
 

 

 

 عقود النشر ودورها في تشجيع االبتكار للمؤلفين

Copyright Contract and Their Role in Encouraging 

innovation of Authers 

 

 

 إعداد

 د. محمد فهمي غزوي  د. محمد خليل أبوبكر

 أستاذ مساعد  أستاذ مشارك

 جامعة الزيتونة األردنية  جامعة الزيتونة األردنية

  

 

 

2019  /2020 

 

 

  



2 
 

 عقود النشر ودورها في تشجيع االبتكار للمؤلفين

Copyright Contract and Their Role in Encouraging innovation of 

Authers 

 إعداد

 د. محمد فهمي غزوي  د. محمد خليل أبوبكر

 أستاذ مساعد  أستاذ مشارك

 جامعة الزيتونة األردنية  جامعة الزيتونة األردنية

 ملخص

تناولت هذه الدراسة دور عقد النشر في تشجيع المؤلليي  عىؤا اتكترؤار وااكؤدان وتناولؤت 

ة والحقؤو  وأهميؤة هؤذا قؤزامؤات رؤم مؤ  المللؤل والناشؤر والعاتلإدراسة صور العقد وأررانه وال

 العقد.

وهدفت هذه الدراسة إلا كيا  أهمية عقد النشر وإلا ضرورة أ  يرو  هناك تنظؤي  عقؤود 

فؤي تحديؤد أررانؤه وشؤرومه ومؤداه ومدتؤه والمقاكؤم المؤالي وانقضؤاله والتنؤازم عنؤه وحؤ   موحدة

المللل في أ   يمىع عىؤا رافؤة كيانؤات العقؤد ومؤا يترتؤ  عىيؤه مؤ  فؤام حقؤه فؤي ااعؤا   وأ  

يرو  هناك جمعيات ادارة حقو  الملليي  وأنوان الحماية التي يتمتع كها المللؤل لىمحافظؤة عىؤا 

 ةالمنهج الوصيي والتحىيىؤي كااضؤافة لىدراسؤهذه الدراسة  في في المصنل  واكتع الكاحثا حقوقه 

 التي ت  توزيع استكيانات حوم موضون العقد وحقو  المللل.

ي  اتعتكار وهي توحيد عقود عوتوصىت هذه الدراسة إلا التوصيات التي يج  أ  تأفذ ك

التزامات الناشر والمللل وأ  يرؤو  وعى  كحقو  النشر ومكيعتها وتنظيمها كحيث تشمم رم ما يت

م هذا العقد  وثقافة النشر والحماية القانونية وأ  يرو  هناك جمعيات ولىمللل الح  في ااعا  ح

 أو شررات ادارة حقو  الملليي .

: عقؤد النشؤر  حؤ  المللؤل  المصؤنل  الحمايؤة القانونيؤة  الحؤ  فؤي ااعؤا   إدارة الكلمات الدالةة

 حقو  الملليي .
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Abstract 

The present study aimed to explore the role of the publishing contract in 

encouraging authors to innovate and show creativity. It aimed to identify the forms and 

elements of the publishing contract. It aimed to identify the responsibilities of the 

author, and the publisher. It aimed to identify the rights derived from the publishing 

contract. It aimed to identify the significance of the publishing contract. 

It aimed to identify the significance of the publishing contract. The researchers 

suggest that there must be legislations regulating the publishing contract. They suggest 

that there must be standard forms for the publishing contract. Such legislations must 

shed a light on the elements, conditions, duration, validity period, return and 

termination of the publishing contract. They must shed a light on the waiver of the 

rights derived from the publishing contract.  They must shed a light on the author’s right 

to read all the data listed in the publishing contract. They must shed a light on the 

author’s rights to be informed about the things associated with the publishing contract. 

They must emphasize the significance of having associations for managing the 

copyrights.  They must identify the types of protection that must be enjoyed by the 

author to protect his/her property rights over his/her registered work. The researchers 

adopted a descriptive analytical approach. They reviewed the relevant studies. They 

distributed questionnaire forms. The questionnaire sheds a light on the publishing 

contract and the copyrights. 

The researchers suggest several recommendations. For instance, they 

recommend making standard forms for the publishing contract. They recommend 

enacting legislations that identify the responsibilities of the author and the publisher.  

Such legislations must protect the author’s right to be informed about the things 

associated with the publishing contract. They must shed a light on the publication 

culture and the legal protection of the copyright. The must emphasize the significance 

of having associations or companies for managing the copyrights. 

 

Keywords: Publishing contract, copyrights, the registered work, legal protection, the 

right to be informed, the management of copyrights 
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 المقدمة

كمصؤؤنيه تسؤؤت اله ماليؤؤا   المللؤؤل يعتكؤؤر عقؤؤد النشؤؤر الوسؤؤيىة التؤؤي عؤؤ  مريقهؤؤا يتصؤؤرل 

وكالتالي يىجأ إلا دور النشر  والتي تقو  كإكرا  عقد نشر معه عىا نشر ومكاعة وكيع وتوزيع هذا 

أو نسؤكة معينؤة يؤت  اتتيؤا  عىيهؤا كينهمؤا. ولعؤد  معرفؤة رؤا المؤرفي   حؤددمكىؤ  مالمصنل مقاكؤم 

كمكيعؤؤة العقؤؤد وصؤؤوره وأررانؤؤه والتزامؤؤات وحقؤؤو  رؤؤا المؤؤرفي  تنشؤؤأ الفافؤؤات كؤؤي  الناشؤؤر 

  وأحيانا  ت يستييد مرل مؤ  هؤذا العقؤد  وقؤد يؤلد  إلؤا إحكؤام المؤلليي  تشؤجيعه  عىؤا والمللل

رار أو حتا الىجوء إلا نشر أو مكاعة المصنل لعد  قدرته عىا نشره أو است اله ااكدان أو اتكت

 ماليا   وتظهر عدة إشراليات ناتجة ع  هذا العقد.

 أوالً: مشكلة الدراسة: 

 تكرز إشرالية هذه الدراسة عىا النحو اآلتي: 

مؤ  عد  وجود ثقافؤة أو معرفؤة أو تنظؤي  لعقؤد النشؤر سؤواء لؤدل دور النشؤر أو المؤلليي    -1

 حيث صوره  أنواعه  أررانه  التزامات وحقو  رم م  المللل والناشر  وعناصره.

 ع  عقد النشر كرافة عناصره.المللل إعا   -2

 عد  معرفة المللل كوسائم الحماية القانونية اكداعاته  واكتراراته . -3

 يد حقو  الملليي .دعد  وجود جهة )رالجمعيات أو الشررات( التي ت -4

 ثانياً: أهداف الدراسة: 

تهؤؤدل هؤؤذه الدراسؤؤة إلؤؤا الوقؤؤول عىؤؤا ماهيؤؤة عقؤؤد النشؤؤر وتعرييؤؤه وعناصؤؤره وصؤؤوره 

وأررانه والتزامات وحقو  رم م  المللل والناشر ث  موضون الحماية القانونية وأنواعها والحؤ  

 أجم تشجيع الملليي  عىا اتكترار وااكدان. في ااعا  م 

 ثالثاً: أهمية الدراسة: 

ترمؤ  أهميؤة الدراسؤؤة فؤي معالجؤة مشؤؤرىة عقؤود النشؤر ومكيعتهؤؤا ومؤا هؤي حقؤؤو  رؤم مؤؤ  

المللل والناشر موضحي  صور عقد النشر وتعرييه وأررانه  وعناصؤره والتزامؤات وحقؤو  رؤم 

م  المللؤل والناشؤر فؤي ظؤم وجؤود أنمؤوذن أو تنظؤي  أو مكيعؤة لهؤذا العقؤد أو جهؤة مسؤلولة عؤ  

القانونية  كإعماء توصيات منها معرفة المللل كالحمايةأيضا  في هذه الدراسة تنظي  هذا العقد  وت  

وفاصة اايدان  ومعرفته كرافة شروم العقد وأنواعه والحؤ  كؤااعا  حؤوم  عقؤد النشؤر ورؤذلك  

 ضرورة إنشاء واستحداث جمعيات أو شررات ادارة حقو  الملليي .
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 رابعاً: حدود الدراسة: 

: كحثت هؤذه الدراسؤة الوضؤع القؤانوني والمكيعؤة القانونيؤة لعقؤد النشؤر مؤا كؤي  الموضوعيةالحدود 

الناشر والمللل وحقو  والتزامات رم م  المرفي  لتشجيع الملليي  عىا اتكترار وااكدان وعد  

 ضيان حقوقه  في است ام المصنل ماليا .

ات المللؤل والناشؤر فؤي عقؤد النشؤر فؤي الحدود الزمانية: تناولت الدراسة موضون حقؤو  والتزامؤ

  ومؤا زالؤت هنؤاك إشؤراليات موجؤودة  1992قانو  حؤ  المللؤل ادردنؤي والؤذ  صؤدر منؤذ عؤا  

 نتيجة عقد الناشر.

الحدود المرانية: كحثت هذه الدراسة الوضع القانو  لىمللل فؤي عقؤد النشؤر فؤي ظؤم قؤانو  حمايؤة 

 لهاشمية.في الممىرة ادردنية ا ح  المللل ادردني

 خامساً: منهجية الدراسة: 

لمنهج التمكيقي وذلك م  فام يعتمد الكاحثي  في هذه الدراسة المنهج الوصيي التحىيىي وا

 إجراء دراسة ميدانية التي تمت عىا عقود النشر واتستكانات عىا أرض الواقع.

ظؤرول جمؤع الكيانؤات  إذا قا  الكاحثو  كإعداد الدراسة ومضامينها الكحثية كما يتاء  م  

 وذلك كهدل ااجاكة عىا أسئىة الدراسة وفرضياتها المفتىية.

 سادساً: الدراسات السابقة: 

ل  يتمر  أحد م  الكاحثي  لهذا مؤ  قكؤم وهؤي أوم دراسؤة حؤوم عقؤد النشؤر ودورهؤا فؤي 

 تشجيع اكترار الملليي .

 سابعاً: تقسيم البحث: 

مؤدل معرفؤة المؤلليي   األول المبحةثالدراسؤة فؤي  تناولتت  تقسي  هذا الكحث إلا مكحثي  

  أ مؤا وأررانؤهتعرييه  وصوره   المطلب األول،لماهية عقد النشر وآثاره وت  تقسيمه إلا ممىكي : 

 عقد النشر. وانقضاء: آثاره المطلب الثاني

انوينؤة الحمايؤة القفقد تناوم هؤذا الكحؤث مؤدل معرفؤة المؤلليي  كوسؤائم  المبحث الثاني:أما 

: إدارة حقؤؤو  والمطلةةب الثةةانيالحمايؤؤة القانونيؤؤة  المطلةةب األولالقانونيؤة وتؤؤ  تقسؤؤيمه إلؤؤا ممىكؤؤي  

 الملليي  والح  في ااعا .

: فقد تؤ  تنؤاوم نتؤائج الدراسؤة ومناقشؤتها والنتؤائج والتوصؤيات الفاصؤة المبحث الثالثأما 

 وتضم  النتائج والتوصيات العامة. الخاتمةكالدراسة  
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 المبحث األول

 ماهية عقد النشر وآثارهلمدى معرفة المؤلف 

يىجؤؤأ لالكيؤؤة المؤؤلليي  لنشؤؤر وتوزيؤؤع وكيؤؤع ومكاعؤؤة ملليؤؤاته  إلؤؤا اتتيؤؤا  عىؤؤا نشؤؤر هؤؤذه 

است ام هؤذه المصؤنيات ماليؤا   إذ أ  دور النشؤر لؤديها الفكؤرة الينيؤة واامرانيؤات  الرت   م  أجم

ومكاعؤة وتوزيؤع وكيؤع هؤذه المصؤنيات ت يمرؤ  أ  تتؤوافر لؤدل المادية والمر  السريعة في نشر 

المللل رونها مرىية  وليس لدل المللل اامرانيات الماديؤة أو مؤر   النشؤر والكيؤع والتوزيؤع  أو 

ادصؤؤوم الينيؤؤة لىمكاعؤؤة  فيىجؤؤأ المللؤؤل إلؤؤا التعاقؤؤد مؤؤع دور النشؤؤر عىؤؤا هؤؤذا اتسؤؤت ام المؤؤالي 

ة والمعرفة الرامىة يعقد النشر م  حيث صوره  وأررانه  وت يله الدرالملليه  إتّ أ  المللل ليس 

 فؤؤي يعؤرل مؤؤا لؤؤه ومؤؤا عىيؤؤه مؤؤ  حقؤؤو  والتزامؤؤات وريؤل ينتهؤؤي هؤؤذا العقؤؤد  سؤؤيتناوم هؤؤذا الكحؤؤث

وآثؤاره( وسؤيت  تقسؤي  هؤذا المكحؤث  ماهية عقؤد النشؤركالمكحث ادوم كدراسة )مدل معرفة المللل 

  :إلا ممىكي 

  .م يت  دراسة: مدل معرفة المللل كماهية عقد النشر وصوره  وأررانهالممى  ادو -

 الممى  الثاني: مدل معرفة المللل كآثار عقد النشر وانقضاله. -

 المطلب األول

 مدى معرفة المؤلف بماهية عقد النشر وصوره وأركانه

أجازت قواني  حقو  المللل لىمللل الح  في التصرل في مصنيه وذلك كاست اله ماليا  

واشترم المشرن ادردني أ  يرو  مرتوكا  وكيا  الحقو  محم التصرل ومداه وال رض منه ومدة  

 اتست ام ومرانه وسيت  تناوم تعريل عقد النشر وصوره وأررانه: 

 أوالً: تعريف عقد النشر: 

دة المللل في است ام مصنيه لدار النشر تست اله ع  مري  دور  النشر والتي يعهد عا

تقو  كدورها في مكاعة  ونشر  وتوزيع  وكيع  وأحيانا  ح  الترجمة وذلك ضؤم  شؤروم يضؤعها 

الناشر منها ما يعرفها المللل ويعرل مداها ومنهؤا ت يعؤرل مؤدل هؤذه الشؤروم  وأحيانؤا  يعؤرل 

ت يعؤرل مؤدل هؤذه اتلتزامؤات م  حقو  ما عىيه م  التزامؤات وحقؤو  وأحيانؤا   التزاماته وما له

 والحقو .

 وسيتناوم الكحث تعريل عقد النشر عىا النحو اآلتي: 

عرل عقد النشر فقها  ))هؤو عقؤد يتعاقؤد فيؤه المللؤل مؤع الناشؤر عىؤا أ  يتؤولا الناشؤر مكؤع  -1

ي  عىيها في العقد وكيا  مداه وال رض منه العمم ونشره لىكيع عىا الجمهور كالمريقة التي يت

ومؤؤؤدة اتسؤؤؤت ام ومرانؤؤؤه وذلؤؤؤك لقؤؤؤاء نسؤؤؤكة معينؤؤؤة مؤؤؤ  اايؤؤؤرادات يتقاضؤؤؤاها المللؤؤؤل مؤؤؤ  
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وعرل كأنه ))عقد النشر كأنه العقد الذ  يتنؤازم كمقتضؤاه المللؤل أو ورثتؤه مؤ   .(1)الناشر((

إلا شفص متعاقد يدعي الناشؤر عؤ  حؤ  الصؤنع أو صؤنع عؤدد مؤ   كعده وفقا  لشروم محددة

ع  ح  الصؤنع أو صؤنع  اشرالن إلا متعاقد يدعا النسخ ع  المللل ك ية تأمي  كثها ونشرها

 .(2) كثها ونشرها((  عدد م  النسخ ع  المللل ك ية تأمي

 المللؤل أو ورثتؤهالعقؤد الؤذ  يتنؤازم كمقتضؤاه )وعرل القانو  اليرنسي عقد النشر كأنؤه )

م  كعده وفقا  لشروم محددة إلا شفص يسما الناشر ع  ح  إنتان أو العمم عىا إنتان عدد مؤ  

 .(3) ((النسخ لىمصنل  عىا أ  يىتز  هذا ادفير كالمكع وااعا 

وفي ضوء ذلك فإ  المشرن ادردني اشترم في عقد النشر أ  يرؤو  مرتوكؤا  وأ  يتضؤم  

وال رض منه وزما  اتست ام ومرانه  وهؤذا مؤا أشؤار التصرل وكيا  مداه هذا العقد الح  محم 

 .(4)ليه القانو  المصر  أيضا  لحماية ح  المللل((إ

ويج  أ  يذرر في العقد الحقو  المتنازم عنها ومكيعتها وتحديد اتمتداد ااقىيمي لىتنازم 

ومدته كصريح العكارة. والجهة المتعاقد معها  وعىا وجو  أ   يقو  المتنازم لؤه كنشؤر المصؤنل 

وتوزيعه عىا الجمهور ومصىحة المتنازم  وتحديد المقاكؤم  وفيمؤا إذا رؤا  التنؤازم عؤ  المصؤنل 

أو رىيا  وتحديد مر  اتست ام  وجزاء اافام كالعقد وفي الحؤ  كؤالتعويض واليسؤخ وفؤي جزئيا  

جميع ادحوام  يج  أ  ت تتضم  العقؤود أو الترفيصؤات أعمؤام المللؤل ا لمسؤتقكىية واشؤترمت 

م ( عىؤا أنؤه ))يشؤترم أ  يرؤو  تنؤاز9أيضا  اتتياقيؤة العركيؤة لحمايؤة حقؤو  المللؤل فؤي المؤادة )

 .(5)المللل ع  ح  م  حقوقه مرتوكا ((

ونقم العمم كموج  عقد النشر سواء ادعمام اددكية أو الينية أو العىميؤة مؤ  المللؤل إلؤا 

وإ  رانؤؤت أعمؤؤام فنيؤؤة لعرضؤؤها عىؤؤا الجمهؤؤور أو أعمؤؤام تمكيقيؤؤة أو الناشؤؤر كموجؤؤ  هؤؤذا العقؤؤد 

 مسرحية أو أداء عىني  يشترم أ  يرو  مرتوكا . 

  

                                                           

الملسسؤة الجامعيؤة لىدراسؤات والنشؤر والتوزيؤع  –أكوكرر  محمد فىيم. ح  المللل في القانو  دراسة مقارنة ( 1)
 .100  ص 2008(  1)مجد(  كيروت  لكنا   )م

 .263  ص 2000(  1والينية والحقو  المجاورة  كيروت  لكنا   )مم ك    نعي . المىرية اددكية ( 2)
. المؤؤادة 133  ص 2000(  3رنعؤؤا   نؤؤوال. حؤؤ  المللؤؤل  دار الثقافؤؤة لىنشؤؤر والتوزيؤؤع  عمؤؤا   ادرد   )م( 3)
 .1992لسنة  597( م  القانو  اليرنسي لىمىرية اددكية والينية والمعدم رق  132-1)
 (.2  والمادة )1994لسنة  29القانو  المصر  لحماية ح  المللل رق  ( م  73المادة )( 4)
شؤؤكام  16لسؤؤنة  5014اتتياقيؤؤة العركيؤؤة لحمايؤؤة حقؤؤو  المللؤؤل والحقؤؤو  المجؤؤاورة  الجريؤؤدة الرسؤؤمية رقؤؤ  ( 5)
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 وعىا ضوء هذه التعرييات فإ  لعقد النشر فصائص وهي: 

 ر أ  يعرفا فصائص عقد النشر وهي:شأنه عقد مىز  لىجانكي : أ  يترت  عىا المللل والنا .1

إنؤه عقؤؤد مىؤؤز  لىجؤؤانكي : أ  يترتؤؤ  عىيؤؤه التزامؤات متكادلؤؤة لرؤؤم مؤؤ  المللؤؤل والناشؤؤر  إذ  -أ

العىمؤؤي لىناشؤؤر مؤؤع التؤؤزا  الناشؤؤر كنشؤؤر  يىتؤؤز  المللؤؤل وكتقؤؤدي  العمؤؤم اددكؤؤي أو الينؤؤي أو

 في العقد. المصنل وف  الشرم المتي  عىيه

إنه عقد رضائي: ادصم في عقد النشر أ  يرو  م  العقود الرضائية التي تنعقد كارتكؤام   - 

اايجا  كالقكوم فكمجؤرد صؤدور القكؤوم المسؤتوفي الشؤروم القانونيؤة مؤ  أحؤد المتعاقؤدي  

ر م  المتعاقد اآلفر ينعقد عقد النشؤر ويترتؤ  عىيؤه آثؤاره القانونيؤة. ليقاكم اايجا  الصاد

إت أ  المشرن في القانو  ادردني قد نص عىؤا شؤرم الرتاكؤة  فؤي هؤذا العقؤد  وتكؤد مؤ  

 اسؤؤتيياء هؤؤذا الشؤؤرم وهؤؤو الشؤؤرم وهؤؤو شؤؤرم لوثكؤؤات فؤؤي القؤؤانو  ادردنؤؤي ولؤؤيس شؤؤرما  

 لانعقاد.

ذلك أ  مرفيه يتقاضيا  عوضا ع  جهودهمؤا  فؤالمللل إنه م  عقود المعاوضة: يقصد ك -ن

أو نسكة معينة ع  مكيعات المصؤنل و  .يتقاضي م  الناشر مكى  إجمالية أو إيرادا مقسمة

 الناشر يتقاض مكال  المكيعات لىمصنل الذ  ينشره أو يوزعه أو يكيعه. 

الحقؤو  المجؤاورة: م  اتتياقيؤة العركيؤة لحمايؤة حؤ  المللؤل و (1)(10))إذ نصت المادة )

قم ح  أو أرثؤر مؤ  حقؤو  اسؤت ام مصؤنيه عىؤا أسؤاس ن"لىمللل أ  يتقاضا مقاكا  مالية نظير 

مشاررة نسكية في اايراد م  الناتج ع  اتست ام رما يجوز له التعاقد عىا أساس مكى  جزافي أو 

 كالجمع كي  ادساسي ((. 

العقؤؤد عىيؤؤه إلتزامؤؤات تجؤؤاه المؤؤرل اآلفؤؤر إنؤؤه مؤؤ  العقؤؤود التكادليؤؤة: إذ أ  رؤؤم مؤؤ  مرفؤؤي  -د

  كموج  العقد ورم م  مرفي العقد عىيه التزامات وله حقو  يىتؤز  رؤم مؤرل كمؤا وجؤ

عىيه في العقد والقانو   ويتكع اافام كتىك اتلتزامات والحقو  التعؤويض عىؤا المؤرل 

 حالة إفام أ  منهما كما وج  عىيه في العقد.  في لىيسخالمتضرر وقد يتعرض العقد 

كالنسؤكة لىمللؤل  العقؤد فهؤو المللؤل فهؤو عقؤدا مؤدنيا   إنه عقد مفؤتىم: وكمؤا أ  أحؤد مرفؤي -ه

وعقؤؤدا  تجاريؤؤا  كالنسؤؤكة لىناشؤؤر. ومؤؤا يترتؤؤ  عىؤؤا هؤؤذا العقؤؤد مؤؤ  مؤؤر  إثكؤؤات العقؤؤد  إذ أ  

مؤر  ااثكؤات فؤي وعؤد ااثكؤات فؤإ  الؤدعول التؤي يقيمهؤا تفضؤع لقوا ا  المللل رونه مؤدني

مؤؤر  وفإنؤؤه الؤؤدعول التؤؤي يقيمهؤؤا تفضؤؤع لقواعؤؤد ااثكؤؤات  التؤؤاجرالقؤؤانو  المؤؤدني وأمنؤؤا 

  .ااثكات الفاصة كالتجار في القانو  التجار 

                                                           

 شؤكام 16  5014  ادردنية رقؤ الجريدة الرسمية   /اتتياقية العركية لحماية حقو  المللل والحقو  المجاورة( 1)

 .1148  ص 2010
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( التؤي 13إنه م  العقود الشؤرىية: أشؤترم قؤانو  حمايؤة حؤ  المللؤل ادردنؤي فؤي المؤادة ) -و

ا وهو شرم لوثكات وليس شرم لانعقاد في القانو  التصرل  أ  يرو  مرتوك تنص عىی

 . (1)ادردني

( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني 17كينما رت  المشرن الىكناني في المادة )

 . (2)كما  عقد النشر في حالة عد  الرتاكة إذ ت ينعقد هذا العقد شياها عىی

ماية لحقو  المللل والناشر لما في هذا العقؤد مؤ  وأ  شرم الرتاكة في عقود النشر هي ح

شروم يج  أ  يتضمنها  واثكات العقد فيما كي  مرفي العقد  ورو  عقد النشؤر مؤ  العقؤود التؤي 

( مؤؤ  اتتياقيؤؤة العركيؤؤة لحمايؤؤة حقؤؤو  9تحتمؤؤم تنييؤؤذها مؤؤدة مويىؤؤة. وهؤؤذا مؤؤا نصؤؤت عىيؤؤه المؤؤادة )

 المللل والحقو  المجاورة. 

 . (3)يرو  تنازم المللل ع  ح  م  حقوقه مرتوكا (())يشترم أ  

إنه م  العقود المحددة: إ  عقد النشر يحدد رم م  أمرافه مؤدة  لهؤذا العقؤد إذ أ  المشؤرن  -ز

 .(4) قد كي  أنه تكد م  تحديد مدة لاست ام لهذا العقد(( 1(/13ادردني في المادة )

( منه عىا أنه ))إذا ما تتضم  تىك العقؤود 17أما المشرن الىكناني فقد حدد مدة في المادة )

مهىة محددة تعتكر حرمة أنها معقودة ليترة عشر سنوات فقم اعتكارا م  تاريخ توقيع العقد وتحديد 

مؤ  حيؤث الكؤدم وحقؤو  الناشؤر وتحديؤد مؤداه   -التزامات رم مؤ  مرفؤي العقؤد المللؤل. والناشؤر 

رن ااقىي . وح  اتست ام مكاعة ونشؤر وتوزيؤع وال رض فيه ومرانه عىا مستول ااقىي  أو فا

 . (5)وكيع وعرض لىكيع  وممارسة الحقو  التي ألت إلا الناشر ما عدا الحقو  المعنوية((

( م  اتتياقيؤة العركيؤة لحمايؤة حقؤو  المللؤل والحقؤو  المجؤاورة  نصؤت 11وإ  المادة )

أنه ))يجوز لىمللل إذا ل  يق  المتعاقد معه كاست ام المصنل في اليترة المتي  عىيها أو لمدة  اعى

 .(6) سنة ميادية رامىة أيهما أموم إنهاء العقد دو  إفام كحقه في التعويض إ  را  له مقتضی((

يؤة فضون هذا العقد دحرا  قانو  حماية ح  المللل: إ  أحرا  العقد تفضع لقانو  حما  -ح

م  حيث إلتزامات رم م  المللؤل والناشؤر ورؤذلك التعؤويض عؤ  هؤذا العقؤد  ح  المللل

والمسؤلولية العقديؤة والمسؤلولية التقصؤيرية والضؤما  عؤ   أيضا في حالة اافؤام كالعقؤد

                                                           

 .1992لسنة  22( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني رق  13( المادة )1)
 .1999لسنة  75( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني  رق  17( المادة )2)
 .1148ع س اك   ص ( اتتياقية العركية لحماية حقو  المللل أو الحقو  المجاورة  مرج3)
 .1992لسنة  22( م  قانو  حماية المللل ادردني رق  13( المادة )4)
 .1999لسنة  75( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني  رق  17( المادة )5)
ردنيؤة رقؤ  ( مؤ  اتتياقيؤة العركيؤة لحمايؤة حقؤو  المللؤل والحقؤو  المجؤاورة  الجريؤدة الرسؤمية اد11( المؤادة )6)

 .114  ص 2010شكام  5014/16
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ادضرار المادية والمعنوية التي قد تىح  كمرفي العقد  وفي حالة عد  وجؤود نؤص تمكؤ  

 دردني.أحرا  القانو  المدني ا

  ثانياً: صور عقد النشر

هنؤؤاك عؤؤدة صؤؤور لعقؤؤد النشؤؤر الشؤؤائعة حاليؤؤا  يىجؤؤأ إليهؤؤا المللؤؤل لىتنؤؤازم عؤؤ  حقؤؤه المؤؤالي 

لنشر مللية كي  أفراد الجمهور. وتحدد صور هذا العقد والمؤر  التؤي يىجؤأ إليهؤا المؤرفي    لىناشر

نازم عنه إذ يجهم لالكية الملليي  في النزوم ع  حقه المالي دو  الح  المعنو  الذ  ت يجوز الت

 كصور عقد  النشر وهذه الصور عىا النحو اآلتي:

  پيع:  عقد -1

 -زوم لير محدود ن: كأ  المللل يتنازم ع  حقه المالي الناشر اوصورة هذا العقد ادول

 واستيراده وتصديره. وكيع  ا  الناشر كمكاعة ونشر وتوزيع والعرض لىكيع ونشره إلرتروني م  قيا 

أو  هذا العمم لحساكه  ودو  تحديد عدد المكعات أ  أ  المللل يكيع حقه في است ام عمىه 

 مصنيه مقاكم أ  يدفع لىمللل مكى  متي  عىيه ومعي   دفعة واحدة أو عدة دفعات.

  حقه في است ام عىناشر لوهذا العقد مىز  لىمرفي  ورضائي. تنازم م  المللل 

 عقد كيع.ثم  معي  وهو  مصنيه مقاكم

والصورة الثانية: وهذه الصورة يتنازم المللل ع  حقه المالي في مصنيه أو عمىه نزوم 

مقاكم أ  يقو  الناشر كمكع العمم المتي  عىيه  مكعات محددة العدد والنشر والتوزيع  لير محدود 

الناشؤؤر شؤؤر االرترونؤؤي  مقاكؤؤم مكىؤؤ  محؤؤدد يؤؤدفع فيهؤؤا نوالعؤؤرض لىكيؤؤع واتسؤؤتيراد والتصؤؤدير وال

  .ىمللل مكى  معي  دفعة واحدة أو دفعاتل

وهذا العقد أيضا  مىز  لىمرفي  وهو عقد رضائي  وت يتنازم فيه المللل ع  الح  

 هذا العقد.  كموج المعنو 

 مقاولة: عقد -2

( م  القانو  المدني ادردني عقد المقاولة كأنه ))عقد يتعهد أحد مرفيه 780عرفت المادة )

 .(1) عما لقاء كدم يتعهد كه المرل اآلفر(( .ع شيئا أو يود نصكا  ي كمقتضاه

وهو عقد رضائي مىؤز  لىمؤرفي   وهؤذا العقؤد يحؤتيظ المللؤل كحقؤه فؤي اسؤت ام مصؤنيه   

ويقؤؤو  الناشؤؤر ككيعؤؤه وتوزيعؤؤه  ماليؤؤا  ويعهؤؤد إلؤؤا الناشؤؤر كمكاعؤؤة المصؤؤنل عىؤؤا حسؤؤا  المللؤؤل 

ورؤذلك مؤ  أمؤوام الملليؤة والمكاعؤة حؤ  لىمللؤل  ويقؤو   ا  لرترونيؤإونشره وعرضه لىكيع ونشره 

الناشر كالتوزيع والكيع عىا الجمهور  مقاكؤم ذلؤك يتقاضؤا الناشؤر مكىؤ  معؤي  عؤ  رؤم نسؤفة يؤت  

 والناشر هو المقاوم.  عقد مقاولة. يرو  صاح  العمم المللل  رو  أمانكيعها  وكهذه الحالة 

                                                           

 ( م  القانو  المدني ادردني. 780( المادة )1)
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 هذه صورة م  عقد المقاولة.

هو أ  يمى  أو يعهد الناشر إلا عدة ملليي  أو مللل كأ  يقوموا  ة أفرل وهناك صور

كعمم مقام في رتا  أو مجىة أو ليرها مقاكم أ  يتقاضا رم مللل ع  هذا الجزء أجر معي  ع  

 والناشر صاح  العمم.  عمىه م  الناشر  وهنا يرو  المللل مقاوم

 كذاتية عقد نشر. ومحتيظ وفي رىتا الصورتي  يكقا العقد عقد نشر 

 عقد مشاررة: -3

يقؤؤو  هؤؤذا العقؤؤد عىؤؤا قيؤؤا  المللؤؤل كمشؤؤاررة الناشؤؤر عىؤؤا اسؤؤت ام المصؤؤنل عؤؤ  مريؤؤ  

المشاررة في المكاعة والنشر  والتوزيع  والكيع والنيقات مشتررة كي  المرفي   ومحم اتست ام 

 ي  عىيها في الركح والفسارة. تهو المصنل ولرم شريك نسكة ي

اد المللل أ  يشارك الناشر  فيساه  هؤذا ادفيؤر فؤي الؤركح والفسؤارة فؤإ  ذلؤك ))وإذا أر

رة عىا الصؤورة التاليؤة: يسؤاه  المللؤل  كملليؤه  ويسؤاه  ايجوز  ويرو  العقد في هذه الحالة شر

ي  عىيها في الركح تويرو  لرم شريك نسكة ي الناشر كنيقات مكعة مثا وترو  النسخ مىك لىشررة 

 . (1) والفسارة((

( اليقؤؤرة 132  2إت  أ  القؤؤانو  اليرنسؤؤي يعتكؤؤر هؤؤذا العقؤؤد كمثاكؤؤة عقؤؤد نشؤؤر فؤؤي المؤؤادة  )

ادولا والذ  كموجكه يرىل المللل أو أحد مرتسكي الحقو  عنه الناشر القيؤا  كنشؤر المللؤل وفؤ  

  قياسات وأعؤداد محؤدودة ويقؤو  كنشؤره وتوزيعؤه عىؤا أ  يتقاسؤ  ادركؤاح والفسؤائر حسؤ  النسؤ

 . (2) المتي  عىيها  وهو أقر  إلا شررة توصية كسيمة((

 عقد عمم: -4

( منؤه قؤد حؤددت حقؤو  العامؤم الؤذ  6إ  قانو  حماية حؤ  المللؤل ادردنؤي فؤي المؤادة )

يتوصم فام عمىه إلا اكترار في مجام حقو  المىرية اليررية. إذ يعود اتكترار لىمللل إت إذا ت  

 .(3)اتتيا  عىا لير ذلك((

م  قانو  العمم ادردنؤي: ))تحؤدد حقؤو  المىريؤة اليرريؤة لرؤم مؤ  صؤاح   (20) والمادة

 .(4) والعامم كاتتيا  فمية كينهما(( العمم

                                                           

  )م. كؤؤا(  8السؤؤنهور   عكؤؤدالرزا   الوسؤؤيم فؤؤي شؤؤرح القؤؤانو  المحىؤؤي  دار النهضؤؤة العركيؤؤة  مصؤؤر  ن( 1)
1967. 

 .264  ص 2000(  1المىرية اددكية والينية والحقو  المجاور  لكنا   كيروت  )م م ك    نعي  ( 2)
إذا ت  اكترار المصنل لحسا  شفص آفؤر فسؤي  حقؤو   -( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني ))أ6المادة )( 3)

 التأليل  يعود المللل المكترر إت إذا اتي  فمية عىا لير ذلك((.
))تحدد حقؤو  المىريؤة اليرريؤة لرؤم مؤ  صؤاح  -  أ1996لسنة  46( م  قانو  العمم ادردني رق  20المادة ) (4)

 العمم العامم كاتتيا  فميا كينهما فيما يتعى  كأعمام صاح  العمم((.
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( مؤؤ  قؤؤانو  العمؤؤم ادردنؤؤي عؤؤرل عقؤؤد العمؤؤم عىؤؤا أنؤؤه ))عقؤؤد يىتؤؤز  أحؤؤد 8  5والمؤادة )

  وأمرال عقؤد العمؤم (1) جر((مرفيه كا  يقو  كعمم لمصىحة اآلفر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أ

 المللل وهو العامم والناشر صاح  العمم.

والعمؤؤم هؤؤو اتكترؤؤار اددكؤؤي أو الينؤؤي أو العىمؤؤي ومثؤؤام ذلؤؤك الصؤؤحيية الؤؤذ  يىؤؤز  كإعؤؤداد 

تحرير المقاتت في الصحل المحىيؤة  والمهنؤدس الؤذ  يىؤز  كعمؤم التصؤامي  لىشؤررات الهندسؤية  

والتكعيؤة الناشؤر  ويقؤو  الناشؤر پنشؤر هؤذه ادعمؤام  واتسؤتيادة   نهمامقاكم أجر متي  عىيه فيما كي

 ادجرة المتي  عىيها. فيها ويدفع صاح  العمم لىمللل

وأرل أ  هذا العقد أيضؤا  مؤ  صؤور عقؤود النشؤر وت يفؤرن عؤ  رونؤه فؤي صؤورته عقؤد 

  .نشر

 عقد العرض المسرحي: -5

نل التي يىجأ عؤادة إليهؤا المللؤل م  صور تصرل المللل في است ام ح  المالي لىمص

فؤؤي العمؤؤم المسؤؤرحي أو مفؤؤرن اليؤؤيى  السؤؤينمائي. أو واضؤؤع القمعؤؤة الموسؤؤيقية أو مىحؤؤ  القمعؤؤة 

ونقىها لىجمهؤور لىمللؤل حؤ  أداء المصؤنيات الموسؤيقية  ال نائية  وهو ادداء العىني لهذه ادعمام 

موسؤؤيقي لىصؤؤوت. وادداء العىنؤؤي لىجمهؤؤور سؤؤواء رؤؤا  عؤؤ  مريؤؤ  العؤؤزل أو التوقيؤؤع ال ونقىهؤؤا

والتاوة العىنية لألعمام الينية أو اددكيؤة مؤ  إلقؤاء شؤعر  لىمسرحيات ع  مري  التمثيم المسرحي

اها عىا الجمهور م  فام المسرح رذلك. ونقم تىك عىنا عىا الجمهور عؤ  مريؤ  التىيؤاز أو يش

 ااذاعة أو م  فام السينما. 

مللل مع صاح  المسرح  أو السينما أو إدارة ااذاعة أو التىياز في هذه ادعمام يتعاقد ال

العمم إلا الجمهور ادداء العىني. وهو ما يسما كعقد العرض المسرحي  وقد يرو  هذا العقد  لثقم

 عقد مقاولة  أو عقد كيع. عىا شرم

عقؤد مقاولؤة إذ يتعاقؤد المللؤل مؤع صؤاح   هإذ يرو  عقد العؤرض المسؤرحي عىؤا صؤور

المسرح كأ  يقو  المللل كعرض العمم الينؤي أو اددكؤي عىؤا المسؤرح ويتريؤم كرافؤة المصؤاريل 

ويتقاضا اايرادات مقاكم أ  يدفع إلا صاح  المسرح مكى  معي . فيتي  المرفا  عىيه. أو نسؤكة 

 معينة م  اايراد.

ددكي إلؤا صؤاح  المسؤرح ليتريؤم صؤاح  المسؤرح كرؤم إذ يقد  المللل العمم اليني أو ا

المصاريل  والنيقؤات ويتقاضؤا اايؤرادات مقاكؤم دفؤع مكىؤ  محؤدد إلؤا المللؤل. وفؤي هؤذه الحالؤة 

 رو  أما  عقد كيع لح  المللل في نشر عمىه ع  مري  المسرح.ن

                                                           

إشرافه  ( م  القانو  المدني ادردني ))عقد يىز  أحد مرفيه كأ  يقو  كعمم لمصىحة اآلفر تحت805المادة )( 1)
 أو إدارته لقاء أجر((.
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موسيقية أو وأحيانا  قد يمى  صاح  المسرح م  المللل كوضع عمم فني أو أدكي قمعة 

لناء أو تمثيم أو مسرحية  لنقىها لىجمهور فإ  هذا العقد يرو  كصورة عقد مقاولة يرو  المللل 

 وصاح  المسرح هو صاح  العمم. - فيها. المقاوم

ويىز  رم م  المللل والمتعهؤد أو صؤاح  المسؤرح كؤأ  يحؤددا المؤدة الزمنيؤة لهؤذا العقؤد  

م لحؤ  المللؤل وحؤ  التنؤازم إلؤا ال يؤر والموافقؤة عىيهؤا  وحدود العقؤد فؤي اتسؤتعمام واتسؤت ا

وعد  تجاوز حدود العقد  وشرم الرتاكة في هذا العقد  والريع المقاكؤم المؤالي العقؤد  وعؤد  تجؤاوز 

 حدود العقد والمحافظة عىا الحقو  المالية واحترا  الحقو  المعنوية لىمللل.

ح العمؤم الممىؤو  أدائؤه فؤي ادوقؤات ورذلك اتتيؤا  عىؤا تسؤىي  المللؤل لصؤاح  المسؤر

ددة  والمتي  عىيها  وعدد مرات ادداء واسترداد العمم  ويىز  صاح  المسرح أو السينما أو حالم

في الميعاد المتيؤ  عىيؤه  وكؤذم الجهؤد فؤي  إدارة ااذاعة والتىياز كادداء العالي والتمثيم والعرض.

مرانيؤؤات فؤؤي إنجؤؤاح العمؤؤم مؤؤ  فؤؤام وضؤؤع إنجؤؤاح العمؤؤم  مؤؤ  فؤؤام ااعانؤؤات ووضؤؤع رؤؤم اا

اتلتزا  كدفع المكال  المتي  عىيها أو اايراد المتي  عىيه  لكأشفاص قادري  عىا تنييذ العمم  ورذ

 في العقد.

ويرو  ))المللل كصيته مالرا لمصنيه الح  في اسؤت اله أو التصؤرل كؤه أو التيؤرن عؤ  

  وأ  است ام المصنل م  قكم المللل يت  عادة عؤ  الحقو  المالية المتيرعة عنه أو ع  كعضها

يجريهؤؤا مؤؤع ال يؤؤر رعقؤؤد المكاعؤؤة والنشؤؤر  وعقؤؤد العؤؤرض أو التمثيؤؤم  وعقؤؤد اانتؤؤان  مريؤؤ  عقؤؤود

 .(1)السمعي الكصر   وعقد الترييل السمعي الكصر  وسواها((

 أركان عقد النشر وانعقاده ثالثا: 

عىؤا أررا  عقد النشر وادحرؤا  المتعىقؤة كانعقؤاده وصؤي ة العقؤد وااثكؤات  ي ثاحتناوم الك

 :النحو اآلتي

  أركان عقد النشر (1

مشؤؤتررة وفقؤؤا لىقواعؤؤد العامؤؤة فؤؤي أ  عقؤؤد. وهؤؤي  هعقؤؤد النشؤؤر أيؤؤا رؤؤا  صؤؤوره أررانؤؤ

في عقد النشر ارتكام اايجا  كالقكوم وأما محم العقد فهو  :يفوالترا .ضا  والمحم والسك ارتال

العمم اددكي أو اليني أو العىمي المتي  عىيه كي  المؤرفي  المللؤل والناشؤر وهؤو موضؤون العقؤد  

والؤؤرر  الثالؤؤث وهؤؤو ادجؤؤر ويفتىؤؤل ادجؤؤر فيمؤؤا كؤؤي  المللؤؤل والناشؤؤر كؤؤافتال صؤؤور العقؤؤد. 

 النحو اآلتي: وسنتناوم هذه ادررا  الثاثة عىا

 

                                                           

  2000(  1عيد  إدوارد  ح  المللؤل والحقؤو  المجؤاورة  المنشؤورات الحقوقيؤة  صؤادر كيؤروت  لكنؤا   )م( 1)
 .383ص 
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  الركن األول: التراضي: -أ

إ  أمرال عقد النشر هما المللل والناشر  وعقد النشر عقد رضائي يت  كتواف  اايجؤا  

. وهؤو شؤرم لوثكؤات  كينمؤا ا  ( أ  يرؤو  مرتوكؤ13والقكوم  واشترم المشرن ادردني فؤي المؤادة )

دكيؤة الىكنؤاني عىؤا اشؤترام أ  يرؤو  عقؤد م  قانو  حماية المىرية الينية واد (1)(17نصت المادة )

هو اثكات  -النشر فميا تحت مائىة الكما  كي  المتعاقدي   إ  شرم الرتاكة في القانو  ادردني 

 .انتقادلالعقد  وت يجوز إثكاته فيما كي  المتعاقدي  إت فميا  وليس شرم 

لانعقاد تحت مائىة كما  هذا  ا  شرم ا  كينما اشترم المشرن الىكناني شرم أ  يرو  فمي

العقد إذ أ  هذا الشرم هو رر  شرىي يضال إلا أررا  عقد النشر في القانو  الىكناني لىمحافظة 

والتزامات  وكيا  الحقو  المتنازم عنها ومدة لعقد وحدوده  المللل المادية والمعنوية  عىا حقو 

 رم م  المللل والناشر.

كاتتيا   ويج  أ  ترو  اارادتي  متماكقتي   عقد النشر والرضا شرم ضرور  تنعقاد 

عىی المسائم الجوهرية كالعقد والمسائم التيصيىية  والمسائم الجوهرية وهي مكيعة العقد وهو عقد 

والمؤدة الزمنيؤة  ثؤ   نشؤر وموضؤوعه  والمصؤنل المتيؤ  عىيؤه والحقؤو  المتنؤازم عنهؤا وادجؤر 

تسؤؤىي  وإجؤؤراء التصؤؤحيح وعمؤؤم الكروفؤؤات  وعؤؤدد النسؤؤخ  وريييؤؤة المسؤؤائم التيصؤؤيىية مؤؤا يتعىؤؤ  كال

 وحدود العقد. ادداء. والحقو  المتنازم عنها 

وإرادتهمؤؤا فاليؤة مؤؤ  عيؤؤو  . ويشؤترم فؤؤي الرضؤا أ  يرؤؤو  رؤا المؤؤرفي  أهؤؤا اكرامؤه

ي انعقاد وأ  هذا العقد توقل سامته عىا فىوه م  عيو  الرضا وهؤلشرم  -وادهىية   الرضاء

( 430والت رير وال ك  وال ىم  وادهىية في القانو  المدني ادردني نصت عىيهؤا المؤادة  ) اارراه

كقواه العقىية ول  يحجر عىيه يرو  رامم ادهىية لمكاشؤرة  ا  منه: ))رم شفص يكى  س  الرشد متمتع

 .(2) المدنية  وس  الرشد هي ثماني عشر سنة شمسية رامىة(( هحقوق

والرضؤا فؤؤي عقؤؤد النشؤؤر فيمؤا كؤؤي  المللؤؤل والناشؤؤر يرؤؤو  فقؤم عىؤؤا التنؤؤازم عؤؤ  الحؤؤ   

كحيث يكقا لىمللل الح  المعنو  الذ  ت يجوز أ   لمالي المللل  وموضوعه الح  المالي فقم ا

 يرو  موضون لىعقد  أو التنازم عنه.

  

                                                           

 .1992لسنة  22( م  قانو  حماية المللل ادردني رق  17المادة ) (1)
 ( م  القانو  المدني ادردني 43المادة )( 2)
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 محل العقد )الموضوع(: -ب

وهو موضون العقد أو  -كي أو اليني أو العىمي الرر  الثاني في عقد النشر وهو العمم ادد

 محم العقد  في أ  فرن م  فرون العىو  أو اآلدا  أو الينو   ورذلك الترجمة لهذا المصنل(.

أو موضؤؤوعا لعقؤؤد النشؤؤر  رالرسؤؤ  والؤؤنق  والتصؤؤوير  موادعمؤؤام الينيؤؤة التؤؤي ترؤؤو  محؤؤ

القمؤع الموسؤيقية وأفؤا  السؤينما  والنحت وادلاني والصور والمسرحيات والرقصؤات والتمثيؤم و

 والزفرفة  والصور.

الرتؤ  والرتيكؤات  أو موضؤوعا لعقؤد النشؤر  مأما ادعمام اددكية التي يمر  أ  ترو  محؤ

وادعمام الشيوية المحاضرات والفم   وترجمتها أما ادعمام العىميؤة الرتؤ  العىميؤة فؤي مجؤام 

لعقد العمم المتي  عىيه المتنؤازم عنؤه فؤي العقؤد وريييؤة وعادة ما يعي  المللل والناشر في ا العىو 

د المكعؤات  والنشؤر والتوزيؤع  والعؤرض دوحؤدوده  ومدتؤه  وإ  رؤا  رتاكؤا عؤ استفدامه ومجالؤه 

 وإ  رانت مسرحية عدد المرات التي ستعرض وأوقاتها. واتستيراد والتصدير  لىكيع 

  تحديد الموضون المتنازم عنه  والشرم ورذلك ادفا   والصور  وليرها م  ادعمام كت  

  .والثم  الذ  سيكان فيه أو اايراد لرم م  المرفي  الذ  يت  اتتيا  عىيه في هذا العمم 

ي ت نؤالسعر فإ  ذلؤك يفضؤع لىعؤرل والتنؤازم عؤ  عمؤم ف وأ الثم وفي حالة عد  تعيي  

يحؤؤ  لىناشؤؤر اسؤؤت ام العمؤؤم  يعنؤؤي أ  لىناشؤؤر لؤؤه حؤؤ  اسؤؤت اله فؤؤي ليؤؤر العمؤؤم المحؤؤدد لؤؤه ))ت

موضون النشر في لير ما ت  التعاقد م  أجىه فا يسعه أ  يحوله إلا عمىية مسرحية وت يح  لؤه 

 .(1) ترجمته أو تعديىه أو ت ييره كدو  إذ  ملليه((

ولر  يجوز التعاقد عىا  رما أنه ت يجوز أ  يشمم العقد والتعاقد عىا أشياء مستقكىية 

 حق  مستقكىية  في لير مجام ح  المللل.تت أ  أشياء يمر 

( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني عىا أنه ))يعتكر كاما 14إذ نصت المادة )

 .(2) في مجمون إنتاجه اليرر  المستقكىي(( تصرل المللل

 ( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني. 18والمادة )

 .(3) الشامم المسك  في أعمام مستقكىية هو كامم((تنص عىا أنه ))أ  التيرغ 

  

                                                           

 .255المىرية اددكية والينية والحقو  المجاورة  مرجع ساك   ص  م ك    نعي   (1)
))يعتكؤر كؤاما  تصؤرل المللؤل فؤي   1992لسؤنة  22( م  قانو  حماية ح  المللل ادردنؤي رقؤ  14المادة ) (2)

 مجمون إنتاجه اليرر  المستقكىي((.
 .1999لسنة  75ق  ( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني ر18المادة )( 3)
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( م  قانو  حمايؤة حؤ  المللؤل والحقؤو  المجؤاورة المصؤر   ))يقؤع 153ورذلك المادة )

. وعىيؤه يقؤع (1) كاما  كمانا  ممىقة رم تصرل المللل  فؤي مجمؤون إنتاجؤه اليرؤر  المسؤتقكىي((

 المستقكىي لىمللل.كاما  التصرل في مجمون اانتان اليرر  

 األجر: -ج

وهو الرر  الثالث م  أررا  عقد النشؤر ويفتىؤل ادمؤر كؤافتال صؤور عقؤد النشؤر التؤي تؤ  

 استعراضها فيما تقد .

كصورة عقد الكيع يدفع فيه الناشر لىمللل مكى ا متيقا عىيه جزافا دفعة  فالتنازم ع  المصنل 

 ىمللل رهدية.ل خكااضافة إلا عدد م  النس أو مقسما   واحدة

وإذا را  التنازم ع  المصنل الناشر كعدد المكعات فيرو  ادجر كمقدار نسؤكة معينؤة مؤ    

الرت  المكاعة والمكعات  وقد يرو  العقد فؤي صؤور عقؤد مقاولؤة ويتيؤ  المللؤل مؤع الناشؤر عىؤا 

 كى  مقسم.معينة جزافا   أو م ا  مكى  محدد م  الكيع ورذلك إذا را  عقد عمم يرو  ادجر مكى 

( م  قانو  حماية 17وإذا را  عقد مسرحي أو أداء عىني يرو  إيرادا  إذ نصت المادة )

اددكية والينية الىكناني ))تنص إلزاميا  عىا مشاررة المللل كنسكة مئوية م  اايرادات ع   المىرية

 .(2) عمىيات اتست ام والكيع((

أمرال العقد  مثم المصنيات الرتاكية ونشر وقد يرو  الكدم مقمون يمر  تحديده م  قكم 

 الصحل.

أما الكدم النسكي فقد يرو  في ادعمام السمعية والكصرية  والمسرح وادداء العىنؤي  وقؤد 

 ادعمام المرتكية إذا رانت هناك نسكة إيراد م  الرت  المكاعة. يرو  في

الحقؤو  المجؤاورة عىؤا ( م  اتتياقية العركية لحمايؤة حقؤو  المللؤل و10ونصت المادة )

أنه ))لىمللؤل أ  يتقاضؤا مقؤاكا  ماليؤا  نظيؤر نقؤم حؤ  أو أرثؤر مؤ  حقؤو  اسؤت ام مصؤنيه عىؤا 

أسؤاس مشؤاررة نسؤكية فؤي اايؤراد مؤ  النؤاتج عؤ  اتسؤت ام رمؤا يجؤوز التعاقؤد عىؤا أسؤاس مكىؤ  

 .(3) جزافي أو كالجمع كي  ادساسي ((

  واإلثباتاألحكام المتعلقة باالنعقاد  (2

وأ   ا  ( م  قانو  حماية حقو  المللل ادردني أ  يرو  العقد مرتوك13اشترمت المادة )

العقد صراحة وكالتيصيم رم ح  يرو  محا لىتصرل  مع كيا  مداه وال رض منه ومدة  يحدد في

 اتست ام ومرانه  أ  أ  المشرن ادردني قد استىز  الرتاكة ول  يحدد هم الرتاكة هي شرم

 لانعقاد أ  شرم لوثكات.
                                                           

 . 2002لسنة  29( م  قانو  حماية. ح  المللل والحقو  المجاورة المصر  رق  153المادة ) (1)
 .1999لسنة  75( م  قانو  حماية المىرية اددكية الىكناني رق  17المادة )( 2)
 مرجع ساك  -اتتياقية العركية لحماية حقو  المللل والحقو  المجاورة (3)
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مؤادة كينما اشترم المشرن الىكناني في عقود است ام الحقو  المادية أو التصرل كها في ال

  فميا  ورت  الكما  عىا ذلك. و) ( ))أ  يذرر كالتيصيم الحقؤو  /أ( ما يىي )أ( ))أ  تنظ17)

 ىا حصة المللية م  اايرادات.التي يتضمنها العقد )ن( أ  تحدد زمانيا  ومرانيا  )د( أ  تنص ع

 وم  مجمم هذه النصوص يتكي  أ  عىا المللل أ  يرو  لديه العى  كما يىي:   

  .أ  لىمللل الح  في التصرل كحقو  اتست ام المالي لعمىه إلا ال ير -1

مؤؤ  قؤؤانو  حمايؤؤة حؤؤ  المللؤؤل ادردنؤؤي أعمؤؤت لىمللؤؤل الحؤؤ  فؤؤي  13)) إذ أ  المؤؤادة

 اتست ام المالي إلا ال ير. التصرل كحقو 

توافر الرتاكة: اشترم رم مؤ  المشؤرن ادردنؤي والىكنؤاني شؤرم الرتاكؤة فؤي هؤذا العقؤد  ولرؤ   -2

المشرن الىكناني رت  الكما  عىا عد  توافر هذا الشرم  وهو شرم لانعقاد  كينمؤا اشؤترم 

رو  شؤرم لوثكؤات ولؤيس المشرن ادردني اشترم الرتاكة ول  يترت  عىيه الكما  وكالتالي ي

 .(1)لانعقاد

  عد  جواز التصرل في النتان اليرر  المستقكىي لىمللل:  -3

كوصؤيه جؤزاء عىؤا التصؤرل فؤي  (2)رت  المشرن في قانو  حماية ح  المللل ادردني الؤكما 

ادة النتان اليرر  المسؤتقكىي لىمللؤل  ورؤذلك قؤانو  حمايؤة المىريؤة اددكيؤة والينيؤة الىكنؤاني فؤي المؤ

 .(3) اعتكر المشرن التيرغ الشامم المسك  في أعمام مستقكىيه المللل أمرا كاما (( ( عندما18)

  ت يتناوم عقد النشر الح  المعنو  لىمللل:  -4

وت يجؤؤوز  الحؤؤ  اددكؤؤي المللؤؤل مؤؤ  الحقؤؤو  ذات الصؤؤىة الوثيقؤؤة كشفصؤؤية المللؤؤل 

و الهكؤؤة أو الحوالؤؤة  رؤؤو  هؤؤذا الحؤؤ  مثؤؤم الكيؤؤع أ التصؤؤرل كهؤؤا كؤؤأ  نؤؤون مؤؤ  أنؤؤوان التصؤؤرفات 

( م  قانو  حمايؤة حؤ  13  12ومكيعته مما ت يجوز التعامم فيها. وهذا ما يستفىص م  المادة )

المللل ادردني كعد  جواز التصؤرل كؤالحقو  المعنويؤة لىمللؤل كينمؤا نؤص المشؤرن الىكنؤاني فؤي 

وت يجؤوز أيضؤا الحجؤز  المعنويؤة  ( منه عىا أنه ))ت يجوز التصؤرل كحقؤو  المللؤل22) المادة

 .(4) عىيها((

 

 

                                                           

 1989لسنة  8610   قضية رق   1991( أيار 22( مدني في )11حرمة الجيزة اتكتدائية الدائرة )مصر  م( 1)
 )الوايكو( المكادئ ادساسية الح  المللل -منشورات المنظمة العالمية لىمىرية اليررية  -)قضية مماع  المشركية 

 .113( ص 2000)جنيل  – أحرا  القضاء في الكىدا  العركية.... د. محمد حسا  لميي
 ))أرد القرار عىا أنه يشترم لنياذ التصرل أ  يرو  مرتوكا  والرتاكة رر  لانعقاد وت مجرد وسيىة لوثكات((.

 .( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني14المادة )(2)
 .( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني17المادة )(3)
 حماية المىرية اددكية والينية الىكناني. (  م  قانو 22المادة ) (4)
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 العمم المتنازم عنه: -5

أو  ا  يج  أ  يكي  في العقد صراحة وكوضؤوح العمؤم المتنؤازم عنؤه سؤواء رؤا  عمؤا أدكيؤ

فنيا  وكيا  أوصافه و إ  را  رتا  العنؤوا  وعؤدد الصؤيحات والموضؤون ورؤم مؤا يتعىؤ  كالعمؤم 

ورم ما يتعىؤ  كهؤذا العمؤم أو المصؤنل كحيؤث ت  اددكي وا  کا  فنيا  ما هو العمم اليني ووصيه 

 يرو  محم فال مستقكىيا .

 مرا  استثمار العمم:  -6

د يحؤدد المتعاقؤدي  فقؤم فؤي اسؤتثمار العمؤم دافؤم يج  أ  يعي  مرا  اسؤتثمار العمؤم إذ قؤ

 محدد دو  إقىي  آفر. حدود إقىي 

 تحديد عدد النسخ المتي  عىيها في العقد: -7

عىا المتعاقدي  تحديد عدد المكعات والنسخ أو إذا را  عرض مسرحي عدد مرات ادداء 

 .رانت ألنية عدد المرات  وإ  رانت رقصات أو دكرات عددها . العىني وإ 

  الثم  وادجر واايراد: -8

يجؤؤ  أ  يحؤؤدد المتعاقؤؤدي  الؤؤثم  إذا رؤؤا  كؤؤدم مقمؤؤون أو مقسؤؤم أو ادجؤؤر أو اايؤؤراد أو 

 النسكة المئوية التي تستح  المللل في العقد.

 مدل العقد:  -9

أ  أ  المتعاقدي  يج  أ  يحددا مدل العقد والح  المتنازم عنه هم فقم مكاعة  أ  نشر  

مسؤرحي أو لنؤاء أو تمثيؤم وعؤدد المؤرات لرؤم منهؤا. وإذا رؤا  هنؤاك حؤ   أو عؤرض أو ترجمؤة 

  .لىناشر في اتستيراد والتصدير

( مؤؤ  اتتياقيؤؤة العركيؤؤة لحمايؤؤة حقؤؤو  المللؤؤل والحقؤؤو  9وهؤؤذا مؤؤا نصؤؤت عىيؤؤه المؤؤادة )

المجؤؤاورة ))يشؤؤترم أ  يرؤؤو  تنؤؤازم المللؤؤل عؤؤ  حؤؤ  مؤؤ  حقوقؤؤه مرتوكؤؤة وأ  يكؤؤي  فؤؤي التنؤؤازم 

 .(1) م ح  عىا حده وال رض منه مدة اتست ام ومرانه ووسيىته((كالتيصيم روصراحة 

  :التنازم ع  هذا الح  لى ير -10

يجوز أ  يتي  المللل مع الناشر ع  التنازم عؤ  هؤذا الحؤ  لى يؤر. إذا تؤ  اتتيؤا  كينهمؤا 

ال يؤر  ورؤذلك ولر  كدو  موافقة المللية فإ  الناشر ليس له الح  في التنؤازم عؤ  هؤذا الحؤ  إلؤا 

انتقام هذا الح  إلا الورثة  فإ  المتعاقدي  لهما الح  تحديد مدل انتقؤام هؤذا الحؤ  إلؤا الورثؤة أ  

  .ت

  

                                                           

 اتتياقية العركية لحماية حقو  المللل والحقو  المجاورة  مرجع ساك .( 1)
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أو تؤأليل عمؤم أدكؤي أو فنؤي كؤنيس  قيا  المللل كالتنازم ال ير ع  نيس الح  المتنازم عنه -11

 :الموضون

ويضؤم  لىناشؤر التعؤرض وت ت يجوز لىمللل أ  يتنازم ع  الح  موضون العقد لى ير  

أ  يعيؤؤد نشؤؤر هؤؤذا المصؤؤنل كاتشؤؤتراك مؤؤع ال يؤؤر  أو تؤؤأليل عمؤؤم أدكؤؤي أو فنؤؤي أو عمىؤؤي كؤؤنيس 

 الموضون.

 تحديد مدة العقد: -12

( مؤؤ  قؤانو  حمايؤة المللؤؤل ادردنؤي تحديؤد مؤؤدة 13اشؤترم المشؤرن ادردنؤؤي فؤي المؤادة )

( 13دها  إذ حؤدد المشؤرن الىكنؤاني فؤي المؤادة )العقد  إت أنه ل  يحدد مدة العقد فؤي حالؤة عؤد  تحديؤ

 .(1)في حالة عد  تحديدها وهي عشر سنوات(( عىا تحديد مدة العقد

 تيسير العقد وحم النزان: -13

يج  أ  يتضم  العقد قواعد التيسير والقواني  الممكقة عىا هذا العقد وفؤي حالؤة حصؤوم 

 مرا  اتفتصاص لحم النزان أو لىتحري . ديدحنزان ت

 وكات عد  احترا  العقد:عق -14

يح  المتعاقدي  أ  يحدد الضما  والتعويض فؤي حالؤة إفؤام أ  منهمؤا كمؤا تؤ  اتتيؤا  فؤي 

 العقد.

 إثبات عقد النشر: (3

يقصد كااثكات إقامة الؤدليم أمؤا  القضؤاء كؤالمر  التؤي حؤددها القؤانو  عىؤا وجؤود واقعؤة 

 متنازن عىيها  تلثر في الدعول. قانونية

وت يترتؤ   ا  عقد النشر في القؤانو  ادردنؤي اشؤترم لعقؤد النشؤر أ  يرؤو  مرتوكؤأ  إثكات 

   الرتاكة وهو شرم لوثكات وليس لانعقاد.دالكما  عىا ع

اثكؤات العقؤد رؤو   ادفؤرلوأ  المللل والناشؤر ت يحؤ  لهؤ  الىجؤوء إلؤا مؤر  ااثكؤات 

 ائز اثكات عقد الناشر.الشهود لير جكالمشرن اشترم الرتاكة وعىيه فإ  ااثكات 

ا  م  الرتاكة  وت يجوز اتحتجان أعدكينما رت  المشرن الىكناني والمصر  الكما  عىا 

المحؤؤار  كعقؤؤود. النشؤؤر ليؤؤر المرتوكؤؤة لكمانهؤؤا. وهؤؤذا مؤؤا اسؤؤتقرت عىيؤؤه قؤؤرارات محرمؤؤة الؤؤنقض 

 .(2)المصرية

                                                           

 ( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني.17المادة ) (1)
 .0861  قضية رق  1991أيار  22( مدني في 11مصر: محرمة الجيزة اتكتدائية الدائرة ) (2)

. 113مرجؤع سؤؤاك   ص  -)قضؤية ممؤؤاع  المشؤركية( منشؤؤورات المنظمؤة العالميؤؤة لىمىريؤة اليرريؤؤة  1989* لسؤنة 
وقضت المحرمة عىا مدير الممع  كالتعويض ملردة أ  الرتاكؤة هؤي شؤرم العقؤاد د  تصؤرل فؤي مجؤام الحقؤو  

تاكؤة هنؤا ررؤ  لانعقؤاد ت مجؤرد وسؤيىة المالية لىمللل  وأرؤدت أنؤه يشؤترم لنيؤاذ التصؤرل أ  يرؤو  مرتوكؤة و الر
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ع إلؤؤا جميؤؤع قواعؤؤد ااثكؤؤات ونجؤد أ  عقؤؤد النشؤؤر كاشؤؤترام الرتاكؤؤة فيؤؤه هؤذا العقؤؤد ت يفضؤؤ  

وأحرا  قانو  الكينات ادردني. والقواعد العامة في إثكات اتلتزامؤات التعاقديؤة فؤي القؤانو  المؤدني 

د المشرن في قانو  حماية ح  المللؤل ادردنؤي مؤر  ااثكؤات لعقؤد النشؤر كالرتاكؤة حدادردني  و

 المرتو  كأ  مريقة م  مر  ااثكات.فقم  وعد  جواز إثكات عرس مسا ورد في عقد النشر 

 المطلب الثاني

 آثار عقد النشر وانتهاؤه

يترت  عىا عقؤد النشؤر حقؤو  والتزامؤات عىؤا رؤم مؤ  مرفؤي العقؤد. إذ ت يوجؤد تشؤريع 

ضم  نصوص قؤواني  حؤ  المللؤل  .يضم  لىمللل والناشر حقو  وواجكات رم م  مرفي العقد

وحقو  رم مؤنه  نحؤو اآلفؤر ووفقؤا  لىقواعؤد العامؤة  رمؤا أ  وترك دمرال العقد تحديد التزامات 

ىقواعد العامة فؤي لالمشرن ل  يضع قواعد فاصة كانتهاء عقد النشر ورييية انقضاله  كم ترك ذلك 

  القانو  المدني ادردني.

 : وت  تقسي  هذا الممى  عىا النحو اآلتي 

 أوت : آثار عقد النشر.

 ثانيا : انتهاء عقد النشر.

  أوالً: آثار عقد النشر

رت  المشرن ادردني في قانو  حماية ح  المللل ادردني التزامات وحقو  لمرفي 

  :المللل  والناشر عىا النحو اآلتي عقد النشر

 التزامات وحقوق المؤلف: -1

رت  قانو  حماية ح  المللل التزامات عىا المللل إزاء الناشؤر وعىؤا المللؤل احتؤرا  

والحقو  لضما  ممارسة الناشر الح  المتنازم عنه في العقؤد  واحتؤرا  هؤذا العقؤد هذه اتلتزامات 

ه وتؤؤرويج هؤؤذه النسؤؤخ نؤؤوحمايتؤؤه  ومسؤؤاعدة الناشؤؤر أيضؤؤا فؤؤي مكاعؤؤة ونشؤؤر المصؤؤنل المتنؤؤازم ع

 ويمر  تيصيم هذه اتلتزامات عىا النحو اآلتي:

  

                                                                                                                                                                          

لوثكات ويج  أ  يحدد في العقد صراحة وكالتيصيم رم ح  نزم عنه المللل لى ير مع كيا  مدل الح  المنقولة =
ومدة اتست ام إذا رانؤت ت تسؤت ر  مؤدة الحمايؤة المقؤررة فؤي القؤانو  ومرؤا  اتسؤت ام إذا . لى ير وال رض منه
 د دو  آفر.را  مقصورة عىا كى

 .899ص    17رق  31مجموعة المرت  اليني   1980تشري  ادوم  16مصر نقض جنائي في  *
ت ي نؤي عؤ  الحصؤوم  - قضت المحرمة عىا أ  اتتيا  كي  المللل و الناشر عىا نشر المصنية كيرض حصؤوله

 واست اله ماليا .عىا ااذ  الرتاكي الذ  استىزمه القانو  لقيا  لير المللل كنشر المصنل 



18 
 

 تسىي  العمم المتي  عىيه إلا الناشر: .أ

إلا الناشر العمم المتي  عىيه  أو المتنازم عنه كموج  عقد النشر   يىتز  المللل أ  يسى 

كعد أ  يرو  المللل قد قرر نشر هذا المصنل أو العمم ويضعه كتصرل الناشر  ليؤتمر  الناشؤر 

أو  ليؤتمر  الناشؤر مؤ  إعؤداده لىنشؤر  ورؤذلك تسؤىي  أصؤوم العمؤم  م  صنع العمم المنو  نشره 

المللل كتسىي  المصنل في المؤدة المتيؤ  عىيهؤا فؤي العقؤد  ويترتؤ   صور مماكقة لألصم  ويىتز 

ممالكؤة المللؤل كالتسؤىي   وفؤي كالناشؤر  عىا عد  اتلتزا  كالتسىي  في المدة المحددة فؤي العقؤد حؤ 

حالة اافام كالتسىي  جاز لىناشر كعد أعذار المللل أ  يمى  مؤ  المحرمؤة فسؤخ عقؤد النشؤر وإ  

 تعويض له الح  كالممالكة كالعمم والضرر الذ  لح  كالناشر.را  هناك مجات لى

  ولر  المسألة م  التي تثور هم يح  لىناشر إجكار المللل عىا تنييذ العقد عينة؟

كااجاكة عىا هذا السؤلام فؤإ  حؤ  المللؤل هؤو حؤ  مؤزدون مؤاد  و معنؤو  وكالتؤالي ت 

الح  المتي  عىيه في العقد والذ  تنازم عنه  يجكر المللل عىا التنييذ العيني في عقد النشر إذ أ 

المللل هو الح  المالي أما الح  اددكي فإنؤه ت يجؤوز أ  يتنؤازم عنؤه المللؤل ولؤيس محؤا  لعقؤد 

وأ  إجكار المللل عىا التنييؤذ قؤد يضؤر كمصؤىحة لؤه فاصؤة مؤا  النشر رونه ح  لصي  كالمللل 

ا المصؤنل قؤد يضؤر كسؤمعته المعنويؤة وفؤي هؤذه يمس كسمعته اددكية إذ أوجد المللل أ  نشؤر هؤذ

الحالة له ح  العدوم ع  التنازم حياظؤا عىؤا سؤمعته المعنويؤة. ))وت يجؤوز إجكؤار المللؤل عىؤا 

نسفة مماكقة لألصؤم منهؤا عنؤوة  فؤإ  هؤذا  كأ  يستولي الناشر عىا ادصوم أو عىا التنييذ عينا 

ملليؤؤه إذا رأل أ  سؤؤمعته اددكيؤؤة أو أ  يتعؤؤارض مؤؤع حؤؤ  المللؤؤل اددكؤؤي فؤؤي العؤؤدوم عؤؤ  نشؤؤر 

 .(1) ضميره يقتضي منه ذلك((

عىؤؤا امتنؤؤان المللؤؤل تسؤؤىي  المصؤؤنل كذريعؤؤة أ  نشؤؤر  ولرؤؤ  مؤؤا الحرؤؤ  القؤؤانوني المترتؤؤ 

كؤه كسؤمعته أو أ  هنؤاك تعؤديم عىيؤه  أو هنؤاك فرؤر سياسؤي فؤي رتاكؤه قؤد يعرضؤه  المصنل يضر

 د وإكرا  عقد مع ناشر آفر((.لىماحقة. وذلك م  أجم عد  تنييذ العق

وكااجاكؤؤة عىؤؤا هؤؤذا الحرؤؤ  فإنؤؤه ت يجؤؤوز لىمللؤؤل التؤؤذرن كعؤؤد  التسؤؤىي  اسؤؤتنادا  إلؤؤا هؤؤذه 

الحجؤج  ومجؤؤرد إكرامؤؤه عقؤدا  آفؤؤر مؤؤع ناشؤؤر آفؤر يحؤؤ  لىناشؤؤر الممالكؤة كالتنييؤؤذ أو اليسؤؤخ. أيضؤؤا  

ز لىمللؤل أ  يتفؤذ مؤ  هؤذا والممالكة كالتعويض ع  الضرر الماد  والمعنو  ))عىا أنؤه ت يجؤو

مؤع  ا  كحؤرالح  في العدوم ع  النشر ذريعة لوفام كالتزامؤه  حتؤا يؤتمر  مؤ  عقؤد صؤيقة أرثؤر 

 .(2)ناشر آفر((

 

                                                           

 335عكدالرزا   الوسيم في شرح القانو  المالي  مرجع ساك   ص  السنهور  ( 1)
  335 عكدالرزا   الوسيم في شرح القانو  المدني  مرجع ساك   ص السنهور   (2)
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 :التزا  المللل كتصحيح المصنل . 

يىتؤؤز  المللؤؤل كالقيؤؤا  كتصؤؤحيح النسؤؤخ المتيؤؤ  عىيهؤؤا كالعقؤؤد وهؤؤي النسؤؤخ التجريكيؤؤة التؤؤي يقؤؤو  

  .ىناشر في المدة المتي  عىيها في العقدلصحيحها وإعادتها كمكاعتها  وت الناشر

ويشؤؤمم التصؤؤحيح ادفمؤؤاء الماديؤؤة  أو أ  هنؤؤاك تصؤؤحيح ليؤؤر مؤؤاد  فؤؤي مؤؤادة المصؤؤنية 

كالت يير أو الزيادة أو الحذل  نتيجة تعديم أو ت ير أو إل اء مادة عىمية أو أدكية مرأت عند مكاعة 

يمر  أ  تعؤدم أو تى ؤي أو تحؤذل أو تضؤال فؤام المكؤع فؤإ  المصنل مثم المواد القانونية التي 

المللؤؤل هؤؤو الؤؤذ  يقؤؤو  كتصؤؤحيح هؤؤذه المؤؤادة فؤؤي المصؤؤنل وإعادتهؤؤا إلؤؤا المللؤؤل  دو  اافؤؤام 

 كالتزامات رم منهما تجاه اآلفر.

 اتلتزا  كالضما : .ن

نؤازم عؤ  أو الت ا  يىتز  المللل كعد  است ام العمم المتي  عىيه في العقد مؤ  قكىؤه شفصؤي

 كموج  عقد آفر  د  في ذلك إضرار لىناشر. لى ير هذا العمم

وا  أو المحتول لهذا المصنل تست اله م  قكىه  نرما ت يح  له مكاعة مصنل كنيس الع

 ذلك فيه إضرار الناشر. إذ أ 

ويعمد رثيؤر مؤ  المؤلليي  إلؤا تؤأليل رتؤ  أو مصؤنيات ولرؤ  يؤت  ت ييؤر العنؤوا  وكعؤض 

صنل لىتحايم عىا الناشر ونشر هؤذا المصؤنل لؤد  ناشؤر آفؤر أو لحسؤاكه  ممؤا يضؤر الم محتوی

 كالناشر.

أما موضون أ  المللل تنازم ع  المصنل لناشر آفر  فإ  الناشر لؤه حؤ  إقامؤة دعؤول 

لىممالكة كالتعويض ع  الضرر الماد  والمعنو   وكالنسكة لىناشر الثاني يعتكؤر ذلؤك اعتؤداء عىؤا 

الح  الممالكة كالتعويض إذا تكي  أ  الناشر الثاني لديه العى  كأ  الناشر ادوم أكر  ح  المللل له 

 المصنل نيسه. عقد مع المللل عىا

وعىا المللل أ  يضم  لىناشر ممارسؤة حقؤه فؤي النشؤر عىؤا انيؤراد دو  منؤازن  مؤا لؤ  

أ  يمس كه. ورذلك اتيا  عىا فال ذلك  واحترا  هذا الح  وحمايته م  رم ما يمر   ير  هناك

مؤؤ  حؤؤاتت التعؤؤرض الشفصؤؤي مؤؤ  المللؤؤل أ  يقؤؤو  المللؤؤل كإعؤؤادة نشؤؤر هؤؤذا العمؤؤم مؤؤع مللؤؤل 

 .(1)آفر((

إذ أ  عىا المللل أ  يضم  لىناشر تنييذ العقد كصورة سهىة وكسيمة وكشرم حصؤر  ت 

  تقىيؤد ينازعه فيه أحد. ورذلك عىا المللل أ  يضم  لىناشر التعرض م  ال ير عىا المصنل م

أو اعتؤداء عىؤي هؤؤذا المصؤنل  وماحقؤة مؤؤ  يعتؤد  عىؤا هؤؤذا الحؤ   وأمؤا حقوقؤؤه فهؤي التزامؤؤات 

 الناشر. 

                                                           

 .106أكوكرر  محمد فىيم  ح  المللييه في القانو   مرجع ساك   ص ( 1)
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 التزامات وحقوق الناشر  -2

يتوجؤؤ  عىؤؤا الناشؤؤر اتلتؤؤزا  كالعقؤؤد وشؤؤرومه المتيؤؤ  عىيهؤؤا مؤؤع المللؤؤل مؤؤ  مكاعؤؤة ونشؤؤر 

حقؤو  المللؤل الماليؤة وإجؤراء  . واحتؤرا ا  وتوزيع ويكيع والعرض لىكيع واستثمار المصنل تجاري

واحتؤؤرا  حقؤؤو  المللؤؤل المعنويؤؤة  وعؤؤد  إجؤؤراء أ  تعؤؤديم  المحاسؤؤكة وفقؤؤا  لمؤؤا تؤؤ  اتتيؤؤا  عىيؤؤه.

وا  واسؤؤ  نؤؤكالمصؤؤنل دو  إذ  رتؤؤاكي مؤؤ  المللؤؤل ووضؤؤع الكيانؤؤات الفاصؤؤة كالمصؤؤنل  مؤؤ  ع

ة. واتلتؤؤزا  كالمكعؤؤات والمكعؤؤ .ا  أو م يؤؤ ا  المللؤؤل الحقيقؤؤي أو إذا افتؤؤار المللؤؤل اسؤؤمه مسؤؤتعار

وعددها وعدد النسخ ومدة العقد. والمقاكم المالي لىمللل وعد  إعماء ح  النشر لناشر آفر  ودفع 

التعويض عند حصوم إفام كالعقد  وإيدان المصنل لدل دائرة المرتكة الومنية  ودفع أ  اعتؤداء 

 .عىا ح  المللل وإقامة الدعول والشراول الناشئة ع  اتعتداء

  :وعىا ضوء ذلك فإ  التزامات الناشر عىا النحو اآلتي

 نشر المصنل. (1

 اتستثمار المستمر والمتتاكع والنشر التجار . (2

 احترا  حقو  المللل المالية. (3

 وية.ناحترا  حقو  المللل المع (4

 عد  إجراء أ  تعديم إت كإذ  المللل الفمي. (5

 تنييذ العقد وفقا لىمدة أو المكعات المتي  عىيها. (6

   إعماء ح  النشر لناشر آفر.عد (7

وضع الكيانات الازمة عىا النسخ الممكوعة وإيداعؤه وعمؤم الدعايؤة ودفؤع أ  اعتؤداء قؤد  (8

  .المصنل يقع عىی

 نشر المصنف: -1

ىجمهؤور ليىتز  الناشر كالقيا  كمكاعة المصؤنية  ونشؤره  وتوزيعؤه  وكيعؤه وعرضؤه لىكيؤع 

مصىحة المللؤل مؤ  الناحيؤة المعنويؤة  ومصؤىحة ماديؤة ليستييد م  ذلك المللل  والناشر  لما فيه 

ر كعؤؤرض النسؤؤخ التجريكيؤؤة عىؤؤا المللؤؤل اجؤؤراء شؤؤلاسؤؤتيادة ماديؤؤا مؤؤ  عرضؤؤه لىكيؤؤع  ويىؤؤز  النا

 التصحيح عىيها.

ورم ذلك فام المدة المتي  عىيها في العقد  وعادة ما يحدد المللل كاتيا  مع الناشر عدد 

 شرها  ومراعاة النشر.المتي  عىا مكاعتها ون النسخ

 االستثمار المستمر والمتتابع والنشر التجاري: -2

يىز  الناشر كمكع المللل  ونشره في الميعؤاد المتيؤ  عىيؤه  وعؤد  فقؤد المللؤل أهميتؤه إذا 

تأفر نشره  ونشره كي  أفراد الجمهور تست اله ماديا  ومعنويؤا   وفؤي حالؤة نيؤاذ النسؤخ أ  يشؤرن 
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. ا  ت ومرات حس  اتتيا  في العقد والتتاكع في ذلك تست ام المللل تجاريفي إعادة مكاعته مرا

ىمللل القيا  كعمىية نشؤره  وعىؤا لإذا را  محدد كمكعات وإعداد معينة  وإذا انتهت مدة العقد جاز 

( م  اتتياقيؤة 11الناشر استفدا  وسائم الدعاية وااعا  لىتعريل كالمصنل  وقد حددت المادة )

 . (1)ة فترة يتي  عىيها المتعاقدي  تست ام المصنل وإت جاز له أ  ينهي العقد((العركي

 احترام حقوق المؤلف المالية: -3

لىمللل حقو  مالية يستمدها م  عقد النشر  وكموج  صورة م  صور عقد النشر المتي  

عىيه سواء را  العقد كيع  أو مكعة أو مكعات  را  له ح  الثم  يتقاضاه م  الثم   ويىتز  الناشر 

. وم  ح  المللل المحاسكةىمللل كموج  عقد النشر كعد أداء لإجراء المحاسكة  ودفع ما يستح  

التزا  الناشر أ  يمى  إما التنييؤذ العينؤي أو فسؤخ عقؤد النشؤر. أيؤا رانؤت مكيعؤة عقؤد  حالة عد في 

 النشر رما ذررنا ساكقا كيعا  أو مقاولة  أو كادجر.

الناشؤر دفؤع  اعىا الناشر أ  يقد  جميع ااثكاتات الرييىة كؤإقرار كصؤحة حسؤاكاته وعىؤ  ويج

عؤد اتنتهؤاء مؤ  مؤدة العقؤد. واعتكؤر قؤانو  حمايؤة حؤ  التعويض الاز  وعد  اسؤت ام المصؤنل ك

مللل ديؤ  ممتؤاز دو  الحقؤو  ادفؤرل فؤي المؤادة لىالمللل ادردني أ  التعويضات المحرو  كها 

 .منه (49)

 احترام حقوق المؤلف المعنوية: -4

عىا الناشر أ  يحتر  ويحافظ عىا الحقو  اددكية لىمللل م  تقريؤر النشؤر والحؤذل  أو 

وعؤد  اسؤتفدا   أو ليرها م  الحقو  اددكية ما ل  ير  كإذ  فمي م  المللل  يم أو الت ير التعد

 في العقد.له المصنل ل ير ال اية أو ال رض المفصص 

))فا يجوز له أ  يجر  تعديا في العمم الذ  ينشره ت كا لحذل وت كااضافة ك يؤر إذ  

ادفمؤؤاء الممكعيؤؤة  التؤؤي قؤؤد فؤؤات عىؤؤا المللؤؤل  . ولرؤؤ  يجؤؤوز لىناشؤؤر أ  يصؤؤحح (2)((المللؤؤل

ويشمم أيضا م  اتلتزامات عىا الناشر "مراعاة أصوم الدعاية فؤي تصؤميمه ال ؤال  تصحيحها 

   .(3)الفارجي لىرتا  كحيث ت يسيء إلا سمعة المللل أو ينير الناس م  تداوم المصنل"

النؤاس فؤإ  عىؤا الناشؤر أ   أما إذا احتول المصنل عكارات يعتكرهؤا قؤذفا فؤي حؤ  كعؤض

فؤإذا رفؤض  يكى  المللل ضرورة إجراء حذل هؤذه العكؤارات حياظؤا عىؤا حؤ  المللؤل المعنؤو  

إذا . ))ذلك جاز الناشر الىجوء إلؤا المحرمؤة اقامؤة دعؤول يكمؤم فيهؤا العقؤد لمفاليتؤه النظؤا  العؤا 

                                                           

. ))يجؤوز 118العركية الحماية حقو  المللل والحقو  المجاورة  مرجؤع سؤاك   ص  ( م  اتتياقية11المادة )( 1)
لىمللل إذا ل  يق  المتعاقد معه كاست ام المصنل في اليترة المتي  عىيها أو لمدة سؤنة مياديؤة رامىؤة  أيهمؤا أمؤوم 

 إنهاء العقد دو  إفام كحقه في التعويض إ  را  له مقتضي((.

 .34 مرجع ساك   ص زا   الوسيم في شرح القانو  المدني السنهور   عكدالر(2)
 .111ص   1982القاهرة   مرتكة ادنجىو المصرية  القاضي  مفتار. ح  المللل الرتا  ادوم و الثاني ( 3)
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فؤؤي حؤؤ  كعؤؤض النؤؤاس أو  رشؤؤل الناشؤؤر كعؤؤد إكؤؤرا  العقؤؤد أ  الرتؤؤا  يحؤؤو  عكؤؤارات يعتكرهؤؤا قؤؤذفا

يعتكرها موجكه لىمسلولية فىيس له أ  يحؤذل هؤذه العكؤارات مؤ  تىقؤاء نيسؤه دو  موافقؤة المللؤل. 

يجؤوز لىناشؤر أ  يرفؤع دعؤوی كمؤا  عقؤد النشؤر لمفافتؤة لىنظؤا   ولر  إذا رفؤض المللؤل ااذ  

 .(1)((العا 

  :عدم إجراء تعديل إال بأذن المؤلف الخطي -5

  نلأو ت يير  أو إضافة عىؤا المصؤ الح  في إجراء أ  تعديات أو حذل لىمللل وحده 

وهؤؤذا الحؤؤ  مؤؤ  الحقؤؤو  اددكيؤؤة المللؤؤل  يكاشؤؤرها المللؤؤل كنيسؤؤه ويرجؤؤع قيؤؤا  المللؤؤل كؤؤإجراء 

منهؤؤا وجؤؤود عيؤؤ  فؤؤي  التعؤؤديات  أو الحؤؤذل  أو ااضؤؤافة أو الت ييؤؤر إلؤؤا أسؤؤكا  توجؤؤ  ذلؤؤك 

ينسؤج  مؤع الواقؤع  أو التقؤد  العىمؤي  أو أ  ادفرؤار  ت المصؤنل المصنل أو قؤد يجؤد المللؤل أ  

ال رض المرجو منه  أو أنها ركما تمس كسمعته  أو ررامته  أو شفصيته  والتي مرحها ت تتواء  

صنل يحتان إلا تعديم لحصوم ت يرات سياسية  مثم تعديم حدود دولؤة  أو اتحؤاد دولؤة مأو أ  ال

  .أو تعديم كرامج متعىقة كالتعىي  والثقافة نتيجة تمور عىمي مع دولة أفرل  أو زوالها 

وقد عالج المشرن ادردني م  قانو  حماية ح  المللؤل ادردنؤي فؤي ))اليقؤرة )ن( مسؤ  

عىا أحقية المللل في إجراء أ  تعديم عىا عمىه: ت ييرا  وتنقيحا  أو حذفا    (2) الثامنة(( - المادة

 أو إضافة.

)هـ( م  المادة نيسها عىا ح  المللؤل فؤي سؤح  عمىؤه مؤ  التؤداوم إذا رما نصت اليقرة 

رأل أ  هناك أسكاكا مشروعة قد استجدت  ويىز  المللل في هذه الحالة كتقدي  تعويض عادم لم  

 ليه حقو  اتست ام المالي.إآلت 

وقد عالج المشرن الىكناني موضون ح  المللل فؤي تعؤديم عمىؤه فؤي اليقؤرة الفامسؤة مؤ  

  التي نصت عىا أحقية المللل  في (3)( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني21المادة )

التراجؤع عؤ  عقؤود التنؤازم أو التصؤرل كؤالحقو  الماديؤؤة حتؤا كعؤد نشؤرها إذا رؤا  ذلؤك التراجؤؤع 

يقو  ضرورية لىحياظ عىا شفصية هذا المللل وسمعته كسك  ت يير معتقداته أو ظروفه عىا أ  

كتعويض ال ير ع  الضرر الناتج ع  هذا التراجع رما عالج المشرن هذا الح  فؤي اليقؤرة الراكعؤة 

 م  المادة نيسها.

                                                           

 .342مرجع ساك   ص  عكد الرزا   الوسيم في شرح القانو  المدني  السنهور  ( 1)
تؤنص عىؤا ))أنؤه الحؤ   1992لسنة   22انو  حماية ح  المللل ادردني رق  ( م  ق8اليقرة )ن( م  المادة ) (2)

في إجراء أ  تعديم عىا مصنيه كالت يير أو التنقيح أو الحذل أو ااضافة واليقرة )هـ( م  المادة نيسها التي تؤنص 
ذه الحالؤؤة عىؤؤا الحؤؤ  فؤؤي سؤؤح  ملليؤؤه مؤؤ  التؤؤداوم إذا وجؤؤد أسؤؤكاكة جديؤؤدة ومشؤؤروعة لؤؤذلك ويىؤؤز  المللؤؤل فؤؤي هؤؤ

 كتعويض م  آلت إليه حقو  اتست ام المالي تعويضا عادت((.

( اليقرة الفامسة م  قانو  حمايؤة المىريؤة اددكيؤة والينيؤة الىكنؤاني تؤنص عىؤا ))التراجؤع عؤ  عقؤود 21المادة ) (3)
عىؤا شفصؤيته التنازم أو التصؤرل كؤالحقو  الماديؤة حتؤا كعؤد نشؤرها إذا رؤا  ذلؤك التراجؤع ضؤرورية لىمحافظؤة 

 وسمعته((.
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))إ  المللؤؤل وحؤؤده الحؤؤ  فؤؤي إجؤؤراء التعؤؤديم  أو الت ييؤؤر  أو الحؤؤذل  أو ااضؤؤافة عىؤؤا 

د  العىمؤي  أو عؤد  عمىه  ويرو  ذلك كناء عىؤا أسؤكا  منهؤا  العمؤم ت ينسؤج  مؤع الواقؤع  أو التقؤ

 .(1)ماءمة ادفرار الواردة في هذا العمم مع ال رض المرجو منه"

 ح  التدفم فيها اجراء التعديات أو ت يرات عىا عمىه وهي عىا مراحم: ولىمللل

قكم النشر: إذ يح  لىمللل قكم النشر القيا  كإجراء التعديم أو الت ييؤر أو ااضؤافة أو الحؤذل  .أ

 يراه مناسكا  وله سىمة ممىقة في هذه ااجراءات.عمىه كما  عىا

كعد النشر وقكم انتقام العمم إلا ال ير  يح  فيها المللل إجراء التعديات أو الت يؤرات عىؤا  . 

 عمىه : إذا وجد أ  العمم ت يتواء  مع مريقة نشره.

كسؤيمة أو  انتقام العمم إلا ال ير: يح  لىمللؤل أ  وجؤد أفمؤاء ل ويؤة أو نحويؤة أو إمائيؤة  .ن

دو  الىجوء إلا القضاء  وقد يأذ  إلا ال ير كإجراء هذا  القيا  كتصحيح هذه ادفماء  شرىية 

 التعديم أو الت يير الكسيم أو الشرىي. 

كموجؤ   أما إذا رانت مكيعة هذا العمم تقتضي أ  يرؤو  ال يؤر حؤائزا  عىيؤه حيؤازة ماديؤة 

م عىا هذا العمم  فإ  لىمللؤل الحؤ  كؤالىجوء إلؤا ادمر الذ  يصع  معه إجراء تعدي عقد النشر 

 التعديم. القضاء اجراء هذا

 انتقام العمم إلا ال ير ووجود أفماء جوهرية تلثر في اامار العا  لىعمم.  .د

))قؤؤد ترؤؤو  هنؤؤاك أفمؤؤاء جوهريؤؤة تمؤؤس موضؤؤون العمؤؤم  وتقتضؤؤي إجؤؤراء التعؤؤديم مثؤؤم 

 ممثؤؤم تعؤؤدي هؤؤذا العمؤؤم نتيجؤؤة حؤؤوادث سياسؤؤية  التعؤؤديم أو الحؤؤذل  أو ااضؤؤافة أو الت ييؤؤر عىؤؤا

 أو تمورات تتعى  كالتقد  العىمي  أو الثقافة((. أو زوام دولة  أو إقامة اتحاد كي  دولتي   الحدود 

وفي هؤذه الحالؤة امتنؤان ال يؤر أو الناشؤر عؤ  إجؤراء التعؤديم أو ااضؤافة أو الحؤذل عىؤا 

ومرانته  أو يسيء إلا الشعور العا  أو اآلدا   فؤإ  عىؤا العمم الذ  يمس كسمعة المللل اددكية 

اجراء هذا التعؤديم أو الت ييؤر أو الحؤذل  أو ااضؤافة  ي هذه الحالة الىجوء إلا القضاء المللل ف

ولىمللل منع الناشر  شريمة أ  يتحمم هذا المللل رم عمم وضرر قد يىح  كالناشر جراء ذلك 

 العمم.م  إجراء تعديم أو تعديم عىا 

أو الت ييؤر   ولىمللل أ  يأذ  إلا الناشر أو المتعاقد معه كإجراء هذا التعديم  أو التحوير 

أو الحذل  أو ااضافة عىا العمم ورم ذلك كإذ  المللل وهناك أمثىة رثيؤرة يسؤتأذ  فيهؤا الناشؤر 

 دو  إذ  م  المللل وإذا كاشر ال ير القيا  كهذا العمم  أو المتعاقد معه كإجراء تعديم عىا العمم 

 .(2)فإ  ذلك يعتكر مساسا كالعمم أو الح  اددكي المللل

                                                           

 .58أكوكرر  محمد فىيم  ح  المللل في القانو   مرجع ساك   ص ( 1)
 .63ص  مرجع ساك   م  منشورات المنظمة العالمية المىرية اليررية  (2)
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ولرؤ  يحؤ  لىناشؤر كعؤد أفؤذ إذ  المللؤؤل  إجؤراء كعؤض الت ييؤرات إذا وجؤد أ  ذلؤك يىكؤؤي 

التؤي تعمؤي الناشؤر  (1)مصىحة المللل والناشر في ذلك وهذا مؤ  المكؤادئ ادوليؤة لحقؤو  المللؤل

ت ييؤر عىؤا العمؤم كؤإذ  مؤ  المللؤل إذا رأل أنهؤا معقولؤة لتىكيؤة كعؤض الح  في إجؤراء تعؤديم أو 

 أو الت ييرات في مضمو  العمم أو شرىه. معايير النشر عىا أ  ت تلثر هذه التعديات 

ولر  هنؤا اسؤتثناء عىؤا هؤذا المكؤدأ  إذ يحؤ  لى يؤر إجؤراء التعؤديم أو الت ييؤر فؤي الحؤاتت 

 التالية:

 ج  لكعض الرىمات كحيث ت يضر كالمللل.إذا أليم المتر الترجمة  (أ

 الناشر الميوض مسكقا في العقد  كحيث ت يضر كالمللل. ( 

 العمم اددكي إذا قد  افراجه  ع  مري  السينما  أو التىيزيو  والتمثيم. (ن

  .(2)وت يعد ذلك مساسا كالعمم أو الح  اددكي لىمللل(( ادفماء اامائية  (د

هؤم يحؤ  لىمللؤل المىؤ  مؤ  الناشؤر إتؤال العمؤم أو سؤح  ولر  السلام الذ  يثور هو 

 التداوم ووقل نشره.  العمم م 

يح  لىمللل المى  م  الناشر إتال العمم أو سحكه مؤ  التؤداوم ووقؤل نشؤره فؤي حالؤة 

 أ  هذا العمم يسيء إلا سمعة المللل أو شرفه  أو شهرته أو مرانته الينية أو اددكية أو العىميؤة 

 .(3) ترفت كه لالكية قواني  ح  المللل واتتياقيات الدولية((وهذا ما اع

فقد يرل المللل تعتكارات مهمة فاصؤة كؤه ضؤرورة لسؤح  عمىؤه مؤ  التؤداوم مؤع دفؤع 

 لىناشر. تعويض

 .(4)( اليقرة )هـ( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني8وهذا ما نصت عىيه المادة )

قؤؤانو  حمايؤؤة المىريؤؤة اددكيؤؤة والينيؤؤة الىكنؤؤاني واشؤؤترم ( اليقؤؤرة الفامسؤؤة مؤؤ  21والمؤؤادة )

 :(5)المشرن ادردني لسح  العمم م  التداوم

 العمم لىمللل وحده.  ومشروعة  والح  في سح وجود أسكا  جدية  .أ

 ألز  المشرن تعويض الناشر تعويضا عادت ورذلك في حالة ااتال . 

 
                                                                                                                                                                          

قصيدة الشاعر نزار قكاني )قارئة الينجا ( استكدم عكد الحىي  فيها م  يا واد  قد مات شهيدا م  مؤات عىؤا ديؤ  =
قصؤيدة الشؤاعر أحمؤد شؤيي  رامؤم )أنؤت عمؤر ( اسؤتكدلت أ  رىثؤو  . المحكو  فاستكدم فيه م  مات فداء المحكو 

 ممىعها م  شوقي في عينيك إلا )رجعوني عينيك(. 
قصيدة الشاعر أحمد نؤاجي )ادمؤام( وكعؤض أشؤعار أحمؤد رامؤي اسؤتكدلت ممىؤع القصؤيدة يؤا فؤلاد  ت تسؤم أيؤ  

 الهول.

 .26-25 ص مرجع ساك   دولية لحقو  المللل  منشورات اليونسرو الكاد  ا( 1)
 .61ص  مرجع ساك   ح  المللل في القانو   محمد فىيم  أكو كرر  (2)
 مررره. 6اتياقية كير  المادة   (3)
 (.8قانو  حماية ح  المللل ادردني اليقرة هـ/ م  المادة )( 4)

 (.21م  المادة ) الىكناني  اليقرة الفامسة قانو  حماية المىرية اددكية والينية ( 5)
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 : المتفق عليهاتنفيذ العقد وفقا للمدة أو الطبعات ومداه  -6

عىا الناشر التقيد كالمدة الزمنية المتي  عىيها في العقد  وحؤدد المشؤرن الىكنؤاني فؤي المؤادة 

  أ  ترؤو  محؤددة ت تزيؤد عىؤا عشؤر سؤنوات (1)قؤانو  حمايؤة المىريؤة اددكيؤة والينيؤة(( ( م 17)

 فقم.

يت  اتتيا  فيما كي   ول  يحدد المشرن ادردني مدة العقد  وترك ذلك إلا مرفي العقد  وقد

ىناشر  ويت  دفع قيمة هؤذا العقؤد دفعؤة واحؤدة  أو ل ا  نهائي ا  المللل والناشر عىا كيع الح  المالي كيع

 عىا أقسام في مدة محددة.

 اوقد يت  اتتيا  عىا إيؤراد نسؤكة مئويؤة مقاكؤم الكيؤع  أمؤا كالنسؤكة لعؤدد المكعؤات فؤإ  عىؤ

 تي  عىيها والمكعات.يىتز  كعدد النسيج الم الناشر أ 

وفي حام إنهاء مدة العقد ول  تنيذ المكعات  فإ  م  ح  الناشر اتستمرار كعرضؤها لىكيؤع 

حتا تنيذ هذه المكعات أو أ  يتي  مع المللل عىا أ  يستردها مقاكم دفع قيمتها إلا الناشر. وم  

ر عؤؤرض المكعؤؤات حؤؤ  المللؤؤل مراقكؤؤة الناشؤؤر فؤؤي تحديؤؤد عؤؤدد المكعؤؤات والنسؤؤخ  و عىؤؤا الناشؤؤ

لمصؤىحته ومصؤىحة المللؤل  والسؤعر المتيؤ  عىيؤه كؤي   ا  والنسخ إلؤا الجمهؤور واسؤت الها تجاريؤ

المؤؤرفي . وعىؤؤا الناشؤؤر التوقؤؤل عىؤؤا المكاعؤؤة والنشؤؤر كعؤؤد انتهؤؤاء مؤؤدة العقؤؤد أو المكعؤؤات المتيؤؤ  

إذا رؤا  فقؤم ضؤم   عىيها  ومرا  تنييذ العقد وتحديد مدل العقد أيضا يج  أ  تكي  في العقؤد فيمؤا

 ااقىي   أو الدولة  أو يتعدل ذلك يشمم دولة أفرل.

 عدم إعطاء حق النشر لناشر آخر: -7

لؤؤيس لىناشؤؤر الحؤؤ  فؤؤي التنؤؤازم عؤؤ  عقؤؤد الناشؤؤر إلؤؤا ناشؤؤر آفؤؤر أو تحويىؤؤه. إذ ت يجؤؤوز 

 الح  إت كموافقة المللل  وذلي كالنص عىيه في العقد  أو كعد العقد. التنازم ع  هذا

هنؤؤاك حؤؤاتت يجؤؤوز نقؤؤم هؤؤذا الحؤؤ  دو  موافقؤؤة المللؤؤل  كؤؤأ  يؤؤت  إكؤؤرا  العقؤؤد مؤؤع  ولرؤؤ 

شفصية معنوية وهي الناشر وتنتقؤم هؤذه الشفصؤية كؤالكيع أو التنؤازم وفؤ  قؤانو  الشؤررات إلؤا 

أشؤؤفاص آفؤؤري  معنؤؤويي  يفتىؤؤل كهؤؤا ادشؤؤفاص المكيعيؤؤي   أو أ  يتؤؤوفی صؤؤاح  دار النشؤؤر 

الورثة  فإ  هذا اتنتقام يرو  حرما كموج  القؤانو  وت حاجؤة إلؤا  لا  إحاليردية وينتقم هذا ال

 أفذ ااذ  م  المللل.

 وضع البيانات الالزمة علي النسخ المطبوعة أو العمل المتنازل عنه وإيداعه واإلعالن: -8

يىز  الناشر كوضع الكيانات الازمة عىا العمم المراد نشره فإذا را  رتؤا  وضؤع عنؤوا  

واسؤ   وسؤنة المكؤع  والمكعؤة  أو م يؤا   ا  أو مسؤتعار يتي  عىيؤه  واسؤ  المللؤل الحقيقؤالرتا  الم

                                                           

 (.17( قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني  المادة )1)



26 
 

التعريل كالمصنل  والناشر أ  يضؤع إلؤا جانؤ  أسؤ  المللؤل مؤا يتميؤز كؤه مؤ  درجؤات والناشر 

 .(1)عىمية وعىا الناشر أ  يودن هذا المصنل لدل دائرة المرتكة الومنية

ادردنؤؤي  حؤؤدد اايؤدان فؤؤي المؤؤادة الثانيؤؤة منؤؤه فؤؤي مررؤؤز إذ أ  قؤانو  حمايؤؤة حؤؤ  المللؤؤل 

 دائرة المرتكة الومنية أو أ  جهة رسمية يعتمدها وزير الثقافة. اايدان في

وأما ااعا  والدعاية فهي ضرورية لىتسوي   إذ أ  الناشر تكد م  إدفام هذا المصؤنل 

ثماره تجاريؤا  وتسؤويقه ))ووضؤع ضم  قائمة منشوراته و عمم دعاية وإعا  لهذا المصؤنل تسؤت

 . (2) منشورات الناشر عىا لال الرتا ((

 دفع أي اعتداء على المصنف:  -9

( م  قانو  حماية حؤ  المللؤل ادردنؤي الحؤ  فؤي حمايؤة المصؤنل  أو 46نصت المادة )

العمم المتي  عىيه في العقد في دفع أ  اعتؤداء قؤد يقؤع عىؤا المصؤنل ))لىمحرمؤة كنؤاء عىؤا مىؤ  

ح  الح  أو أ  م  ورثته أو م  يفىيه أ  تتفذ أيا  م  ااجراءات المكينة أدناه فيما يتعى  كأ  صا

 .(3) (  م  هذا القانو ((23  9  5اعتداء حصم عىا الحقو  الواردة في المواد )

( مؤ  قؤانو  حمايؤة المىريؤة اددكيؤة والينيؤة الىكنؤاني التؤي تؤنص عىؤا أ  81ورذلك المادة )

أصؤؤحا  الحقؤؤو  المجؤؤاورة. أو فىيؤؤائه  العمؤؤوميي  أو الفصوصؤؤيي  أو جمعيؤؤات أو المللؤؤل أو 

شررات إدارة الحقو  الجماعية  وه  جميعا له  الح  في اتفاذ ااجراءات التحيظية الازمة لمنع 

 .(4)وقون اتعتداء عىا حقو  المللل وأما حقوقه فهي التزامات المللل

 ثانياً: انتهاء مدة العقد 

 : مدة عقد النشر أو الغرض منه انتهاء (أ)

عقؤود  ينتهي عقد النشؤر كانتهؤاء مؤدة العقؤد أو انتهؤاء ال ؤرض الؤذ  أنشؤم العقؤد مؤ  أجىؤه 

مؤ  أجؤم التمثيؤم  عادة لمدة محددة  أو مكعؤات محؤددة  أو نسؤخ محؤددة  أو لىعؤرض  ترو النشر 

 عىا المسرح لمدة محددة أو عدة عروض  أو أداء محدد.

ناني قد وضع مدة محددة لعقد النشر وأقصاها عشر سنوات وفي حالة عؤد  إ  المشرن الىك

المدة الزمنية في العقد أعتكر منعقدا لمؤدة عشؤر سؤنوات كينمؤا لؤ  يحؤدد المشؤرن ادردنؤي رمؤا  ذرر

 حدد المشرن الىكناني مدة لعقد النشر. 

                                                           

 .341( السنهور   عكدالرزا   الوسيم في شرح القانو  المدني  مرجع ساك   ص 1)
 .342( السنهور   عكدالرزا   الوسيم في شرح القانو  المدني  مرجع ساك   ص 2)
 (.46قانو  حماية ح  المللل ادردني المادة )( 3)

 (.81( قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني المادة )4)
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رحي  أو قد يتي  المللل مؤع الناشؤر عىؤا عؤدد مؤ  النسؤخ  أو المكعؤات أو العؤرض المسؤ

أو النشر في الصحل أو ليرها م  عقود النشر فإ  العقد في هذه  أو ااذاعة  أو التىياز  التمثيم 

 .أو التمثيم أو العرض  أو انتهاء كيع النسخ أو المكعات  الحاتت ينقضي كانتهاء ال رض منه 

نهايؤؤة المؤدة كإرادتهمؤؤا وهؤؤي كإقالؤة العقؤؤد ))لىعاقؤؤدي  أ   كؤؤمويجؤوز لىمتعاقؤؤدي  أ  ينهيانؤه ق

 .(1) كرضاهما كعد انعقاده(( ا العقدييتقا

 رما أ  العقد ومكقا لىقواعد العامة في القانو  المدني إذا اسؤتحام تنييؤذ العقؤد لقؤوة قؤاهرة 

 .(2)اتستحالة تلد  إلا انيساخ العقد كقوة القانو  أ  م  تىقاء نيسه فإ 

ترو  استحالة تنييؤذ العقؤد مؤ  المللؤل أو الناشؤر  رؤأ  يصؤي  المللؤل مؤرض عقىؤي وقد 

قادر عىا تقريؤر نشؤر المصؤنل  أو إذا رؤا  الناشؤر شؤررة  شفصؤية معنويؤة وأعىنؤت  يجعىه لير

د لىناشر فيها  رحصوم حري  لىناشر أتىل يأو د  سك  ت . إفاسها أو تصييتها  أو الحجز عىيها

 ملسسته.

( م  اتتياقية العركية لحماية حقو  المللل والحقو  المجاورة عىا 11المادة ) وقد نصت

حؤؤ  المللؤؤل إنهؤؤاء العقؤؤد ))يجؤؤوز لىمللؤؤل إذا لؤؤ  يقؤؤ  المتعاقؤؤد معؤؤه كاسؤؤت ام المصؤؤنل فؤؤي اليتؤؤرة 

المتي  عىيها أو لمدة سنة ميادية رامىة  أيهما أموم إنهاء العقد دو  إفام كحقه في التعويض إ  

 .(3) له مقتضی((را  

))وينهي العقد القوة القاهرة إذا مرأت قوة قاهرة تجعم تنييذ اتلتزا  مستحيا انقضا معه 

 (4) المقاكم له(( اتلتزا 

  بطالن وفسخ عقد النشر (ب)

العقد الصحيح هو العقد السىي  م  أ  فىم في أررانؤه وأوصؤافه وذلؤك كتؤوافر ادهىيؤة فؤي 

لشؤرائمه وتؤوافرت فؤي السؤك  شؤرومه. أمؤا إذا افتؤم أحؤد أررانؤه أو المتعاقدي  واستجمع المحؤم 

تفىل الشؤرم الؤذ  يتمىكؤه القؤانو  رؤرر  فؤي العقؤد يرؤو  العقؤد كؤاما. وت أثؤر لهؤذا العقؤد "العقؤد 

الكامم ما ليس مشروعا كأصىه ووصيه كأ  أفتؤم ررنؤه أو محىؤه أو ال ؤرض منؤه أو الشؤرم الؤذ  

 يترت  عىيه أ  أثر وت ترد عىيه ااجازة((.فرضه القانو  تنعقاده وت 

 .(5) ولرم ذ  مصىحة أ  يتمسك كالكما  ولىمحرمة أ  تقضي كه م  تىقاء نيسها((

 والسلام الذ  يثور هنا متا يرو  عقد النشر كاما ؟. 

                                                           

 ؟1976لسنة  43( م  القانو  المدني ادردني رق  242( المادة )1)
 .1976لسنة  43( م  القانو  المدني ادردني رق  247( المادة )2)
 .1148عركية لحماية حقو  المللل والحقو  المجاورة  مرجع ساك   ص (  اتتياقية ال11( المادة )3)
 .1976( لسنة 43( م  القانو  المدني ادردني رق  )247( المادة )4)
 .1976( لسنة 43( م  القانو  المدني ادردني رق  )168( المادة )5)
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إ  القواعد العامة في كما  عقد النشر إذا افتم رر  م  أررا  العقد اعتكر العقؤد كؤاما . 

شؤؤرن ادردنؤؤي لؤؤ  يشؤؤترم شؤؤرم الرتاكؤؤة شؤؤرما لانعقؤؤاد ليرتؤؤ  عىؤؤا ذلؤؤك كمؤؤا  العقؤؤد وإنمؤؤا والم

  .م  قانو  حماية ح  المللل ادردني (1)شرما لوثكات في المادة الثالثة عشر

كينمؤؤا رتؤؤ  المشؤؤرن الىكنؤؤاني الؤؤكما  فؤؤي عقؤؤود اتسؤؤت ام المؤؤالي لىحقؤؤو  الماديؤؤة أو 

 ))إ  ننظ  فميا ورت  الكما  عىا ذلك((. (2)ة عشرةالمادة الساكع التصرل كها في

ورر  م  أررا  العقد يترت  عىا  ا  شرىي ا  إذ أ  المشرن الىكناني اعتكر شرم الرتاكة شرم

عؤؤد  اسؤؤتيياء هؤؤذا الؤؤرر  الؤؤكما . يظهؤؤر أ  المشؤؤرن الىكنؤؤاني تشؤؤدد فؤؤي شؤؤرىية العقؤؤد  ومنهؤؤا عقؤؤد 

سؤمعي والكصؤر   وعؤد  وجؤود هؤذا العنصؤر فؤي العقؤد. وال المكاعة  وادداء والتمثيم المسؤرحي 

ة لح  يمالجيلد  إلا الكما   وتحديد الحقو  المتنازم عنها كشرم ميصم  والهدل م  التنازم  

 المللل.

رذلك هناك حالة يجوز فيها المللل أ  يمى  م  المحرمة إكمؤام العقؤد لمفاليؤة المصؤنل 

ل عكارات أو إتال أو سح  المصنل لوجؤود قؤذفا فؤي لىنظا  العا  واآلدا  إذا رفض الناشر حذ

 ىمسلولية.لح  الناس أو أ  المصنل يعرض المللل 

ورذلك الناشر إذا مى  م  المللل حذل كعض العكارات التي قد ترو  فيها قذفا  أو إسؤاءة 

 .(3) سمعة كعض الناس ومفالية لىنظا  العا  واآلدا  أ  يمى  إكمام العقد(( اإل

فسخ العقد السك  الثالث م  ادسكا  العامة الؤذ  ينقضؤي كؤه عقؤد النشؤر  واليسؤخ ويعتكر 

هو جزاء إفام أحد المتعاقدي  كالتزامه في مواجهؤة المتعاقؤد اآلفؤر  وهؤو كسؤح  ادصؤم يتقؤرر 

في " ( م  القانو  المدني ادردني  في اليقرة ادولا كأنه246كحر  م  القضاء ))إذا تنص المادة )

المىزمة لىجانكي  إذا ل  يول أحد المتعاقدي  كما وج  عىيؤه كالعقؤد جؤاز المتعاقؤد اآلفؤر كعؤد العقود 

 .(4) إعذاره المدي  أ  يمال  كتنييذ العقد أو كيسفه((

وإذا را  اليسخ مكقا لألصم يتقرر كحر  القضاء أنه يجوز لىمتعاقدي  اتتيا  عىا اعتكؤار 

ة إلا صؤدور حرؤ  مؤ  القضؤاء عنؤد إفؤام أحؤد المتعاقؤدي  م  تىقاء نيسه دو  حاج ا  العقد ميسوف

 .(5) (( كالتزامه إفات  جسيما  في مواجهة المتعاقد اآلفر

وتنمك  هذه القواعد عىا عقد النشر  في حاتت عد  التزا  أحد المتعاقدي  كما وج  عىيه 

إذا لؤؤ  يسؤؤكقه أعؤؤذار فؤؤي العقؤؤد رؤؤو  العقؤؤد مىؤؤز  لىجؤؤانكي  وادصؤؤم أ  ت يرؤؤو  هنؤؤاك حرؤؤ  كاليسؤؤخ 

عهده وإعماله مهىة لذلك  وعىا رؤم حؤام تصادر م  أحد مرفي العقد  أ  أفماره كوجو  تنييذ 

                                                           

"لىمللؤؤل أ  يتصؤؤرل كحقؤؤو   1992لسؤؤنة  22( مؤؤ  قؤؤانو  حمايؤؤة حؤؤ  المللؤؤل ادردنؤؤي رقؤؤ  13( المؤؤادة )1)
 اتست ام المالي لمصنيه ويشترم في هذا التصرل أ  يرو  مرتوكاُ.

( م  قانو  حماية المىرية اددكية والينيؤة الىكنؤاني ))أ  عقؤود اسؤت ام الحقؤو  الماديؤة أو التصؤرل 17المادة ) (2)
 اقدي ((.كها أيا را  موضوعها يج  أ  تنظ  فميا تحت مائىة الكما  كي  المتع

 .342السنهور   عكد الرزا   الوسيم في شرح القانو  المدني  مرجع ساك   ص  (3)
م  القانو  المدني ادردني في العقود المىزمة لىجانكي  إذا ل  يول  أحؤد المتعاقؤدي  كمؤا / اليقرة )أ( 246( المادة 4)

 .كتنييذ العقد أو كيسفهوج  عىيه كالعقد جاز لىمتعاقد اآلفر كعد إعذاره المدي  أ  يمال  
( م  القانو  المؤدني ادردنؤي ))يجؤوز اتتيؤا  عىؤا أ  يعتكؤر العقؤد ميسؤوفة مؤ  تىقؤاء نيسؤه دو  245المادة ) (5)

حاجة إلؤا حرؤ  قضؤائي عنؤد عؤد  الوفؤاء كاتلتزامؤات الناشؤئة عنؤه وهؤذا اتتيؤا  ت يعيؤي مؤ  ادعؤذار إت إذا اتيؤ  
 منه. المتعاقدي  صراحة عىا ااعياء
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فإنه إذا مى  أحد مرفي العقد فسخ العقد فإ  القاضؤي ت يرؤو  مىزمؤا كإجاكؤة مىكؤه  كؤم يجؤوز أ  

 ينظر المتعاقد اآلفر إلا ميسرة أو تنييذ العقد.

  فإ  العقد ينحم ويعتكر را  ل  ير  ويج  هنا إعادة الحؤام إلؤا وأ  حر  القاضي كاليسخ

( م  القانو  المدني  وإذا استحام التنييذ 248عىيه  قكم العقد  وهذا ما نصت عىيه المادة ) ما را 

يؤؤ  المتعاقؤؤدا  عىؤؤا اعتكؤؤار العقؤؤد ميسؤؤوفة دو  حاجؤؤة إلؤؤا حرؤؤ  تيحرؤؤ  كؤؤالتعويض ويجؤؤوز أ  ي

( 245كتنييذ العقد  وهو ما يسما كاليسخ اتتياقي  المادة ) العقد مرفيقضائي  عند تفىل م  أحد 

م  القانو  المدني ادردني يجوز اتتيا  عىا أ  يعتكر العقد ميسوفة مؤ  تىقؤاء نيسؤه دو  حاجؤة 

إلا حر  قضائي عند عد  الوفاء كاتلتزامات الناشئة عنه وهذا اتتيا  ت يعيي مؤ  ادعؤذار إت أذا 

 تعاقدا  صراحة عىا ااعياء منه.اتي  الم

وأما الحاتت التي يمر  اعتكارها إفات كالعقد توج  فسؤخ العقؤد قؤد ترؤو  مؤ  التزامؤات 

المللل أو التزامات الناشر رأ  يمتنع المللل ع  تسىي  المصؤنل المتيؤ  عىيؤه  أو تصؤحيحه  أو 

م  ال ير لىناشر أو التنازم ع  المصنل محم العقد لى ير  أو تعهد المللل  التعرض الشفصي أو

عد  التنازم ع  حقؤو  المصؤنل الماديؤة  أو اسؤت اله لىمصؤنل  أو كمساعدة الناشر في التوزيع  

 التداوم  أو الرشل ع  اسمه الحقيقي كعد فترة معينة. . أو المى  منه كسح  المصنل م ا  شفصي

الناشر  وذلك أ  يمتنع ع  مكاعة المصنل أو نشره أو توزيعه أو كيعه  أو وقد يرو  م  

عرضؤؤه  أو عؤؤد  الموافقؤؤة عىؤؤا إجؤؤراء التعؤؤديات أو التصؤؤحيح  أو السؤؤح   أو إتؤؤال نسؤؤخ مؤؤ  

  .صنل  أو التنازم ع  هذا الح  لى يرمال

قكؤم التعاقؤد والحرؤ   ووفقا  لىقواعد العامة فإ  فسخ العقد يت  كإعادة الحالة إلا ما را  عىيؤه

 كالتعويض في رم حام إ  را  له مقتضا.

ويجوز لىمتعاقدي  أ  يحددا مقدما  قيمة الضما  كالنص عىيها في العقد  أو في اتيا  تح  

 مع مراعاة أحرا  القانو .

(/أ م  القانو  المدني ادردني التي تنص عىا أنه يجوز لىمتعاقدي  364وهذا حر  المادة )

 .(1)مقدما  عىا التعويض أ  يتيقا

  

                                                           

/اليقرة )أ(  القانو  المدني ادردني "يجوز لىمتعاقؤدي  أ  يحؤددا مقؤدما  قيمؤة الضؤما  كؤالنص عىيهؤا 364المادة ( 1)
 أحرا  القانو ".في العقد أو في اتيا  تح  مع مراعاة 
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 المبحث الثاني

 مدى معرفة المؤلفين بوسائل الحماية القانونية

يتنؤؤاوم هؤؤذا المكحؤؤث مؤؤدل معرفؤؤة المؤؤلليي  كوسؤؤائم الحمايؤؤة القانونيؤؤة لىمصؤؤنيات التؤؤي 

يكتررونها  وهي مر  حماية الح  المالي والمعنو  لىمللل  والتي قد يىجأ إليها في حالة اافام 

كالعقد  أو اتعتداء عىا مصنيه  إذ أ  هناك وسؤائم قانونيؤة يىجؤأ إليهؤا المللؤل فؤي حالؤة اافؤام 

: الحمايؤة القانونيؤة األولكالعقد أو اتعتداء عىا مصنيه سيت  تقسيمها في هذا المكحث إلؤا ممىكؤي  

 اايدان واادارة الجماعية لحقو  الملليي . الثاني والمطلب

 المطلب األول

 الحماية القانونية

و يترتؤؤ  عىؤؤا المللؤؤل المعرفؤؤة كوسؤؤائم الحمايؤؤة القانونيؤؤة لحقوقؤؤه عنؤؤد وقؤؤون اتعتؤؤداء أ

اافام كالعقد  وما هي الوسيىة التي يج  أ  يتكعها لىمحافظة عىا حقوقه. ويتنؤاوم هؤذا الممىؤ  

 هذه الوسائم عىا النحو اآلتي:

 دعول المسلولية الناشئة ع  اافام كالعقد. -1

 ااجراءات التحيظية لحماية المصنل. -2

 الحماية المدنية. -3

 الحماية الجزائية.  -4

 عن اإلخالل بعقد النشردعوى المسؤولية الناشئة  .1

عقد النشر ومكدأ حس  النية  وعىا المللؤل أ  يضؤم  يتوج  عىا المللل والناشر تنييذ 

المتي  عىيه كصورة سهىة وكسيمة وكشرم حصر   ت ينازعه فيه أحد  واحترا   العقدلىناشر تنييذ 

شفصؤؤي مؤؤ  ويضؤؤم  مؤؤا يترتؤؤ  عىؤؤا تعرضؤؤه الشفصؤؤيا  الناشؤؤر لمللؤؤل االعقؤؤد  وأ  ت يتعؤؤرض 

أيضؤؤا  مسؤؤلوت  عؤؤ  أ  عمؤؤم وضؤؤرر وأ  تعؤؤرض مؤؤ  ال يؤؤر يرؤؤو  سؤؤككه المللؤؤل. وأ  المللؤؤل 

 تنازم المللل لهذا الح  محم العقد إلا ال ير.

عمىيؤؤة النشؤؤر وفقؤؤا  لىعقؤؤد والقيؤؤا  كالمكاعؤؤة والنشؤؤر والتوزيؤؤع  رمؤؤا أ  الناشؤؤر عىيؤؤه إتمؤؤا  

واايدان  وعد  التنازم ع  محم العقد لى يؤر. وكؤذم الجهؤد فؤي سؤكيم اسؤتثمار العمؤم أو المصؤنل 

والتقيؤد كعؤدد النسؤخ والمكعؤات ومؤدة العقؤد. وإجؤراء المحاسؤكة ودفؤع تجاريا  ليستييد هو والمللؤل  

 مقاكم العقد لىمللل.

مسلولية رم م  المللل والناشر إتّ أنه قد يفؤم أحؤد أمؤرال العقؤد كمؤا وجؤ  عىيؤه   هذه

وهذا اافام قد يرو  سككا  في فسخ العقد  وجزاء عىا إفام أحد مرفؤي العقؤد كمؤا وجؤ  عىيؤه  
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وكااضؤؤافة الممالكؤؤة كؤؤالتعويض إذا حصؤؤم ضؤؤرر والمسؤؤلولية الناشؤؤئة عؤؤ  اافؤؤام كالعقؤؤد هؤؤي 

ولر  قد تنشأ ع  اافام كالعقد مسلولية تقصيرية  رأ  يقو  الناشر كتقىيد نسؤخ  مسلولية عقدية 

أو التعديم أو الت يير عىا المصنل كما يضؤّر كؤالمللل  أو أ  م  النسخ المسىمة له  أو ااضافة  

يضع اس  مللل آفؤر عىؤا المصؤنل ويحصؤم ضؤرر لىمللؤل  أو إضؤافة فصؤوم إلؤا المصؤنل  

 ررا  المسلولية العقدية هي ثاثة وهي: وهي لير متوقعة. وأ

 الفمأ العقد . -1

 الضرر. -2

 عاقة السككية. -3

وهي قواعد عامة في رافة العقود تكد م  توافرها لقيا  المسؤلولية العقديؤة. وأ  عؤد  قيؤا  

أ  م  مرفي العقد مىز  كتنييذ ما اتي  عىيه يعتكر إفؤات  كالعقؤد. والمسؤلولية العقديؤة شؤأنها شؤأ  

 .(1)يةولية ع  اليعم الضار ت تقو  إت كتوافر ادررا  الثاثة فمأ وضرر وعاقة السككالمسل

وحتا تترت  المسلولية تكد م  وجود ضرر تترت  عىا هذه المسؤلولية والتعؤويض فؤي 

 ينص  عىا الضرر الحام الماد  واددكي ما ل  ير  مرفي العقد قد اتيقا مقؤدما  المسلولية العقدية 

 .(2)"التعويض اتتياقي" عىا

وهو ما يعرل كالشرم الجزائي  إذ يحدد المؤرفي  كالعقؤد مقؤدار التعؤويض فؤي حالؤة أفؤم 

أحد مرفي العقد  وعاقة السككية ما كي  الفمأ والضرر  إذ ت يريي أ  يرو  هناك فمؤأ وضؤرر 

ية مؤا كؤي  هؤذا عاقؤة سؤكككم يج  أيضا  أ  يرو  الفمأ هو السك  في الضرر أ  أ  ترو  هناك 

 الفمأ وهذا الضرر.

( ويجؤوز لىمحرمؤة أ  تىؤز  المؤدي  2( م  القانو  المؤدني اليقؤرة )246إذ أ  نص المادة )

كالتنييذ لىحام أو تنظره إلا أجؤم مسؤما ولهؤا أ  تقضؤي كاليسؤخ وكؤالتعويض فؤي حؤام إ  رؤا  لؤه 

 .(3)مقتضا

وت يجوز الجمع ما كي  المسلولية العقدية المسلولية التقصؤيرية فؤي الممالكؤة كؤالتعويض  

  .تيالمسلوليهاتي  إذ تكد لىدائ  أ  يىجأ إلا إحدل 

                                                           

   مجىة نقاكة المحامي .1992لسنة  537  ص 390/88قرار محرمة التمييز ادردنية رق  ( 1)
المتي  عىيه أ  المسلولية العقدية شأنها شؤأ  المسؤلولية عؤ  اليعؤم الضؤار ت تقؤو  إت كتؤوافر أررانهؤا الثاثؤة )م  

 وهي الفمأ والضرر وعاقة السككية والفمأ في المسلولية العقدية هو فمأ قائ  عىا اافام كالتزا  تعاقد (.

"يجؤوز لىمتعاقؤدي  أ  يحؤدد مقؤدما  قيمؤة الضؤما  كؤالنص  مؤ  القؤانو  المؤدني ادردنؤي -1( اليقرة 364المادة )( 2)
 أو اتيا  تح  مع مراعاة أحار  القانو .عىيها في العقد 

 .1976( لسنة 43/أ( م  القانو  المدني ادردني  رق  )246المادة )( 3)
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أما إذا لجأ أحد أمرال العقد إلا الممالكة كالتعويض استنادا  إلا المسلولية التقصيرية فإ  

ا  إلا القانو  المؤدني ادردنؤي فؤي اليعؤم الضؤار وإنمؤا إلؤا يرو  استناد ت التعويض في هذه الحالة

 عىا أساس:  (1)( منه49قانو  حماية ح  المللل المادة )

 مرانة المللل الثقافية. .أ

 قيمة العمم اددكية أو العىمية أو الينية. . 

 مدل استيادة المعتد  م  است ام العمم. .ن

دينؤا  ممتؤازا  عىؤا صؤافي ثمؤ  كيؤع ويعتكر التعؤويض المحرؤو  كؤه المللؤل فؤي هؤذه الحالؤة 

 ادشياء التي استفدمت في اتعتداء عىا حقه وعىا المكال  المحجوزة في الدعول.

وأسؤؤس التعؤؤويض عؤؤ  الضؤؤرري  المؤؤاد  والمعنؤؤو  يقؤؤع عىؤؤا المحرمؤؤة دو  ليرهؤؤا فؤؤي 

 ( واتعتكؤؤارات الفاصؤؤة كؤؤالمللل49تحديؤؤده  عىؤؤا أ  يرؤؤو  عؤؤادت   اسؤؤتنادا  إلؤؤا نؤؤص المؤؤادة )

 وكالعمم  وكاليوائد.

 الحماية عن طريق اإلجراءات التحفظيه لحماية المصنف: .2

لىمحرمؤة  (2)( مؤ  قؤانو  حمايؤة حؤ  المللؤل ادردنؤي((46أجازت اليقرة )أ( مؤ  المؤادة )

صؤؤاح  الحؤؤ  أو أ  مؤؤ  ورثتؤؤه أو فىيؤؤه اتفؤؤاذ ااجؤؤراءات  التاليؤؤة فيمؤؤا يتعىؤؤ  كنؤؤاء عىؤؤا مىؤؤ  

 المللل وهذه ااجراءات هي:  حقو كمصنل ت  التعد  فيه عىا 

 أمر كوقل التعد  عىا العمم أو أ  جزء فيه. -1

مصادر العمم  ونسفه  وصوره  وأ  مواد استعمىت في اتستنساخ شؤريمة أ  ت ترؤو   -2

 مييدة د  شيء آفر.

 مصادر عائدات است ام العمم المنشور م  فام ادداء العىني.  -3

المحافظؤة عىؤا حقوقؤه الماليؤة والمعنويؤة مؤ  فؤام  ويح  لىمللل م  فام هذه الحمايؤة

إجراءات الحجز التحيظي  ويج  أ  يرو  لدل المللل الثقافة الرامىة والدراية الرامىة كهذا الح   

ورييية الىجوء لىقضاء لىمحافظة عىؤا حقوقؤه  وت يشؤترم المشؤرن وجؤود اعتؤداء مؤ  ال يؤر فقؤم  

د  كاستفدا  مر  أفرل لؤيس فيهؤا إفؤام كالعقؤد وإنمؤا تجؤاوز وإنما قد يقو  الناشر كاافام كالعق

                                                           

 .1992لسنة  22( م  قانو  حماية المللل ادردني   رق  49المادة )( 1)
))لىمحرمؤة كنؤاء عىؤا مىؤ  صؤاح  ( مؤ  قؤانو  حمايؤة حؤ  المللؤل ادردنؤي تؤنص 46اليقرة )أ( م  المادة )( 2)

الح  أو أ  مؤ  ورثتؤه أو فىيؤه أ  تتفؤذ أيؤا  مؤ  ااجؤراءات التاليؤة فيمؤا يتعىؤ  كمصؤنل تؤ  التعؤد  فيؤه عىؤا حؤ  
ة أ  يفتصؤم  المىؤ  وصؤيا  تيصؤيىيا  ( مؤ  هؤذا القؤانو  شؤريم22المللل أو أ  مؤ  الحقؤو  الؤواردة فؤي المؤادة )

 وشاما  لىمصنل:
 أمر كوقل التعد  عىا المصنل أو أ  جزء فيه. .1

مصادر المصنل ونسؤفه  وصؤوره  وأ  مؤواد اسؤتعمىت فؤي اتستنسؤاخ شؤريمة أ  ت ترؤو  مييؤدة د   .2
 شيء آفر.

 مصادرة عائدات است ام المصنل المنشود م  فام ادداء العىني. .3
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وذلك كاستفدا  مؤر  التزويؤر أو التقىيؤد لىمصؤنل الؤذ  عهؤد إليؤه كنشؤره ومكاعتؤه   شروم العقد 

تقصيرية وليس أما  مسلولية عقدية  وم  ح  المللل فؤي مثؤم هؤذه وكالتالي ترو  أما  مسلولية 

التعؤد   ومصؤادرة المصؤنل أو نسؤفة أو صؤورة أو اآلتت  الحالة الحجز التحيظؤي ل ايؤات وقؤل

 المستفدمة في المكاعة  ل ايات ااثكات أما  المحرمة ووقل التعد .

 الحماية المدنية:  .3

يتمتؤع المللؤؤل أيضؤا  كالحمايؤؤة المدنيؤة وفقؤؤا  لىقواعؤؤد العامؤة لىمسؤؤلولية ويجؤ  التمييؤؤز كؤؤي  

وقؤؤد تؤؤ  شؤؤرح هؤؤذه الحمايؤؤة فؤؤي الكنؤؤد ادوم مؤؤ  هؤؤذا  الراكمؤؤة التعاقديؤؤة فيمؤؤا كؤؤي  المللؤؤل والناشؤؤر

الممىؤؤ  أمؤؤا إذا رؤؤا  هنؤؤاك اعتؤؤداء مؤؤ  ال يؤؤر فؤؤإ  الؤؤدعول فؤؤي هؤؤذه الحالؤؤة تفضؤؤع لىمسؤؤلولية 

 .م  قانو  حماية ح  المللل ادردني (49التقصيرية في القانو  المدني ادردني نص المادة )

ريييؤة تقؤدير التعؤويض عؤ   (1)ردنؤي( م  قانو  حماية ح  المللل اد49وحددت المادة )

 الضرر الماد  والضرر المعنو  عىا النحو اآلتي: 

 وهذه ادسس هي: 

 مرانة المللل الثقافية. -1

 قيمة العمم اددكية أو العىمية أو الينية. -2

 مدل استيادة المعتد  م  است ام العمم. -3

السؤككية أ  أ  يرؤو  ويتوج  وجود راكمة سككية كي  ااضرار ووقؤون الضؤرر وراكمؤة 

 الضرر نتيجة مكيعية لىيعم الضار.

ومر  التعؤويض قؤد يرؤو  تعؤويض عينؤي ويرؤو  كإعؤادة الحؤام إلؤا مؤا رانؤت عىيؤه قكؤم 

حمايؤؤة حؤؤ  المللؤؤل ادردنؤؤي عىؤؤا هؤؤذا النؤؤون مؤؤ  مؤؤ  قؤؤانو   (47اتعتؤؤداء إذ نصؤؤت المؤؤادة )

 . (2)التعويضات وحس  نون المصنل المعتدل عىيه

لمثام إذا را  المصنل رتاكا  فإ  التنييؤذ يرؤو  كإتافؤه وإذا رؤا  تمثؤات  يرؤو  وعىا سكيم ا

 كتشويهه. وإذا را  مكنا إزالة النحوت أو الرسو  وإذا رانت لوجه تشويهها.

وقؤؤد يرؤؤو  التعؤؤويض ليؤؤر عينؤؤي )التعؤؤويض النقؤؤد ( أو )ليؤؤر نقؤؤد ( ومثؤؤام التعؤؤويض 

وادسؤس التؤي  ية ح  المللل عىا التعؤويض النقؤد ( م  قانو  حما49النقد . فقد نصت المادة )

                                                           

( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني تنص عىا أنؤه ))لىمللؤل الؤذ  وقؤع اتعتؤداء عىؤا أ  حؤ  49المادة )( 1)
م  الحقو  المقررة له عىا مصنيه كمقتضا أحار  هذا القانو  الحؤ  فؤي الحصؤوم عىؤا تعؤويض عؤادم عؤ  ذلؤك 

أو الينيؤة لؤه( ومؤدل اسؤتيادة  عىا أ  يراعا في تقديره مرانؤة المللؤل الثقافيؤة وقيمؤة ا لمصؤنل ا ددكيؤة )والعىميؤة
المعتد  م  است ام المصنل ويعتكر التعويض المحرو  كه لىمللل فؤي هؤذه الحالؤة دينؤا  ممتؤازا  عىؤا صؤافي ثمؤ  

 كيع ادشياء التي استفدمت في اتعتداء عىا حقه وعىا المكال  المحجوزة في الدعول((.

))لىمحرمة كنؤاء عىؤا مىؤ  المللؤل أو أ  مؤ  وثقؤه أو فىيؤه ( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني 47مادة )( 2)
أ  يحر  كإتال المصنل أو الصور المأفوذة عنؤه الؤذ  نشؤر كصؤورة ليؤر مشؤروعة والمؤواد التؤي اسؤتعمىت فؤي 

 نشره ولها كدت  م  إتافها أ  تحر  كت يير معال  النسخ والصور والمواد وجعىها لير صالحة لاستعمام((.



34 
 

يت  اعتمادها لتقدير التعويض وت  التعؤرل لهؤا فؤي هؤذا الممىؤ . أمؤا التعؤويض ليؤر النقؤد  وهؤي 

كمريقؤؤة تقؤؤدير المؤؤواد واآلتت واددوات والنسؤؤخ المضؤؤكومة  وتقييمهؤؤا ومؤؤ  ثؤؤ  تسؤؤىيمها لىمللؤؤل 

ه المواد أو اآلتت أو النسخ المضكومة ليتمر  مؤ  رتعويض له  ليقو  المللل ككيع أو است ام هذ

 استيياء التعويض م  إيراداتها.

 الحماية الجزائية:  .4

م  ح  المللؤل معرفؤة ممؤا يتمتؤع كؤه مؤ  حقؤو   ومؤ  ضؤمنها حقؤه فؤي معرفؤة الحمايؤة 

والمعنويؤة  الجزائية التي يتمتع كها مصؤنيه مؤ  اتعتؤداء  والحمايؤة لاكترؤار مؤ  النؤواحي الماديؤة 

قؤ  عىيؤه القؤانو . وحقه في دفع أ  اعتداء يقع عىا حقوقه  وأ  يعؤرل اتعتؤداء عىؤا حقوقؤه يعا

لمللل معرفة صور اتعتداء التؤي يمرؤ  أ  تقؤع عىؤا المصؤنيات فؤي قؤانو  حمايؤة حؤ  مع اوأ  

 : (1)المللل ادردني وهذه الجرائ  هي

 فص نيسه كترىيل م  ليره.شم الوضع اس  عىا عمم أدكي أو فني كقصد ال   م  قك -1

 قىد كقصد ال   والفدان المشتر  إمضاء المللل أو ااشارة التي يستعمىها. -2

 قىد ع  معرفة عما  أدكيا  أو فنيا . -3

مقىدا  أو موقعؤا  كان أو أودن عنده  أو عرض لىكيع  أو وضع في التداوم ع  معرفة عما   -4

 عىيه كاس  منتحم.

م  )قانو  حماية ( 52ـ 51  50  48  47عقوكات في المواد ) وقد حدد المشرن ادردني

 هذه العقوكات عىا النحو اآلتي: (2) ح  المللل ادردني(

 .الحكس مدة ت تقم ع  ثاثة أشهر وت تزيد عىا ثاث سنوات -1

 لرامة ت تقم ع  ألل دينار  وت تزيد عىا ثاثة آتل دينار. -2

 الحكس وال رامة معا . -3

 ار يحر  كالحد ادعىا لعقوكة الحكس.في حالة الترر -4

 إلا  الملسسة مدة ت تزيد عىا سنة. -5

 وقل ترفيص الملسسة لمدة معينة أو كصورة نهائية. -6

 نشر الحر  في صحيية يومية أو أسكوعية محىية واحدة أو أرثر. -7

 إتال نسخ المصنل والمواد المستفدمة في النشر. -8

 كيع النسخ ومصادرتها. -9

 م إلا ما رانت عىيه قكم التعد  أو الحذل.الحر  كإعادة الحا -10

                                                           

 ( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني.55( و)54( و)51)المادة ( 1)

 ( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني.52  51  50  48  47المواد )( 2)
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 ثانياً: حماية المصنف عن طريق اإليداع:

في رثر م  الدوم كؤإجراءات متعؤددة مثؤم اايؤدان  أو  ترتكم إجراءات حماية ح  المللل

 التسجيم  أو التأشير.

نظؤا  عىا اايدان ورذلك  (1)حماية ح  المللل ادردني ( م  قانو 45وقد نصت المادة )

 .(2)(( نظا  إيدان المصنيات لدل المرتكية الومنية ادردني1994( لسنة 4رق  )

 ولويدان أهمية ومنها:

 أنه وسيىة م  وسائم ااثكات القانوني. -1

 يحيظ ما ينشر م  اانتان اليرر  لىدولة. -2

 قياس مستول معرفة مستويات الشعو . -3

 وسيىة م  وسائم المعىومات ع  مستول الدولة اليرر . -4

 الحماية  ومدة الحماية القانونية لىمصنيات. ضكم -5

ويؤت  اايؤدان عؤ  مريؤؤ  تقؤدي  مىؤ  كاسؤؤ  المللؤل إلؤا دائؤرة المرتكؤؤة الومنيؤة ومؤ  حؤؤ  

أو المنتج  أو المؤوزن  أو صؤاح  الممكعؤة  أو أصؤحا  الحقؤو  المللل أو الناشر المرفص له  

لتاكعؤة لؤوزارة الثقافؤة إيؤدان المصؤنيات لؤدل دائؤرة المرتكؤة الومنيؤة االمجاورة  والورثة  أ  يودن 

ويوجد لدل دائرة المرتكة الومنية مرت  لىحماية  لماحقة أ  مفاليات ترتر  فافا  دحرا  قانو  

( مؤؤ  قؤؤانو  حمايؤؤة مؤؤ  36حمايؤؤة حؤؤ  المللؤؤل ادردنؤؤي. إذ نصؤؤت عىؤؤا مرتؤؤ  الحمايؤؤة المؤؤادة )

 .(3)المللل((

 المطلب الثاني

 اإلدارة الجماعية لحقوق المؤلفين والحق في اإلعالمالحماية عن طريق 

 يقس  هذا الممى  إلا قسمي :

 ادوم: إنشاء جمعيات لودارة الجماعية لحقو  الملليي .

 والثاني: ح  المللل في ااعا  كعقد النشر.

 أوالً: إنشاء جمعيات إلدارة حقوق المؤلفين.

يمرؤ  أ  تسؤه   لحمايؤة حقؤو  المؤلليي إ  إنشاء جمعيات أو شررات أو ملسسات فاصة 

مرانتؤه الثقافيؤة  وتشؤجيعه عىؤا ااكؤدان مؤ  إلا حد ركيؤر فؤي تعزيؤز حمايؤة حؤ  المللؤل وحمايؤة 

 فام الحصوم عىا العائد الماد  وحماية أفضم لحقوقه .

                                                           

 ( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني.45المادة )( 1)

 .1994( لسنة 4نظا  إيدان المصنيات لدل المرتكة الومنية ادردني رق  )( 2)
 ( م  قانو  حماية ح  المللل ادردني. 36( المادة )3)
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إذ أ  التقؤد  العىمؤي والتمؤور الترنولؤوجي الحؤديث والعولمؤة أصؤكح مؤ  الصؤع  عىيؤؤه أ  

سؤؤة حقوقؤؤه عىؤؤا أعمالؤؤه كنيسؤؤه  وأ  إدارة حقؤؤو  المؤؤلليي  قؤؤد تأفؤؤذ أشؤؤرام عديؤؤدة يتؤؤولا ممار

أو شررات أو ملسسات ينص عىيها قانو  حماية ح  المللل. إذ أ  هناك قواني  نصت ات معيرج

عىا جؤواز تأسؤيس جمعيؤات أو شؤررات مدنيؤة تضؤ  المؤلليي  ادارة حقؤوقه . ومثؤام ذلؤك قؤانو  

 .(1)(75 – 58في المواد ) 1999لسنة  75والينية الىكناني رق  حماية المىرية اددكية 

 عىا أ  تريم هذه الجمعيات أو الملسسات أو الشررات.

 .إدارة حقو  الملليي  وأصحا  الحقو  المجاورة 

 .جكاية حقو  الملليي  والتعويضات 

 .تنظي  عقود النشر مع الجهات التي تقو  كنشر المصنيات 

  ااجراءات لىمحافظة عىا حقو  الملليي  م  إقامة الدعاول  والتحري .القيا  كرافة 

 . ورم ما يتعى  كالحماية الازمة لحقو  الملليي  والتزاماته 

 ثانياً: حق المؤلف في اإلعالم

يتوج  عىا الناشر أ  يعى  المللل كعقد النشؤر عنؤد إكرامؤه وميىؤة فتؤرة سؤريانه وتنييؤذه  

 وح  ااعا  يتناوم ما يىي: 

 أررا  العقد. .1

 مدة العقد. .2

 مكيعة العقد وصوره. .3

 مدل العقد ومرا  تنييذه. .4

 ح  التنازم لى ير. .5

 تستيراد.عقد يشمم المكاعة والنشر والتوزيع والكيع دافم ادرد  وفارجها وا .6

 مكاعته دافم أو فارن ادرد . .7

 ال ال وشرم الرتا  أو المصنل إذا را  لير رتا . .8

 تصحيح المصنل أفماء ممكعية أو إمائية. .9

  يا .اس  مستعار أو م ح  وضع .10

 ادعداد المسموح كمكاعتها. .11

 المكعات سنوية والتسوي . .12

 العقد متي  عىا مكعات أو سنوات. .13

                                                           

 (.75 – 58المواد ) 1999لسنة  75قانو  المىرية اددكية والينية الىكناني رق  ( 1)
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 المكعات.إكاغ المللل كعدد   .14

 مصير النسخ عند انتهاء العقد. .15

 سعر كيع الرتا . .16

 المحاسكة ومتاكعة المكيعات وادركاح. .17

 النشر االرتروني.  .18

 ح  المللل في إعماء حقو  لى ير كنيس العنوا . .19

 امتنان المللل ع  القيا  كتأليل أو عمم مصنل كنيس العنوا  واتس . .20

 إيدان المصنل وم  له ح  إيداعه. .21

 مصنل وتصحيح النسخ قكم المكاعة النهائية والمدد المتي  عىيها.تصحيح ال .22

 إجراء التعديم عىيه إذا ت  إجراء تعديم مثم رت  القانو . .23

إعؤؤا  المللؤؤل كؤؤأ  الرتؤؤا  أصؤؤكح مفؤؤالل لنظريؤؤات أو مكؤؤادئ ت تتيؤؤ  مؤؤع الواقؤؤع أو  .24

 يسيء إلا ال ير ومصير هذا الرتا  كااتال ومسلولية رم مرل.

 حسا  نسكة المللل  أو مكى  مقمون  أو مشاررة في رأس المام.  .25

واج  المللل في تسوي  الرتا  إذا را  رتا  أراديمي  ومقؤرر لىدراسؤة فؤي الجامعؤة  .26

 ومسلولية المللل.

إقرار المللل كأ  هذا المصنل م  عمىه واكتراره وليس منقوت  م  مصنل آفر  ولؤ   .27

 في تأليل هذا المصنل.. يشترك معه أشفاص أو ملليي  آفري 

تحمم المسلولية في حالة وجود أرثر م  مللل مشارك في هذا المصؤنل أو المصؤنل  .28

 مقىد أو مزور  أو فيه حقو  لى ير.

 التزامات رم م  المللل وحقوقه في العقد. .29

 المحرمة المفتصة في حالة النزان أو الىجوء لىتحري . .30

لناشر إعا  المللل فيها حتؤا يرؤو  عىؤا كينؤة ادمور التي يج  عىا اهذه تقريكا  لالكية 

 م  العقد الذ  يكرمه ليحافظ عىا حقوقه.
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 المبحث الثالث

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 تناوم هذا المكحث دراسة ومناقشة ونتائج اتستكانة التي ت  توزيعها عىا النحو اآلتي: 

 مجتمع الدراسة وعينتها:  .1

  .ا( استكي50) ناشري وترو  مجتمع الدراسة م  ملليي  

 أدوات الدراسة:  .2

 :كااضافة إلا أ 

المصادر الثانوية: الكاحثي  استعانوا ككعض الرت  والمراجع وادكحاث العركية والرسائم  (أ)

 الجامعية والشكرة العالمية لىمعىومات )اانترنت( استعا  الكاحثي  كاتستكانة.

لىملليي  تعد اتستكانة لدراسة عقود النشر ودورها في تشجيع اتكترار المصادر ادولية:  ( )

( اسؤتكانة  70مصدر رئيس لىحصوم عىا الكيانات الفاصة كؤالمت يرات فقؤد تؤ  توزيؤع )

 ( استكانة.50( استكانة وكى  مجمون اتستكانات التي تصىح لىدراسة )20واستكعدت )

 صدق أداة الدراسة وثباتها:  .3

صد  أداة الدراسة ت  توزيع اتستكانة عىا مجموعة م  المفتصي  في مجام لتحديد مدل 

التحىيؤؤم ااحصؤؤائي وفؤؤي مجؤؤام النشؤؤر لمعرفؤؤة آرائهؤؤ  وماحظؤؤاته  حؤؤوم اتسؤؤا  العكؤؤارات التؤؤي 

تحويها اتستكانة ومدل انسجامها مؤع أهؤدال الدراسؤة وقؤد رؤا  آلرائهؤ  وماحظؤاته  القيمؤة كؤال  

 صيالة وحذل كعض فقرات اتستكانة. ادثر في تنقيح وإعادة

ويستفرن م  جداوم الدراسة والتحق  م  اتسا  النتؤائج التؤي يمرؤ  الحصؤوم عىيهؤا مؤ  

أليا( وكى  معامم الثكات  –اتستكانة فقد ت  حسا  معامم ثكاتها كمري  اتتسا  الدافىي )ررونكاخ 

 لية: ( وهو معامم مناس  دلراض الدراسة الحا0.85كهذه المريقة )

( تىتهؤا 4.39( فقد جاءت كؤأعىا متوسؤم حسؤاكي )19( أ  اليقرة )1وياحظ م  الجدوم )

( 2( فؤي حؤي  جؤاءت اليقؤرة )4.37( حيث جاءت كمتوسم حسؤاكي )18في المرتكة الثانية اليقرة )

 ( وهي نسكة عالية وتعز  هذه النتيجة: 3.80( وكمعدم حساكي )2.63كأقم متوسم حساكي )

 محافظة عىا حقو  المللل.إلا ضرورة ال -1

 ضرورة إيجاد إدارة لحقو  الملليي . -2
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 (1جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات العينة الكلية 

 (49للدراسة)ن= 

رقم 
 البند

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 متوسمة 56.73 1.36 2.84 مدل معرفة دور النشر كمكية عقد النشر 1
 متوسمة 52.65 1.36 2.63 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقو  التي ينظمها عقد النشر رافية لحيظ حقو   3
 المرفي 

 متوسمة 55.92 1.31 2.80

 متوسمة 60.00 1.22 3.00 معرفة دار النشر كالحقو  المعنوية لىمللل 4

 متوسمة 55.92 1.46 2.80 التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه 5

 متوسمة 55.10 1.42 2.76 دفع مايترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد 6

استفدا  عقد النشر روسيىة في تمىك المصنل وعد   7
 استيادة المللل منه

 ركيرة 81.63 1.04 4.08

النشر م  فام تشجيع دور النشر الملليي  عىا  8
 هذا العقد

 متوسمة 65.71 1.17 3.29

ت يىتز  الناشر كالعقد ويقو  كمفاليته م  فام  9
 مكاعة عدد يزيد عىا العدد المتي  عىيه

 ركيرة 70.61 1.23 3.53

 ركيرة 76.33 1.24 3.82 يقو  الناشر كاعادة المكعات دو  موافقة المللل 10

النشر ييه  المللل أنه توجد عدة أنوان م  عقود  11
 وقع عىا العقد ونوعه

 ركيرة 80.00 87. 4.00

يقو  المللل كالتوقيع عىا العقد ومعرفة مكيعته  12
 وحقوقه والتزاماته

ركيرة  85.31 76. 4.27
 جدا

 متوسمة 59.59 1.35 2.98 يستوفي المللل حقوقه المالية م  الناشر وفقا لىعقد 13

مستحقاته في المدة المحددة في يقو  المللل كاستا   14
 العقد ووفقا لىنس  المتي  عىيها

 متوسمة 60.00 1.34 3.00

يعرل المللل أنه تنازم ع  الح  المالي لىمصنل  15
 فقم

 ركيرة 83.67 70. 4.18

يعرل المللل أنه ت يجوز له التنازم ع  هذا  16
 المصنل لى ير

ركيرة  85.71 76. 4.29
 جدا

أنه ت يح  له تأليل مصنل كنيس يعرل المللل  17
 العنوا  واليحول

ركيرة  85.71 79. 4.29
 جدا

ادارة حقو  الملليي  هي وسيىة فعالة لىحياظ عىا  18
 حقو  المللل

ركيرة  87.35 76. 4.37
 جدا

المحافظة عىا حقو  المللل المالية والمعنوية  19
 تساعد في زيادة اتكدان واتكترار والتأليل

ركيرة  87.76 93. 4.39
 جدا

ييضم المللل نشر رتاكه أو مصنيه ع  مري   20
 دور النشر

 ركيرة 76.33 97. 3.82

 

( وتىتهؤا 4.53( فقد جاء كؤأعىا متوسؤم حسؤاكي )7( ياحظ أ  اليقرة )2أما الجدوم رق  )

( 2( فؤي حؤي  جؤاءت اليقؤرة )4.39( حيث جاءت كمتوسؤم حسؤاكي )10في المرتكة الثانية اليقرة )

وتعزل هذه النتيجة إلا ( وهي نسكة مرتيعة 33.65وكمعدم حساكي )( 2.03كأقم متوسم حساكي )



40 
 

التزا  دور النشر كالعقد م  إعادة  المكاعة دو  موافقة الناشؤر واسؤتفدا  عقؤد النشؤر عد  تمكي  و

 روسيىة لتمىك المصنل.

 ( 2) رقم جدول

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات المؤلفين 

 (38)ن = 

رقم 
 البند

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 قىيىة 45.26 92. 2.26 مدل معرفة دور النشر كمكية عقد النشر 1

 قىيىة 40.53 82. 2.03 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقؤؤو  التؤؤي ينظمهؤؤا عقؤؤد النشؤؤر رافيؤؤة لحيؤؤظ  3
 حقو  المرفي 

 قىيىة 44.74 85. 2.24

 قىيىة 50.00 86. 2.50 المعنوية لىملللمعرفة دار النشر كالحقو   4

 قىيىة 43.68 1.01 2.18 التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه 5

 قىيىة 42.63 91. 2.13 دفع مايترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد 6

استفدا  عقد النشر روسيىة في تمىك المصنل  7
 وعد  استيادة المللل منه

 ركيرة جدا 90.53 56. 4.53

دور النشؤؤر المؤؤلليي  عىؤؤا النشؤؤر مؤؤ   تشؤؤجيع 8
 فام هذا العقد

 متوسمة 56.32 87. 2.82

ت يىتؤؤؤز  الناشؤؤؤر كالعقؤؤؤد ويقؤؤؤو  كمفاليتؤؤؤه مؤؤؤ   9
 فام مكاعة عدد يزيد عىا العدد المتي  عىيه

 ركيرة 81.05 77. 4.05

يقؤؤؤو  الناشؤؤؤر كاعؤؤؤادة المكعؤؤؤات دو  موافقؤؤؤة  10
 المللل

 ركيرة جدا 87.89 55. 4.39

توجد عدة أنوان م  عقود النشر ييهؤ  المللؤل  11
 أنه وقع عىا العقد ونوعه

 ركيرة 74.74 79. 3.74

يقؤؤؤو  المللؤؤؤل كؤؤؤالتوقيع عىؤؤؤا العقؤؤؤد ومعرفؤؤؤة  12
 مكيعته وحقوقه والتزاماته

 ركيرة 81.05 73. 4.05

يستوفي المللل حقوقه المالية م  الناشر وفقؤا  13
 لىعقد

 قىيىة 48.95 98. 2.45

المللؤؤؤل كاسؤؤؤتا  مسؤؤؤتحقاته فؤؤؤي المؤؤؤدة  يقؤؤؤو  14
 المحددة في العقد ووفقا لىنس  المتي  عىيها

 قىيىة 48.95 95. 2.45

يعؤؤرل المللؤؤل أنؤؤه تنؤؤازم عؤؤ  الحؤؤ  المؤؤالي  15
 لىمصنل فقم

 ركيرة 78.95 61. 3.95

يعؤؤرل المللؤؤل أنؤؤه ت يجؤؤوز لؤؤه التنؤؤازم عؤؤ   16
 هذا المصنل لى ير

 ركيرة 81.58 75. 4.08

يعرل المللؤل أنؤه ت يحؤ  لؤه تؤأليل مصؤنل  17
 كنيس العنوا  واليحول

 ركيرة 81.58 78. 4.08

ادارة حقو  الملليي  هي وسيىة فعالؤة لىحيؤاظ  18
 عىا حقو  المللل

 ركيرة جدا 85.79 77. 4.29

المحافظؤؤؤؤؤة عىؤؤؤؤؤا حقؤؤؤؤؤو  المللؤؤؤؤؤل الماليؤؤؤؤؤة  19
والمعنوية تسؤاعد فؤي زيؤادة اتكؤدان واتكترؤار 

 والتأليل

 ركيرة جدا 85.79 98. 4.29

ييضؤؤؤم المللؤؤؤل نشؤؤؤر رتاكؤؤؤه أو مصؤؤؤنيه عؤؤؤ   20
 مري  دور النشر

 ركيرة 70.00 86. 3.50

( وتىتها في 5.00( جاء كأعىا متوسم حساكي )16( ياحظ أ  اليقرة )3أما الجدوم رق  )

( 9( فؤي حؤي  جؤاءت اليقؤرة )5.00( جاء كأعىا متوسم حسؤاكي أيضؤا  )17المرتكة الثانية اليقرة )
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( وهؤؤي نسؤؤكة عاليؤؤة  وتعؤؤزل هؤؤذه 3.91( وكمعؤؤدم متوسؤؤم حسؤؤاكي )1.73كأقؤؤم متوسؤؤم حسؤؤاكي )

تزا  الناشر كالعقؤد ويقؤو  كمفاليتؤه مؤ  فؤام مكاعؤة عؤدد يزيؤد عىؤا العؤدد المتيقؤة النتيجة )عد  ال

 عىيه(.

 (3جدول رقم )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات الناشرين 

 (11)ن = 

رقم 
 البند

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 ركيرة جدا 96.36 40. 4.82 مدل معرفة دور النشر كمكية عقد النشر 1

 ركيرة جدا 94.55 47. 4.73 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقو  التي ينظمها عقد النشر رافية لحيظ حقو   3
 المرفي 

 ركيرة جدا 94.55 47. 4.73

 ركيرة جدا 94.55 47. 4.73 لىملللمعرفة دار النشر كالحقو  المعنوية  4

 ركيرة جدا 98.18 30. 4.91 التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه 5

 ركيرة جدا 98.18 30. 4.91 دفع مايترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد 6

استفدا  عقد النشر روسيىة في تمىك المصنل وعد   7
 استيادة المللل منه

 قىيىة 50.91 82. 2.55

دور النشر الملليي  عىا النشر م  فام هذا تشجيع  8
 العقد

 ركيرة جدا 98.18 30. 4.91

ت يىتز  الناشر كالعقد ويقو  كمفاليته م  فام مكاعة  9
 عدد يزيد عىا العدد المتي  عىيه

 قىيىة جدا 34.55 65. 1.73

 قىيىة 36.36 75. 1.82 يقو  الناشر كاعادة المكعات دو  موافقة المللل 10
توجد عدة أنوان م  عقود النشر ييه  المللل أنه وقع  11

 عىا العقد ونوعه
 ركيرة جدا 98.18 30. 4.91

يقو  المللل كالتوقيع عىا العقد ومعرفة مكيعته  12
 وحقوقه والتزاماته

 ركيرة جدا 100.00 00. 5.00

 ركيرة جدا 96.36 60. 4.82 يستوفي المللل حقوقه المالية م  الناشر وفقا لىعقد 13

يقو  المللل كاستا  مستحقاته في المدة المحددة في  14
 العقد ووفقا لىنس  المتي  عىيها

 ركيرة جدا 98.18 30. 4.91

يعرل المللل أنه تنازم ع  الح  المالي لىمصنل  15
 فقم

 ركيرة جدا 100.00 00. 5.00

يعرل المللل أنه ت يجوز له التنازم ع  هذا  16
 المصنل لى ير

 ركيرة جدا 100.00 00. 5.00

يعرل المللل أنه ت يح  له تأليل مصنل كنيس  17
 العنوا  واليحول

 ركيرة جدا 100.00 00. 5.00

ادارة حقو  الملليي  هي وسيىة فعالة لىحياظ عىا  18
 حقو  المللل

 ركيرة جدا 92.73 67. 4.64

المحافظة عىا حقو  المللل المالية والمعنوية تساعد  19
 زيادة اتكدان واتكترار والتأليل في

 ركيرة جدا 94.55 65. 4.73

ييضم المللل نشر رتاكه أو مصنيه ع  مري  دور  20
 النشر

 ركيرة جدا 98.18 30. 4.91

( وتىتها في 90.53( جاء كأعىا متوسم حساكي )7( ياحظ أ  اليقرة )4أما الجدوم رق  )

( كأقؤم متوسؤم 2( في حي  جاءت )81.89( جاء كأعىا متوسم حساكي )10المرتكة الثنية اليقرة )
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( وهؤي نسؤكة عاليؤة  وتعؤزل هؤذه النتيجؤة إلؤا: 72.7وكمعدم ومتوسم حساكي ) (40.53حساكي )

 لتزا  دور النشر كالعقد وإعادة مكاعة الرت  دو  موافقة المللل()عد  تمكي  وا

 

 (4جدول رقم )

 مقارنة بين استجابات المؤلفين والناشرين على بنود االستبانة

رقم 
 البند

 البند
 الناشرون المؤلفون

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 ركيرة جدا 96.36 قىيىة 45.26 النشر مدل معرفة دور النشر كمكية عقد 1

 ركيرة جدا 94.55 قىيىة 40.53 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقو  التي ينظمها عقد النشر رافية لحيظ  3
 حقو  المرفي 

 ركيرة جدا 94.55 قىيىة 44.74

 ركيرة جدا 94.55 قىيىة 50.00 معرفة دار النشر كالحقو  المعنوية لىمللل 4

 ركيرة جدا 98.18 قىيىة 43.68 التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه 5

 ركيرة جدا 98.18 قىيىة 42.63 دفع مايترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد 6

استفدا  عقد النشر روسيىة في تمىك المصنل  7
 وعد  استيادة المللل منه

 قىيىة 50.91 ركيرة جدا 90.53

عىا النشر م  تشجيع دور النشر الملليي   8
 فام هذا العقد

 ركيرة جدا 98.18 متوسمة 56.32

ت يىتز  الناشر كالعقد ويقو  كمفاليته م  فام  9
 مكاعة عدد يزيد عىا العدد المتي  عىيه

 قىيىة جدا 34.55 ركيرة 81.05

 قىيىة 36.36 ركيرة جدا 87.89 يقو  الناشر كاعادة المكعات دو  موافقة المللل 10
عدة أنوان م  عقود النشر ييه  المللل  توجد 11

 أنه وقع عىا العقد ونوعه
 ركيرة جدا 98.18 ركيرة 74.74

يقو  المللل كالتوقيع عىا العقد ومعرفة مكيعته  12
 وحقوقه والتزاماته

 ركيرة جدا 100.00 ركيرة 81.05

يستوفي المللل حقوقه المالية م  الناشر وفقا  13
 لىعقد

 ركيرة جدا 96.36 قىيىة 48.95

يقو  المللل كاستا  مستحقاته في المدة المحددة  14
 في العقد ووفقا لىنس  المتي  عىيها

 ركيرة جدا 98.18 قىيىة 48.95

يعرل المللل أنه تنازم ع  الح  المالي  15
 لىمصنل فقم

 ركيرة جدا 100.00 ركيرة 78.95

يعرل المللل أنه ت يجوز له التنازم ع  هذا  16
 لى يرالمصنل 

 ركيرة جدا 100.00 ركيرة 81.58

يعرل المللل أنه ت يح  له تأليل مصنل  17
 كنيس العنوا  واليحول

 ركيرة جدا 100.00 ركيرة 81.58

حقو  الملليي  هي وسيىة فعالة لىحياظ  إدارة 18
 عىا حقو  المللل

 ركيرة جدا 92.73 ركيرة جدا 85.79

المحافظة عىا حقو  المللل المالية والمعنوية  19
 واتكترار والتأليل ااكدانتساعد في زيادة 

 ركيرة جدا 94.55 ركيرة جدا 85.79

ييضم المللل نشر رتاكه أو مصنيه ع  مري   20
 دور النشر

 ركيرة جدا 98.18 ركيرة 70.00

( وتىتهؤا فؤي المرتكؤة 4.27( جاء كأعىا متوسم حسؤاكي )7( ياحظ أ  اليقرة )5أما الجدوم رق  )

( كأقؤم متوسؤم حسؤاكي 6( فؤي حؤي  جؤاءت اليقؤرة )4.47( جاء كؤأعىا متوسؤم حسؤاكي )18) اليقرةالثانية 

فؤع مؤا ( وهؤي نسؤكة مرتكؤة  ويعؤزل ذلؤك هؤذه النتيجؤة إلؤا )عؤد  د3.95( وكمعدم متوسم حسؤاكي )2.07)



43 
 

يترتؤ  لىمللؤل مؤ  حقؤو  وفقؤا  لىعقؤد عؤؤد  وجؤود إدارة حقؤو  المؤلليي ( واسؤتفدا  العقؤد كتمىؤك الناشؤؤري  

 المصنل(.

 ( 5جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات المؤلفين / 

 (15درجة البكالوريوس )ن = 

رقم 
 البند

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 متوسمة 54.67 88. 2.73 مدل معرفة دور النشر كمكية عقد النشر 1
 قىيىة 42.67 83. 2.13 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقؤؤو  التؤؤي ينظمهؤؤا عقؤؤد النشؤؤر رافيؤؤة لحيؤؤظ حقؤؤو   3
 المرفي 

 قىيىة 49.33 83. 2.47

 متوسمة 53.33 62. 2.67 معرفة دار النشر كالحقو  المعنوية لىمللل 4
 قىيىة 42.67 74. 2.13 التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه 5

 قىيىة 41.33 70. 2.07 يترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد دفع ما 6

اسؤؤتفدا  عقؤؤد النشؤؤر روسؤؤيىة فؤؤي تمىؤؤك المصؤؤنل وعؤؤد   7
 استيادة المللل منه

ركيرة  85.33 59. 4.27
 جدا

تشجيع دور النشؤر المؤلليي  عىؤا النشؤر مؤ  فؤام هؤذا  8
 العقد

 متوسمة 54.67 70. 2.73

ت يىتز  الناشر كالعقد ويقو  كمفاليتؤه مؤ  فؤام مكاعؤة  9
 عدد يزيد عىا العدد المتي  عىيه

 ركيرة 70.67 64. 3.53

ركيرة  84.00 56. 4.20 يقو  الناشر كاعادة المكعات دو  موافقة المللل 10
 جدا

توجد عدة أنوان م  عقود النشؤر ييهؤ  المللؤل أنؤه وقؤع  11
 عىا العقد ونوعه

 متوسمة 64.00 41. 3.20

يقؤؤؤو  المللؤؤؤل كؤؤؤالتوقيع عىؤؤؤا العقؤؤؤد ومعرفؤؤؤة مكيعتؤؤؤه  12
 وحقوقه والتزاماته

 ركيرة 78.67 59. 3.93

 متوسمة 52.00 63. 2.60 يستوفي المللل حقوقه المالية م  الناشر وفقا لىعقد 13
يقؤؤو  المللؤؤل كاسؤؤتا  مسؤؤتحقاته فؤؤي المؤؤدة المحؤؤددة فؤؤي  14

 العقد ووفقا لىنس  المتي  عىيها
 متوسمة 54.67 59. 2.73

 ركيرة 78.67 70. 3.93 يعرل المللل أنه تنازم ع  الح  المالي لىمصنل فقم 15

يعؤؤؤرل المللؤؤؤل أنؤؤؤه ت يجؤؤؤوز لؤؤؤه التنؤؤؤازم عؤؤؤ  هؤؤؤذا  16
 المصنل لى ير

 ركيرة 82.67 83. 4.13

يعؤؤرل المللؤؤل أنؤؤه ت يحؤؤ  لؤؤه تؤؤأليل مصؤؤنل كؤؤنيس  17
 العنوا  واليحول

 ركيرة 80.00 76. 4.00

حقؤؤو  المؤؤلليي  هؤؤي وسؤؤيىة فعالؤؤة لىحيؤؤاظ عىؤؤا  إدارة 18
 حقو  المللل

ركيرة  89.33 52. 4.47
 جدا

المحافظة عىا حقو  المللؤل الماليؤة والمعنويؤة تسؤاعد  19
 واتكترار والتأليل ااكدانفي زيادة 

 ركيرة 78.67 1.39 3.93

ييضؤؤم المللؤؤل نشؤؤر رتاكؤؤه أو مصؤؤنيه عؤؤ  مريؤؤ  دور  20
 النشر

 ركيرة 80.00 53. 4.00

( وتىتهؤا فؤي 4.75( جؤاء كؤأعىا متوسؤم حسؤاكي )19( ياحؤظ اليقؤرة )6أما الجدوم رق  )

( كأقؤم 2( في حي  جؤاءت اليقؤرة )4.67)( جاء كأعىا مت وسم حساكي 18المرتكة الثانية اليقرة )

( وهي نسؤكة مرتيعؤة وتعؤزل هؤذه النتيجؤة 3.81( وكمعدم متوسم حساكي )2.00متوسم حساكي )

 إلا )عد  تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد وعد  وجود إدارة ادارة حقو  الملليي (.
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 ( 6جدول )

ودرجة الموافقة الستجابات المؤلفين / المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 (12درجة الماجستير )ن = 

رقم 
 البند

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 قىيىة 43.33 83. 2.17 مدل معرفة دور النشر كمكية عقد النشر 1

 قىيىة 40.00 85. 2.00 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقؤؤو  التؤؤؤي ينظمهؤؤؤا عقؤؤؤد النشؤؤؤر رافيؤؤؤة لحيؤؤؤظ حقؤؤؤو   3
 المرفي 

 قىيىة 43.33 83. 2.17

 قىيىة 50.00 1.00 2.50 معرفة دار النشر كالحقو  المعنوية لىمللل 4

 قىيىة 41.67 90. 2.08 التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه 5

 قىيىة 45.00 87. 2.25 يترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد دفع ما 6

اسؤؤتفدا  عقؤؤد النشؤؤر روسؤؤيىة فؤؤي تمىؤؤك المصؤؤنل وعؤؤد   7
 استيادة المللل منه

ركيرة  91.67 51. 4.58
 جدا

تشؤؤجيع دور النشؤؤر المؤؤلليي  عىؤؤا النشؤؤر مؤؤ  فؤؤام هؤؤذا  8
 العقد

 متوسمة 55.00 87. 2.75

ت يىتز  الناشر كالعقد ويقؤو  كمفاليتؤه مؤ  فؤام مكاعؤة  9
 عىيه عدد يزيد عىا العدد المتي 

ركيرة  85.00 62. 4.25
 جدا

ركيرة  90.00 52. 4.50 يقو  الناشر كاعادة المكعات دو  موافقة المللل 10
 جدا

توجد عدة أنوان م  عقؤود النشؤر ييهؤ  المللؤل أنؤه وقؤع  11
 عىا العقد ونوعه

 ركيرة 81.67 90. 4.08

يقو  المللل كالتوقيع عىا العقد ومعرفة مكيعته وحقوقه  12
 والتزاماته

 ركيرة 81.67 90. 4.08

 قىيىة 46.67 65. 2.33 يستوفي المللل حقوقه المالية م  الناشر وفقا لىعقد 13

يقؤؤو  المللؤؤل كاسؤؤتا  مسؤؤتحقاته فؤؤي المؤؤدة المحؤؤددة فؤؤي  14
 العقد ووفقا لىنس  المتي  عىيها

 قىيىة 43.33 83. 2.17

 ركيرة 78.33 51. 3.92 لىمصنل فقميعرل المللل أنه تنازم ع  الح  المالي  15
يعرل المللل أنه ت يجوز له التنازم ع  هذا المصؤنل  16

 لى ير
ركيرة  88.33 51. 4.42

 جدا

يعؤؤرل المللؤؤل أنؤؤؤه ت يحؤؤ  لؤؤه تؤؤؤأليل مصؤؤنل كؤؤؤنيس  17
 العنوا  واليحول

ركيرة  88.33 67. 4.42
 جدا

ادارة حقؤؤؤو  المؤؤؤلليي  هؤؤؤي وسؤؤؤيىة فعالؤؤؤة لىحيؤؤؤاظ عىؤؤؤا  18
 حقو  المللل

ركيرة  93.33 49. 4.67
 جدا

المحافظة عىؤا حقؤو  المللؤل الماليؤة والمعنويؤة تسؤاعد  19
 في زيادة اتكدان واتكترار والتأليل

ركيرة  95.00 45. 4.75
 جدا

ييضؤؤم المللؤؤل نشؤؤر رتاكؤؤه أو مصؤؤنيه عؤؤ  مريؤؤ  دور  20
 النشر

 ركيرة 68.33 79. 3.42

( فؤؤي 4.83متوسؤؤم حسؤؤاكي ) كؤؤأعىا( جؤؤاء 8و 7( ياحؤؤظ أ  اليقؤؤرة )7أمؤؤا الجؤؤدوم رقؤؤ  )

( وكمعؤدم ومتوسؤم حسؤاكي 1.17( كأقم متوسم حساكي وهي )13( و)6  5حي  جاءت اليقرات )

( وهي نسكة عالية وتعزل هذه النتيجة إلا: عد  التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه ورلكؤة 3.61)

  واسؤتكقاء حقوقؤه مؤ  لمصنل عد  دفع ما يترت  لىمللل مؤ  حقؤو  وفقؤا  لىعقؤددار النشر كتمىك ا

 العقد وعد  وجود إدارة ادارة حقو  الملليي .

 ( 7جدول )
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات المؤلفين / 

 (6درجة الدكتوراه )ن = 

رقم 
 البند

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 قىيىة جدا 33.33 82. 1.67 مدل معرفة دور النشر كمكية عقد النشر 1
 قىيىة 36.67 98. 1.83 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقؤؤو  التؤؤي ينظمهؤؤا عقؤؤد النشؤؤر رافيؤؤة لحيؤؤظ  3
 حقو  المرفي 

 قىيىة جدا 26.67 52. 1.33

 قىيىة جدا 30.00 55. 1.50 معرفة دار النشر كالحقو  المعنوية لىمللل 4

 قىيىة جدا 23.33 41. 1.17 التزا  الناشر كعقد النشر وشرومه 5

 قىيىة جدا 23.33 41. 1.17 دفع مايترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد 6

استفدا  عقد النشر روسؤيىة فؤي تمىؤك المصؤنل  7
 المللل منهوعد  استيادة 

ركيرة  96.67 41. 4.83
 جدا

تشؤؤؤجيع دور النشؤؤؤر المؤؤؤلليي  عىؤؤؤا النشؤؤؤر مؤؤؤ   8
 فام هذا العقد

 قىيىة 46.67 82. 2.33

ت يىتز  الناشر كالعقد ويقو  كمفاليته مؤ  فؤام  9
 مكاعة عدد يزيد عىا العدد المتي  عىيه

ركيرة  96.67 41. 4.83
 جدا

دو  موافقؤؤؤؤة يقؤؤؤؤو  الناشؤؤؤؤر كاعؤؤؤؤادة المكعؤؤؤؤات  10
 المللل

ركيرة  93.33 52. 4.67
 جدا

توجد عدة أنوان مؤ  عقؤود النشؤر ييهؤ  المللؤل  11
 أنه وقع عىا العقد ونوعه

ركيرة  90.00 55. 4.50
 جدا

يقو  المللل كالتوقيع عىا العقد ومعرفة مكيعته  12
 وحقوقه والتزاماته

ركيرة  90.00 55. 4.50
 جدا

الماليؤة مؤ  الناشؤر وفقؤا يستوفي المللل حقوقؤه  13
 لىعقد

 قىيىة جدا 23.33 41. 1.17

يقؤؤؤؤو  المللؤؤؤؤل كاسؤؤؤؤتا  مسؤؤؤؤتحقاته فؤؤؤؤي المؤؤؤؤدة  14
 المحددة في العقد ووفقا لىنس  المتي  عىيها

 قىيىة جدا 26.67 52. 1.33

يعؤؤرل المللؤؤؤل أنؤؤؤه تنؤؤؤازم عؤؤؤ  الحؤؤؤ  المؤؤؤالي  15
 لىمصنل فقم

 ركيرة 80.00 63. 4.00

ت يجوز له التنؤازم عؤ  هؤذا يعرل المللل أنه  16
 المصنل لى ير

 ركيرة 80.00 63. 4.00

يعؤؤرل المللؤؤل أنؤؤه ت يحؤؤ  لؤؤه تؤؤأليل مصؤؤنل  17
 كنيس العنوا  واليحول

 ركيرة 83.33 75. 4.17

حقؤؤو  المؤؤلليي  هؤؤي وسؤؤيىة فعالؤؤة لىحيؤؤاظ  إدارة 18
 عىا حقو  المللل

 ركيرة 80.00 89. 4.00

المحافظة عىا حقو  المللل الماليؤة والمعنويؤة  19
 واتكترار والتأليل ااكدانتساعد في زيادة 

ركيرة  86.67 52. 4.33
 جدا

ييضم المللل نشر رتاكه أو مصنيه ع  مريؤ   20
 دور النشر

 متوسمة 63.33 98. 3.17

وتىتهؤا فؤي ( 4.80( جاء كأعىا متوسؤم حسؤاكي )7( ياحظ أ  اليقرة )8أما الجدوم رق  )

( كأقؤم 1( فؤي حؤي  جؤاءت اليقؤرة )4.40( جاء كؤأعىا متوسؤم حسؤاكي )10المرتكة الثانية اليقرة )

( وهي نسكة عاليؤة  وتعؤزل هؤذه النتيجؤة 3.70( وكمعدم ومتوسم حساكي )1.86متوسم حساكي )

  عقؤد   عؤد  التؤزا  الناشؤر كعقؤد النشؤر واسؤتفدا(إلا: )عد  معرفة دور النشؤر كمكيعؤة عقؤد النشؤر

 النشر لتمىك المصنل. 
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 ( 8جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ودرجة الموافقة الستجابات المؤلفين 

 (5/درجات اخرى )ن = 

رقم 
 البند

 البند
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 قىيىة 36.00 84. 1.80 مدل معرفة دور النشر كمكية عقد النشر 1

 قىيىة 40.00 71. 2.00 مدل تمكي  والتزا  دور النشر كالعقد 2

الحقؤؤو  التؤؤي ينظمهؤؤا عقؤؤد النشؤؤر رافيؤؤة لحيؤؤظ  3
 حقو  المرفي 

 متوسمة 56.00 45. 2.80

 متوسمة 64.00 45. 3.20 معرفة دار النشر كالحقو  المعنوية لىمللل 4

 ركيرة 76.00 45. 3.80 وشرومهالتزا  الناشر كعقد النشر  5
 متوسمة 64.00 84. 3.20 دفع مايترت  لىمللل م  حقو  وفقا لىعقد 6

استفدا  عقد النشر روسيىة في تمىك المصؤنل  7
 وعد  استيادة المللل منه

ركيرة  96.00 45. 4.80
 جدا

تشؤؤجيع دور النشؤؤر المؤؤلليي  عىؤؤا النشؤؤر مؤؤ   8
 فام هذا العقد

 ركيرة 76.00 84. 3.80

ت يىتؤؤؤز  الناشؤؤؤر كالعقؤؤؤد ويقؤؤؤو  كمفاليتؤؤؤه مؤؤؤ   9
 فام مكاعة عدد يزيد عىا العدد المتي  عىيه

ركيرة  84.00 84. 4.20
 جدا

المكعؤؤؤؤات دو  موافقؤؤؤؤة  كإعؤؤؤؤادةيقؤؤؤؤو  الناشؤؤؤؤر  10
 المللل

ركيرة  88.00 55. 4.40
 جدا

توجد عدة أنوان م  عقود النشؤر ييهؤ  المللؤل  11
 ونوعهأنه وقع عىا العقد 

 ركيرة 72.00 55. 3.60

يقؤؤؤو  المللؤؤؤل كؤؤؤالتوقيع عىؤؤؤا العقؤؤؤد ومعرفؤؤؤة  12
 مكيعته وحقوقه والتزاماته

 ركيرة 76.00 84. 3.80

يستوفي المللل حقوقه المالية م  الناشؤر وفقؤا  13
 لىعقد

 ركيرة 76.00 1.10 3.80

يقؤؤؤو  المللؤؤؤل كاسؤؤؤتا  مسؤؤؤتحقاته فؤؤؤي المؤؤؤدة  14
 لىنس  المتي  عىيهاالمحددة في العقد ووفقا 

 ركيرة 72.00 89. 3.60

يعؤؤرل المللؤؤل أنؤؤه تنؤؤازم عؤؤ  الحؤؤ  المؤؤالي  15
 لىمصنل فقم

 ركيرة 80.00 71. 4.00

يعرل المللل أنه ت يجوز له التنازم ع  هذا  16
 المصنل لى ير

 متوسمة 64.00 45. 3.20

يعؤرل المللؤل أنؤه ت يحؤ  لؤه تؤأليل مصؤنل  17
 كنيس العنوا  واليحول

 ركيرة 68.00 89. 3.40

ادارة حقو  الملليي  هي وسؤيىة فعالؤة لىحيؤاظ  18
 عىا حقو  المللل

 متوسمة 64.00 84. 3.20

المحافظؤؤؤؤؤة عىؤؤؤؤؤا حقؤؤؤؤؤو  المللؤؤؤؤؤل الماليؤؤؤؤؤة  19
والمعنويؤة تسؤؤاعد فؤؤي زيؤؤادة اتكؤؤدان واتكترؤؤار 

 والتأليل

ركيرة  84.00 45. 4.20
 جدا

 ييضؤؤؤم المللؤؤؤل نشؤؤؤر رتاكؤؤؤه أو مصؤؤؤنيه عؤؤؤ  20
 مري  دور النشر

 متوسمة 52.00 89. 2.60

( فيكي  استجاكة الملليي  حس  الدرجات العىمية  يوضؤح الجؤدوم رقؤ  9أما الجدوم رق  )

(9:) 
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 ( 9جدول )

 مقارنة بين استجابات المؤلفين بحسب متغير الدرجة العلمية

رقم 
 البند

 (5)ن =  أخرى (6دكتوراه )ن =  (12ماجستير )ن =  (15بكالوريوس )ن = 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافقة

 قىيىة 36.00 قىيىة جدا 33.33 قىيىة 43.33 متوسمة 54.67 1

 قىيىة 40.00 قىيىة 36.67 قىيىة 40.00 قىيىة 42.67 2

 متوسمة 56.00 قىيىة جدا 26.67 قىيىة 43.33 قىيىة 49.33 3
 متوسمة 64.00 قىيىة جدا 30.00 قىيىة 50.00 متوسمة 53.33 4
 ركيرة 76.00 قىيىة جدا 23.33 قىيىة 41.67 قىيىة 42.67 5

 متوسمة 64.00 قىيىة جدا 23.33 قىيىة 45.00 قىيىة 41.33 6
 ركيرة جدا 96.00 ركيرة جدا 96.67 ركيرة جدا 91.67 ركيرة جدا 85.33 7

 ركيرة 76.00 قىيىة 46.67 متوسمة 55.00 متوسمة 54.67 8
 ركيرة جدا 84.00 ركيرة جدا 96.67 ركيرة جدا 85.00 ركيرة 70.67 9

 ركيرة جدا 88.00 ركيرة جدا 93.33 ركيرة جدا 90.00 ركيرة جدا 84.00 10

 ركيرة 72.00 ركيرة جدا 90.00 ركيرة 81.67 متوسمة 64.00 11

 ركيرة 76.00 ركيرة جدا 90.00 ركيرة 81.67 ركيرة 78.67 12

 ركيرة 76.00 قىيىة جدا 23.33 قىيىة 46.67 متوسمة 52.00 13

 ركيرة 72.00 قىيىة جدا 26.67 قىيىة 43.33 متوسمة 54.67 14

 ركيرة 80.00 ركيرة 80.00 ركيرة 78.33 ركيرة 78.67 15

 متوسمة 64.00 ركيرة 80.00 ركيرة جدا 88.33 ركيرة 82.67 16
 ركيرة 68.00 ركيرة 83.33 ركيرة جدا 88.33 ركيرة 80.00 17
 متوسمة 64.00 ركيرة 80.00 ركيرة جدا 93.33 ركيرة جدا 89.33 18

 ركيرة جدا 84.00 ركيرة جدا 86.67 ركيرة جدا 95.00 ركيرة 78.67 19

 متوسمة 52.00 متوسمة 63.33 ركيرة 68.33 ركيرة 80.00 20

 

 االستنتاجات والتوصيات: 

 التالية:  االستنتاجاتتوصىت الدراسة إلا 

 عد  التزا  دور النشر كالعقد المكر  فيما كينه وكي  المللل. -1

 عد  تمكي  شروم عقد النشر فيما كي  دور النشر والملليي . -2

 مفالية دور النشر لىعقد  م  فام مكاعة عدد يزيد ع  المتي  عىيه. -3

 النشر كدفع حقو  الملليي  وفقا  لىعقد.عد  التزا  دور  -4

 عد  وجود إدارة ادارة حقو  الملليي . -5

 عد  معرفة دور النشر لمكيعة عقد النشر. -6

 استفدا  الناشر لعقد النشر لتمىيك المصنل. -7
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 التوصيات الخاصة بالدراسة من خالل االستبانة: 

حقو  والتزامات رم م   ضرورة وضع عقد موحد فيما كي  الملليي  والناشري  يحدد فيه -1

 المرفي   وتلد  إلا التزا  رم م   المرفي  كالعقد وعد  مفالية شرومه.

استفدا  إدارة جماعية لحقو  الملليي  لدفع حقؤو  المؤلليي  ومتاكعؤة حقؤوقه  عؤ  مريؤ   -2

 هذه الدائرة.

 .استحداث عقد يت  تعريل الملليي  والناشري  كمكيعته -3

 والتوصيات مع الدراسة النظرية في هذا الكحث.وتتواف  هذه النتائج 
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 الخاتمة

تناولت الدراسة عقود النشر ودورهؤا فؤي تشؤجيع اتكترؤار لىمؤلليي  وتوصؤم الدراسؤة إلؤا 

 التالية:  النتائج

ت يوجد صورة أو نموذن أو تنظي  لعقد النشر معتمد فيما كي  المللل والناشر  وجميع العقود  -1

 الملليي  مفتىية.التي تكر  مع 

جميع العقود الموجودة والمتعامم كها كي  الملليي  والناشري  عقود مفتىمة  ليست مكنية عىا  -2

 أساس قانوني أو كيا  مكيعته الفاصة.

لالكيؤة العقؤؤود ت تراعؤؤي القواعؤؤد العامؤؤة فؤؤي اتنعقؤاد مؤؤ  حيؤؤث ادررؤؤا  والمؤؤدة والمؤؤدل لهؤؤذا  -3

 ي .وحقو  والتزامات رم م  المرفالعقد  

 لالكية العقود ت تكي  الحقو  المالية لرا المرفي  مما يلد  إلا فافات فيما كينهما. -4

 ت يوجد جهة تقو  كمراقكة هذه العقود لىحياظ عىا حقو  را المرفي . -5

هناك إفام كالعقد يلد  إلا عد  التزا  رم مرل ما وج  عىيه ويلد  إلا نزاعؤات كسؤك   -6

 ومكيعته.عد  ااعا  ع  هذا العقد 

 توصىت الدراسة التوصيات التالية: وكناء عىا هذه النتائج فقد

 : العامة ثانياً: التوصيات

تنظي  عقود النشر وكيا  مكيعته ومدته ومؤداه والمقاكؤم وأررانؤه والتزامؤات رؤم مؤ  المؤرفي   -1

 وماله وما عىيه م  حقو .

مراحؤم تمكيقؤه وتنييؤذه ومتؤا ااعا  مؤ  قكؤم المللؤل قكؤم إكؤرا  العقؤد وفؤام إكرامؤه وفؤي  -2

 انقضاله.

 وجود جمعيات أو شررات ادارة حقو  الملليي  لتحصيم حقوقه . -3

 توعية وتثقيل الملليي  كحقوقه  التي نص عىيها قانو  حماية ح  المللل وأنوان الحماية. -4
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 المراجع

 أوالً: المراجع العربية: 

الملسسؤة الجامعيؤة لىدراسؤات  –مقارنؤة أكوكرر  محمد فىيم. ح  المللل في القانو  دراسؤة  -1

 .100  ص 2008(  1والنشر والتوزيع )مجد(  كيروت  لكنا   )م

أكؤؤوكرر  محمؤؤد فىيؤؤم  المكؤؤادئ اتوليؤؤة لحؤؤ  المللؤؤل واتتياقيؤؤات الدوليؤؤة  دار الثقافؤؤة لىنشؤؤر  -2

 .2008(  1والتوزيع  عما   ادرد   )م

  8لمحىي  دار النهضة العركية  مصؤر  نالسنهور   عكدالرزا   الوسيم في شرح القانو  ا -3

 .1967)م. كا(  

عيد  إدوارد  ح  المللل والحقو  المجاورة  المنشؤورات الحقوقيؤة  صؤادر كيؤروت  لكنؤا    -4

 .2000(  1)م

القاضؤؤي  مفتؤؤار. حؤؤ  المللؤؤل الرتؤؤا  ادوم و الثؤؤاني  مرتكؤؤة ادنجىؤؤو المصؤؤرية  القؤؤاهرة   -5

1982. 

 .2000(  3ر الثقافة لىنشر والتوزيع  عما   ادرد   )مرنعا   نوال. ح  المللل  دا -6

 .2000(  1م ك    نعي   المىرية اددكية والينية والحقو  المجاور  لكنا   كيروت  )م -7

المنشاو   عكدالحميد  ح  المللل وأحرامؤه والرقاكؤة عىؤا المصؤنيات  دار اليرؤر الجؤامعي    -8

 .1994ااسرندرية  مصر )م.كا(  

 وانين واألنظمة:ثانياً: الق

 وتعدياته. 1992لسنة  22قانو  حماية المللل ادردني رق   -1

 .1999لسنة  75قانو  حماية المىرية اددكية والينية الىكناني رق   -2

 .2002لسنة  29قانو  حماية ح  المللل والحقو  المجاورة المصر  رق   -3

 وتعدياته. 1996( لسنة 8قانو  العمم ادردني رق  ) -4

 .1976لسنة  43المدني ادردني رق  القانو   -5

 ثانياً: االتفاقيات:

اتتياقيؤؤة العركيؤؤة لحقؤؤو  المللؤؤل والحقؤؤو  المجؤؤاورة/ الجريؤؤدة الرسؤؤمية ادردنيؤؤة رقؤؤ   -

 .1148  ص 2010شكام  16  5014

 ثالثاً: منشورات: 

منشؤؤؤورات المنظمؤؤؤة العالميؤؤؤة لىمىريؤؤؤة اليرريؤؤؤة )الوايكؤؤؤو( د. محمؤؤؤد حسؤؤؤا  لميؤؤؤي  جنيؤؤؤل  -1

(2000.) 

 ,1981كاريس  –منشورات اليونسرو  –المكادئ ادولية لحقو  المللل  -2
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 17 عقد النشر وانتهالهالممى  الثاني: آثار 
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