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 ا)قدمة

�)ي�قطاع�ا�تصا�ت�م�مستوى�ا�نافسةيلتقيبإجراء�مراجعات�دورية�ئة�ا�تصا�ت�وتقنية�ا�علومات�هي�تقوم

.�١)تحديد�وتصنيف�ا9سواق�والسيطرة(�تقريرب�ى�ذلكإ0يشار�و )ي�ا�ملكة�العربية�السعودية،��وتقنية�ا�علومات

 :إ0ى�ا�التقريرهذ�CدفAو 

 .)ي�ا�ملكة�وتقنية�ا�علوماتأسواق�خدمات�ا�تصا�ت��تحديد �

 )ي�تلك�ا9سواق.�لسيطرةاتحديد� �

 )ي�تلك�ا9سواق.السيطرة�ب��عالجة�ا9مور�ا�تعلقةالتنظيمية�ا�ناسبة�ا�تطلبات��وضع �

�الهيئة��وتعمل�.م٢٠١٠عام�ال)ي��تحديد�وتصنيف�ا9سواق�والسيطرةلصدر�آخر�تقرير�
ً
�اZطار �عWى�ضوءحاليا

��ستجدات�ا9سواق�ب�٢اZطار�التنظيم])(�والسيطرة�ا9سواق�وتصنيف�لتحديدلتنظيم]�ا
ً
تحديث�التقرير�وفقا

 .وتطورها�،)ي�ا�ملكة

�عقد�خmل�من�وذلك�اZجراء،�هذا�)ي�الرئيسيhن�ا�صلحة�أصحاب�بإشراك�الهيئة�قامت�التقرير؛�هذا�وZعداد

�مسودة�بشأنالعموم��مرئيات�طلبوكذلك�،�الmزمة�ا�علومات�طلبو �،الخدمات�مقدمي�مع�تاجتماعاعدة�

  �.والسيطرة�ا9سواق�وتصنيف�تحديد�تقرير

التقرير�الCxائي�تم�إعداد��العموم،�مرئيات�طلب�عWى�وثيقة�الخدمات�مقدمي�من�ا�ستلمة�الردود�وبعد�تحليل

�لنتائج�التقرير�الCxائي..�لتحديد�وتصنيف�ا9سواق�والسيطرة
ً
�موجزا

ً
  وتقدم�هذه�الوثيقة�ملخصا

� 

 والسيطرة�تحديد�وتصنيف�ا�سواقمنهجية�

� �الهيئة �اتبعت �إعداد �والسيطرة�تقريرعند �ا9سواق �وتصنيف �تحديد ،� �استخدنفس �ال�] )ي��تما�نهجية

  :�ال�]�تمتما�يWي�موجز�للمراحل�.�م٢٠١٠الصادر�لعام�تقرير�ال

  قاسو وتصنيف�ا9 �تحديد:�١ا�رحلة�

 :مايWي��خmل�من�ا�حتملةا9سواق��تحديديتم�)ي�هذه�ا�رحلة�

 من�السوق.�جزءً الخدمات�ال�]�تشكل� �

                                                 

  "وال+ئحة النظام"بـ مجتمعين إليھما ويشار) [٢٠٠٢( ا�تصا�ت و�ئحة) ٢٠٠١( ا�تصا�ت نظام يقتضيه حسبما  ١

  ا�تصا�ت قطاع في والسيطرة ا6سواق لتحديد التنظيمي ا1طار المعلومات، وتقنية ا�تصا�ت ھيئة ٢
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 تتم�)ي�أسواق�مختلفة.و �وا9فراد؛الخدمات�ا�قدمة�إ0ى�فئات�مختلفة،�مثل�العمmء�التجاريhن� �

 الجغرافية�للسوق.الحدود� �

� �بحث �إ0ى �ا9ساس �)ي �التقييم �هذا �يستند �من �كل �بhن �التبادل �والطلبقابلية �خmل��ويتم�،العرض �من ذلك

� �للسعراختبار�(تطبيق �ا�ف��اضية  Small but Significant Non-transitory Increase in Price) -�الزيادة

"SSNIP Test"(.لها�يتم�البحث�السوق،��تحديدأي�أنه�من�أجل��mي�أصغر�مجموعة�من�الخدمات�يمكن�من�خ(

� �يمكCxا �غ��hمؤقته؛ �ولف��ة �السعر، �)ي �مؤثرة �تعد �ولكCxا �طفيفة، �زيادة �اف��اض �ربحية�أن �تحقيق �إ0ى تؤدي

 �بواسطة�محتكر�اف��ا��].

لتحديد��ا�حتملة،عWى�ا9سواق�)�"Three Criteria Test "TCT-اختبار�ا�عاي��hالثmثة�(ق�يطبتم�بعد�ذلك�تي

 ا�عاي��hالثmثة��ي:،�و تطلبات�تنظيمية�للحد�من�ممارسات�السيطرة�قبل�وقوعهاالسوق���مدى�قابلية

 .)�High Entry Barrierا�ؤقتة�(وغ���h،السوق�لعوائق�الدخول�العاليةخضوع� �

 كون�تنافسييميل،�إ0ى�أن�يالسوق����كون  �
ً
،�عWى�ا�دى�القص��hأو�حماية�مصالح�العمmء�لبما�يكف�ا

 دون�التدخل�التنظيم].وبالطويل�

 �وحدهاغ��hكافية�لالmحقة��ةا�تطلبات�التنظيمي�كون  �
ً
التنظيمات�ا�سبقة�)ي�سوق�غياب��مع�غالبا

ا�سيطرين�بممارسات�غ��hمقدمي�الخدمة��بقيام�ا�خاوف�ا�تعلقةا�تصا�ت�نفسه؛�وذلك��عالجة�

 .»Cمتنافسية�تؤدي�لªضرار�بمنافس

للحد�من�ممارسات�السيطرة�إ0ى�تطبيق�ا�تطلبات�التنظيمية���عاي��hالثmثةال�]�تجتاز�اا9سواق�وسوف�تخضع�

 .�والسيطرةق�اسو ا9 تحديد�وتصنيف�لمراحل�التالية�من�عملية�وبالتا0ي�ا�نتقال�ل�)Ex-ante(�قبل�وقوعها

 وتحديد�ا�سيطرين�السيطرة:�تقييم�٢ا�رحلة�

 واحد�تقوم�الهيئة�بتحديد�،�بحيث)ي�اZطار�التنظيم]�ةا�حدد�يةنهجمع�ا��يتسقبما��السيطرةتقييم��يتم
ً
أو��ا

ال�]�تخضع�إ0ى�تطبيق�ا�تطلبات�التنظيمية�للحد�من�ممارسات�السيطرة��قاسو ا9 أك��من�مقدمي�الخدمة�)ي�

 .مسيطرينخدمة�مقدمي��تصنيفهم�بوصفهم�ومن�ثم�يتم،�)Ex-anteقبل�وقوعها�(

�و  ��كون لتحديد �)ي �الخدمة ��تلكمقدم ��ا9سواق �أم
ً
�مسيطرا �ي، �)ي �ا�عاي�hا�عتبار�ؤخذ �من ال�]���مجموعة

هذه�ا�عاي�h،�عWى�سبيل�ا�ثال،��منو �ا�نافسhن�أو�ا�س®Cلكhن.التأث��h)ي�مصالح�قدرة�مقدم�الخدمة�عWى�تقيس�

��يةهيكل �السوق السوق، �)ي �ا�شاركة �ال�نسبة �العوائق ،�hالتسع� ،� �تع��ض �أو�] �السوق �الدخول التوسع ،�إ0ى

�أحد ��وكون �الخدمة  سيطر ممقدمي
ً
�ا9ساسية�ا �ا�رافق �عدمه�عWى �لنظام��الmئحة�وتش��h.من التنفيذية

� �"�إ0ىا�تصا�ت �٤٠(�عWى�يحصل�خدمة�مقدم�كل�تصنيف�يجبأنه �اجما0ي�من�اك��أو�با�ائة�اربعhن%)

�بموجب�ذلك�خmف�الهيئة�تقرر �لم�ما�السوق،�ذلك�)ي�مسيطر�خدمة�كمقدم�محدد�اتصا�ت�سوق �ايرادات

  ."تصدره�قرار
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 التنظيمية��ا�تطلبات:�تحديد�٣ا�رحلة�

للسيطرة��عالجة�مخاوف�ا�نافسة�الناشئة�من�أي�نتائج��،ا�ناسبة�ا�سبقة�ا�تطلبات�التنظيمية�وضعيجب�

�السيطرةأبرز�مصادر�الضرر�ا�حتمل�الناجمة�عن�نتائج��ولذلك،�تقوم�الهيئة�بتحديدصلة.��ذي)ي�كل�سوق�

 ا9ك��مmءمة��عالجة�هذه�ا�خاوف.ة��التنظيميا�تطلبات�صلة،�ثم�تحدد��ذي)ي�كل�سوق�

ال�]�يمكن�للهيئة��ا�تطلبات�التنظيميةمجموعة�من��التنظيمية�ذات�العmقة،طر�ا9 �و �،والmئحةالنظام��يحددو 

  .ا�سيطرينمة�تطبيقها�عWى�مقدمي�الخد

  

  والسيطرة�ا9سواق�وتصنيف�تحديدعملية��)يا�راحل�الرئيسية�.��١توضي1ي�شكل

  

 

 

 

   

  المحتملة ا	سواق تحديد

 كنقطة المحتملة ا6سواق تحديد تم
 مع ا6سواق، تحديد لعملية بدء

 في الواردة ا6سواقجميع  مراعاة
 وتصنيف لتحديد السابق التقرير

 وآخر والسيطرة ا6سواق
  .السوق مستجدات

  

  : ا6بعاد

  الخدمة نطاق .١
  العم+ء شرائح .٢
  الجغرافي النطاق .٣

  

  :المنھجية
 والطلب العرض بين التبادل قابلية

  متجانسة أسواق إيجاد أجل من

 الزيادة اختبار استخدام يتم
 SSNIP( للسعر ا�فتراضية

Test( واسع نطاق على 

  ا	سواق تصنيف

 الث+ثة المعايير اختبار تطبيق يتم
)TCT( المحتملة ا6سواق على 

 للتنظيم السوق قابلية مدى لتحديد
  .المسبق

  

 المحتملة ا6سواق تخضع وسوف
 إلى الث+ثة المعايير تجتاز التي

للحد  التنظيمية المتطلبات تطبيق
من ممارسات السيطرة قبل 

 وبالتالي) Ex-ante(وقوعھا 
 عملية من التالية للمراحل ا�نتقال

 ا6سواق، وتصنيف تحديد
  .والسيطرة

 

 الخدمة مقدمي التزامات
  المسيطرين

 المسبقة التنظيمية ا�لتزامات تحديد
 كل في المسيطرين الخدمة لمقدمي

للحد من ممارسات السيطرة  سوق
  .السوق ذلك في قبل وقوعھا

  

 التنظيمية المتطلبات تحديد تم
 ا�تصا�ت نظام في الموجودة
  التنظيمي وا1طاروال+ئحة 

  السيطرة وتحديد ا	سواق تحليل

 إذا ما لتحديد محتملة سوق كل تقييم
 مقدمي من أكثر أو واحًدا كان

  السوق ذلك في مسيطر الخدمة

  

  :السيطرة مؤشرات

  السوقية الحصص .١
  السوق تركيز .٢
  التعويضية الشرائية القوة .٣

  

  :النتيجة

 في الخدمة مقدمي سيطرة تحديد
 تعد � التي ا6سواق من سوق كل

  تنافسية

 التنظيمية المتطلبات السيطرة تحديد ا	سواق تصنيف
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 م٢٠١٧لعام��والسيطرةق�اسو ا� �وتصنيف�تحديد�تقرير�نتائج�أبرز 

 قاسو ا� �تحديد .١

Cا�الهيئة،� ونتائج�مرئيات�العموم�تم�تقسيم�أسواق�ودراسات�ا�قارنة�بناًء�عWى�الدراسات�والتحليmت�ال�]�أج́ر

�تندرج�تحت�فئتhن�لبيع�الخدمات�وفق�
ً
  يWي:��ا�خدمات�ا�تصا�ت�وتقنية�ا�علومات�ا0ى�خمسة�عشر�سوقا

�بالتجزئة - �البيع �خدمات �بالتجزئة�؛أسواق �البيع �لخدمات �أسواق �خمسة �تحديد �سوق�تم �و�ي ؛

� �وا�حلية، �الداخلية �الثابتة �ا�كا�ات �وسوق�خدمات ،� �الثابتة �ا�تصا�ت �لشبكة �النفاذ وخدمات

خدمات�النفاذ�للنطاق�العريض�ع¶��شبكة�ا�تصا�ت�الثابتة،�وسوق�خدمات�اتصا�ت�ا�عطيات�)ي�

مواقع�ثابتة�لقطاع�ا9عمال،�وسوق�خدمات�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�ا�حلية�(وتغطي�ا�واقع�داخل�مناطق�

ت�ا�تصا�ت�الدولية�(وتغطي�ا�واقع�داخل�مناطق�الخدمة�الخدمة�الشاملة�وخارجها)،�وسوق�خدما

 الشاملة�وخارجها).

�خدمات�تغطي�و�ي�بالجملة؛�البيع�لخدمات�أسواق�عشرة�تحديد�تم�؛بالجملة�البيع�خدمات�أسواق -

�ا�حلية�ا�ادية�للمرافق�النفاذ�وخدمات�الثابتة،�ا�تصا�ت�شبكة�ع¶��العريض�النطاق�إ0ى�النفاذ

�عWى�ا�كا�ات�إ¸Cاء�وخدمات�الثابتة،�ا�تصا�ت�مكا�ات�إنشاء�وخدمات�الثابتة،�ا�تصا�ت�لشبكة

�للخطوط�النفاذ�دوائر�وصmت�وخدمات�العبورية،�ا�تصا�ت�وخدمات�الثابتة،�ا�تصا�ت�شبكات

�ودوائر�ا�ؤجرة�للخطوط�ال��نك�دوائر�وصmت�وخدمات�ا�دارة،�الشبكة�تراسل�وخدمات�ا�ؤجرة،

�والخدمات�،ا�تنقلة�ا�تصا�ت�شبكات�عWى�ا�كا�ات�وإنشاء�النفاذ�وخدمات�ا�دارة،�الشبكة�تراسل

 �.الدولية�ا�كا�ات�وخدمات�ا�تنقلة،�ا�تصا�ت�شبكات�عWى�اZن®Cائية
ً
�ا9سواق�تعريف�مع�واتساقا

�الفرعية�الجغرافية�ا9سواق�تحديد�أيضا�تم�بالتجزئة؛�البيع�خدمات�مستوى �عWى�الجغرافية

�داخل�ا�واقع�وتغطي(�بالجملة�ا�تنقلة�ا�تصا�ت�شبكات�عWى�ا�كا�ات�وإنشاء�النفاذ،�لخدمات

  ).وخارجها�الشاملة�الخدمة�مناطق
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)� �الجدول �١ويشتمل �ا9سواق �قائمة �عWى �أدناه (� �تصنيفها �تم �وتقال�] �ا�تصا�ت �خدمات �ا�علومات�لبيع نية

 :بالتجزئة�وبالجملة

 9سواق�اقائمة��.١جدول�

  التجزئةب�خدمات�البيعأسواق�

� �ا�كا�ات�-�١سوق �و �،ا�حليةو �الداخلية�الثابتة�خدمات �ةالثابت�ا�تصا�ت�لشبكة�نفاذالخدمات

 .بالتجزئة

 

  .بالتجزئة�ةالثابت�ا�تصا�ت�ع¶��شبكةللنطاق�العريض��نفاذخدمات�ال�-�٢سوق�

  .ا9عمال�بالتجزئةلقطاع�)ي�مواقع�ثابتة��ا�عطياتخدمات�اتصا�ت��-�٣سوق�

  .خارج�مناطق�الخدمة�الشاملة�بالتجزئةا�تصا�ت�ا�تنقلة�ا�حلية�خدمات��-أ�٤سوق�

 مناطق�الخدمة�الشاملة��داخلخدمات�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�ا�حلية�بالتجزئة��- �ب٤سوق 

 

  .خارج�مناطق�الخدمة�الشاملة�بالتجزئةا�تصا�ت�الدولية�خدمات��-أ�٥سوق�

 مناطق�الخدمة�الشاملة��داخلخدمات�ا�تصا�ت�الدولية�بالتجزئة��- ب�٥سوق 

 

  الجملةالبيع�ب�اتأسواق�خدم

  .بالجملةع¶��شبكة�ا�تصا�ت�الثابتة�إ0ى�النطاق�العريض��نفاذخدمات�ال-�٦سوق�

  .بالجملةلشبكة�ا�تصا�ت�الثابتة��ةا�حلي�ا�ادية�للمرافق�نفاذخدمات�ال�-�٧سوق�

  .الثابتة�بالجملةا�تصا�ت�كا�ات�مخدمات�إنشاء��-�٨سوق�

  ��.بالجملة�ا�تصا�ت�الثابتةات�شبكعWى�خدمات�إ¸Cاء�ا�كا�ات��-�٩سوق�

  .بالجملةا�تصا�ت�العبورية�خدمات��- �١٠سوق�

  �.الشبكة�ا�دارة�بالجملةوخدمات�تراسل��لخطوط�ا�ؤجرةالنفاذ�لوائر�د�خدمات�وصmت�-١١سوق�

  .الشبكة�ا�دارة�بالجملة�ودوائر�تراسل�لخطوط�ا�ؤجرةخدمات�وصmت�دوائر�ال��نك�ل�–�١٢سوق�

� �١٣سوق �ال�-أ ��ا�كا�ات�إنشاءو �نفاذخدمات �ا�تصا�ت �شبكات ��ةا�تنقلعWى �مناطق�بالجملة خارج

  .الخدمة�الشاملة

� �١٣سوق �ال�-ب ��ا�كا�ات�إنشاءو �نفاذخدمات �ا�تصا�ت �شبكات ��ةا�تنقلعWى مناطق��داخلبالجملة

 الخدمة�الشاملة�

 

  �.بالجملة�عWى�شبكات�ا�تصا�ت�ا�تنقلة�ئيةCا®خدمات�اZنال�-١٤سوق�

  .خارج�مناطق�الخدمة�الشاملةخدمات�ا�كا�ات�الدولية�بالجملة��-أ�١٥سوق�

 .مناطق�الخدمة�الشاملة�داخلخدمات�ا�كا�ات�الدولية�بالجملة��-ب�١٥سوق�
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 ا�سواق�تصنيف� .٢

للمنافسة�)ي�البنية�التحتية�ا�تعلقة�نتيجة��تنافسية�ا�حتملة�عWى�أ¸Cا�أسواق�ا9سواقأربعة�من��تم�تصنيف

�و  �CÀا ��التنظيماتأن ��كافيةالmحقة �محتملة �مخاوف �أي �إذلحل ��لªضرار�با�نافسة، ا9سواق��هذه�تج�Áلم

 �ي:و �)اختبار�ا�عاي��hالثmثة(

سياسة�خارج�مناطق��)ي�ا�واقع�ال�]�تقع�،بالتجزئةا�تصا�ت�ا�تنقلة�ا�حلية�خدمات��-أ�٤سوق� �

 .الخدمة�الشاملة

�سياسة�مناطق�خارج�تقع�ال�]�ا�واقع�)ي�الناشئة�،بالتجزئة�الدولية�ا�تصا�ت�خدمات�-�أ�٥سوق  �

 �الشاملة�الخدمة

�تغطي�ال�]�،بالجملة�ا�تنقلة�ا�تصا�ت�شبكات�عWى�ا�كا�ات�وإنشاء�النفاذ�خدمات�-�أ�١٣سوق  �

 �الشاملة�الخدمة�سياسة�مناطق�خارج�ا�واقع

 .خارج�مناطق�الخدمة�الشاملة�ا�واقع�)ي�،خدمات�ا�كا�ات�الدولية�بالجملة�-أ�١٥سوق� �

)ي�معظم�الحا�ت�ويرجع�ذلك��؛ا�سبققابلة�للتنظيم�عWى�أ¸Cا��سوق)�١١(�ا9سواق�ا�تبقية�تم�تصنيفكما�

عWى�البنية��وسيطرته�،لحصة�سوقية�عالية�مقدم�خدمة�واحد��Á)ي�السوق،�مع�امتmكhارتفاع�درجة�ال��ك�إ0ى

الثابتة��ا�تصا�ت�شبكات�عWىلمكا�ات�ل�ئيةCا®خدمات�اZنال�ما�يتعلق�بأسواقوفي�التحتية�للشبكة�الرئيسة.

اختبار�(قد�اجتازا�السوقhن��؛�فإن�هذينبالجملة�ا�تنقلة�ا�تصا�ت�شبكات�عWى�ئيةCا®خدمات�اZنوالبالجملة،�

��لكون �)ا�عاي��hالثmثة �احتكار أن �يمارسون �ا9سواق �هذه �)ي �الخدمة  مقدمي
ً
��ا �اZنال)ي عWى��ئيةCا®خدمات

 شبكا´Cم.

 �التنظيمية�وا)تطلبات�السيطرةتقييم�نتائج� .٣

 :عWى�سوق�أو�أك��من�ا9سواق�ال�]�تم�تصنيفها�مسيطرةكقامت�الهيئة�بتحديد�الجهات�التالية�

 سوق.�١٥)ي��مسيطرةشركة�ا�تصا�ت�السعودية� �

خدمة��يقدما�معWى�أ¸Cمف»Cا�ال�]�تم�تصنيفهما�)ي�ا9سواق��مسيطرتان�زينوشركة�موبايWي��ةشرك �

 ا.معWى�شبكا´�CئيةCا®نخدمات�ا� ال)ي�سوق�و�،شامل

 .الثابتةعWى�شبك®Cا�للمكا�ات��ئيةCا®نا� خدمات�السوق��صنفت�عWى�أ¸Cا�مسيطرة�)ي�عذيب�شركة �

 تعزى�هذه�النتائج�إ0ى:

ظ�شركة�ا�تصا�ت�السعودية�بحصة�سوقية�عالية�)ي�اÁ،�واحتفhا9سواق�عالية�ال��كبعض�بقاء� �

 من�هذه�ا9سواق.�١٥
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� � �ا�تصا�ت �شركة �الmزمةسيطرة �ا9ساسية �ا�رافق �عWى ��،السعودية �معظم�لتوف��hالخدمات )ي

 .ا9سواق

�عالية � �عوائق �ا9سواق�،وغ��hانتقالية�،وجود �هذه �)ي �الدخول �دخول��؛أمام �إمكانية �من �يحد مما

 .جديدمقدم�خدمة�

 عدم�وجود�أي�دليل�عWى�وجود�قوة�شرائية�تعويضية�)ي�أي�من�هذه�ا9سواق. �

  

�عليه �ممارسات�السيطرة�قبل��؛بناًء تم�وضع�متطلبات�تنظيمية�عWى�مقدمي�الخدمات�ا�سيطرين�للحد�من

�و �وقوعها. �هذه ��ا�تطلباتأغلب �تتسق �و مع ��السابقالتقرير�ا�طار�التنظيم] �والسيطرة �مثل�٢٠١٠لÃسواق م

�طلبات( �و �تقديم �التكلفة، �عWى �القائمة �والرسوم �التكلفة، �ودراسات �االتعرفة، �با�ا�ل�Áامات علومات��تعلقة

� �ونشر�تجاه �وإعداد �ا�رجعالا�ستخدم، �غ��hتميÁhي،�يةعروض �أساس �عWى �الخدمات �بتقديم �وا�طالبة ،

.([Äبممارسات�ا�سيطرينمقدمي�الخدمة��قيامإمكانية��ا�تطلبات�التنظيميةتعالج�هذه�و �والفصل�ا�حاس���hغ

 :عWى�سبيل�ا�ثال���الحصر�،�بما�)ي�ذلكبمنافس»Cم�لªضرار �تنافسية

� ��hا�بالغة�)ي�التسع. 

 .الربح�(التسع��hغ��hالتناف�È])�هامش�ضغط� �

 .ا�حجام�عن�تقديم�عروض�الخدمة �

 .التمي�Áhغ��hا�¶�ر �

 ./الخصم�غ��hا�¶�رالخدمات�)ي�باقة�واحدة�تجميع �

�إ0ى
ً
�ا�سيطرونالخدمة��و يعرضها�مقدمال�]��)ا�دمجةالباقات�اختبار�قابلية�تكرار�(الهيئة��طبقتذلك،��اضافة

�(�ال�]و  �واحدة �باقة �)ي �خدمة �أك��من �)replicability test for bundlesتجمع . 
ً
�هذا�واتساقا ا�تطلب��مع

 قادر �يكون�مقدم�الخدمة�ا�سيطرلن��،التنظيم]
ً
��يمكن�ال�]��ا�دمجةللباقات�عWى�تقديم�أي�تعرفة�جديدة��ا

 تكرارها�بواسطة�منافسيه.�

��كذلك �الهيئة �ا�طبقت �من �مجموعة �الخدمة�عWى�وقائيةالتطلبات �مناطق�مقدمي �)ي سياسة��ا�سيطرين

 .الخدمة�الشاملة

  

أدناه�قائمة�ا9سواق�ا�صنفة�وتحديد�السيطرة�)ي�كل�سوق�وا�تطلبات�التنظيمية��)٢رقم�(�الجدول �ويلخص

��.)ي�تلك�ا9سواق�ا�سيطرينعWى�مقدمي�الخدمة��سيتم�تطبيقهاال�]� �

� �
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�   )٢جدول�رقم�(�

رقم�

  السوق 
 السوق مسمى�

مقدم�الخدمة�

 ا)سيطر
 ا)تطلبات�التنظيمية

 أسواق�خدمة�التجزئة  

١  

الداخلية��الثابتة�خدمات�ا�كا�ات

لشبكة��نفاذالخدمات�و ،�ا�حليةو 

 بالتجزئة�ةالثابتا�تصا�ت�

شركة�ا�تصا�ت�

 السعودية

 

عل»Cا��التعرفة�وا�وافقة�تقديم�طلبات �

 �من�قبل�الهيئة

 دراسات�التكلفة �

� [Äالفصل�ا�حاس 

 للباقات�ا�دمجةاختبار�قابلية�التكرار� �
٢  

ع¶��للنطاق�العريض��نفاذخدمات�ال

 بالتجزئة�ةالثابت�شبكة�ا�تصا�ت

٣  
)ي��ا�عطياتاتصا�ت��خدمات

 ا9عمال�بالتجزئةلقطاع�مواقع�ثابتة�

عل»Cا�التعرفة�وا�وافقة��تقديم�طلبات �

 من�قبل�الهيئة�

 دراسات�التكلفة �

� [Äالفصل�ا�حاس 

٤  
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ا�تصا�ت�خدمات��-أ٤

،�)ي�بالتجزئةا�تنقلة�ا�حلية�

خارج�مناطق��ا�واقع�ال�]�تقع

  الخدمة�الشاملة

  غ��hخاضع�للسيطرةتم�تصنيفه�عWى�أنه�

ا�تصا�ت�خدمات��-ب٤

،�)ي�بالتجزئةا�تنقلة�ا�حلية�

مناطق��داخل�ا�واقع�ال�]�تقع

  الخدمة�الشاملة

شركة�ا�تصا�ت�

 ،السعودية

  ،موبايWيشركة�

  زينشركة�

من�التعرفة��ا�وافقة�عWى�طلبات �

�أسعار�9ي�بالنسبةقبل�الهيئة�

�الخدمة�سياسة�مناطق�)ي�تجزئة

�ا�ستوى �عWى�ا�تاحة�غ��hالشاملة

 .ا�حWي
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�ا�تصا�ت�خدمات�-أ٥

�)ي�الناشئة�بالتجزئة،�الدولية

�مناطق�خارج�تقع�ال�]�ا�واقع

  الشاملة�الخدمة

  غ��hخاضع�للسيطرةتم�تصنيفه�عWى�أنه�

  

�ا�تصا�ت�خدمات�-ب٥

�)ي�الناشئة�بالتجزئة،�الدولية

�مناطق�داخل�تقع�ال�]�ا�واقع

  الشاملة�الخدمة

شركة�ا�تصا�ت�

 السعودية

  وبايWيم

  زين

من�قبل�التعرفة��ا�وافقة�عWى�طلبات

�)ي�تجزئة�أسعار�9ي�بالنسبة�الهيئة

�غ��hالشاملة�الخدمة�سياسة�مناطق

  .ا�حWي�ا�ستوى �عWى�ا�تاحة

 أسواق�خدمة�الجملة  

٦  

إ0ى�النطاق�العريض��نفاذخدمات�ال

ع¶��شبكة�ا�تصا�ت�الثابتة�

 بالجملة
شركة�ا�تصا�ت�

 السعودية

 

أساس��عWىشرط�تقديم�الخدمات� �

 غ��hتميÁhي 

بعد��هونشر �إعداد�العرض�ا�رجÕي �

 ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة

 إ0ى�الهيئة�نفاذتقديم�اتفاقات�ال �

 الرسوم�عWى�أساس�التكلفة �

� [Äالفصل�ا�حاس 

٧  

�للمرافق�ا�ادية�نفاذخدمات�ال

لشبكة�ا�تصا�ت�الثابتة��ةا�حلي

 بالجملة

٨  
ا�تصا�ت�كا�ات�مخدمات�إنشاء�

 الثابتة�بالجملة

� �
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٩� �
عWى�شبكة�خدمات�إ¸Cاء�ا�كا�ات��

 ��بالجملة�ا�تصا�ت�الثابتة

شركة�ا�تصا�ت�

  السعودية،

 اتحاد�عذيب

شرط�تقديم�الخدمات�عWى�أساس� �

 ومتبادل�غ��hتميÁhي 

بعد��هونشر �إعداد�العرض�ا�رجÕي �

�ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة

 ]فقط�[شركة�ا�تصا�ت�السعودية

 تقديم�اتفاقات�الربط�البيØ]�للهيئة �

 الرسوم�عWى�أساس�التكلفة �

� [Äشركة�ا�تصا�ت��الفصل�ا�حاس]

 السعودية�فقط]

١٠  
ا�تصا�ت�العبورية�خدمات�

 بالجملة

شركة�ا�تصا�ت�

 السعودية

 

عWى�أساس��الخدمات�شرط�تقديم �

 غ��hتميÁhي 

بعد��إعداد�ونشر�العرض�ا�رجÕي �

 ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة

 إ0ى�الهيئة�نفاذتقديم�اتفاقات�ال �

 الرسوم�عWى�أساس�التكلفة �

� [Äالفصل�ا�حاس 

١١  

وائر�النفاذ�وصmت�دخدمات�

وخدمات�تراسل��لخطوط�ا�ؤجرةل

 �الشبكة�ا�دارة�بالجملة

أساس�شرط�تقديم�الخدمات�عWى� �

 غ��hتميÁhي 

بعد��هونشر �إعداد�العرض�ا�رجÕي �

 ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة

 الرسوم�عWى�أساس�التكلفة �

� [Äالفصل�ا�حاس 

١٢  

خدمات�وصmت�دوائر�ال��نك�

�ودوائر�تراسل�لخطوط�ا�ؤجرةل

 الشبكة�ا�دارة�بالجملة

شرط�تقديم�الخدمات�عWى�أساس� �

 غ��hتميÁhي 

بعد��هونشر �إعداد�العرض�ا�رجÕي �

 ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة

 الرسوم�عWى�أساس�التكلفة �

� [Äالفصل�ا�حاس 

إ0ى�البنية�التحتية�غ���hنفاذال �

 الفعالة
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�إنشاءو �نفاذخدمات�ال�-أ١٣

عWى�شبكات��ا�كا�ات

بالجملة��ةا�تنقلا�تصا�ت�

خارج�مناطق�الخدمة�

 الشاملة�

 غ��hخاضع�للسيطرةتم�تصنيفه�عWى�أنه�

�نفاذخدمات�ال�-ب�١٣سوق�

عWى�شبكات��ا�كا�ات�إنشاءو 

بالجملة��ةا�تنقلا�تصا�ت�

داخل�مناطق�الخدمة�

  الشاملة�

شركة�ا�تصا�ت�

  ،السعودية

  موبايWي،

 زين

عWى�أساس�غ��hات�شرط�تقديم�الخدم �

 ومتبادل�تميÁhي 

�ا�رجÕي � �العرض بعد��هونشر �إعداد

شركة�ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة�[

��حاجة�ا�تصا�ت�السعودية�فقط؛�

�إعداد� �)ي �زين �و �موبايWي لشرك�]

�عدم� �حالة �)ي �إ� �ا�رجÕي العرض

  التوصل�إ0ى�اتفاق�تجاري]

١٤  
عWى�شبكات��ئيةCا®خدمات�اZنال

  بالجملة��ا�تصا�ت�ا�تنقلة

ا�تصا�ت�شركة�

  السعودية،

  موبايWي،

  زين

� ��hى�أساس�غWشرط�تقديم�الخدمات�ع

 ومتبادل�تميÁhي 

بعد��هونشر �إعداد�العرض�ا�رجÕي �

[شركة��ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة

�حاجة���؛فقطا�تصا�ت�السعودية�

�إعداد�)ي�زين�و�موبايWي�لشرك�]

�عدم�حالة�)ي�إ��ا�رجÕي�العرض

 ]تجاري �اتفاق�إ0ى�التوصل

 تقديم�اتفاقات�الربط�البيØ]�للهيئة �

 الرسوم�عWى�أساس�التكلفة �

� [Äشركة�ا�تصا�ت��الفصل�ا�حاس)

  السعودية�فقط)
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خدمات�ا�كا�ات��-أ١٥

خارج�مناطق�الدولية�بالجملة�

 الخدمة�الشاملة�

 غ��hخاضع�للسيطرةتم�تصنيفه�عWى�أنه�

خدمات�ا�كا�ات��- ب١٥

داخل�الدولية�بالجملة�

 مناطق�الخدمة�الشاملة

شركة�ا�تصا�ت�

السعودية،�

  ،�موبايWي

 زين

عWى�أساس�ات�شرط�تقديم�الخدم �

 ومتبادل�غ��hتميÁhي 

بعد��هونشر �إعداد�العرض�ا�رجÕي �

ا�وافقة�عليه�من�قبل�الهيئة�

�السعودية�ا�تصا�ت�شركة[

�و�موبايWي�لشرك�]�حاجة���فقط؛

�إ��ا�رجÕي�العرض�إعداد�)ي�زين

�اتفاق�إ0ى�التوصل�عدم�حالة�)ي

 ]تجاري 

  


