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 -1نظرة عامة ومقدمة
أًصدر هذا األمر بشأن تعديالت شركة أوريدو فيما يتعلق بتعرفة الخدمات االستهالكية لشبكة الحزمة العريضة باستخدام األلياف الضوئية
( )C05-02الوارد بطاب تعديل التعرفة المؤرخ في  16فبراير ( 2017األلياف الضوئية بسرعة  10جيجابايت لكل ثانية -الشبكة الثنائية
والثالثية )OQ/Reg-4824/2017-02؛ وكذلك الطلب المؤرخ في  10أغسطس "( 2016 ،الخطط الجديدة للخدمات االستهالكية لشبكة
الحزمة العريضة باستخدام األلياف الضوئية " .)- OQ/Reg-4571/2016-06
بموجب الطلب المقدم في  10أغسطس  ،2016اقترحت شركة أوريدو طرح خيارات إضافية لسرعة اإلنترنت ( 50ميغابت/ثانية و 75
ميغابت/ثانية و  150ميغابت/ثانية و  200ميغابت/ثانية) ،وكذلك قدمت مقترحا ً بشأن سياسة إرجاع المعدات .وال يزال هذا الطلب خاضعا ً
لتدقيق هيئة تنظيم االتصاالت بعد أن مدت الهيئة فترة التقييم ) (CRA/RAC-T/096/2016من أجل تحسين فهمها لنموذج التكلفة الذي قدمته
شركة أوريدو.
وبموجب الطلب المقدم في  16فبراير  ،2016اقترحت شركة أوريدو إدخال سرعة إضافية تبلغ  10جيجابايت في الثانية بسعر  7،500لاير
قطري في الشهر .وتدفع األسعار المذكورة آنفا ً لخدمات التشغيل المزدوج والتشغيل الثالثي على حد سواء.
وقد تم تأسيس كال الطلبين على طلب تعديل تعرفة الخدمات االستهالكية لشبكة الحزمة العريضة باستخدام األلياف الضوئية المقدم بموجب
الخطاب المؤرخ في  19يونيو  (OQ/Reg-4571/2016-06) 2016والذي تتطرق بشكل أساسي إلى:
o

إلغاء فرق األسعار بين خدمات التشغيل المزدوج والتشغيل الثالثي ،والذي كان يقدر سابقا ً بـ  17لاير قطري شهريا لكل مشترك.

o

مضاعفة سرعة الرفع الخاصة خدمات التشغيل المزدوج.

 -2األسس القانونية
تنص المادة  4من القرار األميري رقم  42لسنة  2014على أن هيئة تنظيم االتصاالت هي المسؤولة عن تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وقطاع البريد باإلضافة إلى وسائل اإلعالم الرقمية بُغية توفير خدمات اتصاالت متقدمة ومناسبة في جميع أرجاء البالد .وبناء عليه،
فإن الهيئة تتمتع بالصالحيات الالزمة لتنفيذ ما هو مذكور أعاله ،وتحديدا ً ما يلي:
o

وضع اإلطار التنظيمي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى وسائل اإلعالم الرقمية ،وذلك طبقا ً للوائح العامة
للقطاع لضمان تحقيق األداء األمثل لخدمات القطاع (.)1

o

ضمان توفير النفاذ إلى الخدمات في جميع أرجاء البالد وضمان النفاذ الكامل والشامل إلى الخدمات األساسية (.)5

o

ضمان الربط البيني والنفاذ إلى كل المستخدمين من خالل وضع الشروط الالزمة لتوفير خدمات الربط البيني والنفاذ الفعالة (.)6

o

وضع الشروط والمعايير الخاصة بإصدار التراخيص والموافقة على توفير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والنفاذ إلى
وسائل اإلعالم الرقمية ،واستخدام الترددات وإصدار التراخيص والموافقات ذات الصلة ،وضمان االلتزام بشروط تلك التراخيص
والموافقات (.)9
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وباإلضافة إلى ما تقدم ،فإن المادة  15من القرار األميري تنص على أنه يتعين على إدارة تنظيم شوؤن المنافسة التابعة لهيئة تنظيم االتصاالت
تحمل مسؤولية المهام التالية:
o

وضع اللوائح المناسبة فيما يتعلق بالتعرفة ،مع منح األولوية ألسواق االتصاالت أو خدمات االتصاالت طبقا ً لمتطلبات السوق .باإلضافة
إلى تحديد الرسوم الخاصة بالتجزئة والجملة (.)2

o

وضع وإعداد اللوائح والسياسات الخاصة بكافة الخدمات التي من شأنها تعزيز سمة التنافس في األسواق وخدمة مصالح المستخدمين
(.)7

تحدد وثيقة التعليمات الخاصة بتعرفة خدمات االتصاالت بالت جزئة لمقدمي الخدمات المرخص لهم في دولة قطر (هيئة تنظيم االتصاالت
 )2016/5/7القواعد العامة واإلجراءات التي ينبغي اعتمادها للموافقة على تعرفة خدمات التجزئة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت؛ ويتضمن
القسم  4من وثيقة التعليمات الخاصة بتعرفة خدمات االتصاالت بالتجزئة على األحكام المتعلقة بمقدمي الخدمات المسيطرين.
كما يتضمن القسم " 1.4طلب تعديل التعرفة ومراجعتها" من وثيقة التعليمات الخاصة بتعرفة خدمات االتصاالت بالتجزئة البنود الفرعية التالية:
o

يتعين على مقدمي الخدمات المسيطرين ضمان أن كافة التعاريف والرسوم الخاصة بأية خدمات أو عناصر الخدمات المرتبطة بالسوق
ذو صلة  -الذي يتم فيه تصنيف مقدم الخدمة على انه مقدم خدمة مسيطر  -قد تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل هيئة تنظيم االتصاالت
في وقت سابق على تاريخ النفاذ المقترح.

o

يتعين على الهيئة خالل  5أيام عمل من تاريخ تسلم طلب تعديل التعرفة أن (أ) توافق عليه وتعتمده ،أو (ب) ترفض التعرفة وتصدر
أمرا ً بوقفها أو تعديلها أو سحبها ،أو (ج) أن تقرر مد مهلة اتخاذ القرار في هذا الشأن.

o

إذا ارتأت هيئة تنظيم االتصاالت أنه من الضروري تمديد مهلة مراجعة التعرفة الجديدة التخاذ قرار بشأنها ،فإنه يتعين عليها التواصل
خطيا ً مع مقدم الخدمات المسيطر إلخطاره بذلك ،مع تحديد اإلجراءات والجدول الزمني الخاص بمراجعة التعرفة ،بما في ذلك
االستشارات الالزمة أو أية إجراءات أخرى ذات صلة ،وذلك طبقا ً لإلطار التنظيمي المعمول به أو وفقا ً لما تحدده الهيئة.

 -3المخاوف التنافسية
تعرب هيئة تنظيم االتصاالت عن قلقها بشأن ما إذا كانت التعرفة المقدمة ،في ظل المعلومات التي قدمتها شركة أوريدو ،تشتمل في حسابها
على الدعم التبادلي لتلفزيون بروتوكول اإلنترنت من خالل خدمات االتصاالت.
ومن الجائز أن يتعارض هذا الدعم التبادلي ،الذي لم يتم الموافقة عليه بعد ،مع اإلطار التنظيمي مما يؤثر سلبا ً على مقدمي خدمات االتصاالت
اآلخرين ومقدمي خدمات اإلعالم الرقمي المحتملين اآلخرين عن طريق إعاقة خدمات النطاق العريض وخدمات البث التلفزيوني عبر اإلنترنت
أو منع النفاذ إليها مما يؤدي إلى خفض التنافس في السوق.
ومما يزيد من حدة هذا القلق ،غياب مدخالت معتمدة لقطاع الجملة وهو األمر الذي من شأنه عرقلة مقدمي خدمات االتصاالت اآلخرين في
سعيهم للتنافس مع شركة أوريدو على قدم المساواة.
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