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يض حبيازة أو جركية أو جشغيل أو اسحخذام األجهسة الالسلكية أو الرتخ/  2
 اسحخذام جردد أو حيس جرددات

   الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت: جهة الترخيص

   
 :المسحنذات المطلىبة:أوالً 

الرئيس التنفيذي لمجياز                                     / التقدم بطمب إلى الجياز القومي لتنظيم االتصاالت باسم السيد الميندس -1
القومي لتنظيم االتصاالت يوضح بو نشاط الجية طالبة الترخيص بمعرفة صاحب الشأن و ممثمو 

 .  القانوني

 . صورة التوكيل أو التفويض الذي يسمح بذلك و صورة بطاقة الوكيل أو المفوض  -2

تطمب نماذج استمارات المواصفات الفنية المناسبة من الجياز و تعتمد من طالب الترخيص و تقدم إلى  -3
 .الجياز

( 1مرفق رقم     )(CS 27l55نموذج رقم )يقدم التفويض  -4
 2مرفق رقم     )(CS 30l55نموذج رقم )       و اإلقــرار  

 . الكتالوجات و النشرات الفنية لألجيزة المطموب الترخيص باستخداميا -5

 عند عدم توريد األجيزة يقدم الطمب مرفق بو خطابا من المورد يوضح بو أعداد و ماركات و طرازات  -6
األجيزة السابق تقديم مستنداتيا و ذلك إللغائيا من الترخيص لعدم التوريد   

( 3مرفق رقم      )(CS 38l55نموذج رقم )
 

   
 :الزمة لحرخيص اسحخذام أجهسة السلكية أرضيةالمسحنذات ال - أ

  كشف موقع عميو من المدير المسئول ببيانات مشغمي األجيزة من العاممين بالشركة طالبة الترخيص و
.  صورة ضوئية من الكشف 2يرفق بو صور بطاقات تحقيق شخصياتيم وعدد 

( 4مرفق رقم     )(CS 23 l55نموذج رقم )

                                                 
.  في شأى بعض األحكام الخاصة باالتصاالت الالسلكية1979 لسنة 66 قانىى رقن 

 بشأى شروط و أوضاع اصذار تراخيص األجهسة الالسلكية و الطيف الترددي 2003 لسنة 258قرار وزير االتصاالت و الوعلىهات رقن  
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  إقرار من الشركة طالبة الترخيص تحدد فيو المسئول عن األجيزة الالسمكية و يعد مسئوال عن األجيزة
 (2مرفق رقم  )(CS 30 l55نموذج رقم )أمام الجياز 

 استمارة المواصفات المناسبة لألجيزة الالسمكية المطموب ترخيصيا. 

 صورة رسمية طبق األصل من السجل التجاري لمشركة طالبة الترخيص أو صحيفة الشركات. 

 صورة من البطاقة الضريبية معتمدة من الشركة مع تقديم األصل لإلطالع. 

                           صورة تراخيص السيارات المطموب تركيب أجيزة السمكية عمييا سارية و معتمدة من الشركة مع
 . تقديم األصل لإلطالع عند الطمب

  شيادة بالمواصفات الفنية لألجيزة المطموب ترخيصيا معتمدة من الشركة الموردة لألجيزة أو من جية
 .إنتاجيا

 شيادة من الشركة الموردة لألجيزة المطموب ترخيصيا ببيانات ىذه األجيزة و مصدرىا .
( 2مرفق رقم       )(CS 30 l55نموذج رقم ) 

 موافقة من الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية عمى استخدام أجيزة السمكية داخل المطارات. 

 موافقة أمن الوزارة التابع ليا جية الترخيص إذا كانت من الييئات  الحكومية أو قطاع األعمال  العام. 

 إيصال سداد الرسوم اإلدارية المقررة بخزينة الجياز .
 المستندات الالزمة لترخيص استخدام أجيزة السمكية بمركز غوص جديد - ب

كشف موقع عميو من المدير المسئول أو مالك المركز ببيانات مشغمي األجيزة من العاممين بو   و يرفق  -1
 . صورة ضوئية من الكشف2بو 

 . استمارة المواصفات المناسبة لألجيزة الالسمكية المطموب ترخيصيا لكل طراز و كل موقع -2

 .صورة رسمية طبق األصل من السجل التجاري لمشركة طالبة  أو صحيفة الشركات -3

 .صورة من البطاقة الضريبية معتمدة من الشركة مع تقديم األصل لإلطالع -4

 شيادة بالمواصفات الفنية لألجيزة المطموب ترخيصيا معتمدة من الشركة الموردة لألجيزة أو من جية  -5
 .إنتاجيا

 .خطاب موجو لمجياز بتسجيل المركز من االتحاد المصري لرياضات الغوص و اإلنقاذ -6

 . صورة من ترخيص مزاولة نشاط الغوص مع تقديم األصل عند الطمب -7

نموذج رقم ).  شيادة من الشركة الموردة لألجيزة المطموب ترخيصيا ببيانات ىذه األجيزة و مصدرىا -8
CS 36 l55)(       5مرفق رقم) 

 . صورة ضوئية من ىذه الموافقة2موافقة أمن وزارة النقل البحري و عدد  -9



 

 3 

. إيصال سداد الرسوم اإلدارية المقررة بخزينة الجياز -10
 

 المستندات الالزمة لترخيص استخدام أجيزة السمكية بحرية - ج 
 :بالنسبة لترخيص أجيزة السمكية عمى سفينة -

  كشف موقع عميو من المدير المسئول ببيانات مشغمي األجيزة من العاممين بالشركة طالبة
.  صورة ضوئية من الكشف 2الترخيص و يرفق بو صور بطاقات تحقيق شخصياتيم وعدد 

( 4مرفق رقم      )(CS 23 l55نموذج رقم )
 استمارة المواصفات المناسبة لألجيزة الالسمكية المطموب ترخيصيا. 

 صورة رسمية طبق األصل من السجل التجاري لمشركة طالبة  أو صحيفة الشركات . 

 صورة من البطاقة الضريبية معتمدة من الشركة مع تقديم األصل لإلطالع . 

  صورة ضوئية من ىذه الموافقة2 موافقة أمن النقل البحري و عدد . 

 شيادة من الشركة الموردة لألجيزة المطموب ترخيصيا ببيانات ىذه األجيزة و مصدرىا    .
 (5مرفق رقم       )(CS 36 l55نموذج رقم )

 موافقة أمن وزارة البترول عمى استخدام األجيزة الالسمكية عمى سفن األبحاث. 

 صورة من شيادة تسجيل السفينة معتمدة من الشركة مع تقديم األصل لإلطالع عند الطمب. 

 إيصال سداد الرسوم اإلدارية المقررة بخزينة الجياز  .
 :يخت/بالنسبة لترخيص أجيزة السمكية عمى لنش -

 اليخت ببيانات مشغمي األجيزة من العاممين بو و يرفق بو /كشف موقع عميو من مالك المنش
.  صورة ضوئية من الكشف 2صور بطاقات تحقيق الشخصية وعدد 

( 6مرفق رقم       )(CS 24 /55نموذج رقم )             
  األجيزة الالسمكية المرخص بيا و يرفق  ماليخت باسم مستخد/إقرار و توكيل من مالك المنش 

 (7مرفق رقم  )(CS 32 l55نموذج رقم ). بو صور بطاقات تحقيق شخصياتيم

  ( نموذج رقمCS 28 l55)(   8مرفق رقم) 

  3   صور واضحة من البيانات لكتالوجات المواصفات الفنية لألجيزة المطموب ترخيصيا مع 
 . تقديم األصل عند اإلطالع

  صورة ضوئية من ىذه الموافقة2  أصل موافقة النقل البحري و عدد . 

  اليخت/ خطاب من  التفتيش البحري يحدد منطقة إبحار المنش. 
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 صورة شيادة التسجيل من التفتيش البحري مع تقديم األصل لإلطالع عند الطمب . 

 شيادة من الشركة الموردة لألجيزة المطموب ترخيصيا ببيانات ىذه األجيزة و مصدرىا  .
 (5مرفق رقم       )(CS 36 l55نموذج رقم )

 إيصال سداد الرسوم اإلدارية المقررة بخزينة الجياز .
 

 :الرسىم  :ثانيًا 
 يتولى مجمس إدارة الجياز القومي لتنظيم االتصاالت تحديد رسوم التراخيص المشار إلييا كذلك -1

 .الجزاءات المالية و التعويضات
       ىذا و يجب عمى مقدم طمب الترخيص أن يسدد الرسوم المستحقة لمجياز فور حصولو          

و في حالة عدم سداد مقدم الطمب لمرسوم و التأمين المشار .الترخيص و كذا التأمين المطموب منو
وال يجوز النظر في أي طمب آخر مقدم  من ذات الشخص .الييما يعتبر طمب الترخيص كان لم يكن

. عن ذات الموضوع إال بعد انقضاء ثالثة اشير كاممة من تاريخ اعتبار الطمب السابق كان لم يكن
 يكون التأمين بما يعادل قيمة رسم ترخيص عن عام كامل يسترد عند انتياء مدة الترخيص أو   -2

و ال يجوز استخدام مبمغ التأمين في سداد ,ما لم يحدث ما يوجب مصادرتو , أية مدة يجدد إلييا
و يحق لمجياز بعد انتياء مدة الترخيص ألي سبب من األسباب ,رسوم الترخيص أثناء سريانو 

ويجوز لمجمس إدارة الييئة اإلعفاء عن سداد , خصم أية مبالغ مستحقة لو من مبمغ التأمين
. التأمين

 
 ::اإلجــراءاتثالثاً 
: اإلجراءات في حالة طمب الترخيص - أ

 يتقدم طالب الترخيص بطمب الحصول عمى الترخيص المطموب بعد استيفاء النماذج المعدة لذلك. 

 يسدد طالب الترخيص الرسوم اإلدارية المقررة . 

 يقوم الجياز القومي لتنظيم االتصاالت بدراسة الكتالوجات و النشرات الفنية لألجيزة. 

  في حالة موافقة الجياز عمى الطمب المقدم من العميل يتم إخطاره بالموافقة الستكمال باقي اإلجراءات
 .الستخراج التصريح أو الترخيص

 يقوم طالب الترخيص بسداد الرسوم السنوية المقررة و يتم إصدار الترخيص فور سداد الرسوم  .
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 :اإلجراءات في حالة إلغاء الترخيص - ب
 إلعادة -بعد التخريد/بعد التحريز)في حالة طمب المرخص لو بإلغاء الترخيص لألسباب اآلتية

 :يقوم باإلجراءات اآلتية (لمفقد-التصدير

الرئيس التنفيذي لمجياز /تقديم طمب رسمي موقع ومختوم بخاتم المرخص لو باسم السيد الميندس -
 .القومي لتنظيم االتصاالت

 . تقديم صورة طبق األصل و مختومة من محضر الشرطة في حالة الفقد -

 . صورة من الترخيص سارية موضح عمييا األجيزة المراد إلغاؤىا -

 
: االشحراطات والضىابظ: رابباً 

و يضع الجياز  , بذلك من الجياز  استخدام تردد أو حيز ترددات إال بعد الحصول ترخيص ال يجوز  -1
و يعمن عن القواعد و اإلجراءات الالزم إتباعيا , الشروط و القواعد الالزمة لمنح ىذا الترخيص

 .لمحصول عمى الترخيص

و في حالة مخالفتو ليذه , يمتزم المرخص لو باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص -2
 .الشروط يكون لمجياز الحق في إلغاء ىذا الترخيص

ال يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جياز السمكي داخل البالد إال بعد الحصول عمى موافقة بذلك  -3
 .من الجياز طبقا لمشروط و األوضاع التي يحددىا 

إخالء حيز ترددات -تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا لمقواعد الدولية المتعارف عمييا–يكون لمجياز  -4
و يمنح الجياز ىؤالء الشاغمين مقابل ميمة ال تقل عن سنة لتنفيذ , من شاغميو مقابل تعويض عادل 

 .ىذا اإلخالء 
ويكون إخالء حيزات التردد التي تشغميا القوات المسمحة و أجيزة األمن القومي و حيزات التردد 

المخصصة دوليا من االتحاد الدولي لالتصاالت لخدمات تقدميا جيات حكومية دون مشاركة من 
وكذلك حيز الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد اإلذاعة و التميفزيون و , خدمات أخرى 

المخصصة لنقل و توزيع البرامج اإلذاعية و التميفزيونية بناء عمى اتفاق بين الجياز و أي من ىذه 
. الجيات مقابل تعويض عادل يتفقان عميو

,  لمجياز استخدام الوسائل التي تمكنو من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص ليا  -5
كما يكون لمجياز التفتيش عمى األجيزة الالسمكية , والتحقق من التزام المرخص ليم بشروط الترخيص

و ذلك كمو بالتنسيق مع القوات المسمحة و أجيزة , المصرح بيا لمتحقق من مطابقتيا لشروط الترخيص 
        .األمن القومي ضمانا لعدم المساس باألنظمة المعمول بيا لدييا
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 لمجياز بعد موافقة القوات المسمحة و أجيزة األمن القومي استثناء أنواع معينة من األجيزة الالسمكية  -6
ويعمن الجياز عن ىذه األنواع بعد تحديد , من شروط الحصول عمى ترخيص باستخدام تردد 

 .مواصفاتيا

   .ال يجوز لممرخص لو باستخدام تردد أن يتنازل عن ىذا الترخيص إلى الغير إال بعد موافقة الجياز -7

يكون الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات أو حيازة واستخدام األجيزة الالسمكية صالحا لمدة سنة  -8
و تسري ىذه المدة سواء قام المرخص لو باستخدام التردد أو حيز . ميالدية تبدأ من تاريخ صدوره

و بالنسبة لترخيص األجيزة الالسمكية فانو . الترددات أو األجيزة الالسمكية المرخص بيا من عدمو
و في ىذه , يجوز أن تكون مدة الترخيص بيا اقل من عام مراعاة لظروف الجية طالبة الترخيص 

كما ينص في .الحالة تحسب الرسوم بنسبة مدة الترخيص مع حساب كسور الشير شيرا كامال 
 .الترخيص عمى طريقة تعديل الرسوم و أحوال و إجراءات ىذا التعديل و يمتزم المرخص لو بأدائيا

يجدد الترخيص تمقائيا بعد انتياء مدتو لمدة أو مدد مماثمة بذات الشروط و األوضاع الصادر بيا  -9
ما لم يبد المرخص أو المرخص لو رغبتيما في عدم تجديده قبل انتياء مدتو بثالثة اشير , الترخيص 

 .عمى األقل و ذلك بموجب كتاب مسجل بعمم الوصول

يجب عمى المرخص لو في حالة تجديد الترخيص سداد رسوم الترخيص مقدما في موعد غايتو نياية  -10
و يقوم المرخص لو بسداد ىذه الرسوم دون حاجة . الشير األخير من السنة التي يجدد منيا الترخيص 

و في جميع األحوال يمتزم المرخص لو باستخدام حيز تردد أو . إلى إنذار أو مطالبة من الجياز بذلك
تردد أجيزة السمكية بسداد ىذه الرسوم السنوية سواء استخدم التردد أو حيز التردد أو تمك األجيزة 

 . الالسمكية من عدمو

من ىذا  (9)إذا أبدى المرخص لو رغبتو في عدم تجديد الترخيص خالل الميعاد المحدد بالمادة  -11
القرار أو في حالة إلغاء الترخيص يمتزم المرخص لو بتقديم األجيزة طرفو إلى مقر الجياز القومي 

حيث يتم تحريزىا و تسمم إليو و يكون ذلك بنفقات ,  أو المكان الذي يحدده الجياز تلتنظيم االتصاال
عمى عاتق المرخص لو في موعد أقصاه شير من تاريخ انتياء مدة الترخيص ألي سبب كان و إال 

 .اتخذت اإلجراءات القانونية قبمو

و يجب عمى المرخص لو , يكون تحريز األجيزة لمدة ال تتجاوز ستة اشير من تاريخ التحريز  -12
التصرف في األجيزة المحرزة قبل انقضاء ىذه المدة بأحد الوسائل التالية و ذلك بعد الحصول مسبقا 

: عمى موافقة كتابية من الجياز
. التصرف فييا إلى احد المرخص ليم من قبل الجياز في التعامل في مثل ىذه األجيزة  ( أ)
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. إعادة تصدير ىذه األجيزة إلى الخارج ( ب)
. وال يعتد في مواجية الجياز بأي تصرف يتم دون اخذ موافقتو المشار إلييا

في حالة انقضاء مدة التحريز المشار إلييا دون التصرف في األجيزة عمى أي من الوجيين  -13
إلى مندوبي الجياز القومي لتنظيم -دون تأخير–يمتزم المرخص لو بتسميم ىذه األجيزة , السابقين 

و في حالة مخالفة , االتصاالت بمقر الجياز أو المكان الذي يحدده حيث يتم تخريدىا بمعرفة الجياز 
  0ذلك يعتبر المرخص لو حائزا لألجيزة دون ترخيص

ال يعتد الجياز القومي لتنظيم االتصاالت بأي تخريد لألجيزة يتم عن غير طريقو و ال يعتبر نافذا  -14
 .في مواجيتو

, في حالة إذا ما تبين لمندوب الجياز القائم بالتخريد أن تحريز األجيزة قد تم التالعب فيو أو فكو  -15
فعميو أن يثبت ذلك بمحضر التخريد و يتم تقدير رسوم من تاريخ تحريز األجيزة و حتى تاريخ ىذا 

من قيمة الرسوم المقدرة و بما ال يخل بحقو  (%2)و يجوز لمجياز فرض غرامة تقدر بنسبة .المحضر
 .في اتخاذ اإلجراءات القانونية عن استعمال األجيزة بدون ترخيص

 يجوز لمجياز بعد انتياء مدة الترخيص ألي سبب من األسباب شراء كل أو بعض األجيزة  -16
 . المرخص بيا بسعر ال يزيد عن الثمن األساسي بعد خصم مصاريف االستيالك

 ال يجوز لممرخص لو التنازل عن الترخيص أو إعارة األجيزة المرخص بيا أو تأجيرىا أو التصرف  -17
 .فييا بأي وجو إال بتصريح كتابي من الجياز القومي لتنظيم االتصاالت

تستخدم األجيزة المرخص بيا لتبادل المخاطبات الخاصة بالجية المرخص ليا و في التوقيتات   -18
في المخاطبات أو استعمال ألفاظ مخمة " الشفرة"المحددة في الترخيص و يحظر استخدام الموز السرية 

 .باآلداب العامة

عمى المرخص لو استعمال األجيزة الالسمكية بكيفية ال تؤثر عمى الخدمات الالسمكية األخرى و إال  -19
كان لمجياز الحق في إلزامو بإجراء التعديالت الضرورية خالل المدة التي يحددىا لذلك فإذا لم تتم ىذه 

 .التعديالت كان لمجياز الحق في إلغاء الترخيص

التردد الالسمكية التي يحددىا الجياز بالنسبة لألجيزة الالسمكية  يشترط أن يكون استعمال حيزات -20
األرضية مقيدا بالبمورات أو أجيزة مبرمجة داخميا عمى حيز تردد واحد فقط ما عدا األجيزة المركبة في 

كما ال يجوز لممرخص لو , البواخر و الطائرات و ال يجوز تغييرىا إال بتصريح كتابي من الجياز
 .باستخدام تردد أن يتنازل عن ىذا الترخيص إال بعد موافقة الجياز
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يحدد المرخص لو مندوبا من قبمو يكون مسئوال مسئولية كاممة عن االتصاالت التي تتم عن طريق   -21
و يمتزم المرخص لو بالحصول عمى موافقة كتابية من الجياز عند تغيير ىذا , األجيزة الرئيسية 

 .المندوب

يمتزم المرخص لو بحيازة و استخدام أجيزة السمكية بإعداد سجل خاص لكل جياز من األجيزة  -22
المرخص بيا ترقم صفحاتو إلثبات مضمون المخابرات المتبادلة و يحتفظ بيذا السجل لمدة ستة اشير 

بعد انتياء الترخيص ألي سبب من األسباب و لمدة عام بعد انتياء صفحاتو و يخضع لممراجعة و 
 .التفتيش من مندوبي الجياز لمتحقق من تنفيذ شروط الترخيص

 . المرخص بيا أو استخدام أية أجيزة أخرى ألي سبب إال بموافقة الجيازة يحظر استبدال األجيز -23

لمجياز الحق في استخدام كافة الوسائل التي تمكنو من التحقق من التزام المرخص لو بشروط   -24
الترخيص كما يكون لمعاممين بو الذين ليم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول الشركات و 

الجيات التي تستعمل األجيزة الالسمكية و ذلك لمتفتيش عمى األجيزة الالسمكية الموجودة بيا و فحص 
جميع التركيبات المرخص بيا لمتحقق من مطابقتيا لشروط الترخيص و اإلطالع عمى كافة السجالت 

 .و يمتزم المرخص لو بتمكينيم من أداء عمميم و تيسيره متى تطمب األمر ذلك. و األوراق الخاصة بيا

يمتزم المرخص لو بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أجيزة اتصاالت السمكية توجد في المناطق  -25
النائية عن العمران أن يوفر لمندوبي الجياز وسائل االنتقال و اإلقامة الالزمة أثناء قياميم بميام 

 .عمميم و في حالة اإلخالل بيذا االلتزام يتولى الجياز القيام بو عمى نفقة المرخص لو

يمتزم المرخص لو بإخطار الجياز بأية تعديالت تتعمق بوضعو و كيانو القانوني أو أي تغيير في  -26
و ......أرقام التميفونات و الفاكس-العنوان-السجل التجاري أو بياناتو و عمى األخص االسم التجاري

 .ذاك خالل خمسة عشر يوما عمى األكثر من تاريخ التعديل أو التغيير

 
 

 

مع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة قانونا يحق لمجياز إلغاء الترخيص قبل انتياء مدتو و ذلك إذا  -27
أو اتفاقيات ,  بإصدار قانون تنظيم االتصاالت 2003 لسنة 10خالف المرخص لو أحكام القانون رقم 

و الموائح الدولية التي انضمت أو تنضم إلييا جميورية مصر العربية مستقبال أو  أحكام ىذا القرار أو 
إذا اخل المرخص لو بأي شرط من شروط الترخيص و ذلك دون تنبيو أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات 

و لمجياز في ىذه الحالة ضبط األجيزة و تحريزىا و يتبع في ىذا الشأن األحكام الواردة بصمب , أخرى
 .ىذا القرار
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:  أداء الخذمةجىقيث :خامساً 

 و إلصداره يوم من تاريخ تقديم كافة المستندات الالزمة 90يتم إصدار الترخيص خالل مدة ال تتجاوز 
و إذا لم يتم الرد خالل المدة المذكورة ) القوات المسمحة و أجيزة األمن القوميتذلك مع مراعاة متطمبا
. (يعتبر الطمب مرفوضا



 

 10 

 

 (1)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جفىيض دائن ملنذوب شركة هسحخذهة أجهسة السلكية 
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 (2)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقرار و جعهذ هن شركة هرخض هلا تاسحخذام أجهسة السلكية 
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 14 

 (3)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عذم جىريذ األجهسة الالسلكية 
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 (4)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كشف تيانات العاهلني على األجهسة الالسلكية 
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 (5)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هظذر جىريذ األجهسةالالسلكية 
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 (6)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كشف تيانات طالة جرخيض و هسحخذم أجهسة السلكية حبرية 
 (خيث/لنش )
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 (7)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(خيث/لنش)اقرار طاحة 
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 (8)هرفق رقن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جىكيل خاص لرتخيض أجهسة السلكية على لنش 
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