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 3 الربط البيني رقم أمر
 

 الربط البيني
 

 التعاريف والتفسير  -1
 

للكلمات والعبارات الواردة في هذا األمر ذات المعاني    يكون  -1-1
 بإصدار قانون اإلتصاالت، 48المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 

 .ما لم تعرف فيه صراحة أو إذا اقتضى سياق النص خالف ذلك 
  

 
الواردة في تعريفها " الربط"ذات المعنى المقابل لكلمة " الربط"يكون لمعنى  1-2

  . آنف الذكرفي القانون
 
 

  تمهيد-2
 

 من البرنامج الوطني لالتصاالت، ضمن أمور أخرى، 1-1تنص المادة  2-1
 .على تحرير خدمات االتصاالت في مملكة البحرين 

 
 قامت هيئة تنظيم االتصاالت بمنح شركة إم تي  2003 أبريل 22بتاريخ  2-2

 .سي فودفون البحرين ش م ب ترخيص اتصاالت الهاتف النقال  
  

 
 من 80ولما كانت شركة بتلكو تقوم بتقديم الخدمة وفقا لنص المادة    2-3

القانون، فقد قامت هيئة تنظيم االتصاالت بمنح تراخيص متعددة لشركة   
 .2003 يونيو   21بتاريخ ) بتلكو(البحرين لالتصاالت 

 
 من القانون، ضمن أمور أخرى، تشجيع المنافسة في    65تتناول المادة   2-4

 .ت بمملكة البحرينمجال االتصاال
 

يشار  (تمنع شروط الترخيص المناسب كل من يتلكو وإم تي سي فودفون       2-5
من ") الطرفين"ويشار إليهما مجتمعين بـ" الطرف"إلى أي منهما منفردا بـ

 .  استخدام أية أساليب غير تنافسية
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 أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت ورقة     2003 مارس 15بتاريخ  2-6
نة على أسواق الربط البيني وتلقت مالحظات عليها استشارية حول الهيم
 .من األطراف المعنية

  
 

 قررت هيئة تنظيم االتصاالت بأن بتلكو تتمتع     2003 أغسطس 9بتاريخ  2-7
بوضع مهيمن في جميع أسواق االتصاالت ذات العالقة بأغراض الربط  

 .البيني
 
 سلطة من القانون هيئة تنظيم االتصاالت  ) 1ج ( فقرة  3تمنح المادة  2-8

إصدار األوامر متى كان ذلك الزما لتنقيذ أحكام القانون بما ذلك إصدار 
 .األوامر المتعلقة بالربط البيني

 
من القانون هيئة تنظيم االتصاالت سلطة    ) 13ج ( فقرة  3تمنح المادة  2-9

 .وضع الترتيبات المناسبة لتشجيع وتنظيم وتسهيل الربط البيني 
 

 
ضمن أمور أخرى الربط البيني وتنص  من القانون 57تناول المادة  2-10

في فقرتها ز على صالحية الهيئة للفصل في المنازعات المتعلقة بالربط 
 .البيني بعد شهر من تاريخ بدأ المفاوضات بين األطراف المتنازعة 

  
 

 تقريبا دخلت شركتي بتلكو وإم تي سي  2003 يونيو 9منذ تاريخ  2-11
 .تعلق بمسائل الربط البينيفودفون في مباحاثات ومفاوضات واتصاالت ت  

 
 

 تسلمت هيئة تنظيم االتصاالت عرض  2003 نوفمبر 8تاريخ  2-12
 فقر  57من بتلكو وذلك طبقا لنص المادة ) العرض(مرجعي للربط البيني 

ب و د من القانون، وما زال هذا العرض خاضعا لدراسة هيئة تنظيم         
 ).الدراسة(االتصاالت 

 
التصاالت على شروط وأحكام  في حال عدم موافقة هيئة تنظيم ا  2-13

العرض بعد دراسته، فإنه يجوز للهيئة إصدار أمر يحدد شروط وتعرفات 
وتعكف الهيئة حاليا .  فقرة ب من القانون   57العرض وفقا لنص المادة 
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على دراسة العرض ويمكن أن تقوم بتحديد الشروط والتعرفات بإصدار  
 .أمر الحق

 
تنظيم االتصاالت أمر الربط   أصدرت هيئة 2003 نوفمبر 29بتاريخ  2-14

والذي تضمن ضمن أمور أخرى أمرا لبتلكو ) 1أمر رقم (البيني المؤقت 
وإم تي سي فودفون بالتصرف بحسن نية لتسهيل وتطبيق الربط البيني   
والقيام باإلجراءات المعقولة لذلك بطريقة فعالة تشجع على المنافسة الفاعلة 

 .والممتدة
 

 أحال كل طرف نزاع بشأن  2003 ديسمبر 11 و  10في يومي    2-15
مفاوضات الربط البيني المستمرة بينهما لهيئة تنظيم االتصاالت وذلك وفقا     

كما طلب كل منهما من الهيئة التدخل بصفة .  فقرة ز من القانون56للمادة 
 .عاجلة لتحديد شروط الربط البيني واألسعار فيما بينهما

 
حظات تفصيلية على أحكام تقدم كل طرف لهيئة تنظيم االتصاالت بمال    2-16

وأسعار أمر الربط البيني المؤقت، وأتيحت لكل طرف الفرصة للتعليق  
وبناء على طلب الطرفين اجتمعت هيئة    . على مالحظات الطرف اآلخر

 ديسمبر للمساعدة في بلورة أحكام 14تنظيم االتصاالت معهما بتاريخ 
 الشروط واألسعار وأسعار أمر الربط البيني المؤقت بينهما والذي سينظم

التي سيقومان بموجبها بالربط البيني لحين انتهاء الهيئة من دراسة  
 .العرض

 
 قدم الطرفان لهيئة تنظيم االتصاالت صيغة   2003 ديسمبر  15بتاريخ  2-17

اتفاق مؤقت للربط البيني تتضمن الشروط واألسعار التي تمكن الطرفين  
 واألسعار التي لم يتم االتفاق من االتفاق بشأنها باإلضافة إلى بيان بالشروط

 .مرفقة صيغة االتفاق والمالحظات ضمن الملحق أ بهذا األمر. عليها
 

وضعت هيئة تنظيم االتصاالت المالحظات وبيانات األسعار المقدمة     2-18
من الطرفين في اعتبارها عند إعدادها لمسودة أمر الربط البيني المؤقت   

أن هيئة تنظيم االتصاالت لم تنته       ) أ ( وباالعتراف بحقيقة ). األمر (2رقم 
أن ) ب (من دراسة معلومات األسعار والعرض المرجعي للربط البيني، و

الطرفين قد طلبا من الهيئة اتخاذ إجراء مستعجل، ولما كان الملحق أ بهذا   
األمر ينص على إمكانية إجراء مراجعة شهرية للنظر في أية معلومات 

أو في إعادة تحليل معلومات    / سعار وإضافية تتسلمها الهيئة بشأن األ
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األسعار المتوفرة ولغير ذلك من الحقائق ذات الصلة والتي يمكن أن تؤدي  
 . لتعديل األسعار بهذا األمر اعتبارا من تاريخ إجراء التعديل المذكور

     
) 3األمر أو األمر رقم   (3تم إصدار أمر الربط البيني المؤقت رقم   2-19

 الذي تنتهي صالحيته في منتصف ليل يوم    2م على نفس أسس األمر رق
 مارس بعد أن أخفق الطرفين في التوصل إلى عقد اتفاقية الربط  14األحد 

البيني التجارية، وذلك إلى حين انتهاء هيئة تنظيم االتصاالت من الدراسة 
وقد أحال الطرفين لهيئة   . وعقد اتفاقية الربط البيني التجارية بين الطرفين

 فقرة ز من 57صاالت نزاع يتعلق بالربط البيني وفقا للمادة تنظيم االت
   .    القانون والتي أصدرت تسوية له هذا األمر

 
 
   وضع هذا األمر   -3
 

 الذي ستقوم كل من بتلكو وإم تي       اإلطار استكماليهدف هذا القرار إلى   3-1
كمال  استوذلك لحين  فيما يتعلق بالربط البيني  بموجبهسي فودافون بالعمل  

  منع إن هذا القرار ال ي. المفاوضات الجارية بين الطرفينانتهاء  والدراسة
شى مع   ابينهما بما يتم فيما   االتفاق على الربط البيني من  بأي شكلالطرفين

 .  القانون المعمول به
 

 الدراسة أو   ها الحق عند استكمال   أمر هيئة تنظيم االتصاالت     إذا إصـدارت   2- 3
سينسخ كل أو بعض أحكام هذا       الالحق   األمرفإن  ،   الحال غـير ذلك  فـي   
 .األمر

    
 

 مارس 15 اعتبارا من يسري  ذلك، فإن هذا القرار  يرد نص خالف ما لم  3-3
 الحاالت يبقى نافذا إلى حين تحقق أقربو") تاريخ السريان  ("2004
 :التالية

 
 بموجب  بين بتلكو وإم تي سي فودافون     فيما  إبـرام اتفاقـية للربط البيني       ب )أ(

 .العرض
وهو الشهر  . بمرور شهر واحد عن إقرار هيئة تنظيم االتصاالت للعرض         )ب(

الـذي يتوجب خالله على الطرفين إبرام إتفاقية الربط البيني التجارية فيما            
 بينهما

 . هيئة تنظيم االتصاالت تصدره الحقأمرتحديد تاريخ في ب ) ج(
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 ها من بما فيمرالمرفق بهذا األ) أ ( الملحقأحكامإنهاء هذا القرار بموجب ب ) د(
 .  منه بشأن مدة التجديد الشهري 1-2دون حصر، البند رقم 

  
 . ويحل محله 2يلغي األمر رقم ر مإن هذا األ 3-4
 

لنظام المعمول   ر وفقا لم هذا األ تعتزم نشر هيئة تنظيم االتصاالت  لما كانت 3-5
 النسخة  منجبهاسيتم ح   ه  منةتجاريالة يالحساسذات ، فإن األجزاء به لديها
 .لجمهورل اإلعالن عنها التي سيتم

 
ال يؤثر هذا األمر في استمرار سريان اتفاقية إرسال المكالمات المشار إليها    3-6

 . 2003 ديسمبر  31 المؤرخ LAU DC 183في المرجع 
 
  
 
 
 القرار -4
 

أي التزام آخر ) أ (االقتصار علىاعتبارا من تاريخ السريان، وبدون إنه  4-1
و إم تي سي فودافون بموجب القانون المعمول به والتراخيص     لبتلكو أ

 بتلكو فيما بين  أية اتفاقية ربط بيني  ) ب(الصادرة لكل منهما على التوالي و
تلتزم الشركتان فإنه  وإم تي سي فودافون بموجب القانون المعمول به،   

ملحق  واألسعار المنصوص عليها في الألحكامبالربط البيني فيما بينهما وفقا ل 
بحسن نية لتسهيل وتطبيق الربط البيني والقيام    والعمل بهذا األمرالمرفق ) أ(

باإلجراءات المعقولة لذلك بطريقة فعالة تشجع على المنافسة الفاعلة 
 .والممتدة

 
تلـتزم كـل مـن بتلكو وإم تي سي فودافون بتزويد هيئة تنظيم االتصاالت                4-2

 تعلق بالتزامها بهذا األمر وترسل     فيما ي   حول سير العمل   مكـتوبة بـتقارير   
 مارس 29البريد اإللكتروني قبل الساعة الخامسة من مساء يوم         بالفاكس أو   ب

 :  التقارير التفاصيل التاليةعلى أن تتضمن. منهكل أسبوعين بعد  و2004
 

 .مر المتعلقة بااللتزام بهذا األالشئونتفاصيل  )أ( 
 المعلومات المؤيدة   مع) أ(ي الملحق   اقتراحات لتعديل األسعار المبينة ف     )ب(

 .لكل طلب
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هيئة تنظيم  ل طرف إبالغها    غب أي معلومات أخرى ذات عالقة ير    أيـة    )ج(
 .االتصاالت

 


