
 (1) م1984لسنة  ( 7 )قانون رقم 
 ي تعد للنشرـتـبشأن إيداع المصنفات ال

 

 ،،مؤتمر الشعب العام
من   92/1393تنفيذاً لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور انعقادها العادي الثالث لسنة 

العنا  ل ؤنؤمترات الشنعبية وال  ناش الشنعبية  تقن ميالدي اليت صناهاا امل  1983وفاة الرسول املوافق 
حتادات والروابط املانية )مؤمتر الشعب العا ( يف دور انعقاده العادي التاسع يف الفرتة والنقاابت واال

 . 1984فرباير  16إىل  11 م  م  وفاة الرسول املوافق 1393األوىل  يمجاد 13إىل  8م  
 صيغ القانون اآلتى

 المادة األولى

 -ابلتعابري اآلتية املعاين املوضحة قري  كل مناا:يقصد 
 ال  نة اإلدارية لإلعال  الثوري. –ال  نة  أ(

 أمني ال  نة اإلدارية لإلعال  الثوري. –األمني  ب(
 شعبة الثقافة ابل  نة اإلدارية لإلعال  الثوري. –ة بالشع ج(
 .دار الكتب الوطنية –مركز اإليداع  د(

 املصنفات وما هو يف حكؤاا إىل مركز اإليداع.تس يم  –هن( اإليداع 
كننل موبننوع أو مننا يف حكؤننن معنند ل نشننر عنن  طريننق عؤننل نسنن  منننن  ي طريقننة منن    –املصننن   و(

منننن اقابننل ن ننري طننرإ إنتنناج النسنن  وتكثريهنناد بلننرت تداولننن وتو يعننن ل  ؤاننور العننا  أو لقونناع 
ات اجلديندة النيت تصندر ألول منرة وإ ننا  أو دوش مقابنلد وال يقتصنر ع ن  املوبوعن بيعنن أو جرينريه

كننذلا الوبعننات األاننرخت الننيت ات نن  عنن  الوبعننة األصنن ية سننوات يف نتواهننا كالوبعننات املنقحننة 
أو استنسناان منانا يف صنورة إعنادة كام نة أو  وسعة واملتتصرة وكل ما يعاد طبعننواملصححة وامل

لت اريننة واد نندة وهننري اد نندة مقتوفننات أو وؤوعننات وسننوات يف شننك اا كالوبعننات الفنناارة وا
والوبعننات يف األشننكال املصننلرة أو الكتنناب الننناطق ع نن  شننريط أو اسننووانة واملوبننوع بورينننق 

 برايلد وكذلا ترمجات املصنفات إىل للات أارخت.
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والصنور واملصنورات  تاالكتنب والندور ت كنائراوط والرمسناملنواد هنري  –يعترب يف حكم املصن    (
ة واألشننرطة املتحركننة والصننامتة والشننراوئ والشننراوئ  يالت املسننؤوعة واملرويننسننؤات والتسننواد

واحملفورات والتوليفات ادؤعة املكونة من  عندة وسناوط لنقنل املع ومنات  تالشريوية واالسوواان
 وتضؤاا حاو ت أو أوعية حلف اا.

 المادة الثانية

إليانا يف املنادة السنابقة ابجلؤاهريينة العربينة ي تز  مؤلفنو وانشنرو وطنابعو ومنت نو املصننفات املشنار  أ(
ال يبية الشعبية االشنرتاكية متضنامنني سنوات كنانوا أشتاصناً طبيعينني أو اعتبنارينيد  ش يودعنوا يف 
مركننز اإليننداع سننم نسنن  منن  كننل مصننن  ابسننتثنات مننا نننع ع يننن يف املننادة السننابعة منن  هننذا 

ت املصنن  ل تنداول أو التو ينعد ويكنوش هنذا القانوش وذلا فور االنتاات من  الوبنع أو قبنل عنر 
وحدة مستق ة بنذااا  داإليداع ع   نفقة املودعني ويتم مباشرة أو ابلربيد املس ل ويعترب كل و 

 يف املصنفات اليت تعد ل نشر يف أكثر م  و د.
ابلتضننام  عنن  يكننوش املؤلنن  واملننو ع يف اجلؤاهرييننة العربيننة ال يبيننة الشننعبية االشننرتاكية مسنن ولني  ب(

 اإليداع ابلنسبة ملصنفات ال يبيني اليت تنشر أو توبع يف ائارج.
( لسننة 9) ال يرتتب ع   عد  اإلينداع اإلانالل وقنوإ املؤلن  املنصنوه ع يانا يف القنانوش رقنم ج(

 ائاه وؤاية حق املؤل . . 1968
 المادة الثالثة

 -صنفات اآلتية وما يف حكؤاا:اضع لإليداع املنصوه ع ين يف املادة السابقة امل أ(
 وووث وما شاهباا. رالكتب والكتيبات والنشرات م  تقاري -1
 والنشرات الدورية الرمسية وهري الرمسية.  تالصح  وادال -2
 نوعة م  التداول العا  م  قبل اجلاات املتتصة.املوبوعات املؤ -3
 م واملصورات.لائراوط واألطا -4
 ة.حات اجلامعيرو األط -5
 امل صقات والبواقات الربيدية. -6
التسنن يالت الصننوتية واملصنننفات املوسننيقية سننوات اقرتنننمل ابأللفنناع أو ل تقننرتش املعنندة ل بيننع أو  -7

 ل نشر.
 أشرطة ائيالة واألشرطة املسؤوعة واملروية والشراوئ. -8



 ادسؤات واملنحواتت الفنية إذا أعدت بنس  متعددة. -9
 ورة يف الصح  وادالت والدور ت إذا ما نشرت ع   انفراد.املصنفات املنش -10
 نة م  املصنفات أو منا يف حكؤانا بقنرار ينشنر يف اجلريندة  املصنفات األارخت اليت تعتربها ال -11

 الرمسية.
 -م  حكم الفقرة السابقة ما أييت: تثىنيس ب(
 مثل رساول وبواقات الدعوات والز رات والتان ة. املوبوعات ذات الوابع الشتصي -1
 عقود البيع والشرات واالجيار. -2
 اإلعالانت الت ارية وقواوم األسعار. -3
 الشاادات والرباتات. -4
 األوراإ املالية والنقدية. -5
 ائراوط واملصورات واملوبوعات وساور املواد األارخت الرمسية إذا كاش هلا طابع السرية. -6
 نياا ال  نة بقرار ينشر يف اجلريدة الرمسية.ثاملصنفات األارخت اليت تست -7

 المادة الرابعة

اضع ألحكا  هذا القانوش املصنفات اليت توبعانا وتتنوىل نشنرها األمناانت وهريهنا من  الوحندات 
اإلداريننننة العامننننة وال  نننناش الشننننعبية ل ب نننند ت واهلي ننننات واملؤسسننننات واملصننننا  العامننننة واملنشنننن ت 

 لشركات املؤ وكة ل ؤ تؤع.وا
ويكوش أمني اإلدارة والقسم املتتع ابلنشر يف اجلاات املذكورة م زماً ابإلينداع ويتضنام  معنن يف 
ذلننا منندير املوبعننة الننيت قامننمل بوبننع املصننن  إذا ا ذلننا دااننل اجلؤاهرييننة العربيننة ال يبيننة الشننعبية 

 االشرتاكية.
 المادة الخامسة

 ننن  املصننننفات املنشنننورة انننارج اجلؤاهريينننة العربينننة ال يبينننة الشنننعبية تسننري أحكنننا  هنننذا القنننانوش ع
االشننرتاكية والننيت يننتم اسننتريادها بكؤيننة ال تقننل عنن  عشننري  نسننتة بلننرت تو يعاننا ع نن  اجلؤنناهري أو 

 ع   ف ة معينة مناا اقابل أو بدونن.
 المادة السادسة

نشنر داانل تالنيت توبنع أو  تسري أحكنا  هنذا القنانوش ع ن  مصننفات املنؤلفني العنرب واألرياننب
اجلؤاهرييننة العربيننة ال يبيننة الشننعبية االشننرتاكية وكننذلا ع نن  مصنننفات املننؤلفني ال يبيننني الننيت توبننع أو 



تنشنر انارج اجلؤاهرييننة العربينة ال يبينة الشننعبية االشنرتاكية سنوات كانننمل ب لتانا األصن ية أو مرتمجننة إىل 
 للات أارخت.

 المادة السابعة

 -ة اإليداع م  املصنفات املذكورة أدانه كؤا ي ي:تكوش النس  الواريب
نستتاش م  مصنفات املنؤلفني ال يبينني النيت تنشنر ابئنارج ويكنوش املؤلفنوش مسن ولني عن  إينداع  -1

 مصنفاام ما ل يتم إيداعاا ع  طريق مو عياا ابجلؤاهريية العربية ال يبية الشعبية االشرتاكية.
يف ائارج واليت يتم استريادها اا ال يقل عن  ماونة نسنتةد وينتم  نستتاش م  املصنفات املنشورة -2

إيننداعاا قبننل التو يننع ويكننوش املننو ع مسنن والً عنن  اإليننداعد ونسننتة واحنندة عننند اسننترياد عشننري  
 نستة فأكثر.

 نستتاش ابلنسبة ل ؤصنفات اليت ال يزيد ما أعد ل نشر مناا ع   ماويت نستة. -3
 ت والنشرات الدورية.نستتاش م  الصح  وادال -4
 نستتاش م  ائراوط واألطالم واملصورات. -5
 نستة واحدة م  املوبوعات املؤنوعة م  قبل اجلاات املتتصة. -6
نسننتة واحنندة منن  األطروحننات اجلامعيننةد ويكننوش صنناحب األطروحننة مسنن والً عنن  اإليننداع بعنند  -7

 إريا اا مباشرة.
 نفات املوسيقية.نستة واحدة م  التس يالت الصوتية واملص -8
 نستة واحدة م  أشرطة ائيالة واألشرطة املسؤوعة واملروية والشراوئ. -9
 نستة واحدة م  ادسؤات واملنحواتت الفنية. -10

 ةالمادة الثامن
م  صورتني ع   النؤوذج املعد لذلا موقعاً ع ينن مننن  إقراراً  ةع   املودع أش يرفق ابلنس  املودع

 ومتضؤنًا البياانت اليت يصدر بتحديدها قرار م  ال  نة.
 المادة التاسعة

 مرقؤًا إبمتا  عؤ ية اإليداع. مركز اإليداع إيصاالً  ييعو أ(
املوبنوع يثبمل رقم واتري  اإليداع الوارد هبذا اإليصال ع   ظانر الصنفحة األانرية من  املصنن   ب(

 وع   ورين االسوواانت ابلنسبة ل س الت املوسيقية والصوتية.
 المادة العاشرة

ش اسننتعؤل يف الوبننع إينبلنني أش تكننوش النسنن  املودعننة منن  أي مصننن  كام ننة ومنن  الننورإ اجلينند 
 أكثر م  نوع واحد م  الورإ.



 المادة الحادية عشرة

أعيننند طبعنننن كؤنننا هنننو بننندوش إدانننال أينننة يت ننندد االلتنننزا  إبينننداع نسنننتة واحننندة مننن  املصنننن  إذا 
 تعديالت ع ين.

 المادة الثانية عشرة

جينننو  ألمنننني الشنننعبة بننننات ع ننن  ط نننب يتقننند  بنننن أحننند امل نننزمني ابإلينننداع أش  فننن  عننندد النسننن  
 املو وب إيداعاا.

 المادة الثالثة عشرة

العربيننة  أكثننر منن  شننار ع نن  االنتاننات منن  طبننع أو إنتنناج املصننن  دااننل اجلؤاهرييننة رب مضننييعتنن
نصوه ع ياا يف هنذا القنانوش ال يبية الشعبية االشرتاكية أو استرياده م  ائارج دوش إيداع النس  امل

وذلنا منا ل يكن  اعاً ع  اإليداع يسنتوريب توبينق حكنم املنادة ائامسنة عشنرة من  هنذا القنانوش امتن
 أاري لعذر يقب ن األمني.الت

 يبيننة الشننعبية االشننرتاكية عننذراً جييننز جرييننل اإليننداع ملنندة الوبننع اننارج اجلؤاهرييننة العربيننة ال ويعتننرب
 شاري  آاري  بشرط عد  البدت يف التو يع يف الداال قبل اإليداع.

 ويف مجيع األحوال جيب أال تت او  مدة جاري اإليداع ثالثة أشار.
 المادة الرابعة عشرة

 كز اإليداع.اتم ابئاا ائاه ابإليداع النس  اليت ا إيداعاا يف مر  أ(
 حدامها.ومتنع إعارة إ إذا كاش عدد النس  املودعة نستتني فأقل فتحف اش يف مركز اإليداع ب(
إذا  اد عدد النس  املودعنة عن  اثنتنني ف   ننة أش تصندر قنراراً بتن نيم االسنتفادة منانا وإينداعاا ج( 

 يف أماك  إيداع أارخت يتم حتديدها اوريب قرار مناا.
مركننز إيننداع ملننا يف حكننم املصنننفات منن  بننني املصنننفات ائاضننعة لإليننداع يف الفقننرة لألمننني ااتيننار  د(

 )أ( م  املادة الثالثة م  هذا القانوش.
 المادة الخامسة عشرة

يعاقننب بلرامننة ال تقننل عنن  عشننرة داننننري وال تزينند ع نن  ماوننة دينننار كننل منن   ننال  أحكننا  هننذا 
 فذة لن.القانوش أو القرارات وال واوئ والتع يؤات املن

 وتتضاع  اللرامة ك ؤا تكررت املتالفة وال  ل توقيع العقوبة اوريب اإليداع يف كل حالة.

 



 المادة السادسة عشرة
 ال  ل اإليداع املشار إلين يف هذا القانوش ابإليداع املنصوه ع ين يف أية قوانني أارخت.

 المادة السابعة عشرة
 ويعؤل بن م  اتري  نشره.ينشر هذا القانوش يف اجلريدة الرمسيةد 

 


