
 
. 1  قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بشأن إصدار قانون العقوبات، وتعدیالته

 المواد ذات الصلة بحریة التعبیر
 

 

 مالحظات نص المادة رقم المادة

 یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزید على خمس سنوات وبغرامة ال ٨٠ (أ)
  تقل عن 100 جنیه وال تجاوز 500 جنیه:

 (1) كل من حصل بأیة وسیلة غیر مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البالد
  ولم یقصد تسلیمه أو إفشاءه لدولة أجنبیة أو ألحد ممن یعملون لمصلحتها.

  (2) كل من أذاع بأیة طریقة سرًا من أسرار الدفاع عن البالد.
 (3) كل من نظم أو استعمل أیة وسیلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر

  من أسرار الدفاع عن البالد أو تسلیمه أو إذاعته.
 وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 مادة مضافة بتاریخ
1957-5-19 : 

 
 

 یعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة ٨٠ (ب)
 عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البالد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا

 وقعت الجریمة في زمن الحرب.

 مادة مضافة بتاریخ
1957-5-19 : 

 
معدلة بتاریخ : 19

2003-06- 

 یعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بیانات أو إشاعات كاذبة ٨٠ (ج)
 أو مغرضة أو عمد إلى دعایة مثیرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر

 باالستعدادات الحربیة للدفاع عن البالد أو بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة أو
 إثارة الفزع بین الناس أو إضعاف الجلد في األمة.

 وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة أجنبیة.
 وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة معادیة.

 مادة مضافة بتاریخ
1957-5-19 :  

 
معدلة بتاریخ : 19

2003-06- 

 یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزید على خمس سنوات وبغرامة ال ٨٠ (د)
 تقل عن 100 جنیه وال تجاوز 500 جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل مصري
 أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بیانات أو إشاعات كاذبة حول األوضاع الداخلیة

 للبالد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالیة بالدولة أو هیبتها واعتبارها أو باشر
 بأیة طریقة كانت نشاطًا من شأنه اإلضرار بالمصالح القومیة للبالد.

 وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجریمة في زمن حرب.

 مادة مضافة
بتاریخ : 19-

1957-5  

  معدلة بتاریخ
-07-15 :

2006 

 
 

 یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تجاوز 500 جنیه أو بإحدى هاتین ٨٠ (ه)
  العقوبتین:

  (1) كل من طار فوق األراضي المصریة بغیر ترخیص من السلطات المختصة.
 (2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خالف الحظر

  الصادر من السلطة المختصة.
 (3) كل من دخل حصنًا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خیمت أو استقرت
 فیه قوات مسلحة أو سفینة حربیة أو تجاریة أو طائرة أو سیارة حربیة أو ترسانة

 أو أي محل حربي أو محًال أو مصنعًا یباشر فیه عمل لمصلحة الدفاع عن البالد

 مادة مضافة بتاریخ
1957-5-19 : 
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  ویكون الجمهور ممنوعًا من دخوله.
 (4) كل من أقام أو وجد في المواضع واألماكن التي حظرت السلطات العسكریة

  اإلقامة أو التواجد فیها.
 فإذا وقعت الجریمة في زمن الحرب أو باستعمال وسیلة من وسائل الخداع أو الغش
 أو التخفي أو إخفاء الشخصیة أو الجنسیة أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس

 مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزید على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن 100
 جنیه وال تجاوز 500 جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین وفي حالة اجتماع هذین

  الظرفین تكون العقوبة السجن.
 ویعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

 یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزید على خمس سنوات وبغرامة ال ٨٠ (و)
 تقل عن 100 جنیه وال تجاوز 500 جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من سلم

 لدولة أجنبیة أو ألحد ممن یعملون لمصلحتها بأیة صورة وعلى أي وجه وبأیة
 وسیلة أخبارًا أو معلومات أو أشیاء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو

 صور أو غیر ذلك مما یكون خاصًا بالمصالح الحكومیة أو الهیئات العامة أو
 المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.

 مادة مضافة بتاریخ
1957-5-19 : 

 

 یعتبر سرًا من أسرار الدفاع: ٨٥
 (1) المعلومات الحربیة والسیاسیة والدبلوماسیة واالقتصادیة والصناعیة التي بحكم

 طبیعتها ال یعلمها إال األشخاص الذین لهم صفة في ذلك ویجب مراعاة لمصلحة
 الدفاع عن البالد أن تبقى سرًا على من عدا هؤالء األشخاص.

 (2) األشیاء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصمیمات
 والصور وغیرها من األشیاء التي یجب لمصلحة الدفاع عن البالد أال یعلم بها إال من

 یناط بهم حفظها أو استعمالها والتي یجب أن تبقى سرًا على من عداهم خشیة أن
 تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشیر إلیه في الفقرة السابقة.

 (3) األخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكیالتها وتحركاتها وعتادها
 وتموینها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكریة واإلستراتیجیة

 ولم یكن قد صدر إذن كتابي من القیادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
 (4) األخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابیر واإلجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم
 المنصوص علیها في هذا الباب أو تحقیقها أو محاكمة مرتكبیها ومع ذلك فیجوز

 للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجریاتها.

معدلة بتاریخ 19-
1957-05  

 یقصد باإلرهاب في تطبیق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهدید ٨٦
 أو الترویع, یلجأ إلیه الجاني تنفیذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بهدف

 اإلخالل بالنظام العام أو تعریض سالمة المجتمع وأمنه للخطر, إذا كان من شأن ذلك
 إیذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو تعریض حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم
 للخطر, أو إلحاق الضرر بالبیئة, أو باالتصاالت أو المواصالت أو باألموال أو

 بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستیالء علیها أو منع أو
 عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها, أو تعطیل

 تطبیق الدستور أو القوانین أو اللوائح.

معدلة بتاریخ 18-
1992-07 

 یعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار, على خالف أحكام القانون, ٨٦ مكرر
 جمعیة أو هیئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, یكون الغرض منها الدعوة بأیة
 وسیلة إلى تعطیل أحكام الدستور أو القوانین أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو
 إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو االعتداء على الحریة الشخصیة

 للمواطن أو غیرها من الحریات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو
 اإلضرار بالوحدة الوطنیة أو السالم االجتماعي. ویعاقب بالسجن المشدد كل من

 تولى زعامة, أو قیادة ما فیها, أو أمدها بمعونات مادیة أو مالیة مع علمه بالغرض

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 



 الذي تدعو إلیه.
 ویعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعیات أو

 الهیئات أو المنظمات أو الجماعات, أو العصابات المنصوص علیها في الفقرة
 السابقة أو شارك فیها بأیة صورة, مع علمه بأغراضها.

 ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو
 بأیة طریقة أخرى لألغراض المذكورة في الفقرة األولى, وكذلك كل من حاز بالذات
 أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجیالت, أیًا كان نوعها, تتضمن

 ترویجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزیع أو الطالع الغیر علیها. وكل من حاز
 أو أحرز أیة وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو العالنیة, استعملت أو أعدت

 لالستعمال ولو بصفة وقتیة لطبع أو تسجیل أو إذاعة شيء مما ذكر.

 ٨٦ مكرر
 (أ)

 تكون عقوبة الجریمة المنصوص علیها في الفقرة األولى من المادة السابقة اإلعدام
 أو السجن المؤبد, إذا كان اإلرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقیق أو تنفیذ
 األغراض التي تدعو إلیها الجمعیة أو الهیئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة

 المذكورة في هذه الفقرة. ویعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة, أو ذخائر, أو
 مفرقعات, أو مهمات أو آالت أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إلیه

 وبوسائلها في تحقیق أو تنفیذ ذلك.
 وتكون عقوبة الجریمة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة السابقة,
 السجن المشدد, إذا كان اإلرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقیق, أو تنفیذ

 األغراض التي تدعو إلیها الجمعیة أو الهیئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة
 المذكورة في هذه الفقرة, أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة, أو الشرطة.

 وتكون عقوبة الجریمة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة
 السجن مدة ال تزید على عشر سنوات, إذا كانت الجمعیة أو الهیئة أو المنظمة أو

 الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم اإلرهاب لتحقیق األغراض
 التي تدعو إلیها, أو كان للترویج أو التحبیذ داخل دور العبادة, أو األماكن الخاصة

 بالقوات المسلحة, أو الشرطة, أو بین أفرادهما.

معدلة بتاریخ   19-
2003-06 

 ٩٨ (أ)
 مكرر

 یعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائة جنیه وال تجاوز ألف جنیه كل من أنشأ أو
 نظم أو أدار جمعیة أو هیئة أو منظمة أو جماعة یكون الغرض منها الدعوة بأیة

 وسیلة إلي مناهضة المبادئ األساسیة التي یقوم علیها نظام الحكم االشتراكي في
 الدولة*، أو الحض على كراهیتها أو االزدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى

 الشعب العاملة، أو التحریض على مقاومة السلطات العامة أو الترویج أو تحبیذ
 شيء من ذلك.

 وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة ال تقل عن خمسمائة جنیه وال تجاوز ألفى
 جنیه. إذا كان استعمال القوة أو العنف أو اإلرهاب ملحوظًا في ذلك.

 ویعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن خمسین جنیهًا
 وال تجاوز خمسمائة جنیه كل من انضم إلي إحدى هذه الجمعیات أو الهیئات أو
 المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إلیه أو اشترك فیها بأیة

 صورة.

معدلة بتاریخ 15-
2006-07  

 یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسین جنیهًا وال   ٩٨ (ب)
 تزید على خمسمائة جنیه كل من روج في جمهوریة مصر العربیة بأیة طریقة من

 الطرق لتغییر مبادئ الدستور األساسیة أو النظم األساسیة للهیئة االجتماعیة أو
 لتسوید طبقة اجتماعیة على غیرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعیة أو

 لقلب نظم الدولة األساسیة االجتماعیة أو االقتصادیة أو لهدم أي نظام من النظم
 األساسیة للهیئة االجتماعیة متى كان استعمال القوة أو اإلرهاب أو أیة وسیلة أخرى

 غیر مشروعة ملحوظًا في ذلك.
 ویعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأیة طریقة من الطرق األفعال المذكورة.

معدلة بتاریخ   12-
1971-09 



 ٩٨ (ب)
 مكرر

 یعاقب بالحبس مدة ال تزید على خمس سنین وبغرامة ال تقل عن خمسین جنیهًا وال
 تجاوز خمسمائة جنیه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو

 مطبوعات تتضمن ترویجًا لشيء مما نص علیه في المادتین 98 (ب) و174 إذا
 كانت معدة للتوزیع أو الطالع الغیر علیها، وكل من حاز أیة وسیلة من وسائل الطبع
 أو التسجیل أو العالنیة مخصصة ولو بصفة وقتیة لطبع أو تسجیل أو إذاعة نداءات
 أو أناشید أو دعایة خاصة بمذهب أو جمعیة أو هیئة أو منظمة ترمي إلى غرض من

 األغراض المنصوص علیها في المادتین المذكورتین.

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 

 یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات أو بغرامة ٩٨ (و)
 ال تقل عن خمسمائة جنیه، وال تجاوز ألف جنیه كل من استغل الدین في

 الترویج بالقول أو بالكتابة أو بأیة وسیلة أخرى ألفكار متطرفة بقصد إثارة
 الفتنة أو تحقیر أو ازدراء أحد األدیان السماویة أو الطوائف المنتمیة إلیها أو

 اإلضرار بالوحدة الوطنیة.

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 

 كل من جهر بالصیاح أو الغناء إلثارة الفتن یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ١٠٢
 سنة أو بغرامة ال تزید على مائتي جنیه مصري.

معدلة بتاریخ 22-
1982-04  

 یعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسین جنیهًا وال تجاوز مائتي جنیه كل من ١٠٢ مكرر
 أذاع عمدًا أخبارًا أو بیانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدیر األمن العام

 أو إلقاء الرعب بین الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 وتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة جنیه وال تجاوز خمسمائة جنیه إذا

 وقعت الجریمة في زمن الحرب.
 ویعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرة األولى كل من حاز بالذات أو

 بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شیئًا مما نص علیه في الفقرة
 المذكورة إذا كانت معدة للتوزیع أو الطالع الغیر علیها، وكل من حاز أو أحرز أیة

 وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو العالنیة مخصصة ولو بصفة وقتیة لطبع أو
 تسجیل أو إذاعة شيء مما ذكر.

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 

 من أهان باإلشارة أو القول أو التهدید موظفًا عمومیًا أو أحد رجال الضبط أو أي ١٣٣
 إنسان مكلف بخدمة عمومیة أثناء تأدیة وظیفته أو بسبب تأدیتها یعاقب بالحبس

 مدة ال تزید على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنیه مصري.
 فإذا وقعت اإلهانة على محكمة قضائیة أو إداریة أو مجلس أو على أحد أعضائها

 وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة ال تزید على سنة أو غرامة
 ال تتجاوز خمسمائة جنیه مصري.

معدلة بتاریخ 22-
1982-04 

 یحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة األولى من المادة السابقة إذا وجهت اإلهانة ١٣٤
 بواسطة التلغراف أو التلیفون أو الكتابة أو الرسم.

 

 كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات اإلداریة أو األشخاص المكلفین ١٣٥
 بخدمة عمومیة بأن أخبر بأي طریقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار ال

 وجود لها یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تزید على مائتي
 جنیه مصري أو بإحدى هاتین العقوبتین.

 وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاریف التي تسببت عن هذا اإلزعاج.

معدلة بتاریخ 22-
1982-04 

 یعاقب بتلك العقوبات* على كل تعد یقع بإحدى الطرق المبینة بالمادة 171 على أحد ١٦١
  األدیان التي تؤدى شعائرها علنا. ویقع تحت أحكام هذه المادة:

 (أوال) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دین من األدیان التي تؤدى شعائرها

 



  علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحریفا یغیر من معناه.
 (ثانیا) تقلید احتفال دیني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخریة به أو

 لیتفرج علیه الحضور.
 

 *العقوبات هي "بالحبس وبغرامة ال تقل عن مائة جنیه وال تزید على خمسمائة
 جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین" من نص المادة السابقة ١٦٢.

 كل من تسبب عمدًا في إزعاج غیره بإساءة استعمال أجهزة المواصالت ١٦٦ مكرر
 التلیفونیة یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تزید على مائة جنیه أو

 بإحدى هاتین العقوبتین.
 

 

 كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جنایة أو جنحة بقول أو صیاح جهر به علنًا ١٧١
 أو بفعل أو إیماء صدر منه علنًا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسیة أو

 رموز أو أیة طریقة أخرى من طرق التمثیل جعلها علنیة أو بأیة وسیلة أخرى من
 وسائل العالنیة یعد شریكًا في فعلها ویعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا

 التحریض وقوع تلك الجنایة أو الجنحة بالفعل.
 أما إذا ترتب على التحریض مجرد الشروع في الجریمة فیطبق القاضي األحكام

 القانونیة في العقاب على الشروع.
 ویعتبر القول أو الصیاح علنیًا إذا حصل الجهر به أو تردیده بإحدى الوسائل

 المیكانیكیة في محفل عام أو طریق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل
 الجهر به أو تردیده بحیث یستطیع سماعه من كان في مثل ذلك الطریق أو المكان

 أو إذا أذیع بطریق الالسلكي أو بأیة طریقة أخرى.
 ویكون الفعل أو اإلیماء علنیًا إذا وقع في محفل عام أو طریق عام أو في أي مكان

 آخر مطروق أو إذا وقع بحیث یستطیع رؤیته من كان في مثل ذلك الطریق أو
 المكان.

 وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسیة والرموز وغیرها من طرق
 التمثیل علنیة إذا وزعت بغیر تمییز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحیث

 یستطیع أن یراها من یكون في الطریق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بیعت أو
 عرضت للبیع في أي مكان.

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 

 كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنایات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى ١٧٢
 الطرق المنصوص علیها في المادة السابقة ولم تترتب على تحریضه أیة نتیجة

 یعاقب بالحبس.

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 عاقب بالسجن مدة ال تتجاوز خمس سنین وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال ١٧٤
 تزید على عشرة آالف جنیه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعال من

 األفعال اآلتیة:
 (أوال) التحریض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

 (ثانیا) ترویج المذاهب التي ترمي إلى تغییر مبادئ الدستور األساسیة أو النظم
 األساسیة للهیئة االجتماعیة بالقوة أو باإلرهاب.

 ویعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطریق المساعدة المادیة أو المالیة على
 ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتین السابقتین دون أن یكون

 قاصدًا االشتراك مباشرة في ارتكابها.

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 یعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على ١٧٥
 الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكریة.

 



 

 یعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمییز ضد ١٧٦
 طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

 إذا كان من شأن هذا التحریض تكدیر السلم العام.

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 یعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غیره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على ١٧٧
 عدم االنقیاد للقوانین.

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه ١٧٨
 وال تزید على عشرة آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من نشر أو

 صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزیع أو اإلیجار أو اللصق أو العرض
 مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صورًا محفورة أو منقوشة
 أو رسومًا یدویة أو فوتوغرافیة أو إشارات رمزیة أو غیر ذلك من األشیاء أو

 الصور عامة إذا كانت خادشة للحیاء العام.

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 ١٧٨ مكرر
  ثانیا

 یعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تزید على ثالثین ألف جنیه كل من
 نشر أو صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزیع أو اإلیجار أو اللصق أو العرض

 صورًا غیر حقیقیة من شأنها اإلساءة إلى سمعة البالد.
 ویعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدًا بنفسه أو بغیره شیئًا مما

 تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه
 أو أجره أو عرضه للبیع أو اإلیجار ولو في غیر عالنیة وكل من قدمه عالنیة

 بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من
 وزعه أو سلمه للتوزیع بأیة وسیلة.

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 یعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تزید على ثالثین ألف جنیه كل ١٧٩
 من أهان رئیس الجمهوریة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.

 
 

معدلة بتاریخ 05-
2013-08 

 یعاقب بالحبس أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تزید على عشرین ١٨١
 ألف جنیه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئیس

 دولة أجنبیة.
 
 

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 یعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تزید على عشرین ألف جنیه كل ١٨٢
 من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبیة معتمد في

 مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظیفته.
 
 

معدلة بتاریخ   15-
2006-07 

 یعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال تزید على عشرة ١٨٤
 آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من أهان أو سب بإحدى الطرق

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 



 المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غیره من الهیئات النظامیة
 أو الجیش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.

 

 یعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تزید على عشرین ألف جنیه كل ١٨٥
 من سب موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نیابیة عامة أو مكلفًا بخدمة عامة

 بسبب أداء الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم اإلخالل بتطبیق
 الفقرة الثانیة من المادة 302 إذا وجد ارتباط بین السب وجریمة قذف ارتكبها

 ذات المتهم ضد نفس من وقعت علیه جریمة السب.
 
 

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه ١٨٦
 وال تزید على عشرة آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من أخل بطریقة

 من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاًض أو هیبته أو سلطته في صدد دعوى.
 
 

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 یعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من ١٨٧
 شأنها التأثیر في القضاة الذین یناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أیة

 جهة من جهات القضاء في البالد أو في رجال القضاء أو النیابة أو غیرهم من
 الموظفین المكلفین بتحقیق أو التأثیر في الشهود الذین قد یطلبون ألداء

 الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقیق أو أمورًا من شأنها منع شخص
 من اإلفضاء بمعلومات ألولي األمر أو التأثیر في الرأي العام لمصلحة طرف في

 الدعوى أو التحقیق أو ضده.
 
 

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال ١٨٨
 تزید على عشرین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من نشر بسوء

 قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا
 مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغیر, إذا كان من شأن ذلك تكدیر
 السلم العام أو إثارة الفزع بین الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 
 

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال ١٨٩
 تزید على عشرة آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من نشر بإحدى
 الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنیة أو الجنائیة التي قررت

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 



 المحاكم سماعها في جلسة سریة.
 وال عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم. ومع

 ذلك ففي الدعاوى التي ال یجوز فیها إقامة الدلیل على األمور المدعى بها
 یعاقب على إعالن الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص علیها في

 الفقرة األولى من هذه المادة ما لم یكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناًء
 على طلب الشاكي أو بإذنه.

 في غیر الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة یجوز للمحاكم نظرًا لنوع ١٩٠
 وقائع الدعوى أن تحظر في سبیل المحافظة على النظام العام أو اآلداب نشر

 المرافعات القضائیة أو األحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبینة في المادة
 171، ومن یخالف ذلك یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن
 خمسة آالف جنیه وال تزید على عشرة آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین.

 
 

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 یعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في ١٩١
 المداوالت السریة بالمحاكم أو نشر بغیر أمانة وبسوء قصد ما جرى في

 الجلسات العلنیة بالمحاكم.
 
 

 

 یعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من ١٩٢
 المناقشات في الجلسات السریة لمجلس الشعب أو نشر بغیر أمانة وبسوء قصد

 ما جرى في الجلسات العلنیة للمجلس المذكور.
 
 

معدلة بتاریخ 11-
1971-11 

 یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ستة شهور وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف ١٩٣
 جنیه وال تزید عن عشرة آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من نشر

 بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
  (أ) أخبارًا بشأن تحقیق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقیق قد قررت إجراءه
 في غیبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو

 لآلداب أو لظهور الحقیقة.
  (ب) أو أخبارًا بشأن التحقیقات أو المرافعات في دعاوى الطالق أو التفریق أو

 الزنا.

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 في األحوال التي تكون فیها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسیة أو ١٩٦
 الرموز أو طرق التمثیل األخرى التي استعملت في ارتكاب الجریمة قد نشرت

 في الخارج وفي جمیع األحوال التي ال یمكن فیها معرفة مرتكب الجریمة

 



 یعاقب، بصفتهم فاعلین أصلیین، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك
 فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم یظهر من ظروف الدعوى أنه لم

 یكن في وسعهم معرفة مشتمالت الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور
 الشمسیة أو الرموز أو طرق التمثیل األخرى.

 
 

 ال یقبل من أحد، لإلفالت من المسئولیة الجنائیة مما نص علیه في المواد ١٩٧
 السابقة، أن یتخذ لنفسه مبررا أو أن یقیم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم
 أو الصور أو الصور الشمسیة أو الرموز أو طرق التمثیل األخرى إنما نقلت أو
 ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على تردید

 إشاعات أو روایات عن الغیر.
 
 

 

 إذا ارتكبت جریمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطیة القضائیة  ١٩٨
 ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسیة والرموز وغیرها من

 طرق التمثیل مما یكون قد أعد للبیع أو التوزیع أو العرض أو یكون قد بیع أو
 وزع أو عرض فعال وكذا األصـول (الكلیشهات) واأللواح واألحجار وغیرها من

 أدوات الطبع والنقل.
 ویجب على من یباشر الضبط أن یبلغ النیابة العمومیة فورًا. فإذا أقرته فعلیها

 أن ترفع األمر إلى رئیس المحكمة االبتدائیة أو من یقوم مقامه في ظرف
 ساعتین من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحیفة یومیة أو أسبوعیة. وإذا
 كانت الصحیفة صباحیة وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحًا فیعرض

 األمر على رئیس المحكمة في الساعة الثامنة، وفي باقي األحوال یكون العرض
 في ظرف ثالثة أیام ویصدر رئیس المحكمة قراره في الحال بتأیید أمر الضبط
 أو بإلغائه واإلفراج عن األشیاء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي

 یجب إعالنه بالحضور، ولصاحب الشأن أن یرفع األمر لرئیس المحكمة
 بعریضة في نفس هذه المواعید.

 ویؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة األشیاء التي ضبطت
 أو التي قد تضبط فیما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها.

 وللمحكمة أن تأمر أیضًا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحیفة واحدة أو
 أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو باألمرین معًا على نفقة المحكوم علیه.

 فإذا ارتكبت الجریمة بواسطة جریدة وجب على رئیس تحریرها أو على أي
 شخص آخر مسئول عن النشر أن ینشر في صدر صحیفته الحكم الصادر

 بالعقوبة في تلك الجریمة في خالل الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد
 المحكمة میعادًا أقصر من ذلك وإال حكم علیه بغرامة ال تتجاوز مائة جنیه

 وبإلغاء الجریدة.

معدلة بتاریخ 26-
1947-06 

  یعاقب على إصدار الصحف بالمخالفة لألحكام المقررة قانونًا بالحبس مدة ال ٢٠٠ مكرر



 تقل عن ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تجاوز ثالثین
 ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین، فضًال عن الحكم بمصادرة ما یصدر من

 أعداد.
 
 

 ٢٠٠ مكرر
 (أ)

 یكون الشخص االعتباري مسئوًال بالتضامن مع المحكوم علیه من العاملین
 لدیه، عن الوفاء بما یحكم به من التعویضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة

 الشخص االعتباري من الصحف أو غیرها من طرق النشر، ویكون مسئوًال
 بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة إذا وقعت الجریمة من

  رئیس التحریر أو المحرر المسئول.
 وتكون مسئولیة رئیس التحریر أو من یقوم مقامه في اإلشراف على النشر

 مسئولیة شخصیة. ویعاقب على أي من الجرائم المشار إلیها في الفقرة السابقة
 بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال تجاوز عشرة آالف جنیه، وذلك إذا

 ثبت أن النشر كان نتیجة إخالله بواجب اإلشراف.

 

 كل شخص ولو كان من رجال الدین أثناء تأدیة وظیفته ألقى في أحد أماكن العبادة ٢٠١
 أو في محفل دیني مقالة تضمنت قدحًا أو ذمًا في الحكومة أو في قانون أو في

 مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات اإلدارة العمومیة، أو أذاع
 أو نشر بصفة نصائح أو تعلیمات دینیة رسالة مشتملة على شيء من ذلك یعاقب
 بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال تزید على عشرة آالف جنیه أو

  بإحدى هاتین العقوبتین.
 فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهدید تكون العقوبة السجن.

معدلة بتاریخ 04-
1995-05 

 یعد قاذفًا كل من أسند لغیره بواسطة إحدى الطرق المبینة بالمادة 171 من هذا ٣٠٢
 القانون أمورًا لو كانت صادقة ألوجبت عقاب من أسندت إلیه بالعقوبات

 المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
 ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو
 مكلف بخدمة عامة ال یدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسالمة نیة

 وكان ال یتعدى أعمال الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن یثبت
 المتهم حقیقة كل فعل أسنده إلى المجني علیه، ولسلطة التحقیق أو المحكمة،
 بحسب األحوال، أن تأمر بإلزام الجهات اإلداریة بتقدیم ما لدیها من أوراق أو

 مستندات معززة لما یقدمه المتهم من أدلة إلثبات حقیقة تلك األفعال.
 وال یقبل من القاذف إقامة الدلیل إلثبات ما قذف به إال في الحالة المبینة بالفقرة

 السابقة.

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 

 یعاقب على القذف بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیه وال تزید على خمسة ٣٠٣
 عشر ألف جنیه.

 فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف
 بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة, كانت

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 



 العقوبة غرامة ال تقل عن عشرة آالف جنیه وال تزید على عشرین ألف جنیه.

 ال یحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام ٣٠٤
 القضائیین أو اإلداریین بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.

 

 وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فیستحق العقوبة ولو لم یحصل منه ٣٠٥
 إشاعة غیر اإلخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.

 

 كل سب ال یشتمل على إسناد واقعة معینة بل یتضمن بأي وجه من الوجوه ٣٠٦
 خدشًا للشرف أو االعتبار یعاقب علیه في األحوال المبینة بالمادة 171 بغرامة

 ال تقل عن ألفي جنیه وال تزید على عشرة آالف جنیه.

معدلة بتاریخ 15-
2006-07 

 ٣٠٦ مكرر
 (أ)

 یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنیه
 وال تزید على خمسة آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من تعرض

 للغیر في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتیان أمور أو إیحاءات أو تلمیحات
 جنسیة أو إباحیة سواء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل بأیة وسیلة بما في ذلك

 وسائل االتصاالت السلكیة أو الالسلكیة.
 وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف

 جنیه وال تزید على عشرة آالف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین إذا تكرر الفعل
 من الجاني من خالل المالحقة والتتبع للمجني علیه.

 وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حدیهما األدنى واألقصى.

معدلة بتاریخ 05-
2014-06 

 إذا ارتكبت جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المواد من 182 إلى 185 ٣٠٧
 و303 و306 بطریق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود

 الدنیا والقصوى لعقوبة الغرامة المبینة في المواد المذكورة إلى ضعفیها.

معدلة بتاریخ 04-
1995-05 

 إذا تضمن العیب أو اإلهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق ٣٠٨
 المبینة في المادة (171) طعنًا في عرض األفراد أو خدشًا لسمعة العائالت

 تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا في الحدود المبینة في المواد 179 و181
 و182 و303 و306 و307 على أال تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى

 الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد األقصى وأال یقل الحبس عن ستة
 شهور.

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 كل من قذف غیره بطریق التلیفون یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في ٣٠٨ مكرر
  المادة 303.

 وكل من وجه إلى غیره بالطریق المشار إلیه بالفقرة السابقة سبًا ال یشتمل
 على إسناد واقعة معینة بل یتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو

  االعتبار یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 306.
 وإذا تضمن العیب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطریق المبین بالفقرتین
 السابقتین طعنًا في عرض األفراد أو خدشًا لسمعة العائالت یعاقب بالعقوبة

 المنصوص علیها في المادة 308.

مضافة بتاریخ : 3-
1955-3 



 یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة ٣٠٩ مكرر
 للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتیة في غیر األحوال المصرح بها

 قانونًا أو بغیر رضاء المجني علیه:
 (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طریق جهاز من األجهزة أیًا كان نوعه

 محادثات جرت في مكان خاص أو عن طریق التلیفون.
 (ب) التقط أو نقل بجهاز من األجهزة أیًا كان نوعه صورة شخص في مكان

 خاص.
 فإذا صدرت األفعال المشار إلیها في الفقرتین السابقتین أثناء اجتماع على
 مسمع أو مرأى من الحاضرین في ذلك االجتماع، فإن رضاء هؤالء یكون

 مفترضًا.
 ویعاقب بالحبس الموظف العام الذي یرتكب أحد األفعال المبینة بهذه المادة

 اعتمادًا على سلطة وظیفته.
 ویحكم في جمیع األحوال بمصادرة األجهزة وغیرها مما یكون قد استخدم في

 الجریمة، كما تحكم بمحو التسجیالت المتحصلة عنها أو إعدامها.

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 ٣٠٩ مكرر
 (أ)

 یعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غیر عالنیة
 تسجیًال أو مستندًا متحصًال علیه بإحدى الطرق المبینة بالمادة السابقة أو كان

 بغیر رضاء صاحب الشأن.
 ویعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من

 األمور التي تم التحصل علیها بإحدى الطرق المشار إلیها لحمل شخص على
 القیام بعمل أو االمتناع عنه.

 ویعاقب بالسجن الموظف العام الذي یرتكب أحد األفعال المبینة بهذه المادة
 اعتمادًا على سلطة وظیفته.

 ویحكم في جمیع األحوال بمصادرة األجهزة وغیرها مما یكون قد استخدم في
 الجریمة أو تحصل عنها، كما یحكم بمحو التسجیالت المتحصلة عن الجریمة أو

 إعدامها.

معدلة بتاریخ 30-
1996-06 

 


