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 التعاريف– 3 املادة

 .2111لعام  18: قانون االتصاالت، الصادر ابلقانون ذي الرقم "قانون االتصاالت"

 .2111لعام  261: الالئحة التنفيذية لقانون االتصاالت، الصادرة ابملرسوم ذي الرقم "الالئحة التنفيذية"
حدثة مبوجب قانون االتصاالت."اهليةة"

ُ
 : اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت، امل

 جملس املفوضني يف اهليئة. :"جملس املفوضني"
املمنوح من اهليئة، او أي اتفاق أو عقد تقوم اهليئة بتوقيعه مع شخص آخر، بغرض متكينه  الرتخيص : صك"الرتخيص"

من انشاء أو تشغيل أو ادارة شبكة اتصاالت عمومية أو تقدمي خدمات اتصاالت عمومية أو أية خدمات أخرى 
 و استخدام ترددات ضمن طيف الرتددات الراديوية.تقررها اهليئة أ

 .2118لعام  7القانون رقم "قانون املنافسة ومنع االحتكار": 
 أي شخص طبيعي أو اعتباري.الشخص": 

 شخص حاصل على ترخيص متنحه اهليئة مبوجب هذا القانون.له":  املرّخص"
صفُة مرّخص له قادر على التأثري يف نشاطات سوق اتصاالت، عندما حيوز حصة ال تقل عن  "قوة مؤثرة يف السوق":

من هذا السوق. وجيوز للهيئة، بقرار معّلل، تعديل هذه النسبة وحتديد شروط التأثري يف أسواق االتصاالت وفق  25%
 هلم فيه. املرّخصأوضاع السوق و 

حالة قصوى للقوة املؤثرة يف السوق، يكون فيها ملرّخص له ذي قوة مؤثرة يف سوق  "وضع مهيمن يف السوق":
اتصاالت القدرة على التحكم يف نشاطات هذه السوق وبسط سيطرته عليها أو منع وجود واستمرار املنافسة فيها. 

 افسة ومنع االحتكار النافذ.وحتدِّد اهليئة هذا الوضع يف أسواق االتصاالت، مع األخذ يف احلسبان أحكام قانون املن
على سعرها  بناء   واليت ميكن، فئة من منتجات أو خدمات االتصاالت اخلاضعة للعرض والطلب، "سوق اتصاالت":

ضة عن أي منها بغريها، وذلك يف منطقة جغرافية معينة تكون ظروف املنافسة وخصائصها وأوجه استعماهلا، االستعا
 فيها متجانسة.

لألخرى مع اإلشارة اىل أن  أساسيا   يقدم املشغل خدمتني خمتلفتني حبيث تكون احدامها مدخال   نأ الرأسي":"التكامل 
 )اليت تعتمد على املدخل األساسي( )املدخل األساسي( مباشرة واخلدمة الثانية له قد يقدم اخلدمة األساسية املرّخص

 عن طريق مرخص له اتبع.
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د هذه اآللية، أبضيق تعريف ممكن ادية لتعريف أسواق املنتجات، وحتدّ آلية حتليل اقتص": اختبار احملتكر االفرتاضي"

كن مؤثرة وغري عابرة زايدة طفيفة ل SSNIP ”قادرا  على تنفيذللسوق اخلاضع للتحليل فيما إذا كان حمتكر مفرتض 

اخلدمات املختلفة. ويتم يف اختبار دون خسارة إيرادات صافية بسبب حتول الزابئن بني املنتجات أو  ،”يف األسعار
ليل إىل أن احملتكر االفرتاضي إضافة منتجات أو خدمات أو شطب منتجات أو خدمات من السوق اخلاضع للتح

املؤثرة وغري العابرة يف األسعار" ذات رحبية للمحتكر االفرتاضي وال تكون هناك ابلتايل بدائل  تصبح "الزايدة الطفيفة
 قريبة متبقية.

SSNIP  11اىل  %5"زايدة طفيفة لكن مؤثرة وغري عابرة يف األسعار": تعين زايدة طفيفة كأن تكون مبقدار% 
 فوق األسعار التنافسية يف سنة واحدة.

 
 الغرض- 5املادة 
األسس العلمية لبيان النواحي االقتصادية  ديدملنافسة يف سوق االتصاالت وحتماية احلنواظم التعليمات والوضع 

، هلم وسلوكهم يف أسواق االتصاالت ذات الصلة املرّخصقوة أتثري هيمنة أو حديد تتبعها اهليئة لتاليت  وغريها والتجارية
 وبيان املمارسات املخلة ابملنافسة يف السوق.

 

 النطاق- 1املادة  
واستخدامها يف مجيع  ،لتحليل املنافسة يف قطاع االتصاالت والتوجيهات بتبين األسس واملعايري تقوم هذه التعليمات

لزامهم إلغاايت ؤثرة املقوة ال ذويأو  هلم املهيمنني املرّخصدون احلصر، تصنيف  القابلة للتطبيق مبا يف ذلك، اإلجراءات
ممارسات خملة  وجودفيها  رىمن قبل اهليئة اليت تاحلاالت حتديد مبوجب قانون االتصاالت و املرتتبة عليهم ابلواجبات 

يدعي  اقيام طرف اثلث بتقدمي شكوى هلكما يف حالة النزاعات  بفض إضافة لقيام اهليئة هلم،  املرّخصملنافسة من قبل اب
 لةلغاايت خمحتويل امللكية للرخص ، وملراجعة حاالت االستحواذ أو ما فيها بوجود تصرف غري تنافسي من مرخص له

       ملنافسة.اب
        

 السوق تعريفات- 2املادة 

اق املنتجات التالية  ستقوم اهليئة بتعريف سوق املنتجات على أساس كل حالة على حدة وذلك ابستخدام أسو  -أ
 ابألخذ بعني االعتبار أفضل املمارسات العاملية. كنقطة بداية

 شبكات وخدمات االتصاالت العمومية الثابتة. -1
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 شبكات وخدمات االتصاالت العمومية املتنقلة. -2
 خدمات تبادل البياانت واالنرتنت. -3
 خدمات اخلطوط املؤجرة. -4
 الربط البيين ومنشآت االتصاالت األساسية. -5

ستأخذ اهليئة ابالعتبار معلومات حمددة عن اخلدمات واملنتجات املتوافرة يف )كمنتج(  اتصاالتعند تعريف سوق  -ب
مثل مدى استعداد املستخدمني لإلحالل تبعا  خلصائص املنتج أو مستوى تطور  ،وهلا يف ذلكسورية واليت ميكن مش

 املنتج.
نتائج وسائل التحليل االقتصادي مثل "اختبار احملتكر االفرتاضي" عندما  ابالعتبارأن أتخذ  ميكن للهيئة أيضا    -ت

ستقوم اهليئة ، أخرى ابالعتبار ةاقتصادي ، وعند أخذ نتائج هذا االختبار أو أي وسيلة حتليليكون ذلك جمداي  
 من اإلجراءات احملددة.واملرتبطة أبي اجلهات ذات العالقة  سجالتاملتوفرة يف املثبتة بتحليل البياانت 

سيتم اعتبار سورية مبثابة املنطقة اجلغرافية املعنية كسوق جلميع خدمات االتصاالت ماعدا احلاالت اليت تقوم فيها   -ث
اهليئة بتحديد خالف ذلك يف حالة معينة مدعومة بدالئل موثقة، كأن جتد أن فعالية )نشاط( خارج سورية تؤثر 

النظر يف تعريف السوق من الناحية اجلغرافية عند القيام  عادةإجيوز للهيئة كما . على سوق االتصاالت يف سورية
 مبراجعة السوق.  

 

 السوقية احلصة- 2املادة 
يرادات يف السوق له يف السوق املعين من خالل دراسة حصته من اإل املرّخصتقوم اهليئة بتحديد كيفية قياس حصة 

معايري أخرى مناسبة ابالعتبار لقياس احلصة يف السوق بعني االعتبار أن أتخذ  أويل، وميكن للهيئة أيضا   كإجراءاملعرف  
 .احملددة تمثبتة متوفرة يف سجالت اجلهات ذات العالقة واملرتبطة أبي من اإلجراءامدعومة بدالئل 

 

 له املرّخص تصنيف- 6 املادة

مهيمنا  يف ذلك السوق، وميكن أو أكثر من السوق املعين  %41له الذي ميلك حصة سوقية تبلغ  املرّخصيعترب  -أ
له ال ميلك القدرة على اهليمنة والتأثري  املرّخصتثبت أن  نات)دالئل(نقض ذلك االفرتاض من خالل النظر يف بي  

 (.7الواردة يف املادة ) "لعوامل التأثري" على نشاط السوق وفقا  
 من حجم هذا السوق، %25مجالية ذا جتاوزت حصته اإلاملعين إ سوقالقوة مؤثرة يف  اله ذ املرّخصيعترب  -ب

  (.7ابإلضافة اىل مراعاة العوامل الواردة يف املادة)



 السورية العربية الجمهورية

 والتقانة االتصاالت وزارة

 الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت

  

 

6 
 

 من حجم هذا السوق، تبعا   %25له ذا قوة مؤثرة يف السوق املعين من ميلك حصة امجالية أقل من  املرّخصيعترب  -ت
 لتقدير اهليئة يف بعض احلاالت اخلاصة.

 :(7)ابستخدام املادة  تحقق مما يليابل تقوم اهليئة و )ت( )أ( و)ب( تيف احلاال -ث
 واملنافسني فيه.له على التأثري على وضع السوق  املرّخصقدرة  -1
 له على رفع أسعار منتجاته أو خدماته، ملدة غري انتقالية، دون تعرضه خلسارة ملموسة. املرّخصقدرة  -2
 )العائدات املالية(. مجايلاإل)العائدات املالية( مقارنة برقم مبيعات السوق  له املرّخصرقم مبيعات  -3
 املالءة املالية للمرخص له. -4
 له يف جمال تقدمي اخلدمات واملنتجات يف السوق. املرّخصخربة  -5

 يف بعض أو كل األسواق بقرار معلل. و )ت( جيوز للهيئة تعديل النسب الواردة يف )أ( و )ب(  -ج
 

 املادة 7 -عوامل التأثري
 :له يف السوق املعين املرّخصهيمنة أو قوة أتثري من  للتحقق اهليئة العوامل التالية على سبيل املثال ال احلصر مدتعت
 وعدد املشرتكني وسعة الشبكة ابملقارنة مع حجم املنافسني اآلخرين يف السوق. ابإليراداتاحلجم مقاسا   -1
 يف السوق املعين. دخولللملرافق األساسية اليت يعتمد عليها املنافسون التحكم اب -2
 يف السوق املعين.خلدماته ر اجلغرايف ات الشبكة مبا يف ذلك آاثر التوف  مؤثر  -3
 نيالنهائي نياملستخدمإزاء املنافسني والزابئن مبا يف ذلك  املعين يف السوق سلوكال -4
 السلبية أو االجيابية إزاء املنافسني يف السوق. الفنيةامليزات  -5
 املصادر املالية وأسواق رأس املال ابملقارنة مع قدرة املنافسني على ذلك.القدرة على الوصول إىل  -6
 .اخلدمات وأثر ذلك على املنافسة يف السوق أوحتزمي املنتجات  -7
 هلم التابعني. املرّخصاقتصادايت احلجم و/أو النطاق والعالقة مع  -8
 هلم التابعني. املرّخصالتكامل الرأسي مبا يف ذلك العالقة مع  -9

 لديه. واملبيعات شبكة التوزيعخصائص  -11
 غياب أو وجود املنافسني أو املنافسة احملتملة يف السوق. -11
 .مالية(إدارية ) عوائق التوسع يف السوق -12
 .(وحصصهم السوقية هلم يف السوق املعين املرّخص)عدد  عوائق الدخول إىل السوق -13
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 املخلة ابملنافسة املمارسات- 8املادة 

املتعلقة و من الئحته التنفيذية  )أ(البند 59من قانون االتصاالت واملادة  21ورد يف املادة ابألخذ بعني االعتبار ما 
     ه،ن  سوق االتصاالت ومحاية املنافسة فإبتنظيم املنافسة يف 

لوحده أو  القيام ،منه يف السوق أو يف جزء هام أو قوة مؤثرة وضع مهيمنله الذي يتمتع ب املرّخصعلى  رحيظ   -أ
 من أجل: أخرى إبساءة استغالل هذا الوضع أطرافابالشرتاك مع 

 .يف السوق املعين اأو تشويهاملنافسة أو احلد منها  منع -     
 اتبعيه. يز ضد الزابئن أو املنافسني لتفضيل نفسه أوالتمي -     
 (.11واملادة) (9متنع التصرفات احملددة و/أو املمارسات املوصوفة يف املادة )  -ب
وضع لستغالل وتعتربها ا ،ممارسات أخرى حمددة سواء كانت تسعريية أو غري تسعرييةمنع  يفنظر الللهيئة جيوز  -ت

إبساءة استغالل الوضع املهيمن سواء  فيما  االدعاءاتوحتليل دراسة  وهلا، مهيمن أو مؤثر وتكون ابلتايل حمظورة
 يتعلق بزابئن اجلملة أو املفرق.

 
 )أو القوة املؤثرة( وممارسات الوضع املهيمن تصرفات- 9املادة 

 :(Predatory pricing)فرتس التسعري امل -أ
 هو املمارسة اليت حتدث عندما يقوم مرخص له )مهيمن أو ذو قوة مؤثرة( بتسعري منتج أو خدمة أبقل من الكلفة -

تعويض هذه اخلسائر من  متوقعا   الطويل،على املدى  احلد منهاعلى املدى القصري أو  املنافسنية حإزاوذلك هبدف 
 أعلى يف وقت الحق. تسعريخالل 

واقعية  ناتوابالعتماد على بي   حدةالكلفة على أساس كل حالة على ة حلساب املناسباهليكلية تقوم اهليئة بتحديد  -
ى عليه مبمارسة التسعري عد  له الذي يُ  املرّخصددة. وللهيئة أن تطلب من املتعلقة ابإلجراءات احملسجالت التقدم يف 

له عن تقدمي مثل هذه  املرّخصأن يقدم للهيئة معلومات داخلية عن الكلفة. وميكن أن يؤدي امتناع  املفرتس
 .أو قوة مؤثرة الستغالل وضع مهيمن املعلومات عن الكلفة اىل اعتباره مسيئا  

 :نافسةالتحزمي و/أو الربط املخل ابمل -ب
بربط تزويد منتج أو خدمة ما بتزويد منتج  أو ذو قوة مؤثرة اليت حتدث عندما يقوم مرخص له مهيمنهو املمارسة  -

أو اخلدمات من املنتجات  ةله مهيمن أو يتمتع بقوة مؤثرة يف تزويد واحد املرّخصأو خدمة أخرى عندما يكون 
 أثر سليب على املنافسة يف السوق املعين. على األقل، حبيث يرتك ذلك
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ابملنافسة عندما تكون العناصر احملزمة متاحة بشكل جمزأ ومسعرة بشكل مبين  ترتيبات التحزمي أو الربط خملة عتربتُ ال  -
 على الكلفة.

 كانت ترتيبات التحزمي أو الربط مضادة للمنافسة، ستأخذ اهليئة ابالعتبار ما يلي:ما  ذا إعند تقييم  -
 بقوة مؤثرة يف السوق املعين. ا  أو متمتعكان املخالف املزعوم مرخصا  مهيمنا  ما  إذا  -1
البحث على األقل واليت تسمى  احدة من املنتجات أو اخلدمات موضوعله مزودا  مهيمنا  لو  املرّخصكان ما  إذا   -2

املنتج أو اخلدمة "األولية" أو "األساسية"، أو إذا كانت اخلدمة "األولية" أو "األساسية" املزعومة خاضعة 
 للمنافسة.

 احملزمة أو املربوطة تواجه املنافسة."األولية" كان املنتج أو اخلدمة ما  إذا   -3
 كان املنتج أو اخلدمة "األولية" أو "األساسية" خاضعة أو غري خاضعة للتنظيم.ما  إذا   -4
 كان املنتج أو اخلدمة الثانية احملزمة أو املربوطة خاضعة أو غري خاضعة للتنظيم.ما  إذا  -5
خدمات اجلملة )يف حالة خدمات اجلملة( حمزمة حبيث تكون بعض تلك اخلدمات اليت يكون  ما كانتإذا   -6

 له مهيمنا  فيها متاحة فقط مع خدمات أخرى ميكن أن يقدمها مرخص له منافس. املرّخص
 ما إذا كانت هناك أي من اقتصادايت احلجم ينبغي أخذها بعني االعتبار. -7

 :نافسةابمل املخلالتمييز السعري  -ت
بتقاضي أسعار خمتلفة من زابئن يف  أو متمتع بقوة مؤثرة و املمارسة اليت حتدث عندما يقوم مرخص له مهيمنه -

 املنافسة بشكل كبري أو يلحق الضرر بزابئن اجلملة أو التجزئة.حيد  من ظروف متشاهبة لنفس املنتج بشكل 
 :ملنافسة تقوم اهليئة بتطبيق التحليل التايلخملة ابة معينة من التمييز السعري كانت حالما   إذا تحديدل  -

 ؛كان األمر كذلكيف حال  ائمة لنجاح التمييز السعري، و إذا كانت الظروف املناسبة ق -1
 ابلزابئن، سواء زابئن اجلملة أو التجزئة، أو ابلسوق. إذا كان التمييز ضارا   -2
 جمموعة من العوامل ابالعتبار مبا يف ذلك:لتحليل الظروف املناسبة لنجاح التمييز السعري، ستأخذ اهليئة  -
 .اليت يتمتع هبا املخالف املزعوم)أو القوة املؤثرة(  اهليمنة -1

 .خصائص أخرى ةأبي وأو ابلنوعية أ كانت االختالفات السعرية تعكس اختالفات مقابلة ابلكمية ماإذا   -2
 .لزابئن خمتلفني تتغري بشكل كبري كانت كلفة اخلدمة ما ذاإ -3
 .ت ابألسعارامل الزابئن لالختالفكان املخالف املزعوم ميتلك معلومات كافية لتحديد مدى حتما  إذا   -4
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ستفادة من الفوارق ابألسعار أو كان املخالف املزعوم يتمتع ابلقدرة على احليلولة دون وقوع ظاهرة االما  ذا إ -5
  .عادة البيعإ
التحليل على أساس كل حالة  إبجراءابلزابئن أو ابلسوق، ستقوم اهليئة  كان التمييز يلحق ضررا  ما  ذا إ عند حتليل -

 بناء على مدى املمارسة واستمراريتها. حدةعلى 
 :()ضغط هامش ربح املنافسني الضغط الرأسي )العمودي( لألسعار  -ث
ذا كانت مؤسسة وحيدث عادة إ، ت االتصاالت القدميةملنافسة قد متارسه مؤسساهو نوع من املمارسات املخلة اب -

 االتصاالت القدمية تزود خبدمة يف اثنني أو أكثر من األسواق "الرأسية".
له أيضا  املرّخصيف السوق ويكون  ا  التابعة له منافس الشركاتإحدى له أو  املرّخصعندما يكون بشكل عام وحيدث 

له يف هذه احلالة بتضخيم األسعار لذلك املدخل  املرّخصنافسيه، يقوم مل أساسي لتقدمي خدمة ماملدخل  مهيمنا   ابئعا  
 .يف السوق األدىن()النهائية من أجل أن يؤدي إىل رفع الكلفة ملنافسيه لتقدمي اخلدمة 

على  سون يف األسواق ذات املستوى األدىنمثال ذلك عندما تكون مؤسسة االتصاالت القدمية واملوردين اآلخرين يتناف
فإنه قررت مؤسسة االتصاالت القدمية ممارسة الضغط الرأسي لألسعار إذا اخلدمات املخصصة إلاتحة االنرتنت، ابلتايل 

)أي رفع أسعار اخلدمات للسوق ذو  ملدخالت النشاط ذو املستوى األدىن ميكنها أن تزيد األسعار للمنافسني ابلنسبة
، تكون النتيجة هي خفض أو إزالة ا (اثبتاملستوى األقل  ذيرها للنشاط النشاط األعلى ذو العالقة بينما ترك أسعا

 .للمنافسني الذين يتم ضغط أرابحهمابلنسبة  )أو هوامش األرابح( األرابح
أهنا ببساطة حالة مرخص له أو  املنافسنيرأسي لألسعار ضد  ضغطكانت حالة معينة تنطوي على  إذافيما لتحديد  -

  :اهليئة تطلب أن يتم تقدمي ما يثبت أن املخالف املزعوم أو أحد الشركات التابعة له فإن، وءغري كف
  ا .فيه أيضا  دمة يف سوق يكون املخالف منافسيف السوق املعين ملنتج يشكل بدوره مدخال خل ا  مهيمن 
  ىل رفع إا"، ابلقدر الذي يؤدي للزابئن الذين هم منافسني له أيضاملدخالت  مرتفعة لتلكيقوم بفرض أسعار

 أسعارهم يف السوق أو منع اخنفاضها.
  بفرض أسعار منخفضة بشكل غري معقول يف سوق التجزئة التنافسييقوم. 
 ابملنافسة. خاللبكليهما ملدة طويلة تكفي لإل ( أو3( و )2ملمارستني املوصوفتني يف )يقوم ابستمرار اب 

 :املد عى عليه ما يثبت أن املنافس ابإلضافة لذلك فان اهليئة حتتاج إىل
 وق املستوايت املعقولة مما يؤدي له املهيمن املنافس أبسعار تف املرّخصدخالت ذات أمهية من بشراء مُ  يقوم

 ىل تضخيم كلفه.إ
 .غري قادر على احلصول على املدخالت أو شرائها من مصادر أخرى أبسعار أقل 
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 تتيح له االستمرار ابلعمل يف السوق بغياب  لديه معقولة حبيثتكون هيكلية الكلف عال بشكل معقول و ف
 املمارسات املسيئة املزعومة للمزود املهيمن.

 التسببلتحديد مدى وجود ممارسات الضغط الرأسي لألسعار، تقوم اهليئة بتطبيق اختبار  -
(ImputationTest)،  الذي يقارن أسعار التجزئة ملرخص له مهيمن أو متمتع بقوة مؤثرة يف خدمة معينة مع

الفوترة والتحصيل )تقوم اهليئة والتزايد يف كلف تقدمي خدمة التجزئة مثل التسويق و جمموع أسعاره خلدمة اجلملة 
 شعار رمسي للمرخص هلم عند تطبيقه(.إب
أي معلومات تراها ضرورية عن كلفه  مبمارسة الضغط الرأسي لألسعار،ء له موضوع االدعا املرّخصتطلب اهليئة من  -

 .الداخلية
 :ملنافسةاب خلةد طويلة األجل املالعقو  -ج
للجملة أو للتجزئة، لتزويد منتجات أو خدمات من قبل مرخص له  سواء   ا  العقد االنفرادي طويل األجل يعين عقد -

 ملدة كافية من الطول هدفها احلد من املنافسة. متع بقوة مؤثرةأو مت مهيمن
 ما طويل األجل ستأخذ اهليئة العوامل التالية ابالعتبار دون حصر: عقدكان ما  إذا  لتحديد -

  يف السوق املعين. أو متمتع بقوة مؤثرة كان املخالف املدعى عليه مهيمناما  إذا 
 املعين. العقد على املنافسة يف ذلك اجلزء يف السوق ريثمدى أت 
 .اخلصائص االقتصادية للمنتجات واخلدمات مدار البحث 
  لنفس املنتجات أو اخلدمات. جلاأل قصريةمدى توفر عقود 
  أي مربر اقتصادي لطول مدة تلك العقود.وجود 
 .كلفة العقود قصرية األجل ابملقارنة مع العقود ذات األجل األطول 

 املمارسات االستثنائية )االستفرادية(: -ح
 و متمتع بقوة مؤثرةأ ملنافسة هي املمارسة اليت يقوم هبا مرخص له مهيمناب خلةامل (االستفراديةاالستثنائية )املمارسة  -

نتاجهم أو احملافظة عليه إمستوى ملنع املنافسني أو املنافسني احملتملني من الدخول إىل سوق ما، أو ملنعهم من زايدة 
 .ذا كانوا موجودين يف السوق أصال  إ

 ميارس "رفض التعامل" ومن أمثلة ذلك: أال و املتمتع بقوة مؤثرةأ له املهيمن املرّخصيتوجب على  -
 أو  له يف السوق املعين املرّخصدامة هيمنة إقامة أو إتعامل مع طرف آخر هبدف لرفض من جانب واحد للا

 .قوته املؤثرة
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  اتحة الدخول اىل منشآت االتصاالت األساسية إله ذي الوضع املهيمن أو املتمتع بقوة مؤثرة  املرّخصرفض
 اخلاصة به.

  ابالتفاق مع شخص  أو متمتع بقوة مؤثرة قرار من قبل مرخص له مهيمن إختاذالرفض املنسق للتعامل، مبعىن
 .أو أشخاص آخرين بعدم التعامل مع طرف اثلث هبدف احلد مع املنافسة

ملنافسة، ستأخذ اهليئة ابالعتبار، يف كل حالة ال  ابخم فعال   كان "رفض تعامل" معني يشكلما  ذا إ من أجل تقييم -
له املهيمن الذي يرفض التعامل واآلخرين الذين يطلبون التزويد أو املشاركة أو أي  املرّخص، العالقة بني ةحدعلى 

له املهيمن أو  املرّخصذا كانت االتفاقية منحازة بشكل غري مربر لصاحل إله املهيمن، وما  املرّخصتعامل آخر مع 
 كانت هناك أي أسباب موضوعية ملثل ذلك االحنياز.   إذا

 :)ضمن التعامالت االنفرادية( االتفاقيات التقييدية -خ
 اتفاقيات تقييدية أفقية وأخرى رأسية: إىلوتقسم وهي شكل من أشكال املمارسات االستثنائية 

 .مستقلة بصورة املنافسة على املنافسني قدرة متنافسة تقي د كياانت بني اتفاقيات وهي االتفاقيات األفقية:  -1

أو مستوى أعلى يف نفس األسواق،  دىنأمستوى  اذ متارس نشاطا   اتفاقيات بني مؤسسات االتفاقيات الرأسية:  -2
وتتم عادة من خالل عقد أو اتفاقية  قد تستبعد هذه االتفاقيات أو تقيد املنافسة أو تضر مبصاحل املستهلكني.

املشرتي بقبول شراء كافة احتياجاته من منتج أو خدمة معينة من البائع وعدم األخذ ابالعتبار  يقوم مبوجبها
قوة  أو ذي ملرخص له مهيمن التعامل مع مزودين آخرين حمتملني، وذلك عندما يكون مثل هذا الرتتيب شامال  

على  ا  م أو السعر بشكل يؤثر سلبالستخداوآخر غري اتبع ويقيد املتاجرة أو حيتوي قيد على اإلنتاج أو ا مؤثرة
تشمل االتفاقيات الرأسية بعض االتفاقيات اليت تثبت أسعار التجزئة أو متنح حقوق توزيع حصرية يف و  .املنافسة

 سوق جغرايف معني.
 نورد املثال الالحق: والنشاط ذو املستوى األدىناملستوى األعلى  النشاط ذيمعىن أسواق  ولتوضيح

النفط ذو مستوى أعلى من سوق تكريره كون األول هو املدخل األساسي للثاين كما يعترب سوق يعترب سوق انتاج 
 تكرير النفط سوق أعلى من سوق بيع الوقود كون النفط هو املدخل الرئيسي لسوق بيع الوقود.

وى نشاط مست ا  ذاسوق "Local Loop" وبنفس الطريقة يف سوق االتصاالت ميكن اعتبار سوق الدارات النحاسية
كون الدارات النحاسية هي املدخل األساسي لتقدمي ،  )السيما احلزمة العريضة( أعلى من سوق تزويد خدمات االنرتنت

 خدمة االنرتنت.
 )حالة االتفاقيات الرأسية( ستأخذ اهليئة ابالعتبار، ملنافسةخمال  ابكان تعامل انفرادي معني ما   إذايف سياق حتليل  -
 ، العوامل التالية:حدةيف كل حالة على و 
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وأولئك الذين يطلبون أو ميارسون الرتتيبات االنفرادية مع  أو املتمتع بقوة مؤثرة له املهيمن املرّخصالعالقة بني  -1
 له املهيمن. املرّخص

 له املهيمن. املرّخصبشكل غري مربر لصاحل  كان الرتتيب االنفرادي منحازا  ما   إذا  -2
 عائقا أمام املشاركني املؤهلني اآلخرين يف السوق.كان الرتتيب يشكل ما   إذا -3
 كانت هناك أسباب موضوعية للرتتيبات االنفرادية.ما   إذا -4
    األثر الكلي للرتتيبات االنفرادية على املنافسة يف السوق املعين. -5

ال يف إ ،أو احلد منها أو منعهاىل االخالل ابملنافسة إتؤدي ميكن أن  تقييدية )أفقية أو رأسية( تفاقيةاة يالقيام أبظر حيُ  -
ىل نتائج ذات نفع عام يتعذر حتقيقها بدون هذا االستثناء مبا يف إل ان كانت تؤدي حال استثنائها من اهليئة بقرار معل  

ذلك آاثرها اإلجيابية على حتسني املنافسة أو التوزيع أو حتقيق منافع معينة للمستهلك أو تثبت أهنا ضرورية لضمان 
 ولوجي معني مرغوب فيه.تقدم تكن

 الدعم البيين املخل ابملنافسة:-د

عندما يقوم مرخص له مهيمن أو متمتع بقوة مؤثرة بدعم تسعري أقل من الكلفة خلدمة حتدث هذه املمارسة  -1
 كان املنافسون:  إذاابملنافسة ين خمال  يمنافسة أو قادرة على املنافسة من خدمات أو عمليات أخرى، ويعترب الدعم الب

 ال ميلكون مصادر كافية لتمكينهم من القيام بدعم مماثل. -أ

دخول منافسني  أو منع للدخول اىل السوق دامة وجودهم يف السوق أو عودهتميكون من غري احملتمل إأن  -ب
 يف أثر زايدة األسعار. جدد للسوق

من تقدم  وابالعتماد على بي نات مثبتة حدةعلى أساس كل حالة على  هيكلية حساب الكلفتقوم اهليئة بتحديد  -2
عى عليه مبمارسة د  له الذي يُ  املرّخصددة، وللهيئة أن تطلب من احملجراءات من اإلي أباملعنية  تجالخالل الس

له عن  املرّخصأن يقدم هلا معلومات داخلية عن الكلفة، وميكن أن يؤدي امتناع الدعم البيين املخل ابملنافسة، 
 املعلومات عن الكلفة اىل اعتباره مسيئا  الستغالل وضعه املهيمن أو قوته املؤثرة.تقدمي مثل هذه 
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 Collusion):(التواطؤ– 31املادة  
 هلم التواطؤ يف السوق وأتخذ اهليئة ابالعتبار التوصيف التايل له: املرّخصر على ظ  حيُ 

ملرخص هلم الذين يكونون متنافسني يف الظروف العادية، للتأثري على السوق ن امأو أكثر  ننيإلثاملنسق  اإلجراءهو  -أ
 :الوجهنيهبدف تثبيت األسعار أو احلد من املنافسة، ويكون ذلك أبحد 

هلم املستقلني عن بعضهم البعض ابالتفاق  املرّخصيقوم اثنان أو أكثر من  ثحي جتمعا ":أو "صرحيا "  "تواطؤا   -1
 .مشرتكة وحتقيق اسرتاتيجيةابلتنسيق صراحة للعمل بشكل مجاعي وابلتآمر والتعاون أو 

ابالتفاق بشكل حمدد أو رمسي للعمل ابلتناسق ولكن يقومون عن وعي  يقوم املتنافسونحيث ال  :ضمنيا " ؤا"تواط -2
 .متناغمةابلتصرف أبساليب 

" أو اتفاقيات بني مزودي اجلملة ومزودي التجزئة  "أفقيا  ني"هي اتفاقيات بني متنافس يت األسعار"اتفاقيات تثب -ب
ات تثبيت األسعار أبهنا تشكل تثبيت األسعار. وتعترب اتفاقي إىل"رأسيا " واليت تؤدي بشكل مباشر أو غري مباشر 

كان يف هذه االتفاقيات ما خيل   إذافيما للحكم  حدةراجعة االدعاءات لكل حالة على ، وستقوم اهليئة مبطؤاتوا
خملة للحكم على كوهنا  أيضا   حدةتثبيت األسعار لكل حالة على يف ، وكذلك مراجعة االتفاقيات الرأسية ابملنافسة

 ملنافسة.اب
االدعاءات راجعة اهليئة ستقوم مب فإننافسة، خملة ابملنظرا  ألن تصرفات التسعري ابلتوازي لوحدها ليست ابلضرورة  -ت

 نافسة.خملة ابملكانت ممارسة معينة من التسعري ابلتوازي   إذاللحكم على ما  حدةلكل حالة على 
ستقوم اهليئة أبخذ العوامل التالية  نافسة،خملة ابملوابلتايل  تواطؤيهكانت اتفاقيات معينة ما  ذا إعند تقدير  -ث

 ابالعتبار:
 .عدد األشخاص املشاركني يف االتفاقية -1
 .لمشاركني يف السوقل أو القوة املؤثرة ةنلهيملالدرجة النسبية  -2
 .و/ أو منتجات بديلة خارج نطاق االتفاقية تقنياتوجود  -3
 .كانت شروط االتفاقية مقيدة بشكل كبري ألحد األطرافما  إذا  -4
 .ظاهراي   نافسةخملة ابملكانت شروط االتفاقية ما  إذا  -5
 .مدة سراين االتفاقية -6
 .االقتصادي )إن وجد( لالتفاقيةاملربر  -7
 األثر احملتمل لالتفاقية على املنافسة يف السوق املعين.   -8
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 لغاايت حتديد اآلاثر املخلة ابملنافسة()ابلرخص  التملك أو حتويل حقوق امللكية مراجعة-33 املادة

مجيع التنازالت أو وكذا  اهليئةموافقة اخلطية املسبقة من له حتتاج لل املرّخصمجيع التغيريات يف السيطرة على  -1
 التحويالت للرخص حتتاج للموافقة اخلطية املسبقة من اهليئة.

، بشكل مباشر أو غري مباشر، للحصول على حق ملكية أو سيطرة على رخصة ما وحبيث ما إذا سعى شخص -2

مبلكية حق التصويت أو بقيمة حقوق  ا  على األقل من مرخص له، مقاس %5حيوز على السيطرة أو على ملكية 
بتقدمي يتوجب على أطراف العملية أن يتقدموا جمتمعني  فإنهله املتأثر،  املرّخصامللكية، أو سعي للسيطرة على 

مرفقا  به  تفاقاالتفاق أو ابرام ثني يوما  من اتريخ إبرام مشروع االخالل مدة ال تزيد على ثالاهليئة  طلب موافقة
 ما يلي:  ابحلد األدىن

 .عناوين ومعلومات االتصال لألطرافو  بطاقات التعريف -
 .مشروع العقد أو االتفاق -
 .قائمة ابلرخص املعنية -
 .معلومات مفصلة عن ملكية األطراف بشكل مباشر أو غري مباشر -
 .كانت السيطرة على الرخصة ستتغريما    إذاة عن العملية وبشكل كاف لبيان تفاصيل حقيقي -
 آلخر سنتني لألطراف مدققة أصوال . املاليةالبياانت  -
 .يف أي مرحلةتطلبها اهليئة إضافية معلومات أي  -

حتاج لوقت إضايف اهليئة ست تكان  إذاعما  إبعالم األطراف الطلبتسلم تقوم اهليئة خالل ثالثني يوم من اتريخ  -3
 .العمليةمراجعة من أجل دراسة و 

من الوقت اإلضايف حاجة ملزيد ا يف األطراف خالل ثالثني يوم من اتريخ التقدمي أبهن إبعالممل تقم اهليئة  إذا -4

( 1) الفقرةالواردة يف لعمليات ذلك موافقة من اهليئة على العملية وال يشمل ذلك ا اعتبارللمراجعة فلألطراف 
 .أعاله

األطراف أبن  إخطار( يوم بعد 91) و بدون شروط( أو برفض العملية خاللأ)بشروط  ستقوم اهليئة ابملوافقة -5

كانت العملية   يف حالضايف إ( يوم 91) هناك ضرورة ملزيد من املراجعة، وجيوز للهيئة أن متدد هذه املدة بواقع
ضايف. وميكن أن تشمل شروط املوافقة املزيد من تقدمي التقارير أو إتنطوي على مسائل معقدة حتتاج اىل حتليل 

 نافسة انجتة عن العملية.ابمل لةأي آاثر خم إلزالةاليت ترى اهليئة أهنا ضرورية أو معاجلات  اإلخطارمتطلبات 
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 العقوابت- 35املادة 
له عرضة  املرّخص يكون عندهاله خبرق احملظورات أو املمنوعات املبينة أعاله يف هذه الالئحة،  املرّخصقام  إذا

إىل قانون االتصاالت والئحته التنفيذية وأي تعليمات اليت تتخذها اهليئة حبقه مستندة يف ذلك املناسبة للعقوابت 
 ذي تراه اهليئة مناسبا  وقابال  للتطبيق.ترخيصه حسب احلال الصادرة مبوجبهما و/أو شروط 

 /.1لحق رقم /انونية ميكن مراجعة اململرجعيتها الق وكملخص للمخالفات املستحقة للعقوبة والعقوابت وفقا  
 

 عامة أحكام- 31 املادة

 ابملمارسات منها يتعلق ما وخاصة ومنع االحتكار املنافسة قانون أحكاممبراعاة  األحوال مطلق يف اهليئة تقوم -1
 .امللكية وحتويل والتواطؤ ابملنافسة املخلة

 تلتزم اهليئة بتطبيق هذه الوثيقة مبوضوعية ووفق األصول والقوانني.  -2
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 /3/ رقم ملحق
 والعقوابت املخالفات

هلا وللمخالفات اليت سيتم اعتبارها مستحقة للعقوبةة  الالئحة موضوع العقوابت وتوضيحا   من/ 12للمادة رقم / الحقا  

 اتريخ/ 11/رقم املفوضني جملس وقرار التنفيذيةعليها يف القانون والئحته  املنصوص اإلجراءاتعن  ملخصا   نورد الحقا  

 اصدار يتم أنىل إ) االنرتنت خدمة ومقدمي النمطية ابلرتاخيص املتعلقة والغرامات ابملخالفات املتعلق 9/11/2112
 املتعلقة ابملمارسات املخلة ابملنافسة. (فراديةإل تراخيص

 :أوال: املخالفات
املخلةة ابملنافسةة واحملظةورات الةيت حتةد منهةا وميكةن الرجةوع هلةا يف  ابملمارسةات املتعلقةة املخالفات الالئحة يف هبا املقصود

 :الحقا   املذكورة والواثئقاملواد 
  ابملنافسة املخلة املمارسات بعض" االتصاالت لقانون التنفيذية الالئحة من( أ) البند-29- املادة يف دما ور." 

 املنافسة من حتد اليت احملظورات بعض" النمطي الرتخيص ملنح العامة الشروط من-9- املادة يف ورد ما." 
 ابملنافسة املخلة املمارسات" من املنافسة حلماية التنظيمية الالئحة يف دما ور  كل." 
 تنظيمية لوائح أو أحكام أو بقرارات الحقا   اهليئة عن تصدر تعديالت أو إضافات أي. 

 :ابملخالفات املتعلقة تاثنياً: اإلجراءا
 ابملنافسةة املخلة للممارسات ابلتصدي الكفيلة اإلجراءات" االتصاالت قانون من( ج) البند/ 41/املادة يف ورد ما "

 :وتتضمن
o ابملنافسة خملة ممارسة أية عن ابالمتناع له املرّخص توجيه. 
o التنفيذية والالئحة القانون هذا أحكام وفق له، املرّخص على غرامة فرض. 
o التنفيذية والالئحة القانون هذا أحكام وفق جزئيا   أو كليا   الرتخيص الغاء أو جتميد. 
  جملةةس بقةةرار املعتمةةدة االنرتنةةت خةةدمات تقةةدمي وتةةرخيص النمطيةةة للرتاخةةيص والغرامةةات املخالفةةات الئحةةة يف دمةةا ور 

 ابملنافسةة املخلةة املمارسةات حةدىإب ملقيةاالتاسةعة ا املةادة يف وضمنها 19/11/2112 اتريخ-11-رقم املفوضني

 مليةون ألةف 111 بني ترتاوح وغرامتها" النمطية للرتاخيص العامة واألحكام للشروط" التنظيمية الالئحة يف املذكورة
 .لرية
 أعاله املذكورة الالئحة يف وتسديدها إصدارهااإلشارة اىل ورود آلية  مع. 


