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هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
قرار رقم ( )2ل�سنة 2018
الو�صالت الال�سلكية الثابتة (نقطة �إلى نقطة)
ب�ش�أن الئحة تراخي�ص ْ
اخلا�صة وغري التجارية ،والـ ُملحق املعت َمد جلميع م�ستخدمي
خدمات االت�صاالت يف مملكة البحرين
الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
بعد االطالع على قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2002املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ,2017
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2008ب�ش�أن اعتماد ال�سيا�سات اخلا�صة بتخطيط وتوزيع
َّ
الط ْيف الترَّ َ ُّددي،
وعلى القرار رقم ( )50ل�سنة  2015ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة ا�سرتاتيجية وتن�سيق َّ
الط ْيف
الترَّ َ ُّددي،
وعلى القرار رقم ( )29ل�سنة  2016ب�ش�أن اعتماد اخلطة الوطنية الرابعة لالت�صاالت،
وعلى الالئحة التنظيمية ب�ش�أن الر�سوم التي تفر�ضها الهيئة على الرتاخي�ص واخلدمات
الأخرى ال�صادرة بالقرار رقم ( )7ل�سنة ،2017
وعلى القرار رقم ( )8ل�سنة  2017ب�ش�أن �شروط االعتماد النوعي للأجهزة الراديوية
ق�صرية املدى،
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن اعتماد اخلطة الوطنية للترَّ َ ُّددات،
وعلى التقارير والتو�صيات ال�صادرة من االحتاد الدويل لالت�صاالت ذات العالقة،
وبعد � ْأخذ ر�أي جلنة ا�سرتاتيجية وتن�سيق َّ
الط ْيف الترَّ َ ُّددي،
وبنا ًء على ع ْر�ض القائم ب�أعمال نائب الرئي�س التنفيذي لأمن املعلومات واالت�صاالت
الراديوية،

قرر الآتي:
مادة ()1
التعاريف

ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
كل منها،
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�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
الإدارة� :إدارة التراخي�ص الال�سلكية وال َّت َر ُّددات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
المتخ�ص�صة في مجال تكنولوجيا المعلومات
االتحاد الدولي لالت�صاالت :وكالة الأمم المتحدة
ِّ
واالت�صاالت.
الم�ؤتم���ر العالمي لالت�صاالت الراديوية :الم�ؤتمرات العالمية لالت�صاالت الراديوية التي تعقد
ب�صف���ة دوري���ة ال�ستعرا�ض ومراجعة لوائح الرادي���و  -عند ال�ضرورة  -والمعاه���دة الدولية التي
تحكم ا�ستخدام طيف ال َّت َر ُّددات الراديوية ومدارات ال�سواتل الم�ستقرة وال�سواتل غير الم�ستقرة
بالن�سب���ة �إل���ى الأر�ض .وتتم ه���ذه المراجعات ِو ْفق ج���دول �أعمال يقرره مجل����س االتحاد الدولي
لالت�ص���االت ،الذي يراع���ي التو�صيات ال�صادرة ع���ن الم�ؤتمرات العالمي���ة ال�سابقة لالت�صاالت
الراديوية.
لوائح الراديو :مق َّررات الم�ؤتمرات العالمية لالت�صاالت الراديوية ،بما في ذلك كافة التذييالت
والق���رارات والتو�صي���ات� ،إ�ضافة �إلى تو�صيات قط���اع االت�صاالت الراديوية فيم���ا يتعلق بم�سائل
االت�صاالت الراديوية المحالة �إليها.
لو�صالت
الترخي�ص :الإذن الذي ُت ِ
�صدره الإدارة لتخ�صي�ص َت َر ُّدد راديوي �أو قناة َت َر ُّدد راديوي ْ
�أحادية االتجاه بين مواقع ثابتة.
َّ
المرخ�ص له :الجهة التي ي�صدر لها الترخي�ص.
�ستخدم على �أ�سا�س ثانوي
�أجه���زة االت�صال الراديوي ق�صيرة المدى :الأجهزة الراديوية التي ُت َ
بو�صلة ل ُم ْخ َرجات ال َّت َر ُّدد الراديوي وهوائي
كمحط���ات ثابتة �أو متنقلة �أو محمولة ،وتكون مج َّهزة ْ
مخ�ص����ص �أو مدم���ج ،والتي توفر ات�صاالت �أحادية �أو ثنائية االتج���اه ،ويكون احتمال ت�س ُّببها في
َّ
الت ََّد ُاخالت في تجهيزات راديوية �أخرى �ضئي ًال جد ًا.

مادة ()2
نطاق �سريان الالئحة

الو�صالت الال�سلكية الثابتة (نقطة �إلى نقطة) ،و ُت�ستث َنى
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ْ
(الو�صالت) التي تقع يف نطاق ( )5جيجاهريتز.
منها �أجهزة االت�صال الراديوية ق�صرية املدى
ْ

مادة ()3
الـ َمالحق

ُتعد الـ َمالحق املرفقة بهذا القرار جزء ًا ال يتجز�أ منه ،وتط َّبق على جميع م�ستخدمي خدمات
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االت�صاالت يف مملكة البحرين.

مادة ()4
تقدمي طلب الرتخي�ص

لو�صالت �أحادية االتجاه
�أ  -ال يج���وز ل ِّأي �شخ�ص تخ�صي�ص تَ��� َر ُّدد راديوي �أو قناة َت َر ُّدد راديوي ْ
بين مواقع ثابتة �إال بعد الح�صول على ترخي�ص بذلك من الإدارة.
ب ُ -يق��� َّدم طل���ب الترخي�ص كتابي ًا �إلى الإدارة وفق ًا للنموذج المع���د لهذا الغر�ض� ،أو من خالل
قنوات التوا�صل التي توفرها الإدارة ،على �أنْ يكون م�شفوع ًا بن�سخة من ال�سجل التجاري في
م�ستخدم ًا جديد ًا ،و�أية بيانات �أخرى تطلبها الإدارة.
حال كان مقدِّ م الطلب
ِ

مادة ()5
ال َبتُّ يف طلب الرتخي�ص

�أ  -تق���وم الإدارة بدرا�س���ة الطل���ب للت�أك���د م���ن تواف���ر كاف���ة المعلوم���ات المطلوب���ة وا�ستيفائه
لال�شتراط���ات والمتطلب���ات الفني���ة المب َّينة في المالح���ق المرفقة بهذه الالئح���ة ،وال ُيقبل
الطلب غير الم�ستوفي لال�شتراطات والمتطلبات الفنية.
ب  -يم��� َّرر الطلب الم�ستوفي لال�شتراطات والمتطلبات الفنية ،ويتم �إدخال المعلومات في نظام
�إدارة َّ
الط ْي���ف ال َّت َر ُّددي لإجراء ح�سابات الت ََّد ُاخالت وتخ�صي����ص ال َّت َر ُّددات المنا�سبة ،وفي
حال���ة تع ُّذر تخ�صي�ص َت َر ُّددات منا�سبة لطالب الترخي����ص نتيجة الزدحام النطاق ال َّت َر ُّددي
المطلوب يتم �إرجاع الطلب لمقدِّ مه مع ذ ْكر الأ�سباب والحلول الممكنة �إنْ ُو ِجدت.
ج  -يج���ب على الإدارة ال َب ُّت في طلب الترخي�ص خالل م���دة ال تتجاوز (� )7أيام عمل من تاريخ
تقدي���م الطلب ،م�ستوفي��� ًا لال�شتراطات والمتط َّلب���ات الفنية الالزمة.و ُيعت َب���ر انق�ضاء هذه
الم���دة دون رد بمثابة ر ْف����ض �ضمني للطلب ،و�إذا انتهت درا�سة الطل���ب �إلى ر ْف ِ�ضه وجب �أنْ
يكون قرار ال َّر ْف�ض م�س َّبب ًا ،وال ُيعتد بالمدة الم�شار �إليها في الحاالت الآتية:
 -1الطلبات المتوقفة لأ�سباب خا�صة بطالب الترخي�ص.
 -2الطلبات التي تحتاج �إلى تن�سيق على الم�ستوى الإقليمي والدولي ،والتي ت�ستغرق وقت ًا
�أطول من الأوقات الم�شار �إليها ،وذلك لأ�سباب خارجة عن �صالحيات الإدارة ،على �أنْ
يتم �إخطار طالب الترخي�ص بذلك.
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د  -يج���ب على طال���ب الترخي�ص �سداد الر�سوم المق َّررة لتقدي���م الطلب قبل م ْنحه الترخي�ص،
وذلك ِو ْفق ًا لقائمة الر�سوم التي تعتمدها الإدارة لهذا الترخي�ص.

مادة ()6
م ْنح الرتخي�ص

متنح الإدارة الرتخي�ص لطالبه بعد ا�ستيفائه ال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه
الالئحة واجلداول امللحقة بها.
وي�سري الرتخي�ص من تاريخ �صدوره �إلى نهاية ال�سنة ذاتها ،ويجوز جتديد الرتخي�ص �سنوي ًا
بذات ال�شروط والإجراءات امل َّت َبعة لطلب الرتخي�ص.

مادة ()7
نطاق الرتخي�ص

�أ  -يجوز َّ
للمرخ�ص له  -بموجب الترخي�ص  -تركيب المحطات الال�سلكية وت�شغيلها وا�ستخدامها
ت َبع ًا للعناوين المب َّينة في الترخي�ص ،وكذلك الأجهزة الال�سلكية المب َّينة في الترخي�ص.
ب  -يج���ب على َّ
المرخ�ص له الح�صول على ت�صريح من الجهات المعنية ذات االخت�صا�ص عند
للو�صلة الال�سلكية الثابتة (نقطة �إلى نقطة).
�إن�شاء �أو ت�شييد �أو ا�ستخدام برج ْ

مادة ()8
الرتخي�ص امل�ؤقت

للو�صلة الال�سلكية الثابتة (نقطة �إلى
يجوز لطالب الرتخي�ص احل�صول على ترخي�ص م�ؤقت ْ
نقطة) ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات املعت َمدة من ِق َبل الإدارة� ،شريطة �سداد الر�سوم
املق َّررة لتقدمي الطلب.

مادة ()9
التزامات الإدارة

تلتزم الإدارة مبا يلي:
للو�صلة الال�سلكية الثابتة (نقطة �إل���ى نقطة) على الم�ستويات
 - 1تن�سي���ق ال َّت َر ُّددات الراديوي���ة ْ
الوطنية والإقليمية والدولية.
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للو�صلة الال�سلكية الثابتة (نقطة �إلى نقطة) والإخطار ب�ش�أنها
 - 2ت�سجيل التَّ��� َر ُّددات الراديوية ْ
لدى االتحاد الدولي لالت�صاالت ِو ْفق ًا للإجراءات المح َّددة في لوائح الراديو.
وعلى طالب الرتخي�ص – يف جميع الأحوال  -التعاون ب�شكل فعال مع الإدارة خالل هذه
الإجراءات.

مادة ()10
ال ِّن َطاقات الترَّ َ ُّددية اخلا�ضعة للدرا�سة

امل�ستخدمة ل ِن َطاقات َت َر ُّددية خا�ضعة للدرا�سة ب�صفة دورية من خالل
يجب على الأطراف
ِ
امل�ؤمتر العاملي لالت�صاالت  -لغر�ض النظر يف �إعادة ا�ستخدامها خلدمات جديدة �أو تخ�صي�صات
�إ�ضافية خلدمة قائمة وذلك الزدياد الطلب عليها  -االمتثال لأوامر الإدارة ب�إخالئها.

مادة ()11
النفاذ

على املعنيني تنفيذ �أحكام هذا القرار والـمالحق املرفقة به ،و ُيعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية
محمد علي القــائـد
�صدر بتاريخ� 6 :ش ــوال 1439هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 20 :يونيو 2018م
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