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دليل ُ
الكتاب والناشرين المبتدئين

هــذا الدليــل يوضــح القوانيــن واإلجــراءات والممارســات التــي يضطــر المبــدع
إلــى التعامــل معهــا لكــي يتمكــن مــن إنتــاج عملــه الفنــي ،وهــذا الدليــل ليــس
أيضــا لتجاهلها،
دعــوة للخضــوع لكافــة التفاصيــل المذكــورة بــه ،وليــس دعــوة ً
وليــس دعــوة لممارســة الرقابــة الذاتيــة .ففــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه عــدد
كبيــر مــن الفنانيــن المســتقلين بإنتــاج أعمالهــم بشــكل بديــل عــن اإلجــراءات
البيروقراطيــة ،وجــب التنويــه علــى كل اإلجــراءات التــي يــؤدي عــدم االلتــزام
بهــا إلــى الوقــوع تحــت طائلــة القانــون .وإيضــاح كــم اإلجــراءات التعســفية التــي
قــد تــؤدي إلــى اندثــار اإلبــداع المختلــف عــن النمــط المقبــول مــن الدولــة وإبــراز
مــدى االحتيــاج إلــى بيئــة جديــدة مــن القوانيــن واإلجــراءات تحمــي وتعــزز حريــة
العمــل اإلبداعــي كمحــور أساســي فــي التنميــة الثقافيــة.

من ينظم العمل
للممتهنين؟

الكتاب

الناشرين

اتحاد كتاب
مصر

اتحاد الناشرين
بجمهورية مصر
العربية

إجراءات العضوية:

إجراءات العضوية:

 -1أن يكون لدى المتقدم إنتاج أدبي مطبوع
 -2ســحب اســتمارة عضويــة مــن مقــر االتحــاد بمبلــغ خمســون جنيهــً
ونصــف
 -3مــلء االســتمارة وإحضــار فيــش وتشــبيه وخطــاب مــن جهــة العمــل و
ثــاث صــور شــخصية
 -4إحضــار االســتمارة إلــى مقــر االتحــاد بالزمالــك مــع ثــاث نســخ مــن كل
كتــاب مقــدم وذلــك مــن يــوم  1إلــى  7مــن كل شــهر وبشــرط أن تكــون فــي
مجــاالت اآلداب كمــا نصــت المــادة الســابعة مــن الئحــة االتحــاد والتــي تنــص
علــى :
مجاالت اآلداب هي
القصــة القصيــرة والطويلــة  -الشــعر والزجــل  -النقــد -الدراســات األدبيــة
والتراجــم  -الترجمــة  -أدب الرحــات  -أدب األطفــال  -ســيناريو وحــوار
األفــام الســينمائية  -المســرحيات -األعمــال الدراميــة التــي تعــد لإلذاعــة
والتليفزيــون وكافــة األعمــال األدبيــة األخــرى
 -5دفع مبلغ ثالثمائة وعشرون جنيهًا رسم فحص اإلنتاج
 -6ضــرورة تزكيــة االســتمارة وذلــك بتوقيــع ثالثــة أعضــاء اتحــاد كتــاب
علــى االســتمارة.

يقدم نموذج طلب إلى سكرتارية االتحاد يتضمن:

يقــوم االتحــاد بــدور نقابــي مــن تقديم خدمــات لألعضــاء كالمعاشــات والتأميــن الصحي،
وحمايــة حقوقهــم المهنيــة .وال بلــزم الكتــاب باالشــتراك فــي االتحــاد لممارســة الكتابــة
واألدب كمهنة.

اسم المنشأة

جنسيتها

الكيان القانوني للمنشأة
عناوين الفروع إن وجدت
عقد التأسيس
رقم سجل المستوردين

اسم المدير المسئول
العنوان الرئيس للمنشأة

أرقام التليفونات
رأس المال

أرقام الفاكسات

رقم سجل المصدرين

اسم المدير المسئول

اسم الممثل القانوني

البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر
عقد تأسيس المنشأة
المؤهل الدراسي

السجل التجاري

قائمة بالمطبوعات

البطاقة الضريبية

أصل صحيفة الحالة الجنائية

 الناشــر هــو مــن يتولــى نشــر وتوزيــع الكتــب والدوريــات والوســائل الســمعيةوالبصريــة للتعليــم والثقافــة ومــا قــد يســتحدث مــن أليــات النشــر
 يتــم البــت فــي طلبــات القيــد خــال ســتين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ،فــإذامضــت المــدة دون صــدور قــرار فيــه اعتبــر مقبــوال مــادام مســتوفي لشــروط المــادة 6
مــن قانــون االتحــاد .
 يقــوم اتحــاد الناشــرين بقصــر مزاولــة مهنــة النشــر علــى أعضائــه ،ومــن يخالــف ذلــكيتعــرض لعقوبــة قــد تصــل للحبــس ثالثــة أشــهر ومصــادرة الكتــب.
 تســتثني الالئحــة الداخليــة منــع غيــر األعضــاء مــن نشــر الكتــب بإعطــاء الحــقللمؤلــف وورثتــه وفقــا للشــروط الزمنيــة لقانــون رقــم ( )354لســنة 1954بشــأن حمايــة
حــق المؤلــف وتعديالتــه.
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إجراءات نشر كتاب
تتمثل إجراءات عملية نشر الكتاب في

الحصول على رقم إيداع:

المركز الرئيسي لدار الكتب
والوثائق القومية بحي بوالق.

إيداع عشر نسخ من المطبوع:

المحافظة أو المديرية التي
يقع اإلصدار في دائرتها.

 إحضــار (عــدد  2صفحــة العنــوان  -الغــاف) موضــح بــه البيانــات التاليــة:عنــوان الكتــاب  -اســم المؤلــف  -اســم الناشــر  -اســم الطابــع  -وأرقــام
تليفوناتهــم .
 عدد الصفحات( :ال تقـل عدد صفحات الكتاب عن  49صفحة) . مقيــاس النســخة( :ال يقــل مقيــاس النســخة عــن  18ســـم) وتكــون صفحــةالعنــوان مختومــة بخاتــم الطابــع أو الناشــر.
 صــورة مــن بطاقــة المؤلــف (وفــي حالــة عــدم وجــود صــورة بطاقــة المؤلــف .يقــدم إقــرار مــن الناشــر أو الطابــع يقــر فيــه بالمســئولية الكاملــة عــن طباعــة
أو نشــر الكتــاب)
ٌّ
تسلم رقم اإليداع
 -إيداع عدد من النسخ خالل  3أشهر من تاريخ

 ًوفقــا للمــادة الرابعــة مــن الالئحــة الداخليــة التحــاد الناشــرين ،يمكــن ألي مؤلــف
تمامــا.
مســتقل أن يقــوم بنشــر وتوزيــع كتابــه بشــكل قانونــي
ً
 يجــب احتــواء الكتــاب علــى “اســم الطابــع وعنوانــه واســم الناشــر وعنوانــه إن كانغيــر الطابــع وتاريــخ الطبــع ،فــي أول أو أخــر صفحــة بالمطبــوع -فــي حالــة عــدم ذكــر
اســم الطابــع أو الناشــر وعنوانــه أن يتــم ضبــط الكتــب ،وتصــادر بعــد ذلــك مــن خــال
حكــم محكمــة.-
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أجهزة وممارستها

األزهر

القضاء

مجلس الوزراء
منع إعادة طبع المطبوعات
ونشرها وتداولها

منع دخول مطبوعات
إلى مصر
منع مطبوعات والحجز
عليها

حبس وتغريم كتاب
وناشرين

منع تداول المطبوعات

مصادرة كتب
القبض على ناشرين
وكتاب وموزعين

منع توزيع كتب

أجهزة أمنية

منع مطبوعات من
الدخول إلى مصر

مصلحة الجمارك
المصرية

جهاز الرقابة على
المطبوعات

مصادرة كتب

حصر نشاط النشر على
األعضاء والمؤلفين
نفسهم

 علــى الرغــم مــن أن اإلدارة المركزيــة للرقابــة علــى المصنفــاتالســمعية والســمعية البصريــة (جــاز الرقابــة علــى المصنفــات
الفنيــة) ال يقــوم بــأي دو رقابــي علــى المطبوعــات ،إال أنــه قــد تــم
طلــب موافقــة الجهــاز علــى كتــاب (الخــازوق :العســكر واإلخــوان بين
التحالــف والمواجهــة) لــدار النشــر ميريــت ،مــن قبــل موظفــي دار
الكتــب الذيــن تعنتــوا فــي اســتخراج رقــم إيــداع للكتــاب.

اتحاد الناشرين
بجمهورية مصر
العربية
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أهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالكتابة والنشر
تنــص المــادة  67مــن الدســتور المصــري علــى أن حريــة اإلبــداع مطلقــة إال مــن ضابطيــن وهمــا “ :
عــدم التحريــض علــى عنــف ،أو التمييــز بيــن األفــراد» وجعلــت النيابــة العامة هــي الجهــة الوحيدة
القــادرة علــى تحريــك الدعــوى الجنائيــة بســبب عالنيــة المنتــج الفنــي كمــا منعــت تطبيــق اي
عقوبــة ســالبة للحريــة ضــد المبدعيــن بســبب عالنيــة منتجهــم الفنــي او األدبــي أو الفكــري»
إال أن هناك بعض القوانين التي تحد من حرية اإلبداع في التطبيق الفعلي وأهمها:

قانون المطبوعات
عدل بالقانون رقم ( 199لسنة 1983م)
الم َّ
القانون رقم ( 20لسنة  )1963بشأن المطبوعات ُ
ً
وفقــا للمادتيــن التاســعة والعاشــرة مــن هــذا القانــون يمكــن أن يتم منــع تــداول المطبوعات
فــي مصــر ،ومنــع المطبوعــات الصــادرة فــي الخــارج مــن الدخــول إلــى مصــر ،ومنــع إعــادة طبــع
هــذه المطبوعــات ونشــرها وتداولهــا ،وذلــك إذا احتــوت علــى مــا يثيــر الشــهوات أو مــا
يتعــرض لألديــان ويكــدر الســلم العــام .وذلــك بقــرار خــاص مــن مجلــس الــوزراء.
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قانون األزهر
القانون رقم  103لسنة  1961بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها
فــي مادتيــه ال  15وال  25يعطــي الحــق ألجهــزة األزهــر بفحــص المؤلفــات والمصنفــات
طبعــا
اإلســامية ،أو التــي تتعــرض لإلســام ،وإبــداء الــرأي فيهــا والتصريــح لهــا بالتــداول
ً
ونشــرا ومــا يتبــع ذلــك مــن حــق مؤلفيهــا فــي تصديرهــا خــارج البــاد.
ً

قانون العقوبات المصري رقم  58لسنة 1937
يضــع مصطلــح (الحيــاء العــام) ويجــرم كل مــن يقــوم بنشــر أو صناعــة أو حيــازة بقصــد االتجار
أو التوزيــع أو اإليجــار أو اللصــق أو العــرض مطبوعــات أو مخطوطــات أو رســومات أو إعالنــات أو
صــورًا محفــورة أو منقوشــة أو رســومًا يدويــة أو فوتوغرافيــة أو إشــارات رمزيــة أو غيــر ذلــك
مــن األشــياء أو الصــور عامــة إذا وجــدت خادشــة للحيــاء العــام.
جنيها غرامة
مخالفته قد تؤدي للحبس سنتين ودفع 10000
ً

قانون اتحاد الناشرين
القانون رقم  25لسنة  1965بشأن إنشاء اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة.
يجبــر الناشــرين علــى القيــد فــي االتحــاد ،ويعطــي الحــق لمباحــث المصنفــات بالقبــض علــى
الناشــرين بــدون عضويــة فــي االتحــاد.

8

نماذج لبعض المؤسسات ودور النشر الداعمة للكتاب المستقلين
كيان للنشر والتوزيع:
تعمــل علــى مســاعدة الكتــاب المبتدئيــن والشــباب فــي نشــر أعمالهــم
والحفــاظ علــى حقوقهــم ،حيــث تــرى أن هنــاك الكثيــر مــن الفاعليــن مــن
مجــال النشــر قــد أســاءوا فــي معاملــة األدبــاء الشــباب.
kayanpub@gmail.com
دار ميريت للنشر:
تعمــل دار ميريــت مــن خــال مبــادئ حريــة الــرأي والفكــر واإلبــداع ،وتعتبــر
محاربــة الرقابــة بــكل أشــكالها واجــب مقــدس ،وتــري أن من أســمى مهامها
هــو تبنــي اإلبــداع الجديــد والطليعــي.
https://www.darmerit.com
مؤسسة (المورد الثقافي):
تســعى إلــى دعــم اإلبــداع الفنــي فــي العالــم العربــي ،وإلــى تشــجيع
التبــادل الثقافــي داخــل المنطقــة العربيــة ،وتقــدم الدعــم للفنانيــن
المســتقلين والمبتدئيــن فــي شــكل منــح عينيــة وتوفيــر تنقــات وإقامــات
لتنفيــذ مشــاريعهم الفنيــة.
http://mawred.org
الرواق للنشر والتوزيع:
تعمــل علــى دعــم الكتــاب مــن الشــباب والحفــاظ علــى حقوقهــم ،وفــي حالــة
قبــول لجنــة القــراءة بالــدار لعمــل مــا ،تتحمــل الــدار تكاليــف إنتــاج العمــل كاملــة
بــدون أن يقــوم صاحــب العمــل بدفــع أي نفقــات.
rewaq.pm@gmail.com
دار دون للنشر والتوزيع:
تفتــح بــاب اســتقبال األعمــال الفنيــة ســواء لكتــاب جــدد أو محترفيــن ،لمــدة
شــهر ونصــف بدايــة مــن شــهر مايــو /آيــار وحتــى منتصــف شــهر يونيــو/
حزيــران ،علــى أن تكــون األعمــال فــي أحــد المجــاالت اآلتيــة «الرواية-الشــعر
بالعاميــة -القصــص -الكتابــات الحــرة».
publishing@dardawen.com
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خلي بالك!

يتم إعفاء الكتب من ضريبة القيمة المضافة
فــي حالــة نشــر وتوزيــع المؤلــف لكتابــة يجــب مراعــاة الفرق بيــن الضريبــة المضافة
والضريبــة العامــة علــى ربحــه مــن بيــع الكتــاب ،والتــي يجــب اســتقطاعها وورودهــا فــي
ملفــه الضريبــي
من حقك أال تقوم بالتوقيع على أي ورقة أو محضر إال في حضور محامي.
قانونيا ال يوجد أي رقابة سابقة لإلنتاج على الكتب
ً
(مؤسســة حريــة الفكــر والعبيــر) تقــدم استشــارات قانونية لــكل أنواع النشــاط اإلبداعي،
كمــا توفــر الدعــم القانونــي لــكل المبدعيــن المتعرضيــن النتهــاكات بســبب أعمالهــم
ا لفنية .
للتواصلartfreedoms@afteegypt.org :

يعتمــد هــذا الدليــل علــى قــراءات فــي القوانيــن المنظمــة إلنتــاج وعــرض األعمــال الفنيــة
وكذلــك مقابــات شــخصية مــع فنانيــن وممارســين وخبراتهــم المبنيــة علــى تجــارب
عمليــة.
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