
 

  ١٩٤٩لسنة  ٤٥قانون رقم 

  بتنظيم استعمال مكربات الصوت 

  

  حنن فاروق األول ملك مصر: 

ه.   قرر جملس الشيوخ وجملس النواب القانون اآلتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدر

ل العامة أو اخلاصة أو ىف املنازل أو ىف احلفالت حبالة مؤقتة ال جيوز تركيب أو استعمال مكربات الصوت ىف احملا -  ١مادة 
أو مستدمية إال بناء على ترخيص سابق من احملافظة أو املديرية، وال جيوز استعمال هذه املكربات إال لألغراض الىت صدر من  

ت. ية حال منح الرتخيص إذا كان الغرض من استعماهلا إذاعة االعال   أجلها، وال جيوز 

ب أال يستعمل مكرب الصوت إال ىف داخل مكان معد لذلك ال يقل مسطحه عن مائىت مرت وأال يتجاوز صوته  وجي
  احلاضرين.

  وجيوز للمحافظة أو املديرية الغاء الرتخيص ىف أى وقت إذا وقعت خمالفة لشروط الرتخيص.

ا ا -  ٢مادة  حملل، ويبني فيه األغراض الىت من أجلها يطلب  يقدم طلب الرتخيص إىل احملافظة أو املديرية الواقع ىف دائر
لقبول أو الرفض  تركيب املكربات وعلى احملافظة أو املديرية بعد معاينة املكان وأخذ رأى القسم أو املركز املختص أن جتيب 

م إن كان الطلب خاصا مبكربات مستدمية، وىف خالل  ، وىف حالة ساعة إن كان خاصا مبكربات مؤقتة ٢٤ىف خالل مثانية أ
القبول يصدر الرتخيص مبينا فيه عدد مكربات الصوت الىت يرخص ىف تركيبها ومدة استعماهلا ومواعيده وغري ذلك من  

  الشروط الىت ترى املديرية أو احملافظة فرضها حمافظة على راحة اجلمهور وأمنه. 

  وجيوز ىف األحوال املستعجلة أن يقدم الطلب إىل املركز أو قسم البوليس.

ا   -  ٣مادة  ذا القانون احلصول على ترخيص  ا مكربات لألصوات وقت العمل  على أصحاب احملال واملنازل الىت يكون 
  وفقا ألحكامه أو إزالتها خالل مخسة عشر يوما من ذلك التاريخ. 

ألجهزة الالزمة ىف  ال جيوز ألصحاب احملال املعدة لرتكيب مكربات الصوت وال لعماهلم وال لغريهم تركيب ا -  ٤مادة 
  األمكنة املوضحة ىف املادة األوىل إال بعد التثبت من حصول صاحب الشأن على الرتخيص املنصوص عليه ىف تلك املادة.

حدى هاتني العقوبتني   -  ٥مادة  حلبس مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوما وبغرامة ال تزيد على عشرة جنيهات أو  يعاقب 
هذا القانون، وجيوز فضال عن ذلك مصادرة اآلالت واألجهزة الىت استعملت ىف ارتكاب  كل من خالف حكما من أحكام



 

قصى العقوبة فضال عن  اجلرمية وإغالق احملل الذى قام برتكيبها ملدة ال تتجاوز شهراً، وىف حالة العود حيكم على املخالف 
لرتكيب ملدة ال تتجاوز ثالثة أش   هر.املصادرة وإغالق احملل الذى قام 

ريخ نشره ىف اجلريدة الرمسية، ولوزير   -  ٦مادة  على وزيرى الداخليه والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما خيصه ويعمل به من 
 الداخلية اصدار القرارات الالزمة لتنفيذه. 


