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 :اقصملص

مصنفات، له أهميته التي ال تخفى على أحد، باعتباره وسيلة أساسية  ما يؤلفه المؤلف منال ريب أن اإلبداع الفكري ممثالً في

ة وإزاء هذه األهميلتبادل المعارف اإلنسانية والخبرات والتجارب في كافة مناحي الحياة، لترقى المجتمعات البشرية، وتزدهر. 

 على مصنفاته المبتكرة، وذلك ؤلفعلى وضع إطار قانوني لحماية حقوق الم والتشريعات الوطنية الدولية،حرصت المواثيق 

 تشجيعاً لإلبداع الفكري. 

وإذا كان وضع إطار قانوني لحماية حقوق المؤلف على مصنفاته أمر في غاية األهمية، فإن هذه األهمية تزداد في المصنفات 

شأنها، األمر وق المؤلفين وسلطاتهم بالمهيمنة عليها، وتتداخل حق األراداتالمشتركة، التي يتعدد فيها المؤلفين، وتتعدد تبعاً لذلك 

 الذي قد يثير التنازع بينهم حول حقوق كال منهم.

وال جرم أن هذا الموضوع يثير العديد من اإلشكاليات التي قمنا باإلجابة عنها من خالل هذا البحث، ومن أهم هذه اإلشكاليات، 

ما هو المقصود بالمصنف المشترك؟ وما الفارق بينه وبين المصنف الجماعي؟ وما هي شروط حماية هذا المصنف؟ وما هي 

يمكن لكل مؤلف االستفادة بشكل منفصل من مشاركته في العمل المشترك؟  واتبعنا حقوق المؤلف في المصنف المشترك؟ وهل 

ي ف على المنهج المقارن بين تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن حماية حقوق المؤلف اإلشكالياتفي اإلجابة على هذه 

 المصنف المشترك، 

نف المشترك. ثم شروط الحماية القانونية للمصنف المشترك، وأخيراً تناولنا في هذا البحث األمور اآلتية، ماهية المص

 وانتهينا إلى دراسة أحكام المصنف المشترك.

 المصنف المشترك، االبتكار، المصنف الجماعي، الجدة ،المصنف اقكمصر  اقصفررحجة:
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The legal framework for the joint work in the legislation of the countries of the 

Gulf Cooperation Council 

 

Abstract: 

There is no doubt that intellectual creativity, represented by what the author composes 

of the works, has an indisputable importance for anyone, as it is a basic means for the exchange of 

human knowledge, experiences, and experiences in all aspects of life, for the advancement of 

human societies and prosperity. Given this importance, international conventions and national 

legislations have been keen to establish a legal framework to protect the rights of the author on his 

innovative works, to encourage intellectual creativity. 

If setting up a legal framework to protect the rights of the author on his works is of the 

utmost importance, then this importance increases in joint works, in which there are many authors, 

and accordingly the wills dominating them are multiplied, and the rights of authors and their 

powers regarding them overlap. who are they? 

It is not guilty that this topic raises many of the problems that we have answered through 

this research, and among the most important of these problems, what is meant by the joint work? 

What is the difference between it and the collective work? What are the conditions for protecting 

this work? What is the copyright in the joint work? Can each author separately benefit from his 

participation in the joint work? In answering these problems, we followed the comparative 

approach between the legislations of the Gulf Cooperation Council states regarding the protection 

of copyright in the joint work, 

Finally, we dealt with in this research the following issues, what is a joint work. Then, 

the conditions for legal protection for the joint work, and we concluded by studying the provisions 

of the joint work. 

Keywords:  work, Joint work, Innovation, Teamwork, originality 

 

 



 
 
 
 

 

 

 :جادجة

 ه بهميزو سان،به على اإلنسبحانه وتعالي مّن هللا  الذي لعقلذلك اال ريب أن الفكر يرتبط باإلنسان ارتباطاً كبيراً، فهو نتاج العقل، 

فهو مخلوق ابتداء ليُستخلف في األرض، وينمي مواهبه تحقيقا للغاية التي خلق من أجلها ، (1) ويبتكريبُِدع لن غيره من الكائنات، ع

 .(2) ويعمروهو ُمستخلف فيها ليحقق منهج هللا في صورته الواقعية لينشئ 

م ، فترجوالرونق اإلحساس والذوق ليضفي على ابتكاره، وإبداعه الجمال -بجانب العقل  –إلنسان اجل وعال كما وهب هللا 

الل . ليعبر من خعمالالموسيقى والنحت وغير ذلك من األرسم والشعر وكالأفكاره وحولها إلى أعماٍل أدبية وفنيٍة لها قيمة جمالية، 

  .(3)األعمال عن مكنونات نفسه وما يجول في خياله أو خاطره من أفكار  تلك

له أهميته  ،علميةأو  فنية وأأدبية متنوعة سواء كانت  (4) مصنفات من يؤلفه المؤلفما وال ريب أن اإلبداع الفكري ممثالً في

 ،في كافة مناحي الحياةالتي ال تخفى على أحد، باعتباره وسيلة أساسية لتبادل المعارف اإلنسانية والخبرات والتجارب 

                                                           
لذا ذاع لدى الفالسفة الحديث عن العقل ودوره في حياة صاحبه إذ به يعز المرء أو يذل. وليس أدل على صدق ذلك من مقولة ديكارت (  1)

طبعة  –المرجع العلمي في الملكية األدبية والفنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء  -إذن أنا موجود". د. حسام لطفي الشهيرة " أنا أفكر 

أشياء صنعها هؤالء البشر، ومن ذلك الروبوتات "أو ولم يعد اإلبداع قاصراً على فعل البشر، بل ظهر إبداع جديد من  .5ص - 9111

لذين أصبحوا قادرين على إنتاج "أعمال" تنافس أعمال البشر من حيث الجودة الفنية واالبداع، حتى أننا باألحرى ذكاءهم االصطناعي"، ا

نجد منهم من هو قادر على كتابة قصائد أو عمل لوحات أو رسومات أو تأليف مقطوعات من الموسيقى، دون أن تستطيع أن تميز ما إذا 

صنع آالت مصطنعة  ومن أمثلة هذه الروبوتات الباحث الشاعر الروبوت ريموند  كانت هذه األعمال من صنع أشخاص طبيعيين أم من

 ،والمتخصص في تكوين الموسيقى الكالسيكية والسمفونية ،6192الملحن الظاهري الذي تم إنشاؤه في فبراير  ،AIVAكورزويل، وُيعد 

 دًرا على تسجيل العديد من اإلبداعات الموسيقية. حيث كان هذه الروبوت قا ،SACEMأول من يتم االعتراف به كمؤلف موسيقي مع 

Claudia Gestin-Vilion, La protection par le droit d’auteur des creations générées par intelligence 

artificielle, Université Laval Québec, Canada Maître en droit (LL.M.) et Université Paris-Saclay 

Sceaux, France, 2017, p.2. 

 . 61ـ ص  9111صالح عبد الغني محمد ـ موسوعة المرأة المسلمة ـ الحقوق العامة للمرأة ـ الجزء األول ـ الدار العربية للكتاب ـ طبعة (  2)

 –بيروت  –دول العربية جامعة ال –المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية  -حق المؤلف في القوانين العربية  –بالل عبد هللا ( د.  3)

  . 96ص – 6191طبعة 

ة القانونية الحماي -يقصد بالتصنيف لغة، تمييز األشياء بعضها عن بعض، وصنف الشيء أي ميز بعضه عن بعض. د. رقية عواشرية (  4)

السنة السابعة:  WWW.ULUM.NL مجلة علوم انسانية -لحق المترجم والمصنفات المترجمة في الوطن العربي والتحديات الراهنة 

. ويقصد بالمصنف كل نتاج ذهني مبتكر سواء كان مكتوباً أو مرسوماً أو محفوراً أو مخطوطاً، أو مذاعاً بواسطة 6111: خريف 34العدد 

الفن أو األدب أو العلوم.  وهناك من عرفه بأنه " هو ابتكار اإلذاعة أو التلفزيون، أو معبراً عنه بالحركة وسواء كان هذا اإلنتاج في مجال 

ص  – 6111طبعة  –دار الجامعة الجديدة  –الملكية الفكرية في القوانين العربية  –أو انتاج الذهن البشري". د. شحاته غريب شلقامى 

يته أو الغرض من ابتكاره". د. محمد محى الدين ، كما عرفه آخرون بأنه "كل عمل مبتكر أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهم41

عة الطب -مركز الدراسات والبحوث  –بحث مقدم إلى أكاديمية نايف للعلوم األمنية  –حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانوناً  –عوض 

 كان شفوياً أم كتابياً بشرط، ويعرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه كل تعبير صادر عن المؤلف سواء 43ص  – 6113 –األولى 

ية والفنية المصنفات األدب –أن يكون هذا المبتكر متضمناً الشروط الموضوعية والشكلية التي تنطبق على المصنف. مشار إليه، محمد فواز 

. 1ص  – www.arablawinfo.com –بحث منشور بالدليل اإللكتروني للقانون العربي  –دراسة في التشريع األردني والمصري  –

  ( بإنه كل إنتاج في المجال األدبي والعلمي والفني، أياً كان شكل التعبير أو شكله. 9فقرة ) 2وتعرفه اتفاقية برن في المادة 

 L.T.C. Harms, A Casebook on the Enforcement of Intellectual Property Rights, 4
th 

Edition, 

Switzerland, WIPO, 2018. p.62. 

لسنة  66أما في مجال التشريع في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عرفه المشرع البحريني في المادة األولى من القانون البحريني رقم 

بأنه " كل إنتاج مبتكر في مجال اآلداب أو الفنون أو العلوم" قريب من ذلك تعريف المشرع االماراتي للمصنف، حيث عرفه  6112

، بأنه " كل تأليف مبتكر في مجال اآلداب، أو الفنون، أو العلوم، أيا كان نوعه أو 6116لسنة  3من القانون رقم  9بمقتضى نص المادة 

http://www.ulum.nl/
http://www.arablawinfo.com/


 
 
 
 

 

 

لى إ رفةالحاجة إلى الثقافة والمعازدادت فيه وبصفة خاصة في العصر الحالي الذي  .(5) ، وتزدهرالبشرية مجتمعاتاللترقى  

رفيه. ومن ثّم زيادة الوصول إلى المعرفة والت حد كبير، كنتيجة منطقية لتقدم التكنولوجيا، وانتشار وسائل التواصل االجتماعي،

 . (6) لها ةمستهلكوبالتبعية زيادة القطاعات الجماهيرية ال

 مؤلفالحماية حقوق وضع إطار قانوني ل على (8) والتشريعات الوطنية، (7)المواثيق الدولية  تحرصوإزاء هذه األهمية 

  .فكريعلى مصنفاته المبتكرة، وذلك تشجيعاً لإلبداع ال

إذا كان وضع إطار قانوني لحماية حقوق المؤلف على مصنفاته أمر في غاية األهمية، فإن هذه األهمية تزداد في المصنفات و

، األمر شأنهاب المهيمنة عليها، وتتداخل حقوق المؤلفين وسلطاتهم األراداتالمشتركة، التي يتعدد فيها المؤلفين، وتتعدد تبعاً لذلك 

 .قد يثير التنازع بينهم حول حقوق كال منهم الذي

 

                                                           
طريقة التعبير عنه، أو اهميته أو الغرض منه". وهو ذات التعريف الذي عرفه المشرع الكويتي للمصنف في المادة األولى من القانون رقم 

 أو فني أو علمي مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه".  عمل أدبي" كل  ، حيث عرفه بأنه6191لسنة  35

، وهو ذات التعريف 6116لسنة  3أما المشرع القطري فقد عرفه بأنه " كل عمل أدبي فني أو علمي مبتكر" المادة األولى من القانون رقم 

. في حين عرفه المشرع السعودي بأنه " أي 6111األولي من قانون حماية المؤلف الصادر عام الذي تبناه المشرع العماني في المادة 

 عمل أدبي أو علمي أو فني ".

 6113بعة ط –المحلة الكبرى  –دار الكتب القانونية  –الحماية القانونية للمصنفات في النشر اإللكتروني الحديث  –حمدي أحمد سعد ( د. 5)

 . 5ص –

)6 (Suhail HADDADIN, ESSAI SUR UNE THEORIE GENERALE EN DROIT D’AUTEUR, Thèse 

pour le doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 22 novembre 2008, 

UNIVERSITE DE POITIERS, FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES SOCIALES, p.2. 

 ، هي الصك الدولي األول واألهم الذي يتناول حق المؤلف.  9112سبتمبر  1األدبية والفنية المؤرخة  برن لحماية المصنفات ( تعد اتفاقية 7)

L.T.C. Harms, op. cit., p.60.  وقد تم تحديث هذه االتفاقية أكثر من مرة، ومن هذه المواثيق أيضا اتفاقية روما الصادرة في عام

لتسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة. واتفاقية حماية منتجي التسجيالت الصوتية من ، بشأن حماية حقوق فناني األداء ومنتجي ا9129

(، المعتمدة في WCT. واستحدثت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف )9139النسخ غير المصرح به لتسجيالتهم الصوتية المعتمدة في عام 

دبية والفنية والعلمية الرقمية، وخاصة حقوق االتصال بالجمهور ، الفئات المستفيدة بالحماية، فضمت لها مؤلفي المصنفات األ9112عام 

، فئة فناني األداء ومنتجي 9112(، المعتمدة في عام WPPTعبر اإلنترنت. كما استحدثت معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي )

دف معاهدة بكين بشأن األداء السمعي البصري، تهو التسجيالت الصوتية الرقمية، ال سيما حق التواصل مع الجمهور عبر اإلنترنت.

)ولكنها لم تدخل حيز النفاذ بعد(، إلى تحديث وتوسيع نطاق حماية حقوق فناني األداء في المصنفات السمعية  6196المعتمدة في يونيو 

 البصرية الرقمية.

 CNIPA and WIPO, Intellectual Property Basics: A Q&A for Students China National Intellectual 

Property Administration (CNIPA), Switzerland, 2019, p.18. 

أول قانون يتعلق بحقوق النشر وقد تضمن هذا القانون النص على أنه وضع  9311الصادر عن المملكة المتحدة عام  Anne( يعد قانون  8)

ويالحظ  .لتعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة، من خالل ضمان الحق الحصري للمؤلفين والمبدعين في الكتابات واالبتكارات التي يتوصلوا إليها

ونية أنها تستخدم اصطالح حق النشر عند الحديث عن حقوق المؤلف، وذلك بخالف التشريعات الالتينية التي تستخدم على القوانين االنجلوسكس

أي أن هناك نظامان متميزان لحماية حقوق المؤلف في  .L.T.C. Harms, op. cit., p.61 اصطالح حق المؤلف بدال من حق النشر. 

ثالً بالمملكة المتحدة والواليات المتحدة، ويذهب إلى أن حماية حقوق الطبع والنشر يجب أن تأخذ في العالم. األول: النظام األنجلوسكسوني، مم

نسا راالعتبار المصلحة العامة للمجتمع التي تشجع اإلبداع األدبي والفني، مع التركيز على حماية حقوق ملكية المؤلف. أما الثاني، وتمثله ف

متداًدا لشخصية المؤلف وانعكاًسا لروحه، مع التركيز على حماية الحقوق الشخصية للمؤلف. إلى أنه وبالنظر وألمانيا، فيعتبر العمل االبداعي ا

 CNIPA andإلى أن الدول الرئيسية في النظامين هي من الدول األعضاء في اتفاقية برن، فإن الفارق بين النظامين بدأ يتراجع تدريجًيا. 

WIPO, Intellectual Property Basics, op. cit., p.38. 

 .Suhail HADDADIN, op. cit., p.3. p.32انظر أيضا تطور الحماية القانونية لحقوق النشر: 



 
 
 
 

 

 

 اقهدف جن اقبحث:

، عند (محل الدراسة)الخليجي  تشريعات دول مجلس التعاونبه بين اشتالومدي التماثل،  الوقوف علىيرمي هذا البحث إلى  

توحيد الفقه القانوني العربي ل، والمساهمة ولو بجزء يسير في المحاوالت المبذولة في للمصنفات المشتركةمعالجتها القانونية 

 . خليجيةفي الدول ال التشريع

  إشكرقجة اقبحث:

ال جرم أن هذا الموضوع يثير العديد من اإلشكاليات التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذا البحث، ومن أهم هذه 

وما هي شروط حماية هذا المصنف؟  اإلشكاليات، ما هو المقصود بالمصنف المشترك؟ وما الفارق بينه وبين المصنف الجماعي؟

وهل يمكن لكل مؤلف االستفادة بشكل منفصل من مشاركته في العمل المشترك؟ وما هي حقوق المؤلف في المصنف المشترك؟ 

 وكيف تدار عملية استغالل هذا المصنف؟ 

 جفهج اقبحث:

ي المصنف ف بشأن حماية حقوق المؤلف الخليجي التعاونتشريعات دول مجلس المنهج المقارن بين في هذا البحث ستتبع الدراسة  

 هي: تشريعات، وهذه الالمشترك

بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بموجب القانون رقم  2002لسنة  22قانون رقم في مملكة البحرين:  – 1 

 .2012( لسنة 5)

بالمرسوم الملكي رقم م/  ه والئحته التنفيذية الصادر 1222المؤلف الجديد نظام حماية حقوق في المملكة العربية السعودية:  – 2

 .1222رجب  2بتاريخ  21

 .حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في شأن 2002لسنة  7القانون االتحادي رقم في دولة اإلمارات العربية المتحدة:  – 3

 .ن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورةبإصدار قانو 2000/  25مرسوم سلطاني رقم في سلطنة عمان:  – 2

 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 2012لسنة  75قانون رقم الكويت: دولة في  – 5

 .بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة 2002( لسنة 7في دولة قطر: قانون رقم ) – 2

ومها، ومحدداً مبيناً مفهالخليجي بالتفصيل المصنفات المشتركة في دول مجلس التعاون ولقد تناول المشرع  هذا اقبحث:خطة 

لك مخصصين لذ ،المصنف المشتركاإلطار القانوني لحماية  بحثنستعرض في هذا العلى هدى ذلك وشروط حمايتها وأحكامها. 

ك ، نوجة قمصنف  اقصترشكلاط اقحصرعة اقارو عن اقثرو لورحدث ي   اقصنف  اقصترك . جرهجةاألل : ، نتناول في ثالثة مطالب

 أحكرم اقصنف  اقصترك .لولرم حدعثفر برفرل  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 اقصطمب األل 

 جرهجة اقصنف  اقصترك  

فتؤول إليه  ،دون أن يشاركه في ذلك أحد قد ينفرد بإبداعه وحده (9)بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إلى أن مؤلف المصنف 

ل بموجب اتفاق وبجهد أصي همالياً، كما قد يشترك مع غيره في تأليف المصنف، فيسهم معأيا كان الحق أدبياً أو ( 10)حقوق التأليف 

 .(12)، ويتمتعان بذات الحماية القانونية ومن ثّم يشتركان في حقوق التأليف ،(11) في ابتكار هذا المصنف

                                                           
 6112لسنة  66اهتمت التشريعات الخليجية بتحديد المقصود بالمؤلف، فعرفه المشرع البحريني في المادة األولى من القانون البحريني رقم (  9)

بشأن حماية حقوق المؤلف بأنه " الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف"، وهو ذات التعريف الذي تبناه المشرع القطري في المادة األولي من 

حماية حق المؤلف القطري، وقريب من ذلك تعريف المشرع العماني له في المادة األولي من قانون حماية حق المؤلف والتي جاء فيها أنه قانون 

 يقصد بالمؤلف " الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف"، ويظهر من هذه التعريفات أن المؤلف البد وأن يكون شخصاً طبيعياً. 

المادة األولى من نظام حق المؤلف السعودي المؤلف بأنه " الشخص الذي ابتكر المصنف". في حين عرفته المادة األولى على الجانب اآلخر، عرفت 

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكويتي بقولها " الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد من في شأن  6191لسنة  35القانون رقم ( من 4فقرة )

سب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو يذكر اسمه على المصنف أو ين

 باسم مستعار بشرط أال يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً 

من ذلك تعريف المشرع اإلماراتي للمؤلف بأنه " الشخص  قه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف". قريبممثال للمؤلف في مباشرة حقو

. كما كالذي يبتكر المصنف. ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه، أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له، ما لم يقدم الدليل على غير ذل

ره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأية طريقة اخرى بشرط اال يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام يعتبر مؤلفا للمصنف من ينش

 ةالشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف، سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا، نائبا عن المؤلف في مباشرة حقوقه الى أن يتم التعرف على حقيق

 ي من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اإلماراتي(. شخصية المؤلف". )المادة األول

 بأنه الشخص الذي يقوم بابتكار العمل.  " 9111من قانون حقوق الملكية الفكرية والتصاميم وبراءات االختراع االنجليزية لعام  1وعّرفه القسم 

‘author’ as the person who creates the work " 

Patrick Ager, AUTHORSHIP AND JOINT, AUTHORSHIP OF MUSICAL WORKS: A QUEST FOR 

COMMON STANDARDS IN EU COPYRIGHT LAW, King’s College London, 2013, p.9.  

( حيث تسعى التشريعات إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤلف والمصلحة العامة للمجتمع في تشجيع ونشر أعمال الفنون والفكر، وفي ذلك  10)

 THEBERGE v. GALERIE D’ART DU PETIT CHAMPLAIN INC 2002 SCCحكمة العليا الكندية )دعوى قضت الم

 بإن الرقابة المفرطة من جانب حاملي حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية قد تحد دون مبرر من قدرة الملك العام على (.34

كم . كما أكدت المحكمة في حالطويلة األجل للمجتمع ككل أو خلق عقبات عملية أمام االستخدام السليمدمج وتنمية االبتكار اإلبداعي في المصالح 

بإن المقاصد الشاملة لقانون حقوق التأليف والنشر ذات  (.ROBERTSON v. THOMSON CORP 2006 SCC 43)دعوى آخر لها 

نية والفكرية، والثاني: مكافأة المبدع )حقوق المؤلف المالية(. نظًرا ألن هذه شقين: األول: تعزيز المصلحة العامة في تشجيع ونشر األعمال الف

 المقاصد غالباً ما تتعارض مع بعضها البعض، ومن ّثم يجب على المحاكم أن تسعى إلى الحفاظ على التوازن المناسب بين هذين الهدفين. 

L.T.C. Harms, op. cit., p.63.p64. 

 المؤلف حصول ضمان إلى كما يهدف باستخدامه، يتعلق وفيما بالمصنف والشخصية يتعلق بعالقته الفكرية فيما للمؤلف الحماية التأليف حق ويمنح

 6196 –الطبعة الثالثة  –الويبو  –كتاب قضايا  –إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  –هارمس  هذا المصنف. لويس استخدام مقابل معقولة مكافأة على

 .949ص -

 . 41ص – 6113طبعة  –الطبعة األولى  –جامعة البحرين  –الملكية الفكرية دراسة مقارنة في القانون البحريني  –اطر صبري خ( د.  11)

في القضايا   01يوليو  03المؤلفين( بتاريخ جمعية ضد لوكازو فرانسوا األوروبية )القضية المرفوعة من العدل ذلك قررت محكمة( في  12)

 المؤلف المعترف حقوق أصحاب ، بأنه يحظىECR 9111، 6199تحت رقم  المنشور 11/636، 11/639، 11/991المجمعة رقم 

 على التعّدي ضد لمواطنيها تمنحها التي نفسها بالحماية األخرى الدول المتعاقدة من دولة كل في المتعاقدة، الدول أحد تشريع على بناء بها

 –مرجع سابق  –هارمس  المؤلف.  لويس بشأن حق الدولية االتفاقيات على بناء المذكور، التعّدي القانونية ضد الحلول وبنفس حق المؤلف،

 . 41ص



 
 
 
 

 

 

المبتكرة من عدة أشخاص قد يأخذ أحد شكلين: األول: يعمل فيه المؤلفين بالتزامن وبالتشاور فيما بينهم )وهو ما  والمصنف

طلق )وهو ما ي تحت إشراف وإدارة شخص طبيعي أو معنوي المؤلفين عملفيه يكون ف أما الثاني:يطلق عليه المصنف المشترك( 

ل بشأن التمييز بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي، وقبل اإلجابة على هذا وهنا يثور التساؤ .(المصنفّات الجماعيةعليه 

 تحديد المقصود بالمصنف المشترك، باعتبار أنه محور دراستنا في هذا البحث.التساؤل يلزم 

مثل في التمييز تتف ة،المقصود بالمصنف المشترك، أما الثانيتحديد : ى، األولدراسة مسألتينسنتناول في هذا المطلب وعلى ذلك 

 -التالي: وذلك على النحو بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي، 

 اقصاننو برقصنف  اقصترك ألالً: 

تمييز بين ومع ذلك يمكن ال، وهي وإن اختلفت في اللفظ فقد اتفقت في المعنى، تتنوعتعريفات المصنف المشترك و تعددت

بتكر عن طريق الم المصنف بإنهلمصنف المشترك اعرف ي االشلره األل اتجاهيين فقهيين فيما يتعلق بتعريف المصنف المشترك، 

االشلره أما  .(13) أم لم تكن كذلك مساهمة المؤلف متميزة عن مساهمة المؤلفين اآلخرين سواء كانتتعاون اثنين أو أكثر من المؤلفين، 

المصنف الذي يبتكره مؤلفان أو أكثر بالتعاون المباشر سويا، وبعد األخذ في الحسبان " بأنه ركت، فهو يعرف المصنف المشاقثرو 

  .(14)، والتي يصعب الفصل بينهما والنظر إليها باعتبارها ابتكارات مستقلة" المساهمات المتبادلة لكل واحد منهم

: وهو جفهصر األل إلى مذهبين،  التشريعات تانقسمحيث ، (15) دول مجلس التعاون الخليجيتشريعات  ذات األمر نجده في

ذلك المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أمكن  بانهعرف المصنف المشترك يالغالب في التشريعات الخليجية، 

 فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن، والذي ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية.  

 ك، حيث عرف المصنف المشترالمشرع البحريني في المادة األولي من قانون حماية حقوق المؤلفالذي تبناه هو التعريف  ذاوه

 الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن،"المصنف  بانه

                                                           
(13 ) Caroline G. Ouellet, Oeuvre créée ou non créée en collaboration? Là est la question, LEGER 

ROBIC RICHARD/ROBIC, 2004, p.877. 

-Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property - The Law of Trademarks, Copyrights, Patents ،and 

Trade Secrets - Fourth Edition-Printed in the United States of America - p.661. 

قريب من ذلك تعريف البعض للمصنف المشترك بنه "المصنف الذي يحققه جماعة من المؤلفين بإبداعاتهم الخاصة تحت تأثير فكرة مشتركة 

. كذلك تعريف البعض اآلخر 943ص –مرجع سابق  –تجمع بينهم مع تداوله المستمر طول فترة إعداده" انظر هذه التعاريف، د. حمدي أحمد 

ف الذي يشترك في تأليفه أكثر من شخص لحسابهم الخاص، ودون توجيه من أحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، فهو ال له بانه " المصن

يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف سواء أمكن فصل نصيب كل مؤلف أو لم يمكن ذلك". د. شحاته شلقامي 

آخرون بأنه " ذلك المصنف الذي يشترك في تأليفه شخصان أو أكثر كما يتم عادة في وضع الكتب العلمية .  وعرفه 962ص  –مرجع سابق  –

 يالمطولة والمصنفات الموسيقية واالستعراضات سواء الموسيقية أو المسرحية أو السينمائية والتليفزيونية حيث يظهر اكثر من جهد فردي يؤد

جامعة دار ال –دراسة مقارنة  –حقوق المؤلف في ضوء الثورة المعلوماتية الحديثة  –د. محمد النجار  إلى االبتكار المشترك لواضعي المصنف".

 . 441ص  – 6193طبعة  –الجديدة 

( قريب من ذلك تعريف المصنف المشترك بانه " المصنف الذي يتعاون في إبداعه شخصان أو أكثر بطريقة يمتزج من خالله إسهام كل منهم 14)

لوم كلية الحقوق والع –رسالة ماجستير  –الحماية القانونية للمصنف الجماعي  –ذر معه تميز أعمالهم".  بوشامة هاجر، عقون بشري إلى حد يتع

 .94ص - 6192سنة  – 9135ماي  1جامعة  –السياسية 

 بأنه:   L113-2في المادة  ( عرف المشرع الفرنسي المصنف المشترك15)

"Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes 

physiques." 

http://recherche.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426817659


 
 
 
 

 

 

والذي ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية". وهو ذات التعريف تقريباً الذي تبناه المشرع االماراتي، في المادة األولي من  

قريب من ذلك تعريف ، ( 17)األولى من قانون حقوق المؤلف( من المادة 7والمشرع العماني في الفقرة ). (16)المؤلف قانون حقوق 

لهذا المصنف بأنه " مصنف ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في  -( من المادة األولى 5في الفقرة ) -لمشرع الكويتي ا

 ".أمكـن فصـل مساهمة كـل منهم في أو لم يمكنتأليفه أكثر من مؤلف، سواء 

بأنه " المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من األشخاص لمصنف المشترك افقد عرف المقنن السعودي  أما

 الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك".

أو  اثنان" المصنف الذي يساهم في إخراجه مؤلفان هو ذلك  المصنف المشترك من التشريعات إلى أن اقثرو  اقفكعق وذهب

األولي من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق  المادةالتشريع القطري، )ى حده". أكثر ويمكن فصل عمل كل منهم وتمييزه عل

  .المجاورة(

 اآلش : لعظهك قفر جن اقراكعفر  اقسرباة

فكرة بالمعنى الموسع ل أخذتقد يؤيدها في ذلك بعض الفقه،  –فيما عدا التشريع القطري  -ن التشريعات الخليجية إ - 1

ثل ، ويتماالشركا  اقصطمقاألل : اقفنع المصنف، ابتكار في والتعاون االشتراك  بنوعين من تاعترف، ومن ثّم (18)االشتراك

في ذوبان شخصية جميع المؤلفين في المصنف على نحو ال يمكن الفصل فيه بين إساهم  ،في هذا النوع من المصنفات ،االشتراك

ففي هذا  ،(19) ، وتأليف قصة موسيقية من أكثر من فناننحت تمثالفي  نحاتوإبداع كل منهم، ومن أمثلة ذلك اشتراك أكثر من 

كثر من أاشتراك  فيتمثل في اقفسب ( )االشركا أجر اقفنع اقثرو :  المصنف ال يمكن فصل عمل كل واحد من المشاركين فيه.

مؤلف في تأليف المصنف على نحو ال يندمج مساهمة كل منهم بمساهمة اآلخر ويمكن تمييزه وفصله، ومن أمثلة ذلك المصنفات 

 . ..(.، مؤلف القصة، مؤلف السيناريو، مؤلف الموسيقى )المخرج السمعية البصرية، التي يشترك في إعدادها أكثر من مؤلف

 قد قصر المصنفات المشترك على النوع الثانييناصره البعض اآلخر في الفقه، المشرع القطري  على الجانب اآلخر نجد أن

  ،أو أكثر اثنانساهم في إخراجه مؤلفان  إذا اً عتبر المصنف مشتركا، حيث النسبي( )االشتراكفقط 

                                                           
المصنف الذي يساهم في وضعه عدة اشخاص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم ( حيث نصت المادة األولي من التشريع اإلماراتي على أن " 16)

 .فيه او لم يمكن، والذي ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية"

( من المادة األولي من التشريع العماني على أن " المصنف الذي يساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أكان فصل 3حيث نصت الفقرة ) (17)

 مساهمة كل منهم فيه ممكنا أم ال، وال يندرج ضمن المصنفات الجماعية ".

ضيق لالشتراك، بحيث ال يعتبر المصنف مشتركاً إال إذا كانت تذوب فيه ( فقد تنازع فكرة االشتراك في المصنف مذهبين، األول: أخذ بالمعني ال18)

شخصية جميع المؤلفين، فال يمكن مطلقاً الفصل بين نصيب كل منهم في المصنف، كما تختفي شخصية جميع المؤلفين، ووجه النقد إلى هذا 

د العديد من األعمال من نطاق األعمال المشتركة كالمسرحيات المذهب، بسبب النتائج الخطيرة التي قد تترتب عليه، حيث يترتب عليه استبعا

واألوبرا حيث يمكن بسهولة الفصل بين عمل األديب وعمل الموسيقى فيها، فكل منهما ينفذ عمله مستقالً عن اآلخر، والعبرة في المصنفات 

ف طلقة، وإنما يكفي أن يكون الشركاء الذين يقومون بعمل المصنالمشتركة ليست، كما يرى هذا المذهب، مرتبطة بعدم القابلية للقسم المادية بصفة م

نف صيؤدون أعمالهم تحت تأثير الفكرة المشتركة التي يقوم عليها المصنف. أما الثاني: فقد أخذ بالمعنى الموسع لالشتراك، والذي يرى أن الم

مصنفات المسرحية تعتبر من المصنفات المشتركة، على الرغم من يكون مشتركاً حتى ولو أمكن الفصل بين األنصبة المختلفة، وعلى هذا فإن ال

ن يأنه يمكن بسهولة الفصل بين األنصبة المختلفة في هذا المجال، يكفي لكي يعتبر المصنف من المصنفات المشتركة، أن تكون مجهودات المشترك

ى إعداد عمل مشترك. تفصيال هذين المذهبين، د. عبد الرشيد في العمل تخضع لفكرة مشتركة من أجل تحقيق المصنف وتتجه إرادة المشتركين إل

 .1، 3ص –الدليل االلكتروني للقانون العربي  –حماية حق المؤلف في إطار المصنفات المشتركة  -مأمون 

 .41ص –مرجع سابق  –( د. صبري خاطر 19)



 
 
 
 

 

 

وتمييزه على حده، فإذا اندمجت مساهمة المؤلفين على نحو ال يمكن فصل عمل  عن اآلخر ن فصل عمل كل منهمامكمع إ

كل منهم عن اآلخر ال يعتبر هذا المصنف من قبيل المصنفات المشتركة، وهو قول محل نظر لتعارضه مع نصوص التشريع 

ذا جن ه ي يخضع لها كل منهما.الذي ميز المصنف المشترك المطلق عن المصنف المشترك النسبي في األحكام التذاته القطري 

فصل عمل كل مؤلف عن  يمكنمع ذلك ال هناك مصنفات ال خالف على كونها مصنفات مشتركة وورحجة، لجن ورحجة أخكى 

وعلى ذلك يمكن القول إن المصنّف المشترك، قد يكون من أو رسم لوحة، نحت تمثال اشتراك أكثر من فنان في اآلخر، كحالة 

 .(20)أي من المؤلفين وقد ال يمكن ذلك  الممكن فصل مساهمة

الخليجي قد حرص على التأكيد على أن المصنفات المشتركة ال تدخل ضمن  في دول مجلس التعاون المشرع إن - 2

  .(21)نف المصالمصنفات الجماعية، وأراد بذلك استبعاد فكرة الشخص الموجه الذي يقوم بالتنسيق بين المؤلفين عند وضع 

قد اعتبر المصنف مشتركاً سواء كان قد تم بالتعاون  –على خالف باقي المشرعين الخليجيين  -المقنن السعودي إن  – 3

ف، كعنصر مميز للمصننرى أن هذا المنهج محل نظر، حيث أن االبتكار، بين أشخاص طبيعيين أو بين أشخاص اعتباريين، و

 .عمل إنساني ال يُمكن أن يكون إال من شخص طبيعي

كتاب مشترك بين عدة مؤلفين في القصة القصيرة أو الشعر أو النثر أو  تأليفأمثلة المصنفات المشتركة بنوعيها، ومن 

أيضا المصنفات  األنواعالدراسة الجامعية. ومن هذه  ألغراضبحث علمي أو بحث قانوني أكاديمي  إعدادالخرائط المعمارية أو 

أو  يلة،التمث كالمصنفات الموسيقية، أو األعدادأو  ،اإلخراجالتي تستوجب طبيعتها أن يشارك فيها عدد من المؤلفين لغرض 

 .(22) المسرحية

و يقوم أ إبداعيوفي جميع األحوال ال يعد شريكاً في المصنف من يسدي نصيحة أو يطرح فكرة مجردة ال تظهر في تعبير 

تناقض مع وهو ما يبتعديل المصنف بإضافة الحقة دون اتفاق، فاألول لم يعبر عن فكرته، فلم تخرج إلى حيز الوجود المحسوس، 

أن يساهم  يعني ذلك ضرورة، وال تقتضي أن يبذل كل مؤلف جهدا حقيقيا في إعداد المصنف بشكله النهائي ، التيفكرة االشتراك

زم يلالمصنف المشترك  حيث أنوالثاني يعتبر مؤلفاً لمصنف مشتق،  . (23) المشترك ئية من العملفي كل جز كل مؤلف شريك

 ، وهو غير متحقق في المصنف المشتق. (24)وجود نية االشتراك لدى المؤلفين فيه

                                                           
 .933ص  –مرجع سابق  –( ذات الرأي، د. بالل عبد هللا 20)

 – 6116لسنة  16الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  –سالم ( د. سعيد عبد ال21)

 .51ص  –6113طبعة  –دار النهضة العربية 

(22 ) -Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property – op.cit - p.661. 

 .911ص - 6111طبعة  –الرياض  –دار المريخ للنشر  –للمؤلف في الفقه اإلسالمي والقانون المقارن الحق األدبي  –د. عبد هللا النجار (  23)

 اإن نية األطراف في وقت إنشاء العمل هي التي تحدد ما إذا كان العمل مشترًكا أم غير مشترك، فمثال، إذا جلس شخصان على البيانو وتعاون )24)

األغنية الناتجة هي عمل مشترك. ومع ذلك هناك بعض األعمال التي تثير بعض الصعوبات في تحديد ما إذا كانت في اللحن وكلمات األغاني، فإن 

عندما يقوم الملحن بتأليف  ،مشتركة من عدمه، كما في حالة إنشاء أجزاء من العمل في أوقات مختلفة عن األجزاء األخرى، على سبيل المثال

الملحن  داللحن دون اتفاق مع مؤلف الكلمات، ثم يتم إضافة كلمات األغاني الحًقا. ففي مثل هذه الحاالت يكون الفيصل نية المؤلفين، فإذا كان قص

قت ، فإذا قام الملحن  بتغيير رأيه في واألول أن يكون العمل كاماًل في الوقت الذي قام فيه بتأليفه، فإن حقوق المؤلف في اللحن مملوكة له فقط

الحق وسمح لشخص آخر بإضافة كلمات إلى عمله المكتمل، فإن هذا العمل ال يتحول إلى عمل مشترك. بحيث يمتلك المؤلف األول حقوق التأليف 

ًثا فقط. الحقوق في الكلمات التي تم إنشاؤها حديويعتبر عمل الشاعر، في هذه الحالة، عمالً مشتًقا يعتمد على األول ويمتلك  ،والنشر للتأليف اللحني

 Deborah E. Bouchoux- ما لم يعتزم الطرفان في الوقت الذي يقدمان فيه مساهماتهما أن يتم دمج األجزاء أو استيعابها في وحدة متكاملة.

-ntellectual Property – op.cit - p.230. 



 
 
 
 

 

 

 :اقرصججز بجن اقصنف  اقصترك  لاقصنف  اقلصرع ثروجرً: 

يتشابه إلى حد كبير المصنف المشترك مع المصنف الجماعي، حيث يلزم في كالهما اشتراك أكثر من شخص ومساهمته في ابتكار 

منهما، وكيفية إدارتهما، فضال عن تحديد من يكتسب صفة المؤلف في هذه  تميز كالمصنف معين، إال أنها يختلفان في الخصائص التي 

قاط السابقة بالتفصيل ال محل له في هذا البحث، فهو يحتاج إلى دراسة مستقلة، فسنكتفي هنا بالتعرف وحيث أن التعرض للنالمصنفات، 

 على مفهوم المصنف الجماعي وأهم ما يميزه عن المصنف المشترك.

بمبادرة من شخص طبيعي أو اعتباري  ابتكارهذلك المصنف الذي تم  المصنف الجماعيوفي هذا اإلطار يمكن القول أنه يقصد ب

 ذيال ف العامتحقيق الهدالمؤلفين المشاركين في  ات كافةمشارك وفيه تندمجبإصداره ونشره والكشف عنه تحت إشرافه وباسمه،  تكفلي

يف تبنته التشريعات وهذا التعر .(25)حقًا متميًزا على كامل ما تم تحقيقه م، دون أن يكون من الممكن أن ننسب لكل منهحدده هذا الشخص

 .(26)الخليجية مع اختالف الصياغة

دلوه وضعه، فيدلى كل منهم ب فيالمصنف الجماعي يفترض فيه أن يشترك جماعة من األشخاص الطبيعيين  ويستفاد من ذلك أن

 وفصل(، 27)تجزئتهإعداده، ويكون نصيب كل منهم مجهوال، بحيث يكون من المتعذر معه  يهذا العمل، فيندمج عمل المشتركين ف في

، (28)تحقيقاً لهدف معين معنويأو  طبيعي، ويكون هذا االشتراك بتوجيه من شخص عن عمل اآلخر عمل كل فرد من المساهمين فيه

، لجماعياعلى أن يتكفل هذا األخير بنشره، تحت إدارته وإشرافه، على أن ينسب هذا العمل له، بحيث يعتبر هذا الشخص مالكا للمصنف 

  .(29) وإدارتهوذلك على الرغم من كون دوره يقتصر على توجيه هذا االبتكار 

                                                           
(25 ) Distinction œuvre de collaboration/ œuvre collective -  

recherche.unicaen.fr/.../com.univ.collaboratif.utils.LectureFichierg. 

المصنننننف الجماعي بأنه "المصنننننف الذي يسنننناهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه  ( حيث عرفت المادة األولي من القانون البحريني 26)

شنخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشنره باسمه وبحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص". في حين عرفته 

عه جماعة من المؤلفين بتوجيه شننننخص طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشننننره باسننننمه المادة األولي من القانون اإلماراتي بأنه "المصنننننف الذي تضنننن

وتحت ادارته. ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصنند اليه هذا الشننخص، بحيث يسننتحيل فصننل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة". 

بأنه " مصننننننف يضنننننعه أكثر من شنننننخص بتوجيه من شنننننخص طبيعي أو ( من المادة األولى من قانون حماية المؤلف الكويتي 3وعرفته الفقرة )

اعتباري يتكفل بإدارته ونشننره باسنننمه ولحسننابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصننند إليه هذا الشنننخص، دون أن ُيحدد حق خاص ألي من 

( منه بأنه "المصننف الذي يشنترك في وضعه 9)المؤلفين على مجموع المصننف". ومن جانبه عرفه نظام حقوق المؤلف السنعودي في المادة رقم 

جماعة بتوجيه من شننخص طبيعي، أو معنوي يتكفل بنشننره تحت إدارته، أو باسننمه، ويندمج عمل المشننتركين فيه في الهدف العام الذي قصنند إليه 

انون القطري فقد عرفه بأنه " هنذا الشنننننننخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث ال يمكن فصنننننننل عمل كل من المشنننننننتركين وتمييزه على حدة". أما الق

المصننف الذي يسناهم فيه عدة أشنخاص طبيعيين، بمبادرة شنخص طبيعي أو معنوي وتحت إشنرافه بحيث يستحيل فصل عمل كل مساهم وتمييزه 

 هو المصنننفعلى حده، ويتم نشننر المصنننف باسننم هذا الشننخص الطبيعي أو المعنوي " في حين نصننت المادة األولي من المرسننوم العماني بأنه "

الذي تشننترك في وضننعه جماعة بتوجيه من شننخص طبيعي أو معنوي بحيث يكون من غير الممكن فصننل عمل كل من المشننتركين وتمييزه على 

من قانون الملكية الفكرية الفرنسنني لهذا المصنننف بأنه المصنننف الذي ينشننأ نتيجة مبادرة شنننخص  L.113-2حده". قريب من ذلك تعريف المادة 

معنوي يقوم بنشنننر المصننننف تحت إدارته وباسنننمه وتمتزج فيه األنصنننبة التي يقدمها المؤلفون بحيث ال يمكن أن يخول لكل واحد منهم طبيعي أو 

 حقاً مميزاً على مجموع المصنف.

. بوشننننامة 935ص  – 6199 –الطبعة األولى  –عمان  –دراسننننة الثقافة  –الوجيز في حقوق الملكية الفكرية  –( د. أسننننامة نائل المحيسننننن  27)

 .3ص -مرجع سابق –هاجر وعقون بشرى 

 الفن. ( كأن تعهد الدولة إلى بعض المتخصصين في علم أو فن معين بالقيام بإعداد مصنف ما في هذا العلم أو 28)

( األصل أن ينسب المصنف الجماعي إلى واضعيه، إال أن المشرع رعاية منه للهدف الذي وضع هذا المصنف ألجله قد قرر نسبة هذا المصنف  29)

ج عن لما يمثله من خرو –وبحق  –للشخص الذي قام بالتوجيه إليه وتكفل بنشره، فأعطاه كافة حقوق المؤلف. إال أن هذا التوجه كان مثاراً للنقد 

لواقع، ومخالفة األوضاع القانونية السليمة، فقد كان ينبغي االعتراف لمؤلفي هذا المصنف بحقوق المؤلفين، بحيث يكون لهم على المصنف ا

http://recherche.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426817659
http://recherche.unicaen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1339426817659


 
 
 
 

 

 

 وعليه يشترط العتبار المصنف مصنفاً جماعياً الشروط اآلتية: 

ويعني ذلك أنه يشترط أن يضع المصنف جماعة من المؤلفين، ولم يحدد المشرع في التشريعات  لجنو جصرعة جن اقصؤقفجن: – 1

حد أقصى أو حد أدني، حيث تضمن النصوص لفظ " جماعة " أو "عدة أشخاص"، األمر الذي  -عدا التشريع البحريني  –محل المقارنة 

. على خالف ذلك نجد المشرع البحريني (30) جماعةحتى نكون أمام يستفاد منه أال يقل العدد عن ثالثة أشخاص )أي أكثر من شخصين( 

أو  انقام به مؤلف ذاقد اكتفى لتحقق الجماعة أن يشترك في وضع المصنف الجماعي أكثر من شخص، أي أنه يعتبر المصنف جماعي إ

 . (31) مصنفاً ، هذا والبد أن تتكون الجماعة من أشخاص طبيعيين ألن الشخص المعنوي ال يمكن أن يبتكر أكثر

أن تضع الجماعة المصنف بتوجيه من شخص، يستوي  -في الدول محل الدراسة  –لقد اشترط المشرع  لجنو شلص جنجه: – 2

، ويتعهد بنشر المصنف باسمه. (32) المؤلفينباإلشراف على عمل  أنه يقومكل ما هنالك طبيعياً أو معنوياً،  هذا الشخصأن يكون بعد ذلك 

، ومتابعة عملهم، المصنف إلنجازيتمثل في التنسيق والتنظيم بين المؤلفين، فيقوم بتجميعهم، ووضع خطة العمل الالزمة هنا دور الموجه ف

  .(33) يفثم نشر المصنف، كل ذلك دون أن يكون له دخل في عملية االبتكار والتأل

أن يندمج عمل كل مشارك في المصنف مع عمل اآلخر، بحيث ال  فيشترط اآلخك:اودجرج عصل كل جؤق  جع عصل  – 3

، وهذا الشرط من الشروط الواجب توافرها في أي عمل مشترك، فالجماعة (34) حدهيمكن تحديد عمله في المصنف وتمييزه على 

 . االشتراك لوال وجود الشخص الموجهشركاء في المصنف، وتسري عليهم أحكام 

، هو وجود الشخص الموجه من ومن استعراض هذه الشروط يتضح لنا أن أهم ما يميز العمل الجماعي عن العمل المشترك

تكفل ي)الشخص الموجه( المصنف الجماعي يكون من وضع جماعة من المؤلفين، وبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري ف ،عدمه

 ،الموجهتحت إدارته. وأن عمل المشتركين فيه يندرج في الهدف العام الذي قصده هذا بنشره باسمه و

                                                           
النظرية العامة للحق ـ دار  –السلطات األدبية والمادية، وبحيث تظل لهم صفة المؤلف حتى ولو تنازلوا عن سلطاتهم المادية. د. شكري سرور 

فتتحدد ماهية المصنف الجماعي من خالل الشخص الموجه الذي يحدد الغرض من المصنف، وطريقة ، 31ص  – 9111طبعة  -ضة العربية النه

طباعته ونشره. وهو بذلك يختلف عن المصنف المجمع الذي تجمع فيه المصنفات السابقة لمؤلفين مختلفين في مجموعة كاملة، دون أن يشتركوا 

 .915ص -مرجع سابق  –تطفات والمختارات. د. عبد هللا النجار شخصياً فيه، كالمق

 .52ص  –مرجع سابق  –( د. سعيد عبد السالم  30)

لم تشنننننترط أن تتكون هذه  –عدا التشنننننريع القطري  –. مع مالحظة أن التشنننننريعات المقارنة 59ص  –مرجع سنننننابق  –( د. صنننننبري خاطر  31)

أن المؤلف البد وأن يكون شنخصاً طبيعياً، لذا يلزم أن تكون هذه الجماعة  –بحق  –يري البعض الجماعة من أشنخاص طبيعيين، ومع ذلك، وكما 

 من األشخاص الطبيعيين. 

عملون ي( وقد يرتبط الشنننننخص الموجه بالمؤلفين بعالقة عمل، كما لو كانوا موظفين لديه، كما قد يربط بينهم عقد مقاولة إذا كان هؤالء المؤلفين  32)

 .953ص  –9151طبعة  –مكتبة األنجلو المصرية  –الكتاب األول  –حق المؤلف –مختار القاضي مستقلين. د. 

 .55ص  –مرجع سابق  –( د. سعيد عبد السالم  33)

( ويجنب أن يكون المجهود منندمجناً بحينث ينسننننننني كنل فرد من أفراد الجماعة ذاته وال يفكر إال في إتمام العمل الذي كلف باالشنننننننتراك فيه. د.  34)

. وقد اختلف الرأي بشننأن الحالة التي فيها يكون عمل كل مؤلف من الممكن فصننله وتمييزه عن غيره، 951ص  –مرجع سننابق  –ختار القاضننيم

حيث يرى البعض أن المصننننننف في هذه الحالة يصنننننبح عمال مشنننننتركا، فيسنننننتطيع كل مؤلف إدارة الجزء الخاص به، في حين يرى آخرون أن 

، فيكون للشننخص الموجه الحق في إدارته، مع إعطاء الحق للمشننتركين في مباشننرة الحقوق المالية واألدبية للجزء المصنننف يظل مصنننفا جماعيا

الخاص بهم بشننننرط عدم منافسننننة المصنننننف الجماعي، حيث يعتبر المؤلفين وكأنهم تنازلوا عن الحق المالي للشننننخص الموجه، مقابل األجر الذين 

 .912ص -مرجع سابق  –د. عبد هللا النجار حصلوا عليه.  



 
 
 
 

 

 

وضع بابتكار " الموجهللشخص يكون  لذا فقد قرر المشرع أنوأنه ال يمكن فصل عمل كل المشتركين وتمييزه على حده،  

 .(35)االتفاق خالف ذلك  يقضأن يباشر وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية عليه ما لم الحق في وتأليف" المصنف 

 

 و اقصطمب اقثر

 اقتكلاط اقناجب شنايكهر ي  اقصنف  اقصترك  قحصرعره

لقد حرص المشرع في القانون المقارن عند إسباغ الحماية القانونية على المصنفات األدبية والفنية والعلمية أن يحدد هذه 

مع أخذه في االعتبار تحديد الشروط الالزمة لحماية هذه المصنفات، والتي  -على سبيل المثال ال الحصر  –ياها إ المصنفات، معددً 

يمكن من خاللها التمييز بين المصنفات المحمية وغير المحمية، وتظهر هذه الشروط من التعريف الذي تبنته معظم التشريعات 

 يث عرفت المصنف بأنه كل إنتاج مبتكر في مجال اآلداب أو الفنون أو العلوم. الخليجية للمصنف المحمي، ح

ويظهر لنا من هذا التعريف أن المصنف ال يكون جديراً بالحماية إال إذا توافر فيه شرط االبتكار، إال أن حماية المصنف 

ف، وهذا عات الخليجية بشأن حماية حق المؤلتستلزم توافر شرط أخر مستفاد ضمناً من النصوص القانونية التي تضمنتها التشري

 الشرط هو التعبير عن المصنف.

يشترط لحماية المصنف شرطان، االبتكار والتعبير عن المصنف، وسنتعرض لهذين الشرطين  إنهوعليه يمكن القول 

 -التالي: فيما يلي بالتفصيل مخصصين لكل منها فرعاً مستقالً وذلك على النحو 

 .الشخصي( )الضابطالفرع األول: شرط االبتكار 

 .الموضوعي( )الضابطالفرع الثاني: شرط التعبير عن المصنف 

 

                                                           
في شننأن  6116( لسنننة 3( من القانون االتحادي رقم )9( وهو ما أكدته محكمة التمييز اإلماراتية في حكم لها بقولها "ما كان النص في المادة ) 35)

مؤلفين بتوجيه شنننخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له على أن " المصننننف الجماعي: المصننننف الذي تضنننعه جماعة من ال

طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشنننره باسنننمه وتحت إدارته. ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصننند إليه هذا الشنننخص، بحيث يسنننتحيل 

ي وجه ( من ذات القانون على أن " يكون للشننننننخص الطبيعي أو االعتباري الذ62فصننننننل عمل كل مؤلف وتميزه على حده " والنص في المادة )

 بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية عليه ما لم يكن هناك اتفاق بخالف ذلك".

يدالن على أن مما يميز المصننننف الجماعي عن غيره من المصننننفات المتعددة المؤلفين كالمصننننفات المشنننتركة والمصننننفات المركبة والمصننننفات 

ف الجماعي يكون من وضنع جماعة من المؤلفين، وبتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت المشنتقة وغيرها، أن المصنن

إدارته. وأن من خصنننننائص هذا النوع من المصننننننفات، أن عمل المشنننننتركين فيه يندرج في الهدف العام الذي قصنننننده هذا الشنننننخص الطبيعي أو 

ن وتمييزه على حده، وأن األصنل أن للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي وجه بابتكار "وضع االعتباري، وأنه ال يمكن فصنل عمل كل المشنتركي

 وتأليف" المصنف أن يباشر وحده حقوق المؤلف األدبية والمالية عليه ما لم يقضي االتفاق خالف ذلك. 

في فهم وتحصنننننيل الواقع في الدعوى وفي  ولما كان من المسنننننتقر عليه في قضننننناء هذه المحكمة، أن لقاضننننني محكمة الموضنننننوع السنننننلطة التامة

اسننننتخالص صننننورتها الصننننحيحة من سننننائر األوراق والمحررات والمسننننتندات المطروحة فيها. وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن 

بوضننع )ابتكار( شننخصننيات الطاعنة أصنندرت قراراً أو أمراً أو نظاما بتشننكيل لجنة أو تسننمية أعضنناء معينين بصننفاتهم أو بذواتهم، توجههم فيه 

وزعت األدوار والمهام على كل واحد منهم، أو أنها أشنننننننرفت على  –الطاعنة  –كرتونينة بيئينة لغرض اسنننننننتخندامهنا في التوعية البيئية. أو أنها 

إتمام العمل، من  مراحل العمل الذي مر به ابتكار تلك الشنننخصنننيات. باعتبار أن إصننندار القرار وتوزيع األدوار والمهام واإلشنننراف على مراحل

ر صنننعناصنننر الوجيه التي تطلبتها المادة األولى من القانون سنننالف الذكر حتى يكون المصننننف جماعياً. وبالبناء على ما تقدم فإن عنصنننراً من عنا

 ."جماعيالتعريف القانوني للمصننننف الجماعي قد تخلف، مما يكون معه المصننننف محل النزاع خارج التعريف الذي سننناقه المشنننرع للمصننننف ال

 .15-12-6194قضائية بتاريخ  6194لسنة  59الطعن رقم 



 
 
 
 

 

 

 اقفكع األل 

   االبركر 

يكاد يجمع الفقه على ضرررورة توافر شرررط االبتكار كعنصررر مميز للمصررنف المحمي قانوناً عن غيره من المصررنفات 

، ( 36) ةالقانونيشرررررررط الوحيد الالزم توافره في المصررررررنف حتى يكون متمتعاً بالحماية حتى أن البعض يري أنه الغير المحميرة. 

الحماية القانونية على المصنف أن يكون مبتكراً، واالبتكار هو البصمة الشخصية للمؤلف، بحيث  إلسرباغويعني ذلك أنه يشرترط 

 . (37)الفكرة تستكشف شخصية المؤلف من مقومات الفكرة التي عرضها أو من الطريقة التي سلكها لعرض هذه 

 قد يكون نسررررربياً أي مجرد التجديد فيقد يكون مطلقاً بحيث يكون جديداً لم يسررررربق المؤلف إليه أحد غيره، و واالبتكار

 مطبوعا بشخصية المؤلف وطابعه المميز. مبتكراً إذا كان المصنف  عدي الحالتينطريقة العرض والتأصيل أو االسلوب. ففي 

ن مخصررصررين لذلك الغصررني أو صررورهوسررنتناول فيما يلي شرررط االبتكار بشرريء من التفصرريل سررواء من حيث ماهيته 

 التاليين:

 األل : جرهجة االبركر .اقغنن 

 االبركر .اقغنن اقثرو : صن  

 

 اقغنن األل 

 جفهنم االبركر 

 وهو ال يكون أصليًا إال إذا كان، يتسم باإلبداعمن المسرلم به أن المصنف ال يكون جدير بالحماية إال إذا كان أصلياً أو 

أن يكون جديداً أو ذلك ال يعني و(، 38العمرل )مؤلفره، وأن يكون المؤلف قرد مرارس قردًرا من اإلبرداع في ابتكرار  أبرداعالعمرل من 

دهما حماية طالما لم يتم نسخ أحالبجديراً كل منهم  ، ومع ذلك يكونالفكرة أو المفهوم األسراسي فقد يتشرابه عملين من حيثفريًدا. 

 .(39) من اآلخر

                                                           
 .  انظر أيضا:65ص -مرجع سابق  -د. حسام لطفي( 36)

 Chapitre préliminaire Présentation de la propriété littéraire et artistique – p. 13. https://www.editions-

ellipses.fr/PDF/9782340015739_extrait.pdf. 

 .966ص  - 6113 -الطبعة األولي  –حق الملكية األدبية والفنية  –الجزء األول  –الملكية الفكرية  -د. كمال سعدي( 37)

د جرى القضننننناء اإلنجليزي على رفض منح من يبتكر عناوين وأسنننننماء حقوق التأليف والنشنننننر، وذلك لقلة الجهد الذي بذله الشنننننخص في وق( 38)

( حيث رفضنننت المحكمة منح الحماية 9131) Francis Day and Hunter v Twentieth Century Foxابتكارها، ومن ذلك قضنننية 

 Tavener Rutledge vوكذلك في قضنننننننية  ،"The man who broke the bank at Monte Carloالقانونية السنننننننم أغنية " 

Trexpalm (9133 " والخاصة بمنح الحماية السم )KOJAK،تفصيال ." 

Catherine Colston, LLB, LLM- Principles of Intellectual Property Law- Cavendish Publishing Limited -

First published in Great Britain 1999 -P168. 

  )39( Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property - op-cit - p.193. 

. وال يوجد ما يمنع أن يكون المؤلف قد اسننننتند في إعداده لمصنننننفه على أعمال مؤلفين 939ص –مرجع سننننابق  –د. عبد هللا النجار انظر أيضننننا، 

ي االبتكار تأصننننيل وثقافة سننناهم في تكوينها ابتكارات سننننابقة وتراث علمي، د. فتحي آخرين، فاالبتكار أمر نسنننبي وليس مطلق، فالبد أن يكون ف

 .91ص - 9119 –الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة  –حق االبتكار في الفقه اإلسالمي المقارن  –الدريني 

https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340015739_extrait.pdf
https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340015739_extrait.pdf


 
 
 
 

 

 

 لةاألصرررراالذي يسرررربى على المصررررنف  اإلبداعيالطابع  -والعماني  ةاإلماراتيعرفه المشرررررع كما  –يقصرررد باالبتكارو

بأنه "اإلتيـرـران بعمـرـرل جديـرـرد يتـرـروفر معـرـره عنصـرـر من المادة األولى  2المشرع الكويتي في الفقرة  أو كما عرفه (40)والتميز 

كما عرفه المشرع  –أو هو األصـرـالة، أو تجديـد عمـل موجود أو تطويره بحيث يتميـز هـذا التجديـد أو التطوير بطابع خاص". 

 الثالث تالتشريعا تنالذي توفرت فيه عناصر الجدة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل". وإذا كا اإلنشاء“ –السرعودي 

على تحديد المقصود باالبتكار، فعلى الجانب اآلخر نجد أن باقي التشريعات المقارنة قد جاءت خلوا من  تالمشار إليها قد حرص

 ثمة تعريف له.

 األل : اقصذهبويسرتفاد مما سربق أن التشرريعات الخليجية عند تحديدها لمفهوم االبتكار قد انقسمت إلى ثالثة مذاهب، 

 فات الجديرة بالحماية،نويأخذ بالجدة أو الحداثة كمعيار مميز للمص( 41) لاقصتكع اقكنعر  اقسانوي افناقصويتبناه 

                                                           
 وومن صنننننننور االسنننننننتناد على أعمال األخرين، قيام المؤلف بترجمة رواية من لغة إلى لغة أخرى، أو قيامه بتحويل رواية ما إلى فيلم سنننننننينمائي أ

و أ تليفزيوني. إال أنه إذا كان العمل األصنننننلي ال يزال في مدة الحماية القانونية، لزم الحصنننننول على إذن المؤلف األصننننننلي قبل إجراء الترجمات

 التعديالت. 

( من المرسنننوم العماني، قريب من 9من المادة ) 5(  المادة األولي من القانون االماراتي بشنننأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يقابلها الفقرة 40)

االصنننالة على من القانون المصنننري بخصنننوص حق المؤلف، والتي جاء فيها أنه " االبتكار: الطابع اإلبداعي الذي يسنننب   6فقرة  916ذلك نص 

 المصنف".

والقوانين السنابقة له يتبنى مفهوم أن االبتكار هو الطابع االبداعي الذي يسب  على  6192لسننة  66(  وقد كان المشنرع الكويتي في القانون رقم 41)

وها أن المصنننننفات التي يتمتع مؤلف وهو ما أكدته محكمة التمييز الكويتية في أحد أحكامها بقولها  "من المقرر قانوناً  ،المصنننننف االصننننالة والتمييز

على نحو ما حددته الفقرة األولى من المادة األولى منه "المصنننننفات  –في شننننأن حقوق الملكية الفكرية هي  9111لسنننننة  23بحماية القانون رقم 

ريقة التعبير عنها" ويقصننننننند باالبتكار المبتكرة في اآلداب والفنون والعلوم أيناً كناننت قيمنة هذه المصننننننننفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو ط

 كمعيار اشننترطه القانون إلسننباح الحماية القانونية على المصنننف ذلك الطابع الشننخصنني اإلبداعي الذي يعطيه المؤلف لمصنننفه والذي يسننب  عليه

كر دة سننننالفة البيان الشننننخص الذي يبتاألصننننالة ويسننننمح بتمييزه عن غيره من المصنننننفات المنتمية إلى ذات النوع واعتبرت الفقرة الثانية من الما

 المصنننف أو الذي ينسننب إليه عند نشننره مؤلفاً سننواء كان ذلك بذكر اسننمه على المصنننف أو بأي طريقة أخرى إال إذا أقام الدليل على خالف ذلك

ت المادة الرابعة من ذات أي أن المشنننرع وضنننع قرينة قانونية غير قاطعة على أن من ذكر اسنننمه على المصننننف عند نشنننره يعد هو مؤلفه وجاء

الحق في تقرير نشننننر مصنننننفه وفى تعيين طريقة هذا النشننننر والحق في اسننننتغالل  –وحده  –القانون ناصننننه على حقوق ذلك المؤلف فقررت له 

 ورد المشننرعالمصننف مالياً بأي طريقة من طرق االسننتغالل وحظرت على غيره مباشنرة هذا الحق إال بإذن كتابي مسننبق منه أو ممن يخلفه وقد أ

صننننفات مفي الفقرة األولى من المادة الثانية من القانون أمثلة للمصننننفات التي يحميها منها ما نصنننت عليه الفقرة "و" )المصننننفات السنننينمائية وال

داده غير إعاإلذاعية والبصنرية( وهذا النوع من المصننفات ُيعد في األصنل بحسنب طبيعته من المصنفات المشتركة إذ يساهم أكثر من شخص في 

عمال أ أنهم ال يعتبرون جميعاً، شنركاء في تأليف المصننف إذ ال يعتبر شريكاً منهم إال من اتسم عمله باالبتكار أما من اقتصرت مهمته على مجرد

اًء أن تقدير قرر قضننمادية ال صنلة لها بالنشنناط الفكري المبدع وال توصنف باالبتكار فال ُيعد شننريكاً وال تثبت له أية حقوق على المصننف ومن الم

االشنننتراك في المصننننف واسنننتخالص توافر الخطأ الموجب للمسنننئولية التقصنننيرية أو عدم توافره يعد من مسنننائل الواقع التي تسنننتقل بها محكمة 

 ا إلى أنالموضنوع متى أقامت قضناءها على أسنباب سنائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى وسائر مستنداته

ة جتماعيالحوار التليفزيوني مثنار النزاع قند أجرتنه الطناعنة مع المحاور معه )الشنننننننيخ ................ وزير اإلعالم والنفط السنننننننابق( لمكانته اال

اور ص المحوالعتبارات خاصنة به وأن ذلك الطابع الشنخصني هو الذي أسنب  على المصنف الطابع اإلبداعي الذي يحميه القانون ومن ثم فإن شخ

يق رمعه ُيعد هو المؤلف المعنى بالحماية القانونية المنصننننوص عليها في المادة الرابعة المشننننار إليها وليسنننننت الطاعنة التي أجرت الحوار عن ط

ي طريقة، وإذ أالحق في تقرير نشننر مصنننفه وفي تعيين طريقة هذا النشننر وفي اسننتغالله مالياً ب -وحده  –تابعيها وبالتالي يكون للمؤلف المذكور 

اسننتخلص الحكم من قيام المطعون ضنندها ببث الحوار على قناتها المرئية بإذن من مؤلفه انتفاء الخطأ عن جانب المطعون ضنندها ورتب على ذلك 

ى يؤدي إلقضننننناءه بتأييد الحكم االبتدائي الصنننننادر برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعنة وكان ما انتهى إليه الحكم سنننننائغاً ومن شنننننأنه أن 

ر فالنتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون أو للثابت باألوراق ويندرج في نطاق السننننننلطة التقديرية لمحكمة الموضننننننوع في اسننننننتخالص توا

حكمة م االشنتراك في المصننف المرئي أو عدم توافره واسنتخالص الخطأ الموجب للتعويض، فإن النعي عليه بسببي الطعن ينحل جدالً فيما تستقل

-15-6199قضائية بتاريخ  6191لسنة  9664الطعن رقم .الموضنوع سنلطة تقديره تنحسنر عنه رقابة هذه المحكمة ويضنحى على غير أسناس

 . 35رقم الصفحة  6رقم الجزء  41مكتب فني  91



 
 
 
 

 

 

قد اعتبر العمل مبتكراً  هماإال أن. (42) مأخوذ به في مجال براءة االختراعذاته المعيار  ذاوه)وهو معيار موضرروعي(  

 .تجديـد العمـل الموجود أو تطويره يتميـز بطابع خاصأو كان  إذا كان قد تميز بطابع خاص غير معروف من قبل

 فاتصرررنالمأمر محل نقد، فاالبتكار في مجال االبتكار  إال أننا نرى أن االعتماد على الجدة )المعيار الموضررروعي( في

موضررروعي، ويقصرررد بالمعيار الشرررخصررري ذلك الطابع الذي يسرررمح بتمييز الشرررخصررري وليس المعيار اليعتمد على والفنية  األدبية

، بحيث ال يشترط أن يكون المصنف جديداً على نحو لم يصل إليه (43) النوعالمصرنف عن سواه من المصنفات المنتمية إلى نفس 

 أحد من قبل. 

ذي يسرربى ال اإلبداعيفي االبتكار ذلك الطابع  حيث يرى كليهمااصرو  لاق اإلجر اش اقصترركع فيتبناه  اقصذهب اقثرو أما 

بحيث يبرز شررررخصررررية المؤلف سررررواء في مقومات الفكرة التي عرضررررها أو في الطريقة أو  ،والتمييز األصررررالةعلى المصررررنف 

ميز مصنفه ت األسرلوب الذي اتبعه لعرض هذه الفكرة. وبمعني أخر البصرمة الشخصية للمؤلف التي يضفيها على المصنف والتي

أو الحداثة ألن األخيرة  الجدةعن غيره. وممرا ال شررررررك فيره أن قرانون حمراية حقوق المؤلف يحمي االبتكار بهذا المعنى ال يحمي 

 محمية بقانون براءة االختراع.

والذي تبناه باقي المشررررعون الخليجيون بموقف مختلف عن الموقفين السرررابقين، حيث لم  اقصذهب اقثرقثفي حين جاء 

ن م ممدوحيحدد هؤالء المشرررعون مفهوم االبتكار تاركاً المجال إلى الفقه ليدلوا بدلوه في هذا الخصرروص، وهو بال شررك مسررلكاً 

 دون التشريع.المشرع، فوضع التعريفات من المسائل التي يفضل تركها للفقه والقضاء 

 إلبداعاالفقه في غالبيته يري أن االبتكار هو البصررمة الشررخصررية للمؤلف أو  إنأما على الصررعيد الفقهي فيمكن القول 

 (. 44المصنف )والتمييز على  األصالةالعقلي الذي يسبى 

                                                           
ي براءة االختراع يتعين لحمننايننة حقوق (  الجنندة أو المعيننار الموضنننننننوعي لالبتكننار في مجننال براءات االختراع يتفق مع طبيعننة هننذا النظننام، فف42)

 دالمخترع أن يقوم بإنشنننننناء شننننننيء جديد لم يكن موجوًدا من قبل في أي مكان في العالم، فال يحصننننننل المخترع على براءة االختراع إال إذا كان ق

لة، أو إذا كان قد تم عرض منتج تم قد تم بالفعل نشننننر حل تقني في كتاب أو مقا -مثالً  –توصننننل إلى شننننيء جديد لم يصننننل إليه غيره. فإذا كان 

 الحصنول عليه من خالل حل تقني للبيع في السوق، أو إذا كان الحل التقني معروًفا للجمهور بطريقة أخرى، فكل هذه الحاالت ال يحصل الشخص

ختراع جديداً في جميع أنحاء العالم، على براءة اختراع.  وتعتمند معظم دول العنالم على معينار الجدة المطلقة وليس النسنننننننبية، بمعنى أن يكون اال

وقد تبنت هذا  .CNIPA and WIPO - Intellectual Property Basics- op. cit., p.26,27وليس في بلد المخترع فقط. 

ارد الوراثية والموالمعيار األمانة العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )ويبو( في مسنننننننرد بالمصنننننننطلحات الرئيسنننننننية المتعلقة بالملكية الفكرية 

، عند تحديدها للمقصنننود 6193يونيو  92إ الى  96الدورة الرابعة والثالثون، جنيف، من  -والمعارف التقليدية، وأشنننكال التعبير الثقافي التقليدي 

علق ماية بموجب البراءة، ويتبالنشنناط االبتكاري، وذلك بقولها "النشنناط االبتكاري )ويشننار إليه كذلك بمصننطلح "عدم البداهة"( هو أحد معايير الح

 .65بمسألة أن يكون االختراع بديهياً لشخص من أهل المهنة".  انظر تفصيال المرجع المشار إليه، ص

 .62ص  –مرجع السابق  –(  د. حسام لطفي 43)

واد رع فيما ضننمنه نصننوص الم(  وقد تبني القضنناء القطري الطابع الشننخصنني لالبتكار، حيث قضننت محكمة التمييز القطري بأنه "إذ كان المشنن44)

الصنننننادر بشنننننأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة أوضنننننح بجالء طبيعة  6116( لسننننننة 3من القانون رقم ) 93، 95، 91، 1، 3، 6، 9

صيته ومن شخالمصننف الذي شنملته الحماية فجعل االبتكار هو األسناس الذي تقوم عليه هذه الحماية بحيث يبين أن صناحبه قد خلع عليه شنيئاً من 

 .991رقم الصفحة  94-14-6196قضائية بتاريخ  6199لسنة  665غير أن يكون ترديداً لمصنف سابق". الطعن رقم 

 هوهو ذات مسنننلك القضننناء المصنننري هذا االتجاه فتوسنننع في معنى االبتكار حيث اعتبر كافياً لتحقق االبتكار أن يكون عمل واضنننعه حديثاً في نوع

ص، حتى أنه يعتبر من قبيل االبتكار الترتيب والتنسننننيق أو بأي مظهر آخر إذا كان من شننننأنه اسننننباح المؤلف طابعه ويتميز بطابع شننننخصنننني خا

مجموعة  9123يوليو  3الشننننخصنننني على المصنننننف، فقد اعتبر أن فهرس إحدى كتب األحاديث النبوية من قبيل العمل المبتكر )نقض مدني في 

بحث منشننننور بموقع  –حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال اإلنترنت  -يه د. حسننننام األهواني ( مشننننار إل16، ص 9123النقض المدني سنننننة 



 
 
 
 

 

 

حيث ذهب هذا الرأي الى أن االبتكار يستلزم أن يكون للمؤلف دور يبرز شخصيته سواء كان ذلك من حيث موضوع 

المصررررنف أم من حيث التعبير عن الفكرة والطريقة التي يعالج بها هذه الفكرة. ويظهر ذلك بوضرررروح من التعريفات التي أوردها 

بع فقررد اتفقررت في المعني ومن ذلررك، تعريفرره بررأنرره " الطررا األلفررا اختلفررت في  فقهرراء القررانون لالبتكررار، تلررك التعريفررات التي وإن

(. ومنها تعريفه بأنه " 45الشرخصري الذي يعطيه المؤلف لمصرنفه مما يسمح بتمييز المصنف عن غيره من المصنفات األخرى ")

فس اه من المصررنفات المنتمية لنالطابع الشررخصرري الذي يعطيه المؤلف لمصررنفه هذا الطابع الذي يسررمح بتمييز المصررنف عن سررو

 (. 47لذكرها )( وغير ذلك من التعريفات التي ال يتسع المقام 46النوع")

وعلى الخالف من ذلك هناك من الفقه من يقصرر االبتكار على الجدة، فيري أن االبتكار بشركل عام يقصرد به " وضع 

يكن موجوداً من قبل أو اكتشاف شيء كان موجوداً ولكنه إيجاد شيء جديد لم  هو "( أو 48شيء جديد لم يكن موضوعاً من قبل")

(. واالبتكار بهذا المعني يصرررررلح كعنصرررررر لحماية براءات االختراع، إال أنه ال يصرررررلح 49كان مجهوالً وغير ملحو  الوجود" )

ي يسبى نفات التكمعيار مميز للمصرنفات المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف، ذلك القانون الذي يضرفي الحماية على المص

 عليها المؤلف شخصيته وفكره.

 

 اقغنن اقثرو 

 صن  االبركر 

 يحظىشررررط ضرررروري لحماية المصرررنف، فالمصرررنف الذي ال يتصرررف بهذه الصرررفة ال  –كما سررربق القول  –االبتكار 

جديد لم يصرررل إليه أحد من قبل، وهو ما يطلق عليه " الجدة " وإنما  شررريء(، ولكن االبتكار ال يعني ابتداع 50) بالحماية القانونية

(. ويفهم من ذلك أن 51فيه )يكفي أن يقدم المصررنف شرريجاً جديداً يعبر من خالله المؤلف عن فكره وشررخصرريته، وما بذله من جهد 

 لالبتكار صورتان، األولي: االبتكار المطلق، والثانية: االبتكار النسبي، 

                                                           
 ،61رقم  12، مكتب فني س 91/6/9125. نقض مدني ، جلسنننننننة 5ص  -www.arablawinfo.com –الدليل االلكتروني للقانون العربي 

 931ص 

 .34ص  –مرجع سابق  –ه شلقامي (  د. شحات45)

 62ص  –مرجع سابق  –(  د. حسام لطفي 46)

ي ف( ويندرج ضمن هذه المعاني والمفاهيم التي وضعها الفقه تعريفاً لالبتكار ما قال به البعض بأنه يقصد باالبتكار " بروز شخصية المؤلف 47)

مرجع  –لمصنف" د. وداد العيدوني  المؤلف يعطيه الذي لشخصيا أو هو" الطابع 53ص  –مرجع سابق  –المصنف " د. صبري حمد خاطر 

 في تصل التي و شخصيته، من تنبع التي المؤلف بصمة باالبتكار يقصد أخرى ، ومن هذه التعريفات، تعريفه بأنه " وبعبارة96ص  –سابق 

مقال منشور  –الجنائية لحقوق الملكية الفكرية الحماية  –مصنفه" مستشار على الصادق  على االطالع بمجرد المؤلف لمعرفة األحيان بعض

" االتيان بشيء مفيد من حقول المعرفة يرضي اناساً من ذوي الدراية بحقل االبتكار " د.  كما عرفه آخرون بأنه 913ص  -بمجلة معهد القضاء 

 .965ص  –مرجع سابق  –كمال سعدي 

 .963ص  -مرجع سابق  -مال سعدي(  رأى السيد سمير جميل حسين الفتالوي مشار إليه د. ك48)

بحث بعنوان " مقدمة في الملكية الفكرية والحماية القانونية لبراءات االختراع " منشنننور بموقع الدليل  –ود. سنننائد المحتسنننب (  د. حلو أبو حلو،49)

 .4ص  -www.arablawinfo.com –االلكتروني للقانون العربي 

 أو الذهني، المصنف باالبتكار تميز إذا إال الحماية حق مصنفه على للمؤلف تكون ال حيث قررت أنهالمصرية  النقض محكمة أكدته ما (  وهذا50)

مشار إليه د. وداد  3/3/9122وصف االبتكار. نقض مدني جلسة  عليه ويضفي الشخصي بالطابع يتسم آخر مجهود بأي أو التنسيق، في بالترتيب

  96ص  –مرجع سابق  –العيدوني 

 .  34ص  –مرجع سابق  –(  د. شحاته شلقامي 51)
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 -يلي: ا يلي هاتين الصورتين بإيجاز فيما ونستعرض فيم

(، والجدة تعني أن يضررع المؤلف مصررنفاً جديداً ال 52الجدة )االبتكار المطلق هو ما يطلق عليه  ألالً: االبركر  اقصطمق:

ريب أن  (، فالجدة ابتكار، ولكنها ابتكار مطلق، فال53األسلوب )صلة له بمصنف آخر سابق، سواء من حيث الشكل أم التعبير أم 

 (. 54) كل جديد مبتكر، وليس كل مبتكر جديد

الصرورة من االبتكار يكفي لتحققها إبراز المؤلف شخصيته على المصنف، حتى لو كان  وهذه اقفسرب :ثروجرً: االبركر  

يسررتفيد من الحماية صرراحب المصررنف الجديد وصرراحب من ثّم هذا المصررنف قد تأثر بمصررنف آخر سرربقه، أو كان مشررتق منه، و

 المصنف المبتكر، فمن يبتكر تمثاالً دون أن يسبقه إلى ذلك أحد يعد مؤلفاً، 

(. والفنان الذي يقوم برسررم لوحة لم يقم أحد قبله بالتعبير عنها، 55مؤلفاً )ومن يحاكي هذا التمثال بأسررلوبه الخاص يعد 

م أحد الفنانين بعد ذلك برسررم نفس اللوحة ولكنه عبر عنها بطريقة  هر فيها طابعه الشررخصرري، يعد مقدماً لمصررنف جديد، فإذا قا

. وكرذلرك المسرررررررحيرة المرأخوذة عن روايرة معينة يتمتع مؤلفها Originalفال تعتبر اللوحرة الثرانيرة جرديردة، ولكنهرا تعتبر مبتكرة 

 (.56شخصيته )بالحماية طالما أنها تعكس 

المصنف يتمتع بالحماية القانونية، حتى ولو كان المؤلف قد استوحاه من مصنف سابق، طالما  إنوعليه يمكن القول 

  .(57)عبر فيه عن شخصيته، وأفكاره

                                                           
 موالجدة هي المعيار األسنناسنني المميز للملكية الصننناعية، حيث ال تمنح براءة االختراع للمصنننف الصننناعي إال إذا كان جديداً.  د. طارق كاظ( 52)

مؤتمر الثامن عشنر بشأن عقود البناء والتشييد بحث مقدم لل –دراسنة مقارنة  –حماية حقوق المصنمم المعماري وفقاً لقانون حق المؤلف  –عجيل 

 451ص  –بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة 

 .53ص  –مرجع سابق  –د. صبري خاطر ( 53)

مؤلفاً لمصنننف جديد ومبتكر، أما من وضننع التانجو الثاني فقد  –وهي رقصننة ارجنتينية شننهيرة  –ومن أمثلة ذلك يعد مؤلف " التانجو" األول ( 54)

   63ص  –مرجع سابق  –ابتكر مصنف ولكن هذا المصنف ال يعتبر جديدا. د. حسام لطفي 

 .51ص  –مرجع سابق  –د. صبري خاطر ( 55)

 –بحث منشننننننور بموقع الدليل االلكتروني للقانون العربي  –حماية حق المؤلف في إطار المصنننننننفات المشننننننتركة  –مأمون د. عبد الرشننننننيد ( 56)

www.arablawinfo.com –  3ص. 

مسننتخدًما  ،صنننع المدعى عليه فيلًما عن محاكمات أوسننكار وايلد ،Warwick Films v Eisinger (9121)ومن تطبيقات ذلك في قضننية ( 57)

مصننادر حرفية لكلمات المحامي والقضنناة ووايلد نفسننه في المحاكمات. جادلوا بأن الكتب لم تكن أعمااًل أصننلية ألنها مأخوذة من محاضننر كتابين ك

كان قام المؤلف باختيار عدد  األول،" أن هناك حقوق طبع ونشننر في كال الكتابين. ففي Plowman Jالمحاكمة ومصننادر أخرى، وفي ذلك أكد "

ا تحر األول،وص، بما يكفي لمنح األصنننالةف وفي الثاني، على الرغم من نسنننخ المؤلف الكثير من الكتاب كبير من النصننن ير إال أنه كان هناك أيضنننً

وحذف بعضنننها، وأجرى تعديالت لفظية على مواد  المواد،حيث أضننناف بعض  الخاصننة،كما أدرج المؤلف مسننناهماته  النصننوص،لعدد كبير من 

ودة للمؤلف حتى في العمل مواد، وقام بنقل بعضننننننها مختصننننننرة. وخلص إلى أن حقوق الطبع والنشننننننر تكون موجأخرى، وأعاد ترتيب بعض ال

بشنننننننرط أن تكون "المهارة والعمل والحكم"  له،، على الرغم من أن المؤلف قد انتهك حق المؤلف الموجود في المصنننننننادر المسنننننننتخدمة الثنانوي

 .Catherine Colston, LLB, LLM- op.cit-P170جديد.المستخدمة في إنشاء العمل الثانوي كافية لخلق عمل 



 
 
 
 

 

 

 اقفكع اقثرو 

 اقرابجك عن اقصنف 

تناولنا فيما سربق الشررط األول من الشرروط الواجب توافرها في المصرنف لبسط الحماية القانونية عليه، وقد تمثل هذا 

يتمثل هذا العقلي للمؤلف، و اإلنتاجالحماية القانونية على  إلسررباغالشرررط في االبتكار، وسررنتناول في هذا المطلب الشرررط الثاني 

 الشرط في التعبير عن المصنف.

(، 58محسوس )الالى حيز الوجود بشكلها يقصد بالتعبير عن المصنف خروج الفكرة الكامنة في النفس  إنهن القول ويمك

هو اإلنتاج المعبر  -كما بينا سابقاً  –المشمول بالرعاية  الذهنياإلنتاج (. ف59مصنفاً ) ال تعتبرألن تلك األفكار غير المعبرة عنها 

 اإلنتاج، والمنفصل عن ذهن صاحبه، والذي يستطيع الغير أن يعلم به، أما الماديخرج إلى حيز الوجود  الذي أيعنه فقط، 

 ال يصلح محال للحماية ومن ثّمذهن صاحبها، فال يعد مصنفاً، أيا كان قيمته،  فيال يخرج عن كونه أفكاراً تدور  الذيالذهني 

 .القانونية

ي وسط )أي ثابت ف التعبير عنه بأحد الوسائل المحسوسة تمة القانونية إال إذا وعليه ال يكون المصنف جديراً بالحماي

  يقومالكالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. أما الفكرة التي لم يتم التعبير عنها، فتبقى مجرد فكرة  .(60)ملموس(

(، وهو ما نصت عليه 61لصاحبها )، على أن ينسبها منفذايتناولها ويعبر عنها، مؤيداً أو  أنالقانون بحمايتها. ويجوز لكل شخص 

رد مج -أيلي: صراحة المادة الرابعة فقرة )أ( من قانون حماية حق المؤلف البحريني والتي جاء فيها أنه " ال تشمل الحماية ما 

لف اإلماراتي والتي نصت على أنه " ال تشمل الحماية األفكار ....... األفكار ... ". يقابلها المادة الثالثة من قانون حقوق المؤ

من المادة الرابعة من القانون القطري والتي جاء  3لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها". ويقابلها أيضا نص الفقرة 

واإلجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية،  راألفكا - 3   فيها أنه " ال تتمتع بالحماية المقررة بموجب هذا القانون ......

 والمبادئ والحقائق المجردة، ومع ذلك يعتبر المبتكر عن أي منها مشموالً بالحماية".  

 

 

                                                           
(  وتعني الصنورة المحسنوسنة للمصننف أن يسنتطيع الشنخص أن يحس بالمصنف عن طريق أحد الحواس المعروفة، النظر أو السمع أو اللمس. 58)

دار  – 6116لسنننة  16الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم  –عيد عبد السننالم د. سنن

 Merchandising. ومن تطبيقات ذلك قضنننننية 934ص –مرجع سنننننابق  –د. عبد هللا النجار  .952ص  -6113طبعة  –النهضنننننة العربية 

Corp of America v Harpbond (9114)،  البوب والتي قررت فيها المحكمة أن مكياج الوجه الذي اسنننتخدمه نجم " Adam Ant لم "

ا لمبدأ أن الحماية ال تكون  يكن لوحنة ألن "اللوحة ليسنننننننت فكرة: إنها كائن. والطالء بدون سنننننننطح ةدائمع ليس لوحة. ويعتبر هذا القرار انعكاسنننننننً

 فكار.وإنما تكون للتعبير عن األ ،لألفكار
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  الخارجي.. وهناك من يعرف التعبير عن المصننننف بأنه انتقال الفكرة من ذهن المؤلف إلى العالم 956ص  -مرجع سنننابق  -(  د. كمال سنننعدي59)

وإنما حقوق التأليف والنشننننننر موجودة فقط  ،. وهو المبدأ القائل بأنه ال توجد حقوق طبع في فكرة ما453ص  –مرجع سننننننابق  –د. كاظم عجيل 
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 .954ص  -مرجع سابق  -لرزاق السنهوري مشار إليه د. كمال سعدي(  رأى د. عبد ا61)



 
 
 
 

 

 

وقد سرراوى المشرررع الخليجي بين وسررائل التعبير عن المصررنف فنص صررراحة على حماية المصررنفات أيا كان شرركل 

ي نجد المادة الثانية من قانون حماية المؤلف تنص على أن " تتمتع بالحماية المقررة بموجب التعبير عنها، ففي التشررررريع البحرين

أحكرام هرذا القرانون المصررررررنفرات األدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها، دون حاجة إلى أي إجراء شرررررركلي، أيا كانت قيمة هذه 

 .....".المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها .

من قانون حقوق الملكية الفكرية،  الثالثةفي المادة  –مع اختالف الصررررررياغة  –وهو ذات مرا قرره المشرررررررع الكويتي 

المصررررررنفات المبتكرة في اآلداب والفنون لحقوق المؤلفين على هذا القانون تسررررررري الحمرايرة التي يقررها والتي جراء فيهرا أنره " 

أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصرررررنيفها بمجرد ابتكارها دون هذه المصرررررنفات أو طريقة التعبير عنها نوع  والعلوم أيا كان

 تتمتع". قريب من ذلك نص المادة الثانية من قانون حق المؤلف العماني والتي نصررررررت على أن " الحاجة إلى أي إجراء شرررررركلي

والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها  الفنيةبالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصرنفات األدبية و

". والمادة الثانية من قانون حماية حقوق المؤلف القطري والتي تضررررررمنت النص أو طريقرة التعبير عنهرا أو الغرض من ترأليفهرا 

ات أو داب والفنون، أيا كانت قيمة هذه المصنفعلى أنه " يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في اآل

 نوعيتها، أو الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبير عنها".

كرذلرك ورد ذات الحكم في نظرام حمرايرة حقوق المؤلف السررررررعودي، في المرادة الثرانية منه، والتي جاء فيها أنه " يتمتع 

داب والفنون أيا كان نوع هذه المصررررنفات أو طريقة التعبير عنها أو بحماية هذا النظام مؤلفو المصررررنفات المبتكرة في العلوم واآل

أهميتها أو الغرض من تأليفها ". ولم يكتف المشرع السعودي بالنص على ذلك بل أشار إلى وسائل التعبير عن المصنف المحمي 

لفي المصررررررنفات التي يكون مظهر وذلك في المادة الثالثة من ذات القانون والتي نصررررررت على أنه "تشررررررمل الحماية بوجه عام مؤ

 التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة". 

ولم يرد مثل هذا النص في القانون اإلماراتي، إال أن ذلك ال يعني اسررتلزام المشرررع شرركل معين للتعبير عن المصررنف 

ه، سرائل التعبير عن المصرنفات بتضمينها تعريف المصنف ذاتبين و المسراواةالمحمي، فقد اكتفى المشررع اإلماراتي للتأكيد على 

، أو كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أياحيث قرر أنه يقصد بالمصنف: كل تأليف مبتكر في مجال اآلداب، أو الفنون، أو العلوم، 

 أهميته أو الغرض منه.    

 يلي:( فيما 62المصنف )ويمكن اإلشارة بإيجاز ألهم وسائل التعبير عن 

: والكتابة بال شررررك من أهم وسررررائل التعبير عن المصررررنفات، ونشرررررها على نحو يتيح (63) اقنسررررجمة األلقل: اقكرربة

عليها، وهي تظهر في كافة أنواع المصرنفات سواء أكانت علمية أم أدبية أم فنية، وسواء تعلقت بمجال التاريخ  االطالعللجمهور 

 أو الفلسفة أو القانون أو السياسة أو الموسيقي وغير ذلك.

                                                           
 وما بعدها. 953ص  -مرجع سابق  -د. كمال سعدي( 62)

، بغض النظر عن الوسنيط الذي يتم فيه التسجيل أو عليه. التدوين أو الكود، سنواء أكان يدوًيا أم غير ذلك والكتابة تتضنمن أي شنكل من أشنكال( 63)

 ، ككتابة العمل وتخزينه على جهاز الكمبيوتر.باستخدام التقنيات الجديدة كتابةوبما في ذلك ال
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 فويعد الصرروت الوسرريلة الثانية للتعبير عن اإلبداع العقلي وطريقة من طرق نشررر المصررن اقنسررجمة اقثروجة: اقنررن :

الشرررررفهي. كالخطب والمحاضررررررات  األلقاءللجمهور ومن مظاهر اسررررتخدام الصررررروت كوسررررريلة للتعبير عن المصرررررنف،  وإتاحته

 الخاصة في المناقشات والندوات وما يماثلها. ومن ذلك أيضا عزف الموسيقي والتمثيل.  واآلراءوالمواعظ والدروس 

سائل للتعبير عن المصنفات، يستوي أن يتم ذلك عن طريق وهي أيضا و اقكسم لاقرننعك لاقفحت: اقنسرجمة اقثرقثة:

أو الحفر أو النحت أو النقش أو الزخرفة أو التصررررروير الفوتوغرافي أو السرررررينمائي. فنجد أن هناك الرسررررروم  األلوانالخطوط أو 

 يماثلها. والرسوم البيانية والخرائط والتصاميم والرسوم الزيتية والمائية والخشبية وما التخطيطية والخرائط

 يصررررالإلوتسررررتخدم هذه الوسرررريلة عادة للتعبير عن االبتكارات الفنية، فيلجأ اليها المؤلف  اقحككة: اقنسررررجمة اقكاباة:

 الكاراتيه وما يماثلها. كألعاب واأللعابمصنفه الى الجمهور، وهو ما نجده في فنون الرقص والباليه والتمثيل 

 

 قثاقثر طمبصاق

 أحكرم اقصنف  اقصترك 

لقد أثارت المصنفات المشتركة العديد من اإلشكاليات التي تتعلق بتحديد أحكام هذا النوع من المصنفات، ومن ذلك 

يقع عليه حق كل من المشتركين في المصنف المشترك؟ وهل يجوز لكل شريك أن يقوم باستغالل أدائه  الذياآلتي، ما هو القدر 

 عمل هذا المصنف؟  فيالمشتركين معه  باقيالمصنف منفصال عن  في

بين فرضين، الفرض األول: االشتراك المطلق، ويتمثل هذا الفرض  ةعالجت التشريعات الخليجية هذه اإلشكالية، مفرق

ض العمل المشترك، أما الفر فيإعداد المصنف على نحو يتعذر معه تحديد نصيب كل منهم  فيحالة اشتراك أكثر من مؤلف  في

نتناوله وهو ما سهذا المصنف عن نصيب غيره.  فيحالة إمكان فصل نصيب كل مشترك  فيفيتمثل  : االشتراك النسبيالثاني

 - :، ونختم هذا المطلب بالتعرض لألحكام المشتركة بين نوعي المصنف المشترك، لذا رأينا أن نتبع التقسيم التاليفيما يلي

 .أحكام االشتراك المطلقاألول:  فرعال

 الثاني: أحكام االشتراك النسبي. فرعال

 الفرع الثالث: األحكام المشتركة بين نوعي المصنف المشترك. 

 

 األل  فكعاق

 أحكرم االشركا  اقصطمق

ذوبان شخصية جميع المؤلفين في المصنف على نحو ال يمكن الفصل فيه بين إساهم وإبداع االشتراك المطلق يعني 

وفى هذا النوع من االشتراك، يقوم أكثر من مؤلف باالشتراك في تأليف مصنف، فيمتزج كل عمل باآلخر، كحالة  كل منهم،

 . (64) تمثالالمصمم المعماري الذي يشترك معه آخر في تصميم نموذج مصغر لمبني، والنحات الذي يشترك مع آخر في نحت 

                                                           
( ويدخل برنامج الحاسب اآللي في هذه النوعية من المصنفات فال يمكن فصل عمل أحد المؤلفين عن اآلخر فضال عن صعوبة التمييز بينهم، 64)

 يتفق كافة المؤلفين على طريقة استغالل البرنامج.ومن ثم فأنه يجب أن 



 
 
 
 

 

 

عرض نصوص التشريعات الخليجية بهذا الخصوص، ويمكن استظهار أحكام المصنف المشترك المطلق من خالل 

قد نصت على أن " إذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك، اعتبر  1فقرة  32ففي التشريع البحريني نجد أن المادة 

نف، صفيما بينهم، وال يجوز ألحدهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا الم بالتساويالجميع أصحاب الحق في المصنف 

كل من ساهم في تأليف مصنف مشترك على المشرع العماني بقوله "  وهو ذات ما قررهوذلك كله ما لم يتفق كتابة على خالفه"، 

نحو ال يمكن معه فصل مساهمته فيه عن مساهمة باقي الشركاء، يكون صاحب حق على المصنف بالتساوي مع باقي الشركاء، 

من  21" )المادة .بمباشرة حقوق المؤلف على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلكوال يجوز ألحد الشركاء االنفراد 

 قانون حق المؤلف العماني(.

، بقوله 2012من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسررنة  22قريب من ذلك ما قرره المشرررع الكويتي في المادة 

في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة ال  "يعتبر كل مؤلف في المصررنف المشررترك شررريكاً بالتسرراوي

 .(65)يجوز ألي منهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب"

في تأليف  أشخاص" اذا اشترك عدة  والتي جاء فيهامن التشريع اإلماراتي  1فقرة  25المادة في ذات الحكم كما تقرر 

ما لم يتفق  فيما بينهم، بالتساوياعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف  األخرمنهم عن  أيمصنف بحيث ال يمكن فصل نصيب 

 مكتوب مسبق بينهم"،  باتفاق إالكتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف 

على أنه" إذا اشترك عدة  1فقرة  33ي مع اختالف الصياغة حيث نص في المادة وهو ذات ما قرره المشرع القطر

أشخاص في تأليف مصنف، يكون المؤلفون المشاركون هم المالكون األصليون للحقوق المالية في ذلك المصنف. وال يجوز ألحد 

من  ابة. وإذا وقع خالف بينهم يكون الفصل فيهالشركاء منفرداً مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف، إال باتفاقهم جميعاً كت

اختصاص القضاء. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. كما ينتقل ذلك 

 الحق إلى ورثة أي منهم".

التي جاء فيها أنه "إذا اشترك و 1وهي ذات األحكام التي قررها نظام حقوق المؤلف السعودي في المادة التاسعة فقرة 

ملكية  في بالتسررراويعدة أشرررخاص في تأليف مصرررنف بحيث ال يمكن فصرررل دور أي منهم في المصرررنف يعتبرون جميعاً شرررركاء 

 المصنف، وال يجوز ألي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام ما لم يتلق كتابة على خالف ذلك".

 -اآلتي: أن األحكام التي يخضع لها هذا النوع من المصنفات تتلخص في ويتضح مما سبق 

أن يكون نصيب كل  ،هذا النوع من االشتراك في ،األصللحقوق المؤلف مملوكة لكافة المشاركين في العمل،  – 1

 لنصيب بقية الشركاء. جسرلعرمؤلف مشترك في ملكية المصنف 

 فمثالً، ال يجوز نشرالمصنف أن ينفرد بمباشرة الحقوق المترتبة عليه،  إعداد مشارك فيمؤلف ال يجوز ألي  - 2

العمل، إذا لم يكن قد نشر فعال، وال يجوز تعديله أو استخدامه بشكل مختلف عن النشر األول دون موافقة جميع المؤلفين المشاركين. 

 ،في حالة الرفض غير المبرر لواحد أو أكثر من المؤلفين المشاركين ومع ذلك

                                                           
تنص على أنه " إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث  6192لسنة  66من قانون حق المؤلف الكويتي رقم  91( وكانت المادة 65)

لى غير وي فيما بينهم إال إذا اتفق عال يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب اآلخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتسا

بينهم  فذلك كتابة. وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إال باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خال

 فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية".



 
 
 
 

 

 

اللجوء إلى المحكمة المختصة الستصدار  صاحب المصلحةز لاجوكان من شأن هذا الرفض اإلضرار باستغالل المصنف،  

، ومرجع ذلك أن هذا النوع من المصنفات يستلزم اإلدارة المشتركة من تصريح بالنشر أو التعديل أو االستخدام الجديد للمصنف

راء آقبل كافة المؤلفين، وليس اإلدارة المنفردة أو المنفصلة، ومن ثّم يلزم لمباشرة الحقوق المترتبة عليه أن يكون ذلك بإجماع 

 .(66)المؤلفين

المصنف المشترك االتفاق على خالفها، فيجوز مثال األحكام السابقة ليست من النظام العام فيجوز للمؤلفين في  – 3

االتفاق على أن يكون نصيب كل مؤلف مختلف عن نصيب اآلخر، كما يجوز االتفاق على أن تكون إدارة المصنف باألغلبية 

 ترط، قد اشتمحل المقارنة ،أغلب التشريعات، أو يتم تفويض أحدهما في إدارة المصنف واستغالله، على أن األجماعوليس 

 . (67)االتفاق كتابةهذا أن يتم متعلقة باستغالل المصنف المشترك، لالتفاق على خالف ما ورد من أحكام 

ان هناك ، إذا كمنفرداً بالتعويض عن الضرر الذي لحقه -وفقاً للقواعد العامة في القانون  –يجوز للمؤلف المطالبة  - 2

وإن نجم عن المساس بالمصنف  ،ألن الضرر الذي يصيبه ما هو إال ضرر شخصي .،(68) الخاصة بهأي مساس بالحقوق المعنوية 

 المشترك.  

: ويتمثل في عدم األل  جنضنع يجب استيفاء شرطين. المشتركة أن في مثل هذا النوع من المصنفات اقلالصة 

تهم، على اه إرادة المؤلفين، وموافق، يتمثل في اتجلاقتكاط اقثرو : شكاط شلن التمييز وعدم االنفصال بين مساهمات المؤلفين، 

 كيان إيجاد، أي أن إرادتهم قد اتجهت إلى شخصين تم تجميعهما مًعامساهمة هو شيء أكثر من الذي يجمعهم أن العمل المشترك 

 .(69)للمؤلفينجديد واحد يمثل شيجًا أكثر من مجرد مجموع المساهمات األولية 

 

 اقثرو  فكعاق

 أحكرم االشركا  اقفسب 

يقصد باالشتراك النسبي اشتراك أكثر من مؤلف في تأليف المصنف على نحو ال يندمج نصيب كل منهم باآلخر وبحيث 

 يمكن تمييز مساهمة كل منهم وفصله عن مساهمة اآلخر. 

                                                           
  ) 66(  Thomas Margoni & Mark Perry - OWNERSHIP IN COMPLEX AUTHORSHIP: A 

COMPARATIVE STUDY OF JOINT WORKS IN COPYRIGHT LAW-2011 - 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1992610- p.3. 

يع ذلك نجد أن التشر( وهو ما نص عليه القانون البحريني واإلماراتي والقطري والكويتي فضال عن نظام حقوق المؤلف السعودي، على خالف 67)

 العماني هو التشريع الوحيد الذي لم يستلزم الكتابة عند االتفاق على ما يخالف أحكام المصنف المشترك المطلق..

المرتبطة ارتباًطا وثيًقا بشنننرف وسنننمعة كل مؤلف مشنننارك )الحق في التأليف والحق  الحق في التعويض هنا مقصنننور على الحقوق المعنوية( و68)

ة ئة (، ومن ُذم ال يمكن للمؤلف الدفاع منفردا عن الحقوق المعنوية المتبقية إال بإجماع المؤلفين المشننننننناركين. ومرجع هذا التمييز أن الففي النزاه

 الثانية من الحقوق المعنوية )المتمثلة في الحق في االنسحاب والحق في النشر بداءة( مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالعمل المشترك.

Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.5. 

  )69( Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.4. 



 
 
 
 

 

 

ومن أمثلة ذلك اشتراك أكثر من شخص في تأليف كتاب نسب كل جزء من أجزائه إلى من كتبه أو عندما يشترك عدد من 

 (70)، واألعمال الدراميةمصحوب بكلمات(الموسيقي العمل ال) شخاص في أغنية فيكون أحدهم كاتباً للكلمات واآلخر ملحناً األ

 . (71)وغيرها من األعمال المركبة 

ويمكن استظهار أحكام االشتراك النسبي من خالل استعراض نصوص التشريعات الخليجية في هذا الخصوص، حيث 

تضمن التشريع البحريني النص على أن "إذا كانت مساهمة كل من المؤلفين في المصنف المشترك تندرج تحت نوع مختلف من 

الل الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط أال يضر ذلك باستغالل الفن ومميزة بحيث يمكن فصلها، كان لكل منهم الحق في استغ

من التشريع البحريني بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق  2فقرة  32 )مادةالمصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك". 

 . المجاورة(

" فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين ، والتي جاء فيها أنه اإلماراتيمن التشريع  2فقرة  25قريب من ذلك نص المادة 

يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط 

 من النظام السعودي، 2اال يضر ذلك باستغالل المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك". والمادة التاسعة فقرة 

والتي نصت على أن "إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المصنف المشترك، كان 

لكل منهم الحق في استغالل الجزء الخاص به على حدة بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك ما لم يتفق على غير 

 ذلك".

من القانون القطري، والتي جاء فيها أنه " وإذا اشترك عدة أشخاص  2فقرة  33كذلك وردت ذات األحكام في المادة 

في تأليف مصنف مشترك، كان لكل منهم الحق في استغالل الجزء الخاص به على حدة، وبشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف، 

لقانون العماني والتي نصت على من ا (21)المادة  –مع اختالف الصياغة  –ما لم يتفقوا على غير ذلك". وهو ما تضمنته أيضا 

وفي الحالة التي تندرج فيها مساهمة كل من المؤلفين الشركاء تحت نوع مختلف من الفن على نحو يمكن معه فصل أنه " ..... 

مساهمة كل منهم عن مساهمة اآلخرين، يكون لكل منهم الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على حدة شريطة أال يكون ذلك 

  ". .نه اإلضرار باستغالل المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلكمن شأ

الخاص بحقوق المؤلف  2012لسنة  75للقانون الكويتي رقم  اإليضاحيةأيضا في المذكرة ووردت ذات األحكام 

  (72)والحقوق المجاورة

 

 

                                                           
  )70( Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property – op-cit- p.195. 

على الرغم من عدم فصننلها عن بعضننها. كما في المصنننف الخاص  ،تتميز فئة المصنننفات المركبة بأن مسنناهمات المؤلفين فيها يمكن تمييزها ( و71)

كن تمييز كل يم ،بتأليف موسننيقي مع كلمات، أو في عمل سننينمائي، فاألجزاء المختلفة مثل الموسننيقى والكلمات والموسننيقى التصننويرية والصننور

 د.فقد تم إنشاؤها كعمل مشترك موح ،نوع منها عن غيره وله خصائصه الخاصة به. ومع ذلك

Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.4. 

)الملغي( تنص صراحة على أنه "إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث  6192من القانون الكويتي لسنة  91( وكانت المادة  72)

دة بشرط أال يضر ذلك باستغالل يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغالل الجزء الذي ساهم به على ح

  المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة".



 
 
 
 

 

 

 لبفرء عمل هذه اقفننص عرضح اآلش :

 ، وذلك ما دام هذا الجزء ال يندمج مع غيره،(73)في استغالل الجزء الذي ساهم بهأن ينفرد الحق في أن لكل شريك  – 1

فيكون له الحق في استخدامه، وإعداد أعمال مشتقة منه، وتنفيذه، وعرضه، وغير ذلك من صور االستغالل المالي، وذلك دون 

ال يجوز ألحدهما أن يستبعد ومن ثّم العمل، في هذا منفردة طلب إذن من المؤلف المشارك اآلخر. نظًرا ألن لكل منهما حقوق 

بالمصنف المشترك كما لو  اإلضراربشرط عدم ، (74)اآلخر من استخدام العمل أو ممارسة حقوق المؤلف على الجزء الخاص به

. وقد ورد هذا الحكم في كافة التشريعات محل المقارنة، مع مالحظة أن هذا الحكم (75) مشابهساهم المشترك بنصيبه في مؤلف 

 ليس من النظام العام، فيجوز االتفاق على خالفه. 

قد انقسمت إلى قسمين فيما يتعلق باشتراط الكتابة من عدمه، حيث  –محل المقارنة  –أن التشريعات الخليجية  – 2

أن يكون االتفاق بين المؤلفين على خالف هذه األحكام مكتوباً، على الخالف والعماني والكويتي  يواإلماراتالزم التشريع البحريني 

 من ذلك لم يشترط المشرع السعودي والقطري الكتابة في هذه الحالة.

 قثاقفكع اقثر

 أحكرم جترككة بجن ونع  اقصنف  اقصترك 

ذه األحكام سنتعرض لها نوعي المصنف المشترك وههناك أحكاما تسري على يجدر اإلشارة إلى أن  بادئ ذي بدء،

 بإيجاز في النقاط التالية:

 : اقحق ي   يع اقدعرلي قحصرعة حانق اقصؤق  ي  اقصنف  اقصترك  – أوالً 

من التشريع البحريني  32وهذا الحق مكفول لكافة المؤلفين فرادى أو جماعة، وهو ما قررته الفقرة الثانية من المادة 

كل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التخاذ أية إجراءات تحفظية أو بقولها " ول

 لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف".

ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند  بقولها " اإلماراتي( من التشريع 25) من المادة 3 ةالفقر وهو ذات ما قررته

ي تقرير ذلك الحق عن فوال يختلف التشريع القطري  وقوع اعتداء على اي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا القانون".

.. من التشريع القطري على أنه" ............... (1)فقرة  33إال في الصياغة، حيث نصت المادة  واإلماراتيالتشريعين البحريني 

ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف. كما ينتقل ذلك الحق إلى ورثة أي 

 منهم".

ونظام حقوق المؤلف السعودي لم يرد فيهما ثمة (، 76)والكويتي القانون العماني  ومن الجدير بالذكر في هذا اإلطار أن

 ذكر لمثل هذه األحكام.

                                                           
  )73( Thomas Margoni & Mark Perry – op.cit- p.3. 

  )74( Deborah E. Bouchoux -ntellectual Property – op-cit- p.230. 

 .932ص  –مرجع سابق  –. د. أسامة نائل 39ص  –مرجع سابق  –( د. صبري خاطر  75)

)الملغي( تنص على أن " ......... ولكل من المشتركين في التأليف الحق في  6192( من قانون حق المؤلف الكويتي لسنة 91( وكانت المادة ) 76)

لى حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر اتخاذ اإلجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء ع

 .. الذي لحقه بسبب هذا االعتداء"



 
 
 
 

 

 

وع االنفراد باتخاذ اإلجراءات المستعجلة عند وق -في بعض التشريعات الخليجية  –أنه يجوز للشريك  ويستفاد من ذلك

 (.واإلماراتيأي اعتداء على حق المؤلف، مثل اإلجراءات التحفظية أو منع التعدي. )القانون البحريني والقطري 

 اقصنف  اقصترك : عمل اقصرقجة اورار  حانق اقصؤق   – ثروجرً 

وفى أحد إذا تأما تنتقل حقوقه إلى ورثته،  –أيا كان نوع االشتراك  –في حالة وفاة أحد الشركاء في المصنف المشترك 

لجزء يؤول افقد اختلف حكم هذه الحالة بين التشريعات الخليجية فهناك من قرر أنه، المؤلفين الشركاء دون أن يترك ورثة، 

الوطني للثقافة والفنون  المجلسيؤول إلى  الشريك المتوفى أن نصيبوهناك من قرر ، (77)لشركاء أو خلفهمالخاص به إلى باقي ا

 (.79)من يستحقه حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وهناك أخيرا من قرر أنها تؤول إلى (78)واآلداب

الحكم السابق، على أن يكون هذا قد أجازت االتفاق على خالف  -باستثناء النظام السعودي  –ولكن هذه التشريعات 

 االتفاق كتابة.

 عمل اقصنف  اقصترك : اقصرقجة جدة حصرعة حانق اقصؤق   –ثرقثرً 

حرصت التشريعات الخليجية على تحديد مدة حماية لحقوق المؤلف في المصنفات المشتركة، يستوى أن يكون 

مدة حياة المؤلفين المشتركين، وإنما امتدت أيضا إلى ورثتهم، وكانت مدة االشتراك مطلق أو نسبي، وهذه الحماية ال تقتصر على 

هذه الحماية في أغلب هذه التشريعات خمسين سنة تبدأ من أول السنة التالية لوفاة آخر المؤلفين، هذا فضال عن مدة حياة المؤلف 

 .(83)، والعماني(82)، والكويتي(81)، والقطري(80)ةاإلماراتيذاته، وهو ما تقرر صراحة في التشريع 

في حين نجد أن نظام حماية المؤلف السعودي قد اتفق مع التشريعات السابقة في المدة، واختلف معها في بداية حماية 

 (.84هذه الحقوق بعد وفاة المؤلف، حيث جعل بدايتها اعتبارا من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفي المصنفات المشتركة)

                                                           
   من القانون االماراتي. 65من القانون العماني، يقابلها المادة  69( وقد ورد هذا الحكم في المادة  77)

مننه بقولنه  "وإذا توفى أحند المشنننننننتركين ولم يترك ورثنة تؤول حصنننننننته إلى  62( وهو منا قرره القنانون الكويتي لحقوق المؤلف، في  المنادة  78)

 المجلس ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك كتابة"..

بقوله  "إذا كان المصننننف عمالً مشنننتركاً وتوفي أحد المؤلفين بال  93من المادة  4( وهو ما قرره النظام السنننعودي لحقوق المؤلف، في  الفقرة  79)

( من قانون حماية المؤلف 6فقرة ) 61يبه يؤول إلى من يسننننتحقه حسننننب أحكام الشننننريعة اإلسننننالمية".. ذات الحكم قررته المادة وارث فإن نصنننن

فإن نصنننيبه يؤول على من يسنننتحقه وفقاً ألحكام  ،أو توفي أحد مؤلفي المصننننف المشنننترك بال وارث ،القطري بقولها "إذا توفي مؤلف المصننننف

 الشريعة اإلسالمية".

بقوله  "تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة  61من المادة  6( وهو ما قرره القانون االماراتي لحقوق المؤلف، في الفقرة  80)

 حياتهم جميعاً وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميالدية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم".

والخمسين سنة من أول السنة  ،بقوله  "تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته 95حقوق المؤلف، في المادة ( وهو ما قرره القانون القطري ل 81)

المصنفات المشتركة لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة التالية لوفاة آخر  -1 : وتستمر الحماية بالنسبة للمصنفات وفقاً للمدد التالية ،التالية لوفاته

 المؤلفين".

بقوله  "مدة حماية الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدى  64من المادة  6( وهو ما قرره القانون الكويتي لحقوق المؤلف، في الفقرة  82)

ن م حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بق حيا منهم، تحسب اعتبارا من األول من شهر يناير من السنة التي تلي وفاة آخر

 بقي منهم على قيد الحياة".

بقوله  " تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم وسبعين  63( وهو ما قرره القانون العماني لحقوق المؤلف، في المادة  83)

 سنة تبدأ من بداية السنة الميالدية التي تلي سنة وفاة آخر من بقي منهم حيا ".

تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة  - ١بقوله  " 91نظام السعودي لحقوق المؤلف، في المادة ( وهو ما قرره ال 84)

 تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها". - ٢ .خمسين سنة بعد وفاته



 
 
 
 

 

 

مع  ئه،جعلها أطول من نظرافلحقوق مؤلفي المصنفات المشتركة،  ةالبحريني في مدة الحماية المقررواختلف التشريع 

الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة  أنبحريني  (30) حيث قرر في المادة اتفاقه معهم في بداية الحماية عقب وفاة المؤلف،

 .حيا منهم بقيوسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميالدية التالية لسنة وفاة آخر من  ،مدة حياتهم جميعاتخضع لحماية 

 

 :اقلرشصة

 بعد هذا العرض ال يسعنا في الخاتمة إال أن نبرز أهم النتائج والتوصيات التي انتهينا إليها، وهي كاآلتي:

قد أخذت بالمعنى الموسع لفكرة االشتراك، ومن ثّم اعترفت  –فيما عدا التشريع القطري  -إن التشريعات الخليجية  – 1

بنوعين من االشتراك والتعاون في ابتكار المصنف، االشتراك المطلق، واالشتراك النسبي في حين اقتصر التشريع القطري على 

 على الرغم من تمييزه بين النوعين في األحكام.ك، االشتراك النسبي، عند تعريف المصنف المشتر

العمل المشترك عن العمل الجماعي، هو وجود نية االشتراك بين المؤلفين في العمل المشترك، فكال إن ما يميز  – 2

منهم إرادته متجه إلى إعداد عمل تعاوني أو االشتراك في المصنف، ووجود شخص موجه في المصنف الجماعي يتكفل بنشر 

 من المصنف.الهدف العام  ويحددالمصنف باسمه وتحت إدارته. 

إن المصنف المشترك ال يكون محمياً في نظر القانون إال إذا توافرت فيه ذات الشروط الواجب توافرها لحماية  - 3

المصنفات الفردية، وهي شرطان، األول: ويتمثل في شرط االبتكار أو اإلبداع الذي يقدمه المؤلف، والثاني: يتمثل في التعبير عن 

 . المصنف، وإخراجه إلى حيز الوجود المحسوس

ركاء. ولم لنصيب بقية الش جسرلعرتشريعات الخليجية قد جعلت نصيب كل مؤلف مشترك في ملكية المصنف إن ال – 2

إذا كان المصنف مما ال يمكن فصل عمل كل شريك فيه عن عمل اآلخر  تجز ألي منهم أن ينفرد بمباشرة الحقوق المترتبة عليه

ضل توفير أفى خالف تلك األحكام، ونرى ضرورة أن يكون هذا االتفاق كتابة، لاتفاق عل ما لم يكن هناك، )االشتراك المطلق(

وهو ما نص عليه القانون البحريني واإلماراتي والقطري والكويتي ونظام حقوق المؤلف السعودي، ولم ، حقوق المؤلفينلحماية 

 . ، ونتمنى منه النص على هذا الحكمينص عليه القانون العماني

ات الخليجية قد أجازت لكل شريك االنفراد في استغالل الجزء الذي ساهم به، ما دام هذا الجزء ال إن التشريع  - 5

بالمصنف المشترك  اإلضراريندمج مع غيره )االشتراك النسبي(، وذلك دون طلب إذن من المؤلف المشارك اآلخر. بشرط عدم 

م في كافة التشريعات محل المقارنة، إال أن هذه التشريعات قد كما لو ساهم المشترك بنصيبه في مؤلف مشابه. وقد ورد هذا الحك

ريع ، حيث الزم التشإلى قسمين فيما يتعلق باشتراط الكتابة من عدمههذه التشريعات أجازت االتفاق على خالفه. وانقسمت 

والكويتي والعماني أن يكون االتفاق بين المؤلفين على خالف هذه األحكام مكتوباً، على الخالف من ذلك لم  واإلماراتيالبحريني 

، ونرى ضرورة أن يكون أي اتفاق يخالف األحكام المتعلقة بالمصنف يشترط المشرع السعودي والقطري الكتابة في هذه الحالة

 .المشترك مكتوبا لحسم النزاع بين المؤلفين

ؤلف في مدة حماية حقوق المب فيما يتعلق -عدا التشريع البحريني  –اتفقت فيما بينها ن التشريعات الخليجية إ - 2

الحماية بدأ تبعد وفاة آخر مؤلف، مع اختالف بدايتها، من تشريع آلخر، ونرى أن خمسين سنة حيث جعلتها المصنفات المشتركة، 

 ، لتسهيل حساب المدة، هذا من ناحية، ؤلفينمن أول السنة التالية لوفاة آخر الماعتبارا 



 
 
 
 

 

 

ومن ناحية أخرى جعل المشرع البحريني مدة حماية حقوق المؤلفين في المصنف المشترك سبعين سنة بعد وفاة آخر 

مؤلف، وفي هذا االقتراح، نرى أن تكون المدة خمسين سنة فقط، بعدها يكون المصنف في الملك العام، على اعتبار أن هذه المدة 

 كافية الستفادة الورثة، وتوحيدا للتشريع في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحقوق المؤلف.
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