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هيئة تنظيم الت�سالت

قرار رقم ( )5ل�سنة 2018
املحا�سبي
بتعديل بع�ص اأحكام الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
ال�سادرة عن هيئة تنظيم الت�سالت
رئي�س مجل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت:
بعد االطالع على قانون االت�ساالت ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2002
المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2017
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت بتاريخ 2
وعلى الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
اأغ�سط�س ،2004
وبعد الت�ساور مع االأطراف ذوي الم�سلحة،
وبنا ًء على ع ْر�س القائم باأعمال المدير العام لهيئة تنظيم االت�ساالت،
وبعد موافقة مجل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

قرر الآتي:
املادة الأولى

َّ
المرخ�سة) و(الح�سابات التنظيمية
�ستبدل بتعريفي (اإجمالي االإيــرادات من االأن�سطة
ُي َ
للتكاليف َّ
المخ�س�سة بالكامل “ )”FACالواردين ببند (التعاريف والتف�سيرات) من الالئحة
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت ،التعريفان االآتيان:
التنظيمية للف�سل
َ
َّ
المرخ�س ــة :اإجمالي االإيرادات ال�سنوية الناتجة من
اإجمال ــي الإيرادات من اأن�سطة الت�سالت
َّ
المرخ�سة.
الخدمات
الح�ساب ــات التنظيمي ــة للتكالي ــف
المخ�س�سة بالكام ــل ( :)FACالمعلومـ ــات المالية المتعلقة
َّ
باأن�سطة االت�ساالت َّ
المرخ�سة ،مع المالحظات والمواد التو�سيحية التابعة لها التي ُتن َـ�سر بحيث
المخ�ش��شة بالكام�ل.
تن�شجم مع �شروط هذه الالئحة التنظيمية طبق ًا لمنهجية التكاليف
َّ

املادة الثانية
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�ستبدل عنوان البند (( )2اال�ستراطات المتعلقة بف�سل الح�سابات التنظيمية في وحدات)
ُي َ
بالعنوان (اال�ستراطات التي ت�سري على االأ�سخا�س الذين ُم ِنحوا تراخي�س ات�ساالت متعددة)،
وعنوان البند (( )4ال�شتراط المتعلق بالمنتجات اأو الخدمات في ال�سوق اأو االأ�سواق التي يتق َّرر
َّ
المرخ�س لهم المتاأثرين يتمتعون فيها بو�سع مهيمن و/اأو قوة �سوقية موؤثرة) بالعنوان
اأن
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(ال�شتراط الذي ي�شري على الأ�شخا�ص الذين يقومون بتزويد المنتجات اأو الخدمات في �شوق
اأو اأ�سواق ،ويتق َّرر اأنهم يتمتعون بقوة �سوقية موؤثرة) ،وعنوان البند (( )6اال�ستراطات المتعلقة
بت�سبيب وتخ�سي�س االإيرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات للخدمات والمنتجات داخل
الوحدات) بالعنوان (ال�شتراط الذي ي�شري على الأ�شخا�ص الذين تم منحهم تراخي�س متعددة
تتعلق بت�سبيب وتخ�سي�س االإيرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات للخدمات والمنتجات
داخل الوحدات) ،وعنوان البند (( )7اال�ستراطات المتعلقة بمنهجية التكاليف) بالعنوان
(اال�ستراطات المتعلقة بمنهجية التكاليف لالأ�سخا�س الخا�سعين الأحكام البند الرابع) ،وعنوان
البند (( )8الأحكام المتعلقة بالأ�شعار و�شروط المتاجرة ذات العالقة �شمن اأنظمة احت�شاب
ر�شوم التحويل) بالعنوان (الأحكام المتعلقة بالأ�شعار و�شروط المتاجرة ذات العالقة �شمن
اأنظمة احت�ساب ر�سوم التحويل على االأ�سخا�س الخا�سعين للبند رقم (.))4

املادة الثالثة

�ستبدل بن�سو�س الفقرتين (اأ) و(ج) من البند الفرعي ( )1-1والبند الفرعي ()3-1
ُي َ
من البند ( ،)1البند ( ،)4مقدمة البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6البندان الفرعيان (7-
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم
 )1و( )2-7من البند ( )7من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
االت�ساالت ،الفقرات والبنود االآتية:
الفقرتان (اأ) و(ج) من البند الفرعي ( )1-1من البند (:)1
(اأ) الح�ساب ــات التنظيمية للتكالي ــف
المحا�سـبية بحلول موعد
المخ�س�سة بالكامل (( )FACللفت ــرة
َّ
َ
تقدي ــم التكالي ــف
المخ�س�س ــة بالكام ــل ( ))FACالتي تتوافق م ــع مبـادئ الممار�سـ ــات الجيـدة
َّ
المتعلقة بالتقارير المالية والتي تلتزم باالأحكام االأخرى لهـذه الالئحة.
المحا�سبية والذي يتط َّل ــب موافقة خطية م�سبقة من الهيئ ــة .ويجب اأن يب ِّين
(ج) دلي ــل باالإج ــراءات
َ
ه ــذا الدليل االإجراءات الت ــي �سوف يـتم بموجبهـا اإعـداد الحـ�ساب ــات المنف�سلة من ِق َبل ال ُم َ�س ِّغل
َّ
المحا�سبية ومنهجية التخ�سي�س (بما في
المرخ� ــس له ،وي�سمل ذلك بيان ًا تف�سيلي ًا بال�سيا�سات
َ
ذل ــك تخ�سي�س التكالي ــف المتعلقة بها بطريقـة غير مبا�سرة) والبيان ــات الت�سغيلية التي ُيتط َّلب
وجودُها في اإعداد الح�سابات التنظيمية وكذلك تقييم ًا لالأ�سول.
ويجب تقديم الدليل ال�سنوي اإلى الهيئة للموافقة عليه خالل ( )60يوم ًا من تاريخ ن�سر هذا القرار،
وذل ــك بالن�سب ــة لل ُم َ�س ِّغلين الذين �سب ــق واأنْ تم م ْن ُحهم ترخي�س ًا من الهيئ ــة قبل العمل باأحكامه،
و( )90يوم ًا من تاريخ اإ�سدار التراخي�س بالن�سبة للم�سغلين الذين تم منحهم الترخي�س من قبل
الهيئة بعد العمل باأحكامه.
ويج ــب اأن ي�سم ــل الدلي ــل تو�سيح ًا خطيـ ـ ًا لل َّت َغ ُّيرات واأ�سـباب ه ــذه ال َّت َغ ُّيرات ع ــن الدليل الذي تم
تقديم ــه في ال�ساب ــق اإنْ ُو ِجدت .ويجب على الهيئ ــة اأنْ ُت ِق َّر ب َت َ�سلُّمها له ــذا الدليل خالل ( )5اأيام
عمل من تاريخ تقديمه.
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وف ــي ح ــال كانت االإجراءات الواردة في الدلي ــل قادرة على تلبية احتياج ــات الهيئة ،فتقوم الهيئة
بتقديم الموافقة الخطية للدليل خالل ( )45يوم عمـل مـن تاريخ َت َ�سلُّمه .اأما اإذا كانت االإجراءات
ال ــواردة في هذا الدليل غير قادرة على تلبي ــة احتياجات الهيئة ،فيجب على ال ُم َ�س ِّغلين َّ
المرخ�س
لهم اإجراء التعديالت ال�سرورية التي تفي باحتياجات الهيئة.
البند الفرعي ( )3-1من البند (:)1
 3-1يق ــوم مدق ــق ح�سابات معت َم ــد من ِق َبل الهيئ ــة بتدقيق كاف ــة الح�سابات التنظيمي ــة على ح�ساب
َّ
المرخ� ــس ل ــه .ويجب على مدقق الح�سابات اإبداء راأيه حول مـ ــا اإذا كانـت الحـ�سابات التنظيمية
ُتع َر�س ب�سكل عادل و�سمن الحدود المهمة وطبق ًا لدليل االإجراءات الـذي تـمت الموافقة عليه من
ِق َب ــل الهيئ ــة ،اإال اإذا قررت الهيئة خالف ذلك .و�ستقوم الهيئ ــة بمراجعة مقايي�س التدقيق بهدف
ال َّت َح ُّقق عما اإذا كانت مقايي�س التدقيق توؤَ ِّمن الم�ستوى ال�سروري من االطمئنان الالزم.
البند (:)4
يجب على َّ
المرخ�س لهم المتاأثرين القيام بعملية المحا�سبة ب�سكل منف�سل مقابل الخدمات
والمنتجات التي تز َّود في االأ�سواق ،والتي يتق َّرر اأنهم يتمتعون بو�سع مهيمن و/اأو قوة �سوقية
موؤثرة.
مقدمة البند الفرعي ( )3-6من البند (:)6
 3-6يج ــب تحدي ــد راأ�س الم ــال الم�ستخدَم في الوح ــدات اأو في الحالة التي يتمت ــع فيهـا َّ
المرخ�س له
بو�س ــع مهيم ــن و/اأو قوة �سوقية موؤث ــرة فيما يتعلق بتقدي ــم خـدمات اأو منتجـ ــات فرديـة ،ويجـب
تخ�سي�س راأ�س المال كما يلي:
البند الفرعي ( )1-7من البند (:)7
 1-7يجب اأن يقوم َّ
المخ�س�سة
المرخ�س لهم المتاأثرون باإعداد ح�سابات تنظيمية لكل من التكاليف
َّ
المحا�سبية ال�سابقة والحالية.
بالكامل (ِ )FACو ْفق ًا للقيمة
َ
البند الفرعي ( )2-7من البند (:)7
يجب اأن يقدم َّ
المحا�سبية الخا�س بهم
المرخ�س لهم المتاأثرون كجزء من دليل االإجراءات
َ
المحا�سبية
تفا�سيل عن المقايي�س والمنهجيات التي تط َّبق في اأ�ساليب تقييم االأ�سول في القيمة
َ
الحالية.

املادة الرابعة

َّ
(المرخ�س له المتاأثر) بكلمة (�سخ�س) اأينما وردت في الالئحة التنظيمية
�ستبدل عبارة
ُت َ
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت.
للف�سل
َ

املادة اخلام�سة
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�ستبدل عبارة ( ِو ْفق ًا للبند  ،7حيث ين�س البند  )7بعبارة ( ِو ْفق ًا للبند  ،9حيث ين�س البند
ُت َ

48

104

العدد – 3355 :الخميس  1مارس 2018
العدد – 3355 :الخميس  1مارس 2018

 )9الــواردة في البند الفرعي ( )4-1من البند ( ،)1وعبارة (يجب اأن ت�سري اأحكام البند
 )4-4بعبارة (يجب اأن ت�سري اأحكام البند  )4-6الواردة في البند الفرعي ( )1-6من البند
( ،)6وعبارة (بموجب البند  )3بعبارة (بموجب البند  )4الواردة في الفقرات ( )1-3-6و(-6
َّ
(المو�سح في البند -3-4
 )4-3و( )6-3-6من البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6وعبارتا
َّ
َّ
َّ
و(المو�سح في البند
(المو�سح في البند )1-3-6
و(المو�سح في البند  )2-3-4بعبارة
)1
 )2-3-6الواردتين في الفقرة ( )3-3-6من البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6وعبارة
َّ
َّ
(المو�سح في البند  )4-3-6الواردة في الفقرة ()5-3-6
(المو�سح في البند  )4-3-4بعبارة
من البند الفرعي ( )3-6من البند ( ،)6وعبارة (اأحكام البند  4فيما عدا البند الفرعي -3-4
 )5بعبارة (اأحكام البند  6فيما عدا البند  )5-3-6الواردة في البند الفرعي ( )4-6من البند
( ،)6وعبارة (بموجب البندين  1-5و )2-5بعبارة (بموجب البندين  1-7و )2-7الواردة في
المحا�سبي ال�سادرة عن
البند الفرعي ( )5-7من البند ( )7من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
هيئة تنظيم االت�ساالت.
�ستبدل عبارة (المن�سو�س عليه في البند  )4-1بعبارة (المن�سو�س عليه في البند
كما ُت َ
( )1-4الواردة في مقدمة البند الفرعي ( )1-9من البند ( ،)9وعبارة (بموجب اأحكام البند
الفرعي  )1-7بعبارة (بموجب اأحكام البند الفرعي  )1-9الواردة في مقدمة البند الفرعي
( )3-9من البند ( ،)9وعبارة (بموجب البندين  1-7اأو  )3-7بعبارة (بموجب البندين 1-9
اأو  )3-9الواردة في مقدمة البند الفرعي ( )4-9من البند ( ،)9وعبارة (بموجب البند 1-7
اأو  )3-7بعبارة (بموجب البند  1-9اأو  )3-9الواردة في الفقرة (اأ) من البند الفرعي ()4-9
من البند ( ،)9وعبارتا (البندين  1-7و )3-7و(بالبندين  1-7و )3-7بعبارتي (البندين 1-9
و )3-9و(بالبندين  1-9و )3-9الواردتين في البند الفرعي ( )5-9من البند ( ،)9وعبارة
(المواد الواردة في البند  )1-8بعبارة (المواد الواردة في البند  )1-10الواردة في مقدمة
البند الفرعي ( )2-10من البند ( ،)10وعبارة (بموجب البند  )1-1بعبارة (بموجب البند
 )4-7الواردة في الفقرة ( )4-2-10من البند الفرعي ( )2-10من البند ( )10من الالئحة
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت.
التنظيمية للف�سل
َ

املادة ال�ساد�سة

ُي�ساف تعريف جديد اإلى بند (التعاريف والتف�سيرات) الوارد في الالئحة التنظيمية للف�سل
المحا�سبي ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالتَ ،ن ُّ�سه االآتي:
َ
َّ
َّ
المرخ�س له الذي تقرر الهيئة اأنه يتمتع بو�سع مهيمن في
المرخ�س له المتاأثر :ال ُم َ�س ِّغل
�سوق واحد اأو عدة اأ�سواق للبيع بالجملة ،بخالف اأ�سواق البيع بالجملة التي يتم فيها توفير
خدمات اإنهاء تو�سيل المكالمات على ال�سبكة الخا�سة به.
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املادة ال�سابعة

المحا�سبي
ُي�ساف بندان فرعيان جديدان اإلى البند ( )2من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالتَ ،ن َّ�ساهما االآتي:
 5-2م ــع مراع ــاة االأح ــكام المن�سو�س عليه ــا في هذه الالئحة ،يج ــب اأن ت�ستمل الوح ــدة على جميع
االأن�سطة التي يتم القيام بها بموجب ترخي�س واحد.
 6-2يجب اأنْ ت�ستمل االأن�سطة التي يتم القيام بها بموجب ترخي�س الخدمات الوطنية الثابتة الممنوح
اإل ــى َّ
المرخ�س لهم بتراخي� ــس متعددة اأو التي تم اإقرارها لتكون م�سيط ــرة اأو تتمتع بقوة �سوقية
موؤث ــرة في ال�سوق َّ
المرخ�س ل ــه بموجب ترخي�س الخدمة الوطنية الثابت ــة على اأربع وحدات كما
يلي:
(اأ) وحدة خدمات ال�سبكات المركزية.
هي خدمة ال�سبكات المركزية التي تقدِّ م نطاق ًا من مختلف خدمات ال َّر ْبط البيني
المرخ�س له وخارجي ًا من اأجل ال�سماح لعميل َّ
داخلي ًا �سمن َّ
مرخ�س له واحد باالت�سال
المرخ�س له اأو َّ
بالعمالء من نف�س َّ
مرخ�س له اآخر ،اأو اال�ستفادة من الخدمات المق َّدمة
من َّ
مرخ�س له اآخر .وت�سمل هذه الخدمات تحويل ونقل حركة االت�ساالت.
(ب) وحدة خدمات الدخول اإلى ال�سبكة المحلية.
تقدِّ م خدمة الدخول اإلى ال�سبكة المحلية التو�سيالت بال�سبكة المركزية .والأغرا�س
المحا�سبي ،فاإن خدمات الدخول اإلى ال�سبكة المحلية �سوف تتعرف على
الف�سل
َ
كافة المك ِّونات الخا�شة بالعميل في ال�شبكة بما في ذلك بطاقات الخطوط والمداخل
عند ال ُم َر ِّكزات والبداالت .وتمثل جميع العنا�سر االأخرى لل�سبكة ما ُيع َرف بال�سبكة
المركزية.
(ج) وحدة تجارة التجزئة.
عملية تـجــارة التجزئة ت�سمل بيع البيانات االأ�سا�سية والـخــدمــات ال�سوتية اإلــى
الم�شتخدمين النهائيين ،بالإ�شافة اإلى الخطوط الموؤجرة والهواتف العمومية ،وتقديم
ِ
ا�ستعالمات الدليل وخدمات التلك�س والتلغراف.
(د) وحدة االأن�سطة االأخرى.
ي�ستمل هذا الت�سنيف على جميع االأن�سطة االأخرى الخارجة عن نطاق االأن�سطة المبينة
في الفقرات (اأ) و(ب) و(ج) اأعــاله ،والتي قد تنفذ بموجب ترخي�س الخدمات
الوطنية الثابتة.

املادة الثامنة

49

ُتلغى تعاريف (اللوائح التنظيمية ال�سارية) و(التزامات الترخي�س المتعلقة بتقديم

50

106

العدد – 3355 :الخميس  1مارس 2018
العدد – 3355 :الخميس  1مارس 2018

الح�سابات التنظيمية) و(�سخ�س) و(الح�سابات التنظيمية لمتو�سط التكاليف المتزايدة البعيدة
المدى ( ))LRAICو(موعد تقديم متو�سط التكاليف المتزايدة البعيدة المدى ( ))LRAICمن
المحا�سبي ال�سادرة عن
بند (التعاريف والتف�سيرات) الوارد في الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
هيئة تنظيم االت�ساالت.
كما ُتلغى الفقرة (ب) من البند الفرعي ( )1-1من البند ( ،)1البند ( ،)3البند (،)5
المحا�سبي
البنود الفرعية ( )3-7و( )4-7من البند ( )7من الالئحة التنظيمية للف�سل
َ
ال�سادرة عن هيئة تنظيم االت�ساالت ،و ُيعاد ترتيب باقي بنود وفقرات الالئحة تبع ًا لذلك.

املادة التا�سعة

ُي َ
ن�سر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ الن�سر.

�سدر بتاريخ 6 :جمادى االآخرة 1439هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 22 :فـب ـ ــراي ـ ـ ـ ـ ــر 2018م

رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم الت�سالت
د .حممد اأحمد العامر

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

الالئحة التنظيمية بشأن
الفصل المحاسبي
الئحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم االتصاالت
بتاريخ  2أغسطس  ،2004المعدلة بتاريخ  1مارس 2018

الغرض :تتضمن االشتراطات الخاصة بالفصل المحاسبي من قبل المرخص لهم.

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

التعاريف والتفاسير
ألغراض هذه الالئحة التنظيمية يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما لـم يقتض
سياق النص خالف ذلك أو يكون لها تعريف صريح بنفس المعنى في المرسوم بقانون رقم  ٤٨لسنة ٢٠٠٢
بإصدار قانون االتصاالت ("قانون االتصاالت") والئحة الفـصل المحاسـبي التنظيميـة وتكون لأللفاظ المبينة
أدناه المعاني التالية:
"المدة المحاسبية" يقصد بها سنة واحدة تنتهي في التاريخ الميالدي الذي يقوم فيه المرخص له عادة بإعداد
الحسابات المالية الختامية لألغراض القانونية أو للنشر مـالـم تخطـر الهيئـة المرخص له كتابيا بمدة محاسبية
أخرى.
"المرخص له المتأثر" المشغل المرخص له الذي تقرر الهيئة أنه يتمتع بوضع مهيمن في سوق واحد أو
عدة أسواق للبيع بالجملة ،بخالف أسواق البيع بالجملة التي يتم فيها توفير خدمات إنهاء توصيل المكالمات
على الشبكة الخاصة به.

"إجمالي اإليرادات من أنشطة االتصاالت المرخصة" إجمالي اإليرادات السنوية الناتجة من الخدمات
المرخصة.
"المحاسبة المشتركة" يقصد بها إعداد مجموعة واحدة من الحسابات التنظيمية بشأن نـشاطين مرخصين
أو أكثر بموجب حكم كتابي صادر من الهيئة.
"سببية التكاليف" يقصد بها إرجاع التكاليف إلى مصدرها وتخصيص التكاليف (بما في ذلـك رسوم التحويل)،
والموجودات والمطلوبات إلى وحدات وفقا لألنشطة التـي تـشمل تحقيـق اإليرادات والتي تتسبب في تحمل
التكاليف وفي اكتساب الموجودات أو تحمل االلتزامات.
"الق اررات بموجب هذه الالئحة التنظيمية" يقصد بها الق اررات الكتابية الصادرة عن الهيئة وفقا لما تراه مناسبا

فيما يتعلق بالطريقة والشكل وتوقيت تقديم الحسابات التنظيمية باإلضافة إلـى الطرق المتبعة واألمور

األخرى التي تطبق في إعدادها.

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

"الحسابات التنظيمية للتكاليف المخصصة بالكامل ( ")FACالمعلومـات المالية المتعلقة بأنشطة
االتصاالت المرخصة ،مع المالحظات والمواد التوضيحية التابعة لها التي تنـشر بحيث تنسجم مع شروط
هذه الالئحة التنظيمية طبقا لمنهجية التكاليف المخصـصة بالكامـل.
"موعد تقديم التكاليف المخصصة بالكامل ) "(FACيقصد به ستة ( )٦أشهر بعد الفترة المحاسبية التي
يجب أن تقدم خاللها الحسابات التنظيمية إلى الهيئة من قبل المرخص له إال إذا أخطرت الهيئة المرخص
له كتابيا بتاريخ آخر للتقديم.
"مبادئ الممارسة الجيدة المتعلقة بالتقارير المالية" يقصد بها إصدار التقارير المالية المتعلقة باألمور
التي تصدر التقارير عنها وتكون جديرة باالعتماد عليها وتسمح بـإجراء المقارنـات وتكون مفهومة بالنسبة
للمستخدمين وتراعي مفهوم المادية .وحتى تكون التقارير ذات عالقة ،فإنها يجب أن تكون لديها القدرة على
التأثير على الق اررات االقتصادية للمستخدمين وأن تقدم في الوقت المناسب للتأثير على هذه الق اررات .وحتى
تكون جديرة باالعتمـاد عليهـا ،فـإن التقارير يجب أن تتمتع بالقدرة على االعتماد عليها من قبل المستخدمين
لتمثيل ما يقـصد أن تمثله أو ما قد يتوقع بشكل معقول بأن تمثله ،ويجب أن تكون خالية من التحيز
المقـصود أو المنهجي أو الخطأ الجوهري ويجب أن تكون كاملة في نطاق األسس المادية.
"المشغل المرخص له" يقصد به الشخص المرخص بتشغيل شبكة اتصاالت أو تقـديم خدمـة اتصاالت
بموجب المادة  ٢٥من قانون االتصاالت.
"حسابات تنظيمية" يقصد بها معلومات مالية تتعلق باألنشطة المرخصة باإلضـافة إلـى أيـة إيضاحات
مرتبطة بها ومواد إيضاحية تنشر للتقيد بنصوص هذه الالئحة التنظيمية.
"الفصل الهيكلي" يقصد به فصل أنشطة االتصاالت المتكاملة للمرخص له إلى جهتين قانونيتين منفصلتين
أو أكثر بحيث تؤدي كل جهة أنشطة اتصاالت مرخصة بارزة بشكل مستقل وتملك ولديها السيطرة والرقابة
اليومية على الموجودات والقدرات التشغيلية بما في ذلك المـوظفين الذين يتم عن طريقهم تنفيذ هذه األنشطة.
"أنشطة االتصاالت المرخصة" يقصد بها األنشطة التي يتم القيام بها من قبل مشغل مرخص له بموجب
شروط ترخيص يمنح لذلك المشغل المرخص له من هيئة تنظيم االتصاالت في مملكة البحرين.

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

"نظام تحديد أجور التحويل" يقصد به عملية مستندية ومحاسبية تحتسب بموجبها أجور الخدمات أو
التسهيالت المقدمة من وحدة واحدة للنشاط المتعلق بوحدة أخرى وذلك على الوحدة المستقبلة كما لو كانت
الوحدات التي تكون طرفا في معاملة التزويد خاضعة لملكية منفصلة للغير.
"الوحدة" يقصد بها مجموعة عمل محددة ومنفصلة بشكل منطقي أو مجموعة مترابطة من األنشطة
سواء كانت مرخصة بشكل منفصل أو غير ذلك في نطاق تعهد مرخص له متأثر ال يخضع لفصل

هيكلي ويجب أن تعد له حسابات تنظيمية.

 -1االلتزامات العامة المتعلقة بالمحاسبة التنظيمية المنفصلة
 1-1يجب على المرخص لهم المتأثرين إعداد ما يلي:
(أ) الحسابات التنظيمية للتكاليف المخصصة بالكامل (( )FACللفترة المحاسـبية بحلول موعد تقديم
التكاليف المخصصة بالكامل ( ))FACالتي تتوافق مع مبـادئ الممارسـات الجيـدة المتعلقة بالتقارير
المالية والتي تلتزم باألحكام األخرى لهـذه الالئحة.

(ب) دليـ ــل ب ـ ـاإلجراءات المحاسـ ــبية والـ ــذي يتطلـ ــب موافقـ ــة خطيـ ــة مسـ ــبقة مـ ــن الهيئـ ــة .ويجـ ــب أن يبـ ــين
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدليل اإلجــ ـ ـراءات الت ـ ـ ــي س ـ ـ ــوف يـ ـ ـ ــتم بموجبهـ ـ ـ ــا إع ـ ـ ــداد الحـ ـ ـ ــسابات المنفص ـ ـ ــلة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل

المش ـ ـ ـ ــغل الم ـ ـ ـ ــرخص ل ـ ـ ـ ــه ،ويش ـ ـ ـ ــمل ذل ـ ـ ـ ــك بي ـ ـ ـ ــان تفص ـ ـ ـ ــيلي بالسياس ـ ـ ـ ــات المحاس ـ ـ ـ ــبية ومنهجي ـ ـ ـ ــة
التخصـ ــيص (بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك تخصـ ــيص التكـ ــاليف المتعلقـ ــة بهـ ــا بطريق ـ ــة غيـ ــر مباش ـ ـرة) والبيانـ ــات
التشغيلية التي يتطلب وجودها في إعداد الحسابات التنظيمية وكذلك تقييم لألصول.

ويج ــب تق ــديم ال ــدليل الس ــنوي إل ــى الهيئ ــة للموافق ــة علي ــه خ ــالل ( )60يوم ــا م ــن ت ــاريخ نش ــر ه ــذا
الق ـ ـرار ،وذلـ ــك بالنسـ ــبة للمشـ ــغلين الـ ــذي سـ ــبق وأن تـ ــم مـ ــنحهم ترخيص ـ ـا مـ ــن الهيئـ ــة قبـ ــل العمـ ــل

بأحكامـ ـ ــه ،و( )90يومـ ـ ــا مـ ـ ــن تـ ـ ــاريخ إصـ ـ ــدار الت ـ ـ ـراخيص بالنسـ ـ ــبة للمشـ ـ ــغلين الـ ـ ــذين تـ ـ ــم مـ ـ ــنحهم
الترخيص من قبل الهيئة بعد العمل بأحكامه.

ويج ــب أن يش ــمل ال ــدليل توض ــيحا خطي ــا للتغيـ ـرات وأس ـ ــباب ه ــذه التغيـ ـرات ع ــن ال ــدليل ال ــذي تـ ــم
تقديمـ ــه فـ ــي السـ ــابق إن وجـ ــدت .ويجـ ــب علـ ــى الهيئـ ــة أن تقـ ــر بتسـ ــلمها لهـ ــذا الـ ــدليل خـ ــالل ()5

أيام عمل من تاريخ تقديمه.

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

وفي حال كانت اإلجراءات الواردة في الدليل قادرة على تلبية احتياجات الهيئة ،فتقوم الهيئة بتقديم الموافقة
الخطية للدليل خالل ( )45يوم عمـل مـن تاريخ تسلمه .أما إذا كانت اإلجراءات الواردة في هذا الدليل

غير قادرة على تلبية احتياجات الهيئة ،فيجب على المشغلين المرخص لهم إجراء التعديالت الضرورية

التي تفي باحتياجات الهيئة.
 2-1تقوم الهيئة بإصدار الق اررات بموجب هذه الالئحة التنظيمية بالشكل الـذي تـراه مناسبا.
 3-1يقوم مدقق حسابات معتمد من قبل الهيئة بتدقيق كافة الحسابات التنظيمية على حساب المرخص
له .ويجب على مدقق الحسابات إبداء رأيه حول مـا إذا كانـت الحـسابات التنظيمية تُعرض بشكل
عادل وضمن الحدود المهمة وطبقا لدليل االجراءات الـذي تـم الموافقة عليه من قبل الهيئة ،إال
إذا قررت الهيئة خالف ذلك .وستقوم الهيئة بمراجعة مقاييس التدقيق بهدف التحقق عما إذا كانت
مقاييس التدقيق تؤمن المستوى الضروري من االطمئنان الالزم.
 4-1يلتزم المرخص لهم المتأثرون الذين منحوا أكثر من رخصة اتصاالت واحدة من قبل الهيئة بإعداد
حسابات تنظيمية منفصلة بالطريقة الموضحة في البند  1-1لكل وحدة ،إال إذا أصدرت الهيئة
حكما بشأن هذا االشتراط وفقا للبند  .7ينص البند  7على المعايير واإلجراءات واألحكام المتعلقة
بمثل هذا الحكم.
 -2االشتراطات المتعلقة بفصل الحسابات التنظيمية في وحدات
 1-2يجب على المرخص لهم المتأثرين الحاملين على عدة تراخيص القيام بتنظيم عمليات أنشطتهم
بـين بعضهم البعض للسماح بالتحديد الواضح للوحدات .ويجب أن تكون هناك محاسـبة منفصلة
لكل وحدة من هذه الوحدات حسب المنصوص عليه في البند.1-1

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

 2-2في الحدود التي تجري فيها تلك الوحدات معامالت أو تزاول أعمـاال بـين بعـضها البعض بطريقة
أخرى فإنه يجب عليها تطبيق نظام تحديد أجور التحويل .يجب على المرخص لهم المتأثرين
إظهار أجور التحويل المذكورة بشكل منفصل في الحسابات التنظيميـة واإلفصاح عن تفاصيل
المعامالت المساوية لمثل هذه التحويالت كما لو أنها أبرمت من المرخص لهم مع طرف ثالث.
 3-2في الحدود التي تساهم فيها الوحدات في تكاليف مشتركة ،يجب أن تخصص التكـاليف المشتركة
بغرض تقديم الحسابات التنظيمية للوحدات والخدمات والمنتجات على أساس سببية واضحة وطريقة
تقسيم شفافة:
(أ) يجب أن تعتمد الطريقة الشفافة للتسبيب والتقسيم على أساس سببية التكـاليف .ويجب أن تكون
التخصيصات بموجب طريقة موضوعية ويجـب أال تكـون مقصودة تحديدا لصالح المرخص له
المتأثر الحائز على عدة تراخيص أو أي مرخص له أخر فيما يتعلق بعمومية المرخص لهم أو
العمالء; و
(ب) يجب أن تحقق طريقة التسبيب والتقسيم المعاملة المطابقة للعائد فيما بين المدد المحاسبية .واذا
تغير أساس التسبيب أو التقسيم ألسباب موضـوعية ،فـإن أي تأثير مادي يتم تقديم المعلومات

على أساسه يجب تـسجيله فـي الحـسابات التنظيمية واعادة بيان البيانات المقارنـة وفقـا لألسـاس

المعـدل للتـسبيب أو التقسيم.

 4-2يجب على الهيئة أن تذكر بصراحة الفروقات ،إن وجدت ،فيما بين مدى التكاليف التي تعزى
وتقسم من قبل المرخص لهم ومدى التكاليف التي وافقت عليها الهيئة بغـرض تحديد األجور
والتعريفات واألمور المماثلة ،ويمكن أن يتم هذا على شكل إيـضاحات للبيانات التنظيمية.

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

 5-2مع مراعاة االحكام المنصوص عليها في هذه الالئحة ،يجب أن تشتمل الوحدة على جميع
األنشطة التي يتم القيام بها بموجب ترخيص واحد.
 6-2يجب أن تشتمل األنشطة التي يتم القيام بها بموجب ترخيص الخدمات الوطنية الثابتـة الممنوح
إلى المرخص لهم بتراخيص متعددة أو التي تم إق اررها لتكون مسيطرة أو تتمتع بقوة سوقية مؤثرة
في السوق المرخصة له بموجب ترخيص الخدمة الوطنيـة الثابتة على أربع وحدات كما يلي:
(أ) وحدة خدمات الشبكات المركزية
هي خدمة الشبكات المركزية التي تقدم نطاقا من مختلف خدمات الربط البيني داخليا ضمن المرخص
له وخارجيا من أجل السماح لعميل مرخص له واحد باالتصال بالعمالء من نفس المرخص له أو

مرخص له آخر ،أو االستفادة مـن الخدمات المقدمة من مرخص له آخر .وتشمل هذه الخـدمات
تحويـل ونقـل حركة االتصاالت.
(ب) وحدة خدمات الدخول إلى الشبكة المحلية
تقدم خدمة الدخول إلى الـشبكة المحليـة التوصـيالت بالـشبكة المركزيـة .وألغراض الفصل
المحاسبي ،فإن خدمات الدخول إلى الشبكة المحلية سـوف تتعرف على كافة المكونات الخاصة
بالعميل في الشبكة بما في ذلك بطاقـات الخطوط والمداخل عند المركزات والبداالت .وتمثل جميع
العناصر األخـرى للشبكة ما يعرف بالشبكة المركزية.
(ج) وحدة تجارة التجزئة
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عملية تجارة التجزئة تشتمل على بيع البيانات األساسية والخدمات الصوتية إلى المستخدمين
النهائيين ،باإلضافة إلى الخطوط المـؤجرة والهواتـف العموميـة ،وتقديم استعالمات الدليل وخدمات
التلكس والتلغراف.
(د) وحدة األنشطة األخرى
يشتمل هذا التصنيف على جميع األنشطة األخرى الخارجة عن نطـاق األنشطة المبينة في الفقرات
(أ)( ،ب) و(ج) أعاله ،والتي قد تنفذ بموجب ترخيص الخدمات الوطنية الثابتة.
 -3االشتراط المتعلق بالمنتجات أو الخدمات في السـوق أو األسواق التي يتقرر أن المرخص لهم
المتأثرون يتمتعون فيها بوضع مهيمن و/أو قوة سوقية مؤثرة.
يجب على المرخص لهم المتأثرين القيام بعملية المحاسبة بشكل منفصل مقابل الخدمات والمنتجات
التي تزود في األسواق ،والتي يتقرر أنهم يتمتعون بوضع مهيمن و/أو قوة سوقية مؤثرة.
 -4االشتراطات المتعلقة بتـسبيب وتخصيص اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات للخدمات
والمنتجات داخل الوحدات
 1-4يجب تسبيب اإليرادات من تزويد الخدمات أو المنتجات المرخصة إلى هذه الخـدمات والمنتجات
وبالتالي إلى الوحدات .ويجب تقـسيم اإليـرادات الناتجـة مـن مـصادر غير مصادر تزويد الخدمات
/المنتجات المرخصة على الخـدمات والمنتجـات .وفـي الحالة التي تكون فيها هذه اإليرادات بصورة
كبيرة يجب أن تسري أحكام البند .4-4
 2-4يجب تقسيم تكاليف المرخص لهم إلى ثالث فئات وتخصيصها على النحو الموضح أدناه:
 1-2-4التكاليف المباشرة ذات األسباب المباشرة

الئحة تنظيمية
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التكاليف المباشرة هي هذه التكاليف التي تتعلق بـدون غمـوض بخدمـة فردية أو منتج فردي وبناء
عليه يجب أن يعزى سببها إلى ذلـك والـى الوحدات ،إذا كان ذلك ساريا.

 2-2-4التكاليف التي تعزى ألسباب غير مباشرة
التكاليف التي يجب أن تخصص لخدمة أو لمنتج وبالتالي إلى الوحـدات ،إذا كانت سارية ،من

خالل عالقة مع تكاليف أخرى أو عوامـل أخـرى ترتبط بالخدمة /المنتج المعين .وال يكون
التخصيص جبريـا ويجـب أن تشرح اإليضاحات للحسابات التنظيمية كيف تم تخصيص التكاليف

التي تعزى إلى أسباب غير مباشرة.
 3-2-4التكاليف غير المحددة أسبابها

التكاليف التي ال يمكن أن تناسب أي من الفئتـين المـذكورتين أعـاله .وتطلب الهيئة أن تمثل هذه
الفئة أقل مـن نـسبة  %10مـن التكـاليف اإلجمالية.

بموجب التعريف ،فإن التكاليف ال يمكن أن يتم تخصيصها علـى أسـاس غير جبري.
يجب تخصيص التكاليف غير المحددة أسبابها بطريقة الربح المـضاف النسبي المتساوي والتي

بموجبها يتم تخصيص التكاليف غيـر المحـددة أسبابها للخدمات والمنتجات وبالتالي للوحدات ،إذا
كان ذلك ساريا ،بالنسبة إلى مبلغ التكلفة ذات األسباب المباشرة إضافة إلى التكاليف ذات األسباب
غير المباشرة التي تم تخصيصها لخدمة أو لمنتج ما.

 4-2-4التكاليف غير المسموح بها
في الحالة التي ال تسمح فيها الهيئة بتكاليف معينة للمرخص له ألغراض تنظيم األسعار أو غير
ذلك فإنه عند إعداد الحسابات التنظيميـة يجب تقديم تسوية ما بين التسبيب أو تخصيص جميع

التكاليف وتسبيب أو تخصيص التكاليف المسموح بها.
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 3-4يجب تحديد رأس المال المستخدم في الوحدات أو في الحالة التي يتمتع فيهـا المرخص له بوضع
مهيمن و/أو قوة سوقية مؤثرة فيما يتعلق بتقديم خـدمات أو منتجـات فرديـة ويجـب تخصيص رأس
المال كما يلي:
1-3-4

يجب تخصيص المصانع والمعدات التي تستعمل مباشرة في

تقديم المنتجات أو الخدمات للوحدات على أساس معقول بشكل موضوعي
وفي الحالة التي يكون فيها ذلك مطلوبا بموجب البند  3للمنتجات
والخدمات.
2-3-4

يجب تخصيص األصول الملموسة التي تستعمل من قبل أكثر

من منتج واحد/خدمة واحدة أو وحد على أساس االستخدام.
3-3-4

يجب تخصيص األصول الملموسة التي تستخدم ألنشطة الدعم

في الحدود الممكنة على األساس الموضح في البند  .1-3-4وفي الحالـة
التـي ال يكون فيـها هـذا التخصيص ممكنا يجب تطبيق األساس الموضح
في البند .2-3-4
4-3-4

يجب تخصيص األصول الغير ملموسة للوحدات وفي الحالـة

المطلوبة بموجب البند  3للمنتجات والخدمات على أساس منطقي بشكل
موضوعي على ضوء الظروف التي يتم بموجبها التعرف على الموجودات
الغير ملموسة.

الئحة تنظيمية
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5-3-4

يجب تخصيص األصول المالية على النحو الموضح في البنـد

 4-3-4باستثناء المدى التي توافق فيه الهيئة تحديدا على عدم إمكان
تحديد أساس منطقي للتقسيم وفي هذه الحالة يجب عزل األصل المالي
ألغراض إعداد التقارير ضمن الحسابات التنظيمية.
6-3-4

يجب فصل رأس المال العامل ،والذي يتم تعريفه بأنه األصول

الجاريـة والخصوم الجارية ،بما في ذلك الجزء الجاري من القروض أو
الـسندات المماثلة ،إلى المكونات التي تمثله بما في ذلك األصول
والخـصوم التـي تنشأ بموجب أنظمة احتساب أجور التحويل .ويجب
تخصيص األصـول والخصوم التي يتم فصلها إلى وحدات في الحالة التـي
تكـون مطلوبـة بموجب البند رقم  3للمنتجات والخدمات التي ينشأ عنها
كل من األصول والخصوم.
 4-4في الظروف التي تسري على أحد المرخص لهم المتأثرين أحكام البند  4فيما عدا البند 4-3-4
والتي تعتبر أن األساس العقالني بشكل موضوعي للتقسيم ال يمكن تحديده فإنه يجوز لهذا
المرخص له المتأثر أن يقدم طلبا خطيا إلى الهيئة إلصدار قرار بشأن أساس التقـسيم الـذي يجب
تطبيقه.
 5-4يجب تقديم هذا الطلب في ظل جميع هذه الظروف لكي تتمكن الهيئة من تقييم مدى أهمية
التقسيمات الجبرية .وعند النظر في هذا الطلب ،يمكن للهيئة أن تطلب المزيد من هذه المعلومات
الالزمة من مقدم الطلب إذا رأت ذلك ضروريا.
 -5االشتراطات المتعلقة بمنهجية التكاليف
 1-5يجب أن يقوم المرخص لهم المتأثرون بإعداد حسابات تنظيمية لكل من التكاليف المخصصة
بالكامل ) (FACوفقا للقيمة المحاسبية السابقة والحالية.

الئحة تنظيمية
الفصل المحاسبي

 2-5يجب أن يقدم المرخص لهم المتأثرون كجزء من دليل اإلجراءات المحاسبية الخاص بهم تفاصيل
عن المقاييس والمنهجيات التي تطبق في أساليب تقييم األصول في القيمة المحاسبية الحالية.
 3-5يجب على المرخص لهم المتأثرين االلتزام بالتعليمات الخطية الصادرة مـن الهيئـة لتطبيق عوامل
كفاءة التعديل على البيانات المستمدة من اإلجراءات المطلوبة بموجب البندين  1-5و.2-5
وتلتزم الهيئة بإخطار المرخص لهم المتأثرين المعنيين بهذه العوامل خطيا ويجب أن ينعكس
تطبيق هذه العوامل على الحسابات التنظيمية.
 4-5يجب على المرخص لهم المتأثرين مراعاة التعليمات الخطية الصادرة من الهيئـة لتطبيـق تحديد
التكلفة المستقلة للخدمات والمنتجات في الظروف التي تعتبر فيها الهيئة بأن هذه وسيلة مناسبة
للتحقق من تحديد أسعار الخدمات والمنتجات .حيث أنه ليس مطلوبا من المرخص لهم المتأثرين
حفظ أنظمة منفصلة لتحديد التكاليف لتسهيل هذا االلتزام ،ولكـن مـا هـو مطلوبا منهم تنظيم
أنظمتهم المحاسبية الداخلية بالطريقة التي ال تستبعد قـدرتهم علـى الوفاء بهذا االلتزام.

 -6األحكام المتعلقة باألسعار وشروط المتاجرة ذات العالقة ضمن أنظمة احتساب رسوم التحويل
 1-6يجب احتساب األجور مقابل الخدمات أو المنتجات التي يتم تزويدها بموجب تحـويالت ما بين
الوحدات تحت مراقبة نفس المرخص له المتأثر بنفس السعر وبموجـب نفـس الـشروط التجارية بما
في ذلك شروط الدفع من حيث توفير خدمات مماثلة إلى مرخص لهم من الغير على سبيل المثال.
 2-6في األحوال المناسبة ،يجب احتساب األجور حسب المنصوص عليه فـي القـ اررات المتعلقة بخدمات
الربط البيني وخدمات النفاذ الصادرة من الهيئة من وقت آلخر.
 -7الحكم المتعلق باإلعفاء الذي قد يمنح للمرخص لهم المتأثرين الحائزين على تراخيص اتصاالت
متعددة
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 1-7يجوز للمرخص لهم المتأثرين الذين يتم منحهم تراخيص اتصاالت متعددة تقديم الطلبات كتابيا
إلـى الهيئة للحصول على إعفاء من االلتزام المنصوص عليه في البنـد  .4-1ويمكـن أن يسمح
اإلعفاء بإعداد الحسابات التنظيمية لجميع ،أو بعض من األنـشطة المرخـصة بصورة إجمالية.
وتلتزم الهيئة بالنظر في كل طلب ونشر قرارها خالل ثالثـين ( )٣٠يوم عمل من استالم الطلب
وبعد استالم جميع المعلومات األخرى التي تعتبرها الهيئة بمطلق تقديرها ضرورية للنظر في
الطلب .ويمكن أن تمنح الهيئة هذا اإلعفـاء فـي األحوال التالية:
(أ) إذا لم تتجاوز اإليرادات اإلجمالية من أنشطة االتصاالت المرخـصة لمقـدم الطلب ألية
مدة مكونة من شهر واحد وحتى تاريخ الطلب ،معدال سنويا قدره ( ١٢اثني عشر)
مليون دينار بحريني ،أو؛
(ب) إذا لم تقرر الهيئة أن مقدم الطلب يتمتع بقوة سوقية مؤثرة فيما يتعلق بأي من أنشطته
المرخصة.
 2-7قد ال يمنح اإلعفاء لمدة تتجاوز عامين.
 3-7في الظروف التي يمنح فيها مرخص له متأثر تراخيص اتصاالت متعددة وال يستوفي المعـايير
للحصول على إعفاء بموجب أحكام البند  ،1-7يجوز له أن يقدم طلبا كتابيا إلى الهيئة للحصول
على إعفاء لكي يضع نشاطين أو أكثر من أنشطته المرخصة علـى أساس مشترك ("المحاسبة
المشتركة ") .ويجب أن يتم منح هذا اإلعفاء بمحض تقدير الهيئـة .ويجوز للهيئة فقط أن تمارس
هذه الحرية التقديرية في هذا الخصوص في الحالة التـي تكون فيها:
(أ)

األنشطة المرخصة المقدمة للنظر فيها للمحاسبة المشتركة مع أنشطة مرخصة
أخرى جديرة باإلهمال من حيث اإليرادات وحصة السوق وتكـون فـي رأي الهيئة
أنه من المحتمل أن تبقى كذلك لمدة ال تقل عن عامين.
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(ب)

عدم مساس المحاسبة المشتركة بشكل جوهري بقـدرة الهيئـة علـى تنفيـذ التزاماتها
بموجب القانون.

(ج ) ال يوجد في أي من األنشطة المرخصة والمقترحة للمحاسبة المشتركة مرخص له
عزم على التمتع بقوة سوقية مؤثرة.
(د) ال تتجاوز مدة اإلعفاء عامين.
 4-7يمكن أن تقوم الهيئة بسحب أي إعفاء يمنح بموجب البندين  1-7أو  3-7واصدار أمر منفصل
إلعداد حسابات تنظيمية في األحوال التالية:
(أ)

عندما تعلم الهيئة أن ظروف المرخص له المتأثر الذي منح اإلعفاء قد تغيرت
بحيث أنه إذا قـدم طلبا للحصول على إعفاء في هذه الظروف بموجب البنـد
 1-7أو  3-7فإنه لن تكون له األحقية للحصول على هذا اإلعفاء؛

(ب)

عندما يكون المرخص له المتأثر مخال بقانون االتصاالت ،المادة ( 65أ) أو
(ب) أو (ج) أو شروط الترخيص فيما يتعلق بالمادة  ٢٣مـن تـرخيص الخـدمات
الوطنية الثابتة وجميع هذه األحكام المتضمنة في تراخيص اتصاالت أخرى
الممنوحة من قبل الهيئة؛

(ج)

عندما تكون الهيئة قد أرسلت إخطا ار مدته ال تقل عن واحد وعشرون ()٢١
يوما إلى صاحب اإلعفاء باعتزامها سحب اإلعفاء المذكور.
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 5-7يجوز للمرخص له المتأثر الذي تم منحه أي إعفاء بموجب أحكام البندين  1-7و  2-7قبل مدة
خمسة وأربعون ( )٤٥يوما من انتهاء صالحية اإلعفاء تقديم طلب إلى الهيئة بطلب منحه إعفاء
إضافي إذا استمر استيفاء الشروط المذكورة فيما يتعلق بالبنـدين 1-7

و.3-7

 -8االشتراط المتعلق بشكل وتقديم الحسابات التنظيمية
 1-8يجب على جميع المرخص لهم المتأثرين الخاضعين لهذه الالئحة التنظيمية تقديم حسابات تنظيميـة
تتضمن حسابا لألرباح والخسائر يتضمن بالتفـصيل العناصر التـي تتكـون منهـا اإليرادات ،وأجور
التحويل ،والمعامالت مع المشغلين اآلخرين المرخص لهم ،وتكاليف التشغيل وهوامش الربح،
باإلضافة إلى ميزانية عمومية تفرق ما بين األصول الثابتـة ،واالستثمار ،واألصول الجارية
والخصوم الجارية بما في ذلك األصول والخصوم التي تنشأ من أجور التحويل.
 2-8يجب إلحاق المواد الواردة في البند  1-8بالنقاط التالية (على األقل):
 1-2-8بيان موجز للسياسات المحاسبية المطبقة؛
 2-2-8ملخص ألجور التحويل فيما بين الوحدات المحددة وبين تصنيفات
الخدمات والمنتجات حيثما كان ذلك ممكنا؛
 3-2-8بيان بالتكاليف التي ال تسمح بها الهيئة؛
 4-2-8بيان يوضح تطبيق أو تنفيذ التعديالت بموجب البند 1-1؛
 5-2-8تسوية بين الحسابات التنظيمية اإلجمالية والحسابات المالية
المنشورة؛ و
(أ)

شهادة تدقيق بالشكل الذي تتطلبه الالئحة التنظيمية المحاسبية.
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 6-2-8بيان من قبل الرئيس التنفيذي للمرخص له يفيد بأنه ال يوجد هنـاك
أيـة معلومات إضافية يتوجب اطالع الهيئة عليهـا بخـصوص
الحـسابات المقدمة.
 -9اشتراطات أخرى للمعلومات ونشر المواد
 1-9يجب أن ال تؤدي أحكام هذه الالئحة التنظيمية أو أي قـرار (أو قـ اررات) صـادرة بموجب شروطها
إلى الحد من حقوق (لهيئة الممنوحة لها بموجب قانون االتـصاالت والتي تستلزم المرخص لهم
تقديم معلومات سواء كان ذلك على شكل نماذج محاسبية أو غير ذلك وال من حقوقها التي تستلزم،
على اساس كل حالة على حدة ،مزيدا مـن عزل التكاليف أو اإليرادات أو التي تستلزم المرخص
له أن يأخذ فـي حـسابه مـثال المنتج أو الخدمة أو الوحدة بطريقة معينة تكون خاضعة لرأي الهيئـة
فـي إعطـاء األسباب التخاذ مثل هذا القرار.
 2-9قد تقوم (الهيئة) بإصدار إرشادات عامة في الوقـت المناسـب بخصوص تفاصـيل الحسابات
التنظيمية.
 3-9يجب معاملة الحسابات التنظيمية على أساس أنها سرية وال يتم نشرها من قبل الهيئة إلى أن
تجري المشاورات حول اشتراطات المعلومات السوقية والى أن يـتم التوصـل إلى اتفاق حول ضرورة
توفير مثل هذه المواد لتكون فـي متنـاول الجمهـور او إذا اعتبرت هيئة تنظيم االتصاالت ذلك
مناسبا لممارسة وظائفها ،وأما دليـل اإلجـراءات المحاسبية ،فستعمل الهيئة على نشره للجمهور.

