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  :مقـدمـة   - ١

  

قد )  قانون االتصاالتإصدار ب٢٠٠٢ سنة ل٤٨لمرسوم بقانون رقم ا(ن القانون البحريني إ

تضمن تعريفات للهيمنة والقوة السوقية ، وترك األمر لهيئة تنظيم االتصاالت من أجل وضع 

طريقة محددة ومعيار يمكن استخدامه لتحديد ما إذا كان مرخص له يعتبر مهيمناً أو لديه قوة 

  .سوقية مؤثرة

  

 واإلجابات التي تم ١اد هذا النظام ، وذلك بعد أن تم نشر ورقة استشارةمن أجل ذلك تم إعد

  .استالمها على تلك الورقة ، وتقدير الهيئة لتلك اإلجابات

  

 من قانون االتصاالت فيما ٦٤ ، ٥٨ ، ٧٥ ، ٣قد صدر استناداً إلى المواد القرار إن هذا 

  .التصاالت والخدمات الدوليةيتعلق بالربط البيني وإتاحة النفاذ والتعرفة لخدمات ا

  

 ٢لقد وضح اإلتجاه الذي سوف تستخدمه الهيئة لتحديد ما إذا كان مرخص له في وضع مهيمن

  . في البحرينةأو لديه قوة سوقية في سوق اتصاالت محدد

                                                 
   هذه الوثيقة متوفرة في موقع الهيئة على اإلنترنت 1
  آما هو معرف في قانون االتصاالت" لوضع مهيمن"سوف يعني استخدامه ذات المعنى " مهيمن" عندما يتم اإلشارة إلى مصطلح  2
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  :دــتمهي   - ٢

  

المؤثرة تحديد الهيمنة أو القوة السوقية متطلبات يتناول هذا القسم شرح المعلومات المتعلقة ب

  :الموضحة أدناهالخطوات التنظيم سوف تتبع إجراءات فإن بشكل عام و. في ممكلة البحرين

  

التي يمكن ذات الشأن تتولى هيئة تنظيم االتصاالت تحديد أسواق االتصاالت  -١

  .خضوعها لبعض أحكام اللوائحالنظر في أمر 

كفي أو من المتوقع  بما يتقوم الهيئة باإلستقصاء عن السوق وما إذا كان تنافسياً -٢

 حيث لن تكون هناك  على المدى القريب أو المتوسطأن يكون تنافسياً

القوة السوقية / وذلك بإجراء تحليل للهيمنة ضرورة ألي تدخل تنظيمي 

 .المؤثرة

  تقوم هيئة  ، بشكل فعالإذا كان من غير المحتمل أن يصبح السوق تنافسياً -٣

ل أو المشغلين الذين لهم الهيمنة أو تنظيم االتصاالت بتحديد من هو المشغ

 .لديهم قوة سوقية مؤثرة في السوق أو األسواق المعنية

بعد ذلك تقوم هيئة تنظيم االتصاالت بتحديد أنسب اإلجراءات التنظيمية  -٤

ومن الممكن استهداف إجراءات تنظيمية في سوق أخرى . بغرض تطبيقها

 خاصة كثر وضوحاًأق غير تلك السوق التي تكون فيها نتائج فشل السو

 .األسواق ذات اإلختناقات التصاعدية

تحدد هيئة تنظيم االتصاالت األدوات التنظيمية المناسبة إلى جانب تقدير  -٥

 .يقهاتطبيتم اإلجراءات المباشرة التي سوف 

  

إن الهدف العام لهيئة تنظيم االتصاالت من هذه العملية هو تعزيز المزايا التي يحصل عليها 

مستخدم والمستهلك على المدى الطويل مثل فرص اإلختبار واألسعار ومستوى كل من ال

  .الجودة وذلك من خالل تشجيع التنافس على تقديم الخدمات
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االتصاالت هو أنها سوف تطبق الالئحة على أسواق تنظيم فإن موقف هيئة ، و كمبدأ عام 

ي لتحقيق األهداف المرجوة ضمن الربط البيني ال تكف/ التجزئة فقط ألن الئحة أسواق الجملة 

  .الجداول الزمنية المطلوبة

  

 المحتكر السابق ، شركة بتلكو ، سيكون لواضح أن كان من ا ،جراءات التحريرإفي بداية و

الخدمات والمنتجات في قطاع االتصاالت وبالتالي ستكون في وضع لمعظم المزود الوحيد 

ة تنظيم االتصاالت أن توازن بين تطبيق ويتعين على هيئ .يضمن لها  قوة سوقية كبيرة

 األمر الذي قد يكون من آثاره أن يصبح الدخول إلى السوق  ،اإلجراءات التنظيمية منذ البداية

 وبين الحاجة إلى تخفيض متوسط األسعار  ، أقل جاذبيةفي الوقت الحالي أو في المستقبل أمراً

  .وتحسين نوعية الخدمات
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  :" الهيمنة"و" القوة السوقية المؤثرة" تعريف وشرح عبارة   - ٣

  

  :اتتعريف   ١-٣

  

  :كما يليإن تعريف هذان المصطلحان التنظيميان قد ورد في قانون االتصاالت 

قتصادية يمكنه من  وهو تمتع المرخص له بوضع من القوة اال"الوضع المهيمن" 

درة ، من خالل ق منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية

عن المنافسين  - بدرجة ملموسة -المرخص له على أن يتصرف بإستقالل 

 .والمشتركين والمستخدمين

% ٢٥حصة سوقية تعادل ب وهو مشغل مرخص له "مشغل ذو قوة سوقية مؤثرة" 

 . لما تقدره الهيئة في هذا الشأن من وقت آلخرأو أكثر من السوق المعنية وفقاً

إن الهيئة تأخذ في ف، أو قوة سوقية مؤثرة عند تقديرها لمدى وجود هيمنة  

قدرة المشغل المرخص له على التأثير على ظروف السوق االعتبار مدى 

ويحتوي الملحق بهذه الوثيقة على العوامل التي يمكن أن تساعد على اإلجابة على 

 يجوز للهيئة أن تقرر أن المشغل  ،وبموجب قانون االتصاالت. هذا السؤال

من % ٢٥تع بقوة سوقية مؤثرة وإن كان يملك حصة أقل من المرخص له يتم

مقدم الخدمة ال يتمتع /  أن تقرر أن المشغل  أيضاًيئةهل كما يجوز ل ،حجم السوق

 . من حجم السوق% ٢٥بقوة مؤثرة وإن كان يملك حصة تزيد على 

  

لتزامات استخدمت في القانون لفرض عدد من اال" وضع مهيمن"وعليه فإن عبارة 

 المرخص لهم تتعلق بتوفير خدمات الربط البيني وخدمات النفاذ كما أن عبارة على

أستخدمت لفرض التزامات تتعلق بضوابط تعرفة بيع التجزئة " قوة سوقية مؤثرة"

  .والتزامات تقديم الخدمة الشاملة
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  :تفســيرات   ٢-٣

  

وجبها أن المرخص  الظروف التي تعتبر بمدقةتلتزم هيئة تنظيم االتصاالت أن تحدد ب

  .له يتمتع بوضع مهيمن أو ذو قوة سوقية مؤثرة

  

  : ستكون للتعريفات الدالالت التاليةقانون االتصاالتفي 

يمكن لهيئة تنظيم االتصاالت أن تشترط على المرخص له الذي تقرر أنه  -١

ويمكن  ،  للربط البيني مرجعياً، أن يقدم عرضاًة مهيمن على السوق المعني

تقديم خدمات نفاذ منصفة وغير مميزة إلى مرافق أو طلب منه  أن يأيضاً

من قبل المنافسين أنفسهم أن تقديم تلك الخدمات وجد خدمات معينة إذا 

 .سيكون غير اقتصادي

  

  :وفي هذا الصدد تعرف خدمة النفاذ بأنها

إتاحة الدخول إلى مرافق اتصاالت أو خدمات اتصاالت مشغل آخر مرخص "

دمات االتصاالت بما في ذلك ربط أجهزة اتصاالت له بغرض تقديم خ

 منشآت مادية وتشمل ةباستخدام وسائل سلكية أو السلكية والنفاذ إلى أي

المباني واألنابيب الخاصة باألسالك والكابالت واألبراج والنفاذ إلى شبكات 

  ".الهاتف النقال وإلى ترجمة األرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة

  

  :يعرف الربط البيني بأنهو

التوصيل المادي والمنطقي لشبكات اتصاالت يستخدمها ذات مشغل "

االتصاالت أو مشغل آخر بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من االتصال 

، أو للحصول على خدمات  بمشتركين لدى ذات المشغل أو لدى مشغل آخر

  ."يقدمها مشغل آخر
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  : ني بأنهويعرف العرض المرجعي للربط البي

وثيقة منشورة تتضمن القائمة الكاملة لخدمات الربط البيني األساسية وشروط "

الربط وتعرفة كل خدمة والتي بموجبها يعرض المرخص له تقديم خدمات 

الربط البيني مع المشغلين اآلخرين ويشكل العرض المرجعي األساس 

  ."للمفاوضات بين المرخص لهم إلنشاء خدمات الربط 

  

قد يتم اخضاعه لالئحة أن المرخص له يتمتع بقوة سوقية مؤثرة قرر إذا ت -٢

   .لتزام الخدمة الشاملةاتنظيمية لألسعار أو 

  

 تقرر أن المشغل يتمتع بوضع مهيمن أو ذو قوة سوقية مؤثرة أم لم سواًء -٣

يتقرر فإنه يخضع لشروط الممارسات غير التنافسية التي نصت عليها المادة 

 .تصاالتمن قانون اال) ٥٦(
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  :تطبيق اآلليات التنظيمية مستقبالً   - ٤
 
 :السلطات التقديرية للهيئة   ١-٤
 

يخول قانون االتصاالت هيئة تنظيم االتصاالت سلطات تقديرية فيما يتعلق بطريقة 

وترى الهيئة أن االمتناع عن وضع لوائح يكون .  المؤثرةيةقوة السوقالتحديد الهيمنة و

المعني يتمتع بهيمنة أو كيان حاالت وإن أشارت تحرياتها إلى أن ال في بعض المناسباً

ومن أهم أسباب ذلك هو أن التحري عن تعريف السوق والهيمنة . قوة سوقية مؤثرة

 بضرورة وضع لوائح تنظيمية ولكن بإمعان والقوة السوقية المؤثرة يوحي أحياناً

أن دخول متعاملين جدد النظر خارج اإلطار الزمني العادي لتحليل السوق نرى 

وعليه فإن األسباب التي توجب إجراء تحليل . والتنافس االستثماري وشيك الحدوث

   : مما يليإلطار زمني أطول ستتضمن على األقل واحداً

إتاحة وقت أطول للدخول واالستثمار في المجاالت المحررة حديثا في قطاع  •

 ؛االتصاالت

الة عدم التأكد فيما يتعلق بالتطورات التأخر في الدخول واإلستثمار بسبب ح •

 ؛ والتنظيمية

ستحل محل األساليب التجارية متوقعة المخاطر المتمثلة في أن هناك تقنية حديثة  •

 .الراهنة

  

لهذه األسباب مجتمعة ترى هيئة تنظيم االتصاالت أن خلق هيمنة أو قوة سوقية مؤثرة 

 للهيئة لكي تنظم  كافياً شرطاًفي سوق االتصاالت المعنية أمر ضروري غير أنه ليس

  .األسواق المعنية
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  :المراجعات الدورية   ٢-٤

  

تعتزم هيئة تنظيم االتصاالت مراجعة قراراتها الخاصة بالهيمنة أو القوة السوقية 

ومع ذلك قد المؤثرة وأسواق االتصاالت المعنية خالل عامين من تاريخ القرار ، 

 وقت تحرير سوق االتصاالت في  كبيراًت تغيراًتتغير أحوال السوق في بعض الحاال

فإذا شمل ذلك التغيير بعض األسواق التي حددتها هيئة تنظيم . ٢٠٠٤يوليو 

  .تحديد تلك األسواقإلعادة الهيئة سوف تحتاج ،  االتصاالت

، فإذا رأت الهيئة أن أحوال السوق تشير إلى أنه كان  أما بالنسبة لألسواق األخرى

 يستلزم إجراء حد األطراف الراغبة يمثل وضعاًأين في السوق أو أحد المتعامل

على استعداد إلجراء تلك المراجعة في أقل من ستكون ، فإن الهيئة  مراجعة مبكرة

وتساعد هذه المراجعات الهيئة في تحديد كيفية تطور . القرارعامين من تاريخ 

ل اتساع مجال اإلختبار المنافسة وإلى أي مدى حققت المنافسة األهداف العامة مث

وجودة الخدمات ومدى مناسبة األسعار بالنسبة للمستخدم النهائي للخدمة في مملكة 

  .البحرين
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  :القوة السوقيةقييم معايير ت   - ٥

  

تتركز المعايير المستخدمة في تقييم الهيمنة أو القوة السوقية المؤثرة حول العوامل التي تساعد 

ويمكن . أو المنظمة على العمل بإستقالل عن أي منافسين مشروعلاعلى توضيح مدى إمكانية 

  :في هذا الصدد إستخدام عدد كبير من المعايير إال أن أهم تلك المعايير يشمل ما يلي

 .حصة السوق •

 .للتعهدالحجم الكلي  •

 . بسهولةؤهابناتكرار السيطرة على البنيات التحتية التي ال يمكن  •

 .الشبكةمؤثرات  •

 .ركينتصرفات المشا •

 .التقني أو التفوقاالمتياز  •

 .الموازيةنخفاض القوة الشرائية انعدام أو ا •

 .الموارد المالية/ النفاذ السهل أو اإلمتيازي ألسواق رأس المال  •

 ).المنتجات أو الخدمات المحزمة(الخدمات / تنوع المنتجات  •

 .وفورات الحجم •

 .وفورات المجال •

 .التكامل الرأسي •

 .لتوزيع والمبيعاتشبكة عالية التطور ل •

 .غياب المنافسة المحتملة •

 .التوسععوائق  •

 .تسهيل دخول السوق •

  

ويجوز أن ينجم وضع الهيمنة من أي مجموعة من المعايير أعاله والتي ربما ال تعتبر كافية 

وفي الحقيقة فإن بعض المعايير أعاله ال تعتبر . لتحديد الهيمنة فيما لو أخذت بشكل فردي

لقوة السوقية ولكنها قد تكتسب أهمية من خالل عوامل أخرى عندما تنظر مؤشرات مناسبة ل

 في األسس المنطقية ألنواع معينة من أنواع السلوك ، مثالً هيئة تنظيم االتصاالت



 قرار

 طريقة تحديد القوة السوقية
 
 

       ٢٣ من ١٢ صفحة                                          هيئة تنظيم االتصاالتERU/CN/003                                                : المرجع

  ١,٠اإلصدار                                                                                                                             ٢٠٠٣ أبريل ١٩: خالتاري

 

 للطبيعة المعقدة لإلستراتيجيات التي قد تتبناها ونظراً. اإلستراتيجي ومدى قابليتها لالستمرار

، لن يكون بوسع هيئة تنظيم االتصاالت أن تستبعد مثل هذه  الشركات ذات القوة السوقية

  .العوامل من قائمة معلوماتها

  

  .على شرح مفصل لهذه المعايير) ١(هذا ويحتوي الملحق 
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  :المعاييرتفاصيل مناقشة  )١(الملحق    ١-أ

  

يحتوي هذا الملحق على معلومات تتعلق بسلسلة غير متناهية من المعايير التي يمكن 

بيقها لتقييم ما إذا كان للشركة المعنية أي هيمنة أو قوة سوقية مؤثرة في سوق تط

القسم األول يناقش المعايير . وفيما يلي أدناه مناقشة لتلك المعايير في قسمين. ةمعين

التي يمكن تطبيقها لتقييم الهيمنة أو تقييم متعامل في السوق بينما يناقش في القسم 

  . في تقييم الهيمنةية التي قد تفيد أيضاًالثاني المعايير اإلضاف

  

  تقييم الهيمنة الفرديةمعايير    ١/١-أ

  

  المضمون لتقييم القوة السوقية  المعيار

 عما إذا  مبدئياًهناك تسليم بأن الحصص السوقية تعتبر مؤشراً  الحصص السوقية

 إذا تجاوزت الحصة السوقية مستوًى.  لدى الشركة قوة سوقية

. رتباط متزايد بين الحصة السوقية والقوة السوقيةا  فهناكمعيناً

غير أنه في حاالت معينة توجد شركات تزيد حصتها السوقية 

   .إال أن قوتها السوقية تظل صغيرة نسبياً% ٥٠عن 

 فإن االستخدام المناسب لبيانات الحصة السوقية ال ومع ذلك

في لها قوة سوقية إنما التي  الشركات علىتأكيد اليكون في 

. تحديد تلك الشركات التي يرجح أنها ال تملك تلك القوة السوقية

ويمكن تحديد نسبة مئوية كحد للحصة السوقية والشركة التي 

تقل حصتها عن ذلك الحد تعتبر شركة ال تملك هيمنة أو قوة 

 .سوقية مؤثرة وبالتالي يمكن إيقاف عملية التحري بشكل سريع

فهو . جب وضع ذلك الحدأين يبمكان ح وليس من الوضإنه 

على الوحدة التي تقاس بها حصة السوق كالدخل اإلجمالي  يعتمد

وربما يجب . اولة وهكذاعلى سبيل المثال أو عدد المنتجات المتد

 أن المهمة األساسية لالختبار هي تحديد أرضية للنسبة اعتبار
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من ثم فإن أي حصة تقل عن تلك المئوية للحصص السوقية و

أمراً ضعيف مؤثرة  احتمال استمرارها كقوة سوقية النسبة يكون

وإذا لم تبلغ حصص الشركات ذلك الحد فلن تعتبر . االحتمال

وفي الحقيقة فإن التكلفة . ذات هيمنة أو قوة سوقية مؤثرة

اإلدارية للتحري عن الشركات وربما اتخاذ إجراءات ضد 

وة الشركات التي ليس لها هيمنة تتسم بالثبات أو ليس لها ق

إلى ؤدي ، قد تزيد من تكلفة األخطاء وبالتالي ي سوقية مؤثرة

تم ي تقليل خطورة أن يلوضع السوق أ حدود الكمية عةتوس

لشركات التي ليس لها في الواقع قوة سوقية مؤثرة بأن اعتبار ا

، وزيادة خطورة   لذلكلها تلك القوة ومن ثم يجري تنظيمها وفقاً

الفعل قوة سوقية مؤثرة على أن تصنف الشركات التي تملك ب

أنها ال تملك تلك القوة وتبقى بالتالي تمارس تلك القوة دون أي 

  .٣تدخل من قبل السلطات المختصة

، كما أن  إن استمرار الحصة السوقية لمدة من الزمن عامل هام

األمر له صلة بالسهولة التي قد يتمكن بها الداخلون الجدد من 

وقد . كذلك حصص المنافسينتقليص تلك الحصة السوقية و

يشير انخفاض الحصة السوقية إلى ارتفاع المنافسة غير أن هذا 

  .ال يحول دون خلق الهيمنة

أو تكون ذات نمو سريع بداية نموها وحينما تكون األسواق في 

 كما هو الحال يةقوة السوقالفإن الحصص الكبيرة ال تشير إلى 

. ذات النمو البطيءفي األسواق المكتملة النمو أو األسواق 

ن تقلبات حصص السوق قد تشير أيضا إلى فإإلى ذلك إضافة 

  . عدم وجود قوة سوقية

ويختلف . ويمكن تقييم حصص السوق بالحجم أو بقيمة المبيعات

المقياس المناسب من سوق آلخر على الرغم من أن أفضل 

                                                 
  )٢(وزيادة أخطاء الفئة ) ١( تقليل مخاطر أخطاء الفئة  3
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مثل (المقاييس هو استخدام الحجم بالنسبة للمنتجات اإلجمالية 

واستخدام القيمة للمنتجات المصنفة ) قل اإلجمالي بالدقائقالن

وإذا كانت حصة الشركة ). مثل منتجات التجزئة للهاتف النقال(

أكبر بالقيمة عما هي بالحجم فقد يشير ذلك إلى أنها قد ترفع 

  .سعرها فوق مستوى أسعار المنافسين وذلك بسبب القوة السوقية

وهو إشارة إلى المميزات المحتملة التي قد تنشأ من الحجم   الحجم الكلي للتعهد 

الكبير لتعهد معين بالنسبة للمنافسين واستمرارية تلك المميزات 

 :وتشمل المجاالت التي يمكن أن توجد بها تلك المميزات

ويل موالت)  المعيار التاليأنظر أيضاً(االقتصاد واسع النطاق 

وقد تتحقق تلك . يع والتسويقوالشراء والطاقات اإلنتاجية والتوز

المميزات بصورة جزئية وذلك بسبب نشاطات التعهد األخرى 

   .خارج السوق المعني

السيطرة على البنية 

األساسية التي ال يمكن 

  تكرار بناؤها بسهولة

أحد األمثلة هو إمتالك شبكة ضخمة أو السيطرة عليها بصورة 

ن حيث التكلفة يصعب معها على أي منافس بناء شبكة مثلها م

 وعليه فمثل هذه السيطرة قد تشكل مانعاً. والزمن الالزم لبنائها

  . أمام دخول متعاملين جددكبيراً

تحدث مؤثرات الشبكة عندما ترتفع قيمة العضوية مع دخول   مؤثرات الشبكة

وعندما يشار إلى أرقام المشتركين فإن ذلك يعني . أعضاء جدد

  .مستخدمي الشبكة

 الربط البيني بين شبكات االتصاالت ة خدموجودم وفي حالة عد

يتولد لدى المستهلك دافع قوي ألخذ هذه المسألة في االعتبار ، 

فالشبكة التي تضم . عند اختياره للشبكة التي يريد االشتراك فيها

القاعدة الكبرى من المشتركين تكتسب ميزة قوية بسبب ذلك وقد 

 األحوال اإلستراتيجية القوية  منيكون انعدام الربط البيني واحداً

وتوجد في شبكة االتصاالت مزايا كبيرة بحيث . للشبكة المهيمنة

 تنظيمها بالكامل فمن المحتمل أن يحتكر مشغل واحد تمإذا لم ي
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  .٤سوق االتصاالت على المستوى الوطني

إن ممارسات األطراف هي أهم مصادر المعلومات عن امتالك   ممارسات األطراف

ويعرف عن الشركات المهيمنة أنها تتبع .  لهيمنة سوقيةشركة ما

  . المعروفةت معينة من اإلستراتيجياأحيانا أنواعاً

 أمام الدخول للمنافسة إلى جانب هذا اإلمتياز قد يكون حاجزاً  االمتياز التقني أو التفوق 

  .التفوق على المنافسين الحاليين

القوة انعدام أو انخفاض 

  ةالشرائية الموازي

إن وجود عمالء في موقف تفاوضي قوي وممارسة ذلك 

الموقف للتأثير على المنافسة سيؤدي إلى الحد من مقدرة مقدمي 

  .الخدمات على العمل باستقالل عن عمالئهم

وأكثر إحتماالت حدوث هذه القوة هو عندما يشتري العميل 

 من إجمالي إنتاج المنتج ولدى ذلك العميل معلومات اً كبيراجزًء

وافية عن المصادر البديلة وبالتالي فهو أكثر قابلية للتحول إلى 

 على بدء إنتاج تلك الخدمة موردين آخرين بل ربما يكون قادراً

  .بنفسه

متيازي السهل أو اإلالنفاذ 

ألسواق رأس المال أو 

  الموارد المالية

قد يشكل هذا النوع من الدخول ألسواق رأس المال أو الموارد 

 يزاًي أمام دخول المنافسين الحاليين كما يعتبر تمقاًالمالية عائ

   .عنهم

الخدمات / تنويع المنتجات 

مثل المنتجات أو الخدمات (

  )المحزمة

إن تحزيم الخدمات قد يساند عملية الهيمنة بإغالق السوق 

الخاص بجزء من تلك الخدمة أمام الموردين اآلخرين حتى وإن 

رة منفصلة وإن كان هناك كان توريد عناصر الحزمة يتم بصو

يهيمن على تقديم خدمة معينة مؤثرة مشغل ذو قوة سوقية 

، ة محتملةبتحزيم بتلك الخدمة مع خدمة أخرى ذات سوق تنافسي

فبإمكان ذلك المشغل أن يستبعد المنافسين وبالتالي يرفع هيمنته 

  .من السوق األول إلى السوق الثاني

عندما يؤدي اإلنتاج المتزايد إلى تقليل تحدث وفورات الحجم   وفورات الحجم 

                                                 
  .ن طريق االندماج والشراء والثاني من خالل االحتكاك التنافسي العادي هناك سبيالن رئيسيان لحدوث ذلك أولهما ع 4
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وتوجد وفورات الحجم عندما تتضمن عملية . متوسط التكلفة

وهناك وسيلة أخرى يمكن بها . اإلنتاج تكاليف ثابتة عالية

لوفورات الحجم أن تقلل من الوحدات وهي التوسع في السماح 

وتشكل وفورات الحجم . بالتخصص وبالتالي تزداد اإلنتاجية

  . أمام دخول المنافسين الحاليين كما تعتبر ميزة تفوق عليهمعائقاً

تحدث وفورات المجال عندما ينخفض متوسط تكلفة إنتاج منتج   وفورات المجال 

باالشتراك مع منتج آخر بواسطة ذات واحد وذلك بسبب إنتاجه 

 يمكن تخفيض التكلفة من خالل استخدام الشركة وعموماً

وتوجد وفورات المجال حيث توجد . اجعمليات مشتركة في اإلنت

هذا .  إلمكانية استخدام سعة الشبكة لعدة منتجاتالشبكات عموماً

 أمام الدخول كما أنها قد تكون وقد تكون وفورات المجال عائقاً

   .ميزة تفوق على المنافسين الحاليين

  : يمكن للتكامل الرأسي أن يروج للهيمنة بطريقتين  التكامل الرأسي 

لى السوق أكثر صعوبة بسبب السيطرة على إالدخول جعل ب

من خالل احتمال إمكانية أو   وهبوطاًتحركات السوق صعوداً

 على  ما يؤثر عكسياً أو هبوطاً صعوداًيةقوة السوقالرفع 

  .المنافسة

شبكة عالية التطور للتوزيع 

  والمبيعات

ا إن تكرار وصيانة شبكات توزيع متطورة أمر بالغ التكلفة وربم

 شبكات أخرى مماثلة عملتكون تلك الشبكات غير قادرة على 

 أمام الدخول إلى السوق هذا باإلضافة إلى أنها قد تكون عائقاً

  .وأنها تعتبر في وضع أفضل من المنافسين الحاليين

لى احتمال دخول منافسين جدد إلى السوق في وهذا يشير إ  غياب المنافسة المحتملة

ويمكن النظر إلى سجل الدخول . دراسةالجدول الزمني قيد ال

السابق كأحد العوامل باإلضافة إلى احتماالت موانع الدخول إلى 

تسهيل دخول : " في الفقرةالسوق مثل تلك االحتماالت المذكورة

  .دناهالواردة أ" السوق
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إذا قلت الحواجز أمام نمو السوق والتوسع فيها فربما تكون   عوائق التوسع 

من ناحية أخرى كلما زادت .  المنافسة الفاعلةهناك المزيد من

الحواجز أمام دخول السوق زادت أهمية تلك الحواجز في تقييم 

المنافسة المحتملة ألنه في ظل زيادة الحواجز أمام دخول السوق 

سوف تقتصر المنافسة إلى حد كبير على المتعاملين الحاليين في 

  .السوق

 الشركاتيمنع السوق إلى دخول التمثل في احتمال  التهديد المإن  تسهيل دخول السوق 

من زيادة أسعارها إلى مستويات غير تنافسية ولكن قد الموجودة 

يقل أو ينعدم ذلك التهديد إذا كانت هنالك حواجز أمام دخول 

أن يرفعوا موجودين ، وحينذاك يمكن للمشغلين ال السوق

  .رباحأسعارهم وتحقيق أرباح زائدة ومتواصلة دون تلك األ

ومن المحتمل أن يكون تأثير تلك الحواجز أكبر في السوق التي 

تنمو ببطء وتسيطر عليها شركة موردة واحدة ألن الشركات 

الداخلة إلى السوق سوف تنمو فقط عندما تتمكن من جذب 

ومن ناحية أخرى ربما تكون . عمالء من الشركة المهيمنة

ملية مستمرة من الحواجز أقل عندما تكون األسواق مرتبطة بع

  .التغيير واإلبداع التقني

أي دليل على وجود دخول إلى  إن الحواجز الهيكلية باإلضافة

 على  ،فعلي للسوق أو حتى محتمل لها عالقة بعملية التقييم

  قراراًأن عدم الدخول إلى السوق قد يكون أيضاًمن رغم ال

 ربما ال فمثالً.  بالنظر إلى األسعار واألرباح المحتملةمنطقياً

يكون هناك العدد الكافي من العمالء الراغبين في التحول عن 

وعليه فعملية المراجعة . مشغل ما بالنظر إلى ما يمكن توفيره

حتمال وجود تأثير اينبغي أن تنظر فيما إذا كان هناك دليل على 

كبير للمنافسين الجدد في حدود المدة الزمنية التي تشملها عملية 

   .المراجعة
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اك فئتان عريضتان من حواجز دخول السوق هي الحواجز وهن

وتوجد الحواجز المطلقة حينما . اإلستراتيجية والحواجز المطلقة

متياز استخدام احق أو تمنح ، يكون للشركات حق الدخول إلى 

منح عادة للشركات التي يحتمل دخولها تأصول أو موارد ال 

السلوك أما الحواجز اإلستراتيجية فتنجم عن . السوق

اإلستراتيجي للمتعاملين الحاليين بالسوق مثل سلوك التسعيرة 

تخفيض األسعار إلى ما دون سعر السوق والمنافسة على سعر (

أو سلوك آخر غير ) التجزئة ودعم األسعار واألسعار التمييزية

وحيث ). مثل اإلستثمار المتزايد والترويج والتوزيع(التسعيرة 

،  لسلوكي يمكن أن يتداخال مع بعضهماأن المجاليين الهيكلي وا

فإن التمييز اإلستراتيجي المطلق قد يساعد على تحديد طرق 

  .العالج المناسبة لمسالة الهيمنة

 أمام الدخول  هاماً قد تكون التكاليف الغير مستردة حاجزاًأيضاً

وهي التكاليف المطلوبة لدخول صناعة ما ولكن ال . للسوق

ستثماري روج ومثال ذلك المبلغ االيمكن استردادها عند الخ

فالشركات القائمة . المطلوب إلنشاء وحدة إنتاجية أو بناء شبكة

اآلن والتي تحتاج فقط لتغطية تكاليفها المستمرة تستطيع أن 

سترداد تلك اتخفض مستوى األسعار لتمكين الداخلين الجدد من 

   .التكاليف ثم المنافسة

رها ضمن المعايير وهناك حواجز محتملة أخرى جرى ذك

 ة االختراعومن األمثلة األخرى حقوق براء. المدرجة أعاله

وحقوق الملكية الفكرية األخرى والشروط التشريعية والتنظيمية 

) بما في ذلك اإلعالن(األخرى وصورة العالمة التجارية 

   .واتفاقيات التوزيع
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  معايير إضافية   ١/٢-أ

  

  السوقيةالمضمون لتقييم القوة   المعيار 

الزيادة المفرطة في 

  األسعار والربحية

من المؤشرات الهامة للقوة السوقية القدرة على وضع أسعار 

 باستمرار وأكبر من مستوى أرباح بالمستوى الذي يحقق أرباحاً

  . الشركات المنافسة

 ال يجب السماح للشركات الفردية أن ة ،وفي السوق التنافسي

رباح أيفوق التكاليف ومن ثم تحقيق ستمرار بما اترفع األسعار ب

ومع انخفاض التكلفة فمن المتوقع أن تنخفض األسعار . باهظة

   . إذا كانت المنافسة فعالةأيضاً

يجب النظر في العوامل التي ،  أرقام األرباح العالية حليلوعند ت

تفسر الربح المتزايد في فترة قصيرة مثل اإلبتكارات والكفاءة أو 

  . ع في الطلبتغيير غير متوق

 على عدم كفاءة وعلى العكس فقد تكون األرباح المتدنية مؤشراً

  .الشركة أكثر مما هي منافسة فعالة

تشير المنافسة الالسعرية إلى التمييز بين المنتجات ومقدمي تلك   انعدام المنافسة الفعالة

وأفقيا ) اختالف الجودة (سياًأوقد يكون التمييز ر. المنتجات

وسيكون أثر التمييز أكبر بحيث أن ). تتعلق بالتشكيلةاختالفات (

 الفروق بين المنتجات التي تروج لها العمالء يدركون تماماً

 من التمييز إذا كانت األسبقية لدى وقد نتوقع مزيداً. الشركات

العمالء تتجه نحو جودة الخدمة ومزاياها واألسعار المنخفضة 

  .نسبياً

لمصاعب العملية للمراقبة التفصيلية فإن ا، ومن الناحية العملية 

لعروض تلك الخدمات بأسعار التجزئة قد تجعل تحليل هذا 

  . على المستوى العامالمعيار مقصوراً

إن الحد من مقدرة العمالء على التحول من مقدم خدمة إلى آخر نتقال بين مقدمي موانع اال
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 باستقالل عن يزيد من المدى الذي يتيح لمقدمي الخدمات العمل   الخدمات

وقد توجد تلك الموانع من ناحية الطلب أو قد . عمالئهم الحاليين

فمن ناحية الطلب تشمل الموانع تكلفة . يمارسها الموردون

التحول إلى مقدم خدمة آخر والصعوبات العملية لذلك التحول 

مقارنة بالمميزات المحتملة ومعرفة العمالء بإمكانية التحول 

أما الموانع المحتملة األخرى فهي .  لذلكواإلجراءات الالزمة

جودة الخدمة وسمعة مقدم الخدمة البديل باإلضافة إلى تردد 

  .العمالء في المخاطرة بالتحول لمقدم خدمة آخر

نفاذ العمالء إلى المعلومات 

  واستخدامها

إن تقييد نفاذ العمالء إلى المعلومات الموثوقة واستخدامها 

 من المنافسة نسبة لتقليل قدرة العمالء باألسعار وغيرها قد يقلل

ونتيجة .  للفروق بين مقدمي الخدماتعلى تحديد مواقفهم وفقاً

لذلك يكون مقدمو الخدمات في وضع أفضل للعمل باستقالل عن 

 إال أنه من الممكن أن تقوم قطاعات من العمالء .العمالء

سب مع  بإحداث تأثيرات تنافسية ال تتناالنشطين واألكثر اطالعاً

   .عدد العمالء إجماالً

نتقال من حيث أن  االوهذا المعيار يتميز عن معيار موانع

 مقدم خدمة آخر ال يشمل المشترين للمرة األولى نتقال إلىاال

 من العمالء الذين يتحولون  أكبر عدداًاكونويفهؤالء قد  .للخدمة

  . إلى مقدم خدمة آخر في مراحل معينة من عمر الخدمة
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  ستشارة الردود على ورقة اال)٢(الملحق    ٢-أ

  

أحدهما من بتلكو واآلخر االستشارة تلقت هيئة تنظيم االتصاالت ردين على موضوع 

وعبرت الشركتان عن قلقهما من ظهور مصطلحين مختلفين في " كالم المحدودة"من 

لسوقية القوة ا"و ) ٥٧ و ٣المواد  ("الهيمنة"القانون يتعلقان بالقوة السوقية وهما 
 من احتمال حدوث وقد أبدت إحدى الشركتين قلقاً) ٦٤ و ٥٨ و ٣المواد  ("المؤثرة

والحظت . التباس وتناقض بسبب وجود اختبارين منفصلين في القانون للقوة السوقية

 من المرونة وذلك من هذه الشركة أن القانون أعطى هيئة تنظيم االتصاالت شيئاً

كطبقتين من ... لمصطلحين وأوحت بعدم استخدامها الطريقة التي فسرت بها هذين ا

 )الوارد بقانون االتصاالتللقرار   وفقاً"الهيمنة"ما يعادل (" هيمنة كبرى على السوق"

  ). ما يعادل القوة السوقية المؤثرة" (هيمنة صغرى"و 

  

وركزت الشركة على ضرورة مراعاة األهداف التنظيمية المختلفة وراء هذين 

  .د استخدامهما عملياًالمصطلحين عن

  

 عن قلقها من التمييز بين هذين يضاًأأما الشركة األخرى فقد عبرت في ردها 

هي العالمة " المنافسة الفعالة"المصطلحين واقترحت في كل األحوال أن تكون 

   .سترشادية لمعرفة مدى حاجة السوق لتدخل تنظيمياال

  

 التنظيمية ال تسعى للتغلب على كل  أبدت إحدى الشركتين قلقها من أن الالئحةأيضاً

الصعوبات التي يواجهها الداخلون الجدد وأن أي سعي للهيمنة أو القوة السوقية 

  : علىالمؤثرة يجب أن يكون مبنياً

  

  ؛وجود موانع دخول 

 ؛ و المميزات اإلستراتيجية للسوق   

  .تأثير أي إجراءات تنظيمية على السوق 
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من استنتاج نوايا مضادة للمنافسة من السلوك التنافسي  قلقة وكانت هذه الشركة أيضاً

كما أشارت إلى أن العديد من العوامل التي الحظتها هيئة تنظيم االتصاالت قد . الشديد

ؤخذ في االعتبار عند تقرير ما إذا كانت أي شركة لها هيمنة أو قوة سوقية مؤثرة ت

ر قوت.  العوامل لهذا الغرض  إال أنه ال يمكن االعتماد على هذهةفي السوق المعني

االستشارة هيئة تنظيم االتصاالت أن العديد من العوامل التي لوحظت في وثيقة 

كمؤشرات على القوة السوقية ليست موثوقة وبالتالي على هيئة تنظيم االتصاالت أن 

وتكمن فائدة بعض المؤشرات المدرجة في . تستخدم تلك المؤشرات بشيء من الحذر

القتها غير المباشرة بالقوة السوقية الشيء الذي يرجح احتمال أن تنجح الملحق في ع

. ستراتيجية مخططة جيداًإأي شركة في إعاقة اآلخرين عن الدخول وذلك بانتهاج 

 إذا نظرنا إلى عوامل مثل المميزات التقنية أو السيطرة على  ،وهكذا ففي أي حالة

مل أن يكون ذلك بغرض دراسة مدى أهمية البنية األساسية أو القوة المالية فمن المحت

وحتى هيئة تنظيم االتصاالت تقر بأن العديد من العوامل المدرجة . العوامل األخرى

 ال إن المعايير واسعة وعموماً. في الملحق ال تفترض أي هيمنة أو قوة سوقية مؤثرة

ة سوقية يمثل أي من تلك العوامل الظروف الالزمة أو الكافية إليجاد هيمنة أو قو

   .مؤثرة

  

الهيمنة في قطاع سوق "إلى االستشارة وقد اقترحت الشركة حذف اإلساءة في وثيقة 

وتعتبر هيئة تنظيم االتصاالت أن الهيمنة يجب أن تسند إلى السوق المعنية ". معين

قطاع "وعليه فقد حذفت الهيئة لفظ في . وليس فقط إلى جزء من السوق المعنية

  .قرارمن ال" السوق


