
 دليل مستخدمي
 البوابة الرقمية لخدمات

التراخيص واالستيراد
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ص 68
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VSAT خدمات األقمار الصناعية
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص استخدام  أجهزة السلكية 

)ميكروويف(.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة 
للطلبات ذات كيان بمعنى لها كل 

من سجل تجاري وبطاقة ضريبية أو 
الشركات المقدمة للطلبات واحدة 

من إحدى الجهات الحكومية.

ملحوظة : المدة الزمنية تعتمد على 
الموافقات األمنية والتي تأتي من 

أكثر من جهة أمنية واحدة وال يوجد 
لها مدة زمنية محددة.

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة و نشرها 

الكترونيا
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الوثائق المطلوبة

طلب باسم السيد المهندس / الرئيس التنفيذي - للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

كشف بيانات العاملين على األجهزة + صور سارية واضحة من بطاقات الرقم القومي 
للعاملين

التفويض من الشركة للمندوب المفوض وصورة بطاقة الرقم القومي للمندوب 

اإلقرار من الشركة بالمسئولية عن األجهزة الالسلكية

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها

صورة من السجل التجاري معتمدة طبق االصل من الشركة أو صحيفة الشركات 

صورة من البطاقة الضريبية معتمدة طبق االصل من الشركة 

صورة من المواصفات الفنية لألجهزة المطلوب ترخيصها معتمدة من الشركة.

خطاب مصدر األجهزة من الشركة الموردة باألجهزة المطلوب ترخيصها. 

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  30 يوم

تجديد ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص استخدام  أجهزة السلكية 

)ميكروويف(.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة 
للطلبات ذات كيان بمعنى لها كل 

من سجل تجاري وبطاقة ضريبية أو 
الشركات المقدمة للطلبات واحدة 

من إحدى الجهات الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة و نشرها 

الكترونيا
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الوثائق المطلوبة

خطاب موجه الى السيد المهندس / الرئيس التنفيذي – للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر به تجديد الترخيص.

صورة الترخيص الالسلكي ساري.

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة المفوض واضحة البيانات وسارية. 

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  30 يوم

تجديد ترخيص
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص تعديل أي بيانات بالترخيص الصادر 
من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت مثل 

أي من التعديالت اآلتية: ) إضافة أجهزة / 
نقل أجهزة / تعديل أجهزة / تغيير عنوان 

الشركة / تغيير اسم شركة / تخصيص تردد 
جديد / إلغاء ترددات / إضافة أجهزة متنازل 

عنها / دمج أكثر من شركة في شركة 
واحدة / إعادة توزيع أجهزة / تعديل ترددات 

/ إعادة توزيع ترددات / إعادة استخدام 
ترددات(.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة 
للطلبات ذات كيان بمعنى لها كل 

من سجل تجاري وبطاقة ضريبية أو 
الشركات المقدمة للطلبات واحدة 

من إحدى الجهات الحكومية.

ملحوظة : المدة الزمنية خالل يومي 
عمل )48 ساعة فقط ال غير(، ما عدا 

جميع أنواع التعديالت التي تختص 
بالترددات فإن المدة الزمنية حينها 

تعتمد على توقيت اعتماد التعديالت 
من قبل لجنة تنظيم الترددات )الطيف 

الترددي( التي تعتمد بالتبعية على 
توقيت انعقاد تلك اللجنة.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوبة لتعديل طراز أجهزة السلكية 

خطاب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على لوجو الشركة يذكر فيه 
عدد األجهزة للطراز القديم المراد تعديلها واألجهزة الجديدة المراد أستخدمها – ورقم 

الترخيص الالسلكي ورقم الطلب المقدم من قبل والتاريخ.
خطاب من الشركة الموردة التي سوف تقوم بتوريد األجهزة الجديدة.

خطاب من الشركة الموردة القديمة بعدم توريد هذه األجهزة يفيد بانه لم ولن تورد هذه 
األجهزة موجه للجهاز القومي.

صورة الترخيص الالسلكي )ساري(.
استمارة حصر

كتالوجات األجهزة بالطراز الجديد.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

المستندات الالزمة لتغيير اسم الشركة

طلب تغيير بيانات شركة مستخدمة
صورة الترخيص الالسلكي سارية وواضحة 

تفويض لمقدم الطلب وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية 

المستندات الالزمة إلعادة استخدام أجهزة السلكية

طلب إعادة استخدام أجهزة السلكية 
صورة الترخيص الالسلكي ساري

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة المفوض سارية وواضحة 
خطاب ضبط وبرمجة من شركة موردة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة السلكي

استمارة حصر لكل مكان استخدام موضح به احداثيات المكان والترددات المستخدمة 
وعددها والطرازات.

كتالوجات األجهزة بها مواصفات األجهزة الفنية   

المستندات الالزمة للتنازل عن أجهزة السلكية من ترخيص وإضافتها على ترخيص أخر

خطاب موجه السيد المهندس الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بتنازل 

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص
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عن عدد .... طراز ...... واألرقام المسلسلة لألجهزة ......من الترخيص الالسلكي رقم ..... 
وذلك لصالح شركة ........ رقم ترخيصها ......... 

صورة الترخيص الالسلكي للشركة المتنازلة عن األجهزة.
تفويض من الشركة لمقدم الطلب صورة البطاقة الرقم القومي وضحة وسارية  

خطاب من الشركة المتنازل لها على ورق الشركة موجه الى السيد المهندس 
الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بإضافة هذه األجهزة عدد 

     األجهزة والطراز واألرقام المسلسلة لألجهزة وذلك على الترخيص الالسلكي رقم ...
      مصدر األجهزة بموجب التنازل من شركة / .......... 

خطاب ضبط وبرمجة األجهزة من شركة مسجلة كمستورد أجهزة السلكي بضبط 
األجهزة طبقا لشروط الترخيص.

تفويض أيضا لمقدم الطلب على ورق الشركة المتنازل لها عن األجهزة 
صورة الترخيص الالسلكي. ساري 

كتالوجات األجهزة الالسلكي بها المواصفات الفنية 
استمارة حصر 

المستندات الالزمة لنقل أجهزة السلكية من موقع بالترخيص الى موقع جديد

طلب مقدم للسيد رئيس الجهاز بنقل أجهزة السلكية من موقع الى أخر بالترخيص 
خطاب ضبط وبرمجة لألجهزة على التردد الجديد من شركة مسجلة بالجهاز كمستورد 

أجهزة السلكي موجه الى الجهاز القومي على ورق الشركة التي سوف تقوم 
بالضبط والبرمجة.

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
كتالوجات األجهزة المراد نقلها من الموقع القديم الى الجديد. 

تفويض لمقدم الطلب بتوقيع المدير العام للشركة وصورة بطاقة الرقم القومي 
للمفوض سارية 

استمارة حصر يذكر بها مكان االستخدام وبيانات الشركة المستخدمة.

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )شركات( إلغاء استخدام 
أجهزة السلكية )ميكروويف( ألي من 

األسباب التالية: التخريد / التخريدواإلحالل 
/ التحريز )إلغاء مؤقت( / الفقد / السرقة / 

الحريق / عدم توريد.

100 جنيه مصري فقط ال غير عن التخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تحريز 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند فقد 
جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند سرقة 
جهاز السلكي واحد فقط.

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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المستندات المطلوبة لتحريز األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.
صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص 

باستخدام تلك األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص 
باستخدام تلك األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام 

من قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة 
االتصاالت الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة 

مختوم بتوقيع المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص 
باستخدام تلك األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة 

وعددها واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق 

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص
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الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الثابتة

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

االصل )مختومة بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(
صورة الترخيص الالسلكي ساري.

تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة 

وعددها واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة 
طبق االصل )مختومة بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لعدم توريد أجهزة السلكية

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر فيه عدد االجهزة والطرازات وأسم الشركة التى كانت سوف تقوم 

بالتويد )الشركة المستوردة( ورقم الطلب. 
خطاب من الشركة التي كانت سوف تقوم بالتوريد. موجه الى الجهاز القومي 
لتنظيم االتصاالت )بعدم توريد االجهزة عدد... وطراز... ويذكر كلمة لم ولن يتم 

التوريد(
صورة الترخيص الالسلكي إذا كان العميل له ترخيص السلكي سابق بالجهاز 

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة 

وعددها واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق 
االصل )مختومة بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
 VHF،( بخصوص استخدام أجهزة السلكية

.)UHF

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة 
للطلبات ذات كيان بمعنى لها كل 

من سجل تجاري وبطاقة ضريبية أو 
الشركات المقدمة للطلبات واحدة 

من إحدى الجهات الحكومية.

ملحوظه : المدة الزمنية للطلب 
تعتمد على الموافقات األمنية 

والتي تأتي من أكثر من جهة أمنية 
واحدة.

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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كشف بيانات العاملين على األجهزة + صور سارية واضحة من بطاقات الرقم القومي 
التفويض من الشركة للمندوب المفوض وترفق صورة سارية واضحة لبطاقة الرقم 

القومي للمندوب  
اإلقرار من الشركة بالمسئولية عن األجهزة الالسلكية

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها 
صورة من السجل التجاري معتمدة طبق االصل من الشركة أو صحيفة الشركات 

صورة من البطاقة الضريبية معتمدة طبق االصل من الشركة 
صورة من المواصفات الفنية لألجهزة المطلوب ترخيصها معتمدة من الشركة.

خطاب مصدر األجهزة من الشركة الموردة باألجهزة المطلوب ترخيصها.

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص خدمة متنقلة

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص تجديد الترخيص الصادر من قبل 

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بخصوص 
استخدام أجهزة السلكية )VHF، UHF( لمدة 

ثالثة أشهر.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خطاب موجه الى السيد المهندس / الرئيس التنفيذي – للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت على لوجو الشركة يذكر به تجديد الترخيص المؤقت يذكر به عدد االجهزة 

والطراز ومكان استخدام االجهزة وتاريخ انتهاء الترخيص الالسلكي والمدة المطلوبة 
للتجديد.

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة المفوض واضحة البيانات وسارية. 

موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
موافقة الهيئة العامة للبترول. موجه الى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص خدمة متنقلة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص تعديل أي بيانات بالترخيص الصادر 
من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت مثل 

أي من التعديالت اآلتية: ) إضافة أجهزة / 
نقل أجهزة / تعديل أجهزة / تغيير عنوان 

الشركة / تغيير اسم شركة / تخصيص تردد 
جديد / إلغاء ترددات / إضافة أجهزة متنازل 

عنها / دمج أكثر من شركة في شركة 
واحدة / تحويل من ترخيص مؤقت إلى دائم 

/ إعادة توزيع أجهزة / تعديل ترددات / إعادة 
توزيع ترددات / إعادة استخدام ترددات(.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

ملحوظة : المدة الزمنية خالل يومي 
عمل )48 ساعة فقط ال غير(، ما عدا جميع 
أنواع التعديالت التي تختص بالترددات فإن 

المدة الزمنية حينها تعتمد على توقيت 
اعتماد التعديالت من قبل لجنة تنظيم 
الترددات )الطيف الترددي( التي تعتمد 

بالتبعية على توقيت انعقاد تلك اللجنة..

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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طبقا لنوع التعديل المطلوب

إعادة استخدام أجهزة

طلب موجه الى السيد رئيس الجهاز القومي لتنظيم اتصاالت على ورق الشركة يذكر فيه 
أعادة توزيع األجهزة ويذكر المواقع المراد توزيع األجهزة بها وعدد األجهزة لكل موقع 

والترددات المراد استخدامها.
صورة الترخيص الالسلكي ساري

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة المفوض سارية وواضحة 
خطاب ضبط وبرمجة من شركة موردة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة السلكي

استمارة حصر لكل مكان استخدام موضح به احداثيات المكان والترددات المستخدمة 
وعددها والطرازات.

كتالوجات األجهزة بها مواصفات األجهزة الفنية   

تحويل من مؤقت الى دائم

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يذكر 
فيه تعديل الترخيص الالسلكي رقم ...... من ترخيص مؤقت الى ترخيص دائم للوحدة ............

صورة الترخيص الالسلكي ساري
موافقة سالمة المالحة البحرية موجه الى الجهاز القوم بتعديل من مؤقت الى ترخيص 

دائم 
صورة طبق األصل من شهادة التسجيل. 

تفويض من الشركة لمقدم الطلب وصورة بطاقة المفوض واضحة وسارية. 

تعديل طراز

خطاب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على لوجو الشركة يذكر فيه عدد 
األجهزة للطراز القديم المراد تعديلها واألجهزة الجديدة المراد أستخدمها – ورقم الترخيص 

الالسلكي ورقم الطلب المقدم من قبل والتاريخ.
خطاب من الشركة الموردة التي سوف تقوم بتوريد األجهزة الجديدة.

خطاب من الشركة الموردة القديمة بعدم توريد هذه األجهزة يفيد بانه لم ولن تورد هذه 

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص
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األجهزة موجه للجهاز القومي.
صورة الترخيص الالسلكي. ساري.

استمارة حصر )يوجد نموذج(.
كتالوجات األجهزة بالطراز الجديد.

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

تغير بيانات الشركة

خطاب موجه الى السيد رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يذكر فيه بأن الشركة تريد 
تعديل العنوان )المركز الرئيسي( لها أو تعديل أسم الشركة لتصبح ....... وذلك للترخيص 

الالسلكي رقم / .........
صورة واضحة طبق األصل لكل من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لكل منهما بها 

التعديل )سواء عنوان – أو أسم الشركة(.
صورة الترخيص الالسلكي سارية وواضحة 

تفويض لمقدم الطلب وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية 

تنازل من شركة ألخرى

خطاب موجه السيد المهندس الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بتنازل 
عن عدد .... طراز ...... واألرقام المسلسلة لألجهزة ......من الترخيص رقم .....  الالسلكي رقم ..... 

وذلك لصالح شركة ........ رقم ترخيصها .......... 
صورة الترخيص الالسلكي للشركة المتنازلة عن األجهزة.

تفويض من الشركة لمقدم الطلب صورة البطاقة الرقم القومي وضحة وسارية  
خطاب من الشركة المتنازل لها على ورق الشركة )لوجو الشركة( موجه الى السيد 

المهندس الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بإضافة هذه األجهزة عدد 
األجهزة والطراز واألرقام المسلسلة لألجهزة وذلك على الترخيص الالسلكي رقم ...   مصدر 

األجهزة بموجب التنازل من شركة / .......... 
خطاب ضبط وبرمجة األجهزة من شركة مسجلة كمستورد أجهزة السلكي بضبط األجهزة 

طبقا لشروط الترخيص.
تفويض أيضا لمقدم الطلب على ورق الشركة المتنازل لها عن األجهزة 

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص
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صورة الترخيص الالسلكي ساري 
كتالوجات األجهزة الالسلكي بها المواصفات الفنية 

استمارة حصر )يوجد نموذج(   

نقل أجهزة

طلب موجه الى الرئيس التنفيذي – للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت وذلك على لوجو 
الشركة المستخدمة بنقل األجهزة من الموقع الموجود بالترخيص الى الموقع الجديد وهو 

..... والعدد ..... والطراز ...... ورقم الترخيص الالسلكي مع ذكر في الطلب 
 تخصيص تردد جديد لهذا الموقع. مختوم من الشـــــركة. بتوقيع المدير العام للشركة  

خطاب ضبط وبرمجة لألجهزة على التردد الجديد من شركة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة 
السلكي موجه الى الجهاز القومي على ورق الشركة التي سوف تقوم بالضبط والبرمجة.

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
كتالوجات األجهزة المراد نقلها من الموقع القديم الى الجديد. 

تفويض لمقدم الطلب بتوقيع المدير العام للشركة وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض 
سارية 

استمارة حصر )يوجد نموذج( يذكر بها مكان االستخدام وبيانات الشركة المستخدمة.

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )شركات( إلغاء استخدام 
أجهزة السلكية )VHF، UHF( ألي من األسباب 

التالية: التخريد / التخريدواإلحالل / التحريز 
)إلغاء مؤقت( / الفقد / السرقة / الحريق / 

الغرق / عدم توريد.

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تحريز 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند فقد 
جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند سرقة 
جهاز السلكي واحد فقط.

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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المستندات المطلوبة لتحريز األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 

قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 
الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة مختوم بتوقيع 

المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص
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الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات المتنقلة

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لعدم توريد أجهزة السلكية

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر فيه عدد االجهزة والطرازات وأسم الشركة التى كانت سوف تقوم بالتويد 

)الشركة المستوردة( ورقم الطلب. 
خطاب من الشركة التي كانت سوف تقوم بالتوريد. موجه الى الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت )بعدم توريد االجهزة عدد... وطراز... ويذكر كلمة لم ولن يتم التوريد(
صورة الترخيص الالسلكي إذا كان العميل له ترخيص السلكي سابق بالجهاز 

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق االصل )مختومة بختم 
النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد / 
شركات / وحدة بحرية أجنبية من الخارج 

/ فندق عائم( بخصوص استخدام  أجهزة 
السلكية بحرية.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية البحرية

ملحوطة : المدة الزمنية تعتمد على 
الموافقات األمنية والتي تأتي من أكثر 

من جهة أمنية واحدة وال يوجد لها مدة 
زمنية محددة.

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة



27

الوثائق المطلوبة

المستندات الالزمة في حالة ترخيص أجهزة بحرية لشخص

طلب ترخيص )جـديـد( الستخدام أجهزة السلكية بحرية
أصل كشف بيانات طالب الترخيص ومستخدم جهاز الالسلكي + صور سارية واضحة من 

بطاقات الرقم القومي )مرفق نموذج(.
االقرار من مالك اللنش بالمســـئولية عن األجهزة الالســــلكية )مرفق نموذج(.

التوكيل من مالك اللنش / اليخت لمندوبه وترفق صورة بطاقة الوكيل )مرفق نموذج(.
صورة واضحة البيانات لكتالوجات المواصفات الفنية لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها.

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها )مرفق نموذج(. 
خطاب موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت من قطاع النقل البحري بوزارة النقل 

بموافقته على الترخيص باستخدام األجهزة.
خطاب موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت من الهيئة المصرية لسالمة المالحة 

البحرية بوزارة النقل بموافقتها على الترخيص باستخدام األجهزة ومحددا به منطقة إبحار 
اللنش.

خطاب من سالمة المالحة بتسلسل الملكية. 
صورة من شهادة تسجيل اللنش.

خطاب مصدر األجهزة من الشركة الموردة باألجهزة المطلوب ترخيصها.) أو استمارة 
الجمارك / بوليصة الشحن والفاتورة(.

المستندات الالزمة في حالة ترخيص أجهزة بحرية للشركات

طلب ترخيص )جـديـد( الستخدام أجهزة السلكية بحرية
أصل كشف بيانات طالب الترخيص ومستخدم جهاز الالسلكي + صور سارية واضحة من 

بطاقات الرقم القومي )مرفق نموذج (.
االقرار من مالك اللنش بالمســـئولية عن األجهزة الالســــلكية ) مرفق نموذج (.

التوكيل من مالك اللنش / اليخت لمندوبه وترفق صورة بطاقة الوكيل ) مرفق نموذج (.
صورة واضحة البيانات لكتالوجات المواصفات الفنية لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها.

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها ) مرفق نموذج (. 
خطاب موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت من قطاع النقل البحري بوزارة النقل 

بموافقته على الترخيص باستخدام األجهزة.
خطاب موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت من الهيئة المصرية لسالمة المالحة 

البحرية بوزارة النقل بموافقتها على الترخيص باستخدام األجهزة محددا به منطقة إبحار 

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد
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الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

اللنش.مرفق خطاب من سالمة المالحة بتسلسل الملكية . 
صورة من شهادة تسجيل اللنش.

إيصال سداد الرسوم االدارية المقررة بخزينة الجهاز.
خطاب مصدر األجهزة من الشركة الموردة باألجهزة المطلوب ترخيصها. )أو استمارة الجمارك 

/ بوليصة الشحن والفاتورة(.
صورة من السجل التجاري. 

صورة من البطاقة الضريبة.

المستندات الالزمة في حالة ترخيص أجهزة السلكية )على لنش أو قاطرة من الخارج(

طلب ترخيص )جـديـد( الستخدام أجهزة السلكية بحرية
موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول + مرفق به بيانات االجهزة الموجودة على الوحدة  

مختوم من الهيئة 
صورة من شهادة تسجيل اللنش + شهادة Radio   بجميع االجهزة الموجودة على الوحدة  (  

كشــــف  المستخدمين على االجهزة الالسلكية + صورة من البطاقات الشخصية + صورة من 
كل جواز سفر بحري

عدد صورة من كتالوجات االجهزة لكل طراز )به المواصفات الفنية(
تعهد من الشركة بالمسئول عن األجهزة الالسلكية ) يوجد نموذج (

موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة .  ساري المفعول.
تفويض من الشركة لمقدم الطلب -  أو توكيل خاص أو عام بالشهر العقاري . 

صورة من السجل التجاري.
صورة من البطاقة الضريبية.

المستندات الالزمة في حالة ترخيص أجهزة السلكية )على فندق عائم(

طلب ترخيص )جـديـد( الستخدام أجهزة السلكية بحرية
خطاب موافقة شرطة المسطحات المائية .

خطاب من وزارة السياحة موجه الى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت .
خطاب موافقة هيئة الموانئ . موجه الى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

صورة الترخيص المالحي نموذج 2 – 3 مالحة يكون ساري . 
خطاب الشركة الموردة التي سوف تقوم بالتوريد موجه الى الجهاز .

كتالوجات االجهزة )صورة من كل طراز به مواصفات االجهزة .
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الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

استمارة حصر . يوجد نموذج.
صورة السجل التجاري 

صورة البطاقة الضريبية 
أصل كشف المستخدمين وصور بطاقات العاملين على األجهزة )الرقم القومي( وصورة من 

الرخصة البحرية سارية وواضحة.
تفويض لمقدم الطلب . يوجد نموذج.

التوقيع على االقرار والتعهد بالمسئول عن االجهزة يوجد نموذج .  
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد / 
شركات / وحدة بحرية أجنبية من الخارج / 

فندق عائم( بخصوص تجديد الترخيص الصادر 
من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت لمدة 

ثالثة أشهر.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية البحرية

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

المستندات الالزمة لطلب تجديد مؤقت لوحدة بحرية

طلب تجديد مؤقت لوحدة بحرية
صورة الترخيص المؤقت ساري

موافقة الهيئة العامة للبترول تفيد بالتجديد
تفويض لمقدم الطلب على ورق الشركة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل ) أفراد / 
شركات / وحدة بحرية أجنبية من الخارج 

/ فندق عائم ( بخصوص تعديل أي بيانات 
بالترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت مثل أي من التعديالت اآلتية: ) 
إضافة أجهزة / نقل أجهزة / تعديل أجهزة 
/ تغيير عنوان الشركة / تغيير اسم شركة / 
إضافة أجهزة متنازل عنها / دمج أكثر من 

شركة في شركة واحدة / تغيير اسم لنش / 
تحويل من ترخيص مؤقت إلى دائم / إعادة 

توزيع أجهزة.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية البحرية.

ملحوظة : المدة الزمنيةخالل يومي 
عمل )48 ساعة فقط ال غير(، ما عدا جميع 
أنواع التعديالت التي تختص بالترددات فإن 

المدة الزمنية حينها تعتمد على توقيت 
اعتماد التعديالت من قبل لجنة تنظيم 
الترددات )الطيف الترددي( التي تعتمد 

بالتبعية على توقيت انعقاد تلك اللجنة.

100 جنيه

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة



33

الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوبة لتعديل طراز أجهزة السلكية

خطاب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على لوجو الشركة يذكر فيه عدد 
األجهزة للطراز القديم المراد تعديلها واألجهزة الجديدة المراد أستخدمها – ورقم الترخيص 

الالسلكي ورقم الطلب المقدم من قبل والتاريخ.
خطاب من الشركة الموردة التي سوف تقوم بتوريد األجهزة الجديدة.

خطاب من الشركة الموردة القديمة بعدم توريد هذه األجهزة يفيد بانه لم ولن تورد هذه 
األجهزة موجه للجهاز القومي.

صورة الترخيص الالسلكي )ساري(.
استمارة حصر

كتالوجات األجهزة بالطراز الجديد.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

المستندات الالزمة لتغيير اسم الشركة

طلب تغيير بيانات شركة مستخدمة
صورة الترخيص الالسلكي سارية وواضحة 

تفويض لمقدم الطلب وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية 

المستندات الالزمة إلعادة استخدام أجهزة السلكية

طلب إعادة استخدام أجهزة السلكية 
صورة الترخيص الالسلكي ساري

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة المفوض سارية وواضحة 
خطاب ضبط وبرمجة من شركة موردة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة السلكي

استمارة حصر لكل مكان استخدام موضح به احداثيات المكان والترددات المستخدمة وعددها 
والطرازات.

كتالوجات األجهزة بها مواصفات األجهزة الفنية   

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

المستندات الالزمة للتنازل عن أجهزة السلكية من ترخيص وإضافتها على ترخيص أخر

خطاب موجه السيد المهندس الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بتنازل عن 
عدد .... طراز ...... واألرقام المسلسلة لألجهزة ......من الترخيص الالسلكي رقم ..... وذلك لصالح 

شركة ........ رقم ترخيصها ......... 
صورة الترخيص الالسلكي للشركة المتنازلة عن األجهزة.

تفويض من الشركة لمقدم الطلب صورة البطاقة الرقم القومي وضحة وسارية  
خطاب من الشركة المتنازل لها على ورق الشركة موجه الى السيد المهندس الرئيس 

التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بإضافة هذه األجهزة عدد 
     األجهزة والطراز واألرقام المسلسلة لألجهزة وذلك على الترخيص الالسلكي رقم ...

      مصدر األجهزة بموجب التنازل من شركة / .......... 
خطاب ضبط وبرمجة األجهزة من شركة مسجلة كمستورد أجهزة السلكي بضبط األجهزة 

طبقا لشروط الترخيص.
تفويض أيضا لمقدم الطلب على ورق الشركة المتنازل لها عن األجهزة 

صورة الترخيص الالسلكي. ساري 
كتالوجات األجهزة الالسلكي بها المواصفات الفنية 

استمارة حصر 

المستندات الالزمة لنقل أجهزة السلكية من موقع بالترخيص الى موقع جديد

طلب مقدم للسيد رئيس الجهاز بنقل أجهزة السلكية من موقع الى أخر بالترخيص 
خطاب ضبط وبرمجة لألجهزة على التردد الجديد من شركة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة 

السلكي موجه الى الجهاز القومي على ورق الشركة التي سوف تقوم بالضبط والبرمجة.
صورة الترخيص الالسلكي ساري.

كتالوجات األجهزة المراد نقلها من الموقع القديم الى الجديد. 
تفويض لمقدم الطلب بتوقيع المدير العام للشركة وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض 

سارية 
استمارة حصر يذكر بها مكان االستخدام وبيانات الشركة المستخدمة.



35

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )أفراد / شركات / وحدة 
بحرية أجنبية من الخارج / فندق عائم( إلغاء 

استخدام أجهزة السلكية بحرية ألي من 
األسباب التالية: التخريد / التخريدواإلحالل 

/ التحريز )إلغاء مؤقت( / الفقد / السرقة / 
الحريق / الغرق / عدم توريد. 

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط، 100 جنيه 

مصري فقط ال غير عن تحريز لكل جهاز 
السلكي واحد فقط، 5003 جنيه مصري 

فقط ال غير عند فقد جهاز السلكي واحد 
فقط،  5003 جنيه مصري فقط ال غير عند 

سرقة جهاز السلكي واحد فقط.

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية البحرية

100 جنيه

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوبة لتحريز األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 

قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 
الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة مختوم بتوقيع 

المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص
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الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات البحرية

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لعدم توريد أجهزة السلكية

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر فيه عدد االجهزة والطرازات وأسم الشركة التى كانت سوف تقوم بالتويد 

)الشركة المستوردة( ورقم الطلب. 
خطاب من الشركة التي كانت سوف تقوم بالتوريد. موجه الى الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت )بعدم توريد االجهزة عدد... وطراز... ويذكر كلمة لم ولن يتم التوريد(
صورة الترخيص الالسلكي إذا كان العميل له ترخيص السلكي سابق بالجهاز 

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق االصل )مختومة بختم 
النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد / 
شركات( بخصوص استخدام  أجهزة السلكية 

جوية.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية الجوية

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

ملحوظة : المدة الزمنية تعتمد على 
الموافقات األمنية والتي تأتي من أكثر 

من جهة أمنية واحدة وال يوجد لها مدة 
زمنية محددة.

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

المستندات الالزمة لترخيص استخدام أجهزة السلكية على طائرة

طلب ترخيص أجهزة السلكية على طائرة 
أصل كشف بيانات العاملين على األجهزة + صور بطاقات الرقم القومي ) يوجد نموذج (.

التفويض من الشركة للمندوب المفوض وترفق صورة بطاقتة المندوب ) يوجد نموذج (.
اإلقرار من الشركة بالمسئول عن األجهزة الالسلكية ) يوجد نموذج (.

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها ) تطلب من الجهاز (.
صورة طبق األصل من السجل التجاري معتمدة او صحيفة الشركات.

صورة طبق األصل من البطاقة الضريبية معتمدة من الشركة.
صورة من الكتالوجات المستخدمة ) االجهزة (

خطاب على ورق الشركة يذكر فيه عدد االجهزة + الطرازات مختوم من الشركة + ختم وزارة 
الطيران المدنى.

خطاب من الشركة التي سوف تقوم بالتوريد )مصدر الجهاز( تعهد بالتوريد والضبط والبرمجة 
صورة من شهادة تسجيل الطائرة معتمدة طبق األصل من الشركة.

صورة عقد االيجار موثق من وزارة الطيران المدني 
خطاب من الشركة صاحبة الترخيص يفيد بأنها ستقوم بسداد رسوم ترخيص االجهزة 

الالسلكية فور انتهاء العقد .
موافقة الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية .

المستندات الالزمة للترخيص باستخدام أجهزة السلكية للبالون الطائر

طلب ترخيص أجهزة السلكية للبالون الطائر 
موافقة المالحة الجوية موجه الى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

صورة طبق األصل من شهادة التسجيل واضحة.
أصل كشف بيانات العاملين على األجهزة وصور بطاقات الرقم القومي صور واضحة أو جوازات 

السفر بالنسبة لألجنبي صور واضحة.
خطاب الشركة التي سوف تقوم بالتوريد والضبط والبرمجة موجه الى الجهاز القومي

صورة من كتالوجات األجهزة بها المواصفات الفنية المراد ترخيصها.
 استمارة حصر جوية.

 إقرار وتعهد بالمسئول عن األجهزة )يوجد نموذج( .
 تفويض لمقدم الطلب وبطاقة الرقم القومي سارية وواضحة البيانات.

صورة طبق األصل من السجل التجاري 
صورة طبق األصل من البطاقة الضريبية 

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد / 
شركات( بخصوص تجديد الترخيص الصادر من 
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت لمدة ثالثة 

أشهر.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية الجوية

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص

الوثائق المطلوبة

المستندات الالزمة لتجديد ترخيص مؤقت ألجهزة السلكية على الطائرة

طلب تجديد أجهزة السلكية على الطائرة تجديد مؤقت 
صورة الترخيص الالسلكي المؤقت )ساري(.

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض واضحة وسارية.
صورة من شهادة تسجيل للطائرة.  

المستندات الالزمة لتجديد ترخيص مؤقت ألجهزة السلكية للبالون الطائر

طلب تجديد أجهزة السلكية على البالون الطائر تجديد مؤقت 
صورة الترخيص الالسلكي المؤقت )ساري(.

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض واضحة وسارية.
صورة من شهادة تسجيل البالون الطائر.  
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد / 
شركات( بخصوص تعديل أي بيانات بالترخيص 
الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
مثل أي من التعديالت اآلتية: ) إضافة أجهزة 

/ نقل أجهزة / تعديل أجهزة / تغيير عنوان 
الشركة / تغيير اسم شركة / تخصيص تردد 

جديد / إضافة أجهزة متنازل عنها / دمج 
أكثر من شركة في شركة واحدة / تحويل 
من ترخيص مؤقت إلى دائم / إعادة توزيع 

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف أجهزة / تعديل ترددات.
الترددي

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية الجوية

ملحوطة : المدة الزمنية خالل يومي 
عمل )48 ساعة فقط ال غير(، ما عدا جميع 
أنواع التعديالت التي تختص بالترددات فإن 

المدة الزمنية حينها تعتمد على توقيت 
اعتماد التعديالت من قبل لجنة تنظيم 
الترددات )الطيف الترددي( التي تعتمد 

بالتبعية على توقيت انعقاد تلك اللجنة.

100 جنيه

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوبة لتعديل طراز أجهزة السلكية

خطاب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على لوجو الشركة يذكر فيه عدد 
األجهزة للطراز القديم المراد تعديلها واألجهزة الجديدة المراد أستخدمها – ورقم الترخيص 

الالسلكي ورقم الطلب المقدم من قبل والتاريخ.
خطاب من الشركة الموردة التي سوف تقوم بتوريد األجهزة الجديدة.

خطاب من الشركة الموردة القديمة بعدم توريد هذه األجهزة يفيد بانه لم ولن تورد هذه 
األجهزة موجه للجهاز القومي.

صورة الترخيص الالسلكي )ساري(.
استمارة حصر

كتالوجات األجهزة بالطراز الجديد.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

المستندات الالزمة لتغيير اسم الشركة

طلب تغيير بيانات شركة مستخدمة
صورة الترخيص الالسلكي سارية وواضحة 

تفويض لمقدم الطلب وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية 

المستندات الالزمة إلعادة استخدام أجهزة السلكية

طلب إعادة استخدام أجهزة السلكية 
صورة الترخيص الالسلكي ساري

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة المفوض سارية وواضحة 
خطاب ضبط وبرمجة من شركة موردة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة السلكي

استمارة حصر لكل مكان استخدام موضح به احداثيات المكان والترددات المستخدمة وعددها 
والطرازات.

كتالوجات األجهزة بها مواصفات األجهزة الفنية   

المستندات الالزمة للتنازل عن أجهزة السلكية من ترخيص وإضافتها على ترخيص أخر

خطاب موجه السيد المهندس الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بتنازل عن 
عدد .... طراز ...... واألرقام المسلسلة لألجهزة ......من الترخيص الالسلكي رقم ..... وذلك لصالح 
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

الوثائق المطلوبة

شركة ........ رقم ترخيصها ......... 
صورة الترخيص الالسلكي للشركة المتنازلة عن األجهزة.

تفويض من الشركة لمقدم الطلب صورة البطاقة الرقم القومي وضحة وسارية  
خطاب من الشركة المتنازل لها على ورق الشركة موجه الى السيد المهندس الرئيس 

التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بإضافة هذه األجهزة عدد 
     األجهزة والطراز واألرقام المسلسلة لألجهزة وذلك على الترخيص الالسلكي رقم ...

      مصدر األجهزة بموجب التنازل من شركة / .......... 
خطاب ضبط وبرمجة األجهزة من شركة مسجلة كمستورد أجهزة السلكي بضبط األجهزة 

طبقا لشروط الترخيص.
تفويض أيضا لمقدم الطلب على ورق الشركة المتنازل لها عن األجهزة 

صورة الترخيص الالسلكي. ساري 
كتالوجات األجهزة الالسلكي بها المواصفات الفنية 

استمارة حصر 

المستندات الالزمة لنقل أجهزة السلكية من موقع بالترخيص الى موقع جديد

طلب مقدم للسيد رئيس الجهاز بنقل أجهزة السلكية من موقع الى أخر بالترخيص 
خطاب ضبط وبرمجة لألجهزة على التردد الجديد من شركة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة 

السلكي موجه الى الجهاز القومي على ورق الشركة التي سوف تقوم بالضبط والبرمجة.
صورة الترخيص الالسلكي ساري.

كتالوجات األجهزة المراد نقلها من الموقع القديم الى الجديد. 
تفويض لمقدم الطلب بتوقيع المدير العام للشركة وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض 

سارية 
استمارة حصر يذكر بها مكان االستخدام وبيانات الشركة المستخدمة.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  15 يوم

إلغاء ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )أفراد / شركات( إلغاء 
استخدام أجهزة السلكية جوية ألي من 

األسباب التالية: التخريد / التخريدواإلحالل 
/ التحريز )إلغاء مؤقت( / الفقد / السرقة / 

الحريق / الغرق / عدم توريد.

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط، 100 جنيه 

مصري فقط ال غير عن تحريز لكل جهاز 
السلكي واحد فقط، 5003 جنيه مصري 

فقط ال غير عند فقد جهاز السلكي واحد 
فقط،  5003 جنيه مصري فقط ال غير عند 

سرقة جهاز السلكي واحد فقط.

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية الجوية

100 جنيه

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  15 يوم

إلغاء ترخيص

المستندات المطلوبة لتحريز األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 

قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 
الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة مختوم بتوقيع 

المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

الوثائق المطلوبة
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الوثائق المطلوبة

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لعدم توريد أجهزة السلكية

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر فيه عدد االجهزة والطرازات وأسم الشركة التى كانت سوف تقوم بالتويد 

)الشركة المستوردة( ورقم الطلب. 
خطاب من الشركة التي كانت سوف تقوم بالتوريد. موجه الى الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت )بعدم توريد االجهزة عدد... وطراز... ويذكر كلمة لم ولن يتم التوريد(
صورة الترخيص الالسلكي إذا كان العميل له ترخيص السلكي سابق بالجهاز 

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق االصل )مختومة بختم 
النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

الخدمات الجوية

مدة التنفيذ:  15 يوم

إلغاء ترخيص
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد 
/ جمعية هواة الالسلكي( بخصوص 

استخدام  أجهزة السلكية )هاوي 
السلكي(.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية الخاصة بهواة الالسلكي

ملحوظة : المدة الزمنية تعتمد على 
الموافقات األمنية والتي تأتي من أكثر 

من جهة أمنية واحدة وال يوجد لها مدة 
زمنية محددة.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

المستندات الالزمة لترخيص هاوي السلكي

طلب ترخيص أجهزة السلكية للهواة 
أصل بيانات الهاوي طالب الترخيص / مستخدم ثاني + صورة من بطاقة الرقم القومي ) يوجد 

نموذج (.
اإلقرار من الهاوي )يوجد نموذج(. 

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها لكل طراز )يوجد 
نموذج(.

صورة من المواصفات الفنية لألجهزة المطلوب ترخيصها.
خطاب مصدر األجهزة من الشركة الموردة بأعداد وماركات وطرازات وأنواع األجهزة المطلوب 

ترخيصها. 
تأكيد محل اإلقامة بتقديم صورة ايصال كهرباء أو تليفون.

بيان نجاح من إدارة االمتحانات.    
صورة من المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي منه.  

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  30 يوم

تجديد ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

الوثائق المطلوبة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد / 
جمعية هواة الالسلكي( بخصوص تجديد 
ترخيص استخدام أجهزة السلكية )هاوي 

السلكي(.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

طلب تجديد ترخيص أجهزة السلكية 
للهواة

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية الخاصة بهواة الالسلكي

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )أفراد / 
جمعية هواة الالسلكي( بخصوص تعديل أي 
بيانات بالترخيص الصادر من الجهاز القومي 

لتنظيم االتصاالت مثل أي من التعديالت 
اآلتية: )نقل أجهزة / تعديل أجهزة / تغيير 

عنوان الشركة / تغيير اسم شركة(.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون جمعية هواة الالسلكي 
المقدمة للطلبات ذات كيان بمعنى لها 

كل من سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

ملحوظة : المدة الزمنية خالل يومي 
عمل )48 ساعة فقط ال غير(، ما عدا جميع 
أنواع التعديالت التي تختص بالترددات فإن 

المدة الزمنية حينها تعتمد على توقيت 
اعتماد التعديالت من قبل لجنة تنظيم 
الترددات )الطيف الترددي( التي تعتمد 

بالتبعية على توقيت انعقاد تلك اللجنة.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوبة لتعديل طراز أجهزة السلكية

خطاب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على لوجو الشركة يذكر فيه عدد 
األجهزة للطراز القديم المراد تعديلها واألجهزة الجديدة المراد أستخدمها – ورقم الترخيص 

الالسلكي ورقم الطلب المقدم من قبل والتاريخ.
خطاب من الشركة الموردة التي سوف تقوم بتوريد األجهزة الجديدة.

خطاب من الشركة الموردة القديمة بعدم توريد هذه األجهزة يفيد بانه لم ولن تورد هذه 
األجهزة موجه للجهاز القومي.

صورة الترخيص الالسلكي )ساري(.
استمارة حصر

كتالوجات األجهزة بالطراز الجديد.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

المستندات الالزمة لتغيير اسم الشركة

طلب تغيير بيانات شركة مستخدمة
صورة الترخيص الالسلكي سارية وواضحة 

تفويض لمقدم الطلب وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية 

المستندات الالزمة لنقل أجهزة السلكية

طلب مقدم للسيد رئيس الجهاز بنقل أجهزة السلكية من موقع الى أخر بالترخيص 
خطاب ضبط وبرمجة لألجهزة على التردد الجديد من شركة مسجلة بالجهاز كمستورد أجهزة 

السلكي موجه الى الجهاز القومي على ورق الشركة التي سوف تقوم بالضبط والبرمجة.
صورة الترخيص الالسلكي ساري.

كتالوجات األجهزة المراد نقلها من الموقع القديم الى الجديد. 
تفويض لمقدم الطلب بتوقيع المدير العام للشركة وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض 

سارية 
استمارة حصر يذكر بها مكان االستخدام وبيانات الشركة المستخدمة.

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  2 يوم

تعديل ترخيص
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  30 يوم

إلغاء ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )أفراد / جمعية هواة 
الالسلكي( إلغاء استخدام أجهزة السلكية 

ألي من األسباب التالية: التخريد / 
التخريدواإلحالل / الفقد / السرقة / الحريق. 

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط، 100 جنيه 

مصري فقط ال غير عن تحريز لكل جهاز 
السلكي واحد فقط، 5003 جنيه مصري 

فقط ال غير عند فقد جهاز السلكي واحد 
فقط،  5003 جنيه مصري فقط ال غير عند 

سرقة جهاز السلكي واحد فقط.

وفق للشروط والضوابط الخاصة باألجهزة 
الالسلكية الخاصة بهواة الالسلكي

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 

قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 
الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة مختوم بتوقيع 

المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  30 يوم

إلغاء ترخيص
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الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمات هواة الالسلكي

مدة التنفيذ:  30 يوم

إلغاء ترخيص

محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 
واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 

بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(
صورة الترخيص الالسلكي ساري.

تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.
المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق االصل )مختومة بختم 
النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

SNG خدمة البث اإلذاعي

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
.)SNG( بخصوص استخدام  أجهزة بث إذاعي

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

ملحوظة : المدة الزمنية تعتمد على 
الموافقات األمنية والتي تأتي من أكثر 

من جهة أمنية واحدة وال يوجد لها مدة 
زمنية محددة.

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

SNG خدمة البث اإلذاعي

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

الوثائق المطلوبة

)SNG( المستندات الالزمة لترخيص أجهزة

)SNG( طلب ترخيص أجهزة
كشف بيانات العاملين على األجهزة صورة من البطاقات الشخصية واضحة 

التفويض من الشركة للمندوب المفوض وترفق صورة بطاقتة المندوب  
اإلقرار من الشركة بالمسئولية عن األجهزة الالسلكية  

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها 
صورة من السجل التجاري معتمدة طبق االصل من الشركة او صحيفة الشركات.

صورة من البطاقة الضريبية معتمدة طبق االصل من الشركة.
صورة من المواصفات الفنية لألجهزة المطلوب ترخيصها معتمدة من الشركة.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

SNG خدمة البث اإلذاعي

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص تجديد الترخيص الصادر من الجهاز 

القومي لتنظيم االتصاالت لمدة معينة 
تعتمد على موافقة المجلس األعلى 

لتنظيم اإلعالم / الهيئة الوطنية لإلعالم.
وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 

الترددي

موافقة المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم / 
الهيئة الوطنية لإلعالم.

طلب تجديد ترخيص أجهزة السلكية.  
صورة الترخيص الالسلكي المؤقت 

)ساري(.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة 

الرقم القومي للمفوض واضحة وسارية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

SNG خدمة البث اإلذاعي

مدة التنفيذ:  15 يوم

إلغاء ترخيص خدمة بث إذاعي

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )شركات( إلغاء استخدام 
أجهزة البث اإلذاعي )SNG( ألي من األسباب 

التالية: التخريد / التخريدواإلحالل / التحريز 
)إلغاء مؤقت( / الفقد / السرقة / الحريق / 

عدم توريد. 

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تحريز 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند فقد 
جهاز السلكي واحد فقط،  

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند سرقة 
جهاز السلكي واحد فقط.

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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المستندات المطلوبة لتحريز األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 

قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 
الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة مختوم بتوقيع 

المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

الوثائق المطلوبة

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

SNG خدمة البث اإلذاعي

مدة التنفيذ:  15 يوم

إلغاء ترخيص خدمة بث إذاعي
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الوثائق المطلوبة

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لعدم توريد أجهزة السلكية

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر فيه عدد االجهزة والطرازات وأسم الشركة التى كانت سوف تقوم بالتويد 

)الشركة المستوردة( ورقم الطلب. 
خطاب من الشركة التي كانت سوف تقوم بالتوريد. موجه الى الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت )بعدم توريد االجهزة عدد... وطراز... ويذكر كلمة لم ولن يتم التوريد(
صورة الترخيص الالسلكي إذا كان العميل له ترخيص السلكي سابق بالجهاز 

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق االصل )مختومة بختم 
النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

SNG خدمة البث اإلذاعي

مدة التنفيذ:  15 يوم

إلغاء ترخيص خدمة بث إذاعي
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

VSAT خدمات األقمار الصناعية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص استخدام  أجهزة السلكية تعمل 

.)VSAT( عن طريق األقمار الصناعية

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

ملحوظة : المدة الزمنية تعتمد على 
الموافقات األمنية والتي تأتي من أكثر 

من جهة أمنية واحدة وال يوجد لها مدة 
زمنية محددة.

500 جنيه

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

))VSATطلب ترخيص أجهزة
نسخة من كشف بيانات العاملين على األجهزة صورة من البطاقات الشخصية واضحة 

التفويض من الشركة للمندوب المفوض وترفق صورة البطاقة 
اإلقرار من الشركة بالمسئولية عن األجهزة الالسلكية

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها
صورة من السجل التجاري معتمدة طبق االصل من الشركة او صحيفة الشركات.

صورة من البطاقة الضريبية معتمدة طبق االصل من الشركة.
صورة من المواصفات الفنية لألجهزة المطلوب ترخيصها معتمدة من الشركة.

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

VSAT خدمات األقمار الصناعية

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

VSAT خدمات األقمار الصناعية

مدة التنفيذ:  2 يوم

تجديد ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص تجديد الترخيص الصادر من الجهاز 

القومي لتنظيم االتصاالت.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

طلب تجديد ترخيص أجهزة السلكية  
صورة الترخيص الالسلكي المؤقت 

)ساري(.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة 

الرقم القومي للمفوض واضحة وسارية.

100 جنيه مصري فقط ال غير.

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

VSAT خدمات األقمار الصناعية

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )شركات( إلغاء استخدام 
أجهزة VSAT تعمل عن طريق األقمار 

الصناعية ألي من األسباب التالية: التخريد 
/ التخريدواإلحالل / التحريز )إلغاء مؤقت( 

/ الفقد / السرقة / الحريق / الغرق / عدم 
توريد.

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تحريز 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند فقد 
جهاز السلكي واحد فقط،

 5003 جنيه مصري فقط ال غير عند 
سرقة جهاز السلكي واحد فقط.

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

VSAT خدمات األقمار الصناعية

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

المستندات المطلوبة لتحريز األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 

قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 
الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة مختوم بتوقيع 

المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

الوثائق المطلوبة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

VSAT خدمات األقمار الصناعية

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

الوثائق المطلوبة

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لعدم توريد أجهزة السلكية

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر فيه عدد االجهزة والطرازات وأسم الشركة التى كانت سوف تقوم بالتويد 

)الشركة المستوردة( ورقم الطلب. 
خطاب من الشركة التي كانت سوف تقوم بالتوريد. موجه الى الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت )بعدم توريد االجهزة عدد... وطراز... ويذكر كلمة لم ولن يتم التوريد(
صورة الترخيص الالسلكي إذا كان العميل له ترخيص السلكي سابق بالجهاز 

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق االصل )مختومة بختم 
النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمة ربط الشبكات

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل )شركات( 
بخصوص استخدام  أجهزة ربط شبكات 

السلكية.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية. 

ملحوظة : المدة الزمنية يجب أن تكون 
الشركات المقدمة للطلبات ذات كيان 

بمعنى لها كل من سجل تجاري وبطاقة 
ضريبية أو الشركات المقدمة للطلبات 

واحدة من إحدى الجهات الحكومية.

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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الوثائق المطلوبة

بيان المستندات الالزمة لترخيص استخدام أجهزة السلكية )ربط شبكات(

 

طلب ترخيص استخدام أجهزة السلكية )ربط شبكات(
أصل كشف بيانات العاملين على األجهزة + صور من البطاقات الشخصية للعاملين 

التفويض من الشركة للمندوب المفوض وترفق صورة بطاقته المندوب 
اإلقرار من الشركة بالمسئولية عن األجهزة الالسلكية  

استمارة المواصفات المناسبة لألجهزة الالسلكية المطلوب ترخيصها  
نسخة من السجل التجاري معتمدة طبق االصل من الشركة او صحيفة الشركات

نسخة من البطاقة الضريبية معتمدة طبق االصل من الشركة 
نسخة من المواصفات الفنية لألجهزة المطلوب ترخيصها معتمدة من الشركة.

خطاب من شركة المصرية لنقل البيانات WE Data وبالتعاون مع الشركة المصرية لالتصاالت 
لتنفيذ خط الربط الالسلكي في حالة وجود أي سنترال في أي موقع من مواقع وصالت ربط 

الشبكات الالسلكية. 
تعهد من الشركة المستخدمة بخصوص تنظيم استخدام تلك األجهزة الالسلكية.

جواب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 
قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 

الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة )لوجوا الشركة( 
مختوم بتوقيع المدير المسئول.

تعهد من الشركة المستوردة بخصوص تنظيم استخدام تلك األجهزة الالسلكية وإرسال 
الصور الخاصة )Screenshots( بضبط وبرمجة تلك األجهزة الالسلكية.

خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمة ربط الشبكات

مدة التنفيذ:  30 يوم

ترخيص جديد
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمة ربط الشبكات

مدة التنفيذ:  30 يوم

تجديد ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تكون بناءًا على طلب العميل بخصوص 
تجديد الترخيص الصادر من الجهاز القومي 

لتنظيم االتصاالت لمدة معينة.

وفق الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف 
الترددي

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة

الوثائق المطلوبة

طلب تجديد ترخيص أجهزة السلكية  
صورة الترخيص الالسلكي المؤقت 

)ساري(.
تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة 

الرقم القومي للمفوض واضحة وسارية.
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمة ربط الشبكات

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

يطلب العميل )شركات( إلغاء استخدام 
أجهزة ربط شبكات السلكية ألي من األسباب 

التالية: التخريد / التخريدواإلحالل / التحريز 
)إلغاء مؤقت( / الفقد / السرقة / الحريق / 

عدم توريد.

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تخريد 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

100 جنيه مصري فقط ال غير عن تحريز 
لكل جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند فقد 
جهاز السلكي واحد فقط،

5003 جنيه مصري فقط ال غير عند سرقة 
جهاز السلكي واحد فقط.

يجب أن تكون الشركات المقدمة للطلبات 
ذات كيان بمعنى لها كل من سجل تجاري 

وبطاقة ضريبية أو الشركات المقدمة 
للطلبات واحدة من إحدى الجهات 

الحكومية.

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع رسوم الترخيص من خالل قنوات 

الدفع المتاحة وفق الالئحة التنظيمية 
لرسوم الطيف الترددي.

إصدار الترخيص
اصدار وطباعة الترخيص

تسليم الترخيص
تسليم الرخصة مطبوعة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمة ربط الشبكات

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

المستندات المطلوبة لتحريز األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد األجهزة الالسلكية

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

المستندات المطلوبة لتخريد وإحالل األجهزة الالسلكية 

طلب موجه الى رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
خطاب ضبط وبرمجة وتوريد لألجهزة الالسلكية على الترددات المقترحة لالستخدام من 

قبل شركة مسجلة بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كشركة مستوردة ألجهزة االتصاالت 
الالسلكية موجه إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت على ورق الشركة مختوم بتوقيع 

المدير المسئول.
تفويض لمقدم الطلب + صورة سارية من بطاقة الرقم القومي واضحة البيانات.

صورة سارية من الترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الخاص باستخدام تلك 
األجهزة الالسلكية.

صورة من كتالوج المواصفات الفنية )Datasheets( لألجهزة الالسلكية الجديدة المراد 
استخدامها.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للحريق من الترخيص.
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

الوثائق المطلوبة
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خدمات تراخيص 
الطيف الترددي

خدمة ربط الشبكات

مدة التنفيذ:  15 يوم

الغاء ترخيص

الوثائق المطلوبة

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية للسرقة من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وكذلك صورة طبق االصل )مختومة 
بختم النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لعدم توريد أجهزة السلكية

خطاب موجه الى السيد المهندس الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم 
االتصاالت يذكر فيه عدد االجهزة والطرازات وأسم الشركة التى كانت سوف تقوم بالتويد 

)الشركة المستوردة( ورقم الطلب. 
خطاب من الشركة التي كانت سوف تقوم بالتوريد. موجه الى الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت )بعدم توريد االجهزة عدد... وطراز... ويذكر كلمة لم ولن يتم التوريد(
صورة الترخيص الالسلكي إذا كان العميل له ترخيص السلكي سابق بالجهاز 

تفويض لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.

المستندات المطلوبة لفقد أجهزة السلكية من الترخيص

طلب فقد أجهزة السلكية من الترخيص
محضر شرطة س. ج )محضر تحقيق( به أسم الشركة وطرازات االجهزة المفقودة وعددها 

واالرقام المسلسلة لألجهزة. وقرار النيابة على المحضر وصورة طبق االصل )مختومة بختم 
النسر من الشرطة وختم النيابة(

صورة الترخيص الالسلكي ساري.
تفويض لمقدم الطلب. وصورة البطاقة الرقم القومي واضحة وسارية.
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات أجهزة ومعدات االتصاالت

خدمات تجميع وتصنيع االجهزة

خدمات تصاريح استيراد

ص 75

ص 81

ص 87
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات أجهزة ومعدات االتصاالت

مدة التنفيذ:  14 يوم

شهادة اعتماد النوع

وصف الخدمة

تقديم طلب اعتماد نوع لجهاز اتصاالت جديد وهي خطوة إلزامية عند استيراد أو تصنيع أو 
تجميع األجهزة التي تحتوى على عنصر اتصاالت، يتم من خاللها التأكد من مطابقة الجهاز 

للمواصفات الالسلكية و الكهرومغناطيسية والسالمة الصحية والكهربية العالمية 
المعتمدة فى مصر.

كل أجهزة االتصاالت المستخدمة في مصر تحتاج الي اعتماد للنوع وتتضمن :

األجهزة الطرفية:
كل أنواع اجهزة التليفونات .

كافة انواع السنتراالت العامة/الخاصة .
نظام  GSM لالتصاالت المحمولة

اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية:
اجهزة ارسال واستقبال السلكية

اجهزة اتصاالت عبر األقمار الصناعية
اجهزة التليفون الالسلكي

اجهزة الرادار 
كل أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات السلكية والالسلكية ، الداخلية والخارجية.

علي من يطبق ›اعتماد النوع‹ ؟
تطبق القواعد والضوابط التي تنظم خدمات االتصاالت علي أي عمل تجاري أو شركة تزود 

السوق المصري بأجهزة االتصاالت ويشمل :
من يقوم بصناعة أو تجميع أجهزة االتصاالت محليا، أو وكيلها المعتمد،

أي جهة عاملة فيما وراء البحار )جهة مصنعة، ممثل لشركة، وكيل، أو هيئة اعتماد نوع، الخ
أي جهة معتمدة ومسجلة محليا تعمل بالنيابة عن جهة تعمل فيما وراء البحار .

ما هي المعايير التي تطبق في مصر؟
تعتبر مصر في المرحلة التحضيرية السابقة الصدار بيان بمواصفات أجهزة االتصاالت المحلية 
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات أجهزة ومعدات االتصاالت

مدة التنفيذ:  14 يوم

شهادة اعتماد النوع

تكملة وصف الخدمة

لذا يستمر الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في تطبيق المواصفات التالية 

المعهد األوروبي لمعايير االتصاالت السلكية والالسلكية -
ASA-هيئة االتصاالت الفيدرالية-االتحاد الدولي لالتصاالت

االتصاالت/ الراديو

اللجنة االوروبية للتوحيد القياسي للتقنيات الكهربائية-
ASA - اللجنة الكهربية التقنية الدولية

 EMCالتوافق الكهرومغناطيسي
EMI النظائر الكهرومغناطيسية -

اللجنة االوروبية للتوحيد القياسي للتقنيات الكهربائية-
اللجنة الكهربية التقنية الدولية - ASA-UL –هيئة 

االتصاالت الفيدرالية

السالمة/الصحة

المواصفاتالمنظمة

إجراءات التقديم

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

تقديم عينات
تقديم عينات اختبار حسب الطلب

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

دفع الرسوم
دفع الرسوم المقررة في حالة 

الموافقة

اعتماد الجهاز
اعتماد الجهاز و إصدار نسخة 

إلكترونية لشهادة اعتماد النوع
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات أجهزة ومعدات االتصاالت

مدة التنفيذ:  14 يوم

شهادة اعتماد النوع

الوثائق المطلوبة

الوثائق المطلوبة طبقا للقواعد وطبقا لنوع اإلجراءات المطبقة كما وضح:

رسم تحديد إجراءات اعتماد النوع:

ملف 01: اإلجراءات المبسطة والمتوسطة العتماد النوع
ملف 02: اإلجراءات المحكمة العتماد النوع

ملف 03: المعامل المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
ملف 04: اإلجراءات اإلرشادية العتماد النوع

النماذج:
طلب اعتماد النوع

هل المصنع يقع في 
الصين أو الهند؟

https://digital.tra.gov.eg/Content/site/images/pages/ta-process/doc01.pdf
https://digital.tra.gov.eg/Content/site/images/pages/ta-process/doc02.pdf
https://digital.tra.gov.eg/Content/site/images/pages/ta-process/doc03.pdf
https://digital.tra.gov.eg/Content/site/images/pages/ta-process/doc04.pdf
https://digital.tra.gov.eg/Content/site/images/pages/ta-process/ta-application.pdf
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رسوم الخدمة

رسوم الطلب

بدون رسوم

خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات أجهزة ومعدات االتصاالت

مدة التنفيذ:  14 يوم

شهادة اعتماد النوع

* عملية الدفع تكون بعد موافقة إدارة اعتماد النوع على اختبار أو اعتماد نوع المنتج و 
إخطار العميل بذلك.

** تحسب القيمة المكافئة بالجنيه المصري طبقا لسعر العملة المعلن على موقع البنك 
المركزي المصري.

رسوم االختبار واعتماد النوع:
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات أجهزة ومعدات االتصاالت

مدة التنفيذ:  14 يوم

شهادة اعتماد النوع

شروط تقديم الخدمة

شهادة الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت العتماد النوع:
شهادة اعتماد النوع تصدر للمنتج باسم الماركة و الموديل المحددين بعد تأكد جهاز 	 

تنظيم اإلتصاالت من مطابقته للمواصفات المعتمدة. 
تحدد شهادة اعتماد النوع شخصية حاملها، واالجهزة المعتمدة والمعايير التي 	 

يتوافق معها الجهاز باالضافة الي المصنع أوالجهة المصنعة 
يتم منح شهادة اعتماد النوع بال  قيود زمنية وذلك اذا لم يتم ادخال اية تعديالت علي 	 

االجهزة المعتمدة .
ال تجيز شهادة اعتماد النوع استخدام الجهاز المعتمد لتقديم خدمات االتصاالت لآلخرين 	 

بل يقتصر استخدامها علي االستخدام الخاص فقط. وال يتم استخدام المنتج المعتمد 
في أي نشاط يحتاج الي ترخيص أو إدن طبقا لقانون االتصاالت رقم 10 لسنة 2003 .

شهادة اعتماد النوع تقر بمطابقة الجهاز للمواصفات القياسية الدولية و ال تعتبر 	 
تصريح استيراد او موافقة جمركية.

القواعد المطبقة علي عينات اعتماد النوع:
جميع العينات المقدمة الدارة اعتماد النوع يتم استردادها في خالل اسبوعين بعد 30 	 

يوم من تاريخ استالم العينة اي في خالل 45 يوم من تاريخ االستالم.
ال يسمح باسترداد العينات بعد مرور 45 يوم من تاريخ االستالم حيث ان ملكية تلك 	 

االجهزة تؤول الي ملكية الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.
السترداد العينات تقوم الشركة المستوردة بتقديم تفويض موثق من لديها لتحديد 	 

الشخص المفوض الستالم العينات.

قيام المستورد بسداد مقابل األعباء واألعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة 
التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة %5 من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من 

مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.

قيام المستورد بسداد مقابل األعباء واألعمال المستحق في حساب الجهاز القومي 
لتنظيم االتصاالت بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم  9/67901/300/9  أو من 

خالل منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2020.
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات أجهزة ومعدات االتصاالت

مدة التنفيذ:  14 يوم

شهادة اعتماد النوع

شروط تقديم الخدمة

في حالة تقديم الرقم التعريفي لألجهزة IMEI بصورة غير صحيحة يتحمل مقدمه العواقب 
المترتبة على ذلك ومنها عدم إمكانية عمل جهاز التليفون المحمول على أي من شبكات 

مقدمي خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية المرخص لهم من الجهاز 
بتقديم الخدمة، وذلك دون أدنى مسئولية على الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تصاريح استيراد

مدة التنفيذ:  15 يوم

اصدار تصريح استيراد اجهزة اتصاالت

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

اصدار تصاريح االستيراد للشركات المستوردة 
ألجهزة االتصاالت بغرض االتجار ألول مرة 

وقبل قيام الشركة طالبة التصريح باالستيراد 
من الخارج - موضًحا به نوع األجهزة المصرح 

باستيرادها ونظام الصيانة والماركات 
المصرح باستيرادها -ويظل التصريح سارًيا 

لمدة عام ويجور إضافة ماركات جديدة خالل 
مدة سريان التصريح أو عند تجديده

10000 جنيه نظير إصدار التصريح ألول 
مرة، و20 جنيه نظير طباعة الورقة 

الواحدة والتغليف للتصريح النهائي 
الصادر للشركة

يراعى إتمام الحصول على الموافقة 
األمنية الخاصة بالشركة طالبة 

الحصول على التصريح وكذا األجهزة 
الالسلكية المطلوب استيرادها والتي 

تحتاج عرضها على الجهات االمنية

ضرورة االلتزام بشروط وقواعد 
االستيراد المرفقة

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

تسليم أصول المستندات
تقديم أصل الوثائق المطلوبة لالطالع 

وتسليم نسخة منها بفرع الجهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت بمدينة نصر

سداد الرسوم
سداد الرسوم المقررة إلصدار تصريح 

استيراد أجهزة ومعدات االتصاالت من 
خالل قنوات الدفع المتاحة

اصدار التصريح
اصدار التصريح وطباعته وتغليفه 
وتسليمه للشخص المفوض من 
الشركة باستالم تصريح االستيراد
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الوثائق المطلوبة

تقديم خطاب على ورق الشركة المستوردة باسم السيد رئيس قطاع التشغيل يفيد 
بطلب التسجيل كمستورد ألجهزة االتصاالت وفقًا لنموذج طلب الحصول على تصريح 
باستيراد أجهزة ومعدات االتصاالت ومذل باالسم والتوقيع والوظيفة وختم الشركة

مستندات سارية لكال من: السجل التجاري للشركة –البطاقة الضريبية –الموافقة 
االستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الهيئة 

العامة لالستثمار والمناطق الحرة

تقديم التعاقد مع الشركة المصنعة او خطاب من الشركة المصنعة يفيد 
بمسئوليتها عن ضمان األجهزة من خالل توفير قطع غيار او االستبدال الفوري 

لألجهزة العاطلة للشركة المستوردة على ان يكون التعاقد او الخطاب موثق من 
الغرفة التجارية بدولة الشركة المصنعة.، ويمكن تقديم الخطاب من أحد الموزعين 

المعتمدين من المصنع للمنتج الى جمهورية مصر العربية مع اثبات أسماء 
الموزعين المعتمدين الى مصر بالتعاقد والمسموح باالستيراد عن طريقهم ان وجد.

خطاب اعتماد مركز الخدمة والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية ساري فيما يخص 
استيراد التليفونات الثابتة والمحمولة والحاسب اللوحي الذي يعمل من خالل شبكة 

المحمول فقط أو التعاقد مع أحد المراكز المعتمدة للنشاط نفسه

نسخة من شهادة الضمان الممنوحة للعمالء طبًقا الشتراطات وبيانات شهادة 
الضمان الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

تقديم اإلجابات على نموذج أسئلة M2M في حالة طلب الحصول على تصريح 
باستيرادها لالتجار

تعهد تسليم جميع المخلفات اإللكترونية الناتجة عن صيانة أجهزة ومعدات االتصاالت 
)بطاريات – شاشات – لوحات إلكترونية – دوائر متكاملة – مقاومات – إلخ( إلى 

أحد المصانع الرسمية العاملة في مجال تدوير المخلفات االلكترونية والكهربائية 
والحاصلة على موافقات بيئية من جهاز شئون البيئة وفًقا للقائمة المرفقة

تقديم اقرار باالطالع على الشروط والقواعد العامة الستيراد اجهزة اتصاالت بغرض 
االتجار واستالم نسخة من القواعد والشروط العامة لالستيراد المرفقة

خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تصاريح استيراد

مدة التنفيذ:  15 يوم

اصدار تصريح استيراد اجهزة اتصاالت
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تصاريح استيراد

مدة التنفيذ:  15 يوم

تجديد تصريح استيراد اجهزة اتصاالت

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تجديد تصاريح االستيراد للشركات المستوردة 
ألجهزة االتصاالت بغرض االتجار لمدة عام 

ويجور إضافة ماركات جديدة خالل مدة 
سريان التصريح أو عند تجديده

1000 جنيه نظير التجديد، و20 جنيه نظير 
طباعة الورقة الواحدة والتغليف للتصريح 

النهائي الصادر للشركة وكذلك 1000 
نظير إضافة أي ماركة جديدة للتصريح

يراعى إتمام الحصول على الموافقة 
األمنية الخاصة بالشركة طالبة 

الحصول على التصريح وكذا األجهزة 
الالسلكية المطلوب استيرادها والتي 

تحتاج عرضها على الجهات االمنية

ضرورة االلتزام بشروط وقواعد 
االستيراد المرفقة

يراعى تجديد التصريح قبل انتهائه 

 m2m في حالة طلب ااضافة أجهزة
لتصريح االستيراد ألول مرة، يتعين 

اإلجابة على أسئلة M2M الموضحة 
بالنموذج المعد لذلك

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

تسليم أصول المستندات
تقديم أصل الوثائق المطلوبة لالطالع 

وتسليم نسخة منها بفرع الجهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت بمدينة نصر

سداد الرسوم
سداد الرسوم المقررة إلصدار تصريح 

استيراد أجهزة ومعدات االتصاالت من 
خالل قنوات الدفع المتاحة

اصدار التصريح
اصدار التجديد وطباعته وتغليفه 
وتسليمه للشخص المفوض من 
الشركة باستالم تصريح االستيراد
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الوثائق المطلوبة

مستندات سارية لكال من: السجل التجاري للشركة –البطاقة الضريبية –الموافقة 
االستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الهيئة 

العامة لالستثمار والمناطق الحرة

تقديم التعاقد مع الشركة المصنعة او خطاب من الشركة المصنعة يفيد 
بمسئوليتها عن ضمان األجهزة من خالل توفير قطع غيار او االستبدال الفوري 

لألجهزة العاطلة للشركة المستوردة على ان يكون التعاقد او الخطاب موثق من 
الغرفة التجارية بدولة الشركة المصنعة.، ويمكن تقديم الخطاب من أحد الموزعين 

المعتمدين من المصنع للمنتج الى جمهورية مصر العربية مع اثبات أسماء 
الموزعين المعتمدين الى مصر بالتعاقد والمسموح باالستيراد عن طريقهم ان وجد.

خطاب اعتماد مركز الخدمة والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية ساري فيما يخص 
استيراد التليفونات الثابتة والمحمولة والحاسب اللوحي الذي يعمل من خالل شبكة 

المحمول فقط أو التعاقد مع أحد المراكز المعتمدة للنشاط نفسه

نسخة من شهادة الضمان الممنوحة للعمالء طبًقا الشتراطات وبيانات شهادة 
الضمان الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

تقديم اإلجابات على نموذج أسئلة M2M في حالة طلب الحصول على تصريح 
باستيرادها لالتجار

تقديم شهادة بتسليم المخلفات االلكترونية الحد مصانع التدوير الواردة بالقائمة 
المرفقة أو مستندات تصديرها للشركة المصنعة

تسليم التصريح المنتهي

خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تصاريح استيراد

مدة التنفيذ:  15 يوم

تجديد تصريح استيراد اجهزة اتصاالت
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تصاريح استيراد

مدة التنفيذ:  7 أيام

تعديل تصريح استيراد اجهزة اتصاالت

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تعديل بيانات الشركة أو نظام الصيانة أو 
إضافة ماركة جديدة أو حذف ماركة أو تجديد 
مدة سريان التعاقد مع الشركة المصنعة او 

الموزعين المعتمدين الى جمهورية مصر 
العربية

1000 جنيه نظير )تعديل /حذف/اضافة(، 
و20 جنيه نظير طباعة الورقة الواحدة 

والتغليف للتصريح النهائي الصادر 
للشركة

يراعى إتمام الحصول على الموافقة 
األمنية الخاصة بالشركة طالبة 

الحصول على التصريح وكذا األجهزة 
الالسلكية المطلوب استيرادها والتي 

تحتاج عرضها على الجهات االمنية

ضرورة االلتزام بشروط وقواعد 
االستيراد المرفقة

يراعى تجديد التصريح قبل انتهائه 

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

تسليم أصول المستندات
تقديم أصل الوثائق المطلوبة لالطالع 

وتسليم نسخة منها بفرع الجهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت بمدينة نصر

سداد الرسوم
سداد الرسوم المقررة إلصدار تصريح 

استيراد أجهزة ومعدات االتصاالت من 
خالل قنوات الدفع المتاحة

اصدار التصريح
اصدار التجديد وطباعته وتغليفه 
وتسليمه للشخص المفوض من 
الشركة باستالم تصريح االستيراد
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الوثائق المطلوبة

تقديم التعاقد مع الشركة المصنعة او خطاب من الشركة المصنعة يفيد 
بمسئوليتها عن ضمان األجهزة من خالل توفير قطع غيار او االستبدال الفوري 

لألجهزة العاطلة للشركة المستوردة على ان يكون التعاقد او الخطاب موثق من 
الغرفة التجارية بدولة الشركة المصنعة.، ويمكن تقديم الخطاب من أحد الموزعين 

المعتمدين من المصنع للمنتج الى جمهورية مصر العربية مع اثبات أسماء 
الموزعين المعتمدين الى مصر بالتعاقد والمسموح باالستيراد عن طريقهم ان وجد.

خطاب اعتماد مركز الخدمة والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية ساري فيما يخص 
استيراد التليفونات الثابتة والمحمولة والحاسب اللوحي الذي يعمل من خالل شبكة 

المحمول فقط أو التعاقد مع أحد المراكز المعتمدة للنشاط نفسه

نسخة من شهادة الضمان الممنوحة للعمالء طبًقا الشتراطات وبيانات شهادة 
الضمان الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

تقديم اإلجابات على نموذج أسئلة M2M في حالة طلب الحصول على تصريح 
باستيرادها لالتجار

خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تصاريح استيراد

مدة التنفيذ:  15 يوم

تعديل تصريح استيراد اجهزة اتصاالت
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تجميع وتصنيع االجهزة

مدة التنفيذ:  15 يوم

اصدار تصريح تصنيع/تجميع اجهزة اتصاالت

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

اصدار تصاريح تجميع أو تصنيع أجهزة 
ومعدات االتصاالت المعتمدة من الجهاز 

القومي لتنظيم االتصاالت قبل تسويقها أو 
تداولها داخل جمهورية مصر العربية ويظل 

التصريح سارًيا لمدة عام

10000 جنيه نظير إصدار التصريح ألول 
مرة، و20 جنيه نظير طباعة الورقة 

الواحدة والتغليف للتصريح النهائي 
الصادر للشركة

الحصول على موافقة باإلفراج 
الجمركي عن مكونات أجهزة 

االتصاالت المستوردة بغرض التجميع 
أو التصنيع من خالل تقديم خطاب 

على ورق الشركة بطلب اإلفراج 
عن الشحنة مرفق به المستندات 

الجمركية، ومنها )بوليصة الشحن – 
فاتورة الشحن بعد مطابقتها جمركًيا 

– شهادة البيانات الجمركية( وسداد 
رسوم اإلفراج الجمركي 

االلتزام باالستيراد الفعلي من 
الشركة االم أو الموزع المعتمد لها 

بجمهورية مصر العربية

ال يجوز االستيراد دون ان يكون 
التصريح ساريا

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

تسليم أصول المستندات
تقديم أصل الوثائق المطلوبة لالطالع 

وتسليم نسخة منها بفرع الجهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت بمدينة نصر

سداد الرسوم
سداد الرسوم المقررة إلصدار تصريح 

بتجميع أو تصنيع أجهزة ومعدات 
االتصاالت

اصدار التصريح
اصدار التصريح وطباعته وتغليفه 
وتسليمه للشخص المفوض من 
الشركة باستالم تصريح االستيراد
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الوثائق المطلوبة

خطاب على ورق الشركة باسم السيد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي يفيد بطلب 
التسجيل بغرض تجميع أو تصنيع أجهزة ومعدات االتصاالت موضًحا اآلتي: )نوع أجهزة 

االتصاالت المطلوب التصريح بتصنيعها أو تجميعها – اسم الشركة األم – العالمة 
التجارية لألجهزة – طرازات األجهزة – بلد الصنع التي سوف يتم طباعتها على 

األجهزة(،

موافقة الجهات المعنية على إنشاء ومزاولة نشاط المصنع – البطاقة الضريبية – 
الموافقة االستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو 

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

الكتالوجات الفنية لألجهزة

تعبئة النموذج المعد لذلك بالكامل

التعاقد مع الشركة االم موضحًا به التزامها بتوفير قطع الغيار وملحقات األجهزة 
أو االستبدال الفوري لألجهزة العاطلة، مالك العالمة التجارية، ومدة سريان التعاقد 

على أن يكون الخطاب موثًقا من الغرفة التجارية للشركة األم واثبات أسماء 
الموزعين المعتمدين الى مصر بالتعاقد والمسموح باالستيراد عن طريقهم ان وجد.

تعهد تسليم جميع المخلفات اإللكترونية الناتجة عن صيانة أجهزة ومعدات االتصاالت 
)بطاريات – شاشات – لوحات إلكترونية – دوائر متكاملة – مقاومات – إلخ( إلى 

أحد المصانع الرسمية العاملة في مجال تدوير المخلفات االلكترونية والكهربائية 
والحاصلة على موافقات بيئية من جهاز شئون البيئة وفًقا للقائمة المرفقة

خطاب اعتماد نشاط مركز الخدمة والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية أو التعاقد 
مع احد المراكز المعتمدة و للنشاط نفسه 

نسخة من شهادة الضمان الممنوحة للعمالء طبًقا الشتراطات وبيانات شهادة 
الضمان الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

تقديم اإلجابات على نموذج أسئلة M2M في حالة طلب الحصول على تصريح 
بتجميعها او بتصنيعها.

خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تجميع وتصنيع االجهزة

مدة التنفيذ:  15 يوم

اصدار تصريح تصنيع/تجميع اجهزة اتصاالت
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تجميع وتصنيع االجهزة

مدة التنفيذ:  15 يوم

تجديد تصريح تصنيع/تجميع اجهزة اتصاالت

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

تجديد تصاريح تجميع أو تصنيع أجهزة 
ومعدات االتصاالت المعتمدة من الجهاز 

القومي لتنظيم االتصاالت قبل تسويقها أو 
تداولها داخل جمهورية مصر العربية ويظل 

التصريح سارًيا لمدة عام 

1000 جنيه نظير تجديد التصريح ألول 
مرة، و20 جنيه نظير طباعة الورقة 

الواحدة والتغليف للتصريح النهائي 
الصادر للشركة

الحصول على موافقة باإلفراج 
الجمركي عن مكونات أجهزة 

االتصاالت المستوردة بغرض التجميع 
أو التصنيع من خالل تقديم خطاب 

على ورق الشركة بطلب اإلفراج 
عن الشحنة مرفق به المستندات 

الجمركية، ومنها )بوليصة الشحن – 
فاتورة الشحن بعد مطابقتها جمركًيا 

– شهادة البيانات الجمركية( وسداد 
رسوم اإلفراج الجمركي 

االلتزام باالستيراد الفعلي من 
الشركة االم أو الموزع المعتمد لها 

بجمهورية مصر العربية

ال يجوز االستيراد دون ان يكون 
التصريح ساريا

500 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

تسليم أصول المستندات
تقديم أصل الوثائق المطلوبة لالطالع 

وتسليم نسخة منها بفرع الجهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت بمدينة نصر

سداد الرسوم
سداد الرسوم المقررة إلصدار تصريح 

استيراد أجهزة ومعدات االتصاالت من 
خالل قنوات الدفع المتاحة

اصدار التصريح
اصدار التجديد وطباعته وتغليفه 
وتسليمه للشخص المفوض من 
الشركة باستالم تصريح التصنيع/

التجميع
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الوثائق المطلوبة

خطاب على ورق الشركة باسم السيد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي يفيد بطلب 
التسجيل بغرض تجميع أو تصنيع أجهزة ومعدات االتصاالت موضًحا اآلتي: )نوع أجهزة 

االتصاالت المطلوب التصريح بتصنيعها أو تجميعها – اسم الشركة األم – العالمة 
التجارية لألجهزة – طرازات األجهزة – بلد الصنع التي سوف يتم طباعتها على 

األجهزة(،

موافقة الجهات المعنية على إنشاء ومزاولة نشاط المصنع – البطاقة الضريبية – 
الموافقة االستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو 

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

الكتالوجات الفنية لألجهزة

تعبئة النموذج المعد لذلك بالكامل

التعاقد مع الشركة االم موضحًا به التزامها بتوفير قطع الغيار وملحقات األجهزة 
أو االستبدال الفوري لألجهزة العاطلة، مالك العالمة التجارية، ومدة سريان التعاقد 

على أن يكون الخطاب موثًقا من الغرفة التجارية للشركة األم واثبات أسماء 
الموزعين المعتمدين الى مصر بالتعاقد والمسموح باالستيراد عن طريقهم ان وجد.

تعهد تسليم جميع المخلفات اإللكترونية الناتجة عن صيانة أجهزة ومعدات االتصاالت 
)بطاريات – شاشات – لوحات إلكترونية – دوائر متكاملة – مقاومات – إلخ( إلى 

أحد المصانع الرسمية العاملة في مجال تدوير المخلفات االلكترونية والكهربائية 
والحاصلة على موافقات بيئية من جهاز شئون البيئة وفًقا للقائمة المرفقة

خطاب اعتماد نشاط مركز الخدمة والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية أو التعاقد 
مع احد المراكز المعتمدة و للنشاط نفسه 

نسخة من شهادة الضمان الممنوحة للعمالء طبًقا الشتراطات وبيانات شهادة 
الضمان الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

تقديم اإلجابات على نموذج أسئلة M2M في حالة طلب الحصول على تصريح 
بتجميعها او بتصنيعها.

خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تجميع وتصنيع االجهزة

مدة التنفيذ:  15 يوم

تجديد تصريح تصنيع/تجميع اجهزة اتصاالت
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خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تجميع وتصنيع االجهزة

مدة التنفيذ:  15 يوم

تعديل تصريح تصنيع/تجميع اجهزة اتصاالت

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

شروط تقديم الخدمة

رسوم الطلب

إجراءات التقديم

طلب الشركة تعديل /حذف/إضافة بتصاريح 
تجميع أو تصنيع أجهزة ومعدات االتصاالت 

المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت قبل تسويقها أو تداولها داخل 

جمهورية مصر العربية ويظل التصريح سارًيا 
لمدة عام 

1000 جنيه نظير تجديد التصريح ألول 
مرة، و20 جنيه نظير طباعة الورقة 

الواحدة والتغليف للتصريح النهائي 
الصادر للشركة

الحصول على موافقة باإلفراج 
الجمركي عن مكونات أجهزة 

االتصاالت المستوردة بغرض التجميع 
أو التصنيع من خالل تقديم خطاب 

على ورق الشركة بطلب اإلفراج 
عن الشحنة مرفق به المستندات 

الجمركية، ومنها )بوليصة الشحن – 
فاتورة الشحن بعد مطابقتها جمركًيا 

– شهادة البيانات الجمركية( وسداد 
رسوم اإلفراج الجمركي 

االلتزام باالستيراد الفعلي من 
الشركة االم أو الموزع المعتمد لها 

بجمهورية مصر العربية

ال يجوز االستيراد دون ان يكون 
التصريح ساريا

100 جنيه مصري

تقديم الطلب
تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا 

وتقديمه مع الوثائق المطلوبة.

مراجعة الطلب
مراجعة الطلب وابداء الموافقة من 

عدمها

تسليم أصول المستندات
تقديم أصل الوثائق المطلوبة لالطالع 

وتسليم نسخة منها بفرع الجهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت بمدينة نصر

سداد الرسوم
سداد الرسوم المقررة إلصدار تصريح 

استيراد أجهزة ومعدات االتصاالت من 
خالل قنوات الدفع المتاحة

اصدار التصريح
اصدار التجديد وطباعته وتغليفه 
وتسليمه للشخص المفوض من 
الشركة باستالم تصريح االستيراد
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خطاب على ورق الشركة باسم السيد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي يفيد بطلب 
التسجيل بغرض تجميع أو تصنيع أجهزة ومعدات االتصاالت موضًحا اآلتي: )نوع أجهزة 

االتصاالت المطلوب التصريح بتصنيعها أو تجميعها – اسم الشركة األم – العالمة 
التجارية لألجهزة – طرازات األجهزة – بلد الصنع التي سوف يتم طباعتها على 

األجهزة(،

موافقة الجهات المعنية على إنشاء ومزاولة نشاط المصنع – البطاقة الضريبية – 
الموافقة االستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو 

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

الكتالوجات الفنية لألجهزة

تعبئة النموذج المعد لذلك بالكامل

التعاقد مع الشركة االم موضحًا به التزامها بتوفير قطع الغيار وملحقات األجهزة 
أو االستبدال الفوري لألجهزة العاطلة، مالك العالمة التجارية، ومدة سريان التعاقد 

على أن يكون الخطاب موثًقا من الغرفة التجارية للشركة األم واثبات أسماء 
الموزعين المعتمدين الى مصر بالتعاقد والمسموح باالستيراد عن طريقهم ان وجد.

تعهد تسليم جميع المخلفات اإللكترونية الناتجة عن صيانة أجهزة ومعدات االتصاالت 
)بطاريات – شاشات – لوحات إلكترونية – دوائر متكاملة – مقاومات – إلخ( إلى 

أحد المصانع الرسمية العاملة في مجال تدوير المخلفات االلكترونية والكهربائية 
والحاصلة على موافقات بيئية من جهاز شئون البيئة وفًقا للقائمة المرفقة

خطاب اعتماد نشاط مركز الخدمة والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية أو التعاقد 
مع احد المراكز المعتمدة و للنشاط نفسه 

نسخة من شهادة الضمان الممنوحة للعمالء طبًقا الشتراطات وبيانات شهادة 
الضمان الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

تقديم اإلجابات على نموذج أسئلة M2M في حالة طلب الحصول على تصريح 
بتجميعها او بتصنيعها.

خدمات 
المستوردين 

واألجهزة

خدمات تجميع وتصنيع االجهزة

مدة التنفيذ:  15 يوم

تعديل تصريح تصنيع/تجميع اجهزة اتصاالت


