
 2002) لسنة  48رقم ( مرسوم بقانون

  االتصاالت  قانون  بإصدار

   

  ملك مملكة البحرین .               نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

  ،على الدستور االطالعبعد 

  بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة وتعدیالتھ ، 1970) لسنة 8رقم ( وعلى المرسوم بقانون

  وتعدیالتھ ، 1971) لسنة 12رقم (  والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون المرافعات المدنیة قانون وعلى

  وتعدیالتھ ، 1976) لسنة 15رقم ( العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون قانون وعلى

ضائیة الف لالتصاالتبالموافقة على اتفاقیة المؤسسة العربیة  1976) لسنة 25رقم ( وعلى المرسوم بقانون
،  

م رق تنظیم المباني المعدل بالمرسوم بقانون قانون بإصدار 1977) لسنة 13رقم ( وعلى المرسوم بقانون
  ، 1993) لسنة 15(

بإنشاء شركة مساھمة بحرینیة باسم شركة البحرین  1981) لسنة 18رقم ( وعلى المرسوم بقانون
  السلكیة والالسلكیة ، لالتصاالت

  األحكام العرفیة ،بشأن  1981) لسنة 27رقم ( وعلى المرسوم بقانون

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرین إلى اتفاقیة المنظمة  1985) لسنة 9رقم (  وعلى المرسوم بقانون
  البحریة لألقمار الصناعیة (انمارسات) ومالحقھا ،

) لسنة 12بشأن السیاحة المعدل بالمرسـوم بقانـون رقم ( 1986) لسنة 15رقم ( وعلى المرسوم بقانون
1994 ،  

  التجارة وتعدیالتھ ، قانون بإصدار 1987) لسنة 7رقم ( وعلى المرسوم بقانون

إلى اتفاقیة المنظمة الدولیة  االنضمامبالموافقة على  1992) لسنة 2رقم ( وعلى المرسوم بقانون
  ، 2002) لسنة 1رقم ( عبر األقمار الصناعیة المعدلة بالمرسوم بقانون لالتصاالت

 بإنشاء ھیئة اإلذاعة والتلیفزیون المعدل بالمرسوم بقانون 1993) لسنة 1رقم ( بقانونوعلى المرسوم 
  ، 1996) لسنة 12رقم (

  بشأن حمایة اآلثار ، 1995) لسنة 11رقم ( وعلى المرسوم بقانون

  ،1997) لسنة8رقم ( بشأن البیئة المعدل بالمرسوم بقانون 1996) لسنة 21رقم ( وعلى المرسوم بقانون

ائیة الفض لالتصاالتبالموافقة على اتفاقیة المؤسسة العربیة  1999) لسنة 1رقم ( المرسوم بقانون وعلى
  ، 2001) لسنة 31رقم (  المعدلة بالمرسوم بقانون

  ،   2001) لسنة 19رقم ( المدني الصادر بالمرسوم بقانون وعلى القانون

  ، 2001) لسنة 21(رقم  الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون قانون وعلى

  ،  بشأن المعامالت اإللكترونیة 2002) لسنة 28رقم ( وعلى المرسوم بقانون

  ، 2002) لسنة 36رقم ( تنظیم المناقصات والمشتریات الحكومیة الصادر بالمرسوم بقانون قانون وعلى

  ، 2002) لسنة 46رقم (  اإلجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون قانون وعلى

  على عرض وزیر المواصالت ، وبناءً 

  وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
  
  
  

   



  اآلتي : رسمنا بالقانون
  المادة األولى

  المرافق . بأحكام القانون االتصاالتیعمل في شأن 
  المادة الثانیة

فیما عدا طیف التردد الرادیوي وشبكات وخدمات  االتصاالتالمرافق على جمیع  تسري أحكام القانون
  التي تستخدمھا قوة دفاع البحرین وكافة أجھزة األمن بالمملكة. االتصاالت

  المادة الثالثة
دولیة ذات ال االتفاقیاتالمرافق ، ویراعى في تفسیر أحكامھ نصوص  یلغى كل نص یخالف أحكام القانون

 االتصاالتالعالقة والمعمول بھا في المملكة وأنظمة أیة جھة أو ھیئة أو منظمة دولیة عاملة في مجال 
  تكون المملكة عضواً فیھا .

  المادة الرابعة
، ویعمل بھ من الیوم تنفیذ أحكام ھذا القانون –یخصھ  كل فیما –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

  .ه في الجریدة الرسمیةلتاریخ نشر التالي
   
   

  ملك مملكة البحرین                                                                                                
  حمد بن عیسى آل خلیفة                                                                  
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  سلمان آل خلیفةخلیفة بن 
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  االتصاالتقانـــون 
  الفصــل األول

  تعــــاریف
  )1مــادة (

  تعــاریف
یة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یقتض سیاق یكون للكلمات والعبارات التال ،نألغراض ھذا القانو

  :النص خالف ذلك
  مملكة البحرین. المملكة :        -
  .االتصاالتالوزارة المعنیة بقطاع   الوزارة :        -
  .االتصاالتالوزیر المعني بقطاع   الوزیر :        -
  المنشأة بموجب أحكام ھذا القانون. تصاالتاالھیئة تنظیم   الھیئة :        -
  ) من ھذا القانون.4مجلس إدارة الھیئة المشكل طبقاً ألحكام المادة ( المجلس :        -
  .االتصاالترئیس مجلس إدارة ھیئة تنظیم  الرئیس :        -
  قانون.) من ھذا ال8مدیر عام الھیئة المعین طبقاً ألحكام المادة ( المدیر العام :        -
) لسنة 18قم (ر السلكیة والالسلكیة المنشأة بالمرسوم بقانون لالتصاالتشركة البحرین  شركة بتلكو :        -

1981.  
مشغل آخر مرخص لھ بغرض تقدیم  اتصاالت  أو خدمات اتصاالت إتاحة الدخول إلى مرافق النفاذ :    -

یة والنفاذ أل   سلكیةباستخدام وسائل سلكیة أو ال اتصاالت بما في ذلك ربط أجھزة ،االتصاالتخدمات 
لھاتف والنفاذ إلى شبكات ا اصة باألسالك والكابالت واألبراج،وتشمل المباني واألنابیب الخ منشآت مادیة،

  وإلى ترجمة األرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظیفة مماثلة. النقال،
تحدید استخدام تردد في مملكة البحرین بمراعاة االتفاقیات الدولیة   ( فیما یخص الترددات) :التوزیع         -

  .باالتصاالتالمتعلقة 
معینة الستعمالھا من قبل الحاصلین  اتصاالتتخصیص ترددات  التخصیص ( فیما یخص الترددات) :    -

  على تراخیص ترددات.
  ) من ھذا القانون.68بقا ألحكام المادة (الھیئة التي تشكل ط ھیئة التحكیم :        -
وزیر العدل والشئون اإلسالمیة بصفتھ سلطة تعیین ھیئة التحكیم المنصوص علیھا في  سلطة التعیین :    -

  الفصل السادس عشر من ھذا القانون.
، االتاتصتمكـّن المشترك من مشاھدة محتوى فیدیو باستخدام شبكة  اتصاالتخدمة  فیدیو عند الطلب :    -

  كلما طلب ذلك من مزود ھذه الخدمة.
ن قبل المباشر م لالستقبالأي إرسال باستعمال الكابل أو الرادیو أو القمر الصناعي یُـقَصد بثھ  اإلذاعة :    -

  وال یشمل ذلك الفیدیو عند الطلب. الجمھور،
 اتصاالتعلى خـــدمة  انیة حصول مشترك، بصورة تلقائیة،إمكــ االختیار المسبق للناقل :    -

  مرخص لھ آخر مرتبط بینیاً بالمرخص لھ المتعاقد مع المشترك .  یقدمھا
  أو ترخیص تردد. اتصاالتترخیص  ترخیص :    -
یمنح إلى شخص معین بشروط معینة خاصة بذلك الشخص طبقاً  اتصاالتترخیص  ترخیص ممتاز :    -

  ) من ھذا القانون.29ألحكام المادة (
یخضع لشروط موحدة لجمیع المرخص  -خالف الترخیص الممتاز - اتصاالتترخیص  عادي : ترخیص    -

  ) من ھذا القانون.32لھم بالنسبة لكل نوع من أنواع التراخیص التي تمنح وفقاً ألحكام المادة (



بما في ذلك  في الخطة الوطنیة للترددات، االتصاالتأي تردد مخصص ألغراض  : اتصاالتتردد     -
تخدمة أیاً كانت التقنیة المس –الرادیویة المتنقلة أو ما یتصل بھا  االتصاالتالترددات التي تستخدم في 

والھاتف الالسلكي والوصالت األرضیة الثابتة والمناداة والرادیو النقال  –وتشمل خدمات الجیل الثالث 
محلیة ت القمر الصناعي الثابتة والمتنقلة والشبكات الالمتاح للعامة والنفاذ الالسلكي الثابت وتطبیقات خدما

  عالیة األداء.
  ) من ھذا القانون.44یمنح طبقاً ألحكام المادة ( اتصاالتترخیص استخدام تردد  ترخیص تردد :        -
 -ة المتنقل االتصاالتلدى أحد المرخص لھم بتقدیم خدمة  -إمكانیة قیام المشتركین  التجوال المحلي :    -

  مرخص لھ آخر. اتصاالت باستخدام أجھزتھم النقالة عندما یكونوا في منطقة خدمة
تسمح بنقل أنواع   اتصاالتالنفاذ من نقطـة إلى نقطة أخرى على شبكة  :(DSL) خط رقمي للمشترك    -

 جوالمشترك بواسطة سلك نحاسي مزدو اتصاالتبین البدالة المحلیة لمشغل شبكة   االتصاالتمتعددة من 
  ملوي.

النظام المعـّرف في ھیكل المواصفات الفنیة الخـاص   :(GSM) المتنقلة لالتصاالتالنظام العالمي     -
 1800میجا ھیرتـز إلى 900والـذي یعمل في نطـاق تـردد من  االتصاالتبالمعـھد األوربـي لمعـاییر 

  وأي نطاقات تردد أخرى تحددھا الھیئة من وقت آلخر. میجاھرتز
أو مشغل  یستخدمھا ذات مشغل االتصاالت - اتصاالتالتوصیل المادي والمنطقي لشبكات  الربط البیني :    -

 لدى ذات المشغل أو لدى مشغل آخر، بالمشتركین االتصالبغرض تمكین مشتركین لدى مشغل من  -آخر
  أو للحصول على خدمات یقدمھا مشغل آخر.

ً ألحكام اتصاالتأو بتقدیم خدمة  اتصاالتكة شخص مرخص لھ بتشغیل شب مشغل مرخص لھ :    -  طبقا
  ) من ھذا القانون.25المادة (

  الشخص الذي یحمل ترخیصاً ممنوحاً بموجب أحكام ھذا القانون. مرخص لھ :    -
  عامة ترتبط بھ خطوط المشتركین في نطاق منطقة البدالة المحلیة. اتصاالتمرفق في شبكة  بدالة محلیة :    -
بتة اتصاالت یملكھا و یشغلھا حامل ترخیص شبكة بنیة تحتیة ثاشبكة : تصاالتلالثابتھ شبكة بنیة تحتیة    -

  االتصاالت الثابتھ.لالتصاالت، و ال تشمل ھذه الشبكة أبراج 
 40) و (29ترخیص ممتاز توفره الھیئة بموجب المادتین (ترخیص شبكة بنیة تحتیة ثابتة لالتصاالت:    -

ملھ إنشاء و تشغیل و صیانة شبكة بنیة تحتیة ثابتة لالتصاالت، و ا) من ھذا القانون یتیح لح مكرراً (أ)
جملة فقط للمشغلین اآلخرین المرخص لھم في المملكة عبر ھذه الشبكة بناًء لتوفیر المنتجات و الخدمات با
  على المساواة في المداخالت.

 الستقبالابحیث یكون البث أو  الرادیوي، االتصالنقل اإلشارات بواسطة  الرادیویة المتنقلة : االتصاالت    -
  یمكن استخدامھا أثناء حركتھا. اتصاالتمن خالل أجھزة 

لتوزیع طیف التردد الرادیوي والتي تقوم الجھة المختصة  االستراتیجیةالخطة  الخطة الوطنیة للترددات :    -
  .بالترددات في المملكة بإعدادھا وإدارتھا

الخطة الوطنیة التي تقوم الھیئة بإعدادھا وإدارتھا الستعمالھا بشأن توفیر خدمات  الخطة الوطنیة للترقیم :    -
  في المملكة. االتصاالت

، والتي تتضمن یصدرهالخطة التي یعتمدھا مجلس الوزراء بقرار   : لالتصاالتالخطة الوطنیة     -
) من 15، والمشار إلیھا في الفقرة (أ) من المادة (االتصاالتوالسیاسة العامة بشأن قطـاع  االستراتیجیة
  ھذا القانون.

ات من حامل ترخیص خدممحلیة ثابتة مقدمة  اتصاالتفي خدمة  مكانیة إبقاء مشترك،إمكانیة نقل الرقم : إ    -
ابتة ثعلى رقم ھاتفھ عند قیامھ بتغییر الخدمة وإسنادھا إلى حامل ترخیص خدمات محلیة  محلیة ثابتة،

  آخر.



ى رقم عل  متنقلة، اتصاالت مة من حامل ترخیصمتنقلة مقد اتصاالتفي خدمة  أو إمكانیة إبقاء مشترك،      
  متنقلة آخر. اتصاالت ھاتفھ النقال عند قیامھ بتغییر الخدمة وإسنادھا إلى حامل ترخیص

  أي شخص طبیعي أو اعتباري أو جھة عامة. شخص :    -
لعامة ا االتصاالتلتقدیم خدمات  تستخدَم، بشكل كلي أو جزئي، ُاتصاالتشبكة  عامة : اتصاالتشبكة    -

  مرخص لھ أو من قبل طرف آخر. اتصاالتمن قبل مشغل شبكة 
امة ع اتصاالتعامة أو بتشغیل شبكة  اتصاالتمشغل مرخص لھ بتقدیم خدمات  عامة : اتصاالتمشغل     -

  بموجب ترخیص ممتاز.
  ثابتة أو متنقلة متاحة للعامة. اتصاالتخدمات  عامة : اتصاالتخدمات      -
للرسائل أو األصوات أو الصور أو اإلشارات باستخدام  االستقبالاإلرسال أو البث أو  رادیویة : اتصاالت    -

  جیجا ھیرتز. 3000موجات كھرومغناطیسیة تنتشر في الفضاء وذات ترددات تقل عن 
  الرادیویة. االتصاالت، ألغراض أیة أجھزة أو أدوات مصممة، أو تستخدم  الرادیویة : االتصاالتأجھزة      -
  الرادیویة. لالتصاالتیستخدم  اتصاالتأي موقع أو محطة أو مرفق  رادیویة : اتصاالتمحطة      -
أو أكثر من السوق  ٪25مشغل مرخص لھ ذو حصة سوقیة تعادل  مشغل یتمتع بقوة سوقیة مؤثرة :    -

  المعنیة وفقاً لما تقدره الھیئة في ھذا الشأن من وقت آلخر.
ودخلھ مقارنة  خص لھ في التأثیر على حالة السوق،ویراعي عند تقدیر ذلك مدى مقدرة المشـغل المر      

فیر ووخبرتھ في مجال ت ه المالیة،ومصادر رتھ على وسائل النفاذ للمستخدمین،وسیط بحـجم السـوق،
ویجوز للھیئة تبعاً لذلك أن تقرر أن المشغل یتمتع بقوة سوقیة مؤثرة ولو  ت في السوق،المنتجات والخدما

أو أنھ ال یتمتع بذلك ولو كان یملك حصة تزید على ھذه  من حجم السوق، ٪25ملك حصة أقل من كان ی
  النسبة.

 ةمرار المنافسـتمتع المرخص لھ بوضع من القوة االقتصادیة یمكنھ من منع وجود واست وضع مھیمن :    -
وسة بدرجة ملم -مـن خالل قدرة المرخـص لھ عـلى أن یتصرف باستقـالل  الفعـالة في الـســوق المعنیـة،

  عن المنافسین والمشتركین والمستخدمین. -
  .اتصاالتعامة بشأن تقدیم خدمات  اتصاالتأي شخص طرف في عقد مع مشغل  مشترك :        -
  متوفرة للعامة. اتصاالتأي شخص یستعمل أو یطلب خدمات   مستخدم :        -
الفاً خ ،االتصاالتنقل أو توجیھ الرسائل أو األصوات أو الصور أو اإلشارات على شبكات  : اتصاالت        -

  للبث اإلذاعي.
وتكون  االتصاالتفي أغراض  یُقـَصد استخدامھا، أو أیة أجھــزة أو أدوات تستخدم، : االتصاالتأجھزة     -

  الرادیویة. االتصاالتویشمل ذلك أجھزة  أو مرتبطة بھا أو ضمن مكوناتھا، اتصاالتجزءاً من شبكة 
بما في ذلك أي ھوائي أو دائرة كھربائیة أو  اتصاالتأي جزء من البنیة التحتیة لشبكة  : اتصاالتمرفق     -

 ً أو خط أو ساریة أو   أو خارج الخدمة ــ أنبوب أو جھاز أو ألیاف ــ سواء كانت في الخدمة كلیاً أو جزئیا
  .اتصاالتبرج أو عامود أو أیة منشأة أو شيء آخر یستخدم أو یقصد استخدامھ فیما یتصل بشبكة 

شبكة تسمح بنقل الرسائل أو األصوات أو الصور أو اإلشارات بین طرف وآخر بواسطة  : اتصاالتشبكة     -
  أو أیة وسیلة كھرومغناطیسیة أخرى . األسالك أو الرادیو أو الوسائل البصریة

التوصیل المادي من مكان المشترك إلى البدالة المحلیة التابعة لمشغل  تفكیك الحزم للدائرة المحلیة :    -
عامة ــ فیما عدا مفاتیح الكھرباء والمنافذ ــ والذي یشتریھ مشغل مرخص لھ من مشغل آخر  اتصاالت

  مرخص لھ.
) 64) من المادة (دمـات الھـاتف العامـة األسـاسیة المنصـوص علیھا في الفقرة (جخ الخدمة الشاملة :    -

قدم وت -وفقاً لما تحدده الھیئة  -والتي تكون على درجة من الجودة وباألسعار المناسبة  من ھذا القانون،
  للمستخدمین أیا كان موقعھم الجغرافي.



 ق البرید المسجل المصحوب بعلم الوصول.كتاب یوجھ إلى المرسل إلیھ بطری  إخطار :        -
 
  

  الفصــل الثانــي
  الھیئــة
  )2مــادة (

  إنشاء الھیئة
  ". االتصاالتھیئة عامة تسمى " ھیئة تنظیم   تنشأ بموجب ھذا القانون              -أ

في  صاالتاالتوتتولى تنظیم خدمات  المالي واإلداري، واالستقالل االعتباریةتتمتع الھیئة بالشخصیة      -ب
  ویكون لھا في سبیل ذلك : لمملكة طبقاً ألحكام ھذا القانون،ا
  للقیام بالمھام المنصوص علیھا فیھ. ممارسة الصالحیات الممنوحة لھا بموجب ھذا القانون       -1
  حق تملك األموال الثابتة والمنقولة.     -2
بما في ذلك حق التقاضي والدفاع عن الھیئة واللجوء  اإلجراءات القانونیة،واتخاذ كافة إبرام العقود     -3

  قانونیة مماثلة. إلى التحكیم أو أیة إجراءات
التي تتمتع بھا الوزارات واألجھزة الحكومیة والھیئات والمؤسسات  االمتیازاتتتمتع الھیئة بجمیع             -ج

 العامة في المملكة.
 
  

  )3مــادة (
  وصالحیات الھیئةمھام 

تتولى الھیئة مباشرة مھامھا وصالحیاتھا بكفاءة وفاعلیة وانتظام وشفافیة وبدون تمییز وبشكل               -أ
  مناسب.

  باتباع الطریق األمثل بشأن : ،االتصاالتفي أداء مھامھا فیما یتعلق بخدمات  تلتزم الھیئة،          -ب
  المشتركین والمستخدمین فیما یتعلق باآلتي :حمایة مصالح           -1

 .الرسوم المفروضة على الخدمات  
 وتوفیرھا. إتاحة الخدمات  
 .جودة الخدمات  
 .حمایة البیانات الخاصة وخصوصیة الخدمات  

  تشجیع المنافسة الشریفة والفعالة بین المشغلین المرخص لھم الحالیین والجدد.          -2
 عامة من أن طالب اتصاالتالتحقق عند تقییم طلبات التراخیص التي تنطوي على تقدیم خدمة     -3

سوف یكون قادراً على تقدیم تلك  –الترخیص ــ أو أي شخص یسند إلیھ تقدیم أي من تلك الخدمات 
  الخدمة.

  تمارس الھیئة الصالحیات التالیة :            -ج
وتشمل بوجھ خاص  لالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون،ألوامر والقرارات اوضع األنظمة وإصدار ا    -1

ص وسداد رسومھا، والتراخی تعلقة بالمعاییر الفنیة وقواعدھا،األنظمة واألوامر والقرارات الم
مرافقھا، شـبكة ووالنفاذ لل وترحیل الترددات، وفصل الحسابات الخاصة بكل خدمة، والربط البیني،

 ت أو استمالكھا وإزالـة العـوائق، والترقیم، والخدمــة الشاملة،والنفاذ للعقارا الخدمات،وتعرفات 
بشروط الترخیص، وكافة المسائل المنصوص علیھا  وااللتزام تشجیع المنافسة، واعتماد األجھزة،و

  أو التي یقتضیھا تنفیذ أحكامھ. في ھذا القانون



ر وقرارات صادرة تنفیذاً وأیة أنظمة وأوام بأحكام ھذا القانون االلتزامالمراقبة والتحقق من مدى     -2
وإصدار األوامر والقرارات التي  ذاتھا أو بناء على طلب من أي شخص،سواء من تلقاء  ألحكامھ،

 بما في ذلك إلزام المرخص واألوامر والقرارات المشار إلیھا،وباألنظمة   بأحكام القانون االلتزامتكفل 
  ، إن كان لذلك مقتض ٍ.ة كیانھ إلى كیانین أو أكثرھیكل لھ بإعادة

  البت في طلبات الحصول على التراخیص طبقاً ألحكام ھذا القانون.          -3
  مراقبة وتحقیق التزام المرخص لھم بشروط التراخیص.          -4
  ان لذلك مقتض ٍ.إن ك قاً ألحكام ھذا القانون،اقتراح وإدخال التعدیالت على التراخیص طب          -5
 جدیدھا،ورسوم ت والسنویة للتراخیص، االبتدائیةوالرسوم  فرض وتحصیل الرسوم على الطلبات،    -6

ورسوم أیة خدمات تقدمھا الھیئة  ألخرى التي قد تفرض على أي ترخیص،والغرامات والرسوم ا
  عندما یكون ذلك مناسباً.

فیما  وذلك ة إلعداد الخطة الوطنیة للترددات،الرادیوی باالتصاالتتقدیم المعاونة للجھة المختصة     -7
  من الخطة. االتصاالتیخص الجانب المتعلق بترددات 

 شتراطاتلالوفقاً  االتصاالتالتنسیق مع الجھات المعنیة في الدول األخرى بشأن تخصیص ترددات     -8
  .لالتصاالتالدولي  االتحادالمعمول بھا في 

 التصاالتبابالتنسیق مع الجھة المختصة  االتصاالتدیث السجل الوطني لتوزیع ترددات نشر وتح    -9
  .االتصاالت، ونشر األنظمة المتعلقة بترددات الرادیویة

، وذلك بمراعاة الخطة الوطنیة للمشغلین المرخص لھم االتصاالتمنح ترخیص ترددات     -10
  للترددات.

 ،قیق التزامھم بأحكام ھذا القانون، وتحفي المملكة االتصاالتددات مراقبة المصرح لھم باستعمال تر  -11
 باالتصاالتوذلك كلھ بالتنسیق مع الجھة المختصة  األمثل للترددات، االستخداموالتحقق من 

  الرادیویة.
وتخصیص األرقام للمشغلین المرخص لھم طبقاً لھذه  بعة تنفیذ الخطة الوطنیة للترقیم،إعداد ومتا    -12

  خطة.ال
ما في ذلك ب وإمكانیة التشغیل البیني للخدمات،تشجیع وتنظیم وتسھیل النفاذ المناسب والربط البیني   -13

من المرافق والعقارات عندما یكون ذلك  االستفادةالعامة في  االتصاالتاإللزام بمشاركة مشغلي 
  ضروریاً.

 سـس تحدیدھا وخطط إعادة موازنتھا،ووضـع أ نصفة ومعقولة،مراجعة التعرفات لضمان كونھا م  -14
 باً،إن كان ذلك مناس ،االتصاالتوأیة إجراءات أخرى تتعلق بضبط التعرفات لتضمینھا تراخیص 

وتحدید التعرفات ــ إن كان لذلك مقتض ٍ ــ ویشمل ذلك حسابھا عن طریق نسبتھا إلى التعرفات 
المماثلة في الدول األخرى وحساب الزیادة المستقبلیة في تكلفة تقدیم  االتصاالتالسائدة في أسواق 

  .االتصاالتخدمة 
ط ھذه ورب االتصاالتاعتماد وإصدار المواصفات والمعاییر الفنیة بشأن استیراد واستعمال أجھزة   -15

  .االتصاالتاألجھزة أو ربطھا بینیا بشبكات 
 صاالتاالتلى آخرین وفقاً لتقدیر الھیئة ــ بشأن استعمال أجھزة أو إسـناد ذلك إ   إصدار الموافقات ــ  -16

وربط ھذه األجھزة أو ربطھا بینیا بشبكات  ة بشأنھا مواصفات أو معاییر فنیة،التي لم تصدر الھیئ
  .االتصاالت

المرخص لھم أو بینھم وبین المشتركین أو أي   فحص الشكاوى وتسویة المنازعات التي تنشأ بین    -17
  واتخاذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة في ھذا الشأن. االتصاالتص آخر لھ عالقة بمجال شخ



واتخاذ كافة اإلجراءات  ممارسة جمیع الصالحیات األخرى الممنوحة للھیئة طبقاً ألحكام ھذا القانون  -18
  األخرى الضروریة والمعقولة لتنفیذ أحكام البنود السابقة.

  أن : االقتضاءوعند   ي سبیل القیام بالمھام المنوطة بھا بموجب ھذا القانونللھیئة ف              -د
وأن تقوم بالتنسیق والتعاون مع الجھات المتخصصة والمعاھد  تتعاقد مع أیة أطراف أخرى،    -1

  .االستشاریةاألكادیمیة أو الفنیة واللجان 
ت أو لجان تكون لدیھا اإلمكانیات اإلداریة تسند بعض مھامھا اإلداریة أو الفنیة إلى أطراف أو جھا    -2

  والفنیة للقیام بھذه المھام.
غیر أنھ ال  ،لالتصاالتعلى الھیئـة ممارسـة مھامھا وصالحیاتھا بما یتناسب وأھداف الخطة الوطنیة  -ھـ 

  یجوز تفسیر أو تأویل ذلك بما یمس ما تتمتع بھ الھیئة من استقالل طبقاً ألحكام ھذا القانون.
ثیر ملموس على یجب على الھیئة عند عزمھا على اتخاذ أیة تدابیر ذات تأ ما عدا الحاالت الطارئة،فی   -و

أن تعطى األطراف ذوي المصلحة فرصة إلبداء الرأي بشأن ھذه التدابیر خالل  معینة، اتصاالت سوق
 –ویجب على الھیئة أن تصدر نظاماً بشأن ھذه المشاورات وبما یكفل تحقیق إطالع الكافة  ،مدة معقولة

فیما عدا المعلومات التي یشترط من  ،على تفاصیل المشاورات الجاریة –من خالل نقطة معلومات واحدة 
  یقدمھا عدم الكشف عنھا.

أو أكثر في حال قررت الھیئة أن ھذا  صل كیانھ إلى كیانینللھیئة إلزام المشغل المرخص لھ بفیجوز  -ز
الفصل ضروري لتعزیز المنافسة المستدامة، أو إنشاء شبكة البنیة التحتیة الثابتة لالتصاالت، كما یجوز 
بناء على طلب من المشغل المرخص لھ فصل كیانھ إلى كیانین أو أكثر إذا كان ذلك لغرض إنشاء شبكة 

  البنیة التحتیة الثابتة لالتصاالت.

  
 

  الفصــل الثالــث
  مجلس اإلدارة

  )4مــادة (
  التعیین وانتھاء العضویة

 ویصدر بتعیینھم خمسة أعضاء من بینھم رئیس المجلس،یتولى إدارة الھیئة مجلس إدارة یشكل من        -أ
على أن یراعى  دد المرسوم من یتولى منصب الرئیس،مرسوم بناء على عرض من مجلس الوزراء ویح

  طبقاً ألحكام ھذا القانون. باالستقاللفي ذلك ضرورة تمتع الھیئة 
وبالنسبة للمجلس األول تكون عضویة ثالثة من أعضائھ لمدة ثالث  المجلس أربع سنوات، مدة عضویة     -ب

  نھم.م ویحدد المرسوم الصادر بالتعیین مدة العضویة لكل عضویة اآلَخرْین لمدة أربع سنوات،سنوات و
أو بإعفائھ من منصبھ أو بالوفاة  باالستقالةإذا خال محل أحد أعضاء المجلس بانتھاء مدة العضویة أو       -ج

  یعین من یحل محلھ بذات األداة والطریقة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة.
إال بمرسوم بناء على عرض مجلس ال یعفى عضو المجلس من منصبھ قبل انتھاء مدة عضویتھ               -د

  الوزراء.
   

 
  )5مــادة (

  مھام وصالحیات المجلس
 یتولى المجلس اإلشراف على شئون الھیئة وممارسة المھام والصالحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون.



  
 
  )6مــادة (

  االجتماعات
  

 اععوتھ لعقد اجتمویجوز لرئیس المجلس د مجلس أربع مرات سنویاً على األقل،یجتمع ال       -أ
  وقت. عادي في أي غیر

ویجب على الرئیس دعوة المجلس لعقد اجتماع غیر عادي یعقد خالل أربعة عشر یوماً         
    من تاریخ تسلمھ طلباً كتابیاً مسبباً من عضوین من أعضاء المجلس أو من المدیر العام.

یتضمن اإلخطـار بالدعـوة لعقد اجتماع غیر عادي بیان ویجب في جمیع األحـوال أن        
  .االجتماعالغرض من 

  ال یكون اجتماع المجلس صحیحاً إال بحضور ثالثة أعضاء على األقل.   -ب
وفي حالة  ت من شارك من األعضاء في التصویت،تصدر القرارات بأغلبیة أصوا     -ج

  تساوى األصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس.
وحفظ  االجتماعاتیعین المجلس أمین سر یتولى إعداد جدول أعمالھ وتدوین محاضر      -د

  جمیع األوراق والمستندات الخاصة بالمجلس والقیام بأیة مھام یكلفھ بھا المجلس.
م أو أي شخص آخر یرى ضرورة للمجلس أن یدعو لحضور اجتماعاتھ المدیر العا  -ھـ 

وال  ،االجتماعدون أن یشترك في التصویت على أیة مسألة معروضة في    حضوره،
  .االنعقادیحسب ضمن النصاب القانوني الالزم لصحة 

  
  

  )7مــادة (
  تعارض المصالح

یحظر على عضو المجلس أن تكون لھ أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة أو أیة مصالح مالیة أخرى         -أ
  لدى أي من المرخص لھم.

یجب على عضو المجلس لدى نظر المجلس ألیة مسألة یكون للعضو فیھا مصلحة شخصیة مباشرة أو      -ب
غیر مباشرة أو أیة مصالح مالیة أخرى تتعارض مع مقتضیات منصبھ أن یفصح عن ذلك كتابة بمجرد 

  علمھ بنظر المجلس للمسألة المشار إلیھا.
علیھا في الفقرة السابقة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع على عضو المجلس في الحالة المنصوص       -ج

  .إثبات ما أفصح عنھ العضو من مصلحة في محضر اجتماع المجلس   ویجب ،أو التصویت علیھ
  

  
  

  الفصــل الرابــع
  المدیر العام

  )8مــادة (
  التعیین وخلو المنصب

إلى توصیة المجلس، لمدة ثالث بناء على عرض من مجلس الوزراء استناداً  یعین المدیر العام بمرسوم،
  مرة واحدة لمدة أخرى مماثلة.  وال یجوز تجدیدھا إال سنوات،



عین من ی أو بإعفائھ من منصبھ أو بالوفاة، باالستقالةوفي حالة خلو منصب المدیر العام بانتھاء مدتھ أو 
  ار إلیھا.یحل محلھ بذات األداة والطریقة المش

مھام وصالحیات المدیر العام بصفة  و أي شخص مؤھل لذلك یسمیھ المجلس،أ ،ویباشر رئیس المجلس
  مؤقتة لحین تعیین مدیر عام جدید.

 
   

  )9مــادة (
  االختصاص

  ویخضع في ذلك لرقابة المجلس. لھیئة في حدود أحكام ھذا القانون،یتولى المدیر العام ممارسة صالحیات ا
احة على صر ما لم ینص القانون ي ممارسة الصالحیات المشار إلیھا،للمدیر العام السلطة النھائیة فویكون 
  غیر ذلك.

  
  

  )10مــادة (
  المكافآت

 على أن یراعى في في ذلك العالوات والمزایا األخرى،یحدد المجلس ما یستحقھ المدیر العام من أجر، بما 
ة أو سواء في الشركات الكبرى بالمملك التنفیذیون في سوق العمل من أجور،تقدیر األجر ما یتقاضاه الرؤساء 

  في تنظیم قطاعات الخدمات خارج المملكة.
 
   

  )11مــادة (
  استقالة المدیر العام

 المجلس لرفعـھ إلى مجلس الوزراء، للمدیر العام أن یستقیل من منصبھ بموجب طلب مكتوب یقدمھ إلى
  بثالثة أشھر على األقل. لالستقالةوذلك قبل التاریخ المحدد 

  مرسوم بناء على عرض مجلس الوزراء. االستقالةویصدر بقبول 
 

 
   

  )12مــادة (
  إعفاء المدیر العام من منصبھ

وزراء بناء على عرض من مجلس ال العام من منصبھ قبل انتھاء مدتھ، یجوز بمرسوم إعفاء المدیر       -أ
بب إخاللھ الجسیم بعقد عملھ أو سوء سلوكھ الجسیم أو عدم الكفاءة في بس استناداً إلى توصیة المجلس،

أو اإلخالل باألمانة أو عدم مقدرتھ على القیام بواجبات وظیفتھ لعجزه الجسماني  االحتیالإنجاز عملھ أو 
  أو العقلي.

مدیر المجلس ، ویستمر الیمنح المدیر العام قبل إعفائھ من منصبھ فرصة معقولة للدفاع عن نفسھ أمام      -ب
 حتى تاریخ اإلعفاء. العام في ممارسة أعمالھ طبقاً ألحكام ھذا القانون

  
 
   



  )13مــادة (
  الھیكل التنظیمي للھیئة والتفویض

طبقاً    ، على أن یراعى في ذلك میزانیة الھیئة المعتمدةحدید الھیكل التنظیمي للھیئةیتولى المدیر العام ت       -أ
  ) من ھذا القانون.17المادة (ألحكام 

بما یكفل و ي الھیئة في مباشرة بعض صالحیاتھ،یجوز للمدیر العام أن یفوض كتابة من یراه من موظف     -ب
  إنجاز أعمال الھیئة بالشكل المالئم.

  
  

  )14مــادة (
  تعیین الموظفین وتحدید مكافآتھم

وضع شروط تعیین موظفي الھیئة وتحدید الرواتب والمزایا ، لمدیر العام ، بعد موافقة المجلسیتولى ا       -أ
قدیر على أن یراعى في ت الخبرة المھنیة للعمل لدى الھیئة،المستحقة لھم وبما یكفل جذب ذوي الكفاءة و

  ) من ھذا القانون.22الرواتب والمزایا الحظر المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من المادة (
ظفین واستشاریین بالھیئة لتمكینھا من الوفاء بالتزاماتھا وممارسة المھام للمدیر العام تعیین مو     -ب

على أن یراعى في ذلك میزانیـة الھیئة المعتمدة  ،والصالحیات المقررة لھا بموجب أحكام ھذا القانون
 ) من ھذا القانون.17طبقاً ألحكـام المـــادة (

 
  

  الفصــل الخامــس
  الوزیر

  )15مــادة (
  الوزیراختصاصات 

عتمد بقرار یصدر من وت لالتصاالتیعد الوزیر بالتشاور مع الھیئة مشروع الخطة الوطنیة               -أ
وكل ثالث سنوات بعد  ا القانون،خالل ثالثة أشھر من تاریخ العمل بأحكام ھذ  وذلك مجلس الوزراء،

ویجب نشر ھذا  ،االتصاالتذلك، وتتضمن ھذه الخطة االستراتیجیة والسیاسة العامة بشأن قطاع 
 في الجریدة الرسمیة.  القرار

  ویجوز في األحوال االستثنائیة وعند الضرورة أن یتم إعداد تلك الخطة لفترات أقصر.
  یباشر الوزیر المھام اآلتیة :          -ب

  .لالتصاالتمراقبة تنفیذ الخطة الوطنیة           -1
المتعلقة بشمولیة الخدمات واقتراح أیة تعدیالت بشأنھا وعرضھا على متابعة تنفیذ السیاسة           -2

  مجلس الوزراء العتمادھا.
وخلق مناخ تنافسي بین المشغلین المرخص لھم  بالمملكة، االتصاالتفي قطاع  االستثمارتشجیع     -3

 االتصاالتحتى یتمكن المشتركون والمستخدمون من الحصول على أحدث الخدمات في مجال 
  أنسب األسعار.ب

كون المملكة والتي ت االتصاالتالدولیة في مجال  االتفاقیاتمتابعة تنفیذ االلتزامات الناشئة عن           -4
  طرفاً فیھا.

 االتاالتصتمثیل المملكة في المنظمات اإلقلیمیة والعربیة والدولیة واللجان المختصة بشئون     -5
  وللوزیر أن یفوض الھیئة في ذلك. ،سیق مع الوزارات والجھات المعنیةبالتن

  بالتنسیق مع الھیئة. االتصاالتاقتراح مشروعات القوانین المتعلقة بقطاع           -6



بالتنسیق والتعاون مع الھیئة والجھات المعنیة وبما  االتصاالتالعمل على إزالة العوائق أمام قطاع     -7
  یساعد الھیئة على القیام بمسئولیاتھا.

ال یجوز أن تكون للوزیر  ) من ھذا القانون،41حكام المادة (منعاً لتعارض المصالح ومع عدم اإلخالل بأ   -ج 
ي مرخص لھ أو أو أن یمارس أیة سلطة إداریة على أ باشرة أو غیر مباشرة في أي ترخیص،أیة مصلحة م

الما أن الوزیر لیس وال یحول ذلك دون تملك الحكومة ألسھم في أي مرخص لھ ط أن یشارك في إدارتھ،
 مسئوالً عن ممارسة الحقوق على ھذه األسھم.

ویسري الحظر المنصوص علیھ في ھذه الفقرة على كبار موظفي الوزارة وغیرھم من الموظفین المعنیین 
  .االتصاالتبقطاع 

 
  

  )16مــادة (
  استقالل الھیئة

 ،التصاالتاللوزیر أن یبدي للھیئة رأیھ كتابة في أي وقت بشأن أیة مسألة تتعلق بسیاسة الحكومة في مجال 
وعلى الھیئة دراسة ما أبداه الوزیر من مقترحات في ھذا الشأن والعمل على تنفیذھا بما ال یتعارض مع المھام 

  والصالحیات المقررة لھا بموجب أحكام ھذا القانون.
 
 

 الســادس الفصــل
  الشئون المالیة وما یتعلق بھا

  )17مــادة (
  الحساب والتقریر والتدقیق السنوي

  یحدد بقرار من المجلس بدایة ونھایة السنة المالیة للھیئة.              -أ
  وتحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالیة. یكون للھیئة میزانیة مستقلة،          -ب
یتولى المدیر العام إعداد مشروع المیزانیة للسنة المالیة المقبلة بالتنسیق مع وزارة المالیة             -ج

مد المجلـس ویعت ة المالیة بثالثة أشھر على األقل،الوطني ویقدمھ إلى المجلس قبل انتھاء السن واالقتصاد
المجلس مشروع المیزانیة أو انقضت فإذا رفض  خالل ثالثة أشھر من تاریخ تقدیمھ،ھذا المشـروع 

تعین العمل بمیزانیة السنة السابقة مع إدخال التعدیالت التي  لمھلة دون اعتماد المجلس للمشروع،ھذه ا
 یقتضیھا ما قد یطرأ من تضخم وفقاً للمعدل المعلن عنھ رسمیاً.

  ة.التي یبدیھا المجلس كتابویجب في حالة رفض المجلس لمشروع المیزانیة أن یكون مبنیاً على األسباب 
 یعین المجلس في أول كل سنة مالیة مدققا خارجیا ذا مكانة دولیة لتدقیق حسابات الھیئة .       -د
أشھر من  ثةوعلى الھیئة تقدیم حساباتھا السنویة للتدقیق من قبل المدقق الخارجي خالل موعد ال یجاوز ثال 

تقریره بشأن تدقیق حسابات الھیئة إلى المجلس خالل موعد ال وعلى المدقق تقدیم  نھایة السنة المالیة،
على أن یتضمن ما قد یتكشف للمدقق من مخالفات مالیة أو  مسة أشھر من نھایة السنة المالیة،یجاوز خ

  عجز في حسابات الھیئة.
ى المجلس ویقدم إل ،شكل والطریقة التي یحددھا المجلسیعد المدیر العام تقریراً سنویاً عن نشاط الھیئة بال -ھـ 

ة ئعلى أن یكون مشفوعاً بنسخة من حسابات الھی ستة أشھر من نھایة السنة المالیة،في موعد ال یجاوز 
  ) من ھذا القانون.54وبالمعلومات المشار إلیھا في المادة ( المدققة وتقریر مدقق الحسابات،

الرسمیة وجریدتین یومیتین محلیتین تصدر على الھیئة نشر ملخص لحساباتھا المدققة في الجریدة       -و
  إحداھما باللغة العربیة واألخرى باللغة اإلنجلیزیة، وذلك فور اعتمادھا من قبل المجلس.



 
   

  )18مــادة (
  تمویل الھیئة

  یتم تمویل أنشطة الھیئة من اإلیرادات التالیة :              -أ
  المفروضة علیھا ورسوم تجدیدھا. االبتدائیةرسوم تقدیم طلبات التراخیص والرسوم           -1
والتي تحدد بالنسبة للترخیص الممتاز على  م السنویة المفروضة على التراخیص،حصیلة الرسو    -2

 ومعلى أال تتجاوز ھذه الرس للمرخص لھ الناتج عن ھذا الترخیص،أساس إجمالي الدخل السنوي 
شروط للأما بالنسبة للترخیص العادي فتحدد الرسوم طبقاً  ،من إجمالي الدخل المشار إلیھ ٪1نسبة 

أو بموجب قرار یصدر من الھیئة إذا لم تحدد ھذه الرسوم في  المنصوص علیھا في الترخیص،
  الترخیص.

  الرسوم المفروضة من قبل الھیئة مقابل أیة خدمات تقدمھا.          -3
  غرامات التي تحصلھا الھیئة من المرخص لھم استناداً إلى التراخیص الممنوحة لھم.ال    -4

  و یجب أال یؤخذ في االعتبار ما سوف تحصلھ الھیئة من ھذه الغرامات عند إعداد المیزانیة السنویة.
من ھذه  ) من الفقرة (أ)2() و 1یعتمد المجلس أیة زیادة في الرسوم المنصوص علیھا في البندین (     -ب

) من الفقرة (أ) 2على أال تتجاوز الرسوم في جمیع األحوال النسبة المنصوص علیھا في البند ( المادة،
  من ھذه المادة.

ً على األسباب التي یبدیھا  ویجب في حالة رفض المجلس ألیة زیادة في الرسوم أن یكون ذلك مبنیا
  المجلس كتابة.

مل تاریخ الع الھیئة من المیزانیة العامة للدولة خالل السنة الالحقة علىیتم تمویل أنشطة وعملیات       -ج
) یھا في الفقرة (أعلى أن تمول أنشطة الھیئة بعد ذلك من إیراداتھا المنصوص عل بأحكام ھذا القانون،

  وإذا وجد عجز في ھذه اإلیرادات یطبق الحكم الوارد في الفقرة التالیة. من ھذه المادة،
الوطني، أن تطلب من مجلس الوزراء الحصول على  واالقتصادھیئة ، بعد التنسیق مع وزارة المالیة لل       -د

ویشمل ذلك العجز الناشئ  الذي یظھر في میزانیتھا المعتمدة،منحة من الخزانة العامة لتمویل العجز 
ي تمویل لك المنحة فعلى أن تستخدم الھیئة ت ،عن عدم قیام المرخص لھم بسداد الرسوم المستحقة للھیئة

  النفقات المدرجة في میزانیتھا المعتمدة.
  ) من ھذا القانون.20وفقاً ألحكام المادة ( االقتراضویجوز للھیئة تمویل العجز عن طریق 

 
   

  )19مــادة (
  مصروفات الھیئة

قاً تمویل أنشطتھا وففي  تستخدم الھیئة اإلیرادات التي تقوم بتحصیلھا بموجب ھذا القانون              -أ
  للمیزانیة المعتمدة وتشمل :

  مواجھة التكالیف اإلداریة والتشغیلیة للھیئة.          -1
سداد الرواتب واألجور والمكافآت والعالوات وأیة مزایا مالیة أخرى للمدیر العام وموظفي الھیئة     -2

  .االجتماعيوالمساھمات التقاعدیة والضمان 
ما ب مواالً عقاریة أو منقولة،باحتیاجاتھا الالزمة للقیام بمھامھا بفاعلیة وكفاءة سواء كانت أالوفاء     -3

  األجھزة واآلالت والمعدات أو غیر ذلك مما یندرج ضمن المصروفات الرأسمالیة.  في ذلك
  صیانة األموال العقاریة أو المنقولة المملوكة للھیئة.          -4



  مصروفات الزمة لقیام الھیئة بمھامھا المنصوص علیھا في ھذا القانون.مواجھة أیة           -5
حصیلھ والذي یتم ت، یورد إلى الخزانة العامة فائض المیزانیة المعتمدة للھیئة عن السنة المالیة السابقة     -ب

) 17لمادة (وذلك خـالل شھر من تاریخ انتھاء تدقیق الحسابات طبقاً ألحكام الفقــرة (د) مــن ا بالفعل،
  من ھذا القانون.

ویجوز للھیئة االحتفاظ بفائض المیزانیة أو بجزء منھ لتمویل مشروعات التطویر المستقبلیة وذلك بعد 
  التنسیق مع وزارة المالیة واالقتصاد الوطني وموافقة مجلس الوزراء.

 
   
  )20مــادة (

  االقتراض
 افقة كل من المجلس ومجلس الوزراء،الوطني ومو واالقتصادیجوز للھیئة، بعد التنسیق مع وزارة المالیة 

وذلك دون إخالل  ھا المنصوص علیھا في ھذا القانون،أن تقترض أیة مبالغ مالیة ضروریة لممارسة مھام
  باإلجراءات المقررة للحصول على القرض العام.

  أن یكون ذلك مبنیاً على األسـباب التي یبـدیھا المجلس كتابة. لالقتراضویجب في حالة رفض المجلس 
  
  

  )21مــادة (
  تعارض المصالح

یحظر أن یكون للمدیر العام أو ألي من موظفي الھیئة خالل فترة شغل المنصب أو الوظیفة مصلحة        -أ
وعلى كل منھم اإلبالغ فوراً بأیة مصلحة في قطاع  ،االتصاالتمباشرة أو غیر مباشرة في قطاع 

  ، لھ خالل فترة شغل المنصب أو الوظیفة لدى الھیئة.تنشأ، أو قد تنشــأ االتصاالت
ون أما بالنسبة لباقي موظفي الھیئة فیك إلى المجلس بالنسبة للمدیر العام،ویكون اإلبالغ المشار إلیھ          

  اإلبالغ إلى المدیر العام.
یفة الوظ یجب على المـدیر العام وموظفي الھیئــة تقدیم إقرار كتابي عنـد بدء شغل المنصب أو          -ب

  :وسنویا بعد ذلك بما یلي
  ویكون على علم بھا. االتصاالتأیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة تكون لھ في قطاع   -1
ألحد أقاربھ حتى الدرجة الثالثة، یكون  ،االتصاالت  أیة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في قطاع  -2

  على علم بھا وتتعارض مع مقتضیات منصبھ أو وظیفتھ لدى الھیئة.
للمجلس التجاوز عن المصالح العادیة الیسیرة سواء بالنسبة للمدیر العام أو ألي من موظفي الھیئة       -ج

جلس ر المالة أن یتضمن قراویجب في ھذه الح رض مع مقتضیات المنصب أو الوظیفة،والتي ال تتعا
ویشتمل  ) من ھذا القانون،52ھ في المادة (وأن یتم إعالنھ في السجل المشار إلی األسباب التي بني علیھا،

  الشخص المعني ومنصبھ أو وظیفتھ وطبیعة وتفاصیل تلك المصلحة. اسماإلعالن على 
العام أو أي من موظفي الھیئة مع مصالح  على المجلس عند تقدیر مدى تعارض مصالح المدیر              -د

  الھیئة مراعاة ما یأتي :
للشـركة أو الكیان اآلخر ذي الصلة بالمصلحة من جراء  االقتصادیةمـدى تأثر المصـالح           -1

  تصرفات الھیئة.
  بالمصلحة.دور الھیئة في الرقابة واإلشراف على نشاط الشركة أو الكیان اآلخر ذي الصلة           -2
  الدرجة الوظیفیة أو المنصب الذي یشغلھ الموظف المعني.          -3



لدى علمھ بأیة مصلحة للشخص المعني في الشركة أو الكیان  –حاالً أو مستقبالً  –انطباع الجمھور     -4
  اآلخر ذي الصلة بالمصلحة.

  
  

  )22مــادة (
  عمل المدیر العام وموظفي الھیئة لدى آخرین

یحظر على المدیر العام وأي من موظفي الھیئة خالل فترة تولي المنصب أو الوظیفة أن یقوم بأي عمل        -أ
م افي المملكة وتخرج عن نطاق المھ االتصاالتتتعلق بقطاع    أو خدمة استشاریة ــ أو ما یماثلھا ــ

وال یجوز ألي منھم القیام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خالل سنة من  والواجبات التي یؤدیھا للھیئة،
  تاریخ ترك المنصب أو الوظیفة إال بعد موافقة المجلس كتابة على ذلك.

یحظر على أي صاحب عمل توظیف أو إسناد أي عمل أو خدمة ألي من المدیر العام أو موظفي الھیئة      -ب
  لمادة .بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من ھذه ا

 
 
  )23مــادة (

  واجب السریة
یحظر على المدیر العام وموظفي الھیئة أن یفصح إلى الغیر عن المعلومات السریة التي تلقاھا بصورة 

  ویسري ھذا الحظر بعد ترك المنصب أو الوظیفة. د القیام بمھام وظیفتھ أو بسببھا،مباشرة أو غیر مباشرة عن
 
 

  الفصــل الســابع
  والموافقة على األجھزةالترخیص 

  )24مــادة (
  اتصاالتضرورة الحصول على ترخیص 

، أو تاتصاالتستخدم تردد  اتصاالتعامة أو أیة شبكة  اتصاالتیحظر على أي شخص تشغیل شبكة        -أ
  في المملكة إال بعد الحصول على ترخیص بذلك طبقاً ألحكام ھذا القانون. اتصاالتتقدیم خدمة 

كة بربط شب –یمنح طبقاً لشروط الترخیص المعني    یحظر على أي شخص أن یقوم دون تصریح ــ     -ب
ر غی اتصاالتأخرى أو بأیة أجھزة  اتصاالت بأیة شبكة مرخصة بموجب أحكام ھذا القانون اتصاالت

  ) من ھذا القانون.38معتمدة طبقاً ألحكام المادة (
  من أو إلى المملكة. االتصالغیل أو ترویج خدمة إعادة یحظر على أي شخص تش            -ج

 
   

  )25مــادة (
  االتصاالتمنح ترخیص 

یق لمدة محددة عن طر االتصاالتأو لتقدیم خدمات  اتصاالتللھیئة أن تمنح ترخیصاً لتشغیل شبكة        -أ
  ا القانون.) من ھذ32) و (29الترخیص الممتاز أو الترخیص العادي طبقاً ألحكام المادتین (

بأیة اشتراطات أو تراخیص أو تصاریح أو التزامات  ال یخل منح الترخیص طبقاً ألحكام ھذا القانون     -ب
  آخر. قانون أخرى ینص علیھا أي

 



 
  )26مــادة (

  متطلبات الترخیص الممتاز والترخیص العادي
  یجب لمنح أي ترخیص مراعاة ما یلي :              -أ

أو فرعاً لشركة أجنبیة مرخصاً لھ  خصاً اعتباریا مؤسساً في المملكة،طالب الترخیص شأن یكون     -1
  الشركات التجاریة. قانون بمزاولة النشاط في المملكة طبقاً ألحكام

البنیة التحتیة والموظفون المعنیون بتقدیم خدمات  –بشكل جوھري  –أن توجد في المملكة           -2
  .االتصاالت

مادة في ) من الفقرة (أ) من ھذه ال2للھیئة وحدھا أن تعفى من الشرط المنصوص علیھ في البند (          -ب
  :أي من الحالتین اآلتیتین

موظفین ویتعذر توفیرھا على نحو فعال إال من خالل بنیة تحتیة  اتصاالتوجود حاجة كبیرة لخدمة     -1
باشرة على المشتركین ك الخدمة موبشرط أن تعود المنفعة من تل موجودین خارج المملكة،

المنصوص علیھا في الترخیص أو من غیر  االلتزاماتوفقاً لما تقدره الھیئة من واقع  والمستخدمین،
  ذلك.

) من ھذا 65إذا أخل المرخص لھم بااللتزامات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (          -2
  القانون.

  
  

  )27مــادة (
  الترخیصتقدیم طلب 

رض غكتابة إلى الھیئة وفقاً للنموذج الذي تعده لھذا ال االتصاالتیقدم طلب الحصول على ترخیص        -أ
ار والتي تحددھا الھیئة بقر د سداد الرسوم المقررة على الطلب،وما یفی مصحوباً بالمعلومات المطلوبة،

مقدم الطلب كتابة بما یفید تسلمھا الطلب ویجب على الھیئة أن تخطر  طبقاً ألحكام ھذا القانون، تصدره
  وذلك خالل أربعة عشر یوماً من تاریخ تسلمھ .

یجب على الھیئة في حالة رفض طلب منح الترخیص أن تخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر في ھذا      -ب
  الشأن مشفوعاً باألسباب التي بني علیھا بتفصیل معقول.

   
 
  )28مــادة (

  ومحتویاتھ االتصاالتترخیص 
  وال یجوز التنازل عنھ للغیر دون موافقة كتابیة مسبقة من الھیئة. شخصي، االتصاالتترخیص               -أ

ا لم یتم م ھ خالل الفترة المنصوص علیھا فیھ،ویسرى مفعول كتابة، االتصاالتتصدر الھیئة ترخیص      -ب
  ن ھذا القانون.) م34) و (31إلغاؤه طبقاً ألحكام أي من المادتین (

  على ما یلي : االتصاالتیجوز أن یشتمل ترخیص             -ج
  أیة شروط تقدر الھیئة أنھا ضروریة ومعقولة.          -1
الشروط التي تـُلزم المرخص لھ بتزوید الھیئة بأیة مستندات وبیانات وحسابات وتقدیرات وسجالت     -2

بھدف ممارسة صالحیاتھا والقیام بمھامھا المنصوص علیھا أو أیة معلومات أخرى تطلبھا الھیئة 
  في ھذا القانون، وذلك بالكیفیة وفي المواعید التي تحددھا.

  



  
  )29مــادة (

  الترخیص الممتاز
خیص وتصدیق المجلس على ذلك ال یمنح الترخیص الممتاز إال بعد توصیة المدیر العام بمنح التر       -أ

 خالل مدة ثالثین یوماً من تاریخ عرض توصیة المدیر العام علیھ. كتابة،
ویجوز للمدیر العام عند رفض المجلس التصدیق على توصیتھ أو انقضاء المدة المشار إلیھا دون تصدیق أن 
ً من تاریخ الرفض أو من تاریخ انقضاء مدة  یعید عرض األمر على المجلس خالل مدة ثالثین یوما

إلیھا لیصـدر المجلس قراراً نھائیاً بشأن الترخیص خالل مدة ثالثـین یوماً من تاریـخ  التصدیق المشار
  إعادة العرض.

  ویتعین على المجلس، في جمیع األحوال، عند رفض توصیة المدیر العام أن یبدى أسباب الرفض كتابة.        
أن تجرى مزاداً بشأن منح التراخیص الممتازة طبقاً  ابیة من المجلس،بعد موافقة كت یجوز للھیئة،     -ب

ویجب اإلعالن عنھ بالكیفیة التي تراھا مناسبة وذلك قبل  د واإلجراءات التي تصدرھا الھیئة،للقواع
ویمنح الترخیص في ھذه الحالة دون حاجة إلى تصدیق  على األقل من تاریخ إجراء المزاد،ثالثین یوماً 

  المجلس.
ى الھیئــة قبل البت في جمیع طلبات التراخیص الممتازة أن تتحقق من مدى توافر الشروط یجب عل      -ج

 وفي األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً ألحكامھ في شأن المنصوص علیھا في ھذا القانون
  -:وبوجھ خاص ما یلي طالب الترخیص،

الكافیة لدى طالب الترخیص في المجال موضوع طلب توافر اإلمكانیات والكفاءة والخبرة           -1
  الترخیص.

  انطباق المعاییر التي تحددھا الھیئة وتصدرھا من وقت آلخر بشأن الترخیص موضوع الطلب.          -2
  مراعاة مصالح المشتركین والمستخدمین.          -3
  تشجیع المنافسة بین المشغلین المرخص لھم.          -4

ً من تاریخ تقدیم الطلب. على       -د   الھیئة البت في طلب الترخیص خالل مدة ال تجاوز تسعین یوما
وجب علیھا إخطار مقدم الطلب بذلك خالل  رورة استیفاء أیة معلومات إضافیة،وإذا ما رأت الھیئة ض

من  ل أيویصدر القرار النھائي في ھذه الحالة خال ثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب،مدة ال تجاوز ثال
  :األجلین التالیین أیھما الحق

  ثالثین یوماً من تاریخ تسلم المعلومات اإلضافیة المطلوبة.          -1
  مائة وخمسین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الترخیص.          -2

ً  ازة ذات شروط موحدة بقدر اإلمكان،یجب أن تكون التراخیص الممت  -ھـ   وأن یكون أي اختالف بینھا قائما
  على أسباب موضوعیة.

یجوز للھیئة أن تمنح طالب الترخیص الذي ال یتمتع بقوة سوقیة مؤثرة  ومع عدم اإلخالل بما تقدم،      
  ترخیصاً بشروط أفضل من ترخیص مشغل آخر یتمتع بقوة سوقیة مؤثرة.

للحضور لتسلم یجب على الھیئة إخطار طالب الترخیص خالل سبعة أیام من تاریخ منح الترخیص    -و
  ویرسل اإلخطار على العنوان المحدد من قبل مقدم الطلب. ،الترخیص

  ویجب على الھیئة أن تقوم بنشر الترخیص في الجریدة الرسمیة في أقرب وقت ممكن بعد منحھ.     
رخیص ممتاز على حصة في كیان صاحب ت بطریق مباشر أو غیر مباشر، یحصل، على أي شخص   -ز

  أن یخطر الھیئة بذلك خالل سبعة أیام من تاریخ حصولھ على تلك الحصة. و أكثر،أ٪5تعادل نسبة 
 
   



  )30مــادة (
  تجدید الترخیص الممتاز

یجدد الترخیص الممتاز الصادر طبقاً ألحكام ھذا  ل بحكم الفقرة (ب) من ھذه المادة،مع عدم اإلخال       -أ
  بناء على طلب المرخص لھ لمدة محددة أخرى وفقاً للشروط المنصوص علیھا في الترخیص. القانون

الً إخال –أو یخل  –إذا تبین لھا أن المرخص لھ قد أخل  ة أن ترفض تجدید الترخیص الممتاز،للھیئ     -ب
كانت الھیئة قد اتخذت أیة تدابیر لتحقیق التزام المرخص لھ بشروط  سواء جوھریاً بشروط الترخیص،

  أو لم تتخذ أیة تدابیر في ھذا الشأن. ) من ھذا القانون35الترخیص طبقاً ألحكام المادة (
بل انتھاء مدتھ بسنتین على على الھیئة إخطار المرخص لھ بعزمھا على رفض تجدید الترخیص ق      -ج

وإذا وقع اإلخالل الجوھري بشروط الترخیص خالل السنتین السابقتین على انتھاء الترخیص  األقل،
  تعین إخطار المرخص لھ برفض تجدید الترخیص فور علم الھیئة بھذا اإلخالل.

  ویجب في جمیع األحوال أن یشتمل اإلخطار على أسباب رفض التجدید.        
ص لھ من ردود خالل مدة سریان الترخیص وذلك قبل إصدار قرارھا على الھیئة بحث ما قدمھ المرخ       -د

  بشأن رفض تجدید الترخیص.
 
   

  )31مــادة (
  تعدیل وإلغاء الترخیص الممتاز

  للھیئة تعدیل شروط الترخیص الممتاز أو إلغاؤه في أي من الحاالت اآلتیة :
  موافقة المرخص لھ على التعدیل أو اإللغاء.         -1
  أن یكون التعدیل أو اإللغاء تطبیقاً ألي من الشروط المنصوص علیھا في الترخیص.         -2
  ) من ھذا القانون.35أن یكون التعدیل أو اإللغاء تطبیقاً ألحكام المادة (         -3
  أن یكون التعدیل أو اإللغاء تطبیقاً ألحكام ھذا القانون.    -4
   

 
  )32مــادة (

  الترخیص العادي
عن طریق الترخیص العادي،  االتصاالتأو تقدیم خدمات  االتصاالتیكون ترخیص تشغیل شبكة        -أ

  :راخیص التي تتعلق بأي من اآلتيویستثنى من ذلك الت
  .استخدام طیف التردد الرادیوي          -1
  استخدام أرقام ھواتف بموجب الخطة الوطنیة للترقیم.          -2
    ) من الفقـرة (ب) من 9) إلى (1أي من الخدمات المنصوص علیھا في البنـــود من (تقدیم         - 3

  ) من ھذا القانون.39المــادة (
  وفي الحاالت المشار إلیھا یكون الترخیص ممتازاً.      

خر آلیمنح الترخیص العادي لطالبھ إذا توافرت فیھ الشروط التي تصدرھا الھیئة وتنشرھا من وقت      -ب
  وللھیئة أن تستوفى من مقدم الطلب أیة معلومات إضافیة. بشأن ذلك النوع من التراخیص،

ً لطلب الحصول على الترخیص العادي وینشر بالوسیلة التي تراھا مناسبة لتحقق       -ج تعد الھیئة نموذجا
  علم المھتمین بھذا المجال.

 
   



  )33مــادة (
  تجدید الترخیص العادي

  ) من ھذا القانون.30الترخیص العادي األحكام المنصوص علیھا في المادة ( یسري في شأن تجدید
  
  

  )34مــادة (
  تعدیل وإلغاء الترخیص العادي

ویجب علیھا عند عزمھا على تعدیل أو إلغاء أي نوع  ل شروط الترخیص العادي أو إلغاؤه،للھیئة تعدی       -أ
ة الرسمیة قبل التعدیل أو اإللغاء بثالثین یوماً على من التراخیص العادیة أن تعلن عن ذلك في الجرید

  األقل.
  :یجب أن یشتمل اإلعالن على اآلتـيو        
عزم الھیئة على تعدیل أو إلغاء ذلك النوع من التراخیص العادیة وبیان اآلثار المترتبة على           -1

  ذلك.
  األسباب المبررة للتعدیل أو اإللغاء.          -2
  منح أصحاب التراخیص العادیة حق الرد كتابة على ذلك خالل مھلة تحددھا الھیئة في اإلعالن.          -3

ي اإلعالن عنھ ف ویتم لمقدمة خالل المھلة المشار إلیھا،تصدر الھیئة القرار المناسب بعد بحث الردود ا     -ب
ول علم المرخص لھم بذلك النوع من وبأیة وسیلة أخرى تراھا الھیئة مناسبة لحص الجریدة الرسمیة،

  التراخیص العادیة موضوع التعدیل أو اإللغاء.
 
   

  )35مــادة (
  بشروط التراخیص الممتازة والعادیة االلتزامتحقیق 

أو   بأي حكم من أحكام ھذا القانون إخالالً جسیماً، –أو یخل  -د أخل إذا تبین للھیئة أن المرخص لھ ق       -أ
ل بناء على شواھد أو دالئل بأي شرط من شروط الترخیص أو من المرجح أن یقع منھ ھذا اإلخال

ت (ب) و (ج) و (د) من طبقاً لإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرا فعلیھا أن تصدر أمراً، جدیة،
 وبشروط لتزام المرخص لھ بأحكام ھذا القانونباتخاذ ما تراه ضروریاً من تدابیر تكفل ا ھذه المادة،

  الترخیص وأن ترسل نسخة من ذلك للمرخص لھ.
  على الھیئة قبل إصدار األمر المشار إلیھ أن تخطر المرخص لھ كتابة بما یلي :          -ب

  األمر المزمع إصداره واآلثار المترتبة علیھ.          -1
 كل فيوالفعل أو االمتناع الذي یش شـرط من شـروط الترخیـص،ص لھ ألي أوجـھ مخالفــة المرخ    -2

أو الشواھد أو الدالئل الجدیة التي ترجح في تقدیر الھیئة وقوع ھذه  تقدیر الھیئة ھذه المخالفة،
  المخالفة.

ً من تاریخ  ـع اتخاذه،المھلة المحـددة للرد على األمر المزم          -3 والتي ال تقل عن ثالثین یوما
  خطار.اإل

  على الھیئة بحث أي رد یقدم إلیھا كتابة خالل الموعد المحدد.            -ج
  -:لیھا أن تصدر أمراً یتضمن ما یليللھیئة بعد انتھاء المھلة المشار إ              -د

عن أیة أفعال بغرض معالجة أو منع أو   االمتناعتوجیھ المرخص لھ للقیام بأیة أعمال أو           -1
  حیح اإلخالل محل اإلخطار المشار إلیھ في الفقرة (ب) من ھذه المادة.تص



 ذلك أن یكون للغرامة مبرر موضوعي،ویشترط ل فرض غرامة مناسبة على المرخص لھ،          -2
  وأن یراعى في تقدیرھا مبدأ العدالة والمساواة بین المرخص لھم.

المحدد في التوجیھ المشار  االلتزاما أخفق في تنفیذ إنذار المرخص لھ بإلغاء الترخیص إذا م          -3
  إلیھ أو إذا لم یقم بسداد الغرامة.

لمیعاد ا إذا لم یقم المرخص لھ بتنفیذ التوجیھ أو بسداد الغرامة المنصوص علیھما في الفقرة السابقة خالل -ھـ 
  بذلك. إلغاء الترخیص على أن تخطر المرخص لھ   جاز لھا الذي تحدده الھیئة لذلك،

 
   

  )36مــادة (
  التظلم من القرارات واألوامر

ولھ حق الطعن في  تصدره طبقاً ألحكام ھذا القانون، للمرخص لھ أن یتظلم للھیئة من أي قرار أو أمر
  القرار أو األمر طبقاً لألحكام المنصوص علیھا في الفصل السادس عشر من ھذا القانون.

  
  
  )37مــادة (
  انتھاء الترخیص اآلثار المترتبة على

مرخص لھ المستمدة من انتھاء جمیع حقوق والتزامات ال على إلغاء الترخیص أو عدم تجدیده،یترتب        -أ
  وذلك اعتباراً من تاریخ اإللغاء أو من تاریخ انتھاء مدة الترخیص بحسب األحوال. ھذا الترخیص،

ره بإلغاء الترخیص أو عدم من تاریخ إخطا یحظر على المرخص لھ قبول اشتراكات جدیدة اعتباراً      -ب
في العمل اعتباراً من ھذا التاریخ إال بموافقة كتابیة من الھیئة وخالل  االستمراروال یجوز لھ  تجدیده،

  المدة التي تقررھا وبالقدر الضروري والالزم النتقال المشتركین إلى مرخص لھ آخر.
  
 
  

  )38مــادة (
  المعاییراعتماد األجھزة وتحدید 

بأي من الوسیلتین  اتصاالتبغرض ربطھا بشبكة  االتصاالتیجوز للھیئة اعتماد أجھزة               -أ
  -اآلتیتین:

  بموجب أنظمة تصدرھا الھیئة طبقاً ألحكام ھذا القانون.          -1
یصدر  الغرض بموجب قرارأو أي شخص أو جھة معتمدة لھذا  –بموجب شھادة تصدرھا الھیئة     -2

وذلك بناء  االتصاالتبشأن أي نوع من أجھزة  –بما في ذلك الجھة المصنعة للجھاز  من الھیئة،
  على طلب المرخص لھ أو أي مصنّع أو مورد لھذه األجھزة.

الدولیة  تیجب أن یتضمن النظام أو الشھادة ما یفید مطابقة األجھزة للمعاییر الفنیة الصادرة من الھیئا     -ب
  والتي تحددھا الھیئة من وقت آلخر. بوضع المعاییر،المختصة 

للھیئة أن تلزم أي شخص یتقدم بطلب للحصول على اعتماد طبقاً ألحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة بأیة       -ج
وسداد الرسوم  ) من ھذا القانون،3ھا في المادة (اشتراطات تراھا مناسبة لتحقیق المھام المنصوص علی

  دیدھا قرار من الھیئة.التي یصدر بتح
ً ألحكام ھذه المادة  االعتمادیجوز أن یكون        -د أو  مقصوراً على نوع معین من األجھزة،الممنوح وفقا

 ،بھذا الشأن   في الشھادة الصادرة على أجھزة ذات مواصفات محددة في األنظمة التي تصدرھا الھیئة أو



 ذات مواصفات اتصاالتمحددة أو ألیة شبكة  اتصاالتألغراض شبكة  االعتمادكما یجوز أن یكون ھذا 
  معینة.

المنصوص علیھ في ھذه المادة اإلمكانیات الفنیة والوظیفیة أو المعاییر أو أیة  االعتمادیجوز أن یحدد  -ھـ 
 .االتصاالتمواصفات فنیة أخرى یلزم توافرھا في أجھزة 

 بھا لسریان االلتزامم أو المصنعین أو الموردین شروطاً یجب على المرخص لھ االعتمادكما یجوز أن یحدد 
  .االعتمادھذا 

الممنوح طبقاً ألحكام ھذه المادة إذا كان لذلك مقتض ٍ، على أن  االعتمادللھیئة سلطة تعدیل أو سحب       -و
  یتم إخطار المرخص لھ بذلك قبل التعدیل أو السحب.

 
 

  الفصــل الثامــن
  جدول إدخال المنافسة

  )39(مــادة 
  جدول إصدار تراخیص إدخال المنافسة

تراخیص تقدیم الخدمات المنصوص   تمنح الھیئة ي حكم منصوص علیھ في ھذا القانون،استثناء من أ       -أ
على أنھ في حالة  الزمني المشار إلیھ بذات الفقرة، علیھــا في الفقرة (ب) من ھذه المادة وفق الجدول

بحسب األحوال ــ بشأن الترخیص المشار  –عدم تلقي طلبات مستوفاة أو عدم وجود عـروض مقبـولة 
فإن على الھیئـة إعادة إجراءات طرح الترخیص  ) من الفقرة (ب) من ھذه المادة،1(إلیھ في البند 

  المشار إلیھ في أقرب وقت ممكن من الناحیة العملیة.
 ) من ھذا القانون،80) من المادة (لشـركة بتلكو وفقاً لحكم الفقرة (ھـ  لى أي ترخیـص ممنوحإضافة إ     -ب

خ ــ بمراعاة التاری تمنح الھیئة ترخیصاً بشأن كل خدمة من الخدمات التالیة ــ طبقاً ألحكام ھذا القانون
  المبین قرین كل منھا :

ویشمل الحق في توفیر الجیل  –واحد فقط   GSM یمنح ترخیص المتنقلة : االتصاالتترخیص     -1
 ب وقت ممكن من الناحیة العملیة،في أقر –المتنقلة والخدمات المتعلقة بھا  االتصاالتالثالث من 

  . على أال یجاوز ذلك ستة أشھر من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون
 منح الترخیص المشار ویجوز للھیئة أن تمنح ترخیصاً آخر من ذات النوع خالل سنتین من تاریخ

ممارسات غیر تنافسیة    بموجب ھذا البند ــ  والمرخص لھ ــ یھ إذا وقعت من كل من شركة بتلكو،إل
ویجوز للھیئة بعد مضي  ) من ھذا القانون،65) من المادة (وفقاً لما ھو منصوص علیھ في الفقرة (أ

  لشأن.مدة السنتین أن تمنح تراخیص أخرى وفقاً لما تقدره في ھذا ا
یجوز منح ترخیص أو أكثر من ھذا النوع من  ترخیص المشغل االفتراضي لشبكة النقال :    -2

السابق  المتنقلة المشار إلیھ في البند االتصاالتالتراخیص بعد مضي سنتین من تاریخ منح ترخیص 
   وفقاً لما تقدره الھیئة .

ل المدة المشار إلیھا إذا وقعت من المرخص ویجوز للھیئة أن تمنح ترخیصاً من ذات النوع خال        
لھما المشار إلیھما في البند السابق ممارسات غیر تنافسیة وفقاً لما ھو منصوص علیھ في الفقرة (أ) 

  ) من ھذا القانـون.65من المـادة (
على أال یكون  و أكثر من ھذا النوع من التراخیص،یجوز منح ترخیص أ : VSAT ترخیص          -3

  .1/1/2004ذلك قبل 
على أال یكون  و أكثر من ھذا النوع من التراخیص،یجوز منح ترخیص أ  ترخیص خدمة المناداة :    -4

  .1/1/2004ذلك قبل 



و أكثر من ھذا النوع من یجوز منح ترخیص أ  ترخیص اإلتاحة العامة لخدمة الرادیو النقال :    -5
  .1/1/2004قبل على أال یكون ذلك  التراخیص،

لى ع و أكثر من ھذا النوع من التراخیص،یجوز منح ترخیص أ ترخیص الخدمة الوطنیة الثابتة :    -6
  .1/7/2004أال یكون ذلك قبل 

 على و أكثر من ھذا النوع من التراخیص،یجوز منح ترخیص أ ترخیص مرافق الخدمات الدولیة :    -7
  .1/7/2004بدأ الخدمة قبل وعلى أال ت 1/1/2004أال یكون ذلك قبل 

على أال  و أكثر من ھذا النوع من التراخیص،یجوز منح ترخیص أ ترخیص الخدمات الدولیة :    -8
  .1/7/2004یكون ذلك قبل 

یمنح ترخیص واحد فقط من ھذا النوع من التراخیص خالل ستة أشھر  ترخیص بدالة اإلنترنت :    -9
كما  ) منھ،41لمنصوص علیھا في المادة (، وذلك طبقا لألحكام امن تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون

  یجوز منح تراخیـص أخرى من ھذا النوع بعد مضي سنتین من تاریخ منح الترخیص األول.
تمنح ھذه التراخیص في أقرب وقت  تراخیص تقدیم خدمة اإلنترنت وتراخیص الخدمة المضافة :  -10

  بأحكام ھذا القانون.ممكن من الناحیة العملیة بعد العمل 
  
 
  

  )40مــادة (
  الجدول الزمني للمسائل األخرى

ھ وكل مرخص لھ آخر ینص ترخیص ،العامة الذین یتمتعون بقوة سوقیة مؤثرة االتصاالت مشغليیجب على   -أ
اآلتیة ــ قِبل المشتركین والمستخدمین أو المرخص لھم اآلخرین المنصوص علیھم في  االلتزاماتعلى 

  بتوفیر ما یلي :  أن یقوم  ترخیصھ ــ
  .1/4/2004وذلك اعتباراً من  االختیار المسبق للناقل :    -1
ریر توفیر ت كافیة لتبوذلك عندما تقدر الھیئة أن ھناك طلبا إمكانیة نقل الرقم بالنسبة للخدمات الثابتة :    -2

  ھذه الخدمة.
وذلك عندما تقدر الھیئة أن ھناك طلبات كافیة لتبریر  إمكانیة نقل الرقم بالنسبة للخدمات المتنقلة :    -3

  توفیر ھذه الخدمة.
النفـاذ إلى مرافق    -1/7/2003.5وذلك اعتباراً من   خدمات بیع حلقة المشترك الرقمیة بالجملة :    -4

-DSL Co" ویشـــمل ذلك المشـــــاركة في مكــــان الخـط الرقمــي للمشـــترك ( االتصاالت
Location" ،  في الخدمة أو غیر مستعملة واألنابیب الخاصة باألسالك ً واأللیاف التي تكون جزئیا

  .1/7/2004وذلك اعتبــاراً مــن  ، )والكابالت في األماكن التي تقررھا الھیــئة
ار إلیھ المتنقلة المش االتصاالتوذلك اعتباراً من تاریخ ال یتعدى تاریخ منح ترخیص  المحلي :التجوال   -6

عد ب االلتزامعلى أن یوقف العمل بھذا  ،) من ھذا القانون39) من الفقرة (ب) من المادة (1في البند (
 ما لم تقرر الھیئة مد ھذه المھلة. مضي سنة واحدة من ذلك التاریخ،

  
 
  

  



 مكرراً) 40(مادة 

  ترخیص شبكة بنیة تحتیة ثابتة لالتصاالت:

یجب أن توفر الھیئة ترخیص شبكة بنیة تختیة ثابتة لالتصاالت. و ال یجوز لغیر حاملي ھذا   -أ
متالك في إنشاء و ا تصاالت في المملكة، و یشمل ذلكالترخیص إنشاء أو صیانة بنیة تحتیة ثابتة لال

 األنابیب و األلیاف البصریة، إال في الحاالت التي تِقّدر الھیئة خالف ذلك.
) من ھذا القانون، و إلى حین إصدار الھیئة ترخیص شبكة بنیة 57دون اإلخالل بأحكام المادة (  -ب

ضروریة نتقالیة الات االتحتیة ثابتة لالتصاالت وفقاً للفقرة (أ) من ھذه المادة، یجوز للھیئة اتخاذ اإلجراء
 لضمان اآلتي:

 رخص لھم الحالیین.مللمشغلین ال التشغیلیة الحد من تأثر العملیات -1
 و تطبیق الفصل الوظیفي على أساس تدریجي. اعتماد و تنفیذ -2
     ضمان التكافؤ بین المشغلین المرخص لھم. و یمكن أن تشمل ھذه اإلجراءات الطلب من المشغل  -3

خدمة النفاذ بشروط عادلة و معقولة و دون تمییز، و یشمل ذلك كل ما یتعلق المرخص لھ توفیر 
 ؤ.ة لضمان التكافببالتعرفات. و یجوز للھیئة تحدید ھذه التعرفات و الشروط التي تراھا مناس

  
  )41مــادة (

  بدالة إنترنت البحرین
 بحرین " ال یستـھدف تحقیق الربح،إنترنـت العلى الوزارة اتخاذ إجراءات إنشاء كیان یســـمى " بدالة        -أ

  وعلى أن یتقدم إلى الھیئة بطلب ترخیص البدالة خالل أربعة أشھر من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون.
 إلى توفیر آلیة ربط یتم فیھا تجمیع بث وإرسال وتوزیع بصفة أساسیة، الة إنترنت البحرین،تھدف بد     -ب

  خص لھم بتقدیم خدمات اإلنترنت.اإلنترنت للمر اتصاالت
ك خالل وذلرنت لصالح بدالة إنترنت البحرین، یجب أن یكون أول ترخیص تصدره الھیئة لبدالة إنت      -ج

ص ویمنح ھذا الترخی ،ستین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الترخیص وفقاً ألحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة
  دون مقابل.

 القواعد الداخلیة المنظمة لعملھا، والتي تخضعظام األساسي لبدالة إنترنت البحرین یجب أن یتضمن الن       -د
على أن تشتمل ھذه القواعد على ما یكفل المساواة بین المرخص لھم بتقدیم خدمة  لموافقة الھیئة،

  بالنفاذ إلى البدالة .  اإلنترنت فیما یتعلق
بدالة إلى على أن تھدف ال زم لبدالة إنترنت البحرین،ائي الالتتولى الحكومة توفیر أو دعم التمویل االبتد -ھـ 

ویتحمل المرخص لھم بتقدیم خدمة اإلنترنت  قرب وقت ممكن من الناحیة العملیة،تمویل نفسھا ذاتیاً في أ
یھ النظام وبشكل عادل ومناسب وفقاً لما ینص عل لالستخداموباقي المستخدمین للبدالة تكالیف تشغیلھا تبعا 

  .دالةاسي للباألس
یجب على بدالة إنترنت البحرین أن تسمح باستخدام مرافقھا من قبل جمیع المرخص لھم بتقدیم خدمة    -و

  اإلنترنت وفق شروط عادلة ودون تمییز.
عد الدولیة الخاصة بشركة بتلكو ب االتصاالتیكون لبدالة إنترنت البحرین الحق في النفاذ إلى مرافق    -ز

  حصولھا على الترخیص المشار إلیھ في الفقرة (ج) من ھذه المادة.
على المرخص لھم بتقدیم خدمة اإلنترنت استخدام المرافق التي توفرھا بدالة إنترنت البحرین لمدة      -ح

 عامین من تاریخ صدور الترخیص للبدالة.



اإلنترنت على الحق في استخدام أیة مرافق أخرى في حالة توقف تشغیل ویجوز أن ینص ترخیص تقدیم خدمة 
 البدالة أو عدم كفایة مرافقھا.

 
  

 الفصــل التاســع
  الرادیویة االتصاالت

  )42مــادة (
  االتصاالتاإلشراف على ترددات 

وعلى  ،في المملكةنسیق الشامل للترددات الرادیویة مسئولة عن الت باالتصاالتتكون الجھة المختصة        -أ
لتمكینھا من القیام  ،االتصاالتھذه الجھة أخذ رأي الھیئة ومراعاة احتیاجاتھا فیما یتعلق بترددات 

  بالمھام المنصوص علیھا في ھذا القانون.
بتنسیق وتخصیص ومتابعة تنفیذ ترددات  تختص الھیئة، في نطاق الخطة الوطنیة للترددات،          -ب

  .االتصاالت
یجب أن یتبع في تخصیص الترددات إجراءات تتسم بالموضوعیة والشفافیة ودون تأخیر أو             -ج

  تمییز.
  )43مــادة (

  ترخیص التردد
تستخدم طیفاً ترددیاً في المملكة أو تشغیل أو استخدام أیة  اتصاالتیحظر على أي شخص تشغیل شبكة 

  لحصول على ترخیص بذلك من الھیئة.رادیویة متعلقة بھذه الشبكة دون ا اتصاالتأجھزة 
  
  

  )44مــادة (
  منح ترخیص التردد

رض غیقدم طلب الحصول على ترخیص التردد كتابة إلى الھیئة وفقاً للنموذج الذي تعده الھیئة لھذا ال       -أ
 اروالتي تحددھا الھیئة بقر د سداد الرسوم المقررة على الطلب،وما یفی مصحوباً بالمعلومات المطلوبة،

ویجب على الھیئة أن تخطر مقدم الطلب كتابة بما یفید تسلمھا الطلب  تصدره طبقاً ألحكام ھذا القانون،
  وذلك خالل أربعة عشر یوماً من تاریخ تسلمھ .

ء أیة إنشامعلومات عن الغرض من   بما في ذلك تقدیم معلومات إضافیة لدعم الطلب،للھیئة أن تطلب      -ب
الرادیویة التي سوف یتم تشغیلھا أو  االتصاالتوأنواع ومواصفات أجھزة  رادیویة، اتصاالت محطة

  استخدامھا.
فإذا  ،یجب على الھیئة البت في طلب الترخیص خالل مدة ال تجاوز ثالثین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب      -ج

إخطار مقدم الطلب بذلك خالل خمسة عشر ما رأت ضرورة استیفاء أیة معلومات إضافیة وجب علیھا 
ویصدر القرار النھائي في ھذه الحالة خالل أي من األجلین التالیین أیھما  ،یوماً من تاریخ تقدیم الطلب

  الحق :
  خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلم المعلومات المطلوبة.           -1
  ستین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الترخیص.           -2

على الھیئة قبل إصدار قرارھا في شأن طلب الترخیص أن تتحقق من توافر كافة الشروط المنصوص    -د 
 ،وفي األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً ألحكامھ في شأن طلب الترخیص  علیھا في ھذا القانون

  وعلیھا مراعاة ما یأتي :



  الرادیویة. االتصاالتوتغطیة وتوزیع محطات  ،االتصاالتتوافر ترددات     -1
  عدم تعارض القرار الذي یصدر بشأن طلب الترخیص مع الخطة الوطنیة للترددات.    -2
  ) من ھذا القانون.39األحكام المتعلقة بإدخال المنافسة المنصوص علیھا في المادة (    -3
  األمثل لطیف التردد الرادیوي. االستخدامضمان     -4
  أیة عوامل أخرى ذات عالقة بمجال ترددات االتصاالت.    -5
وعلى الھیئة فور صدور قرارھا برفض منح ترخیص التردد أن تقوم بإخطار مقدم الطلب بأسباب       

  الرفض.
ً ألحكام ھذه المادة بأیة اشتراطات أو تراخیص أو تصاریح أو   -ھـ  ال یخل منح ترخیص التردد طبقا

  آخر. قانون  علیھا أي أخرى ینص  التزامات
إجراء مزاد لمنح تراخیص  -بعد موافقة مجلس الوزراء  – تقدم، یجوز للھیئةمما  بأي مع عدم اإلخالل   -و 

ھذا المزاد بالطریقة التي تراھا الھیئة  عن ویُعلن ،الترددات وفقًا للقواعد واإلجراءات الصادرة عن الھیئة
  مناسبة قبل ثالثین یوًما على األقل من تاریخ إجراء ھذا المزاد.

یعد الترخیص الممنوح طبقاً ألحكام ھذه المادة ترخیصاً شخصیاً ال یجوز التنازل عنھ إلى الغیر دون   -ي 
  موافقة كتابیة مسبقة من الھیئة.

   
  )45مــادة (

  التردد محتویات ترخیص
وبوجھ خاص الشروط  لتي تقدرھا الھیئة،یجب أن یشتمل ترخیص التردد علي الشروط الضروریة ا

  األمثل لطیف التردد الرادیوي. باالستغاللالمتعلقة 
 
   

  )46مــادة (
  استخدام المحطات الرادیویة في أغراض المالحة

طائرة تھبط في مطاراتھا استخدام المحطات  ال یجوز ألیة سفینة تصل إلى موانئ المملكة أو سواحلھا أو أیة
ئ ارفیما عدا أغراض المالحة البحریة أو الجویة وعملیات اإلغاثة والطو –الرادیویة الخاصة بھا ألي غرض 

كما ال یجوز ألیة مركبة أجنبیة استخدام المحطات الرادیویة الموجودة  دون الحصول على ترخیص تردد، –
  على ترخیص بذلك. في المملكة إال بعد الحصول
اإلجراءات الالزمة إلخطار حكومة  الرادیویة، بالتنسیق مع الھیئة، باالتصاالتوتتخذ الجھة المختصة 

الدولة المعنیة بتقریر عن األفعال التي تقع على متن أیة طائرة أو على ظھر أیة سفینة أو مركبة أجنبیة 
 بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.

 
  

  )47مــادة (
  الترددات ترحیل

ریخ تا یجب على كل مستخدم ألي من الترددات التالیة أن یتوقف عن استخدامھا خالل ثالثة أشھر من       -أ
وأن یخطر الھیئة كتابة بأن ھذه الترددات متاحة للتخصیص من قبل الھیئة  العمل بأحكام ھذا القانون،

  -: وھذه الترددات ھي ) من ھذا القانون،44لحكم المادة (وفقاً 
من المجموع الكلي للقنوات المتوفرة في نطاق  ٪50تعادل   GSM مجموعة متجاورة من قنوات    -1

  میجاھیرتز حسب توجیھ الھیئة. 900تردد 



من المجموع الكلي للقنوات المتوفرة في   ٪67.66تعادل   GSM مجموعة متجاورة من قنوات    -2
  میجاھیرتز حسب توجیھ الھیئة. 1800نطاق تردد 

الحق في استرداد جزء من الرسم  فیذ حكم الفقرة(أ) من ھذه المادة،لمستخدم الترددات بعد التزامھ بتن     -ب
  المتبقیة. االستخدامالذي قام بسداده ، وذلك بما یتناسب مع الرسم السنوي المسدد ومدة 

  
  

  )48مــادة (
  مراعاة االتفاقیات الدولیة والتشریعات األخرى

 اماتااللتزأن تراعي  حیات المنصوص علیھا في ھذا الفصل،لدى ممارستھا للمھام والصالیجب على الھیئة 
یة وأحكام التشریعات المنظمة لحركة المرور الجو یة التي تكون المملكة طرفاً فیھا،الدول االتفاقیاتالناشئة عن 

  والبحریة ولألرصاد الجویة.
 

  )49مــادة (
  الرادیویة باالتصاالتحظر التداخل الضار 

بقصد إحداث تداخل ضار بأیة  اتصاالتیحظر على أي شخص أن یستخدم بوجھ غیر مشروع أي جھاز 
كن ما لم ی لتداخل،أو یستمر في إحداث ھذا التداخل الضار بعد تسلمھ أمراً من الھیئة بوقف ذلك ا اتصاالت

  ھذا التداخل ناشئاً عن قوة قاھرة أو حالة طارئة أو عملیات اإلنقاذ.
  
  

  )50مــادة (
  حامل ترخیص التردد التزامات

  مع عدم اإلخالل بأي شرط من شروط ترخیص التردد :
التي تستعمل طیف التردد الرادیوي مسئوالً عن تشغیل  االتصاالتیكون المرخص لھ بتشغیل شبكة          -1

  ھذه الشبكة دون غیره.
ال یجوز لحامل ترخیص التردد وموظفیھ ووكالئھ استخدام أیة عالمة أو شفرة سریة في المراسالت     -2

  واألنظمة الصادرة تنفیذاً لھ. بالمخالفة ألحكام ھذا القانون االتصاالتوالمحادثات عبر شبكة 
  
  

  )51مـادة (
  تعدیل وإلغاء ترخیص التردد

ویسري في شأن ذلك األحكام المنصوص علیھا في المادة  للھیئة تعدیل شروط ترخیص التردد، یجوز       -أ
  ) من ھذا القانون.34(

  -للھیئة إلغاء ترخیص التردد قبل انتھاء مدتھ في أي من الحاالت اآلتیة :          -ب
  موافقة المرخص لھ على اإللغاء.          -1
) من 35المادة (  في ذات الحاالت وباتباع اإلجراءات المنصوص علیھا في قیام الھیئة باإللغاء          -2

  ھذا القانون.
  ذي عالقة بترخیص التردد الخاص بالمرخص لھ. اتصاالتأو إلغاء أي ترخیص  انتھاء          -3



عن أو إذا توقف  وجب حكم صادر من المحكمة المختصة،إذا أشھر إفالس المرخص لھ بم          -4
وفي كلتا الحالتین یعتبر الترخیص منتھیاً من تلقاء نفسھ وتئول إلى الھیئة  مزاولة نشاطھ التجاري،

  كافة الترددات محل الترخیص.
 
 

  الفصــل العاشــر
  السجل والمعلومات والمنازعات بین المرخص لھم والمشتركین

  )52مــادة (
  السجل

  یقید فیھ اآلتي :تمسك الھیئة سجالً أو أكثر               -أ
  فئات التراخیص الصادرة.          -1
  كافة التراخیص الممنوحة.          -2
  كافة التراخیص الملغاة.          -3
  جمیع المرخص لھم الذین تقرر اعتبارھم في وضع مھیمن.          -4
م طبقاً ألحكا تصاالتاالكافة األنظمة التي تضعھا الھیئة والشھادات الصادرة بشأن اعتماد أجھزة     -5

  ) من ھذا القانون.38المادة (
بما  ون،) من ھذا القان17أحدث الحسابات المالیة المدققة للھیئة وفقاً ألحكام الفقرة (د) من المادة (    -6

  في ذلك تقریر مدقق الحسابات.
ام أو بالنسبة للمدیر العجمیع القرارات الصادرة من المجلس بالتجاوز عن المصالح العادیة الیسیرة     -7

  ) من ھذا القانون.21أي من موظفي الھیئة طبقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (
أو األنظمة أو القرارات التي تصدرھا الھیئة على ضرورة   أیة بیانات أخرى ینص القانون          -8

  قیدھا بالسجل.
في مقرھا الرئیسي بطریقة مناسبة وتقوم بنشر البیانات المشار إلیھا في  وتحتفظ الھیئة بھذا السجل،      

  ) من ھـذا القانــون.17تقریرھا السنوي المشار إلیھ في الفقرة (ھـ) من المادة (
  تفاصیل البیانات المتعلقة بما یأتي : على الھیئة أن تقید في السجل، على وجھ الخصوص،          -ب

كل و تعدیالت طرأت على الترخیص، أو إلغائھ، وأیة نحھ وبیانات المرخص لھ،ترخیص تم مكل     -1
  أمر أو موافقة أو إخطار أو قرار تم اتخاذه أو إلغاؤه في شأن الترخیص.

جمیع الشھادات الصادرة واألنظمة التي تضعھا الھیئة وأي قرار یصدر بتعدیل أو إلغاء أي           -2
  من ذلك .

أن تقرر عدم قید أي من البیانات المشار  ى طلب المرخص لھ أو صاحب المصلحة،عل بناء وللھیئة،      
) من ھذه الفقرة إذا قدرت أن ذلك یتعارض مع مقتضیات األمن الوطني أو 2) و (1إلیھا في البندین (

  یكشف سراً تجاریاً أو أیة معلومات سریة أخرى.
ي األوقات التي تحددھا األنظمة والقرارات التي على بیانات السجل ف االطالعیجوز ألي شخص       -ج

  تصدرھا الھیئة في ھذا الشأن طبقاً ألحكام ھذا القانون.
 ،یة من البیانات المدونة في السجلیجوز ألي شخص أن یطلب من الھیئة الحصول على صورة رسم       -د

 وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده الھیئة بقرار تصدره.
  

  
  



  )53مــادة (
  بتوفیر المعلومات للھیئة االلتزام

علقة في ذلك المتبما  للھیئة عند طلبھا جمیع المعلومات،یجب على المشغلین المرخص لھم أن یوفروا        -أ
ھا المنصوص علیھا في ھذا الالزمة لضمان قیام الھیئة بمھامھا وممارسة صالحیات باألمور المالیة،

  باب التي تبرر طلبھا.وعلى الھیئة أن تبین األس القانون،
 وذلك في المواعید ویجب على المرخص لھم موافاة الھیئة بالمعلومات المشار إلیھا دون تأخیر،        

  وبالتفصیل الذي تحدده.
یجب أن تقوم الھیئة من وقت آلخر بجمع  المنصوص علیھا في الفقرة السابقة،دون اإلخالل باألحكام      -ب

المعلومات المتعلقة بالمستوى العام ألداء المرخص لھم وتكلفة ھذا األداء فیما یخص تشغیل شبكات 
  .االتصاالتوتقدیم خدمات  االتصاالت

زامات تویجب على المرخص لھم موافاة الھیئة بالمعلومات المتعلقة بمستوى أدائھم بشأن كل التزام من االل      
، وذلك في الشأناألنظمة أو القرارات الصادرة في ھذا   الواردة في شروط التراخیص الصادرة لھم أو في

  المواعید وبالتفصیل الذي تحدده الھیئة .
 
   

  )54مــادة (
  نشر المعلومات

 جمعھا طبقاً ألحكام تنشر الھیئة مرة واحدة كل سنة على األقل ما تراه مناسباً من المعلومات التي یتم       -أ
ویشمل ذلك المعلومات واإلرشادات التي قد  لشكل والطریقة التي تراھا مناسبة،وذلك با ھذا القانون،

  تكون ضروریة للمشتركین والمستخدمین.
ات تتعلق معلوم أیة نشر المشار إلیھ في الفقرة السابقة یتعین مراعاة استثناء لاللتزامعند تنفیذ الھیئة      -ب

، وكذلك المعلومات التي تقدر الھیئة أن نشرھا قد یلحق ضرراً جسیماً باألمور الخاصة ألي شخص
 بمصالح أي شخص.

 
  

  )55مــادة (
  إجراءات التعامل مع الشكاوى

ً یحدد فیھ اإلجراءات التي تتبع بشأن التعامل مع شكاوى        -أ یجب على كل مرخص لھ أن یضع نظاما
  .االتصاالتوتقدیم خدمات  االتصاالتالمشتركین المتعلقة بتشغیل شبكات 

قة بیجب على المرخص لھ أن یعلن عن اإلجراءات التي یتضمنھا النظام المشار إلیھ في الفقرة السا     -ب
ویلتزم بأن یقدم ألي شخص عند طلبھ أیة إیضاحات لتلك اإلجراءات دون  لتي تحددھا الھیئة،بالوسیلة ا

  مقابل.
ادة مللھیئة تكلیف المرخص لھ بإعادة النظر في بنود اإلجراءات المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه ال      -ج

  أو بإدخال بعض التعدیالت علیھا. أو في كیفیة تطبیقھا،
  

  
  
  
  



  )56مــادة (
  المنازعات بین المرخص لھ والمشتركین

 ل فیھ،یجوز عرض أي نزاع ینشأ بین كل من مشترك ومشغل مرخص لھ على الھیئة للفص              -أ
) من ھذا 55وذلك بعد استنفاذ اإلجراءات المشار إلیھا في المادة ( بناء على طلب أحد الطرفین،

  اع خالل ستین یوماً من تاریخ تقدیم الشكوى للمرخص لھ.دون التوصل إلى حل للنز القانون
  للھیئة أن تضم المنازعات المتعلقة بذات ا لموضوع أو بذات األشخاص والفصل فیھا بقرار واحد.          -ب
ً بالفصل فیھ،تصدر الھیئة بشأن النزاع المعروض علیھا       -ج ولھا أن تلزم أطراف النزاع  قراراً مسببا

 بالمناسب من المصاریف.
تصدر الھیئة األنظمة التي تحـدد اإلجراءات التي تتبع بشأن الفصل في المنازعات التي تعرض               -د

 علیھا.
 
 

  الفصــل الحــادي عشــر
  الربط البیني والنفاذ

  )57مــادة (
  الربط البیني والنفاذ

ب ، عند طلالعامة الحق في الربط البیني، وعلیھ أن یجرى مفاوضة، بحسن نیة االتصاالتلمشغل        -أ
 اتصاالتدمة مشغل خ اتصاالتبأیة نقطة ممكنة من الناحیة الفنیة بشبكة  اتصاالتھالربط البیني لشبكة 

وذلك في أي من الحاالت المنصوص علیھا في الترخیص الممنوح لھ أو في األنظمة  عامة آخر،
  الصادرة من الھیئة.

عین م اتصاالتالعامة الذي تقرر الھیئة أنھ یتمتع بوضع مھیمن في سوق  االتصاالتعلى مشغل           -ب
 لك،وكل ستة أشھر بعد ذ بوضع مھیمنخالل ثالثة أشھر من تاریخ تقریر الھیئة بأنھ یتمتع  أن یعلن،

  بعد موافقة الھیئة على ھذا العرض. عن عرض مرجعي للربط البیني،
ویجب أن یتضمن العرض المشار إلیھ قائمة كاملة بالخدمات األساسیة للربط البیني وشروط الربط،  

  وتعرفة كل خدمة.
 تضمنھ العرض في ھذا اوللھیئة أن تصدر أمراً بتحدید الشروط والتعرفات عند عدم موافقتھا على م

  ویكون األمر نافذاً من تاریخ صدوره ما لم تحدد الھیئة لذلك تاریخاً آخر. الشأن،
 وأن تحدد التعرفات على أساس التدرج لتعرفات معقولة ومنصفة دون تمییز،ویتعین أن تكون الشروط وا 

  المقارنة. تاالتصااللة في أسواق أو تحسب نسبة ً إلى التعرفات المقاب وفقاً للزیادة المتوقعة مستقبال،
ویجوز أن تتفاوت تعرفات وشروط الربط البیني بین مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي حسب 

  نوع الربط البیني الذي یتم توفیره.
ط البیني مع أي مشغل العامة والذي یكون في وضع مھیمن أن یعرض الرب على مشغل االتصاالت      -ج

بالشروط والتعرفات الواردة في أحدث عرض مرجعي للربط  على طلب األخیر، بناء آخر مرخص لھ،
أن یرسل و شغل اآلخر بذات الشروط والتعرفات،ویلتزم بأن یربط بینیا مع الم البیني قام األول بإعالنھ،

  إلى الھیئة نسخة من كل عقد یبرمھ في ھذا الشأن خالل ثالثة أیام من تاریخ إبرامھ.
ن ع لیھ في الفقرة (ب) من ھذه المادة،المشار إ عالن العرض المرجعي للربط البیني،یتحقق إ              -د

  طریق اآلتي :
  إرسال نسخة من ھذا العرض إلى الھیئة للحصول على موافقتھا علیھ.          -1



یھا عل االطالعوضع نسخة منھ في كل مكتب من مكاتب المشغل المرخص لھ لیتسنى ألي شخص     -2
  دون مقابل خالل أوقات العمل العادیة.

  إرسال نسخة منھ إلى من یطلبھا.          -3
مشغل على أي  ،العامة الذي یتمتع بوضع مھیمن أن یعرض عند الطلب على مشغل االتصاالت  -  ھـ

ً  ،بشروط منصفة ومعقولة اتصاالتھالنفاذ إلى شبكة  ،عامة آخر  اتصاالت  وال یكون ھذا المشغل ملزمـا
   .النفاذ إلى األنابیب إال إذا قدرت الھیئة جوھریة الحاجة إلى ھذا النفاذ  بعرض

بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ  ،النفاذ  ویجوز للھیئة أن تصدر أنظمة بشأن             
  على نحو مماثل للعرض المرجعي للربط البیني.

وإذا قدرت الھیئة أن التعرفات والشروط التي عرضت بشأن النفاذ من قبل مشغل یتمتع بوضع                
ألحكام سري بشأن ذلك ذات اتو .لھیئة أن تقرر التعرفات والشروط التي تراھا مناسبةل مھیمن غیر معقولة، فإن

  المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة.
عامة آخر أثناء  اتصاالتالعامة الذي یحصل على معلومات من مشغل  صاالتاالتیجب على مشغل   -   و 

 عدم استخدام تلك المعلومات ألي غرض النفاذ،  ترتیبات الربط البیني أوأو بعد عملیة التفاوض بشأن 
عن ھذه المعلومات  ویحظر علیھ اإلفصاح تم من أجلھ توفیر ھذه المعلومات، آخر خالف الغرض الذي

ویشمل ھذا الحظر إعطاء ھذه المعلومات إلى أیة جھات أخرى أو أشخاص آخرین یحتمل  بأیة طریقة،
  أن توفر لھم ھذه المعلومات فائدة تنافسیة.

عامة  تاتصاال  العامة أن یعرض على الھیئة أي نزاع ینشأ بینھ وبین أي مشغل یجوز لمشغل االتصاالت  -  ز
وذلك إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بھذا الشأن مع  بیني أو النفاذ لتفصل فیھ الھیئة،ط الآخر بشأن الرب

  المشغل اآلخر خالل شھر واحد من تاریخ بدء المفاوضات بین الطرفین.
حددة للرد موالمدد ال لقة بطلبات الربط البیني والنفاذ،للھیئة أن تصدر أنظمة تتضمن اإلجراءات المتع  -  ح

بشأن األسس التي سوف تستند إلیھا للفصل  استرشادیًاولھا أن تصدر نظاماً  المفاوضات، علیھا وبدء
  في المنازعات المتعلقة بالربط البیني والنفاذ.

 
 

  الفصــل الثانــي عشــر
  ضبط التعرفات

  )58مادة (
  االتصاالتتعرفات خدمات 

 صاالتاالتیخضع المشغلون المرخص لھم الذین یتمتعون بقوة سوقیة مؤثرة لضبط تعرفات خدمات        -أ
  التي تقرر الھیئة عدم وجود منافسة كافیة بشأنھا.

رة ضوابط التعرفة وفت ،في األنظمة التي تصدرھا أو في الترخیص الممنوح للمشغل ،وتحدد الھیئة         
  سریانھا.

یجب أن تكون التعرفات التي یفرضھا المشغلون المرخص لھم  م اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة،مع عد     -ب
  مقابل خدماتھم منصفة وعادلة دون تمییز وُمقدَّرة على أساس التكالیف المتوقعة.

وللھیئة سلطة مراجعة التعرفات وضبطھا ووضع أسس تحدیدھا وخطط إعادة موازنتھا واتخاذ أیة 
 ) من ھذا القانون.3) من الفقرة (ج) من المادة (14ى بھذا الشأن طبقاً لحكم البند (إجراءات أخر

 
  
  



  الفصــل الثالــث عشــر
  األمالك العامة والخاصة

  )59مــادة (
  استخدام األمالك العامة

یر إلنشاء أو تطو ، الزمةقامة أیة منشآت أو تركیب توصیالتالعامة الحق في إ االتصاالتلمشغل شبكة 
   ، فوق األمالك العامة أو تحتھا أو من خاللھا أو بمحاذاتھا وذلك إذا توفرت الشروط اآلتیة :أو صیانة شبكتھ

  أن تقدر الھیئة لزوم ھذه األعمال.          -1
  أن تسمح شروط الترخیص بذلك.           -2
الجھات المختصة قبل البدء في تنفیذ ھذه  الحصول على الموافقات والتصاریح الضروریة من           -3

  األعمال.
اتخاذ التدابیر الالزمة لحمایة المنشآت العامة ومنشآت البنیة التحتیة الموجودة بھا أثناء قیام     -4

  المرخص لھ بإنشاء أو تطویر أو صیانة شبكتھ.
ما قد یحدث من تلف أو أضرار إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل إقامة ھذه األعمال وإصالح           -5

  لألمالك العامة .
  االلتزام باألحكام التي یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بشأن استخدام األمالك العامة.    -6

كما یكون للمرخص لھ الحق في صیانة البنیة التحتیة أو تعدیل مساراتھا إذا توافرت الشروط المشار 
 إلیھا.

 
  

  )60مــادة (
  لبیئة والمواقع األثریة والسیاحیةحمایة ا

اتصاالتھ مراعاة األحكام  العامة عند إنشاء أو تطویر أو صیانة شبكة یجب على مشغل شبكة االتصاالت
 القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة والمواقع األثریة والسیاحیة.

 
  
  )61مــادة (

  استخدام األمالك الخاصة
العامة الحق في إقامة أیة منشآت أو تركیب توصیالت، الزمة إلنشاء أو  شبكة االتصاالتلمشغل            -أ

وذلك بعد االتفاق بین  ،فوق أحد العقارات الخاصة أو تحتھ أو من خاللھ  تطویر أو صیانة شبكتھ ،
 مشغل الشبكة وبین مالك العقار أو صاحب الحق علیھ مقابل تعویض عادل یدفعھ ھذا المشغل لمالك

  العقار أو صاحب الحق علیھ.
العامة ومالك العقار أو صاحب الحق  بین مشغل شبكة االتصاالت ،خالل مدة معقولة ،إذا تعذر االتفاق     -ب

مشغل قراراً بتمكین ال  فإن للھیئة أن تصدر ،علیھ بشأن إقامة األعمال المشار إلیھا في الفقرة السابقة
  شروط اآلتیة :من تنفیذ ھذه األعمال إذا توفرت ال

وفقاً لما تقدره الھیئة  ،االتصاالتأن تكون األعمال الزمة إلنشاء أو تطویر أو صیانة شبكة           -1
  في ھذا الشأن.

  أال یوجد حل آخر بدیل ومعقول من الناحیة الفنیة واالقتصادیة وفقاً لما تقدره الھیئة.          -2
العادي بالعقار من قبل مالكھ أو صاحب الحق علیھ وفقاً  نتفاعاالأال تحول ھذه األعمال دون           -3

  لما تقدره الھیئة.



  أن یدفع المشغل لمالك العقار أو صاحب الحق علیھ تعویضاً عادال تقدره الھیئة.          -4
 التزام المشغل بالشروط والتدابیر التي تقررھا الھیئة بشأن منع حدوث أیة أضرار قد تلحق بمالك    -5

  العقار أو بالغیر أو للحد من ھذه األضرار.
ولت الھیئة ت ،إذا تعذر االتفاق بین المشغل وبین مالك العقار أو صاحب الحق علیھ بشأن قیمة التعویض      -ج

 ولھا أن تستعین في ذلك بخبیر أو أكثر ،تقدیر تعویض عادل یمنح لمالك العقار أو صاحب الحق علیھ
  تندبھ لھذا الغرض.

ویتحمل المشغل في جمیع األحوال مصاریف الھیئة وأتعاب من تندبھ من الخبراء بشأن تقدیر قیمة         
  التعویض.

لمالك العقار أو صاحب الحق علیھ الطعن على القرار الصادر من الھیئة طبقاً ألحكام ھذه المادة أمام        -د
  طاره بالقرار.المحكمة الكبرى المدنیة خالل ستین یوماً من تاریخ إخ

  
  

  )62مــادة (
  االستمالك

عامة تملك مشغل الشبكة لعقار مملوك للغیر ملكیة خاصة  اتصاالتإذا استلزم إنشاء أو تطویر شبكة 
فللمشغل الحق في طلب استمالك ذلك  سعر عادل،وامتنع المالك عن بیع ذلك العقار أو الجزء الالزم منھ ب

شرط أال یخل ذلك باالستفادة من باقي العقار ــ إلنشاء الشبكة وفقاَ لإلجراءات ب  العقار أو الجزء الالزم منھ ــ
  التالیة :

 ذلك العقار أو الجزء الستمالكأن یتقدم المشغل إلى الھیئة بطلب اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة   -  1
  الالزم منھ مشفوعاً ببیان األسباب الفنیة التي تبرر ذلك الطلب.

ضروري إلنشاء الشبكة أو تطویرھا وعدم توافر  ذلك العقار أو الجزء المعني منھ، قدر المجلس أن إذا   - 2
فإن للمجلس أن یرفع توصیة إلى وزیر اإلسكان  ة من الناحیة الفنیة واالقتصادیة،أیة حلول أخرى مناسب

من أعمال المنفعة  -بحسب األحوال  - االتصاالتوالزراعة باعتبار مشروع إنشاء أو تطویـر شبكـة 
  استمالك األراضي للمنفعة العامة. قانون العامة وباتخاذ إجراءات االستمالك وفقاً ألحكام

قراراً باستمالك العقار أو الجزء  عة بعد موافقتھ على توصیة المجلس،یصدر وزیر اإلسكان والزرا  - 3
ً للقواعد واإلجراء استمالك األراضي  قانون ات المنصوص علیھا فيالمعني منھ للمرخص لھ طبقا

  .للمنفعة العامة
  
  

  )63مــادة (
  العوائق الطبیعیة

ذر عامة وتع اتصاالتإذا أعاقت شجرة أو أي عائق طبیعي آخر عملیة إنشاء أو تطویر أو صیانة شبكة        -أ
 جاز لمشغل الشبكة قولة،تھا بشروط عادلة خالل مدة معاالتفاق بین المالك ومشغل الشبكة على إزال

 ة،نیة واالقتصادیولھا بعد التحقق من عدم وجود حل آخر معقول من الناحیة الف عرض األمر على الھیئة،
 لأن تصدر قراراً بإزالة ھذه العوائق على نفقة المرخص لھ مقابل حصول المالك على تعویض عاد

ویتحمل المشغل مصاریف الھیئة وأتعاب من  أن تستعین في ذلك بخبیر أو أكثر، ولھا تقدره الھیئة،
  تندبھ من الخبراء بشأن تقدیر قیمة التعویض.

ً ألحكام ھذه المادة أمام المحكمة      -ب للمالك أو صاحب الحق الطعن على القرار الصادر من الھیئة طبقا
  الكبرى المدنیة خالل ثالثین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار.



 
 

  
  الرابــع عشــرالفصــل 

  الخدمة الشاملة
  )64مــادة (

  التزامات الخدمة الشاملة
 الخدمة الشاملة المنصوص اللتزاماتالعامة الذي یتمتع بقوة سوقیة مؤثرة  االتصاالتیخضع مشغل         -أ

  علیھا في ھذا القانون.
ا الھاتف العامة األساسیة، مقابل أسعارھوفر خدمة یجب على المشغل المشار إلیھ في الفقرة السابقة أن ی     -ب

  ألي شخص یطلبھا. السائدة،
  یقصد بخدمة الھاتف العامة األساسیة ما یلي : في تطبیق أحكام ھذه المادة،     -ج

الخدمات التي تحتوي على المزایا التقنیة التي تمثل الحد األدنى الضروري الذي یمكـّن من توفیر     -1
الكالم  المحلیة والدولیة القابلة لنقل االتصاالتلھاتفي تسمح بإرسال واستقبال إنشاء قناة لالتصال ا

  والفاكس والبیانات.
ً لألنظمة التي تصدرھا أو تلك خدمات أخرى معقولة تقررھا الھیئة، من وقت آلخرأیة     -2 ، وفقا

  المنصوص علیھا ضمن شروط الترخیص.
  بما في ذلك إنشاء صندوق لتعزیز الخدمة الشاملة. تصدر أنظمة بشأن الخدمة الشاملة، للھیئة أن          -د

 
 

  الفصــل الخامــس عشــر
  تشجیع المنافسة

  )65مــادة (
  الممارسات غیر التنافسیة

عن أي عمل یكون من شأنھ الحیلـولة  االمتناعیجب على المشغل المرخص لھ عدم القیام بأي فعل أو        -أ
 تاالتصاالدون المنافسة أو الحد منھا أو تشویھھا في أي مجال تجاري متعلق بقطاع  -بدرجة ملموسة -

دمة أو تقدیم خ اتصاالتوذلك إذا كان الفعل أو االمتناع قد تم في سیاق تشغیل شبكة  في المملكة،
  أو متصالً بأي من ذلك. اتصاالت

  یقصد بالفعل أو االمتناع المشار إلیھ في الفقرة السابقة ما یلي:          -ب
لوضع مھیمن  –مع آخرین  باالشتراكسواء كان بمفرده أو  –إساءة استعمال المشغل المرخص لھ     -1

دون المنافسة أو یحد منھا   –أو لجزء جوھري منھ على نحو یحول ــ بدرجة ملموسة   في السوق
  بشكل غیر منصف.

إبرام أي اتفاق أو الدخول في أیة ترتیبات أو تفاھمات أو القیام بأیة ممارسات مدبرة مع أي شخص     -2
  دون المنافسة في السوق أو الحد منھا أو تشویھھا.   بدرجة ملموسة ــ  آخر یكون من شأنھا الحیلولة ــ

ي أو االستحواذ غیر التنافس االندماجوبوجھ خاص  ییرات غیر تنافسیة في ھیكل السوق،إحداث تغ    -3
  .االتصاالتفي قطاع 

) من الفقرة (ب) من ھذه المادة على أي فعل أو امتناع 2ال یسري الحظر المنصوص علیھ في البند (      -ج
إذا كان یترتب علیھ توفیر أیة سلع أو خدمات بصورة أفضل أو تعزیز التطور التقني أو االقتصادي في 

  ط :وبشر قولة من الفائدة الناتجة عن ذلك،وذلك إذا كـان للمشتركین والمستخدمین حصة مع كة،الممل



خالفاً لتلك القیود الالزمة لتحقیق  أخرى على المشتركین والمستخدمین، عدم فرض أیة قیود          -1
  األھداف المشار إلیھا.

ات بشكل جوھري في السوق بشأن السلع والخدم أال یترتب على الفعل أو االمتناع تقلیل المنافسة          -2
  المعنیة.

یشكل ممارسات غیر  –المستمر أو الوقتي  –على الھیئة عند تقدیر ما إذا كان الفعل أو االمتناع        -د
وفي الشروط الواردة بترخیص مشغل  ام المنصوص علیھا في ھذا القانون،تنافسیة أن تراعى األحك

  .االتصاالت
  لى الھیئـة قبل إصدار قرارھا وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن تخطر المشغل المرخص لھ باآلتي:یجب ع  -ھـ 

  أنھا تقوم بالتحري بشأن احتمال مخالفتھ ألحكام ھذه المادة.          -1
ك بما في ذل یئة إلى االعتقاد بحدوث المخالفة، أو أنھا على وشك الحدوث،األسباب التي حدت بالھ    -2

  قانونیة ترى أنھا ذات صلة بالموضوع. ائع أو مسائلأیة وق
  أیة معلومات إضافیة تطلبھا الھیئة من المشغل المرخص لھ بغرض تمكینھا من إصدار قرارھا.          -3
لھ لمعالجة المخالفة المدعى  الخطوات التي ترى الھیئة وجوب اتباعھا من قبل المشغل المرخص    -4

  .إن كان لذلك مقتض ٍ بھا،
أو ألي شخص آخر ترى الھیئة أنھ من  تقدرھا الھیئة للمشغل المرخص لھ، تحدید مھلة معقولة    -5

  لتقدیم رد كتابي على ما تضمنھ اإلخطار. اسب التشاور معھ،المن
وعلیھا أن تخطر  محظوراً وفقاً ألحكام ھذه المادة، االمتناعتقرر الھیئة بعد ذلك مدى كون العمل أو      -و 

ھ وكذا أي شخص ترى أن ا الشأن واألسباب التي بني علیھا،المشغل المرخص لھ بالقرار الصادر في ھذ
  من المناسب إخطاره بذلك.

  -ویجوز أن یتضمن ھذا القرار ما یلي :      
ة لمعالجتوجیھ المشغل المرخص لھ للقیام بأي فعل أو االمتناع عن أي عمل تحدده الھیئة    -1        

  أو تصحیح أو منع أیة مخالفة لحكم الفقرة (أ) من ھذه المادة.
  من الدخل السنوي لھذا المشغل. ٪10فرض غرامة على المشغل المرخص لھ ال تجاوز   -2        

لمھلة ا وامتناعھا عن تصحیح المخالفة خالل و لحكم الفقرة (أ) من ھذه المادة،في حالة مخالفة شركة بتلك  ـ  ز
فإن للھیئة أن تصدر قراراً بتعجیل التواریخ المنصوص علیھا في المادتیـن  ي تحددھا الھیئة لذلك،الت
وذلك باإلضافة إلى اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذا  ) من ھذا القانون،40) و (39(

  القانون.
صدر ولھا أن ت ،االتصاالتوق للھیئة أن تصدر أنظمة بشأن استمرار وتنظیم المنافسة الفعالة في س  -ح 

توجیھات إرشادیة توضح فیھا بالتفصیل الممارسات التي تشكل في تقدیرھا ممارسات غیر تنافسیة طبقاً 
  ألحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة.

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  الفصــل الســادس عشــر
  التحــــكیم

  )66مــادة (
  اللجوء إلى التحكیم

ـم المادة كوالقـرارات التي تصـدر طبقاً لح ت التنظیمیة التي تصدرھا الھیئة، باستثناء األنظمة والقــرارا
 ) من ھذا القانون، دون غیرھا،68( تختص ھیئة التحكیم التي تشكل طبقاً لحكم المادة ) من ھذا القانون،56(

  بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین الھیئة وأي مشغل مرخص لھ.
، على أن یخطر الھیئة برغبتھ في ذلك خالل ثالثین یوماً من ء إلى التحكیمص لھ الحق في اللجووللمرخ

  تاریخ علمھ بالقرار أو األمر أو اإلجراء محل النزاع.
 أو اإلجراء محل النزاع نافذاً ما لم تقرر ھیئة التحكیم وقف تنفیذه أو إلغاءه. ویظل القرار أو األمر

 
 

  
  )67مــادة (

  قواعد وإجراءات التحكیم
 ریة،المرافعات المدنیة والتجا نونقا  األحكام المنصوص علیھا في الباب السابع من تسري بشأن التحكیم،

   وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا الفصل وبما ال یتعارض مع أحكام ھذا القانون.
وینشر  التحكیم، تة تتعلق بالفصل في طلباولسلطة التعیین أن تصدر قراراً بشأن أیة قواعد إجرائیة إضافی

  ھذا القرار في الجریدة الرسمیة.
 
 
  )68مــادة (

  تشكیل ھیئة التحكیم
الل وذلك خ لھیئة والمشغل المرخص لھ محكماً،تعین كل من ا ثالثة محكمین، تشكل ھیئة التحكیم من       -أ

ً من تاریخ إخطار المشغل المرخص لھ الھیئة برغبتھ في عرض النزاع على ھیئة  أربعة عشر یوما
ذلك خالل أربعة و ثالث لیكون رئیساً لھیئة التحكیم،ویتولى المحكمان المعینان تعیین المحكم ال م،التحكی

  عشر یوماً من تاریخ إخطارھما بالتعیین.
  یس ھیئة التحكیم ذو كفاءة وخبرة في مجال النزاع المعروض على ھیئة التحكیم.ویتعین أن یكون رئ        

م یتفق أو إذا ل د المشار إلیھ في الفقرة السابقة،إذا لم تقم الھیئة بتعیین محكم من جانبھا خالل المیعا     -ب
مشغل ى طلب الالمحكمان المعینان على المحكم الثالث خالل المیعاد تولت سلطة التعیین ذلك بناء عل

  المرخص لھ.
  وإذا لم یقم المشغل بتعیین محكم من جانبھ اعتبر طلب التحكیم كأن لم یكن.         

بشرط وحدة  التحكیم من أكثر من مشغل مرخص لھ،یجوز أن یقدم طلب عرض النزاع على ھیئة       -ج
لب ویجوز لھم ط التحكیم،ختیار محكم واحد في ھیئة وعلى طالبي التحكیم االتفاق على ا ،الموضوع

  تعیین ھذا المحكم من قبل سلطة التعیین.
  
  
   

 



  )69مــادة (
  حیدة واستقالل أعضاء ھیئة التحكیم

  یجب أن یتمتع أعضاء ھیئة التحكیم الذین تم اختیارھم بالحیدة واالستقالل.
 أن یفصح لسلطة التعیین عن أیة ظروف حكمین، وقبل الموافقة على تعیینھ،وعلى من یتم اختیاره من الم

  أو مالبسات یحتمل أن تؤدي إلى إثارة أیة شكوك حول حیدتھ أو استقاللھ.
  

  
  )70مادة (

  نشر أحكام ھیئات التحكیم
  تتولى الھیئة نشر األحكام التي تصدرھا ھیئات التحكیم بالوسیلة التي تراھا مناسبة.       

   
 

  )71مــادة (
  التحكیم نھائیة أحكام ھیئة

  تعتبر األحكام الصادرة من ھیئات التحكیم نھائیة وملزمة.      
ویودع أصل الحكم الحاسم لموضوع النزاع ــ دون غیره ــ قسم كتاب المحكمة المختصة أصالً بنظر       

ویحرر كاتب المحكمة محضراً بھذا اإلیداع وتبلغ صورتھ إلى  ،الدعوى خالل الثالثة أیام التالیة لصدوره
  طرفي النزاع.

ویجوز لكل ذي شأن رفع دعوى بطالن الحكم الصادر من ھیئة التحكیم أمام المحكمة المختصة أصالً        
نیة المرافعات المد نونقا  ) من243بنظر النزاع في األحوال وطبقاً لإلجراءات المنصوص علیھا في المادة (

  .والتجاریة
  مالم تأمر المحكمة بغیر ذلك. فع دعوى البطالن وقف تنفیذ الحكم،وال یترتب على ر      

 
 

  
  الفصــل الســابع عشــر

  الشكاوى والعقوبات
  )72مــادة (

  الشكاوى المقدمة للھیئة
 مخالفة األنظمة أو القراراتأو  أحكام ھذا القانون   على الھیئة بحث الشكاوى التي تقدم الیھا بشأن مخالفة      

وإصدار القرار المالئم بشأنھا في حدود المھام والصالحیات المنصوص علیھا في ھذا  ،الصادرة تنفیذاً لھ
  القانون.

ویجوز للھیئة أن تطلب من مقدم الشكوى تقدیم بیان مكتوب موقع منھ یتضمن جمیع الوقائع والمالبسات       
  المتعلقة بشكواه.

م شبھة ارتكاب أي من الجرائ ،أثناء بحث أیة شكوى ،الھیئة أن تبلغ النیابة العامة إذا تكشفت لھاوعلى       
  وذلك التخاذ اإلجـراءات الالزمة. ،آخر قانون أوفي أي المنصـوص علیھـا في ھذا القانون

 
 
  



  )73مــادة (
  العقوبات

  آخر : قانون أيالعقوبات أو  قانون مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا
  یعاقب بالغرامة التي ال تجاوز خمسین ألف دینار :    -أ

  ) من ھذا القانون.7عضو المجلس الذي تثبت مخالفتھ لحكم الفقرة (أ) من المادة (    -1
) من ھذا 21المدیر العام أو أي من موظفي الھیئة تثبت مخالفتھ لحكم الفقرة (أ) من المــادة (    -2

  القانون.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة المبالغ التي حصل علیھا عضو المجلس أو المدیر العام أو الموظف في        

  حالة الحكم بإدانة أي منھم.
یعاقب بالغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف دینار المدیر العام أو أي من موظفي الھیئة تثبت مخالفتھ      -ب

  ) من ھذا القانون.22ي الفقرة (أ) المادة (حكم من األحكام المنصوص علیھا ف  ألي
یعاقب بالغرامة التي ال تجاوز مائة ألف دینار كل من قام بتشغیل المدیر العام أو أي من موظفي الھیئة       -ج

  مع علمھ بذلك. ) من ھذا القانون22بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة (
وعشرین ألف دینار المدیر العام أو أي من موظفي الھیئة تثبت  یعاقب بالغرامة التي ال تجاوز خمسة       -د

  ) من ھذا القانون.23مخالفتھ لحكم المادة (
  وللمحكمة أن تقضي بمصادرة المبالغ التي حصل علیھا المحكوم علیھ بسبب مخالفتھ لحكم ھذه المادة.         

جاوز خمسمائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ستة أشھر وبغرامة ال ت   -  ھـ
) أو الفقرة (ب) 24حكم من أحكام الفقرتین (أ) و (ج) من المادة (   العقوبتین كل من تثبت مخالفتھ ألي

  ) من ھذا القانون.37من المادة (
  وللمحكمة أن تقضي بمصادرة األجھزة واألدوات والتوصیالت وكل ما استخدم في ارتكاب الجریمة.        

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر وبغرامة ال تجاوز مائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین    -  و
  ) من ھذا القانون.24كل من تثبت مخالفتھ لحكم الفقرة (ب) من المادة (

) من ھذا 43( المادة  یعاقب بالغرامة التي ال تجاوز خمسمائة ألف دینار كل شخص تثبت مخالفتھ لحكم  -  ز
  وتقضي المحكمة بمصادرة األجھزة واألدوات والتوصیالت وكل ما استخدم في ارتكاب الجریمة. ،القانون

) من ھذا 49یعاقب بالغرامة التي ال تجاوز خمسین ألف دینار كل من تثبت مخالفتھ لحكم المادة (  -  ح 
  القانون.

) 57ر كل من تثبت مخالفتھ لحكم الفقرة (و) من المادة (یعاقب بالغرامة التي ال تجاوز مائة ألف دینا   -  ط
  ) من ھذا القانون.77أو الفقرة (ج) من المادة (

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر وبغرامة ال تجاوز خمسین ألف دینار أو بإحدى ھاتین   -ي 
  العقوبتین :

أو حرض غیره  اتصاالتھزة أو شبكة كل من أعاق أو حور أو شطب محتویات رسالة بواسطة أج    -1
  على القیام بھذا العمل.

الھیئة طبقاً ألحكام غیر مرخص بھا من  اتصاالتكل من أدخل إلى المملكة أو تاجر أو حاز أجھزة     -2
  غیر موجھة للعامة دون موافقة كتابیة من الھیئة. اتصاالتأیة   وكل من تعمد استقبال ھذا القانون،

  كمة بمصادرة األجھزة واألدوات وكل ما استخدم في ارتكاب الجریمة.وتقضي المح      
  
  
 

  



  )74مــادة (
  االحتیالیةاستخدام الوسائل 

آخر یعاقب بغرامة ال تجاوز مائة  قانون العقوبات أو أي قانون مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا
  ألف دینار :

باستعمال وسائل احتیالیة وبقصد تجنب  مشغل مرخص لھ،ى أیة خدمة، یقدمھا كل شخص حصل عل    -1
  سداد أیة تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة.

كل شخص حاز أو كان تحت تصرفھ أو قدم أو عرض تقدیم أي شيء یمكن استعمالھ للحصول، أو     -2
 تعرفة مقررة بقصد تجنب سداد أیة لى أیة خدمة یقدمھا مشغل مرخص لھ،لغرض یتصل بالحصول، ع

  مقابل الحصول على تلك الخدمة.
كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل احتیالیة للحصول على أیة خدمة یقدمھا مشغل مرخص     -3

  لھ بقصد تجنب سداد أیة تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة.
  
 
  

 )75مادة (
  التضلیل واعتراض الرسائل وكشفھا

یعاقب بالغرامة التي ال  آخر، قانون عقوبات أو أيال قانون بأیة عقوبة أشد ینص علیھامع عدم اإلخالل 
  بقصد : االتصاالتتجاوز عشرة آالف دینار كل من استخدم أجھزة أو شبكة 

إرسال أیة رسالة یعلم من قام بإرسالھا بأن مضمونھا كاذب أو مضلل أو مخالف للنظام العام أو اآلداب     -1
  من شأنھ أن یعرض سالمة الغیر للخطر أو أن یؤثر على فاعلیة أیة خدمة.العامة أو 

سل سالة أو بمرسلھا أو بالمرالتصنت على أو إفشاء سریة أیة مكالمات أو بیانات تتعلق بمضمون أیة ر    -2
  ما لم یكن التصنت أو اإلفشاء بموجب إذن من النیابة العامة أو أمر صادر من المحكمة المختصة. إلیھ،

 
   

  )76مــادة (
  مسئولیة الشخص االعتباري

 باسمھ جنائیاً إذا ارتكبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون االعتباريیسأل الشخص 
وكان ذلك نتیجة تصرف أو إھمال جسیم أو موافقة أو تستر من  شبكتھ،ابھ أو باستعمال أجھزتھ أو أو لحس

أو ممن یتصرف  –في ذلك الشخص االعتباري  –أي عضو مجلس إدارة أو مدیر أو أي مسئول آخر 
  بھذه الصفة.

  بالغرامة المقررة لتلك الجریمة طبقاً ألحكام ھذا القانون. االعتباريویعاقب الشخص 
  ئولیة الجنائیة لألشخاص الطبیعیین طبقاً ألحكام القانون.وال یخل ذلك بالمس     

 
 

   
  
  
  
 



  الفصــل الثامــن عشر
  إجراءات المراقبة والتفتیش

  )77مــادة (
 إجراءات المراقبة والتفتیش

  
  :الجنائیةاإلجراءات   قانون  مع عدم اإلخالل بأحكام

رات واألنظمة والقرا  سلطة مراقبة تنفیذ أحكام ھذا القانون وظفي الھیئة الذین یحددھم المجلس،یكون لم       -أ
ً ألحكامھ،و ولھم حق دخول األماكن التي یوجد بھا أو التي یشتبھ أن توجد  األوامر الصادرة تطبیقا

أو كل أو جزء من البنیة التحتیة المستعملة في خدمات  اتصاالتأجھزة أو شبكات أو مرافق   بھا
عمل ا أو تستغیر مرخص أو مصرح بھ اتصالا ولضبط أیة أجھزة أو معدات وذلك لتفتیشھ االتصاالت

 االتصاالتأو أن یكون من شأن استخدامھا التشویش أو اإلضرار بأنظمة  في نشاط غیر مرخص بھ،
  القائمة.

  ولھؤالء الموظفین في سبیل ذلك الحق في :
طلب وفحص التراخیص والتصاریح والدفاتر والسجالت والمستندات وجمیع األوراق المتعلقة           -1

  .االتصاالتبنشاط 
أو أیة مرافق أخرى تتصل بتوفیر خدمة  اتصاالتأو مرفق  اتصاالتمعاینة وفحص أیة أجھزة     -2

  .اتصاالتأو إنشاء أو تشغیل أو تملك شبكة  اتصاالت
تتصل بتوفیر خدمات  على أیة معلومات أو مستندات أخرى، في أیة صورة كانت، طالعاال          -3

  .االتصاالت
للموظفین المشار إلیھم في الفقرة السابقة الحق في دخول أیة طائرة أو سفینة أو قارب أو أیة مركبة      -ب

رادیویة ذات صلة بتردد  اتصاالتتھبط أو ترسو بالمملكة لتفتیش ما بھا من محطات أو أجھزة 
  على األوراق والمستندات المتعلقة بھا. لالطالعأو  ،اتصاالت

یحظر على أي شخص أن یمنع أو یحول دون قیام أي من الموظفین المخولین سلطة المراقبة والتفتیش       -ج
  بالمھام والصالحیات المنصوص علیھا في ھذه المادة.

الرادیویة تتداخل دون مبرر معقول في العمل المنتظم  االتصاالتأیاً من أجھزة إذا تبین من التفتیش أن        -د
ة یالرادیویة األخرى أو تؤدي إلى تعطیلھا أو تشكل إخالالً بأحكام االتفاقیات الدول ألجھزة االتصاالت

لتي ا وجب على الھیئة إخطار المرخص لھ باتخاذ اإلجراءات والتدابیر التي تكون المملكة طرفاً فیھا،
  تحول دون ذلك خالل مدة معقولة تحددھا.

أو في   ھذا القانونإذا أسفر التفتیش عن وجود شبھة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في  -ھـ 
  وجب على الھیئة إبالغ النیابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة. آخر، قانون  أي

یة الموظفون المخولون صفة الضبط یة، بالتنسیق مع الھیئة،من وزیر العدل والشئون اإلسالمیحدد بقرار    -و
  واألنظمة والقرارات التي تصدر تنفیذاً لھ. القضائیة طبقاً ألحكام ھذا القانون

 
 
 
 
 
 
 



  الفصل التاسع عشر
  األمن الوطني

  )78مــادة (
  التزامات المرخص لھم بشأن األمن الوطني

یلتزم كل مشغل مرخص لھ بأن یوفر على نفقتھ الخاصة جمیع اإلمكانیات الفنیة من أجھزة ومعدات        
ة كوالتي تتیح لألجھزة األمنیة النفاذ إلى الشب المرخص لھ بھا، االتصاالتبشأن شبكة  ،اتصاالتونظم وبرامج 

ة بمراعاة المطلوب وفیر اإلمكانیات الفنیةعلى أن یتزامن تقدیم الخدمة مع ت تحقیقاً لمتطلبات األمن الوطني،
 وذلك وفقاً لما تنص علیھ األنظمة والقرارات التي تصدرھا الھیئة. التقدم التقني،

 
  
  )79مــادة (

  السالمة الوطنیة واألحكام العرفیة
یجوز عند إعالن حالة السالمة الوطنیة أو األحكام العرفیة أن تستدعى السلطة المختصة خدمات وشبكات 

ذلك و غیل وصیانة ھذه الخدمات والشبكات،أي مشغل مرخص لھ والعاملین لدیھ القائمین على تش اتصاالت
  ام العرفیة.لغرض مواجھة الظروف التي تقرر بسببھا إعالن حالة السالمة الوطنیة أو األحك

وللمشغل المرخص لھ الحق في التعویض عما یكون قد لحق بھ من أضرار بسبب ممارسة السلطات المنصوص 
  علیھا في ھذه المادة.

 
  

  الفصل العشرون
  أحكام انتقالیة

  )80مــادة (
  توفیق األوضاع

تقدیم ب كل شخص یقوم بصفة مشروعھ في تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون یعد في حكم المرخص لھ،       -أ
ام طیف التردد أو باستخد اتصاالت أو یقوم بتشغیل شبكة خدمة من الخدمات الخاضعة ألحكامھ،أیة 

  وذلك لفـترة انتقالیـة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون. الرادیوي بالمملكة،
ن یتقدم أ ھ في االستمرار في مزاولة النشاط،عند رغبت ص المشار إلیھ في الفقرة السابقة،الشخ على     -ب

بطلب للحصول على الترخیص المناسب خالل فترة ال تجاوز أربعة أشھر من تاریخ العمل بأحكام ھذا 
  القانون.

 أن تمد (أ) من ھذه المادة،لیھ في الفقرة بناء على طلب مسبب من الشخص المشار إ یجوز للھیئة،       -ج
لھیئة وذلك إذا قدرت ا تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون، الفترة االنتقالیة إلى ما یزید على ستة أشھر من

  جدیة األسباب الواردة في الطلب.
أو  اتصاالت أو تشغیل شبكة وال یجوز بعد انقضاء الفترة االنتقالیة تقدیم أیة خدمة من خدمات االتصاالت

 )اص المشار إلیھم في الفقــرة (أاستخدام طیف التردد الرادیوي بالمملكة من قبل أي شخص من األشخ
  من ھذه المادة دون الحصول على ترخیص بذلك طبقاً ألحكام ھذا القانون.

ال و بما یكفل االلتزام بأحكامھ، قانونللھیئة تعدیل التراخیص الساریة في تاریخ العمل بأحكام ھذا ال       -د
  ) منھ.34) و (31ینطبق بشأن ھذا التعدیل األحكام المنصوص علیھا في المادتین (



و أن تمنح شركة بتلك یجب على الھیئة خالل مدة ال تجاوز ستة أشھر من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون -ھـ 
الوزراء خـالل تراخیص تكون متطابقة جوھریاً مع نماذج التراخیص التي یصدر بھا قرار من مجلس 

  وینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة. اریـخ العمل بأحكام ھذا القانون،شھـرین من ت
  
  

  )81مــادة (
  إبطال الصالحیات السابقة

تلغى أیة سلطات أو حقوق أو امتیازات أو صالحیات  ،) من ھذا القانون80مع عدم اإلخالل بحكم المادة (
  تخالف أحكام ھذا القانون. ،ي كیانأو تراخیص أو تصاریح ممنوحة أل

 


