
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 

 

 

 2015لسنة  98قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام القانون

 هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات بإنشاء 2014لسنة  37رقم 

 
 بعد االطالع على الدستور، -

 بتنظيم استعمال أجهزة االتصاالت الالسلكية، 1959لسنة  8وعلى املرسوم االمريي رقم  -

 والقوانني املعدلة له،بإصدار قانون اجلزاء  1960لسنة  16قم قانون رالوعلى  -

 له،يف شأن اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة  1960لسنة  17وعلى القانون رقم         -

 له،يف شــأن محاية األموال العامة والقوانني املعدلة  1993 لسنة 1وعلى القانون رقم   -

بشــأن إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام  2012لسـنة  24بالقانون رقم وعلى املرسوم   -

 املالية،اخلاصة بالكشف عن الذمة 

 املعلومات،بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية  2014لسنة  37وعلى القانون رقم   -

 - وأصدرناه:وقد صدقنا عليه  نّصه،وافق جملس األمة على القانون اآلتي  -

 

 مادة أوىل

 

 (،42) (،1البند أ / 34) (،17) (،فقرة ثانية 11) (،10) (،بند )ب(/5) ((،بند )أ/5(، )بند م /3يستبدل بنصوص املواد )

لسنة   37( من القانون رقم  87بند )هـ( ( ، )/70( ، )63، ) ((بند)أ/60) (،بند )ب(/59) (،/بند )ب( 53) (،51)

 النصوص التالية : 2014

 

 ((( بند )م3) )مادة

تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك املصدر دون املساس بسرية الرسائل  م(: )

وذلك إعمااًل للحق  إليه،املشار  9/2001وذلك مع مراعاة أحكام القوانني النافذة خاصة القانون رقم 

 الدستوري يف كفالة احلرية الشخصية.

 

 (5)مادة 

 ال جيوز ألعضاء جملس إدارة اهليئة أو العاملني فيها أن تكون هلم خالل مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها  -أ 

أو ألحد أقربائهم من الدرجة األوىل أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غري مباشرة تتصل باالستثمار يف 

 فيها.قطاع االتصاالت أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم 

 إليه.املشار  2012( لسنة 24وخيضع مجيع موظفي اهليئة إىل املرسوم رقم )

دارة اهليئة والعاملني فيها خالل فرتة عملهم باهليئة أن يقوموا بأي عمل أو وحيظر على أعضاء جملس إ -ب

خدمة استشارية أو ما مياثلها حلسابهم اخلاص أو حلساب الغري تتعلق بقطاع االتصاالت يف الدولة وخترج 

أو اخلدمة  عن نطاق املهام والواجبات اليت يؤدونها للهيئة ، كما ال جيوز ألي منهم القيام مبثل ذلك العمل

خالل ستة أشهر من تاريخ ترك العمل ، إال مبوافقة جملس الوزراء بالنسبة ألعضاء جملس اإلدارة ، وموافقة 

رئيس اهليئــة بالنســبة ملوظفي اهليئة ، وحيظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة 

 فة هلذه املادة .ألي من أعضاء جملس إدارة اهليئة أو العاملني فيها باملخال
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 (10 )مادة

جمللس اإلدارة أن يتعاقد مع هيئــات أو جـــهات أو مؤســـسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو 

على أن يكون ذلك وفق إجراءات  مهامها،قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال اهليئة أو 

 تقديم العطاءات اليت حتددها الالئحة الداخلية للهيئة .

 ثانية(فقرة  / 11 )مادة 

وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على األقل خالل 

مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب ، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة 

ة أو أكثر لتقديم املشورة له أو واالختصاص لالستئناس برأيه ، وله أن يشكل جلنة فنية أو استشاري

 اهليئة وإقرارللهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصاحل هلؤالء األشخاص أو األعضاء مباشرة أو غري مباشرة مع 

صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخرباتهم وألعضاء هذه اللجان من غري موظفي اهليئة وخيتار الرئيس من 

ىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل حماضر جلساته وحفظ القيود لسر اجمللس يتو اهليئة أمينابني موظفي 

نشر القرارات اخلاصة مبقدمي  بها وللمجلسواملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه جملس اإلدارة 

 اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية.

 (17 )مادة

 اها أنواع الشبكاتجيوز للهيئة أن تصدر تعليمات حتدد مبقتض

اخلاصة واإلرشادات والشروط الفنية إلنشائها وتشغيلها وجيوز للهيئة أن تشرتط موافقتها على إنشاء بعض 

أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة، بعد احلصول على موافقات من وزارة الصحة وغريها من 

 الشبكات.جود أبراج يف هذه اجلهات املسئولة عن سالمة املناطق السكنية وذلك يف حالة و

 (1-( البند )أ34مادة )

يبلغ اجمللس املرخص له إشعارًا خطيًا بالتعديل وأسبابه واملدة املقررة لتنفيذه وللمرخص له  (:1-بند )أ

ويف حالة مت رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة إىل  يومًا،( 15تقديم اعرتاضه على ذلك التعديل خالل مدة )

 املنازعات.جلنة فض 

 (42مادة )

تعترب الرخصة شخصية غري قابلة للتحويل وللمجلس املوافقة على حتويل الرخصة أو تأجريها إىل 

 شخص آخر وفقًا للشروط والقواعد املقررة.

 (51مادة )

جيوز  حرمتها، والتعترب املكاملات اهلاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية اليت ال جيوز انتهاك 

 اعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إال بعد احلصول على إذن من السلطة القضائية املختصة.إخض

 املوجات،وجيوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق يف جرمية ما إصدار أمر تعقب مصدر 

وجيوز  إشرافها، ذلك حتتوجيوز هلا أن تستعني مبتخصصني من اهليئة للقيام بذلك العمل على أن يكون 

 إليه.للمحقق تكليف رجال الشرطة باالستماع إىل ذلك املصدر وتسجيله لنقل صيغها 

وجيب أن يتضمن األمر حتديدًا واضحًا للموجة املراد تعقب مصدرها وال يستمر ذلك األمر ملدة تزيد على ما 

 التحقيق.تقتضيه ضرورة 

 ((بند )ب/53 )مادة 

األحوال قطع خدمة االتصاالت عن املستفيدين نتيجة خالفات مالية أو البند )ب(: ال جيوز يف أي حال من 

إدارية أو فنية بني املرخص هلم إال وفقًا لإلجراءات اليت تنص عليها اتفاقيات الربط املربمة وفقًا ألحكام املادة 
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ية املختصة ويستثنى من ذلك جواز قطع اخلدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائ القانون،من هذا  25

 للقانون.على أن يكون القطع لفرتة مؤقتة ومربرًا ووفقًا 

وجيوز للنائب العام أو لرئيس دائرة اجلنايات املختصة إصدار أمر مبنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو 

 مواقع تتعلق باالتصاالت أو تقنية املعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا ملدة  

 ها ملدد أخرى.اسبوعني وجيوز جتديد 

 ( البند )ب(59مادة )

املشار إليه والقوانني األخرى املرعية يف الدولة ،  1960( لسنة 17البند )ب( :مع عدم اإلخالل بالقانون رقم )

يكون ملوظفي اهليئة املشار إليهم يف البند )أ( من هذه املادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون 

امر الصادرة تطبيقًا ألحكامه وهلم حق دخول األماكن اليت يوجد بها أو اليت واألنظمة والقرارات واألو

يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصاالت أو كل أو جزء من البنية التحتية املستعملة يف 

خدمات االتصاالت وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غري مرخص أو مصرح بها أو تستعمل 

يف نشاط غري مرخص به ، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو األضرار بأنظمة االتصاالت القائمة 

 وهلؤالء املوظفني يف سبيل ذلك احلق يف :

 ت.االتصاالطلب وفحص الرتاخيص والدفاتر والسجالت واملستندات ومجيع األوراق املتعلقة بنشاط  -1

معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت أو -2

 إنشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت.

 االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت. -3

 ((بند )أ /60 )مادة

ط أي أجهزة أو معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط ملوظفي اهليئة ضب-أ 

ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة إىل اهليئة وإحالته  نوع األجهزةغري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني 

 املختصة.إىل اجلهة 

 (63 )مادة

( من هذا القانون 80 – 67وص عليها يف املادتني )مع مراعاة أحكام القوانني األخرى وباستثناء اجلرائم املنص

للمجلس أن يقبل الصلح يف أي خمالفة ألحكام هذا القانون قبل إحالتها إىل احملكمة املختصة وذلك 

 للهيئة.لقاء غرامة نقدية ال تزيد على مبلغ الغرامة املقررة يف هذا القانون تدفع مباشرة 

 ((بند )هـ/70 )مادة 

د ( من هذه املادة بالتهديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل  – )جنت األفعال املشار إليها يف البندين إذا اقرت -هـ 

الصور بأي وسيلة يف اإلخالل باحلياء أو املســاس باألعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون 

رة آالف دينار وال تقل عن العقوبة احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة اليت ال تزيد على عش

 ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني .

 (87مادة ) 

 وعينية:نقدية  حصتني،يتكون رأس مال اهليئة من 

ومقدارها مخسني مليون دينار كوييت تسدد من املال االحتياطي العام للدولة دفعة  النقدية:احلصة  أواًل:

 واحدة.

كون من املوجودات املنقولة والعقارية اليت تؤول أو ختصص إليها وتتوىل جهة احلصة العينية: وتت ثانيًا:

مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء تقييم مجيع املوجودات اليت ختصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم 
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من مهمتها  الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات اليت تلتزم هذه اجلهة باتباعها يف عملها على أن تنتهي

يف املوعد احملدد يف العقود املربمة معها ويعتمد التقييم من جملس الوزراء بعد العرض على ديوان 

  احملاسبة.

 م.مبرسوويصدر مرسوم بتحديد رأمسال اهليئة بصفة نهائية وجيوز تعديله مستقباًل 

 للدولة.ياطي العام وتعاجل خسائر اهليئة إن وجدت خالل امليزانيات الثالث األوىل من االحت

 مادة ثانية

( ، ويضاف مادة جديدة  9البنود ت ، ث ، خ ، ذ ( وفقرة أخرية للمادة )  8) ومادة  ث(/بند  3)يضاف إىل املواد 

املشار إليه نصوصها  2014لسنة  37( من القانون رقم  26مكررًا( ويضاف فقرة أخرية للمــادة )  13برقم )

 كالتالي :    

 بند جديد برقم )ث( (3)املادة 

 تأهيل وتدريب العاملني باهليئة مبا ميكنهم من أداء مهامهم.  -ث 

 جديدة(بنود  / 8مادة )

 أعضائه.أعمال اجمللس وبيان حقوق وواجبات  اإلدارة لتنظيمإقرار الئحة جملس  -ت 

 وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم إقرار الئحة شئون التوظف باهليئة واملتضمنة قواعد تعيني املوظفني -ث 

 املدنية.ومكافأتهم واملزايا العينية واملالية وسائر شئون اخلدمة 

 وضع قواعد وأحكام إجراء املناقصات واملزايدات املتعلقة باهليئة. -خ 

 اهليئة.إقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح املالية واإلدارية واحملاسبية الالزمة ألعمال  -ذ 

 فقرة أخرية (9)ادة م

( يومًا ويف 60وحيق ملن مت استبعاد طلبه اللجوء إىل جلنة فض املنازعات للطعن على قرار الرفض خالل مدة )

 اإلداري.حالة عدم جلوئه لتلك اللجنة اعتربت دعواه غري مقبولة أمام القضاء 

 مكررًا( 13)مادة 

 ية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة اهليئة.لرئيس اهليئة االختصاصات املخولة لوزير املال

وجمللس اإلدارة ممارسة الصالحيات املقررة جمللس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية يف خصوص 

 اهليئة.موظفي 

 فقرة أخرية (26)مادة 

ويف حال ثبوت التعدي على تلك الرتددات من دون احلصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة املستخدمني 

 إليه.املشار  1993( لسنة 1للنيابة العامة للتحقيق معهم مبوجب القانون رقم )

 مادة ثالثة

  القانون.يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 

 مادة رابعة

ويعمل به من تاريخ نشره يف  القانون،تنفيذ هذا   -كل فيما خيصه   -اء على رئيس جملس الوزراء والوزر

 الرمسية.اجلريدة 

 نائب أمري الكويت 

 نواف األمحد اجلابر الصباح  

 هـ 1436شــــوال  26 يف:صدر بقصر السيف 

 م 2015أغسطس  11الـــموافق:                  
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 املذكرة اإليضاحية 

 2015لسنة  98رقم  للقانون 

 بتعديل بعض أحكام القانون

 هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلوماتبإنشاء  2014لسنة  37رقم 

 

ملا كان التطبيق العملي لقانون إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات يهدف إىل تنظيم هذين 

ورغبة يف تطوير األداء  للمستفيدين،اخلدمات  أفضلالقطاعني قد أثبت وجود ثغرات حالت دون تقديم 

وإحداث فاعلية أكثر هلذا القانون تالئم تطور العصر فقد رؤي تعديل بعض أحكامه ومواده وإضافة 

لذا جاء القانون بعدة تعديالت سواء من ناحية الصياغة واستبدال بعض النصوص  مواده،فقرات لبعض 

 :لدستور والقانون وذلك على النحو التاليشريطة أال يتعارض ذلك مع أحكام ا

،  خصية(الشإعماال للحق الدستوري يف كفالة احلرية  )وذلكبإضافة عبارة  م()( بند 3تعديل املادة ) -

 .تأهيل وتدريب العاملني باهليئة مبا ميكنهم من أداء مهامهم -واضافة البند )ث( 

تاليا لعبارة ألحد أقربائهم وإضافة عبارة  حتى()باحلرف  ( بند )أ( باستبدال حرف)من(5تعديل املادة ) -

 .البندنهاية  يف إليه(املشار  2012( لسنة 24مجيع موظفي اهليئة إىل املرسوم رقم ) )وخيضع

 .( بند )ب( باستبدال عبارة )سنة( بعبارة )لستة أشهر( التالية لكلمة خالل5تعديل املادة )  -

 :(8) لمادةإضافة البنود التالية ل -

 .إقرار الئحة جملس اإلدارة لتنظيم أعمال اجمللس وبيان حقوق وواجبات أعضائه -ت

إقرار الئحة شئون التوظف باهليئة واملتضمنة قواعد تعيني املوظفني وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم  -ث

 .ومكافآتهم واملزايا العينية واملالية وسائر شئون اخلدمة املدنية

 .واحكام اجراء املناقصات واملزايدات املتعلقة باهليئةوضع قواعد  -خ

 .اقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح املالية واالدارية واحملاسبية الالزمة ألعمال اهليئة –ذ 

 :( نصها كالتالي9اضافة فقرة اخرية اىل املادة ) -

( يوما 60ى قرار الرفض خالل مدة )ملن مت استبعاد طلبه اللجوء اىل جلنة فض املنازعات للطعن عل وحيق (

 .) اإلداريويف حالة عدم جلوئه لتلك اللجنة اعتربت دعواه غري مقبولة امام القضاء 

 :( بالنص التالي10يستبدل نص املادة ) -
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اإلدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية  جمللس (

لقيام ببعض وظائف اعمال اهليئة أو مهامها، على ان يكون ذلك وفق إجراءات تقديم أو يتعاون معها ل

 .) العطاءات اليت حتددها الالئحة الداخلية للهيئة

 :فقرة ثانية( بالنص التالي /11يستبدل نص املادة ) -

ألقل خالل وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على ا(

مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة 

واالختصاص لالستئناس برأيه، وله أن يشكل جلنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم املشورة له أو 

ري مباشرة مع اهليئة، وإقرار للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصاحل هلؤالء األشخاص أو األعضاء مباشرة أو غ

صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخرباتهم وألعضاء هذه اللجان من غري موظفي اهليئة وخيتار الرئيس من 

بني موظفي اهليئة، أمينا لسر اجمللس يتوىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل حماضر جلساته وحفظ القيود 

جملس اإلدارة بها، وللمجلس نشر القرارات اخلاصة مبقدمي واملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه 

 . )اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية

 :مكررا( نصها كالتالي 13اضافة مادة جديدة برقم ) -

 .اهليئة االختصاصات املخولة لوزير املالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة اهليئة لرئيس (

وجمللس اإلدارة ممارسة الصالحيات املقررة جمللس اخلدمة املدنية وديوان اخلدمة املدنية يف خصوص 

 .) اهليئةموظفي 

 :( بالنص التالي17يستبدل نص املادة ) -

للهيئة أن تصدر تعليمات حتدد مبقتضاها أنواع الشبكات اخلاصة واإلرشادات والشروط الفنية  جيوز (

ز للهيئة أن تشرتط موافقتها على انشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي إلنشائها وتشغيلها وجيو

الضرورة، بعد احلصول على موافقات من وزارة الصحة وغريها من اجلهات املسئولة عن سالمة املناطق 

 .) الشبكاتالسكنية وذلك يف حالة وجود أبراج يف هذه 

 :( نصها كالتالي26اضافة فقرة أخرية اىل املادة )-

حال ثبوت التعدي على تلك الرتددات من دون احلصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة املستخدمني  ويف (

 .) إليهاملشار  1993( لسنة 1للنيابة العامة للتحقيق معهم مبوجب القانون رقم )

 :( بالنص التالي1 –( البند )أ 34يستبدل نص املادة )-

لتعديل وأسبابه واملدة املقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم يبلغ اجمللس املرخص له اشعارا خطيا با 1:

( يوما، ويف حالة مت رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة اىل جلنة 15اعرتاضه على ذلك التعديل خالل مدة )

 .فض املنازعات
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 :( بالنص التالي42يستبدل نص املادة )-

ى حتويل الرخصة أو تأجريها اىل الرخصة شخصية غري قابلة للتحويل وللمجلس املوافقة عل تعترب (

 .) املقررةشخص آخر وفقا للشروط والقواعد 

 :( بالنص التالي51يستبدل نص املادة )-

املكاملات اهلاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية اليت ال جيوز انتهاك حرمتها، وال جيوز  تعترب (

 .ذن من السلطة القضائية املختصةاخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إال بعد احلصول على إ

وجيوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق يف جرمية ما إصدار أمر تعقب مصدر املوجات، 

وجيوز هلا أن تستعني مبتخصصني من اهليئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك حتت إشرافها، وجيوز 

 .صدر وتسجيله لنقل صيغها إليهللمحقق تكليف رجال الشرطة باالستماع اىل ذلك امل

وجيب أن يتضمن األمر حتديدا واضحا للموجة املراد تعقب مصدرها وال يستمر ذلك األمر ملدة تزيد على ما 

 .) التحقيقتقتضيه ضرورة 

 :( بند )ب( بالنص التالي53يستبدل نص املادة )-

املستفيدين نتيجة خالفات مالية أو جيوز يف أي حال من األحوال قطع خدمة االتصاالت عن  (: الالبند )ب

إدارية أو فنية بني املرخص هلم إال وفقا لإلجراءات اليت تنص عليها اتفاقيات الربط املربمة وفقا ألحكام املادة 

من هذا القانون، ويستثنى من ذلك جواز قطع اخلدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية املختصة  25

 .ة مؤقتة ومربرا ووفقا للقانونعلى أن يكون القطع لفرت

وجيوز للنائب العام أو لرئيس دائرة اجلنايات املختصة إصدار أمر مبنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو 

مواقع تتعلق باالتصاالت أو تقنية املعلومات لضرورة التحقيق مؤقتا ملدة اسبوعني وجيوز حتديدها ملدد 

 .أخرى

 :ند )ب( بالنص التالي( ب59يستبدل بنص املادة )-

املشار إليه والقوانني االخرى املرعية يف  1960( لسنة 17بند )ب((: مع عدم اإلخالل بالقانون رقم ) /59)مادة 

الدولة، يكون ملوظفي اهليئة املشار اليهم يف البند )أ( من هذه املادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا 

لصادرة تطبيقا ألحكامه وهلم حق دخول األماكن اليت يوجد بها أو القانون واألنظمة والقرارات واألوامر ا

اليت يشتبه أن توجد به أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصاالت أو كل أو جزء من البنية التحتية املستعملة 

يف خدمات االتصاالت وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غري مرخص أو مصرح بها أو 

غري مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو األضرار بأنظمة االتصاالت  تستعمل يف نشاط

 :القائمة وهلؤالء املوظفني يف سبيل ذلك احلق يف

 .طلب وفحص الرتاخيص والدفاتر والسجالت واملستندات ومجيع األوراق املتعلقة بنشاط االتصاالت - 1
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اتصاالت أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفري خدمة اتصاالت أو معاينة وفحص أي أجهزة اتصاالت أو مرفق  – 2

 .انشاء أو تشغيل أو متلك شبكة اتصاالت

 .االطالع على أي معلومات أو مستندات أخرى يف أي صورة كانت تتصل بتوفري خدمات االتصاالت – 3

 :( بند )أ( بالنص التالي60يستبدل نص املادة )-

معدات اتصاالت غري مرخصة أو خمالفة للقانون أو تستعمل يف نشاط  ملوظفي اهليئة ضبط أي أجهزة أو –أ 

غري مرخص له مقابل إيصال خطي يبني نوع األجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه األجهزة اىل اهليئة وإحالته 

 .اىل اجلهة املختصة

 :( بالنص التالي63يستبدل نص املادة )-

( من هذا القانون 80 – 67رائم املنصوص عليها يف املادتني )مع مراعاة أحكام القوانني األخرى وباستثناء اجل)

للمجلس ان يقبل الصلح يف أي خمالفة ألحكام هذه القانون قبل إحالتها اىل احملكمة املختصة وذلك 

 .(لقاء غرامة نقدية ال تزيد على مبلغ الغرامة املقررة يف هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة

 :بند )هــ( بالنص التالي( 70يستبدل نص املادة )-

د( من هذه املادة بالتهديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل  –إذا اقرتنت األفعال املشار اليها يف البندين )ج  -هـــــ 

الصور بأي وسيلة يف اإلخالل باحلياء أو املساس باألغراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة 

تزيد على عشرة آالف دينار وال تقل عن ألف دينار أو  احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات والغرامة اليت ال

 .بإحدى هاتني العقوبتني

 :( بالنص التالي87يستبدل نص املادة )-

 :يتكون رأس مال اهليئة من حصتني، نقدية وعينية

أوال: احلصة النقدية: ومقدراها مخسني مليون دينار كوييت تسدد من املال االحتياطي العام للدولة دفعة 

 .واحدة

ثانيا: احلصة العينية: وتتكون من املوجودات املنقولة والعقارية اليت تؤول أو ختصص إليها وتتوىل جهة 

مستقلة متخصصة خيتارها جملس الوزراء تقييم مجيع املوجودات اليت ختصص للهيئة أو تؤول اليها وتنظم 

تباعها يف عملها على أن تنتهي من مهمتها الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات اليت تلتزم هذه اجلهة بإ

يف املوعد احملدد يف العقود املربمة معها ويعتمد التقييم من جملس الوزراء بعد العرض على ديوان 

 .احملاسبة

 .ويصدر مرسوم بتحديد رأمسال اهليئة بصفة نهائية وجيوز تعديله مستقبال مبرسوم

 .ت الثالث األوىل من االحتياطي العام للدولةوتعاجل خسائر اهليئة إن وجدت خالل امليزانيا
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ال خيلو منها أي قانون يصدر )  –بطبيعة احلال  –كما نصت املادتان الثالثة والرابعة على مسائل تنفيذية -

 –كل فيما خيصه  –يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى رئيس الوزراء والوزراء 

 ن تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.(تنفيذ هذا القانون، ويعمل به م

 :جهة االعالن

 جملس الوزراء

 :الفئة

 قوانني

 :التاريخ امليالدي

 2015, 16األحد، أغسطس 
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