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DATE:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قرار وزير الثقافة رقم ( )54لسنة 2011م
بشأن نشر املصنفات ورقم اإليداع
وزير الثقافة :
بعد االطالع عمي القانون األساسي وتعديالتو ،
وبعد االطالع عمي قانون رقم ( )9لسنة 1995بشأن المطبوعات والنشر،
وبعد االطالع عمي قرار وزير الثقافة رقم ( )4لسنة 2011م ،
وبناء عمي الصالحيات المخولة لنا قانوناً ،
وبناء عمي المصمحة العامة ،
قررنا ما يمي :
مادة ()1
تعريفات
لغايات تطبيق أحكام ىذا القرار يكون لمعبارات والكممات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة عمي

خالف ذلك:

الوزارة  :و ازرة الثقافة.

الوزير  :وزير الثقافة.

المصنف :كل تأليف مبتكر في مجال اآلداب أو الفنون أو العموم أو أيا كان نوعو أو طريقو التعبير عنو أو
أىميتو ،أو الغرض منو

اإليداع  :إلزام المؤلف أو الناشر أو الطابع إيداع ِع َّدة ُن َسخ من المصنف لدى الو ازرة  ،بقصد توثيق اإلنتاج
الفكري واألدبي واثراء مكتبو الو ازرة  ،وفي ذلك اعتراف ضمني من الو ازرة بأن ىذا المصنف منسوب إلى مؤلفو

لإلياع
وحفاظا عمى حقوق الممكية الفكرية ما لم تقم البينة عمي خالف ذلك.وعند إيداع المصنف فإنو يأخذ رقما د
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يوضع في الصفحة األخيرة من المصنف أو في الصفحة الثانية في ظير صفحة العنوان او في مكان بارز في

المصنف.

المؤلف :الشخص الذي يبتكر أو ينشر المصنف منسوبا إليو ،سواء كان بذكر اسمو عمى المصنف أو بطريقو
أخرى ،إال إذا قام الدليل عمى غير ذلك وينطبق ىذا التعريف عمى االسم المستعار ،بشرط أن ال يقوم شك في

تعيين شخص المؤلف.

المطبعو  :أجيزة إنتاج المطبوعات بأنواعيا المختمفة وأشكاليا وال يشمل ىذا التعريف اآلالت الطابعة والكاتبة
والناسخة.

النشر :ىو نقل المصنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الجميور سواء بنقل المصنف ذاتو ،أو استخراج نسخ
أو صور منو ،أو من أجزائو يمكن قراءتيا أو سماعيا أو رؤيتيا أو أداءىا.

المطبوعة  :كل وسيمة نشر دونت فييا الكممات أو األشكال بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر
ِ
طباعتو ِِ ِِ ِِ ِِ إلي عدة نسخ أو إعادة طباعتو.
كل مصنف تم

النسخ :إعداد خمسة نسخ أو أكثر من مصنف بما في ذلك التصوير أو التحميل أو التخزين اإللكتروني الدائم أو
الوقتي وأيا ما تكون األداة المستخدمة في النسخ

.

مادة ()2

تمتزم المطابع :
- 1بعدم نشر أي مصنف إال بعد الحصول عمي موافقة الو ازرة الخطية.
 - 2بعدم نشر أي مصنف إال بعد حصول المؤلِف عمي رقم إيداع من الو ازرة وتقييد رقم اإليداع في
المصنف.
بتسمي الو ازرة خمس نسخ من كل مصنف عمي َنفقة المؤلِف.
م
- 3
مادة ()3
تتكفل الو ازرة مساىمة منيا في نشر المصنفات إلكترونياً عمي موقعيا بعد طمب المؤلِف لذلك خطياً عمي أن
يتحمل ِ
المؤلف المسئولية الكاممة عن ذلك.
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مادة ()4

يمنع منعاً باتا تصوير اكثر من خمسة نسخ من المصنفات المنشورة إال بعد الحصول عمي اإلذن الالزم لذلك من
المؤلِف أو تفويض من ِ
قبمو أو أحد الورثة في حال وفاة المؤلِف.
مادة ()5
من يخالف القرار يعرض نفسو لممسائمة القانونية وفق القوانين والتشريعات السارية.
مادة ()6
- 1يمغى قرار وزير الثقافة رقم ( )4لسنة  2011بشأن نشر المصنفات ورقم اإليداع.
- 2يمغى كل ما يخالف أو يتعارض مع ما ورد أعاله.
مادة ()9
عمي الجيات المختصة –كل فيما يخصو -تنفيذ أحكام ىذا القرار  ،و يعمل بو اعتبا اًر من تاريخ صدوره وينشر
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ الثامن من شير مايو  2011مـ.
الموافق الخامس من جمادي الثاني من عام 1432ىـ.

د .حممد إبراهيم املدهون
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