قانون اتحاد الكتاب
القانون رقم  65لسنة  1975بخصوص انشاء اتحاد الكتاب
وقد صدر ف الريدة الرسية ف يوم  31يولية لسنة 1975
ويتوى على
إنشاء التاد وأهدافه
شروط العضوية والقيد ف الدول
إدارة التاد
ملس التاد
النظام الال للتاد
واجبات العضاء وتأديبهم
حل التاد
أحكام وقتية
تقرير لنة الثقافة والعلم والسياحةعن مشروع القانون رقم  65لسنة 1975
الذكرة اليضاحيةلشروع القانون رقم  65لسنة 1975
وقد ت تعديل هذا القانون بوجب القانون رقم  19لسنة 1978
الذكرة اليضاحيةعن القتراح بشروع القانون رقم  19لسنة 1978
تقرير لنة الثقافة والعلم والسياحةعن القتراح بشروع القانون رقم  19لسنة 1978
قرار  1لسنة 1979باللئحة الداخلية لتاد الكتاب
شروط العضوية والقيد ف الدول
إدارة التاد والمعية العمومية
شعب التاد وفروعه
إجراءات الترشيح والنتخابات
النظام الال للتاد
العانات
واجبات العضاء وتأديبهم
نظام العاملي بالتاد
أحكام وقتية
إنشاء التاد وأهدافه
مادة  1ـ

تنشأ ف جهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتاد الكتاب" ويكون لذا التاد الشخصية العتبارية،
ومقره الرئيسي مدينة القاهرة
مادة  2ـ
يوز بقرار من ملس التاد إنشاء فروع ف الافظات وشعب وذلك طبقا لحكام اللئحة الداخلية
للتاد
مادة  3ـ
يهدف التاد إل
أ -العمل على تكي الكتاب ف مالت النتاج الفكري ف الداب ف جهورية مصر العربية ،ف أداء
رسالتهم ف بناء التمع الديد وف تقيق الوحدة العربية الشاملة وف السهام ف إقرار السلم العالي
وإثراء الضارة السلمية
ب -العمل عن طريق الكلمة على ترير الوطن العرب وتقيق أهدافه القومية
ج -الفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بي لبناء الوطن العرب
د -العمل على رفع مستوى النتاج الفكري ف الداب
هـ -العمل على تأكيد النتماء العرب والشاركة ف نشر اليد من التراث العرب وإيضاح دور
الرواد العرب ف بناء الضارة السلمية
و -السهام ف ترجة اليد من النتاج الفكري العرب إل اللغات الجنبية ونقل روائع النتاج العالي
إل اللغة العربية
ز -رعاية حقوق أعضاء التاد والعمل على ترقية شئونم الدبية والعادية وضمان حرية التعبي اللتزم
بالوطنية الصرية والقومية العربية والقيم الدينية والنسانية
ح -مساعدة العضاء على إظهار مواهبهم التباينة وتنميتها والعاونة ف نشر مؤلفاتم ف الداخل
والارج
ط -تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات البداع فيهم ومساعدتم على نشر إنتاجهم وترويه
ى -العمل على التعريف بإنتاج الكاتب ف الداخل والارج
ك -العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والصالة العربية وتتفاعل
مع تقدم العصر ومنجزاته
ل -الدفاع عن حقوق الؤلفي ف الهات الكومية والهلية
م -اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات الت تدم مهنة الكتابة
ن -تقوية روابط الزمالة بي العضاء
س -التعاون مع المعيات والروابط العامة ف ميادين الداب كل ف ماله لتحقيق هذه الهداف

وتنسيق جهودها ف هذا السبيل
ع -عقد الؤترات واللقات والندوات ف مالت الداب والشاركة فيها وتوثيق الصلت بي
التاد واليئات الماثلة ف الوطن العرب وف سائر أناء العال
ف -ماولة الربط بي الكتاب الغتربي من العرب وبي الوطن الم
***
شروط العضوية والقيد ف الدول
مادة  4ـ
تنقسم العضوية إل
عضوية عاملة ،وعضوية منتسبة ،وعضوية شرفية
أ ـ العضو العامل
هو العضو الذي اشترك ف تأسيس التاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وطلب ملس التاد
عضويته
وللعضو العامل حق حضور المعية العمومية وحق الترشيح للس التاد
ب ـ العضو النتسب
هو العضو الهتم بأنشطة التاد من ل تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب ف الشاركة ف هذه
النشطة
وليس للعضو النتسب حق حضور المعية أو الترشيح للس التاد
ج ـ عضو الشرف
هو الذي يقدم خدمات جليلة للتاد سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من االكتاب العرب أو
الجانب الذين أدوا خدمات جليلة ف مالت نشاط التاد
وليس لعضو الشرف حق حضور المعية العمومية أو الترشيح للس التاد
مادة  5ـ
ينشأ بالتاد جدول عام تقيد فيه أساء العضاء العاملي ويلحق به جدولن أحدها للعضاء
النتسبي والخر لعضاء الشرف
مادة  6ـ
يشترط ف طالب القيد ف الدول العام بالنسبة للعضاء العاملي
أ ـ أن يكون متمتعا بنسية جهورية مصر العربية
ب ـ أن يكون متمتعا بالهلية الكاملة
ج ـ أل يكون قد سبق الكم عليه بعقوبة جنائية أو ف عقوبة ملة بالشرف أو بالمانة ما ل يكن

قد رد إليه اعتباره ف الالتي
د ـ أن يكون ممود السية ..حسن السمعة
هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ ف مالت الداب وفقا لا تدده اللئحة الداخلية
و ـ أن يقدم طلبا للنضمام مرفقا به الرسوم القررة
ز ـ أن يكون قد قبل كتابة نظام التاد
ح ـ أن يزكي طالب القيد ف الدول العام ثلثة على القل من أعضاء التاد وأن يعلن اسه ف
لوحة الرشحي للعضوية بقر التاد لدة ل تتجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لنة القيد
مادة  7ـ
تشكل لنة لقيد العضاء ف جداول التاد ،برئاسة نائب رئيس ملس التاد وعضوية اثني من
أعضاء ملس التاد يتارها اللس سنويا ومن عضو من ملس الدولة بدرجة مستشار مساعد على
القل
ويقدم طلب القيد إل اللجنة مشفوعا با يثبت توافر الشروط البينة ف الادة السابقة وعلى اللجنة أن
تبت ف الطلب خلل شهر من تاريخ تقديه وإل اعتب مقبول ،ويب أن يكون قرارها بالرفض مسببا
يطر طالب القيد بقرار اللجنة خلل أسبوعي من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول ،ويقوم مقام الخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
مادة  8ـ
يكون القيد ف جدول العضاء العاملي بالنسبة لغي الؤسسي بقرار من ملس التاد بناء على
ترشيح لنة القيد الت عليها أن تتحقق من توافر الشروط النصوص عليها ف الادة )(6
مادة  9ـ
يكون القيد بدول العضاء النتسبي بقرار من ملس التاد إذا كان طالب القيد من الهتمي
بأنشطة التاد ف مالت الداب
ويوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الجنب الذي يقيم ف جهورية مصر العربية ويوافق
ملس التاد على انتسابه مت التزم كتابة باحترام قانون التاد ولئحته الداخلية وتعهد بدمة أهدافه
ودفع اشتراكه السنوي
مادة  10ـ
يوز بقرار مسبب من ملس التاد أن يقيد ف جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الجانب
الذين أدوا خدمات جليلة ف مالت نشاط التاد
مادة  11ـ

يوز لن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلل شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه
إل لنة تشكل على الوجه التال
رئيس ملس التاد ،رئيس*
عضو من أعضاء اللس العلى لرعاية الفنون والداب والعلوم الجتماعية من*
العيني بأسائهم يتاره اللس
أحد وكلء وزارة الثقافة أو رؤساء اليئات التابعة لا يتاره وزير الثقافة*
مستشار من ملس الدولة يتاره رئيس اللس*
مثل لتاد الكتاب يتاره ملس التاد من بي أعضائه ويشترط أل يكون*
عضوا ف لنة القيد ف الدول
ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بضور أغلبية أعضائها
مادة  12ـ
تدعى لنة التظلمات ف موعد ل يتجاوز ثلثي يوما من تاريخ تقدي التظلم وتعلن اللجنة الطالب
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالوعد الدد للنظر ف التظلم قبل تاريخ عقد اللسة
الدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على القل ويوز للطالب أن يوكل عنه ماميا أو أحد أعضاء التاد
لضور اللسة
وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها ف التظلم خلل ستي يوما من تاريخ أول اجتماع لا ،ويصدر قرار
اللجنة بأغلبية العضاء الاضرين ويكون مسببا
مادة 13ـ
إذا رفض طلب القيد فل يوز للطالب تديد طلبه ،إل إذا زالت السباب الت حالت دون قبول
قيده .وانقضت سنة على القل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نائيا
ويتبع ف شأن تديد طلب القيد القواعد والجراءات الاصة بالقيد والتظلم منه النصوص عليها ف
الواد السابقة
مادة  14ـ
تزول صفة العضوية ف الالت التية
أ ـ انسحاب العضو
ب ـ الوفاة
ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالادة ) (6من هذا القانون
د ـ إذا شطب اسم العضو من التاد بقرار تأديب طبقا لنظام تأديب العضاء
هـ ـ إذا تأخر العضو عن أداء الشتراك السنوي ف موعد استحقاقه ول يقم بأدائه خلل خسة

عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
وتزول صفة العضوية ف الالت البينة ف البنود )أ() ،ج() ،هـ( ،بقرار من ملس التاد
مادة  15ـ
يطر العضو بقرار ملس التاد بزوال صفة العضوية خلل خسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا
القرار
مادة  16ـ
تعاد العضوية إل العضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الشتراك السنوي إذا ما
أدوا الشتراك الستحق عليهم خلل السنة التالية
مادة  17ـ
لن صدر قرار من ملس التاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة النصوص
عليها ف الادة  11من هذا القانون خلل ثلثي يوما من تاريخ إخطاره بالقرار الذكور
***
ادارة التاد مواد ناقصة
ـ ملس التاد
مادة  32ـ
يتكون ملس التاد من ثلثي عضوا تنتخبهم المعية العمومية بالقتراع السري بالغلبية الطلقة،
وإذا زالت عضوية أحد أعضاء اللس أو أكثر أو خل مكانه حل مله وللمدة الباقية من العضوية
الرشح الاصل على أكثر الصوات ف آخر انتخابات أجريت لعضوية ملس التاد ،وهكذا فإذا
كان عدد الماكن الشاغرة ف ملس التاد خسة فأكثر ول يوجد من يشغلها دعيت المعية
العمومية خلل خسة عشر يوما من تاريخ خلوها لنتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة
العضاء الذين حلوا ملهم
مادة  33ـ
ينتخب ملس التاد ف أول اجتماع له بعد انعقاد المعية العمومية من بي أعضائه رئيسا ونائبا
للرئيس وسكرتيا عاما وأمينا للصندوق وذلك لدة سنتي ويوز تديد انتخابم
مادة  34ـ
إذا خل مكان نائب الرئيس أو السكرتي أو أمي الصندوق لي سبب انتخب ملس التاد من يل
مله ف أول اجتماع له
مادة  35ـ
مدة العضوية لعضاء ملس التاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف العضاء ف ناية

السنة الثانية ،ويوز تديد العضوية لكثر من مرة
مادة  36ـ
ل يوز المع بي عضوية ملس التاد والعمل بالتاد بأجر
مادة  37ـ
يتول ملس التاد إدارة شئون التاد والبت ف كل ما من شأنه تقيق أهدافه وخاصة السائل التية
أ ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاط التاد
ب ـ إعداد مشروع اليزانية والساب التامي
ج ـ تنفيذ قرارات المعية العمومية
د ـ إعداد مشروع اللئحة الداخلية للتاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلت
هـ ـ إدارة أموال التاد والشراف على نظام حساباته
و ـ تسوية النازعات الت قد تنشأ بي أعضائه
ز ـ تنظيم أوجه نشاط التاد
ح ـ منح الكافآت والوائز للمسابقات الختلفة الت يعقدها التاد للمشتركي ف هذه السابقات
ط ـ تعيي العاملي بالتاد وتديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلواتم وتأديبهم وفصلهم وتقرير
مكافآت لم طبقا لقانون العمل
ي ـ قبول التبعات والوصايا والعانات غي الشروطة
ك ـ تشكيل لان من بي أعضائه وتفويضها ف مباشرة بعض اختصاصاته
ل ـ تديد السلفة الستدية للصرف منها على الصروفات اليومية العادية
م ـ دعوة المعية العمومية للنعقاد لجتماع عادي أو غي عادي
ن ـ مناقشة تقرير مراقب السابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملحظات وعرضها على
المعية العمومية
س ـ تنظيم الرعاية الجتماعية والصحية للعضاء وأسرهم
ع ـ النظر ف الشكاوى القدمة ضد التصرفات الهنية لعضاء التاد
ف ـ الختصاصات الخرى النصوص عليها ف هذا القانون أو ف اللئحة الداخلية للتاد
مادة  38ـ
يتص رئيس ملس التاد با يلي
توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور النعقاد العادي وغي العادي ورئاسة*
المعية العمومية وإعداد جدول أعمالا
تثيل التاد لدى الغي وأمام القضاء*

القيام بميع العمال القضائية الت يتطلبها وضع قرارات ملس التاد*
موضع التنفيذ
مباشرة العمال الت يفوضه فيها ملس التاد*
مادة  39ـ
يتص نائب رئيس التاد با يلي
أ ـ ينوب عن رئيس التاد عند غيابه
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -أول
ج ـ اقتراح تعيي الوظفي ومنحهم العلوات والترقيات وتأديبهم طبقا لا تقرره اللئحة الداخلية
د ـ مباشرة العمال الت يفوضه فيها ملس التاد أو رئيسه
مادة  40ـ
يتص السكرتي العام با يلي
أ ـ مباشرة العمال اليومية التعلقة بإدارة التاد
ب ـ الشراف على الهاز الداري
ج ـ إعداد جدول أعمال ملس التاد والمعية العمومية والشروعات والتقارير الت تعرض عليها
بحاضر اجتماعاتا
د ـ العمل على تنفيذ قرارات ملس التاد ،ومتابعة تنفيذ قرارات المعية العمومية
هـ ـ مباشرة العمال الت يفوضه فيها ملس التاد أو الرئيس أو نائبه
مادة  41ـ
يتص أمي الصندوق با يلي
أ ـ تسلم أموال التاد وإيراداته والافظة عليها وإيداعها بالبنك
ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -ثان
ج ـ مباشرة العمال الالية والسابية طبقا للوضاع الت تقررها اللئحة الداخلية للتاد
د ـ تنفيذ قرارات ملس التاد فيما يتصل بالعاملت الالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود اليزانية
هـ ـ عرض الساب التامي واليزانية العمومية وتقرير مراقب السابات على ملس التاد
و ـ مباشرة العمال الت يفوضه فيها ملس التاد أو رئيسه
مادة  42ـ
ينعقد ملس التاد مرة على القل كل شهر بدعوة من رئيسه ،ويوز للرئيس أن يدعوه إل انعقاد
غي عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على القل ول يكون اجتماع
اللس صحيحا إل بضور الغلبية الطلقة لعضائه

وتصدر قراراته بأغلبية العضاء الاضرين وعند تساوي الصوات يرجح الانب الذي منه الرئيس
وإذا تلف العضو عن حضور نصف عدد جلسات اللس خلل العام بغي عذر يقرره اللس اعتب
مستقيل من اللس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
الادة  21مستبدلة بالقانون رقم  19لسنة  1978الريدة الرسية العدد  12ف 1987 /3 /23
***
النظام الال للتاد
مادة -1 - 43
تتكون موارد التاد من
أ ـ رسم القيد ف جدول التاد
ب ـ الشتراكات السنوية للعضاء
ج ـ التبعات والبات والوصايا
د ـ العانات الكومية وإعانات الؤسسات واليئات العامة
هـ ـ عائد استثمار أموال التاد
و ـ نسبة مقدارها ) %5خسة ف الائة( من الثمن الدد على غلف كتب النتاج الفكري الت
سقط عنها حق الؤلف
ز ـ نسبة مقدارها  %2ما يتقاضاه الؤلفون عن أعمالم الدبية ومصنفاتم الفنية الكتوبة الت
ينشرها أو يقدمها لم القطاع العام أو الاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو
السرح أو الذاعة أو التليفزيون
ح ـ رسم التمغة الاصة باتاد الكتاب على الطلبات القدمة إليه ،وعلى العقود الت يبمها الؤلفون
بشأن مصنفاتم طبقا للفئات البينة ف الادة السابقة من هذا القانون
ط ـ الوارد الخرى الت يوافق عليها ملس التاد وتكون جائزة قانونا
مادة  43مكرر )*( ـ يتم تصيل الوارد النصوص عليها ف الفقرات )و ،ز ،ح( من الادة السابقة
بطريق الصم عند النبع لساب اتاد الكتاب
مادة  43مكرر ) (1ـ ل يوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب النتاج الفكري الت
سقط عنها حق الؤلف إل بعد إخطار اتاد الكتاب مع بيان كمية النسخ الت ستطبع أو تعرض

للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن الدد على الغلف واسم الناشر والوزع
وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يب إيداع النسبة الت تستحق عن اللف نسخة الول أو النسخ
الطبوعة إذا كانت أقل من ذلك
أما الكتب الت طبعت وبدأ توزيعها فعل قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة الشار إليها عن
النسخ الت تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقدي الخطار
الذكور وشهادة رسية من دار الكتب بتاريخ اليداع ف خلل شهرين من تاريخ صدور هذا القانون
ولتاد الكتاب أن يطلب إل رئيس الكمة البتدائية الختصة المر باتاذ
الجراءات البينة ف الواد  43وما بعدها من القانون رقم  354لسنة  1954بإصدار
قانون حاية حق الؤلف العدل بالقانون رقم  14لسنة  1968إذا ل يتم الخطار
الذكور وإيداع النسبة الشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله
ويسري هذا الكم على الكتب الت تطبع خارج جهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها
مادة  43مكرر ) (2ـ تقدم الهات السئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب البينة ف الادة
السابقة كشفا سنويا لتاد الكتاب ببيان عدد النسخ الت وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة
الستحقة للتاد من واقع هذا الكشف
ويسري هذا الكم على جيع الكتب الت تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور
هذا القانون على أن يبدأ تقدي الكشوف الشار إليها ف موعد غايته آخر مارس من العام التال
مباشرة لصدور هذا القانون وف نفس الوعد من كل عام
ولتاد الكتاب أن يتخذ الجراءات البينة ف الادة السابقة إذا ثبت أن البيان القدم غي صحيح
مادة  43مكرر ) (3ـ تلتزم اليئة العامة للكتاب بتقدي بيان للتاد كل ثلثة أشهر عن الؤلفات
الت تصدر ف مالت الداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم  354لسنة  1954بإصدار قانون
حاية حق الؤلف العدل بالقانون رقم  14لسنة  1968على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والؤلف
والناشر
مادة  43مكرر ) (4ـ تلتزم الهات العامة والاصة الت يتعامل معها الؤلفون بصم النسبة الشار
إليها ف الفقرة )ز( من الادة الول من البالغ التفق عليها مع الؤلف وتقوم هذه الهات بتوريد كل
مبلغ يصم أول بأول باتاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع الؤلف عن عدم تصيل هذه النسبة

مادة  43مكرر ) (5ـ تدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود الشار إليها ف البند )ح( من الادة
الول على النحو التال
أ ـ عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه
ب ـ خسون قرشا على كل عقد ل تزيد قيمته عن مائة جنيه
ج ـ مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته عن مائة جنيه
ويصدر اتاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات البينة ويتم تداولا وتصيل قيمتها لسابه
وف حالة الخالفة تطبق العقوبات النصوص عليها بالواد  ،21 ،20 ،19 ،18من القانون رقم
 224لسنة  1951بتقرير رسم تغة
مادة  44ـ ل يوز للتاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنب أو جهة أجنبية كما ل يوز له أن
يرسل أية أموال إل أشخاص أو منظمات ف الارج إل بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا البالغ
الاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلت التعلقة بنشاط التاد
مادة  45ـ تبدأ السنة الالية للتاد ف أول يناير وتنتهي ف آخر ديسمب من كل عام
مادة  46ـ تودع أموال التاد أول بأول ف مصرف بمهورية مصر العربية يعينه ملس التاد
مادة  47ـ تسك سكرتارية التاد دفاتر حسابية منتظمة تبي فيها بالتفصيل اليرادات
والصروفات والركز الال للتاد
مادة  48ـ يكون الصرف من أموال التاد بشيكات تسحب على الصرف الودعة به هذه الموال
بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد الت يضعها ملس التاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتي العام ف
حالة تفويضه وأمي الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويدد ملس التاد وجوه الصرف من
السلفة الستدية ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص المر بالصرف
مادة  49ـ تعتب أموال التاد أموال عامة ،وتصص للصرف منها على أغراضه ول يوز إنفاقها ف
غي ذلك ،وللتاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت ف أعمال مققة الكسب على النحو

الذي تدده المعية العمومية
مادة  50ـ ينشأ ف التاد صندوق للمعاشات والعانات يديره ملس إدارة نائب رئيس ملس
التاد وعضوية أمي الصندوق وثلثة ينتخبهم ملس التاد سنويا من بي أعضائه ،وتبي اللئحة
الداخلية القواعد الاصة بإدارته وينح العاشات والعانات والقروض منه
وتودع أمواله ف حساب خاص بأحد الصارف يتاره ملس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من
هذا اللس بتوقيع رئيسه وأمي الصندوق
مادة  51ـ تتكون موارد الصندوق من
أ %50 -من رسوم القيد ف جدول التاد
ب %50 -من الشتراكات السنوية للعضاء
ج -العانات والبات والوصايا القدمة للصندوق بالضافة إل  %50ما يكون مقدما منها باسم
التاد
د ـ عائد استثمار أموال الصندوق
هـ ـ نسبة من حصيلة الوارد الخرى الت يعينها ملس التاد ويدد مقدارها
مادة  52ـ يقدم ملس إدارة الصندوق إل ملس التاد ف موعد ل ياوز منتصف شهر يناير من
كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة الالية القبلة والساب التامي للسنة النتهية وذلك
لفحصهما والتصديق عليهما ث عرضهما على المعية العمومية ف أول اجتماع لا
مادة  53ـ إذا طرأ لي سبب من السباب ما يس كيان التاد الال فلعضاء التاد متمعي ف
هيئة جعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق النشأ بقتضى هذا القانون وأن يقرروا ف هذه الالة
طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على العضاء
--الادة  43مستبدلة بالقانون رقم  19لسنة  1978الريدة الرسية العدد  12ف 1978 /3 /23
الواد  43مكرر 43 ،مكرر ) 43 ،(1مكرر ) 43 ،(2مكرر ) 43 ،(3مكرر ) 43 ،(4مكرر )
 (5مضافة
بالقانون رقم  19لسنة  1978الشار إليه.
***

واجبات العضاء وتأديبهم
مادة  54ـ
يؤدي العضو الذي يقيد ف جدول العضاء العاملي اليمي التية أمام ملس التاد" :أقسم بال
العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالت بالشرف والمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة
الهنة
" وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الهد لتحقيق أهداف التاد
مادة  55ـ
على العضو أن يتوخى ف سلوكه الهن مبادئ الشرف والمانة والنزاهة وأن يقوم بميع الواجبات
الت يفرضها عليه هذا القانون واللئحة الداخلية للتاد وآداب الهنة وتقاليدها .ول يوز للعضو
الادلة ف المور السياسية أو الدينية با يتعارض مع النظام العام أو الداب ،كما ل يوز له تناول
الشروبات الروحية أو مزاولة القمار بقر التاد أو فروعه
مادة  56ـ
ل يوز للعضو اتاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال الهنة إل بعد مضي
شهر على القل من تاريخ إبلغ شكواه إل ملس التاد أو إل رئيس ملس التاد ف حالة
الستعجال ،ومع ذلك يوز له اتاذ الجراءات الوقتية اللزمة للمحافظة على حقوقه
مادة  57ـ
يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خسة جنيهات تدفع خلل شهر من تاريخ قبول قيده ،وإل
سقط حقه ف القيد
ويؤدي العضاء اشتراكا سنويا ف أول يناير من كل عام ،بواقع ثلثة جنيهات للعضاء العاملي
وجنيه واحد للعضاء النتسبي ،وذلك مع مراعاة أحكام الواد  17 ،16 ،15 ،14من هذا القانون
ول يوز للعضو النسحب أو للعضو الفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد
يكون أداه للتاد من أموال بسبب عضويته
مادة  58ـ
مع عدم الخلل بالق ف إقامة الدعوى النائية أو الدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لحكام هذا
القانون كل عضو يالف الواجبات النصوص عليها ف هذا القانون أو ف اللئحة الداخلية للتاد أو
يرج على مقتضى الواجب ف مزاولة الهنة أو يظهر با من شأنه الضرار بكرامتها أو يأت عمل
يتناف مع آدابا ،أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالتاد
مادة  59ـ

للس التاد ،بأغلبية ثلثي أعضائه ،لفت نظر العضو إل ما فيه خروج على السلوك الواجب أو
مالفة لوائح التاد ونظمه
مادة  60ـ
العقوبات التأديبية الت يوز توقيعها على العضو هي
النذار*
اللوم*
إلزام العضو بأداء مبلغ ل ياوز عشرين جنيها يدفع لصندوق العاشات*
والعانات
شطب اسم العضو من التاد*
مادة  61ـ
يقوم بالتحقيق مع العضو لنة برئاسة نائب رئيس ملس التاد ،وعضوية الستشار القانون لوزارة
الثقافة وسكرتي عام التاد
ويال العضو إل هيئة التأديب بقرار من ملس التاد ،كما يوز لكل من النيابة العامة أو وزير
الثقافة أن يطلب من ملس التاد إحالة العضو إل هيئة التأديب
ويتول رئيس لنة التحقيق تثيل التام أمام هيئت التأديب البتدائية والستثنائية
مادة  62ـ
تشكل ف التاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس ملس التاد وعضوية مثل لوزارة الثقافة
ومستشار مساعد من إدارة الفتوى الختصة بجلس الدولة ،وعضوين يتارها ملس التاد من بي
أعضائه
مادة  63ـ
تشكل ف التاد هيئة تأديبية استئنافية ،برئاسة أحد وكلء وزارة الثقافة أو رؤساء اليئات العامة
التابعة لا يتارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى الختصة بجلس الدولة ،وثلثة أعضاء
يتارهم ملس التاد من غي أعضائه الشتركي ف هيئة التأديب البتدائية
مادة  64ـ
يوز استئناف قرار هيئة التأديب البتدائية أمام هيئة التأديب الستئنافية خلل خسة عشر يوما من
تاريخ إبلغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول
مادة  65ـ
يكلف العضو بالضور أمام هيئت التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد
اللسة ومكانا وملخص التهم النسوبة إليه ،وذلك قبل تاريخ اللسة بثمانية أيام على القل

مادة  66ـ
للعضو أن يستعي بحام للدفاع عنه ،ولي من هيئت التأديب تكليفه بالضور شخصيا
مادة  67ـ
ل يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إل بضور جيع أعضائها با فيهم الرئيس وتصدر القرارات
بالغلبية الطلقة للعضاء ويب أن تكون مسببة
***
حل التاد
مادة  68ـ
إذا اتضح للس التاد أن التاد أصبح عاجزا عن تقيق أغراضه فله أن يطلب عقد المعية
العمومية للنظر ف المر فإذا رؤي حل التاد يب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء المعية
العمومية على القل
مادة  69ـ
تعي المعية العمومية بعد صدور قرار الل مصفيا يتول حصر حقوق التاد والوفاء بالتزاماته
مادة  70ـ
تؤول أموال التاد إل الهة الت تددها المعية العمومية بوافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه
الهة من الهات الهتمة بالكتابة والبداع الفكري
*************

أحكام وقتية
مادة  71ـ
يصدر وزير الثقافة خلل أسبوعي من تاريخ العمل بذا القانون قرارا بتشكيل لنة مؤقتة للقيد من
أحد أعضاء اللس العلى لرعاية الفنون والداب العيني بأشخاصهم رئيسا*
أحد وكلء وزارة الثقافة أو رؤساء اليئات العامة التابعة لا*
عضو من إدارة الفتوى الختصة بجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على القل*
أربعة من الكتاب ف مالت الداب*
وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على القل عن مكان اجتماعها وزمانه ف ثلث صحف يومية
تصدر ف القاهرة
وتبت اللجنة ف طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط النصوص عليها ف الادة  6من هذا

القانون .وذلك خلل ستي يوما من تاريخ تقدي الطلب
مادة  72ـ
تدعو اللجنة الؤقتة عقب انقضاء ثلثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لا المعية العمومية للتاد إل
النعقاد لنتخاب ملس التاد وعلى هذا اللس أن ينتخب ف أول اجتماع له من بي أعضائه رئيسا
ونائبا للرئيس وسكرتيا عاما وأمينا للصندوق ،وتنتهي بذلك مهمة اللجنة الؤقتة وتسلم أوراقها إل
رئيس ملس التاد
وعلى ملس التاد النتخب لول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه ف طلبات القيد الت رفضتها
اللجنة الؤقتة ويطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر ف طلباتم بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول ،ويقوم مقام الخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
ف حالة رفض ملس التاد طلب القيد ،يوز لن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار
خلل شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إل اللجنة النصوص عليها ف الادة ) (11من
هذا القانون
مادة  (1) 73ـ
يصدر ملس إدارة اتاد الكتاب القرارات واللوائح اللزمة لتنفيذ هذا القانون على أل تكون نافذة إل
بعد موافقة وزير الثقافة
مادة  74ـ
ينشر هذا القانون ف الرائد الرسية ،ويعمل به من تاريخ نشره*
يبصم هذا القانون بات الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها*
صدر برئاسة المهورية ف  7رجب سنة  1395ــ  16يوليه سنة 1975
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الادة  73مستبدلة بالقانون رقم  19لسنة  1978الشار إليه
***
تقرير لنة الثقافة والعلم والسياحة
عن مشروع القانون رقم  65لسنة 1975
أحال اللس ف جلسته العقودة يوم  2من يونيه سنة  1975هذا الشروع بقانون إل اللجنة لبحثه
وتقدي تقرير عنه
وقد اجتمعت اللجنة لذا الغرض يوم  4من يونيو سنة  1975بضور السادة :أحد عصام الدين
الين وكيل وزارة الثقافة ،وأحد الزيات مدير عام مكتب وزير الثقافة ،وعلي هيكل مدير عام

مكتب وزير الثقافة لشئون ملس الشعب مندوبي عن الكومة
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون وعلى مذكرته اليضاحية ،واستمعت إل اليضاحات
الت أدل با مندوبو الكومة ،وبعد الناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي
ف سنة  1968أنشئ اتاد عام يضم التادات اللية للدباء ف الدول العربية ،وأطلق عليه اسم
"التاد العام للدباء العرب" واختيت القاهرة مقرا للمانة العامة لذا التاد
ولا كانت عضوية هذا التاد مقصورة على الدول وحدها دون الفراد فقد تعي إعادة النظر ف هذا
المر ،حيث كان الدباء الفراد ف ظله مرومي من كل القوق والضمانات الت تكفل حايتهم
وحاية إنتاجهم الدب ،والنهوض به وتطويره
وف  21ديسمب سنة  1970أنشئ اتاد نوعي يضم المعيات والؤسسات الاصة العاملة ف ميدان
النشاط الدب ،وكانت ماولة على الطريق ،ولكنها كانت ماولة مدودة ،وظل وضع الدباء كأفراد
ف حاجة إل التصحيح والماية
لذلك تقدمت الكومة بذا الشروع بقانون لنشاء نقابة للكتاب ف مصر باسم اتاد الكتاب تصحح
أوضاعهم ،وترعى مصالهم ،وفق ما جاء ف الشروع ،من ضمان لقوقهم وتأمي لستقبلهم ومن
رعاية لم ف الرض والشيخوخة بعاشات وقروض وإعانات تصرف لم عن طريق صندوق خاص
بم للمعاشات والعانات
ول يقتصر مشروع القانون على رعاية الدباء والكتاب ،بل كفل لم أيضا الرية الفكرية ، ،وحاية
الدب والكتابة من الضعف والبتذال والتاهات الضارة بصال الوطن ،بالضافة إل رفع النتاج
الفكري ف مصر والعمل على تنسيق الهود ف مال الكتابة والنتاج الفكري
وقد أدخلت اللجنة التعديلت التية على نصوص الشروع
أول ـ
حذفت اللجنة من الفقرة "س" من الادة الثالثة لفظ "والعلوم" ليكون النص كالت
س -التعاون مع المعيات والروابط العامة ف ميادين الداب كل ف ماله لتحقيق هذه الهداف
وتنسيق جهودها ف هذا السبيل
وذلك لن مال هذا القانون ينصب على ميادين الداب دون غيها ،أما العلوم ورجالا فلها نقاباتا
النوعية الختلفة .وقد راعت اللجنة حذف هذا اللفظ حيثما وجد ف الواد
ثانياـ
وعدلت اللجنة الادة السادسة عشرة من الشروع ،بيث أوجبت إعادة العضوية لن زالت عنهم
بسبب عدم دفع الشتراك السنوي عند دفعهم خلل السنة التالية بدل من الكم الوارد ف الشروع
الذي كان يعل هذه العادة جوازية

ثالثا ـ
حذفت اللجنة الادة  23من الشروع الت تيز لعضو المعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر
يثله ف حضور اجتماعات المعية العمومية وفقا لنظام تديد اللئحة الداخلية ..ال
وقد ترتب على هذا تعديل الادة  29من الشروع بذف عجزها الذي ينص على النابة ف التوقيع
هذا وقد كان هناك اتاه للجنة نو حذف الفقرة الول من الادة  31من الشروع الت تعطي لوزير
الثقافة حق الطعن ف انتخاب رئيس التاد وأعضاء ملسه بتقرير يودع قلم كتاب مكمة القضاء
الداري
وحيث تبي أن هذا الكم وارد أيضا ف قواني النقابات الماثلة مثل قانون نقابة الصحفيي "الادة
 62من القانون رقم  76لسنة  1970بإنشاء نقابة الصحفيي" فقد رأت اللجنة بقاء النص كما ورد
من الكومة
رابعا ـ
أضافت اللجنة إل الفقرة "ب" من الادة  40من الشروع عبارة "توقيعا أول" ليبح نصها كالت"
ب -التوقيع على الشيكات وأذون الصرف "توقيعا أول" وحذفت اللجنة من الختصاصات الصلية
للسكرتي العام حق التوقيع على الشيكات الواردة ف الفقرة )هـ( من الادة  ،41وبذلك يصبح نص
الفقرة )هـ( كالت
هـ -مباشرة العمال الت يفوضه فيها ملس التاد أو الرئيس أو نائبه
وجعلت اللجنة للسكرتي العام حق التوقيع على الشيكات ف حالة تفويضه
من نائب الرئيس وعدلت الادة  49با يفيد ذلك
خامسا ـ
عدلت اللجنة الادة  62من الشروع بأن جعلت رئاسة اللجنة الت تقوم بالتحقيق مع العضو ،لنائب
رئيس ملس التاد ،ل للس التاد كما جاء ف الشروع ،مراعية ف ذلك أن هيئة التأديب
البتدائية الت تنظر ف نتيجة التحقيق تكون برئاسة رئيس ملس التاد ،كما نصت على ذلك الادة
 63من الشروع
كما عدلت اللجنة ف الادة نفسها عبارة "مثل قانون لوزارة الثقافة" بعبارة "الستشار القانون لوزارة
الثقافة" تعيينا لشخص ومرتبة هذا المثل
ولا كان هذا الشروع بقانون يهدف إل تأكيد دور الكتاب والعمل على ترير الوطن العرب،
وتقيق أهدافه القومية ،والسهام ف إقرار السلم العالي وإثراء الضارة النسانية عن طريق الكلمة
ورعاية قائلها ،فإن اللجنة توافق عليه ،وترجو اللس الوقر الوافقة عليه بالصيغة التية -الرفقة
رئيس اللجنة

وكيل ملس الشعب
دكتور السيد علي السيد
***
****************************8

الذكرة اليضاحية
لشروع القانون رقم  65لسنة 1975
بتاريخ  21من ديسمب سنة  1970صدر قرار وزير الشئون الجتماعية رقم  28لسنة 1970
بإنشاء اتاد نوعي للجمعيات والؤسسات الاصة العاملة ف مال النشاط الدب ،وإذا كانت جهود
هذا التاد قد أدت دورا ف مرحلة سبقت فإنه بعد أن ازدادت أهية رسالة الكتاب ف بناء التمع
الصري الديد على أسس من القيم الروحية اللتزمة بالوطنية والقومية العربية والقيم الدينية
والنسانية ،فقد أصبحت الاجة ماسة اليوم إل إنشاء اتاد الكتاب يهدف إل تقيق البادئ الرئيسية
التالية
ـ رفع مستوى النتاج الفكري ف الداب ف جهورية مصر العربية وتنسيق الهود ف مال الكتابة
والبداع الفكري
ـ العمل على كفالة الرية الفكرية للدباء والكتاب
ـ حاية الداب والكتاب من الضعف والبتذال والتاهات الضارة بصلحة الوطن
ـ رعاية حقوق أعضاء التاد والعمل على تقيق الستوى اللئق بم من الناحيتي الدبية والادية
وتأمي مستقبلهم برعايتهم ضد الرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لم
عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والعانات
ـ تأكيد دور الكاتب العرب وتثبيت النتماء العرب ودعم الوحدة العربية
والعمل عن طريق الكلمة على ترير الوطن العرب وتقيق أهداف القومية والساهة ف إقرار السلم
العالي وإثراء الضارة النسانية
ولذلك أعد مشروع القانون الرفق بإنشاء اتاد الكتاب ليحقق الهداف الشار إليها ،وقد تضمن

هذا الشروع الحكام الت يشملها ف سبعة فصول على النحو الت
الفصل الول :ف إنشاء التاد وأهدافه :وقد نص على إنشاء نقابة ف جهورية مصر العربية تسمى
"اتاد الكتاب" ويكون لذا التاد الشخصية العتبارية ،ومقره مدينة القاهرة ،ويوز إنشاء فروع له
ف الافظات وأوضحت الادة ) (3من هذا الفصل الغراض الت يهدف إليها التاد
وتناول الفصل الثان :شروط العضوية والقيد ف الدول فقسم عضوية التاد إل عضوية عاملة
وعضوية منتسبة وعضوية شرفية وبينت الادة ) (6الشروط الواجب توافرها ف طالب القيد ف
الدول العام للتاد وأوضحت باقي مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لنة القيد وكيفية التظلم
من قراراتا واللجنة الت تفصل ف هذه التظلمات
ونظم الفصل الثالث إدارة التاد ،فعهد با إل جهازين رئيسيي ،ها :المعية العمومية وملس
التاد ،وبي هذا الفصل تشكيل المعية العمومية وملس التاد وتنظيم اجتماعاتا واختصاصات
كل منها .ث طريقة انتخاب رئيس ملس التاد ونائبه والسكرتي العام وأمي الصندوق
واختصاصات كل منهم
وتناول الفصل الرابع النظام الال ،فحدد الالية الت تتكون منها موارد التاد وكيفية إيداع أمواله
وطريقة التصرف فيها ،كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والعانات وطريقة إدارته مع بيان
الوارد الت تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إعداد ميزانيته وحسابه التامي .وأوضح هذا الفصل
أن اللئحة الداخلية ستضع القواعد الاصة بإدارة هذا الصندوق وبنح العاشات والعانات
والقروض للعضاء
وقد نص الفصل الامس على واجبات العضاء من ناحية سلوكهم الهن وأداء رسم القيد والشتراك
السنوي ،كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية الت يوز توقيعها على العضاء وكيفية التحقيق
معهم ث نظام تأديبهم واليئات الت تتوله ف مرحلتيه البتدائية والستئنافية
وتكلم الفصل السادس عن حل التاد إذا ما أصبح عاجزا عن تقيق أهدافه وبيان السلطة الت تلك
هذا الجراء وما يتبع ف هذه الالة ف شأن التصرف ف أموال التاد
أما الفصل السابع فقد تناول بعض الحكام الوقتية فنصت الادة ) (72على تشكيل لنة مؤقتة للقيد
تبت ف طلبات القيد ف التاد بعد التحقق من استيفاء العضاء للشروط الت يتطلبها مشروع
القانون ،ث تدعو المعية العمومية للنعقاد لنتخاب ملس التاد ،وبعد تشكيل هذا اللس تنتهي
مهمة اللجنة الذكورة
ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القانون الرفق مفرغا ف الصياغة القانونية الت أقرها قسم
التشريع بجلس الدولة بلسته العقودة ف  1974 /11 /24رجاء التفضل بالوافقة على إحالته إل
ملس الشعب

وزير الثقافة
يوسف السباعي
********************************
الذكرة اليضاحية
عن القتراح بشروع القانون رقم  19لسنة 1978
لا كان اتاد الكتاب يعتب نقابة مهنية طبقا لنص الادة الول من قانونه وهي نقابة لا أهداف متعددة
تتصل بأخطر جانب من جوانب حياتنا هو الانب الفكري والعنوي
ولا كان التاد إزاء أهدافه ومسئولياته التعددة البينة ف الادة الثالثة من قانون إنشائه يتاج لتمويل
مادي ضخم ليتمكن من أداء رسالته والضطلع بهامه الشار إليها
ولا كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذات من إيرادات أعضائها وجزء من عائد
مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط التاد وعمله ف النهاية يرجع إليهم ويساعدهم ف أداء رسالتهم
ولا كان القانون رقم  75 /65قد جاء قاصرا عن توفي الوارد الالية الكافية للتاد حت ينجح ف
أداء رسالته
لذلك كله رئي تعديله على النحو التال
أول-
أضيفت إل نص الادة  43فقرتان خاصتان بتحديد موارد جديدة ل يكن منصوصا عليها ف القانون
الصلي وهي الفقرة )ز( والفقرة )ع( ..وتقضي الفقرة )ز( استقطاع نسبة من مستحقات الؤلفي
من أعمالم الدبية ومصنفاتم الفنية الكتوبة على النحو الشار إليه وهي نسبة بسيطة لن يتضرر
الؤلفون من خصمها منهم لساب التاد لن نشاط التاد ف النهاية يدم نشاطهم ويقق لم
الماية والناخ اللئم لبداعهم وحاية حقوقهم ..وتقضي الفقرة )ح( وهي ف نفس الوقت ل
تكلف الدولة شيئا بتقرير رسم تغة على الطلبات الت يقدمها الؤلفون للتاد أيا كان موضوعها
وعلى عقود التأليف وذلك أسوة با هو متبع ف النقابات الهنية الخرى مثل نقابة الامي والطباء..
كما عدلت الادة الذكورة بعل النسبة الستحقة للتعاب عن كتب النتاج الفكري الت سقط عنها
حق الؤلف خسة ف الائة من ثن الغلف بدل من  %2وقد روعي ف ذلك أن الناشر الذي يقوم
بطبع واستغلل الصنفات الت سقط عنها حق الؤلف بضي  50سنة على وفاته إنا يستفيد وحده
من حصيلة استغلل هذه الصنفات ول يضيه ف ذلك أن يؤدي لتاد الكتاب هذه النسبة الضئيلة
كمساهة منه ف دفع الركة الفكرية وتقدمها

ثانيا-
أضيفت إل القانون الذكور مادة برقم  43مكرر ببيان الجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام
الادة السابقة والزاءات الترتبة على عدم التنفيذ وف هذا الشأن أعطي اتاد الكتاب حق اتاذ
الجراءات البينة ف الادة  43من القانون رقم  54 /354الاص بماية حق الؤلف وهي كافية
فضل عن الجراءات والقوق
والزاءات الخرى البينة بالفقرتي ثالثا ورابعا من الادة كافية لتأمي تصيل مستحقاته وحاية حقوقه
لنه بدون ذلك تكون النصوص السابقة عدية الدوى وغي ذات فاعلية ..وهذا وقد رئي أن يتضمن
القانون الجراءات رغم تفاصيلها الت كان يكن أن تتضمنها لئحة تنفيذية ،وذلك حت ل يتعطل
تنفيذ القانون لي صدور لئحة تنفيذية ويكون تنفيذ القانون فوريا با يعطي اتاد الكتاب حيوية
وقدرة على سرعة تقيق أهدافه دون أن يتجمد ويتوقف انتظارا لصدور اللئحة ..وعلى أي حال
فيمكن أن تشتمل اللئحة على تفاصيل أكثر لكن الجراءات الساسية والزاءات قد تددت
باالقانون با يعل إمكانية تنفيذه فورية
ثالثا-
عدلت الادة  73من القانون الشار إليه با يعل ملس إدارة التاد هو الهيمن على شئونه والختص
بإصدار لوائحه والقرارات اللزمة لتنفيذ قانونه وبا ل يتعارض أو يتجاوز حدود هذا القانون وذلك
أدعى لتحقيق السرعة والستغلل الواجبي للتاد باعتباره نقابة مهنية لا استقللا عن السلطة
التنفيذية وحت ينطلق التاد ف تقيق رسالته دون معوقات أو خلف ف وجهات النظر بينه وبي
السلطة التنفيذية
لذلك كله نتشرف بعرض مشروع القانون الذكور على ملس الشعب الوقر بالوافقة على إصداره
مقدم القتراح
سامي عبد ال أباظة
عضو ملس الشعب
*************************************
تقرير لنة الثقافة والعلم والسياحة
عن القتراح بشروع القانون رقم  19لسنة 1978
أحال اللس ف جلسته العقودة يوم  25من سبتمب سنة  1977إل لنة الثقافة والعلم والسياحة،
القتراح بشروع قانون القدم من السيد العضو سامي
عبد ال أباظة ،بتعديل بعض أحكام القانون رقم  65لسنة  1975بإنشاء اتاد الكتاب وذلك لبحثه
ووضع تقرير عنه

فعقدت اللجنة اجتماعا لذا الغرض يوم  17أكتوبر سنة  1977بضور السيد عبد النعم الصاوي،
وزير الثقافة والعلم حيث وافقت على القتراح الذكور من حيث البدأ
وحيث أنه ل يتسن للجنة نظر مواد القتراح الذكور نظرا لفض دور النعقاد العادي الول فمن ث
فقد أخطر السيد العضو مقدم القتراح رئيس اللس
بتمسكه بالقتراح الذكور وذلك بالكتاب الؤرخ  1977 /11 /13وقد أحيل إل اللجنة
بتاريخ  1977 /11 /15طبقا للمادة  213من اللئحة الداخلية للمجلس
ولذا فقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم  5ديسمب سنة  1977استأنفت فيه نظر القتراح الذكور،
وقد حضر ذلك الجتماع السادة
ـ الستاذ عبد النعم الصاوي وزير الثقافة والعلم
ـ الستاذ ثروت أباظة سكرتي عام اتاد الكتاب
ـ الستاذ أنور أحد عضو ملس إدارة اتاد الكتاب
وبعد أن استعادت اللجنة نظر القانون رقم  65لسنة  ،1975بإنشاء اتاد الكتاب ناقشت اللجنة
مواد هذا القتراح بعد أن أقرته من حيث البدأ ونورد تقريرها عنه فيما يلي
صدر القانون رقم  65لسنة  1975بإنشاء اتاد الكتاب متضمنا إنشاء نقابة ف مصر باسم اتاد
الكتاب تدف إل تقيق البادئ التية
ـ رفع مستوى النتاج الفكري ف جهورية مصر العربية وتنسيق الهود ف مال الكتابة والبداع
الفكري
ـ العمل على كفالة الرية الفكرية للدباء والكتاب
ـ حاية الكتابة من الضعف والبتذال والتاهات الضارة بالوطن
ـ رعاية حقوق أعضاء التاد والعمل على تقيق الستوى اللئق بم من الناحيتي الادية والدبية
وتأمي مستقبلهم يرعايتهم ضد الرض والعجز والشيخوخة بتقرير معاشات وإعانات وقروض لم عن
طريق إنشاء صندوق للمعاشات والعانات خاص بم
ولا كان التاد إزاء أهدافه التعددة البينة ف الادة الثالثة من قانون إنشائه يتاج إل تويل مادي لكي
يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه
ولا كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذات من إيرادات أعضائها وجزء من عائد
مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط التاد وعمله يرجع إليهم ف النهاية ويساعدهم على أداء رسالتهم
ولا كان القانون رقم  65لسنة  1975بإنشاء اتاد الكتاب قد جاء قاصرا ف صدد توفي الوارد
الالية الكافية لتحقيق رسالته
لذلك رئي تعديله با يقق الهداف الت صدر من أجلها وذلك على النحو التال

ـ عدلت الفقرة "و" من الادة  43من القانون الذكور بعل النسبة الستحقة للتاد من كتب
النتاج الفكري الت سقط عنها حق الؤلف خسة ف الائة من الثمن الدد على الغلف بدل من
اثني ف الائة وذلك على النحو البي بالدول الرفق والفصل بالذكرة اليضاحية
ـ أضيفت إل نص الادة  43من القانون الشار إليه فقرتان تتضمنان إضافة موردين جديدين ل يكن
منصوصا عليهما ف القانون القائم
الورد الول :ناتج عن استقطاع نسبة بسيطة من مستحقات الؤلفي وهذا ل يضيهم لنه سيعود
إليهم ف النهاية
الورد الثان :ناتج عن تقرير رسم تغة على الطلبات الت يقدمها الؤلفون إل التاد أسوة با هو متبع
ف النقابات الخرى
ـ تضمن القتراح بشروع القانون الجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكامه والزاءات الترتبة على
عدم التنفيذ وذلك لتأمي تصيل مستحقات التاد وحاية حقوقه ،حيث أنه دون الزاء تكون
نصوص ذلك القانون عدية الدوى
ـ عدلت الادة  73من القانون رقم  65لسنة  ،1975بإنشاء اتاد الكتاب با يعل ملس إدارة
التاد هو الهيمن على شئونه والختص بإصدار لوائحه وقراراته با ل يتعارض مع حدود هذا
القانون وذلك لتحقيق السرعة والستقلل الواجبي للتاد باعتبارة نقابة مهنية لا استقللا ولكي
ينطلق التاد ف تقيق رسالته دون معوقات
وعند مناقشة اللجنة للمواد رأت ضرورة إجراء بعض التعديلت عليها كإعادة صياغتها وترتيبها كما
استحدثت بعض الواد وذلك على الوجه التال
رأت اللجنة حذف عبارة "ويسري هذا الكم على الكتب الت تطبع خارج جهورية مصر العربية
ويطلب توزيعها داخلها" الذكورة ف البند أول من الادة الثانية من القتراح وذلك لعدم إمكان تقيق
ذلك عمليا
كما لحظت اللجنة أن البند ثالثا من الادة  43مكرر من القتراح القدم الذي أصبح الادة السادسة
يتضمن حكما مؤداه التزام الهات العامة والاصة بإرسال صورة من عقد تأليف كل كتاب إل اتاد
الكتاب وهذا أمر غي عملي وتكليف فوق الطاقة نظرا لن الطابع تقوم بنشر العديد من الكتب
فليس من العقول أن يلزم اتاد الكتاب كل ناشر بأن يرسل إليه صورة من هذا التعاقد ومن ث رأت
اللجنة حذف عبارة )بإرسال صورة من كل عقد تأليف إل اتاد الكتاب( من تلك الادة
ولا كانت اليئة العامة للكتاب هي الت تطر بكل كتاب ينشر أو يوزع وذلك طبقا للقانون رقم
 354لسنة  1954بإصدار قانون حاية حق الؤلف العدل بالقانون رقم  14لسنة  1968فمن ث
رأت اللجنة إضافة حكم جديد مؤداه التزام تلك اليئة بإخطار اتاد الكتاب ببيان عن الؤلفات الت

تصدر ف مالت الداب كل ثلثة أشهر وأفردت لذلك نص الادة رقم  5وذلك على النحو البي
بالدول الرفق بذا التقرير
كما رأت اللجنة تعديل الادة  21من القانون رقم  65لسنة  1975الشار إليه وذلك بأن يكون
ميعاد اجتماع المعية العمومية للتاد خلل شهر مارس من كل عام بدل من شهر ديسمب وذلك
حت يتلءم ذلك مع قواعد تديد بداية السنة الالية ونايتها وإجراءات دعوة المعية العمومية وقد
أفردت اللجنة لذلك نص الادة رقم  8وذلك على النحو البي بالدول الرفق
كما رأت اللجنة إضافة عبارة" :على أل تكون نافذة إل بعد اعتمادها من وزير الثقافة" إل الادة رقم
 3من القتراح القدم إل اللجنة والت أصبحت الادة رقم  9وذلك لتحقيق اللءمة وعدم التعارض
بي قرارات ملس الدارة مع القرارات الت قد تصدرها وزارة الثقافة
واللجنة إذ تعرض تقريرها ترجو من اللس الوقر الوافقة على القتراح بشروع القانون بالصيغة الت
أقرتا
رئيس اللجنة
سامي عبد ال أباطة
---اللئحة التنفيذية لقانون اتاد الكتاب
قرار  1لسنة 1979
باللئحة الداخلية لتاد الكتاب
المعية العمومية لتاد الكتاب
بعد الطلع على القانون رقم  65لسنة  1975بإنشاء اتاد الكتاب وتعديلته
وعلى ما عرضه ملس التاد
قرار
مادة  1ـ يعمل باللئحة الداخلية لتاد الكتاب الرافقة لذا القرار
مادة  2ـ يعمل بذا القرار من تاريخ صدوره
صدر ف 31/5/1979
رئيس المعية العمومية لتاد الكتاب
"توفيق الكيم"
ــ*********************

شروط العضوية والقيد ف الدول
مادة 1ـ
يصدر رئيس التاد قرارا بإنشاء جداول قيد اساء العضاء
مادة 2ـ
يدد القرار الصادر بإنشاء جداول القيد ناذج هذه الداول والبيانات الت تدون با .ويتعي أن
تتضمن جداول القيد البيانات التية
ـ السم
ـ تاريخ اليلد
ـ العنوان
ـ نوع النشاط الدب الذى يارسه العضو
ـ رقم وتاريخ قرار ملس التاد بقيد العضو
مادة 3ـ
يتعي أن يتضمن قرار ملس التاد بقيد العضو النتسب أو عضو الشرف نوع النشاط الذى يهتم به
من بي أنشطة التاد أو الدمات الت أداها إل التاد مادية كانت أو معنوية
مادة 4ـ
على من يرغب ف النضمام لعضوية التاد أن يقدم طلبا بذلك إل سكرتي عام التاد
مادة 5ـ
تعد طلبات النضمام لعضوية التاد طبقا للنموذج الذى يدده ملس التاد ،ويعد نوذج خاص
لكل من العضوية العاملة أو عضوية النتساب ،ويتعي أن يتضمن طلب العضوية البيانات التية:
السم -النسية -السن -العنوان -نوع النشاط الدب -بيان عن النتاج الدب للطالب -قبول
الطالب لنظام التاد -تزكية من ثلثة من أعضاء التاد
مادة 6ـ
يرفق بطلب العضوية الستندات التيةـ شهادة إدارية بأن طالب القيد
متمتع بنسية ج .م .ع
ـ صحيفة الالة النائية مستخرجا حديثا
ـ شهادة إدارية بسن السي والسلوك
ـ نسخ من النتاج الدب للطالب
وللجنة أن تعفى طالب العضوية من تقدي أى من الستندات الشار إليها إذا ما تقق لا –بأية وسيلة

من الوسائل -أنا متوفرة لديه
مادة 7ـ
مالت الداب هى
القصة القصية والطويلة -الشعر والزجل -النقد -الدراسات الدبية والتراجم -الترجة -أدب
الرحلت -أدب الطفال -سيناريو وحوار الفلم السينمائية -السرحيات -العمال الدرامية الت
تعد للذاعة للذاعة والتليفزيون وكافة العمال الدبية الخرى
مادة  8ـ
على سكرتي عام التاد عرض طلبات القيد ف لوحة الرشحي لعضوية التاد لدة ثلثي يوما
مادة  9ـ
لكل عضو بالتاد لديه أى اعتراض على أى من طالب العضوية أن يقدم
مادة  10ـ
اعتراضه إل سكرتي عام التاد خلل مدة العرض
على سكرتي عام التاد -بعد انتهاء مدة العرض -أن ييل طلبات القيد إل لنة القيد مشفوعة با
قد يكون قد قدم فيها اعتراضات
لنة القيد
مادة  11ـ
يعي سكرتي للجنة القيد بقرار من سكرتي عام التاد
مادة  12ـ
تعد سجلت لقيد طلبات القيد بسب تواريها ورودها
مادة  13ـ
تعد دفاتر تقيد با ماضر لنة القيد وما دار فيها من مناقشات وما اتذته من قرارات
وعلى رئيس لنة القيد دعوة اللجنة لنظر طلبات القيد وتعقد اللجنة جلسة كل شهر على القل ،إل
إذا ل توجد طلبات تستوجب اجتماع اللجنة
مادة  14ـ
تنظر لنة القيد طلبات القيد ف ضوء الشروط النصوص عليها ف الادة  6من قانون إنشاء التاد
وأحكام هذه اللئحة
مادة  15ـ
يوز للجنة القيد أن تستدعى مقدم الطلب للمناقشة ف بعض البيانات الواردة ف الطلب أو استيضاح
ما تراه لزما لنظر الطلب

مادة  16ـ
يوز للجنة القيد كلما رأت ضرورة لذلك أن تعرض النتاج الدب لطالب القيد على لنة
متخصصة ،لتقدر قيمة النتاج أو مدى اتفاقه مع أهداف التاد ومالت نشاطه ،وعلى هذه اللجنة
الخية أن تقدم تقريرا بذلك للجنة القيد خلل أسبوعي من تاريخ إحالة النتاج إليها
مادة  17ـ
تكون اجتماعات لنة القيد ومداولتها سرية
مادة  18ـ
ل يكون انعقاد لنة القيد صحيحا إل بضور أغلبية أعضائها
مادة  19ـ
إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة ينعه من الستمرار ف عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتا
بانتظام ،فعلى رئيس لنة القيد عرض المر على ملس التاد ليعي عضوا آخر يل مله
مادة  20ـ
تصدر لنة القيد قراراتا بأغلبية العضاء الاضرين وعند تساوى الصوات يرجح الانب الذى منه
الرئيس
مادة  21ـ
إذا قررت اللجنة ترشيح طالب القيد لعضوية التاد ،فعلى رئيس اللجنة أن يقدم قرار اللجنة إل
ملس التاد لصدار قرار بقيد الطالب ف جدول العضاء ويطر طالب القيد بقرار ملس التاد
بقبوله عضوا بالتاد
مادة  22ـ
إذا قررت اللجنة رفض الطلب يتعي أن يكون قرارها بالرفض مسببا ويتعي إخطار الطالب بقرار
اللجة وأسباب الرفض خلل أسبوعي من تاريخ صدور القرار وذلك بطاب موصى عليه بعلم
الوصول ،ويوز أن يسلم للطالب شخصيا بإيصال موقع منه
مادة  23ـ
يوز للس التاد أخذ رأى لنة القيد بالنسبة لطلبات القيد القدمة من العضاء النتسبي
لنة التظلمات
مادة  24ـ
يكون للجنة التظلمات سكرتي يصدر باختياره قرار من سكرتي عام التاد
مادة  25ـ
تعد سجلت تقيد فيها التظلمات حسب تاريخ ورودها

مادة  26ـ
تعد دفاتر لقيد ماضر لنة التظلمات وما يدور فيها من مناقشات وما تصدره من قرارات
مادة  27ـ
يقدم التظلم كتابًة إل رئيس لنة التظلمات الذى يؤشر عليه بالقيد والعرض على اللجنة
مادة  28ـ
على رئيس لنة التظلمات دعوة اللجنة للنعقاد لنظر التظلم خلل  30يوما على الكثر من تاريخ
تقديه
مادة  29ـ
على سكرتي لنة التظلمات إخطار التظلم بيعاد انعقاد اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل
التاريخ الدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على القل
مادة  30ـ
إذا ل يضر التظلم -بعد إخطاره بيعاد انعقاد اللجنة -أو ل يوكل عنه ماميا يوز للجنة نظر
التظلم ،إل إذا رأت تأجيل نظره للسة مقبلة وف هذه الالة يعاد إخطار التظلم
مادة  31ـ
يكون قرار اللجنة بقبول أو رفض التظلم مسببا
مادة  32ـ
ل يكون اجتماع اللجنة صحيحا إل بضور أغلبية أعضائها
مادة  33ـ
إذا قام مانع لدى أحد أعضاء لنة التظلمات ينعه من الستمرار ف عضوية اللجنة أو حضور
اجتماعاتا بانتظام فعلى رئيس اللجنة عرض المر على ملس التاد لتعيي عضو آخر يل مله
مادة  34ـ
تصدر اللجنة قراراتا بأغلبية أعضائها الاضرين وعند التساوى يرجح الانب الذى منه الرئيس
مادة  35ـ
يوز لن رفض طلبه أن يدد طلب القيد بالشروط التية
أ -أن تزول السباب الت حالت دون قبول قيده ،على أن يبي ف طلب التجديد ما يثبت زوال هذه
السباب
ب -أن تر سنة على القل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نائيا
ج -يضع طلب التجديد لذات الجراءات النصوص عليها بالنسبة للقيد والتظلم
زوال العضوية

مادة  36ـ
إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء التاد طبقا للمادة  14من القانون ،يكون على
رئيس التاد أن يعرض المر على ملس التاد لصدار قرار بزوال العضوية
مادة  37ـ
إذا تأخر أحد العضاء عن سداد الشتراك السنوى ف الوعد الدد ،فعلى سكرتي عام التاد
إخطاره بأداء الشتراك خلل  15يوما وإل صدر القرار بزوال عضويته
مادة  38ـ
إذا ل يقم العضو بسداد الشتراك بعد إخطاره بذلك يعرض المر على ملس التاد لصدار القرار
بإعادة عضويته
مادة  39ـ
إذا أدى العضو الشتراك خلل السنة التالية لزوال عضويته ،يعرض المر على ملس التاد لصدار
القرار بإعادة عضويته
مادة  40ـ
على سكرتي عام التاد-أو من يفوضه ف ذلك -إخطار العضو بالقرار الصادر بزوال عضويته خلل
 15يوما من تاريخ صدوره ويكون الخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
مادة  41ـ
تتبع بالنسبة للتظلم من قرارات زوال العضوية الجراءات النصوص عليها بالنسبة للتظلم من قرارات
لنة القيد
***
إدارة التاد
المعية العمومية
مادة  42ـ
تعقد المعية العمومية للتاد اجتماعها السنوى العادى خلل شهر مارس من كل عام لقرار
مشروع اليزانية واعتماد الساب التامى -ول يوز التوكيل ف حضور اجتماعات المعية العمومية
مادة  43ـ
يوز للس التاد دعوة المعية العمومية لجتماع غي عادى كلما رأى ضرورة لذلك .ويتعي على
ملس التاد دعوة المعية العمومية لنعقاد غي عادى إذا طلب ذلك كتابة ثلث العضاء أو مائة
عضو أيهما أقل من تتوفر فيهم شروط حضور المعية العمومية

مادة  44ـ
يعد سكرتي عام التاد جدول أعمال المعية العمومية ،ويعرض على رئيس التاد لقراره ويتعي
أن يشتمل جدول العمال على لتى
ـ التصديق على مضر اللسة السابقة
ـ ما ت تنفيذه من قرارات المعية السابقة ما ل ينفذ مع بيان السبب
ـ الوضوعات الت ستعرض على جلسة المعية سواء تلك الت تدخل ف اختصاصها بكم القانون
والنصوص عليها ف الادة  22من قانون التاد أو الت يرى ملس التاد عرضها عليها
مادة  45ـ
على كل عضو يرغب ف إدراج اقتراح ف جدول أعمال المعية العمومية العادى أن يقدم اقتراحه
إل رئيس التاد قبل موعد النعقاد بثلثة أسابيع على القل وعلى رئيس التاد بعد موافقة ملس
التاد إدراج القتراح ف جدول أعمال المعية العادى
مادة  46ـ
يعد دفتر تدوين ماضر وقرارات المعية العمومية للتاد ويتعي أن تتوافر ف الدفتر الشروط التية
ـ تكون صفحات الدفتر مرقومة بالتسلسل ويتعي قبل استعماله أن تتم كل ورقة فيه بات التاد
ويؤشر عليه من رئيس التاد أو نائبه بتاريخ بدء استعماله
ـ يكون إثبات ماضر اللسات ف الدفتر بصفة منتظمة وف صفحات متتابعة دون كشط أو تشي
ـ ل يوز استعمال دفتر جديد إل بعد إقفال الدفتر السابق والتوقيع عليه من رئيس التاد أو نائبه
مادة  47ـ
تعي المعية العمومية مراقب السابات وتدد مكافأته بناء على ترشيح ملس التاد
مادة  48ـ
على سكرتي عام التاد إخطار وكيل أول وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لجتماع المعية قبل
موعد النعقاد بأسبوع على القل ،وبصورة من مضر اجتماع المعية العمومية والقرارات الت
أصدرتا خلل خسة عشر يوما من تاريخ الجتماع
ملس التاد
مادة  49ـ
يعقد ملس التاد اجتماعه العادى مرة كل شهر على القل ف القر الرئيسى للتاد ويوز عقد
جلسات اللس ف غي القر الرئيسى للتاد إذا اقتضت الضرورة ذلك وف هذه الالة يدد مكان

الجتماع بعرفة رئيس اللس
مادة  50ـ
يوز لرئيس التاد دعوة ملس التاد لجتماع غي عادى كلما رأى ضرورة لذلك .ويتعي على
رئيس التاد دعوة ملس التاد للنعقاد إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضاء اللس على لقل
مادة  51ـ
يعد سكرتي عام التاد جدول أعمال ملس التاد ويتعي أن يشتمل على
أ -التصديق على مضر اللسة السابقة
ب -ما ت تنفيذه من قرارات ملس التاد وما ل يتم تنفيذه مع بيان السبب
ج -الوضوعات الت ستعرض ف اللسة
مادة  52ـ
توجه الدعوة إل العضاء قبل موعد الجتماع بثلثة أيام على القل مصحوبة بدول العمال
مصحوبة بدول العمال والذكرات القدمة ف الوضوعات العروضة
ويوز عند الضرورة أن يدعى اللس للنعقاد ف اليوم ذاته دون التقيد بدعوة كتابية
ولرئيس اللس أو من يل مله أن يؤجل توزيع بعض الذكرات الت تتسم بالسرية إل حي انعقاد
اللسة
مادة  53ـ
ل يكون اجتماع اللس صحيحا إل إذا حضره غالبية العضاء ،فإذا ل يتكامل العدد القانون يكون
على رئيس اللس تديد موعد اللسة القادمة
مادة  54ـ
لعضو اللس عند نظر اللس لوضوع يصه أن يشترك ف الداولة دون التصويت على القرار الذى
يصدر ف شأنه ،وعليه عند التصويت أن يغادر قاعة الجتماع وف هذه الالة يستبعد صوته ول
يسب ف العدد الطلوب لصحة القرار
مادة  55ـ
يوز للس التاد دعوة أى من أعضاء التاد أو أى خبي لعرض ما يراه اللس من بيانات
وإيضاحات على أن يثبت ذلك ف مضر اجتماع اللس وليس لى منهما أن يشترك ف مداولت
اللس أو إصدار قراراته ،وتنتهى هذه الدعوة بانتهاء الوضوع الذى استدعى من أجله
مادة  56ـ
يوز للس التاد ف حالة الضرورة القصوى أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط لصحة القرار موافقة
جيع العضاء كتابًة .ويعرض هذا القرار على اللس ف أول جلسة تالية لثباته ف مضر اللسة

مادة  57ـ
تعد دفاتر ماضر وقرارات ملس التاد بالشروط والوضاع القررة بالنسبة للدفاتر الاصة بالمعية
العمومية
مادة  58ـ
يباشر ملس التاد اختصاصاته متمعا كوحدة واحدة ،ويوز له أن يفوض رئيس اللس أو نائب
الرئيس أو السكرتي العام أو أمي الصندوق ف بعض اختصاصاته .ويوز للمجلس أن يعهد إل عضو
أو أكثر من أعضائه بالقيام بهمة أو دراسة معينة
مادة  59ـ
يوز للمجلس أن يشكل من بي أعضائه وغيهم من أعضاء التاد لانا متخصصة دائمة أو مؤقتة
على أن يشتمل قرار اللس على الغرض من تشكيل هذه اللجان واختصاصاتا ومدة صلحيتها
ويكون لكل لنة مقرر يعينه اللس من بي أعضائه ،ويتول رئاسة اجتماعاتا وللمقرر أن يدعو
اللجنة للجتماع طبقا لاجة العمل وتقدم هذه اللجان تقاريرها إل ملس التاد عن طريق رئيس
اللس
ولرئيس اللس أو نائب الرئيس حق حضور اجتماعات اللجان والشتراك ف مناقشاتا
مادة  60ـ
يدد ملس التاد السلفة الستدية الت تودع ف خزانة التاد ويكون الصرف منها ف النفقات
اليومية والعادية والالت الطارئة ويتم الصرف منها بوافقة رئيس التاد أو نائبه أو أمي الصندوق
***

شعب التاد وفروعه
مادة  61ـ
يوز بقرار من ملس التاد إنشاء شعب متخصصة ف أى من مالت الدب ،ويعي اللس رئيسا
للشعبة يكون مسئوًل عن إدارتا وتصريف شئونا طبقا للنظم والقواعد العمول با ف التاد أو الت
يقررها اللس
مادة  62ـ
يوز بقرار من اللس إنشاء فروع للتاد ف الافظات طبقا للقواعد التية
أ -أن يطلب ذلك عشرون شخصا على القل من أبناء الافظة القيدين أعضاء عاملي بالتاد

ب -أن يكون بالافظة نشاط فكرى وأدب ملحوظ طبقا لا يقدره اللس
ج -أن يقدم هؤلء العضاء الكان الذى يتخذ مقرا للفرع بالافظة
مادة  63ـ
ينتخب الفرع لنة لدارته مكونة من خسة من أعضائه
مادة  64ـ
تدير اللجنة فرع التاد طبقا للقواعد والنظم العمول با أو الت يقررها ملس التاد
مادة  65ـ
تقدم اللجنة اقتراحاتا فيما يتعلق بشئون فرع التاد إل اللس ليتخذ ما يراه مناسبا من قرارات ف
شأنا .ويوز العمل بتلك القتراحات إذا ل يتلق الفرع ردا من اللس خلل خسة وأربعي يوما من
تاريخ التقدم با
مادة  66ـ
يوز بقرار من ملس التاد إنشاء شعب ف أقسام أو مراكز الافظات الت با فروع للتاد بناًء على
اقتراح اللجنة الختصة بإدارة فرع التاد بالافظة إذا ما تقق له أن النشاط الدب ف القسم أو
الركز يقتضى ذلك
***
إجراءات الترشيح والنتخابات
مادة  67ـ
على ملس التاد قبل انتهاء مدته بشهر على القل -أن يعلن عن فتح باب الترشيح لدة خسة أيام
وذلك لنتخاب ملس التاد الديد
مادة  68ـ
على من يرغب ف الترشيح لعضوية ملس التاد أن يقدم طلبا على النموذج العد لذلك إل سكرتي
عام التاد خلل اليعاد الدد للترشيح
مادة  69ـ
تعد كشوف لقيد طلبات الترشيح بسب تاريخ وساعة ورودها
مادة  70ـ
شرط فيمن يتقدم للترشيح
ـ أن يكون عضوا بالتاد
ـ أن يكون مسددا الشتراك حت السنة الالية الت يرى فيها النتخاب
مادة  71ـ

يوز لن يرغب ف التنازل عن الترشيح أن يقدم طلبا بذلك إل سكرتي عام التاد خلل خسة
اليام التالية لقفل باب الترشيح ويعلن سكرتي عام التاد بقر التاد عقب انتهاء الهلة الددة
للتنازل القائمة النهائية بأساء الرشحي
مادة  72ـ
يدعو ملس التاد المعية العمومية لجراء عملية النتخاب وذلك ف ميعاد ل ياوز عشرة أيام من
تاريخ إعلن القائمة النهائية للمرشحي
مادة  73ـ
يعد سكرتي عام التاد بطاقة النتخاب متضمنة أساء جيع الرشحي مرتبة ترتيبا هجائيا
مادة  74ـ
على الناخب أن يتار من بي الرشحي العدد الطلوب دون نقص أو زيادة وإل بطل صوته
مادة  75ـ
يكون الختيار بالتأشي أمام اسم الرشح بعلمة
مادة  76ـ
تشكل لنة الشراف على النتخاب برئاسة مستشار من ملس الدولة ويعاونه خسة من الوظفي
العاملي بالكومة من غي أعضاء التاد يتارهم رئيس اللجنة وتشكل اللجنة بقرار من رئيس التاد
مادة  77ـ
تبدأ عملية النتخاب ف الساعة التاسعة صباحا وتنتهى ف الساعة الامسة مساًء
مادة  78ـ
على رئيس لنة النتخاب التحقق من شخصية كل ناخب قبل الدلء بصوته
مادة  79ـ
عقب انتهاء عملية النتخاب يرر رئيس اللجنة مضرا يتضمن عدد العضاء الذين أدلوا بصوتم
وعدد التخلفي ،ويطابق الضر على قوائم النتخاب ويوقع على الضر أعضاء لنة النتخاب
مادة  80ـ
تقوم لنة النتخاب بفرز الصوات ويوز أن يضم إليها اثنان من أعضاء المعية العمومية يتارهم
رئيس اللجنة
مادة  81ـ
للمرشحي أن يتاروا مندوبي عنهم من بي أعضاء المعية العمومية لضور عملية فرز الصوات
بيث ل يزيد عدد هؤلء الندوبي عن أربعة ،فإذا ل يتفق الرشحون فيما بينهم على اختيار الندوبي

يترك الختيار لرئيس لنة النتخاب
مادة  82ـ
تعد ثلثة كشوف لفرز الصوات وتدون فيها أساء جيع الرشحي حسب ورودها ف بطاقة
النتخاب ويعهد بكل كشف من هذه الكشوف إل أحد أعضاء اللجنة ،ويؤشر أمام كل اسم بعدد
الصوات الت حصل عليها ،وتتم مطابقة الكشوف الثلثة
مادة  83ـ
عقب انتهاء فرز الصوات يرر رئيس اللجنة مضرا يتضمن عدد الصوات الصحيحة والصوات
الباطلة ،وعدد الصوات الت حصل عليها كل مرشح وأساء الرشحي الذين فازوا بأكثر عدد من
الصوات ويوقع على هذا الضر جيع أعضاء لنة الفرز
مادة  84ـ
تفظ جيع الوراق التعلقة بالنتخاب والفرز ف ظروف وتتم بالشمع الحر بات التاد ويوقع
عليها رئيس اللجنة ويسلمها إل سكرتي عام التاد لفظها
مادة  85ـ
يعلن رئيس اللجنة أساء الرشحي الفائزين كتابًة بقر التاد
مادة  86ـ
قبل انتهاء سنتي من مدة ملس التاد بثلثة شهور يقترع ملس التاد على إسقاط عضوية نصف
أعضاء اللس ،ث يعلن قبل ناية مدة السنتي بشهر عن فتح باب الترشيح لنتخاب نصف أعضاء
اللس ،وتتبع ف النتخاب الجراءات النصوص عليها ف هذا الفصل
مادة  87ـ
يوز لن أسقطت عضويته أن يعيد ترشيح نفسه
مادة  88ـ
يكون انتخاب لان الفروع كل سنتي ف الشهر التال لنتخاب التجديد النصفى للس التاد،
وتعرض نتيجة النتخاب على ملس التاد للتصديق عليها أو اتاذ ما يراه بشانا من إجراءات
***
النظام الال للتاد
مادة  89ـ
تودع أموال التاد ف الصرف الذى يدده ملس التاد ،ويكون الصرف منها طبقا للجراءات
النصوص عليها ف قانون التاد وهذه اللئحة
مادة  90ـ

تدد الدفاتر السابية الاصة باليرادات والصروفات والركز الال وكيفية إمساكها بالتفاق مع
مراقب السابات
مادة  91ـ
يكون أمي الصندوق مسئوًل عن جيع الشئون الالية طبقا للختصاصات
النصوص عليها ف الادة  41من قانون التاد وله على الخص
ـ الشراف العام على موارد التاد ومصروفاته ومراقية استخراج اليصالت عن جيع اليرادات
واستلمها وإيداعها ف البنك
ـ مراقبة قيد اليرادات والصروفات أوًل بأول ف الدفاتر الاصة بذلك
ـ تنظيم العمال الخزنية والشراف عليها
ـ الشراف على الرد السنوى وتقدي تقرير بنتيجة الرد إل ملس التاد
ـ مراجعة السجلت الالية الاصة بالتاد ومراجعة الستندات الالية قبل وبعد الصرف واعتمادها
وحفظها
ـ الوافقة على صرف السلفة الستدية ف الدود الت يقررها ملس التاد
ـ تصوير حساب اليرادات والصروفات واليزانية العمومية تهيدا لراجعتها بعرفة مراقب السابات
على ملس التاد
ـ عرض الساب التامى واليزانية العمومية وتقرير مراقب السابات على ملس التاد
ـ الشتراك مع سكرتي عام التاد ف وضع مشروع ميزانية السنة القبلة وعرضه على ملس التاد
ـ بث ملحظات الهاز الركزى للمحاسبات والهات الدارية الختصة وإعداد الرد عليها
والعرض على ملس التاد
مادة  92ـ
يكون الختصاص ف إبرام العقود الت ترتب التزامات مالية على التاد على النحو التال
أ -العقود الت ل تاوز قيمتها مائة جنيه ول تزيد على ألف جنيه يتص بتوقيعها سكرتي عام التاد
ب -العقود الت تاوز مائة جنيه ول تزيد على ألف جنيه يتص بتوقيعها رئيس التاد أو نائب
الرئيس
ج -العقود الت تاوز قيمتها ألف جنيه يتص بتوقيعها رئيس التاد أو نائب الرئيس بعد أخذ موافقة
ملس التاد
مادة  93ـ
يقترح ملس التاد الطرق والوسائل الناسبة لستثمار فائض إيرادات التاد ول يوز استثمار أموال

التاد ف مشروع معي إل بعد موافقة المعية العمومية للتاد
***
العانات
مادة  94ـ
يشكل ملس التاد لنة تسمى  -لنة العانات والرعاية الصحية والجتماعية
مادة  95ـ
بناًء على اقتراح لنة العانات ،يقرر ملس التاد العانة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية متتالية
حسب الحوال بد أقصى سنة واحدة .ويوز للس التاد تد صرف العانة لدة سنة أخرى
مادة  96ـ
ف الالت العاجلة ،يقدم طلب العانة مباشرًة إل رئيس التاد أو نائبه ،وله أن يقرر صرف إعانة
الدفعة الواحدة فورا ،على أن ياط ملس التاد با يتم ف أول جلسة تنعقد
مادة  97ـ
تقوم لنة العانات بوضع ضوابط مددة للعمل با من ناحية تقدير قيمة العانة وتديد أمثلة
للحالت العاجلة ووسائل التأكد من جدية الطلب ،على أن يعمل بذه الضوابط بعد اعتمادها من
ملس التاد
******************
واجبات العضاء وتأديبهم
مادة -98
كل عضو يالف قانون التاد أو لوائحه أو نظمه ،يعد مرتكبا لخالفة تستوجب مساءلته تأديبيا
مادة -99
تكون الحالة إل التحقيق ف الخالفات الت يرتكبها أعضاء التاد بقرار من ملس التاد
مادة -100
تعد لنة التحقيق النصوص عليها ف الادة  61من قانون التاد تقريرا بنتيجة التحقيق ،ويعرض على
ملس التاد للتصرف فيه .فإذا ثبت من التحقيق إدانة العضو ف الخالفة النسوبة إليه ،فلمجلس
التاد إما لفت نظر العضو أو إحالته إل هيئة التأديب
مادة -101
تكون لكل من هيئة التأديب البتدائية وهيئة التأديب الستئنافية سكرتارية تشكل بقرار من رئيس
التاد
مادة -102

تتص سكرتارية هيئة التأديب البتدائية بتلقى طلبات الحالة إل هيئة التأديب وقيدها ف السجلت
الت تعد الغرض ،واتاذ إجراءات العلن وتسجيل ماضر اللسات إل غي ذلك من الجراءات
مادة -103
تتص سكرتارية هيئة التأديب الستئنافية بتلقى الطعون القدمة من العضاء ف قرارات هيئة التأديب
البتدائية ،وقيدها بالسجلت واتاذ إجراءات إعلنا وتسجيل ماضر اللسات إل غي ذلك من
الجراءات للتاد
***
نظام العاملي بالتاد
مادة -104
يعمل ف السائل التعلقة بنظام العاملي بالتاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الجتماعية وما
هو وارد بذه اللئحة
مادة -105
يعمل الهاز الدارى للتاد تت إشراف سكرتي عام التاد ،الذى يدد اختصاصات العاملي به
مادة -106
يكون تعيي العاملي بالتاد بقرار من نائب رئيس ملس التاد بناًء على موافقة ملس التاد
مادة -107
ينح العامل العي أجرا شهريا ل يقل عن بداية أجر التعيي لزملئه ف الكومة
مادة -108
يوز تعيي ذوى البة لدة مددة أو تدد تلقائيا )متفرغي -أو عاملي لبعض الوقت( بكافأة شهرية
وفقا لا يقرره ملس التاد بناء على مايقرره ملس التاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة -109
يشترط فيمن يعي
أن يكون متمتعا بنسية جهورية مصر العربية-
أن يكون متمتعا بالهلية الكاملة-
أن يكون ممود السية حسن السمعة-
أل يكون سبق الكم عليه بعقوبة جنائية أو ف جرية ملة بالشرف أو المانة-
ما ل يكن قد رد إليه اعتباره ف الالتي
أن يكون لئقا طبيا ويدد ملس التاد الهة الطبية الت تقر لياقتهأل يقل-

سنه عن  16سنة
أن يكون ملما بالقراءة والكتابة-
مادة -110
يوز بقرار من نائب رئيس ملس التاد بعد موافقة اللس ندب العاملي من الكومة أو القطاع
العام للعمل بالتاد بعد الصول على موافقة جهات عملهم الصلية
مادة -111
ينح النتدبون للعمل بالتاد مكافأة شهرية تدد بقرار من ملس التاد بناًء على ما يعرضه نائب
الرئيس
مادة -112
يوز الستعانة بعاملي للعمل بالتاد لفترة مؤقتة بطبيعة عمل معي -ف حالة الضرورة -تقرر لم
مكافأة ف ناية الدة الوقوتة بقرار من نائب رئيس ملس التاد وفقا لهودهم
مادة -113
ينح العاملون بالتاد والنتدبون للعمل به علوات دورية ف أول يناير من كل عام على النحو التال

من أجر بداية التعيي أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات المس الول
10%
من أجر بداية التعيي أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات المس الثانية
12%
من أجر بداية التعيي أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات المس الثالثة
15%
من أجر بداية التعيي أو مكافأة الندب عن كل سنة من الت تزيد عن ذلك
20%
ويكون منح العلوة بقرار من نائب رئيس التاد بناًء على اقتراح السكرتي العام
مادة -114
ل عن الهود غي العادية والعمال الضافية الت يكلف با وذلك طبقا للنظم
يستحق العامل مقاب ً

والقواعد الت يصوغها سكرتي عام التاد على أن يكون الصرف بوافقة نائب رئيس التاد
مادة -115
يوز للس التاد تقرير بدل انتقال شهرى للعاملي الذين تقتضى طبيعة أعمالم ذلك -ويدد البدل
بناء على اقتراح من نائب رئيس التاد
مادة -116
يوز لنائب رئيس التاد منح العاملي النح الت تقرر للعاملي بالدولة ف الناسبات الختلفة -وذلك-
بناًء على اقتراح السكرتي العام
مادة -117
يوز لنائب رئيس التاد تقرير مكافأة تشجيعية للعاملي بالتاد الذين يقدمون خدمات متازة أو
أعماًل واقتراحات تساعد على تسي طرق العمل أو تسي موارده وذلك طبقا للنظم والقواعد الت
يضعها السكرتي العام ويوافق عليها ملس التاد
مادة -118
ل يوز للعامل أن ينقطع عن عمله إل لجازة يستحقها ف حدود الجازات القررة بالواد وفقا
للنظام الذى يضعه سكرتي عام التاد
مادة -119
للعامل الق ف إجازة بأجر كامل أيام العطلت والعياد والناسبات الرسية والقومية القررة ويوز
تشغيل العامل ف هذه العطلت بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك
مادة -120
تكون العطلة الرسية للتاد يوم المعة من كل أسبوع
مادة -121
يكون العمل بالتاد على فترتي صباحية ومسائية يدد أوقاتا سكرتي عام التاد
مادة -122
للعامل الق ف إجازة لدة سبعة أيام ف السنة وذلك لسباب عارضة يتعذر معها إخطار التاد
مسبقا ول تكون إل ليوم واحد ف الرة الواحدة
مادة -123
للعامل الق ف إجازة اعتيادية -مدفوعة الجر -لدة خسة عشر يوما ف السنة الول ولدة واحد
وعشرين يوما لن أمضى ف العمل أكثر من سنة ول يدخل ف حسابا أيام العياد الرسية ول تستحق
تلك الجازة إل بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلم العمل
مادة -124

تدد مواعيد الجازات العتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه
مادة -125
يقدم طلب الجازة العتيادية قبل القيام با على طابع تغة اتاد فئة  100مليم
مادة -126
يعمل ف شأن الجازات الرضية بأحكام قانون العمل ويدد ملس التاد اليئة الطبية الختصة
بإجراء الكشف الطب على العاملي
مادة -127
يوز للس التاد منح العامل إجازة بدون مرتب للسباب الت يبديها العامل ويقررها اللس بناًء
على عرض من السكرتي العام
مادة -128
تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لدة ثلثة أشهر ف حالة الووضع
مادة -129
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لدة شهر لداء فريضة الج ول تكون إل مرة واحدة طوال
مدة الدمة
مادة -130
إذا انقطع العامل عن عمله يرم من أجره عن مدة غيابه ،ويوز لسكرتي عام التاد احتساب مدة
النقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك وقدم أعذارا مقبولة عن
أسباب النقطاع
مادة -131
تذ السنة اليلدية من أول يناير إل آخر ديسمب أساسا لساب الجازات الت تنح للعاملي
مادة  -132يب على العامل مراعاة الحكام التالية
 الافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالسلك اللئق با مراعاة صال العمل والافظة على أموال التاد تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ف حدود أحكام هذه اللئحة واللئحة الالية اللتزام بواعيد العمل الددة للتادمادة -133
يظر على العامل
 مالفة القواعد والحكام النصوص عليها ف هذه اللئحة واللئحة الالية -التصريح بعلومات أو بيانات تتصل بعمل التاد دون الصول على إذن سابق

 الهال أو التقصي الذى يترتب عليه ضياع حق من القوق الالية للتاد أو الساس بصالهمادة -134
كل من خالف الواجبات أو يرتكب الظورات النصوص عليها ف هذه اللئحة أو يرج على
مقتضى الواجب الوظيفى للتاد يازى بأحد الزاءات النصوص عليها فيما يلى
النذار
الرمان من نصف العلوة الدورية
تأجيل موعد استحقاق العلوة الدورية لدة ثلثة أشهر
الصم من الجر ف حدود شهرين
الفصل من الدمة
يصدر الزاء بقرار من نائب رئيس ملس التاد بناًء على عرض من السكرتي العام بالخالفة واقتراح
الزاء -فيما عدا حالة الفصل من الدمة فتكون بقرار من ملس التاد ويطر مكتب العمل بصورة
من قرار الفصل ومبراته
***
أحكام وقتية
مادة -135
يشرع ملس التاد ف الستعانة بباء متخصصي ف تقرير نظام
لصندوق العاشات طبقا للمادة  -50من قانون التاد ،ومع تقرير مبدأ العمل به عندما تسمح بذلك
موارد التحاد

