
بشأن االتصاالت السلكية والالسلكية 6991( لسنة 3قانون رقم )  
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على 
القانون رقم )1( لسنة 5991 بشأن نقل السلطات والصالحيات، وعلى قانون التلغراف الالسلكي 
رقم )92( لسنة 5991، وقانون التلغراف الالسلكي لسنة 5991 املعمول هبما يف فلسطني. أصدرنا 
 : القانون التايل

 

  الفصل األول
 تعاريف وأحكام عامة

 (مادة )5
يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل 
القرينة على غري ذلك: * السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. * جملس الوزراء: جملس وزراء السلطة. * 
الوزارة: وزارة الربيد واالتصاالت. * الوزير: وزير الربيد واالتصاالت. * االتصاالت: نقل أو إرسال أو 
بث أو استقبال اإلشارات أو األصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل 
السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى لالتصاالت. * املوجات 
الراديوية: املوجات الكهرومغناطيسية اليت تقل )222, 9(جيجاهرتز اليت تبث يف الفضاء دون احلاجة 
إىل موصل حمدد للتوجيه. * شبكة االتصاالت العامة: منظومة االتصاالت أو جمموعة من منظومات 
االتصاالت لتقدمي خدمات اتصاالت للمستفيدين وفقاً ألحكام القانون. * شبكة االتصاالت اخلاصة: 
منظومة االتصاالت اليت تشغل من قبل شخص واحد أو جمموعة واحدة من األشخاص خلدمة حاجاهتم 
اخلاصة. * اخلط: السلك أو الكيبل أو األلياف البصرية أو األنبوب أو املوصل أو موجة املوجه أو أي 
وسيلة أخرى تستعمل أو خمصصة لالستعمال يف نقل االتصاالت بواسطة الطاقة الضوئية أو 
الكهرومغناطيسية. * أجهزة االتصاالت الطرفية: أجهزة االتصاالت اليت ميكن ربطها بطريقة مباشرة أو 



غري مباشرة مع خط مرتبط مع شبكة اتصاالت عامة. * املرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة 
أو تصريح إلنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصاالت عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً ألحكام 
هذا القانون. * املستفيد: الشخص املشرتك مع أحد املرخص هلم أو الشخص الذي يستخدم 
االتصاالت العامة. * الرخصة: االمتياز أو العقد أو اإلذن أو االتفاقية املوقعة بني الوزارة والشخص 
للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصاالت عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً ألحكام 
هذا القانون واألنظمة الصادرة مبوجبه. * التصريح: اإلذن الذي مينح إىل شخص إلنشاء أو تشغيل 
شبكة اتصاالت خاصة وفقاً ألحكام هذا القانون. * املوافقة: املوافقة على استعمال أو السماح بإدخال 
نوع معني من معدات االتصال إىل السلطة وفقاً ألحكام هذا القانون. * التخصيص: حصر استعمال 
حزمة أو جمموعة من حزم الرتددات الراديوية أو الرتددات الكهرومغناطيسية إىل شخص معني أو 
الستعماالت معينة أو يف منطقة جغرافية معينة وفقاً ألحكام هذا القانون. * االتصاالت الالسلكية: بث 
أو تسلم الطاقة الكرتومغناطيسية بدون معونة اتصال سلكي أو بواسطة إشارة أو عالمة أو كتابة أو 
صورة أو صوت. * جهاز السلكي: جهاز أو جمموعة أجهزة السلكية تستعمل للبث أو التسلم. * 
إذاعة السلكية: احملطة الالسلكية اليت تستعمل لألغراض اإلذاعية وتشمل البث الصويت. * حمطات 
أخرى: احملطات اليت تنص عليها األنظمة الالسلكية. * حمطة ثابتة: احملطة الثابتة ال تنتقل من مكان إىل 
آخر وتتصل مبحطة أو حمطات أخرى من نوعها. * حمطة أرضية: احملطة األرضية اليت ال تنتقل من مكان 
إىل آخر وتتصل مبحطة أخرى. * حمطة ساحلية: احملطة األرضية اخلاصة باالتصال مبحطات السفن 
لتأمني سالمة حركة السفن. * حمطة متحركة: احملطة اليت تؤمن االتصاالت الالسلكية مبحطة متحركة 
أخرى أو مبحطة أرضية ثابتة أخرى. * حمطة طائرة: حمطة متحركة يف طائرة أو أي جسم آخر حملق يف 
الفضاء. * حمطة متنقلة: حمطة متنقلة من مكان إىل آخر ولكنها ال تستعمل لالتصاالت الالسلكية أثناء 
حركتها. * حمطة موحدة االجتاه: حمطة لتعني اجتاه موقع احملطات. * حمطة اهلواة: حمطة خاصة تستعمل 
من قبل شخص واحد هاٍو لفن الالسلكي. * حمطة جتارب علمية: حمطة تستعمل للبحوث أو التجارب 
العلمية. * إشارة: تشمل نقطة إشارة كل رسالة أو صوت أو صورة مرسلة إىل أشخاص أو آليات يتم 
تبادهلا بواسطة نظام االتصاالت. * كهرمغناطيسي: تشمل كلمة كهرمغناطيسي كل نظام لنقل اإلشارات 
بواسطة األسالك الكهربائية واملوجات الالسلكية و كل مصدر آخر للطاقة الكهرمغناطيسية. * نظام 



نظري: يشمل اصطالح نظام نظري كل نظام نظري لنقل اإلشارات بوسائل نظرية. * حمطة انتهائية: 
حمطة التقاء طبيعي تتمتع مبواصفات تقنية ضرورية لدخول إحدى الشبكات واالتصال بصورة فاعلة من 
خالهلا. * املعدات االنتهائية: املعدات اليت تتصل بصورة مباشرة أو غري مباشرة مبحطات انتهائية لشبكة 
اتصاالت وذلك من أجل نقل أو تلقي اإلشارات. * هاتفية: كل نقل يف الوقت احلقيقي للكلمة من 
حمطة إىل أخرى بواسطة نظام كهرومغناطيسي باستثناء املخابرات الشفاهية. * برق: كل نقل لإلشارات 
من حمطة إىل أخرى بواسطة نظام كهرومغناطيسي باستثناء املخابرات الشفاهية. * تلكس: يتم نقل 
اإلشارة مباشرة من جهاز اإلرسال إىل املرسل إليه. * الرتددات: الذبذبة الكهرومغناطيسية الناجتة عن 
تالمس موصل مع بلورة الكورتز. الشبكة الداخلية: شبكة مستقلة ال تتعدى على األمالك العامة أو 
 .ممتلكات الغري. * الدليل: البيانات اليت تتعلق باملشرتكني خبدمات شبكات االتصاالت العامة
 
 

 (مادة )9
مبقتضى هذا القانون تكون ملكية قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية للسلطة الوطنية الفلسطينية 
 .وختضع لألحكام املنصوص عليها فيه
 
 

 ( مادة )9
استثمار خدمة أو جيوز جمللس الوزراء أن مينح حق امتياز أو أكثر يف قطاع االتصاالت السلكية 
والالسلكية، وأن يقرر حصر االتصاالت أو تعليقها إذا اقتضى األمن الوطين أو مصاحل أخرى جوهرية 
 .ذلك وال يرتتب من جراء ذلك دفع أي عطل أو ضرر أو تعويض أو إعادة البدالت
 
 

 ( مادة )1



إن سرية االتصاالت على األراضي الفلسطينية مصونة وال جيوز املس هبا إال للسلطة العامة وحدها ويف 
 .حدود القانون
 

 

 الفصل الثاني 
 مهام وأهداف الوزارة

 ( مادة )1
ختتص وزارة الربيد واالتصاالت بإنشاء وإدارة وتشغيل شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية يف 
 .األراضي الفلسطينية وربطها باجملال الدويل يف إطار اخلطة السياسية واالقتصادية العامة للسلطة
 
 

 ( مادة )6
تتوىل الوزارة املهام التالية :- )أ( إعداد السياسة العامة لقطاع االتصاالت يف السلطة وعرضها على جملس 
الوزراء إلقرارها، والعمل على تطوير هذه السياسة من أجل توسيع رقعة انتشار شبكات االتصاالت 
بشكل يليب احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية . )ب( وضع اخلطط اليت تساعد على تشجيع 
االستثمار يف قطاع االتصاالت يف السلطة وخلق جو من املنافسة بني مقدمي هذه اخلدمات مبا يكفل 
توفري خدمات اتصاالت متطورة بكلفة مقبولة وبأسعار مناسبة. )ج( متابعة قيام اجلهات ذات العالقة 
بتنفيذ التزامات السلطة وتعهداهتا الدولية يف قطاع االتصاالت. )د( رعاية مصاحل السلطة لدى الدول 
واملنظمات اإلقليمية والدولية واالحتادات واللجان املختصة بشؤون االتصاالت ومتثيل السلطة لدى تلك 
اجلهات بالتعاون مع الوزارات والدوائر املعنية. )هـ( تنظيم قطاع االتصاالت يف السلطة مبا يواكب تطور 
تكنولوجيا االتصاالت. )و( نشر الوعي العام ألمهية مرفق االتصاالت والعمل على توفري خدمات 
االتصاالت بأنواعها. )ر( محاية مصاحل املستفيدين من خدمات االتصاالت ومراقبة أداء اجلهات 



املرخصة لتقدمي خدمات االتصاالت واختاذ اإلجراءات الالزمة إللزام تلك اجلهات بالتقيد بشرو  
 .الرتخيص مبا يف ذلك نوعية ومستوى اخلدمات والعمل على تطويرها
 
 

 ( مادة )7
للوزارة يف سبيل حتقيق مهامها وأهدافها أن تقوم مبا يلي:- تنفيذ السياسة الرمسية املتعلقة باالتصاالت. 
اإلشراف والرقابة اإلدارية والفنية واملالية على أي شركة عامة للهاتف مستقباًل وحتدد موجباهتا وشرو  
عملها مبراقبة، التقيد باألنظمة وتقدمي االقرتاحات إىل جملس الوزراء ملنح الرتخيص وشروطها، وتقيد 
املستثمرين من القطاع اخلاص ببنود وشرو  الرتخيص وسياسة املرفق العاملي للتعريفة. التنسيب جمللس 
الوزراء مبنح الرخص الالزمة إلنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصاالت عامة و تقدمي خدمات االتصاالت 
للمستفيدين. منح التصاريح إلنشاء شبكات االتصاالت اخلاصة وتشغيلها وإدارهتا ووضع الشرو  
الالزمة ملنحها واإلعالن عنها. منح الرخص الالزمة الستعمال املوجات الراديو ية املخصصة يف جماالت 
االتصاالت . وضع املعايري واألسس واملعدالت لتحديد أسعار اخلدمات املقدمة من املرخص هلم 
للمستفيد والتنسيب جمللس الوزراء العتماد تلك املعايري واألسس واملعدالت وحتديد أسعار اخلدمات يف 
حالة عدم وجود املنافسة. )7( إصدار التوصيات املتعلقة باستمالك األراضي ملصلحة املرخص هلم وفقاً 
للقانون. وضع ميزانية الوزارة ورفعها إىل جملس الوزراء للموافقة عليها. تعيني اللجان االستشارية الالزمة 
ملساعدة الوزارة يف تنفيذ واجباهتا. النظر يف االعرتاضات املقدمة إىل الوزارة ووضع احللول هلا. اعتماد 
مواصفات ومقاييس فنية لربط وتوصيل أجهزة ومعدات االتصال بشبكات االتصاالت العامة. اعتماد 
خطة ترقيم وطنية خلدمات االتصاالت العامة مبا يتفق مع أحكام هذا القانون. حتديد أجور اخلدمات 
اليت تقدمها الوزارة. تنظيم إدخال واستعمال أجهزة اتصاالت متعددة األطراف لالستعماالت الفردية 
واخلاصة أو يف مناطق حمددة وكذلك مراقبة استخدامات هذه األجهزة ومنح املوافقات الالزمة. مراقبة 
استخدامات املوجات الراديوية املختلفة وضبطها ومراقبة األجهزة املتعلقة باالتصاالت الراديوية مبا يتفق 
مع املعايري املعتمدة من اهليئات واجلهات الدولية اليت تعين مبواصفات ومقاييس االتصاالت ومراعاة 
االلتزامات الدولية يف هذا الشأن. اعتماد املواصفات واملقاييس الفنية اخلاصة بأجهزة االتصال الطرفية 



اليت تربط بشبكات االتصال العامة أو أجهزة االتصاالت بواسطة الرتددات الكهرومغناطيسية. إصدار 
تقرير سنوي يبني نشاطات الوزارة وإجنازاهتا والتطور الذي طرأ على خدمات االتصاالت وخطط الوزارة 
املستقبلية. التنسيب إىل الوزير إلعالن قائمة باملصطلحات الفنية املستخدمة يف قطاع االتصاالت 
 .ومدلوالهتا املعتمدة يف السلطة ونشرها يف اجلريدة الرمسية
 
 

 (مادة )8
جيوز للوزارة يف سياق قيامها باملهام والواجبات املنوطة هبا مبوجب أحكام هذا القانون أن تتعاقد مع أية 
 .هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو تتعاون معها للقيام ببعض وظائفها ومهامها الفنية
 

 

 الفصل الثالث 
 شبكات االتصاالت

 ( مادة )9
تشتمل شبكات االتصاالت على إنشاءات أو جمموعة إنشاءات مقامة فوق األرض أو حتتها وذلك 
 .لتأمني إرسال ونقل إشارات االتصاالت بني احملطات املختلفة
 
 

 ( مادة )52
 .جيوز لوزارة الربيد واالتصاالت إنشاء شبكات ثابتة لالتصاالت العامة على كافة األراضي الفلسطينية
 
 

 ( مادة )55



تعمل الوزارة على تأمني حق الدخول على الشبكات الثابتة ضمن شرو  موضوعية وواضحة دون تفرقة 
 .بني املستفيدين واملشرتكني
 
 

 ( مادة )59
خيضع إنشاء شبكات متحركة من أجل دعم خدمات االتصاالت العمومية لرتخيص مسبق من جملس 
 .الوزراء
 
 

 ( مادة )59
فيما عدا الشبكات الداخلية على األراضي الفلسطينية ال جيوز إنشاء أي شبكة مستقلة بدون موافقة 
مسبقة من الوزارة، وال تؤدي هذه املوافقة من الوزارة إىل منح موجات السلكية أو إرتفاقات على امللك 
 .العام وذلك ملصلحة املشغل املوافق له
 

 

 الفصل الرابع 
 إدارة الترددات

 ( مادة )51
يعترب طيف الرتددات ثروة وطنية تتوىل الوزارة تنظيم استخدامها مبوجب هذا القانون وتعد سجال خاصا 
للطيف الرتددي يسمى )سجل الرتددات الوطين( تسجل فيه مجيع املعلومات املتعلقة باملوجات الراديوية 
 .واستخدامها وختصيصها
 
 



 ( مادة )51
تقوم الوزارة بإدارة الرتددات أرضية أو بواسطة األقمار الصناعية )ستاليت( املخصصة لفلسطني طبقا 
 .لالتفاقات وبواسطة املراجع الدولية اخلاصة بذلك
 
 

 ( مادة )56
تضع وزارة االتصاالت خطة شاملة للموجات الالسلكية، وإعادة تنظيم أو سحب جمموعة املوجات 
املسموعة واملرئية أو منحها لوزارة اإلعالم اليت تتوىل توزيعها بني مشغلي اإلذاعة والتليفزيون وفق القانون 
 .املعمول به
 
 

 ( مادة )57
تبقى املوجات الالسلكية املمنوحة أو املخصصة من السلطة إىل مستثمري الشبكات الالسلكية ملكا 
للوزارة وحيظر بيعها أو التنازل عنها ويرتتب على منح املوجات الالسلكية إىل املستخدمني بدالت حتدد 
 .وفق شرو  حيددها قرار من جملس الوزراء
 
 

 ( مادة )58
تتوىل الوزارة مراقبة استعمال الرتددات )املوجات(، وذلك من أجل تفادي أي تشويش وتداخل السلكي 
وهلا أن توقف كل استعمال غري مشروع للموجات الالسلكية )الرتددات( أو كل استعمال لرتددات 
 .مرخصة تتسبب بتشويش و تداخالت السلكية
 

 



 الفصل الخامس 
 ترخيص شبكات االتصاالت

 ( مادة )59
مع مراعاة ما ورد عليه النص يف هذا القانون ال جيوز إنشاء وتشغيل شبكات اتصاالت عامة أو خاصة 
إال بعد احلصول على ترخيص أو تصريح وفق أحكام هذا القانون. اجلهات املستثناة من احلصول على 
 الرتخيص
 
 

 ( مادة )92
أ- للوزارات والدوائر احلكومية إنشاء وتشغيل شبكات اتصاالت خاصة هبا دون احلصول على تصريح 
بذلك من وزارة االتصاالت باستثناء األحكام املتعلقة بالرتددات على أن يتم إعالم الوزارة خطيا بذلك. 
ب- جمللس الوزراء بناء على اقرتاح من وزارة االتصاالت، استثناء أشخاص اعتباريني من شر  احلصول 
 .على تصريح إلنشاء شبكات خاصة
 
 

 ( مادة )95
جيوز إنشاء شبكة اتصاالت سلكية خاصة وتشغيلها دون تصريح أو ترخيص، إذا كانت تلك الشبكة 
خمصصة للربط بني أجزاء العقار الواحد أو العقارات املتجاورة، إذا كانت العقارات مملوكة أو مشغولة من 
قبل شخص واحد، على أن يتم احلصول على موافقة الوزارة عند ربط هذه الشبكة مع شبكة 
 .االتصاالت العامة أو شبكة خاصة أخرى
 
 

 (مادة )99



جيوز للهيئات أو األشخاص الذين مت استثنائهم مبوجب أحكام املادة السابقة من هذا القانون أن يربطوا 
شبكات االتصال اخلاصة بعضها ببعض أو مع شبكات االتصاالت العامة بناء على اتفاق خطي يتم 
 .التوصل إليه فيما بينهم بعد موافقة الوزارة
 
 

 ( مادة )99
ال يسمح للجهات واألشخاص الذين مت استثنائهم مبوجب أحكام املادة )95( من هذا القانون بتقدمي 
خدمات اتصاالت جتارية للمستفيدين أو للمشرتكني على شبكات اتصاالت خاصة إال بعد ترخيص 
 .هذه الشبكة كشبكة اتصاالت عامة من الوزارة وفق أحكام هذا القانون
 
 

 ( مادة )91
أ- جمللس الوزراء بناء على اقرتاح من وزير االتصاالت أن يقرر ترخيص نوع معني من خدمات 
االتصاالت سواء على كامل أراضي السلطة أو يف جزء منها، وعلى الوزارة يف هذه احلالة أن تقرر 
اإلعالن عن ذلك بأحد األساليب املبينة يف الفقرة "ب" من هذه املادة وذلك وفقا لطبيعة اخلدمة. ب- 
تنفيذا ألحكام الفقرة "أ" من هذه املادة تعلن الوزارة عن قرارها بأحد األساليب التالية:- اإلعالن عن 
الرغبة يف ترخيص اخلدمة مبوجب عطاءات عامة، وفق األسس والشر و  اليت تقررها الوزارة. فتح باب 
تقدمي الطلبات لرتخيص خدمة جديدة لكل من تتوفر فيه الشرو  اليت تقررها الوزارة. عرض تقدمي 
 .خدمات على األشخاص املرخص هلم لتقدمي خدمات جديدة داخل السلطة
 
 

 ( مادة )91
باإلضافة إىل الشرو  الفنية وأية شرو  أخرى يراعى يف إجراءات منح الرخصة األمور التالية:- أ- أن 
تتاح الفرصة جلميع الراغبني يف احلصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباهتم إذا توافرت فيهم 



الشرو  احملددة. ب- أن يكون العرض أو الطلب قائما على أساس التعهد بتوفري اخلدمة إىل مجيع 
الراغبني يف احلصول عليها يف مدة معقولة وبأجور عادلة. ج- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس 
املنافسة العادلة واملشروعة مع حاملي الرخص السابقة. د- أن تكون خطط طالب الرتخيص قائمة على 
 .استعمال تقنية حديثة مع االستفادة من شبكات االتصاالت القائمة ما أمكن
 
 

 ( مادة )96
على املتقدم للحصول على الرخصة أن يرفق بالطلب الوثائق التالية :- أ- بيانات مقبولة للتعريف مبقدرة 
طالب الرخصة الفنية واإلدارية على تقدمي اخلدمة. ب- بيانات مقبولة للتعريف مبقدرة طالب الرخصة 
املالية ومصادر متويل املشروع. ج- أسس تسعري اخلدمات املقرتحة وطريقة احتساهبا. د- أنواع اخلدمات 
املقرتحة واملنطقة اجلغرافية اليت تغطيها والتقنية املستعملة للخدمة. هـ- أي بيانات أو وثائق أخرى تقررها 
 .الوزارة
 
 

 ( مادة )97
للوزارة احلق بأن تقرر استبعاد أي من املرخص هلم إذا رأت أن اشرتاكهم يف املنافسة على الرخص 
 اجلديدة يؤدي إىل نوع من االحتكار. التزامات املرّخص له
 
 

 ( مادة )98
تصدر الرخصة بقرار من الوزير على أن ينظم مبوجبها عقد ويتضمن الشرو  التالية، باإلضافة إىل أي 
شرو  أخرى منصوص عليها يف هذا القانون :- أ- العوائد املستحقة للوزارة عن الرخص ومدهتا وعوائد 
جتديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على املرخص له دفعها. ب- التزام 
املرخص له بتقدمي املعلومات والبيانات املتصلة مبوضوع الرخصة اليت تطلبها الوزارة من املرخص له من 



حني آلخر أو بشكل دوري، وملوظفي الوزارة التحقق بصحة املعلومات. ج- التزام املرخص له بأي 
تعليمات تصدرها الوزارة تنفيذا للسياسة العامة لالتصاالت مبا يف ذلك شرو  عقود االشرتاك بني 
املستفيدين واملرخص هلم. د- التزام املرخص له بتوفري التأمينات املالية الالزمة لرد ما يستحقه املشرتكون 
من الرسوم والتأمينات يف حال إلغاء الرخصة. هـ- تعهد املرخص له باملوافقة على ربط أي شبكة 
اتصاالت مرخصة أو معدات اجازت الوزارة استعماهلا وأن يقوم باإلعالن املسبق عن شرو  الربط 
وإيداع نسخة من هذه الشرو  لدى الوزارة. و- تعهد املرخص له بتوفري خدمات اتصاالت الطوارئ 
جمانا للمستفيدين بالرتتيبات واحلدود اليت تقرها الوزارة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. ز- التزام 
املرخص له بتقدمي التسهيالت الالزمة للجهات املختصة لتنفيذ األوامر القضائية واإلدارية املتعلقة بطابع 
االتصاالت احملددة لتلك األوامر. ح- تعهد املرخص له بتقدمي اخلدمة لطالبيها أو املستفيدين منها على 
قدم املساواة بينهم باستثناء ما يتطلبه األمن الوطين أو ما يعترب من قبيل التسامح ألسباب تشغيلية أو 
اجتماعية أو إنسانية.  - التزام املرخص له باإلعالن املسبق عن أسعار اخلدمات وطرق حتصيلها. ي - 
تعهد املرخص له بالتعاون مع خدمة الدليل وفقا للتعليمات اليت تصدرها الوزارة. ك- مدى حق املرخص 
التعاون مع مجيع حاملي الرخص  -له تأجري أو إعادة بيع اخلدمات الفائضة عن حاجته إىل الغري. ل
اآلخرين من أجل تسهيل تقدمي اخلدمات للمستفيدين. م- التزام املرخص له بتقدمي اخلدمة املرخصة إىل 
 .طالبيها خالل مدة معقولة والعمل على تغطية كامل املنطقة اجلغرافية املعينة له باخلدمة املرخصة
 

 

 الفصل السادس 
 تجديد الرخص وتعديلها وإلغائها

 ( مادة )99
أ( حتدد مدة شبكة االتصاالت العامة بقرار من جملس الوزراء. )ب( حتدد رخصة استخدام الرتددات )
مبدة ال تزيد عن عام ويتم جتديدها سنويا مبوجب تعليمات تصدرها الوزارة. )ج( حتدد رخصة االسترياد 
 .مبدة ال تزيد عن عام ويتم جتديدها سنويا مبوجب تعليمات تصدرها الوزارة



 
 

 ( مادة )92
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة للوزارة أن تقرر تعديل شر  أو أكثر من شرو  
الرتخيص، وتتبع اإلجراءات التالية يف التعديل : تبلغ الوزارة املرخص له إشعاراً خطيا بالتعديل وأسبابه 
واملدة املقررة لتنفيذه، وللمرخص له تقدمي اعرتاضه على ذلك التعديل خالل املدة اليت حتددها الوزارة. 
على الوزارة أن تدعو املعرتض للمناقشة ومساع أسباب اعرتاضه وله أن يقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو 
قبول االعرتاض. ب- ال جيوز تعديل شرو  الرتخيص ألحد املرخص هلم دون املرخص هلم اآلخرين، إذا 
 .توافرت األسباب املوجبة لذلك التعديل يف شرو  ترخيصهم أيضاً 
 
 

 ( مادة )95
للوزارة أن تقرر إلغاء الرتخيص كليا أو خلدمة معينة أو يف منطقة معينة يف أي من احلاالت التالية: )أ( إذا 
ارتكب املرخص له خمالفة لشرو  الرتخيص، أو ألحكام هذا القانون، أو خالف تعليمات الوزارة، أو 
أحلق ضررا بالغري ورفض تصويب أوضاعه أو ممارساته بالرغم من توجيه إنذار خطي له من قبل الوزارة، 
مدة تزيد على )92 يوما( دون سبب معقول تقتنع به الوزارة. ب- إذا كانت اخلدمات املقدمة من 
املرخص له دون املستوى املطلوب وقدمت حبقه شكاوى حتققت الوزارة من صحتها وأنذر مرتني خالل 
مدة ال تزيد عن ستة شهور. ج- إذا ختلف املرخص له عن دفع العوائد املقررة لتجديد الرخصة يف املوعد 
 .املقرر
 
 

 ( مادة )99
 .تلغى الرخصة حكما بتصفية املرخص له أو إعالن إفالسه أو فقده أهليته



 
 

 ( مادة )99
ال حيق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقا للقانون املطالبة بأي تعويض وباسرتداد أي عوائد دفعت 
 .من أجل احلصول على الرخصة أو جتديدها أو ألي سبب آخر
 
 

 ( مادة )91
على املرخص له أن ميتنع عن قبول اشرتاكات جديدة اعتبارا من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة وال جيوز له 
االستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الر خصة، إال بالقدر الضروري والالزم النتقال املشرتكني إىل 
 .مرخص له آخر، ومبوافقة خطية من الوزارة
 
 

 ( مادة )91
ال حيق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور مخس سنوات على 
 .إلغاء رخصته
 
 

 ( مادة )96
ال حيول قرار إلغاء الرخصة دون حق املتضررين من خمالفات املرخص له مبطالبته بالتعويض أو حق 
 .املشرتكني يف مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم
 
 

 ( مادة )97



تعترب الرخصة شخصية غري قابلة للتحويل، وللوزارة املوافقة على حتويل الرخصة إىل شخص آخر، وفقاً 
 .للشرو  والعوائد املقررة
 

 

 الفصل السابع 
 الموافقات الفنية وإجازة أجهزة االتصاالت

 ( مادة )98
أ( للوزارة أن تقرر إلزام كل مستورد، بأن يطلب من املورد إلصاق بطاقة تعريف على األجهزة املستوردة، )
تبني مواصفات معينة على األجهزة حتت طائلة املسؤولية. )ب( إذا مل تتمكن اجلهات املختصة 
بالتخليص على املعدات واألجهزة من التحقيق من توفر املواصفات فيها، فتحوهلا إىل الوزارة اليت تقوم 
بفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات املعتمدة، وذلك مقابل األجور املقررة. )ج( على الوزارة أن 
 .تعلن عن قيمة األجور اليت تتقاضاها عن فحص األجهزة اليت يتطلب إدخاهلا موافقة خاصة
 
 

 ( مادة )99
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصاالت مل تعلن املواصفات اخلاصة هبا، أن يتقدم للوزارة طالبا 
منها إصدار موافقتها املسبقة على استرياد تلك األجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة 
 .الذي يبني مواصفاهتا وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية
 
 

 ( مادة )12
خيضع تصنيع أي أجهزة اتصاالت معدة للتسويق داخل السلطة للمواصفات القياسية املعتمدة من 
 .اجلهات املختصة



 
 

 (مادة )15
تصدر الوزارة تعليمات تبني إجراءات احلصول على املوافقة على إدخال معدات وأجهزة االتصال إىل 
 .السلطة أو استعماهلا أو املتاجرة هبا والشرو  الالزمة ملنحه تلك املوافقات
 

 

 الفصل الثامن 
 إنشاء وصيانة خطوط الهاتف وتجهيزات االتصاالت واستثمارها

 ( مادة )19
تشتمل شبكة االتصاالت اهلاتفية على مجيع التمديدات واألدوات واألجهزة املقامة فوق األرض أو حتتها 
 .لتأمني االتصاالت اهلاتفية يف إقليم السلطة
 
 

 ( مادة )19
حيق للوز ارة اآليت :- أن تقيم على سطح األرض أو حتتها أو يف الطرقات العامة ومتفرعاهتا مجيع 
األشغال السلكية الالزمة وصيانتها. أن متد األعمدة وجماري الكوابل األرضية يف األراضي غري املسورة. 
أن متد اخلطو  وأن تضع أجهزة القطع والوصل يف األقسام الشائعة يف األمالك املبنية املشرتكة االستعمال 
بشر  الوصول اليها من اخلارج، وذلك من أجل ربط شاغلي البناء نفسه أو األبنية اجملاورة بصورة فردية 
 .أو مجاعية بشبكة التوزيع الرئيسية
 
 

 ( مادة )11



ال ختضع هذه األشغال ألي أجر أو قيد أو شر  أو اتفاق مع املالكني الذين جيب إبالغهم باألمر قبل 
 .املدة احملددة للبدء باألعمال خبمسة عشر يوماً مبوجب كتاب مسجل
 
 

 ( مادة )11
ال ميس إنشاء هذه التمديدات األرضية ووضع األعمدة أو اإلسناد حبق امللكية، وال مينع املالك بأي 
حال من األحوال من حق اهلدم أو التصليح، وبشر  أن يعلم املالك الوزارة بكتاب قبل مباشرة البناء أو 
اهلدم بشهر على األقل، وإذا مل يقم املالك بالبناء أو اهلدم بعد رفع التمديدات خالل سنة واحدة من 
تاريخ إرسال كتابه، حيق للوزارة إعادة التمديدات إىل حالتها األوىل ومطالبة املالك مبا تكبدته من أضرار 
 .ونفقات أو خسائر
 
 

 ( مادة )16
إذا اضطر موظفي الوزارة إىل دخول األمالك اخلاصة باجملالس احمللية لدراسة مشروع إنشاء أحد اخلطو ، 
 .عليهم احلصول على إذن خاص من السلطات اإلدارية احمللية املختصة
 
 

 ( مادة )17
على الوزارة اصالح األضرار اليت تلحق باألبنية والطرق والسكك احلديدية من جراء إقامة خطو  
االتصاالت السلكية عليها، أو بسبب رفعها أو صيانتها أو نقلها، أو أن تدفع تعويضاً عن هذه 
 .األضرار
 
 

 ( مادة )18



تسقط دعاوي طلب التعويضات املذكورة يف املادة السابقة بعد إنقضاء سنتني على تاريخ انتهاء 
 .األشغال
 
 

 ( مادة )19
يف حال القيام بأشغال أو أعمال، يرتتب عليها نزع ملكية هنائية، وجب تطبيق قوانني اإلستمالك النافذة 
 .يف حالة عدم الوصول إىل اتفاق رضائي بني الوزارة واملالك
 
 

 ( مادة )12
حيق للوزارة أن تطلب من أصحاب األشجار قطع أغصان أشجارهم املمتدة فوق األسالك اهلاتفية، إذا 
سببت ضرراً أو احتمال وقوع الضرر به، وإذا مل يقم املالك بقطع األغصان فتقوم الوزارة هبذه العملية 
 .على نفقته
 
 

 ( مادة )15
إذا اقتضت مشاريع الوزار ة تأسيس خط هاتفي على طريق عام، سبق أن شغل جانباه خبط أو بعدة 
خطو  كهربائية، توجب على أصحاب هذه اخلطو  رفعها من جانيب الطريق، أو مدها بطريقة فنية 
 .تسمح للوزارة بتنفيذ مشروعها
 
 

 ( مادة )19
على أية سلطة خمتصة تريد مد خط كهربائي جبوار شبكة اخلطو  اهلاتفية، أو بالتقاطع معها أن تتخذ 
 .باالتفاق مع الوزارة الوسائل الوقائية الالزمة حلماية اخلطو  اهلاتفية من تأثري الرتددات الكهربائية



 
 

 ( مادة )19
على أية سلطة خمتصة أو جملس حملي تقوم بتنفيذ أية أعمال إنشائية أو حفر أو ردم أو تصليحات يف 
الطرق العامة الرئيسية أو الفرعية اجملاورة لشبكة اخلطو  اهلاتفية أو بالتقاطع معها، احلصول على إذن 
 .مسبق من وزارة االتصاالت
 
 

 ( مادة )11
تتحمل أي سلطة أو جملس حملي تسبب يف إتالف الشبكة اهلاتفية أو جزء منها مسؤولية اصالح الضرر 
الذي وقع نتيجة أعماهلا وعلى نفقتها اخلاصة بالشكل الذي يعيد الشبكة إىل وضعها الذي كانت عليها 
 .قبل وقوع الضرر
 
 

 ( مادة )11
على كل مقاول أو أي شخص يقوم بأية أعمال إنشائية جبوار خطو  الشبكة اهلاتفية أن يقوم باحلصول 
على موافقة وزارة االتصاالت للقيام بتلك اإلنشاءات ويتحمل املسؤولية الكاملة عن كافة األضرار 
واخلسائر اليت تصيب خطو  الشبكة اهلاتفية، ويلتزم بإعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل القيام 
 .باإلنشاءات على نفقته اخلاصة مع مجيع اخلسائر األخرى اليت حلقت بالوزارة نتيجة لذلك
 
 

 ( مادة )16
تشتمل قيمة األضرار الالحقة بالشبكة اهلاتفية على ما يلي:- أ- قيمة األدوات املتلفة نتيجة احلادث. 
ب- أجرة اليد العاملة الفنية اليت قامت باصالح األضرار الالحقة بالشبكة. ج-أجرة وسائل النقل 



املستعملة من قبل الفنيني بالوزارة الذين يتولون االصالح يف مكان وقوع احلادث ذهاباً وإياباً. د- أجور 
املكاملات احمللية أو اخلارجية املستخرجة من متوسط املكاملات اليت متر عادة على هذه اخلطو  قبل 
 .تعطيلها
 
 

 ( مادة )17
إذا ثبت بنتيجة التحقيق أن األضرار اليت حلقت بالشبكة اهلاتفية رغم إرادة املسبب ومل يكن باستطاعته 
تفاديها، حيق للوزارة إجراء تسوية على أن ال يقل املبلغ الذي جيري عليه التسوية عن تكاليف إعادة 
 .االستهالك واألجهزة إىل حالتها السابقة
 

 

 الفصل التاسع 
 مراقبة المَرخَّصين وحماية المستفيدين

 ( مادة )18
على كل مرخص له لتقدمي خدمة اتصاالت عامة أن ينشئ قسما خاصا لتلقي شكاوي املستفيدين 
واملشرتكني، وأن يعمل على تاليف أسباب الشكاوي إذا كانت تتعلق مبستوى اخلدمة ونوعيتها أو 
 .طريقتها
 
 

 ( مادة )19
مع مراعاة أحكام املادة )7( الفقرة )6( من هذا القانون ال جيوز للمرخص له أن يقدم على تغيري الئحة 
أجوره أو أسعاره إال بعد إبالغ الوزارة واإلعالن عن األسعار اجلديدة قبل سرياهنا مبدة ال تقل عن شهر 
 .واحد، شريطة أن ال تزيد أسعاره عما ورد يف شرو  اتفاقية الرتخيص



 
 

 ( مادة )62
إذا تلقت الوزارة شكاوي مجاعية بوجود تقصري من املرخص له، أو وجود خالف بني املرخص له 
واملستفيدين بشأن مستوى اخلدمة، أو خمالفة شرو  الرخصة فللوزارة أن حتقق يف أسباب الشكوى وأن 
 .تقرر ما تراه مناسبا ويعترب قرارها هنائيا وملزما للمرخص له
 
 

 (مادة )65
على املرخص له أن يقدم تقريرا سنويا يبني فيه اجلوانب الفنية واإلدارية واملالية املتوفرة اليت تضمن تقدمي 
 .اخلدمة املرخصة للمستفيدين باملستوى املطلوب
 
 

 ( مادة )69
أ- للمشرتك أو أحد أفراد عائلته البالغني الذين يسكنون معه أن يطلب من املرخص له خطيا وضع 
هاتفه حتت املراقبة، بسبب تلقي مكاملات إزعاج أو ألي سبب آخر، ويف هذه احلالة على املرخص له أن 
يراقب االتصاالت اليت جتري مع ذلك اهلاتف، وأن يبلغ الوزارة اسم صاحب اهلاتف الذي صدر عنه 
اإلزعاج مبراسالت سرية. ب- إذا كان صاحب اهلاتف الذي صدر عنه اإلزعاج أحد املشرتكني مع نفس 
املرخص له فعلى املرخص له، أن يتخذ اإلجراءات التالية وإبالغ الوزارة بذلك :- توجيه إنذار خطي له 
إذا صدر اإلزعاج عن هاتفه ملرة واحدة أو أكثر خالل مدة املراقبة األوىل. فصل اهلاتف ملدة عشرة أيام 
إذا صدر اإلزعاج عنه خالل مدة املراقبة الثانية. فصل اهلاتف ملدة ثالثني يوماً إذا صدر اإلزعاج عنه 
خالل مدة املراقبة الثالثة. فصل االشرتاك باهلاتف إذا صدر أي إزعاج عنه خالل مدة املراقبة الرابعة، أما 
إذا كان ذلك اهلاتف مرتبطا مع شبكة تعود ملكيتها ملرخص له آخر، فعلى الوزارة أن تكلف ذلك 
املرخص له بتنفيذ اإلجراءات املبينة يف هذه الفقرة. ج- للوزارة أن تتفق مع اجلهات املختصة على 



إجراءات أخرى تتبع لتقدمي الشكاوي، بسبب تلقي مكاملات اإلزعاج واإلجراءات اليت تتم فيها متابعة 
 .تلك الشكاوي والواجبات اليت تقع على عاتق املرخص هلم، من أجل ضبط املخالفني وتقدميهم للقضاء
 
 

 ( مادة )69
ال جيوز حجب اخلدمة اهلاتفية أو إلغاؤها عن أحد املشرتكني، ما مل يكن املشرتك قد تسبب بأضرار 
مادية على الشبكة، أو استخدم اهلاتف استخداما منافيا للقانون، أو ختلف عن دفع الرسوم واألجور 
 .املستحقة على الرغم من إنذاره خطيا
 
 

 ( مادة )61
تتحقق الوزارة من التزام املر خص هلم بشرو  الرتخيص وأحكام القانون، وجيوز هلا أن تتخذ أي إجراءات 
تراها مالئمة هلذه الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف احلسي على مواقع الشبكة وأجهزة االتصاالت. 
ب- فحص سجالت املرخص له الفنية والتأكد من سالمة األنظمة املتبعة إلصدار الفواتري ودقتها. ج- 
التأكد من مستوى اخلدمة املقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- االطالع على سجالت الصيانة 
 .واألعطال لدى املرخص له للتأكد من فعالية إدارة اخلدمة
 
 

 ( مادة )61
تتوىل الوزارة الفصل يف الشكاوي الفنية والتشغيلية واإلدارية من املرخص هلم على املرخص هلم اآلخرين 
حول أسباب اخلالف، حيث تتوىل الوزارة القيام بإجراءات التسوية أو الفصل يف اخلالف، أو بواسطة 
أشخاص تعينهم الوزارة هلذه الغاية، ويكون قرارهم واجب التنفيذ فور صدوره، ألي من الطرفني 
 .االعرتاض على هذا القرار لدى الوزارة خالل شهر من تاريخ صدوره، وإال اعترب القرار قطعيا



 
 

 ( مادة )66
يلتزم املرخص له بتشغيل شبكة اتصاالت عامة بإعداد دليل عن مجيع املعلومات املتعلقة هبذه الشبكة 
 .واملشرتكني فيها وتقدمي خدمة الدليل للراغبني باالستفادة منها، ووفقاً للتعليمات اليت تصدرها الوزارة
 

 

 الفصل العاشر 
 الخدمات األساسية المتعلقة باالتصاالت

 ( املادة )67
ال جيوز تقدمي اخلدمات األساسية إال من الوزارة أو أية شركة صاحبة امتياز مرخصة وتقوم الوزارة بتوزيع 
 .دليل شامل للمشرتكني بالتلكس واهلاتف بني حمطات ثابتة أو اهلاتف املتحرك
 
 

 ( املادة )68
خيضع إنشاء غرف اهلاتف لرتخيص من الوزارة وعلى الوزارة مراعاة املتطلبات املتعلقة بتجهيزها وجيوز 
للوزارة منح امتياز بإنشائها وتقدمي اخلدمات هبا ألي متعهد وفقا للشرو  واألنظمة احملددة يف األنظمة 
 .والتعليمات السارية املفعول
 
 

 ( املادة )69
جيب على املتعهد أن : 5-يتقيد جبميع التعليمات اليت تعطى له من إدارة اهلاتف. 9-يؤمن فتح الغرفة 
اليت يف عهدته ضمن ساعات العمل احملددة. يؤمن توزيع مجيع املخابرات إىل أصحاهبا. يعرض على باب 



الغرفة تسعرية املخابرات وفرتة الدوام. حيافظ على املعدات والتجهيزات املوضوعة بعهدته. يؤدي إىل 
 .صندوق الوزارة األموال العائدة هلا يف أوقاهتا
 
 

 ( املادة )72
خيضع تقدمي اخلدمات املتعلقة باالتصاالت اهلاتفية املتحركة لرتخيص مسبق من جملس الوزراء وفقاً 
 .لشرو  االمتياز اليت تضعها الوزارة وجيوز سحب الرتخيص ضمن الشرو  احملددة بالرتخيص
 

 

 الفصل الحادي عشر 
 الشبكات المستقلة

 ( املادة )75
خيضع إنشاء الشبكات الالسلكية الداخلية واملعدة لإلرسال واالستقبال على األراضي الفلسطينية 
لرتخيص من الوزارة بناًء على تفويض من جملس الوزراء سواًء كانت احملطات تستعمل األمواج السلكية 
والالسلكية أو تلك املعدة لإلرسال واالستقبال يف التجارب الفنية أو االختبارات العلمية أو تلك اليت 
 .تستخدم ألغراض خاصة ال تتعارض مع خدمات الوزارة
 
 

 ( مادة )79
خيضع الرتخيص املشار إليه يف املادة السابقة إىل الشرو  العامة الالزمة للرتخيص واملوضوعية من قبل 
 .الوزير وحتصل الرسوم اليت حتددها الوزارة
 
 



 ( املادة )79
ال جيوز استعمال احملطات الالسلكية يف غري األغراض الصادر من أجلها الرتخيص، وال جيوز إجراء تغيري 
 .يف احملطة أو األجهزة املرخصة إال بتصريح كتايب من الوزير
 
 

 ( مادة )71
جيب أن يكون استعمال األجهزة بطريقة ال تؤثر على اخلدمات الالسلكية األخرى ومن حق الوزارة إلزام 
 .املرخص له بإجراء أي تبديل أو تغيري تراه ضرورياً خالل املدة اليت حتددها
 
 

 ( مادة )71
على املرخص له ومجيع األشخاص الذين يعملون معه يف تشغيل احملطة الالسلكية واألجهزة امللحقة هبا 
 .التقيد بأي نصوص قانونية واتفاقات دولية معمول هبا
 
 

 ( مادة )76
حيق للوزارة لدى خمالفة أحكام هذا الرتخيص وبدون سابق إنذار أو حاجة إىل اختاذ إجراء قضائي إلغاء 
 .أو سحب الرتخيص للمدة اليت يراها الوزير
 
 

 ( املادة )77
حيق ملوظفي الوزارة املفوضني من الوزير مبراقبة األجهزة الالسلكية املرخصة وتفقد وفحص مجيع الرتاكيب 
واألجهزة الفنية اخلاصة هبا يف أي مكان والتفتيش على أي أجهزة خمزونة أو معروضة للبيع وضبط 
 .األجهزة الالسلكية إذا وضعت أو وجدت بشكل خيالف هذا القانون أو شرو  الرخصة املمنوحة



 
 

 الفصل الثاني عشر 
 اإلستمالك

 ( مادة )78
إذا استلزم إنشاء شبكات االتصاالت العامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو متديد كوابل أرضية أو متديد 
أسالك هوائية عرب أراض وعقارات خاصة حيق للوزارة الدخول يف اتفاقات على ذلك مع املالكني وإذا ما 
تعذر الوصول إىل اتفاق فللوزارة احلق يف استمالك ذلك امللك أو العقار أو اجلزء الالزم منه إلنشاء 
 .الشبكة وفقاً لقانون نزع امللكية للمنفعة العامة املعمول به
 
 

 ( مادة )79
جيوز ملوظفي الوزارة أو أي مؤسسة أو شركة خمولة بذلك الدخول إىل أي عقار أو ملك للغري بقصد 
إنشاء شبكة االتصاالت العامة أو أي جزء منها شريطة إعادة احلال إىل ما كانت عليه بعد االنتهاء من 
األعمال الالزمة إلنشاء الشبكة ودفع التعويض العادل إذا ما ترتب على ذلك وقوع ضرر أو تفويت 
 .خسارة
 
 

 ( مادة )82
لدى الشروع بإنشاء شبكات االتصاالت العامة أو أي جزء منها يف أي شارع أو ميدان أو ساحة عامة 
 .جيري التنسيق يف ذلك مع اجلهات املختصة لوضع الرتتيبات الالزمة للعمل
 
 



 ( مادة )85
إذا أعاقت شجرة أو جمموعة أشجار متديد األسالك اهلوائية لشبكة االتصاالت العامة وتعذر االتفاق مع 
 .املالك فللوزير احلق يف إصدار أمر بإزالتها مقابل تعويض عادل تدفعه الوزارة أو املؤسسة صاحبة االمتياز
 

 

 الفصل الثالث عشر 
 سلطة الضبط

 ( مادة )89
ملوظفي الوزارة املفوضني كتابياً حق الرقابة والتفتيش فيما يتعلق باتصاالت والدخول إىل أي مكان يثبت 
بأنه حيتوي على أجهزة أو شبكات غري مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات االتصاالت 
 .أو متارس فيها أي نشاطات خمالفة هلذا القانون بقصد ضبطها وحترير تقرير هبا
 
 

 ( مادة )89
يعترب موظفو الوزارة املفوضني من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقا لذلك وعلى السلطات 
 .املدنية أو أجهزة األمن أن تقدم هلم كل مساعدة ممكنة للقيام مبهامهم
 
 

 ( مادة )81
جيوز مصادرة املضبوطات إذا كانت غري قابلة للرتخيص بقرار من الوزير وإما إذا كانت قابلة للرتخيص 
فتحفظ حلني ترخيصها وإذا مل يطالب هبا صاحبها ملدة تزيد عن ستة اشهر أو مل ترخص فيجوز 
 .مصادرهتا



 
 

 ( مادة )81
ال تعترب اإلجراءات اليت تتم طبقاً هلذا القانون من قبل موظفي الوزارة املفوضني خرقاً لسرية الرسائل، 
خاصة فيما يتعلق بتعقب مصدر أي إرسال باملوجات الراديوية ما مل يتم نشر مضموهنا أو إشاعتها 
 .بسوء نية
 

 

 الفصل الرابع عشر 
 الجرائم والعقوبات

 ( مادة )86
أ( كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت عامة أو رسالة هاتفية اطلع )
عليها حبكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوين يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال 
تزيد على )922( دينار أو بكلتا العقوبتني. )ب( كل من حرض بطريق اخلداع شخصاً مؤمتناً على سر 
املخابرات على خرق هذا السر يعاقب بغرامة ال تقل عن 522 دينار وال تزيد على 922 دينار 
 .وباحلبس ملدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة أو بإحدى هاتني العقوبتني
 
 

 ( مادة )87
كل من أقدم قصداً على ختريب منشآت االتصاالت أو أحلق هبا ضرراً يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن 
ثالثة أشهر وال تزيد عن سنتني أو بغرامة ال تقل عن )122( دينار أو بكلتا العقوبتني وتضاعف العقوبة 
 .إذا تسبب فعله بتعطيل حركة االتصاالت



 
 

 ( مادة )88
كل من تسبب بإمهاله يف ختريب منشآت االتصاالت أو إحلاق الضرر هبا يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
 .عن ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على )522( دينار أو بكلتا العقوبتني
 
 

 ( مادة )89
كل من أقدم على ختريب جهاز هاتف خمصص للخدمة العامة يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال 
 .تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن )12( دينار وال تزيد على )922( دينار أو بكلتا العقوبتني
 
 

 ( مادة )92
أ( كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غري مشروعة إلجراء اتصاالت دون دفع الرسوم )
يعاقب باحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر أو الغرامة من )522( دينار إىل )5222( دينار أو بكلتا 
العقوبتني. )ب( كل من قام أو ساهم بتقدمي خدمات اتصاالت دولية بوسائل من شأهنا قيام منافسة 
بني شبكات االتصاالت املرخصة وشبكات االتصاالت األجنبية خالفا لتعليمات الوزارة يعاقب 
بالعقوبات املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة باإلضافة إىل تطبيق األحكام املنصوص عليها يف 
 .املادة )95( من هذا القانون
 
 

 ( مادة )95
أ( كل من قام بتهديد أي شخص أو إهانته أو نقل خرباً خمتلقاً بأي وسيلة من وسائل االتصاالت )
بقصد إثارة الفزع يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عن 12 دينار 



وال تزيد على )922( دينار أو بكلتا العقوبتني. )ب( كل من قام أو ساهم بتقدمي خدمات اتصاالت 
خمالفة لنظام العام أو اآلداب العامة يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة 
 .باإلضافة إىل تطبيق األحكام املنصوص عليها يف املادة )95( من هذا القانون
 
 

 ( مادة ) 99
كل من اعرتض أو أعاق أو حور أو شطب حمتويات رسالة بواسطة شبكات االتصاالت أو شجع غريه 
على القيام هبذا العمل يعاقب باحلبس مدة ال تقل على شهر وال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تقل 
 .عن 12 دينار وال تزيد على )922( دينار أو بكلتا العقوبتني
 
 

 ( مادة )99
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات االتصال إىل شخص آخر أو رفض نقل 
رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل املرخص له أو الوزارة أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات 
املتعلقة بأحد املشرتكني مبا يف ذلك أرقام اهلواتف غري املعلنة والرسائل املرسلة أو املستقبلة يعاقب باحلبس 
 .مبدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على )5222( دينار أو بكلتا العقوبتني
 
 

 ( مادة )91
كل من أنشأ أو شغل شبكة اتصاالت عامة خالفاً ألحكام هذا القانون يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
 .عن سنة أو بغرامة ال تقل عن )1222(دينار أو بكلتا العقوبتني
 
 

 ( مادة )91



كل من قام بوصل شبكة اتصاالت خاصة بشبكة االتصاالت العامة بدون موافقة الوزارة خالفاً ألحكام 
هذا القانون يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة أو بغرامة ال تقل عن )1222( دينار أو بكلتا 
 .العقوبتني
 
 

 ( مادة )96
كل من قام متعمداً باعرتاض موجات خمصصة للغري أو بالتشويش عليها أو باستخدام موجات  
كهرومغناطيسية بدون ترخيص يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة 
 .مالية ال تقل عن )12( دينار وال تزيد عن )922( دينار أو بكلتا العقوبتني
 
 

 ( مادة )97
كل من أدخل أجهزة اتصال تستخدم املوجات الراديوية ما مل يتم احلصول على رخصة أو تصريح وفقاً 
هلذا القانون يعاقب باحلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن )5222( دينار وال تزيد 
 .عن )9222( دينار
 
 

 ( مادة )98
كل من استورد أو تاجر بأجهزة اتصاالت خمالفة للمواصفات القياسية أو حتمل بطاقات تعريف خمالفة 
للمواصفات املعينة من قبل الوزارة يعاقب باحلبس من ثالثة اشهر وحىت سنة أو بغرامة ال تقل عن 
 .)5222( دينار وال تزيد عن )9222( دينار أو بكلتا العقوبتني
 
 

 ( مادة )99



كل من احتفظ أو شّغل جهاز إرسال راديوي أو ركب أو شغل أو استعمل أو امتلك أو حاز أو استورد 
جهازاً السلكياً خالفاً ألحكام هذا القانون أو ألي رخصة صادرة مبقتضاه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
 .عن ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز )122( دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
 
 

 ( مادة )522
ا( باإلضافة للعقوبات املنصوص عليها من هذا القانو ن، جيوز للمحكمة املختصة بناًء على طلب )
الوزارة أن تقرر إلزام املخالف بدفع مبلغ ال يقل عن ضعفي الرسوم اليت تستحق على ترخيص تلك 
اخلدمة كما لو كانت مرخصة. )ب( ال حتول املواد السابقة دون حق املتضرر للمطالبة بتعويضات واحلق 
 .الشخصي عن أي خمالفة ألحكامها
 

 

 الفصل الخامس العشر 
 أحكام ختامية

 (مادة )525
حيظر إنشاء أي شبكات لالتصاالت دون مراعاة أحكام هذا القانون ويستثىن من ذلك: الشبكات 
املنشأة حلاجات الدفاع الوطين أو األمن العام. الشبكات اليت مت ترخيصها ضمن إطار النظام املعمول به 
 .قبل نفاذ هذا القانون
 
 

 ( مادة )529
تعترب الرخص والتصاريح املمنوحة قبل نفاذ هذا القانون سارية املفعول حلني انتهائها وعندئذ تراعى 
 .أحكام هذا القانون عند جتديدها



 
 

 (مادة )529
 .يصدر الوزير األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 
 

 ( مادة )521
يلغى قانون التلغراف الالسلكي رقم )92( لسنة 5991 وقانون التلغراف الالسلكي لسنة 5991 
 .املعمول هبما يف فلسطني
 
 

 ( مادة )521
على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره 
 .يف اجلريدة الرمسية
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