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الدويسان: لناشري األعمال الخطية الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي
اقترح تعدياًل على قانون حقوق الملكية الفكرية

فيصل الدويسان

إذا ل�م يقم ورثة المؤلف الكويتي أو من يخلفه بنش�ر المصنف أو بإعادة نش�ره
ورأى وزي�ر التج�ارة أن المصلح�ة العام�ة تقتضي نش�ر المؤل�ف واس�تمر امتناعهم 
ج�از ل�ه أن يباش�ر ه�ذا الح�ق بع�د اس�تصدار أم�ر م�ن رئي�س المحكم�ة الكلية

يندب وزير التجارة الموظفين الالزمين لتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم
الحق ف�ي دخول المطاب�ع والمكتبات ودور النش�ر واألماكن العام�ة التي تتعامل 
في المصنف�ات لضبط الواقعة والم�واد موضوع المخالفة وتحري�ر المحاضر الالزمة

اجازة او منع نس����خها عن طريق 
التصوير الفوتوغرافي او االستغالل 

التجاري.

مادة 60

المتعلقة  ال تسري االتفاقات 
بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين 

اال اذا كانت خطية.

مادة 61

ال تمس الحماي���ة الممنوحة 
للحقوق المج���اورة اي حق من 
الحقوق الممنوحة لألعمال األصلية 
او الفرعية المحمية بهذا القانون، 
وال يجوز تفسير اي من الحقوق 
الممنوحة في هذا الفصل بشكل 

يمس بحقوق المؤلف األصلي.
المذكور  القانون  الى  يضاف 

فصل جديد كالتالي:
ادارة الحقوق الجماعية.

مادة 62

أ � يجوز للمؤلفين وألصحاب 
الحقوق المج���اورة او لخلفائهم 
الخصوصيين او العموميين ان 
يوكلوا امر ادارة حقوقهم وجباية 
التعويض���ات المتوجبة كلها او 
بعضها الى جمعيات او شركات 
تجارية تؤل���ف فيما بينهم وفقا 
لقانون اشهار الجمعيات األهلية 

او الشركات التجارية.
ب � يت���م التوكي���ل بموجب 
وكال���ة خطية تنظم لدى الكاتب 
العدل يذكر فيها صراحة جميع 
الحقوق الموكلة الى الجمعية او 

الشركة.
ج � تكون الوكالة لمدة محدودة، 
ويجوز ان يشكل التوكيل جميع 
اعمال المؤلف او صاحب الحقوق 
المجاورة الحالية او المستقبلية او 
بعضا منها فقط، وفي حالة الشك 
تعتبر جميع األعمال مش���مولة 

بالوكالة.

مادة 63

يتوجب عل���ى كل جمعية او 
شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق 
الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، 
ان تودع لدى وزارة التجارة قرار 
انشاء الجمعية او شهادة تسجيل 
الش���ركة، باالضافة الى تصريح 

بالمعلومات اآلتية:
� نس����خة عن نظ����ام الجمعية 
الداخل����ي او النظام التأسيس����ي 

للشركة.
المس����ؤول  المدي����ر  � اس����م 

وعنوانه.
المؤلفي����ن وأصحاب  � ع����دد 
الحقوق المج����اورة الذين أوكلوا 
الى الجمعية او الى الش����ركة أمر 
ادارة حقوقهم وجباية التعويضات 

العائدة لهم.
� نسخة عن الوكاالت المنظمة 
من قبل المؤلفين او اصحاب الحقوق 
المجاورة او خلفائهم العموميين او 
الخصوصيين لمصلحة الجمعية 

او الشركة.

هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين 
ان يجيزوا او يمنعوا ما يأتي:

� بث ادائهم غير المثبت او نقله 
الى الجمه����ور اال اذا كان البث او 
النقل بمثابة اعادة لبث حفلة أجيز 

بثها سابقا.
� تثبي����ت او تس����جيل ادائهم 
الذي لم يثب����ت بعد على أي مادة 

ملموسة.
� نسخ وبيع وتأجير التسجيالت 
التي تتضمن تثبيت����ا غير مجاز 

ألدائهم.

مادة 54

ينتخ����ب الفنان����ون المؤدون 
المش����تركون في عم����ل او عرض 
مشترك باألكثرية النسبية شخصا 
واحدا ليمثلهم في ممارسة حقوقهم 
المذكورة في المادة )53( من هذا 

القانون.

مادة 55

يك����ون للمنتجين الذين أجيز 
لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن 
يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي 
والبصري على أي مادة ملموسة، 
الحق الحصري في نسخ وتوزيع 
وبي����ع وتأجير العمل الس����معي 
والبصري الذي قاموا بانتاجه وفي 

نقله الى الجمهور.

مادة 56

يعود لش����ركات ومؤسس����ات 
وهيئات اإلذاعة والتلفزيون المشار 
اليها في المادة )52( من هذا القانون 

ان تجيز او تمنع ما يأتي:
� إعادة بث برامجها بأي طريقة 

كانت.
التلفزيونية  � عرض برامجها 
في أماكن يسمح الدخول اليها لقاء 

دفع بدل دخول.
� تس����جيل برامجها على مواد 
الغاية منه  اذا كان����ت  ملموس����ة 

تجارية.
� استنس����اخ تس����جيالت غير 
مجازة م����ن برامجها التلفزيونية 

واإلذاعية.

مادة 57

يتمت����ع منتجو التس����جيالت 
الس����معية بح����ق اج����ازة او منع 
االستنساخ المباشر او غير المباشر 
لتسجيالتهم السمعية هذه وتحق 
اج����ازة او منع تأجيره����ا لغاية 

تجارية.

مادة 58

يكون للفنانين المؤدين خالل 
حياتهم الحق في المطالبة باالعتراف 
بأن ينسب األداء اليهم والحق في 
منع اي تحوي����ر له او تعديل به، 
وينتقل هذا الحق الى ورثة الفنان 

المؤدي بعد وفاته.

مادة 59

يكون لناشري األعمال الخطية 
المطبوع����ة او المكتوبة الحق في 

رسما اضافيا.

مادة 79

كل عقد يجري عل����ى عمل او 
تسجيل سمعي او اداء او برنامج 
اذاعي او تلفزيوني مس����جل لدى 
ادارة حماية الملكية الفكرية يمكن 

تدوينه لدى االدارة المذكورة.

مادة 80

يج����وز للمؤل����ف او لصاحب 
الحقوق المجاورة او للجمعية او 
الش����ركة ان تلغي التوكيل شرط 
ان يكون هناك سبب جدي وشرط 
ان يبلغ االمر ال����ى الفريق اآلخر 
قبل ثالثة اشهر من نهاية السنة، 
ويسري االلغاء اعتبارا من نهاية 
الس����نة التي تبلغ فيه����ا الرغبة 

بااللغاء الى الفريق االخر.

مادة 81

يتم ايداع العمل او التس����جيل 
البرام����ج  او  او االداء  الس����معي 
االذاعي����ة او التلفزيوني����ة ل����دى 
ادارة حماي����ة الملكية الفكرية في 
وزارة التج����ارة. ويعتبر االيداع 
قرينة على ملكية المودع للعمل، 
او التسجيل السمعي، او االداء او 
البرام����ج االذاعية او التلفزيونية 
ويمكن اثبات عكس هذه القرينة 

بجميع طرق االثبات.

مادة 82

كل من يرغب من اصحاب حق 
المؤلف واصحاب الحقوق المجاورة 
او  او خلفائه����م الخصوصيي����ن 
العموميين، اجراء معاملة االيداع، 
يجب عليه ان يقدم الى ادارة حماية 
الفكرية طلبا موقعا منه  الملكية 
او من وكيله يذكر فيه المعلومات 
اآلتي����ة: عنوان ون����وع العمل، او 
او  التس����جيل الصوتي، اواالداء، 

البرنامج االذاعي او التلفزيوني.
اس��م وص��فة وعنوان المؤلف 

او صاحب الحقوق المجاورة.
اذا لم يجر المؤلف او صاحب 
الحقوق المجاورة االيداع بنفسه 
يجب ان تذكر المعلومات السابقة 
بالنس����بة للش����خص الذي يقوم 

بااليداع ايضا.
نوع الصك الذي يس����تند اليه 
المودع لتقديم طلب االيداع اذا كان 
المودع غي����ر المؤلف او صاحب 

الحقوق المجاورة.
أ – نسخة او خالصة عن السند 
الذي يجري االيداع بموجبه وذلك 
اذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته 
او صاح����ب الحق المج����اور ذاته 
)الوكالة او حق التنازل او المقاولة 

او االتفاق(.
ب – ثالث نس����خ من العمل او 
موضوع الحق المجاور، اما فيما 
يختص بالصور واللوحات الزيتية 
والمائية والتماثيل والهندس����ة، 
واالعمال الت����ي ال يوجد منها اال 
اصل واحد فيستعاض عن النسخ 
المذكورة انفا بصورة فوتوغرافية 
او غير فوتوغرافية عن ذلك العمل 
على ثالثة ابعاد تعطي شكل وهيئة 

العمل جملة وتفصيال.
تلغى المادة 48 من المرس����وم 

بقانون لتحل محلها المادة 83.

مادة 83

يصدر وزير الت�ج�ارة الق�رارات 
الالزمة لتن��فيذ ه��ذا وقرارا آخر 
المصنفات  اي����داع  بتنظيم نظام 
المستحقة  واجراءاته والرس����وم 
وانش����اء الس����جل الخاص لق�يد 
التصرفات الواردة على المصن��فات 
ال��مرسوم  الخاضعة الحكام هذا 

بقانون.

مستعملي االعمال.

مادة 72

يتوجب على مستعمل العمل ان 
يبلغ الجمعية او الشركة الئحة بأعمال 
االستغالل التي قام بها كالنسخ او 
البيع او التأجير او العرض او البث 
التلفزيوني او االذاعي مع ذكر عدد 
النس���خ او عدد العروض العلنية 
او عدد الم���رات التي تم فيها البث 

التلفزيوني او االذاعي.

مادة 73

ال يجوز للجمعيات او الشركات 
من غير س����بب ج����دي ان ترفض 
ادارة حقوق احد المؤلفين وجباية 

التعويضات المتوجبة له.

مادة 74

او  يتوجب عل����ى كل جمعية 
شركة ان ترفع تقريرا سنويا الى 
المؤلفين الذي����ن اوكلوا اليها امر 
ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم 
لكي يتمكن هؤالء من ابداء ارائهم 
بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة 
التحصيل والتوزيع وبالنسبة المور 
اخرى تختص باالدارة، يتوجب على 
الجمعية اخذ هذه اآلراء باالعتبار 
عند صياغة او تعديل طرق االدارة 

والجباية.

مادة 75

يتوجب على المؤلفين واصحاب 
الحقوق المجاورة الذين اوكلوا الى 
احدى الجمعيات او الشركات امر 
ادارة حقوقهم وجباية التعويضات 
ان يعلموا الجمعية او الشركة خطيا 
باالعمال التي نشروها والتي يقومون 
بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية 

او الشركة باالدارة والجباية.

مادة 76

المحصلة  المبالغ  يتم توزيع 
على اصحاب الحقوق مرة في السنة 
على االقل وذلك بشكل يتناسب مع 

االستعمال الفعلي العمالهم.

مادة 77

ال يقب����ل طلب االي����داع اال اذا 
كان مرفقا بقيمة الرس����م المحدد 
لصالح ادارة حماية الملكية الفكرية 
بوزارة التجارة وفقا لقرار يصدره 
وزير التجارة بهذا الشأن، حسب 

التصنيف التالي لالعمال:
ايداع عمل مطبوع.

ايداع فيلم س����ينمائي او فيلم 
ڤيديو او تسجيل سمعي.

ايداع نش����رة يومية او دورية 
)عن سنة واحدة(.

ايداع صورة او رسم خريطة او 
بطاقة بريدية او صورة شمسية او 

نشرة يومية او دورية )عدد 1(.
ايداع اية م����ادة اخرى لم يرد 

لها ذكر اعاله.
رس����م تدوي����ن عق����د يتعلق 
بإيداع ل����دى ادارة حماية الملكية 

الفكرية.
رس����م صورة طبق االصل عن 
شهادة تسجيل لدى ادارة حماية 

الملكية الفكرية.

مادة 78

االي����داع في  يس����جل طلب 
الفكرية  الملكي����ة  ادارة حماية 
وتس����لم لمقدمه ش����هادة تذكر 
فيه����ا المعلوم����ات المثبتة في 
الطلب مرفقة بنسخة من النسخ 
الثالث المودعة وتؤرخ الشهادة 
وتختم ويوقع عليها مدير االدارة 
المذكورة تعطى الشهادة االولى 
مجانا وكل نسخة جديدة عن هذه 
الش����هادة تستوفي عنها االدارة 

� مدة الوكاالت المنظمة.
المبال����غ  � كيفي����ة توزي����ع 

المحصلة.
� الميزانية السنوية للجمعية 

او الشركة.

مادة 64

يخض����ع عم����ل جمعي����ات او 
ش����ركات ادارة الحقوق الجماعية 
لرقاب����ة وس����لطة وزارة التجارة 
ويتوج����ب على ه����ذه الجمعيات 
او الش����ركات ان تض����ع بتصرف 
الوزارة جميع س����جالتها ودفاتر 
المحاس����بة الضرورية لممارسة 

الرقابة الوزارية عليها.

مادة 65

يج����ب ان تعين كل جمعية او 
ش����ركة محاس����با قانونيا ليدقق 
س����جالتها ويرفع تقريرا سنويا 
الى الجمعية العمومية ويجب ان 
تس����تحصل الجمعية او الشركة 
كل س����نة على تقرير من محاسب 

قانوني آخر.

مادة 66

يجب على كل جمعية او شركة 
ان تعقد جمعية عمومية واحدة في 
السنة على األقل يعرض فيها على 
التصويت تقرير رئيس الجمعية او 
الشركة والتقرير المالي وميزانية 
الع���ام المنصرم وموازن���ة العام 

القادم.

مادة 67

يج����ب ان تعين كل جمعية او 
شركة محاميا مسجال في جمعية 

المحامين كمستشار قانوني.

مادة 68

في حالة ارتكاب احدى الجمعيات 
او الشركات ألي مخالفة جسيمة او 
في حالة تكرار المخالفات القانونية 
او التنظيمية يجوز لوزير التجارة 
ان يحيل الملف الى النيابة العامة 

التخاذ االجراءات المناسبة.

مادة 69

يت����م بمرس����وم يتخ����ذ ف����ي 
مجل����س الوزراء بناء على اقتراح 
وزير التجارة خالل ثالثة اش����هر 
من تاريخ نش����ر هذا القانون في 
الجريدة الرس����مية تنظيم كيفية 
تأسيس وعمل الجمعيات والشركات 
المذكورة وكيفية ممارسة وزارة 
التج����ارة رقابته����ا عليها وكيفية 

التحقق من المخالفات.

مادة 70

تكون لجمعيات وشركات ادارة 
الجماعي����ة الصالحيات  الحقوق 

اآلتية:
تنظيم العقود مع الجهات التي 
تقوم باس����تعمال العمل وتحديد 

التعويض المتوجب جبايته.
توزيع التعويضات المحصلة 

على اصحاب الحقوق.
اتخاذ كافة االجراءات من ادارية 
وقضائية وتحكيمية وتصالحية 
من اجل حماية حق����وق موكليها 
المش����روعة وتحصيل التعويض 

المتوجب.
الحصول من مستعملي االعمال 
الالزمة من  المعلومات  على كافة 
اجل احتساب وتحصيل وتوزيع 

التعويضات المحصلة.

مادة 71

ال يجوز للجمعيات والشركات 
من دون س����بب جدي ان ترفض 
تنظيم العقود المش����ار اليها في 
الم����ادة 70 من ه����ذا القانون مع 

العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر 
امتناعهم لمدة س����نة اعتبارا من 
تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل 
بعلم الوصول جاز له ان يباشر هذا 
الحق بعد استصدار امر من رئيس 
المحكمة الكلية بتسليم المصنف 
اليه لنشره وذلك مع عدم االخالل 
بحق ورثة المؤلف او من يخلفه 

في التعويض العادل.
بسبب نقل ادارة الملكية الفكرية 
الى وزارة التجارة، تستبدل عبارة 
»وزي����ر االعالم« بعب����ارة »وزير 
التجارة« في المادة )45( لتصبح 

كاآلتي:

مادة )45(

يندب وزير التجارة الموظفين 
الالزمين لتنفيذ احكام هذا القانون 
الموظفين الحق  ويكون له����ؤالء 
في دخ����ول المطاب����ع والمكتبات 
ودور النشر واالماكن العامة التي 
الخاضعة  المصنفات  تتعامل في 
الحكام هذا القانون لضبط الواقعة 
والمواد موضوع المخالفة وتحرير 
المحاضر الالزمة، ولهم االستعانة 
برجال الشرطة في اداء وظائفهم 

عند الحاجة.
وبالنسبة الى المخالفات التي 
يجوز الحكم فيها باغالق المنشأة، 
يجوز لوزير التجارة او من يفوضه 
ان يأمر باغالق المنشأة التي وقعت 
فيها المخالفة الى ان تأذن النيابة 
العامة او المحكمة بفتحها او يتم 

الفصل في الدعوى.
يضاف ال����ى القانون المذكور 

فصل جديد كالتالي:

مادة )49(
يعتب����ر اصحاب����ا للحق����وق 
المج����اورة منتجو التس����جيالت 
السمعية وشركات ومؤسسات البث 
التلفزيوني واالذاعي ودور النشر 
الم����ؤدون كالممثلين  والفنانون 
والعازفي����ن والمطربين واعضاء 
الموس����يقية ومؤدي  الجوق����ات 
الدمى  الحركات وفناني مس����رح 

المتحركة وفناني السيرك.

مادة )50(

تمن����ح الحماي����ة لمنتج����ي 
التسجيالت السمعية اذا كان منتج 
التسجيل السمعي كويتيا او يحمل 
جنسية بلد يعامل مواطني الكويت 

بالمثل.

مادة )51(

تمنح الحماية للفنانين ا لمؤدين 
في كل من الحاالت اآلتية:

أ � عندما يجري االداء في الكويت 
او في دول����ة منضمة الى اتفاقية 

روما المذكورة اعاله.
ب � عندم����ا يثب����ت االداء على 
تسجيل سمعي تش����مله الحماية 
المنصوص عليها في المادة )50( 

من هذا القانون.
ج � عندم����ا يثب����ت االداء غير 
المثبت على تسجيل سمعي، من 
خ����الل برنامج تش����مله الحماية 
المنصوص عليها في المادة )52( 

من هذا القانون.

مادة )52(

الحماية لمؤسس����ات  تمن����ح 
وشركات اإلذاعة والتلفزيون في 

كل من الحالتين اآلتيتين:
أ � إذا كان المرك����ز الرئيس����ي 
ف����ي  الش����ركة  او  للمؤسس����ة 

الكويت.
ب � اذا تم بث البرنامج بواسطة 
جهاز ارسال موجود في الكويت.

مادة 53

مع مراعاة أحكام المادة )5( من 

او العمل السمعي والبصري: هو 
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي 
يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل 
الس����معي والبصري او التسجيل 

السمعي.
14 � النس����خ: هو صنع نسخة 
او اكثر م����ن اي عمل بأي طريقة 
او ب����أي ش����كل كان بم����ا في ذلك 
التس����جيل الدائم او المؤقت على 
اس����طوانات او اشرطة او اقراص 
او ذاكرة الكترونية، ويشمل ذلك 
ايضا صنع نسخة ذات بعدين لعمل 
من ثالثة ابعاد او نسخة من ثالثة 

ابعاد لعمل ذي بعدين.
15 � النسخة: هي ما ينتج من 
جراء اي عملية نسخ او تسجيل او 

طبع او تصوير للعمل االصلي.
16 � النشر: هو وضع نسخ عن 
العمل او عن التس����جيل السمعي 
بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف 
او منتج التسجيل السمعي وبكمية 
المعقولة  الجمه����ور  تفي بحاجة 
عن طريق البيع او االيجار او اي 
طريقة اخرى تنقل ملكية او حيازة 
نسخة العمل او التسجيل السمعي 
او حق استعمالهما، وتعني كلمة 
نشر ايضا وضع نسخ من العمل او 
التسجيل السمعي بمتناول الجمهور 
عن طريق اي وسيلة الكترونية. ال 
يعتبر نشرا عرض العمل الدرامي 
او الدرامي الموسيقي او السينمائي 
او عزف العمل الموسيقي او االلقاء 
العلني لعمل ادبي او ارس����ال او 
بث االعمال الفني����ة او االدبية او 
عرض العمل الفني او تشييد العمل 

الهندسي.
ال يعتب����ر نش����را للتس����جيل 
السمعي اسماعه بواسطة اي جهاز 

او وسيلة او بثه.
17 � النقل ال����ى الجمهور: هو 
وضع العمل في متناول الجمهور عن 
طريق االرسال السلكي او الالسلكي 
للصوت والصورة او الحدهما فقط 
بشكل يسمح للجمهور بسماعه او 
برؤيتها من اماكن تبعد عن مركز 

االرسال.
ويش����مل ذلك وضع العمل في 
متناول الجمهور بواسطة وسائل 
سلكية او السلكية )مثل االنترنت( 
بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد 
من الجمهور ان يلج الى ذلك العمل 

من مكان وزمان يختارهما.
يض����اف الى الم����ادة رقم )11( 

الفقرة التالية:

مادة )11(

� وال تشمل الحماية الممنوحة 
بموجب هذا القانون:

� نشرات االخبار اليومية.
� القوانين والمراسيم التشريعية 
والمراس����يم والقرارات الصادرة 
الدولة  عن كافة سلطات واجهزة 

وترجماتها الرسمية.
� االحكام القضائية بكافة انواعها 

وترجماتها الرسمية.
� الخطب الملقاة في االجتماعات 
العامة والجمعيات، على ان الخطب 
والمرافعات التي تخص ش����خصا 
واحدا ال يحق اال لذلك الش����خص 

جمعها ونشرها.
� كافة االعمال الفنية الفولكلورية 
التراثي����ة، غي����ر ان االعمال التي 
الفولكلور فهي مشمولة  تستلهم 

بالحماية.
بسبب نقل ادارة الملكية الفكرية 
الى وزارة التجارة، تستبدل عبارة 
»وزير االعالم« ب� »وزير التجارة« 

في المادة )14( لتصبح كاآلتي:
اذا ل����م يق����م ورث����ة المؤلف 
الكويتي الجنس����ية او من يخلفه 
بنش����ر المصنف او باعادة نشره 
ورأى وزير التجارة ان المصلحة 

قدم النائب فيصل الدويس���ان 
اقتراحا بقانون في شأن التعديل 
على المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 
الملكية  1999 في ش���أن حق���وق 
الفكرية، وجاء في القانون: يضاف 
الى القانون المذكور المادة التالية 
تحت رقم مادة )1/أ( على ان يغير 
الم���ادة )1( ليصب���ح )مادة  رقم 

1/ب(:

 مادة )1/أ(

)أ( يسمى هذا القانون قانون 
الملكية االدبي����ة والفنية  حماية 

والحقوق المجاورة.
)ب( يقصد بالكلمات والعبارات 
المذكورة  المعاني  ادناه  المدرجة 
ازاؤها اال اذا دل النص على خالف 
ذلك وتنطبق هذه التعريفات ايضا 
على موضوع الحقوق المجاورة.

1 � اداء العمل: هو تنفيذ العمل 
عن طريق الع����رض او العزف او 
االلق����اء او الس����رد او التمثيل او 
الحركة او اي طريق����ة اخرى اما 
مباش����رة او بواسطة اي جهاز او 

وسيلة.
2 � االداء العلن����ي: يكون االداء 
علني����ا عندما يحصل في مكان او 
امكنة يمكن فيها تواجد اشخاص 
يتعدى عددهم افراد االسرة الواحدة 

او معارفهم المباشرين.
3 � البث: هو نق����ل العمل الى 
الجمه����ور ع����ن طريق االرس����ال 
الالسلكي بما في ذلك االرسال عن 

طريق االقمار االصطناعية.
4 � برنامج الحاسب اآللي: هو 
مجموعة م����ن االوامر معبر عنها 
بكلم����ات او برموز او بأي ش����كل 
آخر بامكانها عندما تدخل في مادة 
يمكن للحاسب ان يقرأها، ان تجعل 
الحاسب اآللي يؤدي او ينفذ مهمة 

ما او يعطي نتيجة ما.
5 � التسجيل السمعي: هو كل 
تس����جيل مثبت بأي ش����كل مادي 
يتألف من اصوات، س����واء أكانت 
هذه االصوات ناتجة عن اداء عمل 
ام ال، لكنه ال يش����مل التس����جيل 
السمعي المصاحب للعمل السمعي 

والبصري.
6 � التصوير: هو اجراء نسخ 
عن النسخة االصلية للعمل بوسائل 
غير وسيلة الطبع مثل التصوير 
عن طريق ماكينات النسخ ويشمل 
ذلك الص����ور المكبرة والمصغرة 

عن العمل.
7 � الحق����وق المج����اورة: هي 
الحقوق التي يتمتع بها الفنانون 
الم����ؤدون ومنتجو التس����جيالت 
السمعية ومؤسس����ات ومحطات 
وشركات وهيئات البث التلفزيوني 

واالذاعي ودور النشر.
8 � العمل: هو كل عمل بمفهوم 
الم����ادة )2( والم����ادة )3( من هذا 

القانون.
9 � العمل الجماعي: هو العمل 
الذي اس����هم به اكثر من شخص 
طبيعي واحد بمبادرة واش����راف 
شخص طبيعي او معنوي يتولى 

نشره باسمه الشخصي.
10 � العمل السمعي والبصري: 
ه����و كل عمل يتكون من مجموعة 
المتعلقة  متسلس����لة من الصور 
بعضه����ا ببع����ض س����واء أكانت 
مصحوبة بصوت ام ال والتي تعطي 
انطباعا بالحركة عند عرضها او 

بثها او نقلها بأجهزة خاصة.
الش����خص  المؤل����ف: هو   �  11

الطبيعي الذي يبتكر عمال ما.
12 � العمل المش����ترك: هو كل 
عمل مبتكر من قبل اكثر من مؤلف 
واحد شرط اال يشكل العمل المذكور 

عمال جماعيا.
13 � منتج التس����جيل السمعي 

الطبطبائي: ما شروط شغل وظيفة  مساعد مدير
في مستشفيات »الصحة« حسب لوائح الخدمة المدنية؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال 
الى وزير الصحة د.هالل الس���اير جاء 
فيه: يرجى افادت���ي وتزويدي باآلتي: 
ما الش���روط الواجب توافرها لش���غل 
وظيفة مساعد املدير للشؤون االدارية 
مبستشفيات وزارة الصحة حسب لوائح 
اخلدم���ة املدنية، وهل جميع ش���اغلي 
وظيفة مساعد املدير للشؤون االدارية 
باملستشفيات حاليا مستوفني جلميع 
الشروط املطلوبة، وهل عملت الوزارة 
على تصحيح االخط���اء او التجاوزات 
بشروط شاغلي الوظيفة حاليا ان وجدت، 
وما االقسام التي تتبع اداريا ووظيفيا 
شاغلي وظيفة مساعد املدير للشؤون 
االدارية في املستش���فيات، وهل جميع 
االقسام التي تتبع لهم هي نفسها حسب 
الهيكل الوظيفي جلميع املستش���فيات 

ام توجد اختالف���ات، وان وجدت هذه 
االختالف���ات يرجى ذكرها مع توضيح 
اس���بابها، وهل مت عمل تدوير لشاغلي 
وظيفة مساعد املدير للشؤون االدارية 
خالل الفترة من سنة 2000 حتى تاريخه 
على غرار تدوير م���دراء ونواب مدراء 
املستش���فيات وان مت التدوي���ر يرجى 
تزويدي بجدول يوضح ذلك وان لم يتم 
عمل التدوير يرجى افادتي بأسباب ذلك، 
وهل مت تعديل املسمى الوظيفي لشاغلي 
وظيفة مساعد املدير للشؤون االدارية 
الى املسمى املقرر حسب لوائح وقرارات 
مجلس اخلدم���ة املدنية االخير وان لم 
يتم تعديل املسمى فما سبب ذلك، وفي 
تاريخ 2010/3/9 صدر القرار رقم 40 لسنة 
2010 من مدير منطقة الصباح الطبية 
بتكليف احد املوظفني بوظيفة مساعد 

املدير للشؤون االدارية بأحد املستشفيات 
مبنطقة الصب���اح، فهل مت االعالن عن 
الوظيفة من قبل املنطقة وهل مت استقبال 
طلبات الراغبني في هذه الوظيفة، وفي 
حال لم يتم االعالن فما سبب ذلك، وما 
مدى صح���ة ان املوظف املكلف بالقرار 
رقم 40 لسنة 2010 من قبل مدير املنطقة 
غير مستوفي الشروط الالزمة للوظيفة 
وان حصل عل���ى تقدير ضعيف آلخر 
تقييم سنوي حني مت تكليفه، وفي حال 
صحة ذلك ملاذا مت تكليفه بهذا الش���كل 
املخالف للقانون، وهل مت اصالح اخلطأ 
من قبل املنطقة من خالل سحب او الغاء 
الق���رار املذكور، وان لم يتم ذلك يرجى 
توضيح السبب، مع تزويدي باملذكرة 
القانونية التي جتيز تكليفه باملنصب 
واسم الباحث القانوني الذي قام باعداد 

هذه املذكرة، وما مدى صحة انه توجد 
شكاوى مرفوعة ومرسلة للمنطقة ضد 
املوظف املكلف بالقرار رقم 40 لس���نة 
2010 من قبل مسؤوله السابق ولم يتم 
التحقيق فيها حتى تاريخ السؤال، واذ 
ثبت صحة ذلك فيرجى افادتي بأسباب 
ذلك، وما مدى صحة انه مت تعديل التقييم 
السنوي للموظف املكلف بالقرار رقم 40 
لسنة 2010 من ضعيف امتياز من دون 
اتخاذ االج���راءات املتبعة في مثل هذه 
احلاالت حسب لوائح اخلدمة املدنية، وكم 
عدد التظلمات املقدمة للمنطقة او الوزارة 
بشأن القرار رقم 40 لسنة 2010، وهل 
مت التحقيق بها، يرجى تزويدي بنسخ 
من محاضر التحقيق ان مت التحقيق في 
التظلمات، وان ل���م يتم التحقيق فيها 
يرجى افادتي بأس���باب ذلك، واصدرت 

الوزارة االعالن رق���م 2010/28 بتاريخ 
2010/4/12 واخلاص بالترشيح لوظيفة 
مساعد املدير للشؤون االدارية الشاغرة 
بأحد املستشفيات واحملدد فقط ملوظفي 

منطقة الصباح.
فما مدى صحة ان الوزارة ارس���لت 
االعالن املذكور للمنطقة الصحية املعنية 
ولم يتم تعميمه على بقية املستشفيات 
ومراكز املنطقة كما هو موضح في االعالن 
نفسه، يرجى افادتي بأسباب ذلك، وهل 
تقدم احد بطلب الشغل الوظيفة املعلنة 
في االعالن رق���م 2010/28 الصادر في 
2010/4/12، وكم عدد املتقدمني، وهل متت 
مقابلتهم بعد االنتهاء من الفترة احملددة 
في االعالن، وان لم تتم مقابلتهم فيرجى 
افادتي بأس���باب ذلك، وماذا مت بشأنهم 

حتى تاريخه؟

 النمالن: هل ألغت شركة النفط
تذكرة المحرم من الئحتها اإلدارية؟

وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل جاء فيه: قامت إدارة شركة نفط الكويت حسب علمنا 
بإلغاء ميزة تذكرة السفر للمحرم دون سابق انذار او اتفاق مع العمال 

او ممثليهم بعد ان كانت مدرجة في الئحة الشركة اإلدارية.
حيث انه مت تعديل الئحة شركة نفط الكويت في سنة 2001 بإضافة 
ومنح تذكرة س����فر حملرم العاملة املراد إيفادها في دورة تدريبية او 
مهمة عمل وذلك بإضاف����ة املادة 11 في الفصل 9 واملادة 17 في الفصل 
10 في الالئحة اإلدارية لش����ركة نفط الكويت حيث نصت املادة 3 من 
قانون العمل في القطاع األهلي على »ال يخل تطبيق أحكام هذا القانون 
باملزاي����ا االكثر فائدة لعمال النفط واملقررة لهم مبوجب عقود عملهم 
احلالية او القواعد والنظم املعمول بها لدى اصحاب األعمال النفطية 
ويعتبر باطال كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو أبرم 
قبل العمل به، مال لم يكن الشرط او االتفاق ميثل فائدة اكبر للعامل 
ويعتبر ماسا باملزايا املقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه«.

لذا يرجى إفادتي عن اآلتي: هل قامت ش����ركة نفط الكويت بإلغاء 
هذه امليزة؟ إذا كانت اإليجابية باإليجاب يرجى تزويدي بقرار إلغاء 

هذه امليزة وسبب إلغائها.
ما آلية تعديل اللوائح اإلدارية في شركة نفط الكويت وهل تتطلب 

موافقة مجلس إدارة او ما يسمى KOC BOARD؟
وتزويدي بعدد تذاكر احملرم التي مت صرفها مع تزويدي مبحاضر 
اجتماع����ات او قرارات ذات الصلة مبوافق����ة االدارة على اضافة ميزة 

)تذكرة سفر احملرم للعاملة الى الئحة الشركة(؟


