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مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت

قرار رقم ( )2ل�سنة 2010
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية حول �إمكانية نقل الأرقام
رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت:
بعد االطالع على قانون االت�صاالت ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2002وعلى
الأخ�ص المادة ( )3والمادة ( )40منه،
وعلى الالئحة التنظيمية ال�صادرة عن هيئة تنظيم االت�صاالت في �ش�أن الخطة الوطنية
للترقيم ال�صادرة بالقرار رقم ( )4ل�سنة ،2008
وبعد ا�ست�شارة الجمهور والجهات المخت�صة،
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 حول �إمكانية نقل الأرقام المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

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

						
�صدر بتاريخ 13 :جمادى الأولى  1431هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق� 27 :أب ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  2010م

رئي�س مجل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
محمد �أحمد العامر
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الالئحة التنظيمية حول �إمكانية نقل الأرقام
المادة الأولى
تعاريف

�أ -يكون للكلمات �أو العبارات الواردة في هذه الالئحة نف�س المعنى المحدد لها في قانون
االت�صاالت لمملكة البحرين ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2002والخطة
الوطنية للترقيم ال�صادرة عن الهيئة بموجب الالئحة التنظيمية رقم ( )4ل�سنة 2008
يجر تعريفها �صراح ًة في هذه الالئحة.
ال�صادرة عن الهيئة ،ما لم ِ
ب� -إن الإ�شارة �إلى الوقت ت�شمل الإ�شارة �إلى الوقت في مملكة البحرين با�ستخدام معيار
الأربع والع�شرين �ساعة.
ج -يكون للم�صطلحات والعبارات المدرجة �أدناه المعاني التالية المبينة قرين كل منها ،ما لم
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
ِ
“عملية نقل الأرقام” :يق�صد بها عملية تحويل رقم الم�شترك من مرخ�ص له �إلى �آخر
مرخ�ص له.
“فترة نقل الأرقام” :يق�صد بها الفترة الزمنية التي يتم فيها اتخاذ الإج��راءات الالزمة
لعملية نقل الأرقام من الم�شغل المانح �إلى الم�شغل الم�ستلم.
«النقل» :يق�صد به تحويل رقم الم�شترك من مرخ�ص له �إلى �آخر مرخ�ص له.
«طلب نقل الأرق��ام» :يق�صد به طلب الم�شترك من الم�شغل الم�ستلم نقل رقمه من الم�شغل
المانح �إلى الم�شغل الم�ستلم هذا.
«موا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرق ��ام» :يق�صد بها الموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة
بموجب هذه الالئحة والتي تت�ضمن كافة الإجراءات التقنية والأمور المتعلقة بخدمة �إمكانية
نقل الأرقام.
«م�شغل مجموعة الأرقام» :يق�صد بهم الم�شغلون مرخ�ص له يقوم بتحديد و�إدارة مجموعة
�أرقام معينة بموجب الخطة الوطنية للترقيم.
«الم�شغل المانح» :يق�صد به المرخ�ص له الذي يتم نقل الرقم �أو تم نقله منه.
«الم�شغل الم�ستلم» :يق�صد ب��ه المرخ�ص له ال��ذي يرغب الم�شترك في الح�صول على
خدمات االت�صاالت منه ونقل رقمه �إليه.
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« المرخ�ص لهم» :يق�صد بهم المرخ�ص لهم الذين تم منحهم تراخي�ص خدمات ات�صاالت
تمكنهم من ا�ستخدام الأرقام لأغرا�ض تقديم خدمات االت�صاالت ،ويخ�ص�صون �أرقام ُا �إلى
الم�شتركين ويقدمون خدمات االت�صاالت من خالل هذه الأرقام.
«م�شغل الخطوط الثابتة» :يق�صد بهم الم�شغلون المرخ�ص لهم الذين ينهون تو�صيل
المكالمات �إلى الم�شتركين بخالف م�شغلي خدمات االت�صاالت المتنقلة.
«النظام المركزي» :يق�صد به فقط النظام المعني بت�سهيل عملية نقل الأرقام ويت�ضمن قاعدة
بيانات تو�ضح جميع الأرقام المنقولة.
«الرقم الثابت» :يق�صد به الرقم المخ�ص�ص لخدمات االت�صاالت الثابتة.
«الرقم المتنقل» :يق�صد به الرقم المخ�ص�ص لخدمات االت�صاالت المتنقلة.
«ن�سخة المرخ�ص له» :يق�صد بها ن�سخة من قاعدة بيانات الأرق��ام المنقولة على النظام
المركزي التي يتم تكرارها وا�ست�ضافتها من قبل المرخ�ص له لغر�ض توجيه المكالمات.
«ال��دي��ون المتراكمة» :يق�صد بها الر�سوم �أو الفواتير �أو الر�سوم الم�ستحقة الأخ��رى غير
المدفوعة التي تمت فوترتها وتم �إخطار الم�شترك بها من قبل الم�شغل المانح والتي تتعلق
مبا�شر ًة بخدمات االت�صاالت المقدمة �إلى الم�شترك من قبل الم�شغل المانح من خالل الرقم
مو�ضوع طلب نقل الرقم والتي تجاوزت تاريخ ا�ستحقاق الدفع في تاريخ طلب نقل الرقم وتكون
م�ساوية لثالثة ( )3دنانير بحرينية �أو �أكثر من ذلك من حيث القيمة في تاريخ طلب نقل
الرقم.

المادة الثانية
نطاق الالئحة

ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع المرخ�ص لهم على النحو المو�ضح لأغرا�ض هذه
الالئحة.

المادة الثالثة
تطبيق خدمة �إمكانية نقل الأرقام

�أ -يجب على جميع المرخ�ص لهم تطبيق خدمة �إمكانية نقل الأرق��ام وفق ًا لهذه الالئحة
وموا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرقام ال�صادرة عن الهيئة طبق ًا لهذه الالئحة.
ب� -سوف ت�صدر الهيئة موا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرق��ام و�سيتم ن�شرها على الموقع
الإلكتروني للهيئة و�سوف ت�سترعي الهيئة انتباه المرخ�ص لهم �إل��ى ه��ذه الموا�صفات
بالطريقة التي تراها الهيئة منا�سبة .ويجوز للهيئة تعديل هذه الموا�صفات من وقت لآخر
بعد �إجراء اال�ست�شارات الالزمة.
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ج -يجب على المرخ�ص لهم تحمل جميع التكاليف المرتبطة بتطبيق خدمة �إمكانية نقل
الأرقام ،ما عدا في الحاالت التي تن�ص عليها هذه الالئحة �صراح ًة.

المادة الرابعة
النظام المركزي

�أ� -سيتم ت�سهيل خدمة �إمكانية نقل الأرقام عن طريق نظام مركزي يتم �إن�شا�ؤه و �إدارته من
قبل الهيئة.
ب -يجب على كل مرخ�ص له ممن ت�سري ب�ش�أنه �أحكام ه��ذه الالئحة االرت��ب��اط بالنظام
المركزي وا�ستخدامه على النحو المبين في موا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرقام.
ج -يجب �أن تكون جميع طلبات نقل الأرق��ام واالت�صاالت والر�سائل بين الم�شغل الم�ستلم
والم�شغل المانح ب�ش�أن عملية نقل الأرق���ام في �شكل �إلكتروني على النحو المحدد في
موا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرقام ،ويجب �أن يتم تبادلها من خالل النظام المركزي.
د -يجب على النظام المركزي القيام بالمهام التالية ،كحد �أدنى:
 -1تن�سيق وتبادل طلبات نقل الأرقام واالت�صاالت والر�سائل التي تتطلبها المادة ال�ساد�سة من
هذه الالئحة بين المرخ�ص لهم ب�ش�أن طلبات نقل الأرقام.
 -2الحفاظ على قاعدة بيانات الأرقام المنقولة.
 -3تحديث ن�سخة المرخ�ص لهم فور االنتهاء من نقل �أي رقم ،وفي كل يوم وفق ًا لموا�صفات
خدمة �إمكانية نقل الأرقام.
 -4قيا�س �أداء جميع المرخ�ص لهم كل على حدة مقارن ًة بم�ؤ�شرات جودة الخدمة المو�ضحة
في موا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرقام.

المادة الخام�سة
طرح خدمة �إمكانية نقل الأرقام

�أ -يجب على جميع المرخ�ص لهم الذين تم منحهم ترخي�ص خدمات ات�صاالت الذي
يمكنهم من ا�ستخدام الأرق��ام �أن يكونوا قادرين على تقديم خدمة �إمكانية نقل الأرقام
لم�شتركيهم قبل التد�شين التجاري لخدمات االت�صاالت.
ب -يجب على المرخ�ص لهم الذين تم منحهم ترخي�ص ات�صاالت قبل ن�شر موا�صفات خدمة
�إمكانية نقل الأرقام تطبيق خدمة �إمكانية نقل الأرقام على النحو التالي:
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يجب على جميع المرخ�ص لهم الذين يقدمون خدمات االت�صاالت المتنقلة (“ المرخ�ص
لهم لخدمات االت�صاالت المتنقلة”) �أن يتيحوا لم�شتركيهم ،خالل �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ
ن�شر موا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرقام على الموقع الإلكتروني للهيئة ،نقل �أرقام هواتفهم
المتنقلة �إلى �أي مرخ�ص له �آخر لخدمات االت�صاالت المتنقلة.
 -2يجب على جميع المرخ�ص لهم ،خالل ثمانية (� )8أ�شهر من تاريخ ن�شر موا�صفات خدمة
�إمكانية نقل الأرقام على الموقع الإلكتروني للهيئة:
 الذين يقدمون خدمات االت�صاالت الثابتة ،بما في ذلك الذين يقدمونها ب�صورة ال�سلكيةالخدمات الال�سلكية “( ،المرخ�ص لهم لخدمات االت�صاالت الثابتة”) �أن يتيحوا لم�شتركيهم
نقل �أرقام هواتفهم الثابتة �إلى �أي مرخ�ص له �آخر لخدمات االت�صاالت الثابتة.
 الذين ي�ستخدمون الأرقام ال�شاملة لإنهاء تو�صيل المكالمات �إلى �شبكات االت�صاالت الخا�صةبهم� ،أن يتيحوا لم�شتركيهم نقل �أرقامهم ال�شاملة �إلى �أي مرخ�ص له �آخر قادر على توفير
الخدمات لهذا الرقم ال�شامل.
 �أن يتيحوا لم�شتركيهم نقل �أرق��ام الخدمات الخا�صة �أو �أرق��ام خدمات المكالمات عاليةال�سعر �أو الرموز الق�صيرة �أو �أرقام خدمات ات�صاالت �أخرى �إلى �أي مرخ�ص له �آخر� ،شريطة
الحفاظ على �أي نطاقات �أجور معمول بها على النحو المو�ضح في الخطة الوطنية للترقيم.
ج -يجوز للهيئة عند ا�ستالم طلب كتابي من المرخ�ص له ووفق ًا لتقدير الهيئة� ،أن تعفي
المرخ�ص له م�ؤقت ًا من �شرط تطبيق خدمة �إمكانية نقل الأرقام �أو �أي جزء من وظائفها
لفترة محددة .و�إذا قامت الهيئة بمنح هذا الإعفاء �سوف تن�شر �أ�سبابها كتابي ًا لمنح هذا
الإعفاء على موقعها الإلكتروني.

المادة ال�ساد�سة
عملية نقل الأرقام

�أ -تبد�أ عملية نقل الأرقام عندما يقدم الم�شترك طلب ًا �إلى الم�شغل الم�ستلم بنقل رقمه �إليه
ويكون مدعوم ًا بجميع الوثائق الالزمة على النحو المف�صل في موا�صفات خدمة �إمكانية
نقل الأرقام.
ب -يجب على الم�شغل الم�ستلم عدم البدء في عملية نقل الرقم �أي م�شترك ما لم يبرم عقد
مع الم�شترك لتوفير خدمات االت�صاالت �إليه وح�صل على طلب �ساري من هذا الم�شترك
لنقل رقمه.
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ج -يجب �أال تنطوي عملية نقل الأرقام على �أي ات�صال بين الم�شترك والم�شغل المانح .و�سوف
يقوم الم�شغل الم�ستلم ب�إخطار الم�شترك بحالة عملية نقل الرقم ،بما في ذلك ما �إذا كان
طلب نقل الرقم قد تم رف�ضه من قبل الم�شغل المانح وفق ًا للبند (ز) من المادة ال�ساد�سة
�أدناه.
د -يعتبر تقديم طلب الم�شترك �إلى الم�شغل الم�ستلم بنقل رقمه �إليه بمثابة طلب الم�شترك
من الم�شغل المانح �إلغاء عقده معه لخدمات االت�صاالت المقدمة منه لهذا الم�شترك من
خالل هذا الرقم.
هـ -يجب على الم�شغل المانح والم�شغل الم�ستلم عمل كل ما يلزم ،بما في ذلك التوا�صل فيما
بينهما بطريقة وا�ضحة ودقيقة ،لتن�سيق ت�سليم الرقم المنقول من الم�شغل المانح �إلى
الم�شغل الم�ستلم ولإنهاء خدمات االت�صاالت المقدمة من الم�شغل المانح �إلى الم�شترك
ب�شكل من�سق وبدء تقديم خدمات االت�صاالت من الم�شغل الم�ستلم �إلى الم�شترك ل�ضمان
�أقل قدر من الإزعاج للم�شترك.
و� -سوف يعتبر عقد الم�شترك المبرم مع الم�شغل المانح لخدمات االت�صاالت المقدمة منه
من خالل الرقم المنقول ،الغي ًا فور االنتهاء من عملية نقل الرقم من الم�شغل المانح �إلى
الم�شغل الم�ستلم .و�سوف يبقى الم�شترك م�سئوال عن جميع االلتزامات العقدية النا�شئة عن
�إلغائه للعقد المبرم مع الم�شغل المانح.
ز -يجوز للم�شغل المانح رف�ض طلب بنقل الرقم في ظل الظروف التالية:
� -1إذا كانت هناك �أخطاء مادية في طلب نقل الرقم بحيث ال يمكن ا�ستخدام الطلب ب�شكل
معقول.
 -2فقدان المعلومات التي ت�شكل جز ًءا من طلب نقل الرقم ،كما هو مطلوب في موا�صفات
خدمة �إمكانية نقل الأرقام.
 -3عدم �صحة �أو تنا�سق معلومات التفوي�ض لتحديد الم�شترك الذي قدم طلب بنقل رقمه.
� -4أن يكون لدى الم�شترك ديون متراكمة مع الم�شغل المانح.
ح -يجب على الم�شغل المانح �إخطار الم�شغل الم�ستلم برف�ضه طلب نقل الرقم بموجب البند
(ز) من المادة ال�ساد�سة من خالل النظام المركزي.
ط -يجب على الم�شغل المانح �إخطار الم�شغل الم�ستلم في جميع الحاالت بموافقته �أو رف�ضه
طلب نقل الرقم خالل � 24ساعة من ا�ستالم الم�شغل المانح لطلب نقل الرقم.
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المادة ال�سابعة
فترة نقل الأرقام

�أ -يجب �أال تتجاوز فترة نقل الأرق��ام الأط��ر الزمنية التالية ،ب��د ًءا من وقت وتاريخ موافقة
الم�شغل المانح على طلب نقل الرقم:
� 48 -1ساعة لأرقام الهواتف المتنقلة.
�72 -2ساعة لأرقام الهواتف الثابتة.
� 72 -3ساعة للأرقام ال�شاملة.
�120 -4ساعة لأرقام الخدمات الخا�صة �أو �أرقام خدمات المكالمات عالية ال�سعر �أو الرموز
الق�صيرة �أو �أرقام خدمات ات�صاالت �أخرى.
ب -يجب �أال تتجاوز فترة نقل الرقم � 24ساعة وذلك بعد م�ضي �سنتين من تاريخ �سريان هذه
الالئحة.

المادة الثامنة
القواعد العامة لعملية نقل الأرقام

�أ -مع عدم الإخالل بحق الم�شغل المانح في رف�ض طلب نقل الرقم بموجب البند (ز) من
المادة ال�ساد�سة من هذه الالئحة ،ال يمكن للم�شغل المانح �إلغاء عملية نقل الرقم .ويحق
للم�شغل الم�ستلم �إلغاء عملية نقل الرقم بنا ًء على طلب من الم�شترك.
ب -يجب على الم�شغل الم�ستلم ،ف��ور نجاح عملية نقل الرقم� ،ضمان �إن�شاء المكالمات
وا�ستالمها من قبل الرقم المنقول على �شبكة االت�صاالت الخا�صة بالم�شغل الم�ستلم وفق ًا
لموا�صفات خدمة �إمكانية نقل الأرقام.
ج -في حالة قيام الم�شترك ب�إنهاء خدمة ات�صاالت مع الم�شغل الم�ستلم ،وفيما عدا نقل الرقم
�إلى م�شغل م�ستلم �آخر ،ف�إنه يجب �إعادة الرقم المنقول �إلى م�شغل مجموعة الأرقام الأ�صلي
خالل فترة �أق�صاها ثالثين ( )30يوم ًا من تاريخ �إنهاء خدمة االت�صاالت.
د -لي�س هناك �أي قيود ب�ش�أن عدد المرات التي قد يطلب فيها الم�شترك نقل رقمه.
هـ -في حالة قيام المرخ�ص له بتقديم خدمات االت�صاالت الخا�صة به من خالل �شركة تابعة
�أو متعاقد من الباطن وقام بتحديد �أج��زاء من مدى �أرقامه �إلى هذه ال�شركة التابعة �أو
عندئذ يكون المرخ�ص له م�سئو ًال عن عملية نقل الرقم
المتعاقد من الباطن لهذا ال�سبب،
ٍ
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ويلتزم المرخ�ص له بدعم خدمة �إمكانية نقل الرقم لل�شركة التابعة �أو المتعاقد من
الباطن:
 -1بين كافة �شبكات االت�صاالت المرخ�ص لهم.
 -2بين ال�شركة التابعة �أو المتعاقد من الباطن و المرخ�ص له.
 -3بين مختلف ال�شركات التابعة �أو المتعاقدين من الباطن على �شبكة المرخ�ص له.

المادة التا�سعة
عدم ا�سترجاع الزبون

�أ -دون الم�سا�س بحقوق المرخ�ص له في الإع�لان عن خدماته �أو ت�سويقها ب�شكل عام ،ال
يجوز للم�شغل المانح االت�صال بالم�شترك الذي طلب نقل رقمه �سواء كان هذا االت�صال قد
تم �شخ�صي ًا �أو عبر الهاتف �أو من خالل ات�صاالت ت�سويقية مبا�شرة م�ستهدفة �أخرى لتقديم
خ�صومات �أو خدمات �أو غيرها من الحوافز له في محاولة لإقناع هذا الم�شترك بالبقاء
معه �أو العودة �إليه� ،إما:
 -1بعد تقديم الم�شغل الم�ستلم طلب نقل الرقم وا�ستالمه من قبل الم�شغل المانح؛ �أو
 -2لمدة ت�سعين ( )90يوم ًا من تاريخ نقل الرقم.
ب -يق�صد بالت�سويق الم�ستهدف لأغرا�ض هذه الالئحة �أي �إعالن وت�سويق ي�ستهدف م�شترك
معين.

المادة العا�شرة
توجيه المكالمات

�أ -يجب على كل مرخ�ص له �ضمان �إ�ضافة المرافق الخا�صة بن�سخة المرخ�ص له والتي تكون
كافية ل�ضمان قدرته على ا�ستالم وتخزين وتحديث قاعدة البيانات الحالية للأرقام
المنقولة في النظام المركزي لأغرا�ض �إن�شاء وتوجيه المكالمات �إلى رقم منقول وا�ستالمه
لها.
ب -يكون كل مرخ�ص له الذي ين�ش�أ �أو يوجه مكالمة �إلى رقم منقول م�سئو ًال عن �ضمان توجيه
المكالمة �إلى الم�شغل الم�ستلم بطريقة �أكثر كفاءة.

المادة الحادية ع�شرة
تكلفة تطبيق وتوفير خدمة �إمكانية نقل الأرقام

�أ � -سوف تكون الهيئة م�سئولة عن �إن�شاء و�إدارة النظام المركزي ،ومع ذلك يجوز للهيئة بيع �أو
تخ�صي�ص �أو ترخي�ص �أو ت�أجير النظام المركزي في �أي وقت� ،شريطة �ضمان ا�ستمرار
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كاف في توفير خدمات
الم�شتري �أو المخ�ص�ص �إليه �أو المرخ�ص له �أو الم�ست�أجر ب�شكل ٍ
النظام المركزي كحد �أدنى للذي يقت�ضيه البند (د) من المادة الرابعة من هذه الالئحة.
ويجوز للهيئة الطلب من الم�شتري �أو المخ�ص�ص �إليه �أو المرخ�ص له �أو الم�ست�أجر تحمل
تكاليف ت�شغيل النظام المركزي.
ب -يجب على كل مرخ�ص له تحمل التكاليف الخا�صة به المرتبطة بتطبيق وتوفير خدمة
�إمكانية نقل الأرقام ،بما في ذلك دون ح�صر روابط االت�صال من مباني المرخ�ص له �إلى
النظام المركزي ون�سخة المرخ�ص له ومرافق توجيه المكالمات ذات ال�صلة ونظم الدعم
والإجراءات الالزمة لاللتزام بهذه الالئحة.
ج -يجب على الم�شغل الم�ستلم �أن يدفع للم�شغل المانح:
 -1الحد الأق�صى للر�سوم ،على النحو المن�صو�ص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة� .أو
 -2الر�سوم المحددة من قبل المفاو�ضات الثنائية ،طالما �أن هذه الر�سوم ال تتجاوز الحد
الأق�صى للر�سوم المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة.
د -يكون الحد الأق�صى للر�سوم لكل عملية نقل الرقم على النحو التالي:
� -1أربعة ( )4دنانير بحرينية لخدمة �إمكانية نقل �أرقام الهواتف المتنقلة لكل رقم هاتف
متنقل تم نقله بنجاح.
� -2ستة ( )6دنانير بحرينية لخدمة �إمكانية نقل �أرقام الهواتف الثابتة لكل رقم هاتف ثابت
تم نقله بنجاح.
 -3ع�شرة ( )10دنانير بحرينية لخدمة �إمكانية نقل �أرقام الخدمات الخا�صة و�أرقام خدمات
المكالمات عالية ال�سعر والأرقام ال�شاملة والرموز الق�صيرة و�أرقام الخدمات الأخرى لكل
رقم تم نقله بنجاح.
هـ -يجوز للهيئة تعديل الحد الأق�صى للر�سوم من خالل �إ�صدار قرار بذلك و�سوف ت�سري هذه
الر�سوم في التاريخ الذي �سيتم تحديده في القرار وذلك بعد ن�شر القرار في الجريدة
الر�سمية.
و -يجب على الم�شغل المانح عدم فر�ض ر�سوم على الم�شترك فيما يتعلق ب���أي جانب من
جوانب خدمة �إمكانية نقل الأرقام عندما يقوم الم�شترك بنقل رقمه �أو تقديم طلب بنقل
رقمه.
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ز -يجوز للم�شغل الم�ستلم ،بعد قيام الم�شترك بنقل رقمه �إليه ،فر�ض ر�سوم عادلة ومعقولة
وغير تمييزية لمرة واحدة على هذا الم�شترك .ويجب �أال تتجاوز هذه الر�سوم المطلوبة
الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ح -يجب على المرخ�ص لهم عدم التمييز ،وذل��ك فيما يخ�ص طريقة معاملتهم للأرقام
المنقولة والأرقام الغير منقولة.

المادة الثانية ع�شرة
التنفيذ والعقوبات

�إن �إخ�لال المرخ�ص لهم بااللتزام ب�أحكام ه��ذه الالئحة �سوف ي�شكل �إخ ً
�لاال ج�سيم ًا
بال�شروط المن�صو�ص عليها في التراخي�ص الممنوحة لهم وبقانون االت�صاالت ،وبالتالي �سوف
يخ�ضع التخاذ الإجراءات بموجب الأحكام المعنية المن�صو�ص عليها في قانون االت�صاالت.
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