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 التعاريف. 1
 

نفس المعاني المبينة  التنظيمية السياسة من الملحق هذايكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المستخدمة في 

 ".المتحرك الهاتف بمشتركي الخاصة التسجيل متطلبات"  التنظيمية السياسةلها في 

نفس المعاني المبينة  التنظيمية السياسة من الملحق هذايكون للمصطلحات والكلمات والعبارات المستخدمة في 

بخالف ذلك أو يقضي  صراحة   التنظيمية السياسةهذه  من الملحق هذا يقتضيلها في قانون االتصاالت ما لم 

 السياسة من الملحق اات والعبارات. وألغراض هذتستخدم فيه تلك المصطلحات والكلم لذيبذلك سياق النص ا

 يكون للمصطلحات اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها كالتالي: التنظيمية

 

مرخص لها بمزاولة النشاط االقتصادي  بها منشأة اقتصادية يقصد المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ  1.1

 شرائح الهاتف المتحرك. وتفعيل الخاص ببيع

الشهادة الصادرة من الهيئة بتسجيل منافذ  يقصد بها بيع شرائح الهاتف المتحرك منفذشهادة تسجيل   1.2

 بيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة.

 

مسؤولة عن تنظيم مزاولة األنشطة ال الجهات الحكومية بها يقصد جهات الترخيص االقتصادي  1.3

 مثل وزارة االقتصاد والدوائر االقتصادية في الدولة. ،االقتصادية في إمارات الدولة

 

الترخيص االقتصادي المعتمدة  جهات إحدىالرسمي الصادر من  المستنديقصد بها  ةالتجاري رخصةلا  1.4

 في الدولة والذي يسمح بمزاولة نشاط اقتصادي محدد.

 

وشهادة تسجيل  التجاريةرخصة لوفقا  ل ،الموقع المحدد للمنشأة االقتصادية بها يقصد الموقع الجغرافي  1.5

 .المتحركمنفذ بيع شرائح الهاتف 
 

 المسدددددددجلين/الُمسدددددددجددل الطبيعيين/الطبيعي األشدددددددخدداص/الشدددددددخص يقصددددددددد بدده البااائعي /البااائع  1.6

بعملية بيع وتفعيل شدددددددرائح الهاتف المتحرك  المخولين/في أنظمة الهيئة والُمخول المعتمدين/والُمعتمد

 .الصادرة من الهيئةتشريعات الو لقوانينل وفقا  

 

تفعيل تسجيل أو نظمة التي يتم استخدامها في األ/النظامو أاألجهزة /الجهازبها  يقصد الممكنات/الممك   1.7

 شرائح الهاتف المتحرك.
 

شرائح  وتفعيل منافذ بيع بها يقصد تابعة للمرخص لهمالالهاتف المتحرك غير  شرائحبيع  منافذ  1.8

 للرخصة وفقا  هاتف متحرك يسمح لها بممارسة النشاط التجاري الخاص ببيع شرائح الهاتف المتحرك 

 الرخصةمستقلة  منافذ وهي الدولة؛ في المعتمدة االقتصادي الترخيص جهات من الصادرة التجارية

 .له للمرخص التجارية رخصتها تعود وال ،عن المرخص له التجارية

 

شرائح هاتف  وتفعيل منافذ بيع بها يقصد تابعة للمرخص لهمالالهاتف المتحرك  شرائحبيع  منافذ  1.9

يسمح لها بممارسة النشاط التجاري الخاص ببيع شرائح الهاتف المتحرك تابعة للمرخص لهم ومتحرك 

 تعود منافذ وهي الدولة؛ في المعتمدة االقتصادي الترخيص جهات من الصادرة التجارية للرخصة وفقا  

 .مله للمرخص التجارية رخصتها
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الترخيص االقتصادي  جهات إحدىالرسمي الصادر من  المستنديقصد بها تصريح التجاري لا 1.10

ومطابق  ويسمح بمزاولة نشاط اقتصادي محدد ويتبع لرخصة تجارية فعالة، المعتمدة في الدولة

 .للرخص التجارية الرئيسية مع تغيير الموقع الجغرافي أو الفترة الزمنية للتصريح

 

 ،الخدمة مراكز لتقييم"ارتقاء"  والحكومة الرقمية االتصاالت قطاع تنظيمل العامة هيئةال برنامج 1.11

ومنافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك  التابعة للمرخص لهم مراكز الخدمةلتقييم  الهيئةبرنامج  يقصد به

 ضمن معايير وإطار تنظيمي يتم اعتماده من قبل الهيئة.

 

 القانونية المرجعية. 2
 

بشأن تنظيم بيع بطاقات شرائح الهاتف النقال وبطاقات  2009( لسنة 44( من القرار )1على المادة ) بناء    2.1

تعتبر عملية بيع شرائح الهاتف النقال وشرائح تعبئة الرصيد في الدولة من  تعبئة الرصيد في الدولة

بشأن تنظيم  2003لسنة  3( من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1األنشطة المنظمة والواردة ضمن المادة )

 قطاع االتصاالت وتعديالته. 

 

هيئة مخالفة للمرسوم تعتبر عملية بيع شرائح الهاتف المتحرك دون الحصول على التراخيص من ال  2.2

وتطبق العقوبات  في شأن تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته. 2003( لسنة 3بقانون اتحادي رقم )

 واالحكام الواردة فيه.
 

 والنطاق هدافاأل. 3

 

بيع  من بها المرتبطة والعمليات المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ لتسجيل ةتنظيمي جراءاتإ وضع  3.1

وبناء منظومة مبتكرة ومتكاملة ومتناسقة لإلجراءات والضوابط  ،الهاتف المتحركشرائح لوتفعيل 

 دولة حكومة رؤية قيلتحق حقوقهم على والحفاظ المتعاملين سعادة بمستوى واالرتقاء وااللتزامات،

 .المتحدة العربية ماراتاإل

 

 ،لتعزيز التنافسية واالستدامة الفعالةتطوير بيئة تنظيمية عادلة لقطاع االتصاالت والمعلومات في الدولة   3.2

ن مواكبة التطور اضملاالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع االتصاالت والمعلومات في الدولة و

 التكنولوجي لقطاع االتصاالت.

 

من الحصول على كافة المعلومات المطلوبة  ا  تعكس رحلة المتعامل بدء التيجراءات سلسة من اإل وضع  3.3

للعمل، ووصوال  إلى الموافقات النهائية والوثائق ذات العالقة من الجهات المعنية للبدء بنشاط بيع وتفعيل 

 شرائح الهاتف المتحرك في الدولة.

 

 اعتباري أو طبيعي شخص وكل على كل منشأة اقتصادية التنظيمية ملحق من السياسةال اطبق هذي  3.4

 .شرائح الهاتف المتحرك في الدولة وتفعيل مارس أو يعتزم البدء بممارسة نشاط بيعي

 

 منافذ التابعة للمرخص لهم.العلى  التنظيمية ملحق من السياسةال اطبق هذي   3.5
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 المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ لتسجيل ةالتنظيمي جراءاتاإل. 4

 

: إجراءات ولىمراحل رئيسية: المرحلة األ ثالثتتكون عملية تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك من 

إجراءات : ثالثةتسجيل البائعين، المرحلة الإجراءات : نيةتسجيل منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، المرحلة الثا

 تسجيل الممكنات.

 

 تسجيل منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك : إجراءاتولىاأل المرحلة  4.1

 

االقتصادية التي تعتزم تسجيلها كمنفذ بيع شرائح الهاتف  المنشأة أو له المرخص منفذ على يجب 4.1.1

 الوثائقو المعلومات على يحتويتسجيل منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك للهيئة  طلب تقديم المتحرك،

 :التالية الداعمة
 

أصحاب  أسماءما تحدده الهيئة وتشتمل على األمور التالية: اسم المنفذ،  حسباستمارة طلب ) 4.1.1.1

 (.الخ.. اإللكتروني، البريد تواصلال رقم، منفذ البيع موقعالرخصة والمنشأة االقتصادية وبطاقات هوياتهم، 

رخصة تجارية صادرة من جهات الترخيص االقتصادي المعتمدة في الدولة تتضمن النشاط  4.1.1.2

 الخاص ببيع شرائح الهاتف المتحرك مع بيان أسماء أصحاب الرخص.التجاري 

 بطاقة منشأة صادرة من الهيئة االتحادية للهوية والجنسية. 4.1.1.3

منفذ البيع، أصحاب الرخص، الشخص  إلضافةمن المرخص له المعني ) ةانعمم عدمشهادة  4.1.1.4

 المخول ضمن قائمة منافذ بيع شرائح الهاتف(.

مرخص له المعني على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمراقبة والتدقيق شهادة ضمان والتزام من ال 4.1.1.5

الهيئة المتعلقة  اتبإجراءات وسياس ،التزام منفذ البيع، أصحاب الرخص والشخص المخولمن والتأكد 

بتسجيل مشتركي الهاتف المتحرك. ويتعهد المرخص له المعني باتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال عدم 

 يع بإجراءات سياسة تسجيل مشتركي الهاتف المتحرك.التزام منفذ الب

 قائمة وبيانات أصحاب الرخص وبطاقة المنشأة وهوياتهم. 4.1.1.6

بيانات وهوية الشخص المخول بناء  على بطاقة المنشأة أو رسالة تخويل معتمدة من الجهات  4.1.1.7

و محدد في بطاقة بالنيابة عن المنشأة كما ه المختصة )كاتب العدل( تصدر من الشخص المخول بالتوقيع

 .المنشأة

الشخص المخول بالتوقيع بالنيابة عن المنشأة كما هو محدد في بطاقة المنشأة أو توقيع تعهد من  4.1.1.8

المتعلقة بتسجيل  الهيئة اتعلى االلتزام بإجراءات وسياسمن الشخص المخول من المنشأة االقتصادية، 

 .مشتركي الهاتف المتحرك

إجراءات تسجيل مشتركي  المرخص له لإلشراف على بيانات وهوية الشخص المخول من 4.1.1.9

 المنفذ. الهاتف المتحرك ضمن عمليات

إجراءات تسجيل مشتركي الهاتف  لإلشراف على نفذبيانات وهوية الشخص المخول من الم 4.1.1.10

 المنفذ. المتحرك ضمن عمليات

 .المختصة الجهات في المستخدمة التعريف آليات حسب البيع منفذ لموقع التعريفي الرقم 4.1.1.11

ا الملحق ئح الهاتف المتحرك المحددة في هذحسب أنواع منافذ بيع شرا البيع منفذ نوع تحديد 4.1.1.12

 .تنظيميةالسياسة ال من
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أو  الموافقةللهيئة  يحق الدراسة مخرجات على وبناء   المقدمة، والوثائق الطلب بدراسة الهيئة تقوم 4.1.2

الطلب، تقوم الهيئة بإصدار  الموافقة علىرفض الطلب ويتم إعالم مقدم الطلب بحالة الطلب. وفي حال 

 شهادة تسجيل منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك في الهيئة مع تحديد المرخص له المعني.

 

 تسجيل البائعي  إجراءات: نيةالثا المرحلة  4.2

 

 المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ أو له للمرخص التابع المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذعلى  يشترط 4.2.1

 من التأكد الهيئة، من صادرة متحرك هاتف شرائح بيع منفذ تسجيل شهادة لديه والذي للمرخص التابع غير

  .المرحلة هذه بإجراءات البدء قبل ولىاأل المرحلة استكمال

 

 غيربيع شرائح الهاتف المتحرك  منفذلمنفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك التابع للمرخص له أو  يمكن 4.2.2

 طلب تقديم الهيئة، من صادرة المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ تسجيل شهادة لديه والذي للمرخص التابع

 يحتوي على المعلومات والوثائق الداعمة التالية: المنفذ تحت للعمل البائعين لتسجيلللهيئة 

 

 شهادة عدم ممانعة من المرخص له المعني لتسجيل البائع لدى الهيئة. 4.2.2.1

 بطاقة هوية البائع. 4.2.2.2

 الهاتف شرائح بيع افذمنل بالنسبة نسخ داعمة توضح بأن البائع تحت كفالة المنفذو وثائق توفير 4.2.2.3

 .لهم للمرخص التابعة غير المتحرك

جميع إجراءات تسجيل  على التدريبالبائع  نجازإتدريب من المرخص له تبين  إنجازشهادة  4.2.2.4

 مشتركي الهاتف المتحرك.

 شهادة تسجيل بائع من المرخص له. 4.2.2.5

الهيئة المتعلقة بتسجيل مشتركي الهاتف  اتتعهد من البائع على االلتزام بإجراءات وسياس توقيع 4.2.2.6

 المرخص له(.و البائع بين يوقعالمتحرك )

الهيئة المتعلقة بتسجيل مشتركي الهاتف  اتتعهد من البائع على االلتزام بإجراءات وسياس توقيع 4.2.2.7

 (.والهيئة البائع بين يوقعالمتحرك )

 .المختصة الجهات من صادرةوسلوك  سيرة حسن شهادة 4.2.2.8

 

أو  الموافقةيحق للهيئة  الدراسة مخرجات على وبناء   المقدمة، والوثائق الطلب بدراسة الهيئة تقوم 4.2.3

 بإصدار الهيئة مالطلب، تقو الموافقة علىرفض الطلب ويتم إعالم مقدم الطلب بحالة الطلب. وفي حال 

المرخص له المعني و البيع منفذفي الهيئة مع تحديد  متحركهاتف  شرائح بيع منفذ في بائعشهادة تسجيل 

 والموقع الجغرافي لعمل البائع.

 

 تسجيل الممكنات إجراءات: ثالثةال المرحلة  4.3

 

التأكد من  الهيئة، في المسجل المتحرك الهاتف شرائح بيع بمنفذ المعني له المرخصعلى  يشترط 4.3.1

 قبل البدء بإجراءات هذه المرحلة.  نيةاستكمال المرحلة الثا
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 للهيئة طلب تقديم الهيئة، في المسجل المتحرك الهاتف شرائح بيع بمنفذ المعني له للمرخص يمكن 4.3.2

 :التالية الداعمة الوثائق وإرفاق ،البيع بمنفذ الخاصة الممكنات لتسجيل

 

 .ممكناتبيانات ال  4.3.2.1

منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك الذي سيتم فيه استخدام الممكنات )شهادة  ووثائق بيانات  4.3.2.2

تسجيل المنفذ لدى الهيئة، الرخصة التجارية، بطاقة منشأة، شهادة تسجيل أصحاب الرخص، شهادة 

 تسجيل الشخص المخول(.

 ا.المصرح لهم استخدامه ممكناتقائمة بالبائعين وهوياتهم وشهادة تسجيلهم في الهيئة وال  4.3.2.3

المرخص له المعني على االلتزام بمعايير الهيئة لتحديد وتسجيل عدد  منقائمة مراجعة   4.3.2.4

 .من هذا الملحق من السياسة التنظيمية 4.3.3والمحددة في البند  ممكناتال

 

 :البيع منفذ في األجهزة عدد وتسجيل لتحديد التالية المعايير على بناء   الطلبالهيئة بدراسة  تقوم 4.3.3
 

 يستخدم في منفذ بيع واحد. ممكنال 4.3.3.1

 يستخدم في المكان المحدد والمعتمد من الهيئة لمنفذ البيع. ممكنال  4.3.3.2

 .الهيئة والمرخص له لدىيستخدم ويبرمج للبائعين المسجلين في منفذ البيع  ممكنال  4.3.3.3

 .فقط واحد بممكن يقيد الواحد البائع  4.3.3.4

 لمنافذ بالنسبة) التي يتم تسجيلها تحت المنفذ بناء  على الجدول التالي الممكنات عدد تحديد يتم 4.3.3.5

 :المعني( له للمرخص التابعة غير المتحرك الهاتف شرائح بيع

 

 منفذ بيع كبير متوسط بيع منفذ صغير بيع منفذ المعايير

 البائعي  عدد

 الهيئة في المسجلي 

 وأكثر 9 8 – 4 3 – 1

 عدد نصف أقصى بحد واحد ممكن أقصى بحد الممكنات  عدد

 . البائعين

 

 المنفذ تقييم تم حال وفي

 هيئةال برنامج ضمن

قطاع  تنظيمالعامة ل

والحكومة  االتصاالت

 لتقييم"ارتقاء"  الرقمية

 ،الخدمة مراكز

 بحد ممكنات بعدد يسمح

 البائعين عدد أقصى

 البائعين عدد أقصى بحد

 

 بحالة الطلب مقدم إعالم ويتم الطلب رفض أو الموافقة للهيئة يحقعلى مخرجات الدراسة،  بناء   4.3.4

 شرائح بيع منفذ ضمن الممكن تسجيلشهادة  بإصدار الهيئة تقوم الطلب، الموافقة على حال وفي. الطلب

 .المتحرك الهاتف
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 المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ أنواع. 5
 

 كالتالي: لهم للمرخص تبعيتها حسب رئيسيين نوعين إلى المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ تنقسم

 

هي منافذ بيع تعود ملكيتها الكاملة  تابعة للمرخص لهم:الاألول: منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك  النوع  5.1

حديث بياناتها وت سجيلبت مرخصة التجارية أو التصريح التجاري، ويلتزم المرخص لهلوفقا  ل مللمرخص له

 :ةمل على أحد األصناف التاليويمكن أن تشت في أنظمة الهيئة.

 

هي منافذ بيع في موقع جغرافي محدد وفقا  للرخصة  شرائح هاتف متحرك ثـابـتة: بيعمنـافذ  5.1.1

 التجارية أو التصريح التجاري.

هي منافذ بيع مرتبطة بمساحة جغرافية وفقا للرخصة  شرائح هاتف متحرك متنقـلة: بيعمنـافذ  5.1.2

 التجارية أو التصريح التجاري.

هي منافذ بيع في موقع جغرافي محدد ولفترة زمنية  شرائح هاتف متحرك مؤقتة: بيعمنافذ  5.1.3

 (... الخ لمعارض والفعاليات والمؤتمراتمثل: امحددة وفقأ للرخصة التجارية أو التصريح التجاري )

 وال جغرافي بموقع مرتبطة غير بيع منافذ هيتوصيل شرائح هاتف متحرك للمشترك:  منافذ 5.1.4

 شرائح هاتف متحرك للموقع المحدد من قبل المشترك.  بتوصيل وتقوم جغرافية مساحة

 

: هي منافذ بيع مستقلة الملكية لهم للمرخص التابعة غير المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذالثاني:  النوع  5.2

بياناتها حديث وت سجيلبت البيع منافذ تلتزملرخصة التجارية أو التصريح التجاري، ولعن المرخص له وفقا  

 :التالية األصناف أحد على تشتمل أن ويمكن في أنظمة الهيئة.

 

هي منافذ بيع في موقع جغرافي محدد وفقا  للرخصة  شرائح هاتف متحرك ثـابـتة: بيعمنـافذ  5.2.1

 التجارية أو التصريح التجاري.

هي منافذ بيع في موقع جغرافي محدد ولفترة زمنية  شرائح هاتف متحرك مؤقتة: بيعمنافذ  5.2.2

 (... الخ لمعارض والفعاليات والمؤتمراتمثل: ا)محددة وفقأ للرخصة التجارية أو التصريح التجاري 

 وال جغرافي بموقع مرتبطة غير بيع منافذ هيتوصيل شرائح هاتف متحرك للمشترك:  منافذ 5.2.3

 شرائح هاتف متحرك للموقع المحدد من قبل المشترك.  بتوصيل وتقوم جغرافية مساحة

 

 عامة حوكمة ءاتاإجر. 6
 

 الهاتف شرائح بيع منافذ أنواع جميع تسجيل المتحرك الهاتف شرائح بيع ومنافذ لهم المرخص على يجب  6.1

 .التنظيميةالملحق من السياسة  اهذ ضمن المحددة المتحرك

 

 المسجل المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ ضمن فقط البائع وعمل تسجيل تقييد له المرخص على يجب  6.2

 معتمد موقع أو التجاري التصريح أو التجارية الرخصة)حسب  محدد جغرافي موقع وضمن الهيئة في

 (.والهيئة له المرخص من



 

 

 17 من 10 صفحة

 

 حسب محددة جغرافية مساحة أو جغرافي موقع ضمن المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ بتسجيل يسمح  6.3

 منفذ بتسجيل يسمح وال. والهيئة له المرخص من معتمد موقع أو التجاري التصريح أو التجارية الرخصة

 .المحددة الجغرافية المساحة أو الجغرافي الموقع نفس ضمن آخر متحرك هاتف شرائح بيع

 

 الهاتف شرائح بيع منافذ أنواع جميع تسجيلب االلتزام المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ على يجب  6.4

 .التنظيمية الملحق من السياسة اهذ ضمن المحددة المتحرك

 

بوضع كاميرات مراقبة لمراقبة االلتزام بعمليات االلتزام  بيع شرائح الهاتف المتحرك منفذ على يجب  6.5

 تسجيل شرائح الهاتف المتحرك حسب اإلجراءات واالشتراطات من الجهات المختصة.

 

 لهم المرخص. إجراءات حوكمة على 7
 

 من التأكد بعد إال المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ أي تفعيل أو تسجيل عدم له المرخص على يجب  7.1

 .الهيئة من صادرة المعني له للمرخص متحرك هاتف شرائح بيع منفذ تسجيل شهادة وجود

 

 التأكد بعد إال متحرك هاتف شرائح بيع منفذ في بائع أي تفعيل أو تسجيل عدم له المرخص على يجب  7.2

 .الهيئة من صادرة المعني له للمرخص متحرك هاتف شرائح بيع منفذ في البائع تسجيل شهادة وجود من

 

على المرخص له عدم تسجيل أو تفعيل أي ممكن في منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك إال بعد  يجب  7.3

 من صادرة المعني له للمرخص متحرك هاتف شرائح بيع منفذفي  ممكنالتأكد من وجود شهادة تسجيل 

 .الهيئة

 

يجب على  البيع، منفذ في ممكن على بيانات تعديل أو إلضافة له للمرخص حاجة وجود حال في  7.4

. وال يتم تفعيل هذه الداعمة والوثائق المعلومات تقديم مع للهيئة تعديل أو إضافة طلب تقديمالمرخص له 

 اإلضافة أو التعديل إال بعد الحصول على موافقة واعتماد من الهيئة. 

 

 المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ في ممكن أو بائع أو بيع منفذ أي إيقاف أو استبعاديحق للمرخص له   7.5

 لقانون مخالفة إجراءات بأي ارتباطه وأ تجاوز بأيشرائح الهاتف المتحرك  بيع منفذقيام  رصد حال في

 المتحرك الهاتف بمشتركيالخاصة  التسجيل متطلباتسياسة  أواالتصاالت والسياسات النافذة في الدولة 

الخاصة بتسجيل منافذ بيع شرائح  المحددة في هذا الملحق من السياسة التنظيمية أو اإلجراءات التنظيمية

 في الهيئة إخطار له المرخص على يجب كما. ةأي سياسات أو تعليمات ذات صل أو المتحرك الهاتف

 مع المتحرك، الهاتف شرائح بيع منافذ في ممكن أو بائع أو بيع منفذ يأل يقافاإل أو ستبعاداال حال

 .اإليقاف أو االستبعاد سبابأل للهيئة التوضيح

 

حال اكتشاف المرخص له وجود تغيير أو انتهاء لصالحية وثيقة إثبات الهوية الخاصة بالبائع أو  في  7.6

بعملية البيع حتى  باالستمرار للبائع السماح عدم له المرخص على فيجبأي معلومات ذات عالقة بالبائع، 

للهيئة عن طريق منفذ البيع يتم تغيير أو تعديل بيانات البائع عن طريق تقديم طلب تغيير أو تعديل بيانات 

  وأخذ اعتماد من الهيئة بذلك. 
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تحديد قناة التسجيل التي سيتم استخدامها الستالم طلبات توصيل شرائح على المرخص له  يجب  7.7

 .قناةال تلك علىموافقة من الهيئة  أخذالهاتف المتحرك للمشترك، ويجب 

 

الهيئة المتعلقة  اتاللتزام بإجراءات وسياسلمنفذ البيع  معاتفاقية /عقدله توقيع  المرخص على يجب  7.8

  بتسجيل مشتركي الهاتف المتحرك.

 

 منحها سيتم التي بالتسجيل الخاصة والصالحيات الخدماتنوع  تحديد يجب على المرخص له المعني  7.9

أرقام،  نقل: تسجيل، تجديد تسجيل، تحقق تسجيل، نقل عقود اشتراك الهاتف المتحرك، مثللمنفذ: )ل

شرائح باستخدام جوازات السفر،  اصدار متعددة، متحرك هاتفاصدار شرائح  فاقد، بدل شرائح إصدار

شرائح باستخدام هوية خليجية للخليجيين، اصدار  اصدارشرائح باستخدام جواز سفر للخليجيين،  اصدار

 توصيلرك للشركات، شرائح هاتف متح إصدار اإلصبع، صمةتجاوز ب إماراتية،شرائح باستخدام هوية 

 والصالحيات الخدمات هذه بتضمين المعني له المرخص ويقوم(. الخ..  للمشتركشرائح هاتف متحرك 

 على. ويجب بخصوص المنفذ التي يتم إصدارها من المرخص له المعني للهيئة الممانعةشهادة عدم  في

سيتم منحها للمنفذ مع التوجيهات والتعليمات  تيال الخدمات هذه توافق من التأكد المعني له المرخص

 الداخلية للمرخص له. الحوكمةوالسياسات التي يتم إصدارها من الهيئة وإجراءات 

 

 منحها سيتم التي بالتسجيل الخاصة والصالحيات الخدماتنوع  تحديدعلى المرخص له المعني  يجب 7.10

أرقام،  نقل: تسجيل، تجديد تسجيل، تحقق تسجيل، نقل عقود اشتراك الهاتف المتحرك، مثل: )للبائعين

شرائح باستخدام جوازات السفر،  اصدار متعددة، متحرك هاتفاصدار شرائح  فاقد، بدل شرائح إصدار

شرائح باستخدام هوية خليجية للخليجيين، اصدار  اصدارشرائح باستخدام جواز سفر للخليجيين،  اصدار

 توصيلشرائح هاتف متحرك للشركات،  إصدار اإلصبع، صمةتجاوز ب إماراتية،شرائح باستخدام هوية 

(. ويقوم المرخص له المعني بتضمين هذه الخدمات والصالحيات الخ..  للمشتركشرائح هاتف متحرك 

ويجب على شهادة عدم الممانعة التي يتم إصدارها من المرخص له المعني للهيئة بخصوص البائعين.  في

هذه الخدمات التي سيتم منحها للمنفذ مع التوجيهات والتعليمات  امتثالالمرخص له المعني التأكد من 

 الداخلية للمرخص له. الحوكمةوالسياسات التي يتم إصدارها من الهيئة وإجراءات 

 

)ويتضمن  له للمرخص التابعة غير المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ تسجيل له المرخص على يجب 7.11

 عن(، شتركللم المتحرك الهاتف شرائح توصيل طريق عن المتحرك الهاتف مشتركي تسجيل آلية ذلك

 له للمرخص ةتابعال غير المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ وبين له المرخص بين مباشر تعاقد طريق

 .الوسطاء استخدام ويمنع

 

كل منفذ بيع وكل عملية تم اجراؤها على يجب على المرخص له تقديم تقارير شهرية للهيئة تشمل  7.12

 شرائح الهاتف المتحرك مع تضمين كل التفاصيل الخاصة بالمنفذ والبائعين والممكنات المستخدمة.
 

على المرخص له وضع اإلجراءات والضوابط واألنظمة الحاكمة بحيث يتم تقييد عمل  يجب 7.13

منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك المحدد الممكنات الخاصة بتفعيل شرائح الهاتف المتحرك ضمن مبنى 

رخصة التجارية أو التصريح التجاري وشهادة تسجيل منفذ بيع لعلى الموقع الجغرافي المحدد وفقا  ل

ويجب أخذ موافقة من الهيئة على استخدام الممكنات خارج إطار مبنى منفذ بيع  .كشرائح الهاتف المتحر

 شرائح الهاتف المتحرك.



 

 

 17 من 12 صفحة

 

 

 ربط ويجب له، يتبع الذي البيع منفذ في بائع لكل متفرد حساب رقم تحديد له صالمرخ على يجب 7.14

 رقم أو البائع لهذا السماح عدم ويجب له، يتبع الذي البيع بمنفذ الخاصة الممكنات مع فقط الحساب هذا

 على بالعمل به الخاص للحساب يسمح وال له، يتبع ال آخر بيع منفذ أي في بالعمل به الخاص الحساب

 . أخرى بيع بمنافذ الخاصة الممكنات

 

 بممكناتبيع شرائح الهاتف المتحرك مجهزة  منافذيجب على المرخص له التأكد من أن تكون  7.15

 منفذوال يتم توفير شرائح الهاتف المتحرك من خالل أي  ة،لوثائق إثبات الهوي إلكترونيةقراءة  وأجهزة

هذا ه وفي أي مكان آخر في إلي المشار اإللكتروني رئوالقا الممكنويجب أن يكون  .بيع غير مجهز بذلك

ا على: الملحق من السياسة  التنظيمية، كحد أدنى قادر 

 

الهوية بناء  على ميزات المصادقة المتاحة الموجودة في وثائق  إثباتالتحقق من صحة وثيقة  7.15.1

 الهوية، حيثما أمكن. إثبات

 باإلضافة ،قراءة جميع الحقول المطلوبة لعملية التسجيل إلكترونيا  من وثيقة إثبات الهوية  7.15.2

 .الهوية إثبات وثيقة في اإللكترونية للقراءة المتاحة والحقول المعلومات جميع قراءة إلى

 الحصول على نسخة إلكترونية ضوئي ا من وثيقة الهوية.  7.15.3

الهاتف المتحرك لدى  مشتركيإلى قاعدة بيانات  شرة  نقل المعلومات التي تم التقاطها مبا  7.15.4

 .المرخص له دون أي تغيير

 .اإللكترونية للقراءة القابلة للحقول يدويا   البيانات بإدخال يسمح ال  7.15.5

 

القابلة للقراءة اإللكترونية ألي  الهوية إثبات وثيقةالقراءة اإللكترونية ل من له المرخص يتمكن لم إذا 7.16

وال يعتبر التسجيل ناجحا ، إال في حالة وجود حاالت خاصة  العملية إكمال يتم فالسبب من األسباب، 

 معتمدة من الهيئة.

 

للمعلومات في قاعدة  اليدوي اإلدخال تمنع بحيث األنظمة وتهيئة تطوير له المرخص على يجب 7.17

 البيانات بالنسبة للمعلومات القابلة للقراءة اإللكترونية.

 

 الهاتف شرائح واسترجاع وتتبع توزيع وضبط حوكمة لضمان آلية وضع له المرخص على يجب 7.18

 :التالية األمور تتضمن أن على المتحرك، الهاتف شرائح بيع منافذ جميع على المتحرك

 

 عدم ضمان ويجب المنفذ بهذا ربطها يجب البيع، لمنفذ المخصصة المتحرك الهاتف شرائح 7.18.1

 .لها تخصيصها يتم لم أخرى بيع منافذ أي في استخدامها

على المرخص له وضع آلية لضمان استرجاع شرائح الهاتف المتحرك للمرخص له ليتم  يجب 7.18.2

 إعادة تدويرها من قبل المرخص له لمنافذ بيع أخرى.

 

واتخاذ  لدى الهيئة التدقيق الدوري على منافذ البيع المسجلةيجب على المرخص له المعني  7.19

إخطار و ،اإلجراءات الالزمة والفورية حال اكتشاف أي مخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة

 .شهريا  بنتائج التدقيق الدوري الهيئة

 

 



 

 

 17 من 13 صفحة

 

 

 

من  المسؤول عن مراقبة عمليات البيع والتفعيل لشرائح الهاتف المتحرك المعني يعتبر المرخص له 7.20

 على القوانين النافذة في الدولة. بناء   منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك

 

 منافذ البيع المسجلة لدى الهيئة التزامتضمن  التيجراءات وضع اإليجب على المرخص له المعني  7.21

 المنفذ. داخل الخاصة بشهادة تسجيل منفذ البيع عالميةالمادة اإل وتثبيتبالموقع الجغرافي المعتمد 

 

عالمية دورية لرفع مستوى وعي الجمهور بشأن منافذ بيع إحمالت يجب على المرخص له تنفيذ  7.22

 .سنويا   مرتين عن تقل أال وعلى ،شرائح الهاتف المتحرك

 

الهاتف  شرائح على تتم التي)بيع أو إصدار أو تجديد أو تفعيل شرائح ...الخ(  حركاتاقتصار  7.23

 وثائق من الثاني النوع باستخداممجلس التعاون الخليجي  ولد مواطني من للدولة الزوار فئةل المتحرك

أو  المتحرك الهوية إثبات وثائق من الثالث النوع باستخدام للدولة األجانب الزوار لفئة أو الهوية إثبات

منافذ بيع شرائح الهاتف  على ،الهوية إثبات وثائق من الرابع النوع باستخدام االقتصادية المنشآت لفئة

 التالية: المتحرك

 

 .مللمرخص له تابعةمنافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ال 7.23.1

اتفاقية امتياز تجاري /عقدوالتي لديها  له للمرخص التابعة غير المتحرك الهاتف شرائح بيعمنافذ  7.23.2

 العامة هيئةالمع اشتراط إكمالها عملية التقييم وتركيب لوحات التقييم ضمن برنامج  ،المرخص له مع

 سياسة مع والمتطابقة تماما   "ارتقاء" لتقييم مراكز الخدمة والحكومة الرقمية االتصاالت قطاع تنظيمل

 .قةالعال ذات الهيئة وتوجيهات تشريعات ومع المتحرك الهاتف بمشتركي الخاصة التسجيل متطلبات

 

 على 7.23 البند تطبيقمن  لةالدو مطارات في الموجودة المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ تستثنى 7.24

الهاتف المتحرك لفئة الزوار للدولة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام النوع  شرائح

 الثاني من وثائق إثبات الهوية أو لفئة الزوار األجانب للدولة باستخدام النوع الثالث من وثائق إثبات الهوية

 .المتحرك

 

وغير محدد ضمن البند  للمرخص له تابعآخر غير  بيع في حال رغبة المرخص له السماح لمنفذ 7.25

اتفاقية امتياز /لديه عقد يكون أن فيجب ،مزاولة نشاط بيع شرائح الهاتف المتحركل 7.24أو البند  7.23

"ارتقاء"  والحكومة الرقمية االتصاالت قطاع تنظيمل العامة هيئةال برنامج ضمن مدرجمع المرخص له و

 مسبقةتقديم طلب رسمي للهيئة بذلك وأخذ موافقة خطية  لهيتوجب على المرخص و، الخدمة مراكز لتقييم

 من الهيئة.

 

 ليتم ،7.24 والبند 7.23إليها في البند  رالمشا غير بيع منفذ 100 عدد اختيار له للمرخص يمكن 7.26

باستخدام  الخليجي التعاون مجلس دول مواطني لفئةنشاط بيع شرائح الهاتف المتحرك  بمزاولة لها السماح

على اشتراط أن يتم  الخليجي التعاون مجلس دول من أيالمخولة في  الجهاتمن  صادرةبطاقة هوية 

بوضع إجراءات تدقيق  الهيئة، كما يلتزم المرخص لهتقديم طلب رسمي للهيئة، ليتم دراسته واعتماده من 

مجلس التعاون باستخدام  مشددة على تلك المنافذ وتصديق جميع عملياتهم الخاصة لفئة مواطني دول

 وثيقة الهوية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
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يجب على المرخص له وقف جميع عمليات وخدمات التسجيل ووقف جميع البائعين ووقف جميع  7.27

الممكنات المسجلة تحت منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك عند انتهاء مدة صالحية شهادة تسجيل منفذ بيع 

المتحرك، وال يتم إعادة تفعيلها إال بعد تجديد شهادة تسجيل منفذ بيع شرائح الهاتف  شرائح الهاتف

 المتحرك.

   

يجب على المرخص له وقف البائع المسجل تحت منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك عند انتهاء مدة  7.28

ه إال بعد تجديد صالحية شهادة تسجيل البائع في منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، وال يتم إعادة تفعيل

 شهادة تسجيل البائع في منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.  

 

يجب على المرخص له وقف الممكن المسجل تحت منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك عند انتهاء مدة  7.29

صالحية شهادة تسجيل الممكن في منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، وال يتم إعادة تفعيله إال بعد تجديد 

 ة تسجيل الممكن في منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.  شهاد

 

 المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذعلى  حوكمة إجراءات. 8
 

لمنفذ البيع إضافة أو إلغاء بائع من منفذ البيع عن طريق تقديم طلب إضافة أو إلغاء للهيئة مع  يمكن  8.1

 تقديم المعلومات والوثائق الداعمة. 

 

 المدرجين البائعين أو البيع منفذ عن وثائق أو بيانات أو معلومات في تغيير أو تعديل وجود حال في  8.2

 ووثائق بيانات أو معلومات تغيير أو تعديل المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ على يجب المنفذ، تحت

 التغيير أو للتعديل للهيئة طلب تقديم خالل من ذلك ويتم المنفذ، تحت المدرجين البائعين أو البيع منفذ عن

 تقديم األدلة والوثائق الداعمة.  مع

 

عالمية التعريفية بتثبيت المواد والملصقات اإل االلتزاميجب على منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك   8.3

 .والخاصة بشهادة تسجيل منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك الصادرة من الهيئة المحددة من الهيئة

 

دي خدمات االتصاالت وبيع شرائح الهاتف المتحرك لمزيجب على منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك   8.4

 المرخصين في الدولة فقط.

 

الهيئة المتعلقة بتسجيل  اتبإجراءات وسياسلتزام االيجب على منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك   8.5

 مشتركي الهاتف المتحرك.
 

 تسجيلال اتعلى شهاد حوكمة إجراءات. 9
 

 منافذ رسومب الخاصة الهيئة سياسةحسب  تحددبيع شرائح الهاتف المتحرك  فذمن تسجيل شهادة رسوم 9.1

 .آلخر وقت من والمعدلة النافذة المتحرك الهاتف شرائح بيع
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 إلغاء أو فاقد بدل إصدار أو تعديل طلب أو تجديدب الخاصةو الرسومالمتعلقة ب التنظيمية اإلجراءات 9.2

في سياسة الهيئة  المحددة اإلجراءات حسب تحدد المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ تسجيل شهادة

 الخاصة برسوم منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك النافذة والمعدلة من وقت آلخر.

 

 سياسة في المحددة المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ تسجيل شهادة تعديل طلب رسوم نفس تطبيق يتم 9.3

 رسومعلى  ر،رسوم منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك النافذة والمعدلة من وقت آلخب الخاصة الهيئة

 مسجل في الهيئة. شرائح هاتف متحرك بيع منفذ أي في بائعأو تجديد كل شهادة تسجيل  تقديم طلب

 

 ك.المتحر الهاتف شرائح بيع منافذ تسجيل البائعين في صدار شهادةال يتم تطبيق أي رسوم إل 9.4

 

 أو فاقد بدل إصدار أو تعديل طلبب الخاصةو الرسومالمتعلقة ب التنظيمية اإلجراءاتتطبيق نفس  يتم 9.5

في سياسة الهيئة الخاصة برسوم منافذ  المحددةو المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ تسجيل شهادة إلغاء

 الرسومالمتعلقة بية التنظيم اإلجراءاتعلى  ،بيع شرائح الهاتف المتحرك النافذة والمعدلة من وقت آلخر

بيع شرائح الهاتف  منفذ في بائع تسجيل شهادةأو إصدار بدل فاقد أو إلغاء  تعديل طلبب الخاصة

 المتحرك. 

 

 مدة صالحية هي نفس مدة صالحية تسجيل شهادة تسجيل منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك تكون 9.6

شرائح الهاتف المتحرك النافذة والمعدلة رسوم منافذ بيع المحددة في سياسة الهيئة الخاصة ب التسجيل

 ر.من وقت آلخ

 

بحد أقصى  هي منفذ بيع شرائح الهاتف المتحركفي مدة صالحية تسجيل شهادة تسجيل بائع تكون  9.7

 آن اعتبارا  من تاريخ صدور شهادة التسجيل. تبد سنتين ميالديتين

 

تكون مدة صالحية تسجيل شهادة تسجيل ممكن في منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك هي بحد أقصى  9.8

   سنتين ميالديتين تبدآن اعتبارا  من تاريخ صدور شهادة التسجيل.   

 

 شرائح بيع منافذ تسجيل سياسة رسوم من لهم للمرخص التابعة المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ تعفى 9.9

 .التنظيمية السياسة من الملحق اأو أي رسوم محددة ضمن هذ المتحرك الهاتف

 

أو تجديد تسجيل أو طلب تعديل  تسجيل شهادة إصدارلتقديم طلب تسجيل أو يتم تطبيق أي رسوم  ال 9.10

 .المتحرك الهاتف شرائح بيع فذمنفي  أو إلغاء شهادة تسجيل ممكن

 

بغض  الطلب في النظر إجراءات مقابللالسترداد  قابلة غيرهي رسوم  التسجيلتقديم طلبات  رسوم 9.11

 النظر عن النتيجة النهائية للطلب سواء  بالموافقة أو الرفض.
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 . التدقيق واالمتثال على منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك10
 

 وأ تجاوز بأيشرائح الهاتف المتحرك  بيع منفذأو اشتباه الهيئة أو أي جهات معنية قيام  رصد حال في  10.1

 التسجيل متطلباتسياسة  أواالتصاالت والسياسات النافذة في الدولة  لقانون مخالفة إجراءات بأي ارتباطه

 المحددة في هذا الملحق من السياسة التنظيمية أو اإلجراءات التنظيمية المتحرك الهاتف بمشتركيالخاصة 

و تعليمات ذات صلة، يحق للهيئة أي سياسات أ أو المتحرك الهاتفالخاصة بتسجيل منافذ بيع شرائح 

 على منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك: التاليةأو أحد اإلجراءات  جميعاتخاذ 

 

 خدمات بيع وتسجيل شرائح الهاتف المتحرك عن منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك. إيقاف 10.1.1

 .البائعينتسجيل شرائح الهاتف المتحرك عن و بيعخدمات  إيقاف 10.1.2

 الممكنات عن منفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.تعليق و/أو حجز  10.1.3

صحاب الرخص أل تابعةوإيقاف خدمات تسجيل جميع منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ال إلغاء 10.1.4

 التجارية وأصحاب المنشأة.

إعالم الجهات المختصة بإصدار شهادات حسن السيرة والسلوك بحاالت عدم االلتزام ومشاركتهم  10.1.5

 لتزمينبيانات األفراد غير الم

 

شرائح الهاتف  بيعبحق أي منفذ  الصادرةأعاله  المذكورةالنظر في التعليمات  إعادة للهيئة يحق  10.2

 المتحرك.

 

التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة على  اإلجراءاتالهيئة بإصدار لوائح وآليات تنظيمية لتنظيم عملية  تقوم  10.3

منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك المخالفة أو المشتبه فيها القيام بمخالفة لقانون االتصاالت والسياسات 

 فذة بالدولة.  االن

 

 والتنفيذ التطبيق. 11

 

غير تابعة  جديدة اقتصادية منشأةأي  على همن تاريخ إصدار التنظيمية ا الملحق من السياسةهذ طبقي  11.1

 .المتحرك الهاتف شرائح بيع كمنفذ تسجيلها تعتزمللمرخص لهم 

 

بيع شرائح  منفذ أي على هتاريخ إصدار أشهر من 3 مرور عدب التنظيمية السياسة من الملحق هذا طبقي  11.2

  .المتحرك الهاتف شرائح بيع منفذ تسجيل شهادة تجديد طلب عند غير تابع للمرخص لهم المتحرك الهاتف

 

تاريخ المسجلة في الهيئة قبل و غير التابعة للمرخص لهم الحالية المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ تمنح 11.3

 إصدار من أشهر 3 خالل الهيئة مع تسجيلها تجديد تم التيوالتنظيمية ) ا الملحق من السياسةإصدار هذ

 6أقصاها  مدة (بعد الهيئة في تسجيلها شهادة صالحية تنته لم التي أو التنظيمية السياسة ا الملحق منهذ

 التنظيمية اإلجراءات هذه متطلبات مع للتوافق التنظيمية ا الملحق من السياسةهذ إصدار تاريخ من أشهر

 .المحددة ضمن هذا الملحق من السياسة التنظيمية
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يخ إصدار أشهر من تار 6أقصاها  دةم لهم للمرخص التابعة المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ تمنح 11.4

 التابعة المتحرك الهاتف شرائح بيع منافذ جميع تسجيل من لالنتهاء ا الملحق من السياسة التنظيميةهذ

 .التنظيمية ا الملحق من السياسةهذ متطلبات مع توافقوال الهيئة في لهم للمرخص

 

يقوم مدير عام الهيئة بوضع اإلجراءات التنفيذية لتطبيق هذا الملحق من السياسة التنظيمية والتعديل  11.5

 من هذا الملحق من السياسة التنظيمية حسب ما تقتضيه الحاجة.  11على المدد الزمنية المذكورة في البند 

 

 السريان تاريخ. 12
 

 .إصداره تاريخ من التنظيمية السياسة من الملحق هذا يسري

 

 التعديل. 13
 

 .التنظيمية السياسة من الملحق هذا أحكام من حكم أي تعديل مناسبا   تراه ما حسب للهيئة يجوز


