
 

 ؟ اإليداع بنظام املقصود ما

 من عدد وايداع بتسجيل املؤلف أو الطابع أو الناشر يلزم نظام وجود اإليداع بنظام يقصد

 من وذلك الدولة، يف الرمسي اإليداع مركز يف حكمها يف هو وما الفنية املصنفات من النسخ

 . الوطين الفكري اإلنتاج توثيق أجل

 على اإلشراف عن لواملسؤ الوطين الببليوغرايف املركز الوطنية الكويت مكتبة تعترب و 

( 1) والبند الثانية املادة  عليه مانصت مبوجب وذلك الكويت يف الفنية املصنفات إيداع نظام

 الكويت مكتبة إنشاء بشأن 1994 لسنة 52 رقم السامي األمريي املرسوم من الثالثة املادة من

 إىل ،إضافة حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة شأن يف 2016 لسنة 22 رقم للقانون ووفقا ، الوطنية

 املصنفات إيداع نظام بشأن 2003 لسنة 30 رقم الوزاري القرار من الثانية املادة عليه نصت ما

 .احملمية

 داخل ينشر ما كل وتنظيم وحفظ مجع مهمة عاتقها على املكتبة أخذت احلني ذلك ومنذ

 ، كوييت غري أو كوييت املؤلف كان سواء أشكاهلا مبختلف معلومات أوعية من الكويت

 .اخلارج يف ومبدعيها الكويت ألبناء ينشر ما وكذلك

 

 :اإليداع نظام أهداف

 داخل الكوييت الكتاب نشر حبركة التعريفو للدولة  الوطنية الببليوجرافيا إنشاء -

 . الكويت وخارج

 . الكوييت الفكري واإلنتاج الثقايف الرتاث حفظ -

  

 :مصنفاتهم ومحاية إيداع بطلب التقدم حق هلا اليت الفئات

 . الكويت وخارج داخل الكويتيني فئة -

 .  الكويت داخل الكويتيني غري فئة -

 .  اخلارج يف كويتية ومشروعات مؤسسات يف يعملون الذين الكويتيني غري فئة -

 

 . وتراثها وتارخيها الكويتية الشئون تهتم مصنفات هلم الذين الكويتيني غري فئة -



 

  ؟ هلا إيداع رقم ختصيص تتطلب اليت املصنفات هي ما

 والتقوميات املعارف ودوائر واملعاجم القواميس و واحلوليات والنشرات والكتيبات الكتب. 1

 . واألدلة واملستخلصات والكشافات

 . واألهلية احلكومية وشبة احلكومية والصحف الدوريات.  2

 وامللصقات واملخططات، واخلرائط واملصورات واألطالس املؤمترات بوقائع اخلاصة اإلصدارات.  3

 . اإلعالنية

 . املنشورة وغري املنشورة والدراسات والبحوث والتقارير والبيبلوجرافيات املدرسية الكتب. 4

 (.  برايل) املكفوفني ومطبوعات احلكومية املطبوعات مجيع. 5

 . دكتوراه أو ماجستري:  اجلامعية األطروحات. 6

 و واإلسطوانات  والشرائح ، والفنية الوثائقية األفالم مثل والبصرية السمعية األوعية. 7

 . الفيلمية واملصورات والرقمية الفوتوغرافية والصور الفنية  اجملسمات

 من املكونة اجملمعة والتوليفات ،  اآللية احلاسبات وبرامج احلاسوب واسطوانات أشرطة. 8

 . حلفظها أوعية أو حاويات وتضمها املعلومات لنقل وسائط عدة

 . العائلة وشجرات األنساب لوحات. 9

 . والتذكارية الرمسية الربيد طوابع. 10

 الطبعات كذلـك وإمنـا مــرة ألول تصدر اليت اجلديدة املطبوعات على  اإليداع يقتصر وال

 واملنقحة املزيدة كالطبعات حمتواهـا يف سـواء األصليـة الطبعـة عن ختتلف اليت األخرى

 أو كاملة إعادة صورة يف منها استنساخه أو طبعه يعاد ما وكل واملختصرة واملصححة

 اجمللدة وغري واجمللدة الفاخرة كالطبعات شكلها يف سواء جمموعات أو مقتطفات

 أسطوانة أو شريط على الناطق اإللكرتوني الكتاب أو املصغرة األشكال يف والطبعات

 . أخرى لغات إىل املصنفات ترمجات وكذلك يل برا بطـريق واملطبوع

 أو منفصلة تنشر حبيث جملدات أو أجزاء عدة من مكونا اإليداع حمل املصنف كان وإذا هذا

 .لإليداع بالنسبة مستقال منها جملد أو جزء كل فيعترب زمنية فرتات على

 

 



 : املطلوبة واملستندات اإليداع رقم على احلصول كيفية

 خيتلف واليت الوطنية الكويت مكتبة من إيداع مناذج بطلب عادة الناشر أو املؤلف يقوم. 1

 و العنوان صفحة من نسخة إرفاق مع بياناتة إكمال و، الوعاء أو املصنف نوع حسب عددها

 .   اهلوية إثبات بطاقة من نسخة وكذلك ، كتابا املصنف كان إذا حال يف احملتويات

 . املرفقة واملستندات فيه الواردة البيانات ضوء على اإليداع طلب بدراسة املكتبة تقوم. 2

 الفهرسة وكذلك املعياري الدولي والرقم اإليداع رقم ختصيص يتم الطلب قبول مت حال يف.  3

  ، ممكن وقت أسرع يف املودع إىل وتسليمها النشر أثناء

 

 ؟  اإليداع رقم على للحصول املكتبة مراجعة يتم متى

 النهائية صورته يف املصنف طباعة من اإلنتهاء وقبل املصنف حتديد بعد اإليداع رقم ُيطلب

 أثناء الفهرسة إعداد و الرقم وختصيص الطلب دراسة للمكتبة يتسنى لكي كاٍف بوقت

 . املصنف على البيانات طباعة وليتم ، املودع طلب على بناء النشر

 

 ؟ العمل من اإلنتهاء بعد باملكتبة إيداعها جيب اليت النسخ عدد كم

 يتطلب الكتاب فمثال،  العمل نوع على باملكتبة إيداعها يتم اليت النسخ عدد يتوقف

 يتم عدد كل من واحدة نسخة أيداع تتطلب الدورية ، فاخرًا جتليدًا جملدة نسخ 3 عدد إيداع

 .                     األخرى املصنفات من واحدة ونسخة ، اإللكرتوني للمصنف ونسختني ، إصداره

 

 


