
 

 

 

 

 

 

 

 

  القانون   رقم   (10)   لسنة   2003

 الصـادر   فى   4   فبـرایــر

 بإصدار   قانون   تنظیم   االتصاالت

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

             باسم   الشعب

 رئیس   الجمهوریة

 

 قرار   مجلس   الشعب   القانون   اآلتى   نصه   ،   وقد   أصدرناه   :

 

 (المادة   األولى )

 

أى أو فیه خاص بنص استثنى ما إال االتصاالت أنواع جمیع لتنظیم المرفق القانون بأحكام                 یعلم

القانون أحكام یخالف حكم كل ویلغى ، القومى لألمن مراعاة القانون حكم اقتضاه أو آخر                 قانون

 المرافق   .

 

 (المادة   الثانیة )

 

فى العربیة مصر جمهوریة فى اتصاالت خدمات یقدم أو اتصاالت شبكة بتشغیل یقوم من                على

للقواعد وفقًا ، المرافق القانون ألحكام طبقًا أوضاعة یوفق أن القانون بهذا العمل               تاریخ

بهذا العمل تاریخ من أشهر ستة خالل المختص الوزیر من قرار بها یصدر التى                واإلجراءات

 القانون   .

 

 (المادة   الثالثة)

 

هذا یبصم نشره لتاریخ التالى الیوم من إعتبارًا به ویعمل ، الرسمیة الجریدة فى القانون هذا                  ینشر

 القانون   بخاتم   الدولة   ،   وینفذ   كقانون   من   قوانینها   .

 صدر   برئاسة   الجمهوریة   فى   3   ذى   الحجة   سنة   1423   هـ   .

 (الموافق   4   فبرایر   2003   م)   .

 

 



 حسنى   مبارك

-1- 

 قانون   تنظیم   االتصاالت

 البـاب   األول

 األحكام   العامة

 
    یقصد   فى   تطبیق   أحكام   هذا   القانون   بالمصطلحات   التالیة   المعانى   المبینة   قرین   كل   منها   :مادة    (1)

 الجهاز   :   الجهاز   القومى   لتنظیم   االتصاالت   .1-

 الوزیر   المختص   :   الوزیر   المعنى   بشئون   االتصاالت   .2-

أو3- ، الرسائل أو ، اإلشارات أو ، الرموز استقبال أو إلرسال وسیلة أیة :                 االتصاالت

سلكیًا االتصال كان وسواء ، طبیعتها كانت أیًا وذلك ، األصوات أو ، الصور أو                 الكتابات

 أو   السلكیاً   .

 خدمة   االتصاالت   :   توفیر   أو   تشغیل   االتصاالت   أیاً   كانت   الوسیلة   المستعملة   .4-

البنیة5- من یلزمها ما شاملة لالتصاالت المتكاملة النظم مجموعة أو النظام : االتصاالت               شبكة

 األساسیة   .

 المستخدم   :   أى   شخص   طبیعى   أو   اعبتارى   یستعمل   خدمات   االتصاالت   أو   یستفید   منها   .6-

بتقدیم7- الجهاز من له مرخص ، اعتبارى أو طبیعى شخص أى : االتصاالت خدمة                مقدم

 خدمة   أو   أكثر   من   خدمات   االتصاالت   للغیر   .

شبكة8- تشغیل أو بإنشاء الجهاز من له مرخص اعتبارى أو طبیعى شخص أى :                المشغل

 لالتصاالت   .

خدمات9- فى لالستعمال معدة تكون أو ، تستعمل مستلزمات أو آالت أو أجهزة أیة :                 المعدات

 االتصاالت   .

بشبكة10- تتصل والتى بالمستخدم الخاصة االتصاالت أجهزة : الطرفیة االتصاالت            أجهزة

 اتصاالت   عامة   أو   خاصة   .

من11- ، االتصاالت فى لالستعمال معدًا یكون أو یستعمل ما جمیع : األساسیة               البنیة

الهوائیات ، واألبراج ، والكابالت ، والمعدات ، واآلالت ، والهیاكل ، واألراضى ،                المبانى



أیًا الكهربائى بالتیار التغذیة ومجموعة ، والبرامج والنظم االتصال وخطوط ،             واألعمدة

 كان   نوعها   .
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واحد12- لمستخدم االتصاالت خدمات توفر التى االتصاالت نظم : الخاصة            الشبكات

 باستخدام   شبكة   اتصاالت   ،   وذلك   دون   تقدیم   خدمات   للغیر   .

الالسلكیة13- االتصاالت فى تستخدم التى الكهرومغناطیسیة الموجات : الالسلكیة           الموجات

. 

 التردد   :   عدد   الذبذبات   الكاملة   فى   الثانیة   الواحدة   إلحدى   الموجات   الالسلكیة   .14-

طبقًا15- الالسلكى االتصال فى استخدامها یمكن التى الموجات حیز : الترددى             الطیف

 إلصدارات   االتحاد   الدولى   لالتصاالت   .

 حیز   التردد   :   جز   من   الطیف   الترددى   یبدأ   بتردد   وینتهى   بتردد   آخر   .16-

بحریة17- یسمح والذى أكثر أو لمشغلین بها المرخص الشبكات بین التوصیل :              الترابط

التى الخدمات أو بها یرتبطون التى الشبكات كانت أیًا ، بینهم فیما المستخدمین               اتصال

 یستعملونها   .

الخارج18- وبین مصر فى المستخدمین بین االتصاالت خدمة : الدولیة االتصاالت             خدمة

 من   خالل   المعابر   الدولیة   لالتصاالت   .

الحربى19- واإلنتاج المسلحة والقوات الجمهوریة رئاسة بشئون یتعلق ما : القومى             األمن

التابعة واألجهزة اإلداریة الرقابة وهیئة القومى األمن وهیئة العام واألمن الداخلیة             ووزارة

 لهذه   الجهات   .

القومى20- األمن وهیئة الداخلیة ووزارة الجمهوریة رئاسة تشمل : القومى األمن             أجهزة

 وهیئة   الرقابة   اإلداریة   .

والدفاع21- والنجدة اإلسعاف خاص بوجه وتشمل : والطزارئ اإلغاثة اتصاالت            خدمات

 المدنى   والحریق   .

 
 تقوم   خدمات   االتصاالت   على   مراعاة   القواعد   اآلتیة  :مادة  (2)

 عالنیة   المعلومات   .1-



 حمایة   المنافسة   الحرة   .2-

 توفیر   الخدمة   الشاملة   .3-

 حمایة   حقوق   المستخدمین   .4-

 وذلك   كله   على   النحو   المبین   بهذا   القانون   .
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  الباب   الثانى

 الجهاز   القومى   لتنظیم   االتصاالت

 

ویكونمادة    (3) االتصاالت" لتنظیم القومى "الجهاز تسمى االتصاالت مرفق إلدارة قومیة هیئة             تنشأ

محافظة الرئیسى مقره ویكون المختص الوزیر ویتبع العامة االعتباریة الشخصیة            للجهاز

 القاهرة   أو   الجیزة   .

 وله   إنشاء   فروع   أخرى   بجمیع   أنحاء   جمهوریة   مصر   العربیة   .

 

أحدثمادة    (4) یواكب نحو على خدماته جمیع ونشر وتطویر االتصاالت مرفق تنظیم إلى الجهاز               یهدف

الوطنى االستثمار ویشجع األسعار بأنسب المستخدمین احتیاجات جمیع ویلبى التكنولوجیا            وسائل

 والدولى   فى   هذا   المجال   فى   إطار   من   قواعد   المنافسة   الحرة   .

 وعلى   األخص   ما   یأتى   :

التوسع1- مناطق فیها بما الجمهوریة مناطق جمیع إلى االتصاالت خدمات وصول             ضمان

 االقتصادى   والعمرانى   والمناطق   الحضریة   والریفیة   والنائیة   .

 حمایة   األمن   القومى   والمصالح   العلیا   للدولة   .2-

 ضمان   االستخدام   األمثل   للطیف   الترددى   وتعظیم   العائد   منه   طبقاً   ألحكام   هذا   القانون   .3-

المنظمات4- عن الصادرة والقرارات ، النافذة الدولیة االتفاقیات بأحكام االلتزام            ضمان

 الدولیة   واإلقلیمیة   المتعلقة   باالتصاالت   والتى   تقرها   الدولة   .

 مراقبة   تحقیق   برامج   الكفاءة   الفنیة   واالقتصادیة   لمختلف   خدمات   االتصاالت   .5-

 

علىمادة    (5) وله . لذلك الالزمة واألعمال التصرفات جمیع یباشر أن أهدافه تحقیق سبیل فى                للجهاز

 األخص   ما   یأتى   :



القانون1- هذا ألحكام طبقًا وشاطة تتفق التى اإلدارة وأسالیب وقاعد والبرامج الخطط              وضع

 والقرارت   الصادرة   تنفیذاً   له   ودون   التقید   باللوائح   والنظم   الحكومیة   .

مراعاة2- مع االتصاالت مجال فى والتكنولوجى والفنى العلمى التقدم مواكبة على             العمل

 المعاییر   الصحیة   والبیئیة   .
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العامة3- واألسس الخدمة ومقدمى المشغلین وأسماء االتصاالت بخدمات بیان ونشر            إعداد

 التى   یتم   منح   التراخیص   والتصاریح   بناء   علیها   .

 تحدید   األسس   العامة   التى   یلتزم   بها   مشغلو   ومقدمو   خدمات   االتصاالت   .4-

لجمیع5- توفر أن یجب التى االقتصادیة غیر االتصاالت خدمات وضوابط معاییر             تحدید

مقدمو مشغلو بها یتحمل التى االلتزامات وتحدید ، فیها نقص من تعانى التى               المناطق

 خدمات   االتصاالت   غیر   االقتصادیة   طبقاً   ألحكام   هذا   القانون   .

أحدث6- وتوفیر االتصاالت سریة یكفل بما المستخدمین حمایة تضمن التى القواعد             وضع

لتلقى نظام وضع وكذلك ، الخدمات هذه أداء جودة ضمان مع األسعار بأنسب التى                خدماتها

  شكاوى   المستخدمین   والتحقیق   فیها   والعمل   على   متابعتها   مع   شركات   مقدمى   الخدمة

بالتنسیق7- االتصاالت فى الدولیة الشهادات على للحصول تؤهل التى المعاهد على             اإلشراف

 مع   المعهد   القومى   لالتصاالت   .

    وضع   القواعد   الالزمة   لمنح   تصاریح   المعدات   .8-

 وضع   خطة   الترقیم   القومى   لالتصاالت   واإلشراف   على   تنفیذها   .9-

 

عندمادة    (6) االتباع الواجبة والبیئیة الصحیة بالسالمة المتعلقة الفنیة القواعد بوضع الجهاز             یختص

التى للمعاییر طبقًا وذلك ، وتشغیلها تنفیذها ومتابعة االتصاالت شبكات واستخدام وتشغیل              تركیب

 یتم   وضعها   باالتفاق   مع   الوزارات   والجهات   المعنیة   بالدولة   .

هذه وتنشر ، إلیها المشار الجهات ورؤساء المعنیین الوزراء من قرارات المعاییر بهذه               وتصدر

 القرارات   فى   الوقائع   المصریة   .

 



المنتجمادة  (7) توافر عدم حالة فى – الجهاز یكون القانون هذا من (44) المادة بحكم اإلخالل عدم                  مع

من إلیه یحتاج ما الغیر طریق عن أو بذاته یستورد أن موازنته حدود فى – المناسب                  المحلى

نشاطه لمباشرة یلزم مما وغیرها النقل ووسائل الفنیة واألجهزة الغیار وقطع والمعدات              المواد

 وذلك   طبقاً   للقواعد   والشروط   التى   تحددها   اللوائح   الداخلیة   للجهاز   .

 

 تتكون   موارد   ومصادر   تمویل   الجهاز   ببما   یآتى  :مادة  (8)

 المبالغ   التى   تخصصها   له   الدولة   فى   الموازنة   العامة   .1-
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 الرسوم   السنویة   للتراخیص   والتصاریح   التى   یصدرها   الجهاز   .2-

لهم3- المرخص إلى بالنسبة الجهاز یتحملها أو یؤدیها التى والخدمات واألعباء األعمال              مقابل

 أو   للغیر   سواء   فى   الداخل   أو   فى   الخارج   .

العامة4- للخزانة یؤول الذى االمتیاز مقابل من للجهاز الوزراء مجلس یخصصها التى              النسبة

بعد المختص الوزیر عرض على بناء وذلك التراخیص من محددة أنواع منح عند               للدولة

 التشاور   مع   وزیر   المالیة   .

 عائد   استثمار   أموال   الجهاز   .5-

 حصیلة   الغرامات   والتعویضات   التى   یحكم      بها   طبقاً   لهذا   القانون   .6-

 القروض   التى   تعقد   لصالح   الجهاز   .7-

القواعد8- ضوء فى الجهاز إدارة مجلس یقبلها التى والمنح واإلعانات والتبرعات             الهبات

هذا من (44) المادة بأحكام اإلخالل عدم مع وذلك ، الشأن هذا فى یصدرها التى                 والقارات

 القانون   .

 

وباتباعمادة  (9) للجهاز الداخلیة اللوائح تحددها التى للقواعد طبقًا إعدادها یتم خاصة موازنة للجهاز               یكون

 قواعد   النظام   المحاسبى   الموحد   ،   وذلك   دون   التقید   بالقواعد   والنظم   الحكومیة   .

 وتبدأ   السنة   المالیة   للجهاز   مع   بدایة   السنة   المالیة   للدولة   وتنتهى   بنهایتها   .

إلى سنة من الجهاز موازنة من الفائض ویرحل موارده فیه تودع خاص حساب للجهاز یكون                 كما

هذا من الوزراء مجلس یخصصه قد ما عدا فیما لالتصاالت الشاملة الخدمة صندوق إلى                أخرى



الصرف ویتم ، المالیة وزیر مع التشاور بعد المختص الوزیر عرض على بناء للدولة                الفائض

 من   موارد   الصندوق   بقرار   من   مجلس   اإلدارة   على   أوجه   الصرف   اآلتیة   :

 مشروعات   البنیة   األساسیة   الالزمة   لتحقیق   قاعدة   الخدمة   الشاملة   لالتصاالت   .1-

 إعادة   تنظیم   الطیف   الترددى   .2-

 مشروعات   الخطة   القومیة   لالتصاالت   والمعلومات   .3-

المعتمد4- االقتصادى السعر بین الفرق بقیمة االتصاالت خدمات ومقدمى مشغلى            تعویض

 للخدمة   والسعر   الذى   قد   یحدد   بمعرفة   الدولة   لصالح   المستخدم   .
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الصلهمادة  (10) ذات التطویر ودراسات والتدریب العلمى للبحث االنفاق أوجه الجهاز إدارة مجلس              یحدد

موازنة فى المدرجة االعتمادات حدود فى وذلك ، الغیر إلى یسندها أو یتسوالها والتى                بنشاطة

 الجهاز   لهذا   الغرض   .

 
الحجزمادة  (11) إجراءات اتخاذ حقوقه اقتضاء سبیل فى للجهاز ویكون ، عامة أموال الجهاز               أموال

 اإلدارى   طبقاً   ألحكام   القانون   رقم   (308)   لسنة   1955   بشأن   الحجز   اإلدارى   .

 
المختصمادة  (12) الوزیر برئاسة الوزراء مجلس رئیس من بقرار یعین إدارة مجلس الجهاز إدارة               یتولى

 وعضویة   كل   من   :

 الرئیس   التنفیذى   للجهاز   .1-

 مستشار   من   مجلس   الدولة   یختاره   رئیس   هذا   المجلس   .2-

 ممثل   عن   وزارة   الدفاع   یختاره   وزیر   الدفاع   .3-

 ممثل   عن   وزارة   المالیة   یختاره   وزیر   المالیة   .4-

 أربعة   یمثلون   أجهزة   األمن   القومى   .5-

 ممثل   عن   اتحاد   اإلذاعة   والتلیفزیون   یختاره   وزیر   اإلعالم   .6-

مجال7- فى الخبرة ذوى من منهم ثالثة المختص الوزیر من قرار بتعیینهم یصدر أعضاء                ستة

 االتصاالت   وثالثة   من   الشخصیات   العامة   یمثلون   المستفیدین   من   خدمات   االتصاالت   .

 احد   العاملین   بالجهاز   یرشحة   اتحاد   عمال   مصر   .8-



ویصدر للتجدید قابلة سنتین اإلدارة مجلس عضویة مدة تكون للجهاز التنفیذى الرئیس              وعد

 بتحدید   مكافأة   العضویة   قرار   من   رئیس   مجلس   الوزراء   .

المهام ببعض مؤقتة بصفة إلیها یعهد أكثر أو لجنة أعضائة بین من یشكل أن اإلدارة                 ولمجلس

 كما   یجوز   له   أن   یفوض   رئیس   مجلس   اإلدارة   أو   الرئیس   التنفیذى   للجهاز   فى   بعض   اختصاصاته   .

 
الزمًامادة  (13) یراه ما یتخذ أن وله ، أموره وتصریف بشئونه المختصة السلطة هو الجهاز إدارة                 مجلس

على اختصاصاته المجلس ویباشر ، أجلها من الجهاز أنشئ التى األهداف لتحقیق قرارت               من

 الوجه   المبین   بهذا   القانون   ،   وله   على   األخص   ما   یأتى   :

-7- 

 إقرار   خطط   وبرامج   نشاط   الجهاز   فى   إطار   الخطة   العامة   للدولة   .1-

 اعتماد   الهیكل   التنظیمى   واالدارى   للجهاز   .2-

األداء3- جودة وقیاسات المعیاریة والقیاسات الفنیة بالجودة الخاصة واألسس الضوابط            وضع

لنتائج الدوریة والمتابعة األداء مستوى رفع إلى یؤدى بما ، االتصاالت خدمات              لمختلف

 تطبیق   هذه   الضوابط   واألسس   والقیاسات   مع   مراعاة   المعاییر   الصحیة   والبیئیة   .

الوزراء4- مجلس یقرها التى األهداف بتحقیق الكفیلة والمقترحات الخطط لتنفیذ یلزم ما              اتخاذ

 لتوفیر   خدمات   االتصاالت   المناسبة   فى   جمیع   مناطق   الجمهوریة   .

وذلك5- ، الضرورة دعت كلما وتعدیلها ومراجعتها الترددى الطیف استخدام خطة             اعتماد

 بمراعاة   قرارات   وتوصیات   االتحاد   الدولى   لالتصاالت   .

إجراءات6- وتنظیم الترددى الطیف باستخدام الخاصة التراخیص منح وشروط قواعد            وضع

 منحها   .

االتصاالت7- لشبكات األساسیة البنیة بإنشاء الخاصة التراخیص منح وشروط قواعد            وضع

البیئة وقوانین العمرانى والتخطیط البناء ألعمال المنظمة القوانین بأحكام یخل ال             بما

الخاصة والتراخیص وإدارتها الشبكات هذه تشغیل تراخیص وكذلك ، المحلیة            واإلدارة

ألحكام طبقًا تنفیذها ومراقبة وتجدیدها التراخیص هذه وإصدار االتصاالت خدمات            بتقدیم

طبقًا التامة السریة ضمان فى حقهم وخاصة المستخدمین حقوق یضمن بما القانون              هذا

العمرانى التخطیط ومعاییر للدولة العلیا والمصالح القومى باألمن یمس ال وبما ،              للقانون



الجهات ورؤساء المعنیین الوزراء من قرارات بها یصدر التى والبیئیة الصحیة             والمعاییر

 المعنیة   .

وإجراءات8- قواعد ووضع االتصاالت بأجهزة الخاصة الفنیة والمقاییس المواصفات           اعتماد

 منح   التصاریح   الالزمة   لتنظیم   استیرادها   وبیعها   واستعمالها   .

الضرورة9- دعت كلما وتعدیلها العامة االتصاالت لخدمات القومى الترقیم خطة            إقرار

 إلى   ذلك   .

ولوائح10- واإلداریة والمالیة الفنیة بالشئون المتعلقة الداخلیة اللوائح على           الموافقة

التقید دون وذلك ، الجهاز نشاط بتنظیم المتعلقة اللوائح من وغیرها والمخازن              المشتریات

 بالقواعد   والنظم   الحكومیة   .
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وبدالتهم11- رواتبهم وتحدید لتعیینهم المنظمة بالجهاز العاملین شئون الئحة على            الموافقة

مراعاة مع وذلك . الوظیفیة شئونهم وسائر خدمتهم وإنهاء وتأدیبهم وترقیاتهم             ومكافآتهم

المكتسبة بالحقوق یخل ال بما الحكومیة والنظم بالقواعد التقید ودون اإلنتاجیة الكفایة              قواعد

 للعاملین   .

ال12- بما بالجهاز للعمالین والریاضیة والثقافیة واالجتماعیة الصحیة للرعایة نظام            وضع

 یخل   بالحقوق   المكتسبة   للعاملین   .

 وضع   نظام   للرقابة   والمتابعة   وتحدید   معدالت   األداء   طبقاً   للمعاییر   االقتصادیة   .13-

 إقرار   الموازنة   السنویة   للجهاز   واعتماد   الحساب   الختامي   .14-

 الموافقة   على   القروض   الالزمة   لتمویل   أعمال   الجهاز   .15-

یصدرها16- التي والقرارات القواعد ضوء فى والمنح واإلعانات والتبرعات الهبات            قبول

 المجلس   فى   هذا   الشأن   ،   وذلك   مع   عدم   اإلخالل   بأحكام   المادة   (44)   من   هذا   القانون   .

تعلیم17- معاهد وإدارة إنشاء فى للترخیص الالزمة والقواعد االشتراطات           وضع

أنظمة لمشغلى األهلیة شهادات على للحصول خریجیها یؤهل التى الالسلكیة            االتصاالت

األجهزة لمشغلى اخرى المستحدثة الشهادات وكذلك ، الالسلكى والتلیفون           التلغراف

الالسلكیة االتصاالت مجال فى المعنیة الدولیة المنظمات تحددها التى للنظم طبقًا             الالسلكیة

تعدیلها أو إلغائها وقواعد ومنحها الشهادات هذه إلصدار المنظمة الوقاعد وضع             وكذلك



المعاهد هذه على واإلشراف والرقابة فیها االمتحانات ونظم بها الدراسة مناهج             ووضع

للوزارة المقررة األخرى باالختصاصات یخل ال بما الفنیة الناحیة من فیها الدراسة              وسیر

 المختصة   بالتعلیم   فى   هذا   الشأن   .

المجلس18- على عرضة للجهاز التنفیذي الرئیس أو اإلدارة مجلس رئیس یرى فیما              النظر

 ویصدر   باللوائح   المنصوص   علیها   فى   هذه   المادة   قرار   من   الوزیر   المختص   .

 

ذلكمادة  (14) الضرورة اقتضت وكلما شهر كل األقل على مرة رئیسه من بدعوة اإلدارة مجلس                یجتمع

الحاضرین أصوات بأغلبیة قراراته وتصدر ، أعضائه أغلبیة بحضور صحیحًا اجتماعه             ویكون

 وعند   التساوى   یرجح   الجانب   الذى   منه   الرئیس.

صوت لهم یكون أن دون بخبراتهم االستعانة یرى من جلساته لحضور یدعو أن               وللمجلس

 معدود   .
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قابلةمادة  (15) عامین لمدة الوزراء مجلس رئیس من قرار بتعیینه یصدر تنفیذى رئیس للجهاز               یكون

أمام مسئوًال ویكون المختص الوزیر اقتراح على بناء وذلك ، المالیة معاملته القرار               للتجدید

 مجلس   اإلدارة   عن   سیر   أعمال   الجهاز   فنیاً   وإداریاً   ومالیاً   ،   ولع   على   األخص   ما   یأتى   :

 تنفیذ   قرارات   مجلس   اإلدارة   .1-

 المعاونة   فى   إدارة   الجهاز   وفى   تصریف   شئونة   واإلشراف   على   سیر   العمل   به   .2-

إنجازة3- تم وما به العمل وسیر الجهاز نشاط عن اإلدارة مجلس على دوریة تقاریر                عرض

  وفقاً   للخطة   والبامج   الموضوعة   وتحدید   معوقات   األداء   والحلول   المقترحة   لتفادیها.

 القیام   بأیة   أعمال   أو   مهام   یكلفة   بها   مجلس   اإلدارة   .4-

 االختصاصات   األخرى   التى   تحددها   اللوائح   الداخلیة   للجهاز   .5-

 وللرئیس   التنفیذى   أن   یفوض   مدیراً   أو   أكثر   بالجهاز   فى   مباشرة   بعض   اختصاصاته   .

 

 مادة    (16)      یحل   الرئیس   التنفیذى   بصفة   مؤقتة   محل   رئیس   مجلس   إدارة   الجهاز   وذلك   حال   غیابة   .

 

 مادة  (17)      یمثل   الرئیس   التنفیذى   الجهاز   أمام   القضاء   وفى   عاقاته   بالغیر   .

 



 مادة  (18)      تشكل   بقرار   من   الوزیر   المختص   اللجان   اآلتیة   برئاسة   الرئیس   التنفیذى   للجهاز   أو   من   ینیبه   :

ووزارة1- الجمهوریة برئاسة االتصاالت إدارة عن ممثلین وتضم : الترددات تنظیم             لجنة

والتلیفزیون اإلذاعة واتحاد القومى األمن وهیئة الداخلیة ووزارة االتصاالت ووزارة            الدفاع

الترددى الطیف تنظیم اللجنة وتتولى ، المختص الوزیر یرشحهم أعضاء ثالثة إلى              باإلضافة

. 

والجمعیات2- االتصاالت خدمات لمستخدمى ممثلین وتضم : المستخدمین حقوق حمایة            لجنة

مستخدمى مصالح حمایة شأن فى المشورة تقدیم اللجنة وتتولى ، المستهلك بحمایة              المعنیة

 خدمات   االتصاالت   .

االتصاالت3- مجال فى العاملة للمنشآت ممثلین وتضم : االتصاالت صناعة ممثلى             لجنة

االتصاالت بصناعة یتعلق ما كل فى المشورة تقدیم وتتولى ، األخرى المعنیة              والجهات

وذلك ، جلساته لحضور اللجان تلك من لجنة أیة عن ممثلین یدعو أن الجهاز إدارة                 ولمجلس

 عند   نظر   التوصیات   المقدمة   منها   .
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تقاریر من یطلبة بما الجهاز بموافاة االتصاالت مجال فى العاملة والشركات الجهات جمیع تلتزم (19)                 مادة

 أو   إحصاءات   أو   معلومات   تتصل   بنشاطة   عدا   ما   یتعلق   منها   باألمن   القومى   .

 

رئیس بقرار المنشأ والالسلكیة السلكیة االتصاالت مرفق تنظیم جهاز محل الجهاز یحل (20)               مادة

إلى وینقل ، التزامات من علیه وما حقوق من له فیما وذلك 1998 لسنة (101) رقم                  الجمهوریة

الوظیفیة وأوضاعهم بحالتهم والسلكیة السلكیة االتصاالت مرفق تنظیم بجهاز العاملون            الجهاز

 دون   حاجة   إلى   اتخاذ   إجراء   آخر   .

بالنظم العمل یستمر القانون هذا من (13) المادة فى علیها المنصوص اللوائح تصدر أن                وإلى

أحكام مع یتعارض ال بما والالسلكیة السلكیة االتصاالت مرفق تنظیم جهاز فى الساریة               واللوائح

 هذا   القانون   .

 

  الباب   الثالث

 التراخیص   والتصاریح

 (الفصل   األول)



 التـراخیـص

 

المكالمات تمریر أو للغیر االتصاالت خدمات تقدیم أو اتصاالت شبكات تشغیل أو إنشاء یجوز ال (21)                  مادة

وفقًا الجهاز من ترخیص على الحصول دون ذلك من شئ عن اإلعالن أو ، الدولیة                 التلیفونیة

 ألحكام   هذا   القانون   والقرارات   المنفذة   له   .

خاصة اتصاالت شبكة تشغیل أو إلنشاء الجهاز من ترخیص على الحصول یلزم ال ذلك                ومع

 التستخدم   أنظمة   اتصال   السلكیة   .

 ویلتزم   المشغل   المرخص   له   بإخطار   الجهاز   بالشبكات   الخاصة   التى   تنشأ   على   بنیته   األساسیة   .

الصحف وإحدى المصریة الوقائع فى التراخیص بشأن الجهاز من الصادرة القرارات             وتنشر

شروط جمیع النشر یشمل أن على له المرخص نفقة على وذلك األنتشار واسعة               الیومیة

 الترخیص   .
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على القانون هذا من (21) المادة فى إلیها المشار التراخیص من أى على الحصول طلب یقدم (22)                   مادة

یثبت ما األخص وعلى یحددها التى والمستندات بالبیانات مصحوبًا الجهاز یضعها التى              النماذج

لتسعیر المقترحة األسس الطلب یتضمن أن ویجب ، الترخیص لطالب والمالیة الفنیة              القدرة

 الخدمة   وطریقة   حسابها   .

الترخیص طالب استیفاء تاریخ من یومًا تسعین تجاوز ال مدة خالل الترخیص طلب فى                ویبت

 جمیع   ما   یطلب   منه   من   البیانات   والمستندات   وإال   اعتبر   الطلب   مرفوضاً   .

 

للقواعد وفقًا القانون هذا من (21) المادة فى علیها المنصوص التراخیص بإصدار الجهاز یقوم (23)                 مادة

 واإلجراءات   المبینة   فى   المادة   (22)   من   هذا   القانون   والقرارات   المنفذة   له   .

 ویحدد   مجلس   إدارة   الجهاز   مقابل   الترخیص   وقواعد   وإجراءات   اقتضائه   .

 

أى فى احتكاریة ممارسات حدوث تجاوزها على یترتب التى الحدود الجهاز إدارة مجلس یحدد (24)                 مادة

 من   المجاالت   التى   ینظمها   هذا   القانون   ،   ویضع   المجلس   القواعد   التى   یجب   تطبیقها   لمواجهة   ذلك   .



 

  مادة  (25)      یحدد   الترخیص   الصادر   التزامات   المرخص   له   والتى   تشمل   األخص   ما   یأتى   :

 نوع   الخدمة   والتقنیة   المستخدمة   .1-

 مدة   الترخیص   .2-

 الحدود   الجغرافیة   لتقدیم   الخدمة   وخطة   التغطیة   السلكیة   والالسلكیة   ومراحل   تنفیذها   .3-

 مقاییس   جودة   وكفاءة   الخدمة   .4-

إیقافها5- أو الخدمة قطع حالة فى االتباع الواجبة واإلجراءات الخدمة تقدیم باستمرار              االلتزام

. 

 تحدید   سعر   الخدمة   وطریقة   التحصیل   وااللتزام   باإلعالن   عن   ذلك   .6-

 إتاحة   الخدمة   لجمهور   المستخدمین   دون   تمییز   .7-

 االلتزام   بنظام   الترقیم   القومى   الذى   یضعه   الجهاز   .8-

 مراعاة   متطلبات   الخدمة   الشاملة   .9-
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طبقًا10- كله وذلك ، الدلیل خدمة وتوفیر مجانًا والطوارئ اإلغاثة اتصاالت خدمات              تقدیم

 لنوع   الخدمة   المرخص   بها   .

 االلتزامات   الخاصة   بعدم   المساس   باألمن   القومى   .11-

والتخطیطیة12- والبیئیة الصحیة بالسالمة المتعلقة الفنیة بالقواعد الخاصة          االلتزام

والجهات الوزارات مع باالتفاق وضعها یتم التى للمعاییر طبقًا االتباع الواجبة             واإلنشائیة

 المعنیة   بالدولة   .

 اإلسهام   فى   مجال   البحث   العلمى   والتدریب   .13-

وفاء14- من التحقق سبیل فى یتحملها التى األعباء مقابل الجهاز یحدده بما              االلتزام

 المرخص   له   بالتزاماته   وكذلك   التأمینات   المالیة   وجمیع   المستحقات   الدوریة   .

 تقدیم   ما   یطلبة   الجهاز   من   المعلومات   والبیانات   المتصلة   بموضوع   الترخیص   .15-

 الوفاء   بالجزاءات   المالیة   والتعویضات   .16-

 تقدیم   الخدمات   فى   ظل   قواعد   المنافسة   الحرة   .17-

 وضع   نظام   لتلقى   الشكاوى   والتحقیق   فیها   وإصالح   األعطال   بكفاءة   .18-



القواعد19- ووضع له المرخص بعمالء الخاصة والمكالمات االتصاالت سریة           ضمان

 الالزمة   للتأكد   من   ذلك   .

 

بها المرخص االتصاالت خدمات وتقدیم تشغیل فى أساسیة تعتبر التى الخدمات الجهاز یحدد (26)                مادة

یقدمها التى واالقتراحات الدراسات التحدید هذا فى ویراعى ، منها كل أسعار تحدید               ویتولى

 طالب   الترخیص   إلى   الجهاز   .

یتم لها المعتمد االقتصادى السعر من بأقل الخدمات هذه من أى سعر الوزراء مجلس حدد                 وإذا

وفى ، ذلك عن الناتجة بالفروق الشاملة الخدمة صندوق من الخدمة مقدمى أو مشغلى                تعویض

وزیر مع وبالتشاور المختص الوزیر عرض على بناء الدولة من دعمه یتم الصندوق عجز                حالة

 المالیة   وموافقة   مجلس   الوزراء   .

 

خالل االتصاالت خدمات بعض تقدیم أو تشغیل على له للمرخص الموافقة الجهاز إدارة لمجلس (27)                 مادة

اإلخالل حالة فى الموافقة هذه إلغاء المجلس وعلى ، المعتمدة أسعارها من بأقل محددة                مدد

 بقواعد   المنافسة   الحرة   أو   یمستوى   أداء   الخدمة   .
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 یلتزم   مقدمو   خدمات   االتصاالت   المختلفة   ،   بتحقیق   الترابط   فیما   بینهم   وذلك   من   خالل   :مادة  (28)

لتحقیق1- والالزمة المقدمة بالخدمات الخاصة والبیانات الفنیة المواصفات عن           اإلفصاح

 الترابط   ،   إلتاحة   العلم   بها   ألى   من   مقدمى   الخدمات   .

بین2- تمییز على تنطوى آل مقعولة شروط وفق إلیه المشار الترابط لتحقیق اتفاقیات               إبرام

االتفاقیات إلى االنضمام أو ، العتمادها الجهاز إلى االتفاقیة تقدم أن على ، الخدمة                مقدمى

 المبرمة   والمعتمدة   من   الجهاز   فى   هذا   الشأن   .

أحد3- فعل نتیجة ، الخدمة مقدم على الواقع الضرر مدى وتحدید إلثبات الالزمة البیانات                تقدیم

المضرورة الخدمة مقدم طلب على بناء وذلك ، آخر خدمة بمقدم الخاصة الشبكة               مشتركى

 وبعد   موافقة   الجهاز   .

اتفاق عدم حالة فى وذلك ، إلیه المشار الترابط تحقق التى والشروط القواعد الجهاز                وشع

 مقدمى   الخدمات   وبناء   على   طلب   أى   منهم   .

 



على النزاع هذا عرض بینهم المبرمة الترابط اتفاقیات شأن فى الخدمات مقدمى بین نزاع نشأ إذا (29)                   مادة

مقدمى بین تمییز على ینطوى ال وبما ، االتفاقیات هذه أحكام وفق فیه قرار إلصدار                 الجهاز

للترابط الفعلیة التكالیف تجاوز یكون ال وبحیث ، الترابط تكالیف من یتحملونه فیما أو                الخدمة

 وخدماته   وتجهیزاته   إال   بما   یحقق   عائداً   استثماریاً   معقوالً   .

ویكون ، بیانات أو مستندات من یلزم ما بتقدیم أطرافة من أیًا یكلف أن النزاع نظر عند                   وللجهاز

 القرار   الصادر   من   الجهاز   فى   النزاع   نهائیاً   .

 ویصدر   بقواعد   وإجراءات   نظر   النزاع   قرار   من   الوزیر   المختص   .

من یومًا ستین مضى أو الجهاز من فیه قرار صدور بعد إال النزاع بشأن التقاضى یجوز                  وال

 تاریخ   عرض   النزاع   علیه   أیهما   أقرب   .

 

حسابمادة  (30) على الخدمات هذه إحدى دعم بها مرخص اتصاالت خدمة من أكثر مقدمى على                یحظر

أو ترخیص إلى تحتاج ال المدعومة الخدمة كانت ولو حتى الحظر هذا ویسرى ، أخرى                 خدمة

 كان   الدعم   موجهاً   إلى   منتج   معین   یتصل   بالخدمة   المقدمة   .

أن القانون هذا من (2) المادة فى علیها المنصوص القواعد مراعاة ومع ، الجهاز إدارة                 ولمجلس

 یستثنى   من   هذا   الحظر   خدمة   من   خدمات   االتصاالت   وذلك   بقرار   مسبب   ولمدة   محددة   .
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لهمادة    (31) الصادر الترخیص عن الغیر إلى له المرخص یتنازل أن – األحوال جمیع فى – یجوز                  ال

من مسبقة موافقة على الحصول بعد إال ، االتصاالت خدمات تقدیم أو الشبكات تشغیل أو                 بإنشاء

 الجهاز   وفقاً   للشروط   التى   یحددها   مجلس   اإلدارة   .

 

 یضع   الجهاز   نظاماً   لتسجیل   ما   یأتى  :مادة  (32)

  أسماء   المرخص   لهم   بإنشاء   أو   تشغیل   شبكات   االتصاالت   ،   أو   تقدیم   خدمات   االتصاالت.1-

 مقابل   الترخیص   .2-

 سعر   الخدمات   المرخص   بها   .3-

 اتفاقیات   الترابط   المبرمة   بین   مقدمى   الخدمة   .4-

 المعلومات   األخرى   المتعلقة   بشبكات   وخدمات   االتصاالت   .5-

 ولكل   ذى   شأن   بناء   على   طلب   كتابى   اإلطالع   على   البیانات   المسجلة   المشار   إلیها   .



 
شبكتهمادة    (33) مسارات استخدام على آخر له مرخص مع االتفاق ، لالتصاالت شبكة بإنشاء له                للمرخص

 بمقابل   عادل   یتفقان   علیه   .

هذا فى نهائى قرار إلصدار الجهاز على األمر یعرض آخر بدیل هناك یكن ولم االتفاق تعذر                  فإذا

 الشأن   .

 
استخداممادة  (34) اتصاالت خدمة بتقدیم أو اتصاالت شبكة بإنشاء له للمرخص – الحاجة عند –                یجوز

قواعد من علیه یتفقان لما وفقًا وذلك ، آخر له بمرخص خاصة اتصاالت خدمة أو شبكة                  مكونات

 وبمقابل   عادل   .

 فإذا   تعذر   االتفاق   یعرض   األمر   على   الجهاز   إلصدار   قرار   نهائى   فى   هذا   الشأن   .

 
مدمادة  (35) فى الحق – اإلنشاء هذا یتطلبها التى الحدود وفى – اتصاالت شبكة بإنشاء له                 للمرخص

الطرق على تركیبات أو أبراج أو أعمدة إقامة أو هوائیة أو أرضیة موصالت أو                كابالت

الحصول بعد وذلك ، الحدیدیة السكك وخطوط المائیة الممرات أو العامة والمیادین              والشوارع

مع المختصة والجهات المسلحة القوات من والتصاریح والتراخیص الموافقات من یلزم ما              على

على ذلك ویسرى ، األعمال تلك فى البدء قبل والصحیة البیئیة واالشتراطات المعاییر               مراعاة

 صیانة   هذه   المنشآت   أو   تعدیل   مساراتها   .
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قیامةمادة    (36) أثناء القائمة والمرافق المنشآت لحمایة الالزمة التدابیر جمیع باتخاذ له المرخص              یلتزم

تعویض وبأداء نفقته على أصله إلى الشئ بإعادة یلتزم كما ، شبكته تعدیل أو صیانة أو                  بإنشاء

 مناسب   عما   یقع   من   إتالف   أو   أضرار   بأى   من   تلك   المنشآت   أو   المرافق   .

البیئیةمادة    (37) اإلدارة نظم وتطبیق البیئى التقییم دراسات مراعاة االتصاالت شبكات تنفیذ عند              یجب

 وااللتزام   بحمایة   األشجار   المزروعة   على   الطرق   واألراضى   وما   حولها   .

 

لهامادة    (38) الالزمة العقارات ملكیة ونزع ، االتصاالت لمشروعات العامة المنفعة صفة بتقریر              یصدر

) رقم القانون ألحكام طبقًا وذلك ، المختص الوزیر عرض على بناء الجمهوریة رئیس من                قرار

 10)   لسنة   1990   بشأن   نزع   ملكیة   العقارات   للمنفعة   العامة   .

 



علىمادة  (39) – مشروع مبرر دون – االعتراض فیه شأن ذى لكل أو حائزة أو العقار لمالك یجوز                   ال

ذلك ویسرى ، العقار لشاغلى االتصاالت خدمات إلدخال الالزمة والتوصیالت التركیبات             إقامة

االلتزام مراعاة مع والتوصیالت التركیبات هذه تشغیل أو للصیانة الالزمة األعمال جمیع              على

 بقواعد   السالمة   اإلنشائیة   والصحیة   والبیئیة   .

 

یتضمنهمادة    (40) عادل مقابل لقاء ، بالعقار االنتفاع حق تقریر وصاحب له المرخص بین باالتفاق                یجوز

االتصاالت خدمات أو شبكات إلحدى بها مرخص توصیالت تركیب أو منشآت إقامة ،               االتفاق

یكون أال على سفله أو علوه فى أو العقار داخل وذلك والمرئیة المسموعة اإلذاعیة الخدمات                 أو

 من   شأن   ذلك   اإلضرار   بسالمة   العقار   أو   العقارات   المالصقة   أو   المجاورة   له   أو   بصحة   شاغلیها   .

صدور لحین وذلك شأنها فى قضائیة دعوى إقامة حالة فى إلیها المشار األعمال تنفیذ                ویوقف

 حكم   قضائى   نهائى   فیها   .

 

المبینةمادة  (41) باألعمال القیام عند االتصاالت خدمات تقدیم أو اتصاالت شبكة بإنشاء له المرخص               یلتزم

سالمة یعرض ال نحو على األعمال هذه تنفیذ بمراعاة القانون هذا من (40 ، 39) المادتین                  فى

 العقار   أو   العقارات   المالصفة   أو   المجاورة   أو   شاغلیها   أو   الغیر   للخطر   .
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أو مترًا خمسین ارتفاعها یجاوز مبانى بإقامة الترخیص التنظیم بشئون المختصة للجهة یجوز ال (42)                 مادة

إقامتها تتم التى المبانى عن الجهاز بإخطار تلتزم كما ، للجهاز الرجوع بعد إال تعدیلها أو                  تعلیتها

 أو   تعلیتها   أو   تعدیلها   بما   یجاوز   االرتفاع   المذكور   .

 

مركزها دائرة فى والتلیفزیون اإلذاعة إرسال مراكز حول المبانى من خالیة مسافة ترك               ویجب

وذلك البرج أو الصارى ارتفاع من ونصف مرة عن قطرها نصف یقل ال اإلرسال برج                 صارى

 مع   عدم   اإلخالل   بحق   المتضرر   فى   التعویض   .

 

المملوكةمادة  (43) العقارات جمیع على القانون هذا من (42 ، 41 ، 40 ، 39) المواد أحكام                  تسرى

 ألشخاص   القانون   العام   والخاص   .



 

 (الفصل   الثانى)

 التصاریح

 
علىمادة  (44) الحصول بعد إال االتصاالت معدات من معدة أى تجمیع أو تصنیع أو استیراد                یحظر

 تصریح   بذلك   من   الجهاز   ،   وطبقاً   للمعاییر   والمواصفات   المعتمدة   منه   .

ووزارة القومى األمن وهیئة المسلحة القوات من موافقة على الحصول الجهاز على              ویجب

منحه وقبل لحسابة االستخدام أو الحیازة أو التجمیع أو التصنیع أو باالستیراد قیامة قبل ،                 الداخلیة

اإلدارة ووحدات وأجهزة ومصالح وزارات من للدولة اإلدارى الجهاز لوحدات بذلك             تصاریح

االتصاالت لمعدات بالنسبة وذلك ، وغیرها واألفراد أنواعها بكافة والشركات والهیئات             المحلیة

أحكام یسرى .وال القومى األمن أجهزة مع بالتنسیق الدفاع وزیر من قرار بتحدیدها یصدر                التى

اإلذاعة باتحاد الخاص بالتلیفزیون اإلذاعى البث فى المستخدمة المعدات على األولى             الفقرة

الثانیة الفقرة فى علیها المنصوص الموافقة على االتحاد حصول مراعاة مع وذلك ،               والتلیفزیون

 ،   وفق   األحكام   المقرر   بها   .

 
االستقبالمادة    (45) وأجهزة الجهاز من المعتمدة األنواع من الطرفیة االتصاالت أجهزة إدخال             یجوز

الخارج من قادم بصحبة كانت إذا والتلیفزیون اإلذاعة اتحاد من المعتمدة والتلیفزیونى              اإلذاعى

 بغرض   االستخدام   الشخصى   ،   وذلك   دون   الحصول   على   تصریحمن   الجهاز   .
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یحددها التى األنواع عدا الالسلكیة االتصاالت أجهزة باقى على السابقة الفقرة حكم یسرى               وال

 الجهاز   بعد   الحصول   على   موافقة   من   القوات   المسلحة   وأجهزة   األمن   القومى   .

 
 یحظر   استیراد   أجهزة   اتصاالت   طرفیة   مستعملة   بغرض   االتجار   .مادة  (46)

 
منعمادة  (47) – الجهاز من موافقة على الحصول بعد – لهم المرخص العامة االتصاالت شبكات                لمشغلى

 توصیل   الخدمة   ألجهزة   طرفیة   إذا   ثبت   أنها   أحدثت   ضراراً   بالشبكة   المرخص   بها   .

 
أىمادة  (48) اعتماد وإجراءات قواعد الجهاز یحدد القانون هذا من (44) المادة بحكم اإلخالل عدم                مع

ومعدات أجهزة واستخدام وتصنیع باستیراد الخاصة التصاریح وإصدار األجهزة من            طراز



ودتها التصاریح هذه على للحصول الالزمة والشروط وتسویقها فیها واالتجار            االتصاالت

 والمقابل   المقرر   لها   .

تاریخ من یومًا تسعین تجاوز ال مدة خالل إصداره رفض أو التصریح بإصدار الجهاز                ویقوم

 تسلمه   جمیع   المستندات   الالزمة   إلصدار   التصریح   .

والمتاجرین االتصاالت ومعدات أجهزة حائزى أو مستخدمى أو مصنعى أو مستوردى             وعلى

األولى الفقرة فى علیها المنصوص األنشطة لممارسة بها الترخیص القانون یستلزم التى من               فیها

من الالزمة التصاریح على بالحصول قیامهم طریق عن أوضاعهم یوفقوا أن ، المادة هذه                من

 الجهاز   خالل   ستة   أشهر   من   تاریخ   العمل   بهذا   القانون   .

 
 الباب   الرابع

 إدارة   الطیف   الترددى   وترخیص   استخدامه

 
جمیعمادة  (49) وإدارة تنظیم عن المسئولة الجهة هو والجهاز ، محدود طبیعى مورد الترددى               الطیف

 الشئون   المتعلقة   باستخدامه   طبقاً   ألحكام   هذا   القانون   .

 
الترددىمادة  (50) الطیف خطة وضع – لالتصاالت الدولى االتحاد إصدارات وبمراعاة – الجهاز              یتولى

االتصاالت خدمات إدخال وإتاحة ، استخدامه من العائد وتعظیم ، له استخدام أفضل یحقق                بما

طبقًا اختصاصها لمباشرة الترددات تنظیم لجنة على الخطة هذه وتعرض ، الحدیثة              الالسلكیة

 ألحكام   هذا   القانون   .
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ویضعمادة  (51) ، الجهاز من بذلك ترخیص على الحصول بعد إال ترددات حیز أو تردد استخدام یجوز                  ال

الالزم واإلجراءات القواعد عن ویعلن ، الترخیص هذا لمنح الالزمة والقواعد الشروط              الجهاز

 اتباعها   للتقدم   للحصول   على   الترخیص   .

الالزمة المستندات كافة تقدیم تاریخ من یومًا تسعین تجاوز ال مدة خالل الترخیص               ویصدر

 إلصداره   وذلك   مع   مراعاة   متطلبات   القوات   المسلحة   وأجهزة   األمن   القومى   .

مخالفته حالة وفى ، الترخیص لشروط طبقًا ترددات حیز أو تردد باستخدام له المرخص                ویلتزم

 لهذه   الشروط   یكون   للجهاز   الحق   فى   إلغاء   هذا   الترخیص   .



الدولى االتحاد من دولیًا المخصصة الترددات حیزات على المادة هذه أحكام یسرى              وال

 لالتصاالت   لخدمات   یقدمها   اتحاد   اإلذاعة   والتلیفزیون   وحدها   دون   غیرها   من   الخدمات   األخرى

وتوزیع نقل فى والتلیفزیون اإلذاعة اتحاد یستخدمها التى القائمة الشبكات على تسرى ال               كما

 البامج   اإلذاعیة   والتلیفزیونیة   الخاصة   به   .

 

موافقةمادة    (52) على الحصول بعد إال البالد داخل السلكى جهاز أى تشغیل أو تركیب أو حیازة یجوز                  ال

 بذلك   من   الجهاز   طبقاً   للشروط   واألوضاع   التى   یحددها   .

اتحاد بخدمات الخاصة والتلیفزیونى اإلذاعى البث أجهزة على السابقة الفقرة حكم یسرى              وال

من غیرها دون لذلك المخصص الترددى الطیف حیز فى تعمل التى والتلیفزیون              اإلذاعة

 الخدمات   األخرى   .

أو تركیبه أو بحیازته الجهاز بإخطار – الحالة هذه فى – والتلیفزیون اإلذاعة اتحاد                ویلتزم

 تشغیله   لألجهزة   المشار   إلیها   .

 

الالسلكیة االتصاالت لخدمات ترددات حیز أو تردد باستخدام الترخیص مقابل الجهاز یحدد (53)               مادة

 المختلفة   ویعلن   عن   هذا   المقابل   ،   ویلتزم   بأدائه   جمیع   مستخدمى   الطیف   الترددى   .

الدولى االتحاد من دولیًا المخصصة الترددات حیزات على السابقة الفقرة حكم یسرى              وال

ال كما ، األخرى الخدمات من غیرها دون والتلیفزیون اإلذاعة لخدمات             لالتصاالت

اإلذاعة باتحاد الخاصة والتلیفزیون اإلذاعة برامج وتوزیع بنقل القائمة الشبكات على             یسرى

  والتلیفزیون   .
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حیزمادة    (54) إخالء – علیها المتعارف الدولیة للقواعد طبقًا جدیدة خدمات لتوفیر تحقیقًا –               للجهاز

سنة عن تقل ال مهلة الشاغلین هؤالء الجهاز ویمنح ، عادل تعویض مقابل شاغلیه من                 الترددات

 لتنفیذ   هذا   اإلخالء   .

وحیزات القومى األمن وأجهزة المسلحة القوات تشغلها التى الترددات حیزات إخالء             ویكون

دون حكومیة جهات تقدمها لخدمات لالتصاالت الدولى االتحاد من دولیًا المخصصة             الترددات

اتحاد لخدمات الحالیة بالشبكات الخاصة الترددات حیزات وكذلك ، أخرى خدمات من              مشاركة



بین اتفاق على بناء والتلیفزیونیة اإلذاعیة البرامج وتوزیع لنقل والمخصصة والتلیفزیون             اإلذاعة

 الجهاز   وأى   من   هذه   الجهات   مقابل   تعویض   عادل   یتفقان   علیه   .

 

،مادة  (55) بها المرخص غیر الترددات استخدامات عن الكشف من تمكنه التى الوسائل استخدام               للجهاز

األجهزة على التفتیش للجهاز یكون كما ، الترخیص بشروط لهم المرخص التزام من               والتحقق

القوات مع بالتنسیق كله وذلك ، الترخیص لشروط مطابقتها من للتحقق بها المصرح               الالسلكیة

 المسلحة   وأجهزة   األمن   القومى   ضماناً   لعدم   المساس   باألنظمة   المعمول   بها   لدیها   .

 

األجهزةمادة  (56) من معینة أنواع استثناء القومى األمن وأجهزة المسلحة القوات موافقة بعد              للجهاز

بعد األنواع هذه عن الجهاز ویعلن ، تردد باستخدام ترخیص على الحصول شروط من                الالسلكیة

 تحدید   مواصفاتها   .

 

موافقةمادة  (57) بعد إال الغیر إلى الترخیص هذا عن یتنازل أن تردد باستخدام له للمرخص یجوز                 ال

  الجهاز   .

 

الجهازمادة  (58) ویلتزم ، الترددى الطیف مستخدمى بیانات قاعدة وتحدیث وإدارة تجمیع الجهاز              یتولى

 بالحفاظ   على   سریة   هذه   البیانات   حمایة   لحق   المستخدمین   فى   الخصوصیة   .

 

شروطمادة    (59) بمراجعة القانون بهذا العمل تاریخ من أشهر ستة تجاوز ال مدة خالل الجهاز                یقوم

الموضوعة الخطة مع یتفق بما تعدیلها له یكون ، الترددات الستخدام القائمة              التراخیص

 لالستخدام   األمثل   للطیف   الترددى   وتحدید   أوضاع   المرخص   لهم   على   أساس   ذلك   التعدیل   .
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وافیة بیانات بتقدیم القانون بهذا العمل تاریخ فى الترددى للطیف المستخدمین جمیع              ویلتزم

ویتولى ، التاریخ هذا من أشهر ثالثة خالل وذلك یستخدمونها التى الترددات حیزات عن                للجهاز

احتیاجاتهم مع یتناسب وبما یقررها التى للشروط طبقًا التردد باستخدام لهم الترخیص              الجهاز

 الفعلیة   وخطة   إدارة   الطیف   الترددى   .

 



  الباب   الخامس

 الشركة   المصریة   لالتصاالت

 
أومادة  (60) نشاط لكل واحدًا ترخیصًا 2005 سنة دیسمبر من 31 وحتى – مقابل دون – الجهاز                  یصدر

سواء ، 1998 لسنة (19) رقم للقانون طبقًا المنشأة لالتصاالت المصریة الشركة بها تقوم                خدمة

طالما الغیر مع الشركة تنشئها شركات خالل من أو مباشرة الخدمة أو النشاط بهذا القیام                 كان

 كانت   لها   األغلبیة   فى   رأس   المال   .

الهواتف خدمات وتراخیص الترددات تراخیص على المقابل دفع من اإلعفاء یسرى             وال

 المحمولة   .

واستغالل وتشغیل بإنشاء القیام فى الحق إلیها المشار المدة خالل – غیرها دون –                وللشركة

الكابالت بواسطة الدولیة المعابر خالل من أخرى دولة وأیة مصر بین الدولیة التراسل               شبكات

وتمریر الثابتة للخدمات الصناعیة واألقمار المیكروویف ووصالت واألرضیة          البحریة

هذه عبر تتم التى والتلغراف والتلكس والفاكس الهاتف خدمات وتقدیم الدولیة التلیفونیة              المكالمات

 الشبكات   .

والخدمات األنشطة بعض أداء الشركة على یقصر أن الجهاز إدارة مجلس من بقرار               ویجوز

یحددها معینة مدة خالل وذلك ، القانون بهذا العمل تاریخ فى بها بالقیام تنفرد التى                 األخرى

 القرار   مع   عدم   اإلخالل   بالحقوق   المكتسبة   لغیرها   من   الشركات   المرخص   لها   .

یطلبها من لكل بها بالقیام تنفرد التى االتصاالت خدمات بتوفیر الشركة تلتزم األحوال جمیع                وفى

 فى   حدود   اإلمكانیات   الفنیة   المتاحة   لها   .

 
الجهازمادة  (61) من الالزم الترخیص على الحصول بعد وذلك لالتصاالت جدیدة خدمات تقدیم              للشركة

االلتزامات ذات علیها یكون كما الخدمات تلك مقدمى حقوق ذات الحالة هذه فى لها                ویكون

 المقررة   علیهم   وفقاً   للقواعد   التى   یصدرها   الجهاز   فى   هذا   الشأن   .
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القیمةمادة    (62) للشركة األساسى النظام ویحدد ، القیمة متساویة أسمیة أسهم إلى الشركة مال رأس                یقسم

 األسمیه   للسهم   بحیث   ال   تقل   عن   عشرة   جنیهات   وال   تجاوز   ألف   جنیه   مصرى   .

 



أنمادة  (63) على الشركة مال رأس من جزء بقیمة أسهم للبیع یطرح أن الوزراء مجلس من بقرار                  یجوز

األسهم شراء فى أولویة الشركة فى للعاملین ویكون ، للدولة المال رأس فى األغلبیة                تظل

 المطروحة   للبیع   فى   حدود   (%5) .

 

 الباب   السادس

 األمن   القومى   والتعبئة   العامة

 

بعدممادة  (64) الخدمات هذه مستخدمو وكذلك لهم والتابعون االتصاالت خدمات ومقدمو مشغلو             یلتزم

الجهاز من كل من موافقة على الحصول بعد إال االتصاالت خدمات لتشفیر أجهزة أیة                استخدام

بالبث الخاصة التشفیر أجهزة على ذلك یسرى وال ، القومى األمن وأجهزة المسلحة               والقوات

 اإلذاعى   والتلیفزیونى   .

خدمة مقدم أو مشغل كل یلتزم القانون یحمیها التى للمواطنین الخاصة الحیاة حرمة مراعاة                ومع

معدات من الفنیة اإلمكانیات كافة بها له المرخص االتصاالت شبكة داخل نفقته على یوفر                أو

األمن وأجهزة المسلحة للقوات تتیح والتى االتصاالت شبكة داخل واتصاالت وبرامج             ونظم

توفیر مع الخدمة تقدیم یتزامن أن على ، القانون حدود فى اختصاصها ممارسة               القومى

بهم المنوط ووكالئهم االتصاالت خدمات ومشغلو مقدمو یلتزم كما ، المطلوبة الفنیة              اإلمكانیات

ومن المواطنین من مستخدمیها عن دقیقة وبیانات معلومات على بالحصول الخدمات تلك              تسویق

 الجهات   المختلفة   بالدولة   .

 

لتشغیلمادة    (65) مسبقة خطة بالدولة المختصة والجهات المسلحة القوات مع باالشتراك الجهاز             یضع

التعبئة إعالن وفترات والبیئیة الطبیعیة الكوارث حدوث حاالت خالل تنفذ االتصاالت             شبكات

أخرى حاالت وأیة العامة التعبئة شأن فى 1960 لسنة (87) رقم القانون ألحكام طبقًا                العامة

مشغلو ویلتزم القومى واألمن الدفاع لتأمین دورى بشكل الخطة تحدیث ویتم القومى باألمن               تتعلق

 ومقدمو   خدمات   االتصاالت   بتنفیذ   تلك   الخطة   .
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الطیفمادة  (66) استخدام خطة وضع عند القومى األمن وأجهزة المسلحة الوقات مع االتفاق الجهاز               على

 الترددى   أو   خطة   استخدام   الترقیم   القومى   وعند   مراجعتهما   أو   تعدیلهما   .



 

أومادة  (67) مشغل أى اتصاالت وشبكات خدمات جمیع إلدارتها تخضع أن الدولة فى المختصة               للسلطات

وذلك والشبكات الخدمات تلك وصیانة تشغیل على القائمین لدیه العاملین تستدعى وأن خدمة               مقدم

ألحكام طبقًا العامة التعبئة فیها تعلن التى الحاالت فى أو بیئیة أو طبیعیة كارثه حدوث حالة                  فى

 القانون   رقم   (87)   لسنة   1960   المشار   إلیه   وأیة   حاالت   أخرى   تتعلق   باألمن   القومى   .

 

التزاممادة  (68) أى به تأثر قد یكون الذى بالقدر االتصاالت خدمات مقدمى أو مشغلى التزامات                تخفض

 علیهم   كنتیجة   مباشرة   أو   غیر   مباشرة   لتنفیذ   أحكام   المادتین   (65   ،   67)   من   هذا   القانون   .

من بهم لحق قد یكون عما مناسب تعویض فى الحق االتصاالت خدمات لمشغلىومقدمى                ویكون

 أضرار   نتیجة   إخضاع   خدمات   االتصاالت   تطبیقاً   لحكم   المادة   (67)   من   هذا   القانون   .

 

الجهازمادة    (69) یحددهم الذین العاملین تخویل المختص الوزیر مع باالتفاق العدل وزیر من بقرار               یجوز

التى الجرائم إلى بالنسبة القضائى الضبط مأمورى صفة القومى األمن وأجهزة المسلحة              والقوات

 تقع   بالمخالفة   ألحكام   هذا   القانون   وتكون   متعلقة   بأعمال   وظائفهم   .

 

 الباب   السابع

 العقــوبات

 

یعاقبمادة  (70) آخر قانون أى فى أو العقوبات قانون فى علیها منصوص أشد عقوبة بأیة اإلخالل عدم                  مع

 على   الجرائم   المنصوص   علیها   فى   المواد   التالیة   بالعقوبة   المقررة   فیها   .

 

أومادة  (71) هدم من كل جنیه ألف مائه تجاوز وال جنیه ألف خمسین عن تقل ال وبغرامة بالسجن                   یعاقب

أو األساسیة لبنیتها أو االتصاالت لشبكات المخصصة المنشآت أو المبانى من شیئًا عمدًا               تلف

بحیث كیفیة بأیة لالستعمال صالحة غیر بعضها أو كلها جعلها أو االتصاالت خطوط من                الخط

 ترتب   على   ذلك   انقطاع   االتصاالت   ولو   مؤقتاً   .
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فتكون احتراز عدم أو إهمال نتیجة السابقة الفقرة فى إلیها المشار األفعال من فعل وقع                 وإذا

ألف تجاوز وال جنیه خمسمائة عن تقل ال التى والغرامة أشهر ستة یجاوز ال الذى الحبس                  العقوبة

 جنیه   أو   إحدى   هاتین   العقوبتین   .

األشیاء قیمة بأداء بالفعل قام من بإلزام نفسها تلقاء من المحكمة تقضى األحوال جمیع                وفى

التعویض فى بالحق اإلخالل عدم مع أصله إلى الشئ إعادة بنفقات أو أتلفت أو هدمت                 التى

 المناسب   .

 
خمسینمادة  (72) عن تقل ال وبغرامة سنوات خمس تجاوز وال أشهر ستة عن تقل ال مدة بالحبس                  یعاقب

الحصول دون قام من كل العقوبتین هاتین بإحدى أو جنیه ألف خمسمائة تجاوز وال جنیه                 ألف

 على   ترخیص   من   الجهاز   وفقاً   ألحكام   هذا   القانون   بأحد   األفعال   اآلتیة   :

 إنشاء   أو   تشغیل   شبكات   االتصاالت   .1-

 إنشاء   بنیة   أساسیة   لشبكات   االتصاالت   .2-

 تقدیم   خدمات   االتصاالت   .3-

 تمریر   المكالمات   التلیفونیة   الدولیة   بأیة   طریقة   كانت   .4-

، الجریمة هذه ارتكاب فى استعملت التى والتوصیالت واألجهزة المعدات كافة بمصادرة              ویحكم

المنصوص الحالة فى المناسب بالتعویض علیه المحكوم بإلزام نفسها تلقاء من المحكمة              وتقضى

 علیها   فى   البند   (4)   من   هذه   المادة   .

 
تجاوزمادة  (73) وال جنیه آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس                  یعاقب

مجال فى وظیفته تأدیة أثناء قام من كل ، العقوبتین هاتین بإحدى أو جنیه ألف                 خمسین
 االتصاالت   أو   بسببها   بأحد   األفعال   اآلتیة   :

سند1- له یكون أن دون منها لجزء أو اتصاالت رسالة لمضمون تسجیل أو نشر أو                 إذاعة
  قانونى   فى   ذلك   .

وصلت2- قد تكون منها لجزء أو اتصاالت رسالة أیة تحویر أو إعاقة أو تغییر أو                 إخفاء
 إلیه   .

 االمتناع   عمداً   عن   إرسال   رسالة   اتصاالت   بعد   تكلیفه   بإرسالها   .3-
من4- یتلقونه ما أو یجرونه عما أو االتصال شبكات بمستخدمى خاصة معلومات أیة               إفشاء

 اتصاالت   وذلك   دون   وجه   حق   .
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مائهمادة  (74) تجاوز وال جنیه ألف عشرین عن تقل ال وبغرامة أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس                   یعاقب

عن للغیر بالتنازل من موافقة على الحصول دون قام من كل العقوبتین هاتین بإحدى أو جنیه                  ألف

 الترخیص   الصادر   له   باستخدام   تردد   أو   حیز   ترددات   ،   وذلك   فضالً   عن   الحكم   بإلغاء   الترخیص   .

 

هاتینمادة    (75) بإحدى أو جنیه ألف مائه تجاوز وال جنیه ألف عشرین عن تقل ال وبغرامة بالحبس                  یعاقب

بسببها أو وظیفته بحكم علیها حصل معلومات أیة إذاعة أو نشر أو بإفشاء قام من كل ،                   العقوبتین

غیر منافسة قیام إلى یؤدى أن ذلك شأن من كان متى االتصاالت مجال فى عاملة منشأة                  عن

 مشروعة   بین   المنشآت   العاملة   فى   هذا   المجال   .

 

خمسمائةمادة  (76) عن تقل ال وبغرامة بالحبس یعاقب ، المناسب التعویض فى بالحق اإلخالل عدم                مع

 جنیه   وال   تجاوز   عشرین   ألف   جنیه   أو   بإحدى   هاتین   العقوبتین   كل   من   :

 استخدام   أو   ساعد   على   استخدام   وسائل   غیر   مشروعة   إلجراء   اتصاالت   .1-

 تعمد   إزعاج   أو   مضایقة   غیره   بإساءة   استعمال   أجهزة   االتصاالت   .2-

 

عنمادة  (77) تقل ال مدة بالحبس یعاقب ، القانون هذا من (48) المادة من األخیرة الفقرة حكم مراعاة                   مع

هاتین بإحدى أو جنیه ألف خمسین تجاوز وال جنیه ألف عشرین عن تقل ال وبغرامة                 سنة

 العقوبتین   كل   من   قام   دون   الحصول   على   تصریح   بذلك   من   الجهات   المختصة   بأحد   األفعال   اآلتیة   :

 استیراد   أو   تصنیع   جهاز   من   أجهزة   االتصاالت   بغرض   تسویقها   فى   الداخل   .1-

حالة2- فى العقوبة هذه تسرى وال ، السلكیة اتصاالت أجهزة أیة تشغیل أو تركیب أو                 حیازة

وبما تشغیلها أو تركیبها أو باستخدامها عامًا ترخیصًا الجهاز یصدر التى الالسلكیة              األجهزة

 ال   یخل   بأحكام   المادة   (44)   من   هذا   القانون   .

 وتضاعف   العقوبة   فى   حدیها   األدنى   واألقصى   فى   حالة   العود   .

المساس بغرض تصریح بغیر الحیازة أو التصنیع أو االستیراد كان إذا السجن العقوبة               وتكون

 باألمن   القومى   .

 وتحكم   المحكمة   فى   جمیع   األحوال   بمصادرة   المعدات   واألجهزة   محل   الجریمة   ومكوناتها   .
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تجاوزمادة  (78) وال جنیه ألف عشرین عن تقل ال وبغرامة أشهر ستة تجاوز ال مدى بالحبس                 یعاقب

السلكیة موجات اعتراض حق بغیر تعمد من كل ، العقوبتین هاتین بإحدى أو جنیه ألف                 خمسین

 مخصصة   للغیر   أو   قام   بالتشویش   علیها   .

ارتكاب فى استعملت التى والمعدات األجهزة بمصادرة ذلك عن فضًال المحكمة             وتحكم

 الجریمة   .

 

بإحدىمادة  (79) أو جنیه ألف خمسین تجاوز وال جنیه ألف عشرین عن تقل ال وبغرامة بالحبس                 یعاقب

 هاتین   العقوبتین   ،   كل   من   خالف   أیاً   من   أحكام   المادة   (42)   من   هذا   القانون   .

علیها وترتب ترخیص بدون تمت التى األعمال بإزالة تحكم أن ذلك عن فضًال للمحكمة                ویجوز

الجهة تحددها التى المدة فى المخالف بمعرفة اإلزالة وتتم . االتصاالت شبكات بمسار               اإلضرار

جمیع وفى ، إلیه تعهد من أو اإلداریة الجهة بذلك تقوم تنفیذها عن تقاعسة حالة وفى                  اإلداریة

 األحوال   تتم   اإلزالة   على   نفقة   المخالف   .

 

تجاوزمادة  (80) وال جنیه آالف خمسة عن تقل ال وبغرامة أشهر ثالثة تجاوز ال مدة بالحبس                 یعاقب

من (39 ، 30) المادتین أحكام من أیًا خالف من كل العقوبتین هاتین بإحدى أو جنیه ألف                   عشرین

 هذا   القانون   .

 
أیًامادة  (81) خالف من كل جنیه ألف مائه تجاوز وال جنیه آالف عشرة عن تقل ال وبغرامة بالحبس                   یعاقب

 من   أحكام   المادة   (64)   من   هذا   القانون   .

والنظم المعدات بتوفیر المخالف قیام لحین مؤقتًا الترخیص بوقف ذلك عن فضًال المحكمة               وتحكم

 وبرامج   االتصاالت   المشار   إلیها   فى   تلك   المادة   .

 
هذامادة    (82) من (67) المادة فى علیها المنصوص االستدعاء أوامر خالف من كل بالحبس               یعاقب

 القانون   .

التعبئة فیها تعلن التى الحاالت فى أو الحرب زمن فى الجریمة وقعت إذا السجن العقوبة                 وتكون

 العامة   طبقاً   ألحكام   القانون   رقم   (87)   لسنة   1960   فى   شأن   التعبئة   العامة   .

أمر بتنفیذ المخالف قیام لحین مؤقتًا الترخیص بوقف المحكمة تحكم األحوال جمیع              وفى

 االستدعاء   الصادر   إلیة   .
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بإحدى مادة  (83) أو جنیه ألف مائتى تجاوز وال جنیه ألف عشرین عن تقل ال وبغرامة بالحبس                 یعاقب

والبیئیة الصحیة بالسالمة الخاصة والمعاییر بالضوابط یلتزم ال خدمة مقدم كل العقوبتین              هاتین

المحكمة وتحكم القانون هذا من (37 ، 36 ، 35 ، 6) المواد فى إلیها المشار اإلنشائیة التدابیر                    أو

الجهة تحددها التى المدة فى المخالف بمعرفة اإلزالة وتتم المخالفة أسباب بإزالة ذلك عن                فضًال

جمیع وفى إلیه تعهد من أو اإلداریة الجهة بذلك تقوم تنفیذها عن تقاعسه حالة وفى                 اإلداریة

 األحوال   تتم   اإلزالة   على   نفقة   المخالف   .

 

االلتزاممادة  (84) خالف من كل جنیه ألف خمسین تجاوز وال جنیه آالف عشرة عن تقل ال بغرامة                  یعاقب

ثانیة") "فقرة 59 و "3 ، 1" البندین 28 و ثالثة" "فقرة 21 و 19) المواد فى علیه                    المنصوص

 من   هذا   القانون   وفى   حالة   العود   تضاعف   العقوبة   فى   حدیها   األدنى   واألقصى   .

 

خدمةمادة  (85) مقدم أو مشغل كل جنیه ألف مائتى تجاوز وال جنیه ألف عشرین عن تقل ال بغرامة                   یعاقب

أو الفنیة الجودة ضوابط خالف أو له الممنوح الترخیص شروط من شرط أى خالف                اتصاالت

 القیاسات   المعیاریة   لجودة   األداء   لمختلف   خدمات   االتصاالت   المرخص   له   بها   .

خدمات أسعار خالف من كل علیها حصل التى الزیادة قیمة أمثال عشرة تعادل بغرامة                ویعاقب

أجلهم من المخالفة وقعت الذین المستخدمین بتعدد الغرامة وتتعدد الجهاز من المعتمدة              االتصاالت

. 

 

التىمادة   (86) األفعال عن المقررة العقوبات بذات االعتبارى للشخص الفعلیة اإلدارة عن المسئول              یعاقب

علیه تفرضها التى بالواجبات إخالله وكان بها علمه ثبت إذا القانون هذا ألحكام بالمخالفة                ترتكب

 تلك   اإلدارة   قد   أسهم   فى   وقوع   الجریمة   .

مالیة عقوبات من به یحكم بما الوفاء عن بالتضامن مسئوًال االعتبارى الشخص              یكون

 وتعویضات   .
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 أحكام   ختامیة

  

،مادة   (87) 48 ، أولى فقرة 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8 بند 5) المواد أحكام تسرى                           ال

األمن وأجهزة المسلحة القوات على القانون هذا من (59 ، 53 ، أولى فقرة 52 ، أولى فقرة 51                   

تتعلق التى االتصاالت أجهزة إلى بالنسبة الحربى لإلنتاج القومیة الهیئة وشركات             القومى

 بمتطلبات   األمن   القومى   .

، 51) والمادتین والتلیفزیون اإلذاعة اتحاد على القانون هذا من (59) الماد أحكام تسرى ال                 كما

الهیئات تقدمها التى الخدمات من وغیرها والطوارئ اإلغاثة خدمات على القانون هذا من (53              

 الخدمیة   بالدولة   .
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