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 مسؤول الهيئة االتحادية للضرائب  .1
 

المهام   و  )طلب متطلبات(  التفاصيل والمهام االعتراض و طلبات عرض جميع   للضرائبسؤول الهيئة االتحادية يمكن لم

  أيًضا إشعاًرا بمجرد قبول سؤول الهيئة االتحادية للضرائب م تلقىي .سقرارات وال جلسات وال  )طلب متطلبات اخرى( األخرى 

 . جلساتالمهام وال ب  شعارات اخرى خاصة االعتراض من قبل اللجنة وإ طلب 

 

 الدخول تسجيل  1.1
 

)البريد االلكتروني و   م بيانات االعتمادبتسجيل الدخول إلى النظام من خالل تقدي  مسؤول الهيئة االتحادية للضرائبقوم ي س

 .تحكم. بعد الضغط على زر تسجيل الدخول إذا كانت بيانات االعتماد صحيحة ، ستفتح صفحة لوحة الكلمة المرور( 

 

 
 

 تغيير كلمة المرور  1.2
 

يضا إعادة تعيين كلمة المرور أو تغييرها من خالل الضغط على رابط "هل  الهيئة االتحادية للضرائب أ يمكن لمسؤول 

 نسيت كلمة المرور". 

 

 
 

بعد الضغط على هذا الخيار سيتم عرض نافذة إلدخال البريد اإللكتروني المسجل في النظام من أجل إعادة تعيين كلمة  

 المرور أو تغييرها.
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بعد إدخال البريد االلكتروني و الضغط على زر إرسال. إذا كان البريد االلكتروني صحيح يتظهر رسالة نجاح العملية )تم  

 إرسال اإلعدادت بنجاح( تظهر الصورة التالية رسالة نجاح العملية. 

 

 
 

  ال ضغط على زر إرسال ، إذا كانال المستلم عبر البريد اإللكتروني وكلمة المرور الجديدة ، ثم  OTP ثم يجب إدخال ال

OTP   بتسجيل الدخول   الهيئة االتحادية للضريبةوالبريد اإللكتروني صحيحين ، فسيتم تغيير كلمة المرور وسيقوم مسؤول

 بنجاح وإعادة توجيهه إلى صفحة لوحة التحكم. 

 

 
 

 

 

 

 

 التحكم لوحة  1.3
 

، حيث ستكون   تحكممن عرض شاشة لوحة ال مسؤول الهيئة االتحادية للضرائبتمكن ي عند تسجيل الدخول بنجاح ، س

 جميع اإلحصائيات المتعلقة به مرئية. 
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 طلبات االعتراض  1.4
 

إجراء عملية  جميع طلبات االعتراض ستكون موجودة ضمن هذه القائمة. يمكن لمسؤول الهيئة االتحادية للضرائب 

 بحث ضمن هذه القائمة كما توضح الصورة أدناه. 

 

 
 

 

 

 تفاصيل طلب االعتراض  1.4.1

االعتراض من خالل النقر على خيار عرض   طلب  االطالع على تفاصيل الهيئة االتحادية للضرائبيمكن لمسؤول 

 التفاصيل الموجود بجوار كل طلب إعتراض. 

 
 

من عرض   الهيئة االتحادية للضرائب سيتمكن مسؤول  حيث.أدناه خيار التفاصيل ستظهر الشاشة  ضغط على بمجرد ال

 االعتراض.  طلب   جميع تفاصيل
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 )طلب متطلبات(  المهام 1.4.2

الهيئة االتحادية  بجوار كل طلب اعتراض ، سيقوم مسؤول الموجود  )طلب متطلبات(  خيار المهام  ضغط على بال

 المتعلقة بطلب االعتراض المحدد.  )طلبات متطلبات(  بعرض قائمة بجميع المهام للضرائب

 

البحث   سؤول الهيئة االتحادية للضرائب خيار المهام أدناه ستظهر قائمة بجميع المهام. يمكن لم ضغط علىبعد ال

 . قائمة  هذه ضمن

 

 

بجوار   الموجود خيار التفاصيل  ضغط على لأيًضا عرض تفاصيل المهمة با الهيئة االتحادية للضرائبيمكن لمسؤول 

عرض المستندات المرفقة على نفس  كما سيتم أيًضا الرد على هذه المهمة موجود سيتم عرضه  كل مهمة. إذا كان

 أدناه.  الموضحة بالصورة الشاشة  ظهرخيار التفاصيل ،ست  على  ضغطالشاشة. بال
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الممثل القانوني أو   قم، ستصبح حالة المهمة "ُمرسلة". إذا لم ي  )طلب متطلبات( المهمة رد على بمجرد إرسال  

، فسيصبح الموعد النهائي باللون األحمر إلبراز  للرد وتم تجاوز الموعد النهائيلدولة بالرد على المهمة  ا ستشارم

 عدم تقديم أي رد. 

 الجلسات  1.4.3

خيار   ضغط علىتراض عن طريق الاالعالجلسات الخاصة بطلب عرض  الهيئة االتحادية للضرائبيمكن لمسؤول 

 بجوار كل طلب اعتراض مفتوح. الجلسات الموجود 

 

سات  الجلقائمة بجميع    .حيث أنها ستعرضأدناه الموضحة بالصورة  الشاشة ظهر، ست جلساتعلى خيار ال ضغط بعد ال

 معين. اعتراض الخاصة بطلب 

 

 

 أرشيفة طلبات االعتراض  1.5

االعتراض المؤرشفة.   طلبات  االعتراض مرئيًا ضمن قائمة طلب  االعتراض ، سيكون طلب   قرار بشأنبمجرد صدور  

  عرض جميع التفاصيل واألنشطة والمهام  ضرائبلل  لمسؤول الهيئة االتحادية االعتراض المؤرشفة يمكن طلبات   من قائمة
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  األرشيف ، فإن حالة  االعتراض في  طلب   االعتراض. بمجرد أن يتم وضع الجلسات الخاصة بطلب و )طلب المتطلبات( 

 االعتراض ستكون "مغلقة".  طلب 

 

 )المتطلبات(   قائمة المهام 1.6

االعتراض.   طلب   بغض النظر عن )طلبات المتطلبات(  عرض جميع المهام ضرائبلل  لمسؤول الهيئة االتحاديةيمكن 

البحث وعرض   ضرائب لل االتحادية لمسؤول الهيئة االعتراض ويمكن  طلبات جميع المهام من جميعهذه القائمة  ستظهر 

 . مةتفاصيل المه

 

 جلسات المحكمة  1.7

اعتراض  طلب   االعتراض مرئية ضمن هذه القائمة. بغض النظر عنطلبات جميع ب  الخاصة  جلسات ستكون جميع ال

  الموجود  خيار التفاصيل  ضغط علىعن طريق ال  جلسة عرض تفاصيل ال  ضرائب لل  لمسؤول الهيئة االتحاديةمحدد، يمكن 

 . جلسةبجوار كل  

 

  لمسؤول الهيئة االتحاديةأدناه، حيث سيعرض  الموضحة بالصورة خيار التفاصيل، ستظهر الشاشة  على  ضغطمن خالل ال

 . قرارجميع تفاصيل ال  ضرائبلل
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 القرارات  1.8

ستكون جميع القرارات الخاصة بجميع طلبات االعتراض متاحة ضمن هذه القائمة. بغض النظر عن طلب اعتراض  

القيام بعملية البحث ضمن هذه القائمة, كما يمكن االطالع على تفاصيل   ضرائب لل  لمسؤول الهيئة االتحاديةمعين, يمكن 

 بجانب كل قرار. كل قرار من خالل الضغط على خيار عرض التفاصيل 

 

  لمسؤول الهيئة االتحاديةمن خالل الضغط على تفاصيل القرار ستظهر الشاشة الموضحة بالصورة أدناه حيث يمكن 

 االطالع على تفاصيل القرار ويمكن تنزيل الملف إذا كان متاًحا ضمن القرار.  ضرائبلل

 

 

 تسجيل الخروج  1.9
 وجيه المستخدم مرة اخرى إلى صفحة تسجيل الدخول. بعد الضغط على خيار تسجيل الخروج سيتم إعادة ت 
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