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 مقجمة
  البحث:مؽضؽع 

الػاليات في  4964عام في  ضيخت حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف
عمى تدجيل أحج ي األمخيكية، حيشسا وافق مكتب حق السؤلف األمخيكالستحجة 

جرج البخمجيات ي  يكغ لع آنحاك  البخامج لجيو، عمى الخغع مغ أن قانػن حق السؤلف
في  . وبعج نسػ صشاعة البخمجيات(4) بحسايتوات السذسػلة السرشَّفضسغ 

اية البخمجيات ع األمخيكي ضخورة الشز صخاحة عمى حسالدبعيشيات رأػ السذخ   
ىائمة  اتجر أرباح  ي حساية ىحه الرشاعة التفي  بقانػن حق السؤلف؛ وذلظ رغبة مشو

نتاج البخمجيات األمخيكية، وتجعع االقتراد األمخيكي بسميارات إعمى شخكات 
 .(2)الجوالرات كل عام

ولقج وقع اختيار الػاليات الستحجة األمخيكية عمى نطام حق السؤلف لحساية 
 ،ياورخر ،بيحا الشطام الحساية استيفاء متصمبات لديػلة ايات؛ وذلظ نطخ  البخمج

 ،مختمف دول العالعفي  ، باإلضافة إلى فعاليتيا وانتذارىاالحرػل عميياوسخعة 

                                           
(1) 

John Banzhaf, III, Computers and the Copyright Law: A 

Commentary, Communications of the ACM Vol.01, No.0, January 0691, 

p.90. 

كان قج صسسو، وكان كاتب ىحه السقالة ىػ مغ تقجم لسكتب حق السؤلف األمخيكي لتدجيل بخنامج 
رغع  حق السؤلفبشطام ىجفو ىػ التأسيذ لدابقة ججيجة وىي إمكانية حساية بخامج الحاسب  وكان

 عجم الشز عمى ذلظ صخاحة.
(2)

 Edward Samuels, The Idea-Expression Dichotomy in Copyright Law, 

Tennessee Law Review, Vol. 69, January 0696, footnote 069, p.p. 569-

561. 
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 Automatic transnational حق السؤلف يػفخ حساية تمقائية عابخة لمحجودفشطام 

protection
 (4). 

ألمخيكية لحسل مختمف دول العالع عمى إقخار وقج خصصت الػاليات الستحجة ا
في  حساية البخمجيات بحق السؤلف؛ وذلظ رعاية لسرالحيا كأكبخ مشتج لمبخمجيات

بحلظ، فرجر  ا تسكشت مغ إقشاع االتحاد األوربيحيشس اتاريخي   االعالع. فحققت انترار  
ثع  .(2) لتصمعاتيا اممبي   4994لمحساية القانػنية لبخامج الحاسب عام ي التػجيو األورب

 (؛GATTالتفاؾية الجات )ؼ مفاوضات جػلة أوروجػافي  جاءت الجػلة الحاسسة
ج اتفاؾية الجػانب السترمة بالتجارة مغ حقػق السمكية الفكخية " تخيبذ ادر حيث تع إ

Trips نرت صخاحة عمى حساية البخمجيات بحق ي " كسمحق التفاؾية الجات، والت
مختمف دول العالع. في  القػانيغ الػششيةفي  ر تمظ الحسايةالسؤلف، وتمى ذلظ إقخا

 .(3) عالسيةومغ ىشا أصبحت حساية البخمجيات بحق السؤلف ذات صبغة 

                                           
(1) 

James V. Vergari and Virginia V. Shue, Fundamentals of Computer-

High Technology Law, ALI-ABA, 4994, p.609-606; Dennis S. Karjala, 

Copyright Protection of Computer Documents, Reverse Engineering, and 

Professor Miller, University of Dayton Law Review, Vol. 49, 4994, p. 
975. 
(2) 

Pamela Samuelson and others, A Manifesto Concerning The Legal 

Protection of Computer Programs, Columbia Law Review, Vol. 69, Issue 

9, December 0669, p. footnote 099 at p. 8599. 
في حساية بخامج الكسبيػتخ السعمػماتية، دار  ، االتجاىات الحجيثةد. دمحم عبج العاىخ حديؼ  (3)

 .45-44، ص 2994-2999الشيزة العخبية، القاىخة، 
Pamela Samuelson and others, A Manifesto Concerning The Legal, op. 

cit., p.8505. 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         

 

(  )دراسة مقارنةمذكبلت حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف      994 

 

 

لحساية البخمجيات بحق ي العالسي وعمى الخغع مغ االستقخار التذخيع
السؤلف، إال أن عسمية تصبيق ىحه الحساية عمى البخمجيات لع تكغ بالسيسة 

قزايا في  –وال سيسا األمخيكية  –فقج ناضمت السحاكع  ؛يديخةالديمة ال
تمظ القزايا العجيج مغ ل ىاحيث ضيخت خبلل نطخ  االعتجاء عمى البخمجيات؛

نتجت عغ االختبلفات الذجيجة بيغ البخمجيات وسائخ ي السذكبلت، والت
ات األدبية والفشية. وقج أدػ وجػد ىحه االختبلفات إلى مذكبلت السرشَّف

حيث فخضت الصبيعة  ؛اـيسية امتج تأثيخىا إلى قانػن حق السؤلف ذاتومف
نطام حق في  الفخيجة والستسيدة لمبخمجيات تحجيات ضخسة لمسفاـيع التقميجية

إدخال العجيج مغ التعجيبلت عمى قانػن حق السؤلف  نتج عشياالسؤلف، 
كل  أن شظ. وال (4) لمبخمجياتججيجة تبلئع الصبيعة الخاصة  اتتزسغ أحكام  

 .(2) السػاشغالعجيج مغ في  ذلظ أدػ إلى تذػيو نطام حق السؤلف
ىحه الجراسة نحاول أن نتمسذ السذكبلت الشاتجة عغ حساية البخمجيات ي وف

فات الكبيخة بيغ البخمجيات وكافة والشاشئة عغ االختبل ،حق السؤلف وفق نطام
 ات األدبية والفشية.السرشَّف

                                           
(1)  

Pamela Samuelson and others, A Manifesto Concerning The Legal, 

op. cit., p.p.2349-2359; Marci A. Hamilton and Ted Sabety, Computer 

Science Concepts in Copyright Cases: The Path to A Coherent Law, 

Harvard Journal of Law & (=) 

(=) Technology, Vol.01, No.8, Winter 0661, p.899. 
ية )بخامج السعمػمات(، رسالة الحساية القانػنية لمكيانات السشصؿ د. خالج حسجي عبج الخحسؼ،  (2)

 .397-396، ص4992دكتػراه، حقػق عيغ شسذ، 
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 البحث:أىسية مؽضؽع 
بسػضػع الجراسة بالشطخ لسا لو مغ أىسية عمى السدتػييغ  شااىتسام جاء

ضخورة التعخف عمى فأما أىسيتو القانػنية فشججىا تشبع مغ  ؛القانػني والعسمي
السذكبلت التي ترادف حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف؛ حتى يجتيج 

لمشرػص  مشاسبة ت، وتبشي تفديخاالسحامػن والقزاة في ابتكار حمػل قانػنية خبلقة
الػاقع  في ضػء وذلظ ىحه السذكبلت، حجة مغ قمل قجر السدتصاعي ، بساالقانػنية

 التذخيعي الحالي.
ا أن يتبيغ كل شخز ذوم أو لو  صمة بالبخنامج، أو يختبط بو ؼغ السيع أيز 

عبلقة بو مغ أؼ نػع، نصاق وشبيعة حقػقو والتداماتو القانػنية ؼيسا يتعمق بيحا 
 .جالبخنام

وأما األىسية العسمية لمسػضػع فتشبع مغ دخػل البخمجيات وتػغميا في كافة 
سػاء برػرة  ،حيث يعتسج عمييا جسيع البذخ في حياتيع اليػمية ؛مشاحي الحياة

 حياتيع عمى نحػ كبيخ. يمباشخة أو غيخ مباشخة، وتؤثخ ف
 خطة البحث: 

نقػم بخمجيات، ثع سػف ندتيل ىحه الجراسة بشطخة عمى السفيػم التقشي لم
بعخض بخمجيات الحاسب عمى كافة الجػانب السختبصة بشطام حق السؤلف؛ وذلظ 

تمظ ات األدبية، السرشَّفوسائخ االختبلفات بيغ البخمجيات  عمىلمتعخف عغ قخب 
 عمى نحػ ما سػف نخػ.االختبلفات التي تؤدؼ إلى مذكبلت عجيجة، 

 خصة التالية:وفق ال بحثعخض مػضػع البشقػم سوؼيسا يمي 
 .السفيؽم التقشي لمبخمجياتنعخة عمى : يمبحث تسييج
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 .السبحث األول: مفيؽم السؤلف والبخمجيات
 .مفيؽم االبتكار والبخمجيات الثاني:السبحث 

 .السبحث الثالث: محل الحساية في حق السؤلف والبخمجيات
 .والبخمجيات الحقؽق األدبية لمسؤلف الخابع:السبحث 

 .: الحقؽق السالية لمسؤلف والبخمجياتالسبحث الخامذ
 .السبحث الدادس: اإليجاع القانؽني والبخمجيات

 .الخاتسة
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 مبحث تسييجي
 مبخمجياتلي السفيؽم التقش نعخة عمى

أن نمقي نطخة سخيعة ومبدصة عمى السفيػم التقشي اول في ىحا السبحث حن
الحؼ يتبعو السبخمجػن األسمػب التقشي جيات؛ وذلظ بالقجر الحؼ يكفي لتػضيح لمبخم
 يةكيؽ شبيعة البخنامج مغ الشاحية التقشية، ونعمع ، حتى نعمعترسيع البخنامجفي 
 .إلى الػجػد هر ػ ضي

  إعجاد البخنامج: مخاحل 
ؼ الحي الشيائ شكموفي  يطيخبسخحمتيغ أساسيتيغ حتى بخنامج ؼ أسخ ي

مخحمة  ىسا:ن السخحمتاان وىات .لمبخنامج ليدتفيج مشويتعامل معو السدتخجم األخيخ 
 .بعجىا يكتسل ترسيع البخنامجي والتتخجسة الثع مخحمة  لمبخنامج، الترسيع األولي

عبارة عغ ي ىو  ،لمبخنامج األولي الترسيع مخحمةي يف :األولى سخحمةالفأما 
كمسات وجسل  شكلفي  تعميسات وكمسات ورمػز يقػم السبخمج بكتابتيا بمغة بخمجة

دية، ويدتصيع اإلندان )السبخمج( أن يفيع ما كتب بتمظ المغة، تذبو المغة اإلنجمي
 . Source Code"(4)" كؽد السرجرىحه السخحمة في  وتدسى صيغة البخنامج

تخجسة بالسبخمج فييا يقػم ي الت السخحمةي يف :وأما بالشدبة لمسخحمة الثانية
وذلظ  الحاسب(؛تفيسيا اآللة )ي كػد السرجر إلى المغة التفي  التعميسات الػاردة

أعج البخنامج مغ أجميا، فالبخنامج ما ي حتى يتسكغ الحاسب مغ تشفيح الػضائف الت

                                           
الحاسبات وتكشػلػجيا السعمػمات، بجون دار في  ، مقجمةد. عبادة سخحان سييخ حجازي و د. (1)

 .399، ص 4998، 4نذخ، ط
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تفيسيا اآللة الشاتجة عغ التخجسة تكػن ي ىػ إال تعميسات مػجية لآللة. والمغة الت
: صفخ وواحج. وتتع عسمية يعبارة عغ مجسػعات ضخسة مختمفة التختيب مغ رقس

صػرتو في  البخنامجىػ ىحه العسمية  وناتجلسخررة لحلظ، ا التخجسة بأحج البخامج
" كؽد ىحه السخحمة في  تػزع عمى الجسيػر، وتدسى صيغة البخنامجي الشيائية الت

" كؽد اسع  االسرجر واليجف مع  ؼ ويصمق عمى كػد ،”Object Codeاليجف 
 .Program Code"(4)البخنامج 

ا حتى اليػم، وىحا ما يبخر أن يكتب يجوي  أن كػد السرجر ال يدال ومغ الججيخ بالحكخ 
بخنامج تكسغ في أجػر العامميغ)السبخمجيغ(، فإنتاج الشدخة األولى أؼ أغمب تكاليف إنذاء 

ا حخص السبخمجيغ  مشو مكمف لمغاية في حيغ أن استشداخو غيخ مكمف، وىحا ما يبخر أيز 
خه أو وصػلو إلى ومػزعي البخمجيات عمى الحفاظ عمى سخية كػد السرجر وعجم نذ

مدتخجمي البخنامج؛ فالكذف عغ كػد السرجر سيسكغ مغ يحرل عميو مغ إعادة إنذاء 
مغ إدخال تعجيبلت بديصة عميو  كشوي س  ، وكحلظ (2)وبيع البخنامج وتحقيق أرباح مغ وراء ذلظ

ىػ إلنذاء بخنامج مقمج بعج تشكيخه؛ لئلييام بأنو بخنامج ججيج. ومغ ىشا يعتبخ كػد السرجر 
يفزل كل السبخمجيغ االحتفاظ بو بذكل  ؛ لحاومكسغ ؾيستو ومدتػدع أسخاره ،جػىخ البخنامج

 سخؼ لجييع.

                                           
 دار الفكخ (،4)الحاسب سمدمة عمػم  -، مقجمة الحاسبات والبخمجة د. دمحم مرطفى حامج (1)

 .448، ص العخبي، القاىخة، د.ت
(2) Christina M. Reger, Let's Swap Copyright for Code : The Computer 

Software Disclosure Dichotomy, Loyola of Los Angeles Entertainment 

Law Review, Vol. 24, Issue 2, 2994, p.p. 249-229. 
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ات، يختمف عغ سائخ السرشَّفمغ  امتسيد   اأن البخمجيات تعتبخ نسص  لشا ومسا سبق يتزح 
يفة لتحقيق وض وسيرسوضيفي تع ت مرشَّفما ىػ إال البخنامج ف ؛الفشيةات األدبية و السرشَّف

 بسػجب حساية البخمجيات صادففقج  ونتيجة ليحا االختبلف .(4)الحاسب عغ شخيق معيشة
 . ول أن نبحثو في السباحث التاليةا، وىحا ما نحالسذكبلت العجيج مغ نطام حق السؤلف

                                           
(1) 

Dennis S. Karjala, A Coherent Theory for The Copyright Protection 

of Computer Software and Recent Judicial Interpretations, University of 

Cincinnati Law Review, Vol. 99, October 0661, p.69. 

سشطسة في تتابع صحيح لتػجيو المجسػعة مغ التعميسات ذكخ البعس أن البخنامج عبارة عغ وقج 
 عسمية مخغػبة، مثل حل مدألة رياضية أو ترشيف البيانات. الحاسب اآللي ألداء

 –نتخنيت اإل -يالقامػس الذامل لسرصمحات الحاسب اآلل، راجع: م. فاروق سيج حديؼ
 .397، ص 2996، 2، ىبل لمشذخ والتػزيع، القاىخة، طي/عخبؼ إنجميد  -اإللكتخونيات 
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 السبحث األول

 مفيؽم السؤلف والبخمجيات
 :وتقديػ تسييج

التعخيف بحدب  ، أوالسرشَّفمغ قام بػضع  فيػ خوفالسؤلف مع إن
 .الفكخية( ةق. السمكي 438.." )م السرشَّف" الذخز الحؼ يبتكخ  التذخيعي لو فيػ

يكػن بشاء  عمى ذلظ  مؤلف فخد، وأنمغ جانب  السرشَّفضع يػ أن مغ السعتاد و 
الػضع بالشدبة لمبخمجيات مختمف، فغالبيتيا تػضع بشاء   إال أن مبادرة شخرية مشو.

ويذتخك في وضعيا أكثخ مغ شخز؛ مسا  ذخز اآلمخ،يرجر مغ ال عمى تكميف
. كسا تطيخ عبلقة اآلمخ بالسبخمجغ عالشاشئة  بعس السذكبلت يؤدؼ إلى ضيػر

 لجػفي العسل  –السؤلف األصمي لمبخنامج  –السبخمج ل اقتناأخخػ برجد مذكبلت 
 أصحاب األعسال.

مب أول(، ثع دػف نتشاول في ىحا السبحث عسمية ترسيع البخنامج )مصعميو فو 
مذكبلت السبخمج )مصمب ثان(، وأخيخ ا و اآلمخ بيغ عبلقة التحجيج شبيعة نشتقل إلى 

 )مصمب ثالث(.تشقل السبخمج في العسل 
 السطمب األول

 عسمية ترسيػ البخنامج
 تعجد السكمفيؼ بؽضع البخنامج:
 ىػ مغ يقػم بترسيع البخنامج. ونادر ا ما يقػم في البجاية نػضح أن السبخمج

مبخمج واحج بيحه العسمية؛ نطخ ا ألنيا عسمية ضخسة وشاقة وتتزسغ الكثيخ مغ 
التفاصيل، لحلظ فإنو مغ السعتاد أن يقػم أكثخ مغ مبخمج بإعجاد البخنامج. ؼيقػم كل 
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مشيع بترسيع جدء معيغ مشو بالتشديق مع زمبلئو اآلخخيغ، حيث يعسمػن كفخيق 
 عسل واحج.
لمػجػد نتيجة تكميف صادر إلى السبخمج ليقػم البخنامج ي ما يأت اوغالب  

ر شخكة إلنتاج البخمجيات يعسل السبخمج ىحا التكميف:  بترسيسو، سػاء كان م ْرج 
 لبخنامج معيغ يػفي باحتياجاتيا. أو شخكة تحتاج ،ا شبيعي الجييا، أو شخر  

 :خطؽات ترسيػ البخنامج
ألمخ يقػم الذخز ففي بجاية ا ؛ترسيع البخنامج بعجة خصػات عسميةتسخ 

بإعجاد بيان باحتياجاتو العسمية والػضائف التي  Commissioning partyاآلمخ 
 امج ويحتاج إليياالػضائف التي سيؤدييا البخني يخغب في تػافخىا في البخنامج. وى

ر التكميف برياغة احتياجاتو ثع يعصييا . end user السدتخجم الشيائي لو ويقػم م ْرج 
 .(4)(Software developerمصػر البخمجيات ) Programmerلمسبخمج

وبعج ذلظ تبجأ سمدمة مغ االجتساعات السكثفة بيغ اآلمخ والسبخمج لسخاجعة 
ترسيع البخنامج إلى أن يتفقا عمى الترسيع السبلئع الحؼ يخضى عشو اآلمخ. ثع يبجأ 

بعج انتيائو السبخمج في إنذاء كػد البخنامج )تعميسات البخنامج السػجية لمحاسب(، و 
 مشو وسصمػبال الػضائف حققأنو يعسل بكفاءة، وياختبار ا عميو ليتأكج مغ ؼ مشو يجخ 

                                           
(1)  

Jon L. Roberts, Work Made for Hire : The Fiction, The Reality and 

The Impact upon Software Development, Harvard Journal of Law and 

Technology, Vol.4, Spring Issue, 4988, p.99. Available at : 

<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v94/94HarvJLTech997.pdf>, (last 

visited (49/7/2948). 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         

 

(  )دراسة مقارنةمذكبلت حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف      999 

 

 

(4) . 
يتزح لشا أن الغالبية العطسى مغ البخمجيات يتع إنتاجيا عغ شخيق تكميف و 

، وغالب ا ما (يرجر مغ شخز )شبيعي أو معشػؼ( إلى مبخمج )فخد أو عجة أفخاد
، ويحتاج إلى ا ألن تصػيخ البخمجيات عسل شاق ومزغ  يكػن أكثخ مغ مبخمج؛ نطخ  

وقت شػيل وإلى عجد كبيخ مغ السبخمجيغ؛ ومغ ثعَّ يحتاج إلى تكاليف عالية يحىب 
ىحه ي . وف(2) البخنامجأغمبيا كأجػر ومكافآت لمسبخمجيغ القائسيغ عمى وضع 

يغ( إما صػرة رجر التكميف والسبخمج )السبخمجالحاالت يأخح االتفاق السبخم بيغ م  
 عقج عسل، أو عقج مقاولة.

 
 
 

 السطمب الثاني
 السبخمجو اآلمخ بيؼ عالقة الة عتحجيج طبي

 حقؽق عمى البخنامج:الأىسية تحجيج صاحب 
ؼيكػن  ،، عمى نحػ ما رأيشاعمى تكميف إذا كانت غالبية البخامج تػضع بشاء  

البخنامج أكثخ عمى  صاحب حقؽق السؤلف البحث عغىػ  بذأنيا االعتبار األول

                                           
(1)  

Ibid., p.p. 99-499. 
(2)  

Jon L. Roberts, op. cit., p.66-011; Christina M. Reger, op. cit., p.p. 

806-881. 
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في  وتبخز أىسية تحجيج صاحب حقػق السؤلف .(4) نفدومغ البحث عغ السؤلف 
ا مشيا أكثخ معةكد تعامل ياإلى أن انطخ   ؛برفة خاصة ،نصاق البخمجيات  ؛ذىشي ا مشتج 

 حخصيع إلى يخجع وحسايتيا عمييا حقػقيع ضسان عمى يامشتجي حخص فإن ظلحلو 

 إنذائيا، في أنفقػه ما استخداد ليع يزسغ بسا ،خامجيعلب سػؾية حرة بأكبخ الفػز عمى

 .(2) ورائيا مغ األرباح جشيو 

                                           
باعتباره يتشاسب مع ندعتشا  في الستغ"  صاحب حقػق السؤلفاستخجام مرصمح "  خت  آث    (1)

بيغ  سييدتع التفي – مثبل   كالػاليات الستحجة األمخيكية –ي دول الشطام األنجمػأمخيكي ف البلتيشية، أما
 .Copyright Owner "مالظ حقػق السؤلفمرصمح " و ، "Author " سؤلفمرصمح " ال

مغ قخيحتو، وأما مالظ حقػق السؤلف فيػ  السرشَّففالسؤلف ىػ الذخز الصبيعي الحؼ ابتكخ 
، ويدتػؼ بعج ذلظ أن يكػن ىػ ذاتو السؤلف، أو مغ الذخز الحؼ استجسع في يجه حقػق السؤلف

كل أو بعس ل إليو عغ )في عقجؼ السقاولة والعسل(، أو الستشاز   السرشَّفالسؤلف بػضع كمف 
 لسديج مغ التفاصيل راجع: .الحقػق السالية التي لمسؤلف

David I Bainbridge, Intellectual Property, Longman-Pearson Education 

Limited, Fifth Edition, 8118, p.p.18-15. 

، وعجم اعتخافو السرشَّفبالحقػق السالية عمى الشطام األنجمػأمخيكي  اىتسام عتبارمع األخح في اال
تو مثل الشز عمى حقي السؤلف في أبػ  .إال في أضيق الحجودبالحقػق األدبية لمسؤلف  -تقخيب ا  –

الفشػن البرخية وىي مرشفات ات السرشَّف لفئة واحجة فقط مغ و بالشدبةاحتخامفي و  السرشَّفعمى 
Works of visual art ، أ( مغ قانػن حق السؤلف  496القدع في والسشرػص عمييا(

 األمخيكي.

، مسا يكمف وقت ا شػيبل  ، ويدتغخق يغبخمجسحتاج إلى أعجاد كبيخة مغ اليالبخمجيات  فإنتاج (2)
 انطخ: شائمة. أمػاال   ليا الذخكات السشتجة

John C. Phillips, Sui Generis Intellectual Property Protection for Computer 

Software, The George Washington Law Review, Vol.91, Issue 9, April 0668, 
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تحجيج الصبيعة  ن أن يتعوبشاء  عمى ما تقجم يتزح لشا أنو مغ األىسية بسكا
ر التكميف) القانػنية لمعبلقة التي تخبط اآلمخ ؛ (السؤلف األصمي) بالسبخمج (م ْرج 
ومقجار الحقػق التي يتستع  ،سؤلف عمى البخنامجوذلظ لتحجيج مغ يتستع بحقػق ال

 بيا.
 عالقة اآلمخ بالسبخمج وأثخىا في تحجيج صاحب حقؽق السؤلف:

 :ثبلثة أشكاال   بالسبخمج نججىا تأخحاآلمخ التي تخبط عبلقة عشج البحث عغ ال
؛ وىػ الػضع الغالب()اآلمخ لجػ  عامبل   السبخمجيكػن  عشجماعسل، ال: عبلقة أوليا
حيشسا يعسل لجػ شخكة إلنتاج البخمجيات، أو حيشسا تػضفو إحجػ الذخكات  وذلظ
سقاولة، الة عبلق وثانييا: .يتػلى السدائل الستعمقة بتكشػلػجيا السعمػمات لجييالكي 
 مرشَّفشتخاك في وضع اال وثالثيا:عغ اآلمخ.  مقاوال  مدتقبل  السبخمج يكػن  حيشسا

يعسل عمى ترسيع البخنامج  خ مغ مبخمجيكػن ىشاك أكث حيشساوذلظ  ؛جساعي
في  يتكفل بشذخه باسسو وتحت إدارتو، ؼيطيخ ىحا البخنامجؼ بتػجيو اآلمخ، والح

 .يجساع مرشَّفصػرة 
ويختمف الػضع ؼيسا بيغ دول الشطام البلتيشي مغ ناحية، ودول الشطام 

 الشطاميغ: الػضع في كبلبالبحث وؼيسا يمي نتشاول األنجمػأمخيكي مغ ناحية أخخػ. 

                                                                                                         
p. 0110. 

في  –شخز وتكمف  899اشتخك في إعجاده البديصة  نجج أن أحج بخامج األلعاب فسثبل  
 انطخ: مميػن دوالر أمخيكي. 2,3 حػالي –الثسانيشيات 

، دار الثقافة لمصباعة ب اإللكتخونيلبخامج الحاس ، الحساية القانػنيةفيد. دمحم حدام محسؽد لط
 .34، ص4987والشذخ، القاىخة، 
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 الؽضع في الشعام الالتيشي: :أواًل 
 (، أو كان مقاوال  إذا كان السبخمج يعسل لجػ اآلمخ )كذخكة لمبخمجيات مثبل  

يسكغ أن ىاتيغ الحالتيغ ي احتياجات اآلمخ، ففي يمب تفريبل   ايرسع بخنامج   مدتقبل  
سبخم مع اآلمخ، بحدب االتفاق ال اأو جدئي   ايتشازل السبخمج عغ حقػقو السالية كمي  

ال يجػز لو التشازل إذ  ؛صسسوؼ بحقػقو األدبية عمى البخنامج الح اويطل محتفط  
 .(4) (اعمى ما سشخػ الحق  )لآلمخ ، حتى وإن تختب عمى ذلظ ضخر عشيا

وىحا ىػ ، يجساع سرشَّفكيطيخ ؼ الححالة البخنامج ي فيوأما الحالة الثالثة 
حيث تقػم شخكات  ؛يات إلى حيد الػجػدالػضع الغالب الحؼ تطيخ ؼيو البخمج

تتعاقج مع مجسػعة ف ،إنتاج البخمجيات بإنتاجيا لتدػيقيا وتػزيعيا عمى نصاق واسع
 امغ السبخمجيغ وتػضفيع لجييا، وتعيج إلييع بإنتاج البخمجيات التي تكمفيع بيا. وغالب  

ؼيو في اليجف تقػم الذخكة بتػجيو السبخمجيغ إلى وضع البخنامج، ويشجمج عسميع  ما
العام، الحؼ قرجت إليو ىحه الذخكة؛ بحيث ال يسكغ تسييد عسل كل مبخمج فييع 
عمى حجة، وتقػم ىحه الذخكة بشذخ البخنامج باسسيا وتحت إدارتيا، ؼيأخح البخنامج 

 .الجساعي السرشَّفالشاتج عغ ىحا التكميف صػرة 
مثل الحؼ ىػ الػضع األي جساع مرشَّفولعل وضع البخنامج في صػرة 

ر التكميف  يتساشى مع الصبيعة االقترادية ليحا البخنامج؛ حيث يجتسع لجػ م ْرج 
                                           

العامل والسؤلف السقاول بسغ كمفو بػضع  السؤلفعبلقة كل مغ لسديج مغ التفاصيل حػل  (1)
 ،دء الثامغ، الجالػسيط في شخح القانػن السجني د. عبج الخزاق أحسج الدشيؽري،، انطخ: السرشَّف

 498، ص4994، 2دار الشيزة العخبية، القاىخة، طؤلشياء واألمػال، حق السمكية مع شخح مفرل ل
 وما بعجىا.
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عمى  فة الحقؽق السالية واألدبيةكاغالب شخكة بخمجيات، الفي  بػضع البخنامج،
أية مذكبلت تشتج عغ بقاء الحقػق األدبية بيج ىحه الحالة ي فيتبلفى فالبخنامج، 

 .(4) بخنامج()السؤلف الحؿيقي لم السبخمج
ا دتسثل تخ  –الحكخ سالفة  - الثبلثالخاصة بالحاالت واألحكام   لؤلحكام يج 

 في كل مغ مرخ وفخندا. قانػن حق السؤلفالعامة ل
  ثانًيا : الؽضع في الشعام األنجمؽأمخيكي:

، القانػن األمخيكيفي  متسثبل  نجج أن حقػق السؤلف في الشطام األنجمػأمخيكي، 
دبية األحقػق اليعتخف القانػن األمخيكي ب ال . فسثبل  فقط ق الساليةتتسثل في الحقػ 

لذخز آخخ،  السرشَّفعغ حقػقو عمى  ؛ وبالتالي فحيشسا يتشازل السؤلف(2) لمسؤلف
وال يعػد لمسؤلف حقػق عمى فإن ىحا الذخز تشتقل إليو كافة حقػق السؤلف السالية 

                                           
 ( مغ قانػن حساية حقػق السمكية الفكخية438/4السادة )الجساعي  السرشَّفانطخ تعخيف  (1)

ا ، السرخؼ  ( مغ نفذ 475ادة )بكافة حقػق السؤلف الس تكميفال ر  م ْرج  تستع في وانطخ أيز 
 القانػن.

الخغع مغ عجم وجػد حقػق أدبية لمسؤلف في القانػن األمخيكي، إال أن السحاكع األمخيكية  عمى (2)
اإلقخار بعس الحقػق األدبية لمسؤلف اجتيجت  لبعس السفاـيع التي تخخج عغ نصاق حق  استشاد 
سؤلف حيشسا يكػن تعجيل ح الكأساس لمحكع لرال كاستشادىا لمسشافدة غيخ السذخوعة السؤلف،

 نطخ:اا بدسعتو. لسديج مغ التفاصيل مرشفو ماس  
Rocherieux Julien, The future of moral rights, Intellectual Property (LW 

669). Dissertation. Course Convenor : Alan Story, April 8118, p.08. 

available at: 

<http://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/8110-18/Diss-

Rocherieux.doc.>, (Last visited 88/6/8109). 
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السؤلف " مالظ حق السؤلف " ل إليو عغ حقػق ؛ وليحا يدسى الستشاز  ومرشَّف
Copyright Owner. 

حق  أن قانػن ، فشجج في القانػن األمخيكيعبلقة اآلمخ بالسبخمج وأما بذأن 
 works made for "ات الشاتجة عغ تكميفالسرشَّفما يعخف بـ "يتشاول السؤلف 

hire( 494. فصبق ا لمقدع)،  ،يسكغ أن عبلقة اآلمخ بالسبخمجفإن مغ ىحا القانػن 
 تخبطعبلقة عسل  أن تكػن ىشاكالرػرة األولى فيي ما أ: فخح إحجػ صػرتيغأت

ىشا سػف يتسمظ اآلمخ و  ،البخنامج في نصاق عسمو، ويزع السبخمج اآلمخبالسبخمج 
فيي حالة وجػد عقج . وأما الرػرة الثانية السؤلف حقػق إليو كافة وتؤول  البخنامج

 صخيحف يكمتيكػن ىشاك لحالة ال ب ج أن مقاولة يخبط السبخمج باآلمخ، ففي ىحه ا
ات السرشَّفإحجػ فئات  ضسغيشجرج البخنامج وأن  ،مسبخمج بؽضع البخنامجل صادر

 .(4) مغ القانػن ( 494القدع )السحكػرة في 

                                           
(1)  

§ 101 · Definitions: 
" A “work made for hire” is— (0) a work prepared by an employee within 

the scope of his or her employment ; or 

(8) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a 

collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as 

a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an 

instructional text, as a test,        (=) 

(=) as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly 

agree in a written instrument signed by them that the work shall be 

considered a work made for hire. For the purpose of the foregoing 

sentence, a “supplementary work” is a work prepared for publication as a 

secondary adjunct to a work by another author for the purpose of 

introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting 

upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, 
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سعخفة تحجيج العبلقة التي تخبط السبخمج باآلمخ لعمى ما تقجم تبخز أىسية  وبشاء  
 . السؤلف(مغ ىػ مالظ البخنامج )صاحب حقػق 

وقج الحع البعس أنو مغ السخجح أن تكػن الذخكة مالكة لحقػق السؤلف عمى 
البخنامج إذا استصاعت إثبات وجػد عبلقة عسل تخبط السبخمج بيا، وأن ترسيع 
البخنامج يجخل في نصاق عسمو، باإلضافة إلى وجػد دالئل تذيخ إلى عبلقة العسل. 

 السبخمج مالك ا لحقػق السؤلف عمى البخنامج. أما إذا لع تثبت عبلقة العسل فديعتبخ

 فإن ممكية الذخكة لحقػق السؤلف عمى البخنامج ا إذا كان السبخمج مقاوال  مدتقبل  وأم
ا عشيا في حالة وجػد عبلقة   .(4) عسلستكػن أقل رجػح 

السشطػرة أمام القزاء األمخيكي كان ىشاك مبخمج تع  وفي إحجػ الجعاوػ 
كان يقجم ليا  امج خاص بالجػانب السالية لدمدمة متاجخ لمتجدئةترسيع بخنبتكميفو 
. وبعج أن أتع البخنامج وقعت خبلفات مالية بيشو وبيغ مجيخ الستاجخ خجماتو

السحكػرة، فقام السبخمج بتدجيل البخنامج باسسو لجػ مكتب حق السؤلف، ثع رفع 
خاصة بو عمى الجعػػ مجعي ا بأن مجيخ الستاجخ اعتجػ عمى حقػق السؤلف ال

                                                                                                         
afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, 

musical arrangements, answer material for tests, bibliographies, 

appendixes, and indexes, and an “instructional text” is a literary, pictorial, 

or graphic work prepared for publication and with the purpose of use in 

systematic instructional activities." 
(1)  

Jonathan Hudis, Software "Made For Hire" -- Make Sure It's Really 

Yours, Journal of the Copyright Society of the U.S.A., vol.99, Fall 0669, 

available at:<http://www.oblon.com/ (=) 

(=) publications/software-made-hire-make-sure-its-really-yours>, (Last 

visited 09/9/8109). 
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مغ أن عميو  ىالسجع تسكغلعجم  ؛الشياية لرالح ىحا السبخمج كع فيالبخنامج. وح  
وجػد عمى  تعج دليبل  مطاىخ تبعية السبخمج لدمدمة الستاجخ، والتي  يثبت لمسحكسة

ات الشاتجة عغ السرشَّفمغ البخنامج ومغ ثع فبل يعتبخ  ؛التي تخبصو بياعسل العبلقة 
 .(4)عبلقة العسل في حقو لعجم ثبػت ؛تكميف

وفي دعػػ أخخػ قزت السحكسة باعتبار البشظ، الحؼ كان يعسل بو السبخمج، 
ات السرشَّف مغالبخنامج  عمى أساس أنىػ مالظ حقػق السؤلف عمى البخنامج، 

وفي نصاق عسمو. وال ييع بعج ذلظ  أحج العامميغ بالبشظ،الشاتجة عغ تكميف؛ إذ أعجه 
باشخ عسمية إعجاده لمبخنامج في مشدلو، أو عمى جياز الحاسب إن كان السبخمج قج 

 .(2) بالبشظالخاص بو، أو حتى خارج نصاق ساعات العسل الخسسية 

                                           
(1) 

Aymes v. Bonelli, 691 F.8d 961, 991 (8d Cir. 0668). 

ػاقعية ال بعس األمػروازنت السحكسة بيغ  مج باآلمخولحدع مدألة شبيعة العبلقة التي تخبط السبخ 
إلخ،  .. ػر مثبل  مى مدايا العامميغ كاألج، مثل: مقجار ميارة السبخمج، ومجػ حرػلو عفي الجعػػ 

بذأن ذلظ البخنامج، بسا يخجح عمى  ىػ اعتبار أن السبخمج كان مقاوال  مدتقبل  فػججت أن الخاجح 
 .كػنو عامبل  

(2) 
Cramer v. Crestar Financial Corp., 59 U.S.P.Q.8d (BNA) 0999, 

0996 (9th Cir. 0666) [unpublished], as cited in: Jonathan Hudis, op. cit. 

(web cite). 

وقج قام السبخمج بتدجيل البخنامج باسسو ثع استقال مغ وضيفتو، ورفع الجعػػ مجعي ا اعتجاء البشظ 
كع لرالح البشظ ألن البخنامج يعج مغ عمى حقػق السؤلف الخاصة بو عمى البخنامج. وقج ح  

وضع البخنامج في ات الشاتجة عغ تكميف؛ لثبػت عبلقة العسل بيغ الصخفيغ. فالسبخمج السرشَّف
نصاق عسمو، وأنو كان يتقاضى أجخة مشتطسة، وأنو أنتج البخنامج السحكػر بيجف زيادة مكاسب 

 البشظ، وأن تمظ العشاصخ كاؼية لمجاللة عمى تػافخ عبلقة العسل لجػ البشظ في حقو.
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ؼبحدب ، جساعي في القانػن األمخيكي سرشَّفوأما بذأن ضيػر البخنامج ك
قج يذتخك السبخمج مع آخخيغ  ،(494الػارد في القدع ) الجساعي السرشَّفتعخيف 

ا ا جساعي  مرشَّفرسيع بخنامج، يعتبخ في ت حيث  ؛مؼ دون تكميف مؼ أحجا، أيز 
كل تكػن مداىساتيع تذكل أعساال  مشفرمة ومدتقمة في حج ذاتيا، ويتع تجسيعيا ك

لكل مداىع حقػق السؤلف عمى مداىستو فقط، وفي حالة عجم يكػن ؛ ؼ(4)جساعي
ػق السؤلف عمى وجػد تشازل صخيح عغ حقػق السؤلف يفتخض أن مالظ حق

الجساعي لو حق إعادة إنتاج وتػزيع السداىسة التي يستمكيا ضسغ  السرشَّف
 .(2))ج(( 294الجساعي )القدع  السرشَّف
الجساعي في القانػن األمخيكي يختمف عغ  السرشَّفيتزح لشا أن مفيػم و 

 لكغ مغ الشادر أن يطيخو  في ذات القانػن. ات الشاتجة عغ تكميفالسرشَّف مفيػم

                                           
(1)  

§ 101 · Definitions:  

«… A “collective work” is a work, such as a periodical issue, anthology, 

or encyclopedia, in which a number of contributions, constituting separate 

and independent works in themselves, are assembled into a collective 

whole. » 
(2)  

§ 201 · Ownership of copyright:  

"…….(c) Contributions to Collective Works.—Copyright in each separate 

contribution to a collective work is distinct from copyright in the 

 collective  work as a whole, and vests initially in the author of the 

contribution. In the absence of an express transfer of the copyright or of 

any rights under it, the owner of copyright in the collective work is 

presumed to have acquired only the privilege of reproducing and 

distributing the contribution as part of that particular collective work, any 

revision of that collective work, and any later collective work in the same 

series." 
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نطخ ا لحخص  ؛في القانػن األمخيكي بسعشاهجساعي  مرشَّفالبخنامج في صػرة 
؛ وبالتالي تطيخ البخمجيات البخمجيات عمى االحتفاظ بحقػق السؤلف عمييامشتجي 

عمى نحػ ما  Works made for hire ات ناتجة عغ تكميفسرشَّفكالغالب في 
 .ذكخنا

 

 

 السطمب الثالث
 لعسلفي اسبخمج قل الشتمذكالت 

لمعسل بيغ شخكات  مجال البخمجيات أن يتشقل السبخمجفي  مغ الػارد
 وراء األجخ األعمى بحدب ما يتستع بو مغ خبخات. االبخمجيات سعي  

ولكغ انتقال السبخمج مغ شخكة ألخخػ ال يخمػ دائس ا مغ السذاكل، فقج يجعل 
 Copyrightصاحب العسل الججيج عخضة لجعاوػ انتياك حق السؤلف 

infringementا مغ كافة  ،، ليذ فقط مغ جانب صاحب العسل الدابق ولكغ أيز 
مشيع  الحيغ عسل لجييع ىحا السبخمج، باعتبار أن كبل  الدابقيغ أصحاب األعسال 

أن يخجع إلى جيا. والدبب في ذلظ تيشي يتستع بحقػق السؤلف عمى البخامج الت
سعمػمات التقشية الخاصة ببخامج السعخفة أو الفي عسمو الججيج السبخمج قج يدتخجم 

يعمع بحلظ ي سابق، سػاء كان صاحب العسل الحال ميا مغ عسلالتي حرَّ و  ،معيشة
أو ال يعمع، وسػاء كانت السعخفة أو السعمػمات التي لجػ السبخمج مغ ابتكاره ىػ أو 

 .(4) مشومغ ابتكار غيخه وتعمسيا 
                                           

(1)  
James V. Vergari and Virginia V. Shue, op. cit., p.p. 559-569. 
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ات؛ حيث إن الػضائف وأساس تمظ السذكمة يخجع لمصبيعة الخاصة لمبخمجي
التي يؤدييا أحج البخامج يسكغ أن يؤدييا بخنامج آخخ، سػاء باستخجام نفذ الكػد 

يتع استخجام نفذ كػد البخنامج بعج  ا)التعميسات( أو باستخجام كػد مختمف. وأحيان  
شكل  اذ اججيج   اتغييخ بعس الخمػز الػاردة ؼيو لتشكيخه، ليطيخ كسا لػ كان بخنامج  

غ البخنامج األصمي. لكل ذلظ تحخص شخكات البخمجة عمى إدراج شخط مختمف ع
؛ لتزسغ الحيغ يعسمػن لجييا عقػد العسل الخاصة بالسبخمجـيغفي ؼ الدخية التعاقج

التداميع بعجم إفذاء السعمػمات والبيانات الدخية التي عمسػا بيا أو حرمػا عمييا 
 .(4) لجييابدبب أو بسشاسبة العسل 

شخكات قامت إحجػ ي نطخىا القزاء األمخيكي جعاوػ التإحجػ الي وف
البخمجة بتػضيف مبخمج كان يعسل لجػ شخكة أخخػ، وقام ىحا السبخمج بإعجاد 

ا ميس   ا مغ كػد أحج بخامج الذخكة بخنامج لرالح الذخكة الججيجة ولكشو ندخ ؼيو جدء 
جعػػ سارعت الذخكة ، دون عمع شخكتو الحالية. وبعج رفع الاكان يعسل بيا سمف  ي الت

بتغييخ بخنامجيا حتى تديل مشو الجدء السخالف، ورغع ذلظ ي صاحبة العسل الحال
مغ  افإن السحكسة حكست عمييا بالتعػيس لرالح الذخكة األخخػ ألنيا حققت أرباح  

                                           
البخمجيات في تعاقجاتيع مع  مشتجػالتعاقجية التي يجرجيا الدخية بشػد لسديج مغ التفاصيل حػل   (1)

حطخ إفذاء لالسخخز إلييع في استخجام البخنامج؛ وذلظ ومع  ،عالسبخمجيغ العامميغ لجيي
 . انطخ:السعمػمات الدخية لمبخنامج

Daniela H. Birkenfeld, The protection of computer software a comparative 

study of the American and German law, [dissertation]. ProQuest Dissertations 

Publishing; 4986, p.09; James V. Vergari and Virginia V. Shue, op.cit., 

p.609. 
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 .(4)الفعلىحا 

أن حساية البخمجيات بحق  مسا تقجم نبلحع، كسا ذكخ البعس بحق، الخالصة:
ا لشطام حق السؤلف؛ ألن محل الحساية ىػ الذيء )البخنامج( السؤلف تعج  تذػيي 

وليذ الذخز )السؤلف(؛ بدبب االىتسام بالجانب االقترادؼ لمبخامج. فأحكام حق 
السؤلف تجور حػل شخرية السؤلف، وتيتع بو أكثخ مغ الذخز الحؼ يسػل ويكمف 

 .(2) مرشَّفغيخه بػضع 
جساعي ىػ الػضع  سرشَّفنامج كومغ ناحية أخخػ فإن كان ضيػر البخ 

ات السرشَّفوضع  األمثل بالشدبة لآلمخ؛ إذ يحقق مرالحو االقترادية، إال أن
ا استثشائي  الجساعية ذاتيا ضسغ قػا  ا، ويثيخ دائس ا انتقادات عج حق السؤلف يطل وضع 

. وال شظ أن ازدىار صشاعة البخمجيات سيؤدؼ بالزخورة إلى ازدياد (3) الفقياء
 ات الجساعية وليذ تقميريا.السرشَّفع في التػس

كسا ضيخت العجيج مغ السذكبلت بسشاسبة تشقل السبخمجيغ بيغ أصحاب 
األعسال؛ حيث تطل ىشاك خذية مغ ؾيام السبخمجيغ بشقل أسخار البخمجيات التي 
اشمعػا عمييا خبلل عسميع لجػ صاحب عسل إلى صاحب عسل آخخ مشافذ، مسا 

 االعتجاء عمى حقػق السؤلف.يدتتبع السدئػلية عغ 

                                           
(1)  

Computer Associates Intern., Inc. v. Altai, Inc., 698 F.8d 965 (8d 

Cir. 0668). 
 .397-396، صمخجع سابق حسجي عبج الخحسؼ، جخال د. (2)
الحساية القانػنية لحق السؤلف والحقػق السجاورة في ضل قانػن ، سعيج سعج عبج الدالمد.    (3)

 .58، ص2994، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 2992لدشة  82الفكخية رقع  حساية حقػق السمكية
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 السبحث الثاني
 االبتكار والبخمجيات مفيؽم

 :وتقديػ تسييج
السبخمج تقيج كسا أنو عشج ترسيسيا يتتسيد البخمجيات بأن ليا وضيفة تؤدييا، 

فسا ىػ  .التي تحكع عسموو مبخمجة التكشػلػجية لقيػد المغ  بعجدالقائع عمى الترسيع 
 ؟لحساية قانػن حق السؤلف استحقاق البخمجياتى عم تمظ الخرائز تأثيخ وجػد

ات السرشَّففي  تػافخه السصمػب االبتكارذا كان نو إإف ،ومغ ناحية أخخػ 
ي ، والتومرشَّفيزعيا السؤلف عمى ي البرسة الذخرية التي يعشاألدبية والفشية 

 أو شخيقة التعبيخ عشو أو السرشَّف. وال ييع بعج ذلظ نػع إلضيار شخريتوي تكف
ر االبتكامفيػم فيل يتشاسب  (.فكخيةال ةق. السمكي 438أىسيتو أو الغخض مشو )م 

 ؟البخمجياتمع  سالف الحكخ
وضع ، حيث سشتشاول ىحيغ الدؤاليغاإلجابة عمى  السبحثنحاول في ىحا 

ات وضيؽية )مصمب أول(، ثع نتشاول تفخد البخمجيات في ترسيسيا سرشَّفالبخمجيات ك
الصابع اإلبجاعي في وضع البخمجيات مغ نشتقل إلى ثع ب ثان(، بقيػد البخمجة )مصم

خأيشا في مجػ استيفاء البخمجيات لعشرخ لنعخض وأخيخ ا ، (ثالث)مصمب ات السرشَّف
 مصمب رابع(.)االبتكار 

 
 ولالسطمب األ 

 ات وظيفيةسرشَّفوضع البخمجيات ك
 وسيرستيتع بخنامج ؼ فأ ،Functional ات وضيؽيةمرشَّف البخمجياتتعج 
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امج نفبخ  .(4)الحاسب ليحقق نتيجة معيشةلتحقيق وضيفة معيشة، حيث يعسل مغ خبلل 
Word   ة وتشديقيا ثع كتابة الشرػص عمى الحاسب وتعجيميا بحخيل مرسع مثبل

عسميات حدابية وإحرائية بذكل ؼ تؤدلبخامج السحاسبية ا. و شباعتيا عمى الػرق 
 .ج تمظ العسمياتج لمسدتخجم نتائخ  خْ ثع ت  دقيق وسخيع، 

و( ىػ أداء وضيفة معيشة، وتكسغ ؾيسة بخنامج )غخضؼ فاليجف مغ ترسيع أ
إذا كان ىشاك  يق اليجف الحؼ أعج مغ أجمو. فسثبل  في قجرتو عمى تحقالبخنامج 

بخنامج لكتابة الشرػص غيخ قادر عمى كتابة ىحه الشرػص بذكل صحيح وسميع، 
، ناـيظ بدبب أخصاء في البخمجة مثبل   ابتوأو أنو غيخ قادر عمى شباعة ما تست كت

، فيحا البخنامج غيخ قادر عمى تحقيق اليجف الحؼ عسا إذا كان ال يعسل أصبل  
 .(2)أنذئ أو أعج مغ أجمو، ومغ ثع فإنو بحلظ يكػن عجيع الؿيسة

األدبي أو ؾيستو ال  السرشَّفوعميو فإنشا نخمز إلى أنو إذا كان الغخض مغ 
 السرشَّفاستحقاقو لمحساية، فإن مخجع ذلظ إلى أن ؾيسة  ىأؼ مشيسا عم يؤثخ

ؾيسة  وكدبي إلى حيد الػجػد السرشَّفر ػ طيف تختبط بػجػده. ىي ؾيسة ذاتيةاألدبي 
في قجرتو عمى  تتسثل. أما البخنامج فؿيستو وضيؽية، تدتأىل حسايتو في نطخ القانػن 

عمى تحقيق ىحه الػضيفة تحقيق الػضيفة التي أنذئ مغ أجميا، فإن كان قادر ا 
ا مغ ؾيستو؛ ومغ ثع ال  أصبحت لو ىحه الؿيسة، وإن لع يكغ كحلظ ؼيكػن متجخد 

                                           
(1)  

Dennis S. Karjala, A Coherent Theory for The Copyright, op. cit., 

p.91. 
الشتائج  ، والتأكج مغ صحةلسديج مغ التفاصيل حػل مخاجعة البخنامج لترحيح أخصائو (2)

 .448، ص مخجع سابق، فى حامجد. دمحم مرط راجع:، السدتخخجة مشو
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 .(4) الحسايةيدتأىل 
 انيالسطمب الث

 تفخد البخمجيات في ترسيسيا بقيؽد البخمجة 
قيؽد "بـ بسا يدسى ات األدبية والفشية السرشَّفسائخ البخمجيات عغ تشفخد 

في تمظ يتقيج حيث . ترسيع البخنامجمخحمة أثشاء ج السبخمج ، والتي تقي"البخمجة
معيشة عسميات تقشية السعخوفة واتباع  استخجام إحجػ لغات البخمجةزخورة ب السخحمة

شيات التي وصل إلييا بالتقباإلضافة إلى التقيج . (2) البخنامجمتعارف عمييا إلنذاء 
Hardwareعتاد الحاسب 

بخنامج يحتاج لحاكخة بحجع  إنذاء ال يسكغ . فسثبل  (3) 
قل حجع ذاكختو عغ الحجع السصمػب. كحلظ األمخ تمعيغ، ليػضع عمى جياز 

ذؼ سخعة معيشة في  Microprocessorمعالج دقيق ضخورة استخجام  إلى بالشدبة
  .لتذغيل نػع معيغ مغ البخامج معالجة البيانات

                                           
 ، راجع:والبخمجيات وؾيسة كل مشيسااألدبية ات السرشَّفلسديج مغ التفاصيل حػل الغخض مغ  (1)

، دراسة مقارنة –نحؽ إيجاد حساية قانؽنية مالئسة لبخمجيات الحاسب : لمجكتػراه بعشػان رسالتشا
 وما بعجىا. 486 ، ص2946رسالة دكتػراه، حقػق القاىخة، 

المغة اإلنجميدية،  تذبو لغة البخمجة ىي لغة تذبو لغة اإلندان، حيث تتكػن مغ كمسات وجسل  (2)
 أن ج لمسبخمجب   وال وتدتخجم لشقل التعميسات مغ اإلندان إلى الحاسب عشج ترسيع البخنامج.

 دتخجم إحجػ لغات البخمجة عشج إنذائو لمبخنامج.ي

بجايتيا  –تكشػلػجيا الحاسبات الذخرية ، يج وآخخون د.م. ناجى دمحم الدعراجع في ىحا الرجد: 
 .85، ص 4994وتصػرىا، مكتبة ومصبعة دار السعخفة، القاىخة، 

(3)  
Computer Associates Intern., Inc. v. Altai, Inc., 698 F.8d 965, 116-

101 (8d Cir. 0668). 
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تعج مغ قبيل  لبخمجةاقيػد أن بإحجػ السحاكع األمخيكية  قزتفي ىحا الرجد و 
لى مخاعاتيا عشج ترسيسو التي تخخج عغ إرادة السبخمج ويزصخ إ العؽامل الخارجية

دون تػفيخ بخنامج ال ترسيع عميو دتحيليفي كثيخ مغ الحاالت لمبخنامج، بل إنو 
متصمبات جياز الحاسب، و مػاصفات  العػامل:ومغ تمظ معاييخ تقشية محجدة. 

لترسيع الخاصة برشاع معاييخ ا، و عمى الجيازخػ مع البخامج األختػافق ال
 .(4) الحاسبصشاعة في  تقاليج البخمجة السقبػلةالحاسبات، و 

قج  Intelوفي إحجػ القزايا التي نطختيا السحاكع األمخيكية، كانت السجعية 
 الجؾيقة يغ مغ السعالجاتتوبيع اثشواستخجام ترشيع ب NECرخرت لمسجعى عمييا 

(2) Microprocessor قامت السجعى عمييا بإعجاد بخنامجيغ و  .اتي تشتجيال
وندخت ، Microcode (3) الجقيقالكػد وىسا مغ بخامج  ،لتذغيل ىحيغ السعالجيغ

ا مغ بخنامج السجعية السخرز لتذغيل نفذ السعالجات  .في ىحيغ البخنامجيغ جدء 
                                           

(1) 
Ibid. 

السادية القابمة لمبخمجة والتي يتكػن ػنات سكالىػ أحج أىع  Microprocessorالسعالج الجقيق  (2)
. بالشدبة لمحاسب بسثابة القمب مغ اإلندانيعتبخ  وألىسيتو فإنو .Hardwareمشيا عتاد الحاسب 

بأداء العسميات السختمفة مغ عسميات حدابية وأخخػ مشصؿية، كسا يقػم السعالج الجقيق ويقػم 
 .لعتاد الحاسب بالتحكع في أداء الػحجات األخخػ 

 .14، مرجع سابق، ص د. دمحم مصطفى حامدانطخ: 
ا لتذغيل السعالج الجقيق، حيث يتع وضعو  Microcodeالكػد الجقيق  (3) ىػ بخنامج معج خرير 

ا فػر الزغط عمى زر تذغيل جياز الحاسب، ويتحكع ويعسل ىحا البخنامج تمقائي   .داخل السعالج
 م بيا الحاسب مشح تذغيمو وحتى إيقافو.في كل العسميات الحدابية الجاخمية التي يقػ 

See: < https://www.techopedia.com/definition/9558/microcode>, (Last 

visited 81/0108109). 
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 السعالجيغإلصبلح خصأ معيغ في وكانت السجعية قج صسست ىحا الجدء )السشدػخ( 
ا في السعالجيغيدال مػجػ  سالفي الحكخ. وكان ىحا الخصأ ال المحيغ تشتجيسا السجعى  د 

مغ الزخورات أن الشدخ الحؼ قامت بو السجعى عمييا كان ورأت السحكسة عمييا. 
)ترسيع  باعتباره مغ األمػر التي تفخضيا الطخوف الخارجية الفشية لمبخمجة؛

قػق السؤلف الخاصة قج اعتجت عمى حالسجعى عمييا ػن ال تك؛ وبالتالي السعالجيغ(
 .(4) بالسجعية

بدبب قيػد البخمجة تعج ن العشاصخ التي يتبشاىا السبخمج فإسبق  بشاء  عمى ماو 
التي تخخج عغ إرادة السبخمج، فبل يدأل عغ االعتجاء عمى العػامل الخارجية مغ 

 حق السؤلف بدببيا.
 السطمب الثالث

 اتالسرشَّفطابع اإلبجاعي في ال وضع البخمجيات مؼ
ليدبغ عميو حسايتو؛ باعتباره السقابل  السرشَّفيدتمدم القانػن وجػد ابتكار في 
ات السرشَّف. وإذا كان مفيػم االبتكار في (2) الحؼ يقجم لمحرػل عمى ىحه الحساية

)م. « السرشَّفالصابع اإلبجاعي الحؼ يدبغ األصالة عمى »األدبية إنسا يعشي 
، والتي السرشَّفبرسة السؤلف الذخرية عمى »ق. ممكية فكخية(، أو أنو  438/2

إذا كان مغ السذيػريغ، أو  السرشَّفتدسح لمجسيػر بالشصق باسسو بسجخد مصالعة 

                                           
(1)  

NEC Corp. v. Intel Corp., 01 USPQ8d 0011, 0016, 0696 WL 

91959 (ND Cal.0696  ( . Available at:<courses.cs.vt.edu/ 

cs4984/computerlaw/nec.doc>, (Last visited 22/49/2948). 
 .336مخجع سابق، ص عبج الخزاق أحسج الدشيؽري، د. (2)
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عغ  عمى التعبيخ إلى مؤلف لجيو قجرة ابتكارية السرشَّفبالقػل بانتياء ندب ىحا 
 . (4) «أفكاره

ل حػل ما إذا كان بخنامج الحاسب يدتػفي يثػر التداؤ  ففي تمظ الحالة
ات األدبية والفشية ليدبغ عمييا السرشَّفعشرخ االبتكار الحؼ يتصمبو القانػن في 

 حسايتو؟ 
عخضت مدألة حساية البخمجيات وفق ا ألحكام قانػن حق السؤلف عمى القزاء 

خاحة ا. فرجر أول حكع قزائي يؤيج صالفخندي قبل تشطيع ىحه الحساية تذخيعي  
حيث رأت السحكسة أن البخامج مثل  .4978ة البخمجيات بحق السؤلف عام حساي

 . (2)ات األدبية والفشية تكػن ممكيتيا مقترخة عمى السؤلف وحجهالسرشَّف
وعمى الخغع مغ وجػد محاكع فخندية تؤيج حساية البخامج بقانػن حق السؤلف، 

ألسباب مختمفة. فحىبت إحجػ  إال أنو كانت ىشاك محاكع أخخػ تخفس ىحه الحساية
السجيػد الحؼ يبحلو السبخمج ليذ كالسجيػد الخبلق الحؼ يحسيو »السحاكع إلى أن 

                                           
الكتاب الخابع، بجون دار  مسي في السمكية األدبية والفشية،السخجع الع د. دمحم حدام محسؽد لطفي، (1)

 .26، ص4999، 4نذخ، القاىخة، ط
حدابات يعسل لجػ إحجػ الذخكات، قام بإعجاد وتتمخز وقائع ىحه القزية في أن مجيخ   (2)

بخنامج محاسبي ليدتخجمو في عسمو، ورفس إعصاء الذخكة ندخة مشو مسا أدػ إلى فرمو مغ 
ا إلى أن ما قام بو ىػ  حبذ شيء الخجمة، واتيستو الذخكة بالدخقة. ولكغ السحكسة بخأتو استشاد 

والفشية تكػن ممكيتيا مقترخة عمى السؤلف ات األدبية السرشَّفامج مثل لو؛ حيث إن البخ  مسمػك
 وحجه. 
 وما بعجىا. 242مخجع سابق، ص  ،ؼد. خالج حسجي عبج الخحس راجع:
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البخمجيات ال تسثل »ػ إلى أن وذىبت محكسة أخخ «. القانػن، وإنسا ىػ مجخد ميارة
ال يسكغ تذبيو »وذىبت محكسة ثالثة إلى أنو «. ا وفق ا لقانػن حق السؤلفذىشي   عسبل  

 ات الفكخية؛ فالبخنامج ما ىػ إال مجخد تجسيعالسرشَّفجاد البخنامج بإعجاد إع
 .(4) «اتكشػلػجي وال يعتبخ مرشف ا فكخي  

وبعج ىحا التزارب في األحكام صجر قانػن حق السؤلف الفخندي عام 
حاسس ا مدألة حساية البخمجيات بسػجب أحكام حق السؤلف صخاحة. ثع  4985

فخندية الججل الجائخ حػل ابتكارية البخمجيات، فرجرت حدست محكسة الشقس ال
، أكجت 4986مارس سشة  7ثبلثة أحكام عغ الجسعية العسػمية لمسحكسة بتاريخ 

فييا عمى اعتبار البخنامج مرشف ا مبتكخ ا؛ حيث يحتػؼ عمى اختيار لػسيمة مغ بيغ 
يعج ثسخة جيج الػسائل السصخوحة لسعالجة السذكمة، ويتسيد البخنامج بأسمػب خاص 

 .(2)فكخؼ شخري يشدب لمقائع بو 

ومؤدػ األحكام سالفة الحكخ أن محكسة الشقس الفخندية رأت تػافخ عشرخ 
 عمى بخنامجولمسبخمج برسة شخرية واضحة ىشاك االبتكار في البخنامج؛ حيث إن 

 حيشسا يختار شخيقة معيشة لمبخمجة مغ بيغفالسبخمج  .األدبي السرشَّفتسام ا كسؤلف 
، فإنو بحلظ يكػن قج أسبغ عمى البخنامج برستو الذخرية التي الصخق السختمفة

                                           
عقج إبخام بخامج الحاسب  محسؽد عبج السحدؼ داود سالمة، د.مذار إلى ىحه األحكام لجػ:  (1)

 .432-434، صاآللى، رسالة دكتػراه، حقػق القاىخة، بجون تاريخ
وما بعجىا؛  247مخجع سابق، ص د. خالج حسجي عبج الخحسؼ،إلى ىحه األحكام لجػ:  مذار (2)

 .35 – 34مخجع سابق، ص  د. دمحم عبج العاىخ حديؼ،
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"اختيار السبخمج" ؛ وبالتالي فإن معيار تسيد عسمو عغ عسل غيخه مغ السبخمجيغ
ا لحساية حق في البخنامج، والحؼ يجعمو مدتحق   عشرخ االبتكار يكفي إلثبات تػافخ

 . (4)السؤلف
مغ نجرة األحكام القزائية الستعمقة بالبخمجيات، وأما في مرخ، فعمى الخغع 

اعتبار بخامج الحاسب مغ إال أن السحاكع التي ترجت لسثل ىحه القزايا انتيت إلى 
ات السحسية بحق السؤلف؛ وبالتالي فإنيا تفتخض تػافخ عشرخ االبتكار فييا السرشَّف

 .(2) اضسشي  

                                           
(1)  

Daniel J. Gervais, Feist Goes Global: A Comparative Analysis of 

The Notion of Originality in Copyright Law, Journal of the Copyright 

Society of the U.S.A, Vol.96, Issue 9, 8118, p.969. 

جشح  –: حكع محكسة السشرػرة االقترادية، الجائخة الثانية أحكام غيخ مشذػرة راجع  (2)
محكسة القاىخة  حكعو ، 2999لدشة  59ع ، في الجشحة رق46/6/2999اقترادية، الرادر بتاريخ 

ورقع  ،جشح مدتأنف 2949لدشو  443الجشحة رقع  في الجائخة الثانية جشح مدتأنف االقترادية
، وحكع السحكسة االقترادية الستئشاف قشا 44/4/2949في جشح اقترادؼ  2999لدشو  3474
 )=(     الجائخة 

جشح مدتأنف اقترادؼ قشا لمجشحة رقع  2944( لدشة 463االستئشاؼية في االستئشاف رقع ))=( 
 .2/4/2942 رادؼ قشا فيجشح اقت 2999لدشة  4999

وفي تمظ األحكام تع الحكع بإدانة جسيع الستيسيغ بشدخ وتقميج وتجاول بخامج حاسب بجون 
اعتبار السحاكع أن ىحه  االحرػل عمى تخخيز مغ صاحب حق السؤلف، مسا يفيع مشو ضسشي  

دتحق ات األدبية والفشية حتى تالسرشَّفالبخامج مدتػؼية لذخط االبتكار، الحؼ يتصمبو القانػن في 
ا مشيا الحساية الجشائية السقخرة لعقاب مغ يعتجؼ  ةالحساية القانػني السقخرة ليا، والتي يعتبخ جدء 

 ات عمى نحػ مخالف لمقانػن.السرشَّفعمى تمظ 
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 السطمب الخابع
 لعشرخ االبتكارستيفاء البخمجيات رأيشا في مجى ا

بخنامج ىػ أداء وضيفة معيشة، وأن ؾيستو تكسغ في قجرتو  رأيشا أن اليجف مغ أؼ
ات األدبية السرشَّف، وفي ىحا تختمف البخمجيات عغ سائخ عمى تحقيق ىحه الػضيفة

ليدتحق  توأو ؾيس السرشَّف مغ يجفالالتقميجية؛ إذ ال ييع في نصاق ىحه األخيخة 
 . لفقانػن حق السؤ حساية 

تحكع عسمية ترسيسو والتي  ،ورأيشا كيف يتقيج السبخمج بعجد مغ قيػد البخمجة
 ات األدبية التقميجية.السرشَّففي نصاق ، وأن ىحا األمخ ليذ مألػف ا )تأليفو( لمبخنامج

 إلثبات تػافخ -أن محكسة الشقس الفخندية استخجمت  ومغ ناحية أخخػ رأيشا
ا غخيب ا عمى -االبتكار في البخمجيات  عشرخ نطام حق السؤلف، مؤداه  معيار ا ججيج 

أال يقمج السبخمج في اختياراتو اختيارات مبخمج آخخ عشج ترسيسو لبخنامجو. ولعل ما 
حسل السحكسة عمى ذلظ ىػ رغبتيا في إيجاد مخخج قانػني يجعع حساية البخمجيات 

ات األدبية رشَّفالسبحق السؤلف، رغع االختبلفات الكبيخة بيغ البخمجيات وسائخ 
 والفشية، فمجأت إلى ابتكار معيار ججيج وىػ معيار اختيار السبخمج.

أن الدسة الذخرية لمسبخمج )مؤلف البخنامج( ال تطيخ ونتفق مع الخأؼ القائل ب
، وىحه اآللة تباشخ الجدء األىع في البخنامج؛ ألنيا تختفي وراء عسل اآللة )الحاسب(

ميشية إنسا يعبخ عغ ميارة أو معخفة حخؼية و  السبخمج لفعس، (4) البخنامجفي إنجاز 
                                           

مجػ خزػع بخامج الحاسب لمحساية السقخرة لمسرشفات  د. مجحت دمحم محسؽد عبج العال،  (1)
دراسة مقارنة،  –لف ومذخوع قانػن حساية السمكية الفكخية األدبية في ضل قانػن حساية حق السؤ 

 .45، ص 2992يزة العخبية، القاىخة، دار الش
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ا مبتكخ ا. كسا أن عسمو ضسغ فخيق عسل يذبو عسل لجيو أكثخ مشو تعبيخ ا فشي ا أو أدبي  
، حيث يسكغ استبجال غيخه بو دون أن يتأثخ العسل بشاء بخج سكشيالسيشجس في 
 ختمفت مياراتيع.ن في الشياية أصحاب حخفة واحجة ولػ اػ كثيخ ا، فالسبخمج

ات السرشَّف مسا سبق يتزح لشا أن مفيػم االبتكار السصمػب لحساية الخالصة:
نطخ ا لتفخدىا وتسيدىا  ؛األدبية والفشية بقانػن حق السؤلف، ال يتشاسب مع البخمجيات

وضيفي  سرشَّفونخػ أن البخنامج ك ات في شبيعتيا وخرائريا.السرشَّفعغ ىحه 
شخشيغ: أن يكػن قادر ا عمى تحقيق وضيفتو التي أنذئ مغ  يدتحق الحساية بتػافخ

ا مغ بخنامج آخخ. وىحا السعشى يختمف تسام ا عغ معشى  أجميا، وأال يكػن مشدػخ 
 .(4) االبتكار في نصاق نطام حق السؤلف

                                           

لمجكتػراه،  راجع بالتفريل مجػ مبلءمة االبتكار في نطام حق السؤلف لمبخمجيات، رسالتشا (4)
ا ترػرنا لسفيػم االبتكار في البخمجيات 448، ص مخجع سابق ، السخجع وما بعجىا. وانطخ أيز 

 وما بعجىا. 499الدابق، ص 
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 السبحث الثالث
 حق السؤلف والبخمجياتفي  محل الحساية

 تسييج وتقديػ:
ي شب  ي األفكار الت عجم حسايةعمى يقػم  نطام حساية حق السؤلفإذا كان 

إذا و  .عغ تمظ األفكاراختاره السؤلف ؼ الحالتعبيخ  فقط حسايةوإنسا  ،السرشَّفعمييا 
استحجاث صػرة أو أكثخ مصابقة ي إنسا يعشي أو الفشي األدب السرشَّفندخ  كان

تتستع البخمجيات فإن  ؛شكلؼ أفي  بأية شخيقة أو السرشَّفلؤلصل مغ ىحا 
 .ىحا الرجدفي  فخيجةبخرػصية 

أن يعتجؼ عمى ومغ ناحية أخخػ، فإنو إذا كان مغ الديل عمى أؼ شخز 
ا، فإن االعتجاء عمى البخمجيات ، وذلظ بشدخو كمي ا أو جدئي  األدبية اتالسرشَّفأحج 

 تجعل لو خرػصية.بفشيات تكشػلػجية أمخ يتدع 
ا لجػ البعسيثيخ التقج ترسيع وعسل البخنامج وأخيخ ا فإن  ؛ وذلظ بتذبييو باس 

 .ات السذتقةالسرشَّفبإعجاد 
 نصاق خرػصية الفكخة والتعبيخ في: ىحا السبحث  وعميو فدػف نتشاول في

(، ثان )مصمب خرػصية االستشداخ في مجال البخمجيات البخمجيات )مصمب أول(،
خرػصية ترسيع وعسل (، ثالث )مصمبالبخمجيات  خرػصية االعتجاء عمى

 .(رابع )مصمبنامج البخ 
 

 السطمب األول
 خرؽصية الفكخة والتعبيخ في نطاق البخمجيات



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         

 

(  )دراسة مقارنةمذكبلت حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف      4922 

 

 

مزــــــــسػن مبــــــــجأ : ةالتاليــــــــبسعالجــــــــة السػضــــــــػعات ىــــــــحا السصمــــــــب نقــــــــػم فــــــــي 
تسيـــــــد التعبيـــــــخ فـــــــي البخمجيـــــــات عـــــــغ  (،أولحسايـــــــة التعبيـــــــخ دون األفكـــــــار )فـــــــخع 

ــــــــــخع  اتالسرــــــــــشَّفبــــــــــاقي  ــــــــــان)ف ئســــــــــة ســــــــــتثشاءات مبلال السعالجــــــــــة التذــــــــــخيعية(، ث
 (.ثالث)فخع لمبخمجيات 

 الفخع األول
 مبجأ حساية التعبيخ دون األفكارمزسؽن 

و عمييا، فإذا ما مرشَّفتجػل في خاشخ السؤلف أفكار معيشة يخغب في بشاء 
 يختاره؛الذكل الحؼ في  عشياالتعبيخ يقػم ب فإنو اختسخت ىحه األفكار في رأسو

 د إلى حيد الػجػد الفعمي.مغ الشصاق العقمي السجخ كار ىحه األفتخخج ل

الفكخة السجخدة في حج ذاتيا، بالعبخة بالتعبيخ عغ الفكخة وليذ ن إويقال دائس ا  
 .(4)فصخيقة التعبيخ عغ الفكخة ىي التي تدتػجب حساية حق السؤلف

الدبب في حساية التعبيخ دون األفكار ىػ أن الفكخة السجخدة يرعب إن  
، كسا أن مشح السؤلف (2) الػجػدغ أخخجيا إلى حسايتيا؛ حيث يرعب معخفة أول م

و سيقمز مغ قجرة السؤلفيغ اآلخخيغ عمى إنجاز مرشَّفحقػق ا حرخية عمى أفكار 
 .(3)ات ججيجة؛ وبالتالي ؼيجب أن تتخك األفكار السجخدة حخة مغ دون حسايةمرشَّف

                                           
ات األدبية والفشية والعمسية، مشذأة السعارف، السرشَّفالحقػق عمى  الستيت، د. أبؽ اليديج عمي   (1)

 .39، ص4967اإلسكشجرية، 
James V. Vergari and Virginia V. Shue, op.cit., p.546. 

  .39مخجع سابق، ص الستيت، د. أبؽ اليديج عمي  (2)
(3) 

Leslie A. Kurtz, Speaking to the Ghost: Idea and Expression in 
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 الفخع الثاني
 اتالسرشَّفي البخمجيات عؼ باقفي  تسيد التعبيخ

؛ فشجــــــج ات األدبيــــــةالسرــــــشَّفعبيــــــخ فــــــي فــــــي البــــــخامج عــــــغ التتعبيــــــخ اليختمــــــف 
يسكـــــــغ التعبيـــــــخ عشيـــــــا بعـــــــجة شـــــــخق: إمـــــــا بالكتابـــــــة، أو بـــــــالتبلوة أن الخوايـــــــة  مـــــــثبل  

برــــػرة شــــفػية، أو عــــغ شخيــــق عســــل فشــــي أو درامــــي )فــــيمع، أو مدمدــــل  كدــــخدىا
. أمـــــــا (4) عمييـــــــالـــــــخ(. وفـــــــي جسيـــــــع األحـــــــػال يطـــــــل لسؤلفيـــــــا كامـــــــل حقػقـــــــو إ... 

 hardware البخنــــــامج فــــــبل يــــــتع التعبيــــــخ عشــــــو إال مــــــغ خــــــبلل وضــــــعو فــــــي عتــــــاد
جيـــــــاز الحاســـــــب. فػســـــــيمة التعبيـــــــخ الػحيـــــــجة عشـــــــو أن يتفاعـــــــل مـــــــع العتـــــــاد حتـــــــى 

ـــــويسكـــــغ اســـــتخجامو واالســـــتفادة  ـــــظ (2) مش ـــــيخجـــــع لمدـــــسة ا. والدـــــبب فـــــي ذل  ةلػضيؽي
ــــــى يشذــــــأ إال بغــــــخض تحقيــــــق وضيفــــــة معيشــــــة بعــــــج تذــــــغيمو علمبخنــــــامج، فيــــــػ لــــــع  م

ــــــف عــــــغ  الحاســــــب. ــــــة السرــــــشَّفوفــــــي ىــــــحا يختم ــــــيذ ليــــــا وضيف ــــــي ل ات األدبيــــــة الت
 تحققيا.

ال يػجو السدتخجم إلى كيؽية  -كتعميسات  –وقج ذكخ البعس أن البخنامج 
                                                                                                         

Copyright, University of Miami Law Review, Vol.47, Issue 5, May 4993, 

p.0868. 
 .وما بعجىا 368 مخجع سابق، ص الخزاق أحسج الدشيؽرى، جد. عبانعخ:  (1)
 .397، مخجع سابق، ص م. فاروق سيج حديؼ  (2)
ن وحجة قائسة بحاتيا، تجخل البخنامج مجسع المغة العخبية  عخف قجو  بأنو "مجسػعة مغ األوامخ ت كػ  

 .تشفيحىا لتحقيق غخض معيغ" إلى الحاسب لتػجيو العسميات السصمػب
، مجسع المغة العخبية، ي، إعجاد لجشة الحاسبات بالسجسع، مخكد الحاسب اآللمعجع الحاسباتانعخ: 

 .224 ص ،2993، 3القاىخة، ط
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تشفيح ميسة معيشة )مثمسا يفعل الكتاب(، ولكشو يقػم بأداء السيسة ذاتيا حيشسا يتفاعل 
Hardwareمع عتاد الحاسب 

كالكتب  –ات األدبية السرشَّفأن ذلظ . ومؤدػ (4) 
: الكتاب الحؼ يتزسغ فسثبل   ع القارغ كيؽية إنجاز أمػر معيشة.تقػم بتعمي – مثبل  

ا لكيؽية إصبلح وصيانة ماكيشة معيشة، والكتاب الحؼ يحكخ وصفة شبية أو  شخح 
شفيح ما ػجو القارغ ليقػم ىػ بشفدو بتي مشيسا انجج أن أي  مقاديخ لخمصة عذبية معيشة، 

، نجج ، كالبخنامج الحدابي مثبل  امعيش   اأرض الػاقع. ولكغ بخنامج  جاء بالكتاب عمى 
أنو ال يػجو مدتخجمو إلى كيؽية إجخاء العسميات الحدابية بصخيقة معيشة أو باتباع 
أسمػب معيغ، ولكشو يقػم ىػ نفدو بإجخاء تمظ العسميات السصمػبة حيشسا يتفاعل مع 

 عتاد الحاسب.
، نطخ ا صعػبات تصبيق قانػن حق السؤلف عمى البخمجياتا تتجمى وىش
تعميسات ات وضيؽية ىجيغ تتزسغ مرشَّف. فالبخمجيات Hybridاليجيغ  لصبيعتيا

في التحكع  ياات األدبية، إال أنيا تدتخجمالسرشَّف)كػد البخنامج( ك كمسات ورمػزو 
 The Officeالتكشػلػجي في العسميات )وضائف البخنامج(. وقج أدرك مكتب التقييع

of Technology Assessment (OTA) في  ،في الػاليات الستحجة األمخيكية
دراسة نذخىا، أن السذكمة األساسية في مبلءمة قانػن حق السؤلف لمتكشػلػجيات 

ىب االنقدام إلى فكخة وتعبيخ عمى الججيجة تكسغ في التصبيق العذػائي لسح
نطخ ا  يا إلى فكخة وتعبيخ؛ال يرمح تحميمحيث  ،ات(ات الػضيؽية )كالبخمجيالسرشَّف

                                           
(1)

 Aaron D. Charfoos, Comment: How Far Have We Come, And Where 

Do We Go From Here: The Status of Global Computer Software Protection 

Under The TRIPS Agreement, Northwestern Journal of International Law & 

Business, Winter, 2992, p.p.896-899. 
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مؿيام عمى الحاسب لتػضيفيا  يتعلصبيعتيا اليجيغ التي تحتػؼ عمى كمسات ورمػز 
 .(4) وميامبعسميات 

 
 

 الفخع الثالث
 ستثشاءات مالئسة لمبخمجياتال السعالجة التذخيعية

األفكار  أن عمىقج نرت ( مغ قانػن السمكية الفكخية 444السادة )إذا كانت 
وىحا مشصقي عمى نحػ ما  حساية حق السؤلف،ال تذسميا  السرشَّفالتي بشي عمييا 

اإلجخاءات  ومشيا:األخخػ،  اءاتشمغ االستث اإلييا عجد   تأضافإال أنيا ذكخنا سمف ا، 
 وأساليب العسل وشخق التذغيل والسفاـيع والسبادغ.

ية، في حكع حجيث ليا، وقج أكجت عمى ىحا السعشى محكسة الشقس السرخ 
لدشة  82مغ قانػن حساية السمكية الفكخية رقع  444الشز في السادة "  فقزت بأن:

يجل عمى أن السذخع أفرح بجبلء عمى أن القانػن ال يحسي صاحب  ... 2992
الفكخة السجخدة التي لع تخخج مشو إلى حيد الػجػد، كحلظ ال يحسي قانػن السمكية 

ساليب العسل وشخق التذغيل والسفاـيع والسبادغ واالكتذافات الفكخية اإلجخاءات وأ
والبيانات. وسبب استبعاد الحساية ىػ انتفاء عشرخ االبتكار في مثل ىحه 

 .(2)"األعسال
                                           

(1)  
Edward Samuels, op. cit., p.591-599. 

عمى مػقع  مشذػر 9/6/2943ق، بتاريخ  84لدشة  44754نقس تجارػ شعغ رقع   (2)
آخخ زيارة لمسػقع )  <http://www.cc.gov.eg> : ، انطخمحكسة الشقس السرخية
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نيج انتيج قج  –بإقخاره لتمظ االستثشاءات  –السذخع السرخؼ  مغ الججيخ بالحكخ أنو 
مغ قانػن حق السؤلف الرادر )ب(  492القدع بحدب ما جاء بالسذخع األمخيكي 

 زيخية لقانػن حق السؤلف األمخيكيالخجػع إلى األعسال التحفعشج  .(4)4976عام 
إلى أنو تع استبعاد تمظ أشار  - يحا القانػن ب الخاص -تقخيخ الكػنجخس نجج أن 

ات السذسػلة السرشَّفبعج إدراج البخمجيات ضسغ  ،األمػر صخاحة مغ نصاق الحساية
ن ؛ نطخ ا لػجػد خذية مغ امتجاد حساية حق السؤلف بذأالسؤلفحق  بحساية

كػد  اقترارىا عمىمغ  بجال  التي يذتسل عمييا البخنامج، البخمجيات إلى ىحه األمػر 
البخنامج. فاليجف ىػ حساية التعبيخ الحؼ تبشاه السبخمج بحق السؤلف، واستبعاد 

؛ ألنيا تعتبخ (2) الحسايةغ ىحه العسميات والصخق الفعمية التي تجدجت في البخنامج م
ج أن يتاح لمسبخمج ب   نصاق حق السؤلف؛ فبلفي  مغ قبيل األفكار غيخ السحسية

                                                                                                         

42/49/2948). 
التميفػنات  فكخة تقجيع رصيج إضافي لعسبلء شخكاتحػل  يجور كان مػضػع تمظ الجعػػ و 

 )=(   السحسػلة يخرع عشج الذحغ، حيث رأت السحكسة أن تمظ 
 الفكخة تخخج عغ نصاق حساية حق السؤلف.)=( 

(1) 
§ 102 · Subject matter of copyright: In general 

" (b) In no case does copyright protection for an original work of 

authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of 

operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which 

it is described, explained, illustrated, or embodied in such work." 
(2) 

House of Representatives, Copyright Law Revision, Sept. 5, 0619 

(House Report No. 69-0919, 69th Cong., 8d Session), p. 61. 

Available at: <http://www.copyright.gov/history/law/clrev_69-0919.pdf>, 

(Last visited 00608109). 
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شخق البخمجة دون أدنى في  استخجام السبادغ األولية الستعارف عمييافي  الحخية
 . إلخ.الخياضيات.مدئػلية عميو، مثل لغات البخمجة، وقػاعج 

تمظ االستثشاءات بالبخمجيات إنسا يجل عمى أن  ارتباطشا نجج أن فإن وعميو
 ،تمظ االستثشاءات الستبعادبحاتيا  القػاعج التقميجية لقانػن حق السؤلف لع تكغ لتكفي

فكان مغ الزخورؼ الشز عشج الخغبة في شسػل البخمجيات بحساية حق السؤلف، 
إلى  -كسا الحع البعس بحق  –يؤدؼ وال شظ أن ذلظ  .صخاحة عمى استبعادىا
 .(4) ذاتو تذػيو نطام حق السؤلف

 السطمب الثاني
 مجياتالبخ مجال في  خادستشاالخرؽصية 

بأنو: "  ( مغ قانػن السمكية الفكخية السرخؼ الشدخ438/9ف السادة )عخ ت   
بأية شخيقة  تدجيل صػتي أو مرشَّفة لؤلصل مغ استحجاث صػرة أو أكثخ مصابق

  .لكتخوني الجائػ أو الؽقتي"التخديؼ اإل أو في أؼ شكل بسا في ذلظ 
يعشي صشع ندخة ججيجة مشو،  السرشَّفن استشداخ التعخيف أىحا ويتزح مغ 

، ويدخؼ ىحا يذكل اعتجاء عمى حقػق السؤلف أم ال ذلظكان  بغس الشطخ عسا إذا
لو ات األدبية والفشية، أما بالشدبة لمبخمجيات فإن استشداخيا السرشَّفاألمخ عمى كافة 

   يشيا ؼيسا يمي:خرػصية نب

 الفخع األول
 لمبخنامج خ العشاصخ الؽظيفيةاشداست

                                           
 .397-396مخجع سابق، ص د. خالج حسجي عبج الخحسؼ،  (1)
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، وإنسا ويتزسغ التعميسات الخاصة بؼ رخ البخنامج عمى الكػد الحتال يق
الػضائف ؼ تعسل عمى جعل البخنامج يؤدي الػضيؽية التالعشاصخ  ايتزسغ أيز  

، باعتبارىا أىع (4) السدتخجمأن واجية  فعمى سبيل السثال نججأنذئ مغ أجميا. ي الت
 تحكعأن يبلمسدتخجم برػرة تدسح يتع ترسيسيا البخنامج، في  اصخ الػضيؽيةشالع

ي الت ػضائفالبترسيع واجية البخنامج وتحجيج ويقػم السبخمج ، وضائف البخنامجفي 
مى الػرق قبل كتابة كػد البخنامج، ثع يزع األوامخ والتعميسات عفييا  يايخيج وضع

 ؼمبخمج ذؼ ويدتصيع أ. (2)ية ضسغ كػد البخنامج لتعسل مغ خبللوالخاصة بالػاج
بخنامج دون أن يقػم بشدخ كػد ىحا ؼ يرسع واجية مذابية لػاجية أميارة أن 
أنو مغ السسكغ وجػد واجيتيغ متذابيتيغ أو حتى متصابقتيغ ؼ أالبخنامج. 

 بيشيسا ذابوك أدنى تيكػن ىشاأن دون  وتؤديان ذات الػضائف لبخنامجيغ مختمفيغ
 .(3) (السكتػبة عشج ترسيع البخنامج التعميسات واألوامخ)الكػد في 

                                           
نامج الصخيقة أو العسمية التي يتفاعل الخاصة بالبخ  User Interfaceيقرج بػاجية السدتخجم  (1)

كل ما يعخض عمى الذاشة مغ البخنامج، كاألوامخ، والقػائع،  وىيبيا اإلندان مع البخنامج، 
والرػر، والخسػمات، واأللػان والخمػز، باإلضافة إلى ما يرجر عغ البخنامج مغ أصػات. ومغ 

الذاشة شكل الػرقة البيزاء،  ؛ حيث يطيخ عمىWordأشيخ واجيات السدتخجم واجية بخنامج 
 .وخبلفو... إلخ باإلضافة إلى قػائع األوامخ السختمفة، واأليقػنات الخاصة بالتشديق، والسدصخة،

 راجع: مبخنامجعغ واجية السدتخجم ل لسديج مغ التفاصيل
Marci A. Hamilton and Ted Sabety, op. cit., footnote 59, p. 891; John 

C. Phillips, op. cit., footnote 95, p. 0111. 
(2) 

Dennis S. Karjala, A Coherent Theory for The Copyright, op. cit., p. 

96. 
(3)  

Pamela Samuelson and others, A Manifesto Concerning The Legal, 
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 الفخع الثاني
 يالؽقت وأ استشداخ البخنامج عؼ طخيق التخديؼ الجائػ

ذلغ في  بسا ..."التالية: عبارة ال -سالف الحكخ –تعخيف الشدخ وردت في 
في  حه العبارة إنسا وضعتوالػاقع فإن ى ."يالجائػ أو الؽقتي التخديؼ اإللكتخون

 اخ  اشداست، باعتباره البخمجياتشدخ ل ىحا التعخيف شامبل  ي أتيتعخيف الشدخ حتى 
  ات التقميجية لحق السؤلف.السرشَّفخ اشداستيختمف عغ  امتسيد  

تخديغ ندخة مغ البخنامج برػرة دائسة ي ؼيعش لمبخنامج:الجائػ  تخديؼفأما ال
شكل إشارات  فيوذلظ  لحاسب،اجياز ل Hard diskعمى القخص الرمب 

 .(4)عغ الجيازي لكيخبال تسحى بسجخد فرل التيار ا كيخومغشاشيدية
ة مؤقتتخديغ ندخة مغ البخنامج برػرة ي ؼيعش لمبخنامج:ي وأما التخديؼ الؽقت

وذلظ في صػرة إشارات الخاصة بالحاسب،  RAMي الػصػل العذػائ ذاكخة عمى
في  عشج الخغبةو . عغ الجيازي بسجخد فرل التيار الكيخب اكيخبائية يتع محػىا تسام  

بخنامج عمى جياز الحاسب، يقػم الحاسب تمقائي ا بتحسيل ندخة ججيجة ؼ تذغيل أ
كإجخاء ضخورؼ لتذغيل البخنامج في كل  RAMعمى ذاكخة الػصػل العذػائي  ومش

 .(2)مخة، وبجون ىحا اإلجخاء لغ يعسل البخنامج عمى الحاسب

                                                                                                         
op. cit., p.8951. 

ب )كسبيػسايشذ(، ، شخكة عمػم الحاسيتعخف عمى الحاسب الذخر، مججي دمحم أبؽ العطا  (1)
قامػس مرصمحات الكسبيػتخ والسايكخو  ،جالل عبج الؽىاب دمحم؛ 493، ص 2993، 5القاىخة، ط 

 .374، ص4987، 4الدعػدية، ط-، دار عكاظ لمصباعة والشذخ، ججةي/عخبؼ إنجميد  -كسبيػتخ 
، مخجع سابق، جالل عبج الؽىاب دمحم؛ 492، مخجع سابق، ص مججي دمحم أبؽ العطا   (2)
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ات السرشَّفخ اشداستعغ  اوكمي   اخ البخمجيات يختمف تسام  اشداستنجج أن  الخالصة:
يسكغ )واجية البخنامج( العشاصخ الػضيؽية لمبخنامج خ اشداستف ؛التقميجية لحق السؤلف

ن تذغيل البخنامج فإ ومغ ناحية أخخػ  .أن يتع دون الحاجة إلى ندخ كػد البخنامج
 RAMي عمى ذاكخة الػصػل العذػائ وتحسيل ندخة مش أوال  ي عمى الحاسب يقتز

، فيحا األمخ يعتبخ مغ ضخورات تكشػلػجيا برػرة مؤقتة شػال فتخة تذغيمو
 الحاسبات.

 السطمب الثالث
 البخمجيات عمى خرؽصية االعتجاء

عمى الحقػق مغ قانػن السمكية الفكخية السرخؼ الشز ( 447السادة )تزسشت  
في  ااستئثاري  ا حق  مفو العام مغ بعجه االستئثارية لمسؤلف، فأعصت السؤلف وخ

و بأؼ وجو مغ الػجػه وبخاصة عغ شخيق سرشَّفالتخخيز أو السشع ألؼ استغبلل ل
 .الشدخ
ات األدبية في أسمػب االعتجاء عمييا، أم السرشَّفالبخمجيات مع سائخ تتفق فيل  

 ؤال:نجيب عمى ىحا الدؼيسا يمي أن نحاول  الشػعيغ؟أن ىشاك اختبلف بيغ كبل 
 الفخع األول

 مؼ كؽد البخنامجي شدخ جدء جؽىخ باالعتجاء 
عشج االعتجاء عمى إحجػ الخوايات فإنو يكػن مغ الديل الؿيام بشدخ جدء 
جػىخؼ تقػم عميو أحجاث الخواية ووضعو في رواية أخخػ، والدبب في ذلظ يخجع 

                                                                                                         

 .364ص
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ونفذ  .إلى وضػح أحجاث الخواية بعج قخاءتيا واستيعاب ما تحتػيو مغ تفاصيل
 يتع السرشَّف حتػيوي الػصػل لساات األدبية والفشية؛ فالسرشَّفاألمخ بالشدبة لباقي 

 ..ع لمسػسيقى، أو التأمل في المػحةبرػرة مجانية بسجخد قخاءة الخواية أو االستسا
 .(4)غ ذوؼ الخبخة في تمظ السجاالتإلخ، م

حق  مقتزاهص بشز خاالسرخؼ السذخع  ياقج اخترأما بالشدبة لمبخمجيات ف
( مغ 474مؤلف البخنامج في مشع الغيخ مغ ندخو بجون إذنو. فشرت السادة )

و أن مرشَّف... يكػن لمسؤلف أو خمفو بعج نذخ ": عمى أنو قانػن السمكية الفكخية
... ندخ أو ترػيخ كل أو  يسشع الغيخ مغ الؿيام بجون إذن بأؼ مغ األعسال اآلتية:

 ."بخامج حاسب آلي جدء جػىخؼ لقاعجة بيانات أو
لمكػد فأما عغ االعتجاء عمى البخنامج عغ شخيق الشدخ الكمي أو الكامل 

يسكغ إذ  ؛ميدػرةإن ىحه الصخيقة في الشدخ فميذ ؼيو أية مذكمة، حيث  الخاص بو
 .البخمجياتمغ مدتخجمي أن يقػم بيا أؼ شخز 

الكػد مغ جػىخؼ وأما بخرػص االعتجاء عمى البخنامج عغ شخيق ندخ جدء 
، إلى وقت وجيج كبيخيغ حتاجي، و ةسعقجالو بة رعالر ػ ميعج مغ األبو، فإنو الخاص 

ذلظ يخجع إلى في  حتاج إلى مبخمجيغ عمى درجة عالية مغ الكفاءة. والدببيكسا 
 ب  ت  ك  ي دتمدم تفكيظ كػد البخنامج إلعادتو إلى صػرتو األصمية التي األمخ أن ىحا

في  أن البخامج تػزع الرعػبة ىشا يخجع إلى، وسخ (2))كػد السرجر( بيا أول مخة
                                           

(1) 
Dennis S. Karjala, A Coherent Theory for The Copyright, op. cit., 

p.445. 

"اليشجسة العكدية". وسػف نتشاوليا  عالسحكػرة في الستغ باسوتدسى عسمية تفكيظ البخنامج   (2)
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ؼ مغمق ال يعمع أحج بصخيقة تفاعمو مع الحاسب ليؤد اليجف، وىػ كػد صػرة كػد
ولمػصػل إلى  ،الػضائف السصمػبة مشو، ولسعخفة شخيقة عسمو وتفاعمو مع الحاسب

جر، صيغة كػد السرتفكيكو وإعادتو إلى ي ظ يقتزاألجداء الجػىخية مشو فإن ذل
 .(4)تع ترسيسو بيا أول مخةي الت لمبخنامج األصمية ةرػر الي وى

 Substantial" التذابو الجػىخؼ "وقج اعتسج القزاء األمخيكي معيار 

Similarity حيث يجب إثبات أن الجدء السشدػخ ىػ جدء  حرػل االعتجاء، ليثبت
السشدػخ أن وال يذتخط لثبػت جػىخية الجدء جػىخؼ في البخنامج محل االعتجاء. 

يكػن كبيخ ا مغ الشاحية الكسية، بل إن قخصشة جدء صغيخ كسي ا قج يكػن جػىخي ا مغ 
 .(2) األمخيكيالشاحية الكيؽية. وعمى ىحا استقخت أحكام القزاء 
 الفخع الثاني

 العشاصخ الؽظيفية لمبخنامج مذخوعية ندخمجى 
كؽد حساية  ف حػلحق السؤلالبخمجيات بشطام السسارسة العسمية لحساية  تجور
حطخ ندخ التعميسات والكمسات والخمػز الخاصة ؼ أ مغ االعتجاء؛ البخنامج

مختمف دول في  بالبخنامج برػرة غيخ مذخوعة، حيث أجسعت األحكام القزائية
                                                                                                         

 .وما بعجىا 96يء مغ التفريل الحق ا، انطخ: ص بذ
(1)  

Dennis S. Karjala, A Coherent Theory for The Copyright, op. cit., 

p.005; Karen E. Georgenson, Reverse Engineering of Copyrighted 

Software: Fair Use or Misuse?, Albany Law Journal of Science & 

Technology, Vol.6, January 0669, p.869. 
(2) 

See: Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., 797 

F.2d 4222, 4245 (3d Cir. 4986); SAS Institute, Inc. v. S & H Computer 

Systems, 695 F. Supp. 846, 829 (M.D. Tenn. 4985). 
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  .العالع عمى حساية كػد البخنامج
 ،بخنامج السجعيةبشدخ السجعى عمييا ؾيام : "نأباألمخيكية السحاكع تقزي  فسثبل  

كسا  .(4)"ذكل اعتجاء  عمى حقػق السؤلف الخاصة بيا، ي  كػد اليجفوىػ في صيغة 
الخاص  - ػد السرجرندخة مغ كبدخقة عمييا  السجعى ؾيام بعجم جػاززي ق  

ندخة مقمجة مغ ذات البخنامج ترحيح أخصاء واستغبلليا في  – ببخنامج السجعية
 .(2)بغخض إنتاج بخنامج ججيج

                                           
  انطخ عمى سبيل السثال، الحكع الرادر في قزية:  (1)

Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp., 109 F.8d 0891 (5d 

Cir. 0695). 

الستزسغ في صيغة كػد اليجف و حيث ندخت السجعى عمييا بخنامج التذغيل الخاص بالسجعية 
الخاصة بجياز الحاسب. فخأت السحكسة عجم مذخوعية ىحا الفعل، وحكست  ROMفي ذاكخة 

 لرالح السجعية.
ا الحكع الرادر في قزية:وا  نطخ أيز 

Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp., 825 F. Supp. 

349 (D. Mass. 4993). 

ثع سجمت السجعية بخنامجيا في صيغة كػد السرجر لجػ مكتب حق السؤلف األمخيكي، حيث 
. وأمام السحكسة احتجت السجعى عمييا البخنامج في صيغة كػد اليجف قامت السجعى عمييا بشدخ

 )=(     بأن ما تع تدجيمو ىػ كػد السرجر؛ 
والتفتت السحكسة عغ ذلظ الجفاع . حساية حق السؤلف ال تدخؼ عمى كػد اليجفن إومغ ثع ف)=( 

 ليذ شخش ا لمحساية بحق السؤلف، ثع حكست لرالح السجعية. أصبل   باعتبار أن التدجيل
(2)  

Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc., 975 F.2d 832 

(Fed. Cir.4992). 
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غ بيغ األفعال غيخ السذخوعة التي نطخىا القزاء نجج أنو م وفي مرخ
السرخؼ، والتي تسثل اعتجاء  عمى حقػق السؤلف بالشدبة لمبخمجيات، وتذكل جخائع 
جشائية في ذات الػقت، ما يمي: شخح بخمجيات لمتجاول بالبيع أو اإليجار دون 

عبخ ، ونذخ بخامج حاسب مقمجة محسية (4)الحرػل عمى تخخيز مغ الجية السخترة
، وحيازة وتجاول بخمجيات (2)عبخ أجيدة الحاسب دون الحرػل عمى إذن مغ السؤلف

، وتقميج بخمجيات محسية )ألعاب إلكتخونية( وعخضيا لمبيع (3)محسية     مقمجة 
 .(4)والتجاول بجون إذن مغ صاحب حق السؤلف

الشدخ غيخ مغ  عمى حساية كػد البخنامج دوليمغ وجػد إجساع  الخغع وعمى
سجػ مذخوعية ندخ لبالشدبة لع يذيج مثل ىحا اإلجساع وع، إال أن األمخ السذخ 

                                           
ق )حكع غيخ  84لدشة  6674، الصعغ رقع 2942ايخ سشة فبخ  22نقس جشائي في   (1)

 مشذػر(.
ق )حكع غيخ  89لدشة  4274، الصعغ رقع 2949بخيل سشة إمغ  8نقس جشائي في   (2)

ق )حكع غيخ  89لدشة  3765، الصعغ رقع 2944مغ يػنيػ سشة  5مشذػر(، ونقس جشائي في 
ق )حكع  89لدشة  8979رقع  ، الصعغ2944مغ أكتػبخ سشة  26مشذػر(، ونقس جشائي في 

 غيخ مشذػر(.
ق )حكع غيخ  89لدشة  7942، الصعغ رقع 2942مغ مايػ سشة  9نقس جشائي في   (3)

 مشذػر(. 
 2432الجائخة األولى )جشح اقترادؼ(، في الجشحة رقع  –حكع محكسة القاىخة االقترادية   (4)

السحكسة في ىحه الجعػػ  . وقج قزت39/44/2949جشح اقترادؼ القاىخة، في  2999لدشة 
بالغخامة عمى الستيع في الذق الجشائي، وبالتعػيس السجني السؤقت لرالح السجعي بالحق السجني 

 .تبعيةبالشدبة لمجعػػ السجنية ال
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 االججل محتجم  ؛ إذ ال يدال العشاصخ الػضيؽية لمبخنامج دون ندخ الكػد الخاص بو
 .ىحا السػضػعحػل  -خاصة في الػاليات الستحجة األمخيكية  –بذجة 

كػاجية السدتخجم  – الػاقع فإن اعتبار أن ندخ العشاصخ الػضيؽية لمبخنامجفى و 
مغ القزايا  تزالق السؤلف الخاصة بيحا البخنامج ما يسثل اعتجاء  عمى حقػ  –

الشدخ ال إلى أن  ا؛ نطخ  مػضػع حساية البخمجيات بشطام حق السؤلففي  الذائكة
 ،يقػم بيا البخنامجي يتع بتقميج الػضائف التوإنسا  ،يصال كػد البخنامج )التعميسات(

 وىشاك اتجاىان في القزاء األمخيكي: بو.جية السدتخجم الخاصة وافي  والسجرجة
الػضيؽية لمبخنامج بحق  بزخورة حساية العشاصخؼ لسشاداالتجاه اىػ و  االتجاه األول:

ىع أنرار التصبيق أولئظ و  ، حتى عمى الخغع مغ عجم ندخ كػد البخنامج.السؤلف
الصبيعية الخاصة  ػن اىميتج ، والحيغلقانػن حق السؤلف عمى البخمجياتي الحخف

 ؼاختبلف كػدعمى الخغع مغ بأنو: "في ىحا الذأن زي ق  وقج  مجيات.لمبخ 
ال ، إةختمفمبمغة بخمجة  مشيسا تع ترسيسو ؛ نطخ ا ألن كبل  محل الجعػػ  البخنامجيغ

الخاصة السؤلف  ػق عغ االعتجاء عمى حق السجعى عميوثابتة في حق سدئػلية ال أن
كسا  .(4)"ا، نطخ ا لتذابو البخنامجيغ في العشاصخ الػضيؽيةعمى بخنامجيبالسجعية 

يسثل السجعية ؾيام السجعي عمييا بتقميج قػائع الػضائف الخاصة ببخنامج زي بأن " ق  

                                           
 ؛معامل األسشانمعجان إلدارة كبل البخنامجيغ وجاء بالحكع الرادر في ىحه القزية أن:"  (1)

، وىي تسثل اليجف الػضائف التي سيقػمان بإنجازىافي  يتذابيانبالزخورة سػف وبالتالي فإنيسا 
  :قزية . لسديج مغ التفاصيل، راجع"مغ البخنامج

Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., 797 F.2d 

4222 (3d Cir. 4986). 
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كػد بخنامج اعتجاء  عمى حقػق السجعية، حتى ولػ لع تشدخ السجعى عمييا 
  .(4)السجعية"

العشاصخ الػضيؽية لمبخنامج بحق  حسايةلاالتجاه الخافس  وىػ واالتجاه الثاني:
مبخمجيات عشج حسايتيا لضخورة مخاعاة الصبيعة الخاصة  يخػ أنرارهحيث السؤلف. 

العشاصخ الػضيؽية البحتة لمبخنامج ي بقانػن حق السؤلف؛ ألن ىحا القانػن ال يحس
 بخنامج السجعيةلقػائع األوامخ بأن " تقميج في ىحا الذأن  يزق  وقج وتختيبيا. 

ن تمظ األوامخ ىي إتخجام كػد مختمف ال يذكل اعتجاء  عمى ىحا البخنامج؛ إذ باس
قػائع أوامخ ف ؛لعسل ما يخيجالتحكع ؼيو وتػجييو بالتي تدسح لسدتخجم البخنامج 

الديارة )عجمة الؿيادة، وعرا في  الػضيؽيةالعشاصخ تذبو  (الػضيؽيةالبخنامج )
 ألجيدةمغ امعجيج للمعشاصخ الػضيؽية ة الفتيذ، والجواسات(. وكحلظ الحال بالشدب

الخاصة   Remote controlعججيدة التحكع عغ ب  أو  ،أزرار الياتف :وتختيبيا مثل
غيخ قابمة لمحساية الػضيؽية ، فتمظ العشاصخ التمفديػن والفيجيػ، ومفاتيح الفخن أجيدة ب

 .(2)ة"بحكع شبيعتيا الػضيؽي
                                           

و أن يدتبجلػا بو مدتخجميفالسجعى عمييا قمجت قػائع بخنامج السجعية السحاسبي ليديل عمى   (1)
. وقخرت السحكسة مداءلة ، وال يججوا في ذلظ مذقة؛ نطخ ا لتذابييسا في الػضائفيابخنامج

لسديج مغ التفاصيل،  عغ التقميج، والتفتت عغ دفاعيا باختبلف كػدؼ البخنامجيغ.السجعى عمييا 
 )=(               قزية:  راجع

(=) Lotus Dev. Corp. v. Paperback Software Intern., 191 F. Supp. 51 

(D. Mass. 0661). 
(2)

Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 166 F. Supp. 0119 (N.D. Cal. 

0668). 
 وبذات المعني، انظز الحكم الصادر في قضية:
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اة الصبيعة الخاصة لمبخمجيات وتسيدىا خاعمىػ الحؼ يسيل إلى واالتجاه الثاني  
 .ات األدبية التقميجيةالسرشَّفعغ 

 السطمب الخابع
 ترسيػ وعسل البخنامجخرؽصية 

تتع ، ثع مكتػبةتعميسات شكل في  يتع إعجاد كػد السرجر الخاص بالبخنامج
باستخجام بخنامج  (صفخ وواحج الخقسية: )المغة تفيسيا اآللةي إلى المغة الت تخجستيا

ي صػرتو الشيائية التفي ، وىػ البخنامج الشياية كػد اليجففي  ، ليشتجمتخجع
 .(4)يدتخجميا األفخاد

 مرشَّفتعج ي األدب السرشَّفإذا كانت تخجسة قج الحع جانب مغ الفقو أنو و 
 يعجصػية كػد اليجف في  البخنامج نإ -بالؿياس  - ؼيسكغ القػلمذتق مشو، 

 .(2)كػد السرجر ألنو يعتبخ تخجسة لو صيغةفي  خنامجمغ الب امذتق   امرشف   بسثابة
 ؛تختمف عغ تخجسة الكتبمجال البخمجيات في  أن التخجسةفإنشا نخػ والػاقع 

 فبل .حيث إن ىحه التخجسة تعتبخ مغ الزخورات الخاصة بتكشػلػجيا البخمجيات
إال  عغ شخيق التفاعل مع عتاد الحاسبالبخنامج وضائفو السشذػدة ؼ يسكغ أن يؤد

                                                                                                         
Lotus Development Corp. v. Borland Intern., Inc., 96 F.5d 911 (0st 

Cir. 0666). 

 
 .وما بعجىا 8ص  لمبخمجيات التقشيراجع ما ذكخناه عغ السفيػم  (1)

(2) 
James V. Vergari and Virginia V. Shue, op.cit., p.p.577-578. 

الحساية القانػنية لبخامج الحاسب اإللكتخوني، مخجع سابق،  د. دمحم حدام محسؽد لطفي،
 .442-444ص
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مدتحق ؼ فكخ  سرشَّفكالبخنامج  فإني ؛ وبالتالسالفة الحكخ عسمية التخجسة بعج
. فميذ ىشاك ةر ػ حكسالبعج عسمية التخجسة إال لمحساية لغ يطيخ ولغ يكتسل وجػده 

 ومذتق.ي أصم يغمرشَّفواحج وىػ البخنامج وليذ  مرشَّفإال  بعج التخجسة
 –كسحل لحساية حق السؤلف  –مج رأيشا في ىحا السبحث أن البخنا الخالصة:

 مرشَّفات األدبية والفشية. فالبخنامج السرشَّفيختمف تسام االختبلف عغ سائخ 
أثخت شبيعتو وقج  بعج أن يتفاعل مع الحاسب.وضيفي يقػم بأداء ميام معيشة 

ا ل شرػصال بعس ضعو تع ف قانػن حق السؤلف؛ الستسيدة في  ؛مبخمجياتخرير 
مبخمجيات، والشز عمى شخق متسيدة ل ةبلئسالسثشاءات ستبعس االكالشز عمى 

لبلستشداخ. باإلضافة إلى تسيد أساليب االعتجاء عمى البخمجيات، وبرفة خاصة 
 ندخ العشاصخ الػضيؽية ليا.

كسحل لحساية حق  -البػن الذاسع بيغ البخمجيات  يتزح حجع ومسا تقجم
 ات التقميجية.السرشَّفسائخ و  -السؤلف 
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 ابعالسبحث الخ 
 والبخمجيات لمسؤلف الحقؽق األدبية

 تسييج وتقديػ:
يدتأثخ بيا دون غيخه عمى ي دبية التإذا كان لمسؤلف عجد مغ الحقػق األ

جيات تحيط بو العجيج مغ السذكبلت؛ ، إال أن تصبيق ىحه الحقػق عمى البخمومرشَّف
 نطخ ا لخرػصيتيا ولصبيعتيا الفخيجة.

)مصمب  وعبلقتو بالبخمجيات السرشَّفندبة  الحق في :وسػف نتشاول ؼيسا يمي
الحق في احتخام (، ثان)مصمب الحق في اإلتاحة وعبلقتو بالبخمجيات أول(، 

مغ  السرشَّفالحق في سحب وأخيخ ا (، ثالث )مصمب وعبلقتو بالبخمجيات السرشَّف
 (.رابع)مصمب  التجاول وعبلقتو بالبخمجيات

 السطمب األول
 بالبخمجياتوعالقتو  السرشَّف ندبةفي  الحق

بذأن ي االعتبار األساس وأنغالبية البخامج تػضع بشاء عمى تكميف، أن  ارأيشا سمف  
وال تػجج مذكمة بالشدبة تحجيج صاحب الحقػق عمى البخنامج. في  يكسغ حسايتيا

حيث تشرخف كافة  ؛يجساع مرشَّفصػرة في  يطيخ فييا البخنامجي لمحالة الت
وجو السبخمجيغ إلى وضع البخنامج. ولكغ ؼ ية لمسبادر الحالحقػق األدبية والسال

يغ حالة السبخمج العامل )أو السبخمج: األولىحالتيغ، في  تكسغالسذكمة الحؿيؿية 
يسكغ أن يتشازل اتيغ الحالتيغ ىي ، فف: حالة السبخمج السقاولوالثانيةغ(، العاممي

، أما حقػقو اأو جدئي   امي  السبخمج )أو السبخمجػن( لخب العسل عغ حقػقو السالية ك
األدبية فتطل بيجه غيخ قابمة لمترخف فييا. وأساس السذكمة ىشا أن السبخمج )أو 
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وذلظ بػضع  ندبة البخنامج إليو؛في ي إذا أصخ عمى استعسال حقو األدبغ( يالسبخمج
عمى كافة ندخ البخنامج وعمى مػاد الجعاية الخاصة بو؛ ي اسسو ولؿبو ومؤىمو العمس

لظ يسثل خصػرة كبيخة عمى مرالح صاحب الحقػق السالية عمى البخنامج )رب فإن ذ
إلى وضع اسسو  امشتج البخمجيات دائس  حيث يدعى  .(أو مشتج البخنامج العسل
يشتجيا، وال يتع وضع ي مج التاخ أو عبلمتو التجارية عمى كافة ندخ البؼ التجار 

لػ عمسشا  اسػء  ويدداد يتفاقع الػضع و  .احيغ صسسػا البخنامج فعمي  سساء السبخمجيغ الأ
نفخاد ا. وليحا فإن مئات مغ السبخمجيغ وضعيا بزعفي  أن بعس البخامج يذتخك

التجارية عمى البخنامج يعتبخ ىػ  أو عبلمتوؼ مشتج البخنامج بػضع اسسو التجار 
كدمعة ليا  وتػزيع وأبخنامجو مغ ناحية تدػيق  ، وذلظواألمثل بالشدبة لالػضع 

 .(4)كبيخة ااقترادية تحقق أرباح  ؾيسة 
 مشذئحيشسا يكػن  لمسذكبلت التي تطيخ حبل  جانب مغ الفقو اقتخح وقج  

فاقتخح عمى السذخع أن يتجخل بتعجيل  ،)عامل أو مقاول( افخد   امبخمج   البخنامج
؛ حتى الجساعي ليذسل حالة السبخمج الفخد السرشَّفتذخيعي مقتزاه تػسيع مفيػم 

 .(2)بكافة الحقػق السالية واألدبية عمى البخنامجخ يدتأثخ اآلم
الجساعي الػارد في القانػن،  السرشَّفولكغ ىحا السقتخح يتعارض مع مفيػم  

كسا أنو يشبئ عغ مذكمة أكبخ وأعسق؛ وىي مذكمة عجم مبلءمة حساية البخمجيات 
 بشطام حق السؤلف مغ األساس.

                                           
 وما بعجىا. 323ص  راه، مخجع سابق،رسالتشا لمجكتػ : راجعلسديج مغ التفاصيل  (1)

الحساية القانػنية لبخامج الحاسب اإللكتخوني، مخجع سابق،  د. دمحم حدام محسؽد لطفي،  (2)
 .425-424ص
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 السطمب الثاني
 البخمجياتوعالقتو باإلتاحة في  الحق

فقج يحجث أن  لةحيشسا يػضع البخنامج بشاء عمى تكميف ناشئ عغ عقج مقاو 
، سػاء كان ىحا االمتشاع بدبب عجم خب العسليستشع السبخمج عغ تدميع البخنامج ل

اكتسال البخنامج عشج حمػل أجل التدميع، أو ألنو فزل إعصاء البخنامج لذخز آخخ 
. ويثػر التداؤل في ىحه (4) معوعاقج األصمي يجفع لو أكثخ مسا كان سيجفعو الست

 ؟الحالة عغ الحكع القانػني عمى ىحا السبخمج إزاء امتشاعو عغ التدميع

سمصة مصمقة في  ويخػلو مرشَّف إتاحةفي  الحق األدبي لمسؤلففإن والػاقع 
 السرشَّف، وأن إلدام السحاكع لمسؤلف بتدميع السشاسب لحلظتػقيت الواختيار  إتاحتو

يسثل تزحية  – أو غيخ مكتسل بل  سػاء كان مكتس –لبخنامج( عمى غيخ إرادتو )ا
 .(2)تدميسوبحقو األدبي؛ ومغ ثع ال تدتصيع أية قػة عمى إجباره عمى 

                                           
قانػن في  دراسة) ، الحق األدبي لسؤلف بخامج الحاسب اآلليد. شحاتة غخيب دمحم شمقامي  (1)

، ص 2994(، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 2992لدشة  82حساية السمكية الفكخية الججيج رقع 
89. 

الشطخية العامة وتصبيقاتيا، دار الشيزة  –الحق األدبي لمسؤلف  عبج الخشيج مأمؽن،د.   (2)
مغ التصبيقات القزائية  اوقج أورد سيادتو عجد   وما بعجىا. 329، ص 4978العخبية، القاىخة، 

 نى.لسحكسة الشقس الفخندية ولبعس السحاكع األد
اراجع  حق  ،د. نؽاف كشعان؛ وما بعجىا 73، ص مخجع سابق، د. أبؽ اليديج عمى الستيت :أيز 

، 3األردن، ط -الشساذج السعاصخة لحق السؤلف ووسائل حسايتو، مكتبة دار الثقافة، عسان –السؤلف 
حق السؤلف، بحث مقجم  –، السمكية السعشػية د. عبج السشعػ فخج الرجة؛ 96-95، ص 2999

 .42-44، ص4967اىخة في فبخايخ سشة مسؤتسخ التاسع التحاد السحاميغ العخب، السشعقج في القل
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كمفو بػضع لجػ مغ  مغ العامميغوأما في الحالة التي يكػن فييا السبخمج 
شتج يقج  يج السبخمجالبخنامج ب احةتإفي  حقال، فإن بقاء البخنامج )صاحب العسل(

 عشو العجيج مغ السذكبلت تزخ براحب العسل.
يعج أنذأه ؼ الحبيج السبخمج إتاحة البخنامج في ي األدبأن بقاء الحق في  وال شظ

ا قج يديء استخجامو ضج مغ كمفو بػضع البخنامج. ؼيسكشو االمتشاع عغ  سبلح 
قج ججيج يسكشو أن يجفع نطخ ا لطيػر متعا ؛تدميسو لمستعاقج معو )العسيل األصمي(

نخػ . و (4) الحكخبحقو األدبي سالف  –أؼ السبخمج  –مبمغ ا أكبخ مغ سابقو، محتسي ا 
ات األدبية، سرشَّفإذا كان مغ السسكغ ترػر ىحا االمتشاع عغ التدميع بالشدبة لمأنو 

إال أن وضع البخمجيات مختمف باعتبارىا سمعة ليا ؾيسة اقترادية كبيخة، قج يتختب 
لمعسيل الحؼ  وخدائخ فادحة مى عجم تدميسيا في السػعج السحجد أضخار بالغةع

 .بل  يحتاج إلييا في تدييخ أعسالو مث
 السطمب الثالث

 وعالقتو بالبخمجيات السرشَّفاحتخام في  الحق

                                                                                                         

، إذا تع القزاءعغ شخيق  ،السرشَّفعمى تدميع السؤلف بيشسا يػجج اتجاه فى الفقو يخػ إمكانية إجبار 
 إثبات أن امتشاعو عغ التدميع كان بدػء نية مبيت مغ جانبو.

الة دكتػراه، حقػق القاىخة، ات السذتخكة، رسالسرشَّفحقػق مؤلفي ، الرادق عبج يدمحم سام د. :انعخ
 .459، ص2999

 ونخػ صعػبة إثبات سػء الشية ألنو أمخ نفدي مغ الرعب التأكج مشو برػرة يقيشية.
 .422-424مخجع سابق، ص د. خالج حسجي عبج الخحسؼ،  (1)
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 هأو تغييخ  هأو تحػيخ و مرشَّفعمى تعجيل ؼ إدخال أفي  السؤلف يدتأثخ بالحق إذا كان
و يعتبخه مرشَّفتعجيل عمى ؼ ، كسا يحق لو مشع أإليوضافة إلاأو مشو ححف الأو 

عغ  اختمف تسام  ي؛ فإن وضع البخمجيات (4)السرشَّفليحا  اأو تحخيف   ايسثل تذػيي  
فالبخمجيات تتسيد بأنيا مغ أنػاع التكشػلػجيا القابمة  .ات األدبية والفشيةالسرشَّفسائخ 

خصاء البخمجية التي تػجج بيا، كسا أنو إلدخال التعجيبلت عمييا. ؼيسكغ ترحيح األ
يسكغ إضافة ميدات وضيؽية إلييا، ويسكغ تعجيل البخامج السعجة لمعسل عمى نػع 
معيغ مغ الحاسبات لكي تعسل عمى نػع آخخ مغ الحاسبات. ويسكغ إجخاء تمظ 

 .(2)بديصةالتعجيبلت عمى البخمجيات بجون أية تكاليف أو بتكاليف 

ع والسدتسخ في مجال البخمجيات والحاسبات فإن ذلظ ونطخ ا لمتصػر الجائ
 التقشياتيقتزي إدخال تعجيبلت عمى البخمجيات بذكل دائع حتى تتبلءم مع أحجث 

، ويحقق السدتخجم مشيا أقرى استفادة في األغخاض أو الػضائف التي أعجت مغ (3)
 أجميا.

ات التقميجية رشَّفالسوما تتسيد بو البخمجيات يجعميا مختمفة تسام االختبلف عغ 
السحسية بحق السؤلف ذات الدسة الثابتة والذكل الشيائي، فالبخمجيات مشتج دائع 

 .(4) التصػر

                                           
 انػن السمكية الفكخية السرخؼ.قمغ  (447، و/ثالث ا443رقسي: ) راجع السادتيغ  (1)

(2) 
Pamela Samuelson, Modifying Copyrighted Software: Adjusting 

Copyright Doctrine to Accommodate A Technology, Jurimetrics Journal, 

Winter 0699, p.p.016-091. 
 .454-453، ص مخجع سابق عبج السحدؼ داود سالمة، دد. محسؽ   (3)

(4) 
Pamela Samuelson, Modifying Copyrighted Software, op. cit., 

p.p.091-090. 
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إن سبب ىحا الػضع االستثشائي بالشدبة لمبخمجيات ىػ ضخورة معاممة 
نطخ ا لمتأثيخ الدمبي الحؼ سػف يحجث نتيجة حطخ  ؛التكشػلػجيا بذكل مختمف

حطخ سيؤدؼ إلى مشح مؤلف البخنامج سمصة ىحا الكسا أن  ،جإمكانية تعجيل البخنام
 .(4)رية عمى بخنامجو بذكل ؼيو تجاوزاحتكا

قانػنية تتبلئع مع الصبيعة الخاصة  االجول أوردت نرػص   أن بعسونجج 
اء شأورد استثي حق السؤلف األمخيكقانػن نجج أن  ىحه الجدئية. فسثبل  في  لمبخمجيات

لسالظ  (2) (4)أ/ 447القدع في  حيث أتاح ؛البخنامجؤلف لسعمى الحقػق الحرخية 
 كخصػة أساسية احيشسا يكػن التعجيل مصمػب  شدخة ىحه اليعجل ندخة البخنامج أن 

تعجيل البخنامج إلصبلح ما بو مغ  ذلظ:ومثال  .لبلستفادة مغ البخنامج وجػىخية
غة بخمجة إلى لغة ، أو تحػيخه أو تخجستو مغ لأخصاء، أو لتحديغ أو زيادة وضائفو

بل يجػز عمى مرمحة السؤلف ف التحقيق العجالة وحفاض  و أخخػ لبلستفادة مشو. 
 . بجون إذن السؤلفالشدخة السعجلة أو نقميا إلى الغيخ في  الترخف

البخنامج أن يعارض عمى مؤلف  قانػن السمكية الفكخية حطخفقج  فخنداي وف
حيشسا ال يسذ التعجيل شخف السؤلف أو  وبتعجيمالبخنامج ؾيام السحال إليو حقػق في 

                                           
(1) 

Ibid., p.818. 
(2) 

§ 111 · Limitations on exclusive rights: Computer  programs:  

"(a) Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.— 

Notwithstanding the provisions of section 019, it is not an infringement for 

the owner of a copy of a computer program to make or authorize the 

making of another copy or adaptation of that computer program 

provided: (0) that such a new copy or adaptation is created as an 

essential step in the utilization of the computer program in conjunction 

with a machine and that it is used in no other manner, or" 
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ا .(4) (L424-7)مادة  ، ما لع يتفق عمى خبلف ذلظسسعتو لسدتخجم  وأتاح أيز 
الستخجام البخنامج، بسا يتفق مع  اج حخية تعجيمو حيشسا يكػن التعجيل ضخوري  البخنام

 ، ما لع يتفق عمى خبلف ذلظوئذلظ ترحيح أخصافي  الغخض السقرػد مشو، بسا
 .(2) (L422-6-4مادة )

                                           
(1)  

Article L121-7: 

    " Except for any stipulation more favorable to the author of software, 

such author may not: 

4. oppose modification of the software by the assignee of the rights 

referred to in item 2 of Article L422-6 where such modification does not 

prejudice either his honor or his reputation." 
(2)  

Article L122-6-1: " I. The acts referred to in items 4 and 2 of Article 

L422-6 shall not require authorization by the author where they are 

necessary for the use of the software by the person entitled to use it in 

accordance with its intended purpose, including for error correction. 

However, an author may by contract reserve the right to correct errors and 

stipulate any special conditions to which shall be subject the acts referred 

to in items 4 and 2 of Article L422-6, necessary to enable the entitled 

person to use the software in accordance with its intended purpose. " 

القائع بيا حتاج يبعس الحقػق األخخػ التي ال  ،لحق تعجيل البخنامجباإلضافة  ،أتاحت ىحه السادة
الستخجام البخنامج، والحق الحق في الشدخ الزخورؼ وىي:  ،إلى إذن مدبق مغ مؤلف البخنامج

 )=(          مشو، في عسل ندخة احتياشية 
سة ىحه السادة عمى وتخج الحق ا. عمى ما سشخػ بيغ البخامج والحق في الشدخ لتحقيق التػافق )=( 

 الشحػ التالي:
وهي ] (L122-6)( مؼ السادة 2 ،1)البشجيؼ ألعسال السشرؽص عمييا في : ال تتطمب ا"أواًل 

[ حاالث: تعذيل الربناهج، النسخ الضروري لالستخذام، النسخت االحتياطيت، النسخ لتحقيق التىافق
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لع يخاع خرػصية البخمجيات؛ حيث  القانؽن السرخي ما ذكخناه فإن  كل ورغع
/ثالث ا مغ 443و، الػارد بالسادة مرشَّفإنو بسقتزى الحق األدبي لمسؤلف في احتخام 

قانػن حساية حقػق السمكية الفكخية، يحطخ عمى مدتخجم البخنامج الؿيام بتعجيمو 
 ات األدبية التقميجية.السرشَّفأنو في ذلظ شأن سائخ ، شبغيخ إذن مؤلفو

القانػن في  رداػ الشحػ العمى  إتاحة تعجيل البخنامج،يتزح مسا سبق أن 
أصميا في ي ىي إنسا جاء ليتػافق مع الصبيعة الخاصة بالبخمجيات الت ،السقارن 
أن في  جج مغ الدساح بتعجيميا إذا كان ىحا التعجيل يداعب   ات وضيؽية، فبلمرشَّف

 .وتصػيخىا تحقق ىحه البخمجيات وضائفيا، أو يعسل عمى تحديشيا
 السطمب الخابع

 وعالقتو بالبخمجيات مؼ التجاول سرشَّفالسحب في  الحق
في  ، بدبب رغبتوكتابو مغ التجاولدحب أن يقػم ب مسؤلفيحق لإذا كان 

الػضع ن إال أ ،ق.ممكية فكخية( 444)م.  مثبل   جػىخية عميو إدخال تعجيبلت
يقػم السدتيمظ )مدتخجم ات وضيؽية، مرشَّفوذلظ ألنيا بالشدبة لمبخمجيات مختمف؛ 

ما يدتخجم  اؤدييا. وأحيان  تي ويدتفيج مغ الػضائف الت اليدتخجمي اباقتشائي البخنامج(

                                                                                                         

خنامج مؼ جانب الذخص الحي حيث إنيا ضخورية الستخجام الب ؛الحرؽل عمى إذن مؼ السؤلف
 يحق لو استخجامو، بسا يتفق مع الغخض السقرؽد مشو، بسا في ذلغ ترحيح الخطأ.

ومع ذلغ، فإن السؤلف يسكشو أن يحتفظ لشفدو، عؼ طخيق العقج، بالحق في ترحيح األخطاء، 
دة ( مؼ السا2، 1ويشص عمى أية شخوط خاصة سؽف تخزع األفعال السذار إلييا في البشجيؼ )

(L122-6) والزخورية لتسكيؼ صاحب الحق في استخجام البخنامج وفًقا لمغخض السقرؽد ،
 مشو".
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الخاصة،  اتواستثسار أو  توار جتالسدتخجم، كأعسال ميام مختبصة بإنجاز في  البخنامج
سحب البخنامج مغ في ي إذا استخجم مؤلف البخنامج حقو األدبىحه الحالة  ففي

ن ذلظ يعيق تريب مدتخجمػ البخنامج أضخار بالغة، باإلضافة إلى أفقج  التجاول
 .(4) حخية تجاول البخمجيات كدمعة ذات ؾيسة كبيخة

االعتبارات العسمية تؤدؼ إلى صعػبة التسدظ بيحا الحق فإن  أخخػ،ومغ ناحية 
ة مبمغ التعػيس الحؼ سيجفعو مؤلف البخنامج لمسترخف إليو في نتيجة لزخام

حقػق االستغبلل السالي عمى بخنامجو، عبلوة عمى الخذية مغ تعدف مؤلف 
مغ  البخمجياتي مشتجفسغ الػارد أن يصمب أحج  .البخنامج في استعسال حق الدحب

مشافذ  بسشتج بخمجيات لئلضخارسحب بخنامجو في  استخجام حقوالبخنامج  مؤلف
؛ فسؤلف البخنامج (2) مغ االستفادة مغ التفػق التقشي ليحا البخنامجلو، ولحخمانو 

يدال يحتفع بحقػقو األدبية كسؤلف؛  ما يتشازل عشو ألحج مشتجي البخمجياتحيشسا 
ومغ ثع فإن اإلبقاء عمى حق الدحب في يجه قج يؤدؼ إلى اتفاقو مع أحج مشافدي 

 .(3)نامج بقرج اإلضخار بيحا األخيخالستشازل إليو عمى سحب البخ 
مثل ذلظ الحق بيج مؤلف البخنامج؛  خصػرة بقاءي وقج أدرك السذخع الفخند

                                           
، د. سعج الدعيج السرخي  ؛79-78، ص مخجع سابق د. مجحت دمحم محسؽد عبج العال،  (1)

الة رس دراسة مقارنة، -السدئػلية السجنية الشاشئة عغ البخامج السعمػماتية كإحجػ تصبيقات السمكية الفكخية
 .78ص ،2944دكتػراه، حقػق القاىخة، 

، ص ، مخجع سابقيالحساية القانػنية لبخامج الحاسب اإللكتخون ،د. دمحم حدام محسؽد لطفي (2)
 .446، مخجع سابق، صد. شحاتة غخيب دمحم شمقامي؛ 434

 .424مخجع سابق، ص د. خالج حسجي عبج الخحسؼ،  (3)
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عمى ، والتي تشز فخنديقانػن السمكية الفكخية ال في (L424-7)نز السادة فأدرج 
أنو: "ما لع يتفق عمى خبلف ذلظ لرالح مؤلف البخنامج، فبل يجػز ليحا السؤلف: 

حخمان مؤلف ومقتزى ىحا الشز  .(4)سارسة حقو في الشجم أو الدحب"م -2...  
إال إذا تع االتفاق عمى خبلف ذلظ  ،سحب بخنامجو مغ التجاولفي  البخنامج مغ حقو

 .بخمجياتلم؛ وذلظ مخاعاة لمصبيعة الخاصة لسرمحة مؤلف البخنامج
ويقخر  يححو السذخع الفخندؼ أن يححو السذخع السرخ ؼ فإنو مغ الزخور  لظلح

 سحب بخنامجو.في  مؤلف البخنامج مغ الحقحخمان 
صبيعة المسا سبق يتزح لشا عجم مبلءمة الحقػق األدبية لمسؤلف مع  الخالصة:

 . ات األدبية والفشيةالسرشَّفعغ سائخ ىا تسيد ي ، والتمبخمجياتالفخيجة ل

                                           
(1) 

Article L121-7 

   "Except for any stipulation more favorable to the author, such author 

may not: …. 2.exercise his right to reconsider or of withdrawal." 
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 خامذالسبحث ال
 توالبخمجيا لمسؤلف الحقؽق السالية

 تسييج وتقديػ:
ات األدبية السرشَّفغ سائخ البخمجيات ع الختبلف شبيعة وخرائز انطخ  

التقميجية األحكام عغ  اتختمف تسام   ياتشاسبأخخػ بأحكام والفشية؛ فإنيا تتسيد 
أدرك السذخعػن في القػانيغ السقارنة والقانػن . وقج الخاصة بالحقػق السالية لمسؤلف

تذتسل عمى أحكام قانػنية  ػصنربػضع ىحه الحؿيقة؛ وبالتالي قامػا سرخؼ ال
 خاصة متعمقة بالحقػق السالية لمسؤلف، وتكػن في ذات الػقت مبلئسة لمبخمجيات.

لمحقػق السالية لمسؤلف وعبلقة البخمجيات الجػانب السختمفة وؼيسا يمي نتشاول 
حقػق الحائد (، أول الشدخ لبلستعسال الذخري والبخمجيات )مصمب . فشتشاولبيا

االستخجام (، ثالث)مصمب  قيػد تػزيع البخمجيات(، ثان)مصمب  امجالذخعي لمبخن
 التخخيز باستعسال البخنامج(، رابع)مصمب  العادل لمبخمجيات في القانػن األمخيكي

 (.سادس)مصمب  مجة حساية الحق السالي والبخمجيات(، خامذ)مصمب 

 السطمب األول
 والبخمجياتي الشدخ لالستعسال الذخر

مغ  السرشَّفحالة ندخ الشدخ في  مسؤلفلؼ االستئثار حق المغ  القانػن ي يدتثش
لحرػل عمى ىحه الحالة افي  إذ ال يذتخط ؛لمشاسخي قبل الغيخ لبلستعسال الذخر

ىػ إقامة نػع مغ التػازن بيغ مرمحة . والقرج مغ ىحا االستثشاء إذن السؤلف
حرػل عمى الفي  السدتفيج مغ الشدخو، ومرمحة مرشَّفاستغبلل في  السؤلف

في  الشدخالسشدػخ، شالسا تع  السرشَّفيحػييا ي سعخفة التالثقافة والتدود مغ ثسار ال
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ولكغ ىحا االستثشاء ال يسكغ تصبيقو عمى  .(4)فخضيا القانػن ي الحجود الت
 ؛ات التقميجية مغ عجة أوجوالسرشَّفيختمف عغ يا الػضع بالشدبة لألن البخمجيات؛ 

ت وضيؽية معجة لبلستخجام لتحقيق وضيفة معيشة وليدت امرشَّففسغ ناحية نججىا 
 أن البخمجيات ، ومغ ناحية أخخػ نجج(2)التقميجية األدبية اتالسرشَّفمعجة لبلشبلع ك

سيمة الشدخ وسخيعة االنتذار، فإذا تع الدساح ألؼ شخز بالحرػل عمى ندخة 
ي نذخ مغ البخنامج لبلستعسال الذخري نكػن بحلظ قج أفخغشا حق السؤلف ف

ا أمام الكافة ولع تعج ىشاك حاجة  ؛و مغ مزسػنومرشَّف حيث أصبح البخنامج مباح 
 .لذخائو مغ مشتجو

ـــــــــظ ال الفخندييييييييييالسذـــــــــخع وقـــــــــج أدرك  ـــــــــي )االنتذـــــــــار الدـــــــــخيع(  ةيخاصـــــــــتم ف
ــــــــات ــــــــي الســــــــادة ) درجنجــــــــجه بعــــــــج أن أوليــــــــحا  ؛البخمجي ــــــــانػن  ،(L422-5ف مــــــــغ ق

ــــة  ــــخ فــــي عســــل ندــــخة شخرــــية مــــغ لفــــي حــــق اعامــــة القاعــــجة الالفكخيــــة، السمكي غي
ــــامج  اســــتثشى، السرــــشَّف البخمجيــــات مــــغ ىــــحا الحكــــع، حيــــث قرــــخ حــــق ندــــخ البخن

 .(3)وألسباب محجدة وعمى مغ لو الحق في استخجام
                                           

ات السحسية، السرشَّفلمشدخة الخاصة مغ  الشطام القانػني ،د. عبج اليادي فؽزي العؽضي (1)
-226، ص 2998خة، العجد الثسانػن، عام مجمة القانػن واالقتراد، كمية الحقػق جامعة القاى

227. 
)دراسة مقارنة(، دار الشيزة  يعقػد بخامج الحاسب اآلل د. حدؼ عبج الباسط جسيعي،  (2)

 .488-487، ص4998العخبية، القاىخة، 
(3)  

Article L122-5 

    " Once a work has been disclosed, the author may not prohibit:4°. 

……….. 
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الفخندي في نطيخه ححو  السرخي السذخع ححا قج لحات األسباب سالفة الحكخ، فو 
حرػل  صخاحة الفكخية( مغ قانػن السمكية 474السادة ) تحطخ الرجد، حيث ىحا 

ات السرشَّففي  بخبلف الحال، لذخريبلستخجام العمى ندخة مغ البخنامج الغيخ 
 .التقميجية

 
 
 
 

 السطمب الثاني
 لمبخنامجي حقؽق الحائد الذخع

 تسييج:
ات الػضيؽية التي تدتخجم لمؿيام بسيام معيشة؛ السرشَّفلسا كانت البخمجيات مغ 

أفزل  هتزي ندخ البخنامج حتى تتحقق لحائد فإن ىشاك ضخورات تكشػلػجية تق
. وال يذتخط في ىحه الحالة استئحان ليدتفيج مغ وضائفو يدتخجموعشجما  واستفادة مش

 الشدخ لمحاجة الستكخرة إلى انطخ   ؛ألمخىحا افييا مؤلف البخنامج في كل مخة يحرل 

                                                                                                         

22. copies or reproductions reserved strictly for the private use of the 

copier and not intended for collective use, with the exception of copies of 

works of art to be used for purposes identical with those for which the 

original work was created and copies of software other than backup copies 

made in accordance with paragraph II of Article L. 422-6-4, as well as 

copies or reproductions of an electronic database." 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         

 

(  )دراسة مقارنةمذكبلت حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف      4952 

 

 

في ندخ عمى حق السؤلف االستئثارؼ  ابرػرة مدتسخة. وال شظ أن في ذلظ خخوج  
 و.مرشَّف

دون استئحان السؤلف، الحاالت التي تدتمدم ندخ البخنامج نتشاول وؼيسا يمي 
الشدخة االحتياشية  (،أول فخعالشدخ كسخحمة جػىخية لبلستفادة مغ البخنامج ) فشتشاول

ندخ البخمجيات الشاتج عغ إصبلح (، ثان )فخع Back-up copyمغ البخنامج 
 . (ثالث فخع)وصيانة األجيدة 

 ولاأل  فخعال
 ة جؽىخية لالستفادة مؼ البخنامجالشدخ كسخحم

تقتزي االستفادة السثمى مغ البخنامج في بعس األحيان أن يتع ندخو، حيث 
خية لبلستفادة مشو. ومغ ذلظ تتجمى أىسية ندخ البخنامج في أنو يعتبخ مخحمة جػى

ب يدتمدم إعجاد ما سبق أن ذكخناه مغ أن تذغيل البخنامج عمى جياز الحاس مثبل  
الخاصة بالجياز، وبجون ذلظ لغ تتع  RAMندخة إضاؼية مشو عمى ذاكخة 

 . (4) االستفادة مغ البخنامج
يام حائده وكحلظ الحال بالشدبة لعسميات الشدخ التي تقع عمى البخنامج بسشاسبة ؾ

وذلظ حيشسا يكػن بالبخنامج أخصاء تعيقو عغ العسل أو  بترحيح ما بو مغ أخصاء؛
 التي يحتاج فييا حائد البخنامج إلى عل نتائجو غيخ دؾيقة. باإلضافة إلى الحالةتج

كأن يقػم  مشو؛السثمى ق االستفادة يتحقل يول بعس التعجيبلت الجػىخية عمادخإ
كإضافة ميدات  ؛الحائد بإدخال تحديشات عمى البخنامج ليقػم بسيستو بذكل أفزل

                                           
ا (4)  .54 -59 بخنامج، صتذغيل أؼ عشج التخديغ الػقتي  حتسية عغ راجع ما ذكخناه سمف 
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يخ البخنامج أو تخجستو مغ إحجػ لغات تحػ يقػم بججيجة لع تكغ مػجػدة ؼيو، أو 
ا ليحقق أقرى استفادة مشو.البخمجة إلى لغة أ  خخػ أيز 

وقج أدركت القػانيغ السقارنة الخرائز التي تسيد البخمجيات عغ سائخ 
تدسح بشدخيا حتى تتحقق االستفادة  اات األدبية والفشية، فتزسشت نرػص  السرشَّف

، الشز (4) (4)أ/ 447، في القدع ألمخيكيامشيا. فقج تزسغ قانػن حق السؤلف 
حيشسا يحجث  وذلظ ،الؿيام بشدخوفي  (ي)حائده الذخعخنامج البمالظ ندخة  حقعمى 

ىحا الشدخ كخصػة جػىخية لبلستفادة مغ البخنامج، دون أن يسثل ذلظ اعتجاء  عمى 
لقانػن . فعمى الخغع مغ أن ىحه تعج ندخة ججيجة مغ البخنامج إال أن ا(2)السؤلفحق 

                                           
(1)

“§ 111. Limitations on exclusive rights: Computer programs: 

“Notwithstanding the provisions of section 019, it is not an infringement 

for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the 

making of             (=) 

(=) another copy or adaptation of that computer program provided: 

“(4) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in 

the utilization of the computer program in conjunction with a machine and 

that it is used in no other manner." 
حتى يػجج  ؛4989لسؤلف األمخيكي في عام حق ا وقج تع إدخال تعجيل تذخيعي عمى قانػن  (2)

بزخورة عسل ندخة مغ البخنامج عمى ذاكخة الػصػل العذػائي غصاء تذخيعي لمحالة الخاصة 
RAM  ،؛ وذلظعغ االعتجاء عمى حق السؤلفلمبخنامج  الحائد الذخعي يؤاخحال لكي عشج تذغيمو 

ججيج في القانػن، وىػ القدع رقع  قدع . فتع إدراجوتحػز في الحؼ  ل البخنامجيتذغقػم بي ماعشج
المجشة القػمية لبلستخجامات التكشػلػجية لتػصيات  السذخع استجابة مغفي )أ، وب(؛ وذلظ  447

راجع في ىحا  .( بالكػنجخس األمخيكيCONTUالججيجة لمسرشفات السحسية بحق السؤلف )
 الرجد تقخيخ المجشة السحكػرة:
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، حيشسا يقػم بيا الحائد الذخعي أباحيا، ولع يعتبخىا تسثل اعتجاء  عمى حق السؤلف
 اتذغيل البخامج عمييوتقشيات  اتالحاسبتكشػلػجيا  وذلظ بالشطخ إلى أن؛ لمبخنامج

أما إن كان القائع بالشدخ ليذ ىػ الحائد الذخعي لمبخنامج؛ فإن ذلظ  .قتزيان ذلظت
 ا عمى حق السؤلف.ي  باره معتجيدتػجب مداءلتو باعت

، في قزية 4993في عام  ت إحجػ السحاكع األمخيكيةوتصبيق ا لحلظ فقج قز
MAI v. Peak بتذغيل أجيدة الحاسب التي تقػم عمييا  السجعى ؾيام» :بأن

بتحسيل ندخة مغ بخنامج مسا يدتمدم ؾياميا  ،لمتأكج مغ تسام إصبلحيا بريانتيا
الخاصة بتمظ األجيدة، وذلظ دون  RAMل العذػائي الػصػ عمى ذاكخة السجعية 

 عمييا نسا يسثل اعتجاء  مغ جانب السجعى، إمغ السجعيةالحرػل عمى تخخيز 
 .(4) «عمى حقػق السؤلف الخاصة بالسجعية عمى بخنامجيا

تزسغ قانػن السمكية الفكخية الفخندي، في السادة ومغ ناحية أخخػ، فقج  
(L422-6-4 (2)سالفة الحكخ) الشز عمى حق الحائد الذخعي في ندخ البخنامج ،

                                                                                                         
Final Report of The National Commission on New Technological Uses 

of Copyrighted Works, p.43. 

 Available at: 

<http://people.ischool.berkeley.edu/~bcarver/mediawiki/Images 

/9096/CONTU.pdf >, (Last visited 5100108109). 
(1)  

MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 660 F.8d 600, 605-

609 (6th Cir. 0665). 

وفي تمظ الجعػػ نجج أنو عمى الخغع مغ أن الشدخ كان أمخ ا جػىخي ا لبلستفادة مغ البخنامج، إال 
 أنو تست مداءلة القائع بالشدخ ألنو لع يكغ ىػ الحائد الذخعي لمبخنامج.

 .69-68 ص 2ىامر ، وتخجستيا مغ القانػن الفخندي (L422-6-4) السادةأعبله: راجع   (2)
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الستخجام البخنامج بسا  ا، إذا كان ىحا الشدخ ضخوري  اأو مؤقت   ادائس   ايحػزه ندخ  ؼ الح
يتفق مع الغخض السقرػد مشو، دون الحرػل عمى إذن السؤلف، مع جػاز االتفاق 

 عمى خبلف ذلظ.
لشز  افصبق  ستثشاء السحكػر. تزسغ مثل ذلظ االمع ي، فالسرخؼ لقانػن عغ اأما و 

( مغ قانػن السمكية الفكخية، يتستع السؤلف وحجه بالحق االستئثارؼ في 447السادة )
لبخمجيات مثمسا ورد في ابشدخ خاص و، ولع يخد في الشز أؼ استثشاء مرشَّفندخ 

القانػنيغ األمخيكي والفخندي. وال شظ أن مدمظ السذخع السرخؼ ال يتفق مع 
 خاصة لمبخمجيات، وحخؼ بو أن يتأسى بسا جاء في القػانيغ السقارنة.الصبيعة ال

 الفخع الثاني
 Back-up copyالشدخة االحتياطية مؼ البخنامج 

لبلستخجام ألداء ميام  اأساس   ةمعج اىباعتبار لمدسة الػضيؽية لمبخمجيات  انطخ  
فادة مشو معيشة، فإنو مغ الزخورؼ ضسان استسخار تستع مدتخجم البخنامج باالست

البخمجيات بصبيعتيا عخضة لمتمف أو التجميخ نتيجة ولسا كانت  برػرة دائسة.
خجاميا سيتعخض لخصخ شجيج أو أعصال الحاسب السختمفة؛ فإن الحق في است

مغ  ليحا فإنو تمف الشدخة األصمية مغ البخنامج؛ عميو تسام ا في حالة سي قزى
 back-upيقػم بإعجاد ندخة احتياشية الدساح لحائد البخنامج أن أن يتع السشصقي 

copy  مشو بغخض الحفع مغ مخاشخ التمف والتجميخ، وذلظ دون أن يخذى الحائد
 .(4)مغ السدئػلية عغ االعتجاء عمى حق السؤلف

                                           
(1) 

Final Report of The National Commission on New Technological 

Uses of Copyrighted Works, op. cit., p. 05. 
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والػاقع أن الحق في عسل ندخة احتياشية لمبخنامج ىػ مغ االستثشاءات التي 
لبخنامج مغ ناحية يكمف السدتفيج مشو شخعت لسخاعاة الصبيعة الخاصة لمبخمجيات. فا

مبالغ كبيخة، وتتزاعف تمظ التكمفة حيشسا يكػن ىحا البخنامج ىػ أحج البخامج 
التفريل السرسسة لتمبية احتياجات عسيل محجد. باإلضافة إلى أن السدتفيج غالب ا 
ما يدتخجم البخنامج في نصاق عسمو؛ ومغ ثع فإن تمف الشدخة األصمية لمبخنامج 

و مغ حخم، وسي(4) سيعخضو لخدائخ جديسةو مشن وجػد ندخة احتياشية دو 
االستفادة مغ البخنامج، وتمظ االستفادة ىي الغاية األساسية التي تجفع أؼ شخز 

 إلى اقتشاء البخنامج.
عمى ندخة  محرػليذخع ل سل ندخة احتياشية مغ البخنامج لعوالحق في ع

. ومغ ثع فإن واستعسالفي  استسخار الحقزسان لالقتشاء، وإنسا بيجف ا وججيجة مش
أمخ مترل بحق استعسال البخنامج وليذ مختبص ا ىػ الشدخة االحتياشية في  حقال

مج نا. أما الشدخ السسشػع لمبخ تع الدساح بو فيػمو التقميجؼ، وليحابحق الشدخ في م
ع بأية عمى الجسيػر أو إتاحتو لي ومغ خبلل تػزيعلو فيػ الشدخ لبلستغبلل التجارؼ 

شخيقة. ولسا كان ذلظ فإنو مغ السشصقي أال يقترخ الحق في الشدخ االحتياشي 
لمبخنامج عمى ندخة واحجة، شالسا أن الشدخة االحتياشية غيخ معجة لبلستغبلل 

 .(2) التجارؼ أو لبلستعسال إال عشج تعصل الشدخة األصمية
يث نرت عمى راعت القػانيغ السقارنة الصبيعة الخاصة لمبخمجيات. ح وقج

نجج أن قانػن حق السؤلف  . فسثبل  الحق في عسل ندخة احتياشية مغ البخنامج
                                           

 .446مخجع سابق، ص د. محسؽد عبج السحدؼ داود سالمة،  (1)
 وما بعجىا. 297، ص مخجع سابق ،د. حدؼ عبج الباسط جسيعي  (2)
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 447القدع في  ىحا الحق إعصاء حائد البخنامج الشز عمىتزسغ ي األمخيك
ي تشتييتع تجميخ كافة الشدخ االحتياشية لمبخنامج حيشسا ذخط أن ب ، ولكغ(2)أ/

 .(4)يازة الذخعية لوحال
السادة في  اذلظ الحق أيز  ي قانػن السمكية الفكخية الفخندغ وبالسثل فقج تزس

(L422-6-4)، وقج سار ذلظ بزسان استخجام البخنامج ا؛ مبخر  (2)سالفة الحكخ .
الشز عمى ىحا الحق. في  (ي والفخنديعمى درب سابؿيو )األمخيكؼ السذخع السرخ 

عمى أحؿية الحائد شز الة الفكخية يمغ قانػن السمك ا/ ثالث  474ادة ـالس زسشتتحيث 
فع أو اإلحبلل عشج فقج بغخض الحعسل ندخة وحيجة مشو في  لمبخنامجي الذخع

 تخجام.سالشدخة األصمية أو تمفيا وعجم صبلحيتيا لبل
 الفخع الثالث

 الشاتج عؼ إصالح وصيانة األجيدة ندخ البخمجيات
ا لكي  السا كانت أجيدة الحاسب يتع إنتاجي  خامج؛ ومغ قػم بتذغيل البتخرير 

ية نتائج ثع ففي حالة عجم وجػد أية بخامج عمى الحاسب فمغ يعسل ولغ يعصي أ
                                           

(1) 
§ 111 · Limitations on exclusive rights: Computer programs: "(a) 

Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.— 

Notwithstanding the provisions of section 019, it is not an infringement for 

the owner of a copy of a computer program to make or authorize the 

making of another copy or adaptation of that computer program 

provided: 

(0) ……….. 

(0) that such new copy or adaptation is for archival purposes only and 

that all archival copies are destroyed in the event that continued possession 

of the computer program should cease to be rightful." 
 .69-68 ص 2 ، ىامرالسادة مغ القانػن الفخندي وتخجستيا ىحهراجع أعبله:  (2)
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و يمدم ألغخاض إصبلح وصيانة تمظ وبالتالي فإن ؛(4)تسام ا كالجدج بجون روح
أن يتع تجخبتيا بتذغيل بعس البخامج عمييا. وبالصبع لغ يتع ذلظ بغيخ األجيدة 

الدساح بشدخ البخنامج ضخورة ممحة لمتأكج  فقج أصبحندخيا عمى الجياز؛ ومغ ثع 
عمى الحق الحرخؼ ج مغ وجػد قيج ب   فكان والمغ تسام إصبلح وصيانة الحاسب. 

ربح كل تذغيل لمبخنامج عمى وبجون ىحا القيج ي  ، لسؤلف البخنامج في ندخو
 صبلح يسثل اعتجاء عمى حق السؤلف.الحاسب بغخض الريانة واإل

قانػن حق السؤلف، فقج في  بالشز عمى ىحا القيجي كاألمخيالسذخع وقج اىتع 
: أال اًل أو ذخشيغ، وىسا: ب ولكغ يجىحا الق ىالشز عم( 2))ج(  447تزسغ القدع 

تدتخجم الشدخة الججيجة بأؼ شكل آخخ وأن يتع تجميخىا عمى الفػر بعج انتياء 

                                           
، الحساية القانػنية د. دمحم حدام محسؽد لطفي مج:ابخ  بجون محاسب ل ؾيسةوجػد عجم في راجع  (1)

 .6لبخامج الحاسب اإللكتخوني، مخجع سابق، ص
(2)  

§ 117 · Limitations on exclusive rights: Computer programs: 

"…..(c) Machine Maintenance or Repair.—Notwithstanding the provisions 

of section 496, it is not an infringement for the owner or lessee of a 

machine to make or authorize the making of a copy of a computer program 

if such copy is made solely by virtue of the activation of a machine that 

lawfully contains an authorized copy of the computer program, for 

purposes only of maintenance or repair of that machine, if— 

(4) such new copy is used in no other manner and is destroyed 

immediately after the maintenance or repair is completed; and 

(2) with respect to any computer program or part thereof that is not 

necessary for that machine to be activated, such program or part thereof is 

not accessed or used other than to make such new copy by virtue of the 

activation of the machine." 
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ليذ نامج أو جدء مغ بخنامج : أن أؼ بخ وثانًياعسميات اإلصبلح أو الريانة. 
ا لتشذيط الجياز ال يتع استخجامو إال في عسل ندخة ججيجة مغ البخنامج ضخوري  

  الحؼ سيشذط الجياز.
 .MAI vقزية في  4993عام الحكع الرادر في ومغ الججيخ بالحكخ أن 

Peak
 في ىحا القيج تقشيغسالفة الحكخ، ىػ الحؼ دعا السذخع األمخيكي إلى  ،(4)

 تست إضافة، حيث 4998عام  تعجيل الحؼ أجخؼ ؛ وذلظ بالقانػن حق السؤلف
 .(2).وىسا )ج، د( 447إلى القدع  ججيجيغ بشجيغ

الشز عمى ىحا القيج، عمى ؼ والسرخ ي خندولع يتزسغ كل مغ القانػنيغ الف
 .يالػاقع العسمفي  الخغع مغ أىسيتو

 السطمب الثالث
 قيؽد تؽزيع البخمجيات

و، مرشَّفأو تػزيع أو بيع استخجام  الغيخ مغسشع أن ي لسؤلفمغ حق اإذا كان 
 .ألول مخة السرشَّف إتاحتو ليحايدتشفج بسجخد إال أن ىحا الحق 

إعارتيا عغ شخيق و السحسية  اتالسرشَّفيسكغ تػزيع  (3)لسبجأ االستشفاد اوشبق  

                                           
 .أعبله 79، ص MAI v. Peakراجع ما سبق أن ذكخناه حػل قزية  (1)

(2)  
House of Representatives, Wipo Copyright Treaties 

Implementation and on–Line Copyright Infringement Liability 

Limitation, May 88, 0669 (House Report No.016-066 part 0, 016th 

Cong., 8d Session), p.81. 

Available at: <http://digital-law-online.info/misc/HRep016-660pt0.pdf>, 

(Last visited 090108109). 
 .First-sale doctrine« مبجأ البيع األول»بـ  القانػن األمخيكيفي  ويدسى ىحا السبجأ  (3)
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ات السرشَّفالسكتبات، وتأجيخ أفبلم الفيجيػ، ويسكغ لؤلفخاد بيع الكتب وغيخىا مغ 
دون الحرػل ة، أو حتى إعصاؤىا لمغيخ مجان ا، كل ذلظ برػرة قانػني التي اشتخوىا

بسجخد نذخه ألول  سرشَّفعمى الكيان السادؼ لم وعمى إذن السؤلف، حيث يدتشفج حق
 .(4)مخة

ي الت لمصبيعة الخاصة لمبخمجيات باعتبارىا مغ السشتجات الخقسية اولكغ نطخ   
ا وببل أية دخ في وقيديل ندخيا إلى عجد كبيخ مغ الش   ت قريخ وبجقة عالية جج 

بيغ عجة أشخاص سيؤدؼ إلى إمكانية  ن نقل حيازة البخامجتكاليف؛ ومغ ثع فإ
يسكشو ندخ ىحا أو مدتعيخه لبخنامج ا. فسدتأجخ (2)بيشيع بسشتيى الديػلة اانتذارى

األفزل إنو مغ ف ازتو لو، وال يجفع سػػ مبمغ زىيج؛ وبالتاليالبخنامج خبلل فتخة حي
 السا أنمغ شخائيا ش ال  ليحا الذخز أن يدتأجخ أو يدتعيخ ندخة البخنامج بج

البخنامج يكمفو إال القميل مقارنة بثسغ  لغذلظ  ندخيا مغ أسيل ما يكػن، خاصة وأن
. ويتختب عمى ذلظ أن يربح مؤجخ أو معيخ البخنامج بسثابة مػزع ججيج (3)األصمي

لبخنامج، بل إنو يشافدو مشافدة غيخ لو، ولكشو غيخ مخخز لو بحلظ مغ مؤلف ا
 مذخوعة تؤدؼ إلى خدارتو برػرة فادحة.

لمبخنامج ي حخمان الحائد الذخعؼ صبح مغ الزخور وبشاء عمى ما سبق فقج أ
                                           

(1)  
See: <http://en.wikipedia.org/wiki/First-sale_doctrine>, (last visited 

890008109). 
ومذكمة قخصشة البخامج، دار وائل  يالحساية القانػنية لبخامج الحاسب اآلل، عساد دمحم سالمة  (2)

 .224، ص 2995، 4األردن، ط -لمشذخ والتػزيع، عسان
(3) 

David Einhorn, The Enforceability of "Tear Me-Open" Software 

License Agreements, Journal of the Patent and Trademark Office Society, 

Vol. 91, No. 01, October 0696, p. 601. 
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نػع مغ الترخفات الشاقمة ؼ لذخز آخخ بأأن يشقل حيازة ندخة البخنامج مغ 
سػف تشتج عغ تمظ ي الت لمسذكبلت تبلؼي ا ؛لمحيازة، كاإليجار أو العارية مثبل  

 الترخفات.
، قانػن حق السؤلففي  ىحا الحطخإدراج عمى ي حخص السذخع األمخيكوقج 

تمظ الترخفات حيشسا يكػن الغخض مشيا تحقيق  حطخ )ب(499تزسغ القدع ف
غيخ الخبحية واستثشى مغ ذلظ الترخفات مكاسب تجارية مباشخة أو غيخ مباشخة. 

كسا  .، أو عغ شخيق السكتباتجانب مؤسدة تعميسيةمغ  عمى البخنامج تقعي الت
ؼ وقج ححا السذخع السرخ  .(4)مجاجياز الحاسب بسا ؼيو مغ بخ استثشى حالة تأجيخ 
(، مغ قانػن السمكية الفكخية، 447السادة )في  حيث حطخ ؛يححو السذخع األمخيك

بخامج ىػ عمى الؼ يحتػ ؼ إعارة البخنامج أو تأجيخه إال إذا كان جياز الحاسب الح
                                           

(1)  
§ 101 · Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of 

particular copy or phonorecord 

"(b)(0)(A) Notwithstanding the provisions of subsection (a), unless 

authorized by …. the owner of copyright in a computer program (including 

any tape, disk, or other medium embodying such program), and in the case 

of a sound recording in the musical works embodied therein, neither the 

owner of a particular phonorecord nor any person in possession of a 

particular copy of a computer program (including any tape, disk, or other 

medium embodying such program), may, for the purposes of direct or 

indirect commercial advantage, dispose of, or authorize the disposal of, the 

possession of that phonorecord or computer program (including any tape, 

disk, or other medium embodying such program) by rental, lease, or 

lending, or by any other act or practice in the nature of rental, lease, or 

lending. Nothing in the preceding sentence shall apply to the rental, lease, 

or lending of a phonorecord for nonprofit purposes by a nonprofit library 

or nonprofit educational institution. 
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 محل التأجيخ.ذاتو 
 السطمب الخابع

 يالقانؽن األمخيكفي  االستخجام العادل لمبخمجيات
 تسييج:

حساية حق السؤلف؛ وذلظ في  يؿيع نػع ا مغ التػازن ي إذا كان الشطام البلتيش
ي لبلستخجام الذخر السرشَّفالحرػل عمى ندخة مغ في  لمغيخ الحقيكفل حيشسا 

 ؛أقام ىحا التػازن بصخيقة أخخػ  قجي الشطام األنجمػأمخيك ، فإنبغيخ إذن السؤلف
 Fairاالستخجام العادل قانػن حق السؤلف وىػ مبجأ في  وضع مبجأ ميس ا حيث

use .الشز عمى ىحا السبجأ كقيج عمى ي حق السؤلف األمخيك قانػن  فقج تزسغ
 إمكانيةمغيخ يتيح لإذ  ؛(4) (497)القدع  ومرشَّفندخ في  لمسؤلفؼ الحق االستئثار 

                                           
(1)  

§ 101 · Limitations on exclusive rights: Fair use: 

" Notwithstanding the provisions of sections 496 and 496A, the fair use of 

a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or 

phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes 

such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple 

copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement 

of copyright. In determining whether the use made of a work in any 

particular case is a fair use the factors to be           (=) 

(=) considered shall include: (1) the purpose and character of the use, 

including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit 

educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the 

amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted 

work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for 

or value of the copyrighted work…." 
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التقاريخ اإلخبارية، أو  أو التعميق، أو تقجيع، شقجال :ألغخاض مثل السرشَّف ندخ
  .(4)اجتساعية ذات ؾيسة اوتعتبخ تمظ األغخاض أغخاض   .، أو البحث العمسيالتعميع

وعمى ىحا فإن االستخجام العادل شخع ليحقق التػازن بيغ حساية حقػق السؤلف، 
ويعسل  الستعارضيغ ق بيغ ىحيغ االعتباريغيػفمتيأتي لأؼ. إذ حخية التعبيخ عغ الخ و 

 .(2)كرسام أمان لتحقيق أغخاض كل مشيسا
مبجأ االستخجام العادل عمى البخمجيات بسا يتشاسب ي وقج شبق القزاء األمخيك

تسيدىا عغ ي الت شبيعتيا الخاصةوخرائريا التكشػلػجية، و  ،سساتيا الػضيؽيةمع 
 :، وذلظ عمى الشحػ التاليت األدبيةاالسرشَّفغيخىا مغ 

 الفخع األول
 Standardization كاستخجام عادل لمبخمجياتي التؽحيج القياس

مؿياس( لمجاللة عمى االصصبلحات التي  –)معيار Standardتدتخجم كمسة 
السجال التقشي يكػن ىشاك مغ يبتكخ التقشيات السعيارية في  حيث إنوتتصمب التػحيج. 

التقشيات السعيارية. ىحه يكػن ىشاك مغ يقػم بإنتاج تقشيات متػافقة مع  الخائجة، كسا
تطيخ تكػن مغ الشػع ي فإن الغالبية العطسى مغ التقشيات التومغ الشاحية الػاقعية 

)التقشيات الستػافقة(؛ وسبب ذلظ أن إنتاج التقشيات السعيارية الججيجة ي الثان
(Standard  يعتبخ أمخ )ويحتاج إلى وقت شػيل.لمغاية  امكمف   ا 

ربسا  ،تع تػحيجىاي الت)التقشيات السعيارية(  وىشاك عجة أمثمة لمسعاييخ الؿياسية

                                           
(1)  

Marci A. Hamilton and Ted Sabety, op. cit., p.898. 
(2)  

Dan L. Burk, Copyrightable Functions and Patentable Speech, 

Communications of the ACM, Vol.44, No.2, February 2994, p.19. 
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السدساة  : لػحة مفاتيح الحاسببل  ونالت شيخة واسعة. ومغ ذلظ مثحػل العالع، 
QWERTY

ا، يحخص مختمف معيار ا  أزرارىا والتي أصبح تختيب ،(4)  ؾياسي ا سائج 
؛ وذلظ نطخ ا لذيختيا (2)عشج إنتاج لػحات مفاتيح ججيجة وعمى اتباعالمػحات  يمشتج

كافة أنحاء العالع. وقج في  بيا السسيدعمى تختيالحاسب  يالػاسعة، واعتياد مدتخجم
ن ػ قام بيا مشتجي إخفاق السحاوالت التتمظ المػحة في  زاد مغ ؾيسة التختيب السعيارؼ 

، حتحػ بوي   اربح معيار  أن ت  في  ميغآم ،بتختيب مختمفإنتاج لػحات في  ن و آخخ 
ا مثمسا حجث مع لػحات  ا لع تربح معيار  ي ؛ وبالتالQWERTYحيث لع تمق رواج 

 .(3)يحتحػ بو مثمسا حجث مع األخخػ 
الحاسب بخوتػكػل نقل اإلنتخنت ألجيدة ومغ األمثمة األخخػ لمتػحيج الؿياسي 

التقشية السػحجة مغ القػاعج  وىحا البخوتػكػل عبارة عغ مجسػعة، TCP/IPوالسدسى 
جياز آخخ عغ شخيق ؼ جياز حاسب أن يترل بأؼ عغ شخيقيا يسكغ ألي الت

عغ شخيقيا يسكغ لكافة أجيدة ي أنو يعتبخ المغة السذتخكة التؼ شبكة اإلنتخنت، أ
الحاسب، عمى اختبلف أنػاعيا، أن تترل وتتفاىع مع بعزيا البعس، وأن تشقل 

يسا بيشيا. ويعتبخ ىحا البخوتػكػل مغ التقشيات السعيارية البيانات والسعمػمات ؼ
                                           

وسسيت ىحه المػحة بيحا االسع؛ ألن تمظ الحخوف الدتة ىي أول حخوف في لػحة السفاتيح   (1)
 .QWERTYأعمى يدار المػحة، فتع جسعيا في كمسة ببل معشى تدسى 

(2)  
M. Joseph Hinshaw, Privileged Use: A Proposed Solution to the 

Dilemma of Standardization and Interoperability in Copyright Protection 

of Computer Software, [dissertation]. ProQuest, UMI Dissertations 

Publishing; 2992, p.42. 

(3)
  Ibid., p.p.46-47. 
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 .(4))الؿياسية( السػحجة حػل العالع
وعمى صعيج البخمجيات نجج أن أية شخكة إلنتاج البخمجيات لجييا خياران 
ا معيش ا برػرة مدتقمة آممة في أن يربح معيار ا بحكع  أساسيان: إما أن تصػر بخنامج 

تتبعو الذخكات األخخػ، أو أن تصػر بخنامجيا النتذار، ثع وا ويحقق الذيخة الػاقع
بحيث يتكامل ويتػافق مع السعاييخ السعسػل بيا في سػق البخمجيات )معاييخ حامل 
المػاء في الدػق(. وفي الغالبية العطسى مغ الحاالت يختار مشتجػ البخمجيات 

ا يكػن محتس ا عمى التػافق مع السعاييخ السعسػل بيا في سػق البخمجيات، وأحيان  
مشتج البخنامج الججيج أن يجعمو متػافق ا مع معاييخ البخامج األخخػ مغ نفذ نػع 

حيشسا تقػم إحجػ الذخكات بإنتاج بخنامج ججيج لسعالجة الشرػص  بخنامجو. فسثبل  
أن تجعل بخنامجيا قادر ا  –إن أرادت الشجاح  -)كتابة الكمسات عمى الحاسب( فعمييا 

كتابة مجال في  ؼ األشيخثائق السكتػبة باستخجام البخنامج السعيار عمى فتح الػ 
ي التمتػافق ا مع السعاييخ الفشية  البخنامج الججيجي يأت)أؼ أن  Wordالشرػص 

(. وبجون ذلظ فإن ؾيسة بخنامجيا ستقل كثيخ ا عشج Word بخنامجوضعيا 
عغ شخيق بخنامج  السدتخجميغ الحيغ كتبػا مغ قبل آالف ومبلييغ الرفحات الشرية

Word (2) الذييخ. 
                                           

(1)
  See: <https://www.thaqafnafsak.com/2942/95/tcpip.html>, (Last 

visited, 4/49/2948). 
(2)  

M. Joseph Hinshaw, The Role of Standardization and 

Interoperability in Copyright Protection of Computer Software, 

Communication Law and Policy, Vol.4, Issue 3, 4999, p.511. 

ا نطام  لتذغيل اليػاتف الحكية، والحؼ ابتكختو شخكة  Androidأنجرويج ومغ البخامج السعيارية أيز 
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وقج اعتبخت السحاكع األمخيكية أن التػحيج الؿياسي مغ قبيل االستخجام العادل 
بخنامجيا الذخكة السجعى عمييا بجعل  إحجػ القزايا قامتفي ف .لمبخمجيات

 عغ شخيق تبشييا، ذائع الريت الذخكة السجعيةالسحاسبي متػافق ا مع معاييخ بخنامج 
مدتخجمػ بخنامج في ىحا البخنامج؛ وذلظ ليتسكغ  السدتخجمة ات الؿياسيةتقشيمل

باستخجام  كانػا قج أنذأوىا مغ قبلي الت السمفات تذغيلو  فتح السجعى عمييا مغ
عمى  عمى البخنامج الججيج. ولع تخ السحكسة في ذلظ ما يسثل اعتجاء  بخنامج السجعية 

لبخنامجيا ألغخاض  بختو استخجام ا عادال  اعت ياولكشبالسجعية، حقػق السؤلف الخاصة 
 .(4)التػحيج الؿياسي لمتقشيات السدتخجمة ؼيو

العشاصخ الػضيؽية لػاجية السدتخجم السجعى عمييا قمجت  أخخػ وفي قزية 
، وذكخت السحكسة أن التذابو في ىحه العشاصخ ال يعتبخ السجعيةالخاصة ببخنامج 

ا غيخ قانػني، ولكشو تػحيج ؾياسي  لبلعتبارات الػضيؽية بيغ السشتجات ندخ 
وضائف البخنامج داعج عمى تحقيق يالستشافدة. والتػحيج الؿياسي في واجية البخنامج 

يع في ىحا الذأن، ومغ ثع تعتبخ ىحه م. وعػامل الدػق ليا دور تتزسشياي الت
 .(2)العشاصخ أفكار ا ليدت مسمػكة ألحج

                                                                                                         

ىحا الشطام تشتجيا، ثع ما لبث أن أصبح  العالسية لتذغيل اليػاتف التي Samsungدػنج سام
ا تبشاه العجيج  عمى اختبلف  -حػل العالع  -مغ مرشعي اليػاتف الحكية معيار ا ؾياسي ا مػحج 

 أنػاعيا.
(1)  

Lotus Development Corp. v. Borland Intern., Inc., 49 F.3d 897 

(4st Cir. 4995). 
(2)  

Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 166 F. Supp. 0119, 0185 

(N.D. Cal. 0668). 
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 الفخع الثاني
 (التؽافقية)كاستخجام عادل  متكاماًل  ت تذغياًل القابمية لتذغيل البخمجيا

في  تعتبخ خاصية Interoperabilityإن القابمية لمتذغيل الستكامل )التػافؿية( 
أن يعسل مع السشتجات أو األنطسة األخخػ دون شو مغ تسك   بحيث مشتج أو نطام ؼ أ

 فسثبل   .عستدعى لجعل السشتجات الستشافدة متػافقة مع بعزيا الب، و (4) قيػد ةأي
ا مغ شبكة اليػاتف األرضية ولكشيا رغع ذلظ  نجج أن اليػاتف السحسػلة ليدت جدء 
يسكشيا االترال بيحه الذبكة؛ وذلظ ألن القابمية لمتذغيل الستكامل السػجػدة في كل 

 .(2)جعمت ىحا األمخ مسكش ااألرضية مغ نطام اليػاتف السحسػلة وفي شبكة اليػاتف 
نامج مع بخ  امتػافق   ت فحتى يسكغ تذغيل أحج البخامج تذػيبل  وبالشدبة لمبخمجيا

 ج أن تػضعب   دون أية مذكبلت، فبل اسػي   عسبلنآخخ عمى جياز الحاسب، بحيث ي
 .(3)قدابالالبخنامج في  والتقشيات السدتخجمة بعس العشاصخالبلحق البخنامج في 

أحج في  سػجػدةالعشاصخ ال عمى الحرػلوقج اعتبخت السحاكع األمخيكية أن 
مغ قبيل  لبخنامج آخخ معو، لتحقيق التذغيل الستكامل ،واستخجاميا البخامج

                                           
(1)  

See: <https://en.wikipedia.org/?title=Interoperability>, (last visited 

010908109). 
(2)  

M. Joseph Hinshaw, Privileged Use: A Proposed Solution, op. cit., 

p.p.01-09. 
(3)  

Pamela Samuelson and others, A Manifesto Concerning The Legal, 

op. cit., p.2494. 
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قامت السجعى عمييا بشدخ بخنامج إحجػ القزايا ي فف االستخجام العادل لمبخمجيات.
تذغيل البخامج السرسسة مغ أجيدتيا السجعية حتى تتسكغ أجيدة الخاص بالتذغيل 

السجعى عمييا أن ورأت السحكسة ذلظ بذكل متػافق. لمعسل عمى أجيدة السجعية، و 
تعسل ي مع البخامج الت اعام   اتحقق تػافق  بغخض أن قامت بشدخ بخنامج السجعية إنسا 

 .(4)ال شيء ؼيوي عمى أجيدة السجعية، وىحا ىجف تشافد
و يعج أن - السفػضية األوربية عغصادر ع حكفي  -ياالتحاد األورب اعتبخوقج 

بإساءة  البخمجياتي مشتجأحج  ؾيام سارسات االحتكارية غيخ السذخوعةمغ قبيل الس
% مغ حجع الدػق(؛ 95) يشتجياي وضعو السديصخ عمى أحج البخامج الت استخجام

 يحتػييا بخنامجو؛ وذلظ بيجف حخماني التالتقشية السعمػمات بعس  بإخفاء وذلظ
تكػن ىشاك ال ي وبالتال ؛وإنتاج بخامج متػافقة مع بخنامجالسشتجيغ اآلخخيغ مغ 

تع إلدام ذلظ الشياية ي فو  .متكامبل   تذػيبل   إمكانية لتذغيل تمظ البخامج مع بخنامجو
 .(2) عغ تمظ السعمػماتلسشافديو باإلفراح  بجفع غخامة باىطة، كسا تع إلدامو السشتج

فقج أعصى قانػن السمكية الفكخية  مجال البخمجياتفي  ألىسية التػافق اونطخ  
ال مفخ  اوذلظ حيشسا يكػن الشدخ أمخ   ندخو؛في  لسدتخجم البخنامج الحقي خندالف

 لسعمػمات البلزمة لتحقيق التػافقمغ أجل الحرػل عمى ا indispensableمشو 

                                           
(1)  

Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp., 109 F.8d 0891 

(5d Cir. 0695). 
(2)

 Microsoft Corporation v. Commission of The European 

Communities, Commission Decision of 89.15.8119, Case COMP/C-

5051.168 Microsoft. 

Available at :<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/       (=) 

(=) cases/dec_docs/51168051168_9011_0.pdf >,(last visited, 060908109). 
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interoperability  السادة  لمبخنامج السعشي مع البخامج األخخػ(L422-6-4  سالفة
 .((4)الحكخ

 الفخع الثالث
 كاستخجام عادل بخمجياتاليشجسة العكدية لم

عسميات  -برفة عامة  - reverse engineeringيقرج باليشجسة العكدية 
استخبلص السعخفة أو معمػمات الترسيع مغ أؼ شيء صشعو اإلندان وإعادة إنتاجو 
ا عمى السعمػمات التي تع استخبلصيا. وتتزسغ ىحه  أو إنتاج أؼ شيء آخخ اعتساد 

في  أ جخؼ وتحميل مكػناتو، ومعخفة كيؽية العسل الحؼ  العسمية تفكيظ الذيء السعشي
 .(2) ىحا الذيء بالتفريل

يا ارتبط ضيػرىا ونذأت –كسفيػم  –وندتشتج مسا سبق أن اليشجسة العكدية 
حيث يقػم بعس السرشعيغ بتفكيظ أحج  بالسشتجات الرشاعية في األساس؛

والزخورية  ايحتػييلتي أو السعخفة الفشية ا لسعخفة السعمػمات الفشيةالسشتجات 
 .(3) مغ أجل ترشيع مشتجات مذابية ؛ وذلظ عغ شخيق تحميمولترشيعو

كػنيا عبارة عغ تعميسات مكتػبة يقػم  مغخغع وفي مجال البخمجيات، ؼبال
 - اأيز   األخخػ السكتػبة ات األدبيةالسرشَّف بتشفيحىا الحاسب، إال أنيا تختمف عغ

                                           
 .69-68 ص 2ىامر  ،الفخندي وتخجستيا مغ القانػن  (L422-6-4راجع أعبله: السادة )  (1)

(2)  
See: <https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering>, (last 

visited 060508109). 
(3)  

Jin-Keun Jeong, Comparative Study on Legal Protection in the USA, 

EU, Japan and Korea for Computer Programs －Focus on Program 

Reverse Engineering－, IIP Bulletin 8119, p.p.091-090. 
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في عجم إمكانية قخاءة ما تحتػيو مغ بيانات ومعمػمات، نطخ ا ألنيا  - مثبل  الكتب ك
ىي المغة و  - أصفار وآحاد - )كػد اليجف( ابذخي   ةسقخوءالريغة غيخ التػزع في 

. وعميو فإذا أراد أحج السبخمجيغ معخفة األفكار والعشاصخ وحجىا التي تفيسيا اآللة
مغ الزخورؼ أن  إنوخنامج األصمي؛ فغيخ السحسية األخخػ السدتخجمة في إنذاء الب

عغ شخيق لمبخنامج،  يقػم بعسمية تكشػلػجية يتع مغ خبلليا عسل تحميل عكدي
مغ  ندخة إلى، )كػد اليجف( صيغتو السقخوءة بػاسصة اآللة ليتحػل مغ ،تفكيكو

وىي تذبو البخنامج في صيغتو األصمية التي وضعيا  ،االبخنامج قابمة لمقخاءة بذخي  
 .(4)"اليشجسة العكدية"العسمية بـ  . وتدسى ىحه)كػد السرجر( مج أول مخةالسبخ 

ي الت الريغة األصميةفاليشجسة العكدية لمبخنامج ىي محاولة إلعادة إنتاج 
 لبذخقابمة لمقخاءة بػاسصة االو سفيػمة الريغة الي وى ،أول مخة البخنامجتب بيا ك  

 احتفع بييي التو المغة اإلنجميدية، و ؛ ألنيا تتكػن مغ كمسات وجسل تذبغ(ي)السبخمج
فيتسكغ السبخمج  .(2) سمف ا، كسا ذكخنا اوال يصمع عمييا أحج  ا لجيو سخ  مشذئ البخنامج 

 مغ فيع كيؽية ترسيع البخنامج مغ جانب مشذؤه -بعج تفكيكو لمبخنامج – الججيج
، ج ججيجتحرل عمييا إلنتاج بخنامي ، ثع يدتخجم السعمػمات الت)مرسع البخنامج(

 .وأحيان ا بخنامج مشافذ
عغ شخيق اليشجسة العكدية ىي  decompilationوعسمية تفكيظ البخنامج 

                                           
(1)  

Dennis S. Karjala, A Coherent Theory for           (=) 

(=) The Copyright, op.cit, p.005; Jin-Keun Jeong, op. cit., p.090; Karen 

E. Georgenson, op. cit., p.869. 
-9ص  ر بذكل سخؼ لجييع،عغ حخص السبخمجيغ عمى إخفاء كػد السرجراجع ما ذكخناه   (2)
49. 
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إلى وقت شػيل وإلى تكاليف كبيخة، وال يدتصيع الؿيام بيا إال عسمية شاقة وتحتاج 
 السبخمجػن السحتخفػن الحيغ عمى قجر كبيخ مغ السيارة.

 أحج البخامجتفكيظ ظ( أن يتع عسمية وحتى يدتصيع السبخمج )القائع بالتفكي
ج أن يشدخ البخنامج األصمي ويزع الشدخة عمى جياز الحاسب ب   ، فبلبشجاح

الشدخ "الخاص بو ليدتصيع أن يتعامل معيا. ويصمق عمى ىحا الشػع مغ الشدخ اسع 
Intermediate copying "الؽسيط

 (4). 
 عمــى السعمػمــاتػل وتيــجف اليشجســة العكدــية فــي مجــال البخمجيــات إلــى الحرــ

بحيـــث ترـــبح قابمـــة  ،تػافـــق البـــخامج مـــع بعزـــيا الـــبعسالزـــخورية لتحقيـــق  التقشيـــة
ــ شــب. كســا أن السعمػمــات التــي يحرــل عمييــا السبــخمج إلــى ج المتذــغيل الستكامــل جشب 

، كسا أن إنذاء (2) (البخنامج بحق السؤلف )أفكار ىي السعمػمات غيخ السحسية أصبل  
اليشجســة العكدــية لــغ يــؤثخ عمــى مبيعــات البخنــامج األصــمي،  بخنــامج مشــافذ بػاســصة

 .(3)عمى أفكاره اقائس   افبل يحق لسؤلف مقاضاة مؤلف آخخ لػضعو مرشف  
السحاكع األمخيكية أن ندخ البخنامج مغ أجل تفكيكو باليشجسة  قخرتوقج 

بخنامج في  لمحرػل عمى معمػمات البخمجة الكامشة بجاخمة واستخجاميا ،العكدية
نتجت ففي إحجػ الجعاوػ أججيج يعتبخ مغ قبيل االستخجام العادل لمبخمجيات. 

ا االسجعية بخنامج   األلعاب اإللكتخونية التي تشتجيا، ووضعت شخائط لتذغيل  مخرر 

                                           
(1)  

Karen E. Georgenson, op. cit., p.398. 
(2)  

Dennis S. Karjala, Copyright Protection of Computer Documents, 

op. cit., p.p. 4944-4945. 
(3)  

Ibid., p.p. 0101-0100. 
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ستػافقة مع ىحا البخنامج، الي ىداخل ىحا البخنامج رسالة مذفخة تجعل ألعابيا وحجىا 
سشافدة مغ العسل عمى بخنامجيا. الذخكات ال األلعاب التي تشتجيا شخائط وتسشع

فقامت السجعى عمييا بتفكيظ بخنامج السجعية وندخت الخسالة السذفخة ووضعتيا 
تمظ األلعاب لمعسل شخائط داخل األلعاب اإللكتخونية التي تشتجيا؛ وذلظ حتى ترمح 

البخنامج عمى البخنامج السحكػر. واشتخشت السحكسة العتبار الشدخ الشاتج عغ تفكيظ 
أن يكػن التفكيظ ىػ الػسيمة الػحيجة لمػصػل لمسعمػمات  امذخوع   عادال   ااستخجام  

الدخية غيخ السحسية بحق السؤلف، وأن يكػن لجػ القائع بالتفكيظ سبب مذخوع 
يدعى لتحؿيقو مغ خبلل الػصػل ليحه العشاصخ. ورأت أن الشدخ الحؼ قامت بو 

عمى حقػق  لبخنامج السجعية وال يسثل اعتجاء   عادال   االسجعى عمييا يعج استخجام  
؛ ألنو لع يكغ بغخض تجارؼ مباشخ، وإنسا كان بيجف التعخف عمى األفكار السؤلف

والسفاـيع الػضيؽية التي تحقق التػافق مع بخنامج السجعية، وإذا تع حطخ التفكيظ فإن 
أمام عج ي  مع ف .جمذلظ سيسثل احتكار ا واسع ا عمى العشاصخ غيخ السحسية في البخنا

سذخوع ال عادلال االستخجام قبيل ي عج مغىحا الشدخ  مغ سبيل إال اعتبار أنالسحكسة 
 .(4) لبخنامج السجعية

 (2)بذأن الحساية القانػنية لبخامج الحاسبالرادر وقج أتاح التػجيو األوربي 
بيغ الحق في تفكيظ البخنامج باستخجام اليشجسة العكدية بيجف تحقيق التػافق 

                                           
(1)  

Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 4549 (9th Cir. 

4992). 
 .2999أبخيل عام  23الرادر في  24/2999التػجيو األوربي رقع   (2)
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. كسا أتاح القانػن الفخندي ىحا الحق عمى نحػ ما (4) (6البخامج بعزيا البعس)م 
 .(2) ذكخنا

إلى أن أغمب الجول األعزاء في االتحاد األوربي ال تتزسغ تذخيعاتيا  انطخ  و 
ا خاصة باالستخجام العادل بخبلف دول الشطام  – كسبجأ عام - نرػص 

؛ فإن نصاق اليشجسة العكدية لشطام البلتيشيا ، وتسذي ا مع تقاليجاألنجمػأمخيكي
عمى ما تع الشز  –إلى حج كبيخ  –لمبخمجيات في تمظ الجول سيقترخ بالتالي 

أتاح لمحائد ؼ السرخ  السمكية الفكخية نجج أن قانػن ذات الدياق ي وف .(3) عميو
                                           

(1)  
Article 6:  Decompilation "0. The authorisation of the rightholder 

shall not be required where reproduction (=) 

(=) of the code and translation of its form within the meaning of points (a) 

and (b) of Article 9(0) are indispensable to obtain the information 

necessary to achieve the interoperability of an independently created 

computer program with other programs, provided that the following 

conditions are met:  

(a) those acts are performed by the licensee or by another person having a 

right to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorised 

to do so; (b) the information necessary to achieve interoperability has not 

previously been readily available to the persons referred to in point (a); 

and  

(c) those acts are confined to the parts of the original program which are 

necessary in order to achieve interoperability…."  
ا  (2)  .وما بعجىا 94بذأن التػافؿية ص  انطخ ما ذكخناه سمف 

(3)  
Pamela Samuelson, Symposium on U.S.-E.C. Legal Relations: 

Comparing U.S. and EC Copyright Protection for Computer Programs: 

Are They More Different Than They Seem?, University of Pittsburgh The 

Journal of Law and Commerce, Vol,43, Issue 2, January 4994, p.p.899-

896. 
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قجر الذخعي لمبخنامج الحق في االقتباس مغ البخنامج حتى ولػ جاوز ىحا االقتباس ال
كسا ، الزخورؼ الستخجام ىحا البخنامج، شالسا كان في حجود الغخض السخخز بو

يجب إتبلف  وفي جسيع األحػال لتحقيق ذلظ الغخض.أباح ندخ البخنامج الحؼ يتع 
)السادة الشدخة األصمية أو السقتبدة مغ البخنامج بسجخد زوال سشج الحائد الذخعي 

 هحجودبالغسػض وال تتزح  مميءالسحكػر باس مفيػم االقتوال شظ أن /ثالث ا(. 474
األفعال السدسػحة لمحائد الذخعي لمبخنامج والبلزمة  ماـية تتزحال نصاقو، كسا  أو

 لسسارستو لحقو في االقتباس.
ونخػ أن أىسية تصبيق مبجأ االستخجام العادل في مجال البخمجيات عمى نحػ ما 

تسيد بيا البخمجيات وتختمف عغ باقي ذكخنا، إنسا يشبع مغ الصبيعة الخاصة التي ت
 إلى الشطخ عشج خاصة ،ات األدبية األخخػ. فالتػازن السػجػد في حق السؤلفالسرشَّف

 السحسية غيخ األخخػ  وعشاصخه السرشَّف أفكار إتاحة مغ يأتي الصػيمة، الحساية مجة

 السؤلف حق عمى اعتجاء   ذلظ يسثل أن دون  اتيعمرشَّف في بحخية ليدتخجمػىا لمكافة

بسجخد قخاءة  –برػرة مجانية  –. كسا أن الػصػل لتمظ األفكار والعشاصخ يتع (4)
الخواية أو االستساع لمسػسيقى، أو التأمل في المػحة ... إلخ، مغ جانب ذوؼ الخبخة 

األصمي. أما في  السرشَّففي تمظ السجاالت دون أن يتصمب األمخ مشيع ندخ 
ليذ باألمخ  –غيخ السحسية  –عمػمات واألفكار البخمجيات فإن الػصػل إلى الس

نطخ ا لتػارؼ تمظ  ؛السيدػر، حيث يحتاج إلى مجيػد كبيخ وتكاليف باىطة
السعمػمات داخل كػد البخنامج. كسا أنو يتصمب ندخ البخنامج، مسا قج يتدبب في 

                                           
(1)  

Dennis S. Karjala, Copyright Protection of Computer Documents, 

op. cit., p.992. 
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غع ر  –وىحه الحقائق أدركتيا دول االتحاد األوربي  .(4) إثارة السشازعات القزائية
ا تبيح اليشجسة العكدية لمبخمجيات  –ندعتيا البلتيشية  بغخض تحقيق فتبشت نرػص 

في  ضيخت –كاستخجام عادل لمبخمجيات  –التػافق، رغع أن فكخة اليشجسة العكدية 
 .، وبرفة خاصة الػاليات الستحجة األمخيكيةدول الشطام األنجمػأمخيكي

 خامذالسطمب ال
 التخخيص باستعسال البخنامج

الشطخ إلى الصبيعة الػضيؽية لمبخنامج، باعتباره مرشف ا يدتخجم لتحقيق نتيجة ب
ا  ومبخنامج ىػ استعسالاقتشائو لمغ شخز ؼ أن ىجف فإ معيشة، باعتباره مشتج 
ات األدبية األخخػ التي يتع تجاوليا لتسكيغ الغيخ مغ السرشَّفبخبلف ا، وضيؽي  

 االشبلع عمييا وليذ استعساليا. 
شخز يخغب في استعسال ؼ مدم أقانػن حق السؤلف ي   أنفي  إلشكاليةوتطيخ ا

وىحا األمخ ، ول مدبق ا عمى مػافقة مؤلفحر  أن ي  بات األدبية السرشَّفمغ  مرشَّفؼ أ
فقج أفخز الػاقع العسمي نػعية مغ العقػد ولحلظ  ؛يتشاقس مع اليجف مغ البخنامج

فس أو  السدتخجم الشيائي تدسى عقػد التخخيز باستعسال البخامج أو تخخيز
 ،لة تخزع ليحه الشػعية مغ العقػدوالغالبية العطسى مغ البخمجيات الستجاو  .العبػة

 .(2) مال مشقػل معشػؼ ع تكييفيا عمى أنيا عقػد تأجيخ ويت
ضيخ نػع ججيج مغ قج  ، ؼيسكغ القػل بأنومصبيعة الخاصة لمبخمجياتل اونطخ  

 وىػ حق مؤلف البخنامج في التخخيز مجيات،في نصاق البخ  حقػق السؤلف السالية
                                           

(1)  
Ibid., p.p.4997-4998. 

 .89مخجع سابق، ص د. حدؼ عبج الباسط جسيعي،  (2)
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 .(4) باستعسالو لمغيخ
 السطمب الدادس

 والبخمجياتي مجة حساية الحق السال

في السمظ  السرشَّفيدقط لمسؤلف بسجخد انقزاء مجة حساية الحقػق السالية 
فمدفة فكخة ولكغ  كيفسا شاء. وشخز استغبللؼ يحق ألو ، public domainالعام 

أن في  تكسغ بعجىا في السمظ العام وشػ لسجة معيشة ثع سقي األدب فالسرشَّ حساية 
تدتسخ معو و  ،أول مخةلمػجػد ضيػره بسجخد  تختبط بوذاتية  لو ؾيسة السرشَّفىحا 

 السرشَّفوال تشفظ ىحه الؿيسة عغ  حتى بعج سقػشو في السمظ العام ليشتفع بو الكافة،
نفع يعػد عمى السجتسع بعج  عجم وجػدرػر وال يت لؤلبج.ؼ إال بعج زوال وجػده الساد

معشى،  ببل ىحهفكخة الدقػط  ألصبحتفي السمظ العام، وإال  السرشَّفسقػط 
زالت  ات التاريخية لسذاىيخ الفشانيغ ماالمػحأن  ا. فشجج مثبل  وألفخغت مغ مزسػني

 ستطلبل إنيا رغع مخور مئات الدشيغ عمى بعزيا، ، حتى اليػمفي ذاتيا  ليا ؾيسة
 .(2) ما بقيت تياؿيسمحتفطة ب

األدبية ات السرشَّفسائخ عغ  اكبيخ   ااختبلف  تختمف  فإنياأما بالشدبة لمبخمجيات 
بط بالػضيفة التي ، ولكغ ؾيستيا وضيؽية تختفالبخمجيات ليذ ليا ؾيسة ذاتية التقميجية.

ن فحتى يكػن لمبخنامج ؾيسة تجعمو مدتحق ا لمحساية، ؼيجب أأنذئت مغ أجميا، 
التي أنذئ مغ أجميا بكفاءة وفاعمية، وشالسا تػافخت  وضيفتوعمى تحقيق  اقادر   يكػن 

                                           
 .494السخجع الدابق، ص  (1)

العام، في السمظ ات األدبية وفمدفة سقػشيا السرشَّفمجة حساية لسديج مغ التفاصيل حػل  (2)
 وما بعجىا. 384لمجكتػراه، مخجع سابق، ص  راجع رسالتشا
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ؼيو ىحه القجرة ضل ىحا البخنامج ذا ؾيسة، وأما إذا تزاءلت ؼيو ىحه القجرة أو 
 .(4)انعجمت فإن ؾيستو بالتبعية تتزاءل أو تشعجم بحدب األحػال

تتزاءل مع  مجنامبخ ػضيؽية لالسعخوف أن الؿيسة الومغ ناحية أخخػ فإنو مغ 
فالبخمجيات مشتجات سخيعة التصػر؛ إذ ما تمبث أن تسخ فتخة عمى ، مخور الػقت

ضيػر بخنامج معيغ حتى يطيخ بخنامج آخخ أحجث مشو، أو تتػالى تحجيثات الس ْشت ج 
البخامج األولية  بل  فسثاألصمي عمى البخنامج الحؼ أنتجو مشح بزع سشػات أو أشيخ. 

تخجمت مع بجايات صشاعة الحاسبات أصبحت بعج بزع سشػات شيئ ا مغ التي اس
السكػنات السادية تكشػلػجيا التصػر في  التاريخ ليذ ليا ؾيسة. ومغ ناحية أخخػ فإن

لحاسب يؤدؼ إلى عجم صبلحية بعس البخامج لمعسل عميو. كل ىحا يؤدؼ جياز ال
لى أن تدول تمظ الؿيسة عسمي ا إلى تشاقز الؿيسة الػضيؽية لمبخنامج شيئ ا فذيئ ا إ

بعدوف األفخاد عغ استخجامو نطخ ا لعجم إمكانية تذغيمو عمى اآلالت الحجيثة، أو 
لعجم كفاءتو أو فاعميتو، أو لطيػر بخامج أخخػ تحقق نتائج أفزل وتكػن تكمفتيا 

 االقترادية أقل.
قال: إن وكسا ي، ال مفخ مشو ىػ أمخ واقعتزاؤل ؾيسة البخنامج ثع تبلشييا و 

 commercial lifetimeأو العسخ التجارؼ لو  shelf lifeمجة حياة البخنامج 
وبالتالي فحتى تكػن ىشاك حساية متػازنة  مجيات؛مبخ ل الدخيع متصػرل انطخ  قريخ، 

بعج  –يجب حسايتيا لمسجة السبلئسة التي يخجى أن تتػافخ ؼلتمظ البخمجيات، 
سجة الحساية ج مشيا السجتسع. أما بالشدبة لة يسكغ أن يدتفيثسة مشفع –انقزائيا 

                                           
 .39-29، ص وضع البخمجيات كسرشفات وضيؽيةراجع ما ذكخناه سمف ا عغ  (1)
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أن بل يسكغ فسشة بعج وفاتو،  59وات األدبية، مجة حياة السؤلف سرشَّفالتقميجية لم
الفقو جانب مغ وقج الحع بأؼ حال مغ األحػال لمتصبيق عمى البخمجيات. ترمح 

ا إسخاف ات األدبية تعتبخ حساية فييالسرشَّفأن حساية البخمجيات لحات مجة حساية 
شجيج وبرػرة مبالغ فييا، تؤدؼ إلى احتكار لمبخمجيات لسجد شػيمة تتجاوز مجة حياة 

 .(4)البخنامج؛ ومغ ثع يجب أن تكػن ىحه السجة قريخة

أن صاحب أول بخنامج تع تدجيمو، ومغ ثع حسايتو بحق  عمى ما نقػلجليل الو 
ال يدال عمى قيج  ،(2)4964السؤلف، في العالع وفي الػاليات الستحجة في عام 

ئي فيل مغ السترػر أن تطل ىشاك مشفعة تخجى مغ ىحا البخنامج البجا ،الحياة
 !مغ بعجه؟ ػرثتووللمسؤلف يدتفيج مشيا السجتسع بعج انتياء مجة الحساية 

ا  رأيشاالخالصة:  لتشطيع تستع مؤلف البخنامج تسيد األحكام التي شخعت خرير 
جعمت خاصة بزػابط أيشا كيف تسيدت تمظ األحكام بحقػقو السالية عمى بخنامجو، ور 

ومغ أبخز ما شحت  .ات األدبية والفشيةالسرشَّفوسط سائخ ات فخيجة مرشَّفالبخمجيات 
ما  -محقػق السالية ل بالشدبة - لحق السؤلف عغ األحكام التقميجيةبو البخمجيات 

خري، بيشسا يحق لمغيخ بشدخ البخنامج لبلستخجام الذ. فبل يدسح شدخالحق يتعمق ب
فقج ىحا كل ول محجدة الزمة لحدغ االستفادة مشو. في حاالتلحائده الذخعي ندخو 

غيخت اقتراديات وصفات  –ومشيا البخمجيات  –ات الخقسية السرشَّفقيل بحق: إن 
 .(3)في نصاق قانػن حق السؤلف حق الشدخ

                                           
(1) 

James V. Vergari and Virginia V. Shue, (=) 

(=) op.cit., p.666; John C. Phillips, op. cit., p.0119. 
(2) 

John Banzhaf, III, op. cit., p.90. 
(3) 

Randall Davis, The Digital Dilemma, Communications of The ACM, 
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 السبحث الدادس
 والبخمجياتي اإليجاع القانؽن

و. كسا سرشَّفات وسيمة ميسة إلثبات أبػة السؤلف لسرشَّفقانػني لميعتبخ اإليجاع ال
 ،السرشَّف ي يحتػيياعغ السعمػمات الت disclosureيجاع في الكذف اإليفيج 

مغ ثع و  أؼ شخز االشبلع عمى محتػياتيا؛فشدخة الكتاب بعج إيجاعيا يدتصيع 
مى ابتكار عمى تحفيد السؤلفيغ اآلخخيغ وتذجيعيع عيعسل الكذف ىحا فإن 
ثع يزيفػن إلييا  ،ات السػجػدةالسرشَّفات ججيجة، حيث يقػمػن بالبشاء عمى مرشَّف

 .(4)أفزل مغ سابقتياي تأتقج ات ججيجة مرشَّفمغ إبجاعاتيع البتكار 
أما بالشدبة لمبخمجيات فالػضع مختمف، فشطخ ا لصبيعتيا الخاصة، وعجم ضيػر 

ي الريغة التي يػزع ي ترسيع البخنامج فاألفكار ومعمػمات البخمجة السدتخجمة ف
ن عمى إخفاء كػد السرجر حخص السبخمجػ حيث ي ؛(2) )كػد اليجف( فييا لمجسيػر

 فإن السبخمجيغعمى تمظ األفكار والسعمػمات، ؼ الخاص بالبخنامج والحؼ يحتػ 
ؼبإمكان مغ يحرل عمى كػد  ؛يعدفػن عغ إيجاع بخامجيع خذية افتزاح أسخارىا

. (3)اص بالبخنامج أن يدتخجمو في تصػيخ بخامج ججيجة بكل سيػلةالسرجر الخ
، يعغ السبخمجيغ بعجم تدجيل بخامجيشرحػن عسبلءىع ممغ السحاميغ وىشاك مغ 

ألن حساية حق وذلظ إال إذا احتاجػا إلى ىحا التدجيل؛  ،ايإيجاعي قتزي ألن ذلظ
                                                                                                         

Vol.44, No.2, February 2994, p.79. 
(1) 

Christina M. Reger, op. cit., p.809. 
 .53-52 ص اراجع ما ذكخناه سمف   (2)

(3) 
James V. Vergari and Virginia V. Shue, op.cit., p.555. 
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 .(4) السؤلف ال تختيغ بتدجيل البخنامج وإنسا بػجػده
ات السرشَّففي  عشيالمبخمجيات ي متصمبات اإليجاع القانػنفي  االختبلفي ويأت

 أن نجج فسثبل   .اتالسرشَّفدبية كشتيجة لبلختبلف الكبيخ بيغ كبل الشػعيغ مغ األ
غيخ السعمػمات واألفكار  فإن (بل  و األدبي )ككتاب مثمرشَّف يػدع ماعشجالسؤلف 

أؼ شخز دتصيع متاحة لمكافة، ؼيتربح  السرشَّفالػاردة في ىحا السحسية و 
دراستيا وتحميميا ، وبعج ذلظ يدتصيع السرشَّفاالشبلع عمى  دبسجخ معخفتيا 

في  ػنياػزعي يايفإن مشتج أما بالشدبة لمبخمجيات ات ججيجة.مرشَّفوتصػيخىا إلنتاج 
شخز فيع ما ؼ ال يدتصيع أي التالريغة السقخوءة مغ اآللة فقط )كػد اليجف( 

وإذا ألدمشا مشتج ، ياأفكار ومعمػمات البخمجة السدتخجمة في ترسيستحتػيو مغ 
بكل ما تحتػيو  –)كػد السرجر(  االريغة السقخوءة بذخي  في  البخنامج بإيجاعو كامبل  

حيث ستكػن أسخار البخنامج عخضو لبلنتذار  لو؛ اذلظ ضمس  في  فإن –مغ أسخار
أو  - دات مشتج البخنامجشخز يصمع عمييا، وتكػن مجيػ ؼ والدصػ عمييا مغ أ
 لكل مغ يحتاجيا. امجان  قجمت  قج -ؼيو باألحخػ استثساراتو 

متصمبات إيجاع البخنامج متػافقة مع ي تأتأن ؼ ما سبق كان مغ الزخور لكل 
 أن ؛ وليحا فقج راعت القػانيغ السقارنة كل تمظ االعتبارات. فشجج مثبل  شبيعتو الخاصة

إيجاع البخمجيات لجػ مكتب حق السؤلف عسمية  قانػن حق السؤلف األمخيكي نطع
إلثبات أبػة ي ، ولكغ يتع إيجاع جدء مشو يكفكامبل   بحيث ال يتع إيجاع كػد السرجر

 (292.29القدع األمخيكية ) مجونة المػائح الفيجراليةحيث تتصمب . مشذئ البخنامج لو
البخامج وفي حالة ، source codeصفحة مغ كػد السرجر  25 وآخخ أولإيجاع 

                                           
(1) 

John Banzhaf, III, op.cit., p.90. 
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صفحة يتع إيجاع كػد السرجر  59التي تقل عجد صفحات كػد السرجر فييا عغ 
تتزسغ ي فيتع حجب األجداء التؼ عمى سخ تجار ؼ الكػد يحتػ ، وإذا كان (4)بل  كام

 .(2)ىحا الدخ
                                           

(0) 
§202220 Deposit of copies and phonorecords for copyright 

registration."(c)(iv)(A) For published or unpublished computer programs, 

one copy of identifying portions of the program, reproduced in a form 

visually perceptible without the aid of a machine or device, either on paper 

or in microform. For these purposes "identifying portions" shall mean one 

of the following:  

(0) The first and last 86 pages or equivalent units of the source code if 

reproduced on paper, or at least the first and last 86 pages or equivalent 

units of the source code if reproduced in microform, together with the page 

or equivalent unit containing the copyright notice, if any. If the program is 

61 pages or less, the required deposit will be the entire source code. In the 

case of revised versions of computer programs, if the revisions occur 

throughout the entire program, the deposit of the page containing the 

copyright notice and the first and last 86 pages of source code will suffice; 

if the revisions do not occur in the first and last 86 pages, the deposit 

should consist of the            (=) 

(=) page containing the copyright notice and any 61 pages of source code 

representative of the revised material." 

Available at: <http://www.bitlaw.com/source/51cfr/818_81.html>, (last 

visited 80908109). 
(2) 

§202220 Deposit of copies and phonorecords for copyright 

registration. "(c)(iv)(A)(8) Where the program contains trade secret 

material, the page or equivalent unit containing the copyright notice, if 

any, plus one of the following: the first and last 86 pages or equivalent 

units of source code with portions of the source code containing trade 

secrets blocked-out, provided that the blocked-out portions are 

proportionately less than the material remaining, and the deposit reveals an 

appreciable amount of original computer code; or the first and last 01 
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مكتب حساية حقػق  ، فقج حجدتو تعميساتمرخفي  أما عغ إيجاع البخمجياتو 
 49شباعة أول وآخخ و ندختيغ مغ كػد اليجف،  : إيجاعيباآلت السمكية الفكخية

تقجيع وصف شباعة الذاشات الخئيدية لمبخنامج، و و  صفحات مغ كػد السرجر،
 .(4)يؽية استخجاموشامل لمبخنامج ووضائفو وك

عغ مثيبلتيا بالشدبة يجاع تختمف إتسيد البخمجيات بقػاعج  نفإ بشاء عميوو 
كػد إن حيث  ؛نطام حق السؤلففي  حالة شاذة بحق يسثلل ات األدبيةسرشَّفلم

                                                                                                         
pages or equivalent units of source code alone with no blocked-out 

portions; or the first and last 86 pages of object code, together with any 01 

or more consecutive pages of source code with no blocked-out portions; or 

for programs consiting of, or less than, 61 pages or equivalent units, entire 

source code with the trade secret portions blocked-out, provided that the 

blocked-out portions are proportionately less than the material remaining, 

and the remaining portion reveals an appreciable amount of original 

computer code. If the copyright claim is in a revision not contained in the 

first and last 86 pages, the deposit shall consist of either 81 pages of 

source code representative of the revised material with no blocked-out 

portions, or any 61 pages of source code representative of the revised 

material with portions of the source code containing trade secrets blocked-

out, provided that the blocked-out portions are proportionately          (=) 

(=) less than the material remaining and the deposit reveals an appreciable 

amount of original computer code. Whatever method is used to block out 

trade secret material, at least an appreciable amount of original computer 

code must remain visible. 
مغ جانب الخئيذ  ابرفتو مفػض   ،مجيخ مكتب حساية حقػق السمكية الفكخيةقخار  صجر  (4)

 .بتحجيج متصمبات إيجاع البخمجيات لجػ السكتبالتشفيحؼ لييئة تشسية صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات 
ا بالىحا عمى استسارة إيجاع بخامج الحاسب مغ  شاحرموقج   يا متصمبات إيجاع البخنامجسكتب مػضح 

 كػرة بالستغ.السحو 
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 محجدة ءاجد أفإيجاع  في القانػن. golden child" بل   مجلبل  "شفيعتبخ سػف البخنامج 
عغ األفكار والسعمػمات إلى إفراح محجود بالزخورة ؼ سيؤدالسرجر كػد مغ 

 اتالسرشَّفذات الحساية التي تتمقاىا  البخنامج ، ورغع ذلظ يتمقىلػاردة في البخنامجا
 !(4) أفكارعسا تحتػيو مغ  كامبل   اتتزسغ إفراح  ي والت األدبية األخخػ 

                                           
(1)  

Christina M. Reger, op. cit., p.p.809-801. 
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 الخاتسة
ات الحجيثة السرشَّفالجراسة، نذيخ إلى أن البخمجيات مغ ىحه بعج أن انتييشا مغ  

مع مخور الػقت؛ ومغ ثع فإنيا تدتحق أن تتستع بحساية  متدايجةالتي اكتدبت أىسية 
الذأن  األشخاف ذوؼ  تشطع العبلقات بيغ جسيعيعتيا، و تتشاسب مع شبمبلئسة  قانػنية

.. إلخ(،  ل إليو عغ حقػق في البخنامج، الستشاز  لسشتج، السبخمج، مدتخجم البخنامج)ا
ال إفخاط فييا وال تفخيط، ىؤالء برػرة متػازنة  عمى حقػق في نفذ الػقت تحافع و 

 لصخف عمى حداب شخف آخخ.وال ميل 
بحق السؤلف، بدبب  عجم مبلءمة حساية البخمجياتة في ىحه الجراسوقج رأيشا 

ىحه إن مرجر إشكالية والػاقع ف. العجيج مغ اإلشكاليات التي تتدبب بيا ىحه الحساية
أن  جات والبخمجيات. فشجالسرشَّف شبيعة كل مغ اختبلفالحساية يكسغ في 

ؼ أن أ ،Communicativeبكػنيا تػاصمية تتسيد التقميجية األدبية ات السرشَّف
، سػاء تع ىحا التػاصل مغ خبلل الجػانب الجسالية، أو يسكشيع التػاصل معيا البذخ

. فالذخز يسكشو (4)السرشَّفاإلعبلمية، أو التخفييية ... إلخ، التي يذتسل عمييا 
التػاصل مع الكتاب عغ شخيق القخاءة، ومع السػسيقى عغ شخيق االستساع، ومع 

عغ  اكبيخ   اأما البخمجيات فتختمف اختبلف   ... إلخ.المػحة الفشية عغ شخيق التأمل 
 سرشَّفيطيخ في صػرتو األولى كفالبخنامج  .لصبيعتيا الفخيجة انطخ   ؛اتالسرشَّفتمظ 

                                           
(1) 

David G. Luettgen, Functional Usefulness vs. Communicative 

Usefulness: Thin Copyright Protection for the Nonliteral Elements of 

Computer Programs, Texas Intellectual Property Law Journal, Vol.4, 

4996, footnote 80 and accompanying text, p.p. 851-859. 
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)كػد السرجر(، ولكغ ىحا الشز )التعميسات( مرسع ليجعل  Textualنري 
 Program بدمػك البخنامجالحاسب يؤدؼ وضائف وميام معيشة، وىػ ما يدسى 

behavior ويعتبخ كل مغ الشز والدمػك شيئيغ مدتقميغ عغ بعزيسا البعس؛ .
كػد مرجر  ، ويكػن لكل مشيساحيث يسكغ ترسيع بخنامجيغ يؤديان ذات الػضيفة

مرجر إشكالية حساية البخمجيات بحق  ؛ ومغ ثع فإن(4) )تعميسات البخنامج(مختمف 
)نز مكتػب لو وضيفة محجدة  اؿي  يحؿ اتسثل ىجيش  أن البخمجيات في  السؤلف يكسغ

 يؤدييا عمى الحاسب(.
نتشاول بعس التػصيات التي نأمل أن وؼيسا يمي نبيغ أىع نتائج ىحه الجراسة، ثع 

 :مغ جانب السذخع السرخؼ  تؤخح في الحدبان
 شتائج:ال: أىػ أواًل 

ايغ لبلختبلفات الذجيجة والتبا عجم مبلءمة حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف؛ نطخ   -
 ما يمي: ات األدبية والبخمجيات، ومغ أىع تمظ االختبلفاتسرشَّفالالػاضح بيغ 

  تتسيد البخمجيات بالصبيعة الػضيؽية، أؼ أنيا تعج مغ أجل تحقيق وضيفة معيشة، وىحا
 ات األدبية. السرشَّفال يتػافخ في 

 تػضع غالبية البخامج بشاء عمى تكميف )مقاولة، عسل(، بيشسا تػضع غالبية 
 ات األدبية بسبادرة فخدية مغ السؤلف.السرشَّف

   ا مغ يتسثل االبتكار في البخنامج في قجرتو عمى أداء وضيفتو، وأال يكػن مشدػخ
ات األدبية، والستسثل في السرشَّفبخنامج آخخ، وىحا يختمف عغ االبتكار في نصاق 

                                           
(1) 

Pamela Samuelson and others, A Manifesto Concerning The Legal, 

op. cit., p.p. 8509-8509. 
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 و.مرشَّفضخورة ضيػر برسة شخرية لمسؤلف عمى 

 ات األدبية والفشية؛ نطخ ا السرشَّفمجة حساية لحات خمجيات عجم مبلءمة حساية الب
ا بعج فتخة ل الؿيسة الػضيؽية لمبخنامج مع مخور الػقت حتى تتبلشى تسام  ؤ تزال

 ا ال تتشاسب مع شبيعة البخمجيات.شػيمة جج  ىحه السجة تعتبخ ؛ فوجيدة

  ا باشخ السبخمج ، فإذشكالياتاإل لطيػر العجيج مغأدبية  احقػق  يؤدؼ مشح السبخمج
حؿيو في ندبة البخنامج إليو، وتقخيخ نذخه ألول مخة؛ فإن في ذلظ بالغ الزخر عمى 
مالظ الحقػق السالية، والحؼ ييسو نذخ البخنامج باسسو ولحدابو في الػقت الحؼ يخاه 

ا. كسا أن مباشخة السبخمج لحقو في سحب البخنامج يزخ بالستعامميغ عمى ىحا مشاسب  
حيغ يدتخجمػه في أعساليع وحياتيع الخاصة. ومغ ناحية أخخػ فإن البخنامج ال

إدخال تعجيبلت ات دائسة التصػر، والتي تحتاج إلى السرشَّفالبخمجيات باعتبارىا مغ 
و عمييا، والحؼ مرشَّف؛ فإنو مغ غيخ السبلئع تصبيق حق السؤلف في احتخام مدتسخة

  جػنيا إال بإذن السؤلف.يسشع السدتخجميغ مغ إدخال التعجيبلت التي يحتا

  ال يجػز أن يشدخ البخنامج إال حائده الذخعي، وفي حاالت محجدة )الشدخ كسخحمة
جػىخية، الشدخة االحتياشية، الشدخ لتحقيق التػافق(، كسا ال يجػز لحائد البخنامج 

.. إلخ( إال بعج إذن . أن يترخف ؼيو بأحج الترخفات الشاقمة لمحيازة )إيجار، عارية
 و، والدبب في ذلظ ىػ الصبيعة الخاصة لمبخنامج وسيػلة ندخو وانتذاره.مؤلف

  ا وضيؽي   هىػ استعسالو، باعتبار  اليجف مغ اقتشاء البخنامجإذا كان فإن في ذلظ ا، مشتج 
بعج إال  السرشَّفإذ ال يجػز استعسال  ؛لحق السؤلفمع القػاعج التقميجية  اتعارض  

باستعسال البخنامج، ضيػر اتفاؾيات التخخيز  الػضعذلظ  قج اقتزىو  .إذن مؤلفو
لحق مالي ججيج في نصاق البخمجيات، وىػ حق مشتج البخنامج في  ابسا يسثل ضيػر  
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 التخخيز لمغيخ باستعسالو.

 لحساية البخمجيات إال  -في شكمو التقميجؼ  - عجم إمكانية تصبيق قانػن حق السؤلف
ي تبلئع الصبيعة الخاصة لمبخمجيات. وال بعج إدخال العجيج مغ التعجيبلت عميو، والت

ا لشطام حساية حق السؤلف ذاتو. اختيار وىحا يجل عمى أن  شظ أن في ذلظ تذػيي 
نطام حق السؤلف لحساية البخمجيات كان اختيار ا خاشئ ا مشح البجاية، ويؤدؼ إلى 

 ليا.ات ال حرخ يإشكال

  ات فكخية ذات طبيعة رشَّفمإن التكييف القانػني الدميع لمبخمجيات ىػ اعتبارىا
فبل شظ أن البخمجيات تعج مغ األعسال الحىشية ذات الؿيسة  .Sui generisخاصة 

ولكغ وفق ا لشطام ، والتي تدتحق الحساية، وال ب ج أن يذسميا قانػن السمكية الفكخية
 ة.شبيعتيا الخاصحساية مغ نػع خاص، يتشاسب مع 

  ف يخجع إلى تجخل الػاليات الستحجة حق السؤلالبخمجيات بحساية في دبب الإن
، وىحا يػضح لشا بذكل دوليحساية ىحه الاألمخيكية بسعاونة االتحاد األوربي لفخض 

تفػق استخجام الشفػذ الدياسي لحساية السرالح االقترادية عمى االعتبارات القانػنية 
 في تمظ السدألة.

 ثانًيا : التؽصيات:
، وضخورة بحق السؤلفحساية البخمجيات  عجم مبلءمةانتياء الجراسة إلى رغع 

إال أنو بالشطخ إلى تفق مع شبيعتيا الفخيجة، يخاص مغ نػع حساية شطام حسايتيا ب
؛ فميذ بذيا التفاؾية التخ اإلجساع العالسي عمى حساية البخمجيات بحق السؤلف وفق  

صة ، خامخالفة ىحا اإلجساع الجولي -عمى األقل في الػقت الحالى –في اإلمكان 
إدخال  الشطخ في فإنشا نجعػ السذخع السرخؼ إلى؛ وليحا مرخ ممتدمة بو نوأ
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 :عمى قانػن السمكية الفكخية السرخؼ  التاليةالتعجيبلت 
  الحقػق السالية في البخنامجيحػز مغ وضع الحقػق األدبية لمسؤلف بيج ضخورة، 

لعسل ا ؼ:عقجكل مغ رب العسل في ) اا أو اعتباري  ا شبيعي  سػاء كان شخر  
السفارقة التي ؛ وذلظ تبلؼي ا لحجوث (عغ الحقػق السالية ، أو متشازل إليووالسقاولة

، في مشذئ البخنامج بيجفي البخنامج بقاء الحقػق األدبية لسذكبلت كثيخة، وىي  تؤدؼ
فقج يديء مشذئ البخنامج  شخز آخخ،بيج  الحقػق الساليةؼيو تكػن الػقت الحؼ 

ية، بسا يعػد بالزخر عمى صاحب الحقػق السالية عمى استخجام حقػقو األدب
 البخنامج.

  ما لع  في سحب بخنامجو مغ التجاولاألدبي حخمان مؤلف البخنامج مغ حقو ضخورة
 (.L424-7)السادة في  الفخندي تأسي ا بالقانػن  ؛ وذلظيتفق عمى خبلف ذلظ

   امل )التػافق( في ا لزخورة كل مغ: التػحيج الؿياسي، وقابمية التذغيل الستكنطخ
القانػن األمخيكي في سا جاء في متتع االستفادة ػصي بأن فإنشا نصشاعة البخمجيات، 

يتاح لمحائد الذخعي لمبخنامج الحق في تفكيكو عغ شخيق اليشجسة ىحا الذأن؛ حتى 
العكدية، وبسا يدتمدم ذلظ مغ ندخ لمبخنامج؛ وذلظ لمػصػل إلى األفكار والسعمػمات 

واالستفادة مشيا في إشار السشافدة  التي يتزسشيا كػد البخنامج لجراستيا غيخ السحسية
 الػاليات الستحجة األمخيكية.في  عمى نحػ ما رأيشا السذخوعة،

   إلى إدخال  السدتسخةا لتسيد البخمجيات بتصػرىا الجائع والسدتسخ، وحاجتيا نطخ
امج إمكانية إدخال ػصي بزخورة أن يتاح لمحائد الذخعي لمبخنشتعجيبلت عمييا، ف

كافة التعجيبلت التي تحقق لو أقرى استفادة مغ البخنامج، ولػ تصمب ىحا األمخ 
 إعجاد ندخة مشو.
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 عمى الحاسبالبخنامج الشاتج عغ تذغيل شدخ العمى استثشاء ػصي بزخورة الشز ن ،
ثشاء وبالسثل است .الحائد الذخعي لمبخنامج عميو، إذا تع مغ جانب وعجم اعتباره اعتجاء  

؛ وذلظ دون ة الحاسبد جيأإصبلح وصيانة  ثشاء عسميةأيقع الحؼ البخنامج ندخ 
 .مدبق ا البخنامج مؤلفالحرػل عمى إذن  اشتخاط
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 : مخاجع بالمغة العخبيةأواًل 
 مخاجع عامة: (1)

سعارف، ات األدبية والفشية والعمسية، مشذأة الالسرشَّفالحقػق عمى  ،د. أبؽ اليديج عمى الستيت
 .4967اإلسكشجرية، 

الحساية القانػنية لحق السؤلف والحقػق السجاورة في ضل قانػن  ،سعيج سعج عبج الدالم د.
 .2994، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 2992لدشة  82حساية حقػق السمكية الفكخية رقع 

حق  –امغ الجدء الث –الػسيط في شخح القانػن السجني ، ي عبج الخزاق أحسج الدشيؽر  د.
السمكية مع شخح مفرل لؤلشياء واألمػال، تشؿيح السدتذار مرصفي دمحم الفقي، دار الشيزة 

 .4994، 2العخبية، القاىخة، ط
الشطخية العامة وتصبيقاتيا، دار الشيزة  –، الحق األدبي لمسؤلف د. عبج الخشيج مأمؽن 

 .4978العخبية، القاىخة، 
في السمكية األدبية والفشية، الكتاب الخابع، بجون  يلعمسالسخجع ا ،د. دمحم حدام محسؽد لطفي

 .4999، 4دار نذخ، القاىخة، ط

الشساذج السعاصخة لحق السؤلف ووسائل حسايتو، مكتبة دار  –حق السؤلف  ،د. نؽاف كشعان
 .2999، 3األردن، ط -الثقافة، عسان

 ( مخاجع متخررة:2)
دراسة مقارنة(، دار الشيزة اآللي )عقػد بخامج الحاسب  ،د. حدؼ عبج الباسط جسيعي

 .4998العخبية، القاىخة، 
في  )دراسة، الحق األدبي لسؤلف بخامج الحاسب اآللي د. شحاتة غخيب دمحم شمقامي

(، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 2992لدشة  82قانػن حساية السمكية الفكخية الججيج رقع 
2994. 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         

 

(  )دراسة مقارنةمذكبلت حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف      4994 

 

 

ومذكمة قخصشة البخامج، دار وائل  يبخامج الحاسب اآللالحساية القانػنية ل، عساد دمحم سالمة
 .2995، 4األردن، ط -لمشذخ والتػزيع، عسان

الحساية القانػنية لبخامج الحاسب اإللكتخوني، دار الثقافة  ،د. دمحم حدام محسؽد لطفي
 .4987لمصباعة والشذخ، القاىخة، 

امج الكسبيػتخ السعمػماتية، االتجاىات الحجيثة في حساية بخ ، د. دمحم عبج العاىخ حديؼ
 .2994-2999دار الشيزة العخبية، القاىخة، 

ات سرشَّفمجػ خزػع بخامج الحاسب لمحساية السقخرة لم ،د. مجحت دمحم محسؽد عبج العال
دراسة  –األدبية في ضل قانػن حساية حق السؤلف ومذخوع قانػن حساية السمكية الفكخية 

 .2992اىخة، مقارنة، دار الشيزة العخبية، الق
 ( رسائل:3)

 –نحػ إيجاد حساية قانػنية مبلئسة لبخمجيات الحاسب عبج السشعػ رضؽان،  بد. إييا
 .2946الة دكتػراه، حقػق القاىخة، دراسة مقارنة، رس

الحساية القانػنية لمكيانات السشصؿية )بخامج السعمػمات(،  ،حسجي عبج الخحسؼ جد. خال
 .4992 رسالة دكتػراه، حقػق عيغ شسذ،

السدئػلية السجنية الشاشئة عغ البخامج السعمػماتية كإحجػ تصبيقات  ي،سعج الدعيج السرخ  د.
 .2944دراسة مقارنة، رسالة دكتػراه، حقػق القاىخة،  -السمكية الفكخية

ات السذتخكة، رسالة دكتػراه، حقػق القاىخة، السرشَّفحقػق مؤلفي ، عبج الرادق يدمحم سام د.
2999. 

عقج إبخام بخامج الحاسب اآللى، رسالة دكتػراه،  ،عبج السحدؼ داود سالمة دؽ د. محس
 حقػق القاىخة، بجون تاريخ.

 ( أبحاث:4)



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية         

 

(  )دراسة مقارنةمذكبلت حساية البخمجيات بشطام حق السؤلف      4992 

 

 

حق السؤلف، بحث مقجم لمسؤتسخ التاسع  –، السمكية السعشػية د. عبج السشعػ فخج الرجة
 .4967اىخة في فبخايخ سشة التحاد السحاميغ العخب، السشعقج في الق

ات السحسية، السرشَّفالشطام القانػنى لمشدخة الخاصة مغ  ،اليادي فؽزي العؽضيد. عبج 
 .2998مجمة القانػن واالقتراد، كمية الحقػق جامعة القاىخة، العجد الثسانػن، عام 

 ( مخاجع فشية:5)
، مقجمة في الحاسبات وتكشػلػجيا السعمػمات، بجون د. عبادة سخحان سييخ حجازي و د.

 .4998، 4دار نذخ، ط
، شخكة عمػم الحاسب )كسبيػسايشذ(، يتعخف عمى الحاسب الذخر، دمحم أبؽ العطا يمجج

 .2993، 5القاىخة، ط 
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 العخبي، القاىخة، بجون تاريخ.
بجايتيا وتصػرىا، مكتبة  –ات الذخرية تكشػلػجيا الحاسب ،د.م. ناجى دمحم الدعيج وآخخون 

 .4994ومصبعة دار السعخفة، القاىخة، 
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 .2993، 3القاىخة، ط
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