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 اإلمارات العربية المتحدة 

  الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت
  ترخيصالطلب تجديد /خدمات التصديق اإللكتروني طلب ترخيص مزود 

  
دم  زود  يق رخيص م ب ت ي طل دمات التصديق اإللكترون د /خ ب تجدي رخيصالطل ة   ت ى أنظم تناد إل زودي باالس م

ي  ديق اإللكترون دمات التص انون ا خ ب الق م بموج ادي رق ام ) 1(التح امالت   2006لع ارة والمع أن التج بش
ة لتنظيم قطاع     يرجى الرجوع إلى هذه المستندات القانونية وموقع  لمزيد من المعلومات،. اإللكترونية ة العام الهيئ
  . www.tra.gov.aeاإلتصاالت 

  
   الطلب يرجى التأآد من ملء جميع أقسام هذا -
  
  لن ينظر في الطلبات غير المستوفاة للشروط -

 
  هل هذا طلب ترخيص جديد أو تجديد للترخيص الحالي؟  -1

  ) انظر باألسفل(تجديد الترخيص (  ) ترخيص جديد                     (   ) 

  : في حالة طلب تجديد الترخيص، يرجى إدخال المعلومات التالية

  : رقم الترخيص 

  ): السنة/الشهر/اليوم(صدار تاريخ اإل

 .أشهر على األقل من انتهاء الترخيص الحالي 3يجب تقديم آل طلبات التجديد قبل 

  

  :في دولة اإلمارات العربية المتحدة مقدم هذا الطلب خدمات التصديق اإللكترونياسم وعنوان مزود  -2

  :خدمات التصديق اإللكترونياسم مزود 

  :رقم الرخصة التجارية 

  :ان البريديالعنو

  .:ب.ص:                          الدولة:                               اإلمارة/المدينة

  ):إذا آان يختلف عن العنوان البريدي( دولة اإلمارات العربية المتحدةعنوان المكتب المسجل في 

  .ب.ص:                                                           اإلمارة

  :فاآس:                           البريد اإللكتروني:                           رقم الهاتف

  :الموقع اإللكتروني

  :اسم الشخص المسؤول عن هذا الطلب

  :المسمى الوظيفي
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 :فاآس:                               البريد اإللكتروني:                              الهاتف

 

  

  فرع شرآة أجنبية )    (

  فرع شرآة مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة(  ) 

  شرآة منطقة حرة مساهمة محدودة (  ) 

  )اتحادية(هيئة حكومية (  ) 

  محلية(هيئة حكومية (  ) 

  : يرجى التحديد(أخرى 

خدمات التصديق نوع الشرآة التي تطلب ترخيص مزود  -3
   اإللكتروني

  حدودةشرآة مساهمة م(   ) 

  شرآة مساهمة عامة (  ) 

  شرآة مساهمة خاصة(  ) 

  شراآة عامة (  ) 

  شرآة محدودة (  ) 

  شراآة محدودة باألسهم (  ) 

  شرآة مشترآة(  )  

 

  بطلب مزود خدمة مرخص سابق في اإلمارات العربية المتحدة؟  خدمات التصديق اإللكترونيهل تقدم مزود  -4

  ال    □ نعم   □

  . جابة نعم، ما هي نتيجة ذلك الطلب؟ اشرح بالتفصيل في حالة رفض الطلب آانت اإل

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

 

  و ما يعادله في تلك السلطة؟مسجل أ/ معتمد/معترف به/هل تقدم مزود الخدمة إلى السلطة المختصة في مكان آخر ليصبح مزود خدمة مرخص -5

 ال     □    نعم    □

يرجى إرفاق ). من تلك الطلبات أياشرح بالتفصيل في حال رفض (ي حال آانت اإلجابة نعم، يرجى اإلشارة إلى السلطة ونتيجة تلك الطلبات
  .لمستندات اإلضافية إن تطلب األمر ذلك

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
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  : المطلوبة أدناه  خدمات التصديق اإللكترونياذآر بيانات بمساحة التخزين اإللكترونية لمزود  -6

 :  خدمات التصديق اإللكترونياسم مساحة التخزين اإللكترونية المستخدمة من قبل مزود 

 :عنوان الموقع اإللكتروني لمساحة التخزين اإللكترونية

 : خدمات التصديق اإللكترونيإللكترونية لمزود يقوم على إدارة مساحة التخزين ا هل

  نعم    □  

): الجهة اإلداريةحدد اسم (ال  □  
_________________________________________________________  

 

 

طلب، وبعد ملء هذا يرجى اإلشارة من خالل وضع عالمة في الخانات أدناه بأن آل من المستندات المطلوبة التالية مرفقة بهذا ال -7
  :PDF النموذج سيطلب منك إرسال هذه المستندات إلكترونيًا لذا يرجى التأآد من أن جميع المستندات محفوظة وفق نسق

 : تفضل إرسال مستندات ورقية، يرجى القيام بذلك عن طريق شرآة نقل بريدي على العنوان المذآور أدناهإذا آنت     

  .بيان ممارسة الترخيص □

 . المتحدةقد التأسيس، النظام األساسي أو ما يعادله من المستندات المعتمدة في دولة اإلمارات العربية ع □

نشاطات ال تتعلق بخدمات التصديق اإللكتروني  أيتضم (بيان النشاطات التجارية لمزود خدمات التصديق اإللكتروني   □
 ) اإللكتروني ، إن آان مطبقًا

 المخطط التنظيمي □

 . ط هيكل ملكية الشرآةمخط □

 . بيان بالموارد المالية والبيانات المالية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين □

 إثبات بوجود تأمين آافي يغطي عمليات ونشاطات مزود خدمات التصديق اإللكتروني □

 .إقرار مالئمة األشخاص المؤتمنين □

 ) نسخ 5يرجى تقديم (تقرير التدقيق الخارجي  □

الهيئة العامة لتنظيم قطاع تدفع إلى درهم  5,000 بقيمة حوالة مصرفية(رخصة التصديق اإللكتروني  أو تجديد طلبمعالجة  رسم □     
  ). اإلتصاالت 

، ويرجى العلم بأنه في حالة الموافقة على الطلب و  درهم 5000الغير مستردة رسوم معالجة الطلب بقيمة   دفعة النقديةيرجى إرسال ال
درهم لكل سنة من مدة الرخصة ،  20000درهم لمدة خمس سنوات أو  75000منح الرخصة يستحق تزويدنا برسوم الرخصة وهي 

  :إلى العنوان التالي

  الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت : إسم الحساب
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  1950000117:  رقم الحساب

  بنك أبو ظبي الوطني:    إسم البنك

  7644ب .ص               

  فرع البطين ، أبو ظبي ، اإلمارات العربية المتحدة            

SWIFT CODE: NBADAEAABAT     

  

  

  

  

المستندات التي ال ترسل (وأي مستندات الزمة  آإشعار للدفع +   97144288833عبر الفاآس رقم  الدفعة النقديةسند يرجى إرسال  
  : يعبر شرآة نقل بريدي إلى العنوان التال) إلكترونيًا

  الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت 

  دائرة التجارة اإللكترونية/ عناية

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة116688ب .ص

  

  لهذا الطلب؟المستندات الالزمة آيفية تقديم  – 8

  )سيتم إبالغك بالقيام بذلك بعد تقديم هذا النموذج(إلكترونيا (  ) 

  ).على العنوان المذآور أعاله( عبر شرآة النقل البريدي(  ) 

إلكترونيًا، يجب عليك تسليم شيك مصدق أو حوالة مصرفية بواسطة شرآة نقل بريدي  المستندات المطلوبةفي حالة تقديم : يرجى االنتباه 
ي يرسل المرخص الذ خدمات التصديق اإللكترونييرجى التأآد من ذآر اسم مزود . التصديق اإللكترونيرخصة ألغراض رسم طلب 

  .الطلب بوضوح في الشيك أو الحوالة البنكية لتجنب التأخير في معالجة الطلب
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  إقرار مقدم الطلب -9

  : يقر ويوافق الموقع أدناه حال تنفيذ وإرسال هذا الطلب بما يلي

  . مقدم هذا الطلب خدمات التصديق اإللكترونيالموقع أدناه مفوض بالتوقيع بالنيابة عن ويلزم مزود  -1

خدمات آاملة وصحيحة وفق أفضل معرفة لدي بمزود ) المستندات المطلوبةتتضمن جميع (المعلومات الواردة في هذا الطلب  -2
 . مقدم هذا الطلب التصديق اإللكتروني

 . فيما يتعلق بهذا الطلبالهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت يجوز طلب معلومات أو مستندات إضافية قد تحتاج إليها  -3

لألغراض التي تتعلق بمعالجة هذا الطلب، ألغراض ) المستندات المطلوبةبما في ذلك (كن استخدام جميع المعلومات المقدمة يم -4
مقدم هذا الطلب مع القوانين واألنظمة النافذة وألغراض ممارسة  خدمات التصديق اإللكترونيتنظيم واإلشراف على تقيد مزود 

ويجوز . هيئة حكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة أيئة تنظيم قطاع االتصاالت أو صالحيات أو السلطات الخاصة بهي أي
تقديم المعلومات التي تجمع إلى األطراف المشترآين في معالجة هذا الطلب ويجوز اإلفصاح عن محتواها بموجب القانون المطبق 

 . أو الهيئات الحكومية األخرى وفق ما يسمح به أو يفرضه القانون

  

  : المفوض بالتوقيع 

  :االسم طباعًة

  :المنصب

  : رقم الهاتف

  :البريد اإللكتروني

 :التاريخ

  

 

 


