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 ت الالزمة إلجراءاالقواعد والشروط وا
 لمنح ترخيص تقديم خدمة االنترنت من الفئة األولى 

 وتقديم خدمات نقل الصوت عبر بورتوكوالت االنترنت 
( Internet Service Provider – Class A)  

 مصر العربية جمهوريةفي 
 

 الجه  هو -بشاااااظن تنظيم االتصااااااال   2003لسااااان   10طبقا للقانون رقم  –االتصااااااال تنظيم القومي لجهاز ال مقدمة :
من خالل تعبيق السااياساا  الةقررط لتعونر ونشاار االتصاااال  بةختل  وذلك الةختصاا  نتنظيم قعاا االتصاااال   الرسااةي 

تل  قعاعا  ومخ والشركا  والةؤسسا األفراد  احتياجا   أنواعها وبةا يواكب تعور تكنولوجيا االتصاال  ونضةن تلبي
 في مع تشجيع االستثةار األسعار،بظنسب من خدما  االتصاال  و  -ي  اإلنتاجي  واالقتصادي  واإلدارن  والخدم -الدول  

وبةا يضةن   والوطنيحتكارن  وفي ظل الةنافس  الحرط والةفتوح  نين أفضل الخبرا  الدولي  إهذا القعاا على أسس غير 
 وتوفير الخدم  الشامل  وحةاي  حقوق الةستخدمين. عالني  وشفافي  الةعلوما 

أو قديم ت فيالراغب   أو الةنشااااا   للشاااااركا والتصاااااارنح خيص االتر  بةنح الرساااااةي  الةختصااااا  هو الجه لةا كان الجهاز و 
 لتيامجال االتصاااااال  واإلشااااراو عليها ومتابع  أدا ها ووعااااع القواعد العام   فيالعةل خدما  االتصاااااال  أو تشاااا يل 

 تكفل الةنافس  الةشروع  نينها.

  االنترناام من الف اا  األولى وتقااديم خاادمااا  نقاال الصاااااااااااااو  عبر نروتوكوال  خيص لتقااديم خاادمااافقااد قرر الجهاااز منح تر 
طبقا بشاااااااظن تنظيم االتصااااااااال  و  2003  لسااااااان 10وفقًا الحكام القانون رقم  فى جةهورن  مصااااااار العربي ، وذلكاالنترنم 

   : لقواعد والشروط االتيل

 الشروط الواجب توافرها فى الشركات المتقدمة بطلب الحصول على الترخيص : اوال : 

   االنترنم أن يكون للشرك  سابق  خبرط مناسب  فى مجال تقديم خدما. 

   .  ان يكون للشرك  القدرط الةالي  الةناسب  لتنفيذ ما يتعلبه الترخيص من شروط والتزاما  وواجبا 

 محتوى العرض المقدم : ثانيا : 

 ساهةتهم،مأسةاء الةساهةين ونسب  للشرك ، الشكل التنظيةي  ،بالشرك تعرنف : )معلومات تفصيلية عن الشركة 
 .......( الفاكس، التليفون، الةفوض،الشخص  الشرك ،عنوان 

  : سابقة خبرة الشركة 
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o  والبالد التي  االنترنمتقديم خدما  مجال وخاص   خبرط الشرك  في مجال تقديم خدما  االتصاال
 تقدم فيها هذه الخدما .

o . خبرط الشرك  في ادارط الةشروعا 
o . خبرط الشرك  في السوق الةصري بصف  عام 

  : الموقف المالي للشركة 

o .  القوا م الةالي  الةعتةدط ألخر ثالث سنوا 
o )  طرق تةونل الشرك  ) السابق  والحالي 

 خمس سنوات تتضمن دراسة جدوى متكاملة لمدة: 

o  دراسااااااا  لساااااااوق االتصااااااااال  الةصاااااااري والساااااااوق الةراد تقديم الخدما  بهIndustry/ Market 
analysis :موعحًا 

  طبيع  الخدما  الةقدم  وكيفي  تقديةها للةستخدمين 

  حجم الساااااااااااااوق ومعدل نةوه، عوامل جذر الساااااااااااااوق ومخاطره، طبيع  العةالء الةساااااااااااااتهدفين

 وأقسامهم الةختلف 

  الةنافسين ونسب استحواذهم وشكل الةنافس  الةتوقع  مع الةرخص لهم اآلخرنن.عدد 

o   خع  تسااااااونقي  كامل  شااااااامل  حجم الةبيعا  الةتوقع ونساااااابتها من السااااااوق، األساااااااليب التسااااااونقي

 الةختلف  الةقترح  وحجم الةبيعا  الةرتبط بكل أسلور، قا ة  باألسعار الةقترح  للخدما .

o امل  جودط الخدم  الةقدم ، العالق  الفني  مع الةرخص لهم اآلخرنن، خع  تشااااااااااااا يل متكامل  شااااااااااااا

وغيرهااا من الحلول الفنياا  لةواجهاا  العوار   أعةااال التااظمين، أعةااال الصاااااااااااااياااناا ، خاادماا  العةالء ،

 الجوانب الفني  األخرى.

o :خع  مالي  متكامل  تتضةن 

  االفتراعا  الةالي. 
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 ل األصول وااللتزاما الةيزاني  العةومي  الةتوقع  لكل عام تشة. 

 . قا ة  الدخل الةتوقع لكل عام يشةل جةيع ننود الةصروفا  واإليرادا 

 .التدفقا  النقدي  الةتوقع  لكل عام 

  رأس الةال الةعلور، معدل العا د الداخليIRR  .والفترط الةتوقع  السترداد رأس الةال 

  .التةونل ومصادره 

  الت لب عليها. الةخاطر الةتوقع  لهذا الةجال وكيفي 

 :: اهم مالمح الترخيصثالثا 

أعوام من تارنخ التوقيع على الترخيص قانل  للتجديد لةدد أخرى كل منها خةس عشااااارط :  مدة الترخيص (1
 سنوا .

 االلتزامات المالية :اهم  (2

نها محل هذا  من إجةالى االيرادا  الساااااانون  عن الخدم  الةرخص %3: ننسااااااب   رسوووووم سوووونوية -أ
  .أل  جنيه )نص  مليون جنيه( 500 أدنيالترخيص بحد 

يلتزم الةرخص له بظن يسدد للةرخص مقانل األعةال واألعباء والخدما   : مقابل أعباء الترخيص -ر
جنيااه  50.000وقاادره التي يؤديهااا أو يتحةلهااا الةرخص للةرخص لااه بةوجااب هااذا الترخيص مبل  

 .لتعديل عند تجديد الترخيصقانل  لسنونًا جنيه مصري(  أل  وقدره خةسينمصري )مبل  

ا  وكضاااااااااااةان لتنفيذ كاف  االلتزام –يلتزم الةرخص له عند التوقيع على هذا الترخيص : التأمين.  -ت
فقط ال جنياااه مصاااااااااااااري ) اثناااان مليون أن يودا خزانااا  الةرخص مبل اااا نقااادياااًا قااادره  –الواردط باااه 

ى فيه، وال تحسااااااب فا دط علجنيه مصااااااري( كتظمين لتنفيذه لكاف  األحكام الواردط  2.000.000غير
هذا الةبل . ونجوز قبول شايكا  معتةدط أو مصارفي  على أحد البنوا التجارن  الةحلي . ونجوز أن 
يكون التظمين بخعار عاااةان نها ي نظي  اوأن يقر فيه البنك بالتزامه ندفع مبل  التظمين كاماًل أو 

 ةرخص له.جزء منه للةرخص فور طلبه دون النظر إلى أي اعتراض من ال

 :رابعا :اهم الشروط وااللتزامات والحقوق التى يمنحها الترخيص
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يلتزم الةرخص لااه نتقااديم خاادمااا  الربط مع شااااااااااااابكاا  اإلنترناام )دون خاادمااا  نقاال الةكااالةااا  التليفونياا   .1
لةن يرغب من الةسااااتخدمين النها يين من أفراد وشااااركا  ومؤسااااسااااا  ولشااااركا  تقديم  الصااااوتي ( مباشاااارط

 .الخدم  داخل حدود جةهورن  مصر العربي  

)دون خدما  نقل الةكالةا  التليفوني  نقل الةعلوما  يلتزم الةرخص له نتقديم خدما  الربط مع شااااااااااااابك   .2
أفراد وشااااركا  ومؤسااااسااااا  ولشااااركا  تقديم لةن يرغب من الةسااااتخدمين النها يين من  الصااااوتي ( مباشاااارط

 .الخدم  داخل حدود جةهورن  مصر العربي  

من خالل  dial-upن يقدم الخدما  محل هذا الترخيص باساااااااتخدام خعوط التليفونا  أيحق للةرخص له  .3
مع هؤالء   مشااااااااااااتركترابط اتفاقيا  إنرام ونتم ذلك من خالل  مرخص له نتقديم خدما  التليفون الثانم أي

 كتانيًا. يوافق عليها الةرخصلةرخص لهم ا

 مؤجرط يحق للةرخص له ان يقدم الخدما  محل هذا الترخيص باساااااااااااااتخدام خعوط ودوا ر ربط مباشااااااااااااارط .4
dedicated leased lines  أو وصاااااااااااااال  طرفياااا  مؤجرطLocal Loop Unbundling   أو خاااادماااا 

الةرخص نها طبقًا لهذا  خدما اللتقديم وذلك  أو أي طرنق  أخرى يوافق عليها الةرخص Bitstreamالاااااااااا 
باساااتخدام كانال  األلياو الضاااو ي  او األساااالا الةعدني  أو الوصاااال  الالسااالكي  أو وصاااال   الترخيص

 محليًا ودوليًا. VSATالا

الدولي  مع شبك  اإلنترنم  Gatewaysيحق للةرخص له إنشاء وإدارط وتش يل نوابا  ربط أو منافذ دولي   .5
اساااااات جار خعوط الربط الدولي  ووسااااااا ط التراساااااال الدولي  )الياو عااااااو ي  واقةار صااااااناعي   بشاااااارط ان يتم

شااارك  اتصااااال  دولي  بةا فيها الشاااركا  الةرخص لها  أيمن الشااارك  الةصااارن  لالتصااااال  أو  وغيرها(
 داخل جةهورن  مصر العربي . 

تظجير ن   او من مرخص له خخرنني  اساسي  من الشرك  الةصرن  لالتصاال باست جار يلتزم الةرخص له .6
بل قونتم ذلك من خالل اتفاقيا  مشاااترك  يوافق عليها الةرخص  نني  اسااااساااي  لشااابكا  االتصااااال  لل ير

 :التاليوذلك على النحو تفعيلها 

 است جار وصال  التراسل الةحلي . -أ

 LLUأو اساااااااااات جار الوصااااااااااال  العرفي   dedicated leased lineاساااااااااات جار دوا ر الربط  -ر
 .VSATمحليًا والوصال  الالسلكي  ووصال   dial-up line التليفونيوخعوط االتصال 

وذلك للربط نين الةستخدم ومواقع  Bitstreamاست جار وصال  ربط باستخدام خدم  الاااااااااااااااااااااااااااا - 
  الةرخص له. 
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اسااااات جار مسااااااحا  بةراكز الشااااابكا  ومواقع السااااانتراال  لتركيب األجهزط والةعدا  الخاصااااا   -ث
لتقديم الخدما  الةرخص له نها على ان يشاااااااااااااةل ذلك تقديم الت ذي  الكهربا ي  بالةرخص له 

والتبرناااد الالزم ألجهزط الةرخص لاااه وعلى ان يتاااال للةرخص لاااه إدارط ومراجعااا  هاااذه األجهزط 
   بصف  منتظة .

 و من مرخص له خخرأنني  اساااسااي  مؤجرط من الشاارك  الةصاارن  لالتصاااال   وفى حال  عدم توافر
  اساااسااي  ونشاا ل نني ينشاا ن أيحق للةرخص له  نني  اساااسااي  لشاابكا  االتصاااال  لل ير، نتظجير

لتقديم الخدما  محل هذا الترخيص وذلك بعد  فى جةهورن  مصااااااااااااار العربي  اتصااااااااااااااال  لشااااااااااااابك 
 الحصول على موافق  كتاني  مسبق  من الةرخص. 

باساااااتخدام وصاااااال  السااااالكي  ينشااااا ها الةرخص له طبقًا للقواعد والتكالي   هيحق للةرخص له تقديم خدمات .7
 .الترددييضعها الةرخص بشظن هذه الوصال  واستخدام العي   التيوالتراخيص 

يلتزم الةرخص له بإنرام اتفاقيا  ترابط مع الةرخص لهم نتقديم نشاااااااااااااااط مةاثل مع اتخاذ كاف  االجراءا   .8
 بك مساااتخدمي شاااشااابك  الةرخص له باالتصاااال الةباشااار محليًا مع  تخدميلةساااتساااةح  التي الالزم الفني  

 الةرخص له اخر دون الحاج  الى تةرنر الحرك  دوليا.

يضااااعها  يالتمرخص له اخر طبقًا للقواعد والنظم  ألييلتزم الةرخص له بإتاح  اسااااتخدام مكونا  شاااابكته  .9
   هذا الشظن. فيالةرخص 

فق  كتاني  مسااااااااااابق  من الةرخص على تقديم أي خدم  جديدط غير يلتزم الةرخص له بالحصاااااااااااول على موا .10
 . خدما  القية  الةضافخدم  من  أياو  الةذكورط نهذا الترخيص

تجااديااد تااالياا  لااه نتقااديم خاادمااا  نقاال الصاااااااااااااو  عبر  وأي فترطيلتزم الةرخص لااه طوال ماادط الترخيص  .11
من الشاااااااااااااركا  أو الهي ا  أو لةن يعلبها  VPN( باساااااااااااااتخدام شااااااااااااابكا  VoIPنروتوكوال  االنترنم )

 الةرخص له نقل الةكالةا  الصوتي  دولياً على يحظر داخل جةهورن  مصر العربي ، كةا  الةؤسسا  فقط
إلى أو من خارج جةهورن   VPN( باساااتخدام شااابكا  VoIPقل الصاااو  عبر نروتوكوال  االنترنم )أو ن

 .مصر العربي 

 .PSTNبعدم ربط مستخدمى خدماته على الشبك  العام  للتليفونا   لتزم الةرخص لهي .12

وذلك على نفقته  Network Operation Center) يلتزم الةرخص له بانشاااااااااء مركز لةراقب  الشاااااااابك  ) .13
 .الخاص  

للةستخدمين دون تةييز ألي سبب من األسبار وال يحق له االمتناا عن خدماته يلتزم الةرخص له بإتاح   .14
 .اح  لهم ندون إنداء أسبار يخضع تقديرها لرقاب  الةرخصهذه اإلت
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  او االساااسااي من العةالء الةتعاقدين معه نظير تقديم الخدم  ليللةرخص له الحصااول على مقانل ما يحق .15
ل ونلتزم الةرخص له بظن يحص خدما  القية  الةضاف  الى الةستخدم النها ى والى شركا  تقديم الخدم  

على موافق  كتاني  مسااابق  من الةرخص على هيكل التساااعير والةقانل الةادي الةقترحين لخدماته محل هذا 
 الترخيص وطرق التحصيل.

  
 


