
 الفصل الثاني عشر

 االتصاالت السلكية والالسلكية
 

 النطاق والسريان: ١ - ١٢ المادة

يسري هذا الفصل على التدابير التي تؤثر على التجارة في قطاع االتصاالت                .١

 .  السلكية والالسلكية

باستثناء ما يخص ضمان استمرارية كل من النفاذ لخدمات االتصاالت السلكية            .٢

عامة واستخدام هذه الخدمات، من قبل المنشآت المشغلة لمحطات         والالسلكية ال 

البث وأنظمة الكابل، فإن أحكام هذا الفصل ال تسري على أي تدبير متعلق               

 .بالبث أو التوزيع عبر الكابل للبرامج اإلذاعية أو التلفزيونية

 :ال يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يعني أياً مما يلي .٣  

 طرف تأسيس أو إنشاء أو شراء أو تأجير أو تشغيل أو              يتطلب من أي    )أ(

توفير شبكات أو خدمات اتصاالت غير متاحة للجمهور بصورة عامة، أو            

 .أنه يتطلب من أي طرف إلزام أية منشأة بالقيام بأي من ذلك

يتطلب من أي طرف إلزام أية منشأة، تعمل بشكل حصري في مجال بث أو   )ب(

ذاعية أو التلفزيونية، إتاحة مرافق بثها أو        توزيع عبر الكابل للبرامج اإل     

 . مرافق الكابل الخاصة بها كشبكة اتصاالت سلكية والسلكية عامة

 

 النفاذ إلى خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة واستخدامها : ٢ -١٢المادة 

يكفل كل طرف لمزودي الخدمات التابعين للطرف اآلخر إمكانية النفاذ              .١

م أية خدمة اتصاالت سلكية والسلكية عامة، بما في ذلك الدوائر             واستخدا

المؤجرة الموجودة التي تعرض في إقليمه أو عبر حدوده، وفق أحكام               

 إلى  ٢وشروط معقولة ودون تمييز، بما في ذلك ما تنص عليه الفقرات من              



 

٤. 

 :يكفل كل طرف لمزودي الخدمات التابعين للطرف اآلخر كال من اآلتي .٢

ء أو تأجيـر وربـط أجهزة طرفية أو أية أجهزة أخرى تتصل             شـرا   )أ(

 .بشبكة اتصاالت سلكية والسلكية عامة

تقـديم الخـدمات إلـى مستخدم نهائي واحد أو عدد من المستخدمين               )ب(

 .(1)النهائيين من خالل دوائر مؤجرة

ربـط  الدوائـر المملوكة أو المؤجرة مع شبكات االتصاالت السلكية     )   ج(

عامـة والخدمات العاملة في إقليم أو عبر حدود  ذلك           والالسـلكية ال  

الطـرف، أو مع الدوائر المؤجرة أو المملوكة بواسطة مزود خدمات           

 .آخر

 ووظائف  (signaling) واإلشارة (switching)القيام بعملية التقسيم    )    د(

 .(conversion)والتحويل  (processing)المعالجة 

ـ ( ل حسب اختيارهم عند القيام بتزويد أية       استخدام بروتوكوالت التشغي  ) هـ

 .خدمة

يكفل كل طرف لمزودي الخدمات التابعين للطرف اآلخر إمكانية استخدام             .٣

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة لنقل المعلومات في إقليم هذا            

الطرف أو عبر حدوده، والنفاذ إلى المعلومات التي تحتوي عليها قواعد              

 في  - في األجهزة القابلة للقراءة آلياً        - المخزنة على نحو آخر      البيانات أو 

 .إقليم أي من الطرفين

، يجوز ألي طرف أن يتخذ ما يلزم من          )٣(بصرف النظر عن أحكام الفقرة       .٣

التدابير الضرورية لضمان أمن وسرية الرسائل، شريطة عدم تطبيق هذه             

تعسفي أو غير المبرر أو     التدابير على نحو يشكل وسيلة من وسائل التمييز ال         

 .قيداً مقنعاً على التجارة في الخدمات

                                                           
ات  لخدم ا مزود  ط حصول  ترا ش ا ين  لطرف ا أي من  لى  ة ع قر لف ه ا ذ ه تحظر  ، ال  ين   يق ل ا من  يد  لمز   (١

 .ات على ترخيص بتزويد خدمات االتصاالت لطرف ثالث 



 

 
 
 
 
 

 
االلتـزامات المـتعلقة بمزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية         : ٣ -١٢المـادة   

 :)٢(العامة

 :الربط البيني

يكفل كل طرف توفير مزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة           )أ( .١

 مباشرة أو غير مباشرة، للربط البيني مع مزودي خدمات            في إقليمه، بصورة  

االتصاالت السلكية والالسلكية العامة التابعين للطرف اآلخر، وذلك وفقاً لتعرفات          

 . معقولة
 

، يكفل كل طرف قيام مزودي خدمات االتصاالت السلكية         )أ(لتنفيذ الفقرة   )  ب   (

لة بشأن حماية سرية المعلومات     والالسلكية العامة في إقليمه باتخاذ خطوات معقو      

الحساسة تجاريا المتعلقة أو الخاصة بمزودي ومستخدمي خدمات االتصاالت           

السلكية والالسلكية العامة النهائيين التي يتم الحصول عليها نتيجة لترتيبات الربط     

 .البيني، وبحيث تستخدم مثل هذه المعلومات فقط لغرض تقديم هذه الخدمات
 

 :رقامقابلية نقل األ

كل طرف لمزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة في إقليمه            يكفل   .٢

توفير قابلية نقـل األرقـام في الحدود الممكنة من الناحية الفنية ووفق أحكام               

 . )٣(وشروط معقولة
 

                                                           

  . ألف -١٢تخضع هذه المادة للملحق )  ٢(

 بوجود طلب كاٍف من المستهلكين      تلجهة المنظمة لالتصاال  بالنـسبة للبحـرين، يخضع تطبيق هذه الفقرة لتقرير ا         )  ٣(

 .لقابلية نقل األرقام



 

 :(Dialing parity)تعادلية المراقمة 

ية والالسلكية العامة في إقليمه     خدمات االتصاالت السلك  كل طرف قيام مزودي     كفل  ي.    ٣

بتوفير تعادلية المراقمة لمزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة            

 .)٤(التابعين للطرف اآلخر
 
 
 
 

التزامات إضافية متعلقة بالمزودين الرئيسيين لخدمة االتصاالت السلكية        :  ٤-١٢المادة  

  )٥(والالسلكية العامة
 

 :ودين الرئيسيينالمعاملة من قبل المز
 

يكفل كل طرف قيام أي مزود رئيسي في إقليمه بمنح مزودي خدمات                .١

االتصاالت السلكية والالسلكية العامة لدى الطرف اآلخر، المرخص له           

ضمن إقليمه، معاملة ال تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك المزود               

غير تابع له،   الرئيسي لفروعه وللشركات التابعة له أو ألي مزود خدمة           

 : وذلك فيما يخص كل من اآلتي

توفير وتقديم أسعار وجودة خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة            )أ(

  .المماثلة

 .توفير مستلزمات التوصيل البيني الضرورية للربط البيني  )ب(
 

 :حماية القدرة التنافسية
 

                                                           
 .يجوز للبحرين استثناء الخدمات المتنقلة التجارية من التزاماتها بموجب هذه الفقرة)  ٤(

 . باء-١٢تخضع هذه المادة للملحق)  ٥(



 

 الخدمة   على كل طرف اتخاذ تدابير مناسبة تهدف إلى منع مزودي          )أ( .٢

الرئيسيين، فرادى أو مجتمعين، الموجودين في إقليمه من القيام أو االستمرار           

 .في القيام بممارسات غير تنافسية
 

تشمل، بوجه خاص، الممارسات غير التنافسية المشار إليها في الفقرة           )ب(

 :، كل من اآلتي)أ(

ت ممارسة أعمال غير تنافسية عبر دعم خدمات معينة على حساب خدما           -١

 .(Cross-subsidization)أخرى  

استخدام معلومات تم الحصول عليها من المتنافسين يترتب عليها نتائج            -٢

 .غير تنافسية

عدم توفير المعلومات الفنية، في الوقت المناسب، بشأن التسهيالت             -٣

والمعلومات التجارية األساسية ذات الصلة، لمزودي خدمات االتصاالت        

ة، والتي تكون ضرورية بالنسبة لهم لتقديم         السلكية والالسلكية العام  

 .خدماتهم
      

 :إعادة البيع

 :يكفل كل من الطرفين أن أي مزود رئيسي في إقليمه.  ٣

، إعادة البيع لمزودي خدمات االتصاالت السلكية       )٦(يعرض، بأسعار معقولة    )أ(

والالسـلكية العامـة التابعـين للطرف اآلخر لخدمات االتصاالت السلكية           

لكية العامة التي يقدمها المزود الرئيسي بأسعار التجزئة للمستخدمين         والالس

 النهائيين من غير مزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة ؛ و

ال يفـرض أية شروط أو قيود غير معقولة أو تمييزية على إعادة بيع مثل                 )ب(

 . )٧(هذه الخدمات
                                                           

 .وأنظمة الطرف تعتبر معقولةفإن أسعار الجملة التي تحدد بموجب قوانين ) أ(ألغراض الفقرة )  ٦(

إذا مـا كانـت القوانين واألنظمة تسمح بذلك، يجوز ألي من الطرفين أن يحظر على مقدم خدمة إعادة البيع الذي                     )  ٧(

 على خدمة اتصاالت عامة متاحة بسعر التجزئة لصنف محدود من المشتركين فقط أن              - بأسعار الجملة  -يحـصل   

 .من المشتركينيقدم هذه الخدمة إلى صنف مختلف 



 

 :تفكيك عناصر الشبكة
 

لجهة المنظمة لالتصاالت لديه سلطة إلزام أي مزود        على كل طرف منح ا     .٤

رئيسي في إقليمه بأن يمنح حق النفاذ إلى عناصر الشبكة على أساس               

التفكيك طبقاً ألحكام وشروط تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية          

 .العامة وفقاً للتكلفة وبحيث تكون معقولة وشفافة ودون تمييز
 

 :الربط البيني

 :أحكام وشروط عامة )أ( .٥

يكفل كل طرف قيام أي مزود رئيسي في إقليمه بإتاحة الربط البيني لمرافق             

وتجهيزات مزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة التابعين         

 :للطرف اآلخر
  

 .عند أية نقطة ممكنة من الناحية الفنية ضمن شبكة المزود الرئيسي -١

وتعرفات )   المعايير والمواصفات الفنية   بما في ذلك  (وفق أحكام وشروط     -٢

 .غير تمييزية

بجودة ال تقل تفضيال عن تلك التي يوفرها المزود الرئيسي سواء               -٣

لخدماته المشابهة، أو لخدمات مشابهة لمؤسسات غير حليفة له، أو             

 .لمؤسساته الفرعية أو الحليفة

 بما في ذلك المعايير    (في الوقت المناسب، وطبقاً ألحكام وشروط          -٤

تأخذ وتعرفات وفقاً للتكلفة، تكون شفافة ومعقولة و      )  والمواصفات الفنية 

في االعتبار الجدوى االقتصادية، وتكون مفككة على نحو كاٍف بحيث ال           

يضطر المزودون إلى دفع مبالغ لعناصر شبكة أو مرافق ال تلزمهم من            

 أجل تقديم الخدمة؛ و

شبكة الطرفية المتاحة   حسب الطلب، وعند نقاط إضافية على نقاط ال        -  ٥

لرسوم تعكس تكلفة بناء مرافق إضافية         لغالبية المستخدمين، وفقاً     



 

 .               ضرورية
 

 :خيارات الربط البيني مع المزودين الرئيسيين )ب(

يكفل كل طرف لمزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة            

هم بينيا مع أي مزود رئيسي      التابعين للطرف اآلخر حق ربط مرافقهم وأجهزت      

 :في إقليم الطرف األول وفقاً ألحد الخيارات التالية على األقل
 

عرض مرجعي للربط البيني، أو عرض معياري آخر للربط البيني، بحيث              -١

يتضمن التعرفات والشروط التي يوفرها المزود الرئيسي بشكل عام إلى             

 .مةمزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العا

شروط وأحكام اتفاق ساٍر للربط البيني، أو من خالل التفاوض على اتفاق جديد              -٢

 .للربط البيني
 
 : اإلتاحة العامة لعروض الربط البيني)  ج(

  
على كل طرف أن يلزم أي مزود رئيسي يعمل في إقليمه بأن يجعل متاحاً علناً                 

ط البيني، يتضمن   العرض المرجعي للربط البيني، أو أي عرض معياري آخر للرب         

التعرفات واألحكام والشروط التي يقدمها المزود الرئيسي بشكل عام إلى مزودي            

 .خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة
 
 :عالنية اإلجراءات المتبعة بشأن مفاوضات الربط البيني)  د ( 

      
مفاوضات على كل طرف أن يجعل متاحاً علناً اإلجراءات المعمول بها بشأن               

 .الربط البيني مع أي مزود رئيسي في إقليمه
 

 :عالنية اتفاقات الربط البيني المبرمة مع المزودين الرئيسين )هـ(
 

مزود رئيسي في إقليمه بأن       على كل طرف أن يلزم أي       -١



 

يودع، لدى  الجهة المنظمة لالتصاالت لديه أو أية جهة أخرى ذات صلة،              

 . يكون طرفاً فيهاجميع اتفاقات الربط البيني التي

على كل طرف أن يجعل متاحاً علناً اتفاقات الربط البيني المعمول بها                -٢

والمبرمة بين أي مزود رئيسي في إقليمه والمزودين اآلخرين لخدمات            

 .االتصاالت السلكية والالسلكية العامة في إقليمه
 

 :تقديم وتحديد أسعار خدمات الدوائر المؤجرة
 

أن يقدم أي مزود رئيسي في إقليمه لمزودي الخدمات         يكفل كل طرف    )    أ( .٦

التابعين للطرف اآلخر خدمات الدوائر المؤجرة والتي تكون عبارة عن            

خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة، وفق  أحكام وشروط  وأسعار             

 .معقولة ودون تمييز

، على كل طرف منح الجهة المنظمة لالتصاالت         )أ(عمال الفقرة   إل )ب(

سلطة إلزام أي مزود رئيسي في إقليمه بأن يعرض خدمات الدوائر            لديه  

المؤجرة، والتي تكون عبارة عن خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة،           

على مزودي الخدمات التابعين للطرف اآلخر وأن يحسب أسعارها وفقاً            

 .للسعة والتكلفة
 

 :(Co-Location)االشتراك في الموقع 
 

من هذا البند، يكفل كل طرف      ) ج(و  ) ب(ام الفقرتين   مع مراعاة أحك   )أ( .٧

أن يوفر أي مزود رئيسي في إقليمه،  لمزودي خدمات االتصاالت السلكية            

والالسـلكية العامـة التابعـين للطرف اآلخر مكاناً مادياً مشتركاً لألجهزة          

الالزمـة للربط البيني طبقاً ألحكام وشروط وتعرفات تحسب وفقاً للتكلفة،           

 .تكون معقولة وشفافة وغير تمييزيةوبحيث 
   

مادي مشترك غير ممكن عملياً ألسباب فنية        إذا كان توفير مكان      )ب(



 

أو بسبب محدودية المساحة، فإن على كل طرف أن يكفل قيام المزود               

 :الرئيسي في إقليمه بأي من اآلتي
                             

 . توفير حل بديل -١

 .شترك تيسير موقع افتراضي م -٢
   

وذلك كله طبقاً ألحكام وشروط وتعرفات، تحسب وفقاً للتكلفة، وبحيث تكون           

 .معقولة وشفافة وغير تمييزية

يجوز لكل طرف أن يقوم من خالل قوانينه وأنظمته بتحديد المرافق            )ج(

 ). ب(و ) أ(الخاضعة ألحكام البندين 
                                            

 :األعمدة والقنوات وأنابيب األسالك
 

يكفل كل طرف قيام كل مزود رئيسي في إقليمه بمنح مزودي خدمات االتصاالت             .        ٨

السلكية والالسلكية العامة التابعين للطرف اآلخر النفاذ إلى األعمدة والقنوات             

 للتكلفة، وبحيث   وأنابيب األسالك، طبقاً ألحكام وشروط وتعرفات، تحسب وفقاً         

 .تكون معقولة وشفافة وغير تمييزية
    

 : أنظمة الكابل تحت البحرية:٥ -١٢المادة 

 يكفل كل طرف قيام كل مزود مصرح له بتشغيل أنظمة الكابل تحت البحرية في إقليمه                

كخدمة اتصاالت سلكية والسلكية عامة بمنح معاملة معقولة ودون تمييز لمزودي خدمات            

بما في ذلك   ( السلكية والالسلكية العامة للنفاذ إلى أنظمة الكابل تحت البحرية            االتصاالت

 ).مرافق الرسو
 

 : شروط توفير خدمات القيمة المضافة: ٦-١٢المادة 
 
ال يجوز ألي طرف أن يطلب أياً من اآلتي من أية منشأة تعمل في إقليمه والتي                  .١



 

ود خدمات بواسطة مرافق غير     التي تز (يصنفها كمزود لخدمات القيمة المضافة      

 ):مملوكة لها

 . تزويد مثل تلك الخدمات إلى كافة الجمهور)  أ(

 . تبرير تكلفة أسعارها لمثل هذه الخدمات) ب(

 .إيداع تعرفة لمثل هذه الخدمات) ج(

 .ربط شبكتها بينياً مع أي مستهلك محدد من أجل تزويد مثل هذه الخدمات) د( 

يار محدد أو لوائح تنظيمية للربط البيني، بخالف         العمل بموجب أي مع   )  هـ  (

 .الربط البيني مع شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية العامة

، يجوز ألي طرف اتخاذ اإلجراءات        )١(بصرف النظر عن أحكام الفقرة         .٢

لمعالجة أية ممارسة يقوم بها مزود خدمات القيمة        )  ١(المنصوص عليها في الفقرة     

تبرها هذا الطرف في حالة معينة ممارسة غير تنافسية، حسب            المضافة إذا اع  

قوانينه أو أنظمته، أو إذا كان من شأن ذلك تشجيع المنافسة أو حماية مصالح                 

 .المستهلكين
 

 :استقالل الجهات المنظمة وملكية الحكومة: ٧ -١٢المادة 
 
ألي مزود  يكفـل كـل طرف استقاللية الجهة المنظمة لالتصاالت لديه وعدم تبعيتها              .١

ولتحقيق هذا الغرض،   . خـدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة وعدم مسئوليتها قبله        

يكفـل كل طرف أال يكون للجهة المنظمة لالتصاالت لديه أية مصلحة مالية أو تحتفظ               

 .بأي دور تشغيلي مع مثل هذا المزود
 
ه غير  يكفـل كـل طرف أن تكون قرارات وإجراءات الجهة المنظمة لالتصاالت لدي             .٢

ولتحقيق هذا الهدف، يكفل كل طرف أال تؤثر        . منحازة ألي من األشخاص ذوي الشأن     

أيـة مصلحة مالية له في أي مزود لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة على     

 .قرارات وإجراءات الجهة المنظمة لالتصاالت لديه
 
 



 

والسلكية عامة أو   دمات اتصاالت سلكية    ال يجـوز ألي طـرف أن يمنح أي مزود خ           .٣

مـزود خـدمات القيمة المضافة في إقليمه، معاملة أكثر تفضيالً من تلك التي يمنحها               

لمـزود مماثـل مـن الطرف اآلخر على أساس أن المزود الذي يحصل على معاملة                

 .تفضيلية مملوك للحكومة الوطنية التابعة لذلك الطرف
 
في أي مزود خدمات اتصاالت     يحـافظ كل طرف على عدم وجود ملكية للحكومة             -٤

وإذا . سلكية والسلكية عامة، أو أن يتخلص من هذه الملكية في أقرب فرصة ممكنة            

مـا كـان ألي طـرف حصة مالية في أي مزود خدمات اتصاالت سلكية والسلكية             

عامـة، فعلـيه إذا ما عزم على تخفيض أو التخلص من حصته أن يخطر الطرف                

 .اآلخر بذلك في أقرب وقت ممكن
 
 الخدمة الشاملة : ٨-١٢  المادة

على كل طرف إدارة أي التزام معمول به بشأن الخدمة الشاملة بصورة شفافة ودون تمييز 

وبأسلوب محايد وتنافسي، وعليه أن يكفل بأن التزام الخدمة الشاملة الذي يقرره ال يكون               

 .أكثر عبئاً مما هو ضروري بالنسبة لنوع الخدمة الشاملة التي يحددها
 

 عملية الترخيص: ٩-١٢المادة 

حيـثما يشترط أي طرف حصول مزود خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية            .١

العامـة علـى  تـرخيص، فعلى هذا الطرف أن يجعل كالً من اآلتي متوافراً                

 :عالنية
  

 .جميع معايير وإجراءات الترخيص التي يطبقها ذلك الطرف       )أ(

 .خاذ قرار بشأن أي طلب ترخيصالفترة المطلوبة عادة الت   )ب(

 .أحكام وشروط جميع التراخيص التي تم إصدارها)   ج(

يكفل كل طرف حصول مقدم الطلب، بناء على طلبه، على أسباب رفض منحه              .٢

 .ترخيصا
 



 

 تخصيص واستعمال الموارد النادرة :   ١٠ - ١٢المادة 
 
د االتصاالت  علـى كـل طرف إدارة إجراءاته الخاصة بتخصيص واستخدام موار           .١

 )٨(الـسلكية والالسلكية النادرة، بما في ذلك الترددات واألرقام وحقوق االستخدام            

 .بطريقة موضوعية وشفافة وفي وقت مناسب ودون تمييز

على كل طرف أن يجعل الوضع السائد لنطاق التردد المخصص متاحاً علناً، ولكن              .٢

 .الستعماالت حكومية محددةطلوبا منه توفير تفاصيل الترددات المخصصة ليس م

 وتخصيـص  (Allocating)ال تعتبـر تدابير أي من الطرفين المتعلقة بتوزيع   .٣

(Assigning)           ١٠الطيف وإدارة الترددات، تدابير تتناقض في حد ذاتها مع المادة

وبناء على ذلك، يحتفظ كل طرف بحقه في وضع وتطبيق          ). النفاذ إلى السوق   (٤-

ردد والطيف والتي قد ينتج عنها الحد من عدد مزودي خدمات           سياسـاته إلدارة الت   

االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية، على أن يكون ذلك بطريقة تتفق مع األحكام              

األخـرى لهذه االتفاقية ويشمل ذلك إمكانية تخصيص نطاقات التردد مع األخذ في             

 .االعتبار االحتياجات الحالية والمستقبلية والطيف المتاح
 
 نفيذالت:  ١١ -١٢ة الماد

  
على كل طرف منح سلطته المختصة صالحية تنفيذ تدابيره المتعلقة بااللتزامات الواردة              

على أن تشمل هذه الصالحية إمكانية فرض        .  ٥  -١٢إلى    ٢  –  ١٢في المواد من    

على أساس  (جزاءات فعالة والتي قد تتضمن عقوبات مالية أو إصدار أوامر قضائية              

 .، أو تعديل أو وقف أو سحب التراخيص)مؤقت أو نهائي
 

 تسوية المنازعات المتعلقة باالتصاالت السلكية والالسلكية :  ١٢ -١٢المادة 
 

                                                           
من ) ١٣(، فإن حـقوق االستخـدام تعـني حق االستخدام وفقاً للفصل          )١(بالنسبة اللتزامات البحرين وفقاً للفقرة      )  ٨(

 .قانون االتصاالت البحريني



 

، يكفل  )المراجعة واالستئناف  (٤ – ١٧والمادة  ) اإلجراءات اإلدارية ( ٣ – ١٧وفقاً للمادة   

 :كل من الطرفين ما يلي
 

 :كية والالسلكيةاللجوء إلى الجهات المنظمة لالتصاالت السل
 
يجوز للمنشآت التظلم للجهة المنظمة لالتصاالت أو أية جهة أخرى مناسبة            )أ( .١

تابعـة للطـرف لتـسوية المنازعات المتعلقة بتدابير هذا الطرف بشأن المسائل             

 .٥ -١٢ إلى ٢ – ١٢المنصوص عليها  في المواد من 

ة العامة التابعين    يجـوز لمـزودي خـدمات االتصاالت السلكية والالسلكي         )ب(

للطـرف اآلخـر الذين تقدموا بطلب ربط بيني مع مزود رئيسي في إقليم              

 من طلب المزود ربطاً بينيا      -الطـرف األول التظلــم، خالل فترة معقولة      

 لتسوية المنازعات )٩(  للجهة  المنظمة لالتصاالت لديه    - محـددة علـناً      -

 .ذا المزود الرئيسيبشأن أحكام وشروط وتعرفات الربط البيني مع ه
 

 :المراجعة واالستئناف
 

يجـوز ألي منشأة يلحق بها ظلم أو تتأثر مصالحها بشكل سلبي نتيجة قرار              )  ج(

أصدرته الجهة المنظمة لالتصاالت الطعن في هذا القرار أمام سلطة قضائية           

 .مستقلة أو جهة تحكيم مستقلة
 

  صاالت السلكية والالسلكيةشفافية اإلجراءات المتعلقة باالت: ١٣ -١٢المادة 

 :، ما يلي)النشر (١ – ١٧يكفل كل طرف، إعماالً للمادة 
 

النـشر الفوري، أو اإلتاحة بأي شكل آخر لكل ذي شأن، لألنظمة التي يتم               )أ  

وضـعها، بما في ذلك األسس التي يستند إليها في وضع مثل هذه األنظمة من قبل                

افة لتعرفات المستخدمين النهائيين التي تودع      الجهة المنظمة لالتصاالت لديه، باإلض    

                                                           
 .يجوز للواليات المتحدة الوفاء بهذا االلتزام من خالل النص على إمكانية المراجعة من قبل سلطة منظمة لوالية)  ٩(



 

 .لديها

بإخطار علني مسبق عن أية أنظمة مقترحة       تـزويد األشخاص ذوي الشأن       )ب

 .من قبل الجهة المنظمة لالتصاالت، وإعطائهم فرصة التعليق عليها

جعـل اإلجـراءات المتعلقة بخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة           )  ج

 :، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة باآلتيمتاحة علناً
 

 .تعرفات وأحكام وشروط الخدمة -١

 .اإلجراءات القضائية والتحكيمية األخرى -٢

 .مواصفات الوصالت الفنية -٣

شـروط ربـط األجهـزة الطرفية أو أية معدات أخرى بشبكة االتصاالت              -٤

 .السلكية والالسلكية العامة

 .الترخيص، إن وجداإلخطار والتصريح والتسجيل، أو متطلبات  -٥
 

 المرونة في اختيار التقنية: ١٤ -١٢المادة 

      يلتـزم كـل من الطرفين بعدم منع مزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية             

العامة من التمتع بالمرونة في اختيار التقنية التي يستخدمونها في تزويد خدماتهم، بما في              

رية، على أن يخضع ذلك للمتطلبات المشروعة       ذلـك الخـدمات الالسـلكية المتنقلة التجا       

 .     للسياسة العامة
 

 االمتناع : ١٥ -١٢المادة 

ن أهمية االعتماد على القوى السوقية التنافسية لتوفير         يدرك كل من الطرفي    .١

ولتحقيق هذا  .  خيارات واسعة لتزويد خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية       

الحدود المسموح بها بمقتضى قانونه،     في  الهدف يجوز لكل طرف االمتناع،       

عن وضع أي نظام للخدمة التي يصنفها الطرف اآلخر كخدمة اتصاالت سلكية            

 : والسلكية عامة إذا ما قررت الجهة المنظمة لالتصاالت لديه أياً من اآلتي
 

ــتفادي  أن تنفـيذ مثل هذا النظام        )أ( ــروريا ل ــيس ض ل



 

 .ممارسات غير معقولة أو تمييزية

 .ا النظام ليس ضروريا من أجل حماية المستهلكأن تنفيذ هذ  )ب(

أن االمتـناع يـتفق مـع المصلحة العامة، بما في ذلك تشجيع وتعزيز              )   ج(

  .المنافسة بين مزودي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة

لمـزيد مـن اليقـين، يلتزم كل من الطرفين بأن يخضع قرار امتناع الجهة                .٢

من ) ج(يه للطعن فيه أمام القضاء وفقاً لنص الفقرة         المـنظمة لالتـصاالت لد    

 .١٢ – ١٢المادة 
 

 العالقة بالفصول األخرى: ١٦ -١٢المادة 

في حالة وجود أي تعارض بين هذا الفصل وأي فصل آخر، يعمل بهذا الفصل في الحدود                

 . التي تدرأ هذا التعارض
 

 تعاريف: ١٧ -١٢المادة 

 :  ألغراض هذا الفصل
 

يعني النفاذ المادي إلى حيز بهدف تركيب أو : )مادياً(في الموقع االشتراك  -

صيانة أو إصالح أجهزة، في المنشآت التي يملكها أو يسيطر عليها ويستخدمها 

 .مزود من أجل تزويد خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة

يعني إمكانية تأجير أجهزة مزود خدمات      : )افتراضياً(االشـتراك فـي الموقع       -

الت سلكية والسلكية عامة والتحكم في هذه األجهزة ألغراض الربط البيني           اتصا

 .أو النفاذ إلى عناصر الشبكة المفككة لهذا المزود

تعني خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة تزود       : الخدمات المتنقلة التجارية   -

 .من خالل الوسائل الالسلكية المتنقلة

ى أساس التكلفة، والذي يجوز أن  يتضمن  تعني تحديد السعر عل  :وفقـاً للتكلفة   -

ربحـاً معقـوالً، ويجوز أن ينطوي ذلك التحديد على استخدام منهجيات مختلفة             

 .للمرافق والخدمات المختلفة



 

تعني قدرة المستخدم النهائي على استخدام عدد مساٍو من         : تعادلـية المـراقمة    -

مماثلة، بصرف النظر   األرقام للنفاذ إلى خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة         

عـن مـزود خـدمات االتـصاالت السلكية والالسلكية العامة الذي يختاره ذلك              

 .المستخدم النهائي

يعني مستهلك نهائي أو مشترك نهائي لخدمة اتصاالت        : النهائـي  المـستخدم  -

 .سلكية والسلكية عامة

 وتشمل فرع )  تعاريف  (٣  –  ١تعني المنشأة المشار إليها في المادة        :  منشأة -

  .المنشأة

 تعني مرافق شبكة اتصاالت سلكية والسلكية عامة أو خدمة           :مرافق أساسية  -

       :والتي

تزود غالباً بصورة حصرية من قبل مزود واحد أو عدد محدود من               -١

 . المزودين

 .ال يكون مجدياً اقتصاديا أو فنيا، االستعاضة عنها من أجل تزويد خدمة -٢

ين يقدمون خدمات اتصاالت سلكية      ودز بين م  يعني االتصال   : بيني ربط -

ود زستخدمي م بماالتصال  من  ود  ز مستخدمي م  تمكينوالسلكية عامة بهدف    

 .رود آخزإلى الخدمات المقدمة من مالنفاذ آخر و

 أو أكثر من نقاط محددة       نقطتينتصاالت بين   ا  مرافق  تعني:  دائرة مؤجرة  -

مستخدم   أيأو  أو توفر إلى مستهلك معين         مخصصة لالستخدام الحصري  و

 .آخر

 يعني مقدم خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة يملك القدرة          :مزود رئيسي  -

مع األخذ في االعتبار السعر     (على التأثير بشكل أساسي على شروط المشاركة        

في السوق المعني لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة          )  والتجهيز

 :  كنتيجة ألي مما يلي

 . لى المرافق األساسية  السيطرة ع-أ  

 .  السوق  استعمال موقعه في        -ب  
      



 

 يعني وسيلة أو أجهزة تستخدم في تزويد خدمات اتصاالت            :عنصر شبكة  -

سلكية والسلكية عامة، بما في ذلك ميزات ووظائف وقدرات توفر بواسطة مثل            

 .هذه الوسيلة أو األجهزة

ك التي تقدم ألي مستخدم      تعني معاملة ال تقل أفضلية عن تل        :غير تمييزية  -

 .آخر لنفس خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة وفي نفس الظروف

إمكانية المستخدمين النهائيين لخدمات االتصاالت       تعني:  إمكانية نقل األرقام   -

السلكية والالسلكية العامة االحتفاظ في نفس المكان بنفس أرقام الهواتف دون            

وثوقية أو المالءمة، عند االنتقال ضمن نفس فئة مزودي         اإلخالل بالجودة أو الم   

 .خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية العامة

تعني أية خدمة اتصاالت يشترط     :  )١٠(خدمة اتصاالت سلكية والسلكية عامة     -

أي طرف، عملياً أو بشكل صريح، عرض توفيرها لكافة الجمهور وقد تشمل             

ى، اإلرسال الهاتفي وإرسال البيانات التي      مثل هذه الخدمات، من بين أمور أخر      

تتضمن عادة معلومات يرسلها المستخدم بين نقطتين أو أكثر دون أي تغيير في             

شكل ومضمون المعلومات بين الطرفين النهائيين، ويستثنى من ذلك خدمات            

 .القيمة المضافة

يعني عرض اتصال بيني مقدم من قبل مزود        :  العرض المرجعي للربط البيني    -

 يكون مفصالً بشكل كاٍف     )١١(رئيسي ومودع لدى الجهة المنظمة لالتصاالت      

لتمكين مزود خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة مستعد للموافقة على            

األسعار والشروط واألحكام من الحصول على ربط بيني دون الدخول في             

 .مفاوضات مع المزود الرئيسي
 

 يعني بالنسبة   :تابع للطرف اآلخر    امةمزود خدمات اتصاالت سلكية والسلكية ع      -

لطرف، إما استثمار في إقليم هذا الطرف وفقاً التفاقية تشجيع االستثمار وتوفير             

                                                           

 أو  VSATبالنـسبة للبحـرين، ال تشمل خدمات االتصاالت العامة الخدمات التي تقدم استنادا لترخيص خدمات                ) ١٠(

 .خدمات اإلتاحة العامة للراديو النقال أو خدمات القيمة المضافة أو بدالة اإلنترنت أو مقدم خدمات االنترنت

 .ة عبارة عن سلطة منظمة لواليةبالنسبة للواليات المتحدة، يجوز أن تكون هذه الجه)  ١١(



 

الحماية المتبادلة له المبرمة بين دولة البحرين والواليات المتحدة األمريكية، أو            

يم شخص تابع للطرف اآلخر، يسعى لتزويد أو يقوم بتزويد خدمات في أو إلى إقل             

  .الطرف، ويشمل ذلك مزود خدمات اتصاالت سلكية والسلكية عامة

 إرسال واستقبال اإلشارات بأية وسيلة كهرومغناطيسية، بما في ذلك           :اتصاالت -

 .الوسائل الضوئية

 جهة وطنية مسئولة عن تنظيم االتصاالت السلكية          :جهة منظمة لالتصاالت   -

 .والالسلكية

 . دمةمستهلك خدمة أو مزود للخ: مستخدم -

الخدمات التي تضيف قيمة إلى خدمات االتصاالت         :  المضافة  خدمات القيمة  -

السلكية والالسلكية عبر التحسين الوظيفي، ويقصد بها في الواليات المتحدة             

 ).٤٧(من القانون رقم ) ٢٠(١٥٣األمريكية الخدمات المّعرفة في المادة 
 



 

 
  ألف -١٢الملحق 

 
 على الواليات المتحدة األمريكية     ٣ -١٢من المادة   ) ٣(و  ) ٢(ال تـسري أحكـام البندين       

بخـصوص مـزودي الخـدمات المتنقلة التجارية، عالوة على أنه يجوز للسلطة المنظمة            

من ) ٢) (و (٢٥١للـوالية إعفاء ناقل بدالة محلي ريفي، وفقاً للتعريف الوارد في المادة             

ديالت التي أدخلت عليه، من      والتع ١٩٣٤قانـون االتـصاالت الـسلكية والالسلكية لعام         

 . ٣ – ١٢من المادة ) ٣(و ) ٢(االلتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 
 



 

 
  باء-١٢الملحق 

 
 على الواليات المتحدة األمريكية بشأن أي شركة         ٤  -  ١٢ال تسري أحكام المادة     .    ١

لسلكية من قانون االتصاالت ا    )  ٣٧  (٣هاتف ريفية وفقاً للتعريف الوارد في المادة          

 والتعديالت التي أدخلت عليه، ما لم تقرر السلطة المنظمة للوالية           ١٩٣٤والالسلكية لعام   

 من هذه االتفاقية،    ٤  –  ١٢بأن تسري على الشركة المتطلبات المنصوص عليها في المادة          

عالوة على أنه يجوز للسلطة المنظمة للوالية إعفاء ناقل بدالة محلي ريفي، وفقاً للتعريف              

 ١٩٣٤من قانون االتصاالت السلكية والالسلكية لعام        )  ٢  (f)  (٢٥١ارد في المادة    الو

، من هذه   ٤  -  ١٢والتعديالت التي أدخلت عليه، من االلتزامات الواردة في المادة            

 . االتفاقية
 
 على الواليات المتحدة    ٤-١٢من المادة   ) ٨(إلى  ) ٣(ال تـسري أحكام الفقرات من       .  ٢

 .زودي الخدمات المتنقلة التجاريةاألمريكية بخصوص م
 
 


