الفئة

الترخيص

الهاتف الثابت

خدمات الثابت

تقديم خدمات
التليفون الثابت
االفتراضى

Access

الخدمات
الدولية

بوابات
االتصاالت الدولية

كوابل االتصاالت
البحرية

الفئة أ

الفئة ب

خدمات
البيانات
الفئة ج

خدمات التناظر

تسجيل النطاق
العلوى ".مصر"

تقديم خدمات
التليفون المحمول

الشركات

تاريخ إصدارأول
ترخيص

مدة الترخيص

مدة تجديد
الترخيص

توصيف الترخيص

المصرية لالتصاالت

 18يناير 2006

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

تمنح الرخصة المرخص له الحق في إقامة وتأسيس البنية التحتية لشبكات االتصاالت وذلك بهدف
تقديم خدمات االتصاالت الثابتة المحلية والدولية باإلضافة إلى خدمات الفاكس.

موبينيل

 13أكتوبر 2016

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

فودافون

 15أكتوبر 2016

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

اتصاالت مصر

 15أكتوبر 2016

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

أورنج وان

 13يوليو 2011

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

فودافون مصر

 27يناير 2019

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

إتصاالت مصر

 14فبراير 2019

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

المصرية لالتصاالت

 18يناير 2006

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

اتصاالت مصر

 18أكتوبر 2007

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

المصرية لالتصاالت

 18يناير 2006

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

مينا

 2أغسطس 2007

ـ  20سنة

ـ  5سنوات

نايل أون الين

 9نوفمبر 1999

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

فودافون داتا

 18ديسمبر 2000

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

نور لشبكة المعلومات

 18ديسمبر 2000

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

المصرية لنقل البيانات

 19ديسمبر 2000

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

ايجى نت

 8يوليو 2001

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

يال مصر

 30مايو 2001

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

أورنج داتا

 3مارس 2015

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

إكوانت

 26يونيو 2001

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

باتيلكو

 9أكتوبر 2003

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

ّ 2شركات

بداية من عام 2000

سنة واحدة

سنة واحدة

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم خدمات االنترنت المجاني ()0707----- ، 0777----
بنفس تعريفة مكالمة الهاتف الثابت

GPX

 15فبراير 2006

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

تمنح الرخصة المرخص له الحق في بناء وتشغيل البنية التحتية الالزمة لالتصال بين فئتي
الترخيص (أ) و(ب) وتقديم خدمات المحتوى االلكتروني وخدمات أسماء النطاقات ومراكز
البيانات.

المصرية لنقل البيانات

 6مايو 2010

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

فودافون داتا

 6مايو 2010

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

لينك لتقديم خدمات النطاق العلوى

 6مايو 2010

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

شبكة الجامعات المصرية EUN

 16مايو 2010

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

موبينيل

 18أبريل 1998

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

فودافون

 5مايو 1998

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

اتصاالت مصر

 21أغسطس 2006

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

المصرية لالتصاالت

 31أغسطس 2016

ـ  15سنة

ـ  5سنوات

 10أكتوبر 2010

ـ  4سنة

ـ  4سنة

إيجبت لينكس

 2سبتمبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

جو ديجيتال

 1أغسطس 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

أربو +

 30أغسطس 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

فيكتورى لينك

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

تكنو ويرليس

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

الرسائل النصية

نيو أوبتيمال تكنولوجى سوليوشن
الجماعية والمفردة
OTS

يمنح الترخيص المرخص له الحق في تقديم خدمات التليفون الثابت االفتراضى بإستخدام شبكة
الشركة المستضيفة المرخص لها من الجهاز .

تمنح الرخصة المرخص له الحق فى إنشاء وتشغيل شبكات إتاحة خدمات االتصاالت داخل
المجتمعات العمرانية المغلقة

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تأسيس وتشغيل وإيجار البنية التحتية الالزمة إلقامة
بوابات االتصاالت الدولية.

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تأسيس وتشغيل وإيجار شبكات الكوابل البحرية والبنية
التحتية الالزمة إلجراء االتصاالت الدولية.

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تأسيس وإدارة وتشغيل البنية التحتية الالزمة لتقديم خدمات
االنترنت فقط وال تتيح تقديم خدمات االتصال الصوتي.

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تأسيس وإدارة وتشغيل البنية التحتية الالزمة لتقديم خدمات نقل
البيانات محليا ودوليا فقط وال تشمل تقديم خدمات االتصال الصوتي.

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم خدمات تسجيل أسماء نطاقات االنترنت باللغة العربية
( )Registrarتحت النطاق العلوي الدولي ".مصر" لكافة العمالء.

يمنح الترخيص المرخص له الحق في تقديم خدمات التليفون المحمول داخل جمهورية مصر
العربية .

يمنح الترخيص المرخص له الحق في تقديم خدمة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع
وتقديم خدمات المحمول في جمهورية مصر العربية.
يمنح الترخيص المرخص له الحق فى تقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية والمفردة
للمستخدمين النهائيين و ذلك عبر شبكات المرخص لهم بتقديم خدمات التليفون المحمول بجمهورية
مصر العربية .

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم  12خدمة من خدمات القيمة المضافة (خدمة •
خدمة رسائل الوسائط المتعددة Bulk SMS،الرسائل النصية القصيرة المفردة و الجماعية
RBT ،خدمه الكول تون  IVR ،خدمة الرد الصوتي التفاعلي  MMS،المفردة والجماعية
خدمة األرقام القصيرة ذات WAP ،خدمة الــ  USSD ،خدمة الـــ DCB ،خدمة الدفع المباشر
و خدمة التعريفة  Video streamingخدمة إرسال الفيديو  Short codes،التعريفة المميزة
 .من خالل شبكات التليفون المحمول )  PPNالمميزة لألرقام العادية

الفئة

الترخيص

الهاتف الثابت

خدمات
المحمول
خدمات الثابت

تقديم خدمات
القيمة المضافة

الترنك الالسلكي

نايل سات

VSAT

خدمات األقمار
الصناعية

الشركات

تاريخ إصدارأول
ترخيص

مدة الترخيص

مدة تجديد
الترخيص

أدفانسيس

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

بينرى ويف

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

ديجيتال ساوند

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

سيكونس لالتصاالت

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

T.A. Telecom

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

كما يحق للمرخص له بالتقدم الى الجهاز للحصول على موافقته على اضافة أي خدمة جديدة من •
خدمات القيمة المضافة الى الترخيص

الرازى تيك

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

جود نيوز فور مى

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

انفوبيب

 5سبتمبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

أب كورب

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

قنوات

 8أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

أي فاس

 1أكتوبر 2018

ـ  5سنة

ـ  5سنة

مونديا نت

 10يونيو 2019

ـ  5سنة

ـ  5سنة

ربل تكنولجيز

 19يونيو 2019

ـ  5سنة

ـ  5سنة

تى باى

 19يونيو 2019

ـ  5سنة

ـ  5سنة

برود نت تكنولوجي

 12ديسمبر 2019

ـ  5سنة

ـ  5سنة

ديجيتال فيرجو ايجبت

 10يوليو 2019

ـ  5سنة

ـ  5سنة

ميرك

 18يونيو 2003

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

يمنح الترخيص المرخص له الحق في تقديم المكالملت الفردية والجماعية الصوتية و نقل
البيانات وخدمات االتصاالت لمجموعة المستخدمين المغلقة باستخدام تترا (.)TETRA

نايل سات

 29نوفمبر 2004

ـ  10سنوات

ـ  10سنوات

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم خدمات البث عبر األقمار الصناعية.

الكان

 15أكتوبر 2001

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

موبي سيرف

 16أكتوبر 2001

ـ  10سنوات

ـ  5سنوات

ايجبت سات تليكوم

 5مايو 2005

ـ  6سنوات

ـ  5سنوات

افريقيا ويف

 31أغسطس 2005

ـ  6سنوات

ـ  5سنوات

أوبكس المحدودة لإلتصاالت

 18مارس 2014

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

المعهد القومى للبحوث
الجيوفيزيقية

 14يونيو 2015

ـ  5سنوات

ـ  5سنوات

الثريا

 11يوليو 2001

ـ  10سنوات

سنتان

الكان

 5أكتوبر 2011

سنتان

سنتان

ايريديوم

 24يناير 1999

ـ  5سنوات

سنتان

GMPCS

خدمات
االتصاالت عبر
الطائرات والسفن

الترخيص
خدمات القيمة المضافة (خدمة •
توصيف خدمة من
تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم 12
خدمة رسائل الوسائط المتعددة Bulk SMS،الرسائل النصية القصيرة المفردة و الجماعية
RBT ،خدمه الكول تون  IVR ،خدمة الرد الصوتي التفاعلي  MMS،المفردة والجماعية
خدمة األرقام القصيرة ذات WAP ،خدمة الــ  USSD ،خدمة الـــ DCB ،خدمة الدفع المباشر
و خدمة التعريفة  Video streamingخدمة إرسال الفيديو  Short codes،التعريفة المميزة
 .من خالل شبكات التليفون المحمول )  PPNالمميزة لألرقام العادية

ايجبت سات تليكوم

 16يونيو 2011

سنتان

سنتان

انمارسات

 1أكتوبر 2004

سنتان

سنتان

موبي سيرف

 31أغسطس 2005

الكان

 4أبريل 2006

ايجبت سات تليكوم

 12أغسطس 2010

سنتان

سنتان

بوينج

 19يناير 2004

ـ  3سنوات

سنتان

اون اير

 14مايو 2007

سنة

سنتان

ايروموبيل

 1فبراير 2008

سنة

سنتان

بناسونيك أفيونيك

 1يوليو 2010

سنة

سنتان

فيا سات

 1يوليو 2010

سنة

سنتان

تمنح الرخصة الحق في إنشاء وإدارة وتشغيل البنية التحتية لشبكة  VSATلألقمار الصناعية
وذلك لتقديم الخدمات التالية-:
 )1خدمات نقل البيانات وخدمات الصوت والصورة (باستثناء خدمات البث اإلذاعي
والتليفزيوني).
 )2خدمات االنترنت.
 )3خدمات الشبكات االفتراضية الخاصة.
 )4الخدمات الصوتية المحلية.

مشغل أقمار صناعية  :تمنح الرخصة المرخص له الحق في إنشاء وإدارة وتشغيل البنية التحتية
الالزمة لتقديم خدمات  GMPCSمن خالل شبكات ونظم الثريا .
تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم خدمات االتصاالت من خالل الثريا .
مشغل أقمار صناعية  :تمنح الرخصة المرخص له الحق في إنشاء وإدارة وتشغيل البنية التحتية
الالزمة لتقديم خدمات  GMPCSمن خالل شبكات ونظم االيريديوم.
تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم خدمات االتصاالت من خالل إيريديوم .
مشغل أقمار صناعية  :تمنح الرخصة المرخص له الحق في إنشاء وإدارة وتشغيل البنية التحتية
الالزمة لتقديم خدمات  GMPCSمن خالل شبكات ونظم االنمارسات ( .) BGAN

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تقديم خدمات االتصاالت من خالل انمارسات (.)BGAN

يمنح التصريح المصرح له الحق في تقديم خدمات االتصاالت على متن الطائرات العابرة للمجال
الجوى لجمهورية مصر العربية .

الفئة

خدمات
االتصاالت عبر
الطائرات والسفن

الترخيص

الشركات

تاريخ إصدارأول
ترخيص

مدة الترخيص

مدة تجديد
الترخيص

فيا سات

 1يوليو 2010

سنة

سنتان

الهاتف الثابت

البنية التحتية

المصرية لالتصاالت

 18يناير 2006

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

توصيف الترخيص
يمنح التصريح المصرح له الحق في تقديم خدمات االتصاالت على متن السفن داخل المياه
األقليمية لجمهورية مصر العربية .

تمنح الرخصة المرخص له الحق في تأجير البنية التحتية لشبكات االتصاالت وتشمل المباني
واألراضي والهياكل واآلالت والمعدات والكوابل واألبراج والهوائيات واألعمدة وخطوط االتصال
وأنظمة وبرامج التغذية الكهربائية.

خدمات الثابت
تأجير
البنية التحتية
لالتصاالت

هوى الشرق االوسط وأفريقيا
للهندسة

 30نوفمبر 2010

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

ألكان لشبكات االتصاالت

 28ديسمبر 2010

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

االبراج

خدمات التتبع االلى
للمركبات

AVL

خدمات الكود المحاسبى

المعاهد الالسلكية

يمنح الترخيص المرخص له الحق في القيام بأية أعمال تكون من شانها إنشاء أبراج االتصاالت
الالسلكية داخل جمهورية مصر العربية

المشروعات الهندسية لإلنشاءات
المدنية والمعدنية EEC

 2مارس 2011

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

موبى تاورز

 27سبتمبر 2011

ـ  15سنة

ـ  10سنوات

المصرية لخدمات التتبع
وتكنولوجيا المعلومات

 8يوليو 2013

سنتان

سنتان

المصرية لإلتصاالت

18يناير 2006

15سنة

10سنوات

الكان

31أغسطس 2008

سنتان

سنتان

الشركة المصرية للمالحة البحرية

31أغسطس 2008

سنتان

سنتان

سنة

سنة

يمنح الترخيص الحق للمرخص له بتقديم بخدمات التتبع اآللى للمركبات ( )AVLداخل جمهورية
مصر العربية

تم منح رخصتين لشركتين باإلضافة إلى شركة المصرية لالتصاالت لتقديم خدمات محاسبية
لخدمات انمارسات.

تم منح  28رخصة للمعاهد لشهادة مشغل الالسلكي من الدرجة العامة.

