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 انرتخيص ببنشبء أو تشغيم شبكبث االتصبالث/ 1

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  :  جهة الترخيص

 
 

 :المستنداث المطلوبت:  أوًال 

 

يقدم طمب الحصول عمى التراخيص وفقًا لمقواعد واالجراءات المتبعة وذلك بعد دراسة البيانات  -1
 :والمستندات المقدمة من الشركة الطالبة لمحصول عمى الترخيص عمى أن يتضمن الطمب كل من

  دراسة جدوى شاممة عن الخدمة المطموب تقديميا لمدة خمس سنوات قادمة  ..............                                      

 سابقة األعمال الخاصة بالشركة صاحبة الطمب    . 

  سجل تجارى حديث. 

 البطاقة الضريبية. 

  صحيفة االستثمار الخاصة بالشركة. 

  .ويقوم الجياز بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الطمب المقدم 

 

 

 

: الرسوم :  ثانياًال 

تمتزم الشركة الحاصمة عمى ترخيص من قبل الجياز بسداد رسوم تختمف باختالف نوع الخدمة المقدمة وتنقسم 
 :إلى

 :مقابل األعباء  -

التى يؤدييا  والخدمات  الجياز مقابل األعمال واألعباءإلىيقصد بيا المبالغ التى يمتزم المرخص لو بأدائيا 
 .أو يتحمميا الجياز بموجب ىذا الترخيص 

 
 
 

                                                 
  باصذاس قاَىٌ تُظيى االتصاالث2003 نسُت 10انقاَىٌ سقى  
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 :رسوم الترخيص السنويت  -

يمتزم المرخص لو أن يسدد رسومًا سنوية لمترخيص طوال مدة الترخيص، أو أى فترة تجديد تالية لو 
تكون نسبة من اجمالى اإليرادات التى يتحصل عمييا نتيجة لتقديمو جميع الخدمات المرخص لو بيا ، 

 .ويوضع حد أدنى ليذه الرسوم السنوية تختمف باختالف الخدمة المقدمة 
 :منحت اومتياز  -

 .وىى مقابل الترخيص ويتزم المرخص لو بأن يسدد عند التوقيع منحة االمتياز وتدفع مرة واحدة 
 :مقابل  جهسة المشتركين 

 .مقابل الترقيم الذى يخصص من الجياز إلى الشركة وفقًا لخطة الترقيم القومية 
 :الخدمت الشاملت -

 .يمتزم المرخص لو بإتباع قواعد الخدمة الشاممة والمساىمة فييا بنسبة تحدد من اجمالى اإليرادات 
 

 

:  اإلجــراءاث:  ثاللاًال 

 

اإلعالن  يتم اإلعالن عن حاجتو لتقديم خدمات اتصاالت من قبل الجياز عن طريق المزايدة و  -1
 .عن المزايدات

يتمقى الجياز العروض الفنية و المظاريف المالية و يحدد األسس و الضوابط التي يتم من خالليا  -2
 .تقييم الشركات

 .تمتزم الشركات بعد ذلك بإبرام اتفاقيات الترابط مع الشركات األخرى المرخص ليا -3

يتقدم المرخص لو لمجياز قبل بدء الخدمة بالتعريفة المقترحة و طرق تحصيميا و يمتزم  المرخص   -4
لو و عمى نفقتو بأن يتخذ اإلجراءات الالزمة لنشر تعريفة الخدمات التي يقدميا و  معمومة لمكافة 

 .و أن يقدميا لمن يطمبيا بال مقابل

يتم التوقيع عمى الترخيص و دفع الرسوم لتقديم ىذه الخدمة و تبدأ الشركة في تقديم الخدمة   -5
 .طبقا لخطة التغطية المقترحة و يتم المتابعة من قبل ادارة المتابعة 
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 :اوشتراطاث أالضوابظ رابعاًال 

 

 .يمتزم مشغل الشبكة بإخطار الجياز بالشبكات الخاصة التي تنشأ عمى بنيتو األساسية  -1

األسس  (10)يجب أن يتضمن طمب الحصول عمى أي من التراخيص التي تغطييا القانون   -2
 .المقترحة لتسعي ىذه الخدمة و طريقة حسابيا 

يحدد الجياز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل و تقديم خدمات االتصاالت المرخص  -3
 بيا و يتولى تحديد أسعار كل منيا ، و يراعى في ىذا التحديد الدراسات و االقتراحات التي                                 

 يقدميا طالب الترخيص إلى الجياز،، و إذا حدد مجمس الوزراء سعر أي من ىذه الخدمات
يتم تعويض مشغمي أو مقدمي الخدمة الشاممة بالفروق الناتجة عن ذلك، و في حالة عجز  

 الصندوق يتم دعمو من الدولة بناء عمى عرض الوزير المختص و بالتشاور مع وزير 
 . المالية و موافقة مجمس الوزراء

 : المرخص لو و التي تشمل عمى األخص ما يميتيحدد الترخيص الصادر التزاما  -4
 .نوع الخدمة و التقنية المستخدمة -

 .مدة الترخيص  -

  الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة و خطة التغطية السمكية و الالسمكية و مراحل   -
 .تنفيذىا

 .مقاييس جودة و كفاء الخدمة  -

االلتزام باستمرار تقديم الخدمة و اإلجراءات الواجبة اإلتباع في حالة قطع الخدمة أو  -
 .إيقافيا

 .تحديد سعر الخدمة و طرق التحصيل و االلتزام باإلعالن عن ذلك -

 .إتاحة الخدمة لجميور المستخدمين دون تمييز  -

 .االلتزام بنظام الترقيم القومي الذي يضعيا الذي يضعو الجياز  -

 .مراعاة متطمبات الخدمة الشاممة  -

تقديم خدمات اتصاالت اإلغاثة و الطواريء مجانا و توفير خدمة الدليل و ذلك كمو  -
 طبقا لنوع الخدمة المرخص بيا
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 الخاصة بالقواعد الفنية المتعمقة بالسالمة الصحية و البيئية والتخطيطية تااللتزاما   -
و اإلنشائية الواجبة اإلتباع طبقا لممعايير التي يتم وضعيا باالتفاق مع الوزارات و 

 .الجيات المعنية بالدولة

 .عدم المساس باألمن القومي  -

 الجياز من المعمومات و البيانات المتصمة بموضوع الترخيص تقديم ما يطمبو  -

 .اإلسيام في مجال البحث العممي و التدريب  -

بما يحدده الجياز مقابل األعباء التي يتحمميا في سبيل التحقق من وفاء       االلتزام  -
 .المرخص لو بالتزاماتو و كذلك التأمينات المالية و جميع المستحقات الدورية

 .الوفاء بالجزاءات المالية و التعويضات -

 \.الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة تقديم -

 .وضع نظام لتمقي الشكاوى و التحقيق فييا و إصالح األعطال بكفاءة  -

ضمان سرية االتصاالت و المكالمات الخاصة بعمالء المرخص و وضع القواعد   -
 .الالزمة لمتأكد من ذلك

 

يحدد مجمس إدارة الجياز الحدود التي يترتب عمى تجاوزىا حدوث ممارسات احتكارية في أي    -5
 . المجاالت التي ينظميا ىذا القانون ، و يضع المجمس القواعد التي يجب تطبيقيا لمواجية ذلك

 :يمتزم مقدمو خدمات االتصاالت المختمفة بتحقيق الترابط فيما بينيم ، و ذلك من خالل   -6
اإلفصاح عن المواصفات الفنية و البيانات الخاصة بالخدمات المقدمة و الالزمة     -

 .لتحقيق الترابط إلتاحة العمم بيا ألي من مقدمي الخدمات

إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليو وفق شروط معقولة ال تنطوي عمى تمييز   -
بين مقدمي الخدمات، عمى أن تقدم االتفاقية إلى الجياز العتمادىا، أو   االنضمام 

 .إلى االتفاقيات المبرمة و المعتمدة من الجياز في ىذا الشأن
 إلثبات و تحديد مدى الضرر الواقع عمى مقدم الخدمة، نتيجة ةتقديم البيانات الالزم  -

فعمى أحد مشتركي الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ، و ذلك بناء عمى  طمب مقدم 
يقوم الجياز القواعد و الشروط التي تحقق .  الخدمة المضرور و بعد موافقة الجياز

الترابط المشار اليو، و ذلك في حالة عدم اتفاق مقدمي الخدمات و بناء عمى طمب 
 . أي منيم
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لمجمس إدارة الجياز الموافقة لممرخص لو عمى تشغيل أو تقديم بعض خدمات االتصاالت خالل  -7
مدة محددة بأقل من أسعارىا المعتمدة ، و عمى المجمس إلغاء ىذه الموافقة في حالة اإلخالل 

 .بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة

اذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات في شأن االتفاقيات المبرمة بينيم يتم عرض ىذا النزاع عمى  -8
الجياز إلصدار قرار فيو وفق أحكام ىذه االتفاقيات ، و بما ال ينطوي عمى تمييز بين مقدمي 

الخدمة أو فيما يتحممونو من تكاليف الترابط ، و بحيث ال يكون تجاوز التكاليف الفعمية لمترابط و 
خدماتو و تجييزاتو إال بما يحقق عائدا استثماريا معقوال ،، و لمجياز عند نظر النزاع أن يكمف أيا 
من أطرافو بتقديم ما يمزم من مستندات أو بيانات ، و يكون القرار الصادر من الجياز في النزاع 
نيائيا ، و يصدر بقواعد و إجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص ، و ال يجوز التقاضي 

 يوما من تاريخ عرض النزاع عميو أييما 60بشأن النزاع إال بعد صدور قرار من الجياز أو مضي 
 . أقرب

 أن يتنازل المرخص لو إلى الغير عن الترخيص الصادر لو – في جميع األحوال –ال يجوز    -9
بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات االتصاالت ، إال بعد الحصول موافقة مسبقة من  

  .الجياز وفقا لمشروط التي يحددىا مجمس اإلدارة

يحظر عمى مقدمي أكثر من خدمة اتصاالت مرخص بيا دعم إحدى ىذه الخدمات عمى  -10
حساب خدمة أخرى ، و يسري ىذا الحظر حتى لو كانت الخدمة المدعومة ال تحتاج إلى ترخيص 

 الدعم موجيا إلى منتج معين يتصل بالخدمة الموجية ،، و لمجمس إدارة الجياز ، و  أو كان 
لتنظيم االتصاالت ، أن  (10) من قانون (2)مع مراعاة القواعد المنصوص عمييا في المادة 

.    يستثني من ىذا الحظر خدمة من خدمات االتصاالت و ذلك بقرار مسبب ومدة محددة
55555555555555555555555555555555555555555555555555   

لممرخص لو بإنشاء شبكة لالتصاالت ، االتفاق مع مرخص لو آخر عمى استخدام مسارات  -11
شبكية  بمقابل عادل يتفقان عميو ، فإذا تعذر االتفاق و لم يكن ىناك بديل آخر يعرض األمر 

 .عمى الجياز  إلصدار قرار نيائي في ىذا الشأن

                                                 
عهى يٍ يقىو بتشغيم شبكت اتصاالث أو يقذو خذياث اتصاالث في جًهىسيت يصش انعشبيت في تاسيخ انعًم :نتُظيى االتصاالث  (10)يٍ قاَىٌ  (2)انًادة  

بانقاَىٌ أٌ يىفق أوضاعه طبقا ألحكاو انقاَىٌ ، و رنك وفقا نهقىاعذ و اإلجشاءاث انتي يصذس بها قشاس يٍ انىصيش انًختص خالل ستت أشهش يٍ تاسيخ 

 .انعًم بهزا انقاَىٌ
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 لممرخص لو بإنشاء شبكة اتصاالت أو بتقديم خدمة اتصاالت استخدام –عند الحاجة - يجوز  -12
مكونات شبكة أو خدمة اتصاالت خاصة بمرخص لو آخر ، و ذلك وفقا لما يتفقان عميو من 

 .          قواعد و بمقابل عادل ،، فإذا تعذر يعرض األمر عمى الجياز إلصدار قرار نيائي في ىذا الشأن

الحق في مد -  و في الحدود التي يتطمبيا اإلنشاء–لممرخص لو بإنشاء شبكة اتصاالت  -13
 أو موصالت أرضية  أو ىوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات عمى الطرق و  الكابالت 

الشوارع و الميادين العامة أو الممرات و خطوط السكك الحديدية ، و ذلك بعد الحصول عمى ما 
يمزم من الموافقات و التراخيص و التصاريح من القوات المسمحة و الجيات المختصة مع مراعاة 
المعايير واالشتراطات البيئية و الصحية قيل البدء في تمك األعمال ، و يسري ذلك عمى صيانة 

 .ىذه المنشآت أو تعديل مساراتيا

يمتزم المرخص لو باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية المنشآت و المرافق الالزمة أثناء قيامو   -14
بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكتو ، كما يمتزم بإعادة الشيء إلى أصمو عمى نفقتو و بأداء تعويض 

 .    مناسب عما يقع من إتالف أو أضرار بأي من تمك المنشآت أو المرافق

يجب عند تنفيذ شبكات االتصاالت مراعاة دراسات التقييم البيئي و تطبيق نظم اإلدارة البيئية   -15
و االلتزام بحماية األشجار المزروعة عمى الطرق و األراضي و ما حوليا ، ىذا و يعاقب بالحبس 

 ألف جم أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل 200 ألف جم و ال تزيد عن 20و بغرامة ال تقل عن 
خدمة ال يمتزم بالضوابط و المعايير الصحية و البيئية ، و تحكم المحكمة بإزالة  مقدم 

أسباب المخالفة و تتم اإلزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددىا الجية اإلدارية و في حالة 
تقاعسو عن تنفيذىا تقوم بذلك الجية اإلدارية أو من تعيد إليو و في جميع األحوال تتم اإلزالة 

 . عمى نفقة المخالف

يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات االتصاالت ، و نزع الممكية العقارات الالزمة  -16
 .   من رئيس الجميورية بناء عمى عرض الوزير المختص  ليا 

عمى -  دون مبرر مشروع–ال يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيو االعتراض   -17
 التركيبات و التوصيالت الالزمة إلدخال خدمات االتصاالت لشاغمي العقار، و  إقامة 

يسري ذلك عمى جميع األعمال الالزمة لمصيانة أو تشغيل ىذه التركيبات و التوصيالت مع مراعاة 
 .االلتزام بقواعد السالمة اإلنشائية و الصحية و البيئية

يجوز باالتفاق بين المرخص لو و صاحب تقرير حق االنتفاع بالعقار ، لقاء مقابل عادل  -18
يتضمنو  االتفاق ، إقامة منشآت أو تركيب توصيالت مرخص بيا إلحدى شبكات أو خدمات 
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االتصاالت أو الخدمات اإلذاعية المسموعة و المرئية و ذلك داخل العقار أو في عموه أو أسفمو 
عمى أال يكون من شأن األضرار بسالمة العقار أو العقارات المالصقة أو المجاورة لو أو بصحبة 

 تنفيذ األعمال المشار إلييا في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنيا و ذلك  شاغمييا ،، و يوقف 
نيائي فييا ، ذلك و يجب عمى من يقوم بتنفيذ ىذه األعمال عمى  لحين صدور حكم قضائي 

 .نحو ال يعرض سالمة العقار أو العقارات المالصقة أو المجاورة أو شاغمييا أو الغير لمخطر 

ال يجوز لمجية المختصة بشئون التنظيم الترخيص باقامة مباني يجاوز ارتفاعيا خمسين متر  -19
أو تعميتيا أو تعديميا إال بعد الرجوع لمجياز ، كما تمتزم بإخطار الجياز عن المباني التي تتم 

 أو تعميتيا أو تعديميا بما ال يجاوز االرتفاع المذكور، و يجب ترك مسافة خالية من  إقامتيا 
المباني حول مراكز إرسال اإلذاعة و التميفزيون في دائرة مركزىا صاري برج اإلرسال ال يقل 

نصف قطرىا من ارتفاع الصاري أو البرج و ذلك مع عدم اإلخالل بحق المتضرر في التعويض ، 
و تسري ىذه الشروط عمى جميع العقارات الممموكة ألشخاص القانون العام و الخاص ، ذلك و 

 ألف جم أو بإحدى ىاتين 50ألف جم و ال تجاوز 20يعاقب بالحبس و بغرامة ال تقل عن 
العقوبتين كل من خالف ىذا ، و يجوز لممحكمة فضال عن ذلك أن تقوم بإزالة األعمال التي تمت 

عمييا اإلضرار بمسار شبكات االتصاالت ، و تتم اإلزالة بمعرفة  بدون ترخيص و ترتب 
المخالف في المدة التي تحددىا الجية اإلدارية و في حالة تقاعسو عن تنفيذىا تقوم بذلك الجية 

 .اإلدارية أو من تعيد إليو ، و في جميع األحوال تتم اإلزالة عمى نفقة المخالف

يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات االتصاالت إال بعد الحصول عمى  -20
 منو ، و يجب عمى الجياز ةتصريح بذلك من الجياز ، و طبقا لممعايير و المواصفات المعتمد

الحصول  عمى  موافقة من القوات المسمحة و ىيئة األمن القومي و وزارة الداخمية ، قبل قيامو 
باالستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو االستخدام لحسابو و قبل منحو تصاريح بذلك 

لوحدات الجياز اإلداري لمدولة من وزارات و مصالح و أجيزة و وحدات اإلدارة المحمية و الييئات 
 بكافة أنواعيا و األفراد و غيرىا، و ذلك بالنسبة لمعدات االتصاالت التي يصدر  و الشركات 

بتحديدىا قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجيزة األمن القومي، ذلك و يمتزم أصحاب المحالت 
و الشركات المرخص ليا باستيراد أو بيع أو تصنيع أو تجميع أي معدة من ىذه  المعدات بما 

 :يأتي
الحصول عمى موافقة الجياز القومي لتنظيم االتصاالت لإلفراج عن األجيزة المصرح  -

 .باستيرادىا من المنافذ الجمركية
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أو الترخيص الممنوح ليم من الجياز عند قياميم ببيع األجيزة  عن التصريح اإلعالن -
 .المرخص بيا

إمساك سجالت خاصة معتمدة من الجياز طبقا لمنموذج المعد لألجيزة موضوع  -
التصريح يون بيا البيانات التي يرى الجياز أىميتيا و عمى األخص عدد و نوع 

األجيزة التي قام باستيرادىا و تاريخ دخوليا لمبالد والبيانات المتعمقة بمستندات الشحن 
، و عدد المبيع من األجيزة المرخص بيا و البيانات الخاصة بمشتري األجيزة 

 رقم و تاريخ الترخيص الصادر – رقم التميفون و الفاكس –العنوان - االسم )المبيعة
 .(الخ....  الترددات التي تعمل عمييا األجيزة المبيعة–لو  

امساك سجل خاص باألجيزة محل الصيانة طبقا لمنموذج المعد بمعرفة الجياز، و  -
يكون لمجياز القومي لتنظيم االتصاالت حق التفتيش عمى ىذه السجالت و مراجعتيا 
و يمتزم صاحب المحل أو الشركة بتمكين مندوبي الجياز من أداء عمميم متى طمبوا 

 .ذلك
 .يحظر استيراد أجيزة اتصاالت طرفية مستعممة بغرض االتجار  -21

 منع   - بعد الحصول عمى موافقة من الجياز –لمشغمي شبكات االتصاالت العامة ليم   -22

   .    الخدمة ألجيزة طرفية إذا ثبت أىنا أحدثت ضررا بالشبكة المرخص بيا
يمتزم مشغمو و مقدمو خدمات االتصاالت و التابعون ليم و كذلك مستخدمو ىذه الخدمات     -23

بعدم استخدام أية أجيزة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد الحصول عمى موافقة من كل 
الجياز والقوات المسمحة و أجيزة األمن القومي ، ىذا و يعاقب بالحبس و بغرامة ال تقل عن 

 ألف جم كل من يخالف ذلك ، و تحكم المحكمة بوقف 100 آالف جم وال تجاوز 10
 .  الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات و النظم و برامج االتصاالت

مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة لممواطنين التي يحمييا القانون يمتزم كل مشغل أو مقدم خدمة  -24
أن يوفر عمى نفقتو داخل شبكة االتصاالت المرخص لو بيا كافة اإلمكانيات الفنية من معدات 

و نظم و  برامج و اتصاالت داخل شبكة االتصاالت و التي تتيح لمقوات المسمحة و أجيزة 
األمن القومي ممارسة اختصاصتيا في حدود القانون ، عمى أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير 
اإلمكانيات الفنية المطموبة ، كما يمتزم مقدمو و مشغمو خدمات االتصاالت و وكالئيم المنوط 

بيم تسويق تمك  الخدمات بالحصول عمى معمومات و بيانات دقيقة عن مستخدمييا من 
 .المختمفة بالدولة المواطنين و من الجيات 
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يمتزم مشغمو و مقدمو خدمات االتصاالت بتنفيذ خطة الجياز مع الجيات المختصة بالدولة  -25
 شبكات االتصاالت خالل حاالت حدوث الكوارث الطبيعية و البيئية و فترات إعالن  لتشغيل 

 في شأن التعبئة العامة و أية حالة 1960 لسنة 87 رقم نالتعبئة العامة  طبقا ألحكام القانو
 .أخرى تتعمق باألمن لمقومي

لمسمطات المختصة في الدولة أن تخضع إلدارتيا جميع خدمات و شبكات اتصاالت أي  -26
مشغل أو مقدم خدمة و أن تستدعي العاممين لديو القائمين عمى تشغيل و صيانة تمك 

الخدمات و الشبكات و ذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحاالت التي تعمن 
 و أية حاالت أخرى تتعمق 1960 لسنة 87ألحكام القانون رقم  فييا التعبئة العامة طبقا 

باألمن القومي، ذلك و يتم تخفيض التزامات مشغمي أو مقدمي خدمات االتصاالت بمقدار 
تأثير ذلك عمييم ، و تتم المعاقبة بالحبس لكل من خالف أوامر االستدعاء و تكون العقوبة 
بالسجن إذا وقعت الجريمة خالل الحرب أو في الحالة التي تعمن فييا التعبئة العامة ، و في 

جميع األحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أوامر 
 .االستدعاء الصادرة إليو

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشير و ال تجاوز خمس سنوات و بغرامة ال تقل عن  -27
  ألف جم و ال تجاوز خمسمائة ألف جم أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من قام دون  خمسين 

 : بأحد األفعال اآلتيةنترخيص وفقا ألحكام ىذا القانو الحصول عمى 
 

 .نشاء أو تشغيل شبكات االتصاالتا -

 .إنشاء بنية أساسية لشبكات االتصاالت  -

 .تقديم خدمات االتصاالت  -

و يحكم بمصادرة كافة المعدات .تمرير المكالمات التميفونية الدولية بأية طريقة كانت  -
و األجيزة و التوصيالت التي استعممت في ارتكاب ىذىالجريمة ، و تقضي المحكمة 

 .من تمقاء نفسيا بإلزام المحكوم عميو بالتعويض المناسب في ىذه الحالة
   خمسة آالف جم وال تجاوز  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشير و بغرامة ال تقل عن -28

خمسين ألف جم أو بإحدى ىاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفتو في مجال 
 :االتصاالت أو بسببيا باألفعال اآلتية



 

 10 

تسجيل لمضمون رسالة اتصاالت أو لجزء منيا دون أن يكون لو  إذاعة أو نشر أو -
 .سند قانوني في ذلك

إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصاالت أو لجزء منيا تكون قد وصمت  -
 .إليو

 .االمتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصاالت بعد تكميفو بإرساليا -

 إفشاء أية معمومات خاصة بمستخدمي شبكات االتصال أو عما يجرونو أو ما  -
 .يتمقونو من اتصاالت و ذلك دون وجو حق

 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشير و بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جم و ال تجاوز  -29

مئة ألف جم أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول عمى موافقة من الجية 
بالتنازل لمغير عن الترخيص الصادر لو باستخدام تردد أو حيز ترددات ، و ذلك فضال عن 

 .الحكم بإلغاء الترخيص

مع عدم اإلخالل بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس و بغرامة ال تقل عن   -30
 :خمسمائة جم و ال تجاوز عشرين ألف جم أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من 

 .استخدم أو ساعد عمى استخدام وسائل غير مشروعة إلجراء اتصاالت  -

 . تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجيزة االتصاالت -

يعاقب بالحبس و بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جم و ال تجاوز مئة ألف جم أو  -
بإحدى ىاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معمومات حصل 
عمييا بحكم وظيفتو أو بسببيا عن منشأة عاممة في مجال االتصاالت متى كان من 

شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاممة في ىذا 
 .المجال

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن عشرين ألف جم و ال تجاوز خمسين ألف جم أو بإحدى ىاتين  -31
 :العقوبتين كل من قام دون الحصول عمى تصريح بذلك من الجيات المختصة بأحد األفعال اآلتية

 .استيراد أو تصنيع جياز من أجيزة االتصاالت بغرض تسويقيا فى  الداخل -

ىذه  حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجيزة اتصاالت السمكية ، و ال تسري   -
 عاما باستخداميا  العقوبة في حالة األجيزة الالسمكية التي يصدر الجياز ترخيصا 

أو تركيبيا أو تشغيميا ، و تضاعف العقوبة في حدييا األدنى و األقصى في حالة 
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االستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير  و تكون العقوبة السجن إذا كان . العودة
تصريح إذا كان بغرض المساس باألمن القومي ، و تحكم المحكمة في جميع األحوال 

 .بمصادرة المعدات  و األجيزة محل الجريمة و مكوناتيا
 ألف جم و ال تجاوز      يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشير و بغرامة ال تقل عن عشرين  -32

 خمسين ألف جم أو بإحدى ىاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات 
السمكية مخصصة لمغير أو قام بالتشويش عمييا ، و تحكم المحكمة فضال عن ذلك بمصادرة 

 . األجيزة والمعدات التي استعممت في ارتكاب الجريمة
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جم و ال تجاوز مائتي ألف جم كل مشغل أو مقدم خدمة  -33

اتصاالت خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح لو أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو 
القياسات المعيارية لجودة األداء لمختمف خدمات االتصاالت المرخص لو بيا ، و يعاقب بغرامة 

تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عمييا كل من خالف أسعار خدمات االتصاالت المعتمدة 
 .من الجياز و تتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجميم

يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعمية لمشخص االعتباري بذات العقبات المقررة عن األفعال التي  -34
   ترتكب بالمخالفة ألحكام ىذا القانون إذا ثبت عممو بيا و كان إخاللو بالواجبات التي تفرضيا 

عن  عميو تمك اإلدارة قد أسيم في وقوع الجريمة ، و يكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن 
 . الوفاء بما يحكم بو من عقوبات مالية و تعويضات

 
 

 :التوقيتاث: خامساًال 

 

 يبت في طمب الترخيص خالل مدة ال تتجاوز تسعين يوما من استيفاء المستندات
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 (1)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 

 بيبنبث طبنب انرتخيص
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 (2)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 

 انتوصيف انفني نهخدمت
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 (3)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 

 انتوصيف انتجبري و املبيل
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 (4)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 

  الشرتاطبث تركيبا

 (مبكروسيم ) نهتهيفون احملمولاألسبسيتاحملطبث 
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  الشرتاطبث تركيبا

 (مبكروسيم ) نهتهيفون احملمولاألسبسيتاحملطبث 
                                                                                                         

  عامت  تعريفاث

 .  واحدىوائي سطح المبنى بغرض حمل أعمى المقام المعدنيىو الحامل  : الصاري- 1

 بغرض األرض من أو سطح المبنى أعمى المقام المعدنيىو الحامل  : (عامود  )البرج  3-
 . ىوائي من أكثرحمل 

  واستقبال اإلشارات لمموجات الكيرومغناطيسيةبإرسالىو الجزء الخاص  : اليوائي -

 . لكل محطة     

  معدل الطاقة الخـاصة بالموجات الكيرومغناطيسيةىي: القدرة الكيرومغناطيسية  -

 . اإلنسان  ليا عالقة مباشرة بمعدل امتصاص خاليا جسم التيو      

   المحطةفي المستخدم لميوائي  االمامى  االتجاه فيىو الشعاع الصادر  : الرئيسيالشعاع  -

   ىو ســــور من مواد غير معدنية اليدف منو تحديد المسافات االمنو : معدنيسور غير  -

  . ضمان لعدم االقتراب من اليوائيات     

 . العادي اإلنسان: العنصر البشرى  -

 

 : االشتراطات: ثانيا 

 ) خمسين مترا إلى ( أدنىكحد  ) تركب فوقو اليوائيات من خمسة عشر مترا الذي يكون ارتـفاع المبنى أن– 1
  وذلك داخل الكتمة السكنية وفى حالة تـعذر وجود ىذا االرتفاع يتم األرضمن مسـتوى سطح  ( أقصىكحد 

 من خمسة عشر األرض بحيث يصبح ارتفاع اليوائيات عن سطح صاري أو معدنيتركيب اليوائيات عمى برج 
 .  خمسين متراإلى ( أدنىكحد  )مترا 

 في جياز شئون البيئة إلى يــــتجاوز ارتفاعيا خمسين مترا داخل الكتمة السكنية فيمكن الرجوع التي المباني أما
رسالو إلى جياز شئون  (ب  )ذلك  عمى أن تقوم شركة التميفون المحمول باستيفاء نموذج التصنيـف البيئي  وا 

تحمـل أكثـر  )البيئة عن طريق الجية اإلدارية المختصة ويستثنى الحد األقصى في حالـة استخـدام أبراج معدنيـة 
 . خــارج الكتمـة السكنيـة والطرق السريعة (من ىوائـي 
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 دائرة نصف في المجاورة لممبنى المختار المباني من أعمىيكون ارتفاع ىوائيات محطة التميفون المحمول  – 2
 .قطرىا عشرة أمتار

 . يكون سطح المبنى الذي يتم تركيب اليوائيات عميو من الخرسانة المسمحة – 3

 ويمزم في حالة الصاري مرسل لمحطات تقوية المحمول عمى نفس ىوائي من أكثرال يسـمح بتركيب  – 4
بحيث تكون اليوائيات عمى ارتفاع ال يقل عن  (عامود  )تركيب أكثر من ىوائي أن يتم تركيب برج معدني 

 يتم تركيبيا عمى نفس المـــــستوى عن ثالث التي من سطح المبنى وبشرط أال يزيد عدد اليوائيات أمتارســــــتة 
 مرســل و مستقبــل )ىوائيات مرسمة و ثالث ىوائيات مستقبمــة وفي حالــة تركيـب اليوائيات من النوع المـتكامل 

) Antenna  Integrated  عن  (مرسل و مستقبل  ) يزيد مجموع عدد اليوائيات من ىذا النوع أالفيجب
 الربط  وفى حالة وضع ىوائيات عمى عدة مستويات إطباق إلى باإلضافة المسـتوى الواحد فيثالث ىوائيات 

 بين كل مستويين أمتار أربعةتقل المسافة الراسـية بين مركز اليوائيات عن أال عمى نفس البرج  يشــــــــترط 
  . متتالين

 برجين لمحطتين لمتميفون المحمول عمى سطح نفس المبنى عن مركزي بين األفقية تقل المسافة أاليجب  – 5
 .  عشر متراأثنى

 الخمفي و ال تقل نسبة الكسب االمامى مقارنة بالكسب العالي المستخدم ذو الكسب اليوائييكون كسب  – 6
 ( ديسيبل20 )عن 

 اتجاه في أمتار بينيا و بين العنصر البشرى عن ستة األفقيةتقل المــــسافة أال يجب عند تركيب اليوائيات  – 7
 . الرئيسيالشعاع 

 .  مسمحخرساني بدون سقف التي الشرفات أعمىال يسمح بتركيب اليوائيات  – 8

 المستغمة بالكامل كمستشفيات حتى ال يحدث تداخل المباني أسطحال يســــــــمح بتركيب اليوائيات فوق  – 9
 .  الطبية بالمستشفىاألجيزة مع موجي

 يتم وضع سور غير أوضمــــــــانا لعدم االقتراب من اليوائيات يتم غمق السطح بالكامل بباب مغمق  – 10
 لمصاري من مركز قاعدة البرج و اثنين متر بالنسبة أمتار من جميع االتجاىات عمى مسافة ســــــتة معدني

 .   تحذيريةإشاراتالموجود عمى حافة المبنى مع وضع 
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 شــركات التميفون المحمول عند تركيب المحطات بالمواصفات العالمية الخاصة بكثافة القدرة إلزام – 11
  : الكيرومغناطيسية المنبعثة من اليوائيات طبقا  لكل من

 ((WHOمنظمة الصحة العالمية  

                                               ( ANSI ) معيد المعايرات القومي األمريكي -

  ( IEC ) المجنة الدولية لمتقنيات الكيربية -

  (  ICNIRP) المفوضية الدولية لإلشعاع الغير المتْاين -

 ( IEEE ) الجمعية الدولية لميندسى الكيرباء و االلكترونيات -

/  مممى وات0.4عمى اال يزيد الحد االقصـى لكثافة القدرة الكيرو مغناطيسية التى يتعرض ليا االنسان عن 
       وذلك لجـميع التقنيات المستخدمة فى شـــــبكات التميـفـون المحمـول2سم

( CDMA – GSM 900 MHZ – GSM 1800MHZ )  مــــــع تحديد نوع التقنية المستخدمة فى كل
 . محطة اثناء القياسات

 (اعدادى – ابتدائى – حضانة  )يجب االتقل المــــــــــسافة االفقية بين اليوائيات و سور مدارس االطفال  – 12
 عن عشرين مترا  وذلك لكونيم فى مرحمة نمو تجعميم اكثر حساسية
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 (5) مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 

 االشرتاطبث انبيئيت اخلبصت 

 )املبيكروسم)ببحملطبث انصغرية نهتهيفون احملمول 
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  االشرتاطبث انبيئيت اخلبصت

 )املبيكروسم)ببحملطبث انصغرية نهتهيفون احملمول 

 

 :تعريفاث عامت 

قرىا ىي المحطات ذات القدرة من الطرازات التي ي (:المايكروسل)المحطات الصغيرة لمتميفون المحمول 
 .الجياز القومي لتنظيم االتصاالت

تختص الجيات اإلدارية بالمحافظات والتي تقوم بمنح تراخيص إقامة ىذه المحطات بمراعاة االشتراطات الواردة 
 :كاآلتيفي ىذا البروتوكول وذلك قبل إصدار الترخيص وكذا إتباع إجراءات تقييم األثر البيئي 

 .أال تقل المسافة بينيا وبين العنصر البشرى عن نصف متر يراعى عند تركيب المحطات الصغيرة -1

 الصغيرة من النوع الذي يركب خارج المبنى أو عمى يسمح بتركيب ىوائيات محطات التميفون المحمول -2
واجيات أو حوائط أو لوحات اإلعالنات أو أعمدة اإلنارة أو أية أبراج أو أعمدة منفصمة وذلك عمى 

 . متر قياسا من سطح األرض باستخدام حوامل أو بدون2.5ارتفاع ال يقل عن 

 يسمح بتركيب المحطات الصغيرة من النوع الذي يركب داخل المبنى مثبتا عمى أسقف أو عمى حوائط  -3
. قياسا من أرضية الطابق (متران ونصف المتر) متر 2.5الردىات أو القاعات بارتفاع ال يقل عن 

في حالة تركيب المحطات الصغيرة في األماكن والمباني التي تحتوى عمى أجيزة تحكم ومراقبة يجب  -4
التأكد من عدم تأثير تمك المحطات عمى مستوى تشغيل وأداء األجيزة الموجودة بالموقع وذلك بالتنسيق 

. بين شركات التميفون المحمول والجية المسئولة عن الموقع
 لتنظيم االتصاالت عمى الحوائط  القومييسمح بتركيب أجيزة الربط من األنواع المصرح بيا من الجياز -5

والجدران واألسطح أو عمى نفس حوامل اليوائيات بدون حد أقصى لعدد األجيزة عمى الحامل الواحد 
. وفى حالة تعذر ذلك يسمح بتركيب أجيزة الربط عمى حوامل منفصمة بدون حد أدنى الرتفاع الحامل

ال يسمح بتركيب اليوائي الخاص بمحطات التميفون المحمول الصغيرة داخل المباني المستخدمة  -6
. بالكامل كمستشفيات وال في أفنية ومباني المدارس

عمى شركات المحمول مراعاة الشكل والتنسيق الجمالي أثناء تركيب المحطات عمى واجيات المباني  -7
.  وداخل المحالت والفنادق وخالفو بالشوراع
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يكون اليوائي المستخدم من الطرازات المعتمدة من الجياز القومي لتنظيم االتصاالت من النوع ذو  -8
.  ديسيبل7.5الكسب المنخفض وال يزيد عن 

 التنفيذ وأن فيتمتزم شركات المحمول عند تركيب المحطات بإتباع األصول والمعايير الدولية الفنية  -9
 .تتحقق من سالمة وتأمين التوصيالت الكيربائية وتكون مسئولة مسئولية تامة عن ذلك

تمتزم شركات التميفون المحمول بعد تركيب وتشغيل كل محطة بإجراء قياسات لمستوى كثافة  -10
عداد تقرير فني معتمد  القدرة الكيرومغناطيسية الصادرة عن المحطة باستخدام أجيزة قياس معتمدة وا 

ويقوم . بنتائج ىذه القياسات تسمم نسخة منو لكل جية من الجيات الثالث المصدرة ليذا البروتوكول
الجياز القومي لتنظيم االتصاالت بالتعاون مع المعيد القومي لتنظيم االتصاالت بالتحقق من دقة ىذه 

. التقارير وصحتيا ومراجعة الشركات فييا إذا لزم األمر

 
 

 


