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 .1اإلطار التنظيمي للتمويل الذاتي للقطاع
مكتب التنظيم والرقابة (املكتب) عبارة عن جهة غري ربحية لديها ميزانية م�ستقلة وممولة من قبل �أ�صحاب الرتاخي�ص (انظر املادة ( )52من القانون رقم
( )2ل�سنة ( 1998وتعديالته)).
تن�ص املادة ( )1( )89من القانون رقم ( )2على جواز �أن تت�ضمن الرتاخي�ص ال�صادرة من املكتب احلاالت التي تتطلب دفع ر�سوم الرتخي�ص عند �إ�صدار
رخ�صة جديدة �أو الر�سوم الالزمة خالل فرتة الرتخي�ص �أو كلتا احلالتني مع ًا ،وعليه ي�شرتط على كل �شركة مرخ�صة دفع ر�سوم الرتخي�ص على النحو الذي
يحدده املكتب.
وت�أكيد ًا ملبد�أ ال�شفافية ،مبوجب الرتاخي�ص� ،أ�صدر املكتب قائمة الر�سوم التي تو�ضح كيفية حتديد ر�سوم وتكاليف الرتخي�ص من قبل املكتب ،على النحو الوارد
يف اجلدول �أدناه:
الجدول  :1ملخص الرسوم
الرسم

تُقاضى على

مدى التكرار

رسوم التسجيل

منتجي املاء والكهرباء امل�ستقلني  /حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي امل�ستقلة -
جميع امل�شاريع

مرة واحدة

رسوم التقييم

منتجي املاء والكهرباء امل�ستقلني /حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي امل�ستقلة -
مرة واحدة
م�شاريع لي�ست حتت �إدارة هيئة مياه وكهرباء
�أبوظبي

متى يتم تقاضي الرسوم

عند التقدم بطلب احل�صول على الرخ�صة �أو
جتديد الرخ�صة املنتهية

الرسوم اإلدارية

منتجي املاء والكهرباء امل�ستقلني /حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي امل�ستقلة

ر�سوم �سنوية (حتى الت�شغيل)

بعد منح الرخ�صة حتى مبا�شرة العمليات
التجارية

تعديل على الرخصة القائمة أو
التغييرات األخرى في النشاط
ّ
المرخص

�شخ�ص يطلب تعدي ًال

مرة واحدة

عند التقدم بطلب �إجراء التعديالت

رسوم الترخيص

الق�سم  4حاملي الرتخي�ص (�أنظر �أدناه)

�سنوية

بداية ال�سنة امليالدية

الرسوم السنوية

الق�سم  7حاملي الرتخي�ص (�أنظر �أدناه)

�سنوية

بداية ال�سنة امليالدية

تحقيقات المكتب

�صاحب� /أ�صحاب الرتخي�ص و�/أو ال�شخ�ص
 /الأ�شخا�ص املعنيني

مرة واحدة

بنا ًء على تقدير املكتب

ويف �سبيل التو�ضيح ،نفرق يف هذه الوثيقة بني نوعني من الر�سوم  -ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية (يف ال�سابق ،كان يتم الإ�شارة �إىل الر�سوم ال�سنوية على
�أنها “ر�سوم الرتخي�ص“ التي يتقا�ضاها املكتب ،ومن ًعا لل�شك ينبغي اعتبار الر�سوم ال�سنوية على �أنها الر�سوم امل�ستحقة خالل مدة الرتخي�ص وفق ًا للمادة ()89
من القانون رقم ( )2ومبوجب كل رخ�صة ممنوحة للجهة املرخ�صة).
وحر�صا على ال�شفافية ،نن�شر ملحة عامة عن الأن�شطة ال�سابقة للمكتب واحل�سابات املراجعة كل عام على موقعنا ،وكذلك نن�شر ملحة عامة عن الأن�شطة التي
ً
نعتزم القيام بها خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة يف خطتنا اخلم�سية للفرتة من � 2015إىل .2019

مكتب التنظيم والرقابة
قائمة الرسوم والخدمات الحالية

3

 .2أنواع الرخص
يجوز �إ�صدار الرخ�صة لن�شاط حمدد �أو لعدد من الأن�شطة ،والتي تندرج حتت �أربع
فئات:
التراخيص الدائمة

تكون غري حمددة املدة وتنق�سم �إىل ق�سمني� :إما كربى �أو حمدودة النطاق .ونظام
الرتخي�ص لكال الق�سمني متماثل يف التكوين وال�شكل.
•

ت�شمل الرتاخي�ص الكربى �أن�شطة مثل توليد الطاقة ب�سعة تزيد عن 50
ميجاواط �أو �أي �سعة توليد تزيد عن  10ميجاواط .وكذلك حمطات حتلية
املياه التي تزيد �سعتها عن  2.5مليون جالون يومي ًا �أو �أي حمطة تزيد �سعتها
عن � 500ألف جالون يومي ًا .وبالن�سبة ملياه ال�صرف ال�صحي �أو املياه املعاد
تدويرها ،تتطلب املحطات التي تزيد �سعتها عن  10,000مرت مكعب يومي ًا
تراخي�ص وا�سعة النطاق.

•

تندرج جميع الأن�شطة الأخرى الأقل �سعة �ضمن فئة الرتاخي�ص حمدودة
النطاق� ،إذ �أن الفارق بني ترخي�ص الأن�شطة الكربى وحمدودة النطاق ي�ساعد
على حتديد ر�سوم الرتخي�ص وغريها من التكاليف.

تراخيص التطوير

ت�ستخدم هذه الرتاخي�ص مل�شاريع التطوير التي تقوم بتوليد الطاقة �أو حتلية املياه
�أو معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف املوقع من �أجل دعم بناء تلك امل�شاريع ،وذلك
كتوفري اخلدمات مل�ساكن العمال على �سبيل املثال ،علم ًا ب�أن هذه الرتاخي�ص دائم ًا
ما تكون حمدودة املدة ،كما تكون هياكلها م�شابهة للرتاخي�ص الأخرى.

تراخيص التوريد الذاتي

رخ�ص التوريد الذاتي متنح لل�شركات التي تعتزم توليد الطاقة و�/أو حتلية املياه
لال�ستهالك الداخلي حتديد ًا .وقد تكون هذه الرتاخي�ص حمدودة املدة �أو مفتوحة
ولكنها ال تنطبق �إال على توليد الطاقة وحتلية املياه .وهذه الرتاخي�ص المتيز بني
الرتاخي�ص وا�سعة النطاق وتلك املحدودة النطاق.
التراخيص المنظمة ذاتيًا

يتم �إ�صدار رخ�ص التنظيم الذاتي لل�شركات �أو الأ�شخا�ص الذين �سيقومون بتوليد
الطاقة بكميات �صغرية ن�سبي ًا .غري �أن مامييز هذه الرتاخي�ص عن الرتاخي�ص
مو�صلة
الأخرى ،هي �أن حمطة التوليد (عادة جمموعة الألواح الكهرو�ضوئية) غري ّ
مبا�شرة ب�شبكة التوزيع اخلا�صة باجلهة امل�شغّلة املرخ�ص لها (�أي �شبكة �شركة
�أبوظبي للتوزيع �أو �شبكة �شركة العني للتوزيع) وعادة تت�صل بالعداد املثبت لدى
امل�ستهلك مبا�شرة.
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 .3طلب الحصول على رخصة
يتعني على املتقدمني للح�صول على ترخي�ص جديد �أو جتديد ترخي�ص منتهي
ال�صالحية �أو تعديل ترخي�ص ،تقدمي معلومات حمددة بحيث يت�سنى للمكتب تقييم
املعايري املن�صو�ص عليها يف املادة ( )86من القانون رقم ( - )2وهي �أن املرخ�ص
له ميتلك الكفاءة املالية والإدارية والتقنية املطلوبة .و ُيراعى يف ر�سوم الطلب تكاليف
التقييم والإعالن يف اجلرائد الر�سمية الناجتة عن عملية تقدمي الطلب ،وهي غري
قابلة لال�سرتداد .ويف حال مل يتلق املكتب طلب جتديد الرتخي�ص كام ًال حتى تاريخ
انتهاء الرتخي�ص املحدد يف الرتخي�ص نف�سه� ،سيعترب املكتب �أنه ي�ستلزم تقدمي طلب
جديد (مع دفع ر�سوم الت�سجيل والذي قد ُي�ضاف �إىل ر�سوم الرتخي�ص امل�ستحقة
لل�سنة امليالدية القادمة)).
وهناك نوعان من مقدمي الطلبات:
• �شركات امل�شاريع التي ترعاها هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي
• امل�شاريع غري التابعة لهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي
استمارة الطلب

ميكن احل�صول على ا�ستمارة ا�ستخراج الرتخي�ص من املوقع االلكرتوين للمكتب ،كما
ميكن احل�صول عليه بنا ًء على الطلب عرب الربيد الإلكرتوين منlicence@ :
� rsb.gov.aeأو الكتابة �إىل :ق�سم الرتخي�ص� ،ص.ب � ،32800أبوظبي،
الإمارات العربية املتحدة.
المشاريع التي ترعاها الهيئة

عادة يكون مقدم الطلب جزء ًا من م�شروع م�شرتك مع �شركة فرعية مملوكة لهيئة
كهرباء ومياه �أبوظبي .هذا هو الإجراء املعتمد ملنتجي الطاقة واملياه امل�ستقليني
(� .)IWPPإن عملية االختيار ال�صارمة وم�شاركتنا خالل مراحل الت�صميم
يعني �أن تقييم هذه الطلبات يتم بدقة عالية .و�سي�ستمر دفع ر�سوم الت�سجيل مببلغ
 50,000درهم.
رسوم التسجيل  50,000 -درهم

المشاريع غير التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي

يتم ا�ستقبال الطلبات من املطورين و�شركات امل�شاريع �أو منطقة تطوير جديدة وقد
ي�شمل ذلك ال�شركات  /امل�ؤ�س�سات الكربى التي ترعاها احلكومة .وتعتمد نفقات
التقييم على الظروف املحيطة بالطلب ومدى مالءمة مقدم الطلب .ويف ظل ظروف
معينة قد نحتاج �إىل اال�ستعانة با�ست�شاريني خارجيني للم�ساعدة يف عملية التقييم
�إذا اقت�ضى الأمر .ومن هنا ،يتم تطبيق نوعني من الر�سوم :ر�سوم الت�سجيل ور�سوم
التقييم.
رسوم التسجيل  50,000درهم

قد يتم تطبيق ر�سوم تقييم �إ�ضافية يف احلاالت التي يرى فيها املكتب �أنه من
ال�ضروري ا�ستخدام خربات خارجية للم�ساعدة يف تقييم الطلبات .ومن املمكن
طلب دفعة م�سبقة من مقدم الطلب لتغطية تكاليف اال�ست�شاريني اخلارجيني
على �أن يتم دفع املبلغ كامال حاملا يتم حتديده ،و�سيتم تقدير ومناق�شة هذه
التكاليف مع مقدم الطلب قبل البدء بالعمل .ويف احلاالت التي تكون فيها
ر�سوم اخلرباء اال�ست�شاريني مرتفعة ،يتم �إ�صدار مذكرة تفاهم بني املكتب ومقدم
الطلب لالتفاق على طريقة ا�سرتداد هذه الر�سوم .ويجوز �إبرام مذكرة التفاهم
قبل تقدمي الطلب الفعلي للمكتب للقيام بالأن�شطة املنظمة.
رسوم التقييم – حسب الظروف

معالجة مياه الصرف الصحي قليلة السعة

يقوم املكتب ب�إجراء تقييم منا�سب للم�سائل الت�شغيلية والفنية لطلبات احل�صول على
ترخي�ص ملعاجلة �أقل من  100مرت مكعب يومي ًا من مياه ال�صرف ال�صحي والتي
تندرج �ضمن قائمة املياه منخف�ضة املخاطر على البيئة وال�صحة العامة وينعك�س هذا
على كل من ر�سوم الت�سجيل ور�سوم الرخ�صة الت�شغيلية ال�سنوية.
رسوم التسجيل  10,000 -درهم
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 .4حساب الرسوم
وفق ًا للقانون رقم ( )2يتم تمويل مكتب التنظيم والرقابة بالكامل من قبل الجهات المرخصة من قبله (في المقام األول من رسوم
التراخيص الممنوحة والرسوم السنوية) .نعرض في الرسم البياني أدناه لمحة عامة عن إطار حساب الرسوم:

نظرة عامة عن إطار الرسوم والتكاليف

الي
جم
إ يف
كال
ت تب
مك
ال

وم

رس
ل
ا بتة
الثا

وم
س
الر وية
سن
ال

تفرض على
أشخاص محددين
(انظر القسم )8

تفرض على أصحاب
الرخص ذات األسعار غير المنظمة
(انظر القسم )7

وم
رس ص
رخي
الت

تفرض على الجهات ذات األسعار المنظمة أي،
شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع
وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
وشركة أبوظبي للماء والكهرباء
وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)
(انظر القسم  5و )6

مالحظة :الر�سم البياين �أعاله لأغرا�ض التو�ضيح فقط ،وال متثل حجم املربعات املبالغ املقدرة
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إجمالي تكاليف المكتب

رسوم الترخيص

متثل هذه التكاليف امليزانية الإجمالية للتكاليف الت�شغيلية وتكاليف �أي م�شاريع
حمددة واملتوقعة للمكتب لل�سنة املقبلة ،والتي ت�شمل النفقات العامة والإيجار
وتكاليف املوظفني واخلدمات املهنية .و�سيتم و�صف تف�صيل التكاليف الفعلية لدينا
وحتديدها وفق ًا للمبادئ التوجيهية املحا�سبية املتبعة من قبلنا يف ح�سابات املكتب
ومن ثم ن�شرها يف تقريرنا ال�سنوي كل عام.

�سيقوم املكتب باحت�ساب ر�سوم الرتخي�ص لل�سنة املقبلة على النحو التايل بالن�سبة
لل�شركات التي ينطبق عليها نظام مراقبة الأ�سعار ( ،)PCوهي �شركة العني للتوزيع
و�شركة �أبوظبي للتوزيع و�شركة �أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي ،و�شركة �أبوظبي
للماء والكهرباء و�شركة �أبوظبي للنقل والتحكم ( تران�سكو) (امل�شار �إليها فيما يلي
با�سم “اجلهات املرخ�ص لها املعنية“) .و�سيتم تخ�صي�ص ر�سوم الرتخي�ص ب�شكل
عادل ومتنا�سب مع هذه اجلهات على �أ�سا�س �سنوي وفق ًا للمعايري املن�صو�ص عليها يف
الق�سم � 5أدناه وحت�سب وفق ًا للمنهجية الواردة يف الق�سم � 6أدناه.

الرسوم الثابتة

يتقا�ضى املكتب ر�سوم ثابتة معينة (،على �سبيل املثال فيما يتعلق بطلب احل�صول
على الرتخي�ص �أو تعديل الرتخي�ص  -انظر الق�سم � 8أدناه) يتم تقا�ضيها مقابل
�إجمايل تكاليف املكتب عند ا�ستالم هذه الر�سوم.
الرسوم السنوية

تُعترب تُعترب هذه الر�سوم ر�سوم متكررة يتقا�ضاها املكتب ح�سب الرتاخي�ص ال�صادرة
عن املكتب مع الأخذ بعني االعتبار نوع الرتخي�ص ال�صادر وحجم املرخ�ص له .فقد
مت حتديد قائمة كاملة بالر�سوم ال�سنوية يف الق�سم  7كما هو مبني �أدناه ،و�سيتم
تعديل الر�سوم ال�سنوية يف كل عام ب�سبب الت�ضخم (وفق ًا مل�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف
دولة الإمارات) .ويف ال�سابق ،كان ي�شار �إىل الر�سوم ال�سنوية �أي�ض ًا با�سم “ر�سوم
الرتخي�ص“ لكننا اعتمدنا هذه امل�صطلحات اجلديدة ل�سهولة التف�سري.

الرسوم التشغيلية المسموح بها

�سيتم تخ�صي�ص ر�سوم الرتاخي�ص للجهات املرخ�ص لها املعنية �إىل ق�سمني -
الر�سوم الت�شغيلية والر�سوم امل�سموح بها  -وهذا يعك�س ب�شكل �أف�ضل الطريقة التي
يقوم فيها املكتب بالتعامل مع هذين الر�سمني يف �ضوابطه التنظيمية للأ�سعار يف
القطاع وحيث �أنه مت الت�صريح بالر�سوم امل�سموح بها من قبل املكتب مما يتوجب
�إ�صدار �إعفاء للجهة املرخ�ص لها املعنية وذلك ا�ستناد ًا لتعديل الرتخي�ص وفق
القانون رقم ( )2لعام .1998
الدفع

يتم حت�صيل ر�سوم الرخ�صة والر�سوم ال�سنوية و�أي ر�سوم �أو تكاليف �أخرى ذات
�صلة خالل �شهر واحد من تاريخ الفاتورة ،حيث �سيتم �إخطار الأطراف املعنية مببلغ
الر�سوم وتاريخ اال�ستحقاق م�سبق ًا .كما �أن عدم دفع الر�سوم ذات ال�صلة قد يت�سبب
يف �إلغاء الرخ�صة .ويحق للمكتب تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة والتي يجب �إ�ضافتها
لأي فواتري والتي بدورها �ستعك�س مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة املطبقة.
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 .5تحديد رسوم الترخيص
�سيتم حتديد ر�سوم الرتخي�ص ب�شكل عادل ومتنا�سب للجهات املرخ�ص لها املعنية
على �أ�سا�س �سنوي .وعند حتديد هذه الر�سوم �سيقوم املكتب مبمار�سة �سلطته
التقديرية و�سي�أخذ يف االعتبار ما يلي من العوامل غري احل�صرية:
•

كلما �أمكن� ،سيقوم املكتب بتحديد التكاليف املبا�شرة ذات ال�صلة للجهة
املرخ�ص لها املعنية والنا�شئة عن الأن�شطة املنظمة يف �إطار �صالحياته
وواجباته والتزاماته املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( .)2ويتمثل هدف
املكتب ،يف �ضرورة حتديد تكاليف املكتب للأن�شطة ذات ال�صلة �أو للجهة/
اجلهات املرخ�صة املعنية (بد ًال من �أن يتحمل القطاع هذه التكاليف).

•

ُيراعى يف ر�سوم الرتخي�ص الهيكل التايل للقطاع:
 الإنتاج النقل التوزيع التوريد ال�شراء -التجميع واملعاجلة والتخل�ص من مياه ال�صرف ال�صحي

•

املدى الذي يتم من خالله حتديد وظائف املكتب لتلك اجلهة املرخ�صة
�أو لفئة اجلهة املرخ�ص لها ( حيث �أنه من املمكن تعيني �أو تقدير تكاليف
املكتب (مبا يف ذلك تكاليف املوظفني على �أ�سا�س تقدير الوقت �أو العوامل
الأخرى)).
ما �إذا كان الن�شاط كلي ًا �أو جزئي ًا يتعلق باملياه �أو الكهرباء �أو مياه ال�صرف
ال�صحي (�أو هو ن�شاط م�شرتك) واملدى الذي يكون فيه كذلك.

•

مدى تعقيد وقيمة وطبيعة الأن�شطة املنظمة (على �سبيل املثال ما �إذا كانت
هذه الأن�شطة دائمة �أو م�ؤقتة �أو توريد ذاتي �أو �أن�شطة حمدودة النطاق).

•
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 .6رسوم الرخصة  -المنهجية
يقوم املكتب باحت�ساب ر�سوم الرتاخي�ص والر�سوم ال�سنوية لل�سنة املقبلة حيث يبني
ح�ساباته على املعلومات املتوفرة لديه ويخطر �أ�صحاب الرتاخي�ص بر�سوم الرتخي�ص
والر�سوم ال�سنوية وتاريخ اال�ستحقاق امل�ستحقة قبل دفع تلك الر�سوم (يتم الإخطار
خالل الربع الرابع من ال�سنة ال�سابقة).
و�سي�ضيف املكتب �أي�ض ًا -كجزء من ر�سوم الرتاخي�ص -مبالغ معينة للنفقات الغري
متوقعة فيما يتعلق باخلدمات والر�سوم الإ�ضافية حلاملي الرخ�ص (املو�ضحة �أدناه)
مما قد ي�ؤدي �إىل تعديالت طفيفة على ر�سوم الرتخي�ص .ويف حال تطلب �إجراء �أي
تعديالت �سيقوم املكتب بتحديدها يف فاتورة لل�شركة ذات ال�صلة .وت�شمل التعديالت
(ولكن ال تقت�صر على) احلاالت التالية:
•

املح�صلة من ر�سوم الرتاخي�ص والتي مل يتم
قد يكون هناك فائ�ض يف املبالغ
ّ
ا�ستخدامها بالكامل� .سيقوم املكتب بتعديل ر�سوم الرتاخي�ص املح�صلة وغري
امل�ستخدمة وفق ًا لر�سوم الرتاخي�ص اجلديدة وذلك بعد �أن يتمكن من حتديد
نفقاته الفعلية ل�سنة الرتخي�ص .كما �سيكون حتديد الر�سوم املعدّلة وفق ًا
ملعايري التحديد التي مت �شرحها �أعاله وعاد ًة ما تتم يف ال�سنة امليالدية الثانية
بعد ال�سنة التي مت حت�صيل املبالغ ذات ال�صلة.

•

ال ميكن ا�سرتداد ر�سوم الرتاخي�ص والر�سوم ال�سنوية ،ففي حال مت �إلغاء �أو
�إبطال ترخي�ص ما فلن يتم ا�سرتداد ر�سوم الرتاخي�ص وال الر�سوم ال�سنوية.
ويف حال مت تعديل ترخي�ص ما (زيادة �أو نق�صان يف قدرة حمطة ما ،على
�سبيل املثال) ف�إنه ينتج عنه �إجراء تعديل على الرتخي�ص نف�سه ومبلغ الر�سم
ال�سنوي املدفوع ،عندئذ �سيقوم املكتب وفق ًا لتقديره باتخاذ تعديل ن�سبي
و�إعطاء �أو �إعادة الر�سم ال�سنوي مع الأخذ بجميع االعتبارات واال�ستف�سارات
ذات ال�صلة من املرخ�ص له.

•

وت�سمح �آلية الإعفاء من �شروط الرتاخي�ص مبوجب نظام مراقبة الأ�سعار
( )PCللجهات املرخ�ص لها بتح�صيل الر�سوم ب�شكل مبا�شر حيث �أنه يف
ً
عندئذ �سيقوم
حال كانت ر�سوم الرتخي�ص لدى املكتب �أعلى من هذه املبالغ
املكتب وفق ًا لتقديره ب�إ�صدار ا�ستثناء ل�شركة العني للتوزيع و�شركة �أبوظبي
للتوزيع و�شركة �أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي و�شركة �أبوظبي للماء
والكهرباء و�شركة �أبوظبي للنقل والتحكم (تران�سكو) لل�سماح لهذه ال�شركات
بتح�صيل �أي جزء من ر�سوم الرتخي�ص التي مل ُت�سب بالفعل يف ال�سعر
املحدد للمرخ�ص له �أو يف ال�ضوابط التنظيمية الأخرى التي يحددها املكتب.
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 .7الرسوم السنوية
ت�شمل الر�سوم ال�سنوية جميع الر�سوم الدورية التي يتم حت�صيلها من �أ�صحاب
الرخ�ص التاليني�:أ�صحاب الرخ�ص وا�سعة النطاق والرخ�ص املحدودة النطاق
وحاملي تراخي�ص التطوير وتراخي�ص التوريد الذاتي وتراخي�ص التنظيم الذاتي،
مع العلم �أن الر�سوم ال�سنوية غري قابلة لال�سرتداد (تخ�ضع لآلية التعديل يف حاالت
ا�ستثنائية ،كما مت و�صفه يف اجلزء � 6أعاله).
الجهات الحاملة لتراخيص واسعة النطاق

بالن�سبة للمرخ�ص لهم ممن يحملون رخ�صة انتاج املاء �أو الكهرباء (ولي�سوا
م�صنفني على �أنهم �أ�صحاب الرخ�ص املحدودة النطاق �أو �أ�صحاب تراخي�ص
التطوير ،كما هو مو�ضح �أدناه) �سيقوم املكتب باحت�ساب الر�سوم ال�سنوية على النحو
التايل لل�سنة املقبلة.
 هذه العمليات احل�سابية عبارة عن ر�سوم الرتخي�ص التي يتم دفعها �إما ( )1عنال�سنة ال�سابقة ،حيثما كان ذلك ممكن ًا �أو ( )2تقييم ًا من املكتب لر�سوم الرخ�صة
امل�ستحقة الدفع من اجلهة املرخ�ص لها املعنية لو كانت تعمل بنف�س القدرة ذات
ال�صلة والتي تعك�س احلجم املقارن للجهة املرخ�ص لها.

يقوم املكتب بتعديل الر�سوم ال�سنوية لل�سنة املقبلة ا�ستناد ًا �إىل الت�ضخم وفق ًا لأحدث
رقم متاح مل�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف دولة الإمارات املتاح للمكتب خالل الربع الأخري
من ال�سنة ال�سابقة ذات ال�صلة.
أصحاب تراخيص األنشطة المحدودة النطاق والتراخيص
التطويرية

تنطبق الر�سوم التالية فقط على �أ�صحاب تراخي�ص الأن�شطة املحدودة النطاق �أو
�أ�صحاب الرتاخي�ص التطويرية .والر�سوم التالية هي ر�سوم �سنوية ويتعني احت�سابها
وفق ًا للإجمايل الكلي للقدرة املركبة لل�شركة �أو املجموعة املعنية يف الوقت الذي ُينح
فيه الرتخي�ص (�أي مبا يف ذلك ال�شركات الفرعية �أو ال�شركات التابعة للهيئة).
و�سيتم زيادة الر�سوم �سنوي ًا متا�شي ًا مع ت�ضخم م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف دولة
الإمارات.

الجدول  :2الرسوم السنوية ألصحاب رخص األنشطة المحدودة النطاق وأصحاب التراخيص التطويرية
توليد الكهرباء (إجمالي القدرة المركبة)

حتى  10ميجاواط
من � 10إىل  25ميجاواط
من � 25إىل  50ميجاواط
�أكرث من  50ميجاواط

 10,000درهم
 25,000درهم
 50,000درهم
ر�سوم تتنا�سب مع منهجية املرخ�ص لهم الرئي�سيني (يتم تعديلها بح�سب
الت�ضخم)

تحلية المياه ( إجمالي القدرة المركبة)

حتى  1مليون جالون يومي ًا
من � 1إىل  2.5مليون جالون يومياً
�أكرث من  2.5مليون جالون يومي ًا

 10,000درهم
 20,000درهم
ر�سوم تتنا�سب مع منهجية املرخ�ص لهم الرئي�سيني (يتم تعديلها بح�سب
الت�ضخم)

معالجة مياه الصرف الصحي ( إجمالي القدرة المركبة)

حتى  100مرت مكعب يومي ًا
من � 100إىل  2,500مرت مكعب يومياً
من � 2500إىل  5,000مرت مكعب يومي ًا
من � 5000إىل  10,000مرت مكعب يومي ًا
�أكرث من  10,000مرت مكعب يومي ًا

 5,000درهم
 25,000درهم
 50,000درهم
 100,000درهم
ر�سوم تتنا�سب مع منهجية املرخ�ص لهم الرئي�سيني (يتم تعديلها بح�سب
الت�ضخم)
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تراخيص التوريد الذاتي

يتم فر�ض الر�سوم ال�سنوية على جميع ال�شركات احلاملة لرتاخي�ص التوريد الذاتي والتعتمد على ح�صة هذه ال�شركات يف ال�سوق ،لذلك يتم احت�ساب ر�سوم متغرية تعتمد على
�سعة توليد الكهرباء �أو �إنتاج املياه املرخ�ص بها .ومن وجهة نظر املكتب ف�إن ال�شركات التي تقوم بتوفري احتياجاتها اخلا�صة من الطاقة لن تقوم بتزويد ال�شبكة بكل �إنتاجها،
ولذلك فقد افرت�ضنا نقل  20باملائة فقط من �أي منتج (كهرباء �أو مياه).
الر�سوم التالية �سنوية وينبغي ح�سابها وفق ًا لإجمايل القدرة املركبة لل�شركة �أو املجموعة املعنية عند منح الرتخي�ص (�أي مبا يف ذلك �أي ال�شركات الفرعية �أو التابعة للهيئة).
و�سيتم زيادة الر�سوم �سنوي ًا متا�شي ًا مع ت�ضخم م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك يف دولة الإمارات.
الجدول  :3الرسوم السنوية ألصحاب الرخص ذاتية التوريد

توليد الكهرباء مع الربط بنظام النقل (إجمالي القدرة المركبة)

حتى  10ميجاواط
�أكرث من � 10إىل  100ميجاواط
�أكرث من  100ميجاواط

 10,000درهم
مبعدل  150درهم لكل ميجاواط
مبعدل  75درهم لكل ميجاواط

توليد الكهرباء مع الربط بنظام التوزيع (إجمالي القدرة المركبة)

حتى  10ميجاواط
�أكرث من � 10إىل  50ميجاواط
�أكرث من  50ميجاواط

 5,000درهم
مبعدل  150درهم لكل ميجاواط
مبعدل  75درهم لكل ميجاواط

تحلية المياه (إجمالي القدرة المركبة)

حتى  0.5مليون جالون يف اليوم
�أكرث من � 0.5إىل  5مليون جالون يف اليوم
�أكرث من  5مليون جالون يف اليوم

 5,000درهم
مبعدل  3,000درهم لكل مليون جالون يف اليوم
مبعدل  1,500درهم لكل مليون جالون يف اليوم

ويف حالة قيام ال�شركات احلاملة لرتخي�ص التوريد الذاتي بتوليد الكهرباء و�إنتاج املياه مع ًا ،ف�إن الر�سوم ال�سنوية هي جمموع ر�سوم توليد الكهرباء ور�سوم حتلية املياه مع ًا.
التراخيص المنظمة ذاتيًا

حالي ًا مت حتديد الر�سوم ال�سنوية لهذه الفئة من املرخ�ص لهم عند �صفر .وهناك فقط ر�سوم ت�سجيل ملرة واحدة مببلغ  500درهم ترتبط بطلب احل�صول على رخ�صة تنظيم
ذاتي.
ولدعم ا�ستخدام وتركيب الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية على نطاق �أو�سع يف الإمارة� ،سوف يتنازل املكتب عن فر�ض ر�سوم الت�سجيل والتي تقدر مببلغ  500درهم لإ�صدار
رخ�صة التنظيم الذاتي حتى عام .2020
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 .8الرسوم الثابتة
�إىل جانب الر�سوم الدورية �أو ال�سنوية ،قد يقوم املكتب بتطبيق الر�سوم الثابتة التالية
غري القابلة لال�سرتداد .ولن يتم جدولة الر�سوم التالية يف قائمة الت�ضخم ولكن
املكتب يحتفظ بحقه يف مراجعة الر�سوم التالية ب�شكل دوري.

الرخص الذاتية التنظيم

هناك ر�سوم ت�سجيل ملرة واحدة ترتبط بالتقدم بطلب احل�صول على الرتخي�ص.
رسوم التسجيل  500 -درهم

تغيير نشاط الرخصة

طلب �إجراء تغيري يف الرخ�صة للقيام بن�شاط خمتلف.
الرسوم الثابتة  50,000 -درهم

التحقيقات

تتحمل ال�شركة املرخ�صة املت�ضررة ر�سوم التحقيقات غري املخطط لها فيما يتعلق
ببع�ض احلاالت وال�سيما يف الظروف التي يواجه فيها املكتب زيادة يف التكاليف
اخلارجية نتيجة لهذه التحقيقات .وبعد التحقيقات �أو املراجعة ،يجوز للمكتب �أن
يفر�ض غرامة �أو عقوبات على املرخ�ص له (على �سبيل املثال ال احل�صر ،املادة رقم
� ،135 ،70 ،60أو املادة رقم  144من القانون رقم ( .))2و�سيتم ترحيل تكاليف
التحقيق والعقوبات �أو الر�سوم �إما للعام املقبل �أو �إ�صدار فاتورة منف�صلة ل�صاحب
الرتخي�ص املعني خالل العام نف�سه.
رسوم إدارية

يف احلاالت التي يتم فيها منح ترخي�ص وا�سع النطاق لن�شاط معني وقبل البدء يف
مزاولة الن�شاط� ،سيتم فر�ض ر�سوم �إدارة �سنوية .و�أما �أ�صحاب الرتاخي�ص ذوي
الأن�شطة املحدودة النطاق �سيتعني عليهم فقط ت�سديد الر�سوم ال�سنوية من تاريخ بدء
عملياتهم (�أي ال يوجد �أي ر�سوم �إدارية).

تعديل رخصة قائمة

الرسوم اإلدارية  50,000 -درهم

�سيتم حت�صيل �أي تكاليف خارجية �إ�ضافية لتعديل رخ�صة ما من �صاحب الرتخي�ص
املتقدم بالطلب .ولن يتم فر�ض ر�سوم على التعديالت غري اجلوهرية وغري الأ�سا�سية
و�أي تعديالت على الرخ�ص حمدودة النطاق �أو الرخ�ص ذاتية التنظيم (وفق ًا لتقدير
املكتب).

وبعد بدء الن�شاط ،نق�سم النفقات على �أ�سا�س حجم ال�سعات املرخ�صة يف ال�سنة
املالية التالية ،ويتم جتاهل الإنتاج �أو الت�سليم اجلزئي لأغرا�ض متعلقة بح�سابات
ر�سوم الرخ�صة �أو الر�سوم الثابتة.

الرسوم الثابتة  50,000 -درهم

 .9تاريخ النفاذ
�ستدخل قائمة الر�سوم واخلدمات احلالية حيز التنفيذ اعتبا ًر من تاريخ  1يناير  2018فيما يتعلق بر�سوم الرتخي�ص �أو الر�سوم ال�سنوية �أو الر�سوم الثابتة �أو �أي ر�سوم �أخرى
م�شار �إليها يف هذه الوثيقة ،و�ستظل �سارية املفعول حتى يتم تعديلها �أو ا�ستبدالها .وميكن �إ�صدار الفواتري لهذه الر�سوم قبل هذا التاريخ بحيث تكون وفق ًا للمنهجية املذكورة
يف هذه الوثيقة.

ُيراجع مكتب التنظيم والرقابة هذا امل�ستند مراجعة دورية ،ولأجل احلفاظ على البيئة �سيكون هذا
متاحا يف ن�سخة �إلكرتونية ب�صيغة ( )PDFفقط على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملكتب.
املن�شور ً

مكتب التنظيم والرقابة
يتمت��ع مكت��ب التنظي��م والرقاب��ة بال�صالحي��ة احل�صري��ة لتنظي��م قط��اع امل��اء والكهرباء
وال�ص��رف ال�صح��ي يف �إم��ارة �أبوظبي وله ال�صالحية التامة بتنظيم اجلهات املرخ�صة
م��ن قبله اقت�صادي ًا وفني ًا.
ويعم��ل املكت��ب عل��ى بل��ورة القوان�ين والت�ش��ريعات املنظم��ة لعم��ل اجله��ات امل��زودة
خلدم��ات املي��اه والكهرب��اء وال�ص��رف ال�صح��ي ومراقبة االلتزام بها مب��ا ي�ضمن تطبيق
�أف�ض��ل املعاي�ير املحلي��ة والعاملي��ة للبيئ��ة وو�ض��ع ومراقب��ة املعاي�ير الفني��ة ومعاي�ير الأداء
وال�صح��ة وال�س�لامة وخدم��ة امل�س��تهلكني.
كم��ا يعم��ل املكت��ب عل��ى ت�ش��جيع املناف�س��ة يف قط��اع امل��اء والكهرب��اء وال�ص��رف ال�صح��ي
والت�صري��ح بعملي��ات االندماج والتملك لتحقيق ا�س��تدامة ه��ذا القطاع اقت�صادي ًا وبيئي ًا
وحماي��ة م�صال��ح م�س��تهلكي هذه اخلدم��ات يف �إمارة �أبوظبي.
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