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 خدمات الراديو المتحركة المتوفرة للعامة رخصة
 

  (2019) سنةل( 1) رقم رخصة
 

والئحته تنظيم قطاع االتصاالت  بشأن 2003( لسنة 3بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 لمدة مؤسسة نداءإلى  خدمات الراديو المتحركة المتوفرة للعامةتم منح رخصة  ،ماوتعديالتهالتنفيذية 

لتركيب وتشغيل  ،م2029/سبتمبر/15إلى ، م2019/سبتمبر/16عشرة سنوات اعتباراً من تاريخ 

في دولة اإلمارات  وإدارة شبكة االتصاالت العامة وتزويد خدمات االتصاالت بموجب هذه الرخصة

ً لشروط هذه الرخصةالعربية المتحدة   2003( لسنة 3وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ) طبقا

 في الدولة.  النافذةوكافة القوانين واألنظمة األخرى  ماوتعديالتهوالئحته التنفيذية 

 

 

 توقيعال

 

________________ 

 المنصوري حمد عبيد

 المدير العام

 الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت

 

  م2019سبتمبر//16التاريخ: 
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 (1)المادة 

 التعاريف
 

اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما  بالمصطلحاتفي تطبيق بنود هذه الرخصة يقصد   1.1

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

ً للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) تشمل و . ماوتعديالتهوالئحته التنفيذية  2003( لسنة 3وفقا

الكلمات التي تشير إلى األشخاص في الرخصة، األشخاص الطبيعيين و/أو االعتباريين كالً 

 بحسب ما 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؛
 

 يقصد بها الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت؛ الهيئة: 1.1.2
  

الصادر من حكومة  2008لسنة  9رقم  قانوناليقصد به  المؤسسة:انشاء قانون  1.1.3

 دبي بشأن إنشاء مؤسسة االتصاالت المتخصصة )نداء(؛
 

 للحصول على المرخص له مع عقداً يبرم  أي شخصيقصد به  :المشترك  1.1.4 

 ة؛المرخص اتالخدم

  

المكالمات التي يتم إجراؤها إلى أرقام خاصة يقصد بها  :مكالمة الطوارئ  1.1.5 

الدفاع المدني أو اإلسعاف أو أية خدمات طوارئ  الشرطة أوبالطوارئ مثل 

 ؛الهيئةأخرى تحددها 
 

الخدمات  يتلقىأي شخص بما في ذلك المشترك الذي يقصد به المستخدم:   1.1.6

 ؛المرخصة من المرخص له
 

بقانون  لمرسوما بموجبيقصد بها الالئحة التنفيذية الصادرة  :الالئحة التنفيذية  1.1.7 

 ؛خرآل وقتأو أية تعديالت قد تطرأ عليها من  2003( لسنة 3اتحادي رقم )
 

يقصد به تصريح الطيف الترددي الساري والصادر عن  تصريح الطيف الترددي: 1.1.8

للشروط التي  الهيئة والذي يسمح بالمصرح له باستخدام التردد الراديوي وفقا

 تحددها الهيئة؛
 

 ؛هذه الوثيقة والتي يمكن تعديلها أو استبدالها من حين آلخر ايقصد به :الرخصة  1.1.9 
 

 ؛3.1يقصد بها شبكة االتصاالت العامة المشار إليها في المادة  :الشبكة المرخصة  1.1.10 
 

 ؛4يقصد بها خدمات االتصاالت الواردة في المادة  :الخدمات المرخصة  1.1.11 
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 ؛الرخصة هذه من ولىاأل فحةفي الص الشخص المشار إليهيقصد به  :المرخص له  1.1.12 
 

المرخص له والتي يتم  دون يقصد بها الجهات :ينخراآللهم المرخص  ينشغلمال  1.1.13 

 2003( لسنة 3ترخيصها استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 ؛التنفيذية ةالئحالوتعديالته و
 

 1.1.14  :(PAMR) ؛يقصد بها خدمات الراديو المتحركة المتوفرة للعامة 
 

خدمات الراديو به نظام يقصد  :المتحركة المتوفرة للعامةدمات الراديو خنظام   1.1.15 

المتحركة المتوفرة للعامة الذي يتألف من الطرفيات ومجموعة أو أكثر من أجهزة 

اإلرسال باستخدام الترددات المخصصة والمصرحة من قبل الهيئة لخدمات 

 ؛الراديو المتحركة المتوفرة للعامة
 

تقاس بالهرتز  الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة والتييقصد به  :التردد الراديوي 1.1.16 

 أو دورة / ثانية؛

 

من وقت  من قبل الهيئة الصادرةالتنظيمية  األدواتيقصد به  :اإلطار التنظيمي   1.1.17 

 ؛عليها طرأبما في ذلك أي تعديالت ت آلخر
 

 يقصد بها دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ الدولة: 1.1.18
 

يقصد بها األجهزة المصنعة أو المهيئة لبث واستقبال ونقل  :أجهزة االتصاالت   1.1.19 

 المرخصة؛ شبكةالمن خالل  المرخصةخدمات الأي من 
 

 يقصد بها االجهزة المستخدمة من قبل المستخدمين لتلقي الخدمة. :الطرفيات  1.1.20 

 

 (2)المادة 

 السريان والتطبيق 
 

تسررررري هذه الرخصررررة من تاريخ صرررردورها من قبل الهيئة إلى تاريخ انتهائها الموضررررح في   2.1

 الرخصة. 
 

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

ام المدة األولية للرخصة في حال أراد تجديد مدة هذه الرخصة. وعند قيام المرخص له بااللتز

المتطلبات ألحكام هذه الرخصة، تقوم الهيئة بالنظر لطلب التجديد ومنح تجديد مدة هذه  بجميع

 من تاريخ انتهاء المدة األولية. ابتداءاً ( سنوات إضافية 10لمدة عشرة ) الرخصة
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ذات الصلة في  األحكامالتقيد بشروط الرخصة و األوقات، كافة في ،على المرخص له يتعين  3.2

التي قديتم تعديلها  وكافة قوانين الدولة ذات الصلة يالترددالطيف وتصريح  التنظيمي اإلطار

 . من وقت آلخر

 

 (3)المادة 

  الشبكة المرخصة
 

التى تتألف من نظام  يحق للمرخص له تركيب وتشررررررغيل وإدارة شرررررربكة االتصرررررراالت العامة 3.1

 في الدولة.خدمات الراديو المتحركة المتوفرة للعامة 
 

 المخزنة وامراأل من قبل إجراء تعديالت أو إضافات مهمة على الشبكة المرخصة أو على أي 3.2

يقوم المرخص لرره بتقررديم طلررب للهيئررة للموافقررة على هررذه  ،الواردة فيهررابروتوكوالت الأو 

التعديالت أو اإلضرررررررافات.  يجب أن يت ررررررمن طلب المواقفة للهيئة على جميع المعلومات 

ت واإلضررررررافات المقترحة وعلى تأثير هذ التعديالت و/أو اإلضررررررافات على المتعلقة بالتعديال

فات حتى  عديالت و/أو اإلضرررررررا يذ الت له الشررررررروع في تنف لة. ال يجوز للمرخص  لدو يد ا يتق

المرخص له بمتطلبات أي جهة مختصررررة مسررررؤولة عن المصررررلحة العامة والسررررالمة واألمن 

 .الوطني وتحصيل موافقة خطية من الهيئة
 

المواصرررفات الفنية مع  متوافقة كافة أجهزة االتصررراالتوالشررربكة المرخصرررة   تكونيجب أن  3.3

ً  المعداتللشبكات و ذلك ما يتعلق باستخدام الطيف الترددي كما هو محدد في اإلطار  مت منا

 التنظيمي.
 

الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الالزمة لبناء أن يقوم بيجب على المرخص له  3.4

 وتعديل وإزالة أي إنشاءات حسب القوانين ذات الصلة في الدولة.

  

 (4)المادة 

 الخدمات المرخصة
 

يحق للمرخص له عن طريق الشررربكة المرخصرررة فقد تزويد الجمهور بخدمات االتصررراالت الصررروتية 

 في الدولة. البيانات خدماتو

 

 (5)المادة 

 الرسوم
 

 درهم.ئة ألف( ا)م (100000)يترتب على المرخص له تسديد رسم رخصة سنوي مقداره  5.1
 

 يسدد رسم الرخصة السنوي بالكامل في كل سنة من تاريخ منح الرخصة. 5.2
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 ، حسب االقت اء،د رسوم تصريح الطيف الترددي ورسوم الترقيمايجب على المرخص له سد 5.3

 كما هو محدد من قبل الهيئة.و

 

 (6)المادة 

 التزامات الخدمة الشاملة
 

 يجب على المرخص له اإليفاء بالتزامات الخدمة الشاملة كما هو محدد في اإلطار التنظيمي النافذ.

 

 (7)المادة 

 بدء الخدمة
 

تحددها الهيئة كما الخدمات المرخصة والمرخصة تشغيل الشبكة يترتب على المرخص له البدء في 

  .وقت آلخرمن 

 

 (8)المادة 

 التعاقد من الباطن
 

يجوز للمرخص له التعاقد من الباطن لتوفير أي من أو كافة الخدمات المرخصة وتركيب  

وتشررررغيل وإدارة الشرررربكة المرخصررررة إلحدى الشررررركات التابعة أو أي شررررخص  خر )أو 

الترتيب لتلك األنشطة المراد إجراؤها من قبل التابع أو الشخص اآلخر بالنيابة عنه(، مع 

خطية مسبقة من الهيئة، شريطة أن يواصل المرخص له بأن يكون مسؤوالً تماماً موافقة 

عن أي التزامات منصرروص عليها في هذه الرخصررة أو مفروضررة على المرخص له وفقاً 

لإلطار التنظيمي، سررواء فيما يتعلق بتوفير الخدمات المرخصررة أو الشرربكة المرخصررة أو 

ً بررالكررامررل من قبررل المرخص لرره، ال يتطلررب غير ذلررك. إذا كرران وال يزال التررابع مملو كررا

الحصررررول على الموافقة الخطية المسرررربقة من الهيئة، شررررريطة أن يتم إخطار الهيئة بتلك 

 الترتيبات.

 

 (9)المادة 

 التزامات عامة
 

 يترتب على المرخص له:  9.1
  

 ؛االلتزام بكافة سياسات التوطين في الدولة 9.1.1 
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 البيانات المحاسبية والمالية استناداً إلى المعايير والمبادئ المحاسبيةاالحتفاظ بدفاتر  9.1.2

 ؛المطبقة في الدولة
 

سنوياً من قبل شركة تدقيق حسابات مستقلة مسجلة  9.1.3  سبية  ضمان تدقيق الدفاتر المحا

 ؛في الدولة
 

 عن البياناتونسررررخة إلكترونية واحدة مصرررردقة ( نسررررختين مطبوعة 2عدد )إرسررررال  9.1.4 

 ؛ والمالية السنوية إلى الهيئة خالل أربعة أشهر في نهاية كل سنة مالية
 

عشرررة سررنوات بعد انتهاء  (10)االحتفاظ بالسررجالت المالية والدفاتر المحاسرربية لمدة  9.1.5

 كل سنة مالية. 
 

تبدأ السنة المالية للمرخص له ألغراض المحافظة على سجالتها في يناير وتنتهي في ديسمبر  9.2

 من كل عام. 
 

 ،يترتب على المرخص له تزويد الهيئة بالمعلومات عند طلبها وبالطريقة التي تحددها الهيئة 9.3

والتي قد تت ررررررمن أي مسررررررتندات أو حسررررررابات أو سررررررجالت أو اتفاقيات تجارية مبرمة مع 

أو  المرخصة في الدولة،خدمات ن  خرين ذوي الصلة لغرض تقديم المشغليالمشتركين و/أو 

 التي قد تحتاجها الهيئة ألداء وظائفها. والمعلومات األخرى المحددة في اإلشعار 

 

 (10)المادة 

 والمراقبةالتفتيش 
  

العائدة  أماكن العملبالدخول ألي من  الهيئةمن مخول ألي شخص  للهيئة أو على المرخص له السماح

في أي وقت  أو الوثائق شاملة الحسابات والسجالت األخرىتصاالت الص له ولتفتيش أجهزة اللمرخ

 2003لسنة  (3رقم )المرسوم بقانون اتحادي ولتزام بأحكام الرخصة وذلك لغايات التحقق من اال

 الئحة التنفيذية واإلطار التنظيمي.الو وتعديالته

 

 (11)المادة 

 معايير السلوك
 

ال يجوز للمرخص له اسررتخدام أو السررماح باسررتخدام الشرربكة المرخصررة أو الخدمات المرخصررة ألية 

أو  نافذة قوانين أخرى ةوتعديالته أو أي 2003( لسنة 3أغراض تخالف المرسوم بقانون اتحادي رقم )

على المرخص له السررررررعي التخاذ كافة اإلجراءات المعقولة ل ررررررمان عدم  يجباإلطار التنظيمي. و

 استخدام الشبكة المرخصة والخدمات المرخصة ألي من تلك األغراض. 
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 (12)المادة 

 تطبيقات للترددات واألرقام
 

 ،األرقام وتصاريح تصريح الطيف الترددي بطلب الحصول على لهيئةل التقدمب على المرخص له يج

ً  حيثما ينطبق ذللك،   شروط أية تصاريح صادرة. عليه االلتزام ب و لإلطار التنظيمي وفقا

 

 (13)المادة 

  العالقة مع المشتركين
 

 له للمرخص يجوز ال. شفافيةو بسرعةالتصرف  لمشتركينله في تعامالته مع ا المرخصعلى  يتعين

 والتعامل معهم بشكل عام وفقاً لإلطار التنظيمي. بين المشتركين المتساوين من حيث الموقف التمييز

 

 (14)المادة 

 حل النزاعات
 

والمشغلين المرخص لهم اآلخرين أو بين المرخص له في حال وجود نزاع قائم بين المرخص له 

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

، جميع األحوالالئحة التنفيذية واإلطار التنظيمي. وفي الوتعديالته و 2003لسنة  (3اتحادي رقم )

 نزاعات. ال لفضيجب على المرخص له التعاون بالكامل مع الهيئة 

 

 (15)المادة 

 تطبيق الرسوم والشروط واألحكام للخدمات العامة
 

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

 .وذلك باالستناد إلى اإلطار التنظيمي الخدمات المرخصة

 

 (16)المادة 

 خدمات الطوارئ وهوية المتصل
 

 إلطار التنظيمي. وفقاً ليترتب على المرخص له توفير خدمات االتصال بالطوارئ  16.1
 

كما هو محدد في اإلطار التنظيمي أن يتبع أي متطلبات من قبل الهيئة يترتب على المرخص له  16.2

إلرسال هوية خد المتصل ويجب على المرخص له التعاون مع المشغلين المرخصين اآلخرين 

 لتمكينهم من إرسال هوية خد المتصل كما تتطلبه تلك التعليمات أو اإلرشادات أو القواعد. 
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 (17)المادة 

 استمرار الخدمة
 

عمداً  أو قطع توفير الخدمات المرخصة ال يجوز للمرخص له قطع تشغيل الشبكة المرخصة 17.1

ً بدون إ ً  شعار الهيئة خطيا ستنقطع فيها  التي. يشير اإلشعار إلى الفترة المشتركينوإشعار  مسبقا

 الخدمات. 
 

 الصريحة خطيةالموافقة الالخدمات المرخصة بدون  تقديمال يجوز للمرخص له التوقف عن  17.2

 .من الهيئة

 

 (18)المادة 

 الربط والدخول
 

 اتنزاعفض الومع شبكات المشغلين المرخص لهم اآلخرين  ،ربد الشبكة المرخصةالدخول، ويخ ع 

التنفيذية  ةالئحالووتعديالته  2003( لسنه 3الربد للمرسوم بقانون اتحادي رقم )بالدخول و/أو الخاصة 

 واإلطار التنظيمي.

 

 (19)المادة 

 المنافسة
 

على النحو المنصوص  المخلة بالمنافسةيلتزم المرخص له بقواعد المنافسة ويمتنع عن الممارسات 

 .اإلطار التنظيمي عليه في

 

 (20)المادة 

 وطنيالطوارئ العامة والمصلحة العامة والسالمة واألمن ال
 

بجميع التوجيهات مهما كانت  االلتزامفإنه يتعين على المرخص له  العامةالطوارئ في حالة   20.1

 وذلك فيما يتعلق بعمل أو ملكية المرخص له. ةختصمأو أية جهة أخرى  الهيئةوالصادرة عن 
 

و أية أ الهيئةمن فترة إلى أخرى عن  توجيهات تصرررررردر بأيةلتزام يتعين على المرخص له اال 20.2

جهة أخرى مختصة في األمور المتعلقة بالمصلحة العامة والسالمة و/أو األمن الوطني.  كما 

و الصررررادرة أيتعين على المرخص له حفظ التفاصرررريل المتعلقة باإلتصرررراالت سررررواء الواردة 

المختصررة باإلضررافة الى المعلومات المتعلقة بالمشررتركين وفقاً للمعايير الصررادرة من الجهات 

على  على المرخص لهكما يتعين لة عن  المصلحة العامة والسالمة واألمن الوطني.  المسؤو

 السترجاعأو و/ المرخصة تركيب أية معدات الزمة إلتاحة الدخول الى شبكتها نفقته الخاصة

حسب التوجيهات  أو حفظ البيانات ألسباب تتعلق بالمصلحة العامة والسالمة واألمن الوطني
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لتزام السررابق على عاتق المرخص .  إن االأو الجهات المختصررة األخرى الصررادرة من الهيئة

ويتعين القيام بهذا  المختصرررررررةله يمتد ليشررررررمل تقديم المرافق التي تنتهي في مواقع الجهات 

عالوة على ذلك،  دون أي مقابل.و وفقا للتوجيهات الواردة من الجهات المختصرررررررة لتزاماال

بات الجهات  تقديمالتعهد ب على المرخص له عدميتعين  ية خدمات إذا كانت ال تحقق متطل أ

 المسؤولة عن المصلحة العامة والسالمة واألمن الوطني. المختصة
 

ل من  مختصرررررةأو أية جهة  الهيئةفي حال أصررررردرت ت 20.3 توجيهاتها بأن يتولى أي شرررررخص مخو 

سيطرة كاملة أو جزئية  المختصةأو من الجهات  الهيئة سيطرة سواء كانت ال  لخدماتعلى اال

وأن  لتزام بهذا التوجيهفإنه يتعين على المرخص له اال الشرررربكة المرخصررررةو/أو المرخصررررة 

 التوجيه خطياً.يكون هذا 

 

 (21)المادة 

 استخدام األراضي
 

بالتنسرريق مع الجهات المحلية دخول واسررتخدام األراضرري العامة والخاصررة للمرخص له حق  21.1

وتعديالته  2003( لسرررنة 3وفقاً ألحكام المرسررروم بقانون اتحادي رقم )واالتحادية المختصرررة 

 والالئحة التنفيذية واإلطار التنظيمي.
 

 يتقيد المرخص له بتعليمات الهيئة أو أي جهة مختصة أخرى فيما يتعلق بحماية البيئة.  21.2

 

 (22)المادة 

 الرخصةتعديل 
 

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

 ؛الشروط الخاصة التي يطلب من أجلها التعديل 22.1.1 
 

 أسباب الطلب.  22.1.2 
 

سة الطلب و 22.2  أياً مما قررت أن ة رورال عندمعلومات إضافية قد تطلب يترتب على الهيئة درا

 يلي: 
 

 ؛تعديل الرخصة 22.2.1 
 

 ؛عدم تعديل الرخصةأو  22.2.2 
 

 .تعديل الرخصة ولكن مع تنقيحاتأو  22.2.3 
 

 التالية: اإلجراءاتالهيئة عن طريق  تعديل تقوم به كل اءجرايتعين  22.3
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شروط  22.3.1  شعار للتعديل المقترح )الذي قد يت من تعديل أو إلغاء أو إضافة ل مسودة إ

 ؛من قبل الهيئة إلى المرخص له ةوأسباب التعديل المقدمالرخصة( 
 

 ب منح المرخص له وقت كاٍف للرد. جي 22.3.2 
 

ً  قررقبل أن تيترتب على الهيئة دراسة رد المرخص له  22.4  ما يلي: م أيا
 

 ؛تعديل الرخصة 22.4.1 
 

  ؛عدم تعديل الرخصة 22.4.2 
 

 .تعديل الرخصة ولكن مع تنقيحات 22.4.3 

 

 (23)المادة 

 المخالفات والعقوبات
 

 2003( لسنة 3في المرسوم بقانون اتحادي رقم )واردة ال يخ ع المرخص له للعقوبات 23.1

ً في حال مخالفة المرخص له  التنفيذية ةالئحالو وتعديالته   مما يلي: أيا
 

وتعديالته  2003( لسنة 3أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )أي التزامات بموجب  23.1.1 

 ؛التنفيذية ةالئحالو
  

 ؛أي التزامات بموجب أحكام الرخصة 23.1.2 
 

 .أي التزامات واردة في اإلطار التنظيمي 23.1.3 

 

 (24)المادة 

 القوة القاهرة
 

الرخصة إذا ما كان ذلك مرجعه بشكل  بأي شرط من شروط هذه لن يعتبر المرخص له مخالً  24.1

 الديون سررداد على قدرته عدمو أ المرخص له تمويل قل ة ال تعتبر .قاهرةالقوة المباشررر بسرربب 

 .من قبيل القوة القاهرة األخرى المالية االلتزامات أو
 

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

من قبل المرخص له  اتخاذها التى سيتمالمتوقعة للقوة القاهرة والمدة المتوقعة والخطوات 

 للتخفيف من أثارها إن أمكن.
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 (25)المادة 

 اللغة
 

الرخصة باللغة االنجليزية  اللغة الرسمية الملزمة ومع ذلك فإن إصدار تعتبر اللغة العربية للرخصة

 .في تفسير النسخة العربية للتوجيه والمساعدةهو إنما 
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