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 الرتخيص مبساولت نشاط انتاج أو نسخ أو تصىير    
 املصنفاث السمعيت  أو تسجيل أو حتىيل أو طرح تداول  

والسمعيت البصريت و األعمال املتعلقت بها     
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الرتخيص مبساولت نشاط إنتاج أو نسخ أو تصىير أو تسجيل أو حتىيل أو طرح تداول املصنفاث السمعيت 
. والسمعيت البصريت واألعمال املتعلقت بها 

 

وزارة الثقافة / قطاع شئون اإلنتاج الثقافي / اإلدارة العامة لمتراخيص الفنية  :  جهظىالترخوص

 ى:تطروفىاألنذطظ:ىىأواًل

إقامة حفالت المنوعات الموسيقية ) – مسرحي – كاسيت – فيديو – تميفزيونية –أفالم سينمائية :  إنتاج .1
 .وما يماثميا ( ديسكات مرنة–أقراص مدمجة ) مصنفات سمعية وسمعية بصرية – (أو الغنائية

 – منوعات موسيقية أو غنائية – مسرحي – دش – فيديو – تميفزيونية –أفالم سينمائية : عرض .2
 دي – بروجيكتور – فيديو جيم – بالي استيشن –مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الكمبيوتر 

 .جي وما يماثميا

 مصنفات سمعية وسمعية – مسرحي – كاسيت – فيديو – تميفزيونية –أفالم سينمائية :  توزيع أو بيع .3
 .(تأجير شرائط فيديو) –وما يماثميا  ( ديسكات مرنة–أقراص مدمجة )بصرية 

 . فيديو وما يماثميا– تميفزيونية –أفالم سينمائية : تصوير .4

أقراص ) مصنفات سمعية وسمعية بصرية – كاسيت – فيديو – تميفزيونية –أفالم سينمائية  : نسخ .5
 .وما يماثميا ( ديسكات مرنة–مدمجة

أقراص ) مصنفات سمعية وسمعية بصرية – كاسيت – فيديو – تميفزيونية –أفالم سينمائية  :  تحويل .6
 .وما يماثميا ( ديسكات مرنة–مدمجة 

أقراص )مصنفات سمعية وسمعية بصرية – كاسيت – فيديو – تميفزيونية –أفالم سينمائية : تسجيل .7
 .وما يماثميا ( ديسكات مرنة–مدمجة 
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ى(األصولىلالطالعىى):ىىىىىىىىىىىالمدتنداتىالمطلوبظ:ىثانًوا

ى:ىالمدتنداتىالمطلوبظىالدتخراجىالترخوصىألولىمرة(أ)

 .أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول .1

أصل وصورة السجل التجاري مضاف بو النشاط والعنوان والسمة التجارية إن وجدت والكيان القانوني في  .2
 .المستند األجدد عمى أن يقوم بتعديمو في الجديد

 . أو شيادة من الغرفة التجارية مضاف بيا النشاط والعنوان والسمة التجارية إن وجدت

أصل وصورة البطاقة الضريبية مضاف بو النشاط والعنوان والسمة التجارية إن وجدت والكيان القانوني في  .3
 .المستند األجدد عمى أن يقوم بتعديمو في الجديد

أو خطاب موجو لإلدارة العامة لمتراخيص الفنية مضاف بو النشاط والعنوان والسمة التجارية إن وجدت عمى  .4
 .  (ختم النسر)أن يكون موضح خاتم شعار الجميورية 

أو شيادة حسن اسير وسموك مع اإلقامة سارية  (لإلدارة العامة لمتراخيص الفنية)صحيفة الحالة الجنائية  .5
 .المدة لغير المصريين

ساري المدة مشفوًعا بصحة توقيع المحكمة أو عمى  (االستغالل- التمميك - عقد اإليجار )أصل وصورة  .6
 .األقل اثبات تاريخ من الشير العقاري

 .عقد الشركة ويكون حق اإلدارة والتوقيع لصاحب الترخيص- صحيفة الشركات  .7

 .شيادة من غرفة صناعة السينما لدور العرض السينمائي .8

 .خطاب من السيرك القومي المصري ونقابة المين التمثيمية خاص بنشاط ألعاب السيرك فقط .9

 . صورة شخصية2عدد  .10

 . ج لكل إقرار1دمغة  .11

 .ممف بالستيك .12

:ىىالمدتنداتىالمطلوبىمرارتهاىرندىتجدودىالترخوص(ب)

. عقد اإليجار ساري مدة الترخيص .1
 . إحضار سجل تجاري إن وجدت غرفة تجارية فقط .2

 . إحضار البطاقة الضريبية إن وجد خطاب من الضرائب .3

 .مع مراعاة النشاط والعنوان والسمة التجارية إن وجدت والكيان القانوني
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:ىىالمدتنداتىالمطلوبىمرارتهاىرندىادتخراجىالترخوصىبالمدورىالمدئول(ج)

صحيفة الحالة الجنائية لممدير المسئول أو خطاب من المنشأة يوضح فيو بأن صحيفة الحالة الجنائية  .1
 .توجد بممف خدمتو وأنيا خالية من أي أحكام

 .أصل وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر موضح بو مدة اإلقامة سارية .2

 .خطاب من المنشأة باستخراج الترخيص باسم المدير المسئول .3

:ىالردومىالمطلوبظ:ىىىثالًثا

:ىردومىنذاطىإنتاج(ى1)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا إنتاج سينمائي ى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا إنتاج تميفزيوني ى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا إنتاج فيديو ى3
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا إنتاج كاسيت ى4
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا إنتاج ألعاب سيرك ى5
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  إقامة حفالت موسيقية ى6
ألف جنيو مصري  إقامة حفالت موسيقية وغنائية وفنون استعراضيةى7

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

:ىردومىنذاطىررضىدونمائي(ى2)

الردومىاألنذطظىمى
ألف جنيو مصري لمدة ثالث سنوات  (دور عرض)ة درجة أولى سينمائيعرض أفالم ى1
. أربعمائة جنيو مصري وتجدد برسوم ضريبية فقط (دور عرض)ة درجة ثانية سينمائيعرض أفالم ى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا تميفزيوني عرض ى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا فيديو عرض ى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  عرض مسرحيى
عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق ى

مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  الدش

عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق ى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  البالي استيشن

عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق ى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  الكمبيوتر

مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق ى
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DVD 
عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق ى

VCD  مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا

عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق ى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  البروجيكتور

مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا عرض منوعات موسيقية ى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا عرض مصنفات سمعية عن طريق الـ دي جي ى
عرض ألعاب سيرك وفنون استعراضية ومنوعات ى

ألف جنيو مصري موسيقية وغنائية ودي جي 
ألف جنيو مصري عرض منوعات موسيقية وغنائية وفنون استعراضية ى

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

:ىردومىنذاطىالبوع(ى3)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة سينمائيبيع أفالمى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة تميفزيونيبيع أفالمى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  فيديو بيعى3
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  كاسيت بيعى4
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  بيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية عمى أقراص مدمجةى5

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

:ىردومىنذاطىالتوزوع(ى4)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة سينمائيتوزيع أفالمى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة تميفزيونيتوزيع أفالمى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا فيديو توزيع ى3
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا كاسيت توزيع ى4
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  مصنفات سمعية وسمعية بصرية عمى أقراص مدمجةتوزيع ى5
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الكمبيوترتوزيع ى6

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط
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:ىردومىنذاطىالتأجور(ى5)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة سينمائيتأجير أفالمى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة تميفزيونيتأجير أفالمى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا فيديو تأجير ى3
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا كاسيت تأجير ى4
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  مصنفات سمعية وسمعية بصرية عمى أقراص مدمجةتأجير ى5

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

:ىردومىنذاطىالتدجولىالصوتي(ى6)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة سينمائيتسجيل أفالمى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة تميفزيونيتسجيل أفالمى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا فيديو تسجيل ى3
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا كاسيت تسجيل ى4
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  تسجيل مسرحيى5
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  مصنفات سمعية وسمعية بصرية عمى أقراص مدمجةتسجيل ى6

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

:ىردومىنذاطىالندخ(ى7)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة سينمائينسخ أفالمى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة تميفزيونينسخ أفالمى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا فيديو نسخ ى3
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا كاسيت نسخ ى4
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  نسخ مسرحيى5
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  مصنفات سمعية وسمعية بصرية عمى أقراص مدمجةنسخ ى6

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

 



 

 6 

 

:ىردومىنذاطىالتصوور(ى8)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة سينمائيتصوير أفالمى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة تميفزيونيتصوير أفالمى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا فيديو تصوير ى3

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

:ىردومىنذاطىالتحوول(ى9)

الردومىاألنذطظىمى
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة سينمائيتحويل أفالمى1
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  ة تميفزيونيتحويل أفالمى2
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا فيديو تحويل ى3
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا كاسيت تحويل ى4
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  تحويل مسرحيى5
مائتان وخمسون جنيًيا مصرًيا  مصنفات سمعية وسمعية بصرية عمى أقراص مدمجةتحويل ى6

وتمىفرضىردومىألفىجنوهىمصريىرنىكلىترخوصىلمزاولظىأكثرىمنىنذاطىمنىاألنذطظىالدابقىذكرهاىوذلكى*ى
.ىرنىدنظىواحدةىفقط

(  ):اإلجـــــــراءات:ىىرابًطا

 يقدم طمب الترخيص عمى النموذج المرفق مرفقا بو المستندات الموضحة إلى جية الترخيص 4/1  
 ( 1مرفق رقم  ).        ويتم سداد الرسوم المطموبة 

 تعد جية الترخيص سجال عاما وسجالت نوعية لكل نوع من أنواع المصنفات لقيد طمبات 4/2  
. الترخيص بالمصنف رقابيا 

.     ويتـم قيد ىذه الطمبات في السجالت بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ورود كل منيا 

    ويعد ممف خاص لكل طمب ترخيص تودع بو جميع األوراق والمستندات أو النسخ الخاصة 
. بالمصنف حسب األحوال 

                                                 
  فٗ شأٌ انالئحت انتُفيذيت نتُظيى أعًال انزقابت عهٗ انًصُفاث انظًعيت ٔانظًعيت انبصزيت، 1993 نظُت 162قزار رئيض يجهض انٕسراء رقى  
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 في حالة رفض طمب الترخيص سواء كان رفضًا كميًا أو جزئيًا يجب أن يكون قرار الرفض 4/3  
. مسببًا وأن يخطر بو طالب الترخيص بكتاب موصى عميو 

 يمنح الترخيص بالمصنف عمى النموذج الذي يعد ليذا الغرض ويصدر بو قرار من وزير 4/4  
. الثقافة بعد أخذ رأى جية الترخيص 

    ويجب أن يتضمن ىذا النموذج بيانات المصنف محل الترخيص والكيفية التي يتم بيا 
. اإلعالن عن ذلك المصنف 

. تبمغ جية الترخيص قرارىا الصادر في ىذا الشأن بكتاب موصى عميو إلى طالب الترخيص 4/5  
         

:ىاالذتراطاتىوالضوابط:ىىخامًدا

     ت       النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين إقامة أو استئجار استوديوىا5/1              
                          ومعامل اإلنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيميا بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع 

نتاج وعرض وتوزيع   وبشرط  أن يزاول النشاط من خالل شركة مساىمة أو منشأة )                          وا 
( .)يجب أال يقل رأس المال الموظف في أي منيا عن مائتي مميون جنيو  (                           كبرى

 إذا  كان طالب الترخيص متنازال لو عن الحق في استغالل المصنف ماليا فال يعتبر ىذا 5/2  
التنازل حجة قبل جية الترخيص بمنح الترخيص إال إذا كان التنازل ثابتا بالكتابة من 

صاحب حق استغالل المال المصنف األصمي أو من خمفائو ومبينا بو طريقة ونوع ومدة 
استغالل المصنف وكان مصدقا عمى التوقيعات الواردة بالتنازل من مكتب الشير العقاري 

. المختص 

      يشتـرط لالعتداد بالموافقة الكتابية الصادرة من المؤلف أو من يخمفو عمى تعديل العنوان 5/3  
األصمي لممصنف أو ترجمتو المطابقة لو أو عمى تغيير ىذا العنوان ، أن يكـون مصدقا عمى 

 .توقيعات تمك الموافقة من مكتب الشير العقاري المختص 

                                                 
 .  1997 نظُت 8 بانالئحت انتُفيذيت نقإٌَ ضًاَاث ٔحٕافش اإلطتثًار انصادر بانقإٌَ رقى 1997 نظُت 2108قزار رئيض يجهض انٕسراء رقى  

ال يقم رأص "  بعدو دطتٕريت َص ْذا انبُد فيًا ٔرد بعجشِ يٍ عبارة 2006 َٕفًبز طُت 12ٔأصدرث انًحكًت اندطتٕريت انعهيا بجهظتٓا انًُعقدة فٗ 

 " .انًال انًٕظف فٗ أٖ يُٓا عٍ يائتٗ يهيٌٕ جُيّ 
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      يمتزم القائمون بالرقابة عمى المصنفات الفنية عند النظر في طمب الترخيص بأي مصنف 5/4  
مراعاة أال يتضمن المصنف أو ينطوي عمى ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخمقية 

. أو اآلداب العامة أو النظام العام 

( ):وال يجوز عمى وجو الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمرا من األمور اآلتية     

. الدعوات اإللحادية والتعريض باألديان السماوية -     أ   

تصوير أو عرض أعمال الرذيمة أو تعاطى المخدرات عمى نحو يشجع عمى محاكاة -      ب  
. فاعمييا 

. المشاىـد الجنسيـة المثيـرة وما يخـدش الحيـاء والعبارات واإلشارات البذيئة -     ج  

عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغرى بالتقميد أو تضفى ىالة من البطولة عمى -     د  
. المجرم 

   يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى تصوير أو تسجيل المصنف ولمدة 5/5  
. عشر سنوات بالنسبة إلى غيرىا من األعمال 

    وعمى جية الترخيص أن تحدد في الترخيص الممنوح الجيات التي يعمل فييا بالترخيص 
. والدول التي يسري فييا 

      يحظر عرض اإلعالنات التجارية أو غيرىا من وسائل الدعاية خالل عرض أي من 5/6  
المصنفات السمعية والسمعية البصرية إال في حدود خمس دقائق قبل بدء العمل الفني 
وخمس دقائق في منتصفو ، وال يجوز بأي حال من األحوال قطع السياق الدرامي لمعمل 

( ).الفني لعرض ىذه اإلعالنات ويعد عمال فنيا مستقال كل فصل من فصول المسرحيات 

ىتوقوتىأداءىالخدمظ:ىىدادًدا

    توجو جية الترخيص خالل عشرة أيام عمى األكثر من تاريخ قيد الطمب طالب الترخيص بكتاب 6/1
. موصى عميو إلى إجراء ما ترى وجوب إدخالو عمى المصنف من تعديل 

                                                 
.  فٗ شأٌ انالئحت انتُفيذيت نتُظيى أعًال انزقابت عهٗ انًصُفاث انظًعيت ٔانظًعيت انبصزيت 1993 نظُت 162قزار رئيض يجهض انٕسراء رقى  

.  فٗ شأٌ تُظيى اإلعالَاث انتجاريت 1992 نظُت 307قزار ٔسيز انثقافت رقى  
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      تتولى جية الترخيص فحص المصنف والبت في طمب الترخيص خالل شير عمى األكثر 6/2  
من تاريخ تقديم الطمب أو من تاريخ انتياء طالب الترخيص من تنفيذ التعديالت التي رأت 

. وجوب إدخاليا عمى المصنف بحسب األحوال 

 بالنسبة ألعمال تصوير وتسجيل المصنفات أو تحويميا بقصد االستغالل يجب البت في طمب 6/3        
. الترخيص خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشير من تاريخ استيفاء مسوغات الترخيص 

         إذا لم تصدر جية الترخيص قرارىا بالبت في الطمب خالل المدة المحددة لذلك   في الفقرتين 6/4
. األولى والثانية اعتبر الترخيص ممنوحا 

                     ذلك و يتم أداء الخدمة في  ساعــــــة
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 (1)مرفق رقم 
 

 

 

 

طلب ترخيص مساولت نشاط استغالل املصنفاث ألول مرة 

 (تىزيع/ تأجري/ بيع /عرض/حتىيل/تسجيل/تصىير/نسخ/ إنتاج  )
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 (2)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 

طلب ترخيص مساولت نشاط استغالل  

املصنفاث السمعيت والسمعيت بصريت 

  (/تغيري نشاط/ إضافت نشاط/ إضافت فرع/ تغيري االسم/ تغيري عنىان / بدل تالف/ بدل فاقد  )
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