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 .1التعاريف.
ما لم يقض السياق خالف ذلك ،تكون للعبارات والمصطلحات الواردة في المرسوم بقااوون اتحااد
رقم  3لسنة  2003في شأن تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته ،وفس المعاوي الممنوحة لها فاي ذا
السياسة ،وفي تطبيق أحكام ذ السياسة يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاوي الموضاحة قاري
كل منها مل لم يقض سياق النص بغير ذلك:
المصطلح
المرسوم بقاوون
الالئحة التنفي ية
الهيئة
الحكومة
درذم
المنشأة االقتصادية
مقدم الطلب
مناف بيع شرائح
الهاتف المتحرك
شرائح الهاتف
المتحرك
السجل
شهادة التسجيل
جهات الترخيص
االقتصاد
الجهات الرقابية
الرخصة التجارية

التعريف
رقم ( )3لسنة  2003في شأن تنظيم قطاع

المرسوم بقاوون اتحاد
االتصاالت وتعديالته.
قرار اللجنة العليا لإلشراف على قطاع االتصاالت رقم ( )3لسنة 2003
بالالئحة التنفي ية للمرسوم بقاوون اتحاد رقم ( )3لسنة  2003في شأن
تنظيم قطاع االتصاالت.
الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
العملة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة (درذم إماراتي).
أ شركة أو مؤسسة في الدولة مرخص لها وفقا ً للتشريعات االتحادية
والمحلية الناف ة بمزاولة النشاط االقتصاد في دولة االمارات العربية
المتحدة.
أ منشاة اقتصادية تتقدم بطلب تسجيل مناف بيع شرائح الهاتف المتحرك
وفقا ً للمعايير المحددة م قبل الهيئة.
ذي منشأة اقتصادية مرخص لها بمزاولة النشاط االقتصاد الخاص
ببيع شرائح الهاتف المتحرك (SIM cards).
يقصد بها الشريحة اإللكترووية ال كية لوحدة تعريف المشترك وتشمل
على سبيل المثال ال الحصر :رقم الهاتف المتحرك للمشترك ومعلومات
ترميز ذوية الشبكة ورقم التعريف الشخصي وبياوات المستخدم مثل
جهات االتصال وأرقام الهواتف.
ذو المستند ال يتضم الئحة بأسماء ومعلومات مناف بيع شرائح
الهاتف المتحرك
ذي الشهادة الصادرة م الهيئة بتسجيل مناف بيع شرائح الهاتف المتحرك
في الدولة.
ذي الجهات الحكومية المسؤولة ع تنظيم مزاولة األوشطة االقتصادية
في إمارات الدولة .مثل وزارة االقتصاد والدوائر االقتصادية في الدولة.
ذي الجهات الحكومية التي يمك للهيئة التعاون معها لتفعيل الدور الرقابي
على مناف بيع شرائح الهاتف المتحرك.
ذي المستند الصادر م جهات الترخيص والتي تسمح بمزاولة وشاط
اقتصاد معي وفقا ً للمتطلبات والشروط القاوووية الخاصة ب لك النشاط.

3

 .2المقدمة
بغرض تسهيل وتنظيم المنافسة في بيع شرائح الهاتف المتحرك ،تهادف ذا السياساة إلاى
تنظيم عملية بيع شرائح الهاتف المتحرك م خالل المناف القاوووية والمرخصة م الهيئة.
 .3المرجعية القانونية
بناء على المادة ( )1م القرار ( )44لسنة  2009بشأن تنظيم بيع بطاقات شرائح الهااتف
النقال وبطاقات تعبئة الرصيد في الدولة تعتبار عملياة بياع شارائح الهااتف النقاال وشارائح
تعبئة الرصيد فاي الدولاة ما األوشاطة المنظماة والاواردة ضام الماادة ( )1ما المرساوم
بقاوون اتحاد رقم  3لسنة  2003بشأن تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته.
 .4أهداف السياسة
تهدف ذ السياسة التنظيمية إلى:
 4.1تنظيم وضبط عملياات بياع شارائح الهااتف المتحارك فاي الدولاة ضام إطاار قااوووي
واضح يضم حقوق المستهلكي والمنشآت االقتصادية.
 4.2تحديااد واجبااات والتزامااات الماارخص لهاام فيمااا يتعلااق بتاارخيص مناف ا بيااع شاارائح
الهاتف المتحرك في الدولة.
 4.3تحديااد واجبااات وإلتزامااات المنش اآت االقتصااادية المسااجلة فيمااا يتعلااق ببيااع شاارائح
الهاتف المتحرك في الدولة.
 4.4تحديد واجبات وإلتزامات جهات الترخيص االقتصاد في الدولة فيما يتعلق بتساجيل
مناف بيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة.
 4.5تعزيااز األعمااال االقتصااادية ورفااع كفاءتهااا فااي القطاااع ماا خااالل دعاام المنشااآت
المرخصة.
 .5المسؤولية عن السياسة
تخااتص الهيئااة بتنظاايم تسااجيل مناف ا بيااع شاارائح الهاااتف المتحاارك فااي الدولااة وإصاادار
التعليمااات أو التوصاايات أو السياسااات أو القاارارات م ا أجاال تطبيااق ذا السياسااة بشااكل
فعّال.
تقوم الهيئة بإوشاء وإدارة السجل الخاص بمناف بيع شرائح الهاتف المتحرك.

 .6النطاق
تطبق ذ السياسة على كل منشاأة اقتصاادية تبياع أو تعتازم البادء فاي وشااط بياع شارائح
الهاتف المتحرك في الدولة ويساتثنى ما تطبياق ذا السياساة المنافا التابعاة للمارخص
لهم.
 .7التطبيق وااللتزامات
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م منطلق السعي لتحقيق األذداف المرجوة والم كورة في البند الرابع م ذ السياسة،
يعتمااد تطبيااق ذ ا السياسااة علااى إلتاازام المنشااأة االقتصااادية بضاارورة الحصااول علااى
الرخصة التجارية لممارسة النشاط االقتصاد الخاص ببيع شرائح الهاتف المتحرك م
جهات الترخيص االقتصاد في الدولة أوالً ،وثم التساجيل ماع الهيئاة كمنفا بياع شارائح
الهاتف المتحرك في الدولة وأيضا قبل البدء في عملية البيع الفعلية.
تعتباار شااهادة التسااجيل الصااادرة م ا الهيئااة والرخصااة التجاريااة الصااادرة م ا جهااات
الترخيص االقتصادية ذي المتطلبات األساسية لتساجيل كمنفا بياع معتماد ماع المارخص
لهم.
تعتبر عملية البياع العشاوائية لشارائح الهااتف المتحارك بادون الحصاول علاى الموافقاات
والتراخيص القاوووية مخالفة صريحة للمرسوم بقاوون اتحاد رقم ( )3لسنة  2003في
شأن تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته.وتطبق العقوبات واالحكام الواردة فيه.
 7.1إلتزامات المنشأة التجارية:
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

يجب الحصول على رخصة تجارياة لمزاولاة النشااط االقتصااد الخااص ببياع
شرائح الهاتف المتحرك م جهات الترخيص االقتصاادية فاي الدولاة قبال البادء
بعمليات البيع.
يجب التسجيل مع الهيئة م خالل طلب خدمة تسجيل منف بيع شارائح الهااتف
المتحرك وتقديم جميع الوثائق المطلوبة
تلتاازم مناف ا بيااع شاارائح الهاااتف المتحاارك بتجديااد التااراخيص الالزمااة حسااب
القواوي الناف ة في الدولة.
تلتزم مناف البياع شارائح الهااتف المتحارك بإتبااع إجاراءات البياع المعتمادة ما
المارخص لهام ما خاالل اسااتخدام األجهازة االلكتروويااة المعتمادة أو أ وساايلة
أخرى يوفرذا.

 7.2التزامات المرخص لهم عند التطبيق
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8

يجب على المرخص لهم التأكد م تسجيل منف البيع مع الهيئاة وضامان وجاود
شهادة التسجيل الفعالة.
يجااب علااى الماارخص له ام عاادم تفعياال أ خاادمات لمنف ا بيااع شاارائح الهاااتف
المتحرك في الدولة إال بعد اكتمال تسجيل المنف مع الهيئة.
يلتااازم المااارخص لهااام بالتااادقيق الااادور علاااى منافااا البياااع المساااجلة واتخااااذ
اإلجااراءات الالزمااة والفوريااة حااال اكتشاااف أ مخالفااة للقااواوي والتشااريعات
الناف ة في الدولة.
يجب على المرخص لهم االحتفاظ بسجالت ووثائق التسجيل لجميع المناف .
يلتاازم الماارخص لااه بإخطااار الهيئااة فااي حااال إضااافة أو اسااتبعاد أ مناف ا بيااع
شرائح الهاتف المتحرك.
يلتاازم الماارخص لااه بإخطااار الهيئااة فااي حااال وجااود أ مخالفااة أو تجاااوزات
قاوووية م مناف بيع شرائح الهاتف المتحرك.
يلتزم المرخص له بقطع الخدمة عا منافا بياع شارائح الهااتف المتحارك الغيار
فعال أو ال ال يملك الصالحية القاوووية لعملية البيع.
يعتبار المارخص لاه ذاو المساؤول عا مراقباة عملياات البياع والتفعيال لشاارائح
الهاتف المتحرك بناء على القواوي الناف ة في الدولة.
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 7.2.9تقديم أ معلومات وتقارير تطلبها الهيئاة بشاأن منافا البياع ضام الفتارة التاي
تحددذا الهيئة.
 7.2.10على المرخص لهم اتخاذ اإلجراءات والحمالت الدورية المناسبة لرفاع مساتوى
وعي الجمهور بشأن آليات البيع القاوووية ومناف البيع القاوووية.
 .8الوثائق المطلوبة للتسجيل مع الهيئة
تنحصر الوثائق المطلوبة لخدمة تسجيل منف بيع شرائح الهاتف المتحرك:
-1

طلب تسجيل منف بيع شرائح الهاتف المتحرك مع البياوات المطلوبة.

-2

رخصة تجارية سارية المفعول أو الموافقة المبدئة م جهة الترخيص االقتصاد
المعنية.

-3

الهوياة الوطنياة الصاادرة ما ذيئاة اإلماارات للهوياة فااي دولاة اإلماارات العربيااة
المتحدة ،سارية المفعول لصاحب العالقة.

-4

أ وثائق أخرى يتم طلبها عند الحاجة.

 .9تجديد التسجيل
 9.1يتم تجديد تسجيل مناف بيع شرائح الهاتف المتحرك كل سنتي .
 9.2على المرخص لهم التأكد م تحادي معلوماات التساجيل الخاصاة بكافاة مشاتركي الهااتف
المتحرك.
 9.3على المرخص لهم إتباع عملية التسجيل عند تحدي معلومات التسجيل.
 9.4يحق للهيئة تعديل عملية وإجراءات تجديد التسجيل م وقت آلخر.
 .10الرســـــوم
تحدد الهيئة وتنشر الرسوم المتعلقة بتسجيل منف بياع شارائح الهااتف المتحارك فاي الدولاة
وفق سياسة رسوم مناف بيع شرائح الهاتف المتحرك التي يصدرذا مجلس إدارة الهيئة.
 .11التدقيق واالمتثال
11.1

ي حق للهيئة م وقت آلخر تدقيق قاعدة بياواات منافا بياع شارائح الهااتف المتحارك أل
م المرخص لهم أو أ وظام آخر متعلق بها لضمان سالمة معلومات التسجيل.

11.2

ستقوم الهيئة بمراقبة تطبيق المرخص لهم ومناف البيع المسجلة وامتثاالهم لها السياساة
التنظيمية باستمرار.

 .12التعديل
يجوز للهيئة حسب ما ترا مناسبا ً تعديل أ حكم م أحكام ذ السياسة التنظيمية.
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