آلية إصدار فواتير الهاتف والمحاسبة عليها
فيياألسبويياألوألسبن أللييهأل ي أل ي أليي إألداييفساألفييألسصي ألص بيييكيلألات الت اييتاألس ألة يييلألس تاييلأل
أو ًلا:
نلجتليعألس الت اتاألس احكيلألس تالألنس األص إألاتوي فس ألس لياألس يتاألات الت ايتاألس تايلأل
اتإلضتفلأل تاي ألس الت اتاألس فن يلألنس األي إألصألي تألعهألة يقأللألألاألس اقسإ.
ص و ألهذهألس ألسصي ألد ىألس عاتدساألنس ألحفساألنس األافناهتألصقأل ألا ألزيع تألعكىألس عتلكيهألضاهأل
ثانيًا ا:
تداهتأل غتيتاألدةالوألس اس فليهألعكي تأل ي ال ألسألليهأللع فيلألس ااكيلألس يذتألويي إألسه متعي ألليهأل
انسصا إألنصقفيإأللالحظتص إألخميتًألعكىألس يتصألا ألفياألحيت ألن يألدألسخي اللألنخيال ألليف أل ألصاييفأل
عهألأواألوأللهألصتايخألدافساألس تصألا .
أليجألزألسع اتدألللت اتاألصاتألاتو فس ألس لاألس تاألات الت اتاألس تالألعكيىألأه يتألاويايلأل
ثالثًا ا:
أله أليالهألد سءألس الت الألس وايلألاتو فس ألس لاألس ا بصأل ذ ك.
فياتألي عكقألات الت اتاألس فن ييلألف ع اي أل ايع يتألختايلألليتأل يإأليبي ألسع ايتدألاويااألد يىألل ياأل
رابعًا ا:
صل أل أل يتألس اعكأللتاألنس صبت األات الت اتاألس وايلألل تألنخال ألأواألوأللهألصتايخألدايفساأل
س تصألا أل ي الهألس ا األلهألد سءألس الز ألنعف ألس سيبألاته متع ت.
ي إألداوت أل شيألفتاألااجيتليعألس الت ايتاألس ويايلأل لي ألعايتد أل /نحيف أل /دسئي ألاحييتألصح يألتأل
خامسًا ا:
عكييىألسوييإألس األري ألناهييإألس ييتص ألنهياييلألس ااكييلألس ا صييبأله يجييلأل وي فس ألس ييتص ألب ي س أل
اوايلألاتو فس ألس لاألس تاألاذ كألاحيتأل ألصعيتدألهيذهألس لشيألفتاألد يىألل ياألس حتويأل ألفياأل
حت ألسع اتدهتأللعألسبخذألاعيهألس ع اتاألأه أل أليجيألزألد ي سءألللت ايتاألختايلألاتوي فس ألس لياأل
س تاألات الت اتاألس وايلألنفاألحت ألن ألدألصجتنزساألفاألسو فس ألس لاألس تاأل كالت ايتاأل
س وييايلألفككعايييفألأنألس اييفي ألس حييقألاز غييتءألليييا ألس صبييت ألس وييايلألعييهألس ألسص ي ألس ا ت ييلألأنأل
د سءأللتألي سهألل تواألت ً.
ي إألداوت أل شأللألص بيكيلألات الت اتاألس بتدا ألعهألأ ا ألس ت سألس اس فللأل فىألس عايتدساأل
سادسًا ا:
نس ألحفساألنس فنسئ ألعكىألأنأل ألصعتدأل ا األس حتوأل ألفاألحت ألده ساهت.
ً
اعفألسه تءألف ألصقفيإألس ع سضتاألي إألص حي أللتألي صبألعكىألس األر يهألآ يتألد ىألنحف ألس شؤننأل
سابعًا ا:
س ات يلأللعياز ألالشيألفتاأللألضييألفي يتألس اايت لألس اسي حقلألعكيىألس ايألر يهألنس ياألايفناهتألصقيأل أل
ا حبي ألهذهألس اات لألات م يقلألنس األعفألس ذتألص سهألل تواألت ً.
يع ا ألس األر ألس ذتألوج ألاهإألس يتص ألاتويا أللسيؤن ًألعيهأل اييعألس اايت لألس ا صايلألعكيىألهيذسأل
ثامنًا ا:
س تص ألنس الت اتاألس بتدا ألع ألن أليجألزألصحألي ألللت اتاألصاتألعهألة يقألهذسألس تص ألد يىأل
سوإأل صألآخ .
صح سبأللف ألس الت الألفياتألي عكقألات الت اتاألس تالألسا فس ًءأللهألادألس م لألسآلخ ألعكي ت.
تاسعًا ا:
 صييإألديقييتلألس صبييت ألس وييااألس كييألتأللييهألخييال ألس لييا ( )9نوييياقىألس صبييت ألس كييألتأل ض ي س أل
س ش بيلألضاهألس لا (،)88ألنفياألحت يلألس صبيت ألاأاهيت ألخكألييلألليهألخيال ألالياألس صبيت ألس يتا
( )88فالأليجألزألسع اتدهتألعكىألده تألاوايل .
ً
ً
 صحفدألأ ألسو فس ألفت سألس جتلعلأل ض س ألس تالألنفقتأل ك لك لألس حقيقيلألعكىألس جتلعلأللضيتفتألد ي يتأل
لتألهسا ( )%05لهألس قيال .
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