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مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة ()2003
يف �ساأن تنظيم قطاع االت�ساالت
نحن زايـد بن �صلـطان اآل نهـيـان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد الطلع على الد�صتور،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1972ب�صاأن اخت�صا�صات الوزارات و�صلحيات الوزراء والقوانني
املعدلة له،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )7ل�صنة  1973يف �صاأن الأجهزة والت�صالت الل�صلكية والقوانني
املعدلة ل ُه،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )7ل�صنة  1976باإن�صاء ديوان املحا�صبة ،وتعديلته ،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )8ل�صنة  1984يف �صاأن ال�رشكات التجارية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )5ل�صنة  1985باإ�صدار قانون املعاملت املدنية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )3ل�صنة  1987باإ�صدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991يف �صاأن موؤ�ص�صة الإمارات للت�صالت،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )10ل�صنة  1992باإ�صدار قانون الإثبات يف املعاملت املدنية
والتجارية،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )18ل�صنة  1993باإ�صدار قانون املعاملت التجارية،
وعلى القانون الحتادي رقم ( )7ل�صنة  1999باإ�صدار قانون املعا�صات والتاأمينات الجتماعية،
وبناء على ما عر�صه رئي�س جمل�س الوزراء ،وموافقة جمل�س الوزراء،
اأ�صدرنا املر�صوم بقانون الآتي:
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البــاب االأول
التعاريف
املادة ()1

1

يف تطبيق اأحكام هذا املر�صوم بقانون ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها
ما مل يق�س �صياق الن�س بغري ذلك :
الدولة:

دولة الإمارات العربية املتحدة.

احلكومة:

حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة.

اجلهات احلكومية:

الوزارات الحتادية والدوائر املحلية وال�صلطات والهيئات
واملوؤ�ص�صات العامة التابعة لها مبا يف ذلك القوات امل�صلحة
وال�رشطة واأجهزة اأمن الدولة ،وي�صتثنى من ذلك اأية �رشكة
اأو موؤ�ص�صة جتارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه اجلهات
اأو متلك م�صالح فيها.

الهيئة:

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت.

جمل�س الإدارة:

جمل�س اإدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س:

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.

اأع�صاء املجل�س:

الأ�صخا�س الذين يتم تعيينهم كاأع�صاء يف املجل�س وفق ًا
لأحكام القانون.

املدير العام:

مدير عام الهيئة.

اللئحة التنفيذية:

اللئحة التنفيذية ال�صادرة وفق ًا لأحكام القانون.
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الأن�صطة املنظمة:

ت�صغيل �صبكة ات�صالت عامة اأو تزويد امل�صرتكني بخدمات
الت�صالت وجميع الأنواع الأخرى من الن�صاطات التي
يحددها جمل�س الإدارة مبوجب اأحكام القانون.

املرخ�س لهم:

موؤ�ص�صة الت�صالت والأ�صخا�س العتبارية الذين يتم
الرتخي�س لهم من قبل الهيئة وفق ًا لأحكام القانون ولئحته
التنفيذية.

الرتخي�س اأو الرخ�صة:

التخويل ال�صادر مبوجب اأحكام القانون ولئحته التنفيذية
والذي ي�صمح مبوجبه للمرخ�س له مبا�رشة اأي من الأن�صطة
املنظمة.

الربط:

ربط �صبكات الت�صالت باأية و�صيلة كانت لتمكني
م�صتخدمي جهة معينة من الت�صال مع م�صتخدمي ذات
اجلهة اأو اأية جهة اأخرى ،اأو متكينهم من ال�صتفادة من
خدمات الت�صالت التي تقوم بتقدميها جهة اأخرى.

اتفاقية الربط:

التفاقية التي يتحقق الربط من خللها ،وفق ًا للقواعد
وال�رشوط التي ت�صدرها الهيئة.

�صبكة الت�صالت:

منظومة حتتوي على جهاز اأو و�صيلة ات�صال اأو اأكرث،
بهدف نقل اأو بث اأو حتويل اأو ا�صتقبال اأي من خدمات
الت�صالت ،وذلك بوا�صطة اأي طاقة كهربائية اأو مغناطي�صية
اأو اإلكرتو مغناطي�صية اأو اإلكرتو كيميائية اأو اإلكرتوميكانيكية
وغري ذلك من و�صائل الت�صال.

�صبكة الت�صالت العامة:

�صبكة ات�صالت ُت�صغل لتقدمي الت�صالت العامة للم�صرتكني
من قبل مرخ�س له وفق ًا لأحكام القانون.
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�صبكة الت�صالت اخلا�صة:

�صبكات ات�صالت ُت�صغل ب�صورة ح�رشية مل�صلحة �صخ�س
واحد اأو جمموعة واحدة من الأ�صخا�س جتمعهم ملكية
م�صرتكة خلدمة حاجاتهم اخلا�صة.

خدمات الت�صالت:

خدمة نقل اأو بث اأو حتويل اأو ا�صتقبال من خلل �صبكة
الت�صالت لأي مما ياأتي:
 -1الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية.
 -2احلديث واملو�صيقى وغريها من الأ�صوات.
 -3ال�صور املرئية.
 -4الإ�صارات التي ت�صتخدم يف البث الذاعي والتلفزيوين.
 -5الإ�صارات امل�صتخدمة يف ت�صغيل وال�صيطرة على اأية اآلت
اأو اأجهزة.
 -6تركيب اأو �صيانة اأو �صبط اأو اإ�صلح اأو تغيري اأو نقل اأو
اإزالة الأجهزة التي �صيتم ربطها اأو تكون مرتبطة ب�صبكة
ات�صالت عامة.
 -7اإن�صاء و�صيانة وت�صغيل �صبكات الربق والهاتف والتلك�س
والدوائر املوؤجرة واملعطيات املحلية والدولية والإنرتنت
والإر�صال الل�صلكي.
 -8اأية خدمات ات�صالت اأخرى يعتمدها جمل�س الإدارة.

خدمات الت�صالت العامة:

اأي من خدمات الت�صالت املقدمة للم�صرتكني عامة اأو لفئة
معينة منهم مقابل اأجر.

الإر�صال الل�صلكي:

اإر�صال اأو ا�صتقبال طاقة اإلكرتومغناطي�صية ميكن ا�صتخدامها
لنقل املعلومات اأو الر�صائل اأو الأ�صوات اأو ال�صور املرئية اأو
لت�صغيل اأو ال�صيطرة على الآلت والأجهزة.
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اأجهزة الت�صالت:

الأجهزة امل�صنعة اأو املهياأة لبث وا�صتقبال ونقل ا ٍأي من
خدمات الت�صالت من خلل �صبكة الت�صالت املخ�ص�صة
لذلك.

موؤ�ص�صة الت�صالت:

موؤ�ص�صة الإمارات للت�صالت املنظمة مبوجب القانون
الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991ب�صاأن موؤ�ص�صة الإمارات
للت�صالت.

الأرا�صي اخلا�صة:

اأية اأر�س مملوكة اأو ممنوحة اأو موؤجرة لأي �صخ�س غري
اجلهات احلكومية.

الأرا�صي العامة:

جميع الأرا�صي التي تقع حتت �صيطرة اأو ملكية اأية جهة
حكومية با�صتثناء الأرا�صي اخلا�صة.

القانون:

املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة  2003بتنظيم قطاع
الت�صالت وتعديلته.

10

البــاب الثـاين
2
اللجنة العليا لالإ�رشاف على قطاع االت�ساالت
املادة ()2
[ األغيت ]
املادة ()3
[ األغيت ]
املادة ()4
[ األغيت ]
املادة ()5
[ األغيت ]
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البــاب الثالث
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت
الف�سل االأول
اإن�ساء الهيئة
املادة ()6
ُتن�صاأ هيئة عامة م�صتقلة ت�صمى «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت» تهدف اإىل القيام بالواجبات
واملهام املنوطة بها مبوجب اأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية.

املادة ()7
يكون للهيئة �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة ،تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة الت�رشفات القانونية طبق ًا
لأحكام هذا املر�صوم بقانون ،مبا يف ذلك اأهلية اإبرام العقود باأنواعها ،ومتلك وتاأجري الأموال املنقولة
وغري املنقولة ،وحق التقا�صي ،وتتمتع الهيئة بال�صتقلل املايل والإداري يف جميع �صوؤونها.

املادة ()8
يكون مقر الهيئة يف مدينة اأبوظبي ،ويكون لها فرع يف مدينة دبي ،وملجل�س الإدارة اأن ين�صئ لها مكاتب
اأُخرى داخل الدولة.

املادة ()9
متار�س الهيئة اأعمالها وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية .ويكون للهيئة �صلحية
اإ�صدار اللوائح املالية والتنظيمية واأنظمة العقود وامل�صرتيات وكذلك جميع اأنظمة التوظيف والتاأديب
جلميع العاملني يف الهيئة ،وذلك دون التقيد بالقوانني والقرارات والقواعد والأنظمة احلكومية املطبقة
يف هذا اخل�صو�س.

املادة ()10

1

( اأ) يتوىل اإدارة الهيئة جمل�س اإدارة يتم ت�صكيله وحتديد الأحكام اخلا�صة به مبر�صوم احتادي وذلك ملدة
اأربع �صنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة ويخت�س جمل�س الإدارة مبا ياأتي:
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 -1اإ�صدار اللئحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء.
 -2و�صع ال�صيا�صة العليا لقطاع الإت�صالت يف الدولة ،ورفعها ملجل�س الوزراء لعتمادها ،ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
 -3اإ�صدار اأية توجيهات اأو تعليمات عامة تخ�س قطاع الإت�صالت ،وتقت�صيها م�صلحة الأمن القومي
اأو العلقات الدولية بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء.
 -4اإ�صدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات اخلا�صة بتنفيذ اأحكام القانون ولئحته التنفيذية،
مبا يف ذلك قرارت تاأ�صي�س الأ�صخا�س العتبارية العاملة يف قطاع الت�صالت ،وحتديد ر�صوم
اخلدمات والت�صهيلت التي تقدم للمرخ�س لهم ،واجلهة التي توؤول اإليها تلك الر�صوم.
 -5اإ�صدار الرتاخي�س اأو متديدها اأو اإلغائها اأو تعليقها ،وفق ًا لأحكام القانون ولئحته التنفيذية.
 -6حتديد ر�صوم الرتاخي�س والت�صاريح واملوافقات واخلدمات التي ي�صدرها اأو توؤمنها اأو تقدمها
الهيئة وفق ًا لأحكام القانون وتعديلته اأو لئحته التنفيذية.
 -7اإ�صدار الأنظمة الداخلية اخلا�صة بعمله.
 -8اأية اخت�صا�صات اأخرى مناطة به وفق ًا لأحكام القانون ولئحته التنفيذية.
(ب) يكون للهيئة مدير عام يعني مبر�صوم اإحتادي ،ويكون املمثل القانوين للهيئة ،كما يكون م�صوؤو ًل
اأمام جمل�س الإدارة عن اإدارة الأعمال اليومية ،وحتدد اللئحة التنفيذية اخت�صا�صاته.

املادة ()11

2

[ األغيت ]
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الف�سل الثاين
مهام و�سالحيات واخت�سا�سات الهيئة
املادة ()12
الهيئة هي ال�صلطة املخت�صة بالرقابة على قطاع الت�صالت واملرخ�س لهم ،وذلك وفق ًا لأحكام هذا
املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية والتعليمات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة ،3وللهيئة تقدمي املقرتحات
اللزمة ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بر�صم ال�صيا�صة العامة لهذا القطاع ،كما ترفع اإىل جمل�س الإدارة 3يف
نهاية كل �صنة مالية تقريرا عن ن�صاطها والأعمال التي قامت بها خلل تلك ال�صنة.

املادة ()13
تهدف الهيئة عند ممار�صة الخت�صا�صات املقررة لها وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية
اإىل حتقيق ما ياأتي:
 -1تاأمني تو�صيل خدمات الت�صالت جلميع اأنحاء الدولة مبا يكفل تلبية احتياجات الراغبني يف
ال�صتفادة من هذه اخلدمات.
 -2الرتقاء مب�صتوى اخلدمة التي يقدمها قطاع الت�صالت مبا يحقق �صالح امل�صرتكني.
 -3تقيد املرخ�س لهم مبعايري اجلودة يف الأداء ،واللتزام بال�رشوط املحددة يف الرتاخي�س املمنوحة
لهم.
 -4ت�صجيع وتطوير وتنمية �صناعة الت�صالت ونظم املعلومات يف الدولة.
 -5العمل على تطوير وحتديث نظام الت�صالت يف الدولة ،عن طريق التدريب والتاأهيل واإن�صاء
موؤ�ص�صات التعليم ذات العلقة ،واحل�صول على اأحدث الأجهزة واملعدات والت�صهيلت التي تو�صلت
اإليها تقنية الت�صالت.

املادة ()14

1

تخت�س الهيئة باإ�صدار الرتاخي�س وفق ًا لأحكام القانون ،وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد
املنظمة ملا ياأتي-:
 -1التعرفة والأجور والر�صوم التي يح�صلها املرخ�س لهم وفق ًا ملا يحدده جمل�س الإدارة.
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 -2كل ما يتعلق بال�صتخدام والربط ب�صبكات الت�صالت وخدمات الت�صالت التي يقدمها املرخ�س
لهم ،وحق ا�صرتاك املرخ�س لهم يف املواقع وامل�صاركة يف البنية التحتية ،مبا يف ذلك ال�رشوط
اخلا�صة بتكلفة الربط وحق ال�صتخدام وامل�صاركة يف املواقع والفرتات الزمنية ومبادئ التفاو�س
وا�صتكمال التفاقيات بني اجلهات العاملة يف �صاأن ما تقدم ،وكذلك و�صع قواعد حل النزاعات
بني اأطراف تلك التفاقيات.
� -3رشوط وم�صتوى ونطاق اخلدمات التي يقدمها املرخ�س لهم للم�صرتكني واخلدمات ال�صمولية
واخلدمات الطارئة ،مبا يف ذلك معايري وجودة اخلدمات املقدمة و�رشوط تقدمي اخلدمات والف�صل
يف �صكاوى امل�صرتكني والنزاعات وتزويد امل�صرتكني باملعلومات وا�صتخدام املعلومات اخلا�صة
بامل�صرتكني وتزويدهم بالفواتري.
 -4تنظيم وتـاأمني املناف�صة يف قطاع الت�صالت مبا ل يخل بالقوانني والأنظمة النافذة.
 -5طلب اأية معلومات لزمة لأن�صطة الهيئة.
 -6و�صع موا�صفات املعدات امل�صتخدمة من قبل املرخ�س لهم ،مبا يف ذلك املعايري الفنية واأنواع
تلك املعدات.
 -7ا�صترياد وت�صنيع وا�صتخدام اأجهزة الت�صالت والتعامل معها ،والت�صاريح اخلا�صة بهذه الأجهزة.
 -8تخ�صي�س اأرقام الهواتف ،وو�صع اخلطة اخلا�صة بالرتقيم ونقل الأرقام.
 -9تنظيم ا�صتخدام الطيف الرتددي وفق ًا لأحكام القانون ،مبا يف ذلك تخ�صي�س واإعادة تخ�صي�س
وا�صتخدام تلك الرتددات ومنح الت�صاريح اخلا�صة بها.
� -10رشوط توفري واإعداد وتزويد خدمات ال�صتعلمات والدليل.
 -11اإ�صدار �صوابط منع ت�صوي�س الت�صالت بالدولة عن طريق موجات راديوية اأو كهربائية اأو اأية
و�صائل اأخرى.
 -12تاأهيل الأ�صخا�س للقيام باأعمال تركيب وتو�صيل وتعديل و�صيانة اأجهزة الت�صالت.
 -13ن�رش الإعلنات اخلا�صة باأجهزة الت�صالت.
 -14الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل جمل�س الوزراء.
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الف�سل الثالث
ال�سوؤون املالية
املادة ()15
تبداأ ال�صنة املالية للهيئة يف اأول يناير وتنتهي يف اآخر دي�صمرب من كل �صنة ،وا�صتثناء من ذلك تبداأ ال�صنة
املالية الأوىل للهيئة من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم بقانون وتنتهي يف اآخر دي�صمرب من ال�صنة
املالية التالية لها.

املادة ()16
يكون للهيئة ميزانية م�صتقلة .ويقوم جمل�س الإدارة 5باإ�صدار امليزانية اخلا�صة بال�صنة املالية الأوىل.
ويقوم املدير العام باإعداد امليزانية اخلا�صة بكل �صنةٍ من ال�صنوات اللحقة لعتمادها واإ�صدارها من
جمل�س الإدارة.

املادة ()17
تتكون املوارد املالية للهيئة من الآتي :
-1

العتمادات املالية التي تخ�ص�س لها يف امليزانية العامة للدولة.

-2

ر�صوم الرتاخي�س التي يفر�صها جمل�س الإدارة 3وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته
التنفيذية والأنظمة ال�صادرة مبوجبه.

-3

الر�صوم التي يفر�صها جمل�س الإدارة 3مقابل اخلدمات التي تقدمها الهيئة اأو الت�صاريح اأو
املوافقات التي ت�صدرها الهيئة طبق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية ،ووفق ًا
للقرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة.3

-4

اأي م�صادر دخل اأخرى حت�صلها الهيئة عند تنفيذها لن�صاطاتها واأعمالها .

-5

اأي موارد مالية اأخرى يوافق عليها جمل�س الإدارة.3
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املادة ()18
تقوم الهيئة بتح�صيل الر�صوم التي يفر�صها جمل�س الإدارة 3ب�صاأن الرتاخي�س التي ي�صدرها والت�صاريح
واملوافقات واخلدمات التي تقدمها الهيئة ،واأي مبالغ اأخرى ب�صاأن الطيف الرتددي.

املادة ()19
يجوز للهيئة ،بعد موافقة جمل�س الوزراء اأو من يفو�صه ،4اأن تقوم بالقرتا�س من احلكومة اأو البنوك اأو
املوؤ�ص�صات املالية �صواء داخل الدولة اأو خارجها .وللهيئة �صلحية اإ�صدار �صندات الدين اأو �صندات القر�س
بال�رشوط التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا لقرار �صادر عن جمل�س الوزراء اأو من يفو�صه.

املادة ()20
يجوز للهيئة ا�صتثمار اأموالها باأوجه ال�صتثمار املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

املادة ()21
تعفى الهيئة وتعاملتها من جميع ال�رشائب والر�صوم احلكومية.

املادة ()22
ل ت�رشي على اأعمال الهيئة اأحكام الرقابة امل�صبقة لديوان املحا�صبــة املقــررة يف القانــون الحتــادي
رقم ( )7ل�صنة  1976وتعديلته ،ولي�س لديوان املحا�صبة اأن يتدخل يف ت�صيري اأعمال الهيئة وقرارات
جمل�س اإدارتها ،اأو التعر�س لل�صيا�صات التي يقررها جمل�س الوزراء اأو من يفو�صه 4وتنفذها الهيئة.

املادة ()23
-1

يعني جمل�س الإدارة مدقق ح�صابات م�صتقل ،م�صجل لدى اجلهات املخت�صة يف الدولة ،لتدقيق
ح�صاباتها ،واإعداد تقرير بنتيجة التدقيق.

-2

ترفع الهيئة ن�صخة من ح�صاباتها املدققة بعد اعتمادها من جمل�س الإدارة اإىل جمل�س الوزراء اأو
من يفو�صه ،4مرفق ًا بها تقرير مدقق احل�صابات.
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البـــاب الرابع
اإعادة هيكلة قطاع االت�ساالت
الف�سل االأول
موؤ�س�سة االت�ساالت
املادة ()24
يلغى اخت�صا�س موؤ�ص�صة الت�صالت احل�رشي بنقل الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية وت�صغيل و�صيانة
وتطوير نظام الت�صالت العامة يف الدولة ،وكذلك بني الدولة واخلارج املمنوح لهذه املوؤ�ص�صة مبوجب
املادة ( )4من القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991ب�صاأن موؤ�ص�صة الإمارات للت�صالت ،وذلك مع عدم
امل�صا�س بر�صوم اخلدمات والت�صهيلت احلكومية املقدمة للموؤ�ص�صة والواجبة الأداء للحكومة ،وفق ًا لأحكام
3
القوانني واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ �صدور هذا املر�صوم بقانون ،ويوؤول اإىل جمل�س الإدارة
اخت�صا�س فر�س وتعديل تلك الر�صوم.

املادة ()25
بدون اإخلل باأي اأحكام انتقالية يف هذا املر�صوم بقانون ،ل يجوز ملوؤ�ص�صة الت�صالت ممار�صة اأي من
الخت�صا�صات التي كانت ممنوحة لها مبوجب القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991ب�صاأن موؤ�ص�صة
الإمارات للت�صالت والتي تتعار�س مع �صلحيات ومهام واخت�صا�صات جمل�س الإدارة 3اأو الهيئة
الواردة يف هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية.

املادة ()26

1

يعهد اإىل جهاز الإمارات لل�صتثمار اعتباراً من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم بقانون م�صوؤولية متثيل
احلكومة يف املوؤ�ص�صات وال�رشكات التي ت�صاهم فيها احلكومة يف قطاع الت�صالت وممار�صة ال�صلحيات
اللزمة ،ما مل تن�س قوانني تاأ�صي�صها اأو اأنظمتها الأ�صا�صية على خلف ذلك.

املادة ()27
تلتزم موؤ�ص�صة الت�صالت وخلل مدة اأق�صاها ت�صعون يوم ًا من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم بقانون
بالقيام بكافة الإجراءات اللزمة لتعديل نظامها الأ�صا�صي واللوائح والأنظمة النافذة فيها مبا يتوافق مع
اأحكام هذا املر�صوم بقانون واأي لوائح اأو قرارات ت�صدر عن جمل�س الإدارة.3
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الف�سل الثاين
االأ�سخا�ص االعتبارية املرخ�ص لهم
املادة ()28
يحدد جمل�س الإدارة 3بقرار �صادر عنه اأنواع الأن�صطة املنظمة املختلفة ،التي يجوز اإ�صدار تراخي�س
ب�صاأنها ،وكذلك ال�رشوط الواجب توافرها يف الأ�صخا�س املراد اإ�صدار تراخي�س لهم.
ويف جميع الأحوال ل يجوز اإ�صدار اأي ترخي�س اإل ل�صخ�س اعتباري مت تاأ�صي�صه مبوجب قرار �صادر
عن جمل�س الإدارة .3ويجوز لذلك ال�صخ�س العتباري بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة 3تاأ�صي�س
�رشكات تابعة متار�س بع�ص ًا من الأن�صطة املنظمة.

املادة ()29
فيما عدا حكم اكت�صاب ال�رشكات املوؤ�ص�صة يف الدولة جلن�صية الدولة ،ل ت�رشى اأحكام القانون الحتادي
رقم ( )8ل�صنة  1984يف �صاأن ال�رشكات التجارية والقوانني املعدلة له اأو التي حتل حملها ،على الأ�صخا�س
العتبارية املرخ�س لها وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية ،وذلك فيما يرد ب�صاأنه ن�س
خا�س يف عقودها التاأ�صي�صية واأنظمتها الأ�صا�صية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. 3وتلتزم ال�صلطات
املخت�صة بت�صجيل تلك الأ�صخا�س.

املادة ()30
على جميع املرخ�س لهم ،مراعاة الحتياجات واملتطلبات اخلا�صة فيما يتعلق بنوعية اخلدمات واأجهزة
الت�صالت و�صمان عدم التمييز عند تقدمي مثل هذه اخلدمات والأجهزة.

املادة ()31
ل يجوز مبا�رشة اأي من الأن�صطة املنظمة اإل بعد احل�صول على ترخي�س م�صبق اأو الإعفاء منه وفق ًا لأحكام
هذا املر�صوم بقانون اأو لئحته التنفيذية.
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املادة ()32
يحدد جمل�س الإدارة� 3صكل وم�صمون اأي ترخي�س ي�صدر وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ،ويجب اأن
�صمن ال�رشوط ال�رشورية التي يحددها جمل�س الإدارة.3
ين�س فيه على مدة �رشيانه ،كما يجوز اأن ُي َ

املادة ()33
يقدم طلب الرتخي�س اإىل الهيئة على النموذج املعد من قبلها ،م�صتوفي ًا لل�رشوط التي يحددها جمل�س
الإدارة، 3وتقوم الهيئة وخلل فرتة اأق�صاها ثلثون يوما من تاريخ تقدمي الطلب بدرا�صته ،ورفع نتائج
الدرا�صة وتو�صيتها اإىل جمل�س الإدارة.3

املادة ()34
يكون ملجل�س الإدارة 3ال�صلحية ملنح ترخي�س ملقدم الطلب اأو رف�صه ،ويعترب قراره نهائي ًا وملزم ًا ملقدم
الطلب ،ول يجوز الطعن به اأو ا�صتئنافه باأي طريقة من طرق الطعن.

املادة ()35
ل يعفي ح�صول اأي �صخ�س على ترخي�س وفقا لأحكام هذا املر�صوم بقانون من �رشورة احل�صول على
اأي تراخي�س اأو ت�صاريح اأخرى قد تكون مطلوبة من اأي جهة حكومية اأخرى لتمكني ذلك ال�صخ�س من
مبا�رشة اأعماله.
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الف�سل الثالث
االإعفاءات و اال�ستثناءات
املادة ()36
ملجل�س الإدارة ،3وعند قيام املقت�صى ،ممار�صة ال�صلحيات الآتية:
-1

اإعفاء اأي من املرخ�س لهم من اللتزام ب�رشوط الرتخي�س لفرتة زمنية معينة ،وب�رشوط
يحددها قرار الإعفاء.

-2

اإ�صدار اإعفاء عام للمرخ�س لهم اأو بع�صهم اأو فئة منهم من اللتزام ب�رشوط الرتاخي�س لفرتة
زمنية معينة ،وب�رشوط يحددها قرار الإعفاء.

كما يجوز ملجل�س الإدارة اإلغاء اأو تعديل اأو متديد اأي اإعفاء خا�س اأو عام �صادر مبوجب اأحكام هذه
املادة.

املادة ()37
-1

ل يجوز لأي �صخ�س طبيعي اأو اعتباري مبا يف ذلك اجلهات احلكومية ،تقدمي خدمات ات�صالت
من خلل �صبكات ات�صالت عامة اإىل عملء اأو م�صرتكني ،اإل بعد احل�صول على ترخي�س م�صبق
من جمل�س الإدارة 3وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ،وتنظم اللئحة التنفيذية والقرارات
ال�صادرة عن جمل�س الإدارة 3اإن�صاء وت�صغيل �صبكات الت�صالت اخلا�صة.

-2

يف جميع الأحوال يتعني على امل�صمولني بحكم الفقرة ال�صابقة اللتزام بال�رشوط واملتطلبات
املرتبطة با�صتخدام الرتددات املخ�ص�صة لهم وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون.
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البــاب اخلام�ص
ال�سبكات واالأجهزة والرتقيم
الف�سل االأول
ربط ال�سبكات واال�سرتاك يف املواقع
املادة ()38
تقوم الهيئة بالأعمال اللزمة لت�صهيل ربط �صبكات الت�صالت ومتابعة التزام جميع الأطراف باأحكام
اتفاقيات الربط ،ويكون لها يف �صبيل ذلك ممار�صة كافة ال�صلحيات.

املادة ()39
-1

يف حال ن�صوء نزاع يتعلق بالربط ،يجوز لأي من اأطراف النزاع اأن يطلب من الهيئة الف�صل فيه
بقرارات ملزمة.
ٍ

-2

تقوم الهيئة بالف�صل يف النزاعات املعرو�صة عليها مبوجب هذه املادة على النحو املبني يف
اللئحة التنفيذية.

املادة ()40
-1

يجوز لأي مرخ�س له اأن يطلب من الهيئة الف�صل يف اأي نزاع ين�صاأ بينه وبني مرخ�س له اآخر
ب�صاأن ال�صرتاك يف املرافق اأو املواقع ،وعلى الهيئة اأن تف�صل يف النزاع املعرو�س عليها.

-2

للهيئة اإجراء التحقيق املنا�صب وطلب املعلومات التي تراها �رشورية للف�صل يف النزاعات
املعرو�صة عليها مبوجب اأحكام هذه املادة .

-3

يجوز اأن يت�صمن القرار ال�صادر عن الهيئة حلل النزاع اخلطوات التي يتوجب على الأطراف
اتباعها ،اأو اأن يحدد ال�رشوط التي ميكن للمرخ�س ل ُه فر�صها يف عرو�س ال�صرتاك يف املرافق،
اأو اأن ُيلزم اأحد الأطراف اأو كليهما اإبرام اتفاقية ا�صرتاك يف املرافق وفق ًا لل�رشوط املحددة يف القرار.
ويف جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة جلميع الأطراف.
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املادة ()41
بناء على طلب الهيئة ال�صتجابة اإىل كافة طلبات املرخ�س
تلتزم موؤ�ص�صة الت�صالت واجلهات التابعة لها ً
لهم واملتعلقة بالربط وال�صرتاك يف املواقع واملرافق عند اأن�صب نقطة ربط ـ كما حتددها الهيئة ـ وب�صورة
عاجلة وفعالة وباأقل التكاليف ،وعلى وجه اخل�صو�س تلتزم مبا ياأتي:
-1

التقيد باأي اأنظمة اأو توجيهات اأو �رشوط ترخي�س �صادرة وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون اأو
لئحته التنفيذية تتعلق بالربط اأو ال�صرتاك يف املواقع واملرافق.

-2

عر�س وتزويد الربط وال�صرتاك يف املواقع اأو املرافق ب�رشوط واأحكام تتوافق مع اأف�صل
املمار�صات الدولية مبا يف ذلك ال�رشوط املتعلقة بالتكلفة واجلودة ما مل يخالف ذلك الأنظمة
ال�صادرة مبوجب اأحكام هذا املر�صوم بقانون اأو لئحته التنفيذية.

-3

تقدمي الت�صهيلت واملرافق واملعلومات فيما يتعلق بالربط وال�صرتاك يف املواقع اإىل املرخ�س
لهم وال�رشكات التابعة لهم بنف�س ال�رشوط واجلودة التي توفرها موؤ�ص�صة الت�صالت لنف�صها اأو
للجهات التابعة لها اأو ل�رشكاتها.
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الف�سل الثاين
ت�ساريح االأجهزة
املادة ()42
تخت�س الهيئة دون �صواها باإ�صدار كافة ت�صاريح واإجازات اأجهزة الت�صالت التي ت�صكل جزء من �صبكة
الت�صالت اأو ت�صتخدم فيها اأو ت�صتخدم لتقدمي خدمات الت�صالت ،وذلك على النحو الذي تقرره اللئحة
التنفيذية لهذا املر�صوم بقانون والتعليمات ال�صادرة للهيئة من قبل جمل�س الإدارة.3
ول يجوز لأي �صخ�س ا�صتخدام اأي اأجهزة ات�صالت اأو بيعها اأو عر�صها للبيع اأو ربطها مع اأي �صبكة
ات�صالت ما مل يتم اإجازتها من قبل الهيئة.

املادة ()43
تعفى اجلهات احلكومية يف الدولة من �رشورة احل�صول على ت�رشيح من الهيئة ب�صاأن اأجهزة الت�صالت
التي ت�صتخدمها تلك اجلهات.

الف�سل الثالث
الرتقيم
املادة ()44
تتوىل الهيئة م�صوؤولية توزيع مفاتيح اخلطوط واأرقام الهواتف اخلا�صة ونطاق الأرقام على املرخ�س لهم
ووفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية ،وطبق ًا لل�رشوط التي حتددها الهيئة بقرار منها
بعد موافقة جمل�س الإدارة.3
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البــاب ال�ساد�ص
تنظيم وتوزيع الرتددات
املادة ()45

2

[ األغيت ]
املادة ()46

1

-1

بقرار �صادر عن جمل�س الوزراء اأو من يفو�صه ،جلنة ت�صمى «جلنة التن�صيق» برئا�صة املدير
ت�صكل ٍ
العام وع�صوية ممثلني عن الهيئة بالإ�صافة اإىل ممثلني عن القوات امل�صلحة ووزارة الداخلية
وجهاز اأمن الدولة واملجل�س الوطني للإعلم ويجوز �صم ممثلني عن جهات اأخرى عند قيام
املقت�صى لذلك بقرار �صادر عن جمل�س الإدارة .

-2

تخت�س جلنة التن�صيق بو�صع خطة وطنية للرتددات املخ�ص�صة خلدمات الت�صالت ،لعتمادها
من جمل�س الإدارة بهدف �صمان فعالية الطيف الرتددي وا�صتعماله ،دون اأي ت�صوي�س اأو
تداخلت ،ويجوز للهيئة من وقت لآخر اأن تطلب من جلنة التن�صيق مراجعة وتعديل اخلطة عند
قيام املقت�صى لذلك.

املادة ()47
يجب اأن تتوافق اخلطة الوطنية للرتددات مع الأنظمة الدولية املطبقة على الطيف الرتددي والتفاقيات
الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرف ًا فيها .ويجب اأن ت�صتمل اخلطة الوطنية للرتددات على ما ياأتي:
-1

تخ�صي�س قنوات من الطيف الرتددي ،بناء على تو�صية من الهيئة ،لتقدمي خدمات الت�صالت
من خلل �صبكات الت�صالت.

-2

اإجراء التعديلت اللزمة على ح�صة م�صتخدمي الطيف الرتددي احلاليني وذلك لل�صماح بتطوير
خدمات جديدة.

-3

اإعادة توزيع الطيف الرتددي عند انتهاء الت�صاريح اأو الرتاخي�س ال�صادرة ب�صاأنه.
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املادة ()48

1

تخت�س الهيئة بتوزيع وتخ�صي�س واإلغاء الطيف الرتددي ويجب اأن يكون هذا التوزيع متوافق ًا مع اخلطة
الوطنية للرتددات ،و بناء على اإجراءات ومعايري مو�صوعية حتدد مبقت�صى اأنظمة ت�صدر عن الهيئة.

املادة ()49
تقوم الهيئة خلل ت�صعة �صهور من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم بقانون ،وبعد اإخطار اجلهة
املخت�صة 6وجلنة التن�صيق ،باإعداد ون�رش خمطط لإعادة توزيع الطيف الرتددي املرخ�س حالياً ،لتقدمي
خدمات الت�صالت.

املادة ()50
يحظر اإن�صاء اأو ا�صتعمال اأي حمطة اإر�صال ل�صلكي اأو تركيب اأو ا�صتعمال اأي جهاز اإر�صال ل�صلكي ما مل
يكن ذلك وفق ًا لت�رشيح طيف ترددي �صادر عن الهيئة ،مبوجب اأحكام هذا املر�صوم بقانون اأو لئحته
التنفيذية ،اأو الأنظمة اأو التعليمات ال�صادرة عن الهيئة.

املادة ()51
يتعني على من ي�صدر ل�صاحله اأو يجدد له ت�رشيح الطيف الرتددي اأن ي�صدد للهيئة الر�صوم املقررة مبوجب
اأحكام هذا املر�صوم بقانون اأو لئحته التنفيذية اأو القرارات اأو الأنظمة اأو التعليمات ال�صادرة مبوجبهما.
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البــاب ال�سابع
ت�سغيل وحماية �سبكات وخطوط االت�ساالت
الف�سل االأول
ت�سغيل ال�سبكـات
املادة ()52
على اجلهات احلكومية ،وفق ًا لخت�صا�س كل منها منح املرخ�س لهم بت�صغيل �صبكات الت�صالت العامة،
من دون مقابل ،حق �صغل وا�صتخدام الأرا�صي العامة مبا يف ذلك حق املرور عرب الأرا�صي العامة وحق
الدخول اإليها ،وذلك لتمكينهم من ممار�صة ن�صاطاتهم املحددة يف الرتاخي�س ال�صادرة لهم وي�صمل ذلك
ما ياأتي :
-1

ت�صييد املباين وغريها من التجهيزات.

-2

تركيب الأجهزة واملعدات.

-3

اإن�صاء ومتديد وتطوير و�صيانة �صبكات الت�صالت العامة وو�صع ومتديد الأ�صلك وخطوط
اخلدمات الأر�صية والهوائية.

املادة ()53
ل ت�رشى اأحكام املادة ( )52من هذا املر�صوم بقانون على اأي اأرا�صي عامة ت�صغلها اأي من اجلهات
احلكومية ،التي يحددها جمل�س الإدارة 3بقرار �صادر عنه.

املادة ()54
يجوز للمرخ�س ل ُه بت�صغيل �صبكة ات�صالت عامة وبعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة 3بالتن�صيق مع
اجلهات احلكومية املعنية ،اإزالة اأو تغيري موقع �صجرة اأو جمموعة اأ�صجار اأو غريها من النباتات وذلك يف
احلالت الآتية:
 -1اإعاقة املرخ�س ل ُه عن تركيب اأو �صيانة الأ�صلك الهوائية.
 -2اإعاقة جوهرية للإ�صارات التي يتم اإر�صالها اأو ا�صتقبالها بوا�صطة اأدوات اأو اأجهزة املرخ�س له.
 -3منع اأو اعرتا�س �صبيل املرخ�س له باإن�صاء اأو تطوير اأو ت�صغيل �صبكة ات�صالت عامة.
على اأن تكون الإزالة اأو التغيري بالقدر اللزم لدخول الأرا�صي العامة للقيام بالأعمال ال�رشورية.
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املادة ()55
يعفى املرخ�س لهم بت�صغيل �صبكات ات�صالت عامة من جميع الر�صوم وال�رشائب املفرو�صة على الأرا�صي
والطرقات العامة امل�صتخدمة لأي من الأغرا�س امل�صار اإليها يف املادة ( )52من هذا املر�صوم بقانون.

املادة ()56
يجوز ملجل�س الإدارة 3اإ�صدار اأنظمة ي�صمح مبوجبها للمرخ�س لهم الدخول اإىل الأر�س اخلا�صة واأي مباين
اأو اأماكن مقامة عليها ،وذلك لأي من الأغرا�س الوارد ذكرها يف املادة ( )52من هذا املر�صوم بقانون.
وتبني اللئحة التنفيذية �صوابط و�رشوط ذلك.
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الف�سل الثاين
حماية خطوط و�سبكات االت�ساالت
املادة ()57
يجب على كل من يقوم باأعمال يف اأمكنة قريبة من م�صارات خطوط اخلدمات اأو اأ�صلك اأو كوابل اأو اأجهزة
اأو معدات تابعة ملرخ�س له ،اأن يتخذ جميع الحتياطات والتدابري التي متنع اإحلاق ال�رشر اأو امل�صا�س
ب�صلمة هذه اخلطوط والأ�صلك والكوابل والأجهزة واملعدات.

املادة ()58
اإذا ا�صتدعى اإجناز عمل اأي �صخ�س اأو جهة قطع م�صار اأي خط من خطوط اخلدمات اأو اأ�صلك اأو كوابل اأو
اأجهزة اأو معدات تابعة ملرخ�س له اأو التعر�س لها باأي طريقة ،وجب على من يقوم بهذا العمل اإبلغ
املرخ�س له والهيئة على الفور ،ويحظر ال�رشوع يف العمل قبل ح�صور مندوب املرخ�س له لتحديد كيفية
اإجناز العمل ،دون امل�صا�س ب�صلمة تلك اخلطوط اأو الأ�صلك اأو الكوابل اأو الأجهزة اأو املعدات.

املادة ()59
بالإ�صافة اإىل العقوبات املقررة يف هذا املر�صوم بقانون اأو اأي قانون اآخر يلتزم كل من يلحق �رشراً باأي
خط من خطوط اخلدمات اأو الأ�صلك اأو الكوابل اأو الأجهزة اأو املعدات التابعة ملرخ�س له ،بالتعوي�س
الذي حتدده الهيئة مبوجب اأنظمة ت�صدر عنها.
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الباب الثامن
اأحكام انتقالية
املادة ()60
ملجل�س الإدارة 3اأن مينح اأي �رشكة مملوكة من قبل موؤ�ص�صة الت�صالت رخ�صة موؤقتة تخول مبوجبها تلك
ال�رشكة ال�صتمرار مببا�رشة الأن�صطة املنظمة التي متار�صها يف تاريخ العمل بهذا املر�صوم بقانون ،وذلك
اإىل حني �صدور ترخي�س لها مبوجب اأحكام هذا املر�صوم بقانون ولئحته التنفيذية.

املادة ()61
يجوز ملوؤ�ص�صة الت�صالت اأن ت�صتمر يف ا�صتخدام الطيف الرتددي املخ�ص�س لها من قبل اجلهة املخت�صة
وفق ًا للأغرا�س والأحكام وال�رشوط املبينة يف ذلك التخ�صي�س ،وذلك حلني قيام الهيئة باإعادة
توزيع الطيف الرتددي طبق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ،واإ�صدار ت�رشيح خا�س بالرتددات ملوؤ�ص�صة
الت�صالت.

6

املادة ()62
على املوؤ�ص�صة تزويد الهيئة وخلل مدة اأق�صاها ت�صعون يوم ًا من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم
بقانون مبا ياأتي:
-1

�صور عن جميع الرخ�س والت�صاريح اخلا�صة باأنواع معينة من الأجهزة ،كما هي حمددة يف
تلك الت�صاريح والأذونات احلالية املتعلقة باأجهزة الت�صالت اأو غريها من الأمور ال�صادرة
عن موؤ�ص�صة الت�صالت مبوجب القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991ب�صاأن موؤ�ص�صة الإمارات
للت�صالت.

-2

�صور عن جميع القرارات والأنظمة التي حتتوي على املوا�صفات الفنية اخلا�صة باأجهزة
الت�صالت ال�صادرة عن موؤ�ص�صة الت�صالت مبوجب القانون امل�صار اإليه يف الفرتة ال�صابقة.

-3

اأية معلومات اأخرى تكون يف حيازة اأو حتت �صيطرة موؤ�ص�صة الت�صالت ،والتي قد حتتاجها
الهيئة لأغرا�س تقييم الو�صع احلايل لقطاع الت�صالت يف الدولة.
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املادة ()63
تقوم اجلهة املخت�صة 6خلل مدة اأق�صاها ت�صعون يوم ًا من تاريخ العمل بهذا املر�صوم بقانون بتزويد
الهيئة باملعلومات وامل�صتندات التي قد تطلبها لأغرا�س تقييم الو�صع احلايل لقطاع الت�صالت يف
الدولة.

املادة ()64
تلتزم موؤ�ص�صة الت�صالت بت�صليم الهيئة وخلل مدة اأق�صاها �صتون يوم ًا من تاريخ العمل باأحكام هذا
املر�صوم بقانون جميع الدفاتر وال�صجلت والقيود وقواعد البيانات وامل�صتندات وغريها من املعلومات
املتوفرة لدى موؤ�ص�صة الت�صالت اأو املحفوظة لديها ،واملتعلقة باأي من وظائف موؤ�ص�صة الت�صالت،
التي اأ�صبحت مبوجب هذا املر�صوم بقانون من اخت�صا�س الهيئة اأو جمل�س الإدارة ،3اأو تلك التي ترى
الهيئة اأنها �رشورية لتمكينها من ممار�صة الخت�صا�صات املقررة لها مبوجب اأحكام هذا املر�صوم بقانون
ولئحته التنفيذية .ويجوز ملوؤ�ص�صة الت�صالت الحتفاظ ب�صور عن اأي مما �صبق ذكره متى كان ذلك
�رشوري ًا لتمكينها من القيام ببع�س الوظائف مبوافقة الهيئة طبق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون.

املادة ()65
-1

ملجل�س الإدارة� 3صلحية اإ�صدار التعليمات اللزمة لنقل الأ�صول واحلقوق من موؤ�ص�صة الت�صالت
اإىل الهيئة ،وفق ًا ملا يراه جمل�س الإدارة �رشوري ًا لتمكني الهيئة من القيام بالخت�صا�صات
املناطة بها مبوجب اأحكام هذا املر�صوم بقانون ،والتي كانت تتولها موؤ�ص�صة الت�صالت ،ويف
التاريخ الذي يحدده جمل�س الإدارة .3وي�رشي هذا احلكم يف مواجهة موؤ�ص�صة الت�صالت والغري.

-2

يجوز اأن تت�صمن تلك التعليمات اأحكام تتعلق بتوقيع غرامات يف حال عدم اللتزام ببنودها
3
وكذلك دفع تعوي�صات ملوؤ�ص�صة الت�صالت عند قيام املقت�صى لذلك ،ويكون قرار جمل�س الإدارة
يف هذا اخل�صو�س ملزم ًا ونهائياً.

املادة ()66
يخت�س جمل�س الإدارة 3دون �صواه بالف�صل يف جميع امل�صائل التي تن�صاأ ب�صبب تف�صري اأو تطبيق ما ت�صدره
من تعليمات وفق ًا لأحكام املادة ( )65من هذا املر�صوم بقانون.
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املادة ()67
على جميع اجلهات احلكومية عند الطلب اتخاذ جميع اخلطوات ال�رشورية لت�صهيل عملية نقل ملكية
اأو ت�صجيل اأي من الأ�صول اأو احلقوق التي مت نقلها من موؤ�ص�صة الت�صالت اإىل الهيئة ،وفق ًا للتعليمات
ال�صادرة عن جمل�س الإدارة 3مبوجب اأحكام املادة ( )65من هذا املر�صوم بقانون.

املادة ()68
ملجل�س الإدارة 3تكليف موؤ�ص�صة الت�صالت مبمار�صة بع�س الخت�صا�صات املقررة للهيئة وفق ًا لأحكام هذا
املر�صوم بقانون ،وذلك لفرتة ل تتجاوز �صنة من تاريخ العمل باأحكامه ،وعلى موؤ�ص�صة الت�صالت يف هذه
احلالة الحتفاظ ب�صجلت منظمة وباإخطار الهيئة ب�صورة فورية بجميع الت�رشفات التي قامت بها ،وعلى
وجه اخل�صو�س بتزويد الهيئة ب�صورعن جميع الوثائق اخلا�صة بتلك الت�رشفات متى طلبت الهيئة ذلك.

املادة ()69
ي�صتمر العمل بالقرارات والأنظمة ال�صارية املفعول يف تاريخ العمل باأحكام هذا املر�صوم بقانون
وال�صادرة عن موؤ�ص�صة الت�صالت يف �صاأن حتديد وتقرير املوا�صفات الفنية لأجهزة الت�صالت واملرخ�س
با�صتخدامها يف الدولة ،وذلك حلني انتهاء مدتها اأو اإلغائها من قبل الهيئة ،اأو حلني اتخاذ القرار الذي تراه
الهيئة منا�صب ًا يف �صاأنها.

املادة ()70
-1

ي�صتمر العمل باأي ترخي�س اأو ت�رشيح �صادر عن موؤ�ص�صة الت�صالت مبوجب املواد ( 4و) اأو
( )1-10اأو ( )2-10من القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991ب�صان موؤ�ص�صة الإمارات
للت�صالت اأو �صادر عن اجلهة املخت�صة 6مبوجب القانون الحتادي رقم ( )7ل�صنة 1973
يف �صاأن الأجهزة والت�صالت ال�صلكية والل�صلكية والقوانني املعدلة له .وبالقدر الذي ل يكون
فيه ذلك الرتخي�س اأو الت�رشيح خمالف ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون ،وذلك حلني انتهاء مدته اأو
ا�صتبداله بت�رشيح جديد �صادر عن الهيئة وفق ًا لأحكام هذا املر�صوم بقانون.

-2

تخت�س الهيئة ب�صلحية حتديد مدى توافق اأي من تلك الرتاخي�س اأو الت�صاريح مع اأحكام هذا
املر�صوم بقانون.
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البـــاب التا�سع
العقوبات
املادة ()71

1

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنتني وبالغرامة التي ل تقل عن ( )50.000خم�صون األف درهم ول تزيد
على ( )1.000.000مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني :
-1

كل من يبا�رش اأي ًا من الأن�صطة املنظمة دون اأن يكون مرخ�ص ًا له اأو معفي ًا من �رشورة احل�صول
على ترخي�س ،وفق ًا لأحكام القانون.

-2

كل من يقوم متعمداً بتغيري اأو اإتلف اأو اإخفاء اأية وثيقة اأو معلومة يطلبها املجل�س اأو الهيئة
مبوجب اأحكام القانون.

-3

كل من مل يقم بتعديل اأو�صاعه وفق ًا لأحكام القانون وخلل املدة املحددة يف املادة ( )81من
القانون.

املادة ()72

1

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنة وبالغرامة التي ل تقل عن ( )50.000خم�صون األف درهم ول تزيد
على ( )1.000.000مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني:
-1

كل من ا�صتغل اأجهزة الت�صالت يف الإ�صاءة اأو الإزعاج اأو اإيذاء م�صاعر الآخرين اأو لغر�س اآخر
غري م�رشوع.

-2

كل من ن�صخ اأو اأف�صى اأو وزع بدون وجه حق فحوى اأي ات�صال اأو ر�صالة هاتفية اأو اأي من
خدمات الت�صالت �صواء كان عام ًل لدى اأي مرخ�س له اأو مرتبط ًا معه باأية علقة تتيح له
الإطلع على فحوى اأي ات�صال اأو ر�صالة هاتفية اأو اأي من خدمات الت�صالت.

-3

كل من خالف اأحكام املادة ( )50من القانون.

املادة ( )72مكرراً ()1

7

يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �صنة وبالغرامة التي ل تقل عن ( )50.000خم�صون األف درهم ول تزيد
على ( )1.000.000مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني:
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-1

كل من قام متعمداً بالدخول غري امل�رشوع ل�صبكة ات�صالت اأو قام بتعطيل اأي من خدمات
الت�صالت.

-2

كل من ا�صتغل بغري وجه حق اأي من خدمات الت�صالت.

املادة ( )72مكرراً ()2

7

يعاقب باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من تن�صت على حمتوى اأو م�صمون املكاملات
دون اإذن م�صبق من ال�صلطات الق�صائية املخت�صة.

املادة ( )72مكرراً ()3

7

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنة وبالغرامة التي ل تزيد عن ( )50.000خم�صون األف درهم اأو باإحدى
هاتني العقوبتني كل من ا�صتغل اأو ا�صتخدم خدمات الت�صالت يف ال�صاءة اأو الإزعاج اأو اإيذاء م�صاعر
الآخرين اأو لغر�س اآخر غري م�رشوع.

املادة ( )72مكرراً ()4

7

يعاقب بال�صجن وبالغرامة التي ل تزيد على (  )1.000.000مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني
كل من قام بالتزوير اأو بالحتيال بهدف احل�صول على اأي من خدمات الت�صالت اأو ال�صرتاك بها اأو
توفريها للغري.
ويعترب ظرف ًا م�صدداً القيام باأي من الأفعال ال�صابقة بهدف ارتكاب جرمية.

املادة ( )72مكرراً ()5

7

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ل تقل عن ( )50.000خم�صون األف درهم ول تزيد على ()1.000.000
مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من قام بتزويد الغري باأي من خدمات الت�صالت دون
احل�صول على الوثائق التي حتددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة ()73

1

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنة وبالغرامة التي ل تزيد على ( )1.000.000مليون درهم اأو باإحدى
هاتني العقوبتني:
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-1

كل من �صنع اأو ا�صتخدم اأو باع اأو عر�س للبيع اأو لل�صتخدام اأجهزة ات�صالت لربطها ب�صبكة
ات�صالت مع علم ِه باأن تلك الأجهزة غري مرخ�صة اأو معتمدة وفق ًا لأحكام اأي من القوانني
ال�صارية.

-2

كل من خالف متعمداً اأحكام املادة ( )57من القانون واأدى ذلك اإىل اإحلاق �رشر بخطوط اأو
اأ�صلك اأو كوابل اأو اأجهزة اأو معدات مملوكة من قبل �صخ�س مرخ�س له اأو حتت اإدارته اأو
ت�رشفه.

املادة ( ) 74

1

يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن ( )50.000خم�صون األف درهم ول تزيد عن ( )1.000.000مليون
درهم:
-1

كل من قام بت�صنيع اأو توزيع اأو عر�س اأو توفري اأية اأجهزة ات�صالت ل�صتخدامها يف الدولة
ل تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات ال�صادرة عن الهيئة وفق ًا لأحكام
القانون اأو لئحته التنفيذية.

-2

كل من رف�س اإخ�صاع اأجهزة الت�صالت التي تكون حتت ت�رشفه للفح�س والتدقيق وفق ًا
لأحكام القانون اأو لئحته التنفيذية اأو الأنظمة اأو القرارات اأوالتعليمات اأو القواعد ال�صادرة
مبوجبهما ،اأو مل ي�صمح للموظفني املخولني بالدخول اإىل موقعه وفق ًا لأحكام القانون اأو لئحته
التنفيذية.

-3

املرخ�س له الذي يقوم با�صتخدام اأو توظيف اأي �صخ�س مع علمه باأن ذلك ال�صخ�س غري موؤهل
اأو لي�س لديه اخلربة اللزمة للقيام باأعمال تركيب اأو تو�صيل اأو تعديل اأو �صيانة اأية اأجهزة
ات�صالت وفق ًا للقواعد ال�صادرة عن الهيئة.

-4

كل من قدم و�صف ًا اأو ن�رش اإعلن ًا ب�صاأن جهاز ات�صالت بق�صد ترويج ذلك اجلهاز يف جتارة اأو
عمل ،دون مراعاة القواعد ال�صادرة عن الهيئة.

املادة ()75
يجوز للمرخ�س له بعد احل�صول على اإذن م�صبق من الهيئة اأن ي�صع حتت املراقبة اأي جهاز اأو خلفه اإذا
توافرت لديه اأ�صباب معقولة للعتقاد باأنه ُي�صتغل يف اأي خمالفة من�صو�س عليها يف املادة ( )72من
هذا املر�صوم بقانون .
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املادة ()76
ُيحكم مب�صادرة الأجهزة ال�صلكية والل�صلكية وغريها من املعدات والأدوات امل�صتخدمة باملخالفة
للمر�صوم بقانون اأو لئحته التنفيذية اأو الأنظمة اأو القرارات اأو التعليمات اأو القواعد ال�صادرة مبوجبهما.
وللمحكمة اأن تاأمر عند القت�صاء باإتلف تلك الأجهزة واملعدات والأدوات.

املادة ()77
اإذا ارتكبت اإحدى اجلرائم املن�صو�س عليها يف هذا الباب من قبل اأي �صخ�س اعتباري تطبق عندئ ٍذ على
ذلك ال�صخ�س العتباري عقوبة الغرامة املقررة لتلك اجلرمية يف هذا الباب.

املادة ()78
ل يخل تطبيق العقوبات املن�صو�س عليها يف هذا املر�صوم بقانون باأية عقوبات اأ�صد ين�س عليها قانون
اآخر.

املادة ()79
ت�صاعف العقوبات املقررة للجرائم املن�صو�س عليها يف هذا املر�صوم بقانون يف حالة العود.

املادة ( )79مكرراً ()1

7

يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن  50.000خم�صون األف درهم ول تتجاوز ( )200.000مائتي األف درهم
كل من خالف اأي حكم اآخر من اأحكام القانون اأو لئحته التنفيذية اأو الأنظمة اأو القرارات اأو التعليمات اأو
القواعد ال�صادرة مبوجبهما.

املادة ( )79مكرراً ()2

7

ملجل�س الإدارة توقيع غرامات اإدارية بحق املرخ�س لهم يف حال خمالفتهم اأحكام القانون اأو لئحته
التنفيذية اأو القرارات اأو الأنظمة اأو ال�صيا�صات اأو التعلميات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة اأو الهيئة .
وي�صدر جمل�س الوزراء قراراً بجدول املخالفات والغرامات التي توقع على املرخ�س لهم ومبا ل يزيد على
( )10.000.000ع�رشة مليني درهم عن كل خمالفة.
36

الباب العا�رش
اأحـكـام ختامية
املادة ()80
مع عدم الإخلل باأي اأحكام انتقالية واردة يف هذا املر�صوم بقانونُ ،يعدل القانون الحتادي رقم ()1
ل�صنة  1991ب�صاأن موؤ�ص�صة الإمارات للت�صالت وفق ًا ملا ياأتي:
-1

ُتلغى املواد ( )10و ( )11و ( )12و ( )13و ( )14و ( )15و ( )16و ( )17و ( )18و( )19و ( )40و
( )42و ( )43و ( )44و ( )45و( )46و (.)48

-2

ُتعدل املادة ( )1باإلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها:
اأ -الوزير
ب -اأجهزة الت�صالت
ج -اجلدول
د -خطوط اخلدمات

-3

تعدل املادة ( )24من القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991امل�صار اإليه باإ�صافة العبارة
التالية يف بدايتها :
«مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد ال�صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع
الت�صالت».

-4

تعدل الفقرة الثانية من املادة ( )41من القانون الحتادي رقم ( )1ل�صنة  1991امل�صار اإليه
لت�صبح على النحو الآتي:
«وي�صدر النظام الأ�صا�صي بقرار من جمل�س الوزراء ويكون تعديل النظام الأ�صا�صي وا�صتبداله
بقرار ي�صدر عن جمل�س الإدارة.»3

-5

ت�صتبدل بن�صو�س املواد ( )4و( )21و( )25و( )31و( )33و( )47من القانون الحتادي رقم ()1
ل�صنة  1991امل�صار اإليه الن�صو�س الآتية-:

املادة ()4
-1

تقوم املوؤ�ص�صة بنقل الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية وت�صغيل و�صيانة وتطوير نظام ات�صالت
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يف الدولة وكذلك بني الدولة واخلارج وفق ًا لأحكام اأي قوانني متعلقة بقطاع الت�صالت يف
الدولة ،ولها اأن تبا�رش الخت�صا�صات التي حتقق اأغرا�صها ومنها:
اأ -اإن�صاء و�صيانة وت�صغيل �صبكات الربق والهاتف والتلك�س والدوائر املوؤجرة واملعطيات
املحلية والدولية.
ب -اإن�صاء و�صيانة وت�صغيل �صبكات النقل املرئي على اأن ل ي�صمل ذلك اإنتاج الربامج واإذاعتها.
ج -اإدارة وتو�صيل خدمات الهواتف وتاأجريها والتعامل فيها.
د -تخطيط واإن�صاء وحيازة اأجهزة وحمطات البث وال�صتقبال املتعلقة بن�صاط املوؤ�ص�صة.
هـ -تقدمي اخلدمات ال�صت�صارية اأو التدريبية يف جمالت الت�صالت ال�صلكية والل�صلكية.
و -اإعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (ال�صفحات ال�صفراء)
والن�رشات واملعلومات والبيانات وغري ذلك مما يتعلق باخلدمات اأو اأن�صطة الت�صالت
التي تقدمها املوؤ�ص�صة� ،صواء كان ذلك لأغرا�س الإعلم اأو التجارة اأو الدعاية اأو اأي
اأغرا�س اأخرى.
-2

يجوز للموؤ�ص�صة ـ ومبا ل يخل بغر�صها الأ�صا�صي ـ اأن ت�صتثمر اأو ت�صتغل اأو توظف اأموالها يف
اأي جمالت جتارية اأو مالية اأو خدمية اأخرى يرى املجل�س اأنها تنمي تلك الأموال اأو تعود على
املوؤ�ص�صة بالربح طبق ًا للقوانني املعمول بها يف الدولة.

-3

يجوز للموؤ�ص�صة يف �صبيل حتقيق الأغرا�س املن�صو�س عليها يف هذه املادة:
اأ -اأن تربم العقود والتفاقات.
ب -اأن تن�صئ ال�رشكات اأو تدخل يف امل�صاركات اأو ت�صهم فيها وفق ًا لأحكام القوانني
املعمول بها يف الدولة.

املادة ()21
بناء على الأنظمة ال�صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت اأجور اخلدمات التي
يحدد املجل�س ً
توفرها املوؤ�ص�صة ،و�صوابط و�رشوط اأداء هذه اخلدمات ،واأ�صكال العقود التي تربم بينها وبني املنتفعني.
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املادة ()25

8

يتوىل اإدارة املوؤ�ص�صة جمل�س اإدارة موؤلف من اإحدى ع�رش ع�صواً �صبعة ميثلون احلكومة من بينهم رئي�س
املجل�س و يتم تعيينهم مبر�صوم اإحتادي و يتم اإنتخاب باقي الأع�صاء من قبل امل�صاهمني وذلك ملدة ثلث
�صنوات ،و يجوز تعيني اأو اإنتخاب الع�صو اأكرث من مرة وفق ًا لأحكام النظام الأ�صا�صي.

املادة ()31
يكون لكل م�صاهم يف املوؤ�ص�صة حق ح�صور اجلمعية العمومية ،ومناق�صة املو�صوعات املدرجة يف جدول
الأعمال ،وتوجيه الأ�صئلة اإىل اأع�صاء املجل�س ،ويلتزم اأع�صاء املجل�س بالإجابة على الأ�صئلة بالقدر الذي
ل يعر�س م�صلحة املوؤ�ص�صة لل�رشر ،وللم�صاهم اأن يحتكم اإىل اجلمعية العمومية اإذا راأى اأن الرد على �صوؤاله
غري كاف ،ويكون قرار اجلمعية العمومية واجب التنفيذ .ويكون وزير الدولة ل�صوؤون املالية وال�صناعة هو
ممثل احلكومة يف اجلمعية العمومية.

املادة ()33
تتقيد املوؤ�ص�صة بال�صيا�صة العامة ال�صادرة عن جمل�س الإدارة ،3وتلتزم باأي توجيهات عامة اأو حمددة
ي�صدرها جمل�س الإدارة يف هذا ال�صاأن.

املادة ()47
ي�صدر املجل�س النظم الإدارية واملالية التي تدار بها املوؤ�ص�صة ويحدد املجل�س �رشوط خدمة العاملني بها،
مبا ل يتعار�س مع القرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة.3

املادة ()81
على الأ�صخا�س العتبارية القائمة وقت العمل باأحكام هذا املر�صوم بقانون ،والتي تبا�رش اأي من الأن�صطة
املنظمة اأن تعدل اأو�صاعها وفق ًا لأحكامه ،خلل مدة ت�صعني يوم ًا من تاريخ العمل به .وملجل�س الإدارة
بقرار ي�صدر عنه �صلحية متديد هذه املدة ملدد اأخرى مماثلة.

3
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املادة ( )81مكرراً

7

للهيئة يف �صبيل حتقيق مهامها �صبط املخالفات املتعلقة باأحكام القانون ،ويكون ملوظفي الهيئة الذين
ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع الهيئة �صفة ماأموري ال�صبط الق�صائي بالن�صبة اإىل
اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام القانون ،اأو لئحته التنفيذية اأو القرارات اأو الأنظمة اأو التعليمات
ال�صادرة مبوجبه وذلك يف نطاق اخت�صا�س كل منهم.

املادة ()82
يلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة يف هذا املر�صوم بقانون.

املادة ()83
يقوم جمل�س الإدارة 3باإ�صدار اللئحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا
املر�صوم بقانون.

املادة ()84
ين�رش هذا املر�صوم بقانون يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به اعتباراًمن تاريخ ن�رشه.

زايـــد بن �سـلـطـان اآل نـهـيـان

رئي�ص دولة االمارات العربية املتحدة
�سدر عنا يف ق�رش الرئا�سة باأبو ظبي:
بتاريخ 20 :رم�سان 1424هـ
املوافق2003/11/15 :م
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املرجعيات
-1

هكذا ا�صتبدلت مبوجب املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�صنة  2008بتعديل بع�س احكام
املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة  2003يف �صاأن تنظيم قطاع الت�صالت.

-2

األغيت مبوجب املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�صنة  2008بتعديل بع�س احكام املر�صوم
بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة  2003يف �صاأن تنظيم قطاع الت�صالت.

-3

ا�صتبدلت عبارة «اللجنة العليا» بعبارة «جمل�س الإدارة» مبوجب املر�صوم بقانون احتادي رقم
( )5ل�صنة  2008بتعديل بع�س احكام املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة  2003يف �صاأن
تنظيم قطاع الت�صالت.

-4

ا�صتبدلت عبارة «اللجنة العليا» بعبارة «جمل�س الوزراء اأو من يفو�صه» مبوجب املر�صوم بقانون
احتادي رقم ( )5ل�صنة  2008بتعديل بع�س احكام املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة
 2003يف �صاأن تنظيم قطاع الت�صالت.

-5

من خلل هذا التعديل ،يجب ملحظة اأن امليزانية اخلا�صة بال�صنة املالية الأوىل للهيئة اأ�صدرت
بقرار اللجنة العليا وفق ًا لأحكام هذا القانون.

-6

ا�صتبدلت عبارة «وزارة املوا�صلت» بعبارة «اجلهة املخت�صة» مبوجب املر�صوم بقانون احتادي
رقم ( )5ل�صنة  2008بتعديل بع�س احكام املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة  2003يف
�صاأن تنظيم قطاع الت�صالت.
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هكذا اأ�صيفت هذه املادة مبوجب املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�صنة  2008بتعديل بع�س
اأحكام املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة  2003يف �صاأن تنظيم قطاع الت�صالت.

-8

هكذا عدلت هذه املادة مبوجب املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )1ل�صنة  2005يف �صاأن تعديل
بع�س اأحكام املر�صوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�صنة  2003يف �صاأن تنظيم قطاع الت�صالت.
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