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مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة ()2003
يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت
نحن زايـد بن �سلـطان �آل نهـيـان ،رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني
املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1973يف �ش�أن الأجهزة واالت�صاالت الال�سلكية والقوانني
املعدلة ل ُه،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1976ب�إن�شاء ديوان املحا�سبة ،وتعديالته ،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�رشكات التجارية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985ب�إ�صدار قانون املعامالت املدنية والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987ب�إ�صدار قانون العقوبات،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991يف �ش�أن م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  1992ب�إ�صدار قانون الإثبات يف املعامالت املدنية
والتجارية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة  1993ب�إ�صدار قانون املعامالت التجارية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية،
وبناء على ما عر�ضه رئي�س جمل�س الوزراء ،وموافقة جمل�س الوزراء،
�أ�صدرنا املر�سوم بقانون الآتي:
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البــاب الأول
التعاريف
املادة ()1

1

يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بقانون ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها
ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك :
الدولة:

		

دولة الإمارات العربية املتحدة.

احلكومة:

		

حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة.

اجلهات احلكومية:

		 الوزارات االحتادية والدوائر املحلية وال�سلطات والهيئات
		 وامل�ؤ�س�سات العامة التابعة لها مبا يف ذلك القوات امل�سلحة
		 وال�رشطة و�أجهزة �أمن الدولة ،وي�ستثنى من ذلك �أية �رشكة
		�أو م�ؤ�س�سة جتارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه اجلهات
		�أو متلك م�صالح فيها.

الهيئة:

		

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت.

جمل�س الإدارة:

		

جمل�س �إدارة الهيئة.

رئي�س املجل�س:

		

رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة.

�أع�ضاء املجل�س:

		
		

الأ�شخا�ص الذين يتم تعيينهم ك�أع�ضاء يف املجل�س وفق ًا
لأحكام القانون.

املدير العام:

		

مدير عام الهيئة.

الالئحة التنفيذية:

		

الالئحة التنفيذية ال�صادرة وفق ًا لأحكام القانون.
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الأن�شطة املنظمة:

		
		
		

ت�شغيل �شبكة ات�صاالت عامة �أو تزويد امل�شرتكني بخدمات
االت�صاالت وجميع الأنواع الأخرى من الن�شاطات التي
يحددها جمل�س الإدارة مبوجب �أحكام القانون.

املرخ�ص لهم:

		
		
		

م�ؤ�س�سة االت�صاالت والأ�شخا�ص االعتبارية الذين يتم
الرتخي�ص لهم من قبل الهيئة وفق ًا لأحكام القانون والئحته
التنفيذية.

الرتخي�ص �أو الرخ�صة:

		
		
		

التخويل ال�صادر مبوجب �أحكام القانون والئحته التنفيذية
والذي ي�سمح مبوجبه للمرخ�ص له مبا�رشة �أي من الأن�شطة
املنظمة.

الربط:

		
		
		
		

ربط �شبكات االت�صاالت ب�أية و�سيلة كانت لتمكني
م�ستخدمي جهة معينة من االت�صال مع م�ستخدمي ذات
اجلهة �أو �أية جهة �أخرى� ،أو متكينهم من اال�ستفادة من
خدمات االت�صاالت التي تقوم بتقدميها جهة �أخرى.

اتفاقية الربط:

		
		

االتفاقية التي يتحقق الربط من خاللها ،وفق ًا للقواعد
وال�رشوط التي ت�صدرها الهيئة.

�شبكة االت�صاالت:

		 منظومة حتتوي على جهاز �أو و�سيلة ات�صال �أو �أكرث،
		 بهدف نقل �أو بث �أو حتويل �أو ا�ستقبال �أي من خدمات
		 االت�صاالت ،وذلك بوا�سطة �أي طاقة كهربائية �أو مغناطي�سية
		�أو �إلكرتو مغناطي�سية �أو �إلكرتو كيميائية �أو �إلكرتوميكانيكية
		 وغري ذلك من و�سائل االت�صال.

�شبكة االت�صاالت العامة:

		
		

�شبكة ات�صاالت ُت�شغل لتقدمي االت�صاالت العامة للم�شرتكني
من قبل مرخ�ص له وفق ًا لأحكام القانون.
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�شبكة االت�صاالت اخلا�صة:

		
		
		

�شبكات ات�صاالت ُت�شغل ب�صورة ح�رصية مل�صلحة �شخ�ص
واحد �أو جمموعة واحدة من الأ�شخا�ص جتمعهم ملكية
م�شرتكة خلدمة حاجاتهم اخلا�صة.

خدمات االت�صاالت:

		
		

خدمة نقل �أو بث �أو حتويل �أو ا�ستقبال من خالل �شبكة
االت�صاالت لأي مما ي�أتي:

 -1االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
 -2احلديث واملو�سيقى وغريها من الأ�صوات.
 -3ال�صور املرئية.
 -4الإ�شارات التي ت�ستخدم يف البث االذاعي والتلفزيوين.
 -5الإ�شارات امل�ستخدمة يف ت�شغيل وال�سيطرة على �أية �آالت
		�أو �أجهزة.
 -6تركيب �أو �صيانة �أو �ضبط �أو �إ�صالح �أو تغيري �أو نقل �أو
		�إزالة الأجهزة التي �سيتم ربطها �أو تكون مرتبطة ب�شبكة
		 ات�صاالت عامة.
�	-7إن�شاء و�صيانة وت�شغيل �شبكات الربق والهاتف والتلك�س
		 والدوائر امل�ؤجرة واملعطيات املحلية والدولية والإنرتنت
		 والإر�سال الال�سلكي.
�	-8أية خدمات ات�صاالت �أخرى يعتمدها جمل�س الإدارة.
خدمات االت�صاالت العامة:

		�أي من خدمات االت�صاالت املقدمة للم�شرتكني عامة �أو لفئة
		 معينة منهم مقابل �أجر.

الإر�سال الال�سلكي:

		�إر�سال �أو ا�ستقبال طاقة �إلكرتومغناطي�سية ميكن ا�ستخدامها
		 لنقل املعلومات �أو الر�سائل �أو الأ�صوات �أو ال�صور املرئية �أو
		 لت�شغيل �أو ال�سيطرة على الآالت والأجهزة.
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�أجهزة االت�صاالت:

		
		
		

الأجهزة امل�صنعة �أو املهي�أة لبث وا�ستقبال ونقل � ٍأي من
خدمات االت�صاالت من خالل �شبكة االت�صاالت املخ�ص�صة
لذلك.

م�ؤ�س�سة االت�صاالت:

		
		
		

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت املنظمة مبوجب القانون
االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991ب�ش�أن م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت.

الأرا�ضي اخلا�صة:

		�أية �أر�ض مملوكة �أو ممنوحة �أو م�ؤجرة لأي �شخ�ص غري
		 اجلهات احلكومية.

الأرا�ضي العامة:

		
		

جميع الأرا�ضي التي تقع حتت �سيطرة �أو ملكية �أية جهة
حكومية با�ستثناء الأرا�ضي اخلا�صة.

القانون:

		
		

املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2003بتنظيم قطاع
االت�صاالت وتعديالته.
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البــاب الثـاين
2
اللجنة العليا للإ�رشاف على قطاع االت�صاالت
املادة ()2
[ �ألغيت ]
املادة ()3
[ �ألغيت ]
املادة ()4
[ �ألغيت ]
املادة ()5
[ �ألغيت ]
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البــاب الثالث
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت
الف�صل الأول
�إن�شاء الهيئة
املادة ()6
ُتن�ش�أ هيئة عامة م�ستقلة ت�سمى «الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت» تهدف �إىل القيام بالواجبات
واملهام املنوطة بها مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية.

املادة ()7
يكون للهيئة �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة الت�رصفات القانونية طبق ًا
لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،مبا يف ذلك �أهلية �إبرام العقود ب�أنواعها ،ومتلك وت�أجري الأموال املنقولة
وغري املنقولة ،وحق التقا�ضي ،وتتمتع الهيئة باال�ستقالل املايل والإداري يف جميع �ش�ؤونها.

املادة ()8
يكون مقر الهيئة يف مدينة �أبوظبي ،ويكون لها فرع يف مدينة دبي ،وملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها مكاتب
�أُخرى داخل الدولة.

املادة ()9
متار�س الهيئة �أعمالها وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية .ويكون للهيئة �صالحية
�إ�صدار اللوائح املالية والتنظيمية و�أنظمة العقود وامل�شرتيات وكذلك جميع �أنظمة التوظيف والت�أديب
جلميع العاملني يف الهيئة ،وذلك دون التقيد بالقوانني والقرارات والقواعد والأنظمة احلكومية املطبقة
يف هذا اخل�صو�ص.

املادة ()10

1

( �أ) يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة يتم ت�شكيله وحتديد الأحكام اخلا�صة به مبر�سوم احتادي وذلك ملدة
�أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة ويخت�ص جمل�س الإدارة مبا ي�أتي:
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�	-1إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء.
 -2و�ضع ال�سيا�سة العليا لقطاع الإت�صاالت يف الدولة ،ورفعها ملجل�س الوزراء العتمادها ،ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها.
�	-3إ�صدار �أية توجيهات �أو تعليمات عامة تخ�ص قطاع الإت�صاالت ،وتقت�ضيها م�صلحة الأمن القومي
�أو العالقات الدولية بعد اعتمادها من جمل�س الوزراء.
�	-4إ�صدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات اخلا�صة بتنفيذ �أحكام القانون والئحته التنفيذية،
مبا يف ذلك قرارت ت�أ�سي�س الأ�شخا�ص االعتبارية العاملة يف قطاع االت�صاالت ،وحتديد ر�سوم
اخلدمات والت�سهيالت التي تقدم للمرخ�ص لهم ،واجلهة التي ت�ؤول �إليها تلك الر�سوم.
�	-5إ�صدار الرتاخي�ص �أو متديدها �أو �إلغائها �أو تعليقها ،وفق ًا لأحكام القانون والئحته التنفيذية.
 -6حتديد ر�سوم الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات واخلدمات التي ي�صدرها �أو ت�ؤمنها �أو تقدمها
الهيئة وفق ًا لأحكام القانون وتعديالته �أو الئحته التنفيذية.
�	-7إ�صدار الأنظمة الداخلية اخلا�صة بعمله.
�	-8أية اخت�صا�صات �أخرى مناطة به وفق ًا لأحكام القانون والئحته التنفيذية.
(ب) يكون للهيئة مدير عام يعني مبر�سوم �إحتادي ،ويكون املمثل القانوين للهيئة ،كما يكون م�س�ؤو ًال
�أمام جمل�س الإدارة عن �إدارة الأعمال اليومية ،وحتدد الالئحة التنفيذية اخت�صا�صاته.

املادة ()11

2

[ �ألغيت ]
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الف�صل الثاين
مهام و�صالحيات واخت�صا�صات الهيئة
املادة ()12
الهيئة هي ال�سلطة املخت�صة بالرقابة على قطاع االت�صاالت واملرخ�ص لهم ،وذلك وفق ًا لأحكام هذا
املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية والتعليمات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة ،3وللهيئة تقدمي املقرتحات
الالزمة ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بر�سم ال�سيا�سة العامة لهذا القطاع ،كما ترفع �إىل جمل�س الإدارة 3يف
نهاية كل �سنة مالية تقريرا عن ن�شاطها والأعمال التي قامت بها خالل تلك ال�سنة.

املادة ()13
تهدف الهيئة عند ممار�سة االخت�صا�صات املقررة لها وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية
�إىل حتقيق ما ي�أتي:
 -1ت�أمني تو�صيل خدمات االت�صاالت جلميع �أنحاء الدولة مبا يكفل تلبية احتياجات الراغبني يف
اال�ستفادة من هذه اخلدمات.
 -2االرتقاء مب�ستوى اخلدمة التي يقدمها قطاع االت�صاالت مبا يحقق �صالح امل�شرتكني.
 -3تقيد املرخ�ص لهم مبعايري اجلودة يف الأداء ،وااللتزام بال�رشوط املحددة يف الرتاخي�ص املمنوحة
لهم.
 -4ت�شجيع وتطوير وتنمية �صناعة االت�صاالت ونظم املعلومات يف الدولة.
 -5العمل على تطوير وحتديث نظام االت�صاالت يف الدولة ،عن طريق التدريب والت�أهيل و�إن�شاء 		
م�ؤ�س�سات التعليم ذات العالقة ،واحل�صول على �أحدث الأجهزة واملعدات والت�سهيالت التي تو�صلت
	�إليها تقنية االت�صاالت.

املادة ()14

1

تخت�ص الهيئة ب�إ�صدار الرتاخي�ص وفق ًا لأحكام القانون ،وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد
املنظمة ملا ي�أتي-:
 -1التعرفة والأجور والر�سوم التي يح�صلها املرخ�ص لهم وفق ًا ملا يحدده جمل�س الإدارة.
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 -2كل ما يتعلق باال�ستخدام والربط ب�شبكات االت�صاالت وخدمات االت�صاالت التي يقدمها املرخ�ص
لهم ،وحق ا�شرتاك املرخ�ص لهم يف املواقع وامل�شاركة يف البنية التحتية ،مبا يف ذلك ال�رشوط
اخلا�صة بتكلفة الربط وحق اال�ستخدام وامل�شاركة يف املواقع والفرتات الزمنية ومبادئ التفاو�ض
وا�ستكمال االتفاقيات بني اجلهات العاملة يف �ش�أن ما تقدم ،وكذلك و�ضع قواعد حل النزاعات
بني �أطراف تلك االتفاقيات.
� -3رشوط وم�ستوى ونطاق اخلدمات التي يقدمها املرخ�ص لهم للم�شرتكني واخلدمات ال�شمولية
واخلدمات الطارئة ،مبا يف ذلك معايري وجودة اخلدمات املقدمة و�رشوط تقدمي اخلدمات والف�صل
يف �شكاوى امل�شرتكني والنزاعات وتزويد امل�شرتكني باملعلومات وا�ستخدام املعلومات اخلا�صة
بامل�شرتكني وتزويدهم بالفواتري.
 -4تنظيم وتـ�أمني املناف�سة يف قطاع االت�صاالت مبا ال يخل بالقوانني والأنظمة النافذة.
 -5طلب �أية معلومات الزمة لأن�شطة الهيئة.
 -6و�ضع موا�صفات املعدات امل�ستخدمة من قبل املرخ�ص لهم ،مبا يف ذلك املعايري الفنية و�أنواع
تلك املعدات.
 -7ا�سترياد وت�صنيع وا�ستخدام �أجهزة االت�صاالت والتعامل معها ،والت�صاريح اخلا�صة بهذه الأجهزة.
 -8تخ�صي�ص �أرقام الهواتف ،وو�ضع اخلطة اخلا�صة بالرتقيم ونقل الأرقام.
 -9تنظيم ا�ستخدام الطيف الرتددي وفق ًا لأحكام القانون ،مبا يف ذلك تخ�صي�ص و�إعادة تخ�صي�ص
وا�ستخدام تلك الرتددات ومنح الت�صاريح اخلا�صة بها.
� -10رشوط توفري و�إعداد وتزويد خدمات اال�ستعالمات والدليل.
�	-11إ�صدار �ضوابط منع ت�شوي�ش االت�صاالت بالدولة عن طريق موجات راديوية �أو كهربائية �أو �أية
و�سائل �أخرى.
 -12ت�أهيل الأ�شخا�ص للقيام ب�أعمال تركيب وتو�صيل وتعديل و�صيانة �أجهزة االت�صاالت.
 -13ن�رش الإعالنات اخلا�صة ب�أجهزة االت�صاالت.
 -14الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل جمل�س الوزراء.
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الف�صل الثالث
ال�ش�ؤون املالية
املادة ()15
تبد�أ ال�سنة املالية للهيئة يف �أول يناير وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من كل �سنة ،وا�ستثناء من ذلك تبد�أ ال�سنة
املالية الأوىل للهيئة من تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم بقانون وتنتهي يف �آخر دي�سمرب من ال�سنة
املالية التالية لها.

املادة ()16
يكون للهيئة ميزانية م�ستقلة .ويقوم جمل�س الإدارة 5ب�إ�صدار امليزانية اخلا�صة بال�سنة املالية الأوىل.
ويقوم املدير العام ب�إعداد امليزانية اخلا�صة بكل �سنةٍ من ال�سنوات الالحقة العتمادها و�إ�صدارها من
جمل�س الإدارة.

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

االعتمادات املالية التي تخ�ص�ص لها يف امليزانية العامة للدولة.

-2

ر�سوم الرتاخي�ص التي يفر�ضها جمل�س الإدارة 3وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته
التنفيذية والأنظمة ال�صادرة مبوجبه.

-3

الر�سوم التي يفر�ضها جمل�س الإدارة 3مقابل اخلدمات التي تقدمها الهيئة �أو الت�صاريح �أو
املوافقات التي ت�صدرها الهيئة طبق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية ،ووفق ًا
للقرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة.3

�	-4أي م�صادر دخل �أخرى حت�صلها الهيئة عند تنفيذها لن�شاطاتها و�أعمالها .
�	-5أي موارد مالية �أخرى يوافق عليها جمل�س الإدارة.3
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املادة ()18
تقوم الهيئة بتح�صيل الر�سوم التي يفر�ضها جمل�س الإدارة 3ب�ش�أن الرتاخي�ص التي ي�صدرها والت�صاريح
واملوافقات واخلدمات التي تقدمها الهيئة ،و�أي مبالغ �أخرى ب�ش�أن الطيف الرتددي.

املادة ()19
يجوز للهيئة ،بعد موافقة جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه� ،4أن تقوم باالقرتا�ض من احلكومة �أو البنوك �أو
امل�ؤ�س�سات املالية �سواء داخل الدولة �أو خارجها .وللهيئة �صالحية �إ�صدار �سندات الدين �أو �سندات القر�ض
بال�رشوط التي يحددها جمل�س الإدارة وفق ًا لقرار �صادر عن جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه.

املادة ()20
يجوز للهيئة ا�ستثمار �أموالها ب�أوجه اال�ستثمار املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

املادة ()21
تعفى الهيئة وتعامالتها من جميع ال�رضائب والر�سوم احلكومية.

املادة ()22
ال ت�رسي على �أعمال الهيئة �أحكام الرقابة امل�سبقة لديوان املحا�سبــة املقــررة يف القانــون االحتــادي
رقم ( )7ل�سنة  1976وتعديالته ،ولي�س لديوان املحا�سبة �أن يتدخل يف ت�سيري �أعمال الهيئة وقرارات
جمل�س �إدارتها� ،أو التعر�ض لل�سيا�سات التي يقررها جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه 4وتنفذها الهيئة.

املادة ()23
-1

يعني جمل�س الإدارة مدقق ح�سابات م�ستقل ،م�سجل لدى اجلهات املخت�صة يف الدولة ،لتدقيق
ح�ساباتها ،و�إعداد تقرير بنتيجة التدقيق.

-2

ترفع الهيئة ن�سخة من ح�ساباتها املدققة بعد اعتمادها من جمل�س الإدارة �إىل جمل�س الوزراء �أو
من يفو�ضه ،4مرفق ًا بها تقرير مدقق احل�سابات.
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البـــاب الرابع
�إعادة هيكلة قطاع االت�صاالت
الف�صل الأول
م�ؤ�س�سة االت�صاالت
املادة ()24
يلغى اخت�صا�ص م�ؤ�س�سة االت�صاالت احل�رصي بنقل االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وت�شغيل و�صيانة
وتطوير نظام االت�صاالت العامة يف الدولة ،وكذلك بني الدولة واخلارج املمنوح لهذه امل�ؤ�س�سة مبوجب
املادة ( )4من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991ب�ش�أن م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ،وذلك مع عدم
امل�سا�س بر�سوم اخلدمات والت�سهيالت احلكومية املقدمة للم�ؤ�س�سة والواجبة الأداء للحكومة ،وفق ًا لأحكام
3
القوانني واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ �صدور هذا املر�سوم بقانون ،وي�ؤول �إىل جمل�س الإدارة
اخت�صا�ص فر�ض وتعديل تلك الر�سوم.

املادة ()25
بدون �إخالل ب�أي �أحكام انتقالية يف هذا املر�سوم بقانون ،ال يجوز مل�ؤ�س�سة االت�صاالت ممار�سة �أي من
االخت�صا�صات التي كانت ممنوحة لها مبوجب القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991ب�ش�أن م�ؤ�س�سة
الإمارات لالت�صاالت والتي تتعار�ض مع �صالحيات ومهام واخت�صا�صات جمل�س الإدارة� 3أو الهيئة
الواردة يف هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية.

املادة ()26

1

يعهد �إىل جهاز الإمارات لال�ستثمار اعتباراً من تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم بقانون م�س�ؤولية متثيل
احلكومة يف امل�ؤ�س�سات وال�رشكات التي ت�ساهم فيها احلكومة يف قطاع االت�صاالت وممار�سة ال�صالحيات
الالزمة ،ما مل تن�ص قوانني ت�أ�سي�سها �أو �أنظمتها الأ�سا�سية على خالف ذلك.

املادة ()27
تلتزم م�ؤ�س�سة االت�صاالت وخالل مدة �أق�صاها ت�سعون يوم ًا من تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم بقانون
بالقيام بكافة الإجراءات الالزمة لتعديل نظامها الأ�سا�سي واللوائح والأنظمة النافذة فيها مبا يتوافق مع
�أحكام هذا املر�سوم بقانون و�أي لوائح �أو قرارات ت�صدر عن جمل�س الإدارة.3
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الف�صل الثاين
الأ�شخا�ص االعتبارية املرخ�ص لهم
املادة ()28
يحدد جمل�س الإدارة 3بقرار �صادر عنه �أنواع الأن�شطة املنظمة املختلفة ،التي يجوز �إ�صدار تراخي�ص
ب�ش�أنها ،وكذلك ال�رشوط الواجب توافرها يف الأ�شخا�ص املراد �إ�صدار تراخي�ص لهم.
ويف جميع الأحوال ال يجوز �إ�صدار �أي ترخي�ص �إال ل�شخ�ص اعتباري مت ت�أ�سي�سه مبوجب قرار �صادر
عن جمل�س الإدارة .3ويجوز لذلك ال�شخ�ص االعتباري بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة 3ت�أ�سي�س
�رشكات تابعة متار�س بع�ض ًا من الأن�شطة املنظمة.

املادة ()29
فيما عدا حكم اكت�ساب ال�رشكات امل�ؤ�س�سة يف الدولة جلن�سية الدولة ،ال ت�رسى �أحكام القانون االحتادي
رقم ( )8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�رشكات التجارية والقوانني املعدلة له �أو التي حتل حملها ،على الأ�شخا�ص
االعتبارية املرخ�ص لها وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية ،وذلك فيما يرد ب�ش�أنه ن�ص
خا�ص يف عقودها الت�أ�سي�سية و�أنظمتها الأ�سا�سية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. 3وتلتزم ال�سلطات
املخت�صة بت�سجيل تلك الأ�شخا�ص.

املادة ()30
على جميع املرخ�ص لهم ،مراعاة االحتياجات واملتطلبات اخلا�صة فيما يتعلق بنوعية اخلدمات و�أجهزة
االت�صاالت و�ضمان عدم التمييز عند تقدمي مثل هذه اخلدمات والأجهزة.

املادة ()31
ال يجوز مبا�رشة �أي من الأن�شطة املنظمة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص م�سبق �أو الإعفاء منه وفق ًا لأحكام
هذا املر�سوم بقانون �أو الئحته التنفيذية.
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املادة ()32
يحدد جمل�س الإدارة� 3شكل وم�ضمون �أي ترخي�ص ي�صدر وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،ويجب �أن
�ضمن ال�رشوط ال�رضورية التي يحددها جمل�س الإدارة.3
ين�ص فيه على مدة �رسيانه ،كما يجوز �أن ُي َ

املادة ()33
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل الهيئة على النموذج املعد من قبلها ،م�ستوفي ًا لل�رشوط التي يحددها جمل�س
الإدارة، 3وتقوم الهيئة وخالل فرتة �أق�صاها ثالثون يوما من تاريخ تقدمي الطلب بدرا�سته ،ورفع نتائج
الدرا�سة وتو�صيتها �إىل جمل�س الإدارة.3

املادة ()34
يكون ملجل�س الإدارة 3ال�صالحية ملنح ترخي�ص ملقدم الطلب �أو رف�ضه ،ويعترب قراره نهائي ًا وملزم ًا ملقدم
الطلب ،وال يجوز الطعن به �أو ا�ستئنافه ب�أي طريقة من طرق الطعن.

املادة ()35
ال يعفي ح�صول �أي �شخ�ص على ترخي�ص وفقا لأحكام هذا املر�سوم بقانون من �رضورة احل�صول على
�أي تراخي�ص �أو ت�صاريح �أخرى قد تكون مطلوبة من �أي جهة حكومية �أخرى لتمكني ذلك ال�شخ�ص من
مبا�رشة �أعماله.

20

الف�صل الثالث
الإعفاءات و اال�ستثناءات
املادة ()36
ملجل�س الإدارة ،3وعند قيام املقت�ضى ،ممار�سة ال�صالحيات الآتية:
�	-1إعفاء �أي من املرخ�ص لهم من االلتزام ب�رشوط الرتخي�ص لفرتة زمنية معينة ،وب�رشوط
يحددها قرار الإعفاء.
�	-2إ�صدار �إعفاء عام للمرخ�ص لهم �أو بع�ضهم �أو فئة منهم من االلتزام ب�رشوط الرتاخي�ص لفرتة
زمنية معينة ،وب�رشوط يحددها قرار الإعفاء.
كما يجوز ملجل�س الإدارة �إلغاء �أو تعديل �أو متديد �أي �إعفاء خا�ص �أو عام �صادر مبوجب �أحكام هذه
املادة.

املادة ()37
	-1ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مبا يف ذلك اجلهات احلكومية ،تقدمي خدمات ات�صاالت
من خالل �شبكات ات�صاالت عامة �إىل عمالء �أو م�شرتكني� ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص م�سبق
من جمل�س الإدارة 3وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،وتنظم الالئحة التنفيذية والقرارات
ال�صادرة عن جمل�س الإدارة� 3إن�شاء وت�شغيل �شبكات االت�صاالت اخلا�صة.
-2

يف جميع الأحوال يتعني على امل�شمولني بحكم الفقرة ال�سابقة االلتزام بال�رشوط واملتطلبات
املرتبطة با�ستخدام الرتددات املخ�ص�صة لهم وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون.
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البــاب اخلام�س
ال�شبكات والأجهزة والرتقيم
الف�صل الأول
ربط ال�شبكات واال�شرتاك يف املواقع
املادة ()38
تقوم الهيئة بالأعمال الالزمة لت�سهيل ربط �شبكات االت�صاالت ومتابعة التزام جميع الأطراف ب�أحكام
اتفاقيات الربط ،ويكون لها يف �سبيل ذلك ممار�سة كافة ال�صالحيات.

املادة ()39
-1

يف حال ن�شوء نزاع يتعلق بالربط ،يجوز لأي من �أطراف النزاع �أن يطلب من الهيئة الف�صل فيه
بقرارات ملزمة.
ٍ

-2

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

املادة ()40
-1

يجوز لأي مرخ�ص له �أن يطلب من الهيئة الف�صل يف �أي نزاع ين�ش�أ بينه وبني مرخ�ص له �آخر
ب�ش�أن اال�شرتاك يف املرافق �أو املواقع ،وعلى الهيئة �أن تف�صل يف النزاع املعرو�ض عليها.

-2

للهيئة �إجراء التحقيق املنا�سب وطلب املعلومات التي تراها �رضورية للف�صل يف النزاعات
املعرو�ضة عليها مبوجب �أحكام هذه املادة .

-3

يجوز �أن يت�ضمن القرار ال�صادر عن الهيئة حلل النزاع اخلطوات التي يتوجب على الأطراف
اتباعها� ،أو �أن يحدد ال�رشوط التي ميكن للمرخ�ص ل ُه فر�ضها يف عرو�ض اال�شرتاك يف املرافق،
�أو �أن ُيلزم �أحد الأطراف �أو كليهما �إبرام اتفاقية ا�شرتاك 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 اال�ستجابة �إىل كافة طلبات املرخ�ص
تلتزم م�ؤ�س�سة االت�صاالت واجلهات التابعة لها ً
لهم واملتعلقة بالربط واال�شرتاك يف املواقع واملرافق عند �أن�سب نقطة ربط ـ كما حتددها الهيئة ـ وب�صورة
عاجلة وفعالة وب�أقل التكاليف ،وعلى وجه اخل�صو�ص تلتزم مبا ي�أتي:
 -1التقيد ب�أي �أنظمة �أو توجيهات �أو �رشوط ترخي�ص �صادرة وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون �أو
	الئحته التنفيذية تتعلق بالربط �أو اال�شرتاك يف املواقع واملرافق.
-2

عر�ض وتزويد الربط واال�شرتاك يف املواقع �أو املرافق ب�رشوط و�أحكام تتوافق مع �أف�ضل
املمار�سات الدولية مبا يف ذلك ال�رشوط املتعلقة بالتكلفة واجلودة ما مل يخالف ذلك الأنظمة
ال�صادرة مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون �أو الئحته التنفيذية.

-3

تقدمي الت�سهيالت واملرافق واملعلومات فيما يتعلق بالربط واال�شرتاك يف املواقع �إىل املرخ�ص
لهم وال�رشكات التابعة لهم بنف�س ال�رشوط واجلودة التي توفرها م�ؤ�س�سة االت�صاالت لنف�سها �أو
للجهات التابعة لها �أو ل�رشكاتها.
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الف�صل الثاين
ت�صاريح الأجهزة
املادة ()42
تخت�ص الهيئة دون �سواها ب�إ�صدار كافة ت�صاريح و�إجازات �أجهزة االت�صاالت التي ت�شكل جزء من �شبكة
االت�صاالت �أو ت�ستخدم فيها �أو ت�ستخدم لتقدمي خدمات االت�صاالت ،وذلك على النحو الذي تقرره الالئحة
التنفيذية لهذا املر�سوم بقانون والتعليمات ال�صادرة للهيئة من قبل جمل�س الإدارة.3
وال يجوز لأي �شخ�ص ا�ستخدام �أي �أجهزة ات�صاالت �أو بيعها �أو عر�ضها للبيع �أو ربطها مع �أي �شبكة
ات�صاالت ما مل يتم �إجازتها من قبل الهيئة.

املادة ()43
تعفى اجلهات احلكومية يف الدولة من �رضورة احل�صول على ت�رصيح من الهيئة ب�ش�أن �أجهزة االت�صاالت
التي ت�ستخدمها تلك اجلهات.

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

2

[ �ألغيت ]
املادة ()46

1

-1

بقرار �صادر عن جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه ،جلنة ت�سمى «جلنة التن�سيق» برئا�سة املدير
ت�شكل ٍ
العام وع�ضوية ممثلني عن الهيئة بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن القوات امل�سلحة ووزارة الداخلية
وجهاز �أمن الدولة واملجل�س الوطني للإعالم ويجوز �ضم ممثلني عن جهات �أخرى عند قيام
املقت�ضى لذلك بقرار �صادر عن جمل�س الإدارة .

-2

تخت�ص جلنة التن�سيق بو�ضع خطة وطنية للرتددات املخ�ص�صة خلدمات االت�صاالت ،العتمادها
من جمل�س الإدارة بهدف �ضمان فعالية الطيف الرتددي وا�ستعماله ،دون �أي ت�شوي�ش �أو
تداخالت ،ويجوز للهيئة من وقت لآخر �أن تطلب من جلنة التن�سيق مراجعة وتعديل اخلطة عند
قيام املقت�ضى لذلك.

املادة ()47
يجب �أن تتوافق اخلطة الوطنية للرتددات مع الأنظمة الدولية املطبقة على الطيف الرتددي واالتفاقيات
الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرف ًا فيها .ويجب �أن ت�شتمل اخلطة الوطنية للرتددات على ما ي�أتي:
-1

تخ�صي�ص قنوات من الطيف الرتددي ،بناء على تو�صية من الهيئة ،لتقدمي خدمات االت�صاالت
من خالل �شبكات االت�صاالت.

�	-2إجراء التعديالت الالزمة على ح�صة م�ستخدمي الطيف الرتددي احلاليني وذلك لل�سماح بتطوير
خدمات جديدة.
�	-3إعادة توزيع الطيف الرتددي عند انتهاء الت�صاريح �أو الرتاخي�ص ال�صادرة ب�ش�أنه.
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املادة ()48

1

تخت�ص الهيئة بتوزيع وتخ�صي�ص و�إلغاء الطيف الرتددي ويجب �أن يكون هذا التوزيع متوافق ًا مع اخلطة
الوطنية للرتددات ،و بناء على �إجراءات ومعايري مو�ضوعية حتدد مبقت�ضى �أنظمة ت�صدر عن الهيئة.

املادة ()49
تقوم الهيئة خالل ت�سعة �شهور من تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم بقانون ،وبعد �إخطار اجلهة
املخت�صة 6وجلنة التن�سيق ،ب�إعداد ون�رش خمطط لإعادة توزيع الطيف الرتددي املرخ�ص حالياً ،لتقدمي
خدمات االت�صاالت.

املادة ()50
يحظر �إن�شاء �أو ا�ستعمال �أي حمطة �إر�سال ال�سلكي �أو تركيب �أو ا�ستعمال �أي جهاز �إر�سال ال�سلكي ما مل
يكن ذلك وفق ًا لت�رصيح طيف ترددي �صادر عن الهيئة ،مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون �أو الئحته
التنفيذية� ،أو الأنظمة �أو التعليمات ال�صادرة عن الهيئة.

املادة ()51
يتعني على من ي�صدر ل�صاحله �أو يجدد له ت�رصيح الطيف الرتددي �أن ي�سدد للهيئة الر�سوم املقررة مبوجب
�أحكام هذا املر�سوم بقانون �أو الئحته التنفيذية �أو القرارات �أو الأنظمة �أو التعليمات ال�صادرة مبوجبهما.
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البــاب ال�سابع
ت�شغيل وحماية �شبكات وخطوط االت�صاالت
الف�صل الأول
ت�شغيل ال�شبكـات
املادة ()52
على اجلهات احلكومية ،وفق ًا الخت�صا�ص كل منها منح املرخ�ص لهم بت�شغيل �شبكات االت�صاالت العامة،
من دون مقابل ،حق �شغل وا�ستخدام الأرا�ضي العامة مبا يف ذلك حق املرور عرب الأرا�ضي العامة وحق
الدخول �إليها ،وذلك لتمكينهم من ممار�سة ن�شاطاتهم املحددة يف الرتاخي�ص ال�صادرة لهم وي�شمل ذلك
ما ي�أتي :
-1

ت�شييد املباين وغريها من التجهيزات.

-2

تركيب الأجهزة واملعدات.

�	-3إن�شاء ومتديد وتطوير و�صيانة �شبكات االت�صاالت العامة وو�ضع ومتديد الأ�سالك وخطوط 		
اخلدمات الأر�ضية والهوائية.

املادة ()53
ال ت�رسى �أحكام املادة ( )52من هذا املر�سوم بقانون على �أي �أرا�ضي عامة ت�شغلها �أي من اجلهات
احلكومية ،التي يحددها جمل�س الإدارة 3بقرار �صادر عنه.

املادة ()54
يجوز للمرخ�ص ل ُه بت�شغيل �شبكة ات�صاالت عامة وبعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة 3بالتن�سيق مع
اجلهات احلكومية املعنية� ،إزالة �أو تغيري موقع �شجرة �أو جمموعة �أ�شجار �أو غريها من النباتات وذلك يف
احلاالت الآتية:
�	-1إعاقة املرخ�ص ل ُه عن تركيب �أو �صيانة الأ�سالك الهوائية.
�	-2إعاقة جوهرية للإ�شارات التي يتم �إر�سالها �أو ا�ستقبالها بوا�سطة �أدوات �أو �أجهزة املرخ�ص له.
 -3منع �أو اعرتا�ض �سبيل املرخ�ص له ب�إن�شاء �أو تطوير �أو ت�شغيل �شبكة ات�صاالت عامة.
على �أن تكون الإزالة �أو التغيري بالقدر الالزم لدخول الأرا�ضي العامة للقيام بالأعمال ال�رضورية.
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املادة ()55
يعفى املرخ�ص لهم بت�شغيل �شبكات ات�صاالت عامة من جميع الر�سوم وال�رضائب املفرو�ضة على الأرا�ضي
والطرقات العامة امل�ستخدمة لأي من الأغرا�ض امل�شار �إليها يف املادة ( )52من هذا املر�سوم بقانون.

املادة ()56
يجوز ملجل�س الإدارة� 3إ�صدار �أنظمة ي�سمح مبوجبها للمرخ�ص لهم الدخول �إىل الأر�ض اخلا�صة و�أي مباين
�أو �أماكن مقامة عليها ،وذلك لأي من الأغرا�ض الوارد ذكرها يف املادة ( )52من هذا املر�سوم بقانون.
وتبني الالئحة التنفيذية �ضوابط و�رشوط ذلك.
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الف�صل الثاين
حماية خطوط و�شبكات االت�صاالت
املادة ()57
يجب على كل من يقوم ب�أعمال يف �أمكنة قريبة من م�سارات خطوط اخلدمات �أو �أ�سالك �أو كوابل �أو �أجهزة
�أو معدات تابعة ملرخ�ص له� ،أن يتخذ جميع االحتياطات والتدابري التي متنع �إحلاق ال�رضر �أو امل�سا�س
ب�سالمة هذه اخلطوط والأ�سالك والكوابل والأجهزة واملعدات.

املادة ()58
�إذا ا�ستدعى �إجناز عمل �أي �شخ�ص �أو جهة قطع م�سار �أي خط من خطوط اخلدمات �أو �أ�سالك �أو كوابل �أو
�أجهزة �أو معدات تابعة ملرخ�ص له �أو التعر�ض لها ب�أي طريقة ،وجب على من يقوم بهذا العمل �إبالغ
املرخ�ص له والهيئة على الفور ،ويحظر ال�رشوع يف العمل قبل ح�ضور مندوب املرخ�ص له لتحديد كيفية
�إجناز العمل ،دون امل�سا�س ب�سالمة تلك اخلطوط �أو الأ�سالك �أو الكوابل �أو الأجهزة �أو املعدات.

املادة ()59
بالإ�ضافة �إىل العقوبات املقررة يف هذا املر�سوم بقانون �أو �أي قانون �آخر يلتزم كل من يلحق �رضراً ب�أي
خط من خطوط اخلدمات �أو الأ�سالك �أو الكوابل �أو الأجهزة �أو املعدات التابعة ملرخ�ص له ،بالتعوي�ض
الذي حتدده الهيئة مبوجب �أنظمة ت�صدر عنها.
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الباب الثامن
�أحكام انتقالية
املادة ()60
ملجل�س الإدارة� 3أن مينح �أي �رشكة مملوكة من قبل م�ؤ�س�سة االت�صاالت رخ�صة م�ؤقتة تخول مبوجبها تلك
ال�رشكة اال�ستمرار مببا�رشة الأن�شطة املنظمة التي متار�سها يف تاريخ العمل بهذا املر�سوم بقانون ،وذلك
�إىل حني �صدور ترخي�ص لها مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون والئحته التنفيذية.

املادة ()61
يجوز مل�ؤ�س�سة االت�صاالت �أن ت�ستمر يف ا�ستخدام الطيف الرتددي املخ�ص�ص لها من قبل اجلهة املخت�صة
وفق ًا للأغرا�ض والأحكام وال�رشوط املبينة يف ذلك التخ�صي�ص ،وذلك حلني قيام الهيئة ب�إعادة
توزيع الطيف الرتددي طبق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،و�إ�صدار ت�رصيح خا�ص بالرتددات مل�ؤ�س�سة
االت�صاالت.

6

املادة ()62
على امل�ؤ�س�سة تزويد الهيئة وخالل مدة �أق�صاها ت�سعون يوم ًا من تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم
بقانون مبا ي�أتي:
-1

�صور عن جميع الرخ�ص والت�صاريح اخلا�صة ب�أنواع معينة من الأجهزة ،كما هي حمددة يف
تلك الت�صاريح والأذونات احلالية املتعلقة ب�أجهزة االت�صاالت �أو غريها من الأمور ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة االت�صاالت مبوجب القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991ب�ش�أن م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت.

-2

�صور عن جميع القرارات والأنظمة التي حتتوي على املوا�صفات الفنية اخلا�صة ب�أجهزة
االت�صاالت ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة االت�صاالت مبوجب القانون امل�شار �إليه يف الفرتة ال�سابقة.

�	-3أية معلومات �أخرى تكون يف حيازة �أو حتت �سيطرة م�ؤ�س�سة االت�صاالت ،والتي قد حتتاجها
الهيئة لأغرا�ض تقييم الو�ضع احلايل لقطاع االت�صاالت يف الدولة.
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املادة ()63
تقوم اجلهة املخت�صة 6خالل مدة �أق�صاها ت�سعون يوم ًا من تاريخ العمل بهذا املر�سوم بقانون بتزويد
الهيئة باملعلومات وامل�ستندات التي قد تطلبها لأغرا�ض تقييم الو�ضع احلايل لقطاع االت�صاالت يف
الدولة.

املادة ()64
تلتزم م�ؤ�س�سة االت�صاالت بت�سليم الهيئة وخالل مدة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ العمل ب�أحكام هذا
املر�سوم بقانون جميع الدفاتر وال�سجالت والقيود وقواعد البيانات وامل�ستندات وغريها من املعلومات
املتوفرة لدى م�ؤ�س�سة االت�صاالت �أو املحفوظة لديها ،واملتعلقة ب�أي من وظائف م�ؤ�س�سة االت�صاالت،
التي �أ�صبحت مبوجب هذا املر�سوم بقانون من اخت�صا�ص الهيئة �أو جمل�س الإدارة� ،3أو تلك التي ترى
الهيئة �أنها �رضورية لتمكينها من ممار�سة االخت�صا�صات املقررة لها مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون
والئحته التنفيذية .ويجوز مل�ؤ�س�سة االت�صاالت االحتفاظ ب�صور عن �أي مما �سبق ذكره متى كان ذلك
�رضوري ًا لتمكينها من القيام ببع�ض الوظائف مبوافقة الهيئة طبق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون.

املادة ()65
 -1ملجل�س الإدارة� 3صالحية �إ�صدار التعليمات الالزمة لنقل الأ�صول واحلقوق من م�ؤ�س�سة االت�صاالت
	�إىل الهيئة ،وفق ًا ملا يراه جمل�س الإدارة �رضوري ًا لتمكني الهيئة من القيام باالخت�صا�صات
املناطة بها مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون ،والتي كانت تتوالها م�ؤ�س�سة االت�صاالت ،ويف
التاريخ الذي يحدده جمل�س الإدارة .3وي�رسي هذا احلكم يف مواجهة م�ؤ�س�سة االت�صاالت والغري.
-2

يجوز �أن تت�ضمن تلك التعليمات �أحكام تتعلق بتوقيع غرامات يف حال عدم االلتزام ببنودها
3
وكذلك دفع تعوي�ضات مل�ؤ�س�سة االت�صاالت عند قيام املقت�ضى لذلك ،ويكون قرار جمل�س الإدارة
يف هذا اخل�صو�ص ملزم ًا ونهائياً.

املادة ()66
يخت�ص جمل�س الإدارة 3دون �سواه بالف�صل يف جميع امل�سائل التي تن�ش�أ ب�سبب تف�سري �أو تطبيق ما ت�صدره
من تعليمات وفق ًا لأحكام املادة ( )65من هذا املر�سوم بقانون.
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املادة ()67
على جميع اجلهات احلكومية عند الطلب اتخاذ جميع اخلطوات ال�رضورية لت�سهيل عملية نقل ملكية
�أو ت�سجيل �أي من الأ�صول �أو احلقوق التي مت نقلها من م�ؤ�س�سة االت�صاالت �إىل الهيئة ،وفق ًا للتعليمات
ال�صادرة عن جمل�س الإدارة 3مبوجب �أحكام املادة ( )65من هذا املر�سوم بقانون.

املادة ()68
ملجل�س الإدارة 3تكليف م�ؤ�س�سة االت�صاالت مبمار�سة بع�ض االخت�صا�صات املقررة للهيئة وفق ًا لأحكام هذا
املر�سوم بقانون ،وذلك لفرتة ال تتجاوز �سنة من تاريخ العمل ب�أحكامه ،وعلى م�ؤ�س�سة االت�صاالت يف هذه
احلالة االحتفاظ ب�سجالت منظمة وب�إخطار الهيئة ب�صورة فورية بجميع الت�رصفات التي قامت بها ،وعلى
وجه اخل�صو�ص بتزويد الهيئة ب�صورعن جميع الوثائق اخلا�صة بتلك الت�رصفات متى طلبت الهيئة ذلك.

املادة ()69
ي�ستمر العمل بالقرارات والأنظمة ال�سارية املفعول يف تاريخ العمل ب�أحكام هذا املر�سوم بقانون
وال�صادرة عن م�ؤ�س�سة االت�صاالت يف �ش�أن حتديد وتقرير املوا�صفات الفنية لأجهزة االت�صاالت واملرخ�ص
با�ستخدامها يف الدولة ،وذلك حلني انتهاء مدتها �أو �إلغائها من قبل الهيئة� ،أو حلني اتخاذ القرار الذي تراه
الهيئة منا�سب ًا يف �ش�أنها.

املادة ()70
-1

ي�ستمر العمل ب�أي ترخي�ص �أو ت�رصيح �صادر عن م�ؤ�س�سة االت�صاالت مبوجب املواد ( 4و) �أو
(� )1-10أو ( )2-10من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991ب�شان م�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت �أو �صادر عن اجلهة املخت�صة 6مبوجب القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1973
يف �ش�أن الأجهزة واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والقوانني املعدلة له .وبالقدر الذي ال يكون
فيه ذلك الرتخي�ص �أو الت�رصيح خمالف ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،وذلك حلني انتهاء مدته �أو
ا�ستبداله بت�رصيح جديد �صادر عن الهيئة وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم بقانون.

-2

تخت�ص الهيئة ب�صالحية حتديد مدى توافق �أي من تلك الرتاخي�ص �أو الت�صاريح مع �أحكام هذا
املر�سوم بقانون.
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البـــاب التا�سع
العقوبات
املادة ()71

1

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خم�سون �ألف درهم وال تزيد
على ( )1.000.000مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
-1

كل من يبا�رش �أي ًا من الأن�شطة املنظمة دون �أن يكون مرخ�ص ًا له �أو معفي ًا من �رضورة احل�صول
على ترخي�ص ،وفق ًا لأحكام القانون.

-2

كل من يقوم متعمداً بتغيري �أو �إتالف �أو �إخفاء �أية وثيقة �أو معلومة يطلبها املجل�س �أو الهيئة
مبوجب �أحكام القانون.

-3

كل من مل يقم بتعديل �أو�ضاعه وفق ًا لأحكام القانون وخالل املدة املحددة يف املادة ( )81من
القانون.

املادة ()72

1

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خم�سون �ألف درهم وال تزيد
على ( )1.000.000مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
-1

كل من ا�ستغل �أجهزة االت�صاالت يف الإ�ساءة �أو الإزعاج �أو �إيذاء م�شاعر الآخرين �أو لغر�ض �آخر
غري م�رشوع.

-2

كل من ن�سخ �أو �أف�شى �أو وزع بدون وجه حق فحوى �أي ات�صال �أو ر�سالة هاتفية �أو �أي من
خدمات االت�صاالت �سواء كان عام ًال لدى �أي مرخ�ص له �أو مرتبط ًا معه ب�أية عالقة تتيح له
الإطالع على فحوى �أي ات�صال �أو ر�سالة هاتفية �أو �أي من خدمات االت�صاالت.

-3

كل من خالف �أحكام املادة ( )50من القانون.

املادة ( )72مكرراً ()1

7

يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خم�سون �ألف درهم وال تزيد
على ( )1.000.000مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
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-1

كل من قام متعمداً بالدخول غري امل�رشوع ل�شبكة ات�صاالت �أو قام بتعطيل �أي من خدمات
االت�صاالت.

-2

كل من ا�ستغل بغري وجه حق �أي من خدمات االت�صاالت.

املادة ( )72مكرراً ()2

7

يعاقب باحلب�س وبالغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من تن�صت على حمتوى �أو م�ضمون املكاملات
دون �إذن م�سبق من ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة.

املادة ( )72مكرراً ()3

7

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تزيد عن ( )50.000خم�سون �ألف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ا�ستغل �أو ا�ستخدم خدمات االت�صاالت يف اال�ساءة �أو الإزعاج �أو �إيذاء م�شاعر
الآخرين �أو لغر�ض �آخر غري م�رشوع.

املادة ( )72مكرراً ()4

7

يعاقب بال�سجن وبالغرامة التي ال تزيد على (  )1.000.000مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من قام بالتزوير �أو باالحتيال بهدف احل�صول على �أي من خدمات االت�صاالت �أو اال�شرتاك بها �أو
توفريها للغري.
ويعترب ظرف ًا م�شدداً القيام ب�أي من الأفعال ال�سابقة بهدف ارتكاب جرمية.

املادة ( )72مكرراً ()5

7

يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خم�سون �ألف درهم وال تزيد على ()1.000.000
مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من قام بتزويد الغري ب�أي من خدمات االت�صاالت دون
احل�صول على الوثائق التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة ()73

1

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تزيد على ( )1.000.000مليون درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني:
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-1

كل من �صنع �أو ا�ستخدم �أو باع �أو عر�ض للبيع �أو لال�ستخدام �أجهزة ات�صاالت لربطها ب�شبكة
ات�صاالت مع علم ِه ب�أن تلك الأجهزة غري مرخ�صة �أو معتمدة وفق ًا لأحكام �أي من القوانني
ال�سارية.

 -2كل من خالف متعمداً �أحكام املادة ( )57من القانون و�أدى ذلك �إىل �إحلاق �رضر بخطوط �أو
	�أ�سالك �أو كوابل �أو �أجهزة �أو معدات مملوكة من قبل �شخ�ص مرخ�ص له �أو حتت �إدارته �أو
ت�رصفه.

املادة ( ) 74

1

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ( )50.000خم�سون �ألف درهم وال تزيد عن ( )1.000.000مليون
درهم:
 -1كل من قام بت�صنيع �أو توزيع �أو عر�ض �أو توفري �أية �أجهزة ات�صاالت ال�ستخدامها يف الدولة
	ال تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات ال�صادرة عن الهيئة وفق ًا لأحكام
القانون �أو الئحته التنفيذية.
-2

كل من رف�ض �إخ�ضاع �أجهزة االت�صاالت التي تكون حتت ت�رصفه للفح�ص والتدقيق وفق ًا
لأحكام القانون �أو الئحته التنفيذية �أو الأنظمة �أو القرارات �أوالتعليمات �أو القواعد ال�صادرة
مبوجبهما� ،أو مل ي�سمح للموظفني املخولني بالدخول �إىل موقعه وفق ًا لأحكام القانون �أو الئحته
التنفيذية.

 -3املرخ�ص له الذي يقوم با�ستخدام �أو توظيف �أي �شخ�ص مع علمه ب�أن ذلك ال�شخ�ص غري م�ؤهل
	�أو لي�س لديه اخلربة الالزمة للقيام ب�أعمال تركيب �أو تو�صيل �أو تعديل �أو �صيانة �أية �أجهزة
ات�صاالت وفق ًا للقواعد ال�صادرة عن الهيئة.
-4

كل من قدم و�صف ًا �أو ن�رش �إعالن ًا ب�ش�أن جهاز ات�صاالت بق�صد ترويج ذلك اجلهاز يف جتارة �أو
عمل ،دون مراعاة القواعد ال�صادرة عن الهيئة.

املادة ()75
يجوز للمرخ�ص له بعد احل�صول على �إذن م�سبق من الهيئة �أن ي�ضع حتت املراقبة �أي جهاز �أو خالفه �إذا
توافرت لديه �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أنه ُي�ستغل يف �أي خمالفة من�صو�ص عليها يف املادة ( )72من
هذا املر�سوم بقانون .
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املادة ()76
ُيحكم مب�صادرة الأجهزة ال�سلكية والال�سلكية وغريها من املعدات والأدوات امل�ستخدمة باملخالفة
للمر�سوم بقانون �أو الئحته التنفيذية �أو الأنظمة �أو القرارات �أو التعليمات �أو القواعد ال�صادرة مبوجبهما.
وللمحكمة �أن ت�أمر عند االقت�ضاء ب�إتالف تلك الأجهزة واملعدات والأدوات.

املادة ()77
�إذا ارتكبت �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا الباب من قبل �أي �شخ�ص اعتباري تطبق عندئ ٍذ على
ذلك ال�شخ�ص االعتباري عقوبة الغرامة املقررة لتلك اجلرمية يف هذا الباب.

املادة ()78
ال يخل تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون ب�أية عقوبات �أ�شد ين�ص عليها قانون
�آخر.

املادة ()79
ت�ضاعف العقوبات املقررة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون يف حالة العود.

املادة ( )79مكرراً ()1

7

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن  50.000خم�سون �ألف درهم وال تتجاوز ( )200.000مائتي �ألف درهم
كل من خالف �أي حكم �آخر من �أحكام القانون �أو الئحته التنفيذية �أو الأنظمة �أو القرارات �أو التعليمات �أو
القواعد ال�صادرة مبوجبهما.

املادة ( )79مكرراً ()2

7

ملجل�س الإدارة توقيع غرامات �إدارية بحق املرخ�ص لهم يف حال خمالفتهم �أحكام القانون �أو الئحته
التنفيذية �أو القرارات �أو الأنظمة �أو ال�سيا�سات �أو التعلميات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة �أو الهيئة .
وي�صدر جمل�س الوزراء قراراً بجدول املخالفات والغرامات التي توقع على املرخ�ص لهم ومبا ال يزيد على
( )10.000.000ع�رشة ماليني درهم عن كل خمالفة.
36

الباب العا�رش
�أحـكـام ختامية
املادة ()80
مع عدم الإخالل ب�أي �أحكام انتقالية واردة يف هذا املر�سوم بقانونُ ،يعدل القانون االحتادي رقم ()1
ل�سنة  1991ب�ش�أن م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت وفق ًا ملا ي�أتي:
-1

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

ُتعدل املادة ( )1ب�إلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها:
-2
	�أ -الوزير
ب� -أجهزة االت�صاالت
ج -اجلدول
د -خطوط اخلدمات
-3

تعدل املادة ( )24من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991امل�شار �إليه ب�إ�ضافة العبارة
التالية يف بدايتها :
«مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد ال�صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع
االت�صاالت».

-4

تعدل الفقرة الثانية من املادة ( )41من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1991امل�شار �إليه
لت�صبح على النحو الآتي:
«وي�صدر النظام الأ�سا�سي بقرار من جمل�س الوزراء ويكون تعديل النظام الأ�سا�سي وا�ستبداله
بقرار ي�صدر عن جمل�س الإدارة.»3

-5

ت�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )4و( )21و( )25و( )31و( )33و( )47من القانون االحتادي رقم ()1
ل�سنة  1991امل�شار �إليه الن�صو�ص الآتية-:

املادة ()4
-1

تقوم امل�ؤ�س�سة بنقل االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وت�شغيل و�صيانة وتطوير نظام ات�صاالت
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يف الدولة وكذلك بني الدولة واخلارج وفق ًا لأحكام �أي قوانني متعلقة بقطاع االت�صاالت يف
الدولة ،ولها �أن تبا�رش االخت�صا�صات التي حتقق �أغرا�ضها ومنها:
	�أ�	-إن�شاء و�صيانة وت�شغيل �شبكات الربق والهاتف والتلك�س والدوائر امل�ؤجرة واملعطيات
املحلية والدولية.
		
ب�	-إن�شاء و�صيانة وت�شغيل �شبكات النقل املرئي على �أن ال ي�شمل ذلك �إنتاج الربامج و�إذاعتها.
ج�	-إدارة وتو�صيل خدمات الهواتف وت�أجريها والتعامل فيها.
د -تخطيط و�إن�شاء وحيازة �أجهزة وحمطات البث واال�ستقبال املتعلقة بن�شاط امل�ؤ�س�سة.
هـ -تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية �أو التدريبية يف جماالت االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
و�	-إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (ال�صفحات ال�صفراء)
والن�رشات واملعلومات والبيانات وغري ذلك مما يتعلق باخلدمات �أو �أن�شطة االت�صاالت
		
التي تقدمها امل�ؤ�س�سة� ،سواء كان ذلك لأغرا�ض الإعالم �أو التجارة �أو الدعاية �أو �أي
		
�أغرا�ض �أخرى.
		
يجوز للم�ؤ�س�سة ـ ومبا ال يخل بغر�ضها الأ�سا�سي ـ �أن ت�ستثمر �أو ت�ستغل �أو توظف �أموالها يف
-2
	�أي جماالت جتارية �أو مالية �أو خدمية �أخرى يرى املجل�س �أنها تنمي تلك الأموال �أو تعود على
امل�ؤ�س�سة بالربح طبق ًا للقوانني املعمول بها يف الدولة.
-3

يجوز للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق الأغرا�ض املن�صو�ص عليها يف هذه املادة:

	�أ�	-أن تربم العقود واالتفاقات.
ب�	-أن تن�شئ ال�رشكات �أو تدخل يف امل�شاركات �أو ت�سهم فيها وفق ًا لأحكام القوانني
املعمول بها يف الدولة.
		

املادة ()21
بناء على الأنظمة ال�صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت �أجور اخلدمات التي
يحدد املجل�س ً
توفرها امل�ؤ�س�سة ،و�ضوابط و�رشوط �أداء هذه اخلدمات ،و�أ�شكال العقود التي تربم بينها وبني املنتفعني.
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املادة ()25

8

يتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �إحدى ع�رش ع�ضواً �سبعة ميثلون احلكومة من بينهم رئي�س
املجل�س و يتم تعيينهم مبر�سوم �إحتادي و يتم �إنتخاب باقي الأع�ضاء من قبل امل�ساهمني وذلك ملدة ثالث
�سنوات ،و يجوز تعيني �أو �إنتخاب الع�ضو �أكرث من مرة وفق ًا لأحكام النظام الأ�سا�سي.

املادة ()31
يكون لكل م�ساهم يف امل�ؤ�س�سة حق ح�ضور اجلمعية العمومية ،ومناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول
الأعمال ،وتوجيه الأ�سئلة �إىل �أع�ضاء املجل�س ،ويلتزم �أع�ضاء املجل�س بالإجابة على الأ�سئلة بالقدر الذي
ال يعر�ض م�صلحة امل�ؤ�س�سة لل�رضر ،وللم�ساهم �أن يحتكم �إىل اجلمعية العمومية �إذا ر�أى �أن الرد على �س�ؤاله
غري كاف ،ويكون قرار اجلمعية العمومية واجب التنفيذ .ويكون وزير الدولة ل�ش�ؤون املالية وال�صناعة هو
ممثل احلكومة يف اجلمعية العمومية.

املادة ()33
تتقيد امل�ؤ�س�سة بال�سيا�سة العامة ال�صادرة عن جمل�س الإدارة ،3وتلتزم ب�أي توجيهات عامة �أو حمددة
ي�صدرها جمل�س الإدارة يف هذا ال�ش�أن.

املادة ()47
ي�صدر املجل�س النظم الإدارية واملالية التي تدار بها امل�ؤ�س�سة ويحدد املجل�س �رشوط خدمة العاملني بها،
مبا ال يتعار�ض مع القرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة.3

املادة ()81
على الأ�شخا�ص االعتبارية القائمة وقت العمل ب�أحكام هذا املر�سوم بقانون ،والتي تبا�رش �أي من الأن�شطة
املنظمة �أن تعدل �أو�ضاعها وفق ًا لأحكامه ،خالل مدة ت�سعني يوم ًا من تاريخ العمل به .وملجل�س الإدارة
بقرار ي�صدر عنه �صالحية متديد هذه املدة ملدد �أخرى مماثلة.

3
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املادة ( )81مكرراً

7

للهيئة يف �سبيل حتقيق مهامها �ضبط املخالفات املتعلقة ب�أحكام القانون ،ويكون ملوظفي الهيئة الذين
ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الهيئة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة �إىل
اجلرائم التي تقع باملخالفة لأحكام القانون� ،أو الئحته التنفيذية �أو القرارات �أو الأنظمة �أو التعليمات
ال�صادرة مبوجبه وذلك يف نطاق اخت�صا�ص كل منهم.

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

املادة ()83
يقوم جمل�س الإدارة 3ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
املر�سوم بقانون.

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

زايـــد بن �سـلـطـان �آل نـهـيـان

رئي�س دولة االمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�رص الرئا�سة ب�أبو ظبي:
بتاريخ 20 :رم�ضان 1424هـ
املوافق2003/11/15 :م
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املرجعيات
-1

هكذا ا�ستبدلت مبوجب املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة  2008بتعديل بع�ض احكام
املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2003يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت.

�	- 2ألغيت مبوجب املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة  2008بتعديل بع�ض احكام املر�سوم
بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2003يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت.
-3

ا�ستبدلت عبارة «اللجنة العليا» بعبارة «جمل�س الإدارة» مبوجب املر�سوم بقانون احتادي رقم
( )5ل�سنة  2008بتعديل بع�ض احكام املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2003يف �ش�أن
تنظيم قطاع االت�صاالت.

-4

ا�ستبدلت عبارة «اللجنة العليا» بعبارة «جمل�س الوزراء �أو من يفو�ضه» مبوجب املر�سوم بقانون
احتادي رقم ( )5ل�سنة  2008بتعديل بع�ض احكام املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة
 2003يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت.

-5

من خالل هذا التعديل ،يجب مالحظة �أن امليزانية اخلا�صة بال�سنة املالية الأوىل للهيئة �أ�صدرت
بقرار اللجنة العليا وفق ًا لأحكام هذا القانون.

-6

ا�ستبدلت عبارة «وزارة املوا�صالت» بعبارة «اجلهة املخت�صة» مبوجب املر�سوم بقانون احتادي
رقم ( )5ل�سنة  2008بتعديل بع�ض احكام املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2003يف
�ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت.

 - 7هكذا �أ�ضيفت هذه املادة مبوجب املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة  2008بتعديل بع�ض
	�أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2003يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت.
-8

هكذا عدلت هذه املادة مبوجب املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )1ل�سنة  2005يف �ش�أن تعديل
بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2003يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت.
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