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والمتعلقة  ٢٠٠٧لعام لقرار تنظيمي لمعالجة احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية (
 صدور تعليمات بتاريخ للتنظيم والترخيصلنظام المتكامل إلى اقلوا تينلم لمرخص لهم الذين با

 )  تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية

  

 

 

 

  

  

   )٣/٥/٢٠٠٧ ( تاريخ)٩/٢٠٠٧-٦( بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم ةصادر
 
 
 
 



  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  

لمرخص والمتعلقة با ٢٠٠٧لعام لقرار تنظيمي لمعالجة احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية 

 صدور تعليمات تنظيم احتساب بتاريخ للتنظيم والترخيصلنظام المتكامل إلى اقلوا تينلم لهم الذين 

   وتحصيل عوائد الترخيص السنوية

  

  . وتعديالته١٩٩٥لسنة ) ١٣( من قانون االتصاالت رقم ٢/أ/١٢دة  المامتضى أحكاقصادر بم

  

 : التسمية .١

قرار تنظيمي لمعالجة احتساب وتحصيل عوائد التـرخيص الـسنوية للعـام            ( يسمى هذا القرار    

 والمتعلقة بالمرخص لهم الذين لم ينتقلوا إلى النظام المتكامل للتنظيم والتـرخيص بتـاريخ               ٢٠٠٧

 ويعمل به اعتبار من تـاريخ       ،) احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية     صدور تعليمات تنظيم  

  .قراره من قبل مجلس مفوضين هيئة تنظيم قطاع االتصاالتإ

  

 :نطاق تطبيق القرار .٢

 عوائـد /  رخصة التـشغيل الـسنوية       زمين بدفع عوائد  ليطبق هذا القرار على المرخص لهم الم      

 حتى تـاريخ صـدور      للتنظيم والترخيص لنظام المتكامل   إلى ا الترخيص السنوية والذين لم ينتقلوا      

تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية، وسينتقلوا إلـى هـذا النظـام بعـد                

  .صدورها

  

  :آلية المعالجة .٣

للتنظـيم  المتكامـل   إلى النظـام    يقوم المرخص لهم بتحديد التاريخ المتوقع النتقالهم         ١-٣

  بمكونات معادلة االيـرادات التـشغيلية      يد الهيئة تزوو،  ٢٠٠٧خالل عام   والترخيص  

 حسبما ورد تعريفها وفقا لتعليمات تنظيم احتـساب وتحـصيل            المقدرة )ج -ب+ أ(

 وحتـى   ٢٠٠٧عوائد الترخيص السنوية للفترة من تاريخ انتقالهم المتوقع خالل عام           

 لهـم    من تاريخ مخاطبة الهيئـة      عشر يوما  وذلك خالل خمسة  نهاية العام المذكور،    

  .بذلك

نتقالهم إلى النظام المتكامل    ال  المتوقع تاريخالم قيام المرخص لهم بتحديد      دفي حال ع   ٢-٣

، ، تقوم الهيئة بتحديد هذا التاريخ وإعالم المرخص لهـم بـذلك           للتنظيم والترخيص   

 أعـاله   ٣,١وعلى المرخص لهم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة والمبينة في البنـد            

 .اريخ إعالمهم بذلكخالل أسبوع من ت

تقوم الهيئة بتقدير نسبة عوائد الترخيص السنوية الواجب على المرخص لهم دفعهـا              ٣-٣

المادة الرابعة مـن تعليمـات      في  وفقا لآللية المبينة    ، ويتم استيفاؤها    ٢٠٠٧عن العام   



 عن الفترة من التـاريخ المتوقـع        تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية     

 .٢٠٠٧ نهاية عام لالنتقال وحتى

 مع المرخص لهم وفقا لآلليـة       ٢٠٠٧تقوم الهيئة بإجراء التسويات المالية عن العام         ٤-٣

ـ المادة الرابعة من تعليمات تنظيم احتساب وتحـصيل عوائـد ال          في  المبينة   رخيص ت

 .السنوية

 للتنظـيم   المتكامـل إلـى النظـام     نتقال المرخص لهم    يخ المتوقع ال  رأن التا في حال    ٥-٣

 بعد صدور تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد التـرخيص           سيكون والترخيص

السنوية وبعد استحقاق هذه العوائد حسب الرخصة األصلية الموقعة معهم فتـستوفى            

رخص لهم عن الفترة من تاريخ اسـتحقاق        معوائد الترخيص السنوية المترتبة على ال     

إلى النظـام   يخ انتقالهم   هذه العوائد حسب الرخصة األصلية الموقعة معهم وحتى تار        

نسبة وتناسب للفترة أعاله ووفقا لنـصوص الرخـصة         للتنظيم والترخيص   المتكامل  

 وتقـوم   ،للتنظيم والتـرخيص  المتكامل  إلى النظام    قبل انتقالهم    األصلية الموقعة معهم  

 ٢٠٠٧الهيئة بإجراء التسويات الالزمة معهم عند إجراء التسويات النهائيـة للعـام             

) ٣,٤( الفعلية للهيئة والمرخص لهم وحسبما ورد فـي البنـد            الوقائع / جحسب النتائ 

 .أعاله

للتنظـيم  المتكامـل   إلـى النظـام     المرخص لهم   نتقال  ال  أن التاريخ المتوقع   في حال  ٦-٣

عوائد التـرخيص   وتحصيل   بعد صدور تعليمات تنظيم احتساب       سيكونوالترخيص  

ألصلية الموقعـة معهـم، تقـوم        استحقاق هذه العوائد حسب الرخصة ا      قبلالسنوية و 

 حـسب نـصوص     الهيئة بإجراء التسويات المالية الالزمة بتنزيل المبلـغ المـدفوع         

المتكامل إلى النظام   من تاريخ االنتقال     نسبة وتناسب    الرخص األصلية الموقعة معهم   

 حـسب الرخـصة األصـلية       وحتى تاريخ استحقاق هذه العوائد    للتنظيم والترخيص   

اء التسويات المالية    عند إجر  ٢٠٠٧المبلغ المستحق دفعه عن العام      من  الموقعة معهم   

الفعلية للهيئة وللمرخص لهم وحـسبما ورد فـي         الوقائع  / للنتائج    وفقا   ٢٠٠٧للعام  

 . أعاله٣,٤البند 

بعـد صـدور    للتنظيم والتـرخيص    المتكامل  إلى النظام   المرخص لهم الذي انتقلوا       ٧-٣

ئد الترخيص السنوية وقبل مخـاطبتهم لتحديـد    تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوا    

، ٣,٣،  ٣,١(التاريخ المتوقع النتقالهم للنظام المذكور فتسري عليهم أحكـام البنـود            

أعاله بإحالل تاريخ االنتقال الفعلي بدال مـن التـاريخ المتوقـع            ) ٣,٦،  ٣,٥،  ٣,٤

 . لكل مرخصلالنتقال وحسب واقع الحال

عن للتنظيم والترخيص   المتكامل  إلى النظام   لالنتقال  في حال اختالف التاريخ المتوقع       ٨-٣

التاريخ الفعلي له، فيتم تطبيق أي من اآلليات المبينة أعاله الجراء التسويات الماليـة              

 .حسب التاريخ الفعلي لالنتقال وحسب واقع الحال لكل مرخص


