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دليل المستخدم ألداة 

ت صافي إيرادات االتصاال



ل الوصول اآلمن  ادا إلى األللُمشغ ِّ
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صفحة المقدمة–واجهة عرض جميع المستخدمين 

.مقادمة بوابة األادا هيهذه•

قة تحتوي الصفحة على وصف الخادمة المقادمة وطري•

.عمل األادا  باختصار

نباللغتيأادا  صافي إيراادات االتصاالت تتوفر •

ل بين يمكن للمستخادم التبادي. العربية واإلنجليزية

لزاوية من خالل النقر على خيار اللغة في االلغتْين

.العلوية من الشاشة

بوابة صافي إيرادات االتصاالتإلىمقدمةصفحة ال
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الدخول اآلمن–واجهة عرض جميع المستخدمين 

ل الادخول تسجيلتوفر األادا  وصوالً آمناً للمستخادمين •

.إليها

من أجل تسجيل الادخول إلى األادا ، يتعين على •

لمة المستخادم إادخال البرياد اإللكتروني المسجل وك

.المرور ورمز التحقق

تخادم عناد تسجيل الادخول ألول مر ، سيتم تزوياد المس•

.  جلبكلمة مرور مؤقتة على البرياد اإللكتروني المس

بعاد إادخال كلمة المرور المؤقتة، يمكن للمستخادم

شكل سيتم مناقشة ذلك ب)تعيين كلمة المرور جادياد  

"(.مرورتغيير كلمة ال"منفصل بالتفصيل في قسم 

ادي إذا وجاد المستخادم صعوبة في قراء  النص األبج•

النقر على خيارهفيمكن،الرقمي لرمز التحقق

.لتغيير رمز التحقق" تحاديث"

صفحة تفاصيل تسجيل الدخول
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.الدخول اآلمن –واجهة عرض جميع المستخدمين 

وف فسإذا قام المستخادم بتسجيل الادخول ألول مر ، •

ني كلمة مرور مؤقتة على البرياد اإللكترويستلم 

.المسجل

ر• ذي لقطة الشاشة هذه البرياد اإللكتروني التُظهِّ

المستخادم بمجراد قيام المسؤول بإنشاء استلمه

.الحساب في األادا 

".األصفر"تم تمييز كلمة المرور باللون •

سيتم استالم كلمة المرور المؤقتة على البريد اإللكتروني المسجل-تسجيل الدخول ألول مرة 
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.الدخول اآلمن –واجهة عرض جميع المستخدمين 

بعاد إادخال كلمة المرور المؤقتة، سيُطلب من •

.كلمة مرور جادياد إادخالالمستخادم 

ن تحتوي األادا  على سياسة إنشاء كلمة مرور تضم•

يُعي ِّنهاتي كلمة المرور التوفُّر الخصائص التالية في

:المستخادم 

.أحرف على األقل8•

تحتوي على حرف واحاد كبير على األقل، •

(  9-0)وحرف أبجادي صغير، ورقم واحاد من 

.ورمز خاص واحاد

ادم تنتهي صالحية كلمة المرور التي حادادها المستخ•

ً 90بعاد  سيُطلب من المستخادم بعاد انتهاء. يوما

الصالحية تغيير كلمة المرور مر  أخرى أثناء 

.تسجيل الادخول

تغيير كلمة المرور-تسجيل الدخول ألول مرة 
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.الدخول اآلمن –واجهة عرض جميع المستخدمين 

خادم لتسجيل الادخول إلى األادا ، يتعي ن على المست•

أيضاً إادخال كلمة المرور الصالحة لمر  واحاد  

ياد البرعبرأرقام والتي سيتم إرسالها 5المكونة من 

.اإللكتروني المسجل ورقم الهاتف المسجل

(  كلمة المرور الصالحة لمر  واحاد )سيكون رمز •

ادقيقة، وبعاد 15المرسل إلى المستخادم نشًطا لماد  

.ذلك ستنتهي صالحيته

كلمة المرور )تتيح األادا  للمستخادم إعااد  إرسال •

إعااد  "بالنقر على خيار ( الصالحة لمر  واحاد 

".إرسال كلمة المرور الصالحة لمر  واحاد 

الحة إعااد  ارسال كلمة المرور الص"يتم تفعيل خيار •

ثانية فقط من استالم كلمة 20بعاد " لمر  واحاد 

.المرور الصالحة لمر  واحاد  السابقة

ث يتم تحتوي األادا  أيضاً على ميز  أمن إضافية، حي•

قفل حساب المستخادم إذا تم إادخال كلمة مرور غير

مرات على 3صحيحة من قبل المستخادم أكثر من 

.التوالي

أرقام لتسجيل الدخول إلى األداة 5كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة المكونة من 



ادليل المستخادم ألادا  صافي إيراادات االتصاالت 8

تسجيل الدخول–واجهة عرض جميع المستخدمين 

".روركلمة المنسيت"خيارتحتوي األادا  أيضاً على •

يجب علىمن أجل الوصول إلى هذه الصفحة، •

في "نسيت كلمة المرور"المستخادم النقر على خيار 

.صفحة تفاصيل تسجيل الادخول

ادم إادخال بمجراد فتح هذه النافذ ، يتعي ن على المستخ•

.ف البرياد اإللكتروني المسجلمعر  

ف ر  سترسل األادا  تلقائياً كلمة مرور مؤقتة إلى مع•

.البرياد اإللكتروني المسجل

بعاد استالم كلمة المرور المؤقتة، سيُطلب من •

كلمة مرور ووضعالمستخادم تغيير كلمة المرور 

(.6الصفحة -تغيير كلمة المرور )جادياد  

"كلمة المرورنسيت"خيار 



لواجهة عرض  الُمشغ ِّ
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ل  لتفاصيل -واجهة عرض الُمشغ ِّ الُمشغ ِّ

صيل تعرض صفحة ملف تعريف المشغل جميع تفا•

أثناء إنشاء حساب 1المشغل التي أادخلها المسؤول 

.المشغل على األادا 

قول من الححقلفي هذه الصفحة، ال يمكن تعاديل أي•

رقم جهة "و " اسم جهة االتصال"باستثناء 

على يجبإذا تم تغيير هذه الحقول، ". االتصال

فظ لح" حفظ التفاصيل"المشغل النقر على خيار 

.التفاصيل الموجواد  على األادا 

ين في حالة وجواد أي أخطاء في هذه التفاصيل، يتع•

.على المشغل إبالغ الهيئة بهذا التناقض

  إذا قام المشغل بتسجيل الادخول إلى األادا  ألول مر•

ف أو تم إجراء بعض التغييرات على ملف التعري

بواسطة المسؤول، فستكون صفحة ملف تعريف

نادما المشغل هي الصفحة األولى التي سيتم فتحها ع

في . يقوم المشغل بتسجيل الادخول بنجاح إلى األادا 

، من الضروري أن يقوم المشغل ةمثل هذه الحال

ظ حف"بالتحقق من التفاصيل والنقر على خيار 

".التفاصيل

ل تفاصيل  المسجلة على األداةالُمشغ ِّ
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ل  شريط التنقل–واجهة عرض الُمشغ ِّ

لبواجهة عرض المُ يحتوي شريط التنقل الخاص • شغ ِّ

.على الوحادات النمطية التالية

تسمح هذه -نموذج صافي إيراادات االتصاالت •

الخادمة للمشغل بتحميل نموذج صافي إيراادات 

.ا االتصاالت ورفع النموذج بعاد تعبئته الى األاد

ح توض-صافي إيراادات االتصاالت إرسالعمليات •

هذه الخادمة جميع عمليات اإلرسال التي قام بها 

.المشغل، ولكن لم تتم الموافقة عليها

افقة نموذج صافي إيراادات االتصاالت الذي تمت المو•

تظهر هذه الخادمة جميع الطلبات التي تمت-علية 

.االتالموافقة عليها من قبل المسؤول في هيئة االتص

لب تسمح هذه الخادمة للمشغل بتقاديم ط-االستثناء •

.تاستثناء إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلوما

لتادقيق توضح هذه الخادمة طلبات ا-التادقيق والتحقيق •

يمكن . التي قادمتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

وبة أيضاً رؤية نطاق عمل التادقيق والوثائق المطل

.مقابل طلبات التادقيق ذات الصلة

.  ة منسادلة، يتوفر خيار بقائم"مرحبًا"بجانب -مرحبًا•

ث يمكن يتيح هذا الخيار القائمة المنسادلة للمستخادم حي

مشاهاد  ملف تعريف المشغل أوأواختيار تعاديل 

.تغيير كلمة المرور أو تسجيل الخروج من األادا 

الخدمات المقدمة إلى المشغل على شريط التنقل/ الوحدات النمطية 
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ل  تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت–واجهة عرض الُمشغ ِّ

على"نموذج صافي إيراادات االتصاالت"يحتوي •

غل إما تتيح هذه القائمة المنسادلة للمش. قائمة منسادلة

رفعنموذج صافي إيراادات االتصاالت أو تحميل 

.النموذج إلى األادا 

إلى تظهر هذه القائمة المنسادلة عنادما ينتقل المشغل•

.خيار نموذج صافي إيراادات االتصاالت

نموذج صافي إيرادات االتصاالت
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

مة في القائ" تحميل النموذج"عناد النقر على خيار •

ظهر سيالمنسادلة لنموذج صافي إيراادات االتصاالت، 

.مفتوحمربع

ذج النمو: "يحتوي هذا المربع على المالحظة التالية•

المرااد تحميله هو نموذج محادث لصافي إيراادات 

ميل لذلك، يُنصح المشغل ادائماً بتح. االتصاالت

."العمليةالنموذج الجادياد من األادا  قبل متابعة 

مجراد يتم تحميل نموذج صافي إيراادات االتصاالت ب•

."التحميل"الضغط على خيار 

تحميل النموذج المصمم بصيغة اكسل 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

هذه الصفحة هي صفحة رفع النموذج الموجواد في•

لنموذج صافي إيراادات "القائمة المنسادلة 

."االتصاالت

حادياد لمتابعة الرفع، تفرض األادا  على المستخادم ت•

إذا كان )ةالربع سنويكذلك فتر  وتقاديم البياناتسنة 

نوي أو بشكل ربع سالبياناتالمشغل يقوم بتقاديم 

(.سنوي

ل رفيجب بعاد تحادياد الفتر ، • ع نموذج على الُمشغ ِّ

ل صافي ايراادات االتصاالت المصمم بصيغة إكس

.بعاد ذكر البيانات المطلوبة فيه

قر فوق بعاد إادخال جميع التفاصيل، يمكن للمشغل الن•

".خيار التقاديم"

.المشغل مستنادات مكرر عادم تقاديمتضمن األادا  •

رولذلك،  ذا األادا  رسالة خطأ في االرسال إستُظهِّ

.من قبلتقاديمهاتم قاد كانت الفتر  المحاداد  

تنص األادا  أيضاً على إرشاادات مهمة يجب على •

ادات المشغل اتباعها أثناء تحميل نموذج صافي إيرا

.االتصاالت

رفع نموذج صافي إيرادات االتصاالت المصمم بصيغة إكسل
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

م عناد رفع نموذج صافي إيراادات االتصاالت، تقو•

:األادا  بإجراء فحوصات إلزامية مثل

قيمة صافي إيراادات االتصاالت السلبية•

أنواع البيانات غير الصحيحة في الحقول •

الرقمية

ل تفاصيل • الفارغة، إلخالُمشغ ِّ

كلما تم تادوين هذه المشكالت، تقوم األادا  بعرض•

".  تم العثور على أخطاء"خطأ ويظهر خيار باسم 

تم ، ي"تم العثور على أخطاء"عناد النقر فوق خيار •

يعرض هذا الجادول أنواع األخطاء . فتح جادول

.وعناوين الخاليا المقابلة لها

ألخطاء تسمح هذه األادا  أيضاً للمشغل بتحميل قائمة ا•

.في شكل ورقة مصممة بصيغة إكسل

(األخطاءتحديد )رفع نموذج صافي إيرادات االتصاالت المصمم بصيغة إكسل 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ج نموذبرفع مشكالت المتعلقةالبمجراد حل جميع •

جاح صافي إيراادات االتصاالت، يتم رفع الملف بن

.األادا وإادخال القيم الموجواد  في النموذج تلقائياً في

  إذا تم رفع ملف خاطئ بواسطة المشغل، فإن األادا•

ل توفر للمشغل خياراً إلعااد  رفع الملف من خال

ن الموجواد في الرك" إعااد  الرفع"النقر على خيار 

.العلوي من عالمة تبويب الملخص

مة رسوم تحسب األادا  تلقائياً قيمة المقابل المالي وقي•

سابحيتم . الترخيص بناًء على الملف المستوراد

قيمة المقابالت المالية ونسبتها ومعادالت رسوم

ادا  الترخيص المطبقة على المشغل مسبقاً في األ

.بواسطة المسؤول

إدخال التفاصيل تلقائياً في أداة صافي إيرادات االتصاالت بعد الرفع 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

صفحات 4بعاد رفع الملف، سوف تعرض األادا  •

.تشرح تفاصيل الملف الذي تم رفعه

العرض"هذه هي الصفحة األولى التي تشير إلى •

".االتالموحاد لتفاصيل نموذج صافي إيراادات االتص

تقاديمهاتعرض هذه الصفحة جميع التفاصيل التي تم•

.على النموذج المصمم بصيغة إكسل

راادات أي إي)يمكن للمشغل تصفح األقسام المختلفة •

(  اتالتشغيل والخصومات المسموح بها واالستثناء

.ذات الصلةمن خالل النقر على عالمات التبويب 

لها دخلِّ يُ االستثناءات التي / الخصومات / عرض موحد لجميع اإليرادات  الُمشغ ِّ
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

صفحات 4بعاد رفع الملف، سوف تعرض األادا  •

.تشرح تفاصيل الملف الذي تم رفعه

ي تفاصيل نموذج صاف"-هذه هي الصفحة الثانية •

".إيراادات االتصاالت على مستوى الخادمة

في هذه الصفحة، يتم عرض الخادمات المختلفة •

ادمة يمكن رؤية االسم الكامل للخ. المخصصة للمشغل

.ذات الصلةمن خالل التمرير فوق الخادمة 

ل إادخال تفاصيل الخادمة إليجب• يراادات على الُمشغ ِّ

. هاالتشغيل والخصومات واالستثناءات المسموح ب

ادمة المقذات الصلةيجب إادخال القيمة في المربعات 

.مقابل كل عنصر من عناصر السطر

غة تضمن األادا  أن مجموع القيم في المربعات الفار•

لكل ايرااد او خصم او استثناء يتطابق مع مجموع

.هذا البناد

إدخالها من المشغلالُمراد الخدمة "تقسيم"تفريع قيم 



ادليل المستخادم ألادا  صافي إيراادات االتصاالت 19

ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

صفحات 4بعاد رفع الملف، سوف تعرض األادا  •

.تشرح تفاصيل الملف الذي تم رفعه

".الفاتاالختتقرير تحليل "-هذه هي الصفحة الثالثة •

لفتر  في هذه الصفحة، تعرض األادا  مقارنة بين قيم ا•

.الحالية وقيم الفتر  السابقة

٪ باللون 10+ يزياد عن اختالفيتم تمييز أي •

.قالي٪ يتم تمييزه باللون البرت10-األحمر وأكثر من 

الفات في تلزم األادا  المشغل بتقاديم تفسير لهذه االخت•

اداعمة إما قسم التعليقات وأيضاً تحميل المستنادات ال

.(pdf)أو (xslx)أكسلبصيغة

لثالثة في جميع األقسام ااالختالفاتتتحقق األادا  من •

أي إيراادات التشغيل، والخصومات المسموح بها،)

ميع المشغل التحقق من جيجب على(. واالستثناءات

هذه األقسام الثالثة من خالل النقر على عالمات 

نادات وتقاديم المالحظات والمستذات الصلةالتبويب 

.٪10-+/االختالفالاداعمة في حالة تجاوز 

االختالفاتتحليل 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

صفحات 4بعاد رفع الملف، سوف تعرض األادا  •

.تشرح تفاصيل الملف الذي تم رفعه

رفع المستنادات "-هذه هي الصفحة الرابعة •

".الاداعمة

ل رفع اليجبفي هذه الصفحة، • مستنادات على الُمشغ ِّ

.الاداعمة لمتابعة التقاديم على األادا 

على يجب. تم تحادياد أسماء المستنادات الاداعمة•

ل النقر على خيار  لرؤوس بجانب كل من ا"+" الُمشغ ِّ

.ذات الصلة ورفع الملف

للتطبيق تم أيضاً تحادياد التنسيقات واألحجام القابلة•

.للتحميل في كل قسم

لزم إذامالحظاتتتيح األادا  أيضاً للمشغل إادخال أي •

.(إلزاميةت ليس. )األمر

رفع المستندات الداعمة
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

للادى المشغبعاد تحميل المستنادات الاداعمة، يكون •

-ثالث خيارات 

زر االنتقال إلى الشاشة السابقة بالنقر على•

".السابق"خيار 

فظ ح"حفظ التقاديم كمسواد  بالنقر على خيار •

".كمسواد 

ضغط إرسال التقاديم إلى هيئة االتصاالت عبر ال•

".إرسال"على خيار 

كياد حيث بعاد النقر على خيار اإلرسال، تفتح رسالة تأ•

ل تحادياد المربع قبل متابيجب .عة اإلرسالعلى الُمشغ ِّ

ر حالة بعاد تسليم صافي إيراادات االتصاالت، تتغي•

".تم إرسالها"إلى " مسواد "التسليم من 

ارسال الملفاتالتأكيد قبل 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

صافي إيراادات تقاديمعمليات هذه هي صفحة •

غير)االتصاالت، حيث يتم سراد جميع الطلبات 

.في شكل جادول( المعتماد 

في التيعمليات اإلرسالتعرض هذه الصفحة جميع •

و " قياد المراجعة"و " تم إرسالها"و " مسواد "حالة 

".تم إرجاعها"

يمكن االطالع على تفاصيل اإلرسال المعني من•

في عمواد " عرض"خالل النقر على الخيار 

".اإلجراء"

قائمة بجميع تقارير نماذج صافي إيرادات االتصاالت المقدمة مع حالتها
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ادمة توفر أادا  صافي إيراادات االتصاالت للمشغل خ•

.إرجاع النموذج ذي الصلة

صيلي في العرض التف" إرجاع النموذج"يتوفر خيار •

.لتقاديم نموذج صافي إيراادات االتصاالت

الة حالهذه الخادمة متاحة حتى الوقت الذي تكون فيه •

".تم إرساله"

مات في بمجراد أن تبادأ هيئة االتصاالت وتقنية المعلو•

مراجعة حساب نموذج صافي إيراادات االتصاالت، 

قياد"إلى " تم إرساله"تتغير حالة التقاديم من 

".إرجاع النموذج"ويختفي الخيار " المراجعة

وظيفة إرجاع نموذج صافي إيرادات االتصاالت الذي تم إرساله
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

تتيح األادا  للمسؤول خادمة إرجاع النموذج إلى •

.أي تناقضاتالحظالمشغل إذا 

في " تم إرجاعها"يتم عرض هذه الطلبات بحالة •

.صفحة تقاديمات صافي إيراادات االتصاالت

ن في العرض التفصيلي لعمليات اإلرسال، يمك•

ر للمشغل التحقق من المالحظات بالنقر على خيا

.في شريط الملخص" عرض السجالت"

سال تعاديل اإلر/ تتيح األادا  للمشغل إعااد  استيرااد •

متاحة الخياراتهذه . السابق وإرساله مر  أخرى

".شريط الملخص"أيًضا في 

إذا كان نموذج صافي إيراادات االتصاالت الذي تم•

ب هو تحميله صحيحاً وكان التغيير الوحياد المطلو

فحة التعليقات أو المستنادات الاداعمة أو القيم في ص

خيار "التشعب، فيجب على المشغل استخادام 

".التعاديل

اما إذا كان يجب تحميل نموذج صافي إيراادات •

لى اتصاالت جادياد، سيتعين على المشغل النقر ع

".االرسالإعااد  "خيار 

الملفات في حال إرجاعهاارسالإعادة / وظيفة تعديل 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ي المتاح ف" عرض المالحظات"عناد النقر على خيار •

عالمة تبويب الملخص إلرسال صافي إيراادات 

، ستظهر(حالة إعااد  اإلرسال)االتصاالت المفصل 

.  نافذ  منبثقة

ن تعرض هذه النافذ  المنبثقة المالحظات المقادمة م•

حميل تتوفر أيضاً ميز  التحميل من أجل ت. المسؤول

عااد  بواسطة المسؤول أثناء إتقاديمهاأي مستنادات تم 

.اإلرسال

من قبل المسؤول في هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتاالرسالإرسال مالحظات 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

في حالة إعااد  االرسال، سيكون لادى المشغل خيار•

.إعااد  إرسال النموذج/ تحرير 

غل بعاد إعااد  إرسال النموذج الى المشغل، يقوم المش•

.لبتعاديل البيانات وارساله مر  أخرى الى المسؤو

" تم إرجاعها"تتغير حالة عمليات اإلرسال هذه من •

".تم إرسالها"إلى 

بعد إعادة إرساله" تم إرسال النموذج"الى " النموذجرجاع تم إ"تغيير الحالة من 
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ل  .تقديم نموذج صافي إيرادات االتصاالت –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ت الحالة تحتفظ األادا  بالسجالت لعرض جميع تغييرا•

.المتعلقة بعملية اإلرسال

يمكن للمشغل عرض هذه السجالت من خالل النقر•

في عالمة تبويب " عرض السجالت"على خيار 

.الملخص لإلرسال المفصل

اصيل في هذه السجالت، يمكن للمشغل رؤية جميع تف•

من قبل هيئة المالحظاتالتقاديم بما في ذلك 

اديم االتصاالت وتقنية المعلومات في حالة إعااد  تق

.الطلبات

سجالت تقديمات نماذج صافي إيرادات االتصاالت بما في ذلك التعليقات من المسؤولين على التقديمات
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ل  صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة–واجهة عرض الُمشغ ِّ

في صفحة نماذج صافي إيراادات االتصاالت •

المعتماد ، تُظهر األادا  جميع الطلبات التي تمت

.االتالموافقة عليها من قبل المسؤول في هيئة االتص

لي المقابل الما"و " المفوتر "يتم عرض العمليات •

ي هذه فقط ف" رسوم الترخيص المادفوعة“و " المادفوع

.الصفحة

اديم بالنقر يمكن االطالع على التفاصيل المتعلقة بالتق•

الموجواد أسفل عمواد " عرض"على خيار 

".اإلجراء"

قائمة بجميع نماذج صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة مع حاالتها
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ل  .صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة –واجهة عرض الُمشغ ِّ

لى بمجراد إرسال فاتور ، يتم التعامل مع اإلرسال ع•

نماذج "أنه موافق عليه ويمكن معاينته في قسم 

"صافي إيراادات االتصاالت المعتماد 

:ليعنادما يتم إرسال فاتور ، تقوم األادا  بإنشاء ما ي•

خادمات المقابل المالي نظير تقاديم)رقم الفاتور  •

(االتصاالت ورسوم الترخيص

المقابل المالي نظير تقاديم خادمات)رقم سادااد •

.(االتصاالت ورسوم الترخيص

م المقابل المالي نظير تقادي)PDFفواتير بصيغة •

.(خادمات االتصاالت تجاريًا ورسوم الترخيص

يمكن للمشغل التحقق من هذه التفاصيل إما في•

خيار صفحة القائمة أو التقاديم المفصل بالنقر على

".عرض"

الفاتور  ملفات الخاصة بالتتيح األادا  للمشغل تحميل •

من خالل النقر فوق خيار التحميل الموجواد 

.بجوارها

سداد وتحميل الفاتورة بصيغة بي دي افالأرقام الفاتورة وأرقام 
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ل  .صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة –واجهة عرض الُمشغ ِّ

" ةمادفوع"إلى " مفوتر "تتغير حالة التقاديم من •

الي بمجراد أن يكمل المشغل ادفع فاتور  المقابل الم

نظير خادمات االتصاالت تجاريا وفاتور  رسوم 

.الترخيص

ا لتقاديم بعاد ادفع الفواتير، توفر األادا  للمشغل خيارً •

.طلب االئتمان أو األقساط

ر في الظهو" طلب ائتمان أو األقساط"سيبادأ خيار •

بمجراد أن تتغير" عرض السجالت"بجانب خيار 

.الحالة إلى مادفوعة

"المدفوعة"عملية طلب ائتمان متاحة لعمليات اإلرسال 
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ل  .صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ل النلتقاديم• قر على طلب ائتمان، يجب على الُمشغ ِّ

ار الموجواد بجانب خي" طلب ائتمان أو أقساط"خيار 

ات في عرض تقاديم صافي ايرااد" عرض السجالت"

.االتصاالت التفصيلي

ي هذه ف. نافذ  منبثقةستظهر عناد النقر على خيار، •

ل تحادياد السبب و راء تقاديم النافذ ، يجب على الُمشغ ِّ

.طلب االئتمان

اداعمة تتيح األادا  أيًضا للمشغل تحميل أي مستنادات•
.إلثبات الطلب (xlsx,.pdf.)بصيغة 

لنقر بعاد تقاديم هذه التفاصيل، يجب على المشغل ا•

.لتقاديم طلب االئتمان" إرسال"على خيار 

تقنية يتم تقاديم الطلب إلى مسؤول هيئة االتصاالت و•

المعلومات لمراجعته وتظهر حالة هذه الطلبات على

.“تم طلبها"أنها 

طلب االئتمان مقابل الطلبات المدفوعةتقديم
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ل  .صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة –واجهة عرض الُمشغ ِّ

هذه . تقوم األادا  بعرض سجالت طلبات االئتمان•

ضمن " عرض السجل"السجالت متاحة في قسم 

.سجالت اإلرسال

ي حالة تسمح السجالت للمشغل بتتبع التغييرات ف•

إلى المالحظات ، باإلضافة طلبات االئتمان

نية الضرورية المقادمة من قبل هيئة االتصاالت وتق

.المعلومات والمشغل

(مع مالحظات المشغل والمسؤول في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات)طلب سجالت االئتمان 
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ل  اإلعفاء/ االستثناءاتطلب-واجهة عرض الُمشغ ِّ

صلة، منفاإلعفاء/ االستثناء تحتوي األادا  على وحاد  •

ل بتقاديم طلبات  .فاءاإلعوالتي تسمح للُمشغ ِّ

ي قاد مها تسراد هذه الصفحة جميع طلبات االستثناء الت•

ل مع حاالتها .الُمشغ ِّ

ل النقر إلنشاء طلب استثناء جادياد، يتعين على الُمش• غ ِّ
".إنشاء"على خيار 

تقديم طلب االستثناء
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ل  .طلب االستثناء-واجهة عرض الُمشغ ِّ

ة منفصلة ، يتم فتح صفح"إنشاء"بعاد النقر على خيار •

ل إادخال التفاصيتعي ن علىحيث  يل المتعلقة الُمشغ ِّ

.االستثناءاإلعفاء أو بطلب 

ائمة في الباداية، يجب تحادياد نوع االستثناء من الق•

الطلب متعلقًا بـهذا يكونيمكن أن . المنسادلة

".الخصومات المسموح بها"أو " اإليراادات"

واد ذات بناًء على نوع االستثناء المحاداد، ستظهر البن•

.الصلة

ل اختيار العن• صر الذي ومن ثم سيتعين على الُمشغ ِّ

حصر تسهم األادا  في. لهيجب تقاديم طلب االستثناء 

.االختيار على عنصر واحاد فقط لطلب واحاد

تقديم التفاصيل الخاصة بالطلب
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ل  .طلب االستثناء -واجهة عرض الُمشغ ِّ

ذكر سبب تقديم الطلب وتحميل المستندات الداعمة 

ل إادخال بمجراد تحادياد العنصر، يتعين على الُمشغ ِّ •

.ادمبلغ االستثناء المنطبق مقابل العنصر المحاد

بواسطة ال يعاد حقل المبلغ حقالً إلزامياً ويمكن إادخاله•

ل إذا كانت القِّ  .يم متاحةالُمشغ ِّ

ا  بمجراد تحادياد العنصر وإادخال المبلغ، تلزم األاد•

لين بتقاديم المالحظات  تقاديم طلب المبررات ل/ الُمشغ ِّ

.ذلكاالستثناء مع تحميل المستنادات الاداعمة إلثبات

ادى بعاد إادخال جميع التفاصيل اإللزامية، سيكون ل•

ل خيار حفظ طلب االستثناء كمسواد  أو خيار الُمشغ ِّ

تقاديمه إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

.للمراجعة
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ل  .طلب االستثناء -واجهة عرض الُمشغ ِّ

قائمة طلبات االستثناء المقدمة وحاالتها 

لب إلى بمجراد تقاديم طلب االستثناء، تتغير حالة الط•

لى تحتوي صفحة القائمة ع". تم طلب االستثناء"

.التفاصيل المهمة المتعلقة بطلب االستثناء

ته من ستتغير حالة طلب االستثناء عنادما تتم مراجع•

.قبل هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ناء بالنقر يمكن فتح العرض التفصيلي لطلب االستث•
".اإلجراء"في عمواد " عرض"على خيار 
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ل  .طلب االستثناء -واجهة عرض الُمشغ ِّ

العرض التفصيلي لطلب االستثناء المقدم

ة، يتم في صفحة القائم" عرض"بعاد النقر على خيار •

.فتح العرض التفصيلي للطلب

لتي في هذه الصفحة، يمكن رؤية جميع التفاصيل ا•

ل جميع يتم أيضاً االحتفاظ بسجل. قادمها الُمشغ ِّ

.المالحظات والمستنادات الاداعمة بشكل منفصل

ل خيار سحب طلب االست• ثناء تتيح األادا  للُمشغ ِّ

متاحاً إال" سحب"ومع ذلك، ال يكون خيار . المقادم

مجراد ب". تم طلب االستثناء"عنادما تكون حالة الطلب 

الة إلى أن تبادأ الهيئة في مراجعة الطلب، ستتغير الح
".سحب"ويختفي خيار " قياد المراجعة"
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ل  التدقيق والتحقيق–واجهة عرض الُمشغ ِّ

عرض قائمة طلبات التدقيق التي رفعتها هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ل رؤية طلبات التادقيق التي• رفعتها هيئة يمكن للُمشغ ِّ

ق التادقي"االتصاالت وتقنية المعلومات في وحاد  

".والتحقيق

قة كما يمكن االطالع على التفاصيل المهمة المتعل•

غرض وبومع ذلك، . بمهمة التادقيق في صفحة القائمة

ل النقر الُمشيتعي ن علىالطلب التفصيلي، عرض غ ِّ

".اإلجراء"في عمواد " عرض"على خيار 
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

(التفاصيل األساسية والخيارات المتاحة)العرض التفصيلي لطلب التدقيق 

، يتم عرض طلب "عرض"عناد النقر على خيار •

.التادقيق التفصيلي

:، وهيأجزاء3إلى ُمقسَّمالعرض التفصيلي•

التفاصيل األساسية، وملخص مهمة التادقيق 

والمالحظات بشأن طلب التادقيق والمستنادات 

.الاداعمة

م مهمة ، يتم إادخال اس"التفاصيل األساسية"في قسم •

ستنادات، التادقيق، والفتر  الزمنية، وتاريخ تقاديم الم

.  وغير ذلك

لب بجانب قسم التفاصيل األساسية، تظهر حالة ط•

، "ناداتتقاديم المست"مثل )الوظائف وخياراتالتادقيق 

ً متاح"( طلب تغيير تاريخ تقاديم المستنادات" .ة أيضا

ل ب" تقاديم المستنادات"يسمح خيار • إرسال للُمشغ ِّ

ة مستنادات التادقيق إلى هيئة االتصاالت وتقني

يخ طلب تغيير تار"المعلومات، بينما يسمح خيار 

ل بتقاديم طلب ت" تقاديم المستنادات غيير الموعاد للُمشغ ِّ

تم )النهائي إلى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

لوظائف توضيح التفاصيل اإلضافية المتعلقة بهذه ا

(.في الشرائح التالية
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

(المستندات الداعمة/ نطاق التدقيق، والمستندات المطلوبة، والبنود المحددة، وسجل المالحظات )العرض التفصيلي لطلب التدقيق 

اصيل ، يتم عرض تف"ملخص مهمة التادقيق"في قسم •

:، وهيمهمة تتعلق بطلب التادقيق

وصف مهمة التادقيق•

نطاق مهمة التادقيق•

المستنادات المطلوبة•

لى البنواد المختار  التي يتم إجراء التادقيق ع•

أساسها

تنادات المالحظات بشأن طلب التادقيق والمس"في قسم •

، يتم االحتفاظ بسجل لجميع المالحظات"الاداعمة
قبل المستخادمين والمستنادات الاداعمة المقادمة من

.المعنيين
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ل تقاديم طلب لتغيير• تاريخ تقاديم تتيح األادا  للُمشغ ِّ

.المستنادات

.مربع منبثقسيظهر بعاد النقر على الخيار، •

ل إادخال ا• لتاريخ في هذا المربع، يتعين على الُمشغ ِّ

.المطلوب مع سبب طلب تغيير التاريخ

ل النقر بمجراد تقاديم جميع التفاصيل، يمكن للُمشغ ِّ •

لتقاديم الطلب إلى هيئة " إرسال"فوق خيار 
.االتصاالت وتقنية المعلومات

وظيفة طلب تغيير تاريخ تقديم المستندات
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

تقنية بعاد استالم طلب التادقيق من هيئة االتصاالت و•

ل تقاديم المستنادات المطلوبة المعلومات، يمكن للُمشغ ِّ

".تقاديم المستنادات"من خالل النقر على خيار 

في . مربع منبثقسيظهر عناد النقر فوق هذا الخيار، •

ل إ ادخال هذا المربع المنبثق، يتعين على الُمشغ ِّ

يضاً يمكن أ)المالحظات وتحميل المستنادات المطلوبة 

(.واحاد  تلو األخرى، مستناداتعاد  تحميل 

على بعاد إادخال التفاصيل وتحميل المستنادات، يجب•
ل النقر على خيار  ".إرسال"الُمشغ ِّ

وظيفة تقديم المستندات المطلوبة
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

إرسال "في قسم " إرسال"عناد النقر على خيار •

.رسالة تحذيرستظهر، "المستناد

ل بأنه ال• الهادف من هذه الرسالة هو إبالغ الُمشغ ِّ

نادات بمجراد يمكن تقاديم طلب تغيير تاريخ تقاديم المست

.إرسالها

ب • لإذا رغِّ ادم طلب أي وعاتتقاديم المستنادفيالُمشغ ِّ

يه ين عل، سيتع"تغيير في تاريخ تقاديم المستنادات"
".الإرس"المربع المطلوب والنقر على خيار اختيار

إبالغ المستخدم بأنه ال يمكن تقديم طلب تغيير تاريخ تقديم المستندات بعد إرسالها " تحذير"تنبيه 
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ل، يعرض عمنبمجراد إرسال البيانات • مواد الُمشغ ِّ

ة القائمة في صفح(" تحميل البيانات)الحالة الفرعية "

".تم إرسال البيانات"الحالة على أنها 

انات التي يمكن االطالع على التفاصيل المتعلقة بالبي•

في عمواد" عرض"تم تحميلها بالنقر على خيار 

.صفحة القائمةضمن" اإلجراء"

صفحة القائمة-عرض التفاصيل المقدمة 
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

ة، يتم في صفحة القائم" عرض"عناد النقر على خيار •

ي يُظهر هذا العرض عالمت. فتح عرض تفصيلي

(.يل البياناتتفاصيل التادقيق، تحم)تبويب مختلفتين 

قائياً تل" تحميل البيانات"يتم إنشاء عالمة تبويب •

ل بإرسال البيانات إلى ه يئة بمجراد قيام الُمشغ ِّ

.االتصاالت وتقنية المعلومات

بويب يتم أيضاً إنشاء أقسام منفصلة ضمن عالمة ت•

فيما يلي لمحة موجز  عن هذه". تحميل البيانات"
:األقسام

قطة مبينة في ل)متطلبات البيانات األصلية •

ل يظهر هذا القسم عنادما يرسل الُمش-( الشاشة غ ِّ

يق المستنادات ألول مر  بعاد استالم طلب التادق

.من هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

ر غي)طلب معالجة مشكلة متعلقة بالبيانات •

نادما يظهر هذا القسم ع-( في لقطة الشاشةمبين

لب ترفع هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ط

ض يتم عر. بمعالجة مشكلة متعلقة بالبيانات

المستنادات التي تم إعااد  إرسالها من قبل 

ل في هذا القسم .الُمشغ ِّ

-( اشةغير مبينة في لقطة الش)بيانات إضافية •

يظهر هذا القسم عنادما تقادم هيئة االتصاالت

ات وتقنية المعلومات طلب الحصول على بيان
.إضافية

(تحميل البيانات)عرض تفصيلي -عرض التفاصيل المرسلة 
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

يب بمجراد إنجاز مهمة التادقيق، يتم إنشاء عالمة تبو•

ً تلق" نتائج المراجعة والتوصيات"منفصلة لـ  .ائيا

قيق تعرض عالمة التبويب هذه جميع تفاصيل التاد•

يرجى )"نتائج التادقيق"األساسية مع قسم منفصل لـ 

(.االطالع إلى الشريحة التالية

افي ما بعاد التادقيق، إذا كان هناك أي مبلغ إضنتيجة•

 ً ل، يتم أيضا إنشاء فواتير مستحق الادفع من قبل الُمشغ ِّ

تادقيق الحقة من قبل هيئة االتصاالت وتقنية

.المعلومات وتظهر في هذا القسم

ل بتحميل فواتير المقسمحت• ابل المالي األادا  للُمشغ ِّ

نظير تقاديم خادمات االتصاالت ورسوم الترخيص

"  التحميل"ذات الصلة من خالل النقر على خيار 

.بجانب الفواتير

PDFعرض النتائج والتوصيات وتحميل الفاتورة المصممة بصيغة -لتدقيق خالصة ا
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ل  .التدقيق والتحقيق –واجهة عرض الُمشغ ِّ

كما هو مذكور في الشريحة السابقة، يوجاد قسم •

نتائج "ب في عالمة التبوي" نتائج التادقيق"منفصل لـ

".التادقيق والتوصيات

:يوضح هذا القسم التفاصيل المتعلقة بما يلي•

خطوات عملية التادقيق•

النتائج الرئيسية•

التوصيات•

ه توضح هذ)ق منهالمبلغ النهائي بعاد التحق•

ت يراادات االتصاالاإلضافي إلمبلغ الالقيمة 

اإلضافية الذي سيتم رفع فواتير التادقيقالنهائية
.(عنه

عرض نتائج التدقيق والتوصيات ذات الصلة




