
 

 

 
 (2018لسنة  العامة  االتصاالتات نظام تنظيم الحق في الطريق لمزودي خدممسودة لـ )

( من السياسة 43وأحكام المادة ) تهوتعديال 1995لسنة  13من قانون االتصاالت رقم  91صادر بمقتضى المادة  

 )عند صدورها( 2018لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد  العامة

 

 ( ويعمل به بعد مرورالعامة االتصاالتات ولى: يسمى هذا النظام )نظام تنظيم الحق في الطريق لمزودي خدمالمادة األ

 على نشره في الجريدة الرسمية شهر

 

 المادة الثانية: التعريفات

 ما لم تدل القرينة على غير ذلك: لهاالتالية حيثما وردت في هذا النظام المعنى المخصص  والعبارات يكون للمفاهيم

 .االتصاالت قطاع تنظيم هيئة: الهيئة .1

 .المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة: الوزارة .2

 الوزير: وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. .3

 .النظام هذا أحكام بموجب تنشئ التي الطريق حق مديرية: المديرية .4

 .الطريق حق مديرية مدير: المدير .5

 والذي عرف الطريق على انه: - 1986لسنة  24حسب المادة الثانية من قانون الطرق رقم  -الطريق: هو  .6

األرض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية سواء كانت معبدة او غير معبدة 

قائمة فعال او مقرر انشاؤها بمقتضى أي مشروع او برنامج او مخطط وتشمل كافة مطروقة او غير مطروقة 

ما يرتبط بها من االكتاف والخنادق واالقنية واالخاديد ومجاري المياه والجسور والممرات واألرصفة الجانبية 

والجدران  وجزر للسالمة والدورات والميادين والساحات واألشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق

واجز ) الدربزينات ( واشارات المرور كما يشمل هذا التعريف الطريق النافذ داخل حقية االستنادية والاالو

من قانون الطرق رقم ( من 6( من المادة )1الفقرة )حدود البلديات والمجالس القروية وفق احكام البند )د( من 

 -:التالية االصناف الى المملكة في الطرق تقسموالتي تنص على  1986لسنة  24

 .مترا 0.4 عن حرمه عرض يقل ال الذي الطريق وهو: الرئيسي الطريق. أ

 .مترا 0.3 عن حرمه عرض يقل ال الذي الطريق وهو: الثانوي الطريق. ب

 .مترا 0.2 عن حرمه عرض يقل ال الذي الطريق وهو: القروي الطريق. ج

 قاطري ويعتبر الفقرة هذه من( ج) و( ب) و( أ) البنود في عليها المنصوص الطرق من النافذ: أي الطريق.  د

 .الغاية لهذه يصدر نظام احكام وفق نافذا
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 احدوده بين والمحصورة الطريق تشمل التي االرض من المساحة وهو :الطريق حرمالتعريف أيضا  ويشمل

 او توسيع او النشاء المقرر البرنامج او المخطط: الطريق مشروعو كذلك  .العامة المنفعة لغايات المقررة

 .فيه العمل ونوع وحدوده اطواله ويبين طريق أي تحسين او صيانة

 لسنة 79 رقم وتعديالته واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون حسب ما ورد في ( الطريق) كلمة تعنيكذلك و

درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان  او ممر او زقاق او شارع او طريق اي 1966

او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا ام غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع 

او مخطط اعمار وتشمل كافة الخنادق واالقنية واالخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات واالرصفة الجانبية 

رات والميادين والساحات واالشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان وجزر السالمة والدو

 الواقعية واالسيجة والحواجز والدرابزينات واشارات المرور.

 

ويشمل حرم الطريق لغايات تطبيق هذا النظام كل من التمديدات األرضية، والتمديدات فوق سطح االرض 

 خاصة.  كانت عامة او  النقاط عبر أراض سواءوأبراج االتصاالت واألعمدة او 

 

في استخدام الطريق لتزويد مرخص له   أتصاالت و/أو انترنت خدمةكل مزود  الحق في الطريق: حق  .7

الشبكة لى إ مكانية الوصولإاالنترنت من خالل توفير وتوسيع /أوو تالمواطنين بالخدمات المتعلقة باالتصاال

 .تاالتصاال وسائلالعنكبوتية ومختلف 

وأبراج  التمديدات فوق سطح االرضورضية، التمديدات: يشمل مفهوم التمديدات كل من التمديدات األ .8

 .كانت عامة او  خاصة عبر أراض سواء  عمدة او النقاطواألاالتصاالت 

عاله او من أطلب تنفيذها من خالل الطريق وفقاً لمفهوم الطريق التي ي  العامة هي خدمة االتصاالت الخدمة:  .9

أو و/ها صيانت/أو ات والتمديدالشبكات و انشاءوتشمل على سبيل المثال و/أو الخاصة ميرية راضي األخالل األ

 .أو إلغائهاو/أو نقلها و/تعديلها 

 للسماح لمقدم الطريق حق مديريةالصادرة عن  /االلكترونيةالموافقة الخطية يرخصة الحق في الطريق: ه .10

  جزء منها.ي أاو و/ عمال الالزمة لتقديم الخدمة المذكورة في الطلبباألطلب الخدمة بالقيام 

د خدمة مرخص له بموجب قانون االتصاالت المتقدم للحصول على رخصة الحق في الطريق: هو كل مزو   .11

 .أو أكثر يسعى للحصول على رخصة الحق في الطريق لتقديم خدمة وتعديالته 1995 لسنة 13رقم 

ذا هحكام أل الحق في الطريق: هو الشخص الحاصل على رخصة الحق في الطريق وفقاً الحاصل على رخصة  .12

  .النظام

خصص لغايات التنسيق وحل االشكاليات ت   تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنة الحق في الطريق: هي لجنة .13

متابعة الطريق و العالقة وتسوية المسائل المختلفة المتضاربة بين الجهات المختلفة حول استخدام الحق في

 .وفقاً للتشريعات السارية ومنح رخصة استخدام الحق في الطريق حصول المتقدم للرخصة عليها

 .الطريق ة الحق فيبدالت استخدام الحق في الطريق ورسوم رخص قديرلجنة تقدير البدالت: هي لجنة تشكل لت .14

المرخص لهم الحاصلين على رخصة الحق من قِبَل استخدام الطريق  لقاءها ؤاستيفاالبدالت: المبالغ المقرر  .15

 .في الطريق

تعليمات بدالت استخدام الحق في الطريق: هي تعليمات تنشئ بموجب هذا النظام لتحديد بدالت استخدام الحق  .16

 .من قبل لجنة تقدير البدالت ورسوم رخصة الحق في الطريق في الطريق
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تي حدى الطرق والإذة على له في مسار البنية التحتية المنف  ص هي عملية اشتراك أكثر من مرخ  التشاركية:  .17

للرخصة الممنوحة له بهذا  وفقاً  مص لهمرخ  حد الأقبل من وذلك  الحقاً  يتم انشاؤهاو أو/ ن تم انشاؤهاأسبق و

 الخصوص.

 

 مديرية الاالحكام المتعلقة ب

  المادة الثالثة:

مديرية تعرف بمديرية حق الطريق  (هيئةال)تنشئ في  1995لسنة  13بما يتفق مع قانون االتصاالت رقم  .أ

 تتولى المهام التالية:

  .الحق في الطريق استخدام عداد نماذج الطلبات الالزمة للحصول على رخصةإ .1

  .الطريقاستخدام استقبال طلبات الحصول على رخص الحق في  .2

 .الطريقاستخدام تمام اجراءات الحصول على رخصة الحق في إ .3

 .الحق في الطريق للحصول على الموافقات الالزمة الستخدامالتنسيق مع الجهات المختلفة  .4

 .منح التراخيص الالزمة لممارسة الحق في الطريق .5

 .قاعدة البيانات الالزمة حول الحق في الطريقعداد إ .6

 .الطريق ماستخدا مراقبة وتنظيم الحق في .7

 الشغوالتنسيق مع الجهات المختصة )وزارة األ ي اعتداءات على الطريقأزالة العوائق وإتنظيم عملية  .8

عادة إ( حول الحق في الطريق لجنةفي  العامة واإلسكان وزارة األشغالمن خالل مندوب  العامة واإلسكان

من حيث االستالم من  العامة واإلسكانالحال الى ما كان عليه )حيث يبقى االختصاص لوزارة االشغال 

لسنة  24رقم  من قانون الطرق 8المادة سندا الحكام الفقرة )أ( من عدمه وتقدير وجود الضرر من عدمه 

1986). 

 .كد من انتهاء الخدمات المرخصة الستخدام حق الطريقأالت .9

 أية شؤون أخرى تتعلق بتحقيق اهداف هذا النظام. .10

 

اص ي اختصأبصرف النظر عن  المديرية بمنح رخصة الحق في الطريق في ينحصر االختصاص المتعلق .ب

ي تشريع آخر وبصرف النظر عن المكان المراد تنفيذ وتقديم الخدمات فيه واستخدام حق الطريق أورد في 

 .فيه

و أي جهات  ئةلهيل ن الرئيس التنفيذيمفوضيالرئيس مجلس و وزيرالبالتنسيق مع عمالها أتباشر هذه المديرية  .ت

 .أخرى ذات عالقة
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 المادة الرابعة: 

 يةل تحت مظلة المديرشك  من قبل لجنة ت  بشأن تطبيق أحكام هذا النظام سوى المسائل العالقة والمتضاربة ت   .أ

 مديرية وعضوية مندوب عن كل منالمدير  برئاسة وتشكل عرف بـ )لجنة الحق في الطريق(ت  

 وزارة ال .1

 واالسكان شغال العامةوزارة األ .2

 الشؤون البلديةوزارة  .3

 الكبرى أمانة عمان .4

 االردنية القوات المسلحة .5

 الملكي االردني سالح الجو .6

 جهزة االمنية. األ .7

العقبة  سلطة أوسكة حديد الحجاز، أو سلطة الطيران المدني، ب بخصوصها في الحاالت التي قد يتعلق األمرأما 

 من الجهات االربعة ذاتأي عن مندوب ، ففي هذه الحالة يتم تعيين العامةأو دائرة اآلثار  ،االقتصادية الخاصة

 .فقط  في هذه اللجنةمؤقتا عضواً من المسائل العالقة او المتضاربة وذلك أي العالقة بموضوع 

التي يتبع لها ويخضع للقوانين التي يجري العمل فيها  لجهة لتعمل هذه اللجنة من خالل تمثيل كل عضو فيها  .ب

 .اً وتنسيقي اً تمثيلي اً لجنة دورالويكون دوره في  الجهة التي يتبع لهافي 

 

  التزامات عامة

 : خامسةالمادة ال

 (العامة االتصاالتات )من قبل مزودي خدم ية اعمالأال يجوز مباشرة اعتباراً من تاريخ سريان هذا النظام  .1

دون الحصول على  ،او الخاصةميرية  األراضي األفي للمفهوم الوارد في هذا النظام و وفقاً  على الطريق

من والصحة ال في الحاالت الطارئة التي قد تعرض األإ ،حكام هذا النظامأل رخصة الحق في الطريق وفقاً 

ساعة من ساعة وقوع اي  24وخالل مدة ال تتجاوز  بالغ الالحق والمبرروالسالمة العامة للخطر شريطة اإل

 .من الظروف الطارئة المذكورة

 دينار اردني ........ بغرامة مقدارهاهذا النظام أو من يخالف أحكام و/ ذنإو يمدد بدون أو/من يحفر كل عاقب ي   .2

 .(سيتم تحديد مقدار الغرامة من قبل المديرية)

االلتزام بالمعايير واألحكام الواردة في التشريعات األخرى  هذا النظامبأحكام الجهات ذات العالقة على كل  .3

بالمحظورات والقيود التي تتعلق بعمليات التمديد واستخدام الحق في الطريق بما في ذلك قانون اآلثار المتعلقة 

 وقانون سلطة الطيران المدني وقانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية.
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 خدمةالاجراءات الحصول على 

 سة: سادالمادة ال

 االجراءات التالية:يد من خالل دحق الطريق والتميتم منح رخصة استخدام  .أ

بل لهذه الغاية من ق التقدم بطلب الحصول على الرخصة الى مديرية الحق في الطريق وفقاً للنموذج المعد   -

د حسب نوع الخدمة المراد الحصول على الترخيص ألجلها. بحيث يتضمن الطلب حد  المديرية والذي ي  

 مثلتعهد باالستخدام األام العمل، ويرفق معه الالزمة التم المدة الزمنيةوبيان وصف الخدمة المطلوبة 

أي  عن ولأب الً أوعالم المديرية والتعهد بإ زالة العوائق والمعدات والمنشآت المهجورةإو للحق في الطريق

 .إلى ما كان عليه أو على الصورة التي تحددها المديرية عادة الحالإوتعهد بمستجدات 

  .مديريةالتقديم الوثائق الالزمة المذكورة في الطلب والتي تحدد من قبل  -

 .نظمة الساريةللقوانين واأل تقديم الكفاالت الالزمة وفقاً  -

ن م للتعليمات التي ستصدر لهذه الغاية لبدالت ووفقاً اد من قبل لجنة تقدير حد  دفع الرسوم الالزمة التي ت   -

 .المديرية

ذلك مكن أا م والقيام بمختلف االجراءات الكترونياً  تاحة المجال لتقديم الرخصة الكترونياً إلى إتسعى المديرية  .ب

 .كترونياً او مستندات ال يمكن تقديمها الو/و تقديم وثائق أو/باستثناء الحاالت التي تتطلب القيام باجراءات عملية 

لى الطلب ن يوافق عأقدم توصياتها لمدير المديرية الذي له تتجتمع لجنة الحق في الطريق لتنظر في الطلب و .ج

 .و رفضهأ

 تلتزم المديرية بالرد على مقدم الطلب خالل مدة ال تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب. .د

لبه طلمدير المديرية بعد االستئناس برأي اللجنة وتوصياتها الطلب من المتقدم للخدمة اجراء تعديالت على  .ه

 طلباً  للخدمة المتقدم عادة النظر في الطلب إذا قدمإويتم  من تاريخ تبليغ المتقدم للخدمة اسبوعين خاللومرفقاته 

 .لم يقم بتسليم التعديالت المطلوبة خالل المدة المذكورة اعاله اذا اعتبار الطلب الغياً  تحت طائلة معدالً 

 مرور المدة الالزمةو أو/قرار الرفض بغه يخرى بعد تبلأالتقدم مرة  ،لغي طلبهأالذي خدمة للم قد  تمليحق ل .و

وفي هذه الحالة يتم استيفاء  ،مجددالتقديم المشروع المعدل التقدم مرة اخرى بطلب الحصول على الخدمة 

 عند التقدم للمرة الثالثة وهكذا... ضعاف أوثالثة ولى األضعف الرسوم المدفوعة في الحالة 

 من تاريخ صدورها وحتى التاريخ المبين فيها.النفاذ سارية هذا النظام ألحكام الممنوحة وفقا الرخصة تعتبر  .ز

 .شهور دون استعمالهاستة بمرور  تنتهي الرخصة حكماً  .ح

حكام بصرف النظر عن نوع الخدمة المنوي تنفيذها من خالل رخصة استخدام الحق في الطريق ق هذه األطب  ت   .ط

 .قائمة( لتعديل رخصة /أووللتشاركية  /أووللتجديد  /أوولغاء لإل /أووللصيانة  /أوولتمديد ل/أو )سواء لإلنشاء و

 المادة السابعة:

استخدام الطريق طالما كانت الخدمة هذا النظام ألحكام الحاصل على رخصة حق الطريق وفقا د الخدمة يحق لمزو  . 1

غير المنقولة  اتموال البلديأر يجأو تأو/هبة و أو/ نه ال يجوز بيعأال إنظمة السارية، للقوانين واأل تقديمها وفقاً  قائمة ويتم  

 الوزراء. كثر من ثالث سنوات دون قرار من مجلسأغير المنقولة لمدة  ميريةموال األواأل

زل التناأو بيع و/أو هذا النظام تأجير و/ألحكام الطريق وفقا في حق ال. ال يحق لمزود الخدمة الحاصل على رخصة 2

 .الرخصة الممنوحة له للغير باي حال من االحوالالتخلي عن أو هبة و/أو و/
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 والبدالترسوم الرخص 

 ة: ثامنالمادة ال

 ل وفقاً شكل لهذه الغاية وتعمت   تقدير البدالت والتي من قبل لجنة بدالت استخدام الحق في الطريقيتم تحديد رسوم و

 عد هذه العوائد من المال العام،. ت  على هذا النظام الطريق التي تصدر بناءً  في حقاستخدام ال بدالتلتعليمات رسوم و

 وتدخل في الخزينة العامة.

 

 من:لجنة تقدير البدالت  شكل المادة التاسعة: ت  

 وتكنولوجيا المعلومات وزير االتصاالت .أ

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالتل ن الرئيس التنفيذيمفوضيالرئيس مجلس   .ب

 العامة واالسكان أمين عام وزارة االشغال  .ت

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتأمين عام وزارة   .ث

 مندوب من أمانة عمان الكبرى .ج

 مندوب من وزارة الشؤون البلدية .ح

 وذلك عضواً مؤقتا في هذه اللجنة فقط اي جهة أخرى يمكن االستعانة بها حسب الطلب .خ

 

  قاعدة البيانات

 ة: عاشرالمادة ال

المعنية بتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول مسارات الخدمات )اتصاالت، مياه، كهرباء، وغيرها( الجهات  تلتزم .أ

قيد اإلنشاء ومعلومات الخرائط لديها ووضعها تحت تصرف تكون السابقة والحالية والمستقبلية وتلك التي 

( بحيث يمكن للمديرية National GISالمديرية والهيئة والوزارة في ظل ما يعرف بنظام الخرائط الوطني )

سواء من خالل ، لمعرفة خرائط التمديدات القائمة لتجنب اية تعارضاتالخرائط الوطني الدخول الى نظام 

 . و من خالل المركز الجغرافي الملكيأو/الجهات المعنية 

ن ألى إيتم التاكيد على كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بأن تسعى  ،من نفاذ هذا النظام وسريانه اعتباراً  .ب

)مخططات العمل كما  التمديدات المختلفة في نطاق عملها حسب المخططات المعدة لها مسبقاً عمال أتكون 

 رض(.على األ تنفذ

ضرار أو أو/ و تكاليفأو/أية خسائر  ة مسبقاً للمخططات المعد   تتحمل الجهات التي ال تقوم بتنفيذ تمديداتها وفقاً  .ج

 .ذة بدون االلتزام بالمخططاتجزاء المنف  تتعلق باأل

إعطاء التصاريح الالزمة الستخدام بناها التحتية من قبل وتلتزم الجهات المعنية مالكة البنى التحتية بالسماح  .د

 ى ما كانت عليه. بإعادة األوضاع إل المسموح لها بذلك أي جهة ترغب بذلك، شريطة تعهد الجهات

 

 الحاصل على رخصة الحق في الطريقمزود الخدمة التزامات 
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 : عشر ةحاديالمادة ال

 الحاصل على رخصة الحق في الطريق بما يلي:مزود الخدمة يلتزم 

 .تقديم المخططات الالزمة والعمل بموجبها .أ

 .تقديم الكفاالت الالزمة .ب

كان عليه عند االنتهاء من تنفيذ الخدمة بما يتفق مع التشريعات السارية خاصة قانون الطرق  إلى ماالحال عادة إ .ج

 1986لسنة  24رقم 

 .الرخصة الممنوحة له ومدد االلتزام بشروط .د

 .نظمة السارية ذات الصلةااللتزام بالقوانين واأل .ه

  .للمعايير المتعارف عليها حسن النية في التنفيذ والتنفيذ وفقاً  .و

 .ثناء عملية تنفيذ الخدمةأية مستجدات أطالع المديرية على إ .ز

 .تمكين المديرية والجهات المعنية من التفتيش على ممارسة الحق في الطريق .ح

 .و اضرار ناتجة عن ممارسة الحق في الطريقأو/ي عوائق أازالة  .ط

 .و تعتبر بحكم المهجورةأو تمديدات انتهى العمل بها أو/ ي منشآتأازالة  .ي

 االلتزام بكامل االحكام الورادة في هذا النظام و/او اي تشريعات اخرى ذات عالقة بها. .ك

 

شهور على عدم استخدام منشأة معينة تم انشاؤها ضمن رخص الحق في الطريق  ستة ت مدة: إذا مرعشر ةثانيالمادة ال

عادة الحال الى ما إحكام أل زالتها وفقاً إبالتنسيق مع الجهات المعنية يحق للمديرية  ،او إذا كان هناك منشآت مهجورة

 .وفقا الحكام هذا النظام الحاصل على الرخصةمزود الخدمة على نفقة وكان عليه 

 مزودي الخدمة التزامات المديرية تجاه 

 ثالثة عشرالمادة ال

 بما يلي:مزودي الخدمة المديرية تجاه  تلتزم

 .سرع وقتأالقيام باالجراءات الالزمة لمنح رخصة حق الطريق ومنحها للمتقدمين في  .أ

 .تنفيذ االجتماعات التنسيقية بالسرعة الممكنة لمنح الرخصة وعدم االبطاء في ذلك .ب

 .الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية .ج

د الخدمة دت ذلك مناسباً، حيث يحق متى وجَ  تنفيذ الخدمة على الرقابة .د للمديرية أن تراقب آلية تطبيق مزو 

ي جهة أو أما من خالل الكادر المسمى من المديرية و/إجلها، وذلك لألعمال التي حصل على الرخصة أل

مالحظات  ة، على ان يكون مزود الخدمة ملزما باألخذ بأيكالخبراء واالستشارييناخرى تحددها لهذه الغاية 

خصوص سير تنفيذ األعمال التي تتم من قبله تحت طائلة اعتباره مخالفاً ألحكام هذا ترد إليه من قبل المديرية ب

 النظام.

 .الطريق في حقلتوفير قاعدة بيانات ل .ه

 الحق في الطريقتجاه التزامات الجهات الرسمية وغير الرسمية 
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 :الرابعة عشر المادة

  لي:بما ي نشطة تتعلق بالحق في الطريقأي أالجهات المختلفة الرسمية وغير الرسمية عند نية القيام بتلتزم 

  .ي استخدام للحق في الطريقأبالغ المديرية عن إ .أ

 تقديم المخططات الالزمة المتعلقة بالخدمة المنوي القيام بها من قبل هذه الجهة. .ب

لدخول في لغة وجود تعارض محتمل في التمديدات تدعو الجهة المبل   الطريق في الحق لجنةن للمديرية / اذا تبي   .ج

مناقشات ومفاوضات للخروج بقرار حول ذلك بحيث يكون االستخدام غير متعارض مع خدمة االتصاالت 

 .والتمديدات القائمة

على ف ،ديها للحق في الطريقواستعمال مزو  العامة ثير على خدمات االتصاالت أن ذلك له تأهيئة الاذا قررت  .د

الهيئة في مفاوضات بهذا الخصوص وذلك من خالل لجنة شراك إخر ويمكن آ ن تختار بديالً أالجهة المعنية 

 .الحق في الطريق

 (دمج وتوحيد التمديداتالتشاركية )

 وزيرالمديرية من خالل التنسيق مع التسعى  1995لسنة  13بالتوافق مع قانون االتصاالت رقم  عشر: ةالخامسالمادة 

وخلق الفرص  ةالتشاركيلى تشجيع فرص إ  االتصاالت قطاع تنظيم لهيئة التنفيذي الرئيس المفوضين مجلس رئيسو

 دي الخدمة وعند الموافقة علىمة من مزو  المناسبة لها وتكليف لجنة الحق في الطريق بدراسة طلبات التشاركية المقد  

  .لتحديد البدالت الالزمة البدالتالطلب الى لجنة  ي حال ،ذلك

 

 االستمالك

 :السادسة عشر المادة

تطبيق احكام االستمالك الواردة في الفصل العاشر  يجري ،او عقارات خاصةو/ أراض  اذا استلزم تنفيذ الخدمة استخدام 

  .1995لسنة  13رقم  من قانون االتصاالت

 التعويضات

 السابعة عشر:المادة 

م بها مزود التي يقوعمال ذا تسببت األإو، حكام التعويضات المختلفة الواردة في التشريعات ذات الصلةأق طب  ت   .1

 ذفيكون منف   ،خرىألحاق الضرر بتمديدات جهات إبالخدمة الحاصل على الرخصة وفقا الحكام هذا النظام، 

مة من المتضرر طالما كانت المخططات المقد   ،ضرارعن التعويض عن هذه األ مسؤوالً  الخدمة في هذه الحالة

 .صحيحة ومتفقة مع الواقع

اءضرار أي أغير مسؤولة عن  ةالهيئالوزارة و/أو  .2 ألحكام منح مزود الخدمة الرخصة وفقا الموافقة على  جر 

 .مهما كانت طبيعتهاو نتيجة االعمال التي يقوم مزود الخدمة بتنفيذها أهذا النظام و/

  ميناتأالت
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 :الثامنة عشرالمادة 

 ن يضيف الهيئة كشخصأعليه ف ،مشروعهمين ألحصول على رخصة الحق في الطريق تمزود الخدمة افي حالة رغبة 

، وعلى ان يقوم مزود الخدمة في هذه خرىأي تعويضات أن له فيما يتعلق بمستحقاتها عن بدالت حق الطريق وؤمَ م  

 .الحالة بدفع كامل اقساط التأمين عنه وعن الهيئة

  حماية البيئة

 : التاسعة عشر المادة

ل بشكحكام هذا النظام الممنوحة لمزود الخدمة وفقا ألالطريق في حق الستخدم رخصة ن ت  أو بآخر أال يجوز بشكل 

/او و تعريض البيئة للخطرو أو/الحرجية و أو/و النادرة أو/رة شجار المعم  و تقطيع األأو/مجرى مائي  إعاقةلى إيؤدي 

 .اية ممتلكات عامة و/او خاصة أو االضرار باي مواقع اثرية و/

 

  سحب رخصة الحق في الطريق

 : العشرونالمادة 

 الحاالت التالية:ي من أيتم سحب وإلغاء رخصة الحق في الطريق وإيقافها في  .أ

 .المتعارف عليها للمعايير وفقاً  حكام هذا النظام استغالل الرخصة الممنوحة وفقا ألعدم  .1

ؤثر ت حكام هذا النظام االعمال التي قام بها مزود الخدمة الحاصل على الرخصة وفقا ألن أذا تبين إ .2

 و على البيئة.أو/ على الصحة والسالمة العامة

عيق حق ت حكام هذا النظاماالعمال التي قام بها مزود الخدمة الحاصل على الرخصة وفقا أل كانت ذاإ .3

 .عاقةخرين باستخدام الطريق بشكل جوهري وعدم اتخاذ االجراءات الالزمة لعدم اإلاآل

 .سوء النية في التنفيذ .4

 .ساسي في الرخصةأخطاء جسيمة مثل التجاوز عن شرط عند وقوع أ .5

 .في الطلب بيانات حقيقية خالل في تقديم عند اإل .6

ما عدا جلها عمال التي تم منح الرخصة الواردة في هذا النظام ألنتهاء من األلإلرة تجاوز المدة المقر   .7

 .وما هو في حكمها( )كالقوة القاهرة الحاالت الخارجة عن السيطرة

عمال التي قام بها مزود الخدمة الحاصل على الرخصة التي قد تنتج عن األضرار صالح األإالفشل في  .8

 .دضمن الوقت المحد  

 يجب أن يكون الغاء. ،النظام هذا بموجب لهـا االستعمال رخص التي الغاية غير لغاية اذا تم استعمال الرخصة .ب

  وحسب االصول لمزود الخدمة صاحب العالقة. اً بمسب  و اً خطيالرخصة الممنوحة وفقا الحكام هذا النظام 

 طلبفي مزود الخدمة صاحب العالقة على حق  الغاء الرخصة الممنوحة وفقا الحكام هذا النظامال يؤثر  .ج

 :تحقق الشروط التالية مجتمعة الرخصة من جديد شريطةالحصول على 

 .تحددها المديرية رسوم مضاعفةدفع  .1

 .المترتبة في ذمة مزود الخدمة صاحب العالقة التعويضاتااللتزام بتسوية  .2
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 معالمترتبة على مزود الخدمة والناتجة عن الرخصة القديمة التي كانت ممنوحة له، ات الغرامدفع  .3

 .ذلك ناتجة عن خرىأو/او مدنية ي مسؤولية جزائية أخالل بعدم اإل

لى إباالستناد أعماال نفذ فيها وأن التي سبق األماكن واألوضاع في كامل  لى ما كان عليهإعادة الحال إ .4

 .الرخصة التي كانت ممنوحة له

 الممنوحةاالصلية العامة االتصاالت ات تلغى رخصة استخدام الحق في الطريق بإلغاء رخصة تقديم خدم .د

 1995 لسنة 13 رقم حكام االنتهاء الواردة في قانون االتصاالتأحسب  حكماً ،  لمزود الخدمة صاحب العالقة

 .وتعديالته

 العقوبات

 :الحادية والعشرونالمادة 

بقاء على العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام الحق في الطريق الواردة في التشريعات األخرى كما هي يتم اإل .1

 ق من قبل ذات الجهات أو من خالل لجنة الحق في الطريق.طب  وت  

 ......... إلى .......يعاقب على مخالفة أحكام هذا النظام بالغرامة من  .2

على الرخصة وفقا الحكام هذا ل صحاالمزود الخدمة في حال عدم إعادة الحال على ما كان عليه من قبل  .3

خدمة مزود التقوم بإعادة الحال على ما كان عليه وعلى نفقة التي تحددها المديرية ، فإن الجهة المختصة النظام

ويعاقب  .ولها أن تعود عليه باألضرار التي لحقت بها نتيجة ذلكعلى الرخصة وفقا الحكام هذا النظام ل صحاال

الحال على ما كانت  إعادة كلفةمن  %25نفقات إدارية مقدارها بالغرامة الواردة في البند السابق مع إضافة 

 .عليه

 

 الثانية والعشرون المادة

 ضعارالذي تت المدىإلى هذا النظام أحكام صادرة قبل نفاذ تعليمات  اوو/يوقف العمل بأي نص في أي نظام  .أ

  .مع أحكام هذا النظام فيه

 1995لسنة  13رقم  قانون االتصاالتالواردة في األحكام في هذا النظام، ق على ما لم يرد به نص طب  ي   .ب

 .العالقةوالقوانين األخرى ذات وتعديالته 

 

 الثالثة والعشرون:المادة 

الحق في التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات رسوم وبدالت استخدام  الوزيرصدر ي 

.واية تعليمات اخرى وردت االشارة اليها في هذا النظام الطريق  


