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رقم اإليداع:
تصـــميم الغـالف
والتنسيق الداخيل

أمل حامد

دليل الموسيقيين المبتدئين
هــذا الدليــل يوضــح القوانيــن واإلجــراءات والممارســات التــي يضطــر المبــدع إلــى
التعامــل معهــا لكــي يتمكــن مــن إنتــاج عملــه الفنــي ،وهــذا الدليــل ليــس دعــوة
أيضــا لتجاهلهــا ،وليــس
للخضــوع لكافــة التفاصيــل المذكــورة بــه ،وليــس دعــوة ً
دعــوة لممارســة الرقابــة الذاتيــة .ففــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه عــدد كبيــر مــن
الفنانيــن المســتقلين بإنتــاج أعمالهــم بشــكل بديــل عــن اإلجــراءات البيروقراطية،
وجــب التنويــه علــى كل اإلجــراءات التــي يــؤدي عــدم االلتــزام بهــا إلــى الوقــوع تحت
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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إجراءات العضوية:

التصريح:

عضو عامل (من يتخذ من األعمال الموسيقية مصدرا وحيد لدخله) :
طلب رسمي يفي بالشروط التالية
 -1اصــل الشــهادة الدراســية او صــورة لهــا مصــدق عليهــا مــن احــدى
الكليــات او المعاهــد الموســيقية المتخصصــة
 -2صحيفة الحالة الجنائية
 -3صورة بطاقة الرقم القومي «سارية»
 -4صور شخصية
 -5المرور بلجنة تقييم تحدد مبلغ الرسم المطالب به.
 -6اجــادة القــراءة والكتابــة إجــادة تامــة  -7اال يكــون مقيدا بإحــدى النقابات
غيــر الفنية
عضــو منتســب (مــن ال يتخــذ مــن العمــل بالمجــال الموســيقى مصــدرا
وحيــد لدخلــه)
مــا ســبق باإلضافــة إلــى دفــع مبلــغ بقيمــة  %10مــن قيمــة أي تعاقــد علــى
عمــل قــوم بــه
األجانب المقيمين في مصر:
ما سبق باإلضافة شهادة إقامة لمدة  5سنوات

للحصــول علــى تصريــح مزاولــة النشــاط الفنــي لفتــرة مؤقتــة مــن النقابــة
يتعاقــد طالــب التصريــح مــع النقابــة لعمــل محــدد ويقــوم بدفــع مبلــغ
مالــي يصــل إلــى عشــرة آالف جنيــه للمصرييــن وعشــرين ألــف جنيــه لغيــر
المصرييــن.

وممارســة تلــك األنشــطة بــدون تصريــح هــو مخالفــة للقانــون رقــم  35لســنة 1978
المنظــم للنقابــات الفنيــة فــي المــادة الخامســة التــي تنــص على انــه «يعاقــب بالحبس
جنيهــا وال
مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــن  3شــهور وغرامــة ال تقــل عــن ألفــي
ً
جنيهــا أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن زاول عم ـ ًلا مــن األعمــال
تزيــد عــن 20000
ً
المهنيــة 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 «
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إجراءات إقامة حفل موسيقي
عمليــا هــو أن تقــوم النقابــة
مــا يحــدث
ً
بتســعير الموســيقيين المشــاركين بالحفــل
علــى حســب -مــدى شــهرتهم وجنســيتاهم-
ويتــم دفــع مبلــغ مالــي لــكل مشــارك ســواء
مســجل بالنقابــة أم ال.

قائمة بأسماء
المشاركين
بالحفل
الموسيقي

شرطة السياحة
إذا كانت األماكن تابعة
لشرطة السياحة

نقابة المهن الموسيقية

1

 3تصريحات من نقابة المهن
الموسيقية مفوضين إلى

3
2

جهاز الرقابة على المصنفات
الفنية

جهات أخرى

األمن الوطني
في حالة الحفالت ذات
الجمهور الكبير

وزارة القوى العاملة

يتم تقديم:

قائمة
باألغاني
وكلماتها

نسخة من
مقطوعات
الموسيقى
بدون صوت
المغني،
ونسخة بصوته

تصريح إلقامة الحفل
(في األغلب مع مالحظات)

معلومات عن
ملكية األغاني
(تنازالت
لحقوق
ملكيتها
لمقدم
الطلب)

تصريح لعمل
المشاركين بالحفل
مقابل دفع مبلغ
مالي لكل مشارك

رفض

قسم الشرطة التابع
لمكان الحفل
اختياري للتأمين ،وضروري
في حالة الحفالت ذات
الجمهور الكبير

رفض

تصريح
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في حالة إذا كان الحفل بتذكرة

الضرائب:

إخطار بميعاد الحفل
إخطار بسعر التذكرة
إخطار بعدد التذاكر ويتم إحضارهم مطبوعين للختم
مقدما  %25من سعر التذكرة
ويتم دفع الضرائب
ً

إذا كانت الحفلة في مكان عام (ميادين أو شوارع ِ)
قبل الطلب ب  3أيام علي االقل يقدم طلب باليد للمديرية موضح به

مديرية األمن التابع لها
المكان

يجب الحصول على تصريح (باالجتماع العام ،المواكب التظاهرات)
مكان االجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب (الحفل).
ميعاد بدء وانتهاء الحفل
بيان بموضوع الحفل ،والغرض منه.
بيان بأسماء األفراد أو الجهة المنظمة.

6

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 كلمات

منع أغاني
منع إصدار ألبوم

نقابة المهن
الموسيقية

إلغاء حفل

أجهزة أمنية
قطاع شئون اإلنتاج
الثقافي

وزارة السياحة
إلغاء حفل
قبض وحبس

عدم الترخيص ألماكن
بإقامة حفل

منع أغاني
منع كلمات
إلغاء حفل
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أهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل في الموسيقى
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 التظاهر:
القانــون رقــم  107لســنة  2013المعنــي بتنظيــم الحــق فــي االجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات
الســلمية.
تجمــع ألفــراد فــي كل مــكان أو محــل عــام أو خــاص يدخلــه أو يســتطيع دخولــه أي فــرد دون
يجعــل مــن (كل
ُّ
دعــوة شــخصية مســبقة) بمــا فــي ذلــك إقامــة حفــل موســيقي بمثابــة ُجــرم وخــروج علــى القانــون يعاقــب
أيضــا تحــت
ـرح لــه مــن األجهــزة األمنيــة ،كمــا يقــع الجمهــور ً
مرتكبهــا بالحبــس والغرامــة إذا لــم يكــن ُمصـ َّ
طائلــة هــذا القانــون ويطبــق عليــه نفــس العقوبــة.
معا
قد تصل عقوبة مخالفة هذا القانون إلى الحبس أو دفع 200000
جنيها غرامة أو العقوبتين ً
ً
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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 دفع 10000
ً

قانون نقابات المهن الفنية:
قانون رقم 35لسنة 1978بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
يحصــر كل مــا يتعلــق بالنشــاط الموســيقي علــى أعضــاء النقابــة والمصــرح لهــم بالعمــل مــن النقابــة فقــط،
وبالتطبيــق الفعلــي لهــذا القانونــي يمكــن أن يحظــر علــى أي شــخص أن يقــوم حتــى بالغنــاء فــي األماكــن
العامة.
جنيها غرامة
مخالفته قد تؤدي للحبس  3أشهر ودفع 20000
ً

قانون العقوبات المصري رقم  58لسنة .1937
يســتخدم مصطلــح (الحيــاء العــام) لتجريــم كل مــن يقــوم نشــر أو صناعــة أو حيــازة بقصــد االتجــار 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
ً
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نماذج لبعض الشركات المؤسسات الداعمة للموسيقيين المستقلين
شركة (إيقاع):

تعمــل مــن خــال كياناتهــا (مســتقل ،وأويــاف ،ومعــازف،
وسمســاره) علــى مســاعدة الموســيقيين المســتقلين
فــي اإلنتــاج والترخيــص وحقــوق الملكيــة و إقامــة الحفــات
والمهرجانــات الموســيقية ،وتوفيــر مكتبــة مــن الموســيقى
العربيــة المســتقلة ومجلــة تقــدم دراســات نقديــة للموســيقى.
http://www.eka3.org/

شركة ( 100نسخة):

تعمــل علــى اإلنتــاج الموســيقي والترخيــص وحقــوق الملكية
وإقامــة الحفــات ،وتركــز علــى الموســيقى التجريبيــة وبنــاء
شــبكة لتعزيــز مشــهد الموســيقى المســتقلة فــي مصــر.
http://100copies.com/

شركة (الكوكب):

وكالــة حجــز تعمــل علــى دعــم وتطويــر الفنانيــن مــن خــال تســهيل إجــراءات
إقامــة الحفــات فــي أماكــن مختلفــة ،وتهــدف إلى نشــر الموســيقى المســتقلة
مــن خــال تطويــر دور للعــرض المباشــر فــي أماكــن مهمشــة.
http://alkawkabeg.com

مؤسسة (المورد الثقافي):

تســعى إلــى دعــم اإلبــداع الفنــي فــي العالــم العربي ،وإلــى تشــجيع التبادل
الثقافــي داخــل المنطقــة العربيــة ،وتفــدم الدعــم للفنانيــن المســتقلين
والمبتدئيــن فــي شــكل منــح عينيــة وتوفيــر تنقــات وإقامــات لتنفيــذ
مشــاريعهم الفنيــة.
http://mawred.org

شركة (الجنينة):

أسســت مســرح (الجنينــة) والــذي يهــدف لتقديــم برامــج
موســيقية ومســرحية متنوعــة علــى مــدار العام ،تقــدم معظمها
فــرق ومجموعــات فنيــة مســتقلة مــن مصــر والمنطقــة العربيــة.
http://www.elgenaina.org/
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خلي بالك!
يجــب الحصــول علــى مــا يفيــد برفــض التصريــح مــن الجهــة الرافضــة توضــح
أســبابها حيــث أن وجــود إثباتًــا للمشــكلة (حتــى ولــو صــورة مــن المســتند) يجعــل
الوضــع أفضــل مــن حيــث 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 الموســيقية ،ومــن بعدهــا تــم إحالــة المــواد التــي تلــزم
المبدعيــن علــى االلتحــاق بنقابــة فنيــة إلــى المحكمــة الدســتورية إللغاؤهــا 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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