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 تمهيد

هو الجهة  –بشأن تنظيم االتصاالت  2003لسنة  10طبقا للقانون رقم  - ملا كان الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

الرسمية املختصة بتنظيم قطاع االتصاالت وذلك من خالل تطبيق السياسة املقررة لتطوير ونشر االتصاالت بمختلف أنواعها 

 –تطور تكنولوجيا االتصاالت ويضمن تلبية احتياجات األفراد واملؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة  وبما يواكب

  –االنتاجية واالقتصادية واالدارية والخدمية 
 
غير  سسمن خدمات االتصاالت، مع تشجيع االستثمار في هذا القطاع على أ

 فافية املعلومات وحماية حقوق املستخدمين.احتكارية وفي ظل املنافسة الحرة وبما يضمن عالنية وش

وملا كان الجهاز هو الجهة الرسمية املختصة بمنح التراخيص والتصاريح للشركات أو املنشآت الراغبة في تقديم أو تشغيل 

نافسة املخدمات االتصاالت أو العمل في مجال االتصاالت واالشراف عليها ومتابعة أدائها ووضع القواعد العامة التي تكفل 

 املشروعة بينها.

 للمادة )وحيث أن
ً
مراعاة قواعد  علىن خدمات االتصاالت تقوم ، فإ2003( لسنة 10االتصاالت رقم )( من قانون تنظيم 2ه وفقا

 للمادة ) ،حماية املنافسة الحرة وحماية حقوق املستخدمينعالنية املعلومات و 
ً
( من القانون فإن للجهاز في سبيل 5ووفقا

لذلك ومنها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب اإلدارة التي  واألعمال االزمةهدافه أن يباشر جميع التصرفات تحقيق أ

 من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على تعزيز قواعد الشفافية ومشاركة الصناعة والجهات ذات تتفق ونشاطه. 
ً
وحرصا

التنظيمية التي ينتهجها الجهاز مما يزيد من كفاءة منظومة اتخاذ القرار وتهيئة  تالصلة إلبداء آرائهم ومالحظاتهم على االتجاها

 عن مراعاة حقوق 
ً
دار هذا صإ املستخدمين، تقرر بيئة أعمال مناسبة تعمل على تشجيع االستثمارات في السوق املصرية فضال

 االستشارات العامة التي يصدرها الجهاز. قواعداإلطار التنظيمي بشأن 

العامة  تااملهتمة ذات املصلحة الراغبة في ابداء تعليقات حول االستشار  األطرافلكافة يعتبر هذا اإلطار التنظيمي ملزًما و 

ما يعتبر ك .التنظيمي كما يجوز للجهاز تعديل أو إضافة أية مواد أو عبارات يراها مناسبة الحًقا لهذا اإلطار ،الجهازالصادرة عن 

 ال يتجزأ من 
ً
 التنظيمي. اإلطارالتمهيد السابق جزءا

 

 تعريفات ال

 .بالجهاز اإلطار: ويقصد به الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ويشار له في هذا الجهاز .1

: هي وثيقة يصدرها الجهاز عند الضرورة بغرض اتاحة الفرصة لألطراف املهتمة إلبداء تعليقاتهم االستشارة العامة .2

 في السوق املصري.و تعديله أحول إجراء أو قرار أو نهج تنظيمي معين يعتزم الجهاز إصدارة 

والتي قد تشمل  الجهاز هي األطراف الراغبة في ابداء تعليقات حول االستشارة العامة الصادرة عناملهتمة: األطراف  .3

 ،الشركات العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،االتصاالتالشركات املرخص لها بتقديم خدمات 

 ، واملنظمات الدولية ذات الصلةاملعاهد والجامعات املدني،منظمات املجتمع مستخدمي خدمات االتصاالت، 
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 (1مادة )

 التنظيمينطاق تطبيق بنود اإلطار 

 .العامة التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت اتاالستشار التنظيمي على  اإلطارتسري بنود هذا 

على  بناءً  العامةتنظيم وتوضيح اإلجراءات التي سيتخذها الجهاز في حاالت االستشارة  يهدف اإلطار التنظيمي إلى  

  الي ذلك. عند الحاجةو طلب الجهاز 
 

 (2مادة )

  القواعد العامة

 لإلجراءات الواردة بهذا اإلطار التنظيمي يحق للجهاز إصدار استشارة عامة  2-1
ً
 الحاجة الي ذلك، حيث لن دعتمتي وفقا

  .الجهاز ايصدرهبالضرورة لكل إجراء أو الئحة قد يتم إصدار استشارة عامة 

العامة في سوق االتصاالت القناة الرئيسية لنشر االستشارات ( www.tra.gov.egجهاز )املوقع اإللكتروني للعد ي 2-2

 تلك االستشارات العامة.  مراجعة املوقع بانتظام للحصول علىألطراف املهتمة ااملصري، وعلى 

طراف األ بعض دعوة ل توجيه وم املختلفة أالعامة في وسائل االعال  نشر إشعار ببدء فترة االستشارةيحق للجهاز  2-3

م يتم ل ألي طرف مهتمويجوز  .أو خطابات رسمية يعملية االستشارة العامة من خالل البريد اإللكتروناملهتمة إلى 

ويرغب في ابداء تعليقات حول االستشارة العامة تقديم تلك التعليقات للجهاز خالل املواعيد توجيه دعوة اليه 

 لالستشارة.املحددة 

مثل: الهدف من  –قد تختلف من استشارة الي أخري  –ستشمل االستشارة العامة الصادرة من الجهاز عده بنود  2-4

د، املزايا وج القانوني إنواملرجع التنظيمية محل االستشارة  في املسألة املطروحة، النواحي االستشارة ودور الجهاز

لفنية والتنظيمية والتجارية للتعامل مع املسألة، اإلطار الزمني والعيوب للمسالة محل االستشارة، البدائل ا

 لإلجراءات التي سيتم اتخاذها، األسئلة وأوجه النقاش املراد ابداء التعليقات بشأنها. 

 تطوعيا غير ملزمويعد ذلك  - إبداء تعليقاتها حول االستشارات العامةاملشاركة و  املهتمة لألطرافيحق  2-5
ً
  - عمال

ً
وفقا

 لىعتم توضيح البيانات األساسية التالية في مقدمة الردود يأن  علىاملحددة وبالصيغة التي يطلبها الجهاز  للمواعيد

سم الشخص املسؤول عن االتصال، البريد مة للتعليقات، العنوان البريدي، اسم الجهة املقداالستشارة العامة: ا

ذلك من خالل التسجيل على املوقع اإللكتروني للجهاز  وإنشاء  ، على أن يكون االلكتروني، رقم الهاتف، رقم الفاكس

 هتمامل طرف حساب باسم ال

  اداء تعليقاتهبإبعلى األطراف املهتمة و استشاره، فيما يتعلق بكل  جولة واحدة فقط من التعليقاتيعتزم الجهاز إجراء  2-6

 من أن تقاريرهم املكتوبة بناءة ودقيقة وواضحة وشاملة.التأكد 

على االستشارة من قبل أي من  على بعض أو كل التعليقات الواردةعلى ما يراه من التعليقات  الرد يحق للجهاز  2-7

 األطراف املهتمة بإبداء آرائها.

http://www.tra.gov.eg/
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 (3مادة )

 الجدول الزمني لالستشارات العامة

 تا  الستالم التعليقات وارآراء على االستشارات العامة الوقت املسيقوم الجهاز بتحديد  3-1
ً
ي االعتبار ف التي يصدرها اخذا

 يوم 30هو ردود للتلقي ا املقرر أن يكون النطاق الزمني منو  .أن يتيح مدة مناسبة لألطراف املهتمة في ابداء تعليقاتها
ً
 ا

تمديد أو  بالحق في الجهاز ويحتفظ، في كل استشارة ذلكما لم يتم اإلخطار بخالف من تاريخ نشر االستشارة العامة 

 إذا اقتضت ظروف معينة ذلك.  هذه املدةتقصير 

 من تاريخ  21خالل االستشارة  علىتلقي الردود  فترة  يحق لألطراف املهتمة طلب تمديد  3-2
ً
أن  على االستشارة نشريوما

ترة وتوضيح املدة اإلضافية املطلوبة لتمديد ف يتم ذلك بخطاب رسمي مع توضيح األسباب التي تبرر طلب التمديد

  .طلب التمديدوللجهاز الحق في قبول أو رفض ، تلقي  الردود 

 راف املهتمةاألطفسيتم تطبيق التمديد على جميع ، لالستشارة  على تمديد املوعد النهائي وفي حالة موافقة الجهاز 

 .جهازعلى املوقع اإللكتروني لل  لتلقي الردود  في الجدول الزمني اتأي تغيير  االعالن عن سيتم و 

حتى يتسنى  (2-3والبند ) (1-3البند )الراغبة في ابداء التعليقات باملدة الزمنية املحددة في املهتمة و  تلتزم األطراف 3-3

املقدم الطرف ار إظهفي حالة  ، وفًقا لتقديره الخاص، النظر في التعليقات املتأخرةالنظر في تعليقاتهم، ويحق للجهاز

 .لذلك سبب وجيه للتعليقات 
 

 (4) مادة

 املعلومات سريةالنشر و 

األطراف املهتمة املقدمة لتلك ة هويو أو ملخص لها تي تلقها حول االستشارات العامة الالردود نشر يحق للجهاز  4-1

 ها.ونشر تلك التعليقات أو ملخص ل حول تلك الردود تعليقاتها ، كما يجوز له أن يدعو األطراف املهتمة إلبداءالردود

عامل كل أو جزء من يأن  جهازطلب من اليأن على استشارة عامة، ردود  تقدماملهتمة التي ي من األطراف أل  حقي 4-2

 سببسرية تعليقاته 
ً
 مبينا

ً
طلبات من املتوقع إلى حد كبير أن تشير متسريتها. و  بعلى أن يشير لتلك األجزاء صراحة

 للجمهور أو املعلومات التي يجبال تشمل أية معلومات مشاعة ، و السرية إلى املعلومات الحساسة تجارًيا فقط

 .اإلفصا  عنها بنص القانون 

ا لم مة األطراف املهتمة املقدمة لتلك التعليقات هويو  االستشارات العامةنشر التعليقات الواردة على جهاز لل حقي 4-3

برًرا للسرية. لتعليقات صاحب االطرف يقدم   .دود عليهار أي واردة و ملخص للتعليقات النشر للجهاز  حقكما يطلًبا م 

 


