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  جدول إلتزامات دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ( مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية )

  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  المشروط ) النهائي ( العرض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة   مق

  
، والحقاً لالجتماعات 17/2/2005- 14) في دورته الخامسة والسبعين، التي عقدت في عدن خالل الفترة 155قرار المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لجامعة الدول العربية رقم ( إلىباالشارة   .1

ت بها الدول العربية المشاركة في المفاوضات، تتقدم دولة اإلمارات العربية التي جرت في إطار "جولة بيروت" لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وباالستناد للطلبات التي تقدم
  المتحدة بهذا العرض فيما يخص مفاوضات تجارة الخدمات. 

  
المؤسسات الحكومية التي تقوم بتوريد  ي منيسري هذا العرض فقط على القطاعات الخدمية المفتوحة للموردين األجانب من القطاع الخاص وال يمنح الحق في االمتالك أو االستثمار في أ  .2

صة المرافق العامة أو التأثير على السياسات المرتبطة بذلك أو خالواردة في هذا العرض. وال يمكن تفسير هذا العرض، بأي طريقة كانت، بأنه يسمح أو يتيح خص تالخدمات في القطاعا
 لقطاع الخاص أو الحكومي بما يتفق مع أهداف سياستها الوطنية .يمنع الدولة من وضع القوانين المنظمة للخدمات المقدمة من ا

  
 حماية المستهلك والصحة واألمن والبيئة.لفي إطار إلتزامات هذا العرض فإن الدولة ستستمر في وضع وتطبيق واالحتفاظ بالقوانين المحلية التي تهدف، بدون حصر،     .3
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  المتحدة جدول إلتزامات دولة اإلمارات العربية
  ( مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية )

  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  المشروط )النهائي ( العرض 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأرقام تصنيف المنتجات المركزي  1991تموز  10تاريخ  MTN.GNS/W/120ن أساس تصنيف قطاعات الخدمات في هذا الجدول مبني على وثيقة منظمة التجارة العالمية ذات الرمز أ .4

)CPC .ًالمتماثلة كلما كان ذلك ممكنا ( 
  
ي أو جزئي، وفي أي وقت يسبق  .5 واء بشكل كل ذتحتفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة بالحق في سحب أو تعديل أو تقليص هذا العرض، س ز التنفي ة حي ديم دخول االتفاقي تم تق م ي ي حال ل ، ف

  عروض مرضية لدولة اإلمارات من قِبَل الدول العربية األخرى المشاركة في المفاوضات. 
  
  تحتفظ دولة اإلمارات العربية المتحدة كذلك بالحق في إجراء أي تعديل على هذا العرض من أجل تصحيح أي أخطاء فنية أو شكلية وردت فيه.  .6
  
 . اإلمارات العربية المتحدة المشروط لدولة الخاص  تعتبر هذه المقدمة جزًء ال يتجزأ من العرض .7
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  النهائي المشروط )  ( العرض

  
  د األشخاص الطبيعيين  اجوت) 4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  االفقيــــــــةمـــات اااللتــز - 1

امتالك األي(أ) ال - 3   ب ب مح لالجان ي س راض
ذلك  مح ب ا ال يس ارات. كم ك والعق ي يمتل ركات الت للش

ك، على اوجانب حصة فيها.المواطنون األ لرغم من ذل
ة  ا بمزاول موح له ة، المس ركات األجنبي ن للش يمك
ا  در م ار بق ك أرض أو عق ارات، تمل ـي اإلم أعمالها ف

روري و ض ط ه وانين  فق اً للق طتها وفق ام بأنش للقي
ي  ة الت نظم واألنظم توى ت ى المس ارات عل ة العق ملكي

  . و على مستوى كل إمارةاالتحادي 

و الشركات التي يمتلك أجانب (ب) المواطنون األ
 ائبجانب حصة فيها يمكن أن يطلب منهم دفع ضراأل

في ـوعملياتهم أمباشرة على الدخل الناجم عن عملهم 
موردي  يطالبال حين قد فـي  اراتدولة االم

وطنية بدفع نفس و الشركات الأالخدمات المواطنين 
الفقرة (د) من  أحكام إلىو ذلك بالنظر  الضرائب

  .من اتفاقية الجاتس )14المادة (

  

  

  :ما من خاللإيكون التواجد التجاري  - 

ل ب تمثي رع (أ) مكت بة ب أو ف ى نس ود عل دون قي
ـي ر ة ف اهمة األجنبي مح أالمس ال (يس س الم

ك بشرط %100بالملكية األجنبية بنسبة  )، وذل
ل  ين "وكي رع بتعي ب أو الف ذا المكت وم ه أن يق

ي . و  دمات" وطن اتخ ر إلتزام ل  تنحص "وكي
 بإصدارالخدمات" على تقديم الخدمات الخاصة 

ك  ب ذل راخيص دون أن يتطل ى الت ول عل الحص
ـي  دخل ف ركة أو الت مال الش ن رأس بة م نس

  و اإلدارة؛أ

ركة  راكة (ب) ش ة الش ا حص غ فيه ة تبل تجاري
ة األ عة  %49جنبي ون خاض ى وتك د أقص كح

ارية ف وانين الس ة اإلـللق ة ي دول ارات العربي م
  . المتحدة

  

  ي هذا الجدولـف ضمنةجميع القطاعات الم
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     دالحدو) التوريد عبر 1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  مـــات االفقيــــــــةاااللتــز - 1

تتمتع بالدعم يمكن أن تقتصر الخدمات التي (جـ)   
الحكومي على مواطني دولة االمارات العربية 

  .المتحدة فقط

ة  ددة والقطاعات الفرعي ـي بعض القطاعات المح ف
اه  حة أدن ي ، الموض مال األجنب ادة الرأس ن زي يمك

ـي هذه القطاعات 1%75 إلى .  التواجد التجاري ف
ى  ول عل روط بالحص ة مش ات الفرعي أو القطاع

واء افعمن ي س رامج  ف ا أو ب ل للتكنولوجي كل نق ش
ة  اعدات فني وير أو مس ث والتط افة إالبح ىض  إل

  البشرية المحلية؛ أو المواردتعليم وتدريب 

بة     مح بنس رة: يس اطق الح  %100(ج)  المن
  للتملك أألجنبي فـي المناطق الحرة.

دابير الخاصة ال يوجد أي التزام  - 4 ك الت فيما عدا تل
خاص الطبيعي دخول االش ة ين واقب ذا إامتهم المؤقت

  حدى الفئات التالية:إ إلىكانوا ينتمون 

  لزوار التجاريون:ا(أ) 

  راضي دولة أهم االشخاص الذين ال يتخذون من  

  

  

  
  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
                                                             

  ( الجهاز التشريعي ) الوطني االتحاديي إطار المجلس ـمناقشته فالحالية ي المرحلة ـوالذي يتم ف االستثمار  قانونو إصدار عتماد خاضع التطبيق هذا االلتزام 1
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  ( العرض  النهائي المشروط )
 

  األشخاص الطبيعيين   تواجد) 4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  مـــات االفقيــــــــةاااللتــز - 1

يمنح حق العمل ألزواج - 
"المنقولين من خالل 
هيئة اعتبارية وفقاً 

العمل المعمول لقوانين 
بها فـي دولة اإلمارات 

  العربية المتحدة.
الشفافية: كافة التشريعات  - 

ة  ل واإلقام ة بالعم المتعلق
وفرة  ل مت اريح العم وتص
للعامة، حيث يمكن الحصول 
ذكورة  ريعات الم ى التش عل
ن وزارة  رة م مباش

رية وطين  المواردالبش والت
بكة  ى ش ا عل أو موقعه

ت : االنترن
www.mohre.gov.ae  

ارات العربي   ون االم م وال يتلق راً له دة مق ة أة المتح ي
ذين  ة وال ل الدول در داخ ن أي مص ات م تعويض
دف  دمات به وردي الخ ن م ة ع ة نياب زورون الدول ي

يس لـاجراء المفاوضات التجاري ع الخدمات ـبيـة (ول
رة  ىمباش ور) إل امأ الجمه ال و للقي يرية  بأعم تحض

ةـتجاري فلتأسيس تواجد  ون ـاالم ي دول ارات. ويك
ة  إلى دخول مثل هؤالء االشخاص د الدول دة التزي لم

  ) يوماً.90عن (

  قولون من خالل هيئة اعتبارية:المن(ب) 

اً   ائيون (وفق ذيون، واالخص دراء التنفي دراء، الم الم
م  ى عمله ى عل ذين مض اه) ال واردة أدن ات ال للتعريف
ة  لدى شخصية اعتبارية تابعة لعضو آخر خارج دول
اريخ  ابقة لت ل عن سنة واحدة س االمارات فترة ال تق

م  إلى ب الدخولـلطم ـتقدي م نقله ذين ت ة وال  إلىالدول
رع  ة تابعأف ة فرعي ذوهيئ ة تتخ ية اعتباري  ة لشخص

  الدولة مقراً لها. ويبقى دخولهم خاضعاً  من
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  األشخاص الطبيعيين   تواجد) 4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   اضافيةالتزامات 

  مـــات االفقيــــــــةاااللتــز - 1

االرشادي للعمال 
  األجانب.

  :تاليةللشروط ال  

وز ال  - أ  دراء أيج دراء، والم دد الم دى ع ن يتع
ـ( دود ال يين ح ذيين واالختصاص ن %50التنفي ) م

دد  ذيين الع دراء التنفي دراء والم الي للم االجم
واالختصاصيين العاملين لدى كل مورد من موردي 

  الخدمة.
ؤالء  - ب  ول ه ون دخ دة يك نوات لم الث س ة ث قابل

  لفترات إضافية للتجديد
خاص ف - ج  ؤالء االش ل ه ة مث ون إقام ة ـتك ي دول

ل  وانين العم عة لق دة خاض ة المتح ارات العربي االم
  ي الدولة.ـوالهجرة السارية ف

  تعريفــات:
ة  من هيئ خاص ض م االش دراء: ه ة أالم و مؤسس

ايقومون على ادار رة  و ادارةأ ته م أدائ رع أو قس و ف
  لها 
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  

  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يالتجارد اجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  مـــات االفقيــــــــةاااللتــز - 1

و أي ـشراففون ويقومون على مراقبة العمل اإلويشر    
ي  رين، أالتخصص وظفين آخ ون و االداري لم يك

د وظفين ل ة الم ين وإقال لطة تعي ية أيهم س و التوص
ذلك،  ـيأو أب  نئوق بشـلـتعـرى تـال اخـعمأة ــ

نح االجازات) ويمارسون الموظفين (مثل الترقية وم
ض لطة بمح ات إ س الل العملي ارهم خ م واختي رادته

ار المشرفين ة كب م  اليومية. وال تتضمن هذه الفئ ا ل م
عون لإل ون الخاض ن الموظف ن يك راف م ش

ذين األ ك الموظفين ال ا ال تتضمن أولئ خصائيين. كم
د  ام ضرورية لتزوي أداء مه يقومون بشكل رئيسي ب

  الخدمات.

ذيون: دراء التنفي م األ الم من ه املون ض خاص الع ش
ة  ه أمؤسس ي توجي م الرئيس ون عمله ة، ويك و هيئ

ة  اتها وممارس م سياس دافها ورس ع أه ا ووض ادارته
هام ف ن االس ر م در كبي ث  يـق رارات بحي اذ الق اتخ

دراء  ن م ات م ط او توجيه اً فق رافاً عام ون اش يتلق
  تنفيذيين 
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  االلتــزمـــات االفقيــــــــة - 1

نهم فأ     ى م س ـعل توى كمجل الكي أدارة إي المس و م
ذيون ـاألسهم ف وم هؤالء التنفي ي الهيئة. وعادة ال يق

ة  ي للخدم د الفعل ة بالتزوي ام المتعلق أداء المه و أب
  الخدمات بشكل مباشر.

ائيون م  األاالخص من : ه املون ض خاص الع ش
ة  توى أالمؤسس ن المس ة م ون معرف ة ويمتلك و الهيئ

ة  ديهم ملكي ون ل ا تك تمرة. كم رة المس دم والخب المتق
ة  ة والدراي دماتالمعرف معدات ـحاث والـبواأل بالخ

اليب والواأل ؤ نياتـقـتـس ة وش ون االدارة الخاص
  و الهيئة التي يعملون فيها.أبتلك المؤسسة 

  

  

  

  

  

  



 9

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  اإللتزامات المحددة - ب

    
  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(

ال يمكن لغير المحاميين اإلماراتيين الترافع أمام ) 3(
  اإلماراتية أو المثول أمام هيئات رسمية أوالمحاكم 

  .القيام بمهام عدلية

 قسمال يـباستثناء ما ورد ف ) غير خاضع اللتزام4(
  األفقي.

  
  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  

ال  )3( ـي رأس الم ة ف اهمة األجنبي بة المس نس
  .2%75فـي ةمحدد

  

ي ـباستثناء ما ورد ف ) غير خاضع اللتزام4(
  األفقي. القسم

  

  األعمالخدمات - 1
  الخدمات المهنية - لفأ

  )CPC 861( الخدمات القانونية(أ) 

  )يةات القانون(خدمات االستشار

خدمات الحسابات، تدقيق الحسابات، مسك الدفاتر (ب) 
  )"862CPC(الحسابية "

  الخدمات الضريبية وفقاً لآلتي:(ج) 

ة بالضريبة على ـخاصـالتخطيط واالستشارات ال- 
  )CPC- 86301التجارية (االعمال 

عمال ات اعداد ومراجعة الضريبة على األخدم- 
  )CPC- 86302التجارية (

  

                                                             
من تاريخ خمس سنوات مدتها يتم تنفيذ االلتزام بعد انتهاء فترة إنتقالية ، حيث س)  commiment-Pre( دولة اإلمارات العربية المتحدة فـي الخدمات القانونية يأخذ شكل االلتزام المسبق عرضإن 2

  البدء في تطبيق نتائج هذه المفاوضات.
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  ) ال قيد.1(  
  ) ال قيد.2(
  ال قيد) 3(
  
ي 4( ا ورد ف تثناء م زام باس ع اللت ر خاض ) غي

  االلتزامات االفقية.
  

  ال قيد.) 1(
  ال قيد.) 2(
بة 3( ال ) نس ـي رأس الم ة ف اهمة األجنبي المس

  %75فـي ةمحدد
زام ب4( ع اللت ر خاض ي ) ) غي ا ورد ف تثناء م اس

  فقية.االلتزامات األ
  
  
  
  
  

  )CPC 8671المعمارية(الهندسة (د) خدمات 
  )CPC 8672(هـ) الخدمات الهندسية (

  (ز) خدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر 
)CPC 8674(  
  
  )CPC 9320(البيطري ) خدمات الطب ط(

  
  
  
  
  
  
  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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  ( العرض  النهائي المشروط )
  

  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
  

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  

  . ال قيد) 3(
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  االلتزامات االفقية

  

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال  )3(
  %75فـي ةمحدد

 ) غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في4(
  االلتزامات االفقية

  خدمات الحاسوب وما يتصل بها - اءب
 أجهزة(أ) الخدمات االستشارية المتعلقة بتركيب 

  ) CPC 841الحاسوب (
  )CPC 842البرامج ( تطبيق(ب) خدمات 

  )CPC 843(ج) خدمات معالجة البيانات (

  )CPC 844(د) خدمات قواعد البيانات (

  
 

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  

  .قيدال ) 3(
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  االلتزامات االفقية

 

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %75 فـي ةمحدد

) غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في 4(
  االلتزامات االفقية

  

  

  

  خدمات البحث والتطوير - يمج
والتطوير في مجال العلوم الطبيعية (أ) خدمات البحوث 

)CPC 851 (  

(ب) خدمات البحوث والتطوير في مجال العلوم 
  )CPC852االجتماعية واإلنسانيات (

(ج) خدمات البحث والتطوير المشتركة بين عدة 
  )CPC853تخصصات(

  
  
  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )
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  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     دالتوريد عبر الحدو) 1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
 
 

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  

  .ال قيد) 3(
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في  4(
  االلتزامات االفقية

 
 

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال  )3(
  %49فـي ةمحدد

) غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في 4(
  االلتزامات االفقية

 خدمات التأجير والشراء التأجيري بدون مشغلين - اءهـ
)CPC 831 ()باستثناء خدمات تأجير السيارات( 

 )CPC 83103(أ) فيما يتعلق بالسفن (
 النقل األخرى   فيما يتعلق بمعدات )ج(
)CPC 8301+ 83102+83105(  

  الت ومعدات أخرىآفيما يتعلق ب(د) 
 )83109-CPC 83106(  

  

  
  
  

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  

  .ال قيد) 3(
  

ورد في غير خاضع اللتزام باستثناء ما ) 4(
  االلتزامات االفقية

  
  

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49فـي ةمحدد

) غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في 4(
  االلتزامات االفقية

  

  

  أخرى خدمات أعمال - او و
  )CPC 871(أ) الخدمات اإلعالنية (

  )CPC 87909( لمؤتمرات) خدمات اق(

  

  

  
  
  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )
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  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  مـــات االفقيــــــــةاااللتــز - 1

  ) ال قيد.1(  
  ) ال قيد.2(

  

  ال قيد) 3(
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  االلتزامات االفقية

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال    )3(
  %75فـي ةمحدد

اللتزام باستثناء ما ورد في ) غير خاضع 4(
  االلتزامات االفقية

  

  

  

  

  

  

  )CPC 864(ب) خدمات بحوث السوق (
  )CPC 8650ة (ياإلدارات (ج) خدمات االستشار

  )CPC 8676( االختبار و التحليل التقني) خدمات هـ(

 CPC(الترجمة والترجمة الفورية)خدمات ر(
87905(  
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  العرض  النهائي المشروط )( 

  
 

  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
  

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(

  

  .ال قيد) 3(
  

استثناء ما ورد في غير خاضع اللتزام ب) 4(
  فقيةااللتزامات األ

  

  

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49فـي ةمحدد

) غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في 4(
  االلتزامات االفقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدمات االتصاالت - 2

  خدمات البريد - أ

 CPC(والطرود  يةرسائل البريدال(نقل الوثائق و
7511(  

  )CPC 7512( البريد السريعخدمات  - ب
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  خدمات االتصاالت  - يمج
ذاتم وضع التزامات شروط عامة:  ى ال دولة اإلمارات العربية المتحدة فـي ه اًء عل ة: قطاع بن ائق التالي ة خدمات المذكرة الصادرة الوث  )S/GBT/W/2/Rev.1االتصاالت األساسية (حول جدول
  فـي منظمة التجارة العالمية. )S/GBT/W/3توفر الطيف الترددي ( بشأنالسوق  إلىقيود النفاذ  والمذكرة حول

  االتصاالت.هيئة تنظيم ل و النظام التنظيميتستند التزامات دولة اإلمارات العربية المتحدة على قانون اإلتصاالت 

 .تلتزم دولة اإلمارات العربية المتحدة بما ورد فـي الورقة المرجعية حول اإلتصاالت الواردة فـي الملحق أ 
  49فـي الدولة على أن ال تتجاوز نسبة المساهمة األجنبية فيها  مسجلةفـي دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تشغل من قبل شركة أقيمت أي شبكة لإلتصاالت%. 

ن األمور من ما يتعلق فـي عدد مام هيئة تنظيم االتصاالت، وذلك فيوذلك استناداً لقانون اإلتصاالت فـي دولة االمارات ونظ 3ال يشمل هذا الجدول الخاص باإلتصاالت األساسية أي خدمات إذاعية
  .رخصة الطيف التردديضمنها، و ليس حصراً 

ـي ) ال 1(   جزء الخاص القيد، باستثناء ما هو وارد ف
  .األسواق إلىبقيود النفاذ 

  
  

ـي ) ال 2( الجزء الخاص قيد، باستثناء ما هو وارد ف
  .األسواق إلىبقيود النفاذ 

  
  
  
  
  
  

  

فقط للشركات ذات التواجد التجاري في ) يسمح 1(
  الدولة بتقديم خدمات االتصاالت.

  

يحق للمقيمين شراء خدمات اإلتصاالت فـي ) 2(
فـي الجامعة العربية وفقاً  دولة عضوأراضي أي 

فـي دولة اإلمارات  لإلطار التنظيمي الساري
  .العربية المتحدة والدولة المعنية

  )CPC 7521(أ) خدمات الهاتف الصوتي (
  بالرزمبيانات مبدلة (ب) خدمات إرسال 

     )CPC 7523**(  
دارات(ج) خدمات إرسال  ة بال ات مبدل  CPC(      بيان

7523**(  
  )**CPC 7523((د) خدمات التيليكس 

  
  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

                                                             
ا من أشكال اإلرسال.وو"الخدمات اإلذاعية"  تعني خدمات اإلتصاالت اإلذاعي3 وني أو غيره ك اإلرسال الصوتي أو التلفزي ـي ذل ا ف اس، بم ة الن فقاً ة التي يكون فيها اإلرسال موجهاً بشكل مباشر لعام

  ، فإن خدمات اإلذاعة ليست من خدمات اإلتصاالت األساسية. نون اإلتصاالت فـي دولة اإلماراتلقا
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  ( العرض  النهائي المشروط )
  
  

  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يالتجارد اجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  

 

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
  

  .ال قيد )3( 
  
  
  
  
  
  
  
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  .االلتزامات االفقية

 إحتكار مزدوج) 3(

 

 

 

 

  

 

  
ع ) 4( ر خاض ي غي ا ورد ف تثناء م زام باس اللت

  .االلتزامات االفقية
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )**CPC 7522((هـ) خدمات برقية 
  )** CPC 7521 ** +7529(و) خدمات الفاكس (

 **(**7522+(ز) خدمات الدارات الخاصة المستأجرة
7523CPC(  

  )**CPC 7523(      البريد اإلليكتروني خدمات (ح) 
  )**CPC 7523(          البريد الصوتي خدمات (ط) 
ات(ي)  ى المعلوم ول عل ر الحص ات عب ط  والبيان خ

  )**CPC 7523اإلنترنت (
  )**CPC 7523((ك) تبادل البيانات اإللكترونية 

افة ة المض ززة أو ذات القيم اكس المع دمات الف ، (ل) خ
يل  زين والتحص ل والتخ زين والتحوي ك التخ ـي ذل ا ف بم

)CPC 7523**(  
  والبروتوكول(م) تحويل الشفرة 

  
  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )
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  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4   يد التجاراجوت) ال3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
  

  غير خاضع اللتزام) 1(
  ) ال قيد.2(
  

  .ال قيد) 3(
  

  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  االلتزامات االفقية

  

  غير خاضع اللتزام)1(
  ) ال قيد.2(
ال )3( ـي رأس الم ة ف اهمة األجنبي بة المس نس

  %49فـي ةمحدد
  
زام ) 4( ع اللت ر خاض ي غي ا ورد ف تثناء م باس

  االلتزامات االفقية

  خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها- 3
  (أ) خدمات التشييد العامة إلقامة المباني

 )CPC 512(  
  ي الهندسة المدنيةـ(ب) خدمات التشييد العامة ف

 )CPC 513(  
  )CPC 514+516((ج) أعمال التركيب والتجميع

  (د) أعمال استكمال المباني واألعمال النهائية 
)CPC 517(  

  (هـ) خدمات أخرى 

)CPC 511, 515, 518(  

      

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )
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  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4) التواجد التجاري   3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
  

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  

  .ال قيد) 3(
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  االلتزامات االفقية

  

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال )  3(
  %49فـي ةمحدد

ي 4( ا ورد ف تثناء م زام باس ع اللت ر خاض ) غي
  االلتزامات االفقية

  الخدمات البيئية -6

 )CPC 9401( خدمات الصرف الصحي (أ)

  خدمات التخلص من الفضالت والمخلفات(ب) 

 )CPC 9402( 

  وما شابهها النظافة الصحيةخدمات (ج)  

  )CPC 9403( 
  أخـــرى (د)  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4) التواجد التجاري   3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
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  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   الوطنيةمعاملة على الالقيود   التزامات اضافية

  الخدمات المالية - 7      

  الخدمات ذات العالقة (أ) خدمات التأمين و
  الشروط العامة:

 امقيد على أي  إن غياب ة المتحدة  مستهلك  إمكانية قي ارات العربي ة اإلم ـي دول ـي ةشراء خدمبف ي  ف ة أخرى أراض ة دول ـي الجامعة العربي زام بالسماح لمعضو ف  وردال يشكل أي الت
 .دولة االمارات العربية المتحدةي أراضي ـعمال أو التسويق فالقيام باألالخدمة غير المقيم ب

 بية المتحدة ذات الصلة.د التجاري يستند ألحكام الترخيص والتسجيل الخاصة بالشركات األجنبية كما هي واردة فـي قوانين دولة اإلمارات العراجوتال 

 و س الماللرأمثل متطلبات الحد األدنى  رازيةحق اتخاذ تدابير ألسباب احتبدولة اإلمارات العربية المتحدة ، تتمتع (أ) من ملحق الخدمات المالية فـي اتفاقية الجاتس 2الفقرة  بموجب 
  تجارية.اشتراط الموافقة للقيام بأنشطة و الحد األدنى لألموال التشغيلية

  
  

  

  جد التجاري .اوت) يشترط ال1(
  .ال يوجد إلتزام) 2(
  ) ال قيد.3(
ي ) 4( ا ورد ف تثناء م زام باس ع اللت ر خاض غي

  االلتزامات االفقية
  
  
  
  
  

  

  د التجاري .اجوت) يشترط ال1(
  ال يوجد إلتزام) 2(
ترط –) 3( راء  يش ةاج ادية  إختبارالحاج االقتص

ز  فافية ودون تميي دن أبشبش اري  التواج التج
ركات ل دة وش ة الجدي أمين األجنبي ركات الت روع ش ف

 ً   .التامين األجنبية العاملة حاليا
ى  وطنيةمع شركات  شراكاتانشاء  -     للتأمين عل

  الحياة أو خدمات التأمين األخرى غير مسموح به
ي االلتزامات ) 4( ا ورد ف غير خاضع اللتزام باستثناء م

  االفقية

  المباشرالتأمين  - 1
  التأمين الصحي و(أ) خدمات التأمين على الحياة 

 )CPC 81211 وCPC 81212()  تثناء إدارة باس
  .)صناديق التقاعد

أمين  دمات الت الف (ب) خ ا بخ اة (بم ى الحي أمين عل الت
  )CPC 8129فيها التأمين ضد الحوادث) (
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  
  

  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4) التواجد التجاري   3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
  

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  

  ال قيد) 3(
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  االلتزامات االفقية

  

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49محددة فـي

ي 4( ا ورد ف تثناء م زام باس ع اللت ر خاض ) غي
  االلتزامات االفقية

خدمات إعادة التأمين، وإعادة التأمين المكرر  - 2
)CPC 81299(  

 الجزء الخاص ) ال قيد بإستثناء ما ورد فـي2، () 1(  
  .األسواق إلىقيود النفاذ ب
  ال قيد) 3(
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  االلتزامات االفقية

  يشترط التواجد التجاري.) 2، () 1(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49محددة فـي

باستثناء ما ورد في ) غير خاضع اللتزام 4(
  االلتزامات االفقية

التأمين  فـي مجالوسطاء الوساطة: الخدمات - 3
  )** CPC 8140(                         4المباشر

        

  

                                                             
ي: 4 أمين الصحي (للمزيد من التأكيد، " التأمين المباشر" يعن ا خدمات الت ا فيه اة بم ى الحي أمين عل دمات الت ى باستثناء خدمات إدارة صناديق التقاعد() CPC 81212) و(CPC 81211خ )، إضافة ال

 .)CPC 8129خدمات التأمين بخالف التأمين على الحياة (بما فيها التأمين ضد الحوادث) (
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4) التواجد التجاري   3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  يشترط التواجد التجاري.) 2، () 1(  
  

  ال قيد) 3(
  

استثناء ما ورد في غير خاضع اللتزام ب) 4(
  فقيةااللتزامات األ

  يشترط التواجد التجاري.) 2، () 1(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49محددة فـي

زام ب4( ع اللت ر خاض ي ) غي ا ورد ف تثناء م اس
  فقيةااللتزامات األ

  الخدمات التابعة لخدمات التأمين - 4

 CPCي مجال التأمين (ـخدمات االستشارات ف
81402(  

وتقييم المخاطر و تسوية  خدمات تقدير الخسائر
  )CPC 81403( الشكاوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجزء الخاص ، باستثناء ما ورد فـي ال قيد) 1(
  قيود بال

  .السوق إلىالنفاذ على 
  ) ال قيد.2(
  

  ال قيد) 3(
  
  
  

غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في ) 4(
  فقيةلتزامات األاال
  

  

  

الخدمة األجنبي التسجيل  مورد) يشترط على 1(
  .وزارة االقتصاد لدى

  .ال قيد) 2(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49محددة فـي

استثناء ما ورد في ) غير خاضع اللتزام ب4( 
  فقيةااللتزامات األ

  

  

  )CPC 81404( خبراء الرياضيات خدمات 
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  النهائي المشروط ) ( العرض 

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4) التواجد التجاري   3    ارجي الخـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  
  
  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  
  

  .قيد) ال 1(
  قيد.) ال 2(
  ) ال قيد.3(
  
  
  
  

  

ي القسم ـباستثناء ما ورد ف غير خاضع اللتزام) 4(
  األفقي.

  

  ) ال قيد.1(
  ) ال قيد.2(
  .د على تأسيس مكاتب تمثيلوال قي - أ )3(

ق  - ب       ا يتعل زام فيم ع اللت ر خاض نح غي بم
  العاملة. لبنوكاجديدة لفروع الص يخارالت
  

ق ب - ج    ا يتعل زام فيم ع اللت ر خاض ع الغي ي توس ف
  نشاطات المؤسسات المالية القائمة .

ا ورد ف غير خاضع اللتزام) 4( م ـباستثناء م ي القس
  األفقي.

األخرى من  الخدمات الماليةوالخدمات المصرفية  - ب
(ل) باستثناء البند (ي) الذي يتعلق  إلىالبنود (أ) 

فيما يتعلق باألصول خدمات التسويات والمقاصة ب
  .المالية

  
  

  .قيد) ال 1(
  ) ال قيد.2(
  ) ال قيد.3(

  

ي القسم ـباستثناء ما ورد ف غير خاضع اللتزام) 4(
  األفقي.

  

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49محددة فـي

)غير خاضع اللتزام باستثناء ما ورد في 4(
  االفقيةااللتزامات 

  خدمات السياحة والخدمات المتصلة بالسفر- 9
  ) CPC 643- 641( خدمات الفنادق والمطاعم (أ)
  

  )CPC 7472(     (ج) خدمات المرشدين السياحيين
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  دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ( العرض  النهائي المشروط )

  
  األشخاص الطبيعيين   تواجد )4) التواجد التجاري   3    ارجالخي ـ) االستهالك ف2     د) التوريد عبر الحدو1طرق التوريد: 

  

  القطاع او القطاع الفرعي  األسواق إلىقيود النفاذ   معاملة الوطنيةعلى الالقيود   التزامات اضافية

  .قيد) ال 1(  
  ) ال قيد.2(
  ) ال قيد.3(

  

استثناء ما ورد في ) غير خاضع اللتزام ب4(
  فقيةااللتزامات األ

  ) ال قيد. 1(
  ) ال قيد.2(

) نسبة المساهمة األجنبية فـي رأس المال 3(
  %49محددة فـي

زام ب4( ع اللت ر خاض ي ) غي ا ورد ف تثناء م اس
  فقيةااللتزامات األ

  خدمات النقل- 1

  (أ) خدمات النقل البحري:
  )CPC 7211) خدمات نقل الركاب (1(

  )CPC 7212( ئع) خدمات نقل البضا2(
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  االمارات العربية المتحدةدولة 

  ( العرض  النهائي المشروط )

  باإلستثناءات القائمة النهائية الخاصة 
  ولى بالرعايةمن مبدأ الدولة األالدول  عفاءبإ الخاصة

  

وصف التدابير التي ال تنسجم مع نص المادة   و القطاع الفرعيأالقطاع 
 )المادة الرابعة: معاملة الدولة األكثر رعاية(

  من اتفاقية الخدمات العربية

الحاجة  إلىالظروف المؤدية   الفترة المفترضة  الدول التي تطبق فيها هذه التدابير
  لالعفاءات

ة   كافة القطاعات يليةالمعامل دمات ف التفض وردي الخ ي ـلم

  .دول مجلس التعاون الخليجي

ات   غير محددة (النهائية)  دول مجلس التعاون الخليجي ة إترتيب ة دول قليمي ة بمنطق خاص

ي و اون الخليج س التع دماجمجل  اإلن

  .ي مجال الخدماتـاالقتصادي ف

دخول/تأسيس/تشغيل مؤسسات السماح ب  الخدمات المالية

ضمنها من جنبية (ويد الخدمات المالية األورت

المصارف وشركات التأمين) وفتح فروع 

ً لقرار السلطات  جديدة يبقى خاضعا

  .المختصة

يعتبر سوق االمارات العربية المتحدة   محددة (النهائية)غير   كافة الدول

ي حالة ـسوقاً صغيراً وهو حالياً ف

اق ـاتف إلىاالشباع. يمكن التوصل 

ساس أعلى  التفضيليةحول المعاملة 

كل حالة على حدة وذلك للحصول 

متبادلة مع دولة ذات مزايا منافع على 

  مارات العربية المتحدة.اإل
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  1996ابريل  24
  ملحق أ

  
  مجموعة التفاوض على االتصاالت األساسية

  الورقة المرجعية 
  

  نطاق التطبيق
  

  األساسية التنظيمي لخدمات االتصاالتإلطار العام افيما يلي تعاريف ومبادئ 
  

  التعاريف:
  

  مستهلكو الخدمة ومزودو الخدمة  مستعملو الخدمة تعنـي:
  مرافق شبكات نقل اتصاالت عامة أو خدمات:   المرافق األساسية تعني:

  ي معظمها األغلب، مقدم خدمة واحد أو عدد محدود من مقدمي الخدمة؛ـ(أ) يقدمها، حصرياً أو ف  
  ويتعذر عملياً من الناحية االقتصادية أو الفنية االستعاضة عنها لتزويد خدمة.(ب)   

ً (مع اعتبار السعر و  المزود الرئيسي تعني: الخدمة المتاحة) على  عرضالمزود الذي يملك القدرة على التأثير ماديا
  سوق خدمات االتصاالت األساسية، وذلك نتيجة: يـإمكانات المشاركة ف

  أو طرة على المرافق األساسيةسيال(أ)     
  ي السوق. ـ(ب) استغالل مركزه ف  
  
  تدابير الحماية التنافسية - 1
  ي االتصاالتـمنع الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة ف 1- 1

يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع المزودين الذين يشكلون، منفردين أو مجتمعين، مزوداً رئيسياً، من القيام بممارسات 
  مخالفة لمبادئ المنافسة أو االستمرار فيها.

  
  تدابير الحماية 2- 1

  تتضمن الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة المشار إليها أعاله على وجه الخصوص ما يلي:
  الدعم األفقي المخالف لمبادئ المنافسة،  )أ(
  نتائج مخالفه للمنافسة، إلىواستغالل معلومات مستخلصة من منافسين للوصول   )ب(

ي وقت الحاجة إليها، متعلقة بمرافق ومعلومات تجارية ضرورية ـوحجب معلومات تقنية عن موردي خدمة آخرين ف (ج)
  لهم ليقدموا الخدمات.

  
  الترابط - 2
ينطبق هذا الجزء على الربط مع مزودي الخدمات الذين يوفرون شبكات نقل االتصاالت العامة أو خدماتها، وذلك لتمكين أحد  - 1- 2

خدمات مقدمة من مزود آخر، وذلك حيث  إلىن االتصال مع مستعملي مزود آخر للخدمة، والوصول مزودي خدمة م
  تعهد بالتزامات معينة.تم اليكون 

  ضمان الترابط 2- 2
  ي الشبكة تصلح عملياً وفنياً لهذا الغرض. ويتاح الترابط،ـيكون ضمان الترابط مع مزود رئيسي عند أي نقطة ف

ً لشروط وأحكام (تشمل   )أ( المواصفات والمقاييس الفنية) وأسعار غير تمييزية وبجودة ال تقل عن وفقا
الجودة التي يوفرها المزود الرئيسي لخدماته أو لخدمات مورد غير حليف له أو لشركات تابعة له أو 

  أخرى حليفة.
ً لشروط وأحكام (تشمل المواصفات والمقاييس الفنية) وأسعار مؤسسة على ـوف  )ب( ي وقت مناسب ووفقا

التكاليف، شفافة ومعقولة وتراعى فيها الجدوى االقتصادية وغير مشروطة بشراء خدمات إضافية 
  يتكلف المشتري ثمنها وهو غير محتاج إليها،

معظم المستعملين على أن  إلىوحسب الطلب، عند نقاط إضافية بعد النقاط التي تنتهي بها الشبكة والمقدمة   )ج(
  ضافية الالزمة.يعكس الثمن كلفة إنشاء المرافق اإل

  
  إعالن اإلجراءات الالزمة لمفاوضات الترابط 3- 2

  يجب أن يتاح للجمهور التعرف على اإلجراءات الالزمة لتحقيق الترابط مع مزود رئيسي.
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  ترتيبات شفافية الترابط 4- 2

  على المزود الرئيسي أن يتيح للجمهور معرفة اتفاقياته أو عرضه المرجعي للترابط.
  

  ازعاتالترابط: تسوية المن 5- 2
  لمزود الخدمة الذي يطلب الترابط مع مزود رئيسي أن يلجأ:

  ي أي وقت؛ـف  )أ(
  أو بعد فترة معقولة معلن عنها للجمهور  )ب(
  

) الحقاً، لحل النزاع حول األحكام أو الشروط أو 5ي الفقرة (ـهيئة محلية مستقلة، وقد تكون هيئة تنظيم المشار إليها ف إلى
  فترة زمنية مناسبة، من حيث أنها لم تكن محددة من قبل.األسعار المناسبة للترابط خالل 

  
  الخدمة العالمية - 3

الخدمة العالمية التي يريد التزامها، ومثل هذه االلتزامات ال تعتبر بحد ذاتها مخالفة نوع ي تحديد ـلكل عضو الحق ف
نافسي، وال تشكل عبئاً أكثر من الالزم لمبادئ المنافسة ما دام التصرف فيها متوخى فيه الشفافية وعدم التمييز والحياد الت

  لنوع الخدمة العالمية التي حددها العضو.
  

  إتاحة تعرف الجمهور على أسس الترخيص - 4
  حيثما يلزم الترخيص يجب أن يتاح للجمهور معرفة ما يلي:

  ي طلب للترخيص.ـي األحوال العادية للبت فـكل الشروط الالزمة للحصول على الرخصة والوقت الالزم ف  )أ
  .والشروط واألحكام التي تتضمنها كل رخصة  )ب

  يعطى طالب الرخصة عند الطلب بيان ألسباب رفض طلبه.
  
  

  المنظمون المستقلون - 5
يجب أن تكون هيئة التنظيم مستقلة عن أي مقدم لخدمات اتصاالت أساسية وغير مسؤولة تجاهه، ويجب أن تكون قرارات 

  ي السوق.ـيع المشاركين فالمنظمين وإجراءاتهم غير متحيزة بالنسبة لجم
  

  تخصيص واستعمال الموارد المحدودة - 6
إجراءات لتخصيص واستعمال الموارد المحدودة، ومنها الترددات واألرقام وحق المرور، يجب اتخاذها بموضوعية، أية 
التعريف ودون تمييز، كما يجب اإلعالن عن وضع الترددات المخصصة، إال أن تفاصيل  وبشفافية، ي وقتها،ـوف

  بالترددات المخصصة الستعماالت حكومية معينة ال داعي إلعالنها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 س.س/م ت ع

 


