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هيئــة تنظيــم االت�صـــاالت 

قـــــــرار 

رقـــم 2013/70

ب�س�أن قواعد التنظيم الالحق لل�سوق 

) الت�سرف�ت املن�فية للمن�ف�سة (

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 املوؤرخ 2012/5/6م ، 

واإىل موافقة وزير النقل واالت�ساالت بكتابه رقم و ن ت/1220/22/1 املوؤرخ 2012/9/24م ، 

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــــــــرر 

املــ�دة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن التنظيم الالحق لل�سوق )الت�سرفات املنافية للمناف�سة( بالقواعد املرفقة .

املــ�دة الث�نيــــة

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

�سدر فـي : 23 من رم�ســــ�ن 1434هـ

املوافــــق :  1  من اأغ�سط�س 2013م 

حممــد بن حمد الرحمي 

رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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قواعد التنظيم الالحق لل�سوق

) الت�سرف�ت املن�فية للمن�ف�سة (

املــ�دة ) 1 (

التف�قـ�ت واملم�ر�سـ�ت املن�فيـة للمن�ف�سـة

دون االإخـــــالل باأحكــام قانــون تنظيــم االت�ســاالت والئحتــه التنفيذيــة ، تعتبـــر االتفاقـــــات 

واملمار�سات التالية منافية للمناف�سة :

البيع  اأ�سعار  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سـرة  ب�سورة  تثبت  التي  واملمار�سات  االتفـاقات   - 1

 Price( االأ�سعــــار  بتثبيــت  يعـــرف  مــا  ومنهــا   ، اأخــرى  �ســـروط  اأي  اأو  ال�ســـراء  اأو 

 Resale Price( البيع اإعادة  اأ�سعار  بـاملحافظة على  ، واملمار�سة املعروفة   )fixing

. )Maintenance

االتفاقات التي حتد من املناف�سة فـي االأ�سواق اأو ت�سيطر عليها ، اأو حتد من التطور   - 2

التقنـــــــي اأو اال�ستثمــــــار ، ومنهـــــــا التواطـــــــوؤ )Collusion( اأو اتفاقــــــــات التواطـــــــوؤ 

. )Collusive Agreements (

االتفاقات التي تق�سم اأو تخ�س�س االأ�سواق مبا فيها الو�سائل اأو الطرق التي يتم   - 3

 )Market Fixing( بهــــا توريــــد اخلدمات لتلك االأ�ســــواق ، ومنهـــا تثبيـت االأ�ســواق

. )Marketing Orderly( اأو الت�سويق املنظم

االتفاقات التي تتطلب قبول املنتفع بخدمات تزيد على ما يرغب فـي احل�سول   - 4

عليـــــــه ، ومنـهــــــا اتفاقــــــــــات فـــــــر�س �ســـــــراء املجموعــــــــة الكــــاملـــــة مـــــن اخلدمــــــات 

لفرتة  ت�ستمر  التي  االتفاقات  وكذلك   )Full Line Forcing Agreements(

طويلة دون مربر .

االتفاقات التي تطبق �سروطا غري مت�سابهة على املعامالت املتكافئة التي تتم مع   - 5

اأطراف جتارية اأخرى ، وت�سع بذلك اأحد هذه االأطراف اأو بع�سا منها فـي و�سع 

تناف�سي غري مالئم ، ومنها املمار�سات التمييزية .

  ، االتفاقات املعلق اإبرامها على �سرط اأو التزام ال عالقة له مبو�سوع تلك االتفاقات   - 6

. )Second line forcing and/or third line forcing( ومنها

2



اجلريدة الر�سمية العدد )1024(

- 3 -

7 - املمار�سات التي ت�سكل اإ�ساءة ا�ستغالل مركز مهيمن .

8 - اأي ممار�سات اأو اتفاقات اأخرى اأو امتناع عن اأعمال يكون من �ساأنها منع املناف�سة 

اأو احلد منها فـي ال�سوق .

املــ�دة ) 2 (

ال�ستثنـــــ�ءات

للهيئة من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب مقدم من ذوي ال�ساأن ، ا�ستثناء اأي اتفاق اأو ممار�سة 

من اأحكام االتفاقات واملمار�سات املنافية للمناف�سة املن�سو�س عليها فـي املادة )1( من هذه 

القواعد ، اأو املن�سو�س عليها فـي الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ، اإذا ارتاأت 

الهيئة اأن تلك االتفاقات واملمار�سات : 

لها م�ساهمة اإيجابية نحو االأ�سواق واملنتفعني تفوق اآثارها املنافية للمناف�سة . اأ - 

لي�ســت مب�ستــوى االأهميــة التي ت�ستـدعي خ�ســوعها الأحكـــام املــــادة )1( مـــن هـــذه  ب - 

القواعد اأو غريها من القرارات ال�سادرة عن الهيئة .

املــ�دة ) 3 (

مراقبـــة ال�ســــوق 

تتوىل الهيئة مراقبة الت�سرفات التي قد حتول دون املناف�سة اأو حتد منها ، والتي تتعلق   - 1

باأي ن�ساط يرتبط باالت�ساالت مبا فـي ذلك اإ�ساءة ا�ستغالل مركز مهيمن ، والدخول 

فـي اتفاقات منافية للمناف�سة ، وتوفري ت�سهيالت ت�سمح بالت�سرفات املنافية للمناف�سة .

تقــــوم الهيئـــة باتخـــــاذ االإجـــراءات القانونيــة ال�سروريــــة حلمايــــة املناف�ســـة ، و�سمــــان   - 2

ا�ستدامتها بال�سوق . 

املــ�دة ) 4 (

ال�سكـــ�وى واملن�زعـــ�ت

للهيئة من تلقاء نف�سها اأو بناء على �سكوى مقدمة من ذوي ال�ساأن مبا�سرة التحقيق   - 1

للتاأكد من اأن ت�سرفات اأو اأن�سطة املرخ�س له متنع اأو حتد من املناف�سة ، مبا فـي ذلك 

اإ�ســاءة ا�ستغـــالل مركــز مهيمــن اأو الدخول فـي اتفاقات اأو تقديــم ت�سهيــــالت منافيـــة 

للمناف�سة .
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مع عدم االإخالل باأحكام هذه القواعد ، تبت الهيئة فـي املنازعات املعرو�سة عليها ب�ساأن   - 2

الت�سرفات املنافية للمناف�سة وفقا الأحكام نظام الف�سل فـي املنازعات ال�سادر بالقرار 

رقم 2010/44 .

املــ�دة ) 5 (

الإر�ســـ�دات والن�ســـر 

تقوم الهيئة باإ�سدار اإر�سادات ، وحتديثها من وقت الآخر ، تت�سمن املبادئ التي �ستتبناها   - 1

عند حتديد طبيعة الت�سرفات التي ميكن اأن متنع اأو حتد من املناف�سة . 

تن�ســر الهيئــة على موقعهـــا االإلكرتونـــي االإر�ســـادات التي ت�سدرها وفقا الأحكـــام هـــــذه   - 2

القواعد .

املــ�دة ) 6 (

اجلـــــــــزاءات

اأي من اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي قانون تنظيم  مع عدم االإخالل بحقها فـي توقيع 

االت�ساالت والئحته التنفيذية والقــرارات ال�ســادرة تنفيــذا له - للهيئة - فــي حال خمالفة 

املرخ�س له الأحكام هذه القواعد ، اتخاذ اأي من االإجراءات االآتية :

مطالبــة املرخــ�س لــه املخالــف واالأ�سخــا�س املت�سرريــن باالجتمـاع معـــا للتو�سل  اأ - 

اإىل االإجراءات الكفيلة لوقف املخالفة اأو منع تكرارها .

اإلزام املرخ�س له املخالف بن�سر اإقرار اأو اعتذار اأو كليهما معا ، عن هذه الت�سرفات  ب - 

اليوميــة  املحليــة  ال�سحــف  اأكثــر من  اأو  فــي �سحيفــة  املمار�ســات  اأو  االأن�سطــة  اأو 

على النحو والتوقيت الذي حتدده الهيئة فـي قرارها .

اإلزام املرخ�س له املخالف برفع تقارير دورية اإىل الهيئة ، حتى تتمكن من معرفة  ج - 

 ، املناف�سة م�ستمرة  اأو التي حتد من  املنافية  اأو االأن�سطة  اإذا كانت الت�سرفات  ما 

وحتديد اأثرها على اأ�سواق االت�ساالت واملتناف�سني واملنتفعني .
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