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 الخطة الوطنية لالتصاالت الرابعة
 مقدمة أواًل:

 رقـ بقانوف بالمرسـو الصادر االتصاالت قانوف مف( 15) رقـ بالمادة عمالً  الخطة الوطنية لالتصاالت ىذه اعتمدت الحكومة .1
الوطنية لالتصاالت بصفة دورية  الخطةبقطاع االتصاالت  المعنيالوزير  يعد( بأف 15المادة ) وتقتضي. 2002 لسنة( 44)

عمى كؿٍّ مف  المنشورة الوطنيةأف تحتوي الخطط  ويجب. الرسمية الجريدة في وينشرالوزراء  مجمسبقرار يصدر مف  وتعتمد
 االتصاالت. قطاع بشأفالخطة االستراتيجية لمقطاع والسياسة العامة لمحكومة 

استراتيجية  الخطة ىذه وتحدد. االتصاالت قانوف صدور منذالرابعة  الخطة( الخطة) لالتصاالت الوطنية الخطة ىذه تعتبر .2
 العامة بشأف قطاع االتصاالت بمممكة البحريف عمى مدار الثالث سنوات المقبمة اعتباًرا مف تاريخ نشرىا. وسياستياالحكومة 

 يتناسب بما وصالحيتيا مياميا ممارسةىيئة تنظيـ االتصاالت )الييئة(  فعمى االتصاالت، قانوف احكاـ تقتضيوبما  وعمال .3
 طبًقا استقالؿ مف الييئة بو تتمتع ماب يمس بما ذلؾ تأويؿ أو تفسير يجوز ال أنو غير لالتصاالت الوطنية الخطة أىداؼب

 .القانوف ىذا ألحكاـ

القانونية المذكورة في قانوف الصفة  اإلجراءات المطموبةو  الحكومةسياسة  تمثؿ التي الخطة ىذه ألحكاـ تكوف ،عميو وبناءً  .4
 االتصاالت.
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 لمقطاع الحكومة رؤية ثانيًا:

 يجادإوأداة لتحقيؽ الترابط االجتماعي. وعميو، فإف  المممكةاالقتصادي في  والتنوعلمنمو  ميماً قطاع االتصاالت محرًكا  يعتبر .5
مف أفراد ومؤسسات  مستيمكيفرائدة لتمبية احتياجات المتطورة ُتستخدـ لتقديـ خدمات تحتية  بنيةاتصاالت فّعاؿ قائـ عمى  قطاع

 لخدماتا قطاعفي ذلؾ  بمامعدالت اإلنتاجية ودعـ نمو قطاعات اقتصادية جديدة،  زيادة في ساسياً اتجارية يعتبر عامؿ 
عمى  قادر واالتصاالتلتكنولوجيا المعمومات  فاعؿنظاـ بيئي  في متواجد ،قوي اتصاالت إلطاريمكف  كما.  الحيوي الرقمية

جتماعية، كتحسيف خدمات االمجموعة مف األىداؼ  حقيؽأف يعزز قدرة المممكة ومواطنييا عمى ت ،مواكبة التطورات المتسارعة
 .الحكومية واألجيزةالمواطنيف  بيف التواصؿ وتطويرالرعاية الصحية والتعميـ 

 انعكس الذي األمر ،المنطقة عممية إصالح ىذا القطاع في المممكة تصدرت 2002بدء تحرير قطاع االتصاالت عاـ  فمنذ .6
خدمات  أسعار وانخفضت والمبتكرةتـ تدشيف العديد مف خدمات االتصاالت الجديدة  فقد  .ومواطنييا المممكة عمى كبيرة بفائدة

 عبر لممستيمكيف عديدةتوفير خدمات وتطبيقات  إلى إضافةً االتصاالت نتيجًة لزيادة الخيارات المتاحة أماـ المستيمكيف 
 .اإلنترنت

 حيث. اإلنترنت عبر والمحتوى المبتكرة التطبيقات توافر معالزيادة  في االتصاالت خدمات عمى المستيمكيف طمب ويستمر .7
 ىذه عمى الطمب الستيعاب الشبكات سعة زيادة يقتضي مما العريض النطاؽ ذاتتستخدـ ىذه التطبيقات خدمات االنترنت 

المحتوى والتطبيقات عبر اإلنترنت  مزودو يقدميا التي الجديدة التجارية النماذج المستيمكوف يستخدـ. وفي الوقت ذاتو، الخدمات
الصوتية وخدمات الرسائؿ التي تقدميا شركات االتصاالت  لمخدمات ،بعض االحياف كخدمات بديمة وفي ،تكميمية كخدمات
 .    المرخصةالتقميدية 

دوؿ العالـ ليذه التطورات بوضع االستثمار في البنية التحتية فائقة السرعة في قائمة أولوياتيا. كما تتخذ خطوات  تستجيب .8
الجديد ومع البنية المتطورة لمنظاـ البيئي التكنولوجي  الواقعلدييا مع  والتنظيمية السياسيةالتشريعية و  األطرتضمف بيا اتساؽ 

عمى ضرورة تدريب  القرار صناع. كما يشدد والمتنقمة الثابتةمتطورة لمخدمات  اتصاالت شبكاتالذي يقـو عمى توافر المتقارب 
عماؿ في األ وروادوتطوير "المواىب المحمية" مف متخصصي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومطوري التطبيقات والمحتوى 

        .      مجاؿ اإلنترنت

ىذه الخطة لبموغ  إعداد. وعميو تـ الرقمية التطورات ىذه يخص فيما ودولًيا، إقميمًيا ارة،الصد في البحريف تظؿ أف الضروري ومف .9
 اليدؼ االستراتيجي. ىذا
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 لمقطاع وسياستها االستراتيجية الحكومة خطة عمى عامة نظرة ثالثًا:

الحكومة أنو ينبغي لقطاع االتصاالت أف يستمر في تأدية دور محوري في استقطاب االستثمارات الجديدة، وفي إبراز  ترى .11
عممية التنوع االقتصادي  دعـ فياالستمرار  فيالبحريف كمركز إقميمي لمتجارة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وكذلؾ 

 لقطاع البحريف حاجة الحكومة تدرؾ. كما لالستثمارطار بيئة أعماؿ جاذبة وتقوية القطاع الخاص في المممكة وذلؾ في إ
استقطاب البحريف لمواىب  ولضماف العمؿ، فرص وخمؽ واالقتصادي االجتماعي التطورعجمة  لدفع حيوي رقمية خدمات

 إلى تيدؼ التي التدابير مف سمسمة الخطة تحدد ،لذلؾ ووفًقاوخارجيا.  المنطقةالمستقبؿ لرفع مستوى الصادرات الرقمية في 
 .عامة صفةذاتو عمى زيادة انتشار اإلنترنت ب الوقت في والعمؿ االتصاالت قطاع تطوير في الرائدة البحريف مكانة عمى الحفاظ

 بالنفاذ إلى شبكات ثابتة ومتنقمة لإلنترنت ذو النطاؽ العريض المستيمؾ تمتعضماف  إلى تيدؼ سياسات الخطة ىذه وتدعـ .11
، بما يقدـ وصواًل مدمجًا لمخدمات القائمة عمى بروتوكوؿ اإلنترنت تتسـ بالتفاعمية، َامفبأسعار مناسبة، وبشكؿ  فائقة السرعة

االتصاؿ الذاتي الخدمات المتطورة حديثًا مثؿ ما ُيسمى بإنترنت األشياء و  ىإل باإلضافةوتشمؿ جميع أنواع خدمات االتصاؿ، 
 بيف األجيزة.

 الفاعمة االستجابة عمى قادر ليكوفالقطاع  تقويةفي  والمستدامةالفعالة  المنافسة تمعبو الذي الدور أىميةلحكومة ا تدرؾ كما .12
"المنافسة المستدامة" يكوف مف خالؿ إيجاد البيئة التي أف تشجيع . وعميو تعتبر الحكومة المتسارعة التطوراتمع وتيرة  والتكّيؼ

عمى أساس السعر وجودة الخدمة مع االحتفاظ بقدرتيـ في الوقت ذاتو عمى ضخ االستثمارات يتنافس فييا المشغموف بفاعمية 
المبتكرة بحيث تكوف مشاركة المشغميف في القطاع مبنية  والخدمات الكافية والتي يكوف مف شأنيا دعـ انتشار التقنيات الجديدة

 مبنية عمى فرص قصيرة المدى.  عمى نماذج تجارية طويمة المدى دوف االعتماد عمى نماذج تجارية 

السرعة الشاممة وزيادة استخداميا وكؿ ما  فائقة الشبكات في االستثمار لزيادةحاجة واضحة  وجودالحكومة إلى  أبرمت كما .13
باعتبار قطاع  التكنولوجي،يتصؿ بيا مف تقنيات حديثة. وتعكس الخطة رغبة الحكومة في ضماف قدرة النظاـ البيئي 

االتصاالت العمود االساسي ليذا النظاـ، عمى تحفيز النمو االقتصادي بشكؿ أكبر. مما يتفؽ مع رؤية مممكة البحريف 
وىدفيا في التحوؿ إلى "مممكة ذكية" توظؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى النحو الذي يصب  2030 لعاـ االقتصادية

 ات التجارية والحكومية والبيئة.في صالح المستيمكيف والمؤسس

 مع ىذه الرؤية، قررت الحكومة تحقيؽ األىداؼ الرئيسية التالية في إطار السياسة المتبناة بحموؿ نياية فترة الخطة6 تماشًياو  .14

بالمممكة مف  العامة االتصاالت الراديويةومحطات % مف المؤسسات التجارية 100% مف المساكف و55أف يتمكف .أ
 سرعة تنزيؿ البيانات ال تقؿخدمات إنترنت فائقة السرعة، موثوقة وآمنة، مقابؿ أسعار مناسبة بحيث الوصوؿ إلى 

التجارية  ممؤسساتجيجابت في الثانية ل 1تقؿ عف  ال متساويةبيانات  وسرعة لممساكفميجابت في الثانية  100عف 
مساكف مف الوصوؿ إلى اإلنترنت ذو النطاؽ % المتبقية مف ال5وأبراج االتصاالت الراديوية مع تمكيف نسبة الػ 

 العريض مف خالؿ خدمات نفاذ بديمة.
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فائقة السرعة عبر إنشاء بنية تحتية  الشاممة عاله، سوؼ ُتدعـ خدمات النطاؽ العريضأتماشًيا مع األىداؼ المبينة .ب
متساٍو وبصورة نزيية ومعقولة يتاح النفاذ إلييا لكافة مقدمي خدمات التجزئة بشكؿ حيث  وطنية لأللياؼ البصرية،

   ودوف تمييز، وذلؾ لمسماح بتطور المنافسة فيما يخص خدمات االتصاالت والتطبيقات ومحتوى اإلنترنت.

 الرئيسية الخاصة باالتصاالت.العالمية أف ُتصنؼ مممكة البحريف بيف الدوؿ العشريف األولى دولًيا في المؤشرات .ج

يؼ ترددي واضحة ترمي إلى تخصيص نطاقات راديوية مالئمة عبر إجراءات ط سياسة البحريف مممكة تتبنى أف.د
 خدمات البيانات المتنقمة.  ل والطمب المتنامي واضحة بيدؼ دعـ التطور المستمر

مؤسسات لشركات اإلنترنت و  اً درائ اً يإقميم اً ز مرك 2014إرساء األسس الالزمة لتكوف مممكة البحريف بحموؿ عاـ .ه
والمحتوى عف طريؽ توفير الدعـ المالئـ والمحفزات المناسبة لتعزيز استثمارات تقنية المعمومات التطبيقات تطوير 

واالتصاالت وعف طريؽ وضع برامج التدريب وبناء القدرات لدفع تطوير القاعدة المعرفية البحرينية والمواىب ورواد 
 األعماؿ في مجاؿ اإلنترنت.  

ني قطاع االتصاالت وتقنية المعمومات في المممكة ألفضؿ الممارسات أف يكوف ىناؾ إطار عمؿ فعاؿ يضمف تب.و
وجاىزية تمؾ السمطات وسرعة  السيبرانيةالدولية المتعمقة بالتنسيؽ بيف السمطات المعنية فيما يخص األمف والسالمة 

 . المخاطر لمواجيةاستجابتيا 

مخدمات التي تستخدـ الشبكات فائقة السرعة الشاممة والتي تعتمد عمى البنية لطمب مستوى عالي مف ال يتوافرأف .ز
التحتية لشبكات الجيؿ التالي الثابتة والمتنقمة والتي تحفز وجود نظاـ بيئي تكنولوجي متقارب. وأف يكوف المستيمكوف 

ـ وباستخداـ األجيزة التي قانونية بحسب اختيارىالفي ذات الوقت قادريف عمى النفاذ إلى المحتوى والتطبيقات 
يفضمونيا الى الحد األقصى المتاح تقنيًا عمى أف يقدـ مزودو خدمات االتصاالت ىذا المحتوى والتطبيقات القانونية 

 دوف تمييز غير مبرر.

شاممة لإلطار التشريعي لقطاع االتصاالت بالمممكة لموقوؼ عمى أي تعديالت قد تكوف ضرورية  أف تتـ مراجعة.ح
. وأف ُتشَرع 2002التي طرأت عمى ىذا القطاع سريع التغير منذ صدور قانوف االتصاالت عاـ  التطوراتمع  لمتعامؿ

 التعديالت ذات الصمة في القانوف متى ما كانت ضرورية.  
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 لمفترة القادمةالرئيسية لقطاع االتصاالت  السياسات رابعًا:

I.    تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشاممة فائقة السرعة 

 المممكةعبر  السرعة فائؽ العريض النطاؽ خدمات إلى النفاذإتاحة  أف لىإفي الخطة الوطنية الثالثة لالتصاالت  الحكومة توصمت .15
وطنية لمنطاؽ العريض باستخداـ تقنية األلياؼ إلنشاء شبكة الخطة ضرورة لكؿ مف التنمية االقتصادية واالجتماعية. وقد وَجيت 

 .معيفتمؾ الشبكة إلى مشغؿ  إنشاءمسؤولية  دالبصرية إلتاحة ىذه االمكانية لكنيا لـ ُتسنِ 

في البحريف لـ  واستخداميا البصرية األلياؼشبكات  إنشاء مستوىالرغـ مف التقدـ الذي شيدتو السنوات الثالثة السابقة، فإف  وعمى .16
 الذي تطمح إليو الحكومة في ظؿ المميزات التي تتمتع بيا المممكة مف حيث الكثافة السكانية والتطور العمراني.  المستوى إلى يرؽَ 

 السرعة فائؽ العريض النطاؽ خدماتعمى تقديـ  قادرة البصريةاأللياؼ  كابالت باستخداـ العريض لمنطاؽ وطنيةتطوير شبكة  يظؿ .17
 كافةعمييا  تستند رئيسية دعامة الشبكةىذه  تعتبر كمارئيسًيا لمحكومة.  ىدًفامستوى المممكة  عمى ةالتجاري والمؤسسات لممستيمكيف

ليذه الشبكة ليتـ تحقيقيا  التالية واألداء اإلنشاءمف الواقعي تحديد أىداؼ  وىذه الخطة. وترى الحكومة أن ليا تتطرؽالسياسات التي 
 ىذه الخطة6    بنياية فترة

 100ال تقؿ عف بيانات  األفراد6 الوصوؿ إلى خدمات النطاؽ العريض فائقة السرعة بسرعة تنزيؿالعمالء مف .أ
 .المساكف% مف 55في الثانية لنسبة  ميجاِبت

العمالء مف المؤسسات التجارية ومحطات االتصاالت الراديوية العامة6 الوصوؿ إلى خدمات النطاؽ العريض فائقة .ب
  % مف العمالء.100جيجابت في الثانية لنسبتو  1ال تقؿ عف  مشتركةغير و  ساويةبسرعة تنزيؿ بيانات متالسرعة 

يجب النظر ألىداؼ اإلنشاء واألداء المذكورة باعتبارىا نقطة االنطالؽ لتوفير خدمات النطاؽ العريض فائؽ السرعة المبنية عمى  .18
األلياؼ البصرية. ويجب أف تكوف ىندسة الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض والتقنية المستخدمة إلنشائيا قابمة لمتكيؼ مع التطورات 

 إمكانية تحديث الشبكة بأقؿ التكاليؼ لتستمر الشبكة في تطوير أدائيا ليتماشى مع المعايير الدولية.  المستقبمية بحيث تضمف 

تعتـز الحكومة، إباف فترة ىذه الخطة، ضماف وجود خط واضح لممسؤولية والمحاسبة فيما يتعمؽ بتنفيذ وتحقيؽ النتائج المطموبة  .19
 والمتوقعة.

كثر فاعمية لدولة بحجـ المممكة وتوزيعيا السكاني ىو أف تكوف ىناؾ بنية تحتية واحدة لمشبكة فضؿ واألترى الحكومة أف الخيار األ .21
الوطنية لمنطاؽ العريض لتقديـ منتجات وخدمات النطاؽ العريض فائؽ السرعة، بحيث تصبح ىذه الشبكة ممكًا لشخصية اعتبارية 

لالتصاالت السمكية والالسمكية "بتمكو",  بحيث تسمى ىذه الشخصية منفصمة قانونًيا ووظيفًيا عف المشغؿ األصيؿ ,شركة البحريف 
ويتـ مف خالليا تزويد جميع المشغميف المرخص ليـ في المممكة بمنتجات وخدمات البيع بالجممة  االعتبارية الجديدة بشركة "نتكو"، 

 بالجممة لممشغميف المرخص ليـ.    البيع وخدمات منتجات وتقديـ ويتـ منحيا الحؽ إلنشاء الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض دوف تمييز

 لالتصاالت البحريف شركة)لممشغؿ األصيؿ شركة "نتكو" كشركة مستقمة مف خالؿ الفصؿ الوظيفي  يتـ إنشاءأف  الحكومةتستمـز  .21
إلنشاء وتشغيؿ  ةمنفصماتصاالت  اخيصتر  شركة "نتكو" وُتمنح ،قانونًيا ووظيفًيا منفصمتيف شركتيف إلى ("بتمكو" والالسمكية السمكية

وحدات  تندرج بحيث ليـ المرخص لممشغميف بالجممة البيع وخدماتالسرعة ولتقديـ منتجات  ةشبكة وطنية ثابتة لمنطاؽ العريض فائق
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في تقديـ خدمات  األصيؿالمشغؿ  ويستمر "نتكو"ضمف عمميات شركة  المتعمقة بياوالعمميات  األنظمة وجميع بالجممةالبيع  خدمات
 .االخرى األصيؿ المشغؿ وحدات جميعالتجزئة مف خالؿ 

 فيفعاؿ  بشكؿمف التنافس  اآلخريفليـ  المرخص المشغميف تمكيف لضماف الحالي التنظيمي اإلطار تعزيز أىميةالحكومة  تدرؾ كما .22
 لممستيمكيف.تقديـ الخدمات 

أف يعود بالنفع عمى القطاع مف خالؿ  أعاله المذكور النحو عمىاألصيؿ الفصؿ الوظيفي لممشغؿ  شأف مف أنوالحكومة  وترى .23
تشجيع شركة "نتكو" عمى التمتع باالستقاللية والتركيز عمى العمالء. كما تطمح الحكومة أف يؤدي الفصؿ الوظيفي إلى تعزيز 

يات التجزئة، األمر الذي سُيسفر عف تيسير الشفافية في التعامالت التي ستتـ بيف شركة "نتكو" والمشغؿ األصيؿ فيما يتعمؽ بعمم
 الرقابة التنظيمية وتطبيؽ القانوف.  

 6التالي النحو عمى المجاؿووفًقا لذلؾ، تكوف سياسة الحكومة في ىذا  .24

الحؽ والمسؤولية في إنشاء الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض فائؽ السرعة الشاممة تقـو عمى تقنية  "نتكو" يكوف لشركة.أ
األلياؼ البصرية بحيث تكوف ىذه الشبكة قادرة عمى توفير منتجات وخدمات الجممة عمى النحو الذي يكفؿ تحقيؽ 

مك ىذه الخطة سرياففترة  بنياية 11 الفقرةأىداؼ األداء المذكورة في  انية االستمرار في األداء المتطور الذي وا 
 يتماشى مع أفضؿ الممارسات في القطاع.

يبدأ بتأسيس وترخيص الشركة لتتمكف  اً ممالئ اً ديتعيف عمى المشغؿ األصيؿ تأسيس شركة "نتكو" مما يستوجب استعدا.ب
مف االستفادة مف الحؽ والمسؤولية الحصرية بإنشاء وتشغيؿ وصيانة الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض فائقة السرعة 
ولتقديـ منتجات وخدمات البيع بالجممة لممشغميف المرخص ليـ. وُيعد تأسيس شركة "نتكو" شرطًا أساسيًا الستفادتيا 

 شاء وتشغيؿ الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض فائقة السرعة. مف الحؽ في إن

الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض وما يرتبط بيا مف إلنشاء وتشغيؿ يجب تزويد شركة "نتكو" بالموارد المناسبة بكفاءة .ج
منتجات وخدمات بيع بالجممة، كما يجب نقؿ كافة مكونات وحدة البيع بالجممة ذات العالقة مف المشغؿ األصيؿ إلى 

 شركة "نتكو". 

ًا لممشغميف عمى شركة "نتكو" تقديـ منتجات وخدمات البيع بالجممة فقط، وتقـو بتزويد ىذه المنتجات والخدمات حصر .د
 المرخص ليـ في مممكة البحريف. 

 يجب عمى الييئة، بالتعاوف مع الحكومة، إعداد إطار عمؿ يكوف الغرض منو ما يمي6.ه

I.  السماح لشركة "نتكو" باسترداد التكاليؼ التي تكبدتيا بكفاءة، بما في ذلؾ تحقيؽ عائد
 منصؼ عمى استثمارىا.

II. تحتية الالزمة لمشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض لتقديـ ضماف قياـ شركة "نتكو" بإنشاء البنية ال
منتجات وخدمات النطاؽ العريض فائقة السرعة طبًقا ألىداؼ اإلنشاء واألداء التي حددتيا 

 الحكومة، بما في ذلؾ أىداؼ التنفيذ المرحمية التي سيتضمنيا ترخيص شركة "نتكو".
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 الوطنية الشبكة وتشغيؿ إنشاء حقوؽ "نتكو" شركة منح إطار في الالزمة والقوية التنظيمية الضمانات يجب توفير.و
 منتجات بتقديـ "نتكو" شركة قياـ تضمف فعالة تدابير اتخاذ األقؿ عمى ذلؾ يشمؿ أف ويجب. العريض لمنطاؽ

 األصيؿ لممشغؿ التابعة بالتجزئة البيع لوحدات العريض لمنطاؽ الوطنية الشبكة خالؿ مف بالجممة البيع وخدمات
 "نتكو" شركة عمى يجب أنو" المدخالت في المساواة" بػعبارة ويقصد". المدخالت في المساواة" أساس عمى ولمنافسيو

 زمنية مدد خالؿ ولمنافسيو األصيؿ لممشغؿ التابعة بالتجزئة البيع لوحدة بالجممة البيع وخدمات منتجات تقديـ
 المتعمقة والمعمومات الخدمة ومستويات بالسعر يتعمؽ ما كؿ ذلؾ ويشمؿ ذاتيا، واألحكاـ الشروط وبموجب متساوية
 .والعمميات األنظمة مف واالستفادة وتدشينيا المنتجات بتطوير

يجب عمى الييئة، بالتنسيؽ مع الحكومة، خالؿ الفترة االنتقالية إلنشاء شركة "نتكو"، اتخاذ التدابير الالزمة العتماد .ز
وتطبيؽ وتنفيذ الفصؿ الوظيفي بفاعمية وبشكؿ تدريجي باإلضافة إلى اعتماد وتنفيذ ضمانات المساواة ذات الصمة. 

 الوظيفي الفصؿ اللتزامات "نتكو" وشركة األصيؿبة امتثاؿ المشغؿ كما يجب عمى الييئة تطبيؽ آليات فعالة لمراق
 واألداء نشاءاإل أىداؼ بتحقيؽ والتزاميا المدخالت مساواة بتحقيؽ "نتكو" شركة التزاـ ذلؾ ويشمؿ منيما بكؿ الخاصة
 ليا الممنوحة الصالحيات بموجب الالزمة اإلجراءات اتخاذ الييئة وعمى. العريض لمنطاؽ الوطنية بالشبكة المتعمقة

 الميمة االلتزامات بيذه– األحواؿ بحسب – "نتكو" شركة أوو/ األصيؿ المشغؿ التزاـ لتحقيؽ االتصاالت قانوف في
 .االختيار في المستيمؾ وحؽ العادلة المنافسة صالح في تصب والتي

 "نتكو" وطريقة تنفيذ االلتزامات المذكورة،يجب أف تعكس مجموعة منتجات وخدمات البيع بالجممة التي ستقدميا شركة .ح
المتطمبات المعقولة لجميع عمالء خدمات الجممة والتي تخضع لمراجعة وموافقة الييئة بعد األخذ باالعتبار وجيات 

 اإلدارية لشركة "نتكو" واألطراؼ ذوي المصمحة في القطاع. نظر السمطات

ي المصمحة في القطاع والسمطات اإلدارية المنظمة لشركة "نتكو" ذو  األطراؼ ستقـو الحكومة والييئة، بالتشاور مع.ط
الخطوات الالزمة لزيادة  والييئة بوضع خطة وجدوؿ زمني لتنفيذ الفصؿ الوظيفي لممشغؿ. كما وستتخذ الحكومة

و البحريف، سواًء عمى مستوى قطاع التجزئة أ مممكة مستوى استخداـ الخدمات القائمة عمى األلياؼ البصرية في
 الجممة.

وشفافعلىالمدىالبعٌد،علىشركة"نتكو"السماحبدخولاستثماراتإضافٌةنزٌهمنأجلالحفاظعلىقطاع.ي

منقبلمستثمرٌنراغبٌن،بمافًذلكالمشغلٌنالمرخصلهمفًمملكةالبحرٌن،خاللثالثسنواتمنتارٌخ

 هاالجهاتالمعنٌة.صدورهذهالخطةوفًإطارالمبادئالتوجٌهٌةالتًتضع
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II. المنافسة في خدمات االتصاالت المتنقمة 

وتعتبر األسعار في ىذا القطاع منخفضة مقارنة باألسعار بالقوة والتنافسية.  يتسـ متنقمةاتصاالت  خدمات بسوؽ البحريف تتمتع .25
السائدة دولياً،  باإلضافة إلى كوف التغطية الحالية واسعة النطاؽ. وعميو، ترى الحكومة أنو مف أولوياتيا ليذا القطاع أف تضمف خالؿ 

سة المستدامة مع الحفاظ في الوقت ذاتو عمى فترة ىذه الخطة استمرار القطاع في تقديـ المنافع المرجوة لممستيمكيف وحماية المناف
     مستويات الجودة العالية لمخدمات المتنقمة الصوتية والبيانات. 

في إبراز البحريف كمركز إقميمي لمتجارة وتقنية  اً دالعامة المنصوص عمييا في ىذه الخطة، والمتمثمة تحديالحكومة أف األىداؼ  ترى .26
يقيا دوف الحاجة لمتدخؿ الجذري في سوؽ االتصاالت المتنقمة. وتشدد الحكومة عمى ضرورة أف المعمومات واالتصاالت، يمكف تحق

التي يشيدىا مف ناحية التكاليؼ ومعدالت الطمب وااليرادات  االتجاىات المختمفةتكوف المنافسة مستدامة في ىذا السوؽ في ضوء 
مؽ بالترخيص لمشغمي اتصاالت متنقمة جدد بدخوؿ ىذه السوؽ حيث أنو والتطورات التقنية. إال أف القطاع يسوده عدـ وضوح فيما يتع

مف المحتمؿ أف يثني ىذا التخوؼ المشغميف المرخص ليـ الحالييف عف ضخ أية استثمارات مستقبمية. ومف ناحية أخرى، يوجد تخوؼ 
 .اً يىذا السوؽ حال يشيدىا التي المنافسة نتيجة المستيمؾ يجنييا التيعمى الفوائد اً بمف أف يؤثر أي اندماج في ىذا السوؽ سم

وتركز السياسات المعتمدة بيذا الخصوص عمى ضماف تشجيع المنافسة المستدامة في سوؽ االتصاالت المتنقمة والحفاظ عمييا وعمى  .27
 القّيمة بكفاءة وفعالية. الترددي ضماف تخصيص واستخداـ موارد الطيؼ

 6التالي النحو عمى المجاؿتكوف سياسة الحكومة في ىذا  ،عميو بناءً  .28

مف ىذه الخطة، عمى  ( ب-24)الفقرة النظر إلى بنية السوؽ الحالية، ومع مراعاة االستثناء المنصوص عميو في ب.أ
الييئة أف تمتـز بعدـ إصدار أي ترخيص لالتصاالت المتنقمة إلى أي شخص يتقدـ بطمب لمترخيص المذكور وذلؾ 

. كما أنو مف المتوقع أف فعاؿ مستوى المنافسة الحالي في السوؽأف طواؿ فترة سرياف ىذه الخطة. ويرجع ىذا إلى 
عريض خالؿ فترة ىذه الخطة األثر الممموس عمى تقديـ الخدمات الالسمكية يكوف إلنشاء الشبكة الوطنية لمنطاؽ ال

الثابتة والمتنقمة، األمر الذي قد يزيد مف عدـ االطمئناف الحالي في السوؽ. ويستمـز ذلؾ إزالة حالة الغموض 
ستثمار في التنظيمي مف خالؿ توضيح سياسة الحكومة بيذا الشأف خالؿ فترة الخطة مما سيؤدي إلى تشجيع اال

 خدمات البيع بالتجزئة عبر الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض.

أو في حالة  الحالييفليـ  مرخصبيف ال اً جفي حالة حدوث أي تغييرات في بنية السوؽ، كأف يشيد السوؽ اندما.ب
المنافسة إجراء مراجعة عمى القطاع لموقوؼ عمى ما إذا كاف مستوى  عند ذلؾ حدوث أي تطورات أخرى، يجوز لمييئة

قوي بشكؿ كاٍؼ في ما يتـ تقديمو مف خدمات بيانات وخدمات صوتية متنقمة. فإذا خمصت الييئة في رأييا، بعد 
ز و جقد يالتشاور مع الحكومة، إلى أف دخوؿ منافس جديد إلى السوؽ سيعزز البيئة التنافسية عمى المدى البعيد، 

ة الى مقدـ طمب الترخيص المذكور عمى أال يكوف مقدـ الطمب أحد لمييئة أف تمنح ترخيصا ممتازا لالتصاالت المتنقم
 المرخص ليـ الحالييف في قطاع االتصاالت المتنقمة.
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III. تحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية الالسمكية 

االستجابة  وتستمـزسريعا.  تزايًدا المتنقمةالترددي الذي يمكف استخدامو في تقديـ خدمات النطاؽ العريض  الطيؼ عمى الطمب يشيد .29
تقـو ليذه الحاجة المتنامية أف تقـو الحكومة بإتاحة وتحديد ترددات جديدة الستخداميا في تقديـ خدمات االتصاالت المتنقمة وأف 

 ( مف قانوف االتصاالت وذلؾ حسب ما تقتضيو الحاجة.42بتخصيصيا حسب المادة ) الييئة

يتـ تقديميا عبر  التيالحاجة إلى بنية تحتية تدعـ الشبكات والخدمات الجديدة  تزيد ،مى موارد الطيؼ التردديزيادة الطمب ع ومع .31
والتوجو العالمي في ىذا المجاؿ يشجع مشغمي شبكات االتصاالت المتنقمة عمى مشاركة مواقع وأبراج االتصاالت . الراديوية اتالتردد

وتتـ المشاركة  ،2015برجًا حتى يوليو  1550عدد أبراج االتصاالت الراديوية في المممكة إلى  الراديوية. وتشير البيانات إلى وصوؿ
موقع منيا فقط بيف المرخص ليـ بتقديـ الخدمات الالسمكية في المممكة. وتكوف بذلؾ نسبة المشاركة في المواقع آنذاؾ  141في 

 لتعزيز إنشاء البنية التحتية لمشبكات بفاعمية أكثر.    % فقط. وترى الحكومة ضرورة زيادة مستوى المشاركة12حوالي 

 لذلؾ، تكوف سياسة الحكومة في ىذا المجاؿ عمى النحو التالي6 اً قووف .31

ف ُتعطي األولوية لتحديث خطة الطيؼ الوطنية أ )"المجنة"( الترددي الطيؼ وتنسيؽ استراتيجية يجب عمى لجنة.أ
االتصاالت التجارية بما يتماشى مع الموائح الراديوية الصادرة عف االتحاد وتحديد الطيؼ الذي يجب توزيعو لخدمات 

 الخططعمى المجنة تنسيؽ  يجب كما. في قطاع االتصاالت المتنقمة المستداـ الدولي لالتصاالت بغرض تشجيع النمو
 .    اً يحالالذي تشغمو جيات أخرى  الطيؼ تاحةالالزمة إل

مة، منح الطيؼ المطموب لتقديـ خدمات االتصاالت التجارية بما يتفؽ مع أفضؿ تضمف الييئة، بالتشاور مع الحكو .ب
الممارسات العالمية. ويجب أف يتـ منحو وفؽ جدوؿ زمني وعمى نحو يدعـ االستخداـ الفعاؿ لو، والذي سيسيـ في 

اع والتي مف ضمنيا تطوير تقنيات متطورة لمخدمات المتنقمة والذي بالتالي يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ الحكومة لمقط
ضماف المنافسة المستدامة، مع مراعاة األولوية التي منحتيا الحكومة إلطالؽ وتشجيع استخداـ الخدمات المقدمة 

ليـ عمى  عبر األلياؼ البصرية. باإلضافة إلى ذلؾ، تتطمب الحكومة أف يعود تخصيص الطيؼ الترددي لممرخص
 البحريف بعوائد مادية مباشرة بحيث تكوف ىذه العوائد بالمستوى الذي يعكس قيمة ىذا المورد الوطني النادر.   

ية إجراءات أخرى أكما تتطمب الحكومة مراجعة الطيؼ الترددي المخصص لالستخداـ التجاري. تيدؼ ىذه المراجعة و .ج
دارة و  استخداـ الى عمييا يتـ اتخاذىا بناءً   تثميف الطيؼ الراديوي بفاعمية بما يصب في صالح مممكة البحريف.   وا 

بإصدار الالئحة التنظيمية بشأف محطات االتصاالت  2015لسنة  (45)لقرار رئيس مجمس الوزراء رقـ طبقًا .د
 الراديوية العامة، يجب عمى الييئة6

I. لتحتية الالسمكية ولمتشجيع اتخاذ التدابير التنظيمية الالزمة لضماف االستخداـ األمثؿ لمبنية ا
والحث عمى االستخداـ المشترؾ لممواقع واألبراج بيف الشبكات الالسمكية التجارية متى ما كاف 

 .اً نذلؾ ممك

II. قامة وتصميـ  ضماف االلتزاـ باإلجراءات والمتطمبات واالشتراطات الفنية المتعمقة بإنشاء وا 
 ا.المساندة ليمحطات االتصاالت الراديوية والمرافؽ 
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ستقـو الحكومة بالتنسيؽ بيف الجيات الحكومية المعنية فيما يتعمؽ بتوفير المواقع الالزمة في المنشآت العامة .ه
 والخاصة إلنشاء االبراج الجديدة وذلؾ لتيسير تقديـ الخدمات المتنقمة المتطورة.
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IV. شبكات وخدمات االتصاالت اإللكترونيةل الوطني مناأل 

أقرت الخطة الوطنية الثالثة لالتصاالت بأىمية الجاىزية والتعاوف والتنسيؽ لحماية البنية التحتية لشبكات االتصاالت مف تيديدات  .32
األمف السيبراني. وقد شيدت السنوات الثالثة السابقة تقدًما ممحوًظا في االستجابة لتيديدات األمف السيبراني التي تؤثر عمى 

 نية.  االتصاالت اإللكترو 

المممكة  ولكوفدائمة عمى مستوى جميع القطاعات. و  ميمة أىدافاً  السيبرانية والسالمة السيبراني األمفضماف  أف الحكومة تعتبر .33
يستمـز عمى المممكة اف تواكب المقاييس المستحدثة واإلجراءات التي يتـ اعتمادىا في األسواؽ الرئيسية مركزا لمخدمات المالية، 

 أمف وقوة البنية التحتية األساسية لالتصاالت الى أقصى حد ممكف.األخرى لتضمف 

وقطاع االعماؿ، فإنو ينبغي حصر كافة البنى في ضوء األىمية البالغة التي يمثميا قطاع االتصاالت القتصاد المممكة الرقمي  .34
مطابقتيا ألفضؿ الممارسات  ؽ لتحديد مدىالتحتية لالتصاالت اليامة في مممكة البحريف. وعميو، يتعيف تقييـ ما يتـ حصره مف مراف

ضماف جاىزية كافة أيضًا . كما أنو مف الميـ معالجةأٌةثغراتٌتماكتشافهابصورةفورٌةالعالمية لألمف السيبراني مع ضرورة 
ليذه الغاية، يجب تطوير  اً قالكتشاؼ الحوادث واالختراقات السيبرانية واالستجابة ليا بسرعة وفاعمية. وتحقي واستعدادىـأطراؼ القطاع 

إجراءات وآلية التعاوف والتنسيؽ بيف الشركات المرخص ليـ، أو بينيـ وبيف السمطات المعنية. فضاًل عف ذلؾ، يجب وضع إجراءات 
 إلبالغ الييئة والجيات الحكومية المعنية األخرى بأية اختراقات لمبيانات.  ليـ المرخص لممشغميف 

وعي  مستوى ورفعاالتصاالت أجيزة مف شأنيا تأميف  يكوف التي بالتدابيررانية لممستيمكيف االىتماـ السيب السالمة ضماف يتطمب .35
 .   بشأف التيديدات اإللكترونية وكيفية التعامؿ معيا مستخدمييا

 6التالي النحو عمى المجاؿووفًقا لذلؾ، تكوف سياسة الحكومة في ىذا  .36

اتخاذىا لمحد مف المخاطر التي تيدد شبكات  ةالييئة بالتعاوف مع الحكومة التدابير التنظيمية الضرورية الالزم تحدد.أ
ويشمؿ ذلؾ اعتماد التدابير التي تضمف مستوى مالئـ مف المناعة والسالمة بما يتماشى مع االتصاالت العامة، 

 أفضؿ المعايير والممارسات الدولية.

، (CERT) ع األجيزة الحكومية ذات العالقة، كالمركز الوطني لالستجابة لطوارئ الحاسب اآلليعمى الييئة العمؿ م.ب
واألطراؼ ذوي المصمحة في القطاع، لضماف جاىزية القطاع لالستجابة لالختراقات التي تؤثر عمى المشغميف 

الغ الييئة والجيات الحكومية المرخص ليـ. كما يجب عمى الييئة وضع القواعد الالزمة التي تمـز المرخص ليـ بإب
 المعنية عف أّي اختراؽ لمبيانات فور حدوثيا.

للمادتٌنوفقا الوطنًاألمنتجاهبالتزاماتهمالبحرٌنمملكةفًلهمالمرخصالمشغلٌنامتثالمنالتأكدالهٌئةعلى.ج

.االتصاالتقانونمن(87و)(87)

 والخبراء، بما يمي6 تمتـز الييئة، بعد االخذ بآراء الجيات المعنية.د
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I.  تبني التدابير التنظيمية التي تضمف اتخاذ مزودي خدمات وشبكات االتصاالت العامة
 وخدمات أجيزة باستخداـ المرتبطة المتزايدة السيبرانية المخاطر مف لمحد المعقولة الخطوات

 .االتصاالت

II.  لتحسيف السالمة السيبرانية عف طريؽ اتخاذ  القطاعالمصمحة في  ذوي األطراؼمع التنسيؽ
الخطوات الالزمة لرفع مستوى وعي المستيمكيف بشأف التيديدات اإللكترونية وكيفية التعامؿ 

 معيا.

اتباع نيج  لضمافمع الييئة عمى تعزيز التعاوف بيف الجيات الحكومية ذات المصمحة بالتنسيؽ ستعمؿ الحكومة .ه
 لالتصاالت وخدماتيا. األساسية السيبراني في كافة القطاعات التي تعتمد عمى البنية التحتيةبشأف األمف متكامؿ 
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V. الربط الدولي لشبكات االتصاالت 

عبر مسارات  اً يلشبكة االتصاالت كاف اً يدول اً طموقع الجغرافي لممممكة وكثافتيا السكانية، فإنو مف الضروري أف تمتمؾ ربالإلى  بالنظر .37
ومرنة بأسعار معقولة وافرة  دولية سعات عمى الحصوؿ مف بالبحريف واالتصاالت اإلنترنت خدمة مقدمي مختمفة. ويعتبر عدـ تمّكف

معوقًا أساسيا أماـ تطوير المممكة لتصبح مركزًا إقميميًا لمتجارة وتقنية المعمومات واالتصاالت وتحقيؽ األىداؼ الرئيسية لسياسة 
 ة المنصوص عمييا بيذه الخطة.    الحكوم

لى البحريف، بما في ذلؾ نفاذ  .38 وفي ىذا اإلطار، ىناؾ قضيتاف مترابطتاف يتعيف معالجتيما. أوليما تتمثؿ في حالة الربط الدولي مف وا 
يـ في المممكة، المرخص ليـ إلى ذلؾ الربط الدولي. أما القضية الثانية، فإنيا تتعمؽ بترتيبات اقتراف اإلنترنت بيف المرخص ل

 وباألخص الدور المستقبمي لبدالة إنترنت البحريف بصفتيا بدالة لإلنترنت.    

سعة لمربط الدولي بدرجة جيدة في الوقت الحالي إال أنو ثبت أف المرخص ليـ باستثناء المشغؿ امف توفر خيارات و  الرغـ عمى .39
ويتكبدوف تكاليؼ  الدولية خطوط االتصاالت بشبكات لمربطية األرض المحطات إلىاألصيؿ يواجيوف صعوبة في الوصوؿ مباشرة 

 مرتفعة بدرجة غير معقولة لمحصوؿ عمى الربط الدولي.

في تطوير آلية ربط بيف المرخص ليـ بتقديـ خدمات اإلنترنت في المممكة عف طريؽ  2003أسيـ تأسيس بدالة إنترنت البحريف عاـ  .41
ال أنو ثبت فعال ظيور ترتيبات االقتراف الثنائية إ( مف قانوف االتصاالت. 41نص المادة ) تيسير عالقات االقتراف بينيـ وذلؾ حسب

، مما يتطمب مف الحكومة إعادة   لبدالة.ادور تقييـ الحاجة و بيف المرخص ليـ عمى مدار العقد المنصـر

 6التالي النحو عمى المجاؿلذلؾ، تكوف سياسة الحكومة في ىذا  اً قووف .41

مراجعة شاممة لسمسة توريد السعة الدولية بأكمميا، بما في ذلؾ خدمات تقديـ األلياؼ الغير نشطة  عمى الييئة إجراء.أ
 عبر الحدود. ويجب عمييا تبني أي تدابير تراىا ضرورية لضماف عمؿ األسواؽ ذات الصمة بفاعمية وكفاءة.

يما يتعمؽ بقدرة المشغميف المرخص ليـ عمى الييئة مراجعة الموائح التنظيمية الحالية لموقوؼ عمى فاعميتيا وذلؾ ف.ب
عمى الحصوؿ عمى سعات دولية بالمحطات األرضية لمربط بشبكات الكابالت )خطوط( االتصاالت الدولية في 
 البحريف. وكجزء مف ذلؾ، يجب عمى الييئة اتخاذ تدابير مؤقتة فعالة لمحد مف اآلثار المقيدة لممنافسة دوف أي تأخير.

مستمرة وفي دورىا المستقبمي وذلؾ بيدؼ تحقيؽ  إنترنت البحريف النظر فيما إذا كانت الحاجة لبدالةستعيد الحكومة .ج
 االستخداـ األمثؿ لمموارد الحكومية.  

عمى الييئة اتخاذ التدابير الالزمة لضماف وجود ترتيبات االقتراف المحمي بيف مزودي خدمات االنترنت ولضماف بقاء .د
داخؿ المممكة. ويجب عمى الييئة مراقبة ىذه الترتيبات لتضمف االستفادة منيا لزيادة حجـ  حركة اإلنترنت المحمية

 حركة اإلنترنت التي تظؿ داخؿ المممكة. 
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VI. النفاذ إلى تطبيقات وخدمات اإلنترنت 

وذلؾ بغية إتاحة ترغب الحكومة في ضماف تشجيع وجود نظاـ بيئي تكنولوجي متقارب لمخدمات المتنقمة والثابتة عمى حد سواء،  .42
الفرصة لمستيمكي خدمات االتصاالت لموصوؿ لمحتوى وتطبيقات قانونية مف اختيارىـ باستخداـ األجيزة التي يفضمونيا إلى الحد 

عدـ خضوع المحتوى والتطبيقات واضحة تضمف بيا  إرشادات ليذه الغاية، مف األىمية أف تضع الييئة اً قاألقصى المتاح تقنيًا. وتحقي
 ونية عبر اإلنترنت ألي تمييز غير مقبوؿ بواسطة مشغمي خدمات االتصاالت. القان

و  المنشأةمحتوى وتطبيقات اإلنترنت  وتطوير تبني أدى القصور الحالي في انتشار واستخداـ خدمات األلياؼ البصرية إلى تقويض .43
وغير ذلؾ مف  "إنترنت األشياء" و الحوسبة السحابية،نتج عنو تباطؤ عممية تطوير ما يعرؼ باسـ يالمستضافة محميًا، األمر الذي 

التطورات الالزمة لتحقيؽ "المممكة الذكية". وعميو، ستولي الحكومة األولوية إلنشاء الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض القائمة عمى 
المكممة التي تدعـ النفاذ إلى  األخرى أساسية إلحراز التقدـ في ىذا المجاؿ. كما ستسيـ السياسات سياسة األلياؼ البصرية باعتبارىا

محتوى وتطبيقات اإلنترنت دوف تمييز عبر خدمات النطاؽ العريض الثابتة والمتنقمة في تطوير النظاـ البيئي لإلنترنت وتشجيع 
 استخداميا بيف المستخدميف.     

 ووفًقا لذلؾ، تكوف سياسة الحكومة في ىذا المجاؿ عمى النحو التالي6 .44

أف تصدر وتنفذ التدابير الالزمة لمنع المشغميف المرخص ليـ مف حجب أو تقييد المحتوى القانوني مع  عمى الييئة.أ
 مراعاة متطمباتيـ المعقولة والمشروعة الخاصة بإدارة حركة اإلنترنت. 

لـز عمى الييئة أف تيدؼ إلى ضماف تمتع المستيمؾ بنفاذ ذو جودة جيدة إلى المحتوى القانوني. ويجوز ليا، إف .ب
شبكات كافية تتيح لمعمالء الحصوؿ عمى  األمر، اتخاذ التدابير الضرورية لضماف تقديـ المشغميف المرخص ليـ لسعة

 .يفتجربة جيدة وفؽ أحكاـ واضحة وشفافة يتـ تضمينيا في عقودىا مع المستيمك

خص ليـ في تقديـ محتوى عمى الييئة اتخاذ التدابير الالزمة لمنع أي تمييز غير عادؿ مف قبؿ المشغميف المر .ج
 وتطبيقات اإلنترنت.

لموصوؿ لإلنترنت عمى نطاؽ واسع لالستخداـ العاـ، وباألخص في مواقع الخدمات نفاذ ستشجع الحكومة توفير نقاط .د
 العامة والمناطؽ السياحية والمواقع المناسبة األخرى.
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VII. تطوير مممكة البحرين كمركز إقميمي لتقنية المعمومات واالتصاالت 

تيدؼ الحكومة بصفة خاصة إلى وضع مممكة البحريف في مصاؼ الدوؿ المتقدمة إقميميا ودوليا في المؤشرات الرئيسية لتقنية  .45
المعمومات واالتصاالت، األمر الذي سيكوف لو الدور الكبير في االعتراؼ باقتصاد المممكة كاقتصاد قادر عمى التكيؼ مع التغيرات 

البحريف مف استقطاب االستثمارات  مممكة حتى تتمكف اً ييكوف قطاع تقنية المعمومات واالتصاالت قو المستقبمية. كما يجب أف 
 والتحوؿ إلى مركز إقميمي لمتجارة وتقنية المعمومات واالتصاالت.

ولف االتصاالت. و  المعمومات لتحقيؽ ىذه األىداؼ، تحتاج المممكة إلى بناء القدرات الالزمة واتخاذ الخطوات الالزمة في قطاع تقنية .46
يكوف تطوير القطاع ممكنا أو فاعال دوف توافر الموارد البشرية المتمكنة والمختصة. وستعمؿ الحكومة والييئة مع المؤسسات 

 األكاديمية والقطاع الخاص لدعـ رواد األعماؿ والعامميف وتدريبيـ واإلبقاء عمييـ في المممكة.

البيانات  تطوير كؿ ما ىو محمي بالمممكة مف محتوى وتطبيقات اإلنترنت وخدمات استضافةلتعزيز و  ، ستدرس الحكومة سبالً اً ر وأخي .47
. كما سيشمؿ ذلؾ زيادة التنسيؽ والتعاوف بيف كافة الجيات والييئات التي يقع عمييـ مسئوليات بيف كافة المنظمات والييئات والمواقع

 .التي يقع عمييا مسؤوليات تؤثر في تطور ىذا المجاؿ الياـ

 ووفقًا لذلؾ، تكوف سياسة الحكومة في ىذا المجاؿ عمى النحو التالي6 .48

ستعمؿ الحكومة عمى دعـ وتعزيز وتطوير قطاع تقنية المعمومات واالتصاالت ككؿ، وباألخص قطاع االتصاالت، .أ
لتحقيؽ أىداؼ الرؤية  اً يمقطاعات االقتصادية األخرى وضرور للتحقيؽ النمو والتطوير  اً يمحور  اً عوذلؾ لكونو قطا

 .2030االقتصادية 

ية معوقات في قطاع االتصاالت او تقنية أستعمؿ الحكومة والييئة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية عمى تحديد ومعالجة .ب
 إلى مممكة البحريف. اً عالمي والخدمات الرائدة المحتوى مزودي المعمومات لجذب

الزيادة  حة في القطاع عمى تحديد وتطبيؽ المبادرات الالزمة لضمافستعمؿ الحكومة والييئة واألطراؼ ذوي المصم.ج
 ستضافة المحمية لممواقع والمحتوى البحريني.الل الممحوظة

 استضافة واستخداـ المحتوى واألنظمةو  ستعزز الحكومة شتى سبؿ التنسيؽ والتعاوف بيف الجيات المعنية لتطوير.د
 .في ىذا المجاؿ والمستيمكيف والجيات الحكومية اع الخاصالقط بيف والتعاوف تواصؿالوزيادة  المحمية

ستعزز الحكومة تطوير الموارد البشرية البحرينية في قطاع االتصاالت لضماف توفير الميارات المالئمة لتحقيؽ .ه
ج ليذا الغرض، ستضمف الحكومة إتاحة برامج التمويؿ الضرورية إلنشاء برام اً قمزيد مف التطوير بالقطاع. وتحقيال

 أكاديمية وتدريبية متخصصة في قطاع االتصاالت.

كمعيار لتقييـ نجاح ىذه الخطة، ستراقب الحكومة تصنيؼ البحريف في مؤشرات االتصاالت الدولية الرئيسية لضماف .و
 .  2014 عاـ نياية بحموؿ اً ياحتالليا مرتبة بيف العشريف دولة األولى عالم

المبادرات التي تيدؼ إلى حماية المستيمؾ وتثقيفو ورفع مستوى وعيو بشأف حقوقو عمى الييئة تعزيز وتطوير وتنفيذ .ز
     وواجباتو.
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بطرح المبادرات التي مف شأنيا دعـ تطوير وستبادر ستقود الحكومة التنسيؽ مع بقية دوؿ مجمس التعاوف الخميجي .ح
 قطاعات االتصاالت واالقتصاد الرقمي بالمنطقة.

 

VIII. تمراجعة قانون االتصاال 

االتصاالت  عبر الفيديو وبث االنترنت تطبيقات انتشارو  اً ت كاف ال يزاؿ اإلنترنت فيو وليدفي وق 2002صدر قانوف االتصاالت عاـ  .49
، فقد تـ اً نسبيأىدافو عمى أكمؿ وجو وأثبت مرونتو  حقؽفي ذلؾ الوقت. وعمى الرغـ مف أف قانوف االتصاالت  بعد يبدأ لـ المتنقمة

مف المجاالت التي قد تحتاج تحديث التشريع الحالي ليواكب التطورات المتسارعة في ىذا القطاع. وعمى سبيؿ المثاؿ،  اً دتحديد عد
( وتوجو الحكومة OTTتشمؿ ىذه المجاالت التقارب المتنامي في قطاع االتصاالت وظيور تطور ما يعرؼ باسـ خدمات اؿ)

 ت.االستراتيجي في تطوير البنية التحتية لالتصاال

 لذلؾ، تكوف سياسة الحكومة في ىذا المجاؿ عمى النحو التالي6 اً قووف .51

ستتولى الحكومة، بالتنسيؽ مع الييئة، مراجعة أحكاـ قانوف االتصاالت الحالي في ضوء أفضؿ الممارسات الدولية .أ
 اع.والنظر في الحاجة لتحديث القانوف الحالي واألدوات القانونية ذات الصمة لمواكبة تطورات القط

  



17 
 

 خطوات التنفيذ خامسًا:

مف خطوات مفصمة التي يجب تنفيذىا خالؿ السنوات الثالثة المقبمة لتحقيؽ أىداؼ السياسات المنصوص  اً دحددت الحكومة عد .51
والمتغيرة لقطاع تقنية المعقدة عمييا في ىذه الخطة. وتعي الحكومة أف خطتيا الموضوعة لمقطاع خطة طموحة، ذلؾ أف الطبيعة 

المعمومات واالتصاالت تجعؿ مف التخطيط المستقبمي تحٍد كبير، األمر الذي يستمـز تظافر الجيود لتحيؽ األىداؼ المنصوص عمييا 
 في ىذه الخطة.

تعتـز الحكومة العمؿ بشكؿ وثيؽ مع جميع المشاركيف في القطاع وغيرىـ مف الجيات المعنية أثناء مرحمة التنفيذ وذلؾ لبموغ أىداؼ  .52
سات التي تـ تحديدىا لمقطاع. وسيعود ىذا التعاوف، وال سيما فيما يخص إنشاء الشبكة الوطنية لمنطاؽ العريض، بالنفع عمى السيا

البحريف بمكانتيا المتقدمة في مجاؿ  مممكة وسيضمف في الوقت ذاتو احتفاظ ةالبحريني والشركات كافة المرخص ليـ والمستيمكيف
 .  اً يودول اً يالتطور الرقمي إقميم


