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 واالستحواذ االندماج عملياتل القواعد اإلجرائية

 المعلومات  وتقنيةقطاع االتصاالت ب 

 

 

 هـ ٢٠/١٠/١٤٣٩تاريخ: 

   م ٠٤/٠٧/٢٠١٨الموافق: 



 

۲ 
 

 المحتوياتجدول 

 ٣ مقدمة ١

 ٤ التعريفات ٢

 ٥ دور الهيئة ٣

 5 موافقتها على للحصول للهيئةالمقدمة  عمليات المراجعة ٤

 6 مراجعةال إجراءات ٥

 6 الطلب تقديم قبل مناقشاتال ١-٥

 6 طلبال ٢-٥

 7 المراجعة إجراء مراحل ٣-٥

 8 جراءاتالمراحل األساسية في اإل ٢-٣-٥

 8 ألطراف الطلب جراءات ومواعيد تقديم الملحوظاتإ ٣-٣-٥

 9 دور األطراف األخرى ٤-٣-٥

 9 المتطلبات التنظيمية ٤-٥

 10 اتخاذ القرار ٥-٥

 ١٠ التعامل مع المعلومات السرية ٦-٥

 ١٠ إطار التقييم ٦

 ١١ تحديد السوق ٢-٦

 ١٢ تحليل المنافسة ٣-٦

 ١٢ المتعثرة وضع الشركات ٤-٦  

 ١٢ المنافع ٥-٦

 ١٣ متطلبات تقديم الطلب ٧

 ١٥ الطلب )أ( الملحق

 ١٩ والحدود اآلمنة تركيز السوق الملحق (ب)



 

۳ 
 

 مقدمة. ١

نظام  في الواردة حكاملأل نةومبي�  رةمفس�  ئيةاإلجرا القواعد هذه ُتعد ١-١

هي و ،التي تصدرها الهيئة األطر التنظيميةو، التنفيذية االتصاالت والئحته

االندماج  اتعملي مراجعة جراءاتإلوشفافة  واضحة ةآليتطبيق  إلى تهدف

 للموافقة عليها. لهيئةل قدمتُ التي واالستحواذ 

أو  ،أو اإلضافة إليها ،أو تحديثها ،ئيةاإلجرا القواعديجوز للهيئة تعديل هذه  ٢-١

 تراه مناسبًا.   حسبما هاؤأو إلغا ،استبدالها

 من أي تطبيق من ئيةاإلجرا القواعد لهذه خاضع شخص أي إعفاء للهيئة ٣-١

 .منها بمبادرة أو منه تتلقاه طلب على بناء جزئياً  أو كلياً  أحكامها

 من تاريخ نشرها. اً يوم ٣٠ نافذة بعد ئيةاإلجرا القواعدتكون هذه  ٤-١
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 التعريفات. ٢

 الواردة نفسها المعاني ،هذه الوثيقة فيوالكلمات المحددة  للمصطلحات،يكون     ١-٢

ما  بها المقترنة المعاني ،بير التاليةاوالتع للكلمات،يكون  كما ،أنظمة الهيئة في

 :لم يقتض السياق خالف ذلك

   :تعني  "قابلة للمراجعةعملية "  ١ -١-٢

 .  خارجها أوبين مرخص له بالمملكة ومقدم خدمة آخر داخل المملكة  ندماجا )أ

) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة %٥خمسة بالمئة (ستحواذ على ا )ب

 .المملكةمرخص له بالعمل في 

نسبة من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل ستحواذ على ا )ج

في المملكة، بما يؤدي إلى وصول أحد مقدمي الخدمة لوضع السيطرة 

 .على سوق اتصاالت محدد

 أنشطة يقدمان طرفين بين "مراجعةلل قابلة عملية" تعني ):ةتكتلي عملية(  ٢ -١-٢

 مكملة ولكنها نفسه السوق نطاق في أنشطه أو مختلفة، أسواق في تجارية

 .البعض لبعضها

 تكون ثالث، طرف تأسيس اعنه ينشأ طرفين عملية بين ):مشتركة عملية( ٣ -١-٢

 تحقيق بغية الطرفين مشتركة بين وإدارته ونفقاته وإيراداته وملكيته موارده

 .به الخاصة بهويتهطرف  كل يحتفظ وعادة. مشترك هدف

 أعمال يشتركان في طرفين بين "للمراجعةقابلة عملية " تعني ):ةأفقي عملية( ٤ -١-٢

  .واحد سوق فيمتشابهة 

كـل منهمـا  طرفين يعمل بين "قابلة للمراجعة عملية "تعني ): ة(عملية رأسي ٥ -١-٢

 . نفس السلعة إنتاجفـي مراحـل مختلفـة مـن 

عملية " لتأثيرات التنافسية المحتملة ألييعني تحليل االتقييم التنافسي:   ٦ -١-٢

 ."قابلة للمراجعة

قابلة "عملية طلب  الذي ُيحتمل أن ينشأ كنتيجة ألي يعني الكيان: الكيان ٧ -١-٢

 ."للمراجعة



 

٥ 
 

 مقدمي قدرة أو احتمالية من تزيد التي التأثيرات تعني): المنسقة التأثيرات(  ٨ -١-٢

 بطريقة التجارية أنشطتهم أو خدماتهم أسعار تنسيق على السوق في الخدمة

 .تنافسية غير

 مقدم من احتمالية أو قدرة التي تزيد التأثيرات تعني): المنفردة التأثيرات( ٩ -١-٢

 .  المنافسين أو العمالء عن وبمنأى منفرداً  العمل على الخدمة

 للموافقة الهيئة إلى طلب بتقديم قام طرف أي): الطلب مقدم الطرف( ١٠ -١-٢

 نظام من) ٢٥( نالخامسة والعشري للمادة وفقاً  "قابلة للمراجعة"عملية  على

 .االتصاالت

 حكاملأل وفقاً من قبل الهيئة  المتخذة اإلجراءات): التنظيمية المتطلبات( ١١ -١-٢

 التنفيذية الالئحة من) ٣٥( نالخامسة والثالثي المادة في عليها المنصوص

في قطاع  المنافسة على تؤثر التي المسائل معالجة بهدف ،لنظام االتصاالت

  .ندماجاتعلقة بعملية موال االتصاالت

قابلة "عملية ترى فيها الهيئة أن طلب  التي الحالة تعنياآلمنة):  الحدود(  ١٢ -١-٢

 . السوق في كبير بشكل المنافسة من ال يحدّ  "للمراجعة
 

 دور الهيئة . ٣

الوصول بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات إلى التنظيم  رؤية الهيئة على ُتركز ١ -٣

والبيئة المحفزة  للمشتركين، المتميزة والخدمة العالية، المحقق للتنافسية

 على مبنية عادلة تنظيميةبيئة  توفير الهيئة مهام ضمن ومن ،للمستثمرين

وحماية حقوق جميع  ،وحماية الصالح العام ،لتحفيز المنافسة ؛الوضوح والشفافية

 األطراف ذوي العالقة.

لنظام  ) من الالئحة التنفيذية٢٩( والمادة ،) من نظام االتصاالت٣( وفقًا للمادة ٢ -٣

؛ فإنه يجب على الهيئة القيام بالمهام والواجبات التالية المتعلقة االتصاالت

  :بالمنافسة

 المستمّرة من أجل مصلحة المستخدمين.وتشجيع المنافسة الفعالة  −

  .المنافسة من الحدّ الممارسات التي من شانها ومنع مراقبة  −

 .بين مقدمي الخدمة المقدمةندماجات االبشأن القرار  واتخاذمراجعة  −



 

٦ 
 

الهيئة على عمليات  موافقة آلية التنفيذية والئحته االتصاالت نظامتضّمن  ٣ -٣

سهم األ شراء عمليات االستحواذ من خاللندماج بين مقدمي الخدمة وبعض اال

قد تم ف ،بهدف تحقيق الوضوح والشفافيةو ،حصص من مقدمي الخدمةالأو 

 . االجراءاتهذه  في تفصيلي بشكل اآللية لهذه التطرق

 :العمليات الخاضعة إلجراءات المراجعة.  ٤

 لما يلي:المقدمة للهيئة وفقًا القابلة للمراجعة العمليات تكون  ١-٤

 .  المملكة خارجأو مقدم خدمة آخر  ومرخصندماج بين مرخص له بالمملكة ا -أ

حصص مقدم خدمة مرخص  أوأو أكثر من أسهم  )%٥( بالمئة خمسةستحواذ على ا -ب

 له بالعمل في المملكة. 

نسبة من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في  ستحواذ علىا  -ج

سوق  على السيطرةوضع لأحد مقدمي الخدمة  وصول إلى يؤدي بما ،المملكة

 . محدد اتصاالت

ن بأ بشكل عام ستفترضفإن الهيئة قابلة للمراجعة عند دراسة أي طلب لعملية  ٢-٤

أو على حصة  "الطرف المستحوذ عليه" علىيسيطر سوف " الطرف المستحوذ"

 التالية:  في الحاالت لديهكبيرة 

) أو أكثر من األسهم في الشركة %٣٠( على المستحوذ الطرفسيطرة  )أ

  .المستحوذ عليها

من خالل اتفاقية أو ترتيبات أخرى على  المستحوذ للطرف القدرة توفر )ب

 ،المستحوذ عليهاة للشركة ستراتيجية الرئيسالقرارات االتوجيه أو إعاقة 

 ،أو خطة العمل ،موازنةالاعتماد كة ستراتيجية الرئيسوتشمل القرارات اال

 .من االستراتيجيات غير ذلكو ،أو تعيين اإلدارة العليا

أسباب إذا كانت تعتقد بوجود  للطرف المستحوذ السيطرة افتراضعدم  للهيئة ٣-٤

من قبل المقدمة األدلة  على يأساسبشكل ذلك يعتمد و، عدم االفتراض تبرر

 ).٤-٤التي قد تتضمن بعض المؤشرات الواردة في الفقرة ( الطلب أطراف

 المستحوذ الطرفص الهيئة إلى أن تخلُ  قد حالة، بكل الخاصة الوقائعبناًء على  ٤-٤

إذا كان الطرف المستحوذ  هافيحصة كبيرة  شركة أخرى أو على سيطر علىي



 

۷ 
 

، ذلك من للتأكد. و) من األسهم في الشركة المستحوذ عليها%٣٠أقل من ( يمتلك

 :منها المؤشراتمجموعة من  ستدرسلهيئة ا فإن

 المستحوذالشركة في  المستحوذ الطرف قبل مناألسهم  تملك نسبة )أ

 .عليها

 األسهم. ستحواذ علىالمرتبطة با ،أو نقض خاصة ،وجود أي حقوق تصويت )ب

ما إذا كان لتحديد ، المستحوذ عليهافي الشركة  المساهمين حصص )ج

 الشركة. تلكأكبر مالك لألسهم في  وه المستحوذ الطرف

تعيين ممثليه في مجلس إدارة الشركة  المستحوذ للطرفما إذا كان يحق  )د

 . المستحوذ عليها

المستحوذ اتفاقيات أو ترتيبات مالية أو قانونية أخرى تجعل الشركة  أي هـ)

 .ةالمستحوذ الشركةعلى  تعتمد عليها

 

 مراجعة الإجراءات  .٥

 مناقشات قبل تقديم الطلب ال  ١-٥

 اهأطراف مع المقدمة العمليةب المتعلقةالمسائل  ةلهيئة مناقشل يجوز  ١-١-٥

أي مناقشات وآراء تقدمها الهيئة في هذا  عد. وتُ الطلب قبل تقديم

على  اآلراء وتقديم المناقشات هذه إجراء يتمو ،ملزمة السياق مشورة غير

 شفهي أو خطي. بشكلويجوز أن تكون  ،أساس من السرية

دقة ونوعية  مدىالهيئة على  تقدمهاسوف تعتمد أي مشورة  ٢-١-٥

 .يتم تقديمها من قبل أطراف العملية المعلومات التي

 طلب ال ٢-٥

قبل  الهيئة الحصول على موافقة يجب ،مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى ١ -٢-٥

، ويحق للهيئة استثناء الطلب المقدم من أي قابلة للمراجعة عمليةتنفيذ أي 

  .من المتطلبات الواردة في هذه الوثيقة



 

۸ 
 

أيام عمل بأي  )٥(الهيئة في غضون  إفادة ،للطلبيجب على الطرف المقدم  ٢ -٢-٥

  .هذا الشأن التوصل إليه في يتم مبدئياتفاق 

عملية  طلب ، سوف تقبل الهيئة)٢-٢-٥(الوارد في الفقرة  من االلتزامعلى الرغم  ٣ -٢-٥

أي اتفاقية ملزمة  إبرامم للحصول على موافقتها قبل مقد�  قابلة للمراجعة

 عزمها للهيئةطلب ال قدمت التيطراف األبرهن ، شريطة أن تُ ألطرافها نظامياً 

مثل تقديم  قابلة للمراجعةعملية  بشأن فيما بينها نظامياً  على إبرام اتفاق ملزم

 . أو اتفاقية مبدئية مذكرة تفاهم موقعة من قبل الطرفين

 المراجعةإجراء مراحل  ٣-٥

 :الزمنية والفترةإجراء المراجعة مراحل    ١-٣-٥

عند ) من الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت فإنه يجب ٣٥بحسب المادة ( ١-١-٣-٥

 حسبالمتطلبات  مستوفي قابلة للمراجعةعملية  لطلب الهيئةاستالم 

 اتفي الملحق (أ) من هذه الوثيقة، استكمال إجراء عليهالمنصوص  النموذج

مًا من استالم يو تسعين) ٩٠( خالل) للمراجعة األولية (المرحلة األولى ةمراجعال

 : يلي ماالقيام بو ،طلب مكتمل

 الموافقة على العملية دون شروط. )أ

تنافسية لتعزيز وتطوير يتم وضعها  العملية بشروطالموافقة على  )ب

ويكون من شأنها زيادة الفائدة  ،تصاالت في المملكةاالأسواق 

 العائدة على مستخدمي االتصاالت في المملكة.

 رفض العملية. )ج

 المقدمة العملية ق حوليالتحق إجراء فيبدء اليتضمن  إشعارإصدار  )د

 .وفق ما ورد في الالئحة التنفيذية

وفقًا  ها، يجب على الهيئة إصدار قرار مرحلة التحقيقنتهاء من بعد اال ٢-١-٣-٥

 . الفقرة السابقة ) من"أ" أو "ب" أو "ج"( للفقرات

المقدمة الذكر، على قيام األطراف  اآلنفةالزمنية ة لتزام بالفتر اال يعتمد ٣-١-٣-٥

 . المحدد الوقت في المطلوبةالمعلومات  جميعر يتوفب للطلب



 

۹ 
 

في توفير المعلومات  ياً لكأو  ،جزئياً  للطلبإذا أخفقت األطراف المقدمة  ٤-١-٣-٥

إلى  إشعـاريجوز للهيئة إصدار  فإنه ،الزمنية المحددة الفترة خالل المطلوبة

 الصادر اإلشعـارمن تاريخ  بتداًء ا المراجعة إجراء يقافإاألطراف ينص على تلك 

بين  فيماالفترة  تساوي زمنية لفترة المراجعة إجراءإيقاف  يتم. والهيئة من

تستلم فيه الهيئة المعلومات  ذيعن الهيئة والتاريخ ال الصادر اإلشعـارتاريخ 

 المطلوبة بصورة كاملة وصحيحة.

بعد استالم  لإلشعارإضافيًا إلى األطراف المقدمة  إشعاراً  تصدر الهيئة ٥-١-٣-٥

جراءات إإيقاف  فيهاالتي تم  الزمنية بالفترة، تشعرهم المطلوبة المعلومات

 . المراجعة

 جراءاتاإلالمراحل األساسية في  ٢-٣-٥

قابلة  عملية لطلبالتي تقوم بها الهيئة  للمراجعة ىتشتمل المرحلة األول ١ -٢ -٣-٥

 األساسية التالية: الركائزعلى  ،م للهيئةمقد�  للمراجعة

 طلب.المراجعة  )أ

دت أي مسائل بشأن للطلبمة إلى األطراف المقد�  حوظاتمل تقديم )ب  ُحد�

 .الشأن بهذا الهيئة مع دِق ُع  غير رسمي اجتماع أيخالل 

مثل الفصل  التنظيمية المحتملة بالمتطلبات المتعلقة االعتبارات )ج

 .لمسيطرمقدم الخدمة االمحاسبي ل

  القرار.إصدار  )د

 األساسية الركائزنفس  تتبع الهيئة فإن، بمرحلة التحقيقبدء الفي حال  ٢ -٢ -٣-٥

إجراء مشاورات مع  ىإل باإلضافةخالل هذه المرحلة،  أعاله إليها المشار

 .أخرى أطراف

فادة إل تسعىفسوف  ،غير المذكورة أعاله أخرى خطواتالهيئة  اتبعتإذا  ٣ -٢ -٣-٥

 واألسبابمثل هذه الخطوات مقدمًا  اتباعبنيتها  للطلبمة األطراف المقد� 

 ذلك.بالمتعلقة 



 

۱۰ 
 

  ألطراف الطلب: الملحوظاتتقديم  ومواعيد إجراءات ٣-٣-٥

 إلى اجتماع غير للطلبمة األطراف المقد�  أثناء المرحلة األولى الهيئة دعوتس ١-٣-٣-٥

 .ملحوظاتها تقديم أجل من ،لألطرافملزم 

 بإعداد للقيام ،المعلومات الضرورية جميع توفيرضمان  إلى االجتماع يهدف ٢-٣-٣-٥

. كما يمكن استخدام هذا االجتماع قابلة للمراجعةعملية  بشأن الهيئة تقرير

عن المسائل التي  للطلب المقدمة األطرافإجابات  علىأيضًا للحصول 

 . ومن غير المرجح أن تقترح الهيئة عقد اجتماع خاص غيرثالث طرف أيأثارها 

 مسائل تتعلق أي ثيرت ال قابلة للمراجعة عمليةأن  تعتقدإذا كانت  ملزم

 المنافسة.ب

تدعو األطراف  أن لها فيجوز، مرحلة التحقيق في البدء الهيئةإذا قررت  ٣-٣-٣-٥

 آخر. ملزمإلى اجتماع غير  للطلبمة المقد� 

و/أو  خرآ طرفسرية، يجوز للهيئة أيضًا دعوة بال تتعلق التزاماتمع مراعاة أي  ٤-٣-٣-٥

 إلى اجتماع غير بإجراء المراجعة مع الهيئةممثل أي جهة حكومية أخرى تقوم 

 .ملزم

جتماعات اال أثناء هيةشف معلوماتتقديم  للطلبمة يحق لألطراف المقد�  ٥-٣-٣-٥

طاق إطار ن ضمن وذلكجتماعات، بعد تلك اال ةكتابي تقارير أو /و ،الملزمةغير 

 التقرير عدادإعند  في االعتبار المعلومات ُتأخذ هذهزمني تحدده الهيئة. وس

 . لعملية قابلة للمراجعةالنهائي 

 لمعرفة أنظمة الهيئةإلى  الرجوع للطلبمة يجب على األطراف المقد�  ٦-٣-٣-٥

األحكام  واالطالع على ،عند إجراء أي مراجعة إليها تقديمها المطلوبالوثائق 

 .بتقديم الوثائق المتعلقةاألخرى 

 األخرىدور األطراف    ٤-٣-٥

 لتقديم العالقة اتاألخرى ذ األطراف التحقيق الهيئة خالل مرحلة دعوست    ١-٤-٣-٥

ببدء  إخطار إصدار طريق عن ،قابلة للمراجعةطلب عملية  على أي ملحوظاتها

 الهيئة. ألنظمةق وفقًا يعملية التحق
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 المتطلبات التنظيمية    ٤-٥

 متطلبات تنظيميةمع فرض عملية قابلة للمراجعة  الموافقة على للهيئةيجوز  ١ -٤-٥

تعزيز وتطوير  بهدف وفقًا لما ورد في الالئحة التنفيذية لنظام االتصاالت معينة

أسواق اتصاالت مفتوحة وتنافسية في المملكة، ويكون من شأنها زيادة 

 االتصاالت في المملكة.  خدماتالعائدة على مستخدمي  المنافع

 

 : مايليمن قبل الهيئة  المقدمة ةالمتطلبات التنظيميتتضمن  قد  ٢ -٤-٥

)، كاألبراج أو قواعد البيانات معينة أصول عن التنازلهيكلية (مثل  تنظيمية متطلبات )أ

 لسوق. افي  ةالتنافسي العملية لضبطمن المعالجات التي تتم مرة واحدة  ُتعدالتي 

إلى  تهدف مستمرة،بشكل عام التزامات  وتتضمنتنظيمية سلوكية،  متطلبات )ب

 . ضبطهلكيان المندمج أو تعديل سلوك ا

 .شعارطراف المقدمة لإلأي متطلبات تنظيمية مقترحة من األ )ج

 فإنهمعينة، متطلبات تنظيمية اقتراح  للطلباألطراف المقدمة  رغبة حال في ٣ -٤-٥

جتماع اال تاريخ من) عشرة أيام ١٠في موعد أقصاه ( للهيئة تسليمها يجب

. ومع الوثيقة هذه من) ٣-٣-٥( الفقرةفي المشار إليه  الملزمةجتماعات) غير (اإل

المراجعة  إجراء من سابقة مراحل في امقترحاته تقديم لتلك األطرافذلك، يجوز 

لهيئة للحصول لاألولي المقدم  اإرفاقها مع طلبه ايمكنه كما، احسب رغبته

 على الموافقة.

 ،األسواق ذات العالقة على مقترح تنظيمي متطلب أي تأثيرالهيئة  درستس ٤ -٤-٥

أو من خالل إرسال  ملحوظاتهم،سواء كان ذلك من خالل دعوة العموم لتقديم 

 بهدف الحصول على آرائهم.  والمستخدمينلمنافسين ل المقترحات

الهيئة  ناقشست) من هذه الوثيقة، ١-٤-٥( للفقرة وفقاً قبل إصدار أي موافقة  ٥ -٤-٥

جتماعات اال في للطلبمة مع األطراف المقد�  مةالمقد�  المتطلبات التنظيمية

 غير الرسمية.
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 اتخاذ القرار  ٥-٥

في المدد  مباشر بقرار الهيئة بشكل للطلبمة األطراف المقد�  إخطارسوف يتم  ١-٥-٥

حالة ما إذا قررت  وفيبشكل كامل أو موجز.  نشرسيُ الذي و النظامية المحددة

، ال يخل اً موجز  اً بيانالهيئة  تصدر، فسللتحقيق ثانيةال المرحلة فيبدء الالهيئة 

 .القائمة قيالتحق بعملية

 

 التعامل مع المعلومات السرية ٦-٥

 بلِق بالسرية من  ةو أي مطالبأ الوثائقالمنهجية التالية على نشر  الهيئةتطبق 

المقدمة عملية قابلة للمراجعة  قائلوث ،طرف ثالث أيأو  شعار،م لإلالطرف المقد� 

 إلى الهيئة: 

ميق عندما )أ  فيحق ؛قابلة للمراجعة بعملية تعلقتأي طرف وثيقة إلى الهيئة  د�

لكتروني ما لم يؤكد اإل موقعهاعلى أو أجزاء منها نسخة من الوثيقة نشر لهيئة ل

 أوالوثيقة  هذهمن  أجزاءأو الطرف اآلخر على سرية  للطلبالطرف المقدم 

المرعية في  ألنظمةلوتخضع سرية هذه الوثائق  للهيئة تقديمهاوقت  جميعها

 . هذا الشأن

 ،أو أي طرف ثالث يصر على المطالبة بالسرية ،للطلبيجب على أي طرف مقدم  )ب

 بعد األساسية الوثيقة من مختصرة إضافية نسخةيقدم في الوقت نفسه، ن أ

على  الوثائق بقية مع نشرها من الهيئة لتمكين السرية؛ المعلومات حذف

سباب عدم أتقديم  فعليه سرية؛ بأكملها الوثيقة كانت وإذا ،لكترونيموقعها اإل

 . قابلة للنشر تقديم نسخة مختصرة منها

 تقييم إطار ال .٦

 مبادئ التقييم ١-٦

 قابلة للمراجعةعملية  في تقييم أي بشكل جوهري الهيئة منهجية تعتمد ١ -١-٦

العملية  التحقق من أنو ،المنافسة علىالتأثير  ىعلى مد إليها مةمقد� 

 ذات العالقة.  األخرىاألنظمة  متطلبات مع توافقت مةالمقد�  القابلة للمراجعة



 

۱۳ 
 

 مةمقد�  قابلة للمراجعةلعملية على المنافسة تقييم التأثيرات المحتملة  ُيعد ٢ -١-٦

 يتطلب ذلك إجراء الهيئةوستقييم. الفي عملية  مهماً  عنصراً  إلى الهيئة

من األطراف  عليها لتحصالتي  ثباتاتلألدلة واإل ةودقيق ةتفصيلي دراسة

أن ما إذا كان من المحتمل  لتحديدومصادر السوق األخرى  للطلبالمقدمة 

 في أي جوهري بشكلالمنافسة  من الحدإلى عملية قابلة للمراجعة  تؤدي

 .  يذهافي حال تنف المقدمة عمليةالمن األسواق التي تؤثر عليها 

 المندمجة ألطرافلهنالك قدرة  يكون ماعند جوهرياً لمنافسة ا علىثير أالت يعد ٣ -١-٦

على ممارسة قدر أكبر من السيطرة على جزء أساسي من سوق معين 

بعملية المضي  لالتصاالت لمدة سنتين أو أكثر، مقارنة بالوضع في حال عدم

منافسين جدد إلى سوق معين  دخولكان أما إذا  .كليًا أو جزئياً قابلة للمراجعة

 خاللمن القدرة السوقية  التقليل إلى تؤدي عوامل أخرى وجدتلالتصاالت أو 

غير  هذه الظروف فيالمنافسة  من الحدتفترض الهيئة أن سف عامين، مدة

 .جوهري على األرجح

، استطالعيتجري الهيئة هذا التقييم التنافسي على أساس إجراء تحليل س ٤ -١-٦

  وذلك

(الوضع  مقدمةعملية قابلة للمراجعة مع السوق  تطورطريق مقارنة  عن

(الوضع  مقدمةعملية قابلة للمراجعة وجود  عدممع السوق  تطورالحقيقي) و

أثناء النظر  ع افتراضيالناحية النظرية، قد يوجد أكثر من وضمن  االفتراضي).

وقت  ةالمتاح األدلة ينالهيئة ب توازنسو ،عملية قابلة للمراجعة في طلب

 قريرهات سُتعد الذيولتحديد الوضع االفتراضي األكثر قبوًال  طلبالتقديم 

 .على أساسه التحليلي

هذه المخاوف  بينتوازن  أنلهيئة ليجوز ف ،مخاوف بشأن المنافسة وجود عند ٥ -١-٦

ينشأ  أن( ال الحصر: على سبيل المثالاالعتبارات تشمل  هذه ،أخرى اعتبارات وأي

فوائد أخرى  وجدأن ت أو لالتصاالت، محدد سوق قدرة رفععملية قابلة للمراجعة  عن

إجراء هذه الموازنة القيام بدراسة مخاطر  عند. ويجوز للهيئة )تعود على العموم

عملية  لطلب وتكاليف أي ضرر محتمل يلحق بالمنافسة مقابل الفوائد المحتملة

 .قابلة للمراجعة
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 السوق تحديد  ٢-٦

الخطوة األولى في التقييم  ُيعد� " للسوق المحدد"التعريف المناسب   ١ -٢-٦

كأداة لتقييم درجة القدرة السوقية  يستخدم السوق تعريفو ،التنافسي

قابلة عملية  تأساسًا لتقييم ما إذا كان ، كما أنه ُيعد� المندمجة ألطرافل

  .أو ال ضعف المنافسةتقد  مةد� مقللمراجعة 

 مؤشرات تعطي ، هذه المنهجيةيوجد لدى الهيئة منهجية لتعريف األسواق ٢ -٢-٦

 .مقدمة للمراجعة قابلة عمليةلتقييم  كيفية القيام بهذه العملية على

ي قد يحصل فيها تركز الهيئة في تعريف األسواق على مجاالت األنشطة التس ٣ -٢-٦

سيكون تركيز الهيئة  كما يتم ذلك بدراسة كل حالة على حدة،ضرر تنافسي، وس

المناطق الجغرافية التي  تجات أوبشكل عام على مدى وجود تداخل بين المن

مها أطراف االندماج تقدالمنتجات التي مدى كون و ،عمل بها أطراف االندماجت

       مكملة بطبيعتها لبعضها البعض. 

  تحليل المنافسة  ٣-٦

 اآلمنة والحدودتركيز السوق  ١-٣-٦

مستوى الهيئة بشكل عام  ستدرس الصلة اتذ األسواق /السوقبعد تحديد  ١ -١-٣-٦

 هالمنافسة في علىالمحتمل  للتأثير مؤشراً عتباره واالسوق  ذلكالتركيز في 

 .قابلة للمراجعةعملية تنفيذ  نتيجة

يبين الملحق (ب) من هذه الوثيقة شرحًا تفصيليًا للتركيز والمقاييس الخاصة به  ٢ -١-٣-٦

  .والمؤشرات المتعلقة به

 الشركات المتعثرة  وضع ٤-٦

 )،٤-١-٦ورد بالفقرة ( التقييم التنافسي وفقًا لما الهيئة بشكل عام ستجري ١ -٤-٦

جد ظروف غير قد توأنه  واالفتراضي، إالالمتضمنة تقييمًا للوضع الحقيقي 

كون أحد أطراف عملية  تطبيق هذا التقييم مثلب ال تلتزمعادية تجعل الهيئة 

من السوق على  ه(إفالس) مالي، وكان متوقعًا خروج ندماج في حالة إعساراال

 أي حال. 
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المادة السابقة بـ(شركة متعثرة). ويجب على أطراف ب المذكورةيشار إلى الحالة  ٢ -٤-٦

تخرج من  قدعملية اإلندماج إثبات أن الشركة متعثرة بالفعل، وأن أصولها 

، وأنه ال توجد حلول بديلة عملية قابلة للمراجعة دم تنفيذالسوق في حالة ع

لإلبقاء على أصول الشركة المتعثرة، وأن هذا الخيار  المقدمة عمليةاللتنفيذ 

هو أقل إضرارًا بالمنافسة. ويجب على الهيئة أن تتأكد بأن بيع الشركة المتعثرة 

إلى طرف آخر (سواء إلى أحد المنافسين أو شركة جديدة في السوق) سيؤدي 

 إلى نتيجة تنافسية أفضل نسبيًا.

 المنافع ٥-٦

هذه المخاوف  بينتوازن  أنلهيئة ليجوز ف ،مخاوف بشأن المنافسة وجود عند ١ -٥ -٦

 عن ينتج أناالعتبارات تشمل على سبيل المثال  هذه ،أخرى اعتبارات وأي

  منافع فّعالة. قابلة للمراجعةعملية 

 قتصادياتاتمثل في تحسين ت قابلة للمراجعة عملية لتنفيذ الدوافعأحد   ٢ -٥ -٦

 إلى تؤدي المنافع وقداألصول اإلنتاجية.  جمعتنشأ من خالل  قدالسوق التي 

الطلب على الخدمات (على سبيل المثال من خالل  وزيادةتقليل التكاليف 

 .والتطويربتكار اال زيادة إلى تؤدي قد كماتحسين الجودة والخدمة)، 

مصلحة عزز من ي يمكن أن قابلة للمراجعةعملية  عنناتجة الالمنافع  تحقيق ٣ -٥ -٦

 ، ويجب على أطرافالمنافسة تحسينو للخدمة، النهائيين المستخدمين

 .ذلك دونبتقديم األدلة على ذلك، وأنه ال يمكن تحقيقها  الطلب

 :العوامل التالية المزعومة من خالل المنافعلهيئة تقييم ل يجوز ٤ -٥ -٦

مبنية على  ها غير، وأنالمنافع تلك تحقيق ترجحأدلة  وجود من التأكد )أ

 فقط. فتراضاتاال

يتعذر تحقيقها من  قابلة للمراجعة بعملية المرتبطة المنافع أن من التأكد )ب

 خالل وسائل بديلة تكون أقل ضررًا على المنافسة. 

 . المنافع تلك لتحقيق الالزمةزمنية الفترة التقييم  )ج

ر المندمجمقدم الخدمة  على العائدة الفوائدأن  من التأكد )د إلى  سُتمر�

(في شكل أسعار منخفضة أو  المثالسبيل  على النهائيين المستخدمين
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لمقدم الخدمة  يةحالربتكون زيادة هامش  أنأفضل) بدًال من  خدمات

  . فقط المندمج

 عالقة عكسية بين الزيادة في القدرة السوقية من خالل أي الغالب فيتوجد  ٥ -٥ -٦

 المزعومة المنافعأن تصل فيه  المتوقعوالمدى  ،قابلة للمراجعةعملية 

، إذا ذلك علىوبناًء  ،النهائيين المستخدمينإلى  للمراجعة قابلةعملية  لطلب

بير، القدرة السوقية بشكل ك فيزيادة  قابلة للمراجعةعملية  طلبعن  ينتجلم 

الخاصة  المنافعوجوهري على أن  ملموستكون الهيئة في حاجة لدليل فس

 افسة.تخلق تأثيرًا معادًال للضرر المحتمل على المنس قابلة للمراجعة بعملية

  الطلب تقديممتطلبات   .٧

المراجعة  إجراء بداية التي ينبغي تقديمها في الطلب والمعلوماتنموذج  ١-٧

 (المرحلة األولى):

لهيئة لالطلب الذي يجب تقديمه  نموذجالوثيقة على  لهذهملحق (أ) ال يشتمل ١ -١ -٧

والحصول على الموافقة على  للطلب مراجعةاللبدء المرحلة األولى من 

 ،) من النظام٢٥(ن يعشر المسة واخالللمادة  وفقاً  قابلة للمراجعة مقدمةعملية 

ًال على أن طلب مكتمالمراجعة عند استالم ال المرحلة األولى من تبدأ الهيئةوس

 .يكون مشتمًال على التواقيع الرسمية

أن المعلومات الواردة في الطلب  فيه حوض� يُ  اً إقرار يجب أن يصاحب الطلب  ٢ -١ -٧

وفقًا لما هو منصوص عليه في  وغير مضللة ،هي معلومات صحيحة ودقيقة

 ) من الطلب. ٧الفقرة (

 المتطلبات اإلضافية في حالة وجود مخاوف بشأن المنافسة  ٢-٧

إلى وجود  ؤديت قد عملية مراجعةتقرر الهيئة، كجزء من مراجعتها، أن أي  عندما ١-٢-٧

 معلوماتال كلتقديم للطلب ، فإنه يجب على الطرف المقدم مخاوف تنافسية

تطلبها الهيئة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المعلومات  التي

 اإلضافية التالية:

 على المنافسة. مقدمةالالعملية وصف موجز لتأثير  )أ
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خدمات  توفرتأثير على  اكون لهتلن  المقدمة العمليةأن  علىتأكيد ال )ب

 االتصاالت وتقنية المعلومات

طراف أل للمستخدمين النهائيين هاومزايا المقدمة عمليةال تقييم تكاليف )ج

 .العملية

 .هاثم تقدير  منو المقدمة عمليةالتنجم عن  قد فوائدتحديد أي تكاليف أو  )د

لضمان المحافظة على سالمة الشبكة بعد  ؛الخطوات التي سوف ُتتخذ هـ) وصف

 .المقدمة عمليةالإكمال 

بعد إكمال  تهاتفاصيل عن كيفية المحافظة على جودة الخدمة وموثوقي )و

 مةالمقد�  عمليةالتنفيذ 
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 : الطلب) أ( الملحق   العمليةتقييم أي أصول أو أسهم سوف يتم نقل ملكيتها في 

مسة اخال لمادةل وفقاً المقدم للحصول على موافقة الهيئة  واالستحواذ االندماج طلب

 نظام االتصاالت من) ٢٥( نيعشر الو

 مقدمة

 :الهدف من هذا الطلب

 اً يحدد هذا الطلب المعلومات التي يجب تقديمها من ِقبل األطراف التي تقدم طلب

) من نظام ٢٥( عشرونالمسة واخال لمادةل وفقاً  مةمقد�  عمليةللهيئة للموافقة على 

 االتصاالت ("النظام").

 :طلبالمن يجب عليه تقديم 

) من ١-٢٥( األولى لفقرةل وفقاً  ندماجللحصول على الموافقة باال عملية وجود في حال

 األطرافيجب على  فإنهندماج")، ا عمليةعشرون من النظام ("الو الخامسةالمادة 

 عمليةكة. وفي حال وجود ندماج إكمال الطلب بصورة مشترَ اال عمليةفي  ةالمشترك

 الخامسةالمادة  من) ٢-٢٥ة الثانية (للحصول على الموافقة في نطاق معنى الفقر 

إكمال  ستحوذيحب على الطرف الم فإنه")، حصص أو أسهم شراءمن النظام (" نيعشر الو

 . الطلب

 :صحيح ومكتمل طلبمتطلبات تقديم 

 بحيثفي هذا الطلب صحيحة ومكتملة.  المذكورةالمعلومات  جميعيجب أن تكون 

وضع المعلومات المطلوبة في القسم المناسب من هذا الطلب. ويجب على الطرف ت

 الوثيقة هذه) من ١-٣-٥الزمنية المحددة في الفقرة ( ةالفتر أن  يالحظ نأ للطلبالمقدم 

 على أن يشمل ما يلي: ،ال بعد استالم الهيئة لطلب مكتمللن تبدأ إ

 :معلومات عن األطراف )١

وال يصح اعتبار الطرف  ،الطلبألطراف ) المسجلعنوان (السم واال ١-١

 المستحوذ عليه طرفًا مقدمًا للطلب. 

وعنوان البريد  ،ورقم الفاكس ،ورقم الهاتف ،والعنوان ،االسم الكامل ٢-١

وال يصح اعتبار الطرف  ،للطلباإللكتروني لمسؤول اتصال كل طرف مقدم 

 المستحوذ عليه طرفًا مقدمًا للطلب. 
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 :ندماجاالتفاصيل كيان  )٢

 .العمليةأطراف وصف طبيعة عمل كل طرف من  ١-٢

 اً سواء كانت اندماج المقدمةالعملية القابلة للمراجعة وصف طبيعة  ٢-٢

 .أو استحواذًا على أسهم مقدم خدمة ،الثنين من مقدمي الخدمة

عملية قابلة  تفاصيل موجزة لألهداف االقتصادية من تنفيذ تقديم ٣-٢

 .اوملخص الشروط التجارية الخاصة به ،للمراجعة

العملية القابلة للمراجعة  وصف موجز لكل منتج أو خدمة ألطراف ٤-٢

 تداخل بينها. الوتحديد مناطق  ،للحصول على الموافقة ةالمقدم

) ٢و ( .) توقيع اتفاقية ملزمة١توضيح اإلطار الزمني المتوقع الخاص بـ: (  ٥-٢

 . للحصول على الموافقة دمالمقعملية قابلة للمراجعة  طلبإكمال 

بالعملية القابلة للمراجعة أي جهة تنظيمية أخرى  إشعاربيان ما إذا كان تم   ٦-٢

(سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي  للموافقة عليه المقدمة

 بلد آخر).

 :والسيطرةالملكية  )٣

أن  على ،عمليةالأطراف كل طرف من  ةتفاصيل هيكلب الهيئة تزويد يجب ١-٣

يتمتع بحقوق  طبيعي أو اعتباري ) أي شخص١التفاصيل: ( تلكتضمن ت

) ٢و( .) أو أكثر (بشكل مباشر أو غير مباشر)%٥( المئةخمسة في  ملكية بنسبة

التي  وتقنية المعلومات االتصاالت جميع الشركات األخرى في قطاع

 بحقوق ملكية بنسبةعملية قابلة للمراجعة ف اطر أ طرف من أي بهايتمتع 

 اتينه فيبشكل مباشر أو غير مباشر).  سواء) أو أكثر (%٥( المئةفي  خمسة

بل والنسبة المئوية المملوكة من ِق  ،الملكيةإيضاح نوع يجب  ؛تينالحال

نطوي على حقوق خاصة أو تالملكية  هذه توما إذا كان ،الطرف المعني

المعلومات المطلوبة في هذا القسم من خالل  عرضويمكن تفضيلية. 

 ذلك مناسبة حسبستخدام مخططات تنظيمية أو رسم بياني، ا

 .للمعلومات
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 والوظائف ،عمليةالأعضاء مجلس إدارة أي طرف مشترك في  جميع تسمية ٢-٣

في شركات أخرى في قطاع  أوغيرهامجلس إدارة  كأعضاءالتي يشغلونها 

 االتصاالت.

األطراف  تملكهاجميع تراخيص االتصاالت وتقنية المعلومات التي  تسمية ٣-٣

 آنفة) ١-٣( الفقرةعملية أو أي شركة أخرى مشار إليها في الالمشتركة في 

 .الذكر

بين أي من األطراف  عمليات مشتركة أو شراكةاتفاقية  تفاصيل أي تقديم ٤-٣

عملية وأي مقدم خدمة آخر في قطاع االتصاالت وتقنية الالمشتركة في 

 المعلومات.

 :للطلب المؤيدة الوثائق )٤

 ، معتقديم الوثائق التالية مع طلبهم للطلبيجب على األطراف المقدمة   ١-٤

 . اإلشارة في كل وثيقة من هذه الوثائق إلى تاريخ إعدادها

المتعلقة أو أحدث إصدار من االتفاقية (االتفاقيات)  ،النهائية خةسالن ٢-٤

، أو نسخة موافقتها علىللهيئة للحصول  ةمقدمبعملية قابلة للمراجعة 

 العرض في حالة وجود مناقصة عامة.من 

أطراف لكل طرف من  الُمدققة السنوية المالية والقوائمسخ من التقارير نُ   ٣-٤

 عملية للعامين الماليين السابقين.ال

وقيمة  ،من أسواق االتصاالت والمتحققةيرادات السنوية المستقاة اإل ٤-٤

 .مليةعالأطراف لكل طرف من  ،األصول المخصصة ألعمال االتصاالت

العملية في  الجهات ذات العالقةما يثبت عدم ممانعة  تقديم ٥-٤

 .المقدمةالقابلة للمراجعة 

 

 :تعريف السوق )٥

 الجغرافي النطاقو ،أو المنتج ذي الصلة الخدمةتعريف ب الهيئة تزويد ١-٥

كام الواردة حوفق األ( العملية عمل فيه أطرافتالصلة الذي  اتذ لألسواق

 . الوثيقةهذه ) من ٢-٦لفقرة (في ا
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بالمعلومات التالية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات  الهيئة تزويديجب  ٢-٥

دة    الملحق (أ):) من ٤-٢(في المحد�

وصف موجز ألي منتج (منتجات) أو خدمة (خدمات) قد تعد بدائل وثيقة  )أ

 حصة السوق لكل طرف من أطراف ،الصلة فيما يتعلق بالعرض أو الطلب

وتقنية  الشركات التابعة لهم في قطاع االتصاالت جميعو ،العملية

 في حال توفرها  المعلومات

 

يجب تزويد الهيئة بالمعلومات التالية المتعلقة بالمنتجات و/ أو النطاق  ٣-٥

 : من الملحق (أ)) ١-٥دة في الفقرة (المحد�  الجغرافي لألسواق

 في السوق. هاكيفية عمللووصف  ،تقييم مستوى المنافسة)أ

المصروفات الرأسمالية المطلوبة للدخول إلى السوق بالحجم الالزم تقدير  )ب

 وكشركةأ) من السوق، سواء كشركة جديدة %٥( بالمئةخمسة  للحصول على حصة

ذي تقدير المدى الو ،والخبرة الالزمتين لذلك بالتقنية تتمتع فعلياً و تمتلك قائمة

 الخروج من السوق. قرر مقدم الخدمةي عندما يمكن فيه استرداد هذه التكلفة

أو  ،متطلبات الترخيصكالدخول إلى السوق  فيأي عوامل أخرى تؤثر فاصيل ت )ج

 مكنأكل ما  –بحيث تشتمل  ،إلى ذلك والتطوير، وماأو البحث  ،متطلبات التقنية

تقدير الوقت والموارد الالزمة للتغلب على هذه العوامل، مع ذكر أي أمثلة  -ذلك 

 ذات صلة.

 والمزايا التي تعود على العموم:المنافع  )٦

قد  ةالمقدمالعملية القابلة للمراجعة أن  ،للطلباألطراف المقدمة  ترى عندما

أو مزايا ذات  منافعي ألتقديم أدلة  يلزم فإنه ؤدي إلى وجود مخاوف تنافسية،ت

القابلة  العمليةصلة تعود بشكل ايجابي على العموم، والتي ُيحتمل أن تنشأ عن 

 .المقدمة للمراجعة

 التنظيمية:المتطلبات  )٧

لمعالجة متطلبات تنظيمية أي  اقتراحفي  للطلبرغبة األطراف المقدمة  عند

 ةقدمم قابلة للمراجعةعملية المخاوف المحتملة بشأن المنافسة التي تنشأ عن 
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واألسلوب الذي  ،مةالمقد� المتطلبات التنظيمية وصف تلك  يلزمفإنه للهيئة، 

مع  في معالجة هذه المخاوف التنافسية للطلباألطراف المقدمة  تنتهجهسوف 

 .أبرز الممارسات الدولية في هذا الخصوص وصف

 :اإلقرار )٨

مع  - (ذوي الصالحية نمن األشخاص المعنيي موقع عليه بإقرارالطلب  اختتاميجب 

التوكيالت الرسمية أو التفويضات التي تدل بوضوح على صالحيات الموقع إرفاق 

ويكون نص اإلقرار  ،للطلبطراف المقدمة األ لجميع) الطلبعلى هذا  )الموقعين(

 هو : 

، أن المعلومات المقدمة للطلباألطراف المقدمة /للطلبيقر الطرف المقدم " 

مل جميع ما يترتب عليها من ح� تودقيقة، وت في هذا الطلب هي معلومات صحيحة

 التوقيع (التوقيعات) ."ثبوت خالف ذلك حالفي  وفق أنظمة الهيئة أثار قانونية

 االسم (األسماء) −

 نيابة عن: −

 المكان والتاريخ: −
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 الملحق (ب)

 تركيز السوق والحدود اآلمنة -١

ومن  ،التركيزلقياس مدى  ةبسيطال المقاييس إحدىحصص السوق  تعد ١-١

 the Herfindahl( هيرشمان -مقياس هيرفيندال هي الشائعة األخرى مقاييسال

Hirschman(،  أربع شركات في سوق معين أكبر حصص مقياسباإلضافة إلى.  

المقاييس المشار إليها  تلك بناًء على اآلمنة الحدودبعض  الهيئة وضعت ٢-١

قابلة عملية  علىالتي يمكن أن تسمح بالموافقة  ،من الملحق (ب) )١-١بالفقرة (

، على السوق دون إجراء تحليل تفصيلي للمنافسة محدود تأثيرذات للمراجعة 

مقدمة ليتم قابلة للمراجعة عمليات  تصفيةهذه الحدود اآلمنة تجيز للهيئة 

 .على المنافسة التركيز على العمليات التي تحتمل بشكل كبير التأثير

ن حيث إ ؛آليةبصورة ُتطّبق  ال قداآلمنة  الحدود أن األخذ في الحسبان يجب ٣-١

 خرىأ عوامل لوجود نظراً مقاييس التركيز قد ال تغطي جميع جوانب المنافسة، 

 المنافسة.  على تؤثر

 ):(HHI هيرشمان هيرفيندالمقياس  ٤-١

"المجموع العددي لتربيع حصص ) HHIيمثل مقياس هيرفيندال هيرشمان ( )أ

 .المعنيةفي السوق  الخدمات مقدميلكافة السوق" 

تعطي  ) أنHHIقياس هيرفيندال هيرشمان (لم ةالمطلق للقيمة يمكن )ب

 المقدمةعملية ال قبل بشأن المنافسة مخاوف وجود احتمالمؤشرًا عن 

 .هابعدو

عملية  ألي نتيجةبتحديد المخاوف بشأن المنافسة  لن تقوم الهيئة غالباً  )ج

 :اآلتيةالحاالت  فيأفقية 

 عملية أقلال تنفيذ) بعد HHIيكون مقياس هيرفيندال هيرشمان ( عندما )١

 ).١٠٠٠من (

-١٠٠٠عملية بين (ال تنفيذ) بعد HHIيقع مقياس هيرفيندال هيرشمان ( عندما )٢

 ).٢٥٠أقل من ( هابعدو عمليةال تنفيذ قبل هفييكون الفرق و) ٢٠٠٠
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يكون الفرق و ،)٢٠٠٠( الـ )HHI( يتجاوز مقياس هيرفيندال هيرشمان عندما )٣

 ).١٠٠أقل من ( هابعدو المقدمة عمليةال تنفيذ قبل هفي

وجود مخاوف بشأن المنافسة في ب منخفضيكون هناك احتمال  غالباً  )٤

ق اسوأفي  المندمج الخدمة مقدم حصة كانت إذاعملية غير أفقية 

) HHIمقياس هيرفيندال هيرشمان (و )،%٣٠أقل من ( المحددة تصاالتالا

 ).٢٠٠٠عن ( يقل عمليةالبعد تنفيذ 

 :) في سوق اتصاالت معينCR4نسب التركيز ألكبر أربعة مقدمي خدمة( ٥-١

في سوق اتصاالت  مقدمي خدمة ةأكبر أربع صحصيمثل هذا المؤشر 

نسبة التركيز إذا كانت  لالندماجات ممانعةهناك  يكون لنغالبًا . معين

 من ذلك السوق.) %٦٥( عن تقلس االندماجألكبر أربعة مقدمي خدمة بعد 

 حصة السوق ٦-١

ح أال لالندماجات بناًء على تخوفات تتعلق  ممانعةهناك  يكون ُيرج�

 للكيـاناالندماج ت حصة ما بعد إذا كان السوق،بممارسة منفردة لقدرة 

 ) من سوق اتصاالت معين.%٣٠(من  أقلالمندمج 

 ر بالمنافسةاضر المحتملة لإل خرىاأل الجوانب -٢

التغيرات في القدرة السوقية، ولكنها مدى مقاييس تركيز السوق على  توحي ١-٢

قابلة  عملية بسبب المنافسةال تكشف بشكل كامل عن المدى الذي تتأثر فيه 

 . للمراجعة

 الحدإلى  قابلة للمراجعةعملية  ؤدي أيتأن  احتمال هناكلتحديد ما إذا كان  ٢-٢

تقوم الهيئة بالتحقق سجوهري في أي سوق ذي صلة،  بشكلالمنافسة  من

ويشمل ذلك دراسة ما  ،أو الحد منها بالمنافسة ضراراإل يؤدي إلىكل ما  من

ستمنح مقدم الخدمة المندمج القدرة لممارسة  قابلة للمراجعةعملية إذا كانت 

السيطرة في السوق. كما أنه عند تحليل اآلثار المحتملة للممارسات غير 

ب التحقق من تركيبة السوق الذي ستتم التنافسية لعملية االندماج، فيج

ضرار اإلوهل ستمنح مقدم الخدمة المندمج القدرة على  فيه،العملية 

 بالمنافسة.
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لإلضرار نظرية  أكثر من ىعل واحدة قابلة للمراجعةعملية  نطويقد ت  ٣-٢

   ).والتأثيرات غير األفقية ،والتأثيرات المنسقة المنفردة،التأثيرات (ة بالمنافس

 :عمليات األفقيةالالمتوقعة من  المنفردةالتأثيرات  -٣

القيود  تعيق أو تضعفعندما  منفردة،األفقية تأثيرات  عملياتليكون ل )أ

 مثلمنفرد، التنافسية بشكل يمّكن مقدم الخدمة المندمج من التصرف بشكل 

 ردودالحسبان  فيدون األخذ  ،سوق معين من جانب واحدزيادة األسعار في 

تؤدي  قدوالتي  ،في ذلك السوق له ينالمشارك مقدمي الخدمة اآلخرين فعل

 .اإلجراء هذا على رداً  أسعارهمزيادة ب هاقيام إلى

منح مقدم الخدمة المندمج الحوافز لممارسة تقد  ةاألفقيالعملية رغم أن  )ب

في ممارسته القوة السوقية، إال أن ثمة عوامل أخرى في السوق قد تؤثر 

 المنفردةعملية تقييم التأثيرات  ال بّد من التحقق في السوقية، لذلكللقوة 

 :مما يلي المحتملة

 عملية. التركيز السوق وحصص األطراف المشتركة في  −

 . عمليةال فياألطراف المشتركة  بينمنافسة التقارب  −

 ن في السوق.يوجود منافسين أقوياء وفاعل −

توفر بدائل  مدىو ،يهأو التوسع ف اتصاالت سوقمن الدخول إلى  تحدعوائق  −

 . العمليةأطراف  بلِق  من المقدمة للخدماتمقبولة 

 عمليات األفقية: الالمتوقعة من  المنسقةالتأثيرات  -٤

ب يةاحتمال منالهيئة  ستتحقق )أ  بينتواطؤ في إحداث  عملية األفقيةال تسب�

 .يؤثر سلبًا على السوققد  نافسينتالم

 واحد، آن في )الجانب أحاديةالتأثيرات و ،المنسقةالتأثيرات (يمكن أن تحدث  )ب

زيادة األسعار من جانب ه ل المربحأنه من  المندمج الكيانيجد  عندماوذلك 

 المربحقد يجدون أيضًا أنه من  ن لهمقدمي الخدمة المنافسي ، كما أنواحد

من  بدالً المندمج الكيان  معأسعارهم  موائمة في تلك المرحلة لهم

 . معه التنافس
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 الرأسية:  عملياتالعن  المتوقعة المنافسة عوائق -٥

 مستويات إحدىرأسيًا قدرة سوقية كبيرة في  المندمج للكيانيكون  قد )أ

 استخدام تلكمن  األمر الذي قد يخلق تخّوفاً  ،)Supply Chain( سلسلة التوريد

القدرة في منع المنافسين أو إعاقتهم في مستويات أخرى من السلسلة. 

 للكيانيمكن و. للمنافسة المانعة بالمعوقاتوُيشار إلى مثل هذا السلوك 

ل اإليرادات يالتكاليف أو تقلزيادة  عبرممارسة هذا السلوك  رأسياً  المندمج

  لدى المنافسين الذين يواجههم في هذه المستويات.

 المندمج الكياناحتمالية أن يكون لدى  مقدمة رأسية عمليةعن  إذا نتج )ب

تأثير بالغ الضرر على  ، أو إحداثالمنافسين إعاقةالقدرة والحافز على 

تقلل أنها قد و ،العملية هذهبشأن  مخاوف أن ُتثاريمكن  ئذفعندالمنافسة، 

 ة إلى حد كبير. ينافستعملية الال من

 الرأسية:  عملياتالالتأثيرات المنسقة المتوقعة من  -٦

 دينامكيات وتخلقالرأسية مخاوف من التأثيرات المنسقة  عملياتال تثير ربما )أ

على (في السوق ُتسهل عمليات التواطؤ فيما بين مقدمي الخدمات. 

الرأسية إلى خفض عدد مقدمي الخدمة  عملياتال تؤدي قدسبيل المثال، 

إلى  قد يؤديو ،يخلق سوق تجزئة أكثر تركيزاً  األمر الذي، التجزئةفي سوق 

وفرض أسعار متفق  ،مقدمي الخدمة في هذا السوق فيما بينهم تنسيق

 . )عليها

 التكتلية: عملياتال )ب

تمثل في ت ،األفقية أو الرأسية عملياتالمقارنة مع ة، ضعيف يةاحتمال ثمة •

إال  . المرتبطة بالمنافسةيادة المخاوف التكتلية إلى ز  عملياتالأن تؤدي 

قدرة سوقية لدى  إيجادعمليات التكتلية ال على يترتب أن الممكن منأنه 

م ال سيما عندماوالكيان المندمج،  منتجات  المندمج الكيان أطراف يقد�

تتمتع بقدرة سوقية كبيرة في أحد األسواق المتأثرة بعملية تكاملية 

ستراتيجيات غير تنافسية ا تباعا قد يحاول المندمج الكيانكما أن ندماج. اال

 :مثل
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سوق منتج معين، من خالل جعل بيع أحد  فيلقدرة السوقية ازيادة  -١

(يشار إلى  أخرى خدمة أو منتج ببيع مرتبطاً  الخدماتالمنتجات أو 

 ،)ةواحد سلةأو جمع الخدمات في  ،المتبادل الدعمهذه العملية ب

لشراء  نضطرويالذين  المستخدمين جبارإ ىإل يؤديالذي و

الخدمة من  أوأو الخدمات المجمعة على عدم شراء المنتج  المنتجات

 المنافسين اآلخرين.  

االستفادة ب المندمج للكيان التكتليندماج عملية اال تسمح عندما -٢

من  آخرثير في سوق أاألسواق على الت ىحدإالمالية في  قوتهمن 

 والمغاالة في التسعير. ،خالل الدعم المتبادل
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