التقرير السنوي

نرتقي بقطاع االتصاالت

رؤية الحكومة

تجـاه القطـاع

يشــكل قطــاع االتصــاالت فــي مملكــة البحريــن أداة محركــة هامــة لتنميــة
اقتصــاد البــاد وتنويعــه ،إلــى جانــب تعزيــز الترابــط االجتماعــي .وغنــي
فعــال يســتند إلــى بنيــة تحتيــة مــن
عــن القــول ،إن وجــود قطــاع اتصــاالت ّ
دورا بـ ً
ً
ـارزا فــي توفيــر الخدمــات الرائــدة القائمــة
الدرجــة األولــى ويلعــب
علــى أحــدث التكنولوجيــا واالســتجابة الســريعة الحتياجــات العمــاء
والقطــاع التجــاري ،يعتبــر مســألة فــي غايــة األهميــة لرفــع اإلنتاجيــة ودعــم
نمــو القطاعــات االقتصاديــة الجديــدة ،بمــا فــي ذلــك قطــاع الخدمــات
الرقميــة المفعــم بالحيويــة.
والشــك أن إقامــة منصــة قويــة لالتصــاالت كجــزء مــن نظــام بيئــي
حيــوي لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،يعــزز كذلــك قــدرة المملكــة
والمواطنيــن علــى تحقيــق سلســلة مــن األهــداف االجتماعيــة التــي
تشــمل تحســين الرعايــة الصحيــة والتعليــم وقــدرة المواطنيــن علــى
التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة.
ومنــذ بــدء عمليــة تحريــر قطــاع االتصــاالت فــي البحريــن خــال العــام
 ،2002والمملكــة تحتــل مــكان الصــدارة فــي مســيرة تنميــة قطــاع
االتصــاالت فــي المنطقــة ،وقــد أصبــح عليهــا مــن الــازم أن تظــل فــي
طليعــة الــدول الرائــدة المواكبــة للمســتجدات الرقميــة ،ال علــى نطــاق
ً
أيضــا.
المنطقــة فحســب ،بــل علــى المســتوى العالمــي
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المبادئ
التوجيهية

رؤيتنا ورسالتنا
رؤية الهيئة

بيئة اتصاالت تعزز الترابط
االجتماعي والرخاء االقتصادي في
مملكة البحرين

قيم هيئة تنظيم اإلتصاالت

اإللهام :يساهم خيالنا وتصورنا ووضوح فكرنا وقيادتنا على
تشجيع التفكير الخالق مع الحرص على تلبية المتطلبات
المستقبلية.
االلتزام :إن دافعنا وتصميمنا القوي على بلوغ التميز واهتمامنا
باالنضباط في تنفيذ مهامنا وجهودنا المتواصلة في التركيز
على تطوير فريق عملنا وإحساسنا بالمسئولية يدفعنا على
العمل على تطوير مملكة البحرين.
االحترام :يكمن احترامنا لبعضنا البعض في االستماع
واإلنصات والتعاون وإبداء اهتمامنا ببعضنا البعض والجمهور
والمشغلين المرخص لهم الذين نعمل من أجلهم والحرص على
البيئة واألجيال المستقبلية.
التوازن :يضمن لنا أسلوبنا في اتخاذ القرارات القائم على
االستناد إلى األدلة وقدرتنا علي التكيف أن نظل متوازنين
ومنسجمين ونؤمن بالعدل واإلنصاف في كل ما نقوم به.
الشفافية :إن أسلوبنا الشامل والقائم على االنفتاح في
مجال التنظيم يضمن تحملنا للمسئولية وفهم ما نقوم به من
إجراءات وما نصدره من قرارات.

رسالة الهيئة
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هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

إستراتـيجـيـة

التركيز واإلهتمام
سـ ً
ـعيا نحــو تحقيــق مهمتهــا وأهــداف رؤيتهــا ،إلــى جانــب التمســك بالتوجــه
ً
إطــارا الســتراتيجية تركيــز
الصحيــح ،وضعــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
واهتمــام مــن شــأنه تحديــد القواعــد اإلرشــادية بهــدف خلــق بيئــة اتصــاالت
تعزز الترابط االجتماعي والرخاء االقتصادي في مملكة البحرين.

علمـ ًـا بــأن هيئــة تنظيــم االتصــاالت تضمــن دائمـ ًـا تنفيــذ خططهــا ومبادرتهــا وفقـ ًـا للمبــادئ االســتراتيجية
التالية:

تعزيز المنافسة

مبــادرات ونظــم فعالــة تعــزز النمــو المســتمر ،وتعمــل على
تطويــر قطــاع االتصــاالت مــن خــال منافســة فعالــة
وعادلة.

تقنية أمثل

مبــادرات مــن شــأنها التشــجيع علــى تبنــي وتعميــم أحــدث
المســتجدات التــي تدعــم نمــو الســوق وتحقــق جــودة أعلى
من الخدمات للمستهلكين.

تمكين المستهلكين

جهة تنظيمية ذات كفاءة عالية

مبــادرات مــن شــأنها التكيــف وتحديــث األطــر والعمليــات
واألدوات التــي تســتخدمها هيئــة تنظيــم االتصــاالت
لتنفيذ مسئولياتها وتأدية واجباتها.

إطار تنظيمي ديناميكي وفعال

مبــادرات تعمــل علــى تكييــف نظــم االتصــاالت مــع
المســتجدات وتســمح بمراجعتهــا وتحديثهــا علــى الــدوام
وتحســين اإلطــار التنظيمــي لالتصــاالت والمحافظــة علــى
تركيز متناسب عند اللزوم.

مبــادرات الغــرض منهــا توفيــر المعرفــة والســبل لتمكيــن
العمــاء وإثــراء خبراتهــم فــي خدمــات االتصــاالت،
ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المدروسة والسليمة.

اتصاالت واسعة النطاق

مبــادرات لضمــان أن خدمــات النطــاق العريــض المتميــزة
بالجــودة العاليــة واألســعار التنافســية موضوعــة فــي
متناول يد المشتركين المحليين.

األمن السيبراني والسالمة

مبــادرات تدعــم ســامة بنيــة االتصــاالت التحتيــة وأمنهــا
لضمــان توفيــر خدمــات اتصــاالت إلكترونيــة تتميــز
باالعتمادية العالية.
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نظرة عامـة

2018

بنية تحتية دائمة التطور والفعالية
فــي إطــار الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت ،قامــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت ،خــال العــام ،2018
عــدد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تســهيل توفيــر أحــدث تقنيــات االتصــاالت لخدمــة
ٍ
باتخــاذ
المســتهلكين .ومــن أبــرز مــا قامــت بــه هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي هــذا التوجــه هــو وضــع إطــار
تنظيمــي واقتصــادي جديــد يدعــم (فصــل شــركة بتلكــو) ،وإنشــاء شــبكة اتصــاالت لألليــاف البصريــة،
التــي بدورهــا تدعــم إقامــة الشــبكة الوطنيــة للنطــاق العريــض – والتــي تعــد هــدف رئيســي للخطــة
الوطنية الرابعة لالتصاالت.

كمــا أصــدرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت الئحــة تنظيميــة تهــدف إلــى تنظيــم
إقامــة وتطويــر وصيانــة محطــات االتصــاالت الراديويــة العامــة ،األمــر الــذي
يمثــل أحــد أهــم مكونــات البنيــة التحتيــة لالتصــاالت .كمــا بــدأت الهيئــة بتصحيــح
وفقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة ،مــع التركيــز علــى
ً
أوضــاع األبــراج المخالفــة
أيضــا
الجوانــب الفنيــة والجماليــة علــى حـ ٍـد ســواء .وتشــجع الالئحــة التنظيميــة ً
علــى مشــاركة األبــراج بيــن المشــغلين ،للحــد مــن التعــدد غيــر الضــروري ألبــراج
االتصاالت.
ومــع توجــه المملكــة نحــو العصــر التالــي لخدمــات االتصــاالت ،تمهــد هيئــة
تنظيــم االتصــاالت الطريــق لتنفيــذ خدمــات الجيــل الخامــس .وقــد تــم تشــكيل
“فريــق العمــل المعنــي بتــرددات الجيــل الخامــس ،برئاســة هيئــة تنظيــم
االتصــاالت لوضــع وتنفيــذ خطــة العمــل إلنشــاء شــبكات االتصــاالت المتنقلــة
التجارية لخدمات الجيل الخامس في البحرين.
ـعيا مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت لتمكيــن المســتهلكين وضمــان حصولهــم
وسـ ً
محدثــة بشــأن جــودة
علــى أفضــل الخدمــات ،نشــرت الهيئــة الئحــة تنظيميــة
ّ
الخدمــة التــي تنطبــق علــى المشــغلين المرخــص لهــم فــي المملكــة .وتحــدد
هــذه الالئحــة المحدثــة األهــداف الرئيســية الجديــدة لضمــان جــودة الخدمــة
للمشــغلين المرخــص لهــم ،التــي يتوجــب تحقيقهــا فــي تقديــم الخدمــات
للمستهلكين.
وفــي إطــار التــزام الهيئــة المســتمر فــي حفــظ حقــوق المســتهلك ،قامــت
الهيئــة بإصــدار الئحــة تنظيميــة جديــدة بشــأن المنازعــات الخاصــة بالمســتهلكين
لتحســين إجــراءات التعامــل مــع النزاعــات ،حيــث تحدد الالئحة المبــادئ واإلجراءات
الالزمــة لتقديــم والتعامــل مــع وتســوية النــزاع الــذي ينشــأ بيــن المشــترك
ومزود خدمات االتصاالت.
كمــا تــم تدشــين نظــام مطــور متكامــل إلدارة الشــكاوى واالستفســارات ،يضــم
بوابــة للمســتهلكين تتيــح لهــم تســجيل الدخــول وتقديــم تفاصيــل شــكواهم
والمســتندات الداعمــة لهــا بــكل ســهولة ،بمــا يضمــن التواصــل الفعــال بيــن
الهيئة ،والمستهلكين ومزودي خدمات االتصاالت.
وفــي ظــل حــرص الهيئــة علــى تقديــم خدمــة أفضــل لجميــع شــرائح المجتمــع،
بمــا فــي ذلــك ذوي العزيمــة مــن الصــم والبكــم ،دشــنت الهيئــة خدمــة االتصــال
بالفيديــو لمركــز اتصــال المســتهلك التابــع لهــا ،التــي تمكــن مســتخدمي أجهــزة
الهواتــف المتنقلــة بنظــام األندرويــد مــن التواصــل مباشــرة مــع مركــز اتصــال
المســتهلك التابــع للهيئــة ،لتقديــم شــكاواهم واستفســاراتهم عبــر مكالمــة
مرئية بلغة اإلشارة.
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كمــا تــم تنظيــم حمــات توعيــة علــى مدار العــام لتعريف المســتهلكين وتمكينهم
مــن حقوقهــم وواجباتهــم ،ومــن ضمنهــا حملــة “اعــرف حقوقــك” ،و”شــريحتك
مسئوليتك” ،وحملة “جاهز للتجوال الدولي”.
وكجــزء مــن الجهــود التــي تقــوم بهــا الهيئــة فــي إطــار الخطــة الوطنيــة الرابعــة
لالتصــاالت لتطويــر قــدرات المــوارد البشــرية فــي قطــاع االتصــاالت ،أطلقــت
ـددا مــن المبــادرات ،وعقــدت دورات تدريبيــة وورش عمــل علــى مــدار
الهيئــة عـ ً
العــام ،بمــا فــي ذلــك “ورشــة عمــل ضريبــة القيمــة المضافــة لالتصــاالت”
التــي عقدتهــا الهيئــة لموظفيهــا وشــركات االتصــاالت المرخصــة بالتعــاون مــع
شــركة  ،KPMGوكذلــك الــدورة التدريبيــة المتقدمــة حــول خدمــات الجيــل الخامس
ضمن غيرها من الدورات وورش العمل.
وفــي إطــار مبــادرة تطويــر الموظفيــن ،قامــت الهيئــة بتنفيــذ العديــد مــن
المبــادرات ،بمــا فــي ذلــك برنامــج التحــول الثقافــي المؤسســي ،الــذي يوفــر
التدريــب القائــم علــى نمــوذج المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة ()EFQM
لموظفــي الهيئــة الجــدد ،والــدورة التدريبيــة “ 6ســيجما” ،وورشــة العمــل
المصغــرة حــول المؤتمــر العالمــي لالتصــاالت المتنقلــة ،التــي تركــز علــى
“التقنيــات الحديثــة” ،وذلــك بالتعــاون مــع شــركة هــواوي العالميــة الرائــدة فــي
توفيــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وورشــة العمــل حول
“الكوادر القيادية” ،بالتعاون مع شــركة  Global Executive Educationومعهد
البحرين للدراسات المصرفية والمالية (.)BIBF
وقــد شــهد قطــاع االتصــاالت فــي المملكــة ،منافســة وإنجــازات مســتمرة فــي
تقديــم خدمــات االتصــاالت المتنوعــة وبجــودة عاليــة للمســتخدمين مــن
القطاعيــن الســكني والتجــاري ،حيــث انخفضــت بعــض أســعار خدمــات الهواتــف
المتنقلــة بنســبة  27٪بيــن عامــي  2017و 2018وبنســبة  54٪بيــن عامــي 2013
و .2018كمــا انخفضــت أســعار خدمــات النطــاق العريــض الثابتــة بنســبة  7٪بيــن
عامي  2017و 2018وبنسبة  82٪بين عامي  2013و .2018
ويســاهم االنخفــاض الشــديد فــي أســعار خدمــات االتصــاالت فــي مملكــة
البحريــن ،فــي ارتفــاع نســب انتشــار هــذه الخدمــات بشــكل كبيــر ،وهــي نســب
ظلــت باســتمرار بيــن األعلــى علــى مســتوى العالــم علــى مــدار الســنوات القليلة
الماضية.
ووفقــا لتقريــر التنافســية العالميــة الــذي نشــره المنتــدى االقتصــادي العالمــي
ً
ً
عالميا في نســبة مســتخدمي
فــي أكتوبــر  ،2018احتلــت البحريــن المرتبــة الثالثة
عالميــا فــي نســبة انتشــار خدمــات النطــاق
اإلنترنــت بنحــو  ،98٪والخامســة
ً

العريــض المتنقلــة ( ،)147,3٪والعاشــرة علــى مســتوى العالــم فــي نســب
انتشار خدمات الهواتف المتنقلة (.)158,4٪
انخفاضــا بنســبة  36٪فــي طلبــات نقــل أرقــام الهواتــف
ً
وشــهد العــام 2018
طلبــا فــي العــام  ،)2017كمــا حــدث
طلبــا مقابــل 22,552
المتنقلــة (14,449
ً
ً
طلبــا فــي العــام
انخفــاض بنســبة  64٪فــي طلبــات نقــل األرقــام الثابتــة (ً 2817
طلبا في العام .)2017
 2018مقابل 7800
ً
أيضــا بجائــزة “أفضــل مبــادرة تنظيميــة” المرموقــة لعــام 2018
وفــازت الهيئــة ً
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وذلــك خــال حفــل توزيــع جوائــز
 CommsMEAالســنوي فــي نســخته الثالثــة عشــرة ،الــذي عقــد فــي مدينــة
دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وذلــك تقديـ ًـرا لجهــود الهيئــة المميــزة
فــي وضــع الالئحــة التنظيميــة بشــأن التصريــح بإقامــة وتطويــر وصيانــة محطــات
االتصــاالت الراديويــة العامــة التــي تهــدف إلــى ضمــان توفيــر بنيــة تحتيــة آمنــة
ومتقدمة لالتصاالت.
وواصلــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت دورهــا الرائــد علــى الســاحة العالميــة
لالتصــاالت ،حيــث شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة ،بمــا
فــي ذلــك مؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن العشــرين لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت
للعــام  .2018ومثلــت الهيئــة المنطقــة العربيــة فــي الفريــق اإلقليمــي التابــع
للجنــة الدراســات  17لقطــاع تقييــس االتصــاالت لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت
المعنــي باألمــن الســيبراني .كمــا اســتضافت الهيئــة ،المؤتمــر الســنوي
الســادس عشــر للشــبكة العربيــة لهيئــات تنظيــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
في مملكة البحرين.
ً
ً
كبيــرا بالسياســات
التزامــا
وتقديــرا لجهــود الهيئــة الكبيــرة التــي أظهــرت
ً
واإلجــراءات الماليــة للهيئــة ،إلــى جانــب مبادرتهــا البنــاءة لتحســين كفــاءة العمــل،
فــازت الهيئــة بجائــزة “أفضــل فريــق للشــئون الماليــة – القطــاع الحكومــي لهــذا
العــام” ،وذلــك خــال حفــل توزيــع الجوائــز الــذي جــرى فــي “منتــدى اســتراتيجيات
المــدراء المالييــن لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا” فــي دبــي بدولــة
اإلمارات العربية المتحدة.
كمــا أثمــرت جهــود الهيئــة والســعي الدائــم نحــو االلتــزام بالتطويــر الوظيفــي
والتدريــب المهنــي عــن حصــد جائــزة التميــز للمــوارد البشــرية للعــام بمنطقــة
الشــرق األوســط عــن فئــة “أفضــل جهــة عمــل” لهــذا العــام ،وذلــك خــال حفــل
توزيــع جوائــز جهــات العمــل المســتقبلية للعــام  ،2018الــذي ٌعقــد فــي دبــي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

كلمة القائم بأعمال رئيس مجلس اإلدارة
مواصلة مسيرة النجاح

عامــا آخــر مــن النجــاح ،تميــزه الجهــود الملموســة والنتائــج الموحــدة .فقــد بذلــت هيئــة تنظيــم االتصاالت
معــا ً
هــا نحــن نكمــل ً
جهــودا كبيــرة مــن أجــل تنفيــذ سياســة الحكومــة للحفــاظ علــى مكانــة المملكــة بيــن الــدول المتقدمــة علــى الصعيديــن
ً
اإلقليمــي والدولــي فــي المؤشــرات الرئيســية لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والتــي تؤكــد علــى أن اقتصــاد
المملكة يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

دوليــا مــن حيــث عــدد مســتخدمي اإلنترنــت
وقــد احتلــت البحريــن المرتبــة الثالثــة
ً
دوليا في نســبة انتشــار خدمة النطاق العريض المتنقلة
بنســبة 98٪؛ والخامســة
ً
دوليــا فــي نســبة انتشــار خدمــة الهواتــف المتنقلــة
( ،)147.3٪والعاشــرة
ً
( ،)158.4٪بحســب تقريــر التنافســية العالمــي للعــام  2018الصــادر عــن المنتــدى
االقتصادي العالمي.
وأظهــرت “دراســة مقارنــة أســعار التجزئــة لخدمــات االتصــاالت فــي الــدول
العربيــة” للعــام  ،2018أن أســعار خدمــات النطــاق العريــض الثابتــة والمتنقلــة في
عربيــا .كمــا أكــدت الدراســة أن مشــغلي خدمــات االتصــاالت
البحريــن مــن األقــل
ً
ـعارا أكثــر تنافســية مقارنــة بغيرهــا مــن دول
المتنقلــة فــي البحريــن ،قدمــوا أسـ ً
مجلــس التعــاون الخليجي.كمــا أن خدمــات النطــاق العريــض الثابتــة فــي البحريــن
وفقــا لتقريــر
ً
توفــر أفضــل قيمــة مقابــل الســعر علــى مســتوى الــدول العربيــة،
“قياس مجتمع المعلومات  ”2018الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت.
ومــع إنشــاء شــبكات خدمــات الجيــل الخامــس لالتصــاالت “ ،”5Gســنواصل
تحقيــق التقــدم ،الــذي لــن يقتصــر علــى شــبكات النطــاق العريــض المتنقلــة ،بــل
أيضــا إمكانيــات جديــدة وفريــدة لشــبكة االتصــاالت والخدمــات
ســيمتد لنشــهد ً
المرتبطة بها .وســوف تتيح هذه الخدمات الدمج بين موارد الشــبكات والحوســبة
والتخزيــن فــي بنيــة أساســية موحــدة ،ممــا يتيــح االســتخدام األمثــل واألكثــر
فعالية لجميع الموارد الموزعة ،وتقارب الخدمات الثابتة والمتنقلة.
وبالتزامــن مــع إقامــة شــبكة الجيــل الخامــس لالتصــاالت فــي المملكــة ،تــم
تشــكيل فريــق العمــل المعنــي بتــرددات الجيــل الخامــس ،وذلــك لوضــع وتنفيــذ
خطــة العمــل الالزمــة إلقامــة شــبكات االتصــاالت المتنقلــة التجاريــة لخدمــات
الجيــل الخامــس فــي البحريــن .وســيقوم فريــق العمــل هــذا ،والــذي ترأســه هيئــة
تنظيــم االتصــاالت ،بإعطــاء األولويــة للنطاقــات التردديــة التــي ُيرجــح أن تُ ســتخدم
وفقــا لتوصيــات المجموعــات التقنيــة الدوليــة
ً
لتشــغيل شــبكات الجيــل الخامــس
ذات الصلــة .وعــاوة علــى ذلــك ،ســيعمل فريــق العمــل علــى ضمــان أن تكــون
احتياجاتــه مــن مختلــف النطاقــات التردديــة متوافقــة مــع التوجهــات الســائدة فــي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول المنطقــة والــدول األوروبيــة ،وكذلــك مــع
نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام .2019
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يضــاف إلــى ذلــك ،أننــا تشــرفنا باســتضافة ورئاســة االجتمــاع الســنوي الســادس
عشــر لـــلشبكة العربيــة لهيئــات تنظيــم االتصاالت وتقنية المعلومــات في مملكة
البحريــن ،حيــث شــاركنا رؤيتنــا وخبراتنــا فــي قطــاع االتصــاالت ،والتــي قــادت
المملكــة إلــى تحقيــق المرتبــة األولــى فــي مؤشــر تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت.
وتطرقــت المحادثــات أثنــاء هــذا االجتمــاع إلــى البحــث فــي إمكانــات تطبيقــات
ســعيا للوصــول إلــى “المــدن
التخاطــب بيــن اآلالت ( )M2Mوإنترنــت األشــياء
ً
الذكيــة” .كمــا تناولــت القيــود التــي يواجههــا بعــض صانعي السياســات والجهات
التنظيميــة أثنــاء العمــل علــى وضــع اســتراتيجيات وأفــكار مجديــة لخلــق بيئــة
مستدامة.
ولمــا كانــت الحاجــة إلــى األمــن الســيبراني تشــكل أهميــة كبــرى فــي جميــع أنحــاء
العالــم ،فقــد حرصــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت علــى المشــاركة الفاعلــة فــي
المحافــل المتعلقــة باألمــن الســيبراني لتعزيــز جهــود مملكــة البحريــن للتعــاون
فــي تطبيــق معاييــر أمــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت العالميــة التــي
تتوافق مع أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقــد تــم اختيــار هيئــة تنظيــم االتصــاالت لتمثيــل المنطقــة العربيــة فــي الفريــق
اإلقليمــي التابــع للجنــة الدراســات  17لقطــاع تقييــس االتصــاالت لالتحاد الدولي
لالتصــاالت المعنــي باألمــن الســيبراني ،والــذي تألــف مــن مندوبيــن وممثليــن
مــن الــدول األعضــاء ،والجهــات المعنيــة باألمــن الســيبراني ،إضافــة إلــى
المنتسبين إلى هذا الفريق في المنطقة.
أيضــا فــي “ورشــة العمــل اإلقليميــة حــول
وشــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت ً
بنــاء القــدرات فــي مجــال إحصائيــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت” فــي
العــام  ،2018والتــي نظمهــا مكتــب تنميــة االتصــاالت فــي االتحــاد الدولــي
لالتصــاالت ،وكان الهــدف منهــا تعزيــز قــدرة الــدول علــى إعــداد اإلحصائيــات
الوطنيــة الالزمــة لمؤشــرات قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصاالت.

وقــد واصلــت البحريــن تعزيــز مكانتهــا علــى الســاحة العالميــة لالتصــاالت ،حيــث
ظلــت تحتــل الصــدارة فــي مجــال تبــادل الخبــرات واآلراء مــع مجتمــع االتصــاالت
الدولــي .حيــث شــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي االجتمــاع الخامــس
والعشــرين لفريــق العمــل ( )5Dبشــأن أنظمــة االتصــاالت الدوليــة المتنقلــة،
وكذلــك فــي اجتمــاع فريــق المهــام  5/1فــي جنيــف خــال شــهر مايــو ،حيــث تمــت
مناقشــة الجوانــب المتعلقــة بوضــع إطــار تنظيمــي أفضــل لتوفيــر الخدمــات
الســاتلية ،باإلضافــة إلــى إعــداد المقترحــات وأوراق العمــل التــي ســيقدمها
الفريــق العربــي الدائــم للطيــف التــرددي خــال المؤتمــر العالمــي لالتصــاالت
الراديويــة فــي العــام  ،2019والمزمــع عقــده فــي جنيــف تحــت مظلــة االتحــاد
الدولي لالتصاالت.

وتقديـ ًـرا اللتــزام هيئــة تنظيــم االتصــاالت بتعزيــز ثقافــة التميــز واالحترافيــة ،فقــد
ُمنحــت الهيئــة جائــزة “أفضــل فريــق للشــئون الماليــة  -القطــاع الحكومــي” لهــذا
العــام ،وذلــك خــال حفــل توزيــع الجوائــز الــذي جــرى فــي “منتــدى اســتراتيجيات
المــدراء المالييــن لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا” فــي مدينــة دبــي
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بتنظيــم مــن شــركة نســيبة ( ،)Nasebaوذلــك
التزامــا كبيـ ًـرا بالسياســات واإلجــراءات
تقديـ ًـرا لجهــود الهيئــة الكبيــرة التــي أظهــرت
ً
المالية للهيئة إلى جانب مبادرتها البنّ اءة لتحسين كفاءة العمل.

ويذكــر فــي هــذا الســياق ،أن اللجنــة الفرعيــة للتخطيــط الدولــي ،كلفــت هيئــة
ُ
تنظيــم االتصــاالت بقيــادة وتنســيق األنشــطة المتعلقــة بإعــداد المواقــف
الوطنيــة بشــأن بنــود جــدول األعمــال  )AI( 1-13و( 9-1المســألة  )9-1-1للمؤتمــر

وتفخــر هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالســعي الدائم نحو االلتــزام بالتطوير الوظيفي
والتدريــب المهنــي ،وتقديـ ًـرا لجهودهــا الحثيثــة التــي أســهمت فــي نمــو وتطويــر
قطــاع المــوارد البشــرية فــي منطقــة الشــرق األوســط ،فقــد حصــدت الهيئــة
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العالمــي لالتصــاالت الراديويــة ( ،)WRC-19حيــث قدمــت الهيئــة تقاريرهــا حــول
بنــود جــدول األعمــال إلــى إدارة التراخيــص الالســلكية والتــرددات والرقابــة (،)DWL
ومــن ثــم إلــى رئيــس فريــق عمــل مجلــس التعــاون الخليجــي لإلعــداد للمشــاركة
في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية – .19

جائــزة التميــز فــي المــوارد البشــرية بمنطقــة الشــرق األوســط للعــام عــن فئــة
“أفضــل جهــة عمــل” ،وذلــك خــال حفــل توزيــع جوائــز جهــات العمــل المســتقبلية
للعام  ،2018الذي ٌعقد في مدينة دبي ،بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى فريــق العمــل بالمــوارد البشــرية لــدى هيئــة تنظيــم
االتصــاالت ،الــذي عمــل بــكل جــد ومثابــرة لتحقيــق هــذه المبــادرة ،حيــث أن الهيئــة
تدعــم مبــادئ التطويــر الوظيفــي والمشــاركة والتنــوع وترســخ مجــاالت التدريــب
الهادفــة ،التــي تركــز علــى اســتمرار تنميــة كفاءاتهــا البشــرية ممــا يعــزز مــن قيــم
الهيئــة نحــو تطويــر قــادة الغــد ،وتحــرص الهيئــة علــى تأهيــل كفاءاتهــا البشــرية
وتزويدها باألدوات والمعرفة الالزمة للتميز واالبتكار.
التزامــا كبيـ ًـرا بوضــع اللوائــح التنظيميــة الراميــة
وتقديـ ًـرا لجهــود الهيئــة التــي أظهــرت
ً
أيضــا
إلــى ضمــان توفيــر بنيــة تحتيــة آمنــة ومتقدمــة لالتصــاالت ،فــازت الهيئــة ً
بجائــزة “أفضــل مبــادرة تنظيميــة” للعــام  2018فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،وذلــك خــال حفــل توزيــع جوائــز  CommsMEAالســنوي فــي
نسخته الثالثة عشرة الذي عقد في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وجــاء الفــوز ﺑھــذه الجائــزة نتيجــة إلهتمام الهيئة بموضوع إنشــاء محطات االتصاالت
الراديويــة العامــة وإصــدار الالئحــة التنظيميــة إلنشــاء محطــات االتصــاالت الراديويــة
العامــة والتــي تعــد خطــوة أساســية نحــو االســتفادة مــن التقنيــات الالســلكية
المســتقبلية ،وإنشــاء محطــات اتصــاالت راديويــة متطــورة مــع األخــذ فــي االعتبــار
مخاوف العموم واآلثار البيئية.
وفــي ظــل التــزام هيئــة تنظيــم االتصــاالت المســتمر بالتميــز واالبتــكار ،حقــق قطــاع
ً
ً
كبيــرا أســهم فــي تعزيــز
نمــوا
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي البحريــن
خبرتهــا فــي هــذا المجــال ،ونحــن نتطلــع إلــى مواصلــة جهودنــا في تطويــر تكنولوجيا
المعلومــات واالتصــاالت فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة وعلــى النطــاق
العالمي.
وســتواصل هيئــة تنظيــم االتصــاالت مراقبــة وتقييــم مســتوى األداء والتطــورات
التــي تطــرأ علــى قطــاع االتصــاالت ،واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتطويــره ،باعتبــاره
حيويــا لتنميــة القطاعــات االقتصاديــة األخــرى فــي إطــار جهودنــا لتحقيــق
قطاعــا
ً
ً
أهداف الرؤية االقتصادية للمملكة .2030

الشيخ حمد بن محمد آل خليفة
القائم بأعمال رئيس مجلس اإلدارة

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

مجلــس اإلدارة
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اللواء رياض عيد عبدالله
عضو مجلس اإلدارة

طارق جليل الصفار
عضو مجلس اإلدارة

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

كلمة القائم بأعمال المدير العام
تعزيز الكفاءة بالشفافية والتعاون

واصــل قطــاع االتصــاالت فــي مملكــة البحريــن التزامــه بالتــوازن والفعاليــة التــي تمكنــه من دعم جميــع القطاعات
األخــرى والتأثيــر فيهــا بصــورة إيجابيــة .وكان إلثــراء القطــاع دور كبيــر فــي إثــراء االقتصــاد الكلــي ،وبالتالــي
مواكبتنا آلخر ما توصلت إليه متطلبات البنية التحتية والخدمات.
ولمــا كانــت الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت تتطلــب االنتقــال إلــى إنشــاء شــبكة
اتصــاالت لألليــاف تدعــم تطويــر الشــبكة الوطنيــة للنطــاق العريــض ،فقــد شــهد
العــام  2018خطــوة نوعيــة هامــة تمهيـ ًـدا لذلــك .وكان فصــل شــركة بتلكــو ،أحــد أكبــر
اجتماعــا
الخطــوات لتحقيــق هــذا الهــدف ،والــذي اســتغرق العمــل فيــه أكثــر مــن 70
ً
علــى مــدار ثــاث ســنوات .ومــع توافــر خدمــات الشــبكة الوطنيــة للنطــاق العريــض
للبيــع بالجملــة ،أصبــح هنــاك متســع لمزيــد مــن الشــركات العاملــة فــي الســوق
لالســتفادة مــن هــذه الشــبكة الوطنيــة والتنافــس علــى قــدم المســاواة ،كمــا أن
ابتكارا.
باستطاعة المستهلكين االستفادة من حزمة خدمات أكثر
ً
وتشــكل خدمــات الجيــل الخامــس لالتصــاالت بمثابــة النقلــة النوعيــة التاليــة فــي
مجــال مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة ،التــي يعتبــر نشــرها خطــوة أساســية فــي
تحقيــق رؤيــة حكومــة المملكــة فــي إطــار الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت.
ويتولــى فريــق العمــل المعنــي بتــرددات الجيــل الخامــس برئاســة هيئــة تنظيــم
االتصــاالت مســئولية تحديــد متطلبــات القطــاع مــن منظــور تجــاري وتقنــي ،إضافــة
إلــى وضــع اآلليــات الالزمــة للتعــاون بيــن جميــع الجهــات الحكوميــة .وســيقوم فريــق
العمــل هــذا بالتمهيــد الــازم وتوفيــر كل مــا هــو ضــروري إلطــاق خدمــات الجيــل
الخامس بصورة سلسة وناجحة.
ويســتدعي نشــر التكنولوجيــا الجديــدة فــي قطــاع االتصــاالت ،تطبيــق إجــراءات
وضوحــا لتحقيــق ذلــك مــن جهودنــا
تنظيميــة ســريعة .وليــس هنــاك مــا هــو أكثــر
ً
لتنظيــم إقامــة أبــراج اتصــاالت جديــدة أو محطــات اتصــاالت راديويــة عامــة ،علمـ ًـا بــأن
اإلطــار التنظيمــي الجديــد للهيئــة ،أي “الالئحــة التنظيميــة بشــأن التصريــح بإقامــة
وتطويــر وصيانــة محطــات االتصــاالت الراديويــة العامــة” ،يضمــن إقامــة أبــراج
اتصــاالت جديــدة ،وكذلــك تصحيــح أوضــاع األبــراج القائمــة لمنــع التداخــل ،وتشــجيع
المشــاركة فــي األبــراج بيــن المشــغلين ،بمــا يســهم فــي الحــد مــن عــدد األبــراج فــي
المملكة ،والتركيز على الجوانب الجمالية.
وتمهيـ ً
ـدا لهــذا التوجــه ،قمنــا بنشــر الئحــة تنظيميــة أخــرى ذات صلــة ،وتهــدف إلــى
وضــع األســس لتطبيــق الضوابــط الالزمــة بشــأن التصريــح بإقامــة وتطويــر وصيانــة
محطــات االتصــاالت الراديويــة العامــة ،وتأتــي ضمــن الجهــود الهادفــة للتنســيق
قلقــا للجهــات الحكوميــة
ً
بيــن القوانيــن المعنيــة ومراعــاة الجوانــب التــي تســبب
األخرى.
دومــا علــى تمكيــن المســتهلكين وضمــان حصولهــم علــى أفضــل
وتحــرص الهيئــة
ً
الخدمــات .وفــي ســبيل ذلــك ،فــإن أحــدث اللوائــح التنظيميــة التــي قمنــا بإصدارهــا
بشــأن “جــودة الخدمــة” تحــدد األهــداف الرئيســية لجــودة الخدمــة التــي يتعيــن علــى
المشــغلين االلتــزام بهــا مــن أجــل ضمــان خدمــات تتماشــى مــع الخدمــات التــي
تخضــع للمعاييــر المقبولــة .ولضمــان منــع تأثيــر المنافســة بيــن المرخــص لهــم علــى
جــودة خدمــات االتصــاالت وكفاءتهــا ،ولحمايــة حقــوق المســتهلكين وتمكينهــم مــن
أيضــا بنشــر
اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن أفضــل الخيــارات المتاحــة ،قامــت الهيئــة ً
مؤشــرات مقارنــة للعديــد مــن الفئــات ،بمــا فــي ذلــك توفيــر الخدمــات واألخطــاء
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المبلــغ عنهــا واســتعادة الخدمــة ودقــة الفواتيــر والشــكاوى وقياســات الشــبكة.
ويســهم التــوازن الــذي نعمــل علــى تحقيقــه فــي مجــال جــودة الخدمــة مــن خــال
اللوائــح التنظيميــة ،فــي تعزيــز المنافســة علــى أســاس مســتوى الخدمــة ،وبالتالــي
تحســين جــودة الخدمــات وتوفيرهــا بأســعار معقولــة ،مــع التشــجيع علــى االبتــكار
من خالل تطبيق التقنيات الجديدة.
وهنــاك مســتوى جيــد مــن التعــاون يبديــه القطــاع للهيئــة مــن أجــل اســتيفاء معاييــر
جــودة الخدمــة ،والتــي تقــوم الهيئــة بدورهــا بالتحقــق مــن تطبيــق هــذه المعاييــر.
ونحــن نقــدر الجهــود المســتمرة لمشــغلي شــبكات الهواتــف المتنقلــة فــي تحســين
تجربــة المســتهلك مــن خــال التطويــر والتحســينات التــي يقومــون بإدخالهــا علــى
شبكات الهواتف المتنقلة الخاصة بهم.
وتولــي الهيئــة أهميــة لحمايــة المســتهلكين ال تقــل مســتوى عــن الحمايــة التــي
نكفلهــا للمشــغلين المرخــص لهــم .فقــد أصــدرت الهيئــة فــي العــام  2018الئحــة
تنظيميــة تتنــاول المنازعــات الخاصــة بالمســتهلكين ،وهــي تحــدد الطريقــة المثلــى
للنظــر فــي حــل المنازعــات بيــن المشــترك والمشــغل المرخــص لــه ،إضافــة إلــى
تحســين إجــراءات التعامــل مــع الشــكاوى مــن خــال وضــع معاييــر أساســية عاليــة
المستوى ،يتعين على المشغلين المرخص لهم اتباعها.
ً
مزيــدا مــن
وتعتبــر هــذه الالئحــة واحــدة مــن األدوات القانونيــة التــي ســتخلق
الشــفافية والتنســيق بيــن جميــع األطــراف المعنيــة للتوصــل إلــى حــل عــادل يحفــظ
حقــوق المســتهلك فــي المنازعــات .وســيتم نشــر مؤشــرات الشــكاوى الــواردة ضــد
مــزودي خدمــات االتصــاالت لتعزيــز الشــفافية والقــدرة التنافســية بيــن مــزودي
الخدمــات ،وذلــك لتطويــر الخدمــات وحــل الشــكاوى المقدمــة مــن المشــتركين فــي
خدماتهم.
وتؤكــد الهيئــة علــى التزامهــا بواجباتهــا وصالحياتهــا فــي حمايــة مصالــح وحقــوق
كافــة المشــتركين فــي خدمــات االتصــاالت فــي المملكــة مــن خــال االســتمرار فــي
تعزيز قنوات االتصال فيما بينها وبين المســتهلكين ،وتحســين مســتوى الخدمات.
وتولــي الهيئــة اهتمامـ ًـا خاصـ ًـا باألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة فيمــا يتعلــق
بحقوقهــم كمســتهلكين فــي قطــاع االتصــاالت .وبالنظــر إلــى مخرجــات ومقترحــات
مؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت للعــام  ،2018وكذلــك
اإلضافــات األخيــرة التــي أدخلــت علــى الالئحــة التنظيميــة لحمايــة مســتهلكي قطــاع
ً
مؤخــرا ،فقــد دشــنت الهيئــة خدمــة االتصــال
االتصــاالت الصــادرة عــن الهيئــة
بالفيديــو لمركــز اتصــال المســتهلكين التابــع لهــا مــن أجــل تقديــم خدمــة أفضــل
لــذوي العزيمــة مــن الصــم والبكــم ،وبمــا يمكــن مســتخدمي أجهــزة الهواتــف
المتنقلــة التــي تعمــل بنظــام األندرويــد مــن التواصــل مباشــرة مــع مركــز اتصــال
ً
وتماشــيا
المســتهلك لتقديــم شــكاواهم واستفســاراتهم عبــر المكالمــة المرئيــة.
مــع متطلبــات الالئحــة التنظيميــة بشــأن المنازعــات الخاصــة بالمســتهلكين ،دشــنت
نظامــا جديـ ًـدا متكامـ ًـا إلدارة الشــكاوى واالستفســارات ،سـ ً
ـعيا منهــا
أيضــا
الهيئــة ً
ً
الســتمرارية التواصــل الفعــال بيــن الهيئــة والمســتهلكين ومــزودي خدمــات

االتصــاالت .وباإلضافــة إلــى سلســلة مبــادرات دعــم المســتهلك ،يتيــح النظــام
الجديــد للمشــتركين تقديــم طلــب لحــل المنازعــات فــي حالــة إخفــاق مــزود الخدمــة
من تزويد العميل بالحل المناسب.
وفــي إطــار مــا تهــدف إليــه الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت مــن تطويــر المــوارد
البشــرية فــي قطــاع االتصــاالت ،واصلــت الهيئــة مــن خــال مبادراتهــا التركيــز علــى
تطويــر المهــارات والخبــرات ،مــع التأكيــد بشــكل خــاص علــى تطويــر المواهــب
المحليــة ،وتبنّ ــي أفضــل الممارســات والسياســات واألســاليب لتحســين المــوارد
البشــرية لديهــا باســتمرار .ودعمـ ًـا للمبــادرات الحكوميــة فــي مجال التوطين ،تســتثمر
الهيئــة بكفــاءة فــي تنميــة القــوى العاملــة الوطنيــة الماهــرة محليـ ًـا ،وإشــراكها فــي
التطــورات الســائدة فــي القطــاع ،مــع مراعــاة أن تكــون خطــط التطويــر متوافقــة مــع
أولوياتهــا االســتراتيجية .وخــال العــام  ،2018زادت الهيئــة نســبة القــوى العاملــة
المحليــة إلــى  .86٪كمــا تحســنت نســبة توظيــف اإلنــاث وأصبحــت تشــكل  44٪مــن
إجمالــي عــدد موظفــي الهيئــة .وتلتــزم الهيئــة بثقافــة الشــفافية لديها ،وســتواصل
إشــراك أصحــاب المصلحــة فــي القطــاع ،وتتطلــع إلــى االلتــزام والتعــاون التــام مــع
جميــع األطــراف لتحقيــق رؤيــة حكومــة المملكــة علــى النحــو المبيــن فــي الخطــة
الوطنية الرابعة لالتصاالت.

الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة
القائم بأعمال المدير العام
هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

اإلدارة التنفيذية

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة
مدير إدارة الشؤون المالية وتقنية المعلومات
والموارد البشرية

محمد بن يوسف البنعلي
مدير إدارة السوق والمنافسة

الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة
القائم بأعمال المدير العام

محمد بن عبدالله النعيمي
مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات
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د .جين بيير شيري
القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

رحلتنا

نظرة على األعوام السابقة

الهيئة عبر السنوات

قانون االتصاالت

الشفافية

التحرير الكامل للسوق

بناء المنافسة

ظهــرت حاجــة ملحــة لتطويــر قطــاع
االتصــاالت و تــم انشــاء هيئــة تنظيــم
االتصــاالت لهــذا الغــرض و تــم العمــل
بقانــون االتصــاالت للمــرة األولــى فــي
البحرين.

منــذ انطالقنــا ،تعاملنــا مــع قطــاع
االتصــاالت بمنهــج حديــث ،أدخــل منظورا
أكثــر وضوحــا لعالــم االتصــاالت الــذي
غالبــا مــا كان مركبـ ًـا للكثيــر .حيــث اعتمدنــا
سياســة «الحــوار المفتــوح» ،األمــر الــذي
شــجع مســتخدمي خدمــات االتصــاالت
علــى التفاعــل مــع سياســة الهيئــة مــن
خــال ابــداء آرائهــم ومالحظتهــم .كمــا
وقمنــا بتبســيط وتوضيــح العمليــات فــي
هــذا القطــاع ،مــن خــال إتاحــة الكثيــر مــن
معلوماتنــا للمســتخدمين بهــدف خلــق
الثقــة مــن خــال الشــفافية ،حيــث ارتفــع
عــدد الهواتــف الثابتــة فــي المملكــة مــن
 175ألــف إلــى  185ألــف خــال عــام
واحــد ،كمــا وارتفعــت نســبة اســتخدام
الفرد للهواتف النقالة الى .45%

وأدى إطــاق ثانــي مشــغل للهاتــف
النقــال إلــى بــث حيــاة جديــدة فــي
الســوق البحرينيــة ووفــر للمســتهلكين
حريــة االختيــار .وخلقــت هــذه الخطــوة
التاريخيــة بيئــة أكثــر شــفافية لجميــع
األطــراف المعنيــة بقطــاع االتصــاالت،
وكان تأثيرهــا واضحــا للعيــان ،حيــث
ارتفعــت نســبة اســتخدام الهاتــف النقــال
للفــرد مــن  45%إلــى  ،57%ونســبة
نفــاذ اإلنترنــت إلــى  191,553ألــف.
وحققــت عوائــد شــركات االتصــاالت
نمــــوا مطــــردا بلغــــت نســبته  5%ممــا
أسهــــم فــي تعزيــز الــدور األساســي
الذـــي يلعبــه قطـــاع االتصــــاالت فــي
مملكة البحرين.

فــي ســبيل تحقيــق المزيــد مــن التقــدم
والربــط بالعالــم الخارجــي ،قمنــا بمنــح
ترخيــص لبدالــة إنترنــت البحريــن ،التــي
بــدأت فــي مزاولــة عملهــا فــي علــم
 2004كنقطــة اتصــال المملكة باإلنترنت،
وظهــرت آثارهــا بشــكل واضــح فــي
 2005عملــت بدالــة إنترنــت البحريــن
كمركــز لالتصــال وحركــة مــرور اإلنترنــت
داخــل المملكــة ،وأدى تأسيــــس البــــدالة
إلــى خلـــــق بيئــــة تنافسيـــة متطـــورة فــي
المملكــة تهــدف إلــى خفــض تكاليــف
الربــط بالشــبكة العالمية وزيادة اســتخدام
اإلنترنــت .ولــم تقتصــر هــذه المبــادرات
علــى تغييــر ســوق االتصــاالت وحســب
بــل وفــرت فــرص عمــل للشــباب
البحرينــي ممــا أدى إلــى زيــادة العمالــة
في هذا القطاع بنسبة .20%

شــكل تنفيذنــا لخطــة تحريــر قطــاع
االتصــاالت خطــوة تقــدم مميــزة
للمملكــة ،حيــث أدى إلــى تالقــي مختلف
القطاعــات وخلــق مجــاالت أعمــال جديــدة،
عــاوة علــى انفتــاح مملكــة البحريــن
أمــام العالــم ،األمــر الــذي حقــق تقدمــا
اقتصاديــا للمملكــة .كمــا وقمنــا بمنــح 18
ترخيــص خــال ســنة واحــدة ،ممــا ســاعد
علــى تشــجيع نمــو ســوق االتصــاالت
ليبلــغ حجمــه  152مليــون دينــار بحرينــي،
ممــا جعــل هــذا القطــاع الرابــع مــن حيــث
التأثير في المملكة.
فــي نهايــة عــام  2003تــم منــح الرخصــة
الثانيــة لمشــغل االتصــاالت ،وبــدأت إم
تــي ســي فودافــون عملهــا حيــث أصبــح
هنالــك وللمــرة األولــى فــي البحريــن
منافسة فعلية قطاع االتصاالت.
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وشــكل موضــوع (الشــبكة الواحــدة)
مجــاال آخــرا لالهتمــام ،نظــرا لألهميــة
الكبيرة التي يشــكلها لجميع المشــغلين.
فمــن دون ربــط فعــال لن يكــون بإمـكان
المشتـــــركين فــي إحــدى الشــبكات
التواصــل مــع الشــبكات األخــرى .وأدى
ذلــك إلــى خلــق مجموعــة مــن فــرص
الربط بين الشبكات.
لقــد كان الحفــاظ علــى مصالــح
المســتهلكين الســبب الرئيســي فــي
تنفيــذ مبــادرة زيــادة أرقــام الهواتــف،
التــي أدت إلــى جعــل جميــع أرقــام
الهواتــف تتكــون مــن  8أرقــام بــدال مــن
 ،6األمــــر الذي وضـــع األســــس للتوســع
الحـــالي و المســتقبلي لجميــع أنــواع
خطــوط الهواتــف .كمــا و قمنــا بتفعيــل
حــق المســتهلك فــي اختيــاره لمشــغل
الشــبكة الــذي يرغــب بــه و ذلــك مــن خالل
مبــادرة االختيــار المســبق للمشــغل.
ولضمــان مزيــد مــن الوعــي بيــن
المســتهلكين ،قمنــا بحمــات تعليميــة
تتعلــق بــذات الموضــوع .وبحلــول يوليــو
 2004أعلنــا وبــكل ثقــة عــن تحريــر قطــاع
االتصــاالت بالكامــل ،وعــن نجاحنــا
المشــهود فــي إنجــاز جميــع الخطــوات
الرئيســية التــي وضعناهــا بطريقــة
اتسمت بشفافية تامة.

وتــم خــال هــذا العــام الــذي تميــز
بالنشــاط ،تكليــف لجنــة مــن خبــراء
االتصــاالت لتحليــل ومراجعــة أدائنــا
الحالــي .حيــث أوصــت اللجنــة بالعمــل
علــى إيجــاد إطــار عمــل أكثــر مرونــة يتيــح
دخــول المزيــد مــن المشــغلين الجــدد
وزيــادة حمايــة المســتهلكين مــن خــال
التواصــل المباشــر معهــم .وبنــاءا علــى
ذلــك قررنــا إعطــاء توعيــة المســتهلكين
األولوية.
فــي أنشــطتنا ،حيــث بدأنــا بإطــاق أول
حملــة إعالميــة لمصلحــة المســتهلكين،
ومــع اســتمرار ارتفــاع اســتهالك الهاتــف
النقــال فــي  2005مــن  57%ليصــل
إلــى  81%أصبــح خلــق المزيــد مــن
الوعــي بيــن مختلــف األجيــال أمــرا بالــغ
األهميــة حيــث حرصنــا أيضــا علــى تثقيف
العامة حول استخدام الهواتف النقالة.

تطوير اإلتصاالت في
المملكة
حقــق قطــاع االتصــاالت فــي عــام
 2006عوائــد تجــاوزات  253مليــون
دينــار بحرينــي مقارنــة مــع  152مليــون
دينــار فــي  ، 2003أي مــا يعــادل
متوســط نمــو ســنوي يبلــغ نحــو %20
و تحــول التركيــز اآلن بشــكل كامــل
علــى تلبيــة احتياجــات المســتهلكين.
وإدراكهــا منــا بأهميــة المســتخدم
النهائــي عملنــا علــى توفيــر وســيلة
للحــوار تشــجع علــى المشــاركة .حيــث
كانــت حملــة (اســتمر فــي الســؤال)
البدايــة لجعــل صــوت المســتهلك
ً
ـموعا فــي الســوق .تبعــه إطــاق
مسـ
خــط مســاعدة المســتهلك الــذي يمكــن
جميــع المســتخدمين مــن االتصــال بنــا
بشــكل مباشــر و تقديــم مالحظتهــم
بــكل أمانــة حــول المســائل التــي لــم
يتمكــن المشــغلين مــن حلهــا .وأدت
حملــة زيــادة الوعــي إلــى زيــادة عــدد
االتصــاالت الــواردة بنســبة 35%
مقارنة بالعام الماضي.

المواطن الالسلكي
قــدم عــام  2007مؤشــرات قويــة علــى
النمــو ،حيــث ارتفعــت عوائــد اإلنترنــت
بنســبة  13%لتصــل الــى  5.4مليــون
دينــار بحرينــي مــن  4.8مليــون دينــار
قبــل ذلــك بعــام .و بلغــت نســبة
اســتهالك الهواتــف النقالــة فــي
البحريــن  107%و التــي تعتبــر واحــدة
مــن أعلــى نســب النفــاذ فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،و يمكــن
مقارنتهــا مــع نظرائهــا فــي الــدول
األوروبية.
واصلــت مملكــة البحريــن المزيــد مــن
التقــدم ،حيــث اتــاح شــغف مواطنيهــا
نحــو المزيــد مــن االبتــكار فــي مجــال
االتصــاالت الفرصــة لنــا لمنــح ترخيصيــن
جديديــن لمشــغلين لخدمــات الهاتــف
الثابــت الالســلكي ،األمــر الــذي وفــر
فــي الســوق المزيــد مــن المنافســة
المتاحــة
الخيــارات
و
العادلــة
للمستهلكين.

وللحفــاظ علــى ســماع صــوت
المســتهلك و علــى ثبــات أدائنــا ،قمنــا
مــرة أخــرى بدعــوة عــدة لجــان لمراجعــة و
و التأكيــد مــن وضــوح تركيزنــا و أنــه ال
يوجــد شــيء يمكنــه أن يحيدنــا عــن أداء
رسالتنا كهيئة.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

الهيئة عبر السنوات

تعزيز قطاع االتصاالت

ثمار النجاح

فــي هــذا العــام ،حرصنــا علــى تحديــث
خططنــا وأطلقنــا الخطــة الوطنيــة
الثانيــة لالتصــاالت ،وبالرغــم مــن نمــو
إجمالــي عوائــد قطــاع االتصــاالت
خــال هــذا العــام بنســبة  ،٪١١.٦عــاوة
علــى نمــو عــدد الموظفيــن العامليــن
فــي قطــاع االتصــاالت منــذ تحريــره
فــي عــام  ٢٠٠٣بنســبة  ،38٪حــددت
هــذه الوثيقــة األهــداف التــي يتعيــن
علــى هــذا القطــاع تنفيذهــا خــال
الســنوات الثــاث القادمــة .وشــكلت
قضايــا مثــل إزالــة الحواجــز أمــام
المنافســة ،وتشــجيع االســتثمار داخــل
المملكــة وتطويــر إطــار عمــل تنظيمــي
بعــض الطــرق التــي ســعينا مــن خاللهــا
إ لــى جعــل االتصــاالت أكثــر كفــاءة
وثقة.

بدأنــا فــي  ٢٠٠٩بتأســيس أنفســنا كهيئــة
ذات تفكيــر وتوجهــات مســتقبلية،
وأســفرت جهودنــا عــن نيــل تقديــر
إقليمــي مــن قبــل كل مــن مجلــة
ومجلــس ســامينا
commsMEA
االتصــاالت .و برزنــا خــال هــذا العــام
كأفضــل هيئــة تنظيميــة .حيــث جــاءت
هــذه الجوائــز تقديــرا لجهودنــا الراميــة
الــى تنظيــم الســوق و إدخــال منافســة
عادلــة تقــوم علــى اســس صحيحــه و
اتاحــة الخيــار للمســتهلكين علــى مــدى
السنوات الماضية.

بــدأت صــورة قطــاع االتصــاالت فــي
التغييــر مــع وضــع الخطــة الوطنيــة
الجديــدة لالتصــاالت حيــث كانــت
تســعى إلنجــاز أهــداف عليــا فــي
المملكــة .كمــا وحــددت المراجعــة
االســتراتيجية لســوق التجزئــة والتــي
نشــرت فــي عــام  ،2007المعالــم
الرئيســية لهــذا العــام وبــدأت الســوق
فــي االســتعداد مــع تزايــد احتمــال
بروز مشغل ثالث للهاتف النقال.
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شكــلـــت بيانـات عـــام  ٢٠٠٩شهـادة علـى
جهــــــودنا فــي االتصــاالت .فــازداد عــدد
مشــتركي الهواتــف النقالــة بشــكل
تصاعــدي منــذ  ٢٠٠٩حتــى كان هنــاك
بحلــول عــام  ٢٠٠٩أكثــر مــن  ١.٢٤مليــون
مشــترك فــي الهاتــف النقــال فــي
مملكــة البحريــن مقارنــة مــع ٣٠٠،٠٠٠
فــي عــام  ٢٠٠٢كمــا ونمــت حركــة
االتصــاالت الدوليــة بنســبة  ٪٥٥مــا يبيــن
عامــي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩وكان التحــدي وقتهــا
هــو الحفــاظ علــى هــذا التقــدم المســتمر
مــن خــال فتــح المزيــد مــن الفــرص أمــام
المملكة ومواطنيها.

تثقيف الجمهور على مفهوم
التنوع
تــم فــي عــام  ٢٠١٠تحقيــق العديــد مــن
اإلنجــازات فــي نواحــي مختلفــة .وكان
إطــاق مشــغل الهاتــف النقــال الثالــث
فــي المملكــة اهم خطوة نحو المنافســة
المفتوحــة .حيــث قامــت شــركة
االتصــاالت الســعودية بجعــل فيفــا
ذراعهــا التجــاري لدخــول الســوق
البحرينــي .وبذلــك واجــه المشــغلين
الثالثــة الحالييــن تحــدي االبتــكار .فعملــت
كل شــركة علــى إطــاق أحــدث المنتجات،
وأفضــل العــروض والخدمــات .ممــا دفــع
قطــاع االتصــاالت الــى نمــو ديناميكــي.
وأدت التحديــات الجديــدة إ لــى إبــراز
أهميــة دورنــا الــذي نلعبــه فــي هــذا
القطاع.
ارتفــع عــدد مشــتركي خدمــات البــرود
بانــد بنســبة  19٪مــا بيــن عامــي 2009
و .٢٠١٠وجــاء الوقــت األن الــى تقديــم
المزيــد مــن التعليــم والوضــوح حــول
عالــم االتصــاالت إ لــى المســتخدم
النهائــي .لذلــك قمنــا بمبــادرة «التصفــح
األمــن» عبــر االنترنــت كدليــل تعليمــي
حــول مــا يجــب القيــام بــه ٔاو تجنبــه عنــد
تصفــح اإلنترنــت .هدفــت هــذه الحملــة
الــى المحافظــة وتنميــة العالقــة القويــة
التي نجحنا في بنائها مع عمالئنا.

كسر الحواجز

ٔ(انــا احــب رقــم هاتفــي) ،حملــة ازالــت
الحواجــز التنافســية وشــجعت علــى
المزيــد مــن الحريــة والتنقــل فــي
الســوق ،وقدمــت هــذه المبــادرة
للمســتهلكين المرونــة والقــدرة علــى
التنقــل متــى مــا شــعروا أنهــا تصــب
في مصلحتهم.
أمــا مــن حيــث مســاهمتنا فــي خلــق
فــرص العمــل ،فقــد بلغ عــدد العاملين
بشــكل مباشــر فــي قطــاع االتصــاالت
 ٢،٧٠٠موظــف فــي .٢٠١١واظهــر
هــذا نمــوا بنســبة ٪٥٥فــي عــدد
العامليــن منــذ تحريــر الســوق
فــي .2003وكنتيجــة وتقديــر لجهودنــا،
تــم ولمــرة أخــرى مــن قبــل مجلــس
ســامينا لالتصــاالت ،منحنــا جائــزة
أفضــل هيئــة تنظيــم اتصــاالت للعــام
وذلــك لمــا إلنجازاتنــا فــي تفعيــل
الشفافية والتأثير اإليجابي.

المستهلك و المستقبل
اظهــر عــام  ٢٠١٢دالئــل واضحــة علــى
التقــدم .حيــث بلــغ عــدد المشــتركين
فــي الهاتــف النقــال فــي البحريــن
حوالــي  ١،٩مليــون مشــترك تقريبــا
وهــو مــا يمثــل نســبة نفــاذ للهواتــف
النقالــة بلغــت  ،158٪وبلــغ إجمالــي
عوائــد قطــاع االتصــاالت  4406مليــون
دينــار بحرينــي اي مــا يمثــل  4%مــن
أجمالــي الناتــج المحلــي البحرينــي.
وبعــد مــرور  3ســنوات علــى إطــاق
الخطــة الوطنيــة لالتصــاالت فــي عــام
 ،2009حــان الوقــت مــرة أخــرى لنلقــي
نظــرة علــى صناعــة االتصــاالت
اإلقليميــة والعالميــة وتقييــم التقــدم
الــذي تحقــق فــي البحريــن والتحديــات
المتوقعة في المستقبل.
واجتمــع مــرة أخــرى قــادة الســوق وقمنــا
بالتعــاون مــع الحكومــة بنشــر الخطــة
الوطنيــة الثالثــة لالتصــاالت التــي
وضعــت أهــداف قصيــرة وطويلــة
المــدى .حيــث تــم التركيــز بشــكل أكبــر
علــى مبــادرات النطــاق العريــض
واالســتفادة مــن اإلنترنــت كمركز اللتقاء
األعمــال وباألخــص مــع النمــو الكبيــر
للتجــارة اإللكترونيــة فــي البــاد والقــدرة
علــى الوصــول إ لــى األســواق العالمية.
ولفتــت هــذه اإلنجــازات الكثيــر مــن
االهتمــام إ لــى نمــوذج االتصــاالت الــذي
تبنتــه المملكــة ،ممــا مكننــا مــن تحقيــق
قصــة نجــاح أخــرى جــاءت فــي شــكل
جائــزة الحكومــة اإللكترونيــة «لالقتصــاد
اإللكترونــي» .وتــوج  ٢٠١٢بفوزنــا بجائزة
«افضــل هيئــة منظمــة مــن الســنة»
من مجلة CommsMEAالتي أشــادت
بالتقــدم الــذي حققنــاه وبدورنــا النشــط
والفعال في تنمية اقتصاد البحرين.

 4Gخدمات االتصاالت المتنقلة
للجيل الرابع
تماشــيا مــع الخطــة الوطنيــة الثالثــة
لالتصــاالت ،باشــرت هيئــة تنظيــم
االتصــاالت عمليــة منــح المشــغلين
تراخيــص خاصــة بخدمــات شــبكة الهاتــف
النقــال للجيــل الرابــع ( )4Gفــي بدايــة
العــام  ،2013الــذي شــهد ربعــه األول
إطــاق كل مــن شــركتي بتلكــو وزيــن
خدمــات التطــور علــى المــدى البعيــد
(.)LTE
ولتمكيــن تقديــم هــذه الخدمــات
والخدمــات األخــرى ،تــم تخصيــص
نطاقــات تردديــة إضافيــة للمشــغلين
الثالثــة الحالييــن لخدمــات الهاتــف النقــال
فــي ســبتمبر  2013وذلــك مــن خــال
عملية تخصيص مدارة.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

الهيئة عبر السنوات

ريادة تتخطى الحدود

ثمار العام للمستهلكين

مــن أبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا
الهيئــة خــال عــام  2014والتــي حظيــت
بأهميــة كبيــرة لقطــع االتصــاالت
والبحريــن بأســرها هــي تنظيــم الهيئــة
للمنتــدى العالمــي الرابــع عشــر
()GSR14
لمنظمــي االتصــاالت
والــذي أقيــم فــي مملكــة البحريــن
تحــت رعايــة كريمــة مــن لــدن صاحــب
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن
ســلمان آل خليفــة ،رئيــس الــوزراء
الموقــر ،وذلــك بالتعــاون مــع مكتــب
تنميــة االتصــاالت التابــع لالتحــاد
العالمي لالتصاالت.

تحــرص هيئــة تنظيــم االتصــاالت علــى
اســتدامة موازيــن التنافســية الحقــة فــي
ســوق االتصــاالت وتزويــد المســتهلكين
بأفضــل الخيــارات والخدمــات الممكنــة.
وتضـــع الهيئــــة منــذ تأسيســها مصلحــة
المســتهلك فــي صــدارة أولوياتهــا مــن
خــال سياســة التواصــل المســتمر مــع
جميــع شــرائح المســتهلكين وتلقــي
شــكاويهم للعمــل علــى حلهــا وتســويتها
وفــق الضوابــط واللوائــح المعتمــدة
ً
جليــا علــى مســوحات
وهــو مــا انعكــس
ونتائــج عــام  .2015كمــا اثبتــت الهيئــة
نجــاح مســاعيها وإيجابيــة أنظمتهــا
بحصولهــا علــى جائــزة CommsMEA
المرموقــة للمــرة الخامســة فــي نســختها
الســنوية العاشــرة ،مــا يؤكــد مضــي
الهيئــة فــي تهيئــة بيئــة قويمــة وســليمة
الســتيعاب االحتياجــات والمتطلبــات
المســتقبلية لقطــاع االتصــاالت فــي
المملكة وتأمين سبل ازدهاره وتنميته.

وقــد شــهد المنتــدى أكبــر تجمــع
لمشــاركين يمثلــون جهــات التنظيــم
مــن مختلــف دول العالــم ،حيــث حضــره
أكثــر مــن  700مــن كبــار األخصائييــن
مــن  113دولــة ،فضــا عــن اســتقطاب
نحو  80مشــارك من كبار الشــخصيات،
بمــا فــي ذلــك الــوزراء و رؤســاء جهــات
التنظيــم والرؤســاء التنفيذييــن فــي
القطــاع مــن مختلــف الــدول .وجــاء
المنتــدى تعزيــزا للثقــة التــي بنتهــا
مملكــة البحريــن والهيئــة فــي قطــاع
االتصــاالت والتــي لفتــت أنظــار االتحاد
الدولــي لالتصــاالت الســتضافة مثــل
هــذا المنتــدى الهــام ،ويعيــد المنتــدى
ً
ً
ً
هامــا فــي القطــاع حيــث
عالميــا
حدثــا
قــدم الفرصــة للحضــور لمراجعــة وبحث
تطــورات قطــاع االتصــاالت والخطــط
المســتقبلية فضــا عــن إبــرام
االتفاقيات المساندة الالزمة.

انجازات عالمية بقدرات وطنية
ً
دفقــا مــن التغيــرات
شــهد العــام 2016
ً
وحضــورا للتحــول الثقافــي فــي قطــاع
االتصــاالت ،إذ مهــدت هيئــة تنظيــم
االتصــاالت الطريــق نحــو حلــول
مســتديمة وممارســات أفضــل ،وذلــك
مــن خــال شــراكاتها مــع الــوزارات
ومــزودي الخدمــة فــي مملكــة البحريــن
مــن جهــة ،وقيــادات قطــاع االتصــاالت
العالمي من جهة أخرى.
وخاللــه ُع ِقــدت ورشــات عمــل لفريــق
هيئــة تنظيــم االتصــاالت وموظفــي
القطــاع هدفــت إلــى خلــق ثقافــة تقــوم
علــى القيــم اإليجابيــة وتشــجيع التحــول
الثقافي في القطاع.
إلــى ذلـــك أظهـــرت مؤشـــرات الســـــوق
ً
ً
مستقـــــرا فــي عوائــد قطــاع
نمــــوا
االتصــاالت ،وعلــى صعيــد مــوازي فقــد
ً
فرصــا جديــدة
طــرح هــذا العــام
للمســتهلكين تمثلــت فــي حلــول عاليــة
الكفــاءة تتعلــق بتغطيــة الشــبكة ،وجــودة
الخدمــة ،واألمــن والحمايــة الرقميــة،
وإصــدار الفواتيــر ،واختيــار مــزود الخدمــة،
باإلضافــة إلــى فــرص وطــرق جديــدة
لتجاوز التحديات في القطاع.
كمــا شــهد هــذا العــام اســتمرار النهــج
واإلجــراءات
للسياســات
الثابــت
التنظيميــة الفعالــة التــي تــم التأســيس
لهــا خــال األعــوام الماضيــة ،مــا حفــز
المنافســة بصــورة كبيــرة فــي القطــاع
ممــا نتــج عنــه انخفــاض فــي األســعار،
وظهــور خدمــات مبتكــرة ســاهمت فــي
خلق تجربة أفضل للمستهلك.

فضـــا عـــن تصنيــــف مملكــة البحريــن
ً
فــي المرتبــة الحاديــة عشــر عالميـ ًـا فــي
مؤشــر البنيــة التحتيــة لقطــاع االتصــاالت
بعــد أن كانــت تحتــل المرتبــة الرابعــة
والعشــرين فــي العــام  2014وذلــك
حسب تقرير األمـــــم المتحـــــدة للحكومـــة
اإللكــترونيـــة الصــادر فــي يونيــو 2016
والــذي أشــار ايضـ ًـا إلــى محافظــة مملكــة
البحريــن علــى طليعتهــا فــي المؤشــر
اإلقليمــي لقطــاع تكنولوجيــا االتصــاالت
والمعلومات،

تلبية الطلبات على نظم
االتصاالت الرقمية

بنية تحتية ديناميكية وفعالة
أقوى من أي وقت مضى

فــي مواجهــة الطلبــات المتزايــدة التــي
تشــهدها المملكــة علــى خدمــات
االتصــاالت ،تمكنــت هيئــة تنظيــم
االتصــاالت مــن االســتجابة لهــا بإعطــاء
أولويــات لالســتثمار فــي بنــى تحتيــة
جديــدة لخدمــات تقنيــة المعلومــات
واإلتصــاالت المتكاملــة والمتقاربــة
فائقــة الســرعة واســتحداث خدمــات
مبتكــرة مثــل تقنيــات الجيــل الخامــس
وخدمــة «إنترنــت األشــياء» ()IoT
واالتصــال بيــن األجهــزة مباشــرة
( )M2Mمــن خــال الخطــة الوطنيــة
الرابعة لالتصاالت (.)NTP4

حــددت هيئــة تنظيــم االتصــاالت العــام
 2018مــن خــال جهودهــا والتزاماتهــا،
لتمكيــن قطــاع االتصــاالت وتهيئــه
لنشــر آخــر مســتجدات البنيــة التحتيــة
والشــبكات القــادرة علــى مواكبــة
الجيــل القــادم مــن الخدمــات التــي
يتطلع إليها المشتركون.

وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،واصلــت
الهيئــة تنفيــذ الخطــط وطــرح المبــادرات
لمعالجــة بعــض المجــاالت الحرجــة
كالتوريــد الدولــي واألمــن الرقمــي
والعوائــق التــي تعيــق دخــول الســوق،
وذلــك تماشـ ً
ـيا مــع اســتراتيجية الهيئــة
( )FOCUSEDورؤيــة تحويــل مملكــة
البحريــن إلــى «اقتصــاد رقمــي»
شامل.
الفعــال
وفــي إطــار تعزيــز التنافــس
ّ
والمســتدام ،ظــل إنشــاء شــبكات
واســعة االنتشــار وفائقــة الســرعة
وكذلــك الســامة واألمــن الســيبراني،
ً
أهدافــا هامــة جاريــة التنفيــذ لهيئــة
تنظيم االتصاالت.

وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف،
عمــدت الهيئــة إلــى وضــع وتعديــل
عــدد مــن اللوائــح التنظيميــة ،كان
أهمهــا «اإلطــار التنظيمــي الجديــد»،
لتحقيــق الهــدف الرئيســي مــن أهــداف
الخطــة الرابعــة لالتصــاالت الوطنيــة
( ،)NTP4وهو :إنشــاء الشــبكة الوطنية
للنطــاق العريــض ،المدعومــة بشــبكة
اتصــاالت واحــدة ثابتــة لألليــاف
البصريــة ،وتنظيــم نشــر وتصحيــح أبراج
ً
وفقا ألفضل الممارســات
االتصــاالت
الدولية.
ولهــذا الغــرض ،تــم تشــكيل فريــق
عمــل (مجموعــة العمــل الخامســة)
برئاســة هيئــة تنظيــم االتصــاالت،
لتطويــر وتنفيــذ خطــة العمــل الالزمــة
لطــرح شــبكات الجيــل الخامــس
لالتصــاالت المحمولــة فــي مملكــة
البحرين.

ومــن أهــم إنجــازات عــام  2016التكريــم
الــذي حــازت عليــه الهيئــة المتمثــل فــي
فوزهــا بالمركــز األول كأفضــل جهــة عمــل
لعــام  2016لفئــة القطــاع الحكومــي ،و
الــذي أقيــم ضمــن الحفــل الحــادي عشــر
لجائــزة التميــز فــي المــوارد البشــرية
ومنتــدى رأس المــال البشــري فــي
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
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هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

2018
إنجــــازاتنـا

يناير

....................................

..................................

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تعــزز
المشــاركة فــي أبــراج االتصــاالت مــن
خــال إطــار تنظيمــي جديــد وتباشــر
بالموافقــة علــى طلبــات مشــغلي
شــبكات االتصــاالت إلقامــة محطــات
اتصــاالت راديويــة عامــة جديــدة (أبــراج
اتصــاالت) فــي مختلــف مناطــق
المملكة.

الهيئة عبر 2018

فبراير

...............................

..............................

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تنشــر
تقريرهــا بشــأن جــودة خدمــات
النطــاق العريــض (البرودبانــد) للربــع
الرابــع مــن العــام  .2017ومــن أبــرز
المؤشــرات التــي اشــتمل عليهــا
التقريــر ســرعات أعلــى لتنزيــل
البيانــات يوفرهــا مشــغلو شــبكات
الهواتف المتنقلة للجيل الرابع.

وفــد مــن وزارة الداخليــة يــزور هيئــة تنظيــم االتصــاالت لالطــاع علــى تجربتهــا فــي
تبنــي نمــوذج المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة ( )EFQMوخلــق ثقافــة التميــز
في بيئة العمل.
هيئــة تنظيــم االتصــاالت تذكــر المســتهلكين بالموعــد النهائــي لتســجيل بطاقــات الـ
 SIMالخاصة بهم لدى مزودي خدمات االتصاالت الذين يتعاملون معهم.

مارس

...............................

نظــم فريــق التحــول الثقافــي المؤسســي بهيئــة تنظيــم االتصــاالت حفــل تكريــم
ألعضائــه الجــدد بمناســبة إتمامهــم برنامــج التحــول الثقافــي المؤسســي بنجــاح،
وذلــك فــي إطــار التــزام الهيئــة وســعيها الحثيــث نحــو ثقافــة التميــز .وتضمــن
البرنامــج تدريــب األعضــاء الجــدد علــى تطويــر مهاراتهــم الشــخصية والتقنيــة،
باإلضافــة إلــى تزويدهــم بالمعرفــة والخبــرة القائمــة علــى ثقافــة التميــز وذلــك
وفقا لمعايير المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة (.)EFQM
ً

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تنشــر
تقريرهــا الســنوي للعــام 2017
حــول جــودة خدمــات شــبكات
االتصــاالت المتنقلــة ،حيــث
أجــرت الهيئــة دراســة علــى أكثــر
خدمــات االتصــاالت المتنقلــة
ـاال فــي مملكــة البحريــن ،بمــا
إقبـ ً
فــي ذلــك تصفــح اإلنترنــت
واســتخدام التطبيقــات الشــائعة
ونقــل
الفيديــو
وتشــغيل
البيانــات والرســائل النصيــة
القصيــرة والمكالمــات الصوتيــة،
وذلــك فــي ظــروف اختبــار
مختلفــة شــملت االســتعمال
وخارجهــا.
المبانــي
داخــل

 18التقرير السنوي

2018

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تنظــم دورة تدريبيــة فــي إدارة الجــودة “ 6ســيجما”
للموظفيــن العامليــن لديهــا ،لتمكينهــم مــن فهــم هــذه المنهجيــة المعتــرف بهــا
علــى نطــاق واســع بشــكل كبيــر ،والتــي تعتمــد علــى تحليــل البيانــات وتقنيــات
تحسين العمليات التي تقضي على العيوب في أية عملية.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تجتمــع بمجلــس ســامينا لالتصــاالت للتباحــث حــول ســبل
التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال االتصاالت.

..............................

شــركة كاسبرســكي الب تنظــم
بالتعــاون مــع هيئــة تنظيــم
االتصــاالت جــوالت توعويــة
لألمــن اإللكترونــي فــي
مختلــف مــدارس المملكــة
الوعــي
زيــادة
بهــدف
بالتهديــدات واألخطــار التــي
تتربــص باألطفــال علــى شــبكة
ّ
اإلنترنــت وأفضــل الســبل
الكفيلة بالتصدي لها.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تتــرأس سلســلة مــن االجتماعــات مــع مــزودي خدمــات
االتصــاالت لمناقشــة تطويــر اإلطــار التنظيمــي االقتصــادي الجديــد إلنشــاء شــبكة
اتصاالت لأللياف البصرية.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

مارس

................................................................
هيئة تنظيم االتصاالت تنشر إحصائيات
شكاوى المستهلكين ومركز االتصال للعام
 2017وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي
لحقوق المستهلكين.
وقد بتت الهيئة في  942شكوى خالل العام
 ،2017وتم حل ما نسبته  95%من مجمل
هذه الشكاوى.

هيئة تنظيم
االتصاالت تعقد
االجتماع األول لفريق
العمل المعني
بترددات الجيل
الخامس ()5G WG
لبحث الجهود
المبذولة لوضع
الخطة المناسبة وإنجاز األعمال التحضيرية الالزمة لضمان توفير الطيف
الترددي المطلوب إلقامة شبكات الجيل الخامس في مملكة البحرين.
هيئة تنظيم االتصاالت تشارك في ورشة
العمل اإلقليمية حول بناء القدرات في
مجال إحصائيات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت التي ينظمها االتحاد الدولي
لالتصاالت ووزارة المواصالت
واالتصاالت في مملكة البحرين .والغرض
من الورشة هو تعزيز قدرة الدول على
إعداد إحصائيات مؤشرات قطاع
االتصاالت وتقنية المعلومات.

مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت يعقد
اجتماعه األول للعام  .2018ناقش المجلس
أهم المواضيع المتعلقة بقطاع االتصاالت
في مملكة البحرين ،وأعرب عن تقديره
البالغ لجهود الهيئة الكبيرة في العمل على
الالئحة التنظيمية بشأن حماية خصوصية
وبيانات مستهلكي خدمات االتصاالت،
والالئحة التنظيمية بشأن خدمة التجوال
الدولي ،وتحقيق الهدف المحدد في الخطة
الوطنية الرابعة لالتصاالت ( )NTP4المتمثل
في إنشاء شبكة اتصاالت لأللياف البصرية
والتي بدورها ستدعم إقامة الشبكة
الوطنية للنطاق العريض.
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هيئة تنظيم االتصاالت تشارك في يوم المهن الذي تنظمه الجامعة األهلية

هيئة تنظيم االتصاالت تحتفل بيوم األسرة مع موظفيها في مقرها

...............................

إبريل

.................................

وفــد مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحريــن يقــوم بزيــارة إلــى الهيئــة العامــة
لتنظيــم قطــاع االتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحدة وذلــك بهدف االطالع
على أبرز الممارسات واالستراتيجيات ذات الصلة بموضوع إدارة الشئون التنظيمية
والتراخيــص والشــئون الماليــة والطيــف التــرددي والمــوارد البشــرية وإســعاد
المتعاملين.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تنظــم دورة تدريبيــة متقدمــة حــول خدمــات الجيــل الخامــس
بالتعــاون مــع شــركة التدريــب ترابيــن ( .)Terrapinnوحضــر الــدورة التدريبيــة التــي
اســتغرقت ثالثــة أيــام عــدد مــن منتســبي الهيئــة وشــركات االتصــاالت المرخــص لهــا.
وتناولــت الــدورة لمحــة عامــة عــن خدمــات الجيــل الخامــس وفهــم اســتخداماتها
وفوائدها.
هيئة تنظيم االتصاالت تعقد
ورشة عمل حول ضريبة
القيمة المضافة لقطاع
االتصاالت وذلك بالتعاون
مع الشركة االستشارية كي
بي إم جي ( .)KPMGوخالل
الورشة تم عرض لمحة عامة
حول ضريبة القيمة
المضافة ،كما تم استعراض
العديد من الجوانب
األساسية لضريبة القيمة
المضافة ،وتطبيقها وتأثيرها
على القطاع التجاري
والقطاعات األخرى.

هيئة تنظيم االتصاالت تعقد ورشة العمل الثانية مع مزودي خدمات االتصاالت
المتنقلة في المملكة ،لمناقشة أهم اإلنجازات التي حققتها الهيئة في تطوير
اإلطار التنظيمي االقتصادي الجديد ،ومشروع فصل شركة بتلكو.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

مارس

.............................................................

هيئة تنظيم االتصاالت تشارك في
اجتماع اللجنة الدراسية  3التابعة
لقطاع التقييس باالتحاد الدولي
لالتصاالت ( ،)ITU-Tبصفتها نائب
الرئيس .ركز االجتماع على الجوانب
التنظيمية واالقتصادية ،وطرحت
فيه أكثر من  88ورقة عمل
ومساهمة .شارك في االجتماع أكثر
من  100مندوب من  58جهة عمل
من الدول األعضاء ومن الشركات
التجارية األعضاء.

مايو

....................................

....................................

هيئة تنظيم االتصاالت تمدد
تاريخ تسجيل بطاقات الــ SIM
اآلجلة الدفع لمدة ( )3ثالثة
أشهر ،حتى  2سبتمبر ،2018
وتحث الهيئة المشتركين على
ً
تجنبا
استكمال عملية التسجيل
لقطع الخدمة.
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الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة،
القائم بأعمال المدير العام لهيئة
ً
اجتماعا
تنظيم االتصاالت ،يعقد
ً
ثنائيا مع مدير قطاع التنمية
باالتحاد الدولي لالتصاالت
السيد إبراهيم سانو .تم خالل
االجتماع ،تسليط الضوء على
أوجه التعاون المشترك على
الصعيدين اإلقليمي والدولي،
إلى جانب المتغيرات والتطورات
المستقبلية في قطاع
االتصاالت.

هيئة تنظيم
االتصاالت تعقد
ورشة عمل حول
أحدث لوائحها
المتعلقة بحماية
المستهلك.

هيئة تنظيم االتصاالت تنشر إحصائيات عن أجهزة االتصاالت المستوردة
إلى مملكة البحرين خالل الربع األول من العام  .2018تجاوز عدد أجهزة
االتصاالت المستوردة ربع مليون جهاز

ً
رسميا
هيئة تنظيم االتصاالت تدشن
ً
ً
ً
معنيا بتنظيم وتصحيح
جديدا
مكتبا
أوضاع أبراج االتصاالت والتصريح لها.
يتولى المكتب التنسيق مع الجهات
الحكومية ذات العالقة للحصول على
التراخيص الالزمة وشهادات عدم
الممانعة من هذه الجهات إلقامة
أبراج االتصاالت.

هيئة تنظيم االتصاالت تعقد
ورشة عمل حول الالئحة
التنظيمية بشأن المنازعات
الخاصة للمستهلك في قطاع
االتصاالت ،حضرها مشغلو
خدمات االتصاالت في البحرين
وذلك الستعراض ومناقشة
أحكام الالئحة الخاصة بااللتزام
باإلجراءات وتنفيذها.

الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة،
القائم بأعمال المدير العام لهيئة
تنظيم االتصاالت ،يتحدث في قمة
قادة االتصاالت لمجلس سامينا
( )SAMENAالتي استمرت ليوم
واحد فقط في دبي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة .ركزت القمة على
الشراكات الخاصة والحكومية ،وعلى
أوجه التعاون في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.

هيئة تنظيم
االتصاالت تنظم
ورشة عمل مصغرة
حول المؤتمر
العالمي
لالتصاالت
المتنقلة ،تركز
البحث فيها على
“التقنيات الجديدة” ،بما في ذلك خدمات الجيل الخامس والذكاء االصطناعي
( )AIوإنترنت األشياء ( )IoTوالحوسبة السحابية ،وذلك بالتعاون مع شركة هواوي
العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

هيئة تنظيم االتصاالت
تعقد ورشة عمل
بالتعاون مع شركة
المحاماة الدولية & Bird
 . Birdتركز البحث فيها
على المسائل
التكنولوجية ،وتناولت
موضوع كيفية التنافس
أو التعاون بين مزودي
خدمات االتصاالت
ومشغلي خدمات
(.)OTTs

هيئة تنظيم االتصاالت تقيم في
مقرها فعالية صيفية للموظفين
العاملين لديها.

هيئة تنظيم االتصاالت
تنظم حملة الفحص
الطبي في مقرها
لموظفيها.

هيئة تنظيم االتصاالت تحيي ليالي شهر رمضان المبارك ،وتقيم “غبقة”
للموظفين العاملين لديها.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

يونيو

................................

......................................

مجلس إدارة هيئة تنظيم
االتصاالت يعقد اجتماعه
الثاني .ناقش المجلس
خالل االجتماع أهم
المواضيع المتعلقة بقطاع
االتصاالت ،وشملت
التقدم في تحقيق الهدف
المحدد في الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت ( )NTP4المتمثل في إنشاء
شبكة اتصاالت لأللياف البصرية والتي بدورها ستدعم إقامة الشبكة الوطنية
للنطاق العريض ،إلى جانب مسألة تنظيم وتصحيح أبراج االتصاالت.
هيئة تنظيم االتصاالت تحتفل بعيد
الفطر المبارك في مقرها مع
الموظفين العاملين لديها.

أغسطس

........................
 ..........................مجلس إدارة هيئة تنظيم
االتصاالت يعقد اجتماعه الثالث.
ناقش المجلس خالل االجتماع
هيئة تنظيم االتصاالت تذكر المشتركين بتسجيل بطاقات  SIMاآلجلة الدفع
أهم المواضيع شملت التطور
الخاصة بهم لدى مزودي خدمات االتصاالت وذلك قبل الموعد النهائي .وتنوه
والتقدم الذي أحرزته الهيئة في
الهيئة أن عدم التسجيل خالل المهلة المحددة سينتج عنه تعليق الخدمة بشكل
إنجاز مشروع منح نطاقات
مؤقت ،وعند استمرار المشتركين عدم التسجيل خالل فترة التعليق يتم فصل
الترددات الالزمة ومشروع فصل
الخدمة عن المشترك نهائيا في تاريخ  2ديسمبر .2018
بتلكو .وأشاد المجلس بخطة
الهيئة في تصحيح أوضاع أبراج
االتصاالت.
هيئة تنظيم االتصاالت تنشر تقريرها السنوي للعام .2017

هيئة تنظيم االتصاالت
تحتفل بعيد األضحى
المبارك في مقرها مع
الموظفين العاملين لديها
هيئة تنظيم االتصاالت تقيم لقاء للموظفين في مقرها.

هيئة تنظيم االتصاالت تطرح حملة “جاهز للتجوال”.

يوليو

...............................

....................................

هيئة تنظيم االتصاالت تطرح حملة “شريحتك مسئوليتك”.
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

60%

اﻷﻓﺮاد

278

26%
324

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري

241
112

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

591

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

27%
45
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013

اﻷﻓﺮاد

34

41

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

47
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

2018

............................

64

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

ً
تقريرا حول “دراسة مقارنة أسعار التجزئة لخدمات
هيئة تنظيم االتصاالت تنشر
االتصاالت في الدول العربية للعام  .”2017أعدت الهيئة هذه الدراسة نيابة عن
الشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات (.)AREGNET
عربيا.
وأظهرت الدراسة بأن أسعار خدمات النطاق العريض في البحرين من األقل
ً

 21التقرير السنوي

سبتمبر

.............................

هيئة تنظيم االتصاالت تحذر المستهلكين من محتالين عبر اإلنترنت حماية
للمصلحة العامة.

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

38

هيئة تنظيم االتصاالت تطرح حملة “اعرف حقوقك”.

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

19%

هيئة تنظيم االتصاالت تطرح حملة “جاهز للتجوال”.

هيئة تنظيم االتصاالت تصدر الالئحة التنظيمية بشأن التصريح بإقامة وتطوير
وصيانة محطات االتصاالت الراديوية العامة.

164

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

هيئة تنظيم االتصاالت تطرح مبادرة التوعية “هل تعلم؟” التي تهدف إلى
تهيئة بيئة تعزز المعرفة العامة لدى العاملين في الهيئة حول أي موضع ال
يتعلق بعملهم.

هيئة تنظيم االتصاالت تحضر
االجتماع الرابع للفريق العربي
المكلف بالتحضير لمؤتمر
المندوبين المفوضين لالتحاد
الدولي لالتصاالت المقرر عقده
في دبي باإلمارات العربية
المتحدةُ .عقد االجتماع بتنظيم
من هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات بالمملكة العربية
السعودية في مدينة الرياض.

هيئة تنظيم االتصاالت تنشر الالئحة التنظيمية المحدثة بشأن “جودة الخدمة”،
في إطار جهودها لحماية وتمكين المستهلكين .وتُ طبق هذه الالئحة على جميع
المشغلين المرخص لهم في مملكة البحرين ،بحيث تحدد التعديالت التي
أدخلت على الالئحة التنظيمية األهداف الرئيسية لجودة الخدمة التي يتعين
على المشغلين المرخص لهم تحقيقها في تقديم خدماتهم للمستهلكين.

هيئة تنظيم االتصاالت
تنظم محاضرة تحفيزية
لموظفيها بمشاركة سيدة
األعمال البحرينية البارزة
وخبيرة القطاع العقاري،
إيمان المناعي ،ضمن
مبادرة “هل تعلم؟”.

ضمن حملة “اعرف حقوقك” ،هيئة تنظيم االتصاالت تدشن فعاليتها في
مجمع األفنيوز لتوعية الزوار بالحقوق الواردة في اللوائح التنظيمية الصادرة
الهيئة بشأن المنازعات الخاصة بالمستهلك وحماية مستهلكي
ً
مؤخرا عن
ً
خدمات االتصاالت.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

أكتوبر

..................................

....................................

هيئة تنظيم االتصاالت تستضيف
المؤتمر السنوي السادس عشر
للشبكة العربية لهيئات تنظيم
االتصاالت وتقنية المعلومات.
وسبق المؤتمر ،تنظيم ورشة عمل
بالتعاون مع االتحاد الدولي
لالتصاالت تركز االهتمام فيها على
التخاطب بين اآلالت ()M2M
وإنترنت األشياء (.)IoT

هيئة تنظيم االتصاالت تعقد
ورشة عمل للمشغلين حول
قياس جودة خدمات الهواتف
المتنقلة وذلك بهدف
مناقشة التدقيق السنوي
على جودة وتغطية وفواتير
خدمات الهواتف المتنقلة في
قريبا.
البحرين والذي ستجريه
ً
هيئة تنظيم االتصاالت تحذر المستهلكين من محتالين يتظاهرون بأنهم موظفين
في الهيئة.
هيئة تنظيم االتصاالت ،ممثلة بإدارة األمن السيبراني ،تشارك في أسبوع
األمن السيبراني اإلقليمي للعام  2018للمنطقة العربية الذي عقد في
الكويت .وخالل هذه القمة ،تم
اختيار هيئة تنظيم االتصاالت
لتمثيل المنطقة العربية في
الفريق اإلقليمي التابع للجنة
الدراسات  17لقطاع تقييس
االتصاالت لالتحاد الدولي
لالتصاالت المعني باألمن
السيبراني.
هيئة تنظيم االتصاالت تفوز بجائزة
“أفضل فريق للشئون المالية -
القطاع الحكومي” للعام ،2018
وذلك خالل حفل توزيع الجوائز
الذي جرى في منتدى استراتيجيات
المدراء الماليين للشرق األوسط
وشمال أفريقيا في مدينة دبي
باإلمارات العربية المتحدة بتنظيم
من شركة نسيبة (،)Naseba
الشركة االستشارية اإلقليمية
المتخصصة في تسهيل األعمال
التجارية.
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هيئة تنظيم االتصاالت تقيم
محاضرة حول اإلدارة الذاتية مع
األخصائية البارزة في الطب
النفسي وعالج اإلدمان الدكتورة
شريفة سوار ،في إطار فعاليات
مبادرة “هل تعلم؟”.

هيئة تنظيم االتصاالت تقدم محاضرة توعوية بشأن سرطان الثدي بالتعاون مع
“ثينك بينك” الخيرية المتخصصة في أبحاث سرطان الثدي.
هيئة تنظيم االتصاالت تعقد
ورشة عمل حول “تطوير
الكوادر القيادية” بالتعاون مع
شركة “Global Executive
 ”Educationومعهد البحرين
للدراسات المصرفية والمالية
()BIBF

هيئة تنظيم االتصاالت تشارك في المؤتمر العشرين للمندوبين المفوضين
لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي عقد في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويعقد هذا المؤتمر كل أربع سنوات ،ويعتبر الهيئة العليا لصنع القرار في االتحاد
الدولي لالتصاالت ،الجهة التابعة لألمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .حضر هذا المؤتمر أكثر من  2500مشارك.

نوفمبر

................................

.............................

هيئة تنظيم االتصاالت تدشن
خدمة االتصال بالفيديو لمركز
اتصال المستهلك.81188 :
وستمكن هذه الميزة الجديدة
مستخدمي أجهزة الهواتف
المتنقلة بنظام األندرويد من
التواصل مباشرة مع مركز
اتصال المستهلك للهيئة:
 81188لتقديم شكاواهم
واستفساراتهم عبر المكالمة
المرئية.

هيئة تنظيم
االتصاالت تفوز
بجائزة التميز في
الموارد البشرية
بمنطقة الشرق
األوسط عن فئة
“أفضل جهة عمل”،
وذلك خالل حفل
توزيع جوائز جهات
العمل المستقبلية
لسنة  ،2018الذي
عقد في مدينة دبي
بدولة اإلمارات
العربية المتحدة.
هيئة تنظيم االتصاالت تفوز بجائزة
“أفضل مبادرة تنظيمية” للعام 2018
في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وذلك خالل حفل توزيع جوائز
 CommsMEAالسنوي في نسخته الثالثة
عشرة الذي عقد في مدينة دبي بدولة
تقديرا
اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك
ً
كبيرا
التزاما
لجهود الهيئة التي أظهرت
ً
ً
بوضع الالئحة التنظيمية إلنشاء محطات
االتصاالت الراديوية العامة الرامية إلى
ضمان توفير بنية تحتية آمنة ومتقدمة
لالتصاالت.
عاما من اإلنجازات” بمناسبة
هيئة تنظيم االتصاالت تصدر فيديو بعنوان “ً 16
الذكرى السادسة عشرة لتأسيسها.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

نوفمبر

............................................................

هيئة تنظيم االتصاالت بالتعاون مع مستشفى قوة دفاع البحرين ،تنظم حملة
للتبرع بالدم يساهم فيها الموظفون العاملون لديها.

هيئة تنظيم االتصاالت ترعى المنتدى العربي لتقنية االتصاالت والمعلومات
كشريك “بالتيني” .سلط المؤتمر الضوء على أحدث التطورات في تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات ،وعقد برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة ،الدكتور محمد
أحمد العامر ،وبتنظيم من جمعية المهندسين البحرينية.

مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت يعقد اجتماعه الرابع واألخير خالل السنة.
أشاد مجلس اإلدارة بالتقدم الذي حققه قطاع االتصاالت وبجهود الهيئة البنّ اءة
في تطوير ونمو قطاع االتصاالت في البحرين.
هيئة تنظيم االتصاالت تقوم بتكريم فريقها الذي عمل على تنظيم وتنسيق
المؤتمر السنوي السادس عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية
المعلومات ( )AREGNETالذي استضافته الهيئة في مملكة البحرين.

ديسمبر

.........................

............................

هيئة تنظيم االتصاالت تحتفل في مقرها بيوم المرأة البحرينية مع الموظفات
لقاء للسيدة هدى جناحي ،سيدة األعمال
العامالت لديها .تضمن االحتفال
ً
البحرينية الحائزة على عدة جوائز ،بموظفات الهيئة بهذه المناسبة.
تقرير قياس مجتمع المعلومات للعام  2018الصادر عن االتحاد الدولي
لالتصاالت والذي يقارن أسعار سالل خدمات البرود باند ذات األسقف يشير
إلى أن خدمات البرود باند الثابتة في مملكة البحرين توفر أفضل قيمة
مقابل السعر على مستوى الدول العربية.
هيئة تنظيم
االتصاالت
تشارك في
احتفاالت العيد
الوطني المجيد
التي أقيمت
بحلبة البحرين
الدولية.
هيئة تنظيم االتصاالت تحذر المستهلكين من التعامل مع الرسائل االحتيالية
وعدم الدخول في الروابط المزيفة.

هيئة تنظيم
االتصاالت
تحتفل مع
موظفيها بالعيد
الوطني المجيد
في مقرها.

ً
ً
متكامال إلدارة الشكاوى
جديدا
نظاما
هيئة تنظيم االتصاالت تدشن
ً
سعيا منها الستمرارية التواصل الفعال بين الهيئة
واالستفسارات
ً
والمستهلكين ومزودي خدمات االتصاالت.
هيئة تنظيم االتصاالت تنشر أحدث “تقارير مؤشرات قطاع االتصاالت” لقياس
أداء وتطوير قطاع االتصاالت .تشمل هذه التقارير مؤشرات سوق االتصاالت
في مملكة البحرين ودراسة مقارنة األسعار بين الدول العربية واستطالع آراء
المستخدمين األفراد.
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هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

القيادة

بالقدوة

مؤشرات السوق
وجودة الخدمة
إن الهيئــة وفــي إطــار مهامهــا وصالحياتهــا تعمــل جاهــدة مــن أجــل حمايــة مصالح المشــتركين وتشــجيع
المنافســة الفعالــة والمســتدامة بيــن المشــغلين ،كمــا وتدعــم تنفيــذ سياســة الحكومــة فــي أن تظــل
مكانــة المملكــة فــي مصــاف الــدول المتقدمــة إقليميــا ودوليــا فــي المؤشــرات الرئيســية لتقنيــة
المعلومــات واالتصــاالت ،األمــر الــذي ســيكون لــه الــدور الكبيــر فــي اإلعتــراف بإقتصــاد المملكــة
كإقتصاد قادر على التكيف مع التغيرات المستقبلية
الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة
القائم بأعمال مدير عام هيئة تنظيم االتصاالت

ومــع اهتمــام الهيئــة المســتمر فــي تحســين جــودة الخدمــات وخفــض األســعار
وتوفيــر أحــدث الخدمــات والتقنيــات المتطــورة لتقديــم أفضــل الخدمــات
للمســتهلكين ،شــهد قطــاع االتصــاالت فــي المملكــة منافســة وإنجــازات
متواصلة في تقديم خدمات اتصاالت متنوعة وذات جودة عالية.
وقــد ســاهم االنخفــاض المســتمر فــي أســعار الخدمــات فــي توفــر خدمــات
االتصــاالت لشــريحة أكبــر مــن المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة ،األمــر
الــذي ســاهم بدرجــة كبيــرة فــي ارتفــاع نســب انتشــار خدمــات االتصــاالت فــي
عالميــا علــى مــدى الســنوات
البحريــن ،وظلــت دائمـ ًـا مــن أعلــى نســب االنتشــار
ً
الماضية.
ووفقــا لتقريــر التنافســية العالمــي الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي
ً
دوليــا فــي نســبة اســتخدام
فــي أكتوبــر  ،2018احتلــت البحريــن المرتبــة الثالثــة
ً
دوليــا فــي نســبة انتشــار خدمــة
اإلنترنــت بنســبة  ،98٪والمرتبــة الخامســة
ً
دوليــا فــي نســبة انتشــار خدمــة
النطــاق العريــض المتنقلــة ( ،)147.3٪والعاشــرة
ً
الهواتف المتنقلة (.)158.4٪
ومــن ناحيــة أخــرى ،خلــص “تقريــر جــودة خدمــات االتصــاالت المتنقلــة” للعــام
 ،2017الصــادر عــن الهيئــة ،إلــى أن تغطيــة الشــبكة علــى مســتوى المملكــة
لجميــع المشــغلين ،اســتوفت متطلبــات الترخيــص بنســبة  99٪مــن التغطيــة
الســكانية فــي جميــع أنحــاء المملكــة فــي مجــال اســتخدام خدمــات االتصــاالت
المتنقلــة ســواء المكالمــات أو البيانــات علــى الجيليــن الثالــث والرابــع مــن
الهواتف خارج المباني.
وخــال العــام  ،2017ارتفــع متوســط ســرعة التنزيــل بنســبة  ،25٪ليصــل إلــى
 37.3ميجابايــت فــي الثانيــة ،مقارنــة بـــ  29.8ميجابايــت فــي الثانيــة فــي العــام
 .2016كمــا ارتفــع معــدل إجــراء المكالمــات إلــى  99.3٪فــي العــام  ،2017بعــد
أن كان يبلــغ  96.3٪خــال العــام  .2016وتــم تنزيــل  96٪مــن المواقع اإللكترونية
في غضون  10ثوان على شبكات الجيل الرابع.
وأظهــرت “دراســة مقارنــة أســعار التجزئــة لخدمــات االتصــاالت فــي الــدول
ـاء علــى مجموعــة مــن الســال المتفــق عليهــا ،فإن
العربيــة” للعــام  ،2018أنــه بنـ ً
أســعار خدمــات النطــاق العريــض الثابتــة والمتنقلــة فــي البحريــن تعــد مــن األقــل

 25التقرير السنوي

2018

عربيــا .وانخفضــت أســعار خدمــات الهاتــف المتنقــل بنســبة تصــل إلــى  27٪بيــن
ً
العاميــن  2017و ،2018وبنســبة تصــل إلــى  54٪بيــن العاميــن  2013و.2018
كمــا وانخفضــت أســعار خدمــات النطــاق العريــض الثابتــة بنســبة تصــل إلــى 7٪
بيــن العاميــن  2017و ،2018وبنســبة تصــل إلــى  82٪بيــن العاميــن 2013
و.2018
أيضــا أن جميــع عــروض خدمــات الهواتــف المتنقلــة فــي
وأوضحــت الدراســة ً
البحريــن تتضمــن خدمــة البيانــات باإلضافــة إلــى الخدمــات الصوتيــة .كمــا وتؤكــد
الدراســة أن مشــغلي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة فــي البحريــن يقدمــون هــذه
الخدمات بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي األخرى.
وتحديــدا فــي خدمــات اإلنترنــت بحصــول
وقــد ســاهم انخفــاض األســعار
ً
المشــتركين علــى ســرعات أعلــى فــي خدمــات اإلنترنــت .حيــث تبيــن التقاريــر أن
فــي فــي العــام  84٪ 2017مــن مشــتركي خدمــة النطــاق العريــض الثابــت
يحصلــون علــى ســرعات إنترنــت تســاوي أو تزيــد علــى  10ميجابايــت فــي الثانيــة
مقارنــة بـــنسبة  10٪فقــط فــي العــام  .2013كمــا وتضاعــف حجــم اســتخدام
بيانات اإلنترنت سبع مرات بين العامين  2013و.2018
أيضــا حجــم البيانــات المقدمــة مــع العــروض بشــكل كبيــر فــي العــام
وارتفــع ً
 ،2017حيــث أن  46٪مــن باقــات الهاتــف المتنقــل المقدمــة مــن المشــغلين
فــي البحريــن تتضمــن بيانــات بســعة أكثــر مــن  10جيجابايــت وذلــك فــي العــام
 2017مقارنــة بنســبة  9٪فــي العــام  .2016وتأتــي هــذه الزيــادة الكبيــرة فــي
حجم البيانات لتواكب الزيادة في استخدام البيانات.
ووفقـ ًـا ألحــدث بيانــات الســوق ،ارتفــع متوســط عــدد دقائق المكالمات الشــهرية
المحليــة الصــادرة مــن الهاتــف المتنقــل بنســبة  ،5٪بينمــا إزداد متوســط
تقريبــا خــال الفتــرة مــن
اســتخدام البيانــات للهاتــف المتنقــل بنســبة 21.3٪
ً
 2017إلــى  .2018وخــال العــام  ،2018بلــغ متوســط اســتخدام البيانــات
الشــهري عبــر خطــوط الهاتــف المتنقــل فــي البحريــن  11.5جيجابايــت مقارنــة بـــ 2
جيجابايــت فــي العــام  ،2013أي بزيــادة قدرهــا  5مــرات .كمــا وأن  74٪مــن
المشــتركين فــي خدمــات الهواتــف المتنقلــة مشــتركين فــي خدمــات البيانــات
بحلول نهاية العام  2018مقارنة بـنسبة  50٪في منتصف العام .2013

أيضــا إلــى أن جميــع مشــغلي شــبكات الهواتــف المتنقلــة للجيل
وتشــير التقاريــر ً
الرابــع يوفــرون ســرعات أعلــى لتنزيــل البيانــات .فقــد بلــغ متوســط ســرعة تنزيــل
البيانــات لباقــات النطــاق العريــض الثابتــة الســلكية للقطــاع الســكني 7.09
ميجابايــت فــي الثانيــة وذلــك بالنســبة للباقــات التــي مــن المفتــرض أن تكــون
بســرعة  8ميجابايــت فــي الثانيــة ،فــي حيــن اختلفــت نتائــج متوســط ســرعة تنزيل
البيانــات لباقــات النطــاق العريــض الثابتــة الســلكية فائقــة الســرعة للقطــاع
الســكني فقــد بلــغ متوســط ســرعة تنزيــل البيانــات  9.92ميجابايــت فــي الثانيــة
بالنســبة للباقــات القائمــة علــى األليــاف البصريــة والتــي مــن المفتــرض أن
تكــون بســرعة  8ميجابايــت فــي الثانيــة و  22.94ميجابايــت فــي الثانيــة بالنســبة
للباقــات التــي مــن المفتــرض أن تكــون بســرعة  25ميجابايــت فــي الثانيــة و
 89.15ميجابايــت فــي الثانيــة بالنســبة للباقــات التــي مــن المفتــرض أن تكــون
بسرعة  100ميجابايت في الثانية.
ً
ونظــرا لتقديــم خدمــات أفضــل وبأســعار أقــل ،فــإن  83٪ممــن شــملهم
اســتطالع آراء المســتخدمين فــي البحريــن فــي العــام  2017راضــون عــن خدمات
الهاتــف المتنقــل بشــكل عــام .كمــا أن نســبة رضــا مشــتركي خدمــات النطــاق
العريض في العام  2017بلغت .85٪
ومــع الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد االشــتراكات وحجــم االســتخدام ،حافــظ قطــاع
االتصــاالت علــى مســتواه فــي العائــد الســنوي والــذي بحســب البيانــات للعــام
 2017بلــغ  426مليــون دينــار بحرينــي .كمــا ويواصــل المشــغلون االســتثمار
فــي هــذا القطــاع لتقديــم أحــدث التقنيــات وأفضــل الخدمــات ،حيــث بلــغ حجــم
االســتثمار  54.1مليــون دينــار بحرينــي ،ممــا يشــير إلــى اســتمرار االســتثمار
والمنافسة في هذا القطاع.
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عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة لعام 2018
نسبة اإلنتشار 2.09m | 139%
2014

2015

2016

2017

2018

اإلجمالي

2.33m

2.54m

2.99m

2.36m

2.09m

 %مسبقة الدفع

78%

78%

81%

74%

69%

 %آجلة الدفع

22%

22%

19%

26%

31%

عدد اشتراكات الهواتف الثابتة لعام 2018
(بدون الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة  ISDN) 225,759مليون
بنسبة انتشار 15%%
2014

اإلجمالي

450

430

426

430

423

409

2015

2016

2017

2018

225,759 239,976 233,917 242,439 246,696

 %الخدمات الثابتة السلكية

68%

73%

76%

80%

85%

 %الخدمات الثابتة الالسلكية

32%

27%

24%

20%

15%

عدد اشتراكات خدمة النطاق العريض خالل العام 2018
 2,16مليون – بنسبة انتشار 144%

406
360
338

303

نسبة مساهمة عائدات خدمات االتصاالت بحسب نوع
الخدمة 2017
47.9%

12%
5%
-1%

2017
3%

 26التقرير السنوي

2018

-4%

2016
4.7%

2015
4.7%

2014
1.65%

6%

3%

2%

2013
4.3%

11%

17.8%

19.8%

10.5%

0.8%

2012

2011

2010

2009

2008

4%

4%

4%

4%

4%

4%
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91 %

9%

1.98

2018
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2.18

2017

2.24
1.80

2016

2015

1.50

2014

1.34

2013
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التسلسل الزمني لسلة أسعار خدمات الهاتف المتنقل في البحرين

نمو البيانات المستخدمة (بالبيتابايت)

باستخدام سالل أسعار دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (( )OECDالخدمات الصوتية
والرسائل والبيانات)

انخفضت أسعار خدمة الهاتف المتنقل المدعمة بالبيانات بنسبة تصل إلى  54٪خالل الفترة من .2013-2018

565
452
292
193

2018

2018

2017

2016

2015

2017

2016

2015

119
2014

2013

انخفاض آخر في معدل بيانات مجلس التعاون خالل العام 2018
(فلس/الدقيقة)

4.26%
94

2017

3%
233
226

90

2018

11.6%
26

2017

320

23

2017
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2018

2017

2016

2015

2013

2018

2018

29.4%
226

2017

2018
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مقارنة أسعار خدمات االتصاالت في البحرين بأسعارها في
دول مجلس التعاون الخليجي/الدول العربية
أعلى من

مقارنة نسب البحرين
بمتوسط نسب دول
مجلس التعاون

يتساوى مع

مقارنة نسب البحرين
بمتوسط نسب
الدول العربية

أقل من

مقارنة نسب البحرين
بمتوسط نسب دول
OECD

خدمة ( PSTNأدنى استخدام)
خدمة ( PSTNأقصى استخدام)
الهواتف النقالة (أدنى استخدام)

تقرير الربع األخير من  2017حول جودة خدمات البرود باند
سرعات تنزيل أعلى في جميع الشبكات المتنقلة

الهواتف النقالة (أقصى استخدام)
البرودباند الثابت (آدنى سرعة)
البرودباند الثابت (أقصى سرعة)
البرودباند المتنقل (أدنى سرعة)
البرودباند المتنقل (أقصى سرعة)
الخطوط المستأجرة
*يمكن مقارنة سرعة  2ميغابايت/ثانية فقط مع بيانات OECD
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ً
عربيا
أسعار خدمات البرودباند في البحرين من األقل
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

60%

اﻷﻓﺮاد

278

26%
324

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري

241
112

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

591

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

164

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

27%
45
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013
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2018

اﻷﻓﺮاد

34

41

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل  2013و 2018

19%
47
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2013

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري

38
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
2018

64

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
2018

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

المؤشرات العامة لقطاع االتصاالت

المشغل
ّ
اسم

المحلية
الثابتة

المكالمات
الدولية

الهواتف
النقالة

المؤشرات الرئيسية لخدمات االتصاالت

االنترنت

الخطوط
المستأجرة

البيانات
األخرى

أخرى

التكنلوجيا المتسلقة للخدمات الفنية

شركة إتصالكم البحرين
شركة منفذ الخليج
الرمال الذهبية لاللكترونيات
والهواتف

نقل بروتوكول االنترنت ـ الربط
المباشرـ االشتراك في الموقع ـ
الرصد القانوني ـ نقل األرقام ـ الدائرة
الدولية الخاصة المؤجرة IPLC

 IPVPNالشبكة االفتراضية الخاصة
لبروتوكول االنترنت

MPLS
االشتراك في الموقع لمركز البيانات
ومزود الخدمة
الرسائل النصية القصيرة بالجملة

شركة الخليج للتواصل اإللكتروني

آي ام سي

المكالمات الدولية من خالل خدمات
الجملة

شركة انفوناس
كالم تيليكوم
شركة مدى لالتصاالت

%4

%4

%4

%4

%3

غير مطبق

2,210,190

2,322,860

2,533,208

2,994,865

2,364,477

2,092,714

مع معدل االنتشار

%176

%177

%185

%210

%158

%139

نسبة االشتراكات مسبقة الدفع

%80

%78

%78

%81

%74

%69

%20

%22

%22

%19

%26

%31

251,643

246,696

242,439

233,917

234,709

225,759

مع معدل االنتشار

%20

%19

%18

%16

%16

%15

نسبة الخطوط السلكية

%65

%68

%73

%76

%79

%85

نسبة الخطوط الالسلكية

%35

%32

%27

%24

%21

%15

عائدات قطاع االتصاالت (بالماليين)

تعداد اشتراكات الهاتف النقال

بي تي سولووشنز ليمتد
أي جي ان بي في – ايقوانت
جلوبال نيتوورك

422.766

430

450

430.6

426

غير مطبق

مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي

بتلكو
بدالة إنترنت البحرين

2013

2014

2015

2016

2017

2018

خدمات النقل الصوتي الدولي

نسبة االشتراكات آجلة الدفع
تعداد اشتراكات الهواتف الثابتة

تفاصيل عائدات خدمات التجزئة
خدمات الخطوط الثابتة

14,166,167

12,409,383

غير مطبق

خدمة الهاتف النقال

148,494,966 113,391,639 116,709,642 119,413,422 127,080,948

غير مطبق

المكالمات الدولية باستخدام الهواتف النقالة

68,927,930 70,171,137

57,206,806

41,995,989

29,161,667

غير مطبق

المكالمات الدولية باستخدام الهواتف الثابتة

4,143,910

3,299,998

2,959,444

2,403,455

2,034,475

غير مطبق

المكالمات الدولية باستخدام وسائل أخرى

6,635,125

4,433,464

3,258,635

2,606,238

1,550,252

غير مطبق

خدمات االنترنت

46,034,619 41,030,580

59,316,350

59,128,005

61,422,731

غير مطبق

خدمات الخطوط المستأجرة

54,045,808 45,823,586

58,135,613

54,565,145

55,240,920

غير مطبق

اإلجمالي

310,314,394 285,123,899 309,699,130 309,255,334 309,051,454

غير مطبق

زيادة عائدات خدمات التجزئة حسب الفئة

ميناتيليكوم

الخطوط الثابتة

%5

%4

%4

%4

%4

غير مطبق

موفينغ غلف تيليكوم

الهواتف النقالة

%41

%39

%38

%40

%47.9

غير مطبق

شركة نورث ستار للتكنولوجيا

االنترنت

%13

%15

%19

%21

%10.5

غير مطبق

المكالمات الدولية

%26

%25

%20

%16

%19.8

غير مطبق

الخطوط المستأجرة

%15

%17

%19

%19

%17.8

غير مطبق

اشتراكات البرودباند

1,507,067

1,677,784

1,977,602

2,407,408

2,373,306

2,160,324

التعداد (حسب إحصاءات هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
لعام )2018

1,253,191

1,314,562

1,370,322

1,423,726

1,501,116

1,503,091

%120

%128

%144

%169

%158

%144

نيوتل لالتصاالت

IPTV - ICT

شركة أوربت داتا سيستمز
رابيد تيليكوم
سيتا-األنظمة العالمية لالتصاالت
السلكية والالسلكية للطيران

معدل انتشار خدمة البرودباند

فياكالود

اشتراكات البرودباند حسب فئة االستخدام:

فيفا البحرين
فودافون إنتربرايس البحرين

زين البحرين
الزاجل

 IPVPNإيثرنت السلكية Ethernet -
VPN

اشتراكات الخطوط الثابتة ( ADSLو األلياف البصرية على سبيل لمثال)

%3

%3

%4

%3

%4

%5

اشتراكات الخطوط الثابتة ( WiMaxعلى سبيل المثال)

%8

%7

%5

%4

%4

%4

خدمة البرودباند المتنقلة المدفوعة مقابل كل استخدام

%34

%34

%25

%24

%22

%10

خدمة البرودباند المتنقلة باستخدام الوسائط (الدونقل ،مدخل USB
واألجهزة اللوحية على سبيل المثال)

%14

الخدمات الصوتية المضاف إليها خدمات البرودباند

%41

%41

%48

%55

%57

%62

1,332,055

1,505,311

1,799,303

2,238,233

2,179,162

NA

119

193

292

452

565

2,955

3,025

3,206

3,230

2,914

غير مطبق

الذكور

2,149

2,174

2,311

2,316

2,061

غير مطبق

اإلناث

806

851

895

914

853

غير مطبق

ً
سنويا (بالبيتابايت)
استهالك البيانات
تعداد منسوبي قطاع االتصاالت
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%15

%18

%14

%13

%19

1,976,330

البرودباند المتنقل – 2018

2018

13,100,093

12,112,641

11,033,429

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

مسيـرة

التحول

أصبــح لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت دورهــا المؤثــر فــي تغييــر نمــط حياتنــا باســتمرار لســنوات
قادمــة .فنحــن نشــهد تغيــرات متســارعة بوتيــرة غيــر مســبوقة بفضــل التقنيــات الحديثــة التــي تمكننــا
باســتمرار مــن إعــادة هندســة القطاعيــن الخــاص والعــام ليصبحــا أكثــر كفــاءة .وعــاوة علــى ذلــك ،أصبــح
باإلمــكان زيــادة مســتويات اإلنتاجيــة لدينــا بشــكل أســرع ،نتيجــة لتطــور وتقــدم هــذا القطــاع الحيــوي
ومساهمته في نمو وازدهار جميع القطاعات األخرى.
الشيخ حمد بن محمد آل خليفة
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت

فــي إطــار الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت ،قامــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
باتخــاذ خطــوات عمليــة ملموســة مــن أجــل توفيــر بنيــة تحتيــة لالتصــاالت أكثــر
ً
وأمانــا فــي مملكــة البحريــن .وكان “لإلطــار التنظيمــي االقتصــادي
فاعليــة
الجديــد” (اإلطــار الجديــد) الــذي وضعتــه الهيئــة دوره الرائــد فــي جهــود الهيئــة
لتحويل قطاع االتصاالت في المملكة.
ويهــدف اإلطــار الجديــد إلــى تحقيــق سياســة الحكومــة المتمثلــة فــي الخطــة
الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت وتحديـ ً
ـدا إنشــاء شــبكة اتصــاالت لألليــاف البصريــة
والتي بدورها ستدعم إقامة الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
كمــا ويهــدف اإلطــار الجديــد إلــى تحســين جــودة الخدمــات وخفــض األســعار
وتشــجيع التقــدم التكنولوجــي المبتكــر ،وذلــك عبــر تحفيــز المنافســة العادلــة بيــن
ـادا علــى الشــبكة الواحــدة
جميــع المشــغلين فــي تقديــم خدمــات التجزئــة اعتمـ ً
وبصورة عادلة.
وناقشــت الهيئــة هــذا اإلطــار التنظيمــي الجديــد مــع مشــغلي خدمــات
االتصاالت ،وأخذت في االعتبار آراءهم بشأنه.
وتشــمل اإلنجــازات التــي حققهــا اإلطــار الجديــد تنظيــم إقامــة وتطويــر وصيانــة
وفقــا ألفضــل الممارســات
ً
أبــراج االتصــاالت ،وتصحيــح وضــع األبــراج المخالفــة
الهندســية الدوليــة ،لضمــان التنفيــذ األمثــل ألحــكام قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء
رقم  45لسنة .2015
ـاء علــى الصالحيــات المخولــة لهــا بموجــب القــرار ،45
وقامــت الهيئــة ً
أيضــا بنـ ً
بإصــدار الالئحــة التنظيميــة بشــأن التصريــح بإقامــة وتطويــر وصيانــة محطــات
االتصــاالت الراديويــة العامــة (“الالئحــة التنظيميــة”) ،وذلــك بالتنســيق مــع
الجهــات الحكوميــة المعنيــة لتنظيــم وضــع محطــات االتصــاالت الراديويــة العامــة
في مملكة البحرين.
ويم ّكــن هــذا اإلطــار التنظيمــي الجديــد المشــغلين المعنييــن مــن إقامــة أبــراج
وفقــا إلجــراءات التصاريــح
ً
االتصــاالت الجديــدة وتطويــر األبــراج القائمــة بفعاليــة
والمواصفــات الهندســية الجديــدة المتفــق عليهــا مــع الجهــات الحكوميــة ذات
الصلة.
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وبالتركيــز علــى الجوانــب الفنيــة والجماليــة فــي اإلنشــاء ،يفــرض اإلطــار
التنظيمــي الجديــد االلتــزام بمراعــاة التوافــق والتكامــل بيــن أبــراج االتصــاالت
والبيئــة المحيطــة بهــا ،مــع تشــجيع االســتخدام المشــترك ألبــراج االتصــاالت بيــن
المشغلين ،والحد من تعدد األبراج ما لم تكن هناك حاجة تشغيلية لذلك.
كمــا ســيضمن اإلطــار التنظيمــي الجديــد تصحيــح أوضــاع جميــع األبــراج المخالفــة
تدريجيــا خــال فتــرة زمنيــة مناســبة بمــا يحقــق االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح
ً
المعمول بها.
ومــع إطــاق هــذا اإلطــار التنظيمــي ،بــدأت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالموافقــة
علــى الطلبــات المقدمــة مــن مشــغلي شــبكات االتصــاالت إلقامــة أبــراج
اتصاالت جديدة في مناطق مختلفة من المملكة.
كمــا تســمح الالئحــة التنظيميــة بمشــاركة الجمهــور فــي اختيــار المواقــع المزمــع
إقامــة أبــراج االتصــاالت عليهــا ،مــع منــح الثقــة للجمهــور بــأن عمليــة إقامــة هــذه
األبراج تخضع للتنظيم والمراقبة.
ولهــذا الغــرض ،دشــنت هيئــة تنظيــم االتصــاالت رسـ ً
مكتبــا جديـ ًـدا للتعامــل
ـميا
ً
إلكترونيــا ،وذلــك إلجراء عمليــات الموافقة
مــع طلبــات أبــراج االتصــاالت الجديــدة
ً
ومراقبــة تنفيــذ خطــة تصحيــح أبــراج االتصــاالت لضمــان التــزام جميــع األبــراج
باللوائح التنظيمية والمتطلبات المعمول بها.
كمــا طــورت الهيئــة ونفــذت نظــام إلكترونــي إلدارة معلومــات أبــراج االتصــاالت
حيــث أن جميــع العمليــات المتعلقــة بإقامــة وتصحيــح وصيانــة أبــراج االتصــاالت
تتم من خالل هذا النظام اإللكتروني.
وفــي إطــار التــزام الهيئــة بتوفيــر أحــدث تقنيــات االتصــاالت ،وتمكيــن مملكــة
البحريــن لتكــون واحــدة مــن الــدول الرائــدة فــي المنطقــة إلطــاق شــبكة خدمــات
الجيــل الخامــس ،تــم تشــكيل “فريــق العمــل المعنــي بتــرددات الجيــل الخامــس”،
برئاســة هيئــة تنظيــم االتصــاالت لتحليــل والنظــر فــي احتياجــات القطــاع التجــاري
مــن الطيــف التــرددي الــازم إلنشــاء شــبكات الجيــل الخامــس بالتعــاون مــع جميــع
الجهات الحكومية المعنية ،وبالتالي وضع الخطة المناسبة ،وإجراء االستعدادات
الالزمة لتوفير الطيف الترددي الالزم لشبكات الجيل الخامس داخل المملكة.

أيضــا بإعطــاء األولويــة للنطاقــات التردديــة التــي ُيرجــح
وســيقوم فريــق العمــل ً
وفقــا لتوصيــات المجموعــات
ً
أن تســتخدم لتشــغيل شــبكات الجيــل الخامــس
التقنيــة الدوليــة ذات الصلــة .وعــاوة علــى ذلــك ،ســيقوم فريــق العمــل علــى
ضمــان أن تكــون احتياجاتــه مــن مختلــف النطاقــات التردديــة متوافقــة مــع
التوجهــات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول المنطقــة والــدول
األوروبية ،ومع نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لعام .2019
ونتيجــة لمــا تقــوم بــه البحريــن مــن جهــود علــى الســاحة العالميــة لالتصــاالت،
فقــد ظلــت فــي طليعــة الــدول مــن حيــث تبــادل الخبــرات ووجهــات النظــر مــع
مجتمع االتصاالت الدولي.
وقــد كلفــت اللجنــة الفرعيــة للتخطيــط الدولــي هيئــة تنظيــم االتصــاالت بقيــادة
وتنســيق األنشــطة المتعلقــة بإعــداد المواقــف الوطنيــة بشــأن بنــود جــدول
األعمــال  )AI( 1-13و( 9-1المســألة رقــم  )9-1-1للمؤتمــر العالمــي لالتصــاالت
الراديويــة –  ،19حيــث قدمــت الهيئــة تقاريرهــا بشــأن بنــود جــدول األعمــال 1-13
( )AIو ،9-1-1إلــى إدارة التراخيــص الالســلكية والتــرددات والرقابــة ،ومــن ثــم تــم
تقديمهــا إلــى رئيــس فريــق عمــل مجلــس التعــاون الخليجــي لإلعــداد للمشــاركة
في المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية – .19
كمــا تــم اختيــار هيئــة تنظيــم االتصــاالت لتمثيــل المنطقــة العربيــة فــي الفريــق
اإلقليمــي التابــع للجنــة الدراســات  17لقطــاع تقييــس االتصــاالت لالتحــاد
الدولــي لالتصــاالت المعنــي باألمــن الســيبراني ،والــذي تألــف مــن مندوبيــن
وممثليــن مــن الــدول األعضــاء ،والجهــات المعنيــة باألمــن الســيبراني ،إضافــة
إلى المنتسبين إلى هذا الفريق في المنطقة.
واســتضافت هيئة تنظيم االتصاالت المؤتمر الســنوي الســادس عشــر للشــبكة
العربيــة لهيئــات تنظيــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي مملكــة البحريــن،
حيــث ســبق االجتمــاع ورشــة عمــل حــول تقنيــة التخاطــب بيــن اآلالت ()M2M
وإنترنــت األشــياء .وكان الهــدف مــن ورشــة العمــل هــو تقديــم المرئيــات حــول
موضوعــات القطــاع الجديــدة ،وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول العربيــة بشــأن
المســائل الدوليــة المتعلقــة بتقنيــة التخاطــب بيــن اآلالت ( )M2Mوإنترنــت
األشياء ،ومدى تأثيرها على مستقبل قطاع االتصاالت.
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مبادرات الهيئة نحو تعزيز كفاءة وأمن
شبكة االتصاالت

مسيرة التحول
أيضــا فــي ورشــة العمــل اإلقليميــة حــول بنــاء القــدرات فــي
وشــاركت الهيئــة ً
مجــال إحصائيــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي نظمهــا االتحــاد
الدولــي لالتصــاالت .وتمثــل الهــدف مــن الورشــة فــي تعزيــز قــدرة الــدول علــى
إعــداد اإلحصائيــات الوطنيــة الالزمــة لمؤشــرات قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومات واالتصاالت.
وحصــدت الهيئــة جائــزة “أفضــل فريــق للشــئون الماليــة  -القطــاع الحكومــي”
لهــذا العــام ،وذلــك خــال حفــل توزيــع الجوائــز الــذي جــرى فــي “منتــدى
اســتراتيجيات المــدراء المالييــن لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا”
فـ�ي دبـ�ي بدولـ�ة اإلمـ�ارات العربيـ�ة المتحـ�دة بتنظيـ�م مـ�ن شـ�ركة نسـ�يبة( (�Nase
كبيرا بالسياســات
 ،)baوذلــك تقديـ ًـرا لجهــود الهيئــة الكبيــرة التــي أظهــرت
التزامــا ً
ً
واإلجراءات المالية للهيئة إلى جانب مبادرتها البنّ اءة لتحسين كفاءة العمل.

يناير

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تعــزز المشــاركة في أبــراج االتصاالت
من خالل إطار تنظيمي جديد
باشــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالموافقــة
علــى الطلبــات التــي تقــدم بهــا مشــغلو
شــبكات االتصــاالت إلقامة محطــات اتصاالت
راديويــة عامــة جديــدة (أبــراج اتصــاالت) فــي
مختلف مناطق المملكة.

وقامــت هيئــة االتصــاالت بالتعــاون مــع مكتــب
استشــاري دولــي متخصــص بوضــع إطــار
تنظيمــي جديــد يختــص بتنظيــم إقامــة أبــراج
االتصــاالت الجديــدة وتصحيــح وضعيــة األبــراج
القائمــة لتتوافــق مــع أفضــل الممارســات
الدولية في هذا الشأن.

وتقديـ ًـرا لجهــود الهيئــة الحثيثــة التــي أســهمت فــي نمــو وتطويــر قطــاع المــوارد
البشــرية فــي منطقــة الشــرق األوســط ،حصــدت الهيئــة جائــزة التميــز فــي
المــوارد البشــرية بمنطقــة الشــرق األوســط للعــام عــن فئــة “أفضــل جهــة
عمــل” ،وذلــك خــال حفــل توزيــع جوائــز جهات العمل المســتقبلية للعــام ،2018
والذي ٌعقد في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
أيضــا علــى جائــزة “أفضــل مبــادرة تنظيميــة” المرموقــة لعــام
وحصلــت الهيئــة ً
 2018فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وذلــك خــال حفــل توزيــع
جوائــز  CommsMEAالســنوي فــي نســخته الثالثــة عشــرة الــذي عقــد فــي مدينة
تقديــرا
دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ويأتــي الفــوز بهــذه الجائــزة
ً
لجهــود الهيئــة المميــزة فــي وضــع الالئحــة التنظيميــة إلنشــاء محطــات
االتصــاالت الراديويــة التــي تهــدف إلــى ضمــان توفيــر بنية تحتيــة آمنة ومتقدمة
لالتصاالت.
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مارس

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تعمــل مــع مشــغلي
شــبكات االتصــاالت فــي البحريــن فــي إطــار إنشــاء
شبكة اتصاالت واحدة للبنية التحتية

ترأســت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحريــن سلســلة مــن االجتماعــات مــع
شــركات االتصــاالت لمناقشــة إطارهــا التنظيمــي االقتصــادي الجديــد (“اإلطــار
الجديد”) ،وإتاحة الفرصة للمشغلين لطرح مقترحاتهم وآرائهم.

ويهــدف اإلطــار الجديــد إلــى تحقيــق سياســة الحكومــة المتمثلــة فــي الخطــة
الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت وتحديـ ً
ـدا إنشــاء شــبكة اتصــاالت لألليــاف البصريــة
والتي بدورها ستدعم إقامة الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
كمــا ويهــدف اإلطــار الجديــد إلــى تحســين جــودة الخدمــات وخفــض األســعار
وتعزيــز التقــدم التكنولوجــي المبتكــر ،وذلــك عبــر تحفيــز المنافســة بيــن الشــركات
اعتمــادا علــى الشــبكة الواحــدة
فــي الســوق فــي تقديــم خدمــات التجزئــة
ً
وبصورة عادلة.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تعقــد االجتمــاع
األول لفريــق العمــل المعنــي بتــرددات
الجيل الخامس
ترأســت هيئــة تنظيــم االتصــاالت االجتمــاع األول لفريــق العمــل
المعنــي بتــرددات الجيــل الخامــس ،وذلــك لبحــث وتســليط الضــوء
علــى الجهــود المبذولــة مــن الحكومــة بشــكل عــام ،وجهــود الهيئــة
بشــكل خــاص فــي وضــع الخطــة المناســبة وإنجــاز األعمــال
التحضيريــة الالزمــة لضمــان توفيــر الطيــف التــرددي المطلــوب
إلقامة شبكات الجيل الخامس في مملكة البحرين.
ويتولــى فريــق العمــل مســئولية وضــع وتنفيــذ خطــة العمــل
الالزمــة إلقامــة شــبكات االتصــاالت المتنقلــة التجاريــة لخدمــات
الجيل الخامس في مملكة البحرين.

مايو

جديــدا للتعامــل مــع طلبــات أبــراج االتصــاالت
مكتبــا
هيئــة تنظيــم االتصــاالت تدشــن
ً
ً
إلكترونيا
الجديدة
ً

مكتبــا جديـ ًـدا معنــي بتنظيــم وتصحيــح أوضــاع أبــراج االتصــاالت والتصريــح لهــا .حيــث ســيتولى
ـميا
ً
دشــنت هيئــة تنظيــم االتصــاالت رسـ ً
المكتــب التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة ،ومنهــا وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي والمجلــس األعلــى
للبيئــة وشــئون الطيــران المدنــي،
للحصــول علــى التراخيــص الالزمــة
وشــهادات عــدم الممانعــة مــن هــذه
الجهــات قبــل أن تقــوم الهيئــة بمنــح
التصريــح النهائــي إلقامــة أبــراج
االتصاالت.

وتأتــي هــذه الخطــوة لضمــان التنفيــذ
األمثــل ألحــكام قــرار رئيــس مجلــس
الــوزراء رقــم  45لســنة “( 2015القــرار
رقــم  )”45بخصــوص إصــدار الالئحــة
التنظيميــة بشــأن محطــات االتصــاالت
الراديويــة العامــة .ولهــذا الغــرض،
عينــت الهيئــة شــركة استشــارية لوضــع
إطــار ولوائــح تنظيميــة إلقامــة أبــراج
االتصــاالت وإنشــاء مكتــب متخصــص
لضمان تطبيق هذه اللوائح.
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فبراير

سبتمبر

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تصــدر
الالئحــة التنظيميــة حــول إنشــاء
محطات االتصاالت الراديوية العامة
أصــدرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت الالئحــة التنظيميــة
بشــأن التصريــح بإقامــة وتطويــر وصيانــة محطــات
االتصــاالت الراديويــة العامــة (“الالئحــة التنظيميــة”) .وقــد
تــم وضــع هــذه الالئحــة التنظيميــة بالتنســيق مــع شــئون
البلديــات وشــئون الطيــران المدنــي والمجلــس األعلــى
للبيئــة واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي وغيرهــا من الجهات
الحكومية ذات الصلة.
وقــد قامــت كل جهــة مــن هــذه الجهــات المعنيــة ،بوضــع
معاييرهــا وشــروطها فــي الالئحــة والتــي يتعيــن علــى
مشــغلي خدمــات االتصــاالت أخذهــا فــي االعتبــار وذلــك
حتــى يتســنى لهيئــة تنظيــم االتصــاالت منــح التصاريــح
النهائية إلقامة محطات االتصاالت الراديوية العامة.

تحقيق التميز العالمي

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تجتمــع
بمجلس سامينا لالتصاالت
إجتمعــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت مــع مجلــس
ســامينا لالتصــاالت لبحــث ســبل التعــاون بيــن
القطاعيــن الخــاص والعــام فــي مجــال االتصاالت.
ممــا ينتــج عنــه تقريــب وجهــات النظــر وجهــود
القطاعيــن العــام والخــاص فــي مملكــة البحريــن
والمنطقة.

مارس

هيئة تنظيم االتصاالت تحضر ورشة العمل اإلقليمية حول إحصائيات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
شــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي ورشــة عمــل تناولــت
موضــوع بنــاء القــدرات اإلقليميــة ،وذلــك بتنظيــم مــن
مكتــب تنميــة االتصــاالت التابع لالتحــاد الدولي لالتصاالت،
بالتعــاون مــع وزارة المواصــات واالتصــاالت بمملكــة
الحرين.
والغــرض مــن ورشــة العمــل هــذه ،هــو تعزيــز قــدرة الــدول
علــى إعــداد اإلحصائيــات الوطنيــة الالزمــة للمؤشــرات
الخاصــة بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصاالت.
وبحثــت الورشــة المجموعــات الرئيســية لمؤشــرات
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
وتعريفاتهــا وقضاياهــا المنهجيــة واآلليات القائمة للتنســيق
الوطنــي إلحصائيــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
ونشــر وتنســيق بيانــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
علــى المســتوى الدولــي ،مــع التركيــز علــى مؤشــر تنميــة
المعلومات ( )IDIالذي يصدره االتحاد الدولي لالتصاالت.
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إبريل
وفــد مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحريــن
يقــوم بزيــارة إلــى هيئــة تنظيــم االتصــاالت بدولــة
اإلمارات العربية المتحدة
قــام وفــد مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحريــن برئاســة الشــيخ محمــد بــن
ســلمان آل خليفــة ،مديــر إدارة الشــئون الماليــة وتكنولوجيــا المعلومــات والمــوارد
البشــرية ،بزيــارة إلــى الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وذلــك بهــدف االطــاع علــى أفضــل الممارســات واالســتراتيجيات
ذات الصلــة بموضــوع إدارة التراخيــص والشــئون التنظيميــة والماليــة والطيــف
الترددي والموارد البشرية وإسعاد المتعاملين.
وخــال الزيــارة ،قدمــت الهيئــة العامــة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت بدولــة اإلمــارات
ـا حــول نطــاق عملهــا تنــاول الالوائــح المنظمــة لقطــاع
العربيــة المتحــدة عرضـ ًـا مفصـ ً
االتصــاالت بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتطويــره ،وتمكيــن الجهــات الحكوميــة
في مجال التحول الذكي.
واطلــع الوفــد كذلــك علــى آليــة العمــل فــي قســم المــوارد البشــرية بالهيئــة العامــة
مــن حيــث الهيــكل التنظيمــي وآليــة التوظيــف والــدورات التدريبيــة ونظــام إدارة
األداء والمواهب.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تشــارك فــي اجتماع
اللجنــة الدراســية الثالثــة التابعــة لقطــاع
التقييس لالتحاد الدولي لالتصاالت
شــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي االجتمــاع الســنوي للجنــة
الدراســية  3التابعــة لقطــاع التقييــس لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت
في مدينة جنيف الذي ركز على الجوانب التنظيمية واالقتصادية.
وتــرأس وفــد الهيئــة رئيــس العالقــات الدوليــة الســيد عــادل محمــد
درويــش الــذي شــارك فــي هــذا االجتمــاع بصفــة نائــب رئيــس اللجنــة
الدراســية للفتــرة مــن  .2020 – 2017واختتــم االجتمــاع بنجــاح ،حيــث
طرحــت فيــه أكثــر مــن  88ورقــة عمــل ومســاهمة وحضــره أكثــر مــن
 100مشــارك مــن  58جهــة عمــل مــن الــدول األعضــاء ومــن الشــركات
التجارية األعضاء.
وقــد تنــاول االجتمــاع مواضيع مختلفة ذات أهمية لقطاع االتصاالت،
بمــا فــي ذلــك التطبيقــات المتاحــة عبــر اإلنترنــت ()Over-The-Top
والخدمــات الماليــة لشــبكات الهواتــف المتنقلــة ( ،)MFSوالتجــوال
الدولــي للهواتــف المتنقلــة ( ،)IMRباإلضافــة إلــى عــدد مــن
المواضيع االقتصادية والتنظيمية.

مايو

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تحضــر قمــة
قادة االتصاالت لمجلس سامينا
شــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت في قمة قــادة االتصاالت
لمجلــس ســامينا التــي اســتمرت ليــوم واحــد فقــط فــي
دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتركــز البحــث فيهــا
علــى الشــراكات الخاصــة والحكوميــة وعلــى أوجــه التعــاون
في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وكان القائــم بأعمــال المديــر العــام للهيئــة الشــيخ ناصــر بــن
محمــد آل خليفــة ،المتحــدث الضيــف خــال اجتمــاع مجموعــة
الخبــراء التــي تناولــت “أبعــاد االقتصــاد اإلقليمــي الرقمــي
المستدام”.
وخــال القمــة ،أكــدت هيئــة تنظيــم االتصاالت علــى تعاونها
الوثيــق وشــراكتها مــع مجلــس ســامينا ،فــي إطــار ســعيها
نحــو انخــراط أكبــر فــي قطــاع االتصــاالت ،والتركيــز علــى
المبــادرات اإلقليميــة ذات األهميــة القصــوى للقطــاع .كمــا
ســلطت القمــة الضــوء علــى جوانــب منطقــة يتزايــد توجههــا
االقتصــادي الرقمــي ،وذلــك للمســاعدة علــى تحقيــق فائــدة
اجتماعيــة اقتصاديــة طويلــة األجــل مــن خــال أجنــدة رقميــة
ً
ً
ً
قدما بالمساعي الوطنية.
جيدا واالنطالق
تحديدا
محددة
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مايو

ً
ً
ثنائيــا مــع مديــر
اجتماعــا
هيئــة تنظيــم االتصــاالت تعقــد
قطاع التنمية باالتحاد الدولي لالتصاالت

أكتوبر

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تســتضيف المؤتمــر الســادس عشــر للشــبكة
العربيــة لهيئــات تنظيــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ()AREGNET
في مملكة البحرين

اســتضافت هيئــة تنظيــم االتصــاالت االجتمــاع الســادس عشــر للشــبكة العربيــة لهيئــات تنظيــم االتصــاالت
وتقنية المعلومات ( )AREGNETفي المنامة ،وذلك بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت (.)ITU

وتــم خــال المؤتمــر التأكيــد علــى التركيــز علــى تكنولوجيــا التخاطــب بيــن اآلالت ( )M2Mوإنترنــت األشــياء (،)IoT
إضافــة إلــى طــرح المرئيــات القيمــة حــول المواضيــع الجديــدة الخاصــة بالقطــاع ،وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول
العربيــة مــن خــال عقــد سلســلة مــن ورش العمــل بــإدارة خبــراء رواد وبارزيــن فــي هــذا القطــاع ،فــي ســعيهم
ً
متعمقــا ،تناولــت التخاطــب بيــن اآلالت ()M2M
تحليــا
نحــو تحليــل المواضيــع الخاصــة بالقضايــا الدوليــة
ً
وإنترنت األشياء ( ، )IoTوكيفية تأثير ذلك على مستقبل قطاع االتصاالت.
عقــد القائــم بأعمــال المديــر العــام لهيئــة تنظيــم االتصــاالت الشــيخ ناصــر بــن محمــد آل خليفــة ،اجتماعـ ًـا ثنائيـ ًـا مــع مديــر
قطــاع التنميــة باالتحــاد الدولــي لالتصــاالت الســيد إبراهيــم ســانو .وتركــز البحــث فــي هــذا االجتمــاع علــى أوجــه التعــاون
المشترك على المستويين اإلقليمي والدولي ،وعلى المتغيرات والتطورات المستقبلية في قطاع االتصاالت.

وتــدارس المؤتمــر كذلــك ،إمكانــات التخاطــب بيــن اآلالت ( )M2Mوإنترنــت األشــياء ( )IoTفــي تصدرهــا لتطويــر
“المــدن الذكيــة” ،والقيــود التــي يواجههــا بعــض صنــاع السياســات والهيئــات التنظيميــة أثنــاء العمــل علــى
وضــع اســتراتيجيات وأفــكار مجديــة لخلــق بيئــة مســتدامة .كمــا ناقــش االجتمــاع أمــور ذات أهميــة للقطــاع مثــل
خدمات تطبيقات اإلنترنت (.)OTT

سبتمبر

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تحضــر االجتماع الرابع للفريق العربــي المكلف بالتحضير
لمـؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت في مدينة الرياض
ً
تمهيــدا لمؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن لالتحــاد
الدولــي لالتصــاالت ( )ITU PPالمقــرر عقــده فــي
دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،نظمــت
هيئــة االتصــاالت تقنيــة والمعلومــات بالمملكــة
ً
ً
ً
عــددا
تحضيريــا ناقــش
اجتماعــا
العربيــة الســعودية
من أوراق العمل الخاصة بأهداف تطوير االتصاالت
وتقنيــة المعلومــات فــي العالــم العربــي ،إلــى جانب
مشــاركة الفريــق العربــي فــي المؤتمــر القــادم
للمندوبيــن المفوضيــن لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت
( )ITU PPالمقــرر عقــده فــي دبــي خــال الفتــرة مــن
أكتوبر إلى نوفمبر.
ومثــل وفــد البحريــن فــي هــذا المؤتمــر مديــر إدارة
االتصــاالت بــوزارة المواصــات واالتصــاالت الســيد
مصعــب عبداللــه ،ورئيــس العالقــات الدوليــة بهيئــة
تنظيم االتصاالت السيد عادل محمد درويش.
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هيئــة تنظيــم االتصــاالت تحضــر أســبوع األمــن الســيبراني
اإلقليمي لسنة  2018للمنطقة العربية
شــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت ممثلــة بــإدارة األمــن الســيبراني فــي أســبوع األمــن الســيبراني
اإلقليمــي للعــام  2018للمنطقــة العربيــة بتنظيــم مــن هيئــة تنظيــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
بدولــة الكويــت ( )CITRAخــال الفتــرة مــن  25 – 21أكتوبــر فــي الكويــت بالتعاون مــع المكتب اإلقليمي
العربــي التابــع لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ( )ITUوالمركــز العربــي اإلقليمــي لألمــن الســيبراني
(.)ARCC
وتــم خــال أســبوع األمــن الســيبراني اإلقليمــي ،اختيــار هيئــة تنظيــم االتصــاالت لتمثيــل المنطقــة
العربيــة فــي الفريــق اإلقليمــي التابــع للجنــة الدراســات  17لقطــاع تقييــس االتصــاالت المعنــي باألمن
الســيبراني والــذي تألــف منمندوبيــن وممثليــن مــن الــدول األعضــاء والجهــات المعنيــة باألمــن
السيبراني والمنتسبين إلى هذا الفريق في المنطقة.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تشــارك فــي المؤتمــر العشــرين للمندوبيــن المفوضيــن
لالتحاد الدولي لالتصاالت

شــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي المؤتمــر العشــرين للمندوبيــن المفوضيــن لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ( )PP - 18الــذي عقــد
فــي دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ويعقــد هــذا المؤتمــر كل أربــع ســنوات ،ويعتبــر الهيئــة العليــا لصنــع القــرار فــي االتحــاد
الدولي لالتصاالت ،الجهة التابعة لألمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وقــد افتتــح المؤتمــر بتوجيــه نــداء عالمــي للعمــل “كجهــة واحــدة” لربــط نحــو أربعــة مليــارات شــخص فــي مختلــف أنحــاء العالــم
باإلنترنت الذين ال يزالون غير متصلين باإلنترنت.
ويعتبــر مؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن الجهــة العليــا لصنــع القــرارات فــي االتحــاد الدولــي لالتصــاالت التابــع لألمــم المتحــدة
والمختــص بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .ويعقــد هــذا المؤتمــر كل أربــع ســنوات ،وهــو الحــدث الرئيســي الــذي تُ جمــع
فيــه الــدول األعضــاء فــي االتحــاد لمناقشــة أهــم المســائل الدوليــة المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وتنتخــب القــادة
ألعلــى المناصــب فــي االتحــاد ،وتقــرر خريطــة طريــق لعمــل االتحــاد علــى مــدى الســنوات األربــع القادمــة ،بمــا فــي ذلــك الخطــط
االستراتيجية والمالية.
وحضــر مؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن هــذا ،أكثــر مــن  2500مشــارك كان مــن بينهــم رؤســاء حكومــات ووزراء ومندوبــون آخــرون مــن
معظــم الــدول األعضــاء فــي االتحــاد والتــي عددهــا  193دولــة ،باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن القطــاع الخــاص والمؤسســات
األكاديمية والهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية.
وخــال المؤتمــر ،تــم اختيــار رئيــس العالقــات الدوليــة فــي هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحريــن الســيد عــادل محمــد درويــش،
نائبـ ًـا لرئيــس فريــق العمــل فــي الجلســة العامــة ،وتــم تكليفــه بمهمــة رئاســة االجتمــاع المخصــص لبحــث إنترنــت األشــياء ( .)IoTوقــد
ـدا كبيـ ً
بــذل نائــب الرئيــس جهـ ً
ـرا خــال المؤتمــر للتوصــل إلــى قــرار لالتحــاد بشــأن إنترنــت األشــياء ،مــع مراعــاة مســاهمات الــدول
والمناطق األعضاء التي حضرت المؤتمر.

ً
أيضــا فــي القمــة اإلقليميــة الســابعة لألمــن الســيبراني التــي
وشــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
تهــدف إلــى تبنــي أفضــل اســتراتيجيات الحمايــة لمواجهــة التهديــدات الســيبرانية وكذلــك شــاركت
الهيئــة فــي التدريبــات الســيبرانية اإلقليميــة السادســة التــي تهــدف إلــى تعزيــز االتصــال وبنــاء
القدرات وضمان االستعداد واالستجابة الطارئة للتهديدات والهجمات السيبرانية.
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أكتوبر

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تفــوز بجائــزة «أفضــل مبــادرة
تنظيمية» في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

هيئة تنظيم االتصاالت تفوز بجائزة «أفضل فريق للشئون المالية -
القطاع الحكومي»
فــازت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحرين
بجائــزة “أفضــل فريــق للشــئون الماليــة –
القطــاع الحكومــي” لهــذا العــام وذلــك خــال
حفــل توزيــع الجوائــز الــذي جــرى فــي منتــدى
اســتراتيجيات المــدراء الماليين للشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا بتاريــخ  31أكتوبــر  2018فــي
مدينة دبي باإلمارات العربية المتحدة،
بتنظيــم مــن شــركة نســيبة ( ،)Nasebaالشــركة
االستشــارية اإلقليميــة المتخصصــة فــي
تسهيل األعمال التجارية.

نوفمبر

ً
تقديــرا لجهــود
ويأتــي الفــوز بهــذه الجائــزة،
الهيئــة الكبيــرة التــي أظهــرت بوضــوح التزامهــا
التــام بسياســاتها وإجراءاتهــا الماليــة ،إلــى
جانب مبادرتها البنّ اءة لتحسين كفاءة العمل.

فــازت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة
البحريــن بجائــزة “أفضــل مبــادرة
تنظيميــة” لعــام  2018فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وذلــك
خــال حفــل توزيــع جوائــز CommsMEA
الســنوي فــي نســخته الثالثــة عشــرة الــذي
عقــد يــوم األربعــاء ،الموافــق  14نوفمبــر
تقديــرا
 2018فــي مدينــة دبــي ،وذلــك
ً
التزامــا كبيـ ًـرا
لجهــود الهيئــة التــي أظهــرت
ً
بوضــع اللوائــح التنظيميــة الراميــة إلــى
ضمــان توفيــر بنيــة تحتيــة آمنــة ومتقدمــة
لالتصاالت.
وجــاء الفــوز ﺑھــذه الجائــزة نتيجــة إلهتمــام
الهيئــة بموضــوع إنشــاء محطــات
االتصــاالت الراديويــة العامــة وإصــدار
الالئحــة التنظيميــة إلنشــاء محطــات
ً
مؤخــرا
االتصــاالت الراديويــة العامــة
والتــي تعــد خطــوة أساســية نحــو
االســتفادة مــن التقنيــات الالســلكية
المســتقبلية ،وإنشــاء محطــات اتصــاالت
راديويــة متطــورة مــع األخــذ فــي االعتبــار
مخاوف العموم واآلثار البيئية.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تفــوز بجائــزة التميــز في الموارد البشــرية عن فئة «أفضل
جهة عمل لهذا العام»
فــازت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحريــن بجائــزة التميــز فــي
المــوارد البشــرية بمنطقــة الشــرق األوســط عــن فئــة “أفضــل جهــة
عمــل” لهــذا العــام ،وذلــك خــال حفــل توزيــع جوائــز جهــات العمــل
المســتقبلية الــذي عقــد فــي  13نوفمبــر بمدينــة دبــي بدولــة
اإلمارات العربية المتحدة.
ونالــت الهيئــة هــذه الجائــزة مــن بيــن عدد مــن الشــخصيات والجهات
المختصــة مــن األفــراد أو األقســام أو فــرق العمــل أو الجهــات
التــي تكــرس جهودهــا فــي نمــو وتطويــر قطــاع المــوارد البشــرية
في منطقة الشرق األوسط.
وجــاء فــوز الهيئــة بهــذه الجائــزة ،تقديـ ً
ـرا اللتزامهــا الدائــم بالتطويــر
الوظيفــي والتدريــب المهنــي ،ولمبــادرات فريــق العمــل بالمــوارد
البشــرية التــي تدعــم مبــادئ التطويــر الوظيفــي والمشــاركة
والتنــوع وترســخ مجــاالت التدريــب الهادفــة ،التــي تركــز علــى
استمرار تنمية كفاءات الهيئة البشرية.
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حماية وتمكين

السوق والمستهلك

السوق والمستهلك
إن تقديــم خدمــات اتصــاالت عاليــة الجــودة فــي المملكــة ،يشــكل أحــد األمــور المهمــة فــي الحيــاة اليوميــة
للمســتهلكين ،ويدعــم قــدرة المســتهلك علــى القيــام بأنشــطته بســهولة وكفــاءة .ونحــن ملتزمــون
بحمايــة مصالــح المســتهلكين وتزويدهــم بالمعلومــات الصحيحــة وتعزيــز قدرتهــم علــى اتخــاذ قــرارات
مدروسة بشأن الخيارات األفضل لخدمات االتصاالت.
آمنة الغتم
القائمة بأعمال مدير شئون المستهلك
هيئة تنظيم االتصاالت
بهــدف تحديــد مبــادئ وإجــراءات تقديــم والتعامــل مــع المنازعــات التــي تنشــأ
بيــن المشــترك ومــزود خدمــات االتصــاالت المرخــص لــه ،قامــت الهيئــة بوضــع
الئحــة تنظيميــة جديــدة بشــأن المنازعــات الخاصــة بالمســتهلك لتحســين إجــراءات
التعامــل مــع المنازعــات ،باإلضافــة إلــى تحســين إجــراءات التعامــل مع الشــكاوى
مــن خــال وضــع معاييــر أساســية رفيعــة المســتوى للتعامــل مــع الشــكاوى مــن
قبل مزودي خدمات االتصاالت المرخص لهم.
وتتيــح هــذه الالئحــة للهيئــة الفصــل وتســوية المنازعــات عــن طريــق الوســاطة
والتســوية الوديــة وإصــدار القــرار المناســب .كمــا تتضمــن الالئحة حق المشــترك
فــي طلــب إعــادة خدمــة االتصــاالت المتنــازع عليهــا أثنــاء إجــراءات تقديــم الطلــب
لتسوية النزاع.
وفــي إطــار جهودهــا التــي تهــدف إلــى حمايــة المســتهلكين وتمكينهــم ،قامــت
طبــق
الهيئــة بنشــر الالئحــة التنظيميــة المحدثــة بشــأن “جــودة الخدمــة” ،التــي تُ ّ
علــى جميــع مــزودي خدمــات االتصــاالت المرخــص لهــم فــي مملكــة البحريــن
بحيــث تحــدد التعديــات التــي ُأدخلــت علــى الالئحــة التنظيميــة األهــداف
الرئيســية لجــودة الخدمــة التــي يتعيــن علــى مــزودي خدمــات االتصــاالت
المرخص لهم تحقيقها في تقديم خدماتهم للمستهلكين.
مهمــا مــن أهــداف الهيئــة االســتراتيجية التــي ترمــي
ـزءا
ً
وتشــكل هــذه الالئحــة جـ ً
إلــى تمكيــن المســتهلكين وضمــان حصولهــم علــى أفضــل الخدمــات .وقــد تــم
وضــع إطــار قانونــي فعــال لتحديــد مســتوى جــودة الخدمــة التــي يجــب أن يلتــزم
بهــا مــزودو خدمــات االتصــاالت المرخــص لهــم عنــد تقديــم خدماتهــم
للمستهلكين.
كمــا قامــت الهيئــة بعقــد ورش عمــل إلطــاع مــزودي خدمــات االتصــاالت فــي
المملكــة علــى الالئحــة التنظيميــة المحدثــة بشــأن جــودة الخدمــة والالئحــة
ـتنادا إلــى مبــدأ
التنظيميــة الجديــدة بشــأن المنازعــات الخاصــة بالمســتهلك ،اسـ ً
الشفافية مع المرخص لهم لتعريفهم بااللتزامات الواردة في هذه اللوائح.
ووفقـ ًـا إلحصائيــات شــكاوى المســتهلكين ومركــز االتصــال للعــام  ،2018فــإن
هيئــة تنظيــم االتصــاالت حققــت فــي  1250شــكوى خــال العــام  ،2018حيــث
تم تسوية نحو  98%من مجموع الشكاوى.
وقــد شــكلت نســبة شــكاوى قطــاع الهواتــف المتنقلــة  62%مــن مجمــل
الشــكاوى المقدمــة ،تليهــا شــكاوى قطــاع النطــاق العريــض (البــرود بانــد) بنســبة
 ،26%فيمــا بلغــت نســبة شــكاوى قطــاع الهاتــف الثابــت  12%مــن مجمــل
الشكاوى المقدمة.
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وقــد بلغــت نســبة الشــكاوى المتعلقــة بالفواتيــر 29%مــن مجمــل الشــكاوى
التــي تــم البــت فيهــا ،تليهــا الشــكاوى المتعلقــة بالعقــود  23%وأداء الشــبكات
 ،22%وبلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بالخدمات األخرى .26%
وخــال الســنوات األربــع الماضيــة ،تلقــى مركــز اتصــال المســتهلكين التابــع
للهيئــة أكثــر مــن  22ألــف مكالمــة .وفــي العــام  ،2018بلــغ عــدد المكالمــات
الــواردة  5250مكالمــة بنســبة نجــاح فــي الــرد عليهــا تقــدر بنســبة  .99%وقــد
جــاءت النتائــج تماشـ ًـيا مــع تطلعــات الهيئــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز أطــر التواصل
مــع المســتهلكين لكافــة إجــراءات الشــكاوى واالستفســارات المتعلقــة بمــزودي
خدمات االتصاالت.
وفــي إطــار حرصهــا علــى خدمــة جميــع شــرائح المجتمــع ،بمــا فــي ذلــك ذوي
العزيمــة مــن الصــم والبكــم بشــكل أفضــل ،دشــنت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
خدمــة االتصــال بالفيديــو لمركــز اتصــال المســتهلك لديهــا ،وهــي خدمــة جديــدة
تمكــن مســتخدمي أجهــزة الهواتــف المتنقلــة التــي تعمــل بنظــام األندرويــد مــن
التواصــل مباشــرة مــع مركــز اتصــال المســتهلك للهيئــة لتقديــم شــكاواهم
واستفساراتهم عبر المكالمة المرئية.
وتأتــي هــذه المبــادرة اســتجابة للرســالة اإلنســانية التــي أطلقــت مؤخـ ًـرا علــى
حســابات التواصــل االجتماعــي تحــت شــعار “أنــا أصــم” ،والتــي تضمنــت
التحديات التي يواجهها الصم والبكم في المجتمع.
كمــا تأتــي المبــادرة تنفيـ ًـذا لمخرجــات ومقترحــات مؤتمــر المندوبيــن المفوضيــن
ً
مؤخــرا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت الــذي عقــد
المتحــدة لقــرار إمكانيــة وصــول ذوي االحتياجــات الخاصــة إلــى تكنولوجيــا
اســتكماال لسلســلة حقــوق المســتهلكين الــواردة فــي
االتصــاالت ،وكذلــك
ً
الالئحــة التنظيمــة لحمايــة مســتهلكي قطــاع االتصــاالت الصــادرة عــن الهيئــة
مؤخرا.
ً
ً
وتماشــيا مــع تطلعــات الهيئــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز أطــر التواصــل مــع
المســتهلكين لكافــة إجــراءات الشــكاوى واالستفســارات المتعلقــة بمــزودي
ـا
خدمــات االتصــاالت ،دشــنت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
نظامــا جديـ ًـدا ومتكامـ ً
ً
ســعيا منهــا الســتمرارية التواصــل الفعــال
إلدارة الشــكاوى واالستفســارات،
ً
بين الهيئة والمستهلكين ومزودي خدمات االتصاالت.

الفيســبوك ،حيــث يتــم عــن طريــق هــذه البوابــة ســائر العمليــات التنظيميــة
إلدارة الشــكاوى واالستفســارات والربــط اإللكترونــي بيــن الهيئــة ومــزودي
خدمات االتصاالت.
وتماشـ ًـيا مــع الالئحــة التنظيميــة بشــأن المنازعــات الخاصــة بالمســتهلك التــي
اســتكماال لسلســلة
تــم إقرارهــا خــال العــام  ،2018يأتــي النظــام الجديــد
ً
المبــادرات الخاصــة بدعــم المســتهلكين ،التــي تتيــح لهــم تقديــم طلــب لتســوية
المنازعــات بينهــم وبيــن مــزودي خدمــات االتصــاالت فــي حــال إخفــاق مــزود
الخدمــة فــي تزويــد المســتهلك بالحــل المناســب .كمــا يتيــح النظام للمســتهلكين
تقديم آرائهم بشأن الحلول المقدمة من قبل مزود الخدمة.
كمــا قامــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بعقــد العديــد مــن ورش العمــل التدريبيــة
لمــزودي خدمــات االتصــاالت لشــرح مميــزات النظــام الجديــد الــذي تنــاول اآلليــة
المحدثــة لســير تقديــم النزاعــات والميــزات الجديــدة للرصــد والــرد حســب الوقــت
المحدد والمتابعة الفورية لوضع النزاع.
وخــال العــام ،أجــرت الهيئــة العديــد مــن حمــات التوعية للمســتهلكين لتوعيتهم
بحقوقهــم وواجباتهــم كمســتهلكين ،ومنهــا حملــة “جاهــز للتجــوال” التــي تــم
تدشــينها خــال العطلــة الصيفيــة ،بهــدف توعيــة المســتهلكين لتفــادي المبالــغ
الباهظــة التــي قــد تُ حتســب أثنــاء التجــوال والخيــارات المتاحــة للتحكــم فــي
إعــدادات البيانــات فــي أجهزتهــم المتنقلــة أثنــاء التجــوال فــي الخــارج والباقــات
المتنوعــة المتوفــرة مــع مــزودي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة .وقــد ســاهمت
هــذه الحملــة فــي انخفــاض عــدد الشــكاوى المقدمــة إلــى الهيئــة علــى التجــوال
بنحو  4%مقارنة بالسنوات السابقة.

ويتضمــن النظــام بوابــة للمســتهلك ،حيــث تمكــن المســتهلكين مــن تســجيل
وتقديــم تفاصيــل شــكواهم والمســتندات الداعمــة بــكل ســهولة .كمــا يوفــر
النظــام خيــارات أســرع للتســجيل عبــر البريــد االلكترونــي ( )Gmailأو حســاب

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

إحصائيات شكاوى المستهلكين
ومركز اتصال المستهلك للعام 2018

حماية وتمكين السوق والمستهلك
وبهــدف تعزيــز تمكيــن المشــتركين مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة وتحديــد حقــوق المســتهلكين
والتزامــات مــزودي خدمــات االتصــاالت المرخــص لهــم فيمــا يتعلــق بهــذه الحقــوق ،دشــنت الهيئــة
حملــة “اعــرف حقوقــك” .وقــد ســاهمت هــذه الحملــة فــي تعزيــز وعــي المســتهلكين بحقوقهــم
الــواردة فــي الالئحــة التنظيميــة بشــأن المنازعــات الخاصــة بالمســتهلك والالئحــة التنظيمــة لحمايــة
مؤخرا.
مستهلكي قطاع االتصاالت ،التي تم إصدارهما
ً
ارتفاعــا فــي عــدد جرائــم انتحــال الشــخصية التــي نتجــت عــن اســتغالل عمليــة
وقــد الحظــت الهيئــة،
ً
تســجيل بطاقــات الـــ  .SIMوهــذا يشــمل أكثــر مــن  100حالــة مــن حــاالت منــع المســتهلكين األفــراد
الذيــن ســقطوا ضحيــة لســرقة هوياتهــم مــن الســفر .ولذلــك دشــنت الهيئــة حملــة “شــريحتك
مسئوليتك” لحث المشتركين على تسجيل بطاقات هواتفهم المتنقلة.
ـعيا لمنــع حــدوث مثــل هــذه الجرائــم المتعلقــة بســرقة الهويــة ولضمــان أكبــر قــدر مــن الحمايــة
وسـ ً
للمســتهلكين ،ألزمــت الهيئــة جميــع مــزودي خدمــات الهواتــف المتنقلــة فــي مملكــة البحريــن بإجــراء
عمليــة التوثيــق مــن خــال البصمــة لــكل حامــل بطاقــة  .SIMوتقــوم الهيئــة باســتمرار برصــد
ومراقبــة عمليــة التســجيل والتعامــل مــع أي مســائل وشــكاوى تتلقاهــا بهــذا الخصــوص كأولويــة
قصوى.
وحرصــت الهيئــة علــى التأكيــد علــى جميــع مــزودي الخدمــات أن يقدمــوا كل الدعــم الــازم
للمســتهلكين مــن أجــل أن تشــمل عمليــة التســجيل كبــار الســن ممــن تزيــد أعمارهــم علــى  60عامـ ًـا
أو الذيــن لديهــم إعاقــات أو الذيــن يتعــذر جهــاز البصمــة مــن أخــذ بصماتهــم .وتُ عفــى هــذه الشــرائح
مــن عمليــة التســجيل مــن خــال البصمــة ،علــى أن يلتزمــوا فقــط بتقديــم وثائــق الهويــة الخاصــة
كافيا لتسجيل بطاقاتهم.
بهم ،ويعد ذلك
ً
وقامــت الهيئــة بصــورة منتظمــة بتحذيــر المســتهلكين مــن المحتاليــن وحثهــم علــى ضــرورة توخــي
الحــذر مــن مثــل هــؤالء األشــخاص واالمتنــاع عــن التعامــل معهــم ،وضــرورة قيامهــم باإلبــاغ عــن
فــورا لــدى اإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي
جميــع االتصــاالت المشــبوهة
ً
بوزارة الداخلية وحظر مثل هذه األرقام للحد من أية اتصاالت أخرى مشبوهة.
كمــا قامــت الهيئــة بتعزيــز وعــي المســتهلكين بالســامة اإللكترونيــة فــي البحريــن ،وذلــك بالتعــاون
مــع شــركة كاسبرســكي الب العالميــة المتخصصــة فــي مجــال األمــن الســيبراني العالميــة .فقــد
تــم تنظيــم جــوالت توعويــة لألمــن اإللكترونــي فــي مختلــف مــدارس مملكــة البحريــن بهــدف زيــادة
تتربــص باألطفــال علــى شــبكة اإلنترنــت وأفضــل الســبل
الوعــي بالتهديــدات واألخطــار التــي ّ
ـا عــن قواعــد الســلوك العامــة عبــر شــبكة اإلنترنــت .وتشــمل األخطــار
الكفيلــة بالتصــدي لهــا ،فضـ ً
التنمــر ،ومشــاركة المعلومــات
ويتعيــن مواجهتهــا،
الرئيســية التــي تهـ ّـدد األطفــال عبــر اإلنترنــت
ّ
ّ
الشخصية مع الغرباء.
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إحصائيات مركز اتصال المستهلك
إجمالي عدد المكالمات الواردة

5250

معدل الرد على المكالمات بنجاح

99%

متوسط سرعة الرد على المكالمات (ثانية)
نسبة المكالمات الفائتة
نسبة إجابة اإلستفسارات من أول مكالمة

3.8
1.20%
96.40%

احصائيات الشكاوى المصعدة للهيئة
عدد الشكاوى الواردة

1250

عدد الشكاوى المغلقة

1223

متوسط حل الشكاوى (يوم)

16

فئات الشكاوى المصعدة للهيئة
نوع الشكاوى
شكاوي خدمات الخطوط الثابتة

12%

شكاوي خدمات الهاتف النقال

62%

شكاوي خدمات النطاق العريض (البرودباند)

26%

الشكاوى  /سوق ()%
الفواتير

29%

العقود

23%

أداء خدمات الشبكات

22%

أخرى :الفئات المتبقية

26%

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

نقل األرقام في 2018
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الالئحة التنظيمية
بشأن المنازعات الخاصة للمستهلك

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

وعي المستهلكين بالهيئة ومستوى رضاهم عن مزودي خدمات االتصاالت
أكــد اســتطالع الــرأي الــذي أجرتــه هيئــة تنظيــم االتصــاالت بشــأن تجربــة المســتهلكين فــي اســتخدام خدمــات االتصــاالت،
مســتويات عاليــة مــن رضــا المســتهلكين عــن كل مــن “خدمــات الهواتــف المتنقلــة” و”النطــاق العريــض” ،إلــى جانــب رضاهــم
عن الدور الشامل الذي تضطلع به هيئة تنظيم االتصاالت في هذا القطاع.
وكان الغــرض مــن هــذا االســتطالع الــذي أجــراه قســم شــئون المســتهلك بالهيئــة ،هــو تقييــم وعــي المســتهلكين بالهيئــة
ومستوى رضاهم عن مزودي خدمة االتصاالت.

رضا المستهلكين عن مزودي خدمات االتصاالت المتنقلة
46%

52%

45% 43%

38%

36%

47%

16%

12%

39%

رضا المستهلكين عن دور هيئة تنظيم االتصاالت

14%

12%

المستوى الكلي للرضا
)(n=181

47%

41%

36%

46%

17%

13%

تنظيم قطاع اإلتصاالت

14%

52%

34%

حماية حقوق المستهلك في قطاع اإلتصاالت

17%

49%

34%

حل الشكاوي الناشئة بين المستهلكين والمشغلين

23%

51%

تسهيل المنافسة لخدمة المستهلكين

23%

45%

32%

مراقبة مزودي خدمات اإلتصالت

20%

50%

30%

وضع القواعد واللوائح التنظيمية لقطاع اإلتصاالت

15%

47%

38%

26%

رضا المستهلكين عن مزودي خدمات النطاق العريض (البرودباند)
52%

47%
43%

41%
31%

31%
18%

2018

45%
38%

30%
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55%

16%

22%

14%

17%

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

الوعي بحمالت هيئة تنظيم االتصاالت

الوعي بحقوق المستهلكين في مجاالت االتصاالت

60%

32%

8%

الوعي بمنصات التواصل االجتماعي
لهيئة تنظيم االتصاالت

القاعدة :من هم على علم بوجود هيئة تنظيم االتصاالت 226

الوعي بإمكانية تقديم الشكاوى على الموقع اإللكتروني
لهيئة تنظيم االتصاالت
57%

1%
42%

القاعدة :من هم على علم بوجود هيئة تنظيم االتصاالت 226
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القاعدة :من هم على علم بوجود هيئة تنظيم االتصاالت على مواقع التواصل

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

الوعي بحمالت توعية المستهلك لهيئة تنظيم االتصاالت خالل العام 2018

1

“جاهز للتجوال”

2

“اعرف حقوقك”
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هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

الوعي بحمالت توعية المستهلك لهيئة تنظيم االتصاالت خالل العام 2018

3

“شريحتك مسؤوليتك”
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هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

مارس

هيئة تنظيم االتصاالت تدعم كاسبرسكي الب في جوالتها التوعوية لألمن
اإللكتروني في مختلف مدارس مملكة البحرين
نظمــت شــركة كاسبرســكي الب بالتعــاون مــع هيئــة تنظيــم االتصــاالت جــوالت
توعويــة لألمــن اإللكترونــي فــي مختلــف مــدارس مملكــة البحريــن بهــدف زيــادة
تتربــص باألطفــال علــى شــبكة اإلنترنــت
الوعــي بالتهديــدات واألخطــار التــي ّ
ـا عــن قواعــد الســلوك العامــة عبــر
وأفضــل الســبل الكفيلــة بالتصــدي لهــا ،فضـ ً
شبكة اإلنترنت.
ويتعيــن
تهــدد األطفــال عبــر اإلنترنــت
وتشــمل األخطــار الرئيســية التــي
ّ
ّ
التنمــر ،ومشــاركة المعلومــات الشــخصية مــع الغربــاء .وقــد تركــزت
مواجهتهــا،
ّ
جــوالت التوعيــة هــذه علــى الطلبــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  7ســنوات
و 13سنة.

مايو

هيئة تنظيم االتصاالت تعقد ورشة عمل حول الالئحة التنظيمية بشأن المنازعات الخاصة بالمستهلك في
قطاع االتصاالت لمزودي خدمات االتصاالت

عقــدت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة البحريــن ورشــة عمــل حــول الالئحــة التنظيميــة بشــأن المنازعــات
الخاصــة بالمســتهلك فــي قطــاع االتصــاالت ،حضرهــا مــزودو خدمــات االتصــاالت فــي البحريــن وذلــك
الستعراض ومناقشة أحكام الالئحة الخاصة بااللتزام باإلجراءات وتنفيذها.
وشــددت الهيئــة خــال هــذه الورشــة حــول ضــرورة االلتــزام بهــذه اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة،
وفــي حالــة إخفــاق مــزود الخدمــة المرخــص لــه بتنفيــذ أحــكام الالئحــة ،يجــوز للهيئــة فــرض عــدد مــن الغرامــات
المالية التي قد تصل إلى  50,000دينار بحريني.
وتهــدف هــذه الالئحــة إلــى تحديــد مبــادئ وإجــراءات تقديــم النــزاع الــذي ينشــأ بيــن المشــترك ومــزود خدمــات
االتصــاالت  ،إلــى جانــب العمــل علــى تحســين إجــراءات التعامــل مــع الشــكاوى مــن خــال وضــع معاييــر
أساسية رفيعة المستوى للتعامل مع الشكاوى من قبل مزودي خدمات االتصاالت المرخص لهم.
وتتضمــن الالئحــة عــدة فصــول تســري علــى جميــع مشــتركي مــزودي خدمــات االتصــاالت ،مــن ضمنهــا
إجــراءات ومحتويــات تقديــم طلــب تســوية النــزاع ،وآليــة قبــول طلبــات تســوية المنازعــات ،واإلجــراءات
الخاصــة بالنظــر فــي النــزاع والتســوية والقــرارات ذات الصلــة ،باإلضافــة إلــى ضمانــات حمايــة حقــوق
المشترك وعدد من األحكام العامة المتعلقة بااللتزام والتنفيذ.
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هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

متابعة

األداء

متابعة األداء
ســتواصل هيئــة تنظيــم االتصــاالت رصــد وتقييــم أداء قطــاع االتصــاالت وتطوراتــه واتخــاذ
محوريــا لتحقيــق النمــو والتطويــر
قطاعــا
اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــزه وتطويــره وذلــك لكونــه
ً
ً
وضروريا لتحقيق أهداف الرؤية االقتصادية للمملكة 2030.
للقطاعات االقتصادية األخرى
ً
الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة
القائم بأعمال المدير العام
في هيئة تنظيم االتصاالت

واصلــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت علــى مــدار العــام ،جهودهــا بخطــوات راســخة
مــن أجــل إنشــاء بنيــة تحتيــة أقــوى وأكثــر فعاليــة لخدمــات االتصــاالت فــي
مملكــة البحريــن ،وهــي جــزء مــن جهودهــا الكبيــرة فــي حمايــة مصالــح األطــراف
المعنيــة ،والتــي تشــمل الحكومــة والســوق والمســتهلك .وظلــت الهيئــة تتابــع
عبــر مبادراتهــا المختلفــة المؤشــرات المختلفــة لتحقيــق األداء األمثــل لقطــاع
االتصاالت في المملكة.
وفــي إطــار التــزام الهيئــة بتنفيــذ رؤيــة الحكومــة المتمثلــة فــي الخطــة الوطنيــة
الرابعــة لالتصــاالت ،عقــدت الهيئــة ورشــات عمــل مــع مشــغلي شــبكات
االتصــاالت المتنقلــة لمناقشــة أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة فــي
تطوير “اإلطار التنظيمي االقتصادي الجديد” ومشروع فصل شركة بتلكو.
ولضمــان الشــفافية وحمايــة مصالــح جميــع األطــراف المعنيــة فــي هــذا القطاع،
فقــد ســاهمت المشــاركة البنــاءة مــن جانــب مشــغلي شــبكات االتصــاالت
المتنقلــة ،فــي تشــكيل صــورة واضحــة بشــأن إنشــاء شــبكة اتصــاالت لألليــاف
البصرية ،التي بدورها تقوم بدعم الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
أيضــا ورشــة عمــل بالتعــاون مــع شــركة ( ،)Bird & Birdوهــي
وعقــدت الهيئــة ً
شــركة محامــاة دوليــة تتخصــص فــي المجــاالت التكنولوجيــة ،لمراجعــة وتحليــل
كيفيــة التنافــس أو التعــاون بيــن مــزودي خدمــات االتصــاالت ومــزودي خدمــات
التطبيقات المتاحة عبر اإلنترنت (.)OTTs
أيضــا بتنظيــم
ولضمــان توفيــر شــبكات عامــة أكثــر أمانً ــا وفعاليــة ،تقــوم الهيئــة ً
اســتيراد أجهــزة االتصــاالت إلــى المملكــة مــن خــال إجراءاتهــا التنظيميــة ،التــي
تتطلــب الحصــول علــى موافقــة مســبقة علــى مجموعــة مــن المعاييــر
والمتطلبات في مجاالت التقنية والسالمة.
وفــي العــام  ،2018قامــت الهيئــة بتنفيــذ طلبــات اســتيراد تجــاوز عددهــا مليــون
وحــدة مــن أجهــزة االتصــاالت المســتوردة .كمــا أن نظــام الموافقــة اإللكترونــي
الجديــد الــذي اعتمدتــه الهيئــة فــي أوائــل العــام  2016م ّكــن الهيئــة مــن تنفيــذ
طلبــات اســتيراد أجهــزة االتصــاالت بكفــاءة أكثــر ،حيــث يســتغرق تنفيــذ الطلبــات
بشكل عام أقل من يومين.
وتشــير البيانــات إلــى أن حجــم اســتيراد أجهــزة االتصــاالت الطرفيــة (الهواتــف
المتنقلــة والهواتــف الذكيــة وأجهــزة الفاكــس والطابعــات والماســحات الضوئيــة
واألجهــزة اللوحيــة) فــي العــام  2018بلــغ  938,866وحــدة ،أي  82٪مــن إجمالــي
واردات أجهــزة االتصــاالت ،فــي حيــن شــكلت أجهــزة االتصــاالت  ،12٪أي
 136,699وحدة ،وجاءت الواردات األخرى بنسبة  ،6٪أي  69,763وحدة.
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ولضمــان حصــول المســتهلكين فــي البحريــن علــى أقصــى اســتفادة مــن
خدمــات الهواتــف المتنقلــة المقدمــة إليهــم ،وتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرارات
مســتنيرة عنــد اختيــار هــذه الخدمــات ومشــغليها ،أجــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
أيضــا التدقيــق الســنوي علــى جــودة وتغطيــة خدمــات الهواتــف المتنقلــة فــي
ً
البحريــن ،وأعــدت الهيئــة تقريرهــا الســنوي بشــأن جــودة خدمــات الهواتــف
المتنقلــة للعــام  ،2018الــذي يقــدم للعمــوم بيانــات يتمكنــون مــن خاللهــا
مقارنة أداء مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة.
وفــي إطــار جهودهــا لحمايــة حقــوق المســتهلك ،أصــدرت الهيئــة الئحــة تنظيمية
بشــأن المنازعــات الخاصــة بالمســتهلك فــي العــام  ،2018والتــي تحــدد المبــادئ
واإلجــراءات الالزمــة للتعامــل مــع أي نــزاع ينشــأ بيــن المشــترك والمشــغل
المرخــص لــه .وتهــدف هــذه الالئحــة إلــى خلــق المزيــد مــن الشــفافية والتنظيــم
بيــن جميــع األطــراف المعنيــة للتوصــل إلــى حــل عــادل يحفــظ حقــوق المســتهلك
في المنازعات.
ومنــذ أن تأسســت إدارة األمــن الســيبراني لهيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي العــام
 ،2014وهــي تركــز علــى مهمتهــا المتمثلــة فــي إيجــاد وتعزيــز بيئــة إلكترونيــة
آمنــة وموثــوق بهــا تدعــم األمــن والرفــاه االقتصــادي فــي البحريــن .وشــهد
العام  2018العديد من اإلنجازات الجديدة في مجال أمن االتصاالت.
ومــن أجــل تعزيــز مســتوى الوعــي واإلدراك لتأثيــر حــوادث أمــن االتصــاالت علــى
القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية ،أجــرت إدارة األمــن الســيبراني دراســة حــول
تهديــدات اإلنترنــت فــي قطــاع االتصــاالت فــي البحريــن ،أشــارت إلــى أن
الوضــع الحالــي لألمــن بالنســبة لمشــغلي خدمــات االتصــاالت الرئيســيين يأتــي
علــى قــدم المســاواة مــع مشــغلي هــذه الخدمــات فــي الــدول ذات الوضــع
المماثل.
وخلصــت الدراســة كذلــك إلــى أن إنشــاء إطــار فعــال لضمــان جاهزيــة األمــن
الســيبراني واالســتجابة لهــذه التهديــدات ،يجــب أن يكــون أحــد أهــداف قطــاع
ووفقــا لذلــك ،تــم وضــع اإلطــار التنظيمــي لألمــن
ً
االتصــاالت الرئيســية.
الســيبراني علــى أســاس نمــوذج “ ،”SECUREالــذي يهــدف إلــى دعــم النقــاش
مــع الجهــات الحكوميــة والشــركات والمواطنيــن والمجتمــع بصفــة عامــة ،وإثــارة
الحــوار بيــن األطــراف المعنيــة لوضــع اســتراتيجية مترابطــة لألمــن الســيبراني
على المدى البعيد.

غيــر متحقــق منهــا أو غيــر معروفــة فــي البحريــن ولحمايــة المســتهلكين مــن
االحتيــال .وتقضــي الالئحــة باتبــاع عمليــة تســجيل جديــدة مــن خــال التوثيــق
بالبصمــة ،وتتضمــن إجــراءات مكملــة تهــدف إلــى تنظيــف قاعــدة بيانــات
المشــتركين الحاليــة ،علــى أمــل أن تصبــح خاليــة مــن أيــة بطاقــات  SIMمجهولــة
المصدر.
وخــال العــام  ،2018تــم تطبيــق الالئحــة وتبنــي آليــة تمكّــن المشــغلين مــن
تقديــم المعلومــات الدقيقــة عــن المشــتركين فــي بطاقــات الـــ  SIMالمســجلين
والموثــوق بهــم .وبذلــك ،تــم تســجيل أكثــر مــن مليونــي مشــترك فــي بطاقــات
الـــ  SIMوالتحقــق منهــم بواســطة مشــغلي شــبكات االتصــاالت المتنقلــة
الثالثة.
وحرصــا علــى اتبــاع نهــج منظــم فــي إدارة المخاطــر وتطبيــق إجــراءات موحــدة
ً
إلدارة المخاطــر فــي قطــاع االتصــاالت ،بــدأت إدارة األمــن الســيبراني فــي
تطبيــق الالئحــة التنظيميــة إلدارة مخاطــر البنيــة التحتيــة األساســية لالتصــاالت
خــال العــام  ،2018وذلــك بمــا يكفــل اســتيفاء مالكــي البنيــة التحتيــة األساســية
لالتصــاالت لمعاييــر اآليــزو  27001بشــأن البنيــة التحتيــة واألصــول األساســية
لالتصــاالت لديهــم ،وبالتالــي تقليــص المخاطــر األمنيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة التــي قــد تنشــأ عــن أي أعطــال أو أضــرار كبيــرة فــي هــذه المواقــع
الحساســة ،خاصــة وأن البنيــة التحتيــة لالتصــاالت تعــد الركيــزة األساســية
للتنمية.
كمــا نشــرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت أحــدث تقاريرهــا عــن مؤشــرات قطــاع
االتصــاالت فــي مملكــة البحريــن ،والتــي تقيــس مــن خاللهــا أداء القطــاع
وتطــوره .وتشــمل هــذه التقاريــر مؤشــرات ســوق االتصــاالت بمملكــة البحريــن،
ودراســة مقارنــة األســعار بيــن الــدول العربيــة ،إضافــة إلــى اســتطالع آراء
المستخدمين األفراد.

أيضــا الالئحــة التنظيميــة لتســجيل خدمات االتصــاالت المدعمة
وأصــدرت الهيئــة ً
ببطاقــة الـــ  SIMللتعامــل مــع أي تهديــد لمســتخدمي هــذه الخدمــات مــن مصــادر

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

إدارة جودة الخدمة
قامت الهيئة بتنفيذ عدة مبادرات إلدارة جودة الخدمة في العام 2018

إجمالي طاقة االستيعاب للكابالت الدولية في البحرين
(جيجا بايت في الثانية)
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التقرير السنوي لخدمات االتصاالت الدولية
قــام قســم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بهيئــة تنظيــم االتصــاالت بتكليــف شــركة
االستشــارات العالميــة “ ”HOT TELECOMبإعــداد تقريــر عــن خدمــات االتصــاالت الدوليــة ونقــاط
التناظــر ( )Internet Peering Pointsللعــام  ،2018حيــث تــم جمــع البيانــات المطلوبــة مــن المشــغلين
وتحليلهــا ،لدراســة تطــور خدمــات االتصــاالت الدوليــة عبــر مختلــف الكابــات الدوليــة الممتــدة إلــى
مملكة البحرين وحركة نقل البيانات عبر اإلنترنت.

طاقة االستيعاب الدولية للنقل عبر بروتوكول اإلنترنت
الدولي (جيجا بايت في الثانية)

وعلــى ضــوء ذلــك ،تــم تقديــم التحليــل إلــى المديــر العــام والفريــق المعنــي فــي هيئــة تنظيــم
االتصــاالت فــي أكتوبــر  .2018وكان الغــرض مــن هــذا التقريــر هــو تمكيــن الهيئــة مــن تقييــم الوضــع
العام لخدمات االتصاالت عبر مختلف الكابالت الدولية الممتدة بين البحرين وبقية دول العالم.
عددا من المسائل الرئيسية ،شملت:
وقد أبرز التقرير
ً
•البيانات المحدثة حول عدد المسارات واستخدام تلك المسارات.
•البيانات المحدثة حول استخدام أنظمة الكابالت كل على حدة.
•البيانات المحدثة حول سعة النقل عبر بروتوكول اإلنترنت واستخدامها والترتيبات التجارية.
•ترتيبات التناظر ( )Peeringبين مزودي خدمات اإلنترنت في البحرين.
•أنماط استخدام االتصال الصوتي الدولي.
•المشكالت المحتملة حسبما يبلغ عنها المشغلون.
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التدقيق السنوي على جودة وفواتير وتغطية خدمات الهواتف المتنقلة

الخدمات الصوتية
معدل جودة المكالمات الصوتية الممتازة

بعــد أن منحــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت تراخيــص خدمــات االتصــاالت المتنقلــة الدوليــة لمشــغلي خدمــات االتصــاالت
المتنقلــة فــي العــام  ،2013ألزمــت الهيئــة المشــغلين بتغطيــة  99%مــن الســكان ،حيــث كلفت الهيئة الشــركة االستشــارية
 Directiqueإلجراء التدقيق على تغطية شبكة االتصاالت المتنقلة خالل شهري سبتمبر وأكتوبر من العام .2018
وكانــت الهيئــة تهــدف إلــى تقييــم وقيــاس مســتويات الجــودة التــي يقدمهــا مشــغلو شــبكات االتصــاالت المتنقلــة فــي
مملكة البحرين ،بتلكو وفيفا وزين من وجهة نظر المستخدمين ،للخدمات التالية:
الصوت
•
الرسائل النصية القصيرة ()SMS
•
اختبارات بيانات الهواتف الذكية (تصفح المواقع اإللكترونية ونقل ملفات )HTTP
•
اختبارات بيانات الهواتف الذكية على النقاط الساخنة (نقل ملفات )HTTP
•
تقييم بيانات تنزيل مقاطع الفيديو باستخدام الهواتف الذكية
•
شبكات التواصل االجتماعي باستخدام الهواتف الذكية
•
والغــرض مــن هــذا التدقيــق هــو تقييــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة باســتخدام طريقــة اختبــار مصممــة لجمــع ســجل
نوعــي دقيــق لوجهــة نظــر المســتخدمين النهائييــن ،مــع تجنــب تقييــم الجــودة مــن خــال زاويــة فنيــة بحتــة ،ألن هــذا اإلجــراء
هــو مــن مســؤولية مشــغلي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة ويقومــون بــه بانتظــام .وتوجــز األرقــام التاليــة النتائــج التــي تــم
تسجيلها:

جودة الصوت
معدالت الجودة للمكالمات الممتازة التي استغرقت نحو دقيقتين

جودة الصوت
معدل إنشاء المكالمات الناجحة
99.5%
98.4%
99.8%
98.2%
99.4%
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متوسط سرعة التحميل باستخدام األجهزة الذكية (ميجابايت في الثانية)

سرعة بروتوكول HTTP DL
في جهاز بتقنية ( 4Gميجابايت في الثانية)
58.7
				29.9
					16.1
			37.3

متوسط سرعة تنزيل بروتوكول HTTP
(ميجابايت في الثانية)

معدل استالم الرسائل النصية
خالل  10ثوان
98.2%
98.5%
98.2%

 VPQRنسبة عرض ملفات الفيديو
وتشغيلها خالل دقيقتين وتحديدها بجودة 4
91.5%
82.1%

متوسط سرعة تنزيل بروتوكول HTTP
(ميجابايت في الثانية)

28.6
MB/s

78.7
MB/s
67.9
MB/s
30.7
MB/s

87.0%

71.2%

2018

2017

معدل استالم الرسائل النصية القصيرة
خالل  30ثانية
98.5%

28.2
MB/s
17.4
MB/s

99.3%
98.9%
98.2%
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الوصالت الثابتة من نقطة إلى نقطة
التطبيقات المعتمدة وإجمالي الوصالت الثابتة في عام 2018
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مؤشرات األداء الرئيسية – للعام 2018
قسم إدارة الطيف الترددي
وقت تنفيذ طلبات شهادات عدم الممانعة
يومــا فــي العــام  2017إلــى
انخفــض متوســط وقــت تنفيــذ الطلبــات مــن ً 1,60
يومــا فــي العــام  ،2018فيمــا يتعلــق بإجمالــي الطلبــات المســتلمة التــي
ً 1,48
بلــغ عددهــا  3406طلــب .وقــد أدى هــذا إلــى تغييــر كبيــر فــي عمليــة الموافقــة
علــى شــهادات عــدم الممانعــة ،حيــث تــم تطبيــق رســوم بقيمــة  10دنانيــر بحرينيــة
في العام  2018عن كل طلب معتمد.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إجمالــي عــدد الطلبــات انخفــض بســبب وجــود تحديــث
لرمــوز النظــام المنســق ( )HS Codesفــي نظــام الشــئون الجمركيــة “أفــق” ،ممــا
ترتــب عليــه المزيــد مــن المراجعــة والتدقيــق فــي اختيــار األجهــزة التــي يتــم تقديمها
للحصول على موافقة الهيئة.
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تصنيف فئات أجهزة االتصاالت التي تم استيرادها

انخفاض كبير في حاالت التداخل
مقارنــة بعــدد  64حالــة تداخــل تــم اإلبــاغ عنهــا فــي العــام  ،2017لــم تتلــق الهيئــة ســوى بــاغ واحــد
عــن حالــة تداخــل مــن شــركة بتلكــو ،وتــم حــل هــذه الحالــة وإغالقهــا فــي غضــون ســبعة أيــام .وأدت
الرســوم التــي تــم فرضهــا عــن كل حالــة تداخــل يتــم اإلبــاغ عنهــا بموجــب “جــدول الرســوم الجديــد
لسنة  ”2017إلى هذا االنخفاض الكبير في عدد حاالت التداخل التي تم التبليغ عنها.

عدد حاالت التداخل ومتوسط وقت حلها
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رصد اإلشارات المتجاوزة للحدود
توصلــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت إلــى اتفــاق مــع مقــاول مــن الباطــن للقيــام برصــد اإلشــارات
المتجــاورة للحــدود .وبحلــول نهايــة العــام ،تــم رصــد مــا مجموعــه  38حالــة ،حيــث تــم رصــد شــبكات مــن
الــدول المجــاورة علــى حــدود البحريــن .إذ أنــه تــم رصــد  32حالــة مــن المشــغلين فــي المملكــة العربيــة
السعودية وست من فودافون في قطر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أجــرى فريــق العمــل بقســم إدارة الطيــف التــرددي بالهيئــة قياســات فــي جزيــرة
حــوار لقيــاس اإلشــارات المتجــاوزة للحــدود مــن الــدول المجــاورة ،وأكــد ملــف الســجل أنــه ال يمكــن
إجراء مكالمات على الرغم من مالحظة تجاوز اإلشارة من دولة قطر.

رصد مستوى االنبعاثات الكهرومغناطيسية من محطات
االتصاالت لمشغلي خدمات االتصاالت العامة
يقــوم قســم إدارة الطيــف التــرددي بالهيئــة باســتمرار برصــد مســتوى االنبعاثــات الكهرومغناطيســية الصــادرة عــن محطات
االتصاالت لمشغلي خدمات االتصاالت العامة في األماكن العامة والمهنية والسكنية.
وقــد تــم قيــاس االنبعاثــات فــي األماكــن التــي توجــد حــول  1000موقــع (األبــراج أو محطــات االتصــاالت) فــي العــام
 .2018ولــم يتــم العثــور علــى أيــة إشــارات تتجــاوز الحــدود التــي وضعتهــا الهيئــة الدوليــة للوقايــة مــن اإلشــعاعات غيــر
ً
ضمنا أن مستويات اإلشارات المسجلة لم تكن ضارة لإلنسان.
المؤينة ( ،)ICNIRPمما يعني

نماذج لمحطات
االتصاالت
الالسلكية التي
تم قياس
االنبعاثات حولها

تحديث قياسات السالمة على الصفحات اإللكترونية على اإلنترنت
مسار قياس
اإلشارات المتجاوزة
للحدود

بعد االنتهاء من قياس
االنبعاثات حول  1000موقع،
تم تحميل النتائج بنجاح على
الصفحات اإللكترونية للهيئة
الدولية للوقاية من
اإلشعاعات غير المؤينة
ليتمكن أي شخص من العموم
من االطالع عليها متى أراد
ذلك .وقد شملت القياسات
مجموعة من محطات
االتصاالت لمشغلي خدمات
االتصاالت العامة في
األماكن العامة والمهنية
والسكنية في جميع أنحاء
المملكة.

توضح الصفحة اإللكترونية
القدرة على الفرز والتصنيف
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مؤشرات األداء الرئيسية – للعام 2018
قسم البنية التحتية لخدمات االتصاالت
أصــدرت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي أغســطس  ،2018الالئحــة التنظيميــة
وفقــا ألحــكام قــرار رئيــس مجلــس
ً
إلنشــاء محطــات االتصــاالت الراديويــة العامــة
الــوزراء رقــم  45لســنة  .2015وتحــدد الالئحــة المعاييــر واإلجــراءات الالزمــة التــي
يجــب علــى مشــغلي شــبكات االتصــاالت اتباعهــا عنــد إقامــة وتطويــر وصيانــة
محطات االتصاالت الراديوية العامة.
إلكترونيــا
نظامــا
وفــي مطلــع شــهر يوليــو  ،2018دشــنت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
ً
ً
إلدارة معلومــات االتصــاالت الراديويــة ( ،)RIMSحيــث أصبحــت جميــع العمليــات
المتعلقــة بمحطــات االتصــاالت الراديويــة العامــة تتــم بطريقــة آليــة مــن خــال هــذا
النظام.

ويوضح الجدول أدناه متوسط وقت تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بقسم إدارة البنية التحتية لمرافق االتصاالت بالهيئة:
طلب تصاريح عمل
إلكتروني لتمديد خدمات
مطورة

إجمالي عدد
الطلبات التي تم
تنفيذها في 2017

متوسط وقت
تنفيذ الطلبات
في 2017

إجمالي عدد
الطلبات التي تم
تنفيذها في 2018

متوسط وقت
تنفيذ الطلبات
في 2018

مؤشر األداء
الرئيسي
المستهدف

طلب تصاريح عمل إلكتروني
لتمديد خدمات مطورة

11,516

ً
يوما
5.68

10,174

 4.48أيام

 7أيام (إجمالي)

إستشارات بشأن المرافق

1,214

ً
يوما
12.9

951

 9.7أيام

ً
يوما
12

تصاريح تخطيط بشأن
المرافق

143

ً
يوما
18.2

64

 8.5أيام

ً
يوما
17

تصاريح إقامة محطات
إتصاالت راديوية عامة

331

ً
يوما
29.07

140

ً
يوما
21.43

ً
يوما
44

الطلبات التي استلمها وأنجزها مكتب التخطيط المركزي
وطلبات تصاريح العمل اإللكترونية في الهيئة
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تنفيذ الطلبات التمهيدية لمحطات االتصاالت الراديوية العامة

عدد األيام

تنفيذ الطلبات الكاملة لمحطات االتصاالت الراديوية العامة
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مؤشرات األداء الرئيسية – للعام 2018
قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
نقل أرقام الهواتف المتنقلة
كبيرا في العام :2018
انخفاضا
ً
شهد النظام المركزي لنقل األرقام
ً
•بلــغ عــدد طلبــات نقــل أرقــام خدمــات االتصــاالت المتنقلــة  14,449طلــب
نقــل مقارنــة بـــ  22,552طلــب نقــل فــي العــام  ،2017أي بمتوســط 1204
شهريا.
طلبا
ً
ً
•بلــغ متوســط وقــت نقــل أرقــام المشــتركين بصــورة ناجحــة إلــى مشــغل جديــد
لخدمات االتصاالت المتنقلة  19دقيقة.
ً
انخفاضــا فــي عــدد طلبــات نقــل أرقــام الهواتــف
•شــهد شــهر يونيــو 2018
المتنقلــة ،حيــث بلــغ عــدد الطلبــات  752طلبـ ًـا ،فــي حيــن أنــه في العــام ،2017
تــم خــال شــهر ينايــر اســتالم أكبــر عــدد مــن طلبــات نقــل أرقــام الهواتــف
المتنقلة ،والذي بلغ  4010طلبات.
•كان فريــق العمــل بقســم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت يرصــد عــن كثــب
ـا مــن مؤشــرات األداء الرئيســية ذات الصلــة بإمكانيــة نقــل األرقــام
ـددا قليـ ً
عـ ً
لضمــان المنافســة العادلــة فــي الســوق دون أيــة مشــاكل مــن جانــب
المشغلين:
•لوحــظ أن متوســط مؤشــرات “عــدم االســتجابة” لســنة  2018بلــغ 1,1٪
مقارنة بـ  2,9في العام .2017
•تــم رفــض  16,9٪مــن إجمالــي الطلبــات فــي الغالــب معظمهــا بســبب فواتيــر
متأخرة لم يدفعها مقدم الطلب.
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نقل أرقام الهواتف الثابتة
أيضــا برصــد
قــام فريــق العمــل بقســم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ً
مؤشــرات األداء الرئيســية ذات الصلــة بإمكانيــة نقــل األرقــام الثابتــة لضمــان
المنافســة العادلــة فــي الســوق دون أيــة مشــاكل مــن جانــب المشــغلين تجــاه
قطاع سوق األعمال.
•بلــغ عــدد طلبــات نقــل أرقــام خدمــات االتصــاالت الثابتــة  2817طلــب نقــل
طلبــا فــي
مقارنــة بـــ  7800طلــب نقــل فــي العــام  ،2017أي بمتوســط ً 234
انخفاضا بنسبة .64٪
ً
الشهر .وتظهر الطلبات
•بلــغ متوســط وقــت نقــل أرقــام المشــتركين بنجــاح إلــى مشــغل جديــد
لخدمة الهاتف الثابت  209دقائق.
•شــهد شــهر نوفمبــر  2018ذروة طلبــات النقــل لألرقــام الثابتــة بنحــو 595
طلــب نقــل ،فــي حيــن أنــه فــي العــام  ،2017تــم خــال شــهر أكتوبر اســتالم
طلبا.
أكبر عدد من طلبات نقل األرقام الثابتة ،حيث بلغ 2293
ً
•بلــغ متوســط عــدد طلبــات نقــل األرقــام الثابتــة التــي ٌرفضــت فــي العــام
 2018نسبة  30٪من إجمالي الطلبات.

إحصائيات طلبات نقل أرقام الهواتف الثابتة للفترة من
ديسمبر  2017إلى ديسمبر 2018
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اعتماد اسم النطاق البحريني
طلبــا العتمــاد اســم النطــاق
تلقــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت خــال العــام  ،2018مــا مجموعــه ً 354
البحرينــي ،وهــو مــا يشــكل زيــادة بنحــو  7%مقارنــة بالعــام  2017الــذي بلــغ فيــه عــدد الطلبــات
طلبــا .وبلــغ متوســط وقــت االســتجابة  178دقيقــة بزيــادة فــي متوســط وقــت االســتجابة
330
ً
مقارنــة بـــ  125دقيقــة فــي العــام  .2017وهــو أفضــل مــن الهــدف المحــدد بمقــدار  180دقيقــة
العتماد طلبات تسجيل اسم النطاق البحريني (.)bh.
وبمجــرد تدشــين اإلطــار القانونــي ونظــام الســجل الســم النطــاق البحرينــي ( ،)bh.ســيتم إســناد
مهمة تشغيل هذا النطاق إلى المسجلين الذين سيتم اعتمادهم من قبل الهيئة.
طلبا تم اســتالمها
طلبا مقارنة بــ ً 33
وبالنســبة لشــهادات االتصال اآلمن ( ،)SSLتم اســتالم ً 12
ـوم واحـ ٍـد فــي المتوســط .وســوف يتــم
فــي العــام  .2017وتــم الــرد علــى الطلبــات فــي غضــون يـ ٍ
أيضــا إجــراء هــذه المهمــة بطريقــة آليــة بمجــرد بــدء تشــغيل نظــام الســجل وتفعيــل خدمــة التحقــق
ً
من اسم النطاق (.)WHOIS

عدد طلبات اعتماد اسم النطاق البحريني للفترة من يناير
 2018إلى ديسمبر 2018
إجمالي عدد الطلبات التي تم
استالمها

354

الطلبات المعتمدة

276

الطلبات المرفوضة

77

الحاالت التي لم يتحقق فيها
الهدف

78

طلبات اعتماد اسم النطاق البحريني

متوسط وقت اعتماد
الطلبات بالدقائق
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الرصد والتقييم

مايو

هيئة تنظيم االتصاالت تعقد ورشة العمل الثانية مع شركات
االتصاالت في إطار شبكة اتصاالت واحدة للبنية التحتية
فــي إطــار التــزام هيئــة تنظيــم االتصــاالت بتنفيــذ رؤيــة الحكومــة المتمثلــة فــي الخطــة الوطنيــة الرابعــة
لالتصــاالت ،عقــدت الهيئــة ورشــة العمــل الثانيــة مــع مــزودي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة وذلــك لمناقشــة
أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة فــي تطويــر اإلطــار التنظيمــي االقتصــادي الجديــد ومشــروع فصــل
شركة بتلكو.

ورشة عمل مع شركة ( )Bird & Birdلتقديم نظرة عامة حول أداء مزودي
خدمات االتصاالت

أيضــا ورشــة عمــل بالتعــاون مــع شــركة ( ،)Bird & Birdوهــي شــركة محامــاة دوليــة تركــز علــى المجــاالت
عقــدت الهيئــة ً
التكنولوجيــة ،وكان التركيــز فــي ورشــة العمــل علــى طبيعــة التنافــس أو التعــاون بيــن مــزودي خدمــات االتصــاالت
ومزودي خدمات التطبيقات المتاحة عبر اإلنترنت (.)OTTs

وقــد ســاهمت المشــاركة الفعالــة مــن قبــل مــزودي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة فــي تشــكيل صــورة واضحــة
حــول إنشــاء شــبكة اتصــاالت لألليــاف البصريــة والتــي بدورهــا ســتقوم بدعــم الشــبكة الوطنيــة للنطــاق
العريض.
وتهــدف الورشــات التــي تعقدهــا الهيئــة مــع مــزودي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة إلــى ضمــان شــفافية هــذا
المشروع الوطني وحماية مصالح جميع الجهات المعنية في قطاع االتصاالت.

يونيو

تمديد الموعد النهائي لتسجيل بطاقات الـ  SIMاآلجلة
الدفع

كجــزء مــن اإلجــراءات الجديــدة التــي تتطلــب تســجيل بطاقــات الـــ  SIMاآلجلــة الدفــع مــن خــال التوثيــق بالبصمــة لحمايــة
المشــتركين فــي خدمــات االتصــاالت وحفــظ حقوقهــم وعــدم اســتغالل بياناتهــم الشــخصية ،مــددت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
الموعــد النهائــي للتســجيل لمــدة ( )3ثالثــة أشــهر إضافيــة ،بعدمــا كان الموعــد النهائــي للتســجيل  2يونيــو  2018وذلــك إلعطــاء
المشتركين مهلة أكبر لتسجيل بطاقاتهم لدى مزودي خدمات االتصاالت.
وقــد حثــت الهيئــة المشــتركين علــى زيــارة
أقــرب فــرع لمــزود الخدمــة الخــاص بهــم
مــع إبــراز الوثائــق المطلوبــة إلتمــام
عمليــة التســجيل ،وأوضحــت الهيئــة أن
عــدم التســجيل خــال المهلــة المحــددة
ســينتج عنــه تعليــق الخدمــة بشــكل
مؤقــت ،وعنــد اســتمرار المشــتركين عــدم
التســجيل خــال فتــرة التعليــق يتــم فصــل
نهائيــا فــي تاريــخ
الخدمــة عــن المشــترك
ً
 2ديسمبر .2018
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أكتوبر

إجراء التدقيق السنوي لقياس جودة خدمات الهاتف
المتنقلة للعام 2018

ديسمبر

هيئة تنظيم االتصاالت ترعى المنتدى العربي لتقنية
االتصاالت والمعلومات

عقــدت هيئــة تنظيــم االتصــاالت ورشــة عمــل لمشــغلي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة فــي المملكــة
لمناقشــة التدقيــق الســنوي علــى جــودة وتغطيــة خدمــات الهواتــف المتنقلــة فــي البحريــن والــذي
أجرته الهيئة خالل العام .2018

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم االتصــاالت الدكتــور محمــد أحمــد العامــر أقيــم المنتــدى
العربــي لتقنيــة االتصــاالت والمعلومــات الــذي تنظمــه جمعيــة المهندســين البحرينيــة مــرة فــي كل
عاميــن وبمشــاركة عــدد مــن موظفــي الهيئــة .وقــد ســلط المنتــدى الضــوء علــى أحــدث التطــورات
في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

وقــد شــمل التدقيــق فواتيــر الهواتــف المتنقلــة وجــودة الخدمــة وتغطيــة الشــبكة .وقــدم تقريــر
الهيئــة الســنوي بشــأن جــودة خدمــات الهواتــف المتنقلــة للعــام  2018للعمــوم بيانــات يمكنهــم مــن
خاللها مقارنة أداء مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة على مدار العام.

وقــد تمركــز موضــوع المنتــدى لهــذا العــام حــول “اإلبــداع والتصميم الهندســي لدعم المــدن الذكية”،
حيــث قــدم عــدد مــن المتحدثيــن مــن جميــع أنحــاء المنطقــة وجهــات نظرهــم والمعلومــات القيمــة
حول هذا الموضوع.
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تفخــر هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالســعي الدائــم نحــو االلتــزام بالتطويــر الوظيفــي والتدريــب المهنــي ،حيــث إن
التزامهــا بدعــم الموظفيــن علــى اختــاف مســتوياتهم مــن خــال االحتفــاظ بالكفــاءات البشــرية ،وتطويــر
القــدرات المهنيــة ،هــو مــا جعلهــا مســتمرة بالتميــز لتكــون وجهــة العمــل المفضلــة التــي تمكــن موظفيهــا مــن
القيــادة .وكجــزء مــن أهــداف الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت لتطويــر مهــارات المــوارد البشــرية فــي قطــاع
االتصــاالت ،عمــل فريــق العمــل بالمــوارد البشــرية فــي الهيئــة بــكل جــد ومثابــرة لتحقيــق المبــادرات الهامــة
حيــث إن الهيئــة تدعــم مبــادئ التطويــر الوظيفــي والمشــاركة والتنــوع ،وترســخ مجــاالت التدريــب الهادفــة ،التــي
تركــز علــى اســتمرار تنميــة كفاءاتهــا البشــرية ،ممــا يعــزز مــن قيــم الهيئــة نحــو تطويــر قــادة الغــد .وتحــرص
الهيئة على تأهيل كفاءاتها البشرية وتزويدها باألدوات والمعرفة الالزمة للتميز واالبتكار.
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة
مدير إدارة الشئون المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات
فــي ظــل هــذا التركيــز الخــاص علــى تطويــر
المــوارد البشــرية فــي قطــاع االتصــاالت فــي
الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت ،عــززت
هيئــة تنظيــم االتصــاالت مــن جهودهــا للتطويــر
المســتمر والمســتدام لموظفيهــا ،وتبنــي
أفضل الممارسات واألساليب العالمية.
ومــن أبــرز مــا قامــت بــه الهيئــة فــي هــذا
الســياق ،يأتــي “برنامــج التحــول الثقافــي
المؤسســي” ،والــذي قامــت الهيئــة بإعــداده
للموظفيــن المســتجدين لديهــا فــي إطــار التــزام
الهيئــة وســعيها الحثيــث نحــو ثقافــة التميــز،
حيــث يشــمل هــذا البرنامــج تقديــم تدريــب
عالمــي المســتوى لألعضــاء الجــدد علــى تطويــر
مهاراتهــم الشــخصية والتقنيــة ،باإلضافــة إلــى
تزويدهــم بالمعرفــة والخبــرات القائمــة علــى
اســتنادا إلــى معاييــر
ثقافــة التميــز ،وذلــك
ً
“المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة (.)EFQM
التزامــا راسـ ًـخا
وتلتــزم هيئــة تنظيــم االتصــاالت
ً
بتمكيــن الكفــاءات والمواهــب المحليــة فــي

القطــاع ،األمــر الــذي مكنهــا مــن إحــداث تغييــر
كبيــر فــي سياســة التوظيــف لديهــا بمــا يخــدم
مصلحة المواطنين البحرينيين.
وقــد أثمــر تركيــز هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي
تعزيــز القــوة العاملــة الوطنيــة لديهــا ،عــن
تحقيــق نســبة أعلــى فــي عــدد الموظفيــن
البحرينييــن إلــى الموظفيــن األجانــب فــي العــام
 ،2018حيــث شــكل البحرينيــون  ٪86واألجانــب
 ،٪15مقارنــة بنســبة  ٪80مــن البحرينييــن و٪20
مــن األجانــب فــي العــام  .2017كمــا ارتفعــت
نســبة الموظفــات بنحــو  ٪9مقارنــة بمــا كانــت
عليــه فــي العــام الســابق لتصــل إلــى  ٪44فــي
العام .2018
ونجحــت الهيئــة – فــي إطــار رؤيتهــا إلعــداد
قيــادة مســتقبلية  -فــي تنفيــذ خططهــا
االســتراتيجية الهادفــة إلــى التطويــر الشــامل
لشــخصية الموظفيــن ،أو مــا ُيعــرف ببرنامــج
التطويــر  360درجــة ،وبمــا يتماشــى مــع
أولوياتها االستراتيجية.

نسبة الذكور إلى اإلناث
ضمن العاملين في قطاع االتصاالت

كمــا تــم إطــاق مبــادرة التوعيــة “هــل تعلــم؟”
بهــدف تهيئــة بيئــة تعــزز المعرفــة العامــة لــدى
موظفــي الهيئــة حــول أي موضــوع غيــر متعلــق
بعملهم.
ولتطويــر المهــارات الشــخصية واإلداريــة،
نظمــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت ورشــة عمــل
حــول برنامــج تطويــر الكــوادر القياديــة
لموظفيهــا ،بالتعــاون مــع شــركة عالميــة لتطويــر
المواهــب“”Global Executive Education
ومعهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة
والمالية.
وعلــى مــدار العــام ،نظمــت هيئــة تنظيــم
االتصــاالت لموظفيهــا العديــد مــن األنشــطة
االحتفاليــة واالجتماعيــة الثقافيــة ،كأنشــطة بنــاء
الفريــق أثنــاء اليــوم الوطنــي ،ويــوم األســرة،
والغبقــة الرمضانيــة وغيرهــا ،وذلــك تعزيــزً ا
للتطويــر العــام والتفاعــل بيــن الموظفيــن .وقــد
أســهم ذلــك فــي تحقيــق مســتوى أفضــل مــن
الرضا العام لدى الموظفين.

التركيز على توطين ثقافة التميز

عدد الموظفين العاملين
في قطاع االتصاالت

نسبة العمالة الوطنية إلى األجنبية في هيئة تنظيم االتصاالت
نسبة الذكور إلى اإلناث العام

 44%اإلناث

 56%الذكور

2018 - 17:3
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(العمالة الوطنية إلى األجنبية)

 15%أجانب

 86%بحرينيون

2018 - 17:3

 70%أجانب

 30%بحرينيون

2012 - 3:7
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ثقافة الود والمجاملة
األنشطة والفعاليات الداخلية لهيئة تنظيم االتصاالت

ينـاير

فبراير

مارس

دورة التدريــب علــى إدارة الجــودة “ 6ســيجما” نظمــت هيئــة تنظيــم
االتصــاالت دورة تدريبيــة فــي إدارة الجــودة « 6ســيجما» للموظفيــن لتمكينهــم
مــن فهــم هــذه المنهجيــة المعتــرف بهــا علــى نطــاق واســع ،والتــي تعتمــد علــى
تحليــل البيانــات وتقنيــات تحســين العمليــات للتخلــص مــن العيــوب فــي أيــة
عملية.

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تشــارك فــي معــرض يوم المهــن 2018
التي تنظمه الجامعة األهلية
فريــق التحــول الثقافــي المؤسســي بهيئــة تنظيــم االتصــاالت
يحتفــي بأعضائــه الجــدد برنامــج التحــول الثقافــي المؤسســي بنجــاح فــي

إطار التزام الهيئة وسعيها الحثيث نحو ثقافة التميز.

وتضمــن البرنامــج تدريــب األعضــاء الجــدد علــى تطويــر مهاراتهــم الشــخصية
والتقنيــة ،باإلضافــة إلــى تزويدهــم بالمعرفــة والخبــرة القائمــة علــى ثقافــة
وفقا لمعايير المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة (.)EFQM
ً
التميز ،وذلك
وقــد قــاد هــذه الفعاليــة والبرنامــج فريــق التحــول الثقافــي المؤسســي فــي
هيئــة تنظيــم االتصــاالت ،الــذي يتألــف مــن أعضاء مــن اإلدارة التنفيذيــة بالهيئة.
ويهــدف البرنامــج إلــى وضــع اســتراتيجية شــاملة تركــز علــى التأثيــر اإليجابــي
علــى موظفــي الهيئــة واإلشــراف علــى هــذه االســتراتيجية مــن خــال تنفيــذ
برامج التطوير التي تدعم خلق ثقافة التميز في الهيئة.
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وفــد مــن وزارة الداخليــة يــزور هيئــة تنظيــم االتصــاالت لالطــاع
علــى تجربتهــا فــي تبنــي نمــوذج المؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة ()EFQM
وخلق ثقافة التميز في بيئة العمل.

هيئة تنظيم االتصاالت تحتفل بـ “يوم األسرة” مع موظفيها.

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

إبريل
هيئــة تنظيــم االتصــاالت تنظــم دورة تدريبيــة
متقدمــة حــول خدمــات الجيــل الخامــس لقطــاع
االتصــاالت فــي مملكــة البحريــن نظمــت هيئــة تنظيــم
االتصــاالت بمملكــة البحريــن دورة تدريبيــة متقدمــة حــول
خدمــات الجيــل الخامــس بالتعــاون مــع شــركة التدريــب ترابيــن
( .)Terrapinnوحضــر الــدورة التدريبيــة التــي اســتمرت لمــدة
ثالثــة أيــام عــدد مــن منتســبي الهيئــة وشــركات االتصــاالت
تحقيقــا
ً
المرخــص لهــا .وقــد عقــدت الهيئــة هــذه الــدورة
للهــدف المنصــوص عليــه فــي الخطــة الوطنيــة الرابعــة
لالتصــاالت المتمثــل فــي تطويــر مهــارات المــوارد البشــرية
في قطاع االتصاالت في البحرين.

وتناولــت الــدورة لمحــة عامــة عــن خدمــات الجيــل الخامــس
وفهــم اســتخدامات وفوائــد هــذه الخدمــات ،بمــا فــي ذلــك
إقامــة شــبكات لالتصــاالت المتنقلــة أكثــر كفــاءة وســرعة

وشــبكات االتصــاالت الالســلكية القائمــة علــى األليــاف
البصريــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،باإلضافــة إلــى فهــم دور
الجمعيــة الدوليــة لمشــغلي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة
( )GSMAفيمــا يتعلــق بهــذه الخدمــات .كمــا ناقشــت الــدورة
الخطــوات المســتقبلية إلقامــة شــبكات الجيــل الخامــس التــي
تتضمــن وضــع األســاس التقنــي لخدمــات الجيــل الخامــس
وتوفيــر التــرددات الالزمــة واختيــار نمــاذج األعمــال التــي
تتطلبها إقامة هذه الشبكات.
وركــزت الــدورة كذلــك علــى دراســة حــاالت تتعلــق بخدمــات
الجيــل الخامــس بمــا فــي ذلــك معرفــة آراء وتوجهــات مــزودي
هــذه الخدمــات ،واالتصــاالت فــي العــام  ،2020وأبــرز
التحديــات إلقامــة شــبكات الجيــل الخامــس وكيفيــة مواجهــة
المخاطــر التــي قــد تنتــج جــراء إقامــة هــذه الشــبكات وتقييــم
أثر هذه الخدمات على القطاع.

مايو
عقــدت هيئــة تنظيــم االتصــاالت ورشــة عمــل مصغــرة حــول المؤتمــر العالمــي لالتصــاالت المتنقلة

والتــي تركــز علــى “التقنيــات الحديثــة” ،بمــا فــي ذلــك خدمــات الجيــل الخامــس والــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء
والحوســبة الســحابية ،وذلــك بالتعــاون مــع شــركة هــواوي العالميــة الرائــدة فــي مجــال توفيــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومات واالتصاالت.

هيئة تنظيم
االتصاالت
تقيم فعالية
صيفية
لموظفيها

ورشــة عمــل حــول ضريبــة القيمــة المضافــة

لقطــاع االتصــاالت فــي إطــار مبادراتهــا لتحقيــق أحــد
اهــداف الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت المتمثــل
فــي تطويــر مهــارات المــوارد البشــرية فــي قطــاع
االتصــاالت ،عقــدت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بمملكــة
البحريــن ورشــة عمــل حــول ضريبــة القيمــة المضافــة
لقطــاع االتصــاالت وذلــك بالتعــاون مــع الشــركة
االستشارية كي بي إم جي (.)KPMG
وتهــدف ورشــة العمــل إلــى مناقشــة ضريبــة القيمــة
ً
قريبــا فــي مملكــة
المضافــة التــي ســيتم تطبيقهــا
البحريــن ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر علــى العديــد مــن
الوظائف في قطاع االتصاالت.
وخــال الورشــة ،تــم عــرض لمحــة عامــة حــول ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،كمــا تــم
اســتعراض العديــد مــن الجوانــب األساســية لضريبــة القيمــة المضافــة ،مثــل تأثيــر ضريبــة القيمــة المضافــة علــى القطــاع
التجــاري فــي مملكــة البحريــن وتطبيــق الضريبــة علــى قطــاع االتصــاالت ومتطلبــات اإلبــاغ عــن المســائل التــي تتعــارض مــع
الضريبة والجوانب القانونية والموارد البشرية والمزايا المقدمة للموظفين ،باإلضافة إلى استراتيجية التسعير.
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هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

يونيو

أغسطس

6

أطلقــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت مبــادرة التوعيــة «هــل تعلــم؟» بهــدف تهيئــة بيئــة تعــزز المعرفــة
العامة لدى موظفي الهيئة حول أي موضوع غير متعلق بعملهم

أغسطس
28

احتفاالت هيئة تنظيم االتصاالت بعيد األضحى
المبارك

أغسطس

أقامــت الهيئــة الغبقــة الرمضانيــة فــي فنــدق الفورســيزونز فــي إطــار التزامهــا بتوثيــق العالقــات مــع
الموظفيــن .وقــد اســتمتع الموظفــون باألنشــطة التــي أجريــت بهــذه المناســبة ،ومنهــا األلعــاب والســحب علــى الجوائــز
وغيرها من األنشطة الترفيهية.

يونيو
25

هيئة تنظيم االتصاالت تحتفل
بعيد الفطر المبارك مع
موظفيها

لقاء لموظفي الهيئة
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سبتمبر

30
مبــادرة «هــل تعلــم؟» ،قصة
نجــاح إيمــان المناعــي نظمــت

هيئــة تنظيــم االتصــاالت محاضــرة
تحفيزيــة لموظفيهــا بمشــاركة
ســيدة األعمــال البحرينيــة البــارزة
وخبيــرة القطــاع العقــاري ،إيمــان
المناعــي ،فــي إطــار مبــادرة “هــل
تعلم؟”.

أكتوبر

برنامــج تطويــر الكــوادر
القياديــة لهيئــة تنظيــم
االتصــاالت عقــدت هيئــة
تنظيــم االتصــاالت ورشــة
عمــل حــول برنامــج تطويــر
الكــوادر القياديــة بالتعــاون مــع
شــركة «Global Executive
 »Educationومعهــد البحريــن
للدراسات المصرفية والمالية.

نوفمبر

مبــادرة «هــل تعلــم؟» تســتضيف الدكتــورة

شــريفة ســوار أقامــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت
محاضــرة حــول اإلدارة الذاتيــة مع األخصائية النفســية
وأخصائيــة عــاج اإلدمــان ،الدكتــورة شــريفة ســوار،
في إطار فعاليات مبادرة “هل تعلم؟”.

أكتوبر

أكتوبر

17

قامــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بتكريــم الفريــق الــذي عمــل علــى تنظيــم وتنســيق المؤتمــر الســنوي

الســادس عشــر للشــبكة العربيــة لهيئــات تنظيــم االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،والــذي اســتضافته الهيئــة فــي
مملكة البحرين

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تقيــم
حملــة التبــرع بالــدم بالتعــاون مــع
مستشفى قوة دفاع البحرين

قدمــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت محاضــرة توعويــة بشــأن ســرطان الثــدي بالتعــاون مــع “ثينــك بينك”
الخيرية المتخصصة في أبحاث سرطان الثدي.
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مملكة البحرين

ديسمبر

2

احتفلــت هيئــة تنظيــم االتصــاالت بيــوم المــرأة البحرينيــة مــع الموظفــات العامــات لديهــا ،وذلــك فــي مقــر
ـاء للســيدة هــدى جناحــي ،ســيدة األعمــال البحرينيــة الحائــزة علــى عــدة جوائــز ،بموظفــات
الهيئــة .وتضمــن االحتفــال لقـ ً
الهيئة في هذه المناسبة.

ديسمبر

18

هيئــة تنظيــم االتصــاالت تشــارك فــي مهرجــان العيــد الوطنــي المجيــد الــذي أقيــم في حلبــة البحرين

الدوليــة شــاركت هيئــة تنظيــم االتصــاالت فــي مهرجــان العيــد الوطنــي المجيــد ،الــذي أقيــم فــي حلبــة البحريــن الدوليــة.
وخــال المهرجــان أطلعــت الهيئــة الحضــور علــى مهامهــا ومســئولياتها وكذلــك حمالتهــا التوعويــة التــي تصــب في مصلحة
المستهلك

ديسمبر
18

هيئة تنظيم االتصاالت تحتفل مع موظفيها
بالعيد الوطني المجيد في مقر الهيئة
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مملكة البحرين

خارطة الطريق

نحو مستقبل ذكي

الخطة الوطنـــــية الـرابعة لالتصـاالت
ً
انطالقــا مــن رؤيتهــا فــي تأســيس قطــاع اتصــاالت يتميــز بالفاعليــة ،ويكــون
بمثابــة أداة محركــة هامــة لتنميــة وتنويــع اقتصــاد مملكــة البحريــن ،إلــى جانــب
تماســكها االجتماعــي ،تبنــت حكومــة مملكــة البحريــن خــال العــام  2016الخطــة
الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت بموجــب القــرار رقــم  29المتوافــق مــع المــادة 15
من قانون االتصاالت الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم  48لسنة .2002

خطــوات رئيســية للشــروع فــي تنفيــذ سياســة الحكومــة الــواردة فــي الخطــة
الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت .وكانــت أولــى هــذه الخطــوات وضــع إطــار اقتصادي
ً
أساســا مــن خــال تحديــد األحــكام
تنظيمــي جديــد لدعــم وتعزيــز هــذه الخطــة
وااللتزامــات ليقــوم المشــغلون بدعــم أهــداف هــذه الخطــة وتبنــي «سياســة
ً
ً
اال في تنفيذ الخطة.
هاما
عنصرا
الشبكة الواحدة» التي تشكل
وفع ً
ّ

ومــن شــأن هــذه الخطــة الطموحــة أن تمهــد الســبيل لقطــاع االتصــاالت فــي
البحريــن لدخــول عصــر جديــد تمامـ ًـا مــن التواصــل الرقمــي ،وأن تؤســس لطــرح
البنية التحتية للجيل التالي من تقنية المعلومات واالتصاالت.

وإلــى جانــب ذلــك ،طرحــت الهيئــة أيضـ ًـا مبــادرة لمراجعــة سلســلة التوريــد الدولي
بأكملهــا ومعرفــة مــدى اســتيعابها لخدمــات التواصــل العالمــي وتقييــم فاعليــة
اللوائــح الحاليــة الخاصــة بقــدرة المشــغلين المرخصيــن علــى الربــط الدولــي عبــر
محطات إنزال الكابالت.

ً
وتأكيــدا للحاجــة لقطــاع خدمــات رقمــي قــوي ،فــإن الخطــة الوطنيــة الرابعــة
لالتصــاالت ( ،)NTP4فــي الوقــت الــذي تســتأثر فيــه بأولويــة االســتثمار فــي
بنيــة تحتيــة جديــدة عاليــة الســرعة ،تضــع الخطــوط العريضــة لفكــرة تأســيس
منصــة اتصــاالت متقدمــة ولتصبــح جـ ً
ـزءا مــن نظــام بيئــي ديناميكــي ومتظافــر
لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت تعمــل علــى تعزيــز المنافســة الرقميــة لمملكــة
البحريــن بمســتويات عاليــة غيــر مســبوقة وجعلهــا مركـ ً
ـزا ال إقليميـ ًـا فحســب ،بــل
عالميا لتقنية المعلومات واالتصاالت.
وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،اتخــذت هيئــة تنظيــم االتصــاالت خــال العــام ،2017

ـا عــن ذلــك ،تعكــف هيئــة تنظيــم االتصــاالت علــى إجــراء دراســة لســوق
وفضـ ً
االتصــاالت المتنقلــة فــي المملكــة بهــدف معرفــة أثــر الســوق واالتجاهــات
التقنيــة علــى حالــة المنافســة فــي ســوق االتصــاالت المتنقلــة فــي البحريــن
وتحديد أفضل الخيارات التنظيمية لالستجابة لهذه االتجاهات.
والغــرض مــن ذلــك هــو وضــع خارطــة طريــق مــن اإلجــراءات لتعزيــز مكانــة البحريــن
كمركــز اقتصــادي ومركــز لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي إطــار الخطــة
الوطنية الرابعة لالتصاالت.

األهداف الجوهرية للخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت
•إبــراز البحريــن كمركــز لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت واألعمــال التجاريــة
فــي المنطقــة ،حيــث يقــوم قطــاع االتصــاالت بــدور رئيســي فــي جــذب
استثمارات جديدة إلى المملكة.

•تبنــي خطــة «سياســة الطيــف الواضحة» في المملكــة لتخصيص النطاقات
المناســبة مــن خــال إجــراءات واضحــة ومحــددة لدعــم الطلــب المتواصــل
على خدمات البيانات المتنقلة وتطويرها.

•حــددت الحكومــة عـ ً
ـددا مــن الخطــوات التفصيليــة التــي ســيتم تنفيذهــا علــى
مــدى الســنوات الثــاث القادمــة لتحقيــق أهــداف السياســة المنصــوص
عليها في الخطة الوطنية الرابعة.

•إقامــة شــبكة اتصــاالت مضمونــة وقويــة وفائقــة الســرعة ثابتــة ومتنقلــة،
وجعلها في متناول يد المستهلكين في البحرين بأسعار مناسبة.

•تقديــم دعــم وحوافــز مناســبة لتشــجيع االســتثمار فــي تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت إلــى جانــب برامــج التدريــب وبنــاء القــدرات ،بهدف رعايــة تطوير
المواهب ورواد األعمال وقاعدة معرفية في مجال اإلنترنت.

•تــدرك الحكومــة بــأن خطتهــا المتعقلــة بهــذا القطــاع خطــة طموحــة ،وأن
طبيعــة قطــاع المعلومــات واالتصــاالت التــي تتســم بالتعقيــد والديناميكيــة
ً
ً
جهــودا متضافــرة مــن
تحديــا ويتطلــب
تجعــل التخطيــط المســتقبلي أكثــر
جميع أصحاب الشأن لتحقيق أهداف الخطة.

•إقامــة قطــاع اتصــاالت قــوي وديناميكــي مــن خــال المحافظــة علــى
فعالة ودائمة في سوق االتصاالت بالبحرين.
منافسة ّ

•تشــجيع االســتثمار فــي بنــى تحتيــة عاليــة الســرعة لتقنيــة االتصــاالت
والمعلومــات تواكــب أحــدث المســتجدات التقنيــة وتعمــل علــى تنشــيط
النمــو االقتصــادي وتتماشــى مــع رؤيــة البحريــن االقتصاديــة 2030
والهدف في أن تصبح البحرين «مملكة ذكية».

أهداف الخطة الوطنية الرابعة لالتصاالت
فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا ،حــددت الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت
األهداف التالية لتحقيقها خالل فترة زمنية مدتها ثالث سنوات:
•بإمــكان  95%مــن جميــع األســر واألفــراد و 100%مــن القطــاع التجــاري
ومحطــات االتصــال الراديويــة فــي مملكــة البحريــن الحصــول علــى خدمــات
إنترنت موثوقة ومضمونة وفائقة السرعة وبأسعار مناسبة.
• إقامــة شــبكة وطنيــة مــن األليــاف البصريــة لدعــم النطــاق العريــض المتميــز
وفائــق الســرعة ،ويكــون بإمــكان جميــع مــزودي الخدمــات االرتبــاط بهــا علــى
أســاس مــن المســاواة واإلنصــاف ودون تمييــز ،األمــر الــذي يعــزز المنافســة
الصحية.
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•الضمــان بــأن تكــون مملكــة البحريــن ضمــن أعلــى  20دولــة علــى مســتوى
العالــم فــي مؤشــرات االتصــاالت العالميــة الرئيســية فــي موعــد ال يتجــاوز
نهاية العام .2018
فعــال يضمــن اعتمــاد أفضــل الممارســات الدوليــة فــي
•إنشــاء إطــار عمــل ّ
مجــال األمــن الســيبراني الوطنــي و التنســيق فيمــا يخــص ســامة
اإلنترنــت ،واســتعداد الجهــات المعنيــة فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومات وقدرتها على االستجابة للهجمات السيبرانية.
•مســتوى عــال مــن الطلــب علــى خدمــات تســتخدم شــبكات متميــزة وفائقــة
الســرعة وتعتمــد علــى بنيــة تحتيــة ثابتــة ومتنقلــة مــن الجيــل القــادم وتعــزز
ً
ً
متكامال لإلنترنت.
بيئيا
نظاما
ً

•تنــوي الحكومــة العمــل بالتعــاون الوثيــق مــع المشــاركين فــي القطــاع
وغيرهــم مــن أصحــاب الشــأن والمؤسســات المعنيــة خــال مرحلــة التنفيــذ
التركيز على أولويات السياسة التي تم تحديدها للقطاع.
• يهــدف هــذا التعــاون – وخاصــة فــي مجــال تعميــم الشــبكة الوطنيــة عريضة
النطــاق ( – )NBNإلــى تعميــم الفائــدة علــى جميــع أصحــاب التراخيــص
والمســتهلكين ورواد األعمــال البحرينييــن ،مــع الضمــان فــي نفــس الوقــت
بــأن البحريــن تظــل متمســكة بمركزهــا فــي صــدارة المســتجدات الرقميــة
على المستويين اإلقليمي والعالمي.

•مراجعــــة شـاملــــة وتعــــديل إذا تطلــــب األمــــر لإلطــــار التشريعــــي الخــــاص
بقطـــاع االتصـــاالت فــي البحريــن بهــدف معالجــة التطــورات فــي القطــاع
سريع النمو منذ صدور قانون االتصاالت في العام .2002

هيئة تنظيم اإلتصاالت
مملكة البحرين

عوامل النجاح
 1بنية تحتية لنطاق عريض فائق السرعة
وواسع التغطية
•يظــل تطويــر شــبكة وطنيــة عريضــة النطــاق ( )NBNمــن األليــاف
أساســيا للخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت
هدفــا
ً
البصريــة
ً
( )NTP4بحيــث تكــون هــذه الشــبكة قــادرة علــى توفيــر خدمــات نطــاق
عريــض فائــق الســرعة للمســتهلكين والشــركات فــي مختلــف أنحــاء
المملكــة وهــي عنصــر رئيســي يدعــم جميــع السياســات المشــمولة
بالخطة.
•يجــب أن تكــون الشــبكة الوطنيــة عريضــة النطــاق ( )NBNمدعمــة
بأحــدث التقنيــات ومصممــة بشــكل يضمــن اســتدامتها بحيــث
ً
مســتقبل بأقــل التكاليــف لتكــون قــادرة علــى
يمكــن تطويرهــا
تقديم أداء متطور يواكب المعايير الدولية.
•يجــب توفيــر بنيــة تحتيــة واحــدة لشــبكة عريضــة النطــاق فــي المملكة
لتأميــن منتجــات وخدمــات نطــاق عريــض فائــق الســرعة .ويتولــى
تأســيس وتشــغيل هــذه الشــبكة كيــان قانونــي مســتقل ،مــع حقــه
فــي توفيــر الشــبكة و المنتجــات والخدمــات لجميــع المشــغلين
المرخصين في المملكة دون تفرقة أو تمييز.
•مــن الضــروري تعزيــز اإلطــار التنظيمــي القائــم لضمــان قــدرة
المشــغلين اآلخريــن المرخــص لهــم ( )OLOsعلــى التنافــس بفعاليــة
أكبر في توفير الخدمات للعمالء.

 2المنافسة في الخدمات المتنقلة
•الضمــان بــأن قطــاع االتصــاالت القــوي والمنافــس فــي المملكــة
يســتمر فــي تقديــم عوائــد ومنافســة دائمــة للعمــاء مــع
المحافظــة علــى الجــودة العاليــة فــي توفيــر الخدمــات الخاصــة
باالتصاالت المتنقلة للصوت والبيانات.
•الحفــاظ علــى المســتوى الســليم والفعــال للمنافســة فــي ســوق
االتصــاالت ،وتجنــب الغمــوض فــي القواعــد اإلجرائيــة ،علمـ ًـا بــأن
هيئــة تنظيــم االتصــاالت لــن تصــدر تراخيــص فرديــة لالتصــاالت
المتنقلــة إلــى أي طالــب جديــد خــال فتــرة تطبيــق الخطــة الوطنيــة
الرابعة لالتصاالت.

 3تخصيص الطيف وتطوير البنية
التحتية الالسلكية
•تحديــد الطيــف الــذي ينبغــي تخصيصــه لخدمــات االتصــاالت
التجاريــة وفــق اللوائــح الراديوية الحاليــة لالتحاد الدولي لالتصاالت،
مــع وضــع الخطــط الالزمــة لتحريــر الطيــف المخصــص لكيانــات أخــرى
فــي الوقــت الراهــن ،وذلــك لغــرض تشــجيع النمــو الدائــم فــي
قطاع االتصاالت المتنقلة.
•منــح الطيــف لخدمــات االتصــاالت التجاريــة بالتماشــي مــع أفضــل
الممارســات الدوليــة ،مــع مراعــاة األولويــة التــي حددتهــا الحكومــة
لبدء استخدام خدمات األلياف البصرية.
•يخضــع الطيــف الراديــوي المخصــص لالســتعمال التجــاري للمراجعــة
الفعــال وإدارتــه وتقييمــه وتحديــد مــدى
وذلــك لضمــان اســتخدامه
ّ
منفعته لمصلحة المملكة.
•تنفيــذ اإلجــراءات التنظيمية حســب اللزوم لتحســين كفاءة اســتخدام
البنيــة التحتيــة لالتصــاالت الالســلكية ولتشــجيع المشــاركة فــي
تركيب األبراج بين شركات الشبكات الالسلكية حيثما أمكن.
•ضــرورة التقيــد باإلجــراءات والمتطلبــات والنظــم الفنيــة المطبقــة
علــى أعمــال اإلنشــاء واختيــار المواقــع والتصميــم الخــاص بمحطات
االتصاالت والهياكل التي تدعمها.
•رغبــة فــي توفيــر مزيــد مــن خدمات االتصــاالت المتنقلــة المتقدمة،
تقــوم الحكومــة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة بتأميــن
المواقــع فــي المناطــق العمرانيــة الخاصــة والعامــة التــي يلــزم
إقامة أبراج فيها.

 4األمن الوطني لشبكات االتصاالت
والخدمات اإللكترونية
•تنفيــذ تدابيــر األمــن الســيبراني والســامة الســيبرانية فــي جميــع
أنحــاء المملكــة ،وفقـ ًـا ألحــدث المعاييــر والتدابيــر الدوليــة المعتمــدة
فــي أســواق رئيســية أخــرى فــي العالــم ،وذلــك لضمــان أن تكــون
البنيــة التحتيــة األساســية لالتصــاالت فــي المملكــة آمنــة ومرنــة
قدر اإلمكان.
•جــرد جميــع البنــى التحتيــة الخاصــة باالتصــاالت فــي البحريــن.
وينبغــي تقييــم هــذه المرافــق بعــد جردهــا لتحديــد درجــة تماشــيها
مــع أفضــل ممارســات األمــن الســيبراني علــى الصعيــد العالمــي،
وإعطاء األولوية لمعالجة أية ثغرات بها.

 5الربط الدولي
•مراجعــة شــاملة لسلســلة التوريــد الخاصــة بالقــدرة الدوليــة ،بمــا
فــي ذلــك توفيــر األليــاف البصريــة عبــر الحــدود ،واعتمــاد التدابيــر
الالزمة لضمان كفاءة أداء األسواق ذات الصلة.
•مراجعــة فاعليــة اللوائــح التنظيميــة الحاليــة الخاصــة بقدة المشــغلين
المرخصيــن علــى االرتبــاط بنقــاط الربــط الدوليــة عبــر محطــات إنــزال
الفعالــة المؤقتــة
الكابــات فــي البحريــن ،إلــى جانــب اإلجــراءات
ّ
للحد من اآلثار السلبية للمنافسة.
•مراجعــة الحاجــة الدائمــة «لبدالــة اإلنترنــت البحرينيــة» ( )BIXودورهــا
المستقبلي ،بهدف االستفادة األمثل من الموارد الحكومية.
فعالــة بيــن مــزودي خدمــات
•تطبيــق إجــراءات لضمــان وجــود ترتيبــات ّ
اإلنترنــت ،بحيــث تظــل حركــة اإلنترنــت المحليــة داخــل المملكــة.
وتقــوم هيئــة تنظيــم االتصــاالت برصــد هــذه الترتيبــات لضمــان
بقاء أكبر حجم من حركة اإلنترنت في البحرين.

 6االرتباط بتطبيقات اإلنترنت وخدماتها
•إقامــة نظــام إيكولوجــي متقــارب لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت لــكل مــن خدمــات االتصــاالت الثابتة والمتنقلة تســاعد
مســتهلكي االتصــاالت فــي المملكــة علــى االرتبــاط بمحتــوى
وتطبيقــات شــرعية يختارونهــا بأنفســهم ،وذلــك باســتخدام األجهــزة
ً
ممكنــا مــن الناحيــة التقنيــة
التــي يختارونهــا هــم طالمــا كان ذلــك
ودون تمييز ال مبرر له من جانب مشغلي خدمات االتصاالت.
•إعطــاء األولويــة ضمــن سياســة جوهريــة لتعميــم شــبكة وطنيــة
عريضــة النطــاق ( )NBNقائمــة علــى أليــاف بصريــة ،لتســاعد علــى
تحقيــق خطــوات متقدمــة لتطويــر «إنترنــت األشــياء» ( ،)IOTإلــى
جانــب التكنولوجيــا الســحابية والتطــورات األخــرى الالزمــة لتحقيــق
طموح المملكة في أن تصبح «مملكة ذكية».
•وضــع سياســات تكميليــة مــن شــأنها تعزيــز االرتبــاط بــدون تمييــز
بمحتــوى وتطبيقــات اإلنترنــت عبــر خدمــات النطــاق العريــض الثابتــة
والمتنقلــة للمســاهمة فــي تطويــر بيئــة إيكولوجيــة ســليمة ورفــع
مستوى اإلقبال على الخدمة.

•إجــراءات لضمــان ســامة أجهــزة المســتخدمين ورفــع وعــي
المســتهلكين بالتهديــدات األمنيــة عبــر اإلنترنــت وكيفيــة التعامــل
معها لضمان السالمة السيبرانية للمستخدمين.
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 7تحويل البحرين إلى مركز إقليمي
لتقنية المعلومات واالتصاالت

•مبــادرات ذات صلــة بتعزيــز تنميــة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت المحلــي بشــكل عــام ،وقطــاع االتصــاالت بشــكل
ً
ً
رئيســيا لتنميــة اقتصاديــة أوســع فــي
مكونــا
خــاص ،باعتبــار ذلــك
ً
مهما لتحقيق أهداف الرؤية االقتصادية .2030
وعامال
البحرين،
ً
•تحديــد ومعالجــة العوائــق فــي قطــاع االتصــاالت والمعلومــات
بهدف جذب شركات محتوى عالمية رائدة إلى مملكة البحرين.
•تحقيــق تعــاون وتواصــل أشــمل بيــن القطــاع التجــاري والجهــات
الحكوميــة والمســتهلكين لتشــجيع تطويــر واســتضافة واســتخدام
المحتوى والتطبيقات المحلية.

 8مراجعة قانون االتصاالت
ً
وافيــا بالغــرض
•صــدر قانــون االتصــاالت فــي العــام  2002وظــل
ً
نســبيا .غيــر أنــه مــع النمــو الســريع لقطــاع
منــه ،وأثبــت أنــه مــرن
االتصــاالت ،تــم تحديــد عــدد مــن المجــاالت التــي ربمــا يحتــاج
التشــريع الحالــي فيهــا إلــى تحديــث ليواكــب التطــورات التــي
يشهدها هذا القطاع.
•تقــوم هيئــة تنظيــم االتصــاالت بالتنســيق مــع الحكومــة بإجــراء
مراجعــة لألحــكام الحاليــة لقانــون االتصــاالت بمــا يتماشــى مــع
ً
أيضــا فــي الحاجــة إلــى
أفضــل الممارســات الدوليــة .وســتنظر
تحديــث التشــريعات واألدوات القانونيــة ذات الصلــة بحيــث تواكــب
متطلبات مستجدات هذا القطاع.

•برامــج تمويــل الزمــة الســتحداث برامج أكاديميــة وتدريبية متخصصة
فــي قطــاع االتصــاالت ،الغــرض منهــا احتضــان تطويــر رأس المــال
البشــري البحرينــي فــي قطــاع االتصــاالت ،والتأكــد مــن وجــود
المهــارات المناســبة الالزمــة لألخــذ بقطــاع االتصــاالت نحــو خطــوات
متقدمة أخرى.
•تطويــر المحتــوى والتطبيقــات المحليــة واســتضافتها فــي المملكــة.
ويشــمل ذلــك تشــجيع و تنســيق أكبــر بيــن المؤسســات والجهــات
التي تضطلع بمسئوليات تجاه تطوير هذا المجال الهام.
•رصــد ومتابعــة ترتيــب المملكــة ضمــن المؤشــرات الرئيســية لقطــاع
المعلومــات واالتصــاالت ،وذلــك لضمــان أن تحتــل البحريــن مكانــة
ضمن أعلى  20دولة على النطاق العالمي بنهاية العام .2018
•االضطــاع بــدور التنســيق مــع بقيــة دول مجلــس التعــاون وطــرح
مبــادرات مــن شــأنها دعــم تطويــر قطــاع االتصــاالت واالقتصــاد
الرقمي في المنطقة.
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الملحق (أ) – الشركات المرخص لها 2018

الملحق (ب)  -االستشارات العامة الصادرة في 2018

تراخيص خدمات االتصاالت الممنوحة لغاية  31ديسمبر 2018

االستشارات العامة

المرخص له

ترخيص
ترخيص
ترخيص
ترخيص
ترخيص
ترخيص
إجمالي
الخدمات
ممتاز
ممتاز
عادي
ممتاز
عادي
عدد
لخدمات الوطنية
لخدمات لخدمات لخدمات
التراخيص لتقديم
مرافق االتصاالت الالسلكية
خدمات االتصاالت اإلنترنت
الثابتة
االتصاالت الوطنية
الدولية
القيمة
الثابتة
الدولية
المضافة

شركة اسنينتك تلكوم ذ.م.م

3

بدالة انترنت البحرين

ترخيص ترخيص ترخيص
بدالة
ممتاز
ممتاز
لخدمات لخدمات اإلنترنت
االتصاالت VSAT
المتنقلة

2

نجمة البحرين لتنظيم المؤتمرات ذ.م.م

2

الرقم
1

نشرة االستشارات العامة 2018

 29مارس 2018

2

استشارة عامة بشأن مشروع االطار االقتصادي التنظيمي الجديد والفصل الوظيفي لبتلكو

 10مايو 2018

3

استشارة عامة بشأن النهج المقترح من قبل الهيئة لتنفيذ الفصل لبتلكو

 12يوليو 2018

4

استشارة عامة حول الئحة التجوال الدولي

 23يوليو 2018

5

استشارة عامة حول طرح النطاقات الترددية  800و  2600ميجاهرتز

 14أغسطس 2018

6

استشارة عامة حول إجراءات وآلية مراقبه المشغلين المرخص لهم لضمان االلتزام

 9أكتوبر 2018

7

استشارة عامة حول تعديل تنظيم عمليات الدمج واالستحواذ

 18أكتوبر 2018

استشارة عامة حول مسودة تحديد الهيمنة في أسواق الجملة لخدمات اإلنهاء في الهاتف المتنقل

 18أكتوبر 2018
 23اكتوبر 2018
 24أكتوبر 2018

شركه البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
(بتلكو) ش.م.ب

7

شركة بي تي سولوشنز ليمتد(فرع البحرين)

2

8

شركة أي جي ان بي في – ايقوانت جلوبال
نيتوورك الفرع األجنبي

1

9

استشارة عامة بشأن مراجعة إرشادات تحديد مبالغ الغرامات للمخالفات المتعلقة بالمواد ( )35و-أو ( )65من
قانون االتصاالت لمملكة البحرين

10

استشارة عامة حول مراجعة الالئحة التنظيمية بشأن تقديم تقارير اإليرادات

11

استشارة عامة على رخصة الشركة المنفصلة الجديدة

 13ديسمبر 2018

12

استشارة عامة حول مسودة العرض المرجعي للشركة المنفصلة

 20ديسمبر 2018

شركة إتصالكوم البحرين ذ.م.م

5

شركة منفذ الخليج ش.م.ب (مقفلة)

3

الرمال الذهبية لاللكترونيات والهواتف

1

شركة الخليج للتواصل اإللكتروني

شركة آي إم سي تيليكوم ذ.م.م
شركة انفوناس ذ.م.م

انتهاء
صالحية
الترخيص

انتهاء
صالحية
الترخيص

1
1
5

شركة كالم تيليكوم البحرين ش.م.ب (مقفلة)
موبيتيل كوميونيكيشن ذ.م.م

الملحق (ج)  -اللوائح التنظيمية والقرارات واإلرشادات الصادرة في 2018

4
1

شركة نورث ستار للتكنولوجيا ذ.م.م
نيوتل لالتصاالت ش.ش.و

3

اللوائح التنظيمية والقرارات واإلرشادات

5

شركة أوربت داتا سيستمز ذ.م.م
رابد تليكوميونيكيشنز ذ.م.م

الرقم

4
5

األنظمة العالمية لالتصاالت السلكية
والالسلكية للطيران سيتا
فياكالود ذ.م.م

2
4

فيفا البحرين ش.م.ب مقفلة

7

تاريخ اإلصدار

الوثيقة

1

الالئحة التنظيمية بشأن المنازعات الخاصة بالمستهلك

 21فبراير 2018

2

قرار رقم  2لسنة  2018بشان استحواذ شركة كالم تيليكوم لشركة تواصل تيليكوم

 14مارس 2018

3

تقرير حول االطار التنظيمي االقتصادي الجديد لمملكة البحرين

 15أبريل 2018

4

الالئحة التنظيمية المعدلة بشأن الفصل الحسابي

 6مايو 2018

5

إشعار عام حول تخصيص الترددات ألنظمة النفاذ الالسلكي الثابت في النطاق الترددي  28جيجاهرتز

 11يونيو 2018

6

مستند التدابير االستثنائية المؤقتة

 6أغسطس 2018

7

زين لخدمات األتصاالت الدولية ش.ش.و
سابقا)
ً
(شركة مادا لالتصاالت ش.ش.و

7

مستند إرشادات الفصل

 6أغسطس 2018

2

8

مستند إرشادات نظام الرقابة

 6أغسطس 2018

شركة الزاجل الدولية لتقنية المعلومات ذ.م.م

3

9

الالئحة التنظيمية بشأن جودة الخدمة

 16أغسطس 2018

المجموع

81

10

قرار رقم  10لسنة  2018بإصدار الالئحة التنظيمية بشأن التصريح بإقامة وتطوير وصيانة محطات االتصاالت
الراديوية العامة

 30أغسطس 2018

11

قرار رقم ( )8لسنة  – 2018شركة اي ام سي تليكوم (تحويل األسهم)

 13سبتمبر 2018

12

قرار رقم ( )7لسنة  - 2018لتحديد اإلطار الزمني لتصحيح أوضاع المحطات القائمة لالتصاالت الراديوية العامة

 17سبتمبر 2018

13

ً
وفقا للمادة ( 65و) من قانون االتصاالت
قرار صادر عن هيئة تنظيم االتصاالت إلى شركة نيوتل لالتصاالت
بخصوص أسعار الربط البيني المحلية للشركة

 1أكتوبر 2018

فودافون إنتربرايس البحرين ذ.م.م (شركة
سابقا)
ً
البرق والالسلكي العالمية البحرين ذ.م.م

زين البحرين ش.م.ب مقفلة

1

19

22

14

12

7

2

3

2

2

تراخيص خدمات االتصاالت الملغية في 2018
اسم المرخص له

ترخيص عادي ترخيص
ممتاز
لتقديم
لخدمات
خدمات
االتصاالت
القيمة
الدولية
المضافة

ترخيص
عادي
لخدمات
اإلنترنت

ترخيص
ممتاز
لخدمات
مرافق
االتصاالت
الدولية

ترخيص ترخيص ترخيص
ترخيص
ترخيص
بدالة
ممتاز
ممتاز
الخدمات
ممتاز
لخدمات لخدمات اإلنترنت
الوطنية
لخدمات
االتصاالت الالسلكية االتصاالت VSAT
المتنقلة
الثابتة
الوطنية
الثابتة

تاريخ
اإللغاء

حالة
اإللغاء

موبيتيل كوميونيكيشن ذ.م.م

 22فبراير
2018

طوعي

موفنغ غلف تيليكوم ذ.م.م

30
أغسطس
2018

طوعي

شركة منفذ الخليج ش.م.ب
(مقفلة) (ليست شركة ملغية ولكن
تم انتهاء صالحية رخصتين)

20
سبتمبر
2018

انتهاء
صالحية
التراخيص
 لم يتمالتجديد
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الملحق (د)  -األوامر الصادرة في 2018
األوامر
الرقم
1

األمر
أمر رقم  1لسنة  - 2018مخالفة شركة بتلكو للبند (و) من المادة ( )57من قانون االتصاالت

تاريخ اإلصدار
 8مايو 2018
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