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التعاريف والمصطلحات

أهداف دليل الخدمات

الخدمة

هــي سلســلة األنشــطة أو اإلجــراءات التــي تؤديهــا الهيئــة أو مــن ينــوب
عنهــا لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن.

•

توثيــق وحصــر الخدمــات المقدمــة مــن خــال قنــوات تقديــم الخدمــة فــي هيئــة تنظيم
االتصــاالت لمختلــف المتعامليــن.

دليل الخدمات

هو الئحة الخدمات التي تؤمنها جهة ما للمتعاملين.

•

تعريف ووصف الخدمات المقدمة من هيئة تنظيم االتصاالت.

الخدمة الرئيسية

هــي الخدمــة األساســية التــي تقدمهــا الهيئــة وتلحقهــا مجموعــة
مــن الخدمــات الفرعيــة والخدمــات المعدلــة.

•

ُتص ّنيف الخدمة وجمع الخدمات في فئات .

الخدمة الفرعية

يمكــن أن تنطــوي الخدمــات الحكوميــة علــى تعديــات متنوعــة
باالســتناد إلــى نــوع المتعامــل أو هــدف الخدمــة ،وتقــدم هــذه
الخدمــات عامــة بإتبــاع اإلجــراء نفســه أو بتعديــل بســيط فــي اإلجــراء

•

تحديد شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة.

•

تحديد إجراءات وخطوات تقديم الطلبات.

•

تحديد محدودية الخدمة.

•

تحديد قنوات تقديم الخدمة والخدمات المقدمة من كل قناة.

•

الفترة الزمنية الالزمة للحصول على الخدمة.

تصنيف المتعاملين عمليــة تقســيم المتعامليــن إلــى مجموعــات متجانســة (فئــات)
لهــا احتياجــات أو خصائــص أو ســلوكيات مختلفــة  ،بمــا فــي ذلــك
اســتيعابهم الطريقــة التــي يتــم بهــا التعامــل معهــم وطريقــة
تأثرهــم.
وصف الخدمة

شرح مختصر عن الخدمة .

العملية \ خطوات
تقديم الخدمة

العملية األساسية التى تخدم تقديم الخدمة

هــي أي وســيلة تواصــل أو تفاعــل بيــن المتعامليــن و الهيئــة ،يســتطيع
قنوات تقديم
المتعامــل مــن خاللهــا الوصــول إلــى الخدمــات المطلوبــة.
الخدمة
		
الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن قبــول طلــب الخدمــة مــن المتعامــل الــى
الفترة الزمنية
تلبيــة طلــب الخدمــة وحصــول المتعامــل علــى الخدمــة المرجــوة
الالزمة للحصول
على الخدمة
فئات المتعاملين
المستهدفة

فئة المتعاملين المستهدف تقديم الخدمة لهم.

رسوم الخدمة

البدل النقدي المدفوع من قبل المتعامل للحصول على الخدمة
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مجال التطبيق

قنوات تقديم الخدمة

يتــم تطبيــق هــذا الدليــل فــي مختلــف قنــوات تقديــم الخدمــة التابعــة لهيئــة تنظيــم
االتصــاالت.

مراكز تقديم الخدمة

•

اإلدارات التي تقدم الخدمات في هيئة تنظيم االتصاالت

•

تتشكل هيئة تنظيم االتصاالت من  3قطاعات و 14إدارة:

•
•

المكتب الرئيسي-أبوظبي-شارع السالم
مكتب دبي-شارع الوحيدة-الممزر

•

الموقع اإللكتروني
/http://www.tra.gov.ae

•

البريد االلكتروني
info@tra.gov.ae

•

صندوق البريد
ص.ب 26662 :أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب 116688 :دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

•

االتصال الهاتفي
مركز االتصال80012 :

• 		 الفاكس
أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة فاكس+971 2 61182209 :
•
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		 مواقع التواصل االجتماعي
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تصنيف المتعاملين
يتم تصنيف متعاملين هيئة تنظيم االتصاالت الى  3فئات وهي:
•

حكومة
تشمل جهات اتحادية وجهات محلية تابعة لحكومة اإلمارة.

•

شركات
مؤسسات أو شركات خاصة أو عامة بأنواعها.

•

أفراد
جميع أفراد المجتمع من له عالقة مباشرة مع الهيئة.

فئات الخدمة ونوعها
تنقسم فئات الخدمة الى ثالث أنواع:
•

الخدمات الحكومية:
الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات االتحاديــة إلــى جهــات حكوميــة أخــرى ســواء كانــت
اتحاديــة أو محليــة.

•

خدمات الشركات:
الخدمات التي تقدمها الحكومة االتحادية إلى قطاع األعمال.

•

خدمات لألفراد:
الخدمات التي تقدمها الحكومة االتحادية إلى المتعاملين األفراد.

الخدمات
الخدمات البحرية
وصف الخدمة

محطة السلكية على متن سفينة :
إن ترخيــص المحطــة الالســلكية علــى الســفينة هــو وثيقــة إلزاميــة يجــب حملهــا علــى
متــن الســفينة .يخــول هــذا الترخيــص تركيــب واســتخدام المحطــة الالســلكية البحريــة
والمعــدات المرتبطــة بهــا علــى الســفينة موضــوع الترخيــص ،وفقــً للشــروط المنصوص
عليهــا فــي الترخيــص .يجــب أن تكــون الســفينة مســجلة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لــدى الهيئــة االتحاديــة للمواصــات البريــة والبحريــة .كمــا يعيــن الترخيــص
هويــة الســفينة الالســلكية بشــكل إشــارة للنــداء وهويــة النــداء المتنقلــة البحريــة
( .)MMSIللمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم االطــاع علــى الالئحــة التنظيميــة لخدمــة
الراديــو البحــري الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت .
محطة السلكية على متن قارب صيد:
تصــدر تصاريــح المحطــة الالســلكية الخاصــة بالقــوارب الصغيــرة لغــرض الصيــد فقــط
للقــوارب المســجلة لــدى وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة فــي دولــة اإلمــارات ،ويســمح
التصريــح بتركيــب واســتخدام المحطــة الالســلكية البحريــة والمعــدات التابعــة لهــا
علــى ســفينة الصيــد موضــوع التصريــح ،وفقــً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي التصريــح.
للمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم االطــاع علــى الالئحــة التنظيميــة لخدمــة الراديــو
البحــري الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت.
محطة ساحلية لالتصال بالسفن:
يســمح هــذا التصريــح باســتخدام محطــة الســلكية مصرحــة مــن قبــل الهيئــة لجهــات
معينــة ،مثــل وكالء الشــحن وســلطات المينــاء وغيرهــا لالتصــال بالســفن وذلــك مــن
أجــل:
•
•
•

التواصل في المسائل التجارية باستخدام قناة راديو بحرية معينة.
التواصل على الموانئ والمرافئ لدعم عمليات الميناء وحركة السفن.
التواصل لغرض البحث واإلنقاذ.

للمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم االطــاع علــى الالئحــة التنظيميــة لخدمــة الراديــو
البحــري الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت».
«نظــام التعريــف االوتوماتــي ( )AISهــو نظــام بيانــات تقــوم بموجبــه الســفن ببــث
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الخدمات البحرية
وصف الخدمة

المعلومــات المتعلقــة بالســفينة إلــى محطــات تعريــف اوتوماتــي أخــرى بشــكل
متكــرر ،وكذلــك عنــد االســتجواب مــن قبــل محطــات أخــرى تابعــة لنظــام  AISبمــا فــي
ذلــك المحطــات علــى الشــاطئ ،ممــا يجعلهــا معروفــة مــن قبــل الســفن والمحطــات
الســاحلية األخــرى .للمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم االطــاع علــى الالئحــة التنظيميــة
لخدمــة الراديــو البحــري الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت.
خدمة الراديو المالحية:
تصــدر الهيئــة تصريــح خدمــة الراديــو المتنقلــة الخاصــة لشــبكات الراديــو المتنقلــة
الخاصــة التــي تتطلــب تــرددًا خاصــً غيــر التــردد البحــري ومســتوى طاقــة أعلــى مــن
المســموح بهــا علــى متــن الســفينة ،ويصلح هــذا التصريح علــى الميــاه المحليــة والدولية.

.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة وترابطها بخدمات اخرى

ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة

•
•
•

الموقع اإللكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
مراكز اسعاد المتعاملين

خدمة الراديو المتنقلة الخاصة على سفينة:
تصــدر الهيئــة تصريــح خدمــة الراديــو المتنقلــة الخاصــة علــى متــن ســفينة لتلــك التــي
تتطلــب تــرددًا خاصــً غيــر التــردد البحــري وقــوة بــث أعلــى مــن المســموح بهــا علــى متــن
الســفينة ،ويصلــح هــذا التصريــح علــى الميــاه المحليــة والدوليــة.

رسوم الخدمة

باقة الخدمة

حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي

ال يوجد

الخدمات الثابتة

فئة الخدمة ونوعها

خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة

 12يوم
الجمهور المستهدف

أفراد وشركات
متطلبات الخدمة

•
•
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خطوات تقديم الخدمة

تعبئة طلب الخدمة
دفع رسوم الطيف الترددي
دليل الخدمات 5.0

وصف الخدمة

الخدمة الثابتة من نقطة إلى عدة نقاط:
تصريــح الخدمــات الالســلكية الثابتــة مــن نقطــة إلــى عــدة نقــاط ،ويعــرف أيضــً باســم
خدمــة النفــاذ الثابتــة ،والشــبكة المتداخلــة واالتصــال الالســلكي ذو النطــاق العريــض.
للمزيــد مــن التفاصيــل حــول نطاقــات التــردد يمكنكــم االطــاع علــى اللوائــح التنظيمية
المتعلقــة بأنظمــة الراديــو الثابتــة الصــادرة عــن الهيئة العامــة لتنظيم قطــاع االتصاالت.
الخدمة الثابتة من نقطة إلى نقطة:
تصريــح الخدمــات الالســلكية الثابتــة مــن نقطــة إلى نقطــة ،ويعــرف أيضًا باســم وصالت
مايكروويــف للربــط الشــبكي بيــن نقطتيــن .يمكنكــم الرجــوع إلــى اللوائــح التنظيميــة
المتعلقــة بأنظمــة الراديــو الثابتــة لالطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول نطاقــات
التــردد ،ومجموعــات القنــوات المتوافقــة مــع توصيــات قطــاع االتصــاالت الراديويــة لــدى
لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت.
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الخدمات الثابتة
باقة الخدمة

ال يوجد

حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
الخدمات المساندة في اإلنتاج اإلذاعي والفعاليات الخاصة

فئة الخدمة ونوعها

وصف الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

إصدار تصاريح الخدمات الالسلكية المساندة في اإلنتاج اإلذاعي والفعاليات الخاصة.

زمن تقديم الخدمة

أجهــزة البيانــات الالســلكية (التحكــم بالكاميــرا) :تغطــي األجهــزة الالســلكية التــي
تســتعمل البيانــات مثــل وصــات الراديــو للتحكــم بالكاميــرات وأجهــزة القيــاس
والتحكــم والســيطرة عــن بعــد وغيرهــا.

 10أيام
الجمهور المستهدف

شركات وحكومة
متطلبات الخدمة

مخطط الشبكة
خطوات تقديم الخدمة

.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

أجهــزة الصــوت الالســلكية (ميكروفــون الســلكي ،جهــاز المراقبــة فــي األذن ،جهــاز
التعقــب) :تغطــي األجهــزة الالســلكية الخاصــة باالســتعماالت الســمعية والصوتيــة
مثــل الميكروفــون الالســلكي/الميكروفون الراديــوي وجهــاز المراقبــة فــي األذن ()IEM
والوصــات الصوتيــة المحمولــة ونظــام التعقيــب ( )Talkbackوغيرهــا.
أجهــزة الفيديــو الالســلكية (كاميــرا الســلكية) :تغطــي األجهــزة الالســلكية الخاصــة
باالســتعماالت المرئيــة مثــل الكاميــرات الالســلكية ووصلــة فيديــو المركبــات المتنقلــة
ووصــات الفيديــو المحمولــة وغيرهــا.
خدمــة تجميــع األخبــار بالســاتل الرقمــي( :)DSNGتســتخدم ألغــراض البــث اإلذاعــي
التلفزيونــي أو الصوتــي مــن أجــل تغطيــة حــدث مــا ،واالتصــال بيــن موقــع الحــدث
واســتوديو المراســلة .يحتــاج كل جهــاز ( )DSNGســواء كان متنقــ ً
ا أو مثبتــً علــى
المركبــات إلــى تصريــح طيــف تــرددي.
الخدمات:

محدودية الخدمة وترابطها بخدمات اخرى

•
•

قنوات تقديم الخدمة

•
•

ال يوجد

•
•
•
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رسوم الخدمة

الموقع اإللكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
مراكز اسعاد المتعاملين

دليل الخدمات 5.0

أجهزة البيانات الالسلكية (التحكم بالكاميرا)
أجهــزة الصــوت الالســلكية (ميكروفــون الســلكي ،جهــاز المراقبــة فــي األذن،
جهــاز التعقيــب)
أجهزة الفيديو الالسلكية (كاميرا السلكية)
خدمة تجميع األخبار بالساتل الرقمي

باقة الخدمة

ال يوجد

11

الخدمات المساندة في اإلنتاج اإلذاعي والفعاليات الخاصة

خدمات البث اإلذاعي

فئة الخدمة ونوعها

وصف الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

إن خدمــات البــث اإلذاعــي الصوتــي الـــ  FMوخدمــة البــث الصوتــي الرقمــي األرضــي
( )T-DABوالبــث التلفزيونــي الرقمــي األرضــي ( )DVB-Tوالبــث اإلذاعــي الصوتــي الـــ AM
واإلذاعــة علــى الموجــات الديكامتريــة ( )HFBCوالراديــو الرقمــي العالمــي ( )DRMهــي
خدمــات إذاعيــة أرضيــة يتــم فيهــا اســتخدام الطيــف التــرددي .تخضــع التــرددات
المســتخدمة لهــذه الخدمــة ألحــكام اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة وإقليميــة باإلضافــة
إلــى التنســيق مــع الــدول المجــاورة.
الخدمات:

زمن تقديم الخدمة

 30يوم
الجمهور المستهدف

شركات وحكومة
متطلبات الخدمة

مخطط الشبكة
خطوات تقديم الخدمة

.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة وترابطها بخدمات اخرى

ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة

•
•
•

الموقع اإللكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
مراكز اسعاد المتعاملين

.1
.2
.3
.4
.5
.6

خدمة البث اإلذاعي الصوتي الـ FM
خدمة البث الصوتي الرقمي األرضي ()T-DAB
خدمة البث التلفزيوني الرقمي األرضي ()DVB-T
خدمة البث اإلذاعي الصوتي الـ AM
اإلذاعة على الموجات الديكامترية ()HFBC
الراديو الرقمي العالمي ()DRM

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 7أيام
الجمهور المستهدف
أفراد وشركات وحكومة
متطلبات الخدمة
الحصول على الموافقات الالزمة من المجلس الوطني لإلعالم

رسوم الخدمة

حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي

12
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خدمات البث اإلذاعي

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة

محطة أرضية لالتصال بالطائرات
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 12يوم

مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

الجمهور المستهدف

رسوم الخدمة

أفراد ،شركات وحكومة

حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
الخدمات الجوية

وصف الخدمة
ترخيــص المحطــة الالســلكية للطائــرة أو للطائــرات الشــراعية أو المناطيــد يســمح لهــا
بتركيــب وتشــغيل األجهــزة الالســلكية علــى متنهــا والتــي تكــون ضروريــة ألغــراض
االتصــاالت والمالحــة والمراقبــة .إن الحصــول علــى هــذه الترخيــص إلزامــي وهــو يخــول
تركيــب واســتخدام محطــة الســلكية والمعــدات المرتبطــة بهــا علــى متــن الطائــرة
موضــوع الترخيــص ،وفقــً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي الترخيــص .يجــب أن تكــون
الطائــرة مســجلة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدى الهيئــة العامــة للطيــران
المدنــي ( .)GCAAللمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم االطــاع علــى اللوائــح التنظيميــة
الخاصــة باألنظمــة الراديويــة للطيــران الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع
االتصــاالت.
لألفراد
محطة السلكية على متن طائرة
•
الطائرات الشراعية والمناطيد
•
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للحكومة وقطاع االعمال
محطة السلكية على متن طائرة
•
الطائرات الشراعية والمناطيد
•

دليل الخدمات 5.0

متطلبات الخدمة
تعبئة طلب الخدمة
دفع رسوم الطيف الترددي
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
15

رسوم الخدمة
حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
أنظمة الرادار
وصف الخدمة
يمنــح تصريــح الخدمــات الالســلكية الخاصــة بأنظمــة الــرادار للمحطــات التــي تعمــل
علــى:
•
•

تحديد الموقع أو السرعة أو الخصائص األخرى لجسم معين ،أو
الحصول على معلومات تتعلق بهذه الخصائص

خطوات تقديم الخدمة
•
•
•

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة وترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

وتصدر الهيئة ثالثة أنواع من تصاريح الرادارات (األرضي والبحري والجوي)
للمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم االطــاع علــى الالئحــة التنظيميــة بشــأن الــرادار الصادرة
عــن الهيئة.

رسوم الخدمة

الخدمات:

حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي

خدمة رادار -أرضي
باقة الخدمة

تصاريح فئوية (األجهزة قصيرة المدى)
وصف الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

يســمح تصريــح الخدمــات الالســلكية الفئويــة باســتخدام النطــاق الواســع جــدًا ()UWB
واألجهــزة القصيــرة المــدى ( .)SRDللمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم االطــاع علــى
الالئحــة التنظيميــة المتعلقــة بأجهــزة النطــاق الواســع جــدًا واألجهــزة قصيــرة المــدى
الصــادرة عــن الهيئــة.

خدمة فرعية  -اجرائية

باقة الخدمة

زمن تقديم الخدمة

ال يوجد

 15يوم

فئة الخدمة ونوعها

الجمهور المستهدف

خدمة فرعية  -اجرائية

أفراد ،شركات وحكومة

زمن تقديم الخدمة

متطلبات الخدمة

 9أيام

ال يوجد

ال يوجد

الجمهور المستهدف
أفراد ،شركات وحكومة
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متطلبات الخدمة

زمن تقديم الخدمة

ال يوجد

 12يوم

خطوات تقديم الخدمة

الجمهور المستهدف

-1
-2
-3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
هواة الالسلكي

أفراد
متطلبات الخدمة
.1
.2
.3
.4

صــورة عــن جــواز الســفر (ونســخة مــن تأشــيرة اإلقامــة ســارية المفعــول لغيــر
المواطنيــن)
وثيقة التعارف
ترخيص هواة الالسلكي من بلد األصل لغير المواطنين
نسخة عن عضوية جمعية اإلمارات لهواة الالسلكي

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

وصف الخدمة

ال يوجد

تصريــح هــاوي الالســلكي يســمح لهــواة الالســلكي بالتواصــل مــع هــواة الالســلكي
اآلخريــن لغــرض التدريــب الذاتــي والترفيــه والهوايــة .كمــا يســمح تصريــح الطيــف
التــرددي الســاري والصــادر عــن الهيئــة للهــاوي المصــرح لــه باســتخدام التــردد الراديــوي
وفقــً للشــروط واألحــكام التــي تحددهــا الهيئــة .للمزيــد مــن التفاصيــل يمكنكــم
االطــاع علــى الالئحــة التنظيميــة لهــواة الالســلكي الصــادرة عــن الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت.

قنوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

باقة الخدمة

حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي

مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف

ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
18
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خدمة الراديو المتنقلة الخاصة

فئة الخدمة ونوعها

وصف الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

الراديو المتنقل الشخصي (والكي -توكي)
نظــام راديــو ثنائــي االتجــاه أو الراديــو المتنقــل الشــخصي يعــرف باســم (،)walky-talky
ّ
يمكــن المســتخدمين مــن طلــب الحصــول علــى مجموعــة مــن التصاريــح الســتخدام
أنظمــة الراديــو المســتخدمة لتمريــر الرســائل مــن وإلــى األجهــزة المحمولــة أو المثبتــة
علــى المركبــات أو محطــة قاعــدة للمســاعدة علــى إجــراء اتصــاالت خاصــة .يشــمل
مســتخدمو نظــام الراديــو المتنقــل الخــاص شــركات ســيارات األجــرة والمصانــع ومراكــز
التســوق والمستشــفيات وشــركات األمــن واألنشــطة الترفيهيــة وشــركات البنــاء.

زمن تقديم الخدمة

الخدمة المتنقلة الخاصة  -سباق الهجن والصيد.
أحــد أنــواع تصاريــح الراديــو المتنقــل الخــاص المســتخدم للنشــاطات الترفيهيــة
والثقافيــة ،بمــا فــي ذلــك:
•
•
•

سباق الهجن ،للتواصل اثناء سباقات الهجن وفي المضامير فقط
سفاري ،للتواصل بين مجموعة من األشخاص في الصحراء
الصيد ،للتواصل بين مجموعة أشخاص أثناء الصيد او القنص

الخدمات:
لألفراد
.1

الخدمة المتنقلة الخاصة  -سباق الهجن والصيد

للحكومة وقطاع االعمال
.1
.2
.3
.4

خدمة الراديو المتنقلة الخاصة
الخدمة المتنقلة العامة -خلوي
الخدمة المتنقلة العامة -للقطارات
الخدمة المتنقلة العامة-التقاسم

يمكنكــم االطــاع علــى دليــل المســتخدم لمســاعدتكم علــى تقديم طلــب الحصول
علــى الخدمة
باقة الخدمة

 22يوم
الجمهور المستهدف
أفراد ،شركات وحكومة
متطلبات الخدمة
لألفراد
•
•

رخصة المركبة
شهادة عدم ممانعة من اتحاد سباقات الهجن

للحكومة وقطاع االعمال
•

رخصة المركبة (لخدمة الراديو المتنقلة الخاصة فقط)

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف

ال يوجد
20

دليل الخدمات 5.0

21

رسوم الخدمة
حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
الخدمة المتنقلة العامة
وصف الخدمة
تصاريــح خدمــة االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة ( )IMTتصــدر فقــط لمشــغلي االتصــاالت
المتنقلــة (المرخــص لهــم) لتقديــم خدمــات الهاتــف المتحــرك للجمهــور.
تصريــح الخدمــة الالســلكية الخــاص بأجــزاء محــددة مــن االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة
( )IMTيقتصــر علــى تطبيقــات الســكك الحديديــة.
تصريــح الخدمــة الالســلكية لنظــام خطــوط الربــط كنظــام تتــرا لتقديــم خدمــات
االتصــاالت العامــة مــن قبــل المرخــص لهــم.
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 7ايام
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
نموذج الطلب
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4
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الولوج إلى حساب المستخدم من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة
()www.tra.gov.ae
تعبئــة نمــوذج الطلــب لتصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي المتوفــر
علــى الموقــع اإللكترونــي وإرفاقــه مــع الوثائــق المطلوبــة إلكترونيــً.
تقــوم الهيئــة بالتحقــق مــن صحــة الطلــب وتخصيــص التــردد المناســب والتنســيق
مــع الجهــات المعنيــة (إن دعــت الحاجــة).
دفــع رســوم الطيــف التــرددي المســتحقة حســب الفاتــورة الصــادرة خــال المــدة
المحــددة وفقــً لالئحــة التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.

دليل الخدمات 5.0

إصــدار الهيئــة تصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي وتســليمه لمقــدم الطلــب
إلكترونيا.
محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
الخدمات الساتلية
وصف الخدمة
محطة أرضية:
يصــدر تصريــح الخدمــات الالســلكية الســاتلية لــكل هوائــي محطــة أرضيــة يتواصــل
مــع الســاتل .يجــب الحصــول علــى هــذا التصريــح ألي هوائــي محطــة أرضيــة مهمــا كان
اتجــاه االرســال ،وألي نطاقــات تردديــة.
محطة طرفية ذات فتحة صغيرة جدًا:
يصــدر تصريــح الخدمــات الالســلكية الســاتلية للمحطات الطرفيــة ذات الفتحــة الصغيرة
جــدًا ( )VSATوالتــي ال تخضــع لتصاريــح فئويــة .تمنــح تصاريــح فئويــة للمحطــات الطرفية
ذات الفتحــة الصغيــرة جــدًا العاملــة فــي شــبكة مــزود خدمــة مرخــص لــه فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
األنظمة الساتلية العالمية لالتصاالت الشخصية المتنقلة:
يصــدر تصريــح الخدمــات الالســلكية الســاتلية لمــزودي خدمــات اتصــاالت الهواتــف
المتحركــة الشــخصية العالميــة عبــر األقمــار الصناعيــة ( )GMPCSالمرخــص لهــم،
الســتخدام النطــاق التــرددي  ،L-bandللتمكــن مــن توفيــر هــذه الخدمــات للعمــوم.
المحطات األرضية المتنقلة:
يصــدر تصريــح الخدمــات الالســلكية الســاتلية لمــزودي خدمــات اتصــاالت الهواتــف
المتحركــة الشــخصية العالميــة عبــر األقمــار الصناعيــة ( )GMPCSالمرخــص لهــم،
الســتخدام النطــاق التــرددي  ،L-bandللتمكــن مــن توفيــر هــذه الخدمــات للعمــوم.
الخدمات:
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•
•
•
•

محطة أرضية
محطة طرفية ذات فتحة صغيرة جدًا
األنظمة الساتلية العالمية لالتصاالت الشخصية المتنقلة
المحطات األرضية المتنقلة

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 25يوم
الجمهور المستهدف
أفراد ،شركات وحكومة
متطلبات الخدمة
رسالة بقيمة حصة التخصيص السنوي من الترددات لمزود الخدمة
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج الطلــب لتصريــح اســتخدام الطيــف التــرددي مــع الوثائــق
المطلوبــة.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي مــن خــال قنــوات الدفــع المتاحــة وفقــً لالئحــة
التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من الهيئة إلكترونيا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي

24
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إلغاء التصريح
وصف الخدمة
يمكــن لمقــدم الطلــب تقديــم طلــب إلغــاء التصريــح فــي أي وقــت خــال فتــرة
الصالحيــة وحتــى  30يومــً بعــد انتهــاء فتــرة الصالحيــة.
مالحظــة :إن إلغــاء تصريــح الطيــف التــرددي هــو عمليــة آليــة تطبــق فــورًا بعــد إرســال
الطلــب ،وال تفــرض رســوم علــى طلــب اإللغــاء.
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يوم واحد
الجمهور المستهدف
شركات ،حكومة
متطلبات الخدمة
ال يوجد
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2

تعبئــة وتســليم نمــوذج إلغــاء التصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي
إلكترونيــً عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي
تقــوم الهيئــة بإلغــاء تصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي بعــد تقديــم
الطلــب.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
خدمة تكميلية إللغاء تصاريح او تراخيص لكافة خدمات الطيف الترددي
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف

25

رسوم الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

ال يوجد

مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

تعديل التصريح
وصف الخدمة
يمكــن لمقــدم الطلــب تعديــل المعلومــات الفنيــة أو اإلداريــة لتصريــح الخدمــات
الالســلكية الخــاص بــه فــي أي وقــت ضمــن فتــرة صالحيــة التصريــح (ال ينظــر فــي طلــب
التعديــل بعــد انتهــاء الصالحيــة) .تخضــع جميــع طلبــات التعديــل الفنــي لقــرارات
الهيئــة .تطبــق لوائــح الرســوم الصــادرة عــن الهيئــة.
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة

حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
تجديد التصريح
وصف الخدمة
جميــع تصاريــح الخدمــات الالســلكية الســنوية قابلــة للتجديــد .يمكنكــم البــدء بعمليــة
التجديــد قبــل  30يومــً مــن تاريــخ انتهــاء الصالحيــة وحتــى  30يومــً بعــد تاريــخ انتهــاء
الصالحيــة .يتــم تفعيــل عمليــة التجديــد الذكيــة فــي يــوم انتهــاء تاريــخ الصالحيــة ممــا
ينتــج عنــه إصــدار الفاتــورة التي ســتتوفر علــى بوابة مقــدم الطلــب اإللكترونية للتســديد.
يجــوز لمقــدم الطلــب التقــدم بطلــب اإللغــاء فــي حــال عــدم الرغبــة بتجديــد التصريــح.
تقــوم الهيئــة بإيقــاف التصريــح بعــد  30يومــً مــن تاريــخ انتهــاء صالحيــة التصريــح إذا لــم
تســدد الفاتــورة أو لــم يتــم تقديــم طلــب اإللغــاء.

 14يوم

باقة الخدمة

الجمهور المستهدف

ال يوجد

أفراد ،شركات وحكومة

فئة الخدمة ونوعها

متطلبات الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

رخصــة المركبــة (الملكيــة) فــي حــال تعديــل تصريــح خدمــة الراديــو المتنقلــة الخاصــة
للمركبــات فقــط.

زمن تقديم الخدمة
 10أيام

خطوات تقديم الخدمة

الجمهور المستهدف

.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج طلــب تعديــل تصريــح  /ترخيــص اســتخدام الطيــف
التــرددي إلكترونيــً عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي.
دفــع رســوم الطيــف التــرددي المســتحقة حســب الفاتــورة الصــادرة خــال المــدة
المحــددة وفقــً لالئحــة التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
إصــدار الهيئــة تصريــح  /ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي وتســليمه لمقــدم
الطلــب إلكترونيــا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
خدمة تكميلية لتعديل تصاريح او تراخيص لكافة خدمات الطيف الترددي
26

رسوم الخدمة
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أفراد ،شركات وحكومة
متطلبات الخدمة
لألفراد
صــورة عــن جــواز الســفر (ونســخة مــن تأشــيرة اإلقامــة ســارية المفعــول لغيــر
.1
المواطنيــن) لخدمــة هــواة الالســلكي
وثيقة التعارف لخدمة هواة الالسلكي
.2
قطاع األعمال والحكومة
ال يوجد وثائق مطلوبة
27

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

تعبئــة وتســليم نمــوذج طلــب تجديــد لتصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف
التــرددي إلكترونيــً عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي
دفــع رســوم الطيــف التــرددي المســتحقة حســب الفاتــورة الصــادرة خــال المــدة
المحــددة وفقــً لالئحــة التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي
إصــدار الهيئــة تصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي وتســليمه لمقــدم
الطلــب إلكترونيــً.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
خدمة تكميلية لتجديد تصاريح او تراخيص لكافة خدمات الطيف الترددي
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف
رسوم الخدمة
حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
التجارب التكنولوجية
وصف الخدمة
إصــدار تصاريــح الطيــف التــرددي للخدمــات الراديويــة المســتخدمة فــي التجــارب
التكنولوجيــة
الخدمات:
التجارب التكنولوجية

.1
.2
.3

صورة من المرسوم األميري للجهة الحكومية او الرخصة التجارية .
رسالة من المورد تتضمن فيه تفاصيل المعدات.
كتب المعدات.

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5

الولوج إلى حساب المستخدم من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة
()www.tra.gov.ae
تعبئــة نمــوذج الطلــب لتصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي المتوفــر
علــى الموقــع اإللكترونــي وإرفاقــه مــع الوثائــق المطلوبــة إلكترونيــً.
تقــوم الهيئــة بالتحقــق مــن صحــة الطلــب وتخصيــص التــردد المناســب والتنســيق
مــع الجهــات المعنيــة (إن دعــت الحاجــة).
دفــع رســوم الطيــف التــرددي المســتحقة حســب الفاتــورة الصــادرة خــال المــدة
المحــددة وفقــً لالئحــة التنظيميــة لرســوم الطيــف التــرددي.
إصــدار الهيئــة تصريــح أو ترخيــص اســتخدام الطيــف التــرددي وتســليمه لمقــدم
الطلــب إلكترونيــا.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
حسب الالئحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي
طلب استفسار

باقة الخدمة

وصف الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

خدمــة فرعيــة مــن الخدمــة الرئيســية عالقــات المتعامليــن لتقديــم استفســار حــول
خدمــات الهيئــة.

خدمة فرعية  -اجرائية

باقة الخدمة

ال يوجد

زمن تقديم الخدمة
 7أيام
الجمهور المستهدف
أفراد ،شركات وحكومة
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ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -معلوماتية

29

زمن تقديم الخدمة

زمن تقديم الخدمة

 1يوم عمل
الجمهور المستهدف

 1يوم عمل
الجمهور المستهدف

افراد ،شركات وحكومة

افراد ،شركات وحكومة

متطلبات الخدمة

متطلبات الخدمة

ال يوجد

لألفراد :نسخة من الهوية (من الجهتين) أو نسخة من جواز السفر.
للشركات :رسالة التخويل بالتوقيع باإلضافة الى رخصة تجارية سارية المفعول.

خطوات تقديم الخدمة
تقديم االستفسار عن طريق مختلف قنوات تقديم الخدمة.
الحصول على الرد.
محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
مركز االتصال
البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف
رسوم الخدمة
ال يوجد
شكوى على هيئة تنظيم االتصاالت
وصف الخدمة
خدمــة فرعيــة مــن الخدمة الرئيســية عالقــات المتعامليــن لتقديم شــكوى أو مالحظة
علــى الهيئــة (مثل :خدمــات الهيئــة ،الموظفيــن  ..الخ).
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -معلوماتية

خطوات تقديم الخدمة
•
•
•
•
•

تقديم الشكوى عن طريق مختلف قنوات تقديم الخدمة.
إرفاق الهوية لألفراد والرخصة التجارية للشركات.
إرفاق أي أوراق ثبوتية ممكن أن تدعم الشكوى المقدمة( .إن وجدت)
الحصول على حل الشكوى.
طلــب إعــادة تقديــم الشــكوى فــي حــال وجــود أدلــة جديــدة او عــدم الرضــا عــن
الحــل المقــدم.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
مركز االتصال
البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف
رسوم الخدمة
ال يوجد
تقديم مقترح
وصف الخدمة
خدمة متوفرة لتقديم اقتراح للهيئة.
باقة الخدمة
ال يوجد
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فئة الخدمة ونوعها

باقة الخدمة

خدمة فرعية  -معلوماتية

ال يوجد

زمن تقديم الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

 14يوم عمل

خدمة فرعية  -إجرائية

الجمهور المستهدف

زمن تقديم الخدمة

افراد ،شركات وحكومة

 5أيام عمل

متطلبات الخدمة

الجمهور المستهدف

ال يوجد

افراد ،شركات وحكومة

خطوات تقديم الخدمة

متطلبات الخدمة

 تقديم االقتراح عن طريق مختلف قنوات تقديم الخدمة. -الحصول على الرد.

تفاصيــل االتصــال الخاصــة بــك( :االســم الكامــل ،رقــم التواصــل ،عنــوان البريــد
•
اإللكترونــي)؛
هويتــك( :نســخة مــن بطاقــة هويــة اإلمــارات ســارية المفعــول (مــن الجانبيــن)،
•
أو نســخة مــن جــواز الســفر ســاري المفعــول؛ للشــركات :مطلــوب نســخة مــن
التوكيــل والرخصــة التجاريــة.
الرقم المرجعي المقدم للشكوى المقدم لك من قبل مزود الخدمة:
•
رقــم الحســاب محــل النــزاع (رقــم الهاتــف المتحــرك أو الخــط األرضــي أو اســم
•
مســتخدم اإلنترنــت ،إلــخ)؛
وصف خطي عن الشكوى؛
•
أي مســتندات داعمــة (نســخ عــن جميــع المراســات مــن مــزود الخدمــة أو نســخ عــن
الفواتيــر ،إلــخ)؛

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
مركز االتصال
البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف

خطوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

يتعين على المستهلك اتباع الخطوات التالية:

ال يوجد

تقديــم الشــكوى الــى مــزود الخدمــة الخــاص بــه ذات الصلــة وفقــا إلجــراءات شــكوى
المســتهلك المتبعــة لــه .حيــث يتوجــب علــى مــزود الخدمــة:
اشعار المستهلك باستالم الشكوى
•
تزويد المستهلك برقم مرجعي خاص بالشكوى
•
التحقــق فــي موضــوع الشــكوى خــال فتــرة زمنيــة معقولــة وإفــادة المســتهلك
•
بالنتيجــة النهائيــة.

شكوى على مزودي خدمات االتصاالت
وصف الخدمة
هــي خدمــة فرعيــة مــن الخدمــة الرئيســية عالقــات المتعامليــن متوفــرة لمســتهلكي
خدمــات االتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف مســاعدتهم في فض
أي نــزاع قــد ينشــأ بينهــم وبيــن مــزودي خدمــات االتصــاالت بشــأن خدمــات االتصــاالت
المقدمــة لهمــم مــن قبــل مــزودي الخدمــة.
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فــي حــال عــدم رضــا المســتهلك بالنتيجــة أو عــدم حصولــه علــى نتيجــة معالجــة
الشــكوى فيمكنــه رفــع الشــكوى للهيئــة مرفقــة بالوثائــق المطلوبــة لتســويتها
بموجــب إجــراءات فــض نزاعــات المســتهلكين لــدى الهيئــة وذلــك عــن طريــق:
33

•
•
•
•
•

تقديم شكوى عن طريق مختلف قنوات تقديم الخدمة
ارفاق هوية المتعامل\ والرخصة التجارية للشركات
إرفاق الوثائق المدعمة للشكوى إن وجدت
استالم حل على الشكوى
إعادة طلب فتح الشكوى في حال توفر ادلة جديدة او عدم الرضا عن
الحل المستلم.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة

•
•
•

نسخة من الهوية
نسخة من الرخصة التجارية (في حال ينطبق)
الرابط االلكتروني للموقع

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

تعبئة النموذج االلكتروني
ارفاق الوثائق المطلوبة
ستقوم الهيئة بمعاينة الطلب
تسليم رسالة عدم الممانعة عبر البريد اإللكتروني و التسليم في منافذ
اســعاد المتعامليــن فــي فــروع الهيئة في دبــي وأبوظبي.

مراكز اسعاد المتعاملين
مركز االتصال
البريد االلكتروني
الموقع االلكتروني
فاكس
مواقع التواصل االجتماعي
تطبيق الهاتف

الموقع االلكتروني

رسوم الخدمة

رسوم الخدمة

ال يوجد

ال يوجد

طلب عدم ممانعة مزاولة نشاط ألكتروني

طلب تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك

وصف الخدمة

وصف الخدمة

توفيــر رســالة عــدم ممانعــة لعــان عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة لقطــاع االتصــاالت
مــن مزاولــة نشــاط الكترونــي للمواقــع اإللكترونيــة و حســابات التواصــل االجتماعــي
فــي الدولــة.

تســجيل منافــذ بيــع شــرائح الهاتــف المتحــرك فــي دولــة اإلمــارات ويتــم طلبهــا قبــل
البــدء بمزاولــة النشــاط التجــاري.

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -إجرائية
زمن تقديم الخدمة
يومي عمل
الجمهور المستهدف
افراد ،شركات
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محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -إجرائية
زمن تقديم الخدمة
يوم عمل واحد
الجمهور المستهدف
شركات
35

متطلبات الخدمة
.1
.2
.3
.4

رخصة تجارية سارية المفعول
الموافقات الخارجية والمبدئية
رســالة تخويــل مــن الشــركة باإلضافــة الــى صــورة عــن جــواز الســفر أو بطاقــة
الهويــة اإلماراتيــة للشــخص المخــول
خريطة الموقع من تطبيق Google Maps

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5

انشاء حساب جديد والحصول على كلمة المرور والرمز السري.
تعبئة الطلب اإللكتروني الخاص بتسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك
دفع رسوم الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
رسوم الخدمة
درهم 2500
طلب تجديد تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك
وصف الخدمة

شركات
متطلبات الخدمة
.1
.2
.3

رخصة تجارية سارية المفعول متضمنة أنشطة اتصاالت
الموافقات الخارجية والمبدئية
رســالة تخويــل مــن الشــركة باإلضافــة إلــى صــورة عــن بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة
للشــخص المخــول.

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

تعبئــة الطلــب اإللكترونــي الخــاص بتجديــد تســجيل منافــذ بيــع شــرائح الهاتــف
المتحــرك.
دفع رسوم الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
خدمة تكميلية لتجديد طلب تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
رسوم الخدمة
 2500درهم
طلب تعديل بيانات منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك

تجديد تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك في دولة اإلمارات

وصف الخدمة

ال يوجد

تعديــل البيانــات الخاصــة بتســجيل منافــذ بيــع شــرائح الهاتــف المتحــرك فــي دولــة
اإلمــارات.

باقة الخدمة

36

الجمهور المستهدف

فئة الخدمة ونوعها

باقة الخدمة

خدمة تكميلية  -إجرائية

ال يوجد

زمن تقديم الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

يوم عمل

خدمة تكميلية  -إجرائية
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زمن تقديم الخدمة

زمن تقديم الخدمة

يوم عمل

يوم عمل واحد

الجمهور المستهدف

الجمهور المستهدف

شركات

شركات

متطلبات الخدمة

متطلبات الخدمة

.1
.2
.3

رخصة تجارية سارية المفعول متضمنة أنشطة االتصاالت
الموافقات الخارجية والمبدئية
رســالة تخويــل مــن الشــركة باإلضافــة الــى صــورة عــن بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة
للشــخص المخــول.

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

تعبئــة الطلــب اإللكترونــي الخــاص بتجديــد تســجيل منافــذ بيــع شــرائح الهاتــف
المتحــرك.
دفع رسوم الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
خدمة تكميلية لتعديل طلب تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك
قنوات تقديم الخدمة

.1
.2
.3

رخصة تجارية سارية المفعول
رسالة من الدائرة االقتصادية
رسالة من الشركة

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

رسالة من الدائرة االقتصادية تفيد بإلغاء النشاط او الرخصة.
رسالة من الشركة تفيد بإلغاء النشاط او الرخصة.
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على رسالة ال مانع موجهه للدائرة االقتصادية.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
خدمة تكميلية إللغاء طلب تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك
قنوات تقديم الخدمة
مراكز اسعاد المتعاملين
رسوم الخدمة

الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك

ال يوجد

رسوم الخدمة

طلب تسجيل موردي أجهزة االتصاالت

ال يوجد

وصف الخدمة

طلب إلغاء تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك
وصف الخدمة

تســجيل المصنعيــن والمورديــن ألجهــزة االتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات ويتــم طلبهــا
قبــل البــدء بمزاولــة النشــاط التجــاري.

إلغاء تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك في دولة اإلمارات.

باقة الخدمة

باقة الخدمة

ال يوجد

ال يوجد

فئة الخدمة ونوعها

فئة الخدمة ونوعها

خدمة فرعية  -إجرائية

خدمة تكميلية  -إجرائية
38

دليل الخدمات 5.0

39

زمن تقديم الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

يوم عمل واحد

خدمة تكميلية  -إجرائية

الجمهور المستهدف

زمن تقديم الخدمة

شركات

يوم عمل

متطلبات الخدمة

الجمهور المستهدف

.1
.2
.3

رخصة تجارية سارية المفعول مع نشاط خاص باالتصاالت
الموافقــات الخارجيــة والمبدئيــة الصــادرة عــن الدوائــر االقتصاديــة او المناطــق
الحــرة
رســالة تخويــل مــن الشــركة باإلضافــة إلــى صــورة عــن جــواز الســفر أو بطاقــة
الهويــة اإلماراتيــة للشــخص المخــول.

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5

إنشاء حساب جديد والحصول على كلمة المرور والرمز السري.
تعبئة الطلب اإللكتروني الخاص بتسجيل موردي أجهزة االتصاالت
دفع رسوم الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

متطلبات الخدمة
•
•

رخصة تجارية سارية المفعول
دفع الرسوم

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5

تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرمز السري الحاليين.
تعبئة الطلب اإللكتروني الخاص بتجديد تسجيل موردين أجهزة االتصاالت
دفع الرسوم
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

ال يوجد

خدمة تكميلية لتجديد تسجيل موردي أجهزة االتصاالت

قنوات تقديم الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
رسوم الخدمة
 5500درهم لمدة خمس سنوات
تجديد تسجيل موردي أجهزة االتصاالت
وصف الخدمة
تجديد تسجيل المصنعين والموردين ألجهزة االتصاالت في دولة اإلمارات
باقة الخدمة
ال يوجد
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الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
رسوم الخدمة
 5100درهــم (ســيتم احتســاب مبلــغ  100درهــم كغرامــة تأخيــر فــي حــال تــم تقديــم
الطلــب بعــد  30يــوم مــن تاريــخ انتهــاء شــهادة التســجيل)
إلغاء تسجيل موردي أجهزة االتصاالت
وصف الخدمة
إلغاء تسجيل الموردين ألجهزة االتصاالت في دولة اإلمارات
باقة الخدمة
ال يوجد
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فئة الخدمة ونوعها

زمن تقديم الخدمة

خدمة تكميلية  -إجرائية

يوم عمل

زمن تقديم الخدمة

الجمهور المستهدف

يوم عمل واحد

شركات

الجمهور المستهدف

متطلبات الخدمة

شركات
متطلبات الخدمة

.1
.2

رخصة تجارية سارية المفعول

خطوات تقديم الخدمة

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرمز السري الحاليين.
تعبئة الطلب اإللكتروني الخاص بتجديد تسجيل موردين اجهزة االتصاالت
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرمز السري الحاليين.
تعبئة وتقديم الطلب اإللكتروني للحصول على الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

خدمة تكميلية لتعديل تسجيل موردي أجهزة االتصاالت

خدمة تكميلية إللغاء تسجيل موردي أجهزة االتصاالت

قنوات تقديم الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك

الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك

رسوم الخدمة

رسوم الخدمة

ال يوجد

ال يوجد

تسجيل واعتماد أجهزة االتصاالت مع الفحص

تعديل بيانات موردي أجهزة االتصاالت

وصف الخدمة

وصف الخدمة

اعتمــاد وتســجيل أجهــزة االتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات مــع الفحــص وذلــك قبــل
اســتيرادها وفــق القوانيــن واللوائــح  /يتــم طلبهــا قبــل البــدء فــي عمليــة بيــع األجهــزة
فــي أســواق الدولــة.

تعديل تسجيل المصنعين والموردين ألجهزة االتصاالت في دولة اإلمارات
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة تكميلية  -إجرائية
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.1
.2
.3
.4

تعبئة طلب تسجيل الموردين اإللكتروني /اختيار التعديل
الموافقات الخارجية والمبدئية
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باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
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زمن تقديم الخدمة

تسجيل واعتماد أجهزة االتصاالت بدون فحص

خالل  10أيام عمل

وصف الخدمة

الجمهور المستهدف

اعتمــاد وتســجيل أجهــزة االتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات قبــل اســتيرادها وفــق القوانيــن
واللوائــح  /يتــم طلبهــا قبــل البــدء فــي عمليــة بيــع األجهــزة فــي أســواق الدولــة.

شركات
متطلبات الخدمة
يقدم الطلب عن طريق شركة مسجلة في النظام اإللكتروني العتماد النوعية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعبئة الطلب اإللكتروني لتسجيل أجهزة االتصاالت
تقديم الوثائق الفنية المطلوبة العتماد أجهزة االتصاالت المتطور:
رسالة مطابقة رمز ال  .IMEIالهوية الدولية لمعدات الموبايل
قائمة برموز ال الهوية الدولية لمعدات الموبايل  IMEIالمعتمدة.
رسالة إعالن المطابقة.
تقارير الفحص التي يعدها أحد مختبرات الفحص المعترف بها ()ILAC
ورقة البيانات التقنية مع الختم والتوقيع
فحص إضافي على أجهزة االتصاالت في المختبر الوطني.
تزويد الهيئة بعينتين من األجهزة

خطوات تقديم الخدمة
•
•
•
•
•

تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرمز السري الحاليين.
تعبئة الطلب اإللكتروني لتسجيل أجهزة االتصاالت
دفع رسوم الخدمة
تقديم عينات من األجهزة للفحص
الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
للشركات المسجلة لدى الهيئة كمورد أجهزة اتصاالت
قنوات تقديم الخدمة
مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
مراجعة المعاملة 500 :درهم
إصدار الشهادة 200 :درهم
عملية الفحص تتعلق بنوع الجهاز:
فحص خاصية اإلنذار المبكر  2100درهم
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باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 3أيام عمل
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
يقدم الطلب عن طريق شركة مسجلة في النظام اإللكتروني العتماد النوعية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعبئة الطلب اإللكتروني لتسجيل أجهزة االتصاالت.
تقديم الوثائق الفنية المطلوبة لمستوى إعالن المطابقة:
رسالة إعالن المطابقة.
رسالة الدعم من الشركات المصنعة أو وكالئها المعتمدين.
ورقة البيانات التقنية مع الختم والتوقيع
ألجهزة : GSM
رسالة مطابقة رمز ال .IMEI
قائمة برموز ال  IMEIالمعتمدة.
تقديم الوثائق الفنية المطلوبة لمستوى اعتماد أجهزة االتصاالت العام:
رسالة إعالن المطابقة.
تقاريــر الفحــص التــي يعدهــا أحــد مختبــرات الفحــص المعتــرف بهــا ()ILAC
التعــاون الدولــي العتمــاد المختبــرات
رسالة الدعم من الشركات المصنعة أو وكالءها المعتمدين.
ورقة البيانات التقنية مع الختم والتوقيع.
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الشام ُل لالتصاالت ال ّنقالة:
ألجهزة  GSMال ّنظام
ِ
•
•
•
•

رسالة مطابقة رمز ال .IMEI
قائمة برموز ال  IMEIالمعتمدة.
دفع الرسوم
يتم تزويد الهيئة بعينتين من األجهزة في حال طلب ذلك من المتعامل.

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5

تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرمز السري الحاليين.
تعبئة الطلب اإللكتروني لتسجيل أجهزة االتصاالت
دفع رسوم الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
للشركات المسجلة لدى الهيئة كمورد أجهزة اتصاالت
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني

خالل ساعة
الجمهور المستهدف
افراد ،شركات
متطلبات الخدمة
لألفراد:
الوثائق الجمركية الخاصة بالشحنة
.1
المواصفات الفنية لألجهزة (إن لزم)
.2
للشركات:
شهادة اعتماد النوعية
البيان الجمركي
.1
 .2طلب الشراء
 .3فيمــا يختــص بالشــركات التــي ترغــب فــي المشــاركة فــي المعــارض التــي تقــام
داخــل الدولــة ســواء كانــت شــركات مــن خــارج الدولــة او داخــل الدولــة يجــب ان
تلتــزم باآلتــي:

إصدار تصريح اإلفراج الجمركي ألجهزة االتصاالت

أ -رســالة مــن الجهــة المنظمــة تشــير الــي ان الشــركة المعنيــة مشــاركة فــي
المعــرض المقــام ويســمي اســم المعــرض – مكانــه – تاريخــه – ورقــم المنصــة
الخــاص بالشــركة
ب -رســالة تعهــد مــن الشــركة موجهــة لهيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت يذكــر فيهــا
بــان األجهــزة ســوف يتــم ارجاعهــا إلــى مصدرهــا بعــد نهايــة المعــرض

وصف الخدمة

خطوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة
مراجعة المعاملة 500 :درهم
إصدار الشهادة 200 :درهم

إصــدار تصاريــح التخليــص الجمركــي ألجهــزة االتصــاالت فــي الدولــة /يتــم طلــب الخدمة
مــن قبل:
.1
.2
.3

األفراد الذين يرغبون في استيراد أجهزة اتصاالت لالستخدامات الشخصية.
المصنعين والموردين ألجهزة االتصاالت في الدولة والمسجلين مع الهيئة
الشــركات التــي ترغــب فــي المشــاركة فــي المعــارض التــي تقــام داخــل الدولــة
ســواء كانــت شــركات مــن خــارج الدولــة او داخــل الدولــة

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
46

زمن تقديم الخدمة
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.1
.2
.3
.4

انشــاء حســاب جديــد والحصــول علــى كلمــة المــرور والرمــز الســري أو تســجيل
الدخــول باســتخدام كلمــة المــرور والرمــز الســري الحالييــن.
تقديم طلب الحصول على الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
تطبيق الهاتف المتحرك
47

رسوم الخدمة

ترخيص مزودي خدمات تصديق الكتروني

ال يوجد

وصف الخدمة

تجديد اعتماد أجهزة االتصاالت

إصدار ترخيص مزودي خدمات التصديق اإللكتروني

وصف الخدمة

باقة الخدمة

تجديــد تســجيل اعتمــاد أجهــزة االتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات /يتــم طلبهــا قبــل انتهــاء
شــهادة اعتمــاد الجهــاز

ال يوجد

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة تكميلية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يوم عمل
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
.1
.2

زمن تقديم الخدمة
 14يوم عمل
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
.1
.2

تقديم الوثائق الفنية في حال طلب ذلك.
دفع الرسوم
تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرمز السري الحاليين.
تعبئة الطلب اإللكتروني الخاص بتجديد تسجيل أجهزة االتصاالت
دفع رسوم الخدمة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الخدمة

.6
.7
.8

عقــد التأســيس النظــام األساســي أو مــا يعادلــه مــن المســتندات المعتمــدة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بيــان النشــاطات التجاريــة لمــزود خدمــات التصديــق اإللكترونــي (تضــم أي
نشــاطات ال تتعلــق بخدمــات التصديــق اإللكترونــي ،إن كان مطبقــا)
مخطط هيكل ملكية الشركة
بيان بالموارد المالية والبيانات المدققة للسنتين الماليتين السابقتين
إثبــات بوجــود تأميــن كافــي يغطــي عمليــات ونشــاطات مــزود خدمــات التصديــق
اإللكترونــي
إقرار مالءمة األشخاص المؤتمنين
تقرير التدقيق الخارجي (يرجى تقديم  5نسخ)
بيان ممارسة التصديق اإللكتروني

خطوات تقديم الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

.1
.2
.3
.4

 100درهــم (ســيتم احتســاب مبلــغ  100درهــم علــى كل شــهر كغرامــة تأخيــر فــي
حــال تــم تقديــم الطلــب بعــد  30يــوم مــن تاريــخ انتهــاء شــهادة التســجيل لمــدة 6
أشــهر وســيتم الغــاء المعامــل بعــد ذلــك)

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
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خدمة فرعية  -اجرائية

.3
.4
.5

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5

فئة الخدمة ونوعها

دليل الخدمات 5.0

اضغط على «ابدأ الخدمة» ثم قم بتسجيل الدخول او بإنشاء حساب جديد
تعبئة الطلب وتوفير الوثائق المطلوبة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الترخيص مزود خدمات تصديق إلكتروني

ال يوجد
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قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مراكز اسعاد المتعاملين
رسوم الخدمة
تقديم طلب  – 5000خمسة آالف درهم.
تســجيل رخصــة مــزود خدمــات تصديــق إلكترونــي لمدة ســنة واحــدة  – 20000عشــرون
ألــف درهم.
تســجيل رخصــة مــزود خدمــات تصديــق إلكترونــي لمــدة خمــس ســنوات – 75000
خمســة وســبعون ألــف درهــم.
طلــب تعديــل بيانــات ووثائــق تســجيل مــزود خدمــات تصديــق اإللكترونــي  – 2500ألفــان
وخمســمائة درهــم.
تجديد ترخيص مزودي خدمات تصديق الكتروني
وصف الخدمة
تجديد ترخيص مزود خدمات تصديق إلكتروني في الدولة
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة تكميلية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 14يوم عمل
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5
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عقــد التأســيس النظــام األساســي أو مــا يعادلــه مــن المســتندات المعتمــدة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بيــان النشــاطات التجاريــة لمــزود خدمــات التصديــق اإللكترونــي (تضــم أي
نشــاطات ال تتعلــق بخدمــات التصديــق اإللكترونــي ،إن كان مطبقــا)
مخطط هيكل ملكية الشركة
بيان بالموارد المالية والبيانات المدققة للسنتين الماليتين السابقتين
إثبــات بوجــود تأميــن كافــي يغطــي عمليــات ونشــاطات مــزود خدمــات التصديــق
اإللكترونــي
دليل الخدمات 5.0

.6
.7
.8

إقرار مالءمة األشخاص المؤتمنين
تقرير التدقيق الخارجي (يرجى تقديم  5نسخ)
بيان ممارسة التصديق اإللكتروني

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

اضغط على «ابدأ الخدمة» ثم قم بتسجيل الدخول او بإنشاء حساب جديد
تعبئة الطلب وتوفير الوثائق المطلوبة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الترخيص مزود خدمات تصديق إلكتروني

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
للشركات الحاصلة على ترخيص مزودي خدمات تصديق الكتروني
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مراكز اسعاد المتعاملين
تطبيق الهاتف المتحرك
رسوم الخدمة
تقديم طلب تجديد  – 5000خمسة آالف درهم
تســجيل رخصــة مــزود خدمــات تصديــق إلكترونــي لمدة ســنة واحــدة  – 20000عشــرون
ألــف درهم.
تســجيل رخصــة مــزود خدمــات تصديــق إلكترونــي لمــدة خمــس ســنوات – 75000
خمســة وســبعون ألــف درهــم.
طلــب تعديــل بيانــات ووثائــق تســجيل مــزود خدمــات تصديــق اإللكترونــي  – 2500ألفــان
وخمســمائة درهــم.
إصدار إشعار مزود خدمات التصديق اإللكترونية األجنبية
وصف الخدمة
إصدار إشعار مزود خدمات التصديق اإللكترونية األجنبية
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
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زمن تقديم الخدمة

تجديد إشعار مزود خدمات التصديق اإللكترونية األجنبية

 14يوم عمل

وصف الخدمة

الجمهور المستهدف

تجديد إشعار مزود خدمات التصديق اإللكترونية األجنبية

شركات

باقة الخدمة

متطلبات الخدمة

ال يوجد

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عقــد التأســيس النظــام األساســي أو مــا يعادلــه مــن المســتندات المعتمــدة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بيــان النشــاطات التجاريــة لمــزود خدمــات التصديــق اإللكترونــي (تضــم أي
نشــاطات ال تتعلــق بخدمــات التصديــق اإللكترونــي ،إن كان مطبقــا)
مخطط هيكل ملكية الشركة
بيان بالموارد المالية والبيانات المدققة للسنتين الماليتين السابقتين
إثبات بوجود تأمين كافي يغطي عمليات ونشاطات مزود خدمات التصديق اإللكتروني
إقرار مالءمة األشخاص المؤتمنين
تقرير التدقيق الخارجي (يرجى تقديم  5نسخ)
بيان ممارسة التصديق اإللكتروني

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

اضغط على «ابدأ الخدمة» ثم قم بتسجيل الدخول او بإنشاء حساب جديد
تعبئة الطلب وتوفير الوثائق المطلوبة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على إشعار مزود خدمات تصديق إلكتروني

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مراكز اسعاد المتعاملين
تطبيق الهاتف المتحرك
رسوم الخدمة
تقديم طلب  – 5000خمسة آالف درهم
تســجيل إشــعار المصادقــة اإللكترونيــة والتوقيعــات اإللكترونيــة المتبادلــة – 5000
خمســة آالف درهــم
طلــب تعديــل بيانــات ووثائــق تســجيل مــزود خدمــات تصديــق اإللكترونــي  – 2500ألفــان
وخمســمائة درهــم
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دليل الخدمات 5.0

فئة الخدمة ونوعها
خدمة تكميلية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 14يوم عمل
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عقــد التأســيس النظــام األساســي أو مــا يعادلــه مــن المســتندات المعتمــدة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
بيــان النشــاطات التجاريــة لمــزود خدمــات التصديــق اإللكترونــي (تضــم أي
نشــاطات ال تتعلــق بخدمــات التصديــق اإللكترونــي ،إن كان مطبقــا)
مخطط هيكل ملكية الشركة
بيان بالموارد المالية والبيانات المدققة للسنتين الماليتين السابقتين
إثبــات بوجــود تأميــن كافــي يغطــي عمليــات ونشــاطات مــزود خدمــات التصديــق
اإللكترونــي
إقرار مالءمة األشخاص المؤتمنين
تقرير التدقيق الخارجي (يرجى تقديم  5نسخ)
بيان ممارسة التصديق اإللكتروني

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

اضغط على «ابدأ الخدمة» ثم قم بتسجيل الدخول او بإنشاء حساب جديد
تعبئة الطلب وتوفير الوثائق المطلوبة
مراجعة الطلب من الهيئة
الحصول على الترخيص  /إشعار مزود خدمات تصديق إلكتروني

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
للشركات الحاصلة على إشعار مزود خدمات التصديق اإللكترونية األجنبية
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قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مراكز اسعاد المتعاملين
تطبيق الهاتف المتحرك
رسوم الخدمة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعبئة طلب االعتماد
استيفاء كل المستندات المطلوبة وتوقيع اتفاقية مسجل  -سجل
دفع رسوم طلب االعتماد
النجاح في االختبارات المطلوبة
دفع رسوم االعتماد
إضافة رصيد مبدئي في حساب السجل لمباشرة تسجيل اسم النطاق

طلب تجديد  – 5000خمسة آالف درهم.
تســجيل إشــعار المصادقــة اإللكترونيــة والتوقيعــات اإللكترونيــة المتبادلــة – 5000
خمســة آالف درهــم.
طلــب تعديــل بيانــات ووثائــق تســجيل مــزود خدمــات تصديــق اإللكترونــي  – 2500ألفــان
وخمســمائة درهــم.

قنوات تقديم الخدمة

ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات

الموقع االلكتروني

وصف الخدمة

رسوم الخدمة

الحصــول علــى ترخيــص مســجل معتمــد مــن قســم إدارة أســماء نطــاق اإلنترنــت
لتقديــم خدمــات تســجيل ،تجديــد ،أو تعديــل أســماء النطــاق الوطنــي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة للعمــاء المســجلين.

رسوم طلب االعتماد  3000درهم
رسوم االعتماد  5000درهم

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يعتمــد علــى ســرعة توفيــر المســتندات والوثائــق الالزمــة لمعاييــر الترخيــص وجاهزيــة
المســجل.
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
•
•
•
•
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خطوات تقديم الخدمة

استمارة طلب االعتماد
توقيع نسختين من اتفاقية السجل – مسجل لكل نطاق
الرخصة التجارية للمسجل
استمارة تأمين تغطي كافة عمليات ونشاطات المسجل

دليل الخدمات 5.0

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد

تجديد ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات
وصف الخدمة
تجديد ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة تكميلية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يومان عمل
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
رسوم التجديد
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خطوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

دفــع رســوم التجديــد عــن طريــق قنــوات الدفــع المذكــورة فــي عقــد الســجل
و ا لمســجل

ال يوجد

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
للشركات الحاصلة على ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
 5000درهم
خدمة إضافة رصيد لحساب المسجل المعتمد للنطاقات
وصف الخدمة
طلب إضافة رصيد لحساب المسجل المعتمد
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة تكميلية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يومان عمل

خدمة الدعم الفني للمسجلين المعتمدين للنطاقات
وصف الخدمة
توفير المعلومات الفنية الالزمة للمسجلين المعتمدين والرد على استفساراتهم
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة تكميلية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يومان عمل
الجمهور المستهدف
شركات
متطلبات الخدمة
مسجل معتمد
خطوات تقديم الخدمة
التواصــل مــع قســم إدارة أســماء نطــاق اإلنترنت عــن طريق الموقــع أو البريــد اإللكتروني
أو الهاتف

الجمهور المستهدف

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

شركات

للشركات الحاصلة على ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات

متطلبات الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

مسجل معتمد

الموقع االلكتروني

خطوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

إيداع الرصيد عن طريق قنوات الدفع المذكورة في عقد السجل والمسجل

ال يوجد

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
للشركات الحاصلة على ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
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دليل الخدمات 5.0
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البريد اإللكتروني

تفعيل خدمه حكومية على الشبكة االتحادية

وصف الخدمة

وصف الخدمة

توفيــر خدمــة البريــد االلكترونــي المشــترك للجهــات الحكوميــة وذلــك باســتخدام
برنامــج شــركة مايكروســوفت .توفــر هــذه الخدمــة بوابــة ذاتيــة للجهــات إلدارة حســاب
البريــد الخــاص بهــم.

توفــر شــبكة الحكومــة االتحاديــة تواصــ ً
ّ
ا بيــن الجهــات الحكوميــة لغــرض تبــادل
ومشــاركة البيانــات فيمــا بينهــا ،والــذي مــن شــأنه أن يوفــر علــى الجهــات تكاليــف الربــط
المباشــر مــع كل جهــة بخطــوط مســتقلة .حيــث يمكــن للجهــات الحكوميــة االتحادية
القائمــة االســتفادة مــن الخدمــة مــن خــال التواصــل بمركــز الدعــم التابــع للشــبكة
االتحاديــة ،والــذي ســيقوم بالتنســيق مــع الجهــة االتحاديــة الســتكمال إجــراءات تفعيــل
االتصــال بيــن الجهتيــن .فيمــا يتعلــق بالجهــات االتحاديــة الراغبــة فــي االســتفادة مــن
الخدمــة ألول مــرة ،فعليهــا أن تتقــدم بطلــب جديــد مــن خــال خطــاب رســمي مــع
الهيئــة .وســيقوم الفريــق بعمــل الــازم بعــد الحصــول علــى الموافقــة اإلداريــة.

زمن تقديم الخدمة

ويمكــن أيضــً للجهــات المحليــة االســتفادة مــن الخدمــة مــن خــال التواصــل مــع
الحكومــة المحليــة اإللكترونيــة والتــي ســتقوم بالتواصــل مــع فريــق الشــبكة االتحاديــة
الســتكمال إجــراءات التفعيــل.

باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
يوم عمل
الجمهور المستهدف
حكومة
متطلبات الخدمة
الربط بالشبكة االتحادية
تعبئة نموذج االستبيان
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

ارسال طلب لتوفير خدمة البريد اإللكتروني.
تعبئة نموذج االستبيان.
الحصول على الخدمة.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مركز االتصال
رسوم الخدمة
ال يوجد
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باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يوم عمل
الجمهور المستهدف
حكومة
متطلبات الخدمة
.1
.2

الربط بالشبكة االتحادية
موافقة الجهتين

خطوات تقديم الخدمة
للجهات االتحادية:
يتــم التواصــل مــع مركــز الدعــم الفنــي التابــع للشــبكة االتحاديــة مــن خــال القنــوات
المتوفــرة.
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للجهات المحلية:
التواصــل مــع الحكوميــة اإللكترونيــة المحليــة والتــي ســتقوم بالتنســيق مــع فريــق
الشــبكة االتحاديــة لتفعيــل االتصــال بيــن الجهتيــن.
محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مركز خدمة الدعم الفني للشبكة االتحادية:
800FEDNET
servicedesk.fednet.gov.ae
servicedesk@fednet.gov.ae
رسوم الخدمة
ال يوجد

فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
 10دقائق
الجمهور المستهدف
المواطنون  ،المقيمون  ،الزوار
متطلبات الخدمة
.1
.2

خطوات تقديم الخدمة
.1

تسجيل الدخول الذكي
وصف الخدمة
خدمــة الدخــول الذكــي تســمح للمســتخدمين الوصــول إلــى الخدمــات الحكوميــة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتخدام حســاب موحــد .يحتــاج المســتخدمون
فقــط إلــى المصادقــة لمــرة واحــدة للوصــول للعديــد مــن خدمــات الحكومــة
اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت.
إن أغلبيــة الخدمــات الحكوميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة متاحــة علــى شــبكة
اإلنترنــت ،يتطلــب التســجيل الــى الخدمــات اإللكترونيــة لحكومــة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة اســم مســتخدم وكلمــة مــرور ونتيجــة لذلــك ،يضطــر المســتخدم
الــى حفــظ اســم المســتخدم وكلمــة المــرور لــكل بوابــة خدمــات إلكترونيــة تقدمهــا
الجهــات الحكوميــة .غالبــً مــا يــؤدي ذلــك الــى نســيان كلمــة المــرور ،أو حظــر حســابات
المســتخدمين بســبب محــاوالت الدخــول الفاشــلة .ممــا يدفــع المســتخدم الــى إعــادة
ضبــط كلمــة المــرور مــرارًا وتكــرارًا أو فــي أغلــب األحيــان زيــارة مراكــز تقديــم الخدمــة،
باإلضافــة الــى أن خدمــة الدخــول الذكــي تقــوم بتعريــف المســتخدمين بشــكل جيــد
وتقــدم معلومــات دقيقــة وموثوقــة بحيــث ال داعــي لتعبئــة بياناتــك الشــخصية
كل مــرة تســتخدم الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة (مثــال :االســم وتاريــخ الميــاد
والجنســية وحتــى الصــورة الشــخصية) ممــا يســهل بشــكل كبيــر الحصــول علــى
الخدمــات بشــكل اســرع.
باقة الخدمة
ال يوجد
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بطاقة الهوية سارية المفعول
رقم هاتف متحرك محلي

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أدخــل بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة فــي جهــاز قــارئ البطاقــات وقــم بوضــع أصبعك
علــى القــارئ للتعــرف علــى بصمتــك أو ادخــل الرقــم الســري لبطاقــة هويــة
االمــارات
أدخل البيانات الضرورية التالية:
رقم الهاتف المتحرك
عنوان البريد اإللكتروني
اسم المستخدم
كلمة السر
أدخــل رمــز المصادقــة الــذي ســوف تســتلمه عبــر رســالة نصيــة قصيــرة إلــى رقــم
الهاتــف المتحــرك الــذي أدخلتــه.
سوف تصلك رسالة تهنئة بنجاح تسجيلك في خدمة الدخول الذكي

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مراكز اسعاد المتعاملين
تطبيق الهاتف المتحرك
مركز االتصال
صندوق البريد
منصة تقديم
رسوم الخدمة
ال يوجد
61

الربط الشبكي بين الجهات الحكومية

قنوات تقديم الخدمة

وصف الخدمة

مركز خدمة الدعم الفني للشبكة االتحادية:

توفــر الشــبكة االتحاديــة بنيــة تحتيــة مشــتركة فعالــة وآمنــة لتكامــل الخدمــات
الحكوميــة علــى المســتويين االتحــادي والمحلــي .تهــدف خدمــة الربــط الشــبكي إلــى
ربــط الجهــات الحكوميــة بمركــز البيانــات التابــع للشــبكة االتحاديــة وذلــك لتمكيــن
الجهــات مــن االســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة مــن خــال الشــبكة االتحاديــة أو
االتصــال بــأي جهــة حكوميــة أخــرى وذلــك لتبــادل البيانــات.
يتــم ربــط الجهــات عــن طريــق خطــوط خاصــة تربطهــم بالشــبكة االتحاديــة بتقنيــة
( )MPLSأو عــن طريــق تقنيــة الشــبكة االفتراضيــة ( ،)VPNويتــم تحديــد آليــة االتصــال
بعــد دراســة الطلــب مــن قبــل فريــق الشــبكة.
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
الجمهور المستهدف
حكومة
متطلبات الخدمة

800FEDNET
servicedesk.fednet.gov.ae
servicedesk@fednet.gov.ae
رسوم الخدمة
يعتمد على الخدمات المقدمة
الدعم الفني
وصف الخدمة
تــم إنشــاء مركــز خدمــة العمــاء الخــاص بالشــبكة االتحاديــة والــذي يقــدم خدمــة
الدعــم الفنــي علــى مــدار الســاعة طــوال العــام للجهــات الحكوميــة المســتفيدة مــن
خدمــات الشــبكة االتحاديــة .ولضمــان رضــا المتعامليــن فــإن الخدمــة تقــدم وفــق
أعلــى مســتويات الخدمــة والســرعة فــي اإلســتجابة وذلــك عــن طريــق وجــود  3وســائل
للتواصــل المباشــر مــع الفريــق .يتــم تســجيل الجهــة الحكوميــة لخدمــة الدعــم الفنــي
تلقائيــً بمجــرد تفعيــل أيــة خدمــة مقدمــة مــن خــال الشــبكة الحكوميــة االتحاديــة.
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة

رسالة رسمية موجهة إلى مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.
بعد الموافقة يتم جمع البيانات المطلوبة.

يتم االستجابة على المكالمات الهاتفية الواردة على مركز الدعم خالل  30ثانية.

خطوات تقديم الخدمة

يتــم االســتجابة علــى الطلبــات المســتلمة عــن طريــق نظــام الدعــم الفنــي للشــبكة
( )ITSMوالبريــد اإللكترونــي الخــاص بالشــبكة ،خــال  20دقيقــة.

رسالة رسمية موجهة إلى مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت
محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد

يتم غلق الحوادث:
ذات أولوية  = 1خالل  4ساعات
ذات أولوية  = 2خالل  8ساعات
ذات أولوية  = 3خالل  4أيام عمل
ذات أولوية  = 4خالل  5أيام عمل
الجمهور المستهدف
حكومة
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متطلبات الخدمة

الجمهور المستهدف

بيانات االتصال للمعنيين من الجهات

حكومة

خطوات تقديم الخدمة

متطلبات الخدمة

يتم التسجيل تلقائيًا بمجرد االستفادة من خدمات الشبكة

•
•

ال يوجد

يتم جمع المعلومات المطلوبة بعد الموافقة على الطلب.

قنوات تقديم الخدمة

خطوات تقديم الخدمة

مركز خدمة الدعم الفني للشبكة االتحادية:

فــي حــال تقــدم الجهــة لطلــب جديــد لالنضمــام للشــبكة االتحاديــة لالســتفادة مــن
خدمــة اإلنترنــت ،يجــب التقــدم بخطــاب رســمي إلــى مديــر عــام الهيئــة.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

800FEDNET
servicedesk.fednet.gov.ae
servicedesk@fednet.gov.ae
رسوم الخدمة

في حالة طلب جديد :رسالة رسمية لمدير عام الهيئة.
طلب كخدمة إضافية :التواصل مع مركز الدعم الفني للشبكة االتحادية.

فــي حــال تقــدم الجهــة لخدمــة اإلنترنــت كخدمــة إضافيــة بجانــب الخدمــات القائمــة،
يتــم التواصــل مــع مركــز الدعــم الفنــي التابــع للشــبكة االتحاديــة مــن خــال القنــوات
المتوفــرة.

ال يوجد

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

اإلنترنت اآلمن

ال يوجد

وصف الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

تقــدم خدمــة اإلنترنــت اآلمــن لكافــة الجهــات الحكوميــة االتحاديــة عبــر مــزود مــزدوج
لخدمــة اإلنترنــت ،ممــا يســمح بتحقيــق إنتاجيــة أعلــى .وتوفــر هــذه الخدمــة اتصــا ً
ال
موحــدًا باإلنترنــت فــي الجهــات االتحاديــة .وتعــد آليــات الدفــاع المتعــددة الموضوعــة
علــى بوابــة الويــب فــي الشــبكة الفيدراليــة بمثابــة خــط الدفــاع األول للكيانــات
الحكوميــة ،ممــا يقلــل إمكانيــة التعــرض لهجمــات الدخــاء عــن طريــق الحــد مــن
الثغــرات .حيــث إن الشــبكة االتحاديــة هــي المــزود الرئيســي لخدمــة االنترنــت للجهــات
االتحاديــة والتــي ســتؤدي إلــى وجــود خدمــة متوفــرة بنســبة  %99.99طــوال العــام
وتوفيــر تكلفــة الخدمــة علــى الجهــات.

مركز خدمة الدعم الفني للشبكة االتحادية:

باقة الخدمة
ال يوجد

800FEDNET
www.servicedesk.fednet.gov.ae
servicedesk@fednet.gov.ae
رسوم الخدمة
يعتمد على حجم الباقة وقرار اإلدارة
االستجابة للحوادث اإللكترونية
وصف الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

االســتجابة للحــوادث مــن خــال التحقيــق فيمــا حــدث للجهــاز (األجهــزة) وتقديــم
النتائــج للجهــة المعنيــة

خدمة فرعية  -اجرائية

باقة الخدمة

زمن تقديم الخدمة

ال يوجد

ال يوجد زمن محدد
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فئة الخدمة ونوعها

زمن تقديم الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

أسبوع واحد

زمن تقديم الخدمة

الجمهور المستهدف

أسبوع واحد – ثالثة أسابيع

حكومة

الجمهور المستهدف

متطلبات الخدمة

حكومة

تفاصيل جهاز SIEM

متطلبات الخدمة

خطوات تقديم الخدمة

ال يوجد
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

إرسال الجهة الحكومية للسجالت
التحقيق في الحادث
تقديم النتائج للجهة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
الموقع اإللكتروني لفريق االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي
رسوم الخدمة
ال يوجد
طلب مراقبة البنية التحتية وجمع المعلومات االستخبارية الذكية
وصف الخدمة
تركيب حلول  ،SIEMالتي تساعد على دراسة وتحليل التهديدات والحوادث والثغرات
باقة الخدمة
ال يوجد
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.1
.2
.3
.4
.5

إرسال المتطلبات
الخادم المجهز من قبل الجهة
تثبيت األداة
تكوين مصادر السجل
توفير الوصول إلى لوحة المعلومات

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
ال يوجد
فحص التطبيقات الذكية
وصف الخدمة
تتيــح خدمــة اختبــار تطبيقــات الهاتــف المتحــرك المؤتمتــة التــي يتــم تقديمهــا مــن
خــال مختبــر الحكومــة الذكيــة للهيئــات الحكوميــة إجــراء اختبــار تطبيقــات الهاتــف
المتحــرك بطريقــة مؤتمتــة تجمــع بيــن تحليــل الشــيفرات الثابتــة ،والتحليــل الديناميكي،
والتحليــل الثنائــي ،وتوافــق الجهــاز والتحميــل واألمــن فــي تقريــر شــامل واحــد ،ممــا يتيح
للمطوريــن تعديــل األخطــاء ومشــاكل عــدم التطابــق فــي شــيفرتهم قبــل بــدء البــث
المباشــر.

فئة الخدمة ونوعها

باقة الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

ال يوجد
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فئة الخدمة ونوعها

باقة الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

ال يوجد

زمن تقديم الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

من يوم واحد إلى ستة أيام عمل (الحد األقصى أسبوعان)

خدمة فرعية  -اجرائية

الجمهور المستهدف

زمن تقديم الخدمة

حكومة

الفحص والجدولة 5-3 :أيام

متطلبات الخدمة

تنفيذ المشروع 15-3 :يوم من تاريخ بدء التنفيذ

ال يوجد

الجمهور المستهدف

خطوات تقديم الخدمة

حكومة

.1
.2
.3
.4

انقــر علــى بــدء الخدمــة ثــم قــم بتســجيل الدخــول باســتخدام بياناتــك الخاصــة
بــك أو إنشــاء حســاب جديــد
سجل في منصة مختبر الحكومة الذكية
قم بتحميل تطبيق الهاتف المتحرك ورمز المصدر الخاص بك
يتــم وضــع تطبيقــك علــى الئحــة االنتظــار ،ثــم يتــم اختبــاره وإنشــاء تقريــر يمكنك
االطــاع عليــه ضمــن المنصــة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
ال يوجد
إجراء تجارب االختراق واالمتثال للمعايير األمنية للمواقع االلكترونية
وصف الخدمة
تســاعد هــذه الخدمــة الهيئــات علــى تحديــد جميــع نقــاط الضعــف والثغــرات علــى
الخــوادم أو أجهــزة الشــبكة المســتهدفة أو تطبيقــات اإلنترنــت .تقــدم الخدمــة
التوصيــات المالئمــة لتخفيــف الثغــرات المحــددة .إذا كانــت األصــول غيــر عامــة ،يلــزم
توفيــر اتصــال  .VPNلــذا ،ال يقتصــر اختبــار االختــراق علــى اكتشــاف الثغــرات ،بــل أيضــً يثبت
وجــود تلــك الثغــرات عــن طريــق اســتغاللها ممــا يوفــر مثــا ً
ال علــى كيفيــة اســتغالل هذه
الثغــرات فــي الهجــوم الحقيــق ضــد أصــول الهيئــة.

متطلبات الخدمة
تعبئة قواعد االلتزام
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

انقــر علــى بــدء الخدمــة ثــم ســجل الدخــول باســتخدام بيانــات االعتمــاد الخاصــة
بــك أو قــم بإنشــاء حســاب جديــد.
الموافقة على الشروط واألحكام وملء قواعد االلتزام.
سيقوم الفريق بالرد عليك بعد تحليل طلبك وفحص مشروعك وجدولته.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
ال يوجد
طلب توفير محاضرات إرشادية عن أمن المعلومات
وصف الخدمة
توفيــر محاضــرات إرشــادية وورش عمــل فــي مجــال أمــن المعلومــات للجهــات
الحكوميــة والمــدارس والجامعــات ،إضافــة إلــى محاضــرات عامــة للجمهــور
باقة الخدمة
ال يوجد
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فئة الخدمة ونوعها

باقة الخدمة

خدمة فرعية  -معلوماتية

ال يوجد

زمن تقديم الخدمة

فئة الخدمة ونوعها

في الوقت الذي تحدده الجهة عبر بوابة التوعية

خدمة فرعية  -اجرائية

الجمهور المستهدف

زمن تقديم الخدمة

افراد ،شركات وحكومة

يوم عمل

متطلبات الخدمة

الجمهور المستهدف

أن تكون الجهة الحكومية من ضمن المنتسبين لفريق االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي

حكومة

خطوات تقديم الخدمة

متطلبات الخدمة

.1
.2
.3
.4

الدخول إلى بوابة التوعية
اختيار التاريخ والوقت والموضوع والمكان
اعتماد الوقت من طرف الهيئة
تقديم المحاضرة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد

خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3
.4

إرسال طلب لتوفير البنية التحتية.
تعبئة نموذج االستبيان.
االتفاق على العرض المالي.
الحصول على الخدمة.

قنوات تقديم الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

بوابة التوعية
https://e-service.aecert.ae

خدمة الربط الشبكي ( إدارة عمليات الحكومة االلكترونية )
قنوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة

الموقع االلكتروني
مركز االتصال

البنية التحتية السحابية

رسوم الخدمة

وصف الخدمة

يعتمد على حجم المتطلبات

توفــر شــبكة الحكومــة االتحاديــة بنيــة تحتيــة افتراضيــة آمنــة حيــث تكــون للجهــة
الســيطرة التامــة علــى بيئتهــا المســتقلة .توفــر هــذه الخدمــة بوابــة ذاتيــة للجهــات
إلدارة البنيــة التحتيــة ،تمكنهــا مــن الوصــول إلــى مجموعــة مشــتركة مــن مــوارد
الحوســبة القابلــة للتكويــن (علــى ســبيل المثــال :الشــبكات والخــوادم والتخزيــن).
تتوفــر مــوارد الحوســبة والتخزيــن مــن خــال نمــوذج نشــر مركــزي ،يمكــن مــن تقديــم
الخدمــة وإطالقهــا بســرعة وبأقــل جهــد إداري أو تفاعــل مــع مــزود الخدمــة .تهــدف
هــذه الخدمــة إلــى إنشــاء مؤسســة اتحاديــة أكثــر مرونــة توفــر الخدمــات بســرعة لتلبيــة
متطلبــات الحوســبة الحكوميــة.

توفير برامج تدريبية عن الحكومة الذكية

ال يوجد

70
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وصف الخدمة
توفيــر دورات تدريبيــة حــول الموضوعــات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت
عبــر قنــوات مختلفة

71

قنوات التدريب:
التدريب في موقع العمل
التدريب المباشر عبر االنترنت
فيديوهات التعليم الذاتي

.1
.2
.3

طلب الحجب أو رفع الحجب عن المواقع اإللكترونية
وصف الخدمة
طلبــات حجــب ورفــع الحجــب عــن المواقــع المخالفــة لقوانيــن الدولــة مــن قبــل
المزوديــن المحلييــن.

باقة الخدمة

باقة الخدمة

ال يوجد

ال يوجد

فئة الخدمة ونوعها

فئة الخدمة ونوعها

خدمة فرعية  -اجرائية

خدمة فرعية  -اجرائية

زمن تقديم الخدمة

زمن تقديم الخدمة

 ٤أيام

ثالثة أيام عمل لطلبات الحجب شريطة استيفاء المتطلبات.

الجمهور المستهدف

الجمهور المستهدف

افراد ،شركات وحكومة

حكومة

متطلبات الخدمة

األفــرادhttps://www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment-sector/ :
67191-internet-guidelines/details.aspx#pages
أو التواصل معنا على البريد اإللكترونيinfo@tra.gov.ae :

التسجيل المسبق في منصة التدريب للحكومة الذكية
خطوات تقديم الخدمة
.1
.2
.3

التسجيل من خالل الموقع الرسمي
http://www.mgovtraining.government.ae
البحث عن دورة
حضور الدورة الكاملة

متطلبات الخدمة
خطاب رسمي من الجهة الحكومية
خطوات تقديم الخدمة
.1

إرســال خطــاب رســمي مــن الجهــة الحكوميــة الطالبــة الــى الهيئــة ،علــى أن
يتضمــن الخطــاب مــا يلــي:

.1

تحديــد الروابــط المخالفــة والمــراد حجبهــا (روابــط اقســام الموقــع المخالفــة او
الرابــط الرئيســي للموقــع فــي حــال شــمولية المخالفــة علــى الموقــع ككل).

الموقع االلكتروني

.2

صور مرجعية من المحتوى المخالف.

رسوم الخدمة

.3

شرح مبسط عن طبيعة المحتوى المخالف.

.4

النص القانوني الي يخالفه المحتوى بالغتين العربية واإلنجليزية.

.4

تحديد االجراء المراد اتخاذه (طلب حجب)

.2

إرســال الرســالة عبــر قنــوات التواصــل المعتمــدة .باإلضافــة الــى ارفــاق نســخة
إلكترونيــة قابلــة للتعديــل مــن الروابــط المخالفــة و النــص القانونــي الــذي يخالفــه
المحتــوى باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة

ال يوجد
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محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

.3

ارفاق صورة جواز سفر مقدم الطلب.

ال يوجد

.4

ســيقوم مــزود الخدمــة المعنــي بتقديــم الطلــب بالنيابــة عــن الجهــة الطالبــة
ضمــن إجــراءات هيئــة تنظيــم االتصــاالت.

قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مراكز اسعاد المتعاملين
رسوم الخدمة
ال يوجد
االستثناء من نظام الحجب
وصف الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
الموقع االلكتروني
مراكز اسعاد المتعاملين
رسوم الخدمة
ال يوجد

االستثناء من أنظمة حجب المزودين المحليين.
باقة الخدمة
ال يوجد

وصف الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

تعتــزم هيئــة تنظيــم االتصــاالت تنظيــم خدمــات إنترنــت األشــياء داخــل دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ألجــل تطويــر النظــام الحيــوي المتكامــل لخدمــات إنترنــت األشــياء
بطريقــة منســقة ومتماســكة وآمنــة بحيــث تفــرض هيئــة تنظيــم االتصــاالت متطلبــات
معينــة للخدمــات الخاصــة بإنترنــت األشــياء

سبع ايام عمل لطلبات الحجب شريطة استيفاء المتطلبات.

باقة الخدمة

الجمهور المستهدف

ال يوجد

حكومة

فئة الخدمة ونوعها

متطلبات الخدمة

خدمة فرعية  -اجرائية

 .1نموذج طلبات االستثناء من سياسة النفاذ الى اإلنترنت.

زمن تقديم الخدمة

 .2صورة جواز سفر مقدم الطلب.

 35يوم عمل من تقديم نموذج تسجيل خدمة انترنت األشياء

خطوات تقديم الخدمة

الجمهور المستهدف

فئة الخدمة ونوعها
زمن تقديم الخدمة

.1

.2
74

خدمات انترنت األشياء

التنســيق والتواصــل مــع مــزود الخدمــة المعنــي عبــر مديــر حســاب المخصــص
لخدمــة الجهــة الطالبــة للحصــول علــى نمــوذج طلبــات االســتثناء مــن سياســة
النفــاذ الــى اإلنترنــت.
تعبئة نموذج طلبات االستثناء من سياسة النفاذ الى اإلنترنت.
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شركات
حكومة
متطلبات الخدمة
•

نموذج تسجيل خدمة انترنت األشياء

•

رخصة اعتماد لألجهزة المستخدمة في الخدمة المقدمة
75

خطوات تقديم الخدمة
.1

يتــم تعبئــة نمــوذج تســجيل الخدمــة وتســليم البيانــات والملفــات المطلوبــة مــن
قبــل مــزودي خدمــة إنترنــت األشــياء

.2

يتــم تقييــم الخدمــة داخليــً من قبــل اللجنــة الداخلية إلنترنــت األشــياء وتصنيفها
لخدمــة حرجــة أو غيــر حرجــة

.3

إذا تــم تصنيــف الخدمــة كخدمــة غيــر حرجــة يتــم تقيمهــا داخليــً وفــي حــال
الموافقــة يتــم إصــدار شــهادة اعتمــاد الخدمــة للمــزود.

.4

فــي حــال تصنيــف الخدمــة كخدمــة حرجــة يتــم تحويــل الخدمــة إلــى اللجنــة
الوطنيــة االستشــارية إلنترنــت األشــياء لتقييمهــا ويتــم دراســتها و رفــع توصيــات
للجنــة الداخليــة  ،فــي حــال الموافقــة يتــم اصــدار شــهادة االعتمــاد لمــزود
الخدمــة .

خدمة النسخ االحتياطي
وصف الخدمة
نظــام النســخ االحتياطــي يهــدف الــى حمايــة مراكــز البيانــات االفتراضيــة الخاصــة
بالجهــات الحكوميــة المســتضافة فــي الشــبكة االتحاديــة أو/وبياناتهــم المســتضافة
لديهــم .يتــم تقديــم الخدمــة مــن خــال بوابــة الخدمــة الذاتيــة التــي يمكــن إدارتهــا
مــن قبــل خبير/مســؤول النظــام لــدى الجهــة.
باقة الخدمة
ال يوجد
فئة الخدمة ونوعها
خدمة فرعية  -اجرائية
زمن تقديم الخدمة
يومين عمل

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى

الجمهور المستهدف

ال يوجد

حكومة

قنوات تقديم الخدمة

متطلبات الخدمة

الموقع االلكتروني

الربط بالشبكة االتحادية

رسوم الخدمة

خطوات تقديم الخدمة

ال يوجد

.1

تعبئة نموذج االدراج

.2

ارسال العرض المالي

.3

الموافقة على العرض المالي

.4

تقديم الخدمة

محدودية الخدمة و ترابطها بخدمات اخرى
ال يوجد
قنوات تقديم الخدمة
مركز االتصال
الموقع االلكتروني
رسوم الخدمة
 0.8درهم/جيجابايت/شهريا
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••

باقات الخدمات

-

تقــدم الهيئــة عــدة باقــات للخدمــات المقدمــة فــي المركــز بالتعــاون مــع جهــات
اخــرى:

•

ترخيص الطيف الترددي لقوارب الصيد والنزهة -األفراد

•

باقــة فــض نزاعــات المســتهلكين مــع مــزودي خدمــات االتصــاالت -أفــراد وقطاع
األعمــال

-

حيث تتوفر المعلومات الالزمة عن الباقات عبر جميع قنوات تقديم الخدمة.

