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 لتأليف و الترجمة و التحقيق و النشرلالالئحة الداخلية 

 بجامعة مصراتة 

 

 :ىإلًًاستناداً 
  بشأن الئحة التأليف و الترجمة و التحقيق و النشر. 1992لسنة  348القرار رقم 
  بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات و مؤسسات التعليم  2008لسنة  22القرار رقم

 العالي.
 بشأن الئحة التعليم العالي. 2010لسنة  501القرار رقم 
  كلة بموجب قرار رئيس الجامعة  لجنة الكتاب الجامعي المشالمقترح المقدم من قبل

 .. م2015( لسنة 1144رقم )
تم إعداد الالئحة الداخلية بشأن التأليف و الترجمة والتحقيق و النشر بجامعة  

 مصراتة.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً

ًالفصلًاألول
ًأحكامًعامة

ً(1مادة)

بجامعة  كافة أعمال التأليف والترجمة والتحقيق والنشرعلى  أحكام هذه الالئحة ي تسر 
 مصراتة .

ً(2مادة)

 :المقابلة لها يفي تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالعبارات الواردة فيما بعد المعان
المحتوى  التأليف: أي إنتاج فكري أو ثقافي أدبي أو علمي أو فني جديد في -1

 وطريقة العرض.
أو المؤلف: )بكسر الالم ( هو من يقوم بتأليف أي إنتاج فكري أو ثقافي أدبي  -2

 وطريقة العرض .المحتوى  علمي جديد في
 المؤلف: )بفتح الالم ( أي مادة علمية أو أدبية مكتوبة ومقبولة للطبع والنشر. -3
هني يتناول أحد مخطوطات التراث العربي من شأنه ذالتحقيق: أي عمل  -4

 حياء هذا التراث وفقا ألسس التحقيق المتعارف عليها.إفي  اإلسهام
لتحديد قيمته  تقييمهو  العلمي : كل من يقوم بمراجعة المصنف علميا   المراجع -5

 العلمية أو دقة المعاني المترجمة بهدف التأكد من صالحيته للنشر.
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 ثجعة النص المؤلف أو المترجم من حيالمراجع اللغوي: هو من يقوم بمرا -6
 .سالمته لغويا  

 .نون تكر في اآلداب والعلوم والفهني مبذأي إنتاج  :المصنف -7
الكتاب المنهجي : هو الكتاب المعتمد للتدريس المنهجي وفق مفردات معتمدة  -8

في القسم العلمي بالجامعة و يكون معدا للتدريس خالل الفصل أو العام 
 الجامعي.

الكتاب المرجعي : هو الكتاب الذي يمكن ألعضاء هيئة التدريس أو الطالب  -9
أيضا  الرجوع إليه كمادة علمية إضافية للكتاب المنهجي و يمكن االستعانة به 

و يتم اعتماده  في إعداد الدراسات و البحوث في التخصصات العلمية و األدبية
 .عادة من قبل أستاذ المقرر

الكتاب الذي يمثل ثقافة عامة في مختلف مجاالت الكتاب الثقافي : هو  -11
يصنف ضمن الكتب المنهجية أو المرجعية التي تختص بها  ال و ،المعرفة

 .الطالب و يمثل قيمة مضافةعلى  و هو غير مقرر ةاألقسام العلمي
 .اللغة العربيةإلى  من أي لغة المصنف نقل هيالترجمة:  -11
 لغةمن  مصنفبكسر الجيم ( كل من يقوم بعملية ترجمة أو نقل  المترجم: ) -12

 أو جماعة. سواء كان فردا   اللغة العربيةإلى  أجنبية
مكتوب باللغة العربية ومنقول من أصله  مصنف بفتح الجيم ( أي المترجم: ) -13

 مقبول للطبع و النشر.األجنبي و 
 حريرها.محرر الترجمة: كل من يقوم بتوليف الترجمة ومراجعتها وت -14
الذي قام بإصدار االعتباري  صاحب حقوق الترجمة: الشخص الطبيعي أو -15

 يملك دون غيره  حق الترخيص بالترجمة.و  مصنف بلغة غير العربية
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 لجنة الكتاب: لجنة الكتاب الجامعي بالجامعة. -16
 الجامعة: جامعة مصراتة. -17

ً

ً(3مادة)

ما إلى  وإجراء البحوث والتحقيقالتأليف والترجمة على  تهدف الجامعة من التشجيع
 :يلي
نشر اإلبداع على  رتقاء بالعلوم والفنون واآلداب و العملالالنهوض بالثقافة وا -1

 والتألق.
على  ةاإلنتاج الفكري والثقافي والعلمي واألدبي والفني والمساعدعلى  التشجيع -2

 نشره.
لعلمية وإصدار الكتب المنهجية والمراجع ا و الترجمة دعم حركة التعريب -3

 .باللغة العربية في مختلف العلوم واآلداب وإصدار الدوريات والثقافية
 حياء التراث العربي وتحقيقه وتجميعه.إ -4
 العلوم والتقنية. فيتطوير المعارف العربية  -5
 تشجيع البحث العلمي ونشر نتائجه. -6
تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على التدريس باللغة العربية وترجمة  -7

 العلوم إليها.
دعم وتشجيع التأليف بما من شأنه أن ينمي قدرات الطفل ويصقل مواهبه  -8

 ويساعد على بناء شخصيته.

ً
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ً

ً

ً(4مادة)

 من هذه الالئحة (3) الجامعة في سبيل تحقيق األهداف المشار إليها في المادةعلى 
 خاذ ما يلي:ات

وفق عقد النشر الذي نشرها على  التي يتم االتفاق مع أصحابها المصنفاتنشر  -1
 يوضح حقوق  والتزامات كل طرف.

أو تأليف و الخارج في نشر لداخل مع أي مؤسسة علمية أو ثقافية با االشتراك -2
 .أو ترجمة أو تحقيق أي مصنف

مستهدفات يحقق  وضع الخطط والبرامج المتكاملة للتأليف والترجمة والنشر بما -3
 الجامعة.

 إصدار دوريات متخصصة.التنسيق مع كليات الجامعة في  -4
أو الباحثين أو األدباء أو الكّتاب أو  تكليف أي من أعضاء هيئة التدريس -5

من ذوي القدرة و الكفاءة العلمية بالتأليف والترجمة أو غيرهم بحسب األحوال 
 .بمقابل نقدي وفقا للتشريعات النافذة أو إعداد دراسات وأبحاث التحقيق

ممن درجتهم العلمية أستاذ مشارك فما فوق   تدريسالتفريغ بعض أعضاء هيئة  -6
لمدة ال تزيد عن سنتين جامعيتين للقيام بإعداد دراسات و بحوث وفقا 

 لمستهدفات الجامعة.

ً(5مادة)
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عمل  بها الستكمال يجوز للجامعة اقتراح منح إجازة تفرع ألعضاء هيئة التدريس
علمي من األعمال المنصوص عليها في هذه الالئحة بحيث ال تتجاوز مدة التفرغ 
أربعة أشهر ويقضي المتفرغ إجازته بالداخل وبمرتب كامل شامل لكافة العالوات 

 والمزايا التي يتمتع بها قبل تفرغه ويشترط الستحقاقها ما يلي:
ي آخر مراحل العمل التفرغ ف فيأن يبدي عضو هيئة التدريس رغبته كتابة  -أ 

الذي يقوم به على أن يبين في طلبه موضوع العمل وعنوانه ومدى ارتباطه بالمناهج 
 الجامعية.

أن يوافق القسم العلمي ومجلس الكلية على اإلجازة وموضوع العمل الذي  -ب 
 يشترط أن يلبي حاجة أساسية تتعلق بالمناهج الجامعية.

ل إلى الجامعة خالل ثالثين يوما  أن يتعهد عضو هيئة التدريس بتسليم العم -ج 
 من انتهاء اإلجازة.

%( خمسة عشر في المائة من 15أال يتجاوز عدد من يمنح هذه اإلجازة ) -د 
ويصدر بالتفرغ قرار من وزارة التعليم ، أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي المختص

 .بعد استيفاء كافة الشروط
ً(6مادة)

( من 5ال ُيِخل منح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ المنصوص عليها في المادة )
هذه الالئحة بحقه في أية إجازة تفرغ علمي منصوص عليها في التشريعات النافذة 

 قترن هذه اإلجازة بأي إجازة علمية أخرى.تعلى أنه ال يجوز أن 
ً(7مادة)

النشر متابعة حركة التأليف والترجمة تتولي اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات و 
 وجه الخصوص ما يلي: على  والتحقيق وإصدار الدوريات ولها
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 .و الثقافية متابعة طبع ونشر الكتب الجامعية المنهجية والمرجعية -1
 متابعة طبع ونشر الدوريات التي تصدر عن الجامعة وكلياتها. -2
وتزويدها بالدوريات والكتب  متابعة المكتبات التابعة للجامعة بالكليات وتطويرها -3

 الثقافية.و  المنهجية والمرجعية
االشتراك في المعارض المتعلقة بالكتب والمطبوعات واالستفادة منها في توفير  -4

 .احتياجات المكتبات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة
ربط العالقات مع دور النشر المحلية والخارجية بهدف االستفادة من إمكانياتها  -5

 .إصداراتها خرآعلى  وضوع الطبع والنشر والتعرففي م

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً
ً

ًالفصلًالثاني
ًوًالثقافيةًشروطًوًأحكامًطباعةًوًنشرًالكتبًالمنهجيةًوًالمرجعية

ً(8مادة)

 -و ثقافية مرجعيةو كتب منهجية  -تؤول حقوق طبع ونشر أي إنتاج مقبول للنشر
لمدة ثالث سنوات بحيث ال تتجاوز النسخ الجامعة إلى  بموجب أحكام هذه الالئحة

 المدة خمسة آالف نسخة. هذهالمطبوعة خالل 

ً(9مادة)

ن مسبق من المؤلف أو صاحب إذعلى  الحصول مصنفيشترط للقيام بترجمة أي 
 حقوق النشر.

ً(11مادة)

مؤلف أو مترجم أو محقق حتى تتم مراجعته لغويا و  مصنفال يشرع في طباعة أي 
على أن يذكر من قام بالمراجعة  و ذلك للتأكد من سالمته و خلوه من العيوب لميا  ع

 .في مقدمة المصنف

ً(11مادة)
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المعد للنشر أن يكون مستوفيا للشروط الضرورية  المصنف يشترط في قبول أصول
الطباعة وتتحمل الجامعة مصاريف  لطباعة المصنف وإخراجه بالشكل المطلوب.

 .األولية والتصوير وتكاليف إعداد المصنف للطباعة النهائية والنشر والتسويق

ً

ً(12مادة)

و هي مسؤولية  منه  جزءا   المصنفتعتبر الصور والرسوم واألشكال التي يحتويها 
أن تقدم في شكلها النهائي القابل للطبع وتتحمل على  المؤلف في ذكر مرجعيتها

 .و األشكال الرسوم الصور و الجامعة مصاريف إعداد هذه

ً(13مادة)

على القسم العلمي ، حساب الجامعةعلى  المراد طباعته ونشرهالمصنف عرض  يتم
 العاملين وألعضاء هيئة التدريس  المصنفات قبول األولوية في ىعطوتُ  .المختص

بئة ويتم تع ثم أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة. الجامعةفي  المتقاعدين
رئيس القسم العلمي وعميد  من قبل ( معتمدا  أ-1رقم م )البيانات الواردة في النموذج 

ًالكلية.

ً(14مادة)

اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات إلى  من قبل الكلية المعنية المصنف يحال
(. وتكون اإلحالة مرفقة 2وفق النموذج رقم م ) المصنف تسلموالنشر ويتم تسليم و 

 .في حالة الكتب المنهجية والمفردات المعتمدة للمقرر( أ-1بالنموذج رقم م )



 (11الصفحة )
 

ً(15مادة)

مدير اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات إلى  المصنف يقدمفي الكتب الثقافية 
-1النموذج رقم ) والنشر ومن ثم إحالته للعرض على لجنة الكتاب مع مراعاة تعبئة

 ب( بعد العرض.

ً(16مادة)

 (.CD) قرص مضغوطعلى  هيئة نسخة ضوئية و أخرى  المصنف علىأن يقدم 

ً(17مادة)

من ذلك كل ما من شأنه أن  ويستثنى ،باللغة العربية مقدما   المصنفأن يكون 
وكذلك الكتب المنهجية بأقسام  المصنفللغة األجنبية المكتوب بها  يضيف جديدا  

 اللغات األجنبية بالجامعة.

ً(18مادة)

 المصنف يحالكلياتها  إحدىالجامعة أو  تقيمهاالندوات و المؤتمرات العلمية التي 
نشره . لالالزمة  اإلدارة العامة للمكتبات و المطبوعات و النشر التخاذ اإلجراءاتإلى 

بواسطة عضو هيئة  حررقد  المصنففي هذا الخصوص أن يكون  ويجب أن يراعى
 أو أكثر وفق  إجراءات رسمية.تدريس 

ً(19مادة)

 بصورة رسمية المصنفاتتقوم اإلدارة العامة للمكتبات و المطبوعات و النشر بإحالة 
 لجنة الكتاب الجامعي.إلى 
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ً(21مادة)

تشكيل لجنة لتقييم  ــ المرجعيةفي حالة الكتب المنهجية و ــ  ،لجنة الكتاب ىتتول
 من عدد ثالثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في ذات التخصص. المصنف

حد أعضاء لجنة التقييم من ذوي الخبرة واالختصاص أويجوز للجنة الكتاب اختيار 
 إذا تطلب األمر ذلك.

ً(21مادة)

من الناحية  المصنفلتقييم من أعضاء هيئة التدريس يتم اختياره يشترط في من 
 تي:آلالعلمية ا

 .المصنفأو محقق  مأال تقل درجته العلمية عن درجة مؤلف أو مترج -1
 .للمصنفللمادة العلمية أو األدبية من ذات التخصص الدقيق أن يكون  -2

ً(22مادة)

من عدد  المصنفتشكيل لجنة لتقييم  ،لجنة الكتاب في حالة الكتب الثقافية تتولى
و من الممكن أن  .ثالثة أشخاص من ذوى الخبرة و االختصاص في مجال الثقافة

و في  يكون كل أو بعض أعضاء لجنة التقييم من أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
 (.21هذه الحالة يجب مراعاة ما ورد في المادة )

ً(23مادة)

اإلدارة العامة للمكتبات لجنة التقييم من قبل إلى  المراد تقييمه المصنفيتم إحالة 
 أجال   المصنفلجنة تقييم  طىوتع (.3والمطبوعات والنشر مرفقا بالنموذج رقم م )

ثنين من اوفي حالة عدم الرد من قبل  .المصنفلتقييم  ىكحد أقص رانشهقدره 
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ط أن يتم الرد بشر  ى جل المحدد يتم مراسلتهما مرة أخر أعضاء لجنة التقييم في األ
كلها أو ويجوز للجنة الكتاب أن تعيد تشكيل لجنة التقييم ، ىأقصشهر كحد خالل 

 بخصوص التقييم في األجل المحدد. ا  جزء منها إذا لم تتلق رد

ً(24مادة)

ثنين من أعضاء لجنة اقبل  األقل منعلى  للنشر إذا تم الرد صالحا   المصنفيعتبر 
وتفرغ ، درجة ينوسبع شرط أال تقل درجة التقييم عن خمسالتقييم باإليجاب وب

 (.4النتيجة النهائية الواردة من قبل لجنة التقييم في النموذج رقم م )

ً(25مادة)

 المصنفصالحية على  حالة الموافقة من قبل عضوين من أعضاء لجنة التقييم في
 للمراجعة اللغوية. المصنفللنشر يحق للجنة الكتاب الجامعي إحالة 

ً(26مادة)

بإبالغ مؤلف أو مترجم أو محقق  للمكتبات والمطبوعات والنشرتقوم اإلدارة العامة 
وفي حالة  بنتيجة التقييم فور اعتماد نتيجة التقييم من قبل لجنة الكتاب. المصنف

مؤلف أو مترجم أو  عقد بين الجامعة و يبرم المصنفطباعة ونشر على  الموافقة
 (.7وذلك وفق النموذج رقم م ) المصنفمحقق 

ً(27مادة)

 المصنفيقوم مؤلف أو مترجم أو محقق  المصنفبعد الموافقة على طباعة ونشر 
قرار وتعهد إالجديدة ونموذج  ( بالنسبة لألعمال5قرار وتعهد رقم م )إبتعبئة نموذج 

 ( بالنسبة لألعمال السابق نشرها.6رقم م )
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ً

ً

ً(28مادة)

اإلدارة العامة للمكتبات و المطبوعات و النشر بالتنسيق مع إدارة الجامعة  تتولى
وفق  المصنفطباعة على  دور الطباعة سواء بالداخل أو الخارج إحدىباالتفاق مع 

 بين رئيس الجامعة و دار الطباعة المختصة التي تم االتفاق معها.  عقد طباعة

ً(29مادة)

المطبوع وفق  المصنف تسلمالعامة للمكتبات و المطبوعات و النشر  اإلدارة تتولي
وعدد  المصنفنماذج معدة بالخصوص مبينا فيها اسم المؤلف أو المترجم و عنوان 

في مخازن الكتاب  المتسلمةالنسخ المطبوعة واسم دار الطباعة و تحفظ النسخ 
 الجامعي باإلدارة العامة للمكتبات و المطبوعات و النشر.

ً(31مادة)

مقابال نقديا يحدده العقد المبرم بين  المصنف يستحق مؤلف أو مترجم أو محقق
وفقا للتشريعات النافدة وبمراعاة الجهد المبذول فيه  (فوالمؤلّ )رئيس الجامعة  الطرفين

بداع وابتكار وما يحتويه من إوحجمه وأهميته المنهجية والمرجعية وما يتضمنه من 
 وتحدد قيمة المكافأة من قبل لجنة الكتاب. وبيانات.رسومات وصور 

ً

ً(31مادة)
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 للتشريعات النافذة مكافأة مالية وفقا   للمصنفيستحق المراجع اللغوي والمقيم العلمي 
 د.بشرط أن يتم الرد في األجل المحد

ً(32مادة)

مجلد أساس أن كل على  أجزاء تكون معاملتها الماليةإلى  الكبيرة المقسمة المصنفات
 مستقل ويحدد العقد طريقة الدفع. مصنف معاملة يعامل ماليا  

ً(33مادة)

لم يشر بعد الموافقة على طباعته ونشره و  بالمصنفلها عالقة  كل مسألة تفصيلية
ئحة ويقتضي وجودها تنفيذ أحكامها يتم النص عليها في العقد وذلك إليها في هذه الال

 بها.بما ال يتعارض مع األحكام الواردة 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ًالثالثالفصلً

ًأحكامًخاصةًبالدوريات

ً(34مادة)

بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر وتحت تتولي الكليات 
 شراف وكيل الجامعة للشؤون العلمية إصدار الدوريات المتخصصة.إ

ً

ً(35ادة)م

الكلية بقرار من رئيس الجامعة يصدر قرار بتشكيل لجنة تحرير الدورية التي تصدرها 
 .اختيار رئيس وأعضاء لجنة التحرير بالتنسيق مع عميد الكلية يتم و

ً(36مادة)

ألعضاء  المستحقةالمكافأة قيمة  تحرير الدورية قرار تشكيل لجنة يحدديجب أن 
 .وفقا  للتشريعات النافذة لجنة التحرير

ً(37مادة)

الجامعة للتقييم من قبل أعضاء هيئة  تخضع البحوث المستهدف نشرها في دوريات
حسب  ماليا   تدريس جامعيين أو خبراء متخصصين. ويستحق مقيم البحوث مقابال  

 التشريعات النافذة.
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ً

ً(38مادة)

تقوم الكليات بإعداد النماذج ذات العالقة بإصدار الدورية وتتحمل الجامعة مصاريف 
 الطباعة والنشر للدوريات الصادرة عن الكليات.

ً(39مادة)

 جامعة.للوريات بموجب أحكام هذه الالئحة تؤول حقوق طبع ونشر الد

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ًالرابعالفصلً

ًشروطًوأحكامًطباعةًونشرًالكتبًاإللكترونية
ً)المنهجيةًوالمرجعيةًوالثقافية(

ً(41مادة)

و مترجم أو محقق يجوز للجامعة نشر الكتاب اإللكتروني وذلك بعد موافقة مؤلف أ
 ( وإبرام عقد بين الجامعة 8م) الموافقة يتم تعبئة النموذج رقم المصنف. وفي حال

(. وفي جميع 9و مترجم أو محقق المصنف وذلك وفق النموذج رقم م)أمؤلف و 
األحوال يتم اتخاذ هذه اإلجراءات بعد أن تقوم اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات 

المصنف بنتيجة تقييم المصنف فور اعتماد  والنشر بإبالغ مؤلف أو مترجم أو محقق
 .النتيجة من قبل لجنة الكتاب

ً(41مادة)

 .للجامعةتؤول حقوق طبع ونشر الكتب اإللكترونية بموجب أحكام هذه الالئحة 

ً(42مادة)

 تي:كتب اإللكترونية ينبغي مراعاة اآلفي طباعة ونشر ال قبل الشروع

القيام بترجمة أي مصنف من  رورة الحصول على إذن مسبق في حالض -1
 المؤلف أو صاحب حقوق النشر.

 .وعلميا   ضرورة مراجعة المصنف لغويا   -2
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منه وهي  تعتبر الصور والرسوم واألشكال التي يحتويها المصنف جزءا   -3
 مسؤولية المؤلف في ذكر مراجعها.

للشروط الضرورية بخصوص طباعته وإخراجه  أن يكون المصنف مستوفيا   -4
وب وتتحمل الجامعة مصاريف الصور والرسوم واألشكال التي بالشكل المطل

 يحتويها المصنف ومصاريف الطباعة والنشر على شبكة المعلومات الدولية.

ً(43مادة)

الجامعة أو إحدى كلياتها يكون من حق  تقيمهاالندوات والمؤتمرات العلمية التي  
 الجامعة دون غيرها نشرها على شبكة المعلومات الدولية.

ً(44مادة)

قبول المصنف وتقييمه حسب ما هو وارد في  يتم اتخاذ إجراءات الموافقة على
 (.33إلى  29والمواد من  20إلى  13الالئحة )المواد من 

ً(45مادة)

يقوم مؤلف أو مترجم أو محقق  بعد الموافقة على طباعة ونشر الكتاب الكترونيا  
نسبة لألعمال الجديدة ونموذج إقرار ( بال5المصنف بتعبئة نموذج إقرار وتعهد رقم م)

 ( بالنسبة لألعمال السابق نشرها.6وتعهد رقم م)

ً(46مادة)
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تتولى الجهات المختصة بالجامعة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات 
والنشر باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن حماية الكتب اإللكترونية المنشورة باسم 

 الجامعة. 

ً

ًالخامسالفصلً

ًأحكامًخاصةًبلجنةًالكتابًالجامعي

ً(47مادة)

يكون بالجامعة لجنة للكتاب الجامعي تتكون من رئيس وعدد من األعضاء من 
و يشترط أن يكون  مختلف التخصصات المشهود لهم بالخبرة في المجال األكاديمي

من بين موظفي اإلدارة  يتم اختياره كما يكون للجنة مقرر .رئيس اللجنة بدرجة أستاذ
 العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر بالجامعة.

ً(48مادة)

يصدر قرار بتشكيل لجنة الكتاب الجامعي من رئيس الجامعة وتكون مدة لجنة 
  .لسنة واحدة فقط قابلة للتجديد نيسنتالكتاب 

ً(49مادة)
لرئيس  المستحقةالمكافأة على  يجب أن ينص قرار تشكيل لجنة الكتاب الجامعي

 و تكون المكافأة مقرونة بحضور اجتماعات اللجنة. وأعضاء اللجنة و مقررها.

ً(51مادة)
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 تي:آلتختص لجنة الكتاب الجامعي با
عن طريق اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر المصنفات  تسلم -1

ة بالخصوص والتأكد من صحة تصنيف هذه عد  بالجامعة وفق النماذج المُ 
 .و ثقافيةأ مرجعية وأكتب منهجية إلى  المصنفات

المقرر  المحال متوافقة مع مفردات منهج المصنفالتأكد من أن مفردات  -2
 المعتمد من قبل القسم العلمي المختص بالجامعة.

اإلجراءات متابعة  ررها اللجنة ومق يتولى رئيس و المصنفاتقييم اقتراح لجان ت -3
 الخصوص.بية الالحقة التنفيذ

وذلك  المصنفوالتوصية بنشر أو عدم نشر  المصنفاتمتابعة إجراءات تقييم  -4
 نتائج لجان التقييم المشكلة بالخصوص.على  بناء  

 الكتب المنهجية والمرجعية  مصنفات تدفع لمؤلفيت المالية التي المكافآاقتراح  -5
 وفق التشريعات النافذة.و الثقافية 

 والعقود المتعلقة بالكتاب الجامعي.جراءات إلتطوير نماذج اإعداد و  -6
رئيس الجامعة إلى  إعداد تقرير سنوي عن نتائج أعمال لجنة الكتاب يقدم -7

 والتوجيه. لالطالع
بداء الرأي فيما يطرح عليها من قبل رئيس الجامعة فيما يتعلق بموضوع إ -8

 الكتاب الجامعي.

ً(51مادة)

ماعاتها ويجوز تقليص اجت شهريا   عينتعقد لجنة الكتاب اجتماعات دورية بواقع اجتما
ن محاضر اجتماعات لجنة الكتاب وتكون موقعة يتدو يجب و  .إذا تطلب األمر ذلك 
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ل مقرر اللجنة ورئيس اللجنة ومدير اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات قبمن 
 والنشر ومعتمدة من قبل رئيس الجامعة.

ً

ً

ً(52مادة)

من  هاعتمادلجنة الكتاب نافذة إال بعد ا  جتماعاتاال تكون القرارات الواردة بمحاضر 
 قبل رئيس الجامعة.

ً(53مادة)

االجتماع  إذا تغيب رئيس لجنة الكتاب عن حضور االجتماع المقرر يتولى إدارة
 .العضو الذي يليه في الدرجة العلمية

ً(54مادة)

لجنة ن مسبق من قبل رئيس ذعن اجتماعات لجنة الكتاب إال بإ ال يجوز التغيب
 الكتاب.

ً(55مادة)

عن  أعضاء اللجنة  بالغ رئيس اللجنة بإدعوة على  اء  يقوم مقرر لجنة الكتاب بن
 األقل.على  بيومين لالجتماعالموعد المقرر 

ً(56مادة)
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الرئيس  زائدا  األعضاء  نصف تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال بحضور ال
وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي 

ًمنه الرئيس.

ً(57مادة)

 يكون تسلسل ترقيم اجتماعات لجنة الكتاب الجامعي وفقا للعام الجامعي.

ً
ًالسادسالفصلً

ًأحكامًختامية
ً(58مادة)

وأعمال  مصنفات من هتوزيع وتسويق ما تقوم بنشر  ىالجامعة هي الجهة التي تتول
و يجوز   الخارج.في الداخل أو في عليها في هذه الالئحة سواء  ا  علمية منصوص

 للجامعة التعاقد مع جهات مرخص لها للقيام بعملية توزيع و تسويق منشوراتها.

ً(59مادة)

جزء أو  مصنفاتها تحتفظ الجامعة بحقوقها القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو ترجمة
 ن مسبق.إذمنها دون 

ً(61مادةً)

بشأن الئحة التأليف والترجمة والتحقيق  1992( لسنة 348قرار رقم )التسري أحكام 
وال يسري أي حكم يخالف  ،والنشر على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة

 هذا القرار.
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ً(61مادة)

الكليات و جهات االختصاص  و تبلغ يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها
 .بالجامعة بها

 
ًمجلسًجامعةًمصراتة



 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحـــــــ

 
 

 .(الكتب المنهجية والمرجعية) على القسم العلمي مصنف(: نموذج عرض أ -1نموذج م )

 ".الكتب الثقافية" على لجنة الكتاب الجامعي مصنفنموذج عرض (: ب -1نموذج م )

 ( للطباعة والنشر.مصنفوتسلم عمل علمي )(: سند تسليم 2نموذج م )

 .(: بطاقة التقييم العلمي3نموذج م )

 .مصنفتقييم (: نتيجة 4نموذج م )

 (: نموذج إقــــــرار وتعهــــــــــــــد )األعمال الجديدة(.5نموذج م )

 (: نموذج إقــــــرار وتعهــــــــــــــد )األعمال السابق نشرها(.6نموذج م )

 (: عقد تأليف كتاب أو تحقيق أو ترجمة ونشر مصنف.7) نموذج م

 نموذج موافقة على نشر مصنف على شبكة المعلومات الدولية(: 8نموذج م )

 عقد خاص بالكتب اإللكترونية )منهجية وترجمة وتحقيق( .(: 9نموذج م )

 

 

  
 



 (أ-1)م  نموذج 

 

 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر

 *على القسم العلمي مصنفنموذج عرض 

 (الكتب المنهجية والمرجعية)

  . ....................................:  الدرجة العلمية ............................................................... :املرتجم  –اسم املؤلف 

 . .........................................................: ......... ليةالك، ...........................: ............................ القسم العلمي

 .................................................................................. .......................................................:  عنوان الكتاب

 . ...........................: ......... كلية ،...................................:  ............ مت عرض الكتاب باجتماع القسم العلمي

 م( ......................./........./.........):  بتاريخ ،..............................................  / االجتماع رقم

 بأن الكتاب المذكور أعاله:ويرى القسم  

........................................................ ، كتاب منهجي وشامالً جميع مفردات المنهج الدراسي المعتمد لمقرر: .

 في قسم: ................................................................. .

 ....... .كتاب مرجعي ويستفاد منه في مقرر: ................................................ ، في قسم: .............................

 

 العلمي اعتماد رئيس القسم           

............................................. 

  م( ......................./........./.........):  التاريخ
 

 اعتماد عميد الكلية 

............................................. 

  م( ......................./........./.........):  التاريخ

                                                           
*

لخصوص وفق اب يتم إحالة المخطوط إلى مدير اإلدارة العامة للمكتبات والمطبوعات والنشر من قبل عميد الكلية التخاذ اإلجراءات اإلدارية  

 الالئحة الداخلية بشأن التأليف والتحقيق والنشر بالجامعة.ما تنص عليه 



 (ب-1)م  نموذج 

 

 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر

 على لجنة الكتاب الجامعي مصنفنموذج عرض 

 "الكتب الثقافية"

  . ....................................:  الدرجة العلمية ............................................................... :املرتجم  –اسم املؤلف 

 . ............................................................................................................: ............................ جمال الكتابة

 .................................................................................. .......................................................:  عنوان الكتاب

اخلصوص وفق ما تنص عليه اإلجراءات الالزمة  ب جلنة الكتاب اجلامعي وترى اللجنة اختاذعلى مت عرض الكتاب 

 الالئحة الداخلية بشأن التأليف والرتمجة والتحقيق والنشر باجلامعة.

 

 

 

 

 اعتماد 
 

 مدير  اإلدارة العامة للمكتبات

 واملطبوعات والنشر

................................................. 

  م( ......................./........./.........):  التاريخ



 (2) م نموذج 

 

 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر

 

 ( للطباعة والنشرمصنفسند تسليم وتسلم عمل علمي )

 . .................................................................................................................................. : املصنفمقدم اسم 

  . ......................................................................................... : املصنفمرتجم   املصنفمؤلفي   مؤلفاسم 

  . ....................................................................................................................................... : املصنفعنوان 

  . ............................................................................................................................. : املصنف متسلماسم 

  . ................................................................................................................................................... : صفته

 

 

  . .......................................................... : املتسلماسم           ............................. ....................... : اسم املسلم

  . ........................................................... :التوقيــــــــــع ............................... .        ...................... : التوقيــــــع

 

  م( ......................./........./.........):  التاريخ

 



 (3) م نموذج 

 

 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 جلنة الكتاب اجلامعي

 بطاقة التقييم العلمي

  . ..................................................................................................................................... : المصنفوان ـــعن

 . ..............................الــــتخصــــــص : ..........، .........................................ـــم : ............................ــســــم المقي   ا

 . ...................................................: ........... جهة العمل، ........................................................الدرجة العلمية : 

  . ...............................................................................................................................:  .................. العنوان

 . ...................................................اإللكتروني :  بريدال ،.................................: .................. رقم الهاتف المحمول

 .م(....................../........./.........) : الفراغ منهتاريخ ،  م(....................../........./.........) : تسليم المصنف للتقييمتاريخ 

 اجلزء األول:

   : ال                      :نعم          التقيد باألمانة العلمية في نقل المعلومات: 

 إذا كانت اإلجابة بنعم يتم االنتقال إلى الجزء الثاني.

 اجلزء الثاني:

 عناصر التقييم ر . م
 درجــــــــــة التقييـــــــــــم

 فعليــــــــــــة كبــــــــــرى

 10 أهداف الكتاب معلنة وواضحة  .1
 

 5 عنوان الكتاب يعكس احملتوى  .2
 

 5 مراعاة النواحي الشكلية والتنظيمية  .3
 

 10 سالمة اللغة واألسلوب  .4
 

 10 الدقة يف التوثيق واملنهجية  .5
 

 10 االبتكار واألصالة  .6
 

 10 أهمية الكتاب ومدى احلاجة إليه  .7
 

 10 حمتوى الكتاب يليب األهداف املعلنة  .8
 

 10 تنوع املصادر واملراجع ومدى حداثتها  .9
 

 10 اجلهد املبذول  .10
 

 10 عدم وجود األخطاء العلمية  .11
 

 100 جمموع الدرجات
 

 

 :ـــةــــالتوصي
                             

 

 . ............................................ :توقيع المقيم

 . م .................../............/........التاريخ: ..

 درجة فما فوق. 75صاحل للنشر إذا حتصل على  املصنف 

  بتقرير مفصل.ترفق مالحظات التقييم إن وجدت 

 .االحتفاظ بسرية التقييم 

  بأسرع وقت بعد االنتهاء من التقييم. املصنفاحلرص على إرجاع 

 صالح للنشرغير    صالح للنشر بعد التعديل   صالح للنشر  



 (4) م نموذج 

 

 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 جلنة الكتاب اجلـــامعي

 

 : املصنف عنوان

.............................................................................................................................................................. . 

  : نتيجة التقييم 

 مالحظات درجة التقييم المقيمون ت

1-   %  

2-     %  

3-   %  

 

 النتيجة النهائية

  نشرصاحل للنشر                                            صاحل للنشر بعد التعديالت                                    غري صاحل لل

 )        (                                             (     )                                       )        ( 

 

 



 (5) م نموذج 
 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر

 مكتب الطباعة والنشر

  م( ......................./........./.........):  التاريخ

 نموذج إقــــــرار وتعهــــــــــــــد
 (األعمال الجديدة)

 واملطبوعات والنشرالسيد : مدير اإلدارة العامة للمكتبات 

 / أنا مقدم اإلقرار السيد

.............................................................................................................................................................. . 

 : بعنوان مصنفمؤلف  

.............................................................................................................................................................. . 

السابق الذكر لم يسبق نشره من قبل،  المصنف، أقر بأن المصنفإشارة إلى العقد المبرم بيني وبين جامعة مصراتة بشأن طباعة 
م بيني وبين وأقر بالتزامي ببنود العقد المبر ة لغرض نشره أو توزيعه في صورة كتاب ورقي أو رقمي، كما أتعهد هولم يودع ألي ج

أتحمل كامل الجامعة، وفي حالة رغبتي في تغيير آلية النشر فإني ألتزم بإخطاركم بذلك متحماًل ما يترتب على ذلك قانونًا، و 
 .المصنفلية القانونية واألمانة العلمية عن كل ما يحتويه ؤو المس

 والسالم عليكم 

  /مقدم اإلقرار 

  ................ .............................................................. : االسم

 ................... .......................................................... : الصفة

   ................... .................................. : رقم البطاقة الشخصية

  ............................. ....................... : التاريخ

      ............................. ....................... : التوقيع

 



 (6) م نموذج 

 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر

 مكتب الطباعة والنشر

 

 نموذج إقــــــرار وتعهــــــــــــــد
 (السابق نشرهااألعمال )

 جبامعة مصراتة واملطبوعات والنشرالسيد : مدير اإلدارة العامة للمكتبات 

 / أنا مقدم اإلقرار السيد

.............................................................................................................................................................. . 

 : بعنوان مصنفمؤلف  

.............................................................................................................................................................. . 

: نشره من قبلسبق السابق الذكر  المصنف، أقر بأن المصنفإشارة إلى العقد المبرم بيني وبين جامعة مصراتة بشأن طباعة 
أتعهد وأقر بالتزامي ببنود العقد المبروم بيني العقد مع هذا الناشر قد انتهت، و  أن مدة، و ..................................... 

وبين الجامعة، وفي حالة رغبتي في تغيير آلية النشر فإني ألتزم بإخطاركم بذلك متحماًل ما يترتب على ذلك قانونًا، وأتحمل كامل 
 .المصنفالقانونية واألمانة العلمية عن كل ما يحتويه المسئولية 

 والسالم عليكم 

  /مقدم اإلقرار 

  .......... ................................................................... : االسم

 ..................................................... ....................... : الصفة

   . (...................................................) : رقم البطاقة الشخصية

  ....... .............................................. : التاريخ

      ............................. ....................... : التوقيع

 

 

 

 م(................./........./.........):  التاريخ



 (7) م نموذج 

 3من  1الصفحة 
 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 ونشر مصنفأو ترجمة عقد تأليف كتاب أو تحقيق 
 

 هـ 14: ..................سنة               : .............................من شهر              نه يف يوم: .............................إ

 م 20: ..................سنة               : .............................من شهر              ......: ........................املوافق

 تم االتفاق بين كل من:
 ....................: ......................................  بصفته........................  /جامعة مصراتة ويمثلها السيد 

 وموطنها مدينة مصراتة، منطقة البيرة. العقد فيما بعد بالطرف األول.ويشار إليه في هذا 
 ...... ..................................................  /ويمثل .. ...............................................  /السيد 

  ........  ويشار إليه في هذا العقد فيما بعد بالطرف الثاني............................................... /وإثباته الشخصي 
 وموطنه/ ............................. منطقة/ ................................. .

  متهيد 

وعلى ما أبداه الطرف  ، بناء على رغبة الطرف الثاني في نشر مصنف يمتلك كامل حقوقه أو حقوق من يمثلهم أو ينوب عنهم قانونا
األول من استعداد للقيام بذلك وفق ما توصلت إليه لجنة الكتاب الجامعي بالجامعة في محضر اجتماعها العادي رقم  

 ...........  فقد اتفق الطرفان على اآلتي:........ لسنة  ............................................
  (1)مادة  

 عنوانه:أو ترجمته، لطرف األول مصنفًا قام بتأليفه أو تحقيقه، بأن يقدم  ليلتزم الطرف الثاني 

............................................................................................................................. ............ 

وجاهزًا للطبع مشتماًل على كل مادته، ويتولى الطرف األول عملية الطباعة والنشر  CDمع االلتزام بتقديم المصنف على قرص مضغوط 
 والتوزيع داخل وخارج ليبيا.

  (2)مادة  

و أن له صالحية التنازل عنه أو أ ترجمته، – ى بهذا العقد من تأليفه وابتكارهيتعهد الطرف الثاني بأن المصنف المذكور بالمادة األول
 مادية في حالة ظهور ما يخالف ذلك.القانونية أو ال مسؤوليةالالتصرف فيه، وأنه وحده يتحمل 

  (3)مادة   

من هذا العقد لصالح الطرف األول لمدة ثالث سنوات، تبدأ من  1ل الطرف الثاني عن حق الطبع وتوزيع المصنف المذكور بالمادة زيتنا
 تاريخ توقيع هذا العقد.

  (4)مادة  

و يتنازل عن حق طبع ونشر المصنف موضوع هذا العقد أو أي جزء منه ف األول يتعهد فيه بأنه لم يمنح أالطرف الثاني إقرارًا للطر  يقدم
لطرف آخر بعقد ساري المفعول أثناء مدة سريان هذا العقد ، كما يلتزم الطرف الثاني بعدم منح حق الطبع أو النشر إلى أي طرف آخر 

 .د أو نفاذ الكمية المطبوعة من الكتاب أيهما أقربطيلة مدة هذا العق
  (5)مادة  

ن يقدم للطرف األول أصول المصنف موضوع العقد مصححة ومراجعة ، وذلك من نسختين مع احتفاظه بنسخة ، وأن يلتزم الطرف الثاني بأ
خالله بهذا البند يحق للطرف بتصويب األخطاء، وفي حال إاللتزام وا طباعيةيعد فهرسًا مثبتًا للمراجع ، وأن يقوم بمراجعة المصنف مراجعة 

% من قيمة 15إلى طرف آخر ، وعندها يحق للطرف األول أن يخصم من مستحقات الطرف الثاني  ول إسناد عملية المراجعة الطباعيةاأل 



 (7) م نموذج 

 3من  2الصفحة 
 

في هذه المادة ، ويظل الطرف الثاني ملزمًا المشار إليها  الفعلية لعملية المراجعة الطباعية المكافأة المقررة ، بغض النظر عن التكلفة 
 بتنفيذ أحكام هذه المادة طيلة مدة العقد .

  (6)مادة  

لجامعة ، وفي التاريخ الذي للطرف األول الحق في إخراج المصنف موضوع العقد في الوضع والشكل اللذين يراهما مناسبين والئقين با
..................................... وبالحروف فقط .................................. ، وبعدد النسخ المتفق عليها وهي باألرقاميحدده

غير ، وله الحق في البيع  ............................. ليس.......................................................................
 فيما يشاء من النسخ.  والتصرف

  (7)مادة  

تولى الطرف األول وحده حق الطبع ونشر وتوزيع المصنف موضوع العقد ، وذلك لمدة ثالث سنوات من تاريخ تسليم المصنف ، أو بنفاذ ي
 الكمية المطبوعة أيهما أقرب ، ويتحمل التكاليف المترتبة عن هذه العملية.

  (8)مادة  

 .للطرف الثاني سحب الكتابفي حالة عدم نشر الكتاب خالل سنة من تاريخ توقيع العقد يحق 
  (9)مادة  

غير للطرف الثاني ............................ ليس .... د ل فقط ..................... يتولى الطرف األول دفع مكافأة مالية وقدرها 
وتدفع المستحقات على النحو التالي مقابل تأليف أو تحقيق المصنف موضوع العقد وتنازله عن حقوق نشره طيلة مدة سريان هذا العقد  ، 

: 
 50.من المكافاة عند التوقيع على هذا العقد % 

 50 العقد% األخرى من المكافأة عند انتهاء طبع المصنف أو مضي سنة من تاريخ التوقيع على هذا . 

 خمسين نسخة من الكتاب بعد الطبع.  50باإلضافة إلى منح الطرف الثاني عدد 
  (10)مادة  

 أو بشروط أخرى يتم االتفاق عليها من الطرفين. ،نفسها الشروطتاب موضوع هذا العقد بللطرفين االتفاق على إعادة طبع الكيجوز 
  (11)مادة  

 .للطرف األول ذكر اسمه وشعاره وتعريف بالكتاب على صفحة الغالف بصفته ناشراً 
  (12)مادة   

مر يؤول االختصاص بينهما حول تطبيق أحكام هذا العقد بالطرق الودية أواًل ، وإذا تعذر األ ق الطرفان على تسوية أي نزاع ينشأيتف
 .للقضاء الليبي دون سواه

  (13)مادة  

 .أربع نسخ ، تسلم نسخة واحدة للطرف الثاني ، والنسخ األخرى الستعمالها في األغراض اإلدارية 4حرر هذا العقد من 
 

 الطرف الثاني        الطرف األول                                                                                  

 .......................................  /.......................................                              االسم  /االسم 

 .......................................  /.......................................                             الصفة  /الصفة 

 ......................................  /......................................                             التوقيع  /التوقيع 

 

 



 (7) م نموذج 

 3من  3الصفحة 
 

 



 (8)م  نموذج 
 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع

 اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر

 موافقة على نشر مصنف على شبكة المعلومات الدوليةنموذج 

 ............................... .................................................................................. : احملقق – املرتجم –اسم املؤلف 

، ...........................: ............................ القسم العلمي . ....................................................:  الدرجة العلمية

 . .........................................................: ......... ليةالك

 ........................................................................................................................................:  عنوان الكتاب

.............................................................................................................................................................. . 

 أعاله على شبكة املعلومات الدولية. أقر أنا املوقع أدناه بأنين موافق على نشر الكتاب املشار إىل عنوانه

 

 .............................................التوقيع: 

  م( ......................./........./.........):  التاريخ

 

  

 

 اعتماد

 مدير اإلدارة العامة للمكتبات واملطبوعات والنشر

 ............................... ..............التوقيع: 

 م( ......................./.........../...........):  التاريخ



 (9) م نموذج 

 2من  1لصفحة ا
 

 ةــــــــــــة مصراتـــــجامع  

 خاص بالكتب اإللكترونيةعقد 

 )منهجية وترجمة وتحقيق(
 

 هـ 14: ..................سنة               : .............................من شهر              نه يف يوم: .............................إ

 م 20..............: .....سنة               : .............................من شهر              .....: ........................املوافق

 تم االتفاق بين كل من:
 ....................: ......................................  بصفته........................  /جامعة مصراتة ويمثلها السيد 

 وموطنها مصراتة منطقة البيرة. هذا العقد فيما بعد بالطرف األول. ويشار إليه في
 ...... ..................................................  /ويمثل .. ...............................................  /السيد 

 ....  ويشار إليه في هذا العقد فيما بعد بالطرف الثاني................................................... /وإثباته الشخصي 
 وموطنه/ .............................. منطقة/ .................................... .

  متهيد 

وعلى ما أبداه الطرف  ، بناء على رغبة الطرف الثاني في نشر مصنف يمتلك كامل حقوقه أو حقوق من يمثلهم أو ينوب عنهم قانونا
األول من استعداد للقيام بذلك وفق ما توصلت إليه لجنة الكتاب الجامعي بالجامعة في محضر اجتماعها العادي رقم  

 ...........  فقد اتفق الطرفان على اآلتي:........ لسنة  ............................................
  (1)مادة  

 عنوانه:أو ترجمته، يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم إلى الطرف األول مصنفًا قام بتأليفه أو تحقيقه، 

............................................................................................................................. ............ 

وجاهزًا للطبع مشتماًل على كل مادته، ويتولى الطرف األول عملية الطباعة والنشر  CDف على قرص مضغوط مع االلتزام بتقديم المصن
 .على شبكة المعلومات الدولية

  (2)مادة  

و أن له صالحية التنازل عنه أو أ ترجمته، – ى بهذا العقد من تأليفه وابتكارهيتعهد الطرف الثاني بأن المصنف المذكور بالمادة األول
 قانونية أو مادية في حالة ظهور ما يخالف ذلك. مسؤوليةالتصرف فيه، وأنه وحده يتحمل أية 

  (3)مادة   

لصالح الطرف األول لمدة على شبكة المعلومات الدولية من هذا العقد  1المصنف المذكور بالمادة  نشرل الطرف الثاني عن حق زيتنا
 تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد.ثالث سنوات، 

  (4)مادة  

و يتنازل عن حق طبع ونشر المصنف موضوع هذا العقد أو أي جزء منه ف األول يتعهد فيه بأنه لم يمنح أيقدم الطرف الثاني إقرارًا للطر 
لطبع أو النشر إلى أي طرف آخر لطرف آخر بعقد ساري المفعول أثناء مدة سريان هذا العقد ، كما يلتزم الطرف الثاني بعدم منح حق ا

 .طيلة مدة هذا العقد أو نفاذ الكمية المطبوعة من الكتاب أيهما أقرب
  (5)مادة  

ن يقدم للطرف األول أصول المصنف موضوع العقد مصححة ومراجعة ، وذلك من نسختين مع احتفاظه بنسخة ، وأن يلتزم الطرف الثاني بأ
خالله بهذا البند يحق للطرف اللتزام بتصويب األخطاء، وفي حال إيقوم بمراجعة المصنف مراجعة مطبعية وايعد فهرسًا مثبتًا للمراجع ، وأن 



 (9) م نموذج 

 2من  2لصفحة ا
 

% من قيمة 15األول إسناد عملية المراجعة المطبعية إلى طرف آخر ، وعندها يحق للطرف األول أن يخصم من مستحقات الطرف الثاني 
علية لعملية المراجعة المطبعية المشار إليها في هذه المادة ، ويظل الطرف الثاني ملزمًا بتنفيذ المكافأة المقررة ، بغض النظر عن التكلفة الف

 أحكام هذه المادة طيلة مدة العقد .
  (6)مادة 

 .خالل سنة من تاريخ توقيع العقد يحق للطرف الثاني سحب الكتابعلى شبكة المعلومات الدولية في حالة عدم نشر الكتاب 
  (7)مادة  

للطرف الثاني  ......................... ليس غير.... د ل فقط ........................ يتولى الطرف األول دفع مكافأة مالية وقدرها 
مقابل تأليف أو تحقيق المصنف موضوع العقد وتنازله عن حقوق نشره طيلة مدة سريان هذا العقد  ، وتدفع المستحقات على النحو التالي 

: 
 50المكافاة عند التوقيع على هذا العقد. % من 

 50 العقد% األخرى من المكافأة عند انتهاء طبع المصنف أو مضي سنة من تاريخ التوقيع على هذا . 

  (8)مادة  

أو بشروط أخرى يتم االتفاق عليها من  ،نفسها الشروط موضوع هذا العقد ب الكترونياً  تابالكنشر يجوز للطرفين االتفاق على إعادة 
 الطرفين.

  (9)مادة  

 .للطرف األول ذكر اسمه وشعاره وتعريف بالكتاب على صفحة الغالف بصفته ناشراً 
  (10)مادة   

االختصاص مر يؤول يتفق الطرفان على تسوية أي نزاع ينشا بينهما حول تطبيق أحكام هذا العقد بالطرق الودية أواًل ، وإذا تعذر األ
 .للقضاء الليبي دون سواه

  (11)مادة  

 .أربع نسخ ، تسلم نسخة واحدة للطرف الثاني ، والنسخ األخرى الستعمالها في األغراض اإلدارية 4حرر هذا العقد من 
 

 الطرف الثاني        الطرف األول                                                                                  

 .......................................  /.......................................                              االسم  /االسم 

 .......................................  /.......................................                             الصفة  /الصفة 

 ......................................  /......................................                             التوقيع  /التوقيع 

 

 

 


