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 التعاريف( 1) ةماد .1
الكلمات  من لكل كلمة أو عبارة للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، كما يكون في تطبيق أحكام هذه الالئحة، يكون

دون و مالم يقتض سياق النص خالف ذلكوذلك ( من قانون االتصاالت ذات المعاني الواردة في هذه الالئحة، 1والعبارات الواردة بالمادة )

 :بهذا الشأنلالتصاالت ائح االتحاد الدولي في لو اريف المنصوص عليهااإلخالل بالتع

-بحسب االحوال –الهيئة/إدارة الترددات  يقصد به تخويل تمنحه :و قناة تردد راديوي(أيوي دفيما يخص تردد را) :"عيين"ت .1.1

عمل ة. يمعينة ضمن منطقة جغرافية محدد و قناة تردد راديوي بشروطأيوي دكثر الستخدام تردد راأو ألمحطة اتصاالت راديوية 

 الرسومغراض جدول ألبهذا المعنى 

 الراديوي ددالتر طيف الستخدام لهم المرخص على سنويا تفرض التي الرسوم بها ويقصد :"الترددات لتراخيص السنوية الرسوم" .1.2

 .التعيين أو التخصيص لغرض

 عند دهتسدي يجب يذوال الالئحة هذه في عليه المنصوصو الطلب مقدم على يفرض الذي رسمال به ويقصد :"الطلب تقديم رسم" .1.3

 .فيه البت حين لىإ الطلب تقديم مرحلة من المعنية جهاتال جهود لتغطية وذلك طلبال قديمت

 حطةم إشعاعات تغطيها التي المنطقة وهي" المعقمة المنطقة" هب يقصد الراديوية الترددات يخص فيما :"التغطية مساحة عاملم" .1.4

. امينهب رابط وجود جهازين يأ بين - متنقلة أو ثابتة كانت سواء  - الالسلكية االتصاالت طلبتت الحال بطبيعة. راديوية رسالإ

 احةومس ساسيةاأل للمحطة رسالاإل تغطية تشمل والتي ساسيةاأل المحطة حول الشعاعية المنطقة هي التخصيص منطقة تكونو

 .االتصاالت محطات عن الناتج ةالمحتمل التداخل

 طةلمح - االحوال بحسب – الترددات إدارة/الهيئة تمنحه تخويل به يقصد :(يويدالرا التردد طيف صيخ فيما" )التخصيص" .1.5

 دون الالئحة هذه غراضأل المعنى بهذا يعمل .معينة بشروط راديوي تردد قناة وأ يويدرا تردد الستخدام راديوية اتصاالت

 .االتصاالت قانون في عليه المنصوص بالتعريف خاللاإل

 رقامألا من فئة تخصيص يتم ماعند له المرخص على فرضي يذال الرسم به يقصد الترقيم يخص فيما :"تخصيصال رسم" .1.6

 .له المرخص الستخدام

 .االتصاالت تنظيم هيئة بها يقصد :"الهيئة" .1.7

 .الترددات دارةإو الهيئة بها يقصد :"المعنية جهاتال" .1.8

 .الراديوية باإلتصاالت المختصة الجهة وهي والرقابة والترددات ةالالسلكي التراخيص إدارة بها يقصد ":الترددات إدارة" .1.9

 حطةبم وأ كثرأ وأ فضائية بمحطة لالتصال والمعدة الجوي غالفها وأ رضاأل سطح على تقع محطة بها يقصد :"أرضية محطة" .1.10

 .VSAT الـ محطات منهاو ،خرىأ فضائية أجسام وأ عاكس ساتل خالل من كثرأ وأ خرىأ رضيةأ

 لىع احتسابها يتم والتي الترددات إدارة تفرضها التي السنوية الرسومبها  يقصد :"األجهزة ساسأ على المحتسبة مالرسو" .1.11

 لبحريةا المحطات على المفروضة رسومال وتشمل الترددات لتراخيص السنوية الرسوم لتحديد استخدامها يتم التي المحطة ساسأ

 .ة هواة الالسلكيخدم محطاتو الطائراتو السفن نداء وإشارات والساحلية

 يهعل المنصوص النحو على – االحوال بحسب – الترددات إدارة/الهيئة تفرضها مبالغ يةأ بها يقصد :"الرسوم" أو" الرسم" .1.12

 .الالئحة هذه في
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 .يويرادال التردد لطيف المؤقت وأ السنوي باالستخدام لهم المرخص على يفرض يذال الرسم به يقصد :"التردد ترخيص رسم" .1.13

و ممارسة النشطات المشمولة أجمالي الدخل المالي الناتج عن تقديم المرخص له الخدمات إيقصد به  :جمالي الدخل السنوي"إ" .1.14

 .بالترخيص

 يأ طلب خالل من الراديوية االتصاالت لشبكات الميداني الفني الدعم بتوفيرإدارة الترددات  قيام هو :"التداخل في التحقيق" .1.15

 .األخرى الجهات أو لتردديا للطيف مستخدم

 الرسم ذاه يطبق حيث المعين وأ المخصص الراديوي التردد طيف استخدام مقابل يفرض الذي الرسم به يقصد :"األدنى الرسم" .1.16

  .األدنى الحد مبلغ من قلأ السنوي التردد ترخيص رسوم احتساب معادلة عن الناتج يكون حين

 .المعنية الجهات عن الصادرة الشهادات وأ اخيصالتر بشأن تعديل أي به يقصد :"التعديل" .1.17

 .ممانعة عدم شهادة صدارإ عند المستحق الرسم به يقصد :"الممانعة عدم شهادة صدارإ رسم" .1.18

 دتول   ال والتي التضخيم أو الطاقة إمدادات أشكال من شكل أيب متصلة غير اتصاالت جهزةأ أية بها يقصد :"المنفعلة جهزةاأل" .1.19

 :التالية الحاالت في المنفعلة جهزةاأل تعتبر. اتصاالت شاراتإ أية ذاتها بحد

 وأ االلكترومغناطيسية االنبعاثات توليد على قادرة غير يجعلها جهزةاأل لهذه المتأصلة المادية المواصفات كانت ذاإ .1.19.1

 لبالشك بالعمل تاالتصاال وأجهزة الراديوية لألجهزة يسمح الذي المستوى يفوق الذي دحال لىإ توليدها في المساهمة

 .المطلوب

 بيعيالط لكترومغناطيسياإل االضطراب/التشويش في مقبول غير تدني إحداث دون جهزةاأل تشغيل الممكن من كان ذاإ .1.19.2

 .المقصودة البيئة في الموجود

 ويرادي تردد قناة وأ راديوي تردد تعيين وأ تخصيص به يقصد :"مواقع عدة أو منطقة لىإ موقع من راديوي تردد ترخيص " .1.20

 .ثابتة بالضرورة تكون ال قد والتي كثرأ وأ لمحطة

 جاهاالت أحادية لوصالت راديوي تردد قناة وأ راديوي تردد تخصيص به قصدي :"موقع لىإ موقع من راديوي تردد ترخيص " .1.21

 .األرضية المحطات ذلك شمليو ثابتة مواقع بين

 .عامة اتصاالت لمشغ باستثناء تردد ترخيص منحه تم شخص يأ :"خاص مستخدم" .1.22

 لمالحيةا واألدوات والتلفزيوني اإلذاعي البث استقبال كأجهزة) للجمهور البث استقبال أجهزة :"العامة الخدمات استقبال جهزةأ" .1.23

 .((GPS) العالمي المواقع تحديد نظام مثل

 التجارة ويخولها لشركاتل تمنحه إدارة الترددات الذي الترخيص هو :"الالسلكية باألجهزة المتاجرة الشركات ترخيص" .1.24

 وأجهزة (PMR) الخاص المتنقل الراديو خدمة أجهزة مثل للشبكات( وصيانة وبيع وتصدير إستيراد) الالسلكية باألجهزة

 .والشركات والمؤسسات للوزارات تقدم التي وغيرها من األجهزة الالسلكية( المايكروويف) الثابتة الوصالت

 .رقاماأل من فئة حجز عند له المرخص على فرضي ذيال الرسم به يقصد الترقيم يخص فيما :"الحجز رسم" .1.25

 المعدة الراديوية االتصاالت أجهزة وتشمل السالمة لخدمات المعدة الراديوية األجهزة :"العامة سالمةال وخدمات نظمةأ" .1.26

 نظمةاأل هذه وتخضع. السالمة لخدمات المعدة الراديويةاألجهزة وغيرها  المرضى ولسالمة الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص

 .جهزةاأل لهذه الترددات وأ النطاق وتحديد النوعية اعتماد حيث من الترددات دارةإ لموافقة واألجهزة

 .الممتلكات وأ نساناإل حياة لحماية مؤقت وأ دائم بشكل تستخدم التي الراديوية االتصاالت خدمات :"السالمة خدمات" .1.27
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 لبا  غا ذلك ويرجع منخفض خرىاأل الراديوية خدماتال مع تداخلها احتمال يكون التي الراديوية جهزةاأل :"المدى قصيرة جهزةأ" .1.28

 المدى قصيرة الراديوية جهزةاأل. جهزةاأل هذه مدى قصر ذلك عن وينتج منخفضة جهزةاأل هذه من المنبعثة الطاقة معدالت لكون

 ةوأجهز( والبوابات بواباأل مفاتيحك) بالمداخل التحكم جهزةأ حصر دون وتشمل. الطاقة منخفضة راديوية اتصاالت نظمةأ هي

 التحكم وأجهزة (الالسلكية الميكروفوناتك) الالسلكية الصوتية واألجهزة المغلقة التلفزيونية الدوائرو الحركة وكاشف نذاراإل

 وأجهزة (رضاأل جس اداراتكر) راداراتالو UWB استشعار وأجهزة المزروعة الطبية واألجهزة المحلية الشبكاتو الصناعي

 لموافقة واألجهزة األنظمة هذه وتخضع ،بعد عن القياس وأجهزة (RFID) الراديوية الترددات تعريف وأجهزة بعد عن التحكم

 .األجهزة لهذه الترددات أو النطاق وتحديد النوعية اعتماد حيث من الترددات إدارة

 لراديويا التردد طيف استخدام حقوق على الحصول مقابل الهيئة تفرضها يالت الرسوم :"الترددي الطيف استخدام حقوق رسوم" .1.29

 هذه في مشمولة غير رسوم وهي المباشر سناداإل عن طريق وأ اتالمزادو التنافسية كالمناقصات معينة تعيين آلية طارإ ضمن

 .التردد ترخيص رسوم تسديد من له المرخص تعفي ال والتي الالئحة

 متصلة وأ من جزءا( بالضرورة ليس ولكن) تكون قد والتي االتصاالت لغرض تستخدم التي جهزةاأل :"االتصاالت جهزةأ" .1.30

 قانون في عليه المنصوص بالتعريف خاللاإل دون هذا الرسوم جدول غراضأل المعنى بهذا يعمل. عامة اتصاالت بشبكة

 .الراديوية اإلتصاالت أجهزة ذلك ويشمل االتصاالت

 خطرت عندما سداده يجب ذيوال صاالتتاال تراخيص على الهيئة فرضهت ذيال الرسم :"االتصاالت صيلترخ المبدئي الرسم" .1.31

 .الترخيص صدارإ وقبل طلبه بقبول االتصاالت ترخيص طلب مقدم الهيئة

 لهيئةا تخطر عندما سداده يجب والذي االتصاالت تراخيص على الهيئة تفرضه ذيال الرسم :"االتصاالت ترخيص تجديد رسم" .1.32

 .الترخيص إصدار وقبل طلبه بقبول االتصاالت ترخيص طلب مقدم

 طيف الستخدام له المرخص على- بحسب االحوال –الهيئة/إدارة الترددات ه فرضت ذيال الرسم :"المؤقت التردد ترخيص رسم" .1.33

 .من السنة المالدية شهرا عشر حدأ لىإ واحد شهر من تتراوح مؤقتة لمدة الراديوي التردد

 

 فعالياتلل المؤقت التردد ترخيص على الترددات إدارة تفرضه ذيال الرسم :"الخاصة للفعاليات المؤقت التردد خيصتر رسم" .1.34

 .فقط الخاص للمستخدم والمتاح الخاصة

 يكون والذي المستخدم للجهاز مكملة أخرى أجهزة أي أو االتصال تاحةإل النهائي المستخدم يستخدمه جهاز يأ :"طرفي جهاز" .1.35

 .االتصال شبكات بواجهات وسيلة بأية ،مباشر غير وأ مباشر شكلب ،متصل

 دداتالتر إدارة/الهيئة قبل من المعاينة رسوم فرض يخص فيما الالئحة هذه ألغراض المستخدم المصطلح هو :"ةالنوعي اعتماد" .1.36

 قانون في" جهزةاأل على الموافقة" مصطلح يحمله الذي المعنى ذات ويحمل االتصاالت جهزةأ نوعية على- االحوال بحسب –

 .دوليا شيوعا   كثراأل المصطلح لكونه الالئحة هذه في المصطلح هذا يستخدمو. االتصاالت

 ماليجإ ساسأ على المحتسبة الرسوم تحديد لغرض للهيئة اتصاالت لترخيص حامل كل يقدمها استمارة :"الدخل بيان استمارة" .1.37

 .السنوي الدخل

 ادلةمع في استخدامه يتم والذي البحريني بالدينار التردد نطاق من اهيرتزجمي لكل السنوي االستخدام سعر :"الوحدة سعر" .1.38

 .الرسوم احتساب
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 الرسوم جدول في المشمولة الرسوم (2) مادة .2
 : التالية الرسوم الالئحة، بهذه الرسوم جداول تشمل

 :التالية الفرعية مورسال يشملو االتصاالت، ترخيص رسوم .2.1
 االتصاالت؛ ترخيص طلب رسوم .2.1.1

 االتصاالت؛ لترخيص المبدئية الرسوم .2.1.2

 .االتصاالت ترخيص تجديد رسوم .2.1.3

 .السنوي الدخل جماليإ ساسأ على المحتسبة الرسوم .2.2

 :التالية الفرعية الرسوم ويشمل التردد، ترخيص رسوم .2.3
 ؛الترددات لتراخيص السنوية الرسوم .2.3.1

 ؛المؤقت التردد ترخيص رسوم .2.3.2

 ؛(الخاص للمستخدم) الخاصة الياتللفع المؤقت التردد ترخيص رسوم .2.3.3

 ؛التعديل طلبو الترخيص طلب تقديم رسوم .2.3.4

 ؛جهزةاأل ساسأ على المحتسبة الرسوم .2.3.5

 ؛التداخل في التحقيق طلب رسوم .2.3.6

 ؛الترقيم برسوم يضاأ تعرف والتي االرقام تخصيص سومر .2.4

 ؛النوعية اعتماد رسوم .2.5

 الالسلكية؛ باألجهزة المتاجرة الشركات ترخيص رسم .2.6

 ؛(االتصاالت براجأ) الراديوية االتصاالت محطات اقعمو رسوم .2.7

 .رسوم طلبات الموزعين .2.8
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 الرسوم لتحديد العامة المبادئ( 3) مادة .3
لمنهج الجديد ا الجهات المعنيةتها، وتتبع لتمويل أنشطوذلك  الجهات المعنيةتحصلها يرادات التي من اإل ء  جز ةوالمؤقت ةرسوم السنويالتشكل 

وترتكز على المبادئ العامة  ،يقدم سياسة الرسم الموحد التي تخضع لها جميع الترددات التي تديرها الجهات المعنيةالذي ولتحديد الرسوم 

 :تاليةال

 .المعنية الجهات قبل من نهائيا فيه البت حين ىلإ هتقديم مرحلة من كاملة طلب أي تقديم عملية على الرسوم تستحق .3.1
 .رفضه وأ الطلب قبول عن النظر بصرف لالسترداد قابلة غير وهي هتقديم عند مقدما الطلب رسوم تسدد .3.2
 الطيف داماستخ رسوم وتحديد تعيين عملية تتم ،الالئحة هذه بحسب المحددة الرسوم تفوق تجارية قيمة الترددي للطيف كان ما ذاإ .3.3

 .(المباشر سناداإل وأ العروض تقديم طلبات أو التنافسي زادكالم) خاصة راءاتجإ خالل من الترددي

 والمؤقت لسنويا التردد ترخيص رسوم احتساب معادلة في التالية الخصائص استخدام تم ،الترددي للطيف الفع ال لالستخدام تشجيعا   .3.4

 :الالئحة هذه في عليها المنصوص
 قاالنط عرض يأ) المعين وأ المخصص التردد حيز سعة ضرب عن ناتجال وهو ساسيةأ معادلة عن الرسوم مبلغ ينتج  .3.4.1

 .(اهيرتزجمي كلل بحرينيال بالدينار) الوحدة سعر في( بالميجاهيرتز يقاس والذي الترددي
 .لمعنيةا جهاتال لها تسعى التي يالتردد الطيف سياسة لتنفيذ العوامل من عدد لتتضمن ساسيةاأل المعادلة تعديل يتم  .3.4.2

 تطبيق موسيت. الشأن هذا في المتبعة ةسياسال متطلبات ببحس خرآ لىإ وقت من المعادلة عوامل تعديلب تقوم أن المعنية جهاتلل .3.5

 .عديالتالت هذه دخالإ قبل المعنية طرافاأل باستشارة المتعلقة وغيرها من األنظمة االتصاالت قانون في عليها المنصوص حكاماأل

 سابهااحت ويتم المؤقتو السنوي التردد ترخيص رسوم تحديد عند المحفز التسعير تفرض الجهات المعنية رسومها عن طريق .3.6

 .المذكورة المعادلة باستخدام

 زءا  ج تشكلو الترددي للطيف مثلاأل االستخدام لتشجيع ومناسبة كافية كونت بحيث والمؤقت السنوي التردد ترخيص رسوم تحدد .3.7

 ديويالرا التردد فطي دارةإ تشمل التيو المعنية الجهات نشطةأ لتمويل االتصاالت قطاع من تحصيلها يتم التي يراداتاإل من

 .استخدامه مراقبةو

 . للرسوم المعنية الجهات ةدارإ تيسيرل وذلك وتطبيقه الراديوي التردد طيف لتراخيص األدنى الرسم تحديد تم .3.8

 :الرسوم احتساب عند التالية العوامل باالعتبار تؤخذ .3.9
 النادرة؛ الوطنية للموارد الفع  ال االستخدام لىإ ضافةباإل المنافسة وتشجيع االتصاالت لسوق السهل الدخول  .3.9.1
 ؛والمشغلين المستهلكين على الجديدة الرسوم ريثتأ  .3.9.2
 ؛البحرينية السوق في رقاماأل وأ الترددي للطيف الفعلية القيمة الرسوم تعكس أن  .3.9.3
 ؛االتصاالت قانون الرسوم تخالف أال  .3.9.4
 ؛المتزايد الطلب ذات الفرعية الترددات نطاقات وباألخص ردديالت الطيف توافر مدى  .3.9.5
 ؛المعنية الجهات وأنشطة عمليات لتمويل االتصاالت قطاع من كافية يراداتإ لتحصيل الحاجة  .3.9.6
 ؛المتوقع ونموه حاليا الموجود المحلي الترقيم نطاق  .3.9.7
 .الالئحة هذه في عليه المنصوص الرسوم احتساب منهج يهاعل ؤثري قد التي قتصاديةاال عتباراتاال .3.9.8

 لإلجراءات وفقا وذلك الالئحة هذه في عليها المنصوص الرسوم تسديد عدم حال في الالزمة لتدابيرا اتخاذ المعنية جهاتلل .3.10

 صالترخي سحب عنه ينتج قد مما التراخيص ذلك في بما األخرى القانونية واألدوات االتصاالت قانون في عليها المنصوص

 .الترخيص سحب بعد المستحقة حتى سومبالر المطالبة في المعنية جهاتال بحق خاللاإل دون وذلك الممنوح
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 وتخفيضها الرسوم من اإلعفاءات (4) مادة .4

 الملحق في المبين النحو على الرسوم بعض من الالئحة هذه من (3) الملحق في عليها المنصوص والخدمات األنشطة تعفى .4.1

 ؛المذكور

 ؛خرىاأل الرسوم من المعفى ىعل حتى والمؤقت السنوي التردد ترخيص بشأن التعديل وأ الطلب رسوم تستحق  .4.2

. تالتشريعاو دوليةال االتفاقيات عليهم نطبقت الذين لمستخدمينل)%(  مئوية بنسبة المؤقت وأ السنوي التردد ترخيص رسوم تخفض .4.3

 ؛الشأن بهذا المملكة سياسية متطلبات بحسب آخر لىإ وقت من المذكور الملحق تعديل المعنية وللجهات

 .النوعية كاعتماد خرىاأل المتطلبات استيفاء بوجوب المذكورة لتخفيضاتا وأ عفاءاتاإل تخل ال .4.4

 

 االتصاالت تراخيص رسوم( 5) مادة .5

 رفضه، أو الطلب قبول تم سواء ،لالسترداد قابل غير رسم وهو بحريني دينار 500 مبلغب تصاالتاال ترخيص طلب رسم يحدد .5.1

 ؛تجديد طلب وأ مبدئي اتصاالت ترخيص طلب أي على ويستحق

 ؛هرفض وأ الطلب قبول عن النظر بصرف لالسترداد قابل غير وهو الطلب تقديم عند تصاالتاال ترخيص طلب رسم يسدد .5.2

 :التالي النحو على تجديدها ورسوم المبدئية االتصاالت تراخيص الرسوم تحدد .5.3
 

 بحريني دينار 5,000 المناداة لخدمات ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 5,000 األرضية المحطة لخدمات ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 5,000 النقال الراديو لخدمات العامة إلتاحةل ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 20,000 الدولية االتصاالت لمرافق ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 10,000 الدولية االتصاالت لخدمات ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 35,000 الثابتة ةالوطني للخدمات ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 5,000 االنترنت بدالةل ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 5,000 االنترنت لخدمات عاديال ترخيصال

 بحريني دينار 1,000 المضافة القيمة خدماتل عاديال ترخيصال

 بحريني دينار 5,000 لالنقا لشبكة االفتراضي للمشغل ممتازال ترخيصال

 بحريني دينار 5,000 الموحد الترخيص

 التراخيص تجديد ورسوم المبدئية التراخيص رسوم: 1الجدول 

 قبل سديدهات ويجب طلبه بقبول االتصاالت ترخيص طلب مقدم الهيئة تخطر عندما االتصاالت لترخيص المبدئية الرسوم تستحق .5.4

 ؛المطلوب الترخيص صدارإ

 ؛أخرى لفترة الترخيص تجديد حال في االبتدائية التراخيص رسوم تستحق .5.5

 وللترخيص (MVNO/MVNE) النقال لشبكة االفتراضي للمشغل ممتازال ترخيصلل التجديد ورسوم المبدئية الرسومب يعمل .5.6

 .ا  يفعل التراخيص من النوع اهذ صدارإ تم حال في الموحد
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 السنوي الدخل جماليإ ساسأ على المحتسب االتصاالت لترخيص السنوي الرسم( 6) مادة .6

 ممارسة عن ينتج والذي له للمرخص السنوي الدخل جماليإ من %1.0 يعادل بمبلغ االتصاالت لترخيص السنوي الرسم يحدد .6.1

 ؛اتصاالت ترخيص بموجب نشطةلأل له المرخص

 على وجب ،المعني الترخيص بموجب له المرخص يمارسها التي األنشطة عن ناتج غير سنويا دخال له المرخص سجل ذاإ .6.2

 ؛للهيئة كاف بشكل هوتفسير المرخصة الخدمات تقديم عن ينتج لم الذي الدخل هذا تفاصيل تقديم له لمرخصا

 قابلة لتقديريةا الفاتورة وتكون اإليرادات، تقارير بشأن التنظيمية لالئحة االمتثال عدم حال في تقديرية فاتورة تصدر أن للهيئة .6.3

 ؛مطلوبةال المستندات الهيئة استلمت حال في لتعديل

 ؛للهيئة تقديمها يتم التي المستندات وصحة مالئمة من للتحقق وذلك المشغلين، على مفاجئ تدقيق جراءإ للهيئة .6.4

 الرسوم كونوت ،فيها الترخيص إصدار تم التي الميالدية لسنةا من تبقى مال الترخيص رسوم للترخيص ةيالمبدئ الرسوم تغطي .6.5

 ؛الالئحة ذهه من 1 رقم الجدول حسب ثابتة المبدئية

 .الترخيص صدارإ لسنة تالية سنة لكل السنوي الدخل جماليإ ساسأ على المحتسب السنوي الرسم يستحق .6.6
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 الترددات تراخيص رسوم( 7) مادة .7

 عامة مبادئ 7.1 

 :التردد ترخيص على التالية رسومال تفرض .7.1.1
  الطيف؛ استخدام حقوق رسوم .7.1.1.1
 ؛التعديل رسوم و الطلب رسوم .7.1.1.2
  ؛السنوي ددالتر ترخيص رسوم .7.1.1.3
 ؛المؤقت التردد ترخيص رسوم .7.1.1.4
 ؛األجهزة أساس على المحتسبة الرسوم .7.1.1.5
 الخاصة؛ للفعاليات المؤقت التردد ترخيص رسم .7.1.1.6
 ؛التردد لترخيص األدنى الرسم  .7.1.1.7
 .التداخل في التحقيق طلب رسوم .7.1.1.8

 تعيين جراءاتإ طارإ ضمن تحديدها يتم حيث هذا الرسوم جدول طارإ ضمن الطيف استخدام حقوق رسوم تندرج ال .7.1.2

 ؛(المباشر سناداإل وأ العروض تقديم طلبات أو التنافسية كالمزادات) خاصة

 ذلك على مثال تعيين وأ تخصيص كل ساسأ على والمؤقت السنوي التردد ترخيص رسوم المعنية جهاتال تحدد .7.1.3

 لىع المؤقت وأ سنويال التردد ترخيص رسوم تفرض االتجاه ثنائية وصلة وجود حالة وفي االتجاه حاديةأ لوصلةا

 ؛االتجاهين من كل

 ؛موقع لىإ موقع من كوصلة رضيةاأل والمحطات الفضائية المحطات بين ما الوصالت تعامل .7.1.4

 في هرشاأل عدد ساسأ على تاريخه من نسبيا وتحدد التردد ترخيص صدارإ تاريخ من التردد ترخيص رسوم تستحق .7.1.5

 ؛كامال   شهرا   الشهر كسر يعتبر الالئحة هذه وألغراض. التعيين وأ التخصيص مدة

 قبل يالمعن التردد ترخيص له المرخص نهىأ ذاإ لالسترداد قابلة غير المؤقت وأ السنوي التردد ترخيص رسوم تكون .7.1.6

 ؛مدته انتهاء

 النظر بصرف لالسترداد قابلة غير وهي الطلب تقديم عند التردد ترخيص على للحصول طلبال تقديم رسوم تسدد  .7.1.7

 ؛رفضه وأ بالطل قبول عن

 يختار قبل- حوالاأل بحسب – الترددات إدارة/الهيئة خطارإ له المرخص على يجب المؤقت، التردد ترخيص عدا فيما .7.1.8

 سنة مدةل تلقائيا التردد ترخيص ويجدد ،له الممنوحة التردد تراخيص في تعديل وأ لغاءإ بأي سنة كل من نوفمبر 30

 هذا عدب تعديل أو لغاءإ طلب يأ بأن علما  . لذلك فواتير من يلزم ما إصدار ويتم التالية للسنة الرسوم عليه وتستحق

 ؛يناير 1 تاريخ بعد التعديل أو اإللغاء طلبات إعتماد وسيتم باإلعتبار أخذه يتم لن الميالدية ةللسن التاريخ

 

 صحيح، سالعك كان وأ التالية للسنة مؤقت تردد ترخيص ليصبح السنوي التردد ترخيص بتعديل له المرخص رغب ذاإ .7.1.9

 نتهاءا تاريخ من قلاأل على واحد شهر قبل تعديل طلب بتقديم وذلك ،التغيير بهذا المعنية جهاتال خطارإ عليه يجب

 .السنوي التردد ترخيص رسوم تستحق المحدد الوقت في الطلب هذا تقديم يتم لم وإذا السنوي، التردد ترخيص
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 الترددات تراخيص على روضةفالم تعديلال ورسوم الطلبتقديم  رسوم 7.2

 قابلة يرغ وتكون مقدما وتسدد الترددات تعيين وأ تخصيص عملية على التعديل ورسوم الطلب تقديم رسوم تفرض .7.2.1

 .نهائيا   فيه البت حتى الطلب تقديم مرحلة من المعنية جهاتال تكاليف لتغطية وذلك لالسترداد

 :كالتالي فئتين على الطلب تقديم رسوم قسمت .7.2.2

 :يلي مما طلب لكل بحريني دينار 30 .7.2.2.1
 ؛البحرية السفن محطات تراخيص .7.2.2.1.1

 ؛الساحلية المحطات تراخيص .7.2.2.1.2

 ؛الطائرات محطات تراخيص .7.2.2.1.3

 ؛هواة الالسلكي تراخيص .7.2.2.1.4

 .حسب الترخيص الممنوح له له مرخصلل اإلتصاالت التابعة ةلشبك راديوية أجهزة ضافةإ طلب .7.2.2.1.5

 

 .واحدة محطة من كثرأ لترخيص طلبا   أعاله المذكورة تالمحطا من ألي الترخيص طلب يتضمن نأ يجوز ال

 ردديالت الطيف اتواستخدام الخدمات جميعل وذلك تعيينه وأ تخصيصه تم ترددطلب  لكل بحريني دينار 30 .7.2.2.2

 دينار 30 الرسوم تكون حيث الخاصة للفعاليات المؤقتة الترددات تعيين وأ تخصيص باستثناء خرىاأل الراديوي

 .تخصيصها المراد الترددات عدد عن ظرالن بغض بحريني

 خالل له للمرخص الممنوح ترخيصال على تعديل يأ جراءإ عند تستحق بحريني دينار 30 بمبلغ التعديل رسوم تحدد  .7.2.3

 .سريانه مدة

دينار  10تالف للترخيص/الشهادة الصادرة له يستحق رسم بمبلغ أو  في حالة طلب المرخص له إصدار بدل فاقد .7.2.4

 ترخيص أو شهادة.بحريني لكل 

 

 السنوية الترددات تراخيص رسوم 7.3

 السنوي التردد ترخيص رسومالحتساب  المستخدمة المعادلة

 على المحتسبة الرسوم 7.6 البند) أدناه بيانها يتم والتي ،المستخدمة جهزةاأل ساسأ على المحتسبة رسومال باستثناء .7.3.1

 :التالية المعادلة باستخدام السنوي التردد ترخيص رسوم مبالغ تحدد (األجهزة أساس

 

 وتعرف المعامالت في المعادلة أعاله على النحو التالي:

 التغطية مساحة معامل X الطلب معامل X التردد معامل X النطاق عرض X الوحدة سعر=  السنوي التردد ترخيص رسوم
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 .الواحدة للسنة النطاق ضعر من ميجاهيرتز 1 لكل ينيالبحر بالدينار ثابت مبلغ :الوحدة سعر .7.3.2

 .منه جزء أو ميجاهيرتز لكل: النطاق عرض .7.3.3

 تخصيص أو تعيين لكل الترددي النطاق تعكس قيمة هو: التردد معامل .7.3.4

 .الترددي الطيف لنطاقات الطلب حجم تعكس قيمة هو :الطلب معامل .7.3.5

 .الراديوية رسالاإل محطة إشعاعات طبيعة تحدد قيمة هو: التغطية مساحة معامل .7.3.6

 المذكورة المعادلة وفق وتحديدها الرسوم الحتساب الالئحة هذه من 1 الملحق في مبينةال المعامالت قيمة تستخدم .7.3.7

 .عالهأ

 المؤقت التردد رخيصت رسوم 7.4

 المؤقت التردد ترخيص رسوم لتحديد المستخدمة المعادلة

 التردد ترخيص رسم المبلغ هذا ويعتبر السنوي التردد ترخيص رسوم مبلغ من 12\1 يعادل شهري مبلغ يحتسب .7.4.1

 .مؤقتة فترة لكل واحدة لمرة الطلب تقديم رسوم تستحق كما. المؤقت

 :التالية المعادلة باستخدام المؤقت ددالتر ترخيص رسوم مبالغ تتحدد  .7.4.2

 

 صترخي رسوم تحديد معادلة في السنوي التردد ترخيص رسوم تحديد معادلة في المعامالت المذكورة قيم تستخدم .7.4.3

 .المؤقت التردد

 قابلة غير المدة هذه وتكون شهرا   عشر حدأ عن تزيد ال أنو واحد   شهر   عن مؤقتال لتخصيصا مدة تقل أال يجب .7.4.4

 .ديدللتج

 .مؤقت تخصيص كل بداية عند الطلبتقديم  رسوم تسدد .7.4.5

 ترخيص على تعديل يأ بإجراء له المرخص طلب على بحريني دينار 30 بمبلغ تحدد والتي التعديل رسوم تستحق .7.4.6

 وافرهت عدم وأ فنية ألسباب تعيين وأ تخصيص طلب يأ رفضت نأ جهات المعنية. وللسريانه مدة خالل المؤقت التردد

 ة.المطلوب مدةال في

 

 ىدناأل الرسم 7.5

 يستحق، المقرر األدنى الرسم من أقل رسم السنوي التردد ترخيص رسوم لتحديد المستخدمة المعادلة عن نتج إذا .7.5.1

 لكل وحدةال سعر من %1يعادل بما الرسم األدنى بقيمة ثابتة ويحتسب . كامال التردد ترخيص على األدنى الرسم

 .تخصيص

  

 X X]12معامل مساحة التغطية(/ Xمعامل الطلب  Xمعامل التردد  Xعرض النطاق  X)سعر الوحدة [التردد المؤقت = رسوم ترخيص 

 (التالي الشهر إلى مقربة األشهر، بعدد) للتردد المؤقت الترخيص مدة
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 جهزةاأل ساسأ ىعل المحتسبة الرسوم 7.6

 :التاليك المستخدمة األجهزة أساس على أدناه المذكورة المحطات على المفروضة ةالسنوي خيصاترال رسوم تحدد .7.6.1

 الترخيص
 الطيف استخدام رسوم

 الترددي

 دينار بحريني 10 الخاصة السفن محطة ترخيص

 دينار بحريني 100 التجارية السفن محطة ترخيص

 دينار بحريني 100 ائراتالط محطات ترخيص

 دينار بحريني 40 الساحلية المحطات ترخيص

 دينار بحريني 10 هواة الالسلكي محطات ترخيص

  المستخدمة األجهزة أساس على المحتسبةالتراخيص السنوية  رسوم: 2 الجدول

 النظر بغض ملة  كا الترخيص فيها منح التي ميالديةال لسنةل 2 الجدول في المذكورة خيصاترال رسوم ستحقت كما .7.6.2

 .الطلب تقديم تاريخ عن

 وتحتسب سنوات 3 التتجاوز أن على سنواتال من لعدد 2 الجدول في المذكورة للمحطات تراخيص إصدار يجوز .7.6.3

 .المطلوبة السنوات عدد X السنوي الترخيص رسم ضرب حاصل خالل من الرسوم

 (خاصال مستخدملل) الخاصة فعالياتلل المؤقت التردد ترخيص رسوم 7.7

 اهاقصأ لمدة الترددات إلدارة فقط الخاص للمستخدم الخاصة للفعاليات مؤقتال ترددال ترخيص طلب تقديم يجوز .7.7.1

 :التاليك الترخيص هذا رسوم وتحدد للتجديد قابلة غير يوما ثالثون

 

 الرسوم الترددي النطاق عرض

 تخصيص لكل بحريني دينار 25 اهيرتزجمي 0-1

 اهيرتزجمي 1 <
 لكل اهيرتزجمي لكل حرينيب دينار 25

 تخصيص

 الخاص للمستخدم الخاصة المؤقت للفعاليات التردد ترخيص رسوم: 3 جدولال

  التداخل في التحقيق طلبات رسوم 7.8

 تداخلال في التحقيق بطلب تقدم الترددي للطيف مستخدم يأ على التداخل في التحقيق طلب على رسوم تفرض .7.8.1

 .بسدادها الطلب مقدم ويلتزم لتداخلا في التحقيق طلب تقديم عند تسددو

 .لالسترداد قابلة غير وهي بحريني دينار 100 بمبلغ التداخل في التحقيق طلب رسوم تحدد .7.8.2

 



 

12 
 

 الترقيم رسوم( 8) مادة .8

 :على النحو اآلتيوتحدد رسوم الترقيم تفرض 

 الترقيم رسوم غطيت .مرقاألا من فئة تخصيص وأ حجز طلب عند تسديده يجب بحريني دينار 25 بمبلغ الطلب رسم يحدد .8.1

 يصتخص وأ حجز على تعديل طلب يأ على الرسم اهذ يفرض كما. رقاماأل من فئة تخصيص وأ حجزب المرتبطة المهام تكاليف

 .رقاماأل من فئة

 كلما مرات عشر التخصيص رسم يضاعف. سنويا   بحريني دينار 0.100 بمبلغ عدادأ 8 من مكون رقم يأ تخصيص رسم يحدد .8.2

 بمبلغ عدادأ 3 من مكونةال رقاماأل تخصيص على المفروض التخصيص رسم يحدد بحيث واحدا عددا   الرقم عدادأ نقصت

 .سنويا بحريني دينار 10,000

 ؛الرقم لذلك المفروض التخصيص رسم من %80 يعادل بمبلغ رقم يأ حجز رسم يحدد .8.3

 .السداد ومواعيد شروط تعديل للهيئةو سنوي ربع ساسأ على مقدما والحجز التخصيص رسوم تسديد تتم .8.4

 

 النوع
 الحجز رسوم

 )بالدينار البحريني( 
 التخصيص رسوم

 )بالدينار البحريني( 
 الرسوم أساس

 طلب لكل واحدة مرة 25 25 تقديم الطلب

 0.100 0.080 أعداد 8 من يتكون رقم لكل
 يومي أساس على سنويا  

 (التخصيص/ الحجز يوم من يبدأ)

 1 0.800 أعداد 7 من يتكون رقم لكل
 يومي أساس على سنويا  

 (التخصيص/ الحجز يوم من يبدأ)

 10 8 أعداد 6 من يتكون رقم لكل
 يومي أساس على سنويا  

 (التخصيص/ الحجز يوم من يبدأ)

 100 80 أعداد 5 من يتكون رقم لكل
 يومي أساس على سنويا  

 (التخصيص/ الحجز يوم من يبدأ)

 1,000 800 أعداد 4 من يتكون رقم لكل
 يومي أساس على سنويا  

 (التخصيص/ الحجز يوم من يبدأ)

 10,000 8,000 أعداد 3 من يتكون رقم لكل
 يومي أساس على سنويا  

 (التخصيص/ الحجز يوم من يبدأ)

 األرقام وتخصيص لحجز التخصيص ورسوم الحجز رسوم: 4 رقم الجدول

 

 النوعية اعتماد مورس( 9) مادة .9

 :التالي بالتقسيم ألجهزةا نوعية أساس على البحريني بالدينارلنوعية حدد رسم اعتماد اي .9.1

 ؛المدى قصيرة األجهزة .9.1.1

 ؛االتصاالت أجهزة .9.1.2

 ؛الطرفية األجهزة .9.1.3

 .المنفعلة األجهزة .9.1.4
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 الفئة
إعتماد  رسوم

 النوعية
 التعديل رسوم التجديد رسوم

 40 10 50 المدى قصيرة األجهزة

 االتصاالت جهزةأ

 (الطرفية واألجهزة المدى صيرةق األجهزة عدى ما) 
100 10 80 

 40 10 50 الطرفية األجهزة

 10 10 10 المنفعلة األجهزة

 النوعية لألجهزة )بالدينار البحريني(رسوم إعتماد : 5 الجدول

 موافقةال سواء تمت ستردادلال قابلة غير وهي 5حسب الجدول  األجهزة نوعية اعتماد طلب تقديم عند مقدما الرسوميجب سداد  .9.2

 وتكون شهادة اعتماد النوعية صالحة لمدة سنة ميالدية من تاريخ اإلصدار. .رفضه وأ الطلب على

 .انهسري مدةخالل  المعنية الجهات عن صادرال النوعية اعتماد على تغيير يأ جراءإ طلب تقديم حال في التعديل رسوم تفرض .9.3

 شهادات أما .القادمة االعتماد لمدة جهزةاأل مواصفات ريلتغي لحاجةا دون النوعية اعتماد تجديد حال في التجديد رسوم فرضت .9.4

 صدار جديد.إاعتماد النوعية التي لم تجدد لسنتين سوف تعامل على أنها 

 .بحريني دينار 10 بمبلغ الممانعة عدم (الكترونيةة )او موافق شهادة صدارإ رسوم تحدد .9.5

 صدارإ رسوم من شخصيا   استخداما   ( من هذه الالئحة7.6.1ا في المادة )ليهإالمشار  جهزةاأل يستخدمون الذين شخاصاأل يعفى .9.6

 .اعتماد النوعيه شهادة

 

 الالسلكية باألجهزة المتاجرة الشركات ترخيص رسم( 10مادة ) .10

 الالسلكية باألجهزة التجارة يخولهايفرض هذا الرسم عند تقدم أي شركة بطلب إلدارة الترددات للحصول على ترخيص  .10.1

 الوصالت وأجهزة( PMR) الخاص المتنقل الراديو خدمة أجهزةعلى ذلك  لامث للشبكات( وصيانة وبيع وتصدير دإستيرا)

 .جهزة الالسلكيةوغيرها من األ( المايكروويف) الثابتة

 .دينار بحريني سنويا   200بمبلغ  باألجهزة الالسلكية المتاجرةترخيص الشركات يحدد رسم  .10.2
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 (االتصاالت أبراج) العامة الراديوية تصاالتاال محطات رسوم( 11) مادة .11

 محطات من محطة كل إلقامة النهائي التصريح وإصدار الطلبات مراجعة نظير التالية الرسوم للهيئة الُمشغلون يسدد .11.1

 :العامة الراديوية االتصاالت

 التسلسل نوع محطة االتصاالت الراديوية العامة رسم تصريح المحطة )دينار بحريني(

 1 (Lattice Towerبرج شبكي ) 100

 2 (Guyed Towerبرج وتدي ) 100

 3 (Monopoleبرج أحادي ) 100

 4 (Rooftopبرج على السطح ) 100

 5 (Stub Mastعمود ) 25

 6 (Wall mountهوائي مثبت على الحائط ) 25

 7 (COWمحطة على عجالت ) 50

 8 (Streetworksمرافق على الطرق العامة ) 25

 9 (Small Scaleطات صغيرة الحجم )مح 25

 10 (Camouflaged towerاألبراج المموهة ) 25

 )بالدينار البحريني( العامة الراديوية االتصاالت محطات إصدار التصريح النهائي إلقامةرسوم : 6 الجدول

 لمبادراة الجديدة، يتحمل الُمشغل في الحاالت التي يتشارك فيها اثنان من الُمشغلين إحدى محطات االتصاالت الراديوية العام .11.2

( ويجوز له استرداد جزء من تلك الرسوم من الُمشغل الذي يشاركه المحطة بما يعادل 11.1) سداد الرسوم المحددة بموجب البند

 نسبة استخدامه لها.

 محطات من حطةم كل لتطوير النهائي التصريح وإصدار الطلبات مراجعة لقاء التالية الرسوم للهيئة المشغلون يسدد .11.3

 . القائمة العامة الراديوية االتصاالت
 رسوم نظير محطات االتصاالت الراديوية العامة

 التسلسل نوع التطوير أو التعديل الرسم )دينار بحريني(

 1 مشاركة محطة اتصاالت راديوية عامة قائمة 25

 2 تركيب هوائيات ومعدات إضافية 25

 3 الت راديوية عامةتعديالت إنشائية في محطة اتصا 25

25 
عامة من الممكن أن تؤثر على تعديالت في محطة اتصاالت راديوية 

 صحة وسالمة العامة أو على التأثير البصري لتلك المحطة
4 

25 
تعديالت على محطة اتصاالت راديوية العامة سوف تؤثر على التأثير 

 البصري لتلك المحطة
5 

 )بالدينار البحريني( العامة الراديوية االتصاالت محطات ائي لتطويرإصدار التصريح النهرسوم : 7 الجدول
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في حالة مشاركة محطات االتصاالت الراديوية العامة يتحتم على الُمشغل الذي طلب المشاركة أن يسدد الرسم المفروض  .11.4

 .(11.3بموجب البند )

 المراجعة عمليات إجراء نظير العامة الراديوية االتصاالت محطات من محطة كل عن التالية الرسوم للهيئة الُمشغلون يسدد .11.5

 :أدناه الجدول في كما العالقة ذات باللوائح االلتزام لمدى السنوية
 

 رسم تصريح المحطة )دينار بحريني(

 التسلسل نوع محطة االتصاالت الراديوية العامة
تصنيف بالبرج ملتزم 

 المناطق⃰

البرج مخالف لتصنيف 

 المناطق⃰

 1 (Lattice Towerشبكي ) برج 425 50

 2 (Guyed Towerبرج وتدي ) 425 50

 3 (Monopoleبرج أحادي ) 425 50

 4 (Rooftopبرج على السطح ) 425 50

 5 (Stub Mastعمود ) ال يوجد 10

 6 (Wall mountهوائي مثبت على الحائط ) ال يوجد 10

 7 (COWحطة على عجالت )م ()أسبوعياً أو جزء من األسبوع الذي تم فيه اإلقامة 50

 8 (Streetworksمرافق على الطرق   العامة) ال يوجد 10

 9 (Small Scaleمحطات صغيرة الحجم ) ال يوجد 10

 10 (Camouflaged towerاألبراج المموهة ) ال يوجد 10

 (لبحرينيا بالدينار) العامة الراديوية االتصاالت محطات اللتزام السنوية المراجعة رسوم: 8 الجدول

    ملتزم أو مخالف لجدول تصنيفات األراضي الصادر من الهيئة   ⃰

 ال  مسئو المحطة يملك الذي الُمشغل يكون العامة الراديوية االتصاالت لمحطات الُمشغلين من أكثر أو اثنان مشاركة حاالت في .11.6

 نسبة يعادل بما يشاركه الذي الُمشغل من سمالر قيمة من جزء استرداد ويمكنه( 11.5) البند بموجب المفروض الرسم سداد عن

 .للمحطة استخدامه

 

 الموزعين طلبات رسوم( 12) مادة  .12

ع ببيالرسوم المفروضة على حاملي رخص خدمات االتصاالت المتنقلة لغرض تقديم طلب الموافقة على موزعين مخولين  .12.1

 .لالسترداد قابلة غير بحريني دينار 20 بمبلغ تحدد SIMبطاقات 
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  الرسوم احتساب معادلة في المستخدمة العوامل قيم: 1 ملحقال 
 هذه من 7 المادة بحسب والمؤقت السنوي التردد ترخيص رسوم تحديد معادلة في المستخدمة تالماالمع قيمة الملحق هذا يبين .1

 .تردد كل على تفرض والتي الالئحة

 .لكل تردد النطاق عرض من زاهيرتجمي لكل سنويا بحريني دينار 7000 بمبلغسعر الوحدة يحدد  .2

 .(لكل تردد) اهيرتزجبالمي الترددي التعيين وأ التخصيص سعة حيز هو النطاق عرض .3

 :أدناه 9 الجدول في مبين هو كمافيه  التعيين وأ التخصيص تم الذي يالتردد نطاقال بحسبتتغير  التردد معامل قيمة .4

 دد )بالكيلوهرتز(من التر إلى التردد )بالكيلوهرتز( قيمة معامل التردد

1.20 3,000 3 

1.00 30,000 3,000 

0.80 300,000 30,000 

0.50 1,000,000 300,000 

0.40 3,000,000 1,000,000 

0.30 5,000,000 3,000,000 

0.25 10,000,000 5,000,000 

0.18 20,000,000 10,000,000 

0.10 30,000,000 20,000,000 

0.05 60,000,000 30,000,000 

 60,000,000 60,000,000  اكبر من 0.01

 التردد ت: معامال9جدول ال

 :دناهأ المبين 10 الجدول وفق الطلب معامل قيمة تحدد .5
 (كيلوهرتز) يالتردد لطيفل فرعيةال النطاقات

 (بالكيلوهرتز) التردد من (بالكيلوهرتز) التردد إلى الطلب معامل قيمة

1.50 144,000 137,000 

1.50 149,900 146,000 

1.50 156,490 150,050 

1.50 156,760 156,560 

1.50 174,000 156,840 

1.50 312,000 230,000 

2.00 328,600 312,000 

2.00 470,000 335,400 

1.50 23,600,000 21,200,000 

1.50 26,500,000 24,500,000 

2.90 39,500,000 37,000,000 

2.90 43,500,000 40,500,000 

0.33 76,000,000 74,000,000 

0.33 86,000,000 84,000,000 

 الطلب معامالت: 10 جدولال
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 الترددي الطيف نطاقات لجميع الطلب معامل قيمة وتحدد ،ي محددتردد نطاق على الطلب حجم الطلب معامل يعكس .أ

 ؛1 بقيمة 10 الجدول في المذكورة غير

 حددةم فيها الطلب معامل قيمة تكون ال التيو الترددي الطيف من الفرعية نطاقاتلل الطلب معامل قيمة 10 الجدول نييب .ب

 .1 بقيمة

 االتجاه حاديةأ موقع لىإ موقع من وصلةفي  ةستخدملما للترددات تخصيص كل في 0.05 بقيمة التغطية منطقة معامل قيمة تحدد .6

 .آخر تخصيص ألي 1 ةبقيم التغطية منطقة معامل قيمة وتحدد
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 الرسوم احتساب ثلهمأ: 2 الملحق
 .لذلك المحددة المعادلة أساس على والمؤقت السنوي التردد ترخيص رسوم احتسابعلى  أمثله القسم هذا بيني

 الرسوم الحتساب العامة تالماالمع
( جاهاالت ةأحادي) موقع إلى موقع من لوصلة أو مساحة إلى موقع من تعيين أو تخصيص أي من اهيرتزجمي لكل المذكورة تالماالمع باستخدام السنوية الرسوم احتساب نموذج 11 الجدول يبين

 .1 بقيمة محددة فيها الطلب معامل قيمة تكون التي ناطقوالم يةالتردد نطاقاتال في

 
) االفتراضية القيمة) 1=التردد معامل MHz 5=النطاق عرضد.ب.  7,000= وحدةال سعرعلى  مرتكز)بالدينار البحريني(  : احتساب الرسوم11جدول رقم 

Unit Price 7000 BD/MHz 8%

Minimum Fee 70 BD FREQ DF PtA PtP (per link)

Application Fee 30 BD 1.20 1.00 42,000.00 2,100.00

Modification Fee 30 BD 1.00 1.00 35,000.00 1,750.00

Factor 0.80 1.00 28,000.00 1,400.00

1.00 0.50 1.00 17,500.00 875.00

0.40 1.00 14,000.00 700.00

0.30 1.00 10,500.00 525.00

0.25 1.00 8,750.00 437.50

0.18 1.00 6,300.00 315.00

From (kHz) to (kHz) FREQ 0.10 1.00 3,500.00 175.00

3 3,000 1.20 From (MHz) to (MHz) Factor 0.05 1.00 1,750.00 87.50

3,000 30,000 1.00 137.00 144.00 1.50 0.01 1.00 350.00 70.00

30,000 300,000 0.80 146.00 149.90 1.50 PtA allotment PtP assignment

300,000 1,000,000 0.50 150.05 156.49 1.50

1,000,000 3,000,000 0.40 156.56 156.76 1.50 1 0.05

3,000,000 5,000,000 0.30 156.84 174.00 1.50

5,000,000 10,000,000 0.25 230.00 312.00 1.50 5

10,000,000 20,000,000 0.18 312.00 328.60 2.00

20,000,000 30,000,000 0.10 335.40 470.00 2.00 FREQ DF PtA PtP (per link)

30,000,000 60,000,000 0.05 21,200 23,600 1.50 1.20 1.00 17,500.00 875.00

60,000,000 0.01 24,500 26,500 1.50 1.00 1.00 14,583.33 729.17

37,000 39,500 2.90 0.80 1.00 11,666.67 583.33

40,500 43,500 2.90 0.50 1.00 7,291.67 364.58

74,000 76,000 0.33 0.40 1.00 5,833.33 291.67

84,000 86,000 0.33 0.30 1.00 4,375.00 218.75

0.25 1.00 3,645.83 182.29

0.18 1.00 2,625.00 131.25

5 MHz 0.10 1.00 1,458.33 72.92

0.05 1.00 729.17 70.00

0.01 1.00 145.83 70.00

Default

DEMAND FACTOR

Bandwidth (BW)

CALCULATION EXAMPLE (with BW =  5 MHz and DF = 1)

5 months temporary assignment/allotment

ANNUAL FREQUENCY LICENCE FEES (BD)

TEMPORARY FREQUENCY LICENCE FEES (BD)

CALCULATION EXAMPLE (with BW =  5 MHz and DF = 1)

AREA COVERAGE FACTOR

FREQUENCY FACTOR

BASE VALUES

DEFAULT DEMAND FACTOR
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 موقع لىإ موقع من وصلة لتخصيص الرسوم احتساب: 1 المثال
 يالسنو التردد ترخيص رسوم احتساب تمي طلب،ال عالية منطقة في جيجاهيرتز 38 نطاق في موقع لىإ موقع من اهيرتزجمي 1 لتخصيص

 :التالية بالطريقة

 ؛التغطية مساحة معامل X الطلب لمعام X التردد معامل X النطاق عرض X الوحدة سعر=  المعادلة .أ

 ؛2.9 = الطلب معامل ؛0.05=  التردد معامل ؛اهيرتزجمي1=  النطاق عرض دب؛ 7000=  الوحدة سعر .ب

 ؛0.05 = التغطية مساحة عامل

 ؛.ب.د X 1X 0.05X2.9X0.05  =50.75 دب 7000=  الرسم .ج

 االتجاه حاديةأ للوصلة الوحدة سعر نم %1 يعادل ما أي .ب.د 70 وهو األدنى الرسم يستحق المثال، هذا في .د

 .االتجاه ثنائية للوصلة. ب.د 140و

 

 موقع لىإ موقع من لتخصيص الرسوم احتساب: 2 المثال
 ضمن ليس نهأ يأ عادي جيجاهيرتز 38 لنطاق الطلب معامل نأ فترضن :تالماالمع من واحد تغيير مع 1 المثالنفترض ما جاء في 

 :التالية بالطريقة السنوي التردد ترخيص رسم احتساب تميو، 10في الجدول  عليها المنصوص ردديالت للطيف الفرعية النطاقات

 ؛التغطية مساحة معامل X الطلب معامل X التردد معامل X الترددي النطاق عرض X الوحدة سعر=  المعادلة .أ

 معامل ؛1 = الطلب معامل ؛0.05=  التردد معامل ؛اهيرتزجمي1=  النطاق عرض دب؛ 7000=  الوحدة سعر .ب

 ؛0.05 = التغطية مساحة

 ؛.د X 1X0.05X1X0.05  =17.5 دب 7000=  الرسم .ج

 االتجاه ؛حاديةأ للوصلة الوحدة سعر من %1 يعادل ما أي .ب.د 70 وهو األدنى الرسم يستحق المثال، هذا في .د

 .االتجاه ثنائية للوصلة. ب.د 140و
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 منطقة لىإ موقع من وى المملكةعلى مست لتخصيص الرسوم احتساب: 3 المثال 

 ليس المطلوب التخصيص أن أي) عادي طلب معاملب اهيرتزجمي 2100 نطاق في اهيرتزجمي 5لـ  المملكة مستوى على تخصيصال طلب

 .(9في الجدول  المذكورة الترددي للطيف الفرعية النطاقات ضمن

 :التالية بالطريقة السنوي ترددلا ترخيص رسم احتساب تمي

 ؛التغطية مساحة معامل X الطلب معامل X التردد معامل X النطاق عرض X الوحدة سعر=  دلةالمعا .أ

 مساحة معامل ؛1 = الطلب معامل ؛0.4=  التردد معامل ؛اهيرتزجمي 5=  النطاق عرض دب؛ 7000=  الوحدة سعر .ب

 ؛1 = التغطية

 .ب.د X 5X 0.40X1X1  =14,000 دب 7000=  الرسم .ج

 منطقة لىإ موقع من على مستوى المملكة مؤقت لتخصيص سمالر احتساب: 4 المثال
 .فقط أشهر 7 لمدة مؤقت التخصيص طلب نأ هو الوحيد واالختالف ،3 المثال في جاء كما تخصيص طلب

 :التالية بالطريقة المؤقت التردد ترخيص رسم احتساب يتم

 مدة*]12/)التغطية مساحة معامل X بالطل معامل X التردد معامل X النطاق عرض X الوحدة سعر [(= المعادلة .أ

 ؛(التالي الشهر إلى مقربة األشهر، بعدد) للتردد المؤقت الترخيص

 .ب.د 12[ *7 =8166.67(/X 5 X 0.40 X 1 X 1 7000)[: الرسم .ب

 

 للفعاليات الخاصة مؤقتال التردد تخصيص رسم احتساب: 5 المثال

 .هيرتزميجا 0.05تردد واحد فقط يكون عرض نطاقه ثون يوما  لثال لمدة ةمؤقت لفعالية خاصة تخصيص طلب

 :التالية بالطريقة المؤقت التردد ترخيص رسم احتساب يتم

 ؛ميجاهيرتز 1 ˃ ميجاهيرتز 0.05عرض النطاق =  .أ

 .ب.د 25 = الرسم .ب

 للفعاليات الخاصة مؤقتال التردد تخصيص رسم احتساب: 6 المثال

 .ميجاهيرتز 8.5يوما  لتردد واحد فقط يكون عرض نطاقه ثالثون  لمدة ةمؤقت لفعالية خاصة تخصيص طلب

 :التالية بالطريقة المؤقت التردد ترخيص رسم احتساب يتم

 ؛ميجاهيرتز 1 ˂ ميجاهيرتز 8.5عرض النطاق =  .أ

 .ب.د X 25المعادلة = عرض النطاق  .ب

 د.ب. 212.5=  ب.د X 25 8.5= الرسم .ج
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  والتخفيضات االعفاءات قسم :3 الملحق

 يق جدول الرسومنطاق تطب

 جهزةاأل عوجمي البحرين دفاع قوة تستخدمها التي االتصاالت وخدمات وشبكات الراديوي يالتردد طيفال الالئحة هذه تطبيق من يستثنى

 .االتصاالت قانون صدارإب 2002 لسنة 48 رقم بقانون المرسوم من الثانية المادة لنص وفقا وذلك المملكة في األمنية

 :قسمالذا ه من عفاءاتاإل
 :التردد رخيصتعفى االنشطة والخدمات التالية من رسوم ت .1

 :التالية الالسلكية نظمةاأل .أ

i. استقبال البث اإلذاعي  أجهزة حصر دون وتشمل العامة الخدمات استقبال جهزةأ

 ؛(GPS) العالمي المواقع تحديد نظام مثل المالحية واألدوات والتلفزيوني

ii. ؛المدى قصيرة جهزةاأل 

iii. يةالحصر التردداتو البحرية القنواتوالالسلكي  هواة يستخدمها التي الترددات 

 .المالحية الراديو وخدمة موقعتحديد ال خدمة لتقديم تستخدم التي

 

 .العامة السياسة متطلبات بحسب خرآ لىإ وقت من المعنية جهاتال تحددها خرىأ ترددات وأ نظمةأ وأ نشاطات أيه .ب

 

 ستعمالهمال عدةم تكون نأ على بحوزتهم التي الشخصية لألجهزة النوعية اعتماد طلب تقديم من مملكةال يدخلون الذين فراداأل يعفى .2

 تندرج كانت ذاإ المملكة في بها المعمول للوائح مطابقة جهزةاأل تكون نأو الواحد للشخص جهزةأ 5 عن عددها يزيد وال الشخصي

  :دناهأ الجدول في عليها المنصوص األجهزة ضمن

 

 النوعية اعتماد من المعفية زةجهاأل

 والتقنية التنظيمية المتطلبات النوع

 النوعية العتماد الوطنية المتطلبات المحمول الهاتف جهزةأ

 النوعية العتماد الوطنية المتطلبات لكترونيةاإل دواتاأل

 المدى قصيرة جهزةلأل الوطنية المتطلبات المدى قصيرة جهزةاأل

 المدى قصيرة جهزةلأل الوطنية المتطلبات لمدىا قصيرة جهزةأ تتضمن التي صيةالشخ الكمبيوتر جهزةأ

 النوعية اعتماد من المعفية األجهزة :21جدول رقم 

 .للمملكة العامة السياسة متطلبات حسبب خرآ لىإهذه االعفاءات من وقت  تعديل المعنية جهاتلل يجوز .3

 :قسمالهذا  من التخفيضات
 هاتجلبعض المستخدمين بنسبة مئوية )%( معينة تقررها ال التردد استخدام حقوق رسومو والخدمات نشطةتخفض رسوم بعض األ .4

 .العامة السياسة متطلبات حسب المعنية

 .للمملكة العامة السياسة متطلبات حسب خرآ لىإ وقت من التخفيضات هذه تعديل المعنية جهاتلل يجوز .5

 .ذلكلة ضرور المعنية جهاتال رأت ذاإ التخفيضات هذه عليها ستطبق التي التردد استخدام حقوقو والخدمات نشطةاأل تحديد سيتم .6


