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 المقدمة 1

م االتصاالت، يسري وقرارات جملس ادارة اجلهاز القومي لتنظي 2003( لسنة 10وفقا ألحكام قانون تنظيم االتصاالت املصري رقم )
. حيدد جدول رسوم طيف الراديو ابلنسبة للطيف الرتددي وترخيص املعدات 2020يوليو  1النظام الوارد يف هذه الوثيقة اعتبارا من 
الغرض من هذا النظام هو ضمان االستخدام الفعال للطيف وتشجيع االبتكار واالستثمار يف  الالسلكية للشبكة الالسلكية اخلاصة.

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر. قطاع

 التعريفات 2

( لسنة 10ذات املعىن املعرف واملوضح يف قانون تنظيم االتصاالت رقم )هذه الوثيقة يف  ستخدمةملاصطلحات والكلمات والعبارات ملا
 :ييتم تعريفها كما يل اليتوالعبارات  املصطلحاتذلك، تنص هذه الوثيقة على . ابإلضافة اىل 2003

 .وجماهلا اجلوي ،ومياهها اإلقليميةغرافية، جلذلك حدودها امبا يف هورية مصر العربية، مج :ةلدولا (1)

هورية مصر العربية، عن طريق تنفيذ مج يف التصاالتعن تنظيم قطاع ا ملسئولةالوطنية ا اجلهة االتصاالت:القومي لتنظيم  اجلهاز (2)

 .2003لسنة  (10تنظيم االتصاالت املصري رقم ) أحكام قانون

 .2003 ( لسنة10أي شخص ميكنه التقدم بطلب للحصول على ترخيص تردد وفقا لقانون االتصاالت رقم ) مقدم الطلب: (3)

 .الرسوم اليت يتعني دفعها للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت عن أي ختصيص للرتددات رسوم الرتدد: (4)

 السلكي.ألي تصريح الستخدام جهاز اتصال  االتصاالت،الرسوم الواجب دفعها للجهاز القومي لتنظيم  رسوم اجلهاز: (5)

 .مصطلح عام ينطبق على استخدام موجات الراديو الراديو: (6)

واحد أو أكثر من مرسالت أو مستقبالت اتصاالت الراديو أو جمموعة من أجهزة اإلرسال واالستقبال، مبا يف ذلك  احملطة: (7)

 .التجهيزات امللحقة

التفويض املمنوح من اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ملقدم الطلب الستخدام  راديو(:الة تردد أو قنا الراديوختصيص )لرتدد  (8)

 .أو قناة تردد راديو وفقا لشروط حمددة راديوأو استخدام تردد  راديوحمطة 

 عرض النطاق لقناة الراديو ذات الرتدد املخصص هلا.: عرض النطاق (9)

ية للشبكة اليت يتم استخدامها حصراي بواسطة الرتددات املخصصة واألجهزة املصرح البنية التحت الشبكات الالسلكية اخلاصة: (10)

 ا.هب
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 .املنطقة اليت يسمح فيها ملقدم الطلب ابستخدام الرتددات واألجهزة املخصصة منطقة التغطية: (11)

 .كية داخل منطقة حمدودةشبكة حملية السلكية تربط نقطتني أو أكثر ابستخدام أجهزة اتصال السل لشبكة احمللية الالسلكية:ا (12)

 االعتبارات القانونية 3

والقرارات  2003( لسنة 10القومي لتنظيم االتصاالت وفقا ملواد قانون تنظيم االتصاالت رقم ) هازهذه الوثيقة عن اجل تصدر (1)

 . الوزارية الالحقة

 . هذه الوثيقةالواردة يف القواعد اإلرشاديةتعديل أي من  لتنظيم االتصاالت القومي للجهاز حيق (2)

 الالسلكية لألجهزةي و جدول رسوم الطيف الرادي 4

 أواًل: أنظمة االتصاالت األرضية

 معامل التغطية املستهدفة  ×معامل عرض النطاق الرتددي  × 1000رسوم الرتدد )ابجلنيه مصري( = 

    معامل اخلدمة × 500رسوم اجلهاز الواحد )ابجلنيه مصري( = 

 حيث أن:

( مقسوماً على عرض النطاق املرجعي لكل حيز ابلكيلوهرتزيساوي عرض نطاق القناة الرتددية ) معامل عرض النطاق الرتددي •
 عرض النطاق املرجعي طبقاً للجدول التايل: ، وحيدد ترددي

 عرض النطاق املرجعي احليز الرتددي
 هرتزكيلو    3 هرتزميجا 30 – 3
 هرتزكيلو    12.5 هرتزميجا 470 – 30
 هرتزكيلو    3,500 هرتزميجا 42,000 – 470

 هرتزكيلو    250,000 هرتزجيجا 42أعلى من 
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   :حتدد قيمته طبقاً للجدول التايلستهدفة امل التغطيةمعامل : اثنياً 

 التغطية املستهدفة احليز الرتددي
قيمة 
 املعامل

 35 واحدتغطية واحدة برتدد  هرتزميجا 30 – 3

 هرتزميجا 300 – 30
 
 
 

استخدام أكثر يف حال )
ألجهزة لمن نوع 

الالسلكية لتحقيق 
يتم اختيار  التغطية،

 (القيمة األعلى للمعامل

 0.5 )وات( كحد أقصى 1تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة حممولة بقدرة خرج 
 1 )وات( كحد أقصى  5 خرجتغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة حممولة بقدرة 

 2 )وات( كحد أقصى 10تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة اثبتة بقدرة خرج 
 3 )وات( كحد أقصى 10تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة مثبتة على مركبة بقدرة خرج 

 3   )وات( 10تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة اثبتة بقدرة خرج أكرب من 
 4 )وات(  10تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة مثبتة على مركبة بقدرة خرج أكرب من 

تغطية واحدة برتدد واحد حملافظة واحدة 
 ابلكامل

 7 اإلسكندرية –القليوبية  –اجليزة  –القاهرة 

 5 ابقي حمافظات اجلمهورية

 35 تغطية على مستوى اجلمهورية

300 – 470 
 هرتزميجا

 
 

استخدام أكثر )يف حال 
ألجهزة لمن نوع 

الالسلكية لتحقيق 
يتم اختيار  التغطية،

 (القيمة األعلى للمعامل

 2 )وات( كحد أقصى  5 تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة حممولة بقدرة خرج

 3 )وات( كحد أقصى 10واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة اثبتة بقدرة خرج  تغطية
 4 )وات( كحد أقصى 10تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة مثبتة على مركبة بقدرة خرج 

 4   )وات( 10تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة اثبتة بقدرة خرج أكرب من 
 5 )وات(  10تغطية واحدة برتدد واحد ابستخدام أجهزة مثبتة على مركبة بقدرة خرج أكرب من 

تغطية واحدة برتدد واحد حملافظة واحدة 
 ابلكامل

 8 اإلسكندرية –القليوبية  –اجليزة  –القاهرة 

 6 ابقي حمافظات اجلمهورية

 36 تغطية على مستوى اجلمهورية
 470أعلى من 
 هرتزميجا
 

)يف حال وقوع الزوج 
الرتددي يف حيزين 

خمتلفني حتتسب الرسوم 

 35 هرتزجيجا 42أعلى من ي وصلة ميكروويف بزوج تردد
 40 هرتزجيجا 42حىت  هرتزجيجا 28من ي وصلة ميكروويف بزوج تردد
 60 هرتزجيجا 28حىت  هرتزجيجا 18من ي وصلة ميكروويف بزوج تردد
 90 هرتزجيجا 18حىت  هرتزجيجا 10من ي وصلة ميكروويف بزوج تردد
 130 هرتزجيجا 10حىت  هرتزجيجا 5من ي وصلة ميكروويف بزوج تردد
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ابستخدام املعامل 
 األكرب(

 180 هرتزجيجا 5حىت  هرتزجيجا 1من ي وصلة ميكروويف بزوج تردد
 240 هرتزجيجا 1أقل من ي وصلة ميكروويف بزوج تردد

 

 :التايلمعامل اخلدمة حتدد قيمته طبقاً للجدول اثلثاً: 

 معامل اخلدمة اخلدمة
 صفر (Pager)جهاز استقبال فقط صفارة 

 0.4 (PMR)جهاز استقبال فقط اثبت/متنقل صوت/بياانت 
 1 (PMR)جهاز ارسال/استقبال اثبت/متنقل صوت/بياانت 

 5 (Wi-LAN)جهاز طريف ربط الشبكات الالسلكية احمللية 
 عدد الوحدات الطرفية املربوطة × 5 (Wi-LAN)جهاز مركزي ربط الشبكات الالسلكية احمللية 

 10 (MW)جهاز ميكروويف طريف 
 عدد الوحدات الطرفية املربوطة × 10 (MW)جهاز ميكروويف مركزي 

 

 ناعية عىل اليابسةالص األقمار أنظمة االتصاالت عتر  5

 رسوم وصلة واحدة يف االجتاه الصاعد )ابجلنيه املصري( 

 )ابلنسبة لشبكة االتصاالت اخلاصة(   (هرتزعرض النطاق )ميجا × 1000=                                                          

 (مملرخص هلاألحد  التابعةاالتصاالت  ةإذا كانت جزءا من شبك )         0=                                                          

 معامل اخلدمة  × 500رسوم اجلهاز الواحد )ابجلنيه مصري( = 

 حيث أن:

 :ل اخلدمة حيدد طبقاً للجدول التايلاممع

 معامل اخلدمة اخلدمة
 SNG 20حمطة جتميع االخبار 

VSAT - Inmarsat - Iridium - … 10 
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ن السفالالسلكية عىل أنظمة االتصاالت  6  ن والطائرات متر

ترددات اخلدمات البحرية أو اجلوية إىل الرتاخيص حيث أن الطيف الرتددي املستخدم خمصص دوليا هلذ اخلدمات طبقاً ال يتم إضافة 
 للوائح االحتاد الدويل لالتصاالت ولالتفاقيات الدولية، وابلتايل ال يتم احتساب رسوم للرتددات ويتم احتساب رسوم لألجهزة فقط.

 الرسوم السنوية لكل جهاز يتم حتديدها طبقاً للجدول التايل: •

 وصف اجلهاز
 الرسوم السنوية جلهاز واحد 

 )جنيه مصري(

أجهزة السلكية على الطائرات 
 والسفن )عدا املخصصة للصيد(

 500 ارسال أو ارسال/استقبال )صوت أو بياانت(
 200 (GPSاستقبال فقط )ما عدا أجهزة حتديد املوقع 

 –الصناعية )صوت أجهزة لالتصال عرب األقمار 
 5000 ... خالفه( -تتبع  –بياانت 

 أجهزة السلكية لالستغاثة واالنقاذ
 معفاة

 أجهزة حتديد املوقع

أجهزة السلكية على سفن وقوارب 
الصيد داخل سواحل مجهورية مصر 

 العربية

 250 ارسال أو ارسال/استقبال )صوت أو بياانت(
استقبال فقط )مبا فيها أجهزة حتديد املوقع 

GPS) معفاة 
 أجهزة السلكية لالستغاثة واالنقاذ

أجهزة اتصاالت السلكية على 
 (1)أنظر البند  و احملمولةأرضية الثابتة جهزة األتعامل معاملة األ االرض لالتصال ابلسفن أو الطائرات 

 

 المعافاةالتطبيقات والخدمات  7

 (قواعد اجلهاز القومي لتنظيم االتصاالتمع استخدامها بشرط ان يتوافق ة من الرسوم )فاالتالية معاالتطبيقات واخلدمات 

 من رسوم الرتدد واجلهاز.( Radio Amateurs)الراديو هواة عفى ي (1)

 . اتالرتدداألجهزة و املغلقة( من رسوم  املنشئات - املنزليةاخلاصة ) (Wi-Fi)االنرتنت الالسلكية  تعفى شبكات (2)

 األجهزة والرتددات. من رسوم  (SRD)تعفى األجهزة قصرية املدى  (3)

 أجهزة حتديد املواقع الغري ملحق هبا جهاز ارسال من رسوم األجهزة والرتددات. ىعفت (4)
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البحرية أو اجلوية من رسوم الرتددات واألرض يف حال استخدام ترددات خمصصة دولياً لألغراض األنظمة العاملة على السفن تعفى  (5)
 .فقط

 خمصصة دولياً لألغراض اجلوية من رسوم الرتددات فقط. ترددات األنظمة العاملة على الطائرات اليت تستخدمتعفى  (6)

 .فقط اتسوم الرتددمن ر  جيجاهرتز 5.8و جيجاهرتز 2.4( يف احليز الرتددي Wi-LANوصالت ربط الشبكات احمللية )تعفى  (7)

 

 أحكام عامة لحساب ودفع الرسوم السنوية 8

 واليت تعادل الرسوم السنوية للرتددات واألجهزة. التأمني،تشمل الرسوم السنوية رسوم  (1)

خري أت مضافاً إليها غرامةإذا أتخر مقدم الطلب يف سداد الرسوم املستحقة يف املوعد احملدد، يلتزم املرخص له بدفع الرسوم املقررة  (2)
 وفقا لسعر الفائدة املعلن من قبل البنك املركزي املصري. تسبحت

 اعتبار مع املطلوبةالشهور عدد  بنسب)أقل من سنة واحدة( الستخدام الرتددات واألجهزة  ةيتم احتساب رسوم الرتخيص املؤقت (3)
 كسر الشهر شهراً كاماًل.
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