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 (و جتديده  )الرتخيص بتقديم خدمات االتصاالت / 4

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت   :  جهة الترخيص

 :تعريفات عامة        

يقصد بيا شبكة الشركة المرخص ليا و ىي النظام أو مجموعة النظم : الشبكة -1
 من البينة األساسية و نظام اإلدارة المتصل لالتصاالت شاممة ما يمزميا المتكاممة

الذي يقوم بمراقبة شبكة الشركة و ال تتضمن دوائر الربط أو الخطوط أو األجيزة 
  .  التي يتم استئجارىا من الغير

يقصد بو االتفاقية التي تبرم بين كل من المرخص لو و إحدى : اتفاق الترابط -2
الشركات المرخص ليا بتقديم خدمات االتصاالت في جميورية مصر العربية و 

التي من شأنيا إتاحة حرية االتصال المباشر بين المستخدمين لشبكة المرخص لو 
.  و شبكة ىذه الشركات

 يقصد بيا توفير خدمات االتصاالت غير االقتصادية إلى :الخدمة الشاممة -3
 .المناطق النائية و المحرومة من تمك الخدمات

ىو المستيمك لخدمة االتصاالت و المستفيد منيا سواء كان : مستخدم الخدمة -4
 .شخصا طبيعيا أو اعتباريا

 .يقصد بيا المواصفات الفنية لشبكة الشركة المرخص ليا: المواصفات -5

 يقصد بو عقد يتم االتفاق :(SLA) االتفاق عمى الحد األدنى لمستوى الخدمات -6
 .فيو بين مقدم الخدمة و مستخدميا عمى الحد األدنى لجودة الخدمة المقدمة

يقصد بو إجمالي اإليرادات التي يتحصل عمييا  :إجمالي إيرادات التشغيل -7
 .رخص  لو بموجب ىذا الترخيصمال

 يقصد بيا المبالغ المالية التي يمتزم المرخص لو بأدائيا :رسوم الترخيص السنوية -8
لممرخص سنويا مقابل األعمال و األعباء و الخدمات التي يؤدييا او يتحمميا 

  .المرخص بالنسبة إلى المرخص لو بموجب ىذا الترخيص
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 المقابل المالي الذي يدفعو مستخدم الخدمة نظير استفادتو من :تعريفةال     -9
 . لوالتي يقدميا إليو المرخص الخدمة 

التي يتفق -يقصد بيا المعمومات الفنية و التقنية و المالية: المعمومات السرية -10
و التي حصل أو يحصل عمييا - المرخص و المرخص لو عمى سريتيا 
واحد منيما من اآلخر و تكون متعمقة بموضوع ىذا الترخيص و المناقشات  
 .المتبادلة بينيما قبل إتمامو و وضعو موضع التنفيذ 

يقصد بيا أي حدث أو ظرف أو أحداث و ظروف مجتمعة ال :القوة القاىرة -11
المرخص  يمكن دفعيا كما ال يمكن التنبؤ بوقوعيا و تكون خارجة عن إرادة  

االلتزامات أو إلى  و المرخص لو و تتسبب في أو تؤدي إلى استحالة تنفيذ  
الظروف عمى  إعاقة ىذا التنفيذ بشكل جسيم و تشمل تمك األحداث و 

 :سبيل المثال ال الحصر المسائل اآلتية

 سواء كانت الحرب  ) الحرب و األعمال العدوانية األخرى 11/1  
  و االجتياح و األعمال العدوانية األجنبية  (       معمنة أم ال 
.      األخرى 
   الحرب األىمية و العصيان و التمرد و أعمال الشغب و 11/2  
.                  اإلخالل بالنظام العام 
 اإلشعاعات النووية أو التموث من النفط أو اآلثار المشعة أو 11/3  
.        السامة أو المتفجرة الناتجة من أي أجيزة نووية متفجرة  
 التمرد و أعمال الشغب و اإلخالل بالنظام إال إذا انحصرت 11/4   

 . ىذه األعمال بمستخدمي المرخص لو   

     اليزات األرضية أو الحوادث الناجمة عن العناصر 11/5     
.        الطبيعية    

  و يقصد بيا خدمة االتصاالت التي :الخدمات العامة التصاالت الطواريء-  12   
       يمكن عن طريقيا ألي فرد من الجميور االتصال في أي وقت و بدون تحمل    
        أية رسوم بأي جية من جيات الطواريء و اإلغاثة الطارئة بغرض إبالغيم    
   –شرطة النجدة  )       بأي حالة طارئة و تشمل ىذه الجيات عمى األخص   
  (المطافيء-        اإلسعاف و الدفاع المدني  
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 :المستندات المطلوبة:   أوًال 

 

 : يقدم طمب الحصول عمى التراخيص و ملء النماذج المعدة لذلك    -1
 (1مرفق  ).                                             نموذج بيانات الشركة 

 (2مرفق ).                                      نموذج الوصف الفني لمخدمة  

 (3مرفق ).                                   نموذج الوصف التجاري و المالي  

 
 . ما يثبت القدرة الفنية و المالية لطالب الترخيص -2

 . عقد إنشاء الشركة -3

 

 

 :الرسوم : ثانياًال 

 

 أشير من انتياء السنة المالية  3يسدد المرخص لو إلى المرخص رسوم الترخيص السنوية خالل  -1
لممرخص لو أو خالل شير من اعتماد الميزانية من الجمعية العامة لممرخص لو أييما أقرب ، و في 
حالة التأخر عن سداد الرسوم تستحق مضافا إلييا فوائد التأخير طبقا لسعرالخصم و اإلضافة المعمن 

 .عمييا بالبنك المركزي

      يوم من التوقيع عمى الترخيص و يرد بعد انتياء 30سداد تأمين بموجب إيصال رسمي خالل  -2
 .الترخيص و يتم مصادرة التأمين في حالة إخالل المرخص لو بالقواعد و األحكام العامة
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 :اإلجــراءات:  ثالثا

 
يتم اإلعالن عن حاجتو لتقديم خدمات اتصاالت من قبل الجياز عن طريق المزايدة واإلعالن عن  -1

 .المزايدات

يتمقى الجياز العروض الفنية و المظاريف المالية و يحدد األسس و الضوابط التي يتم من خالليا تقييم  -2
 .الشركات

 .تمتزم الشركات بعد ذلك بإبرام اتفاقيات الترابط مع الشركات األخرى المرخص ليا -3

يتقدم المرخص لو لمجياز قبل بدء الخدمة بالتعريفة المقترحة و طرق تحصيميا و يمتزم المرخص لو و  -4
عمى نفقتو بأن يتخذ اإلجراءات الالزمة لنشر تعريفة الخدمات التي يقدميا ومعمومة لمكافة و أن يقدميا 

 .لمن يطمبيا بال مقابل

يتم التوقيع عمى الترخيص و دفع الرسوم لتقديم ىذه الخدمة و تبدأ الشركة في تقديم الخدمة طبقا لخطة  -5
 .التغطية المقترحة و يتم المتابعة من قبل ادارة المتابعة

 
 

 :اوشتراطات أالضوابظ : رابعًا 

 

و ال يمتمك الترقيم الممنوح لو وفقا . يمتمك المرخص لو األجيزة و المعدات الخاصة بشبكتو  -1
لمخطة القومية لمترقيم أو الترددات التي تخصص لو من المرخص أو ما قد يؤجر لو من بنية 

بإنشائيا وفقا لما  أساسية من مرخص لو آخر، كما يمتمك المرخص لو وصالت التراسل التي يقوم 
ورد في ىذا الترخيص و ال يجوز لو بيعيا أو استخداميا لغير أغراض ىذا الترخيص أو التصرف فبيا 

 . إال بعد أخذ موافقة كتابية من المرخص و طبقا لمشروط التي يضعيا

يمتزم المرخص لو بإخطار المرخص كتابة قبل شير بالتاريخ المقترح لبدء قيامة بتقديم الخدمة  -2
المرخص بيا ، كما يمتزم المرخص لو بإخطار المرخص ببدء تقديم الخدمة المرخص بيا يوم 

 .بدء تقدميا

إذا تأخر المرخص لو في البدء في تقديم الخدمة عن الميعاد المحدد ، يكون لممرخص الحق  -3
البنك  في توقيع غرامة تأخير عمى المرخص لو تحسب عمى أساس سعر الخصم و اإلضافة من 

حاجة إلى  المركزي المصري ، و تخصم ىذه الغرامة من مبمغ التأمين بمجرد حدوث التأخير دون 
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ألسباب  إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، و يعفى المرخص لو من الغرامة إذا ثبت أن التأخير 
 .تو خارجة عن اراد

 .يمتزم المرخص لو بنظام الترقيم القومي الذي يضعو المرخص -4

 –مستخدم  يمتزم المرخص لو بأن يضمن توافر األرقام الخاصة باتصاالت الطوارئ بحيث يكون ألي  -5
أي مقابل  القدرة عمى إجراء اتصاالت عامة لمطوارئ و اإلغاثة العاجمة بدون - في نطاق التغطية

 .الترخيص بالنظام محل ىذا  عن طريق طمب ىذه األرقام و باستخدام أجيزة طرفية متصمة 

يمتزم المرخص لو باإلسيام في البحث العممي و البرامج التدريبية في مجال االتصاالت طبقا  -6
  المشار إليو في ىذا الشأن2003 لسنة 10لما يحدده المرخص و وفقا ألحكام القانون رقم 

المرخص  يمتزم المرخص لو بتقديم الخدمة محل الترخيص في ظل قواعد المنافسة الحرة التي يقرىا   -7
 .و وفقا ألحكام القانون

يحظر عمى المرخص لو في حالة تقديمو أكثر من خدمة اتصاالت دعم إحدى ىذه الخدمات  -8
 .عمى حساب خدمة أخرى 

    عمى المرخص تقديم التقارير و البيانات و المعمومة و التفسيرات و اإليضاحات التي  -9
:: يطمبيا المرخص و خاصة

     بيان الخدمات والسمع التي تقدميا الشركة و التعريفة المطبقة لكل خدمة أو سمعة   -
 .(تقدم ربع سنوية)

        كذا و تحميالتيا و-  و ال يشترط أن تكون مدققة–قوائم مالية ربع سنوية    -
  .القوائم المالية السنوية المعتمدة و تحميالتو

 إجمالية و تفصيمية لكل خدمة أو – مدققة و ال يشترط أن تكون- قوائم تكاليف و دخل  -
  .(تقدم ربع سنوية )سمعة موضحا بيا أسس توزيع التكاليف الثابتة 

 .(تقدم ربع سنوية )بيانات عن حكم الحركة و عدد العمالء و فئاتيم  -

 .كشف األصول الثابتة موزعة عمى الخدمات -

        صورة من اإلقرار الضريبي السنوي المسمم لمصمحة الضرائب ، شامال   -
 .ضريبة المبيعات عن السنة 

        سترتيجية و أىداف الشركة و القوائم المالية المتوقعة لمدة خمس سنوات ا  -
 .(تقدم سنويا )

 .بياالتي يطل قوائم التكاليف المقدرة وفقا لألسس و القواعد التي يقرىا المرخص وبالصورة -
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       اإلقرار عن أي تغيير في السياسات المحاسبية أو نظم التكاليف المطبقة وفقا  -
 .لألسس و القواعد التي يقرىا و يصدرىا المرخص

كما يمتزم بتوفير أي بيانات مالية أو إدارية تسويقية أو فنية يطمبيا المرخص و ذلك  -
بالشكل و في الموعد الذي يحدده المرخص و إال اعتبر المرخص لو مخالفا لشروط 

 .الترخيص
 

الجمعية  يمتزم المرخص لو بإعطاء المرخص نسخا من القوائم المالية سنويا و ذلك فور اعتمادىا من-  10
أن يكون مطابقا  العامة لممرخص لو مرفقا بو شيادة من مراقب حسابات الشركة بتحميل اإليرادات عمى

 . لموائم المالية و تشمل حساب رسوم الجياز السنوية طبقا لمترخيص

 يطمبيا مراقب الحسابات المعين من قبل الجياز دون   يمتزم المرخص لو بتوفير كافة البيانات التي- 11
حدود أو قيود عمى نطاقو و كذا يمتزم المرخص لو بسداد قيمة ىذه المراجعة بما ال يزيد عن أتعاب 

 .مراقب حسابات المرخص لو

 .اإلفصاح و كذلك المعايير المحاسبية و نظم التكاليف يمتزم المرخص لو بإتباع معايير الشفافية و- 12

يمتزم المرخص لو بتنفيذ خطة تشغيل شبكات االتصال في شأن التعبئة العامة و أي حاالت أخرى  - 13
 .تتعمق باألمن القومي  

 المساس باألمن القومي و المصالح العميا لمدولة و ذلك يمتزم المرخص لو بااللتزامات الخاصة بعدم  14
 .طبقا لمقانون و ما يقرره المرخص في ىذا الشأن

 يمتزم المرخص لو بتقديم الخدمة محل ىذا الترخيص بمستوى أداء طبقا لممعايير الدولية المتعارف-   15
 . عمييا 

 ساعة يوميا عمى طوال مدة الترخيص ، كما يمتزم في 24يمتزم المرخص لو بتقديم الخدمة عمى مدار  16
 أداء الخدمة محل الترخيص فال بد أن يقوم بإخطار المرخص بأسباب التوقف و حالة توقفو مؤقتا عن

المدة المتوقعة لوقف الخدمة و الميعاد المتوقع إلعادة تقديميا و الحصول عمى موافقة المرخص عمى 
 .مدة التوقف عن تقديم الخدمة و إال يكون المرخص لو مخالفا

 . ساعة لمعمل عمى صيانة و إصالح أية أعطال24يمتزم المرخص لو بتوفير نظام الصيانة يعمل  -  17
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   يتعيد المرخص لو بتنفيذ التزاماتو باستخدام أعمى مستويات الفنية و التقنية المتعرف عمييا في   18
   إنشاء و تشغيل و إدارة و صيانة الشبكة وفقا لممواصفات العالمية و التحقق من كفاءة الشبكة و 
 .مستوى جودة الخدمة ، كما يمتزم بتوفير نظام لتمقي شكاوى المستخدمين يوميا و طوال أيام السنة

  يمتزم المرخص لو بإتاحة الخدمة محل ىذا الترخيص لجميور المستخدمين دون تمييز ألي سبب  19
   من األسباب و ال يحق لو االمتناع عن تقديم الخدمة ليم بدون إبداء أسباب يخضع تقديرىا لرقابة

  .   المرخص

يجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى و يشترط لتجديد الترخيص أن يقوم المرخص بالوفاء بكل التزاماتو   20
المترتبة عمى ىذا الترخيص و كذلك أي تعديل كتابي يتضمن إلغاء أو إضافة لبنود  ىذا الترخيص 

 . يتفق عمييا كل من المرخص لو و الجياز القومي لتنظيم  االتصاالتبشروط و أحكام جديدة

لمستخدمين، يمتزم المرخص لو بإبرام عقود مع فيما يختص بالخدمات التي تستمزم التعاقد مع ا 21
المستخدمين طبقا لنموذج موحد يتم إقراره كتابيا و اعتماده من المرخص قبل إبرامو ، عمى أن يتضمن 

طبيعة الخدمة و شروط تقديميا و مستوى أدائيا و مقدار التعريفة و نظام خدمة العمالء و  شكاوى 
المستخدمين ، و يحق لممرخص إدخال ما يراه من تعديالت عمى نماذج العقود و خاصة ما  يتعمق 

  بشروط تقديم الخدمة و مستوى أدائيا و مقدار التعريفة و نظام خدمة العمالء و شكاوى 
 .          المستخدمين عمى أن يتم اعتماد ىذه النماذج كتابيا من المرخص قبل إبراميا 

 يمتزم المرخص لو بالتعريفة المقترحة و طرق التحصيل التي تم االتفاق عمييا مع المرخص ، و ال   22
بالرجوع إلى الجياز و في حالة اإلخالل بيذه  يجوز تعديل أو تغيير التعريفة أو طرق تحصيميا إال 

التعريفة يتعرض المرخص لشرط جزائي و دفع غرامة تعادل عشرة أمثال قيمة فرق التعريفة و تتعدد 
الغرامة بتعدد حاالت اإلخالل كتعويض اتفاقي عن ىذا اإلخالل فقط ، باإلضافة إلى حق  المرخص 

 .في إنياء الترخيص

لو باتخاذ ما يمزم من إجراءات داخمية خاصة بو لمحفاظ عمى سرية االتصاالت التي يمتزم المرخص  23
تجرى عمى شبكتو بما في ذلك المحافظة عمى سرية المكالمات و ضمان سرية المعمومات التي تم 

الحصول عمييا من خالل تقديم خدمة االتصاالت الخاصة بمستخدمي الشبكة و يعفى المرخص لو من 
المحاكم و النيابة  )التزام السرية إذا كان ىذا اإلفشاء تنفيذا لمقانون و بناء عمى طمب الجيات القضائية 

 .  (العامة 

 يمتزم المرخص لو بالسالمة التخطيطية و اإلنشائية لمحفاظ عمى الصحة العامة و التوافق مع قوانين 24
 .مسئولية كاممة عن سالمة تشغيل األجيزة و المعداتالبيئة المطبقة ، و بذلك يكون مسئوال 
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ال يجوز التنازل عن الترخيص أو االندماج مع شركة أخرى إال بموافقة من الجياز و تعيد من المتنازل  25
 .  لو عمى االلتزام بكافة شروط و أحكام ىذا الترخيص

   يعتبر ىذا الترخيص منتييا قبل تاريخ انتياؤه و دون حاجة إلى تنبيو أو إنذار أو أعذار أو اتخاذ  26
: أية إجراءات قضائية إذا توافرت إحدى الحاالت اآلتية

إذا ما صدر قرار أو حكم نيائي من جية قضائية مختصة بتصفية شركة أو منشأة  -
المرخص لو أو تعيين مصفى لو أو إشيار إفالسو أوغير ذلك من حاالت انقضاء 

 .الشخصية القانونية

إذا ثبت أن المرخص لو استخدم بنفسو أو بواسطة غيره عمال من أعمال الغش أو  -
 .التالعب في تعاممو مع الجياز لمحصول عمى الترخيص أو لالستمرار فيو

    االتصاالت  إذا أدين المرخص لو بجريمة من الجرائم المنصوص عمييا في قانون  -
 أو القوانين التي تصدر بعد صدور  ىذا الترخيص و تتعمق بتقديم 2003 لسنة 10رقم 

. الخدمات موضوع ىذا الترخيص
     في حالة تنازل المرخص لو تنازال كميا أو جزئيا عن ىذا الترخيص أو  4/4/26/4

        االندماج مع أو في شركة و ذلك دون الحصول عمى موافقة كتابية 
. مسبقة من المرخص بذلك 

  إذا أخل المرخص لو بأي شرط من الشروط و االلتزامات الواردة  4/4/26/5
   قد يمجأ الجياز القومي لتنظيم االتصاالت إلى الغرامات  )    بالترخيص  
 . (    المالية و التعويضات قبل المجوء إلى إنياء الترخيص  

 

تمك      يكون من حق الطرف التضرر من القوة القاىرة وقف تنفيذ التزاماتو طوال الفترة التي تستغرقو 27
القوة  القاىرة و عند انتيائيا يتعين أخذ فترة الوقف في الحسبان عند احتساب فترات التنفيذ المتفق 

. عمييا
 يمتزم المرخص لو بتوفيق أوضاعو خالل ستة اشير من تاريخ سريان أي قانون جديد يتعمق   28

  يوم من تاريخ بدء المفاوضات إلى اتفاق 90 لباالتصاالت ، و في حالة عدم توصل الطرفان خال
 .   يتم التحكيم و ال يترتب عمى إحالة األمر إلى التحكيم عدم االستمرار في تنفيذ الترخيص

يمتزم المرخص إذا نشأ نزاع بينو و بين مرخص لو آخر في شأن االتفاقيات المبرمة بينيما يتم عرض   29
 و ما قد يصدر من قواعد و –ه وفق أحكام ىذه االتفاقيات ىذا النزاع عمى المرخص إلصدار قرار في
 و تأو فيما يتحممونو من تكاليف متعمقة بتمك االتفاقيا- إجراءات نظر النزاعات بين المرخص ليم
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لممرخص عند نظر النزاع أن يكمف أيا من أطرافو بتقديم ما يمزم من بيانات و مستندات و يكون القرار 
. الصادر من المرخص في النزاع نيائيا

 
 

 
: التوقيتات: خامساًال 

 

. يبت في طمب الترخيص خالل مدة ال تتجاوز تسعين يوما من استيفاء المستندات الالزمة
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 (1)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيانات طالب الرتخيص 
 



 

 11 



 

 12 

 (2)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوصيف الفني للخدمة 
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 (3)مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوصيف التجاري واملايل 
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