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مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت

قرار رقم ( )1ل�سنة 2011
ب�إ�صدار الئحة تنظيمية ب�ش�أن الر�سائل المر�سلة بالجملة
مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت:
بعد االط�لاع على قانون االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة 2002
وعلى الأخ�ص المادة ( ،)3والمادة ( )35منه،
وعلى المر�س ـ ــوم رق ـ ــم ( )47ل�س ـ ــنة  2008ب�ش ـ ـ�أن �إعادة ت�شكي ــل مجلـ ــ�س �إدارة هي ـ ــئة
تنظي ـ ــم االت�صـ ــاالت،
وبنا ًء على عر�ض القائم ب�أعمال المدير العام لهيئة تنظيم االت�صاالت،
وبعد موافقة مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
				

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية ب�ش�أن الر�سائل المر�سلة بالجملة ،المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

ُين�شر هذا القرار والالئحة المرفقة به في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل بهما من اليوم التالي
لتاريخ الن�شر.

رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
د .محمد �أحمد العامر
�صدر بتاريخ 20 :ربيع الأول 1432هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 23 :ف ــبراي ـ ـ ــر 2011م
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الالئحة التنظيمية للر�سائل المر�سلة بالجملة
المادة ()1
التعاريف

في تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون لكل كلمة �أو عبارة وردت في هذه الالئحة ذات
المعنى الذي وردت به في قانون االت�صاالت ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة
قرين كل منها ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
«ر�سالة مر�سلة بالجملة» يق�صد بها الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو الر�سائل متعددة الو�سائط
التي يتم �إر�سالها �أو يعتزم �إر�سالها �إلى مئة متلقي �أو �أكثر في مملكة البحرين في �آن واحد من
خالل �أنظمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو الر�سائل متعددة الو�سائط وذل��ك عبر �شبكة
ات�صاالت عامة لم�شغل مرخ�ص له لأحد الأغرا�ض التالية:
عر�ض ال�سلع �أو الخدمات �أو فر�ص العمل؛
الدعاية �أو الترويج ل�سلع �أو خدمات �أو فعاليات �أو فر�ص عمل؛ �أو لأي غر�ض �آخر تحدده الهيئة
م�����ن وق�������ت لآخ��������ر م�����ن خ���ل���ال ق��������رار ُي���������ص����در ع�����ن ال����م����دي����ر ال�����ع�����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة.
وي�شمل ذلك �أي ر�سالة يتم �إر�سالها بالجملة من قبل الم�شغل المرخ�ص له لغر�ض عر�ض او
ترويج ال�سلع �أو الخدمات �أو الفعاليات �أو فر�ص العمل التي يقدمها الم�شغل المرخ�ص له.
«ر�سالة مر�سلة بالجملة مطلوبة» يق�صد بها ر�سالة مر�سلة بالجملة �إلى متلقين طلبوا
ا�ستالم هذه الر�سالة و �صرحوا بذلك لم�صدر الر�سالة المر�سلة بالجملة.
«ر�سالة مر�سلة بالجملة غير مطلوبة» يق�صد بها ر�سالة مر�سلة بالجملة �إلى متلقين لم
يطلبوا ا�ستالم هذه الر�سالة ولم ي�صرحوا بذلك لم�صدر الر�سالة المر�سلة بالجملة.
«الم�صدر» �أي م�شغل مرخ�ص له او مر�سل ر�سائل بالجملة �أو �شخ�ص اعتباري �أو طبيعي يقوم
ب�إر�سال ر�سالة بالجملة عبر �شبكات االت�صاالت .
«مر�سل ر�سائل بالجملة» يق�صد به �أي �شخ�ص مخول بموجب عقد مع م�شغل مرخ�ص له
لإر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة �أو �إر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة بالنيابة عن الم�صدر وذلك
عبر �شبكات االت�صاالت للم�شغلين المرخ�ص لهم.
«متلقي» يق�صد به �أي م�ستخدم �أو م�شترك في خدمة ات�صاالت في مملكة البحرين.
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المادة ()2
نطاق تطبيق الالئحة

تطبق �أحكام ه��ذه الالئحة على كل م�شغل مرخ�ص له ير�سل ر�سائل مر�سلة بالجملة،
وي�ستثنى من ذلك ما ي�أتي:
�أ� -إعالن يتعلق بالأمن العام؛
ب� -إعالن عام �صادر من الوزارات �أو الأجهزة الحكومية؛
ج -تقرير �أو �إخطار عن خلل في ال�شبكة.

المادة ()3
�إجراءات اختيار الخروج من قائمة اال�ستالم

 -1على الم�شغلين المرخ�ص لهم توفير �إمكانية الخروج من قائمة ا�ستالم �أي ر�سالة مر�سلة
بالجملة من�شئة وطني ًا �أو دولي ًا من �أي م�صدر معرف بالأرقام �أو بالرموز الأبجدية الرقمية
�سواء كانت الر�سالة المر�سلة بالجملة مطلوبة �أو غير مطلوبة وذلك بالمجان.
 -2على الم�شغلين المرخ�ص لهم توفير هذه الإمكانية �إما من خالل ر�سالة ن�صية ق�صيرة
مجانية �أو عبر االت�صال برقم هاتفي مجاني.
 -3على الم�شغلين المرخ�ص لهم توفير جميع المعلومات والإر�شادات حول �إجراءات �إمكانية
الخروج من قائمة ا�ستالم الر�سائل المر�سلة بالجملة على المواقع الإلكترونية َو َمحال البيع
ومراكز االت�صال التابعة لهم.

المادة ()4
�إر�سال الر�سائل المر�سلة بالجملة من م�صدر تم التعاقد معه

على الم�شغلين المرخ�ص لهم عند �إر�سال الر�سائل المر�سلة بالجملة المطلوبة من م�صدر
تم التعاقد معه لغر�ض �إر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة االلتزام بالآتي:
�أ – عدم �إر�سال ر�سالة مر�سلة بالجملة �إال للمتلقين الذين عبروا �صراح ًة عن موافقتهم على
ا�ستالم الر�سائل المر�سلة بالجملة.
ب  -الح�صول على الموافقة المذكورة في الفقرة (�أ) من هذه المادة �إما من قبل الم�صدر �أو
الم�شغلين المرخ�ص لهم وعلى الم�شغلين المرخ�ص لهم االحتفاظ بهذه الموافقة في
�سجالتهم.
ج � -إر�سال الر�سائل المر�سلة بالجملة المطلوبة فقط بين ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وال�ساعة
الثامنة م�سا ًء بتوقيت مملكة البحرين .
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د � -إر�سال ر�سالة مر�سلة بالجملة مطلوبة واحدة في اليوم الواحد �إلى المتلقي الواحد لح�ساب
الم�صدر الواحد ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك �صراح ًة مع المتلقي.
هـ  -تو�ضيح هوية وبيانات االت�صال الخا�صة بالم�صدر الذي يتم �إر�سال الر�سالة المر�سلة
بالجملة المطلوبة لح�سابه وذلك في جميع الر�سائل المر�سلة بالجملة المطلوبة ،ويت�ضمن
تحديد بيانات الم�صدر – كحد �أدني – في �أي ر�سالة مر�سلة بالجملة مطلوبة تحديد رقم
هاتف �أو عنوان بريد �إلكتروني �ساري.
و  -تو�ضيح تفا�صيل �إجراءات �إمكانية الخروج من قائمة ا�ستالم الر�سائل المر�سلة بالجملة
المطلوبة والمذكورة في الفقرة ( )3من المادة ( )3من هذه الالئحة وذلك في كل ر�سالة
مر�سلة بالجملة مطلوبة.
ز  -تحديد تكلفة الرد على الر�سائل المر�سلة بالجملة المطلوبة وتكلفة الخدمات �أو ال�سلع �أو
الفعاليات مو�ضوع الر�سالة – �إن وجدت – في كل ر�سالة مر�سلة بالجملة مطلوبة.

المادة ()5
�إر�سال الر�سائل المر�سلة بالجملة من م�صدر لم يتم التعاقد معه

 -1مع عدم الإخ�لال بقانون االت�صاالت والتراخي�ص الممنوحة للم�شغلين المرخ�ص لهم،
يتعين على الم�شغلين المرخ�ص لهم اتخاذ كافة الإجراءات المنا�سبة لخف�ض عدد الر�سائل
المر�سلة بالجملة غير المطلوبة المر�سلة عبر �شبكاتهم والمر�سلة من م�صادر لم يتم
التعاقد معها لغر�ض �إر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة.
 -2على الم�شغلين المرخ�ص لهم عند �إر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة من م�صدر لم يتم
التعاقد معه لإر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة االلتزام بالآتي:
�أ � -إر�سال ر�سائل مر�سلة بالجملة من م�صدر لم يتم التعاقد معه فقط بين ال�ساعة
التا�سعة �صباح ًا وال�ساعة الثامنة م�سا ًء بتوقيت مملكة البحرين.
ب � -إر�سال ر�سالة مر�سلة بالجملة من م�صدر لم يتم التعاقد معه واحدة في اليوم الواحد
�إلى المتلقي الواحد لح�ساب الم�صدر الواحد.

المادة ()6
تحقيق االلتزام ب�أحكام هذه الالئحة

م��ع ع��دم الإخ�ل�ال ب�صالحيات الهيئة المن�صو�ص عليها ف��ي ال��م��ادة ( )35م��ن قانون
االت�صاالت ،يجوز للهيئة في حال �إر�سال ر�سالة بالجملة على نحو يخالف �أحكام هذه الالئحة
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�أن ت�أمر الم�شغل المرخ�ص له بوقف �إر�سال الر�سائل المر�سلة بالجملة ف��ور ًا واتخاذ �أية
�إجراءات �أخرى منا�سبة.
وتعتبر مخالفة الم�شغل المرخ�ص له لأي حكم من �أحكام هذه الالئحة �إخ ً
�لاال ج�سيم ًا
بالتراخي�ص الممنوحة له وب�أحكام قانون االت�صاالت.

المادة ()7
حق التظلم والطعن

تخ�ضع الأوامر التي ت�صدرها الهيئة وفق ًا لأحكام هذه الالئحة ،لحق التظلم والطعن وفق ًا
لأحكام المادتين ( )36و ( )66من قانون االت�صاالت.

المادة ()8
توفيق الأو�ضاع

على كل م�شغل مرخ�ص له �إدخ��ال التعديالت الالزمة على االتفاق الموحد للم�شتركين
الخا�ص به لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة وذلك ح�سب الإج��راءات المن�صو�ص عليها في بنود
تراخي�ص االت�صاالت الممنوحة له.
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