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اجلريدة الر�سمية العدد )975(

هيئة تنظيم االت�صاالت
قـرار 

رقـم 2012/69       
ب�صاأن قواعد التنظيم امل�صبق لل�صوق 

) تنظيم الهيمنة (

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة فـي اجتماعه رقم 2012/3 بتاريخ 14 جمادى الثانية 1433هـ 
املوافق 2012/5/6م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى
يعمل فـي �ساأن التنظيم امل�سبق لل�سوق ) تنظيم الهيمنة ( بالقواعد املرفقة .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 22 من جمادى الثانية 1433هـ
املوافــــق : 14 من مايــــــــــــــــــــــــو 2012م                                                                

حمـمد بن حمد الرحمي
رئيــــــــــــ�س جملـــــــــــــــ�س االإدارة 
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قواعد التنظيم امل�صبق لل�صوق
) تنظيم الهيمنة (

املـــادة ) 1 ( 
تعـــــــاريف

فـي تطبيق اأحكام هذه القواعد يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعاين املن�سو�س 
عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت والئحته التنفيذية ، ويكون للكلمات والعبارات التالية 

املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :
اأ - التنظيم امل�صبق لل�صوق : 

اإدارة االأ�سرار املحتملة من الهيمنة على  اأو  التنظيم الذي تفر�سه الهيئة للحد من 
النحو الذي تقدره الهيئة . 

ب - الهيمنة :  
متتع املرخ�س له مبوقع ذي قوة اقت�سادية يتيح له الت�سرف با�ستقاللية على نحو 
ملحوظ عن املناف�سني واملنتفعني فـي �سوق معينة ، وميكن اأن تكون الهيمنة فـي �سوق 

ذات �سلة لواحد اأو اأكرث من املرخ�س لهم .
ج - الهيمنة امل�صرتكة : 

بافتقارها  تت�سم  �سوق  فـي  جماعيا  يعملون  اأكرث  اأو  لهم  املرخ�س  من  اثنني  هيمنة 
للمناف�سة الفعالة ، ولي�س لدى اأي مرخ�س له فيها قوة هامة فـي ال�سوق ، على النحو 

املبني بالفقرة )1( من املـــادة )5( من هذه القواعد .
د - ف�صل ال�صوق : 

 يتحقق ف�سل ال�سوق - على االأخ�س - فـي احلاالت االآتية : 
تكون  بنتائج  اخلروج  وتعذر   ، فعالة  تناف�سية  بطريقة  العمل  على  القدرة  عدم   -
االأ�سعار  حيث  من  املتناف�سني  بني  الندية  مثل  املناف�سة  من  العادة  فـي  متوقعة 

واخلدمة واالبتكار واالأداء . 
التوقع املعقول لهذا الف�سل باأن يكون من املعقول توقع عدم حدوث مناف�سة فعالة   -

اأو م�ستدامة فـي امل�ستقبل القريب .
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هـ - ال�صوق ذات ال�صلة : 
ذلك  وي�سمل   ، اجلغرافـي  واملوقع   ، املنتفعون  حيث  من  تعريفها  يتم  التي  ال�سوق 
اال�ستبدال نظرا  اأو  للتبادل  التي تعترب قابلة  اأو اخلدمات  املنتجات   ، ب�سفة خا�سة 
ال�سوق طبقا  ، وتعرف الهيئة تلك  امل�ستهدفة  خل�سائ�سها واأ�سعارها وا�ستخداماتها 

للمادة )2( من هذه القواعد .
و - املعاجلة : 

متطلــب تنظيمــي تفر�ســه الهيئــة علــى املرخــ�س له املهيمــن اأو الــذي يتمتــع بهيمنــة 
م�سرتكة فـي �سوق ما ، بهدف التقليل اأو احلد من االأ�سرار املحتملة التي قد تلحق 

املناف�سة فـي تلك ال�سوق . 
املـــادة ) 2 ( 

اإجراءات تعريف ال�صوق
 ، املعاجلة  اأي قرار بتطبيق  اإ�سدار  ال�سلة قبل  ذات  ال�سوق  بتعريف  الهيئة  تقوم   - 1

على اأن يتم مراعاة العنا�سر االآتية :
اأ - املنتجات اأو اخلدمات التي تت�سمنها تلك ال�سوق .

ب - فئات املنتفعني التي يتم خدمتها .
ج - املنطقة اجلغرافية و/اأو امل�سار املتاأثر .

تقوم الهيئة لغر�س جتميع املنتجات اأو اخلدمات فـي ال�سوق ذات ال�سلة ، بالنظر   - 2
فـي اأي من العنا�سر االآتية :

قابلية اال�ستبدال املتعلقة بالطلب .  اأ - 
قابلية اال�ستبدال املتعلقة  بالعر�س . ب - 

فح�س االأدلة املتوفرة واملتعلقة ب�سلوك املنتفعني ، واالأ�سعار الن�سبية وحركة  ج - 
التي قد متنع  ، وتكاليف االنتقال  املتناف�سة  اأو اخلدمات  االأ�سعار للمنتجات 
املنتفعني من ا�ستبدال منتج اأو خدمة مقابل احل�سول على غريها ، وللهيئة 

ا�ستخدام االختبارات واملناهج املتعارف عليها دوليا .
تقوم الهيئة بالنظر فـي خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة ، كال على حدة ،   - 3

ما مل تقدر الهيئة خالف ذلك .
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املـــادة ) 3 ( 
اإجراءات حتديد الهيمنة 

1 - حتدد الهيئة املرخ�س له املهيمن وفقا لالإجراءات االآتية :
حتديـــد مـا اإذا كانــت ال�ســوق ذات ال�سلــة تناف�سيــة ب�ســورة فعالــة فـي منطقــة  اأ - 

جغرافية معينة . 
حتديد ما اإذا كان من املالئم تطبيق معاجلة اأو فر�س التزام على املرخ�س له  ب - 

الذي يعد مهيمنا اأو تعديل اأي منهما اأو االإبقاء عليها اأو اإلغاوؤها .
تقييم ما اإذا كان اأي مرخ�س له يتمتع بالهيمنة فـي اأي �سوق ذات �سلة ، وذلك  ج - 

وفقا لالإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة وتن�سرها على موقعها االإلكرتوين .
2 - للهيئة اأن تعترب املرخ�س له املهيمن فـي �سوق ذات �سلة ما مهيمنا فـي �سوق قريبة 
ال�سلة ، اإذا كانت العالقة بني ال�سوقني ت�سمح له باال�ستفادة من قوة ال�سوق التي 
يتمتع بها داخل اإحدى ال�سوقني فـي ال�سوق االأخرى ، وبالتايل تتعزز قوة ال�سوق 

لدى املرخ�س له املعني .  

املـــادة ) 4 ( 
الهيمنة امل�صرتكة

للهيئة حتديد الهيمنة امل�سرتكة فـي احلاالت االآتية :
عندما تكون ال�سوق مركزة ، وتظهر عددا من اخل�سائ�س  اأهمها انخفا�س مرونة   - 1
الطلب ، والتقارب فـي ح�س�س ال�سوق ، ووجود حواجز قانونية اأو اقت�سادية لدخول 
القدرة  توفر  وعدم   ، للعر�س  اجلماعي  الرف�س  مع  الراأ�سي  والتكامل   ، ال�سوق 

املعاك�سة للم�سرتي ، وغياب املناف�سة املحتملة .
فـي حاالت التواطوؤ ال�سمني اأو وجود جمود فـي ال�سوق ، ومن غري املرجح  ظهورها   - 2

فـي حالة وجود دليل وا�سح على املناف�سة الن�سطة املمتدة لفرتة زمنية معقولة .
وجود اأو غياب ترتيبات اأو ات�ساالت اأو اأي روابط اأخرى فيما بني املرخ�س لهم .  - 3
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املـــادة ) 5 ( 
تقييم ال�صوق

تقوم الهيئة باإجراء تقييم منتظم لل�سوق ل�سمان ات�ساق قراراتها ب�ساأن الهيمنة والهيمنة 
امل�سرتكة ، و للمرخ�س له املهيمن اأن يطلب زيادة عدد مرات التقييم على نفقته اخلا�سة ، 

وي�سرتط لقبول طلبه اأن يقدم للهيئة اأدلة كافية للقيام بالتقييم املطلوب .

املـــادة ) 6 ( 
نطاق تطبيق قواعد التنظيم امل�صبق لل�صوق

للهيئة اأن تطبق املعاجلة على املرخ�س له املهيمن اأو الذي يتمتع بهيمنة م�سرتكة ،   - 1
فـي احلاالت االآتية :

اإذا كان اللجوء اإىل التنظيم الالحق الإ�سالح ف�سل ال�سوق يرتتب عليه اأعباء  اأ - 
اأو تعقيدات بالغة .

اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة التدخل املتكرر ، اأو التدخل بانتظام ، اأو كليهما  ب - 
معا .

اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة و�سوح التنظيم القانوين املتعلق باملناف�سة . ج - 
يتمتع  الذي  اأو  املهيمن  له  املرخ�س  اأي معاجلة على  اإىل تطبيق  الهيئة  تلجاأ  ال   - 2
امل�ستقبل  فـي  فعالة  مناف�سة  ن�سوء  املتوقع  من  اأن  قدرت  اإذا  امل�سرتكة  بالهيمنة 
التنظيم الالحق كافية ملعاجلة  اأن تكون قواعد  املرجح  اإذا كان من  اأو   ، القريب 

ف�سل ال�سوق املعنية .

املـــادة ) 7 ( 
اأنواع املعاجلة 

والئحته  االت�ساالت  تنظيم  قانون  فـي  عليها  من�سو�س  التزامات  باأي  االإخالل  دون 
الهدف  مع  يتفق  ومبا  م�سبب  بقرار  للهيئة   ، له  تنفيذا  ال�سادرة  والقرارات  التنفيذية 
التنظيمي الرامي لتطوير املناف�سة ، ومبا يتنا�سب وحجم ال�سرر املحتمل من الهيمنة ، اأن 

تطبق - على االأخ�س - على اأي مرخ�س له مهيمن ، معاجلة اأو اأكرث من االآتي :
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متطلب عدم التمييز : تطبيق ذات ال�سروط فـي ظروف م�سابهة ، واالمتناع عن   - 1

التمييز مل�سلحة فروع �سركة خا�سعة للتنظيم اأو ل�سركائها .

متطلب ال�سفافية : ن�سر معلومات حمددة ومنها املعلومات املحا�سبية ، واملوا�سفات   - 2
الفنية ، وخ�سائ�س ال�سبكة واالأ�سعار .

متطلب احل�سول على موافقة الهيئة على مقرتحات عرو�س التعرفة للخدمات   - 3
املعرو�سة فـي ال�سوق ذات ال�سلة قبل تطبيقها .

متطلب االإبالغ عن التعرفة التي يطرحها املرخ�س له املهيمن ، وذلك قبل اأو بعد   - 4
فرتة معينة من تطبيقها .

الهيئة عن  التي جتريها  التكلفة  درا�سة  فـي  امل�ساهمة   : التكلفة  درا�سات  متطلب   - 5
طريق توفري بيانات التكلفة والبيانات االأخرى املرتبطة بها وفقا ملا حتدده الهيئة .

اأ�سعارا عن  اأن يتقا�سى فقط  املهيمن  املرخ�س له  االأ�سعار : على  متطلب �سبط   - 6
اأو رزم اخلدمات مبا يتفق مع ال�سيغة واحلدود واملعايري التي  اخلدمات املفردة 

حتددها الهيئة ب�ساأن هذه اخلدمات من وقت الآخر .

7 - متطلب ف�سل احل�سابات : على املرخ�س له املهيمن تقدمي احل�سابات اإىل الهيئة 
اأن يتم ف�سل جميع  ، على  ملا تقرره من حيث فرتتها وتوقيتها وحمتواها  وفقا 

التكاليف واالإيرادات وربطها باخلدمات والبنود االأخرى التي حتددها الهيئة .

متطلب تقدمي املعلومات للمنتفعني : على املرخ�س له املهيمن تقدمي املعلومات   - 8
التي حتددها الهيئة للمنتفع ومنها معلومات الفواتري ، وذلك عند التعاقد على 

احل�سول على اخلدمة اأو اأثناء �سريان اتفاقية اخلدمة . 

متطلب توفري �سروط اخلدمة : على املرخ�س له املهيمن احل�سول على موافقة   - 9
الهيئة على �سروط تقدمي اخلدمة اأو توفري اخلدمات بال�سوق التي يتمتع فيها 

بالهيمنة وفقا ملا حتدده الهيئة .

متطلب جودة اخلدمة : على املرخ�س له املهيمن حتديد موؤ�سرات جودة اخلدمة   - 10
وااللتزام بها اأو االلتزام باملوؤ�سرات التي حتددها الهيئة .
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متطلب العر�س املرجعي : على املرخ�س له املهيمن اأن يعد عر�سا مرجعيا ب�ساأن   - 11

الربط البيني والنفاذ توافق عليه الهيئة .
12 - متطلب التفاو�س ب�ساأن الربط البيني اأو النفاذ : على املرخ�س له املهيمن التفاو�س 
واالتفاق ب�ساأن �سروط واأحكام النفاذ و/ اأو الربط البيني اأو ب�ساأن ا�ستخدام عنا�سر 
حمددة بال�سبكة مع املرخ�س لهم االآخرين ، واإذا مل ي�سفر التفاو�س عن التو�سل 

اإىل اتفاق يكون للمرخ�س له عر�س املو�سوع على الهيئة الإ�سدار قرار ملزم .
13 - متطلب تقدمي اخلدمة : على املرخ�س له املهيمن تقدمي اخلدمات التي تلزمه 

الهيئة بتقدميها فـي االأ�سواق التي تعتربه فيها مهيمنا .
متطلب توفري النفاذ للت�سهيالت ال�سرورية : على املرخ�س له املهيمن ال�سماح   - 14
بالنفاذ اإىل الت�سهيالت التي ترى الهيئة باأنها �سرورية لتقدمي خدمات التجزئة 

بوا�سطة موفري اخلدمة االآخرين املتناف�سني مع امل�سغل املهيمن .
املـــادة ) 8 ( 

تنظيم خدمات البيع بالتجزئة 
البيع  اأ�سواق  تنظيم  وتتوىل   ، باجلملة  البيع  اأ�سواق  عامة  كقاعدة  الهيئة  تنظم   - 1
بالتجزئة اإذا كان تنظيم اأ�سواق البيع باجلملة لن ي�ساعد على حل م�ساكل �سوق 

البيع بالتجزئة خالل فرتة زمنية معقولة تقدرها الهيئة .
للهيئة فر�س التزامات بعر�س خدمات البيع بالتجزئة وفقا ل�سروط معينة تتعلق   - 2
باالأ�سعار و�سقوف االأ�سعار وتوفر اخلدمة وجودتها اأو غريها من االأمور املت�سلة 

باملرخ�س له املهيمن اأو الذي يتمتع بهيمنة م�سرتكة فـي �سوق ذات �سلة .
املـــادة ) 9 ( 

االإر�صادات والن�صر 
التي  املبادئ  تت�سمن   ، الآخر  وقت  من  وحتديثها   ، اإر�سادات  باإعداد  الهيئة  تقوم   - 1
امل�سبق  التنظيم  قواعد  تطبيق  نطاق  وحتديد  االأ�سواق  تعريف  عند  �ستتبناها 
باالأ�سواق  تتعلق  اإر�سادات  تعد  اأن  وللهيئة   ، واملعاجلات  الهيمنة  وحتديد  لل�سوق 

النا�سئة مبا فـي ذلك �سبكات اجليل التايل .
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تن�سر الهيئة على موقعها االإلكرتوين ، االإر�سادات التي ت�سدرها وفقا الأحكام هذه   - 2
القواعــد ، كمــا تن�ســر قائمــة باالأ�ســواق ذات ال�سلــة واملرخــ�س لهــم املهيمنني فيهــا 
واملعاجلات الواجب تطبيقها عليهم ، وتعمل على حتديث تلك القوائم واالإر�سادات 

من وقت الآخر .

املـــادة ) 10 ( 
امل�صاورات العامة

للهيئة الت�ساور مع املرخ�س لهم وذوي ال�ساأن فيما يتعلق بقواعد التنظيم امل�سبق وتطبيقها .

املـــادة ) 11 ( 
مراقبة االلتزام وفر�ض اجلزاءات

تتوىل الهيئة مراقبة التزام املرخ�س له بتطبيق املعاجلات وفقا لتقديرها ، على اأن يتم مراعاة 
ظروف ال�سوق ذات ال�سلة املعنية واملخاطر املحتملة على املناف�سة وامل�سلحة العامة .

وفـي حالة خمالفة تلك االلتزامات ، للهيئة فر�س اجلزاءات املقررة .


