكتساب الحقكؽ، ككتابة السي ناريك، كا 

المنٌفذ كالمؤٌديف، كالبحث عف المكٌزعيف، كالتكقيع المستقبمي عمى عقكد اإلنتاج المشترؾ، كغيرىا؛  
 أسبكعان كتسبؽ مباشرة تصكير  12إلى  8تستغرؽ عادة ىذه المرحمة بيف : مرحمة ما قبؿ اإلنتاج

الفيمـ إذ تعٌد التحضيرات الكافة؛  
 أسابيع؛  8أك  5عمى فترة " متكسط"أم مرحمة تصكير الفيمـ التي تمتد إلنتاج : ليمرحمة اإلنتاج الفع
  مرحمة ما بعد اإلنتاج المشتممة بشكؿ عاـ عمى المكنتاج كتسجيؿ المكسيقى كتركيبيا كالمؤثرات

 . كتتغيٌر فترة ىذه المرحمة كفقان لمكقت المحٌدد لكٌؿ مف ىذه العناصر المختمفة. الخاصة كغيرىا
 

باالستناد إلى المرحمة اإلنتاجية في حاؿ  افكيبدك عمى الفكر أٌف أثر عدـ تنفيذ العقد كأيضان أثر العقكبة يتغٌير
.  المترتبة عميو أحد األطراؼ في تنفيذ االلتزامات قٌصر
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التعاقدية األخرل، عمى تكازف يأخذ في  كال بد أف ترتكز عقكبات عدـ تنفيذ العقد عمى غرار المندرجات
ٌنما أيضان مصمحة كؿ مف حشد طاقاتو ليصبح إنتاج الفيمـ  الحسباف مصمحة األطراؼ المعنية الخاصة كا 

 . كفي ظرؼ مماثؿ، يؤثر االعتماد عمى العقكبات المالية. ممكنان 
 

 وأساليب حّل النزاعات الواجب تطبيقهالقانون 
 

 . د القانكف الذم يخضع لو العقد كطريقة فٌض النزاعاتة قصكل إذ يحدٌ يتمٌتع ىذا البند بأىمي
 

 بند االختيار
 

ح حؽ االختيار عمى السيناريك، كحسب أف يمف في حاؿ لـ يرغب المنتج في أف يمتـز التزامان قاطعان بؿ يكدٌ 
 . يمكف تحكيؿ العقد إلى عقد اختيار شرط إضافة مندرجات خاصة في أٌكؿ العقد

 
 . عدىا نٌص االتٌفاقية الكامؿ الذم يصبح نيائيان بعد تأكيد الخيار بدكف الحاجة إلى التفاكض مجددان كيمي ب
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الدليل العممي : الفصل الثاني
 

إطار حقكؽ الممكية الفكرية، تبرز معٌكقات خاصة بالمستندات الصكتية كالصكر المتحركة، ففضبلن عف  في
حقكؽ ممكية المؤٌلؼ الفكرية، يتمٌتع المنتجكف كالفنانكف بحقكؽ مرتبطة بشكؿ خاٌص بالكسائط السمعية 

.  البصرية

 

ح  كبسبب. كتيعٌد مشاكؿ رخصة االستخداـ ميٌمة جدان في ىذا المجاؿ القيكد المترتبة عمى الٌرخص، يينصى
ـٌ تحديثو بانتظاـ .  باستخداـ سجؿ يحصي الكضع القانكني لكٌؿ عنصر في المجمكعة عمى أف يت

 

كيتعٌيف عمى كؿ مؤسسة أف تحاكؿ إقناع حممة الحقكؽ بقبكؿ مثاؿ نمكذجي لرخصة االستخداـ بغية تجٌنب 
.  كاسعة مف حممة الحقكؽ بأنكاعيـ المختمفة الدخكؿ في مفاكضات صعبة كال تنتيي مع مجمكعة

كيبدك مبلئمان في بعض األحياف استحداث مجمكعة منفصمة كمكازية لممصٌنفات التي أصبح استخداميا 
.    مرخصان كذلؾ بغية استعماليا بشكؿ أكسع مثؿ قاعدة مكاد تسجيبلت العركض متكفرة لبلقتراض

 

.  شكؿ نص أك تقسيـ أك جدكؿ أك بكرة فيمـ كلكف، ال يٌتخذ مفيكـ المصٌنؼ بالضركرة

 

فأٌم كتاب منشكر كنبدم رغبة في اإلستناد إليو لكتابة سيناريك أك أم : كفي حاالت عدة، ال مجاؿ لمشؾ
مكسيقى مسٌجمة نكد استخداميا كخمفية مكسيقية أك عرض باليو نريد تصكيره يعتبر مصٌنفان محميان طكاؿ 

لذلؾ يجدر . كلـ تنتًو صبلحية حقكقيـ( أك أمكات)ىذه المصٌنفات أحياء  الكقت تقريبان إف كاف مؤٌلفك
.  الحصكؿ عمى المكافقات البلزمة بدكف إىماؿ حقكؽ المؤٌديف كالمنتجيف إف كجدت
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: قد تثير بعض الحاالت الشككؾ، عندئذ يمكف التصٌرؼ عمى الشكؿ اآلتي

بالحماية، فإٌف كجكد إسـ يعني بشكؿ عاـ  البحث عف إسـ يظير عمى الغرض المعني ييحتمؿ أٌنو يحظى
كمف المرٌجح أٌف يحظى الغرض المعني في حالة مماثمة بحماية كاضعو، لذا يجب . استرداد صفة المؤلؼ

التحٌدث معو أك مع المتركؾ لو حقكقو؛  

التأٌكد مف أٌف مٌدة الحماية عمى مصٌنؼ محمٌي أصبلن ال تزاؿ سارية؛  

رة الجماعية كمعرفة إف كاف ىذا الغرض يندرج ضمف المصٌنفات التي تدير حقكقيا؛ المجكء إلى جمعيات اإلدا

طمب مكافقة محكمة مختصة في بمداف تكاجد ىذه المؤسسة شرط أف تتمٌتع بالصبلحية إلصدار مثؿ ىذه 
.  المكافقة

 

ة الضركرية بغية يسعى الدليؿ العممي الحالي إلى تحديد المسائؿ القانكنية التي تنشأ كالخطكات اإلجرائي
مساعدة جيات البث الشريكة في مشركع ماد ماـ بشكؿ خاص كأصحاب األرشيؼ السمعي البصرم بشكؿ 
عاـ، الراغبيف في نشر ىذه المصٌنفات عمى شبكة اإلنترنت بدكف انتياؾ القكاعد الكطنية كالدكلية المرتبطة 

 . بالممكية األدبية

 

الكاردة كافة، بؿ إٌنو يتطٌرؽ إلى المسائؿ العممية المتعمقة بتنظيـ إدارة  كال يٌدعي الدليؿ ىذا معالجة الفرضيات
حقكؽ المؤلؼ كباإلجراءات التي يتعيف عمى أصحاب األرشيؼ السمعي البصرم اتٌباعيا بغية كضعو 

.  بتصٌرؼ مشركع ماد ماـ

 
 البحث عن حممة الحقوق والمجوء إلى هيئات اإلدارة الجماعية : القسم األّول
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كبما . حقكؽ المؤلؼ غير حسية لذا مف الضركرم تجسيدىا في نصكص قانكنية تجعميا منيعة أماـ الجميع
أٌف ىذه الحقكؽ ليست غرضان مممكسان أك خدمة يقدميا شخص مرئي، يصعب تصنيفيا مقارنة مع مجمؿ 

. المعايير القانكنية

 

ؾ المتعمقة بالعبلمات التجارية كبراءات كيتشابو حؽ المؤلؼ في بعض السمات مع حقكؽ فكرية آخرل مثؿ تؿ
 .االختراع كاالختراعات، إال أٌنو يحتفظ  ببعض الخصائص المتميزة، أىميا غياب شكميات تحٌدد تنفيذه

 

كمف شأف الشركط التي يفرضيا المؤلؼ مقابؿ مكافقتو أف تدٌر عميو ببعض اإليرادات التي تتشابو بعض 
إال أف المؤٌلؼ الذم ال . حؽ المؤٌلؼ في خانة الحقكؽ االجتماعية لذا يمكف تصنيؼ. الشيء كاألجكر

كال ! يتقاضى راتبان كيعمؿ لحسابو الخاص ال يمتمؾ أحد اإلمتيازات األساسية أال كىك الحؽ في اإلضراب
كيعادؿ ذلؾ . يممؾ إال سبلحان كاحدان كىك الحؽ المطمؽ االستنسابي لمسماح باستخداـ مصٌنفو أك حظر ذلؾ

كفي الكاقع ال يرغب . كيشٌكؿ الحؽ المعنكم كحقكؽ الممكية الدعائـ األساسية لحماية المؤلؼ. ؽ الممكيةحقك
فالمصٌنؼ ثمرة أعمالو كيكد أف يعرؼ . الخالؽ في قطع الحبؿ السرم الذم يربطو بمكلكده المصٌنؼ-المؤلؼ

تخداـ مصٌنفو كأف يحميو مف أٌم كبمكجب الحؽ المعنكم، سيكد أف يراقب اس. الجميع ىذا فيحظى باالحتراـ
.  استئثار أك تغيير مخالؼ لنكاياه األكلية

 

. كناىيؾ عف حٌؽ الحماية المعنكم، تضمف التشريعات لممؤلؼ القدرة عمى أف يجني ثمار مجيكده الفكرم
تتخٌمميا  كىذه ىي القاعدة العامة. كبدكف مكافقتو ال يمكف استخداـ المصٌنؼ ال عبر استنساخو كال عبر تمثيمو

بعض االستثناءات الصريحة كالمحدكدة ممحكظة في القانكف 

كتكٌرس النصكص التشريعية حقكقان لممؤٌلؼ يمكف أف يمارسيا بنفسو أك أف يمارسيا عنو ككيؿ أك جمعية 
.  إدارة
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 كيف تتم إدارة استخدام المصّنفات؟ .7

كلكٌنو . ٌنو قادر عمى ذلؾ مف الناحية القانكنيةعمميان، نادران ما يمارس المؤٌلؼ الحقكؽ التي يتمٌتع بيا مع أ
فيستفيد إذان مف . يأخذ بزماـ األمكر عندما يرتبط األمر بحقكقو المعنكية، كبمناسبة نشر مصٌنفو لممرة األكلى

.  حقو المعنكم في العرض

 اإلدارة الفردية لمحقوق
. بأبيى الحمؿ ألٌف ىذا أساسي لسمعتو يتدٌخؿ المؤلؼ شخصيان حتى يترجـ أٌكؿ ظيكر لمصٌنفو أماـ الجميكر

كسيبـر العقد الذم يحٌدد شركط االستخداـ كفقان لمشخص . كال بٌد أف تربطو عبلقة ثقة بأٌكؿ مستخدـ لممصٌنؼ
.  الذم يتعاكف معو المؤلؼ، فيك سيمضي العقد معو ال مع أٌم كاف، فيقكـ العقد عمى االعتبار الشخصي

 بإدارة لييتـ كسيطان  يرخص أك يككؿ أف المستخدـ إمكاف في  يصبح األكلى، لمرة المؤلؼ نشر يتـ عندما
 انت أك لمصاعب ألخير ىذا مكاجية حالة في ، بإسمو أك مكانو يتفاكض أف أك البلحقة اإلستخدامات

 .يستشيره ك معو حكار في يدؿ أف عميو يجب. خطيرة تبعات ليا أك حاسمة القرارات

بعض األحياف، قد يحتٌؿ المستخدـ األٌكؿ لممصٌنؼ مرتبة الكسيط، كتكمف مصمحتو عمى غرار المؤٌلؼ،  كفي
ككٌؿ مرة .  في أف يحصد المصٌنؼ نجاحان كينتشر عمى أكبر قدر ممكف ألٌنو استثمر فيو بعضان مف ثركتو

مف مكافأة المؤلؼ عمى جيكده تجد تقنية جديدة متعة في استخداـ مصٌنؼ مكجكد سابقان في شكؿ آخر، ال بٌد 
كفي العقكد األخيرة، حاز ىؤالء الكسطاء عمى االعتراؼ بالحقكؽ التي . الفكرية كالكسيط عمى استثماره المالي

 . اكتسبكىا كباتت تعرؼ بالحقكؽ المجاكرة عمى الصعيديف الكطني كالدكلي

كقد . يؿ أصبح بدكره مف حممة الحقكؽكلذلؾ، سيككف غامضان كخطيران أف يعيد المؤلؼ إدارة حقكقو إلى كؾ
يتمٌتع ىذا األخير بالحقكؽ كافة أٌم بحقكقو الخاصة كتمؾ التي تنازؿ عنيا المؤلؼ، ما قد يكٌلد بمبمة كيفتح 

 . الباب أماـ االنتياكات الناجمة عف نيـ الصناعات المييمنة المتزايد باستمرار

حيث " االستيبلء عمى الممكية"ف في ببلد يسكد فييا نظاـ كال ييخفى عمى أحد سكء حٌظ قسـ كبير مف المبدعي
. ال يستدرج إاٌل المؤٌلفكف البارزكف ضمانات ضخمة
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كبدكف شٌؾ يكمف الحٌؿ األمثؿ في أف يقتصر دكر الككيؿ عمى التركيج لممصٌنؼ مقابؿ أجر فحسب بدكف 
.  ة الجماعيةكيجدر بالمؤلؼ أف يعيد إدارة حقكقو إلى جمعية اإلدار. أٌم شيء آخر

 
 اإلدارة  الجماعية لمحقوق 

كحتى عندما تجمع األمكاؿ سكيان ستؤكؿ . اإلدارة الجماعية ىي إدارة الحقكؽ لصالح مجمكعة مف المؤلفيف
الكاقع، ال تخدـ الحقكؽ أغراض جماعية،  كفي. فمكٌؿ حقو. حتمان لممستفيد النيائي أال كىك المؤلؼ بمفرده

نما أجر المؤٌلؼ .  تصٌكر جماعي كلكف، تقاسـ األرباح فردم: باختصار. فيذه ليست ضريبة كا 

 

جو مجمكعة متنٌكعة مف م يضمف احتراـ المصالح المشركعة بككتعتبر اإلدارة الجماعية الحٌؿ الكحيد الذ
.  المستخدميف

 

يمكف لممؤٌلؼ المكسيقي أف يعرؼ ماذا تفعؿ بمكسيقاه جحافؿ مف رٌكاد المقاىي الميمية كالمقاىي  فكيؼ
كالمتاجر كاألماكف العامة مف حكؿ العالـ؟ ككيؼ يتابع االنتياكات التي تتعٌرض ليا حقكقو؟ 

إلى مجمكعة مف تعٌد اإلدارة الجماعية أنجع حؿ لتسييؿ نشر المصٌنفات بيف الناس عندما يمجأ المستخدـ 
.  المصٌنفات
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ككـ ىي مذىمة الئحة المشاركيف في تنفيذ أم . في الحقيقة، يجمع المصٌنؼ أصبلن مكٌلفيف مف مختمؼ األنكاع
كال يمكف إال إلدارة جماعية حٌؿ . كمع ظيكر المصٌنفات الكسائط المتعددة، ازدادت ىذه الظاىرة تعقيدان . فيمـ

.    إلستخداـ برٌمتيا شرعيةالمشاكؿ المطركحة، فتككف طرؽ ا

كليس بالضركرة أف تككف اإلدارة الجماعية حكران عمى جمعيات المؤٌلفيف، فمف الممكف أف ينضكم تحت راية 
كاحدة المستخدمكف الككبلء بصفتيـ عمبلء لممؤلفيف فينضٌمكف إلى جمعيات اإلدارة الجماعية بما أٌنيـ 

أبصرت جمعيات اإلدارة الجماعية الٌنكر بفضؿ مبادرة . المجاكرة ينتيجكف ىذه المقاربة عند تحصيميـ حقكقيـ
مف المؤلفيف أك بدعـ مف الدكلة في البمداف النامية، كىي تسٌخر طاقاتيا في خدمة المؤلفيف كمستخدمي 

.  المصٌنفات كالجميكر بشكؿ عاـ

 
 سمعي بصري؟ كيف نحدد أصحاب الحقوق في مستند .8

ف ابتكرت مجمكعة مف األشخاص المصٌنؼ . ؼ صاحب حٌؽ المؤلؼيعتبر الشخص الذم ابتكر المصفٌ  كا 
كقد يحدث أال يعكد مؤٌلؼ المصٌنؼ صاحب . يعكد بالمبدأ حٌؽ المؤٌلؼ إلى مجمكعة مبتكرم المصٌنؼ

فيصبح ىذا األخير حامؿ حؽ فرعي مف . الحقكؽ المادية ألٌنو إٌما تنازؿ عنيا أك منح رخصتيا لطرؼ ثالث
: شكؿ عاـ، ممكف افتراض التاليكب. حقكؽ المؤٌلؼ

بالنسبة إلى الفيمـ، تعكد الحقكؽ عمى النسخة لممنتج أك دار اإلنتاج األصمي أك الشخص المترككة لو الحقكؽ 
؛ (ال يتمٌتع المكٌزع بحقكؽ عمى الٌنسخة إال اثناء فترة عقد التكزيع)

لمجميكر، بما في ذلؾ مقتطفات ...( رقميةأشرطة الفيديك، كأقراص الفيديك اؿ)بالنسبة إلى نشر تسجيؿ فيديك 
.  بسيطة، تعكد الحقكؽ إلى محٌرر الفيديك المذككر في تسجيؿ الفيديك

 

الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف المؤلؼ أك مف أصحاب  إلى كيفضي استعماؿ مصٌنؼ تحميو حقكؽ المؤلؼ
.  الحقكؽ فيو
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: مف أجؿ الحصكؿ عمى مكافقة،  تبرز حالتاف

كتقٌدـ . عندما يككؿ المؤٌلؼ إدارة حقكقو لجمعية إدارة حقكؽ المؤلؼ، يكٌجو طمب المكافقة إلى ىذه األخيرة
 . بعض ىذه الجمعيات فرصة تكجيو الطمبات عمى مكاقعيا اإللكتركنية

خصيان عندما ال يكٌكؿ المؤٌلؼ إدارة حقكقو لجمعية إدارة حقكؽ المؤلؼ  يجب أف يكٌجو طمب االستعماؿ إليو ش
 . أك إلى أصحاب الحقكؽ في المصٌنؼ

 

 

 :عمميان، يمكف إيجاد المؤٌلؼ عندما
 يكون اإلسم مذكورًا عمى المصّنف

يمكف بكؿ بساطة االٌتصاؿ بناشر المصٌنؼ كالسؤاؿ عف حممة الحقكؽ المادية 

 حق النشرُتذكر عبارة 
الحقكؽ في المصٌنؼ كيجدر طمب المكافقة منو  يفترض الشخص المذككر صاحب

 عمى المصّنفات المرقمنة إدارة الحقوق الرقميةتظهر اإلشارة إلى 
.  يمكف تحديد ىٌكية حممة الحقكؽ بفضؿ الرمز اإللكتركني أك العبلمة المائية المضافة إلى المصٌنؼ

 . كلكف، ييعقؿ أف تككف ىذه اإلشارات خاطئة أك غير كافية
 

ؿ كانت المصٌنفات يتيمة كال يمكف إيجاد حممة الحقكؽ أك يصعب تحديدىـ، يأخذ صاحب األرشيؼ كفي حا
السمعي البصرم عمى عاتقو مسؤكلية السماح لمشركع ماد ماـ باستخداـ المصٌنؼ كيذكر بكؿ كضكح أٌنو 

ر نفسو حتى ينتظـ بذؿ جيكدان جٌبارة لتحديد المؤٌلؼ إال أٌنو لـ يتمكف مف ذلؾ، كيدعك المؤلؼ إلى إظيا
.  الكضع
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  حقوق المؤلف إدارة شركات .9
غير أٌف اإلدارة . مف أجؿ تأميف فعاليتيا مادية ما يحتـ عمييـ إدارتيا شخصيان  ان حقكؽ يفؼيمنح القانكف المؤؿ

. كمتطمبة حقكؽ تككف في معظـ األحياف عممية مممةالفردٌية ليذه اؿ

 

كالكاقع أٌنو ربما . دارتيا بمفردهإكبالتالي يصبح عاجزنا عف التي يتمٌتع بيا، غالبنا ما ال يدرؾ المؤلؼ الحقكؽ  
كقد ال يككف في مكقع السمطة  مصٌنفاتو استخداـ طرؽال يممؾ الكسائؿ المادية كالبشرية كالمالية لمراقبة 

دارة الفردية قد تبقى الحقكؽ لذلؾ كنظرنا لعدـ فعالية اإل. ليحدد لممستخدميف شركط االستخداـ كفرضيا عمييـ
 .  عمميِّا فٌعالةغير 

 

 .إلى اإلدارة الجماعية التي تتغمب عمى شكائب اإلدارة الفردية ، يمجأ المؤٌلؼالسب ليذا

وحتى عندما تجمع األموال سوٌاًال ستؤول . اإلدارة الجماعٌة هً إدارة الحقوق لصالح مجموعة من المؤلفٌن

ة، أغراض جماعًوفً الواقع، ال تخدم الحقوق  .فلكّل حقه. وهو المؤلف بمفردهحتماًال للمستفٌد النهااً أال 

 . تصّور جماعً ولكن، تقاسم األرباح فردي: باختصار. وإنما أجر المؤلّف لٌست ضرٌبةفهذه 

جه مجموعة متنّوعة من ٌضمن احترام المصالح المشروعة بووتعتبر اإلدارة الجماعٌة الحّل الوحٌد الذي 

 . المستخدمٌن

 

المستخدم إلى مجموعة من  بٌن الناس عندما ٌلجأات مصّنفتعّد اإلدارة الجماعٌة أنجع حل لتسهٌل نشر ال

 . اتمصّنفال

 

وكم هً مذهلة الاحة المشاركٌن فً تنفٌذ أي . أصكًال مولّفٌن من مختلف األنواع مصّنففً الحقٌقة، ٌجمع ال

وال ٌمكن إال إلدارة جماعٌة حّل . ات الوسااط المتعددة، ازدادت هذه الظاهرة تعقٌداًال مصّنفومع ظهور ال. فٌلم

 .   المشاكل المطروحة، فتكون طرق اإلستخدام برّمتها شرعٌة
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ف في الدكؿ النامية كبدعـ مف الدكلة إلى انشاء شركات اإلدارة الجماعية التي كضعت في خدمة فكبادر المؤؿ
 . ات كالجميكر بشكؿو عاـمصٌنؼاؿالمؤلفيف كالمستخدميف ك

 الدور والمسؤوليات
. المصٌنفات اإلبداعية مفي أٌنيا كسيط بيف المؤلؼ كمستخدـ ةالرئيس حقكؽ المؤلؼ إدارة شركاتيكمف دكر 
، كفي المقابؿ تحصيؿ بأف تمنح المكافقة عمى استخداـ المصٌنفاتىذه الشركات ميمة  تنٌص كفي الكاقع 

كمف  ،إذنا ترتكز اإلدارة الجماعية عمى عبلقة ثبلثية. المعنييف المؤلفيف عمىاألمكاؿ المستحقة كتكزيعيا 
كفقا لجداكؿ  األجرالمصٌنؼ الذم تدير حقكقو بما في ذلؾ تحديد  استعماؿميمتيا الرئيسة تحديد شركط 

 .تضعيا الشركة

 

بالتالي . المصٌنفات المدرجة في ممفاتيا استعماؿكسائؿ متعددة لمراقبة  ؼحقكؽ المؤؿ إدارة شركاتتستخدـ 
رفع  الشركاتعبلكة عمى ذلؾ، يحؽ ليذه . يمكنيا أف تطالب المستخدميف بدفع الضريبة التي لـ يدفعكىا

 .بما أٌنيا تندرج ضمف مسؤكليتيا القانكنية الماديةحقكؽ اؿدعكل قضائية لمدفاع عف 

 

باجراء جماعي لمدفاع عف  حقكؽ المؤلؼ إدارة شركاتتقـك باإلضافة إلى اإلجراءات االجتماعية كالثقافية 
فعمى سبيؿ المثاؿ يمكنيا عمى غرار النقابات أف ترفع دعكل قانكنية لمدفاع عف . مصالح الفنانيف المؤلفيف

   . ـ الشمطات العامةأساسيان أمامصالح المينة الجماعية ناىيؾ عف أٌنيا قد تؤدم دكرنا 

 مساعدة في االستخدامات الفرعية البلحقة،  مكانٌية التدخؿإلحفاظ عمى يتكٌجب عمى ىذه الشركات بغية ا
كمع ذلؾ، يجب التنبو . ، إذ تككف المستشار المفٌضؿ لؤلعضاءىافيذا ىك دكر. دارتيـ الفرديةإفي  ئياأعضا

تفاكض أف تنٌص بنكدنا تضمف حقكؽ المؤلؼ ك ذج عقكدنماـ يجدر بالشركات أف تقدٌ . إلى كمفة ىذه العممية
. عمى اعتماد الناشريف أك المنتجيف ىذه المبادئ
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لمشركة أف تقبض مبمغنا أكبر  كيمكف. اتمصٌنؼاؿ استعماؿ عقبتحصؿ الشركات مقابؿ خدماتيا عمى عمكلة 
ينبغي أف تككف المساعدة في إدارة العقكد عمى أساس طكعي . عند مساعدة المؤٌلؼ في التفاكض عمى عقكده

ـٌ الدفع بشكؿ منفصؿ لكؿ عقد  .كيت

 

تحصيؿ الحقكؽ كيعتبر . المؤلفيف شركة حماية حقكؽؿ الدكر اإلقتصادم الطبؽ األساسي عمى قائمة يشؾٌ 
 كتقٌدـ. جيكد الغنى الثقافي المبدع، فيي تضمف العائدات القانكنية لمكافأة ىذه دارةاإلشركات ركف كتكزيعيا 

بذلؾ القاعدة  مرسية لمختمؼ مستخدمي المصٌنفات اقتصاديان  المؤلفيف الحماية القانكنية شركة حماية حقكؽ
قنا لتخٌصصيا عمى كٌؿ ىده الجكانب كتسٌمط الشركات الضكء كؿّّ كؼ. األساسية التي تعزز تطٌكرىا االقتصادم

 .   مف دكرىا أك عمى جزء منيا

 

 الممارسة التعاقديةتأثير اإلدارة الجماعية عمى  
إذنا تحتؿ تمؾ . جماعيةاؿدارة اإل جمعيةمنح عدد مف المؤلفيف في المجاؿ السمعي البصرم حقكقيـ إلى 

 . كتترؾ أثرىا بالتالي في الممارسات التعاقديةالشركات مكانة ميٌمة 

 

مع المؤلفين  المبرمة اإلدارة الجماعية والعقود
 

 : جماعيةاؿدارة اإل لجمعية الممنكحةتشتمؿ الحقكؽ 

 .الماديةحقكؽ اؿفئة أك أكثر مف مف جية، 

 .ات المستقبميةمصٌنؼ، كاؿمسبؽات السابقة، إال في حاؿ تنازؿ مصٌنؼاؿكمف جية آخرل، 
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اتو، إال في مصٌنؼاستخداـ  المكافقة عمى منحمكانو إمف حيث المبدأ، عندما يمنح المؤلؼ الحقكؽ ال يعكد ب
عمى جماعية اؿدارة اإل جمعيةيقـك منطؽ عمؿ . مف المستخدميف مباشرة حاالت خاصة، أك تقاضي الماؿ
 .عمى المؤلفيف قتكزيعكتقاضي أجران مقابؿ ذلؾ كمف ثـ  لممستخدميفمنح المكافقة باستخداـ المصٌنؼ 

 . عمى التمفزيكف اتمصٌنؼمقابؿ بث اؿ ضريبةالبث لشركات اإلدارة  جياتأٌما عممينا، تدفع 

حصميا شركات اإلدارة الجماعية مف أف تشٌكؿ الضرائب التي تعمى تنٌص العقكد كيدفع ذلؾ إلى القكؿ إٌف 
التي ال تؤٌدم فييا كلكف، في البمداف . يسدد المنتج، األجر المدفكع لممؤٌلؼ  ، ال المبمغ الذمالبث جيات

 التمفزيكني بثاؿمقابؿ أجران ، يتكجب عمى المنتج أف يدفع لممؤلؼ مباشرة ىذا الدكر شركات اإلدارة الجماعية
أٌما بالنسبة إلى خدمة الدفع مقابؿ المشاىدة فغالبنا ما يككف الماؿ عمى شكؿ رسكـ تحصميا . اتمصٌنؼؿؿ

 كاإللكتركنيةالسمعية البصرية  مرافؽ االتصاالتشركات اإلدارة الجماعية مف 

 

 البث جهاتاإلدارة الجماعية والعقود مع 
: دف مف العقكمبراـ نكعإمصٌنفات السمعية البصرية ينتج عف بث اؿ

 ".حصة المنتج"عقد فردم بيف محطة التمفزيكف كالمنتج الذم يرخص بمكجبو البث كيأخذ مف جية، 

عقد تمثيؿ عاـ بيف محطة التمفزيكف كشركات اإلدارة الجماعية حيث تمتـز المحطة بمكجبو كمف جية آخرل، 
. اتمصٌنؼلمشركة مقابؿ بث اؿ" حصة المؤلؼ"دفع 

 

 في المتوسط لفحقوق المؤ إدارةالئحة شركات 
ماكسيـ سانسكف . )عمى ىذا الصعيد، قاـ المعيد الكطني السمعي البصرم بعمؿ مٌتسؽ يمكف اإلعتماد عميو

Maxime Sanson :حزيراف /مشركع ماد ماـ في يكنيك: المعيد الكطني السمعي البصرم في المتكسط
( ممؼ يتناكؿ الممكية الفكرية/ 2009
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 األجر/ لعممية االستخدام جدول ممّخص
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شراء 

حقوق 

البث

 مذ  ً  م   و

اإلدارة الجماعٌة األجر العقود استخدام تلفزٌونً

 
 

 

لمتنازل عن الحقوق لصالح ماد مام  اإلجراء النموذجي: 2القسم 
 

خراجو كاستخدامو مع إبراـ عدد مف العقكد ال بٌد مف عرض فئاتيا  يترافؽ إنتاج المصٌنؼ السمعي البصرم كا 
لى أصحاب األرشيؼ  باقتضاب، بغية تكفير المعمكمات إلى جيات البث الشريكة في مشركع ماد ماـ، كا 

د الكطنية كالدكلية حكؿ السمعي البصرم الراغبيف في  نشر ىذه المصٌنفات عمى اإلنترنت بمكجب القكاع
. الممكية األدبية
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فئات العقود الرئيسية المتعمقة بالمصّنف السمعي البصري  .10
 

السمعي البصري  مصّنفالعقود المتعمقة بإنتاج ال
 

تيعٌرؼ عقكد اإلنتاج عمى أنيا العقكد التي تنظـ بمكجبيا شركة أك عٌدة شركات ظركؼ مشاركتيا معنا في 
. اد المصٌنؼ السمعي البصرمأك تمكيؿ إعد/إعداد ك

 

مبدئيُّا، عند إبراـ عقد إنتاج مشترؾ يضحي المتعاقدكف المشارككف منتجيف مشاركيف، كمالكيف مشاركيف في 
كيكتسبكف إذنا صفة حممة الحٌؽ المشاركيف في الممكية الفكرية، كيتشارككف أرباح . المصٌنؼ السمعي البصرم

. استخداـ المصٌنؼ السمعي البصرم

 

. عٌدد عقكد اإلنتاج المشترؾ، كيمكف تصنيفيا في فئتيف رئيسيتيفتت

تجمع الفئة األكلى العقكد المبرمة بيف عٌدة شركات تيطمؽ المشركع كتديره، كتضطمع معنا بدكر المنتج في 
: كيندرج ضمف ىذه الفئة...(. أم النكاحي الفنية كاإلدارية كالتقنية كالمالية)نكاحي المشركع المتنكعة 

 .كىك العقد المرتبط بمشركع إنتاج مشترؾ لمصٌنؼ سمعي بصرم: د التطكيرعؽ

 .كىك عقد إنتاج مشترؾ لمصٌنؼ سمعي بصرم: عقد الشراكة

أما الفئة الثانية فتجمع العقكد المبرمة بيف المنًتج مف جية كشركة ال تضطمع سكل بدكر المستثمر عبر تقديـ 
: ذه الفئةكيندرج ضمف ق. مساىمة مالية مف جية أخرل

 عقد اإلنتاج المشترؾ المقطكع
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 .عقد المشاركة المالية

بمكجب عقد اإلنتاج التنفيذم، يعيد المنتج إلى طرؼ ثالث ميمة اإلنتاج التنفيذم لممصٌنؼ السمعي 
إلى المتعاقد المشارؾ  ال يحيؿ ىذا العقد. يؤمف الطرؼ الثالث إذنا خدمة اإلخراج المادم لممصٌنؼ. البصرم

.  صفة المنتج بمعنى حقكؽ المؤلؼ

 

العقود المتعمقة بإخراج المصّنف السمعي البصري 
كيترافؽ إخراج . يتطٌمب إخراج المصٌنؼ السمعي البصرم مشاركة أطراؼ كثيرة تقدـ أعماالن فنية أك تقنية

.  المصٌنؼ السمعي البصرم مع إبراـ عقكد مختمفة بغية استخدامو

 

 العقود المرتبطة بالناحية الفنية
يمكف لممنًتج الذم يطمؽ مبادرة المصٌنؼ السمعي البصرم كيضطمع بمسؤكلية إخراجو أف ييبـر ثبلثة أنكاع 

.  مف العقكد بصكرة رئيسية

كتاب، )العقكد المتعمقة بالمصٌنفات المرجعية، كالمرتبطة عادةن بتعديؿ المصٌنؼ السمعي البصرم المرجع 
 ...(رةقصة مصكٌ 

مؤلؼ السيناريك، المخرج، مؤلؼ ) العقكد المبرمة مع المؤلفيف المشاركيف في المصٌنؼ السمعي البصرم 
 عقد الخيارات، كعقد التنازؿ عف حقكؽ المؤلؼ: كتيقسـ ىذه العقكد عمى فئتيف...(. المقطكعات المكسيقية

، كىي ترتبط عادةن (م مشاركة المؤديفعندما يتطمب المصٌنؼ السمعي البصر)العقكد المبرمة مع المؤديف 
حصكؿ المؤدم عمى راتب مفترض مف جية، كحصكلو عمى الحقكؽ المجاكرة مف جية : بنقطتيف أال  كىما

 .أخرل

 تقنيةالعقود المرتبطة بالناحية ال
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. ييبـر المنتج عقكدنا مع تقنييف متعدديف مف أجؿ اإلخراج المادم لممصٌنؼ السمعي البصرم

يحدّْد ىذا العقد طبيعة األعماؿ المتكجبة . عقد عمؿ لفترة محددة يخضع لمندرجات قانكف العمؿ ييبـر عادةن 
 .إضافة إلى الراتب المستحٌؽ في المقابؿ...( المكاف، الفترة) كشركطيا 

ا إبراـ عقكد أخرل مع  أطراؼ تقدـ خدمات متنكعة مثؿ إيجار المعٌدات  .  يمكف أيضن

 

ام المصّنف السمعي البصري العقود المتعمقة باستخد
 

. يمتمؾ المنًتج الحقكؽ المادية، كلذلؾ ييبـر عددنا مف العقكد المتعمقة باستخداـ المصٌنؼ السمعي البصرم

تيبـر ىذه العقكد بيف طرؼ ثالث كالطرؼ المتركؾ لو حقكؽ الممكية، لذلؾ ال تنطبؽ عمييا مبدئيِّا قكاعد 
.  التنازؿ الرسمية

: متعمقة باستخداـ المصٌنؼ السمعي البصرم، كىيتتعٌدد العقكد اؿ

إنو عقد ييبـر بيف المنتج كالمكزع الذم ييكمَّؼ ميمة استخداـ المصٌنؼ السمعي البصرم في : عقكد التكزيع
 .ليذه الغاية، ييبـر المكٌزع عقدنا مع المستخدميف في صاالت السينما. صاالت السينما

يضـٌ العقد . إنيا عقكد إيجار الفيمـ بغية عرض المصٌنؼ السينمائي في الصاالت: العرض السينمائي عقكد
مف جية، كشركة العركض السينمائية مف جية أخرل  .المكزع ى

إنو عقد يتنازؿ بمكجبو المنتج عف حقكؽ نشر المصٌنؼ عمى شكؿ : التنازؿ عف حقكؽ نشر الفيديك عقكد
ا عف التنازؿ عنيا. تسجيؿ فيديك ا عمى تككيؿ الحقكؽ إلى الطرؼ اآلخر عكضن  .كيمكف أف ينٌص أيضن

م أنظمة الفيديك حسب المحطات المتمفزة، كمشغؿ)إنو عقد ييبـر بيف المنتج كالعامميف في البٌث : عقكد البثٌ 
. بمكجب ىذا العقد، يحصؿ العاممكف في ىذا القطاع عمى حٌؽ بٌث المصٌنؼ السمعي البصرم...(. الطمب

 .أضؼ إلى ذلؾ، عقكد شراء حقكؽ البٌث التمفزيكني ميسبقنا
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 ؟نطمب استخدام المصّنف أّية موافقة عمى .11
.  يممؾ مؤلؼ المصٌنؼ حقكقان مادية كمعنكية عمى مصٌنفو

إذ يعكس المصٌنؼ شخصية مؤلفو، يسمح الحٌؽ المعنكم ليذا األخير بالحفاظ عمى سيطرة فكرية عمى ك
. مؤلفاتو

بمكجب المقاربة التركيبية لمقانكف البلتيني المختٌص كنظرية حٌؽ الكجية، يحتكر المؤلؼ أشكاؿ االستخداـ 
لذلؾ ال بٌد مف ... كاإليجار، كاإلقراض كافة الناتجة عف ىذه الحقكؽ، مثؿ الترجمة، كاالقتباس، كالتكزيع،

حقكؽ االمتياز )أك التفكيض مف المؤلؼ أك مف أصحاب الحقكؽ فيو ( التنازؿ)الحصكؿ عمى الحقكؽ المادية 
. بغية استخداـ المصٌنؼ المحمٌي بحقكؽ المؤلؼ( أك الرخصة

  

. كؽ المعنكيةكلكٍف، بغٌض النظر عف أسمكب االستخداـ، مف الضركرم احتراـ امتياز الحؽ

 

 الحقوق المعنوية
 

إال . يشكؿ الحٌؽ المعنكم حقنأ مستمرنا كمطمقنا كال يقبؿ التصٌرؼ كال يتقادـ مع مركر الزمف كال يمكف مصادرتو
. أٌف سكء استعمالو يستكجب العقاب في حاؿ استيخدـ إليذاء الغير

كبغٌض النظر عف أسمكب . عنكم إلى المؤلؼلذلؾ، ال بٌد مف تكجيو كافة األسئمة المرتبطة باحتراـ الحٌؽ الـ
: استخداـ المصٌنؼ، ال بٌد مف احتراـ امتيازات الحٌؽ المعنكم التالية

ا مف  كال. يفرض حٌؽ األبكة عمى المصنؼ ذكر اسـ المؤلؼ كمكانتو عند عرض مؤلفاتو أك نسخيا بٌد أيضن
 .تكخي الحيطة كعدـ كضع اسـ المؤلؼ عمى مصٌنؼ مف إعداد طرؼ ثالث
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، سكاء عبر اإلضافة، أك "ال في الشكؿ كال في المضمكف"يفرض حٌؽ احتراـ سبلمة المصٌنؼ عدـ تحريفو 
أك الترجمة، حيث ييعتبر احتراـ ىذا الحٌؽ أساسينا، كال سٌيما في عقكد التعديؿ . التغيير، أك التعديؿ أك الحذؼ

 .ينبغي الحصكؿ عمى مكافقة مؤلفي ىذه المصٌنفات التي ينبع منيا المصٌنؼ المتنازؿ عنو

 .يفرض حٌؽ العرض ضركرة عدـ تقديـ المصٌنؼ إلى الجميكر قبؿ أف يقكـ المؤلؼ بذلؾ  

 .يسمح حٌؽ الرجكع أك السحب لممؤلؼ بكقؼ استخداـ المصٌنؼ أك تعديؿ شركط االستخداـ

حاؿ كفاة المؤلؼ، يمكف لكرثتو المطالبة بحٌؽ االبكة كحٌؽ احتراـ سبلمة المصٌنؼ دكف سكاىا مف في 
. الحقكؽ

 

 الماديةحقوق ال
خو، انساستتتألؼ مف احتكارات استخداـ عرض المصٌنؼ ككىي ". لممؤلؼ أجربتأميف " الماديةحقكؽ اؿتسمح 

. منفصؿ أك مقٌطعكىي احتكارات قابمة لمتفاكض سكاء معنا أك بشكؿ 

 

مباشرة إلى الجميكر العريض بأٌم طريقة كانت، بما في ذلؾ  مصٌنؼيسمح حٌؽ العرض لممؤلؼ بإيصاؿ اؿ
ليتمكف الجميع مف الكصكؿ إليو فردينا في المكاف كالزماف الذم يختاره، ما يبٌرر نشره عمى  مصٌنؼعرض اؿ

. شبكة اإلنترنت

أك السماح  مصٌنؼاؿ استنساخاالمتياز الذم يسمح لممؤلؼ بمنع  بالمعنى العريض االستنساخيعني حٌؽ 
: يتضمف ىذا الحٌؽ بشكؿ دقيؽ. االستنساخبذلؾ، كتحديد شركط ىذا 

 ...المكافكنكعو ك التقني االستنساخبالمعنى الحرفٌي الذم يسمح لممؤلؼ بتحديد أسمكب  االستنساخحٌؽ 

إلى أسمكب أدبي آخر  مصٌنؼييدؼ ذلؾ إلى نقؿ اؿأك ترجمتو، ك مصٌنؼاؿ باالقتباس مفحٌؽ السماح 
ضفاء التعديبلت ميما كانت طبيعتيا  كا 
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 األصمي أك النسخة بمتناكؿ طرؼ ثالث لفترة محددة مصٌنؼحٌؽ اإليجار أك اإلقراض يسمح لممؤلؼ بكضع اؿ

ا  مصٌنؼحٌؽ الكجية أك التكزيع، يسمح لممؤلؼ بالسيطرة عمى شركط تكزيع اؿ  كاستخدامو أيضن

؟ يةرسم الموافقة تضحيكيف  .12
األرشيؼ السمعي البصرم الحصكؿ عمى تنازؿ حقكؽ مف المؤلؼ أك مف أصحاب  صاحبيتعٌيف عمى 

يعني التنازؿ . الذم سيضعو بمتناكؿ ماد ماـ مصٌنؼ، في حاؿ أراد حٌؽ استخداـ اؿمصٌنؼالحقكؽ في اؿ
فيعني الحصكؿ عمى حٌؽ استخداـ غير  أما حٌؽ االمتياز أك الرخصة،. الحصكؿ عمى حٌؽ استخاـ حصرمٌ 

ينطبؽ ذلؾ مثبلن عمى تراخيص االستخداـ المرتبطة بالبرمجيات . المكافقة عمى االستخداـحصرٌم ينتج عف 
، ما يستثني مف مكضكع ( كاالستنساخالعرض )ال يمكف أف ترتبط ىذه العقكد سكل بحقكؽ الممكية . التجارية

. المتابعةالعقد الحٌؽ المعنكم كحٌؽ 

أىمية إبراـ العقد، كالمكافقة، كمكضكع )إضافة إلى شركط القانكف العاـ األربعة المنطبقة عمى العقكد جميعيا  
متناسب كدقة  أجر نسبي، ال بٌد مف صياغة العقد خطينا لكي ييبـر بشكؿ قانكني، مع (االلتزاـ كسببو الشرعي

 :ذكرفي ىذه الحالة، ال بٌد مف . متنازؿ عنيا كمدل نطاقيا، كمعرفة طبيعة الحقكؽ اؿمصٌنؼكافية لتحديد اؿ

 موضوع العقد   
المختصة  العناصريتعٌيف عمى األطراؼ اإلشارة إلى . يمكف لؤلطراؼ إبراـ عقد تنازؿ أك عقد رخصة

أم : كالكسيطةالمتكقع،  كاالستعماؿ، المقتطفات/ السمعي البصرم المعنٌي، كمراجع التسجيؿ مصٌنؼاؿ)
ا ذكر الحقكؽ المتنازؿ عنيا أك حقكؽ االمتياز لنشر اؿ(. رنت في ىذه الحالةاإلنت  مصٌنؼكمف الضركرٌم أيضن

:  عمى شبكة اإلنترنت، كىي

 مصٌنؼحٌؽ رقمنة اؿ

 رقمية كال سٌيما عمى اإلنترنت زسيطة ةعمى أمٌ  مصٌنؼاؿ استنساخحٌؽ 

 بطريقة مفيدة ليذه الغاية مصٌنؼحٌؽ تعديؿ اؿ
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 في إطار شبكة مفتكحة أك مغمقة مصٌنؼحٌؽ نشر اؿ

بغية ( مصٌنؼاؿ سبلمةمثبلن حٌؽ الحفاظ عمى )إضفاء بعض الحقكؽ المعنكية المحددة تحت طائمة البطبلف 
ا لبلستخداـ في بيئة رقمية مثؿ اإلنترنت مصٌنؼجعؿ اؿ  .صالحن

 المنطقة الجغرافية المغطاة
(. الطابع الدكلي لئلنترنت)لـ أجمع ال بٌد مف التنازؿ عف الحقكؽ أك منح رخصة لمعا

 

 األجر
لممؤلؼ  كلكف، يمكف أيضان . طريقة استخداـمقابؿ كٌؿ  األجرتتطمب القكانيف المرتبطة بحقكؽ المؤلؼ تحديد 

استخداـ بغية احتراـ  طريقة، كيتعٌيف عميو تحديد ذلؾ صراحةن لكٌؿ أجرالتنازؿ عف حقكقو مف دكف أٌم 
. القانكف

 الضمانات
األرشيؼ السمعي البصرم أنو حامؿ صاحب بٌد مف إدراج بند في العقد يضمف بمكجبو المتعاقد الشريؾ ك ال

. الطرؼ الثالثالحقكؽ التي تنازؿ عنيا المؤلؼ، كأٌف العقد لـ ييبـر بشكؿ يخالؼ حقكؽ 

 

 القانون الواجب التطبيق
ا مف تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ الذم  . لشريؾ ماد ماـامتيازات ؿسيمنح ال بٌد أيضن
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/ الحاالت الخاّصة بالمصّنف المؤلَّف وفًقا لعقد التكميف أو المؤلَّف من قبل المستخَدم .13
 الوكيل

كفي حاؿ تعٌدد . مف حماية حقكؽ المؤلؼ ما لـ يتنازؿ عف حقكقو مصٌنؼيستفيد الشخص الطبيعي مؤًلؼ اؿ
كحده . ات المركبةمصٌنؼات المشتركة، كاؿمصٌنؼ، كاؿات التعاكفمصٌنؼالمؤلفكف، ال بٌد مف التمييز بيف 

كلكٍف، قد ينبع مف بعض . الشخص الطبيعي يمكنو الحصكؿ عمى صفة المؤلؼ، إال في حاؿ استثناء قانكنيٌ 
مىمة حقكؽ المؤلؼ . العقكد تأثير عمى حى

ق إلى طرؼ يـكتقد مصٌنؼبابتكار  عقد التكميؼال بٌد مف تحديد حامؿ الحقكؽ عندما يمتـز المؤلؼ بمكجب 
: بحقكؽ المؤلؼ يتمتع المكمّْؼال . محٌدد باالتفاؽ المتبادؿ أجرثالث كفؽ الشركط المحددة في العقد مقابؿ 

المؤلَّؼ في ىذا اإلطار،  مصٌنؼسكل الممكية المادية مف اؿ المكمّْؼففي غياب مندرجات محددة، ال يمتمؾ 
.  كال يحظى بحٌؽ استخدامو

حديد ما إف كاف المستخًدـ يستفيد مف تنازؿ فكرٌم عف حقكؽ المؤلؼ، عندما يبتكر ىذا مف الضركرم إذنا ت
أما المؤًلؼ المستخدىـ فيحتفظ بصفة المؤلؼ كفؽ القانكف الفرنسي، . في إطار عقد عمؿ مصٌنؼاألخير اؿ

كال يتعمؽ بند . المؤلؼ ألٌف قانكف الممكية الفكرية يمحظ أٌف تكاجد عقد العمؿ أك إبرامو ال يخٌؿ بالتمتع بحقكؽ
. لمتصرؼغير قابؿ  الحقكؽ المالية، فالحٌؽ المعنكمب التنازؿ عف الحقكؽ لصالح المستخًدـ إال

: ، تنطبؽ فرضيتاف ، أال كىما(نظاـ محٌدد)في حالة المصٌنفات المؤلفة مف قبؿ المستخدىـ 

في إطار أداء ميامو أك عند اتٌباع  مصٌنؼإف كاف المستخدىـ قد أٌلؼ اؿ) ال يجكز االستخداـ التجارم 
 (العامة المصمحةالتعميمات الضركرية لتطبيؽ ميمة ىدفيا 

ألنو  أجرـ عمى ظركؼ حصكلو عمى اإلدارة إذنا أف تتفؽ مع المستخديتعٌيف عمى : يجكز االستخداـ التجارمٌ 
. يحتفظ بحقكؽ المؤلؼ
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 المالحق 
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 تحميل منهجية منح الحقوق . أ
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 :األساسية األسئمة . ب
 

   ئ    ق   م ح     وق 4

 ً٘ رٍّىْٛ حمٛق اسزخذاَ اٌجشٔبِج سٛاء وبٍِخ أٚ لسّبً ِٕٙب؟/ 1

 إْ وبْ اٌجشٔبِج اٌّعٕٟ ِصّٕفبً سّع١بً ثصش٠بً، ً٘ س١زٕبصي اٌّؤٌّفْٛ عٓ حمٛلُٙ؟/ 2

 ً٘ سّح أصحبة اٌحمٛق اٌز٠ٓ ٠زمبضْٛ أجشاً ثئعبدح اسزخذاَ أعّبٌُٙ؟/ 3

ٓ اٌجشٔبِج عٕبصش / 4 ّّ  ال ٠ٍّه إٌّزج حمٛلٙب؟" أخشٜ"ً٘ ٠زض

 

هم  ًهكىٌ حمىق  س خذ و  ن رَ يج سى ء ك يهة أو ل ً ً يُه ؟ :  ن ؤ ل  ألّول

 
: ىؿ يرتبط األمر بػ

 إنتاج خاص -
 (حقكؽ المنٌظـ)إعادة نقؿ  -
 إنتاج مشترؾ -

 
االطبلع عمى ممؼ إنتاج البرنامج إف كجد : ال بٌد مف التأكد مف تكاجد تشارؾ في حممة حقكؽ االستخداـ

.... كمشاىدة مقٌدمتو كعرض البرامج المتمفزة
. يجب التأكد مف أٌف اتفاقية اإلنتاج تتيح اإلستخداـ المقصكد

 
: تظير فرضٌيتاف

(i) ال تمحظ اتفاقية االستخداـ طرؽ االستخداـ أك أٌف االستخداـ يحيؿ إلى إبراـ عقد منفصؿ 
(ii)  كبعد ىذه الفترة يتعٌيف عمى مف يتشارؾ اإلنتاج تحديد طرؽ . محدكدة لمدةتـ تحديد طريقة االستخداـ

تحديد المسؤكؿ عف االستخداـ كالمنطقة )تنفيذ طرؽ االستخداـ الخاصة بالمصٌنؼ المعني كشركطيا 
 (كتقاسـ الربح كالمدةالجغرافية 

 



 

70 
 

عادة التفاكض حكؿ الحقكؽ مع المنتج ألجؿ إ: 1المثال  -أمثمة تطبيقية. د ةمراجعة النقط
 . ىا أك غير المحددة أصبلن رؽ مف االستخداـ المنتيية صبلحيتطريقة أك عدة ط
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 عقد إنتاج مشترؾ: 2المثال  -أمثمة تطبيقية. مراجعة النقط د
مشتركة جديدة بنكد تعاقدية يجب دمجيا في عقكد إنتاج : 3المثال  -أمثمة تطبيقية. مراجعة النقط د

خاصة بالبرامج السمعية البصرية حتى تصبح في متناكؿ الجميكر عف طريؽ الشبكة االلكتركنية كالسيىما 
 عبر الفيديك حسب الطمب
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؟ هم  ُ زل  نًؤنّفىٌ  ٍ حمىلهى؟ ب ر   ن رَ يج  نً ُ  ي ُّف سً   هم/  ن ؤ ل  ن  َ 

 
 ىؿ البرنامج مصٌنؼ سمعي بصرم؟

 مف ىـ مؤٌلفك المصٌنؼ السمعي البصرم؟
 ما ىي حقكؽ المؤٌلؼ؟

 
 الحؽ المعنكم ( أ

 
الخاص بطمب الموافقة من حامل الحق ثانيًا  4و 4المثال  -أمثمة تطبيقية. مراجعة النقط د

 المعنوي
 

 كيؼ يمكف لممؤٌلفيف أف يتنازلكا عف حقكقيـ؟: الحقكؽ المادية ( ب
 اإلدارة الفردية لحقكؽ المؤٌلؼ -
 اإلدارة الجماعية لحقكؽ المؤٌلؼ -

 
الخاص بند التنازل عن حقوق المؤّلف لصالح  5المثال  -أمثمة تطبيقية. مراجعة النقط د

 :  االستخدام عمى وسائل اإلعالم الجديدة مقابل أجر معين
 الجماعية باإلدارةيرتبط  -
 الفردية باإلدارةيرتبط  -

 
 هم يشًم  ن رَ يج  نًؤّديٍ؟:  ن ؤ ل  ن  نث

 

 اٌّؤّدٞ عٍٝ أّٔٗ اٌفىش٠خ اٌٍّى١خ لبْٔٛ ٠حّذد

اٌشخص اٌزٞ ٠عشض أٚ ٠غٕٟ أ٠ٚمص أٚ ٠ٍمٟ أٚ ٠ٍعت أٚ ٠ٕفّز ثأٞ شىً آخش ِصّٕفبً "  -

 . أدث١بً ٚف١ٕبً، أٚ ٠مذَ فمشح ِٕٛعخ أٚ فمشح رشف١ٙ١خ فٟ اٌس١شن أٚ ٠حّشن اٌذِٝ
 حمٛق اٌّؤّد٠ٓ -
 حمٛق اٌّؤّد٠ٓ ِذح -
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د اٌّجشَ ث١ٓ اٌّؤّدٞ ٚإٌّزج عٍٝ ِٛافمخ ٚأجش ٌىً طش٠مخ اسزخذاَ ِٓ اٌّحزُّ أْ ٠ّٕص اٌعك

 . ٌٍّصّٕف

 

 .٠ّٚىٓ أْ رشد اٌّٛافمخ ٚاألجش فٟ عمذ اٌعًّ أٚ فٟ عمذ جّبعٟ ٠طجّك

 

اٌحصٛي عٍٝ ِٛافمخ اٌّؤدرٞ ( اٌزٞ ٚظّف اٌّؤّدٞ)ٚفٟ غ١بة رٌه، ٠زع١ّٓ عٍٝ إٌّزج 

 . ٚرحذ٠ذ أجش ِمبثً االسزخذاَ اٌّمصٛد

 

المرتبط بحاالت استخدام غير مذكورة في عقد  6 المثال -أمثمة تطبيقية. د ةمراجعة النقط
 .العمل أو اتفاق جماعي

 
 هم يشًم  ن رَ يج  ُ صر ال يًهك  نًُ ج حمىله ؟/  ن ؤ ل  نر بع

 
 التسجيبلت الصكتية إلعبلنات تجارية -
 الصكر -
 المصٌنفات الفنية -
 الرسكـ -
 األشرطة الصكتية -
 حمقات تمفزيكنية مقتطفات -
 مقتطفات أفبلـ سينمائية -

 
 إلكترونية لمنح حقوق فقرة تسمسمية ةعن رسال7المثال  -أمثمة تطبيقية. مراجعة النقط د

 
 كىٌ حمىله  يُ  مة  ٍ حمىق غ ر  ن      هك هم يشًم  ن رَ يج  ُ صر /  نخ يس ن ؤ ل 

 ؟ب نًؤنف

 
 الحؽ في الصكرة -
 الحؽ في المعمكمات -
 المنٌظميف الرياضييفحؽ  -
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  حؽ منظمي التظاىرات الثقافية: حؽ العقكد -
 .م رسالة اتفاؽ حكؿ الحؽ في الصكرةكه، 8 المثال -أمثمة تطبيقية. د ةمراجعة النقط
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 مراجع قانونية. ج

 األوروميد السمعي البصريبرنامج 

 المجاكرة كثيقة تحميمية كفقان لمبمد مرتبطة بحقكؽ المؤلؼ كالحقكؽ
http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=53&l=fr 

http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=53&l=en 

http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=53&l=ar 

 مراجع قانونية دولية
 

 المعاىدات الدكلية
http://www.wipo.int/copyright/fr/treaties.htm 

http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130302 

 
 ؼ ألغراض تربكيةدراسات حكؿ قيكد كاستثناءات حقكؽ المؤؿ

http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130302 

http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130393 

 
 الحقكؽ المجاكرة مدةمشركع تكجييي حكؿ 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/term-protection/index_fr.htm  

 
 
  

http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=53&l=fr
http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=53&l=en
http://euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=general&mid=53&l=ar
http://www.wipo.int/copyright/fr/treaties.htm
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130302
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130302
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=130393
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/term-protection/index_fr.htm
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 التطبيقية األمثمة. د

رسالة اّتفاق مع منتج مشترك لطرق االستخدام المنتهية صالحيتها أو غير : 1مثال 
.  المحددة أصالً 

 :اسـ جية االٌتصاؿ
 :  اسـ شركة اإلنتاج

 مشركع استقباؿ"/ ___________"مشركع استخداـ البرنامج السمعي البصرم : الغرض
 

حضرة السيدة، حضرة السيد 
 

في إطار " __________"يرغب في استخداـ البرنامج السمعي البصرم ______ أف نعممكـ أفٌ  يسٌرنا
(. كصؼ طرؽ االستخداـ)لطرؽ االستخداـ التالية (/كصؼ المشركع)مشركع 

 
/ _/_ىذا البرنامج السمعي البصرم ىك إنتاج مشترؾ بيف شركتكـ كشركتنا في 

 
: المبتغاة( االستخدامات)أساليب االستخداـ 

 
  ( اإلنترنت، نسخة عمى شريط فيديك، بث تمفزيكني)حقكؽ االستخداـ...
  األراضي
 المدة 
  الشركط المالية

: أٌف حقكؽ االستخداـ__ /_/_يشير عقد اإلنتاج المشترؾ المبـر في  
  تستند إلى اتفاؽ منفصؿ بيف األطراؼ
  انتيت صبلحيتيا
 لـ تكف ممحكظة 
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مف % XXستخدامات المذككرة أعبله كأف نمنحكـ حسب اإلقتضاء، كلية االؤنقترح عميكـ أف تسٌممكنا مس

( صافي اإليرادات المنصكص عميو في عقد اإلنتاج المشترؾ)صافي اإليرادات 
 

أك اشترل الحقكؽ المتنكعة التي يمتمكيا /شرؾ المنتج المشترؾ بنفسو حممة الحقكؽ كأتيضاؼ ىذه الفقرة إذا 
: طرؼ ثالث

أف تأكدكا لنا أٌف القيكد المرتبطة بالمؤلفيف كحممة الحقكؽ الذيف يتقاضكف راتبان ال تتعارض قانكنيان مع  نتمٌنى
.  ىذه االستخدامات

 
نتمٌنى عميكـ أف تسٌممكنا نسخة عف المستند الحالي، مكٌقعة كفؽ  في حاؿ كافقتـ عمى ىذه الشركط،

".  عميو ناق ككافؽناقرأ"األصكؿ مع عبارة 
 

.  نابقبكؿ فائؽ احتراـ السٌيدة / حضرة السٌيد ؿتفض
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 عقد إنتاج
docx.مشترك

 الخاّص بعقد إنتاج مشترك: 2مثال 

 )شاىد المستند المرافؽ(

 

  

عن بند في عقد إنتاج مشترك  3مثال 
أك منح تفكض تسكيقو لطرؼ /غير الحصرم باستخداـ المصٌنؼ كالتسكيؽ لو ك/يممؾ الحؽ الحصرم"...

 ثالث،

 كامبلن فحسب/ أك عمى شكؿ مقتطفات كامبلن 

 ...بالمغة/بالٌنسخة( إذا لـز األمر)

ابتداءن ...إلى... لمدة... أك مقابؿ مبمغ مف الماؿ، عمى األراضي/عمى شكؿ فيديك حسب الطمب مجانان ك
 ...مف

الن كمف خبلؿ الفيديك حسب الطمب، تكافؽ االطراؼ المعنية عمى كضع قسـ مف المصٌنؼ أك المصٌنؼ كاـ"
  ".تحت تصٌرؼ المستيمؾ، فيستعممو عندما يشاء عمى الشبكات كٌميا كعبر جميع أشكاؿ التكاصؿ اإللكتركنية

 

 (إضافة التالي أمر الزم إن تتشارك األطراف استخدام المصّنف)

 

يتحتٌـ عمى كؿ طرؼ أف يعمـ الطرؼ اآلخر عبر كتاب مضمكف مع إشعار باالستبلـ بكؿ اقتراح لتسكيؽ 
بعد إستبلـ الكتاب المضمكف مع إشعار ( يكمان )يـك ... كتمتٌد الميمة عمى. ؼ عبر فيديك حسب الطمبالمصفٌ 
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كفي غياب الميمة أك مركرىا، يحٌؽ لمطرؼ الذم قدـٌ االقتراح . باالستبلـ بغية االستفادة مف العرض األربح
 . االقتراح المذككراألٌكؿ بالتنازؿ لمصمحة تشارؾ اإلنتاج عف حقكؽ االستخداـ المرتبطة ب

 

كسيتعامؿ الطرؼ الذم يضمف استخداـ المصٌنؼ كفقان لمشركط المحددة أعبله مع شركات لمؤلٌفيف فرنسييف 
أك شركات لمؤلٌفيف تمثؿ في الخارج رصيد شركات المؤلفيف الفرنسييف ناىيؾ عف المدفكعات المستحقة 

 . ركف حقكقيـ منفرديفلممؤلفيف عف مصنٌفيـ الذم يتعاممكف مع ىذه الشركات أك المؤلٌفيف الذيف يدم

 

كسيحرص الطرؼ الذم فٌكض استخداـ المصٌنؼ لطرؼ ثالث أك لككيؿ عمى أف يأخذ الطرؼ الذم أبـر معو 
 . العقد عمى عاتقو المكجبات البلزمة

 

 .تحديد تقاسـ اإليرادات في حاؿ استخداـ المصٌنؼ عمى شكؿ فيديك حسب الطمب كتحديد صافي اإليرادات

 :دات الناجـ عف استخداـ المصٌنؼ مثمما ىك مذككر آعبله عمى الشكؿ التالييقسـ صافي االيرا

 

 : ...%الشركة أ             

 : ...%الشركة ب             

  الصافية المبالغ بنسب يمتزمكا أف التعاقد بيذا لمعنعيف عمى يجب بالتشارؾ؟ اإلنتاج عقد ييدده كما
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 عن طمب موافقة حممة الحق المعنوي 4 مثال
 _________:المؤٌلؼ أك حامؿ الحؽاسـ 
 ______________، نيار ______في

 
 "...."استخداـ برنامج / طمب قطع المصٌنؼ/ الطمب مف حممة الحؽ المعنكم: الغرض

 
حضرة السيدة، حضرة السيد 

 
خراجكـ"..." تحرير حمقة /بثٌ /في استخداـ نا نرغبيسٌرنا أف نعممكـ أفٌ   /_/_في ، كىي بثت مف تأليفكـ كا 

 . ________في إطار مشركع ( قناة تمفزيكنية)____________عمى 
 

 :نأمؿ أف نستخدـ البرنامج كفقان لمشركط اآلتية
 طريقة االستخداـ: 
 مدة الحقكؽ: 
 األراضي: 

 
 .  نظران لمتعقيدات المرتبطة بإعادة التفاكض، نأمؿ أف نقطع التسمسؿ الكفيؿ بطرح مشاكؿ قانكنية

 
 : نمتمس ىنا مكافقتكـ بصفتكـ حممة القانكف المعنكم حٌتى نتمكف مف قطع التسمسؿ التالي

 المدة(/ التسمسبلت)كصؼ التسمسؿ 
 

". عميو ناق ككافؽناقرأ"لي، مكٌقعة كفؽ األصكؿ مع عبارة عف المستند الحانأمؿ أف ترحبكا بطمبنا فترسمكا نسخة 
 .السيدة بقبكؿ فائؽ احترامنا/ السيدبانتظار رٌدكـ، تفٌضؿ حضرة 
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ثانيًا عن طمب موافقة حممة الحق المعنوي  4مثال 
_________ :اسـ المؤٌلؼ أك حامؿ الحؽ

______________ ، نيار ______في
المراجع االلكتركنية 

 "...."استخداـ برنامج / فصؿ الصكت كالصكرة / الطمب مف حممة الحؽ المعنكم: الغرض
 

حضرة السيدة، حضرة السيد 
 

مف "..." الخاص بحمقة ( أك مقتطؼ منو)أف نعممكـ أٌننا نرغب في استخداـ الشريط الصكتي الكامؿ  يسٌرنا
.  ________في إطار مشركع ( قناة تمفزيكنية)____________عمى / _/_تأليفكـ، كقد بٌثت في 

 
: نأمؿ أف نستخدـ الشريط الصكتي كفقان لمشركط اآلتية

 طريقة االستخداـ :
 مدة الحقكؽ :
 راضياأل: 

نكد نقؿ المصٌنؼ مف : بمكجب حقكـ المعنكم بصفتكـ المؤلؼ، نطمب مكافقتكـ لفصؿ الصكت كالصكرة
(.  صكت)مضغكط   إلى قرص( صكرة كصكت)كسيطة فيديك 

". قرأناه ككافقنا عميو"عف المستند الحالي، مكٌقعة كفؽ األصكؿ مع عبارة نأمؿ أف ترحبكا بطمبنا فترسمكا نسخة 
. السيدة بقبكؿ فائؽ احترامنا/ رٌدكـ، تفٌضؿ حضرة السيدبانتظار 
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عن بند تنازل عن حقوق المؤلف عمى الوسائط الجديدة  5مثال 
 

في استخداـ المصٌنؼ بالكسائؿ كافة، مجانان أك مقابؿ مبمغ مف  عف حقو الحصرم ...يتنازؿ المؤٌلؼ إلى "
الماؿ، استخداـ مقتطفات مف المصنؼ أك مجممو، عبر نقؿ رقمي عمى شبكة اإلنترنت عندما يرغب 

المستخدـ في ذلؾ، أك بناءن عمى طمب فردم، كذلؾ عبر المكاد كافة ككؿ شبكات االٌتصاؿ اإللكتركني كجميع 
كالسيٌما الفيديك )فيطاؿ كؿ أجيزة البث الثابتة كالمتحرؾ ( جة أك التنزيؿ الدائـ أك المؤقتالمعاؿ)الكسائؿ 

 "(. حسب الطمب

 

 :إدراج بند خاص باألجر

 يففي إطار إدارة جماعية إف كاف الممؼ عضكان في جمعية المؤلؼ -
 يفجمعية المؤلؼؿالمباشر  الرسكـإجراء 

 
يناؿ المؤلؼ أجران عند استخداـ المصٌنؼ مف خبلؿ جمعية المؤلفيف كفقان لبلتفاقات التي تبرميا 

، كفي حاؿ تكاجد طرؼ ثالث يمكنو ...مع ( أك ممثؿ عنيا)الشركة أك تقرر إبراميا مع الجمعية 
 :استخداـ المصٌنؼ

بما يتكافؽ  ...يستحقيا مف  في ىذا الصدد، يستمـ المؤٌلؼ مباشرة مف جمعية المؤلفيف الرسكـ التي -
  ...مع مندرجات االتفاقات العامة المبرمة أك المقرر إبراميا بيف جمعية المؤلفيف ك

 

السيما جيات البث التمفزيكنية )يككؿ استخداـ المصٌنؼ إلى طرؼ ثالث أف ...ٚفٟ حبي ٠مّشس  -
يحصؿ المؤٌلؼ بطبيعة الحاؿ عمى الرسكـ مطبقان االتفاقات ( كمحررم أشرطة الفيديك عمى اإلنترنت

كالطرؼ الثالث الذم يستخدـ ( أك ممثؿ عنيا)العامة المبرمة أك المقرر إبراميا بيف جمعية المؤلفيف 
 . المصٌنؼ
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أٚ رجبٖ ِٕزج أٚ طشف ثبٌث ( أَ ِّثً عٕٙب)ٌُ ٠زٛاجذ إجشاء ِجبشش ٌٍشسَٛ ِٓ جّع١خ اٌّؤٌف١ٓ ٚفٟ حبي 

 : اسزخذَ اٌّصّٕف ٚرٌه فٟ طش٠مخ ٌالسزخذاَ ِحذدح أٚ فٟ ثٍذ ِع١ّٓ

 

ِٓ )(  ...فٟ اٌّئخ ِٓ اٌسعش اٌعبَ ثذْٚ ضشائت اٌّصّٕف أٚسسّبً ثم١ّخ )(  ...ٌٍّؤٌّف سسّبً ثم١ّخ  ...٠سّذد 

 . فٟ حبي رعّزس رحذ٠ذ اٌسعش اٌعبَ حصة المنتجصافي اإليرادات 

  .…"حصة المنتجصافي اإليرادات "بالنسبة لألطراف المعنٌة تبلغ قٌمة 

 موافقة المؤّدي عن طمب 6مثال 

 اسـ المؤٌدم أك صاحب الحؽ
 

 :لمشركط التالية كفقان "..." تحرير حمقة /بثٌ /نرغب في استخداـبأننا نحيطكـ عممان 
 تحديد أسمكب االستخداـ المبتغى -
 مدة االستخداـ المبتغاة -

 
 .....يرتبط األمر بسمسة

 
 .ىذا االستخداـ....ال يمحظ عقد المؤدم الخاص بكـ المبـر مع شركتنا في تاريخ

 
 .يكرك... قدره تمنحكنا مكافقتكـ لبلستخداـ المذككر أعبله مقابؿ مبمغ مف الماؿ نشكركـ مسبقان متمنيف أف 

 
قرأناه "عبارة مؤٌرخة كمكقعة كتحمؿ بخط اليد  عف المستند الحالي،نأمؿ أف ترحبكا بطمبنا فترسمكا نسخة 

". ككافقنا عميو
. بقبكؿ فائؽ احترامنا( اسـ المؤدم أك حامؿ الحؽ)تفٌضؿ حضرة 
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 عن رسالة إلكترونية لمنح حقوق فقرة تسمسمية7المثال 
 

 _______:االتصاؿاسـ جية 
 ______:اسـ جمعية إدارة الحقكؽ

 _________، نيار______في
 

 مشركع استخداـ: الغرض
 حضرة السيد، حضرة السيدة

 
في إطار مشركع " __"يرغب في استحداـ البرنامج السمعي البصرم ______يشٌرفنا أف نعممكـ بأف 

 (.كصؼ المشركع)_____
 :تممككف حقكقيا....( صكرة/مقتطؼ مف فيمـ: القانكني كصؼ العنصر)_____يشمؿ ىذا البرنامج

 
 مدة الفقرة التسمسمية/ مؤٌلؼ المصٌنؼ/ إسـ المصٌنؼ-
 

ىكذا، نطمب مكافقتكـ عمى استخداـ الفقرة التسمسمية المذككرة أعبله كفقان لظركؼ االستخداـ التالية مقابؿ مبمغ 
 يكرك: ...مقطكع مف الماؿ كقدره 

 ...(اإلنترنت، البث التمفزيكني، تحرير شريط فيديك)طبيعة طرؽ االستخداـ  -
 األراضي/األرض -
 مٌدة الحقكؽ -

قرأناه "عبارة مؤٌرخة كمكقعة كتحمؿ بخط اليد  عف المستند الحالي،نأمؿ أف ترحبكا بطمبنا فترسمكا نسخة 
". ككافقنا عميو

 .حضرة السيدة عف فائؽ امتناننا كتقديرنا/مسبقان كأف نعرب لكما حضرة السيد بانتظار ردكـ نكٌد أف نشكركـ
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 .، وهي رسالة اتفاق حول الحق في الصورة8المثال 

 الموافقة
 

( المكقعة)أنا المكقع 
.............................................................................أدناه

.................................................................................
 ...........................................سٌكاف

 أسمح، 

 طكعان، 

 ،...في.....

مع، نيار ... أثناء( كأتيح لو تصكيرم)كأحاديثي تسجيؿ صكرتي  -
 (األمكنة/المكاف.... )، في(التكاريخ/التاريح)
السمعية البصرية، كاممة /كالتسجيبلت الصكتية( ىذه الصكر)استنساخ كعرض  -

 .....بعنكاف..../كيرتبط ب... أك قسما منيا في الفيمـ الذم ينتجو

تحديد طرؽ )ستند الحالي، مف أجؿ تعتبر ىذه المكافقة سارية إثر تكقيع الـ
 ....، أينما كاف في العالـ، كلفترة تمتد عمى ....الفيمـ مف ( االستخداـ
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 ...نيار... حٌرر في

 .في نسختيف

 *التكقيع

 . بخط اليد عمى التكقيع" قرأت ككافقت"فمتكتب عبارة *


