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ادلستخلص
ٜعس اغًٛب ايرتخٝص َٔ االغايٝب ايتؿٜٛط ١ٝاييت تًذا ايٗٝا االزاض ٠يف اغتػالٍ
املطاؾل ايعاَ ١االقتصاز َٔ ٖٛٚ ١ٜاالغايٝب اييت ؼتؿغ ؾٗٝا االزاض ٠مبطنعٖا ايكاْْٞٛ
ايتٓعٜٚ ُٞٝعس َٔ انجطٖا ؼكٝكا يًُٛاضز املاي ١ٝبايٓػب ١يًسٚي ،١ؾطال عٔ ممٝعات٘ يف ْكٌ
اـربات ايؿٓٚ ١ٝاالزاضٚ ١ٜايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١اىل ايكطاع ايعاّ ٚتٛؾري ايٛقت يػطع ١تٓؿٝص
املؿطٚعات اييت تتِ مبٛدب٘ بسال َٔ االْتعاض يؿرتات ط ،١ًٜٛنُا اْ٘ حيػٔ َٔ دٛز٠
اـسَات ٚايػًع اييت ٜكسَٗا ٖٚصا نً٘ حيكل االغتػالٍ االَجٌ يًُطاؾل االقتصازَٗٓٚ ١ٜا
َطؾل االتصاالت.
ٚقس تٓا ٍٚايبشح زضاغٖ ١صا االغًٛب ايص ٟتتذ٘ َععِ ايس ٍٚسايٝا اىل ايعٌُ ب٘
إلزاضٖ ٠صا املطؾل سٝح عطف ب٘ ٚبني خصا٥ص٘ ٚطبٝعت٘ ايكاْ ١ْٝٛثِ اٚضح االيٝات
ايكاْ ١ْٝٛاييت متط بٗا عًُ ١ٝاصساض تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يف ايعطام ٚبعض ايس ٍٚاملكاضْ١
نُصط ٚاالَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ٠قس مت ايتٛصٌ اىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت َٔ
اُٖٗا إ ٖصا االغًٛب حيكل االغتػالٍ االَجٌ يكطاع االتصاالت يف ايعطام َع بعض ايتعسٌٜ
ٚايتػٝري يف تطبٝك٘ ٚاطاض ٙايكاْ.ْٞٛ
ايهًُات املؿتاس :١ٝتطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ،ازاضَ ٠طؾل االتصاالت ،خصا٥ص ايرتخٝص
االزاضَ ،ٟطاسٌ َٓح تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ.

(*) أستمع البحث في  *** 1212/9/21قبل لمشذخ في .1212/22/12
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Abstract
The licensing method is one of the delegation methods
that the administration resorts to in exploiting the economic
public utilities.
Implementation of projects under it instead of waiting
for long periods, and it also improves the quality of services
and goods it provides, and all this achieves the optimal use
of economic facilities, including the communications
facility.
The research dealt with the study of this method,
which most countries are currently moving towards to
manage this facility, where it was known and explained its
characteristics and legal nature. Among the results and
recommendations, the most important of which is that this
method
achieves
optimal
utilization
of
the
telecommunications sector in Iraq with some modification.
Key words: mobile licenses administration of
communication
utility,
characteristics
of
the
administrative license, stages of mobile license giving.

ادلمذهـح
قت اؿاضط ْعطا ملاٛ يف اي١ُٗ امل١ٜعس َطؾل االتصاالت َٔ املطاؾل االقتصازٜ

،١ْْٝٛب ايعالقات ايكاٝتطتٚ قت يف ايتعاَالتٛؾري ايٛتٚ ١ًَٛ اْتكاٍ املع١ َٔ غطعٙؾطٜٛ
 ٖصا٤ يف اْؿا١يٚات ايسٜ يف اغتػالي٘ حيكل غاٞب َجايًٛؾري اغَٛات لاس٘ تٛعس َٔ َكٜٚ
ٟص االزاضٝب ايرتخًٛ اغ١ُٖٝت ا٤َٔ ٖٓا داٚ ،ٔ َٓ٘ بأؾطٌ َا ميه٠االغتؿازٚ املطؾل
بٝقت ميهٓٗا َٔ تطتٛيف ْؿؼ ايٚ ْْٞٛ َطنعٖا ايكا١يٚح حيؿغ يًسٝعات سٝملا ي٘ َٔ مم
كسَٗاٜ  اـسَات اييت٠زٛ نذ٠اْب َتعسزٛ بؿهٌ ؾعاٍ َٔ د١ٜض َطاؾكٗا االقتصازَٛا
ٍت٘ يف فاُٖٝب بطظت اًٛال ؾو إ ٖصا االغٚ ،١ املٓاغب ؾطال عٔ ايػطعٞس املاي٥ايعاٚ
 ٖصا املًـ٠٘ يف ازاضًٍٝ ايعامل اصبشت تعتُس عِٚ خسَات اهلاتـ ايٓكاٍ اش إ اغًب زٜتكس
ٟص االزاضٝب ايرتخًٍٛ اغٚٓا تٓاٝ٦هلصا اضتٚ ،س َٓٗاٜغا يف ايعسًَُٛ ح اثبت لاساٝس
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ٚتٛضٝح اِٖ اؾٛاْب ايكاْٚ ١ْٝٛاالدطا ١ٝ٥املتعًك ١ب٘ نأغًٛب الغتػالٍ قطاع االتصاالت
يف ايعطام َع االغتؿاز َٔ ٠ػاضب بعض ايس ٍٚاملدتاض ٠نُصط ٚزٚي ١االَاضات ايعطب١ٝ
املتشس. ٠
ٖسف ايبشحٜٗ :سف ايبشح اىل تػًٝط ايط ٤ٛعً ٢اغًٛب ايرتخٝص االزاضٚ ٟعًٚ ٢د٘
اـصٛص تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ملا هلا َٔ أُٖ ١ٝنبري ٠يف ايعطام ٚايس ٍٚقٌ ايسضاغ،١
سٝح أصبشت اـسَات املكسَٖ َٔ ١صا اؾٗاظ ضطٚض ٠إْػاَْ ١ٝاغ ١ال ٜػتطٝع االْػإ
االغتػٓا ٤عٓٗا ،نُا أصبح ٖصا املًـ ٚغ ١ًٝاٜطاز َُٗ ١يبعض ايس ٍٚاييت اتكٓت
اغتػالي٘.
َٓٗذ ١ٝايبشح :اعتُس ايبشح بايسضد ١االغاؽ عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝيًٓصٛص ايتؿطٜع ١ٝاش
مت َٓاقؿ ١ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١باغتػالٍ َطؾل االتصاالت َٔ خالٍ اغًٛب
ايرتخٝص االزاضٚ ٟاغتٓباط ايٓتا٥ر ايكاْ ١ْٝٛاييت ؽسّ املٛضٛع ،نُا اعتُس املٓٗر
ايتطبٝك ٞسٝح مت مجع املعًَٛات يًتُهٔ َٔ ٚضع ايٝس عًَٛ ٢اطٔ اـًٌ ٚايطعـ يف
تطبٝل ٖصا االغًٛب يف ايعطام ؾطال عٔ املٓٗر املكاضٕ يتٛضٝح َٛاقـ بعض ايس ٍٚبٗصا
اـصٛص َٚكاضْتٗا َع ايُٓٛشز ايعطاقٚ ٞاجياز اؿً ٍٛاملٓاغب.١
ٖٝهً ١ٝايبشحٜ :تٓا ٍٚايبشح َٛضٛع ايرتخٝص االزاض ٟنأغًٛب الغتػالٍ َطؾل
االتصاالت يف ايعطام ٚبعض ايس ٍٚقٌ املكاضَْٗٓٚ ١ا َصط ٚاالَاضات ايعطب ١ٝاملتشس٠
ضُٔ َطًبني ٜعطض اال ٍٚملؿٖٗ ّٛصا االغًٛب َٚربضات االخص ب٘ ٚخصا٥ص ايرتاخٝص
االزاض ،١ٜاَا املطًب ايجاْ ٞؾٝتٓا ٍٚايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًرتخٝص االزاضٚ ٟايٝات َٓش٘ يف
ايعطام ٚايس ٍٚقٌ املكاضْ. ١
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ادلطلة األول

هفهىم الرتخيص
ٜٓطَ ٟٛؿٗ ّٛايرتخٝص االزاض ٟعً ٢استؿاظ االزاض ٠بسٚضٖا ايتٓع ُٞٝيف ازاض٠
املطؾل ايعاّ  ٖٞٚيف ٖصا تتبع ادطا٤ات تعاقس ١ٜػعٌ ي٘ َؿَٗٛا خاصا ميٝع ٙعٔ اغايٝب
تؿٜٛض املطؾل ايعاّ االقتصازٖٚ ٟص االَط ي٘ َربضات َع ١ٓٝػعٌ ايس ٍٚتؿطٌ ايًذ٤ٛ
ايَٗٓ ٘ٝا ؾهط ٠ايعا٥س املايٚ ٞغريٖا َٔ املػا ٌ٥االخط ٣اييت دعًت يًرتخٝص االزاضٟ
خصا٥ص ممٝعٖ ٚ ،٠صا َا غٝتٓاٚي٘ ٖصا املطًب ضُٔ ؾطعني ٚنُا :ًٜٞ
الفزع األول

التعزيف تالرتخيص وهربراخ اللجىء اليه
اٚال :ايتعطٜـ مبؿٗ ّٛايرتخٝص.
تسٍ يؿع ١ايرتخٝص يف ايًػ ١ايعطب ١ٝعًَ ٢عإ عسَٗٓ ٠ا:
ايتػٗ ٌٝيف أَط َعني ،أ ٟإعطا ٤ضخص ١ي٘ يف سك٘ ،أ ٟاخص َا اَهٔ ا ٚايتٝػري اٚ
ايتدؿٝـ عً ٢االْػإ ،ؾٝكاٍ اضخص ي٘ يف االَط :ا ٟغًٗ٘ ٜٚػطٚ ٙاؾُع ضخصٜ )1(،كاٍ

ضخص يف نصاٚ ،ضخص٘ ؾ :٘ٝأشٕ ي٘ ؾ ٘ٝبعس ايٓٗ ٞعٓ٘(.)2

ؾايرتخٝص يػ ٖٛ :١ايتػٝري ٚايتدؿٝـ  ٖٛٚخالف املٓع ٚاؿعطٚ ،عطف ؾكٗا ٤ايكإْٛ
ايرتخٝص اإلزاض ٟباْ٘ ٚغ ١ًٝتٛؾٝك ١ٝبني َؿَٗٛني ا ٚاعتباضُٖ ٜٔا ايػًطٚ ١اؿط،١ٜ
ؾايرتخٝص ٜٗسف اىل ؼكٝل املٛاظْ ١بني ْؿاط ايػًط ١ايعاَٚ ١نؿاي ١اؿطٜات ايؿطزَٔ ،١ٜ
ز ٕٚايتطش ١ٝبأسسُٖا يف غب ٌٝاألخط ٣يف سني عطؾٗا ايبعض االخط باْٗا االشٕ ايصُُٜٓ ٟح

( )2ماجع شخح تاج الاخاس مغ جػاهخ القامػس ،مجج الجيغ أبػ الفيس الديج دمحم مختزى
الدبيجي ،السصباة الخيخية بجسالية مرخ السحسية ،دار ليبيا ،فرل الخاء ،باب

التاء2027 ،27/8،هـ.
( )1ماجع مختار الرحاح ،دمحم بغ ابي بكخ الخازي ،دار الخسالة ،الكػيت ،ط2991 ،2م،
ص.229
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يألؾطاز َٔ ايسٚي ١يًػُاح هلِ مبُاضغْ ١ؿاط َعني )1(.ؾٗ ٛاالشٕ ايص ٟتؿرتط٘ ايال٥شَٔ ١
ادٌ مماضغْ ١ؿاط َعنيٚ ،ضطٚض ٠اؿص ٍٛعً ٢اشٕ ايرتخٝص َٔ ايػًط ١املدتص،١
 َٔٚثِ ٜعترب ٖصا االشٕ ايػابل ادطا ٤اخـ َٔ اؿعط ألْ٘ ٜػُح مبُاضغ ١اؿط ١ٜاٚ
ايٓؿاط بؿطط اؿص ٍٛعً ٢تصطٜح َٔ اؾٗ ١اإلزاض ١ٜاملدتصَ ٖٛٚ ١ا ٜعس َٔ األغايٝب

ايٛقا ١ٝ٥املاْع.)2(١

ٜٚكصس ايبعض بايرتخٝص اإلزاض ٖٛ ٟإ ٜعٗس اىل اؾداص ايكاْ ٕٛاـاص إزاض٠
املطاؾل ايعاَ ١االقتصاز ١ٜعٔ ططٜل قطاض ازاض ٟز ٕٚاتباع أغًٛب ايتعاقس( ،)3ؾايرتخٝص
ٖ ٛتصطف ازاضَ ٟؤقت ٜتِ عٔ ططٜل ايكطاض ايصازض مبٓشٜ٘ٚ ،عط ٞيإلزاض ٠اؿل يف غشب٘
ا ٚتعس ًٜ٘يف أٚ ٟقت َٔ األٚقاتَٚ ،تَ ٢ا اقتطت املصًش ١ايعاَ ١شيوٚ ،عً ٢إ ال خيٌ
شيو باهلسف ايصَٓ ٟح َٔ ادً٘ ايرتخٝصٚ ،اال اْتؿ ٢اهلسف ٚايػابٚ َ٘ٓ ١اصبح يف سهِ
ايعسّ(ٜٚ ،)4ط ٣ايؿك ٘ٝايْٛٝاَْٝ ٞؿ ٌٝغتاغ ٛٓٝبٛيػٔ بإٔ عني ايطخص ١اإلزاضَ ١ٜطنع
خاص ٜٓتكٌ ب٘ ايؿطز َٔ ساي ١املٓع ايعاّ اىل ساي ١االٜصإ ٚاالداظ ٠مبُاضغْ ١ؿاط قعٛض
()5

بايٓػب ١يألؾطاز.

ٜٚعطؾ٘ ايبعض باْ٘ (ادطا ٤ازاض ٟؾطزٜ ٟتُتع ببعض اـصا٥ص ايكاْ١ْٝٛ
املدتًؿٚ ،١اييت ػعً٘ يف ايٓٗا ١ٜقطاضاً ازاضٜاً شات طبٝع ١خاص ،١يتعًك٘ بأٚضاع ٚادطا٤ات
ممتس ٠يؿرت ٠ظََٓ ١ٝع ،١ٓٝتػُ ٢يف االغاؽ سكٛم ٚسطٜات االؾطاز ايعاَٚ ،١بايتاي ٞؾٗٛ

( )2د .رنا دمحم راضي ،دارة اإلدارة في مشح االجازة االستثسارية االغائها  -دراسة قانػنية
مقارنة ،-ط ،2السخكد القػمي لإلصجارات القانػنية ،القاهخة ،1227 ،ص.97

( )1زيجاني شخيفة ،دار التخخيز اإلداري في السحافطة عمى الشطام الاام ،رسالة ماجدتيخ،

كمية الحقػق االامػم الدياسية ،جاماة احسج دراية ،السػسع الجاماي ،1222-1227
ص.21

( )0أسامة ش حديغ الااني ،مرجر سابق ،ص.292
( )4د .رنا دمحم راضي ،مرجر سابق ،ص.98-92

( )9بخهان زريق ،الخخرة في القانػن اإلداري ،ط  ،1227 ،2ص  ،22متاح عمى السػقع
 https://www.almerja.comتاريخ الديارة .1212 / 8/ 29
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ٜتػِ بػُات ؽتًـ قًٝالً عٔ مسات ايكطاض االزاض ٟايعاز َٔ ٟسٝح اَهاْ ١ٝغشب٘ ٚنٝؿ١ٝ

ْؿاشٚ ٙغطٜاْ٘ ٚتعس.)1()ًٜ٘

ٚمل ٜتططم املؿطع ايعطاق ٞيف االَط ايصازض يػًط ١اال٥تالف املؤقت ١املٓشً ١ضقِ
( )65يػٓ 2004 ١ايٓاؾص اىل تعطٜـ تطخٝص اهلاتـ ايٓكاٍٚ ،امنا انتؿ ٢باإلؾاض ٠اىل إ
ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ٖٞ ،اؾٗ ١ايٛسٝس ٠اييت تتٛىل ٚسسٖا ز ٕٚغريٖا َػؤٚي١ٝ
()2

تطخٝص ٚتٓع ِٝخسَات االتصاالت ايػًهٚ ١ٝايالغًه.١ٝ

يف سني إ َؿطٚع قاْ ٕٛاالتصاالت ٚاملعًَٛات ١ٝايعطاق ٞعطف ايرتخٝص ،باْ٘
املٛاؾك ١اييت متٓشٗا اهل ١٦ٝاىل ؾدص مبٛدب عكس َكابٌ َبًؼ َايٚ ٞؾكاً ألسهاّ ايكاْ،ٕٛ
مما ٜتٝح اغتدساّ قٓا ٠تطززَ ١ٜع ١ٓٝيتؿػ ٌٝؾبه ١اتصاالت خاص ١ا ٚعاَ ١الغًه.)3(١ٝ
ٖٚصا ايتعطٜـ داَ ٤طابكاً اٜطاً ملؿطٚع ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ايعطاقٚ ٞشيو
يف ايؿكط َٔ )11( ٠املاز ٠االٚىل .نصيو ٚمل ٜتططم املؿطع املصط ٟيف قاْ ٕٛتٓعِٝ
االتصاالت املصط ٟضقِ ( )10يػٓ 2003 ١ايٓاؾص ٚاملؿطع االَاضات ٞيف املطغ ّٛبكإْٛ
اؼاز ٟضقِ ( )3يػٓ 2003 ١ايٓاؾص اىل تعطٜؿاً قسزاً يًرتخٝص املتعًك ١باهلاتـ ايٓكاٍ.
ٚاغتٓازاً اىل َا تكسّ ْػتطٝع إ ْػتٓتر تعطٜؿاً يرتخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ بأْ٘
قطاضاً ازاضٜاً شات ادطا٤ات تعاقس ١ٜالسك ١صازض َٔ ايػًط ١املدتص ١٦ٖٝ" ١االعالّ
ٚاالتصاالت" اىل ؾدص طبٝع ٞاَ ٚعٜٓ ،ٟٛعط ٢مبٛدب٘ ايرتخٝص ا ٚاالشٕ الغتدساّ
قٓا ٠تطززَ ١ٜع ١ٓٝيتؿػ ٌٝؾبه ١اتصاالت خاص ١ا ٚعاَ ١الغًهَ ١ٝكابٌ َبًؼ َايٜ ٞتِ
ؼسٜسٚ ٙؾكاً ألسهاّ ايكاْٜٚ ٕٛرتتب عً ٘ٝآثاضاً قاْ ١ْٝٛيف صٝػ ١سكٛم ٚٚادبات تكع عً٢
عاتل املطخص ي٘.

( )2دمحم سمصان حدغ ،الشطخية الاامة لتخاخيز الهاتف الشقال (دراسة مقارنة) ،ط ،2مكتبة
القانػن السقارن لمشذخ االتػزيع ،بغجاد ،1212 ،ص.20-21

( )1يشطخ القدع  / )0(/الفقخة ( )2مغ االمخ  79الرادر مغ سمصة االئتالف السؤقتة لاام
 1224الشافح الخاص بأنذاء السفػضية الاخاقية لالتراالت ااالعالم.

( )0السادة االالى  /الفقخة (  ) 20مغ مذخاع قانػن االتراالت االسامػماتية الاخاقي.
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ٜٚعس أغًٛب ايرتخٝص َٔ األغايٝب املػتدسَ ١يف إزاضَ ٠طؾل االتصاالت سٝح
اغتدسّ ٖصا األغًٛب عًْ ٢طام ٚاغع يف اغتػالٍ ٖصا املطؾل .ؾؿ ٞايعطام ٖٓاى اْٛاع ًا
َتعسز َٔ ٠ايرتاخٝص املػتدسَ ١الغتػالٍ ٖصا املطؾل سٝح تؿٌُ ٖص ٙايرتاخٝص
(تطاخٝص ايبح ايطازٚ ١ٜٜٛايتًؿعٚ ْٜٞٛايؿطا ،ٞ٥تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ،تطاخٝص
اهلٛا ،٠تطاخٝص اهلاتـ ايالغًه ٞايجابت ،ايرتاخٝص اؾٚ ١ٜٛايبشط ،١ٜايرتاخٝص اـاص،١
()1
تطاخٝص ؾبهات االْرتْت).
نُا اغتدسَت ٖص ٙايرتاخٝص عًْ ٢طام ٚاغع يف َطؾل االتصاالت املصطٟ
ؾٗٓاى (تطاخٝص خسَ ١ايتتبع اآلي ٞيًُطنبات ٚاالؾطاز  ،AVLتطاخٝص خسَات االْرتْت
َٔ (ايؿ ١٦األٚىل) ،تطاخٝص خسَات ايطبط َع ايؿبه ١ايسٚي( ١ٝايؿ ١٦ايجاْ ،)١ٝتطاخٝص
إْؿا ٤ايبٓ ١ٝاألغاغ ١ٝاملتاس ١ايطبط بني املطخص هلِ َٔ َكسَ ٞخسَات ْكٌ املعًَٛات
ٚاالْرتْت َٚكسَ ٞخسَات احملت ٣ٛيف ايساخٌ ،تطاخٝص تكس ِٜخسَات تػذ ٌٝأمسا٤
بطاقات بايًػ ١ايعطب ،Registra ١ٝتطاخٝص تؿػْ ٌٝعاّ ايرتْو ايالغًه( ٞترتا)
 ،wireless trunkتطاخٝص تؿػْ ٌٝعاّ األقُاض ايصٓاع ١ٝيتكس ِٜخسَات االتصاالت
ايؿطا ١ٝ٥ايؿدص ،GMPCSO ١ٝتطاخٝص تكس ِٜخسَات االتصاالت ايؿطا١ٝ٥
ايؿدص ١ٝاملتٓكً ،Service provider-ALthuraya ١تطخٝص تكس ِٜخسَات
االتصاالت ايؿطا ١ٝ٥ايؿدص ١ٝاملتٓكً ،provider Inmarsat ١تطاخٝص خسَات
ايك ١ُٝاملطاؾ ،١تطاخٝص تكس ِٜخسَات االتصاالت عٔ ططٜل األقُاض ايصٓاعvsat ( ١ٝ
.)2()service provider
ٚيف االَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٜ ٠تِ اصساض ايرتاخٝص يف َطؾل االتصاالت يألؾداص
االعتباضٜني ايصًٜ ٜٔبَ ٕٛتطًبات قاْ ٕٛاالتصاالت ضقِ ( )3يػٓ 2003 ١االَاضاتٚ ،ٞأٚضح
املؿطع االَاضات ٞإ ٖٓاى ْٛعإ َٔ ايرتاخٝص( ،تطخٝص ؾطز( ،)ٟتطخٝص ؾ )ٟٛ٦سٝح
تصسض اهل ١٦ٝايعاَ ١يتٓع ِٝقطاع االتصاالت االَاضات ٞايرتاخٝص ايؿطز ١ٜسُٓٝا تػتدسّ
املٛاضز ايؿشٝشَ ١جٌ ( ايطٝـ ايرتزز ٟا ٚاألضقاّ) ا ٚقس ٜتِ إصساضٖا ْعطاً يطبٝع ١ايٓؿاط

( )2يشطخ السػقع الخسسي لهيئة االعالم ااالتراالت الاخاقية .www.cmciq

( )1يشطخ السػقع الخسسي لمجهاز القػمي لتشطيع االتراالت السرخي .www.tra.gov.eg
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اـاص ١ا ٚأُٖ ١ٝاملٛاضز ايعاَ ١املطًٛب ايرتخٝص ؾٗٝا سٝح إ ٖص ٙايرتاخٝص ترتتب
عًٗٝا زضد ١انرب َٔ االؾطاف ايتٓع َٔ ُٞٝقبٌ اؾٗات املػؤٚي.١
اَا ايرتاخٝص ايؿ ،١ٜٛ٦ؾٗ ٞعً ٢عهؼ َا غبل ؾٗ ٞتصسض عٓسَا ال تٛدس ساد١
الغتدساّ املٛاضز ايؿشٝشَ ١جٌ (ايطٝـ ايرتزز ٟا ٚاألضقاّ) ا ٚاييت تتطًب زضد ١اقٌ َٔ
االؾطاف ايتٓعٚ ُٞٝتػُح بتؿػْ ٌٝطام ٚاغع َٔ اْعُ ١االتصاالت ايػًهٚ ١ٝايالغًه١ٝ

ٜٚؿٌُ عس ٠صٝؼ َٔ ايرتاخٝص تعتُسٖا بعض ايسَ ٍٚجٌ املًُه ١املتشس )1( ٠ايؿطز١ٜ
سٝح متٓح ٖص ٙايرتاخٝص ملُاضغ ١بعض األْؿطٚ ١اييت ته ٕٛعً ٢زضد ١اقٌ َٔ األُٖ١ٝ

بايٓػب ١يًرتاخٝص ايؿطز.١ٜ
ثاْٝا:ـ َربضات ايًذ ٤ٛاىل ايرتاخٝص.
إ املاٍ ايعاّ ٚٚؾكاً يًطأ ٟايػا٥س ؾكٗاً ٜعس ممًٛناً يًسٚيٚ ١كصص يًُٓؿع١
ايعاَٜٚ ،١رتتب عً ٢شيو إ املاٍ ايعاّ ال ٜه ٕٛقالً يًشل ايؿطزٚ ،ٟال جيٛظ أل ٟؾطز
االْتؿاع ب٘ ز ٕٚإ ٜهٖٓ ٕٛاى اشٕ َٔ ايسٚيٚ ١يف سسٚز َا تطآَ ٙاغباً َٚتؿكاً َع
ؽصٝص٘ يًٓؿع ايعاّ ٚغري ضاض بٛعاٖ ٤صا املاٍ( ,)2يصا جيب عً ٢ايسٚي ١إ تعٌُ عً٢
تٓع ِٝاالغتػالٍ اـاص يًُاٍ ايعاّ ٚتكٝٝس ٙمبا ٜتٓاغب َع ايصاحل ايعاّ ٚؼكٝل
املصًش ١ايعاَ َٔٚ ،١بني أبطظ ٚغا ٌ٥ايتكٝٝس ٖ ٛؾطض ْعاّ ايرتاخٝص.
جيس ْعاّ ايرتاخٝص بصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ َربضات٘ ؾُٝا حيكك٘ َٔ
اؾهاض عس ٠تتُجٌ يف:
 ؾهط ٠ايطبط االزاضٚ ٟاحملاؾع ١عً ٢ايٓعاّ ايعاّٚ ،ايصٜ ٟكصس ب٘ سل االزاض ٠يف إتؿطض عً ٢االؾطاز قٛٝزاً بكصس اؿس َٔ سطٜاتِٗ َٔ ادٌ محا ١ٜايٓعاّ ايعاّ

)1( RrGulat org ve form in the telecommunications industry ،p25-26.
Allow at the link: www.orcd.org /digital/2766z01.pdf date visit
26/72021
( )1د .دمحم الصيب عبج المصيف ،نطام التخاخيز ااالخصار في القانػن السرخي ،مصباة دار
التأليف ،القاهخة ،2997 ،ص.19
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بعٓاصط :ٙاالَٔ ايعاّ ،ايصش ١ايعاَ ،١ايػه ١ٓٝايعاَ ١اآلزاب

ٚاالخالم ايعاَ ،١سٝح ٜتطُٔ ايرتخٝص تٓعُٝاً يًٓؿاط ايؿطزٚ ٟاؿطٜات ايؿطز١ٜ
ٜٛٚضع ايطٛابط ٚايكٛٝز اييت تػتٗسف محاٚ ٚ ١ٜقا ١ٜايٓعاّ ايعاّ يف اجملتُع (.)2
سٝح إ ؾهط ٠ايٓعاّ ايعاّ ؾهطَ ٠طاط ١ٝال ميهٔ ػُٝسٖا يف قايب َعني ،ؾٗٞ
ؾهطْ ٠ػب ١ٝتتػع ٚتٓهُـ باختالف ايعطف ٚاملهإ( .)3نُا اْٗا تتطُٔ تكٝٝس ٚتٓعِٝ
اؿطٜات ايؿطز ١ٜيف اطاض ايسغتٛض ٚايكٛاْني َٔ ادٌ ؼكٝل املصًش ١ايعاَٚ ،١يه ٞال تهٕٛ
االْؿط ١ايؿطز ١ٜاْؿط ١عؿٛاَ ١ٝ٥تطاضبٚ ،١يه ٞال تطط بأَٔ اجملتُع ٚغالَ ١املٛاطٓني،
ؾايطبط االزاض ٟنٛظٝؿَٓ ١اط ١باإلزاض ٠تػع ٢االزاض َٔٚ ٠خالهلا اىل ٚضع ايطٛابط ٚاالطط
ايتٓع ١ُٝٝيًٓؿاطات املدتًؿ ١يألؾطاز ،ن ٞال تتعاضض َصاحل االؾطاز بعطٗا َع ايبعض
االخط ٚتتطاضب مما ٜؤز ٟاىل اٖساض ايٓعاّ ايعاّ ْٚؿط ايؿٛض ٢بٌ ٖٚسّ ؾهط ٠ايسٚئَ ١

اغاغٗا(ٖٚ.)4صا ٜعين اْ٘ َٔ االغايٝب شات ايطبٝع ١املعزٚد ١ؾٗ ٛاغًٛب ضقابٚ ٚ ٞقا ٞ٥يف
إٓ ٚاسس هلصا ٜعس َٔ انجط االغايٝب اييت تًذأ ايٗٝا االزاضٜ ٖٛٚ ،٠طٝل ٜٚتػع بايتٛاؾل َع
ايٓعاَني ايػٝاغٚ ٞاالزاض ٟيف ايسٚي.)5(١

ٚاشا نإ ايرتخٝص بٗص ٙايصٛض ٠ؾأْ٘ جيب عً ٢االزاض ٠إ تًتعّ عسٚز اٖساؾ٘
ٚاغطاض٘ ؾايرتاخٝص االزاضٚ ١ٜبؿهٌ عاّ تعس االغتجٓا ٤عٔ االصٌ ايعاّ املتُجٌ يف عسّ
تكٝٝس اؿطٜات ايؿطز ،١ٜاال اْ٘ ٚألدٌ محا ١ٜايٓعاّ ايعاّ ا ٚيطبٝع ١ايٓؿاط املُاضؽ َٔ
قبٌ االؾطاز ٚايصٜ ٟتطًب مجً َٔ ١ايطٛابط ٚايؿطٚط ملُاضغت٘ البس ٚإ ٜتِ تٓعِٝ
مماضغ ١تًو االْؿطٚ ١اؿطٜات تؿطٜعٝاً َٔ خالٍ تسخٌ ايػًط ١االزاض ١ٜمبٓح ايرتاخٝص
( )2عبج السجيج غشيع عقذان السصيخي ،سمصة الزبط االداري اتصبيقاتها في دالة الكػيت،
رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقػق ،جاماة الذخق االاسط ،1222،ص.28

( )1د .مفتاح خميفة عبج الحسيج ،مرجر سابق ،ص.227
( )0د .رنا دمحم راضي ،مرجر سابق ،ص.72

( )4عبج السجيج غشيع عقذان السصيخي ،مرجر سابق ،ص.27
( )9عسخ عبج الخحسغ البػريشي ،الشطام القانػني لمتخاخيز االدارية في التذخيع االردني-
دراسة مقارنة ،بحث مشذػر في مجمة الامػم الذخعية ،جاماة القريع السجمج (،)21
الاجد ( ،1222 ،)00ص.1224
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االزاضٚ ،)1(١ٜبايتاي ٞؾإٔ االزاض ٠عٓسَا تتسخٌ ازاضٜاً عٔ ططٜل َٓح ايرتاخٝص ؾأْٗا تػتٓس
اىل َؿاٖٚ ِٝاغؼ َٓطك ١ٝتربض تسخًٗا ،ؾاشا نإ َٔ ايطبٝع ٞإ ٜرتى نٌ اْػإ َا حيًٛ
ي٘ َٔ ْؿاطات ،ؾأْ٘  َٔٚباب اٚىل إ ٜه ٕٛاغتعُاٍ اؿل ضُٔ ضٛابط ٚسسٚزاً َع١ٓٝ
()2
ٚاال اصبح ػاٚظاً يًشل ٚتعػؿاً يف اغتعُاي٘.
 ٚاشا نإ ايٓعاّ ايعاّ ٚاحملاؾع ١عً َٔ ٘ٝاِٖ اغباب َٚربضات َٓح ايرتاخٝص بصٛض٠عاََٗٓٚ ١ا تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ،ؾإٔ ٖٓاى اغباب اخط ٣تربض ايًذ ٤ٛاىل ؾطض ٖصا
ايٓعاّ يف ازاض ٠املطاؾل االقتصاز ١ٜبصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا َطؾل االتصاالت ٚتتُجٌ ٖصٙ
االغباب يف ضطٚض ٠احملاؾع ١عً ٢االقتصاز ايكٚ ،َٞٛؼكٝل َصًش ١ايسٚي َٔ ١ايٓاس١ٝ
االقتصازٚ ١ٜاملايٚ ،١ٝمحا ١ٜاالَٛاٍ ايعاَ ١ؾايٛظٝؿ ١االزاضٚٚ ١ٜؾكاً يًُؿٗ ّٛايػابل
اصبشت تػع ٢اىل ؼكٝل ايٓؿع ايعاّ ؾطالً عٔ احملاؾع ١عً ٢ايٓعاّ ايعاّ ،ؾاملُٗ ١مل
تعس قاصط ٠عً ٢ايٛقاٚ ١ٜاؿُا ١ٜؾكط ،سٝح مل ٜعس ايٓعاّ ايعاّ شَ ٚؿٗ ّٛغًيب
ٚقاٚ ٞ٥امنا ؼ ٍٛيٝك ّٛبسٚض اجيابٜٚ ،ٞتُجٌ شيو يف قسض ٠ايسٚي ١عً ٢ايتسخٌ يف فاٍ
ايٓؿاط ايؿطز ٟيتشكٝل غاٜتٗا يف ؼكٝل ايٓؿع ايعاّ ٖٚصا ايتسخٌ يف ايػايب ٜأخص ؾهٌ
ايرتاخٝص االزاض.)3(١ٜ
 نُا تربظ َػٛغات اَ ٚربضات ايًذ ٤ٛاىل ايرتاخٝص االزاض ١ٜبصٛض ٠عاََ ١بسأ قاْْٞٛاال َ ٖٛٚبسأ غري املطؾل ايعاّ باْتعاّ ٚاططاز ،ؾَٗ ٛبسأ َؿتل َٔ َؿٗ ّٛاملطؾل
ايعاّ شات٘ َٔٚ ،طبٝع ١االيتعاّ املًك ٢عً ٢عاتل ايػًط ١االزاض ١ٜاملدتص ١بأْؿا،٘٥
ؾايػا ١ٜاالغاغ َٔ ١ٝاْؿا ٤املطاؾل ايعاَ ١بصٛض ٠عاَ ٖٛ ١اؾباع سادات عاَ١
ٚؼكٝل ْؿع عاّٖٚ ،ص ٙاؿادات سادات َػتُطَٚ ٠تذسزٚ ٠ال تؿبع مبذطز قٝاّ
املطؾل ٚاْتعاَ٘ يف ؼكٝكٗا يؿرت ٠ظَٓ ١ٝقسز ٠بٌ البس َٔ االغتُطاض ٚايسمي ١َٝٛيف
( )2د .عسخ عبج الخحسغ البػريشي ،مرجر سابق ،ص.1227
( )1دمحم سمصان حدغ ،مرجر سابق ،ص22،22
( )0د .رنا دمحم راضي ،مرجر سابق ،ص.72
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تكس ِٜاـسَاتٚ ،إ سسٚخ ا ٟاْكطاع يف غري املطؾل ايعاّ ؾإٔ اثاض شيو غٓٝعهؼ
عً ٢املٛاطٓني ٚاؿام ايططض بايبالز بصٛض ٠عاَ.)1(١
ٚبٓا ً٤عًَ ٢ا غبل تهُٔ َػٛغات اَ ٚربضات ايًذ ٤ٛاىل تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ
يف داْبٝني ،االٜ ٍٚتُجٌ يف إ االصٌ ٖ ٛمماضغ ١مجٝع االْؿط ١ايؿطز ١ٜعط ١ٜتاَ ١زٕٚ
قٝس ،اال إ ٖٓاى بعض االْؿطٜ ١رتتب عً ٢مماضغتٗا خططاً ا ٚضطضاً عً ٢اؾُٗٛض مما
ٜػتسع ٞسعطٖا ،اَا اؾاْب ايجاْٜ ٞتُجٌ يف إ اْؿط ١االتصاالت اصبشت يف ايٛقت
اؿاضط َٔ االْؿط ١املُٗ ١اييت ال ميهٔ االغتػٓا ٤عٓٗا ،مما ٜرتتب عً ٢شيو ضطٚض٠
تسخٌ ايسٚي ١يتٓعٖ ِٝصا املطؾل اؿ ٟٛٝاملسض يألَٛاٍ.
سٝح تعس ٚباختصاض تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ٚغ ١ًٝتػتدسَٗا ايسٚي ١يطبط
()2
غًٛنٝات ؾطنات اهلاتـ ايٓكاٍ باجملتُع َٔ دٗٚٚ ،١غ ١ًٝإلزاضٚ ٠اغتدساّ املاٍ ايعاّ.
ا ٟخالص ١ايك ٍٛمتهٔ َربضات ايًذ ٤ٛاىل تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يف احملاؾع١
عً ٢ايٓعاّ ايعاّٚ ،املاٍ ايعاّ ٚؼكٝل املصًش ١ايعاَ.١
الفزع الثاني

خصائص الرتاخيص االداريح
تبني ؾُٝا غبل بإٔ ايرتاخٝص االزاض ١ٜبصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا تطاخٝص اهلاتـ
ايٓكاٍ َاٖ ٞاال قطاضات ازاض ١ٜصازض َٔ ٠ايػًط ١املدتص ١تتُتع ببعض االسهاّ ٚايكٛاعس
اـاص ١اييت متٝع ٙعٔ ايكطاضات االزاض ١ٜايتكًٝسٜٚ ١ٜتُتع ايرتاخٝص بصٛض ٠عاَ ١ببعض
اـصا٥ص َٓٗا:
 .1ايرتخٝص قطاض ازاض ٟاْؿطاز.ٟ
ايرتخٝص ٖ ٛاشٕ بايتصطف َٔ دٗ ١ازاض ١ٜا ٚؾب٘ ازاض ،١ٜكتص ١مبٓح طايب
ايرتخٝص اَهاْ ١ٝمماضغْ ١ؿاط َعني بٓا ً٤عً ٢طًب َٔ املطخص ي٘ َتَ ٢ا نإ شيو
( )2د .ماهخ صالح عالاي ،مرجر سابق ،ص.12،11
( )1دمحم سمصان حدغ ،مرجر سابق ،ص11
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ايطًب َػتٛيف ايؿطٚط ايكاْٚ ١ْٝٛايتٓعٖٚ ،١ُٝٝصا االشٕ صازض باإلضاز ٠املٓؿطز ٠نُا إ
تعس ٌٜايطخص ١ا ٚاْٗاٗ٥ا ٜه ٕٛاٜطاً باإلضاز ٠املٓؿطز ٠ز ٕٚتسخٌ اضاز ٠ايططف ايصٟ
طًبٗا(.)1
اال اْ٘ ٚنُا شنطْا غابكاً إ ٖص ٙاالضازٜ ٠ػبكٗا طًب َٔ املطخص يٖ٘ٚ ،صا ٖٛ
االغاؽ يف ايتؿطق ١بني ايرتخٝص نكطاض ازاضٚ ٟايعكس االزاضٖٚ ،ٟصا َا ٜعين إ ايرتاخٝص
بصٛض ٠عاَٚ ١تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ بصٛض ٠خاص ١تصسض باإلضاز ٠املٓؿطز ٠يإلزاض.٠
 .2ايرتخٝص غٓس قاْ.ْٞٛ
ايرتخٝص نكطاض ازاض ٟميٓح املطخص ي٘ َٝعٚ ٠قتٜ ١ٝطتبط بٗا ،نُا اْ٘ ٜؿهٌ
ضُاْ ١يًُطخص ي٘ اَاّ ايػري َٔ سٝح اسكٝت٘ يف مماضغٖ ١صا ايٓؿاط ز ٕٚغريٚ ٙؾك ًا
يًكٛاْني ٚاالْعُ ١ايػاضَٚ ،١ٜا ٜرتتب عً ٢شيو َٔ َٓاؾع َاز ١ٜا ٚازبٖ ١ٝصا َٔ دَٗٔٚ ،١

دٗ ١ثاَْ ١ٝا حيًُ٘ َٔ ايتعاَات ػا ٙايػًطَ ١ام ١ايرتخٝص ا ٚػا ٙايػري(ٖٚ )2صا َا
ٜعين يًرتخٝص اثط َعزٚز ناؾـ َٓٚؿ ٧يًشل.
سٝح ٜتطح االثط ايهاؾـ عٓسَا حيسز ايكاْ ٕٛزٚض االزاض ٠يف َٓح ايرتاخٝص
ٚايتأنٝس عًٚ ٢دٛز طايب ايرتاخٝص يف َٛقـ َعني ا ٚإ تتٛؾط ؾ ٘ٝؾطٚطاً قسز ٠غابكاً
تتعًل باملكسض ٠املاز ١ٜا ٚاؿاي ١املسْ ١ٝا ٚايهؿا ٠٤ا ٚإ تتٛؾط ؾ ٘ٝؾطٚط ؾٓ ١ٝقسز،٠
ٚعٓسَا تتأنس االزاض َٔ ٠تٛاؾط ايؿطٚط ايػابك ١تًتعّ مبٓح ايرتخٝص ،ا ٟإ ايرتخٝص
()3

ٜعترب سكاً يطايب ايرتخٝص املػتٛيف ايؿطٚط.

( )2د .شػل بغ شهخة ،د .ججيج حشان ،الخخز االدارية كػسيمة لزبط قصاع السحخاقات،
بحث مشذػر في دفاتخ الدياسة االقانػن ،كمية الحقػق االامػم الدياسية ،جاماة غخداية،
الاجد( ،1228.)29متاح عمى السػقع  https://dspace.univ-ouargla.dzتاريخ

الديارة .1212/7/19
( )1د .عسخ عبج الخحسغ البػريشي ،مرجر سابق ،ص.1220
( )0د .رنا دمحم راضي ،مرجر سابق ،ص.79
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اَا االثط املٓؿٚ ٧ايصٜ ٟتطح عٓسَا ؼصٌ االزاض ٠عً ٢غًط ١تكسٜطٚ ١ٜاغع ١يف
ايتعاٌَ َع طايب ايرتخٝص ٚايصُُٜٓ ٟح بعض اؿكٛم ٚاالَتٝاظات ز ٕٚغٛا َٔ ٙاملطخص
هلِٚ ،تؿطض عً ٘ٝعسزاً َٔ االيتعاَات اييت جيب عً ٘ٝعسّ كايؿتٗا ٚاال تعطض يعكٛبات
ازاضٚ ١ٜدٓا ,)1(١ٝ٥سٝح خيطع املطخص ي٘ يًػًط ١ايتكسٜط ١ٜيإلزاض ٠ستٚ ٢إ نإ
َػتٛيف مجٝع ايؿطٚط ايكاْ ١ْٝٛاملطًٛب ١ؾاإلزاض ٠هلا اؿل يف ايطؾض ا ٚايكب ٍٛألغباب
غٝاغ ١ٝا ٚاقتصاز ١ٜا ٚؾٓ ١ٝا ٚا ٟاغباب اخط ٣ؼكل املصًش ١ايعاَ.)2( ١
نُا ٜعس ايرتخٝص غٓس قاْ ْٞٛميهٔ االستذاز ب٘ ٜٚتُجٌ شيو يف ايعسٜس َٔ
اؾٛاْب َٓٗا اًٖ ١ٝمماضغ ١ايٓؿاط َٔ قبٌ املطخص ي٘ٚ ،ضُاْ٘ يإلزاضٚ ٠يًُطخص ي٘،
سٝح تػتطٝع االزاضٚ ٠عٔ ططٜل َٓح ٖصا ايػٓس إ تطاقب ايؿطن ١املطخص هلاٚ ،نصيو
تعس ضُاْ ١ؿاًَٗا ايص ٟمياضؽ ْؿاط٘ ٚؾل ايكٛاْني ؾايرتخٝص نكطاض ازاضٚ ٟغٓس
قآُْٜ ْٞٛؿأ اثاضاً ٜرتتب عً ٘ٝاْؿاَ ٤طنع قاْ ْٞٛدسٜس يًُطخص ي٘ ميٓح مبٛدب٘ سكٛم
ٜٚرتتب عً ٘ٝايتعاَات.
 َٔٚداْب اخط إ ٖص ٙايرتاخٝص ػعٌ ايؿطن ١شات صؿ ١عً ٢املاٍ ايعاّ
املتُجٌ باألطٝاف ،ؾبسْٗٚا ال تػتطٝع ايؿطن ١إ تبح ا ٟتطزز ا ٚتٓع ِٝا ٟاتصاٍ
غًه ٞا ٚالغًهٚ ،ٞاخرياً البس َٔ االؾاض ٠اىل إ ايرتخٝص ٜطع املتعاقس يف َطنع قاْْٞٛ
خاص خيٛي٘ اغتعُاٍ املاٍ ايعاّ ا ٚاالختصاص ظعٚ َ٘ٓ ٤بس ٕٚشيو ال ٜػتطٝع
()3
ايتصطف.

( )2زيجاني شخيفة ،مرجر سابق ،رسالة ماجدتيخ ،ص.12
( )1د .رنا دمحم راضي ،مرجر سابق ،ص.12
( )0دمحم سمصان حبر ،مرجر سابق ،ص.09
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 .3ايتٛقٝت ٚايسمي.١َٝٛ
إ ايرتاخٝص االزاضٚ ١ٜبصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ،تطاخٝص
َؤقت ١بطبٝعتٗاٚ ،بصيو ميهٔ يإلزاض ٠إيػاٗ٥ا يف اٚ ٟقت َٚتَ ٢ا اقتطت املصًش ١ايعاَ١

شيو(.)1

نُا ٜتصـ ايعكس املربّ بني املطخص ٚاملطخص ي٘ بعس السكاً بعس صسٚض قطاض
ايرتخٝص بأْ٘ َٔ ايعكٛز ايط ١ًٜٛاالَس اييت تعٜس عٔ ( )15غٓ ١الٕ تٓؿٝص ٖصا ايعكس ٜتطًب
ايهجري َٔ االعُاٍ َٓٗا (اقآََ ١ؿآت ،ابْٓ ،١ٝصب ابطاز ،قطات اغتكباٍ ٚاضغاٍ،

ادٗع ،٠سٛاغٝب) ٚغريٖا َٔ االعُاٍ(.)2

 .4اؾتكاض ايرتخٝص يًصؿ ١االيعاَ ١ٝز ٕٚايصؿ ١ايتٓؿٝص.١ٜ
عً ٢ايطغِ َٔ عسّ تٛؾط ايصؿ ١االيعاَ ١ٝيف ايرتاخٝص بصٛض ٠عاَ ١اال اْ٘ ال
ميهٔ ْؿ ٞايصؿ ١ايتٓؿٝص ١ٜهلا َٗٓٚا تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ،ؾٗ ٞمتجٌ بسا ١ٜتػري ايٛضع
ايكا ِ٥قبٌ ٚبعس ايرتخٝص ،سٝح إ املطخص ي٘ ٜصبح يف ٚضع قاْ ْٞٛدسٜس كتًـ عُا
نإ عً ٘ٝقبٌ ايرتخٝص مما ٜؤًٖ٘ ملُاضغْ ١ؿاطاً نإ قطٛض عً ٘ٝمماضغت٘ ٖصا َٔ
دٗ َٔٚ ،١دٗ ١ثاْ ١ٝؾايك ٠ٛايتٓؿٝص ١ٜيًرتاخٝص بصٛض ٠عاَ ١تتُجٌ يف مماضغ ١املطخص
ي٘ ايٓؿاط املطخص ،مما دعٌ ايػري دع٤اً َٔ ايعًُ ١ٝايكاْ ،١ْٝٛمما ٜعين إ ا ٟتصطف
ٜصسض َٔ املطخص ي٘ ٜؤثط عً ٢ايػري ٜٚعط ِٗٝاؿل يف ايتصطف ايكاْٚ ْٞٛايكطا ٞ٥ضس
ٖصا ايرتخٝص ٚساًَٖ٘ٚ ,صا َا ٜعين إ ايرتخٝص ٚإ اؾتكط يًصؿ ١اآلَط ٠ؾأْ٘ ال ٜؿتكط اىل
()3
ايصؿ ١ايتٓؿٝصٚ ١ٜاالثط املعسٍ يًٛضع ايكاْ ْٞٛايكا.ِ٥
( )2شحاح عمي ،الخخز االدارية كآلية لتشطيع امخاقبة الشذاط الدياحي ،رسالة ماجدتيخ،
كمية الحقػق االامػم الدياسية ،قدع القانػن ،جاماة زيان عاشػر بالجفمة ،السػسع
الجاماي  ،1224-1220ص.02

( )1ثامخ عبج الجبار عبج العباسي الدايجي ،تدػية مشازعات عقج تخخيز الهاتف الالسمكي
باالتفاق عمى التحكيع ،ط ،2السخكد الاخبي ،مرخ-القاهخة ،1222،ص.02
( )0د .عسخ عبج الخحسغ البػريشي ،مرجر سابق ،ص.1228
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ادلطلة الثاني

الطثيعح المانىنيح لرتاخيص اذلاتف النمال والياخ هنحها
غبل ٚإ تٛصًٓا اىل إ ايرتاخٝص االزاض ١ٜبصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا تطاخٝص اهلاتـ
ايٓكاٍ ٖ ٞقطاضات ازاض ١ٜشات طبٝع ١خاص ١تصسض َٔ ايػًط ١املدتص ١بٗسف تٓعِٝ
مماضغْ ١ؿاط َعني َٔ قبٌ االؾطاز ؾبُٛدب ٖصا ايرتخٝص خيطز املطخص ي٘ َٔ زا٥ط٠
اؿعط اىل زا٥ط ٠االباسٚ ،١بٓا ً٤عً ٢شيو غٓتٓا ٍٚيف ٖصا املطًب ايطبٝع ١ايكاْ١ْٝٛ
يرتاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ باعتباض ٙقطاضاً ازاضٜا  َٔٚثِ االدطا٤ات ٚاآليٝات املتبع ١إلصساضٙ
ٚاخرياً البس يٓا َٔ ايتعطف عً ٢اؾٗات املطخص هلا بتكس ِٜخسَات اهلاتـ ايٓكاٍ يف نٌ
َٔ ايعطام ٚايس ٍٚاالخط ٣قٌ ايسضاغٚ ١نُا :ًٜٞ
الفزع االول

الطثيعح المانىنيح لرتاخيص اذلاتف النمال
تجري َػأي ١ؼسٜس ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًرتاخٝص االزاض ١ٜبصٛض ٠عاَٚ ١تطاخٝص
اهلاتـ ايٓكاٍ بصٛض ٠خاص ١اٖتُاَاً نبرياً يس ٣ايباسجني باعتباضٖا َٔ املٛاضٝع املُٗ ١يف
ْطام ايكاْ ٕٛاالزاضٚ ،ٟقس امجع ايؿك٘ ٚايكطا ٤عً ٢ؼسٜس ايطبٝع ١ايكاْٚ ١ْٝٛتهٝؿٗا
باعتباضٖا (قطاضات ازاض )١ٜؾاملتؿشص يف ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛهلص ٙايرتاخٝص ٜسضى اْٗا ال
ؽطز عٔ ْطام ايكطاضات االزاض ١ٜبصٛض ٠عاَ .١نْٗٛا صازض ٠بإزاض ٠املٓؿطزٚ ٠ؽاطب َطانع
()1
قاْٚ ١ْٝٛؾكاً يًػًطات املُٓٛس ١يًذٗات االزاض ١ٜاملدتص.١
ٚبايطدٛع اىل تعطٜـ ايكطاض اإلزاضٜ ٟعطؾ٘ ايبعض بأْ٘ (اعالٕ االزاض ٠عٔ اضازتٗا
املًعَ ١مبا هلا َٔ غًطات مبكتط ٢ايكاْٚ ٕٛايًٛا٥ح بكصس اْؿا ٤ا ٚتعس ٌٜيف اسس املطانع
ايكاَْ ١ْٝٛتَ ٢ا نإ شيو ممهٔ ٚدا٥عاً قاْْٛاًٚ ،نإ اهلسف َٓ٘ ؼكٝل املصًش ١ايعاَ١

ٚايٓؿع ايعاّٜٚ ،ػت ٟٛإ ٜه ٕٛاعالٕ االزاض ٠صطحياً ا ٚضُٓٝاً)(.)2

( )2د .مفتاح خميفة عبج الحسيج ،مرجر سابق ،ص.021
( )1د .ماهخ صالح عالاي ،مرجر سابق ،ص.192
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ٚإ تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ال ؽطز عٔ نْٗٛا قطاضات ازاض ،١ٜؾايرتخٝص َا ٖٛ
اال عٌُ قاْٜ ْٞٛصسض َٔ اؾٗ ١املدتص ١بإصساض ٙمبا هلا َٔ غًط ١مبكتط ٢ايكٛاْني
بٗسف اسساخ اثاضاً قاَْ ١ْٝٛع ١ٓٝتتُجٌ يف ؼكٝل ايصاحل ايعاّ ٚاملٓؿع ١ايعاَٖٛٚ ،١
ٜػتذُع مجٝع اضنإ ايكطاض االزاض َٔ ٟسٝح (االختصاص ،ايؿهٌ .احملٌ ،ايػا،١ٜ
()1

ايػبب)

ٚيف ايعطام تعس ايػًط ١املدتص ١بإصساض تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ (ٖ ١٦ٝاالعالّ
ٚاالتصاالت)( ،)2يف سني تكابٌ ٖص ٙاهل ١٦ٝيف َصط (اؾٗاظ ايك َٞٛيتٓع ِٝاالتصاالت)(،)3

تكابًِٗ اٜطاً (اهل ١٦ٝايعاَ ١يتٓع ِٝاالتصاالت) يف االَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٖٓ َٔٚ ,)4(٠ا ٜعس
ضنٔ االختصاص َتٛؾط يف ٖص ٙايرتاخٝص.
اَا عٔ ايؿهٌ ٚاالدطا٤ات ؾإ تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يف ايعطام تأخص ؾهٌ
ايكطاض االزاض ٟاملهتٛب سٝح ْص االَط  65يػٓ 2004 ١ايٓاؾص ٚاـاص بإْؿا ١٦ٖٝ ٤االعالّ

ٚاالتصاالت عً ٢إ ته ٕٛمجٝع ايكطاضات ايصازض َٔ ٠اهل ١٦ٝقطاضات َهتٛبَٚ ١تاس١
يًذُٗٛض غٛا ٤ناْت تًو ايكطاضات صازض َٔ ٠املسٜط ايعاّ ا ٚؾٓ ١االغتُاع(.)5

( )2دمحم سمصان حدغ ،مرجر سابق ،ص.17-19
( )1القدع ( / )9الفقخة ( )2مغ االمخ  79الرادر مغ سمصة االئتالف السؤقتة السشحمة لدشة

 1224الشافح الخاص بأنذاء السفػضية الاخاقية لالتراالت ااالعالم؛ انذئت الهيئة
كتصبيق لفكخة الالمخكدية االدارية التي اعتشقها دستػر الاخاق الجائع لاام  1229حيث
اعتخف بفكخة الالمخكدية السخفكية اا السرمحية التي تقػم عمى فدح السجال إلدارة السخافق
الاامة بايجا عغ السخكدية (عمي.)1221 ،

( )0السادة ( )12مغ قانػن تشطيع االتراالت السرخي رقع  22لدشة  1220الشافح.

( )4السادة ( )22مغ السخسػم بقانػن اتحادي رقع  0لدشة  1220االماراتي الشافح بذان تشطيع
قصاع االتراالت.
( )9القدع ( )8الفقخة ( )2مغ االمخ  79الرادر مغ سمصة االئتالف السؤقتة السشحمة لدشة
 1224االخاص بأنذاء السفػضية الاخاقية لالتراالت ااالعالم.
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ٚنصيو اؿاٍ يف َصط سٝح اؾرتط اٜطاً املؿطع املصط ٟإ ته ٕٛايرتاخٝص

َهتٛبٚ ١قس مت ٚضع ْػد َ٘ٓ ١عًَٛ ٢قع اؾٗاظ ايك َٞٛيتٓع ِٝاالتصاالت(.)1

نُا تطًب املؿطع االَاضات ٞإ ٜه ٕٛقطاض ايرتخٝص َهتٛباً ٚقس اصسض املؿطع

ايكطاض ضقِ ( )7يػٓ 2008 ١بؿإٔ االطاض ايتٓع ُٞٝيًرتاخٝص(.)2

اَا عٔ االدطا٤ات ؾإ االدطا٤ات اييت تتطًبٗا تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ إ ٜهٕٛ
َٓح ايرتخٝص بايتٓػٝل َع بعض اؾٗات َٗٓٚا (ٚظاض ٠ايصشٚ ،١ظاض ٠ايبٚ ،١٦ٝظاض٠
ايبًسٜاتٚ ،ظاض ٠ايتذاضٚ ،٠ظاض ٠االتصاالت) ,نُا غٝعطض ايبشح شيو السكا يف اطاض َٓح
تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ٚاالثاض اييت تطتبٗا تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ نجريٖ َٔٚ ،٠ص ٙاالثاض،
تطخٝص اؿص ٍٛعً ٢ايطٝـ ايرتزز ٟيتٛؾري خسَات االتصاالت ايالغًه ١ٝناؾٚ ،١نصيو
ايػُاح يًُطخص ي٘ باغترياز املعسات ٚاالدٗع ٠ايالظَ ١يعًُ٘ ٖٚصا َا ٜعين إ ايرتخٝص
ٜرتتب اثاضاً نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١يًكطاض االزاض.)3(ٟ
اَا عٔ ضنٔ ايػبب ؾٗ ٛايٛقا٥ع ا ٚايعطٚف ايٛاقعٚ ١ٝاملاز ١ٜاييت تسؾع يطدٌ

االزاض ٠عٓس ٚقٛعٗا مماضغ ١اختصاص٘ باؽاش ايكطاض(ٚ ،)4ايػبب َتٛؾط يف ايرتخٝص ،سٝح
تتكسّ ايؿطن ١بطًب اؿص ٍٛعً ٢ايرتخٝصٖٚ ،صا ٖ ٛايػبب ايٛاقع ٞاَا ايػبب ايكاْ،ْٞٛ
ؾٗ ٛايصٜ ٟتدص ؾهٌ ايٓص ايسغتٛض ٟا ٚايكاْ( ْٞٛايتؿطٜع )ٞا ٚاؿهِ ايكطاٖٛٚ ٞ٥
اٜطاً َتٛؾط يف ايرتاخٝص سٝح تصسض تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يف ايعطام اغتٓازاً اىل اَط
غًط ١اال٥تالف املؤقت ١املٓشً ١ضقِ  65يػٓ 2004 ١ايٓاؾصٚ ،تصسض ايرتاخٝص يف َصط
اغتٓازاً اىل قاْ ٕٛتٓع ِٝاالتصاالت املصط ٟضقِ  10يػٓ 2003 ١ايٓاؾصٚ ,تصسض ايرتاخٝص
يف االَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠اغتٓازاً اىل املطغ ّٛبكاْ ٕٛاؼاز ٟضقِ  3يػٓٚ 2003 ١اـاص

بإْؿا ٤اهل ١٦ٝايعاَ ١يالتصاالتٚ ،مبا إ ايػا ١ٜاالغاغٚ َٔ ١ٝضا ٤اْؿا ٤املطاؾل ايعاَ١
بصٛض ٠عاَ ٖٞ ١اؾباع اـسَات ايعاَ ١يألؾطاز بايتاي ٞؾإٔ ايػاٚ َٔ ١ٜضآَ ٤ح ايرتاخٝص
( )2يشطخ السػقع الخسسي لمجهاز القػمي لتشطيع االتراالت السرخي www.tra.gov.eg
( )1يشطخ السػقع الخسسي لتشطيع االتراالت االماراتية .www.tra.gov.ae
( )0دمحم سمصان حدغ ،مرجر سابق ،ص.01
( )4د .ماهخ صالح عالاي ،مرجر سابق ،ص.008
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24

التخخيز كأسمػب إلدارة مخفق االتراالت الاام االيات مشح في الاخاق -دراسة مقارنة-

333

ٖ ٛتٓعَ ِٝطؾل االتصاالت َٔ ادٌ اؿص ٍٛعً ٢خسَات االتصاالت اييت اصبشت يف
ايٛقت اؿاضط َٔ اـسَات االغاغ ٚ ١ٝاملُٗ ١اييت ال ميهٔ االغتػٓا ٤عٓٗا ،نُا إ ٖٓاى
اٖساف ٚغاٜات اخط ٣يًرتخٝص سسزٖا املؿطع يًذٗ ١املدتص ١مبٓش٘ َٓٗا َا ْص عً٘ٝ
اَط غًط ١اال٥تالف املؤقت ١ضقِ  65يػٓ 2004 ١يف َكسَت٘ اىل إ اسس االٖساف االغاغ١ٝ
يػٝاغ ١االتصاالت ايػًهٚ ١ٝايالغًه ١ٝايٛطٓ ٖٛ ١ٝتٛؾري خسَات االتصاالت ايعصط١ٜ
يهاؾ ١املٛاطٓني ايعطاقٝني ٚبأغعاض َعكٛيٚ ،١قس سسز املؿطع املصط ٟاِٖ االٖساف اييت
ٜػع ٢اؾٗاظ ايك َٞٛيتٓع ِٝاالتصاالت اىل ؼكٝكٗا ٖ ٞتطٜٛط َطؾل االتصاالت ْٚؿط
خسَات٘ بؿهٌ ٜٛانب اسسخ ايٛغا ٌ٥ايتهًٓٛدٝا ٚايعٌُ عً ٢تؿذٝع االغتجُاض ايساخًٞ
ٚاـاضدٚ ٞضُإ ٚص ٍٛخسَات االتصاالت اىل مجٝع املٓاطلٚ ،ايعٌُ عً ٢االغتدساّ
االَجٌ يًطٝـ ايرتززٚ ٟتعع ِٝايعا٥س َٓ٘)(.)1
نُا انس املؿطع االَاضات ٞإ اهل ١٦ٝتػع ٢اىل اٜصاٍ خسَات االتصاالت اىل مجٝع
اما ٤ايسٚيٚ ١ؼكٝل اـسَ ١ايؿاًَٚ ،١ايعٌُ عً ٢تطٜٛط اـسَات املكسَٖ َٔ ١صا املطؾل
ٚاالضتكا ٤مبػت ٣ٛاـسَات ؾ.٘ٝ

()2

 َٔٚخالٍ َا غبل ٜتطح يٓا إ ٖٓاى تطابكاً بٓػب ١نبريَ ٠ا بني ايرتاخٝص
بصٛض ٠عاَٚ ١ايكطاضات االزاض ،١ٜيهٔ يف اؿكٝك ١إ ٖصا ايتطابل ال ٜصٌ اىل سس ايتطابل
ايؿاٌَ ٚايهاٌَ يف مجٝع صؿات ايكطاض اإلزاض ،ٟسٝح ٜتُتع ايرتخٝص ببعض االسهاّ
ٚايصؿات ػعً٘ قطاض ازاض ٟش ٟطبٝع ١خاص:ٖٞٚ ١
 َٔ .1سٝح آيَٓ ١ٝح ايرتاخٝص ،سٝح تتُجٌ اآلي ١ٝيف تكس ِٜطًب َٔ املطخص ي٘ اىل
املطخص يًشص ٍٛعً ٢ايطخص َٔٚ ١ثِ َتابع ١ا ٚاغتذاب َٔ ١قبٌ املطخص بعس
تٛاؾط ايؿطٚط ايكاْٚ ١ْٝٛاملٛضٛع ١ٝيف طايب ايرتخٝص ،اَ ٟا ٜعين تٛاؾط اضازتني
ٚايتكاُٗ٥ا ٚاملتُجً ١يف ازاض ٠املطخص ٚاملطخص يٖ٘ٚ ،صا َا ال ٜتٛؾط يف ايكطاض االزاضٟ
( )2السادة ( / )4الفقخة ( )0 ،2مغ قانػن تشطيع االتراالت السرخي رقع  22لدشة 1220
الشافح.

( )1السادة ( / )22الفقخة ( )9 ،4 ،0 ،1 ،2مغ السخسػم بقانػن اتحادي رقع  0لدشة 1220
الشافح بذان تشطيع قصاع االتراالت االماراتي.
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بصٛض ٠عاَ ١سٝح ته ٕٛاالزاض ٠بٗصا اـصٛص ْاؾصٚ ٠ز ٕٚاؿاد ١اىل تٛاؾط ضض٢
املداطبني بٗا.
 .2نُا ال ميهٔ اعتباض ايرتاخٝص تعبري عٔ اضاز ٠االزاض ٠املٓؿطز ٠نُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايكطاضات
اإلزاض ،١ٜالٕ ايرتاخٝص البس ٚإ تػبل اضاز ٠االزاض ٠طًب َكسّ َٔ املطخص ي٘ اىل
املطخص ٜعرب ب٘ عٔ اضازت٘ مبُاضغْ ١ؿاط َعني ٚؾل ايطٛابط ٚاالسهاّ اييت ٜٓعُٗا
املطخص اٚ ٟدٛز َػؤٚيَ ١ٝؿرتنٚ ١سكٛم َتبازي ١تكع عً ٢عاتل املطخص
()1

ٚاملطخص ي٘.

 .3نُا ؽتًـ ايرتاخٝص عٔ ايكطاضات االزاض َٔ ١ٜسٝح االسهاّ املتعًك ١بايػشب
ٚااليػاٚ ،٤اييت ال تطبل بٓؿؼ ايكٛاعس املكطض ٠يف ايكطاضات االزاض ،١ٜؾاإلزاض ٠تتُتع
بػًط ١تكسٜطٚ ١ٜاغع ١غشب ٚايػا ٤ايكطاضات االزاض ١ٜاال إ االَط خيتًـ يف ايرتخٝص
باغتػالٍ املاٍ ايعاّ َٗٓٚا ايرتاخٝص املتعًك ١باهلاتـ ايٓكاٍ ؾتذٝع احملهُ ١اؾٗ١
االزاض ١ٜاَهاْ ١ٝغشب ٚايػا ٤ايرتخٝص ؾكط يف إطاض املصًش ١ايعاَٚ ،)2(١عً ٘ٝؾإٔ
ايكطاضات املتعًك ١بايرتاخٝص تبك ٢ؼت ضقاب ١اؾٗ ١االزاض ١ٜط ١ًٝؾرت ٠غطٜاْٗا ،عً٢
( )2د .عسخ عبج الخحسغ البػريشي ،مرجر سابق ،ص1228

( )1يختمف سحب القخار االداري عغ الغائ فالدحب يمغي اثار القخار االداري بالشدبة

لمساضي االسدتقبل اما االلغاء فان يمغي اثار القخار االداري بالشدبة لمسدتقبل فقط

ايذتخط ان ال يكػن الدحب اااللغاء مذػباُ بايب اساءة استاسال الدمصة ،اذهبت
السحكسة االدارية الاميا في احج ق اخراتها الى ان (التخاخيز االدارية ال تمحقها الحرانة
بفػات السػاعيج بحيث تارسها مغ الدحب اااللغاء فسقتزيات سيادة مبجأ السذخاعية

يدتػجب القزاء عمى كل قخار مخالف لمقانػن ااهجار كل اثخ ل مهسا شال عمي

الػقت ،فال حرانة لمتخاخيز االدارية التي تاتجي عمى الشطام الاام اا السقػمات

االساسية لمسجتسع اا التي تغترب الحقػق الاميا لمجساعة اا التي تقػم عمى الغر اا

الخصأ االداري الفاحر االجديع تارس مغ الدحب اا االلغاء) ،د .رنا دمحم راضي،
مرجر سابق ،ص.90
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اعتباض إ ٖص ٙايرتاخٝص تصسض ٚؾل ضٛابط تؿطٜعَ ١ٝع ،١ٓٝؾُجًُا ٜػتُس
املطخص ي٘ سك٘ يف اؿص ٍٛعً ٢ايرتخٝص َتَ ٢ا تٛاؾطت ؾ ٘ٝايؿطٚط ايكاْ،١ْٝٛ
ؾأْ٘ ٚباملكابٌ حيل يًذٗ ١االزاض ١ٜإيػا ٙ٤يف ساي ١كايؿ ١املطخص ي٘ ايؿطٚط املتعًك١
()1

مبٓش٘.

 .4نُا ؽتًـ ايرتاخٝص عٔ ايكطاضات االزاض َٔ ١ٜسٝح ايصؿ ١اآلَط ،٠ؾايكطاضات االزاض١ٜ
ٚمبؿَٗٗٛا ايتكًٝس ٟتتٛاؾط ؾٗٝا ايصؿ ١اآلَطٚ ٠تطتب اثاضٖا ايكاْ ١ْٝٛؿع ١صسٚضٖا
بتأثريٖا عً ٢املطانع ايكاْ ١ْٝٛيًُداطبني بٗا اَا بايتعس ٌٜا ٚاالْؿاٚ ٤االيػا ،٤اَا
ايرتخٝص ؾٝعس َٔ قب ٌٝاالعُاٍ اييت ال تتٛاؾط ؾٗٝا ايصؿ ١اآلَط ،٠اال اْٗا َٚع شيو
تؤثط عً ٢املداطبني بٗا ٚعًَ ٢طانعِٖ ايكاْ ١ْٝٛبؿهٌ َباؾط ،سٝح خيطز صاسب
ايرتخٝص َٔ زا٥ط ٠احملعٛض اىل زا٥ط ٠املباح ٚحيصٌ عً ٢سكٛم ٚايتعاَات ترتتب
عً ٢عاتك٘ٚ ،عً ٘ٝؾإٔ ايرتخٝص ال حيسخ تػرياً بصات٘ يعسّ تٛؾط ايصؿ ١ايتٓؿٝص ،١ٜبٌ
إ ايتػريات ٚاالثاضات اييت حيسثٗا ايرتخٝص ْٖ ٞتا٥ر ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜطتبط
بٗا ٚاييت تٓعُ٘ ٚتطع ضٛابط َٓش٘ ٚمماضغ ١ايٓؿاط املتعًل بٖ٘ٚ .صا َا ٜعين اْ٘
ٚعٓس املكاضَْ ١ا بني ايكطاضات االزاضٚ ١ٜايرتاخٝص لس إ االٚىل تتُتع بايك ٠ٛايتٓؿٝص١ٜ
مبعٓ ٢اْ٘ ٜصبح ْاؾصاً ًَٚعَاً يًُداطبني ب٘ عً ٢عهؼ ايرتاخٝص االزاض ١ٜاييت ال
تتُتع بٗص ٙايصؿ ١ؾٗ ٞؾكط تعٌُ عً ٢اظاي ١اؿعط عً ٢مماضغْ ١ؿاط َعني زٕٚ
إيعاّ مماضغت٘ .اال إ َا ػب االؾاض ٠ايٖٓ ٘ٝا اْ٘ ٚباملؿٗ ّٛاملعانؼ إ ايكطاض ايصٟ
ٜتطُٔ َٓع ايرتخٝص ٖٜ ٛتطُٔ ق ٠ٛتٓؿٝص ،١ٜمما ٜعين إ ايؿدص ايصٜ ٟصسض
عك٘ قطاض َٓع ايرتخٝص ٜتطُٔ ايك ٠ٛايتٓؿٝص ١ٜيف َٛاد٘ املداطب ب٘ َع ايعاَ٘ بعسّ
()2

اسكٝت٘ مبُاضغ ١ايٓؿاط.

( )2د .عبج الخحسغ البػريشي ،مرجر سابق ،ص.1227
( )1د .عبج الخحسغ البػريشي ،مرجر سابق ،ص.1228-1222
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 َٔٚخالٍ َا غبل ٜتطح يٓا إ ايرتاخٝص االزاض ١ٜبصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا تطاخٝص
اهلاتـ ايٓكاٍ َا ٖ ٞاال قطاضات ازاض ١ٜتتُتع ببعض االسهاّ ٚايكٛاعس اـاص ١اييت ػعًٗا
قطاضات ازاض ١ٜشات طبٝع ١خاصٚ ،١مما ٜؤنس إ تصطف ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ايعطاق١ٝ
يف فاٍ َٓح ايرتاخٝص يًؿطنات ايعاًَ ١يف فاٍ االتصاالت ايػًهٚ ١ٝايالغًه ٖٛ ١ٝقطاض
ازاضٚ ٟيٝؼ عكس ٖ ٛإ َٔ َٗاّ ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ٚاييت سسزٖا االَط ( )65يػٓ١
 2004ايٓاؾص ازاض ٠عًُٝات تطخٝص خسَات االتصاالت ٚاالعالّ يف ايعطام ٚتطُٔ اغتدساّ
طٝـ ايرتزز االؾعاع ٞبططٜك ١تعرتف بكٖ ١ُٝصا املٛضز ْٚسضت٘ ،نُا ؽتص بٛضع ايؿطٚط
ايالظَ ١ملٓح ايرتاخٝصَٚ ،طاقبَ ١س ٣تكٝس املطخص هلِ بٗص ٙايؿطٚطٚ ،ؼسٜس االيتعاَات

املايٚ ١ٝاالٜطازات املػتشك ١يًدع ١ٜٓايعاََ ١كابٌ ايرتاخٝص )1(،ز ٕٚإ ٜه ٕٛيًُطخص اٟ
زٚض ا ٚتأثري يف شيو ،نُا تػتطٝع ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ؾطض عكٛبات عً ٢املطخص
ي٘ يطُإ ايتعاَ٘ بؿطٚط ايرتخٝص َ ٖٛٚا اؾاض اي ٘ٝايكػِ ( َٔ )9االَط ( )65يػٓ١
 2004ايٓاؾص ٖ َٔٚص ٙايعكٛبات (اصساض ايتشصٜطاتٚ ،طًب ْؿط اعتصاضٚ ،طًب ؽؿٝـ
ايططض ايص ٟتعطض ي٘ املػتًٗو ا ٚاصالح ايططض ايص ٟؿل ب٘ٚ ،ؾطض غطاَات َاي،١ٝ
ٚؾطض اؿذع عً ٢اؿػابات املصطؾ ١ٝشات ايعالق ١يف ساي ١عسّ زؾع ايػطاَات يف َٛعسٖا،
ٚتعًٝل ايرتخٝصَٚ ،صازض ٠ايتذٗٝعات اييت ٜتاح مبٛدبٗا ايٛص ٍٛاىل َكط عًُٝات
املطخص ي٘ٚ ،تعًٝل ايعًُٝات ا ٚاٜكاؾٗا ٚاْٗا ٤ايعٌُ بايرتخٝص ا ٚغشب٘ ،نُا ٚهلا
االغتعاْ ١بايكٛات االَٓ ١ٝايعطاق ١ٝيتٓؿٝص ٖص ٙايعكٛبات ٚعً ٢ايػًطات االغتذاب ١يطًب
تكس ِٜاملػاعسٚ ٠ايسعِ بس ٕٚتأخري).
ٖٚصا َا ٜعين إ هل ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ايعطاق ١ٝباعتباضٖا اؾٗ ١املدتص ١مبٓح
تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ َطًل اؿط ١ٜيف ضؾض ايطًب ا ٚقبٛي٘ ٚال ٜكٝسٖا يف شيو غ٣ٛ
االمطاف يف اغتعُاٍ ايػًطٚ ،١فاؾا ٠املصًش ١ايعاَٜٚ ،١ربظ زٚض ايكطا ٤يف َطاقب ١غًط١
االزاض ٠يف َٓح ايرتاخٝصٖ ،صا ٜٚػتطٝع إيػا ٤ايرتخٝص يف اٚ ٟقت َٔ االٚقات َتَ ٢ا
اقتطت املصًش ١ايعاَٚ ١ايٓؿع ايعاّ شيوٖٚ ،صا َا ٜعين إ َٓح تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يف

( )2يشطخ :القدع ( )9مغ االمخ  79الرادر مغ سمصة االئتالف السؤقتة السشحمة لدشة
 1224الشافح الخاص بأنذاء السفػضية الاخاقية لالتراالت ااالعالم الاخاقية.
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ايعطام ٜتِ َٔ داْب ٚاسس ز ٕٚإ ٜهٖٓ ٕٛاى َؿاٚضات بني ايططؾني يتشسٜس ؾطٚط
()1

ايرتخٝص.

ٖٚصا َا ٜعين إ املطخص ي٘ ٜه ٕٛيف َطنع قاْ ْٞٛتٓع ُٞٝخاضع يًكإْٛ
()2

ايعاّٚ ،يٝؼ يف َطنع تعاقسٚ ،ٟشيو ألٕ االَط ٜتعًل بكطاض ازاضٚ ٟيٝؼ باتؿام ا ٚعكس.
الفزع الثاني

آلياخ هنح تزاخيص اذلاتف النمال
يهٌ زٚي َٔ ١ز ٍٚايعامل ْعاّ قاْ ْٞٛخاص تتبع٘ يف َٓح تطاخٝص اهلاتـ
ايٓكاٍٚ ،سػب َا تطآَ ٙاغباً َٚالُ٥اً هلاٚ ,يهٔ يف نٌ االسٛاٍ ؾإ ٖصا املطؾل متط ؾ٘ٝ
ايَٓ ١ٝح ايرتاخٝص مبطاسٌ َعٖٚ ١ٓٝص ٙاملطاسٌ ميهٔ إ ْربظٖا يف نٌ َٔ ايعطام ٚايسٍٚ
قٌ املكاضْ ١اىل َطسًتني ناالت:ٞ
أٚالَ :طسً ١تكس ِٜطًب ايرتخٝص ٚاملٛاؾك ١عً.٘ٝ
ٚمل ٜتطُٔ االَط ( )65ايصازض َٔ غًط ١اال٥تالف املؤقت ١املٓشً ١يػٓ2004 ١
ايٓاؾص ٚاـاص بإْؿا ١٦ٖٝ ٤االعالّ ٚاالتصاالت اإلدطا٤ات اـاص ١مبٓح تطاخٝص اهلاتـ
ايٓكاٍ ،اال إ ٖٓاى زي ٌٝأصسضت٘ اهل ١٦ٝعاّ  2016تطُٔ اإلدطا٤ات ٚاالضؾازات اييت
ٜتبعٗا َكسّ ايطًب يًشص ٍٛعً ٢ايرتخٝص ٖٚص ٙاإلدطا٤ات تتطُٔ تكس ِٜطًب ضمسٞ
َعس َػبكاً َٔ ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت َٛٚقع َٔ قبٌ اؾٗ ١اييت تطًب ايرتخٝص،
ٜتطُٔ فُٛع َٔ ١املعًَٛات عٓٗا صاسب ايطًب َٓٗا االغِ ايتذاض ٟايصطٜح ،طبٝع١
عًُ٘ ،ايػا َٔ ١ٜاغتدساّ ايرتززات املطًٛب ،١إداظ ٠ايعٌُ ْاؾصَٚ ٠صسق ١سػب األصٍٛ
 َٔٚثِ تك ّٛاهل ١٦ٝبسضاغ ١ايطًبٜٚ ،ه ٕٛهلا غًط ١تكسٜطٚ ١ٜاغع ١يف قبٛي٘ ا ٚضؾط٘ ألٟ
غبب نإ بؿطط إ ٜه ٕٛايطؾض َػتٓس اىل ؼكٝل املصًش ١ايعاَٚ ،١يف ساي ١املٛاؾك١
عً ٢ايطًبٜ ،تِ اصساض ايرتخٝص خالٍ َس ٠أقصاٖا أغبٛعني َٔ تاضٜذ تأٜٝس اغتالّ
اهل ١٦ٝاملػتشكات املايٚ ،١ٝيف ساي ١ضؾض ايطًب ٜتِ تٛد ٘ٝنتاب ضمس َٔ ٞاهلَ ١٦ٝعٕٓٛ
( )2ستار جبار البجري ،مرجر سابق ،ص.82
( )1اسامة ش حديغ الااني؛ مرجر سابق ،ص.292
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اىل اؾٗ ١طايب ١ايرتخٝص ٜتطُٔ ضؾض ايطًب بايرتخٝص َع شنط األغباب اييت اغتسعت

ايطؾض(.)1

ٚيًٗ ١٦ٝيف ساي ١املٛاؾك ١عً ٢طًب ايرتخٝص إ تؿطض ؾطٚطاً عً ٢ايرتاخٝص
يتشكٝل اٖساف ايٓعاّ ايعاّ ٚاييت تتطُٔ بعض األَٛض َٓٗا:
َ .1عاٜري دٛز ٠اـسَات املكسَ َٔ ١قبٌ املطخص ي٘.
َ .2تطًبات اْتؿاض ايؿبه ١ا ٚاـسَ.١
َ .3تطًبات تكس ِٜاملعًَٛات َٔ املطخص هلِ اىل اهل.١٦ٝ
َ .4تطًبات ايتعا ٕٚايكا ِ٥بني املطخص هلِ ٚاهل ١٦ٝملُاضغ ١اهلٚ ١٦ٝادباتٗا ٚؾكاً
ألْعُتٗا.
َ .5ػتٜٛات ايؿصٌ بني خسَات االتصاالت يألغطاض احملاغبٚ ١ٝايتٓعٚ ١ُٝٝؾل َا
تكطض ٙاهلٚ ,١٦ٝأٚضشت اهل ١٦ٝاْ٘ ٚيف ساي ١اصساض أ ٟتطخٝص ا ٚػسٜس ٙا ٚتعسًٜ٘
تك ّٛاهل ١٦ٝبٓؿط اؾعاض يف َٛقعٗا ايطمس ٞعً ٢االْرتْتٜٛ ،ضح ؾ ٘ٝاملعًَٛات
ايالظَ ١عٔ ايرتاخٝص ٚاملهإ ايص ٟميهِٓٗ االطالع ؾ ٘ٝعً ٢اسسخ ْػدَٔ ١
()2

ايرتخٝص سٝح ٜه ٕٛايرتخٝص َهتٛب َٚتاح يًعُ ّٛيالطالع عً.٘ٝ

اال اْ٘ ٚبايٛاقع ايعًُٚ ٞايتطبٝكٚ ٞدسْا ايتٓاقض ايهبري يف ٖصا االػا ٙؾعً٢
ايطغِ َٔ إ ايكطاضات اييت تصسض َٔ قبٌ اهل ١٦ٝجيب إ تهَ ٕٛتاس ١يالطالع اال إ َا
ملػٓا ٖٛ ٙعهؼ شيو َٔ صعٛب ١ايٛص ٍٛاىل ٚعسّ ايكسض ٠عً ٢اؿص ٍٛعً ٢منٛشز
يًرتاخٝص املُٓٛس ١يؿطنات اهلاتـ ايٓكاٍ.

( )2دمحم سمصان حدغ ،مرجر سابق ،ص47 ،49
( )1يشطخ السػقع الخسسي لهيئة االعالم ااالتراالت الاخاقية .www.cmciq
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24

التخخيز كأسمػب إلدارة مخفق االتراالت الاام االيات مشح في الاخاق -دراسة مقارنة-

353

أَا يف َصط ؾًِ ظع قاْ ٕٛتٓع ِٝاالتصاالت املصط ٟضقِ  10يػٓ 2003 ١تكسِٜ
خسَات االتصاالت يًػري ا ٚؼطٜط املهاملات ايتًٝؿ ١ْٝٛايسٚي ١ٝا ٚايكٝاّ بأ ٟاالعُاٍ
املتعًك ١بكطاع االتصاالت ز ٕٚاؿص ٍٛعً ٢تطخٝص َٔ اؾٗاظ ايكٚ ،)1(َٞٛقس سسز ٖصا
ايكاْ ٕٛآيَٓ ١ٝح تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ضُٔ املازٚ )22( ٠ؾكا ملا ٜأت:ٞ
 تكس ِٜطًب ايرتخٝص اىل اؾٗاظ ايك َٞٛيتٓع ِٝاالتصاالتٜ ،تطُٔ فُٛعَٔ ١املعًَٛات ٚاملػتٓسات اييت تؤنس ايكسض ٠ايؿٓٚ ١ٝاملاي ١ٝيطايب ايرتخٝص َجٌ
(َعًَٛات تؿص ١ًٝٝعٔ املطخص ي٘ ،اـربات ايػابك ١يًُطخص ي٘ يف فاٍ تكسِٜ
خسَات االتصاالت ،املٛقـ املاي ٞي٘.)...
ٜتِ زضاغ ١ايطًب َٔ قبٌ ايكاُ٥ني عً ٢االَط يف اؾٗاظ ايك َٞٛيتٓع ِٝاالتصاالت
َٔ ايٓٛاس ٞايتٓع ١ُٝٝنتًو املتعًك ١باؿكٛم ٚااليتعاَات ايٛاضز ٠يف ايرتخٝص املعَع
اؿص ٍٛعًٚ ،٘ٝايٓٛاس ٞايؿٓٚ ١ٝاملايٜٚ ،١ٝتِ ايبت ؾ ٘ٝاَا بايكب ٍٛا ٚايطؾض عً ٢إ ٜتِ
ابالؽ طايب ايرتخٝص بايٓتٝذ ١خالٍ َس ٠ال تتذاٚظ َٜٛ 90ا َٔ تاضٜذ اغتٝؿا ٤مجٝع
ايبٝاْات ٚاملػتٓسات املطًٛبٚ)2( ،١يف ساي ١املٛاؾك ١عً ٢ايرتخٝص ٜك ّٛاؾٗاظ بإصساض
ايرتاخٝص ٜٚتٛىل فًؼ إزاض ٠اؾٗاظ ؼسٜس املكابٌ املاي ٞيًرتخٝص ٚايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات
األخط ٣املتعًك ١ب٘.
أَا يف االَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠ؾكس اٚضح املطغ ّٛبكاْ ٕٛضقِ  3يػٓ2003 ١
ايٓاؾص اـاص بإْؿا ٤اهل ١٦ٝإ اي ٘ٝتكس ِٜطًب ايرتخٝص َٚطَُٚ ١ْٛس ٠غطٜاْ٘
ٚايؿطٚط االخط ٣املتعًك ١ب٘ حيسزٖا فًؼ ازاض ٠اهلٚ ١٦ٝؾل منٛشز ٜعس َػبكا ٜٚكّٛ
املطخص ي٘ بتكس ِٜايطًب ٚؾل ٖصا ايُٓٛشز َػتٛؾٝا مجٝع ايؿطٚط املطًٛبٚ ،١تكّٛ
اهل ١٦ٝبسضاغت٘ خالٍ ؾرت ٠اقصاٖا  َٔ ّٜٛ 30تاضٜذ تكسمي٘ ٚتطؾع تٛصٝاتٗا اىل فًؼ
( )2السادة ( )12مغ قانػن تشطيع االتراالت السرخي رقع  22لدشة  1220الشافح.
( )1يشطخ اإلجخاءات االقػاعج االذخاط الالزمة لمحرػل عمى تخاخيز إلنذاء شبكات
االتراالت اتقجيع خجمات االتراالت داخل جسهػرية مرخ الاخبية ،متاح عمى السػقع
الخسسي لمجهاز القػمي www.tra.gov.eg؛ السادة ( )10 ،11مغ قانػن تشطيع
االتراالت رقع  22لدشة .1220
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االزاض ٠ايصٜ ٟبت بايطًب بايكب ٍٛا ٚايطؾض ٜٚ ٚعس قطاض اهل ١٦ٝبٗصا اـصٛص ْٗاٝ٥ا
()1

ًَٚعَا ٚال حيٛظ ايطعٔ ب٘ بأ ٟططٜل َٔ ططم ايطعٔ.

ٚإ َٛاؾك ١اؾٗات املػؤٚي ١عٔ َٓح ايرتاخٝص يٝػت ناؾ ١ٝملٓح ايرتخٝص بٌ
ال بس َٔ إ ٜهَٓ ٕٛح ايرتخٝص بايتٓػٝل َع بعض اؾٗات ٚااليتعاّ ظُٝع ايكٛاْني
ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات شات ايصً.١
ؾؿ ٞايعطام اؾرتط املؿطع إ ٜه ٕٛايرتخٝص بايتٓػٝل َع ٚظاض ٠ايب١٦ٝ
باعتباضٖا اؾٗ ١املػؤٚي ١عٔ اؿؿاظ عً ٢ايبٚ ،١٦ٝهلا اؿل يف ضؾض ايرتخٝص اشا تػبب
()2

ٖصا ايرتخٝص اضطاضاً يًبٜٚ ١٦ٝه ٕٛقطاضٖا ًَعَاً ٚال جيٛظ كايؿت٘.

()3

نُا اؾرتط املؿطع إ ٜه ٕٛايرتخٝص بايتٓػٝل َع ٚظاض ٠ايب ١٦ٝايعطاق١ٝ
ٚٚظاض ٠ايبًسٜات(ٚٚ )4ظاض ٠ايتذاض َٔ ٠سٝح اغتٝؿا ٤ايؿطنات املطخص ١ؾطٚط ايعٌُ يف

( )2يشطخ السػاد ( )04 ،00 ،01مغ السخسػم بقانػن اتحادي رقع  0لدشة  1220الشافح في
شان تشطيع االتراالت االماراتي.
( )1نرت السادة ( )22مغ قانػن حساية اتحديغ البيئة رقع ( )12لدشة  1229الشافح عمى:
أاالً :يمتدم صاحب أي مذخاع قبل البجء بإنذائ بتقجيع تقخيخ لتقجيخ األثخ البيئي .انرت
السادة ( )22مغ القانػن نفد عمى عجم جػاز مسارسة أي جهة ألي نذاط دان ان يكػن
هشاك مػافقة مدبقة مغ ا ازرة البيئة .مشذػر في الػقائع الاخاقية بالاجد  4241في
/19كانػن الثاني .1222 /
( )0نرت السادة ( )9مغ تاميسات الػقاية مغ االشاة غيخ السؤيشة الرادرة مغ مشطػمات
الهاتف الشقال رقع ( )2لدشة  1222عمى :أاالً :يذتخط لسشح السػافقة البيئية إلقامة

مشطػمات الهاتف السحسػل ان تقجم الجهة شالبة السػافقة ما يأتي :أ -تخخيز مغ ا ازرة

االتراالت اهيئة االعالم ااالتراالت عمى مسارسة هحا الشذاط اافقاً لمتاميسات

االزػابط الساتسجة لجيهسا .مشذػر في الػقائع الاخاقية بالاجد  4240بتاريخ  / 8شباط/
.1222

( )4حيث تاج ا ازرة البمجيات الجهة التخصيصية لتقديع البالد الى مشاشق صشاعية امشاشق
سكشية حيث نرت السادة ( )40مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  279لدشة  2974الساجل

الشافح عمى :يقػم السجمذ (السجمذ البمجي) بػصف ذا صالحية تقخيخ امخاقبة الػضائف
التالية :أ .تحزيخ ترسيع أساسي لسشصقة البمجية يتزسغ بػج عام ما يمي مخاعياً في=
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ايعطام ،ؾاشا نإ املطخص ي٘ ؾدصاً اعتباضاً ؾإْ٘ ٜػتًعّ إ ٜه ٕٛقس تأغؼ نؿدص
اعتباضٚ ٟؾكاً يًكٛاْني ايػاض ١ٜيف ايعطام  َٔٚايكٛاْني املٓعُ ١يعٌُ ايؿطنات ٖ ٛقإْٛ
ٚظاض ٠ايتذاض ٠ضقِ ( )37يػٓ 2011 ١ايٓاؾص(.)1
أَا يف َصط اؾرتط قاْ ٕٛتٓع ِٝاالتصاالت ضقِ  10يػٓ 2003 ١ايٓؿاش ملٓح
ايرتاخٝص َٛاؾك ١ايكٛاْني املٓعُ ١ألعُاٍ ايبٓاٚ ٤ايتدطٝط ايعُطاْٚ ٞقٛاْني ايب١٦ٝ
ٚاإلزاض ٠احملًٚ ١ٝاؿص ٍٛعًَٛ ٢اؾكات َٔ ايكٛات املػًشٚ ١اؾٗات املدتصَ ١ع َطاعا٠
املعاٜري ٚاالؾرتاطات ايب ١ٝ٦ٝايصش.)2(١ٝ
نُا ْٚص قاْ ٕٛايتذاض ٠املصط ٟضقِ ( )17يػٓ 1999 ١يف املاز َ٘ٓ )30( ٠عً٢
(ٜعس يف اؾٗ ١اإلزاض ١ٜاملدتص ١غذٌ تكٝس ؾ ٘ٝأمسا ٤ايتذاض اؾطاز ناْٛا اّ ؾطنات)...
ٚانتؿ ٢املؿطع املصط ٟبتػذ ٌٝايؿطنات املطخصٚ ١ؾل قاْ ٕٛايتذاضٚ ٠مل ٜؿري اىل
ضطٚض ٠تػذ ٌٝايؿطنات يس ٣اؾٗاظ ايك َٞٛيتٓع ِٝاالتصاالت يف َصط عً ٢خالف

املؿطع ايعطاق ٞايص ٟاؾرتط تػذًٗٝا يف ايػذٌ ايتابع هل ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت( ،)3نُا
جيب إ تهَ ٕٛػذًٚ ١ؾل قاْ ٕٛايؿطنات ايعطاق ٞضقِ  22يػٓ 1997 ١ايٓاؾص.
ٚاؾرتط املؿطع االَاضات ٞملٓح ايرتخٝص ايتعاّ املطخص هلِ بايكٛاْني ٚاألْعُ١
ايٓاؾص ٠سٝح ٜتِ اغتبعاز طايب ايص ٟحيت ٟٛغذً٘ عً ٢خطم يًكٛاْني(ٚ.)4اؾرتط املؿطع

=ذلظ ساة مشصقة البمجية احاجاتها ....ب -تقديع السجيشة الى قصاعات سكشية تتػافخ
فيها مشاشق عسخانية اصشاعية اتجارية.)...

( )2نرت السادة ( )0مغ قانػن ا ازرة التجارة الاخاقي رقع ( )02لدشة  1222الشافح عمى:
تداى الػ ازرة الى تحقيق أهجافها بالػسائل اآلتية :عاش اًخ – تدجيل امخاقبة الذخكات
الاخاقية االذخكات الاامة افخاع امكاتب الذخكات األجشبية.

( )1يشطخ السػاد ( )04 ،20مغ قانػن تشطيع االتراالت السرخي رقع  22لدشة 1220
الشافح.

( )0دمحم سمصان حدغ ،مرجر سابق ،ص.70
( )4يشطخ السادة ( )1مغ القخار رقع ( )7لدشة  1228االخاص بذأن اإلشار التشطيسي
لمتخاخيز ،متاح عمى مػقع الهيئة الاامة لتشطيع االتراالت .www.tra.gov.ae
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االَاضات ٞإ ته ٕٛايؿطنات املطخص ١قس ته ٕٛتأغػت ٚؾل قاْ ٕٛايؿطنات االؼاز١ٜ

ضقِ ( )8يػٓٚ 1984 ١تعسٜالت٘(،)1

()2

ٚمبٛدب املطغ ّٛبكاْ ٕٛاؼاز ٟضقِ  3يػٓ.2003 ١

 َٔٚخالٍ َا غبل ٜتطح يٓا اْ٘ ال ميهٔ ايك ٍٛبٛدٛز آيَٛ ١ٝسس ٠يف َٓح
تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ اال اْ٘ ٚبصٛض ٠عاَ ١إ آيَٓ ١ٝشٗا تهتٌُ بتٛؾط ْٛعني َٔ
ايؿطٚط:
 (ؾطٚط ؾهً )١ٝتتُجٌ يف (طًب ايرتخٝص) املعس َبػكاً َٔ قبٌ اؾٗ ١املدتص١قاْْٛاً بإصساضٚ ،ٙايصٜ ٟعس ا ٍٚخط ٠ٛيصسٚض قطاض ايرتخٝص ملُاضغْ ١ؿاط َعني،
سٝح إ ؽًـ ٖصا ايؿطط ٜعين اْ٘ ال ٚدٛز يًرتخٝص نكطاض ازاض ،ٟالٕ طًب
ايرتخٝص ايصٜ ٟتكسّ ب٘ ايطاغب يف ايرتخٝص ٖ ٛايػبب ايٛاقع ٞملٓح ايرتخٝص،
ٜٚؿرتط ؾ ٘ٝإ ٜه ٕٛغبباً َؿطٚعاً غري كايـ يكٛاعس ايكاَْٚ ٕٛباز ٘٥ايعاََ ،١ع
َالسع ١إ ٖصا (ايطًب) ال ًٜعّ (املطخص) باملٛاؾك ١عًَٓٚ ٘ٝح ايرتخٝص ،سٝح إ
ي٘ اؿط ١ٜايهاًَ ١يف ايطؾض ا ٚايكبَ ٍٛع بٝإ األغباب يف ساي ١ايطؾض ،نُا إ
يًػًط ١املدتص ١بإصساض ايطًب اؿط ١ٜيف ٚضع منٛشز ايرتخٝص مبا تطآَ ٙاغباً
َٚتٓاغباً َع استٝاداتٗا َٚا ؼكك٘ َٔ َصًش ١عاَْٚ ١ؿع عاّ ،سٝح إ يهٌ بًس
منٛشداً ٚإدطا٤ات خاص ١تتبعٗا يف َٓح ايرتخٝص مبا ٜتٓاغب َع أٖساؾٗا اييت تػع٢

( )2دمحم سمصان حدغ ،مرجر سابق ،ص.74

( )1نرت السادة ( )18مغ السخسػم بقانػن اتحادي رقع  0لدشة  1220الشافح عمى (يحجد
مجمذ اإلدارة بقخار صادر عش أنػاع األنذصة السشطسة السختمفة ،التي يجػز اصجار

تخاخيز بذأنها اكحلظ الذخاط الػاجب تػفخها في األشخاص السخاد اصجار تخاخيز

لهع) .افي جسيع األحػال ال يجػز اصجار أي تخخيز اال لذخز اعتباري تع تأسيد

بسػجب قخار صادر عغ مجمذ اإلدارة ايجػز لحلظ الذخز االعتباري باج الحرػل
عمى مػافقة مجمذ اإلدارة تأسيذ شخكات تاباة تسارس بازاً مغ األنذصة السشطسة.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24

التخخيز كأسمػب إلدارة مخفق االتراالت الاام االيات مشح في الاخاق -دراسة مقارنة-

353

اىل ؼكٝكٗا َٔ ٚضآَ ٤ح ايرتخٝص ،ؾايُٓٛشز ٚاإلدطا٤ات املطبك ١يف زٚيَ ١صط،
ؽتًـ عٔ زٚي ١االَاضاتٚ ،ؽتًـ عٔ ايعطام ٖٚهصا...
 (ايؿطٚط املٛضٛعٜٚ )١ٝكصس بٗا ايؿطٚط ايكاْ ١ْٝٛاملاز ،١ٜؾُتَ ٢ا تٛؾطت ايؿطٚطايكاْ ١ْٝٛيف َكسّ طًب ايرتخٝصٚ ،اؾصشت اؾٗ ١املطخص ١عٔ ْٝتٗا ٚضغبتٗا بكبٍٛ
طًب ايرتخٝص أصبشت ايطخصًَ ١عَٚ ١سكاً ي٘ ,اال إ يإلزاض ٠غًط ١تكسٜط ٚاغع ١يف
ضؾض ا ٚقب ٍٛايرتخٝص ٚمبا ٜتالَ ّ٤ع املصًش ١ايعاَ.١
ٚبعس االْتٗا َٔ ٤املطسً ١األٚىل املتُجً ١بتكس ِٜطًب ايرتخٝص ٚاملٛاؾك ١عً٘ٝ
تبسأ املطسً ١ايجاْٚ ١ٝاملتُجً ١بإبطاّ عكس ايرتخٝص
ثاْٝاًَ :طسً ١ابطاّ عكس ايرتخٝص
َ .1طسً ١املؿاٚضات.
ٜٚكصس بٗا قٝاّ اططاف ايعالق ١ايعكس ١ٜاملػتكبً ١ٝبتبازٍ ٚدٗات ايٓعط
ٚايسضاغات ٚايتكاضٜط ايؿٓٚ ١ٝايكآَْٚ ١ْٝٛاقؿ ١االقرتاسات ٚاألؾهاض ،يٝه ٕٛنٌ َُٓٗا عً٢
ب ١ٓٝمبا ٜكسّ عً َٔٚ ،٘ٝادٌ ايٛص ٍٛاىل اؾطٌ ايٓتا٥ر اييت ؼكل َصاحل ايططؾني،
()1
ٚيًتعطف عًَ ٢ا ٜػؿط عٓ٘ االتؿام بني ايططؾني َٔ سكٛم ٚايتعاَات.
ٜٚػبل تٛقٝع عكس تطخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ َطسًَ ١ؿاٚضات بني ططيف ايعكس أَ ٚ
ميجًِٗٚ ،تتػِ ٖص ٙاملطسً ١بطابع ايػط ،١ٜملا ٜتدًً٘ ٖصا ايعكس َٔ االطالع عً٢
ايتهٓٛيٛدٝا املتكسَ ١اييت ميًهٗا (املطخص ي٘)ٚ ،ضغبت٘ يف عسّ اطالع املطخص ا ٚأسس
اؾٗات ايتابع ١ي٘ عً ٢غط ١ٜصٓاعتٗا ا ٚنٝؿ ١ٝاغتدساَٗا ٚغريٖا َٔ ايتؿاص.ٌٝ
نُا حيطص (املطخص) َٔ داْب٘ إ تبكٖ ٢ص ٙاملؿاٚضات غطٚ ،١ٜشيو يتعًل
ٖص ٙاملؿاٚضات باؿعّ ايػًه ١ٝا ٚأطٝاف ايرتززات ا ٚضَٛظٖا ٚاييت ٜأشٕ يًُطخص ي٘
( )2مرصفى خزيخ نذسي ،الشطام القانػني لمسفااضات التسهيجية لمتااقج ،رسالة ماجدتيخ،
كمية الحقػق ،جاماة الذخق األاسط ،1224 ،4-20 ،ص.22
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باالْتؿاع بٗا ا ٚاغتػالهلا ،االَط ايصٜ ٟػتٛدب اؿٝطٚ ١اؿصض َٔ داْبني األ ،ٍٚإ
املطخص ي٘ غٝك ّٛباغتدساّ ايرتززات ايػًهٚ ١ٝؾل ضٛابط ٚإدطا٤ات آََ ١ٝؿسز٠
تأخصٖا ايسٚي ١بٓعط االعتباض ،ألْ٘ َٔ خالٍ ٖص ٙايرتززات ٜػتطٝع املطخص ي٘ االطالع
عً ٢أَٛض ؽص أَ ايسٚي ١آَ ٚع ١َٛايسؾاع ا ٚايتصٓت عً ٢االَٔ ٚاملدابطات ا ٚقٓٛات
اؾٝـ ايعػهط ،١ٜاَا اؾاْب ايجاْ ٞؾٝتُجٌ يف إ املطخص ي٘ خي ٍٛاؾداصاً طبٝعٝني َٔ
املٗٓسغني ٚايؿٓٝني ٚاٌٖ اـرب ٠ميجً ْ٘ٛيًسخ ٍٛيف املٓؿآت اؿ ١ٜٛٝاـاص ١بسٚا٥ط
االتصاالت ٚايبساالت املطنع ١ٜايتابع ١يًُطخصٖٚ ،صا االَط ميهٓ٘ َٔ االطالع عً ٢آي ١ٝعٌُ
ٖص ٙاملٓؿآت َٚا ٜتؿطع عٓٗاَٚ ،ا ٜرتتب عً ٢شيو َٔ كاطط ؽص ايتصٓت عً٢
املهاملات ٚغط ١ٜعٌُ ٖص ٙاألدٗع ٠باعتباضٖا َٔ املٓؿآت اؿ ١ٜٛٝايتابع ١يًسٚيٚ ،١إ
َؿهً ١ايػطٖ ١ٜص ٙميهٔ ايتػًب عًٗٝا َٔ خالٍ عسّ إعطاَ ٤عًَٛات تؿص ١ًٝٝبٌ ؾكط
إٜطاح ْتا٥ر عكس ايرتخٝص َٔٚ ،املُهٔ ايتػًب عًٗٝا اٜطا َٔ خالٍ عسّ اؾؿا٤
املعًَٛات اييت صطح بٗا اثٓا ٤ايتؿاٚض ،ا ٚزؾع املطخص ي٘ َبًؼ َايَ ٞكابٌ االطالع
عً ٢بعض املعًَٛات ٚاالغطاضٚ ،بعس اْتٗا ٤املؿاٚضات ٜتِ استػاب ٖصا املبًؼ ضُٔ
املبًؼ ايهً ٞاملتؿل عً ،٘ٝنُا ميهٔ االعتُاز عًَ ٢بسأ سػٔ ايٓ ١ٝاثٓا ٤املؿاٚضات عٔ
ططٜل عكس اتؿاقٝات َبسٚ ،)1(١ٝ٥تعس املؿاٚضات بايٓػب ١يًعكس مبجاب ١االعُاٍ ايتشطري١ٜ
بايٓػب ١يًتؿطٜع ،سٝح ٜطدع يف املػتكبٌ اىل اسساخ املؿاٚضات نأزاٚٚ ٠غ ١ًٝيتؿػري
ايعكس اشا َا ٚدست ضطٚض ٠يتؿػري.)2(ٙ
ٚتسٚض َؿاٚضات عكس تطخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يف إطاض َعطٝات ايعكس َٚا ٜتطُٓ٘
َٔ تعٝني يٓٛع ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛض ٠اييت غٓٝؿٗ٦ا املطخص يَ٘ٚ ،هإ اْؿاٗ٥اَٚ ،ا
تتطًب٘ ٖص ٙايتهٓٛيٛدٝا َٔ اْؿا ٤أبطاز ٚابَٓٚ ١ٝعسات تهُٚ ١ًٝٝقطات اضغاٍ
ٚاغتكباٍَٚ ،ا غٝكسَ٘ ايططف األ( ٍٚاملطخص) َٔ ايرتززات ٚضَع ٖص ٙايرتززات ٚايهٛز
ا ٚايؿؿط ٠اـاص ١بٗا ٚاييت غٝتِ االْتؿاع بٗا ٚاغتػالهلا َٔ قبٌ املطخص ي٘.
نُا تتطُٔ ٖص ٙاملطسً ١ايتؿاِٖ بني ططيف ايعكس س ٍٛنٝؿ ١ٝضبط األبطاز
ٚخسَات اهلاتـ ايالغًهَ ٞع اهلاتـ ايالغًهٚ ٞايهابالت األضضٚ ١ٝاالبطاز املدصص ١هلا
( )2ثامخ عبج الجبار عبج العباس الدايجي ،مرجر سابق ،ص.40،44
( )1مرصفى خزيخ نذسي ،مرجر سابق ،ص.27
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يف نٌ قاؾع َٔ ١قبٌ زا٥ط ٠االتصاالت املٛدٛز ٠يف تًو احملاؾعٚ ،١اييت غٛف ٜتِ ضبطٗا
َع َٓع ١َٛاهلاتـ ايالغًه ،ٞنُا ٜتِ ايتؿاٚض عً( ٢ايجُٔ) ايص ٟغٝسؾع٘ املطخص ي٘
اىل املطخصٚ ،اؾعا ٤املرتتب عً ٢ايططؾني يف ساٍ كايؿ ١اططاف ايعكس بٓٛز ايعكس ايصٟ
غٝتِ ابطاَ٘ يف املػتكبٌٚ ،ططٜك ١تػ ١ٜٛاملٓاظعات يف ساٍ سسٚخ ْعاع بني ايططؾني ٌٖٚ
غٝتِ سٌ ٖصا ايٓعاع عٔ ططٜل ايًذ ٤ٛاىل ايتشهٚ ِٝايططم ايٛز ١ٜا ٚعٔ ططٜل ايًذ ٤ٛاىل
()1
ايكطاٚ ٤غريٖا َٔ األَٛض ايتؿص ١ًٝٝاملتعًك ١بايعكس.
َ .2طسً ١االبطاّ ايٓٗا ٞ٥يعكس تطخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ.
تٓتَٗ ٞطسً ١املؿاٚضات اَا باتؿام ايططؾني عً ٢ؾطٚط ايعكس ا ٚعسّ االتؿام ٚيف
ساي ١االتؿام ٜٓتكٌ نال ايططؾني اىل املطسً ١ايجاْ ١ٝإلبطاّ عكس ايرتخٝص اال َ ٖٞٚطسً١
االبطاّ ايٓٗا ٞ٥يًعكس ،سٝح إ إضاز ٠ايططؾني يف ٖص ٙاملطسً ١ته ٕٛباتٚ ١عاظَ ١عً٢
ايتعاقس ٚابطاّ ايعكس ْٗاٝ٥اً ،ز ٕٚأ ٟتطزز سٝح ٜتِ اقرتإ االجياب بايكب ٍٛؾٝعكس ايعكس
()2

ٜٚتكٝس ب٘ ايططؾإ ْٗاٝ٥اً.

خالٍ ٖص ٙاملطسًٜ ١تِ ؼطٜط عكس تطخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ بؿهٌ ْٗاٚ ٞ٥تٓاط
ٖص ٙاملُٗ ١باملُجًني ايكاْْٝٛني يهال ايططؾني ٚسسِٖ يف سني إ َطسً ١املؿاٚضات تٓاط
باملٗٓسغني ٚايؿٓٝني ٚاحملاغبني ٚغريِٖ ممٔ ٜه ٕٛهلِ اـرب ٠يف فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا قٌ
املؿاٚضات ايعكسٖٚ ,١ٜصا ايتٛد٘ ٜبس ٚدٝسا ٚشيو الٕ ٚدٛز املُجًني ايكاْْٛني اَط
ضطٚض ٟيف املطاسٌ االٚىل ،يهٜٛ ٞانبٛا مجٝع َطاسٌ عكس ايرتخٝصٜٚ ،تعطؾٛا عً٢
َؿانً٘ ايكاْ ١ْٝٛناؾ ١خاص ١يف بعض األَٛض اييت ٜتطُٓٗا ايعكس َٔٚ ،بٗٓٝا نٝؿ ١ٝتػ١ٜٛ
املٓاظعات ٚايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل ٚغريٖا َٔ املؿانٌ املعكس ٠اييت تتطًب نؿا٠٤
()3

قاْ ١ْٝٛعاي.١ٝ

( )2ثامخ عبج الجبار عبج العباس الداجي ،مرجر سابق ،ص.44،49
( )1عخاب شافي عخط الساسػري ،التشطيع القانػني لمسخحمة الدابقة عمى التااقج ،رسالة
ماجدتيخ ،كمية القانػن ،جاماة بابل ،1228 ،ص 08 ،02

( )0ثامخ عبج الجبار عبج العباس الدايجي ،مرجر سابق ،ص.42
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ٚيف ٖص ٙاملطسًٜ ١ؿرتط اقرتإ ايكب ٍٛباإلجياب ايصٜ ٟؿرتط ؾ ٘ٝإ ٜه ٕٛقاُ٥اً،
ٚإ ٜتطابل ايكبَ ٍٛع االجياب َطابك ١تاَ ،١نُا ٚتتطُٔ ٖص ٙاملطسً ١بٝإ َطُ ٕٛشيو
االقرتإ أَ ٟطُ ٕٛاالتؿام ،سٝح ٜتشسز يف ض ٤ٛشيو اعساز عكس ايرتخٝص َٚا ٜتعًل
بتشطٜط ايعكس َٔ زٜبادٚ ١تعطٜـ املكسَٚ ١اييت ٜه ٕٛهلا زٚض نبري يف اؿس َٔ ايٓعاعات
()1

اييت تجٛض بني االططاف

ٚمما ػب االؾاض ٠اي ١ٝاىل إ ايؿطنات املطخص ١بتكس ِٜخسَات اهلاتـ ايٓكاٍ
سايٝا يف ايعطام ٖ( ٞاغٝا غ ،ٌٝنٛضىٚ ،ظَ ٖٞٚ ) ٜٔػتُط ٠بايعٌُ يػا 2030١ٜؾؿ ٞعاّ
 2020أعًٓت ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت عٔ ضغبتٗا يف ػسٜس ًَـ تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يف
ايعطام َع ٖص ٙايؿطنات ملس )5( ٠غٓٛات َٓٚشٗا َس ٠تعٜٛط ١ٝملس )3( ٠غٓٛات بػبب
اسساخ زاعـ ٚدا٥ش ١نٛضْٚا.
أَا يف َصط ؾكس اغتشٛشت غٛم اهلاتـ ايٓكاٍ أضبع ؾطنات  ٖٞٚنٌ َٔ ؾطن١
اٚضْر املصط ١ٜاييت تعس اَ ٍٚؿػٌ ضمس ٞيًٗاتـ ايٓكاٍ يف َصط َٓص عاّ ٚ ،1998اييت
اغتشٛشت عً ٢ايطخص ١األٚىل ،أَا ايطخص ١ايجاْ ١ٝؾهاْت َٔ ْصٝب ؾطن ١ؾٛزاؾٕٛ
املصط ١ٜيالتصاالت ،اَا ايطخص ١ايجايج ١ؾهاْت َٔ ْصٝب ؾطن ١اتصاالت املصطٖٞٚ ١ٜ
اسس ٣ؾطنات فُٛع ١اتصاالت اإلَاضاتٚ ،١ٝناْت ا ٍٚؾطن ١يف َصط تكسّ خسَات اؾٌٝ
ايجايح ٚتكسّ خسَ ١اهلاتـ األضضٚ ٞخسَات اهلاتـ ايٓكاٍ إضاؾ ١اىل خسَ ١االْرتْت ايؿا٥ل
ايػطع ،١يتصبح ٖص ٙايؿطن ١اَ ٍٚؿػٌ ضقَُ ٞتهاٌَ يف َصط( ،)2أَا ايطخص ١ايطابع١
ؾهاْت ضخصٚ ١طٓ ١ٝيًؿطن ١املصط ١ٜيالتصاالت ايتابع ١يٛظاض ٠االتصاالت املصط ١ٜسٝح
تعٌُ ٖص ٙايؿطن ١عً ٢تكس ِٜخسَات َتهاًَ ١خسَات اهلاتـ ايٓكاٍ ٚاهلاتـ األضضٞ
ٚخسَات االْرتْت.
ٚيف زٚي ١االَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠ايؿطنات املطخص ٖٞ ١ؾطن ١اتصاالت االَاضات
املعطٚؾ ١بـ (اتصاالت) اييت تأغػت عاّ  1976يتشع ٢بعس شيو بػُعَ ١طَٛق ١نُؤغػ١
( )2د .باسع دمحم صالح ،عقج التخخيز (دراسة قانػنية) ،رسالة ماجدتيخ ،كمية صجام
لمحقػق ،جاماة صجام ،2999 ،ص.49

( )1يشطخ السػقع الخسسي لذخكة اتراالت السرخية .www.eTisalaT.eg
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سسٜجٚ ١عاي ١ٝايتكٓ ١ٝتٛؾط خسَات اهلاتـ ايجابت ٚايٓكاٍ ٚخسَات االْرتْت يف مجٝع اما٤
زٚي ١االَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٚ ،٠تعس ايؿطن ١ا ٍٚؾطنَٓ َٔ ١طك ١اـًٝر ايعطب ٞططست
خسَ ١اهلاتـ ايٓكاٍ ٚشيو يف عاّ  1982نُا تعس ا َٔ ٍٚاطًل خسَات اؾ ٌٝايجايح يًٗاتـ
ايٓكاٍ ٚخسَات ايطغاَ ٌ٥تعسز ٠ايٛغا٥ط يف عاّ ٚ ،)1(.2003يف عاّ ٚ 2003بعس صسٚض
املطغ ّٛبكاْ ٕٛاؼاز ٟضقِ  3يػٓ 2003 ١االَاضاتٚ ،ٞايص ٟاْٗ ٢ساي ١االستهاض يؿطن١
اتصاالتٚ ،ؾػح اجملاٍ يتشطٜط دع ٞ٥يكطاع االتصاالت يف زٚي ١االَاضات ٚايص ٟاباح إعطا٤
تطاخٝص ـسَات اهلاتـ ايٓكاٍ ؾهاْت ؾطن ١االَاضات يالتصاالت املتهاًَٚ ١اييت تعطف
ب (ز )ٚاملؿػٌ ايطمس ٞايجاْ ٞيالتصاالت يف االَاضات بعس إ مت َٓشٗا ايرتخٝص يف عاّ

ٚ 2006تك ّٛنال ايؿطنتني بتكس ِٜخسَات اهلاتـ ايٓكاٍ ٚايجابت ٚاالْرتْت(.)2

 َٔٚخالٍ َا غبل ٚعٓس املكاضْ ١بني املطخص هلِ يتكس ِٜخسَات اهلاتـ ايٓكاٍ
يف نٌ َٔ ايعطام َٚصط ٚاالَاضات ايعطب ١ٝاملتشسٜ ،٠تطح يٓا ٚظال ٤ايؿطم ايٛاضح
ٚاملتُجٌ يف َؿاضنَٚ ١ػاُٖ ١ايسٚي ١يف ًَـ تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ،سٝح اْ٘ يًسٚي١
ْصٝب املؿاضن ١يف ٖصا املًـ ،يف نٌ َٔ َصط ٚاالَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ٠اش اختصت
ايؿطن ١املصط ١ٜيالتصاالت ايتابع ١يٛظاض ٠االتصاالت ٚايتهًٓٛدٝا املعًَٛات املصطٚ ٟ
ٚمبٛدب قاْ ٕٛتٓع ِٝاالتصاالت املصط ٟضقِ  10يػٓ 2003 ١يتكس ِٜخسَات َتهأًََ ١
سٝح خسَ ١اهلاتـ ايٓكاٍ ٚاالضضٚ ٞاالْرتْت (.)3
أَا يف االَاضات ؾتعس ؾطن ١اتصاالت اإلَاضات ١ٝؾطنَ ١ػاُٖ ١متتًو اؿه١َٛ
ْػب ١ال تكٌ عٔ  َٔ %60أغِٗ ايؿطن ٖٞٚ ،١أٜطاً ؾطن ١تكسّ خسَات َتهاًَ َٔ ١سٝح
خسَات اهلاتـ ايٓكاٍ ٚاالضضٚ ٞخسَات االْرتْت ،أَا ؾطن( ١ز )ٚؾُٝتًو دٗاظ االغتجُاض
ؾٗٝا ايتابع يإلَاضات ايعطب ١ٝاملتشسْ ٠ػب ) % 39.5 ( ١سٝح تتٛظع ًَهٖ ١ٝص ٙايؿطن ١بني

( )2يشطخ السػقع الخسسي لذخكة اتراالت اإلماراتية .www.etisalat.ae
( )1ال ار عادل جبار الدنجي ،مرجر سابق ،ص.99

( )0يشطخ :السادة ( )72مغ قانػن تشطيع االتراالت السرخي رقع  22لدشة  1220الشافح.
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نٌ َٔ سه ١َٛزٚي ١االَاضات َٚبازيٚ ١زب ٞايكابطٚ ١املػاُٖني االؾطاز َٔ أصشاب األغِٗ
()1

ايعاَ.١

اال إ املالسغ يف ايعطام ٖ ٛاستهاض ًَـ تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ يجالخ ؾطنات
ؾكط ( ٖٞٚآغٝا غٚ ٌٝنٛضى ٚظٚ )ٜٔايتأخري يف اصساض ايطخص ١ايٛطٓ ١ٝايطابع ١يصاحل
ٚظاض ٠االتصاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ايعطاق ١ٝعً ٢ايطغِ َٔ ابسا ٤ايٛظاض ٠املكسض ٠عً٢
إزاضٖ ٠ص ٙايطخص ١اال اْ٘ ٚبايطغِ َٔ شيو َٚط ٞانجط َٔ ( )5غٓٛات عً ٢ايٛعٛز مبٓح
ٖص ٙايطخص ١ؾإ اـالف ال ٜعاٍ قاُ٥اً بني نٌ َٔ ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ٚٚظاض٠
االتصاالت بؿإٔ َٓشٗا ايطخص ١ايطابعٖٚ ١صا االَط ٜربٖٔ صشَ ١ا بٓٝا ٙغابكاً يف إ اِٖ َا
ٜعطقٌ َػري ٠تطٛض قطاع االتصاالت بصٛض ٠عاَ ٖٛ ١االظزٚاد ١ٝيف االزضٚ ٠ال تعاٍ ايطخص١
ايطابع ١قٝس االْتعاض.
ٜٚط ٣ايباسح إ َٓح ايطخص ١ايطابع ١ؾٗٚ ١طٓ ١ٝعطاق ١ٝال ٜعس اؿٌ ايٛسٝس
ٚاالَجٌ يًٓٗٛض بٗصا ايكطاعٚ ،امنا ال بس َٔ إ ٜتِ ؾػح اجملاٍ األنرب يًُؿاضنَ ١ع
ايكطاع اـاص ٚظٜاز ٠عسز ايرتاخٝص املُٓٛس ١يف ٖصا اجملاٍ يٝتٓاغب َع عسز َػتدسَٞ
اهلاتـ ايٓكاٍ يف ايعطام سٝح إ عسز املػتدسَني يف ايٛقت اؿاضط ػاٚظ َا ٜكاضب 40
ًََ ٕٛٝؿرتىَٓٚ ،ح ايرتاخٝص يؿطنات َٛثٛقٚ ١تؿسٜس ايطقاب ١عًٗٝا َٔ ،أدٌ ظٜاز٠
االغتجُاض ٚتكً ٌٝساي ١االستهاض ايصٜ ٟعس اِٖ أغباب عطقً ١تطٛض َطؾل االتصاالت يف
ايعطام.

( )2يشطخ :السػقع الخسسي لذخكة االمارات لالتراالت الستكاممة (دا) ،متاح عمى السػقع
.www.mubadala.com
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اخلامتـح
بعس عطض َٛضٛع ايرتخٝص نأغًٛب الغتػالٍ َطؾل االتصاالت ٚايربٜس يف
ايعطام ٚايٝات ابطاَ٘ ،ؾكس اْتٗ ٢ايبشح اىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ميهٔ امجاهلا ؾُٝا
:ًٜٞ
اٚال :ايٓتا٥ر- :
 -1حيتٌ َطؾل االتصاالت ٚايربٜس اُٖ ١ٝنبري ٠يف مجٝع دٛاْب اؿٝاٚ ،٠بطظت ٖص ٙاالُٖ١ٝ
بؿهٌ ًَشٛظ يف اآل ١ْٚاالخري ٠يف ظٌ دا٥ش ١نٛضْٚا ٚادطا٤ات اؿذط املٓعي ،ٞنُا
ؾٗس ٖصا املطؾل بعس اسساخ  2003تطٛضات ًَشٛظ ١اال اْٗا مل تهٔ باملػت ٣ٛاملطًٛب
َكاضَْ ١ع ايس ٍٚاالخطٜٚ ٣عٛز ايػبب يف شيو اىل عسّ ٚدٛز ْعاّ قاْ ْٞٛحيهِ َطؾل
االتصاالتَٓ ،ص عاّ ٚ 2004اىل سس االٕ مل ٜصسض قآْٜ ٕٛعِ عٌُ ٖصا املطؾل
اؿ ،ٟٛٝباغتجٓا ٤االَط  65يػٓٚ 2004 ١اـاص بأْؿا ١٦ٖٝ ٤االعالّ ٚاالتصاالت .
 -2اغًٛب ايرتخٝص َٔ األغايٝب املػتدسَ ١يف ازاضَ ٠طؾل االتصاالت ٚايربٜسٚ ،حيتٌ
ًَـ تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ َٛقعا َُٗا بني أْٛاع ايرتاخٝص املػتدسَ ١يف ٖصا
اجملاٍ ٚتربظ َربضات ايًذ ٤ٛإي ٘ٝؾهط ٠ايطبط االزاضٚ ٟاحملاؾع ١عً ٢ايٓعاّ ايعاّ،
ٚايرتاخٝص بصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ َاٖ ٞاالقطاضات ازاض ١ٜشات
طبٝع ١خاص.١
ٜ -3عس ايرتخٝص االزاض ٟقطاض ازاض ٟش ٚطبٝع ١خاص ١يتطُٓ٘ بعض االسهاّ ٚايكٛاعس
اـاص ١نتًو اييت تتعًل بؿطٚط َٓح ايرتخٝص ٚايتعاقس يػطض ابطاَ٘ ٚايطقاب١
ٚضطٚض ٠ايتٓػٝل َع دٗات َع ١ٓٝملٓش٘ .
 -4آيٝات َٓح تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ متط مبطسًتنيَ ،طسً ١تكس ِٜطًب ايرتخٝص املعس
َػبكا َٔ قبٌ اؾٗات املدتصٚ ١املٛاؾك ١عًٚ ،٘ٝاملطسً ١ايجاَْ ١ٝطسً ١املؿاٚضات
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ٚاالبطاّ ايٓٗا ٞ٥يًعكسٚ ،إ َٛاؾك ١اؾٗات املػؤٚي ١عٔ َٓح ايرتخٝص يٝػت ناؾ١ٝ
ملٓح ايرتاخٝص بٌ البس َٔ إٔ ٜهَٓ ٕٛح ايرتخٝص بايتٓػٝل َع بعض اؾٗات
ٚااليتعاّ ظُٝع ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات شات ايصً.١
 -5ؼتهط غٛم االتصاالت ايعطاق ٞيف فاٍ اهلٛاتـ ايٓكاي ١ثالخ ؾطنات ؾكط َٓص أسساخ
ٚ ٣٠٠٢زخ ٍٛخسَات اهلاتـ ايٓكاٍ يف ايعطام ٖٞٚ ،نٌ َٔ ؾطن( ١اغٝا غٌ،
نٛضى ،ظٚ )ٜٔايتأخط يف َٓح ضخصٚ ١طٓ ١ٝضابع ١يصاحل ٚظاض ٠االتصاالت ٚعسّ ؾػح
اجملاٍ يًُؿاضن ١ايٛطٓ ١ٝيف ٖصا املًـ ،عً ٢ايطغِ َٔ َطٚض أنجط  ٥غٓٛات عً٢
ايٛعٛز َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝاإلعالّ ٚاالتصاالت ملٓح ٖص ٙايطخصٖٚ ١صا ٜعس َٔ اثاض ؾهط٠
االظزٚاد ١ٝيف ازاضَ ٠طؾل االتصاالت ٚايربٜس اييت البس َٔ َعاؾتٗا عً ٍٛقاْ١ْٝٛ
غً.١ُٝ
ثاْٝا :ايتٛصٝات
ْٛ -1ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞبططٚض ٠االٖتُاّ مبطؾل االتصاالت ٚايربٜس يف ايعطام عٔ ططٜل
غٔ ايكٛاْني اؿسٜجٚ ١اجياز ْعاّ قاَْ ْٞٛتهاٌَ ٜٓعِ ٖصا املطؾل ٚاالغطاع يف غٔ
َؿطٚعات ايكٛاْني املطنَٓ ١ْٛص ٚقت ط ،ٌٜٛؾاالغتٓاز اىل ايكٛاْني ايكسمي ١يف ازاض٠
ٖصا املطؾل مل ٜعس ٜٛانب ايتطٛضات اييت ٜؿٗسٖا ٖص املطؾل َكاضْ ١بايس ٍٚاالخط٣
َٗٓٚا ايس ٍٚقٌ املكاضْ ١سٝح ٜؿٗس تٓعٖ ِٝصا املطؾل يف نٌ َٔ َصط ٚاالَاضات
ايعطب ١ٝاملتشس ٠تطٛضا ًَشٛظا.
ْٛ -2ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞبططٚض ٠االغتػالٍ االَجٌ ملًـ تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ
بايؿهٌ ايصٜ ٟتالَ ّ٤ع ساد ١اجملتُع ايعطاق ٞعٔ ططٜل:
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 قٝاّ ٖ ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت بتٛي ٞزٚضٖا بؿهٌ َٓاغب نُٓعِ قاٜس َٚػتكٌ
ملطؾل االتصاالت يف ايعطام اشا مل ٜتِ ايتػٝري ايصْٓ ٟؿس ٙغصٛص ازاض ٠ايرتاخٝص
َٔ ٖص ٙاهلٚ ١٦ٝاْاطت٘ بٛظاض ٠االتصاالت.
 ؾػح اجملاٍ يًُٓاؾػٚ ١نػط ساي ١االستهاض املد ١ُٝعًٖ ٢صا ايكطاع َٓص اسساخ 2003
عٔ ططٜل َؿاضن ١ؾطنات دسٜسَٛ ٠ثٛقٚ ١ؾػح اجملاٍ يًُؿاضن ١ايٛطٓ ١ٝمبٓح
ايطخص ١ايطابع ١يٛظاض ٠االتصاالت ايعطاق ،١ٝؾطال عٔ اغتشصاٍ ناؾ ١ايس ٕٜٛاييت بصَ١
ايؿطنات ٚايؿٛا٥س ايتأخري ١ٜاملرتتب ١يسعِ خع ١ٜٓايسٚيٚ ١غس ايعذع املاي.ٞ


ايعٌُ عً ٢ؼكٝل ايؿؿاؾ ١ٝيف ايتعاٌَ َع ٖصا املًـ ٚاتاس ١ايعكٛز ٚنأؾ ١ايٛثا٥ل
ايطمس ١ٝيالطالع عًٗٝا َٔ قبٌ اؾُٗٛض.

ادلصـادر
اٚال :املعادِ
َ .1عذِ كتاض ايصشاح ،ايؿٝذ قُس بٔ اب ٞبهط عبس ايكازض ايطاظ ،،ٟبريٚت – َهتب١
يبٓإ.1986 ،
َ .2عذِ ؾطح تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ،فس ايس ٜٔاب ٛايؿٝض ايػٝس قُس
َطتط ٢ايعبٝس ،ٟاملطبع ١اـري ١ٜظُايَ ١ٝصط احملُ ،١ٝزاض يٝبٝاٖ 1306 ،ـ.
ثاْٝا :ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 .1امحس عبس ايععٜع ايؿٝذ ،املػؤٚي ١ٝاملسْ ١ٝيؿطنات االتصاالت عٔ االضطاض بايعُال،٤
ط َ ،1طنع ايسضاغات ايعطب ،١ٝايكاٖط2019 ،٠
 .2امحس غٝس امحس ايػٝس ،عكٛز خسَات االتصاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ،ط ،1زاض
ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط2019 ،٠
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 .3بطٖإ ظضٜل ،ايطخص ١يف ايكاْ ٕٛاالزاض،ٟط. 2016 ،1
 .4ثاَط عبس اؾباض عبس ايعباغ ٞايػعٝس ،ٟتػَٓ ١ٜٛاظعات عكس تطخٝص اهلاتـ
ايالغًه ٞباالتؿام عً ٢ايتشه ،ِٝط ،1املطنع ايعطبَ ،ٞصط-ايكاٖط2018،٠
 .5ضْا قُس ضاض ،ٞزٚض ٠اإلزاض ٠يف َٓح االداظ ٠االغتجُاضٚ ١ٜايػاٗ٥ا  -زضاغ ١قاْ١ْٝٛ
َكاضْ ،-١ط ،1املطنع ايك َٞٛيإلصساضات ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖط2016 ،٠
 .6غتاض دباض ايبسض ،ٟايعكٛز اإلزاض ١ٜاملػتشسثٚ ١زٚضٖا يف تٓع ِٝاملطاؾل ايعاَ١
ايططٚض ،١ٜطَ ،1هتب ١ظ ٜٔاؿكٛق ،١ٝبريٚت-يبٓإ.2018 ،
 .7الضا عازٍ دباض ايعْس ،ٟاملٓاؾػ ١يف قطاع االتصاالت زاضغَ ١كاضْ ،١ط ،1املطنع
ايعطب ،ٞايكاٖط.2018 ،٠
َ .8اٖط صاحل عال ،ٟٚايٛغٝط يف قاْ ٕٛاالزاض ،ٟزاض ابٔ االثري يًطباعٚ ١ايٓؿط ،داَع١
املٛصٌ.2009 ،
َ .9ؿتاح خًٝؿ ١عبس اؿُٝس ايكاْ ٕٛاالزاض ،ٟط ،1زاض املطبٛعات اؾاَع ،١ٝاإلغهٓسض،١ٜ
 2020ز .قُس ايؿاؾع ٞأب ٛضأؽ ،ايعكٛز اإلزاضَ ،١ٜتاح عً ٢ايطابط
www.pdffactory.com
 .10قُس ايطٝب عبس ايًطٝـْ ،عاّ ايرتاخٝص ٚاالخطاض يف ايكاْ ٕٛاملصطَ ،ٟطبع ١زاض
ايتأيٝـ ،ايكاٖط.1956 ٠
 .11قُس غًطإ سػٔ ،ايٓعط ١ٜايعاَ ١يرتاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ (زضاغَ ١كاضْ ،)١ط،1
َهتب ١ايكاْ ٕٛاملكاضٕ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،بػساز2020 ،
ْ .12عاض ساظّ قُس سػني ايسًَٛد ،ٞعكس ػٗٝع خسَات اهلاتـ ايٓكاٍ زضاغ ١ؼً١ًٝٝ
َكاضَْ, ١صط -االَاضات.2019 ،
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ثايجا :ايطغا ٚ ٌ٥االطاضٜح
 .1اغاَ ١ط٘ سػني ايعاْ ،ٞايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًُطاؾل ايعاَ ١االقتصاز ١ٜيف ايعطام ،ضغاي١
َادػتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١بػساز.2012،
 .2باغِ قُس صاحل ،عكس ايرتخٝص  -زضاغ ١قاْ ،-١ْٝٛضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝصساّ
يًشكٛم ،داَع ١صساّ.1999 ،
 .3ظٜساْ ٞؾطٜؿ ،١زٚض ايرتخٝص اإلزاض ٟيف احملاؾع ١عً ٢ايٓعاّ ايعاّ ،ضغايَ ١ادػتري،
نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع ١امحس زضا ،١ٜاملٛغِ اؾاَع.2017-2016 ٞ
 .4طشاح عً ،ٞايطخص االزاض ١ٜنآي ١ٝيتٓعَٚ ِٝطاقب ١ايٓؿاط ايػٝاس ،ٞضغايَ ١ادػتري،
نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع ١ظٜإ عاؾٛض باؾؿً ،١املٛغِ اؾاَع-2013 ٞ
.2014
 .5عبس اجملٝس غٓ ِٝعكؿإ املطري ،ٟغًط ١ايطبط االزاضٚ ٟتطبٝكاتٗا يف زٚي ١ايهٜٛت،
ضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايؿطم االٚغط.2011،
 .6عطٚب ١ؾايف عطط املعُٛض ،ٟايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًُطسً ١ايػابك ١عً ٢ايتعاقس ،ضغاي١
َادػتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١بابٌ.2008 ،
 .7عً ٞنط ِٜضاض ٞؾريٚظ ،تأثري ضطٜب ١املبٝعات يف ضع ١ٝؾطنات االتصاالت ،ضغاي١
زبً ّٛعاي ،ٞاملعٗس ايعاي ٞيًسضاغات احملاغبٚ ١ٝاملاي ،١ٝداَع ١بػساز.2018 ،
َ .8صطؿ ٢خطري ْؿُ ،ٞايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًُؿاٚضات ايتُٗٝس ١ٜيًتعاقس ،ضغاي١
َادػتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايؿطم األٚغط.2014 ،
ْ .9س ٣قُٛز زْ ٕٛامحس ،عكس االؾرتاى غسَ ١االتصاالت -زضاغَ ١كاضْ،- ١ضغاي١
َادػتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١املٛصٌ.2009،
ضابعا  :ايبشٛخ ٚايسضاغات
 .1ؾ ٍٛبٔ ؾٗط ،٠ز .دسٜس سٓإ ،ايطخص االزاض ١ٜنٛغ ١ًٝيطبط قطاع احملطٚقات،
عح َٓؿٛض يف زؾاتط ايػٝاغٚ ١ايكاْ ،ٕٛنً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع١
غطزا ،١ٜايعسز(َ ،2018.)19تاح عً ٢املٛقع:
https://dspace.univ-ouargla.dz
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 .2عُط عبس ايطمحٔ ايبٛضٜين ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًرتاخٝص االزاض ١ٜيف ايتؿطٜع االضزْ-ٞ
زضاغَ ١كاضْ ،- ١عح َٓؿٛض يف فً ١ايعً ّٛايؿطع ،١ٝداَع ١ايكص ِٝاجملًس (،)12
ايعسز (.2007،)33
 .3ؾٛظي سػني غًُإ املؿاٚض ايكاْ .ْٞٛؾطٜس نط ِٜعً ٞايالَطنع ١ٜاإلزاض ١ٜيف ايعطام
َاهلا َٚا عًٗٝا ،ايطاؾس ٜٔيًشكٛم ,2012 ,ايػٓ ,17 ١ايعسز .55
 .4قُس عً ٞعبس ايطضا عؿًٛى ،األغاؽ ايكاْ ْٞٛيًعكٛبات اإلزاض ،١ٜعح َٓؿٛض يف
فً ١ضغاي ١اؿكٛم ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١ايبصط ،٠ايػٓ ،)7( ١ايعسز (.2015 ،)3
ْ .5عاض ساظّ قُس سػني ايسًَٛد ،ٞعكس ػٗٝع خسَات اهلاتـ ايٓكاٍ زضاغ ١ؼً١ًٝٝ
َكاضَْ, ١صط -االَاضات2019 ،
ٚ .6غاّ صباض ايعاْ ،ٞاؾعا٤ات اإلزاض -١ٜزضاغَ ١كاضْ ،- ١عح َٓؿٛض يف فً ١ايعًّٛ
ايكاْ ،١ْٝٛنً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػساز ،اجملًس  ،32ايعسز َ،2017 ،3تاح عً ٢املٛقع:
https://jols.uobaghdad.edu.iq
خاَػا :ايكٛاْني ٚايتعًُٝات ٚايكطاضات
 .1االَط  65ايصازض عٔ غًط ١اال٥تالف املؤقت ١يعاّ  2004ايٓاؾص اـاص بإْؿا٤
املؿٛض ١ٝايعطاق ١ٝيالتصاالت
َ .2ؿطٚع قاْ ٕٛاالتصاالت ٚاملعًَٛات ١ٝايعطاقٞ
 .3قاْ ٕٛاالتصاالت املصط ٟضقِ  10يػٓ 2003 ١ايٓاؾص
 .4املطغ ّٛبكاْ ٕٛاؼاز ٟاالَاضات ٞضقِ  3يػٓ 2003 ١بؿإ تٓع ِٝقطاع االتصاالت
 .5قاْ ٕٛمحاٚ ١ٜؼػني ايب ١٦ٝايعطاق ٞضقِ  27يػٓ2009 ١
 .6قاْ ٕٛازاض ٠ايبًسٜات ضقِ  165يػٓ 1964 ١املعسٍ ايٓاؾص
 .7قاْٚ ٕٛظاض ٠ايتذاض ٠ايعطاق ٞضقِ  37يػٓ2014 ١
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 .8ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜضقِ  3يػٓ 2004 ١بؿإ قطاضات ايًذٓ ١املؿطؾ ١عً ٢قطاع االتصاالت
 .9تعًُٝات ضقِ  5يػٓ 2005 ١بؿإ ؾطض ٚدبا ١ٜضطٜب ١املبٝعات يف ايعطام
 .10ايكطاض ضقِ  6اـاص باالطاض ايتٓع ُٞٝيًرتاخٝص يف ايعطام
خاَػا :ايتكاضٜط ٚايسعا٣ٚ
 .1تكطٜط زٜٛإ ايطقاب ١املاي ١ٝاالؼاز ٟبؿإ عكٛز تطاخٝص اهلاتـ ايٓكاٍ ٚعكٛز
ايالغًه ٞايعسز 1460/8/91/10يف 2020/2/9
 .2عطٜط ١ايسع ٣ٛاملطؾٛع ١اَاّ قهُ ١بسا ٠٤ايهطر املطقُ/1918 ١ب َٔ 2020/قبٌ
املسع ٞايٓا٥ب قُس ؾٝاع ايػٛزاْ ٞعً ٢ؾطنات اهلاتـ ايٓكاٍ (اغٝاغ-ٌٝ
نٛضنتًٝه-ّٛظ.)ٜٔ
غازغا :املٛاقع ايطمس١ٝ
 .1املٛقع ايطمس ٞيؿطن ١اتصاالت اإلَاضات.www.etisalat.ae ١ٝ
 .2املٛقع ايطمس ٞيؿطن ١اتصاالت املصطَ ١ٜتاح عً ٢املٛقع www.etisalat.eg
 .3املٛقع ايطمس ٞيؿطن ١االَاضات يالتصاالت املتهاًَ( ١زَ ،)ٚتاح عً ٢املٛقع:
www.mubadala.com
 .4املٛقع ايطمس ٞيًذٗاظ ايك َٞٛيتٓع ِٝاالتصاالت املصطٟ
https://www.tra.gov.eg/ar/
 .5املٛقع ايطمس ٞهل ١٦ٝاالعالّ ٚاالتصاالت ايعطاق.www.cmciq ١ٝ
 .6املٛقع ايطمس ٞهل ١٦ٝتٓع ِٝاالتصاالت االَاضات/https://www.tdra.gov.ae ٞ
غابعا :املصازض االدٓب١ٝ
1. RrGulat org ve form in the telecommunications industry
Allow at the link: www.orcd.org /digital/2766z01.pdf
date visit 26/7/2021
2. telecommunication regulation.Handbook ,Module 3
Licensing telecommunication services Hand Intern ،18
allow on the Ray Uday
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