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 اإلطار التنظيمي

 لتحديد األسواق والسيطرة في قطاع االتصاالت
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 مقدمة

صت المادة الثالثة من نظام االتصاالت على أن يتم تنظيم قطاع االتصاالت ليعمل على ((إيجاد ن ١-١

 المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجاالت االتصاالت)). 

كما نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أنه "ال يجوز ألي مشغل مسيطر على سوق  ٢-١

 لوضعه، وتوضح الالئحة معين أو جزء منه، القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغالًال اتصاالت 

 من قبل المشغلين المسيطرين، والقواعد التي يتم على أساسها عد النشاط استغالًال  التزامات

  المشغل المسيطر".

كما تضمنت الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت على أن من مهمات هيئة االتصاالت  ٣-١

 المعلومات القيام بما يلي: نيةوتق

إصدار قرار بتصنيف مقدمي الخدمات المسيطرين في أسواق االتصاالت المختلفة في  ١-٣-١

 ا إلى حصتهم في السوق وأية عوامل أخرى.العربية السعودية استنادً  المملكة

 .تحديد مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق االتصاالت لربط االتصال البيني ٢-٣-١

وحق الوصول إلى  ،الئمة ذلك، تقوم بتنظيم أسعار ربط االتصال البينيإذا رأت الهيئة م ٣-٣-١

  الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق االتصاالت.

ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر عروض ربط االتصال البيني المرجعية  ٤-٣-١

 . البينيواإلرشادات الخاصة بربط االتصال  ،الخاصة بهم وفًقا لالئحة

كما حددت الالئحة عددا من المتطلبات التنظيمية التي قد تفرضها الهيئة على مقدمي  ٤-١

  المسيطرين للحد من وقوع ممارسات السيطرة، ومنها على سبيل المثال: الخدمة

إعداد وتقديم العروض المرجعية لربط االتصال البيني وفًقا لالئحة وإرشادات ربط   ١-٤-١

 البيني. االتصال

  متطلبات تنظيم المقابل المالي لربط االتصال البيني.تطبيق   ٢-٤-١

  نشر العروض المرجعية لربط االتصال البيني المعتمدة من قبل الهيئة.  ٣-٤-١

 نشر اتفاقيات ربط االتصال البيني المعتمدة من قبل الهيئة.   ٤-٤-١
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تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على كافة تعرفة خدماتهم في األسواق   ٥-٤-١

  اعتبرتهم الهيئة فيها مقدمي خدمة مسيطرين. التي

 إعداد وتقديم الدراسات المتعلقة بتكلفة خدماتهم.   ٦-٤-١

  تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقوف أسعار خدماتهم.  ٧-٤-١

  تطبيق االلتزامات الواردة ضمن وثيقة شروط الخدمة المعتمدة من قبل الهيئة.  ٨-٤-١

  ورد في الالئحة. تطبيق قواعد إصدار الفواتير وفق ما  ٩-٤-١

  .تطبيق األحكام والشروط المتعلقة بجودة الخدمة وفق ما ورد في الالئحة  ١٠-٤-١

  تطبيق الفصل المحاسبي.  ١١-٤-١

الذي يصنف شركة ه ١٤٢٣ /٦ /٢٣ ) والتاريخ١٤٢٣ /١أصدرت الهيئة القرار ذا الرقم ( ٥-١

 في جميع أسواق االتصاالت بالمملكة.  السعودية مقدم خدمة مسيطر االتصاالت

منذ أن بدأ العمل بالنظام والالئحة، وصدور قرار الهيئة أنف الذكر، حدثت عدة تطورات، كان  ٦-١

  أهمها:

دخول مقدمي خدمة جدد، ووجود آخرين على وشك الدخول في سوق االتصاالت، بمن  ١-٦-١

، وخدمة اإلنترنت، وخدمات )"، وخدمات المعطيات (البياناتVSATفيهم: مقدمو خدمة "

 لة، وخدمات االتصاالت الثابتة. االتصاالت المتنق

 دخول نظام المنافسة حيز التنفيذ، وتأسس مجلس حماية المنافسة بموجب ذلك النظام.  ٢-٦-١

)، وفق التزامات محددة في WTOانضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية ( ٣-٦-١

   قطاع االتصاالت.

"إقامة إطار تنظيمي واضح  نصت الفقرة (ب) من المادة التاسعة والعشرين من الالئحة على ٧-١

وشفاف يكون من شأنه التقليل من العوائق التنظيمية وغيرها، التي تقيد فرص الدخول إلى 

 في المملكة ". سوق االتصاالت

نصت الفقرة (ب) من المادة السادسة والثالثين من الالئحة على "توفير إطار تنظيمي واضح  ٨-١

ة تقليل العوائق التنظيمية وغيرها من عوائق االتصال البيني وحق الوصول بغي لربط وشفاف

  الدخول إلى سوق االتصاالت".
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عند وصول المنافسة في سوق اتصاالت محدد المستوى معين، سيتم تقليص االعتماد على  ٩-١

)، وذلك لتحقيق Ex-anteالمتطلبات التنظيمية للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها (

وق، واالعتماد على تطبيق معالجة ممارسات السيطرة بعد المزيد من االعتمادية على قوى الس

أو ظهور ممارسات غير  السيطرة،، في حال وجود واقعة بإساءة استخدام )Ex post( وقوعها

  تنافسية.

ا في الحسبان، فإن الهدف من اإلطار التنظيمي لتحديد األسواق والسيطرة مع األخذ بما ورد آنًف  ١٠-١

لتنظيمي)، إيجاد مرونة أكثر في األسلوب التنظيمي المتبع قطاع االتصاالت (اإلطار ا في

  لتنظيم قطاع االتصاالت، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات اآلتية:

إيجاد منهجية مرنة في تصنيف أسواق االتصاالت ذات العالقة وتطبيق المتطلبات   ١-١٠-١

  .) في هذه األسواقEx-anteللحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها ( التنظيمية؛

  إيجاد معايير وآلية محددة؛ لتقييم السيطرة في أسواق االتصاالت.  ٢-١٠-١

تحديد المتطلبات التنظيمية المالئمة والمناسبة وغير التمييزية المطبقة على مقدمي   ٣-١٠-١

  الخدمة المسيطرين.

  وعلى ذلك، فإن "اإلطار التنظيمي" هذا، يشتمل على الموضوعات التالية: ١١-١

 إعداد تقارير تحديد وتصنيف السوق والسيطرة، وإصدار قرارات التصنيف.   ١-١١-١

  تحديد وتصنيف أسواق قطاع االتصاالت.  ٢-١١-١

  تقرير وجود مقدم خدمة مسيطر داخل األسواق المصنفة.  ٣-١١-١

) Ex-anteتحديد المتطلبات التنظيمية للحد من وقوع ممارسات السيطرة قبل وقوعها (  ٤-١١-١

  مسيطر في سوق اتصاالت محدد.حال وجود مقدم خدمة  في

يتناول اإلطار التنظيمي هذا؛ المتطلبات التنظيمية الالزمة للحد من ممارسات السيطرة قبل  ١٢-١

) التي تطبق على مقدم الخدمة المسيطر فحسب، وال يتناول المتطلبات Ex-ante( وقوعها

عدمها. ويجوز تطبق على مقدمي الخدمة بغض النظر عن وجود السيطرة من  التنظيمية التي

  للهيئة االستعانة بجدول المتطلبات التنظيمية اإلرشادية الموضحة في الجدول (أ) المرفق.
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 اإلطار التنظيمي  -٢

  التعريفات ١-٢

يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في اإلطار التنظيمي هذا، المعاني نفسها الواردة في النظام 

  كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها:والالئحة؛ ما لم يقتض السياق خالف ذلك، 

 

 نظام االتصاالت.  "النظام":

الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت. "قرار التصنيف": قرار تصدره الهيئة؛ لتحديد وتصنيف  "الالئحة":

السوق ا على ذلك أسواق االتصاالت الخاضعة للسيطرة وتصنيف أي مقدم خدمة أو أكثر مسيطرً 

ــيطر  ــواق، وتحديد المتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيقها على مقدم الخدمة المس أو تلك األس

  .)Ex )ante-للحد من وقوع ممارسات السيطرة قبل وقوعها 

ــيطر": ــنيف  "مقدم الخدمة المس ــيطر في قرار التص ــنف مقدم خدمة مس مقدم الخدمة الذي ص

 ) من هذا اإلطار التنظيمي. ٢/٤حة في الفقرة (ا للمعايير الموضالصادر من الهيئة طبًق 

ــــاالت":" مة  ســــوق اتص خد قدمي ال ــــاالت م كات اتص مة من خالل شـــب قد مات الم خد جميع ال

المرخصين، وذلك داخل منطقة جغرافية محددة. ويتم تحديد وتصنيف أسواق االتصاالت الخاضعة 

من هذا اإلطار ) ٢/٣في الفقرة ( ا للمعايير واالعتبارات الموضحةللسيطرة في قرار التصنيف طبًق 

  التنظيمي.

المتطلبات ): Ex-anteالمتطلبات التنظيمية للحد من ممارســــات الســــيطرة قبل وقوعها (

ــاالت محدد، لتالفي أو  ــوق اتص ــيطر في س ــها الهيئة على مقدم خدمة مس المحددة التي تفرض

اية المســتخدمين في ذلك منع أو إبطال أثر الســيطرة والممارســات غير التنافســية األخرى وحم

 ) من هذا اإلطار التنظيمي. ٢/٥السوق كما هو موضح في الفقرة (

إجراءات تنظيمية تطبق على مقدم ): Ex-postالمتطلبات التنظيمية الالحقة لوقوع الحدث (

  حال ارتكابه سلوك غير تنافسي. خدمة في
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  "التصنيف" إجراءات إصدار "تقرير تحديد وتصنيف السوق والسيطرة"، وقرار ٢-٢

 

قبل إصدار قرار التصنيف؛ ستقوم الهيئة بإعداد تقرير لتحديد وتصنيف السوق  ١-٢-٢

بغرض طلب مرئيات العموم، وفق أنظمة الهيئة، وما نصت عليه  والسيطرة، ونشره

  التنظيمي. ) من هذا اإلطار۲/۲الفقرة (

إليها؛ القيام بإعداد ا لتقديرها، أو وفق طلب مبرر يرد يجوز للهيئة في أي وقت، وطبًق  ٢-٢-٢

تقرير تحديد وتصنيف السوق والسيطرة أو مراجعته أو تعديله على ضوء متغيرات 

  السوق، وذلك بهدف:

تصنيف واحد أو أكثر من أسواق االتصاالت المحددة، التي تطبق عليها المتطلبات  )أ(

  ) من اإلطار التنظيمي هذا.٢/٣ا لما ورد في الفقرة (وذلك طبًق  التنظيمية

 نيف مقدمي خدمات االتصاالت لتحديد واحدة أو أكثر بوصفه مقدم خدمة مسيطرتص )ب(

) من اإلطار ٢/٤واحد أو أكثر من أسواق االتصاالت المحددة، وفق الفقرة ( في

  التنظيمي هذا.

)، Ex-anteتطبيق المتطلبات التنظيمية للحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها ( )ج(

أو أكثر من أسواق االتصاالت المحددة، وفق  وذلك في حال وجود سيطرة في سوق

  اإلطار التنظيمي هذا. ) من٢/٥الفقرة (

يجب على الهيئة، إعداد تقرير جديد لتحديد وتصنيف األسواق والسيطرة ونشره، خالل  ٣-٢-٢

  أقصاها خمسة أعوام من تاريخ صدور آخر قرار تصنيف. مدة

؛ إلعداد تقرير تحديد السوق يجوز للهيئة أن ترفض أيا من الطلبات المقدمة إليها ٤-٢-٢

والسيطرة أو مراجعته أو تعديله. وذلك وفًقا لسلطتها التقديرية ألسباب تبينها الهيئة، 

ومنها على سبيل المثال: أن الطلب المقدم غير جدي. أو غير مدعم باألدلة، أو أن أسواق 

  ا منذ صدور آخر قرار تصنيف.ا ملحوًظ االتصاالت المحددة لم تتغير تغيرً 
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  تحديد وتصنيف األسواق ذات الصلة في التقرير ٣-٢

 

يجـــب أن يتضـــمن تقريـــر تحديـــد وتصـــنيف الســـوق والســـيطرة، موقـــف الهيئـــة مـــن  ١-٣-٢

كـــل أســــواق االتصـــاالت أو بعضــــها، التـــي تــــرى تطبيـــق المتطلبــــات التنظيميــــة 

ـــر، أو علـــى خدمـــة  ـــر علـــى ســـوق جغرافـــي واحـــد أو أكث عليهـــا. وقـــد يقتصـــر التقري

  دمات االتصاالت.واحدة أو أكثر من خ

ـــددة لتطبيـــق  ٢-٣-٢ ـــاالت المح ـــواق االتص ـــنيف ســـوق أو أس ـــد وتص ـــة بتحدي ـــوم الهيئ تق

عليهـــا، وذلـــك بتحليـــل مجموعـــة مـــن معـــايير الســـوق، بمـــا  المتطلبـــات التنظيميـــة

ــوًق  ــكل س ــي تش ــاالت الت ــدمات االتص ــك خ ــي ذل ــدً  اف ــتخدمين واح ــة المس ا، ومجموع

  في لهذا السوق.المعنيين بهذه الخدمات، وكذلك النطاق الجغرا

ـــددة  ٣-٣-٢ ـــوق أو األســـواق االتصـــاالت المح ـــدها وتصـــنيفها للس ـــد تحدي ـــة عن يجـــوز للهيئ

  التي قد تخضع للمتطلبات التنظيمية، أن تأخذ في حسبانها ما يلي:

ــن  )أ( ــة ع ــاالت بديل ــدمات اتص ــوفر خ ــدى ت ــد م ــك لتحدي ــب، وذل ــب الطل ــي جان ــدائل ف الب

خـــــدمات االتصـــــاالت خـــــدمات االتصـــــاالت محـــــل الدراســـــة، يمكـــــن لمســـــتخدمي 

  استخدامها.

ــن  )ب( ــة ع ــاالت بديل ــدمات اتص ــوفر خ ــدى ت ــد م ــك لتحدي ــرض، وذل ــب الع ــي جان ــدائل ف الب

  االتصاالت محل الدراسة، يمكن لمقدمي خدمات االتصاالت تقديمها. خدمات

أي بـــدائل مســـاعدة تـــرى الهيئـــة اعتبارهـــا عامـــل مـــؤثر علـــى تحديـــد الســـوق، بمـــا  ٤-٣-٢

خــدمات. وأصــغر منطقــة جغرافيــة، يمكــن فــي فــي ذلــك تقيــيم أصــغر مجموعــة لل

ــادة فــي األســعار لفتــرة غيــر مؤقتــة،  ــدودها المقــدم الخدمــة المحافظــة علــى زي ح

) خمســـــة بالمائـــــة زيـــــادة ملحوظـــــة % ٥وفــــي معظـــــم الحـــــاالت تعتبـــــر نســـــبة (

  األسعار، وتعتبر فترة سنة واحدة أو أقل فترة مؤقتة. في

ــ ٥-٣-٢ ــة لتحدي ــة متكامل ــداد دراس ــة بإع ــوم الهيئ ــيطر تق ــة مس ــدم الخدم ــود مق ــدى وج د م

ــة ٤-٢فــي ســوق أو أســواق اتصــاالت محــددة وفــق الفقــرة ( ) مــن هــذا اإلطــار، وللهيئ

ــات  ــع للمتطلب ــد تخض ــي ق ــواق الت ــوق أو األس ــد الس ــد تحدي ــار عن ــي االعتب ــذ ف أن تأخ

 التنظيمية المعايير التالية: 
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 ما إذا كان السوق االتصاالت محل الدراسة خاضع لعوائق دخول عالية ودائمة.  )أ(

ما إذا كان سوق االتصاالت محل الدراسة يتجه بشكل طبيعي على المدى القصير أو  )ب(

ويتصف بمنافسة كافية تحقق الحماية المصالح المستخدمين، دون وجود  المتوسط،

  .تدخل تنظيمي

) Ex-postالخاص بمعالجة ممارسات السيطرة بعد وقوعها (ما إذا كان تطبيق التنظيم  )ج(

ا عن تطبيق المتطلبات التنظيمية للحد من ممارسات يً سوق االتصاالت، كاف في

  )، وذلك لتقليص اآلثار المتوقع ظهروها للسيطرة.Ex-anteالسيطرة قبل وقوعها (

 في التقرير  تصنيف مقدم الخدمة المسيطر ٤-٢
 

ــة اتصــ ــدم خدم ــنيف مق ــد تص ــاالت عن ــواق اتص ــوق أو أس ــيطر فــي س ــة مس ــدم خدم االت مق

ـــر ـــي تقري ـــة ف ـــايير  معين ـــق المع ـــة تطب ـــإن الهيئ ـــيطرة، ف ـــوق والس ـــنيف الس ـــد وتص تحدي

 ذلـــك،واالختبـــارات الموضـــحة فـــي الفصـــل الرابـــع مـــن الالئحـــة، ويمكنهـــا؛ باإلضـــافة إلـــى 

ــوق، والم ــة بالس ــرى الخاص ــايير األخ ــروف أو المع ــن الظ ــر م ــد أو أكث ــق واح ــى تطبي ــحة عل وض

  النحو التالي:

أو عــدد المشــتركين.  اإليــرادات،مســتوى حجــم الحصــص الســوقية، كمــا يظهــر مــن  ١-٤-٢

  أو إحصائيات أخرى ذات صلة.

  تطور الحصص السوقية لمقدمي خدمات االتصاالت مع مرور الوقت. ٢-٤-٢

  مستوى تغير أسعار خدمات االتصاالت المقدم الخدمة خالل الفترة الماضية. ٣-٤-٢

  خدمة االتصاالت على تحقيق أرباح غير عادية.قدرة مقدم  ٤-٤-٢

  الموارد المالية المقدم خدمة االتصاالت، وإمكانية الحصول على التمويل. ٥-٤-٢

ـــاالت  ٦-٤-٢ ـــة االتص ـــدم خدم ـــدمات مق ـــوع خ ـــدى تن ـــا،م ـــع  وتكامله ـــبكة توزي ـــود ش ووج

  متطورة.

قــدرة مقــدم خدمــة االتصــاالت علــى االســتفادة مــن تقنيــات ال يمكــن للمنافســين  ٧-٤-٢

  ادة منها.االستف



 

9 
 

قــدرة مقــدم خدمــة االتصــاالت علــى الحصــول علــى عقــود ذات طــابع تفضــيلي أو  ٨-٤-٢

  طويلة المدى؛ التقديم الخدمات ذات الصلة لكبار المستخدمين.

  تحديد وتطبيق المتطلبات التنظيمية في التقرير ٥-٢

 

ــه مقــدم خدمــة مســيطر ١-٥-٢ ــر علــى أن فــي ســوق  إذا صــنفت الهيئــة مقــدم خدمــة أو أكث

ــ ــن أس ــر م ــبان أو أكث ــي الحس ــذ ف ــة أن تأخ ــوز للهيئ ــه يج ــة؛ فإن ــاالت بالجمل واق االتص

ــــ كــــون تطبيــــق المتطلبــــات التنظيميــــة ا فــــي ســــوق االتصــــاالت بالجملــــة، كافًي

  التجزئة ذات العالقة. لتقليص اآلثار المتوقع ظهورها للسيطرة على أسواق

ـــة  ٢-٥-٢ ـــي الالئح ـــددة ف ـــة المح ـــات التنظيمي ـــى المتطلب ـــافة إل ـــة إض ـــوز للهيئ ـــزام يج إل

ــيطر ــة المس ــدم الخدم ــن  ،مق ــر م ــب أو أكث ــددة، بمتطل ــاالت مح ــواق اتص ــوق أو أس س

  المتطلبات التالية:

ــه  )أ( ــع عمالئ ــعار جمي ــذلك إش ــا، وك ــل تطبيقه ــه قب ــعار خدمات ــة بأس ــعار الهيئ إش

 بها.

ــع  )ب( ــاس البي ــى أس ــؤجرة عل ــوط م ــرض خط ــديم ع ــة،تق ــام  بالجمل ــروط وأحك بش

خــــدمات المكالمــــات  عــــرضتقــــديم  وأســــعار مناســــبة. ،عادلــــة ومعقولــــة

 مناسبة. وأسعار ،الدولية بالجملة بشروط وأحكام عادلة ومعقولة

ــروط  )ج( ــة بش ــل بالجمل ــاتف المتنق ــي لله ــوال المحل ــدمات التج ــرض خ ــديم ع تق

  ومعقولة وأسعار مناسبة. وأحكام عادلة

ــا،  )د( ــا فني ــك ممكن ــان ذل ــية، إذا ك ــق األساس ــى المراف ــول إل ــة الوص ــوفير إمكاني ت

  عادلة ومعقولة وأسعار مناسبة.بشروط وأحكام 

  نشر العرض المرجعي للنفاذ إلى المعطيات. )ه(

  تقديم حسابات منفصلة للتكاليف. واإليرادات المرتبطة بخدماته. )و(

  أي متطلبات تنظيمية أخرى ترى الهيئة مناسبة تطبيقها. )ز(

فـــي حـــال عـــدم كفايـــة المتطلبـــات التنظيميـــة لتالفـــي الضـــرر المحتمـــل مـــن جـــراء  ٣-٥-٢

تطلــــب مــــن مقــــدم الخدمــــة المســــيطر تنفيــــذ الفصــــل  فللهيئــــة أن الســــيطرة؛
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التنظيمـــي بـــين وحـــدات العمـــل بشـــكل فعـــال (علـــى ســـبيل المثـــال فصـــل األجـــزاء 

ذات عالقــة بالبنيــة التحتيــة والتــي تعــد مــن األجــزاء التــي ال يمكــن تكرراهــا علــى نحــو 

ــدة  ــذه الوح ــغيل ه ــوم بتش ــى أن يق ــلة)، عل ــل منفص ــدة عم ــي وح ــد، ف ــادي مج اقتص

بمعـــزل عـــن وحـــدات أعمالـــه للبيـــع بالتجزئـــة، ووحـــدات أعمالـــه األخـــرى؛ وذلـــك 

ــدى  ــا ل ــل المشــابهة له ــدات ووحــدات العم ــع هــذه الوح ــين جمي ــاواة ب لضــمان المس

ــــرين، ــــاالت اآلخ ــــدمات االتص ــــدمي خ ــــافئ  مق ــــولهما المتك ــــمان وص ــــك لض وذل

  للمعلومات والخدمات.

ــاًء  ٤-٥-٢ ــيطرة بن ــود س ــة وج ــي حال ــ ف ــر تحدي ــائج تقري ــى نت ــة عل ــيطرة. للهيئ ــوق والس د الس

االعتبـــار عنـــد فـــرض المتطلبـــات التنظيميـــة، وضـــع الســـوق موضـــوع  أن تأخـــذ فـــي

ــرر  ــدى الض ــيطر، وم ــة المس ــدم الخدم ــها مق ــي يمارس ــيطرة الت ــة الس ــة، ودرج الدراس

ـــوق  ـــوى الس ـــاءة ق ـــة وكف ـــدى فعالي ـــتخدمين، وم ـــى المس ـــة أو عل ـــى المنافس عل

مــــا  ) للحــــد مــــن اآلثــــارEx-postا (والتنظيمــــات المعالجــــة للســــيطرة بعــــد وقوعهــــ

  السلبية للسيطرة.
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 : المتطلبات التنظيمية اإلرشاديةأجدول 

 عن والناشئة المتوقعة الضرر أنواع السوق ذي الصلة

 السوق في السيطرة

 اإلرشادية التنظيمية المتطلبات

أسواق  -١

 التجزئة

رسوم مرتفعة، أسعار غير تنافسية، دعم 

 متبادل... إلخ

التعرفة إلى الهيئة تقديم  •

 للموافقة عليها.

 اإلشعار بالتعرفة •

 دراسات التكلفة •

 تنظيم سقوف األسعار •

 الفصل المحاسبي •

شروط وأحكام غير عادلة، معلومات غير 

 المشتركين.. إلخاحتكار  ،تماثلية

 االلتزامات المتعلقة بسرية •

 المشترك معلومات

 شروط الخدمة •

 جودة الخدمة • انخفاض في الجودة

أسواق  -٢

 الجملة

 جودة الخدمة • انخفاض في الجودة

شروط وأحكام غير عادلة، عدم تماثل 

 احتكار المشتركين، إلخ. بين المعلومات،

االلتزامات المتعلقة بسرية  •

 المشترك معلومات

 شروط الخدمة •

 رسوم ربط االتصال البيني • رسوم مرتفعة، أسعار غير تنافسية،

 دراسات التكلفة •

 الفصل المحاسبي •

تقديم التعرفة إلى الهيئة  •

 للموافقة عليها.

 التابعة التجزئة خدمات لدعم التمييز

 الخدمة لمقدم

الفصل التنظيمي الفعال بين  •

 العمل وحدات

عرض الوصول إلى المرافق  •

 األساسية
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