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 .1اإلطار العام
 .1.1إن المرسوم بقانون اتحادي رقم  3لعام  7003بشأن تنظيم قطاع االتصاالت وتعديالته هو القانون الناظم لقطاع
االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة .أعطيت اللجنة العليا بموجب المادة رقم  3من هذا القانون السلطة
إلصدار التراخيص لمزودي الشبكات والخدمات.
 .1.7في تاريخ  17فبراير  ،7006منحت اللجنة العليا شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة ش م ع )” (“EITCرخصة
("الرخصة") لتركيب وتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت عامة وتقديم خدمات االتصاالت .وتشمل الرخصة التزام الشركة
بتقديم خدمات االتصاالت التجارية ،المحلية منها والدولية ،من خالل خدمة اختيار مشغل الربط البيني واالختيار المسبق
لمشغل الربط البيني ،وفقاً لبرنامج زمني معيّن لنفاذ االنتشار.
 .1.3توضح كل من المادة  7.7والملحق األول من الرخصة نطاق التزامات االنتشار ،وهي حسب النسبة المئوية للسكان ما
يلي:
النّفاذ
النّفاذ تاريخ
النّفاذ تاريخ
النّفاذ تاريخ
تاريخ
باإلضافة إلى  17باإلضافة إلى  18باإلضافة إلى  71باإلضافة إلى 30
شهراً
شهراً
شهراً
شهراً
100%
75%
70%
40%
المكالمات المحلية
والدولية من خالل
اختيار المشغل
%100
%21
%10
%30
المكالمات المحلية
والدولية من خالل
المسبق
االختيار
للمشغل
 .1.1إن تاريخ النّفاذ المذكور أعاله هو تاريخ منح الرخصة ،في هذه الحالة  17فبراير  .7006بالتالي ،طُلِب من شركة
 EITCتلبية أول مجموعة من التزامات االنتشار بعد اثني عشر شهراً ،أي بحلول  17فبراير .7002
 .1.1في تاريخ  8فبراير  ،7002تقدمت شركة  EITCإلى اللّجنة العليا بطلب تمديد الوقت المح ّدد لتنفيذ التزامات االنتشار.
 .1.6في تاريخ  11مارس  ،7002أق ّرت اللجنة العليا طلب شركة  .EITCمن خالل ذلك ،ف ّوضت اللجنة العليا الهيئة العامة
لتنظيم قطاع االتصاالت بالتخطيط والتحديد واإلشراف على تفاصيل تطبيق هذا القرار .على وجه الخصوص ،على
الهيئة تحديد مواعيد التمديد اللتزام االنتشار باإلضافة إلى األحكام والشروط الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام.
 .1.2في تاريخ  9أبريل  ،7002أوضحت شركة  EITCللهيئة بأن تاريخ  17أبريل  7002لتطبيق خدمة اختيار مشغل
الربط البيني "...سيكون تاريخ بدء التطبيق المتعاقِب للخدمة ،عوضا ً عن تاريخ إطالق الخدمة بشكل متزامن على
المستوى الوطني".
 .7التحليل
 .7.1في إصدار هذه التعليمات ،تأخذ الهيئة بعين االعتبار الصعوبات التي نشأت بين شركتي اتصاالت و EITCللتوصل
إلى اتفاق بشأن تطبيق خدمتي االختيار واالختيار المسبق لمشغل الربط البيني .باإلضافة إلى ذلك ،تدرك الهيئة
المع ّوقات العديدة التي اختبرتها شركة  EITCضمن أنظمة الشبكات والفواتير الخاصة بها.
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المتفاوض عليها بين شركتي اتصاالت و .EITCعلى وجه
 .7.7إن الهيئة على اطالع أيضا ً على أحكام اتفاقية الربط البيني
َ
التحديد ،البند رقم  1.6من هذا االتفاق الذي يفرض بشكل خاص التزاما ً على شركتي اتصاالت و EITCللقيام بجهود
مقبولة إلتمام المفاوضات المتعلقة بالشؤون "التنظيمية والفنية والقانونية والتجارية "فيما يتعلق بخدمتي االختيار
واالختيار المسبق لمشغل الربط البيني.
 .7.3وبتنحية ادعاءات شركتي اتصاالت و EITCجانبا ً فيما يتعلق بخدمتي االختيار واالختيار المسبق لمشغل الربط البيني،
تالحظ الهيئة بأن التفاوض على اتفاق الربط البيني قد تم في وقت قريب نسبيا ً ،وهو يفرض التزاما ً تعاقدياً على الطرفين
لبذل جهو ٍد مقبولة إلتمام مفاوضاتهما بما يتعلق باألمور ذات الصلة .ويتماشى هذا مع رأي الهيئة بأن على المرخص
لهم محاولة حل خالفاتهم عن طريق التفاوض التجاري قبل اللجوء إلى التدخل التنظيمي.
 .7.1بنا ًء على ذلك ،ترى الهيئة أن ّ
البت في أهلية الحجج المقدمة من قبل شركة  EITCغير مالئم في هذه المرحلة ،وعلى
وجه الخصوص ،على أي جهة تقع مسؤولية الفشل في الوفاء بالتزامات االنتشار لتقديم خدمات المكالمات المحلية
والدولية من خالل خدمة االختيار واالختيار المسبق للمشغل .قد تعود الهيئة إلى هذه النقطة في حال عدم تم ّكن شركة
 EITCمن الوفاء بااللتزامات الجديدة المفروضة عليها بموجب هذه التعليمات ،حينئ ٍذ يصبح التدخل التنظيمي مناسباً.
في هذه الحالة ،لن تقوم الهيئة بدراسة تاريخ المباحثات فحسب بل أيضا ً األسلوب الذي اتبعه األطراف في التفاوض.
 .7.1بالتالي ،إن الشأن المتبقي أمام الهيئة هو فقط التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه شركة  EITCخدمات المكالمات المحلية
والدولية من خالل خدمة اختيار مشغل الربط البيني .في رخصة شركة  ،EITCالملحق األول ،أعطيت شركة EITC
مهلة ( )30يوما ً ابتدا ًء من تاريخ النفاذ من أجل عرض خدمات المكالمات المحلية والدولية بواسطة خدمة اختيار مشغل
الربط البيني لمئة بالمئة من السكان .انقضى ما يقارب نصف هذا الوقت .ومع ذلك ،ترى الهيئة بأن العمل الفني الالزم
لتنفيذ خدمة اختيار مشغل الربط البيني قد اكتمل تقريباً .تبعا ً لذلك ،إن انقضاء الفترة بالكامل ليس ضرورياً ،وهو ما
فيه المنفعة القصوى للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبنا ًء عليه ،يجب تعديل النقطتين الزمنيتين للبداية
والنهاية.
 .7.6فيما يتعلق بمعنى"...التطبيق المتعاقب لخدمة اختيار المشغل "...على النحو المشار إليه من قبل شركة  ،duتعتمد الهيئة
على المعنى الحالي لهذا المصطلح ضمن منتدى صناعة اختيار المشغل واالختيار المسبق للمشغل ( CS and CPS
 )Industry Forumعلى أنها تعني التطبيق المتعاقب وفقا ً لألطر الزمنية الواردة في قرار الهيئة الصادر بتاريخ 11
سبتمبر  7006المتعلق بالقضية رقم .CS/D/22Apr06/04
 .3التعليمات
 .3.1أُص ِدرت هذه التعليمات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  3لعام  7003وتعديالته ،وتطبق قرار اللجنة العليا
بالموافقة من حيث المبدأ على طلب شركة  EITCبتمديد مهلة تنفيذ التزاماتها ،باإلضافة إلى ما ف ّوضت به اللجنة العليا
الهيئة من األمور الالزمة لوضع هذا التمديد حيز التنفيذ .إن االلتزامات الواردة في هذه التعليمات تحل محل تلك الواردة
في الملحق األول لرخصة شركة .EITC
 .3.7وفقاً لقرار اللجنة العليا رقم  1لعام  ،7002تقر الهيئة بتمديد اللجنة العليا لتواريخ انتشار خدمات االتصال المحلية
والدولية بواسطة خدمة االختيار واالختيار المسبق لمشغل الربط البيني الواردة في الملحق األول لرخصة شركة
.EITC
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 .3.3تعلِم الهيئة شركة  EITCبوجوب استعدادها فنيا ً خالل المهلة المحددة ،وبذلها جهوداً مقبولة للتفاوض بحسن نية مع
شركة اتصاالت من أجل السعي للوصول إلى اتفاق بشأن األمور المتعلقة بتطبيق خدمة االختيار واالختيار المسبق
لمشغل الربط البيني.
 .3.1تم اإليعاز لشركة  EITCبإخطار الهيئة حين حلول كل موعد من المواعيد المحددة كما سبق ،أو في وقت مسبق له،
بمدى التزامها بتعليمات الهيئة.
 .3.1تم اإليعاز لشركة  EITCبتوفير خدمات االتصاالت التجارية ،المحلية والدولية بواسطة خدمة االختيار واالختيار
المسبق لمشغل الربط البيني كما يلي:
 .3.1.1اختيار المشغل
.a
.b
.c
.d
.e

مدينة أبوظبي ومدينة دبي بتاريخ  17يوليو 7002
مدينة الشارقة ومدينة العين بتاريخ  30أغسطس 7002
مدينة رأس الخيمة ،مدينة الفجيرة ،مدينة عجمان ،ومدينة أم القيوين بتاريخ  30سبتمبر 7002
ريف أبوظبي بتاريخ  31أكتوبر 7002
ما تبقى من دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  79نوفمبر 7002

تحث الهيئة شركة  EITCعلى تعجيل تنفيذ هذا البرنامج حتى يتسنّى للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية
المتحدة إدراك فوائد المنافسة.
 .3.1.7االختيار المسبق للمشغل
تخديم نسبة مئة بالمئة من السكان ( )%100بمفاتيح قادرة فنيا ًعلى توفير خدمة االختيار المسبق للمشغل
بتاريخ  17فبراير  ،7008أما ما تبقى من السكان ففي وقت الحق تحدده الهيئة.

 11أبريل 7002
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