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مجل�س الوزراء

قرار رقم )٣٩( ل�صنة ٢٠١٢

ب�صاأن اعتماد الخطة الوطنية الثالثة لالت�صاالت

رئي�س مجل�س الوزراء:

 ،2002 ل�شنة   )٤٨( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  على  الطــالع  بعد 

وعلى الأخ�س المادة )١5/اأ( منه،

تنظيم  هيئة  مــع  تــ�ــشــاوره  بعد  التــ�ــشــالت،  بقطاع  المعني  الــوزيــر  تو�شية  على  وبــنــاًء 

الت�شالت،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

بها  وُيعمل  القرار،  المـــــرافـقـــــــة لهذا  الثالثــــــة لالت�شــــــالت  الوطنــــــية  الخطـــــة  ُتعتـــمد 

لمـــدة ثــالث �شـــــــنوات.

المادة الثانية

المعني بقطاع  الوزير  الر�شمية، وعلى  الجريدة  له في  المرافقة  والخطة  القرار  ُين�شر هذا 

الت�شالت مراقبة تنفيذهما، وُيعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ الن�شر.  

          رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة  

�شدر بتاريخ : ١٣ �شعبان ١٤٣٣هـ

المـــوافـــــــــق: ٣ يـــــولــيــــو 20١2م
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 الخطة الوطنية لالت�صاالت

الإطار القانوني:

�شدرت هذه الخطة الوطنية الثالثة لالت�شالت عماًل بالمادة )١5( من قانون الت�شالت 

الخطط  الوزير  ين�شر  باأن  تق�شي  والتي   ،2002 ل�شنة   )٤٨( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر 

الوطنية لالت�شالت ب�شكل دوري والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجل�س الوزراء.       ول بد اأن 

تحتوي الخطط المن�شورة على كل من الخطة الإ�شتراتيجية للقطاع وال�شيا�شة العامة للحكومة 

تجاه قطاع الت�شالت.

وتقت�شي المادة )٣( من قانون الت�شالت اأن تقوم هيئة تنظيم الت�شالت بعمل الآتي:

الوطنية  الخطة  واأهــــداف  يتنا�شب  بما  و�شالحياتها  مهامها  ممار�شة  الهيئة  "على 
ا�شتقالل  الهيئة من  تتمتع به  تاأويل ذلك بما يم�س ما  اأو  اأنه ل يجوز تف�شير  لالت�شالت، غير 

طبقًا لأحكام هذا القانون". 

الإجــراءات  اإلــى  بالإ�شافة  الحكومة،  �شيا�شة  تمثل  هي  التي  الخطة  هذه  فــاإن  وبالتالي، 

وتحدد  الت�شالت.  قانون  في  المذكورة  القانونية  ال�شفة  لها  عليها،  المن�شو�س  المطلوبة 

�شيا�شة الحكومة م�شار ووجهة القطاعات القت�شادية الم�شار اإليها في هذه الخطة، في النطاق 

المن�شو�س عليه في الخطة، وهذا لمدة ثالث �شنوات من تاريخ ن�شرها. 

روؤية الحكومة لات�ضالت والقطاعات القت�ضادية المرتبطة بها:

تحفيزي  بدور  القطاع  هذا  ا�شطالع  �شرورة  في  الت�شالت  بقطاع  الخا�شة  الروؤية  تتمثل 

وترى  والجتماعي.  القت�شادي  ال�شعيدين  على  البحرين  مملكة  تنمية  في  قــوي  وتمكيني 

التحتية  البنية  لتح�شين  ال�شتثمار  مــن  لبــد  الطموح  هــذا  تحقيق  اأجــل  مــن  ــه  اأن الحكومة 

والإمكانيات، واإزالة العقبات المتبقية التي تعوق اإعداد الأ�شواق ب�شكل كامل، هذا عالوة على 

�شرورة تحديث البيئتين القانونية والتنظيمية. ويتعين اأي�شًا ا�شتغالل مبادرات الت�شالت في 

المجالت  �شيما  ول  والم�شروعات   البتكار  على  التركيز  خالل  من  اأخرى  اقت�شادية  مجالت 

المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تت�شمن  اأن  يمكن  والتي  مبا�شر  ب�شكل  الت�شالت  تتيحها  التي 

والت�شالت.

اأن تلك الو�شائل والفر�س الجديدة تخلق فر�س العمل وتحقق  وتتمثل النتيجة المرجوة في 

التما�شك الجتماعي واأن ي�شتمتع الم�شتخدمون بع�شر جديد من الخدمات متعددة الأوجه.

ومن المتوقع اأن تمتد هذه الخدمات اإلى ما وراء الت�شالت والترفيه لت�شمل التعليم وعنا�شر 

التنمية ال�شخ�شية، والتي ت�شهم كلها في تحقيق اقت�شاد المعرفة والتقدم الجتماعي.
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تعريفات:

لم  ما  منها  كل  قرين  المبينة  المعاني  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  الخطة،  هذه  لأغرا�س 

يقت�ِس �شياُق الن�س خالف ذلك:

١- البنية التحتية الوطنية الأ�ضا�ضية )CNI(: هي الأ�شول التي ت�شكل اأ�شا�س عمل المجتمع  

اأو القت�شاد.

القيا�شية الدولية لالت�شالت الال�شلكية  المعايير    ٣GPP - LTE ٢- التطور طويل الأجل: 

الخا�شة بالبيانات فائقة ال�شرعة                                              

مقدمة:

 2002 ل�شنة  الت�شالت  قانون  بموجب  الت�شالت  قطاع  تحرير  عملية  الحكومة  بــداأت 

م�شتقلة  تنظيم  هيئة  اإن�شاء  تم  القانون،  هذا  وبمقت�شى  لالت�شالت.  الأولى  الوطنية  والخطة 

م�شتخدمي  م�شالح  وحماية  وتعزيز  القطاع،  في  المناف�شة  و�شمان  اإدخال  �شلطة  لها  وخولت 

خدمات الت�شالت.

�شيا�شتها  اإطار  في  ت�شمنت   ،2008 �شنة  في  المن�شورة  لالت�شالت،  الثانية  الوطنية  والخطة 

المو�شوعات الآتية:

١-  اإ�شراك الم�شتخدم.

2- ال�شتمرار في تطوير اإمكانية المناف�شة.

٣- خلق مناخ منا�شب للم�شتثمرين.

٤- تعزيز ا�شتخدام الإنترنت والنطاق العري�س. 

بين  فيما  )التكامل  »الــتــقــارب«  �شيا�شة  اعتبارها  فــي  لت�شع  التنظيمية  البيئة  تطوير   -5

الت�شالت والإعالم(

تحقيق  تم  اأنه  وتعتبر  الت�شالت  تنظيم  هيئة  اأنجزته  الذي  المهم  العمل  الحكومة  وتقر 

متاح  المجال  اأن  ترى كذلك  ولكنها  القائمة،  في  المذكورة  المجالت  بع�س  في  تقدم ملحوظ 

لتحقيق تقدم اأكثر من ذلك للق�شاء على اأوجه الق�شور في بع�س هياكل ال�شوق، كما هو مو�شح 

لجميع  المعقولة  بالتطلعات  للوفاء  الالزمة  للموارد  المنا�شب  التخ�شي�س  توفير  وفي  اأدنــاه، 

المواطنين وتنمية اقت�شاد مملكة البحرين.

وجه  وعلى  �شيا�شتها.  اإليها  تتوجه  اأن  يجب  التي  البيئية  للتغيرات  مدركة  الحكومة  اأن  كما 

التي  الم�شاندة«  البيئية  و»الأنظمة  الرقمي،  بالقت�شادي  يعرف  بات  ما  تنمية  الخ�شو�س، 

تمكنها وتدعمها، والتي لها اأهمية خا�شة.

المختلفة،  الرقمية  الت�شالت  بو�شائل  تمكينه  يتم  عالمية  ظاهرة  الرقمي  القت�شاد  واإن 

ويوؤدي اإلى خلق قيمة م�شافة تتجاوز خدمات الت�شالت الأ�شا�شية.
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كما واأن خلق هذه القيمة يكون مرتبطًا عادًة باتجاهات توريد المنتجات والخدمات، والتي 

تمثل ’التقارب‘ من خالل امتزاج العنا�شر من مجريات الن�شاطات المنف�شلة وغير المترابطة 

في اأكثر الأحيان. وبالإ�شافة لذلك فاإنه اإذا تم التزود بو�شائل الت�شالت المنا�شبة والأنظمة 

للدول  يمكن  وبالتالي،  الوطنية.  الحدود  في  القيمة مح�شورًا  خلق  يكون  فلن  الداعمة  البيئية 

�شغيرة الم�شاحة الجغرافية مثل مملكة البحرين اأن تزدهر في بع�س الأ�شواق العالمية، ب�شرط 

اأن يتم ال�شتثمار المنا�شب واإن�شاء الموؤ�ش�شات المنا�شبة.

وفي �شياق القت�شاد الرقمي، لبد ل�شيا�شة الحكومة اأن تقر ، بالإ�شافة اإلى عوامل التقارب، 

في  والتغيرات  التكنولوجيا،  واتجاهات  اأي�شًا،  معها  التعامل  الواجب  العالمية  ال�شوق  اأبعاد 

الطلب، وتاأثيرات ال�شتهالك، وتاأثير مثل هذه النواحي في م�شلحة وازدهار المواطنين. وفي 

الفر�س  اغتنام  في  الن�شبية  البحرين  مملكة  وجاهزية  تناف�شية  تكون  اأن  لبد  ال�شياق،  هذا 

ومواجهة التحديات محل الهتمام الأول من قبل الحكومة. وتتطلب تلك العوامل اتخاذ الإجراء 

العاجل.

وتتمثل المو�شوعات الرئي�شية لل�شيا�شة في تحقيق التقدم القت�شادي والجتماعي.

التناف�شية، والجاهزية ودور قطاع الت�شالت:

البحرين،  لمملكة  التناف�شية  المكانة  على  للحفاظ  اتخاذ خطوات  الحكومة  عاتق  على  يقع 

بل تعزيز هذه المكانة، مقارنة بدول الجوار. فمن خالل قدرتها فقط على المناف�شة وتحقيق 

النمو القت�شادي ت�شتطيع مملكة البحرين تحقيق الخير للمواطنين. فمن المعروف اأن الرخاء 

يتحقق من خالل النجاز القت�شادي لي�شمل الوفاء بالتطلعات الجتماعية والتعليمية والتنمية 

الب�شرية المعقولة.

الن�شبية  والتناف�شية  القت�شادي  للنمّو  محركًا  ب�شفته  لالت�شالت  التاريخي  الــدور  واإن 

اأي دولة، ذلك  اإلى  الوارد  المثال، من متطلبات ال�شتثمار  واإنه، على �شبيل  معترف به عالميًا 

لأن الدولة تملك البنى التحتية لالت�شالت التي من �شاأنها ت�شهيل اأعمال الم�شتثمرين. ويجب 

اأن تكون البنى التحتية م�شاوية على الأقل لتلك التي تتوفر في دول اأخرى بحيث يمكن للم�شتثمر 

كانت  اإذا  خا�شة  اأهمية  المطلب  لهذا  واإن  فيها  العالمية  لأعماله  فرعًا  اأو  اأعماله  ين�شئ  اأن 

ال�شوق المحلية للدولة التي تبحث عن ال�شتثمار �شغيرة الحجم كما هي الحال بالن�شبة لمملكة 

البحرين.

ويركز القت�شاد الرقمي ب�شدة على توفر البنية التحتية لالت�شالت والخدمات. وهذا لي�س 

الأو�شع  المعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  الخا�شة  للن�شاطات  رئي�شي  دافع  الت�شالت  اأن  ب�شبب 

الرقمي  القت�شاد  يقدمها  التي  الفر�س  ت�شيع  اقت�شاٍد،  اأي  في  فاعليته  بدون  والذي  فح�شب، 
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العالمي، واإنما اأي�شًا لأن تحقيق الكفاءات الداخلية والوفاء بطموحات المواطنين، بما في ذلك 

تلك التي تخت�س بفر�س التوظيف ل يمكن اأن تتم بدون ذلك.

المجالت  لتقييم  بالت�شاور مع منظمات ذات عالقة  ال�شياق، قامت الحكومة  وفي ظل هذا 

التناف�شية  مو�شوعات  التقييم  هذا  وي�شمل  القت�شادية.  والقطاعات  بالت�شالت  المت�شلة 

اأخ�س،  وبوجه  ذلــك،  وي�شمل  القطاع،  في  الم�شاركين  باحتياجات  يتعلق  فيما  والجاهزية، 

م�شتخدمي الخدمات والم�شالح القت�شادية الوطنية اأي�شا.

التقييم من قبل الحكومة:

بع�شها  ال�شلة  وثيقة  مراجعتها  تم  التي  الق�شايا  من  كبيرًا  عــددًا  اأن  التقييم  من  ظهر 

اإليه من  اأنه، من اأجل تحقيق الو�شوح المن�شود، تقدم الحكومة موجزًا لما و�شلت  اإل  ببع�س. 

نتائج في اإطار العناوين الواردة اأدناه.

معّوقات خدمة الت�شالت المتنقلة:

قدرة  عــدم  ب�شبب  معوقات  من  حاليًا  تعاني  البحرين  مملكة  اأن  اإلــى  الحكومة  تو�شلت 

ال�شركات المزودة لخدمات الت�شالت المتنقلة في اإن�شاء البنية التحتية التي تطابق موا�شفات 

اأحد  هو    )LTE( الأجـــل  طويل  التطور  واإن  وفعال  تقني  ب�شكل   )LTE( الأجــل  طويل  التطور 

الثالث.  الجيل  بعد  باأنها ما  التي يمكن و�شفها  التقنيات  التقنية �شمن مجموعة من  المعايير 

نقل  بكفاءة عالية ومعدل قدرتها على  الراديوي  الطيف  الثالث توظف  الجيل  بعد  فتقنيات ما 

التي ت�شتخدم حاليًا في مملكة البحرين.البيانات اأعلى من تقنيات الجيل الثالث         

التطور طويل الأجل )LTE( متوفرة الآن في بع�س واأن الخدمات المبنية على اأنظمة تقنية 

دول الجوار. واأن عدم توفر الخدمات الفعالة المبنية على نظام ما بعد الجيل الثالث قد يحرم 

المواطنين من وظائف الت�شالت المتنقلة الجذابة وينتق�س من النظرة الخارجية اإلى مملكة 

البحرين ب�شفتها رائدة في اإدخال المبتكرات التقنية، خا�شة بالمقارنة مع دول الجوار.

معّوقات التوريد الدولي:

جميع  من  البحرين  مملكة  في  ال�شادرة  الت�شالت  بيانات  حجم  اأن  الحكومة  تــدرك 

اإذا ما ثبتت التوجهات  الم�شادر �شوف ي�شهد نموًا كبيرًا في ال�شنوات الخم�س المقبلة ، ذلك 

كبير  بقدر  البحرين  مملكة  تعتمد  الجغرافي،  موقعها  وب�شبب  المحلي.  ال�شعيد  على  العالمية 

على كابالت الت�شالت والو�شالت الدولية واأن توفير النفاذ اإلى تلك الو�شالت كان خا�شعًا، 

مما  هذه،  التزويد  م�شادر  موؤخرًا  زادت  ولقد  التوريد.  باحتكار  متعلقة  لتاأثيرات  تاريخيًا، 

قد  اأنها  اأظهر  التزويد  عملية  تقييم  اأن  اإل  الدولي،  التوريد  اإلى  والنفاذ  التزويد  اأبعاد  يح�شن 

تحتاج اإلى زيادة من الهتمام لتح�شين تناف�شية المملكة، وتح�شين الخدمات المقدمة للقطاع 

التجاري والم�شتهلكين. 

3G 
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النطاق العري�س فائق ال�ضرعة:

اإن التطور في وظائف وقدرات الخدمات التي ترتبط غالبًا بما ذكرناه �شالفًا عن توجهات 

العالمي،  اإلى المتطلبات الوظيفية للم�شاركة الكاملة في القت�شاد الرقمي  التقارب بالإ�شافة 

يعني اأنه يجب اأن ي�شل الم�شتخدمون اإلى الأجهزة وال�شبكات التي تدعم �شرعة نقل البيانات 

متناول  في  تكون  وباأ�شعار  البحرين  مملكة  في  حاليًا  المتوفرة  تلك  تفوق  �شرعة  بمعدلت 

الجميع.

فائق  العري�س  النطاق  اإلى خدمات  النفاذ  توفير  باأن  العالم  الحكومات حول  تو�شلت  ولقد 

ال�شرعة لجميع المناطق اأ�شبح �شرورة اجتماعية واقت�شادية على حٍد �شواء. ومما ل �شك فيه 

انت�شار  بين  ا�شطرادية  عالقة  تبين  التي  الدرا�شات  من  مجموعة  بن�شر  تاأثرت  الحكومات  اأن 

خدمات النطاق العري�س اإلى القت�شادات وتحقيق نمو متزايد لهذه القت�شادات. ومثال على 

في  متزايد  نمو  حدوث  تبين  والتي  دولة   ١40 على  الدولي  البنك  اأجراها  التي  الدرا�شة  ذلك 

اإجمالي الناتج القومي بن�شبة ١.٣% لكل زيادة بن�شبة ١0% في نفاذ النطاق العري�س.

التي   ،)NBN( الوطنية  العري�س  النطاق  �شبكات  اإن�شاء  هو  لذلك  النموذجية  وال�شتجابة   

النطاق  �شبكات  بناء  الدولي  البنك  وي�شف  كبير.  بقدٍر  الب�شرية  الألياف  تقنية  ت�شتخدم 

العري�س باأنها ا�شتثمار "يخلق فر�س العمل مع اإر�شاء اأ�شا�س لالإنتاجية والنمو".

ال�شرعة،  العري�س فائق  للنطاق  التحتية  البنية  والدول المجاورة لمملكة البحرين ب�شدد بناء 

مملكة  اأن  الحكومة  ا�شتنتجت  ولقد  المختلفة.  التمويل  وطــرق  الفنية  الأ�شاليب  با�شتخدام 

فائق  العري�س  للنطاق  اآمنة  تحتية  بنية  اأي�شًا  توفر هي  لم  لو  كبير  ل�شرر  �شتتعر�س  البحرين 

ال�شرعة الذي يقوم على الألياف الب�شرية.

فائق  العري�س  النطاق  خدمات  اإلى  للجميع  متاح  نفاذ  توفير  باأن  الحكومة  تقر  ذلك  ومع 

ال�شرعة في كافة المواقع قد ينتج عنه عدد من التحديات. قد ل تتيح معطيات ال�شوق العادية 

والآليات الحالية البنية التحتية الماأمولة والخدمات في بع�س الحالت. وترى الحكومة اأنه قد 

تت�شمن  ر�شمية  تمكينية  اآليات  اإن�شاء  الأ�شا�شي،  العر�س  تقييم جانب  بعد  المنا�شب  يكون من 

التزامات اأو حوافز تطبق على الحا�شلين على التراخي�س وذلك لل�شمان من الناحية العملية 

ا�شتقبال  من  جغرافية  اأو  اقت�شادية  لأ�شباب  المجتمع  عنا�شر  من  اأحــد  ا�شتثناء  يتم  ل  اأن 

خدمات النطاق العري�س فائق ال�شرعة.

البيئي" لاإنترنت: "النظام 
في الدولة الع�شرية، يكون النفاذ اإلى الإنترنت وا�شتخدامه �شرورة اجتماعية واقت�شادية. 

اأن  اإل  لهم.  المرخ�س  النفاذ  مــزودي  من  عدد  المجال  هذا  في  يخدمها  البحرين  ومملكة 
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والدولية  المحلية  الدوائر  وتوفير  البيانات،  تبادل  بما في ذلك  الخدمات،  تدعم  التي  الآليات 

البيئي"( غير  "النظام  بمجمله  ي�شمى  الأخرى )ما  والتنظيمية  الموؤ�ش�شية  الآليات  واأنواع من 

قّررت  لذا  التناف�شية.  الديناميكية  تفتقد  اأو  بالكامل  تعمل  ل  لأنها  الحالت،  بع�س  في  فعالة 

الم�شتويين  على  البحرين  مملكة  تزدهر  لكي  لالإنترنت  البيئي  النظام  فعالية  زيادة  الحكومة 

الجتماعي والقت�شادي.

التقدم نحو المناف�ضة الفعالة:

المناف�شة  اإلــى  الو�شول  نحو  موؤخرًا  اإحــرازه  تم  الــذي  التقدم  اأن  الحكومي  التقييم  يبين 

الفعالة في بع�س اأ�شواق الت�شالت ذات ال�شلة، قد تحقق بنجاح في بع�س المجالت، اإل اأنه 

مازال هنالك المزيد الذي يجب اإنجازه لبلوغ الهدف المن�شود. وترى الحكومة اأن التقدم نحو 

الو�شع الأمثل الذي يتم فيه تنظيم غالبية قطاعات ال�شوق عن طريق المناف�شة )دون الحاجة 

التوازن،  فعدم  التوازن.  في  الخلل  ببع�س  متاأثرًا  يزال  ل  الم�شبقة(،  التنظيمية  اللوائح  لو�شع 

في  التحكم  عوامل  ومن  تحل  لم  التي  الُملكية  م�شكلة  من  تاريخيًا  ن�شاأ  الحالت،  بع�س  في 

الأ�شول التي تعرقل بع�س الأ�شواق والتي قد تتطلب الإ�شالح اأو العالج.

وفي نطاق الإجراءات العالجية ال�شرورية التي يمكن اأن تتم من خالل تنظيم ال�شوق، يجب 

اأن تحدد هيئة تنظيم الت�شالت الإجراءات واجبة التطبيق في هذا ال�شدد.

اأن  تقرر  اأن  الممكن  من  الأمور  بع�س  في  اأنه  الحكومة  ترى  اأجرته،  الذي  للتقييم  ونتيجة 

ت�شحيح عدم التوازن الحا�شل يجب الت�شدي له بحلول تقت�شي ف�شل وحدات الأعمال اأو فئات 

الأطر  وفق  الأ�شول  اأو  الوحدات  تلك  اإدارة  مع  الترخي�س،  على  الحا�شلين  اأ�شول  من  معينة 

مع  التوافق  تحقيق  اإمكانية  اأن  الحكومة  ترى  ذلك  على  وعــالوة  للتطبيق.  القابلة  القانونية 

القيود  بع�س  يتم من خالل فر�س  وقد  للغاية،  المحدودة  الأمور  بع�س  التناف�شية في  المبادئ 

ح�شبما  وذلك  العر�س(،  ناحية  )من  بالخدمة  الإمــداد  قنوات  م�شتويات  بع�س  على  الموؤقتة 

تقت�شيه م�شالح الم�شتهلكين واأهداف التنمية القت�شادية.

تعريف وحوكمة القطاع:

اأن العالقة بين الت�شالت وعنا�شر تزويد تكنولوجيا وخدمات المعلومات  تدرك الحكومة 

اإلى جانب بث البيانات، باتت مرتبطة ببع�شها بقدر كبير ومعتمدة بع�شها على  والت�شالت، 

بع�س في ال�شنوات الأخيرة. كما ترى باأن مثل هذه التجاهات تجاه العتماد البيني �شت�شتمر 

وقد تزداد. في مثل هذه الظروف، تعتبر الحكومة اأنه قد يكون من المنا�شب تخ�شي�س قطاع 

لقت�شاد تكنولوجيا المعلومات والت�شالت )ICT(، وو�شع اإطار ت�شريعي وخلق �شياق للحوكمة 

من �شاأنه تفعيل وتعزيز التنمية المالئمة لالأعمال داخل ذلك القطاع. 
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الأمن الرقمي: 

في  الحيوية  الوطنية  التحتية  البنية  تهدد  التي  الرقمية  المخاطر  تنامي  الحكومة  تعي 

على  المخاطر  لهذه  ال�شلبي  والتاأثير  والت�شالت  للمعلومات  التحتية  البنية  ول�شيما  المملكة 

القت�شاد ككل. لذا، وعلى �شوء مراجعة هيئة تنظيم الت�شالت لو�شع ال�شالمة على الإنترنت 

والتقرير الذي ن�شرته في هذا ال�شدد، تولي الحكومة اهتمامًا خا�شًا لم�شاألة اأمان الم�شتهلكين 

للتكنولوجيا ول�شيما الم�شتهلكين من ال�شباب، وقررت العمل على تح�شين هذه الناحية ب�شكل 

متوا�شل.

ال�ضيا�ضة العامة و الإجراءات ال�ضتراتيجية: 

المذكورة  والدرا�شات  التقييم  عمليات  من  العامة  الحكومة  �شيا�شة  عنا�شر  بع�س  تن�شاأ 

العنا�شر المختلفة  البينية بين  ال�شيا�شة المو�شوعة، حيثما كان مبينًا، العالقات  اأعاله. وتقر 

التي تم تقييمها.

ال�ضيا�ضة والإجراءات ال�ضتراتيجية الخا�ضة بمعّوقات خدمات الت�ضالت النقالة:

تدرك الحكومة اأن الطيف الراديوي يمثل موردًا وطنيًا نادرًا وقيمًا.

ي�شكل عائقًا  اأغرا�س الت�شالت  لغير  الراديوي  الطيف  المالئمة داخل  الترددات  �شغل  اإن 

التجريبية.  الم�شتويات  تتخطى  خدمات  وتوفير  الأجل  طويل  للتطوير  تحتية  بنية  اإن�شاء  نحو 

وعلى الرغم من اإمكانية تطبيق الأنظمة المبنية على تقنية التطور طويل الأجل )LTE( بتوظيف 

الترددات في ترددات مختلفة من الطيف الراديوي، اإل اأن المعايير الدولية التي ظهرت تتمثل 

الم�شنـــــعة  ال�شركات  وقامت   MHz و800   2،3  GHzو   GHz  2،6 نطاقات  في  التطبيق  في 

تلك  في  المعدات  فــاإن  ثم  ومن  النطاقات،  هذه  على  بالتركيز  المتنقلة  الخدمات  لمعدات 

النطاقات قد تحقق اأعلى انت�شار.

فتبعاً لذلك، �ضتكون �ضيا�ضة الحكومة في هذا المجال كالآتي: 

في    )LTE( الأجــل  طويل  التطور  تقنية  على  المبنية  الخدمات  تتوفر  اأن  الحكومة  تتطلب 

مملكة البحرين كاأمر ذي اأهمية وطنية ب�شروط تناف�شية، وذلك لي�شهم اإدخال هذه الخدمات 

ب�شفة  البحرين  مملكة  واقت�شاد  بها  المرتبطة  والقطاعات  الت�شالت  بتحفيز  التعجيل  في 

عامة.

اإن الترددات الراديوية المالئمة يجب اأن تكون متاحة لتمكين اإدخال الخدمات المبنية على 

المنا�شب  المنهج  تحديد  المعنية  الحكومية  الجهات  على  ويتعين  الأجـــل.  طويل  التطور 

والنواحي  الوطني  الأمن  اعتبارات  مراعاة  مع  الراديوي،  الطيف  ا�شتخدام  لتخ�شي�س حقوق 

قررت  ما  اإذا  حالة  وفي  الم�شتخدمين.  م�شالح  وتحقيق  بالمناف�شة  والنهو�س  القت�شادية 

لتلبية احتياجات  يتوقف  اأن  للترددات يجب  ا�شتخدام حالي  اأي  اأن  المعنية  الحكومية  الجهات 



13
العدد: 3059 - الخميس 5 يوليو 2012

لالأطراف  المنا�شب  التعوي�س  يتم دفع  اأن  الممكن عندئذ  فاإنه من  الأجل  التطور طويل  تقنية 

التي �شينتهي ال�شتخدام الخا�س بها، مع تزويدها ببدائل من الطيف الترددي.

المزودين  من  الكافي  العدد  وقت  اأي  في  هناك  يكن  لم  اإذا  حالة  في  الحكومة،  تتطلب 

اإلى  الو�شول  تم  اإذا  اأو   ،)LTE( الأجــل  طويل  التطور  تقنية  على  المبنية  للخدمات  الفعالين 

�شرورة زيادة عدد المزودين كنتيجة لتقييم تقوم به هيئة تنظيم الت�شالت، واأن يتم اتخاذ 

المبادرات الكفيلة بجذب اأطراف جديدة.

حقوق  لتوزيع  المالئم  النهج  تحديد  في  المعنية  الحكومية  الجهات  بحقوق  الإخــالل  دون 

ا�شتخدام الطيف لتوفير الخدمات القائمة على تقنية التطور طويل الأجل والخدمات الأخرى، 

اأن تنتفع مملكة البحرين ب�شكل مبا�شر من الناحية المالية باأي تخ�شي�شات  تتطلب الحكومة 

الطيف  من  المخ�ش�س  الجزء  ندرة  قيمة  حقيقي  ب�شكل  يعك�س  نحو  على  الترددي،  للطيف 

الراديوي.

كما تتطلب الحكومة اأن تتم مراجعة الطيف الراديوي المحدد في الخطة الوطنية للترددات 

حاليًا  مخ�ش�شة  كانت  �شواًء  العامة،  الت�شالت  خدمات  بتوفير  المتعلقة  لال�شتخدامات 

قطاع  تطوير  اأن  عنها  النا�شئة  والإجـــراءات  المراجعة  توؤكد  اأن  ولبــد  ل.  اأم  لهم  لمرخ�س 

المحددة  تلك  الراديوي ل�شتخدامات غير  الطيف  �شغل  دون �شرورة من  ي�شار  ل  الت�شالت 

ويقّيم  ــدار  وي ي�شتخدم  ذلــك  كل  فــوق  الــراديــوي  الطيف  واأن  للترددات  الوطنية  الخطة  في 

لم�شلحة مملكة البحرين.

ال�ضيا�ضة والإجراءات ال�ضتراتيجية الخا�ضة بمعّوقات التوريد الدولي:

اإن بيع النفاذ وال�شعة على روابط الت�شالت الدولية في مملكة البحرين كان ن�شاطًا مور�شت 

الت�شالت  و�شالت  توافر  الأخيرة  ال�شنوات  في  ازداد  ولقد  الحتكار  تاأثيرات  تاريخيًا  فيه 

الدولية في مملكة البحرين. وتمخ�س عن مبادرة اتخذتها الحكومة موؤخرًا توقيع اتفاق لتوفير 

ال�شوق مزيدًا  الآخرون في  الم�شاهمون  واأن�شاأ  الدولية.  الو�شالت  لل�شعة على بع�س  بديل  نفاذ 

من الترتيبات الم�شتقلة لنقل البيانات الدولــية وتوفير ال�شعات للمرخ�س لهم الآخرين.

البيانات  حركة  في  جدًا  عاٍل  نمو  توقع  يمكن  حيث  النا�شئة  البيئة  في  اأنه  الحكومة  وترى 

ن�شاطات  الدولية  الو�شالت  على  و�شعته  النفاذ  توريد  اعتبار  الأن�شب  من  يكون  قد  الدولية، 

منف�شلة اإداريًا وممّيزة.

ووفقاً لذلك، تكون �ضيا�ضة الحكومة في هذا المجال على النحو التالي:

تتطلب الحكومة اأن يتم تزويد ال�شعات على و�شالت الت�شالت الدولية، �شواًء كانت من خالل 

اأ�شعار تناف�شية. ويجب اأن يكون النفاذ  اأو اأي مرفق من اأي نوع، بناًء على  المحطات الأر�شية 
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المذكور اإلى المرافق المحايدة مفتوحًا لكل كيان بحريني مرخ�س له، ولأي م�شغل لكابل دولــي 

مرخ�س اأو معتمد من قبل هيئة تنظيم الت�شالت. و�شتقوم الهيئة بمراجعة عمل وو�شع تزويد 

اأية  ال�شعات الدولية، لتقوم بتطبيق الإجراءات الالزمة، ح�شبما ين�س عليه القانون، لمعالجة 

�شعوبات تناف�شية تتعرف عليها.

واإزالة  الدولية  والخدمات  ال�شعات  لتزويد  م�شتقلة  حرة  اأ�شواق  تاأ�شي�س  الحكومة  وتتطلب 

مع  المذكور،  الهدف  لتحقيق  اإداريــة،  اأو  هيكلية  كانت  �شواًء  الأ�شواق،  تلك  في  العوائق  جميع 

مراعاة ال�شروط والمتطلبات المن�شو�س عليها في قانون الت�شالت.

ال�ضيا�ضة والإجراءات ال�ضتراتيجية الخا�ضة بالنطاق العري�س فائق ال�ضرعة:

عبر  ال�شرعة  فائق  العري�س  النطاق  خدمات  اإلى  النفاذ  توفير  اأن  اإلى  الحكومة  تو�شلت 

التي  الموؤ�شرات  من  الرغم  وعلى  والجتماعية.  القت�شادية  التنمية  من  لكل  �شرورة  المملكة 

العري�س  النطاق  خدمات  لتفعيل  الثابتة  ال�شعات  توفير  فاإن  القت�شادية،  �شرورتها  على  تدل 

فائق ال�شرعة على م�شتوى المملكة لم يتحقق من خالل اآليات ال�شوق العادية واإن توفير �شعات 

المرخ�س  بوا�شطة  ما  حد  الى  تم  محدود  جغرافي  مدى  في  ال�شرعة  فائق  العري�س  النطاق 

لهم، واأي�شًا عن طريق مبادرة تمويلية محدودة من قبل الحكومة. ولقد اأخذت الحكومة علمًا 

المملكة  م�شتوى  على  �شعات  تطبيق  من  المتوقعة  المالية  العوائد  اأن  مفادها  الآراء  من  بعدد 

�شاأن  ومن  مجدية.  غير  العوائد،  تلك  لتحقيق  معقولة  فترة  وفي  تجاري،  اأ�شا�س  على  باأكملها 

الكاملة.  المخاطرة  من  اأ�شا�س  على  بالتوريد  تجارية  موؤ�ش�شة  اأي  قيام  دون  يحول  اأن  ذلك 

وتدرك الحكومة اأن نف�س النتيجة قد تم التو�شل اإليها في بع�س الدول الأخرى.

ت�شجع  التي  العوامل  بع�س  من  ت�شتفيد  الأخرى  الدول  بمعظم  بمقارنتها  البحرين  ومملكة 

والكثافة  المحدود  الجغرافي  حجمها  وهي  ال�شرعة،  فائق  العري�س  للنطاق  �شبكة  اإن�شاء  علي 

العالية في المدن الرئي�شية. ومع ذلك تواجه مملكة البحرين �شعوبة هيكلية خا�شة  ال�شكانية 

النطاق  ذات  التحتية  بنيتها  عبر  حاليًا  توفيرها  يتم  التى  النفاذ  خدمات  بع�س  اأن  في  تتمثل 

ال�شرعة من  الثابت )والتي �شتحل محلها �شبكة جديدة للنطاق العري�س فائق  ال�شلكي  ال�شيق 

التكلفة لأ�شباب تاريخية. وي�شر هبوط  اأقل كثيرًا من  الألياف الب�شرية(، يتم توريدها ب�شعر 

غير  الو�شع  هذا  نقل  يتم  ل  اأن  ويجب  العادية،  التناف�شية  ال�شوق  باآلية  محالة  ل  الت�شعيرة 

ثمة  هنالك  هذا،  على  وبناء  ال�شرعة.  فائق  العري�س  النطاق  خدمة  توفير  ع�شر  اإلى  المثالي 

اأي  تمويل  في  التفكير  عند  القطاع  لم�شاركي  خا�شة  تحديات  تمثل  الظروف  هذه  باأن  اتفاق 

عملية لإن�شاء بنية تحتية للنطاق العري�س تحل محل �شبكة النطاق ال�شيق الحالية. وبالتحديد 

هناك مع�شلتان لبد من معالجتهما في اآن واحد، الأولى تتعلق باإعادة التوازن اأو تر�شيد �شعر 

النفاذ، والثانية تتعلق بتبني تكنولوجيا جديدة.

المن�شود  النفاذ  توفير  في  الإخفاق  في  ال�شوق  قوى  ا�شتمرت  اإذا  اأنه  الحكومة  قررت  ولقد 
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ل�شمان  اأكبر  ب�شكل  تتدخل  اأن  عليها  فيتعين  ال�شرعة،  فائق  العري�س  النطاق  خدمات  اإلــى 

التوريد لجميع اأنحاء المملكة. 

الإ�شرار  في  تت�شبب  ل  للتدخل  طريقة  تحديد  في  تتمثل  للحكومة  بالن�شبة  الم�شاألة  وكانت 

باأ�شواق الت�شالت وبال�شتثمار والحوافز الأخرى للمزودين. 

فائق  العري�س  النطاق  لتوفير خدمات  المالية  العوائد  بخ�شو�س  ال�شائد  الطمئنان  واإن عدم 

ال�شرعة، اإذا تم قيا�شها فقط من خالل مبادئ تجارية تقليدية، قد ي�شير اإلى �شرورة اأن تكون 

باأن  العتراف  اإلى  بالإ�شافة  الأمــر،  وهذا  ما.  حد  اإلى  الحكومة  عاتق  على  توفيرها  تكاليف 

وتوؤذي  بالأ�شواق  ت�شر  قد  الحكومة  قبل  من  الممولة  المبادرات  طريق  عن  الخدمات  توريد 

والخدمات  المرافق  دور  اأن  منه  وُي�شتخل�س  التراخي�س،  حاملو  بها  قام  التي  ال�شتثمارات 

الموفرة بم�شاعدة من الحكومة يجب اأن يكون محدودًا للغاية من حيث النطاق، كما يجب اأن 

يكون مقيدًا بم�شتوى البيع بالجملة لأي قناة لتوريد الخدمة.

وبالإ�شافة اإلى ما �شبق، لقد كان محل اهتمام الحكومة الأثر البيئي ال�شلبي المحتمل وعدم 

جديدة  �شبكات  اأو  �شبكة  اإن�شاء  �شبيل  في  معدات  من  به  ال�شتثمار  تم  قد  ما  بتكرار  القيام 

والتكاليف  المحتملة  ال�شلبية  ــار  الآث هذه  مقارنة  يتم  اأن  فيجب  باأكملها.  البحرين  لمملكة 

اأو  بالناحية الأمنية  المتعلقة  اإلى المخاطر  ال�شبكة، بالإ�شافة  المحتملة في �شبيل تطبيق هذه 

ال�شبكة.  لبناء  اأكثر  اأو  له  لمرخ�س  التابعة  والأ�شول  المعدات  با�شتخدام  تتعلق  والتي  غيرها، 

و�شت�شعى الحكومة في بناء ال�شبكة الوطنية لخدمات النطاق العري�س فائق ال�شرعة اإلى اأن يتم 

بناوؤها باأف�شل الموا�شفات من ناحية المناف�شة في ال�شوق، وم�شلحة الم�شتهلك، والمتطلبات 

الأمنية، والتطور التقني.

واإذا راأت الحكومة باأن توفير النفاذ اإلى ال�شبكة الوطنية للنطاق العري�س فائق ال�شرعة قد 

الموقع  بعد  ب�شبب  الــحــالت  من  ب�شيط  عــدد  في  المالية  اأو  الفنية  ال�شعوبات  بع�س  يثير 

التزامات  تعديل  خالل  من  المناطق  لهذه  الخدمة  و�شول  من  الحكومة  �شتتاأكد  الجغرافي، 

للخو�س  مبكرًا  زال  ما  الوقت  ولكن  الت�شالت(.  قانون  في  )الواردة  ال�شاملة"  "الخدمة 
في تلك التفا�شيل.

وفي الإطار المذكور، تكون �ضيا�ضة الحكومة على النحو التالي:

البيع  خدمات  تقدم  العري�س  للنطاق  ثابتة  وطنية  �شبكة  اإن�شاء  يتم  اأن  الحكومة  تتطلب 

بالجملة للم�شغلين المرخ�شين دون تمييز، واأن يبا�شر العمل المرتبط بذلك الإن�شاء في اأقرب 

وقت ممكن عمليًا.

كابالت  با�شتخدام  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�شبكة  اإن�شاء  يتم  اأن  الحكومة  تتطلب  كما 
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الألياف الب�شرية والتقنيات ذات ال�شلة التي تمكن ذلك، والتي تتيح في الظروف المثلى توفير 

ات�شالت فعلية ب�شرعة ١ جيجابت )١Gbps( للبيانات في معظم اأماكن الأعمال، وب�شرعة ١00 

ميجابت )١00 Mbps( في معظم الم�شاكن. ويجب اإدارة ال�شبكة الوطنية للنطاق العري�س، في 

اإلى  اأمنها  على  اعتداء  اأي  من  وحمايتها  الخدمة  اإلى  النفاذ  توفير  يتم  بحيث  الأوقــات،  كل 

م�شتوى تقرره الحكومة.

اأمثل  اقت�شادي  باأ�شلوب  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�شبكة  اإن�شاء  يتم  اأن  الحكومة  تتطلب 

البيئية  الآثار  تخف�س  اأن  تتطلب  اأنها  كما  البحرين.  مملكة  في  ال�شائدة  الظروف  مع  يتما�شى 

ال�شلبية كالمخلفات الإلكترونية. و�شتوفر الحكومة التمويل اأو �شتدخل في اإجراءات من �شاأنها 

الح�شول على التمويل من اأطراف اأخرى لإن�شاء ال�شبكة الوطنية للنطاق العري�س، اإذا ما بدا 

هذا الدعم الحكومي �شروريًا.

توفر  اأن  فيجب  الحكومة،  من  مالي  بدعم  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�شبكة  اأن�شئت  اإذا 

الثانية"  و"الطبقة   )١  Layer( الأولى"  "الطبقة  بـ  يعرف  ما  على  فقط  الجملة  بيع  خدمات 

الم�شغلين  جميع  اإلى   ،”ISO“ القيا�شي  للتوحيد  الدولية  المنظمة  لنموذج  وفقًا   )2  Layer(

الآخرين المرخ�س لهم الذين يودون �شراءها للبيع �شمن منتجاتهم الخا�شة اإلى الم�شتخدمين 

النهائيين. ويجب اأن ل تقوم ال�شبكة الوطنية للنطاق العري�س بتزويد الم�شتخدمين النهائيين 

بخدمات الت�شالت مبا�شرة. واإنما يجب اأن يزود الم�شتخدمون النهائيون بالخدمة فقط من 

قبل المرخ�س لهم الذين يعملون بموجب ال�شروط التناف�شية الكاملة.

الأ�شعار  تــوازن  اختالل  لت�شحيح  المطلوبة  المدة  بينها  من  عوامل  عدة  في  النظر  بعد 

التاريخي والأ�شرار التناف�شية والأخطار المالية والأمنية والبيئية المرتبطة بها، توؤكد الحكومة 

�شبكة  حكومي  مالي  بدعم  تن�شاأ  التي  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�شبكة  تكون  اأن  �شرورة  على 

وحيدة، لفترة زمنية محدودة. ومن الممكن تمكين الم�شغلين الآخرين المرخ�س لهم من و�شع 

التوريد وغيرها بغر�س ربط بناها التحتية بال�شبكة الوطنية  و�شالت الألياف الب�شرية ذاتية 

الب�شرية  الألياف  و�شالت  و�شع  اأو  ا�شتخدام  بمحاولة  لهم  ي�شمح  لن  ولكن  العري�س،  للنطاق 

ذاتية التوريد لتجاوز ال�شبكة الوطنية للنطاق العري�س اأو باأي طريقة اأخرى لممار�شة ن�شاطات 

قبل  من  المدعمة  العري�س  للنطاق  الوطنية  لل�شبكة  الأمني  بالو�شع  اأو  ال�شبكة  ببقاء  ت�شر 

الحكومة.

يتم  اأن  يجب  منها  بدعم  تن�شاأ  التي  العري�س  للنطاق  الوطنية  ال�شبكة  اأن  الحكومة  تتطلب 

اإدارتها بكيان يكون منف�شاًل تمامًا ول يقوم بممار�شة اأي ن�شاط �شوى ما يكون مرتبطًا بال�شبكة 

جميع  مع  الكيان  �شيتعامل  الغر�س  هذا  اأجل  ومن  مبا�شر،  ب�شكل  العري�س  للنطاق  الوطنية 
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وت�شغيلية  تجارية  ل�شيا�شات  وفقًا  وذلك  وب�شفافية،  الم�شاواة  قدم  نف�س  على  لهم  المرخ�س 

تكون الحكومة قد اأقرتها بغر�س التخفيف من اأية اأ�شرار محتملة للمناف�شة اأو ال�شتثمار التي 

تن�شاأ عن تدخل الحكومة.

التكلفة  وذات  المالئمة  ال�شرعة  فائق  العري�س  النطاق  خدمات  اإتاحة  الحكومة  تتطلب 

المنخف�شة بالإ�شافة اإلى الخدمات ال�شوتية لكل من يطلبها ب�شكل معقول. و�شتقوم الحكومة 

لت�شتمل  ال�شامل" الحالية  "النفاذ  التزامات  ا�شتبدال  يجب  كان  اإذا  ما  بتقييم  الم�شتقبل  في 

على التزامات توفير خدمات النطاق العري�س. وفي حالة اإذا ما اأقرت الحكومة كاًل من الدعم 

فقد  العاملة،  بالأ�شواق  الإ�شرار  وبدون  منا�شب  ب�شكل  تحقيقه  يمكن  هدفًا  لي�شيرا  والتزويد 

ت�شدر التزامات جديدة تتعلق بالخدمة ال�شاملة مع تحديد التمويل المنا�شب واآليات الم�شاركة 

التناف�شية.

ال�ضيا�ضة والإجراءات ال�ضتراتيجية المرتبطة بالنظام البيئي لاإنترنت:

البيئي  للنظام  والتنوع  المرونة  تحقيق  في  ملحوظ  تقدم  اإحــراز  تم  اأنــه  الحكومة  تــدرك 

ل�شوق  التناف�شية  القدرة  تعرقل  التي  بالحواجز  تتعلق  التي  المخاوف  بع�س  وهناك  لالإنترنت. 

التوريد الدولي التي توؤثر في النظام البيئي، ولقد تم تناول ذلك العن�شر في جزء �شابق من 

اأن حركة بيانات النترنت  التقارير التي ت�شير الى  هذه الخطة. ول تزال الحكومة قلقة ب�شاأن 

وتعتبر  البيانات.  تبادل  لأغرا�س  البحرين  مملكة  حدود  تغادر  و�شركاتها  المملكة  اأفراد  بين 

الحكومة اأنه من م�شلحة اقت�شاد مملكة البحرين اأن يزيد تبادل الحركة في مملكة البحرين، 

واأن تحقق المملكة مكانة اأعلى في النظام البيئي والإقليمي لالإنترنت.  

وطبقاً لذلك، �ضتكون �ضيا�ضة الحكومة في هذا المجال كالآتي:

تتطلب الحكومة اأن تتم اإزالة اأوجه الق�شور والأ�شباب التي تدفع باأ�شحاب التراخي�س اإلى 

البحرين.  لإنترنت  البيئي  النظام  من  البحرين  مملكة  اقت�شاد  م�شلحة  يخالف  فيما  العمل 

واأفراد  الإنترنت كلها بين كيانات  بيانات  تبادل جميع  يتم  اأن  الحكومة ب�شفة خا�شة  وتتطلب 

المملكة داخل مملكة البحرين نف�شها. ومن اأجل تحقيق هذه الغايات، توجه الحكومة الأجهزة 

ت�شجع على  اأن  �شاأنها  التي من  اأو غيرها  التنظيمية  الإجراءات  تحديد  اإلى  المعنية  الحكومية 

المزيد من ا�شتخدام مرافق النظام البيئي لالإنترنت في مملكة البحرين واإلغاء التكاليف التي 

مملكة  ثبات  يعزز  واأن  المالئمة،  غير  الممار�شات  اأو  للتنمية  المعرقلة  والحواجز  لها  مبرر  ل 

البحرين في النظام البيئي الإقليمي.

ال�ضيا�ضة والإجراءات ال�ضتراتيجية الخا�ضة بالتقدم نحو المناف�ضة الفعالة:

نحو  التقدم  من  المزيد  لتحقيق  حاجة  ثمة  اأن  اإلــى  تقييمها  في  الحكومة  اأ�ــشــارت  لقد 

تقليل  اإلــى  ذلك  �شيوؤدي  البحرين.  مملكة  في  الت�شالت  اأ�شواق  لبع�س  الفعالة  المناف�شة 
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العتماد على القواعد التنظيمية. وبالتالي، �شيكون العتماد الأكبر على اآليات ال�شوق التناف�شية 

هذه  اإحراز  نحو  التقدم  اأن  الحكومة  وتعتقد  المنا�شب.  التنظيمي  بالإطار  مدعومة  المعتادة، 

النتائج �شروري لتطوير الم�شالح الوطنية القت�شادية والجتماعية.

يمنع  الت�شالت  قطاع  داخل  هيكلي  تــوازن  عدم  ثمة  يزال  ل  اأنه  تالحظ  الحكومة  اأن  اإل 

تحقيق المناف�شة الفعالة. وينعك�س هذا في نق�س البنية التحتية والخدمات ال�شرورية لتنمية 

اآخر من  اإلى �شرورة التدخل الحكومي، كما هو مبين في مو�شع  مملكة البحرين، وهذا يوؤدي 

هذه الخطة.

المنا�شب، في ظروف يمكن تبريرها على نحو مو�شوعي،  اأنه قد يكون من  وترى الحكومة 

اأن يتم الإ�شالح الهيكلي داخل قطاع الت�شالت ل�شمان الت�شغيل المنا�شب لالأ�شواق التي تخلق 

التحتية وتطوير الأعمال داخل مملكة البحرين. و�شتقوم  البنية  حوافز منا�شبة لال�شتثمار في 

موؤ�ش�شية  اآليات  خالل  من  الهيكلي  لالإ�شالح  مدرو�شة  برامج  اأي  وتمكين  باعتماد  الحكومة 

وت�شريعية.

وتبعاً لذلك، �ضتكون �ضيا�ضة الحكومة في هذا المجال كالآتي:

ي�شت�شرف  وقانوني  وموؤ�ش�شي  تنظيمي  باإطار  الإجـــراءات  دعــم  يتم  اأن  الحكومة  تتطلب 

ا�شتمرار  بها، وي�شهم في  المت�شلة  والمتوقعة وتطور الت�شالت والقطاعات  الحالية  الظروف 

مملكة البحرين في التناف�س على �شعيد القت�شاد ال�شامل وجاذبيته للم�شتثمرين. وعالوة على 

ذلك، تتطلب الحكومة اتخاذ الإجراءات التي قد تبلغ ف�شل عنا�شر الأعمال ووحدات حاملي 

الت�شغيل  تعرقل  التي  الحواجز  لإزالة  المطبقة،  والتنظيمية  القانونية  لالأطر  وفقًا  التراخي�س 

تتطلب  كما  التنظيمية.  القواعد  و�شع  عبء  من  التخفيف  اإلــى  يــوؤدي  مما  لالأ�شواق  الكفء 

الحكومة اأن ت�شمن هذه الإجراءات و�شع حوافز اقت�شادية منا�شبة لال�شتثمار لجميع المزودين 

في الأ�شواق ولكل من ينوي الدخول اإلى اأ�شواق مملكة البحرين. 

ال�ضيا�ضة والإجراءات ال�ضتراتيجية الخا�ضة بتعريف القطاع والحوكمة:

تدرك الحكومة اأن تنفيذ متطلبات �شيا�شتها الواردة في هذه الخطة من �شاأنه اأن يعزز من 

عملية  واإن  مختلفة.  قطاعات  بوا�شطة  حاليًا  تقديمها  يتم  وخدمات  منتجات  دمــج  عملية 

داخل  النمو  فر�س  زيادة  وبالتالي  للتزويد  جديدة  اأ�شواق  خلق  اإلى  �شتوؤدي  هذه  ’التقارب‘ 
القت�شاد البحريني.

القطاع  قبل  من  وتح�شينها  هذه  النمو  فر�س  اغتنام  من  بد  فال  منا�شبًا،  ذلك  كان  وحيث 

اأن  �شاأنها  التي من  المتكاملة  بالحوكمة  منا�شبًا،  يكون ذلك  في هذا، حيثما  الخا�س مدعومًا 

من  المزيد  هي  المن�شودة  النتيجة  و�شتكون  والم�شتثمرين.  الجمهور  ثقة  ك�شب  عملية  ت�شجع 

لتعظيم  موؤهلة  بحرينية  ب�شرية  مواهب  تنمية  مع   متواٍز  ب�شكل  مركزة،  لقطاعات  التنمية 

هذه  تنمية  ذاته  الوقت  في  ويجب  العالمي.  الرقمي  القت�شاد  في  البحرين  مملكة  م�شالح 
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الفر�س في �شياق ال�شتدامة البيئية، مثل متطلبات معالجة المخلفات الإلكترونية وغيرها.

واإن التطور الطبيعي نحو تكوين وتعريف الأ�شواق الجديدة، ولو اأنه اأمر مرغوب فيه ب�شدة، 

قد ي�شعف من الحوكمة الالزمة لبع�س الأ�شواق، ولتالفي ذلك يتوجب تعديل الإطار القانوني 

والتنظيمي لأخذ هذه المعطيات في الح�شبان.

واإن الحكومة مقتنعة بوجه عام بق�شية اإن�شاء قطاع معني بتكنولوجيا المعلومات والت�شالت 

»المحتوى  و  المعلومات«،  و»تكنولوجيا  »البث«  و  »الت�شالت«  بين  القطاع  هذا  ويمزج   .)ICT(

ي�شطلع  للتقارب  قطاع  على  تقوم  التي  للحوكمة  من�شق  هيكل  تكوين  ي�شمل  بما  العالقة«،  ذي 

المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  التنظيمية  والأمـــور  ال�شناعية  والتنمية  الترويج  بم�شئوليات 

والجهات  الإلكترونية،  الحكومة  هيئة  العالم،  �شئون  هيئة  مع  بالتن�شيق   )ICT( والت�شالت 

المعنية الأخرى.

وتتمثل �ضيا�ضة الحكومة في هذا المجال في ما يلي:

انطالقًا من التوجهات نحو التقارب المذكورة اأعاله، تتطلب الحكومة اأن يتم ت�شميم هيكل 

من�شق للحوكمة لتمكين وت�شجيع القطاع الخا�س على ال�شتثمار وا�شتغالل الفر�س في الأ�شواق 

تحديد  يتم  اأن  الحكومة  تتطلب  وبناًء على ذلك،  البحرين وخارجها.  العالقة في مملكة  ذات 

الأطراف  بين  الت�شاور  خالل  من  المذكور  المن�شق  الحوكمة  نموذج  لإن�شاء  العملية  الأ�شاليب 

ذات ال�شلة، على اأن يتم طرح المقترحات الت�شريعية على مجل�س الوزراء للنظر فيها.

ال�ضيا�ضة والإجراءات الإ�ضتراتيجية المت�ضلة بالأمن الإلكتروني:

اإن انت�شار التكنولوجيا وطغيانها في الحياة اليومية وفي اإجراء الأعمال، اإذا ما اقترن ذلك 

للم�شتخدمين ودوائر  اأمنية  يت�شبب في مخاطر  الإنترنت،  اإلى  ال�شريع  الدائم  بالت�شال  اأي�شًا 

الأعمال والبنية التحتية الوطنية الحيوية في المملكة وذلك نتيجة للتعر�س للعديد من الأخطار 

الرقمية.

لمملكة  الرقمي  الوجود  تح�شين  في  ال�شتمرار  على  �شيا�شتها  الحكومة من خالل  وتحر�س 

البحرين وتناف�شيتها الدولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على �شالمة الم�شتخدمين والأ�شول 

الحيوية.

ووفقاُ لهذا، تتمثل �ضيا�ضة الحكومة فيما يلي:

الم�شتخدمين  لجميع  الإلكتروني  الأمان  وزيادة  لتطوير  الإجــراءات  اإدخال  الحكومة  تطلب 

على الإنترنت، وللبنية التحتية الوطنية الحيوية )CNI( ، وذلك بو�شع اآليات للمراجعة الم�شتمرة 

للو�شع الأمني وتح�شين التعاون على ال�شعيدين الإقليمي والعالمي في مجال الأمن الإلكتروني 

اأي�شًا و�شع  اآليات التوا�شل لالإنذار المبكر �شد المخاطر الإلكترونية. وتطلب الحكومة  وو�شع 

الخطط التي تمكن من ال�شتجابة ودرء هذه المخاطر �شواء كانت طبيعية اأو من �شنع الإن�شان، 
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باإجراءات  يتم دعم هذه الخطط  اأن  الوطنية لالت�شالت، على  التحتية  البنية  توؤثر في  والتي 

الت�شال وعمليات الختبار الكافية على اأ�شا�س متوا�شل.

ال�ضتجابة المنا�ضبة من قبل الحكومة لدعم قطاع الت�ضالت:

عملت �شيا�شة الحكومة اإزاء قطاع الت�شالت منذ عام 2002 على تحقيق التنمية من خالل 

بيان  في  الإ�شارة  تمت  فقد  ذلك  ومع  حرة.  اأ�شواق  وت�شغيل  الخا�س  بالقطاع  تت�شل  مبادئ 

التحتية،  البنية  توفير  في  الحكومي  التدخل  اإمكانية  اإلى  الخطة  هذه  �شمن  الوارد  ال�شيا�شة 

وخا�شة ما هو مرتبط باإن�شاء ال�شبكة الوطنية للنطاق العري�س فائق ال�شرعة. ذلك لأن القطاع 

الخا�س لم يبد ا�شتعداده حتى الآن لتوفير البنية التحتية للنطاق العري�س فائق ال�شرعة التي 

�شتخدم كافة اأنحاء البحرين.

واإذا ما تم تمويل البنية التحتية على نحو يتبين اأنه �شيكون ميزة لحاملي التراخي�س ب�شبب 

الحد من المخاطر اأو غير ذلك، من خالل الأموال العامة للدولة، فاإنه �شيتعين على الحكومة 

عندئذ – من منطلق الحفاظ على الم�شالح العامة – النظر فيما اإذا كان يتوجب فر�س بع�س 

لأ�شحاب  الثابتة  للمنفعة  نظرًا  وذلــك  التراخي�س  اأ�شحاب  على  المتكررة  المالية  الر�شوم 

التراخي�س.

الر�شوم، �شتاأخذ  ال�شروري فر�س ر�شوم وتحديد مقدار هذه  اإذا ما كان من  وعند تحديد 

الر�شوم  اإ�شرار  واحتمال  العامة  الأمــوال  من  تدخل  اأي  وحجم  نطاق  العتبار  في  الحكومة 

�شرورة  اإلى  بالإ�شافة  العدالة،  مبادئ  من  النيل  اأو  الت�شخم  في  والت�شبب  بال�شوق  المتكررة 

مراجعة ال�شيا�شات المالية الحكومية العامة.

ووفقاً لذلك، تكون �ضيا�ضة الحكومة في هذا المجال على النحو الآتي:

اإذا قامت الحكومة بالتدخل المالي لتوفير البنية التحتية لالت�شالت، ف�شيكون ذلك عبارًة 

عن تحويل بع�س الأموال العامة لال�شتفادة المحتملة لمزودي خدمات الت�شالت في القطاع. 

اآخر يجعل  اأي عامل  اأو  اأي مبادرة مالية بديلة من قبل الحكومة  اأنه في غياب  وترى الحكومة 

من تخفيف الأعباء م�شاألة غير عملية اأو غير مرغوب فيها، ويمكن عندئذ فر�س ر�شوم متكررة 

على  الر�شوم  هذه  ونطاق  طبيعة  تكون  اأن  يجب  ولكن  الت�شالت،  قطاع  في  المزودين  على 

اأ�شا�س من العدالة واأن تتحدد وفق المدى والظروف المت�شلة بتدخل الحكومة، هذا اإلى جانب 

الظروف ال�شائدة في اأ�شواق الت�شالت.


