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 أليات استغالل الحق المالي للمؤلف في التشريع الجزائري.

Mechanisms for exploiting the financial right of the 

author in Algerian legislation .  
 1*سعد لقليب 
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 الملخص:            

 نطوييتناول هذا المقال، أحد شقي حق المؤلف، ونقصد به الحق المالي، حيث ي

 حقتحت هذا األخير، عدة حقوق هي : الحق في االستنساخ، حق اإلبالغ للجمهور، 

:  وهي التحوير. والستغالل هذه االمتيازات أو الصالحيات نص المشرع على عدة آليات

ا سب معقد التنازل، عقد النشر، رخصة اإلبالغ للجمهور. وهذا ما سوف نتطرق إليه ح

 يأتي الحقا.

ور، المؤلف، االستنساخ، اإلبالغ للجمه ،الحق المالي :الكلمات المفتاحية      

  تنازل.التحوير،عقد ال

 

         Abstract:  

         This article deals with the author's financial rights, according 

to the terms of the latter, includes several rights: the right of 

reproduction, the right to make public communication of the work, 

the right of adaptation. To exploit these texts privileges or 

legislative powers on several mechanisms: the assignment contract, 

publishing contract, the public communication license. This is what 

I will refer to as what comes later. 

Keywords:   

Contract Financial right; The author; Reproduction; Reporting to 

the public; Modulation; Assignment.          

 مقدمة:          

 تنصب حقوق المؤلف على حماية اإلنتاج الذهني للمؤلف وتسمى هذه اإلنتاج

ة، سيقيبالمصنفات األدبية والفنية والتي تشمل المصنفات المكتوبة، والمصنفات المو

 والمصنفات الفنية والمصنفات الرقمية. 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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 نوتعتبر حقوق المؤلف من الحقوق المعنوية والتي هي سلطات يخولها القانو

كار لشخص على إنتاجه الفكري أو األدبي أو الفني أو الذهني حيث يكون له حق احت

غير ية والمنفعة المالية الناتجة عن استغاللها وما يميزها أن محلها أشياء غير ماد

ميز ملموسة، وإنما يمكن تصورها فقط لذلك تدرج ضمن المنقوالت المعنوية، وهي تت

 قلنا منانت على جانبين أحدهما أدبي و اآلخر مالي وإذا بطبيعة مزدوجة خاصة ألنها تقوم

اج الحق المعنوي إلى الحق المالي، سنالحظ أن المقصود به هو إعطاء صاحب اإلنت

 دات،الذهني للمصنف حق استغالل مصنفه، بما يعود عليه بالربح المالي في شكل عائ

 معينة ينقضي هذا الحق بفواتها. خالل فترة زمنية

مؤلف، وعليه نعالج في موضوع بحثنا هذا موضوع الجانب المالي من حقوق ال         

  اديةوهو أحد جوانب التي حماها المشرع بوصفها ملكية خاصة، ترد على أشياء غير م

 من نتاج الذهن أو الفكر.

 البحث:مية أه        

ل غالستوتتمثل اهمية هذا الموضوع في التعريف بالطرق المتاحة للمؤلف من اجل ا

 ات.الليالة التعريف بهذه وحقه، المعترف له به قانونا في التشريع الجزائري، مع محا

 :تحديد أهداف البحث         

 والمتضمن حقوق المؤلف 19/07/2003المؤرخ في  05-03وبالعودة إلى األمر 

الي والحقوق المجاورة، نجد أن المشرع الجزائري تطرق إلى تنظيم أحكام الحق الم

ل إقراره وما بعدها و من خال 27ؤلف في الفصل الثاني من الباب الثاني من المادة للم

ير غأو  للحق، وبيان االمتيازات الناشئة عنه، وطرق استغالل المصنف بالشكل المباشر

ر هذا نظي المباشر، ومن حيث كيفية التنازل عن هذا الحق وما يتقاضاه المؤلف من مقابل

 التنازل.

  :لية البحثإشكا         

 وعليه يمكننا طرح إشكالية الدراسة الرئيسية التالية: 

 كيف يمكن للمؤلف أن يستأثر بحقوقه المالية في التشريع الجزائري ؟

 هذه االشكالية تتفرع عنها بعض األسئلة الفرعية التالية :

 ماذا نعني بحق المؤلف المالي ؟ 

 ما خصائصه ؟ 

  للمؤلف ؟ما هي آليات استغالل الحق المالي 

 المنهجية المعتمدة :          

 ، معلقد استعملت المنهج الوصفي ألنه المناسب في هذا النوع من المقاالت

د لمواااالستعانة في بعض المرات بالمنهج التحليلي من اجل تحليل بعض ما تنص عليه 

 القانونية.

 المحاور الرئيسية للبحث:           

 ت نتبع المنهجية التالية:ولإلجابة على هذه االنشغاال

 المبحث األول: مفهوم الحق المالي للمؤلف 

 المطلب االول: التعريف               

 المطلب الثاني: الخصائص               
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 المبحث الثاني: أنواع الحقوق المالية للمؤلف. 

 المطلب االول: الحق في االنتاج.              

 حق اإلبالغ للجمهور المطلب الثاني:            

 المطلب الثالث: حق التحوير            

 المبحث الثالث: آليات استغالل الحق المالي للمؤلف   

 المطلب االول: عقد التنازل 

 المطلب الثاني: عقد النشر             

 المطلب الثالث: رخصة اإلبالغ للجمهور 

 خاتمة.          

 هوم الحق المالي للمؤلف.المبحث األول : مف           

 ي، إذإن لحق المؤلف طبيعة مزدوجة تتمثل في الجانب المعنوي والجانب المال 

صية بشخ يخول لصاحبه مزايا معنوية ويقصد بها حماية المصنف ألنه ابتكار ذهني لصيقا

 صاحبه، فتصبح له أبوة و سلطة تامة عليه.

       ه وحده سلطة احتكار وتكون له كذلك مصلحة مالية تتمثل في أن يكون ل

 ال، بل فصولواستغالل هذا اإلنتاج استغالال ماليا, لكن هذا ال يعني أن حق المؤلف حق م

 هما جانبان يصبان في قالب واحد.

هذه ير بوإذا كان الحق المعنوي للمؤلف جديرا بالحماية، فالحق المالي أيضا جد

ى ا علنفاته، على نحو يجعله مطمئنالحماية لكي يستفيد المؤلف من عائد استغالل مص

د جساحاضره ومستقبله، وال يخاف من جوع وال فاقة، فالمؤلفون لهم أجساد، وهذه األ

 تحتاج للطعام، لذلك فان جهدهم يجب أن يكافأ بجعل عائد مادي عادل. 

ي ف(" رغم أن سعادة المؤلف تتمثل Beaumarcheوكما يقول األديب الفرنسي )

لعشاء لى اعتناول الكافة، إال انه ال يجب أن ننسى أن الطبيعة تجبره كون مصنفاته في م

 (1)مرة كل عام ". 365

ن وعليه سوف نتناول تعريف الحق المالي للمؤلف ثم الخصائص التي تميزه ع

 غيره من الحقوق.

 المطلب االول: تعريف الحق المالي للمؤلف.          

 الي،لمعنوي بحق آخر، وهو الحق الميتمتع المؤلف على عمله إلى جانب الحق ا

واستقر  الحق المادي أو االقتصادي. وعن طريق هذا الحق يمكن للمؤلف أن يستغل عمله.

ة في ولويالفقه والقضاء على اعتبار الحق المالي للمؤلف حقا مستقال يعطي للمؤلف األ

 (2)االستئثار به.

يتميز  لمادي لحق المؤلف،وعليه يمكن تعريف الحق المالي للمؤلف بأنه الجانب ا

جة عن لناتبأنه حق منقول معنوي من حقوق الذمة المالية، كما يعتبر المصلحة المالية ا

ابي من ن كتاستغالل المؤلف للمصنف استغالال ماليا، وال يجوز لغيره أن يستغله إال بإذ

 المؤلف.

 المطلب الثاني: خصائص الحق المالي للمؤلف.          

ؤلف في جانبه المالي حقا ماليا ألنه يقّوم بالمال، وعلى هذا األساس يعتبر حق الم

يقبل التصرف فيه، ويقبل االنتقال من شخص آلخر سواء بين األحياء أو بعد الوفاة، إلى 
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جانب هاتين الخاصيتين يتميز الجانب المالي لحق المؤلف بأنه ال يسقط بعدم االستعمال، 

 ويمتاز بالعالمية. ويقبل الحجز عليه وبأنه حق مؤقت

 أوال: حق التصرف.         

رف فالحق المالي للمؤلف عبارة عن حق االستغالل المالي للمصنف يجوز التص

 (3)فيه بنقله إلى شخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.

 ثانيا: انتقال الحق المالي للمؤلف.           

أي  تقل بهاي يناعد العامة التأي أن الحق المالي للمؤلف ينتقل إلى الورثة وفقا للقو

م من األمر رق 28مال آخر سواء عن طريق الميراث أو الوصية كما أضافت المادة 

والمتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حقا  19/07/2003المؤرخ في  03/05

نسبة بال آخر غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة في حالة البيع بالمزاد العلني

 (4)األصلي في الفنون التشكيلية. للمصنف

 ثالثا: العالمية.            

 ي تعترفالت يمتاز هذا الحق بالعالمية، ألنها حقوق معروفة في اغلب دول العالم    

 (5).الدولية بالملكية األدبية والفنية، كما تنص على هذه الحقوق االتفاقيات

 رابعا: عدم قابليته للحجز.           

ي فوق المؤلف المعنوية غير قابل للحجز عليها، بما فيها الحق أي أن حق

ي سخ أناالستغالل، أما إذا تم نشر المصنف فان الحجز يكون على مـــا هو موجود من 

 (6).مادييقـع الحجز على شيء 

 خامسا: الحق المالي للمؤلف مؤقت.            

، عينةمه بعد وفاته مدة حق المؤلف في احتكار مصنفه محدد بمدة حياته، ولورثت

ري جزائأجمعت التشريعات على تحديدها بمدة معينة تنقضي بانتهائها، وفي القانون ال

نة المدنية سنة ابتداءا من مطلع الس 50بخمسين   05-03من األمر رقم  54حددتها المادة 

 التي تلي وفاة المؤلف.

 .المبحث الثاني: أنواع الحقوق المالية للمؤلف           

األمر  من 27إن الحقوق المادية المعترف بها للمؤلف والتي تنص عليها المادة 

 اج على، هي ثالثة أنواع : الحق في نقل اإلنتاج،الحق في عرض اإلنت05-03رقم 

 الجمهور والحق في التتبع.

 .المطلب االول : الحق في نقل اإلنتاج         

مهور الج ق التي تسمح له بإيصاله إلىيقصد به التثبيت المادي للمصنف بكافة الطر

ي هبصفة غير مباشرة، وما يميز هذه الطرق أنها متعددة وتشترك في خاصية واحدة 

 وضع الجمهور في صلة غير مباشرة باإلنتاج الذهني للمؤلف.

( يتمثل 05-03من األمر رقم  27إن نقل اإلنتاج وفقا للقانون الجزائري )المادة 

م ي وسيلة كانت. حيث تطلب موافقة وترخيص المؤلف، إذا تفي استنساخ المصنف بأ

 يث يشملاج حبنفس المادة كالكتابة مثال، ولقد وسع المشرع الجزائري من دائرة نقل اإلنت

سمعي دائما من نفس األمر على )...وضع أصل المصنف ال 27التأجير، إذ تنص المادة 

 اريةة التأجير والتأجير التجالبصري أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسط

 لبرامج الحاسوب (.
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-03من االمر رقم  33غير أن المشرع نص على عدة استثناءات في المادة 

 ال يتطلب فيها موافقة المؤلف في االستنساخ منها :(  7)،05

االستنساخ اإلجباري للمصنف بغرض التعليم المدرسي أو الجامعي والتكوين المهني -1

 لمحددة في القانون.طبقا للشروط ا

لى تحقيق إيسمح للمكتبات ومراكز حفظ الوثائق التي ال يهدف نشاطها  46وفقا للمادة -2

 أرباح تجارية باستنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف.

ة له أيضا استنساخ مصنف دون موافقة المؤلف ودون تقديم مكافأ 49أجازت المادة -3

 جراء إداري أو قضائي.لغرض طرق اإلثبات في إطار إ

 المطلب الثاني: حق عرض اإلنتاج على الجمهور .        

يل لتمثايتمثل هذا الحق في إبالغ المصنف إلى الجمهور بأية طريقة سواء بواسطة 

اشرة ر مبأو البث اإلذاعي، ويتم اإلبالغ إلى الجمهور إما بصورة مباشرة أو بصورة غي

 عن طريق دعائم مادية.

 27أهم طرق إبالغ المصنف إلى الجمهور، والتي تضمنتها المادة  ويمكن حصر

 في الحاالت التالية :

 إبالغ المصنف عن طريق البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري.-

 إبالغ المصنف المذاع بالوسائل السلكية أو بواسطة البث الالسلكي.-

 إبالغ المصنف بأية منظومة معالجة معلوماتية.-

رنت االنتاإلشارة إلى أن إبالغ المصنفات بواسطة وسائل اإلعالم الرقمية كوتجدر 

من معاهدة  08واألقمار االصطناعية يخضع لموافقة المؤلف وفقـا لمألا تنص عليه المادة 

 (8).1996المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 

 المطلب الثالث : حق التتبع.          

ن ملمعترف به للمؤلف في الحصول على نسبة مئوية، إن حق التتبع هو الحق ا

 وورثته ياتهثمن بيع أو إعادة بيع إنتاجه األصلي، يستفيد من حق التتبع المؤلف أثناء ح

 سنة (. 50خالل مدة الحماية التي حددها القانون )

ي د العلنلمزاويقتصر حق البيع أو إعادة البيع التي تتم في حالتين : حالة البيع با

 لة البيع بواسطة تاجر.وحا

ي، ألصلاإن حق التتبع يستفيد منه المؤلف حتى في حالة تنازله عن ملكية مصنفه 

ا يضطر ملبا ويستند حق التتبع إلى اعتبارات تتعلق بتحقيق مبدأ العدالة واإلنصاف إذ غا

ي ة التلثروالفنان إلى بيع مصنفاته بأثمان منخفضة فمن العدالة أن يستفيد المؤلف من ا

 حققها إنتاجه. 

قد وحق التتبع في القانون الجزائري فيقتصر فقط على الفنون التشكيلية، و

ة حاصل : " يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلي28إشارات إلى ذلك المادة 

ون رفي المتاجرة بالفنإعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محت

 مثل.حق التتبع لألشخاص األجانب إلى قاعدة المعاملة بال ويخضع منح، "التشكيلية

 المبحث الثالث: آليات استغالل الحق المادي للمؤلف.          

 بين إن قابلية التصرف تجعل من الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها

 اإلحياء بمقابل، كما تنتقل الحقوق المادية إلى الورثة بعد وفاة المؤلف.
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 المطلب األول :عقد التنازل.         

اسطة ة بوأجاز القانون للمؤلف إمكانية التنازل جزئيا أو كليا عن حقوقه المادي

 عقد مكتوب.

ن ر ركويجب أن تتوافر في عقد التنازل الشروط العامة للعقد : وتتمثل في توف

 ة.لمتعاقدد افراالرضا واإلرادة )األهلية (. ويتعرض لإلبطال كل تنازل ال يبرز إرادة األ

ومن ناحية أخرى وضع القانون بعض الشروط الخاصة بعقد التنازل نوردها 

 على النحو التالي : 

 يجب أن يحدد في عقد التنازل ما يلي : 64وفقا للمادة -1

 الطبيعة )عقد التنازل كلي أو جزئي (.•

 الشروط االقتصادية للحقوق المتنازل عنها.•

 ستغالل المصنف.الشكل الذي يتم به ا•

على المؤلف ضمان الحقوق المتنازل عنها للمتنازل له وتقديم  (9)،67بموجب المادة  -2

 .يد العون والمساعدة له

مصالح وفي المقابل يلتزم المتنازل له بإبالغ المصنف إلى الجمهور ورعاية ال -3

 المشروعة للمؤلف.

زل عن دائما مقابل التنا 05-03من األمر رقم  65يتقاضى المؤلف وفقا للمادة  -4

مع  تغاللحقوقه المادية مكافأة مستحقة تحسب كقاعدة عامة تناسبيا مع إجراءات االس

 .ضمان حد أدنى

فأة لمكاايمكن مراجعة العقد في حالة وجود غبن يكون ضحيته المؤلف إذا تبين بان  -5

من نفس  66مادة الجزافية تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب طبقا ألحكام ال

 األمر السابق الذكر.

ا بعد يمكن فسخ العقد بسبب عدم استغالل الحقوق المتنازل عنه 69طبقا للمادة  -6

ن له أ انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسليم المصنف محل التعاقد وال يحق للمتنازل

 نأو م يحول الحقوق المادية للمؤلف إلى الغير إال بترخيص صريح من صاحب اإلنتاج

 .يمثله

 المطلب الثاني:عقد النشر.           

نوني القا ويعتبر عقد النشر أهم نموذج لعقد التنازل، وعليه سوف نعالج النظام

 لعقد النشر فيما يأتي.

 وال: تعريفه.أ            

ف لمصنوهو العقد الذي بموجبه يسمح المؤلف للناشر للقيام بعملية استنساخ ا

لى عتفق عليها، مقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها لنسخ عديدة حسب شروط م

 الجمهور لحساب الناشر.

نسي والمشرع الجزائري لم يورد أي تعريف لعقد النشر، غير أن المشرع الفر

ي يتناول بأنه " العقد الذالفكرية، من قانون حقوق الملكية  132/1عرفه في المادة 

 لناشرفقا لشروط محددة إلى شخص يسمى ابمقتضاه المؤلف، أو احد ورثته من بعده و

ير األخ عن حق إنتاج أو العمل على إنتاج عدد من النسخ للمصنف، على أن يلتزم هذا

 بالطبع واإلعالن  ".
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 ،(10)حق المؤلفمن قانون حماية  73أما المشرع المصري فقد أشار في المادة 

ده تعاق الية، أن يكونإلى عقد النشر عند اشتراطه لصحة تصرف المؤلف في حقوقه الم

على  من الناشر كتابيا، وان يتضمن هذا العقد بالتفصيل كل حق يكون محل التصرف

ن لطرفيحدا، وبيان مداره، والغاية منه وزمان ومكان االستغالل، وذلك حتى يكون ا

 (11)على بينة من أمرهما، وتجنبا للغموض في العقد.

 ثانيا : حقوق والتزاما المؤلف.         

 عالج الحقوق ثم ننتقل الى الواجبات،  وفقا لما يأتي:ن

 . الحقوق المالية المؤلف.1

ل وفقا لمبادئ استقاللية الحقوق المادية والتفسير الضيق لعقود استغال

المصنفات يقتصر ترخيص استعمال المصنف على استعماالت وأساليب االستغالل 

 ليها.المتفق عليها في العقد مقابل المكافئة المتفق ع

 . التزامات المؤلف.2

 كالتالي : 05-03من األمر رقم  91نصت على هذه االلتزامات المادة 

 تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على خالف ذلك. -1

 توقيع قسيمة اإلذن بسحب نسخ المصنف في اآلجال المتفق عليها. -2

ل وهذين االلتزامين يفرضان أن المؤلف قد قدم المصنف للنشر في اآلجا

 المحددة وبشكل يسمح باستنساخه.

 .حقوق وواجبات الناشر.3

 نعالج الحقوق ثم ننتقل الى الواجبات،  وفقا لما يأتي :

 . حقوق الناشر.3-1

 بالرجوع إلى بعض التشريعات األجنبية للناشر بعض الحقوق منها:

هار الحق في التصرف في عدد معين من النسخ قصد توزيعها مجانا في إطار إش -1

 قية المصنف.وتر

ألول الحق في تصفية ما بقي من المصنف بعد انقضاء مدة معينة وبعد العرض ا -2

 لتداول النسخ.

 الحق في ملكية المصنف محل النشر. -3

 .التزامات الناشر.3-2

 على واجبات أساسية وهم : 96، 95، 94في مواده  05-03ينص األمر رقم 

 دفع للمؤلف المكافئة المتفق عليها. -1

 عقد النشر. اشر بتوزيع المصنف محلالتزام الن -2

ية، لسنواتزويد المؤلف بكل المعلومات الالزمة لحالة تنفيذ العقد، أي الحسابات  -3

د ، عدعدد النسخ المتفق على سحبها وتاريخ السحب، عدد النسخ المباعة من المصنف

يفية كوؤلف النسخ المخزنة، مبلغ األتاوى المستحقة، بقية األتاوى المطلوب دفعها للم

 دفعها.

 انتهاء عقد النشر. -4

 ينتهي عقد النشر لعدة أسباب يمكن ترتيبها كالتالي :
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 . أسباب عادية.4-1

 انقضاء اجل العقد. 

  : ص يعني نهاية عدد النسخ المتفق عليها، ما لم يوجد شرط خانهاية النشر 

  .عدم طبع المصنف المتفق عليه في اآلجال المتفق عليها 

 عادية.. أسباب غير 4-2

في عدة حاالت  وتتمثل( 12)،97ألحكام المادة ونجد أساسا حالة فسخ العقد طبقا 

 هي : 

 .عدم وضع نسخ المصنف تحت الجمهور في اآلجال المقررة في العقد 

 .عدم دفع للمؤلف أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام 

 عدم قيام الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد. 

 .األسباب األخرى 4-3

ة والمراد بذلك هو اتفاق األطراف على وضع حد لعقد النشر أو تنازل ورث

 اشر.المؤلف عن نشر المصنف بعد وفاته ويمكن أن يتسبب التنازل في تعويضات للن

 المطلب الثالث: رخصة اإلبالغ إلى الجمهور.         

 .سوف نتطرق إلى تعريفها ثم لحقوق واجبات األطراف

 أوال: تعريفها.         

يمكن تعريف رخصة اإلبالغ للجمهور على  (13)،99حسب ما جاء في المادة 

 عموماالنحو التالي " عقد يرخص بموجبه المؤلف أو ممثله لشخص طبيعي أو معنوي )

مثيل يسمى مقاول أو منظم مالهي (، وضع المصنف في متناول الجمهور عن طريق الت

 لة ".ي وسيألبث السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو للعرض أو أو األداء الفني أو ا

ويدل هذا التعريف على أن رخصة اإلبالغ للجمهور تشمل عدة أنواع من 

 النشاطات وهي :

 التمثيل واألداء الفني. 

 استنساخ األداء. 

 البث السمعي والسمعي البصري. 

لى رخصة اإلبالغ، لكن لم  تنص ع  ،( 14)"" برن ويجب اإلشارة إلى أن اتفاقية 

وضعت أحكام خاصة بكل من عقد التمثيل واألداء الفني والبث السمعي والسمعي 

معها لى جإالبصري، ويفسر موقف المشرع الجزائري  بتشابه بين كل هذه العقود مما أداه 

 داخل مفهوم واحد وهو "رخصة اإلبالغ إلى الجمهور ". 

 اف.ثانيا: حقوق وواجبات األطر          

يمكن أن يكون اإلبالغ مباشرا عن طريق الديوان الوطني لحقوق المؤلف 

بصفته مسير جماعي ( 15)(،ONDA)والحقوق المـجاورة،  والمعبر عنه اختصارا بـ 

ق ن طريلحقوق المؤلفين حيث انه يقبض الرسوم المحددة الستعمالها أو غير مباشر ع

من  02/ 100معنوي وفقا للمادة  مؤسسة أو مقاول مالهي سواء كان شخص طبيعي أو

 سالف الذكر. 05-03األمر رقم 
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 . بالنسبة للمؤلف.1

ف تدور حقوقه حول الحقوق المعنوية السيما الحق في احترام سالمة المصن

بة ورقا والحقوق المالية الممثلة في الحصول على المكافئة المتفق عليها في العقد

 ظروف استغالل مصنفه.

لقاعدة قا لاصة بالمؤلف فتتمثل طبعا في احترام أحكام العقد وفأما الواجبات الخ

 قانون مدني. 106العامة المنصوص عليها في المادة 

 . بالنسبة للمرخص له.2

ت واجباحقه األساسي هو االستغالل الهادئ للمصنف مع احترام محتواه. اما ال

إذا  راداتالمفصل لإليدفع األتاوى المتفق عليها وتقديم الكشف المثبت وفتتمثل في : 

 كانت األتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغالل المصنف.

 من 106، 105ويجب اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري حدد في المادتين 

ر نطاق رخصة إبالغ المصنف السمعي و/أو البصري إلى الجمهو 05-03األمر رقم 

بالغ قوم باإللتي تالغ عن طريقها والتابعة للمؤسسة ابتبيان الوسائل التقنية التي يتم اإلب

 وفق هذه الرخصة.

 الخاتمة :           

ل في ، والذي يتمث05-03بعد هذا العرض للحق المالي للمؤلف وفقا لألمر رقم 

 از بعدةيمت المصلحة المالية الناتجة عن استغالل المؤلف للمصنف استغالال ماليا، والذي

تهي وين ، قابليته للتصرف، كما يمتاز بأنه قابل لالنتقال للورثةخصائص هي العالمية

 جد :بالمدة المحددة له. ومن اآلليات التي تسمح باستغالل الحق المالي للمؤلف ن

 عقد التنازل.•

 عقد النشر.•

 رخصة اإلبالغ إلى الجمهور.•

ار وتبين من خالل دراسة عقود نقل حقوق المؤلف أن المشرع اكتفى بوضع إط

سب قانوني عام لتلك العقود وترك المجال إلرادة األطراف لتحديد محتوى العقد ح

 المصالح المتبادلة والظروف السائدة وقت إبرام العقد.

 الهوامش        
                                                             

رضا متولى وهدان، حماية الحق المالي للمؤلف، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -1

 .32، ص 2001اإلسكندرية، مصر، 

محمد خليل يوسف ابوبكر، حق المؤلف في القانون، دراسة مقارنة، الطبعة األولى،  -2

 .74، ص 2008جامعية للدراسات والتوزيع، لبنان، مجد المؤسسة ال

فاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، الملكية األدبية والفنية والصناعية، دار  -3

 .121، ص 2004هومه، الجزائر، 

، المتعلق بحقوق المؤلف 19/07/2003المؤرخ في  03/05من األمر رقم  28المادة  -4

 والحقوق المجاورة.
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األمين بن الزين، محاضرات في الملكية الفكرية، حقوق المؤلف والحقوق  محمد -5

 المجاورة، موجهة للسنة رابعة حقوق، جامعة الجزائر.

 .122فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  -6

 ، المرجع السابق.03/05من األمر رقم  -7

 وتسمى أيضا معاهدة االنترنت األولى والثانية. -8

 ، المرجع السابق ذكره.03/05من األمر رقم  - 9

 .82/2002القانون المصري لحماية الملكية الفكرية رقم  -10

المحامي أيمن احمد الحسون، الحق المالي للمؤلف،حق النشر، والتحكيم في  -11

المنازعات المتعلقة به، مقال منشور في منتديات شبكة قانوني األردن، على الرابط 

تم االطالع عليه يوم   www.lawjo.net/vb/showthread.php?38673 التالي:

 صباحا. 9.33على الساعة  22/03/2015

 ، مرجع سابق ذكره.03/05من األمر رقم  -12

 ، مرجع سابق ذكره.03/05من األمر رقم  -13

 .1886لصادرة سنة معاهدة برن لحماية الملكية األدبية والفنية ا -14

15-  Office national du droit d'auteur,et des droits et des droits 

voisins  ، 21/09/2005المؤرخ في  05/356المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتضمن القانون األساسي للديوان الوطني

 

  المراجع

 االتفاقيات:  -

ادرة ية، الصلفكرادة برن لحماية الملكية األدبية والفنية، المنظمة العالمية للملكية معاه-1

 .1886سنة 

مبر ديس 20 ة فيمعاهدتا ) الويبو( لإلنترنت، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المؤرخ-2

 .1996سنة 

 القوانين:  -

ؤلف والحقوق ، المتضمن حقوق الم19/07/2003المؤرخ في  03/05األمر رقم  -1

 .2003لسنة  44المجاورة، الجريدة الرسمية، 

 .82/2002القانون المصري لحماية الملكية الفكرية رقم  -2

ساسي المتضمن القانون األ 21/09/2005المؤرخ في  05/356المرسوم التنفيذي رقم -3

 لديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
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 الكتب: -

ر، حماية الحق المالي للمؤلف، دار الجامعة الجديدة للنش رضا متولى وهدان، -1

 .2001اإلسكندرية، مصر، 

، ولىمحمد خليل يوسف أبوكر، حق المؤلف في القانون، دراسة مقارنة، الطبعة األ -2

 . 2008مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، لبنان، 

ر عية، دالصناية األدبية والفنية وافاضلي إدريس، المدخل إلى الملكية الفكرية، الملك -3

 .2004هومه، الجزائر 

 المقاالت على مواقع االنترنت: -

عات منازالمحامي أيمن احمد الحسون، الحق المالي للمؤلف.حق النشر.والتحكيم في ال -

  لي :المتعلقة به، مقال منشور في منتديات شبكة قانوني األردن، على الرابط التا

www.lawjo.net/vb/showthread.php?38673  22/03/2015، يوم االطالع. 
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 محمد األمين بن الزين، محاضرات في الملكية الفكرية،حقوق المؤلف والحقوق -

 المجاورة، موجهة للسنة رابعة حقوق، جامعة الجزائر.
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