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م بشأن القانون األساسي لالتصاالت السلكية 1991( لسنة 83القرار اجلمهوري بالقانون رقم)
 والالسلكية.

 م6991( لسنة 33عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم )
 م6996( لسنة 33رقم)القرار الجمهوري بالقانون 

 بشأن القانون األساسي لالتصاالت السلكية والالسلكية
 رئيس جملس الرئاسة :

 بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية. -
 وعلى دستور الجمهورية اليمنية . -
 م بتشكيل مجلس الوزراء. 1991(لسنة 1وعلى القرار الجمهوري رقم) -
 وبعد موافقة مجلس الرئاسة. -

  
 ـرر(ـــــــــــــــــــــق)

 الفصل األول
 التعاريف واألهداف

(: يسمى هذا القانون "قانون االتصاالت السلكية والالسلكية" وتكون للتعابير واأللفاظ الواردة أدناا  المعاان  1مادة)
 المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
 الحكوماة: حكومة الجمهورية اليمنية

 الاوزارة: وزارة المواصالت
 الوزيار: وزير المواصالت

 المؤسساة: المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية.
الموظااااأ: أي شاااخص يعمااال فااا  خدماااة الاااوزارة أو أساااتخدم ألحاااد أعمالهاااا ويشااامل ذلااا  أي اااا األشاااخاص الاااذين 

 متعاقدين أو المستخدمين لديها للقيام بأحد األعمال.يعملون ف  خدمة المؤسسة أو ال
 االتصاالت: االتصاالت السلكية والالسلكية.

األجهزة السلكية والالسلكية: أية أجهزة كهر بائية معد  ألغراض البث واالساتقبال بواساطة اإلشاارات أو العالماات 
 السلكية والالسلكية. أو الكتابة أو الصور أو النقل ال وئ  وغيرها من وسائل االتصاالت

 المقسام: هو مركز التحويالت لربط خطوط االتصاالت.
 المقسم الفرع : هو المقسم المستخدم من قبل المشتركين لالتصاالت المباشرة والمجهزة بهواتأ فرعيه.

 خط الهاتأ :هو الخط الذي يربط هاتأ المشتر  بالمقسم العام.
أو خااط هاااتف   -تلكااس -ق مااا المؤسسااة علااى اسااتعمال خااط هاااتف المشاتااار : هااو الشااخص أو الجهااة التاا  تتفاا

 خصوص  أو فوائد تلغرافية بعد الحصول على تصريح بذل .
المكالاماة: تنشأ المكالمة حينما ينشأ االتصاال باين طالال المكالماة والهواتاأ المطلوباة ساواء تمات المحاد اة أو لام 

 تتم.
غبة االتصاال الالسالك  أو فا  صاناعة األجهازة الالسالكية أو فكهاا الاهاواة: كل فرد يحوز جهاز السلك  إلشباع ر 

 أو تركيبها دون أن يهدأ إلى تحقيق الربح المادي أو االستغالل التجاري.
 اإلنشااءات: ه  أعمال التشييد واإلقامة والتركيل والتمديد.

 ا القانون.المتعاقاد: هو أي شخص حقيق  أو اعتباري يتم التعاقد معه طبقا لما ورد ف  هذ
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االتفاقياة: يقصد بها االتفاقية الدولية للمواصالت السالكية والالسالكية الساارية المفعاول فا  حيناه وتعاديالتها والتا  
 التزمت بها الجمهورية أو أي اتفاق أو تعليمات تنب ق عنها وتلتزم الجمهورية بها.

 المستخدمة.منشآت االتصاالت السلكية والالسلكية: ه  منشآت االتصاالت 
 أعمال الطوارئ:ه  األعمال الواجبة التنفيذ ويخشى من تأخيرها حدوث  رر.

جيجااا هرتااز  0111الاتااارددات: مفردهااا تااردد ويقصااد بهااا الموجااات الكهرومغناطيسااية التاا  تصاال ذبااذباتها حتااى 
 والت  تنتشر ف  الف اء بدون دليل اصطناع .
نقل أو تأ ير كهرومغناطيس  يشاكل خطاراع علاى ساالمة تشاغيل  التداخل ال ار: أي بث أو إنشاء أو تحريض أو

خااادمات االتصااااالت والمالحاااة الجوياااة والبحرياااة أو علاااى أجهااازة الساااالمة عموماااا أو يسااا ء لخااادمات االتصااااالت 
 بشقيها العاملة بموجل األنظمة المحلية أو الدولية أو يعيق أو يسبل تقطعها بشكل مستمر أو متقطا.

 سلك : هو النظام الدول  الالسلك  الملحق باالتفاقية الدولية للمواصالت وتعديالته.النظام الدول  الال
محطة االتصال: يقصد بها أي مكان ركبت فيه أجهزة إرسال بهدأ تأمين خدمات السلكية ما أجهزة استقبال أو 

لساافن والطااائرات وال باادونها أو أي مكااان ركباات فيااه أجهاازة االسااتقبال ذات عالقااة باتصااال الساالك  بمااا فاا  ذلاا  ا
 يشمل مكانا ركبت فيه أجهزة استقبال البث اإلذاع  فقط.

 المرسال: هو الشخص صاحل البرقية إال إذا تمكن من إ بات أنه لم يكن صاحبها.
البرقياااة: هاا  الو يقااة المكتوبااة المزمااا إرسااالها إلااى عنااوان محاادد بواسااطة الباارق الااذي يااؤمن نقاال الو ااائق بصااورها 

 المختلفة.
ط االتصاالت السلكية: هو الخط السلك  المساتعمل ألغاراض االتصااالت ساواء كاان عارياا أو مكسايا مغلفاا أو خ

باادون تغليااأ  اامن المواسااير أو خارجهااا مااا أدواتااه وأجهزتااه المسااتعملة لت بيتااه أو عزلااه بمااا فاا  ذلاا  األلياااأ 
 ال وئية.

ياا  األمطاار والسايول وجادرانها اإلساتنادية الطريق: هو أي طريق عام أو خاص ما أرصفتها ومجاري تصاريأ م
و اافافها والشااوارع والميااادين والساااحات والمماارات والحااارات والجسااور وطاارق المشاااة والمعااابر والاادرول والطاارق 

 العلوية سواء كانت سالكة أم ال.
ئها الخاارج  أرا   الجمهورية: أرا ا  الجمهورياة اليمنياة بكامال الجازر والبحار اإلقليما  والجارأ القااري وف اا

 عندما يتم تحديد .
 األمان : الشرطة واألمن.

(: الدولة ه  الجهة الوحيدة صاحبة الحق المطلق ف  إنشاء مرافق االتصاالت وتشغيلها وصيانتها  من 2مادة)
أرا   الجمهورية وفيما بينها وبين الادول األخارو ولهاا وحادها كاذل  حاق اساتيراد تجهيازات االتصااالت ومنشاآته 

 وتصنيا التجهيزات واست مارها وبيعها.
تكون الوزارة مسئولة عن تاأمين خادمات االتصااالت  امن أرا ا  الجمهورياة منهاا أو إليهاا حسال  -1(:0مادة)

اإلمكانيات المتاحة لها ف  هذا المجال، كما يكون لها ف  سبيل تحقيق أهدافها ومهامها وفقا ألحكام هاذا القاانون 
 ممارسة ما يل :

إنشاااء خطااوط االتصاااالت بمااا فاا  ذلاا  إرسااال الرسااائل عباار الاادوائر واسااتقبالها ولهااا وحاادها كااذل  حااق        -أ 
 إنشاء الشبكات المعدة لالستعمال الخاص وصيانتها وتشغيلها وتأجيرها أو الترخيص للقيام بذل .

رساااال واساااتقبال إنشااااء المحطاااات الالسااالكية وتشاااغيلها بماااا فااا  ذلااا  المحطاااات الف اااائية األر اااي      -ل  ة وا 
 الرسائل بالالسلك .

ويجاااوز للاااوزير أن يمااانح رخصاااة ألياااة وزارة أو إدارة أو مؤسساااة أو هيئاااة حكومياااة أو جهاااة خاصاااة ساااواء كانااات 
رسالها واساتقبالها ولاه أن يسامح للجهاات المارخص  شخصاع طبيعيا أو اعتباريا يخول بها حق قبول الرسائل وا 

 لمقررة.لها بتقا   أجور حسل التعريفات ا
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اسااتيراد تجهياازات االتصاااالت وتصااديرها وتصاانيعها وبيعهااا وفقاااع ألحكااام هااذا القااانون طبقااا للمواصاافات       -ج 
 الفنية وتقا   رسوم االمتياز الالزمة لذل .

دارتهاا واسات مارها        -د  لغاؤهاا وتباديل الترتيباات المتعلقاة بتشاغيلها وا  تأسيس خدمات االتصااالت وصايانتها وا 
 كذا اإلشراأ والرقابة على جميا العاملين فيها.و 

تحديد تعريفات االتصاالت وأجورها ورسومها وتعديلها، وتصبح سارية المفعول بعد نشارها فا  الجريادة        -ه 
 الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

 تفادي التداخل والشوشرة.تنظيم االستخدام األم ل للترددات وو ا الخطط والبرامج المناسبة ل      -و 
الترخيص واألذن ألي شخص طبيع  أو معنوي بتأسيس شبكات لالتصااالت أو صايانتها أو اساتعمالها       -ز 

 من أرا   الجمهورية اليمنية أو بينها وبين دول أخرو  من الشروط المقررة قانونا ولقاء المبالغ المحددة 
 طبقا للقوانين النافذة.

واألذن ألي شااااااخص طبيعاااااا  أو معنااااااوي باسااااااتيراد المااااااواد واألدوات الداخلااااااة فاااااا  شاااااابكات  التاااااارخيص      -ح 
االتصاااالت وبيعهااا وتصاانيعها وتصااديرها  اامن الشااروط المقااررة قانونااا لقاااء المبااالغ المحااددة طبقااا للقااوانين 

 النافذة.
د      -ط  ارتااااه مااااا مراعاااااة التاااارخيص باسااااتخدام التاااارددات المخصصااااة للجمهوريااااة ومراقبااااة هااااذا االسااااتخدام وا 

 ( .8المادة)
اتخاذ جميا اإلجراءات المالئمة لرفا مستوو الكفاءة المهنية للعااملين لاديها باالتعليم والتادريل والوساائل       -ي 

 األخرو.
إجراء البحوث والتجارل بصور  مستقلة بالتعااون ماا جهاات أو أفاراد آخارين لتحساين طارق االتصااالت       -  

مترتبااة علااى ذلاا  حساابما ترتئيهااا وأن تساااهم أي ااا فاا  نفقااات الباااح ين فاا  هااذ  المجاااالت موزعااا النفقااات ال
 بهدأ تحسين وتعميم استخدام االتصاالت.

 المشاركة الفعالة ف  المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة باالتصاالت وحماية مصالح الدولة فيها.      -ل 
  هاااذا القاااانون أو أي قاااانون آخااار بماااا ال يتعاااارض ماااا أحكاااام هاااذا القياااام بأياااة واجباااات ناااص عليهاااا فااا       -م 

 القانون.
 تراع  الوزارة عند قيامها بالمهام الموكولة إليها بموجل أحكام الفقرة السابقة األمور التالية: -2
  رورة تحسين نظم االتصاالت وتطويرها ف   وء ما يستجد ف  هذا المجال.       -أ 
 خدمات االتصاالت بأعلى مستوو من الناحيتين العلمية والمردود االقتصادي.  رورة تشغيل      -ل 

يجوز للوزير ف  حااالت الطاوارئ إيقااأ أو تعلياق أو حجال العمال باالرخص الممنوحاة لطشاخاص الطبيعياة  -0
  ( مااان هاااذ1أو المعنوياااة لتأسااايس بعاااض خااادمات االتصااااالت واسااات مارها وفقاااا ألحكاااام الفقااارتين)أ، ل(مااان البناااد)

 المادة.
 الفصل الثاني

 التفويض وشروطه
(: يحااااق للااااوزير تسااااهيال لقيامااااه بالواجبااااات والمساااائوليات الملقاااااة علااااى عاتقااااه وتطااااويراع لمرفااااق خاااادمات 4مااااادة)

 االتصاالت:
تفاااويض بعاااض مااان صاااالحيات وواجباااات ومسااائوليات الاااوزارة إلاااى مؤسساااة عاماااه تنشاااأ بموجااال األداة        -أ 

وتسامى )المؤسساة العاماة لالتصااالت السالكية والالسالكية( فا  الجمهورياة والتناازل لهاذ  التشاريعية الخاصاة باذل  
 المؤسسة عن األرا   والمبان  وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وتأسيساتها وتجهيزاتها.

دارياة أو التعاقد ما أي شخص طبيعا  أو اعتبااري يمنياا كاان أو غيار يمنا  علاى القياام بالمسااعدة اإل      -ل 
التعاقد على إنشااء أو تشاغيل أو صايانة بعاض خادمات االتصااالت المسات مرة  امن أرا ا  الجمهورياة أو منهاا 
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ليهااا بناااء علااى اقتااراح ماان الااوزارة مااا وجااود المبااررات الالزمااة لااذل  ودون اإلخااالل بمباادأ الساايادة الوطنيااة ومااا  وا 
 مراعاة القوانين النافذة.

داراتها وهيئاتها ومؤسساتها باسات ناء القاوات المسالحة واألمان أن تنشا  ال يجوز لوز  -أ -1(:5مادة) ارات الدولة وا 
أو تصون أو تستخدم أو تستورد أو تصنا أو تصدر تجهيزات ومواد وشبكات االتصاالت بما ف  ذل  المحطاات 

اض المؤسساة الف ائية إال بترخيص من الوزير أو ممن يفو ه باذل  شاريطة أال يتعاارض ذلا  ماا أهاداأ وأغار 
ويحظر على سلطات الجمار  اإلفراج عن أي جهاز سلك  أو السلك  مستورد قبل إبراز الترخيص الصاادر مان 

 الوزارة وبعد التحقق من أن الجهاز يتفق والبيانات الواردة ف  الترخيص.
نشاااااء علاااى  ااااوء األسااااس وال اااوابط التاااا  تقرهااااا اللجنااااة الوطنياااة للتاااارددات يجااااوز بتااارخيص ماااان الااااوزير إ -ل

المحطات الالسلكية المعادة لررساال واالساتقبال للهاواة أو للتجاارل الفنياة أو لالختباارات العلمياة أو التعليمياة كماا 
 يجوز له إعفاء هذ  الفئات من دفا الرسوم المقررة لتسجيل وتجديد التراخيص.

 على القوات المسلحة واألمن التشاور والتنسيق ما الوزارة لتحقيق ما يل : -2
منا التداخل ال ار بين االتصاالت العائدة للقوات المسلحة واألمن واالتصاالت األخرو العاملاة  امن        -أ 

 أرا   الجمهورية اليمنية أو بينها وبين البالد األخرو.
 التأكد من تطبيق االتفاقيات الدولية واإلقليمية لالتصاالت واألنظمة المكملة لها.      -ل 
ستعمال األجهزة والمواد الفائ اة عان حاجاات القاوات المسالحة واألمان والتأكاد مان مناا وصاولها حسن ا      -ج 

 إلى أيدي الغير أو عدم حيازتها واستعمالها من قبل الغير إال بترخيص خاص من الوزير أو ممن يفوض.
القاوات المسالحة يحق للوزير أن يطلل من الجهات المرخص لها سواء كانت حكومية أو غير ذل  فيماا عادا  -0

 واألمن إيقاأ عمليات اإلرسال والبث الالسلك  لمدة محدودة ف  حالة الطوارئ العامة حتى إشعار آخر.
تخ ا أجهزة الالسلك  وأدواته المستخدمة ف  السفن والطائرات  من أرا   الجمهورية لقاوانين الجمهورياة  -4

 ية الت  تصادق عليها الجمهورية.المنظمة للمالحة المدنية وأنظمتها واالتفاقيات الدول
ال تخ ااا عمليااات اسااتيراد أجهاازة االسااتقبال اإلذاعاا  والمرئاا  )التلفزيااون( ألغااراض اسااتقبال باارامج اإلذاعااة  -5

 الصوتية والمرئية وتصنيا هذ  التجهيزات وبيعها أو تصديرها ألحكام هذا القانون.
تجهيزات سالكية أو ال سالكية لتاأمين اتصااالتها شاريطة  يجوز للبع ات الدبلوماسية ف  الجمهورية أن تستخدم -6

حصولها على األذن المسبق والالزم بذل  من الحكومة مم لة بوزير الخارجية الذي يخاطل الوزارة ف  هذا الشأن 
للحصااول علااى التاارخيص الااالزم علااى أن يراعااى عنااد ماانح التاارخيص مقت اايات الصااالح العااام وشاارط المعاملااة 

 بالم ل.
للبع ات الدبلوماسية ف  الجمهورية بعد حصولها على الترخيص الالزم لتاأمين اتصااالتها وتشاغيلها أن  يجوز -7

تساااتورد هاااذ  التجهيااازات وتركبهاااا بمعرفتهاااا علاااى أن تخ اااا فااا  شاااروط التركيااال والتشاااغيل ألحكاااام هاااذا القاااانون 
 وشروط الترخيص والقواعد الدولية المقررة.

عاان تنفيااذ أي التاازام فاا  مجااال االتصاااالت يقااا علااى عاااتق الحكومااة بوصاافها الااوزارة هاا  الجهااة المساائولة  -8
ع ااو فاا  إحاادو المنظمااات العربيااة أو اإلقليميااة أو الدوليااة أو باعتبارهااا طرفااا فاا  اتفاقيااة عربيااة أو إقليميااه أو 

 دولية.
لياااة العاملاااة فااا  مجاااال تم ااال الاااوزارة الدولاااة فااا  عالقاتهاااا ماااا اإلتحاااادات والمنظماااات العربياااة واإلقليمياااة والدو  -9

 االتصاالت.
كال مااا يساابل  اارر لالتصاااالت وشاابكاتها وخطوطهااا أو يتاداخل معهااا بشااكل  ااار غياار مقبااول أو يلحااق  -11

األذو بخاادماتها أو يساال خطااراع علااى العاااملين فيهااا يجاال منعااه والحيلولااة دون تااأ ير  أو تااداخل بجميااا الوسااائل 
 المناسبة.
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الكهربائية وتوزيعها وأجهزة توليدها وطريقة تشغيلها بشاكل يأخاذ بعاين االعتباار يجل أن تنفذ خطوط القدرة  -11
وجااول حمايااة شاابكات االتصاااالت والعاااملين فاا  هااذا المجااال ماان التااأ ير ال ااار أو التااداخل أو التشااوي  وكافااة 

و حاادوث األخطااار الناجمااة عاان خطااوط نقاال القاادرة وتوزيعهااا وأجهاازة تولياادها سااواء كااان ذلاا  بساابل التحااريض أ
 االنقطاعات أو دوائر القصر على هذ  الشبكات أو احتماالت التماس ما شبكات االتصاالت.

يراعااى عنااد تصااميم الشاابكات الكهربائيااة وتنفيااذها وتشااغيلها أصااول الحمايااة الفعالااة عنااد التااوازي والتقاااطا  -12
مطمااورة أو معلقااه عاريااة أو  والتااأريض بالنساابة لشاابكات االتصاااالت سااواء كاناات هااذ  الشاابكات وخطااوط اتصااالها

معزولة وكذل  أصول حماية األفراد العاملين ف  شبكات االتصاالت وذلا  وفقاا لالئحاة الصاادرة مان الاوزير بهاذا 
 الشأن.

إذا نفذ أي خط لنقل قدرة أو شبكة توزيا كهر بائية بعد صدور هذا القانون بشكل يؤدي إلى التأ ير ال ار  -10
ى شبكات االتصاالت أو العاملين عليها فعلى الجهاة المنفاذة أن تزيال التاأ ير ال اار أو أو التداخل أو الخطر عل

التداخل أو الخطر وتتقيد باللوائح المنظمة لهذ  األعمال وبتعليماات الاوزارة فا  هاذا الشاأن وتتحمال الجهاة المنفاذة 
 جميا النفقات المترتبة على ذل .

عامة للكهرباء ف  سبيل إزالة المخالفات القائمة قبل صادور هاذا القاانون يتم التعاون بين الوزارة والمؤسسة ال -14
وو ااعه مو ااا التنفيااذ ومعالجتهااا بشااكل يحااول دون إلحاااق أي  اارر بشاابكات االتصاااالت والعاااملين فاا  هااذا 

 المجال على أن تتقاسم النفقات الناجمة عن ذل  وترصد اإلعتمادات الالزمة ف  ميزانية كل منهما.
 جمهور ف  االستعمال الحر لالتصاالت و مان سريتها أمر مكفول طبقا للدستور والقانون.حق ال -15
يجاااوز للاااوزير فااا  حالاااة الطاااوارئ أو الحااااالت األخااارو المحاااددة فااا  القاااانون وبعاااد صااادور إذن مااان الجهاااة  -16

باااال  م ااامونه ا إلاااى الجهاااة الق اااائية المختصاااة أن يقاااوم برقاباااة المحاد اااات والرساااائل عبااار دوائااار االتصااااالت وا 
 المخولة قانونا بطلل إجراء هذ  الرقابة.

 أية رقابة على االتصاالت يجل أن تكون بأمر صادر مباشرة عن الوزير أو ممن يفو ه بذل . -17
ال تجوز، بأي حال رقابة المحاد ات والرسائل إال بإذن خط  مسابق مان سالطات التحقياق المختصاة وذلا   -18

 ات الجزائية وبواسطة الوزير.وفقا ألحكام قانون اإلجراء
للاوزير الحااق بناااء علاى تعليمااات ماان رئايس مجلااس الرئاسااة عناد إعااالن حالااة الطاوارئ أو قيااام خطاار يهاادد  -19

ساااالمه الاااوطن أو أمناااه أن يقطاااا بعاااض دوائااار الهااااتأ أو البااارق التااا  تساااتعمل أو تسااات مر لصاااالح أي شاااخص 
 ه الحق ف  إيقاأ م ل تل  الدوائر حتى إشعار آخر.طبيع  أو اعتباري لفترة أو لفترات محددة كما لا

يتعين ف  الحالة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أن يوقاا الاوزير و يقاة يشاار فيهاا إلاى أمار رئايس مجلاس  -21
الرئاسة وأن اإلجراءات الت  اتخذت قد تمات لمواجهاة حالاة الطاوارئ عاماة أو أنهاا فا  مصالحة الساالمة الوطنياة 

 م، وذل  كتسبيل لرجراء المتخذ.واألمن العا
 يحظر حظرا باتا استعمال األجهزة الالسلكية المرخص بها ف  األغراض التالية: -21
التقاط مراسالت لم يسمح بالتقاطها وف  حالاة التقاطهاا مان غيار عماد ال يجاوز باأي حاال تساجيلها إلاى الغيار  -أ

 أو استعمالها ألي غرض كان.
 إشارة خطر كاذبة أو م لله.تعمد أو محاولة إرسال  -ل
تعمد إرسال إشاارات أو رساائل أو صاور مخالفاة للشاريعة اإلساالمية وللنظاام العاام أو النظاام االجتمااع  أو  -ج 

 اآلدال أو أمن الدولة وسالمتها.
الدعاياااة التجارياااة أو باااث بااارامج ترفيهياااة أو إذاعياااة موجهاااة إلاااى مساااتمعين داخااال الجمهورياااة أو خارجهاااا أو  -د

 عماله ف  أغراض قد تس  إلى الدولة أو ت ر بعالقتها الخارجية.است
 الفصل الثالث

 اللجان واختصاصاتها
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 أوالع : اللجنة الدائمة للتنسيق ف  مجال االتصاالت السلكية والالسلكية
 تشكل لجنة دائمة للتنسيق ف  مجال االتصاالت السلكية والالسلكية على النحو التال : -1(:6مادة)

 ير                                                                                           رئيساع .الوز  -أ
 نائل الوزير                                                                                نائباع للرئيس. -ل
 ع واع .                                                  وكيل وزارة المواصالت                       -ج
 قائد سالح اإلشارة بالقوات المسلحة                                                         ع واع . -د
.مدير عام االتصاالت                                                                         ع  -ها  وا ع
المدير العام للمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية                                         ع واع  -و
. 
 المدير العاام للمؤسسة العاماة لرذاعة والتلفزيون                                             ع واع . -ز
 تعيينه من قبل وزارته                                      ع واع .مم ل عن وزارة التخطيط والتنمية يتم  -ح
 مم ل مختص عن الهيئة العامة للطيران المدن  يتم تعيينه من قبل الهيئة            ع واع . -ط
 مدير عام االتصاالت ف  وزارة المواصالت                                                    ع واع . -ي
 يتولى أمانة سر اللجنة ويحتفظ بسجالتها ويعمل على إبال  قراراتها للجهات المختصة. و
 نائل المدير العام للمؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية للشئون الفنية        ع واع . - 
 لوزير.يمكن إ افة أي ع و آخر تقت يه المصلحة العامة ف  هذا المجال ف  أي وقت وبقرار من ا -ل

 (السابقة بالمهام التالية:6تختص اللجنة المشار إليها ف  المادة) -1(: 7مادة)
دراساااة جمياااا مشااااريا االتصااااالت الجديااادة التااا  تحتاجهاااا أي مااان الاااوزارات واإلدارات والمؤسساااات الحكومياااة  -أ

صدار ال  توصيات الالزمة بذل .األخرو، عدا مشاريا القوات المسلحة واألمن الت  ال ترو عر ها على اللجنة وا 
 اامان حساان تنفيااذ االتفاقيااات علااى أن تبقااى الااوزارة هاا  المخولااة بالمخاطبااة فاا  هااذا الشااأن مااا الجهااات  -ل

 الدولية.
 التشاور وو ا النظم لمنح تراخيص استخدام الترددات واألجهزة الالسلكية.-ج
 اااامن أحكااااام النظااااام الااااوطن  لهااااذا تنظاااايم إجااااراء الرقابااااة علااااى حساااان اسااااتخدام التاااارددات وأجهاااازة الالساااالك  -د

 االستخدام والنظام الدول  الالسلك  والتنسيق بهذا الشأن ما الجهات المعنية.
 العمل على توفير النفقات وخف ها عن طريق إنشاء مشاريا مشتركة وتوحيد جهات صيانتها. -ها
تنسيق أعمال و ا الخطط العامة ف  مجاال االتصااالت لتحقياق األهاداأ المشاتركة التا  يقت ايها الصاالح  -و

 العام بالنسبة لجميا الجهات.
 التنسيق ف  مجال التدريل والتعليم لالتصاالت.-ز
 دراسة إنشاء الصناعات الوطنية ف  مجال االتصاالت. -ح
 جال خدمات االتصاالت لدو الجمهور.العمل على خلق التوعية الالزمة ف  م -ط
 منا التداخل بين خدمات االتصاالت المختلفة والتنسيق ف  األعمال التنفيذية لهذ  الخدمات. -ي
التنسيق من أجل االستفادة من اإلمكانيات الت  توفرهاا شابكة االتصااالت عبار الساواتل بشاكل عاام، والسااتل  - 

 االت واإلعالم والتعليم وال قافة والتنمية.العرب  بشكل خاص ف  كافة مجاالت االتص
تنساايق موقااأ الااوزارات والهيئااات واإلدارات المختلفااة فاا  الدولااة مااا المنظمااات والمااؤتمرات اإلقليميااة والدوليااة  -ل

 المعنية باستخدام شبكات االتصاالت عبر السواتل .
مهامهاااا، ويحاااق لهاااا أن تساااتدع   وللجناااة فااا  سااابيل تحقياااق أهااادافها أن تشاااكل لجاناااا منب قاااة عنهاااا، وتحااادد -2

الجتماعاتها عند ال رورة من ترا   روريا من األخصاائيين للمشااركة واإلدالء باالرأي دون أن يكاون لهام صاوت 
 محدود ف  المداوالت.
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 يصدر الوزير بالتشاور ما أع اء اللجنة الالئحة الداخلية لتنظيم أعمالها. -0
مااااة لرذاعااااة والتليفزيااااون أو الجمهااااور كاااال فيمااااا يخصااااه، مخالفااااة ال تعتباااار مباشاااارة كاااال ماااان المؤسسااااة العا -4

(فقاارة )ل(ماان هااذا القااانون، وال تسااتدعى التاارخيص أو 0للصااالحيات والحقااوق العائاادة للااوزارة وفقااا ألحكااام المااادة)
 اإلذن المسبقين: ف  الحالتين التاليتين:

ع  والمرئا  لغارض اساتقبالها مان قبال الجمهاور قيام المؤسسة العامة لرذاعة والتلفزيون بالبث الالسلك  السام -أ
 من محطات اإلرسال مباشرة على أن يتم ذل  بالتنسيق ما الوزارة فيما يتعلق بتسجيل الترددات.

قيام الجمهور باستقبال البرامج السمعية أو المرئية المب و ة السلكيا من محطات اإلرسال المعدة لبث البرامج  -ل
 تل  المحطات.العامة بصورة مباشرة من 

 - انيا: اللجنة الوطنية للترددات:
 (من هذا القانون:9، 8(الفقرتين)5(: تنفيذا ألحكام المادة)8مادة)

ينشاااا  الااااوزير لجنااااة وطنيااااة للتاااارددات تخااااتص بتقااااديم الاااارأي فاااا  مو ااااوع تسااااجيل التاااارددات وطنيااااا ودوليااااا  -أ
لمختلااااأ الااااوزارات واألجهاااازة الحكوميااااة وتخصاااايص مختلااااأ الخاااادمات بااااالترددات المناساااابة ورقابتهااااا والتاااارخيص 

(مان 5والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطااع العاام والخااص باساتعمال التارددات ماا مراعااة أحكاام الماادة)
 هذا القانون.

تشكل اللجنة بقرار من الوزير وبرئاسته بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للتنسيق ويكون أع ااؤها أخصاائيين  -ل
لمجال على أن تم ال فا  هاذ  اللجناة المؤسساة العاماة لالتصااالت السالكية والالسالكية والمؤسساة العاماة ف  هذا ا

لرذاعة والتليفزيون والقوات المسلحة واألمن بشرط إال يزيد عدد أع ائها عن سبعة بما فيهم الرئيس، ويجوز أن 
 يعين رئيس اللجنة ع واع ينول عنه ف  حالة غيابه.

لجهات الحكومية األخرو والمؤسسات والهيئات والشركات غير المم لة ف  اللجنة المشار إليها ف  للوزارات وا -ج
الفقرة)أ(السابقة الحق ف  ح ور اجتماعات هاذ  اللجناة كمراقال عناد بحاث أي مو اوع يخصاها وفا  حالاة عادم 

لدائمااة للتنساايق لدراسااته ورفااا موافقتهااا علااى أي قاارار تصاادر  اللجنااة بشااأنها جاااز لهااا أن ترفااا األماار إلااى اللجنااة ا
 توصياتها بشأنه إلى الوزير للبت فيه بصورة نهائية.

 يعين الوزير أمين سر اللجنة الوطنية للترددات من موظف  الوزارة. -د
 على اللجنة الوطنية للترددات فور تشكيلها إعداد نظامها الداخل  على أن يصدر بقرار من الوزير.-ها

 الفصل الرابع
 خلاصة حبيازة واستخدام وتشغيلالشروط ا

 وصيانة األجهزة السلكية والالسلكية
(: للاوزارة الحاق فا  اساتمال  المنشاآت الخاصاة باالتصااالت جميعهاا أو جازء منهاا ساواء كانات قاد أقيمات 9مادة)

 قبل نفاذ هذا القانون أو بعد نفاذ  وكانت إقامتها بقرار من السلطات المختصة بالدولة.
 : البرق والهاتأ والتلكس: (: أوال11مادة)

( السابقة أن تمنح صااحل العالقاة مهلاة 9على الوزارة ف  حالة استخدام السلطة المنصوص عليها ف  المادة) -أ
معقولة بحسل تقديرها لتنفيذ قرار استمال  منشآت االتصاالت وتوابعها مقابل تعويض مناسل، ويجوز لصااحل 

 مقدار التعويض عند المنازعة فيه.العالقة اللجوء إلى الق اء للفصل ف  
ال يطباااق مبااادأ التعاااويض عناااد اساااتمال  الاااوزارة لتمديااادات المشاااتركين وصاااناديق التوزياااا وتوابعهاااا المركباااة  -ل

 بمساهمة منهم وذل  لغرض توسيا وتحسين الخدمات.
 (: يتبا ف  استمال  العقارات للمنفعة العامة أحكام الدستور والقوانين النافذة.11مادة)
 يحق للوزارة أو من تنيبه للقيام بما يل  وفقا ألحكام هذا القانون: -1(:12مادة)
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العماال علااى إقامااة شاابكات االتصاااالت سااواء كاناات اإلقامااة تحاات سااطح األرض أو فوقهااا أو عبرهااا وت بياات  -أ
زالتها وذل  الخطوط والمواد من أي نوع كانت أو تعليقها على األبنية وتعديل تل  الشبكات والتركيبات وتغيي رها وا 

فاا  جميااا األمااال  العامااة ومختلااأ أنااواع الطاارق والشااوارع والمماارات والجسااور وكاال األرا اا  والعقااارات المعاادة 
 لالستعمال العام.

أن تمدد أو ت بت ف  أرض أي عقار أو جدرانه أو أي ممر فيه أو ساحة أو درج أو سقأ أو أي قسم آخار  -ل
شاغل  العقار خطوط ومواد االتصاالت الالزمة لتقديم الخادمات إلاى بعاض  منه يستخدم بصورة مشتركة من قبل

 قاطن  البناء.
أن تقيم عند ال رورة تجهيزات لالتصاالت وموادها وخطوطها ف  أي أو على أياة أرض خالياة للبنااء عليهاا  -ج

 ( من هذ  المادة.4ما مراعاة أحكام الفقرة)
(ماان هااذ  المااادة أن تخطاار كتابااة مااالك  1ممنوحااة لهااا بموجاال الفقاارة)علااى الااوزارة قباال اسااتعمالها الساالطة ال -2

األرا   والعقارات واألبنية والطرق والجساور وغيرهاا برغبتهاا فا  تنفياذ األعماال مبيناة طبيعاة العمال الاذي ساينفذ 
اباة تبلياغ ومكانه، وف  حالاة عادم معرفاة المالا  تقاوم الاوزارة بااإلعالن عان رغبتهاا باذل  ويعتبار هاذا اإلعاالن بم 

للمالكين الشاغلين لهذ  األماكن، وما ذل  يجوز ف  حالة االستعجال الت  تقدرها الوزارة أن تأمر بتنفياذ األعماال 
 على أن تقوم بعد ذل  بإعالم األطراأ المعنية بما نفذ من أعمال ما وصأ لها وتحديد ألماكنها.

ن المبينااة فاا  الفقاارة السااابقة أن يعتر ااوا علااى طلاال للمااالكين أو الشاااغلين أو الجهااات المساائولة عاان األماااك -0
الوزارة خالل فترة خمسة عشر يوما مان تااريا التبلياغ أو اإلعاالن بحسال األحاوال وعلاى الاوزارة بحاث االعتاراض 

 ويكون قرارها الصادر فيه نهائيا.
ألرا ا  والعقاارات أو يراعى عند تنفيذ األعمال المشار إليهاا فا  هاذ  الماادة عادم إلحااق ال ارر بأصاحال ا -4

شاغليها وف  حالة حدوث أي  رر من جراء هذ  األعمال تقوم الوزارة تعوي هم تعوي ا عادالع عما لحقهام مان 
  رر ، وف  حالة االختالأ على مقدار التعويض يتم تقدير  بموافقة األطراأ المعنية أو اللجوء إلى الق اء.

التصااالت وخطوطهاا باالقرل مان األماال  العاماة والخاصاة أو تحتهاا على الوزارة عند قيامها بتنفيذ شبكات ا -5
 أو فوقها أن تعمد إلى تنفيذها بشكل ال يؤدي إلى حدوث أية عوائق أو موانا أو أ رار للخدمات األخرو.

علااى الجهااات المختصااة فاا  الدولااة والمحافظااات والبلاااديات أن تلتاازم بالنساابة لشااروط إنشاااء المرافااق العاماااة  -6
د األبنيااة العامااة أو الخاصااة بالتعليمااات التاا  تساامح بإقامااة وتنفيااذ شاابكات االتصاااالت وتمديااداتها وموادهااا وتشاايي

 اامن أرا اا  هااذ  المرافااق أو األبنيااة أو فوقهااا أو تحتهااا حساال الحااال بشااكل يساامح بتنفيااذها بااأدنى تكلفااة وأقاال 
أو تشااويهه ولهاا أن تنسااق عناد و ااا هااذ   جهاد بحيااث ال ياؤدي ذلاا  التنفياذ إلااى ال ارر بااالمرفق العااام أو البنااء
 الشروط بالجهات المعنية ف  مقر المؤسسة أو فروعها ف  المحافظات.

يحااااق للااااوزارة ومم ليهااااا المفو ااااين وموظفيهااااا والعاااااملين لااااديها الاااادخول إلااااى األرا اااا  والمواقااااا  -1(:10مااااادة)
عمليااات الدراساااة، أو المسااح المساابق والقياااام  والعقااارات فاا  األوقااات المعقولاااة والبقاااء فيهااا المااادة الالزمااة إلجااراء

باألعمااال التاا  تتطلبهااا واجباتهااا وصااالحيتها فاا  هااذا القااانون إلنشاااء شاابكات االتصاااالت وتأسيساااتها وصاايانتها 
وتوساايعها وتعااديلها أو إزالتها،كمااا يحااق للااوزارة ولمم ليهااا المفو ااين والعاااملين لااديها فاا  ساابيل حمايااة الشاابكات 

تقت اايه  -ذكورة إزالااة المعوقااات بااالقرل ماان هااذ  الشاابكات وقطااا األشااجار والمزروعااات حساابماوالتأسيسااات الماا
  رورة المحافظة على الشبكات والتأسيسات وصيانتها.

أن حااق الاادخول ألي أ رض وفقاااع للفقاارة السااابقة يشاامل  اامناع حااق الماارور فاا  أي أرض أو عقااار أو فوقهااا  -2
دين إذا كان ذل   رورياع لتنفيذ واجبات الوزارة المختصة ومهامهاا الاواردة للوصول إلى األرض أو العقار المقصو 

 ف  هذا القانون.
أن السلطات المخولة بموجل هذ  المادة أن كانت تستهدأ إجاراء الدراساات والمساح فإنهاا تشامل حاق الحفار  -0

 ف  التربة والسير العميق فيها.
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وجال هاذ  الماادة إخطاار مالا  األرض والعقاار أو شااغليها أو على الوزارة عند ممارسة الحق المخاول لهاا بم -4
الجهات المسئولة عنهما كتابيا عن نيتها بالقيام باألعمال المخولة لها .. ويجوز عدم توجيه اإلخطار الكتاب  ف  

 الحاالت التالية:
 حالة الطوارئ. -أ

 عند الكشأ على شبكات االتصاالت وتأسيساتها. -ل
 ت االتصاالت وأجهزتها.عند صيانة شبكا -ج 
 عند إصالح شبكات االتصاالت وأجهزتها. -د
 عند القيام بأعمال تستوجبها  رورة حماية شبكات االتصاالت وأجهزتها من التداخل. -و
إذا تبين للوزارة ف  أي وقت من األوقات أن هنا  خطراع أو احتمال حدوث خطر ناجم عن تداخل أشجار أو  -5

االتصاالت بما يسبل ال رر لهذ  الشابكات تعطا  مالا  هاذ  األشاجار أو المسائول عنهاا مزروعات ما شبكات 
 الوقت الكاف  للقيام بتقليمها أو قطعها حسل األحوال على انه يحق للوزارة القيام بهذا العمل عند ال رورة.

ات أو قطااا إذا رغاال صاااحل ارض أو عقااار بااالقرل ماان شاابكات االتصاااالت وتأسيساااتها فاا  إزالااة مزروعاا -6
وتقليم أشجار خاصة به عليه أن يخطار الاوزارة باذل  كتاباة قبال مباشارة العمال وأن يتخاذ كافاة االحتياطاات والتا  

 تأمر الوزارة باتخاذها لحماية هذ  الشبكات والتأسيسات.
شاجار إذا قصر شاغل األرض أو العقار ف  إخطار الوزارة عن نيته فا  إزالاة المزروعاات أو قطاا وتقلايم األ -7

أو قصاار فاا  اتخاااذ االحتياطااات المطلوبااة ماان قباال الااوزارة بعااد قيامااه بإخطارهااا عاان نيتااه بتنفيااذ العماال وتساابل 
بالحاقة ال رر بشبكات االتصاالت وخطوطها، وخدماتها عرض نفسه لجميا العقوباات المقاررة وفقااع ألحكاام هاذا 

 القانون والئحته التنفيذية والقوانين النافذة.
لااى الااوزارة عنااد ممارسااتها لحقوقهااا فاا  المااادة السااابقة أن تعااوض صاااحل العقااار عاان كافااة األ اارار (:ع14ماادة)

المسببة من قبلها إال أن الوزارة غير ملزمة بدفا التعويض عن المزروعات التا  تساببت فا  إزالتهاا أو إحراقهاا أو 
بكات االتصااالت، أو تأسيسااتها أو قطعها إذا لم تكن هذ  المزروعات موجودة فا  الوقات الاذي تام فياه تركيال شا

 كانت موجودة وسبق تعويض صاحل العقار عنها ف  حينه.
يحق للوزير وفقاع ألحكام هاذا القاانون فا  سابيل إنشااء شابكات االتصااالت وخطوطهاا وتجهيزاتهاا،  -1(:15مادة)

صالحها أو تبديلها أو إزالتها، أن يقوم بالتنسيق ما الجهات المختصة  األخرو بما يل : أو صيانتها وا 
 حفر وكسر سطح أي طريق أو جسر. -أ

 حفر أو كسر أي مجرو مائ ، أو شبكه مجاري أو قناة تحت أي طريق أو جسر. -ل
( السااابقة إذا لاام تكان  مااة حالااة طااوارئ أو لاام يكاان 1يقاوم الااوزير قباال اسااتعماله للحااق الممناوح لااه فاا  الفقاارة ) -2

مسئولين عن الطريق أو الجسر أو التمديدات المائية أو المجااري أو القناوات العمل المراد تنفيذ  بسيطا بإخطار ال
أو شاابكات توزيااا القاادرة التاا  يمكاان أن تتااأ ر ماان جااراء تنفيااذ األعمااال المطلوبااة كتابااة بااذل  مااا إرفاااق برنااامج 

 لطعمال المزما تنفيذها وتزويدهم بأية معلومات يطلبونها.
 الت  تنشأ بينه وبين الجهات الحكومية األخرو ف  الحاالت اآلتية:يسعى الوزير إلى حل الخالفات  -0
 عدم الموافقة على مخطط العمل المقدم من الوزير.   -أ

 يوماع من تاريا التبليغ. 01عدم اإلجابة على إخطار الوزير رغم م    -ل
دخااال اشااتراطات لاام يقبل -ج  هااا الااوزير ، فااإذا تعااذر موافقااة المساائولين علااى مخطااط العماال بشاارط إجااراء تغيياار وا 

االتفاق على حل يرفا ذل  إلى رئيس مجلس الوزراء أن كاان الخاالأ علاى مساتوو الاوزراء، أو إلاى المحاافظ إن 
 كان الخالأ على مستوو السلطة المحلية للبت فيه بشكل نهائ  والتوجيه بالحل المناسل .

لماااادة، باسااات ناء حااااالت الطاااوارئ قبااال إعطااااء ال يباشااار الاااوزير أياااا مااان األعماااال المخولاااة لاااه بموجااال هاااذ  ا -4
 الجهات المختصة مهلة ال تقل عن سبعة أيام قبل البدء بالتنفيذ، وذل  بموجل إشعار كتاب .
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 تقوم الوزارة عند تنفيذ األعمال المخولة ف  هذ  المادة بمراعاة ما يل : -5
صاة أو الجهاة صااحبة الحاق فا  البات فا  أن تنفذ األعمال بموجل المخطط الذي وافقت عليه الجهات المخت -أ

 حاالت الخالأ.
 أن تنفذ األعمال وتنجز بأقصى سرعة ممكنة من الناحية العملية. -ل
عادتها إلى  -ج  أن يتاح للوزارة الفترة المناسبة لمراقبة حفر أو كسر سطح الشوارع والجسور والمجاري واإلنفاق وا 

 ما كانت عليه، باست ناء أعمال الطوارئ.
 أن تتحمل الوزارة على نفقتها ما يل : -د
تنفيااذ كافااة إجااراءات التحااذير واإلنااذار واإلنااارة الالزمااة علااى الطرقااات وأماااكن العماال لاايالع أو نهااارا مااا       -1

 اتخاذ كافة إجراءات الحماية المناسبة لسالمة الجمهور.
أك ر مااان العااارض أو الطاااول اإلجاااراءات ال ااارورية لعااادم حفااار أو كسااار ساااطح أي طرياااق أو جسااار بااا      -2

 الالزمين لتنفيذ األعمال لك  ال تعاق حركة المرور نهائياع إال ف  أ يق الحدود، ولفترات زمنية قصيرة.
أن تعياد إصاالح أي طرياق أو جسار أو قنااة أو مجارو أو نفاق إلاى حالتاه التا  كاان عليهاا ماا اتخااذ وتنفيااذ  -ه

 .كافة اإلجراءات واألعمال المترتبة على ذل 
 للوزير ف  الظروأ الطارئة أن يأمر بتنفيذ األعمال المشمولة بأحكام هذ  المادة ما مراعاة الشروط التالية: -6
 القيام بهذ  األعمال دون تقديم مخطط للعمل والحصول على موافقة السلطة المختصة. -أ

ى أن يرفاااق باإلخطاااار إخطاااار الجهاااات المختصاااة بأسااارع وقااات ممكااان بعاااد إنجااااز العمااال بماااا تااام تنفياااذ  علااا -ل
 المخطط الالزم.

إذا لم توافق الجهات المختصة على أي عمل تم تنفيذ  من قبال الاوزارة عماالع بأحكاام هاذ  الماادة ساواء كانات  -7
أعماالع نفذت ف  أحوال عادية أو ف  حاالت الطاوارئ أو ادعات أن الاوزير لام يتقياد بأحكاام هاذ  الماادة أو أناه قاد 

زالاة أسابال الحق بها ال رر فعل ى الجهات المختصة إخطار الوزير بذل ، وأن تتيح له الفرصة لالتفاق الاودي وا 
الشكوو وتالف  ال رر أما إذا تعذر االتفاق أحيل المو وع إلى رئيس الوزراء أو مان ينيباه أو إلاى المحاافظ فا  

ة أو عادم الموافقاة عليهاا وتتحمال المحافظات للبت ف  المو وع أما بالموافقة على األعمال المنفذة من قبل الوزار 
الوزارة ف  هذ  الحالة كافة النفقات المترتبة على تالف  أسبال الشاكوو بماا فا  ذلا  تنفياذ األعماال واإلصاالحات 

 الالزمة سواء قامت بتنفيذها الوزارة أو الجهة المت ررة.
فياذ األعماال ل امان حماياة الجمهاور ينبغ  على الوزارة أن تتخذ كافة اإلحتياطات الالزمة عناد تن -1(:16مادة)

عااادة إصااالح جميااا مااا تااأ ر بتلاا  األعمااال وال ساايما  وراحتااه ومراعاااة عاادم األ اارار بالممتلكااات قاادر اإلمكااان وا 
 الشوارع والطرق وممرات المشاة على وجه السرعة.

اجمااة عاان أعمااال تعتباار الااوزارة مساائوله عاان دفااا التعوي ااات عاان األ اارار التاا  تلحااق باااألفراد إذا كاناات ن -2
 موظفيها أو إهمالهم أ ناء تنفيذهم األعمال الموكولة إليهم.

تقااوم الااوزارة بنقاال أو تعااديل سااير أيااة شاابكة لالتصاااالت الساالكية والالساالكية أو خطااوط تابعااة لهااا  -1(:17مااادة)
زالتها من ارض خاصة بناء على طلل كتاب  من المال  أو من له حق التصرأ بها إذا كان على و  ش  القياام وا 

 بالبناء عليها بعد أن تتأكد من ذل  بواسطة األدلة الم بتة المقدمة لها من قبل المال  أو من لاه حق التصرأ.
أن الطلل الكتاب  المشار إليه ف  الفقارة الساابقة يجال أن يقادم إلاى الاوزارة قبال فتارة ال تقال عان  ال اة أشاهر  -2

أو التعديل ويجوز لها إذا تعذر تنفيذ العمل المطلول ف  الموعد الذي  من التاريا المرغول فيه لبدء أعمال النقل
 يحدد  المطالل أن تؤجل ذل  إلى الوقت المناسل عند توفر اإلمكانات ما إخطار المطالل بذل .

يجوز ألصحال األماال  الخاصاة أو مان لهام حاق التصارأ بهاا أن يطلباوا مان الاوزارة وألسابال تختلاأ عان  -0
ذكاارت فاا  الفقاارة السااابقة إزالااة شاابكات االتصاااالت الساالكية والالساالكية أو خطوطهااا، أو تأسيساااتها  األسابال التاا 
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القائمااة فاا  أمالكهاام أو المااارة تحتهااا أو فوقهااا علااى أن يخطروهااا بااذل  كتابياااع قباال  ال ااة أشااهر ماان الموعااد الااذي 
 يطلل أن يتم تنفيذ العمل فيه.

الطلاال أو عدمااه وفاا  حالااة الاارفض ال تلاازم ببيااان المبااررات وفاا  حالااة  تتخااذ الااوزارة قرارهااا حااول قبااول تنفيااذ-4
موافقتها علاى تنفياذ الطلال تتحمال الجهاة الطالباة كافاة النفقاات المترتباة علاى التنفياذ وتخطار الجهاة الطالباة بتلا  

 النفقات وتقوم بتسديدها قبل المباشرة بالتنفيذ.
يطلااال مااان أي مااان الجهاااات المختصاااة األخااارو أن تقاااوم يحاااق للاااوزير بموجااال إشاااعار كتااااب  أن  -1(:18ماااادة)

بصااورة دائمااة أو مؤقتااة بتعااديل موقااا أي قسااطل )ماسااورة( أو خااط أو ساال  أو مجاارو )عاادا المجاااري الرئيسااية( 
تخص تل  الجهة إذا كان الموقا يتعارض ما تنفيذ الصالحيات المخولة للوزارة بموجل أحكام هذا القانون، وياتم 

طلااول علااى نفقااة الااوزارة فااإذا لاام تسااتجل تلاا  الجهااات لااذل  خااالل ماادة معقولااة رفااا األمااار إلااى تنفيااذ التعااديل الم
 ( من هذا القانون للبت ف  المو وع.15/0السلطة المختصاة المنصوص عليها ف  المادة )

و تبديل يحق لوزارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها أن تطلل بموجل إخطار كتاب  من الوزارة إزالة أو تعديل أ -2
شااابكات االتصااااالت غيااار الرئيساااية علاااى نفقاااة الجهاااة الطالباااة، وبماااا ينساااجم ماااا أهااادافها وحقوقهاااا الممنوحاااة لهاااا 
بموجل القوانين النافذة سواء كانت األعمال المطلوبة مؤقتة أو دائمة ، فإذا لم يستجل الاوزير خاالل مادة معقولاة 

( مان هاذا 15/0ة المختصاة المنصاوص عليهاا فا  الماادة )لهذا الطلل جاز للجهة الطالبة أن ترفاا األمار للسالط
 القانون وف  حالة الموافقة تسمى الجهة الت  تنفذ العمل والمدة المحددة بذل  والجهة الت  تتحمل التكاليأ.

إذا كانت األعمال الت  تنفذها الوزارة وفقاع للسلطات الممنوحة لها بموجل هذا القانون ستؤ ر على  -1(:19مادة)
ية أو مجار أو خطوط أو أنابيل خاصة بإحدو الجهات ومنفذ  أصوالع حسل أنظمتها أو إذا كانت أعمال تل  أبن

الجهات عند تنفيذها ألبنية أو مجاري أو خطوط أو أنابيل عائد  لها وفقا لطحكاام المنظماة ألعمالهاا، ساتؤ ر أو 
من أي نوع فعلاى المسائول عان تنفياذ األعماال ساواء تسبل تداخالع كهربائياع ما شبكات االتصاالت للوزارة القائمة 

 كانت، الجهات المختصة األخرو والت  ستسمى ف  هذ  المادة)المنفذة( أن يتبا ما يل :
إال يبدأ أي عمل قبل أن تخطر الاوزارة الجهاة صااحبة البنااء أو المجارو أو المواساير أو الخاط والتا  ستسامى  -أ

باألعماال مرفقاة باذل  مخطاط يو اح طبيعاة هاذ  األعماال وأماكنهاا شاريطة أال  فيما يل )المال ( عن نيتها القيام
تباشر العمال قبال انق ااء أسابوعين مان توجياه اإلخطاار وفا  حالاة المشااريا الجديادة بانق ااء عشارين يومااع مان 

 توجيه اإلخطار.
 أن تتيح للمال  أ ناء تنفيذ األعمال فرصة األشراأ على التنفيذ.-ل
عند التنفيذ بطلبات المال  المتعلقة باتخاذ االحتياطات الواجبة أو االمتناع عن بعض األعمال الت  أن تتقيد  -ج

قاد تسابل أ اراراع للقناوات أو المجااري أو الخطاوط أو المواساير أو التجهيازات أو يعياق الوصاول إليهاا شاريطة أن 
 سبة لبرنامج تنفيذ األعمال.تكون هذ  المتطلبات منطقية ومعقولة وتم تبليغها ف  وقت مناسل بالن

أن تؤمن الدعائم السابقة الالزمة تحت تأسيسات المال  إذا لجأ إلى إنشاء أنفاق وقام باالحفر تحتهاا ودون أن  -د
 يؤ ر على أساساتها أو ي عفها وان تقوم بتنفيذ حلول دائمة مر يه ال تلحق أي  رر بتل  التأسيسات.

منفااذة العاازل الفعلاا  لشاابكاتها ومنشااآتها إذا كاناات تتقاااطا مااا تأسيساااات أن ت اامن الااوزارة أن كاناات هاا  ال -هااا
 الجهات األخرو أو تجاورها بحيث ال تالمس تل  التأسيسات.

إذا كانت الجهة المنفذة غيار الااوزارة فعليهاا عناد الشاروع فا  تأسيسااتها )مجارو كانات أو ماساورة أو أنفااق أو  -و
زمااااة كااايال تالمااااس شااابكات االتصاااااالت عناااد تنفيااااذ تقاطعهاااا معهااااا أو خطوطااااع( أن تتخاااذ كافااااة االحتياطاااات الال

مجاورتهااا وان تعاازل تلاا  التأسيسااات بشااكل صااحيح وفعااال بحيااث ال تااؤ ر كهربائياااع أو كيمائياااع أو تساابل التااداخل 
 وال رر بشبكات االتصاالت.

 ن هذ  المادة إذا قام بما يل :( م1ف  الحاالت الطارئة يعتبر المنفذ مقيداع باإلجراءات المذكورة بالفقرة) -2
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جاااراءات الوقاياااة العملياااة والمنطقياااة وفقااااع لماااا تملياااه ظاااروأ التنفياااذ والحااااالت  -أ إذا اتخاااذ جمياااا االحتياطاااات وا 
 الطارئة.

أن يخطر المال  بإنجاز  العمل بعد االنتهااء مناه بوقات معقاول علاى أن يت امن اإلخطاار بياان عان طبيعاة  -ل
   ومكانه.العمل الذي قام بتنفيذ

عطائاه الفرصاة الكافياة  -0 إذا تبين للمال  أن المنفذ قد خاالأ أحكاام هاذ  الماادة، جااز لاه بعاد إخطاار المنفاذ، وا 
( مان هاذا 15/0لالتفاق على حل الخالأ أن يرفا المو وع إلى السلطة المختصة المنصوص عليها ف  المادة)

 القانون للبت فيه.
شاابكات أو تأسيسااات معاادة لنقاال القاادرة الكهربائيااة فاا  إلحاااق ال اارر بأيااة  (: إذا تسااببت أيااة خطااوط أو21مااادة)

خطوط أو شبكات لالتصاالت كانت تل  الخطوط والتأسيسات الكهربائية، منفذ  بشكل تسبل أو يمكن أن تسبل 
ون أو معه تداخالع كهربائياع ما عمل أية شبكات أو تأسيسات لالتصااالت أو تلحاق ال ارر بااألفراد الاذين يساتعمل

يقيمون، أو يصونون، شبكات وتأسيسات االتصاالت فانه يجل على الجهات المسئولة عن الشبكات والتأسيسات 
 الكهربائية أن تقوم على نفقتها الخاصة بالتعديالت الالزمة لتل  الشبكات والتأسيسات وفقاع لما تحدد  الوزارة.

لمعلقاااة علاااى األعمااادة بماااوازاة الطااارق أو الشاااوارع يجااال أال يقااال ارتفااااع أدناااى خاااط لالتصااااالت ا -1(:21ماااادة)
وممرات المشاة عن أربعة أمتار وف  حالة المرور فوق الطرق يجال أال تقال هاذ  المساافة عان خمساة أمتاار باين 

 مستوو الطريق وأدن  نقطه للخط.
ذا باين سم( عن سطح األرض إ 41يجل إال يقل عمق أي تمديدات لالتصاالت ف  المناطق المأهولة عن ) -2

مال  عقار أو ارض خاصة أن ارتفاع شبكة االتصاالت الممتدة على أر ه أو عقاار  تعيقاه عان اسات مار أر اه 
بساابل عاادم كفايااة االرتفاااع أو العمااق الااوزارة بااذل  أماارت بتعااديل هااذ  اإلرتفاعااات أو األعماااق مااا العماال بمراعاااة 

 األحكام الواردة ف  هذا القانون.
(ماااان هااااذا القااااانون .. علااااى الااااوزارات واألجهاااازة الحكوميااااة والهيئااااات 4أحكااااام المااااادة) مااااا مراعاااااة -1(:22مااااادة)

والمؤسسااات والشااركات العامااة والخاصااة أو أي شااخص طبيعاا  أال يقااوم باااألمور التاليااة إال بعااد اسااتيفاء الشااروط 
 المبينة إزاءها :

ها إال بعد الحصول على تارخيص باذل  استيراد أية تجهيزات السلكية أو تصديرها أو تصنيعها أو تبديل ملكيت -أ
 من الوزير يحدد ما يل :

 األوقات الت  يسمح فيها لهذ  التجهيزات الالسلكية بالعمل.      -1
 الترددات الت  يسمح لهذ  التجهيزات بالعمل بها.      -2
 نوع االتصاالت الالسلكية الت  ستؤمنها هذ  التجهيزات وطبيعتها وقدراتها.      -0
دم ت اااامين أي اتفاااااق أو عقااااد تبرمااااه أحكاماااااع تت اااامن السااااماح باسااااتخدام التجهياااازات الالساااالكية إال بعااااد عاااا -ل

 الحصول على اإلذن المسبق من الوزير.
 على الجهات المذكورة ف  الفقرة السابقة عند حاجتها لتجهيزات ال سلكيه أن تعلم الوزير بما يل : -2
 ت الالسلكية.المشروع الذي تحتاج من اجله التجهيزا -أ

 مكان استخدامها. -ل
 مقر الجهة المسئولة عن استخدامها واسم المسؤول. -ج
 عدد دوائر االتصال ومواعيد  ومكان التشغيل أو أمكنته إذا كان متنقالع. -د
( ماان هااذ  المااادة بتحديااد واسااطة االتصااال الواجاال 2تقااوم الااوزارة فااور تلقاا  المعلومااات المبينااة فاا  الفقااارة ) -0

 مالها والتجهيزات الالزمة وتوابعها واالشتراطات الفنية الواجل توافرها.استع
يجل أن تتقيد تل  الجهات بتشغيل االتصاالت الالسلكية وفق شروط وأحكام الترخيص الممنوح لها مان قبال  -4

 الوزير وان تتقيد بإجراء االتصاالت المرخص لها بها فقط.
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 سلكيه أو صنعتها أن تلتزم بإعادة تصاديرها خاالل شاهر مان تااريا على الجهات الت  استوردت تجهيزات ال -5
انتهااء الغاارض منهااا أو أن تساالم كافااة هااذ  التجهياازات عنااد انتهاااء الغايااة التاا  طلباات ماان اجلهااا مااا كافااة توابعهااا 

 وقطعها التبديلية إلى الوزارة.
جمهورياااة أو خارجهاااا تسااامح لاااه علاااى تلااا  الجهاااات عااادم إبااارام أياااة عقاااود أو اتفاقاااات ماااا أي طااارأ داخااال ال -6

 بموجبها بإقامة اتصاالت ال سلكية ف  أي مكان من الجمهورية إال بعد الحصول على إذن من الوزير.
يحااق للااوزارة القيااام بااالتفتي  علااى تجهياازات االتصاااالت الالساالكية فاا  أي وقاات للتأكااد ماان سااالمة اسااتعمالها  -7

 ها الحق ف  الحجز على المحطات الالسلكية غير المرخص لها.طبقاع للشروط الفنية وأحكام هذا القانون ول
(من هذا القانون ال يحق ألي شخص طبيع  أو معنوي إال إذا رخص لاه أو مانح 5(: ما مراعاة المادة)20مادة)

 -األذن الالزم بموجل هذا القانون أن يقوم بما يل :
تجهيااازات السااالكية فاااا  أي مكاااان مااان أرا اااا  أن يقااايم أي محطاااة إرساااال الساااالك  أو يركااال أو يشاااغل أيااااة  -أ

 الجمهورياة أو على متن طائراتها أو سفنها أو أياة أناواع أخرو من المركبات المسجلة ف  الجمهورية.
 أن يعرض للبيا أو يبيا أو يحوز تجهيزات السلكية. -ل

أو تصديرها أو تصانيعها  (: كل رخصة ممنوحة بموجل هذا القانون، بشأن استيراد التجهيزات الالسلكية24مادة)
أو تركيبها أو تشغيلها أو حيازتها أو عر ها للبيا يجل أن تحتوي علاى األحكاام والشاروط المنظماة الساتخدامها 
وصالحيتها الزمنية المحددة لها من قبل الجهاة المختصاة و أن يشاترط فيهاا وجاول تقياد حاملهاا بأحكاام االتفاقياة 

 والقانون.
رة كتابيا مالك  العقاارات واألرا ا  وشااغليها أو المسائولين عنهاا عنادما تتوقاا حادوث تخطر الوزا -1(:25مادة)

خطاراع أو  اارر قاد يلحااق بالادوائر الالساالكية سااواء كانات  ااوئية أو كهار ومغناطيسااية أو أي ناوع ماان اتصاااالت 
تفاع هذ  األبنية خط النظر تم الترخيص لها من قبل الوزارة عندما يكون ذل  الخطر أو ال رر ناجمين بسبل ار 

أو ارتفاااع مزروعااات هااذ  األرا اا ، بحيااث تقااا فاا  مسااار تلاا  االتصاااالت وتمنعهااا أو ت اار بهااا، أو تخطاارهم 
باالرتفاعات القصوو المساموح بهاا لطبنياة علاى مساار تلا  االتصااالت واالرتفاعاات القصاوو للمزروعاات أو أياة 

 اااارر ويرفااااق ذلاااا  بمخطااااط وا ااااح يحاااادد هااااذ  منشااااآت أخاااارو حتااااى ال تااااؤ ر علااااى االتصاااااالت وتلحااااق بهااااا ال
 االرتفاعات على مسار االتصاالت .

تخطاااار الجهااااات المختصااااة فاااا  الدولااااة لو ااااا التأشاااايرات علااااى السااااجالت والو ااااائق العقاريااااة فيمااااا يخااااص  -2
االرتفاعااااات القصااااوو المسااااموح بهااااا والتاااا  ال تعيااااق مسااااار أي اتصااااال الساااالك  أو  ااااوئ  سااااواء كاناااات هااااذ  

بنية قائمة أو ساتقام أو مزروعاات أو منشاآت مان أي ناوع بحياث ال تتجااوز االرتفاعاات علاى االرتفاعات تخص أ
 هذ  العقارات ما تحدد  الوزارة لسالمة تأمين االتصاالت.

كال مالاا  أو مساات مر أو شااغل أو مساائول عاان ارض تقااا علاى مسااار االتصاااالت الماذكورة أعااال  يقااوم بعااد  -0
الرتفاعاات المساموح بهاا، يعتبار مخالفااع ألحكاام هاذا القاانون وتوقاا علياه العقوباة إعالمه مان قبال الاوزارة بتجااوز ا

المقررة باإل افة إلى تحميله قيمة العطل وال رر الالحقين بالخدمة والناجمين عان توقاأ االتصااالت أو إلحااق 
ذا قصر  ف  ذل  قامت الوزارة ال رر بها و ياع الواردات، وعلى المسئول عن المخالفة أن يزيلها على نفقته، وا 

 بإزالتها على نفقة المخالأ.
تقاوم الااوزارة بإخطااار ماالك  العقااارات واألرا اا  أو مساات مريها عان نيتهااا فاا  إنشاااء دوائار ال ساالكية ماان نااوع  -4

خط النظر أو غير  فيما هو محدد ف  الفقرة األولى من هذ  المادة أو أنها رخصت بإنشاء م ل هذ  الدوائر لجهة 
أو خاصااااة وتعلمهاااام باالرتفاعاااات المسااااموح بهااااا وتطلااال ماااان الجهااااات المختصاااة فاااا  الدولااااة أن ت ااااا حكومياااة 

 التأشيرات الالزمة ف  سجالتها بالنسبة لالرتفاعات المسموح بها على العقارات الت  تقا ف  مسار االتصال.
رخاص لاه بهاا يجوز ألي شاخص حصال علاى تارخيص بإنشااء عقاار أو إقاماة منشاأة ذات إرتفاعاات محاددة  -5

قبل إخطار  باالرتفاعات المسموح بها، أن يطلل خطياع من الوزارة خالل خمسة عشر يوماع مان تااريا تبليغاه بحاد 
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االرتفاع المسموح به للعقار عماالع بأحكاام الفقارتين األولاى والرابعاة مان هاذ  الماادة، تحويال مساار الالسالك  ورفاا 
 التحفظ فيما يخص االرتفاع.

رة خالل  ال ين يوماع من تااريا تسالمها الطلال المشاار إلياه فا  الفقارة الساابقة بالبات فياه باالقبول أو تقوم الوزا -6
الاارفض ويخطاار صاااحبه كتابياااع بااذل  فااإذا تبااين لصاااحل العقااار أو المزروعااات أن قاارار الااوزارة باارفض طلبااه قااد 

ذ ا لااام ياااتم االتفااااق علاااى مقااادار سااابل لاااه  ااارراع فادحااااع جااااز لاااه طلااال التعاااويض عااان هاااذا ال ااارر مااان الاااوزارة وا 
 (من هذا القانون.9التعويض تم تحديد  وفقاع ألحكام المادة)

 الفصل اخلامس
 األنظمة واللوائح التي يصدرها الوزير

 (: يصدر الوزير بناء على اقتراح الوزارة وبالتنسيق ما المؤسسة اللوائح والقرارات التنظيمية لما يل :26مادة)
 ات ورسائل االتصاالت واستقبالها وجمعها وتوزيعها .إرسال البرقي      -1
األحكاااام المنظماااة لمااانح أي شااااخص طبيعااا  أو معناااوي التااارخيص بإنشاااااء شااابكة خاصاااة لالتصاااااالت       -2

 وصيانتها وتشغيلها عمالع بأحكام هذا القانون.
األجاور لقااء اساتعمال طرق حسال األجور على أساس المسافات، والتفاصايل المتعلقاة بتحدياد الرساوم و       -0

 خدمات االتصاالت أو تأجيرها.
المبااادئ الواجاال إتباعهااا فاا  إقامااة المقاساام )الساانتراالت( ومستوياتها"مقساام تااابا، مقساام محلاا ، مقساام       -4

 عبور، مقسم منطقة" وذل  بالنسبة لكل من خدمات الهاتأ والبرق والتلكس.
 ية رسائل االتصاالت وعدم تأخير أو كشأ فحواها للغير.االحتياطات الواجل اتخاذها ل مان سر       -5
االحتياطااااات الواجاااال اتخاذهااااا لمنااااا التااااأ ير ال ااااار الناشاااا  عاااان خطااااوط نقاااال القاااادرة علااااى شاااابكات       -6

االتصااااالت العائااادة للاااوزارة أو المؤسساااة أو المتعاقاااد أو األفاااراد المااارخص لهااام باساااتخدام م ااال هاااذ  الشااابكات أو 
 تشغيلها.

تحدياد المادة القصاوو التاا  يمكان خاللهاا للمااوظفين االحتفااظ برساائل االتصاااالت والو اائق المتعلقاة بهااا       -7
 وشروط هذا االحتفاظ.

 نفقات التفتي  عن رسالة أو و يقة محفوظة لدو الموظفين ورسوم القيام بهذا العمل.      -8
 صناعتها وبيعها وتشغيلها.شروط الترخيص باستيراد تجهيزات االتصاالت وتصديرها و       -9

 كيفية إنشاء خدمات االتصاالت وتشغيلها.    -11
الشاااروط التااا  يسااامح بموجبهاااا ألياااة جهاااة إقاماااة أو صااايانة أو تشاااغيل تجهيااازات ال سااالكية خاصاااة ياااتم     -11

 الترخيص لها وفقاع ألحكام هذا القانون.
ا ألياة جهاة أن تقاوم بتشاغيل تجهيازات ال طرق حسال وتحديد الرسوم واألجاور التا  يسامح علاى أساساه    -12

 سلكية خاصة.
و اااا شاااروط نقاااال أجهااازة االتصاااااالت الالسااالكية بمختلاااأ أنواعهااااا وشاااروط تسااااجيل التجاااار والااااوكالء     -10

والعااااملين فااا  مجاااال تلااا  التجهيااازات، وكاااذا القاااائمين علاااى اساااتيرادها وتساااويقها وصااايانتها وتشاااغيلها ماااا مراعااااة 
 نافذة، وطرق حفظ الو ائق المتعلقة بذل  وتجديد المعلومات الالزمة بصورة مستمرة.األنظمة القانونية ال

شروط منح رخص االستيراد والتصدير والتصنيا ألجهزة االتصاالت الالسلكية باست ناء أجهزة االستقبال     -14
 الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون.

 اوئية قاادرة علاى التاداخل ال اار ماا االتصااالت المارخص لهاا مراقبة تصنيا أية أجهازة تولاد إشاارات     -15
ومراقبة استيرادها وبيعها واستعمالها وو اا المواصافات الالزماة والشاروط المقبولاة للحاد مان هاذا التاداخل ال اار 

 إلى الحدود المسموح بها.
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الالزماااة لمناااا رخاااص و اااا النمااااذج الخاصاااة بو اااائق الااارخص والشاااهادات واألذوناااات وماااواد الفحاااوص     -16
 االتصاالت الالسلكية وتجهيزاتها والعمل عليها وتحديد مدد سريان هذ  الرخص.

تحدياااد الرساااوم المترتباااة علاااى مختلاااأ أناااواع رخاااص وشاااهادات وأذون تجهيااازات االتصااااالت الالسااالكية     -17
 وخدماتها.

 ت  لم يرد ذكرها آنفاع.تحديد رسوم األذونات والرخص والشهادات المتعلقة بالالسلك  وال    -18
 و ا القواعد والتعليمات لكل األمور األخرو الخاصة بالالسلك .    -19

 الفصل السادس
 املخالفات والعقوبات

(: يصاادر مجلااس الااوزراء بناااء علااى عاارض الااوزير الئحااة خاصااة بالعقوبااات والمخالفااات التاا  تتعااارض 27مااادة)
 لقواعد العامة للعقوبات والقوانين النافذة.وأحكام هذا القانون، وذل  ما عدم اإلخالل با

 
 الفصل السابع

 أحكام عامه وختامية
 (من هذا القانون:4(: ما مراعاة المادة)28مادة)

يحق ألي موظأ أو أي عامل ف  مجال االتصاالت مفوض من قبل الوزير أو المؤسسة أن يدخل أي       -1
تل االتصاالت وتأسيساتها أو الكشأ على شبكات منشآت مكان ف  األوقات المعقولة من اجل الكشأ على مكا

 االتصاالت أيا كانت الجهة الت  تخصها واتخاذ ما يلزم حيالها .
 باست ناء حاالت الطوارئ يتم الدخول إلى األماكن الجديدة  من الشروط التالية:      -2
 بموافقة شاغل المكان أو مالكه أو مست مر  بحسل األحوال. -أ

 تفويض قانون  صادر من جهة مختصة. بموجل -ل
يحق للجهة الق ائية المختصة بناء على طلال الاوزير أو المؤسساة أن تارخص للموظاأ المفاوض مان       -0

قباال الااوزير أو المؤسسااة باادخول األماااكن ولااو عنااوة إذا تطلاال ذلاا  بناااء علااى طلاال كتاااب  يبااين الحاجااة لاادخول 
 ل هذا القانون ف  الحاالت ال الث التالية:المكان لممارسة المهام المكلأ بها بموج

 ساعة على طلبه. 24إذا رفض صاحل الشأن السماح لمم ل الوزارة أو المؤسسة بالدخول رغم م    -أ
 إذا كان المكان شاغراع من السكان. -ل
 .إذا كان طلل إالذن من شاغل المكان أو مالكه أو مست مر  حسل الحال سي يا الهدأ من عملية الكشأ-ج
 يظل الترخيص الممنوح لدخول األماكن ساري المفعول حتى يتم إنجاز الغرض الذي منح من أجله.      -4

(: ينبغ  على كل شخص يستعمل أو يحوز جهازاع السلكيا وفقااع ألحكاام هاذا القاانون أن يبارز التارخيص 29مادة)
 أو الشهادة أو األذن عند طلبه من قبل السلطات المختصة.

يحااق للااوزير أن يلغاا  فاا  أي وقاات أي تاارخيص أو شااهادة أو إذن ماانح بموجاال أحكااام هااذا القااانون، (: 01مااادة)
بسبل مخالفة أي حكم من أحكام الترخيص، أو الشهادة أو األذن أو بسبل عادم تساديد الرساوم واألجاور المترتباة 

وف  كل األحوال يجل أن يكون عليها، أو إذا رأو الوزير أو المؤسسة أن الصالح العام يقت   م ل هذا اإللغاء 
 قرار اإللغاء مسبباع.

(: كل حامل لترخيص أو طالل له ت رر بموجل قرار صاادر عان الاوزارة أو عان الجهاة المفو اة مان 01مادة)
قبااال الاااوزير أو عااان المؤسساااة بسااابل ساااحل التااارخيص أو رفاااض منحاااه التااارخيص المطلاااول أو منحاااه ترخيصااااع 

ير معقولة، يحق له أن يتظلم من هذا القرار لدو الوزير خالل فترة أقصااها بشروط تبين لطالل الترخيص أنها غ
  ال ين يوماع من تبليغه القرار بشأن الترخيص.
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(: ال تتحماال الدولااة أو الااوزارة أيااة مساائولية ناجمااة عاان مطالبااة أي فاارد بااالتعويض عاان العطاال وال اارر 02مااادة)
شااهادة أو إذنااع وفقااا ألحكاام هااذا القاانون والقواعااد العاماة ولااو اللاذين لحقاا بااه نتيجاة التاارخيص لفارد آخاار أو منحاه 

 كان العطل وال رر ناجمين عن استعمال هذا الترخيص أو الشهادة أو األذن.
طبقاااع ألحكااام هااذا القااانون، واالتفاقيااة ال تتحماال الدولااة أو الااوزارة أيااة مساائولية ناجمااة عاان أي ماان  -1(:00مااادة)

 األمور التالية:
قصااور فاا  أي رسااالة تاام اسااتقبالها أو إرسااالها عباار أجهاازة االتصااال المختلفااة الخا ااعة ألحكااام هااذا حاادوث  -أ

القانون أو خطأ فيها أو تاأخر تساليمها أو  اياعها أو تساليمها بشاكل خااط  أو عادم تساليمها أو إيقافهاا بموجال 
و كشاأ محتوياتهاا ماا مراعااة أحكااام أحكاام هاذا القاانون أو حجزهاا أو االحتفااظ بهاا أو إلغائهااا أو عادم إرساالها أ

 قانون اإلجراءات الجزائية.
عدم القيام بتقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية أو التأخير فا  تركيال بعاض توابعهاا ومساتلزماتها،  -ل

أو عاادم تااأمين االتصااال بشااكل مر اا  أو االسااتماع بشااكل عر اا  أو الاادخول واالسااتماع علااى اتصااال بموجاال 
 ا القانون وكشأ محتوياته.أحكام هذ

أي انقطاع مؤقت أو دائام فا  أي خدماة لالتصااالت السالكية والالسالكية قادمت مان الاوزارة أو نياباة عنهاا أو -ج 
 من المؤسسة.

 األخطاء ف  األسماء والعناوين ف  أدلة الهاتأ والبرق أو عدم ذكر بع ها. -د
أو المؤسسة من محاسبة موظفيهاا ومقا ااتهم علاى التقصاير  إال أن ذل  ال يحول دون قيام الدولة أو الوزارة -2

 واإلهمال وتوقيا العقوبة الالزمة عليهم  ماناع ألداء الخدمة على خير وجه.
(: ال يقبل الموظأ المختص أية رسالة تحوي عبارات تخالأ المبادئ الدينياة السامحة أو عباارات مخلاة 04مادة)

و ممنوعااة بموجاال القااوانين العامااة النافااذة، ويجااوز لصاااحل الرسااالة عنااد باااآلدال أو مهينااة أو مساايئة بالساامعة أ
امتناع الموظأ المختص عن استالمها أن يعرض المو وع على الوزير للبات فياه، ويكاون قارار الاوزير فا  هاذا 

 الشأن نهائياع.
هماال أو تقصاير فا  (: ال يتحمل الموظأ أية مسائولية لماا قاام باه بحسان نياة أ نااء تأدياة أعمالاه دون إ05مادة)

واجباته تنفيذاع ألي من أحكام هذا القانون أو تنفيذاع لطوامر الصادرة له من قبال الاوزير أو المؤسساة وال يخال ذلا  
 بحق الغير ف  الرجوع على الجهة اإلدارية بالتعويض أن كان له مقت ى.

انات مشامولة بكافاة الحصاانات المقاررة (: تعتبر تأسيسات االتصاالت الخاصة بالوزارة أو المؤسسة أياا ك06مادة)
 لطموال العامة.

(: تصاادر الالئحااة التنفيذيااة لهااذا القاارار بالقااانون بقاارار جمهااوري بعااد موافقااة مجلااس الااوزراء وبناااء علااى 07مااادة)
 عرض الوزير.

 -يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللوائح اآلتية: -1(:08مادة)
استيراد تجهيزات االتصاالت وتصنيفها وشرائها وبيعها وتصاديرها وكاذا تنظايم اساتيراد  الالئحة المتعلقة بتنظيم -أ

التجهياازات التاا  قااد تساابل التااأ ير والتااداخل ال ااار علااى شاابكات االتصاااالت، وتصاانيا تلاا  التجهياازات وشاارائها 
 (من هذا القانون.4وبيعها وتصديرها ما مراعاة أحكام المادة)

يص التااارددات الالسااالكية وأجورهاااا ومراقباااة اساااتعمالها وذلااا  بالنسااابة لماااا خصاااص الالئحاااة المتعلقاااة بتخصااا -ل
للجمهوريااة ماان تاارددات أو السااماح لهااا باسااتخدامها بمااا يااؤدي إلااى تنظاايم واسااتعمال ماادو التاارددات علااى أف اال 

 وجه.
 يصدر الوزير بناء على اقتراح الوزارة اللوائح اآلتية: -2
 يرات ال ارة باالتصاالت والحفااظ علاى ساالمة العااملين فا  مجاال االتصااالت الالئحة المتعلقة بمنا كل التأ -أ

 ألسبال ناجمة عن خطوط نقل القدرة الكهربائية أو توليدها أو توزيعها.
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 الالئحة المتعلقة بتنظيم الرخص ف  مجال االتصاالت. -ل
  تتاوافر فيهاا تجهيازات االتصااالت الالئحة المتعلقة بتعيين المفتشين المخولين صالحية دخول األمااكن التا -ج 

سااواء كاناات عاملااة أو قيااد التركياال بغاارض مراقبتهااا والتأكااد ماان عاادم تسااببها فاا  التااداخل أو التااأ ير ال ااار علااى 
 خدمات االتصاالت.

 الالئحة المتعلقة بشروط تقديم الخدمات والتسهيالت الخاصة ف  مجال االتصاالت. -د
اقيااة الخاصاااة باالتصاااالت الدولياااة والمصااادق عليهاااا ماان الجهاااات المختصاااة (: ماااا مراعاااة أحكاااام االتف09مااادة)

بالدولة تعتبر كافاة خادمات االتصااالت والتجهيازات المنشاأة قبال صادور هاذا القاانون بموافقاة السالطات المختصاة 
ما يتمشى ف  الدولة قائمة وخا عة ألحكام هذا القانون وعلى الجهات ذات العالقة أن تجري التعديالت الالزمة ب

 ونصوص هذا القانون وذل  خالل مهلة مناسبة يحددها الوزير.
 (: تراعى أحكام االتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص ف  هذا القانون.41مادة)
م بشأن القانون األساس  لالتصاالت السالكية والالسالكية الصاادر  1981(لسنة 11(: يلغى القانون رقم)41مادة)

 م بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية الصادر ف  عدن.1980( لعام 6ون رقم )ف  صنعاء، كما يلغى القان
 (: تلغى جميا األحكام المخالفة لهذا القانون.42مادة)
 (: يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريا صدور  وينشر ف  الجريدة الرسمية.40مادة)

 بصنعاء -صدر برئاسة الجمهورية
 هـ 1111/ رمضان/ 82بتاريخ 

 م1991/ أبريل/ 11الموافق 
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