
 نموذج
 ترخيص ممتاز للخدمات الوطنية الثابتة

 ب. م. المزمع منحه إلى شرآة البحرین لالتصاالت السلكية والالسلكية ش
 من قبل هيئة تنظيم االتصاالت

 ــــــــــــــــــــــ
 ) ١(البند 

 منح الترخيص
يم   )أ  ئة تنظ نح هي االت تم ئة(االتص االت الس   ) الهي ن لالتص رآة البحری يص لش ذا الترخ لكية ه

لكية  رخص له       (ب. م. شوالالس به ب) الم ا بموج ّرح له بكة  تص غيل وإدارة ش اء وتش إنش

يص،        ذا الترخ ل ه االت مح ات االتص م خدم تة  وتقدی ية الثاب االت الوطن نطقة  لإلتص ي م  ف

رة   نص الفق يذًا ل ك تنف يص، وذل ـ(الترخ ادة ) ه ن الم انون االتصاالت الصادر  ) ٨٠(م ن ق م

 .٢٠٠٢لسنة ) ٤٨(بالمرسوم بقانون رقم 

ام المنصوص     )ب  أنه األحك رى بش يه، وتس يها ف روط المنصوص عل ذا الترخيص للش یخضع ه

 . عليها في قانون االتصاالت وفي األنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا ألحكامه

 )٢(البند 
 تعاریف

 :ألغراض هذا الترخيص

انون االتصاالت بشأ                .١ يها في ق تعاریف والمعاني المنصوص عل تد بال ن الكلمات والعبارات الواردة یع

 . في هذا الترخيص، ما لم یقتض سياق النص خالف ذلك

 :المعاني المبينة قرین آل منها، ما لم یقتض سياق النص خالف ذلكیكون للكلمات والعبارات التالية  .٢

ؤازر       ابع أو م رًا على شخص سيِط ُم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة   ،أي شخص یكون  : شخص ت

 . عليه من قبله أو یكون خاضعًا لسيطرة مشترآة معهًاريَطسآخر أو ُم

تلك شخص واحد،        أو أآثر من أسهم رأس المال       ٪ ٥٠بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة       وإذا ام

ية في شخص آخر، فيعتبر آال الشخصين                وق ملك ة حق ية أو أی وق التصویت أو األوراق المال أو حق

 .المذآورین شخصًا تابعًا أو مؤازرًا

 : خدمة إتصاالت تعني بنقل الرسائل دون أن تشمل ما یأتي:خدمة البيانات األساسية

 . أیة خدمة إضافية تقدم بشأن نقل تلك الرسائل -١

 . أي حذف أو إضافة متعمدة لمحتوى المعلومات الواردة في تلك الرسائل -٢

 . المحادثات الصوتية الفوریة باالتجاهين -٣



 . االتصاالت الرادیویة المتنقلة -٤

ة الصوتية األساسيةا ن :لخدم ة باالتجاهي ات الصوتية الفوری نقل المحادث ي ب ة إتصاالت تعن    خدم

 :دون أن تشمل ما یأتي

 .أیة خدمة إضافية تقدم بشأن نقل المحادثات الصوتية الفوریة باالتجاهين -١

ك المحادث  -٢ ي تل واردة ف ات ال توى المعلوم تعمدة لمح ات أي حذف أو إضافة م

 .ة باالتجاهينالصوتية الفوری

 .االتصاالت الرادیویة المتنقلة -٣

 .  االتصال الناقل للصوت والبيانات:مكالمة

  امتالك الصالحية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتوجيه أو ما یؤدي إلى توجيه إدارة       :السيطرة

الشخص المرخص له سواء من خالل الملكية أو حق التصویت أو غير ذلك من الوسائل، ویفسر    

 .وفقًا لهذا المعنى ) مسيطر عليه(وعبارة ) مسيطر(ظ لف

 . من هذا الترخيص) ٢٧(من البند رقم ) أ( التاریخ المحدد في الفقرة :تاریخ النفاذ

 الجهة المختصة بتقدیم خدمات الشرطة أو المطافئ أو اإلسعاف أو خفر السواحل :سلطة الطوارئ

 .الخاصة بمنطقة معينة

 آلية تلقائية لتحویل تكاليف االتصال إلى ُمستِقبل المكالمة، وتشمل جميع             : خدمات االتصال المجاني 

 .التكاليف وما یتعلق بها بحيث ال یتحمل المتصل أیة تكلفة على أن یتحملها ُمستقبل المكالمة        

 . تقدیم خدمات االتصاالت بين مملكة البحرین والبلدان األخرى:  خدمات االتصاالت الدولية

 .إقليم مملكة البحرین: منطقة الترخيص

من هذا ) ٣(من البند رقم ) أ(آافة خدمات االتصاالت المبينة في الفقرة         :  الخدمات المرخصة

 .الترخيص

 بأیة وسيلة –شبكة االتصاالت العامة التي تمكن من نقل اإلشارات   :  شبكة إتصاالت وطنية ثابتة 

الطرفية للشبكة في مواقع ثابتة في منطقة        بما في ذلك تقنية الالسلكي الثابتة ــ فيما بين النقاط     

الترخيص، ولكنها ال تشمل أیة أجهزة لالتصاالت مصممة أو تم تكييفها لالستخدام في أغراض       

 .االتصاالت الرادیویة المتنقلة   

خدمة البيانات األساسية أو الخدمة الصوتية األساسية خالف         :  خدمات االتصاالت الوطنية الثابتة  

 .الدولية أو االتصاالت الرادیویة المتنقلة   خدمة االتصاالت   

خدمة إتصاالت یمكن من خاللها ألي فرد من الجمهور أن یطلب     :  خدمة االتصال بمساعدة المشغل

في أي وقت توصيله بشخص آخر عن طریق جهاز اتصال طرفي موصل قانونًا بشبكة إتصاالت       

 .وتية باالتجاهين دون قيود وطنية ثابتة قادرة على بث واستقبال خدمات المحادثات الص       



خدمة اتصاالت یمكن من خاللها ألي فرد من الجمهور، ودون  :  الخدمة العامة لمكالمات الطوارئ

تحمل أیة تكلفة أو استعمال أیة عملة أو أیة وسيلة أخرى، أن یقوم باالتصال بأسرع ما یمكن عمليًا                

 جهاز طرفي لإلتصاالت موصل قانونًا       بأیة جهة للطوارئ إلبالغها عن أیة حالة طارئة باستخدام    

بشبكة اتصاالت وطنية ثابتة قادرة على بث واستقبال خدمات المحادثات الصوتية باالتجاهين دون            

 .قيود

أي هاتف، بما في ذلك هاتف الكابينة، یكون متاحًا للجمهور الستخدامه في خدمات    :   هاتف عمومي

دامه هي العمالت المعدنية أو البطاقات أو أیة وسيلة    االتصاالت والذي تكون طریقة الدفع عند استخ 

 .أخرى مماثلة 

خدمات االتصاالت التي یبيعها المرخص له إلى مشغل آخر مرخص له ویتم       :   خدمات إعادة البيع

 .إتاحتها ألي مستخدم باإلضافة إلى أیة خدمات أخرى یقدمها هذا المشغل      

ال االتصاالت لمرخص له إلى آيانين قانونيين          فصل عمل تجاري متكامل في مج   :الفصل الهيكلي

أو أآثر بحيث یمارس آل آيان على استقالل أنشطة مميزة من خدمات االتصاالت المرخصة،           

 التي یتم  - بما في ذلك العاملين   -ویملك ویكون مسيطرًا فعليًا على األصول والقدرات التشغيلية     

 .بواسطتها ممارسة هذه األنشطة 

 .إرسال إشارات البرقيات عبر شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة      :  خدمة التلغراف

  الخدمة التي یتم توفيرها لغرض توصيل النصوص فقط بالبث المباشر للرسائل          :خدمة التلكس

 .النصية فيما بين األجهزة الطرفية الموصلة بشبكة االتصاالت الوطنية الثابتة         

م الموصلة بشبكة االتصاالت العامة بغرض إتاحة       أي من األجهزة والمعدات أو اللواز: جهاز طرفي

 .إرسال واستقبال خدمات االتصاالت   

 )٣(البند 
 الشبكة والخدمات المرخصة 

ى أساس غير حصري، بأن یقدم في منطقة الترخيص عن طریق شبكة      -أ  یصرح للمرخص له، عل

 :االتصاالت الوطنية الثابتة الخاصة به الخدمات المرخصة التالية

 .صاالت الوطنية الثابتةخدمات االت -١

 .خدمات الهاتف العمومي -٢

 .خدمات التلغراف -٣

 .خدمات التلكس -٤

 :یصرح للمرخص له بأن یوصل شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة الخاصة به مع -ب 

 .أیة شبكة لالتصاالت یتم تشغيلها بموجب ترخيص اتصاالت -١



ادة                  -٢ ام الم بقًا ألحك تمدة للتوصيل ط زة اتصاالت مع ة أجه انون االتصاالت    من ) ٣٨(أی  ق

 .األنظمة األخرى الصادرة طبقًا ألحكام هذا القانون

م خدمات االتصاالت الخاصة باإلغاثة والطوارئ والسالمة للمالحة       -ج  ى المرخص له تقدی یجب عل

ي لالتصاالت، وذلك حسب االتفاق مع الجهات                       اد الدول رادیو الصادرة من االتح ة ال بقًا ألنظم ط

الشأن، وفي حالة عدم تمكن المرخص له والجهة الرسمية المعنية من  الرسمية المختصة في هذا    

ترة معقولة، فإن للهيئة بناء على طلب مكتوب من أي من                         ك خالل ف اق بشأن ذل ى اتف التوصل إل

 . المعنيةات الطرفين أن تحدد شروطًا مناسبة لتقدیم الخدم

د حصوله على موافقة آتابية مسبقة من اله  –یجوز للمرخص له     -د   تقدیم أي من الخدمات –يئة  بع

المرخصة من خالل شخص تابع أو مؤازر، أو التعاقد من الباطن مع أي شخص آخر لتقدیم آل                    

ى أن یستمر المرخص له في تحمل المسئولية الكاملة عن أي       أو أي من الخدمات المرخصة، عل

 .التزام ینشأ فيما یتعلق بتوفير هذه الخدمات

ئة أن تسحب موافق تابة     ویجوز للهي بقًا بإخطار المرخص له آ وم مس ي أي وقت بشرط أن تق تها ف

 .بعزمها على اتخاذ هذا اإلجراء

امل  للمرخص له            ًا بالك ؤازر مملوآ تابع أو الم ة آون الشخص ال ه  وفي حال ال یشترط الحصول  فإن

 . على موافقة من الهيئة ویكتفى بإخطارها بذلك

 )٤(البند 
 الخدمة الشاملة

ى المرخص     له، خالل الفترة التي یكون فيها مشغل إتصاالت عامة یتمتع بقوة سوقية مؤثرة، أن یجب عل

ية    ة األساس اتف العام ات اله ب خدم ند الطل دم ع انون    –یق ن ق ر م رابع عش ي الفصل ال يها ف ار إل  المش

نطقة الترخيص، وذلك دون تمييز ووفق األسعار                 ان في م بها، في أي مك ـ لكل شخص یطل االتصاالت ـ

 .ة السائدة للمرخص لهالعادی

 .من هذا الترخيص) ١٠(ویتم تقدیم تلك الخدمات وفق معایير جودة الخدمة المشار إليها في البند 

 )٥(البند 
 خدمات الهاتف العمومي

ية في الهواتف العمومية التي تشكل جزءًا من          -أ  ر خدمات االتصاالت التال ل المرخص له تواف یكف

 :الخاصة بهشبكة االتصاالت الوطنية الثابتة 

 .الخدمات الصوتية األساسية -١

 .خدمة استعالمات الدليل -٢

 .الخدمة العامة لمكالمات الطوارئ -٣



 .خدمة االتصال المجاني -٤

 .خدمة االتصال بمساعدة المشغل -٥

رها المرخص له یتضمن البيانات            -ب  ية التي یوف يع الهواتف العموم ى جم یجب أن یثبت إعالن عل

 :التالية

 .صال ومعلومات عن تكلفة المكالمة والطرق المتاحة للسدادالحد األدنى لتعرفة االت -١

 .موقع الهاتف العمومي -٢

ة أو بطاقة أو أیة            -٣ ة عمل ابل ودون استخدام أی يان أن مكالمات الطوارئ تجرى دون مق ب

 .وسيلة أخرى

 .بيان ما إذا آان الهاتف العمومي یستقبل المكالمات الواردة أم ال -٤

 .الة الشكاوى التي تتعلق بالخدمةمعلومات عن آيفية االتصال في ح -٥

ه على              -ج  ية الخاصة ب یكون المرخص له مسئوالً  عن ترآيب وصيانة وإصالح الهواتف العموم

 .وجه السرعة

تزم المرخص له بأن یقدم للهيئة خالل ثالثة     -د   من تاریخ النفاذ قائمة بمواقع جميع الهواتف أشهریل

ذه القا               يه تحدیث ه ه، ویجب عل ية الخاصة ب رة آل ستة أشهر على            العموم ة بصفة مستمرة م ئم

 .األقل

یجب على المرخص له أن یحصل على موافقة آتابية مسبقة من الهيئة في حالة رغبته في سحب    -ه 

ة  ن الخدم ي م اتف عموم ئة .  أي ه ة الهي د موافق يه بع اتف   وعل ى اله ك عل ًا بذل  أن یضع إعالن

 .لهاتف من الخدمةالمقرر سحبه، وذلك قبل ستين یومًا على األقل من سحب ا

 )٦(البند 
  العامة لمكالمات الطوارئةتقدیم الخدم

ر من خالل شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة الخاصة به خدمات         -أ  ى المرخص له أن یوف یجب عل

 .عامة لمكالمات الطوارئ

رقم        -ب  أن یكون ال تزم المرخص له ب ـ  ) ٩٩٩(یل ا الهيئة آأرقام     ـ ام أخرى تحدده م أو أرق أو أي رق

ة لمكالمات الطوارئ      ةدم للخ ــ  العام  باستمرار دون قيود، بحيث یمكن تقدیم الخدمة العامة    ًا متاح  

 .لمكالمات الطوارئ ألي فرد من الجمهور في أي وقت عن طریق االتصال بهذا الرقم

 )٧(البند 
 تقدیم خدمة استعالمات الدليل



يح     -أ  ر أو یت ى المرخص له أن یوف ير –یجب عل بهم   للمش- عن طریق الغ ى طل ناء عل ترآين ب

يالً    ابل، دل ام الهواتف باللغتين العربية واإلنجليزیة، على أن یكون محتوى  ًا مطبوع ودون مق  ألرق

 . تقرره الهيئة في هذا الشأن من وقت آلخرمطابقًا لماوشكل هذا الدليل 

ذا یجب أن یحتوى   و ي ه اتف آل مشترك       ل، بوجه خاص   الدل م ه ى إسم ورق  المرخص له،  لدى، عل

ن    ترآين التابعي ف المش ام هوات ماء وأرق ك أس غلين لوآذل م اللمش رخص له دا  اآلم يما ع ـ  ف ن ـ خری

ثل هذه المعلومات في الدليل ــ و          بون من المرخص له عدم نشر م ن یطل قائمة آذلك المشترآين الذی

 .المطبقة وقت إصدار الدليلتعرفات البمفاتيح الخطوط الدولية والوطنية و

ى المرخص ل     -ب  ى طلب أي من المشترآين لدیه،       یجب عل ناء عل يل ب ة استعالمات الدل م خدم ه تقدی

 . الهيئة آتابية مسبقة من ویكون فرض أیة تعرفة مقابل هذه الخدمة خاضعًا لموافقة

وال یطبق االلتزام بتقدیم خدمة إستعالمات الدليل بشأن أي مشترك طلب من المرخص له عدم إتاحة              

 .ر المعلومات المتعلقة به للغي   

ى استعالمات الدليل الخاصة به ألي مشغل مرخص له          -ج  نفاذ إل يح ال ى المرخص له أن یت یجب عل

ك بناء على طلب من هذا المشغل وبالطریقة التي تحددها الهيئة، وطبقًا لشروط معقولة       آخر، وذل

ذ ومنصفة  تشمل تعویض المرخص له عن التكاليف المباشرة المعقولة التي تكبدها في إتاحة النفا 

 :وبمراعاة   ما یلي

ذه المعلومات فقط لتقدیم خدمات استعالمات          -١ تعهد المشغل المرخص له باستخدام ه أن ی

 .الدليل أو لتوجيه المكالمات

تعهد المشغل المرخص له بعدم تزوید أي من المستخدمين بخدمة استعالمات الدليل      -٢ أن ی

ة ت        دم إتاح رخص له ع ن الم ب م د طل ون ق ترك یك يما یخص أي مش ات ف ك المعلوم ل

 .المتعلقة بهذا المشترك للغير

المشغل هذا إلى معلومات الدليل الخاصة بالمرخص له  أن یتيح المشغل المرخص له نفاذ   -٣

 . وفق أسس مماثلة

دًا معقوالً                دم تعه يه أن یق د، فعل ه بع د استكمل تشغيل أعمال م یكن المشغل المرخص له ق  وإذا ل

 .بإتاحة تلك المعلومات مستقبال

رًا غير                 أ -٤ ى المشغل المرخص له أم بل المرخص له إل ال تكون إتاحة المعلومات من ق

 .مشروع

بذل آل الجهود المعقولة ليوفر لمشترآيه الحصول عند الطلب على       -د  ى المرخص له أن ی یجب عل

ي ی دول األخرى الت ي ال توفرة ف يل الم تعالمات الدل ة اس يها،    وجهخدم ات إل  المرخص له مكالم

 .   الهيئةآتابية مسبقة من تعرفة مقابل هذه الخدمة خاضعًا لموافقة ویكون فرض أیة 



 )٨(البند 
 تقدیم خدمة االتصال بمساعدة المشغل

دم      -أ  ى المرخص له أن یق خدمة االتصال بمساعدة المشغل لمشترآيه بناء على طلبهم،  بنفسه،  یجب عل

 .  بذلك إلى آخرینوله أن یعهدعن طریق شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة الخاصة به، 

 .الهيئةآتابية مسبقة من یكون فرض أیة تعرفة مقابل الخدمة المشار إليها خاضعًا لموافقة  -ب 

 )٩(البند 
 العالقة مع المشترآين

ن     -أ  ام المادتي انون االتصاالت،   ) ٥٦(، )٥٥(دون اإلخالل بأحك ى المرخص له أن      من ق یجب عل

تمده اله         ًاینشر نظام    تعامل مع المشترآين تع تابة ویحدد فيه اإلرشادات الخاصة بالتعامل       لل ئة آ ي

 .مع الشكاوى والمنازعات التي تتعلق بتقدیم الخدمات المرخصة من قبل المرخص له

د المرخص له  مسودة أولية لنظام التعامل مع المشترآين ویقدمها إلى الهيئة خالل ثالثة أشهر    -ب  یع

 .من تاریخ النفاذ لمراجعتها

 : األمور التاليةبشأنتعامل مع المشترآين على إرشادات یجب أن یشتمل نظام ال -ج 

 .الشكاوى -١

 .تسویة المنازعات -٢

 .مواقع أقسام خدمة المشترآين -٣

 .جودة الخدمة -٤

 .توفير الخدمات المساعدة -٥

المسائل األخرى التي یتم تناولها في شروط الخدمة المنصوص عليها في االتفاق الموحد               -٦

 .من هذا البند) ـه(للمشترآين المشار إليه في الفقرة 

 .إرشادات بشأن إنهاء تقدیم الخدمة -٧

د موافقة الهيئة على نظام التعامل، أن یقدم للهيئة تقریرًا سنویًا بشأن       -د  ى المرخص له، بع یجب عل

األمور المبينة في نظام التعامل مع المشترآين ومستوى أدائه في هذا الشأن، ومدى                    يده  ب مدى تق

م إحرازه في تطب            ذي ت تقدم ال تقریر خالل شهر واحد من                  ال ذا ال دم ه ى أن یق ور، عل ذه األم يق ه

 .تاریخ انتهاء الفترة المحاسبية للمرخص له

یجب على المرخص له أن یقدم إلى الهيئة خالل ثالثة أشهر من تاریخ النفاذ صيغة التفاق موحد  -ه 

 .)االتفاق الموحد للمشترآين(یحتوي على شروط تقدیم الخدمات المرخصة للمشترآين 

هذا االتفاق، ولها أن تطلب تعدیل ما تراه ضروریًا من صيغة تضمنه تلهيئة بحث ما على او



طلب الهيئة تعدیل في حالة عدم جوز للمرخص له استخدام تلك الصيغة وی.  الشروط الواردة فيه

 .خالل ثالثين یومًا من تاریخ تقدیمه إليهاأي من الشروط الواردة في االتفاق 

ل اال - و ابقة،        یخضع تعدی رة الس ي الفق يها ف ام المنصوص عل ذات األحك رخص له ل بل الم ن ق اق م تف

ئة أن تطلب  ي أي وقت الحق ویجوز للهي تى ف ترآين م د للمش اق الموح ى االتف إجراء تعدیالت عل

ائق أو أمور ت       ة حق ئة    –ستوجب  علمت بأی ر الهي ذه التعدیالت    - حسب تقدی حمایة من أجل إدخال ه

 .مصالح المشترآين

 )١٠(ند الب
 معایير جودة الخدمة

ة التي تحددها الهيئة من وقت آلخر بموجب           -أ  ير جودة الخدم يد بمعای ى المرخص له التق یجب عل

 ).معایير جودة الخدمة(نظام یصدر بذلك 

ئة وذلك              -ب  يها الهي تفاظ بسجالت للمعلومات بالطریقة التي توافق عل ى المرخص له االح یجب عل

نفا   أشهر خالل ستة    اریخ ال يح للهيئة التحقق من تقيد المرخص له بمعایير      من ت ى نحو یت ذ، وعل

 .جودة الخدمة، آما یجب على المرخص له أن یقوم بتحدیث هذه المعلومات آل ثالثة أشهر

 )١١(البند 
 وقف الخدمات المرخصة

دًا بوقف تشغيل شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة الخاصة به أو أي         يام عم جزء ال یجوز للمرخص له الق

ا ال یجوز له في تلك األثناء تعليق تقدیم أیة خدمة مرخصة،         تاد آم نها خالل سير العمل المع وذلك آله م

م  ا ل ئة المرخص له    یحصل م ن الهي بقة م ية مس ة آتاب ى موافق ار األشخاص  وبشرطعل وم بإخط  أن یق

 .المتضررین من ذلك اإلجراء قبل بدء تنفيذ الوقف أو التعليق بوقت معقول

 )١٢(د  البن
 تعرفات الخدمات المرخصة 

تعرفات التي یفرضها المرخص له مقابل تقدیم الخدمات المرخصة ألحكام المادة     -أ  ) ٥٨(تخضع ال

 . من قانون االتصاالت ولألنظمة التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن

ات یجب على المرخص له خالل مدة ثالثة شهور من تاریخ النفاذ، أن یعرض على الهيئة التعرف    -ب 

ى أن تصدر هذه الموافقة                       تها، وإل ى موافق تقدیم الخدمات المرخصة للحصول عل ترحها ل التي یق

 .یستمر العمل بالتعرفات المطبقة حاليًا من قبل المرخص له

رخص له       -ج  ى الم ا  –إذا رغب عل دم    –الحق ة المرخصة أن یق م الخدم رفات تقدی ل تع ي تعدی ف

بل الموعد              ئة ق ى الهي ترح إل تعدیل المق تعدیل بخمسة وأربعين یومًا على            ال ذا ال المحدد لسریان ه

 .األقل



ئة أن تبت في موضوع التعرفات خالل ثالثين یومًا من تاریخ تقدیم االقتراح إليها              -د  ى الهي وأن عل

ترة، وفي                ذه الف ك خالل ه رفض وذل ة أو ال رارها الصادر بالموافق تابة بق تخطر المرخص له آ

 . اراها مسببًاحالة رفض الهيئة یجب أن یكون قر

 :الحاالت اآلتيةفي أي من وافقة على التعرفات      وللهيئة رفض الم

ابية المتعلقة بالتعرفات المقترحة غير مكتملة أو             -١ يات الحس تنقصها األوراق  إذا آانت العمل

 . تحتوي على أخطاء حسابيةالثبوتية أو

تعرفات       -٢ ى إخالل     إذا آانت ال نطوي عل ذا التر         ت نود ه ند من ب أي ب خيص، أو بأي نظام   ب

 .بشأن ضبط التعرفات أو بأي قانون واجب التطبيق

ئة للتعرفات المقدمة طبقًا لحكم  الفقرة                -ه  ة رفض الهي من هذا البند، فإن ) ج(أو الفقرة ) ب(في حال

ئة،     ى الهي د إل تراح جدی م اق يد تقدی كویخضع  للمرخص له أن یع راءات ذل ذات اإلج تراح ل  االق

 .من هذا البند) د(رة المنصوص عليها في الفق

 )١٣(البند 
 إتاحة النفاذ

رة      -أ  م الفق راعاة حك ى المرخص له خالل الفترة التي یكون فيها       ) ج(مع م ند، یجب عل ذا الب من ه

ن، ي وضع مهيم ة ف يح مشغل اتصاالت عام تة  أن یت ية الثاب بكة االتصاالت الوطن ى ش نفاذ إل ال

ه بناء على أي طلب معقول من أي من المش             ) ٥٧(غلين المرخص لهم وفقًا لحكم المادة     الخاصة ب

 .من قانون االتصاالت

نقطة أو المستوى                     ند ال ك ع يز، وذل دون تمي نفاذ ب  الذي  – ضمن شبكة االتصاالت        -ویجب إتاحة ال

االت  ات االتص يل لخدم ل توص يق أفض ب لتحق ية ومناس ية الفن ن الناح م م ه مالئ ئة أن رى الهي ت

 . للمستفيدین من هذه الخدمات

 النفاذ خالل الفترة الزمنية، التي تحسب من تاریخ تقدیم طلب إتاحة إتاحة على المرخص له  یجب -ب 

 . النفاذ، والتي تحددها الهيئة من وقت آلخر أو حسبما تحدده األنظمة التي تصدرها الهيئة

 ال یلتزم المرخص له بإتاحة النفاذ إلى شبكته في الحاالت التي ترى الهيئة أنه من غير المعقول            -ج 

مطالبته بإتاحة النفاذ، ویشمل ذلك الحاالت التي یمكن أن تتعرض فيها صحة أو سالمة الشخص              

 .الذي یباشر إتاحة النفاذ للخطر    

للهيئة أن تحدد آافة التعرفات المقررة نظير قيام المرخص له بإتاحة النفاذ إلى شبكته، وعلى الهيئة                  -د 

 لألسعار المفروضة على المستوى الدولي،       عند تحدید هذه التعرفات أن تراعي معدالت التنسيب  

لخدمات وظروف مماثلة لتلك السائدة في منطقة الترخيص ولحجم العمل، وعلى الهيئة في جميع                 

 -:ما یلياألحوال مراعاة  



أن تحدد التعرفات وفقا للتكلفة وتكون مفككة بدرجة آافية بحيث ال یتحمل الحاصل على                  -١

 .ال یحتاج إليها النفاذ تكلفة مكونات الشبكة التي     

أن تكون التعرفات معقولة في جميع األحوال، وبدون تمييز بين المستخدمين في األوضاع      -٢

 .المماثلة 

 )١٤(البند 
 تقدیم خدمات إعادة البيع

تعلقة بالربط البيني وأحكام هذا البند، یجب على المرخص له، خالل ستة       -أ  ة الم راعاة األنظم مع م

ابيع من تاریخ ال   طلب الذي یقدمه أي مشغل مرخص له، أن یبرم اتفاقًا مكتوبًا مع هذا المشغل  أس

ة خدمات إتصاالت یطلبها           تقدیم أی وذلك لتمكينه من تقدیم خدمات إعادة البيع،       على نحو معقول    ل

نهما من التوصل التفاق بهذا الشأن خالل المدة المشار إليها فإن ألي                      رر الطرفان عدم تمك إذا ق ف

نهما أن ی ًا من م ن یوم اق خالل ثالثي د شروط االتف تولى تحدی ئة لت ى الهي تابة عل عرض األمر آ

 .تاریخ عرضه عليها

ال یكون المرخص له ملزمًا بإبرام اتفاق بموجب الفقرة السابقة إذا ما تبين حسب تقدیره وموافقة     -ب 

 :الهيئة أن ذلك التعاقد

ر    -١ بب خط رجح أن یس ن الم بب أو م ررًایس ابة ألًا أو ض ة   أو إص خص أو ألی ي ش

 .          ممتلكات

ینشأ عن تنفيذه تداخل مع تشغيل شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة الخاصة به أو مع تقدیم             -٢

 .خدمات االتصاالت من خالل تلك الشبكة

اق المشار إليه في الفقرة        -ج  أن یكون االتف تزم المرخص له ب من هذا البند مطابقًا للشروط ) أ(یل

تعرفات التي ت     ة عليها أو التي تم تحدیدها من قبل الهيئة، وعليه أن یقدم للهيئة        وال مت الموافق

 .نسخة من هذا االتفاق خالل ثالثة أیام من تاریخ التوقيع عليه

 )١٥(البند 
 الربط البيني مع مشغلي االتصاالت العامة اآلخرین

يها مشغل اتصاالت عامة في          ترة التي یكون ف ى المرخص له، خالل الف  وضع مهيمن، أن یتيح یجب عل

 .من قانون االتصاالت) ٥٧(الربط البيني لمشغلي االتصاالت العامة اآلخرین وفقًا لحكم المادة 

 )١٦(البند 
 نقاط التوصيل 



ثل حدود شبكة المرخص له، وأن              ان المشترك والتي تم ربط في مك ى المرخص له أن ینشئ نقطة لل عل

ربط أیة آابالت تخصهم م          وجودة في أماآنهم بشبكته عن طریق هذه النقطة بشرط أن        یسمح للمشترآين ب

 .في هذا الشأنیكون ذلك طبقًا لألنظمة الساریة التي تصدرها الهيئة 

 )١٧(البند 
 إصدار الفواتير

ة مرخصة بأال یزید المبلغ المدون فيها            -أ  ة خدم ابل أی اتورة مق ند إصدار ف تزم المرخص له ع   -یل

بلغ مستحق      یمثل المقابل الحقيقي للخدمة المقدمة على نحو مشروع من قبل  على المبلغ الذي -آم

 .المعنيالمرخص له إلى المشترك 

ى          -ب  زید عل دة ال ت ى المرخص له، وخالل م  أشهر من تاریخ النفاذ، أن یضع نظامًا   ستة یجب عل

بما لإلجراءات الالزمة لضمان دقة نظم إصدار الفواتير المعمول بها لدیه وذلك بما یكفل االلتزام               

عليه آتابة خالل   ورد في الفقرة السابقة من هذا البند، على أن یقدم هذا النظام إلى الهيئة للموافقة                 

نفاذ          اریخ ال ة أشهر من ت رارها في شأن هذا النظام خالل مدة ال        أربع ئة أن تصدر ق ى الهي ، وعل

 .تجاوز شهرین من تاریخ تقدیمه إليها

ى المرخص له أن      -ج  ئة في هذا الشأن وبما      یمسك السجالت الال  یجب عل دره الهي ا تق ًا لم ة، وفق زم

تحقق من        ا ال ل له يها االشتراطات المشار إليها في الفقرة        یكف توافر ف ير ت ية إصدار الفوات  أن عمل

ـ االحتفاظ بهذه السجالت مدة سنتين           ذا الترخيص ـ ـ وألغراض ه ى المرخص له ـ ابقة، وعل الس

 .على األقل من تاریخ إمساآها

ا، في أي وقت، من دقة الفواتير                  ألغراض موا   -د  ل تحققه ا یكف ئة بم اة الهي ومطابقتها لالشتراطات  ف

 : یجب على المرخص له القيام بما یليمن هذا البند،) أ(المنصوص عليها في الفقرة 

 .أن یقدم إلى الهيئة أیة معلومات تطلبها -١

مح ل -٢ ي اأن یس بلها موظف ن ق وض م ئة أو ألي شخص مف ار ، لهي و بموجب إخط  ل،معق

 .  خاص بالمرخص له– عالقة ي ذ-بالدخول إلى أي مكان 

مح ل -٣ ي اأن یس ار م    موظف ب إخط بلها، بموج ن ق وض م ئة أو ألي شخص مف ول،لهي  عق

 . آل أو جزء من عملية إصدار الفواتيرتدقيقبفحص أو 

نى عشر شهرًا من تاریخ النفاذ، أن یوفر          -ه  تجاوز اث دة ال ت ى المرخص له، وخالل م یجب عل

نه معلومات تفصيلية بشأن الفواتير التي یصدرها فيما یتعلق           ألي مشتر   ى طلب م ناء عل ك ب

ا المرخص له لهذا             ة من خدمات االتصاالت التي یقدمه ة خدم ابل أی ررة  مق تعرفات المق بال

ة     عًا لموافق ة خاض ذه الخدم ابل ه رفة مق ة تع رض أی ون ف ترك، ویك ن  المش بقة م ية مس آتاب

 .الهيئة



 )١٨(البند 
 الترقيم

ى أن تصدر الخطة الوطنية للترقيم، یجب على المرخص له الحصول مسبقًا على موافقة الهيئة    -أ  إل

ية بشأن      د إصدار هذه الخطة یجب على الهيئة من               مجموعات ا  الكتاب ام التي یستخدمها، وبع ألرق

ـ أن تخصص    –وقت آلخر  يم ـ ية للترق بقًا للخطة الوطن ى طلب من المرخص له وط ناء عل  ب

 :ما یليللمرخص له 

 .آمية األرقام التي یطلبها على نحو معقول -١

ام معينة یطلبها ألغراض محددة تقبلها الهيئة، بشرط أال یستخدم هذه األرقام ألیة                 -٢ ة أرق أی

 .أغراض أخرى

ى المرخص له أن      -ب  ألرقام المخصصة له من  بشأن اخطة الترقيم الخاصة به یقوم بإعداد یجب عل

ئة    بل الهي راعاة      ق ك بم  أن یقدم إلى الهيئة تفاصيل الخطة التي        الوطنية للترقيم، وعليه   الخطة ، وذل

تها          ى موافق ا للحصول عل ام بإعداده ية    ق بلغها بأیة تغييرات جوهریة یتم إدخالها على         و الكتاب أن ی

ذه الخطة بمجرد     ا، ه ية            إدخاله توافق مع الخطة الوطن يم المرخص له ال ت إذا آانت خطة ترق  ف

ئ وز للهي يم،فإنه  یج ه المرخص له     للترق أن یة أن توج دة ب يم جدی ة ترق يها ضع خط ا إل وتقدیمه

للحصول على موافقتها الكتابية، أو اتخاذ أیة إجراءات تصحيحية مناسبة أخرى ال تسبب إزعاجًا             

توافق    ون ضروریًا لضمان ال بما یك ك حس ا، وذل ي یقدمه ة الت ي الخدم ترآين ف برر للمش ير م غ

 . يمالمطلوب مع الخطة الوطنية للترق

ى المرخص له أن یقوم     -ج   وصيانة وضبط شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة الخاصة بإنشاءیجب عل

ذه الشبكة          ه بحيث یمكن له ائل وأن تعمل وفقًا لخطة الترقيم الخاصة به والخطة          ال توجه     أن ب رس

 .الوطنية للترقيم

 للخطة الوطنية      ویجب على المرخص له عدم استخدام أرقام خالف األرقام المخصصة له وفقاً           

 .للترقيم

وم بفرض تعرفات              -د  ئة، أن یق بقة من الهي ية مس ة آتاب ند الضرورة وبموافق یجوز للمرخص له ع

ة نظير تخصيصه أرقامًا لمشترآيه،     ال یجوز له أن ینقل أو یبيع أرقامًا إلى مشغلين  إال أنهمعقول

 .لهيئة الكتابيةمرخص لهم آخرین إال وفقًا للخطة الوطنية للترقيم وبعد موافقة ا

ان ذلك الزمًا لكفاءة            -ه  ام إذا آ نة أو مجموعات أرق ام معي زم المرخص له بإرجاع أرق ئة أن تل للهي

 .استخدام األرقام

ند  -و  م الب الل بحك دم اإلخ ع ع ادة  ) ٢( م ن الم االت ) ٤٠( م انون االتص ن ق ى ،م ب عل   یج

ئة –المرخص له     يهات الهي ى توج ناء عل ة أن ی– ب دم خدم يةق ى أي مشغل  إمكان رقم إل ل ال  نق



ن   ن م ك للتمكي ئة، وذل ا الهي ي تحدده تعرفات والشروط الت ًا لل ل، وفق ة مؤه ذه الخدم تفاع به االن

 .وتنفيذها بكفاءة

بل   -ز  ئة ق ى الهي يهعل رخص له        إصدار التوج ع الم اور م ابقة أن تتش رة الس ي الفق يه ف ار إل  المش

راف معن     ة أط ة وأی ن ذوي العالق غلين المؤهلي ة   ة يوالمش بارها آاف ي اعت ع ف رى وأن تض أخ

 . التي تقدم إليهااالعتراضات والمالحظات

 بناء على طلب –إلى حين قيام المرخص له بتقدیم خدمة إمكانية نقل الرقم  إلى أي من مشترآيه   -ح 

ترك   ذا المش ن ه ل      –م ة تحوی ترآين، خدم ؤالء المش ن ه بة ألي م ر بالنس يه أن یوف ب عل   یج

ى  واردة عل وم االتصاالت ال بة، أو یق رفة مناس ابل تع د مق رقم الجدی ى ال ابق مباشرة إل رقم الس ال

ة تنبيه المتصلين إلى الرقم الجدید للمشترك دون مقابل، وذلك لمدة معقولة من تاریخ                  ير خدم بتوف

 .تحول المشترك إلى مشغل آخر لخدمة االتصاالت الصوتية األساسية

وارد في هذا      ) المشغل المؤهل   (یقصد بمصطلح      -ط   البند، مشغل االتصاالت العامة الحاصل على      ال

 :ترخيص الخدمات الوطنية الثابتة الذي

م خدمة إمكانية نقل الرقم فيما یتعلق بشبكة االتصاالت        -١ تابة تقدی طلب من المرخص له آ

ل              ية نق ة إمكان واع نطاق خدم وع أو أن تة الخاصة بالمرخص له موضحًا ن ية الثاب الوطن

نطقة الج         رقم، من حيث الم تعرفة التي تفرض على              ال ة أو شریحة ال وع الخدم ية ون غراف

 .رقم الهاتف المعني بحسب األحوال

ة إمكانية نقل الرقم                         -٢ نطاق لخدم واع أو ال نوع أو األن ير نفس ال یستطيع و یرغب في توف

روط         رخص له بش ى الم ه إل تة الخاصة ب ية الثاب بكة االتصاالت الوطن تعلق  بش يما ی ف

ا للمواصفات        ة وفق التي تنشرها الهيئة من وقت آلخر بقصد التنفيذ السریع والفعال   معقول

 .لالستفادة من خدمة إمكانية نقل الرقم
 )١٩( البند 

 استخدام األمالك العامة والخاصة
 . للمرخص له استخدام األمالك العامة والخاصة وفقًا ألحكام الفصل الثالث عشر من قانون االتصاالت

 )٢٠(البند 
 دیویة وتخصيص التردداتاالتصاالت الرا

تقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على حق استخدام ترددات اتصاالت أو نطاقات     -أ  للمرخص له أن ی

 .من قانون االتصاالت) ٤٤(تردد اتصاالت وفق ترخيص یصدر طبقًا لحكم المادة 



ات             -ب  ن محط ي أي م تخدمة ف رادیویة المس االت ال زة االتص ون أجه أن تك رخص له ب تزم الم یل

رادیویة الخاصة به مصممة ومرآبة ومستخدمة ومصانة على نحو ال ینشأ عنه أي               االتص  االت ال

 . حتى وإن آان التشغيل یتم وفقًا لألنظمة التي تضعها الهيئة من وقت آلخرتداخل غير مالئم، 

رادیویة              -ج  زة االتصاالت ال أذن ألي شخص باستخدام أجه ى المرخص له أال یسمح أو ی یجب عل

ة م ة ألی ك الشخص     المكون ان ذل ه إال إذا آ رادیویة الخاصة ب ات االتصاالت ال ن محط ة م حط

 .خاضعًا لسيطرة المرخص له ومفوضًا من قبله

زة االتصاالت الرادیویة المكونة           -د  ن یستخدمون أجه أن یكون األشخاص الذی تزم المرخص له ب یل

روط ذات الص  ة بالش ى درای ه عل ة ب رادیویة الخاص االت ال ات االتص ن محط ذا ألي م لة به

 .الترخيص وأي ترخيص آخر ذى صلة وأن یضمن آذلك تقيدهم بهذه الشروط

من قانون االتصاالت، یجب على المرخص له أن یسمح ألي شخص  ) ٧٧(دون اإلخالل بحكم المادة  -ه 

رادیویة، وبأن یقوم بمعاینة وفحص            ى أي من محطات إتصاالته ال الدخول إل ئة ب مصرح له من الهي

زة االتصاالت ا     ول، وفي أي وقت في حاالت الطوارئ،                     أجه ه في أي وقت معق رادیویة الخاصة ب ل

وذلك للتحقق من االلتزام بشروط الترخيص وأحكام قانون االتصاالت وأیة أنظمة أو قرارات صادرة              

 .تنفيذًا ألحكامه، ولبحث مصادر تداخل االتصاالت الرادیویة

 )٢١(البند 
 نيةإمكانية التشغيل البيني والمعایير الف

ية          ح والمواصفات الفن نظم واللوائ يد بال تزم المرخص له بالتق التي تصدرها الهيئة من أجل  ذات الصلة  یل

ع     ه م تة الخاصة ب ية الثاب بكة االتصاالت الوطن ات المرخصة وش ي للخدم غيل البين ية التش ضمان إمكان

 .دود الممكنة فنيًاالخدمات التي یقدمها المشغلون المرخص لهم اآلخرون وشبكاتهم، وذلك في الح

 )٢٢(البند 
 الخصوصية والسریة

ات        -أ  ریة للمعلوم ة لضمان الخصوصية والس ود المعقول ة الجه بذل آاف أن ی تزم المرخص له ب یل

تجاریة التي یحصل عليها في سياق عمله من أي شخص یقدم له الخدمات المرخصة     واألسرار ال

ة ع  ة للمحافظ راءات معقول يق إج ع وتطب الل وض ن خ ك م ى وذل ية ول ك خصوص ریة تل س

 . المعلومات وبمراعاة أیة أحكام  یتطلبها القانون

تزم المرخص له     -ب  أن یحتفظ ببيانات آافيه بشأن إجراءات المحافظة على الخصوصية والسریة  یل ب

ئة       ل تحقق الهي ى نحو یكف بها   –عل ند طل راعاة المرخص له لاللتزامات المشار إليها     – ع  من م

 .في الفقرة السابقة



بكة           یح -ج  زة ضمن ش ن األجه از م تخدام أي جه ماح باس تخدام أو الس رخص له اس ى الم ر عل ظ

ي    تدخل ف بة  أو ال جيل أو المراق ى التس ادرًا عل ون ق ه، یك تة الخاصة ب ية الثاب االتصاالت الوطن

 . المكالمات التي تتم من خالله إال وفقًا لإلجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن

 
 )٢٣(البند 

 سات غير التنافسية الممار
ادة  ام الم الل بأحك رخص له        ) ٦٥(دون اإلخ ى الم ر عل االت، یحظ انون االتص ن ق رده أو –م  بمف

  أن یباشر أو یستمر في مباشرة أو یوافق مع علمه بذلك على أیة ممارسات غير                 -باالشتراك مع آخرین      

 :تنافسية، ویجب على المرخص له التقيد، بوجه خاص، بما یلي

ي    -١ أو دعم جزء من خدمة     ام بدعم خدمة على حساب خدمة أخرى من الخدمات المرخصة،           عدم الق

 .معينة على حساب أجزاء أخرى منها

 .عدم إساءة استخدام وضعه المهيمن -٢

بات حصریة مع أطراف أخرى بشأن مواقع مرافقه                     -٣ ة ترتي الالزمة لتقدیم أي   عدم الدخول في أی

 .من الخدمات المرخصة

ة ت         -٤ يات أو تعهدات مع أي شخص، بما في ذلك مقدم أیة خدمة                عدم الدخول في أی بات أو اتفاق رتي

نها رض م ون الغ ة، یك ة ومنافس بب،مرخص يد ، أو تس عار أو أي تقي ت األس ي تثبي ير ف  التأث

 .للمنافسة

ن، أو أثر،                            -٥ ان الغرض م يها من المنافسين إذا آ تم الحصول عل عدم استخدام المعلومات التي ی

 .ت غير تنافسياستخدام تلك المعلوما

ير،  -٦ ر، دون تأخ م    أن یوف رخص له غلين الم ى المش رافق     إل ن الم ية ع ات الفن ن المعلوم اآلخری

 .لتقدیم خدمات االتصاالتلهم ذات الصلة والتي تكون ضروریة األساسية والمعلومات التجاریة 

يز      -٧ برر   عدم التمي  أي نحو ــ  سواء من حيث التعرفة أو الشروط األخرى المطبقة أو على  غير الم

ر  تقدیم       –آخ تعلق ب يما ی فة ف ئة أو ص ة ف ن أی خاص م ن أو أش خاص معنيي ن أي أش ن  بي أي م

 .  المرخصةالخدمات

  )٢٤( البند 
 االشتراطات المحاسبية

ى المرخص -أ  ك - له     یجب عل د ذل تمرة بع نفاذ وبصفة مس اریخ ال تة أشهر من ت  أن – خالل س

طة االتصاالت المرخص  تقلة ألنش ابات مس ئة یمسك حس يه الهي ق عل ذي تواف كل ال تابة ة، بالش  آ

بقًا،  ك بالقدر الالزم آما لو آانت آل من تلك األنشطة تقدم من قبل شرآة مستقلة قانونًا،                  ومس  وذل



مع بيان أساس حسابها وتفصيل آيفية إلحاقها        –وبحيث تبين جميع مكونات المصاریف والعوائد        

تعلقة بأنشطة اإلتصاالت،    – صيل األموال الثابتة، وعلى المرخص له أن یقدم  ویشمل ذلك تفا الم

ذه الحسابات                          دم ه ئة وتق يه الهي ابات خارجي توافق عل رفة مدقق حس يق بمع ك الحسابات للتدق تل

 . المكتوبة والمدققة إلى الهيئة

ا ضروریة لفاعلية               -ب  رى أنه ابية أخرى ت يانات حس ة ب م أی ئة أن تطلب من المرخص له  تقدی للهي

ي      ى تنف رارات الصادرة               ذ  إشرافها عل ة والق انون االتصاالت واألنظم ام ق شروط الترخيص وأحك

 . بموجبه

ن           -ج  يها في الفقرتي تزامات المنصوص عل يد المرخص له باالل م یتق من هذا البند أو إذا ) ب, أ(إذا ل

يها في هاتين                           تزامات المنصوص عل اء باالل بله ال یحقق الوف دم من ق نظام المحاسبي المق ان ال آ

ن، ي     الفقرتي ية الت ترة الزمن ي خالل الف يق الفصل الهيكل زم المرخص له بتطب ئة أن تل  جاز للهي

ا  رة            تحدده م الفق ى حك تنادًا إل ك إس درت ضرورة ذل ا ق من قانون ) ٣(من المادة ) ج( إذا        م

 .االتصاالت

 )٢٥(البند 
 اشتراطات توفير المعلومات والتفتيش

ن     ام المادتي تفاظ          ) ٧٧(و ) ٥٣(دون اإلخالل بأحك ى المرخص له االح انون االتصاالت، یجب عل من ق

ة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، المنصوص عليها في قانون االتصاالت، وذلك على             بالمعلومات الالزم

 .النحو الذي تطلبه الهيئة من وقت آلخر

ئة الحق في أن تطلب من المرخص له تقدیم تقاریر وإحصائيات    وریة، ولها أن تطلب  دوأیة بيانات وللهي

روط       يذ ش ى تنف رافها عل ية إش ك لفاعل افية وذل ات إض ة معلوم االت   أی انون االتص ام ق يص وأحك الترخ

 .واألنظمة والقرارات الصادرة بموجبه

 )٢٦(البند 
 رسوم الترخيص

ى التي تبدأ اعتباراً من                  -أ  ) تاریخ النفاذ ........... (یكون الرسم السنوي للترخيص عن السنة األول

 .دینار بحریني (     ) ................لغمب

من إجمالي الدخل (     %) یكون الرسم السنوي للترخيص عن آل سنة من السنوات الالحقة                  -ب 

ا المرخص له، ویكون الرسم مستحق السداد           ناتج عن الخدمات المرخصة التي یقدمه السنوي ال

ابقة،   نة الس نوي للس ي الدخل الس ًا إلجمال ًا ویحسب وفق ل  مقدم ان الدخ ا آ زیادة إذا م دل بال  ویع

نها الرسم یزید على الدخل الذي تم حساب الرسم                          يقه في السنة المستحق ع تم تحق ذي ی ي ال الفعل

 .  وذلك حال توفر حسابات الدخل السنوي الفعلي عن هذه السنةعلى أساسه



 :یسدد الرسم السنوي المستحق عن الترخيص إلى الهيئة بالدینار البحریني -ج 

ًا من تاریخ النفاذ، عن المدة التي تبدأ من تاریخ النفاذ حتى نهایة السنة            خالل    -١ ن یوم ثالثي

التي صدر فيها الترخيص، على أن یحتسب المبلغ الواجب سداده نسبة إلى المدة المتبقية      

 .من هذه السنة

 .مقدمًا عن آل سنة الحقة في موعد ال یتعدى  ینایر من آل سنة -٢

 
 ) ٢٧(البند 
 ص والتجدیدمدة الترخي

 .)تاریخ النفاذ..........(، ویبدأ نفاذه فيخمس عشرة سنة  هذا الترخيصمدة -أ 

ى الهيئة أن تقوم بتجدید الترخيص عند انتهائه بناء على طلب  المرخص له لمد   -ب   ، مدة  إضافيةدعل

نها عشر سنوات،     بشرط أال یكون المرخص له مخالً  أو قد أخل إخالال جوهریًا بشروط       آل م

ي  من ) ٣٠(ص، وفي هذه الحالة یجوز للهيئة أن ترفض تجدید الترخيص طبقًا لنص المادة           الترخ

 .قانون االتصاالت

 )٢٨(البند 
  وإلغاؤه وإنتهاؤهتعدیل الترخيص

 :، في أي من الحاالت التالية في أي وقت،یجوز تعدیل الترخيص -أ 

 .آل من الهيئة والمرخص له آتابة على تعدیل الترخيصاتفاق  -١

در -٢ ئة أنإذا ق بقة   ت الهي روط المط ع الش روط الترخيص م يد ش تعدیل ضروري لتوح  ال

ام في جميع التراخيص األخرى لذات النوع من نشاط االتصاالت وذلك بغرض                 بوجه ع

نوع من النشاط، أو إذا قدرت                          ك ال م بذل يع المرخص له ن جم ة بي يق المنافسة العادل تحق

 . الهيئة أن التعدیل تقتضيه التطورات التقنية

 :     ویشترط إلعمال الهيئة سلطتها في التعدیل أن تقوم باآلتي

 . أشهرستةب المرخص له قبل إجراء التعدیل المقترح توجيه إخطار مكتوب إلى 

 .التشاور مع المرخص له 

 .من قانون االتصاالت) ٣٥(أن یكون التعدیل استنادًا إلى نص المادة  -٣

 :حاالت التاليةیجوز في أي وقت إلغاء الترخيص في أي من ال -ب 

 .الهيئة والمرخص له على إلغاء الترخيصآل من اتفاق مكتوب بين  -١

 .من قانون االتصاالت) ٣٥( المادة أن یكون اإللغاء استنادًا إلى نص -٢



م  -٣ م  حل المرخص له أو   إذا ت  أو أي إجراء ه أو إفالسته الشروع في إجراءات تصفي   إذا ت

 .يع ممتلكاته لصالح دائنيهمماثل أو إذا قام المرخص له بالتنازل عن جم

) ٢٧(من البند   ) ب(ینتهي الترخيص تلقائيًا بانتهاء مدته وذلك إذا لم یتم تجدیده وفقًا لحكم الفقرة                 -ج 

 .من هذا الترخيص

 
 )٢٩(البند 

 القوة القاهرة
إذا حالت قوة قاهرة دون وفاء المرخص له بأي من التزاماته الواردة بهذا الترخيص، وجب عليه   -أ 

الغ ا ا إب ه به وة دون وفائ ذه الق ت ه ي حال تزامات الت ئة،  باالل ن . لهي رب وقت ممك ي أق ك ف وذل

 .بمجرد علمه بوقوعها

تزامات المشار إليها في الفقرة السابقة، وال یكون المرخص له         -ب  اء باالل ق الوف ئة أن تعل یجوز للهي

اء بها طالما استمرت القوة القاهرة، وذلك فقط إذا آان               زمًا بالوف  الحدود التي یكون فيها  وفي–مل

اء بااللتزامات ال یمكن تالفيه باتخاذ إجراءات منصوص عليها صراحة                   - ى الوف درة عل   عدم الق

أال یكون في مقدور  احتياطات معقولة أخرى، وبشرط      ةفي القانون أو هذا الترخيص أو باتخاذ أی        

 ، سواءعلى نفقته  معقول،غلب على عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات على نحوالمرخص له الت  

 . من خالل استخدام موارد أو خطط بدیلة أو أیة وسائل أخرى

 )٣٠(البند 
 حسم المنازعات

تسرى في شأن المنازعات التي تنشأ عن هذا الترخيص بين الهيئة والمرخص له أحكام الفصل              -أ 

 .السادس عشر من قانون االتصاالت 

زعات التي تنشأ بين المرخص لهم بشأن خدمات       تختص محاآم مملكة البحرین بالفصل في المنا     -ب 

االتصاالت المرخص بها لكل منهم، ما لم یطلب أي من أطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم، وفي         

من قانون االتصاالت، إال إذا   ) ٧١(إلى ) ٦٧(هذه الحالة تسرى بشأن التحكيم أحكام المواد من   

تعارض مع أحكام الباب السابع من قانون      اتفق األطراف على خالف هذه األحكام وبما ال ی   

 . المرافعات المدنية والتجاریة     

ویحل آل من المحتِكم والمحتكم ضده محل آل من هيئة تنظيم اإلتصاالت والمرخص له، بحسب          

 .     األحوال، بشأن األحكام الواردة في نصوص قانون اإلتصاالت المشار إليها      

 )٣١(البند 
 اإلخطارات



يع اإلخ  م الوصول         تكون جم برید المسجل المصحوب بعل ئة والمرخص له بال ن الهي بادلة بي طارات المت

 -:وترسل على العنوان التالي لكل منهما

 :..........................................................عنوان الهيئة

 :..................................................عنوان المرخص له

ن    نوانه عن طریق        ولكل م ير ع  إخطار الطرف اآلخر بالعنوان الجدید خالل خمسة عشر یومًا من           هما تغي

 .تاریخ التغيير

 


