
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 الرتخيص بتصنيع و جتميع معدات االتصاالت/ 7

الجياز القومي لتنظيم االتصاالت   :  جهة الترخيص

 بإصدار قانون تنظيم االتصاالت وبناءا عمى قرار وزير الدفاع واإلنتاج 2003 لسنة 10طبقا لمقانون رقم 
،  يمزم أوال الحصول عمى الموافقة األمنية عمى تصنيع وتجميع معدات 2003 لسنة 64الحربي رقم 

 :االتصاالت االتى بيانيا 

. أنظمة ومعدات وأجيزة اإلعاقة ومعدات التحميل الفني لحيز الطيف الترددي   -  

. أنظمة ومعدات وأجيزة تحديد االتجاه   -  

. أنظمة ومعدات التشفير أو فك الشفرة و األكواد في حيز الطيف الترددي   -  

أجيزة اإلرسال الالسمكي ذات القدرة العالية والمتوسطة وأجيزة االستقبال في حيز الترددات المختمفة  -  
. لالستخدامات المدنية أو اليواة 

. الخ ... أنظمـة ومعــدات المالحــة والرادارات األرضيـة والمحمولة جوا أو بحرا -  

. (الخ .. سيزمى  راداري / السمكي / ليزرى / حراري  )المستشعرات والمراسالت باختالف أنواعيا -  

أنظمة ومعدات التصنت أو مراقبة الطيف الترددي عمى االتصاالت الالسمكية أو األقمار الصناعية أو -  
التميفونات المحمولة أو الثابتة أو أجيزة ومعدات الميكروويف أو الحاسبات أو الشبكات الرقمية لنقل 

. البيانات 

أنظمة ومعدات وأجيزة االتصال باألقمار الصناعية العسكرية  -  

 2009 لسنة 34 والمعدل بالقرار رقم 2003 لسنة 64قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربى رقم * 

 



 

و  كما يعد من ىذه األنظمة والمعدات . أنظمة ومعدات وأجيزة منع إشارة التفجير عن بعد -  
المذكورة  األجيزة كل آلة أو جسم اى كان شكمو وميما دق حجمو يمكن أن يستخدم في األجيزة  
. عميو  

أجيزة ومعدات التحكم عن بعد المستخدمة في حيز الطيف الكيرومغناطيسي وخارج الحيز المستخدم -  
. كما يحظر تقديم خدمة التتبع اآللىتجاريا 

 : المستندات المطموبة : أوالً 
 (1مرفق رقم )استيفاء بيانات الجية طالبة التصريح طبقا لمنموذج المعـد  -1

 .  تقديم صورة من موافقة الجيات المعنية عمى إنشاء ومزاولة نشاط المصنع -2

 .البطاقة الضريبية -3

 .بطاقة احتياجات مستمزمات اإلنتاج-4

 .الكتالوجات الفنية لألجيزة -5

استيفاء حافظة استيراد األجيزة الالسمكية فيما يخص أجيزة ومعددات االتصاالت التى يصدر -6
 .بتحديدىا قرار من وزير الدفاع واإلنتاج الحربى 

 .  إقرار بتطبيق نظم مراقبة الجودة واختبارات مطابقة المنتج لممواصفات القياسية المعتمدة -7

إقرار بوجود مركز صيانة لمقيام بخدمات ما بعد البيع ، فضال عن وجود نظام لخدمة المستيمك  -8
     عمى أن يقوم الجياز القومي لالتصاالت بزيارة دورية لمتابعة مراكز الصيانة ونظم  خدمة 

 . المستيمك

:  الرسوم: ثانيًا 

 يمتزم المرخص لو بأن يسدد إلى الجياز مقابل استخدام الطيف الترردى المخصص لو ومقابل  -
 .استخدام وصالت التراسل الالسمكية طوال مدة الترخيص 

 . جم 201 اصدار التصريح  -

 رسوم االختبار واعتماد النوع  -

 

 
                                                 

 .8/9/2015 بتبريخ 5956كتبة وزارة االتصبالت وتكنىلىجيب للمعلىمبت الىارد للهيئة رقم  

  



 

 

 

 

رسوم اعتماد النوع  نوع الجياز طبقا لمتصنيف 

 (جنيو مصرى)

رسوم االختبار فقط  

  (جنيو مصرى)
 400 600أجيزة سمكية  

  600 1000أجيزة ال سمكية 

رسوم االختبار فقط تكون مقررة عمى األجيزة المعتمدة النوع سابقًا والتى يتم سحب عينات من الشحنات 
لمتأكد من مطابقتيا لمواصفات األجيزة المعتمدة مثل أجيزة التميفون المحمول والثابت وبعض األجيزة 

 (الالسمكية الواردة من الصين

: اإلجراءات : ثالثًا 

تقديم خطاب عمى ورق الشركة باسم السيد رئيس الجياز القومى لتنظيم االتصاالت  -1
 :بطمب التسجيل بغرض تجميع أو تصنيع أجيزة  ومعدات االتصاالت موضحًا اآلتى 

 .نوع أجيزة االتصاالت المطموب التصريح بتصنيعيا أو تجميعيا  -

 .اسم الشركة األم  -

 .العالمة التجارية لألجيزة  -

 .طرازات األجيزة  -

 .بمد الصنع التى سيتم طباعتيا عمى األجيزة -

يتم ارفاق صورة معتمدة مع االطالع عمى األصل ومختومة بخاتم الشركة من سجل  -2
صناعى سارى موضح بو نشاط التجميع أو التصنيع ألجيزة االتصاالت المطموب 

 .التصريح بتصنيعيا أو تجميعيا

  تحديد األجيزة والمعدات المطموب التصريح بتصنيعيا أو تجميعيا وأن تتم إجراءات اعتماد  -3
 .النوع ليذه الطرازات 



 

تجميع منتج مماثل لمنتج يتم تصنيعو فى دولة أخرى أو عن طريق ٌمصنع / فى حالة تصنيع  -
 :آخر

خطاب موجو من الشركة األم المصنعة لممنتج األصمى إلى الجياز القومى لتنظيم االتصاالت  - أ
ع وبنفس مواصفات المنتج األصمى، .م.يفيد بموافقتيا عمى أن يتم تصنيع ىذا المنتج فى ج

ويتم توضيح ممكية العالمة التجارية ومدة سريان الخطاب والتزام الشركة األم بتوفير قطع 
 .الغيار وممحقات األجيزة مع كل شحنة 

ع لمتأكد من .م.تتم اجراءات اعتماد النوع لممنتج األصمى الذى سيتم تجميع مثمو فى ج - ب
 .مطابقتو لممواصفات المعتمدة

ع لمتأكد من مطابقتو لممنتج األصمى .م.تجرى اختبرات لممنتج المحمى بعد تصنيعو فى ج - ت
ولممواصفات المعتمدة قبل طرحو فى األسواق المحمية والدولية عمى أن يتحمل المصنع نفقات 

 .ىذه االختبارات 

 :وفى حالة تصنيع منتج محمى بالكامل  -

ع لمتأكد من .م.تتم اجراءات اعتماد النوع لممنتج المحمى بعد تصنيعو فى ج
مطابقتو لممواصفات المعتمدة قبل طرحو فى األسواق المحمية أو الدولية عمى نفقة 

. المصنع 

 

 قبل اصدار التصريح سيقوم ممثمو الجياز القومى لتنظيم االتصاالت بعمل زيارة -4
ميدانية لمعاينة خط اإلنتاج والتأكد من أن المصنع لديو المعدات واالمكانات الفنية 
 .الالزمة لتطبيق نظم مراقبة الجودة واختبارات مطابقة المنتج لممواصفات القياسية 

اعتماد مركز صيانة معتمد من الرقابة الصناعية لمقيام بخدمات الصيانة، فضاًل عن  -5
 .وجود نظام لتقديم خدمات ما بعد البيع لممستيمك 

تقديم نموذج لشيادة الضمان الممنوحة لمعمالء طبقا الشتراطات وبيانات شيادة  -6
 .الضمان الصادرة من الجياز القومى لتنظيم االتصاالت

 .تعيد من الشركة بااللتزام بالقواعد التى يصدرىا الجياز فى ىذا الشأن -7



 

يحق لمجياز بعد اصدار التصريح القيام بزيارات لممصنع لمتابعة مراكز الصيانة ونظام  -8
خدمة المستيمك باإلضافة إلى سحب عينات عشوائية من انتاج المصنع الختبارىا عمى 
نفقة المصنع وفى حالة عدم نجاح االختبارات عمى ىذه العينات سيتخذ الجياز جميع 

 .االجراءات القانونية الالزمة بما فى ذلك سحب التصريح الصادر لمشركة 

الحصول عمى موافقة باالفراج الجمركى عن مكونات أجيزة االتصاالت المستوردة  -9
بغرض  التجميع أو التصنيع من خالل تقديم خطاب عمى ورق الشركة بطمب باالفراج 
عن الشحنة مرفق بو المستندات الجمركية ومنيا بوليصة الشحن فاتورة الشحن بعد 

.  شيادة البيانات الجمركية وسداد رسوم االفراج الجمركى –مطابقتيا جمركيًا 

 

 

 (1)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أجهزة اتصاالت  (جتميع/تصنيع )طلب احلصىل على تصريح 



 



 

 (2)مرفق رقم 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منىذج اعتماد نىع 
   

  
 

 



 

 


