
  

صفحة الغالف للردود على أسئلة عملية االستشارات التي تجريها الهيئة الُمنِظمة 
  لالتصاالت

  

 التفاصيل األساسية
  :اسم عملية االستشارات

  ):اسم الشخص المطلوب االتصال به في الهيئة(إلى 
  :اسم المجيب

  )مؤسسات/نفسه أو مؤسسة(يمثل 
)اإللكترونيإذا آان الرد لن يرسل بالبريد(العنوان 

  

  السرية
  ما هي األمور التي تريد أن تبقيها الهيئة سرية

  

 

  الوظيفة/تفاصيل االتصال/االسم    ال شيء
  

  
  المؤسسة   *الرد الكامل

  
  

    *جزء من اإلجابة
  

إذا آنت ترغب في إبقاء جزء من ردك، اسمك أو اسم مؤسستك سريًا، هل تستطيع الهيئة 
بضمن ذلك، ألية أجزاء سرية، (لالتصاالت مع ذلك ان تشير إلى مضمون ردك  الُمنِظمة

  ).ملخص عام ال يكشف عن المعلومات المحددة أو يساعد في التعرف عليك
  

  آال           نعم  

  

  

 

  

  

  تصريح
يمكن . أني أؤآد بان الرسالة المزودة مع صفحة الغالف هذه هي رد رسمي على االستشارات

بالكامل على الموقع اإللكتروني العائد للهيئة الُمنِظمة لالتصاالت، ما لم يتم تحديد نشرها 
إذا آنت قد أرسلت ردي بالبريد اإللكتروني، تستطيع . خالف ذلك على صفحة الغالف هذه

الهيئة الُمنِظمة لالتصاالت ان تهمل أي نص قياسي يرسل عبر البريد اإللكتروني ويتعلق بعدم 
  .لبريد اإللكتروني ومرفقاتهنشر مضمون ا

   
 )إذا آانت النسخة مطبوعة على الورق(التوقيع       االسم

  
َتعَمد الهيئة المنظمة لالتصاالت عادة إلى نشر جميع المالحظات واالقتراحات التي تّم استالمها في سياق  سوف*

سرية، سواًء جزئيًا أو بالكامل ، وذلك آجزء االستشارات العامة، ما لم يطلب أصحاب العالقة صراحة بأن تبقى ردودهم 
 .من إجراءاتها إلعداد سجل آامل والسماح للجمهور باالستحصال على المعلومات التي تشكل األساس التخاذ قراراتها

في حال رغب أي فريق في أن يبقى رّده الكامل أو جزء منه طّي الكتمان، عليه أن يعلن ذلك بوضوح، وأن يوضح أسباب 
في حال وافقت الهيئة بأن . هذا، وأن يضع المعلومات التي يتمنى بأن تبقى طّي الكتمان ضمن مغلف منفصل ومختومطلبه 

الظروف تبرر المعاملة السرية، ستّبلغ صاحب الرّد بهذه الموافقة وستقوم بفتح الرّد والنظر فيه بطريقة سرية خالل عملية 
لطلب، عندئذ سوف تتلف المواد المختومة دون فتحها أو مراجعتها ولن وفي حال رفضت الهيئة هذا ا. االستشارات هذه

 . تأخذها بعين االعتبار في عملية االستشارات هذه وستبلغ صاحب الرّد بهذا اإلجراء
 


	اسم عملية الاستشارات:
	تصريح


