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 رئيس اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالمقرار                                                        
 2019( لسنة  16رقم ) 

 جيوز توقيعها على اجلهات اخلاضعة يوالتدابري الت بإصدار الئحة اجلزاءات
 قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم ألحكام

 2018( لسنة 180الصادر بالقانون رقم )
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  

  رئيس اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم
 بعد االطالع على الدستور؛

 ؛ 2002لسنة  82 وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بالقانون رقم
 ؛2016لسنة  93وعلى قانون نقابة اإلعالميين الصادر بالقانون رقم  

 ؛2018لسنة  178وعلى قانون الهيئة الوطنية لإلعالم الصادر بالقانون رقم 
 ؛ 2018لسنة  179وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 

 ؛ 2018لسنة  180قانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الصادر بالقانون رقم  وعلى
 بتشكيل المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم؛ 2017لسنة  158وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 ؛يبإصدار ميثاق الشرف الصحف 1998لسنة  4وعلى قرار المجلس األعلى للصحافة رقم 
لألداء  يومدونة السلوك المهن يبإصدار ميثاق الشرف اإلعالم 2017لسنة  17وعلى قرار نقابة اإلعالميين رقم 

   ؛ياإلعالم
 ؛ 13/3/2019في  57وعلى كتاب السيد المستشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة رقم 

 ؛ وعلى موافقة المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
  .على ما ارتآه مجلس الدولة وبناء  

  قرر
 (املادة األوىل)

المؤسسلللال الصلللحفية والمؤسسلللال تقلللع ملللن  يالمخالفلللال التللل شلللان فلللي ،المرافقلللةالالئحلللة يُعملللل باحكلللام 
والوسللللللائل اإلعالميللللللة  ،والمؤسسللللللال اإلعالميللللللة والمؤسسللللللال اإلعالميللللللة العامللللللة ،الصللللللحفية القوميللللللة

والجللللتاءال والتللللدابير اإلداريللللة والماليللللة  ،اإللكترونيللللة والصللللحفوالمواقللللع  ،والوسللللائل اإلعالميللللة العامللللة
 المقررة لهذه المخالفال. 

 )املادة الثانية(
ا من الئحة التراخيص الت  .يصدرها المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم يتعد الالئحة المرافقة جتء 

 .إللغائهسبب ا  بهويكون عدم االلتتام  ،عن المجلس ذاته الصادر الترخيصكما تعد شرط ا من شروط 

 )املادة الثالثة( 
ا مترابط لللا  وحلللدة  يوتتكاملللل  حكامهلللا فللل ،وكلللال  ال يتجلللت  ،تُشلللكل الالئحلللة المرافقلللة بجميلللع نصوصلللها نسللليج 

 عضوية متماسكة.

 (الرابعة)املادة 
 لتاريخ نشره. التاليويُعمل به من اليوم  ،الوقائع المصرية ييُنشر هذا القرار ف  

 رئيس اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم                                                                               



 

 
- 2 - 

 

   
 

 جيوز توقيعها على اجلهات اخلاضعة  التي اإلدارية واملالية والتدابري الئحة اجلزاءات 
 قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم  ألحكام

  .  2018( لسنة 180الصادر بالقانون رقم )
   ـــــ

  أوالً: األحكام العامة

 (1مادة)
 ييتحقق للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم العلم بوجود مخالفة مما يندرج ضمن المخالفال المنصوص عليها ف

 هذه الالئحة باحد الوسائل اآلتية:
 يصلدر يوالتل ،يشكلها المجلس لرصد المخالفال عللى اخلتالف  نواعهلا يالت اللجانتتواله  يالرصد الذ -1

   بعد العرض على المجلس. ،قرار من رئيس المجلس عملهاوتنظيم  ااختصاصاتهوتحديد  ابتشكيله
 المجلس.  و رئيس من  عضاء ياالستماع  و القراءة  و المشاهدة الذاتية أل -2
 تقدم من األشخاص الطبيعين  و االعتباريين. التي يالشكاو -3
  ويجوت لرئيس المجلس بعد العرض على المجلس إضافة وسائل جديدة لتحقق هذا العلم . 

 (2مادة)
 يواللللذ ،األعللللى لتنظللليم اإلعلللالم المجللللس ملللن األشلللخاص الطبيعلللين  و االعتبلللاريين إللللى يتقلللدم الشلللكاو

 . إلجراء الفحص الالتم لها من لجان المجلس يإحالتها إلى    و يقرر إما حفظ الشكوى

 (3مادة)
قلللرار  عملهلللايكلللون للجلللان المجللللس المختلفلللة  مانلللة فنيلللة يصلللدر بتشلللكيلها وتحديلللد اختصاصلللاتها وتنظللليم 

  من رئيس المجلس. 

 (4مادة)  
هلللذه الالئحلللة إال  ياإلداريلللة والماليلللة المنصلللوص عليهلللا فللل  و التلللدابيرملللن الجلللتاءال   ي لللايجلللوت توقيلللع ال 

 و األعلللراف المكتوبلللة  المعلللايير للمجللللس األعللللى لتنظللليم اإلعلللالمملللن الجهلللال الخاضلللعة  يحلللال انتهلللاك  
  .واألعراف المعاييروتعد المخالفال الواردة بهذه الالئحة انتهاك ا لهذه  ،األكواد()

 (5مادة)  
يجللللوت للمجلللللس األعلللللى لتنظلللليم اإلعللللالم توقيللللع جللللتاء منللللع نشللللر  و بلللل  المللللادة الصللللحفية  و المللللادة 

 و المخالفلللة لملللا  ،عليللله الللللوائل الصلللادرة بنلللاء   و اإلعالميلللة  و الملللادة اإلعالنيلللة المخالفلللة ألحكلللام القلللانون 
ويكلللون المنلللع إملللا  ، و المعلللايير ي و المخالفلللة لميثلللاق الشلللرف المهنللل ،يصلللدر علللن المجللللس ملللن قلللرارال

 . لفترة محددة  و بصفة دائمة

 (6مادة)  
 يالوسللليلة اإلعالميلللة  و الموقلللع اإللكترونللل المؤسسلللة اإلعالميلللة  و حاللللة الغلللل  و التلللدليس ملللن جانلللب فلللي

 و إتيللان مللا مللن  ،تحللل مسللمى  خللر صللدر قللرار بمنللع بثهللا وذلللك يالتلل بإعللادة بلل  المللادة المخالفللة ذاتهللا
 تكون الوسيلة  ،شانه التحايل على تنفيذ القرارال الصادرة عن المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
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لللا جوهري لللا ملللن  قلللد افتقلللدل شلللرط ا ملللن شلللروط التلللرخيص ياإلعالميلللة  و الموقلللع اإللكترونللل وخالفلللل حكم 
إخطللللار المجلللللس للجهللللة  بعللللدوذلللللك  ، و إلغائلللله التللللرخيص بوقللللفبمللللا يجيللللت للمجلللللس  ن يقللللوم   حكاملللله

المخالفللللة ومنحهللللا مهلللللة مناسللللبة ال تقللللل عللللن  سللللبوع والتتيللللد علللللى شللللهر لتصللللحيل  باوجللللهالمخالفللللة 
 .المخالفة

حاللللللة جسلللللامة المخالفلللللة المرتكبلللللة ملللللن المؤسسلللللة الصلللللحفية  و المؤسسلللللة اإلعالميلللللة  و الوسللللليلة  يوفللللل
وفلللق ملللا  – يبمقتضللليال األملللن القلللوم  و حلللال اإلضلللرار ،ياإلعالميلللة  و الصلللحيفة  و الموقلللع اإللكترونللل

يكلللون للمجللللس  ن يتخلللذ ملللا يلللراه مناسلللب ا ملللن التلللدابير الالتملللة  –يقلللدره المجللللس األعللللى لتنظللليم اإلعلللالم 
 :يويجوت  ن يكون من بين هذه التدابير ما يات ،لمواجهة هذه المخالفة

 .يحجب الموقع اإللكترون -
 باسلللللتمرار دون اإلخلللللالل مؤقت لللللاللوسللللليلة اإلعالميلللللة  يإيقلللللاف تلللللرخيص متاوللللللة البللللل  الفضلللللائ -

وتسلللجيل وتصلللوير وإبلللرام تعاقلللدال وفق لللا للقواعلللد المعملللول بهلللا ملللن   نشلللطتها المختلفلللة ملللن إعلللداد
     .مرة  خرى يالمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم إلى حين عودة الب  الفضائ

 (7مادة)  
ملللن رئللليس المجللللس األعللللى لتنظللليم اإلعلللالم بعلللد  ي و الملللال يالقلللرار بلللالجتاء  و التلللدبير اإلدار يصلللدر

تحقيق للا بحسللب طبيعللة  يقللد يقتضلل يوهللو الفحللص الللذ ،وذلللك بعللد إجللراء الفحللص الللالتم ،موافقللة المجلللس
ويكللللون للمجلللللس األعلللللى لتنظلللليم اإلعللللالم  و إلحللللدى اللجللللان  ،المخالفللللة المنسللللوبة وظروفهللللا ومالبسللللتها

جميلللع األحلللوال  يوفللل ، ن لللله صللللة بموضلللوع المخالفلللة لتبلللين سلللببها التابعلللة لللله اسلللتدعاء كلللل ملللن يُلللرى
 يكون القرار مسبب ا. 

يجلللوت  ن  ي و العتبلللارال الحفلللاظ عللللى مقتضللليال األملللن القلللوم ، و االسلللتعجال ،حلللاالل الضلللرورة يوفللل
مباشللللرة دون العللللرض يصللللدر القللللرار بللللالجتاء  و التللللدبير مللللن رئلللليس المجلللللس األعلللللى لتنظلللليم اإلعللللالم 

للاعلللى  نلله يتعللين حينئللذ عللرض القللرار خللالل  ،جلللس للموافقللةعلللى الم علللى األكثللر مللن  خمسللة عشللر يوم 
للا علللى األكثللر ييتعللين عليلله البللل فلل يالللذ تللاريخ صللدوره علللى المجلللس مللن  شللانه خللالل خمسللة عشللر يوم 

 . كل  ثر له يوُمح يكنفإن رفض المجلس اعتماد القرار اعتُبر القرار كان لم  ،تاريخ العرض عليه
العتبلللارال يقلللدرها اإلعفلللاء ملللن الجلللتاء الموقلللع  و جلللتء منللله  و االكتفلللاء بملللا تلللم  ويجلللوت للللرئيس المجللللس

  مسبب ا. على  ن يكون القرار ،تنفيذه منه

 (8مادة)  
هللذه  يمللن الجللتاءال  و التللدابير المنصللوص عليهللا فلل  ي للا األعلللى لتنظلليم اإلعللالم المجلللس بمناسللبة توقيللع

للمسلللاءلة  ي و اإلعالمللل ي ن يحيلللل الصلللحف يكلللون للمجللللس ،للللهالالئحلللة عللللى إحلللدى الجهلللال الخاضلللعة 
 األحوال اآلتية: يوذلك ف التاديبية  مام نقابته ووفق ا لقانونها

  و  حكام القانون. ييتضمنها الدستور المصر يعدم االلتتام بالمبادئ والقيم الت   -1
ها  و السياسلللة التحريريلللة للصلللحيفة د و  داب المهنلللة وتقاليللل يعلللدم االلتلللتام بميثلللاق الشلللرف المهنللل  -2

 يعمل بها. ي و الوسيلة اإلعالمية الت
المخالفللللال  إلحللللدى يالموقللللع اإللكترونلللل  وارتكللللاب الصللللحيفة  و الوسلللليلة اإلعالميللللة  يالتسللللبب فلللل -3

 القانون  و اللوائل الصادرة عنه. يالواردة ف
 المساس بحرياتهم.  وحق ا من حقوق المواطنين  انتهاك -4
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ا وقائي للللا بمنللللع ظهللللور المخللللالف فلللل –وفللللق تقللللديره  –ويكللللون للمجلللللس   و  الصللللحف ي ن يتخللللذ تللللدبير 
إلللللى حللللين االنتهللللاء مللللن المسللللاءلة التاديبيللللة  مللللام النقابللللة  يللللةاإللكترون المواقللللعاإلعالميللللة  و  الوسللللائل

   المختصة. 
 

 (9مادة )
( ملللن قلللانون تنظللليم الصلللحافة واإلعلللالم والمجللللس األعللللى لتنظللليم 101ملللع علللدم اإلخلللالل بلللنص الملللادة )  

 و المؤسسللللة  يكللللون للمجلللللس األعلللللى لتنظلللليم اإلعللللالم إلللللتام المؤسسللللة الصللللحفية المشللللار إليللللهاإلعللللالم 
بنشلللللر  و بللللل  اللللللرد المناسلللللب  ي و الوسللللليلة اإلعالميلللللة  و الصلللللحيفة  و الموقلللللع اإللكترونللللل اإلعالميلللللة

 منهما الضرر بسبب المخالفة. يوقع على   يللمؤسسة  و الفرد الذ
 و الوسللليلة اإلعالميلللة  و الصلللحيفة   و المؤسسلللة اإلعالميلللة كملللا يكلللون للمجللللس إللللتام المؤسسلللة الصلللحفية

     ى نفقتها.إال  تالها المجلس علو ،بإتالة  سباب المخالفة خالل مدة محددة ي و الموقع اإللكترون

 (10مادة)  
  .يكون للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم مضاعفة الجتاء حال ارتكاب المخالفة ذاتها مرة  خرى

  .تجديد الترخيص ياالعتبار عند النظر ف يوتُؤخذ القرارال الصادرة بتوقيع الجتاء ف

 (11مادة)  
تبللل   و تعيلللد البللل  ملللن  يبللل  الوسللليلة اإلعالميلللة التللل منلللعالمجللللس األعللللى لتنظللليم اإلعلللالم  يجلللب عللللى

 خارج المناطق اإلعالمية المعتمدة .
ملللن خلللارج هلللذه  لللله ملللن المجللللس األعللللى لتنظللليم اإلعلللالم كتابلللة بالبللل  يُصلللر ويُسلللتثنى ملللن ذللللك ملللا 

المنللللاطق اإلعالميللللة المعتمللللدة شللللرط  ن يكللللون للشللللركة  و المكتللللب اسللللتوديو تباشللللر منلللله  عمالهللللا داخللللل 
     .ويحدد التصريل وقل الب  ومكانه ،ينتاج اإلعالمإلالشركة المصرية لمدينة ا

 (12مادة)
نتلللاج إلملللع علللدم اإلخلللالل باتخلللاذ إجلللراءال سلللحب التلللرخيص يُحظلللر تلللاجير  و نقلللل ملكيلللة  و التنلللاتل  و ا

مسلللاحال للبللل  داخلللل الوسللليلة اإلعالميلللة المرخصلللة إللللى الغيلللر  يأل المشلللترك ) ي لللا كلللان مسلللمى االتفلللاق(
 من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم. يإال بتصريل كتاب

عقللود تحقيق للا لهللذا الغللرض  يللة  ثللار إال بعللد اعتمادهللا مللن المجلللس األعلللى لتنظلليم  وال يترتللب علللى إبللرام
 المشار إليه بالفقرة السابقة. يل التصريل الكتابناإلعالم وم

بقلللرار  وتُحلللدد إجلللراءال وضلللوابط  تقلللديم طللللب الحصلللول عللللى التصلللريل المشلللار إليللله بلللالفقرة األوللللى
 يصدر عن المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم.

بللله بجميلللع االلتتاملللال اللللواردة بالقلللانون والللللوائل  الُمصلللر جميلللع األحلللوال يلتلللتم  طلللراف االتفلللاق  يوفللل
 والمعللللايير المهنلللليوميثللللاق الشللللرف  تنظلللليم اإلعللللالماألعلللللى ل الصللللادرة تنفيللللذ ا للللله وقللللرارال المجلللللس

       . واألعراف المكتوبة )األكواد(

 (13مادة) 
هلللذه الالئحلللة دون المسلللاءلة الجنائيلللة  يملللن الجلللتاءال  و التلللدابير المنصلللوص عليهلللا فللل  ي لللاال يحلللول توقيلللع 

 . حال ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية وفق القوانين المقررة لذلك
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ا: املخالفات واجلزاءات والتدابري
ً
 اإلدارية واملالية املقررة هلا ثاني

    (14مادة)
 و الوسللللليلة اإلعالميلللللة  و الصلللللحيفة  و الموقلللللع   و المؤسسلللللة اإلعالميلللللة يُعلللللد قيلللللام المؤسسلللللة الصلللللحفية

 و يلللدعو  ،يبنشلللر  و بللل   يلللة ملللادة  و إعلللالن يتعلللارض محتلللواه ملللع  حكلللام الدسلللتور المصلللر ياإللكترونللل
 و يخلللالف النظلللام العلللام  ،يميثلللاق الشلللرف المهنللل ي و يخلللالف االلتتاملللال اللللواردة فللل ،إللللى مخالفلللة القلللانون

 و يكللللون مللللن شللللانه التعللللرض لألديللللان  و المللللذاهب  ، و يللللدعو إلللللى الفسللللق والفجللللور ، و اآلداب العامللللة
 الجللتاءال اآلتيللة  و بعضللها  حللد توقيللع يمخالفللة تقتضلل الدينيللة بمللا مللن شللانه تكللدير السلللم العللام للمجتمللع

 بحسب ما يقدره المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم:
 لفل النظر. -
 وقعل بها المخالفة. ياإللتام بتقديم اعتذار بذال طريقة اإلبرات الت -
 و ملللا يعلللادل  ،مصلللرين  للللف جنيللله يوخمسللل ملللائتينال يتيلللد مقلللداره علللن  ي داء مبللللا ملللال -

 هذه القيمة بالعملة األجنبية.
 منع ب   و نشر  و حجب المادة المخالفة لفترة محددة  و بصفة دائمة. -
   بصفة دائمة.   و و الباب  و البرنامج لفترة محددة  الصفحةمنع نشر  و ب   و حجب  -

  ( 15مادة)
تبرمهلللا  يبوضلللع سياسلللة تحريريلللة لهلللا تضلللمنها العقلللود التللل يُعلللد علللدم قيلللام الصلللحيفة  و الوسللليلة اإلعالميلللة

  و مخالفللللة الصللللحيفة  و الوسلللليلة اإلعالميللللة ،مللللع الصللللحفيين  و اإلعالميللللين عنللللد التحللللاقهم للعمللللل بهللللا
 و قيلللللام الصلللللحيفة  و الوسللللليلة  ،يقرهلللللا يلقلللللرارال المجللللللس األعللللللى لتنظللللليم اإلعلللللالم  و المعلللللايير التللللل

علللللى مخالفللللة السياسللللة التحريريللللة  و القللللرارال  و المعللللايير  ي و اإلعالملللل ياإلعالميللللة بإجبللللار الصللللحف
بحسلللب ملللا يقلللدره المجللللس األعللللى  الجلللتاءال اآلتيلللة  و بعضلللها  حلللد توقيلللع يالمشلللار إليهلللا مخالفلللة تقتضللل

 لتنظيم اإلعالم:
 اإلنذار. -
 و ملللا يعلللادل  ين  للللف جنيللله مصلللريوخمسللل ملللائتين داء مبللللا ملللالى ال يتيلللد مقلللداره علللن  -

 هذه القيمة بالعملة األجنبية.
 لفترة محددة. للمادة المخالفة  و الب   و الحجب النشرمنع  -

 إلغلللللاءخلللللاذ إجلللللراءال تا يوذللللللك دون اإلخلللللالل بحلللللق المجللللللس األعللللللى لتنظللللليم اإلعلللللالم فللللل
         .وفق ا للقانون الترخيص

    (16مادة) 
ا  و طعن لللللا فللللليُعلللللد اسلللللتخدام  و السلللللما  باسلللللتخدام  لفلللللاظ  و   يعبلللللارال تحملللللل سلللللب ا  و قلللللذف ا  و تشلللللهير 

 و انتهلللللاك حرملللللة الحيلللللاه الخاصلللللة  اللللللذمم الماليلللللة ياألعلللللراض  و تحقي لللللرا ملللللن األفلللللراد  و تشلللللكيك ا فللللل
 و إلقلللاء اتهامللللال مرسلللللة دون  للملللواطنين  و بالتللللدليس عللللى الجمهللللور  و اخلللتالق وقللللائع  يلللر صللللحيحة

الجلللتاءال   حلللد توقيلللع يمشلللاعر الجمهلللور مخالفلللة تقتضللل يتلللؤذ عللللى تهديلللد  و ي و كانلللل تنطلللو ،دليلللل
 بحسب ما يقدره المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم: اآلتية  و بعضها

 لفل النظر. -
  وقعل بها المخالفة. يبتقديم اعتذار بذال طريقة اإلبرات الت اإللتام -



 

 
- 6 - 

 

 
 

 اإلنذار. -
 و مللا يعللادل هللذه القيمللة  ين  لللف جنيلله مصللريوخمسلل مللائتين داء مبلللا مللالى ال يتيللد مقللداره عللن  -

 بالعملة األجنبية.
   لفترة محددة.    يالموقع اإللكترون والبرنامج   ووحجب الصفحة  و الباب    منع نشر  و ب  -
  .حجب المواقع اإللكترونية الغير شخصية لفترة محددة  و بصفة دائمة -
يتيلللد علللدد متابعيهلللا عللللى خمسلللة  الف متلللابع لفتلللرة  يحجلللب المواقلللع اإللكترونيلللة الشخصلللية التللل -

  .محددة  و بصفة دائمة

   (17مادة)
 ، و شلللائعال ،بنشلللر  و بللل   خبلللار كاذبلللة ييُعلللد قيلللام الصلللحيفة  و الوسللليلة اإلعالميلللة  و الموقلللع اإللكترونللل 

التمييلللت   و الكراهيلللة  و  و الحلللض عللللى العنلللف ، و مللا يلللدعو إللللى مخالفلللة القلللانون  و التحلللريض عللللى ذللللك
 و اإلسللللاءة إلللللى مؤسسللللال  ،ي و مللللا مللللن شللللانه تهديللللد وحللللدة النسلللليج الللللوطن ، و الطائفيللللة  و العنصللللرية

نقللللل معلومللللال   و ،اآلخللللر ي و إهانللللة الللللر  ، و إثللللارة الجمللللاهير ،الدولللللة  و اإلضللللرار بمصللللالحها العامللللة
الجلللتاءال اآلتيلللة  حلللد مخالفلللة تقتضلللى توقيلللع  ،دون التحقلللق ملللن صلللحتها يملللن مواقلللع التواصلللل االجتملللاع

 بحسب ما يقدره المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم:  و بعضها
 و ملللا يعلللادل هلللذه  ي للللف جنيللله مصلللر وخمسلللين ملللائتين داء مبللللا ملللالى ال يتيلللد مقلللداره علللن  -1

 القيمة بالعملة األجنبية.
لفتلللرة محلللددة  يالموقلللع اإللكترونللل  و  و البرنلللامج البلللاب  حجلللب الصلللفحة  و بللل   و منلللع نشلللر  و -2

  بصفة دائمة.  و

 (18مادة) 
مسلللللك المشللللتغل بالعمللللل العللللام  و  ييكللللون تنللللاول الوسلللليلة اإلعالميللللة  و الصللللحيفة  و الموقللللع اإللكترونلللل 

مللللنهم  يالصللللفة النيابيللللة  و المكلللللف بخدمللللة عامللللة بمناسللللبة مسللللالة وثيقللللة الصلللللة بعمللللل   يالشللللخص ذ
الجلللتاءال اآلتيلللة  و  حلللد توقيلللع  يوإال ُعلللد هلللذا التنلللاول مخالفلللة تقتضللل ،وبهلللدف تحقيلللق المصللللحة العاملللة

 بحسب ما يقدره المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم: بعضها
 لفل النظر. -1
 وقعل بها المخالفة. ياعتذار بذال طريقة اإلبرات الت اإللتام بتقديم -2
 و ملللا يعلللادل هلللذه القيملللة بالعمللللة  ي داء مبللللا ملللالى ال يتيلللد مقلللداره علللن مائلللة  للللف جنيللله مصلللر -3

    األجنبية.  

  (19مادة)
ببللل   ونشلللر ملللادة صلللحفية  و إعالميلللة  يقيلللام الصلللحيفة  و الوسللليلة اإلعالميلللة  و الموقلللع اإللكترونللل يُعلللد 

 يعللللى وجلللوه  طفلللال  ثنلللاء التحقيلللق معهلللم  و  ثنلللاء محلللاكمتهم جنائي لللا مخالفلللة تقتضللل ي و إعالنيلللة تحتلللو
 بحسب ما يقدره المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم: الجتاءال اآلتية  و بعضها حد توقيع 
 لفل النظر -1
  وقعل بها المخالفة. ياعتذار بذال طريقة اإلبرات الت اإللتام بتقديم -2
 و مللا يعللادل هللذه القيمللة  ي لللف جنيلله مصللر وخمسللين مللائتينال يتيللد مقللداره عللن  ي داء مبلللا مللال -3

  بالعملة األجنبية.
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 (20مادة) 
يُعلللد قيلللام الوسللليلة اإلعالميلللة باستضلللافة شخصللليال  يلللر مؤهللللة  و قيامهلللا بتقلللديم شخصللليال للجمهلللور  

  .نظراللفل  توقيع جتاء يعلى خالف الحقيقة مخالفة تقتض

    (21مادة )
بلللإجراء  و السلللما  بلللإجراء مناقشلللال  و  ييُعلللد قيلللام الصلللحيفة  و الوسللليلة اإلعالميلللة  و الموقلللع اإللكترونللل 

 يحلللاالل فرديلللة باعتبارهلللا ظلللاهرة عاملللة بملللا ترتلللب عليللله إلحلللاق ضلللرر بحلللق الملللواطن فللل حللوارال تعملللم
التمتلللع بصلللحافة وإعلللالم حلللر ونتيللله وعللللى قلللدر رفيلللع ملللن المهنيلللة متوافق لللا ملللع الهويلللة الثقافيلللة المصلللرية 

بحسللللب مللللا يقللللدره المجلللللس األعلللللى لتنظلللليم  بعضللللهاالجللللتاءال اآلتيللللة  و  حللللد توقيللللع  يمخالفللللة تقتضلللل
 اإلعالم:
 لفل النظر. -1
 وقعل بها المخالفة. ياعتذار بذال طريقة اإلبرات الت اإللتام بتقديم -2
 و مللا يعللادل هللذه القيمللة بالعملللة  ين  لللف جنيلله مصللريال يتيللد مقللداره عللن خمسلل ي داء مبلللا مللال -3

  .األجنبية

    (22مادة) 
عللللدم االلتللللتام بقواعللللد التغطيللللة الصللللحفية  و اإلعالميللللة للعمليللللال الحربيللللة  و األمنيللللة  و الحللللواد   يُعللللد  

 و البلللاب  للصلللفحةجلللتاء المنلللع ملللن النشلللر  و البللل   و الحجلللب المؤقلللل توقيلللع  ياإلرهابيلللة مخالفلللة تقتضللل
 .ي و البرنامج  و الموقع اإللكترون
يكلللون للمجللللس اتخلللاذ ملللا  -األعللللى لتنظللليم اإلعلللالم وفلللق ملللا يقلللدره المجللللس -وحلللال جسلللامة هلللذه المخالفلللة

   ( من هذه الالئحة. 6يراه من التدابير المناسبة لمواجهة المخالفة وفق ا للمادة )

       (23مادة)  
 و المعلللايير  ،(يميثلللاق الشلللرف اإلعالمللل ، ي)ميثلللاق الشلللرف الصلللحف يتُعلللد مخالفلللة ميثلللاق الشلللرف المهنللل 

 و التحللللريض علللللى  ، و األعللللراف المكتوبللللة )األكللللواد( ،يقرهللللا المجلللللس األعلللللى لتنظلللليم اإلعللللالم يالتلللل
الجللتاءال   حللد توقيللع يمخالفللة تقتضلل ،ترصللد جهللة  و شللخص مللا بسللوء نيللةل و  ،ارتكللاب جريمللة جنائيللة

  بحسب ما يقدره المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم: اآلتية  و بعضها
 لفل النظر. -1
 اإلنذار. -2
 و مللا يعللادل هللذه القيمللة  ين  لللف جنيلله مصللريوخمسلل مللائتين داء مبلللا مللالى ال يتيللد مقللداره عللن  -3

 بالعملة األجنبية.
 لفترة محددة.للمادة المخالفة  منع النشر  و الب  -4
 محددة  و بصفة دائمة. لفترة يحجب الموقع اإللكترون -5
   يتيد عدد متابعيه عن خمسة  الف متابع.  يالذ يالشخص يحجب الموقع اإللكترون -6

     (24مادة)

 يإللللتام المخلللالف  داء مبللللا ملللال ي( ملللن هلللذه الالئحلللة مخالفلللة تقتضللل9يُعلللد علللدم االلتلللتام بحكلللم الملللادة ) 
   . و ما يعادل هذه القيمة بالعملة األجنبية يمقداره مائة  لف جنيه مصر
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 (    25مادة)

منلللع بللل  الملللادة المخالفلللة وإللللتام  ي( ملللن هلللذه الالئحلللة مخالفلللة تقتضللل12علللدم االلتلللتام بحكلللم الملللادة ) يُعلللد 
 و مللا يعللادل هللذه القيمللة بالعملللة  يال تتيللد قيمتلله عللن خمسللة ماليللين جنيلله مصللر يالمخللالف  داء مبلللا مللال

   األجنبية. 
 

 (    26مادة)

يكون للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم  ،عدم اإلخالل باحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه مع  
الوسائل اإلعالمية  والصحف وة ـالمؤسسال اإلعالمي والمؤسسال الصحفية  مواجهة ياتخاذ التدابير الالتمة ف

 الصحافة واإلعالم. يمجال يالمواقع اإللكترونية لضمان حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية ف و
بلللاداء مبللللا ملللالى ال تتيلللد قيمتللله علللن  مواإلللللتا ،سلللبيل ذللللك حجلللب ومصلللادرة الملللادة المخالفلللة يولللله فللل

بسللللداد مللللع إلللللتام المخللللالف  ، و مللللا يعللللادل هللللذه القيمللللة بالعملللللة األجنبيللللة يخمسللللة ماليللللين جنيللللة مصللللر
وفقلللا للضلللوابط التلللي يحلللددها  اُنتهكلللل حقلللوق ملكيتللله الفكريلللة يالمناسلللب للطلللرف اللللذ يالتعلللويض الملللال

 .المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
 . قانون  و الئحة  خرى يوال يخل ذلك باية عقوبة  شد منصوص عليها ف

 (    27مادة)

للمجللللس األعللللى لتنظللليم اإلعلللالم بعلللد إجلللراء التحقيلللق اللللالتم اتخلللاذ التلللدابير الالتملللة لمنلللع ظهلللور  يكلللون 
 الحاالل اآلتية: ي و  حد األفراد بالوسيلة اإلعالمية لفترة محددة وذلك ف ياإلعالم
 يقرها المجلس  و األعراف المكتوبة ) األكواد(. ي و المعايير الت المهنيمخالفة ميثاق الشرف  -
 ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية  و التحريض على ارتكابها.  -
    .عليه القانون  و اللوائل الصادرة بناء   يف ارتكاب إحدى المخالفال المنصوص -
 بعدم إثارة الجماهير  و اإلضرار بمصالل الدولة. ياعتبارال األمن القوم -

  جميع الحاالل مسبب ا.    يويكون قرار المجلس ف

ا:التظلمات
ً
 ثالث
 (   28مادة)   

 ،يصللدرها يمللن الجللتاءال  و التللدابير التلل إلللى المجلللس األعلللى لتنظلليم اإلعللالم الشللان الللتظلم ييحللق لللذو
لللا ملللن تلللاريخ اتصلللال وتعلللد التظلملللال المقدملللة بعلللد هلللذا  ،ابصلللدوره معلمهللل وذللللك خلللالل خمسلللة عشلللر يوم 

      .الميعاد  ير مقبولة

 (   29مادة)
قللللرار مللللن رئلللليس المجلللللس األعلللللى لتنظلللليم اإلعللللالم بتشللللكيل لجنللللة تخللللتص بدراسللللة التظلمللللال  يصللللدر 

ا بنتللللائج هللللذه الدراسللللة ومللللا تنتهلللل هللللذه اللجنللللة وترفللللع ،المشللللار إليهللللا بالمللللادة السللللابقة إليلللله مللللن  يتقريللللر 
 توصيال للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم.

 يويُشلللترط فللل ، الخبلللرة الصلللحفية واإلعالميلللة والقانونيلللة يعناصلللر ملللن ذو تشلللكيل هلللذه اللجنلللةويتضلللمن  
 . بالمجلس   عضاء هذه اللجنة  ال يكونوا  عضاء  
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التصلللويل  يويجلللر ،بحضلللور   لبيلللة  عضلللائها انعقادهلللا ويصلللل ،ويكلللون علللدد  عضلللاء هلللذه اللجنلللة فردي لللا
 م.للحاضرين منه على ما تنتهى إليه من نتائج وتوصيال بنظام األ لبية المطلقة

 ويكون لهذه اللجنة   مانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس المجلس .
كملللا  ،ويكلللون للجنلللة االسلللتعانة بملللن تلللراه ملللن الخبلللراء  و المتخصصلللين دون  ن يكلللون لللله صلللول معلللدود

يكلللون لهلللا اسلللتدعاء الملللتظلم  و ملللن يمثلللله قانون لللا  و ملللن لللله صللللة بموضلللوع المخالفلللة محلللل اللللتظلم لسلللماع 
     بعض اإليضاحال دون سماع وقائع جديدة.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


