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 الدليل هذا حول  مختصرة نبذة .1

 

( فيما يتعلق بغرامات األنشطة االقتصادية السلطة الوطنية للتقييماالتحادية للضرائب )في تقديم طلب التظلم الى الهيئة الدليل ليساعدك  تم إعداد هذا

 الواقعية، كما وأن هذا الدليل سيساعدك للقيام بما يلي:

 طريقة التقديم على التظلم 

 طريقة تقديم املستندات الداعمة لطلب التظلم 

 األخطاء الشائعة عند تقديم طلب التظلم  

  2020( لسنة 57قرار مجلس الوزراء املوقر )والغرامات املذكورة بجدول املخالفات 

 جدول املدد الزمنية لطلب التظلم 

 

للتظلم على قرارات األنشطة االقتصادية السلطة الوطنية للتقييم تم تصميم هذا الدليل الستخدام جميع األشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب إلى 

 .املرخص له أو املرخص له املستثنىلى الواقعية بشأن الغرامات الصادرة ع

  

 من االستفسارات حول االنشطة االقتصادية الواقعية، يرجى التواصل معنا على 
ً
 FTAESR@tax.gov.aeاذا كان لديك مزيدا

لألسئلة املتعلقة بنطاق وتطبيق أنظمة انه  ثاالقتصادية الواقعية حياستشارات بشأن األنشطة ويرجى العلم بأن السلطة الوطنية للتقييم ال تقدم 

 أو الحصول على مشورة مهنية. صفحة وزارة املالية،مراجعة املعلومات املوجودة على يجب عليك  األنشطة االقتصادية الواقعية

https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx 

 

 التظلم طلب من الهدف .2

 التظلم؟ بطلب يقصد ماذا  2.1

في شأن تحديد متطلبات األنشطة االقتصادية  2020( لسنة 57قرار مجلس الوزراء املوقر )( من 17طلب التظلم هو أحد االليات املطبقة بناء على املادة )

التظلم إلى السلطة الوطنية للتقييم من قرارها بفرض الغرامة اإلدارية عليه ألي من األسباب  مرخص له أو املرخص له املستثنىحيث انه يجوز لل .الواقعية

 التالية: 

 لم يرتكب املخالفة اإلدارية املنسوبة إلية. .أ

 الغرامة اإلدارية املوقعة عليه غير متناسبة مع املخالفة. .ب

في شأن تحديد متطلبات األنشطة  2020( لسنة 57قرار مجلس الوزراء املوقر )تزيد على الحد املقرر للمخالفة املرتكبة وفقا لالغرامة اإلدارية  .ج

 االقتصادية

  

mailto:FTAESR@tax.gov.ae
https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx
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 التظلم طلب على التقديم كيفية 2.2

 ية التابعة لوزارة املاليةينبغي على املرخص له او املرخص له املستثنى تقديم طلب التظلم عن طريق بوابة األنشطة االقتصادية الواقع

https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx 

 الصفحة الرئيسية -يمكنك النظر في لوحة معلومات املرخص له  بعد تسجيل الدخول 

 نظام األنشطة االقتصادية يرجى العلم بأن

 .اإلنجليزيةالواقعية متوفر فقط باللغة  

 

  

 

 

 

 

 

 لتقديم طلب التظلم، يجب الضغط على 

 
 

 وذلك للمباشرة بإجراءات تقديم طلب التظلم

 

 ( أربعين40)املدة النهائية لتقديم طلب التظلم هي 

 من تطبيق الغرامة. عمليوم  

 

 ( أربعين40هي )املدة النهائية لدفع الغرامة 

ويتم إيقاف احتسابتطبيق الغرامة  من عمليوم    

  املدة النهائية لدفع الغرامة عند تقديم طلب التظلم ويستأنف

 او سحبه.في حال تم رفض طلب التظلم 

 

 ويقوم النظام بعكس التاريخ النهائي لتقديم طلب التظلم ودفع الغرامة

 

 

 

 

 

https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx


 

5 
صادية الواقعية | دليل المستخدم باألنشطة االقتطلبات التظلم الخاصة   

 في صفحة تقديم طلب التظلم، يجب على املقدم ان يقوم بإضافة شرح مبسط على سبب تقديم طلب التظلم، 

 وارفاق املستندات الداعمة لطلب التظلم، 

 ( عشر مستندات على ان ال يتعدى 10يمكن ارفاق عدد )

 

 (MB( أربعون ميجا بايت )40امللفات ) جميع حجم

 
 

 ق املستندات الداعمة،بعد تعبئة الشرح املبسط وارفا

 "يمكنك الضغط على "التالي

 
 

 وارسال الطلب بعد مراجعة الشرح واملستندات املرفقة

 بالضغط على "ارسال"

 
 

 

 

 

 

 

 

 بعد ارسال الطلب سوف تظهر لك رسالة بأن الطلب

 تقديمة وسوف تتغير حالة الطلب من تم 

“No Appeal Submitted”  الى“Appeal Submitted” 

 

 بمراجعة الطلب وإصدار قرار السلطة الوطنية للتقييمتقوم 

 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب  أربعين( 40) خالل

 

 وعلى السلطة الوطنية للتقييم تبليغ مقدم الطلب بقرارها

 عمل من تاريخ صدور القرار. خمسة أيام( 5خالل )
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 FTAESR@tax.gov.aeنا عن طريق البريد اإللكتروني  في حال كنت تريد ان تتابع طلب التظلم فيمكنك التواصل مع

 

 ويجب توفير البيانات التالية:

  املرخص له او املرخص له املستثنىاسم 

 السلطة التنظيمية التابع لها 

 رقم طلب التظلم (Case ID) 

 يمكن العثور على رقم طلب التظلم 

 بعد فتح "عرض امللخص" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Case D) رقم طلب التظلم

mailto:FTAESR@tax.gov.ae
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  للتقييم الوطنية السلطة طلب عند الداعمة املستندات توفير  .3

 الداعمة املستندات طلب 3.1

من  خمسة أيام عمل( 5املستندات خالل )يجب على مقدم الطلب توفير و  في حال تطلب االمر ذلكتقوم السلطة الوطنية للتقييم بطلب مستندات أخرى 

 ويحق للسلطة الوطنية للتقييم برفض طلب التظلم في حال لم يتم توفير املستندات املطلوبة. .تاريخ طلب املستندات من قبل السلطة الوطنية للتقييم

 

يوم  أربعين( 40تقوم بمراجعة طلب التظلم وإصدار قرار خالل )عند توفير املستندات الداعمة الجديدة التي تم طلبها فأن السلطة الوطنية للتقييم سوف 

 أيام عمل من اصدار القرار. ة( خمس5عمل من تاريخ استالم املستندات املطلوبة ويتم تبليغ مقدم الطلب خالل )

 املطلوبة املستندات تقديم طريقة 3.2

 "Resubmit" الى "Appeal Submittedير من "عندما تقوم السلطة الوطنية للتقييم بطلب املستندات فأن حالة الطلب تتغ

 

 لتوفير املستندات املطلوبة فيجب على مقدم الطلب الضغط على 

"Resubmit" 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد الدخول على صفحة تقديم املستندات، فيمكنكم النظر في 

  سبب طلب املستندات ونوع املستندات املطلوبة عن طريق قراءة 

 النص املذكور 
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 بعد توفير املتطلبات يمكنكم إضافة شرح مبسط عما تم

 توفيره واضافة املستندات املطلوبة

 

 ( عشر مستندات على ان ال يتعدى10يمكن ارفاق عدد )

 (MB( أربعون ميجا بايت )40حجم جميع امللفات )

 

 

 

 بعد تعبئة الشرح املبسط وارفاق املستندات الداعمة،

 "يمكنك الضغط على "التالي

 

 

 
 

 

 وارسال الطلب بعد مراجعة الشرح واملستندات املرفقة

 بالضغط على "ارسال"

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

( أربعين يوم عمل من 40بمراجعة طلب االستئناف وإصدار قرار خالل )السلطة الوطنية للتقييم بمجرد استالم هذه املعلومات / الوثائق اإلضافية، ستقوم 

 ( خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.5الوثائق اإلضافية وسيتم إخطار مقدم الطلب خالل ) تاريخ استالم هذه املعلومات /
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 الواقعية االقتصادية لألنشطة الدعم قنوات .4

 
ذلك تم إضافة هذا لالذي تم تقديمة او إعادة الطلبات لهم للتصحيح، و  اإلخطاريقوم بعض مقدمي الطلبات التقدم بطلب التظلم لطلب تصحيح في 

 او تقرير األنشطة االقتصادية الواقعية. باإلخطارالقسم لتوجيهكم الى املكان الصحيح لحل املشاكل التقنية او بشأن طلبات التعديل الخاصة 

 التقنية املشاكل 4.1

الية أو أي مشاكل تواجه الشركة بالدخول إلى حسابها يمكن ملركز االتصال بوزارة املالية أن يجيب على األسئلة املتعلقة بتسجيل الشركة على موقع وزارة امل

 .على املوقع أو على بوابة األنشطة االقتصادية الواقعية

 

مشاكل في  )على سبيل املثال، عدم ظهور اإلخطار في لوحة معلومات املرخص له، إذا واجهت الشركة أي مشكالت فنية متعلقة ببوابة األنشطة االقتصادية

 ESRsupport@cbrain.comوما إلى ذلك(، فيرجى مراسلة الدعم الفّني على  تقديم الطلبات

 املكررة الطلبات 4.2

ل مع واصفي حال تبين لك بأنه تم تقديم أكثر من طلب مكرر بنفس البيانات لإلخطار او التقرير الخاص باألنشطة االقتصادية الواقعية، فيمكنك الت

قط تستطيع اغالق السلطات التنظيمية التي تتبعها ليتم الغاء الطلبات املكررة، ويرجى العلم بأنه بشأن الطلبات املكررة فأن السلطات التنظيمية ف

 .الطلبات املكررة

 والتقرير اإلخطار  تعديل 4.3

السلطة التنظيمية التي تتبعها، وذلك حيث انه السلطات التنظيمية هي في حال رغبتك في تعديل اإلخطار او التقرير الذي تم تقديمه، فيمكنك التواصل مع 

و التقرير فيجب املسؤولة عن املوافقة على طلبات التعديل الخاصة باإلخطار والتقرير املقدم، مع العلم بأنه في حال تقديم التظلم بعد تعديل اإلخطار ا

 .واملوافقة عليه او رفضه وذلك حسب ما تراه السلطة التنظيميةعليك التأكد بأن السلطة التنظيمية قامت بمراجعة الطلب 

 

 ويمكنكم النظر في نقاط التواصل التابعة للسلطات التنظيمية عن طريق مراجعة قسم "م. نقاط التواصل بشأن استفسارات األنشطة االقتصادية

  الواقعية" على صفحة األنشطة االقتصادية الواقعية على موقع وزارة املالية

https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx 

 الواقعية االقتصادية باألنشطة الخاصة االستشارات 4.4

جى مراجعة املعلومات املوجودة على صفحة األنشطة االقتصادية الواقعية التابع لألسئلة املتعلقة بنطاق وتطبيق أنظمة األنشطة االقتصادية الواقعية، ير 

 .لوزارة املالية، أو الحصول على مشورة مهنية

https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx 

 

 

mailto:ESRsupport@cbrain.com
https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx
https://www.mof.gov.ae/ar/strategicpartnerships/pages/esr.aspx
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 للتظلم الزمنية واملدد الغرامات جدول  .5

  الواقعية االقتصادية باألنشطة الخاصة الغرامات 5.1

 جداول املخالفات والغرامات الخاصة باألنشطة االقتصادية الواقعية

 في شأن تحديد متطلبات األنشطة االقتصادية الواقعية  2020 ( لسنة57مجلس الوزراء املوقر )املدرجة بقرار 

 النطاق الزمني لجواز تطبيق الغرامات الغرامة بيان املخالفة رقم املادة م

عدم قيام املرخص له او املرخص له املستثنى  (13املادة ) 1

بتقديم اإلخطار )وأي معلومات أو وثائق ذات صلة( 

انتهاء السنة املالية اال اذا ( ستة أشهر من 6خالل )

 .قررت السلطة املختصة تمديد املوعد

 درهم. ( عشرون ألف20,000)

 ،( سته سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة6)

اال اذا كانت ناشئة عن غش أدى الى عدم 

تمكن السلطة الوطنية للتقييم لفرض 

 الغرامة 

املستثنى احدى ارتكاب املرخص له او املرخص له  (14املادة ) 2

 املخالفتين التاليتين:

عدم تقديم تقرير األنشطة االقتصادية  .أ

الواقعية )وأي معلومات أو وثائق ذات 

ا من إثنا عشر شهر ( 12خالل ) صلة(

انتهاء السنة املالية اال اذا قررت السلطة 

 ،املختصة تمديد املوعد

تقديم تقرير خالل املدة القانونية غير  .ب

األنشطة االقتصادية مستوٍف ملتطلبات 

الواقعية في دولة االمارات العربية 

 .املتحدة

 ( خمسون ألف درهم.50,000)

ـــة املختصةل وتبليغ القرار  :لسلطة األجنبيـ

 لشركة األم،ل 

 ،للشركة األم باملال 

 للمستفيد من امللكّية باملآل. 

( سته سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة، 6)

أدى الى عدم  اال اذا كانت ناشئة عن غش

طة الوطنية للتقييم لفرض تمكن السل

 .الغرامة

تكرار ارتكاب املرخص له او املرخص له املستثنى  (14املادة ) 3

( من هذا 2احدى املخالفتين املذكورتين في البند )

 الجدول خالل السنة املالية التالية لها مباشرة.

درهم، وأي اجراء  أربعمائة ألف( 400,000)

اداري اخر قد تتخذه السلطة الوطنية 

تعليق الرخصة التجارية للتقييم، بما في ذلك 

ــــدم تجديدهــــا  ،أو سحبها أو عـــ

ـــة املختصةل وتبليغ القرار  :لسلطة األجنبيـ

 لشركة األم،ل 

 ،للشركة األم باملال 

 للمستفيد من امللكّية باملآل. 

، ارتكاب املخالفة ( سته سنوات من تاريخ6)

اال اذا كانت ناشئة عن غش أدى الى عدم 

تمكن السلطة الوطنية للتقييم لفرض 

 .الغرامة

ـــات (15املادة ) 4 ـــم معلومـ عن األنشطة  دقيقـــة غير تقديـ

االقتصادية الواقعية متى كان عاملا بعدم دقتها عند 

تقديمها او لم يقم بإخطار السلطة التنظيمية او 

السلطة الوطنية للتقييم بها عند اكتشافه عدم 

 دقتها بعد تقديمها.

 ( خمسون ألف درهم،50,000)

ـــة املختصةل وتبليغ القرار  :لسلطة األجنبيـ

 لشركة األم،ل 

  األم باملال،للشركة 

 للمستفيد من امللكّية باملآل. 

من تاريخ علم السلطة  إثنا عشر شهرا( 12)

، اال اذا الوطنية للتقييم بوقوع املخالفة

كانت ناشئة عن غش أدى الى عدم تمكن 

 بتكليفه بدفعهاالسلطة الوطنية للتقييم 

 خالل املدة املذكورة.
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 الواقعية االقتصادية باألنشطة الخاصة التظلم لطلبات الزمنية املدد 5.2

 

 جدول املدد الزمنية لطلبات التظلم الخاصة باألنشطة االقتصادية الواقعية

 

 الفترة الزمنية تصنيف الطلب/حالة الطلب م

 من تطبيق الغرامة عملأربعين يوم ( 40) التقديم على طلب التظلم 1

  عمل من تاريخ اكتمال الطلبأربعين يوم ( 40) اصدار القرار التابع لطلب التظلم 2

 أيام عمل من تاريخ صدور القرار خمسة (5) ابالغ مقدم الطلب بقرار طلب التظلم 3

 (1)  تاريخ طلب املستندات خمسة أيام عمل من (5) ملسلطة الوطنية للتقييتوفير املستندات الداعمة ل 4

 من تطبيق الغرامة عمل( أربعين يوم 40) لدفع الغرامةاملدة النهائية  5

 

 

ابالغ السلطة الوطنية للتقييم عن طريق إعادة ارسال طلب التظلم مع ذكر سبب  فيجب عملأيام  خمسة( 5في حال تطلب توفير املستندات أكثر من ) (1)

 في حال لم يتم توفير املستندات املطلوبة. طلب التظلمالتأخر واملدة املطلوبة لتوفير املتطلبات، ويحق للسلطة الوطنية للتقييم برفض 

 

 


