
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 خدمات السواتل رخصة
 

 (2020)( لسنة 2) رقم رخصة
 

تنظيم قطاع االتصاالت  شأنفي  2003سنة ل (3)رقم  بقانون اتحادي أحكام المرسومبموجب 

 الفضائية االتصاالت لخدمات الياه شركةإلى  السواتلخدمات  ةمنح رخصتم فقد  ،وتعديالته

 ،م0320أغسطس  8إلى    م0220أغسطس  9خ سنوات اعتباراً من تاري ةلمدة عشر، المتقدمة

دولة اإلمارات العربية المتحدة طبقاً لشروط  هذه الرخصة فيلتزويد خدمات االتصاالت بموجب 

واإلطار التنظيمي  وتعديالته 2003( لسنة 3اتحادي رقم ) قانونالمرسوم ب وأحكام هذه الرخصة

 . الدولةفي  النافذةالقوانين واألنظمة األخرى  كافةو
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 (1المادة )

 التعاريف
 

الموضحة قرين كل منها  اآلتية المعاني بالمصطلحاتيقصد  ،بنود هذه الرخصةفي تطبيق  1.1

كما أن أي مصطلح غير معرف هنا يجب أن يؤخذ  ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك.

التي تشمل الكلمات و .وتعديالته 2003( لسنة 3بمعناه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم )

كالً بحسب ما  االعتباريينأو /الطبيعيين و األشخاص في الرخصة،تشير إلى األشخاص 

 ورد.
 

يقصد به فيما يتعلق بالمرخص له، أي جهة قانونية أخرى مسيطرة أو  :التابع 1.1.1

يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المرخص له، أو تحت 

 سيطرة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع المرخص له؛
 

 ؛هيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالتيقصد بها ال الهيئة: 1.1.2 
 

 أو إعادة الرسملة أو صفقة بيع أو عقد معاملةأي يقصد به  :السيطرةفي تغير ال 1.1.3

التغير في السيطرة على  أو غيره من عمليات إعادة هيكلة أو مزج مما يسفر عن

 نفاذمن معامالت تتم بعد تاريخ المرخص له، بما في ذلك أية معاملة أو سلسلة 

مالكي األسهم أو السندات ذات حقوق التصويت أو أصحاب وتجعل  ،هذه الرخصة

يملكون ما يقل عن تأسيسها مباشرة،  بعد الشركةرأس مال  ملكية فيالحقوق 

أو سلسلة  أغلبية األصوات أو حقوق الملكية في المرخص له بعد إتمام المعاملة

 ؛المعامالت، حسب المقتضى
 

 سنةل (2)، القانون االتحادي التجارية قانون الشركاتيقصد به  :الشركاتقانون  1.1.4

 ؛، وتعديالتهالتجارية شأن الشركاتفي  2015
 

التصويت في  حقوقمن  بالمئة (50) خمسين تملك أكثر منيقصد بها  :السيطرة 1.1.5

 السيطرة في الواقع على أعمال وشؤون الشخصعلى قدرة الو/أو  الشخص المعني

سواء كان ذلك من خالل التملك أو من خالل عقد أو من خالل أي وسيلة  المعني

 ؛أخرى
 

الخدمات  للحصول على يبرم عقداً مع المرخص لهأي شخص به يقصد  :المشترك 1.1.6

 ؛المرخصة
 

في الجزء  وأ ،على سطح األرض محطة واقعة إما يقصد بها المحطة األرضية: 1.1.7

 مع أو ؛أو أكثر ةواحد محطة فضائية مع لالتصال معدةالرئيسي من الجو، و

 أكثر، أو واحد عاكس صناعي قمر بواسطة أكثر، أو نفسه النوع من واحدة محطة

 ؛أخرى فضائية أجسام بواسطة أو
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المكالمات التي يتم إجراؤها إلى أرقام خاصة يقصد بها  :مكالمة الطوارئ 1.1.8

الدفاع المدني أو اإلسعاف أو أية خدمات طوارئ أخرى  أو الشرطةبالطوارئ مثل 

 ؛الهيئةتحددها 
 

قانون المرسوم ببموجب  ةالصادر الالئحة التنفيذيةيقصد بها  :الالئحة التنفيذية 1.1.9

 ؛وقت آلخرأو أية تعديالت قد تطرأ عليها من  2003( لسنة 3اتحادي رقم )
 

الساري والصادر  الطيف الترددي يقصد به تصريح ي:الترددالطيف تصريح  1.1.10

 شروطلل التردد الراديوي وفقا ستخداماببالمصرح له يسمح  الذيعن الهيئة و

 ؛الهيئةالتي تحددها 
  

  ؛يقصد به هذه الوثيقة والتي يمكن تعديلها أو استبدالها من حين آلخر :رخصةال 1.1.11
 

 ؛4يقصد بها خدمات االتصاالت الواردة في المادة  :الخدمات المرخصة 1.1.12
 

هذه من الصددددددفحة األولى في  الشددددددخص المشددددددار إليهيقصددددددد به  :له المرخص 1.1.13

 ؛الرخصة
 

يتم والتي  المرخص له دون الجهاتيقصد بها  :اآلخرين المشغلين المرخص لهم 1.1.14

ها  قانون اتحادي رقم )أحكام  بموجبترخيصدددددد نة 3المرسددددددوم ب  2003( لسدددددد

 ؛التنفيذية والالئحة وتعديالته
 

يقصد به الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة والتي تقاس بالهرتز  :التردد الراديوي 1.1.15

 أو دورة / ثانية؛
 

من وقت الهيئة  الصدددادرة من قبل التنظيمية األدواتيقصدددد به  :طار التنظيمياإل 1.1.16

 ؛عليها تطرأ تعديالت ةبما في ذلك أيآلخر 
 

جسم يدور حول جسم آخر ذي كتلة راجحة يقصد به : ساتلال أوقمر الصناعي ال 1.1.17

ويتحرك بشكل يتحدد في المقام األول وبشكل دائم بواسطة قوة جذب ذلك الجسم 

 اآلخر؛
 

 يتألف منها جزًءا أو صناعية أقمار منظومة بها يقصد :الصناعية األقمار شبكة1.1.18

 ؛تصاحبه التي األرضية والمحطات واحد صناعي قمر من
 

 يتألف منها جزًءا أو صناعية أقمار منظومة بها يقصد نظام األقمار الصناعية: 1.1.19

 ؛تصاحبه التي األرضية والمحطات واحد صناعي قمر من
 

 و ؛يقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة الدولة: 1.1.20
 

نقل أي لبث واستقبال و ةأمهييقصد بها األجهزة المصنعة أو ال :أجهزة االتصاالت 1.1.21

 .المرخصة خدماتالمن 
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 (2)المادة 

 السريان والتطبيق 
 

ي تسددري هذه الرخصددة من تاريخ صدددورها من قبل الهيئة إلى تاريخ انتهائها الموضددح ف  2.1

 الرخصة.
 

يوم قبل  (180)الهيئة بمدة ال تقل عن  إلىيتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد  2.2

المرخص عند قيام وللرخصة في حال أراد تجديد مدة هذه الرخصة.  األوليةمدة انتهاء ال

ألحكام هذه الرخصة، تقوم الهيئة بالنظر لطلب التجديد ومنح  بااللتزام بجميع المتطلباتله 

 اً من تاريخ انتهاء المدةسنوات إضافية ابتداء (10) مدة عشرةتجديد مدة هذه الرخصة ل

 األولية.
 

األحكام ذات الصلة الرخصة و التقيد بشروط ، في كافة األوقات،المرخص لهيتعين على   2.3

ذات الصددددلة التي قد  الدولةكافة قوانين والطيف الترددي اإلطار التنظيمي وتصددددريح في 

 .يتم تعديلها من وقت آلخر

 

 (3)المادة 

 الشبكة المرخصة

 (ال ينطبق)

 

 (4المادة )

 الخدمات المرخصة
 

 فقط عن طريق: في الدولةاالتصاالت العامة يحق للمرخص له تزويد خدمات  4.1
  

شبكة األقمار الصناعية أو نظام األقمار الصناعية المشغل من قبل "شركة الياه  4.1.1

لالتصاالت الفضائية" بموجب الشروط واألحكام لرخصة خدمات السواتل، 

 ؛(2020( لسنة )1)رخصة رقم 
 

والتي حصل  ،شبكات األقمار الصناعية أو نظم األقمار الصناعية األخرى ةأي 4.1.2

من قبل الهيئة الستخدام شبكات األقمار الصناعية  موافقة خاصةعلى المرخص له 

 .تقديم الخدمات المرخصةأو نظم األقمار الصناعية األخرى ل

 

 (5)المادة 

 الرسوم
 

 )مئة ألف( 100,000له تسديد رسم رخصة سنوي مقداره  يترتب على المرخص 5.1

 درهم.
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 يُسدد رسم الرخصة السنوي بالكامل في كل سنة من تاريخ منح الرخصة. 5.2
 

، حسب د رسوم تصريح الطيف الترددي ورسوم الترقيمايجب على المرخص له سد 5.3

 كما هو محدد من قبل الهيئة.و االقتضاء،

 

 (6المادة )

 الخدمة الشاملةو جودة الخدمة التزامات
 

 :النافذ ، كما هو محدد في اإلطار التنظيمييجب على المرخص له 6.1
 

 تلبية متطلبات جودة الخدمة؛ و 6.1.1 
 

 .اإليفاء بالتزامات الخدمة الشاملة 6.1.2 

 

 (7المادة )

 بدء الخدمة

 )ال ينطبق(

 

 (8المادة )

 والباطن السيطرة، الملكية
 

لقانون الشدددركات خص اعتباري اماراتي وفقاً يكون المرخص له قد تأسدددس كشددديجب أن  8.1

 .من وقت الخر يهافي الدولة وأية تعديالت تطرأ عل وجميع القوانين األخرى
 

 . الهيئةالمرخص له موافقة خطية مسبقة من قبل  السيطرة علىيتطلب أي تغيير في  8.2
 

 كافةتسدددددديد  وبدون الهيئةطية مسدددددبقة من بدون موافقة خ ال يجوز نقل ملكية الرخصدددددة 8.3

 .الهيئةالرسوم المترتبة إلى 
 

للمرخص له التعاقد مع الباطن لتوفير أي من أو كافة الخدمات المرخصددددددة إلحدى  يجوز 8.4

الشدددركات التابعة أو أي شدددخص آخر )أو الترتيب لتلك األنشدددطة المراد إجراؤها من قبل 

التابع أو الشددددخص اآلخر بالنيابة عنه(، مع موافقة خطية مسددددبقة من الهيئة، شددددريطة أن 

الً تماماً عن أي التزامات منصددوص عليها في هذه يواصددل المرخص له بأن يكون مسددؤو

الرخصددة أو مفروضددة على المرخص له وفقاً ل طار التنظيمي، سددواء فيما يتعلق بتوفير 

إذا كدان وال يزال التددابع مملوكداً بدالكددامدل من قبددل  الخدددمدات المرخصدددددددة أو غير ذلدك.

لهيئة، شريطة أن يتم المرخص له، ال يتطلب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ا

 إخطار الهيئة بتلك الترتيبات.
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 (9المادة )

 لتزامات عامةا
 

 يترتب على المرخص له:  9.1
  

 ؛االلتزام بكافة سياسات التوطين في الدولة 9.1.1 
 

االستثمار األجنبي سياسات أو التوجيهات الخاصة بنسب القوانين أو البااللتزام  9.1.2

 ؛الشركة رأس مال في
 

ندماج أو تغيير أو ابحالة أي و في الشركة بحصص المساهمين إخطار الهيئة 9.1.3

 ؛رأس مال الشركةإعادة هيكلة في 
 

استناداً إلى المعايير والمبادئ  االحتفاظ بدفاتر البيانات المحاسبية والمالية 9.1.4

 ؛في الدولة المطبقة المحاسبية
 

سنوياً من قبل شركة تدقيق حسابات مستقلة مسجلة ضمان تدقيق الدفاتر المحاسبية  9.1.5 

 ؛في الدولة
 

البيانات عن  تين مطبوعة مصددقة ونسدخة إلكترونية واحدةنسدخ (2عدد )إرسدال  9.1.6 

  ؛ ونهاية كل سنة مالية منأشهر  أربعةهيئة خالل الالمالية السنوية إلى 
 

سددددنوات بعد  عشددددرة (10) لمدةاالحتفاظ بالسددددجالت المالية والدفاتر المحاسددددبية  9.1.7

 .انتهاء كل سنة مالية
 

تبدأ السددددددنة المالية للمرخص له ألغراض المحافظة على سددددددجالتها في يناير وتنتهي في  9.2

 من كل عام.  ديسمبر 
 

وبالطريقة التي تحددها طلبها معلومات عند أية ب الهيئةعلى المرخص له تزويد  يتعين 9.3

اتفاقيات تجارية مبرمة  تتضددمن أي مسددتندات أو حسددابات أو سددجالت أو قد، والتي الهيئة

و/أو أية مشغلين آخرين ذوي الصلة لغرض تقديم الخدمات المرخصة في  المشتركينمع 

ألداء  الهيئددةفي اإلشددددددعددار والتي قددد تحتدداجهددا  أو المعلومددات األخرى المحددددة الدددولددة،

 .وظائفها

 

 (10المادة )

 التفتيش والمراقبة
  

 أماكن العملبالدخول ألي من  الهيئةمن  خولألي شخص م للهيئة أو لى المرخص له السماحع

في  أو الوثائق شاملة الحسابات والسجالت األخرى العائدة للمرخص له ولتفتيش أجهزة اإلتصاالت

( 3المرسوم بقانون اتحادي رقم )ولتزام بأحكام الرخصة الأي وقت وذلك لغايات التحقق من ا

 التنفيذية واإلطار التنظيمي. والالئحة وتعديالته
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 (11المادة )

 معايير السلوك
 

أغراض تخالف  ةال يجوز للمرخص له استخدام أو السماح باستخدام الخدمات المرخصة ألي

طار إلا أو نافذة قوانين أخرى ةيأو أ وتعديالته 2003( لسنة 3المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 اإلجراءات المعقولة لضمان عدم استخدام كافةعلى المرخص له السعي التخاذ  ويجبالتنظيمي. 

 الخدمات المرخصة ألي من تلك األغراض. 
 

 (12المادة )

 لترددات واألرقامتطبيقات ا

 )ال ينطبق(

 

 (13المادة )

 العالقة مع المشتركين
 

وشفافية. ال يجوز للمرخص يتعين على المرخص له في تعامالته مع المشتركين التصرف بسرعة 

له التمييز بين المشتركين المتساوين من حيث الموقف والتعامل معهم بشكل عام وفقا ل طار 

 . التنظيمي النافذ

 

 (14المادة )

 حل النزاعات
 

بين المرخص له  أو المشغلين المرخص لهم اآلخرينفي حال وجود نزاع قائم بين المرخص له و

ً للمرسوم  والمشترك أو حيثما تحال أي شكوى مباشرة إلى الهيئة، يجوز للهيئة حل المسألة وفقا

جميع التنفيذية واإلطار التنظيمي. وفي  والالئحةوتعديالته  2003لسنة  (3بقانون اتحادي رقم )

 المشتركين. لفض نزاعات ، يجب على المرخص له التعاون بالكامل مع الهيئة األحوال

 

 (15المادة )

 تطبيق الرسوم والشروط واألحكام للخدمات العامة
 

يترتب على المرخص له إعالن رسوم خدماته المرخصة والشروط واألحكام التي تقدم بموجبها 

 . الخدمات المرخصة وذلك باالستناد إلى اإلطار التنظيمي

 

 (16المادة )

 خدمات الطوارئ وهوية المتصل
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 طار التنظيمي. وفقاً ل يترتب على المرخص له توفير خدمات االتصال بالطوارئ  16.1
 

أي متطلبات من قبل  أن يتبعفي اإلطار التنظيمي  كما هو محددله  يترتب على المرخص 16.2

التعاون مع المشغلين  يجب على المرخص لهإلرسال هوية خط المتصل و الهيئة

لمتصل كما تتطلبه تلك التعليمات أو إرسال هوية خط ا من المرخصين اآلخرين لتمكينهم

 اإلرشادات أو القواعد. 

 

 (17المادة )

 استمرار الخدمة
 

ً  الهيئة شعاربدون إ عمداً  توفير الخدمات المرخصةقطع ال يجوز للمرخص له  17.1 ً  خطيا  مسبقا

 ستنقطع فيها الخدمات. يالفترة التيشير اإلشعار إلى . المشتركينإشعار و
 

خطية الموافقة الالمرخصة بدون  الخدمات تقديمللمرخص له التوقف عن ال يجوز  17.2

 .الهيئةصريحة من ال

 

 (18المادة )

 والدخولالربط 

 )ال ينطبق(

 

 (19المادة )

 المنافسة
 

صوص المن على النحو ويمتنع عن الممارسات المخلة بالمنافسة المنافسةالمرخص له بقواعد يلتزم 

 .اإلطار التنظيمي عليه في

 

 (20المادة )

 وطنيوالسالمة واألمن ال الطوارئ العامة والمصلحة العامة
 

مهما  التوجيهات فإنه يتعين على المرخص له اإللتزام بجميع الطوارئ العامة ةفي حال 20.1

عمل أو ملكية بوذلك فيما يتعلق مختصة  أو أية جهة أخرى الهيئةكانت والصادرة عن 

 المرخص له.
 

و أهيئة المن فترة إلى أخرى عن  ية توجيهات تصدددددددرأيتعين على المرخص له اإللتزام ب 20.2

أية جهة أخرى مختصددددددة في األمور المتعلقة بالمصددددددلحة العامة والسددددددالمة و/أو األمن 

سواء الواردة  الوطني.  كما يتعين على المرخص له حفظ التفاصيل المتعلقة باإلتصاالت 

لى المعلومات المتعلقة بالمشدددتركين وفقاً للمعايير الصدددادرة من إو الصدددادرة باإلضدددافة أ

المسددؤولة عن المصددلحة العامة والسددالمة واألمن الوطني.  كما يتعين  المختصددةالجهات 
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الزمة إلسددددددترجاع أو حفظ  على المرخص له على نفقته الخاصدددددددة تركيب أية معدات

حسددددب التوجيهات  من الوطنيالبيانات ألسددددباب تتعلق بالمصددددلحة العامة والسددددالمة واأل

إن االلتزام السدددددددابق على عاتق .  الصدددددددادرة من الهيئة أو الجهات المختصدددددددة األخرى

 المختصدددةواقع الجهات مالتي تنتهي في  المحددة ليشدددمل تقديم المرافق متديالمرخص له 

 .مقابلدون أي و وفقا للتوجيهات الواردة من الجهات المختصة االلتزامويتعين القيام بهذا 

أية خدمات إذا كانت ال تحقق  بتقديمعالوة على ذلك، يتعين على المرخص له عدم التعهد 

 المسؤولة عن المصلحة العامة والسالمة واألمن الوطني. المختصةمتطلبات الجهات 
 

ل من  مختصددةأو أية جهة  الهيئةفي حال أصدددرت  20.3 توجيهاتها بأن يتولى أي شددخص مخو 

 علىالسددددديطرة سدددددواء كانت السددددديطرة كاملة أو جزئية  المختصدددددةأو من الجهات  الهيئة

هذا وأن يكون  فإنه يتعين على المرخص له اإللتزام بهذا التوجيه المرخصدددددددةلخدمات ا

 التوجيه خطياً.
 

يجب على المرخص له االلتزام بجميع جوانب اإلطار التنظيمي وأي توجيه من أية جهة  20.4

 .في عرض أو تزويد خدمة جديدة مختصة قبل الشروع

 

 (21المادة )

 األراضي استخدام
 

بالتنسددددديق مع الجهات للمرخص له حق دخول واسدددددتخدام األراضدددددي العامة والخاصدددددة  21.1

ً المحلية واالتحادية المختصددة   2003( لسددنة 3المرسددوم بقانون اتحادي رقم )حكام أل وفقا

 .واإلطار التنظيمي الالئحة التنفيذيةوتعديالته و
 

 مختصة أخرى فيما يتعلق بحماية البيئة.  جهةأو أي  الهيئةيتقيد المرخص له بتعليمات  21.2

 

 (22المادة )

 تعديل الرخصة
 

 تقديم طلب خطي يبين ما يلي: أي طلب من المرخص له لتعديل الرخصة يتطلب 22.1
 

 ؛الشروط الخاصة التي يطلب من أجلها التعديل 22.1.1 

 أسباب الطلب. 22.1.2 
 

أن تقرر قبل  عند الضرورةمعلومات إضافية  تطلبقد دراسة الطلب و الهيئةيترتب على  22.2

 يلي: أياً مما 
 

 ؛الرخصةتعديل  22.2.1 

 ؛الرخصةعدم تعديل أو  22.2.2 

 .ولكن مع تنقيحات الرخصةتعديل أو  22.2.3 
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 التالية:اإلجراءات عن طريق  تقوم به الهيئةتعديل  يتعين اجراء كل 22.3
  

أو إضددددافة  يل المقترح )الذي قد يتضددددمن تعديل أو إلغاءمسددددودة إشددددعار للتعد 22.3.1 

 ؛ وإلى المرخص له الهيئةمن قبل  ة( وأسباب التعديل المقدمالرخصةلشروط 
 

 منح المرخص له وقت كاٍف للرد. يجب 22.3.2 
 

 : أن تقرر أياً مما يليدراسة رد المرخص له قبل  الهيئةيترتب على  22.4
 

 ؛الرخصةتعديل  22.4.1 

  ؛الرخصةعدم تعديل أو  22.4.2 

 .ولكن مع تنقيحات الرخصةتعديل أو  22.4.3 

 

 (23المادة )

 المخالفات والعقوبات
 

 2003( لسنة 3) المرسوم بقانون اتحادي رقم يف واردةال يخضع المرخص له للعقوبات 23.1

ً مخالفة المرخص له  حالفي التنفيذية  والالئحةوتعديالته    :ليمما ي أيا
 

 2003( لسنة 3) أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقمأي التزامات بموجب  23.1.1 

 .التنفيذية والالئحةوتعديالته 
  

 .أي التزامات بموجب أحكام الرخصة 23.1.2 
 

 .اإلطار التنظيمي تزامات واردة فيأي ال 23.1.3 

 

 (24المادة )

 القوة القاهرة
 

إذا ما كان ذلك مرجعه  الرخصة هذهشرط من شروط  يأبر المرخص له مخالً بلن يعت 24.1

 سداد على قدرته عدمو أ المرخص له تمويل قل ة ال تعتبر .قاهرةالقوة البشكل مباشر بسبب 

 .القاهرة القوة قبيل من األخرى المالية االلتزامات أو الديون
 

فوراً حال حدوث أي من حاالت القوة القاهرة مع تبيان الهيئة يقوم المرخص له بإبالغ  24.2

من قبل  التى سيتم اتخاذهاالتأثيرات المتوقعة للقوة القاهرة والمدة المتوقعة والخطوات 

 .المرخص له للتخفيف من أثارها إن أمكن

 

 (25المادة )

 اللغة
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اللغة الرسمية الملزمة ومع ذلك فإن إصدارالرخصة باللغة االنجليزية  للرخصةتعتبر اللغة العربية 

 إنما هو للتوجيه والمساعدة في تفسير النسخة العربية.
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