
  الشعبيةةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  تلمسان – د أبو بكر بلقا يجامـعة 
 

  اآلداب اللغات كلية
     قســـم  الفنون  

  تشكيليةختصص دراسات                  
                   سنة ثانية ما سرت 

 حقوق التأليف واإلبداع  : و                 مقيـاس 
    

                    
 امتحان السـداسي الثالث 

 :الســؤال              
 ن8ما هي ادلصنفات ادلشمولة باحلماية والغري ادلشمولة باحلماية ؟   -1

 ن2 ما مصري ادلصنفات احملمية بعد انقضاء مدة محايتها ؟  -2

  لقيام احلماية ال بد وجود اعتداء واقع أو  سيقع على حق ادلؤلف باختالف صور االعتداء  -3
 يتمثل يف جنحة التقليد وتتمثل يف صور 05-03حسب أنواع ادلصنفات وبالرجوع لألمر 

 ن8.االعتداءات على ادلصنف أو األداء سواء مباشرة أو غري مباشرة

 ؟.فما هي هذه االعتداء ادلباشرة والغري مباشرة  -

 
 
 
 
 
 

  بالتوفيق 
 
 



    قســم  الفنــون
 دراسات تشكيلية :                     تخصص

 ماسترا                  السنــة  الثانية  

      حقوق التأليف واإلبداع: مقيـاس                     

 اإلجابة النموذجية لالمتحان السـداسي الثالث
 

 المصنفات المشمولة بالحماية: أوال -1

 المصنفات األصلية - أ

 ادلصنفات األدبية والعلمية -

 ادلصنفات ادلسرحية وادلسرحيات ادلوسيقية -

  ادلصنفات السينمائية -

 ادلصنفات ادلوسيقية -

 ادلصنفات الفنية -

 المصنفات المشتقة - ب

 ادلصنفات ادلشتقة عن طريق الرتمجة -

  ادلصنفات ادلشتقة عن طريق التلخيص والتحويل -

  ة ادلصنفات ادلشتقة باإلضاف -

 المصنفات المجاورة - ت

 فناين األداء -

 منتجي التسجيالت السمعية أو السمعي البصري -

 هيئات البث السمعي أو السمعي البصري -

 المصنفات المستعبدة من الحماية :ثانيا 
  االستعمال احلر للمصنفات  -1

 حالة النسخة اخلاصة 

 الوثائق الرمسية 

 استعمال الوثائق لغرض اإليضاح العلمي 

  ترخيص الرتمجة و االستنساخ -2

 
 



 :مصير المصنفات بعد انقضاء مدة الحماية -  2
ادلصنفات الوطنية واألدبية والفنية اليت انتهت مدة احلماية ادلقررة ذلا تعود ملكيتها إىل الدولة وتصبح   -

ملكا عاما يف متناول اجلمهور وميكن استعماذلا بناء على ترخيص من الديوان الوطين حلقوق ادلؤلف 
 .واحلقوق اجملاورة

 :االعتداء المباشرة والغير مباشرة  -3
 : االعتداءات المباشرة  -1

 الكشف الغير المشروع للمصنف  

 المساس بسالمة المصنف أو أداء الفنان مؤدي أو عازف 

 استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من األساليب في شكل نسخ 

 تبليغ المصنف أو األداء  

 :االعتداءات  الغير المباشرة  -2

 استيراد أو تصدير نسخ مقلدة -

 بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء -

 تأجير أو وضع رهن التداول نسخ مقلدة لمصنف أو أداء -

 .رفض دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو ألي مالك حقوق مجاورة -

 

 
 


