
 

 0 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 (و جتديده  ) تقديم خدمة انرتنت من الفئة الثبلثةيص ةالرتخ/ 3

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت: جهة الترخيص

  :تعريف
 

تقديم خدمات االنترنت لممستيمك النيائي من خالل استئجار مكونات :  تقديم خدمة انترنت من الفئة الثالثة
الشبكة بالكامل من شركة مرخص ليا بتقديم خدمات االنترنت من الفئة األولى أو من شبكة الشركة المصرية 

.  لالتصاالت
 :المستندات المطلوبة: أوالً 
 . التقدم بطمب إلى الجياز لمحصول عمى ترخيص لمعمل بيذا المجال -1

 . تقديم االتفاق المبرم مع الشركة المصرية لالتصاالت -2

.   تقديم االتفاق المبرم مع أي شركة مرخص ليا بتقديم خدمات االنترنت من الفئة األولى  -3
 

 

 :الرسوم:  ثانثً 

 

الحصول عمى رقم أو أكثر لموصول إلى البنية األساسية التي تستأجرىا الشركة وفقا لخطة الترقيم  - 1
: القومي و يحدد الجياز الرسوم كاألتي 
. أرقام تم الحصول عمييا من خالل المزايدة تدفع الرسوم بشأنيا سنويا- 
.   جنيو مصري سنويا لمرقم5000األرقام المميزة  - 
.   جنيو مصري سنويا لمرقم2000األرقام العادية  - 
.   جنيو مصري سنويا لمرقم1000  تجديد الترخيص - 2
 

 :اإلجــراءات : ثلثثً 

 

يحق لممرخص لو استخدام بنية أساسية مؤجرة من أي شركة مرخص ليا بتقديم خدمات االنترنت من  -1
: الفئة األولى و يتم ذلك من خالل اتفاقيات مشتركة يوافق عمييا الجياز و ذلك عمى النحو التالي

 استئجار وصالت التراسل المحمية. 
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  استئجار دوائر الربط المؤجرةdedicated leased lines بغرض تقديم خدمة المحتوى و 
 . dial-up lineخطوط االتصال التميفوني

-ةدون خدمات نقل المكالمات التميفونية الصوتي-لممرخص لو تقديم خدمات الربط مع شبكة االنترنت -2
: لممستخدم النيائي مباشرة من أفراد و شركات و مؤسسات و ذلك عن طريق

 خدمة االنترنت المجاني من خالل استئجار مكونات البنية األساسية الخاصة بأي شركة -    أ 
.      مرخص ليا بتقديم  خدمات االنترنت من الفئة األولى 
    من خالل البنية  dedicated leased linesاستخدام خطوط أو دوائر ربط مباشرة -    ب 
     األساسية الخاصة بأي شركة مرخص ليا بتقديم خدمات االنترنت من الفئة األولى و ذلك بنظام  
      frame relay أو ATM أو TDMأو غيره مما يعتمده الجياز  .
     الخاصة بأي شركة مرخص ليا بتقديم خدمات  Gatewaysاستخدام معابر الربط الدولية-    ج 
.      االنترنت من الفئة األولى 

 :االشتراطثت والضوابظ : ثلثثً 

 لمشركة تقديم أي خدمات اتصال أخرى غير خدمات االنترنت المشار إلييا في الترخيص ال يجوز  -1

  يحق لممرخص لو أن يحصل من الجياز عمى رقم أو أكثر خاص بو وفقا لخطة الترقيم القومية و  -2
طبقا لمقواعد التي يضعيا الجياز و أن يقتصر فقط استخدام ىذا الرقم عمى إتاحة الوصول إلى 

و في تقديم الخدمات محل ىذا الترخيص و رسوم ,البنية األساسية التي يستأجرىا المرخص لو 
 \.الترقيم طبقا لمقائمة الموجودة

 لو   ال يمتمك المرخص لو الترقيم الممنوح لو وفقا لخطة الترقيم القومية أو ما قد يؤجر لو من مرخص  -3
  .آخر

 . ساعة يوميا 24 يمتزم المرخص لو بتقديم الخدمة عمى مدار  -4

طبقا لممعايير الدولية -يمتزم المرخص لو في حالة توقفو مؤقتا عن الخدمة محل ىذا الترخيص -5
أن يخطر المرخص بأسباب التوقف و المدة المتوقعة -المتعارف عمييا و التي يقرىا ويعمنيا الجياز

لوقف الخدمة و الميعاد المتوقع إلعادة تقديم الخدمة و الحصول عمى موافقة المرخص  عمى مدة 
 .و إال يكون المرخص لو مخالفا لشروط الترخيص,التوقف 

يمتزم المرخص لو إذا نشأ نزاع بينو و بين الشركات المرخص ليا بتأجير البنية األساسية و التي يتم  -6
التوصيل عن طريقيا بعرض النزاع عمى الجياز ليصدر فيو قرارا و يكون القرار ممزما لألطراف 

و لمجياز عند نظر النزاع أن يمزم طرفي النزاع بتقديم المستندات و البيانات الالزمة ,المتنازعة
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لمفصل فيو مع إلزاميم بحضور جمسات بالجياز فيما بينيم و بحضور ممثمي الجياز قبل إصدار 
 .القرار النيائي

       .collocationال يحق لممرخص لو وضع أجيزتو بسنتراالت الشركة المصرية لالتصاالت  -7

 يمتزم المرخص لو بعدم التمييز بين المستفيدين من الخدمة أو االمتناع عن تقديميا ألي سبب كان  -8
 .بدون إبداء أسباب يخضع تقديرىا لرقابة المرخص

 تمتزم الشركة بتقديم البيانات و المعمومات و التفسيرات و اإليضاحات التي يطمبيا الجياز و تتعمق  -9
كما تمتزم الشركة بتقديم تقارير ربع ,بيذا  الترخيص و ذلك بالشكل و في الموعد الذي يحدده الجياز

عدد الخطوط المؤجرة وسعتيا و ,أنواع الخدمات المقدمة,سنوية لممرخص تتضمن عدد المشتركين 
 .عدد البوابات التي يتم تأجيرىا من مقدمي خدمة االنترنت من الفئة األولى و حجم الدقائق

   ال يجوز لممرخص لو التنازل عن الترخيص الممنوح لو كميا أو جزئيا إلى الغير أو االندماج مع -10
  شركة أخرى حتى و لو كانت حاصمة عمى ذات الترخيص إال بعد الحصول عمى موافقة كتابية 

   و ال يترتب عمى التنازل إعفاء المرخص من أية التزامات مالية مستحقة ,مسبقة من المرخص
 .لممرخص

   التي تكون قدمت أو أمكن نيمتزم المرخص لو بعدم إفشاء أي معمومات عن بيانات المستخدمي-11
   إال إذا كان إفشاء المعمومات لمقتضى قانوني أو تنفيذا , الحصول عمييا أثناء سريان ىذا الترخيص 

 .لحكم قضائي نيائي

يمتزم المرخص لو بتوفيق أوضاعو خالل ستة اشير من تاريخ سريان أي قانون جديد يتعمق  -12
 .باالتصاالت

 يعتبر ىذا الترخيص منتييا دون الحاجة إلى أي تنبيو أو إنذار أو عذر أو اتخاذ أية إجراءات -13
 :قضائية في الحاالت التالية

انقضاء الشخصية القانونية لمشركة المرخص ليا بالحل أو التصفية أو إشيار اإلفالس بحكم -أ 
. قضائي نيائي حاز قوة األمر المقضي أو غيرىا من حاالت انقضاء الشخصية القانونية 
إذا ثبت أن المرخص لو استعمل بنفسو أو بواسطة غيره عمال من أعمال الغش أو التالعب في -ب 
. تعاممو مع المرخص أو في حصولو عمى الترخيص  أو لالستمرار فيو 
 و 2003 لسنة 10إذا أدين المرخص لو بجريمة من الجرائم المنصوص عمييا في القانون رقم-ج 
. تتعمق بتقديم الخدمة محل الترخيص 
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في حالة تنازل المرخص لو كميا أو جزئيا عن ىذا الترخيص دون الحصول عمى موافقة كتابية -د 
 .مسبقة من المرخص 

 يجوز لمجياز إلغاء الترخيص إذا اخل المرخص بأي شرط من الشروط و االلتزامات المبينة في  -14
و يسري , يوم من تاريخ إخطاره بيذا اإلخالل30ىذا الترخيص ولم يقم بتصحيح ىذا الخطأ خالل 

ىذا الحق إذا أخل المرخص لو بأي شرط من شروط العقد المبرم مع الشركات المرخص ليا بتقديم 
 \.خدمة االنترنت من الفئة األولى أو مع المستخدم النيائي

ال يحق لممرخص لو الذي ألغيت رخصتو ألي سبب من األسباب المذكورة بالترخيص أن يتقدم  -15
 .لمحصول عمى رخصة جديدة قبل مرور سنتين عمى إلغاء رخصتو

 . يجدد الترخيص سنويا في شير يوليو من كل عام بعد موافقة الجياز عمى التجديد -16
 : أداء الخدمةتوقيت: خامسًا 

.  يوم بعد استيفاء المستندات الالزمة90
  

 


