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 عن دليل املستخدم  عامة نبذة .1

 تسجيل أمينمال نماذج تم إعداد هذا الدليل ملساعدتك على التنقل عبر صفحات املوقع اإللكتروني الخاص بالهيئة االتحادية للضرائب واستك

. وقد ُصمم الدليل مساعدتك في إجراء أية تعديالت الحقة واستكمال طلب الغاء التسجيل )بحسب الضرورة(  و، املحددة واملنطقة املستودع

 ملساعدتك على إتمام ما يلي:

 

 لدى الهيئة االتحادية للضرائب )وهي الخطوة التي يتعين عليك إتمامها قبل التمكن من التسجيل  إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية

 لتسجيل املناطق املحددة(؛
ً
 بصفتك أمين مستودع وأيضا

 

 لإلجابة عن األسئلة الواردة في نموذج تسجيل أمين املستودع ونموذج تسجيل املناطق املحددة  إدخال املعلومات الدقيقة ،

 من خالل تفسير املعلومات املطلوبة منك؛يالت وطلب الغاء التسجيل، والتعد

 

   الضمان املالي وكذلك  ويشمل ذلك، ، وتعديل طلب التسجيل وإلغاءهنموذج تسجيل أمين املستودع تقديمفهم الخطوات التي تلي

 املحددةسداد رسوم تسجيل املنطقة 

 

  طلبمن خالل  واحدة إضافة أكثر من منطقة محددة من أجل املسجل اتباعهافهم الخطوات التي يتعين على أمين املستودع 

   تسجيل املنطقة املحددة.

 

  التي قد تراها خالل عملية استكمال نموذج التسجیل. والرموز  األشكالفهم 

 

سم عملية إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية بالبساطة فال تختلف عن طريقة إعداد أي من حساباتك اإللكترونية األخرى. وتجدر اإلشارة 
ّ
إلى تت

أنها مزّودة بخاصية  حيث الخاصة بأمين املستودع واملنطقة املحددةالتسجيل  نماذجأنه تّم توخي البساطة واالبتعاد عن التعقيد في تصميم 

 عند اإلمكان.
ً
 استكمال البيانات تلقائيا

 

في حال احتجت إلى املساعدة في إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية أو في حال كانت لديك أي استفسارات حول خانات معينة في نموذجي 

  تسجيل أمين املستودع واملنطقة املحددة، يرجى التواصل معنا 
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 استخدامهإنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وكيفية  .2

عند دخولك إلى املوقع اإللكتروني للهيئة االتحادية للضرائب، ستالحظ في الزاوية اليسرى  

تسجيل أو "إلنشاء حساب للخدمات اإللكترونية  "التسجيل"إما أعلى الصفحة خيارين اثنين: 

 في حسابك للخدمات اإللكترونية. "الدخول 

  

 جديد(إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية )مستخدم   .2.1

 إنشاء الحساب  .2.1.1

  في الصفحة الرئيسية. " التسجيل "على خيار اضغط إلنشاء حساب جديد، 

 

ويتعين عليك إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح باإلضافة إلى كلمة سر خاصة  

 على أن تتضمن العناصر التالية في الحد األدنى: 20إلى  6مؤلفة من 
ً
 حرفا

 رقم واحد؛ 

 حرف واحد؛ 

  الرموز الخاصة )مثل @، #، $، %، &، *(.أي من 

 CAPTCHAيتوجب عليك أن تؤكد أنك مستخدم حقيقي من خالل استكمال اختبار 

 أو االختبار األبجدي والرقمي الذي سيظهر على الشاشة أمامك.

في املرحلة األخيرة، سيكون عليك اختيار سؤال أمني ، وأن تدخل اإلجابة الصحيحة  

 عليه باإلضافة إلى تلميح يساعدك على استعادة كلمة السر في حال نسيتها.

يرجى قراءة بنود وشروط الهيئة االتحادية للضرائب املتعلقة باستخدام الخدمات  

 .بولها قبل الضغط على "التسجيل"اإللكترونية وموقع الهيئة اإللكتروني وق
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 التحقق من إنشاء حسابك للخدمات اإللكترونية  .2.1.2

ستصلك رسالة إلكترونية إلى عنوان بريدك اإللكتروني املسّجل لتأكيد بريدك 

 اإللكتروني.

يرجى الضغط هنا لتأكيد بريدكم  "يمكنك القيام بذلك عبر الضغط على عبارة  

  الرسالة اإللكترونية التي تلقيتها.املوجود في نص  " اإللكتروني

ساعة من تقديم طلب إنشاء حساب  24تأكيد بريدك اإللكتروني خالل يرجى  

وإال فستنتهي صالحية الرابط اإللكتروني وسيكون عليك أن  ،الخدمات اإللكترونية

 تعاود عملية التسجيل لحساب على املوقع مرة آخرى.

 إنشاء حساب الخدمات اإللكترونية وستتم دعوتك لتسجيل دخولك للمرة األولى.بعد تأكيد بريدك اإللكتروني، سيتّم 

 استخدام حساب الخدمات اإللكترونية )مستخدم مسّجل( .2.2

عند دخولك إلى موقع الهيئة اإللكتروني بعد إنشاء حسابك الخاص بالخدمات اإللكترونية، 

قم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور  " تسجيل الدخول "ما عليك سوى الضغط على 

 أن تستكمل اختبار 
ً
أو االختبار  CAPTCHAعندما ُيطلب منك ذلك. وسيتعين عليك أيضا

 األبجدي الرقمي للتحقق من أنك مستخدم حقيقي.

في حال أردت تغيير كلمة السر أو سؤال/إجابة الحماية في حسابك للخدمات اإللكترونية،  

 ."ابيحس"اضغط على تبويب 

 أعلى الشاشة إلى جهة اليسار. "تسجيل الخروج"للخروج من الحساب، اضغط على  

 املتوفرة عبر حساب الخدمات اإللكترونية الخدمات .2.2.1

ر لك حساب الخدمات اإللكترونية مجموعة من الخدمات املخصصة ملساعدتك. اآلن بإمكانك الدخول إلى: 
ّ
 يوف

 "التي تعرض املعلومات األساسية املتعلقة بتسجيلك للضريبة االنتقائية؛ "لوحة التحكم 

 "الذي يحتوي على مجموعة من املعلومات املتعلقة بحساب الخدمات اإللكترونية الخاص بك؛ "حسابي 

 "من التوجيهات التفصيلية املعّدة ملساعدتك على تكوين صورة أوضح وإدارة  "ملفات للتنزيل 
ً
التزاماتك الضريبية التي تتضمن مزيدا

 اليومية.
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 تغيير عنوان البريد اإللكتروني ملستخدم الخدمة اإللكترونية .2.3

 تاليتين:يمكن ملستخدم الخدمة اإللكترونية تغيير عنوان بريده اإللكتروني املرتبط بحسابه ، عند الضرورة. وتنقسم هذه العملية إلى الخطوتين ال

 تأكيد عنوان البريد اإللكتروني الجديد؛ .1

 تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير عنوان البريد اإللكتروني.  .2

 

 من عنوان البريد اإللكتروني الجديد التحقق .2.3.1

 للتحقق من عنوان بريدك اإللكتروني الجديد، قم باتباع الخطوات التالية:

 ب إلى "حسابي" .قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكتروني ثم الذها 

  سيظهر أمامك أسفل الشاشة خيار إضافة عنوان بريد إلكتروني جديد. قم

يرجى تأكيد عنوان البريد بإضافة عنوان البريد اإللكتروني الجديد والضغط على "

 اإللكتروني"

  ستتلقى رسالة على عنوان بريدك اإللكتروني الجديد تحتوي على رابط للتحقق

 روني.من عنوان بريدك اإللكت

  " رجى الضغط هنا للتحقق قم بالتحقق من بريدك اإللكتروني بالضغط على يُ

 في متن الرسالة التي تلقيتها. "من عنوان بريدك اإللكتروني الجديد

 

 تقديم طلب إلى الهيئة لتغيير عنوان البريد اإللكتروني   .2.3.2

البريد اإللكتروني الجديد ومن أجل تقديم طلب بعد القيام بالتحقق من عنوان 

 تغيير عنوان البريد اإللكتروني إلى الهيئة، قم باتباع الخطوات التالية:

  قم بالدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية )باستخدام عنوان بريدك

 اإللكتروني القديم( ثم اذهب إلى التبويب "حسابي".

 

  قم بتحميل املستندات املؤيدة التي تساعد الهيئة في مراجعة طلبك

التقديم لتغيير عنوان البريد اإللكتروني واملوافقة عليه ثم اضغط على "

 ".للموافقة

 

 وقد تتضمن املستندات املؤيدة ما يلي: 

 ي، على أن يتضمن هذا الخطاب التفاصيل خطاب موقع ومختوم من املخول بالتوقيع عن الشركة لطلب تغيير عنوان البريد اإللكترون

جواز السفر وغيرذلك(. كما  ورقماملتعلقة بصاحب عنوان البريد اإللكتروني الجديد والقديم )مثل: االسم وعنوان البريد اإللكتروني 

 " .يجب تقديم هذا الخطاب على األوراق الرسمية للشركة، مع ختم الشركة وبيانات االتصال الخاصة بها

 ن جواز السفر لصاحب عنوان البريد اإللكتروني القديم والجديد.صورة م 

  .)صورة من الهوية اإلماراتية لصاحب عنوان البريد اإللكتروني القديم والجديد )إن وجد 
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بعد تقديم الطلب، سيتم عرض رسالة تأكيد، كما هو ظاهر في الصورة. ستقوم الهيئة بمراجعة 

إذا كانت الهيئة في حاجة ملزيد من املعلومات  .أيام عمل 5خالل  طلبك واتخاذ اإلجراءات املناسبة

 املعلومات التي يجب عليك 
ً
ملعالجة طلبك، فستتلقى إشعار على عنوان بريدك اإللكتروني محددا

 تقديمها إلى الهيئة.

 

  على بريدك 
ً
اإللكتروني بشأن عنوان بريدك عند املوافقة على الطلب، ستتلقى إشعارا

 ، كما سيتم تحديثه في النظام.
ً
 اإللكتروني املسجل حديثا

 

 

 بريدك  :مالحظة هامة
ً
بعد تحديث عنوان البريد اإللكتروني الجديد في النظام، لن يكون بإمكانك الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية مستخدما

اإللكتروني الجديد للدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية. في حال كنت تريد استخدام البريد اإللكتروني اإللكتروني القديم. يرجى استخدام البريد 

 القديم مرة أخرى ، يجب اتباع نفس اإلجراءات املذكورة أعاله.

 

والتبليغات املتعلقة بحسابات الخاضع للضريبة املرتبطة بهذا الحساب إلى عنوان البريد باإلضافة إلى ذلك، سيتم إرسال جميع اإلشعارات  

 اإللكتروني الجديد.
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 الحساب ومستخدم الخدمة اإللكترونية والخاضع للضريبة  إداري تعريفات وخصائص  عن نبذة .3

ي الحسابات )أي املستخدمون املسجلون / الراغبون في تسجيل حساب الخاضع للضريبة ببوابة الخدمات اإللكترونية للهيئة االتحادية إداريبإمكان 

أحد الخاضعين حساب أو إدارة للضرائب( إدارة عدة حسابات ضريبية من خالل بريد إلكتروني واحد أو ربط عدد من املستخدمين الستعراض 

 .للضريبة

 ل املثال:على سبي

  من األعمال وكان ذلك الكيان/الشخص يرغب بالدخول إلى الحسابات الضريبية لجميع األعمال 
ً
إذا كان الكيان/الشخص يملك عددا

 من خالل بريد إلكتروني واحد، فبإمكانه القيام بذلك 
ً
 هذه الخاصية مستخدما

 حد الخاضعين للضريبة، فبإمكانهم القيام بذلك باستخدام إذا كان عدة مستخدمين خدمات إلكترونية يرغبون بالدخول إلى حساب أ

 .
ً
 هذه الخاصية أيضا

 التعريفات  

 تنطبق التعريفات التالية ضمن سياق هذه الخاصية:

 التعريف املصطلح

أي حساب إلكتروني تم إنشاؤه للسماح بتسجيل الخاضع للضريبة و/أو أي أنشطة أخرى متعلقة  حساب الخاضع للضريبة

 .بالضريبة

املستخدمون الذين قاموا بالتسجيل من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية التابعة للهيئة االتحادية  مستخدم الخدمة اإللكترونية

 للضرائب

لوحة التحكم التي تسمح للمستخدمين بالقيام بجميع العمليات املرتبطة بالضريبة، على سبيل املثال  لوحة تحكم الخاضع للضريبة

 سجيل وتقديم اإلقرارات الضريبية والدفع واالسترداد وما إلى ذلكالت

لوحة التحكم ملستخدم الخدمة 

 اإللكترونية

لوحة التحكم التي تسمح ملستخدم الخدمة اإللكترونية بإضافة خاضعين للضريبة باإلضافة إلى إجراء 

 أنشطة مثل منح مستخدمي الخدمة اإللكترونية حق االطالع/التعديل على حساب الخاضع للضريبة.  

حساب الخاضع للضريبة هو مستخدم الخدمة اإللكترونية الذي قام بإنشاء حساب الخاضع  إداري  داري اإل 

للضريبة في النظام )أي مستخدم الخدمة اإللكترونية الذي قام بإنشاء ملف الخاضع للضريبة في نظام 

رة على القدلديه حساب الخاضع للضريبة هو فقط من  إداري الخدمات اإللكترونية(. تجدر اإلشارة إلى أن 

 منح حقوق الدخول ملستخدمي الخدمة اإللكترونية اآلخرين أو إلغاءها.

بإمكان مستخدمي الخدمة اإللكترونية الدخول لالطالع/التعديل فقط على حساب الخاضع للضريبة.  حقوق الدخول 

يرجى العلم بأنه سيكون هناك مستخدم واحد فقط لديه حق الدخول إلى حساب الخاضع للضريبة 

 ديل في أي وقت من األوقات.للتع
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 الخصائص 

 وإداريي الحسابات وحسابات الخاضعين للضريبة.الخدمة اإللكترونية تستعرض البنود التالية شرح أدوار وامتيازات مستخدمي 

القدرة على تنفيذ جميع األنشطة املتعلقة بالضريبة  ويقصد من ذلك، إدارة عدة حسابات ضريبية باستخدام بريد إلكتروني واحد -

مثل التسجيل وتقديم اإلقرارات الضريبية ودفع الضريبة وطلب االسترداد وإلغاء التسجيل وما إلى ذلك، لعدة حسابات للخاضعين 

 الحساب ذاته ملستخدم الخدمة اإللكترونية( باستخدام للضريبة باستخدام البريد اإللكتروني ذاته )أي

. بإمكان إداري الحساب التحكم ربط عدة مستخدمين خدمات إلكترونية ومنحهم حق الدخول إلى أحد حسابات الخاضع للضريبة -

بمستويات الدخول أي حق االطالع على الحساب أو تعديل البيانات التي يتم منحها للمستخدمين. بإمكان اإلداري منح حق االطالع على 

تخدمين بينما ال ُيمنح حق تعديل وإضافة البيانات إال ملستخدم واحد. بشكل أساس ي، فإن اإلداري حساب الخاضع للضريبة لعدة مس

 هو الذي لديه حق التعديل، وكذلك حرية منح ذلك الحق إلى مستخدم آخر للخدمة اإللكترونية أو تعيين وكالة ضريبية.

ساعدتهم في إدارة مسؤولياتهم الضريبية. يتعين على الوكاالت الضريبية . يمكن لإلداريين تعيين وكالة ضريبية ملوكالة ضريبيةزل ع /تعيين -

املعتمدة مشاركة حساب املستخدم املحدد للوكالة مع إداري حساب الخاضع للضريبة. ومن ثم يمكن لإلداري إضافة الوكالة إلى حساب 

ضريبي للعمل بشكل فعلي على حساب الخاضع للضريبة. الخاضع للضريبة ونقل حق التعديل إلى الوكالة التي تقوم بدورها بتعيين وكيل 

 ويجوز لإلداري استرداد حق تعديل حساب الخاضع للضريبة في أي وقت دون الحاجة لعزل الوكالة الضريبية

األقسام  يمكن االطالع على ملخص بمن لديه حقوق الدخول وماهية تلك الحقوق من خالل لوحة التحكم ملستخدم الخدمة اإللكترونية. تستعرض

 التالية كيفية قيام مستخدم الخدمة اإللكترونية بتنفيذ مسؤوليات الخاضع للضريبة.

 

 (الخدمة اإللكترونيةانشاء وربط حسابات الخاضعين للضريبة )لوحة التحكم ملستخدم 
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 خاضع للضريبة جديد )غير مسجل بعد( إلى حسابي حساب اضافة .3.1

الخدمات اإللكترونية انشاء حساب واحد أو يجوز إلداري الحساب املسجل ببوابة 

 بهدف إدارة حساباتهم أو االطالع عليها فقط.  أكثر لخاضعين للضريبة

اضافة ‘من أجل القيام بذلك، أذهب إلى لوحة تحكم املستخدم ثم قم بالضغط على 

 .’خاضع للضريبة جديد

قم بإدخال االسم القانوني للكيان باللغتين العربية واإلنجليزية ثم الضغط على 

 )أي إنشاء خاضع للضريبة"‘
ً
، ومن ثم ستتم إضافة حساب الخاضع للضريبة تلقائيا

 .ال تتطلب موافقة(

 

 

 الخدمة اإللكترونية بحساب الخاضع للضريبة  مستخدمربط  .3.2

الحساب ربط مستخدمى الخدمة اإللكترونية الذين بإمكانهم الدخول إلى حساب إداري بعد انشاء حساب الخاضع للضريبة، سيكون بإمكان 

 الخاضع للضريبة. 

 وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية من خالل شاشة الخاضع للضريبة: 

 ’مستخدم جديدتعيين وكالة ضريبية جديدة/ اضافة ‘على  بالضغطقم  .1

 قم بإدخال عنوان البريد اإللكتروني ملستخدم الخدمة اإللكترونية املسجل بالفعل لدى الهيئة االتحادية للضرائب، و .2

 للتحقق من البريد االلكتروني.  بحث" قم بالضغط على " .3
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 ترونية بحساب الخاضع للضريبة. " لربط مستخدم الخدمة اإللك"ربطبعد التحقق من عنوان البريد اإللكتروني، قم بالضغط على  .4

 

 منح حق التعديل ملستخدمي الخدمة اإللكترونية  .3.3

بعد ربط مستخدم خدمة إلكترونية واحد أو أكثر بحساب الخاضع للضريبة، 

سيكون بإمكان إداري حساب الخاضع للضريبة اختيار حقوق الدخول التي 

يرغب بمنحها لكل مستخدم خدمة إلكترونية على حدة، وللقيام بذلك، يجب 

 اتباع الخطوات التالية من خالل شاشة املستخدم: 

 

وسيظهر أمامك  "عرض املستخدمين الذين تم ربطهم"قم بالضغط على  .1

 الخاضع للضريبة.حساب شاشة "املستخدمون املرتبطون ب

 

 ربط
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الستكمال اإلجراءات.  "نعم". سيظهر أمامك على الشاشة رسالة تأكيد، قم بالضغط على تعديل"ال"منح صالحية قم بالضغط على  .2

 على تعديل بيانات حساب الخاضع للضريبة والتصرف نيابة سيتم منح مستخدم الخ
ً
دمة اإللكترونية إمكانية التعديل وسيكون قادرا

 عنه. 

الحساب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إداري خالل فترة زمنية محددة.  واحد: تمنح صالحية التعديل ملستخدم إلكتروني ملحوظة

 منح تلك الصالحية.   

 الحسابإداري الغاء ربط مستخدم الخدمة اإللكترونية من حساب الخاضع للضريبة من قبل  .3.4

 الحساب الغاء الربط بين مستخدم الخدمة اإللكترونية وحساب الخاضع للضريبة من خالل اتباع الخطوات التالية:  داري يجوز إل 

 الدخول إلى لوحة تحكم الخاضع للضريبة. .1

 املرتبطون بالخاضع للضريبة". "املستخدمون الذهاب إلى قسم  .2

 "إلغاء الربط".الضغط على  .3

. سيظهر طلب إلغاء الربط على لوحة التحكم للخاضع للضريبة. إذا تم إلغاء ربط املستخدم "نعم"تأكيد الطلب بالضغط على  .4

 ون الذين تم ربطهم"عرض املستخدماإللكتروني فلن يتم إدراجه ضمن القائمة. بإمكانك التأكد من ذلك من خالل الضغط على "

 

 مستخدم الخدمة اإللكترونية اإللكتروني مع حساب خاضع للضريبة  ربطالغاء  .3.5

 بإمكان مستخدم الخدمة اإللكترونية إلغاء ربطه مع حساب الخاضع للضريبة باتباع الخطوات التالية: 
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 الدخول إلى لوحة التحكم ملستخدم الخدمة اإللكترونية. .1

 . للدخول إلى شاشة "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة" "املستخدمون املرتبطون بالخاضع للضريبة"الذهاب إلى قسم  .2

 "نعم"وتأكيد الطلب بالضغط على  "إلغاء الربط".الضغط على  .3

فلن يتم إدراجه ضمن  سيظهر طلب إلغاء الربط على لوحة تحكم مستخدم الخدمة اإللكترونية. إذا تم إلغاء ربط مستخدم الخدمة اإللكترونية

 القائمة. 

 

 تغيير إداري حساب الخاضع للضريبة  3.6

بإمكان مستخدمي الخدمة اإللكترونية تغيير إداري حساب الخاضع للضريبة إلى مستخدم آخر للخدمة اإللكترونية. يمكن االطالع على تعريف 

 التالية:أعاله. ولتغيير اإلداري، يجب تطبيق الخطوات  3"اإلداري" في البند
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 الدخول إلى لوحة التحكم ملستخدم الخدمة اإللكترونية. .1

 أعاله. 3.1إضافة مستخدم الخدمة اإللكتروني الذي سيصبح هو اإلداري الجديد للحساب من خالل اتباع الخطوات املوضحة في البند  .2

 املرتبطون بالخاضع للضريبة".. للدخول إلى شاشة "املستخدمون "عرض املستخدمين الذين تّم ربطهم"الذهاب إلى قسم  .3

 

 

 
 .نعم والتأكيد بالضغط على تعيين إداري على  الضغط .4

 

 

 االنتقال ما بين حسابات الخاضعين للضريبة )لوحة تحكم الخاضع للضريبة( 3.7

االنتقال من الخدمة اإللكترونية يجوز ربط العديد من حسابات الخاضعين للضريبة ملستخدم خدمة إلكترونية واحد.  وبإمكان مستخدم 

 حساب إلى آخر من حسابات الخاضعين للضريبة  من خالل لوحة تحكم الخاضع للضريبة وذلك باتباع الخطوات التالية:

 "حساباتي". -الدخول إلى لوحة تحكم الخاضع للضريبة والضغط على  .1

 
 

 بعد ذلك، سُيطلب منك إعادة تأكيد كلمة املرور. .2

. ستنتقل إلى "تسجيل الدخول"قم بإدخال كلمة املرور والضغط على  .3

والتي من خاللها سيكون الخدمة اإللكترونية لوحة التحكم ملستخدم 

 ترغب بالدخول إليه. بإمكانك اختيار الخاضع للضريبة اآلخر الذي
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 ستودعاملأمين ك تسجيلال 4

 حسابك للخدمات اإللكترونية سترى  إلىتسجيل دخولك  عند
ً
أمين كللتسجيل تقديم طلب خاص ب مربعا

 مستودع
ً
 لضريبة االنتقائية.لو ضريبة القيمة املضافة لآخرين للتسجيل  مربعين. وقد ترى أيضا

 ستودع.املنموذج تسجيل أمين للبدء ب أمين مستودعكالتسجيل على  اضغط 

 

 

  مالحظة مهمة:
ً
 للضريبة  أورقم تسجيل ضريبي  علىبالحصول لسَت مطالبا

ً
 أمين مستودع.كالتسجيل لتتكمن من أن تكون خاضعا

 املحددة واملنطقةاملستودع  أمين بدء تسجيلدليل  4.1

 مربع الضغط علىعند أمامك الدليل سوف يظهر هذا 

 .أمين مستودعكالتسجيل 

 

هذا الدليل مصمم ملساعدتك في فهم بعض املتطلبات 

املهمة التي تتعلق بتسجيل أمين املستودع وتسجيل 

. وهو اإلمارات العربية املتحدةاملنطقة املحددة في 

مقسم إلى عدد من اإلقسام القصيرة التي تتطرق إلى 

 عدة جوانب من عملية التسجيل.

جب أن كما يقدم التوجيهات حول املعلومات التي ي 

تكون متوفرة لديك عند القيام بتعبئة نموذج تسجيل 

 أمين مستودع/ منطقة محددة.

 

إطالعك على دليل  على تأكيدلل هنا  الضغطيرجى "على  اضغطوعند االنتهاء من قراءة الدليل،  من املستحسن أن تقرأ جميع األقسام بعناية.

 .  "بدء عملية التسجيل

 

  ملباشرة إجراءات التسجيل.  املتابعة الضغط علىقم ب
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 الخطوات املطلوبة الستكمال طلب تسجيل أمين مستودع   4.2

ثمة قسمان اثنان ينبغي استكمالهما لتسجيل أمين مستودع؛ فيتيح لك القسم 

، أما القسم أمين مستودعكإدخال البيانات املطلوبة للتسجيل األول إمكانية 

. وسيظهر مسار على األقل منطقة محددة واحدة بتسجيلالثاني فيلزمك 

 تقدمك في عملية التسجيل في كل مرحلة من املراحل )باللون البني(

 حيث يظهر كل قسم تم استكماله باللون األزرق

 " باللون األخضر.مع إشارة "صح

 

يتعين عليك استكمال جميع العناصر اإللزامية املطلوبة في هذا القسم لكي تتمكن االنتقال  

وينبغي تعبئتها لكي  إلزامية( *من قسم إلى آخر. جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة )

 تتمكن من االنتقال إلى القسم التالي.

ال البيانات اإللزامية في القسم الحالي، في حال حاولت أن تنتقل إلى القسم التالي قبل استكم 

 ستظهر أمامك رسالة تحت الخانة املعنية لتشير إلى وجوب إدخال بيانات إضافية.

 التسجيل حفظ بيانات  4.3

" املوجود حفظ كمسودة" الضغط علىمن املستحسن أن تعمد إلى حفظ بياناتك بين الحين واآلخر عبر 

 في حال عدم قيامك بأي نشاط على  سيتم تسجيل خروجك منفي أسفل الشاشة. 
ً
الصفحة تلقائيا

 .الصفحة ملدة عشر دقائق متواصلة

 

 لكي تتمكن من االنتقال إلى القسم التالي. "حفظ ومتابعة"اضغط علىبعد استكمال القسم األول، 

 

 اضغط علىبعد تعبئة جميع الخانات اإللزامية في كال القسمين في نموذج تسجيل أمين املستودع،  

 لكي تتمكن من مراجعة النموذج. اليسارالظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة  "الحفظ واملراجعة"

 

لع على اإلجابات التي أدخلتها قبل  
ّ
 الطلب. تقديملن يتّم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛ وسيتسنى لك أن تط

 

 تقديم نموذج تسجيل أمين املستودع   4.4

 دقةات التي أدخلتها في النموذج بجميع البيان بمراجعةعليك  أمين املستودعطلب تسجيل  تقديمقبل 

 .الحفظ واملراجعة الضغط علىبعد 

في أسفل الشاشة إلى جهة  "للموافقة تقديم"على  اضغطبعد التأكد من دقة املعلومات التي أدخلتها،  

 اليسار.

وستصلك رسالة إلكترونية منا لتأكيد استالم طلبك. في حال طلبت الهيئة  قيد اإلجراءإلى  لوحة التحكمستتغير بالتالي حالة طلبك الظاهرة على  

االتحادية للضرائب تفاصيل إضافية منك للمساعدة على التحقق من صحة البيانات في طلبك، سيصلك إخطار من قبلنا عبر البريد اإللكتروني 

 يحدد املعلومات املطلوب منك توفيرها.
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 تقديم الضمان املالي  4.5

  .عن املنطقة املحددة الياملضمان النموذج تسجيل أمين املستودع، ستنظر الهيئة االتحادية للضرائب في طلبك وتحدد  تقديمبعد 

جب اتباع في هذه الحالة، ستتلقى رسالة إلكترونية باإلضافة إلى رسالة نصية تحدد قيمة الضمان املالي املطلوب. وألغراض تقديم الضمان املالي، ي 

 الخطوات التالية:

 زيارة املصرف الذي تتبعه وإنشاء حساب ضمان إلكتروني بقيمة املبلغ املطلوب من قبل الهيئة اإلتحادية للضرائب. (1

 . ارسال الرقم املرجعي للضمان اإللكتروني إلى الهيئة عبر البريد اإللكتروني (2

 بعد تلقي الهيئة للرقم املرجعي ستقوم من جانبها بالتحقق من الضمان اإللكتروني. 

 رسوم التسجيل تسديد  4.6

بعد انتهاء الهيئة من التحقق من الطلب الذي أرسلته للتسجيل كأمين مستودع، سيتم 

 لوحة التحكمعلى  "عرض الدفعات" من الضغط على  عندها وستتمكن إبالغك بذلك 

سداد رسوم تسجيل املنطقة املحددة التي ستتمكن من  و. في الصورةكما هو مبّين 

  مستودع. سّجلتها كجزء من إجراءات تسجيلك كأمين

 

 

" سيتم تحويلك إلى الشاشة الظاهرة أدناه التي تبّين  عرض الدفعات " الضغط علىعند  

" في الدفع على " اضغطمبلغ رسم التسجيل املستحق . للمباشرة بسداد رسم التسجيل، 

أسفل الشاشة. سيتم تحويلك إلى بوابة السداد "الدرهم اإللكتروني" حيث يمكنك 

 ة الدفع وسداد املبلغ املستحق.إدخال بيانات بطاق

 

 

عند تحويلك إلى بوابة الدرهم اإللكتروني، ستتمكن من سداد املبلغ باستخدام حساب  

الدرهم اإللكتروني أو عن طريق البطاقة املصرفية. عند تأكيد املعاملة، وبعد إتمام 

 للضرائب.خرى إلى موقع الهيئة االتحادية مرة أعملية السداد بنجاح، سيتم تحويلك 

 

 

 استالم شهادة تسجيل أمين املستودع وأرقام التسجيل  4.7

 بعد إتمام عملية سداد رسم التسجيل، ستتلقى رسالة إلكترونية تتضمن املعلومات التالية:

 رقم تسجيل أمين املستودع (1

 رقم تسجيل املنطقة املحددة (2

 شهادة تسجيل أمين املستودع (3

 على صفحة 
ً
 باإلضافة إلى أرقام التسجيل الخاصة بك. وتتضمن الشهادة البيانات املبينة أدناه:لوحة التحكم ستظهر شهادة التسجيل أيضا
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 تسجيل منطقة محددة أخرى  5

 إضافة منطقة محددة 5.1

لب منك تسجيلها لوحة التحكم ، سيظهر على صفحة عند إتمام عملية تسجيلك كأمين مستودع
ُ
 رقم تسجيل املنطقة املحددة التي ط

ً
إلزاميا

 ضمن طلب التسجيل الذي قدمته للتسجيل كأمين مستودع.

الظاهر  إضافة منطقة محددة أخرى على  اضغطخاضعة إلشرافك بصفتك أمين مستودع،  لتكون في حال أردت إضافة منطقة محددة أخرى 

التي اتبعتها في القسم  ذاتهابالطريقة  جديد نموذج تسجيل منطقة محددةبهذه الطريقة، يمكنك مباشرة استكمال  لوحة التحكم.على صفحة 

 إضافتها.   تريدالثاني من طلب تسجيلك كأمين مستودع. استكمل النموذج وأدخل جميع البيانات الالزمة املتعلقة باملنطقة املحددة التي 

 

( *يتعين عليك استكمال جميع العناصر اإللزامية. جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة )

 وينبغي تعبئتها لكي تتمكن من تقديم النموذج. ميةإلزا

قبل استكمال البيانات اإللزامية في الخانات  الحفظ واملراجعة الضغط علىفي حال حاولت  

املخصصة لها، ستظهر أمامك رسالة تحت الخانة املعنية لتشير إلى وجوب إدخال بيانات 

 إضافية.

 

 التسجيل حفظ بيانات 5.2

" املوجود في أسفل حفظ كمسودة" الضغط علىمن املستحسن حفظ بياناتك بين الحين واآلخر عبر 

 في حال عدم قيامك بأي نشاط على الصفحة الشاشة. 
ً
سيتم تسجيل خروجك من الصفحة تلقائيا

 .ملدة عشر دقائق متواصلة

 

 اضغط علىبعد تعبئة جميع الخانات اإللزامية في كال القسمين في نموذج تسجيل أمين املستودع،  

 الظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة اليسار لكي تتمكن من مراجعة النموذج. الحفظ واملراجعة""

 

 الطلب. تقديمل على اإلجابات التي أدخلتها قب وستتمكن من االطالعطلبك في هذه املرحلة؛  تقديملن يتّم  

 نموذج تسجيل املنطقة املحددة تقديم   5.3

من خالل بدقة جميع البيانات التي أدخلتها  بمراجعةنموذج تسجيل املنطقة املحددة، عليك  تقديمقبل 

 .الحفظ واملراجعة الضغط على

 .في أسفل الشاشة إرسال للموافقةعلى  اضغطبعد التأكد من دقة املعلومات التي أدخلتها،  

 

 وستصلك رسالة إلكترونية منا لتأكيد استالم طلبك. قيد اإلجراءإلى لوحة التحكم ستتغير بالتالي حالة طلبك الظاهرة على  

 .ر في أسفل الشاشةالظاه "للموافقة التقديم "على  اضغطبعد التأكد من صحة املعلومات التي أدخلتها، 

لى تفاصيل إضافية منك للمساعدة على التحقق من صحة بيانات طلبك، فسيصلك إخطار عبر في حال كانت الهيئة االتحادية للضرائب في حاجة ا

 البريد اإللكتروني يحدد املعلومات املطلوب منك توفيرها.
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 رسوم التسجيل تسديد  5.4

بعد انتهاء الهيئة من التحقق من الطلب الذي أرسلته لتسجيل املنطقة املحددة، سيتم 

 لوحة التحكم" على  عرض الدفعات " الضغط على  عندها ويمكنكإبالغك بذلك 

 .بالصورةالرئيسية كما هو مبّين 

لكي تتمكن من سداد رسوم التسجيل املستحقة عن  عرض الدفعات "على  اضغط

 املنطقة املحددة الجديدة.

 

" سيتم تحويلك إلى الشاشة الظاهرة أدناه التي  عرض الدفعات "  الضغط علىعند  

 تبّين مبلغ رسم التسجيل املستحقة . 

 

" في أسفل الشاشة. سيتم الدفع "  على اضغطللمباشرة بسداد رسم التسجيل، 

تحويلك إلى بوابة السداد "الدرهم اإللكتروني"  حيث يمكنك إدخال بيانات بطاقة الدفع 

 وسداد املبلغ املستحق.

  

 

عند تحويلك إلى بوابة الدرهم اإللكتروني، ستتمكن من سداد املبلغ عن طريق حساب 

 الدرهم اإللكتروني أو عن طريق البطاقة املصرفية. 

عند تأكيد املعاملة، وبعد إتمام عملية السداد بنجاح، سيتم تحويلك إلى موقع الهيئة 

 االتحادية للضرائب مرة آخرى.

 

 

 نطقة املحددةاستالم رقم تسجيل امل 5.5

رقم تسجيل بعد إتمام عملية سداد رسوم التسجيل، ستتلقى رسالة إلكترونية تتضمن 

 للبيانات الجديدة.  املنطقة املحددة
ً
وشهادة تسجيل أمين املستودع املعّدلة وفقا

 من خالل صفحة 
ً
 .لوحة التحكموسيظهر رقم التسجيل هذا أيضا

 

 

. يرجع الرجوع إلى  يتطلب: هامة مالحظة
ً
)تجديد تسجيل املنطقة املحددة( في هذا الدليل ملزيد من  8البند تجديد تسجيل املنطقة املحددة سنويا

 املعلومات حول إجراءات التجديد. 

 معلومات عامة  5.6

 مراجعة حالة نموذج تسجيل أمين املستودع/ املنطقة املحددة الخاص بك: 

 أو لم يتم تقديمه للموافقة من قبل مقدم الطلب؛أمين املستودع/املنطقة املحددة تعني أن نموذج تسجيل  مسودة 
ً
 لم يستكمل نهائيا
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 لكنه ال يزال في مرحلة التدقيق واإلجراء، أو قد أمين املستودع/املنطقة املحددة تعني أن الهيئة قد تلّقت  طلب  تسجيل  قيد اإلجراء

 من املعلوما
ً
 ت من قبلك؛تعني أن الهيئة تنتظر مزيدا

  وال زلنا في  املحددةتعني أننا قد انتهينا من التحقق من الطلب املرسل من قبلك لتسجيل أمين املستودع/املنطقة في انتظار السداد

 انتظار سداد رسوم التسجيل املستحقة؛

 بك؛تعني أنك قد أتممت سداد رسوم تسجيل املنطقة املحددة ولكننا لم نوافق بعد على طل قيد املوافقة 

 تعني أن الهيئة قد رفضت طلب تسجيل أمين املستودع/املنطقة املحددة؛ مرفوض 

  تعني أن الهيئة قد وافقت على طلب تسجيل أمين املستودع/املنطقة املحددة وأنه قد تّم تسجيلك كأمين مستودع أو أن عملية  مقبول

 إضافة املنطقة املحددة الجديدة قد تّمت بنجاح.
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 املستودع تعديل تسجيل أمين  6

بالرغم من ذلك سيتم إتاحة التعديل في  ،التسجيلتعديل بيانات  عدأمين املستو  لن يكون بإمكان، قة على طلب تسجيل أمين املستودعبعد املواف

 . الحقةمرحلة 

 

 تعديل تسجيل املنطقة املحددة 7

حول كيفية إجراء  ملزيد من التعليماتأدناه   7.1 البندراجع . بعد املوافقة على طلب التسجيل املحددةاملنطقة  بياناتتعديل  من املمكن

 تعديالت.ال

 

 :استكمال نموذج تعديل املنطقة املحددة 7.1

تعديل نموذج تسجيل املنطقة املحددة، يجب الدخول إلى بوابة الخدمات ل

 طق املحددة.ااإللكترونية ثم الذهاب إلى التبويب أمين املستودع واملن

 

 كما هو موضح في الصورة املرفقة.  تعديل" "قم بالضغط على 

 

"، سيظهر أمامك نموذج التسجيل في صيغة قابلة تعديلبعد الضغط على "

 
ً
 بعضها كون يسوالتي للتعديل. هناك بعض الخانات تظهر معبئة تلقائيا

ً
  قابال

 للتعديل، بينما ستكون هناك خانات 
ً
للتعديل والبعض األخر لن يكون قابال

 لي:فارغة كما ي
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 والقابلة للتعديل هي:
ً
 الخانات التي ستظهر معبئة تلقائيا

 عن املنطقة املحددة 

 مكان السجالت املتعلقة باملنطقة املحددة املقترحة 

 .األنظمة واإلجراءات التي سيتم تطبيقها داخل املنطقة املحددة املقترحة 

 املخول بالتوقيع 

 

 
ً
 هي: القابلة للتعديلوغير الخانات التي ستظهر معبئة تلقائيا

 عن مقدم الطلب 

 وسائل االتصال املفضلة 

 

 استكمالها قبل تقديم الطلب هي: يجبالخانات التي ستظهر فارغة والتي 

 التقييم والضمان املالي 

 

 : مالحظة

، يرجى تقديم طلب مع تحديد أسباب  غير القابلة للتعديلإذا كنت ترغب في تحديث سجالت تسجيل الضريبة الخاصة بك املتعلقة بالخانات 

التعديل. بإمكانك التواصل مع الهيئة االتحادية للضرائب إما عن طريق تسجيل الدخول إلى الطلب من خالل الرابط 

https://www.tax.gov.ae/contact-us.aspx  سيتم تقييم طلبك ومعالجته على أساس كل حالة على حدة.. 994 599 600أو االتصال بالرقم 

 

 

 تعديل خانة "التقييم والضمان املالي" إلى جانب الخانات القابلة للتعديل األخرى، حيثما ينطبق ذلك.قم ب

 

 يجب إدخال القيم املالية التالية باإلضافة إلى املستندات الداعمة إلثبات القيم املدرجة في الطلب: 

 

 مر عبر املنطقة املحددة املقترحة.تقدير قيمة مستوى اإلنتاج السنوي من السلع االنتقائية التي ت •

 إلى تقدير قيمة اإلنتاج السنوي( الذي سيتم تعليقه على السلع االنتقائية التي تم إدخالها إلى  تقدير •
ً
مبلغ الضريبة االنتقائية )استنادا

 املنطقة املحددة املقترحة.

 نهاية الشهر. املقترحة فيمتوسط قيمة السلع االنتقائية داخل املنطقة املحددة  تقدير •

تقدير مبلغ الضريبة االنتقائية )بناًء على تقدير متوسط املخزون في نهاية الشهر( والذي سيتم تعليقه على السلع االنتقائية التي تم  •

 إدخالها إلى املنطقة املحددة املقترحة.

 

: نموذج تسجيل 2 البند -امللحق ب لنموذج كما هو موضح في ذي الصلة من ا البندملزيد من التفاصيل حول القيم املذكورة أعاله، يرجى الرجوع إلى 

 املنطقة املحددة.
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 بعد استكمال ما ورد أعاله، قم بتأكيد جميع اإلقرارات األربعة بوضع عالمة داخل كل مربع كما هو موضح أدناه.

 
 

 النموذج.لالنتقال إلى مراجعة الحفظ واملراجعة  بعد استكمال اإلقرار قم بالضغط على 

 من أن جميع البيانات املدرجة صحيحة قم بالضغط على أقم بمراجعة جميع البيانات التي 
ً
التقديم دخلتها في النموذج بعناية، وإذا كنت متأكدا

 للموافقة  
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 متابعة حالة طلب تعديل تسجيل املنطقة املحددة

، قم بالضغط على التبويب الخاص بك لالطالع على حالة طلب تعديل املنطقة املحددة

 : ستظهر أمامك حالة الطلب" و التعديل حالةثم "  التحكملوحة 

 لم يستكمل أو لم يتم املنطقة املحددة تعني أن نموذج تعديل  مسودة

 من قبل مقدم الطلب؛بعد تقديمه 

 لكنه ال املنطقة املحددة  تلّقت طلب تعديلتعني أن الهيئة قد  قيد اإلجراء

 من  املراجعةيزال في مرحلة 
ً
واإلجراء، أو قد تعني أن الهيئة تنتظر مزيدا

 املعلومات من قبلك؛

  املحددة.تعني أن الهيئة قد وافقت على طلب تعديل املنطقة  مقبول 

 

 تجديد تسجيل املنطقة املحددة 8

وسيسقط عن تلك ، فسوف تنتهي صالحية التسجيل  املحددةإذا لم يتم تجديد تسجيل املنطقة فاملحددة سنوًيا.  ل املنطقةيجب تجديد تسجي

 :املحددةكمال الخطوتين التاليتين لضمان تجديد تسجيل املنطقة ستيجب إ ."منطقة محددة"املنطقة صفة 

املالي". يمكن أيًضا  والضمان"التقييم  البندفي  البيانات إدخالعلى مقدم الطلب تعديل طلب تسجيل املنطقة املحددة ، حيث يجب  (1

 ملزيد من التفاصيل.  7.1لبند راجع ااألخرى في هذه املرحلة.  البنودتعديل 

 ملزيد من التفاصيل.  8.2درهم. راجع البند  2,000والبالغة رسوم التجديد دفع  (2

 

 ملزيد من التفاصيل.  8.3باإلضافة إلى ذلك، قد ُيطلب منك تقديم كفالة مالية حديثة. راجع البند 

" معلقة" املحددة، تصبح املنطقة إجراءات الدفعكمل ستفي تاريخ االستحقاق و/أو إذا لم ت املحددة: إذا لم تقم بتجديد املنطقة مالحظة هامة

 على ا .املحددةاملنطقة تسجيل رقم  "تعليقوسيتم "
ً
هذا في  املحددةستخدام رقم املنطقة ونتيجة تعليق حساب املنطقة املحددة فلن تكون قادرا

التعليق ،  من تاريخعمل  يوم 20خالل  الهيئة رسوم التجديد تستلمإذا لم ينشأ التزام ضريبي نتيجة التعليق. قد وبالتالي . الجمركيةالتصريحات 

 تسجيل املنطقة املحددة  فسيكون 
ً
 .  منتهيا

ً
 .جديدة محددةتسجيل منطقة  أمين املستودع سيتعين على ومن ثمتلقائيا

 

 املنطقة املحددةطلب تسجيل تعديل  8.1

 من تاريخ التسجيل الحالي.  12مرور تسجيل املنطقة املحددة في أو قبل د ستحق تجدييُ 
ً
سيتم تبليغ مستخدم الخدمة اإللكترونية املرتبط  شهرا

 التجديد بموعد املنطقة املحددة انتهاء تسجيليوًما من تاريخ  30قبل من خالل البريد اإللكتروني  بحساب أمين املستودع واملنطقة املحددة 

  . املقبل
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 تعديل نموذج تسجيل املنطقة املحددة، لتجديد تسجيل املنطقة املحددة
ً
، يتعين عليك أوال

 .7.1يرجى مراجعة البند ولتعبئة نموذج التعديل 

 

 

 

 

 

 

 

جب عليك دفع فإنه ي"، أي أن الهيئة لم تقم بعد بمراجعة الطلب، اإلجراء قيدفي حالة "طلب تعديل وكان سبق لك تقديم : إذا مالحظة هامة

.ستترسم التجديد مباشرة. وبالتالي، 
ً
 جاوز خطوة التعديل تلقائيا

 

 دفع رسوم التجديد 8.2

والضمان املالي" وتقديم طلب تعديل  التقييمبعد القيام بتحديث  البند "

دفع و املنطقة املحددة، فسيتعين عليك استكمال إجراءات التجديد 

 درهم.  2.000 بقيمةرسم التجديد 

 

 دفع رسم التجديد، يجب اتباع الخطوات التالية: الستكمال 

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية ثم الذهاب إلى التبويب 

 طق املحددة".ا"أمين املستودع واملن

يجب دفع رسوم كل منطقة محددة لستظهر الخانة "دفع رسم التجديد" 

 كما هو موضح في الصورة املرفقة. عنها التجديد 

 

" وسيتم إعادة توجيهك إلى صفحة دفع رسم التجديد"على  قم بالضغط 

تفاصيل حول خيارات الدفع ، يرجى الرجوع إلى "دليل ملزيد من الالدفع. 

للهيئة الخدمات اإللكترونية بوابة على  املستخدم للدفع" املنشور 

 االتحادية للضرائب.

 .فقط حددة ملدة سنة واحدةاملنطقة املتجديد فترة سري ت

 

املستخدم  سيكون بإمكان: ال يتم ربط عملية دفع رسوم التجديد باملوافقة على طلب تعديل املنطقة املحددة. بعد تقديم طلب التعديل ، مالحظة

 .الهيئة قيد اإلجراء ولم تتم املوافقة عليه بعد من قبلعلى طلب التعديل ال يزال كان  وإندفع رسم التجديد ، حتى 
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 :هامة مالحظة

يوم عمل من تاريخ االستحقاق، فسوف "تنتهي صالحية" املنطقة املحددة  20من قبل الهيئة خالل مبلغ رسم التجديد . إذا لم يتم استالم 1

 .
ً
 .جديدةثم على أمين املستودع تسجيل منطقة محددة من تلقائيا

أكتوبر. يكون على أخرى في شهر  استثنائية ُعطالتوال توجد  2018أكتوبر  1 االثنين، تاريخ استحقاق تجديد املنطقة املحددة هو مثال:

تاريخ الحق إذا تم دفع رسوم التجديد في . 2لتجنب انتهاء صالحية املنطقة املحددة املذكورة. 2018أكتوبر  29املستخدم دفع رسم التجديد بحلول 

 .الذي تم فيه الدفعتاريخ الالنظر عن  بغضتاريخ االستحقاق ،  هوالتجديد  إنفاذتاريخ  فسيكون تاريخ االستحقاق، ل

 .2018 أكتوبر 10وقام مستخدم الخدمة اإللكترونية بالدفع في  2018أكتوبر  1املحددة هو  املنطقةتجديد استحقاق : تاريخ ثالم

 .2019أكتوبر  1 فيالتالي  التجديدتاريخ  وبالتالي سيكون  2018أكتوبر  1 في تبدء سنة واحدة ومدتها فترة التجديد فال تزال 

 

 تقديم الضمان املالي 8.3

وفًقا  املحددةبمراجعة طلبك وتحديد مبلغ الضمان املالي املطلوب للمنطقة  الهيئةبعد تقديم نموذج تعديل املنطقة املحددة بنجاح ، ستقوم 

 للقيم املالية املذكورة في طلب التعديل.

 

لتقديم . إلى الهيئةبقيمة الضمان املالي الذي يجب عليك تقديمه  ك اإللكتروني إلبالغكدعلى بريالضمان املالي ، ستتلقى رسالة  في حالة طلب

 تقديم الضمان املالي.  – 4.5البند ملذكورة في الضمان املالي إلى الهيئة، يجب اتباع الخطوات ا

 

 ويكون صالحية تنتهي، فسوف "الطلبيوم عمل من تاريخ  20إذا لم تستلم الهيئة الضمان املالي خالل :  مالحظة هامة
ً
" املنطقة املحددة تلقائيا

 .جديدةعلى أمين املستودع عندها تسجيل منطقة محددة 

 استثنائية ُعطالتوال توجد  2018أكتوبر  7 املوافق يوم األحدفي ملنطقة املحددة فيما يتعلق بتسجيل اطلبت الهيئة تقديم الضمان املالي  مثال:

لتجنب انتهاء صالحية املنطقة املحددة  2018نوفمبر  4 املوافق قديم الضمان املالي بحلول األحدأخرى خالل شهر أكتوبر. يكون على املستخدم ت

 املذكورة.
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 لغاء تسجيل املنطقة املحددةإ 9

  الدخول إلى بوابة الخدمات اإللكترونية  اتاملستودع أمناءيتعين على

 .”طق املحددةاأمين املستودع واملن“للهيئة ثم الذهاب إلى التبويب  

  املستودع  أمينبحساب  املرتبطمستخدم الخدمة اإللكترونية يقوم

 عنها. أمين املستودع املنطقة املحددة التي يكون  باختيار إلغاء
ً
 مسؤوال

 مستخدم الخدمة هناك أكثر من منطقة محددة مرتبطة ب إذا كان

فيجب على ، فيجب على أمين املستودعاإللكترونية املرتبط بحساب 

تحديد املنطقة/ املناطق املحددة التي  الخدمة اإللكترونيةمستخدم 

 يرغب في الغاء تسجيلها. 

 

 متى يكون عليك استخدام هذه الوظيفة؟

  /لم يعديقوم أمين املستودع باستخدام هذه الوظيفة 
ً
 لن يظل مسؤوال

 تعطيل العمل داخل، أو املحددةاإلشراف على وإدارة هذه املنطقة  عن

  .املحددةاملنطقة 

 

 كيف أقوم باستكمال نموذج طلب إلغاء التسجيل؟ 9.1

  .أمين املستودع الخاصة بيانات كما ستظهر الببعد الضغط على "إلغاء التسجيل"، سوف يظهر أمامك نموذج طلب إلغاء التسجيل

 في النموذج.
ً
 معبأة تلقائيا

  يرجى اختيار سبب إلغاء التسجيل من القائمة املنسدلة

اريخ السريان املقترح الذي يجب على أمين وتحديد ت

املستودع إلغاء تسجيل املنطقة املحددة ابتداء منه. يرجى 

تقديم بيانات مستوى املخزون في املنطقة املحددة كما في 

تاريخ السريان املقترح وتحميل املستندات املؤيدة التي 

تؤكد مستويات املخزون من خالل الضغط على "اختيار 

" لتأييد طلبك إللغاء التسجيل. وقد ملف التحميل

ملستويات املخزون املقبولة واملؤيدة تتضمن املستندات 

 من نظام الجرد يؤكد السلع املوجودة  املحددةفي املنطقة 
ً
 إلغاء التسجيل. في وقتاملنطقة املحددة  داخلمستخرجا

  مستودع جديد، يرجى تقديم بيانات أمين املستودع املقترح املنطقة املحددة تحت إشراف أمين تشغيل وفي حال وجود نية باستمرار

  أدناه:

o هل أمين املستودع املقترح مسجل؟ إذا كانت اإلجابة هي نعم، يرجى تقديم بيانات أمين املستودع 

o رقم تسجيل أمين املستودع املقترح 

o رقم طلب تسجيل أمين املستودع املقترح 



 

 29  

o  املنطقة املحددة تسجيل رقم طلب

 الجديد

  وتحميل قم بمراجعة بيانات املفوض بالتوقيع

تفويضه للقيام صورة من مستند ُموقع يثبت 

الستكمال ، ثم قم بالضغط على "التقديم" بذلك

 .اإلجراءات

 

 ما الخطوات التالية؟

أو رفض الطلب  إما بقبول بعد تقديم طلب إلغاء التسجيل، تقوم الهيئة 

تواصل معك الهيئة في حال كانت هناك  وإبالغ املسجل بذلك. كما قد 

أي التزام ضريبي مستحق  أخرى يجب عليك اتخاذها لتسوية خطوات

السداد فيما يتعلق باملنطقة املحددة. عالوة على ذلك، قد تطلب منك 

املعلومات التي  للتحقق من  الهيئة تقديم املزيد من املستندات الداعمة

 قمت باإلفصاح عنها في طلبك.

 

 تسجيل أمين املستودعالغاء  10

 فور إلغاء تسجيلأل   يوجدال
ً
طق ااملن جميع مين املستودع خيار تقديم طلب إلغاء تسجيله، حيث أنه يتم الغاء تسجيل أمين املستودع تلقائيا

 عنها.  املسؤولاملحددة  

إذا كانت املنطقة املحددة التي تم الغاء تسجيلها هي املنطقة املحددة الوحيدة املرتبطة بأمين املستودع، فسيظهر تاريخ االلغاء في تلك الحالة، 

 لدى الهيئة اإلتحادية للضرائب. 
ً
 في خانة تاريخ اإلنهاء في سجل أمين املستودع. ويعني هذا أن أمين املستودع لم يعد مسجال

ً
  تلقائيا
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 أدوات مهمة متاحة عبر الشاشة ونصائح أخرى ملحق أ: 

 الرمز الظاهر في أعلى الشاشة إلى جهة اليسار لتغيير اللغة. الضغط على من خاللالعربية إلى  اإلنجليزيةيمكنك تغيير لغة الطلب من  

ر الحاسوب لتظهر iيظهر الرمز "
ّ
" إلى جانب بعض الخانات. المس األيقونة بواسطة مؤش

 أمامك معلومات إضافية متعلقة بكيفية استكمال هذه الخانة بالذات.

  على اضغطوحدد امللف الذي تريده ومن ثم  اختيار امللفات  على اضغطلتحميل ملف،  

لتحميل امللف. يمكنك تكرار هذه العملية لتحميل أكثر من ملف واحد. لحذف ملف تّم  فتح

 الظاهرة على الشاشة.الحمراء ( X) على عالمة اضغطتحميله، 

 

على السهم الذي يشير إلى أسفل  اضغطالستكمال خانة بواسطة القائمة املنسدلة، 

واملوجود إلى يسار الخانة املعنية، ومن ثم حدد الخيار املناسب. ال يمكنك تحديد أكثر من 

 خيار واحد في معظم الحاالت.

 

على رمز التقويم إلى يسار  ضغطاالستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ،  

الخانة ومن ثم حدد التاريخ من التقويم. سيظهر التاريخ عندئٍذ في الخانة بالترتيب التالي: 

 اليوم/الشهر/السنة.
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 استكمال نموذجي تسجيل أمين املستودع واملنطقة املحددةملحق ب: 

 من البيانات املتعلقة بمقّدم الطلب وباملنطقة املحددة املعنية. وقد تم إعداد  أمين املستودع واملنطقة املحددةتسجيل  طلبات تتضمن
ً
على عددا

 التسجيل لكي تتمكن من تعبئتها بشكل دقيق وصحيح.طلب التوجيهات التالية ملساعدتك على فهم األسئلة املطروحة في 

 تسجيل أمين مستودعطلب القسم األول: 

لغايات الضريبة  للمنطقة املحددة كأمين مستودع ملنطقة محددة في اإلمارات العربية املتحدة. يمكنمالحظة: هذا الطلب مخصص للتسجيل 

في الدولة أو أي منطقة آخرى تمت  داخل إحدى املناطق الحرة في اإلمارات والتي تخضع ملراقبة إحدى الدوائر الجمركية أن تكون مكان االنتقائية

واملوافقة على لغايات الضريبة االنتقائية  ؛ في كلتا الحالتين يجب تسجيل املنطقة املحددةاملوافقة على اختيارها كمنطقة محددة من قبل الهيئة 

لغايات الضريبة  محددة . أمين املستودع هو أي شخص تم تسجيله واملوافقة عليه من قبل الهيئة لإلشراف على منطقة تسجيلها من قبل الهيئة

 االنتقائية
ً
لن تتمكن من التصرف كأمين مستودع إال إذا قمت بتقديم طلب و   بأنك لن تتمكن من استكمال طلب تسجيلك كأمين مستودع . علما

 .منطقة محددة وتمت املوافقة على ذلك الطلب تسجيل

 

 

 مقدم الطلب معلومات عن

 

  

اإلمارات العربية في مقيم  أو  هل أنت مسّجل 

 ؟املتحدة

  بشكل عام، يتعين أن يكون أمين املستودع
ً
 عمال

ً
 في الدولة الستيفاء شروط مسجال

ً
أو مقيما

 .العربية املتحدةاإلمارات ضريبة االنتقائية في ال لغاياتالتسجيل 

 عليك تسجيل الشخص الذي يقوم بإدارة األعمال كأمين مستودع. ما نوع األعمال التي تسجلها؟ 

 

 )أي مؤسسة فردية( أو شخص اعتباري )مثل أعمال  
ً
ويمكن ألمين املستودع أن يكون فردا

مؤسسية أو شركة( أو أي كيان من نوع آخر )مثل جهة غير مؤسسة كالجمعيات الخيرية أو 

 األندية أو الشراكة أو صندوق ائتمان(.

 

ي أنه ليس كيان يعنى ببساطة الفرد الذي يمارس عمله بصفته الشخصية )أ شخص طبيعي 

مؤسس ي(. ويشمل هذا التعريف األفراد، واألفراد الذين يعملون ضمن شراكة حيث ال تملك 

 الشراكة بذاتها أي شكل قانوني محدد وما شابهها.

 

هو الكيان ذو الشخصية االعتبارية الذي يتم إنشاؤه في ظّل القوانين  الشخص االعتباري 

لعقود باسمه. ولغايات التسجيل في الضريبة ذات الصلة والذي يملك صالحية إبرام ا

االنتقائية فإن هذا التعريف يمكن أن يشمل الشركات والكيانات املؤسساتية اآلخرى، 

الشراكات ذات الشكل القانوني ، النوادي، الجمعيات الخيرية، أو النقابات ، الجهات 

بعثات الدبلوماسية( )مثل الالحكومية االتحادية واملحلية، ممثلي الحكومات األجنبية  

 واملنظمات الدولية؛ والكيانات األخرى ذات الظروف املشابهة.
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 من املؤسسات التي تنبثق عنها وليست منفصلة عنها من وجهة  الفروع
ً
 ال يتجزا

ً
تعتبر جزءا

األم في حال  املكتب الرئيس يالنظر القانونية. لذا، فإن التسجيل ال يتّم باسم الفرع بل باسم 

استوفت جميع املعايير املطلوبة.  حتى في حال كنت تعمل من خالل فروع قائمة في أكثر من 

إمارة ، فإنك مطالب بالتقدم بطلب تسجيل واحد فقط وسيشمل هذا التسجيل فروع عملك 

 كافة.

في حال حددت أحد الخيارين يتوجب عليك تحديد نوع الشخص الذي تقوم بتسجيله  التحديد يتوجبإذا اخترت "أخرى"، 

 بتقديم أي أخرى  –شخص اعتباري " أو "أخرى  –شخص طبيعي التاليين: "
ً
".  ولسَت ملزما

 تفاصيل إضافية في الحاالت األخرى.    

 

اإلمارات العربية هل لديك رخصة تجارية في 

 ؟  املتحدة

 ما يستخدم مصطلح 
ً
بالترادف مع  املتحدةاإلمارات العربية التجارية" في  "الرخصغالبا

رخصة العمل أو الرخصة التجارية أو ما شابه ذلك. ويعنى بها أي رخصة صادرة عن جهة 

 بما فيها جهات الترخيص في املناطق الحرة. اإلمارات العربية املتحدةمرخصة داخل 

 

ن في حال كنت تملك رخصة تجارية أو أكثر، يتعين عليك اإلجابة عن هذا السؤال بـ "نعم" وم 

 ثم إدخال املعلومات اإلضافية املطلوبة.  وإال فعليك اإلجابة بـ "ال" 

 غير  ذلك)ويشمل 
ً
وإن لم تكن هذه الحاالت  مقيمالحاالت التي يكون فيها أمين املستودع عمال

 شائعة(.

 

 كافة األنشطة التجارية التي تمارسها بصفتك أمين 
ً
وتتضمن رخصتك التجارية إجماال

 مستودع.

 

 

 بيانات مقّدم الطلب

 

 اسم مقّدم الطلب

 

 

لضريبة ل الحالي رقم التسجيل الضريبي

 االنتقائية

 

 بإدخال أي معلومات هنا. في حال كنت 
ً
رقم تسجيل ضريبي  قد حصلت علىلست مطالبا

مستودع، فسيظهر رقم تسجيلك الضريبي هنا  أمينكلضريبة االنتقائية، وتقوم بالتسجيل ل

 
ً
..  يرجى تلقائيا

ً
 التواصل معنا عبر بوابة طلب الخدمة في حال عدم ظهور الرقم تلقائيا

 

ضريبة القيمة لرقم التسجيل الضريبي  

 املضافة

 

 بإدخال أي معلومات هنا. في حال كنت 
ً
رقم تسجيل ضريبي قد حصلت على لست مطالبا

الضريبي مستودع، فسيظهر رقم تسجيلك  أمينالتسجيل كضريبة القيمة املضافة، وتقوم بل

 هنا 
ً
.تلقائيا

ً
 .  يرجى التواصل معنا عبر بوابة طلب الخدمة في حال عدم ظهور الرقم تلقائيا

 

الذي يمثله أمين  للكيان القانوني االسم 

 اإلنجليزية(اللغة )باملستودع 

مالحظة هامة: سوف تظهر هذه املعلومات، باإلضافة إلى اسمكم التجاري )إن وجد( على 

. وعليه، من املهم أن تقوم بإدخال التفاصيل بشكل كأمين مستودع شهادة تسجيلك

 صحيح.
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، يكون هذا هو اسمك الكامل.
ً
 طبيعيا

ً
 إذا كنت شخصا

 

، عليك إدخال االسم املسجل أو املتعارف عليه للمنشأة.
ً
 اعتباريا

ً
 إذا كنَت شخصا

 

جد اسمك القانوني ، فستاإلمارات العربية املتحدةإذا كنت تحمل رخصة تجارية صادرة في 

 في الرخصة. وقد تجده مدرج تحت "اسم الشركة" أو "االسم التجاري".
ً
 مسجال

 

االسم القانوني للكيان الذي يمثله أمين 

 العربية(اللغة )باملستودع 

عليك إدخال اسم املنشأة القانوني باللغتين العربية واإلنجليزية. قد تضطر إلى طلب املساعدة 

 الستكمال هذه العملية.من مترجم معتمد 

 

: ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتك في ترجمة أي من البيانات هامةمالحظة  

 املطلوبة في استمارة الطلب.

 

كر أعاله؟ هل لديك اسم تجاري يختلف عّم 
ُ
  ا ذ

ً
االسم التجاري هو االسم املستخدم ملزاولة العمل، ويختلف عن االسم القانوني.  وأحيانا

 ".التشغيليُيشار إلى االسم التجاري بمصطلح "االسم 

 

، فستجد اسمك التجاري اإلمارات العربية املتحدةإذا كنت تحمل رخصة تجارية صادرة في 

 في الرخصة.
ً
 )في حال وجد( مسجال

 

 اإلنجليزية(اللغة التجاري )باالسم 

 االسم التجاري )باللغة العربية(

 

 من الضروري إدخال البيانات بدقة.

عليك إدخال االسم التجاري باللغتين العربية واإلنجليزية. قد تضطر إلى طلب املساعدة من 

 مترجم معتمد الستكمال هذه العملية.

 

 قّدم الطلبالبيانات التعريفية مل

 الرخصة التجارية جهة إصدار 

 

ستظهر أمامك في نموذج التسجيل قائمة منسدلة تتضمن جميع الجهات التي تمنح الترخيص 

 .ذات الصلة. حدد الجهة اإلمارات العربية املتحدةالتجاري في 

 

 .هذا الرقم مدّون على الرخصة التجارية رقم الرخصة التجارية 

 

 إدخال تاريخ انتهاء الصالحية كما هو مدّون في رخصتك التجارية. تاريخ انتهاء صالحية الرخصة التجارية 

 

   PDF ،JPG ،PNG ،JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي   الرخصة التجارية مننسخة  تحميل
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 
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وإضافة رخصة تجارية  حفظ الرخصة التجارية

 أخرى 

 اسم املنشأة القانوني.تحت إدراج جميع الرخص التجارية املسجلة  يتوجب: هامةمالحظة 

 

. وهي بمثابة رخصة لتأسيس شركة منشأةبتأسيس  تتعلقشهادة التأسيس هي وثيقة قانونية   هل لديك شهادة تأسيس؟

 .الدول وتصدر عن الحكومة، أو عن جهات غير حكومية في بعض 

 

   PDF ،JPG ،PNG ،JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي  تحميل نسخة 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

تجارية تثبت إنشاء مؤسستك، يتعين عليك تحميل أي  ةفي حال لم تكن بحوزتك رخص تحميل أي مستندات أخرى ذات صلة 

(. لديكمستندات 
ً
 )كالنظام األساس ي مثال

 

 
ً
 اعتباريا

ً
، عليك تقديم عقد التأسيس الذي يتضمن جميع مؤسس -في حال كنت شخصا

 لكية.  املاملعلومات عن 

 

 بتحميل معلومات إضافية في حال كنت قد 
ً
ة تجارية سارية املفعول صرخ قدمتلسَت ملزما

 و/أو شهادة التأسيس. اإلمارات العربية املتحدةوصادرة في 

 

  PDF ،JPG ،PNG ،JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي  
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

 

 الخاصة بمقّدم الطلب االتصالبيانات 

 اسم املبنى ورقمه، إلخ ...()

 

أدخل عنوانك بالتفصيل هنا.  وهو العنوان الذي تمارس فيه عملك بصفتك أمين مستودع.  

زاول فيه  يتوجبفي حال وجود أكثر من عنوان واحد، 
ُ
إدخال بيانات مقر الشركة الذي ت

.  في حال كانت لديك مكاتب فرعية، فيتوجب عليك إدخال معظم أنشطة العمل اليومية

 عنوان املكتب الرئيس ي.

 

 الخانات املخصصة السم املبنى ورقمه، والشارع، واملدينة، والبلد هي خانات إلزامية.    

 

 من حصول  30على عنوانك في غضون تطرأ يتعين عليك إخطارنا بأي تغيير 
ً
 .التغيير يوما

 

 

 قّدم الطلبملالبيانات املصرفية  
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 لدى أحد املصارف املؤسسة في  ، إلخ ...(االيبانرقم تفاصيل الحساب املصرفي )
ً
.  اإلمارات العربية املتحدةينبغي أن يكون الحساب منشأ

 لالسم القانوني الخاص باملنشأة التي ترغب في 
ً
وينبغي أن يكون اسم الحساب مطابقا

تسجيلها لدى الهيئة االتحادية للضرائب. يتوجب عليك التأكد من إدخال جميع البيانات 

 صحيح. املطلوبة بدقة وبشكل

 

: يتعّين عليك التحقق من دقة بيانات حسابك املصرفي.  ثمة أنواع من هامةمالحظة  

. لذا من املستحسن أن تتحقق 
ً
الحسابات املصرفية التي ال يجوز لها تلّقي الدفعات إلكترونيا

 مما إذا كانت هذه الخدمة متاحة لك في املصرف الذي تتعامل معه.

 

مصرفي، يتعين عليك إدخال نسخ عن أي مراسالت ذات في حال كنت بصدد فتح حساب 

صلة بينك وبين املصرف أو هيئة املبنى الذي تتعامل معه. يمكنك متابعة تقديم طلب 

.
ً
 محليا

ً
 مصرفيا

ً
 التسجيل حتى إن لم تمتلك حسابا

 

 إدخال أو تعديل بيانات الحساب املصرفي بعد إتمام عملية تسجيل أمين 
ً
ويمكنك أيضا

    املستودع.

 

 

 معلومات حول تسجيل أمين املستودع

 

 بالسلع االنتقائية املتعلقةاألنشطة  

  ل
ً
لضريبة االنتقائية في القسم للضريبة االنتقائية لدى الهيئة، فعليك اعتماد اإلجابة التي أدخلتها في طلب التسجيل في حال كنت مسجال

البريد اإللكتروني أو  من خالل، يتعين عليك إبالغ الهيئة بأي تغيير قد طرأ على ظروفك وبياناتك مختلفةالتالي أدناه. في حال أدخلت إجابة 

 الهاتف.

 

إدخالها ستقوم بما هي السلع االنتقائية التي  

التي تقوم املناطق املحددة  /إلى املنطقة 

 باالشراف عليها؟

 

 حالتك: معتحديد املنتجات التي تنطبق 

 هالتبغ ومنتجات. 

 املشروبات الغازية. 

 مشروبات الطاقة. 

 

نتقائية من اال سلع الهل تقوم باإلفراج عن 

 املحددة؟ املنطقة

 

 اإلفراج عن السلع مثال:حدد إجابتك بـ"نعم" في حال كنت تفرج عن السلع االنتقائية )

 لها 
ً
 أو مالكا

ً
( من منطقة محددة وفي حال طرح لغايات التخليص الجمركيبصفتك مستوردا

 .اإلمارات العربية املتحدةهذه السلع للتداول الحر في 

 ؟انتقائيةسلع ي هل تقوم بإنتاج ا

 

و/أو  اإلمارات العربية املتحدةإنتاج أي سلع انتقائية في ستقوم بحدد إجابتك بـ"نعم" في حال 

املحددة  املنطقة/ املنطقةفي حال كنت ستقوم بإنتاج السلع االنتقائية التي سيتم تخزينها في 

 .  اإلمارات العربية املتحدةفي التي تخضع إلشرافك 

 



 

 36  

 ؟تقوم بإنتاجهاما هي السلع االنتقائية التي 

 

 التي تنطبق على حالتك:تحديد املنتجات 

   ومنتجاتهالتبغ. 

  الغازيةاملشروبات. 

 مشروبات الطاقة. 

 

 ؟ سلع انتقائيةهل تقوم باستيراد 

 

مستورد للسلع االنتقائية في معامالت التخليص ك إجابتك بـ"نعم" في حال ظهر اسمك حدد

الجمركي و/أو في حال كانت السلع االنتقائية التي سيتم تخزينها في منطقتك املحددة مستوردة 

 مستورد السلع االنتقائية في معامالت التخليص الجمركي(.  كباسمك )أي في حال ظهر اسمك 

 

 ؟تقوم باستيرادهاما هي السلع االنتقائية التي 

 

 تحديد املنتجات التي تنطبق على حالتك:

   ومنتجاتهالتبغ. 

 املشروبات الغازية. 

 مشروبات الطاقة. 

 

 ؟تقوم بتخزين سلع انتقائيةهل 

 

والتي  اإلمارات العربية املتحدةللتداول الحر في  خاضعةإذا كنت تحتفظ بسلع انتقائية 

دفع بيعها في سياق عملك  تقصد
ُ
 أو تم الضريبة االنتقائية املستحقة والتي لم ت

ً
عنها مسبقا

 للسلع االنتقائية وعليك اإلجابة بـ"نعم"  تحويلها أو تأجيلها أو اإلعفاء منها
ً
، فإنك تعتبر مخّزنا

مراجعة دليل الخاضعين للضريبة الخاص من التفاصيل، قم بملزيد عن هذا السؤال.  

 .EXG001بالضريبة االنتقائية 

 

 ؟تقوم بتخزينهاما هي السلع االنتقائية التي  

 

 تحديد املنتجات التي تنطبق على حالتك:

   ومنتجاتهالتبغ. 

 املشروبات الغازية. 

 مشروبات الطاقة. 

 

 نقل أي من السلع املخزنة داخلستقوم بهل 

املنطقة املحددة مباشرة إلى منطقة محددة 

 آخرى؟

 بنقل السلع االنتقائية تقوم بحدد إجابتك بـ"نعم" في حال كنت 
ً
 ين املناطق املحددة.داخليا

نقل أي من السلع املخزنة هل من املحتمل 

داخل املنطقة/ املناطق املحددة مباشرة إلى 

إحدى دول مجلس التعاون الخليجي املطبقة 

 ة االنتقائية؟ للضريب

 

نقل أي من السلع االنتقائية من املنطقة أو املناطق تقوم بحدد إجابتك بـ"نعم" في حال كنت 

اإلمارات العربية املحددة إلى إحدى دول مجلس التعاون بدون طرحها للتداول الحر في 

 .املتحدة

 

 تشمل دول مجلس التعاون األخرى:

 مملكة البحرين 

  السعوديةاململكة العربية 
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 سلطنة عمان 

 دولة قطر 

 دولة الكويت 

 

هل من املحتمل تصدير أي من السلع املخزنة 

داخل املنطقة املحددة مباشرة إلى دولة أخرى 

ليست من دول مجلس التعاون أو دولة تابعة 

طبق 
ُ
ملجلس التعاون الخليجي ولكنها لم ت

 ؟بعد الضريبة االنتقائية

تصدير أي من السلع االنتقائية من املنطقة أو تقوم بحدد إجابتك بـ"نعم" في حال كنت 

ليس من دول مجلس التعاون أو إحدى دول مجلس التعاون التي  املناطق املحددة إلى بلد آخر

 .اإلمارات العربية املتحدةبدون طرحها للتداول الحر في  لم تطبق الضريبة االنتقائية بعد،

 

 التسجيل أساس

املقترح لتسجيلك كأمين ما هو التاريخ الفعلي 

 مستودع؟

 

أمين كمزاولة أعمال تشغيل املنطقة املحددة ستقوم فيه بيمكنك أن تقترح التاريخ الذي 

ويكون نموذج التسجيل(.  قادم )أو أن يكون تاريخ إرسالمستودع.  يمكنك اختيار أي تاريخ 

أمين مستودع هو تاريخ صدور املوافقة على طلبك أو أي تاريخ تحدده تاريخ سريان تسجيلك ك

 الهيئة.  أنت وتوافق عليه 

 

تخزين سلعك الخاصة و/أو السلع ستقوم بهل 

اململوكة من قبل أطراف أخرى في املنطقة 

 املحددة؟

 للحالة التي تنطبق عليك:تحديد أحد الخيارات التالي
ً
 ة وفقا

   ؛مملوكة ليسلع 

  خرون؛مملوكة آل سلع 

 كليهما. 

 

املالي )مثال: نسخة  ؤيدة لوضعكاملستندات امل

من أحدث القوائم املالية، الكشوفات 

أو على االقل املصرفية لألشهر الثالثة األخيرة 

 غيرها(

املستحقة للهيئة  االنتقائيةضريبة البصفتك أمين مستودع، فإنك مسؤول عن سداد 

ف الشخص املعني بذلك عن السداد.  ويتعين عليك تقديم 
ّ
االتحادية للضرائب في حال تخل

سداد أي  علىالهيئة بما يضمن قدرتك املالية  إلى املالية مالئتكمستندات ثبوتية حول 

ة مستحقات ضريبية.  كما وقد تطلب منك الهيئة تقديم ضمان مالي مقابل الضريبة االنتقائي

 التي قد تنشأ على السلع االنتقائية املخزنة في املنطقة املحددة.

 

 أن  مالئتكويتعين عليك تقديم املستندات التي تثبت 
ً
إلينا أي  تقدماملالية.  ويمكنك أيضا

 مالحظات أخرى في سبيل التفسير )كإجراء اختياري(.

 

 

 إقرار

 

 املفّوض بالتوقيع

 لقب

 العربيةاللغة االسم ب

، يتعين إدخال رقم الهوية اإلماراتيةفي حال كانت جنسية املخّول بالتوقيع هي الجنسية 

 .اإلماراتية
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 ...(إلخ 

 

 

 إثبات التفويض

 

 

 

 

 

 

 يجوز أن تشمل املستندات التي تثبت التفويض بالتوقيع ما يلي:

 توكيل؛ 

   الضريبة على تصريح رسالة تفويض من الشخص االعتباري تجيز للمخّول بالتوقيع

 هذا النموذج؛ على توقيع الوب االنتقائية والتصاريح اآلخرى 

  توصيف وظيفة املخول بالتوقيع بما يشير إلى أن مجموعة املهام واملسؤوليات املوكلة

 إليه تتضمن تمثيل الشخص االعتباري؛

 

  PDF ،JPG ،PNG ،JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي  
ّ
 والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

 وسيلة التواصل املفضلة

 

 التواصل املفضلة قناة

 

 تحديد وسيلة التواصل املفضلة لديك: إما عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف.

 

 لغة التواصل املفضلة

 

 تحديد لغة التواصل املفضلة لديك: إما العربية أو اإلنجليزية.

 

 "التحقق"قائمة  

 

على التأكد من أنك أدخلت جميع البيانات املطلوبة في االستمارة تساعدك قائمة التحقق 

 .بشكل دقيق وصحيح وبأنك أرفقت جميع الوثائق واملستندات املطلوبة منك
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 تسجيل املنطقة املحددة طلبالقسم الثاني: 

منطقة محددة. يمكن أن تكون املنطقة مالحظة: هذا الطلب مخصص لتسجيل منطقة محددة لدى الهيئة. ويجب تقديم طلب منفصل لكل 

 داخل إحدى املناطق الحرة في اإلمارات تخضع ملراقبة دائرة جمركية في الدولة أو أي منطقة آخرى تمت املوافقة عليها كم
ً
نطقة املحددة موقعا

. أمين  ملوافقة على تسجيلها من قبل الهيئةوالغايات الضريبة االنتقائية املحددة  املناطقفي كلتا الحالتين يجب تسجيل ؛ محددة من قبل الهيئة

يرجى العلم  .لغايات الضريبة االنتقائية املستودع هو أي شخص تم تسجيله واملوافقة عليه من قبل الهيئة لإلشراف على إحدى املناطق املحددة

أنه إذا لم تتقدم بطلب تسجيل منطقة محددة واحدة على األقل، أوإذا لم تتم املوافقة على طلب تسجيل املنطقة املحددة فلن تتمكن من 

 على العمل كأمين مستودع. 
ً
 استكمال طلبك للتسجيل كأمين مستودع ومن ثم لن تكون قادرا

 

 حول مقدم الطلب

 

 بيانات مقّدم الطلب

 

لضريبة الحالي ل رقم التسجيل الضريبي

 االنتقائية

 

 بناًء على البيانات التي تم تلقيها في نموذج تسجيل أمين 
ً
يتم تعبئة هذه الخانة تلقائيا

 املستودع.

ضريبة القيمة الحالي لرقم التسجيل الضريبي  

 املضافة

 

 بناًء على البيانات التي تم تلقيها
ً
في نموذج تسجيل أمين  يتم تعبئة هذه الخانة تلقائيا

 املستودع.

 

اللغة ( )باالعمالاسم أمين املستودع ) 

 اإلنجليزية(

 

 بناًء على البيانات التي تم تلقيها في نموذج تسجيل أمين 
ً
يتم تعبئة هذه الخانة تلقائيا

 املستودع.

اللغة ( )باألعمالاسم أمين املستودع ) 

 العربية(

 
ً
بناًء على البيانات التي تم تلقيها في نموذج تسجيل أمين يتم تعبئة هذه الخانة تلقائيا

 املستودع.

 

 املنطقة املحددة عنمعلومات  

 

 موقع املنطقة املحددة املقترحة

اللغة اسم املنطقة املحددة املقترحة )ب

 اإلنجليزية(

 

  إدخال البيانات بدقة. يتوجب

باللغة اسم املنطقة املحددة املقترحة ) 

 لعربية(ا

 

: ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتك في ترجمة أي من البيانات هامةمالحظة 

 الطلب. نموذجاملطلوبة في 
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 اسم املبنى ورقمه إلخ ...()

 

 إدخال عنوان العمل هنا. يتوجب

 

 الخانات املخصصة السم املبنى ورقمه، والشارع، واملدينة، هي خانات إلزامية.   

 

 من حصول التغيير. 30نوانك في غضون على عيطرأ يتعين عليك إخطارنا بأي تغيير 
ً
 يوما

 

: سيظهر العنوان املسجل في شهادة تسجيل أمين املستودع. لذا فمن هامةمالحظة  

 الضروري إدخال البيانات بدقة.

 

 

إلى املنطقة  ستدخلنوع السلع االنتقائية التي 

 املحددة املقترحة

 

 املنتجات التي تنطبق على حالتك:تحديد 

  هالتبغ ومنتجات. 

 املشروبات الغازية. 

 مشروبات الطاقة. 

 

 

شرح الغرض الذي سيتم استخدام املنطقة 

 املحددة من أجله

 

: القصد من
ً
 استخدام املنطقة املحددة.  ويشمل ذلك إجماال

 

  املنطقة املحددة )أي تخزين السلع وإنتاجها  داخلممارستها األنشطة املتوقع

 (وتسليمهاواستالمها 

  املنطقة املحددة )هل سيتم  داخليتم تخزينها سلسلع التي من ااألصناف املتوقعة

إنتاج/تخزين السلع االنتقائية فقط دون غيرها في املنطقة املحددة أم ستكون 

 هناك أصناف أخرى من السلع كذلك؟(

  .فترة تخزين السلع االنتقائية داخل املنطقة املحددة 

  أي تفاصيل أخرى ذات صلة 

 

 

 

 خارطة موقع املنطقة املحددة املقترحة.

 

 .بحسب الحاجةموقع املنطقة وخريطتها 

 

  PDF ،JPG ،PNG ،JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

 

 

 السجالت املتعلقة باملنطقة املحددة املقترحةموقع 

تحديد ما إذا كان سيتم االحتفاظ بالسجالت 

املتعلقة بالسلع االنتقائية التي تم إدخالها إلى 

املنطقة املحددة املقترحة داخل املكان ذاته 

 .املحدد كمنطقة محددة مقترحة

يتعين على أمين املستودع أن يحتفظ بسجالت عن السلع االنتقائية املوجودة في املنطقة 

املخزون، وقيمة وكمية السلع االنتقائية  معدالتاملحددة في جميع األوقات على أن تبّين 

باإلضافة  داخل املنطقة املحددةالتي تدخل املنطقة املحددة أو تخرج منها أو يتم إنتاجها 
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)أي في حال نقلها إلى منطقة محددة أخرى أو إلى بلد آخر أو في حال طرحها  إلى وجهتها

 لالستهالك(.

 

 فيتمموقع املنطقة املحددة املقترحة،  ذاتهفي حال كان مكان االحتفاظ بالسجالت هو  

 ".نعم" اإلجابة بــ 

 اسم املبنى ورقمه إلخ ...()

 

إدخال العنوان التفصيلي للمكان الذي سيقوم فيه  فيجب"ال" إذا كانت األجابة اعاله 

 األشخاص اآلخرون املحددون أعاله بحفظ السجالت.

 

 الخانات املخصصة السم املبنى ورقمه، والشارع، واملدينة، والبلد هي خانات إلزامية.  

 

 من حصول التغيير. 30يتعين إخطارنا بأي تغيير يطرأ على عنوانك في غضون 
ً
 يوما

 

حفظ السجالت )في  القائم علىشخص اسم ال

اللغة ( )بأمين املستودع اختالفه عنحال 

 العربية(

 

: يمكنك إسناد مهمة حفظ السجالت إلى أشخاص آخرين وإنما ستكون هامةمالحظة 

 أنت املسؤول األول واألخير بصفتك أمين املستودع عن ضمان حسن حفظ السجالت

 .بحسب األصول 

 

 )أي  
ً
 طبيعيا

ً
يجوز أن يكون الشخص الذي يتولى حفظ سجالت السلع االنتقائية شخصا

 )أي شركة أو مؤسسة(.
ً
 اعتباريا

ً
( أو شخصا

ً
 فردا

 

إدخال اسمه  يجبفي حال تولى شخص غير أمين املستودع مهمة حفظ السجالت، 

 )القانوني(.

 

في حال تولى أكثر من شخص واحد مهمة حفظ السجالت نيابة عنك، يتعين عليك إخطار  

 أو 
ً
 البريد اإللكتروني. من خاللالهيئة بذلك إما هاتفيا

 

اسم الشخص القائم على حفظ السجالت )في 

( )باللغة حال اختالفه عن أمين املستودع

 العربية(

 

السجالت إلى أشخاص آخرين وإنما ستكون : يمكنك إسناد مهمة حفظ هامةمالحظة 

 أنت املسؤول األول واألخير بصفتك أمين املستودع عن ضمان حسن حفظ السجالت

 .بحسب األصول 

 

: ال يمكن للهيئة االتحادية للضرائب مساعدتك في ترجمة أي من البيانات هامةمالحظة  

 املطلوبة في استمارة الطلب.

 

 

 في املنطقة املحددة املقترحة اتباعهاتم األنظمة واإلجراءات التي سي 



 

 42  

باستخدامها لضمان تسجيل السلع التي تدخل إلى املنطقة املحددة املقترحة وتبقى فيها  األنظمة واإلجراءات التي ستقوم تفاصيل عن 

تقديم تفاصيل  يتعين عليك ها في الوقت املناسب.وتنتقل منها بشكل دقيق وتحديد الضريبة االنتقائية املستحقة عنها بشكل صحيح ودفع

 .وقد يتم رفضه املة، وفي حال عدم قيامك بذلك، فقد يتأخر طلبكك

  

بنظام الجرد وأنظمة  التفاصيل الخاصة 

السجالت التي ستستخدم فيما  حفظ وإدارة

يتعلق بالسلع االنتقائية التي تدخل إلى أو تخرج 

 من املنطقة املحددة املقترحة

 لسلع االنتقائية، والذي قد يشمل:موجز للنظام الذي تعتمده إلدارة ا شرح

 اسم النظام ونسخته 

  مطور النظام 

  املعلومات النموذجية التي يسّجلها النظام عند إدخال السلع وإخراجها من املنطقة

 املحددة املقترحة.

 املحددة املعلومات النموذجية التي يحفظها النظام عن السلع املخزنة في املنطقة 

 أي تفاصيل أخرى ذات صلة 

 

توضح قدرات التي عينة من املعلومات  

 .النظام/ األنظمة التي سيتم استخدامها

 

لقطات مصّورة من صفحات النظام تظهر عملية نقل السلع االنتقائية في فترة تحميل 

 
ً
 السلع االنتقائية في وقت محدد. رصيدمعينة وأيضا

 

  PDF ،JPG ،PNG ،JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي  
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

جراءات التي سيتم اتباعها فيما يتعلق شرح لل 

بدخول السلع االنتقائية إلى وخروجها من 

 املنطقة املحددة املقترحة

 العملية النقاط التالية:ل توضيح صيل املعلومات. ينبغي أن يشماتفيتوجب إدراج 

 ما إذا كانت السلع ستخضع للمعاينة وفي أي مرحلة تتم املعاينة. تأكيد 

  .تحديد وتيرة إجراءات التدقيق على محتويات املنطقة املحددة املقترحة 

 

تفاصيل عن أي إجراءات سيتم تنفيذها 

للتحكم بدخول املوظفين إلى املنطقة املحددة 

السلع االنتقائية املقترحة ووصولهم إلى 

 املوجودة داخلها

:لتوضيح 
ً
 لتدابير املعمول بها.  مثال

 التسييج؛ 

  بطاقات الدخول اإللكترونية للسماح بدخول املبنى أو حظر الدخول إليه بحسب

 املستوى األمني؛

  النقاط األمنية التي يتم عندها التحقق من هويات أفراد طاقم العمل أو الشحنات

 و تخرج منه؛التي تدخل املوقع أ

 العملية اللوجستية املعتمدة للتعامل مع أصناف معينة من السلع؛ 

 كاميرات املراقبة. تثبيت وتركيب 

 أي تفاصيل أخرى ذات صلة 

كيفية تحديد ومراقبة السلع االنتقائية التي 

تدخل إلى املنطقة املحددة املقترحة والتي لم 

 يتم دفع الضريبة االنتقائية عنها

:لتوضيح 
ً
 لتدابير املعمول بها.  مثال

 وضع إشارات على السلع من خالل الترميز بالباركود؛ 

  ترقيم وتتبع املنصات النّقالة؛ 
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  على املناطق املستخدمة للسلع االنتقائية والسلع غير  ماديةوضع إشارات

االنتقائية؛ والسلع االنتقائية التي تم سداد الضريبة املستحقة عليها والسلع 

 االنتقائية التي لم يتم سداد الضريبة املستحقة عليها؛ أو السلع األخرى؛

 أي تفاصيل أخرى ذات صلة. 

التي كيفية تحديد ومراقبة السلع االنتقائية  

تِصل من أو تنتقل إلى منطقة محددة أخرى 

 والتي لم يتم دفع الضريبة االنتقائية عنها

:توضيح للتدابير املعمول بها
ً
 .  مثال

 وضع إشارات على السلع من خالل الترميز بالباركود؛ 

  ترقيم وتتبع املنصات النّقالة؛ 

  على املناطق املستخدمة للسلع االنتقائية التي لم يتم سداد  ماديةوضع إشارات

الضريبة املستحقة عليها، واملكان الذي جاءت منه أو املكان الذي سيتم نقلها إليه 

 في املنطقة املحددة األخرى؛

  السلع االنتقائية. أصنافأي تفاصيل أخرى ذات صلة بالنسبة إلى 

 

هل يخضع الدخول إلى/ الخروج من املنطقة 

 ؟الجمركية الدوائر املحددة املقترحة ملراقبة 

 الدائرةحدد إجابتك بـ"نعم" في حال كانت املنطقة املحددة خاضعة لرقابة وإشراف 

  وقد تكون منطقة حرة مسيجة.  . اإلمارات العربية املتحدةالجمركية في 

 *اركالجم دائرةاإلمارة التي توجد بها 

 

 تحديد أحد الخيارات التالية:

 أبوظبي 

 دبي 

 الشارقة 

 عجمان 

 أم القيوين 

 رأس الخيمة 

 الفجيرة 

 

 التقييم والضمان واملالي

 

 واملناطق املحددة. أمين املستودعمن  ضمان ماليتطلب : يجوز للهيئة أن هامةمالحظة 

بناًء على سلسلة من العوامل التي تشمل معدل املخزون الشهري ودراسة املخاطر  قيمتهتقديم الضمان املالي وتحديد  متطلباتتم تقييم ي 

 الهيئة. تقّيمهاالتي 

 

ينبغي أن يكون الضمان املالي  مقّدم الطلب. ب فيما يتعلقيجوز للهيئة تعديل مبلغ الضمان املالي بحسب درجة الخطورة التي تقّيمها  

 ساري
ً
 تقدم لللذا، يمكنك أن   الضمان املالي قبل انتهاء صالحيته. مراجعةيتعين عليك تقديمه.  من تاريخملدة عام واحد  ا

ً
 خطيا

ً
هيئة تعهدا

النموذج الذي  من خالل استخدام نفسأن تقدم معلومات جديدة  و/ أو تؤكد فيه أن القيمة املحددة في الضمان املالي ال تزال صحيحة 

 قد تطلب منك الهيئة تقديم ضمان مالي آخر إذا لزم األمر.استناًد الى اجاباتك، و   تعمل على تقديمه اآلن.

 



 

 44  

عن مستوى القيمة السنوية للسلع  تقدير 

االنتقائية التي تمر من خالل املنطقة املحددة 

 املقترحة

 فقط.اإلماراتي د املبالغ بالدرهم يتحد

 

وضع تحت ينبغي أن تشمل قيمة السلع االنتقائية السلع التي تدخل املنطقة املحددة  

 معلق للضريبة.

تقدير لقيمة الضريبة االنتقائية التي سيتم  

تعليقها على السلع االنتقائية التي تدخل إلى 

على تقديرات  بناءً املنطقة املحددة املقترحة 

  اإلنتاج السنوي.

 فقط.اإلماراتي د املبالغ بالدرهم يتحد

 

املنطقة املحددة خالل  تمر خاللالطاقة اإلنتاجية السنوية هي إجمالي قيمة السلع التي  

 فترة اثني عشر شهرا.

 

 تحت وضع معلق للضريبة.يمكن نقل السلع االنتقائية إلى منطقة محددة  

عتبر 
ُ
في حال  اإلمارات العربية املتحدةللتداول الحر في  مطروحةويعني هذا أن السلع ال ت

استيفاء عدد من ر، شرط التصدي بهدفنقلها بين املناطق املحددة، أو من منطقة محددة 

 الشروط األخرى.  

 التقدير. لتأييد ذلكأدلة 

 

البيانات املرجعية املدرجة واملخزنة تحميل أي بيانات حسابية من خالل أوراق العمل )أي 

 معلوماتجداول إكسيل وغيرها( أو أي واملرسلة من مستودع السلع االنتقائية في صيغة 

أخرى من شأنها مساعدة الهيئة على التدقيق في األرقام التقديرية التي تم تقديمها.    يتعين 

لغايات التقييم موثوق بها ومن املمكن عليك أن تحرص على أن البيانات التي استخدمتها 

وقد يشمل ذلك بصورة إجمالية اتفاقيات الخدمات اللوجستية مع الغير،   مراجعتها.

قارير إيرادات البيع، وسجالت املخزون في املستودع وغيرها. ويفّضل تقديم والفواتير، وت

 أن هذا البند ليس 
ً
املستندات الثبوتية اإلضافية هذه إلى جانب البيانات الحسابية علما

.  وإنما قد تطلب منك الهيئة توفير مستندات ثبوتية مشابهة عند اللزوم.
ً
 إلزاميا

 

  PDF ،JPG ،PNG ،JPEGيل هي أنواع امللفات القابلة للتحم 
ّ
والحد األقص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

تقدير ملتوسط قيمة السلع االنتقائية التي 

تكون موجودة في املنطقة املحددة املقترحة في 

 نهاية الشهر

 فقط.اإلماراتي د املبالغ بالدرهم يتحد

 

ينبغي أن تستند هذه القيمة التقديرية على معدل املخزون املوجود في املنطقة املحددة  

، مع أخذ الفروقات املوسمية بعين االعتبار. خاللبنهاية كل شهر 
ً
 فترة اثني عشر شهرا

 

تقدير لقيمة الضريبة االنتقائية التي سيتم 

تعليقها على السلع االنتقائية التي تدخل إلى 

على تقديرات  بناءً ملحددة املقترحة املنطقة ا

 املخزون في نهاية كل شهر، 

 فقط.اإلماراتي د املبالغ بالدرهم يتحد

 

ينبغي أن يستند هذا املبلغ التقديري على معدل املخزون املوجود في املنطقة املحددة بنهاية  

، مع أخذ الفروقات املوسمية بعين االعتبار خاللكل شهر 
ً
 .فترة اثني عشر شهرا

 

 إقرار
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 املفّوض بالتوقيع

 الصفة

 االسم )بالعربية(

 إلخ ...(

، يتعين عليك إدخال رقم الهوية اإلماراتيةفي حال كانت جنسية املخّول بالتوقيع هي الجنسية  

 .اإلماراتية

 

 يجوز أن ُيستخدم التوكيل كمستند يثبت التفويض بالتوقيع  (التفويض )إن ُوجد إثباتنسخة عن  تحميل

 

 والحد األ PDF ،JPG ،PNG ،JPEGأنواع امللفات القابلة للتحميل هي  
ّ
قص ى لحجم كل ملف

 ميجابايت. 2هو 

 

 تفاصيل التواصل

 التواصل املفضلة قناة

 

 تحديد وسيلة التواصل املفضلة لديك: إما عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف.

 

 لغة التواصل املفضلة

 

 لديك: إما العربية أو اإلنجليزية.تحديد لغة التواصل املفضلة 

 

 "التحقق"قائمة 

 

أنك أدخلت جميع البيانات املطلوبة في االستمارة على التأكد من لتحقق تساعدك قائمة ا

 بشكل دقيق وصحيح وبأنك أرفقت جميع الوثائق واملستندات املطلوبة منك.

 

 


