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امللخ�س:

على  املحافظة  اأمكانية  مدى  حتديد  بهدف  اأ�شا�شية  ب�شورة  تاأتي  الدرا�شة  هذه  اإن 
احلقوق املالية للموؤلف عند ا�شتغالل امل�شنَّف املحمي اأو اأي من عنا�رشه �شمن امل�شادر 
حماية  نظام  يف  املوجودة  النظامية  الن�شو�ص  ظل  يف  وذلك  للمعلومات،  الإلكرتونية 
املالية  للحقوق  القانوين  التنظيم  ان�شجام  مدى  بني  املقارنة  مع  ال�شعودي  املوؤلف  حقِّ 
للموؤلف يف نظام حماية حقِّ املوؤلف، واتفاقية »برن« اخلا�شة بحماية امل�شنَّفات الأدبية، 
التالية:  الت�شاوؤلت  الإجابة على  لتوفري  اأ�شا�شية  ب�شورة  الدرا�شة  فجاءت هذه  والفنية، 
فهل ميكن اإعمال احلقوق املالية للموؤلف عند ا�شتغالل امل�شنَّف املحمي اأو اأي من عنا�رشه 
�شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات؟ وهل اأن الن�شو�ص الواردة يف نظام حماية حقِّ 
املوؤلف تتمتع بدرجة عالية من املرونة تكفل حماية احلقوق املالية للموؤلف �شمن امل�شادر 
الإلكرتونية للمعلومات؟ ونظًرا لطبيعة املو�شوع املبحوث فيه فقد كان لزًما علينا اإتباع 

املنهج التحليلي يف اإعداد هذه الدرا�شة، عالوة على تق�شيمها تق�شيًما ثنائيًّا.
 ومن اأهم نتائج هذه الدرا�شة، اأنه لي�ص كل ا�شتخدام للم�شنَّف اأو اأي من عنا�رشه 
اإعمال  فيها  ينبغي  معينة  حالت  هناك  واإمنا  للموؤلف،  املالية  احلقوق  على  تعديًّا  ُيعدُّ 
امل�شادر  �شمن  عنا�رشه  من  اأي  اأو  امل�شنَّف  ا�شتغالل  عند  للموؤلف  املالية  احلقوق 
الإلكرتونية للمعلومات، واأن الن�شو�ص النظامية الواردة يف نظام حماية حقِّ املوؤلف 
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تتمتع بدرجة عالية من املرونة ب�شورة ميكن معها اإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن 
امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.

املقدمة:

ل  اإن مما ل �شكَّ فيه اأن �رشعة ان�شياب املعلومات اأ�شبحت يف الوقت الراهن ت�شكِّ
هدًفا اأ�شا�ًشا لدى كافة دول العامل �شواء اأكانت متقدمة اأم يف طريقها للتقدم، فاملعلومات 
هي امل�شئولة عن تطور الأمم ورقيها �رشيطة اأن جتد من ي�شتعملها، وي�شتغلها بال�شورة 
الأف�شل، ول يقف منها موقف املتفرج، بل ي�شعى للتفاعل معها بعد اإدراكه ملحتواها، 
وم�شمونها، وغايتها)))، فاحل�شارات ل توجد من العدم، بل هي حم�شلة جهد خمل�ص 

يبذله كل من يحمل انتماء اإلى وطنه وي�شعى اإلى رفعته اإلى اأعلى املراتب.
امل�شادر  ا�شتخدام  عملية  انت�شار  يف  الأكرب  الف�شل  املعلومات  لأهمية  كان  وقد   
الفكري  بالإنتاج  املتمّثلة  املعلومات  من  كم  باأكرب  لالحاطة  للمعلومات  الإلكرتونية 
املعلومات، وا�شرتجاعها  ملا لهذه امل�شادر من قدرة هائلة يف تخزين  الب�رشي، وذلك 
يف وقت بالغ ال�رشعة، ومن هنا فقد اأ�سبحت امل�سادر االإلكرتونية للمعلومات �رشورة 

يفر�شها واقع احلياة املعا�رشة.

اأهمية الدرا�شة: 

عن  اأما  عملي،  والآخر  علمي،  اأحدهما  جانبني  تكمن يف  الدرا�شة  هذه  اأهمية  اإن 
الدرا�شات  يف  �شح  من  مل�شناه  مما  انطالًقا  تاأتي  فاإنها  الدرا�شة  لهذه  العلمية  الأهمية 
ال�شابقة املتعلِّقة مبو�شوع اإعمال احلقِّ املايل للموؤلف �شمن نطاق امل�شادر الإلكرتونية 
واملعلومات،  املكتبات  جملة  التطور،  يات  وحتدِّ الإلكرتوين  واحلا�سب  العربية  املكتبات  اأ�سامة،  ال�سيد،   (((

الريا�ص، 1)9)م، �ص )).
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الأولى  بالدرجة  ويهم  ن�شبيًّا  حديث  مو�شوع  لتعالج  جاءت  اإنها  حيث  للمعلومات، 
املوؤلف الذي ُيعدُّ اأ�شا�ًشا من اأ�ش�ص تطور املجتمع، وتقدمه من خالل ما جتيد به قريحته 
غمو�ص  من  مل�شناه  مبا  تكمن  الدرا�شة  لهذه  العلمية  الأهمية  اأن  كما  والفنية،  الأدبية، 
الإلكرتونية  امل�شادر  نطاق  �شمن  للموؤلف  املالية  احلقوق  اإعمال  مو�شوع  جوهر  يف 
للمعلومات، فهناك العديد من الت�شاوؤلت التي حاولنا من خالل هذه الدرا�شة تقدمي 
عند  للموؤلف  املايل  احلقِّ  النظامي حلماية  النطاق  تو�شيح  اإلى  يوؤدي  مبا  عليها  الإجابة 
اإدخال امل�شنَّف اأو اأي من عنا�رشه اأو ا�شتخراجها من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.

اأما الأهمية العملية لهذه الدرا�شة فاإنها تنبثق من الأهمية العلمية لها فهي من �شاأنها 
املايل  احلقِّ  اإعمال  عند  تثور  اأن  ميكن  التي  لال�شتف�شارات  النظامية  احللول  تقدم  اأن 
للموؤلف عند اإدخال اأو ا�شتخراج امل�شنَّف املحمي اأو اأي عن�رش من عنا�رشه يف امل�شادر 
الإلكرتونية للمعلومات، عالوة على اعتبارها �شمن الدرا�شات احلديثة التي ميكن اأن 
ت�شاف اإلى املكتبتني النظاميتني ال�شعودية، والعربية مبا يوؤدي اإلى اإثرائهما، والزيادة يف 

اأثرهما العلمي.

اإ�شكالية الدرا�شة: 

�شواء  للمعلومات  الإلكرتونية  امل�شادر  يف  نظامًيا  املحمية  امل�شنَّفات  ا�شتخدام  اإن 
اأكان هذا ال�شتخدام للم�شنَّف الكامل، اأو جلزء معني منه، اأو لبياناته الببلوجرافية، اأو 
ملخ�شاته تثري بع�ص الإ�شكاليات النظامية من حيث مدى احرتام احلقِّ املايل للموؤلف 
عند ا�شتخدامها، فغاية الدرا�شة تتمثَّل يف الإجابة على ت�شاوؤل اأ�شا�شي يتفرع عنه جملة 

من الت�شاوؤلت الفرعية: 
فما مدى اإمكانية اإعمال احلقوق املالية للموؤلف عند ا�شتخدام امل�شنَّف املحمي، اأو 
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نظام حماية حقِّ  للمعلومات يف ظلِّ  الإلكرتونية  امل�شادر  اأي عن�رش من عنا�رشه يف 
املوؤلف ال�شعودي؟

�شمن  ملخ�شاته  اأو  بامل�شنَّف،  اخلا�شة  الببلوجرافية  البيانات  ا�شتخدام  اأن  وهل 
م�شادر املعلومات الإلكرتونية ُيعدُّ تعديًّا على احلقِّ املايل للموؤلف اإذا مت دون اإذن م�شبق 
منه؟ اأم اأن مثل هذا الت�رشف ل ُيعدُّ فيه تعديًّا على احلقوق املالية للموؤلف �رشيطة اأن 

يتم �شمن اإطار قانوين معني؟
وما هي �شور ا�شتغالل امل�شنَّفات امل�شتوجبة لإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن م�شادر 
املعلومات الإلكرتونية؟ وهل اأن ا�شتغالل امل�شنَّفات وفًقا لكافة �شور ا�شتغاللها �شمن م�شادر 

املعلومات الإلكرتونية ُيعدُّ تعديًّا على احلقِّ املايل للموؤلف اإذا مت دون اإذن م�شبق منه؟
درجة  على  تُعدُّ  املوؤلف  حقِّ  حماية  نظام  يف  الواردة  النظامية  الن�شو�ص  اأن  وهل 
ق اإمكانية اإعمال احلقوق املالية للموؤلف عند ا�شتخدام امل�شنَّف  عالية من املرونة مبا يحقِّ

املحمي، اأو اأي من عنا�رشه �شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات؟ 

منهج الدرا�شة وتق�شيمها: 

اأما ب�شان منهج الدرا�شة فقد اتبعنا املنهج التحليلي كمنهج اأ�شا�شي ووحيد لتحليل 
الن�شو�ص النظامية املتعلِّقة باحلقِّ املايل للموؤلف يف نظام حماية حقِّ املوؤلف ال�شعودي 
مبا ميكننا من فهم هذه الن�شو�ص، وما ورد يف متنها من اأحكام نظامية ميكن اأن تعالج 
ق  يحقِّ مبا  تطويعها  خالل  من  اأو  ووا�شحة،  �رشيحة،  ب�شورة  فيه  املبحوث  املو�شوع 

اإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن م�شادر املعلومات الإلكرتونية))).

اإن اتفاقية برن اأبرمت عام )6)))م) واأكملت يف باري�ص عام )96))م) وعدلت يف برن عامي ))91)م) و)4)9)م)،   (((
كما خ�صعت للتعديل يف روما عام )))9)م)، ويف بروك�صل عام ))94)م) ويف �صتوكهومل عام )967)م) ويف باري�ص 

عام ))97)م)، وقد نظمت ب�صورة اأ�صا�صية لتنظيم كافة ما يت�صل باحلقوق االأدبية واملالية للموؤلف.
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فق�شمناها  الدرا�شة،  لهذه  الثاين  التق�شيم  اإتباع  اإلى  عمدنا  فقد  ذلك  على  وبناًء 
بح�سب  ونقاط  لفروع،  مطلب  كل  وتق�سيم  ملطلبني،  مبحث  كل  تق�سيم  مع  ملبحثني 

احلاجة، وذلك على النحو التايل: 
• املبحث الأول: ماهية احلقوق املالية للموؤلف وحدودها �شمن ا�شتخدام امل�شنَّفات 	

وعنا�رشها يف امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.

- املطلب الأول: ماهية احلقوق املالية للموؤلف.

البيانات  ا�شتخدام  �شمن  للموؤلف  املالية  احلقوق  اإعمال  الثاين:  املطلب   -

الببلوجرافية وملخ�شات امل�شنَّف يف م�شادر املعلومات الإلكرتونية.
• املالية 	 احلقوق  لإعمال  امل�شتوجبة  امل�شنَّفات  ا�شتغالل  �شور  الثاين:  املبحث 

للموؤلف �شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.

- املطلب الأول: عملية اإدخال امل�شنَّف اإلى امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.

- املطلب الثاين: عملية اإخراج امل�شنَّف من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.
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املبحث الأول
ماهية احلقوق املالية للموؤلف وحدودها �شمن ا�شتخدام 
امل�شنَّفات وعنا�شرها يف امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات

امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شعودي  املوؤلف  حقِّ  حماية  نظام  يف  جاء  ملا  املتتبع  اإن 
رقم م/٤١ تاريخ ٢ رجب من عام ١٤٢٤هـ، يلم�ص بو�شوح اأن املنظم ال�شعودي كان 
الأدبية،  احلقوق  من  جمموعة  له  ر  فقرَّ املوؤلف،  بحقوق  يت�شل  ما  تنظيم  على  ا  حري�شً
التي من �شاأنها املحافظة على حقِّ املبدع مبا يبدعه، واأكرث ما يدل على  املالية  واحلقوق 
جزائية  واأخرى  مدنية،  جزاءات  من  نظمه  ما  املبدعني  بحماية  ال�شعودي  املنظم  رغبة 
الإ�شالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مع  ولين�شجم مبوقفه هذا  املوؤلف)3)،  لإعمال حقوق  تهدف 
التي عنيت بحماية احلقوق الأدبية، واملالية للموؤلف، قال املروذي: )قلت لأبي عبد اهلل: 
رجل �شقطت منه ورقة فيها اأحاديث فوائد فاأخذتها، ترى اأن اأن�شخها واأ�شمعها؟ قال: ل 

اإل باإذن �شاحبها()4).
للموؤلف  املالية  احلقوق  مفهوم  لبيان  جاهدين  �شن�شعى  فاإننا  املبحث  هذا  ويف 
عنا�رشها يف  اأو  امل�شنَّفات  ا�شتخدام  عملية  اإعمالها �شمن  الأول(، وحدود  )املطلب 

م�شادر املعلومات الإلكرتونية )املطلب الثاين(.

املطلب الأول: ماهية احلقوق املالية للموؤلف

ر �رشاحة للموؤلف جمموعة من احلقوق املالية على م�شنَّفه،  اإن املنظم ال�شعودي قرَّ

�سديد، عبد الر�سيد، احلقُّ الأدبي للموؤلف )النظرية العامة وتطبيقاتها(، القاهرة، دار النه�سة العربية، )97)م، �ص 9).  (3(
وعلله ج)4)، عامل  بن حنبل يف رجال احلديث  اأحمد  االإمام  اأقوال  ال�صيد، مو�صوعة  النووي،  نقاًل عن:   (4(

الكتاب، بريوت، 997)م، �ص))3.
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املوؤلف، ويف  نظام حماية حقِّ  التا�شعة من  املادة  الن�ص عليها يف  وهذه احلقوق جاء 
فاإننا �شن�شعى جاهدين لتحديد املق�شود باحلقوق املالية للموؤلف، ومدى  هذا املطلب 
ان�شجام هذه احلقوق مع احلقوق املالية للموؤلف الوارد الن�ص عليها يف اتفاقية »برن« 

حلماية امل�شنَّفات الأدبية، والفنية.
احتكار  حقِّ  الذهني  الإنتاج  �شاحب  اإعطاء  هي  للموؤلف  املالية  باحلقوق  يق�شد 
تنق�شي  معّينة  مّدة  وذلك خالل  املايل،  والربح  بالنفع،  عليه  يعود  مبا  اإنتاجه  ا�شتغالل 
هذه احلقوق بفواتها)))، واإلى جانب م�شطلح احلقوق املالية للموؤلف، فاإنه يطلق عليها 
ا- احلقوق القت�شادية للموؤلف، اإل اأن ال�شطالح الأول يعربِّ عن اجلانب املادي  -اأي�شً
حلقِّ املوؤلف مقابل ا�شطالح احلقِّ الأدبي الذي يعرّب عن اجلانب املعنوي حلقِّ املوؤلف، 
وو�شف هذه احلقوق باحلقوق املالية، يعربِّ عن العرتاف للموؤلف باحلقِّ يف احل�شول 
على ن�شيب معقول من العائد املايل املتح�شل من انتفاع اجلمهور مب�شنَّفه، فهو حقٌّ 
متثِّله المتيازات املالية التي يح�شل عليها املوؤلف من ا�شتغالل م�شنَّفه)6)، لذا فاإننا منيل 
لال�شطالح على هذه احلقوق باحلقوق املالية للموؤلف، عالوة على اللتزام به انطالًقا 

من كونه امل�شطلح الذي ا�شتخدمه املنظم ال�شعودي يف نظام حماية حقِّ املوؤلف.
 ومن اأهم ما ميّيز احلقوق املالية للموؤلف اأنها حقوق ا�شتئثارية، واأنها حقوق موؤقتة، 
ويق�شد من كون اأنها حقوق ا�شتئثارية اأّي اأنه ل يجوز لأحد غري املوؤلف اأن ميار�شها، 
اإل بعد احل�شول على موافقة املوؤلف اأو من يخلفه، واأن للموؤلف احلقَّ وحده باأن ينقل 
رة له ب�شورة كلية اأو جزئية، ولفرتة زمنية  ه يف اأن يبا�رش حقوق ال�شتغالل املقرَّ للغري حقَّ
اأنها لي�شت  اأّي  اأن احلقوق املالية للموؤلف هي حقوق موؤقتة  معّينة، ويق�شد من كون 

وهدان، ر�صا، حماية احلقِّ املايل للموؤلف وو�صائل حمايته يف ظل التقنيات احلديثة واملتغريات االقت�صادية،   (((
دار اجلامعة اجلديدة القاهرة، )11)م �ص)).

املوؤلف يف  اأنه )تكون حماية حقِّ  الن�ص على  املوؤلف  نظام حماية حقِّ  التا�صعة ع�صرة من  املادة  جاء يف   (6(
امل�سنَّف ملدى حياة املوؤلف، وملدة خم�سني �سنة بعد وفاته(.



323
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

د لها نظاميًّا، ويرتتَّب على ذلك  اإنها تنق�شي بحلول الأجل املحدَّ اأبدية، حيث  حقوًقا 
عدم جواز احتكارها من اأيِّ �شخ�ص كان، واأنها ت�شبح مبثابة امللك العام.

وكما ا�رشنا منذ مطلع هذا املبحث فاإن املنظم ال�شعودي نظم يف نظام حماية حقِّ 
املوؤلف عدًدا من احلقوق املالية للموؤلف، وقد جاء الن�ص على هذه احلقوق يف املادة 
التا�شعة من النظام)7)، واإن كان املنظم ال�شعودي عند تنظيمه للحقوق الأدبية للموؤلف 
املالية للموؤلف  باملقابل عند تنظيمه للحقوق  اأنه  اإل  قد ن�ص عليها على �شبيل احل�رش، 
بحقوق  للموؤلف  املالية  احلقوق  فهو مل يح�رش  املثال،  �شبيل  عليها على  ن�ص  قد  فاإنه 
معيَّنة، واإمنا ترك الباب مفتوًحا على م�رشاعيه ل�شتغالل املوؤلف مل�شنَّفه باأّي و�شيلة من 

الو�شائل املادية.
، وحمموٌد؛  ومن جانبنا فاإننا جند اأن هذا املوقف للمنظم ال�شعودي هو موقٌف ايجابيٌّ
لأن من خالله ي�شمح للموؤلف با�شتغالل م�شنَّفه وفًقا لأّي و�شيلة من و�شائل ال�شتغالل 
احلديثة التي ميكن اأن تظهر م�شتقباًل مبا ين�شجم مع متطلبات التطور يف قطاع الت�شالت 
ان�شجاًما  جاء  ال�شعودي  للمنظم  املوقف  هذا  اأن  جند  اأننا  كما  احلديثة،  والتكنولوجيا 
املالية  التا�شعة))) من ن�ص عام للحقوق  املادة  اتفاقية »برن« مبا ت�شمنته يف  مع موقف 
للموؤلف مبا ي�شمن ات�شاع م�شمون الن�ص، لي�شمل و�شائل ال�شتغالل املوجودة حاليًّا، 

جاء يف املادة التا�صعة من نظام حقِّ املوؤلف الن�ص على اأنه )اأواًل: للموؤلف اأو من يفو�صه حّق القيام بكل   (7(
فات الآتية اأو بع�سها ح�سب طبيعة امل�سنَّف: )- طبع امل�سنَّف ون�سره على �سكل مقروء، اأو ت�سجيله  الت�سرُّ
و�سائل  من  ذلك  غري  اأو  اإلكرتونية،  ذاكييرة  اأو  مدجمة،  اأ�سطوانات  اأو  مرئية،  اأو  م�سموعة  اأ�سرطة  على 
امل�سموعة،  املادة  توزيع  اإعادة  اأو  اأو حتويره،  اقتبا�ص،  اأو  اأخرى،  لغات  اإلى  امل�سنَّف  – ترجمة  الن�صر.) 
اأو املرئية. 3 – نقل امل�سنَّف اإلى اجلمهور باأي و�سيلة ممكنة، مثل العر�ص، اأو التمثيل اأو البث الإذاعي، 
اأو عرب �صبكات املعلومات. 4 – جميع اأ�سكال ال�ستغال املادي للم�سنَّف بوجه عام مبا يف ذلك التاأجري 

التجاري امل�صموح به).
فات الأدبية والفنية الن�ص على اأنه )يتمتع  جاء يف املادة التا�سعة من اتفاقية »برن« اخلا�سة بحماية امل�سنَّ  (((
فات الأدبية والفنية الذين حتميهم هذه التفاقية بحقِّ ا�ستئثاري يف الت�سريح بعمل ن�سخ من  موؤلفو امل�سنَّ

فات باأي طريقة وباأي �سكل كان(. هذه امل�سنَّ



324
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

وما ميكن اأن يوجد م�شتقباًل. 
املطلب الثاين: اإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن ا�شتخدام البيانات 

الببلوجرافية وملخ�شات امل�شنَّف يف امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.

اإن البحث يف مو�شوع اإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن امل�شادر الإلكرتونية 
احلقوق  اإعمال  نطاق  حتديد  بوجوب  ابتداًء  القول  �رشورة  اإلى  يقود  للمعلومات 
املحمية  امل�شنَّف  وملخ�شات  الببلوجرافية  البيانات  ا�شتخدام  عند  للموؤلف  املالية 
البيانات  ا�شتخدام  اأن  املقام هو: هل  نف�شه يف هذا  يطرح  الذي  فالت�شاوؤل  نظاميًّا، 
الإلكرتونية  املعلومات  م�شادر  �شمن  ملخ�شاته  اأو  بامل�شنَّف  اخلا�شة  الببلوجرافية 
يعترب تعديًّا على احلقوق املالية للموؤلف اإذا متَّ دون اإذن م�شبق منه؟ اأم اأن مثل هذا 
الت�رشف ل يعترب فيه تعديًّا على احلقوق املالية للموؤلف �رشيطة اأن يتمَّ �شمن اإطار 

قانوين معنّي؟
اإن املنظم ال�شعودي يحمي طائفة معيَّنة من امل�شنَّفات، التي ينبغي اأن تكون مبتكرة 
بغ�ص النظر عن ماهيتها اأو اأهميتها اأو الغر�ص منها، �شواء اأكانت م�شنَّفات اأدبية اأو فنية 
اأو...اإلخ، و�شواء مّت التعبري عنها �شفاهة اأو كتابة اأو ر�شًما اأو طباعة.....اإلخ، فحتى يتم 
حماية امل�شنَّف فينبغي اأن يكون عاك�ًشا للطابع البتكاري املتمّيز الذي يعربِّ عن اإبداع 
ومتّيز موؤلفه)9)، فاملتبع ملا جاء الن�ص عليها يف املادتني الثانية، والثالثة)1)) من نظام حماية 
ر احلماية النظامية لكافة امل�شنَّفات  حقِّ املوؤلف يلم�ص بو�شوح اأن املنظم ال�شعودي قرَّ
د فيها �شخ�شيته، وب�شماته الذهنية  الفكرية املبتكرة التي جتود بها قريحة املوؤلف، وتتج�شَّ

املنظمة  باري�ص،  مقارنة)  )درا�صة  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حلقِّ  االأ�صا�صية  املبادئ  كولومبيه،  كلود،   (9(
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، )99)م، �ص )4.

راجع ن�ص املادتني الثانية والثالثة من نظام حماية حقِّ املوؤلف ال�صعودي.  ((1(
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دون اأن يح�رش هذه امل�شنَّفات مب�شنَّفات معّينة)))).
النظامية  احلماية  اأ�سبغ  قد  ال�سعودي  املنظم  باأن  تق�سي  العامة  القاعدة  كانت  واإن 
لكافة امل�شنَّفات الفكرية التي تعربِّ عن اإبداع موؤلفه اإل اأن البحث يف مو�شوع اإعمال 
يقود لال�شتفهام حول  للمعلومات  الإلكرتونية  امل�شادر  للموؤلف �شمن  املالية  احلقوق 
مدى حماية احلقوق املالية للموؤلف يف عنا�رش امل�شنَّف املحمي عند ا�شتخدامها �شمن 

امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات.
فاحلكم النظامي ل�شتعمال امل�شنَّفات املحمية للوفاء بحاجة عمالء امل�شادر الإلكرتونية 
الإلــكــرتوين  امل�شدر  يف  امل�شتخدم  العن�رش  نوعية  باختالف  تختلف  للمعلومات 
للمعلومات))))، فمن م�شادر املعلومات ما يقدم البيانات الببلوجرافية للم�شنَّف، ومنها 
ا للم�شنَّف، ومنها ما يقدم الن�ص الكامل للم�شنَّف، ويف هذا ال�شّدد فاإن  ما يقدم ملخ�شً
الت�شاوؤل الذي يثور ليطرح نف�شه حول مدى اإمكانية حماية احلقوق املالية للموؤلف، يف 
هذه العنا�رش املختلفة للم�شنَّف، عند ا�شتخدمها �شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات؟ 
مدى  ما  وهو  الآخر،  الت�شاوؤل  على  اأوًل  الإجابة  ت�شتدعي  الت�شاوؤل  هذا  على  والإجابة 
تاأثري العنا�رش املقدمة للعميل عرب امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات على مبيعات امل�شنَّف 
الأ�شلي؟ ولالإجابة على كافة الت�شاوؤلت الآنف ذكرها فاإن ذلك يتطلب درا�شة العنا�رش 
الثالثة للم�شنَّف عند ا�شتخدامها �شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، وذلك لتحديد 

مدى متتعها باحلماية النظامية من عدمه، وذلك على التف�شيل التايل.

اأواًل: البيانات الببلوجرافية 

ابو رمان، عيد، احلماية االإجرائية حلقِّ املوؤلف )درا�صة مقارنة)، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة   ((((
اآل البيت، املفرق، 114)م، �ص )).

لطفي، حممد، بنوك املعلومات وحقوق املوؤلف )درا�صة مقارنة)، بال نا�صر، القاهرة، 999)م، �ص9).  ((((
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للم�شنَّف،  الأ�شا�شية  املعلومات  اأي  للم�شنَّف  الببلوجرافية  بالبيانات  يق�شد 
وهي التي تهدف اإلى التعريف بامل�شنَّف كعنوان امل�شنَّف، وا�شم املوؤلف، وا�شم 
معلومات  من  وغريها  ال�شفحات،  وعدد  الطبعة،  ورقم  الن�رش،  و�شنة  النا�رش، 

تعريفية خا�شة بامل�شنَّف.
اإن من املعلوم اأن هناك العديد من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، التي يتمُّ �شمنها 
ا�شتخدام البيانات الببلوجرافية للم�شنَّف، ومتكن عمالءها، ورودها من هذه البيانات 
اأن مثل هذا الت�رشف �سمن امل�سادر االإلكرتونية للمعلومات  اأو �رشط، فهل  دون قيد 

يعترب فيه تعديًّا على احلقوق املالية للموؤلف اأم ل؟
البيانات  ا�شتخدام  يف  للموؤلف  املالية  احلــقــوق  �شمان  مــدى  حتديد  عند 
الراأي  مع  نتفق  فاإننا  للمعلومات  الإلكرتونية  امل�شادر  يف  للم�شنَّف  الببلوجرافية 
القا�شي بان ا�شتخدام ون�رش البيانات الببلوجرافية اإذا ما مت �شمن امل�شدر الإلكرتوين 
للمعلومات دون اإذن م�شبق من املوؤلف ل يعترب تعدًيا على احلقِّ املايل للموؤلف فال 
امل�شبق  ال�شتئذان  الببلوجرافية دون  البيانات  با�شتخدام  القيام  ما مينع من  يوجد 
من املوؤلف وال�رشط الوحيد الذي ينبغي مراعاته يف هذا ال�سّدد هو احرتام احلقِّ 

الأدبي للموؤلف بن�شبة م�شنَّفه اإليه بالطريقة التي ارت�شاها املوؤلف)3)).
النظامية  احلماية  ر  قرَّ قد  كان  وان  ال�شعودي  املنظم  اأن  جند  فاإننا  ذلك  من  واأكرث   
لعنوان امل�شنَّف)4))، فال �شري من ا�شتخدام هذا العنوان يف الإ�شارة اإلى امل�شنَّف �شمن 
امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات طاملا انتفت �شبهة ال�شتغالل وغر�ص اأيجاد اخللط يف 

ذهن اجلمهور لال�شتفادة من جناح �شابق للعنوان.
لطفي، حممد، بنوك املعلومات وحقوق املوؤلف )درا�صة مقارنة)، مرجع �صابق، �ص)).  ((3(

جاء يف الفقرة الثانية ع�صرة من املادة الثانية يف نظام حماية حقِّ املوؤلف الن�ص على اأنه )ت�صمل احلماية   ((4(
كذلك عنوان امل�سنَّف اإذا كان متميًزا بطابع ابتكاري، ومل يكن لفًظا جارًيا للدللة على مو�سوع امل�سنَّف(.
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ثانًيا: ملخ�س امل�شنَّف 

امل�شادر  �شمن  املحمي  للم�شنَّف  ملخ�ص  ا�شتخدام  يتم  اأن  املت�شور  من  اإن 
وذلك  للم�شنَّف  الببلوجرافية  البيانات  ا�شتخدام  اإلى جانب  للمعلومات  الإلكرتونية 
هذا  ويف  للمعلومات،  الإلكرتونية  امل�شادر  وعمالء  رواد،  اإلى  تقدم  متميزة  كخدمة 
الوافية  امللخ�شات  املقدمة وهي  امللخ�شات  التمييز بني نوعني من  يتعني  فاإنه  ال�شدد 
فاإن حماية  اأخرى  الباحث، وبعبارة  الباحث، وامللخ�شات غري الوافية لغر�ص  لغر�ص 
احلقِّ املايل للموؤلف �شمن هذه امللخ�شات تكون مرهونة بالإجابة على الت�شاوؤل التايل: 
هل امللخ�ص املقدم �شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات كفيل باأن يغني الباحث 

عن الرجوع اإلى امل�شنَّف الأ�شلي اأم ل؟ 
واٍف  ملخ�ص  هو  للمعلومات  الإلكرتونية  امل�شادر  عرب  املقدم  امللخ�ص  كان  فاإن   
بحيث يكون من القدرة على اأن يغني الباحث عن الرجوع اإلى امل�شنَّف الأ�شلي فاإن 
على  ال�شلبي  التاأثري  خالل  من  للم�شنَّف  التجاري  النجاح  على  تاأثرًيا  له  يعترب  ذلك 
على  للموؤلف  ال�شتئثاري  احلقِّ  على  احلتمي  التاأثري  �شاأنه  من  يكون  مما  مبيعاته  حجم 
للمعلومات  الإلكرتونية  امل�شادر  عرب  امللخ�ص  هذا  مثل  تقدمي  فاإن  وبالتايل  م�شنَّفه، 
يتطلب ال�شتئذان امل�شبق من املوؤلف، اأما اإن كان امللخ�ص املقدم غري واٍف، بحيث اأنه 
ل يغني الباحث عن الرجوع اإلى امل�شنَّف الأ�شلي فاإن هدف هذا امل�شنَّف ل يعدو عن 
كونه تعريًفا ب�شيًطا مبحتوى امل�شنَّف مبا ميّكن الباحث من حتديد موقفه بحاجته اإلى هذا 
امل�شنَّف من عدمها، وبالتايل فاإنه لي�ص له تاأثرٌي على النجاح التجاري للم�شنَّف، وعليه 
فاإن تقدمي مثل هذا امللخ�ص �شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات دون اإذن م�شبق من 

املوؤلف ل يعترب فيه اأي اعتداء على احلقِّ املايل للموؤلف)))).

تقرير جلنة خرباء حقِّ املوؤلف ال�صادر عن منظمتي اليون�صكو واالأومبى، باري�ص، 1)9)م، �ص37.  ((((
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ثالًثا: الن�س الكامل

الإلكرتونية  امل�شادر  �شمن  للم�شنَّف  الكامل  الن�ص  ا�شتخدام  عملية  اإن 
للمعلومات تُعدُّ عملية ن�رش للم�شنَّف)6))، وبالتايل فاإنها ل تثري اأي اإ�شكالية فقهية؛ 
امل�شادر  �شمن  للم�شنَّف  الكامل  الن�ص  ا�شتخدام  اأن  فقهيًّا  به  م�شلٌم  هو  مما  لأن 
من  امل�شبق  والرتخي�ص  املوافقة،  يتطلب  اإجــراًء  يعترب  للمعلومات  الإلكرتونية 
يتّم ن�رش ملخ�ص عن امل�شنَّف واإمنا  املوؤلف؛نظًرا لأنه مبوجب هذا ال�شتخدام ل 

يتم ن�رش امل�شنَّف برمته)7)).
وبالتايل فاإننا منيل للقول القا�شي باأن املنظم ال�شعودي ح�شم مثل هذا ال�شتخدام 
من خالل ن�ص املادة التا�شعة، التي ح�رش مبوجبها حقِّ ن�رش امل�شنَّف يف املوؤلف وحده 
ا ماليًّا ا�شتئثاريًّا للموؤلف، واأن اأي ن�رش للم�شنَّف يتطلب الرتخي�ص امل�شبق  باعتباره حقِّ

من املوؤلف)))).
 ومن جانبنا فاإننا جند اأنه بالإ�شافة اإلى احلكم ال�شابق القا�شي بعدم جواز ن�رش الن�ص 
لي�شمل  ين�شحب  احلكم  هذا  اأن  جند  فاإننا  املوؤلف،  موافقة  بعد  اإل  للم�شنَّف،  الكامل 
ن�رش الن�ص الكامل جلزء اأول من اأجزاء معينة من امل�شنَّف، �شمن امل�شادر الإلكرتونية 
ن�رش  اأن  باعتبار  وذلك  املوؤلف،  من  امل�شبقة  املوافقة  على  احل�شول  دون  للمعلومات، 
جزء من امل�شنَّف يعترب ن�رًشا لكامل الن�ص املتعلِّق باجلزء املن�شور، وبالتايل فاإنه يتطلب 

املوافقة امل�شبقة من املوؤلف.

تقرير جلنة خرباء حقِّ املوؤلف ال�صادر عن منظمتي اليون�صكو واالأومبى، مرجع �صابق، 1)9)م، �ص4).  ((6(
�سليمان، حممد �سليمان، ا�ستخدام احلا�سبات الإلكرتونية يف مراكز املعلومات ال�سحفية، جملة املكتبات   ((7(

واملعلومات العربية، الريا�ص، ))9)م، �ص ))).
جنيب، عبد الرازق، حقوق املوؤلف يف اململكة العربية ال�صعودية )درا�صة مقارنة)، مركز بحوث كلية العلوم   ((((

االإدارية، الريا�ص، 114)م، �ص34.
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املبحث الثاين
�شور ا�شتغالل امل�شنَّفات امل�شتوجبة لإعمال احلقوق املالية 

للموؤلف �شمن امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات

اإن عملية ا�شتغالل امل�شنَّفات �شمن نطاق امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات تقوم على 
اأ�شا�شني، اأولهما عملية اإدخال امل�شنَّف اأو اأي من عنا�رشه املحمية للم�شادر الإلكرتونية 
امل�شادر  املحمية من  اأي من عنا�رشه  اأو  امل�شنَّف  اإخراج  وثانيهما عملية  للمعلومات، 
الإلكرتونية للمعلومات)9))، وبالتايل فاإن مو�شوع اإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن 
امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات ل ميكن ت�شور بحثه مبعزل عن درا�شة عملية اإدخال، 
وا�شتخراج امل�شنَّف اأو اأي من عنا�رشه اإلى امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، ومن هنا 
جاء هذا املبحث ليعالج ب�شورة اأ�شا�شية �شور ا�شتغالل امل�شنَّفات اأو اأي من عنا�رشها 
�شمن م�شادر املعلومات الإلكرتونية مبا ميكننا من الك�شف عن مدى تاأثري هذه العلميات 
للموؤلف،  املالية  احلقوق  اإعمال  جمال  يف  عنا�رشه  من  اأي  اأو  للم�شنَّف  ال�شتغاللية 
عملية  اأولهما  يف  نعالج  ملطلبني  املبحث  هذا  تق�شيم  ال�رشوري  من  وجدنا  فقد  وعليه 
اإدخال امل�شنَّف اإلى امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، ثم نعالج يف املطلب الثاين عملية 

ا�شتخراج امل�شنَّف من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، وذلك على التف�شيل التايل:

املطلب الأول: عملية اإدخال امل�شنَّف اإلى امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات

تتج�ّشد  للمعلومات هي عملية  الإلكرتونية  امل�شادر  اإلى  امل�شنَّف  اإدخال  اإن عملية 
يف اإدخال امل�شنَّف للم�شدر الإلكرتوين للمعلومات، وتخزينه يف الذاكرة الداخلية اأو 

لطفي، حممد، بنوك املعلومات وحقوق املوؤلف )درا�صة مقارنة)، مرجع �صابق، �ص)4.  ((9(
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اخلارجية للم�شدر، ويف هذا ال�شدد فاإنه يتعنّي الإ�شارة اإلى �رشورة التفرقة بني عمليتني 
للتخزين، فهناك التخزين الذي يتّم بوا�شطة الن�شخ على دعامة، وهناك التخزين الذي 
التخزين  وهما  نوعني  اإلى  بدوره  يق�شم  الذي  وهو  الآيل،  احلا�شب  ذاكرة  على  يتم 
امل�شتقر، والتخزين غري امل�شتقر، ولتحديد مدى اإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن 
الإلكرتوين  امل�شدر  اإلى  امل�شنَّف  اإدخــال  حالة  يف  للمعلومات  الإلكرتونية  امل�شادر 
للمعلومات، فاإن ذلك يتطلب درا�شة هذا املو�شوع من زاويتني، اأولهما اإدخال امل�شنَّف 
بوا�شطة الن�شخ على دعامة )الفرع الأول(، وثانيهما اإدخال امل�شنَّف بوا�شطة التخزين 

على ذاكرة احلا�شب الآيل )الفرع الثاين(، وفيما يلي تف�شيل ذلك.

 الفرع الأول: اإدخال امل�شنَّف بوا�شطة الن�شخ على دعامة

اإن عملية اإدخال امل�شنَّف اإلى امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات من خالل ن�شخه على 
دعامة، ل يثري اأي اإ�شكالية نظامية؛ نظًرا لأننا يف هذه العملية نكون ب�شدد عملية ن�شخ 
�رشيط  اأو  ا�شطوانة  على  اآخر  م�شنَّف  لأي  ن�شخ  عملية  اأية  عن  تختلف  ل  للم�شنَّف 
كان  ال�شعودي  فاملنظم  كا�شيت(،  )�رشيط  �شمعي  اأو  فيديو(  )�رشيط  ب�رشي  �شمعي 
اأن كل عملية طبع )ن�شخ( مل�شنَّف  التا�شعة الذي اعترب مبوجبه  وا�شًحا يف ن�ص املادة 

حممي يعترب عملية خا�شعة للحقِّ ال�شتئثاري للموؤلف.
الن�شخ  قبيل  ُيعدُّ من  العمل  باأن هذا  بالقول  �شالمة هذا احلكم  النيل من  ول ميكن 
الإلكرتوين  امل�شدر  ف�شاحب  ال�شخ�شي،  ل�شتعماله  النا�شخ  به  يقوم  الذي  اخلا�ص، 
�شخ�شيًّا ولن  �شيقت�رش عليه  الن�شخة  بهذه  النتفاع  اأن  يدعي  اأن  للمعلومات ل ميكن 
الإلكرتوين  امل�شدر  هو  الن�شخ  عملية  من  النهائي  امل�شتفيد  لأن  اإلى عمالئه،  ين�رشف 
للمعلومات؛ لأن مالك هذا امل�شدر من املت�شور قيامه ببيع ن�شخة امل�شنَّف عند اإخراجها 
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اإلى العميل الذي يدفع الثمن، وعلى هذا الأ�شا�ص فاإن عملية الن�شخ يف ذاتها تخ�شع 
اإلى احلقِّ ال�شتئثاري للموؤلف، ول ينال من �شالمة هذه احلجة كون الن�شخ يتم بلغة 
غري مفهومة من ال�شخ�ص العادي- لغة امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات - لأن العربة 
هي باأن يكون م�شمون الن�شخة مدرًكا باحلوا�ص الإن�شانية لو عن طريق ا�شتخدام و�شيط 
اأو  بالن�شبة للت�شجيالت ال�شمعية  – كما هو احلال  امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات   –
لهذا  معدٍّ  تقني  جهاز  با�شتخدام  اإل  م�شمونها  على  التعرف  ميكن  ل  التي  الب�رشية 

الغر�ص. 

الفرع الثاين: اإدخال امل�شنَّف بوا�شطة التخزين على ذاكرة امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات

عملية  بوا�شطة  للمعلومات  الإلكرتونية  امل�شادر  اإلى  امل�شنَّفات  اإدخال  عملية  اإن 
التخزين بالذاكرة اخلا�شة بامل�شدر الإلكرتوين للمعلومات يق�شم اإلى نوعني، وهما: 

ا�شرتجاع  بغر�ص  للمعلومات  الإلكرتوين  امل�شدر  ذاكرة  يف  امل�شتقر  التخزين   -
امل�شنَّف عند الطلب، والتخزين غري امل�شتقر يف ذاكرة امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات 

بغري ق�شد ال�شرتجاع، وتف�شيل هاتني العمليتني على النحو التايل:
اأوًل: التخزين امل�شتقر يف ذاكرة امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات

 يق�شد بعملية التخزين امل�شتقر للم�شنَّف يف ذاكرة امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات 
هي عملية حفظ امل�شنَّف يف ذاكرة احلا�شب الآيل بغر�ص ا�شرتجاعه عند الطلب، فهو 
الذاكرة  دعامات يف  على  العملية  هذه  تتم  ما  وغالًبا  للم�شنَّف،  دائمة  تخزين  عملية 

اخلارجية للحا�شب الآيل)1)).
 وتُعدُّ هذه العلمية خا�شعة لدفع حقوق املوؤلف كلما مثلت ن�شًخا لعن�رش حممي 

ف�صيل، اأحمد، مبادئ الربجمية وعلم احلا�صب االآيل )ج))، جامعة اليمن، �صنعاء، )99)م، �ص6).  ((1(
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من عنا�رش امل�شنَّف املحمي، فالعربة يف اإعمال حقوق الن�شخ هي وجود عملية ن�شخ 
التخزين على عن�رش غري حممي من  وقع  اإذا  اأما  مل�شنَّف حممي،  كانت  باأّي �شورة 

عنا�رش امل�شنَّف فال جمال للحديث عن اإعمال احلقوق املالية للموؤلف)))).
ثانًيا: التخزين غري امل�شتقر يف ذاكرة امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات

اإن عملية التخزين للم�شنَّف املحمي من املت�شور اأن تتم بغري ق�شد ال�شرتجاع، وهو 
د اأو اأحادي ال�شتعمال))))، ويف هذه ال�شورة فاإن  ما يعربِّ عنه بالإدخال الوحيد املجرَّ
د يف اإجراء حتليالت، ودرا�شات  عملية التخزين تتم -غالًبا- لأغرا�ص �شخ�شية تتج�شَّ

علمية �شعًيا وراء احل�شول على نتيجة علمية معينة.
ة جواز اعتبار هذه العملية ن�شًخا  وقد اأثارت هذه ال�شورة اإ�شكالية بالغة الأهمية تتعلَّق مبدَّ
يف مفهوم ت�رشيعات حقِّ املوؤلف؟ وقد ظهر يف الفقه اأكرث من راأي يف و�شع حلٍّ قانوينٍّ لهذه 
الإ�شكالية، فقد اجته راأي اإلى اعتبار هذه العملية هي عملية ن�شخ مل�شنَّف حممي، على اأ�شا�ص 

اأن العربة هي بوقوع عملية الن�شخ، ب�رشف النظر عن ال�شرتجاع املحتمل للم�شنَّف)3)).
 وقد ظهر راأي اآخر يف الفقه جتلَّى براأي خرباء حقِّ املوؤلف لدى اجتماعهم يف باري�ص 
دوا اأن هذه العملية يجب اأن تُ�شتثنى من دفع حقوق املوؤلف، رغم  عام١9٨٠م وقد اأكَّ
قناعتهم بخ�شوعها له طبًقا للت�رشيعات القائمة على اأ�شا�ص اأن �شاحب حقِّ املوؤلف ل 
يعاين اإ�رشاًرا بالًغا من هذا التخزين، وقد وجد اخلرباء اأن الغر�ص العلمي للبحوث 
يربِّر هذه العملية، رغم ما ميثِّله هذا الأ�شلوب يف التخزين من مزايا ل�شاحب امل�شدر 

الإلكرتوين للمعلومات على ح�شاب حقِّ املوؤلف)4)).
تون�ص،  العربية،  الدول  اإذاعــات  والتلفزيون، جملة احتاد  االإذاعــة  املوؤلف يف  �صقراوي، عبد اهلل، حقوق   ((((

6)9)م، �ص3).
تقرير جلنة خرباء حقِّ املوؤلف ال�صادر عن منظمتي اليون�صكو واالأومبى، مرجع �صابق، 1)9)م، )4.  ((((

جالر، برنارد، امللكية الفكرية وبرامج احل�صابات، بال نا�صر، القاهرة، )99)م، �ص4).  ((3(
غري  دكتوراه  ر�صالة  املعلومات)،  )برامج  املنطقية  للكيانات  النظامية  احلماية  خالد،  الرحمن،  عبد   ((4(

من�صورة، جامعة عني �صم�ص، القاهرة، �ص4)).
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وعند حتديد موقف املنظم ال�شعودي من هذه العملية فاإننا جند اأن املنظم ال�شعودي 
ا�شتئثاريًّا  ماليًّا  ا  حقًّ امل�شنَّف  ن�شخ  اعتبار  هو  العام  الأ�شل  التا�شعة  املادة  يف  جعل 
اإل  منه،  اإذن  على  احل�شول  بعد  اإل  با�شتخدامه  يقوم  اأن  لغريه  يجوز  ول  للموؤلف، 
املادة  ن�ص  مبا جاء يف  د  يتج�شَّ والذي  العام،  الأ�شل  هذا  على  ا�شتثناء  و�شع  قد  اأنه 
لغايات  امل�شنَّف  ين�شخ  باأن  �شخ�ص  لكل  احلقَّ  مبوجبها  منح  والتي   ،(((()١/١5(
ال�شتخدام ال�شخ�شي دون احل�شول على اإذن م�شبق من املوؤلف، ودون اأن يعترب ذلك 
م�شا�ًشا للحقوق املالية للموؤلف، مما يرتتَّب عليه اعتبار تخزين امل�شنَّف غري امل�شتقر، 
والذي يكون لغايات ال�شتخدام ال�شخ�شي عملية م�رشوعة، ول تنطوي على اعتداء 

على احلقوق املالية للموؤلف.

املطلب الثاين: عملية اإخراج امل�شنَّف من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات

د، فقد تتم  اإن حالت ا�شتخراج امل�شنَّف من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات تتعدَّ
عملية ال�شتخراج يف �شورة طباعة على دعامة، اأو ب�شورة عر�ص اإلكرتوين على �شا�شة 
فاإننا �شوف نتعر�ص لدرا�شة  التالوة)6))، ويف هذا املطلب  اأو ب�شورة  احلا�شب الآيل، 
مو�شوع اإعمال احلقوق املالية للموؤلف �شمن كل �شورة من �شور اإخراج امل�شنَّف من 

امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، وذلك على التف�شيل التايل:
اأوًل: ا�شتخراج امل�شنَّف بوا�شطة الطباعة على دعائم

اإن امل�شنَّف غالًبا ما يتم ا�شتخراجه من امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات يف �شورة 

جاء يف املادة )))/)( من نظام حماية حقِّ املوؤلف الن�ص على انه )تعد اأوجه ال�ستخدام الآتية للم�سنَّف   ((((
املحمي بلغته الأ�سلية، اأو بعد الرتجمة م�سروعه وذلك دون احل�سول على موافقة اأ�سحاب حقوق املوؤلف، 
فات  وامل�سنَّ الآيل  احلا�سب  برجميات  عدا  ال�سخ�سي،  لا�ستعمال  امل�سنَّف  ن�سخ   -( هي:  االأوجه  وهذه 

ال�صمعية، وال�صمعية الب�صرية).
عبد الرحمن، خالد، احلماية النظامية للكيانات املنطقية )برامج املعلومات)، مرجع �صابق، �ص7)).  ((6(
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طباعته على دعائم ورقية، ويف هذه احلالة فاإنه لي�ص هناك من اأدين �شكٍّ خل�شوع 
اأن عملية  طاملا  الن�شخ،  للموؤلف يف جمال  ال�شتئثاري  املايل  للحقِّ  العملية  هذه 
ال�شتخراج متَّت على م�شنَّف حممي؛ لأن هذه العملية ما هي اإل ن�شٌخ تقليديٌّ 
مل�شنَّف حممي نظاميًّا)7))، وبالتايل فاإن مثل هذه العملية تتطلب ال�شتئذان امل�شبق 
ر مبوجب ن�ص املادة )١/١5( من  من املوؤلف، اإل اإذا متت يف حدود ال�شتثناء املقرَّ

نظام حماية حقِّ املوؤلف.
ثانًيا: ا�شتخراج امل�شنَّف بوا�شطة عر�شه على ال�شا�شة

�شا�شة  على  امل�شنَّف  عر�ص  يف  تتج�ّشد  امل�شنَّف  ا�شتخراج  يف  العملية  هذه  اإن 
احلا�شب الآيل اأو من خالل اأنبوب لالأ�شعة الكاثودية)))) اأو من خالل اأي و�شيلة عر�ص 

اإلكرتونية اأخرى.
ومن خالل ت�شفح نظام حماية حقِّ املوؤلف، فاإننا جند اأن املنظم ال�شعودي مل يخ�ص 
هذه احلالة لعر�ص امل�شنَّف بن�ص خا�ص، اإل اأن ذلك ل مينع من تطويع ما ورد الن�ص 
ن�ص  عندما  ال�شعودي  املنظم  اأن  بخا�شة  احلالة،  هذه  لت�شمل  التا�شعة،  املادة  يف  عليه 
عبارة  فاإن  للموؤلف،  ا�شتئثاريٌّ  مايلٌّ  حقِّ  باأنه  للجمهور  امل�شنَّف  عر�ص  اعتبار  على 
عر�ص امل�شنَّف وردت ب�شيغة عامة مما يجعلها تت�شع لت�شمل كافة و�شائل عر�ص امل�شنَّف 

للجمهور، والتي تُعدُّ من �شمنها عملية عر�ص امل�شنَّف على �شا�شة احلا�شب الآيل.
ال�شا�شة  على  للم�شنَّف  ال�شتقبال  عملية  اأن  جند  فاإننا  �شبق  ما  على  وبالعطف   
املتلقني  عدد  كان  اأيًّا  للم�شنَّف  ا  عر�شً باعتباره  املوؤلف  حقِّ  لدفع  يخ�شع  الإلكرتونية 

للعر�ص يف كل مرة على حدة.

اأبو رمان، عيد، احلماية االإجرائية حلقِّ املوؤلف )درا�صة مقارنة)، مرجع �صابق، �ص 7).  ((7(
اأنبوب الأ�سعة الكاثودية هي عبارة عن جهاز اإلكرتوين يظهر املعلومات ب�سورة مرئية على �سا�سة �سبيهة   ((((

ا- مب�صطلح اأنبوب االأ�صعة املهبطية. ب�صا�صة التلفاز، ويعرّب عنه -اأي�صً
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ثالًثا: ا�شتخراج امل�شنَّف يف �شورة التالوة
امل�شادر  من  امل�شنَّف  ا�شتخراج  و�شائل  من  الو�شيلة  هذه  بحث  اأهمية  اإن 
الإلكرتونية للمعلومات اأ�شبحت حتتل يف الوقت الراهن مكانة متميِّزة نظًرا للتطور 
التكنولوجي الهائل الذي ي�شهده قطاع احلا�شبات الإلكرتونية التي اأ�شبحت الآن 
قادرة على اإدارة حوار م�شموع مع العميل)9))، فمن جانبنا فاإننا جند من ال�رشوري 
ا�شتخراج  و�شائل  من  الو�شيلة  هذه  مواجهة  يف  للموؤلف  املالية  احلقوق  اإعمال 
امل�شنَّف من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، وذلك باعتبار اأن هذه الو�شيلة هي 
الن�ص عليها يف نظام حماية  التي ورد  و�شيلة من و�شائل عر�ص امل�شنَّفات، وهي 

حقِّ املوؤلف.
الإلكرتونية،  ال�شا�شة  العر�ص على  بوا�شطة  امل�شنَّف  ا�شتخراج  قرار عملية   وعلى 
فاإننا جند اأن ما ورد الن�ص عليه يف املادة التا�شعة من نظام حماية حقِّ املوؤلف باعتبار حقِّ 
للموؤلف،  ال�شتئثارية  املالية  احلقوق  التالوة �شمن  بوا�شطة  للجمهور  امل�شنَّف  عر�ص 
يت�شع لي�شمل ا�شتخراج امل�شنَّف بوا�شطة التالوة من امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات، 
ا  بخا�شة اأن ما ورد الن�ص عليه من حقِّ املوؤلف بعر�ص م�شنَّفه بوا�شطة التالوة جاء عامًّ

لي�شمل كافة �شور عر�ص امل�شنَّفات بالتالوة.

لطفي، حممد، بنوك املعلومات وحقوق املوؤلف )درا�صة مقارنة)، مرجع �صابق، �ص)4.  ((9(
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اخلامتة:

من خالل هذه الدرا�شة ا�شتطعنا اأن نتو�شل اإلى جمموعة من النتائج، واملقرتحات، 
وهي على التف�شيل التايل: 

• النتائج: 	
١- اإن املنظم ال�شعودي جاء موقفه من تنظيم احلقوق املالية حلقِّ املوؤلف مطابًقا ملا ورد من 
تنظيم للحقوق املالية للموؤلف يف اتفاقية برن اخلا�شة بحماية امل�شنَّفات الأدبية، والفنية. 
للوفاء  املحمية  عنا�رشها  من  لأي  اأو  امل�شنَّفات  ل�شتعمال  النظامي  احلكم  اإن   -٢
بحاجة عمالء امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات يختلف باختالف نوعية العن�رش 

امل�شتخدم يف امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات.
٣- اإن عملية ا�شتخدام ون�رش البيانات الببلوجرافية اإذا متَّت �شمن امل�شدر الإلكرتوين 
املايل  احلقِّ  على  تعديًّا  تُعدُّ  ل  فاإنها  املوؤلف  من  م�شبق  اإذن  دون  للمعلومات 
للموؤلف، وهذا احلكم ميتد لي�شمل ا�شتخدام ون�رش عنوان امل�شنَّف يف امل�شادر 
الإلكرتونية للمعلومات �رشيطة اأن تنتفي �شبهة ال�شتغالل، وغر�ص اأيجاد اخللط 

يف ذهن اجلمهور لال�شتفادة من جناح �شابق للعنوان.
٤- اإن ن�رش ملخ�ص امل�شنَّف يف امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات ل يحتاج اإلى املوافقة 
امل�شبقة من املوؤلف، ول يعترب فيه تعديًّا على احلقِّ املايل للموؤلف �رشيطة اأن يكون هذا 

امللخ�ص غري واٍف بحيث اإنه ل يغني الباحث عن الرجوع اإلى امل�شنَّف الأ�شلي.
امل�شادر  يف  منه  جــزء  اأّي  اأول  املحمي  للم�شنَّف  ــوايف  ال امللخ�ص  ن�رش  اإن   -5
الإلكرتونية للمعلومات، مبا يغني الباحث عن الرجوع اإلى امل�شنَّف الأ�شلي، 
من  م�شبقة  موافقة  اإلى  يحتاج  الأ�شلي،  امل�شنَّف  من  امللخ�ص  اجلزء  اإلى  اأو 

املوؤلف، واإل اعترب فيه تعديًّا على احلقِّ املايل للموؤلف.
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6- اإن ن�رش الن�ص الكامل للم�شنَّف املحمي اأو جلزء معنّي منه يف امل�شادر الإلكرتونية 
للمعلومات يحتاج اإلى موافقة م�شبقة من املوؤلف، واإل اعترب تعديًّا على احلقِّ 

املايل للموؤلف.
7- اإن ا�شتغالل امل�شنَّفات �شمن نطاق امل�شادر الإلكرتونية للمعلومات يتم اإما من 
خالل اإدخال اأو اإخراج امل�شنَّف اأو اأي من عنا�رشه املحمية للم�شادر الإلكرتونية 

للمعلومات.
٨- اإن عملية اإدخال امل�شنَّف اإلى امل�شدر الإلكرتوين للمعلومات من خالل ن�شخه 
التقليدية  الن�شخ  عملية  عن  تختلف  ل  عادية  ن�شخ  عملية  تُعدُّ  دعامة  على 
هذه  اعتربت  واإل  املوؤلف،  من  م�شبقة  مبوافقة  م�رشوطة  يجعلها  مما  للم�شنَّف 

العملية اعتداًء على احلقِّ املايل للموؤلف.
الآيل  احلا�شب  على  عنا�رشه  من  اأوًلي  للم�شنَّف  امل�شتقر  التخزين  عملية  اإن   -9
حتتاج اإلى املوافقة امل�شبقة من املوؤلف، واإل فاإنها تُعدُّ غري م�رشوعة وفيها اعتداء 

على احلقِّ املايل للموؤلف.
عنا�رشه  من  اأّي  اأول  للم�شنَّف  امل�شتقر  غري  التخزين  عملية  يف  الأ�شل  اإن   -١٠
املحمية حتتاج اإلى الإذن امل�شبق من املوؤلف، واإل فاإنها تُعدُّ عملية غري م�رشوعة 
وفيها اعتداء على احلقِّ املايل للموؤلف، وي�شتثنى من هذا احلكم عملية التخزين 

غري امل�شتقر لأغرا�ص �شخ�شية. 
بوا�شطة  للمعلومات  الإلكرتوين  امل�شدر  من  امل�شنَّف  ا�شتخراج  عملية  اإن   -١١
طباعته على دعائم ورقية تُعدُّ عملية ن�شخ تقليدية مل�شنَّف حممي نظاميًّا، مما 
يلزم مل�رشوعيتها املوافقة امل�شبقة من املوؤلف، واإل كان فيه اعتداٌء على احلقِّ 

املايل للموؤلف.
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عر�ص  عملية  تُعدُّ  الإلكرتونية  ال�شا�شة  على  للم�شنَّف  ال�شتقبال  عملية  اإن   -١٢
للم�شنَّف اأول اأّي من عنا�رشه املحمية للجمهور مما يجعلها تخ�شع لدفع احلقِّ 

املايل املوؤلف بغ�ص النظر عن عدد املتلقني للعر�ص يف كل مرة.
الإلكرتونية  امل�شادر  �شمن  تالوته  بوا�شطة  امل�شنَّف  ا�شتخراج  عملية  اإن   -١٣
تُعدُّ عملية غري  فاإنها  واإل  املوؤلف،  من  امل�شبقة  املوافقة  اإلى  للمعلومات حتتاج 

د اعتداًء على احلقِّ املايلِّ للموؤلف. م�رشوعة، وجت�شِّ

• املقرتحات: 	
ا يف نظام حماية حقِّ املوؤلف ينظم  ا خا�شًّ باأن ي�شيف املنظم ال�شعودي ن�شًّ نقرتح 
نطاق  �شمن  عنا�رشها  من  اأي  اأو  املحمية  امل�شنَّفات  ا�شتعمال  عملية  �رشاحة  مبوجبه 
ق الزيادة يف  م�شادر املعلومات الإلكرتونية، تفادًيا لأي انتهاك حلقوق املوؤلف مبا يحقِّ
مقدار حماية احلقوق املالية، والأدبية للموؤلف ويوؤدي اإلى الزيادة يف كفاءة، و�شمولية 
نظام حماية حقِّ املوؤلف، وتقدمه على �شائر القوانني املتعلِّقة بحقِّ املوؤلف �شواء على 

ال�شعيد العربي اأو الدويل.


