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هيئة تنظيم الت�سالت

 قرار رقم )13( ل�سنة 2018 

 بتعديل بع�س اأحكام اللئحة التنظيمية

 ب�ساأن الر�سوم التي تفر�سها الهيئة على الرتاخي�س

 واخِلْدمات الأخرى  ال�سادرة بالقرار رقم )7( ل�سنة 2017

رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
 ،2002 ل�شنة  رقم )48(  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الت�شالت،  قانون  على  الطالع  بعد 

ل بالمر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س المادة )3( منه، المعدَّ
والِخْدمات  التراخي�س  على  الهيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 

الأخرى، ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017،
وبناًء على عْر�س القائم باأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت،

وبعد موافقة مجل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شتبَدل بن�س المادة الأولى من القرار رقم )7( ل�شنة 2017 باإ�شدار الالئحة التنظيمية 
ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والخدمات الأخرى، الن�س الآتي: 

الت�شالت  تنظيم  هيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 
على التراخي�س والِخْدمات الأخرى، المرافقة لهذا القرار، اعتبارًا من 1 يناير 2018، ويلغى 
القرار رقم )3( ل�شنة 2010 باإ�شدار جدول لبع�س الر�شوم الم�شتَحقة ل�شنة 2010 لهيئة تنظيم 

الت�شالت، اعتبارًا من ذلك التاريخ، كما يلغى كل ن�س يخالف ذلك.
وا�شتثناًء من حكم الفقرة ال�شابقة، ُيعمل بالبنود 7.3 و7.4 و7.5 من المادة )7( من الالئحة 
والِخْدمات  التراخي�س  على  الت�شالت  تنظيم  هيئة  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية 
دي  ْيف التََّردُّ الأخرى المرافقة لهذا القرار من 1 يناير 2019، على اأْن ُيعمل بر�شوم ترخي�س الطَّ

التالية اإلى تاريخ 31 دي�شمبر 2018 :
الموؤقتة(  غير  )للتخ�شي�شات  دي  ــَردُّ الــتَّ ْيف  الطَّ لتراخي�س  الر�شوم ال�شنوية  ُتحت�َشب   - اأ 
حة في الجدول التالي في عْر�س النطاق المطلوب  بحا�شل �شرب القيمة المطلوبة المو�شَّ
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)بالميجاهيرتز(:

ب-  تدفع الر�شوم ال�شنوية لتراخي�س الطيف الترددي )و�شيكون تنا�شبيًا اإذا منح الترخي�س 
خالل جزء من ال�شنة( وتخ�شع لحد اأدنى من الر�شوم قدره -/40 دينارًا بحرينيًا.

ج - ُتحت�َشب الر�شوم للتخ�شي�شات الموؤقتة بمبلغ �شهري يعادل 12/1 من مبلغ الر�شوم ال�شنوية 
دي، كما ُت�شتَحق ر�شوم تقديم الطلب لمرة واحدة لكل فترة موؤقتة. ْيف التََّردُّ لتراخي�س الطَّ

د - يجب األ تقل مدة التخ�شي�س الموؤقت عن �شهٍر واحٍد، واأن ل تزيد على اأحد ع�شر �شهرًا.
له  �س  المرخَّ دينارًا بحرينيًا على طلب  بمبلغ -/30  د  والتي تحدَّ التعديل  ر�شوم  ُت�شتَحق   - هـ 
اأن  المعنية  الموؤقت خالل مدة �شريانه. وللجهات  د  التََّردُّ اأيِّ تعديل على ترخي�س  باإجراء 

ترف�س اأيَّ طلب تخ�شي�س اأو تعيين لأ�شباب فنية اأو عدم توافره في المدة المطلوبة.

A B      C D    E    F    G 

  Spectrum Charge, BD per MHz 

Power/coverage 

 

Frequency 
Band 

Nationwide 

 
 

≥ 25 W 

e.r.p 

≥ 1 W and < 25 W 
 

≤ 1 W Fixed 

P-P 

Earth Stn  

and 

VSAT 

1. VLF/LF/MF (3 
KHz-3 MHz) 4338 9043  2169 1085 434 434 

2. HF (3-30 MHz) 6507 5857 3254 1627 651 651 

3. VHF (30-300 
MHz) 4338 3904 2169 1085 434 434 

4. UHF1 (300-470 
MHZ)  3254 2928 1627 813 325 325 

5. UHF2 (470-
2700 MHz)  6507 5857 3254 1627 651 651 

6. SHF (2.7-10 
GHz) 1085 976 542 271 108 108 

7. SHF/EHF (10-55 
GHz) 434 390 217 108 43 43 

8. EHF (55-275) Fixed fee of BD 1,000  per fixed link, independent of bandwidth and duration 
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املادة الثانية

ُي�شتبَدل بتعريَفي )ر�شم تقديم الطلب( و)التحقيق في التََّداُخل( الواردين في المادة )1( 
من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والِخْدمات الأخرى 

ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، التعريفان الآتيان: 
م الطلب، والمن�شو�س عليه في هذه  1.3 . ر�س���م تقدي���م الطلب: الر�شم الذي ُيفَر�س على ُمَقـــدِّ
الالئحـــة، وذلـــك لتغطية جهود الجهات المعنية مـــن مرحلة تقديم الطلب اإلـــى حين البت فيه، 

ه. ب�شرف النظر عن قبول الطلب اأو رْف�شِ
دات بالتحقيق في التََّداخـــالت على �شبكات  ـــَردُّ 1.15 . التحقي���ق ف���ي التََّداُخ���ل: قيـــام اإدارة التَّ

دي اأو الجهات الأخرى. ْيف التََّردُّ الت�شالت الراديوية من خالل طلب اأيِّ م�شتخِدم للطَّ

املادة الثالثة

ُي�شتبَدل بن�س البند )3.2( من المادة )3(، والفقرات )7.1.7( من البند )7.1(و)7.2.1( 
من البند )7.2(، و)7.8.1( من البند )7.8( من المادة )7(، و البند )9.2( من المادة )9(، 
من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والِخْدمات الأخرى 

ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، الن�شو�س الآتية:
مادة )3( بند )3.2(:

ه. د ر�شوم الطلب ب�شرف النظر عن قبول الطلب اأو رْف�شِ 3.2 ت�شدَّ

مادة )7( بند )7.1( فقرة )7.1.7(: 

د ب�شرف النظر عن قبول  د ر�شوم تقديم الطلب للح�شول على ترخي�س التََّردُّ 7.1.7 ت�شدَّ

ه. الطلب اأو رْف�شِ
مادة )7( بند )7.2( فقرة )7.2.1(: 

دات  7.2.1 ُتفَر�س ر�شوم تقديم الطلب ور�شوم التعديل على عملية تخ�شي�س اأو تعيين التََّردُّ

وذلك لتغطية تكاليف الجهات المعنية من مرحلة تقديم الطلب حتى البت فيه نهائيًا ب�شرف 
ه. النظر عن قبول الطلب اأو رْف�شِ

مادة )7( بند )7.8( فقرة )7.8.1(: 

م  دي تقدَّ ْيف التََّردُّ 7.8.1 ُتفَر�س ر�شوم على طلب التحقيق في التََّداُخل على اأيِّ م�شتخِدم للطَّ

م الطلب ب�شدادها. بطلب التحقيق في التََّداُخل، ويلتزم ُمَقدِّ
مادة )9( بند )9.2(:

ه،  9.2 يجب �شداد الر�شوم ح�شب الجدول رقم 5 �شواء تمت الموافقة على الطلب اأو رْف�شِ

ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  في  عليها  المن�شو�س  للمدد  �شالحة  النوعية  اعتماد  �شهادة  وتكون 
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اعتماد وا�شتيراد اأجهزة الت�شالت التي يتم رْبُطها ب�شبكات ات�شالت عامة، ال�شادرة بالقرار 
رقم )9( ل�شنة 2017 .

املادة الرابعة

ُي�شاف تعريف جديد برقم )1.39( اإلى المادة )1( من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم 
ل�شنة   )7( رقم  بالقرار  ال�شادرة  الأخــرى  والِخْدمات  التراخي�س  على  الهيئة  تفر�شها  التي 

2017، ن�شه الآتي:
دات بتوفير الدعم الفني الميداني ل�شبكات الت�شالت  1.39. )الدعم الفني(: قيام اإدارة التََّردُّ

دي اأو الجهات الأخرى. ْيف التََّردُّ الراديوية من خالل طلب اأيِّ م�شتخِدم للطَّ

املادة اخلام�سة

فرعية  وفقرة   ،)2( المادة  من   )2.3( رقم  البند  اإلى   )2.3.7( برقم  جديدة  فقرة  ت�شاف 
جديدة برقم )7.1.1.9( اإلى الفقرة )7.1.1( من البند )7.1( من المادة )7(، كما ي�شاف بند 
جديد برقم  )7.9( اإلى ذات المادة، من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي تفر�شها الهيئة 

على التراخي�س والِخْدمات الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017، ن�شو�شها الآتية:
مادة )2( بند )2.3( فقرة )2.3.7(: 

2.3.7 ر�شوم توفير الدعم الفني.

مادة )7( بند  )7.1( فقرة )7.1.1( فقرة فرعية )7.1.1.9(:

7.1.1.9 ر�شوم توفير الدعم الفني.

مادة )7( بند )7.9( :

7.9 ر�شوم توفير الدعم الفني:

دي اأو الجهات الأخرى بطلب  ْيف التََّردُّ م اأيِّ م�شتخِدم للطَّ 7.9.1 ُيفَر�س هذا الر�شم عند تَقدُّ

دات لتوفير الدعم الفني الميداني من خالل تواجد فريق فني متكامل من موظفي  لإدارة التََّردُّ
د ومحطات رقابة متنقلة.  الإدارة واأجهزة ر�شْ

د ر�شم توفير الدعم الفني الميداني بالمعادلة التالية: 7.9.2 يحدَّ

ر�شم توفير الدعم الفني الميداني = عدد اأيام العمل x 100 دينار بحريني )اأي جزء من 
اليوم يعتبر يومًا كاماًل(.

املادة ال�ساد�سة

ُي�شتبَدل بن�شي الفقرتين )7( من الجدول )6( من البند )11.1 ( من المادة )11(، و)7( 
من الجدول )8( من البند )11.5( من ذات المادة، من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم التي 
 ،2017 ل�شنة  بالقرار رقم )7(  ال�شادرة  الأخرى  والِخْدمات  التراخي�س  الهيئة على  تفر�شها 
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الن�شان الآتيان:   
مادة )11( بند )11.1 ( جدول )6( فقرة )7(: 

50محطة ات�شالت راديوية عامة موؤقتة.7

مادة )11( بند )11.5( جدول )8( فقرة )7(:  

من محطة ات�شالت راديوية عامة موؤقتة.7 ــــزءًا  ج اأو  ــًا  ــبــوعــي )اأ�ــش  50  
الأ�شبوع الذي تمت فيه الإقامة(

املادة ال�سابعة

ُتلغى المادة رقم )12( من ر�شوم طلبات الموزعين من الالئحة التنظيمية ب�شاأن الر�شوم 
التي تفر�شها الهيئة على التراخي�س والِخْدمات الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017.

املادة الثامنة

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت

الدكتور حممد اأحمد العامر

�شدر بتاريخ: 20 ربيع الول 1440 هـ
الـمــوافــــــــق: 28 نـوفـمــبــــــــر 2018م


