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 ٢٠٠٣ لسنة ١٠قانون رقم 
 بإصدار قانون تنظيم االتصاالت

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 
يعمـل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع االتصاالت إال ما استثنى بنص خاص فيه        

اقتضاه حكم القانون مراعاة لألمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام            أو فـى أى قانون آخر أو        
 .القانون المرافق 

 )المادة الثانية ( 
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصاالت أو يقدم خدمات اتصاالت فى جمهورية مصر العربية              

قاً للقواعد  فـى تـاريخ العمـل بهـذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً ألحكام القانون المرافق ، وف                 
واإلجـراءات الـتى يصـدر بهـا قرار من الوزير المختص خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا                   

 .القانون

 )المادة الثالثة ( 
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .انينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قو
 

 )حسنى مبارك(

_____________________________ 

 . هـ١٤٢٣ ذى الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

  م ٢٠٠٣ فبراير سنة ٤الموافق    
 

  مكرر ٥الجريدة الرسمية العدد رقم 
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 قانون تنظيم االتصاالت
 الباب األول
 األحكام العامة

_____ 

ذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل         يقصـد فى تطبيق أحكام ه       : )١(مـادة   
 :منها 

 .الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت: الجهاز  )١(

 .الوزير المعنى بشئون االتصاالت: الوزير المختص  )٢(
أية وسيلة إلرسال أو استقبال الرموز ، أو اإلشارات ، أو الرسائل ، أو              : االتصـاالت    )٣(

ات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان االتصال        الكـتابات أو الصـور ، أو األصـو        
 .سلكياً أو السلكياً

 .توفير أو تشغيل اإلتصاالت أياً كانت الوسيلة المستعملة: خدمة االتصاالت  )٤(
النظام أو مجموعة النظم المتكاملة لالتصاالت شاملة ما يلزمها من    : شـبكة االتصاالت     )٥(

 .البنية األساسية
 .عى أو اعتبارى يستعمل خدمات االتصاالت أو يستفيد منهاأى شخص طبي: المستخدم  )٦(
أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم  : مقدم خدمة االتصاالت  )٧(

 .خدمة أو أكثر من خدمات االتصاالت للغير
أى شـخص طبـيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل    : المشـغل   )٨(

 .شبكة لالتصاالت
أيـة أجهزة أو آالت أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة لالستعمال فى              : المعـدات    )٩(

 .خدمات االتصاالت
أجهزة االتصاالت الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة       : أجهـزة االتصاالت الطرفية      )١٠(

 .اتصاالت عامة أو خاصة
 جمـيع ما يستعمل أو يكون معداً لالستعمال فى االتصاالت ، من           : البنـية األساسـية      )١١(

المـبانى ، واألراضـى ، والهـياكل ، واآلالت ، والمعـدات ، والكابالت ، واألبراج ،                  
والهوائيات واألعمدة ، وخطوط االتصال والنظم  والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار            

 .الكهربائى أياً كان نوعها
نظـم االتصـاالت التى توفر خدمات االتصاالت لمستخدم واحد          : الشـبكات الخاصـة      )١٢(
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 .خدام شبكة اتصاالت ، وذلك دون تقديم خدمات للغيرباست
الموجـات الكهرومغناطيسـية الـتى تستخدم فى االتصاالت          : الموجـات الالسـلكية      )١٣(

 .الالسلكية
 .عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة إلحدى الموجات الالسلكية: التردد  )١٤(
تصال الالسلكى طبقاً   حـيز الموجات التى يمكن استخدامها فى اال       : الطـيف الـترددى      )١٥(

 .إلصدارات االتحاد الدولى لالتصاالت
 .جزء من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر: حيز التردد  )١٦(
التوصـيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية    : الـترابط    )١٧(

ا أو الخدمات التى    اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أياً كانت الشبكات التى يرتبطون به          
 .يستعملونها

خدمة االتصاالت بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج        : خدمـة االتصاالت الدولية      )١٨(
 .من خالل المعابر الدولية لالتصاالت

ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة واإلنتاج الحربى         : األمن القومى    )١٩(
ن القومى وهيئة الرقابة اإلدارية واألجهزة      ووزارة الداخلـية واألمـن العام وهيئة األم       

 .التابعة لهذه الجهات
تشـمل رئاسـة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة األمن           : أجهـزة األمـن القومـى        )٢٠(

 . القومى وهيئة الرقابة اإلدارية
وتشمل بوجه خاص اإلسعاف والنجدة والدفاع : خدمـات اتصـاالت اإلغاثة والطوارئ        )٢١(

 .المدنى والحريق

 : تقوم خدمات االتصاالت على مراعاة القواعد اآلتية : ) ٢( دة ما

 .عالنية المعلومات )١(

 .حماية المنافسة الحرة )٢(
 .توفير الخدمة الشاملة )٣(
 .حماية حقوق المستخدمين )٤(

 .وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون
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 الباب الثانى
 الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت

 ـــــ
" الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت     "  هيئة قومية إلدارة مرفق االتصاالت تسمى         تنشأ : ) ٣( مادة  

ويكـون للجهـاز الشخصية االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة          
 .القاهرة أو الجيزة 

 .وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية 

ز الى تنظيم مرفق االتصاالت وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو       يهـدف الجها   : ) ٤( مـادة   
يواكـب أحـدث وسـائل التكنولوجـيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب األسعار ويشجع               
االسـتثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة ، وعلى األخص ما                 

 :يأتى 

ت الى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع         ضمان وصول خدمات االتصاال    )١(
 .االقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية

 .حماية األمن القومى والمصالح العليا للدولة )٢(
 .ضمان االستخدام األمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً ألحكام هذا القانون )٣(
قيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات        ضـمان االلـتزام بأحكام االتفا      )٤(

 .الدولية واإلقليمية المتعلقة باالتصاالت والتى تقرها الدولة
 .مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية واالقتصادية لمختلف خدمات االتصاالت )٥(

لالزمة لذلك ، للجهـاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات واألعمال ا    :  ) ٥( مادة  
 :وله على األخص ما يأتى 

وضـع الخطـط والبرامج وقواعد وأساليب اإلدارة التى تتفق ونشاطه طبقاً ألحكام هذا               )١(
 .القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية

 مع مراعاة   العمـل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال االتصاالت           )٢(
 .المعايير الصحية والبيئية

إعـداد ونشـر بـيان بخدمات االتصاالت وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة واألسس              )٣(
 .العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها

 .تحديد األسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت )٤(
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ت غير االقتصادية التى يجب أن توفر لجميع        تحديـد معايـير وضوابط خدمات االتصاال       )٥(
المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد االلتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو              

 .خدمات االتصاالت غير االقتصادية طبقاً ألحكام هذا القانون
وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية االتصاالت وتوفير أحدث             )٦(

ها بأنسب األسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى              خدمات
 .شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة

اإلشـراف علـى المعـاهد الـتى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى االتصاالت       )٧(
 .بالتنسيق مع المعهد القومى لالتصاالت

 .القواعد الالزمة لمنح تصاريح المعداتوضع  )٨(
 .وضع خطة الترقيم القومى لالتصاالت واإلشراف على تنفيذها )٩(

يخـتص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسالمة الصحية والبيئية الواجبة           :  ) ٦( مـادة   
وذلك طبقا  االتـباع عـند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات االتصاالت ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ،              

 .للمعايير التى يتم وضعها باالتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة

وتصـدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر       
 .هذه القرارات فى الوقائع المصرية

 فى حالة عدم    –كون للجهاز   من هذا القانون ي   ) ٤٤(مع عدم اإلخالل بحكم المادة      :   )٧( مـادة   
 فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج             –توافـر المنتج المحلى المناسب      

إلـيه مـن المواد والمعدات وقطع الغيار واألجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة                
  ٠الداخلية للجهاز نشاطه ، وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح 

 : تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتى : ) ٨( مادة 

 .المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة )١(

 .الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز )٢(
مقـابل األعمـال واألعـباء والخدمـات الـتى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة الى                 )٣(

 .رخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارجالم
النسـبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل االمتياز الذى يؤول للخزانة              )٤(

العامـة للدولـة عـند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير             
 .المختص بعد التشاور مع وزير المالية

 .عائد استثمار أموال الجهاز )٥(
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 .صيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقاً لهذا القانونح )٦(
 .القروض التى تعقد لصالح الجهاز )٧(
الهبات والتبرعات واإلعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد             )٨(

) ٤٤(والقـرارات الـتى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المادة                
 .نونمن هذا القا

 يكـون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية     : ) ٩( مادة  
 .للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية

 .هاوتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايت 

كمـا يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من                
سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة لالتصاالت فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من                
هـذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف               

 :رد الصندوق بقرار من مجلس اإلدارة على أوجه الصرف اآلتية من موا

 .مشروعات البنية األساسية الالزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة لالتصاالت )١(

 .إعادة تنظيم الطيف الترددى )٢(
 .مشروعات الخطة القومية لالتصاالت والمعلومات )٣(
االقتصادى المعتمد  تعويض مشغلى ومقدمى خدمات االتصاالت بقيمة الفرق بين السعر           )٤(

 .للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم

 يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه اإلنفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير            : ) ١٠( مادة  
ذات الصـلة بنشـاطه والتى يتوالها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود االعتمادات المدرجة فى                  

 . ة الجهاز لهذا الغرضموازن

أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات             : ) ١١( مادة  
 . بشأن الحجز اإلدارى١٩٥٥ لسنة ٣٠٨الحجز اإلدارى طبقاً ألحكام القانون رقم 

ء برئاسة   يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزرا           : ) ١٢( مـادة   
 :الوزير المختص وعضوية كل من 

 .الرئيس التنفيذى للجهاز )١(

 .مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس )٢(
 .ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع )٣(
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 .ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية )٤(
 .أربعة يمثلون أجهزة األمن القومى )٥(
 .ون يختاره وزير اإلعالمممثل عن اتحاد اإلذاعة والتليفزي )٦(
ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثالثة منهم من ذوى الخبرة فى               )٧(

مجـال االتصـاالت وثالثـة مـن الشخصـيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات               
 .االتصاالت

 .أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر )٨(

. ن مدة عضوية مجلس اإلدارة سنتين قابلة للتجديد             وعدا الرئيس التنفيذى للجهاز تكو     
 .ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء

و لمجلـس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض                  
بعض المهـام ، كمـا يجـوز له أن يفـوض رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى      

 .اختصاصاته

 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ              : ) ١٣( مادة  
مـا يـراه الزمـاً مـن قـرارات لتحقيق األهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس                    

 :اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على األخص ما يأتى 

 . وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولةإقرار خطط )١(

 .اعتماد الهيكل التنظيمى واإلدارى للجهاز )٢(
وضـع الضوابط واألسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة            )٣(

األداء لمختلف خدمات االتصاالت ، بما يؤدى إلى رفع مستوى األداء والمتابعة الدورية             
 .هذه الضوابط واألسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئيةلنتائج تطبيق 

اتخـاذ مـا يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق األهداف التى يقرها مجلس               )٤(
 .الوزراء لتوفير خدمات االتصاالت المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية

ها كلما دعت الضرورة ، وذلك      اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديل       )٥(
 .بمراعاة قرارات وتوصيات االتحاد الدولى لالتصاالت

وضـع قواعـد وشـروط مـنح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم               )٦(
 .إجراءات منحها

وضـع قواعـد وشـروط مـنح التراخـيص الخاصة بإنشاء البنية األساسية لشبكات                )٧(
نين المنظمة ألعمال البناء والتخطيط العمرانى االتصـاالت بمـا ال يخـل بأحكـام القوا       
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وقوانيـن البيـئة واإلدارة المحلـية  ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها               
والتراخـيص  الخاصـة بـتقديم خدمات االتصاالت  وإصدار هذه التراخيص وتجديدها       

وخاصة حقهم  ومراقبة تنفيذها طبقاً ألحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين           
فـى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما ال يمس باألمن القومى والمصالح العليا               
للدولـة  ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات             

 .من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية
أجهزة االتصاالت ووضع قواعد اعـتماد المواصـفات والمقايـيس الفنـية الخاصـة ب         )٨(

 .وإجراءات منح التصاريح الالزمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها
إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات االتصاالت العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى             )٩(

 .ذلك
 الموافقـة علـى اللوائـح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية واإلدارية ولوائح             )١٠(

المشـتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلك دون             
 .التقيد بالقواعد والنظم الحكومية

الموافقـة علـى الئحـة شـئون العامليـن بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم           )١١(
 ،  وبدالتهـم ومكافـآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية          

وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية اإلنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما ال             
 .يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين

وضـع نظام للرعاية الصحية واالجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما ال             )١٢(
 .يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين

 .تحديد معدالت األداء طبقاً للمعايير االقتصاديةوضع نظام للرقابة والمتابعة و )١٣(
 .إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامى )١٤(
 .الموافقة على القروض الالزمة لتمويل أعمال الجهاز )١٥(
قـبول الهبات والتبرعات واإلعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها             )١٦(

 .من هذا القانون) ٤٤(عدم اإلخالل بأحكام المادة المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع 
وضع االشتراطات والقواعد الالزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم االتصاالت            )١٧(

الالسـلكية التى تؤهل خريجيها للحصول على شهادات األهلية لمشغلى أنظمة التلغراف            
شغلى األجهزة الالسلكية   والتلـيفون الالسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة األخرى لم        

طبقا للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال االتصاالت الالسلكية وكذلك            
وضـع القواعـد المـنظمة إلصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها              
ووضع مناهج الدراسة بها ونظم االمتحانات فيها والرقابة واإلشراف على هذه المعاهد            
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وسـير الدراسـة فـيها من الناحية الفنية بما ال يخل باالختصاصات األخرى المقررة               
 ٠للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا  الشأن 

الـنظر فـيما يـرى رئـيس مجلـس اإلدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه على        )١٨(
 .المجلس

 .لمختص      ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير ا

 يجـتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وكلما اقتضت          : ) ١٤( مـادة   
الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات              

 .الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

 يرى االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت         وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من      
 .معدود

 يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة             : ) ١٥( مـادة   
عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون               

 : أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا ، وله على األخص ما يأتى مسئوال أمام مجلس اإلدارة عن سير

 .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة )١(

 .المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه واإلشراف على سير العمل به )٢(
عـرض تقاريـر دورية على مجلس اإلدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم                 )٣(

وضوعة وتحديد معوقات األداء والحلول المقترحة      إنجـازه وفقـاً للخطة والبرامج الم      
 .لتفاديها

 .القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس اإلدارة )٤(
 .االختصاصات األخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز )٥(

 .     و للرئيس التنفيذى أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته

الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال  يحـل    : ) ١٦( مـادة   
 .غيابه

 . يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عالقاته بالغير:) ١٧( مادة 

 تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان اآلتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو             : ) ١٨( مادة  
 :من ينيبه 
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وتضم ممثلين عن ادارة االتصاالت برئاسة الجمهورية ووزارة        : م الـترددات    لجـنة تنظـي    )١(
الدفاع ووزارة االتصاالت ووزارة الداخلية وهيئة األمن القومى واتحاد اإلذاعة والتليفزيون           
باالضـافة إلـى ثالثـة أعضـاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف                

 .الترددى

وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات االتصاالت والجمعيات      :  المستخدمين   لجـنة حماية حقوق    )٢(
مصالح   المعنـية بحمايـة المسـتهلك ، وتـتولى اللجنة تقديم المشورة  فى شأن حماية               

 .مستخدمى خدمات االتصاالت

وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال االتصاالت       : لجـنة ممـثلى صـناعة االتصـاالت             )٣(
 .ية األخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة االتصاالتوالجهات المعن

ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ،                 
 .وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها

جهاز بما   تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى  مجال االتصاالت بموافاة ال           : ) ١٩( مـادة   
 .يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها باألمن القومى

 يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق االتصاالت السلكية والالسلكية المنشأ بقرار            : ) ٢٠( مـادة   
وينقل  وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ،  ١٩٩٨ لسنة ١٠١رئيس الجمهورية رقم 

الـى الجهـاز العـاملون بجهـاز تنظـيم مرفق االتصاالت السلكية والالسلكية بحالتهم وأوضاعهم                
 .الوظيفية دون حاجة الى اتخاذ إجراء آخر

من هذا القانون يستمر العمل     ) ١٣(وإلـى أن تصـدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة            
ت السلكية والالسلكية بما ال يتعارض مع       بالـنظم واللوائـح السارية فى جهاز تنظيم مرفق االتصاال         

 .أحكام هذا القانون



 جمهورية مصر العربية
 مجلس الشعب

____ 

 -١١-

 الباب الثالث
 التراخيص والتصاريح

 
 الفصل األول 
 التراخيص 

 
ال يجـوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصاالت أو تقديم خدمات االتصاالت للغير أو               : ) ٢١( مـادة   

شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من        تمريـر المكالمات التليفونية الدولية ، أو اإلعالن عن          
 .الجهاز وفقاً ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

ومع ذلك ال يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز إلنشاء أو تشغيل شبكة اتصاالت                  
 .خاصة ال تستخدم أنظمة اتصال السلكية

 تنشأ على بنيته ويلـتزم المشـغل المـرخص له بإخطـار الجهاز بالشبكات الخاصة التى      
 .األساسية

وتنشـر القـرارات الصـادرة مـن الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى                
الصـحف اليومـية واسعة االنتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط    

 .الترخيص

من هذا  ) ٢١(مادة  يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى ال          :  ) ٢٢( مادة  
القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى األخص             
ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن يتضمن الطلب األسس المقترحة لتسعير               

 .الخدمة وطريقة حسابها
سعين يوماً من تاريخ استيفاء طالب      ويبـت فـى طلـب الترخـيص خـالل مدة التجاوز ت             

 .الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإال أعتبر الطلب مرفوضا

من هذا  ) ٢١(يقـوم الجهـاز بإصـدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة            :  ) ٢٣( مـادة   
 ٠والقرارات المنفذة له من هذا القانون ) ٢٢(القانون وفقاً للقواعد واإلجراءات المبينة فى المادة 

 ٠ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه  
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يحـدد مجلـس إدارة الجهـاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات               : ) ٢٤( مادة 
ها احتكارية فى أى من المجاالت التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيق               

 ٠لمواجهة ذلك

 :يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل على األخص ما يأتى :  ) ٢٥( مادة 

 ٠نوع الخدمة والتقنيه المستخدمة  )١(

 ٠مدة الترخيص )٢(

 ٠الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية والالسلكية ومراحل تنفيذها  )٣(

 ٠مقاييس جودة وكفاءة الخدمة  )٤(

لـتزام باسـتمرار تقديـم الخدمة واإلجراءات الواجبة االتباع فى حالة قطع الخدمة أو                اال )٥(
 ٠إيقافها 

 ٠تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل وااللتزام باإلعالن عن ذلك  )٦(

 ٠إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز  )٧(

 ٠االلتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز  )٨(

 ٠دمة الشاملة مراعاة متطلبات الخ )٩(

تقديـم خدمـات اتصـاالت اإلغاثة والطوارئ مجاناً وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقاً         )١٠(
 ٠لنوع الخدمة المرخص بها 

 ٠االلتزامات الخاصة بعدم المساس باألمن القومى  )١١(

االلـتزامات الخاصـة بـالقواعد الفنـية المتعلقة بالسالمة الصحية والبيئية والتخطيطية              )١٢(
لواجبة االتباع طبقاً للمعايير التى يتم وضعها باالتفاق مع الوزارات والجهات           واإلنشـائية ا  

 ٠المعنية بالدولة 

 ٠اإلسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب  )١٣(

االلتزام بما يحدده الجهاز مقابل األعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص               )١٤(
 ٠يع المستحقات الدورية له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجم

 ٠تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص  )١٥(

 ٠الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات  )١٦(

 ٠تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة  )١٧(

 ٠وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصالح األعطال بكفاءة  )١٨(

والمكالمات الخاصة بعمالء المرخـص له ووضع القواعد    ضـمان سـرية االتصـاالت     )١٩(
 .الالزمة للتأكد من ذلك
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يحـدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات االتصاالت            :  )٢٦( مـادة   
المـرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات واالقتراحات التى                

 ٠لترخيص إلى الجهاز يقدمها طالب ا
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر االقتصادى المعتمد لها                

يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى                
ور مع وزير   حالـة عجـز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشا              

 ٠المالية وموافقة مجلس الوزراء 

لمجلـس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات   :  ) ٢٧( مـادة  
االتصـاالت خـالل مـدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى         

 ٠اء الخدمة حالة اإلخالل بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أد

يلتزم مقدمو خدمات االتصاالت المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من               : ) ٢٨( مادة 
 :خالل 

اإلفصـاح عـن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة و الالزمة لتحقيق              )١(
 ٠الترابط ، إلتاحة العلم بها ألى من مقدمى الخدمات 

 الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة ال تنطوى على تمييز بين            إبـرام اتفاقيات لتحقيق    )٢(
مقدمى الخدمة ، على أن تقدم االتفاقية إلى الجهاز العتمادها ، أو االنضمام إلى االتفاقيات               

 ٠المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن 

دمة  ، نتيجة فعل     تقديـم البيانات الالزمة إلثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخ            )٣(
أحـد مشـتركى الشـبكة الخاصـة بمقدم خدمة آخر، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة                 

 ٠المضرور وبعد موافقة الجهاز 

ويضـع الجهـاز القواعـد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم                 
 ٠اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم 

ـ   :) ٢٩(مادة  أ نـزاع بيـن مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم ،              إذا نش
عـرض هذا النزاع على الجهاز إلصدار قرار فيه وفق أحكام هذه االتفاقيات ، وبما ال ينطوى  على                   
تميـيز بيـن مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث ال يكون تجاوز التكاليف                  

 ٠ط وخدماته وتجهيزاته إال بما يحقق عائداً استثمارياً معقوالً الفعلية للتراب
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وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافه بتقديم ما يلزم  من مستندات أو بيانات ،                     
 . ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً

 ٠ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص  

وال يجـوز التقاضـى بشأن النزاع إال بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوماً     
 ٠من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب 

يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصاالت مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات             :  ) ٣٠(مـادة   
المدعومة ال تحتاج إلى    علـى حسـاب خدمـة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة                

 ٠ترخيص أو كان الدعم موجهاً إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة 

من هذا  ) ٢(و لمجلـس إدارة الجهـاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة                
 .القانون ، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات االتصاالت وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة

 أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص  – فى جميع األحوال –ال يجوز  :  )٣١( مـادة  
الصـادر له بإنشـاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات االتصاالت ، إال بعد الحصول على موافقة    

 .مسبقة من الجهاز وفقًا للشروط التى يحددها مجلس اإلدارة

 : ما يأتى يضع الجهاز نظاماً لتسجيل ) : ٣٢( مادة 

 ٠أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات االتصاالت ، أو تقديم خدمات االتصاالت  )١(

 ٠مقابل الترخيص  )٢(

 ٠سعر الخدمات المرخص بها  )٣(

 ٠اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة  )٤(

 ٠المعلومات األخرى المتعلقة بشبكات وخدمات االتصاالت  )٥(

 ٠ى االطالع على البيانات المسجلة المشار إليها و لكل ذى شأن بناء على طلب كتاب

للمرخص له بإنشاء شبكة لالتصاالت ، االتفاق مع مرخص له آخر على استخدام    :  )٣٣( مادة 
 ٠مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه 

فإذا تعذر االتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض األمر على الجهاز الصدار قرار نهائى فى                 
 .هذا الشأن

 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصاالت أو بتقديم خدمة  – عـند الحاجة  –يجـوز   :  )٣٤( مـادة  
اتصـاالت اسـتخدام  مكونـات شبكة أو خدمة اتصاالت خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقاً لما     

 ٠فقان عليه من قواعد وبمقابل عادل يت

 ٠فإذا تعذر االتفاق يعرض األمر على الجهاز إلصدار قرار نهائى فى هذا الشأن  



 جمهورية مصر العربية
 مجلس الشعب

____ 

 -١٥-

 – وفى الحدود التى يتطلبها هذا اإلنشاء – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصاالت   ) :٣٥( مـادة  
راج أو تركيبات على    الحـق فـى مـد كابالت أو موصالت أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أب                

الطـرق والشـوارع والمياديـن العامـة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ، وذلك بعد                 
الحصـول علـى مـا يلـزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات                

مال ، ويسرى   المختصـة مع مراعاة المعايير واالشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك األع            
 .ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها

 يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة  : )٣٦(مـادة  
أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء                  

 .قع من إتالف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافقتعويض مناسب عما ي

يجـب عند تنفيذ شبكات االتصاالت مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم            :  ) ٣٧( مـادة   
  ٠اإلدارة البيئية وااللتزام بحماية األشجار المزروعة على الطرق واألراضى وما حولها 

العامة لمشروعات االتصاالت ، ونزع ملكية العقارات       يصـدر بتقرير صفة المنفعة       :  )٣٨( مادة  
الالزمـة لهـا قـرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقاً ألحكام                  

 ٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ١٩٩٠ لسنة ١٠القانون رقم 

 دون مبرر   –يه اإلعتراض   ال يجـوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن  ف            :  ) ٣٩( مـادة   
 علـى إقامة التركيبات والتوصيالت الالزمة إلدخال خدمات االتصاالت لشاغلى العقار،            –مشـروع   

ويسـرى ذلك على جميع األعمال الالزمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيالت مع مراعاة            
 ٠االلتزام بقواعد السالمة االنشائية والصحية والبيئية

يجوز باالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق االنتفاع بالعقار، لقاء مقابل   :  )٤٠( مـادة  
عـادل يتضـمنه االتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيالت مرخص بها إلحدى شبكات أو خدمات                
االتصـاالت أو الخدمات اإلذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على                

 شأن ذلك اإلضرار بسالمة العقار أو العقارات المالصقة أو المجاورة له أو بصحة     أال يكـون مـن  
 ٠شاغليها 

ويوقـف تنفـيذ األعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين                 
  ٠صدور حكم قضائى نهائى فيها 
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دمات االتصاالت عند القيام يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصاالت أو تقديم خ  :  )٤١( مـادة  
من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه األعمال على نحو ال          ) ٤٠ ،   ٣٩(باألعمـال المبينة فى المادتين      

 ٠يعرض سالمة العقار أو العقارات المالصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر 

قامة مبانى يجاوز ارتفاعها ال يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإ        :  )٤٢( مـادة   
خمسـين متراً أو تعليتها أو تعديلها إال بعد الرجوع للجهاز ، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى                  

 . التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز االرتفاع المذكور

ى دائرة  ويجـب تـرك مسـافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال اإلذاعة والتليفزيون ف              
مركـزها صـاري برج اإلرسال ال يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصاري أو البرج                  

 .وذلك مع عدم اإلخالل بحق المتضرر فى التعويض
 

من هذا القانون على جميع      ) ٤٢ ،   ٤١ ،   ٤٠ ،   ٣٩( تسـرى أحكـام المواد       :  )٤٣( مـادة   
 .العقارات المملوكة ألشخاص القانون العام والخاص

 الفصل الثانى
 التصاريح
 ــــــ

يحظـر اسـتيراد أو تصـنيع أو تجميع أى معدة من معدات االتصاالت إال بعد                 :  )٤٤( مـادة   
 ٠الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه 

ى ووزارة  ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة األمن القوم            
الداخلية ، قبل قيامه باالستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو االستخدام لحسابه وقبل منحه                
تصـاريح بذلـك لوحـدات الجهـاز اإلدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات اإلدارة                

معدات االتصاالت التى   المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها واألفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة ل          
 ٠يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة األمن القومى 

وال تسـرى أحكـام الفقرة األولى على المعدات المستخدمة فى البث اإلذاعى والتليفزيونى               
الخـاص باتحـاد اإلذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول االتحاد على الموافقة المنصوص               

  ٠ها فى الفقرة الثانية ، وفق األحكام المقرر بها علي

يجوز إدخال أجهزة االتصاالت الطرفية من األنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة            :  )٤٥( مـادة   
االسـتقبال اإلذاعـى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد اإلذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من      
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 ٠، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز الخارج بغرض االستخدام الشخصى 

وال يسـرى حكـم الفقـرة السابقة على باقى أجهزة االتصاالت الالسلكية عدا األنواع التى                 
 ٠يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة األمن القومى 

 ٠ االتجار يحظر استيراد أجهزة اتصاالت طرفية مستعملة بغرض:  ) ٤٦( مادة 

 بعد الحصول على موافقة من      –لمشغلى شبكات االتصاالت العامة المرخص لهم       :  ) ٤٧( مـادة   
  ٠ منع توصيل الخدمة ألجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضرراً بالشبكة المرخص بها –الجهاز 

د وإجراءات  من هذا القانون يحدد الجهاز قواع     ) ٤٤(مع عدم اإلخالل بحكم المادة      :  ) ٤٨( مادة  
اعـتماد أى طـراز مـن األجهـزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة                
ومعدات االتصاالت واالتجار فيها وتسويقها والشروط الالزمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها            

 ٠والمقابل المقرر  لها 

تجاوز تسعين يوماً من    ويقـوم الجهـاز بإصـدار التصريح أو رفض إصداره خالل مدة ال               
 ٠تاريخ تسلمه جميع المستندات الالزمة إلصدار التصريح 

وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات االتصاالت والمتاجرين            
فـيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة األنشطة المنصوص عليها فى الفقرة األولى               

وفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح الالزمة من          مـن هـذه المـادة ، أن ي        
 .الجهاز خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 

 الباب الرابع
 ـــــ

 إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه
 ــــــــ

م الطـيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظي     :  ) ٤٩( مـادة   
 ٠وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً ألحكام هذا القانون 

 وضع خطة   – وبمراعاة إصدارات االتحاد الدولى لالتصاالت       –يـتولى الجهـاز      :  )٥٠( مـادة   
الطـيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، واتاحة إدخال خدمات   

الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها           االتصـاالت الالسلكية    
 ٠طبقاً ألحكام هذا القانون 
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ال يجـوز استخدام تردد أو حيز ترددات إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من              :  )٥١( مـادة   
  ويضـع الجهـاز الشـروط والقواعد الالزمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد               ٠الجهـاز   

 ٠واإلجراءات الالزم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص

ويصدر الترخيص خالل مدة ال تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم كافة المستندات الالزمة               
 ٠إلصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة األمن القومى 

لشروط الترخيص ، وفى حالة ويلـتزم المـرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا     
 ٠مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص 

وال تسـرى أحكـام هـذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دولياً من االتحاد الدولى                
 ٠لالتصاالت لخدمات يقدمها اتحاد اإلذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات األخرى 

 تسـرى علـى الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد اإلذاعة والتليفزيون فى نقل              كمـا ال   
 ٠وتوزيع البرامج اإلذاعية والتليفزيونية الخاصة به 

ال يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز السلكى داخل البالد إال بعد الحصول                :  )٥٢( مادة  
 ٠ضاع التى يحددها على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط واألو

وال يسـرى حكـم الفقرة السابقة على أجهزة البث اإلذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات               
اتحـاد اإلذاعـة والتلـيفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من                 

 ٠الخدمات األخرى 

لجهاز بحيازته أو تركيبه أو      بإخطار ا  – فى هذه الحالة     –ويلتزم اتحاد اإلذاعة والتليفزيون      
 ٠تشغيله لألجهزة المشار إليها 

يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات االتصاالت            :  )٥٣( مـادة   
 ٠الالسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى 

على حيزات الترددات المخصصة دولياً من االتحاد الدولى        وال يسـرى حكم الفقرة السابقة        
لالتصـاالت لخدمـات اإلذاعـة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات األخرى ، كما ال يسرى على                 

 ٠الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج اإلذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد اإلذاعة والتليفزيون 

 –لتوفير خدمات جديدة طبقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها   تحقيقاً   –للجهـاز    :  )٥٤( مـادة   
إخـالء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤالء الشاغلين مهلة ال تقل                 

 ٠عن سنة لتنفيذ هذا اإلخالء 

ويكون إخالء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة األمن القومى وحيزات             
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ـ  ترددات المخصصـة دولـياً مـن االتحاد الدولى لالتصاالت لخدمات تقدمها جهات حكومية دون               ال
مشـاركة مـن خدمـات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد                
اإلذاعـة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج اإلذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين             

 ٠از وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليهالجه

للجهـاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير             :  )٥٥( مـادة   
المـرخص بهـا ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش              

من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق        علـى األجهزة الالسلكية المصرح بها للتحقق        
 ٠مع القوات المسلحة وأجهزة األمن القومى ضماناً لعدم المساس باألنظمة المعمول بها لديها 

للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة األمن القومى استثناء أنواع معينة           :  ) ٥٦( مـادة   
لى ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه         مـن األجهزة الالسلكية من شروط الحصول ع       

 . األنواع بعد تحديد مواصفاتها

ال يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إال   :  )٥٧( مـادة  
 ٠بعد موافقة الجهاز

رددى ،  يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الت          :  )٥٨( مـادة   
 ٠ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية 

يقوم الجهاز خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة               :  )٥٩( مادة  
ضوعة شـروط التراخيص القائمة الستخدام الترددات ، ويكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة المو  

 ٠لالستخدام األمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك  التعديل 

ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية              
للجهـاز عـن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خالل ثالثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى                 
الجهـاز الترخـيص لهـم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم                

 ٠الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى 
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 الباب الخامس
 ـــــ 

 الشركة المصرية لالتصاالت
 ــــــــــ

  ترخيصاً واحداً  ٢٠٠٥من ديسمبر سنة    ٣١ وحتى   – دون مقابل    –يصدر الجهاز   :  ) ٦٠(مادة  
 لسنة  ١٩لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية لإلتصاالت المنشأة طبقًا للقانون رقم                 

، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خالل شركات تنشئها الشركة مع                 ١٩٩٨
 . الغير طالما كانت لها األغلبية فى رأس المال

خيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف     وال يسرى اإلعفاء من دفع المقابل على ترا         
 .المحمولة

 خالل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل             - دون غيرها     -وللشركة  
واستغالل شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خالل المعابر الدولية بواسطة                

ر الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير      الكابالت البحرية واألرضية ووصالت الميكروويف واألقما       
المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه              

 .الشبكات

ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض األنشطة                   
مل بهذا القانون ، وذلك خالل مدة معينة         والخدمات األخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ الع         

 . يحددها القرار مع عدم اإلخالل بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها

وفى جميع األحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات االتصاالت التى تنفرد بالقيام بها لكل من                
 . يطلبها فى حدود االمكانيات الفنية المتاحة لها

 للشركة تقديم خدمات جديدة لالتصاالت وذلك بعد الحصول على الترخيص الالزم             :)  ٦١( مادة  
من الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات                     

 . االلتزامات المقررة عليهم وفقاً للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن

شركة الى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام األساسى          يقسم رأس مال ال   :  ) ٦٢( مادة  
 . للشركة القيمة االسمية للسهم بحيث ال تقل عن عشرة جنيهات وال تجاوز ألف جنيه مصرى

يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال               :  ) ٦٣( مادة  
مال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء          الشركة على أن تظل األغلبية فى رأس ال       

 .٪٥األسهم المطروحة للبيع فى حدود 
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 الباب السادس
 ـــــ

 األمن القومى والتعبئة العامة 
 ــــــــــ

  يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه              : )٦٤( مادة  
زة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد الحصول على موافقة من كل            الخدمات بعدم استخدام أية أجه    

من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة األمن القومى ، وال يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة                
 . بالبث االذاعى والتليفزيونى

ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم               
خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة االتصاالت المرخص له بها كافة االمكانيات الفنية من معدات                
ونظم وبرامج واتصاالت داخل شبكة االتصاالت والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة األمن القومى              

 الفنية  ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير االمكانيات              
المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات االتصاالت ووكالؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات              
بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة                

 . بالدولة

الدولة خطة  يضع الجهاز باالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة ب         :  ) ٦٥( مادة  
مسبقة لتشغيل شبكات االتصاالت تنفذ خالل حاالت حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات اعالن             

 فى شأن التعبئة العامة وأية حاالت أخرى        ١٩٦٠ لسنة   ٨٧التعبئة العامة طبقًا ألحكام القانون رقم       
من القومى ويلتزم مشغلو    تتعلق باألمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع واأل           

 . ومقدمو خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك الخطة

على الجهاز االتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة األمن القومى عند وضع خطة             :  ) ٦٦( مادة  
 . استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما

صة فى الدولة أن تخضع الدارتها جميع خدمات وشبكات اتصاالت          للسلطات المخت  :  )٦٧( مادة  
أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات                 
والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحاالت التى تعلن فيها التعبئة العامة                 

 .  المشار إليه وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومى١٩٦٠ لسنة ٨٧م طبقاً ألحكام القانون رق

تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات االتصاالت بالقدر الذى يكون قد تأثر به              : ) ٦٨( مادة 
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 .من هذا القانون) ٦٧ ، ٦٥(أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين 

ى ومقدمى خدمات االتصاالت الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق             و يكون لمشغل  
 . من هذا القانون) ٦٧(بهم من أضرار نتيجة اخضاع خدمات االتصاالت تطبيقاً لحكم المادة 

يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين             :  ) ٦٩( مادة  
لحة وأجهزة األمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى          يحددهم الجهاز والقوات المس   

 . الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

 الباب السابع
 ـــــــ

 العقوبات
 ـــ

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى                :  )٧٠( مادة  
 . نون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيهاقا

يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه                :  )٧١( مادة  
كل من هدم أو اتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشأت المخصصة لشبكات االتصاالت أو لبنيتها                  

ألساسية أو لخط من خطوط االتصاالت أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة لالستعمال بأية كيفية                ا
 . بحيث ترتب على ذلك انقطاع االتصاالت ولو مؤقتاً

وإذا وقع فعل من األفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز                   
شهر والغرامة التى ال تقل عن خمسمائة جنيه وال          فتكون العقوبة الحبس الذى ال يجاوز ستة أ        

 . تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 

وفى جميع األحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة                   
األشياء التى هدمت أو اتلفت أو بنفقات إعادة الشىء إلى أصله مع عدم االخالل بالحق فى                     

 . لمناسبالتعويض ا

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات وبغرامة ال                :  )٧٢( مادة  
تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام                   

 : دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا ألحكام هذا القانون بأحد األفعال اآلتية 

 . انشاء أو تشغيل شبكات االتصاالت )١(

 . انشاء بنية أساسية لشبكات االتصاالت )٢(
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 . تقديم خدمات االتصاالت )٣(

 . تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت )٤(
 

ويحكم بمصادرة كافة المعدات واألجهزة والتوصيالت التى استعملت فى ارتكاب هذه                
مة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة            الجريمة ، وتقضى المحك   
 . من هذه المادة ) ٤(المنصوص عليها فى البند 

 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه               :  ) ٧٣( مادة  

 أثناء تأدية وظيفته فى مجال      وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام            
 : االتصاالت أو بسببها بأحد األفعال اآلتية 

إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصاالت أو لجزء منها دون أن يكون له سند                   )١(
 . قانونى فى ذلك 

 . إخفاء أو تغيير أو اعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه )٢(

 . االمتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكليفه بإرسالها )٣(

إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات االتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من                )٤(
 . اتصاالت وذلك دون وجه حق 

 
 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه              :  ) ٧٤( مادة  

وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من                   
الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضالً عن                  

 . الحكم بإلغاء الترخيص
 

وال تجاوز مائة ألف جنيه     يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه           :  )٧٥( مادة  
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو اذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم                   
وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال االتصاالت متى كان من شأن ذلك أن يؤدى الى قيام                   

 . منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال
 

مع عدم اإلخالل بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل               :  )٧٦ ( مادة
 : عن خمسمائة جنيه وال تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

 . استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة الجراء اتصاالت  )١(

 . ة استعمال أجهزة االتصاالتتعمد ازعاج أو مضايقة غيره بإساء )٢(
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من هذا القانون، يعاقب بالحبس     ) ٤٨(مع مراعاة حكم الفقرة األخيرة من المادة         :  )٧٧( مادة  

مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى                   
الجهات المختصة بأحد األفعال    هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من              

 : اآلتية 

 . استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة االتصاالت بغرض تسويقها فى الداخل )١(

وال تسرى هذه العقوبة فى حالة      . حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصاالت السلكية         ) ٢(
كيبها أوتشغيلها وبما ال يخل     األجهزة الالسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تر         

 . من هذا القانون) ٤٤(بأحكام المادة 

 . وتضاعف العقوبة فى حديها األدنى واألقصى فى حالة العود 

وتكون العقوبة السجن اذا كان االستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض                  
 . المساس باألمن القومى

 . رة المعدات واألجهزة محل الجريمة ومكوناتهاوتحكم المحكمة فى جميع األحوال بمصاد 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه                :  )٧٨( مادة  
وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات                  

 .السلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها

حكم المحكمة فضالً عن ذلك بمصادرة األجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب               وت 
 . الجريمة

 
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف               :  )٧٩( مادة  

 .من هذا القانون) ٤٢(جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة 

للمحكمة فضالً عن ذلك أن تحكم بإزالة األعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب               ويجوز   
وتتم اإلزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها         . عليها اإلضرار بمسار شبكات االتصاالت       

الجهة اإلدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة اإلدارية أو من تعهد إليه ، وفى                   
 . ال تتم اإلزالة على نفقة المخالفجميع األحو

 
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه                :  )٨٠( مادة  

وال تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين                           
 .من هذا القانون) ٣٩ ، ٣٠(

بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه              يعاقب   :  )٨١( مادة  
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 . من هذا القانون) ٦٤(كل من خالف أياً من أحكام المادة 

وتحكم المحكمة فضالً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات               
 . والنظم وبرامج االتصاالت المشار إليها فى تلك المادة

) ٦٧(يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر االستدعاء المنصوص عليها فى المادة             :  )٨٢ ( مادة
 . من هذا القانون

وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحاالت التى تعلن فيها                  
 .  فى شأن التعبئة العامة١٩٦٠ لسنة ٨٧التعبئة العامة طبقًا ألحكام القانون رقم 

ى جميع األحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر               وف 
 . االستدعاء الصادر إليه

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائتى ألف جنيه              :  ) ٨٣( مادة  
صة بالسالمة الصحية   أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة ال يلتزم بالضوابط والمعايير الخا            

من هذا القانون   ) ٣٧ ،   ٣٦ ،   ٣٥  ،    ٦(والبيئية أو التدابير اإلنشائية المشار إليها فى المواد          
وتحكم المحكمة فضالً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم اإلزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى                

ك الجهة اإلدارية أو من تعهد إليه       تحددها الجهة اإلدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذل          
 . وفى جميع األحوال تتم اإلزالة على نفقة المخالف

يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة اآلف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه كل من                :  )٨٤( مادة  
 فقرة  ٥٩ و ٣ ،   ١ البندين   ٢٨فقرة ثالثة و  ٢١و١٩(خالف اإللتزام المنصوص عليه فى المواد        

 . ذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها األدنى واألقصىمن ه) ثانية

يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل                :  )٨٥( مادة  
أو مقدم خدمة اتصاالت خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة                 

 . ارية لجودة األداء لمختلف خدمات االتصاالت المرخص له بهاالفنية أو القياسات المعي
خدمات        ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار               

 .االتصاالت المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم

 المسئول عن االدارة الفعلية للشخص االعتبارى بذات العقوبات المقررة           يعاقب :  )٨٦( مادة  
عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخالله بالواجبات التى                

 . تفرضها عليه تلك االدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة

وفاء بما يحكم به من عقوبات مالية        ويكون الشخص االعتبارى مسئوالً بالتضامن عن ال        
 . وتعويضات
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 أحكام ختامية
 ــــ

 فقرة  ٤٤ ،   ٤٣ ،   ٤٢ ،   ٤٠ ،   ٣٩ ،   ٢٤ ،   ٢١ ،   ٨بند٥(ال تسرى أحكام المواد       : )٨٧( مادة 
من هذا القانون على القوات المسلحة       ) ٥٩ ،   ٥٣ فقرة أولى ،     ٥٢ فقرة أولى ،     ٥١ ،   ٤٨أولى ،   

 الهيئة القومية لالنتاج الحربى بالنسبة الى أجهزة االتصاالت التى           وأجهزة األمن القومى وشركات   
 . تتعلق بمتطلبات األمن القومى

من هذا القانون على اتحاد االذاعة والتليفزيون والمادتين        ) ٥٩(كما ال تسرى أحكام المادة       
قدمها من هذا القانون على خدمات االغاثة والطوارىء وغيرها من الخدمات التى ت             ) ٥٣ ، ٥١(

 . الهيئات الخدمية بالدولة
 
 
 
 
 
 
 


