
1 
 

 اسم الخدمة

 خدمة أجهزة النداء الصغيرة

 

 خدمة أجهزة النداء الصغيرة

 وصف الخدمة 

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة 

 المستندات المطلوبة 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 النماذج التي يمكن تنزيلها 

 

 وصف الخدمة

 التواصل لغرض نعوالمصا والمستشفيات كالفنادق محدود حيز ضمن االتصال عملية لتسهيل الخدمة تهدف -

 .الخدمة لهذه ومخصصة معينة السلكية موجة شركة لكل تقدم حيث العاجلة واألمور الطوارئ ولحاالت السريع

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط. -

 المستندات المطلوبة

 .السلكية أجهزة استعمال طلب نموذج تعبئة  -

 .المدنية البطاقة صورة -

 .التجارة فةغر ترخيص عن صورة -

 .التجارة وزارة ترخيص عن صورة -

 .استخدامها المراد األجهزة كتالوج إحضار -

 .لألجهزة المتسلسلة االرقام -

 .ذمة براءة -

 اإلجراءات

 .السلكية أجهزة استعمال بطلب كتاب وتقديم اإلدارة مراجعة -

 .المختص الموظف قبل من عليها والتدقيق المطلوبة المستندات جميع تقديم -

 .المقررة رسومال دفع -

 .المخصصة الترددات باستخدام العالقة لصاحب الترخيص يتم -

 الرسوم

 .ك.د( 50) مبلغ سنويا الالسلكية للموجه -

 .ك.د( 5) مبلغ سنويا السلكي جهاز لكل -

 النماذج

 يرجى مراجعة الجهة المختصة.
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 اسم الخدمة

 خدمة اعتماد نوعية األجهزة الالسلكية ذات نطاقات محدودة
 

 

 

 اعتماد نوعية األجهزة الالسلكية ذات نطاقات محدودة خدمة

 الخدمة وصف 

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط 

 المطلوبة المستندات 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 تنزيلها يمكن التي النماذج 

 

 وصف الخدمة

 دولة في بها المعمول الفنية المواصفات مع استيرادها يتم التي الالسلكية لألجهزة الفنية المواصفات مطابقة -

 .الكويت

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط. -

 المستندات المطلوبة

 .الطلب من الغرض فية شارحا المواصالت وزارة وكيل السيد باسم رسمي كتاب -

 .الخرج قوة مع االجهزة عليها العاملة الالسلكية الترددات بها موضحا الفنية االجهزة كتالوجات -

 .األوربية الدول أحدي من معتمدة نوعية اثبات شهادة -

 اإلجراءات

 .المعنية االدارة مراجعة -

 .المطلوبة المستندات جميع تقديم -

 .المطلوبة الرسوم دفع -

 الرسوم

 (.EIRP<10 MW( )واط ملي 10) يساوي او اقل الخرج قوة موديل لكل كويتي دينار 30 مبلغ يحسب  -      

 .(EIRP>10 MW(. )واط ملي10) من كبرأ الخرج قوة موديل لكل يكويت دينار 50 مبلغ يحسب  -      

 النماذج

 يرجى مراجعة الجهة المختصة. -
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 اسم الخدمة

 خدمة الربط الفردي والجماعي

 

 خدمة الربط الفردي والجماعي

 الخدمة وصف 

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط 

 المطلوبة المستندات 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 تنزيلها كنيم التي النماذج 

 وصف الخدمة

 عدد على النظام هذا يحتوي حيث واالهلية الحكومية والمؤسسات والشركات الوزارات الى الخدمة هذه تقدم  -

 السلكي جهاز عن عبارة وهو ويسر بسهوله مجموعته مع االتصال على المشترك يساعد مختلف تردد 100

 .تليفون مع

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 جد شروط.ال تو -

 المستندات المطلوبة

 .الخدمة لطلب الوزارة وكيل باسم موجه كتاب -

 .المؤسـسة أو للشــــركة التجاري السجل ـ -

 .توقيع اعتماد مع بنكيه كفالة ـ -

 اإلجراءات

 .الفنية المشاغل الى الحضور -

 .المطلوبة المستندات تقديم -

 .والجماعي الفردي الربط قسم مراجعه -

 .المقررة الرسوم دفع -

 الرسوم

 د.ك  650 المفاتيح مع يدوي جهاز

 ك.د  550 باحث جهاز

 ك.د  450 عادي يدوي جهاز

 ك.د  650 سيارة جهاز

 ك.د  750 الموقع في ثابت جهاز

 ك.د  170 السنوي االشتراك

 

 النماذج

 يرجى مراجعة الجهة المختصة. -
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 اسم الخدمة

 خدمة الالسلكية البحرية

 
 

 ة خدمة الالسلكية البحري

 

 الخدمة وصف •       

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط •       

 المطلوبة المستندات •       

 اإلجراءات •       

 الرسوم •       

 تنزيلها يمكن التي النماذج •       

  

 وصف الخدمة

 البواخر او الصغيرة بالقوار سواء البحرية النقل وسائط على الالسلكية االتصال اجهزة فيها تستعمل خدمة هي -

 او واالستغاثة والنداء االمان لغرض ومخصصه معينه ترددية مجاالت ضمن جهزةاأل هذه استخدام ويكون

 .خاصة او تجارية ألغراض

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط. -

 المستندات المطلوبة

 . السلكية أجهزة استعمال طلب نموذج تعبئة ـ1

 .المدنية اقةالبط صورة ـ2

 . الباخرة أو القارب تسجيل شهادة صورة ـ3

 . استخدامها المراد االجهزة كتالوج إحضار ـ4

 باألجهزة. الخاصة الفنية البيانات ـ5

 .لألجهزة المتسلسلة االرقام -6

 .ذمة براءة -7

 اإلجراءات

 .السلكية اجهزة استعمال بطلب كتاب وتقديم االدارة مراجعه-1

 .المختص الموظف قبل من عليها والتدقيق المطلوبة المستندات جميع تقديم-2

 .المقررة الرسوم دفع-3

 .معينه ترددية مجاالت باستخدام العالقة لصاحب الترخيص يتم-4

 الرسوم

 سنوات. خمس لمدة ك.د( 50)-

   النماذج التي يمكن تنزيلها

 يرجى مراجعة الجهة المختصة.-
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 اسم الخدمة

 ةخدمة الالسلكية الجوي

 

 خدمة الالسلكية الجوية

 الخدمة وصف•        

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط•        

 المطلوبة المستندات•        

 اإلجراءات•        

 الرسوم•        

 تنزيلها يمكن التي النماذج•        

 وصف الخدمة

   ومخصصة معينه ترددية مجاالت ضمن الالسلكي الاالتص اجهزة تستعمل حيث الطائرة وامان لسالمة الخدمة تهدف     

 .الخدمة لهذه

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط.-

 المستندات المطلوبة

 .ترخيص بطلب كتاب تقديم ـ1

 .الطائرة تسجيل شهادة ـ2

 .لألفـراد بالنسبة المدنية البطاقة صورة ـ3

 .لالفراد بالنسبة الخدمة هذه ىعل بالموافقة المدني الطيران من كتاب ـ4

 .باألجهزة الخاصة الفنية البيانات ـ5

 .الذمة براءة ــ6

 اإلجراءات

 .للطائرات السلكية خدمة على للحصول ترخيص بطلب كتاب وتقديم االدارة مراجعة-

 .المختص الموظف قبل من عليها والتدقيق المطلوبة المستندات جميع تقديم-

 .المقررة الرسوم دفع-

 .معينه ترددية مجاالت باستخدام العالقة لصاحب الترخيص تمي-

 الرسوم

 .سنوات خمس لمدة .ك.د( 50)-

 النماذج التي يمكن تنزيلها

 يرجى مراجعة الجهة المختصة.-

 

 



 اسم الخدمة

 النداء الالسلكيقسم خدمة 

 

 خدمة النداء الالسلكي

 نبذة مختصرة عن الخدمة  •

 المطلوبة المستندات •

 يم الخدمةتقد جراءاتإ •

 الرسوم المقررة للخدمة •

 مقدم الخدمة •

 مكان تقديم الخدمة •

 

 :نبذة مختصرة عن الخدمة

 لرياضية وكذلك بعض أقسام الوزارةيقدم القسم هذه الخدمة للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والهيئات ا -

 

 :المستندات المطلوبة

 / وكيل الوزارة. كتاب رسمي باسم السيد -

 يم الخدمة :إجراءات تقد

 .يم الطلب بعدد األجهزة المطلوبةتقد -

 

 : المقررة للخدمة الرسوم

 .مجانية للمؤسسات ووزارات الدولة هذه الخدمة -

 

 :مقدم الخدمة

 إدارة الخدمات الالسلكية. –مراقبة الخدمات الالسلكية  –قسم النداء الالسلكي  -

 .صالتوزارة الموا –قطاع الخدمات الدولية 

 

 : لخدمة مكان تقديم ا

 .منطقة كيفان –المشاغل الفنية  –قسم النداء الالسلكي  -
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 اسم الخدمة

 يخدمة الهاتف الالسلك

 خدمة الهاتف الالسلكي

 الخدمة وصف•         

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط•        

 المطلوبة المستندات•        

 اإلجراءات•        

 الرسوم•        

  الخدمة مقدم•        

 مكان تقديم الخدمة•        

 وصف الخدمة

 .هاتفية خدمات بها توجد ال التي المناطق في للمشتركين تقدم هوائي هاتف خدمة عن عبارة -

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط. -

 المستندات المطلوبة

 .المدنية البطاقة عن صورة -1

 .أو عقد االيجار البيت وثيقة -2

 .المسجلة التليفونات عن ذمةال براءة -3

 اإلجراءات

  .(مشرف مقسم) الطلب تقديم -1

  .(مشرف مقسم) المطلوبة المستندات تقديم -2

 .(مشرف مقسم) الخدمة+  االشتراك رسوم دفع -3

 الرسوم 

   

 

 

 مةمقدم الخد

 .الالسلكيقسم الهاتف الهوائي ووزارة المواصالت _قطاع االتصاالت _ إدارة الخدمات الالسلكية_-

 مكان تقديم الخدمة 

 .مقسم مشرف-

 

 د.ك  65 تركيب  منازل

 د.ك    30 اشتراك سنوي

 د.ك    145 تركيب تجاري

 د.ك    70 اشتراك سنوي
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 اسم الخدمة

 خدمة الهاتف الهوائي

 

 خدمة الهاتف الهوائي

 الخدمة وصف •

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط •

 المطلوبة المستندات •

 اإلجراءات •

 الرسوم •

 تنزيلها يمكن التي النماذج •

 وصف الخدمة

 بها التوجد التي لالماكن وتستخدم الكوارث وغيرها فيها تحدث والتي الطارئة للحاالت خدمة عن عبارة هي -

  .هاتفية خدمات

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط. -

 المستندات المطلوبة

 . الخدمة لطلب الوزارة وكيل باسم موجه كتاب .1

 .المؤسـسة أو للشــــركة التجاري السجل .2

 لألفراد. المدنية البطاقة .3

 اإلجراءات

 .الفنية المشاغل الى الحضور -1

 .المطلوبة المستندات تقديم -2

 .الهوائي الهاتف قسم مراجعة -3

   .المقررة الرسوم دفع -4

 الرسوم 

 د.ك  500 تأمين

 د.ك    20 الثابت الهوائي للهاتف شهري اشتراك

 د.ك    40 الثابت للهاتف خدمة وتركيب توصيل رأجو

 د.ك    40 .آلخـر موقع من نقل أجور

 

 النماذج التي يمكن تنزيلها

 يرجى مرجعة الجهة المختصة. -
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 اسم الخدمة

 خدمة بدل فاقد، بدل تالف، نقل دفتر

      

 :، نقل للدفتر الواحدخدمة بدل فاقد، بدل تالف

 الخدمة وصف •

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط •

 المطلوبة المستندات •

 اإلجراءات •

 الرسوم •

 تنزيلها يمكن التي النماذج •

 وصف الخدمة

 .آخر إلى موقع من الجهاز نقل أو تالف أو فاقد بدل السلكية هزةاج استخدام ترخيص أصدرا-

 الخدمة  على للحصول الواجبة الشروط

 .ال توجد شروط-

 المستندات المطلوبة

 .الطلب نوع يبين الوزارة يلوك باسم كتاب-1

 .ذمة براءة-2

 .الجديد الموقع أو الجديدة السيارة ترخيص عن صورة+  السابق الترخيص أحضار يجب النقل حالة في-3

 اإلجراءات

 .الكتاب تقديم-1

 .الرسوم دفع-2

 .المطلوب الترخيص ستالما-3

 الرسوم

 .ترخيص لكل .ك.د -

 

 النماذج التي يمكن تنزيلها

 راجعة الجهة المختصة.يرجى م-
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 اسم الخدمة

 خدمة تخصيص الترددات الالسلكية محليا

 خدمة تخصيص الترددات الالسلكية محليا

 الخدمة وصف 

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط 

 المطلوبة المستندات 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 تنزيلها يمكن التي النماذج 

 وصف الخدمة

 وهي واقسامها الوزارة بين او تتبعها التي والسيارات الشركة بين   صالاالت عملية لتسهيل الخدمة تهدف-

 لكل تقدم حيث االخري الخدمات مع مقارنة كبيرة مالية موارد وتوفر العمل انجاز سرعة على تساعد عمليــة

 .محدودة السلكية موجه شركة

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط.-

 المستندات المطلوبة

 . الوزارة من الخدمة طلب نموذج تعبئة  .1

 . التجارة غرفة ترخيص عن صورة .2

 . المدنية والبطاقة الجنسية صورة .3

 . الخدمة بطلب الوكيل باسم رسمي كتاب .4

 .استخدامها المراد االجهزة كتالوج احضار .5

 .ذمة براءة احضار .6

 اإلجراءات

  المطلوبة المستندات جميع استكمال بعد العام تسجيلال ادارة الى الخدمة لطلب الوزارة وكيل باسم كتاب تقديم-1

 .االمنية الناحية من الموضوع العتماد الداخلية وزارة مكاتبة-2

 .الطلب لصاحب السلكية موجه تخصيص يتم الداخلية وزارة موافقة بعد-3

 .بالخدمة الخاصة االجهزة لشراء تصريح على والحصول المقررة الرسوم دفع*-4

 .السيارات وألجهزة الثابت للجهاز الرخص جميع العالقة صاحب تسليم-5

 الرسوم 

 د.ك 500 سنويا   الالسلكية للموجه

 د.ك. 15 سنويا   السلكي جهاز

 

 :          النماذج التي يمكن تنزيلها

 يرجى مراجعة الجهة المختصة.   - 

 

 11
 



 اسم الخدمة

 خدمة تراخيص تجارة األجهزة الالسلكية

 

 األجهزة الالسلكية خدمة تراخيص تجارة

 

 الخدمة وصف 

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط 

 المطلوبة المستندات 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 تنزيلها يمكن التي النماذج 

 وصف الخدمة

 والمؤسسات للشركات الالسلكية االجهزة وبيع استيراد بمزاولة الخاصة التراخيص اصدار على تقوم خدمة هي -

  .الكويت دولة في المختلفة

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط.-

 المستندات المطلوبة

 . التجارة ترخيص بطلب المتقدم من كتاب-1

 .المدنية البطاقة صورة-2

  التجارية الرخصة من صورة-3

 .التأسيس عقد من صورة-4

 .ذمة براءة-5

 اإلجراءات

 .التجارة ترخيص بطلب كتاب وتقديم االدارة مراجعة-1

 .المختص الموظف قبل من عليها والتدقيق المطلوبة المستندات جميع تقديم-2

 .الورشة عن المسؤول الفني والطاقم بها التي الفنية والورش عملها طبيعة لمعرفة الشركة على الكشف-3

 .المقررة الرسوم دفع-4

 .العالقة لصاحب الترخيص يتم-5

 الرسوم

 .سنويا دينار( 30) -     

 

 تي يمكن تنزيلهاالنماذج ال

 يرجى مراجعة الجهة المختص.-
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 اسم الخدمة

 خدمة فحص األجهزة الالسلكية

 

 خدمة فحص األجهزة الالسلكية

 الخدمة وصف 

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط 

 المطلوبة المستندات 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 تنزيلها يمكن التي النماذج 

 وصف الخدمة

 .الكويت لدولة استيرادها يتم والتي العاملة الالسلكية لألجهزة لفنيةا البيانات ومطابقة فحص -      

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط.-

 المستندات المطلوبة

 .الطلب من الغرض فيه شارحا المواصالت وزارة وكيل السيد باسم رسمي كتاب-1      

 .الخرج قوة مع الالسلكية تردداتال بها موضحا الالسلكية االجهزة كتالوجات-2      

 .األوربية الدول أحدي من معتمدة فنية فحص هادةش -2      

 

 اإلجراءات

 .المعنية االدارة مراجعة-1

 .المطلوبة المستندات جميع تقديم-2

 .المطلوبة الرسوم دفع-3

 .فحصها المراد االجهزة من عينة إحضار-4

 الرسوم

 .االجهزة نم موديل لكل كويتي دينار 50 يحسب-

 النماذج التي يمكن تنزيلها

 يرجى مراجعة الجهة المختصة.-
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 اسم الخدمة

 خدمة هواة الالسلكي دوليا

 

 خدمة هواة الالسلكي دوليا

 الخدمة وصف 

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط 

 المطلوبة المستندات 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 تنزيلها يمكن التي النماذج 

 وصف الخدمة

 مختلف مع والمعارف الثقافات واكتساب الصداقات إلقامة الالسلكية االتصال اجهزة فيها تستعمل خدمة هي-

 .الخدمة لهذه ومخصصة معينه ترددية مجاالت ضمن االجهزة هذه استخدام ويكون العالم دول

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 ال توجد شروط.-

 المستندات المطلوبة

 .السلكية أجهزة لاستعما نموذج تعبئة-1

 .المدنية البطاقة صورة-2

 .األجانب سفر جواز صورة-3

 .استخدامها المراد األجهزة كتالوج إحضار-4

 .لألجهزة المتسلسلة االرقام-5

 .األجنبي الهواه ترخيص عن صورة-6

 اإلجراءات

 .السلكية اجهزة استعمال بطلب كتاب وتقديم االدارة مراجعة-1

 .المختص الموظف قبل من عليها والتدقيق المطلوبة تالمستندا جميع تقديم-2

 .والمعلوماتية الفنية الناحية من الموافقة على للحصول الالسلكي لهواة الكويتية الجمعية مخاطبة-3

 األمنية. الناحية من الموافقة على للحصول الداخلية وزارة مخاطبة-4

 .المقررة الرسوم دفع-5

 الرسوم

 .سنتين لمدة ك.د( 10)-

 

 النماذج التي يمكن تنزيلها

 يرجى مراجعة الجهة المختصة.-

 

 14
 



 اسم الخدمة

 خدمة هواة الالسلكي محليا  

 

 خدمة هواة الالسلكي محليا

 الخدمة وصف 

 الخدمة على للحصول الواجبة الشروط 

 المطلوبة المستندات 

 اإلجراءات 

 الرسوم 

 تنزيلها يمكن التي النماذج 

 وصف الخدمة

 استعمالها الى باإلضافة المعارف واكتساب الصداقات إلقامة الالسلكية االتصال اجهزة فيها تستعمل خدمة هي-

 داخل محدود نطاق ذات وهي الخدمة لهذه مخصص ترددي مجال ضمن االجهزة هذه وتعمل تجارية ألغراض

 .الكويت دولة

 الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

 .ال توجد شروط-

 المستندات المطلوبة

 .السلكية اجهزة استعمال نموذج تعبئة-1

 .المدنية البطاقة صورة-2

 .السيارة دفتر صورة-3

 .استخدامها المراد األجهزة كتالوج إحضار-4

 .لألجهزة المتسلسلة االرقام-5

 .الذمة براءة-6

 اإلجراءات

 الرسوم

 .سنتين لمدة .ك.د( 10) -

 النماذج التي يمكن تنزيلها

 .جهة المختصةال يرجى مراجعة -

1-مراجعة االدارة وتعبئة نموذج طلب استعمال اجهزة السلكية. 

2-تقديم جميع المستندات المطلوبة والتدقيق عليها من قبل الموظف المختص. 

3-مكاتبة وزارة الداخلية العتماد الموضوع من الناحية االمنية. 

4-دفع الرسوم المقررة. 

5-يتم الترخيص لصاحب العالقة باستخدام مجاالت ترددية خاصة لهذه الخدمة. 
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