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أمل حامد

دليل صناع األفالم المبتدئين
هــذا الدليــل يوضــح القوانيــن واإلجــراءات والممارســات التــي يضطــر المبــدع
للتعامــل 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.
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أن يكــون متمتعــً بجنســية جمهوريــة مصــر العربيــة أو أجنبيــً مرخصــً لــه للحصــول علــى تصريــح مزاولــة النشــاط الفنــي لفتــرة مؤقتــة مــن النقابــة
يتعاقــد طالــب التصريــح مــع النقابــة لعمــل محــدد ويقــوم بدفــع مبلــغ
باإلقامــة فــي مصــر لمــدة خمــس ســنوات.
مالــي يصــل إلــى عشــرة آالف جنيــه للمصرييــن وعشــرين ألــف جنيــه لغيــر
أن يكون متمتعًا باألهلية المدنية الكاملة.
المصرييــن ،بخــاف مــا يتــم دفعــه بشــكل غيــر رســمي .
أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة.
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ،أو في جريمة مخ ّلة بالشرف
أو األمانة.
أن يكــون حاصــ ً
ا علــى شــهادة دراســية مــن إحــدى الكليــات أو المعاهــد
الفنيــة المتخصصــة المصريــة منهــا أو األجنبيــة المعتمــدة مــن لجنــة
القيــد فــي الجــدول العــام للنقابــة ،أو يكــون قــد وصــل إلــى درجــة مــن
الثقافــة والصالحيــة تعتمدهــا لجنــة القيــد المذكــورة وفقــً للوائــح
الداخليــة للنقابــات.
أن يكون مشــتغ ً
ال بالمســرح أو الســينما أو الموســيقى أو أن تقوم بتقديم
 5عقــود بأعمــال ســابقة تــم تنفيذهــا ودفــع مبلــغ مــن المــال لتصبــح
ـبا.
عضـ ً
ـوا منتسـ ً
 1المادة السادسة من القانون رقم  35لسنة  1978المنظم للنقابات الفنية

إذا احتــوى العمــل علــى موســيقى فيجــب الرجــوع إلــى نقابــة المهــن الموســيقية
وإيفــاء شــروط الحصــول علــى تصريــح منهــا.
وممارســة تلــك األنشــطة بــدون تصريــح هــو مخالفــة للقانــون رقــم  35لســنة 1978
المنظــم للنقابــات الفنيــة فــي المــادة الخامســة علــى انــه «يعاقــب بالحبــس مــدة ال
جنيهــا وال تزيــد عــن
تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــن  3شــهور وغرامــة ال تقــل عــن ألفــي
ً
جنيهــا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن زاول عمــ ًلا مــن األعمــال المهنيــة
20000
ً
المنصــوص عليهــا فــي المــادة  2مــن هــذا القانــون ولــم يكــن مــن المقيديــن بجــداول
النقابة.....ويجــوز لمجلــس النقابــة التصريــح بصفــة مؤقتــة لعمــل محــدد أو لفتــرة
محــددة قابلــة للتجديــد لغيــر األعضــاء العامليــن».

 2المادة الخامسة من القانون رقم  35لسنة  1978المنظم للنقابات الفنية
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نقابة العاملين بصناعة األفالم والسينما:
وهــي مجموعــة مــن العامليــن بصناعــة األفــام تهــدف إلــى إنشــاء نقابــة مســتقلة منــذ  2011وتهــدف النقابــة الجديدة إلــى تنمية
وتطويــر الســينما مــن خــال طــرح نمــوذج جديــد للعمــل بالســينما يختلــف عــن النمــوذج المعتــاد بدايــة مــن شــركات اإلنتــاج
الضخــم إلــى مراحــل الحصــول علــى التصاريــح الالزمــة وذلــك بتوفيــر حريــة ممارســة النشــاط الفنــي لــكل مــن يريــد ممارســته
مــن مختلــف التوجهــات والتيــارات اإلبداعيــة ودعــم التيــارات المســتقلة ومحاولــة إيجــاد التــوازن بينهــا وبيــن الســينما التجاريــة
ومحاولــة خلــق طــرق و وســائل عــرض مختلفــة تتناســب مــع الوســائط التــي ســيتم طرحهــا.
وقــد قــام األفــراد الراغبــون فــي إنشــاء هــذه النقابــة باختيــار مقــر للنقابــة ،ووضــع الئحــة داخليــة تذكــر أن النقابــة تؤمــن بــأن
ممارســة اإلبــداع حــق مطلــق للجميــع ،وتعمــل علــى التمكيــن مــن ممارســة هــذا الحــق دون قيــد أو شــرط.
حاليــا إال إنهــا ال زالــت تواجــه عوائــق تتعلــق باعتمــاد وزارة الداخليــة للعضويــة
وعلــى الرغــم مــن وجــود النقابــة بشــكل قانونــي
ً
بهــا كمــا يحــدث مــع النقابــات األخــري ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود قانــون ينظــم عمــل النقابــات المســتقلة وعــدم الســماح
ألكثــر مــن نقابــة لتنظيــم نفــس العمــل.
واشــتركت جهــود مؤسســي تلــك النقابــة المســتقلة مــع الجماعــة التــي تعمــل علــى تأســيس نقابــة مســتقلة للفنييــن
العامليــن بصناعــة الســينما بعــد رفــض نقابتــي التمثيلييــن والســينمائيين لضمهــم .ومــا زالــت النقابــة تعمــل علــى تفعيــل
دورهــا وتحقيــق أهدافهــا حتــى اآلن علــى الرغــم مــن التضييــق القانونــي وضعــف اإلمكانيــات .
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إجراءات تصوير فيلم
قائمة
بأسماء
المشاركين
بالعمل

ملخص
السيناريو

تمرير

نقابة المهن التمثيلية،
نقابة المهن السينمائية
تصريح من النقابتين مع دفع غرامة لكل مشارك ليس
عضوا في أي من النقابتين ونسخة من السيناريو
ً

رفض

مي

عما

لت

جهاز الرقابة على المصنفات
الفنية (لجنة القراءة)

أ

لش

ق با

تعل

سال
ن اإل
أ

بشكل غير قانوني

تصريح التصوير (في األغلب مع مالحظات)

قبول

رفض

لجنة التوفيق في المنازعات
(وزارة العدل)

رفض
تقاضي

وقف
أجهزة أمنية

تمرير

وزارة الداخلية

لجنة التظلم

أزهر

تصريح للتصوير لمدة  3شهور يستغرق
يوما للصدور ويسري لمدة سنة
ً 20

رفض

مديرية األمن التابعة
لمكان التصوير
في بعض
الحاالت ،خاصة
في حالة وجود
أجانب مشاركين
بالعمل
األمن الوطني

تابع لها األماكن
كوزارة السياحة

وزارات أخرى
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إجراءات التصريح بالعرض
نسخة من الفيلم
جهاز الرقابة على المصنفات
الفنية (لجنة المشاهدة)

رفض
لجنة التظلم

تصريح

تمرير

أعم

ال تتعلق بالشأن اإلسالمي
ب

شك

ل
غير

أزهر

وقف

قان

تصريح للعرض
لمدة شهر (ساري
لمدة  10سنوات)

وني
أجهزة أمنية

تمرير

عرض في مكان مصرح له

قبول

رفض

لجنة التوفيق في المنازعات
(وزارة العدل)

رفض
تقاضي

 فــي حالــة احتــواء العمــل علــى موســيقى يجــب تقديــم تصريــح مــن نقابــةالموســيقيين وتنــازل مــن الموســيقي للمنتــج.
 يلــزم تصريــح مختلــف لــكل مــن العــرض العــام ،المشــاركة فــي مهرجــان ،تســفيرنســخة مــن الفيلــم للخــارج.
عاما في نظر القانون.
ا
عرض
بمثابة
اإلنترنت
 يعتبر نشر الفيلم عليً
ً
 يعتبــر الترخيــص ممنوحــا اذا لــم يصــدر قــرار خــال هــذه المــدة ولكــن البــد ان ترفــعدعــوى أمــام محكمــة القضــاء اإلداري لتحصــل علــى حكــم بالعــرض او األداء او التصويــر
قبــل البــدء.
 ميعاد التظلم :خالل أسبوع من إبالغ صاحب الشأن. ميعاد الفصل في التظلم  :خالل شهر ميعاد التقدم لهيئة فض المنازعات :غير محدد ميعاد الفصل من هيئة فض المنازعات :خالل شهر من تقديم الطلب بعدهــا يتــم إصــدار القــرار و تعرضــه اللجنــة علــى الســلطة المختصــة و الطــرف اآلخــرفــي النــزاع خــال اســبوع مــن اصــداره ،
 -ميعاد رفع الدعوى  :في خالل  60يوم من العلم بقرار هيئة فض المنازعات.
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أجهزة وممارستها
تلقي الشكاوى والبالغات من
المواطنين وتحرير المحاضر
التفتيش

القبض الفوري
جمع التحريات حول ممارسي
الفن بدون عضوية بالنقابة
أو تصريح منها

جهاز الرقابة على
المصنفات الفنية

والسيطرة على األفراد
لتقديمهم إلى النيابة
العامة

(حصر النشاط الفني)

منع عرض

منع سيناريو

منع مشاركة في مهرجان

منع التصريح بسفر الفيلم

نقابتا الثمثيليين
والسينمائيين

منع تصوير

أجهزة أمنية
األزهر

غرفة صناعة السينما
منع تصوير

منع عرض
منع سيناريو

إيقاف تصوير
منع عرض

قبض وحبس

منع إنتاج
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أهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل في صناعة األفالم والسينما
تنــص المــادة  67مــن الدســتور المصــري علــى أن حريــة اإلبــداع مطلقــة إال مــن ضابطين
وهمــا  “ :عــدم التحريــض علــى عنــف ،او التمييــز بيــن األفــراد» وجعلــت النيابــة العامة
هــي الجهــة الوحيــدة 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 المصنفات الفنية:
قانــون رقــم 430لســنة 1955بشــأن تنظيــم الرقابــة علــى األشــرطة
الســينمائية ولوحــات الفانــوس الســحري واألغانــي والمســرحيات
والمنلوجــات واألســطوانات وأشــرطة التســجيل الصوتــي.
ُينشــئ هيئــة رقابيــة »-المصنفــات الفنيــة» -و يلــزم أي شــخص
يقــوم بعمــل ســيتم نشــره فيمــا بعــد أن يمــر برقابــة هــذه
الهيئــة و تُعطــي لــه تصريــح بتصويــره أو تســجيله أو نســخه أو
تحويلــه بقصــد االســتغالل أو أداؤه أو عرضــه أو إذاعتــه فــي مــكان
عــام ،أو تطلــب تعديلــه أو ترفضــه كامــا.
جنيها غرامة
قد تؤدي مخالفته للحبس سنتين ودفع 10000
ً
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قانون نقابات المهن الفنية:
قانــون رقــم 35لســنة 1978بشــأن إنشــاء نقابــات واتحــاد نقابــات المهــن
التمثيليــة والســينمائية والموســيقية.
يلــزم كل مــن يعمــل فــي مجــال الســينما و تحديــدا فــي فنــون اإلخــراج
والســيناريو والتصويــر وإدارة اإلنتــاج والمونتــاج والمناظــر والمكيــاج
والصــوت والمعامــل وذلــك فــي قطاعــات الســينما واإلذاعــة المرئيــة
«التليفزيــون» ،ان يتقــدم بطلــب عضويــة للنقابــة أو علــى األقــل تصريــح
مؤقــت لــكل عمــل علــى حــدة.
جنيها غرامة
مخالفته قد تؤدي للحبس  3أشهر ودفع 20000
ً

قانون العقوبات المصري رقم  58لسنة .1937
يضــع مصطلــح (الحيــاء العــام) ويجــرم كل مــن يقــوم نشــر أو صناعــة أو
حيــازة بقصــد االتجــار أو التوزيــع أو اإليجــار أو اللصــق أو العــرض مطبوعات
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
ً
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نماذج لبعض المؤسسات والمبادرات الداعمة لصناع األفالم المستقلين
شركة رحالة لإلنتاج الفني والتوزيع:
يمكــن ألي شــخص صاحــب فكــرة فيلــم أن يقــوم بإرســال الســيناريو
للشــركة ليتــم دراســته وفــي حالــة تحمــس الشــركة لفكــرة الفيلــم إمــا
تقــوم الشــركة بإنتاجــه أو تقــوم بدعــم الفيلــم بتوفيــر وســائل اإلنتــاج
كوحــدة المونتــاج و الكاميــرا و اإلضــاءة.
https://www.facebook.com/Rahala.Production/?rc=p

سينما زاوية:

شركة حصالة لإلنتاج الفني والتوزيع:
تعمــل علــي تقديــم العون ألي فنان يريــد إن يبدأ
خطواتــه األول فــي صناعــة ســينما مســتقلة .مــن
خــال المســاعدة فــي الحصــول علــى التمويــل
المجتمعــي مــرو ًرا بمختلــف مراحــل العمليــة
اإلنتاجيــة مــن المســاعدات التقنيــة وتوفيــر
المعــدات واألجهــزة .
/7assalla/https://www.facebook.com

شركة فيلم كلينيك:
تعمــل علــى إنتــاج األفــام المســتقلة وتوزيعهــا
والترويــج لهــا وتشــجيع المواهــب الشــابة فــي صناعــة
األفــام.
/http://film-clinic.com

يمكــن ألي مخــرج عــرض فيلمــه فــي ســينما زاويــة دون أن يكــون مشــترك
فــي النقابــات الفنيــة أو دون دفــع المبلــغ المشــروط مــن النقابــات
لممارســة العمــل.
يتــم إرســال الفيلــم لســينما زاويــة ليقــوم فريــق العمــل بمشــاهدته و
الرجــوع لصاحــب الفيلــم لالتفــاق علــى عرضــه فــي الميعــاد المناســب
وفقــً للجــدول الزمنــي للســينما دون أي تعقيــدات أخــرى.
/http://www.zawyacinema.com

مؤسسة أفالم سين:
تقــدم خدمــات تقنيــة لألفــام المســتقلة ،وتقــدم
الخدمــات بشــكل مجانــي تمامــا ألي مشــروع يتيــح
محتــواه اإلبداعــي برخــص حــرة أو دون ترخيــص.
تعمــل علــى تقديــم الدعــم القانونــي لألفــام المســتقلة
مــن خــال تطويــر صيــغ عقــود مفتوحــة ،تراعــي كل القوانيــن المصريــة الحاليــة
وفــي نفــس الوقــت تحافــظ علــى حقــوق المؤلــف والمخــرج والفنــان.
/http://www.seenfilms.com
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خلي بالك!

دائما مفيد لإللمام بكافة التفاصيل.
السؤال قبل القيام بأي خطوة
ً
يجــب الحصــول علــى مــا يفيــد برفــض التصريــح مــن الجهــة الرافضــة توضــح
أســبابها حيــث أن عــدم وجــود إثبــات للرفــض يضعــف موقفــك فــي عمليــة التقاضــي.
يجــب أن تكــون بحيازتــك التصاريــح طــوال عمليــة اإلنتــاج وعنــد الســؤال عنهــا
قــدم الصــورة واحتفــظ باألصــل.
من حقك أن ال تقوم بالتوقيع على أي ورقة أو محضر إال في حضور محامي.
يمكنــك المشــاركة فــي بعــض النمــاذج مــن التقاضــي اإلســتراتيجي التــي يمكــن
اســتخدامها لتحســين البيئــة القانونيــة لإلبــداع مثــل« :إلغــاء قــرار منــح صفــة الضبطيــة
القضائيــة ألعضــاء المهــن التمثيليــة ،ومــن بعدهــا تــم إحالــة المــواد التــي تلــزم
المبدعيــن علــى االلتحــاق بنقابــة فنيــة إلــى المحكمــة الدســتورية إللغائهــا ومــا زالــت
القضيــة متداولــة منــذ صــدر الحكــم فــي  17أبريــل  2016لــان»

(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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