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الرتخيص باسترياد األفالم األجنبية 
 

المركز القومي لمسينما وزارة الثقافـــــة / لجنـة الترخيص باستيراد وتصدير األفالم السينمائية   :  جهة الترخيص

 المستندات  1 

عقد حق االستغالل موثق ومعتمد من غرفة صناعة  ) تقديم طمب الترخيص مرفقا بو 1/1  
سداد الرسوم المقررة / صورة بوليصة الشحن / موافقة الرقابة عمى التصدير / السينما 

 . (وطمب مرفقا بو ترخيص الرقابة أن المصنف ساري المدة / 

. تقديم بيانات الشركة المصدرة أو المستوردة      - 

. تقديم عدد نسخ الفيمم المطموب استيراده أو تصديره      - 

. مراعاة أحكام قانون حماية حقوق الممكية الفكرية      - 

. مراعاة قواعد الرقابة عمى المصنفات الفنية      - 

           الرســــــوم 2

قيمة الرسم بالجنيو الصنف المطموب ترخيصو 
البوزنيف أو النيجاتيف غير )موافقة عمى اإلفراج عن أو تصدير لفة الفيمم السينمائى 

الواردة من الخارج بدال من أخرى تالفة أو بعد التحميض أو الطبع بالخارج  (المحمضة 
الخ  ....أو المراد تصديرىا لمتحميض أو لمطبع بالخارج 

 جنيو 10

االجراءات   3

                                                 
.  فى شأن تنظيم استيراد األفالم األجنبية 1973 لسنة 459قرار وزير الثقافة رقم  

 .  1973 لسنة 273قرار وزير الثقافة رقم  
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 تقرر اإلدارة المركزية لمرقابة عمى المصنفات السمعية والسمعية البصرية صالحية الفيمم 3/1  
من الناحية الموضوعية وتجيز عرضو في ضوء القواعد األساسية لمرقابة عمى 

. المصنفات الفنية 

 يجوز اإلفراج عن األفالم األجنبية إفراجا مؤقتا تحت إشراف اإلدارة المركزية لمرقابة عمى 3/2  
المصنفات السمعية والسمعية البصرية  وال يمنح اإلذن باإلفراج النيائي إال بعد أجازة 
الرقابة عمى أال يمنح ترخيص عرض الفيمم إال بعد سداد الرسوم الجمركية والرقابية 

 .ودعم السينما 

  االشتراطات والضوابط 4 

 : يصرح بطبع نسخ إضافية من أي فيمم محميا بالشروط اآلتية 4/1  

أن يكون الفيمم مصرحا بعرضو من اإلدارة المركزية لمرقابة عمى المصنفات -     أ  
السمعية والسمعية البصرية  وفى حدود مدة استغالل الفيمم طبقا لعقد التوزيع أو 

. عقد الشراء 

 .أال يتعارض طمـب طبـع النسـخ اإلضافيـة محميًا مع عقد شراء أو توزيع الفيمم -     ب 

تتولى اإلدارة العامة لالستيراد والتصدير بالمركز القومى لمسينما والمناط بيا تنفيذ -     ج 
أعمال لجنة الترخيص باستيراد وتصدير األفالم واإلشراف عمى تنفيذ الشروط 
الخاصة بطبع النسخ اإلضافية محميا و أال يتم الطبع إال بعد حصول صاحب 

الشأن عمى موافقـة كتابيـة من ىذه اإلدارة إلى معامل الطبع المزمع طبع النسخ 
. بيا 

 الموافقة عمى الترخيص باالستيراد شخصية وال يجوز التنازل عنيا لمغير بأي حال من 4/2  
األحوال وتسرى الموافقة لمدة سنة من تاريخ صدورىا بحيث تسقط الموافقة بعد مضى 

. ىذه المدة وال يجوز تجديدىا 

 .في العام  (ثالثمائة  ) فيمم 300يصرح باستيراد أفالم أجنبية بحد أقصى قدره  4/3  

                                                 
 . 1973 لسنة 459 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الثقافة رقم 1976 لسنة 213قرار وزير الثقافة واإلعالم رقم  

.  بشأن تنظيم استيراد األفالم األجنبية 1973 لسنة 459قرار وزير الثقافة رقم  
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 يراعى في األفالم المستوردة أن تكون متفقة مع حاجة مجتمعنا ثقافيا وعمميا ومع 4/4  
تقاليدنا وقيمنا الدينية واألخالقية وأن تحقق إشباعا الحتياجاتنا من الفكر العالمي وأن 

تخدم التقدم العممي والبحوث التي تسيم في تقدم البشرية وأن تمجد الشجاعة والتضحية 
. في سبيل المثل العميا وأن تعالج االنحرافات واألمراض االجتماعية 

    ويحظر استيراد أفالم العنف والجريمة واإلثارة الجنسية واالنحرافات لمشباب إذا قصد بيا 
بادة أفالممجرد اإلثارة الرخيصة والنجاح التجاري وكذلك   التعصب أو التفرقة العنصرية وا 

. الجنس البشرى أو ما يتعارض مع النظم السياسية لمدولة 

 : تنظم عممية استيراد األفالم األجنبية طبقا لمقواعد التالية 4/5  

 : الشروط التي يجب أن تتوافر في مكاتب استيراد األفالم األجنبية    

. أن يكون مصري الجنسية أو لو حق العمل في مصر -     أ 

 .أن يكون مقيدا بالسجل التجاري -     ب

 .أن يكون عضوا في غرفة صناعة السينما -     ج

أن ال يكون قد صدرت أحكام مخمة بالشرف ضد صاحب أو مدير المكتب المسئول -     د
 .متعمقة بنشاط المكتب واستعمالو في غير الغرض المعد لو 

 :أن تتوافر في المكتب أحد الشروط التالية -     ىـ

. أن يكـون قد مضى عميو خمس سنوات فأكثر في توزيع األفالم األجنبية     - 

. أو أن يكون قد وزع خمسة أفالم مصرية طويمة عمى األقل      - 

 .أو أنتج لحسابو ثالثة أفالم مصرية طويمة      - 

أن يكون مقيدا بسجل المستوردين طبقا لمشروط التي تعدىا الييئة المصرية -     و 
 .العامة لمسينما والمسرح والموسيقى لذلك 
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 ال يرفع أي فيمم مصري من دار العرض في جميورية مصر العربية في العروض األولى 4/6  
مادامت إيرادات الفيمم تحقق الحد األدنى المقرر لكل دار عمى أال يزيد ىذا الحد عن 

من الحـد األدنى المقـرر في األربعـة أيـام % 50 جنيو في األسبوع فإذا لم يحقق 1400
. األولى يرفـع الفيمم في نياية األسبوع 

 ال يجوز أن يكون نصيب الفيمم المصري في العرض األول من إيرادات العرض ابتداء 4/7  
من صافى اإليرادات والمقصود بصافي اإليرادات ىو % 45من األسبوع الرابع أقل من 

. اإليراد اإلجمالي بعد خصم ضريبة المالىي والرسوم الممحقة بيا 

 تخصص دور العرض في جميورية مصر العربية في عيدي الفطر واألضحى لعرض 4/8  
. األفالم المصرية مادام ىناك أفالم مصرية تغطى كل دور الدرجة األولى 

 يصرح باستيراد نسختين إضافيتين لمفيمم األجنبي أثناء مدة استغاللو بشرط موافقة لجنة 4/9  
التراخيص باستيراد وتصدير األفالم السينمائية وغرفة صناعة السينما ، ويجوز لمشركة 
التي ليا حق استغالل دار عرض درجة أولى زيادة ىذا العدد إلى خمس نسخ لكل فيمم 
وبحد أقصى خمسة أفالم سنويا عمى أن تقوم بعرض أربعة أفالم مصرية سنويا كحد 

أدنى في كل دار عرض تابعة ليا عمى أن يتضمن ىذا العرض عيدي الفطر واألضحى 
طالما كانت ىناك أفالما مصرية جاىزة لمعرض وال يرفع منيا مادام يحقق الحد األدنى 
الستمرار العرض الذي سيتم االتفاق عميو مع غرفة صناعة السينما وتعرض طمبات 
الشركات التي ال تممك حق استغالل دور عرض درجة أولى ، استيراد نسخ إضافية ، 

 . عمى غرفة صناعة السينما لدراستيا تمييدا لمعرض عمى وزير الثقافة 

 توقيت أداء الخدمة   5 

  . ساعــــة 48  

 

                                                 
 . 1973 لسنة 459 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1998 لسنة 525قرار وزير الثقافة رقم  


