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مجمس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت  
 

 2009لسنة ( 7)قرار رقم مشروع 
بإصدار الئحة تنظيمية بشأن االستخدام المشترك لمرافق شبكات االتصاالت الالسمكية 

 
:  مجمس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت

، 2002لسنة ( 48)بعد اإلطالع عمى قانوف االتصاالت الصادر بالمرسـو بقانوف رقـ 
عمى عرض المدير العاـ لييئة تنظيـ االتصاالت، وبناء 

وبعد موافقة مجمس إدارة ىيئة تنظيـ االتصاالت، 
 

: قرر اآلتي 
المادة األولى 

يعمؿ بأحكاـ الالئحة التنظيمية بشأف االستخداـ المشترؾ لمرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية، المرفقة 
. بيذا القرار

 
المادة الثانية 

.  والالئحة المرفقة بو في الجريدة الرسمية، ويعمؿ بو مف اليـو التالي لتاريخ نشرهينشر ىذا القرار 
 

رئيس مجمس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت 
محمد أحمد العامر                                                                     

هـ 1430:              صدر بتاريخ
م 2009      :              الموافق
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الئحة تنظيمية 
بشأن االستخدام المشترك لمرافق شبكات االتصاالت الالسمكية 

 

 

 

 

 2009لسنة ( 2)الئحة تنظيمية رقـ 

 صادرة عف ىيئة تنظيـ االتصاالت

LAU/0409/070 

 

 

 

 

 تطبيؽ نظاـ االستخداـ المشترؾ لمرافؽ شبكات: الغرض

 يف المرخص ليـ الذيف يممكوفاالتصاالت الالسمكية بيف جميع المشغؿ

 .أو يؤجروف أو يديروف مرافؽ شبكات اتصاالت السمكية
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تمهيــد  -1
عف المراجعة  2008يونيو  3أصدرت ىيئة تنظيـ االتصاالت في مممكة البحريف بيانًا بتاريخ  1/1

اإلستراتيجية ودراسة أسواؽ التجزئة بقطاع االتصاالت وأعمنت عف عدة إجراءات تنظيمية، ومف بيف تمؾ 
وقد أوضحت الييئة أنيا سوؼ تشجع . ثالث لشبكة االتصاالت المتنقمةاإلجراءات الترخيص لمشغؿ 

. االستخداـ المشترؾ ألبراج اليوائيات والمرافؽ األخرى في مواقع شبكات االتصاالت الالسمكية
: تيدؼ الييئة مف إصدار ىذه الالئحة إلى ما يمي- 1/2
والبيئة، مف تزايد أعداد األبراج  الحد مف مخاوؼ الجميور وكذلؾ الييئات المعنية بشئوف التخطيط ( أ

. واليوائيات
. التقميؿ مف الزيادة غير الضرورية لممرافؽ القائمة والبني التحتية لشبكات االتصاالت الالسمكية ( ب
. تعزيز الممارسات المحاِفظة عمى البيئة بتقميؿ الحاجة لتركيب أبراج وىوائيات جديدة ( ت
. النسبة لجميع مشغمي شبكات االتصاالت الالسمكيةتقميؿ التكاليؼ األولية ومصاريؼ التشغيؿ ب ( ث
شبكات االتصاالت الالسمكية التي ال  مرافؽ تشجيع المنافسة الشريفة وذلؾ بالمشاركة في استخداـ ( ج

. يمكف زيادتيا بسيولة وقد تثير كثرتيا مخاوؼ صحية وبيئية لدى الجميور
. دوف ضرورة ممحة لذلؾتكرار بنائيا  تشجيع االستثمار االجتماعي األمثؿ في البني التحتية وعدـ ( ح
مخاوفيـ بشأف  تبديدمحاولة وتقديـ مزايا لممستيمكيف مف حيث األسعار والجودة وتوفير الخدمات  ( خ

. سالمة البيئة
 
مقدمــة  -2
صدرت ىذه الالئحة عف ىيئة تنظيـ االتصاالت في مممكة البحريف بموجب المواد التالية مف - 2/1

 :2002لسنة  48در بالمرسـو بقانوف رقـ قانوف االتصاالت الصا
ـز الييئة، في أداء مياميا فيما يتعمؽ بخدمات ؿمف القانوف والتي تُت ( 3)مف المادة ( ب/2)الفقرة  -2/2

االتصاالت، بإتباع الطريؽ األمثؿ بشأف تشجيع المنافسة الشريفة والفاعمة بيف المرخص ليـ الحالييف 
. والجدد

مف القانوف والتي تمنح الييئة صالحية إصدار الموائح التنظيمية ( 3)لمادة مف ا( ج/1)الفقرة  -2/3
. المتعمقة بالنفاذ لشبكات االتصاالت الالسمكية ومرافقيا

مف القانوف والتي تمنح الييئة صالحية إلزاـ مشغمي االتصاالت العامة ( 3)مف المادة ( 13)الفقرة  -2/4
. ات عندما يكوف ذلؾ ضرورياً باالشتراؾ في استخداـ المرافؽ والعقار
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التعـاريـف  -3
يكوف لمكممات أو العبارات الواردة في ىذه الالئحة ذات المعنى المحدد في قانوف االتصاالت ما لـ  -3/1

. يرد ليا تعريفًا في ىذه الالئحة
بارات إف اإلشارة إلى كممة أو عبارة بصيغة الجمع تشمؿ أيضًا اإلشارة إلى تمؾ الكممات أو الع -3/2

. بصيغة المفرد
إف اإلشارة إلى كممة أو عبارة بصيغة نحوية مختمفة عف الصيغة النحوية التي وردت بيا الكممات  -3/3

. أو العبارات المعّرفة أدناه تحمؿ، قدر اإلمكاف، نفس المعنى الذي تحممو الكممة أو العبارة المعّرفة
: ؿ منيػايكوف لمعبارات التالية المعنى الموضح قريف ؾ -3/4
وتعني اتفاقية بيف مرخص لو مالؾ ومرخص لو مشارؾ لممشاركة في استخداـ مرافؽ  "اتفاقية المشاركة " 

. شبكات اتصاالت السمكية
مف ىذه ( 13)وتعني المرخص لو المفاوض الذي يحيؿ نزاعًا إلى الييئة وفقًا لممادة  "الطرف المحيل " 

. الالئحة
. لمرخص لو الذي يقدـ طمب مشاركة لممرخص لو المالؾوتعني ا "المرخص له الطالب " 
وتعني المرخص لو الذي يممؾ أو يؤجر أو يدير مرفؽ شبكة االتصاالت  "المرخص له المالك " 

. الالسمكية
وتعني مرخصًا لو مشاركًا في استخداـ مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية تعود  "المرخص له المشارك " 

. جب اتفاقية المشاركةلمرخص لو مالؾ وذلؾ بمو
ومرخصًا لو مالؾ يتفاوضوف بشأف  أكثروتعني مرخصًا لو طالب أو  "المرخص لهم المتفاوضون " 

. اتفاقية المشاركة
. وتعني المكاف الذي يوجد فيو مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية أو مجموعة مرافؽ مشابية "المـوقـع " 
قدمو المرخص لو المشارؾ إلى المرخص لو المالؾ بغرض وتعني طمبًا كتابيًا ي "طمب المشاركة " 

. المشاركة في استخداـ مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية
وتعني أي جزء أو أجزاء مف البنية التحتية الالزمة لتشغيؿ شبكة  "مرفق شبكة االتصاالت الالسمكية " 

. مف ىذه الالئحة( 5)اتصاالت السمكية وفقًا لممادة 
 
الئحـة نطـاق الـ -4
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بشأف نظاـ االستخداـ المشترؾ لمرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية الذي يتيح  تسري ىذه الالئحة -4/1
الطالبيف  عممية المشاركة في استخداـ مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية، فيما بيف المرخص ليـ

. والمرخص ليـ المالكيف والمرخص ليـ المشاركيف
 
ت الالسمكية مرافق شبكات االتصاال -5
يمتـز أي مرخص لو يممؾ أو يؤجر أو يدير أي مرفؽ مف مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية  -5/1

: التالية بأف يتفاوض ويبـر اتفاقية المشاركة عند الطمب فيما يتعمؽ بالمرافؽ التالية
لى تمؾ مواقع االتصاالت الالسمكية ويشمؿ ذلؾ، دوف حصر، المكاف واألرض والفضاء والنفاذ إ ( أ

. المواقع
. األبراج واألعمدة و اليياكؿ المشابية المستخدمة في الموقع ( ب
. ويشمؿ ذلؾ النفاذ إلى تمؾ المباني في المواقع المباني والسقائؼ والغرؼ ( ت
الخدمات الالزمة لتشغيؿ مواقع االتصاالت الالسمكية ويشمؿ ذلؾ، دوف حصر، الكيرباء والتبريد  ( ث

. والوقاية مف الحريؽ والتأريض
. النفاذ إلى مسارات الكابالت ويشمؿ ذلؾ، دوف حصر، األنابيب والمسارات المثبتة ( ج
 
التزامات المشاركة في مرافق شبكات االتصاالت الالسمكية  -6
يحؽ ألي مرخص لو يرغب في المشاركة في استخداـ مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية أف  -6/1

ويجب أف تكوف تمؾ الشروط واألحكاـ . عمى شروطيا وأحكاميايتفاوض بشأف اتفاقية المشاركة واالتفاؽ 
. في حدود المبادئ والشروط المنصوص عمييا في ىذه الالئحة

يمتـز المرخص لو المالؾ بالسماح في مشاركة استخداـ مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية مع  -6/2
ويحدد ذلؾ وفقا لمتسمسؿ الزمني الستالـ المرخص ليـ اآلخريف عمى أساس األسبقية لمف تقدـ بطمبو أواًل، 

. طمبات المشاركة
يجب أف تكوف المشاركة في استخداـ مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية قائمة عمى مبادئ الحياد  -6/3

. وعدـ التمييز
وال يجوز لممرخص لو . يمتـز الطرفيف بإجراء المفاوضات الخاصة باتفاقية المشاركة بحسف نية -6/4

: لمرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية المالؾ
. إعاقة أو تأجيؿ تمؾ المفاوضات ( أ
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الطالب، ويشمؿ ذلؾ المعمومات الضرورية  لو رفض تقديـ المعمومات المتعمقة باالتفاقية لممرخص ( ب
. لتحديد مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية المطموبة

بتوفير المعمومات الكافية لبعضيـ البعض يمتـز المرخص ليـ المتفاوضوف بشأف اتفاقية المشاركة  -6/5
أثناء عممية التفاوض حوؿ المسائؿ المتعمقة بمرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية المراد المشاركة في 

كما . ويجب أف تعامؿ تمؾ المعمومات بسرية في جميع األوقات ومف قبؿ جميع األطراؼ. استخداميا
. ى تمؾ المعمومات تجنبًا لمتأخيرينبغي الرد سريعًا عمى أي طمب لمحصوؿ عؿ

يجب أف تكوف كؿ اتفاقية مشاركة مكتوبة وأف تنص عمى الشروط واألحكاـ التعاقدية المتفؽ عمييا  -6/6
. مف قبؿ طرفي االتفاقية

مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية، يجب أف  أحكاـ المشاركة في لتسييؿ عممية تنسيؽ وتطابؽ -6/7
 حكاـويجب أف تشمؿ تمؾ األ. يير تزويد وتشغيؿ تمؾ المرافؽ بموجب ىذه االتفاقيةتتضمف االتفاقية معا

: المسائؿ التالية
. حؽ المرخص لو المشارؾ في الدخوؿ إلى مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية وزيارتيػا ( أ

. الصيانة والسالمة والنظافة لمرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية ( ب
. لطارئةا كية، بما فييا األعطاؿ المستعجمةات االتصاالت الالسؿإصالح األعطاؿ في مرافؽ شبؾ ( ت
. ضماف أمػف منشآت شبكة االتصاالت الالسمكية ( ث
يمتـز الطرفاف الموقعاف عمى اتفاقية المشاركة بأف يقدماف لمييئة نسخة أصمية نيائية مف االتفاقية  -6/8

ويجب أف يرفؽ مع تمؾ االتفاقية إقرار . يعأياـ عمؿ مف تاريخ التوؽ( 3)الموقع عمييا وذلؾ خالؿ ثالثة 
. موقع مف طرفييا يفيد بأف اتفاقية المشاركة ىذه مطابقة لمقانوف وليذه الالئحة

يجوز لمييئة أف تفحص اتفاقية المشاركة لمتأكد مف التزاميا بقانوف االتصاالت وشروط التراخيص  -6/9
: عمى وجو التحديد، مما يمي وأف تتأكد ،وىذه الالئحة وأية لوائح أخرى ذات صمة

و . أف االتفاقية مناسبة ( أ
. أف كؿ طرؼ يحتفظ باليوية الخاصة بشبكتو مف الناحيتيف التجارية والفنية ( ب
يجوز لمييئة أف تطمب تعديؿ اتفاقية المشاركة لتقويـ أي قصور في االلتزاـ باألحكاـ المنصوص  -6/10

ويمتـز . قرار كتابي ومسبب بشأف تعديؿ االتفاقية ويجب عمى الييئة أف تصدر. عمييا في ىذه الالئحة
 .خالؿ المدة المحددة مف قبميا لذلؾ طرفي االتفاقية بتنفيذ قرار الييئة بتعديؿ اتفاقية المشاركة

لتسييؿ إبراـ اتفاقية مشاركة مناسبة ومتوازنة بيف المرخص ليـ المالكيف والمرخص ليـ  -6/11
.  عمى موقعيا اإللكتروني" وذج اتفاقية المشاركة نـ" المشاركيف قامت الييئة بنشر 
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إجراءات التفاوض حول اتفاقية المشاركة  -7
يجب أف يوفر المرخص لو المالؾ استمارة طمب مشاركة لتقديميا فور تقدـ المرخص لو الطالب  -7/1

أخرى يطمبيا كما يجب أف تحتوي اإلستمارة عمى كؿ التفاصيؿ الضرورية وأية معمومات . بطمب المشاركة
 .المرخص لو المالؾ لكي يبدأ إعداد دراسة الجدوى

 
عمى كؿ مرخص لو يرغب في المشاركة في استخداـ مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية أف يمألا  7/2

 .استمارة طمب مشاركة ويقدميا لممرخص لو المالؾ
 
رخص لو الطالب بقراره كتابة وذلؾ يمتـز المرخص لو المالؾ بأف يقـو بدراسة الجدوى وأف يبمغ الـ -7/3

ويمكف . يوـ عمؿ مف تاريخ تقديـ استمارة الطمب مف ِقبؿ المرخص لو الطالب( 21)خالؿ واحد وعشريف 
: أف يكوف القرار بشأف ما يمػي

. تأكيد توافر مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية مع اقتراح بدء إجراءات إعداد اتفاقية المشاركة ( أ
شبكة االتصاالت الالسمكية بشرط إجراء بعض التعديالت المناسبة عمى طمب تأكيد توافرمرفؽ  ( ب

. المشاركة واقتراح بدء إجراءات إعداد اتفاقية المشاركة
. رفض طمب المشاركة ( ت
بمجرد اكتماؿ إعداد دراسة الجدوى وتأكيد وجود مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية المطموب ال  -7/4

: يـو عمؿ مف( 21)براـ اتفاقية المشاركة عف واحد وعشريف يجوز أف يزيد الوقت الالـز إل
. مف ىذه المادة( أ/7/3)تاريخ تأكيد توافر مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية وفقًا لمبند  ( أ

. مف ىذه المادة( ب/7/3)تاريخ خطاب المرخص لو الطالب بقبوؿ التعديالت المقترحة وفقًا لمبند  ( ب
فؽ شبكة االتصاالت الالسمكية خالؿ فترة زمنية مناسبة مف تاريخ يجب أف تبدأ المشاركة في مر -7/5

. إبراـ اتفاقية المشاركة مع األخذ بعيف االعتبار المدة المناسبة لتطوير أو تعديؿ المرافؽ المشتركة
تسّوى التكاليؼ التي يتحمميا المرخص لو المالؾ في سبيؿ تطوير أو تعديؿ المرافؽ المشتركة وفقًا  -7/6

. لشروط ىذه الالئحة
مف ىذه  6/8بعد إبراـ اتفاقية المشاركة، يمتـز الطرفاف بإرساؿ نسخة منيا لمييئة وفقًا لمبند  -7/7

. الالئحة
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 الالسمكية وتعديمهاإعادة بناء مرافق شبكات االتصاالت  -8

تشجع الييئة المرخص ليـ عمى تبّني سياسة االستخداـ المشترؾ لمرافؽ شبكات االتصاالت  -8/1
الالسمكية عند نشر وتطوير مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية وذلؾ لتوفير مساحات وطاقات استيعابية 

 .إضافية لممرخص ليـ اآلخريف لممشاركة في استخداميا

التأكد مف استخداـ مرافؽ شبكات االتصاالت ( المالكيف والمشاركيف ) لى المرخص ليـ يجب ع -8/2
خالء المكاف مف أية معدات أو أجيزة لـ تعد ضرورية لمعمميات التشغيمية  الالسمكية القائمة بكفاءة عالية وا 

 .لممرخص لو المعني

الت الالسمكية وكانت الطاقة إذا طمب المرخص لو الطالب المشاركة في مرافؽ شبكات االتصا -8/3
مع األخذ في االعتبار االلتزاـ بإزالة المعدات أو األجيزة )االستيعابية لممرفؽ الحالية مستخدمة بالكامؿ 

، يجب عمى المرخص لو المالؾ أف يقـو بتوسعة المرفؽ (مف ىذه الالئحة 9/3غير الالزمة وفقًا لمبند 
 .اباًل مف الناحية الفنية الستيعاب أحماؿ إضافيةلكي يسمح بالمشاركة فيو بشرط أف يكوف ؽ

إذا كانت ىناؾ ضرورة لتوسعة أبراج االتصاالت واليوائيات فيجب تنفيذ العمؿ بطريقة تضمف  -8/4
االلتزاـ بالزوايا والمسافات المطموبة بيف أنظمة اليوائيات الخاصة بالمرخص ليـ وعدـ وجود أية عوائؽ 

أف يحدد درجة ضبط وموقع اليوائي ضمف المساحة المخصصة لو في أو  ويجوز لكؿ مرخص لو. أماميا
عمى منشآت شبكة االتصاالت الالسمكية، طالما لـ يتعد المسافات المطموبة بينو وبيف المرخص ليـ 

 .اآلخريف

يجب عمى المرخص لو الطالب أف يدفع لممرخص لو المالؾ مبمغًا لمرة واحدة لتعويضو عف حصتو  -8/5
مف المصاريؼ التي تكفميا المرخص لو المالؾ لتنفيذ األعماؿ المناسبة لتطوير وتعديؿ مرافؽ النسبية 

وتتعمؽ تمؾ النسبة مف المصاريؼ بالفائدة التي يجنييا . شبكات االتصاالت الالسمكية المطموبة لممشاركة
في الوقت  -جنييا المرخص لو الطالب بسبب رفع كفاءة المرافؽ أو تعديميا مقارنة مع الفائدة التي ي

 .آخر المرخص لو المالؾ وأي مرخص لو -الحالي أو مستقبالً 

وفي حالة عدـ اتفاقيما . أف يقوـ الطرفاف معًا بتقييـ التطوير أو التعديؿ المطموب وتكمفتو بيج -8/6
عمى ذلؾ أو استدعت المتطمبات العممية ذلؾ، فيجوز ليما االتفاؽ عمى تعييف طرؼ ثالث مستقؿ وذي 

 . وفي حالة عدـ االتفاؽ بينيما عمى تعييف ىذا الطرؼ، جاز لمييئة القياـ بتعيينو. برةخ

ويتـ تحديد تكمفة التطوير أو التعديؿ بالنسب التي يتفؽ عمييا الطرفاف أو في حالة عدـ االتفاؽ فيجوز أف 
 .يقـو بذلؾ الطرؼ الثالث الخبير المستقؿ
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شعار كتابي لممرخص ليـ المشاركيف اآلخريف عف رغبتو في يمتـز المرخص لو المالؾ بتقديـ إ -8/7
أشير ( 6)ويجب أال تقؿ مدة اإلشعار عف ستة . أو تعديؿ مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية/تطوير و

 .شيرًا لتعديؿ الموقع المشترؾ( 12)لتطوير مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية واثني عشر 

يقوـ بفحص الموقع إذا رأى ذلؾ ضروريًا بغرض مساعدة ذلؾ يجوز لممرخص لو الطالب أف  -8/8
 .الطرؼ التخاذ قرار مبني عمى الحقائؽ

 

   أحكام متعمقة بالسعـات  -9

تعتبر المساحة أو السعة متوفرة إذا كاف المرفؽ الحالي لشبكة االتصاالت الالسمكية أو الموقع قادرًا  -9/1
مع )أجيزة شبكات اتصاالت السمكية إضافية  ومرافؽ و معدات  مف الناحية الفنية والمادية عمى استيعاب

 .(مف ىذه المادة 9/3األخذ في االعتبار االلتزاـ بإزالة المعدات أو األجيزة غير الالزمة وفقًا لمبند 

لممرخص لو المالؾ الحؽ في حجز سعة أو مساحة مناسبة لالستخداـ مستقباًل بشرط أف تكوف  -9/2
 .ناسبة الستخداـ تمؾ السعة أو المساحة خالؿ سنة واحدة مف حجزىمالديو خطة واضحة وـ

معدات غير ضرورية أو أي أجيزة ميجورة أو  مرافؽ أو يجب عمى المرخص لو المالؾ إزالة أي -9/3
أو أي مرخص لو مشارؾ، /ميممة، سيستغنى عنيا أو ستكوف غير ضرورية ألعماؿ المرخص لو المالؾ و

 .أو مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية يمكف المشاركة في استخداميامف أي مساحو في موقع 

 

 تقييم جدوى المشـاركـة -10

 :لممرخص لو المالؾ الحؽ في رفض طمب المشاركة في الحاالت التاليػة -10/1

مع األخذ في االعتبار االلتزاـ بإزالة المعدات أو األجيزة غير )إذا كانت المساحة مشغولة بالكامؿ  ( أ
أو إذا كانت المساحة المتبقية محجوزة لممرخص لو المالؾ أو ( مف ىذه الالئحة  9/3ية وفقًا لمبند الضرور

 .مرخص لو آخر طالب المشاركة وفقًا لشروط ىذه الالئحة

 .إذا كانت المشاركة في مرفؽ شبكة االتصاالت الالسمكية دوف جدوى فنية أو اقتصادية ( ب

فقة عميو، يمكف أف ييددُت سالمة شبكة المرخص لو المالؾ أو إذا كاف طمب المشاركة، في حالة الموا ( ت
 .يؤثر عمى ضمانة شبكتو أو خدماتو

يجب عمى المرخص لو المالؾ أف يقدـ لممرخص لو الطالب في حالة رفض طمب المشاركة  -10/2
يالت كما يجب عمى المرخص لو المالؾ، إف أمكف، اقتراح التعد. توضيحًا كتابيًا بتفاصيؿ أسباب الرفض

ويجب إرساؿ نسخة مف الرد إلى . عمى طمب المشاركة لتفادي األسباب التي تؤدي إلى رفض الطمب
 .الييئة
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 إجـراءات السـالمـة والحمـايـة -11

مف ىذه الالئحة، عمى المرخص ليـ العمؿ عمى المحافظة عمى ( 14/1)دوف اإلخالؿ بالبند  -11/1
 :ة طواؿ مدة فترة المشاركة وأف يمتزموا بما يمػيالمعدات أو األجيزة في حالة سميمة وجيد

 و .توصيات وشروط الييئة الدولية لمحماية مف اإلشعاع غير المؤيف التي يتـ نشرىا مف وقت آلخر ( أ

أية توصيات أو شروط أخرى صادرة مف الوزارات والييئات والجيات الحكومية في مممكة البحريف  ( ب
 .الصادرة مف معدات أو أجيزة االتصاالت تتعمؽ ببث إشعاعات الذبذبات الراديوية

واألمثؿ لممساحات  اآلمفعمى طرفي اتفاقية المشاركة أف يبذلوا ما بوسعيـ لمتأكد مف االستخداـ  -11/2
 .نتيجة التفاقية المشاركة

يتطمب االستخداـ المشترؾ لألبراج مراعاة سعة الحمؿ وزاوية السمت لمختمؼ ىوائيات المرخص  -11/3
 .ف اليوائي وارتفاعو، وذلؾ قبؿ التوقيع عمى االتفاقيةليـ وميال

واألبراج إبالغ موظفييـ عف أية أخطار ائيات يجب عمى المرخص ليـ الذيف يعمموف عمى اليو -11/4
 .محتممة بسبب العمؿ وحمايتيـ منيا

ألي يجوز لممرخص لو المتفاوض أف يطمب نوعًا مف الفصؿ بيف معدات أو أجيزة االتصاالت  -11/5
ضماف األمف الداخمي والخارجي؛ تقميؿ نسبة التداخؿ؛ أو الحد مف األضرار التي قد : مف األغراض التالية

 .تصيب معدات أو أجيزة االتصاالت الخاصة بكؿ مرخص لو

 :تُتحدد درجة أىمية فصؿ معدات أو أجيزة االتصاالت، مف بيف أشياء أخرى، بالعوامؿ التالية -11/6

 لسائدة؛الظروؼ المحمية ا ( أ

 المساحة المتوفرة؛ ( ب

 الشروط الخاصة بالمرخص لو الطالب؛ ( ت

 المستوى القياسي لمعدات أو أجيزة االتصاالت؛ و ( ث

 .مخاطر األضرار التي قد تمحؽ بمعدات أو أجيزة االتصاالت ( ج

 

 أسعار المشاركة في مرافق شبكات االتصاالت الالسمكية ومكوناتها -12

في استخداـ مرافؽ شبكات االتصاالت الالسمكية عادلة ومناسبة يجب أف تكوف أسعار المشاركة  -12/1
 .ومبنية عمى سعر التكمفة
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يجوز لمييئة أف تطمب مف أي مرخص لو مالؾ تقديـ تفسير ألسعار المشاركة في مرافؽ شبكات  -12/2
أي مف أو االتصاالت الالسمكية أو مكوناتيا ويجوز ليا أيضًا، حيثما كاف ذلؾ مناسبًا، أف تشترط تعديؿ 
 .كؿ األسعار بحيث تتوافؽ مع الشروط التي نص عمييا قانوف االتصاالت وشروط ىذه الالئحة

 

 تسـويـة المنـازعـات -13

جراءاتيا في ىذه الالئحة كتابية فقط، إال إذا قررت الييئة إف  -13/1 تكوف عممية حؿ المنازعات وا 
 .االستفسار الشفيي ضروري لمبت في النزاع

تقـو الييئة بالبت في المنازعات التي قد تنشأ بيف األطراؼ وذلؾ طبقا لما تنص عميو سوؼ  -13/2
أحكاـ ىذا البند، وذلؾ إذا تـ إحالة النزاع إلى الييئة خالؿ المدة الزمنية المشار إلييا في كؿ مف الفقرات 

 :المذكورة أدناه

خالؿ المدة الزمنية المنصوص إذا لـ يقـ المرخص لو المالؾ بالرد عمى استمارة طمب المشاركة  ( أ
مف ىذه الالئحة، فيجب إحالة النزاع إلى الييئة خالؿ مدة زمنية أقصاىا خمسة  (7/3)عمييا في البند 

 .ف ىذه الالئحةـ (7/3)يـو عمؿ مف تاريخ انتياء المدة الزمنية المنصوص عمييا في البند ( 15)عشر 

 :ضيع النزاع التالية إلى الييئةإذا كاف المرخص لو الطالب راغبًا في إحالة موا ( ب

عمى  لتعديالت المقترحةبشرط إجراء بعض اقرار المرخص لو المالؾ بتوافر مرفؽ شبكة االتصاالت  -1
مف ىذه الالئحة، فيجب إحالة النزاع إلى الييئة خالؿ ( 10)والمادة ( ب/7/3)طمب المشاركة، وفقًا لمبند 

 .مف تاريخ استالـ قرار المرخص لو المالؾ يوـ عمؿ( 15)مدة زمنيو أقصاىا خمسة عشر 

مف ىذه الالئحة، ( 10)والمادة ( ت/7/3)قرار المرخص لو المالؾ برفض طمب المشاركة وفقًا لمبند  -2
يـو عمؿ مف تاريخ استالـ ( 15)فيجب إحالة النزاع إلى الييئة خالؿ مدة زمنية أقصاىا خمسة عشر 

 .قرار المرخص لو المالؾ

مف ىذه الالئحة، فيجب إحالة النزاع إلى ( أ/7/4)لطرفيف بإبراـ اتفاقية المشاركة وفقًا لمبند إذا لـ يقـ ا ( ت
يـو عمؿ مف تاريخ انتياء المدة الزمنية المنصوص ( 15)الييئة خالؿ مدة زمنية أقصاىا خمسة عشر 

 .مف ىذه الالئحة 7/4عمييا في البند 

مف ىذه الالئحة، فيجب إحالة النزاع ( ب/7/4)وفقًا لمبند إذا لـ يقـ الطرفيف بإبراـ اتفاقية المشاركة  ( ث
يـو عمؿ مف تاريخ انتياء المدة الزمنية ( 15)إلى الييئة خالؿ مدة زمنيو أقصاىا خمسة عشر 

 .مف ىذه الالئحة 7/4المنصوص عمييا في البند 

لمستندات الثبوتية يجب عمى الطرؼ المحيؿ أف يقدـ شكواه كتابة إلى الييئة مرِفقًا بيا كؿ ا -13/3
فادات يرغب في اعتماد شيادتيـ واألدلة، ويشمؿ ذلؾ المراسالت بيف الطرفيف وا   .مف الشيود الذيف ُت
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 .يجب عمى الييئة أف تقدـ إشعارًا باستالـ الشكوى في ظرؼ يوـ واحد مف استالميا -13/4

الشكوى، في مدى قبوؿ  أياـ عمؿ مف تاريخ استالـ( 7)يجب عمى الييئة أف تفصؿ خالؿ سبعة  -13/5
ذا قررت الييئة عدـ قبوؿ الشكوى، وجب عمييا أف ترسؿ خطابًا إلى الطرؼ المحيؿ خالؿ . الشكوى وا 

يـو عمؿ مف تاريخ استالـ الشكوى تبيف فيو األسباب التفصيمية لقرارىا بعدـ قبوؿ ( 15)خمسة عشر 
 .الشكوى

جب عمييا أف تخطر الطرؼ اآلخر بموضوع إذا قررت الييئة قبوؿ شكوى الطرؼ المحيؿ، في -13/6
يـو عمؿ مف تاريخ إخطاره ، ما لـ تحدد الييئة ( 15)النزاع وأف تطمب منو ردًا خالؿ خمسة عشر 

 .خالؼ ذلؾ

يـو عمؿ مف تاريخ إرساؿ ( 15)يجب عمى الطرؼ اآلخر الرد عمى الييئة خالؿ خمسة عشر  -13/7
 .النزاع إليو ما لـ تحدد الييئة خالؼ ذلؾ

يجب أف يتناوؿ رد الطرؼ اآلخر كؿ نقطة أثارىا الطرؼ المحيؿ وأف يقدـ جميع المستندات  -13/8
فادات ألي  واألدلة الثبوتية بما في ذلؾ المراسالت بيف الطرفيف التي لـ يستند إلييا الطرؼ المحيؿ، وا 

 .شيود يرغب في االعتماد عمييـ

ة أف تنظر في مدى الحاجة لممزيد مف األدلة وأف تطمب عند استالـ رد الطرؼ اآلخر، عمى الييئ -13/9
 .تمؾ المستندات كتابة مف أي مف الطرفيف أو كمييما

عند استالـ جميع األدلة تتولى الييئة إشعار جميع األطراؼ بالموعد المتوقع إلصدار قرارىا  -13/10
 .الخاص بحؿ النزاع

أف يسمح باالشتراؾ في استخداـ مرافؽ شبكات  إذا قررت الييئة أنو عمى المرخص لو المالؾ  -13/11
االتصاالت الالسمكية المعنية، يتوجب عمى الطرفيف توقيع اتفاقية المشاركة عماًل بالطريقة المنصوص 

 .مف ىذه الالئحة 7/4عمييا في البند 

فرض إجراءات المشاركة في استخداـ مرفؽ  ،تشمؿ صالحيات الييئة في إصدار القرارات -12/ 13
 .كة االتصاالت الالسمكية بيف الطرفيفشب

 
 أحكام عامة  -14

دوف اإلخالؿ بشروط ىذه الالئحة، يتعيد المرخص ليـ بااللتزاـ بجميع القوانيف والموائح التي  -14/1
الوزارات والييئات والجيات الحكومية األخرى في مممكة البحريف فيما يتعمؽ بالصحة و تصدرىا الييئة

 .مؿ و فيما يتعمؽ ببناء البُتني التحتية في مممكة البحريفوالسالمة أثناء الع
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 الجزاءات -15

يعتبر المرخص لو الذي يخالؼ شروط ىذه الالئحة أو يصر عمى عدـ االلتزاـ بيا مخالفًا لقانوف  -15/1
 .المنصوص عمييا في قانوف االتصاالت األحكاـبموجب  ألمر الصادروسوؼ يخضع ؿ االتصاالت

 

 الـالئحـةسـريـان  -16

 .يبدأ سرياف ىذه الالئحة مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية -16/1

 

 

 

 


