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المادة ()1

1.1

التعريفات

ما لم يقض السييييياف ذلك لكو للع لراتاوال لالماييييوررال اللاومر وم الموسييييلم تقاقلع ا رام و م 3
لسييييق  2003وم شيييينع ققيم وات اال ايييياالل ل اميل هو قفس المااقم الممقلر لها وم الموسييييلم تقاقلع
الم للو أعلهو ل للع لراتاوال لاللرمال ال الي الماقى المقاتل لها:
 الهيئ  :الهيئ الاام ل ققيم وات اال ااالل لالرللم الو مي .
 اويح ماقام لملوم أجهزر اال ااالل :اويح امو مع الهيئ لماقع أل ملوم أل ملزت أجهزر
اال ااالل المسجل ل اقم المقشنر اال اامي ال م اقع أل س لوم أل لزت أجهزر اال ااالل لمسجر
لم الهيئ وم ققام اع مام القلعي .
 ماقع أجهزر ا ااالل :أ شذص اع تاو يقلم ت اقيع أجهزر اال ااالل أل يللع لميه أجهزر
اال ااالل مامم أل ماقا رل اسمه أل علم ه ال جاوي  .لما يملع لرماقع لويو أجهزر اال ااالل
وم السلف إ ا لاع مقوه ملل االماوال الاوتي الم رمر ليرمل وذا جاوي ساوي ذص أجهزر
اال ااالل الماقي .
 مس لوم أجهزر ا ااالل :أ شذص اع تاو نسس ماذل الملل ليقلم تاس يوام أجهزر اال ااالل مع
ملل أذوى لما يملع لرمس لوم عوض أل تيع أل ريازر أجهزر اال ااالل وم أسلاف الملل .
 ملزت أجهزر ا ااالل :أ شذص اع تاو
وم أسلاف الملل أل رياز ها.

نسس ماذل الملل و ليقلم تاوض أل تيع أجهزر اال ااالل

 مقمم الورب :أ جه سلاء مشغل أل ما ّقع أل مس لوم أل ملزت أل أ
اس يوام لاس ذمام أجهزر اال ااالل لوقا ً لرمااييو المرممر مع تل الهيئ .

شذص ي قمم تورب اويح

 سجيل الملوم :شهامر سجيل الملوم/أل الماقع/أل التائع ألجهزر اال ااالل ال م س ذمم وم شتل
اال ااالل أل وم قميم ذمم اال ااالل.
 اع مام القلعي  :االجواءال ال م تاها الهيئ ل اويح أجهزر اال ااالل اللسرلي لالسرلي الوووي تل
وورها وم أسلاف الملل .
 األجهزر اللسرلي  :األجهزر أل المللقال ال الار لالقامور عرى إوسال ل/أل اس قتال ملجال الواميل
اللهولمغقاويسي لر وممال مع  9ليرل هو ز إلى  3000جيجا هيو ز لال م ق شو وم الفضاء.
 و ور ال جميم :هم الف ور الزمقي ال م م م شهوا تل اق هاء اويخ الوذا الى ذمس عشو يلما ( )15تام
اويخ االق هاء.
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المادة ()2
 2.1المقدمة:
اسيييي قاما إلى أرلام الموسييييلم تقاقلع ا رام و م  3لسييييق تشيييينع ققيم وات اال ايييياالل  2003ل اميل ه
لالئر ه ال قفي ي و م اعمام سيياسي وسيلم ذممال اع مام القلعي لال سيجيل لال ايويح لال جميم لاالذ تاوال
ال س يوام أل تيع أل ا س ذمام أجهزر اال ااالل المذ رف و عرما ً أع ا س يوام لا س ذمام أجهزر اال ااالل يللع
لوقا لألرلام لالشييييولو لالرلائح المقاييييلص عريها وم السييييياسييييال ال م ضيييياها الهيئ تشيييينع ققيم اع مام
القلعي لألجهزر.

 2.2الصالحيات القانونية
 قص المامر ( 6 )10مع الموسلم تقاقلع ا رام و م ( )3لسق  2003تشنع ققيم وات اال ااالل
ل اميل ه أع لمى مجرس إماور الهيئ االذ ااص وم رميم وسلم ال واذيص لال ااويح لالملاوقال
لالذممال ال م اموها أل ؤمقها أل قممها الهيئ لوقا ً ألرلام القاقلع ل اميل ه أل الئر ه ال قفي ي .
 المامر  18مع الموسلم تقاقلع ا رام و م  3لسق  2003تشنع ققيم وات اال ااالل ل اميل ه :قال
عرى " قلم الهيئ ت رايل الوسلم ال م يفوضها مجرس االماور تشنع ال واذيص ال م اموها الرجق الاريا
لال ااويح لالملاوقال لالذممال ال م قممها الهيئ و لأ متالغ أذوى تشنع الويك ال ومم ".
 المامر  42مع الموسلم تقاقلع ا رام و م  3لسق  2003تشنع ققيم وات اال ااالل ل اميل ه :قال
عرى " ذ ص الهيئ ملع سلاها تإاماو لاو ااويح لإجازال أجهزر اال ااالل ال م شلل جزء مع
شتل اال ااالل أل س ذمم ويها أل س ذمم ل قميم ذممال اال اااللو ل لك عرى القرل ال قووه اللئر
ال قفي ي له ا الموسلم تقاقلع لال اريمال الاامور لرهيئ مع تل مجرس االماور .
 المامر  43مع الموسلم تقاقلع ا رام و م  3لسق  2003تشنع ققيم وات اال ااالل ل اميل ه :قال
عرى " افى الجهال الرللمي وم الملل مع ضولور الرالل عرى اويح مع الهيئ تشنع أجهزر
اال ااالل ال م س ذممها رك الجهال".
 المامر  39مع اللئر ال قفي ي لرموسلم تقاقلع ا رام و م  3لسق  2003قال عرى:
-

ذضع جميع أجهزر اال ااالل الماوح تها للذ تاو لالفرص لوقا ً لما قووه الهيئ ل قلم الهيئ
تإجواء لك الفرص لاالذ تاو.

-

لرهيئ عقم يام المق ضى لتقا ًء عرى ورب ل اتمو لريك ووك ثالث وقم إلجواء الفرلاال
لاالذ تاوال عرى أجهزر اال ااالل الماقي و عرى اع ير زم مقمم الورب تسمام جميع الوسلم ال م يورتها
لك الووك الثالث مقاتل الفرص لوقا لما رممه الهيئ .
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المادة ()3
 3.1أنواع رسوم خدمات اعتماد النوعية
و تو سيييياسييي وسيييلم ذممال اع مام القلعي مع السيييياسييي لاللئر ال ققيمي لققام اع مام القلعي ألجهزر
اال ااالل.
ضمع وسلم ذممال اع مام القلعي ثلث ذممال مس قر تإجواءا ها الذاا :
 ذمم اويح ملوم لماقام أجهزر اال ااالل.
 ذمم اويح اع مام القلعي ألجهزر اال ااالل.
 ذمم ورص أجهزر اال ااالل.

المادة ()4
 4.1رسوم تصريح مصنعي وموردي أجهزة االتصاالت
يلضييح ه ا التقم الوسييلم الما ممر لذممال سييجيل ل اميل ل جميم لإلغاء اييويح ماييقام لملوم أجهزر
اال ااالل للوقا ً لرجملل  1أمقاه.
يرق لرهيئ لرسب قميوها أع وتق ار ساب الوسلم تقاء عرى متمأ القست لال قاسب لوسلم اويح ماقام
لملوم أجهزر اال ااالل عرى اع ال يقل وسم الوذا عع  100موهم.

نوع الطلب

الرسوم بالدرهم

التفاصيل

استحقاق الدفع

مرجع
المادة

 500وسم
الققو وم
الورب

وسلم الققو وم الورب ل إاماو
اويح ماقام لملوم أجهزر
اال ااالل لممر ذمس سقلال

5500

وسلم اميل اويح ماقام
لملوم أجهزر اال ااالل

100

وسلم جميم اويح ماقام
لملوم أجهزر اال ااالل لممر
ذمس سقلال

5100

5000
وسم
ااماو
ال اويح
-

عقم قميم الورب

عقم قميم الورب

 100وسم
الققو وم
الورب
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5000
وسم
ااماو
ال اويح

عقم قميم الورب

4.2-4.3

4.4

4.5

وسلم ال نذيو وم ال جميم

100

-

عع لل شهو
نذيو

4.6

الجملل و م 1

ققسم وسلم اويح ماقايع لملوميع أجهزر اال ااالل إلى:
 4.2رسوم النظر في تقديم طلب التسجيل
ير زم مقمم ورب اييويح ماييقام لملوم أجهزر اال ايياالل ت سييميم وسييلم قميم الورب مقمما ً لغيو اتر
للس ومام مقاتل الققو وم الورب تغض الققو عع الق يج القهائي لرورب سلاء تالملاوق أل الووض.
 4.3رسوم إصدار تصريح مصنعي وموردي أجهزة االتصاالت
وم رال مل الملاوق عرى ورب اييويح ماييقام لملوم أجهزر اال اييااللو ي م إاييماو ال اييويح مقاتل
راييييل وسيييلم إايييماو ال ايييويحو ل سيييو و ور ايييلري ال ايييويح لممر ذمس سيييقلال ات ماء مع اويخ
إاماو ال اويح.
 4.4رسوم تعديل تصريح مصنعي وموردي أجهزة االتصاالت
وم رال ورب غيو أ مع المارلمال الم للور وم ال اييويحو ير زم مقمم الورب تموع وسييلم اميل اييويح
مايييقام لملوم أجهزر اال اييياالل مقمما ًو لغيو اتر للسييي ومام مقاتل الققو وم الورب تغض الققو عع
الق يج القهائي لرورب سلاء تالملاوق أل الووض.

 4.5رسوم تجديد تصريح مصنعي وموردي أجهزة االتصاالت
ي م قميم ورب جميم اييويح ماييقام لملوم أجهزر اال ايياالل تل شييهو مع اق هاء الاييلري أل ذلل
 15يلما ً مع اق هاء الايييلري  .وم رال جالز الممر المرممر  15يلما ً مع اق هاء ايييلري ال ايييويحو يا تو
ال اويح مل لك مؤ ا ً.
 4.6رسوم التأخير في التجديد عدم االلتزام بالتجديد:
ي م التمء تار سييييييياب غوام عمم االل زام تال جميم لال م قمو ب  100موهم عع لل شيييييييهو تام اق هاء و ور
ال جميمو ل لك تإمواج الغوام مع ألل يلم جالز الف ور المشاو إليهاو عرى أع ي م التمء تار ساب الغوام مع
ال اويخ الفارم مع اق هاء ال ايييويح لترم ا ايييى  12شيييهوو ليا تو ال ايييويح مرغمو لغيو اتل لر جميم تام
و ور اإليقاك المؤ ل.
على سبيل المثال:
وذاييي اق هل ت اويخ  15ميسيييمتو  2022ي م التمء تار سييياب الغوام تام اق هاء و ور ال جميم  15يلمو أ
ت اويخ  31ميسمتو  2022ي م امواج  100موهم غوام الل شهو نذيو مع  16ميسمتو  2022ر ى 15
يقايو  2023لي م ار ساب الغوام الثاقي مع اويخ  16وتوايو إلى  15ماوس.
تاض اققضاء و ور االيقاك المؤ لو ي م إلغاء الشهامر.

5

4.7

إلغاء تصريح مصنعي وموردي أجهزة االتصاالت
وم رال ورب إلغاء اييييويح ماييييقام لملوم أجهزر اال اييييااللو ال و ب أ لاليك إضيييياوي و لال ي م
إوجات المترغ الم تقم مع وسلم إاماو اويح ماقام لملوم أجهزر اال ااالل عع السقلال الم تقي .

المادة ()5
 5.1رسوم تصريح أجهزة االتصاالت
يلضيييح ه ا التقم الوسيييلم الما ممر لذممال سيييجيل ل اميل ل جميم لإلغاء ايييويح أجهزر اال اييياالل لوقا ً
لرجملل .2

الرسوم بالدرهم

استحقاق الدفع

وسلم الققو وم قميم ورب ال سجيل

500

عقم قميم الورب

مرجع
المادة
5.2

وسلم إاماو اويح اع مام القلعي

200

مور لل  3سقلال

5.3

وسلم اميل اويح اع مام القلعي
وسلم ورب ل جميم اويح اع مام
القلعي
وسلم ال نذيو وم ال جميم

100

عقم قميم الورب

5.4

300

مور لل  3سقلال

100

عع لل شهو نذيو

نوع الطلب

5.5
5.6

الجملل و م ()2
ققسم وسلم اويح أجهزر اال ااالل إلى:
 5.2رسوم تقديم الطلب والنظر فيه
ير زم مقمم ورب اع مام أجهزر اال ايييياالل ت سييييميم وسييييلم قميم الورب مقمما ًو لغيو اتر للسيييي ومام مقاتل
الققو وم الورب تغض الققو عع الق يج القهائي لرورب سلاء تالملاوق أل الووض.
5.3

رسوم إصدار تصريح اعتماد النوعية
وم رال مل الملاوق عرى ورب اع مام جهاز اال اييااللو ي م إاييماو شييهامر اع مام القلعي مقاتل رايييل
وسييلم إاييماو الشييهامر لوقا لمس ي ليال ام ثال أجهزر اال ايياالل لالملضييح وم الجملل و م 2و لما سييو
و ور الري شهامر اع مام القلعي لممر ثلث ( )3سقلال ات ماء مع اويخ إاماو الشهامر.

5.4

رسوم تعديل تصريح اعتماد النوعية
وم رال ورب غيو أ مع المارلمال الم للور وم الشيييييهامرو ير زم مقمم الورب تموع وسيييييلم شيييييهامر اع مام
القلعي مقمما ً لغيو اتر للسيييييي ومام مقاتل الققو وم الورب تغض الققو عع الق يج القهائي لرورب سييييييلاء
تالملاوق أل الووض.
م رميم ال فاايل الفقي تذالص ال اميل وم المامر و م  4.4مع اللئر ال ققيمي لققام اع مام القلعي .
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5.5

رسوم تجديد تصريح اعتماد النوعية
لرمايييوح له قميم ورب جميم شيييهامر اع مام القلعي ألجهزر اال اييياالل تل شيييهو مع اق هاء الايييلري أل
ذلل  15يلما ً مع اق هاء الالري و لوم رال جالز الممر المرممرو يا تو ال اويح مل لك مؤ ا ً.

5.6

رسوم التأخير في التجديد:
ي م التمء تار سييييييياب غوام عمم االل زام تال جميم لال م قمو ب  100موهم عع لل شيييييييهو تام اق هاء و ور
ال جميمو ل لك تإمواج الغوام مع ألل يلم جالز الف ور المشاو إليهاو عرى أع ي م التمء تار ساب الغوام مع
ال اويخ الفارم مع اق هاء الشيييهامر لترم ا ايييى  6أشيييهوو ل ا تو الشيييهامر مرغاهو لغيو اتره لر جميم تام و ور
اإليقاك المؤ ل.
على سبيل المثال:
شييييهامر اق هل ت اويخ  15ميسييييمتو  2022ي م التمء تار سيييياب الغوام تام اق هاء و ور ال جميم  15يلمو أ
ت اويخ  31ميسمتو  2022ي م امواج  100موهم غوام الل شهو نذيو مع  16ميسمتو  2022ر ى 15
يقايو  2023لي م ار ساب الغوام الثاقي مع اويخ  16وتوايو إلى  15ماوس.
تاض اققضاء و ور االيقاك المؤ لو ي م إلغاء الشهامر.

5.7

إلغاء تصريح اعتماد النوعية
وم رال ورب إلغاء شيييييهامر اع مام القلعي و ال و ب أ لاليك إضييييياوي و لال ي م إوجات المترغ الم تقم مع
وسلم إاماو شهامر إلغاء شهامر اع مام القلعي عع السقلال الم تقي .

المادة ()6
 6.1رسوم فحص أجهزة االتصاالت
وتق ه ه الوسلم عرى ورلاال أجهزر اال ااالل تقاء عرى اقيك ال ققيال المرممر وم الجملل و م 3و
ل لك لوقا ل فاايل الم للور وم السياس لاللئر ال ققيمي لذممال اع مام القلعي .

التقنيات
Mobile Phone 2G ( GSM, GPRS, E)GPRS
)Mobile Phone (3G

2600

)Mobile Phone (4G

2600

Wifi

8100

Bluetooth

2700

ISM band & SRD/LPD

1400

Amateur, small boat & PMR

1400

)Performance (IOP

2100
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الرسوم بالدرهم
2600

Emergency Broadcast – mobile phone

2100

eCall

6100

)Mobile Phone (5G

4000

NB-IOT

3800

Advanced Mobile Location

2800

Calling Name Presentation

1700

الجملل و م 3

المادة ()7
 7.1االلتزام بالدفع
ي م موع لامل الوسلم لوقا لرققلال الوسمي ال م رممها الهيئ .

المادة ()8
 8.1الغرامات
لرهيئ ووض غوامال مالي وم رال عمم مواعار أرلام لشييولو اييويح اع مام القلعي تاالس ي قام إلى أرلام
الموسلم تقاقلع ا رام و م ( )3لسق  2003لالئر ه ال قفي ي .
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