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 ولي الثاني هللا عبد بن الحسين األمير الملكي والسم صاحب 

 العهد
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 مقدمة 

 

 

تقدم هذا الدليل الذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة ن أ ،المكتبة الوطنيةيسر دائرة  

اتها، وتقوم باالستفادة من مقتنيات الدائرة وخدم ،للمواطنين والباحثين والمهتمين والراغبين

 يداعاإلرقام أمنح  من خالل ؛األردنيلنتاج الثقافي الوطني والتعريف بالمؤلف الدائرة بحفظ ا

بما في ذلك خدمة  ؛الخدمات المكتبية كافةكذلك و ،وحفظ الوثائق واتاحتهاوالرقم المعياري الدولي 

نفاذ إو ،وتعديالته (1992) قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنةوإنفاذ  ،اإلعارة

تقديم كافة التسهيالت لمجلس و ،(2007)لسنة  اتقانون ضمان حق الحصول على المعلوم

 المعلومات.

وتسهيل الحصول على المعلومة بأقل وقت  اتجراءاإلتقديم الخدمات وتبسيط إلى  وإننا إذ نتطلع 

وتقديم  اتجراءبضرورة تسهيل اإل ،منايمانا إنقدم هذا الكتيب لمتلقي الخدمة  فإننا ؛وجهد ممكن

 ومهامها.الخدمات تحقيقا ألهداف الدائرة  أفضل

 

 

 

 المدير العام                                   

                                                                                                                                                                 

 حمدإبراهيم األنضال  أ.د
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 الصفحة اسم الخدمة ترميز

  .المصنفات إيداعطلب  .1

 9 .كتاب إيداعرقم  إصدار 1-1

 10 .الدوريات الوطنية إيداعرقم  إصدار 1-2

 11 .حوار )سيناريو( إيداعرقم  إصدار 1-3

المصنفات الفنيـــة )أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية  إيداعرقم  إصدار 1-4
والزخرفية والصور والخرائط والتصميمات والمخططات واالعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط 

 .السطحية لألرض(

12 

 13 .برنامج حاسوب إيداعرقم  إصدار 1-5

 14 .المصنفات الموسيقية إيداعرقم  إصدار 1-6

 15 .المصنفات السمعية والبصرية إيداعرقم  إصدار 1-7

 16 .برنامج تلفزيوني إيداعرقم  إصدار 1-8

 17 .الكلمات المغناة إيداعرقم  إصدار 1-9

 18 (ISBN –رقم معياري دولي للكتب )ردمك  إصدار 1-10

 19 .مصنف إيداعتعديل على رقم  /طلب الغاء 1-11

 20 .فعلي للمصنفات إيداع 1-12

 22 .من المكتبة هداءإ 1-13

 23 .مؤتمر( /ندوة /ورشة /معرض فني /كتابشهار إإقامة فعالية ثقافية ) 2

 24 .للوثائق ةلكترونياألرشفة اإل 3

 25 .تنظيم المعارض  3-1

 26 .طالع على الوثائقاال  3-2

 27 .خدمة باحث 4

 28 في المكتبة.التدريب  5

 29 .المؤلف حق على االعتداء تقديم شكوى 6

 30 .المعلومات لمفوض تقديم شكوى 7
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  مالحظة:
  وتعديالته. (1992)( لسنة 22قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم )و (،1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام يطبق المركز  

 يتوجب تثبيتها على  أخرىبيانات أو أي  ،بذلك لتعديل ذلك الرقميبلغ المركز ن إفعليه  ؛إيداعفيها رقم  أُعطييذ المصنف قبل نهاية السنة التي الناشر تنفأو  على المؤلف، تعذرذا إ

 .المصنف

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Formsللكتب_الوطنيةإيداع_طلب_رقم_-_يداعمركز_اإل_ 
 
 
 
 
 

  
 كتاب إيداعرقم  إصدار

المستفيدة من  اتالفئ

 الخدمة 
  المؤلف 

 الناشر. 

 المطبعة.  

 

 

  

 

 

 .يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة 

شروط الحصول على 

 الخدمة

  .أردني، أو غير أردنيالمملكة لمؤلف ينشر في أو  ،يطبع كل مصنف .1

 .المملكةإذا تم توزيعه داخل  أردنيينشر خارج المملكة لمؤلف أو  ،يطبع كل مصنف .2

 .)المخطوط( نسخة من المصنفحضار إ .3

 .(األردنيلغير قامة اإلأو  ،ردنيلأل مدنيةأحوال  الشخصية )هوية إثباتصورة عن  .1 الوثائق المطلوبة 

 دار نشر )حديثة(. صورة عن شهادة تسجيل .2
 صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن دار النشر )حديثة(. .3
 .)حديثة( اإلعالمولمؤسسات النشر  اإلعالمترخيص هيئة  .4
 .توزيع المصنفأو  الطباعةأو  حصوله على حقوق النشربموقع ومختوم من الناشر قرار إ .5
 .الناشرتفويض خطي لمقدم الطلب موقع من المفوض بالتوقيع عن ا .6

 (يداعاإل)طالب  بالمصنف تفويض خطي من صاحب العالقة .7
 مؤلف المتوفى*:ال .8

 .إيداعبالحصول على رقم  تفويض خطي من الورثة .7-1

 .شهادة الوفاة .7-2

 .رثاإلحصر  .8-2

 .شخصية لجميع الورثة إثباتصورة عن  .9-2

 : المترجمةب تالك .9

 .فترجمة خطي من المؤل ذنإ .8-1

 :المؤلف القاصر .10

 .العائلةصورة عن دفتر  9-1

 .مراألهوية ولي عن  صورة 9-2

 المطبوع والتوقيع عليه )مع ختم الناشر(. إيداعرقم  طلب نموذجأتعبئة بالخدمة  متلقييقوم  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 .إيداع قانونية الالزمة لمنح المصنف رقميقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط ال .2

 .سابق إيداعبالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  وظفيقوم الم .3

 .النشر الخاصة بالكتبأثناء  يقوم الموظف بعملية الفهرسة .4

 الالزم.  يداعاإللتحديد رقم وبيانات المصنف )الفهرسة(  ،بيانات الطلب إدخاليقوم الموظف ب .5

 .للكتب فقط(النشر )أثناء  وبطاقة الفهرسة يداعاإل والمتضمن رقم ؛خ من الكتاب الرسميطباعة ثالث نس .6

  للتوقيع. من يفوضهأو  المدير العامإلى  الكتاب الرسميتحويل  .7

النشر خلف صفحة العنوان الداخلية أثناء  وبيانات الفهرسة يداعاإل تسليم نسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة ليتم تثبيت رقم .8

 للمصنف قبل الطبع.

 .اإلعالمهيئة   المؤسسات الشريكة 

 وزارة التربية والتعليم. 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 .(نصف ساعة)  وقت إنجاز الخدمة

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_إيداع_للكتب_الوطنية
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 الدوريات الوطنية إيداعرقم  إصدار

 المعد للدورية.   الخدمة من المستفيدة اتالفئ

 رئيس التحرير.  

  الناشر للدورية.  

 

 

  

 

 

 .يداعاإلمركز  أماكن تقديم الخدمة 

  أو غير أردني.، أردنيالمملكة لمؤلف ينشر في أو  ،يطبع كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 داخل األردن.إذا تم توزيعه  أردنيينشر خارج المملكة لمؤلف أو  ،كل مصنف يطبع 

 .(األردنيلغير  قامةاإلأو  ،ردنيلأل مدنيةأحوال  )هويةالشخصية  إثباتصورة عن   الوثائق المطلوبة 

  اإلعالمهيئة  عنالدورية الصادر  إصدارصورة عن ترخيص. 

 ( للمعني بالحصول الشخص المسؤول /تفويض خطي من صاحب العالقة )رئيس التحرير/ الناشر

 .إيداععلى رقم 

 .)صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع للناشر من وزارة الصناعة والتجارة )حديثة 

 للدوريات الوطنية والتوقيع عليه )مع ختم الناشر(.  إيداعرقم  طلب نموذجأتعبئة يقوم متلقي الخدمة ب  .1  تقديم الخدمة اتإجراء

 .إيداعيقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  .2

 .سابق إيداعبالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  لموظفيقوم ا .3

 الالزم.  يداعاإلبيانات الطلب لتحديد رقم  إدخاليقوم الموظف ب .4

  .يداعاإلالرسمي المتضمن رقم  طباعة نسختين من الكتاب  .5

  .للتوقيع من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي .6
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  .ةعاالطب عندللمصنف  يداعاإللصاحب العالقة ليتم تثبيت رقم نسخة من الكتاب الرسمي تسليم  .7

 .اإلعالمهيئة   الشريكةالمؤسسات 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة

 ساعة.نصف  وقت إنجاز الخدمة

 مالحظة:
 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 الدورية.مدة نشر واحدة طيلة  لمرة يداعيمنح رقم اإل 

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms للدوريات_الوطنيةإيداع_طلب_رقم_-يداعمركز_اإل_ 

 

 

 

 

 (سيناريو)حوار  إيداعرقم  إصدار

  .المؤلف  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المنتج. 

 

  

 

 

 .يداعاإلكز مر أماكن تقديم الخدمة 

  أو غير أردني.، أردنيالمملكة لمؤلف ينشر في أو  ،كل مصنف يطبع  شروط الحصول على الخدمة

  إذا تم توزيعه داخل المملكة أردنيينشر خارج المملكة لمؤلف أو  ،يطبعكل مصنف.  

  ورقية من الحوار )السيناريو( تحفظ مع الطلب.أو  ،ةإلكترونينسخة 

 

 (.األردني، أو اإلقامة لغير ردنيلألمدنية أحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة  الوثائق المطلوبة 

  بتعبئة الطلب.تفويض خطي من المؤلف للمفوض 

 )صورة عن شهادة تسجيل الشركة )حديثة. 

  حديثة(المنتجة صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة(. 

الحوار والتوقيع عليه )مع ختم دار أو  ،للسيناريو إيداعرقم طلب  نموذجأ يقوم متلقي الخدمة بتعبئة .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 النشر(. 

 .إيداعيقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  .2

 .سابق إيداعيقوم الموظف بالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  .3

  الالزم. يداعاإلبيانات الطلب لتحديد رقم  إدخاليقوم الموظف ب .4

 . يداعاإلالرسمي المتضمن رقم  طباعة نسختين من الكتاب .5

  للتوقيع. من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي .4

  .الحوارأو  للسيناريو يداعنسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة ليتم تثبيت رقم اإلتسليم  .6

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

  ساعة.نصف   وقت إنجاز الخدمة

  

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/%20مركز_الإيداع-_طلب_رقم_إيداع_للدوريات_الوطنية
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 مالحظة:

  قانون حماية من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعنصوص المواد الخاصة باإليطبق المركز

 وتعديالته. (1992)( لسنة 22حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم )
 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms السيناريو( _للحوارإيداع_طلب_رقم_-_يداعمركز_اإل( 

 

أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية )المصنفات الفنيـــة  إيداعرقم  إصدار

الخرائط السطحية و المتعلقة بالجغرافيا المجسمةعمال واألخططات والزخرفية والصور والخرائط والتصميمات والم

 (لألرض

 .النحات/المصور/المصمم  /الرسام  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المنتج.  

  

 

 

 .يداعاإلمركز  أماكن تقديم الخدمة 

  أو غير أردني.، أردنيالمملكة لمؤلف ينشر في أو  ،يطبع كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 داخل األردن.إذا تم توزيعه  أردنيينشر خارج المملكة لمؤلف أو  ،كل مصنف يطبع 

 (.األردنياإلقامة لغير أو  ،ردنيمدنية لألأحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة  الوثائق المطلوبة 

 .)صورة عن شهادة تسجيل الشركة )حديثة 

 حديثة(.المنتجة صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة( 

  العمل قيد التنفيذ للحفظ مع المعاملة.نسخة من 

 والتوقيع عليه )مع ختم المنتج(.  إيداعرقم طلب نموذج أيقوم متلقي الخدمة بتعبئة  -1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 إيداع.يقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  -2

 .سابق إيداعيقوم الموظف بالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  -3
 الالزم.  يداعبيانات الطلب لتحديد رقم اإل إدخاليقوم الموظف ب -4

 . يداعالرسمي المتضمن رقم اإل طباعة نسختين من الكتاب  -5

  للتوقيع على الكتاب. من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي -6

  .على المصنف يداعالكتاب الرسمي لصاحب العالقة ليتم تثبيت رقم اإلنسخة من تسليم  -7

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 نصف ساعة.  وقت إنجاز الخدمة

 

 مالحظة:

 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

 وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms وغيرها _أعمال_الرسم_،_التصوير_،_النحت_إيداع_طلب_رقم_-_يداعمركز_اإل 
 

 

 

 

  

 (برنامج حاسوب) إيداعرقم  إصدار

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/
https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/%20مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_إيداع_أعمال_الرسم_،_التصوير_،_النحت_%20وغيرها
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 . (المبرمجالمؤلف )  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المنتج. 

  الموزع . 

  

 

 

 .يداعمركز اإل   أماكن تقديم الخدمة

  .أردني، أو غير أردنيالمملكة لمؤلف في  يطبع، أو ينشر كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 إذا تم توزيعه داخل األردن. أردنيخارج المملكة لمؤلف  يطبع، أو ينشر كل مصنف  

 (.األردنياإلقامة لغير ، أو ردنيمدنية لألأحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة  الوثائق المطلوبة 

  اإلعالمإجازة العمل من هيئة. 

  حديثة(. المنتجة الشركةصورة عن شهادة تسجيل( 

  حديثة(. المنتجةصورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة( 

  حسب األصولصورة عن العقود المبرمة بين الشركة المنتجة والمبرمج. 

 قع من المفوض بالتوقيع عن الشركة المنتجة.تفويض خطي لمقدم الطلب مو 

 .نسخة من البرنامج للحفظ مع المعاملة 

 برنامج حاسوب.  إيداعرقم طلب نموذج أيقوم متلقي الخدمة بتعبئة  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 .إيداعيقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  .2

 .سابق إيداعيقوم الموظف بالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  .3

 الالزم.  يداعلتحديد رقم اإلبيانات الطلب  إدخاليقوم الموظف ب .4

 . يداعالرسمي المتضمن رقم اإل طباعة نسختين من الكتاب .5

 للتوقيع. من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي .6

  .على المصنف للبرنامج يداعنسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة ليتم تثبيت رقم اإلتسليم  .7

 .اإلعالمهيئة   المؤسسات الشريكة 

 .يوجد ال  رسوم الخدمة 

  نصف ساعة.  وقت إنجاز الخدمة

 مالحظة:
 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms _طلب_رقم_إيداع_لبرنامج_الحاسوب-مركز_اإليداع_. 

 

 

 المصنفات الموسيقية إيداعرقم  إصدار

  .المؤلف  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

  .المنتج 

 .يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة 

 أو غير أردني.، أردنيالمملكة لمؤلف في  يطبع، أو ينشر كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 داخل األردن.إذا تم توزيعه  أردنيخارج المملكة لمؤلف  يطبع، أو ينشر كل مصنف 

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/%20مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_إيداع_لبرنامج_الحاسوب
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 كلمات األغاني:   الوثائق المطلوبة 

 من كلمات القصائد المغناة المراد تسجيلها تحفظ مع المعاملة.ورقية نسخة  .1

 تفويض خطي من المؤلف للمفوض بتعبئة الطلب. .2

  :المصنفات الموسيقية 

 (.األردني، أو اإلقامة لغير ردنيلألمدنية أحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة -1

 (.)حديثةالمنتجةصورة عن شهادة تسجيل الشركة  -2

 .اإلعالمإجازة العمل من هيئة  -3

 )حديثة(.النتجةصورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة  -4

 .حسب األصولصورة عن العقود المبرمة بين األطراف المشاركين في العمل  -5

 . الشركةتفويض خطي لمقدم الطلب موقع من المفوض بالتوقيع عن  -6

 المعاملة.نسخة من العمل قيد التنفيذ للحفظ مع  -7

 للمصنف الموسيقي.  إيداع رقمطلب نموذج أيقوم متلقي الخدمة بتعبئة  -1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 .إيداعيقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  -2

 .سابق إيداعيقوم الموظف بالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  -3

  الالزم. يداعبيانات الطلب لتحديد رقم اإل إدخاليقوم الموظف ب -4

 . يداعالرسمي المتضمن رقم اإل طباعة نسختين من الكتاب -5

  .للتوقيع على  من يفوضهأو  المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي -6

  .في مكان ظاهر من المصنف يداعنسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة ليتم تثبيت رقم اإلتسليم  -7

 اإلعالمهيئة  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد. رسوم الخدمة 

  ساعة.نصف  وقت إنجاز الخدمة

 مالحظة:
 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms للمصنفات_الموسيقيةإيداع_طلب_رقم_-_يداعمركز_اإل_. 

 المصنفات السمعية والبصرية إيداعرقم  إصدار

  المؤلف.  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المنتج. 

  الموزع.  

  

 .يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة 

  أو غير أردني.، أردنيالمملكة لمؤلف في  يطبع، أو ينشر كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 داخل األردن.إذا تم توزيعه  أردنيخارج المملكة لمؤلف  يطبع، أو ينشر كل مصنف 

 (.األردنياإلقامة لغير ، أو ردنيمدنية لألأحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة  الوثائق المطلوبة 

  اإلعالمإجازة العمل من هيئة. 

 .)صورة عن شهادة تسجيل الشركة )حديثة 

  حديثة(.صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة( 

 .تفويض خطي لمقدم الطلب موقع من المفوض بالتوقيع عن الشركة 

  للحفظ مع المعاملة. المصنف تجريبيةنسخة من 

 للمصنف السمعية والبصرية.  إيداعرقم طلب نموذج أيقوم متلقي الخدمة بتعبئة  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 .إيداعيقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  .2

 .سابق إيداعيقوم الموظف بالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  .3

 .الالزم يداعبيانات الطلب لتحديد رقم اإل إدخاليقوم الموظف ب .4

  .يداعالرسمي المتضمن رقم اإل طباعة نسختين من الكتاب .5

  .للتوقيع عليه من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي .6

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/%20مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_إيداع_للمصنفات_الموسيقية
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 .للمصنف يداعنسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة ليتم تثبيت رقم اإلتسليم  .7

 .اإلعالمهيئة   المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

  ساعة.نصف   وقت إنجاز الخدمة

 

 مالحظة:
  قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعالمواد الخاصة باإليطبق المركز نصوص

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms للمصنفات_السمعية_والبصريةإيداع_طلب_رقم_-_يداعمركز_اإل_. 

 

 

 

 

 برنامج تلفزيوني إيداعرقم  إصدار

 .)المعد /المقدم(المؤلف   المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المنتج. 

 

 .يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة  

 أو غير أردني.، أردنيالمملكة لمؤلف في  يطبع، أو ينشر كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 داخل األردن.إذا تم توزيعه  أردنيخارج المملكة لمؤلف  يطبع، أو ينشر كل مصنف 

 (.األردني، أو اإلقامة لغير ردنيلألمدنية أحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة  الوثائق المطلوبة 

  اإلعالمإجازة العمل من هيئة. 

 .نسخة مصورة عن العمل )حلقة تجريبية( تحفظ مع الطلب 

  شرح عن البرنامج. تحتوي على ةإلكترونيورقية، أو نسخة 

  حديثة(. المنتجةصورة عن شهادة تسجيل الشركة( 

  حديثة(. المنتجةصورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة( 

  حسب األصولصورة عن العقود المبرمة بين الشركة المنتجة والمعد للبرنامج. 

 المنتجة تفويض خطي لمقدم الطلب موقع من المفوض بالتوقيع عن الشركة. 

  للمصنف )برنامج تلفزيوني(. إيداعرقم طلب  بتعبئة نموذجيقوم متلقي الخدمة  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 .إيداعيقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  .2

 .سابق إيداعيقوم الموظف بالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم  .3

  الالزم. يداعبيانات الطلب لتحديد رقم اإل إدخاليقوم الموظف ب .4

 . يداعالرسمي المتضمن رقم اإل طباعة نسختين من الكتاب .5

  .للتوقيع من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي .6

  نسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة.تسليم  .7

 اإلعالم.هيئة   المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/%20مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_إيداع_للمصنفات_السمعية_والبصرية
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 ساعة.نصف   وقت إنجاز الخدمة

 

 مالحظة:
 ن حماية حق قانومن  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms _طلب_رقم_إيداع_برنامج_تلفزيوني-مركز_اإليداع_. 

 

 

 كلمات مغناة إيداعرقم  إصدار

  حكمه.من هو في ، أو المؤلف  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 

 .يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة 

  .أردني، أو غير أردنيالمملكة لمؤلف في  يطبع، أو ينشر كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 إذا تم توزيعه داخل األردن. أردنيخارج المملكة لمؤلف  يطبع، أو ينشر كل مصنف 

 (.األردني، أو اإلقامة لغير ردنيلألمدنية أحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة  الوثائق المطلوبة 

  من الكلمات المغناةنسخة ورقية. 

  ن وجدت()إواالسم التجاري المنتجة شركة ال تسجيل حديثة عن شهادةصورة 

 إن وجدت. نسخة من العقود المبرمة بين المؤلف والشركة المنتجة  

 تفويض خطي لمقدم الطلب موقع من المفوض بالتوقيع. 

 

  .كلمات مغناة إيداعرقم طلب نموذج أيقوم متلقي الخدمة بتعبئة  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 .إيداعيقوم رئيس المركز بالتاكد من استيفاء الطلب الشروط القانونية الالزمة لمنح المصنف رقم  .2

 .سابق إيداعقوم الموظف بالتأكد من عدم حصول المصنف لرقم ي .3

الرسمي  طباعة نسختين من الكتاب الالزم. يداعلتحديد رقم اإلبيانات الطلب  إدخاليقوم الموظف ب .4

 .يداعالمتضمن رقم اإل

  للتوقيع عليه. من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي .5

  نسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة.تسليم  .6

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

  ساعة.نصف   وقت إنجاز الخدمة

 

 

 مالحظة: 
 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms لكلمات_)القصائد_المغناة(إيداع_طلب_رقم_-_يداعمركز_اإل_. 

 

 

 

 

 (ISBN/ ردمك)منح رقم معياري دولي للكتب 

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/%20مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_إيداع_برنامج_تلفزيوني
https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/%20مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_إيداع_لكلمات_(القصائد_المغناة)
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 .الناشر  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 

 شعبة الترقيم الدولي المعياري للكتاب. /يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة 

 وطني. إيداعأن يكون الكتاب قد حصل على رقم   شروط الحصول على الخدمة

  .ول مرةطلب اشتراك أل  الوثائق المطلوبة 

  اإلعالمصورة عن ترخيص النشر من هيئة. 

  شهادة تسجيل الشركة )حديثة(صورة عن.  

 صورة عن شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة )حديثة( للناشر. 

 للمؤلف. (.األردني، أو اإلقامة لغير ردنيلألمدنية أحوال  عن إثبات الشخصية )هوية صورة 

 (.ISBN)ردمك/ابيقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج طلب رقم معياري دولي للكت .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

يقوم متلقي الخدمة بتعبئة إقرار طالب التسجيل بصحة البيانات الواردة فيه والتوقيع عليه مع ختم  .2

 الناشر.

 .يداعالتأكد إذا كان له رقم دولي سابق تحت نفس رقم اإل .3

طباعة نسختين من بيانات الطلب المقدم لتحديد الرقم الدولي المعياري الالزم و إدخاليقوم الموظف ب .4

 (.ISBNالرسمي المتضمن رقم )ردمك/ بالكتا

  للتوقيع. من يفوضهأو  المدير العامإلى  تحويل الكتاب الرسمي .5

في مكان ظاهر من  (ISBN)ردمك/ليتم تثبيت رقم لمتلقي الخدمةنسخة من الكتاب الرسمي تسليم  .6

 المصنف.

 International Standard Book Number Agency المؤسسات الشريكة 

 اإلعالم.هيئة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

  ساعة.نصف   وقت إنجاز الخدمة

 مالحظة:
 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

  يلزم طالب رقم(ISBN)  بمكانين:بتثبيت الرقم على الكتاب 

 .أسفل صفحة العنوان الداخلية من الكتاب 

  على الصفحة الخلفية للغالف الخارجي للكتاب 

 /https://www.nl.gov.jo/AR/Forms_طلب_رقم_المعياري_الدولي-مركز_اإليداع_)ISBN_(. 

  

 *بيانات المصنفأو  تعديل الرقمطلب 

 المؤلف.  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المنتج /الناشر. 

 

 .يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة 

https://www.nl.gov.jo/AR/Forms/مركز_الإيداع_-_طلب_رقم_المعياري_الدولي_(ISBN)
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  .أردني، أو غير أردنيالمملكة لمؤلف في  يطبع، أو ينشر كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 إذا تم توزيعه داخل األردن. أردنيخارج المملكة لمؤلف  يطبع، أو ينشر كل مصنف 

  .يداعصورة عن الكتاب الرسمي الذي يحمل رقم اإل .مدنيةأحوال  هويةصورة عن   الوثائق المطلوبة 

 /استدعاء موقع ومختوم طلب. 

 .استدعاء التعديل بتقديميقوم متلقي الخدمة  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 .الالزمة الرسمية الموافقات اخذ .2

 .عدمهأو  للمصنف الفعلي يداعاإل حالة من بالتأكد يداعاإل موظف يقوم .3

 .حسب األصول اإللغاءأو  المصنف بيانات على المطلوب التعديل إجراء .4

 .االستدعاء على رسمي رد بإعداد يداعاإل موظف يقوم .5

 .الرد للمدير العام للتوقيعتوجيه  .6

  نسخة من الكتاب الرسمي لصاحب العالقة.تسليم  .7

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

  نصف ساعة.  وقت إنجاز الخدمة

 

 مالحظة:
 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 اإللغاء يجوز ال مودع المصنف كان حال في. 

  المصنفات: إيداعمن نظام  (7)* المادة 

ن يبلغ أ، فعليه للمصنف يداعفيها رقم اإل أُعطيانتاج ذلك المصنف قبل نهاية السنة التي أو  ،مصنف تنفيذ نشر أليالناشر أو  تعذر على المؤلف إذا 

 يتوجب تثبيتها على المصنف. أخرىبيانات أو أي  ،المركز بذلك لتعديل ذلك الرقم
 

 

 

 

 

 الفعلي للمصنفات يداعاإل

 المؤلف.  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المنتج /المطبعة /الناشر. 

 

 .يداعمركز اإل أماكن تقديم الخدمة 

  .أردني، أو غير أردنيالمملكة لمؤلف في  يطبع، أو ينشر كل مصنف  شروط الحصول على الخدمة

 إذا تم توزيعه داخل األردن. أردنيخارج المملكة لمؤلف  يطبع، أو ينشر كل مصنف 

 ال يوجد  الوثائق المطلوبة 

   تقديم الخدمة  اتإجراء
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  يداعمركز اإلإلى  المطلوبة من المصنف تسلم النسخ. 

 يتأكد الموظف من تثبيت البيانات التي منحت للمصنف في مكان ظاهر من المصنف. 

 .التأكد من جودة النسخ المسلمة 

 وتوقيعه وختمه،باستالم المصنف،  إشعار إصدار. 

  شعاراإليستلم المودع نسخته من. 

 الفنيةقسم الخدمات إلى  تسليم المصنفات المودعة. 

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

  نصف ساعة.  وقت إنجاز الخدمة

 

 مالحظة:
 قانون حماية حق من  (52، 45، 43، 42، 41، 40، 39، 38) والمواد، (1994)( لسنة 4رقم ) يداعاإلنظام والواردة في  يداعيطبق المركز نصوص المواد الخاصة باإل

  وتعديالته. (1992)( لسنة 22المؤلف والحقوق المجاورة رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 من المكتبةهداء إطلب 

 الحكومية الرسمية. والمؤسسات الدوائر  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المدارس الحكومية. 

 أفراد ومؤسسات المجتمع المدني. 

 

 
 العامة.قسم الخدمات   ماكن تقديم الخدمة أ

 .ن تكون الجهة غير ربحيهأ  شروط الحصول على الخدمة

 .مدنيةأحوال  هوية  الوثائق المطلوبة 

 كتاب رسمي من الجهة الطالبة. 
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 :األفراد  تقديم الخدمة  اتإجراء

 وتعبئة النموذج المخصص لذلك. اإلهداءبمراجعة قسم الخدمة  متلقييقوم . 1

 المدير المختص.إلى  . تحويل الطلب2

 خراج بالكتب المهداة.لتنظيم مستندات اإل اإلهداءقسم إلى  . تحويل الطلب3

 عد التوقيع على المستندات.ب اإلهداءتسليم متلقي الخدمة  -4

 

 الدوائر الحكومية الرسمية: 

 قسم الديوان.إلى  اإلهداءب /. ورود طلب رسمي من الدوائر1

 تخاذ القرار.من يفوضه الأو  ،المدير العامإلى  . تحويل الطلب2

 . الطالبة لإلهداء الجهةإلى  ارسال كتاب رسمي بالموافقة .3

 خراج.إلوالتوقيع على مستندات ا الستالممندوب مفوض لرسال بإتقوم الجهة المعنية . 4

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 نصف ساعة.بالنسبة لألفراد   وقت إنجاز الخدمة

  الخطابات الرسمية بالنسبة للمؤسسات.يعتمد على 

 

 

 

 

 

 

 مؤتمر( /ندوة /ورشة /معرض فني /طلب إقامة فعالية ثقافية )اشهار كتاب

 . المهتمين بالكتابة والتأليف والنشرو دباءواأل الكتاب  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 المهتمين بالثقافة والفنونالفنانين و. 

 مؤسسات وجمعيات ومنظمات مهنية. 

 المؤتمر /الندوة /المهتمين بموضوع الورشة. 

 

 

 

 

  بالثقافة والفنونالمهتمين. 

 .قاعة االحتفاالت الرئيسة /العالقات العامة وحدة  ماكن تقديم الخدمة أ

 .مودع فعليا في المكتبةو إيداع( حاصل على رقم األردنيان يكون الكتاب )  شروط الحصول على الخدمة

 .نموذج طلب الخدمة  الوثائق المطلوبة 

 :شهار كتابإ

  شهاره.إنسخة من الكتاب المنشور المراد  

 معرض فني:

  يتضمن جميع الصور المراد عرضها إلكترونيقرص. 
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 :ورشة/ ندوة/ مؤتمر

  جهة طالبة الخدمةكتاب رسمي من. 

 المؤتمر /الندوة /محاور الورشة. 

 .قائمة بأسماء المتحدثين 

  في بعض الحاالت األمنيةالموافقة. 

 نموذج المطلوب.البمراجعة الوحدة المعنية وتعبئة الخدمة  متلقييقوم  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 عليه.من يفوضه للموافقة أو  ،المدير العامإلى  تحويل الطلب .2

دراجها ضمن جدول النشاطات إنقوم وحدة العالقات العامة بالتنسيق لموعد الفعالية و .3

 الشهري والسنوي.

 .واحد جهيز القاعة للعرض قبل موعد المعرض بيومتنسبة للمعارض بال .4

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 :اشهار كتاب وقت إنجاز الخدمة

  مدة الفعالية()ثالث ساعات  –ساعة. 

 :ورشة/ ندوة/ مؤتمرأو  معرض فني

  المؤتمر() مدة المعرض /الورشة/ الندوة/  .أيام 3 –يوم 

 

 

 

  

 ة للوثائقلكترونياألرشفة اإل
 الدوائر الحكومية الرسمية.الوزارات و  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 أفراد ومؤسسات المجتمع المدني. 

 

 قسم الوثائق العامة.  ماكن تقديم الخدمة أ

 .قسم الوثائق الخاصة 

 

 أن تكون الوثائق ذات طابع وطني.  شروط الحصول على الخدمة

 .مذكرة تعاون /كتاب رسمي من الوزارات والدوائر  الوثائق المطلوبة 

 هوية شخصية لألفراد. 

 الجهات الرسمية:  تقديم الخدمة  اتإجراء

  .عقد مذكرات تعاونأو  ،كتاب رسمي من الجهات الطالبة للخدمة ورود .1
وتسجيلها على  ضمن نماذج استالم وتسليم مخصصة لذلكاستالم الملفات  .2

 الرسمي للقسم.السجل 
 بواسطة أجهزة التعقيم. تعقيم الملفات .3
 .ةالتصنيف المتبعخطة حسب  تصنيف الملفات .4
 .اعداد بطاقة الفهرسة  .5
 ائق بشكل تسلسلي حسب رقم التصنيف.ترميز الوث .6
 لكل وثيقة وتخزينها على السيرفر. المسح الضوئي إجراء .7
 لكتروني.على النظام اإلبيانات كل وثيقة  إدخال .8
حفظها في مستودعات أو  ،الجهة المعنيةإلى  الملفات األصل إرجاع .9

 .ة منها )حسب االتفاق(إلكترونيالدائرة وتزويد الجهة بنسخة 
 

 المؤسسات الخاصة:و األفراد 
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 الخاصة الوثائق يداعتعبئة النموذج المعد إل .1
 لقسم.وتسجيلها على السجل الرسمي لورقية، صور،....( الوثائق )استالم  .2
 المستلمة بواسطة أجهزة التعقيم. الوثائق تعقيم .3
  خطة التصنيف المتبعة .حسب  االملفاتتصنيف  .4
 .ائق بشكل تسلسلي حسب رقم التصنيفترميز الوث .5
ضمن  لكل وثيقة وتخزينها على السيرفر المسح الضوئي إجراء .6

 مجموعات.
 لكتروني.بيانات كل وثيقة على النظام اإل إدخال .7
حفظها في مستودعات أو  ،الجهة المعنية إلى الملفات األصل إرجاع .8

 .ة منها )حسب االتفاق(إلكترونيالدائرة وتزويد الجهة بنسخة 

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 ساعتين.  وقت إنجاز الخدمة

 

 مالحظة:
  (.2017)( لعام 9قانون الوثائق الوطنية رقم )يطبق  

 م المعارض الوثائقية تنظي

 .الرسميةالمؤسسات الحكومية   المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 مؤسسات المجتمع المدني. 

 .المؤسسات الرسمية 

 

 

  .قسم الوثائق الخاصة  ماكن تقديم الخدمة أ

 

 .توفير مكان مناسب للمعرض  شروط الحصول على الخدمة

 .كتاب رسمي  الوثائق المطلوبة 

 الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني..ورود كتاب رسمي من الدوائر 1 تقديم الخدمة  اتإجراء
 الالزم. جراءالمدير العام إلتخاذ اإلإلى  . تحويل الكتاب2
 يم المعرض وتحديد المكان والزمان.. التنسيق مع الجهة بخصوص تنظ3
 .تنظيم المعرض .4
  .. االفتتاح الرسمي للمعرض5

 الجهة الطالبة للخدمة.   المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 ساعتين.   وقت إنجاز الخدمة
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 االطالع على الوثائق

 .الباحثين  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 

 

 قسم الوثائق العامة.  ماكن تقديم الخدمة أ

 .قسم الوثائق الخاصة 

 ةلكترونيقسم األرشفة اإل. 

 .الجنسية أردني  على الخدمةشروط الحصول 

 استدعاء من طالب الخدمة.  الوثائق المطلوبة 

  الشخصية. إثباتصورة عن 

ة مع تحديد األصليبتقديم استدعاء لالطالع على الوثائق يقوم متلقي الخدمة  -1 تقديم الخدمة  اتإجراء
 .موضوع الوثائق

 الالزم. جراءالمدير العام إلتخاذ اإلإلى  تحويل االستدعاء -2
 لتجهيز الوثائق المطلوبه لالطالع.القسم المعني إلى  تحويل االستدعاء -3
  .تقديم الخدمة في المكان المخصص لخدمات الباحثين في القسم المعني -4

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 ساعتين.   وقت إنجاز الخدمة
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 خدمة باحث

 الدوائر الحكومية الرسمية.  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 أفراد ومؤسسات المجتمع المدني. 

 ن* الباحثو. 

 

 .قسم الخدمات العامة  ماكن تقديم الخدمة أ

 .قسم الوثائق العامة 

 قسم الوثائق الخاصة.  

 ةلكترونيقسم األرشفة اإل. 

 .الجنسية أردني  شروط الحصول على الخدمة 

 كتاب رسمي من الجهات.  الوثائق المطلوبة 

 تصول على المعلوماحطلب حق ال. 

 .استدعاء من طالب الخدمة 

  الشخصية إثباتصورة عن. 

 :األفراد   تقديم الخدمة اتإجراء

.يقوم متلقي الخدمة بالحصول على نموذج حق الحصول على المعلومة من القسم 1
  حسب األصول.المعني وتعبئته 

سب بالتأكد من توفر الوثائق المطلوبة وحصرها ح.يقوم موظف القسم المعني 2
 نموذج حق الحصول على المعلومة.

. يقوم متلقي الخدمة بمراجعة قسم الديوان لختم طلب حق الحصول على 3
 ب.الطل والحصول على رقم ،المعلومة

 .المدير العام للموافقة عليهإلى  . تحويل الطلب4
 .المقررة . مراجعة قسم المحاسبة الستيفاء الرسوم5
. يقوم موظف الوحدة التنظيمية المعنية بتقديم الخدمة بتجهيز الوثائق المطلوبة 6

 تلقي الخدمة حسب ما ورد في الطلب.ة لمإلكترونينسخة أو  كنسخة ورقية
 .متلقي الخدمةإلى  . تسليم المادة المطلوبة7

  للدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المعني 
  .الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنيورود كتاب رسمي من -1
 الالزم. جراءالمدير العام إلتخاذ اإلإلى  تحويل الكتاب-2
  .القسم المعني بالخدمةإلى  تحويل الكتاب الرسمي بعد موافقة المدير العام-3
الخدمة بتجهيز الوثائق المطلوبة  يقوم موظف الوحدة التنظيمية المعنية بتقديم-4

  .ةإلكترونينسخة أو  ،كنسخة ورقية
 تسليم الوثائق بكتاب رسمي.-5

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 
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 .دقيقة  15 وقت إنجاز الخدمة

 
 
 مالحظة

 

  وتعديالته.  (1992)( لسنة 22رقم )والحقوق المجاورة حماية حق المؤلف يطبق قانون 
 ( لسنة 47يطبق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم )(2007) . 

 https://www.nl.gov.jo/Ar/CustomForms/ObtainInformationForm 

 

  التدريب في الدائرة

 .الجامعاتطالب   المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

  الدوائر الحكومية الرسمية.موظفو 

 أفراد ومؤسسات المجتمع المدني. 

 

 .دائرةال اتمديريكافة   ماكن تقديم الخدمة أ

  .مذكرات التعاون  شروط الحصول على الخدمة

  .كتاب رسمي من الجهات الرسمية   الوثائق المطلوبة 

  األفرادتقديم استدعاء من.  

 الجهات الرسمية:  تقديم الخدمة  اتإجراء

 قسم الديوان.إلى  ورود كتاب رسمي من الجهة الراغبة بالتدريب .1

 .الرأي لالطالع وإبداء من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  الكتاب الرسميتحويل   .2

تقوم وحدة التدريب والتطوير والجودة بإعداد الرد رسمي والتواصل مع الجهة الطالبة   .3

 للتدريب.

لتحديد  المعنية التنظيمية التنسيق مع الوحداتب والجودة التطويرالتدريب وتقوم وحدة  .4

 برنامج تدريب المتدربين. 

  

 األفراد: 

 قسم الديوان.إلى  ورود استدعاء من طالب التدريب .1

 .الرأي إبداءلالطالع و من يفوضهأو  ،المدير العامإلى  حويل الطلبت .2

 .مقدم االستدعاءالتواصل مع تقوم وحدة التدريب والتطوير والجودة  .3

تقوم وحدة التدريب والتطوير والجودة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية لتحديد  .4

  رب.برنامج تدريب المتد

 

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 حسب المخاطبات الرسمية.  وقت إنجاز الخدمة

 

  المؤلف حق االعتداء على شكوى تقديم

https://www.nl.gov.jo/Ar/CustomForms/ObtainInformationForm
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 . الحقوق أصحاب  المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

 

 
 مكتب حماية حق المؤلف .  ماكن تقديم الخدمة أ

 .تفويض( /حق )عقد إثباتملكية   شروط الحصول على الخدمة

  .الشخصية إثباتصورة عن   الوثائق المطلوبة 

  األصلي.المصنف 

 الحق الذي تم االعتداء عليه.بتقديم شكوى بخصوص الخدمة  متلقييقوم  .1 تقديم الخدمة  اتإجراء

 من يفوضه للموافقة على الطلب.أو  ،المدير العامإلى  تحويل الطلب .2

 مكتب حماية حق المؤلف لعمل جولة تفتيشية.إلى  يحول الطلب .3

 الجولة.أثناء  يقوم مكتب حماية حق المؤلف بكتابة )ضبط( .4

 المحاكم المختصة.إلى  تحويل القضية .5

 

 البحث الجنائي، دائرة الجمارك العامة. /مديرية األمن العام  المؤسسات الشريكة 

 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 .ن(يوميإلى  حسب متطلبات واقعة االعتداء )من ساعة  وقت إنجاز الخدمة

 

 مالحظة

 وتعديالته.  1992( لسنة 22رقم )والحقوق المجاورة حماية حق المؤلف قانون  يطبق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتبة الوطنية (دائرة تقديم شكوى لمفوض المعلومات ) مدير عام 

 .وناألردنيالمواطنون   المستفيدة من الخدمة  اتالفئ

  .دائرة المكتبة الوطنية /أمانة سر مجلس المعلومات  أماكن تقديم الخدمة 
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 .الجنسية أردنيأن يكون   شروط الحصول على الخدمة

 

 مدنية.أحوال  هوية  الوثائق المطلوبة 

 صورة عن طلب الحصول على المعلومات إن وجد. 

 ن وجدإالدائرة المعنية بالطلب أو  صورة عن رد الوزارة. 

 

 المعلومات.أمانة سر مجلس إلى  يقوم مقدم الشكوى بالحضور شخصيا    تقديم الخدمة  اتإجراء

  ووظيفته وماهية الشكوى.تعبئة نموذج شكوى مبينا  فيه معلوماته الخاصة واسم المشتكى عليه 

 .إعداد مطالعة من قبل مفوض المعلومات على الشكوى ورفعها لمعالي رئيس المجلس 

  بشأنها.عقد جلسة لمجلس المعلومات لمناقشة الشكوى واتخاذ قرار 

 بالغ المشتكي والمشتكى عليه خطيا  بقرار المجلس.إ 

 ال يوجد.  المؤسسات الشريكة 

 ال يوجد.  رسوم الخدمة 

 .أعلى حد  بيوما    30 وقت إنجاز الخدمة

 

 

 مالحظة

  (2007)( لسنة 47ضمان حق الحصول على المعلومات رقم )يطبق قانون . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
التواصلعنوان   

 دائرة المكتبة الوطنية
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