
 نموذج
  VSATترخيص ممتاز لخدمات 

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

 ــــــــــــــــــــــ
 ) ١(البند 

 منح الترخيص
ئة تنظيم االتصاالت          -أ  نح هي ئة (تم ذا الترخيص لشرآة البحرین لالتصاالت السلكية والال       ) الهي سلكية    ه

رخص له     (ب . م. ش ذا      ) الم يها ه االت المنصوص عل ات االتص تقدیم خدم به ب ا بموج ّرح له تص

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

 .٢٠٠٢لسنة ) ٤٨(االتصاالت الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

يه            -ب  ذا الترخيص للشروط المنصوص عل يه، وتسرى بشأنه األحكام المنصوص عليها في         یخضع ه ا ف

 . قانون االتصاالت وفي األنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا ألحكامه

 )٢(البند 
 تعاریف

 :ألغراض هذا الترخيص

بارات        -١ ات والع أن الكلم االت بش انون االتص ي ق يها ف ي المنصوص عل تعاریف والمعان تد بال یع

 . قتض سياق النص خالف ذلكالواردة في هذا الترخيص، ما لم ی

ية          -٢ بارات التال المعاني المبينة قرین آل منها، ما لم یقتض سياق النص خالف            یكون للكلمات والع

 :ذلك

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

 .ه عليه من قبله أو یكون خاضعًا لسيطرة مشترآة معًارسيَطآخر 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

 .  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(لفظ 



 . من هذا الترخيص) ١٦(ن البند رقم م) أ( التاریخ المحدد في الفقرة :تاریخ النفاذ

 . 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

فصل عمل تجاري متكامل في مجال االتصاالت لمرخص له إلى آيانين قانونيين           :  هيكليالفصل ال

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     

 .ارسة هذه األنشطة بواسطتها مم

بما في   خدمات اتصاالت،   : (VSAT)خدمات األطباق الالقطة لألقمار الصناعية المتناهية الصغر 

تقدم من خالل شبكة اتصاالت تستخدم القمر الصناعي بين نقاط      ذلك خدمات اإلتصاالت الدولية،   

 .ثابتة ومزودة بطبق القط لقمر صناعي متناهي الصغر      

 )٣(البند 
 VSATمرخصة الخدمات ال

 . في منطقة الترخيصVSATیصرح للمرخص له، على أساس غير حصري، بأن یقدم خدمات  -أ 

ة خدمات اتصاالت دولية بخالف ما هو منصوص عليه في الفقرة          -ب  م أی ى المرخص له تقدی یحظر عل

 . السابقة، ما لم یتم منحه ترخيص خدمات إتصاالت دولية أو ترخيص مرافق اتصاالت دولية

ر -ج  وز للم ئة    –خص له     یج ن الهي بقة م ية مس ة آتاب ى موافق د حصوله عل ن  – بع ل أو أي م م آ  تقدی

ع أي شخص آخر    ن الباطن م تعاقد م ؤازر، أو ال ابع أو م ن خالل شخص ت ات المرخصة م الخدم

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

 .ا یتعلق بتوفير هذه الخدماتعن أي التزام ینشأ فيم

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

 .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

 . خطارها بذلكعلى موافقة من الهيئة ویكتفى بإ



 )٤(البند 
 الربط البيني 

يس له الحق                ة، ول ذا الترخيص مشغل اتصاالت عام بقًا له بر المرخص له ط ـ في     –ال یعت ك ـ بعًا لذل  ت

ادة          م الم تنادًا لحك ة اس االت العام غلي االتص االت مش بكات اتص ع ش ي م ربط البين انون  ) ٥٧(ال ن ق م

 . االتصاالت

 )٥(البند 
  بمساعدة المشغلتقدیم خدمة االتصال

دم     -أ  خدمة االتصال بمساعدة المشغل لمشترآيه بناء على طلبهم، وله  بنفسه،  یجوز للمرخص له أن یق

 . أن یعهد بذلك إلى آخرین

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

 )٦(البند 
 العالقة مع المشترآين

ن   دون اإلخالل   -أ  ام المادتي یجب على المرخص له أن ینشر    من قانون االتصاالت، ) ٥٦(، )٥٥(بأحك

 للتعامل مع المشترآين تعتمده الهيئة آتابة ویحدد فيه اإلرشادات الخاصة بالتعامل مع الشكاوى              ًانظام 

 .والمنازعات التي تتعلق بتقدیم الخدمات المرخصة من قبل المرخص له

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

 .من تاریخ النفاذ لمراجعتها

 : األمور التاليةبشأنیجب أن یشتمل نظام التعامل مع المشترآين على إرشادات  -ج 

 .الشكاوى -١

 .تسویة المنازعات -٢

 .مواقع أقسام خدمة المشترآين -٣

 .جودة الخدمة -٤

 .توفير الخدمات المساعدة -٥

ائل األخرى التي یتم تناولها في شروط الخدمة المنصوص عليها في االتفاق الموحد              ال -٦ مس

 .من هذا البند) هـ(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                 مدى ت   يده  ب ق



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

 .تاریخ انتهاء الفترة المحاسبية للمرخص له

أشهر من تاریخ النفاذ صيغة التفاق موحد یجب على المرخص له أن یقدم إلى الهيئة خالل ثالثة  -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 لة عدم في حاجوز للمرخص له استخدام تلك الصيغة وی.  الشروط الواردة فيه

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

يها في الفقرة السابقة،             -و  ام المنصوص عل ذات األحك بل المرخص له ل اق من ق ل االتف یخضع تعدی

ئة أن تطلب         ن متى  إجراء تعدیالت على االتفاق الموحد للمشترآي     في أي وقت الحق      ویجوز للهي

حمایة من أجل   إدخال هذه التعدیالت     - حسب تقدیر الهيئة     –ستوجب  علمت بأیة حقائق أو أمور ت     

 .مصالح المشترآين

 )٧(البند 
 تعرفات الخدمات المرخصة 

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

 . ي تصدرها الهيئة في هذا الشأنقانون االتصاالت ولألنظمة الت

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

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

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

 .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

 . حالة رفض الهيئة یجب أن یكون قراراها مسببًا

 :الحاالت اآلتيةفي أي من وافقة على التعرفات      وللهيئة رفض الم

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

 . تحتوي على أخطاء حسابيةالثبوتية أو

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

 .بشأن ضبط التعرفات أو بأي قانون واجب التطبيق



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

ئة،            ى الهي د إل تراح جدی م اق يد تقدی رخص له أن یع إن للم ذات     ف تراح ل ذا االق ع ه ویخض

 .من هذا البند) د(اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة 

 )٨(البند 
 إصدار الفواتير

تزم المرخص له عند إصدار فاتورة مقابل أیة خدمة مرخصة بأال یزید المبلغ المدون فيها    -أ    آمبلغ -یل

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

 .المعنيله إلى المشترك 

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

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

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        یجب عل دره الهي ا تق ًا لم ة، وفق یمسك السجالت الالزم

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

 .اآهاعلى األقل من تاریخ إمس

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

 : 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 ول،بموجب إخط  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،          -ه  تجاوز اث دة ال ت ى المرخص له، وخالل م أن یوفر یجب عل

نه معلومات تفصيلية بشأن الفواتير التي یصدرها فيما یتعلق              ى طلب م ناء عل ألي مشترك 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



 
 )٩(بند ال

 االتصاالت الرادیویة وتخصيص الترددات
للمرخص له أن یتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على حق استخدم ترددات اتصاالت أو نطاقات تردد    -أ 

 .من قانون االتصاالت) ٤٤(وفق ترخيص یمنح طبقًا لحكم المادة 

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

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

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

 .خاضعًا لسيطرة المرخص له ومفوضًا من قبله

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

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

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

ادة     -ه  م الم ى المرخص له أن یسمح ألي        ) ٧٧(دون اإلخالل بحك انون االتصاالت، یجب عل من ق

شخص مصرح له من الهيئة بالدخول إلى أي من محطات إتصاالته الرادیویة، وبأن یقوم بمعاینة  

ه في أي وقت معقول، وفي أي وقت في حاالت                  وفحص أجهز    رادیویة الخاصة ب ة االتصاالت ال

تحقق من االلتزام بشروط الترخيص وأحكام قانون االتصاالت وأیة أنظمة أو              ك لل الطوارئ، وذل

 .قرارات صادرة تنفيذًا ألحكامه، ولبحث مصادر تداخل االتصاالت الرادیویة

 )١٠(البند 
 والمعایير الفنيةإمكانية التشغيل البيني 

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

ع               رخص له م ة بالم االت الخاص رافق اإلتص ة وم ات المرخص ي للخدم غيل البين ية التش مان إمكان ض

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

 )١١(البند 
 الخصوصية والسریة

تزم المرخص له بأن یبذل آافة الجهود المعقولة لضمان الخصوصية والسریة للمعلومات واألسرار    -أ  یل

ك من                دم له الخدمات المرخصة وذل ه من أي شخص یق يها في سياق عمل تجاریة التي یحصل عل ال



ة للمح           يق إجراءات معقول ى     خالل وضع وتطب سریة تلك المعلومات وبمراعاة    خصوصية و  افظة عل

 . 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

 .قةفي الفقرة الساب

ى المرخص له استخدام أو السماح باستخدام أي جهاز من األجهزة، یكون قادرًا على         -ج  یحظر عل

ًا لإلجراءات المقررة                           ه إال وفق تم من خالل تدخل في المكالمات التي ت بة  أو ال التسجيل أو المراق

 . قانونًا في هذا الشأن

 )١٢(البند 
 الممارسات غير التنافسية 

ادة      دون اإلخالل بأحك رخص له      ) ٦٥(ام الم ى الم ر عل انون االتصاالت، یحظ 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

يام بدعم خدمة على حساب خدمة أخرى من             -١ أو دعم جزء من خدمة     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

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

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

 .استخدام تلك المعلومات غير تنافسي

ــ  سواء من حيث التعرفة أو الشروط األخرى المطبقة أو على أي نحو              ررغير المب عدم التمييز      -٦

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

  )١٣( البند 
 االشتراطات المحاسبية



ى المرخص    -أ  نفاذ وبصفة مستمر       - له   یجب عل اریخ ال  أن یمسك –ة بعد ذلك  خالل ستة أشهر من ت

تقلة ألنشطة االتصاالت المرخصة، بالشكل الذي توافق عليه الهيئة        ابات مس  وذلك  آتابة ومسبقًا،حس

الزم آما لو آانت آل من تلك األنشطة تقدم من قبل شرآة مستقلة قانونًا، وبحيث تبين جميع           القدر ال ب

د     ات المصاریف والعوائ ابها وتفصيل    –مكون يان أساس حس ع ب ا   م ية إلحاقه تعلقة بأنشطة  – آيف  الم

وال الثابتة، وعلى المرخص له أن یقدم تلك الحسابات للتدقيق      اإلتصاالت،   ك تفاصيل األم ویشمل ذل

 . بمعرفة مدقق حسابات خارجي توافق عليه الهيئة وتقدم هذه الحسابات المكتوبة والمدققة إلى الهيئة

ي         -ب  ة ب م أی ئة أن تطلب من المرخص له  تقدی ا ضروریة ل     للهي رى أنه ابية أخرى ت فاعلية انات حس

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

 . بموجبه

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

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

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

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

 )١٤(البند 
  المعلومات والتفتيشاشتراطات توفير

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 أ   دوریة، ولها أن تطلب وأیة بيانات ن تطلب من المرخص له تقدیم تقاریر وإحصائيات  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

 )١٥(البند 
 رسوم الترخيص

نة    -أ  ن الس نوي للترخيص ع م الس ون الرس ن یك باراً م بدأ اعت ي ت ى الت نفاذ........... (األول اریخ ال ) ت

 .دینار بحریني (     ) ................مبلغ

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

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

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



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

 :وي المستحق عن الترخيص إلى الهيئة بالدینار البحرینيیسدد الرسم السن -ج 

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

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

 .من هذه السنة

 .ي موعد ال یتعدى نهایة شهر ینایر من آل سنةمقدمًا عن آل سنة الحقة ف -٢

 ) ١٦(البند 
 مدة الترخيص والتجدید

 .)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،     ط أال یكون المرخص له مخالً  أو قد أخل إخالال جوهریًا بشروط     بشر  آل م

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

 .قانون االتصاالت

 )١٧(البند 
  وإلغاؤه وإنتهاؤهتعدیل الترخيص

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

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

ئة أن  -٢ درت الهي بقة   إذا ق 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 م                    ك ال م بذل يع المرخص له ن جم ة بي يق المنافسة العادل ن النشاط، أو إذا قدرت      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(ادة أن یكون التعدیل استنادًا إلى نص الم -٣

 :یجوز في أي وقت إلغاء الترخيص في أي من الحاالت التالية -ب 

 .الهيئة والمرخص له على إلغاء الترخيصآل من اتفاق مكتوب ین  -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 إفالستهصفي الشروع في إجراءات ت   إذا ت

 .مماثل أو إذا قام المرخص له بالتنازل عن جميع ممتلكاته لصالح دائنيه

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

 .من هذا الترخيص

 )١٨(البند 
 القوة القاهرة

وة قاهرة دون وف     -أ  ذا الترخيص، وجب عليه         إذا حالت ق واردة به تزاماته ال أي من ال اء المرخص له ب

ه بها            وة دون وفائ ذه الق تزامات التي حالت ه ئة،  باالل الغ الهي وذلك في أقرب وقت ممكن بمجرد . إب

 .علمه بوقوعها

لزمًا یجوز للهيئة أن تعلق الوفاء بااللتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة، وال یكون المرخص له م   -ب 

ان                     ك فقط إذا آ وة القاهرة، وذل ا استمرت الق ا طالم اء به   عدم   - وفي الحدود التي یكون فيها       –بالوف

تزامات ال یمكن تالفيه باتخاذ إجراءات منصوص عليها صراحة في القانون                    اء باالل ى الوف درة عل الق

اذ أی     ذا الترخيص أو باتخ ة أخرى، وبشرط    ةأو ه ياطات معقول مقدور المرخص له  أال یكون في  احت

ول،  الت و معق ى نح تزامات عل اء باالل ى الوف درة عل دم الق ى ع ب عل ته غل ى نفق واءعل الل ، س ن خ  م

 . استخدام موارد أو خطط بدیلة أو أیة وسائل أخرى

 )١٩(البند 
 حسم المنازعات

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

 .ادس عشر من قانون االتصاالت الس

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

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

ن قانون االتصاالت إال إذا إتفق    م)   ٧١(إلى ) ٦٧(الحالة تسرى بشأن التحكيم أحكام المواد من     

األطراف على خالف هذه األحكام وبما ال یتعارض مع أحكام الباب السابع من قانون المرافعات           

 . المدنية والتجاریة  

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

 .     انون اإلتصاالت المشار إليها   األحوال، بشأن األحكام الواردة في نصوص ق   

 )٢٠(البند 
 اإلخطارات



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

 -:وترسل على العنوان التالي لكل منهما

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

 :.................................................. المرخص لهعنوان

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

 .تاریخ التغيير


