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�مر�ضوم�بقانون�رقم�)38(�ل�ضنة�2017
�بتعديل�بع�س�اأحكام�قانون�الت�ضالت

ال�ضادر�باملر�ضوم�بقانون�رقم�)48(�ل�ضنة�2002

�ملك�مملكة�البحرين�� � � نحن�حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة
بعد الطالع على الد�شتور, وعلى الأخ�س المادة )38( منه,

وعلى قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002,
وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء,

وبعد موافقة مجل�س الوزراء,

ر�ضمنا�بالقانون�الآتي:
املادة�الأولى

ال�شادر  الت�شالت  قانون  من  هـ(  فقرة  و)57   )6 بند   40( المادتين  بن�شي  ُي�شتبَدل 
بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002, الن�شان الآتيان:

مادة�)�40بند�6(:
»6- النفـاذ اإلى مرافق الت�شالت )وي�شـــمل ذلك الم�شـــــاركة في مكــــان الخـط الرقمــي 
م�شتعَملة  غير  اأو  الخدمة  في  جزئيًا  تكون  التي  والألياف   "DSL Co-Location" للم�شـــترك 
والأنابيب الخا�شة بالأ�شالك والكابالت في الأماكن التي تقررها الهيــئة(, وذلك اعتبــارًا مــن 

.»2004/7/1
مادة�)�57فقرة�هـ(:��

ل الت�شالت العامة الذي يتمتع بو�شع مهيمن اأْن يعر�س عند الطلب, على اأيِّ  »هـ- على ُم�َشغِّ
ل ات�شالت عامة اآخر, النفاذ اإلى �شبكة ات�شالته ب�شروط من�شفة ومعقولة, ول يكون هذا  ُم�َشغِّ
رت الهيئة جوهرية الحاجة اإلى هذا النفاذ. ل ملَزمـًا بعْر�س النفاذ اإلى الأنابيب اإل اإذا قدنَّ الُم�َشغِّ
ويجوز للهيئة اأْن ُت�شِدر اأنظمة ب�شاأن النفاذ, بما في ذلك النظام الخا�س بالعْر�س المرجعي 

للنفاذ على نحو مماثل للعْر�س المرجعي للربط البيني.
ل يتمتع  واإذا قدرت الهيئة اأن التنَّْعِرفات وال�شروط التي ُعِر�شت ب�شاأن النفاذ ِمن ِقَبل ُم�َشغِّ
بو�شع مهيمن غير معقولة, فاإن للهيئة اأْن تقرر التنَّْعِرفات وال�شروط التي تراها منا�شبة. وت�شري 

ب�شاأن ذلك ذات الأحكام المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة«.

املادة�الثانية
ُي�شاف اإلى المادة )1( من قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
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اهما الآتي: 2002 تعريفان جديدان, ن�شنَّ
لها حامل ترخي�س �شبكة  »�ضبكـــة�بنيـــة�تحتية�ثابتـــة�لالت�ضالت: �شبكة ات�شالت يملكهـــا وُي�َشغِّ

بنية تحتية ثابتة لالت�شالت, ول ت�شمل هذه ال�شبكة اأبراج الت�شالت الثابتة.
ره الهيئة بموجب المادتين  ترخي�ـــس��ضبكـــة�بنية�تحتية�ثابتة�لالت�ضـــالت: ترخي�س ممتاز توفِّ
)29( و)40 مكـــررًا )اأ(( من هذا القانون يتيح لحامله اإن�شاء وت�شغيل و�شيانة �شبكة بنية تحتية 
�س لهم  لين الآخرين المرخنَّ ثابتة لالت�شالت, وتوفير المنتجات والخدمات بالجملة فقط للُم�َشغِّ

في المملكة عبر هذه ال�شبكة بناًء على الم�شاواة في المدخالت«.

املادة�الثالثة
ت�شاف فقرة جديدة برقم )ز( اإلى المادة )3( من قانون الت�شالت ال�شادر بالمر�شوم 
اإلى المادة )31(, كما ت�شاف  بقانون رقم )48( ل�شنة 2002, وُي�شاف بند جديد برقم )4( 
مادة جديدة برقم )40 مكررًا(, وفقرة جديدة برقم )و( اإلى المادة )44(, ويعاد ترقيم باقي 

فقرات المادة, وذلك على النحو الآتي:
مادة�)�3فقرة�ز(:

�س له بف�شل كيانه اإلى كيانين اأو اأكثر في حال قررت  ل المرخنَّ »ز- يجوز للهيئة اإلزام الُم�َشغِّ
التحتية  البنية  �شبكة  اإن�شاء  اأو  الم�شتدامة,  المناف�شة  لتعزيز  �شروري  الف�شل  هذا  اأن  الهيئة 
�س له ف�شل كيانه اإلى كيانين  ل المرخنَّ الثابتة لالت�شالت, كما يجوز بناء على طلب من الُم�َشغِّ

اأو اأكثر اإذا كان ذلك لغر�س اإن�شاء �شبكة البنية التحتية الثابتة لالت�شالت«.
مادة�)�31بند�4(:

»4- اأْن يكون التعديل اأو الإلغاء تطبيقًا لأحكام هذا القانون«.
مادة�)�40مكرراً(

»ترخي�س �شبكة بنية تحتية ثابتة لالت�شالت:
ـــر الهيئـــة ترخي�س �شبكة بنيـــة تحتية ثابتة لالت�شـــالت. ول يجوز لغيـــر حاملي هذا  اأ- يجـــب اأن توفِّ
الترخي�س اإن�شاء اأو �شيانة بنية تحتية ثابتة لالت�شالت في المملكة, وي�شمل ذلك اإن�شاء وامتالك 

ر الهيئة خالف ذلك. الأنابيب والألياف الب�شرية, اإل في الحالت التي تقدِّ
ب- دون الإخالل باأحكام المادة )57( من هذا القانون, واإلى حين اإ�شدار الهيئة ترخي�س �شبكة بنية 
تحتية ثابتة لالت�شالت ِوْفقًا للفقرة )اأ( من هذه المادة, يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات النتقالية 

ال�شرورية ل�شمان الآتي:
�س لهم الحاليين.  لين المرخنَّ 1- الحد من تاأثر العمليات الت�شغيلية للُم�َشغِّ

2- اعتماد وتنفيذ وتطبيق الف�شل الوظيفي على اأ�شا�س تدريجي. 
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�س لهـــم. ويمكن اأن ت�شمل هذه الإجـــراءات الطلب من  لين المرخنَّ 3- �شمـــان التكافـــوؤ بيـــن الُم�َشغِّ
�س له توفير خدمة النفاذ ب�شروط عادلـــة ومعقولة ودون تمييز, وي�شمل ذلك  ـــل المرخنَّ الُم�َشغِّ
كل مـــا يتعلـــق بالتنَّْعِرفات. ويجوز للهيئـــة تحديد هذه التنَّْعِرفات وال�شـــروط التي تراها منا�شبة 

ل�شمان التكافوؤ«.

مادة�)�44فقرة�و(:
»و- مع عدم الإخالل باأيٍّ مما تقدم, يجوز للهيئة - بعد موافقة مجل�س الوزراء - اإجراء 
دات ِوْفقًا للقواعد والإجراءات ال�شادرة عن الهيئة, وُيعَلن عن هذا  مزاد لمْنح تراخي�س التردُّ
اإجراء هذا  المزاد بالطريقة التي تراها الهيئة منا�شبة قبل ثالثين يومًا على الأقل من تاريخ 

المزاد«.

املادة�الرابعة
بقانون رقم  بالمر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  من   )40( المادة  من   )5( البند  ُيلغى 

)48( ل�شنة 2002, وُيعاد ترقيم باقي بنود المادة.

املادة�اخلام�ضة
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون, وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين�
حمد�بن�عي�ضى��اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء
خليفة�بن��ضلمان�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 7 محـــــــــــرم 1439هـ
الموافق: 27 �شبتمبر 2017م


