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 الخاص بتقديم خدمات انترنت االشياء التنظيمي اإلطار
 جمهورية مصر العربيةفي 

 

 تمهيد
 هو الجهة الرسمية -بشأن تنظيم االتصاالت  2003لسنة  10طبقا للقانون رقم  –لما كان الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

المختصة بتنظيم قطاع االتصاالت وذلك من خالل تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر االتصاالت بمختلف أنواعها وبما 
اإلنتاجية  -يواكب تطور تكنولوجيا االتصاالت ويضمن تلبية احتياجات األفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة 

خدمات االتصاالت وبأنسب األسعار، مع تشجيع االستثمار في هذا القطاع على أسس من  -واالقتصادية واإلدارية والخدمية 
غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين أفضل الخبرات الدولية والوطنية وبما يضمن عالنية وشفافية المعلومات 

 وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين.

ة الرسمية المختصة بمنح التراخيص والتصاريح للشركات أو المنشآت الراغبة في تقديم أو تشغيل ولما كان الجهاز هو الجه
خدمات االتصاالت أو العمل في مجال االتصاالت واإلشراف عليها ومتابعة أدائها ووضع القواعد العامة التي تكفل المنافسة 

 المشروعة بينها.

في كل انحاء العالم في اآلونة األخيرة والنمو المطرد لهذه الخدمات في  IoTياء ونظرًا لإلنتشار الكبير لخدمات انترنت االش
والتى تتبنى إقامة العديد من المدن الذكية مثل العاصمة االدارية الجديدة  2030جمهورية مصر العربية وبالمواكبة لرؤية مصر

القومي لتنظيم االتصاالت في الفترة األخيرة لالستفسار عن  وغيرها من المدن الذكية، ونظرًا لتزايد أعداد الطلبات المقدمة للجهاز
 باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة. IoTتراخيص تقديم خدمات انترنت االشياء 

داخل مصر وكذلك دراسة المعوقات  IoTفقد قام الجهاز بدراسة الوسائل التي يمكن اتباعها لدفع نمو خدمات انترنت االشياء 
 انتشار هذه الخدمات وكيفية التغلب عليها. التي تواجه 

داخل جمهورية مصر العربية  IoT Frameworkهذا وقد قرر الجهاز إصدار اإلطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت االشياء 
 بشأن تنظيم االتصاالت.  2003لسنة  10بما يتضمنه من قواعد وإجراءات، وذلك وفقًا الحكام القانون رقم 
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 فاتتعرياواًل: ال
 :منهاللتعريفات اآلتية المعنى الوارد قرين كل  ، يكون طارفي تطبيق وتنفيذ بنود هذا اإل 

 :المرخص/الجهاز  .1
  .يقصد به الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

 مقدمي خدمات التليفون المحمول: .2
 مصر العربية.الجهاز بتقديم خدمات المحمول داخل جمهورية قبل يقصد بها الشركات المرخص لها من 

 :Machine to Machine (M2M)خدمات   .3
 . اا بينهفيم السلكياً سلكيًا او خدمات ربط األجهزة بعضها ببعض ونقل البيانات  ايقصد به

 :IoTانترنت االشياء  اتخدم .4
 انات فيما بينهاالبي تبادلل األشياءتمكيــن االتصــال اآللــي بيــن لتقوم على استخدام وسائل تقنية التي خدمة ال يقصد بها

هو اى جسم مادى يتم اضافة هوية رقمية/الكترونية وتحليلها ومعالجتها واتاحتها للمستخدمين، مع األخذ في اإلعتبار أن الشئ 
 ، وغيرها.محطات الطاقةو  ،السيارات، الثالجاتله لتمكينه من إجراء االتصاالت مثل 

 شبكة اتصاالت انترنت األشياء: .5
  .انترنت األشياء يمكن استخدامها لتوفير وسائل الربط ألجهزة شبكة اتصاالت مرخص لها من قبل الجهازأي يقصد بها 

 :IoT Network Operatorشبكات اتصاالت انترنت األشياء  يمشغل .6
 داخل جمهورية مصر العربية.انترنت األشياء  اتصاالت بتشغيل شبكاتيقصد بها الشركات المرخص لها من الجهاز 

 : IoT Service Providerانترنت االشياء مقدمي خدمات  .7
 .للغير IoTانترنت االشياء  الجهاز بتقديم خدماتقبل يقصد بها الشركات المرخص لها من 

 :وحدة السلكية طرفية ألنترنت األشياء .8
يقصد به جهاز اإلرسال واإلستقبال المستخدمة في توفير خدمات ربط انترنت األشياء والعاملة على شبكات التليفون المحمول 

 او شبكات االقمار الصناعية.LPWAN الشبكات واسعة النطاق ذات الطاقة المنخفضة او 
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 :IoT Platformمنصة انترنت األشياء  .9
المتصلة بها التى تستخدم في ادارة االجهزة والمستشعرات   Software / Hardwareالبرمجيات والمعدات يقصد بها 

تطبيقات انترنت االشياء  لينشأ عليها تستخدم التي طبقة األساسيةوتعتبر المنصة هى ال  ،معالجة البيانات المجمعة وتحليلهاو 
 المختلفة.

 :IoT connectivityخدمات ربط انترنت األشياء  .10

األشياء بشبكات االتصاالت العامة المرخص بها والتي يقوم بتقديمها المرخص لهم بإنشاء شبكات ربط خدمات يقصد بها 
 يطلبها من المستخدمين داخل جمهورية مصر العربية. اتصاالت انترنت األشياء لمن

  :End User المستخدم .11
 .يستفيد منهايستعمل الخدمات محل هذا اإلطار أو  اعتباري أو  طبيعيشخص  أييقصد به 

 الجهات الحكومية: .12
تعمل الخدمات محل هذا اإلطار أو سالتي ت والشركات العامة النقاباتواألجهزة التابعة لها و الوزارات والهيئات د به يقص

 .ستفيد منهات

 :LPWANالشبكات واسعة النطاق ذات الطاقة المنخفضة  .13
صغير نطـاق تـرددي بعـرض  بإستخدام الطرفية جهزةاأليقصد بها شبكات السلكية ذات مساحة تغطية واسعة تقوم بربط 

خلوية وغير  تكنولوجيات تعتمد هذه الشبكات علىوبمعدل استهالك للطاقة منخفض وبمعدالت منخفضة لسرعة البيانات، و 
  خلوية.

 : Non Cellular LPWAN غير الخلوية المنخفضةالطاقة الشبكات واسعة النطاق ذات  .14

صغير نطـاق تـرددي بعـرض  بإستخدام الطرفية جهزةاأليقصد بها شبكات السلكية ذات مساحة تغطية واسعة تقوم بربط 
الترددات التي تقع في الحيز  وذلك كله بإستخدام وبمعدل استهالك للطاقة منخفض وبمعدالت منخفضة لسرعة البيانات

 .ميجا هرتز (870-863)الترددى 
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  : خدمات انترنت االشياءثانياً 
الستفادة ا والتي تتصل بغرض والنظم المكونات المادية والرقميةو  يتضمن جميع االجهزةمصطلح شامل هو  (IoT) األشياء إنترنت

مشاركة  ومن ثم اآلالت واألشياء المادية األخرى  والمحركات المدمجة فيتم جمعها بواسطة أجهزة االستشعار يمن البيانات التي 
 M2Mتطبيقات وخدمات  ، وحيث انحيث يمكن معالجتها واستخدامها ألغراض مختلفة شبكات االتصاالتتلك البيانات عبر 

 إنترنت األشياء.ت تطبيقات وخدمامن تعتبر جزء  M2Mمعنية بعملية ربط األجهزة بعضها ببعض، فإن تطبيقات وخدمات 

 :(IoT Value Chain)االشياء  خدمات انترنتكونات نظام م 2-1
 التي تتفاعل فيما بينها لتقديم الخدمة كما هو موضح بالشكل ادناه: طبقاتمن العديد من ال نظام انترنت االشياءيتكون 

 
 : والتي تتضمن األجهزة المتصلةتبدأ هذه السلسة ب 

 ( السيارات المتصلة والمنازل الذكية واألجهزة األخرى األجهزة الشخصية الخاصة بالمستهلك).  

  أجهزة االستشعار والمدن الذكية والمصانع المتصلة. مثل ة يالصناعاألجهزة 

 
الذي يقوم بتجميع اإلشارات من مجموعة من األجهزة المتصلة ثم المرحلة  Gatewayويليها في المرحلة الثانية المجمع/المعبر 

 . Connectivityمجمع/المعبر بالمنصة الالثالثة التي تضم طريقة اتصال 

بيانات بتجميع  IoTخدمات انترنت االشياء  ىمقدمحيث يقوم  Platform/serverنصة او الخادم وتليها المرحلة الرابعة الم
من أفراد، المستخدمين  ثم المرحلة األخيرة التي تتكون منجد التطبيقات والخدمات ن الخامسة، مرحلةفي الو  .جهزة فيه وتحليلهااأل

 .مؤسسات، وهيئات
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تصل األجهزة تعلى كل هذه المراحل حيث على سبيل المثال يمكن ان  إنترنت األشياءمع العلم أنه ال يشترط ان تعتمد تطبيقات 
 .Gatewayمباشرة بالخادم دون االتصال بالمجمع /المعبر 

 :(IoT Application Classification) انترنت االشياءتصنيفات تطبيقات  2-2

من تطبيقات إنترنت شائعة  صنافيوجد حالًيا خمسة أانترنت األشياء وفقًا لطبيعة اإلستخدام، و  تتعدد تصنيفات تطبيقات
   كما يلي: األشياء

 للمستهلك انترنت االشياء  تطبيقاتConsumer IoT  األجهزة الشخصية التي يمكن ارتدائها  مثلWearables 
مراقبة وإدارة األجهزة المنزلية والطاقة واستخدام  منالتى تمكن المستخدم  Smart Homesانظمة المنازل الذكية  ،

 .Intrusion Detection كشف التسللوانظمة  ،المياه عن بعد

  ية التجار  تطبيقات انترنت االشياء فى االنشطةCommercial IoT   النقلمثل تطبيقات Intelligent 

Transportation Systems (ITS)   وأنظمة المراقبةSurveillance واالتصال من مركبة إلى مركبة. 

Connected Cars (V2V)  

 صناعية ال تطبيقات انترنت االشياء فى االنشطة Industrial Internet of Things (IIoT)  وتشمل أنظمة
مراقبة  أنظمة مراقبة المؤشرات الصناعية مثل ،Smart Agricultureوالزراعة الذكية ، الرقميةالصناعية التحكم 

عن األعطال في المعدات التلقائي  كشفال وتتيح هذه التطبيقات، الغازتدفق األكسجين و مستوى درجة الحرارة و 
 .حاالت الطوارئ فى  واتخاذ اإلجراءات المناسبةوالتحكم فيها  Auto-Diagnosis الصناعية

  البنية التحتية  انشطةفى تطبيقات انترنت االشياءInfrastructure IoT  المدن الذكية والتي تطبيقات وتشمل
درجات الحرارة والرطوبة ونسب التلوث، والتحكم في عملية الري مستشعرات البنية التحتية لمراقبة  يتم فيها استخدام

 Smart Wasteالتحكم في النفايات ، Smart Parking مناطق وقوف السيارات الخاليةواإلنارة، ومراقبة 

Management. 

  الحكوميةتطبيقات انترنت االشياء فى االنشطة  Governmental IoT services تطبيقات التي تتعلق وتشمل ال
، وتطبيقات المرافق العامة مثل  e-Healthبالخدمات المقدمة للمواطنين مثل تطبيقات خدمات الرعاية الصحية  

 التعليم وغيرها. و النقلالمياة ، الكهرباء ، الغاز ،

  األشياء:اساليب ربط االجهزة التي تعمل بتكنولوجيا انترنت  2-3
يوجد عدة اساليب يمكن استخدامها لربط االجهزة التى تعمل بتكنولوجيا انترنت األشياء حيث يوجد حاليًا خمسة فئات رئيسية 

 وهي: الربطألساليب 
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 (Mobile Network)التليفون المحمول  شبكاتاالتصال عن طريق  2-3-1
 الى قسمين هما: صبح باإلمكان تقسيم شبكات التليفون المحمول ا

 G2 ,االتصال عن طريق شبكات المحمول التقليدية مثل شبكات الجيل الثانى والثالث والرابع  القسم األول:
3G, and 4G ويتم هذا االتصال عن طريق شرائح بيانات المحمول  .وما يعقبها من أجيالData SIM. 
 Cellular مع التقدم والتطور التكنولوجى، ظهرت تكنولوجيات جديدة لالتصال عن طريق شبكات المحمول القسم الثانى:

(CIoT) :والتي تتضمن 
 Extended Coverage GSM (EC- GSM)  
   LTE Machine type (LTE- M) 
 Narrow Band IoT (NB- IoT)   

 Non Cellular Low-powerالنطاق غير الخلوية )االتصال عن طريق شبكات الطاقة المنخفضة واسعة  2-3-2
Wide Area Networks LPWAN)  

لتوصيل االجهزة التى تعمل بتكنولوجيا انترنت االشياء ومن المتوقع أن تصل عدد تعتبر من اشهر طرق االتصال المستخدمة 
الى ما يزيد عن ستة مليارات  2026األجهزة المستخدمة لشبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق غير الخلوية بحلول عام 

( لالتصال بين أجهزة االستشعار 870-863جهاز، وتتضمن هذه الشبكات تكنولوجيات مختلقة تعمل في الحيز الترددي )
والمجمع/المعبر ومن ثم يتم نقل البيانات الى الخوادم الخاصة بالخدمة السلكيًا عن طريق شبكات التليفون المحمول أو سلكيًا 

، هذا وتعتير هذه الشبكات من الحلول المناسبة لتقديم خدمات انترنت األشياء إلنخفاض استهالكها  Ethernet cableيق عن طر 
 للطاقة ومدى االتصال الكبير الذي يزيد عن عدة كيلومترات. 

 (Satellite IoT)االتصال عن طريق شبكات االقمار الصناعية  2-3-3
األشياء عن طريق األقمار الصناعية من الوسائل التي تلقى اهتمام متزايد في األونة األخيرة اتصال اجهزة خدمات انترنت  يعتبر

 وذلك لدورها في توفير وسيلة اتصال بتغطية واسعة تناسب التطبيقات التي تحتاج إلتصال عبر عدة دول، كما يمكن استخدام
. هذا وقد ظهرت في تعمل عن طريق األقمار الصناعية وسائل االتصال األخرى لربط األشياء/المجسات بوحدة اتصال مركزية

 .Satellite NB-IOTاألونة األخيرة تكنولوجيات جديدة تناسب التطبيقات الخاصة بخدمات انترنت األشياء مثل  
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 (WLANالالسلكية )المحلية  شبكاتوال (WPAN)المدى االتصال عن طريق الشبكات قصيرة  2-3-4
مدى  ( التي ال تتجاوزWPANالمدى ) ةقصير  تكنولوجيات االتصالتم توصيل أكبر عدد من أجهزة إنترنت األشياء من خالل ي

 و Zigbee (IEEE802.15.4) و( IEEE802.15.1بالبلوتوث )االتصال  التكنولوجياتمتر. وتشمل هذه  100عادًة  تغطيتها
Z Wave ي المنازل الذكيةف أو منظمات الحرارة أجهزة إنذار الدخان تصالالتي تستخدم ال. 

، فان من اشهر تكنولوجياتها إلى كيلومتر واحدمدى تغطيتها التي يصل  (WLAN)بكات المحلية الالسلكية اما فيما يتعلق بالش
أجهزة التلفزيون الذكية ومن اشهر استخدماتها نمًوا كبيًرا التى ما زالت تشهد و  Wi-Fi (IEEE 802.11) هى تكنولوجيا الواى فاى
 فى االنشطة الصناعية.بشكل متزايد كما انها تستخدم ومكبرات الصوت الذكية 

 (Wired)االتصال عن طريق الخطوط السلكية الثابتة  2-3-5 
 Ethernetباستخدام تقنيات  وخاصةفي البيئات الصناعية يعتبر االتصال السلكي هو أقل الوسائل تكلفة وأكثرها اعتمادية  

 .السنوات القادمةاالتصال السلكي في العديد من التطبيقات خالل  استخدام ستمريومن المتوقع أن 

،  شبكات التليفون المحمولهذا ويستهدف هذا اإلطار وضع القواعد والضوابط الخاصة بإستخدام وسائل االتصال عن طريق 
 .كات االقمار الصناعيةشبو  خلويةالشبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق غير 

 استخدامات تكنولوجيا انترنت األشياء: 2-4
 massive Machine-Type Communicationانترنت االشياء الكثيفة اتصاالت استخدامات  2-4-1

(mMTC) -Massive IoT 
من األجهزة منخفضة التكلفة وذات النطاق الترددي الضيق  توفير االتصال لعدد كبير الكثيفة إنترنت األشياءتستهدف اتصاالت 

 .من البيانات جداً  التي ترسل أو تستقبل كميات صغيرة

- ultra Reliable Low Latency Comm (uRLL)انترنت االشياء الحرجة  اتصاالت استخدامات 2-4-2
mission critical IoT  

ية دقيقة مثل السيارات زمن في توقيتاتالبيانات  ت التى تحتاج الى إرسالحرجة التطبيقاإنترنت األشياء ال تستهدف اتصاالت
 .الذاتية القيادة والعمليات الجراحية عن بعد
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في جمهورية مصر العربية  IoT : الوضع الحالي لخدمات انترنت االشياءثالثاً 
   واالجراءات المتبعة لتنظيمها

االنشطة  فيخدمات التليفون المحمول او غيرها من الشركات العاملة  مقدميتقوم حاليًا العديد من الشركات سواًء كانت من 
 وذلك وفق أحد الطرق التالية:   M2Mالتجارية او الصناعية المختلفة باستخدام خدمات

 الخاصة بشبكات التليفون المحمول: M2M الــــ خدماتاستخدام  3-1
 بتقديم خدمات  الصادرة لهمبموجب التراخيص  خدمات التليفون المحمول مقدمي قوميM2M  ا افراد او سواًء كانو للعمالء

بطرح تعريفة خاصة  خدمات التليفون المحمول مقدميشبكات المحمول التقليدية. وقد قام  باستخدامشركات/هيئات وذلك 
 . تقديم هذا النوع من الخدمات فيتستخدم  التي Data SIMلشرائح المحمول 

 خدمات التليفون المحمول بتقديم خدمات متكاملة  مقدمي قوميEnd To End Solutions وذلك  في بعض الحاالت
يمكن للعمالء في بعض الحاالت إنشاء المنصات الخاصة بهم واستخدام المنصات والتطبيقات الخاصة بهم، كما  باستخدام

 خدمات الربط الخاصة بمقدمي خدمات التليفون المحمول.

 :الشخصي فقط الستخداملت خاصة انشاء شبكا 3-2
 تتكنولوجياباستخدام  تجارية الخاصة ألغراض غير نشأتداخل المباني والم يجوز انشاء شبكات السلكية خاصة 

LPWAN/WLAN/WPAN/Wired  وذلك مع التزام مستخدمي هذه الشبكات ومستوردي األجهزة المستخدمة
 .M2Mاالجراءات المتبعة حاليا لتنظيم استيراد او تصنيع وتجميع أجهزة الــو بالضوابط والقواعد 

  :M2Mاالجراءات المتبعة حاليًا لتنظيم استيراد او تصنيع وتجميع أجهزة الــ 3-3
الجهاز باإلضافة الى اجراءات االفراج الجمركي المعتادة والتي تتضمن استخراج تصاريح االستيراد واعتماد نوع االجهزة يقوم 

حالة بحالة وتقييمها سواء كانت االجهزة مستخدمة من قبل مقدمي  M2Mاستيراد او تصنيع وتجميع أجهزة الــ حاليا بدراسة طلبات
 خدمات التليفون المحمول او لالستخدام الشخصي الخاص وذلك باتباع اإلجراءات التالية:

  االتصاالت للموافقة على اإلفراج عن الشحنات المستوردة يقوم المستورد/المصنع بتقديم طلب للجهاز القومي لتنظيم
موضحًا به جميع البيانات  M2Mمن الخارج أو الحصول على تصريح بتصنيع االجهزة المستخدمة في تقديم خدمات

  المطلوبة وعلى األخص ما يلي:  ةالفنية والتشغيلي
ستخدام المشتريين لهذه األجهزة واماكن استخدام هذه قائمة بالعمالء التي سيتم بيع األجهزة لهم مع توضيح لطبيعة ا  -أ

 .Serverاالجهزة وطريقة اتصال هذه االجهزة على شبكات االتصاالت وأماكن الخوادم الخاصة بهذه الخدمة 
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صورة من عقد المشترى / المستخدم مع المرخص لهم بتقديم خدمات المحمول أو عرض األسعار المقدم من هذه  -ب
 )في حالة األجهزة الالسلكية(.الشركات للمستخدم 

 قائمة بالحيز الترددي الذي سيتم استخدامه من خالل هذه االجهزة )إن وجدت( للحصول على موافقة الترددات.  -ت
في حالة استخدام هذه االجهزة إلرسال بيانات المواقع آليًا يتم تقديم صورة من عقد المشترى / المستخدم مع المرخص  -ث

 بع األلى داخل جمهورية مصر العربية.لهم بتقديم خدمات التت
  المطلوبة  تعهداتبتقديم اللألجهزة  يلتزم المستورد/المصنع والمستخدم، طلب المستورد/المصنعفي حالة موافقة الجهاز على

 والتي تتضمن على األخص الشروط التالية: الى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

  هذه األجهزة لتقديم خدمات الــعدم قيام المشترى/المستخدم باستخدامM2M اال إذا  (للغير )فقط استخدام شخصي
 .M2Mكان المشترى/المستخدم مرخص له من الجهاز بتقديم خدمات الــ

  عدم استخدام هذه األجهزة إلرسال بيانات المواقع آليًا اال من خالل التعاقد مع أحد المرخص لهم بتقديم خدمات
 مصر العربية.التتبع األلى داخل جمهورية 

  /في  مستخدم هذه الخدمات بعدم استخدام حيزات ترددية اال بعد الحصول على موافقة الجهازالالتزام المشترى(
 .حالة األجهزة الالسلكية(

  تعاقد المشترى / المستخدم مع مقدمي خدمات المحمول الستخدام خطوط التليفون المحمول في الحصول على
والتي تعمل على شبكات  )في حالة األجهزة الالسلكيةاألجهزة في استخدام هذه وذلك قبل البدء  M2Mخدمات 

 .(التليفون المحمول
  / بيانات الخطوط التي سيتم استخدامها في بخدمات التليفون المحمول  مقدميمستخدم بإخطار الالتزام المشترى

 األجهزة.أماكن استخدام و  طبيعة االستخدام لتلك الخطوط،  M2Mخدمات الـــ
 /بعدم بيع هذه األجهزة للغير اال بعد إخطار الجهاز موضحًا المشترى الجديد وطبيعة استخدامه لهذه األجهزة.  المستخدم التزام المشترى 
 /المختصة على جميع الموافقات القانونية واإلدارية الالزمة والتي تختص هذه  بالحصول من الجهات الرسمية المستخدم التزام المشترى

 .بما في ذلك الموافقات الصادرة من أجهزة األمن القومي وفقًا ألحكام القانون  الجهات بإصدارها
 عدم قيام المستخدم بنقل الحركة الخاصة بخدمات الــــM2M  خارج جمهورية مصر العربية أو استخدام أي جزء من

 خارج جمهورية مصر العربية. M2Mمكونات الشبكة المستخدمة في تقديم خدمات الــ
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 : اإلطار التنظيميرابعاً 
  :النموذج التشغيلي 4-1

انترنت األشياء،  يتضمن نموذج تقديم الخدمة ثالثة أطراف رئيسية وهي مشغل شبكة اتصاالت انترنت األشياء، مقدم خدمة
تعمل من خالل هذه األطراف الثالثة مثل ألطراف األخرى التي اأن يتضمن تقديم الخدمة عدد من  والمستخدم النهائي. ويمكن

 .، وغيرهاموردي األنظمة، موردي التطبيقات، مصنعي األجهزة الطرفية

  

 IoT Network Operatorاتصاالت انترنت االشياء مشغل شبكة  4-1-1
 وهو المشغل الذي يقوم بإنشاء وتشغيل شبكات االتصاالت التي تتيح تقديم خدمات انترنت األشياء.

خلوية ال، شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق غير التليفون المحمولويتضمن هذا اإلطار النموذج التنظيمي لمشغلي شبكات 
 . Satelliteو شبكات االقمار الصناعية 

  IoT Service Providerاألشياء قدمي خدمات انترنت م 4-1-2
اء للغير نظير مقابل مادى يحصل عليه من مستخدمى الخدمة سواء وهو مقدم الخدمة الذي يقوم بتقديم خدمات انترنت االشي

 :وذلك كما يليكانوا شركات، هيئات او افراد 
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  اتصاالت شبكة مشغل  في سبيل تقديم خدماتهم باستخدام الشبكات المنشئة بواسطةمقدمي خدمات انترنت االشياء يقوم
 .انترنت األشياء

  احدى طبقات نظام خدمات انترنت االشياء بالتعاقد مع شركاء اخرين لتقديم خدمات انترنت االشياء  مقدميجوز ان يقوم
، وذلك كله مع اإللتزام أنه المسئول الوحيد عن تقديم الخدمة (Platform layer and/or Application Layer)مثل 

 للمستخدم النهائي.
 المستخدم النهائي: 4-1-3

 )افراد( شخص طبيعىيتعاقد مع مقدم خدمات انترنت األشياء للحصول على هذه الخدمات سواء كان المستخدم النهائي  وهو من
 .(شركات/ هيئات) أو اعتبارى 

  :النموذج التنظيمي 4-2
 :مقدمي خدمات التليفون المحمولتراخيص ملحق ل 4-2-1
 اخيصهم الحالية تتيح لهم ما يلي:تر مالحق لمقدمي خدمات التليفون المحمول من يرغب من قوم الجهاز بمنح ي 

 :إنشاء شبكات انترنت األشياء 
 الحق في استخدام تكنولوجيا الــNB-IOT  وLTE-m .على شبكات المحمول المرخص لهم بها 
  خلويةالغير  الطاقة المنخفضةذات  واسعة النطاق شبكاتالالحق في إنشاء وتشغيل LPWAN. 
 تقديم خدمات ربط انترنت األشياء لمن يطلبها من المستخدمين. 
 :تقديم خدمات انترنت األشياء 
 الطاقة المنخفضةذات  واسعة النطاق شبكاتال و تقديم خدمات انترنت األشياء باستخدام شبكات التليفون المحمول 

 .LPWAN خلويةالغير 
 

  LPWAN خلويةالالشبكات واسعة النطاق ذات الطاقة المنخفضة غير  تراخيص انشاء وتشغيل 4-2-2
 الراغبة في الحصول على العاملة في مجال االتصاالت )غير شركات التليفون المحمول( و الشركات قوم الجهاز بمنح ي

 خيص يتيح لهم:تر 
  خلويةالغير  المنخفضة الطاقةذات  النطاق واسعة شبكاتالإنشاء وتشغيل LPWAN  خدمات ربط انترنت  تقديمو

 .األشياء لمن يطلبها من المستخدمين
  الطاقةذات  النطاق واسعة شبكاتالتقديم خدمات انترنت األشياء للغير داخل جمهورية مصر العربية بإستخدام 

 التي يقومون بإنشائها. LPWAN خلويةالغير  المنخفضة
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 Satellite االقمار الصناعية شبكات خدامتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات انترنت األشياء باست 4-2-3
 وال يجوز  انترنت األشياء إلستخدامها كشبكة اتصاالتاألقمار الصناعية شبكات منح تراخيص لمشغلي يقوم الجهاز ب

 لمشغلي األقمار الصناعية تقديم خدمات للمستخدم داخل جمهورية مصر العربية.
  تقديم خدمات انترنت بالمرخص لهم بتقديم خدمات ربط انترنت األشياء فقط للمرخص  األقمار الصناعيةشبكات مشغلي يقوم

 األشياء للغير داخل جمهورية مصر العربية.
  المرخص لها من  األقمار الصناعيةيتم تقديم خدمات انترنت األشياء للغير داخل جمهورية مصر العربية بإستخدام شبكات

 بتقديم خدمات انترنت األشياء للغير. قبل الجهاز من خالل فقط المرخص لهم
 

 IoT Service Providerاألشياء خدمات انترنت  تراخيص تقديم 4-2-4
 تقديم خدمات انترنت األشياء داخل جمهورية مصر العربية اال بعد الحصول على ترخيص من الجهاز. يحظر 
 بإستخدام شبكاتالهيئات وذلك /لشركاتيرغب من امن لقديم خدمات انترنت األشياء للغير خيص لتاقوم الجهاز بمنح تر ي 

 .المشغليين المرخص لهم بإنشاء وتشغيل شبكات اتصاالت انترنت األشياء

  خدمات انترنت  يلتزم مقدمىوذلك بغرض تقديم الخدمات للمستخدم النهائي لجهات الحكومية افي حاله تقديم الخدمات الحد
 االشياء بالحصول على موافقة الجهاز المسبقة على كل تطبيق لكل جهة حكومية.

 قدمى خدمات انترنت األشياء بالمعايير القياسية العالمية وفقًا لنوع كل تطبيق.يلتزم م 
 

  Private Networkالشبكات الخاصة  4-2-5 
 خلويةالغير  الطاقة  المنخفضةذات  شبكات واسعة  النطاقال LPWAN : 

  الطاقة  ذات  واسعة  النطاق شبكاتالواستخدام  انشاءب الهيئات/المؤسسات/لشركاتمن يرغب من اليتم السماح
داخل المباني  ميجا هرتز (870-863)الترددى في الحيز التي تستخدم الترددات  LPWAN خلويةالغير  المنخفضة

 بنود االتية:االلتزام بالبشرط من الجهاز تصريح وذلك بعد الحصول على تجارية  ألغراض غير بها الخاصة نشأتوالم
 وتلك المحددة  جهاز القومى لتنظيم االتصاالتالصادرة من ال الفنية اتأن تتوافق األجهزة المستخدمة مع المواصف 

 ا االطار.في هذ
  االطار.ا في هذ المحددةالوفاء بالمتطلبات الخاصة بأمن وحماية وخصوصية البيانات 
 ت نشأهذه المباني والم ن يكون استيراد األجهزة وبناء هذه النوعية من شبكات إنترنت األشياء من قبل مالكيأ

 . الخاص
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 مع االلتزام بعدم ربط  للمستخدم إنشاء منصة انترنت األشياء إلستخدامه الخاص وربطها بشبكته الخاصة يجوز
و/أو شبكات نقل  Internetو/او مع شبكات االنترنت  PSTN, PLMNهذه الشبكات مع الشبكات العامة 

 لتي يصدر بها موافقة كتابية من الجهاز.، وتستثنى الحاالت االبيانات
  عدم نقل الحركة الخاصة بخدمات انترنت االشياء خارج جمهورية مصر العربية أو استخدام أي جزء من مكونات

، وتستثنى الحاالت التي يصدر خارج جمهورية مصر العربية الشبكة المستخدمة في تقديم خدمات انترنت االشياء
 .بها موافقة كتابية من الجهاز

 

  الشبكات قصيرة المدى)WPAN( شبكات المحلية وال( الالسلكيةWLAN) :والشبكات السلكية 
  يجوز إنشاء واستخدام الشبكات قصيرة المدى(WPAN) شبكات المحلية وال( الالسلكيةWLAN)  والشبكات السلكية

مع اإللتزام بكافة الضوابط والمحددات الموضحة في النقطة تجارية  الخاصة ألغراض غير نشأتداخل المباني والم
 احد مقدمي خدمات انترنت األشياء المرخص لهم من قبل الجهازالسابقة، ويجوز لمستخدم هذه الشبكات التعاقد مع 

 .وذلك في حال رغبته الحصول على خدمة انترنت األشياء من الغير
 عن طريق شبكات  مباشرة أو للمستخدم إنشاء منصة انترنت األشياء إلستخدامه الخاص وربطها بشبكته الخاصة يجوز

وذلك في حالة  االتصاالت العامة مع اإللتزام بالتعاقد مع أحد الشركات المرخص لها بتقديم خدمات ربط انترنت األشياء
  السلكيًا بالشبكات العامة.رغبته الربط 

 
 الجهات الحكومية  4-2-6
  إنشاء منصة انترنت األشياء بنفسها الستخداماتها الخاصة فقط، تلتزم هذه الجهات الجهات الحكومية رغبة أحد في حالة

 الشأن.بالحصول على تصريح من الجهاز وفقًا للقواعد التي يحددها الجهاز في هذا 

 من احد الشركات المرخص لها بتقديم خدمات انترنت  الحصول على خدمات انترنت االشياءلجهات الحكومية ل يجوز
خدمات انترنت االشياء  يلتزم مقدمىوفي هذه الحالة،  ،األشياء للغير وذلك بغرض تقديم الخدمات للمستخدم النهائي

 بالحصول على موافقة الجهاز المسبقة على كل تطبيق لكل جهة حكومية.
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 شروط عامة 4-2-7 
مستوفي لكافة بتقديم طلب الى الجهاز  أي من التراخيص المشار اليها بعاليه يشترط في الشركات المتقدمة للحصول على

 :الشروط التالية خصعلى األ فيها وافرتتان  على في هذا اإلطارالمتطلبات التي يحددها الجهاز وكذلك المبينة 

 اال في  أن تكون الشركة المتقدمة شركة مصرية منشأة طبقًا للقانون المصري على أن يكون نشاطها في مجال االتصاالت(
 .الحاالت التي يحددها الجهاز لمشغلي شبكات األقمار الصناعية(

 المساهمين في الشركة أو بعض الشركات التابعة للشركة المتقدمة خبرة مناسبة في  أن تمتلك الشركة المتقدمة أو بعض
 .االتصاالت وخاصة في مجال خدمات انترنت االشياء مجال

 .أن تكون لدى الشركة المتقدمة القدرة المالية المناسبة لممارسة مثل هذا النشاط والوفاء بااللتزامات المالية المتعلقة بالترخيص 
 ستخدم انشاء منصة انترنت األشياء الستخدامه الخاص دون تقديم خدمات للغير وذلك بشرط عدم ربط أجهزة يجوز للم

انترنت األشياء السلكيًا على شبكات االتصاالت العامة اال بعد التعاقد مع أحد الشركات المرخص لها من الجهاز بتقديم 
  ي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.خدمات ربط انترنت األشياء وكذلك االلتزام بالضوابط الت

 والتشريعات والقوانين واللوائح والقرارات  2003لسنة  10ألحكام قانون تنظيم االتصاالت رقم  طار التنظيمييخضع هذا اإل
وقانون  2020لسنة  151وعلى األخص قانون حماية البيانات الشخصية رقم  المصرية السارية أو التي تصدر مستقبالً 

طار ويسرى فيما لم يرد به نص بهذا اإل وما يتبعهم من لوائح تنفيذية، 2018لسنة  175م تقنية المعلومات رقم مكافحة جرائ
 . 2003لسنة  10أحكام قانون تنظيم االتصاالت رقم  التنظيمي

  موافقات بالحصول من الجهات الرسمية المختصة على جميع الالحاصلين على أي من التراخيص المشار اليها بعاليه يلتزم
القانونية واإلدارية الالزمة والتي تختص هذه الجهات بإصدارها وفقًا ألحكام القانون، وذلك لمباشرة نشاطها طبقًا للقوانين 

 واللوائح المعمول بها بما في ذلك الموافقات الصادرة من أجهزة األمن القومي.
  المرخص بها بأي  والخدمات بأال يتم استخدام األنظمةء انترنت االشيامقدمي خدمات مشغلي شبكات انترنت األشياء و يلتزم

 .2003لسنة  10صورة من الصور فيما من شأنه المساس باألمن القومي طبقًا لقانون تنظيم االتصاالت رقم 
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الشبكات واسعة النطاق ذات الطاقة المنخفضة : تراخيص إنشاء وتشغيل خامساً 
 غير خلوية

 مدة الترخيص:  5-1
 .سنوات 5سنوات من تاريخ التوقيع على الترخيص قابلة للتجديد لمدد اخرى كل منها عشر 

 

 اهم االلتزامات المالية: 5-2
 مقابل الترخيص:  -أ

 .مبلغ يدفع مرة واحدة عند التوقيع على الترخيص 

  عن كل وحدة السلكية طرفية ألنترنت األشياء عاملة على شبكة الشركة الحاصلة على  مبلغ سنوي
 .الترخيص

من إجمالي إيرادات نسبة مئوية ثابتة : تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بأن تسدد للجهاز رسوم سنوية -ب
  المرخص له. 

للجهاز مقابل األعمال واألعباء  سنوياً : تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بأن تسدد مقابل أعباء الترخيص -ت
  .بموجب الترخيص للشركة والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز

 البحث العلمي والتدريبوالمساهمة في مجال  الخدمة الشاملةالمساهمة في أعباء  -ث

 التأمين -ج

 .كل بند من البنود المذكورة أعالهالمالية ل على ان يقوم الجهاز بتحديد القيم

 :اهم الشروط وااللتزامات والحقوق  5-3
 :النطاق ذات الطاقة المنخفضة غير خلويةأواًل: إنشاء وتشغيل وتأجير الشبكات واسعة 

 وذلك  خلويةالغير عة النطاق ذات الطاقة المنخفضة الشبكات واسإنشاء وتشغيل  لشركة الحاصلة على الترخيصل حقي
 .لتقديم الخدمات محل الترخيص

  خلويةالغير عة النطاق ذات الطاقة المنخفضة الشبكات واستلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص عند قيامها بإنشاء 
كما تلتزم أيضًا بكافة انترنت االشياء اتصاالت  رف عليها إلنشاء شبكاتبكافة المعايير والمواصفات اإلنشائية المتعا
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المعايير والمواصفات الفنية المرتبطة بهذا اإلنشاء والتي يحددها لها الجهاز وكذا توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت 
ITU .في هذا الشأن 

  بضمان  خلويةالغير عة النطاق ذات الطاقة المنخفضة الشبكات واستلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص عند تشغيل
 المحددة بمعرفة الجهاز. وأيضا المعايير الفنية اء طبقًا للمعايير القياسية الفنية المتبعة دولياً تشغيل هذه البنية بمستوي أد

 لى اال بعد الحصول ع في غير األغراض المرخص لها بها اشبكته استخدامبعدم الشركة الحاصلة على الترخيص لتزم ت
 .جهازموافقة كتابية مسبقة من ال

 بتقديم خدمات ربط انترنت األشياء لمن يطلبها من المستخدمين داخل جمهورية  خيصالشركة الحاصلة على التر لتزم ت
 مصر العربية.

  بإتاحة شبكتها للمرخص لهم بتقديم خدمات انترنت األشياء للغير وذلك من خالل الشركة الحاصلة على الترخيص تلتزم
التي تحدد وتوضح العالقة بينهم وعلى األخص ما أن تتضمن االتفاقية كافة الشروط الالزمة اتفاقيات تبرم بينهما على 

 يلي:

o ة.تعاقديوفترات تجديد التعاقد والقيمة ال عاقدمن حيث مدة الت تعاقديةتحديد العالقة ال 
o .تحديد مدى استمرار العالقة التعاقدية في حالة نقل الملكية من أي منهما لطرف ثالث 
o ( بيان بمستوى جودة الخدمةService Level Agreements وأسس هذه الجودة، وكيفية التعويض المستحق )

ألحد أطرافها تجاه الطرف اآلخر في حالة انخفاض هذا المستوى عن الحدود المذكورة في اتفاقية مستوى 
 الخدمة.

o  .قواعد فض النزاعات الناتجة عن االتفاقية، وضوابط وشروط وإجراءات إنهاء هذا االتفاق 
 بإخطار طريق شبكتها المؤداه عن و  مقدمى الخدمةقبل فصل الخدمة الخاصة ب ترخيصتلتزم الشركة الحاصلة على ال

بهذا الفصل بوقت كاف يتم تحديده بواسطة الجهاز، وال يتم تنفيذ هذا الفصل إال بعد موافقة  مقدمى الخدمةاز و الجه
 الجهاز على ذلك.

 ات المؤسسية والفنية الالزمة لحماية وسرية باتخاذ كافة اإلجراءات والخطو  تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص
 .شبكةالوالحركة على  مستخدمى الخدمةالمعلومات والبيانات الخاصة ب

 الشركةمراقبة التزام  جيستية واالنظمة التي تتيح للجهازبتوفير الوسائل الفنية واللو  تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص 
 .المقدمةخدمات البكافة شروط الترخيص والتحقق من شكاوى المستخدمين الخاصة ب

 بعدم نقل الحركة الخاصة بخدمات انترنت االشياء خارج جمهورية مصر العربية  تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص
اال  جمهورية مصر العربيةأو استخدام أي جزء من مكونات الشبكة المستخدمة في تقديم خدمات انترنت االشياء خارج 

 .في الحاالت التي يوافق عليها الجهاز مسبقاً 
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 بإنشاء وتشغيل بما يصدره الجهاز من قرارات وقواعد فنية وتنظيمية فيما يتعلق  تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص
 .شبكات انترنت االشياء وكيفية اتاحتها لمقدمى الخدمة

 للمرخص لهم اآلخرين، على أن تتم اإلتاحة في جميع األحوال  ابإتاحة شبكاته تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص
 .ون موافقة كتابية مسبقة من الجهازدون تمييز ألي سبب من األسباب، وال يحق له االمتناع عن هذه اإلتاحة بد

 بتقديم الخدمات محل هذا الترخيص للمستخدمين دون تمييز ألي سبب من  تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص
 .أسباب يخضع تقديرها لرقابة الجهازاألسباب، وال يحق له االمتناع عن ذلك بدون إبداء 

 لتزم بسداد تواى تعديالت عليها كما  جهازترقيم القومية التي يصدرها البخطة ال تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص
 الترقيم المذكور ومواعيد السداد المذكورين في الخطة المشار اليها. مقابل

 

 ثانيًا: تقديم خدمات انترنت األشياء:

  ا محل الترخيصوذلك بإستخدام شبكته األشياء للغيرخدمات انترنت  تقديمشركة الحاصلة على الترخيص لليحق. 

  المتعلقة بتقديم خدمات انترنت األشياء المحددة في ثامنًا من هذا بكافة اإللتزامات تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص
 اإلطار.

 
 ملكية الشبكة:ثالثًا: 

 بما تشملها من األجهزة انترنت االشياء نشئها بغرض تقديم خدمات تالشبكة التي  الشركة الحاصلة على الترخيصمتلك ت
أجزاء من شبكته من مرخص له اخر وتلتزم استئجار  للشركة، كما يحق انترنت االشياءواألنظمة الخاصة بخدمات 

 جهازالعربية إال في الحاالت التي يوافق عليها الأن تكون تلك الشبكة واألجهزة واألنظمة داخل جمهورية مصر  الشركة
 مسبقًا.

 ناتها أو التصرف فيها بأي وجه أو في أي من مكو  ا/ نظامه اشبكتهبيع  الشركة الحاصلة على الترخيصحظر على ي
بذلك وبشرط أال يترتب على هذا البيع أو التصرف اإلخالل  جهازموافقة كتابية مسبقة من ال علىإال بعد الحصول 

 لترخيص.بابالتزامات المرخص له الواردة 
 

 

 رابعًا: ضوابط استخدام الطيف الترددي: 
  عة الشبكات واسنشاء إل( ميجاهرتز 870- 863استخدام النطاق الترددي ) لشركة الحاصلة على الترخيصليحق

والمبينة بالجدول أدناه،  جهازوفقا للشروط والضوابط الفنية المعتمدة من ال خلويةالغير النطاق ذات الطاقة المنخفضة 
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 وعدم الشكوى من التداخالت.األنظمة العاملة بشرط عدم التأثير على 

 المعدل الزمنى الستخدام التردد قدرة الخرج الكلية اهرتز(النطاق الترددي )ميج

 % 0.1 ≥ مللي وات 25 868 - 863

 % 1 ≥ مللي وات 25 868.6 – 868

 % 1 ≥ مللي وات 25 869.2 – 868.7

 % 1 ≥ مللي وات 10 869.4 – 869.3

 % 10 ≥ مللي وات 25 869.650 – 869.4

 % 1 ≥ مللي وات 25 870 - 869.7

 

 ( ميجاهرتز 870- 863قبل إنشاء المحطات القاعدية باستخدام النطاق الترددي ) الشركة الحاصلة على الترخيصلتزم ت
 بالحصول على موافقة كتابية من المرخص.

 مواطنينالقاعدية وحدود تعرض ال بكافة القوانين المنظمة لتركيب المحطات الشركة الحاصلة على الترخيصلتزم ت 
 غناطيسي.لإلشعاع الكهروم

 مرفقبال حددةبقاعدة بيانات شهرية لشبكته تتضمن البيانات الم جهازبموافاة ال الشركة الحاصلة على الترخيصلتزم ت 
 .وما يطرأ عليها من تعديالت من قبل الجهاز (1)

 وذلك جهازإيقاف استخدام الترددات المستخدمة على أساس ثانوي عند طلب الب الشركة الحاصلة على الترخيصلتزم ت ،
 راه مناسبًا.يما لوفق جهاز حددها اليخالل المدة الزمنية التي 

 لمواكبة التي يصدرها الجهاز وأي تحديثات تطرأ عليها والمواصفات الفنية بالقواعد  الشركة الحاصلة على الترخيصلتزم ت
  الترددي. للراديو والطيف التطورات في قطاع االتصاالت مع األخذ بعين االعتبار نتائج المؤتمرات العالمية أحدث
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 :شروط التقدم ومحتوى العرض المقدم 5-4
 :شروط التقدم 5-4-1
 ال تكون الشركة المتقدمة أو أحد الشركات التابعة لها أو أحد المساهمين فيها حاصل على ترخيص من الجهاز لتقديم أ

 مصر العربية.الثابت داخل جمهورية خدمات التليفون المحمول أو خدمات التليفون 
  يشترط أن تكون الشركة المتقدمة شركة مساهمة مصرية منشأة طبقًا للقانون المصري على أن يكون نشاطها في مجال

 االتصاالت. 
  مناسبة أن تكون لدى الشركة المتقدمة أو بعض المساهمين في الشركة أو بعض الشركات التابعة للشركة المتقدمة خبرة

 ال انشاء شبكات االتصاالت وتقديم خدمات االتصاالت.مج سنوات في 3ن ال تقل ع
 أن تكون لدى الشركة المتقدمة القدرة المالية المناسبة لمثل هذا النشاط. 

 

 :محتوى العروض المقدمة 5-4-2
 يجب أن تتضمن العروض المقدمة ما يلى:

  هيكل الشركة وبيانات عن المساهمين فيها 
 شركةسابقة خبرة ال 
  للشركةالموقف المالي 
 :دراسة جدوى لمدة عشر سنوات تشمل ما يلي 

o  دراسة سوقMarket / Industry analysis 
o  خطة تسويقية 
o خطة تشغيلية وفنية 
o خطة مالية وإدارة المخاطر  
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 مقدمي خدمات التليفون المحمولب الخاصة تراخيصال ًا: مالحقسادس
 الترخيص: ملحق مدة  6-1

لتقديم خدمات المحمول داخل جمهورية مصر  الصادر لمقدم خدمات التليفون المحمولتنتهى مدة الملحق بانتهاء الترخيص 
 العربية.

 

 اهم االلتزامات المالية: 6-2
 : الملحق مقابل -أ

 ملحقحدة عند التوقيع على المرة وا يدفع مبلغ. 

  الشبكات على شبكة التليفون المحمول أو  عاملةعن كل وحدة السلكية طرفية ألنترنت األشياء  مبلغ سنوي
 التابعة لمقدم خدمات التليفون المحمول. خلويةالغير عة النطاق ذات الطاقة المنخفضة واس

من إجمالي إيرادات المرخص  ةنسبة مئوية ثابتجهاز ن يسدد للبأ مقدم خدمات التليفون المحموليلتزم : رسوم سنوية -ب
  له. 

للجهاز مقابل األعمال واألعباء  سنوياً : تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بأن تسدد ملحقمقابل أعباء ال -ت
  .بموجب الترخيص والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز للشركة

 على ان يقوم الجهاز بتحديد القيم المالية لكل بند من البنود المذكورة أعاله.

  :اهم الشروط وااللتزامات والحقوق  6-3
 أواًل: التزامات وحقوق عامة:

  تقنيتياستخدام  لمقدم خدمات التليفون المحموليحق  NB-IOT and LTE-m  وذلك  التليفون المحمولشبكات على
 ملحق.لتقديم الخدمات محل ال

 وذلك  خلويةالغير عة النطاق ذات الطاقة المنخفضة الشبكات واسإنشاء وتشغيل  لمقدم خدمات التليفون المحمول حقي
 .( من هذا اإلطار3-5وذلك مع اإللتزام بكافة الشروط المحددة بالبند )لتقديم الخدمات محل الترخيص 

  استخدام النطاقات الترددية المرخص بها لشبكات التليفون المحمول في جمهورية  لمقدم خدمات التليفون المحموليحق
نولوجيات والتقنيات المرخص بها من المرخص لشركات باستخدام التكمصر العربية لتقديم خدمات انترنت األشياء 
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بشرط عدم التأثير على شبكات التليفون المحمول  جهازلضوابط الفنية المعتمدة من الووفقًا للشروط واالمحمول  ن التليفو 
 وعدم الشكوى من التداخالت. 

  القاعدية وحدود تعرض الجمهور لإلشعاع  بكافة القوانين المنظمة لتركيب المحطات لمقدم خدمات التليفون المحموليلتزم
 الكهرومغناطيسي.

  وفقًا للبيانات التي يحددها الجهازبقاعدة بيانات شهرية لشبكته  جهازبموافاة ال لمقدم خدمات التليفون المحموليلتزم. 
 داخل جمهورية بتقديم خدمات ربط انترنت األشياء لمن يطلبها من المستخدمين  مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي

 مصر العربية.

  يلتزم مقدم خدمات التليفون المحمول بالحصول على موافقة الجهاز على اتفاقيات التجوال مع المشغلين خارج جمهورية
مصر العربية والمتعلقة بخدمات ربط انترنت األشياء على ان يلتزم مقدم خدمات التليفون المحمول بالضوابط والمحددات 

 الجهاز في هذا الشأن.التي يضعها 

  يلتزم مقدم خدمات التليفون المحمول بإتاحة خدمات الربط على شبكة األنترنت عبر شبكة التليفون المحمول المملوكة
وذلك  خلويةالغير عة النطاق ذات الطاقة المنخفضة الشبكات واسإنشاء وتشغيل له لمن يطلبها من المرخص لهم ب
ه بشبكة من خالل اتفاقيات تبرم بينهما على أن تقدم هذه االتفاقيات للجهاز للموافقة إلستخدامها في ربط مكونات شبكت

 عليها قبل سريانها.

  عة النطاق الشبكات واسإنشاء وتشغيل والمرخص له ب مقدم خدمات التليفون المحمولتفاق بين التوصل الفي حالة عدم
إلصدار  جهازيتدخل ال ،فيما بينهما خ بدء المفاوضاتفي خالل شهرين من تاري خلويةالغير ذات الطاقة المنخفضة 

خيص واألعراف الدولية الجارية في اقرار بهذا الشأن يراعي مصالح جميع األطراف وفقًا ألحكام قانون االتصاالت والتر 
 .نهائيًا تلتزم كافة األطراف المعنية بتنفيذه على الفور جهازهذا الشأن ويكون القرار الصادر من ال

 بإتاحة شبكته للمرخص لهم بتقديم خدمات انترنت األشياء وذلك من خالل اتفاقيات  مقدم خدمات التليفون المحمول يلتزم
 أن تتضمن االتفاقية كافة الشروط الالزمة التي تحدد وتوضح العالقة بينهم وعلى األخص ما يلي:تبرم بينهما على 

o ة.تعاقديتجديد التعاقد والقيمة ال وفترات عاقدمن حيث مدة الت تعاقديةتحديد العالقة ال 
o .تحديد مدى استمرار العالقة التعاقدية في حالة نقل الملكية من أي منهما لطرف ثالث 
o ( بيان بمستوى جودة الخدمةService Level Agreements وأسس هذه الجودة، وكيفية التعويض المستحق )

ستوى عن الحدود المذكورة في اتفاقية مستوى ألحد أطرافها تجاه الطرف اآلخر في حالة انخفاض هذا الم
 الخدمة.

o  .قواعد فض النزاعات الناتجة عن االتفاقية، وضوابط وشروط وإجراءات إنهاء هذا االتفاق 
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 لتزم بسداد تواى تعديالت عليها كما  جهازترقيم القومية التي يصدرها البخطة ال مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي
 ذكور ومواعيد السداد المذكورين في الخطة المشار اليها.مقابل الترقيم الم

 باتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات المؤسسية والفنية الالزمة لحماية وسرية  مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي
  .شبكةالوالحركة على  بمستخدمي الخدمةالمعلومات والبيانات الخاصة 

 بعدم نقل الحركة الخاصة بخدمات انترنت االشياء خارج جمهورية مصر العربية  مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي
 أو استخدام أي جزء من مكونات الشبكة المستخدمة في تقديم خدمات انترنت االشياء خارج جمهورية مصر العربية

 .اال في الحاالت التي يوافق عليها الجهاز مسبقاً 

 بإنشاء وتشغيل صدره الجهاز من قرارات وقواعد فنية وتنظيمية فيما يتعلق بما ي مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي
 .شبكات انترنت االشياء وكيفية اتاحتها لمقدمى الخدمة

 بإتاحة شبكاته للمرخص لهم اآلخرين، على أن تتم اإلتاحة في جميع األحوال  مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي
 .ون موافقة كتابية مسبقة من الجهازيحق له االمتناع عن هذه اإلتاحة بددون تمييز ألي سبب من األسباب، وال 

 للمستخدمين دون تمييز ألي سبب من األسباب،  الملحقبتقديم الخدمات محل  مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي
 .أسباب يخضع تقديرها لرقابة الجهازوال يحق له االمتناع عن ذلك بدون إبداء 

 
 خدمات انترنت األشياء:ثانيًا: تقديم 

  محل الترخيصوذلك بإستخدام شبكته  األشياء للغيرخدمات انترنت  تقديم لمقدم خدمات التليفون المحموليحق. 

 بكافة اإللتزامات المتعلقة بتقديم خدمات انترنت األشياء المحددة في ثامنًا من هذا  مقدم خدمات التليفون المحموللتزم ي
 اإلطار.
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إلتاحة خدمات  Satelliteشبكات االقمار الصناعية  تراخيص مشغلي: سابعاً 
 انترنت األشياء

 مدة الترخيص:  7-1
 سنوات 4من تاريخ التوقيع على الترخيص قابلة للتجديد لمدد اخرى كل منها  سنوات 4

 المالية: االلتزاماتاهم  7-2
 مقابل الترخيص:  -أ

  الترخيص.مبلغ يدفع مرة واحدة عند التوقيع على 
  على شبكة مشغل القمر الصناعي داخل عن كل وحدة السلكية طرفية ألنترنت األشياء عاملة  مبلغ سنوي

 .جمهورية مصر العربية
  . رسوم سنوية يحددها الجهاز : تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بأن تسدد للجهازرسوم سنوية -ب
للجهاز مقابل األعمال واألعباء  سنوياً : تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بأن تسدد مقابل أعباء الترخيص -ت

  .بموجب الترخيص والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز للشركة
  البحث العلمي والتدريبوالمساهمة في مجال  الخدمة الشاملةالمساهمة في أعباء  -ث
 التأمين -ج

 .كل بند من البنود المذكورة أعالهالمالية ل على ان يقوم الجهاز بتحديد القيم

 :اهم الشروط وااللتزامات والحقوق  7-3
  بموجب الترخيص تشغيل شبكات االقمار الصناعية  لمشغل القمر الصناعييحقSatellite  المرخص له بها إلستخدامها

بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ربط انترنت األشياء للمرخص لهم بتقديم خدمات انترنت األشياء خدمات في تقديم 
 وفقا لشروط وأحكام الترخيص.وذلك 

 شبكات األقمار الصناعية والنطاقات فقط باستخدام  الخدمات المرخص له بهابتقديم  مشغل القمر الصناعيلتزم ي
 .الترخيص الترددية المحددة في

  مشغل القمر مباشرة، ويلتزم  النهائي تخدمإلى المسخدمات انترنت األشياء تقديم  مشغل القمر الصناعييحظر على
نترنت األشياء خدمات ا بتقديم جهازبتقديم الخدمة محل الترخيص عن طريق شركات مرخص لها من قبل ال الصناعي

 داخل حدود جمهورية مصر العربية.
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  بموجب الترخيص في غير  جهازبعدم استخدام النطاقات الترددية المخصصة له من قبل ال مشغل القمر الصناعييلتزم
 الغرض المخصص لها.

  على اضافة أي نطاقات ترددية او تعديل  جهازالبالحصول على موافقة كتابية مسبقة من  مشغل القمر الصناعييلتزم
للمواصفات الفنية لشبكات االقمار الصناعية قبل استخدامها داخل األراضي المصرية ووفقًا للشروط واألحكام التي يقرها 

 .هازجال

  يلتزم مشغل القمر الصناعي بإتاحة شبكته للمرخص لهم بتقديم خدمات انترنت األشياء للغير وذلك من خالل اتفاقيات
تعرض هذه االتفاقيات أن تبرم بين مشغل القمر الصناعي والمرخص لهم بتقديم خدمات انترنت األشياء للغير على 

 على الجهاز للموافقة عليها قبل تفعيلها.

  أرضية محطة بانشاء  مشغل القمر الصناعييلتزمEarth station نقل  داخل جمهورية مصر العربية واستخدامها في
 الجهاز.، وتستثنى الحاالت التي يوافق عليها جمهورية البجميع أنحاء ترنت األشياء خدمات ان بيانات

  والقواعد والقوانين في جمهورية مصر العربية التي بأحكام لوائح االتحاد الدولي لالتصاالت  مشغل القمر الصناعييلتزم
في هذا الشأن لمنع حدوث أي تداخالت بين  جهازتتعلق بموضوع الترخيص وكذا القواعد والتعليمات التي يضعها ال

 النظم األخرى التي تعمل في نفس النطاق الترددي.

  العربية طبقًا لنفس المواصفات القياسية التي  بتقديم الخدمة بكافة أنحاء جمهورية مصر مشغل القمر الصناعييلتزم
 يقدمها للدول األخرى الواقعة في نفس مجال التغطية، بغض النظر عن مكان المستخدم بداخل الجمهورية. 

  لمرخص لهم بتقديم خدمات انترنت األشياء بإتاحة جميع المعلومات الفنية والدعم الفني ل مشغل القمر الصناعييلتزم
 .مصر العربية داخل جمهورية

 باتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات المؤسسية والفنية الالزمة لحماية وسرية المعلومات  األشياءلتزم مقدم خدمات انترنت ي
  شبكة.الوالحركة على  بمستخدمي الخدمةوالبيانات الخاصة 

  يتعلق بإنشاء وتشغيل شبكات  بما يصدره الجهاز من قرارات وقواعد فنية وتنظيمية فيما مشغل القمر الصناعييلتزم
 انترنت االشياء وكيفية اتاحتها لمقدمى الخدمة.

  واى تعديالت عليها كما يلتزم بسداد مقابل  جهازبخطة الترقيم القومية التي يصدرها ال مشغل القمر الصناعييلتزم
 الترقيم المذكور ومواعيد السداد المذكورين في الخطة المشار اليها.
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 قديم خدمات انترنت األشياء للغيرت ًا: ترخيصثامن
 مدة الترخيص:  8-1

 .سنوات 5من تاريخ التوقيع على الترخيص قابلة للتجديد لمدد اخرى كل منها  سنوات 5    
 

 اهم االلتزامات المالية: 8-2
 مبلغ يدفع مرة واحدة عند التوقيع على الترخيص.مقابل الترخيص:  -أ

من إجمالي إيرادات  ةنسبة مئوية ثابت: تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بأن تسدد للجهاز رسوم سنوية -ب
  المرخص له. 

للجهاز مقابل األعمال واألعباء  سنوياً : تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بأن تسدد مقابل أعباء الترخيص -ت
  .يصبموجب الترخ والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز للشركة

 المساهمة في أعباء الخدمة الشاملة والمساهمة في مجال البحث العلمي والتدريب -ث

 التأمين  -ج

 المالية لكل بند من البنود المذكورة أعاله. على ان يقوم الجهاز بتحديد القيم

 :اهم الشروط وااللتزامات والحقوق  8-3
 أواًل: التزامات وحقوق عامة:

  يحق لمقدم خدمات انترنت األشياء إنشاء منصات انترنت األشياءIoT Platform  وما يلزمها من أنظمة ومعدات
 وبرامج وبنية اساسية والتي يستخدمها لتقديم خدمات انترنت األشياء للغير داخل جمهورية مصر العربية. 

  وذلك بإستخدام غير داخل جمهورية مصر العربية للخدمات انترنت االشياء  بتقديماألشياء خدمات انترنت  مقدميلتزم
 شبكات مقدمي خدمات االتصاالت المرخص لهم داخل جمهورية مصر العربية.

  مقدم خدمات انترنت االشياء بالحصول على موافقة الجهاز  يلتزم الحكومية،الجهات حد تقديم الخدمة ألفي حالة
 لها.المسبقة على كل جهة حكومية يقوم بتقديم الخدمة 

 األشياء التعاقد من الباطن مع شركات لتوريد وتشغيل األنظمة والبرامج المستخدمة في تقديم خدمات انترنت  مقدميجوز ل
وذلك كله مع التزام مقدم الخدمة بأنه وحده الجهة المسئولة عن تقديم الخدمة وأنه مسئول مسئولية كاملة عن  الخدمة

  كافة جوانب تقديم الخدمة.
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  لمقدم خدمات انترنت األشياء استخدام وسائل اتصاالت السلكية لربط أجهزة انترنت األشياء بشبكات االتصاالت ال يجوز
 العامة اال من خالل أحد الشركات المرخص لها من الجهاز بتقديم خدمات ربط انترنت األشياء للغير.

 لنوع كل تطبيق.قدمى خدمات انترنت األشياء بالمعايير القياسية العالمية وفقاً يلتزم م  

  ومات والبيانات الخاصة بتعامالتهباالحتفاظ بقاعدة البيانات الخاصة بكافة المعل األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم 
أو من يفوضه في  جهازيالدية وأن يضعها تحت تصرف الالمتعاقدين معه لمدة سنة ممستخدمى الخدمة وتعامالت 

 خذ أي بيانات يروها ضرورية والزمة.ذلك وأن يسمح لهم باالطالع عليها وأ

  أجهزة استخدامات اعمال المراقبة البصرية )في  تقديم خدمات انترنت االشياءبعدم  األشياءمقدم خدمات انترنت يلتزم
مقدم خدمات  من الجهات المختلفة، كما يلتزم األغراض ذهاال بعد الحصول على الموافقات الالزمة له (وكاميرات المراقبة

 .بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان تحقيق ذلك األشياءانترنت 

  المرخص له بعدم تقديم خدمات تحديد الموقع للمستخدم كما يلتزم المرخص له بعدم نقل البيانات الخاصة بتحديد يلتزم
 مواقع أشخاص أو أشياء اال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المرخص.

  مقدم مراقبة التزام  جيستية واالنظمة التي تتيح للجهازبتوفير الوسائل الفنية واللو  األشياءخدمات انترنت  مقدمم يلتز
 بكافة شروط الترخيص والتحقق من شكاوى المستخدمين. الخدمة

 باتخاذ كافة اإلجراءات والخطوات المؤسسية والفنية الالزمة لحماية وسرية المعلومات  األشياءخدمات انترنت  مقدملتزم ي
  .شبكةالوالحركة على  بمستخدمي الخدمةوالبيانات الخاصة 

 بعدم نقل الحركة الخاصة بخدمات انترنت االشياء خارج جمهورية مصر العربية أو  األشياءخدمات انترنت  مقدملتزم ي
اال في  مكونات الشبكة المستخدمة في تقديم خدمات انترنت االشياء خارج جمهورية مصر العربية استخدام أي جزء من

 .الحاالت التي يوافق عليها الجهاز مسبقاً 

 بتقديم خدمات انترنت بما يصدره الجهاز من قرارات وقواعد فنية وتنظيمية فيما يتعلق  األشياءخدمات انترنت  مقدملتزم ي
 .االشياء

 بإتاحة شبكاته للمرخص لهم اآلخرين، على أن تتم اإلتاحة في جميع األحوال دون  األشياءخدمات انترنت  مقدملتزم ي
 .ون موافقة كتابية مسبقة من الجهازتمييز ألي سبب من األسباب، وال يحق له االمتناع عن هذه اإلتاحة بد

 للمستخدمين دون تمييز ألي سبب من األسباب، وال  الترخيصبتقديم الخدمات محل  األشياءخدمات انترنت  مقدملتزم ي
 .أسباب يخضع تقديرها لرقابة الجهازيحق له االمتناع عن ذلك بدون إبداء 
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 :المستخدمينالعالقة مع ثانيًا: 
  خدمات  مقدملتقديم الخدمة محل الترخيص على أن يكون  المستخدمينالتعاقد مع  األشياءخدمات انترنت  مقدمليحق

 المتعاقدين معه. للمستخدمينتقديم الخدمة مسئوال مسئولية كاملة عن  األشياءانترنت 

  جهازقراره كتابيًا واعتماده من الطبقًا لنموذج موحد يتم إ المستخدمينبإبرام عقود مع  األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم 
قبل إبرامه، على أن يتضمن هذا النموذج طبيعة الخدمة وشروط تقديمها ومستوى أدائها ومقدار التعريفة ونظام خدمة 

 العمالء وتلقي شكاويهم.

  وذلك بتعريفة يقوم  معه ينمتعاقدمستخدمى الخدمة التخصيص رقم لتلقى شكاوى ب األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم
 08003330333والرقم المجاني ( 155الرقم المختصر ) اإلفصاح عنب مقدم الخدمةلتزم يعلى أن  الجهاز بتحديدها

 .في تصعيد شكواه رغبة اى منهم حاله  فيوذلك  جهازالخاصين بال

 ودون  جهازلخدمة وذلك وفقا لما يقرره الن انقطاع أو سوء االمستخدمين عبتعويض  األشياءخدمات انترنت  مقدملتزم ي
 الترخيص.رة والمعايير المنصوص عليها باإلخالل بالظروف الطارئة والقوة القاه

 التعريفة:ثالثًا: 

  ويلتزم انترنت االشياء نظير تقديم خدمات المستخدمين الحصول على تعريفة من  األشياءخدمات انترنت  مقدميحق
انترنت االشياء أو العروض الترويجية بالحصول على موافقة الجهاز الكتابية المسبقة على تعريفة خدمات  مقدم الخدمة

 .الخاصة بتقديم هذه الخدمات

  يقدمهابأن يتخذ اإلجراءات الالزمة وعلى نفقته لنشر تعريفة الخدمات التي  األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم  
 وجعلها معلومة للكافة، وأن يقدمها لمن يطلبها بال مقابل. معه ينمتعاقدللمستخدمين ال

 :معلوماتأمن الرابعًا: 
  من أختبارات األختراقات و  ويتكون بعمل تقرير سنوي فني تقييمي لألمن السيبراني  األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم

( وتكون penetration and vulnerability testsعليها بما يلى ) المتعارفالضعف االختبارات الخاصة بنقاط 
 .هذه االختبارات من شركات ذات سمعه و خبره مسبقة في هذا المجال و تقدم للجهاز

  بعمل تقرير فوري فني تقييمي لألمن السيبراني في حاله حدوث تغيرات كبيره وهامه  األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم
طلب منه ذالك بشكل عاجل و خاص و يتكون من أختبارات في التطبيقات او االجهزه الخاصه بالخدمه أو حين ي

 penetration and vulnerabilityالمتعارف عليها بما يلى) األختراقات و األختبارات الخاصه بنقاط الضعف

testsفي هذا المجال و تقدم للجهاز. ( وتكون هذه االختبارات من شركات ذات سمعه و خبره مسبقه 

  بتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تصدر من أجهزة األمن القومي بخصوص  األشياء خدمات انترنت مقدميلتزم
 الخدمة محل الترخيص وتوفير المتطلبات الفنية الالزمة لتحقيقها على نفقته الخاصة.

mailto:iot@tra.gov.eg


 
 

 
          
29 iot@tra.gov.eg 

  خدمات انترنت األشياء بتقديم تقرير سنوي عن المخاطر السيبرانية والمرونة الستمرارية العمل  مقدميلتزمCRR - 

Cyber Resilience Review 

 األقمار الصناعية: استخدامبخامسًا: تقديم خدمات انترنت األشياء 

  ربط تقديم خدمات لها باألقمار الصناعية المرخص شبكات مشغلي شبكات استخدام  األشياءخدمات انترنت  مقدميحق
 مصر العربية ةداخل جمهوريانترنت األشياء 

  وتركيب المحطات الطرفية  المرخص لهم التعاقد مع مشغلي األقمار الصناعيةقبل  األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم
 .جهازمن ال مسبقة الحصول على موافقة كتابية

  لألجهزة الطرفية التي تستخدم شبكات األقمار بقاعدة بيانات شهرية  جهازبموافاة ال األشياءخدمات انترنت  مقدميلتزم
 المرخص لها وذلك طبقًا للشكل الذي يحدده الجهاز.الصناعية 

 أجهزة إنترنت األشياءشروط ًا: تاسع
 المستخدمة حاصلة على شهادة اعتماد النوع من الجهاز. اءإنترنت األشي تصاالتن تكون أجهزة اابتزام لاال 
  أي أدوات  أو استخدام برامج أو أنظمة تشغيلزمة في حالة الالتراخيص الالحصول على و  التجارية االتفاقياتبإبرام االلتزام

 (.Third partiesمحمية بحقوق الطبع والنشر مملوكة ألطراف ثالثة )
  أجهزة إنترنت األشياء إمكانية تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور من قبل المستخدم، وأن تحتوي على االلتزام بان تدعم

 ضبط إعدادات المصنع. خاصية إعادة
 شبكات التليفون المحمول  التي تعمل علىتكون جميع الشرائح المستخدمة في أجهزة اتصاالت إنترنت األشياء  نااللتزام با

أو شرائح من مشغل أجنبي بشرط أن يكون الجهاز قد وافق  خدمات التليفون المحمول المرخص لهممقدمي  حدشرائح أل
 على اتفاقية تجوال خدمات انترنت األشياء الخاصة بذلك المشغل.

   .إلتزام مستوردي ومستخدمي أجهزة انترنت األشياء بما يصدره الجهاز من قواعد وضوابط في هذا الشأن 

 
 

 
 iot@tra.gov.eg عبر البريد االلكترونيانترنت األشياء، يمكنكم التواصل  تراخيصالالزمة لطلب الحصول على  شروطوال اإلجراءاتلمعرفة 
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 (1) مرفق
 غير الخلوية الطاقة المنخفضة ذات واسعة النطاق شبكاتالمطلوبة للالبيانات الفنية 

 

 اوالً: بيانات المحطات

نوع المحطة / الشركة  المحافظة المنطقة الموقع باإلحداثيات اسم المحطة والكود

 الصانعة

 طريقة الربط التردد المستخدم الرقم المسلسل / الرقم التعريفي

        

 

 

 األجهزة الطرفيةثانياً: بيانات 

نوع األجهزة الطرفية / الشركة  المحافظة المنطقة الموقع باإلحداثيات اسم الجهة

 الصانعة

 الترددات المستخدمة التردد المستخدم الرقم المسلسل / الرقم التعريفي
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