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 ) تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية(

  

  

  

  )٣/٥/٢٠٠٧(تاريخ ) ٩/٢٠٠٧-٦( صادرة بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 
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  عوائد الترخيص السنويةاب وتحصيل تنظيم احتستعليمات 

   وتعديالته١٩٩٥ لسنة ١٣من قانون االتصاالت رقم ) ٢/أ/١٢( صادرة بمقتضى أحكام المادة 

  

  التسمية: األولىالمادة 

عوائد الترخيص السنوية، ويعمل بها اعتباراً مـن         تنظيم احتساب وتحصيل  تسمى هذه التعليمات تعليمات     

  . ستاريخ إقرارها من قبل المجل

    .التعريفات: الثانيةالمادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل                  

 القرينة على غير ذلك، ويكون للكلمات والعبارات غير المعرفة أدناه المعاني المخصصة لها فـي قـانون                

  .  واألنظمة الصادرة بمقتضاه وتعديالته١٩٩٥ لسنة ١٣االتصاالت رقم 
   

  .  وتعديالته١٩٩٥ لسنة ١٣قانون االتصاالت رقم       :القانون

  .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت      :الهيئة

  .مجلس مفوضي الهيئة      :المجلس

  .الرئيس التنفيذي للهيئة/ رئيس المجلس      :الرئيس

  .القانونحكام أل وفقاًالشخص الذي حصل على رخصة     : لهالمرخص

ذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو االتفاقية الموقع أي منهما بـين الهيئـة               اإل  :الرخصة

بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت عامـة أو تقـديم          والشخص للسماح له  

خدمات اتصاالت عامة أو استخدام ترددات راديوية، وذلك وفق أحكام القانون           

  .واألنظمة الصادرة بموجبه

  حسبما تم تعريفها وفقاً لنظام الترخيص  التشغيلية  لههي إيرادات المرخص     غيليةاإليرادات التش

  .: وكما يلي الصادرة بموجبهوالرخصالمعمول به في الهيئة   : للمرخص له

  

   :، حيث)  ج–ب + (أ  = يةالتشغيلاإليرادات  

ـ مجموع المبيعات السنوية للنشاطات المرخصة إلى زبائن المـرخص لـه            : أ    ضـريبة   ا منهـا  مطروح

  .الخدمات

 والمرخص لهم المترابطين مقابل سعات الربط البيني        الناقلين الدوليين إجمالي التحصيالت السنوية من     : ب

  .أو الحركة الصادرة من زبائنهم باتجاه الزبائن على شبكة المرخص له 

م المتـرابطين مقابـل     والمرخص له الناقلين الدوليين   إجمالي المدفوعات السنوية من المرخص له إلى        : ج

أو  النـاقلين الـدوليين   سعات الربط البيني أو الحركة الصادرة من شبكة المرخص له باتجاه زبـائن              

  .  المرخص لهم المترابطين
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 بما فيها التكاليف المغطـاة مـن        -هي التكاليف التي تتكبدها الهيئة        :تكاليف الهيئة

المصادق للهيئة  مية   في الحسابات الختا   التي ترد  و -المساعدات والمنح 

حسابات المعين وفق أحكام القانون، والمعدة وفقـاً        العليها من مدقق    

  .للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  

سـبيل  هي التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الهيئة فـي                    :تكاليف تنظيم قطاع البريد   

  . تنظيم قطاع البريد

  

 هي التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبـدها الهيئـة و يـتم     :الخدمة الشموليةتنظيم تكاليف 

  . من الصندوق الذي ينشأ لهذه الغايةتغطيتهاً

  

غير المباشرة التي تتكبدها الهيئة في سـبيل        و  المباشرة         هي التكاليف       : الطيف الترددي    إدارةتكاليف  

  .إدارة الطيف الترددي

  

  تتكبدها الهيئةالتكاليف التي 

        تنظيم قطاع االتصاالت ل

  :وتكنولوجيا المعلومات    

تكـاليف إدارة الطيـف التـرددي       مطروحاً منها   الهيئة  هي تكاليف   

 وأيـة   تكاليف تنظيم قطاع البريد وتكاليف تنظيم الخدمة الـشمولية        و

التي يتم تغطيتها  مـن  و، تكاليف أخرى تقرر الهيئة طرحها مستقبال    

   .  لترخيص السنويةعوائد ا
  

قيمة مساهمة المرخص له في تغطية التكـاليف التـي             : للمرخص لهويةلسنعوائد الترخيص ا

تنظيم قطـاع االتـصاالت وتكنولوجيـا       لتتكبدها الهيئة   

مـن إيراداتـه    % ١ لـى زيـد ع  بما ال ي  و ،المعلومات

  . التشغيلية

  

   .نطاق تطبيق التعليمات: الثالثةالمادة 

ـ  ،دفع عوائد الترخيص الـسنوية      ب الملزمين  لهم   تطبق هذه التعليمات على كافة المرخص       ألحكـام  ا وفق

   . للتنظيم والترخيص وفقا للنظام المتكامل الممنوحة لهم من قبل الهيئةالرخص 
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  .تطبيقآلية ال :الرابعةالمادة 

  

مـن  % ١ نسبة ال تزيد عن      تم استيفاء يلحين احتساب عوائد الترخيص السنوية الفعلية للمرخص له،          . ١

 من قبل الهيئة   سنويا  تقدير هذه النسبة    يتم  وحسبما   ،لسنة الدفع للمرخص له    المقدرة التشغيلية   تاإليرادا

 .لهذه الغاية هامن قبلالمعتمدة لألسس  اوفق

  

خـالل  قدماً م  أربع دفعات متساوية تدفع     من قبل الهيئة على    رةد عوائد الترخيص السنوية المق    تستوفى  . ٢

لهذه  و .  كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين األول من كل عام         األشهر األولى من خمسة عشر يوماً    ال

قبل  المرخص له بتزويد الهيئة بالبيانات الالزمة حول إيراداته التشغيلية المقدرة لسنة الدفع              الغاية يلتزم 

، ولغايات تطبيق    كحد أقصى   يتم الدفع فيها   للسنة التي  نهاية شهر تشرين ثاني من السنة السابقة         حلول

 فيلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بالمعلومات المذكورة أعـاله خـالل            ٢٠٠٧ية على العام    لهذه اآل 

ودفع عوائد الترخيص السنوية المقدرة المترتبـة علـيهم        خمسة عشر يوما من تاريخ مخاطبتهم بذلك،        

 .  خالل خمسة عشر يوما من مخاطبة الهيئة لهم بذلكذلك المذكور أعاله ووالتي انقضى تاريخ دفعها
 
، قةللسنة الـساب  ولغايات احتساب عوائد الترخيص السنوية الفعلية       سنة    قبل نهاية شهر نيسان من كل         . ٣

تزويد الهيئة بالبيانات المالية الفعلية المصادق عليها من قبل مدقق الحسابات           يتوجب على المرخص له     

 التي دفعت فيها عوائد الترخص السنوية على أساس اإليرادات التشغيلية المقدرة،            ةلتلك السن الخارجي    

المعززات  التشغيلية الفعلية لتلك السنة مدعما ذلك ب       إيراداتهاحتساب  مرفقاً مع هذه البيانات كشف يبين       

 .التي تم تثبت صحة االحتساب
 

 
 تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيـــا في ا كبدها سنويتتقوم الهيئة باحتساب التكاليف الفعلية التي ت . ٤

توزيع التكـاليف   واألسس المعتمدة من قبل الهيئة ل     وفقاً لألسس الواردة في هذه التعليمات       و ،المعلومات

  .المباشرةالمباشرة وغير 

  

بـين  الالزمة  مالية  التسويات  المن كل عام بإجراء     نهاية شهر حزيران    موعد أقصاه   وفي   ،تقوم الهيئة  . ٥

 التـشغيلية المقـدرة     ت على أساس اإليـرادا    م الترخيص السنوية المدفوعة من قبل المرخص له       عوائد

على أسـاس نتـائج األعمـال       عوائد الترخيص السنوية الفعلية      من هذه المادة وبين      ) ١(حسب البند   

  خطيـاً   لهـم  صإشعار المرخ يتم  من هذه المادة، و   ) ٤ ،   ٣(حسب البند   الفعلية للهيئة والمرخص لهم     

 :على النحو التالي إلجراء المترتب على ذلك وا والتسوياتهذه بنتيجة 
  

 تعلى أساس اإليـرادا   في حال كانت عوائد الترخيص السنوية المدفوعة من قبل المرخص له             -أ

 حسب النتـائج الفعليـة      االواجب دفعه عوائد الترخيص السنوية الفعلية     تزيد عن   التشغيلية المقدرة   

  خطـي، بموجب طلب    على رغبة المرخص له      ابناءيتم   للمرخص له والهيئة،  للحسابات الختامية   



  

  

  

-٥-  

للـسنة الماليـة    التي تستحق على المرخص له      قيد الفرق كدفعة لحساب عوائد الترخيص السنوية        

  . له رد الفرق أو،  الالحقةالحالية أو 

  

 تاس اإليرادا  على أس  كانت عوائد الترخيص السنوية المدفوعة من قبل المرخص له         في حال    -ب

 حسب النتـائج الفعليـة      عوائد الترخيص السنوية الفعلية الواجب دفعها      نعقل  ت التشغيلية المقدرة 

خالل خمسة عـشر    من قبل المرخص له     دفع الفرق   يتم   ،للحسابات الختامية للمرخص له والهيئة    

    . بذلك مطالبته يوما من تاريخ 
  

   .للمرخص لهم الجدداالحتساب  آلية :الخامسةالمادة 

لحين احتساب عوائد الترخيص السنوية الفعلية، وبعد إشعار المرخص له بقرار المجلس بالموافقـة علـى                 -١

منحه الرخصة، يقوم المرخص له قبل التوقيع على اتفاقية الترخيص بدفع عوائـد التـرخيص الـسنوية                 

) ٣١/١٢( و تـاريخ  الرخـصة المحدد لتوقيع تاريخ اللفترة الواقعة بين    لالمقدرة على أساس نسبة وتناسب      

 .من السنة التي منح الرخصة فيها

  

 اإليرادات التشغيلية المتوقعة لتلك السنة والمبينة في طلب         السنوية المقدرة بناءا على     يتم احتساب  العوائد      -٢

تم تقديرها  يا والتي   التي تم الدفع عنه   للسنة  من قبل الهيئة    المقدرة  حسب النسبة    و ،الترخيص المقدم من قبله   

  . أعالهمن المادة الرابعة) ١(الفقرة رقم وفقا ألحكام 

، الفتـرة   يتم إجراء التسويات المالية ما بين عوائد الترخيص السنوية المقدرة والفعلية للمرخص له لهـذه                 -٣

   . الرابعة أعاله المادة  من)٣،٤،٥(  الفقراتوفقا  ألحكام

  .في السنوات الالحقة  لهعلى المرخص من هذه التعليمات الرابعةدة ق كافة أحكام المايتطبيتم  -٤
   

للنظام المتكامل للتنظيم والترخيص     ا انتقلو نلمرخص لهم الذين تم منحهم الرخصة أو الذي        ا  :السادسةالمادة  

    .قبل صدور هذه التعليمات
  

 :٢٠٠٥المرخص لهم الذين تم منحهم الرخصة قبل صدور التعليمات وخالل عام   - أ

  

 الرخصة قبل صـدور     م الذين تم منحه   مالمرخص له ب  لمعالجة عوائد الترخيص السنوية الخاصة     -١

 والمبالغ التي تم قبضها منهم كأمانات باسمهم لحساب عوائـد التـرخيص             ٢٠٠٥لعام  التعليمات  هذه  

عليهم وفقا لهذه   السنوية، يتم إجراء التسويات المالية ما بين عوائد الترخيص السنوية الفعلية المستحقة             

التعليمات والمبالغ المدفوعة من قبلهم كأمانات لحساب عوائد الترخيص السنوية لهذه الـسنة حـسب               

 يومـاً   ١٥اآللية الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات، ولهذه الغاية يلتزم المرخص لهم خالل               

 المصادق عليها مـن مـن مـدقق         ٢٠٠٥بحساباتهم الختامية للعام    مخاطبتهم بتزويد الهيئة    تاريخ  من  

للعام المذكور مدعما بـالمعززات     الحسابات وبالكشوفات التي تبين كيفية احتساب االيرادات التشغيلية         

  .التي تبين صحة االحتساب
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تقررهـا   من قبل المرخص لهم وحسب النسبة التي         ٢٠٠٦عوائد الترخيص السنوية لعام     يتم دفع    -٢

من إيـراداتهم التـشغيلية     % ١ وبما ال يزيد عن      مال الفعلية لها وللمرخص لهم     لنتائج األع  وفقا ةالهيئ

يقوم المرخص لهـم    ولهذه الغاية   ،  خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بذلك      ) ١٥(الفعلية، وذلك خالل    

وبالكـشوفات التـي    المصادق عليها من مدقق الحسابات       ٢٠٠٦الختامية لعام   بحساباتهم  تزويد الهيئة   ب

صـحة  تثبـت   التي   بالمعززات     امدعم  الفعلية للعام المذكور   كيفية  احتساب اإليرادات التشغيلية    تبين  

  . خالل خمسة عشر يوما من تاريخ مخاطبتهم بذلكذلك االحتساب و
 
 :٢٠٠٥خالل عام  للنظام المتكامل للتنظيم والترخيصانتقلوا المرخص لهم الذين  -  ب

  

بعـد تـاريخ اسـتحقاق عوائـد      المتكامل للتنظيم والترخيص     للنظام   المرخص لهم الذين انتقلوا        -١

، تسري عليهم أحكام الرخصة المعدلة      األصلية وفقا للرخصة    ٢٠٠٥في عام    الترخيص السنوية   

فيما يتعلق بعوائد الترخيص السنوية وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقها الالحـق خـالل عـام                

 وحسب اآللية   ٢٠٠٦تحقاق وحتى نهاية عام     ، وعلى أساس نسبة وتناسب من تاريخ االس       ٢٠٠٦

  .أعاله) ٢/أ/٦(المبينة في المادة 

قبل تـاريخ اسـتحقاق عوائـد       للنظام المتكامل للتنظيم والترخيص        المرخص لهم الذين انتقلوا        -٢

عوائد الترخيص السنوية   استيفاء  يتم   األصلية وفقا للرخصة    ٢٠٠٥في عام     الترخيص السنوية   

  :ليعلى النحو التا

على أساس نسبة وتناسب من تاريخ استحقاقها حـسب         تستوفى    ٢٠٠٥ الترخيص السنوية لعام     ئدعوا 

لنتـائج األعمـال    وفقا  وحسب النسبة التي تقررها الهيئة       ٢٠٠٥ وحتى نهاية عام     األصلية  الرخصة  

 ذلـك  ، وليـة من إيراداتهم التشغيلية الفع% ١وبما ال يزيد عن     ٢٠٠٥لعام   مللمرخص له  الفعلية لها و  

ـ        .  بذلك مطالبتهمخمسة عشر يوماً من تاريخ      ) ١٥(خالل     مولهذه الغاية يتوجب علـى المـرخص له

التـي  بالكـشوفات   والمصادق عليها من مدقق الحسابات       ٢٠٠٥بالحسابات الختامية لعام    تزويد الهيئة   

صـحة  تثبـت   التي  ززات  بالمع ا مدعم  الفعلية للعام المذكور   تبين كيفية  احتساب اإليرادات التشغيلية     

 .  خالل خمسة عشر يوما من تاريخ مخاطبتهم بذلكاالحتساب

 .من هذه التعليمات) ٢/أ/٦(في المادة آللية المبينة وفقا ل ٢٠٠٦عوائد الترخيص السنوية لعام  تستوفى 
 
  وقاموا بدفع مبالغ كأمانات باسمهم     ٢٠٠٦فيما يتعلق بالمرخص لهم الذين منحوا الرخصة خالل عام           -ج 

يـتم إجـراء التـسويات    فولحين صدور هذه التعليمات  ٢٠٠٦لحساب عوائد الترخيص السنوية للعام     

ولهذه الغاية يلتزم المـرخص      المالية الالزمة حسب اآللية المبينة في المادة الرابعة من هذه التعليمات          

 المصادق عليها   ٢٠٠٦ يوماً من تاريخ مخاطبتهم بتزويد الهيئة بحساباتهم الختامية للعام           ١٥لهم خالل   

من مدقق الحسابات وبالكشوفات التي تبين كيفية احتساب االيرادات التشغيلية للعام المـذكور مـدعما               

  .بالمعززات التي تبين صحة االحتساب
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للنظام المتكامل للتنظـيم     للمرخص لهم الذين انتقلوا      ٢٠٠٦تستوفى عوائد الترخيص السنوية عن عام         -د 

 من هذه التعليمات وعلـى أسـاس        ٢/أ/٦ حسب اآللية المبينة في المادة       ٢٠٠٦خالل عام   والترخيص  

 ويـتم إجـراء     ٢٠٠٦خيص الجديد وحتى نهاية عـام       انسبة وتناسب من تاريخ انتقالهم إلى نظام التر       

 .التسويات المالية الالزمة معهم

لنظام المتكامـل  ل للمرخص لهم الذين انتقلوا ٢٠٠٧عوائد الترخيص السنوية السنوية عن عام   تستوفى    -ه 

لنظام المتكامل  ا على أساس نسبة وتناسب من تاريخ انتقالهم إلى          ٢٠٠٧ خالل عام    للتنظيم والترخيص 

 ووفقا لآللية المبينة بالمادة الرابعة من هـذه التعليمـات،           ٢٠٠٧وحتى نهاية عام    للتنظيم والترخيص   

 .إجراء التسويات المالية الالزمة معهميتم و

  

   :السابعةالمادة 

موافقـة  صـدور    تقوم الهيئة بنشر موازنتها التقديرية وحساباتها الختامية على موقعها االلكتروني، وذلك بعد             

  .امعليه مجلس الوزراء

  

   :الثامنةالمادة 

 . في هذه التعليمات  لهابدفع عوائد الترخيص السنوية في المواعيد المحددةااللتزام المرخص لهم على -أ

تستحق عليه الفائدة المنصوص عليها في      ص لهم عن الدفع خالل المواعيد المحددة         في حال تخلف المرخ    -ب

  .من اتفاقية ترخيصه، وذلك عن الفترة من تاريخ االستحقاق وحتى السداد التام) 14.3(المادة 

 على كافة المرخص لهم االلتزام بأحكام هذه التعليمات، بما في ذلك مواعيد تزويـد الهيئـة بالمعلومـات                   -ج

إلجراء التسويات المالية، وبخالف ذلك ستقوم الهيئة باتخاذ اإلجراءات الواردة          ولالزمة الحتساب هذه العوائد     ا

  .بأحكام القانون والرخص الصادرة بمقتضاه

  

  :المادة التاسعة

إن العمل بهذه التعليمات ال يؤثر على حق الهيئة باستيفاء أي فروقات لصالحها تتعلق بعوائد رخص التـشغيل                  

تاريخ انتقال أي من المرخص لهـم الملـزمين         لعوائد الترخيص السنوية وذلك عن أي فترة سابقة           / السنوية  

  .عوائد الترخيص السنوية إلى النظام المتكامل للتنظيم والترخيص / بدفع عوائد رخصة التشغيل السنوية 

  

   :العاشرةالمادة 

  . لتعليماتيبت المجلس في الحاالت غير المنصوص عليها في هذه ا

  

  
 


