
  الشعبية ةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطي

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  تلمسان  – دأبو بكر بلقا ي جامـعة 

  

  اللغات اآلداب  كلية

  الفنون  قســـم     

  مسرحية ختصص دراسات                  

  سنة الثالثة ليسانس                   

  التشريعات الفنية <جلزائر      :مقيـاسو                 

  بوزار حبيبة / د                   

  

  الخامس السـداسي امتحان 

          

  :الســؤال              

  

  

ت���م انش���اء ال���ديوان ال���وطني لحق���وق المؤل���ف والحق���وق المج���اورة بموج���ب االم���ر رق���م   -1
وفق���ا للمرس���وم وت���م اع���ادة النظ���ر ف���ي هياكل���ه  1973جويلي���ة  29الص���ادرة ف���ي  73-46

الص����ادر  356-05ث����م بالمرس����وم رق����م  1998الص����ادر ف����ي ن����وفمبر  366-98التنفي����ذي 
وال�����ذي يعتب�����ر الق�����انون األساس�����ي لل�����ديوان ال�����وطني لحق�����وق  2005س�����بتمبر  21ف�����ي 

  .المؤلف والحقوق المجاورة 

  

  ما معنى الديوان وما هي مهامه؟   -

 وما هي المؤلفات المحمية من طرفه مع الشرح ؟   -

  

  :المصطلحات التالية اشرح -    

  

  البرمجيات  -       

  المصنف الرقمي  -       

   TRIPSاتفاقية تريبس  -       

   

     

             



            

 وهللا ويل التـوفيق                                                                     

 

  

 

 

 

  الفنــون  قســم                

  مسرحية دراسات:  تخصص                   

  الثالثة ا                  السنــة 

  التشريعات الفنية <جلزائر   : مقيـاس                     

                                     بوزار حبيبة / د  

  اخلامسمتحان السـداسي اإلجابة النموذجية لال

  

  

  ن10: ومهامه والمؤلفات المحمية في إطاره  مفهوم الديوان - 1
  

ال���ديوان ال���وطني لحق���وق المؤل���ف والحق���وق المج���اورة ه���و مؤسس���ة عمومي���ة ذات ط���ابع 
 .صناعي وتجاري يتمتع باالستقاللية المالية وهو تحت وصاية وزارة الثقافة

 : مهام رئيسية 5طبقا لقوانينه يكلف الديوان ب: مهام الديوان

ب����داعات االدبي����ة الفني����ة وك����ل الخ����دمات الفني����ة المنج����زة ب����الجزائر ض���مان حماي����ة ك����ل اال
 .وكذا الحقوق المعنوية والتراثية ألصحابها

 .ضمان التسيير الجماعي لكل حقوق المؤلفين االعضاء وذوي الحقوق المجاورة

 .منح مساعدات للشباب المبدعين في المجال االدبي والفني بهدف ترقية الثقافة

 ث الثقافي الالماديضمان حماية الترا

  ضمان حماية اجتماعية للمؤلفين والفنانين االعضاء

 .05/356من المرسوم  5مالحظة يمكن ذكر المهام التي نصت عليها  المادة 

 : المؤلفات المحمية التي لها عالقة مع المؤسسة

 برامج الكمبيوتر  - 

 قاعدة المعلومات  -

  المؤلفات السمعية البصرية  -

 

 : برامج الكمبيوتر  - 1    

يعتب����ر برن����امج الكمبي����وتر بمثاب����ة مجموع����ة م����ن التعليم����ات المعب����ر عنه����ا ع����ن طري����ق 
كلم���ات مخطط���ات أو أي ش���كل م���ن األش���كال الت���ي بمج���رد إدخاله���ا ف���ي موض���ع بواس���طة 
آل���ة ت���ؤدي إل���ى ح���دوث تغي���رات الكتروني���ة يمك���ن أن ت���ؤدي أو ت���تمكن م���ن الحص���ول عل���ى 



او أي وس������يلة الكتروني������ة ق������ادرة عل������ى المعالج������ة نتيج������ة معين������ة بواس������طة الكمبي������وتر 
 .المعلوماتية

 .هي معفية من براءة االختراع 

 : قاعدة المعلومات -2

تعتب���ر قاع���دة المعطي���ات بمثاب���ة معلوم���ات تمث���ل اختراع���ات أص���لية س���واء ت���م اس���تغاللها 
  في آالت

 .و أي شكل من االشكال ال تخضع للحماية اال قاعدة المعطيات االصليةأ 

 : المؤلفات السمعية البصرية3

تتمث����ل المؤلف����ات الس����معية البص����رية م����ن المؤلف����ات الس����ينماتوغرافية والمؤلف����ات القريب����ة 
 غي����ر المرفق����ة لع����اب الفي����ديو وك����ل األعم����ال الس����معية البص����رية المرفق����ة اوأله����ا مث����ل 

 .بالصوت

 تعتب���ر المؤلف���ات الس���معية البص���رية مؤلف���ات ش���راكة لك���ون ان ع���دة أش���خاص س���اهموا ف���ي

 .إنشاء المؤلف 

 :شرح المصطلحات   - 2

  

 المشرع الجزائري في ظل األمر رقم : المصنف الرقمي -

ة كنوع من أنواع المصنفات األدبي صنفها المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاور05- 03
  والفنية 

قواع���د البيان���ات وب���رامج الحاس���وب وكاف���ة  البرمجي���ات و ع وه���مان���وث���الث أ إل���ىوينقس���م  
 المصنفات المتقدمة وهي مصنفات جاءت وليدة علوم الحوسبة

أو تقني����ة المعلوم����ات  تع����د ب����رامج الحاس����وب وه����ي مص����نفات معلوماتي����ة:  البرمجي����ات  -
  .وتنقسم للبرمجيات التشغيل والتطبيق 

ته���تم بحق���وق الملكي���ة الفكري���ة المتص���لة بالتج���ارة وال���واردة   : TRIPSاتفاقي���ة ت���ريبس  -
ف���ي ملح���ق إتفاقي���ة م���راكش  وه���ي عب���ارة ع���ن ج���واالت م���ن االرغ���واي إل���ى أخ���ر جول���ة 

واله����دف االساس���ي ه���و الح���د م���ن االخ����تالالت   1994إ ل���ى غاي���ة   1986م���راكش م���ن 
  .أمام التجارة الدولية وتوفير الحماية للحقوق الملية الفكرية

 

 


