
  6991( لدشة  3قانػف رقع ) 
 بذأف االتراالت الدمكية والالسمكية

 

 رئيذ المجشة التشفيحية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية بعج اإلشالع
بذأف نقل الدمصات والرالحيات، وعمى قانػف التمغخاؼ  6995( لدشة 5عمى القانػف رقع )

 ،6901( لدشة 02الالسمكي رقع )
 .السعسػؿ بيسا في فمدصيغ 6931وقانػف التمغخاؼ الالسمكي لدشة  
  :أصجرنا القانػف التالي 

 

  الفرل األوؿ
 تعاريف وأحكاـ عامة

  (6مادة ) 

 تفديخ اصصالحات

تصبيق أحكاـ ىحا القانػف يكػف لمكمسات والعبارات التالية السعاني السخررة ليا أدناه ما لع في 
 :تجؿ القخيشة عمى غيخ ذلظ

 .الدمصة: الدمصة الػششية الفمدصيشية  *
 .مجمذ الػزراء: مجمذ وزراء الدمصة  *
 .الػزارة: وزارة البخيج واالتراالت  *
 .الػزيخ: وزيخ البخيج واالتراالت  *
االتراالت: نقل أو إرساؿ أو بث أو إستكباؿ اإلشارات أو األصػات أو الرػر أو البيانات   *

سػاء كانت شفػية أو كتابية بالػسائل الدمكية أو الخاديػية أو البرخية أو الكيخومغشاشيدية أو 
 .أي وسيمة أخخى لإلتراالت

( جيجاىختد التي تبث في  3، 222)السػجات الخاديػية: السػجات الكيخومغشاشيدية التي تقل   *
 .الفزاء دوف الحاجة إلى مػصل محجد لمتػجيو

شبكة االتراالت العامة: مشطػمة االتراالت أو مجسػعة مغ مشطػمات االتراالت لتقجيع   *
 .خجمات إتراالت لمسدتفيجيغ وفقًا ألحكاـ القانػف 

قبل شخز واحج أو مجسػعة شبكة االتراالت الخاصة: مشطػمة االتراالت التي تذغل مغ   *
 .واحجة مغ األشخاص لخجمة حاجاتيع الخاصة

الخط: الدمظ أو الكيبل أو األلياؼ البرخية أو األنبػب أو السػصل أو مػجة السػجو أو أي   *



وسيمة أخخى تدتعسل أو مخررة لإلستعساؿ في نقل االتراالت بػاسصة الصاقة الزػئية أو 
 .الكيخومغشاشيدية

تراالت الصخفية: أجيدة االتراالت التي يسكغ ربصيا بصخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة أجيدة اال   *
 .مع خط مختبط مع شبكة إتراالت عامة

السخخز لو: الذخز الحي حرل عمى رخرة أو ترخيح إلنذاء أو تذغيل أو إدارة شبكة   *
 .إتراالت عامة أو إستخجاـ مػجات راديػية وفقًا ألحكاـ ىحا القانػف 

سدتفيج: الذخز السذتخؾ مع أحج السخخز ليع أو الذخز الحي يدتخجـ االتراالت ال  *
 . العامة

الخخرة: اإلمتياز أو العقج أو اإلذف أو اإلتفاقية السػقعة بيغ الػزارة والذخز لمدساح لو  *
بإنذاء أو تذغيل أو إدارة شبكة إتراالت عامة أو إستخجاـ مػجات راديػية وفقًا ألحكاـ ىحا 

 .نػف واألنطسة الرادرة بسػجبوالقا
الترخيح: اإلذف الحي يسشح إلى شخز إلنذاء أو تذغيل شبكة إتراالت خاصة وفقًا ألحكاـ   *

 .ىحا القانػف 
السػافقة: السػافقة عمى إستعساؿ أو الدساح بإدخاؿ نػع معيغ مغ معجات االتراؿ إلى الدمصة   *

تعساؿ حدمة أو مجسػعة مغ حـد التخددات وفقًا ألحكاـ ىحا القانػف. * التخريز: حرخ إس
الخاديػية أو التخددات الكيخومغشاشيدية إلى شخز معيغ أو إلستعساالت معيشة أو في مشصقة 

 .جغخافية معيشة وفقًا ألحكاـ ىحا القانػف 
االتراالت الالسمكية: بث أو تدمع الصاقة الكتخومغشاشيدية بجوف معػنة إتراؿ سمكي أو   *

 .أو عالمة أو كتابة أو صػرة أو صػتبػاسصة إشارة 
 .جياز السمكي: جياز أو مجسػعة أجيدة السمكية تدتعسل لمبث أو التدمع  *
 .إذاعة السمكية: السحصة الالسمكية التي تدتعسل لألغخاض اإلذاعية وتذسل البث الرػتي  *
 .محصات أخخى: السحصات التي تشز عمييا األنطسة الالسمكية  *
السحصة الثابتة ال تشتقل مغ مكاف إلى آخخ وتترل بسحصة أو محصات أخخى مغ  محصة ثابتة:  *

 .نػعيا
 . محصة أرضية: السحصة األرضية التي ال تشتقل مغ مكاف إلى آخخ وتترل بسحصة أخخى   *
محصة ساحمية: السحصة األرضية الخاصة باالتراؿ بسحصات الدفغ لتأميغ سالمة حخكة  *

 .الدفغ
السحصة التي تؤمغ االتراالت الالسمكية بسحصة متحخكة أخخى أو بسحصة محصة متحخكة:   *

 .أرضية ثابتة أخخى 
 .محصة شائخة: محصة متحخكة في شائخة أو أي جدع آخخ محمق في الفزاء  *
محصة متشقمة: محصة متشقمة مغ مكاف إلى آخخ ولكشيا ال تدتعسل لإلتراالت الالسمكية أثشاء   *



 .حخكتيا
 .اإلتجاه: محصة لتعيغ إتجاه مػقع السحصات محصة مػحجة  *
 .محصة اليػاة: محصة خاصة تدتعسل مغ قبل شخز واحج ىاٍو لفغ الالسمكي  *
 .محصة تجارب عمسية: محصة تدتعسل لمبحػث أو التجارب العمسية  *
إشارة: تذسل نقصة إشارة كل رسالة أو صػت أو صػرة مخسمة إلى أشخاص أو آليات يتع   *

 .بػاسصة نطاـ االتراالتتبادليا 
كيخمغشاشيدي: تذسل كمسة كيخمغشاشيدي كل نطاـ لشقل اإلشارات بػاسصة األسالؾ الكيخبائية   *

 .والسػجات الالسمكية وكل مرجر آخخ لمصاقة الكيخمغشاشيدية
 .نطاـ نطخي: يذسل إصصالح نطاـ نطخي كل نطاـ نطخي لشقل اإلشارات بػسائل نطخية  *
ة: محصة التقاء شبيعي تتستع بسػاصفات تقشية ضخورية لجخػؿ إحجى الذبكات محصة انتيائي  *

 .واالتراؿ برػرة فاعمة مغ خالليا
السعجات اإلنتيائية: السعجات التي تترل برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة بسحصات إنتيائية   *

 .لذبكة إتراالت وذلظ مغ أجل نقل أو تمقي اإلشارات
الػقت الحكيقي لمكمسة مغ محصة إلى أخخى بػاسصة نطاـ كيخومغشاشيدي ىاتفية: كل نقل في   *

 .باستثشاء السخابخات الذفالية
بخؽ: كل نقل لإلشارات مغ محصة إلى أخخى بػاسصة نطاـ كيخومغشاشيدي باستثشاء   *

 .السخابخات الذفالية
 .تمكذ: يتع نقل اإلشارة مباشخة مغ جياز اإلرساؿ إلى السخسل إليو  *
 .لتخددات: الحبحبة الكيخومغشاشيدية الشاتجة عغ تالمذ مػصل مع بمػرة الكػرتدا  *
 .الذبكة الجاخمية: شبكة مدتقمة ال تتعجى عمى األمالؾ العامة أو مستمكات الغيخ *
 .الجليل: البيانات التي تتعمق بالسذتخكيغ بخجمات شبكات االتراالت العامة  *

 
 

  (0مادة ) 

 ممكية قصاع االتراالت

بسقتزى ىحا القانػف تكػف ممكية قصاع االتراالت الدمكية والالسمكية لمدمصة الػششية 
 .الفمدصيشية وتخزع لألحكاـ السشرػص عمييا فيو

  (3مادة ) 

 صالحيات مجمذ الػزراء



يجػز لسجمذ الػزراء أف يسشح حق إمتياز أو إستثسار خجمة أو أكثخ في قصاع االتراالت 
أف يقخر حرخ االتراالت أو تعميقيا إذا اقتزى األمغ الػششي أو مرالح الدمكية والالسمكية، و 

 .أخخى جػىخية ذلظ وال يتختب مغ جخاء ذلظ دفع أي عصل أو ضخر أو تعػيس أو إعادة البجالت

  (1مادة ) 

 سخية االتراالت

 إف سخية االتراالت عمى األراضي الفمدصيشية مرػنة وال يجػز السذ بيا إال لمدمصة العامة
 .وحجىا وفي حجود القانػف 

  الفرل الثاني
 مياـ وأىجاؼ الػزارة

  (5مادة ) 

 اختراصات الػزارة

تختز وزارة البخيج واالتراالت بإنذاء وإدارة وتذغيل شبكات االتراالت الدمكية والالسمكية في 
العامة  األراضي الفمدصيشية وربصيا بالسجاؿ الجولي في إشار الخصة الدياسية واإلقترادية

 .لمدمصة

  (1مادة ) 

 صالحيات الػزارة

  :-تتػلى الػزارة السياـ التالية
أ( إعجاد الدياسة العامة لقصاع االتراالت في الدمصة وعخضيا عمى مجمذ الػزراء إلقخارىا،  )

والعسل عمى تصػيخ ىحه الدياسة مغ أجل تػسيع رقعة إنتذار شبكات االتراالت بذكل يمبي 
  .ة االقترادية واالجتساعيةاحتياجات التشسي

ب( وضع الخصط التي تداعج عمى تذجيع االستثسار في قصاع االتراالت في الدمصة وخمق  )
جػ مغ السشافدة بيغ مقجمي ىحه الخجمات بسا يكفل تػفيخ خجمات اتراالت متصػرة بكمفة مقبػلة 

 .وبأسعار مشاسبة
مات الدمصة وتعيجاتيا الجولية في قصاع ج( متابعة قياـ الجيات ذات العالقة بتشفيح التدا )

 .االتراالت
د( رعاية مرالح الدمصة لجى الجوؿ والسشطسات اإلقميسية والجولية واالتحادات والمجاف السخترة  )



 .بذؤوف االتراالت وتسثيل الدمصة لجى تمظ الجيات بالتعاوف مع الػزارات والجوائخ السعشية
 .صة بسا يػاكب تصػر تكشػلػجيا االتراالتىػ( تشطيع قصاع االتراالت في الدم )
 .و( نذخ الػعي العاـ ألىسية مخفق االتراالت والعسل عمى تػفيخ خجمات االتراالت بأنػاعيا )
ر( حساية مرالح السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت ومخاقبة أداء الجيات السخخرة لتقجيع  )

مظ الجيات بالتقيج بذخوط التخخيز بسا في خجمات االتراالت واتخاذ اإلجخاءات الالزمة إللداـ ت
 .ذلظ نػعية ومدتػى الخجمات والعسل عمى تصػيخىا

  (7مادة ) 

 تعاقج الػزارة مع ىيئات متخررة

 :-لمػزارة في سبيل تحقيق مياميا وأىجافيا أف تقػـ بسا يمي
 .تشفيح الدياسة الخسسية الستعمقة باالتراالت 
شية والسالية عمى أي شخكة عامة لمياتف مدتكباًل وتحجد مػجباتيا اإلشخاؼ والخقابة اإلدارية والف 

وشخوط عسميا بسخاقبة، التقيج باألنطسة وتقجيع االقتخاحات إلى مجمذ الػزراء لسشح التخخيز 
وشخوشيا، وتقيج السدتثسخيغ مغ القصاع الخاص ببشػد وشخوط التخخيز وسياسة السخفق 

 .العالسي لمتعخيفة
لػزراء بسشح الخخز الالزمة إلنذاء وتذغيل وإدارة شبكات إتراالت عامة و التشديب لسجمذ ا 

 .تقجيع خجمات االتراالت لمسدتفيجيغ
مشح التراريح إلنذاء شبكات االتراالت الخاصة وتذغيميا وإدارتيا ووضع الذخوط الالزمة  

 .لسشحيا واإلعالف عشيا
  .ررة في مجاالت االتراالتمشح الخخز الالزمة الستعساؿ السػجات الخاديػية السخ 
وضع السعاييخ واألسذ والسعجالت لتحجيج أسعار الخجمات السقجمة مغ السخخز ليع لمسدتفيج  

والتشديب لسجمذ الػزراء العتساد تمظ السعاييخ واألسذ والسعجالت وتحجيج أسعار الخجمات في 
 .حالة عجـ وجػد السشافدة

 .األراضي لسرمحة السخخز ليع وفقًا لمقانػف إصجار التػصيات الستعمقة باستسالؾ   (7)
 .وضع ميدانية الػزارة ورفعيا إلى مجمذ الػزراء لمسػافقة عمييا 
 .تعييغ المجاف االستذارية الالزمة لسداعجة الػزارة في تشفيح واجباتيا 
 .الشطخ في االعتخاضات السقجمة إلى الػزارة ووضع الحمػؿ ليا 
لخبط وتػصيل أجيدة ومعجات االتراؿ بذبكات االتراالت  اعتساد مػاصفات ومقاييذ فشية 

 .العامة
 .اعتساد خصة تخقيع وششية لخجمات االتراالت العامة بسا يتفق مع أحكاـ ىحا القانػف  



تحجيج أجػر الخجمات التي تقجميا الػزارة. تشطيع إدخاؿ واستعساؿ أجيدة اتراالت متعجدة  
أو في مشاشق محجدة وكحلظ مخاقبة استخجامات ىحه  األشخاؼ لالستعساالت الفخدية والخاصة

 .األجيدة ومشح السػافقات الالزمة
مخاقبة استخجامات السػجات الخاديػية السختمفة وضبصيا ومخاقبة األجيدة الستعمقة باالتراالت  

الخاديػية بسا يتفق مع السعاييخ السعتسجة مغ الييئات والجيات الجولية التي تعشي بسػاصفات 
ييذ االتراالت ومخاعاة االلتدامات الجولية في ىحا الذأف. اعتساد السػاصفات والسقاييذ ومقا

الفشية الخاصة بأجيدة االتراؿ الصخفية التي تخبط بذبكات االتراؿ العامة أو أجيدة االتراالت 
ػر بػاسصة التخددات الكيخومغشاشيدية. إصجار تقخيخ سشػي يبيغ نذاشات الػزارة وإنجازاتيا والتص

 .الحي شخأ عمى خجمات االتراالت وخصط الػزارة السدتقبمية
التشديب إلى الػزيخ إلعالف قائسة بالسرصمحات الفشية السدتخجمة في قصاع االتراالت  

 .ومجلػالتيا السعتسجة في الدمصة ونذخىا في الجخيجة الخسسية

  (8مادة ) 

 مذتسالت الذبكات

والػاجبات السشػشة بيا بسػجب أحكاـ ىحا القانػف أف يجػز لمػزارة في سياؽ قياميا بالسياـ 
تتعاقج مع أية ىيئات متخررة أو مؤسدات عمسية أو فشية أو تتعاوف معيا لمكياـ ببعس 

 .وضائفيا ومياميا الفشية

 

  الفرل الثالث
 شبكات االتراالت

  (9مادة ) 

 حق الجخػؿ عمى الذبكات الثابتة

أو مجسػعة إنذاءات مقامة فػؽ األرض أو تحتيا وذلظ  تذتسل شبكات االتراالت عمى إنذاءات
 .لتأميغ إرساؿ ونقل إشارات االتراالت بيغ السحصات السختمفة

  (62مادة ) 

 الذبكات الستحخكة



يجػز لػزارة البخيج واالتراالت إنذاء شبكات ثابتة لالتراالت العامة عمى كافة األراضي 
 .الفمدصيشية

  (66مادة ) 

 السدتقمةالذبكات 

تعسل الػزارة عمى تأميغ حق الجخػؿ عمى الذبكات الثابتة ضسغ شخوط مػضػعية وواضحة دوف 
 .تفخقة بيغ السدتفيجيغ والسذتخكيغ

  (60مادة ) 

 سجل التخددات الػششي

يخزع إنذاء شبكات متحخكة مغ أجل دعع خجمات االتراالت العسػمية لتخخيز مدبق مغ 
 .مجمذ الػزراء

  (63مادة ) 

 إدارة التخددات

فيسا عجا الذبكات الجاخمية عمى األراضي الفمدصيشية ال يجػز إنذاء أي شبكة مدتقمة بجوف 
مػافقة مدبقة مغ الػزارة، وال تؤدي ىحه السػافقة مغ الػزارة إلى مشح مػجات السمكية أو إرتفاقات 

 .عمى السمظ العاـ وذلظ لسرمحة السذغل السػافق لو

  الفرل الخابع
 التخددات إدارة

  (61مادة ) 

 السػجات السدسػعة والسخئية

يعتبخ شيف التخددات ثخوة وششية تتػلى الػزارة تشطيع استخجاميا بسػجب ىحا القانػف وتعج سجال 
خاصا لمصيف التخددي يدسى ) سجل التخددات الػششي ( تدجل فيو جسيع السعمػمات الستعمقة 

 .بالسػجات الخاديػية واستخجاميا وتخريريا

  (65مادة ) 

 ممكية السػجات



تقـػ الػزارة بإدارة التخددات أرضية أو بػاسصة األقسار الرشاعية )ستاليت( السخررة لفمدصيغ 
 .شبقا لالتفاقات وبػاسصة السخاجع الجولية الخاصة بحلظ

  (61مادة ) 

 مخاقبة استعساؿ التخددات

ة تشطيع أو سحب مجسػعة السػجات تزع وزارة االتراالت خصة شاممة لمسػجات الالسمكية، وإعاد
السدسػعة والسخئية أو مشحيا لػزارة اإلعالـ التي تتػلى تػزيعيا بيغ مذغمي اإلذاعة والتميفديػف 

 .وفق القانػف السعسػؿ بو

  (67مادة ) 

 تخخيز الذبكات

تبقى السػجات الالسمكية السسشػحة أو السخررة مغ الدمصة إلى مدتثسخي الذبكات الالسمكية 
كا لمػزارة ويحطخ بيعيا أو التشازؿ عشيا ويتختب عمى مشح السػجات الالسمكية إلى السدتخجميغ مم

 .بجالت تحجد وفق شخوط يحجدىا قخار مغ مجمذ الػزراء

  (68مادة ) 

 الجيات السدتثشاة مغ الحرػؿ عمى تخخيز

تذػير وتجاخل تتػلى الػزارة مخاقبة استعساؿ التخددات )السػجات(، وذلظ مغ أجل تفادي أي 
السمكي وليا أف تػقف كل استعساؿ غيخ مذخوع لمسػجات الالسمكية )التخددات( أو كل استعساؿ 

 .لتخددات مخخرة تتدبب بتذػير وتجاخالت السمكية

  الفرل الخامذ
 تخخيز شبكات االتراالت

  (69مادة ) 

 شبكات االتراالت الخاصة

 يجػز إنذاء وتذغيل شبكات اتراالت عامة أو مع مخاعاة ما ورد عميو الشز في ىحا القانػف ال
 .خاصة إال بعج الحرػؿ عمى تخخيز أو ترخيح وفق أحكاـ ىحا القانػف 

 الجيات السدتثشاة مغ الحرػؿ عمى التخخيز 



  (02مادة ) 

 ربط شبكات االتراالت الخاصة

رػؿ عمى لمػزارات والجوائخ الحكػمية إنذاء وتذغيل شبكات اتراالت خاصة بيا دوف الح -أ
ترخيح بحلظ مغ وزارة االتراالت باستثشاء األحكاـ الستعمقة بالتخددات عمى أف يتع إعالـ الػزارة 

 .خصيا بحلظ
لسجمذ الػزراء بشاء عمى اقتخاح مغ وزارة االتراالت، استثشاء أشخاص اعتبارييغ مغ شخط  -ب 

 .الحرػؿ عمى ترخيح إلنذاء شبكات خاصة

  (06مادة ) 

 ات تجاريةحطخ تقجيع خجم

يجػز إنذاء شبكة اتراالت سمكية خاصة وتذغيميا دوف ترخيح أو تخخيز، إذا كانت تمظ 
الذبكة مخررة لمخبط بيغ أجداء العقار الػاحج أو العقارات الستجاورة، إذا كانت العقارات مسمػكة 

ذبكة أو مذغػلة مغ قبل شخز واحج، عمى أف يتع الحرػؿ عمى مػافقة الػزارة عشج ربط ىحه ال
 .مع شبكة االتراالت العامة أو شبكة خاصة أخخى 

  (00مادة ) 

 الجيات السانحة لمتخخيز

يجػز لمييئات أو األشخاص الحيغ تع استثشائيع بسػجب أحكاـ السادة الدابقة مغ ىحا القانػف أف 
يخبصػا شبكات االتراؿ الخاصة بعزيا ببعس أو مع شبكات االتراالت العامة بشاء عمى اتفاؽ 

 .صي يتع التػصل إليو فيسا بيشيع بعج مػافقة الػزارةخ

  (03مادة ) 

 شخوط مشح الخخز

( مغ ىحا القانػف 06ال يدسح لمجيات واألشخاص الحيغ تع استثشائيع بسػجب أحكاـ السادة )
بتقجيع خجمات اتراالت تجارية لمسدتفيجيغ أو لمسذتخكيغ عمى شبكات اتراالت خاصة إال بعج 

 .الذبكة كذبكة اتراالت عامة مغ الػزارة وفق أحكاـ ىحا القانػف تخخيز ىحه 

  (01مادة ) 

 مخفقات شمب الخخرة



لسجمذ الػزراء بشاء عمى اقتخاح مغ وزيخ االتراالت أف يقخر تخخيز نػع معيغ مغ خجمات  -أ
االتراالت سػاء عمى كامل أراضي الدمصة أو في جدء مشيا، وعمى الػزارة في ىحه الحالة أف 
تقخر اإلعالف عغ ذلظ بأحج األساليب السبيشة في الفقخة "ب" مغ ىحه السادة وذلظ وفقا لصبيعة 

 .الخجمة
 :-تشفيحا لحكاـ الفقخة "أ" مغ ىحه السادة تعمغ الػزارة عغ قخارىا بأحج األساليب التالية -ب 
التي اإلعالف عغ الخغبة في تخخيز الخجمة بسػجب عصاءات عامة، وفق األسذ والذخوط  

 .تقخرىا الػزارة
 .فتح باب تقجيع الصمبات لتخخيز خجمة ججيجة لكل مغ تتػفخ فيو الذخوط التي تقخرىا الػزارة 
 .عخض تقجيع خجمات عمى األشخاص السخخز ليع لتقجيع خجمات ججيجة داخل الدمصة 

  (05مادة ) 

  :-الخخرة األمػر التاليةباإلضافة إلى الذخوط الفشية وأية شخوط أخخى يخاعى في إجخاءات مشح 
أف تتاح الفخصة لجسيع الخاغبيغ في الحرػؿ عمى الخخرة التقجـ بعخوضيع أو شمباتيع إذا  -أ 

 .تػافخت فييع الذخوط السحجدة
أف يكػف العخض أو الصمب قائسا عمى أساس التعيج بتػفيخ الخجمة إلى جسيع الخاغبيغ في  -ب 

 .عادلةالحرػؿ عمييا في مجة معقػلة وبأجػر 
أف تكػف عشاصخ العخض مبشية عمى أساس السشافدة العادلة والسذخوعة مع حاممي الخخز  -ج 

 .الدابقة
أف تكػف خصط شالب التخخيز قائسة عمى استعساؿ تقشية حجيثة مع االستفادة مغ شبكات  -د 

 .االتراالت القائسة ما أمكغ

  (01مادة ) 

  :-الصمب الػثائق التاليةعمى الستقجـ لمحرػؿ عمى الخخرة أف يخفق ب
 .بيانات مقبػلة لمتعخيف بسقجرة شالب الخخرة الفشية واإلدارية عمى تقجيع الخجمة -أ 
 .بيانات مقبػلة لمتعخيف بسقجرة شالب الخخرة السالية ومرادر تسػيل السذخوع -ب 
 .أسذ تدعيخ الخجمات السقتخحة وشخيقة احتدابيا -ج 
 .السشصقة الجغخافية التي تغصييا والتقشية السدتعسمة لمخجمةأنػاع الخجمات السقتخحة و  -د 
 .أي بيانات أو وثائق أخخى تقخرىا الػزارة -ىػ 

  (07مادة ) 

لمػزارة الحق بأف تقخر استبعاد أي مغ السخخز ليع إذا رأت أف اشتخاكيع في السشافدة عمى 
 .الخخز الججيجة يؤدي إلى نػع مغ االحتكار

 والتدامات السخّخز ل 

  (08مادة ) 



ترجر الخخرة بقخار مغ الػزيخ عمى أف يشطع بسػجبيا عقج ويتزسغ الذخوط التالية، باإلضافة 
  :-إلى أي شخوط أخخى مشرػص عمييا في ىحا القانػف 

العػائج السدتحقة لمػزارة عغ الخخز ومجتيا وعػائج تججيجىا وأي عائجات أو حقػؽ مالية  -أ 
 .السخخز لو دفعيامقصػعة أو دورية يتػجب عمى 

إلتداـ السخخز لو بتقجيع السعمػمات والبيانات السترمة بسػضػع الخخرة التي تصمبيا الػزارة  -ب 
 .مغ السخخز لو مغ حيغ آلخخ أو بذكل دوري، ولسػضفي الػزارة التحقق برحة السعمػمات

التراالت بسا في التداـ السخخز لو بأي تعميسات ترجرىا الػزارة تشفيحا لمدياسة العامة ل -ج 
 .ذلظ شخوط عقػد االشتخاؾ بيغ السدتفيجيغ والسخخز ليع

التداـ السخخز لو بتػفيخ التأميشات السالية الالزمة لخد ما يدتحقو السذتخكػف مغ الخسـػ  -د 
 .والتأميشات في حاؿ إلغاء الخخرة

اجازت الػزارة تعيج السخخز لو بالسػافقة عمى ربط أي شبكة اتراالت مخخرة أو معجات  -ىػ 
استعساليا وأف يقـػ باإلعالف السدبق عغ شخوط الخبط وإيجاع ندخة مغ ىحه الذخوط لجى 

 .الػزارة
تعيج السخخز لو بتػفيخ خجمات اتراالت الصػارئ مجانا لمسدتفيجيغ بالتختيبات والحجود  -و 

 .التي تقخىا الػزارة بالتعاوف مع الجيات ذات العالقة
و بتقجيع التدييالت الالزمة لمجيات السخترة لتشفيح األوامخ القزائية إلتداـ السخخز ل -ز 

 .واإلدارية الستعمقة بصابع االتراالت السحجدة لتمظ األوامخ
تعيج السخخز لو بتقجيع الخجمة لصالبييا أو السدتفيجيغ مشيا عمى قجـ السداواة بيشيع  -ح 

يل التدامح ألسباب تذغيمية أو اجتساعية أو باستثشاء ما يتصمبو األمغ الػششي أو ما يعتبخ مغ قب
 .إندانية

 . التداـ السخخز لو باإلعالف السدبق عغ أسعار الخجمات وشخؽ تحريميا -ط 
 . تعيج السخخز لو بالتعاوف مع خجمة الجليل وفقا لمتعميسات التي ترجرىا الػزارة -ي 
 .حاجتو إلى الغيخ مجى حق السخخز لو تأجيخ أو إعادة بيع الخجمات الفائزة عغ -ؾ
 .التعاوف مع جسيع حاممي الخخز اآلخخيغ مغ أجل تدييل تقجيع الخجمات لمسدتفيجيغ -ؿ 
التداـ السخخز لو بتقجيع الخجمة السخخرة إلى شالبييا خالؿ مجة معقػلة والعسل عمى تغصية  -ـ 

 .كامل السشصقة الجغخافية السعيشة لو بالخجمة السخخرة

 

  الفرل الدادس
 الخخز وتعجيميا وإلغائيا تججيج

  (09مادة ) 



 .أ( تحجد مجة شبكة االتراالت العامة بقخار مغ مجمذ الػزراء)
ب( تحجد رخرة استخجاـ التخددات بسجة ال تديج عغ عاـ ويتع تججيجىا سشػيا بسػجب تعميسات  )

 .ترجرىا الػزارة
ػيا بسػجب تعميسات ترجرىا ج( تحجد رخرة االستيخاد بسجة ال تديج عغ عاـ ويتع تججيجىا سش )

 .الػزارة

  (32مادة ) 

مع مخاعاة أحكاـ الفقخة )ب( مغ ىحه السادة لمػزارة أف تقخر تعجيل شخط أو أكثخ مغ شخوط  -أ
  :التخخيز، وتتبع اإلجخاءات التالية في التعجيل

ولمسخخز لو تبمغ الػزارة السخخز لو إشعارًا خصيا بالتعجيل وأسبابو والسجة السقخرة لتشفيحه،  
 .تقجيع اعتخاضو عمى ذلظ التعجيل خالؿ السجة التي تحجدىا الػزارة

عمى الػزارة أف تجعػ السعتخض لمسشاقذة وسساع أسباب اعتخاضو ولو أف يقخر بالشتيجة إما إقخار  
 .التعجيل أو قبػؿ االعتخاض

غ، إذا تػافخت ال يجػز تعجيل شخوط التخخيز ألحج السخخز ليع دوف السخخز ليع اآلخخي -ب 
 .األسباب السػجبة لحلظ التعجيل في شخوط تخخيريع أيزاً 

  (36مادة ) 

لمػزارة أف تقخر إلغاء التخخيز كميا أو لخجمة معيشة أو في مشصقة معيشة في أي مغ الحاالت 
  :-التالية

سات أ( إذا ارتكب السخخز لو مخالفة لذخوط التخخيز، أو ألحكاـ ىحا القانػف، أو خالف تعمي )
الػزارة، أو ألحق ضخرا بالغيخ ورفس ترػيب أوضاعو أو مسارساتو بالخغع مغ تػجيو إنحار خصي 

 .يػما( دوف سبب معقػؿ تقتشع بو الػزارة 32لو مغ قبل الػزارة، مجة تديج عمى)
إذا كانت الخجمات السقجمة مغ السخخز لو دوف السدتػى السصمػب وقجمت بحقو شكاوى  -ب 

 .غ صحتيا وأنحر مختيغ خالؿ مجة ال تديج عغ ستة شيػرتحققت الػزارة م
 .إذا تخمف السخخز لو عغ دفع العػائج السقخرة لتججيج الخخرة في السػعج السقخر -ج 

  (30مادة ) 

 .تمغى الخخرة حكسا بترفية السخخز لو أو إعالف إفالسو أو فقجه أىميتو

  (33مادة ) 

لمقانػف السصالبة بأي تعػيس وباستخداد أي عػائج  ال يحق لمسخخز لو الحي ألغيت رخرتو وفقا
 .دفعت مغ أجل الحرػؿ عمى الخخرة أو تججيجىا أو ألي سبب آخخ

  (31مادة ) 



عمى السخخز لو أف يستشع عغ قبػؿ اشتخاكات ججيجة اعتبارا مغ تاريخ تبميغو بإلغاء الخخرة وال 
خرة، إال بالقجر الزخوري والالـز النتقاؿ يجػز لو االستسخار بالعسل اعتبارًا مغ تاريخ إلغاء الخ 

 .السذتخكيغ إلى مخخز لو آخخ، وبسػافقة خصية مغ الػزارة

  (35مادة ) 

ال يحق لمذخز الحي ألغيت رخرتو أف يتقجـ لمحرػؿ عمى رخرة قبل مخور خسذ سشػات 
 .عمى إلغاء رخرتو

  (31مادة ) 

مخالفات السخخز لو بسصالبتو بالتعػيس ال يحػؿ قخار إلغاء الخخرة دوف حق الستزخريغ مغ 
 .أو حق السذتخكيغ في مصالبتو بالتعػيزات أو رد ما يدتحقػنو مغ رسـػ

  (37مادة ) 

تعتبخ الخخرة شخرية غيخ قابمة لمتحػيل، ولمػزارة السػافقة عمى تحػيل الخخرة إلى شخز 
 .آخخ، وفقًا لمذخوط والعػائج السقخرة

  الفرل الدابع
 الفشية وإجازة أجيدة االتراالتالسػافقات 

  (38مادة ) 

أ( لمػزارة أف تقخر إلداـ كل مدتػرد، بأف يصمب مغ السػرد إلراؽ بصاقة تعخيف عمى األجيدة )
 .السدتػردة، تبيغ مػاصفات معيشة عمى األجيدة تحت شائمة السدؤولية

التحقيق مغ تػفخ  ب( إذا لع تتسكغ الجيات السخترة بالتخميز عمى السعجات واألجيدة مغ )
السػاصفات فييا، فتحػليا إلى الػزارة التي تقػـ بفحريا لمتأكج مغ مصابقتيا لمسػاصفات 

 .السعتسجة، وذلظ مقابل األجػر السقخرة
ج( عمى الػزارة أف تعمغ عغ قيسة األجػر التي تتقاضاىا عغ فحز األجيدة التي يتصمب  )

 .إدخاليا مػافقة خاصة

  (39مادة ) 

د أو الخاغب بإدخاؿ أجيدة اتراالت لع تعمغ السػاصفات الخاصة بيا، أف يتقجـ لمػزارة لمسدتػر 
شالبا مشيا إصجار مػافقتيا السدبقة عمى استيخاد تمظ األجيدة عمى أف يعدز الصمب بجليل الذخكة 

 .الرانعة الحي يبيغ مػاصفاتيا وذلظ بالتشديق مع الجيات السعشية

  (12مادة ) 

أجيدة اتراالت معجة لمتدػيق داخل الدمصة لمسػاصفات الكياسية السعتسجة مغ يخزع ترشيع أي 
 .الجيات السخترة



  (16مادة ) 

ترجر الػزارة تعميسات تبيغ إجخاءات الحرػؿ عمى السػافقة عمى إدخاؿ معجات وأجيدة االتراؿ 
 .اتإلى الدمصة أو استعساليا أو الستاجخة بيا والذخوط الالزمة لسشحو تمظ السػافق

 

  الفرل الثامغ
 إنذاء وصيانة خصػط الياتف وتجييدات االتراالت واستثسارىا

  (10مادة ) 

تذتسل شبكة االتراالت الياتفية عمى جسيع التسجيجات واألدوات واألجيدة السقامة فػؽ األرض أو 
 .تحتيا لتأميغ االتراالت الياتفية في إقميع الدمصة

  (13مادة ) 

  :-يحق لمػزارة اآلتي
أف تكيع عمى سصح األرض أو تحتيا أو في الصخقات العامة ومتفخعاتيا جسيع األشغاؿ الدمكية  

 .الالزمة وصيانتيا
 .أف تسج األعسجة ومجاري الكػابل األرضية في األراضي غيخ السدػرة 
أف تسج الخصػط وأف تزع أجيدة القصع والػصل في األقداـ الذائعة في األمالؾ السبشية  

الستعساؿ بذخط الػصػؿ الييا مغ الخارج، وذلظ مغ أجل ربط شاغمي البشاء نفدو أو السذتخكة ا
 .األبشية السجاورة برػرة فخدية أو جساعية بذبكة التػزيع الخئيدية

  (11مادة ) 

ال تخزع ىحه األشغاؿ ألي أجخ أو قيج أو شخط أو إتفاؽ مع السالكيغ الحيغ يجب إبالغيع باألمخ 
 .لمبجء باألعساؿ بخسدة عذخ يػمًا بسػجب كتاب مدجلقبل السجة السحجدة 

  (15مادة ) 

ال يسذ إنذاء ىحه التسجيجات األرضية ووضع األعسجة أو اإلسشاد بحق السمكية، وال يسشع السالظ 
بأي حاؿ مغ األحػاؿ مغ حق اليجـ أو الترميح، وبذخط أف يعمع السالظ الػزارة بكتاب قبل مباشخة 

خ عمى األقل، و إذا لع يقع السالظ بالبشاء أو اليجـ بعج رفع التسجيجات خالؿ البشاء أو اليجـ بذي
سشة واحجة مغ تاريخ إرساؿ كتابو، يحق لمػزارة إعادة التسجيجات إلى حالتيا األولى ومصالبة 

 .السالظ بسا تكبجتو مغ أضخار ونفقات أو خدائخ

  (11مادة ) 

لخاصة بالسجالذ السحمية لجراسة مذخوع إنذاء إذا اضصخ مػضفي الػزارة إلى دخػؿ األمالؾ ا
 .أحج الخصػط، عمييع الحرػؿ عمى إذف خاص مغ الدمصات اإلدارية السحمية السخترة

  (17مادة ) 



عمى الػزارة إصالح األضخار التي تمحق باألبشية والصخؽ والدكظ الحجيجية مغ جخاء إقامة خصػط 
صيانتيا أو نقميا، أو أف تجفع تعػيزًا عغ ىحه  االتراالت الدمكية عمييا، أو بدبب رفعيا أو

 .األضخار

  (18مادة ) 

تدقط دعاوي شمب التعػيزات السحكػرة في السادة الدابقة بعج إنقزاء سشتيغ عمى تاريخ إنتياء 
 .األشغاؿ

  (19مادة ) 

اإلستسالؾ في حاؿ الكياـ بأشغاؿ أو أعساؿ، يتختب عمييا ندع ممكية نيائية، وجب تصبيق قػانيغ 
 .الشافحة في حالة عجـ الػصػؿ إلى إتفاؽ رضائي بيغ الػزارة والسالظ

  (52مادة ) 

يحق لمػزارة أف تصمب مغ أصحاب األشجار قصع أغراف أشجارىع السستجة فػؽ األسالؾ 
الياتفية، إذا سببت ضخرًا أو احتساؿ وقػع الزخر بو، وإذا لع يقع السالظ بقصع األغراف فتقـػ 

 .بيحه العسمية عمى نفقتو الػزارة

  (56مادة ) 

إذا اقتزت مذاريع الػزارة تأسيذ خط ىاتفي عمى شخيق عاـ، سبق أف شغل جانباه بخط أو 
بعجة خصػط كيخبائية، تػجب عمى أصحاب ىحه الخصػط رفعيا مغ جانبي الصخيق، أو مجىا 

 .بصخيقة فشية تدسح لمػزارة بتشفيح مذخوعيا

  (50مادة ) 

عمى أية سمصة مخترة تخيج مج خط كيخبائي بجػار شبكة الخصػط الياتفية، أو بالتقاشع معيا أف 
تتخح باإلتفاؽ مع الػزارة الػسائل الػقائية الالزمة لحساية الخصػط الياتفية مغ تأثيخ التخددات 

 .الكيخبائية

  (53مادة ) 

نذائية أو حفخ أو ردـ أو عمى أية سمصة مخترة أو مجمذ محمي تقـػ بتشفيح أية أعساؿ إ
ترميحات في الصخؽ العامة الخئيدية أو الفخعية السجاورة لذبكة الخصػط الياتفية أو بالتقاشع 

 .معيا، الحرػؿ عمى إذف مدبق مغ وزارة االتراالت

  (51مادة ) 

تتحسل أي سمصة أو مجمذ محمي تدبب في إتالؼ الذبكة الياتفية أو جدء مشيا مدؤولية 
ر الحي وقع نتيجة أعساليا وعمى نفقتيا الخاصة بالذكل الحي يعيج الذبكة إلى إصالح الزخ 

 .وضعيا الحي كانت عمييا قبل وقػع الزخر

  (55مادة ) 



عمى كل مقاوؿ أو أي شخز يقـػ بأية أعساؿ إنذائية بجػار خصػط الذبكة الياتفية أف يقـػ 
اءات ويتحسل السدؤولية الكاممة عغ بالحرػؿ عمى مػافقة وزارة االتراالت لمكياـ بتمظ اإلنذ

كافة األضخار والخدائخ التي تريب خصػط الذبكة الياتفية، ويمتـد بإعادة الػضع إلى ما كاف 
عميو قبل الكياـ باإلنذاءات عمى نفقتو الخاصة مع جسيع الخدائخ األخخى التي لحقت بالػزارة 

 .نتيجة لحلظ

  (51مادة ) 

 :-الذبكة الياتفية عمى ما يميتذتسل قيسة األضخار الالحقة ب
 .قيسة األدوات الستمفة نتيجة الحادث -أ 
 .أجخة اليج العاممة الفشية التي قامت بإصالح األضخار الالحقة بالذبكة -ب 
أجخة وسائل الشقل السدتعسمة مغ قبل الفشييغ بالػزارة الحيغ يتػلػف اإلصالح في مكاف وقػع -ج 

 .الحادث ذىابًا وإياباً 
ػر السكالسات السحمية أو الخارجية السدتخخجة مغ متػسط السكالسات التي تسخ عادة عمى أج -د 

 .ىحه الخصػط قبل تعصيميا

  (57مادة ) 

إذا ثبت بشتيجة التحقيق أف األضخار التي لحقت بالذبكة الياتفية رغع إرادة السدبب ولع يكغ 
قل السبمغ الحي يجخي عميو التدػية باستصاعتو تفادييا، يحق لمػزارة إجخاء تدػية عمى أف ال ي
 .عغ تكاليف إعادة االستيالؾ واألجيدة إلى حالتيا الدابقة

  الفرل التاسع
 مخاقبة السَخخَّريغ وحساية السدتفيجيغ

  (58مادة ) 

عمى كل مخخز لو لتقجيع خجمة اتراالت عامة أف يشذئ قدسا خاصا لتمقي شكاوي السدتفيجيغ 
تالفي أسباب الذكاوي إذا كانت تتعمق بسدتػى الخجمة ونػعيتيا أو  والسذتخكيغ، وأف يعسل عمى

 .شخيقتيا

  (59مادة ) 

( مغ ىحا القانػف ال يجػز لمسخخز لو أف يقجـ عمى تغييخ 1( الفقخة )7مع مخاعاة أحكاـ السادة )
بسجة ال الئحة أجػره أو أسعاره إال بعج إبالغ الػزارة واإلعالف عغ األسعار الججيجة قبل سخيانيا 

 .تقل عغ شيخ واحج، شخيصة أف ال تديج أسعاره عسا ورد في شخوط اتفاقية التخخيز

  (12مادة ) 



إذا تمقت الػزارة شكاوي جساعية بػجػد تقريخ مغ السخخز لو، أو وجػد خالؼ بيغ السخخز لو 
والسدتفيجيغ بذأف مدتػى الخجمة، أو مخالفة شخوط الخخرة فممػزارة أف تحقق في أسباب 

 .الذكػى وأف تقخر ما تخاه مشاسبا ويعتبخ قخارىا نيائيا وممدما لمسخخز لو

  (16مادة ) 

عمى السخخز لو أف يقجـ تقخيخا سشػيا يبيغ فيو الجػانب الفشية واإلدارية والسالية الستػفخة التي 
 .تزسغ تقجيع الخجمة السخخرة لمسدتفيجيغ بالسدتػى السصمػب

  (10مادة ) 

حج أفخاد عائمتو البالغيغ الحيغ يدكشػف معو أف يصمب مغ السخخز لو خصيا لمسذتخؾ أو أ -أ
وضع ىاتفو تحت السخاقبة، بدبب تمقي مكالسات إزعاج أو ألي سبب آخخ، وفي ىحه الحالة عمى 

السخخز لو أف يخاقب االتراالت التي تجخي مع ذلظ الياتف، وأف يبمغ الػزارة اسع صاحب 
 .اج بسخاسالت سخيةالياتف الحي صجر عشو اإلزع

إذا كاف صاحب الياتف الحي صجر عشو اإلزعاج أحج السذتخكيغ مع نفذ السخخز لو فعمى  -ب 
  :-السخخز لو، أف يتخح اإلجخاءات التالية وإبالغ الػزارة بحلظ

 .تػجيو إنحار خصي لو إذا صجر اإلزعاج عغ ىاتفو لسخة واحجة أو أكثخ خالؿ مجة السخاقبة األولى 
 .ياتف لسجة عذخة أياـ إذا صجر اإلزعاج عشو خالؿ مجة السخاقبة الثانيةفرل ال 
 .فرل الياتف لسجة ثالثيغ يػمًا إذا صجر اإلزعاج عشو خالؿ مجة السخاقبة الثالثة 
فرل االشتخاؾ بالياتف إذا صجر أي إزعاج عشو خالؿ مجة السخاقبة الخابعة، أما إذا كاف ذلظ  

ممكيتيا لسخخز لو آخخ، فعمى الػزارة أف تكمف ذلظ السخخز لو  الياتف مختبصا مع شبكة تعػد
 .بتشفيح اإلجخاءات السبيشة في ىحه الفقخة

لمػزارة أف تتفق مع الجيات السخترة عمى إجخاءات أخخى تتبع لتقجيع الذكاوي، بدبب تمقي  -ج 
تي تقع عمى عاتق مكالسات اإلزعاج واإلجخاءات التي تتع فييا متابعة تمظ الذكاوي والػاجبات ال

 .السخخز ليع، مغ أجل ضبط السخالفيغ وتقجيسيع لمقزاء

  (13مادة ) 

ال يجػز حجب الخجمة الياتفية أو إلغاؤىا عغ أحج السذتخكيغ، ما لع يكغ السذتخؾ قج تدبب 
بأضخار مادية عمى الذبكة، أو استخجـ الياتف استخجاما مشافيا لمقانػف، أو تخمف عغ دفع 

 .واألجػر السدتحقة عمى الخغع مغ إنحاره خصياالخسػـ 

  (11مادة ) 

تتحقق الػزارة مغ التداـ السخخز ليع بذخوط التخخيز وأحكاـ القانػف، ويجػز ليا أف تتخح أي 
 :-إجخاءات تخاىا مالئسة ليحه الغاية ومشيا

 .الكياـ بالكذف الحدي عمى مػاقع الذبكة وأجيدة االتراالت -أ 
لسخخز لو الفشية والتأكج مغ سالمة األنطسة الستبعة إلصجار الفػاتيخ فحز سجالت ا -ب 



 .ودقتيا
 .التأكج مغ مدتػى الخجمة السقجمة لمسدتفيجيغ وشكػاىع -ج 
 .االشالع عمى سجالت الريانة واألعصاؿ لجى السخخز لو لمتأكج مغ فعالية إدارة الخجمة -د 

  (15مادة ) 

لفشية والتذغيمية واإلدارية مغ السخخز ليع عمى السخخز ليع تتػلى الػزارة الفرل في الذكاوي ا
اآلخخيغ حػؿ أسباب الخالؼ، حيث تتػلى الػزارة الكياـ بإجخاءات التدػية أو الفرل في الخالؼ، 
أو بػاسصة أشخاص تعيشيع الػزارة ليحه الغاية، ويكػف قخارىع واجب التشفيح فػر صجوره، ألي مغ 

القخار لجى الػزارة خالؿ شيخ مغ تاريخ صجوره، وإال اعتبخ القخار  الصخفيغ االعتخاض عمى ىحا
 .قصعيا

  (11مادة ) 

يمتـد السخخز لو بتذغيل شبكة اتراالت عامة بإعجاد دليل عغ جسيع السعمػمات الستعمقة بيحه 
 الذبكة والسذتخكيغ فييا وتقجيع خجمة الجليل لمخاغبيغ باالستفادة مشيا، ووفقًا لمتعميسات التي

 .ترجرىا الػزارة

  الفرل العاشخ
 الخجمات األساسية الستعمقة باالتراالت

  (17السادة ) 

ال يجػز تقجيع الخجمات األساسية إال مغ الػزارة أو أية شخكة صاحبة امتياز مخخرة وتقـػ الػزارة 
 .بتػزيع دليل شامل لمسذتخكيغ بالتمكذ والياتف بيغ محصات ثابتة أو الياتف الستحخؾ

  (18ة ) الساد

يخزع إنذاء غخؼ الياتف لتخخيز مغ الػزارة وعمى الػزارة مخاعاة الستصمبات الستعمقة بتجييدىا 
ويجػز لمػزارة مشح امتياز بإنذائيا وتقجيع الخجمات بيا ألي متعيج وفقا لمذخوط واألنطسة 

 .السحجدة في األنطسة والتعميسات الدارية السفعػؿ

  (19السادة ) 

  :الستعيج أفيجب عمى 
 .يتقيج بجسيع التعميسات التي تعصى لو مغ إدارة الياتف 1-
 .يؤمغ فتح الغخفة التي في عيجتو ضسغ ساعات العسل السحجدة 2-
 .يؤمغ تػزيع جسيع السخابخات إلى أصحابيا 
 .يعخض عمى باب الغخفة تدعيخة السخابخات وفتخة الجواـ 



 .بعيجتو يحافظ عمى السعجات والتجييدات السػضػعة 
 .يؤدي إلى صشجوؽ الػزارة األمػاؿ العائجة ليا في أوقاتيا 

  (72السادة ) 

يخزع تقجيع الخجمات الستعمقة باالتراالت الياتفية الستحخكة لتخخيز مدبق مغ مجمذ الػزراء 
وفقًا لذخوط االمتياز التي تزعيا الػزارة ويجػز سحب التخخيز ضسغ الذخوط السحجدة 

 .بالتخخيز

  الحادي عذخ الفرل
 الذبكات السدتقمة

  (76السادة ) 

يخزع إنذاء الذبكات الالسمكية الجاخمية والسعجة لإلرساؿ واإلستكباؿ عمى األراضي الفمدصيشية 
كانت السحصات تدتعسل األمػاج  لتخخيز مغ الػزارة بشاءًا عمى تفػيس مغ مجمذ الػزراء سػاءاً 

الدمكية والالسمكية أو تمظ السعجة لإلرساؿ واإلستكباؿ في التجارب الفشية أو االختبارات العمسية أو 
 .تمظ التي تدتخجـ ألغخاض خاصة ال تتعارض مع خجمات الػزارة

  (70مادة ) 

زمة لمتخخيز يخزع التخخيز السذار إليو في السادة الدابقة إلى الذخوط العامة الال 
 .والسػضػعية مغ قبل الػزيخ وتحرل الخسـػ التي تحجدىا الػزارة

  (73السادة ) 

ال يجػز استعساؿ السحصات الالسمكية في غيخ األغخاض الرادر مغ أجميا التخخيز، وال يجػز 
 .إجخاء تغييخ في السحصة أو األجيدة السخخرة إال بترخيح كتابي مغ الػزيخ

  (71مادة ) 

يكػف استعساؿ األجيدة بصخيقة ال تؤثخ عمى الخجمات الالسمكية األخخى ومغ حق الػزارة  يجب أف
 .إلداـ السخخز لو بإجخاء أي تبجيل أو تغييخ تخاه ضخوريًا خالؿ السجة التي تحجدىا

  (75مادة ) 

عمى السخخز لو وجسيع األشخاص الحيغ يعسمػف معو في تذغيل السحصة الالسمكية واألجيدة 
 .السمحقة بيا التقيج بأي نرػص قانػنية وإتفاقات دولية معسػؿ بيا

  (71مادة ) 

يحق لمػزارة لجى مخالفة أحكاـ ىحا التخخيز وبجوف سابق إنحار أو حاجة إلى اتخاذ إجخاء 
 .لتخخيز لمسجة التي يخاىا الػزيخقزائي إلغاء أو سحب ا

  (77السادة ) 



يحق لسػضفي الػزارة السفػضيغ مغ الػزيخ بسخاقبة األجيدة الالسمكية السخخرة وتفقج وفحز 
جسيع التخاكيب واألجيدة الفشية الخاصة بيا في أي مكاف والتفتير عمى أي أجيدة مخدونة أو 

ت أو وججت بذكل يخالف ىحا القانػف أو معخوضة لمبيع وضبط األجيدة الالسمكية إذا وضع
 .شخوط الخخرة السسشػحة

  الفرل الثاني عذخ
 اإلستسالؾ

  (78مادة ) 

إذا استمـد إنذاء شبكات االتراالت العامة تثبيت أعسجة أو إقامة أبخاج أو تسجيج كػابل أرضية أو 
قات عمى ذلظ مع تسجيج أسالؾ ىػائية عبخ أراض وعقارات خاصة يحق لمػزارة الجخػؿ في إتفا

السالكيغ وإذا ما تعحر الػصػؿ إلى اتفاؽ فممػزارة الحق في استسالؾ ذلظ السمظ أو العقار أو الجدء 
 .الالـز مشو إلنذاء الذبكة وفقًا لقانػف ندع السمكية لمسشفعة العامة السعسػؿ بو

  (79مادة ) 

لى أي عقار أو ممظ لمغيخ يجػز لسػضفي الػزارة أو أي مؤسدة أو شخكة مخػلة بحلظ الجخػؿ إ
بقرج إنذاء شبكة االتراالت العامة أو أي جدء مشيا شخيصة إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو بعج 

اإلنتياء مغ األعساؿ الالزمة إلنذاء الذبكة ودفع التعػيس العادؿ إذا ما تختب عمى ذلظ وقػع 
 .ضخر أو تفػيت خدارة

  (82مادة ) 

تراالت العامة أو أي جدء مشيا في أي شارع أو ميجاف أو ساحة لجى الذخوع بإنذاء شبكات اال 
 .عامة يجخي التشديق في ذلظ مع الجيات السخترة لػضع التختيبات الالزمة لمعسل

  (86مادة ) 

إذا أعاقت شجخة أو مجسػعة أشجار تسجيج األسالؾ اليػائية لذبكة االتراالت العامة وتعحر 
في إصجار أمخ بإزالتيا مقابل تعػيس عادؿ تجفعو الػزارة أو  اإلتفاؽ مع السالظ فممػزيخ الحق

 .السؤسدة صاحبة االمتياز

 

  الفرل الثالث عذخ
 سمصة الزبط

  (80مادة ) 



لسػضفي الػزارة السفػضيغ كتابيًا حق الخقابة والتفتير فيسا يتعمق باتراالت والجخػؿ إلى أي 
مخخرة أو أجيدة تدتعسل لمتذػير عمى مكاف يثبت بأنو يحتػي عمى أجيدة أو شبكات غيخ 

شبكات االتراالت أو تسارس فييا أي نذاشات مخالفة ليحا القانػف بقرج ضبصيا وتحخيخ تقخيخ 
 .بيا

  (83مادة ) 

يعتبخ مػضفػ الػزارة السفػضيغ مغ رجاؿ الزبصية القزائية ويعسل بتقاريخىع وفقا لحلظ وعمى 
 .جـ ليع كل مداعجة مسكشة لمكياـ بسياميعالدمصات السجنية أو أجيدة األمغ أف تق

  (81مادة ) 

يجػز مرادرة السزبػشات إذا كانت غيخ قابمة لمتخخيز بقخار مغ الػزيخ وإما إذا كانت قابمة 
لمتخخيز فتحفظ لحيغ تخخيريا وإذا لع يصالب بيا صاحبيا لسجة تديج عغ ستة اشيخ أو لع 

 .تخخز فيجػز مرادرتيا

  (85مادة ) 

خ اإلجخاءات التي تتع شبقًا ليحا القانػف مغ قبل مػضفي الػزارة السفػضيغ خخقًا لدخية ال تعتب
الخسائل، خاصة فيسا يتعمق بتعقب مرجر أي إرساؿ بالسػجات الخاديػية ما لع يتع نذخ مزسػنيا 

 .أو إشاعتيا بدػء نية

 

  الفرل الخابع عذخ
 الجخائع والعقػبات

  (81مادة ) 

شاع مزسػف أي إتراؿ بػاسصة شبكة إتراالت عامة أو رسالة ىاتفية أ( كل مغ نذخ أو أ)
اشمع عمييا بحكع وضيفتو أو قاـ بتدجيميا دوف سشج قانػني يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة 

 .( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ322أو بغخامة ال تديج عمى )
خات عمى خخؽ ىحا الدخ ب( كل مغ حخض بصخيق الخجاع شخرًا مؤتسشًا عمى سخ السخاب )

ديشار وبالحبذ لسجة ال تقل عغ شيخ  322ديشار وال تديج عمى  622يعاقب بغخامة ال تقل عغ 
 .وال تديج عمى سشة أو باحجى ىاتيغ العقػبتيغ

  (87مادة ) 

كل مغ أقجـ قرجًا عمى تخخيب مشذآت االتراالت أو ألحق بيا ضخرًا يعاقب بالحبذ لسجة ال تقل 
( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ 522يخ وال تديج عغ سشتيغ أو بغخامة ال تقل عغ )عغ ثالثة أش

 .وتزاعف العقػبة إذا تدبب فعمو بتعصيل حخكة االتراالت

  (88مادة ) 



كل مغ تدبب بإىسالو في تخخيب مشذآت االتراالت أو إلحاؽ الزخر بيا يعاقب بالحبذ مجة ال 
 .( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ622عمى )تديج عغ ثالثة أشيخ أو بغخامة ال تديج 

  (89مادة ) 

كل مغ أقجـ عمى تخخيب جياز ىاتف مخرز لمخجمة العامة يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ 
( ديشار أو بكمتا 022( ديشار وال تديج عمى )52شيخ وال تديج عمى سشة أو بغخامة ال تقل عغ )

 .العقػبتيغ

  (92مادة ) 

عج عمى استخجاـ وسائل غيخ مذخوعة إلجخاء إتراالت دوف دفع أ( كل مغ استخجـ أو سا)
( 6222( ديشار إلى )622الخسـػ يعاقب بالحبذ مغ شيخ إلى ثالثة أشيخ أو الغخامة مغ )

 .ديشار أو بكمتا العقػبتيغ
ب( كل مغ قاـ أو ساىع بتقجيع خجمات إتراالت دولية بػسائل مغ شأنيا قياـ مشافدة بيغ  )

ت السخخرة وشبكات االتراالت األجشبية خالفا لتعميسات الػزارة يعاقب بالعقػبات شبكات االتراال
السشرػص عمييا في الفقخة )أ( مغ ىحه السادة باإلضافة إلى تصبيق األحكاـ السشرػص عمييا في 

 .( مغ ىحا القانػف 36السادة )

  (96مادة ) 

قًا بأي وسيمة مغ وسائل االتراالت أ( كل مغ قاـ بتيجيج أي شخز أو إىانتو أو نقل خبخًا مختم)
 52بقرج إثارة الفدع يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ شيخ وال تديج عغ سشة أو بغخامة ال تقل عغ 

 .( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ022ديشار وال تديج عمى )
 ب( كل مغ قاـ أو ساىع بتقجيع خجمات إتراالت مخالفة لشطاـ العاـ أو اآلداب العامة يعاقب )

بالعقػبات السشرػص عمييا في الفقخة )أ( مغ ىحه السادة باإلضافة إلى تصبيق األحكاـ السشرػص 
 .( مغ ىحا القانػف 36عمييا في السادة )

  (90مادة ) 

كل مغ اعتخض أو أعاؽ أو حػر أو شصب محتػيات رسالة بػاسصة شبكات االتراالت أو شجع 
جة ال تقل عمى شيخ وال تديج عمى ستة أشيخ أو غيخه عمى الكياـ بيحا العسل يعاقب بالحبذ م

 .( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ022ديشار وال تديج عمى ) 52بغخامة ال تقل عغ 

  (93مادة ) 

كل مغ أقجـ عمى كتع رسالة عميو نقميا بػاسصة شبكات االتراؿ إلى شخز آخخ أو رفس نقل 
رة أو ندخ أو أفذى رسالة أو عبث رسائل شمب مشو نقميا سػاء مغ قبل السخخز لو أو الػزا

بالبيانات الستعمقة بأحج السذتخكيغ بسا في ذلظ أرقاـ اليػاتف غيخ السعمشة والخسائل السخسمة أو 
( ديشار أو 6222السدتقبمة يعاقب بالحبذ بسجة ال تديج عمى ستة أشيخ أو بغخامة ال تديج عمى ) 

 .بكمتا العقػبتيغ



  (91مادة ) 

كل مغ أنذأ أو شغل شبكة إتراالت عامة خالفًا ألحكاـ ىحا القانػف يعاقب بالحبذ مجة ال تقل 
 .( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ 5222عغ سشة أو بغخامة ال تقل عغ )

  (95مادة ) 

كل مغ قاـ بػصل شبكة إتراالت خاصة بذبكة االتراالت العامة بجوف مػافقة الػزارة خالفًا 
( ديشار أو 5222انػف يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ سشة أو بغخامة ال تقل عغ )ألحكاـ ىحا الق
 .بكمتا العقػبتيغ

  (91مادة ) 

كل مغ قاـ متعسجًا باعتخاض مػجات مخررة لمغيخ أو بالتذػير عمييا أو باستخجاـ مػجات 
خ أو كيخومغشاشيدية بجوف تخخيز يعاقب بالحبذ مجة ال تقل عغ شيخ وال تديج عغ ستة أشي

 .( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ022( ديشار وال تديج عغ )52بغخامة مالية ال تقل عغ )

  (97مادة ) 

تدتخجـ السػجات الخاديػية ما لع يتع الحرػؿ عمى رخرة أو ترخيح  كل مغ أدخل أجيدة إتراؿ
( 6222وفقًا ليحا القانػف يعاقب بالحبذ لسجة ال تقل عغ ستة أشيخ أو بغخامة ال تقل عغ )

 .( ديشار0222ديشار وال تديج عغ )

  (98مادة ) 

ل بصاقات تعخيف كل مغ استػرد أو تاجخ بأجيدة اتراالت مخالفة لمسػاصفات الكياسية أو تحس
مخالفة لمسػاصفات السعيشة مغ قبل الػزارة يعاقب بالحبذ مغ ثالثة اشيخ وحتى سشة أو بغخامة 

 .( ديشار أو بكمتا العقػبتيغ0222( ديشار وال تديج عغ )6222ال تقل عغ )

  (99مادة ) 

از أو كل مغ احتفظ أو شّغل جياز إرساؿ راديػي أو ركب أو شغل أو استعسل أو امتمظ أو ح
استػرد جيازًا السمكيًا خالفًا ألحكاـ ىحا القانػف أو ألي رخرة صادرة بسقتزاه يعاقب بالحبذ 

 .( ديشار أو بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ 522مجة ال تديج عغ ستة أشيخ وبغخامة ال تتجاوز ) 

  (622مادة ) 

سخترة بشاًء عمى ا( باإلضافة لمعقػبات السشرػص عمييا مغ ىحا القانػف، يجػز لمسحكسة ال)
شمب الػزارة أف تقخر إلداـ السخالف بجفع مبمغ ال يقل عغ ضعفي الخسـػ التي تدتحق عمى 

 .تخخيز تمظ الخجمة كسا لػ كانت مخخرة
ب( ال تحػؿ السػاد الدابقة دوف حق الستزخر لمسصالبة بتعػيزات والحق الذخري عغ أي  )

 .مخالفة ألحكاميا

 



  الفرل الخامذ العذخ
 ختامية أحكاـ

  (626مادة ) 

 :يحطخ إنذاء أي شبكات لإلتراالت دوف مخاعاة أحكاـ ىحا القانػف ويدتثشى مغ ذلظ
 .الذبكات السشذأة لحاجات الجفاع الػششي أو األمغ العاـ 
 .الذبكات التي تع تخخيريا ضسغ إشار الشطاـ السعسػؿ بو قبل نفاذ ىحا القانػف  

  (620مادة ) 

يح السسشػحة قبل نفاذ ىحا القانػف سارية السفعػؿ لحيغ انتيائيا وعشجئح تعتبخ الخخز والترار 
 .تخاعى أحكاـ ىحا القانػف عشج تججيجىا

  (623مادة ) 

 .يرجر الػزيخ األنطسة الالزمة لتشفيح أحكاـ ىحا القانػف 

  (621مادة ) 

 6931الالسمكي لدشة وقانػف التمغخاؼ  6901( لدشة 02يمغى قانػف التمغخاؼ الالسمكي رقع )
 .السعسػؿ بيسا في فمدصيغ

  (625مادة ) 

عمى جسيع الجيات السخترة، كل فيسا يخرو تشفيح ىحا القانػف ويعسل بو بعج ثالثيغ يػمًا مغ 
 .تاريخ نذخه في الجخيجة الخسسية

 ميالدية 68/6/6991صجر بسجيشة غدة بتاريخ 
 .ىجخية 6161/ شعباف 08السػافق  

  ياسخ عخفات
  رئيذ المجشة التشفيحية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية

 رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية

 


