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 اإللكترونية الخدمات

النظام، بتقديم أي طلب متعلق بالخدمات  فييتناول هذا الباب كيفية قيام أيٍ من المستخدمين، المسجلين 
 :الخدماتاإللكترونية التي تتيحها الهيئة من خالل موقعها. وتتضمن هذه 

 اعتماد جهاز 

 شهادة مطابقة 

 مركيإذن فسح ج 

 تقديم طلب اعتماد جهاز
 النظام، سواء أفراد أو مؤسسات، تقديم طلب اعتماد جهاز. فييمكن للمستخدمين المسجلين 

 لتقديم طلب اعتماد جهاز 

 علىفي الصفحة الرئيسية لنظام تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات، من شريط االرتباط األفقي، انقر  .1
 .لخدمات اإللكترونيةا

 

 : صفحة الخدمات اإللكترونية71لشكل ا

الخاصة الشروط والقواعد العامة تظهر نافذة اعتماد جهاز.  علىانقر لخدمات اإللكترونية، افي صفحة  .2
 بطلب اعتماد جهاز.
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 على، انقر متطلبات التسجيلبعد مراجعة الشروط والقواعد العامة الخاصة بطلب اعتماد جهاز، في نافذة  .3
 .خدمة إعتماد جهازية تقديم الطلب. تفتح صفحة الستكمال عمل أوافق

 

 : صفحة خدمة إعتماد جهاز72الشكل 

 الذي تريد اعتماده. موديل الجهاز، أدخل موديل المنتجفي مربع النص  .4

 ، اختر اسم الشركة المنتجة للجهاز.المصنعمن القائمة المنسدلة  .5

 نع بشكل صحيحفي حال لم يتوفر اسم المصنع أختر أخرى ثم أدخل اسم المص .6

(، بجانبها عالمة النجمة )يوجد في الحقول التي  االلزاميةيجب إدخال جميع البيانات  مالحظة
 البيانات.طلب بدون هذه الوال يمكن تقديم  الزامية ولحقحيث إنها 

 إلدخال البيانات التفصيلية للجهاز.خدمة إعتماد جهاز . تفتح صفحة تقديم علىانقر  .7

يتم  يم بيانات جهاز قد تمت الموافقة عليه مسبًقا من قِبَل الهيئة،في حالة تقد  هام
وأنه ، مت الموافقة عليه بالفعلتظهر رسالة لتوضح أن هذا الجهاز تالطلب، وإغالق 

يمكن تقديم طلب للحصول على الخدمات األخرى مثل طلب شهادة مطابقة، أو 
 طلب إذن فسح جمركي.

  الطلب،  إغالقيتم ، مسبًقا من قِبَل الهيئة رفضه تمفي حالة تقديم بيانات جهاز قد
 مع عرض أسباب الرفض. تم رفضه مسبًقاتظهر رسالة لتوضح أن هذا الجهاز و

  الطلب،  إغالقيتم  ،الهيئة اتاختصاص من ضمنال يقع في حالة تقديم بيانات جهاز
 .هذا الجهاز ال يقع تحت اختصاص الهيئةتظهر رسالة لتوضح أن و
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.

 

 : صفحة خدمة إعتماد جهاز73الشكل 

 

إدخال البيانات التفصيلية والتقنية الخاصة بالجهاز المطلوب اعتماده من خالل  جهاز خدمة إعتمادتتيح لك صفحة 
 األقسام التالية:

 معلومات أساسية 

 التصنيف 

 رقم المواصفة الفنية للهيئة 

 تردد التشغيل والقدرة المرسلة 

 المواصفات الدولية 

 مرفقات 

 ليقات السابقةالتع 

 .أدخل البيانات التفصيلية المطلوبةاسم كل قسم من األقسام السابقة إلظهار ما بها من حقول، ثم  علىانقر  .8

(، بجانبها عالمة النجمة )يوجد في الحقول التي  اإللزامية، يجب إدخال جميع البيانات  مالحظة
 بيانات.الطلب بدون هذه الوال يمكن تقديم  إلزامية ولحقحيث إنها 
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 معلومات أساسية

 إدخال البيانات األساسية عن الجهاز، مثل: معلومات أساسيةيتيح لك القسم 

 اسم المنتج باللغة العربية وباللغة اإلنجليزية 
 نوع الجهاز من حيث سمته األساسية مثل تماثلي أو رقمي 

 وصف عمل الجهاز 

 الكسب الهوائي للجهاز 

  مختبرILAC 

  للجهازكود البند الجمركي 

 

 : قسم معلومات أساسية74الشكل 
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 التصنيف

تحديد التصنيفات المختلفة لطريقة عمل الجهاز. التصنيفيتيح لك القسم 

: قسم التصنيف75الشكل 

 رقم المواصفة الفنية للهيئة

اصفات الجهاز.اختيار المواصفات الفنية للهيئة التي تنطبق على مورقم المواصفة الفنية للهيئة يتيح لك القسم 

: قسم رقم المواصفة الفنية للهيئة76الشكل 

تردد التشغيل والقدرة المرسلة

إدخال البيانات التقنية للجهاز نطاق ترددات التشغيل )من  تردد التشغيل والقدرة المرسلةيتيح لك القسم 
 وإلى(، وقدرة الخرج القصوى لكل نطاق.

درة المرسلة: القسم تردد التشغيل والق77الشكل 
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 إلضافة تردد التشغيل وقدرة الخرج القصوى

 .إضافة تردد. تظهر النافذة  على، انقر تردد التشغيل والقدرة المرسلةفي الجدول  .1

 

 : النافذة إضافة تردد78الشكل 

 حفظ. على، أدخل بيانات تردد التشغيل ، ثم انقر (78)الشكل  إضافة الترددفي النافذة  .2

 

 ت التردد المضاف: بيانا79الشكل 

 مالحظات
  بجانب التردد الذي تريد   علىيمكنك تعديل بيانات تردد التشغيل عن طريق النقر

 (.79تعديله )الشكل 

  بجانب التردد الذي تريد   علىيمكنك حذف بيانات تردد التشغيل عن طريق النقر
 (.79حذفه )الشكل 

 لتردد األول.يمكنك إضافة المزيد من الترددات بعدما تقوم بحفظ ا 

 .الترددات الُمدخلة دائما تكون بوحدة الميغاهرتز 

 المواصفات الدولية

 ، إدخال بيانات شهادات المواصفات الدولية الحائز عليها الجهاز.المواصفات الدوليةيتيح لك القسم 
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 : القسم المواصفات الدولية80الشكل 

 

 إلضافة بيانات مواصفة دولية

 .إضافة المواصفات الدولية. تظهر نافذة  على، انقر دوليةالمواصفات الفي جدول  .1

 

 : النافذة إضافة المواصفات الدولية81الشكل 

 .حفظ على، أدخل بيانات المواصفة، ثم انقر (81الشكل ) إضافة المواصفات الدوليةفي نافذة  .2
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 : بيانات المواصفات الدولية المضافة82الشكل 

 مالحظات
 بجانب المواصفة   علىلمواصفة الدولية عن طريق النقر يمكنك تعديل بيانات ا

 (.82التي تريد تعديل بياناتها )الشكل 

  بجانب المواصفة   علىيمكنك حذف بيانات المواصفة الدولية عن طريق النقر
 (.82التي تريد حذفها )الشكل 

 مرفقات

 تحميل الملفات المتعلقة بالجهاز. مرفقاتيتيح لك القسم 

 

 : النافذة مرفقات83الشكل 

 لتحميل ملف

 .مرفقات. تظهر النافذة تحميل على، انقر مرفقاتفي القسم  .1

 

 : النافذة مرفقات84الشكل 
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، ثم 84، أدخل بيانات الملف الذي تريد تحميله كما هو موضح بالشكل (84)الشكل مرفقات في النافذة  .2
 تحميل. علىانقر 

 

 : بيانات الملف المضافة85الشكل 

 مالحظات
  بجانب   علىيمكنك تعديل بيانات الملف الذي قمت بتحميله عن طريق النقر

 (.85الملف الذي تريد تعديل بياناته )الشكل 

  بجانب الملف الذي تريد حذفه   علىيمكنك حذف بيانات الملف عن طريق النقر
 (.85)الشكل 

 التعليقات السابقة

 ة أيٍ من التعليقات الخاصة بالجهاز الذي تريد اعتماده.، إضافالتعليقات السابقةيمكنك، من خالل القسم 

 

 السابقة التعليقات القسم: 86الشكل 

 بعد االنتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة العتماد جهاز جديد، يمكنك القيام بأيٍ من التالي: .9

  جهاز.حفظ بيانات الجهاز التي قمت بإدخالها دون تقديم طلب اعتماد اللحفظ  علىالنقر 

  للرجوع للصفحة السابقة رجوع علىالنقر. 

  رقم ال بعرضتقديم الطلب بنجاح، وتقوم أنه قد تم لتؤكد  تظهر رسالة لتقديم الطلب.تقديم  علىالنقر
 الخاص بالطلب الُمقدم.

 

في طلبك المقدم، تصلك رسالة عبر  بالبتالمعنيين بالهيئة  المختصينفور قيام   هام
إما بالموافقة على  المختصينمسجل على النظام إلبالغك بقرار البريد اإللكتروني ال

 طلبك، أو رفضه، أو ضرورة القيام ببعض التعديالت.

  يتم إرسال الطلب الطلبالقيام ببعض التعديالت لبيانات  المختصينفي حالة طلب ،
. لمعرفة المزيد عن كيفية الوصول إلى بالتعديالت الالزمةإليك كمهمة معلقة لتقوم 

 .االستعالم عن الطلباتلمهام المعلقة، يرجى الرجوع إلى القسم ا
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  في حالة الموافقة على الطلب واعتماد الجهاز، ُيسمح لك بطباعة الشهادة المطابقة
 الرجاءلهذا الجهاز. لمعرفة المزيد عن كيفية طلب طباعة شهادة مطابقة للجهاز، 

. كما يمكن ألحد مسئولي الهيئة تقديم طلب شهادة مطابقةإلى القسم  الرجوع
القيام بطبع الشهادة المطابقة بالنيابة عنك وإرسال إشعار إليك، عبر البريد 

 اإللكتروني، لتقوم باستالم الشهادة من الهيئة.

 الهيئة بتغيير  مختصيز، ثم قام أحد في حالة الموافقة على الطلب واعتماد الجها
الخاص  تصلك رسالة عبر البريد اإللكترونيمتعلقة بالجهاز، وتعديل الخصائص الفنية ال

 تقديم طلب اعتماد جهاز أخر بناًء على الخصائص الٌمعدلة.ببك حتى تقوم 

  المعنيين بالهيئة بالنظر في طلبك  المختصينعندما يتم إغالق الطلب من قِبَل
 الخاص بكتصلك رسالة عبر البريد اإللكتروني ، ألي سبب من األسباب، دمالمق

بعملية غلق الطلب. كما يحفظ الطلب بجميع بياناته في قسم الطلبات  إلبالغك
لقة، يرجى الطلبات المغلمعرفة المزيد عن كيفية الوصول إلى المغلقة الخاصة بك. 
 .االستعالم عن الطلباتالرجوع إلى القسم 

 

 تقديم طلب شهادة مطابقة
نظام تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات تقديم طلب الحصول  فييمكن لألفراد والمؤسسات المسجلين 

 على شهادة مطابقة أليٍ من األجهزة المعتمدة من قِبَل الهيئة.

 لتقديم طلب طباعة شهادة مطابقة

 علىالرئيسية لنظام تراخيص أجهزة االتصاالت وتقنية المعلومات، من شريط االرتباط األفقي، انقر  في الصفحة .1
 .لخدمات اإللكترونيةا

 

 : صفحة الخدمات اإللكترونية87الشكل 

الشروط . تظهر نافذة شهادة مطابقة طلب على(، انقر 87)الشكل  لخدمات اإللكترونيةافي صفحة  .2
 بطلب طباعة شهادة مطابقة. الخاصةوالقواعد العامة 





 تسويق األجهزة  


من الخدمات األلكترونيةإذن فسح جمركي  تقديمأنقر على . 1  


 :  الخدمات األلكترونية 137الشكل 


تسويقأختر نوع الطلب : . 2


 


 :  نوع الطلب 138الشكل 


 أدخل جميع الحقول المطلوبة.. 3


 إضافةفي قسم محتويات الشحنة، أنقر  .4
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 أدخل محتويات الشحنة:. 5


 أدخل جميع الحقول المطلوبة.-


 :  تفاصيل الشحنة 140الشكل 


 اسم الموديل الصناعي للجهاز باللغة االنجليزيةبعد إختيار النوع: جهاز، أدخل . 6


 التحقق من وجود جهازثم انقر على 


 


 :  معلومات الجهاز االساسية 141الشكل 


  اضافةوانقر  نوع الرخصة المطلوبةمن مسلسالت الجهاز أختر  .7


 


 :  مسلسالت جهاز التسويق 142الشكل 
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)تأكد ان الكمية المحددة في قسم محتويات الشحنة يعادل .حفظأضف مسلسل الجهاز ثم انقر على . 8


 عدد مسلسالت الجهاز الُمدخلة.


 


 :  إضافة مسلسالت جهاز التسويق 143الشكل 


 


  في اسفل الصفحة. حفظانقر على . 9


 


 :  حفظ الشحنة 144الشكل 
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 : محتويات الشحنة بعد إضافة الشحنة 145الشكل 
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