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  ترخيص ممتاز لبدالة اإلنترنت الممنوح إلى

  ]يذكر االسم[

  هيئة تنظيم االتصاالتمن قبل 

  

  )١(البند 

  منح الترخيص

  

المرخص "( ]يذكر االسم[هذا الترخيص لـ ) "الهيئة"(تمنح هيئة تنظيم االتصاالت  -١-١

قانون "( )٢٠٠٢ لسنة ٤٨ بقانون رقم الصادر بالمرسوم(قانون االتصاالت ل وفقاً) "له

 محل هذا الترخيص، في تصاالتتقديم خدمات اال ببموجبهتصرح له ) "تصاالتاال

 )."ترخيصال"(منطقة الترخيص 

 

 يخضع هذا الترخيص للشروط المنصوص عليها فيه ، وتسرى بشأنه األحكام  -٢-١
درة تنفيذاً المنصوص عليها في قانون االتصاالت وفي األنظمة والقرارات الصا

 .ألحكامه
  

  )٢(البند 

  اتريفتع

 :ا الترخيصألغراض هذ   ١-٢

 يعتد بالتعاريف والمعاني المنصوص عليها في قانون االتصاالت بشأن   - أ

الكلمات والعبارات الواردة في هذا الترخيص ، ما لم يقتض سياق النص 

  .خالف ذلك

 .تلى عناوين ورؤوس الفقراإ ال ينظر حكام عند تفسير هذه األ - ب

تكون اإلشارة إلى القوة السوقية المؤثرة أو الوضع المهيمن إشارة إلى هذه  -ج
القوة أو الوضع ، حسب األحوال ، بالنسبة للسوق المعنية وفقاً لما تقرره 

  .الهيئة من وقت آلخر
  

 ما لم يقتض ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها -د

  :ذلك خالف  النصسياق
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يقصد به أي شخص تكون له رقابة ، بصورة مباشرة أو غير "  أو مؤازرتابعشخص "

وإذا . مباشرة، على شخص آخر أو يخضع هو لرقابته أو يكون خاضعاً لرقابة مشتركة معه

أو أكثر من أسهم رأس % ٥٠امتلك شخص واحد ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، نسبة 

األوراق المالية أو أية مصالح ملكية لشخص آخر، فيعتبر كال المال أو حقوق التصويت أو 

  الشخصين المذكورين شخصاً تابعاً أو مؤازراً؛

  

  :بياناتالصوت ولل ناقلتشمل أي اتصال " مكالمة"

  ؛ بين أشخاص وأشخاص أو أشياء وأشياء أو أشخاص وأشياء سواء)أ(

  ؛شكل كالم أو موسيقى أو أصوات أخرىبسواء ) ب(

    ؛شكل بياناتب سواء) ج(

    كتابي؛شكل نصبسواء ) د(

  ؛) ذلكمتحركة أو غير(شكل صور مرئية بسواء ) هـ(

  ؛ وشكل إشاراتبسواء ) و(

  ؛ أعالهالمذكورةشكال سواء بجمع ما بين أي من األ) ز(

  

يقصد بها ، عندما يكون ألي شخص ، امتالك الصالحية ، بصورة مباشرة أو غير " الرقابة"

ه أو ما يؤدي إلى توجيه إدارة ذلك الشخص سواء من خالل الملكية أو حق مباشرة ، لتوجي

وفقاً لهذا " يخضع للرقابة"وعبارة " مراقب"التصويت أو غير ذلك من الوسائل ، ويفسر لفظ 

  المعنى؛

  

  ؛١-١٦ التاريخ المحدد في البند يقصد به " النفاذتاريخ "

 

 السيطرة المعقولة للمرخص له ، وتـشمل دون         يقصد بها أية حالة خارجة عن      "القوة القاهرة "

حصر الحريق ، العواصف ، الزالزل ، الفيضان أو الظروف الجويـة البليغـة األخـرى ،                 

    القضاء والقدر ، البرق ، الحرب ، العمليات العسكرية ، األعمال اإلرهابية أو الشغب؛

  
بط ما بين األجهزة التي يستعملها      يقصد به شبكة كمبيوتر متكاملة يتم من خاللها الر         "اإلنترنت"

   ؛TCP/IPالمستخدمون مع بعضهم البعض عن طريق مجموعة البروتوكوالت 
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رسال إتجميع و) أ(من خاللها تصاالت يتم امرفقاً يتكون من أجهزة يقصد بها " نترنتبدالة اإل"

  ؛مشتركال نفاذالتسهيل ) ب( نترنت ووتبادل وتوزيع حركة اإل

  ؛قصد بها إقليم مملكة البحرين ي"منطقة الترخيص"

  

  ؛٣بند ال يف مبينةلا مشتركين يقصد بها خدمات االتصاالت المقدمة لل" لهاالخدمات المرخص"

  

  اإلنترنت لحركة اإلنترنت فيما بين مزودي خدمةتركمش يقصد به التبادل ال"نفاذ المشتركال"

  ؛إنترنتفي بدالة 

  

ات صوتية تتم في اتجاهين في وقت حقيقي ويتم يقصد بها مكالم " الصوتية العامةالخدمة"

   و ؛ مقـابـل ثمـنتوفيرها فيما بين أفراد الجمهور

  

يقصد به فصل عمل تجاري متكامل في مجال االتصاالت لمرخص له إلى  "الفصل الهيكلي"

كيانين قانونيين منفصلين أو أكثر بحيث يمارس كل كيان بشكل مستقل أنشطة مميزة من 

الت المرخصة ، ويملك وحده سلطة الرقابة بشكل يومي على األصول خدمات االتصا

بما في ذلك العاملين ، الذين يناط بهم سلطة الرقابة ممارسة هذه والقدرات التشغيلية ، 

 .األنشطة

 
  ) ٣(البند 

  الخدمات المرخصة

  

بدالة إنترنت لمرخص له بشكل غير حصري إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة يخول ل ١-٣

 خدمات صوتية عامة أو  يقدم أنترخيص الاقة الترخيص وال يجوز له بموجب هذبمنط

تي االتصاالت الوأجهزة من خالل استعمال مرافق الخدمات  تلكيسهل للغير تقديم أن 

  . ويجب الحصول على التراخيص الالزمة قبل تقديم هذه الخدمات.اهيملك

  

ابية مسبقة من الهيئة ، تقديم كل أو يجوز للمرخص له ، بعد حصوله على موافقة كت  -٢-٣

أي من الخدمات المرخصة من خالل شخص تابع أو مؤازر، على أن يستمر المرخص له في 

. التزام ينشأ فيما يتعلق بتقديم هذه الخدمات المرخصةتحمل المسئولية الكاملة عن أي 
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معقولة بإخطار ويجوز للهيئة أن تسحب موافقتها في أي وقت بشرط أن تقوم مسبقاً وبمدة 

وفي حالة كون الشخص التابع أو المؤازر . المرخص له كتابةً بعزمها على اتخاذ هذا اإلجراء

مملوكاً بالكامل للمرخص له ، فإنه ال يشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة 

  .ويكفي إخطارها بذلك

  )٤(البند 

  نترنتالربط مع بدالة اإل

 

نترنت المتصلة ببدالة اإل/ه التأكد من أن كل األطراف المربوطة يجب على المرخص ل١-٤

  .التابعة له يحملون التراخيص الالزمة

  

  )٥(البند 

  العالقة مع المشتركين

 
 

من قانون االتصاالت ، يجب على ) ٥٦(و ) ٥٥(دون اإلخالل بأحكام المادتين  ١-٥

عتمدة خطياً من الهيئة، يتم المرخص له أن ينشر قاعدةً للممارسة حول شؤون المشتركين م

فيها تحديد اإلرشادات للمشتركين المرخص لهم من قبله فيما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى 

 .والمنازعات التي تتعلق بتقديم الخدمات المرخصة من قبل المرخص له

  

يجب على المرخص له أن يعد مسودة أولية لقاعدة الممارسة حول شؤون المشتركين  ٢-٥

  .أشهر من تاريخ النفاذ لمراجعتها) ٣(إلى الهيئة خالل ثالثة ويقدمها 

  

 بشأن األموررشادات تشتمل قواعد الممارسة حول شؤون المشتركين على إ يجب أن ٣-٥

  :التالية

  ؛الشكاوى) أ(

  ؛تسوية المنازعات) ب(

  ؛زبائنالخدمة مواقع أقسام ) ج(

  ؛جودة الخدمة) د(

  مساعدة؛  الخدمات التوفير) هـ(
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الخدمة المنصوص عليها في االتفاق الموحد شروط  يتم تناولها في تيالمسائل األخرى ال) و(

  ؛ و٦-٥فقرة ليه في الإمشار الللمشتركين 

  .الخدمةتقديم إجراءات إنهاء ) ز(

  

  .هيئةالقبل  كتابياً من ا بمجرد اعتمادهقواعد الممارسة أن ينشر  يجب على المرخص له٤-٥

  

له ، بعد أن يحصل على موافقة الهيئة على قاعدة الممارسة ، أن يجب على المرخص  ٥-٥

يقدم للهيئة تقريراً سنوياً بشأن مدى تقيده باإلرشادات المبينة في قاعدة الممارسة حول شؤون 

المشتركين ومستوى أدائه في هذا الشأن ، ومدى التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق هذه 

من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية ) ١(قرير خالل شهر واحد اإلرشادات ، على أن يقدم هذا الت

 .للمرخص له

  

أشهر من تاريخ النفاذ صيغة ) ٣(يجب على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة خالل ثالثة  ٦-٥

 نترنتإخدمة بدالة التفاق موحد يحتوي على شروط تقديم الخدمات المرخصة للمشتركين في 

وللهيئة أن تعارض وتطلب إجراء تعديالت على ما . لمراجعتها") االتفاق الموحد للمشتركين("

ويجوز للمرخص له تقديم صيغة مختلفة لالتفاق . تراه ضرورياً من الشروط الواردة فيه

الموحد للمشتركين لالستعمال من قبل مشتركين في وضع مماثل من فئة محددة من المشتركين 

هذه الفئات مبررة بشكل موضوعي وال ينتج  بشرط أن تكون جميع نترنتإخدمة بدالة في 

الصيغة  في حالة عدم اعتراض الهيئة أو طلبها إجراء تعديالت على. عنها تمييز ال لزوم له

 .يوماً من تاريخ تقديمها إليها، يجوز للمرخص له استخدام تلك الصيغة) ٣٠(خالل ثالثين 

   

. وص عليها في الفقرة السابقةتخضع أي تعديالت لهذا االتفاق لذات األحكام المنص ٧-٥

إجراء أي تعديالت على  وباإلضافة إلى ذلك ، يجوز للهيئة أن تطلب في أي وقت الحق

االتفاق الموحد للمشتركين متى علمت بأية حقائق أو أمور تستوجب إدخال هذه التعديالت من 

  .أجل حماية مصالح المشتركين
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  )٦(البند 

   الخدمةجودةمعايير 

  

 اإلضافية التي تحددها الهيئة من معايير جودة الخدمة بتقيدلى المرخص له ال يجب ع١-٦

  .)"جودة الخدمةمعايير "( الئحة تنظيمية تصدر بذلكبموجب وقت آلخر 

  

  )٧(البند 

  ات المرخصةالخدموقف 

  

أو  ( الخاصة بهنترنتتشغيل بدالة اإلتعليق أو بوقف القيام عمداً يجوز للمرخص له   ال١-٧

 له في تلك األثناء تعليق  للمرخصكما ال يجوز ،معتادخالل سير العمل ال)  منهاأي جزء

بما في (تقديم أي نوع من الخدمات المرخصة ، وذلك بدون موافقة خطية مسبقة من الهيئة 

وبشرط أن يقوم بإخطار األشخاص المتضررين ) ذلك الموافقة على خطة وقف خدمة مبرمجة

  .فيذ الوقف أو التعليق بوقت معقولمن ذلك اإلجراء قبل بدء تن

  

) أو جزء منها ( الخاصة بهنترنت تشغيل بدالة اإلوقف يجوز للمرخص له تعليق أو ٢-٧

  :بدون إخطار مسبق ، ولكن فقط ألقصر مدة ممكنة عملياً في تلك الظروف في الحالة

  
ة أو جهة  من قبل محكمة أو جهة تنظيميالخدمةأو وقف مر بتعليق أ بهاصدر التي ي -أ

  مختصة أخرى؛

  

خطر وشيك أو عمل ذلك من أجل الحيلولة دون التعرض لضروري التي يكون فيها من ال -ب

  .)تصاالتلال شبكة ةوسالمة أيأبما في ذلك أمن  (ممتلكاتألشخاص أو الل إصابة أو ضرر

  

  )٨(البند 

  ات المرخصة الخدماتتعرف

  

اعتباراً من تاريخ النفاذ وحتى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الالئحة التنظيمية المعنية  ١-٨

 من قانون االتصاالت والمتعلقة بالتعرفات ، تكون ٥٨المنصوص عليها بموجب المادة 
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   .التعرفات للمرخص له نافذة

  

   : مؤثرةقوة سوقيةيتمتع بلمرخص له ا إذا كان ٢-٨

خ الذي يبدأ فيه نفاذ الالئحة التنظيمية المعنية والمتعلقة بتعرفات  من التارياًاعتبار  -أ

المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة ، يجب أن تخضع تعرفات المرخص له 

  .   من قانون االتصاالت٥٨للالئحة التنظيمية المعنية المنصوص عليها بموجب المادة 

  

 تصدر، ما لم ةخدمة مرخصمقابل  اتتعرفالر  تغييفي رغب الحقاً إذا ى المرخص له عل-ب

الموعد المحدد لسريان هذا  الهيئة بالتغيير المقترح قبل إخطار ذلك، غيربتعليمات الهيئة 

  . على األقل يوماً)٤٥(التغيير بخمسة وأربعين 

  

قائمة لالتفاق الموحد للمشتركين بنشر وحفظ  ضمان القيام وفقاً يجب على المرخص له -ج

على  موقعه في  تلك القائمةنشرأن يوالمرخصة بالتعرفات المطبقة على الخدمات متجددة 

    .ألي شخص يطلب نسخة منهاأن يقدمها  وه وفي مكان عملاإلنترنت

  

  )٩(البند 

   إمكانية التشغيل البيني والمعايير الفنية

ت الصلة يلتزم المرخص له بالتقيد باألنظمة واللوائح التنظيمية والمواصفات الفنية ذا ١-٩

 و التي تصدرها الهيئة من أجل ضمان إمكانية التشغيل البيني للخدمات المرخصة

 الخاصة به مع خدمات االتصاالت التي يقدمها المشغلون اآلخرون االتصاالت مرافق

  .المرخص لهم وشبكاتهم ، وذلك في الحدود الممكنة فنياً

  

  )١٠(البند 

  الخصوصية والسرية

  

 بأن يبذل كافة الجهود المعقولة لـضمان الخـصوصية والـسرية            يلتزم المرخص له   ١-١٠

للمعلومات واألسرار التجارية التي يحصل عليها في سياق عمله من أي شخص يقـدم           

وذلك من خالل وضـع وتطبيـق إجـراءات معقولـة           له الخـدمات المرخـصة     
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  .ونللمحافظة على خصوصية وسرية تلك المعلومات وبمراعاة أية أحكام يتطلبها القان

  

يلتزم المرخص له بأن يحتفظ ببيانات كافية بشأن إجراءات المحافظة على الخصوصية             ٢-١٠

 مـن مراعـاة     - عنـد طلبهـا      –والسرية الخاصة به على نحو يكفل للهيئة التحقق         

  . من هذا البند١-١٠المرخص له لاللتزامات المشار إليها في الفقرة 

  

   سماح باستخدام أي جهاز يكون قادراً على يحظر على المرخص له استخدام أو ال  ٣-١٠

 أو المراقبة أو التدخل في المكالمات إال وفقاً لإلجراءات المقررة قانوناً  أو التخزينالتسجيل

  . في هذا الشأن

  

  )١١(البند 

  الممارسات غير التنافسية

  

 – له   من قانون االتصاالت ، يحظر على المرخص      ) ٦٥(دون اإلخالل بأحكام المادة      ١-١١

 أن يباشر أو يستمر في مباشرة أو يخضع مع علمه           -بمفرده أو باالشتراك مع آخرين      

بذلك ألية ممارسات غير تنافسية ، ويجب على المرخص له التقيد ، بوجه خـاص ،                

  :بما يلي

    في ممارسات دعم مالي غير تنافسية؛ أن ال ينخرط   - أ

  ؛مهيمنٍ وضعٍاستخدام  عدم إساءة - ب

أو تعهدات مع أي شخص ، بما في ذلك أي  ترتيباتأو  اتفاقياتي أية عدم الدخول ف -ج

 ، يكون الغرض األنشطة الموصوفة في هذا الترخيصمزود لخدمات تنافسية ألي من 

مملكة  في منها ، أو تسبب التأثير ، في تثبيت األسعار أو أي تقييد لحرية المنافسة

 ؛البحرين

 إذا كان المشتركينعليها من المنافسين أو لحصولتم ايعدم استخدام المعلومات التي  -د

 ي؛ وتنافس  غيرأثر استخدام تلك المعلوماتأو  ،من غرضال

 على أساس وقتي المعلومات الفنية عن المرافق األساسية لمشتركيهأن يوفر  -هـ

 اتخدموالمعلومات التجارية األخرى ذات الصلة والتي تكون ضرورية لهم لتقديم 

 .التراخيص الممنوحة لهمب  بموجاالتصاالت
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  )١٢(البند 

  مبررغير التمييز التفضيل والحظر 

  

يجب على المرخص له العمل بطريقة  ،ة عند تقديم أو عرض تقديم الخدمات المرخص١-١٢

خطط التخفيضات أو الشروط أو تطبيق فيما يتعلق بالتعرفات أو األجور أو ذلك سواء أكان (

 مبرر ضد أي غير اًتمييزتمارس أو  غير مبرر دي أي تفضيلال تب) األحكام المطبقة األخرى

 بما في ذلك التمييز والتفضيل وصف،بأي  وأو أشخاص معينين من أي فئة أشخص معين 

  .بين المشتركين

  

 مبرر إذا قام، غير مبرر أو مارس تمييزاً غير د أظهر تفضيالًالمرخص له قٌ  يعتبر٢-١٢

تمارسه لى عمل تجاري يمارسه هو أو إجة ملموسة  أخرى، باالنحياز بدرأمورمن بين 

  .لهأو مؤازرة  ةتابعأشخاص 

  )١٣(البند 

   المحاسبيةمتطلباتال

  

يجب على المرخص له أن يقدم بشكل مكتوب حسابات تنظيمية ألنشطة االتـصاالت              ١-١٣
   .المرخصة وفقاًً لألنظمة النافذة

  

  

انات حسابية أخرى ترى أنها ضرورية للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم أية بي ٢-١٣

  .لفاعلية إشرافها على تنفيذ شروط هذا الترخيص وأحكام قانون االتصاالت

و البند أ ١-١٣البند وص عليها في ـإذا لم يتقيد المرخص له بااللتزامات المنص  ٣-١٣

إذا كان النظام المحاسبي المقدم من قبله ال يحقق الوفاء بااللتزامات أو  ٢-١٣

نصوص عليها في هاتين الفقرتين ، يحق للهيئة أن تلزم المرخص له بتطبيق الم

الفصل الهيكلي خالل الفترة الزمنية التي تحددها إذا ما قدرت ضرورة ذلك استناداً 

 .من قانون االتصاالت) ٣(مـن المادة ) ج(إلى أحكام الفقرة 
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  )١٤(البند 

   متطلبات توفير المعلومات والتفتيش

من قانون االتصاالت ، يجب على ) ٧٧(و ) ٥٣(اإلخالل بأحكام المادتين دون  ١-١٤

المرخص له االحتفاظ بالمعلومات الالزمة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها ، 

المنصوص عليها في قانون االتصاالت ، وذلك على النحو الذي تطلبه الهيئة من وقت 

قديم تقارير وإحصائيات وأية وللهيئة الحق في أن تطلب من المرخص له ت. آلخر

بيانات دورية ، ولها أن تطلب أية معلومات إضافية وذلك لضمان فاعلية إشرافها على 

 الصادرة  و القراراتتنفيذ شروط هذا الترخيص وأحكام قانون االتصاالت واألنظمة

  .بموجبه

  

  )١٥(البند 

  رسوم الترخيص

  

لى التي تبدأ اعتباراً من تاريخ النفاذ حتى        يكون الرسم األولي للترخيص عن السنة األو       ١-١٥

  . دينار بحريني١٠٠٠نهاية السنة الميالدية التي منح فيها الترخيص مبلغاً قدره 

  

من % ١يكون الرسم السنوي للترخيص المجدد عن كل سنة من السنوات الالحقة  ٢-١٥

له ، إجمالي الدخل السنوي الناتج عن الخدمات المرخصة التي يقدمها المرخص 

ويكون الرسم مستحق السداد مقدماً ويحسب وفقاً إلجمالي الدخل السنوي للسنة 

السابقة، على أن يتم تعديله في حال حدوث تغيير عند توافر إجمالي الدخل السنوي 

  .للسنة الحاليةً

  

  :لى الهيئة بالدينار البحرينيإالترخيص المستحق عن رسم السدد ي ٣-١٥

اً من تاريخ النفاذ ، عن المدة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ النفاذ حتى يوم) ٣٠(خالل ثالثين  -أ

   نهاية السنة الميالدية التي منح فيها الترخيص؛ و

  .يناير من كل سنة ٣١تاريخ اً عن كل سنة الحقة في موعد ال يتعدى  مقدم-ب
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  )١٦(البند 

   والتجديد الترخيصمدة

  

يكون هذا الترخيص نافذاً "). تاريخ النفاذ] (" التاريخيدون[يبدأ نفاذ هذا الترخيص في  ١-١٦
 .سنة) ١٥(لمدة خمس عشرة 

  

 لمدة إضافية  الترخيصجديدت طلب الترخيصجوز للمرخص له عند انقضاء مدة  ي٢-١٦

  .تصاالتمن قانون اال )٣٠( للمادة سنوات وذلك وفقاً) ١٠ ( عشرأمدها

  

  )١٧(البند 

  تعديل الترخيص وإلغاؤه وانتهاؤه

  

  :يجوز تعديل الترخيص ، في أي وقت ، في أي من الحاالت التالية ١٧
 

  .   االتفاق الكتابي بين كل من الهيئة والمرخص له   )أ(
 

لتوحيد شروط الترخيص من قبل الهيئة إذا تبين لها أن عملية التعديل ضرورية   ) ب(

مع الشروط المطبقة بوجه عام في جميع التراخيص الصادرة لذات النوع من 

نشاط االتصاالت وذلك بغرض تحقيق المنافسة العادلة بين المرخص لهم بذلك 

. النوع من النشاط ، أو إذا قدرت الهيئة أن التعديل تقتضيه التطورات التقنية

  :ويشترط إلعمال الهيئة سلطتها في التعديل أن تقوم باآلتي

 
 توجيه إخطار مكتوب إلى المرخص له  قبل إجـراء التعديل المقترح )١(

 أشهر؛ و )  ٦(بستة 
 

  التشاور مع المرخص له؛ )٢(
 

من قانون ) ٣٥(أن يكون طلب التعديل من قبل الهيئة مستنداً إلى نص المادة  ) جـ(
 .االتصاالت

  

  :التاليةترخيص في أي من الحاالت إلغاء الفي أي وقت  يجوز ٢-١٧

  . على إلغاء الترخيصالهيئة والمرخص لهكل من  اتفاق مكتوب بين -أ

 من قانون )٣٥(المادة مستنداً إلى نص الهيئة قبل لغاء من اإل أن يكون طلب -ب
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  .تصاالتاال

إذا تم حل المرخص له أو إذا تم الشروع في إجراءات تصفيته أو إفالسـه أو أي                  -ج
إجراء مماثل أو إذا قام المرخص له بالتنازل العام عن جميع ممتلكاته لـصالح              

    .دائنيه
  

 من ٢-١٦ تلقائياً بانتهاء مدته وذلك إذا لم يتم تجديده وفقاً لحكم البند ينتهي الترخيص ٣-١٧
  .  هذا الترخيص

  

  )١٨(البند 

  القوة القاهرة

  

إذا حالت قوة قاهرة دون وفاء المرخص له بأي من التزاماته الـواردة بهـذا                ١-١٨

ائه بهـا   الترخيص ، وجب عليه إبالغ الهيئة بااللتزامات التي حالت هذه القوة دون وف            

وسبب ذلك في أقرب وقت ممكن بمجرد علمه بوقوعها أو عندما يفترض أن يكـون               

  .لديه علم بوقوعها

  

 وال يكـون    ١-١٨يجب على الهيئة أن تعلق الوفاء بااللتزامات المشار إليها في البند             ٢-١٨

 –المرخص له ملزماً بالوفاء بها طالما استمرت القوة القاهرة ، وذلك فقـط إذا كـان                 

 عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات ال يمكـن تالفيـه           -في الحدود التي يكون فيها      و

باتخاذ إجراءات منصوص عليها صراحة في هذا الترخيص أو باتخاذ أية احتياطـات             

معقولة أخرى ، وبشرط أن ال يكون في مقدور المرخص له التغلب على عدم القـدرة                

 نحو مناسب ، سواء مـن خـالل اسـتخدام            على نفقته وعلى   تعلى الوفاء بااللتزاما  

  . موارد أو خطط بديلة أو أية وسائل أخرى

  

  )١٩(البند 

   حسم المنازعات

تسرى في شأن كافة المنازعات التي تنشأ عن هذا الترخيص بين الهيئة والمرخص له               ١-١٩

  .أحكام الفصل السادس عشر من قانون االتصاالت

  

ــة  ٢-١٩ ــاكم مملك لفصل في المنازعات التي تنشأ بين المرخص       البحرين با تخــتص مح
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له والمرخص لهم اآلخرين بشأن أنشطة االتصاالت المرخص بها لكل منهم ، ما لـم               

يطلب أي من أطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم ، وفي هذه الحالـة تـسرى بـشأن                 

من قـانون االتـصاالت ، إال إذا اتفـق          ) ٧١(إلـى  ) ٦٧(التحكيم أحكام المواد من     

طراف على خالف هذه األحكام وبما ال يتعارض مع أحكام الباب السابع من قانون              األ

  .١٩٧١المرافعات المدنية والتجارية لسنة 

  

  )٢٠(البند 

  اإلخطارات

  

تكون جميع اإلخطارات المتبادلة بين الهيئة والمرخص له مكتوبة وترسل بالبريد  ١-٢٠

  :لي لكل منهماالمسجل المصحوب بعلم الوصول على العنوان التا

 : الهيئةإذا أرسلت إلى   - أ

     هيئة تنظيم االتصاالت،

  ،١٠٣٥٣ب .ص   

   المنامة، 

  .البحرينمملكة 

  

 :المرخص له إذا أرسلت إلى  - ب

  .]يدون العنوان[    

  

يجوز ألي من الطرفين تغيير العنوان المذكور أعاله وذلك عن طريق إخطار الطرف  ٢-٢٠

يوماً من تاريخ التغيير وذلك قبل ) ١٥( عن خمسـة عشـر اآلخر كتابياً قبل ما ال يقل

  .سريان هذا التغيير


