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هيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية

 قرار رقم )2( ل�صنة 2018
الت الال�صلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة(  ب�صاأن الئحة تراخي�ص الو�صْ

 اخلا�صة وغري التجارية، والـُملحق املعتَمد جلميع م�صتخدمي 
خدمات االت�صاالت يف مملكة البحرين

الرئي�س التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
ل  بعد الطالع على قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
وتوزيع  بتخطيط  اخلا�شة  ال�شيا�شات  اعتماد  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

دي، دُّ َ ْيف الرتَّ الطَّ
ْيف  الطَّ وتن�شيق  ا�شرتاتيجية  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2015 ل�شنة   )50( رقم  القرار  وعلى 

دي، دُّ َ الرتَّ
وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد اخلطة الوطنية الرابعة لالت�شالت،

واخلدمات  الرتاخي�س  الهيئة على  تفر�شها  التي  الر�شوم  ب�شاأن  التنظيمية  الالئحة  وعلى 
الأخرى ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2017،

الراديوية  لالأجهزة  النوعي  العتماد  �شروط  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
ق�شرية املدى،

دات، دُّ َ وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2017 ب�شاأن اعتماد اخلطة الوطنية للرتَّ
وعلى التقارير والتو�شيات ال�شادرة من الحتاد الدويل لالت�شالت ذات العالقة،

دي، دُّ َ ْيف الرتَّ وبعد اأْخذ راأي جلنة ا�شرتاتيجية وتن�شيق الطَّ
والت�شالت  املعلومات  لأمن  التنفيذي  الرئي�س  نائب  باأعمال  القائم  عْر�س  على  وبناًء 

الراديوية،

قرر االآتي:
مادة )1(
التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، 
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ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
دات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. االإدارة: اإدارة التراخي�س الال�شلكية والتََّردُّ

�شة في مجال تكنولوجيا المعلومات  االتحاد الدولي لالت�صاالت: وكالة الأمم المتحدة المتخ�شِّ
والت�شالت.

الموؤتمـــر العالمي لالت�صاالت الراديوية: الموؤتمرات العالمية لالت�شالت الراديوية التي تعقد 
ب�شفـــة دوريـــة ل�شتعرا�س ومراجعة لوائح الراديـــو - عند ال�شرورة - والمعاهـــدة الدولية التي 
دات الراديوية ومدارات ال�شواتل الم�شتقرة وال�شواتل غير الم�شتقرة  تحكم ا�شتخدام طيف التََّردُّ
بالن�شبـــة اإلـــى الأر�س. وتتم هـــذه المراجعات ِوْفق جـــدول اأعمال يقرره مجل�ـــس التحاد الدولي 
لالت�شـــالت، الذي يراعـــي التو�شيات ال�شادرة عـــن الموؤتمرات العالميـــة ال�شابقة لالت�شالت 

الراديوية.
رات الموؤتمرات العالمية لالت�شالت الراديوية، بما في ذلك كافة التذييالت  لوائح الراديو: مقرَّ
والقـــرارات والتو�شيـــات، اإ�شافة اإلى تو�شيات قطـــاع الت�شالت الراديوية فيمـــا يتعلق بم�شائل 

الت�شالت الراديوية المحالة اإليها.
الت  د راديوي لو�شْ د راديوي اأو قناة َتَردُّ الترخي�ص: الإذن الذي ُت�شِدره الإدارة لتخ�شي�س َتَردُّ

اأحادية التجاه بين مواقع ثابتة.
�ص له: الجهة التي ي�شدر لها الترخي�س. المرخَّ

اأجهـــزة االت�صال الراديوي ق�صيرة المدى: الأجهزة الراديوية التي ُت�شتخَدم على اأ�شا�س ثانوي 
د الراديوي وهوائي  لة لُمْخَرجات التََّردُّ زة بو�شْ كمحطـــات ثابتة اأو متنقلة اأو محمولة، وتكون مجهَّ
�ـــس اأو مدمـــج، والتي توفر ات�شالت اأحادية اأو ثنائية التجـــاه، ويكون احتمال ت�شبُّبها في  مخ�شَّ

التََّداُخالت في تجهيزات راديوية اأخرى �شئياًل جدًا.

مادة )2(
نطاق �صريان الالئحة

الت الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة(، وُت�شتثَنى  ت�شري اأحكام هذه الالئحة على الو�شْ
الت( التي تقع يف نطاق )5( جيجاهريتز. منها اأجهزة الت�شال الراديوية ق�شرية املدى )الو�شْ

مادة )3( 
الـَمالحق

ُتعد الـَمالحق املرفقة بهذا القرار جزءًا ل يتجزاأ منه، وتطبَّق على جميع م�شتخدمي خدمات 
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الت�شالت يف مملكة البحرين.

مادة )4(
تقدمي طلب الرتخي�ص 

الت اأحادية التجاه  د راديوي لو�شْ د راديوي اأو قناة َتَردُّ اأ - ل يجـــوز لأيِّ �شخ�س تخ�شي�س َتـــَردُّ
بين مواقع ثابتة اإل بعد الح�شول على ترخي�س بذلك من الإدارة.

م طلـــب الترخي�س كتابيًا اإلى الإدارة وفقًا للنموذج المعـــد لهذا الغر�س، اأو من خالل  ب - ُيقـــدَّ
قنوات التوا�شل التي توفرها الإدارة، على اأْن يكون م�شفوعًا بن�شخة من ال�شجل التجاري في 

م الطلب م�شتخِدمًا جديدًا، واأية بيانات اأخرى تطلبها الإدارة. حال كان مقدِّ

 مادة )5(
الَبتُّ يف طلب الرتخي�ص

اأ - تقـــوم الإدارة بدرا�شـــة الطلـــب للتاأكـــد مـــن توافـــر كافـــة المعلومـــات المطلوبـــة وا�شتيفائه 
لال�شتراطـــات والمتطلبـــات الفنيـــة المبيَّنة في المالحـــق المرفقة بهذه الالئحـــة، ول ُيقبل 

الطلب غير الم�شتوفي لال�شتراطات والمتطلبات الفنية.

ر الطلب الم�شتوفي لال�شتراطات والمتطلبات الفنية، ويتم اإدخال المعلومات في نظام  ب - يمـــرَّ
دات المنا�شبة، وفي  دي لإجراء ح�شابات التََّداُخالت وتخ�شي�ـــس التََّردُّ ْيـــف التََّردُّ اإدارة الطَّ
دي  دات منا�شبة لطالب الترخي�ـــس نتيجة لزدحام النطاق التََّردُّ ر تخ�شي�س َتَردُّ حالـــة تعذُّ

مه مع ذْكر الأ�شباب والحلول الممكنة اإْن ُوِجدت. المطلوب يتم اإرجاع الطلب لمقدِّ

يجـــب على الإدارة الَبتُّ في طلب الترخي�س خالل مـــدة ل تتجاوز )7( اأيام عمل من تاريخ  ج - 
تقديـــم الطلب، م�شتوفيـــًا لال�شتراطات والمتطلَّبـــات الفنية الالزمة.  وُيعتَبـــر انق�شاء هذه 
ه وجب اأْن  المـــدة دون رد بمثابة رْف�ـــس �شمني للطلب، واإذا انتهت درا�شة الطلـــب اإلى رْف�شِ

بًا، ول ُيعتد بالمدة الم�شار اإليها في الحالت الآتية:  ْف�س م�شبَّ يكون قرار الرَّ

 1- الطلبات المتوقفة لأ�شباب خا�شة بطالب الترخي�س.
 2- الطلبات التي تحتاج اإلى تن�شيق على الم�شتوى الإقليمي والدولي، والتي ت�شتغرق وقتًا 
اأطول من الأوقات الم�شار اإليها، وذلك لأ�شباب خارجة عن �شالحيات الإدارة، على اأْن 

يتم اإخطار طالب الترخي�س بذلك.



العدد: 3373 – الخميس 5 يوليو 2018

66

رة لتقديـــم الطلب قبل مْنحه الترخي�س،  يجـــب على طالـــب الترخي�س �شداد الر�شوم المقرَّ د - 
وذلك ِوْفقًا لقائمة الر�شوم التي تعتمدها الإدارة لهذا الترخي�س.

مادة )6(
مْنح الرتخي�ص

متنح الإدارة الرتخي�س لطالبه بعد ا�شتيفائه ال�شروط والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذه 
الالئحة واجلداول امللحقة بها.

وي�شري الرتخي�س من تاريخ �شدوره اإلى نهاية ال�شنة ذاتها، ويجوز جتديد الرتخي�س �شنويًا 
بذات ال�شروط والإجراءات املتََّبعة لطلب الرتخي�س.

مادة )7(
نطاق الرتخي�ص

�س له - بموجب الترخي�س - تركيب المحطات الال�شلكية وت�شغيلها وا�شتخدامها  اأ - يجوز للمرخَّ
تَبعًا للعناوين المبيَّنة في الترخي�س، وكذلك الأجهزة الال�شلكية المبيَّنة في الترخي�س.

�س له الح�شول على ت�شريح من الجهات المعنية ذات الخت�شا�س عند  ب - يجـــب على المرخَّ
لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة(. اإن�شاء اأو ت�شييد اأو ا�شتخدام برج للو�شْ

مادة )8(
الرتخي�ص املوؤقت

لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى  يجوز لطالب الرتخي�س احل�شول على ترخي�س موؤقت للو�شْ
نقطة( ِوْفقًا لل�شروط وال�شوابط والإجراءات املعتَمدة من ِقَبل الإدارة، �شريطة �شداد الر�شوم 

رة لتقدمي الطلب. املقرَّ

مادة )9(
التزامات االإدارة

تلتزم الإدارة مبا يلي:
لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلـــى نقطة( على الم�شتويات  دات الراديويـــة للو�شْ 1 - تن�شيـــق التََّردُّ

الوطنية والإقليمية والدولية.
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لة الال�شلكية الثابتة )نقطة اإلى نقطة( والإخطار ب�شاأنها  دات الراديوية للو�شْ ـــَردُّ 2 - ت�شجيل التَّ
دة في لوائح الراديو. لدى التحاد الدولي لالت�شالت ِوْفقًا لالإجراءات المحدَّ

– يف جميع الأحوال - التعاون ب�شكل فعال مع الإدارة خالل هذه  وعلى طالب الرتخي�س 
الإجراءات.

مادة )10(
دية اخلا�صعة للدرا�صة دُّ َ النَِّطاقات الرتَّ

دية خا�شعة للدرا�شة ب�شفة دورية من خالل  يجب على الأطراف امل�شتخِدمة لِنَطاقات َتَردُّ
املوؤمتر العاملي لالت�شالت - لغر�س النظر يف اإعادة ا�شتخدامها خلدمات جديدة اأو تخ�شي�شات 

اإ�شافية خلدمة قائمة وذلك لزدياد الطلب عليها - المتثال لأوامر الإدارة باإخالئها.

مادة )11(
النفاذ

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  به،  املرفقة  والـمالحق  القرار  هذا  اأحكام  تنفيذ  املعنيني  على 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعلومات
واحلكومة االإلكرتونية

محمد علي القــائـد

�شدر بتاريخ: 6 �شـــوال 1439هـ
الـمــوافــــــــق: 20 يونيو 2018م
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