أهم مالمح اإلطار التنظيمي اخلاص بتقدمي خدمات انرتنت األشياء
أوالً :نبذة عن خدمات انرتنت االشياء:
تتضمن خدمات انرتنت االشياء كافة اخلدمات اليت تقوم على استخدام وسائل تقنية لتمكيــن االتصــال اآللــي بيــن األشياء لتبادل
البياانت فيما بينها وحتليلها ومعاجلتها وااتحتها للمستخدمني .ويتضمن منوذج تقدمي اخلدمة ثالثة أطراف رئيسية وهم مشغل شبكة
اتصاالت انرتنت األشياء ،مقدم خدمة انرتنت األشياء ،واملستخدم النهائي .وميكن أن يتضمن تقدمي اخلدمة عدد من األطراف األخرى
اليت تعمل من خالل هذه األطراف الثالثة مثل موردي األنظمة ،موردي التطبيقات ،مصنعي األجهزة الطرفية ،وغريها.

 مشغل شبكة اتصاالت انرتنت االشياء :IoT Network Operator
وهو املشغل الذي يقوم إبنشاء وتشغيل شبكات االتصاالت اليت تتيح تقدمي خدمات انرتنت األشياء.
 مقدمي خدمات انرتنت األشياء :IoT Service Provider
وهو مقدم اخلدمة الذي يقوم بتقدمي خدمات انرتنت االشياء للغري ابستخدام الشبكات املنشئة بواسطة مشغل شبكة اتصاالت
انرتنت األشياء وذلك نظري مقابل مادي حيصل عليه من مستخدمي اخلدمة سواء كانوا شركات ،هيئات او افراد.
 املستخدم النهائي :وهو من يتعاقد مع مقدم خدمات انرتنت األشياء للحصول على هذه اخلدمات سواء كان املستخدم النهائي
شخص طبيعي (افراد) أو اعتباري (شركات /هيئات).

اثنياً :أهم مالمح اإلطار التنظيمي:
 اهم مالمح تراخيص انشاء وتشغيل وتقدمي خدمات انرتنت األشياء:

اثلثاً :شروط التقدم
 يشرتط يف الشركات املتقدمة للحصول على أي من الرتاخيص  /املالحق املشار اليها بعالية ان تتوافر فيها على االخص الشروط االتية:
 oأن تكون الشركة املتقدمة شركة مصرية منشأة طبقاً للقانون املصري على أن يكون نشاطها يف جمال االتصاالت (اال يف احلاالت اليت
حيددها اجلهاز ملشغلي شبكات األقمار الصناعية).
 oأن متتلك الشركة املتقدمة أو بعض املسامهني يف الشركة أو بعض الشركات التابعة للشركة املتقدمة خربة مناسبة يف جمال االتصاالت
وخاصة يف جمال خدمات انرتنت االشياء.
 oأن تكون لدى الشركة املتقدمة القدرة املالية املناسبة ملمارسة مثل هذا النشاط والوفاء اباللتزامات املالية املتعلقة ابلرتخيص.
كما جيب أن تتضمن عروض الشركات املقدمة ما يلي:
 هيكل الشركة وبياانت عن املسامهني فيها
 سابقة اخلربة للشركة
 املوقف املايل للشركة
 دراسة جدوى ملدة عشر سنوات تشمل ما يلي:
 oدراسة سوق Market / Industry analysis
 oخطة تسويقية
 oخطة تشغيلية وفنية
 oخطة مالية وإدارة املخاطر

رابعاً :تصاريح اجلهات احلكومية:
 oتشمل االنشطة احلكومية التطبيقات اليت تتعلق خبدمات الرعاية الصحية ،وتطبيقات املرافق العامة مثل املياه ،الكهرابء ،الغاز،
النقل والتعليم وغريها.
 oحيق للمصرح له إنشاء منصة انرتنت األشياء بنفسه وذلك الستخدامه اخلاص فقط.
 oجيوز للجهات احلكومية الربط مع الشبكة العامة عن طريق أحدي الشركات املرخص هلا بتقدمي خدمات انرتنت األشياء للغري
وذلك بغرض تقدمي اخلدمات للمستخدم النهائي ،ويف هذه احلالة ،يلتزم مقدمي خدمات انرتنت االشياء ابحلصول على موافقة
اجلهاز املسبقة على كل تطبيق لكل جهة حكومية.

لمعرفة اإلجراءات والشروط الالزمة لطلب الحصول على تراخيص انترنت األشياء ،يمكنكم التواصل عبر البريد االلكتروني
iot@tra.gov.eg

