
خلفیة ومخطط التعدیل1.
أي (غیرھا في السنوات األخیرة، شھد االستخدام المحلي لخدمات المنصة التي تقدمھا الشركات األجنبیة و

ومع . یعًاتوسعًا سر) الشركات أو المنظمات الموجودة في الخارج، أو األفراد الذین لدیھم عنوان في الخارج
، فإن تطبیق قانون أعمال )”TBA“یشار إلیھ فیما بعد باسم (ذلك، بموجب قانون أعمال االتصاالت الحالي 

للمستخدمین وأصبحت القضایا مثل الحمایة غیر الكافیة. االتصاالت على الشركات األجنبیة وغیرھا محدود
.الیابانیین والمنافسة غیر العادلة بین الشركات المحلیة واألجنبیة واضحة

داخلیة ومن أجل تعزیز فعالیة تطبیق القانون على الشركات األجنبیة وغیرھا، أعدت وزارة الشؤون ال
لغراف للتنیبونواالتصاالت مشروع قانون للتعدیل الجزئي لقانون أعمال االتصاالت وقانون شركة 

وتمت الموافقة على مشروع القانون وإصداره . لمجلس النواب201والھاتف وغیره، وقدمتھ إلى الدورة 
1نفیذ في ویدخل القانون المعدل حیز الت"). القانون المعدل"یشار إلیھ فیما بعد باسم (2020/ 5/ 22في 

 /4 /2021.
الشركات یطور القانون المعدل اللوائح الخاصة بشركات االتصاالت السلكیة والالسلكیة التي تدیرھا

لي أو الوكیل وبشكل محدد، فإنھ یحتفظ بالمواد المتعلقة بااللتزام بتعیین الممثل المح. األجنبیة وغیرھا
ھ یطور كما أن. اإلخطار/ في وقت التسجیل ") الممثل المحلي وغیره"یشار إلیھ فیما بعد باسم (المحلي 

.TBAفي حالة انتھاكات قانون * اللوائح المتعلقة بنظام النشر
.الشركات المحلیة وغیرھا مستھدفة أیضا* 
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للتلغراف والھاتفنیبون
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-معلومات السیاسة -

1

ركة إعالن عن القانون المعدل جزئیًا لقانون أعمال االتصاالت وقانون ش
.للتلغراف والھاتف وغیرهنیبون

-تعزیز فعالیة تطبیق القانون على الشركات األجنبیة وغیرھا -



2

الدلیل اإلرشادي. 2
على TBAدلیال إرشادیا یتعلق بتطبیق قانون ) MIC(فیما یتعلق بالقانون المعدل، أنشأت وزارة الشؤون الداخلیة واالتصاالت 

:ليوالخطوط العریضة للدلیل ھي كما ی. الشركات األجنبیة وغیرھا، والتي تدیر أعمال االتصاالت السلكیة والالسلكیة
فیھا على الشركات األجنبیة وغیرھا، والتي تدیر أعمال االتصاالت TBAالحاالت التي یتم تطبیق قانون) 1(
.  الحاالت التي تقوم فیھا شركات أجنبیة وغیرھا بتشغیل أعمال اتصاالت لتوفیر خدمات االتصاالت في الیابان-
مات االتصاالت الحاالت التي تقوم فیھا الشركات األجنبیة وغیرھا بتشغیل أعمال االتصاالت السلكیة والالسلكیة لتقدیم خد-

.السلكیة والالسلكیة من الخارج مع أشخاص في الیابان
اص في إذا كان من الواضح أن شركة أجنبیة وغیرھا تنوي تقدیم خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة من الخارج مع أشخ・

ھا بتشغیل أعمال الحاالت التي تقوم فیھا الشركات وغیر"الیابان، فإن العملیات التجاریة للشركة األجنبیة وغیرھا تندرج تحت 
وعلى سبیل ". باناالتصاالت السلكیة والالسلكیة لتوفیر خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة من الخارج مع أشخاص في الیا

اتصاالت من المثال، في أي من الحاالت التالیة، یمكن الحكم على أن الشركة األجنبیة وغیرھا تنوي على ما یبدو بتقدیم خدمات
.الخارج مع أشخاص في الیابان

.حالة یتم فیھا تقدیم الخدمة باللغة الیابانیة. 1
.حالة تشتمل فیھا عمالت الدفع لخدمات الشركة المدفوعة على الین الیاباني. 2
.انحالة یتم فیھا إجراء اإلعالنات وترویج المبیعات وغیر ذلك فیما یتعلق باستخدام خدمات الشركة في الیاب. 3

تسجیل أعمال االتصاالت أو اإلخطار عنھا) 2(
أو ) 9المادة (، فإن التسجیل .1إذا كانت شركة أجنبیة وغیرھا تعتزم تشغیل أعمال اتصاالت سلكیة والسلكیة موصوفة في -

.TBAمطلوب وفقًا ألحكام قانون ) 1، الفقرة 16المادة (اإلخطار 
م عرض أمثلة یت. دلیل دخول سوق أعمال االتصاالت الیابانیةالفكرة األساسیة لضرورة التسجیل أو اإلخطار كما ھو موضح في -

إصدار [ة دلیل دخول سوق أعمال االتصاالت الیابانیمحددة حیث یكون التسجیل أو اإلخطار عن أعمال االتصاالت مطلوبًا في 
].تكمیلي

.تعیین الممثل المحلي وغیره) 3(
تلك الشركة إذا تقدمت شركة أجنبیة وغیرھا بطلب لتسجیل أعمال االتصاالت أو لإلخطار عن الملفات لذات الشيء، فیجب على-

.األجنبیة وغیرھا القیام بتعیین ممثل محلي وغیره
اإلخطارات ) 1(یجب أن یُطلب من الممثل المحلي وغیره، نیابة عن الشركة األجنبیة وغیرھا، أن یكون لدیھ سلطة تلقي -

إخطارات ) 2(، و المتعلقة بالتصرفات اإلداریة التي یفرضھا وزیر الشؤون الداخلیة واالتصاالت بموجب قانون التجارة التقني
لیدیة بالتعبیر عن من وزیر الشؤون الداخلیة واالتصاالت بالسماح ألي شخص ارتكب فعًال ینتھك قانون الممارسات التجاریة التق

.من قانون العمل التجاري2-167رأیھ قبل نشر اسمھ وغیر ذلك وفقًا ألحكام المادة 
االت من المتوقع أن یصبح الممثل المحلي وغیره نقطة اتصال لمختلف االتصاالت بین وزارة الشؤون الداخلیة واالتص-

.TBAوالشركات األجنبیة وغیرھا، فیما یتعلق بأحكام قانون 
المعمول بھTBAأحكام محددة من قانون ) 4(
والمطبقة على الشركة األجنبیة وغیرھا، ھي نفسھا تلك المطبقة TBAمن حیث المبدأ، یجب أن تكون األحكام المحددة لقانون -

دمات االتصاالت، على الشركات المحلیة وغیرھا، والتي تعمل في مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة لتوفیر نفس النوع من خ
.باستثناء تعیین ممثل محلي وغیره

المعلوماتللمزید من . 3
TBAقانون -

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3576&vm=04&re=2&new=1
.على الشركات األجنبیة وغیرھا التي تدیر أعمال االتصاالت السلكیة والالسلكیة TBAإرشادات تتعلق بتطبیق-

https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03_02.html

غراف للتلنیبونإعالن عن القانون المعدل جزئیًا لقانون أعمال االتصاالت وقانون شركة 
.والھاتف وغیره

-تعزیز فعالیة تطبیق القانون على الشركات األجنبیة وغیرھا -
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