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 :الواردة بالتقرير التعريفات والمصطلحات الفنية

 :البنية األساسية .1

هياكل، ضي، والاالت من المباني، واألرالالستعمال في مجال االتص امعد   يقصد بها جميع ما يستعمل أو يكون 

 النظموواآلالت، واألجهزة، والمعدات، والكابالت، واألبراج، والهوائيات واألعمدة، وخطوط االتصال 

 كان نوعها. اأي   والبرامج، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي 

 :الشبكة .2

لزمها من ما ي م المتكاملة لالتصاالت شاملةوهي النظام أو مجموعة النظ ،يقصد بها شبكة المصرية لالتصاالت

 البنية األساسية ونظام اإلدارة المتصل الذي يقوم بمراقبة هذه الشبكة.

 :اتفاقية الترابط .3

تقديم بص لها المصرية لالتصاالت وإحدى الشركات المرخالشركة  من يقصد بها االتفاقية التي تبرم بين كل  

رية ة المصشأنها إتاحة حرية االتصال المباشر بين المستخدمين لشبكخدمات االتصاالت في مصر، والتي من 

مصرية شبكة ال ىعلأو إتاحة الخدمة التي تقدمها عن طريق الترابط األخرى لالتصاالت وشبكة الشركات 

 لالتصاالت.

 (: ublic Switched Telephone NetworkP –PSTNشبكة التليفونات العامة ) .4

لية التي الدو التي تقوم المصرية لالتصاالت بتشغيلها متضمنة سنتراالت المخارج يقصد بها شبكة التليفونات

 الشبكات الدولية األخرى. ىوإلتسمح بحركة المكالمات الصادرة والواردة من 

 :(Infrastructure Leasingتأجير بنية تحتية لشبكة االتصاالت ) .5

تصاالت ية لالت نظير مقابل مادي تحصل عليه المصراستغالل وانتفاع الغير للبنية األساسية لشبكة االتصاال

 من هذا الغير.

 :(Route Leasingتأجير المسارات ) .6

الغير  يقومل ؛تصاالت بإتاحة المسارات الخالية بشبكة االتصاالت أو بجزء منهااليقصد بها قيام المصرية ل

ادي مقابل وذلك نظير م ،شبكته باستخدامها في تمرير حركة االتصاالت لمصلحته أو الستكمال باقي مكونات

ل استغالوتحصل عليه المصرية لالتصاالت من هذا الغير. )والمسارات تشمل مواسير سحب وتركيب الكابالت 

 خنادق الحفر لرمي كابالت(.

 :(litiesFaci-Leasing of Premisesتأجير مواقع بالمنشآت ) .7

منشآت  جدران أو أسوار ىعلأسطح أو  ىعلأو يقصد بها قيام المصرية لالتصاالت بإتاحة مساحات بداخل 

ير، نية للغتدخل ضمن هذه الب ىأخرمساحة  ةالبنية األساسية للمصرية لالتصاالت )مثل السنتراالت( أو أي

دي بل مابهدف قيام الغير بتركيب أجهزة اتصاالت تخصه وليقدم بموجبها خدمات اتصاالت، وذلك نظير مقا

 ت من هذا الغير.تتحصل عليه المصرية لالتصاال

 :(Local Loopالوصالت الطرفية ) .8

صرية السنترال الذي يتبعه وتدخل ضمن البنية األساسية للم ىإليقصد بها الوصلة من مقر المستخدم 

 لالتصاالت.

 :(Local Loop Leasingتأجير الوصالت الطرفية ) .9

 ،دم النهائيالمستخإلى  ية الموصلة( الوصالت الطرقunbundlingيقصد بها قيام المصرية لالتصاالت بتأجير )

بل نظير مقا تصاالتأو بالمشاركة مع المصرية لال امنفرد  وذلك للغير ليقوم هذا الغير باستعمالها أو استغاللها 

 مادي يسدده للمصرية لالتصاالت.
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 :(Power Source Leasingتأجير الطاقة الكهربائية المستديمة ) .10

ائية االت بتزويد أجهزة االتصاالت الخاصة بمرخص له آخر بطاقة كهربد بها قيام المصرية لالتصصيق

 مستديمة نظير مقابل مادي تتحصل عليه منه مما يضمن التشغيل الدائم لهذه األجهزة.

 

11. DSL (Digital Subscriber Line): 

 تعني هذه الخدمة بتوصيل الخدمات الرقمية عبر خطوط شبكات الهاتف العادية.

 :ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ـخدمة ال .12

ل لرقمية من خال، وهي تقنية تبادل للبيانات تقوم بنقل البيانات اDSLشكل من أشكال خطوط االشتراك الرقمية 

سرعة  تكون .مستخدمة في المكالمات الهاتفيةالوذلك باالستفادة من الترددات غير  ،خطوط الهاتف النحاسية

 .4إلى  1بنسبة  uploadمن سرع الرفع  أعلى downloadالتنزيل 

 :SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)ـ خدمة ال .13

لرقمية عبر ، وهي تقنية تبادل للبيانات تقوم بنقل البيانات اDSLشكل من أشكال خطوط االشتراك الرقمية 

فع قة لسرعة الرمطاب Downloadاألسالك النحاسية الخاصة بشبكة الهاتف، حيث تكون سرعة التنزيل 

Upload للشركات وليس لألفراد. في الغالب. وتقدم هذه الخدمة 

14. Bit Stream Access: 

ل ل الوصوربط شبكاتهم بشبكة المصرية لالتصاالت من أجنترنت اإلهي خدمة توفر للشركات المقدمة لخدمة 

 ئي.دم النهاخدماتهم للمستختقديم نترنت اإلللمستخدم النهائي. تتيح هذه الخدمة للشركات المقدمة لخدمة 

  :لضوئيةا األلياف كابالت .15

رعة سالتغليف وذات  طبقات من وعدد الضوء، أشعة تحمل والبالستيك الزجاج من مصنوعة صغيرة شعيرات

 .في توصيل البيانات فائقة
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 الملخص التنفيذي

 ،تالتصااللركة المصرية ضد الشعدة بالغات ورد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية 

ة الرقمي البنيةونترنت لإل المصرية الشركةو ،(يجينتإ) للشبكات المصرية الشركةالشركات اآلتية:  منوذلك 

 جورجو، نيرم أيمنو، فوزي جون ، وكذا من أفراد عدة وهم السادة/وشركة لينك دوت نت (،الين أون )نايل

 ؛محمد ماهر الجارحي ىمصطفوالرحيم،  عبد لؤي محمد محمدو، رسمي فوزي جونو، رسمي فوزي

 سوق في هاضد غالُمبل   للشركة االحتكارية الممارسات منن والمبلغواألفراد  الشركاتتلك  تتضرر حيث

 قطعب التصاالتتقوم الشركة المصرية لحيث  ،الثابتنترنت اإل خدمة لتقديم الالزمة التحتية توفيرالبنية

 شركةال مع اقدوإجبار العمالء على التع لهم بديل توفير إنذارأو سابق ونبدالشركات  عمالء عننترنت اإل

 مننترنت اإل اتشرك منعو السوق في المنافسة من الحدإلى  يؤدي مما ،داتا(ي النقل البيانات )تي المصرية 

مصرية ال شركةب تربطها التي الرأسي التكامل عالقة استغالل إساءةب كما تقوم، االقتصاديممارسة نشاطها 

 تقديم سوق إلى التحتية البنية خدمات تقديم سوق من هيمنتها نقل بهدف وذلكداتا(، ي ا)تي لنقل البيانات 

 .الثابتنترنت اإل خدمات

 تقرير الموضوع ولفحصها وليصدر في شأنهاووقد قرر الجهاز ضم هذه البالغات جميعها لوحدة السبب 

 واحد.

 (11دة )دخل ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المات امن أنهوالتأكد  اتوقام الجهاز بفحص البالغ

من  األرضيةة لتحتيامن القانون، وتم تحديد السوق المعنية بعنصريها: المنتج المعني؛ وهو سوق تأجير البنية 

ريض عالثابت  نترنتاإلخدمة وذلك لتوفير  ،المملوكة للشركة المصرية لالتصاالتكابالت األلياف الضوئية 

 امةتحتية العبنية الا الوتتوافر فيها حالي  حالل اإلالمناطق التي تشملها عمليات طاق، والنطاق الجغرافي؛ الن

 .30/10/2015حتى  1/9/2013كذلك تم تحديد اإلطار الزمني للدراسة من ،جمهورية مصر العربيةداخل 

 ( تتمتعالُمبل غ ضدها)ت الشركة المصرية لالتصاال أنالجهاز، اتضح  الفحص الذي أجراهوبناء  على 

المبلغ ضدها هي الشركة ، وحيث إن من قانون المنافسة( 4بالسيطرة على السوق المعنية طبقا لنص المادة )

القانون رقم ب عمال  الثابت عريض النطاق نترنت اإلالالزمة لتقديم خدمة األرضية المالكة لشبكة البنية التحتية 

شركة مساهمة مصرية، إلى  القومية لالتصاالت السلكية والالسلكيةبشأن تحويل الهيئة  1998لسنة  19

% من 100 وعليه فهي تمتلك دون غيرها حصة تعادل والترخيص الصادر للشركة المصرية لالتصاالت

الثابت نترنت اإلالالزمة لتقديم خدمة  من كابالت األلياف الضوئية األرضية سوق خدمات البنية التحتية

 بجمهورية مصر العربية. اإلحاللطق بمنا عريض النطاق
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ون حمايدة ( مدن قدان8وبناء  على ذلك، قام الجهاز بدراسة مددى مخالفدة الشدركة المبلدغ ضددها للمدادة )

ثبدت أن  المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، والتي تتعلدق بإسداءة اسدتغالل الوضدع المسديطر، وقدد

  :باآلتيالشركة المبلغ ضدها تقوم 

مقدمالة ا من خالالل تنفيالذ خطالة اإلحالالل دون رخطالار الشالركات الت من اإلنتاج جزئي   منع الشركا -أ

فالة مخالممالا يعالد ، اإلنترنال ، ودون االتفالا  مالع الشالركات المقدمالة لخالدمات اإلنترنال لخدمات 

 أ( من الالئحة التنفيذية./13)والمادة أ( من القانون، /8) ادةملل

ممالا  روط تعسفية غيالر مألوفالة لتالوفير البنيالة(،االمتناع الضمني عن االتفا  مع الشركات )ش -ب

 .ب( من الالئحة التنفيذية/13)والمادة ب( من القانون، /8) ادةمللمخالفة يعد 

   تعسدفية فيمدا  افرضت شركة المصرية لالتصاالت من خالل عرض الربط المرجعدي شدروط

ركات عدن إحجدام الشدإلدى يخص أسعار تأجير خدمة البنيدة التحتيدة وشدروط توفيرهدا، أدت 

 وهي:، التعاقد ودخلت في مفاوضات لمدة زادت عن ستة أشهر

  ممدا أدى إلدى  ،المحددود فدي عدرض الدربط المرجعدياإلنترندت عدم وضع أسعار لمندتج

 هذا المنتج. على )تي اي داتا(  منافسة شركةعلى الحد من قدرة الشركات 

 ومنها: ،فرض شروط تعسفية للتعاقد 

سدا  بلية ودفع قيمتهدا دون تدوفير المعطيدات الالزمدة لحطلب توفير التوقعات المستق (1

 .إلغائهاهذه التوقعات، وفرض غرامات مالية على 

ن فرض رسم لدخول كل كابينة على الرغم من أن أسعار تأجير البنية التحتيدة تتضدم (2

 نقاط الخدمة الموجودة في الكابينة.

والتددي سدديتم  ،للحصددول علددى الخدمددةاإلنترنددت وضددع عوائددق فنيددة أمددام شددركات  (3

  في التقرير.عرضها تفصيال  

الموقددع الخدداص علددى إلددزام الشددركات بإعددادة تسددجيل عمالئهددم الددذين تددم إحاللهددم  (4

 بالمصرية لالتصاالت.

ألرضدي االقسري للتعاقد بين العميل وشركته باعتبار أن تغييدر رقدم التليفدون اإلنهاء  (5

قدمدة مشدركة أيدة لتعاقد مع للعميل يجعل هذا العميل بمثابة عميل جديد لم يسبق له ا

 .اإلنترنتلخدمات 

( فقددرات )أ،  ( مددن قددانون حمايددة المنافسددة ومنددع 8تشددكل مخالفددة للمددادة )األفعددال هددذه إن وحيددث 

 مما ثبت معه إساءة  ،من نفس المادة (1)ا تثير شبهة مخالفة الفقرة )هـ(وأيض  ، الممارسات االحتكارية

 
                                                           

 ن تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:"يحظر على م  ( على أنه: 8حيث تنص الفقرة هـ من المادة )  (1)

كيان  ءالتعاقديية سيوا التيي يبرمهيا ميو موردييه أو عمالتيه متيى تميابهت مراكيزهم نوعها، كان اأي    ،التمييز في االتفاقات أو التعاقدات (هـ
 ."…األخرىتعامل لهذا التمييز في األسعار أو نوعية المنتجات أو في مروط ا
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األلياف  ت لسيطرتها في سوق البنية التحتية األرضية من كابالتاستغالل الشركة المصرية لالتصاال

 .الضوئية

لعمالئهدا الدذين تدم اإلنترندت العاملة في السدوق مدن تقدديم خددمات اإلنترنت نتج عن ذلك منع شركات 

واحدد وسدبعون الضوئية وحققت خسائر فدي عددد العمدالء بلغدت األلياف شبكة كابالت على توصيلهم 

 اجنيه دد (9.400.000أربعمائددة ألددف )وتسددعة ماليددين وخسددائر ماليددة بلغددت  (2)ميددلألددف ع (00071.)

 خالل فترة الدراسة.شهري  ا 

 فددع التقريددر لمجلددس اإلدارة إلعمددال السددلطات المخولددة لدده بموجددببروعليالال ، يو الالي فريالالق العمالال  

 :باآلتي( من قانون حماية المنافسة 21(، )20المادتين )

 

o عدن  المسدؤولون الفعليدونويمثلهدا  ،الشركة المصرية لالتصاالت تحريك الدعوى الجنائية ضد

د محمدد /األسددبقكددل مددن: السدديد رئدديس مجلددس اإلدارة  ، وهددماإلدارة فيهددا خددالل فتددرة الدراسددة

ن قدانون ( مد8)المادة  ، وذلك لمخالفةوالسيد رئيس مجلس اإلدارة السابق/ محمد سالمالنواوي، 

 حتكارية في الفقرات )أ(، ) (. حماية المنافسة ومنع الممارسات اال

 

o ( مددن القدانون بإصدددار قددرار بوقدف ممارسددات الشددركة 20ا للمددادة )اتخداذ التدددبير اإلداري طبق د

والمتمثلة في المنع الجزئي لإلنتداج  ،االمصرية لالتصاالت المخالفة لقانون حماية المنافسة فور  

 تحتية األرضية من خالل تكنولوجيا الدـلفترة معينة واالمتناع الضمني عن تقديم خدمة البنية ال

Bit stream  والتمييز بين الشركات التي تتشدابه مراكدزهم اإلنترنت، للشركات مقدمة خدمات

الثابت اإلنترنت القدرة التنافسية للشركات مقدمة خدمات يؤدي إلى إضعاف التعاقدية على نحو 

الثابدت اإلنترندت لبقداء فدي سدوق لوالحد من حرية الشدركات )تي اي داتا(  عريض النطاق أمام

 وذلك من خالل اإلجراءات التالية: ،عريض النطاق

 

غييددر تالتددي يحصددل عليهددا العمددالء بعددد  – وقددف اعتبددار أرقددام التليفددون الثابددت الجديدددة (1

د – كابالت النحاسية إلى كابالت أليداف ضدوئيةال ث تمثدل بحيدغيدر متعاقدد عليهدا،  اأرقام 

ا شركة،  ةعمالء جدد يمكن ضمها ألي  يجب تطبيق شدرط التعاقدد علدى عددد مسداو  وأيض 

بمدا يسدمح للشدركات مقدمدة اإلنترندت % من عمدالء الشدركة مقدمدة خددمات 100لنسبة 

  لفعلي.ااإلحالل باالحتفاظ بعمالئها المتعاقدة معهم بالفعل في تاريخ اإلنترنت خدمات 

رين فوندات العمدالء المتدأثبخطة إحالل كاملة تتضمن أرقدام تلياإلنترنت إخطار شركات  (2

ل وااللتددزام بخطددة اإلحددالل المرسددلة بمددا يضددمن عدددم إحددال ،بالخطددة القديمددة والجديدددة

 .مناطق تخرج عن نطاق الخطة المرسلة للشركات

حقيدق تمن تقديم خدماتها دون اإلنترنت وضع أسعار لتأجير البنية التحتية تمكن شركات  (3

 المحدود للشركات اإلنترنت دمة لخدمات المقاألسعار خسائر، مما يتطلب مراجعة 

                                                           
 للعمالء األفراد. ADSLالبيانات الواردة من المركات، بمأن خساتر خدمة الـ  (2)
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  الثابددددت عددددريض النطدددداق وغيددددر المحدددددود بمددددا يشددددملاإلنترنددددت مقدمددددة الخدددددمات  (4

ADSL – SDSL ، لقددومي لتنظدديم اوذلددك فددي ضددوء الضددوابط التددي وضددعها الجهدداز

 االتصاالت. 

ت اقبدل البددء فدي عمليداإلنترندت وضع حلول للمشكالت الفنية التي تعاني منهدا شدركات  (5

 تفصيال   وهي المشكالت المذكورة ،إحالل جديدة، وبما يمكنها من تأدية خدماتها لعمالئها

 في التقرير. 

 دون االكتفداءعدريض النطداق الثابدت نترندت اإلإبرام عقود مدع الشدركات مقددمي خدمدة  (6

 بعرض الربط المرجعي المؤقت تنظم كافة جواندب تقدديم الخدمدة وتتضدمن تدوفير اتفداق

ويضمن مسدتوى خدمدة جيدد نترنت اإل" للشركات مقدمة خدمات SLAة "مستوى الخدم

ن مدا اللتزام الشركة المصرية لالتصاالت بدالترخيص الصدادر لهدا وذلك طبق   ،للشركات

 الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

مددن بددين )تددي اي داتددا(  أو التسددويق لشددركةنترنددت اإلالتوقددف عددن توجيدده مسددتخدمي  (7

الثابددت ومعاملددة جميددع الشددركات نترنددت اإلوق تقددديم خدددمات الشددركات العاملددة فددي سدد

 العاملة في السوق على قدم المساواة.
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 :أوال : موضوع البالغ

 ضد الشركة المصرية لالتصاالت على النحو التالي:عدة بالغات وردت 

ه فيما يلي بـ )ويشار إليى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية تلق   2014يونيو  5بتاريخ  .1

ضد الشركة المصرية لالتصاالت ************* من  ابالغ   (،7430)برقم وارد  ،"الجهاز"(

، يتضرر فيه من قيام الشركة المذكورة بإجباره (الُمبلغ ضدها")ويشار إليها فيما يلى بـ "الشركة 

ى بـ "اإلنترنت الثابت فيما يلليه إوإجبار جميع المشتركين في خدمة اإلنترنت عريض النطاق )ويشار 

دون  (داتاي أتي ) المصرية لنقل البيانات شركةالعريض النطاق"( في ذات المنطقة على التعاقد مع 

 غيرها من الشركات األخرى.

بالبالغ المقيد برقم وارد  **************** تقدم إلى الجهاز السيد/ 2015مارس  5 وبتاريخ .2

، حيث (تي أي داتا) المصرية لنقل البيانات شركةالتصاالت ومن الشركة المصرية لال ضد كل  ***** 

)تي اي  الثابت عريض النطاق وعدم وجود بديل عن شركةنترنت اإلغ من قطع خدمة يتضرر الُمبل  

وتغيير رقم التليفون الثابت )األرضي( بدون رغبته أو إخطاره من الشركة المصرية  ،للتعاقد معهاداتا( 

 .(Googleعند فتح متصفح جوجل ))تي اي داتا(  مباشرة إلى صفحةلالتصاالت، وتحويله 

الشركة  :وهما)الشركتين التابعتين لها و *********تقدمت شركة  2015أغسطس  1وبتاريخ  .3

إلى  ،نايل أون الين( –والبنية الرقمية نترنت لإلوالشركة المصرية  ،ايجينت –المصرية للشبكات 

حيث تتضرر الشركات  ،ضد الشركة المصرية لالتصاالت ****رد بالبالغ المقيد برقم واجهاز ال

غ ضدها في مجال توفير البنية التحتية الالزمة لتقديم غة من الممارسات االحتكارية للشركة الُمبل  الُمبل  

الشركات على  الضرر الواقعن أو ،الحد من المنافسة في السوقإلى  مما يؤدي ،الثابتنترنت اإلخدمة 

 األمر الذي يجبر العمالء ،عن عمالئهم بدون سابق إنذار أو توفير بديل لهمنترنت اإلة هو قطع غالُمبل  

التي تخصها ( تي أي داتا) المصرية لنقل البيانات شركةالإنهاء تعاقداتهم مع الشركتين والتعاقد مع على 

إلى خسائر فادحة  مما يؤدي ،من خالل كبائن خاصة بهانترنت اإلالمصرية لالتصاالت بتوفير خدمة 

 .غة وخروجها من السوق والحد من المنافسة في السوق المصريبالنسبة للشركات الُمبل  

 

بالبالغ المقيد  ******والسيد/  ******من السيد/  تقدم إلى الجهاز كل   2015أغسطس  4بتاريخ و .4

تي أي ) قل البياناتالمصرية لن شركةالمن الشركة المصرية لالتصاالت و ضد كل   *****برقم وارد 

غان من قيام الشركة المصرية لالتصاالت بفصل خدمات التليفون الثابت ، حيث يتضرر الُمبل  (داتا
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وباالستفسار تبين أن  ،المنطقة )سنترال المريوطية(عن تم فصلها  13/6/2015 وفي ،)األرضي(

ثم تبين عودة الخدمة في  السبب هو تحويل البنية التحتية من كابالت نحاسية إلى كابالت فايبر،

وباالتصال بها  *****وحيث إنه كان متعاقدا  مع شركة  ؛نترنتاإلدون عودة خدمة  18/6/2015

، ولكن لم يتم توصيل الخدمة ألي من عمالء ايوم   (15خمسة عشر )أبلغته أن الخدمة سوف تعود خالل 

كل خطوط على  تظهراي داتا( )تي  صفحة شركةن أو ،تي أي داتاالشركات باستثناء عمالء شركة 

 (45خمسة وأربعين )على مدار أكثر من  ********وبعد االتصال والشكاوى إلى شركة الفايبر، 

غ بأن الشركة المصرية لالتصاالت تراجعت عن االتفاق بالسماح بإعادة تشغيل تم إخبار الُمبل   ايوم  

الخدمة أصبحت غير محددة، وأن السبب مدة تشغيل ن أو ايوم   (15خمسة عشر )خالل نترنت اإلخدمة 

والتي تصب في صالح نترنت اإلفيما حدث هو ممارسات الشركة المصرية لالتصاالت ضد شركات 

 .(تي أي داتا) المصرية لنقل البيانات شركةال

بالبالغ  *******والسيد/  *******تقدم إلى الجهاز كل من السيد/  2015أغسطس  23وبتاريخ  .5

 المصرية لنقل البيانات شركةالمن الشركة المصرية لالتصاالت و ضد كل   ******د المقيد برقم وار

، حيث يتضرر الُمبلغان من قيام الشركة المصرية لالتصاالت بتحويل البنية التحتية من (تي أي داتا)

ايبر من استخدام كابالت الفنترنت اإلثم قامت بمنع الشركات مقدمة  ،كابالت نحاسية إلى كابالت فايبر

أو لالشتراكات الجديدة أو وضع عراقيل في تنفيذ التوصيل للمشتركين عن  احالي  سواء للمشتركين 

التابعة للمصرية )تي اي داتا(  طريق عدم تحديد ميعاد لمدة شهور ولكن يتم تسهيل ذلك لشركة

 لالتصاالت.

ا ه مفوض  بصفت ***********البالغ المقدم من السيد/  2015نوفمبر  5وقد ورد إلى الجهاز بتاريخ  .6

تي ) اتالمصرية لنقل البيان شركةالو من الشركة المصرية لالتصاالت ضد كل   *******عن شركة 

 التي لرأسيويتضرر فيه من إساءة استغالل الشركة المصرية لالتصاالت لعالقة التكامل ا ،(أي داتا

كرة ية المحتم خدمات البنية األساسوذلك بهدف نقل هيمنتها من سوق تقدي، داتاتي أي تربطها بشركة 

لـ اا يفوق مشركة الثانية على والذي تستحوذ ال ،نترنتاإلمن الشركة األولى إلى سوق تقديم خدمات 

ألرضية بممارسات متعددة أبرزها القيام بإحالل الشبكة اتيان اإلوذلك عن طريق  ،% من حجمه65

سة لمنافانترنت اإليقات مع شركات تقديم خدمة التقليدية بشبكة ألياف ضوئية بدون إجراء أية تنس

 للشركة الثانية.

 ،5/6/2014بتاريخ ***** ضم هذه البالغات جميعها رلى البالغ األول الوارد رلى الجهاز برقم  وقد تم

 .ور دار تقرير واحد في شأنها جميعهاوفحصها  ،وذلك لوحدة السبب والموضوع
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 (3):: اختصاص الجهازاثاني  

ة كون ممارسمن قانون حماية المنافسة على أن أحد األهداف الرئيسية للقانون هو أن ت (1)دة نصت الما

 (2) ت المادة، وعرفتقييد حرية المنافسة أو منعها أو اإلضرار بها إلى يالنشاط االقتصادي على نحو ال يؤد  

خاص بيعيون واألش)أ( من القانون األشخاص المخاطبين بأحكام القانون بأنهم األشخاص الطفقرة 

سيسها، رق تأطاالعتبارية، والكيانات االقتصادية، واالتحادات، والروابط وتجمعات األشخاص على اختالف 

الصادرة  نافسةلقانون حماية الم وغيرها من األطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية

 ئحة التنفيذية"(.)" الال 2005لسنة  1316بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 

 :من حيث الشك  .1

لممارسات ا( من قانون حماية المنافسة ومنع 11/1بفحص البالغ من نص المادة ) يستمد الجهاز اختصاصه

 ات الجهازختصاصااالحتكارية )ويشار إليه فيما يلي بـ "قانون حماية المنافسة"( التي تنص على أن من بين 

بة ءات بالنسإلجراتقصي والبحث وجمع االستدالالت، واألمر باتخاذ هذه ا"تلق ي الطلبات باتخاذ إجراءات ال

 لحاالت االتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة".

 انشاط  س غ ضدها من األشخاص االعتبارية التي تماربل  للنص السابق، وحيث تعد الشركة المُ  اوطبق  

 حتكارية.ات االون حماية المنافسة ومنع الممارسا، وبالتالي من األشخاص المخاطبين بأحكام قاناقتصادي   

"يجوز ألي شخص إبالغ الجهاز بأية مخالفة تقع  :( من قانون حماية المنافسة على أنه19كما تنص المادة )

( من الالئحة 32بالمستندات وبالتوافق مع أحكام المادة ) امشفوع  غ بالغه بل  وقد أورد المُ ألحكام هذا القانون"، 

                                                           
 ة التيي تيديرها الدولية.( من قانون حماية المنافسة عليى أنيه: "ال تسيري أحكيام هيذا القيانون بالنسيبة للمرافيق العامي9وحيث نصت المادة ) (3)

افيق المر 8و 7و 6للجهاز بناء على طلب ذوي المأن أن يخرج مين نطياق الحظير كيل أو بعيع األفعيال المنصيوص عليهيا فيي الميواد و

ة عمليين الناحيية الميوحيث تبين أن الجهاز القومي لتنظيم االتصياالت ال يقيوم  العامة التي تديرها مركات خاضعة ألحكام القانون )...(".
ل ابييت االتليفييون  ةمييرك :بييل يقييوم بتفييويع أو شنابيية مييركات خاضييعة ألحكييام القييانون الخيياص )م ييل ،بييادارة مرفييق االتصيياالت مبامييرة

لية فيي تحقيق فيي ميأن الميركات العاموعلييه، ال ي .المحمول وخدمات اإلنترنت( بادارته عين طرييق التيراخيص التيي يصيدرهامركات و

 ( من قانون حماية المنافسة. 9ارد في الفقرة األولى من المادة )االست ناء الو مجال االتصاالت

قطيا   ارسياتمم فييوالفحيص ومن الجدير بالذكر أنه سبق الدفو أمام المحكمة االقتصادية بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بيالنظر 
ي نيص حكمهيا فياليذي رفضيته المحكمية وأكيدت للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، وهيو األمير  -فقط  -االتصاالت وانعقاد االختصاص 

اص عيام ال ن اختصياص الجهياز القيومي لالتصياالت بيالجراتم المتعلقية بالمنافسية هيو اختصيشحييث  ؛أن هذا الدفو يجافي صحيح القانون
االت التصييقيد االختصاص الخاص لجهياز حمايية المنافسية، وبخصيوص اليدفو بعيدم سيريان أحكيام قيانون حمايية المنافسية عليى مرفيق ا

مين و ،المبامير دار بيالطريقباعتباره مرفق عام تديره الدولة، فقد أكدت المحكمة في ذلك الحكم الرصين على أن مرفيق االتصياالت ال ي ي
 من قانون حماية المنافسة ال يسري على مرفق االتصاالت. (9) ن الحظر الممار شليه الوارد بالمادةا م ف

 

ي لتنظيييم بمييأن التحيية الجييزاءات التييي يوقعهييا الجهيياز القييوم 2015لسيينة  464رقييم تصيياالت للقييرار أمييا فيمييا يتعلييق باصييدار وزييير اال

ااالتصاالت على المرخص لهم بالعمل في مجال االتصاالت والساري العمل بها بد منته الميادة ، وذلك فيميا تضي22/5/2015من تاريخ  ء 

 ص جهياز حمايية ر قيانوني عليى اختصياأبأي  يان هذا القرار الوزاري ال يلق( من القرار المذكور وجدول المخالفات الملحق بها، ف22)

ي اوزاري    االمنافسة الممنوح له بموجب القانون، حيث ال يجوز أن يصدر قرار   لقيانون، ابموجيب  ادر  صيا ابما يخالف أو ي عيدل أو ي نميأ نص  
اءات شداريية يات للجهياز القيومي لتنظييم االتصياالت بتوقييو جيزوعليه فيان الجيزاءات اليواردة فيي هيذه الالتحية ال تعيدو أن تكيون صيالح

جيراءات شضافية، ويظل داتما لجهاز حمايية المنافسية كاميل اختصاصيه فيي فحيص المخالفيات التيي تقيو فيي قطيا  االتصياالت واتخياذ اإل
 القانونية التي يراها مناسبة في كل مخالفة على حدة. 
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الجهاز بالنظر في ة لقانون حماية المنافسة )ويشار إليها فيما يلي بـ "الالئحة التنفيذية"(. وحيث قام التنفيذي

 األمر الذي قب  مع  البالغ من حيث الشك .البالغ للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة، 

 :من حيث الموضوع .2

تي أي ) بياناتالمصرية لنقل ال شركةالو الشركة المصرية لالتصاالت من كل  إلى  الممارسات المنسوبةإن 

نترنت اإلوق في س لعمالءاوتوجيه وقيامها بإجبار  مفاجئبشكل  اإلنترنتخدمة والمتمثلة في قطع  ،(داتا

ق ملة في سوالشركات العا دون غيرها من باقي)تي اي داتا(  التعاقد مع شركةعلى  عريض النطاقالثابت 

ليس في حتية واسها هو وجود شبهة ممارسات احتكارية في سوق البنية التأس ،تقديم خدمة اإلنترنت الثابت

 سوف يفحص الجهاز ممارسات الشركة المصرية لالتصاالت.  ،عليهو .نترنتاإلسوق 

وهو ما  ،ومنع الممارسات االحتكاريةمن قانون حماية المنافسة  (8) المادةاألمر الذي يثير شبهة مخالفة نص 

 (4).سواء من حيث الشكل أو الموضوعبفحص البالغ تصاص للجهاز االخالنعقاد ي يؤد  

 

 :عريض النطا الثاب  نترن  اإلسو  عن نظرة عامة : الث  ثا

حيث يشير هذا  ،حول العالمصغر أالتي تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات  الكبرى الشبكة هينترنت اإل

 ،البنية التحتية التي تقوم بنقل تلك المعلوماتا يض  أو ،جملة المعلومات المتداولة عبر الشبكة إلىالمصطلح 

صور التكنولوجيا التي يتم من خاللها نقل شهر أمثل تالثابت عريض النطاق نترنت اإل خدمة ولعل

وتتراوح سرعات نقل المعلومات في ، 2000قد ظهرت تلك التكنولوجيا في مصر منذ عام و .المعلومات

من السرعات قصى األالحد  وهي ،بايت في الثانية ميجا 24و في الثانيةكيلو بايت  512الوقت الراهن بين 

الثابت عريض النطاق نترنت اإلتقديم خدمة  (5).نترنتاإلخدمة تتوصل له الشركات مقدمة أن التي يمكن 

خطوط تليفون ثابتة،  :يعتمد بشكل أساسي على توافر بنية تحتية أرضية تتكون من DSLوالذي يعرف بالـ 

تدعم خدمة نقل تلك البنية التحتية  ،الضوئيةلياف واألوكابالت أرضية من النحاس ن ئكباوالت، سنتراو

من خالله يتم  يوالذ ،يعتبر سنترال رمسيس السنترال الرئيسي بالجمهوريةوالمعلومات )صوت وإنترنت(. 

تمكن هذه حيث  ،بعضربط السنتراالت المختلفة حيث يمثل نقطة تجميع لربط المناطق الجغرافية ببعضها ال

                                                           
 سوق معينة القيام بأي مما يأتي: ىن تكون له السيطرة علر على م  يحظأنه  ى( عل8حيث تنص المادة ) (4)

ريتيه فيي نحو ييؤدي شليى الحيد مين ح ى)ب( االمتنا  عن شبرام صفقات بيو أو مراء منتج معين مو أي مخص أو وقف التعامل معه عل"
 دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت".  

التي يبرمها مو مورديه أو مو عمالته متى تمابهت مراكيزهم التعاقديية سيواء  - ا كان نوعهاأي    - أو التعاقدات ")هـ( التمييز في االتفاقات
 ".ىالمنتجات أو في مروط التعامل األخر ةسعار أو نوعيكان هذا التمييز في األ 

 الخطة القومية لإلنترنت فاتق السرعة –بيانات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   (5)

(http://www.mcit.gov.eg/Ar/TeleCommunications/National_Broadband_Plan_eMisr) 
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المختلفة وتقديم ماكن األمن الوصول للمستخدم النهائي للخدمة في نترنت اإلالبنية الشركات المقدمة لخدمات 

 ال.الخدمة بشكل فع  

للشركة المصرية  لكامبالمملوكة نها أنجد  ،في الحالة الماثلةاألرضية  تحتيةهيكل سوق البنية ال إلىوبالنظر 

مملوكة لشركة المصرية لالتصاالت وتقوم  يوه بنية تحتية عامة إلىالبنية التحتية تلك م تنقسو، لالتصاالت

المجتمعات العمرانية المغلقة  داخل وبنية تحتية خاصة ،بتغطية مختلف المناطق الجغرافية بأنحاء الجمهورية

ن تلك البنية التحتية ألشركة المصرية لالتصاالت )مع العلم وغير مملوكة ل لتلك المجتمعاتوتكون مملوكة 

لذلك  ؛تعتمد في مرحلة معينة على سنتراالت المصرية لالتصاالت للحصول على السعات الدولية(الخاصة 

الكابالت  شبكةبشكل أساسي على  الثابت عريض النطاقنترنت اإلالشركات الراغبة في تقديم خدمة  تعتمد

في ماكن أ :وهيتأجير ثالثة عناصر رئيسية كات بحيث تقوم الشر ،لالتصاالتللمصرية  األرضية المملوكة

وسعات في كابالت خطوط  ،كهرباء لتشغيل المعدات داخل السنتراالتو ،السنتراالت لتركيب المعدات

 (6).رضيةاألالتليفونات 

األرضدية خدمات البنية التحتية  بتأجير تقوم التالشركة المصرية لالتصاأن  ( نجد1الشكل رقم ) إلىوبالنظر 

لهدم تقدديم مختلدف أشدكال خطدوط  يتسدن  حتدى  ،الثابدت عدريض النطداقنترنت اإلالشركات المقدمة لخدمة  ىإل

 ومنهدددا نوعدددان، Digital Subscriber Line اصدددطالحوالتدددي يطلدددق عليهدددا  الرقميدددة اتاالشدددتراك

(Asymmetric Digital Subscriber Line) أو (Symmetric Digital Subscriber Line)  حيدث

يختلدف  يوالدذ ،ما يقددم لألفدراد وعادة   (الال تناظريبسرعة تنزيل أعلى من سرعة الرفع )ول األ النوع يتميز

 .ويقدم للشركات سرعة بالنسبة للتنزيل والرفعيتمتع بنفس ال يالذعن نظيره )التناظري( 

 

 الثابت عريض النطاق نترنت اإل(: هيكل تقديم خدمة 1كل رقم )

 

 

                                                           
 .)برود باند( بمأن سوق اإلنترنت عريع النطاق دراسة داخلية بجهاز حماية المنافسة (6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%8A
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 2003 لسنة 10فإن قانون تنظيم االتصاالت رقم  ،أما فيما يتعلق باألسعار ومدى كونها منظمة من عدمه

الثابت نترنت اإلوعليه يكون سوق  ،نهائيينظم كل ما هو متعلق بتسعير الخدمات التي يتلقاها المستهلك ال

 فيما يتعلققد ترك القانون ذاته و هذا (7)ل الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.ب  من ق   اعريض النطاق منظم  

 .والشركة المصرية لالتصاالتنترنت اإلتسعير خدمات البنية التحتية لالتفاق بين الشركات مقدمة خدمات ب

تنظيم االتصاالت يعطي الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت صالحيات تشكيل إدارة أن قانون من وعلى الرغم 

وإصدار قرار سعار األفض منازعات في حالة الخالف بين الشركات والشركة المصرية لالتصاالت على 

عمل إدارة فض المنازعات  ةوآلي وقد صدر بتشكيل (8)،بالسعر النهائي والذي يفترض أن يكون السعر العادل

 .أنه لم يتم حل تلك الخالفاتإال  128/2006قرار وزير االتصاالت رقم 

 دة،ألشهر عنترنت اإلمفاوضات مع شركات تقديم خدمات  يتجروقد ظلت الشركة المصرية لالتصاالت 

 .غير منظم – اا وفعلي   واقعي    –البنية التحتية  عليه يكون تسعير وبناء  

                                                           
 ىلالسييلكية شلييفييي مييأن تحويييل الهيتيية القومييية لالتصيياالت السييلكية وا 1998لسيينة  19( ميين القييانون رقييم 12نييص المييادة ) ىبييالرجو  شليي (7)

لالسيلكية، لتنظييم مرفيق االتصياالت السيلكية وا اأنيه: "ينميأ بيوزارة النقيل والمواصيالت جهياز  عليى  مركة مصرية مسياهمة، التيي تينص

عيع األحكيام بفيي ميأن  1979لسينة  66تؤول شليه االختصاصات المسيندة للهيتية القوميية لالتصياالت السيلكية والالسيلكية بالقيانون رقيم 

 ابعية تنفييذهاحسن سير المرفق ووضو الخطط والبيرامج الالزمية ومتعلى  التصاالت السلكية والالسلكية، كما يتولى اإلمرافالخاصة با
ء ومتابعية أدا واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور وشصدار التراخيص للمركات للعمل في مجاالت االتصياالت السيلكية والالسيلكية

 ، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مبامرة اختصاصاته قرار من رتيس الجمهورية".هذه المركات والتنسيق بينها
  .34و 33المادتان  ،2003لسنة  10قانون االتصاالت رقم   (8)
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  :ا: السو  المعنيةرابع  

 مفاجئ في ض لقطعتعر  حيث  ؛الثابت عريض النطاقنترنت اإلخدمة  عمالءأحد  األوليم البالغ قام بتقد

اقد مع وى التعس بديال  ولم يجد  ،المقدمة للخدمةولم يتمكن من االستمرار في التعاقد مع الشركة  ،الخدمة

 لنطاقت عريض االثابترنت ناإلإحدى الشركات المقدمة لخدمة ( تي أي داتا) المصرية لنقل البيانات شركةال

 .في جمهورية مصر العربية والمملوكة للشركة المصرية لالتصاالت

 ىأخربالغات لى إ باإلضافة – الثابت عريض النطاقنترنت اإلتقديم خدمة  عنلجهاز أن االنقطاع لثبت وقد 

 فياألرضية ية لتحتالبنية ااستخدام  في الثابتنترنت اإلخدمة  ةعن تعذر الشركات مقدم ةناجم –مماثلة 

 فحص سوق الجهاز قررذلك  علىو، التي يتم إحاللها بكابالت األلياف الضوئية بعض المناطق الجغرافية

 .الثابت عريض النطاقنترنت اإلتأجير البنية التحتية الالزمة لتقديم خدمة 

ثم  اق،ريض النطعالثابت نترنت اإلتعريف السوق الخاصة بالبنية التحتية الالزمة لتقديم الخدمة  ييلفيما و

 ثم ،ق لهوالشركات العاملة في السو الثابت عريض النطاقنترنت اإلعرض الهيكل التفصيلي لسوق خدمة 

لبنية لوحيد االنتقال إلى دراسة مدى توافر عناصر السيطرة لدى الشركة المصرية لالتصاالت )المالك ال

 التحتية( وفحص مدى وجود ممارسة احتكارية من عدمه.

 اإلطار الزمني للدراسة  -أ

 .31/10/2015حتى  1/9/2013من  قام الجهاز بتحديد اإلطار الزمني لهذه الدراسة

 :يالمعنالمنتج  -ب

عد ات التي يُ هي المنتج" ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المنتجات المعنية بأنها6عرفت المادة )

 ،خصاأللى حديد، ع، ويؤخذ في هذا التخرلآلا موضوعي   و اعملي    منها، من وجهة نظر المستهلك، بديال   كل  

 :تيةاآلبأي من المعايير 

 .تماثل المنتجات في الخواص واالستخدام 

 ي أية فر أو مدى إمكانية تحول المشتريين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبي في السع

 عوامل تنافسية أخرى.

  ات إلىقرارتهم التجارية على أساس تحول المشتريين عن المنتجما إذا كان البائعون يتخذون 

 .خرىاألنتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية خرى أمنتجات 

  دخول سوق المنتج. خرى األالسهولة النسبية التي يمكن بها لألشخاص 

 "مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك. 
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فحص هو البنية ال ( يكون المنتج محل1كما هو موضح بالشكل رقم )و ،امسبق   إليهارة على ما تم اإلش بناء  

لك ت يوفك، وسيتم تعريف السوق المعنية من وجهة نظر المستهل .ألياف ضوئية شبكة منالتحتية األرضية 

ة حلق ارهباعتبا الثابت عريض النطاق في موقف المستهلكنترنت اإلالحالة ستكون الشركات مقدمة خدمة 

 .sIntermediateما يعرف بـ وهو لالتصاالت، الربط بين العميل والشركة المصرية 

مثلة ساسية متأتحتية وجود بنية على  الثابت عريض النطاق يعتمدنترنت ن تقديم خدمات اإلأالجدير بالذكر 

قر نزل أو ممكان سواء  ؛نترنتلخدمات اإلالمستخدم النهائي إلى  في شبكة اتصاالت أرضية يمكنها الوصول

 تها. يم خدماالثابت عريض النطاق تقدنترنت والتي عن طريقها تستطيع الشركات المقدمة لخدمة اإلشركة، 

ابالت كمن لشبكة البنية التحتية األرضية  عملية وموضوعيةشرح تفصيلي لمدى وجود بدائل  ييلفيما 

 .والشركات لألفراد المقدمة اقالنط عريضنترنت اإل خدمات لتقديم الالزمةياف الضوئية لاأل

 :ضوئيةألياف  كابالت من التحتية األرضيةلبنية ا لشبكاتعملية وموضوعية  بدائ  وجود مدى

ت ألياف من كابال تحتية عن شبكة البنية الما رذا كان  شبكة البنية التحتية من الكابالت النحاسية بديال   بيان

ن يار ما بياالختعلى  نترنتة الشركات المقدمة لخدمات اإلفي حالة قدر بديال  تعد  ىن األولإف ،ضوئية

ي استبدال فتتمثل حالل اإل، ولكن عملية للعميل وصوال  نترنت خدمة اإلالشبكتين لتقديم  إحدىاستخدام 

ن ئكباوالضوئية لياف األمن كابالت  ىبأخراألرضية  الكبائنالكابالت النحاسية وما يتعلق بها من 

 يتم توصيلهو شبكة الكابالت النحاسية عنيتم فصله  باإلحاللالمتأثر  العميل فإن هعلي بناء   ،MSANالـ

 ن  آجدهما في ا لعدم توااعتبارهما بديلين نظر   ىمدبالتالي ال يوجد محل لفحص  ة،الضوئيلياف األبشبكة 

ن أجل من الشبكتي إحدى بين ما االختيارنترنت ال يمكن للشركات المقدمة لخدمات اإل انه عملي   إحيث  ؛واحد  

  .كان فرد أو شركة سواء الوصول للمستخدم النهائي

الل خ)من راد فاألالثابت عريض النطاق سواء لعمالء نترنت أن الشركات المقدمة لخدمة اإلمن الفحص تبين 

البنية  تعتمد بشكل أساسي على شبكة (SDSL( أو لعمالء الشركات )من خالل خدمة الـ ADSLخدمة الـ 

لذلك  ،رنتنتاإل األرضية المملوكة للشركة المصرية لالتصاالت المتصلة بالمستخدم النهائي لخدمات ةالتحتي

أو  التحتية لنوع آخر من البنيةنترنت استخدام الشركات مقدمة خدمات اإلمكانية إيجب التطرق إلى مدى 

لشركات درة ادراسة مدى ق وسائل فنية أخرى غير البنية األرضية لتقديم خدماتهم، وعليه تم التطرق إلى

ترنت نات اإلاستخدام وسائل فنية أخرى في توصيل خدمعلى  الثابت عريض النطاقنترنت المقدمة لخدمة اإل

 أو شركة. للعميل سواء كان فرد
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 ADSL ـالمقدمة لألفراد والمسماة بنترن  في تقديم خدمات اإلرضية األبدائ  البنية التحتية  (أ

عن  ةوموضوعي ةعملي بدائل (MiFiو USB Modem)أجهزة  ا كانتعرض ما إذفيما يلي سيتم 

 دمه.راد من ععريض النطاق المقدمة لألفنترنت في تقديم خدمات اإلرضية األاستخدام البنية التحتية 

 (MiFiو USB Modem)أجهزة 

عن طريق نترنت يستخدم شريحة تليفون محمول لتوفير خدمات اإل USB Modem جهاز الـ -

 USBشركة من شركات االتصاالت(. يمكن لجهاز الـ ة)أينترنت قدم خدمات اإلاالتصال بم

Modem اعملي   وهو الجهاز المتصل به  ،لجهاز كمبيوتر واحد فقطنترنت توصيل خدمة اإل. 

كونه يستخدم شريحة تليفون  USB Modem يعمل بنفس طريقة عمل جهاز الـ MiFi جهاز الـ -

شركة من شركات أية )نترنت طريق االتصال بمقدم خدمات اإلعن نترنت محمول لتوفير خدمة اإل

أفراد  (10عشرة )أو  (5خمسة ) ىأقصغير أنه يمكنه توصيل الخدمة لعدة أفراد بحد  ،(االتصاالت

 Fi-Wi.(9) عن طريق تكنولوجيا الـ االسلكي   وذلك من خالل توصيلهم  ،في نفس الوقت

البنية  عن اوموضوعي    اعملي    بديال   انال يُعد (MiFiو USB Modems) جهازيتبين من الفحص أن 

وذلك  ،ADSL الثابت عريض النطاق لألفراد والمسمى بالـنترنت خدمات اإلالتحتية األرضية لتقديم 

 :تيةاآللألسبا  

تواجد على  ADSL الثابت عريض النطاق المقدم لألفراد الـنترنت يرتبط تقديم خدمات اإل (أ

 ،العميلما يكون منزل  كان المثبت به الوصلة النهائية للشبكة وهو عادة  العميل في الم/المستخدم

بموقع  ير مرتبط  غ (MiFiأو  USB Modem)عن طريق نترنت بينما يكون تقديم خدمات اإل

 ،يفقد الخدمةن أإلى أخر بحرية دون  من مكان   USBالتنقل بوحدة الـ  للعميلمحدد، حيث يمكن 

تختلف طريقة تسعير و دمة بوجود تغطية خاصة بشبكات المحمول.وعليه يرتبط حصوله على الخ

 ADSL عن تسعير خدمة الـ MiFi والـ USB Modemالمقدم عن طريق الـ نترنت خدمات اإل

هي سرعة غير  MiFi الـو USB Modem أن السرعة المقدمة من خالل الـإلى ذلك  ويرجع

فس برج المحمول، فكلما زاد عدد عدد المستخدمين المتصلين بنعلى  مضمونة حيث تعتمد

لذا فإن سياسة تسعير باقات  ،قلت السرعة المقدمة والعكس صحيح المتصلين بنفس برج االتصال

USB Modem وMiFi حجم البيانات التي يمكن للمستخدم تحميلها وليست السرعة. على  تعتمد

ت التي يمكن للمستخدم حجم البياناعلى  تعتمد في التسعير ADSLالرغم من وجود باقات  ىوعل

 USBإال أن أسعار هذه الباقات أقل من أسعار باقات  ،للسرعة ىأدنوذلك مع ضمان حد  ،تحميلها
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Modem وMiFi.(10) باقات سعار أسبيل المثال بمقارنة  ىوعلADSL  وأسعار باقات(USB 

Modem وMiFi)  قات لبا جيجاواحد نجد أن متوسط سعر  ،(1)لشركة فودافون الجدول رقم

ADSL  لباقات  اجنيه   (14أربعة عشر )في مقابل متوسط  اتجنيه (7سبعة )هو(USB 

Modem وMiFi) . 

 

 MiFiو USB Modemوأسعار باقات  ADSLأسعار باقات  (:1) جدول رقم

 MiFi والـ USB Modem أسعار باقات الـ ADSL أسعار باقات الـ

 السعر سرعة التحميل حجم البيانات السعر سرعة التحميل حجم البيانات

5GB 1MB ** 3.5 جنيهGB جنيه ** غير مضمونة 

10GB 8MB ** 7 جنيهGB جنيه ** غير مضمونة 

15GB 8MB ** 12 جنيهGB جنيه ** غير مضمونة 

40GB 8MB ** 20 جنيهGB جنيه ** مضمونة غير 

 المصدر: الموقع الرسمي لشركة فودافون مصر

يانات سرعة تحميل البن إحيث  ،حد كبيرإلى  ثابت ADSLريق م عن طالمقد   الخدمة ىمستوإن  ( 

يعتمد  بينما ،ركةمع السرعة المتعاقد عليها العميل مع الشتقريب ا متساوية نترنت شبكة اإل ىوإلمن 

تغطية شبكات المحمول  ىمستوعلى  (MiFiو USB)جهازي الخدمة المقدم من خالل  ىمستو

خر قد آلمكان  لتغطية داخل مكان تواجد العميل وبتنقل العميلالمستخدمين لخرين اآلوعدد العمالء 

نات من توافر القدرة على تحميل البيا ىومدينخفض مستوى الخدمة بمعنى أنه قد تنخفض سرعة 

 العميل. مستوى الخدمة والسرعات النهائية التي يتلقاهاعلى  ، مما يؤثرنترنتاإلشبكة  ىوإل

 لثابتانترنت ي يرغب في الحصول عليها عن طريق خدمات اإليستطيع العميل اختيار السرعة الت (ج

ت عريض النطاق، بينما ال يمكنه الحصول على سرعة معينة أو ضمانها عند استخدام خدما

 ذكره.وذلك للسبب السابق  MiFi والـ USB Modem المقدمة عن طريق الـنترنت اإل

 

                                                           
 



18 
 

 SDSL ـالمقدمة للشركات والمسماة ب  نترنفي تقديم خدمات اإلرضية األالبنية التحتية  بدائ  (ب

 ( Micro Waveتكنولوجيا الـميكروويف )

عن خر آإلى  استخدام أشعة الميكروويف في نقل البيانات من مكانعلى  تعتمد تكنولوجيا نقل البيانات

وتوفر هذه التكنولوجيا وسيلة اتصال لتقديم خدمات  ،طريق أبراج مشابهة ألبراج التليفون المحمول

 (.2كما هو موضح بالشكل رقم ) (11).نترنتاإل
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 خرآرلى  نق  البيانات باستخدام أشعة الميكروويف من مكان (:2) شك  رقم

 

ريض عترنت نأساسية لتقديم خدمات اإلتصال اتبين للجهاز أن تكنولوجيا الميكروويف ال تستخدم كوسيلة 

خلل  الة حدوثحأو احتياطية لتوفير الدعم في مكملة تصال االنطاق للشركات، ولكن يمكن استخدامها كشبكة 

 وذلك في بعض الحاالت ومنها:  ،في االتصال عن طريق البنية التحتية األرضية

ي فوويف حاالت خاصة يطلب فيها المستخدم أن يكون نوع وصلة الربط تعتمد على تكنولوجيا الميكر -

 .حال تواجده بمنطقة ال تصل إليها الكابالت األرضية

عدريض النطداق لقطداع البندوك نترندت احتياطيدة، وذلدك مثدل تدوفير خددمات اإلتصدال افير شبكة حالة تو -

لتعليمدات البندك المركدزي المصدري  انده وفق دإوخاصة في الربط بين فروع البنك بعضدها الدبعض، حيدث 

هدذه  علدىيكون استخدام تكنولوجيا الميكروويف بجانب البنية التحتية األرضية، ولكن ال يمكدن االعتمداد 

  SDSL.(12) دون خدمة الـ يكلالتكنولوجيا بشكل 

 للعمالء لخدمةإذا كانت الكابالت الخاصة بالبنية التحتية األرضية رديئة الجودة وال تسمح بتقديم ا -

 بالسرعات المطلوبة.

 ملي عنعبدي  كرضافة رلى وجود العديد من العوائق المالية والفنية في استخدام تكنولوجيا المايكروويف 

 شبكة االتصاالت األرضية، ومنها:
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حيث تقدر  ،ارتفاع تكلفة استخدام تكنولوجيا الميكروويف بالمقارنة باستخدام البنية التحتية األرضية -

  (13).أضعاف تكلفة استخدام البنية التحتية األرضية (5ة )بحوالي خمس

ود ال يسمح باستخدام هذا المتاح الستخدام وصالت الميكروويف هو حيز محد (14)الحيز/الطيف الترددي -

 الشبكة األرضية.على  الحيز إال لخدمة عدد محدود من العمالء بينما هذا القيد غير موجود

ا السرعات التي يمكن تقديمها من خالل وصالت تلك الشبكة/التكنولوجيا هي سرعات محدودة أيض   -

السرعات العالية المطلوبة بتوفير حيان األمما ال يسمح في كثير من  ،حسب الحيز الترددي المتاح

 (15)للعمالء.

ولكن  ،تأثر تكنولوجيا الميكروويف بالعوامل الجوية والتغيرات المناخية مما يؤثر على جودة الخدمة -

 (16)البنية التحتية األرضية ال تتأثر بالعوامل الجوية أو المناخية.

رضية في لتحتية األالبنية اعن  اوموضوعي    الي   عم ال يُعد استخدام التكنولوجيا المذكورة بديال  نه أومن ثم يتبين 

واء المكونة من سرضية األعليه فإن البنية التحتية  ، بناء  (SDSL)الثابت للشركات نترنت تقديم خدمات اإل

عات افة السركالضوئية تعتبر هي الشبكة الوحيدة التي تستطيع توفير لياف األمن  الكابالت النحاسية أو

 ة.وبالكفاءة المطلوب

 

 نم النطا  عريض الثاب نترن  اإل خدمات لتقديم وموضوعي عملي بدي  وجود عدم سبق مما نستخلص

 خالل ل )منفي المناز للعمالء األفراد كان سواء ،ضوئيةلياف أمن رضية األ التحتية البنية شبكة خالل

 (.SDSL الـ خدمة خالل ( أو للعمالء الشركات في مقر الشركة )منADSL الـ خدمة

 

 النطا  الجغرافي: -ج

طقة "هو المن ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة النطاق الجغرافي على أنه6عرفت المادة )

 حتملة،س المالجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس، وفي هذا الصدد يؤخذ في االعتبار فرص التناف

 :تيةاآلأي من المعايير و

 و في أسعار مشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في األانتقال العلى  مدى القدرة

 العوامل التنافسية األخرى.

                                                           
 
ذات الترددي الراديوي من الموارد المحدودة، وهو األساس لكل التقنييات الالسيلكية والخيدمات واألنميطة اليوميية للمجتميو  الحيز/الطيف  (14)

يي ،الصييلة  .ا البييث الراديييوي والتليفزيييوني، وخييدمات المحمييول واألميين العييام شلييى جانييب العديييد ميين األنمييطة األخييرىويمييمل ذلييك أيض 
 (وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات)المصدر: 

 
 

http://www.mcit.gov.eg/Ar/TeleCommunications/Spectrum_Management
http://www.mcit.gov.eg/Ar/TeleCommunications/Spectrum_Management
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 لجغرافيةناطق اأساس انتقال المشترين بين المعلى  ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية 

 .المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في األسعار أو في العوامل التنافسية األخرى

 .السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية 

 لمنطقة ازويد تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت الالزم لت

 الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخري أو من الخارج.

 المستويين المحلي والخارجي"على  قيود غير الجمركيةالرسوم الجمركية وال. 

ية تتم ياف الضوئواألل الماثلة تبين أن عمليات إحالل الكابالت النحاسية وبتطبيق المعايير السابقة على الحالة

 ،فيلجغرااوعليه فإن هذه المناطق هي التي تدخل ضمن حيز النطاق  ،ا لخطط معدةفي مناطق محددة وفق  

البنية  الحصول على خدمات الثابت عريض النطاقنترنت اإليمكن للشركات المقدمة لخدمة  كما أنه ال

 التحتية من مصادر خارج الجمهورية.

النطا  الجغرافي مح  الفحص هي جمهورية مصر العربية من حيث المناطق التي تشملها ن إفوعلي  

  (17).ا البنية التحتية العامةوتتوافر فيها حالي  حالل اإلعمليات 

ية بمنداطق وبالتالي تكون السوق المعنية للدراسدة هدي شدبكة البنيدة التحتيدة األرضدية مدن كدابالت أليداف ضدوئ

 .اإلحالل داخل جمهورية مصر العربية
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 ا: نبذة عن هيك  السو  خامس  

 األشخاص العاملة بالسو   (أ)

ى النحو ذلك علولعالقة بينها، إلى تعريف األشخاص المتعاملة بهذا السوق وا يتطرق التقرير في هذا الجزء

 التالي:

 :نشطتهاأو الشركةعن  نظرة عامة - (18)الشركة المصرية لالتصاالت (1

بإنشاء "الشركة المصرية لالتصاالت" شركة مساهمة مصرية  (19)1998لسنة  19صدر القانون رقم 

وتحل  لمجال الدوليغرضها رنشاء وتشغي  شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية داخ  البالد وربطها با

محل الهيئة القومية لالتصاالت السلكية والالسلكية وهي شخص من أشخاص القانون الخاص يسري عليها 

 .1981لسنة  159فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون إنشائها أحكام قانون الشركات رقم 

نظيم االتصاالت فإن الجهاز بإصدار قانون ت (20)2003لسنة  10( من القانون رقم 60وبموجب نص المادة )

لكل نشاط أو  اواحد   اترخيص  القومي لتنظيم االتصاالت يصدر للشركة المصرية لالتصاالت دون مقابل 

خدمة تقوم بها الشركة سواء مباشرة أو من خالل شركات تنشئها مع الغير طالما كانت لها األغلبية في رأس 

ويتضمن الترخيص بتشغيل التليفون الثابت  2005لسنة  1المال، وقد أصدر الجهاز للشركة الترخيص رقم 

 وتأجير البنية التحتية األساسية.نشاء إواألرضي 

 ية:وتأجير البنية التحت الثاب  عريض النطا نترن  الشركات المرخص لها تقديم خدمة اإل (2

من  لنشاطلة االثابت عريض النطاق يلزم منحهم ترخيص لمزاونترنت حتى يتسنى للشركات تقديم خدمة اإل

يص التي لتراخاوتنقسم قبل جهاز تنظيم االتصاالت وهي الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم تراخيص التشغيل. 

 أنواع وهي: ةإلى ثالثنترنت يصدرها الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت في مجال اإل

 كوالتعبر بروتو وتقديم خدمات نقل الصوتنترنت ترخيص الفئة )أ( وهو ترخيص بتقديم خدمات اإل -

 داخل جمهورية مصر العربية. نترنت اإل

ناك هو ،ترخيص فئة ) ( وهو ترخيص بتقديم خدمات الربط مع الشبكات الدولية لنقل المعلومات -

 .(Batelco)باتلكو و (Equantايكوانت ) :وهما ،على هذا الترخيص تينن حاصليشركت

                                                           
بدايية صيناعة االتصياالت فيي مصير وافتتياح أول خيط تل يراف  وهو تياريخ ،م1854عام  ىو تاريخ المركة المصرية لالتصاالت شليرج (18)

 709ريية رقيم صدر قرار رتييس الجمهو م  نمئ أول خط تليفوني بين القاهرة واإلسكندرية،أ 1881بين القاهرة واإلسكندرية، وفي عام 

ة، ية والالسيلكيشدارة مرفق المواصالت السيلك ىت السلكية والالسلكية تلحق بوزارة المواصالت وتتولبانماء هيتة المواصال 1957لسنة 

ت المنمييأة بانميياء الهيتيية القومييية لالتصيياالت السييلكية والالسييلكية لتحييل محييل هيتيية المواصييال 1980 لسيينة 153 ييم صييدر القييانون رقييم 

 ىغيرهييا بانميياء وتميي يل مييبكات االتصيياالت السييلكية والالسييلكية عليي أنهييا تخييتص دون ى، ونييص عليي1957لسيينة  709بييالقرار رقييم 

 .المستوى القومي وربطها بالمجال الدولي
 .1998مارس  26)تابو( في  13الجريدة الرسمية العدد  (19)
 .2003فبراير  4مكرر )أ( في  5الجريدة الرسمية العدد  (20)
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النهائي،  لثابت عريض النطاق فقط إلى العميلانترنت ترخيص فئة )ج( وهو ترخيص بتقديم خدمة اإل -

يصل  ،() و وذلك عن طريق تأجير البنية التحتية الالزمة من الشركات الحاصلة على تراخيص )أ(

وهم  ،شركة (154مائة وأربع وخمسون ))ج( إلى  عدد الشركات الحاصلة على ذات الترخيص

و) ( للتوزيع في المناطق التي ال يقوم  )أ(لهم صاحبي ترخيص فئة  ؤونالذين يلجن والموزعيعتبرون 

 (21)فيها أصحا  تراخيص الفئتين بالتعامل مع المستهلك النهائي.

الثاب   نترن وتعم  في مجال تقديم وتزويد خدمة اإل ترخيص فئة )أ( شركات حا لة على( 7)هناك سبع 

تحتية نة الن خالل تأجير البيعريض النطا  لعمالء المنازل وقطاع األعمال من شركات ومؤسسات، وذلك م

 هم:و ،من الشركة المصرية لالتصاالت

ي فعلومات ونقل المنترنت وهي أكبر شركة لخدمات اإل (تي أي داتا) المصرية لنقل البيانات شركةال -أ

كة بواسطة الشر 2001وقد تأسست كشركة مساهمة مصرية في أواخر عام  ،جمهورية مصر العربية

 مات. لمعلواالثابت ونقل نترنت ن بمثابة شركة تابعة مرخص لها في مجال اإلالمصرية لالتصاالت لتكو

  .وهي شركة تابعة لشركة فودافون مصر لالتصاالت (22)شركة فودافون داتا - 

  .وهي شركة تابعة لشركة موبينيل ريجيب  شركة لينك -ج

ابعتان هما شركتان تو ،(Egy Net) ن يجي اوشركة  (Nile On Line)شركة ناي  أون الين  -د

 (23).لشركة اتصاالت مصر

 .لشبكة المعلومات شركة نور -ه

 .(Yalla) مصر لتكنولوجيا المعلومات شركة يال -و

ألشخاص األشخاص الطبيعيون وا( من قانون حماية المنافسة يقصد باألشخاص: "2لنص المادة )وطبق ا 

لى ع شخاصة وتجمعات األاالعتبارية والكيانات االقتصادية، واالتحادات والروابط والتجمعات المالي

يتفق مع  ية بماالنحو الذي تحدده الالئحة التنفيذعلى  اختالف طرق تأسيسها وغيرها من األطراف المرتبطة

 أهداف وأحكام هذا القانون".

خاص "األشخاص الطبيعيون واألش( من الالئحة التنفيذية يقصد باألشخاص: 5ا لنص المادة )وطبق  

لى ع شخاصقتصادية، واالتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات األاالعتبارية والكيانات اال

 ها أواختالف طرق تأسيسها، وذلك أيا كانت طرق تمويل هذه األشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارت

 المراكز الرئيسية ألنشطتها".

كل و أكثر لمن شخصين أالمكونة األطراف المرتبطة ، ىاألول"ويعد من األشخاص المشار إليها في الفقرة 

باشر ممنها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أوحصص أحدها مملوكة مباشرة أوبطريق غير 

 .للطرف األخر أو تكون مملوكة لطرف واحد"

                                                           
 .الموقو الرسمي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت (21)

 http://www.tra.gov.eg/arabic/main.asp 

 
 

http://www.tra.gov.eg/arabic/main.asp
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شخص لالشخص الخاضع أو األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية  كما يعد من هذه األطراف المرتبطة"

على  ذلكوتها، رة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية ألسهم أو حصص أيا كانت نسبأخر. ويقصد بهذه السيط

 التحكم في اإلدارة أو في اتخاذ القرارات".إلى  نحو يؤدي

 التالي: النحو على الجهاز يطبقهماان ذلال والمعياران

و حصص أسهم أ % من50: إذا امتلك أحد األشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر أكثر من معيار الملكية

 أو % من أسهم أو حصص كالهما50الشخص اآلخر أو إذا امتلك شخص ثالث أكثر من 

ي فلتحكم للسيطرة الفعلية للشخص اآلخر بحيث يكون له ا : إذا كان أحد األشخاص يخضعمعيار اإلدارة

 آلخر.رف الطاإلدارة أو في اتخاذ القرارات بالرغم من عدم توافر ملكية أغلبية أسهم أو حصص أحدهم ل

 ال فهي سيةاألسا التحتية البنية تأجيرو إنشاء على نشاطها يقتصر لالتصاالت المصرية الشركة إن وحيث

 وكةوممل مؤسسة شركة وهي TE DATA)تي اي داتا(  شركة وأن بنفسهانترنت اإل خدمات بتقديم تقوم

 ما وهو ساسيةاأل البنية تأجير دون فقطنترنت اإل خدمات توفير نشاط وتمارس لالتصاالت، المصرية للشركة

 نات.الشركة المصرية لنقل البياتمتلك  الشركة المصرية لالتصاالتن إوحيث  السوق، فحص من ثبت

 والمشار التنفيذية ئحةالال من( 5) المادة وضعتها التي للمعايير اوطبق   القانون، من( 2) المادة لنص اواستناد  

 .المرتبطة األطراف يلقب من الشركتين تعدان فإن ،إليها

لمزاولة  ة )أ(في ضوء السوق المعنية التي سبق تعريفها سيتم اعتبار أن الشركات الحاصلة على تراخيص فئ

 النشاط هي بمثابة العميل للمصرية لالتصاالت.

 

 :مدى توافر الوضع المسيطر ا:سادس  

دمة تقديم خلتية األرضية الالزمة الشركة المصرية لالتصاالت هي الوحيدة المالكة للبنية التحن إحيث 

 :ييلا سيتم بيان مدى توافر عناصر السيطرة لدى الشركة فيمعليه ، الثابت عريض النطاقنترنت اإل

 :  الشركة المصرية لالتصاالتب  السيطرة على السو  المعنية من ق  

مسيطر  ر الشخص في وضعمن الالئحة توافر ثالثة شروط العتبا 7 من القانون، المادة 4حيث تشترط المادة 

 :نفصلها فيما يلي

ا للترخيص الصادر للشركة طبق   % من السو  المعنية25الشرط األول: زيادة حصة الشخص على 

، فإن الشركة المصرية 2005( لسنة 1المصرية لالتصاالت من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت رقم )

 الحق في مد كابالت أو تحتية سواء تطلب هذا اإلنشاءلالتصاالت لها حق إنشاء وتشغيل وتأجير البنية ال

الطرق والشوارع والميادين العامة أو على  تركيبات أبراج أو إقامة أعمدة أو هوائية أو وصالت أرضية أو
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أجراه الجهاز في سوق تقديم خدمة  يالذ –الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية. وكما ثبت من الفحص 

نترنت أن البنية التحتية األرضية الالزمة لتقديم الخدمة اإل – في مصرريض النطاق الثابت عنترنت اإل

 الثابت عريض النطاق مملوكة بالكامل للشركة المصرية لالتصاالت وتمارس عليها كافة حقوق الملكية،

ثابت النترنت اإللتقديم خدمة  % من البنية التحتية األرضية الالزمة100 وعليه فهي تمتلك حصة تعادل

وتشغيل واستغالل شبكات نشاء إكما أن للشركة وحدها حق  بجمهورية مصر العربية،عريض النطاق 

( 3في المحلق رقم ) ، ويتضح ذلك من خالل الرسم التوضيحيالتراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى

 (24)لهيكل السوق وجدول التراخيص الصادران عن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

 لمعنيةلسو  اال في أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بارحداث تأثير فع  على  لشرط الثاني: قدرة الشخصا

لمصرية لال يوجد منافسون آخرون في سوق البنية التحتية األرضية لكونها مملوكة بالكامل إنه حيث 

 –م السوق ومدى قدرتهلالتصاالت، فقد تطرق الجهاز لبحث مدى قدرة أشخاص آخرون على دخول هذه 

ذلك على و ،أو حجم المعروضاألسعار ال في على إحداث تأثير فع   –إذا ما قاموا بدخول السوق  افرض  

 النحو التالي:

 تحتية ةبني شبكة إنشاء على سوق التليفون المحمول في العاملة الشركات قدرة مدى بفحص الجهاز قام

لبنية ا شبكة عن بديًل  تكون ولكي ى،أخرمع شركات  ركةبالمشا حتى أو خاص بشكل الستعمالها أرضية

  للتصاالت. التحتية األرضية من ألياف ضوئية المملوكة للشركة المصرية

 ركاتوللش خدمات المحمول لشركات االتصاالت لتنظيم القومي الجهاز من الممنوحة التراخيص وبفحص

الشركات  وهل تستطيع الشبكة هذه إنشاء كانيةإم مدى على للوقوف لها التابعةنترنت اإل خدمات مقدمة

 : تياآل تبين قدف ،قامت بإنشاء هذه الشبكةن إالتأثير في السوق في حال 

 )أ( التراخيص الصادرة للشركات مقدمة خدمات التليفون المحمول 

أصدر الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت تراخيص لكل من شركة موبينيل، شركة فودافون مصر، شركة 

بشأن وصلت عدة ، وقد تضمن الترخيص بنود  10/2003ا للقانون رقم اتصاالت مصر، وذلك طبقً 

( من الترخيص الصادر لشركة فودافون 2 - 8رقم )التراسل وشبكة التليفون المحمول فقط حيث في البند 

كة أنه "للمرخص له الحق في تنفيذ وصلت التراسل و/أو استئجار وصلت التراسل من الشر مصر

المصرية للتصاالت وإذا لم تتمكن الشركة المصرية للتصاالت من تأجير وصلت التراسل المذكورة 

                                                           
جي نت )ميركة اتصياالت مصير( بتياريخ ايالترخيص الصادر للمركة المصرية لالتصاالت ومحضر اجتما  مو مركة نايل أون الين و  (24)

 الجهيييييييييييييياز القييييييييييييييومي لتنظيييييييييييييييم االتصيييييييييييييياالتموقييييييييييييييو  والرسييييييييييييييم التوضيييييييييييييييحي الموجييييييييييييييود علييييييييييييييى، ، 10/7/2014

ttp://www.tra.gov.eg/presentations/LicensedTelecomTree27032014_En.pdf - 

http://www.ntra.gov.eg/presentations/TelecomLicensedCompanies.pdf 



26 
 

لألغراض المحددة بالسعة المطلوبة خلل اإلطار الزمنى المطلوب فيكون للمرخص له إما أن ينشئ 

بتوفير يكون مرخصا لها  أخرىشركة محلية  ةوصلت من أي ةوصلت خاصة به أو أن يحصل على أي

  (25).خطوط مؤجرة"

نشاء إأنه "يحق للمرخص له  (1ـ4الترخيص الممنوح لشركة اتصاالت مصر في البند رقم )وكما ورد في 

( أنه "يحق للمرخص له مد 6ـ4وتشغيل وإدارة شبكة عامة للتليفون المحمول" كما ورد في البند رقم )

وذلك الستعماله  2003لسنة  10ن القانون رقم ( م35ا لنص المادة )وإنشاء كابلت تراسل خاصة به وفقً 

 (26).الشخصي لتقديم الخدمات محل هذا الترخيص"

مالكة ال وهي الشركات -ويتضح من هذه البنود أن الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول 

ة لمد ة المطلوبيلم يصدر لها ترخيص بإنشاء البنية التحتية األساس -نترنتاإلخدمات  ةمقدمللشركات 

 الترخيص دقي قد االتاالتص لتنظيم القومي الجهاز إنحيث  ،الكابالت سواء النحاسية أو األلياف الضوئية

تليفون لشركة ال الشخصي بإنشاء أية شبكة لالستخدام المحمول مقدمة خدمات التليفون للشركات الصادر

 . فقط المحمول التليفون خدمات وألغراض المحمول

 ترخيص بموجب إال نشاط أية ممارسة أو أية خدمة تقديم له مرخص يأل يجوز ال أنه بالذكر والجدير

 .2003 لسنة 10 رقم القانون وذلك االتصاالت لتنظيم القومي الجهاز من صادر

  الثابتنترنت اإل خدمات مقدمة للشركات الصادرة التراخيص (ب)

بالشركات مقدمة خدمات االنترنت، وحيث  أصدر الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت التراخيص الخاصة

أنه "يلتزم المرخص له باستخدام بنية أساسية  لينك لشركة( من الترخيص الصادر 6-3ورد في البند رقم )

مؤجرة من الشركة المصرية للتصاالت أو من مرخص له آخر، ويتم ذلك من خلل اتفاقيات مشتركة 

  (27)."يوافق عليها المرخص

"يحق  داتا فودافون لشركة ( الصادر(IA5 -2010رقم  الترخيص ( من1-3) رقم البند يف ورد ما وكذلك

)دون خدمات نقل المكالمات التليفونية الصوتية( نترنت للمرخص له أن يقدم خدمات الربط مع شبكة اإل
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ن م Dial up للمستخدم النهائي مباشرة من أفراد وشركات ومؤسسات، وذلك باستخدام خطوط التليفونات

 (28).خلل شبكة الشركة المصرية للتصاالت أو أي مرخص له آخر بتقديم خدمات التليفون الثابت"

يحق للمرخص له أن داتا " فودافون لشركة الصادر 2000لسنة  2( من الترخيص رقم 5-3والبند رقم )

مع استخدام بنية  ينشأ ويشغل بنية أساسية محلية لنقل وتقديم خدمات المعلومات في جمهورية مصر العربية

 (29)."اساسية مؤجرة من الشركة المصرية للتصاالت

لشركة ن االمملوكت وايجينت الين أون نايل لشركتي( من الترخيص الصادر 1ـ3وكما ورد في البند )

 )دون خدمات نقلنترنت اتصاالت مصر أنه "يحق للمرخص له أن يقدم خدمات الربط مع شبكة اإل

قديم كات تلصوتية( للمستخدم النهائي مباشرة من أفراد وشركات ومؤسسات ولشرالمكالمات التليفونية ا

و أي من خلل شبكة الشركة المصرية للتصاالت أ Dial upالخدمة وذلك باستخدام خطوط التليفونات

لمالية سبة امرخص له آخر بتقديم خدمات التليفون الثابت على أن يتضمن اتفاق الترابط نظم وأسس المحا

ة لى شبكعالتي تنتهي نترنت تمرير الحركة والمشاركة في قيمة المكالمات التليفونية لخدمات اإلعلى 

المرخص له وغيرها من أمور التشغيل المشترك،وال يشمل هذا الترخيص إنشاء وتشغيل البنية 

   ."…األساسية

 هذا ويتضح من النصوص الواردة بالتراخيص السابق ذكرها اآلتي: 

لثابت اترنت نال تستطيع تقديم خدمة اإل الثابتنترنت خدمات اإلمرخص لها تقديم أن الشركات ال -

لى تمد ععريض النطاق إال عن طريق استخدام شبكة بنية تحتية تعتمد التليفون الثابت الذي يع

نهائي دم الللمستخنترنت الكابلت األرضية، وهو ما تعبر عنه التراخيص بعبارة "تقديم خدمات اإل

 من خلل شبكة الشركة المصرية للتصاالت". Dial upاستخدام خطوط التليفونمباشرة ب

 

تنفرد الشركة المصرية للتصاالت بحق  2003 لسنة 10 رقم االتصاالت قانون في ورد لما طبقا -

إنشاء وتشغيل واستغلل شبكات لخدمات التليفون بما تتضمن الكابلت األرضية حيث تنص على 

 لكل اواحدً  (30)اترخيصً  2005 سنة ديسمبر من 31 وحتى – مقابل دون – الجهاز أنه "يصدر

 ،1998 لسنة( 19) رقم للقانون طبقاً  المنشأة للتصاالت المصرية الشركة بها تقوم خدمة أو نشاط

 طالما الغير مع الشركة تنشئها شركات خلل من أو مباشرة الخدمة أو النشاط بهذا القيام كان سواء

 الترددات تراخيص على المقابل دفع من اإلعفاء ييسر وال المال، رأس في يةاألغلب لها كانت
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 الحق إليها المشار المدة خلل – غيرها دون – وللشركة المحمولة، الهواتف خدمات وتراخيص

 خالل من أخرى دولة وأية مصر بين الدولية التراسل شبكات واستغالل وتشغيل بإنشاء القيام في

 الصناعية واألقمار الميكروويف ووصالت واألرضية البحرية الكابالت اسطةبو الدولية المعابر

 والتلكس والفاكس الهاتف خدمات وتقديم الدولية التليفونية المكالمات وتمرير الثابتة للخدمات

  (31)."…الشبكات هذه عبر تتم التي غرافيوالتل

 

شركة المصرية للتصاالت رقم وطبقا للترخيص الصادر من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت لل -

حيث نظم الترخيص في المادة األولى من الباب الثالث أحكام إنشاء وتشغيل البنية  2005( لسنة 1)

التحتية ومنح الحق في إنشاء البنية األساسية للشركة، كما نظم في المادة الثانية تشغيل وإدارة 

 للتصاالت بتأجير شبكتها طبقا لنص المادة وتأجير البنية التحتية، وألزم الجهاز الشركة المصرية

 له تالية تجديد فترة ةوأي الترخيص هذا مدة طوال له المرخص يلتزمأنه " (1-3الثالثة بند رقم )

 واألجهزة واآلالت والهياكل، واألراضي، المباني، من االتصاالت لشبكات األساسية البنية بتأجير

 والبرامج، والنظم االتصال وخطوط واألعمدة، اتوالهوائي واألبراج، والكابالت والمعدات

 الترابط بأحكام جاء بما خاللاإل عدم ومع نوعها، كان اأي    الكهربائي بالتيار التغذية ومجموعة

  (32)."الخدمات لجميع التأجير ها وقيمة شروط بتوحيد له المرخص يلتزم

 

 هذا مدة طوال له المرخص لتزمي" على الثاني الفصل من( 1-1) كما نص الترخيص في البند رقم -

 وخدمة المحلية الثابتة التليفونية الخدمات بتقديم له تالية تجديد فترة ةأي وخالل الترخيص

 ومرخص للغير مملوكة أخرى شبكات ةأي أو األساسية بنيته بواسطة يطلبها لمن وذلك الفاكس

 تتمتع التي الوحيدة شركةال أن وعليه يتضح" العربية مصر جمهورية انحاء كافة في وذلك بها

أساسية تحتية أرضية وإدارتها وتشغليها وتأجيرها هي الشركة المصرية  بنية شبكة إنشاء بترخيص

للتصاالت، كما يتضح جليا أن الشركة الوحيدة التي قام الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت بمنحها 

 (33).التللتصا المصرية الشركة هي الثابت التليفون خدمات حق تقديم

 

سواء مقدمة خدمات المحمول أو مقدمة خدمات  –هذا فضل عن أنه إذا حتى تقدمت الشركات  -

بطلب للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت للحصول على ترخيص بإنشاء شبكة بنية  -نترنت اإل

تحتية أرضية ، فهو أمر قد يستغرق عدة سنوات، هذا فضل عن التزام الشركات بالحصول على 

                                                           
 .2003لسنة  10من قانون االتصاالت رقم  (60)نص المادة  )31(

 
 .الفصل األول و ال اني –الباب ال الث  –كة المصرية لالتصاالت من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت الترخيص الصادر للمر )33(
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شركات الأجمعت  وقداللزمة لإلنشاء والتشغيل وتنفيذ الشبكة بالفعل،  (34)افقات القانونيةالمو

أن من أكبر العقبات العملية هي الحصول على الموافقات نترنت اإلتقديم خدمة  سوقالعاملة في 

سيادية، وذلك باإلضافة إلى ضرورة الربط مع شبكة المصرية الجهات ال منلحفر باوالتصاريح 

لكونها الشركة الوحيدة التي تمتلك الحق الحصري لتقديم خدمة التليفونات  تصاالتلال

مما يجعل الشركة المصرية للتصاالت هي الشخص الوحيد الذي يتمتع بالسيطرة على 35األرضية

سوق البنية التحتية لفترة طويلة، وبناء عليه ال تمثل هذه الشركات أية تهديد لوضع الشركة 

 الت المسيطر في السوق. المصرية للتصا

 

كة شبشاء إنوهي  ،العملية التي تواجه أي شخص يرغب في الدخول للسوق المعنيةعقبات ومن أهم ال -

منذ شئت أن طرافاألومترامية كبيرة شبكة وهي ، شبكة المصرية لالتصاالتلمماثلة بنية أساسية 

كات حدات السكنية والشرفيجب عليه إنشاء شبكة متشعبة تستطيع الوصول إلى الوعدة،  عقود

ثافة لمناطق ذات الكالجمهورية بما فيها اوقرى الصغيرة والمحالت في جميع محافظات ومدن 

 المرتفعة. السكانية

 

وتمثل تكلفة مالية ال يمكن غير منقولة  ةثابتهي عناصر األساسية غلب عناصر البنية إلى أن أإضافة هذا  -

نترنت في حين أن عناصر تقديم خدمة اإل ،(High Sunk Costs)للشركات استردادها أو استرجاعها 

ألزم قانون االتصاالت الشركة ولهذه األسبا  فقد  ،يمكن نقلها ةغلبها أجهزأباستخدام هذه الشبكة في 

بتوفير الخدمات التي تنفرد بتقديمها طالما كان  رتاحتها ( 3) فقرة( 60المادة )المصرية لالتصاالت في 

إنشاء  بمثابة إقرار بصعوبةبهذه االلتزامات للشركة المصرية لالتصاالت إلزام المشرع عتبر وي ،افني   ممكنة 

 (36).شبكة أرضية

 

وتعد البنية التحتية من المرافق األساسية حيث تتوافر فيها المعايير التي وضعها تقرير منظمة االقتصاد  -

فيه أن ما يعتبر مرفق أساسي يجب أن  والتعاون المتعلق بمنع االتفاق بشأن المرفق األساسي، حيث ورد

( أن تكون محاكاته أو إنشاءه من 2( أن يكون أساسي في تقديم الخدمة للعمالء )1يتوافر فيه معيارين: )

وقد ذكر التقرير أن المرافق األساسية المتعارف عليها هي البنية  (37)جديد أمر مستحيل أو غير معقول.

  (38)ة الثابتة.التحتية لشبكات التليفونات األرضي

                                                           
 .( من قانون االتصاالت35المادة )، 25صفحة  –الصادر لمركة اتصاالت مصر  2006لسنة  3من الترخيص رقم  30المادة   )34(

 
 

 .2010 يف لها التاسو السنوي المؤتمر في والتنمية االقتصادي لتعاونا منظمة عن الصادر التقريرمن  20،  19صفحة رقم   )37(
 .2010 يف لها التاسو السنوي المؤتمر في والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عن الصادر التقريرمن  21صفحة رقم   )38(



30 
 

 شاء هذهادر إنبموجب النص الوارد في الترخيص الصنترنت وعليه ال يمكن للشركات مقدمة خدمات اإل

يها صرية لدة المالشبكة الخاصة بها ومضطرة للتعاقد مع الشركة المصرية لالتصاالت طالما أن الشرك

يتضح لي  عبناء  و، مرخص له آخرالشبكة التحتية القادرة على توفير الخدمة، خاصة في ظل عدم وجود 

حجم  ال فيرحداث تأثير فع  على  لديها القدرةهي الشركة الوحيدة التي  أن الشركة المصرية لالتصاالت

بنية ير المن الخدمة وهي الشركة الوحيدة التي توفر الخدمة والقادرة على تحديد أسعار تأج عروضمال

 .التحتية

لسو  جات باأسعار المنتعلى  المنافسين على الحد من التأثير الفعال للشخصالشرط الثالث: عدم قدرة األشخاص 

 :المعنية

لشبكة البنية التحتية األرضية من كابالت ألياف  Monopolyهي المحتكر الوحيد  المصرية الشركة إن حيث

األرضية من محتملين لوجود عوائق قانونية وعملية لدخول سوق البنية التحتية  ال يوجد منافسينو ضوئية،

والذي  ،لالتصاالتتوافر الشرط الثالث من شروط السيطرة لدى شركة المصرية يكون  وعليه .ألياف ضوئية

خالل الفترة  ال حجم المعروض في السوقيتمثل في عدم قدرة المتنافسين على الحد من تأثير الشركة الفع  

 (39).أمر بديهي محل الدراسة

ل الجهاز انتق ،( من قانون حماية المنافسة مجتمعة4عليها المادة )وبتوافر شروط السيطرة التي نصت 

مسيطر إساءة الستخدام الوضع ال لفحصالشركة المصرية لالتصاالت في فترة الدراسة  ممارساتلفحص 

 من عدمه.

 :سةضدها مع أحكام قانون حماية المناف المبلغدراسة مدى توافق ممارسات الشركة ا: سابع  

 :لوضع المسيطرارساءة استخدام  (أ)

وجيا تكنولتبين من الفحص وإجراءات جمع االستدالالت أن الشركة المصرية لالتصاالت اتجهت لتغيير ال

ديم خدمة تية لتقدارة البنية التحإوالمعتمدة على الكابالت النحاسية المستخدمة في بناء الشبكة األرضية 

من عام ير األخيذ اإلحالل بالفعل في الربع ، وقامت بتنف2009منذ عام الثابت عريض النطاق نترنت اإل

 ييلفيما ا ليهإضوئية )يشار اللياف من األسالك أبرضية النحاسية ألا لكابالتحيث تقوم بإحالل ا 2013

 لسببين:حالل إلالمصرية لالتصاالت خطة االشركة  (، وبدأتباأللياف الضوئية

 لنحاسية المستخدمة في شبكة البنية تعرضت الشركة المصرية لحاالت سرقات متعددة للكابالت ا

يناير وأحداث االنفالت األمني التي أعقبتها في عامي  25وذلك خالل ثورة  ،التحتية المملوكة لها

 من الكابالت ، مما دفع الشركة المصرية للبدء في تركيب كابالت ألياف ضوئية بدال  2012و 2011
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حيث تكبدت الشركة خسائر مالية أخرى سرقة مرة تكرار اللتفادي وذلك  ،النحاسية التي تتم سرقتها

 (40).نتيجة عمليات سرقة الكابالت النحاسية

 ين تحس يتطوير شبكة البنية التحتية الخاصة بها رغبة منها فل وضعت للشركة المصرية خطة

من نت نتركابالت األلياف الضوئية أعلى كفاءة في تقديم خدمات اإلإن حيث  ،الخدمة المقدمة

 . النحاسية الكابالت

التي توفر من خاللها  Bit stream ـال تكنولوجياقامت الشركة المصرية لالتصاالت بعرض طار اإلهذا  يف

نترنت لشركات مقدمي خدمة اإلخدمة تأجير البنية التحتية األرضية باستخدام كابالت األلياف الضوئية ل

كابالت بصدد رحالل  يوهعدة، ممارسات ب لالتصاالتولكن قام  الشركة المصرية  ،الثابت عريض النطاق

 النحاسية على النحو التالي:   مناأللياف الضوئية بدال  

دون رخطار حالل اإلتنفيذ خطة ا" من خالل من تقديم الخدمة "اإلنتاج جزئي   نترن  منع شركات اإل: أوال  

 :الثاب  عريض النطا نترن  الشركات المقدمة لخدمة اإل

الشركة المصرية لالتصاالت بدأت في تحديث شبكة البنية التحتية المملوكة لها وقد تبين من الفحص أن 

 من الشبكة النحاسية، ثم قامت بغرض رفع كفاءة الشبكة باستخدام شبكة من كابالت األلياف الضوئية بدال  

المصرية لالتصاالت بإرسال خطا  بطلب توقعات مستقبلية من كل شركة من الشركات مقدمة  الشركة

 2012ثم تكرر الطلب في عام  ،2009عام  منا بدء  عن العدد الذي ترغب في التعاقد عليه نترنت مات اإلخد

تعتمد على استخدام شبكة البنية التحية النحاسية نترنت أن شركات اإلإلى  شارةوتجدر اإل بموجب خطا ،

تأجير موقع في كل سنترال وكانت تقوم ب الثابت لعمالئها،نترنت للمصرية لالتصاالت لتقديم خدمات اإل

ويتم ذلك من خالل تعاقدات مكتوبة بين  ،الثابتنترنت لتثبيت أجهزتها وربطها بالشبكة لتوصيل خدمة اإل

 (41).الشركات والشركة المصرية لالتصاالت

 لمبتنفيذ خطة توسعية لعملية إحالل لعدة مناطق  أن الشركة المصرية لالتصاالت قامت اكما تبين أيض  

دون إبرام اتفاق مع الشركات على  (43)2013وذلك في الربع األخير من العام  (42)،لحاالت سرقةتتعرض 

ببدء نترنت ودون إخطار الشركات مقدمة خدمات اإل Bitstream تقديم الخدمة من خالل تكنولوجيا الـ

ء الشركات عن عمالنترنت الكابالت النحاسية بكابالت ألياف ضوئية مما تسبب في قطع خدمات اإلحالل إ

للشركات  ةوذلك على خالف ما ذكرته الشركة المصرية لالتصاالت في خطاباتها الموجه، بشكل مفاجئ

خطار إوصالت نحاسية إال بعد  ةأيزالة إأنها ال تعتزم  عريض النطاق، مننترنت المقدمة لخدمة اإل
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 …" وجاء فيه (44)،25/3/0142وقد ورد ذلك في خطا  الشركة المصرية لالتصاالت المؤرخ  الشركات،

المصرية لالتصاالت ال تقوم برفع الو الت النحاسية كما ن إفالت رحالل الشبكات القديمة، ابالنسبة لحما أ

وذلك بما يتيح لشركتكم االستمرار في تقديم خدماتها بالطريقة ، 2013أغسطس  6بخطابها في كدت أ

ي حالة قيام الشركة برفع الو الت النحاسية ن  فبأا الخا ة بها. علم   DSLAMجهزة أالتقليدية عبر 

 (45)،" …ستقوم بإخطار سيادتكم قب  قيامها بذلك وفقا لما هو متفق مع الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

ا ويتضح من هذا الخطا  أن الشركة المصرية لالتصاالت  كانت  2014حتى مارس  2013من سبتمبر بدء 

ما حدث في األمر الواقع هو إجراء عمليات إحالل  ، ولكنخطارإت دون الكابالحالل إد الشركات بعدم اهتع

 أو تحديد موعد لعودة الخدمة مرة أخرى. خطار إوقطع للخدمة عن الشركات دون 

وكان يتعين على الشركة المصرية لالتصاالت عند إحالل التكنولوجيا الحديثة وكابالت األلياف الضوئية 

وقبل البدء في تنفيذ خطة  - على األق  لمناطق التي ال تتعرض لحاالت السرقةفي ا -محل الكابالت النحاسية 

والتي تتمثل  ،أن تقدم تفاصيل مالية وفنية عن توفير خدمة البنية التحتية باستخدام التكنولوجيا الجديدةحالل اإل

ا، حيث يم الخدمة فني   في إجراءات توفير الخدمة وتوقيت إتاحتها وأسعار التأجير للشبكة الجديدة وكيفية تقد

توجد اختالفات فنية كبيرة بين أسلو  تأدية الخدمة في ظل الكابالت النحاسية مقارنة باأللياف الضوئية، 

فضال عن ارتفاع أسعار تأجير البنية التحتية األرضية باستخدام األلياف الضوئية عن أسعار تأجير الكابالت 

أن  -على األقل  -، كما كان يتعين (46)في سرعة الواحد ميجا اجنيه   (25خمسة وعشرين )النحاسية بحوالي 

ببدء تنفيذ الخطة في الربع األخير نترنت بإخطار الشركات مقدمة خدمة اإل الشركة المصرية لالتصاالت تقم

لإلحالل، وخريطة للمناطق المزمع إحاللها  ادقيق   ازمني    جدوال  خطار اإلعلى أن يتضمن هذا  2013من عام 

والعمالء المتأثرين بخطة اإلحالل في كل منطقة والتاريخ المتوقع لقطع الخدمة عن هؤالء العمالء، والتاريخ 

 . أخرىالمتوقع لعودة الخدمة مرة 

ية التي قبلستا قيام الشركة المصرية لالتصاالت بإرسال خطاب للشركات بطلب التوقعات الموال يعد كافي  

جيا كنولوترغب فيها الشركات دون تحديد العنا ر األساسية لالتفا  على تقديم الخدمة باستخدام الت

عن ترن  نا لتوقف الشركات مقدمة خدمات اإلحتم   يسيؤدالكابالت حالل رتعلم أن نها رالجديدة، حيث 

 .حاللاإلنشاطها في المناطق التي يتم فيها 

 15/6/2014في تاريخ للشركات إرسالها التي تم  – (47)"خطة اإلحالل األولى" أنإلى  وتجدر االشارة

فيها فقط، دون تحديد المناطق التي يتم حالل اإلتضمنت أسماء السنتراالت التي سيتم  –إليها اإلشارة والسابق 
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العمالء ، كما أرسلت قائمة للشركات بأرقام حاللاإلإحاللها في كل سنترال ودون وجود خطة زمنية لهذا 

 لهذا لإلحالل. يالزمنالمتأثرين بتغيير الشبكة دون تحديد الجدول 

ألن السنترال الواحد يغطي مناطق  ؛للشركات ُمجديبإحالل السنترال ال يعتبر خطار اإلمجرد ن إوحيث 

ل لكل بالتالي ال يمكن للشركات تحديد ميعاد اإلحال ،كل المناطق في نفس التوقيتعلى  واإلحالل ال يتمعدة، 

، ىأخرقطع الخدمة، وكيفية التعامل مع الموقف لحين عودة الخدمة مرة ن أبشمنطقة للتواصل مع عمالئها 

 هذا إضافة إلى ما أقرت به الشركة المصرية بأنه لم يتم إحالل كلي إال لسنترال واحد فقط، هو 

أن  ييعنوهو ما  (48).لها جزئياأما باقي السنتراالت فيتم إحال ،أكتوبر ألنه تعرض لعملية تفجير 6سنترال 

ية منطقة داخل أل جاهلةعديم الجدوى للشركات ألنها تظل  اإخطار الشركات باسم السنترال فقط يُعد إخطار  

القطع، وبالتالي ال تستطيع وضع خطة بديلة لعمالئها أو هذا السنترال ستنقطع عنها الخدمة ومتى يتم 

 .ىأخراتصالهم بالخدمة مرة  ةت الشركات عن عمالئها وعدم إمكانيى إلى قطع خدماالتواصل معهم، مما أد  

هذا بخالف أن الشركة المصرية لم تلتزم بالخطة المرسلة للشركات، حيث قامت بعمليات إحالل خارج 

بمعنى أن الشركات وجدت أن هناك العديد من العمالء تم قطع الخدمة عنهم خارج  ؛الخطة المرسلة للشركات

إلى جانب أن الشركة المصرية لالتصاالت ال  (49)ء المتأثرين التي أرسلتها لهم الشركة المصرية.قائمة العمال

الحاالت التي ال تلتزم فيها بخطة اإلحالل المعلنة وعن األسبا  التي  بخصوصتقم بأي تنسيق مع الشركات 

 (50).بالخطة عدم االلتزام أدت إلى

ى أن  "يحظر على من تكون ل  السيطرة على سو  معينة ( عل8وحيث تنص الفقرة )أ( من المادة رقم )

 القيام بأي مما يأتي:

 .فع  من شأن  أن يؤدي رلى عدم التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة"

من الالئحة التنفيذية التي تنص على أن  "يقصد بالفترة أو  13وطبقا لنص الفقرة )أ( من المادة رقم 

  .ت المحددة تلك التي تكفى لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها"الفترا

( على هذه الواقعة تثب  مخالفة الشركة المصرية لالتصاالت 8وبإنزال نص الفقرة )أ( من المادة )

 ،الثاب  عريض النطا  لفترة محددةنترن  حيث قام  بمنع جزئي لتقديم شركات خدمات اإل ؛للفقرة)أ(

ى لتوقف الشركات مقدمة خدمات مما أد   ،2014حتى شهر يونيو  2013وتبدأ هذه الفترة من شهر سبتمبر 

( 9)ا عن أداء خدماتها للعمالء المتعاقدين معها، وتعتبر هذه الفترة التي تص  رلى تسعة جزئي   نترن  اإل
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ال  العمي ن ر، حيث نترن اإلة سو  فترة كافية لتقييد المنافسة واإلضرار بها خا ة بالنظر رلى طبيعشهر أ

 .يمكن  التوقف عن استعمال الخدمة ك  هذه المدة، وبالتالي سوف يتحول لشركة أخرى

على اإلضرار بالمنافسة،  اواضح   امؤشر  حالل اإلخالل عمليات  ويُعد عدد العمالء الذين خسرتهم الشركات

تمثل نسبة وهي  (51)،ألف عميال   (00071.إحدى وسبعين )حوالي حيث بلغ  رجمالي خسائر الشركات 

 %47و% من عمالء شركة اتصاالت، 3و% من عمالء شركة فودافون، 2ومن عمالء شركة لينك،  10%

عدد عمالء كل شركة لخدمة جمالي إمن  ، وذلك% من عمالء شركة نور1من عمالء شركة يال، و

 العمالء الذين انتقلواإلى  ئر بالمقارنةأما فيما يخص الخسا .سواء كان نحاس أو ألياف ضوئية ADSLالـ  

كابالت على  % من عمالء شركة لينك المطلو  توصيلهم95الضوئية فالنسب ستكون لياف األكابالت على 

% لشركة 31% لشركة يال، و100و% لشركة اتصاالت، 78و% لشركة فودافون، 66والضوئية، لياف األ

في خالل  اشهري    اجنيه   (9.400.000يين وأربعمائة ألف )تسعة مالنور، ونتج عن ذلك خسائر مالية بلغت 

  .فترة الدراسة

ت لكابالزالت تعمل على الجزء المتبقي من شبكة ا أن هذه الشركات ما كذلك يجب األخذ في االعتبار

ابالت بكة الكشوأنه إذا ظهر لديها زيادة في عدد عمالئها على  ،عليهبناء  النحاسية وتتعاقد مع عمالء 

ريب ألن ي القفنحاسية فال يجب أخذ هذه الزيادة في الحسبان، ألنها زيادة مؤقتة سوف تخسرها الشركات ال

 ا. الجزء المتبقي من شبكة الكابالت النحاسية ستقوم الشركة المصرية لالتصاالت بإحالله أيض  

 

 وغير دية تعسفيةمن خالل فرض شروط تعاقنترن  ا: االمتناع الضمني عن االتفا  مع شركات اإلثاني  

 :مألوفة لتوفير البنية التحتية

بوضع  2014وحتى ديسمبر 2014أن الشركة المصرية لالتصاالت قامت في الفترة من يونيو للجهاز  تبين

ولى لكابالت البنية التحتية النحاسية بكابالت البنية التحتية من األلياف الضوئية، ثم قامت األحالل اإلخطة 

الشركة المصرية  وقد فرضت ،2015وحتى يوليو  2015 من يناير بدأتية بوضع خطة إحالل ثان

وهي بصدد تنفيذ خطة  بـ "عرض الربط المرجعي"هو ما يُعرف و من خالل اتفاق مبدئي -لالتصاالت 

األلياف الضوئية باستخدام  لتوفير خدمة تأجير البنية التحتية من عدة شروط تعسفية -اإلحالل األولى 

( 6)ى إلى إحجام الشركات عن التعاقد مع الشركة المصرية لمدة ال تقل عن ستة الجديدة، مما أد  التكنولوجيا 

طوال تلك المدة مع الشركة المصرية لالتصاالت بسبب هذه  واضطرت الشركات إلجراء مفاوضات ،أشهر

والشركة نترنت إلبين شركات ا اتعاقد  بالفعل هناك  ه كاننإحيث  ،وهو أمر ما كان يجب أن يحدث ،الشروط
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المصرية لالتصاالت على تأجير البنية التحتية وتغيير التكنولوجيا المستخدمة لتوفير الشبكة ما كان يجب أن 

وطوال فترة المفاوضات المشار إليها توقفت . يؤثر على تأدية الخدمة من جانب الشركة المصرية لالتصاالت

 اف الضوئية.الشركات عن أداء الخدمة على شبكة كابالت األلي

رية ة المصوالتزامات تعسفية تفرضها الشرك وجود شروطوقد ثبت من المستندات التي حصل عليها الجهاز 

 عن ضال  ف ،التعاقدفي ن يان أساساعنصروهما  ،بأسعار الخدمة وشروط توفيرهافيما يتعلق  ،االتصاالت

 :و التاليالنحعلى  وذلك ،الممارسات العملية التي تنتهجها الشركة المصرية

 أسعار الخدمة. 

 شروط توفير الخدمة. 

 في الحصول على الخدمةنترنت عوائق فنية أمام شركات اإل وضع. 

 : أسعار الخدمة أوال  

مة مة خدغير تنافسية في عرض الربط المرجعي للشركات مقد اقدم  الشركة المصرية لالتصاالت أسعار  

 : تياآلوذلك على التفصي   ،نترن اإل

-Bitالشهرية لتأجير خدمة البت ستريم )سعار األكة المصرية لالتصاالت خطة أرسلت الشر -

Streamمحدود )الالثابت عريض النطاق غير نترنت ( الالزمة لتقديم خدمات اإلUnlimited 

ADSL من خالل عرض  2014مارس  30وذلك في  ،الضوئيةلياف األ( للعمالء المتصلين بشبكة

 الربط المرجعي. 

احية من نود محدالالثابت عريض النطاق المحدود وغير نترنت مفهوم خدمة اإلعلى  تم التعرففيما يلي سيو

 .العالقة التعاقدية بين الشركة المصرية لالتصاالت والشركات المقدمة لخدمة االنترنت

 ":Limited ADSLبـ" والمسمى المحدود النطا  عريض الثاب نترن  اإل -

لتي يمكن اكمية محددة من البيانات  ةتاحإعلى  المحدود النطاق عريض الثابتنترنت اإل تعتمد خدمة

ت م البياناحجعلى  د، لذا فإن السياسة التسعيرية لهذه الخدمة تعتمنترنتاإلشبكة  ىوإلللعميل تحميلها من 

 السرعة. على  وليس

 ":Unlimited ADSLمحدود والمسمى بـ"الالثاب  عريض النطا  غير نترن  اإل -

لخدمة دون اضمان سرعة ثابتة عند تقديم على  غيرالمحدود النطاق عريض الثابتنترنت إلا تعتمد خدمة

 التقيد بحجم البيانات.

إلى  ااستناد    –نترنت لما أشارت إليه الشركة المصرية لالتصاالت إلى أنه يمكن لشركات خدمات اإلوفق ا و

محدود البت عريض النطاق غير الثانترنت هذه الطريقة في المحاسبة والخاصة بتقديم منتج اإل

"UnlimitedADSL" – والمسمى بـ" المحدودالثابت عريض النطاق نترنت تخليق خدمة اإلLimited 
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ADSL للمستخدم النهائي وذلك عن طريق تحديد حجم البيانات التي يمكن لمستخدم مشترك في الخدمة "

 (.3) وضح بالشكل رقموذلك كما هو م (52).نترنتاإلشبكة  ىوإلالمحدودة تحميلها من 

 

 الثاب  عريض النطا نترن  اإل (:3شك  رقم )

                          

(ADSL)

                           

                 

)Unlimited ADSL(

                           

           

)Limited ADSL(

                                                 

                                                      
 

 

 تخسر في السرعات الصغيرة  –( تي اي داتاششركة )عدا  –الشركات جعل تاألسعار المقدمة 

 رعة خدمةسعلى  بعرع الربط المرجعي غير المحدود الواردةنترنت لإل أسعار تأجير البورتات تعتمدحيث 

ترنت ندمة اإلشذا أرادت مركة توصيل خ ؛سبيل الم ال ىفعلتوصيلها لعمالتهم،  في التي ترغب المركاتنترنت اإل

بينة ابداخل ك 1Mألحد عمالتها فعليها دفو  من تأجير بورت بسرعة  1M( بسرعة ADSLال ابت عريع النطاق )

MSAN  عار الخاصة ( األس2. يوضح الجدول رقم )امهري    اجنيه   (39تسعة و ال ون )المتصل بها هذا العميل وهو

" Bit-Streamمرجعي لخدمة الـ"عرع الربط ال للسرعات المختلفة الواردة بـ Bit-Streamبتأجير البورت لخدمة 

 :2014مارس  30بتاريخ 

 Bit-Streamالـ لخدمة البورت بتأجير الخاصة (: األسعار2جدول رقم )

 512Kbps 1M 2M 4M 8M 16M 24M السرعة

 326 230 135 85 55 39 30 (المصري جنيهبالالسعر )

 2014مارس  30المصدر: عرض الربط المرجعي بتاريخ 
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قامت المركات فقد  limited ADSLال ابت عريع النطاق المحدود نترنت أما فيما يتعلق بأسعار اإل

غير نترنت عن اإل حاسبة مختلفمبأسلوب  تسعيرالبالتفاوع مو المركة المصرية لالتصاالت من أجل 

قامت مركة المصرية لالتصاالت بعمل تعديل لعرع الربط المرجعي ليممل تسعير  وعليه، المحدود

يتم ل هذا التعديل في عرع تسعير جديد  (53).2014أغسطس  24المحدود في نترنت اإلخاص بمنتج 

على  مقابل الحصول اجنيه  ( 25.000)خمسة وعمرون ألف وهو مبلغ  ،نترنتللمركات المقدمة لخدمة اإل

جيجا  (10240عمرة آالف وماتتان وأربعون )ما يعادل  (54)تيرا بيت (10عمرة )سعة/حجم بيانات قدره 

جنيهان ) 2.45يساوي وبذلك يكون سعر الجيجا بيت الواحدة  ؛عميل ألفعدد أقصاه على  يمكن توزيعها

ا(. 45و سعة تحميل  ىأقصأي أن  ،المحدودنترنت لإل (جيجا 5)قة فيما يتعلق ببا سبيل الم العلى  (55)قرم 

وبفرع أن هذا العميل ، جيجا (5خمسة )التي يمكن العميل استهالكها هي نترنت مبكة اإل ىوشلبيانات من 

ا و 12.25 وهوأخرى جيجا بيت  (5خمسة ) سعر دفو كامل الباقة فعليهستهلك ا ا( 25)ا نتا عمر جنيه   قرم 

وهنا ال تقم المركة المقدمة لخدمة  .(5x2.45)لجيجا بايت الواحدة في خمسة أي بعد ضرب سعر ا

تكون نما شومحدود، الغير نترنت البورت كما هو الحال في طريقة المحاسبة لإل سعربدفو نترنت اإل

ن خالل الفترة مأنه  في وتكمن الممكلة .2البورت الوارد في الجدول رقم سعر عن  بديال   ا(جنيه   12.25)الـ

نترنت مو المركات المقدمة لخدمة اإل 2014ا من مهر أكتوبر بدء  التعاقد  ىوحت 2014مارس  30

عرع على  (، لم يكن في استطاعة المركات الموافقة2والموضحة بمكل التسلسل الزمني بالمحلق رقم ))

نترنت منتج اإلالواردة بالعرع لسعار األوذلك بسبب أن  ،2014مارس  30بتاريخ المقدم الربط المرجعي 

ال ابت نترنت منتج اإل)تي اي داتا( على  مو مركةمحدود لم تمكنهم بالمنافسة الال ابت عريع النطاق غير 

ال ابت عريع النطاق المحدود نترنت (. فبمقارنة أسعار اإلLimited ADSLعريع النطاق المحدود )

ك حسب جودة االتصال بين العميل وذل –ميجا  8بسرعة قد تصل شلى )تي اي داتا(  المقدمة من مركة

 2014مارس  30محدود الواردة بعرع الربط المرجعي بتاريخ الغير نترنت مو أسعار اإل – والسنترال

نجد أن  – المحدودنترنت اإل لخدمةوذلك بسبب عدم وجود تسعيرة منفصلة  – ميجا 8والخاصة بسرعة 

ال ابت عريع النطاق نترنت ما يخص باقتي اإلفي)تي اي داتا(  منافسة مركةعلى  المركات غير قادرة

الرتيسي لتقديم  العنصرسعر ن شمركة تي ي داتا، حيث  اتقدمهم انلتلاو 15GBالـ و 5GB الـالمحدود 

بأن سعر  اعلم   – اجنيه   (135) ماتة وخمسة و ال ون ميجا هو 8الخدمة وهو سعر شيجار البورت بسرعة 

من السعر التي تقدم به  ىأعل بذلك يكون – يجار البنية التحتيةالبورت هو عنصر من عناصر تكاليف ش
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عن  15GB % لباقة الـ35وبـنسبة  5GB % لباقة الـ80بزيادة نسبتها  للعميلالمنتج )تي اي داتا(  مركة

 (.3وذلك كما هو موضح بالجدول رقم ))تي اي داتا(  سعر بيو

 المحدودغير نترنت لإلث مركات (: مقارنة بين أسعار تأجير البورت لل ال3جدول رقم )

 المحدودنترنت لإل)تي اي داتا(  مركة لعميلوسعر البيو 

 السرعة
 البورتسعر تأجير 

 ميجا 8سرعة 
 (داتاي اتي )نسبة الزيادة عن سعر  للعمي )تي اي داتا(  سعر

5G ** ** 80%  

15G ** ** 35%  

 (اتادي اتي )تندات الواردة من شركة والمس 2014مارس  30المصدر: عرض الربط المرجعي بتاريخ 

 2014األخير من  وقد استمر رفض الشركات للتوقيع على العرض المرجعي وتعديالته حتى الربع، 

دمة وهو التاريخ الذي أرسلت فيه المصرية لالتصاالت عرض األسعار الخاص بأسعار تأجير خ

 .2015 ومارس 2014شهر سبتمبر المحدود ووقعت الشركات في تواريخ متفاوتة ما بين نترنت اإل

 ا: شروط توفير الخدمة ثاني  

رن  نتوألزم  بها الشركات مقدمة خدمات اإل ،وضع  الشركة المصرية لالتصاالت عدة شروط تعسفية

 شروط أساسية: ةمن خالل ثالثللحصول على خدماتها من تأجير البنية التحتية 

 شركات وباقي ال)تي اي داتا(  ييز بين شركةبالتم المتعاقد عليهم عمالء جدد اعتبارالعمالء -أ

 شرط رعداد التوقعات المستقبلية -ب

 ضمان دفع قيمة التوقعات المستقبلية وفرض غرامات على رلغائها -ج

 فرض رسوم دخول الكابينة -د

 

 المتعاقد عليهم عمالء جدد:  العمالء اعتبار  (أ)

ركة المصرية لالتصاالت بطلب عدد بورتات من الشنترنت حيث قامت الشركات مقدمة خدمات اإل

عمالئهم، فقبلت الشركة المصرية لالتصاالت توفير هذه النسبة،ولكنما  % من 100مساوى لنسبة 

من خالل  اإلنهاء القسري للتعاقد بين العمي  وشركت قامت به الشركة المصرية لالتصاالت هو 

 –يل يجعل هذا العميل رقم التليفون األرضي للعميل وتخصيص رقم جديد للعم التذرع بأن تغيير

وكأنه عميل جديد لم يسبق له  – نترن اإلالشركات مقدمة خدمات  رحدىبالفع  مع  الذي لدي  تعاقد

تي أي ) المصرية لنقل البيانات شركةالوبالتالي تستحوذ عليه لصالح  ،ا مع أية شركةالتعاقد مطلق  

مجرد تغيير رقم التليفون األرضي  وتبرر الشركة المصرية لالتصاالت هذا التصرف بأن (56).(داتا
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وقد صرح بذلك  (57)،التعاقد معه)تي اي داتا(  ، وبالتالي يحق لشركةاجديد   عميال   هللعميل يجعل

% من عمالء 100ممثلو الشركة المصرية لالتصاالت، وأن تفسيرهم لبند التعاقد على نسبة 

دون الحفاظ على العمالء الحاليين العمالء الحالي لكل شركة  الشركات هو توفير عدد مساو لعدد

ذاتهم أي أنه تم توفير العدد المماثل فقط لعدد العمالء قبل اإلحالل بغض النظر عن أشخاص 

  .العمالء

 

أن الفترة التي تستغرقها الشركة المصرية لالتصاالت إلعادة الخدمة لعمالء على  هذا فضال  

للشركة المصرية لنق  ثبت للجهاز أنه بالنسبة  هذا وقد ،غير محددة على االطال نترن  شركات اإل

يتم نق  العمالء مباشرة من على الكابالت النحاسية رلى كابالت األلياف  البيانات )تي ري داتا(

دون االدعاء بأن هؤالء العمالء هم عمالء جدد طالما تم تغيير أرقام التليفون األرضي  ،الضوئية

)تي اي  خرى، وأن المدة المعتادة لتو ي  العمي  لشركةالخاص بهم مثلما يحدث مع الشركات األ

ساعة وأسبوع، وأن أقصى مدة تأخرت فيها الخدمة عن العمالء كان  شهر،  72تتراوح بين داتا( 

وهذه الممارسة من جانب الشركة  (58)وهي حاالت نادرة ويتم تعويض العمي  فيها عن التأخير

الشركة المصرية لنق  البيانات )تي أمام  الشركات األخرىإلضعاف قدرة  يتؤد  المصرية لالتصاالت 

 (59).حيث انخفضت حصص الشركات المنافسة لشركة تي أي داتاداتا( اي 

 

 شرط رعداد التوقعات المستقبلية (ب)

لها توقعاتهم المستقبلية عن نترنت اشترطت الشركة المصرية لالتصاالت أن تقدم شركات اإل

الثابت نترنت  أعداد المشتركين الذين سيتم إمدادهم بخدمة اإلوتتضمن التوقعات أوال   ،عمالئهم

" أو البورتات،  Portsوهي ما يطلق عليها فنيا "الـ  عدد نقاط الخدمة ييساوبما عريض النطاق 

ا السرعات المطلوبة لكل وثالث   ،SDSLأو  ADSLسواء  Portsا نوع الخدمة المطلوبة على الـ ثاني  

Port (60)عمالئها. ركة بعرضها علىالتي ستقوم كل ش 

ومعلومات  بياناتفإن ذلك يتطلب  ،من تقديم توقعاتها المستقبليةنترن  تتمكن شركات اإل يولك

 : تياآلوذلك على التفصي   ،محددة لم تقدمها الشركة المصرية لالتصاالت

 أماكن الكبائن الشركات لخطة إحالل مفصلة تشمل الشوارع التي يتم إحالل الكابالت فيها أو  إمداد

حيث  الجديدة أو أرقام التليفونات األرضية القديمة والجديدة للعمالء الموجودين على هذه السنتراالت
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نترنت تقوم الشركة المصرية لالتصاالت بتغيير رقم التليفون األرضي للعميل المثبت عليه خدمة اإل

ذي يعتبر بمثابة كود تعريف والنترنت وهو الرقم الذي كان معلوم لدى شركات تقديم خدمة اإل

للعميل على النظام اإللكتروني لهذه الشركات، وبتغيير رقم التليفون األرضي للعميل تفقد شركة 

إمكانية التعرف عليه، وظلت بعض الشركات تطلب من الشركة المصرية لالتصاالت نترنت اإل

 (61).12/5/2014حتى إرسال خطة االحالل لكى تتمكن من إمداد الشركة المصرية بتوقعاتها 

  أرسلت الشركة المصرية لالتصاالت خطة إحالل ُمجهلة تتضمن أسماء  15/6/2014في

السنتراالت فقط، وهي خطة غير مفيدة للشركات في إعداد التوقعات المطلوبة منها، حيث تحتاج 

رضية القديمة الشركات لمعرفة الشارع الذي يتم تركيب الكابين الجديدة فيه أو أرقام التليفونات األ

والجديدة للعمالء للتواصل معهم وتعريفهم على نظامها اإللكتروني الداخلي والحصول على 

عناوينهم. وهو األمر الذي يمكن الشركة من تحديد مدى كثافة عمالئها في هذا الشارع ولتقوم 

التي د( محدود أو غير محدوإنترنت )السرعة، بإعداد قائمة بعدد العمالء ومواصفات البورتات 

ترغب في التعاقد عليها في هذا الشارع مستقبال وترسلها للشركة المصرية لكى تقوم المصرية 

 بحجز هذا العدد من البورتات للشركة في الكابين الجديدة.

  منتشرة في أكثر من كبائن كثافة العمالء المثبتين على السنتراالت سوف تقسم على عدة ن إوحيث

الشركة مقدمة ن إف - الجديدة التي تستخدمها الشركة المصرية لالتصاالت طبقا للتكنولوجيا - شارع

أي من الكبائن على  لن تتمكن من معرفة عمالئها الموجودين في كل سنترال سيتم توزيعهم ةالخدم

باسم السنترال فقط ال يفيد في معرفة كيفية التوزيع، وإذا طلبت الشركة من خطارها إوأن مجرد 

ت عدد إجمالي من البورتات لحجزها في كل سنترال، قد تقوم الشركة المصرية المصرية لالتصاال

توجد في شوارع غير التي تتواجد بها الكثافة الحقيقية كبائن لالتصاالت بتوزيع عمالء الشركة في 

عديدة ولكن كبائن في النهاية بالشركة إلى أنها تمتلك بورتات في  ييؤدلعمالء الشركة، وهو ما قد 

عمالئها أو ال تتناسب البورتات المحجوزة لها مع متطلبات  تتواجدهذه الكبائن في شوارع ال توجد 

 (62)عمالئها، لذلك لم تستطع الشركات في هذه الفترة وضع التوقعات المستقبلية المطلوبة منها.

 طاق الثابت عريض الننترنت لم تقدم الشركة المصرية لالتصاالت أسعار تأجير البنية التحتية لإل

في عرض الربط المرجعي للشركات، وهو ما أقر به ممثلو الشركة المصرية لالتصاالت،  المحدود

وكذلك لم تقدم الشركة المصرية لالتصاالت في خطة اإلحالل األولى العرض الفني والشروط 

للشركات والمؤسسات، وكانت حجتها في ذلك أن  SDSLالالزمة لتأجير البنية التحتية لخدمات 

والجدير بالذكر أن هذه  .المطلوبة Ports% من عدد الـ 10هي أقل من  SDSLخدمات نسبة
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الخدمة تعد مربحة للشركات مقدمة خدمات االنترنت، بل أن بعض هذه الشركات تعتمد في عملها 

 SDSL.(63)بشكل أساسي على خدمات 

مقدمة خدمات  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الشركة المصرية لالتصاالت اشترطت على الشركات

ما يفهم من عبارة و للتعاقد معهم على توفير خدمات البنية التحتية ، تقديم توقعاتهم المستقبليةنترنت اإل

العمالء  من عمالء جدد دوننترن  "التوقعات المستقبلية" هو ما سوف تتعاقد علي  شركات اإل

للعمالء  خدمة "بورتات" د نقاطأن توفر الشركة المصرية لالتصاالت عد ييقتض، وكان ذلك الحاليين

تقم هو ما لم و الحاليين على األقل، ثم تطلب من الشركات تحديد توقعاتهم المستقبلية من العمالء الُجدد،

حيث أرغمت الشركات على تحديد عدد نقاط الخدمة المطلو  لكل  ،الشركة المصرية لالتصاالت به

افة أرقام العمالء وأنها قادرة على معرفة العدد اإلجمالي وذلك رغم أن لديها ك ُجددالحاليين والالعمالء 

ا على علم تام بتبعية هؤالء العمالء لكل أو الشركات، وهي أيض  فراد األفي مصر سواء نترنت لعمالء اإل

ألن لديها بيانات عن كل خطوط التليفون األرضية المثبت عليها خدمات أنترنت، ودفعت إنترنت شركة 

ا وحفاظ   (64)أنها تطلب التوقعات المستقبلية لتحديد عدد الكبائن التي ستقوم بشرائهاالشركة المصرية ب

ويتضح من ذلك أن الشركة المصرية لالتصاالت كانت تستطيع االعتماد على العدد  ،على استثماراتها

ات معلومعلى  من المشتركين الحاليين في شراء الكبائن وال توقف االتفاق على شرط الحصول اإلجمالي

 موجودة لديها بالفعل.

 

ضمان دفع قيمة التوقعات المستقبلية وفرض غرامات مالية على رلغاء التوقعات  (ج)

 المستقبلية:

 

 بدفع تلتزم الشركات أن لالتصاالت على المصرية الشركة األولى اشترطتحالل اإلفي خطة  -

ولم يتضمن  - ثة أعوامواحد إلى ثال تتراوح ما بين عام -التعاقد بالكامل  لمدة االشتراك قيمة

على الرغم من أن الشركات على  وذلك التعاقد أي نسب عجز وزيادة عن عدد العمالء المتوقع

ال تستطيع أن تضمن أنها سوف تحقق عدد تعاقدات مع العمالء يغطي توقعاتها المستقبلية 

شركات وكان يتعين أن يكون التعاقد الذي تضمن ال. المرسلة للشركة المصرية لالتصاالت

أو على األقل أن يكون فيه  ،الوفاء به هو التعاقدات الفعلية التي تحققها الشركات مع عمالئها

مقدمة خدمات  اشترطت الشركة المصرية لالتصاالت على الشركات كما .نسبة عجز أو زيادة
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أنه في حالة إلغاء أي جزء من التوقعات  في االتفاق المبدئي )العرض المرجعي(نترنت اإل

% من قيمة التوقعات 100تلتزم الشركة بدفع  ،مستقبلية للشركات قبل البدء في تقديم الخدمةال

 ،وكذلك إذا تم إلغاء أي جزء منها بعد البدء في تقديم الخدمة وقبل انتهاء السنة األولى كلها،

شروط غير مألوفة وغير  وهذه 65،كلها % من قيمة التوقعات 100تلتزم الشركة أيضا بدفع 

 (66).المجال رف عليها في سوق خدمات تأجير البنية التحتية كما أفاد أحد الخبراء في هذامتعا

 لعدم وجود بديل.نترنت ومع ذلك فقد وافقت شركات اإل

نسبة عجز  -الثانية حالل اإلفي خطة  -والجدير بالذكر أن الشركة المصرية لالتصاالت أقرت 

ل العدد الفعلي المتعاقدة عليه الشركة مع المصرية % في التوقعات المستقبلية، وإذا ق10وزيادة 

 ولكن % التي تمثل الحد األدنى لاللتزام.90% ستضطر الشركة لدفع 10لالتصاالت عن نسبة 

 بعد أشهر وذلك ،عدلت الشركة المصرية عن إلزام الشركات بدفع قيمة التوقعات المستقبلية كاملة

حيث استمرت الشركة المصرية  ،لالحتفاظ بعمالئهاأفقد الشركات الفرصة  من التفاوض مماعدة 

لالتصاالت طوال هذه الفترة في قطع الخدمة عنهم، وهذا العدول يؤكد أن الشرط الذي فرضته 

 (67).اتعسفي    الم يكن رال شرط  الشركة المصرية لالتصاالت في البداية 

 :فرض رسوم دخول الكابينة (د)

 اجنيه  ( 1000) ألفكات أن تدفع مقدما فرضت الشركة المصرية لالتصاالت على الشر -

غم من ى الركرسوم إنشاء عن كل كابينة جديدة تشترك فيها ويكون لها فيها عمالء، عل امصري   

ليها بما ع قيمة تأجير الكابالت والبورتات الموجودة في الكبائن يشمل البورت أن سعر تأجير

ينة ة في تكاليف إنشاء كل كابمن سرعات وأن طلب الشركة المصرية من الشركات المشارك

 بعد دفع قيمة تأجير الشبكة ككل يعتبر تكلفة إضافية على الشركات.

رفة ت لمعهذا الشرط يؤثر على التوقعات المستقبلية التي تعدها الشركات حيث تحتاج الشركا -

عدد كيفية توزيع عمالئها على الكبائن التي تخصصها لها الشركة المصرية لالتصاالت و

ن أو اثني عميل ئن التي يدخل فيها عمالئها في المستقبل، ألن الشركة قد تقوم بالتنازل عنالكبا

ل تحم يلتفادإذا اتضح وجودهم في كابينة مستقلة لتفادى دفع رسوم إنشاء الكابينة، وذلك 

د تقرر ليه قخسارة إضافية للشركة في حالة عدم وجود عدد كافي من العمالء داخل الكابينة، وع

 كة التنازل عن الكبائن التي ال تحقق لها أرباح كافية.الشر
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وهذا بدوره يؤثر على العدد اإلجمالي من العمالء الذي يتم طلبه من الشركة المصرية   -

الشركات في سبيل توصيل  كتوقعات مستقبلية، وكذلك لمعرفة القيمة االجمالية التي تتحملها

من المعطيات التي تحتاجها الشركات لتحديد  الخدمة ويعد توزيع العمالء على الكبائن أيضا

العدد النهائي الذي سوف تلتزم بدفع قيمته المالية، ولكن هذه التفاصيل لم تقم الشركة المصرية 

 (68)بإعطائها للشركات مما يشكل عائق مالي إضافي على الشركات.

يرة من العمالء أنها تتعرض لخسائر وفقد سريع ألعداد كبنترنت وقد أفادت شركات خدمات اإل -

يوميا كنتيجة مباشرة لعدم التزام الشركة المصرية لالتصاالت بخطة اإلحالل وتحويل عمالء 

أن نترنت وقد أفادت الشركات مقدمة خدمات اإل (69)،)تي اي داتا( شركةالشركات للتعاقد مع 

( )تي اي داتا الثابت بدأت في التضاؤل لصالح شركةنترنت حصصهم السوقية في سوق اإل

حيث أصبحت الحصة السوقية 70كنتيجة مباشرة لممارسات الشركة المصرية لالتصاالت.

بعد عملية  "ADSLالمقدم لالفراد والمسمي بـ " الثابتنترنت من سوق اإل)تي اي داتا(  لشركة

 6رقم  )الشكلين 2014في يونيو اإلحالل األولى خطة % قبل 53مقابل  %61االحالل 

 (71).(7و

الضوئية،  على شبكة كابالت األلياف SDSLالشركة الوحيدة التي تقدم خدمات  إضافة إلى أنها -

 في خذاأل معومع العلم أن جميع الشركات كانت تقدم هذه الخدمة على شبكة الكابالت النحاسية، 

 شركةل المنافسة الشركات أن يعني ما وهو مستمرة زالت ما االحالل عمليات أن االعتبار

رت ممارسات إذا ما استم -حالل اإل( بعد إتمام عمليات داتا أي تي) اتالبيان لنقل المصرية

صرية المالشركة  لصالح SDSLجميع العمالء خدمة تفقد قد - الشركة المصرية لالتصاالت

  نترناإل سو بمن حرية الشركات في البقاء  يحد  وهو أمر لنقل البيانات )تي أي داتا( فقط 

 .الثاب 

 :في الحصول على الخدمةنترن  ية أمام شركات اإلعوائق فن وضعا: ثالث  

، حيث أفاد (داتاي اتي )شركة  اهتواجه العدة  تعاني من مشكالت فنيةنترن  أن شركات اإلللجهاز ثب  

من الشركة إلخبارهم  اهاتفي    أن عمالئهم يتلقوا اتصاال   (،داتاي اتي المصرية لنق  البيانات )ممثلو شركة 

لخدمة اوميعاد عودتها مرة أخرى وأن  تتم عودة نترن  ون األرضي وبانقطاع خدمة اإلبتغيير رقم التليف
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 (تي اي داتاالمصرية لنق  البيانات )المنافسة لشركة نترن  بينما تواج  باقي شركات اإل (72)دون عوائق

 :فيما يليإيجازها يمكن ومشكالت فنية  عوائقعدة 

 غي  الخدمة على الكبائنعدم رجراء اإلعدادات الفنية الالزمة لتش. 

 توفيراتفا  مستوى الخدمة عدم. 

  نترن اإلعدم تو ي  الخدمة لعمالء شركات. 

  واحد فقطرنترن  تصميم بعض الكبائن على توفير الخدمة لمقدم خدمة. 

  ى.أخروجود عمالء للشركات يتم تسجيلهم لدى شركة 

 

  هذا التزام ن أ، على الرغم من الكبائنعدم رجراء اإلعدادات الفنية الالزمة لتشغي  الخدمة على

"الخاص VLANبتعريف "  يسميعلى الشركة المصرية لالتصاالت بإعداد الكبائن فنيا وهو ما 

من توصيل الخدمة للعمالء، إضافة نترنت بكل كابينة، وذلك كي تتمكن الشركات مقدمة خدمات اإل

نتهاء من تنفيذ االعدادات الفنية لتشغيل إلى أن الشركة المصرية لالتصاالت ال تحدد تاريخ ثابت لال

الشركات قامت بحجز البورتات والتزمت بدفع مقابل هذه الخدمة وال تجد أن  يعنيالخدمة، وهو ما 

 (73).الخدمة متاحة بل وال تعلم التاريخ الذي سوف تكون فيه الخدمة متاحة

 

 ت بتوقيع اتفاق مستوى حيث رفضت أن تلتزم أمام الشركا اتفا  مستوى الخدمة، توفير عدم

حيث يلتزم من يؤجر البنية التحتية بمستوى معين من أداء الخدمات حتى تتمكن الشركة بالخدمة، 

من توفير الدعم الفني لعمالئها، وهو أحد الشروط الواردة في الترخيص نترنت مقدمة خدمة اإل

المستخدمة في توفير خدمة  التكنولوجيا الجديدةن إوحيث  (74).الصادر للشركة المصرية لالتصاالت

تجعل الشركة المصرية لالتصاالت تتحكم بشكل كامل في الدعم الفني المقدم  Bit Streamالـ

لعمالء الشركات األخرى مقدمه خدمات االنترنت، وعليه كان يتعين عليها أن تقوم بتوفير اتفاق 

أنها غير قادرة على حل  مستوى الخدمة، مما يؤثر سلبا على سمعة الشركات ويجعلها تظهر بصور

 (75).المشكالت الفنية التي قد تطرأ على أداء الخدمة

 

  الشركات بعدم توصيل الخدمة لعمالئها  تفاجئحيث ، نترن اإلعدم تو ي  الخدمة لعمالء شركات

على الرغم من توقيع االتفاق مع الشركة المصرية لالتصاالت على توفير الخدمات، ولكن ما يحدث 

وم الشركات بإدخال طلبات تسجيل عمالئها على الموقع الخاص بالشركة المصرية هو عندما تق

لطلب إمدادهم بالخدمة تظهر على النظام اإللكتروني رسائل توقف طلب الخدمة للبورتات المتعاقد 

عليها من األساس، وقد أدى ذلك لعدم قدرة الشركات على توصيل الخدمة ألعداد كبيرة من 

 (76):نصهاتي اآلهذه الرسائل شيوعا هي الرسائل  عمالئها، ومن أكثر
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o ،وهي تقوم نترنت حيث تجد شركات اإل عدم وجود بيانات للعمالء على الشبكة الجديدة

بتسجيل بعض عمالئها على موقع الشركة المصرية لالتصاالت بأن تظهر رسالة من النظام 

" وال يقبل بيانات للعمي  عدم وجوداإللكتروني الخاص بالشركة المصرية لالتصاالت نصها "

 (77)لهؤالء العمالء.نترنت النظام تسجيل العميل وهو ما يشكل عائق أمام توصيل خدمة اإل

o  ويعني ذلك أن  ،نترن اإلتركيب بعض العمالء على خطوط  وت ال يمكنها توفير خدمات

معا نترنت بعض البورتات المتواجدة في الكابينة تكون قابلة لتشغيل خدمة الصوت واإل

إال لتشغيل خدمة الصوت فقط )التليفون األرضي(، وعليه يجب على  وبعضها ال يكون قابال  

الشركة المصرية لالتصاالت عند إتاحة البورتات المطلوبة من جانب الشركات مقدمة خدمات 

أن توفر عدد البورتات من النوع التي توفر خدمة االنترنت، ولكن ما يحدث أن نترنت اإل

دما ترغب في توصيل الخدمة لعمالئها تظهر لها رسالة من الموقع الخاص الشركات عن

، وقد أشارت بعض هذه البورتات من نوع الصوت "بالشركة المصرية لالتصاالت نصها "

شركة اتصاالت مصر إلى واقعة محددة حدثت مع فرع الحجاز الخاص بالشركة حيث أنه فرع 

( تي اي داتا) البيانات لنقل شركة المصريةع مؤجر من أحد المواطنين وقد كان متعاقد م

وعندما رغب في تأجير الفرع إلى شركة اتصاالت مصر طلب توصيل الخدمة له عن طريق 

شركة اتصاالت مصر بأن البورت  فوجدتشركة اتصاالت بصفتها مستأجر لمقر الفرع، 

  (78).نترنتإالمخصص له تحول في نفس اليوم إلى بورت صوت فقط ال يمكنه توصيل خدمة 

 

  قبل كبائن  "الكبائن القديمة"تصميم بعض الكبائن(MSAN ) على توفير الخدمة لمقدم خدمة

على  معتمدةنترنت من أجل توصيل خدمات اإل افني   واحد فقط، هذه الكبائن ال يمكن إعدادها إنترنت 

لشركة المصرية لنقل نترنت لتقديم خدمات اإلمسبق ا  اعدادها فني   إأكثر من مقدم خدمة، وإنما تم 

 (79).( فقط، لذا فهي الشركة الوحيدة التي يمكن لها االستفادة من تلك الكبائن"تي اي داتاالبيانات )

 

  على الرغم من إمداد الشركة المصرية ىأخروجود عمالء للشركات يتم تسجيلهم لدى شركة ،

ها بموجب الخطابات المتبادلة لالتصاالت بعدد البورتات المطلوبة لعمالئها وحجز هذا العدد لصالح

بينهم وعرض الربط المرجعي )االتفاق المبدئي(، إال أنه عندما تقوم الشركة بتسجيل الطلب على 

الموقع الخاص بالمصرية لالتصاالت تظهر رسالة من النظام اإللكتروني للشركة المصرية 

امت شركة فودافون بمراجعة وقد ق (80).ىأخرلالتصاالت تفيد بأن هذا الرقم تم تسجيله لدى شركة 

التي هي  -( الخاص بالشركة المسجل عليها هذه األرقام IP Address)نترنت عنوان بروتوكول اإل

 خاص IP Addressنترنت بروتوكول اإل أن فوجدت - داتا في األساس أرقام لعمالء فودافون
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من  بالتأكد من ذلكالجهاز وقد قام فريق العمل ب (81).(تي اي داتا) البيانات لنقل المصرية بشركة

 مسجلة رقاماأل هذه أن بالفعل خالل الدخول على الموقع الرسمي الذي يبين ملكية هذه العناوين فتبين

الذين تم فصل نترنت أن عمالء الشركات مقدمة خدمات اإل ييعنمما  (82)،تي اي داتا شركة لدى

م على عنوان البروتوكول الخاص الخدمة عنهم دون إخطار الشركات المتعاقدة معهم تم تسجيله

  .أخرىإعادة التعاقد معهم مرة  أخرىشركة  ةبحيث ال تستطيع أي( تي اي داتا) بشركة

"يحظر على من تكون ل  السيطرة على سو  معينة القيام بأي مما ( على أن  8وحيث تنص المادة رقم )

 يأتي:

 .................. -أ

وقف التعام  مع  على نحو  أو أشخص مع المنتجات على التعاقد أو االتفا  عن االمتناع -ب

 يؤدى رلى الحد من حريت  في دخول السو  أو البقاء في  أو الخروج من  في أي وق ." 

لى من تكون من الالئحة التنفيذية للقانون على ان  " يحظر ع 13وحيث تنص الفقرة )ب( من المادة رقم 

 يأتي: أ(..............ل  السيطرة على سو  معنية القيام بأي مما 

 يؤدى االمتناع عن ابرام  فقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعام  مع  على نحو (ب

ذلك  رلى الحد من حريت  في دخول السو  أو البقاء في  أو الخروج من  في أي وق ، بما في

لنشاط مح  فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في ا

  .التعام "

نفص  لخدمة ميتضح أن عدم طرح تسعير ( على الوقائع سابقة الذكر 13( والمادة )8و بإنزال نص المادة )

 لنق  ةالمصري شركةوقيام  2014نهاية شهر أغسطس  ىحتغير المحدود نترن  عن اإلالمحدود نترن  اإل

 نترن ت اإلشركان ما في ظ  أسعار التأجير المطلوبة بالبيع باألسعار المبينة سابق   (تي اي داتا) البيانات

 عقد بموجب ا في ظ  الشروط التي فرضتها الشركة المصرية لالتصاالتوأيض   ،بموجب العرض المرجعي

 لتنفيذ كأداة والشروطسعار األممارسة مخالفة لقانون المنافسة، حيث تم استخدام هذه  الربط المرجعي تعد

حو نعلى ترن  نتفا  على توفير خدمة البنية التحتية ووقف التعام  مع شركات اإلعن اال الضمني االمتناع

رية رلى الحد من حرية الشركات في البقاء في سو  الخدمة وتثب  مع  مخالفة الشركة المص ييؤد

 ( من قانون حماية المنافسة.8لالتصاالت ألحكام الفقرة )ب( من المادة )

االمتناع الضمني حيث تنص الفقرة ) ( من القانون ب المقصودلى تعريف وتجدر اإلشارة في هذا المقام إ

ويكون االمتناع  ،على "االمتناع عن االتفاق أو التعاقد" وهو ما يشمل االمتناع بنوعيه الصريح والضمني
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 ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية13ا للتفسير الذي وضعته الفقرة ) ( من المادة رقم )طبق   اضمني   

المنافسة، بفرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعامل، 

(، حيث ورد بالتقرير OECD) ا في تقرير صادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوهو ما جاء أيض  

 ن أهمها فرض شروط غير معقولة أووم ،عن االتفاق أو التعاقد اضمني    ابعض الممارسات التي تعد امتناع  

ويؤكد التقرير  (83)،تحديد كمية السلع أو الخدمات أو تقليص هامش الربح التأخير الشديد في توفير الخدمة أو

ا في الواقع العملي حيث ال تلجأ الشركات التي تتمتع بمركز مسيطر أن االمتناع الضمني هو األكثر انتشار  

 . ع الصريح إال نادرا لوضوح المخالفة بشأنهفي األسواق المختلفة لالمتنا

شركة ها البباإلضافة لما سبق، فإنه تجدر مالحظة أن بعض األفعال السابق اإلشارة إليها والتي قامت 

ين لتعام  بامن قبي  التمييز في شروط الثانية، يمكن اعتبارها  اإلحالل المصرية لالتصاالت خالل خطة

 : لاألفعاالعاملة في السوق، ومن هذه نترنت ها وباقي شركات اإلالتابعة ل( تي اي داتا) شركة

لعميل لرضي التذرع بأن تغيير رقم التليفون األو اإلنهاء القسري للتعاقد بين العميل وشركته -

ع مطلقا موتخصيص رقم جديد للعميل يجعل هذا العميل وكأنه عميل جديد لم يسبق له التعاقد 

ين ح( في اتي اي دات) المصرية لنقل البيانات شركةاليه لصالح أية شركة وبالتالي تستحوذ عل

ف ألليايتم نقل عمالء شركة تي أى داتا مباشرة من على الكابالت النحاسية إلى كابالت ا

 الضوئية.

نت نترلشركات اإل عدم إجراء اإلعدادات الفنية الالزمة لتشغيل الخدمة على الكبائن -

 بتوفير االعدادات الفنية. تتمتع شركة تي أى داتا و االخري،

مات اتفاق مستوى الخدمة للشركات في حين تتمتع شركة تي أى داتا بخدعدم توفير  -

  صيانه لعمالئها.

الخاص  بإعادة تسجيل عمالئهم على الموقع – دون شركة تي أى داتا – إلزام الشركات -

  .بالمصرية لالتصاالت وطلب خدمات لهم باعتبارهم عمالء جدد

 تتمكن الوبتالى  ،واحد فقطإنترنت على توفير الخدمة لمقدم خدمة كبائن ض التصميم بع -

 من التواجد في هذه الكباين.نترنت باقي شركات اإل

من قبيل ( تي اي داتا) وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من اعتبار الشركة المصرية لالتصاالت وشركة

تعتبر في مراكز تعاقدية نترنت ال أن جميع شركات اإلاألطراف المرتبطة وفقا  لقانون حماية المنافسة، إ

                                                           
 .2010 نظمة التعاون االقتصادي والتنمية في المؤتمرالسنوي التاسو لها فيعن م الصادر من التقرير 17صفحة رقم   (83)



48 
 

تعتبر في موقف المورد لهم فيما يخص البنية إنها متشابهة بالنسبة للشركة المصرية لالتصاالت، حيث 

  .األساسيةالتحتية والتي تعتبر من قبيل المرافق 

بهة وجود ش ق يمكن استخالصفي التقرير الماثل، ومما سبتفصيال  هذا وقد سبق شرح كل النقاط السابقة 

ه: ي تنص على أنمن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية والت فقرة هـ 8مخالفة لنص المادة 

يز فى االتفاقات التمي (" هــ: يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى........"

واء تعاقدية سهم الى يبرمها مع مورديه أو مع عمالئه متى تشابهت مراكزأو التعاقدات ، أيا كان نوعها ، الت

  ." كان هذا التمييز فى األسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل األخرى

ي أة له "بين مركة تابع يميزأن  على سوق مامخص مسيطرمدى شمكانية اعتبار  تخصمكالية شهنا ر اوت 

قه من مأنه ألن القول بذلك على شطال انظر  وذلك  ال؟أم  عة له "طرف  الث"غير تاب ىأخرنفسه" ومركة 

فيها مركات مسيطرة  ئتنملبس ومماكل مستقبلية في حاالت أخرى عند فحصها،  أن يؤدي لحدوث

ي فما يراه  تقريرلدارة اإلواألمر متروك لتقدير مجلس  ،ا للنفقاتمركات تابعة للتوزيو أو للممتريات توفير  

  ن.المأهذا 

 أخرىممارسات 

تقوم بممارسات إجراءات جمع االستدالالت أن الشركة المصرية لالتصاالت و تبين للجهاز من الفحص

، التابعة لها( تي اي داتا) اإلضرار بالشركات المنافسة لشركة السابق شرحها من شأنهاإلى  إضافةأخرى 

على اعتبار أنهم عمالء  ة المصرية لالتصاالت،بسؤال موظفي الشرك وإلثبات ذلك قام فريق العمل بالجهاز

على  عن الشركات القادرة ويقوموا باالستفسار عن قطع الخدمة،( تي اي داتا) لشركات منافسة لشركة

حيث تبين قيام موظفي السنتراالت التابعة للشركة المصرية لالتصاالت بتوجيه  لهم،نترنت توصيل خدمة اإل

الوحيدة القادرة على ( تي اي داتا) يوجد سوى شركة النه أبادعاء ( اي داتا تي) العمالء للتعاقد مع شركة

 (84).الثابت عريض النطاق على كابالت األلياف الضوئيةنترنت تقديم خدمة اإل

كما قامت الشركة المصرية لالتصاالت عن طريق مديري السنتراالت والموظفين داخل السنترال بمخاطبة 

وذلك بعد التعاقد مع شركات مقدمة  –ا بموجب خطابات رسمي   ( تي اي داتا) شركةعمالء الشركات المنافسة ل

 لنقل المصرية شركةإال من خالل  ADSLخدمة على  وإبالغهم بأنه ال يمكن لهم الحصول –الخدمات 

تكنولوجيا ( وأن باقي الشركات ال يمكنها تقديم الخدمة في الوقت الحالي، ألنها ال تمتلك التي اي داتا) البيانات

مؤسسات مثل شركة توماس كوك وبنك المؤسسة العربية و الخاصة بذلك وهو ما حدث مع عدة شركات
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ب  أحد موظفي سنتراالت  أقروالجدير بالذكر أن هذا التوجي  للعمالء  .(86)،(85)(ABC Bankالمصرفية )

 (87)السيد وزير االتصاالت الحالي. أمامالمصرية لالتصاالت 

حالل اإلئولين بالسنتراالت باالتصال بإدارة المجتمعات العمرانية المغلقة وإخطارهم بإتمام كما ثبت قيام مس

تي اي ) يوجد سوى شركة ومن ثم بعد عملية اإلحالل ال وقطع الخدمة لتركيب كابالت األلياف الضوئية،

م مسئولى السنترال الثابت عريض النطاق على تلك الكابالت ويقونترنت القادرة على توصيل خدمة اإل( داتا

المخالصات من  إلحضار االشتراك. ويتم ذلك دون االنتظار بارسال مندوبين للمالك ليقوموا بإتمام عملية

باإللغاء من خطار إاألخرى، حيث يلتزم العميل بالحصول على مخالصة أو نترنت اإل شركات تقديم خدمة

عند تركهم للشركة ورغبتهم في االشتراك ( اتاتي اي د) يحدث مع عمالء شركة الشركة المتعاقد معها وهو

 (88).خرآ مع مقدم خدمة

 (تي اي داتا) البيانات لنقل المصريةتابع لشركة  (IP Address)تخصص الشركة المصرية لالتصاالت و

شركة فودافون داتا، ووجد أنه حتى بعد قيام الفريق  ىلد ADSLلبعض العمالء الجدد المشتركون في خدمة 

اص بشركة فودافون بزيارة العميل وعمل التركيبات الالزمة تظهر لهؤالء العمالء صفحة خاصة الفني الخ

إلغاء إلى  ، مما يدفعهمنترنتاإلوال يتمكنوا من تصفح نترنت عند استخدام خدمة اإل( تي اي داتا) بشركة

 (89).تي اي داتاواالشتراك مع شركة داتا التعاقد مع شركة فودافون 

 

نترنت للجهاز والتي تضرر فيها عميل لشركة لينك بقطع خدمة اإلدمت قحد البالغات التي وبالنظر إلى أ

ليقوم بالتصفح وجد محرك البحث نترنت عندما قام بفتح صفحة اإلجد أنه الثابت عريض النطاق عنه، و

من أن بدال   –( 5الملحق رقم )انظر  –( تي اي داتا) البيانات لنقل المصرية شركةيتوجه تلقائيا على صفحة 

. وبالبحث تي اي داتا، وثبت أنه يتم تحويل العميل إلى موقع شركة نترنتاإليتم ذكر أنه غير موصول بشبكة 

عن سبب هذا التحويل، أجمعت الشركات أن شركة المصرية لالتصاالت تقوم بوضع عمالء شركات 

بالتحقق من ذلك االدعاء، واتضح أنه تم ، وبالفعل قام الجهاز تي اي داتاعلى التردد الخاص بشركة نترنت اإل

دون طلبه وعلى غير رغبته  (تي اي داتا) البيانات لنقل المصريةتوصيل العميل على الشبكة الخاصة بشركة 

صفحة اإلعداد الخاص بالراوتر على  منه، حيث يرغب باالستمرار مع شركة لينك، واتضح أنه عند الدخول

( الخاص DNS Serverينك نجد أنه تم تغيير خادم أسماء النطاقات )الخاص بالعميل المشترك مع شركة ل
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شبكة على  يحمل "رقم العنوان الذي (DNS Serverبشركة لينك ليصبح موجه لخادم أسماء النطاقات )

، وباالستعالم عن ملكية هذه 163.121.128.135و 163.121.128.134( IP Address) "نترنتاإل

تبين أن هذه األرقام ترجع ملكيتها  -المتعاقد مع شركة لينك  –وتر الخاص بالعميل إليها الرا العناوين الموجه

 (90)(.تي اي داتا) البيانات لنقل المصريةلشركة 

 لنق  المصريةيتبين لنا مما سبق قيام المصرية لالتصاالت بتوجي  عمالء الشركات المنافسة لشركة 

نترن  فهوم أن الشركة الوحيدة القادرة على توفير خدمة اإللترسيخ م ،( للتعاقد معهاتي اي داتا) البيانات

 (91)الثاب  عريض النطا  لدى العمالء.

 الشركات  التي تعرض  لهاا: الخسائر واألضرار ثامن  

ادية مأضرار الثابت عريض النطاق بنترنت يتضح أن األفعال المذكورة أصابت الشركات المقدمة لخدمة اإل

 :تياآلوهي على التفصيل  ،ذ عملية اإلحالل األولى والثانيةخالل فترات تنفيومعنوية 

 الخسائرالمادية:  -1

 (ADSLالثاب  عريض النطا  المقدمة لألفراد )نترن  خسائر خدمة اإل (أ

جة عملية الذي تم قطع الخدمة عنهم نتي ADSL( عدد العمالء األفراد لخدمة 4يوضح لنا الجدول رقم )

ائر في ي الخس، حيث بلغت أجمالتي اي داتاية للشركات المنافسة لشركة اإلحالل والخسائر المالية الشهر

لية بلغت ، نتج عنها خسائر ماعميال   (71.000واحد وسبعين ألف )عدد العمالء للشركات الخمس مجمعة 

 خالل فترة الدراسة. ا شهري    اجنيه  ( 9.400.000تسعة ماليين وأربعمائة ألف )
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ة فراد لخدمعريض النطا  الخا ة بالعمالء األنترن  ت المقدمة لخدمة اإل(: خسائر الشركا4رقم ) جدول

(ADSL) 

 األفراد العمالء عدد الشركة

 المفقودين

 المالية )جني /شهري( الخسائر

 ** ** 92شركة فودافون

 ** ** 93شركة اتصاالت

 ** ** 94شركة لينك

 ** ** 95شركة نور

 ** ** 96شركة يال مصر

 ** ** اإلجمالي

 (97)االفراد للعمالءADSLالشركات لخسائر خدمة الـ من الواردة مصدر: البياناتال

 لحصولعرض الربط المرجعي بهدف انترنت  على الرغم من موافقة الشركات المقدمة لخدمات اإل ىوعل

% 100على  (، وذلك بالتعاقد2كما هو موضح بالتسلسل الزمني بالمحلق رقم ) Bit-Streamخدمات على 

تم  ذينالء الالعمالء المزمع احاللهم بالخطة المعلنة من المصرية لالتصاالت، إال أن عدد العممن عدد 

لعمالء امن عدد  %9ال يتجاوز نسبة  2015توصيلهم مع اقترا  انتهاء خطة االحالل الثانية في مايو 

ي مدة ال الل فة االحالمتأثرين بخط( تي اي داتا) المفقودين للشركات الخمس ؛ بينما يتم نقل عمالء شركة

لشكل ( وا5) يوضح لنا الجدول رقم شبكة االلياف الضوئية بدون خسائر في العمالء.إلى  تتجاوز االسبوع

لياف بشبكة اال الضوئية لكل شركة ونسبة العمالء المتصلينلياف األ( عدد العمالء المتصلين بشبكة 4رقم )

عت من ارتف( تي اي داتا) شركة ىلدك النسبة المذكورة الضوئية من أجمالي عدد العمالء حيث يتبين أن تل

 . % عند الشركات المنافسة1تلك النسبة  تتخط  % خالل عام ونصف بينما لم 26إلى  9%
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 الضوئية لك  شركةلياف األعدد العمالء المتصلين بشبكة  (:5جدول رقم)

 يال نور اتصاالت فودافون لينك دوت ن  تي اي داتا الشهر السنة

2014 

 يناير
** ** ** ** ** ** 

 فبراير
** ** ** ** ** ** 

 مارس
** ** ** ** ** ** 

 أبريل
** ** ** ** ** ** 

 مايو
** ** ** ** ** ** 

 يونيو
** ** ** ** ** ** 

 يوليو
** ** ** ** ** ** 

 أغسطس
** ** ** ** ** ** 

 سبتمبر
** ** ** ** ** ** 

 أكتوبر
** ** ** ** ** ** 

 نوفمبر
** ** ** ** ** ** 

 ديسمبر
** ** ** ** ** ** 

2015 

 يناير
** ** ** ** ** ** 

 فبراير
** ** ** ** ** ** 

 مارس
** ** ** ** ** ** 

 أبريل
** ** ** ** ** ** 

 مايو
** ** ** ** ** ** 

 4/8/2015و 20/9/2015المصدر: البيانات الواردة من شركة المصرية لالتصاالت بتاريخ 

 يعني ال (116مائة وستة عشر )سبي  المثال في شهر مايو عدد على  ملحوظة: عدد العمالء الفعلي

 أنهم مشتركون جدد ولكن يشم  مجموع المشتركين من األشهر السابقة.
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 ركةش لك  الءالعم عدد جمالير من الضوئية ليافاأل بشبكة المتصلين العمالء نسبة (:4شك  رقم )

 

 

 4/8/2015و 20/9/2015المصدر: البيانات الواردة من شركة المصرية لالتصاالت بتاريخ 

 

 (SDSLالثاب  عريض النطا  المقدمة للشركات )نترن  خسائر خدمة اإل (ب

ل خدمة ن خالتم حسا  الخسائر في عدد العمالء والخسائر المالية المتعلقة بهم وذلك لعمالء الشركات م

لنطاق الثابت عريض انترنت بناء على البيانات الواردة من الشركات المقدمة لخدمات اإل SDSLالـ

 (.6والموضحة بالجدول رقم )

تيجة عملية نالذي تم قطع الخدمة عنهم  SDSL( عدد العمالء الشركات لخدمة الـ6يوضح لنا الجدول رقم )

في عدد  الخسائرجمالي إ. حيث بلغت داتاتي اي اإلحالل والخسائر الشهرية للشركات المنافسة لشركة 

 اللخ ايه  جن******، نتج عنها خسائر مالية شهرية بلغت مجمعة عميال  **العمالء للشركات الخمس مجمعة 

 فترة الدراسة.
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ركات عريض النطا  الخا ة بالعمالء الشنترن  (: خسائر الشركات المقدمة لخدمة اإل6جدول رقم )

 (SDSLلخدمة )

الشركات  العمالء عدد الشركة

 المفقودين

الشركات  العمالء من المالية الخسائر

 )جني /شهري(

 ** ** 98شركة فودافون

 ** ** 99شركة اتصاالت

 ** ** 100شركة لينك

 ** ** 101شركة نور

 ** ** 102شركة يال مصر

 ** ** اإلجمالي

 كاتالشر للعمالءSDSL الشركات لخسائر خدمة الـ من الواردة المصدر: البيانات

أللياف الضوئية اشبكة كابالت على  المتصلين( تي اي داتا) لشركة SDSLفيما يتعلق بعدد العمالء لخدمة الـ

تم توصيل أي من ، بينما لم يعميال  ** حوالي 2014فإنه بلغ في نهاية خطة االحالل االولي في شهر ديسمبر 

 ليافألاشبكة على  حاللن من خطة اإلالمتضرري( تي اي داتا) عمالء الشركات األخرى المنافسة لشركة

 .2015في شهر مايو  األولىحالل اإلمع اقترا  نهاية خطة  الضوئية

 

بالنظر إلى الخسائر في عدد العمالء والخسائر المادية المترتبة، يتبين مدى تأثير عملية اإلحالل على إلحاق 

وفقا  لبيان صادر عن شركة لينك على الثابت عريض النطاق، فنترنت الضرر بالشركات المقدمة لخدمة اإل

ألف عميل في إطار الخطة المعلنة لإلحالل من قبل الشركة المصرية  **سبيل المثال فإن الشركة تتوقع تأثر

ألف عميل  **ووفقا للبيان الذي حصل عليه الجهاز ثبت بالفعل فقدان  (103)2015 لالتصاالت خالل عام

 .2015حتي يونيو 

شركة ايجينت التابعة لشركة اتصاالت مصر بتأثر معدل نمو الشركة و ة نايل أن الينإضافة إلى إقرار شرك

% بالمقارنة بين 60بشكل كبير حيث أفاد مسئولي شركة اتصاالت مصر بأن معدل فقدان العمالء زاد بنسبة 

نسبة ب ، إضافة إلى انخفاض معدل التعاقد مع عمالء جدد2015والنصف األول من  2014النصف األول من 
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، األمر الذي يؤكد مدى تأثير تلك الممارسات سواء على العمالء الحاليين (104)% بالمقارنة بنفس الفترة37

 للشركات أو العمالء الجدد.

خدمات ل( مدي التغير في الحصص السوقية للشركات المقدمة 7( والشكل رقم )6يوضح لنا الشكل رقم )

تي ) شركتلل األولي والثانية حيث وصلت الحصص السوقية الثابت قبل وبعد تنفيذ خطة االحالنترنت اإل

بل أجراء خطة ق% 53% بعدما كانت ال تتجاوز نسبة 61إلى  في نهاية تنفيذ خطة االحالل الثانية( اي داتا

 . 2014االحالل االولي في يونيو 

د م لألفراالمقد الثاب  عريض النطا نترن  (: الحصص السوقية للشركات المقدمة لخدمات اإل6شك  رقم )

 2014في يونيو 

 

 4/8/2015و 20/9/2015البيانات الواردة من شركة المصرية لالتصاالت بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دم لألفرادالثاب  عريض النطا  المقنترن  اإل المقدمة لخدمات(: الحصص السوقية للشركات 7شك  رقم )

 2015في مايو 

 

 4/8/2015و 20/9/2015الت بتاريخ البيانات الواردة من شركة المصرية لالتصا

 األضرار المعنوية:  -2

اأي امعنوي    اضرر  ( تي اي داتا) الشركات المنافسة لشركةعلى  يصاحب الضرر المادي الواقع لك ، وذض 

على  ة أخريتقديم الخدمة أو تأخر الوقت ما بين قطع الخدمة وإعادتها مرعلى  بسبب تأثير عدم قدرتها

 تلك الشركات.السمعة التجارية ل

الفترة الزمنية لتوصيل الخدمة طول ممارسات الشركة المصرية االتصاالت في توجيه العمالء أو  أدت

على كابالت األلياف نترنت تقديم خدمة اإلعلى  ، إلى فقدان ثقة العمالء في قدرة تلك الشركاتللشركات
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، إضافة إلى (105)ء بعض الشركاتالضوئية، وهذا ما تم بيانه من بعض مكالمات العمالء لخدمة عمال

كما تبين أن الشركات قد توجهت  عمالء.الللشركات مقدمي الخدمة من قبل  (106)الرسائل اإللكترونية المرسلة

للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت عن ممارسات الشركة المصرية لالتصاالت، حيث تتلقى عدة بشكاوى 

وتتهمها بأنها غير كفء وفاشلة في توفير الخدمات، وينتج ذلك  همشكاوى تُلقي باللوم على عدةالشركات يوميا 

لحل هذه المشكالت أو  يزمنواضحة لحل المشكالت الفنية للعمالء وعدم وجود جدول آلية عن عدم توفير 

 (107)حتى لتوفير الخدمة من األساس مما تسبب في أضرار للعمالء والشركات.

 ترن نت تقوم بممارسة منع الشركات مقدمة خدمات اإلويتضح مما سبق أن الشركة المصرية لالتصاال

 خالل فرض دمة من، كما تقوم باالمتناع الضمني عن تقديم الخحاللاإلا من تقديم خدماتها خالل فترة جزئي   

التي  لفنيةوعدم وضع حلول جدية ونهائية للمشكالت ا ،شروط تعسفية على الشركات في تقديم الخدمة لهم

سلوب أالمصرية لالتصاالت للشركات نفس الشركة وال تتيح  الحصول على الخدمة. تواج  الشركات في

لالزمة الفنية االو ول لجميع الكبائن وتوفير االعدادات  :مث  ،(تي اي داتا) ح  لشركةتتي التعام  الذي

تبارهم عون ادلتو ي  الخدمة ونق  العمالء مباشرة من على كابالت النحاس رلى كابالت األلياف الضوئية 

لسوقية التقليص الحصة  ييؤدمما  ،عدم تمكينهم بسهولة من تو ي  عمالء جددعلى  عمالء جدد، عالوة

  بها قد يصو( تي اي داتا) ورضعاف قدرتها التنافسية أمام شركةنترن  للشركات األخرى مقدمة خدمات اإل

 الثاب . نترن  رلى الحد من حرية الشركات من البقاء في سو  اإل
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 (: التسلس  الزمني للمخالفات8شك  رقم )

 

 

)ب( من وعلي  تكون ممارسات الشركة المصرية لالتصاالت هي أفعال تشك  مخالفة للفقرات )أ(،

 ومنع الممارسات ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة13( من القانون والمادة )8المادة )

  االحتكارية.

التي تقوم بها الشركة حالل اإللتنظيم عمليات  تدخلأن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  والجدير بالذكر

وقد تمثلت جهود الجهاز القومي لتنظيم  (108)،المصرية لالتصاالت والحد من الممارسات الخاطئة للشركة

ك في وذل ،نترنترسمية لشركات اإلحالل إخطة رسال إلاالتصاالت في الضغط على الشركة المصرية 

، ثم قام بعقد عدة اجتماعات مشتركة بين الشركة المصرية لالتصاالت  2014من عام ول األالنصف 

لمناقشة المشكالت التي تعاني منها الشركات والناتجة عن ممارسات الشركة المصرية نترنت وشركات اإل

ر الجهاز القومي لتنظيم هذا وقد أصد (109)،المرجوةنتائج الولكن لم تسفر هذه االجتماعات عن  لالتصاالت

معايير تباع إبكمحاولة إللزام الشركة المصرية لالتصاالت  Bitstreamلتأدية خدمات عدة الحقا ضوابط 

وعلى الرغم من مجهودات الجهاز  ،2015وذلك في سبتمبر من عام نترنت عادلة لتوفير الخدمة لشركات اإل

وحتى  ،هذا التقرير فيثابت هو كما عدة، مشكالت  ظلت تعاني مننترنت في هذا الشأن إال أن شركات اإل

في نهاية حماية المنافسة وهو األمر الذي دفع تلك الشركات لتقديم بالغها لجهاز  ،انتهاء فترة الدراسة

  (110).األمر

 

 

 

 :الخال ة والتو يات
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 الخال ة: 

 .المقدمة ضد الشركة المصرية لالتصاالت من حيث الشكل والموضوع قبول البالغات -

ويمثلها المسؤولون الفعليون عن اإلدارة فيها  (111)مخالفة الشركة المصرية لالتصاالتثبوت  -

خالل فترة الدراسة، وهم ك  من: السيد رئيس مجلس اإلدارة األسبق/ محمد النواوي، 

( من قانون حماية المنافسة 8لمادة )ل، والسيد رئيس مجلس اإلدارة السابق/ محمد سالم

  حتكارية في الفقرات )أ(، ) (.ومنع الممارسات اال

ون حماية من قان فقرة هـ 8لنص المادة  الشركة المصرية لالتصاالتل ب  هناك شبهة مخالفة من ق   -

نترنت كات اإلالتابعة لها وباقي شرنترنت وذلك من خالل قيامها بالتمييز بين شركة اإل ،المنافسة

 سية. لتي تعد من قبيل المرافق األساوا ،البنية التحتيةإتاحة العاملة بالسوق فيما يخص 

 التو يات: 

دتين فع التقريدر لمجلدس اإلدارة إلعمدال السدلطات المخولدة لده بموجدب المدابريو ي فريق العم  

 ( من قانون حماية المنافسة باآلتي:21(، )20)

 

o ن عن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة المصرية لالتصاالت، ويمثلها المسؤولون الفعليو

حمددد دارة فيهدا خدالل فتدرة الدراسددة، وهدم كدل مدن: السدديد رئديس مجلدس اإلدارة األسدبق/ ماإل

ن مدد( 8المددادة ) النددواوي، والسدديد رئدديس مجلددس اإلدارة السددابق/ محمددد سددالم، وذلددك لمخالفددة

 قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في الفقرات )أ(، ) (. 

 

o  لشدركة ا( مدن القدانون بإصددار قدرار بوقدف ممارسدات 20للمادة )اتخاذ التدبير اإلداري طبق ا

ا، والمتمثلددة فددي المنددع ا لجزئددي المصددرية لالتصدداالت المخالفددة لقددانون حمايددة المنافسددة فددور 

خددالل  لإلنتداج لفتددرة معيندة واالمتندداع الضدمني عددن تقدديم خدمددة البنيدة التحتيددة األرضدية مددن

لتدي اة خددمات اإلنترندت، والتمييدز بدين الشدركات للشركات مقدم Bit stream تكنولوجيا الـ

مددة تتشددابه مراكددزهم التعاقديددة علددى نحددو يددؤدي إلددى إضددعاف القدددرة التنافسددية للشددركات مقد

بقداء خدمات اإلنترنت الثابت عريض النطاق أمام )تي اي داتا( والحدد مدن حريدة الشدركات لل

 جراءات التالية:في سوق اإلنترنت الثابت عريض النطاق، وذلك من خالل اإل

 

التددي يحصددل عليهددا العمددالء بعددد تغييددر  –وقددف اعتبددار أرقددام التليفددون الثابددت الجديدددة  (1

ا غير متعاقدد عليهدا، بحيدث تمثدل  –الكابالت النحاسية إلى كابالت ألياف ضوئية  أرقام 

ا يجب تطبيق شرط التعاقد على عدد مسداو    عمالء جدد يمكن ضمها ألية شركة، وأيض 

% من عمالء الشركة مقدمة خددمات اإلنترندت بمدا يسدمح للشدركات مقدمدة 100لنسبة 

 الفعلي.  خدمات اإلنترنت باالحتفاظ بعمالئها المتعاقدة معهم بالفعل في تاريخ اإلحالل
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ثرين إخطار شركات اإلنترنت بخطة إحالل كاملة تتضمن أرقام تليفونات العمالء المتدأ (2

ل بخطددة اإلحددالل المرسددلة بمددا يضددمن عدددم إحددالبالخطددة القديمددة والجديدددة، وااللتددزام 

 مناطق تخرج عن نطاق الخطة المرسلة للشركات.

 وضددع أسددعار لتددأجير البنيددة التحتيددة تمكددن شددركات اإلنترنددت مددن تقددديم خدددماتها دون (3

تحقيددق خسددائر، ممددا يتطلددب مراجعددة األسددعار المقدمددة لخدددمات اإلنترنددت المحدددود 

 الثابدت عدريض النطداق وغيدر المحددود بمدا يشدملللشركات مقدمة الخدمات اإلنترنت 

ADSL – SDSLالقدومي لتنظديم  ، وذلدك فدي ضدوء الضدوابط التدي وضدعها الجهداز

 االتصاالت. 

يدات وضع حلول للمشكالت الفنية التي تعاني منها شركات اإلنترنت قبل البددء فدي عمل (4

 ت المددذكورةإحددالل جديدددة، وبمددا يمكنهددا مددن تأديددة خدددماتها لعمالئهددا، وهددي المشددكال

  في التقرير. تفصيال  

 دون االكتفداءعدريض النطداق نترندت الثابدت إبرام عقود مع الشركات مقدمي خدمة اإل (5

ق بعرض الربط المرجعي المؤقت تنظم كافة جوانب تقديم الخدمة وتتضمن تدوفير اتفدا

نترنددت ويضددمن مسددتوى خدمددة " للشددركات مقدمددة خدددمات اإلSLAمسددتوى الخدمددة "

 ا اللتدزام الشدركة المصدرية لالتصداالت بدالترخيص الصدادروذلك طبق د ،تجيد للشركا

 لها من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

نترنددت أو التسددويق لشددركة )تددي اي داتددا( مددن بددين التوقددف عددن توجيدده مسددتخدمي اإل (6

نترنددت الثابددت ومعاملددة جميددع الشددركات الشددركات العاملددة فددي سددوق تقددديم خدددمات اإل

 لسوق على قدم المساواة.العاملة في ا

 


