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وثيقة مرئيات العموم حول إجراءات مراجعة االندماج واستمرارية الخدمة

١. المقدمة

١-١ إجراءات مراجعة االندماج

١-١-١ نص نظام االتصاالت والئحته التنفيذية على صالحية هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتنظيم 
عملية االندماج بين مقدمي الخدمة أو شراء حصص مقدم الخدمة المرخص له.

١-١-٢ مرئيات العموم هذه، تنظم عملية االندماج وشراء حصص، لمساعدة الهيئة في اإلجراءات الالزمة 
لتقييم طلبات االندماج وشراء الحصص وفق أنظمة الهيئة.

١-١-٣ تعتبر الهيئة أن مشاركة األطراف المعنية جانب مهم في تنظيم قطاع االتصاالت، وبالتالي تدعوا 
إلى تقديم مرئيات مفصلة على مسودة تلك اإلجراءات.

١-٢ إجراءات مراجعة استمرارية الخدمة

١-٢-١ نص نظام االتصاالت والئحته التنفيذية على صالحية هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات بتعديل 
أو تعليق أو عدم تجديد أي ترخيص في حاالت عدم تجديد أو إلغاء الترخيص أو إفالس مقدم الخدمة.

١-٢-٢ تتضمن المادة الستون )60( من الالئحة التنفيذية، أنه في حال عدم تحديد ترخيص أحد مقدمي 
الخدمة أو إيقافه أو إلغائه، وأن الحاجة إلى نفس خدمات االتصاالت أو ما يماثلها بشكل جوهري ال 

يمكن توفيرها بأي طرق أخرى معقولة، فيتعين على الهيئة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان استمرارية تقديم 
هذه الخدمات.

١-٢-٣ مرئيات العموم هذه، تحدد اإلجراءات التي يجب على الهيئة ومقدمي الخدمة إتباعها )عن الحاجة 
إلى ذلك( لضمان استمرارية الخدمة في حاالت عدم تجديد أو إلغاء الترخيص أو اإلفالس.

١-٢-٤ تعتبر الهيئة أن مشاركة األطراف المعنية جانب مهم في تنظيم قطاع االتصاالت، وبالتالي تدعوا 
إلى تقديم مرئيات مفصلة على مسودة تلك اإلجراءات.

٢. طلب مرئيات العموم

١-١ انطالقًا من حرص هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات على تعزيز المنافسة العادلة، و حماية 
المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين، تدعو الهيئة العموم، بمن فيهم األفراد والهيئات 
العامة والقطاعات التجارية )المشار إليهم إجمااًل فيما بعد بـِ«المشاركين«(  للمشاركة في إجراءات طلب 

مرئيات العموم لوثائق إجراءات االندماج واالستحواذ واستمرارية الخدمة في قطاع االتصاالت وتقنية 
المعلومات، ويتمثل الغرض من طلب مرئيات العموم، إتاحة الفرصة للمشاركين إرسال مرئياتهم إلى 

الهيئة  حول:

• إجراءات استمرارية الخدمة في حاالت اإلفالس أو عدم تجديد أو إلغاء أو إيقاف الترخيص.

• إجراءات االندماج واالستحواذ في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

ولتنظيم عملية طلب المرئيات؛ ترحب الهيئة بجميع  المرئيات والمالحظات المقدمة حول هذه الوثائق، 
وتدعو األطراف المعنية إلى تقديم مرئياتها مفصلة كل ما أمكن ذلك، وتقديم البيانات والتحليالت 

والدراسات المقارنة والمعلومات ذات العالقة، التي تدعم مرئياتهم. علمًا بأن هذه المرئيات المقدمة 
ال تعتبر ملزمة للهيئة. وعلى المشاركين، الذين يرغبون في إبداء مرئياتهم حول هذه الوثيقة، أن يتقدموا 
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بمرئياتهم مكتوبًة إلى الهيئة على عنوان أو أكثر من العناوين التالية:

)merg_acqu@citc.gov.sa( عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان •

• بتسليمها يدويًا )نسخة ورقية وأخرى إلكترونية( أو عن طريق البريد على العنوان التالي:

هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات،

حي النخيل- تقاطع شارع األمير تركي بن عبدالعزيز األول مع طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز،

ص ب 75606، الرياض 11588، المملكة العربية السعودية.

١-٢ المرئيات على الوثيقة

تتوفر وثيقة طلب مرئيات العموم على موقع الهيئة اإللكتروني على شبكة اإلنترنت

.) http://www.citc.gov.sa (

وعلى المشاركين، الذين يرغبون في إبداء مرئياتهم حول هذه الوثيقة، أن يتقدموا بمرئياتهم 

مكتوبًة إلى الهيئة. وترسل جميع المشاركات/التعليقات إلى الهيئة في موعد أقصاه 

1438/08/29هـ، الموافق 2017/05/25م الساعة الثالثة ظهرا.

١-٣ منهجية الرد على المرئيات

عند تقديم المشاركين مرئياتهم، يجب اإلشارة إلى عنوان موضوع الوثيقة، ورقم )الفصل 

والقسم / والقسم الفرعي( في وثيقتي اإلجراءات المقترحة.

مرفق )1(: وثيقة إجراءات االندماج واالستحواذ في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

 

 

مرفق )2(: وثيقة إجراءات استمرارية الخدمة في حاالت اإلفالس أو عدم تجديد أو إلغاء الترخيص.
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وثيقة مرئيات العموم حول إجراءات مراجعة االندماج واستمرارية الخدمة




