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ا�ر���ء، 11 ��رس 2020

��ار ���� ا��زراء ر�� 418 ���� 2020 ����ار
ا����� ا�������� �����ن ����� ا������ وا���م وا����

ا���� ������ ا���م ا���در �������ن ر�� 180 ����
2018

قرار مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 
بإصدار الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظیم اإلعالم 

الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018
الجریدة الرسمیة العدد 7 مكرر ج في 16 فبرایر 2020

رئیس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن إنشاء نقابة الصحفیین؛
وعلى قانون ضریبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة

١٩٨٠ والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھما؛
وعلى قانون نقابة اإلعالمیین الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦؛

وعلى قانون الھیئة الوطنیة لإلعالم الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون الھیئة الوطنیة للصحافة الصادر بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨؛

وعلى قانون تنظیم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظیم اإلعالم الصادر بالقانون رقم
١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛

وعلى قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار الالئحة التنفیذیة
لقانون التنظیم المؤسسى للصحافة واإلعالم الصادر بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦؛
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وعلى قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٨٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتشكیل لجنة لدراسة وإعداد
الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظیم اإلعالم الصادر

بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قرار المجلس األعلى للصحافة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٨ بإصدار الالئحة التنفیذیة

لقانون تنظیم الصحافة؛
وبعد أخذ رأى المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم والھیئة الوطنیة للصحافة والھیئة الوطنیة

لإلعالم ونقابتى الصحفیین واإلعالمیین؛

قرر:

(المادة األولى)
یعمل بأحكام الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الصحافة واإلعالم
والمجلس األعلى لتنظیم اإلعالم الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة

٢٠١٨ المرفقة بھذا القرار.

(المادة الثانیة)
تلغى األبواب األول والثانى والثالث من الالئحة التنفیذیة للقانون
رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظیم الصحافة الصادرة بقرار المجلس
األعلى للصحافة رقم ١٠ لسنة ١٩٩٨، ویلغى الباب األول من
الالئحة التنفیذیة لقانون التنظیم المؤسسى للصحافة واإلعالم
الصادر بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦، كما یلغى كل ما یخالف

أحكام الالئحة التنفیذیة المرفقة.

(المادة الثالثة)

ینشر ھذا القرار فى الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٢ جمادى اآلخرة سنة ١٤٤١ھـ
(الموافق ١٦ فبرایر سنة ٢٠٢٠م).

رئیس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

الالئحة التنفیذیة 
لقانون تنظیم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظیم اإلعالم 

الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨
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یكون للتعاریف الواردة بقانون تنظیم الصحافة واإلعالم والمجلس
األعلى لتنظیم اإلعالم ذات المعنى فى تطبیق أحكام ھذه الالئحة.

المادة (٢)
یضع المجلس األعلى نموذًجا لنظام أو عقد تأسیس الصحیفة
ونظامھا األساسى على أن یحدد نظام أو عقد التأسیس أغراض
الصحیفة وأسماء رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة المؤقتین من بین

المالك أو المساھمین.
ویجب على من یرغب فى إصدار صحیفة أنى خطر المجلس األعلى بذلك على النموذج
المعد لھذا الغرض، على أن یكون موقًعا منھ أو من ممثلھ القانونى، وأن یشتمل على اسمھ
ولقبھ وجنسیتھ ومجلس إقامتھ واسم الصحیفة ودوریتھا واللغة التى تنشر بھا ونوع
نشاطھا ومصادر تمویلھا والھیكل التحریرى واإلدارى لھا وبیان موازنتھا وعنوانھا واسم

رئیس التحریر وعنوان المطبعة التى تطبع بھا الصحیفة ومكان بث الموقع اإللكترونى.
ویقدم اإلخطار إلى األمانة العامة للمجلس األعلى، وعلى األمانة العامة تسجیل اإلخطار
الذى یرد إلیھا فى سجل خاص یعد لھذا الغرض ثم تحلیلھا إلى لجنة الصحف بالمجلس
األعلى خالل أسبوع من وروده إلیھا، وتعد اللجنة تقریًرا برأیھا فى اإلخطار بعد فحصھ،
ویعرض تقریرھا على المجلس األعلى خالل أسبوعین على األكثر من تاریخ إحالة اإلخطار

إلیھا.

المادة (٣)
على المجلس األعلى إعالن مقدم اإلخطار بكتاب موصى علیھ بعلم
الوصول باستیفاء البیانات الناقصة وذلك خالل ثالثین یوًما من
تاریخ ورود اإلخطار لألمانة العامة، فإذا لم یقم بذلك خالل ھذه المدة

اعتبر اإلخطار مكتمالً.
وإذا لم یقم مقدم اإلخطار بموافاة المجلس األعلى بالبیانات المطلوبة خالل ثالثین یوًما من

تاریخ إعالنھ باستیفائھا اعتبر اإلخطار كأن لم یكن.
وفى جمیع األحوال ال یجوز إصدار الصحیفة أو إنشاء الموقع اإللكترونى قبل استیفاء كامل

بیانات اإلخطار.

المادة (٤)
یجب أن تصدر الصحیفة خالل الثالثة أشھر التالیة لإلخطار مكتمل
البیانات، فإذا لم تصدر خالل ھذه المدة أو لم تصدر بانتظام خالل

ستة أشھر زال األثر القانونى لإلخطار.
ویعتبر صدور الصحیفة غیر منتظم فى أى من األحوال اآلتیة:

١ - عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصالً من الصحیفة خالل الستة أشھر
التالیة لإلخطار، وذلك بغیر عذر یقبلھ المجلس األعلى.

٢ – أن تكون مدة االحتجاب خالل مدة الستة أشھر المشار إلیھا أطول من مدة توالى
الصدور، ویقصد بالصدور طرح الصحیفة للتوزیع بالطریقة التى درجت علیھا وإیداع
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النسخ المطلوبة للجھات التى حددتھا القوانین باإلضافة إلیداع عشرین نسخة باألمانة
العامة للمجلس األعلى.

٣ – عدم بث الصحیفة اإللكترونیة وتحدیث محتواھا خالل الستة أشھر التالیة لإلخطار.
ویثبت عدم انتظام الصحیة بقرار من المجلس األعلى بعد إجراء الفحص الالزم للتحقق من
عدم انتظامھا، ویعلن ھذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى علیھ بعلم

الوصول.

المادة (٥)
تلتزم الصحف بطبع إصدارتھا الورقیة فى مطابع داخل جمھوریة
مصر العربیة یكن مرخًصا لھا فى ممارسة نشاط الطباعة، ویخطر
المجلس األعلى ببیانات المطابع المتعاقد معھا وبنسخة من العقود
المبرمة معھا فى ھذا الشأن، وتقید تلك المطابع فى سجل خاص

یعده المجلس األعلى.
كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس األعلى بعدد عشرین نسخة من كل إصدار ورقى لھا
فور اإلصدار ونسخة من اإلصدار اإللكترونى شھرًیا، ویجب أن توجد نسخة من الخوادم
اإللكترونیة التى تستضیف النسخة اإللكترونیة فى مكان تحدده الصحیفة داخل جمھوریة
مصر العربیة شریطة أن یكون آمًنا ومعلوًما للمجلس األعلى وال یجوز تغییره إال بعد

موافقة المجلس األعلى.

المادة (٦)
یجوز للمؤسسة الصحفیة، بعد إخطار المجلس األعلى، تأسیس
شركات لمباشرة نشاطھا الخاص بالنشر أو اإلعالن أو الطباعة أو
التوزیع أو مزاولة التصدیر واالستیراد، وذلك كلھ وفًقا للقواعد ا

لمقررة قانوًنا.

المادة (٧)
تلتزم المؤسسات الصحفیة بنشر میزانیاتھا وحساباتھا الختامیة
المعتمدة، فى صحیفتین یومیتین واسعتى االنتشار، خالل الثالثة

أشھر التالیة النتھاء السنة المالیة.
ومع عدم اإلخالل باختصاص الجھاز المركزى للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفیة
القومیة والحزبیة والخاصة بإرسال نسخة من میزانیاتھا إلى المجلس األعلى لفحصھا

وإعداد تقریر بنتیجة الفحص، على أن یرفق بھا البیانات اآلتیة:
١ - بیان أرصدة حسابات األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفیذ.

٢ – بیان أرصدة حسابات المخزون.
٣ – بیان أرصدة العھد النقدیة المؤقتة والمستدیمة.
٤ – شھادات بحسابات المؤسسة الصحفیة بالبنوك.

٥ – بیان تحلیلى باالحتیاطیات والمخصصات.
٦ – بیان تحلیلى بكافة المصروفات واإلیرادات.

٧ – بیان تحلیلى بالواردات والمدفوعات.
٨ – تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الصحیفة خالل العام.
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٩ – تقریر مراقب الحسابات عن السنة المالیة.
١٠ – محاضر اجتماعات الجمعیة العامة العتماد المیزانیة.

١١ – الھیكل اإلدارى للصحیفة.
١٢ – اللوائح المالیة واإلداریة المطبقة خالل السنة المالیة.

ویجوز للمجلس األعلى طلب أى مستندات أو بیانات أخرى یراھا الزمة لقیامھ بعلیمة
الفحص، ولھ تشكیل اللجان الالزمة واالستعانة بمن یراه للقیام بھذه العملیة.

المادة (٨)
یلتزم الشخص الطبیعى أو االعتبارى الذى یمتلك صحیفة أو یمتلك
نسبة من األسھم فیھا تخول لھ حق اإلدارة، حال سقوط أو زوال
الجنسیة المصریة عنھ، بحسب األحوال، بالتصرف فى ملكیة
الصحیفة أو نسبة األسھم الزائدة التى تخولھ حق اإلدارة إلى شخص
طبیعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خالل ستة أشھر على األكثر من
تاریخ سقوط أو زوال الجنسیة المصریة عنھ، ویتعین الحصول على

الموافقة الكتابیة للمجلس األعلى على التصرف.
فإذا لم یقم بالتصرف خالل المدة المذكورة، یوقف إصدار الصحیفة لمدة ستة أشھر، وإذا لم
یتم التصرف حتى انتھاء مدة الوقف یزول األثر القانونى لإلخطار بإصدار الصحیفة ما لم

یقرر المجلس األعلى مد مدة الوقف ستة أشھر أخرى لمبررات یقدرھا.

المادة (٩)
ال یجوز التصرف فى الصحیفة أو فى حصة منھا كلًیا أو جزئًیا إلى
الغیر أو االندماج مع أو فى مؤسسة صحفیة أخرى، إال بعد تقدیم
طلب بذلك للمجلس األعلى والحصول على موافقتھ الكتابیة قبل

التصرف.
ویقدم الطلب على النموذج الذى یعده المجلس األعلى لذلك ویرفق بھ المستندات الالزمة

التى یحددھا.
ویتعین الحصول على الموافقة الكتابیة للمجلس األعلى قبل طرح أسھم الصحیفة للتداول

فى البورصة أو طرحھا لالكتتاب العام أو الخاص.
وفى جمیع األحوال یكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابیة للمجلس األعلى

باطالً.

المادة (١٠)
یضع المجلس األعلى النماذج الالزمة لطلبات إنشاء أو تشغیل
الوسائل اإلعالمیة، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسیة ومحل
إقامة مالك الوسیلة اإلعالمیة، واسم الوسیلة وشعارھا، واللغة التى
تثبت بھا، ونوع نشاطھا، ومصادر تمویلھا، والھیكل التحریر
واإلدارى لھا، وبیان میزانیتھا وعنوانھا، واسم مسئول البث ومدیر
البرامج، ومكان البث، ویوقع الطلب من الممثل القانونى للوسیلة
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اإلعالمى، ویرفق بھ صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوسیلة إذا
كان شخًصا طبیعًیا، وصورة السجل التجارى إذا كان شخًصا

اعتبارًیا.

المادة (١١)
یقدم طلب إنشاء أو تشغیل الوسیلة اإلعالمیة أو الموقع اإللكترونى
إلى األمانة العامة للمجلس األعلى على النموذج المعد لھذا الغرض،
ویرفق بھ إیصال سداد رسم مقداره مائتین وخمسین ألف جنیھ
بالنسبة للوسیلة اإلعالمیة، وخمسین ألف جنیھ بالنسبة للموقع

اإللكترونى.
وتقید األمانة العامة الطلبات المقدمة إلیھا فى سجل خاص یعد لذلك الغرض یسجل فیھ ما

تم فى كل طلب.
وتحیل األمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخیص المختصة بالمجلس األعلى خالل أسبوع
من تاریخ ورود الطلب إلیھا، وتعد لجنة التراخیص المختصة تقریًرا برأیھا فى الطلب بعد
فحصھ ویعرض تقریرھا على المجلس األعلى خالل ثالثین یوًما من تاریخ إحالة الطلب
إلیھا، وذلك للنظر فى إصدار الترخیص من عدمھ وتكون مدة الترخیص خمس سنوات
یجوز تجدیدھا بناًء على طلب یقدم من المرخص لھ إلى المجلس األعلى قبل ستة أشھر من
انتھائھ، ویكون تجدید الترخیص مقابل سداد رسم بالقیمة ذاتھا المنصوص علیھا بالفقرة

األولى من ھذه المادة وبعد مراجعة شروط تجدیده.

المادة (١٢)
إذا كانت بیانات طلب الترخیص غیر مستوفاة، فیجب على المجلس
األعلى إخطار مقدم الطلب الستیفائھا وذلك خالل ثالثین یوًما من
تاریخ عرض تقریر لجنة التراخیص علیھ، ویكون اإلخطار بكتاب

مسجل موصى علیھ بعلم الوصول.
ویصدر المجلس األعلى قراره فى الطلب بالترخیص أو برفضھ بموافقة أغلبیة أعضائھ
الحاضرین وذلك خالل ثالثین یوًما من تاریخ عرض تقریر لجنة التراخیص علیھ، ویكون

اإلخطار بكتاب مسجل موصى علیھ بعلم الوصول.
ویصدر المجلس األعلى قراره فى الطلب بالترخیص أو برفضھ بموافقة أغلبیة أعضائھ
الحاضرین وذلك خالل تسعین یوًما من تاریخ وروده إلیھ مستوفًیا كافة البیانات
والمستندات، ویخطر مقدم الطلب بقرار المجلس األعلى بكتاب مسجل موصى علیھ بعلم

الوصول.
ولذوى الشأن الطعن فى قرار المجلس األعلى أمام محكمة القضاء اإلدارى.

المادة (١٣)
یجب إعالن المجلس األعلى بأى تغییر یطرأ على البیانات التى
تضمنھا طلب الترخیص وذلك بكتاب مسجل موصى علیھ بعلم

الوصول، للموافقة على البیانات الجدیدة.
ویترتب على عدم موافقة المجلس األعلى وقف الترخیص أو إلغاؤه.
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المادة (١٤)
یجب أن تثبت الوسیلة اإلعالمیة خالل سنة من تاریخ صدور
الترخیص لھا إال إذا وافق المجلس األعلى على منح المرخص لھ

مھلة سنة أخرى لمبررات یقدرھا.
ویعد من قبیل عدم البث عدم انتظام الوسیلة اإلعالمیة، ویثبت عدم انتظامھا بقرار من
المجلس األعلى بعد إجراء الفحص الالزم للتحقق من ذلك، ویعلن ھذا القرار إلى صاحب

الشأن بكتاب مسجل موصى علیھ بعلم الوصول.

المادة (١٥)
یكون لكل وسیلة إعالمیة مسئوالً للبث یشرف إشراًفا فعلًیا على
عملیة البث، ویكون متفرًغا لعملھ ومتمتًعا باألھلیة القانونیة

الكاملة.
كما یكون لھا مدیًرا للبرامج وعدد من المحررین المسئولین یشرف كل منھم إشراًفا فعلًیا
على قسم معین من أقسامھا، ویشترط فى كل منھم أن یكون مقیًدا بجدول المشتغلین بنقابة

الصحفیین أو اإلعالمیین.

المادة (١٦)
یجب على الوسائل اإلعالمیة والمواقع اإللكترونیة المرخص لھا
االحتفاظ بكافة المواد التى تم بثھا لمدة ال تقل عن سنة من تاریخ
البث، وتلتزم بإیداع نسخة منھا بالمجلس األعلى شھرًیا، كما یجب
أن توجد نسخة من الخوادم اإللكترونیة التى تستضیف النسخة
اإللكترونیة فى مكان تحدده الوسیلة اإلعالمیة أو الموقع اإللكترونیة
داخل جمھوریة مصر العربیة شریطة أ ن یكون آمًنا ومعلوًما

للمجلس األعلى، وال یجوز تغییره إال بعد موافقة المجلس األعلى.

المادة (١٧)
یجوز للمؤسسة اإلعالمیة، بعد إخطار المجلس األعلى، تأسیس
شركات لمباشرة نشاطھا الخاص باإلعالن أو التسویق أو مزاولة

التصدیر واالستیراد، وذلك كلھ وفًقا للقواعد المقررة قانوًنا.

المادة (١٨)
تلتزم الوسائل اإلعالمیة والمواقع اإللكترونیة بنشر میزانیتھا
وحساباتھا الختامیة المعتمدة فى صحفیتین یومیتین واسعتى

االنتشار، وذلك خالل األربعة أشھر التالیة النتھاء السنة المالیة.
ومع عدم اإلخالل باختصاص الجھاز المركزى للمحاسبات تلتزم الوسائل اإلعالمیة
والمواقع اإللكترونیة بإرسال نسخة من حساباتھا الختامیة ودفاترھا ومستنداتھا إلى
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المجلس األعلى لفحصھا ومراجعتھا، على أن یرفق بھا البیانات اآلتیة:
١ - بیان أرصدة حسابات األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفیذ.

٢ – بیان أرصدة حسابات المخزون.
٣ – بیان أرصدة العھد النقدیة المؤقتة والمستدیمة.

٤ – شھادات بحساباتھا فى البنوك.
٥ – بیان تحلیلى بكافة المصروفات واإلیرادات.

٦ – بیان تحلیلى باالحتیاطات والمخصصات.
٧ – بیان تحلیلى بالواردات والمدفوعات.

٨ – تقریر مجلس اإلدارة عن نشاطھا خالل العام.
٩ – تقریر مراقب الحسابات عن السنة المالیة.

١٠ – محاضر اجتماعات الجمعیة العامة العتماد المیزانیة.
١١ - الھیكل اإلدارى لھا.

١٢ - اللوائح المالیة واإلداریة المطبقة خالل السنة المالیة.
ویجوز للمجلس األعلى طلب أى مستندات أو بیانات أخرى یراھا الزمة لقیامھ بعملیة

الفحص والمراجعة، ولھ تشكیل اللجان الالزمة واستعانة بمن یراه للقیام بھذه العملیة.

المادة (١٩)
ال یجوز التصرف فى الوسیلة اإلعالمیة أو فى حصة منھا كلًیا أو
جزئًیا إلى الغیر أو االندماج مع أو فى مؤسسة إعالمیة أخرى إال
بعد تقدیم طلب بذلك إلى المجلس األعلى والحصول على موافقتھ

الكتابیة قبل التصرف.
ویقدم الطلب على النموذج الذى یعده المجلس األعلى لذلك ویرفق بھ المستندات الالزمة

التى یحددھا.
ویتعین الحصول على الموافقة الكتابیة للمجلس األعلى قبل طرح أسھم الوسیلة اإلعالمیة

للتداول فى البورصة أو طرحھا لالكتتاب العام أو الخاص.
وفى جمیع األحوال یكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابیة للمجلس األعلى

باطالً.

المادة (٢٠)
یلتزم الشخص الطبیعى أو االعتبارى الذى یمتلك وسیلة إعالمیة أو
یمتلك نسبة من األسھم فیھا تخول لھ حق اإلدارة، حال سقوط أو
زوال الجنسیة المصریة عنھ، بحس األحوال، بالتصرف فى ملكیة
الوسیلة اإلعالمیة أو نسبة األسھم الزائدة التى تخولھ حق اإلدارة
إلى شخص طبیعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خالل ستة أشھر على
األكثر من تاریخ سقوط أو زوال الجنسیة المصریة عنھ، ویتعین

الحصول على الموافقة الكتابیة للمجلس األعلى على التصرف.
فإذا لم یقم بالتصرف خالل المدة المذكورة، یتم وقف ترخیص الوسیلة اإلعالمیة لمدة ستة
أشھر، وإذا لم یتم التصرف حتى انتھاء مدة الوقف یلغى ترخیص الوسیلة اإلعالمیة ما لم

یقرر المجلس األعلى مد مدة الوقف ستة أشھر أخرى لمبررات یقدرھا.
وتسرى أحكام ھذه المادة بالنسبة للمواقع اإللكترونیة اإلعالمیة.
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المادة (٢١)
ال یجوز إجراء أى تسجیل أو تصویر أو لقاءات فى األماكن العامة
بھدف عرضھا على الوسیلة اإلعالمیة إال بعد استخراج التصریح

الالزم لذلك من المجلس األعلى.
ویحدد المجلس األعلى ضوابط وإجراءات وشروط منح التصریح ومدتھ.

المادة (٢٢)
ال یجوز تقدیم خدمة نقل المحتوى مسجالً أو مباشًرا من داخل
جمھوریة مصر العربیة إلى وسیلة إعالمیة أو موقع إلكترونى یعمل
من خارج الجمھوریة إال بعد الحصول على ترخیص بذلك م المجلس

العلى ووفًقا للقواعد والشروط التى یضعھا.
وفى جمیع األحوال ال یجوز تقدیم الخدمة إال داخل المناطق اإلعالمیة المعتمدة من المجلس
األعلى ویستثنى من ذلك من یصرح لھ من المجلس األعلى كتابة بتقدیم الخدمة خارج
المناطق اإلعالمیة المعتمدة شرطیة أن یكون للشركة أو المكتب أستودیو یباشر منھ أعمالھ

داخل الشركة المصریة لمدینة اإلنتاج اإلعالمى.

المادة (٢٣)
مع عدم اإلخالل بتراخیص وتصاریح األجھزة والمعدات التى
یصدرھا الجھاز القوم لتنظیم االتصاالت ال یجوز استیراد أو إنتاج أو
تصنیع أو تجمیع أو عرض بقصد البیع أو التأجیر أو التسویق بأیة
صورة داخل جمھوریة مصر العربیة لكافة أجھزة البث أو فك
الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئى إال بعد الحصول

على موافقة كتابیة من المجلس األعلى.

المادة (٢٤)
یحظر حیازة أو تركیب أو تشغیل أى أجھزة ثابتة أو محمولة للبث
عبر األقمار الصناعیة أو شبكة المعلومات الدولیة (اإلنترنت) دون
ترخیص من المجلس األعلى، ووفًقا للقواعد والشروط التى یضعھا.

ویعد من ھذه األجھزة اآلتى:
SNG - ١

LIVE VIEW – ٢
كما یحظر استیراد األجھزة المشار إلیھا بالفقرة األولى من ھذه المادة، عن غیر طریق
الھیئة الوطنیة لإلعالم أو الشركة المصریة لمدینة اإلنتاج اإلعالمى أو الشركات المملوكة

للدولة العاملة فى ھذا المجالس.

المادة (٢٥)
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مع عدم اإلخالل بأحكام عقد العمل الجماعى، حال وجوده، تخضع
العالقة بین العاملین بالصحف ووسائل اإلعالم وجھات العمل التى
یعملون بھا لعقد عمل یحرر وفق النموذج االسترشادى المرفق بھذه
الالئحة، ویعمل بأحكام قانون العمل فیما لم یرد بشأنھ نص خاص

فى عقد العمل.
وال تسرى عقود العمل إال بعد تصدیق النقابة المعنیة علیھا.

المادة (٢٦)
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون ضریبة الدمغة والئحتھ التنفیذیة
المشار إلیھما، على كل صحیفة أو وسیلة إعالمیة أو موقع
الكترونى یقوم باإلعالن أن یخطر مصلحة الضرائب عن اإلعالنات

التى یتم عرضھا أو إذاعتھا أو نشرھا.
وتلتزم الصحیفة أو الوسیلة اإلعالمیة أو الموقع اإللكترونى، بحسب األحوال، بتحصیل
ضریبة الدمغة المستحقة على صاحب اإلعالن من األشخاص الطبیعیین، وتوریدھا إلى
مأموریة الضرائب المختصة، كما تلتزم باالحتفاظ بسجل أسماء من تم اإلعالن لمصلحتھم.

ویجب أن یتضمن اإلخطار المنصوص علیھ فى الفقرة األولى من ھذه المادة البیانات
اآلتیة:

١ – اسم صاحب اإلعالن وعنوانھ.
٢ – تاریخ نشر اإلعالن.

٣ – أجر العرض أو اإلذاعة أو النشر.
٤ – تكلفة اإلعالن ومدتھ.

ویكون تورید الضریبة المستحقة على أصحاب اإلعالن من األشخاص الطبیعیین على
النموذج المعد لھذا الغرض وذلك خالل شھرین من تاریخ نشر اإلعالن.

نموذج استرشادى
لعقد عمل بالصحف ووسائل اإلعالم

إنھ فى یوم:.............. الموافق: / / تم االتفاق بین
كل من:..........

أوالً:........... عنوانھ:.......... ویمثلھ

قانونًیا:.......... بصفتھ:........... رقم قومى:..............

(طرف أول)

ثانًیا:........... بصفتھ:............ (صحفًیا / إعالمًیا). رقم القید

بالنقابة:............ رقم قومى:.............. عنوانھ:...........

(طرف ثان)
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بعد أن أقر الطرفان بكامل أھلیتھما المعتبرة قانوًنا للتعاقد اتفقا على ما یلى:

(البند األول)
یلتزم الطرف الثانى بموجب ھذا العقد بالعمل لدى الطرف األول

وذلك بمھنة:......... وذلك بمھنة:.........
ومكان العمل:........... وتكون الثالثة أشھر األولى فترة اختبار تحت التجربة بحیث إذا
ثبت خاللھا عدم صالحیة الطرف الثانى للعمل لدى الطرف األول، انقضت عالقة العمل

بینھما ویعتبر ھذا العقد مفسوًخا من تلقاء ذاتھ دون حاجة التخاذ أى إجراء.

(البند الثانى)
ال یجوز للطرف األول تكلیف الطرف الثانى بأداء أى أعمال أخرى

بخالف األعمال المتفق علیھا بھذا العقد وھى أعمال:..........
وذلك وفًقا للسیاسة التحریریة اآلتیة:

...........

...........

...........
وإذا طرأ تغییر جذرى على سیاسة (الصحیفة أو الوسیلة اإلعالمیة) التى یعمل بھا الطرف
الثانى أو إذا تغیرت الظروف التى تعاقد فى ظلھا، جاز للطرف الثانى فسخ العقد بإرادتھ
المنفردة شریطة إخطارھا بعزمھ على الفسخ لھذا السبب قبل تركھ العمل بثالثة أشھر على

األقل ویترتب على الفسخ اآلثار اآلتیة: (............).

(البند الثالث)
مدة ھذه العقد:........ سنوات میالدیة، تبدأ من تاریخ مباشرة
الطرف الثانى العمل لدى الطرف األول، وتكون ھذه المدة قابلة
للتجدید لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم یخطر أحد الطرفین اآلخر
كتابة بعدم رغبتھ فى التجدید قبل انتھاء مدة العقد بشھرین على

األقل.

(البند الرابع)
یلتزم الطرف الثانى بأن یؤدى العمل المنوط بھ بدقة وأمانة وأن
یخصص وقت العمل الرسمى ألداء واجبات العمل وأن یحاف على

مواعید العمل المقررة لدى الطرف األول.

(البند الخامس)
ال یجوز للطرف األول إجبار الطرف الثانى على مخالفة السیاسة
التحریریة المتفق علیھا والمحددة تفصیالً بالبند الثانى من ھذه

العقد.

(البند السادس)
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یلتزم الطرفان بتنفیذ قرارات المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم
والمعاییر التى یقرھا والقرارات الصادرة عن النقابة المختصة.

(البند السابع)
یستحق الطرف الثانى نظیر قیامھ باألعمال المعھودة إلیھ من قبل
الطرف األول راتب شھرى مقداره....... (............ جنیًھا مصرًیا
فقط ال غیر). باإلضافة إلى حوافز شھریة قیمتھا....... ویصرف
الراتب والحوافز فى نھایة كل شھر كما یستحق الطرف الثانى
مكافآت سنویة قیمتھا...... تصرف فى نھایة كل عام باإلضافة إلى

مزایا تكمیلیة أخرى تتمثل فى اآلتى:(........).

(البند الثامن)
یستحق الطرف الثانى إجازة سنویة مدفوعة الراتب مقدارھا....
یوًما یتفق الطرفان على تحدید میعاد الحصول علیھا بما یتناسب مع

طبیعة العمل.

(البند التاسع)
یلتزم الطرف الثانى بأداء العمل المبین بالبند الثانى من ھذا العقد
والذى یسند إلیھ من قبل الطرف األول تحت إشرافھ وأن یبذل فى
تأدیتھ العنایة الالزمة، وأنى حرص على أدوات العمل الموضوعة
تحت تصرفھ وأ،ى حافظ علیھا ویتخذ ما یلزم لحفظھا وسالمتھا،

وأن یحفظ أسرار العمل.

(البند العاشر)
ال یجوز للطرف الثانى العمل لدى ال غیر بأجر أو بدون أجر إال بعد

الحصول على موافقة كتابیة على ذلك من الطرف األول.

(البند الحادى عشر)
مع عدم اإلخالل بمسئولیة الطرف الثانى تأدیبًیا أمام نقابتھ وفًقا
لألحكام المنصوص علیھا فى قانون النقابة حال إخاللھ بواجباتھ
المنصوص علیھا فى قانون تنظیم الصحافة واإلعالم والمجلس
األعلى لإلعالم الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ أو فى
میثاق الشرف المھنى، یحق للطرف األول مجازاة الطرف الثانى
وفًقا للوائح المعمول بھا داخل المؤسسة (الصحفیة / اإلعالمیة)
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التى یعمل بھا حال خروج الطرف الثانى عن واجبات الوظیفة أو
مقتضیاتھا وذلك بعد التحقیق معھ وسماع أقوالھ.

(البند الثانى عشر)
یحق للطرف األول إنھاء خدمة الطرف الثانى إذا تغیب عن العمل
لمدة...... متصلة أو....... متقطعة خالل السنة الواحدة بدون عذر
یقبلھ الطرف األول أو حال الحكم علیھ نھائًیا فى جنایة أو جنحة

مخلة بالشرف.

(البند الثالث عشر)
یكون للطرف الثانى الحق فى الترقیة وفًقا للوائح المعمول بھا داخل
المؤسسة (الصحفیة / اإلعالمیة)، وفى حالة خلو ھذه اللوائح من
قواعد للترقیة فإن الطرف الثانى یكون مستحًقا للترقیة وفًقا للقواعد

اآلتیة:
................
...............
...............

(البند الرابع عشر)
یضع الطرف األول حًدا أدنى لألجور، ویلتزم بزیادة فى ضوء ما
یقرره المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم ویزاد الراتب المحدد فى ھذا

العقد فى ضوء ذلك.

(البند الخامس عشر)
یلتزم الطرف األول بالتغطیة العالجیة المناسبة للطرف الثانى،
ویلتزم بتنفیذ قرارات المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم الصادرة فى

ھذا الشأن.

(البند السادس عشر)
تسرى أحكام قانون العمل فیما لم یرد بشأنھ نص خاص فى قانون
تنظیم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظیم اإلعالم الصادر

بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ أو ھذا العقد.

(البند السابع عشر)
ال یسرى ھذا العقد إال بعد تصدیق النقابة المختصة علیھ.

(البند الثامن عشر)
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Posted by رِ�ـ� ُ�ـ�ـ�ان on ��رس 11, 2020 

ا������ت: ا����� ا��������

لكل من الطرفین الحق فى اللجوء إلى القضاء فى حالة نشوب نزاع
بینھما بسبب تنفیذ ھذا العقد أو تفسیر بند من بنوده، وفى ھذه

الحالة تكون محكمة:...... ھى المختصة بنظر النزاع.

(البند التاسع عشر)
مع عدم اإلخالل بحق كل من الطرفین فى اللجوء للقضاء، یجوز
للنقابة المختصة تسویة المنازعات ذات الصلة بالمھنة التى قد تنشأ

بین الطرف الثانى عضو النقابة والمؤسسة التى یعمل بھا.

(البند العشرین)
حرر ھذا العقد من أربع نسخ بید كل طرف نسخة وللنقابة المختصة
نسخة وللمجلس األعلى لتنظیم اإلعالم نسخة للعمل بموجبھا عند

اللزوم.

(الطرف األول)
االسم / .......

التوقیع:.........
بصفتھ:.......... (الطرف الثانى)

االسم / .........

التوقیع:.........
تصدیق النقابة المختصة:

صدق السید / ..................... بصفتھ: ..................
على ھذا العقد واحتفظت النقابة بنسخة منھ.

شعار النقابة
.............

تسجیل الخروج
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