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 .1المستخدمين ,المحامي ,الوكالة
 1.1تسجيل الدخول
يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق من خالل البوابة الموحدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة المقدمة من قبل وزراة
العدل.
إذا كنت مسجالً بالفعل في البوابة الموحدة لـ  ، UAE Passفسوف تقوم بتسجيل الدخول إلى النظام مباشرة .إذا لم
تكن مستخد ًما مسجالً ،فسوف تقوم بالتسجيل أوالً ثم تسجيل الدخول إلى البوابة الموحدة.

بعد تسجيل الدخول بنجاح ،سيتم إعادة توجيهك إلى لوحة التحكم الخاصة بنظام االعتراض الضريبي.
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 1.2لوحة التحكم
بمجرد االنتقال إلى لوحة التحكم الخاصة بتطبيق نظام االعتراض الضريبي يمكنك عرض إجمالي طلبات
االعتراض ,إجمالي طلبات اإلعتراض المغلقة ,طلبات االعتراض قيد المعالجة من قبل اللجنة ,المهام االخرى,
المهام ,الجلسات و إحصائيات األحكام.

 1.3طلب اعتراض
تحت طلبات االعتراض يمكنك مشاهدة جميع طلبات االعتراض الخاصة بك ,إذا لم يكن لديك طلبات إعتراضات سابقة
فستكون قائمة االعتراضات فارغة .يمكنك إنشاء طلب إعتراض جديد من خالل النقر على زر "إنشاء طلب جديد"
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من قائمة االعتراضات يمكنك أيضا البحث عن إعتراض معين من خالل رقم الطلب ,رقم االعتراض ,الممثل القانوني,
تاريخ تقديم الطلب ,تاريخ الموافقة على الطلب ,اللجنة أو الحالة.

1.3.1

طلب اعتراض جديد

من أجل تقديم طلب إعتراض جديد يجب عليك النقر على زر "طلب اعتراض جديد" ثم سيتم إظهار النموذج التالي إلنشاء
طلب إعتراض جديد مع كافة التفاصيل.
الحقول اإللزامية إلنشاء الطلب مميزة بنجمة حمراء اللون.

في قسم المعلومات األساسية من النموذج ستقوم بإدخال بيانات المتقدمين ,إذا كنت مقدم الطلب (مالك الطلب) ستقوم
بوضع بياناتك الشخصية.
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يجب عليك إدخال بيانات صحيحة خاصة رقم الهوية اإلماراتية ,البريد اإللكتروني و رقم الهاتف المحمول و إال فلن تكون
قادرا على عرض طلبات االعتراض الخاصة بك و لن تستقبل أي من اإلشعارات المهمة لتتبع حالة الطلب.
سيتم تحديد هوية الممثل القانوني في هذا القسم من خالل اختيار نوع الممثل القانوني.
يوجد ثالث خيارات لتحديد نوع الممثل القانوني:

الوكالة:
إذا كان نوع الممثل القانوني هو الوكيل ,فإن معلومات الوكيل ستكون إلزامية ,إذا لم يكن الممثل القانوني هو الوكيل
فسوف تكون اختيارية.

يجب عليك إدخال بيانات صحيحة خاصة رقم الهوية اإلماراتية ,البريد اإللكتروني و رقم الهاتف المحمول و إال فلن تكون
الوكالة قادرة على عرض طلبات االعتراض الخاصة بك و لن تستقبل أي من اإلشعارات المهمة لتتبع حالة الطلب.
المحامي:
إذا كان نوع الممثل القانوني هو محامي ,فإن معلومات المحامي ستكون إلزامية ,إذا لم يكن الممثل القانوني هو محامي
فإن القسم الخاص بإدخال بيانات المحامي لن يظهر.
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يجب عليك إدخال بيانات صحيحة خاصة رقم الهوية اإلماراتية ,البريد اإللكتروني و رقم الهاتف المحمول و إال فلن يكون
المحامي قادرا على عرض طلبات االعتراض الخاصة بك و لن يستقبل أي من اإلشعارات المهمة لتتبع حالة الطلب.
المستخدم:
إذا كان نوع الممثل القانوني هو مستخدم ,فإن القسم الخاص بإدخال بيانات المحامي لن يظهر و ستكون بيانات الوكالة
اختيارية.
في هذه الحالة سيكون مقدم الطلب هو الممثل القانوني لطلب االعتراض .تظهر الشاشة التالية بأن معلومات الوكالة
اختيارية و القسم الخاص بالمحامي غير ظاهر في الشاشة.

في القسم الخاص بالرخصة التجارية للشركة ستقوم بإدخال معلومات الشركة ,الفرع الرئيسي و الفروع األخرى إن
وجدت ,ومعلومات الشركاء إن وجدت.

إذا كان إستثمارك يتعلق بالعقار ,فمن الضروري إرفاق ملف يحتوي على نسخة من عقد العقار .يمكنك تحميل العقد من
خالل النقر على زر تحميل.
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إذا لم يكن استثمارك بالعقارات ,فمن الضروري إرفاق ملف يحتوي على نسخة من الرخصة التجارية .يمكنك تحميل العقد
من خالل النقر على زر تحميل.

من الضروري إدخال بيانات الفرع الرئيسي للشركة ,يمكنك أيضًا إضافة عدة فروع إذا لزم األمر عن طريق النقر فوق
زر إضافة فروع  ،كما يمكنك إزالة الفرع بالنقر فوق زر الحذف بجوار كل فرع.

بيانات الشركاء اختيارية و لكن يمكنك إضافة عدة شركاء عن طريق النقر على زر االضافة ,يمكنك أيضا إزالة بيانات
شريك من خالل النقر على خيار الحذف الموجود بجانب كل شريك.

في قسم بيانات "طلب إعادة النظر أمام الهيئة االتحادية للضرائب" ستقوم بإدخال تاريخ التقديم ,و هذا التاريخ إجباري
يتوجب عليك إدخاله.
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إذا قمت بإدخال تاريخ إعادة النظر  ،فستكون معلومات قرار إعادة النظر إلزامية وستكون وثيقة الهيئة االتحادية للضرائب
أيضًا وثيقة إلزامية .يمكنك تحميل وثيقة الهيئة االتحادية للضرائب عن طريق النقر فوق الزر تحميل.

ضمن قسم "سبب االعتراض" ,ستقوم بإدخال قيمة الضريبة و قيمة الغرامة.

بشكل إفتراضي ستكون القيمة "ال" ,و لكن إذا قمت بإختيار نعم ,فعليك تقديم المبلغ بالدرهم اإلماراتي.

تحت قسم "بيانات االعتراض" جميع الحقول إلزامية .يجب عليك إدخال رقم قرار اإلعتراض ,هل سبق و أن تقدمت
بطلب إعتراض سابق (نعم أو ال) ,القيمة االجمالية إلعتراض.

تحت قسم "الجلسات" ستقوم بإختيار فيما إذا كنت بحاجة إلى جلسة أو ال ,إذا كان اختيارك نعم فعليك إدخال سبب طلب
الجلسة.

في قسم "سداد مبلغ الضريبة و الغرامات" ستقوم بإدخال الضريبة و الغرامات مع تفاصيل الدفع.
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إذا قمت باختيار "نعم" للمبلغ المدفوع فيجب عليك إدخال تاريخ دفع الضريبة و إثبات الدفع .يمكنك إرفاق إثبات الدفع من
خالل النقر على زر تحميل.

إذا قمت باختيار "نعم" للغرامة المدفوعة فيجب عليك إدخال تاريخ دفع الغرامة و إثبات الدفع .يمكنك إرفاق إثبات الدفع
من خالل النقر على زر تحميل.

تحت قسم "موضوع االعتراض" سوف تقوم بإدخال الهدف من طلب االعتراض الخاص بك أو موضوع االعتراض.

تحت قسم "المستندات" ستقوم بإرفاق جميع المستندات المتعلقة باالعتراض .ستقوم بإرفاق جميع المستندات اإللزامية في
هذا القسم من خالل النقر على زر التحميل الموجود بجوار كل مستند.
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يوجد أدناه النموذج الكامل إلنشاء طلب االعتراض  ،والنموذج واضح بذاته وسيساعدك أيضًا على تحديد مكان الخطأ في
اإلدخال.
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إذا كان هنالك أي خطأ أو بيانات غير كاملة في أي قسم ضمن النموذج فسيصبح هذا القسم باللون األحمر لمساعدتك على
تحديد مكان اإلدخال الخاطئ أو البيانات الغير مكتملة.
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1.3.2

تفاصيل طلب االعتراض

يمكنك االطالع على تفاصيل االعتراض من خالل النقر على أيقونة التفاصياللموجودة بجوازكل اعتراض.

بمجرد النقر على خيار عرض تفاصيل الطلب ستظهر الشاشة أدناه ,و ستكون قادرا على عرض جميع تفاصيل طلب
االعتراض.
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1.3.3

األنشطة

ستكون أنشطة طلب اإلعتراض مرئية لك عند النقر على خيار النشاط الموجود بجوار كل إعتراض.

بعد النقر على خيار النشاط ،ستفتح النافذة المنبثقة التالية لتظهر لك األنشطة المتعلقة بطلب االعتراض المحدد.
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1.3.4

المهام االخرى

المهام االخرى هي المهام التي يكلفك بها مسؤول وزارة العدل ,لكي تقوم بالرد على المهام االخرى الموكلة إليك يجب
عليك النقر على خيار المهام االخرى الموجود بجوار طلبك.

بعد النقر على خيار المهام االخرى ,ستتمكن من عرض نافذة منبثقة تظهر المهام االخرى .يمكنك أيضا البحث في المهام
االخرى من قائمة المهام.

من قائمة المهام االخرى (متطلبات اخرى) يمكنك عرض تفاصيل مهمة محددة بالنقر على خيار التفاصيل الموجود بجوار
كل مهمة.
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بعد النقر على خيار التفاصيل ,ستظهر الشاشة أدناه ,حيث ستتمكن من عرض تفاصيل المهمة االخرى و االستجابة للمهمة
االخرى إذا تم إرسالها.

ستتمكن من إرسال الرد على المهمة من خالل النقر على خيار الرد على المهمة الموجود بجوار كل مهمة ,بمجرد إرسال
الرد ,لن يكون خيار الرد متاح لك بجوار هذه المهمة (أي أن خيار الرد على مهمة سيخفي من جوار المهمة بمجرد
إرسالك للرد على المهمة حيث يمكنك الرد على مهمة معينة مرة واحدة فقط)

بعد النقر على خيار الرد ستظهر نافذة منبثقة إلرسال الرد ,حيث ستقوم بالرد على المهمة االخرى المحددة المعينة لك من
قبل مسؤول وزارة العدل.
إذا كان الرد على المهمة يتطلب منك إرفاق ملفات معينة سيكون خيار إرفاق الملفات المرفقة متاح حيث ستقوم بإرفاق
الملفات المطلوبة ثم تقوم بإرسال الرد.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة ,ستضغط على زر اإلرسال ثم ستختفي النافذة المنبثقة الخاصة بإرسال الرد و ستظهر
النافذة المنبثقة التي تحتوي المهام االخرى و ستتم إضافة الرد إلى طلب المهمة االخرى .يمكنك عرض الردود و الملفات
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المرفقة من خالل النقر على خيار التفاصيل .يوجد أدناه شاشة تظهر كيفية إضافة رد إلى مهمة اخرى معينة .بمجرد
إرسال الرد على المهمة االخرى ستتغير حالة المهمة االخرى من "تتطلب معلومات" إلى "تم اإلرسال".

1.3.5

المهام (المتطلبات)

بمجرد قبول طلب االعتراض من قبل اللجنة ,ستتمكن من عرض المهام و الجلسات من خالل الخيار الموجود بجوار كل
طلب إعتراض.
سيتم تنبيهك عبر البريد اإللكتروني و الرسائل النصية القصيرة إذا تم إنشاء مهمة جديدة أو جلسة جديدة .تظهر الشاشة
أدناه خيار المهام.

بعد النقر على خيار المهام ,ستظهر نافذة منبثقة تعرض جميع المهام ,ستظهر هذه القائمة جميع المهام المتعلقة بطلب
إعتراض معين و التي تم تعيينها إليك من قبل اللجنة.

ستكون قادرا على عرض جميع المهام .يعني التاريخ المميز باللون األحمر أن الموعد النهائي للرد على المهمة قد فات و
لم تقم بالرد على هذه المهمة .إذا كانت حالة المهمة معلقة و لم يتم تجاوز الموعد النهائي للرد عليها ,فيمكنك إرسال رد
على هذه المهمة عن طريق الضغط على خيار الرد الموجود بجوار كل مهمة.
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بمجرد إنشاء المهمة  ،ستتلقى إشعار بذلك ،و ستكون حالة المهمة في البداية "معلقة".و تقوم بإرسال الرد  ،ستتغير حالة
المهمة إلى "مرسلة" .ستظهر الشاشة أدناه بمجرد النقر فوق زر الرد على المهمة.

يمكنك إرفاق مستندات بالرد إذا لزم األمر .بعد الضغط على زر اإلرسال ,سيتم إرسال الرد الخاص بالمهمة .يمكنك
عرض تفاصيل المهمة من خالل النقر على خيار التفاصيل الموجود بجوار كل مهمة.
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بمجرد الضغط على خيار التفاصيل ستظهر الشاشة الموضحة بالصورة أدناه .يمكنك عرض تفاصيل المهمة باالضافة إلى
تفاصيل الرد المرسل من أجل هذه المهمة (في حال كان هنالك رد)

1.3.6

الجلسات

بمجرد إنشاء جلسة من قبل االجنة المعنية باإلعتراض ,ستتلقى إشعار بذلك .يمكنك عرض الجلسات الخاصة بطلب
إعتراض معين من خالل النقر على خيار الجلسات الموجود بجوار كل طلب إعتراض.

بمجرد النقر على خيار عرض الجلسات الموجود بجوار كل طلب إعتراض ,سيتم عرض قائمة تتضمن جميع الجلسات
المرتبطة بطلب اإلعتراض.

يمكنك عرض تفاصيل جلسة معينة من خالل النقر على خيار عرض التفاصيل الموجود بجوار كل جلسة.
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بعد النقر على على زر التفاصيل ,ستفتح النافذة المنبثقة الموضحة بالصورة أدناه ,حيث يمكنك عرض التفاصيل و نتيجة
الجلسة .إذا كان هنالك قرار ضمن هذه الجلسة ,فستتمكن من عرض و تحميل ملف القرار في حالة وجوده.

1.3.7

تغيير المحامي

إذا كان الممثل القانوني محاميا و تم تخصيص رقم إعتراض لطلب اإلعتراض ,فيمكنك تقديم طلب لتغيير محامي
اإلعتراض و ذلك من خالل الضغط على خيار تغيير المحامي الموجود بجوار طلب اإلعتراض.

بمجرد النقر على خيار "طلب تغيير المحامي" ،ستظهر الشاشة التالية.
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بعد إدخال المعلومات الضرورية ,ستقوم بإرسال طلب لتغيير المحامي ,ثم ستقوم اللجنة بالموافقة على الطلب أو رفضه و
سوف تتلقى إشعار عندما تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن طلب تغيير المحامي.
 1.4أرشيف طلبات االعتراض
بمجرد إغالق طلب اإلعتراض أو إصدار حكم بخصوص طلب اإلعتراض ,سيتم أرشفة طلب اإلعتراض و سيكون مرئيا
ضمن قائمة االعتراضات المؤرشفة .حيث يمكنك عرض التفاصيل ,المهام ,المهام االخرى ,الجلسات ,و طلبات تغيير
المحامي لالعتراضات المؤرشفة.
توضح الشاشة أدناه أرشيف اإلعتراضات.

 1.5قائمة المتطلبات االخرى
يمكنك عرض المتطلبات االخرى من خالل النقر على خيار "متطلبات اخرى" بعد النقر على هذا الخيار ستتمكن من
عرض قائمة المتطلبات األخرى .ستظهر لك هذه القائمة جميع المتطلبات االخرى بغض النظر عن طلب اإلعتراض
حيث أنها ستعرض جميع المتطلبات االخرى لجميع طلبات اإلعتراض الخاصة بك .يمكنك البحث في هذه القائمة عن
متطلب اخر معين.
المتطلبات االخرى هي الطلبات التي يكلفك بها مسؤول وزارة العدل قبل تقديم طلب اإلعتراض إلى اللجنة.
يوجد أدناه صورة توضح شاشة المتطلبات االخرى.

يمكنك عرض تفاصيل المهمة األخرى أو إرسال رد على المهمة األخرى بالنقر على الخيار المعني بجوار المهمة
األخرى في قائمة المهام االخرى.
 1.6قائمة المتطلبات
يمكنك عرض جميع المتطلبات بالنقر على خيار " المتطلبات" ,يمكنك أيضا البحث في قائمة المتطلبات .إذا قامت
اللجنة بطلب بعض المعلومات االضافية منك ,فستقوم اللجنة بإنشاء متطلب جديد (مهمة جديدة) .سيتم إرسال إشعار
إليك بمجرد إنشاء اللجنة لطلب متطلبات جديد.
ضمن هذه القائمة ,ستعرض جميع طلبات المتطلبات الموكلة إليك بغض النظر عن طلب اإلعتراض ,أي أنها
ستعرض جميع طلبات المتطلبات الموكلة إليك الخاصة بجميع طلبات االعتراض الخاصة بك.
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يوجد أدناه صورة توضح شاشة قائمة المهام.

يمكنك عرض تفاصيل الطلب المحدد وإرسال الرد عليه من خالل النقر على الخيارات المعنية.
 1.7طلبات تغيير المحامي
يمكنك عرض جميع طلبات تغيير المحامي الخاصة بك من هذه القائمة .يمكنك أيضا البحث عن طلب معين ضمن
هذه القائمة.
توضح الصورة أدناه شاشة طلبات تغيير المحامي.

يمكنك عرض تفاصيل طلب تغيير المحامي من خالل النقر على الخيار المعني  ،وستكون حالة الطلب "موافق عليه"
أو "مرفوض" من قبل اللجنة المعنية.
 1.8تعديل الملف الشخصي
يمكنك أيضا تعديل بياناتك األساسية من خالل الضغط على تعديل الملف الشخصي .تظهر الصورة أدناه شاشة تعديل
الملف الشخصي.
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إذا كنت مستخدم يمثل شركة فيمكنك أيضا تعديل بيانات الشركة كما تظهر الصورة التالية

 1.9تسجيل الخروج
بعد النقر على زر تسجيل الخروج سيتم إعادة توجيهك إلى شاشة البوابة الموحدة لتسجيل الدخول.
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