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                          اإلمارات العربية المتحدة 
    الييئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت

   اإللكترونيلمزود خدمة التصديقنموذج إشعار المصادقة اإللكترونية و التوقيعات األجنبية المتبادلة 

 
يقدم نموذج إشعار المصادقة اإللكترونية والتوقيعات األجنبية المتبادلة لمزود خدمات التصديق اإللكتروني باالستناد إلى أنظمة 

يرجى .  بشأن التجارة والمعامالت اإللكترونية2006لعام  (1)مزودي خدمات التصديق اإللكتروني بموجب القانون االتحادي رقم 
 . www.tra.gov.aeالرجوع إلى هذه المستندات القانونية وموقع الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت 

 
 يرجى التأكد من ملء جميع أقسام هذا الطمب -
 . لن ينظر لمطمبات غير مستوفاه لمشروط -

 

 ىل ىذا نموذج إشعار جديد أو تجديد لنموذج اإلشعار الحالي؟  -1

  (انظر باألسفل)تجديد اإلشعار  (  )إشعار جديد                      (   )

 : في حالة طمب تجديد اإلشعار، يرجى إدخال المعمومات التالية

 : رقم اإلشعار 

 : (السنة/الشير/اليوم)تاريخ اإلصدار 

 . أشير عمى األقل من انتياء اإلشعار الحالي3يجب تقديم كل طمبات التجديد قبل 

 

 

 : اسم وعنوان مزود خدمات التصديق اإللكتروني في دولة اإلمارات العربية المتحدة مقدم ىذا اإلشعار -2

 :اسم مزود خدمات التصديق اإللكتروني

 : رقم الرخصة التجارية 

 : رقم رخصة مزود خدمات التصديق اإللكتروني

 : العنوان البريدي

 .:ب.ص : الدولة :                               اإلمارة/المدينة

 :(إذا كان يختمف عن العنوان البريدي)عنوان المكتب المسجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .: ب.ص :                                      اإلمارة

http://www.tra.gov.ae/
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 :فاكس :              البريد اإللكتروني :                           رقم الياتف

 : الموقع اإللكتروني

 :اسم الشخص المسؤول عن ىذا اإلشعار

 : المسمى الوظيفي

 :  فاكس :                          البريد اإللكتروني :                              الياتف

 

 . اسم وعنوان مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي المقترح -3

 :اسم مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي

 : (أو ما يعادليا)الجية المانحة لصالحيات الشركة 

 : (مؤسسة، شراكة، الخ)ىيكل الشركة 

 : (أو ما يعادليا)الحرفية /رقم الرخصة التجارية

 : العنوان البريدي

 .:ب.ص/الرمز البريدي :                              الدولة :                                      المدينة

 : (إذا كان يختمف عن العنوان البريدي)عنوان المكتب المسجل 

 .: ب.ص/الرمز البريدي :                              الدولة :                                      المدينة

 : رقم الفاكس :                   البريد اإللكتروني :                                       ىاتف

 : الموقع اإللكتروني

 : اسم الموظف الممثل لدى مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي 

 : المسمى الوظيفي

 :رقم الفاكس :                  البريد اإللكتروني :                                رقم الياتف
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 ىل تقدم مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي بطمب مزود خدمة مرخص في اإلمارات العربية المتحدة، سابقًا؟  -4

 ال    □ نعم    □

 . إذا كانت اإلجابة نعم، ما ىي نتيجة ذلك الطمب؟ اشرح بالتفصيل في حالة رفض الطمب

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________         

       

 

/ معتمد/معترف بو/ىل تقدم مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي لمسمطة المختصة في مكان آخر ليصبح مزود خدمة مرخص- 5
 مسجل أو ما يعادلو في تمك السمطة؟

  ال    □     نعم   □

 .( من تمك الطمباتأياشرح بالتفصيل في حال رفض )في حال كانت اإلجابة نعم، يرجى اإلشارة إلى السمطة ونتيجة تمك الطمبات 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 : األجنبً المطلوبة أدناهخدمات التصدٌق اإللكترونً اذكر مساحة التخزٌن اإللكترونٌة الخاصة بمزود - 6

 : األجنبًخدمات التصدٌق اإللكترونً اسم مساحة التخزٌن اإللكترونٌة الخاصة بمزود 

 :عنوان الموقع اإللكترونً لمساحة التخزٌن اإللكترونٌة

 : أجنبًخدمات التصدٌق اإللكترونً هل ٌقوم على إدارة مساحة التخزٌن اإللكترونٌة مزود 

   نعم  □

 :(حدد اسم الجهة المعنٌة)  ال □ 

_________________________________________________________  
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 صف الهٌكل المقترح للصلة بٌن مزود خدمات التصدٌق اإللكترونً المحلً و خدمات التصدٌق اإللكترونً األجنبً المقترح؟- 7  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

اذكر طبٌعٌة ونطاق التحرٌات واالجتهاد الذي بذله مزود خدمات التصدٌق اإللكترونً مقدم هذا اإلشعار فٌما ٌتعلق بمزود خدمات - 8  
 . التصدٌق اإللكترونً األجنبً وعملٌاته

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

وبعد تقدم النموذج سيطمب منك إرسال ىذه الوثيق عن الطريق . يرجى مالحظة أن كل من المستندات التالية الالزمة لتقديم ىذا اإلشعار- 9
 . PDFيرجى إعداد جميع المستندات وفق نسق . الشبكة اإللكترونية

 : إذا كنت تفضل تقديم مستندات ورقية، يرجى القيام بذلك عن طريق شركة نقل بريدي عمى العنوان المذكور أدناه

 . بيان ممارسة مصدقة لمزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي□

 .  عقد التأسيس، النظام األساسي أو ما يعادلو من مستندات تأسيس شركة مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي□

  ( نشاطات ال تتعمق بخدمات التصديق ، إن كان مطبقاً أيتضم ) بيان النشاطات التجارية لمزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي □

 .  مخطط ىيكل ممكية الشركة لشركة مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي□

التراخيص أو ما تعادليا التي /الموافقات/االعتمادات/ التصديقات/  نسخ عن جميع تراخيص مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي□
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 . يممكيا مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي

 . (حوالة مصرفية تدفع إلى ىيئة تنظيم االتصاالت، أنظر باألسفل) رسم اإلشعار لممصادقة اإللكترونية و التوقيعات األجنبية المتبادلة □

 : إلى العنوان التالي سنوياً  درىم5000 يرجى إرسال الدفعة النقدية الغير مستردة رسوم معالجة اإلشعار بقيمة  

 الييئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت:  إسم الحساب

 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 )كإشعار لمدفع  وأي مستندات الزمة  +  97144288833 يرجى إرسال سند الدفعة النقدية عبر الفاكس رقم 
 : عبر شركة نقل بريدي إلى العنوان التالي (إلكترونياً 

 الييئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت 

 دائرة التجارة اإللكترونية/ عناية

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة116688ب .ص

 

 

الطمب؟  ليذا الالزمة المستندات تقديم يفيةك- 10
 (سيتم إبالغك بالقيام بذلك بعد تقديم ىذا النموذج)إلكترونيا  (  )
 .(عمى العنوان المذكور أعاله)عبر شركة النقل البريدي  (  )
 

في حالة تقديم المستندات المطموبة إلكترونيًا، يجب عميك تسميم شيك مصدق أو حوالة مصرفية بواسطة شركة نقل بريدي : يرجى االنتباه 
يرجى التأكد من ذكر اسم مزود خدمات التصديق اإللكتروني المرخص الذي يرسل الطمب . ألغراض رسم طمب رخصة التصديق اإللكتروني

 .بوضوح في الشيك أو الحوالة البنكية لتجنب التأخير في معالجة الطمب
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 إقرار مزود خدمات التصديق اإللكتروني المحمي مقدم ىذا اإلشعار- 11

 : بتقديم الطمب أدناه، أقر وأوافق عمى ما يمي

رسال ىذا اإلشعار بالنيابة عنو -1  . أنا مفوض قانونًا بإلزام مزود خدمات التصديق اإللكتروني مقدم ىذا اإلشعار وا 

مزود خدمات التصديق اإللكتروني مقدم ىذا اإلشعار قام بإبرام اتفاقية مع مزود خدمات التصديق اإللكتروني األجنبي والذي يتوقع  -2
رسال ىذا اإلشعار  . الصمة مع المصادقة اإللكترونية و التوقيعات األجنبية المتبادلة المقترحة وا 

كاممة وصحيحة وفق أفضل معرفة لدي بمزود خدمات التصديق  (تتضمن جميع المرفقات)المعمومات الواردة في ىذا اإلشعار  -3
 . اإللكتروني مقدم ىذا اإلشعار

 . يجوز طمب معمومات أو مستندات إضافية تحتاجيا الييئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت فيما يتعمق بيذا اإلشعار -4

لألغراض التي تتعمق بمعالجة ىذا اإلشعار، ألغراض  (بما في ذلك المستندات المطموبة)يمكن استخدام جميع المعمومات المقدمة  -5
 أيتنظيم واإلشراف عمى تقيد مزود خدمات التصديق اإللكتروني مقدم ىذا اإلشعار مع القوانين واألنظمة النافذة وألغراض ممارسة 

ويجوز تقديم .  ىيئة حكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدةأيصالحيات أو سمطة خاصة بييئة تنظيم قطاع االتصاالت أو 
المعمومات التي تجمع إلى األطراف المشتركين في معالجة ىذا اإلشعار ويجوز اإلفصاح عن محتواىا بموجب القانون المطبق أو 

 . الييئات الحكومية األخرى وفق ما يسمح بو أو يستدعيو القانون

 

 : االسم 

 :المنصب

 :رقم الياتف

 :البريد اإللكتروني

 :التاريخ
 

 


