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الالئحة التنفيذية للقانون رقم  2019/75يف شأن

امللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

حقوق امل لف واحلقوق املاورة

إبصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )75لسنة 2019

أحوال مباشرة امللس حلقوق امل لف األدبية واملالية

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس امللس الوطين

يتو امللس إنشاء سجالت وقواعد بياانت لقيد ما يتم حصره

بعد االطالع على:

امل لف األدبية واملالية على الفلكلور الوطين املشار إليها ابملادة ()5

قرار وزاري رقم ( )41لسنة 2019
يف شأن حقوق امل لف واحلقوق املاورة

للثقافة والفنون واآلداب

 -القانون رقم  20لسنة  2014يف شأن املعامالت االلكرتونية،

الفصل األول
مادة )(1

وتصنيفه من الفلكلور الوطين وذلك يف سبيل مباشرة امللس حلقوق
من القانون.

 -القانون رقم ( )75سنة  2019يف شأن حقوق امل لف واحلقوق

ويصدر الوزير القرارات الالزمة لرعاية الفلكلور الوطين ودعمه

 -املرسوم الصادر يف  17يوليو  1973بشأن امللس الوطين للثقافة

مادة ()2

املاورة،

والفنون واآلداب،

 -املرسوم الصادر يف  7يناير  1979بشأن وزارة اإلعالم،

والقواعد واإلجراءات الالزمة لتنفيذ الفقرة السابقة.

يباشر امللس على إنتاج امل لف وفنان األداء الكوي الذي يتوىف عن غري

وارث أو موصى له ،وعلى املصنف أو املصنفات ال ال يعلم م لفها،

 -املرسوم رقم  146لسنة  1991إبحلاق امللس الوطين للثقافة

وعلى كافة املصنفات ال تنتقل إ امللك العام احلقوق التالية:

 -املرسوم رقم  52لسنة  1994بشأن مكتبة الكويت الوطنية.

اثنيا :احلق يف نسبة املصنف إ م لفه.

والفنون واآلداب بوزير اإلعالم،

أوال :احلق يف تقرير نشر املصنف ألول مرة.

 -القرار الوزاري رقم  23لسنة  2017إبصدار الالئحة التنفيذية

اثلثا :احلق يف منع أي مساأل أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه

 -وبناءً على مقتضيات املصلحة العامة،

ويتخذ امللس الوسائل واإلجراءات الالزمة ملباشرة هذه احلقوق على

للقانون رقم  22لسنة ،2016

قــرر:

أو طريفه ،أو ي دي إ اإلضرار بشرأ امل لف أو مسعته أو مكانته.

النحو الذي يكفل احلفاا على املصنف وعلى مسعة امل لف أو فنان

مادة أو

األداء.

يعمل أبحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )75لسنة 2019

كما يباشر امللس احلقوق املالية املشار إليها ابلقانون على املصنفات

مادة اثنية

اجلنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصي له ،وعلى

املشار إليه واملرافقة نصوصها هلذا القرار.

يلعى القرار الوزاري رقم ( )23لسنة  2017املشار إليه ويلعى كل

حكم يتعارني مع أحكام هذه الالئحة.

مادة اثلثة

ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل به اعتباراً من اتري نشره،

وعلى اجلهات املختصة تنفيذه.

وزير اإلعالم

ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس امللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب
حممد انصر عبد هللا اجلربي

صدر يف28:ذي احلجة  1440ه
املوافق  29:أغسطس 2019م

واحلقوق املاورة ال يتوىف م لفها أو صاحب احلق فيها والذي قمل
املصنفات أو احلقوق املاورة ال ال يعلم م لفها.
الفصل الثاين

نس املصنفات وترمجتها
مادة )(3

جيوز لكل شخص كوي طبيعي أو اعتباري ذي مصلحة أن يتقدم

بطلب إ رئيس امللس أو من يفوضه ملنحه ترخيصا غري استئثاردً
وغري قابل للتنازل إ العري لنس أو ترمجة أي مصنف أو حق من
احلقوق املاورة دون إذن صاحب احلق.

ويشرتط ملنح هذا الرتخيص اآليت:

 -1أن يكون الحتياجات التعليم املدرسي واجلامعي أو البحوث.
 -2عدم اإلضرار ابملصا املشروعة لصاحب احلق
 -3عدم تعارني الرتخيص مع االستعالل العادي.
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مادة )(4

جيب أن يراعى يف منح الرتخيص ما أييت:

 -1أال يكون امل لف قد قام بسحب مجيع نس مصنفه من التداول
يف الكويت.

 -2أال يكون الرتخيص قابال للتنازل من املرخص له إ العري.

 -3أن يذكر اسم امل لف وعنوان املصنف على كل نسخة ،أو ترمجة
مرخص إا.

مادة)(5

يقدم طلب الرتخيص إ اإلدارة املختصة على النموذج املعد هلذا

العرني مرفقا به اآليت:
 -1ما يثبت أن العرني من الرتخيص مقتصر على احتياجات التعليم
املدرسي واجلامعي أو البحوث أو ألي غرني آخر يربر نس املصنف
أو أد من احلقوق املاورة ووفقا للتفاصيل الواردة يف املواد (-31
 )33-32من القانون.
 -2ما يفيد تعذر الوصول إ امل لف أو خلفه أو من ثلهما قانوان أو
عدم قيامهم بنس عدد كاأ للمصنف تلبية لالحتياجات املشار إليها.
مادة)(6
تتو اإلدارة املختصة فحص طلب الرتخيص والتحقق من توافر كافة
الشروط واملستندات املتطلبة ملنحه وترفع توصيتها يف هذا الشأن إ
الوزير.
مادة )(7
يصدر الوزير قرارا يف شأن طلب الرتخيص خالل ثالثني يوما من
اتري تقدمي الطلب مستوفيا للشروط املقررة قانوان ،فإذا انقضت هذه
املدة دون صدور القرار اعترب الطلب مرفوضا ،وقق لذوي الشأن
ديد الطلب الذي سبق رفضه وبذات األحكام السابقة بعد تاليف
األسباب ال رف الطلب األول بناء عليها.
مادة ()8
جيب أن يتضمن الرتخيص بياانت كافية وعلى األخص ما يلي:
 -1بياانت املصنف أو احلق املاور متضمنة اسم صاحب احلق
 -2اسم طالب الرتخيص وبياانته.
 -3العرني من الرتخيص.
 -4النطاق الزمين واملكاين للرتخيص.
 -5عدد النس املرخص إا
مادة )(9
ال قول إصدار الرتخيص دون إصدار ترخيص آخر لعري املرخص له،
إال إذا كان قد سبق الرتخيص برتمجة هذا املصنف إ ذات اللعة
املقدم إا الطلب ومت نشره مرتمجا إا.
الفصل الثالث
اإلدارة اجلماعية
مادة ()10
يصدر رئيس امللس القرار الالزم يف شأن تنظيم عمل اإلدارة اجلماعية
على أن يتضمن آلية عملها ومتابعة أدائها واإلشراأ عليها وقواعد
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طصيل الرسوم املبينة ابجلدول املرفق ،وما يكفل توزيع املستحقات
للم لفني وأصحاب احلقوق املاورة ،بعد احلصول على موافقة اجلهات
الرمسية املعنية بعمل اإلدارة اجلماعية.
الفصل الرابع
طلب منع اإلفراج اجلمركي
مادة ()11
لصاحب احلق إذا كانت لديه أسباب سائعة العتقاده ابسترياد سلع
متثل اعتداء على أحد حقوقه احملمية وجب القانون ،أن يقدم طلبا
كتابيا إ اإلدارة العامة للجمارك لعدم اإلفراج اجلمركي عن هذه
السلع وعدم السماح بتداوهلا ،وجيب أن يكون الطلب مشفوعا
ابألدلة الكافية على وقوع تعد على حق الطالب يف تلك السلع ،وأن
يشتمل الطلب على املعلومات الكافية لتمكني اجلهة املذكورة من
التعرأ على السلع املعنية مثل رقم البيان اجلمركي أو البوليصة او
الفاتورة واتري الورود واسم املستورد وجهة الورود.
مادة ()12
على اإلدارة العامة للجمارك أن ختطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه
خالل سبعة أدم عمل من اتري تقدمي الطلب ،ويسري القرار يف حالة
قبول الطلب ملدة سنة واحدة من اتري تقد ه أو للفرتة املتبقية من مدة
احلماية أيهما أقرب ،ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة أقصر.
مادة ()13
لإلدارة العامة للجمارك أن تكلف الطالب بتقدمي كفالة ا ال اوز
قيمتها  %5من قيمة السلعة أو ما يعادهلا من ضمان ،حلماية حقوق
صاحب السلعة املطلوب وقف اإلفراج عنها.
مادة ()14
مع عدم اإلخالل أبحكام املواد السابقة ،جيوز لإلدارة العامة للجمارك
من تلقاء نفسها دون حاجة إ تقدمي شكوى أو طلب من صاحب
احلق أو من العري أن تصدر قراراً بوقف اإلفراج اجلمركي عن السلع
املستوردة أو املعدة للتصدير إثر ورودها إ املنطقة اجلمركية وذلك
إذا توافرت أدلة كافية على أن هذه السلع طمل أي نوع من أنواع
التعدي على احلقوق ال قميها القانون.
وإذا قررت اإلدارة العامة للجمارك تطبيقا ألحكام هذه املادة وقف
اإلفراج عن سلع وردت إ املنطقة اجلمركية وجب عليها ما يلي:
 -1إخطار مستورد السلع وصاحب احلق ابلقرار الصادر بوقف
اإلفراج اجلمركي فور صدوره.

 -2إخطار صاحب احلق ،بناء على طلب كتايب منه أبمساء وعناوين
مرسل السلع ومن أرسلت إليه وكمياهتا.

 -3السماح ألصحاب الشأن عاينة السلع وفقا لإلجراءات
اجلمركية املتبعة يف هذا الشأن ،وعلى صاحب احلق أن يرفع دعوى
أبصل النزاع أمام احملكمة املختصة وأن يبلغ ذلك إ اإلدارة العامة

للجمارك خالل مدة ال تتجاوز عشرة أدم عمل من اتري إخطاره

بقرار وقف اإلفراج اجلمركي عن هذه السلع وإال اعترب القرار كأن مل
يكن ،ما مل تقرر اإلدارة العامة للجمارك أو احملكمة املختصة مد هذه
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املهلة يف احلاالت ال تقدرها ملدة ال اوز عشرة أدم أخرى.
مادة ()15

يصدر مدير اإلدارة العامة للجمارك بعد التنسيق مع الوزير املختص،

قراراً بتحديد البياانت والشروط والضوابط واإلجراءات املتعلقة بتقدمي
طلب وقف اإلفراج اجلمركي والبت فيه ،وما جيب إرفاقه إذا الطلب

من مستندات.

مادة ()16

يستثىن من تطبيق أحكام املادة ( )12من هذه الالئحة ما يلي:

 -الكميات الضئيلة ذات الصبعة غري التجارية من السلع ال ترد

ضمن أمتعة املسافرين الشخصية.

 -السلع ال تكون قد طرحت للتداول يف أسواق البلد املصدر من

قبل صاحب احلق أو وافقته.

الفصل اخلامس

إيداع املصنفات
مادة ()17

تنش املكتبة سجالت خاصة لطلبات إيداع املصنفات وطلبات

أصحاب احلقوق املاورة اخلاضعة ألحكام القانون.
مادة ()18
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مادة ()23
يف حالة قبول اإليداع ختصص املكتبة حبسب نوع املصنف أو احلق
املاور رقما لإليداع يف املكتبة والرقم الدوذ املعياري.
مادة ()24
على طالب اإليداع الذي مت قبول طلبه تقدمي نس من املصنف أو
احلق املاور موضوع اإليداع على النحو املبني بنموذج طلب اإليداع.
مادة ()25
تعد املكتبة ملفا لكل مصنف قتفل فيه ابألوراق واملستندات
والتصرفات املتعلقة بطلب إيداع املصنف أو احلق املاور وقيد
التصرفات ال ترد عليه.
مادة ()26
يقدم طلب قيد التصرأ الذي يطرأ على احلق املقيد بسجالت
اإليداع من املتصرأ أو املتصرأ إليه أو خلفهما أو من ثلهما
قانوان إ املكتبة على النموذج املعد لذلك.
مادة ()27
تعامل طلبات قيد التصرفات بذات األحكام املقررة بشأن طلبات
اإليداع املنصوص عليها يف هذا الفصل ،وتقيد التصرفات ال قبلت
يف سجالت اإليداع املنصوص عليها يف املادة ( )38من القانون
وذلك حبسب املصنفات ال وردت عليها هذه التصرفات.
مادة ()28

يقدم طلب اإليداع من م لف املصنف أو صاحب احلق املاور -

للمكتبة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر شهادات ابإليداع،

املختصة على النموذج املعد هلذا العرني ،وال جيوز أن يتضمن الطلب

عن كل شهادة ،ويستثىن من ذلك شهادات اإليداع ال تصدر بناء

مادة ()19

مادة ()29

حبسب األحوال  -أو خلفهما أو من ثلهما قانوان إ اإلدارة

وتصدر املكتبة شهادة إيداع املصنف مقابل رسم مقداره عشرة داننري

أكثر من مصنف واحد.

على طلب اجلهات احلكومية.

تدون الطلبات يف السجالت املشار إليها ابملادة ( )18من هذه

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برف

على كل طلب ابلرقم املتتابع له واتري تقد ه وخيطر الطالب ا يفيد

اتري اإلخطار بقرار الرف  ،ويتم البت يف التظلم خالل ستني يوما

مادة ()20

مادة ()30

اإليداع أو

الالئحة وتعطى أرقاما متتابعة سنود حسب اتري تقد ها ،وي شر

التسجيل أو إصدار الشهادات إ الوزير خالل مدة ستني يوما من

استالم الطلب ومرفقاته.

من اتري تقد ه وإذا انقضت هذه املدة دون رد يعد التظلم مرفوضا

تقوم املكتبة بفحص طلب اإليداع ومرفقاته ،وللمكتبة يف سبيل

فحص طلب اإليداع االستعانة ن تراه من املختصني.
مادة ()21

يكون قبول اإليداع أو رفضه بقرار من مدير عام املكتبة وذلك خالل

مدة أقصاها ستني يوماً ابلنسبة للمصنفات وضسة أدم ابلنسبة
للكتب من اتري تقدمي الطلب ،ويراعى يف قرار رف الطلب أن
يكون مسببا وخيطر به الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول.
ال قول رف

مادة ()22

طلب اإليداع املشار إليه من أن يتقدم الطالب بطلب جديد

لإليداع يراعى فيه تاليف ما أستند إليه قرار الرف

السابق من أسباب.

ي شر يف سجالت اإليداع يف املكتبة بكل حكم هنائي واجب التنفيذ
من شأنه تعديل أو إلعاء أي بيان من البياانت املقيدة يف كل أو بع

هذه السجالت.

مادة ()31

للمكتبة إعداد سجالت إضافية يدوية أو رقمية عالوة على السجالت

املشار إليها يف هذا الفصل وذلك وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل .
مادة ()32

يعمل ابجلدول املرفق يف شأن الرسوم ،ويعمل ابملالحق املرفقة كنماذج
لطلبات النس أو الرتمجة أو طلبات اإليداع أو التسجيل أو قيد

التصرفات.
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