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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقرتحات لتحسني آلية احلصر للمكلفني اخلاضعني لضريبة العقارات من البيانات املتوفرة لدى ادارات
ضرائب الدخل

املقدمة :
ان ضريبة العقارات هي مكونات املوارد املالية للدولة وبل وتعترب من اهمها يف حال مت مقارنتها مع ضرائب
االرباح والضريبة العامة على املبيعات  ،ويف حال متكنت اإلدارة الضريبية من حصر كافه املكلفني اخلاضعني
لضريبه املبيعات فان سيتم رفد خزينة الدولة بأضعاف ما يورد من ضريبة االرباح وضريبة املبيعات نظرا لكثره
عدد املكلفني  ،فنحن منر يف شوارعنا واسواقنا وحارتنا نالحظ كثره عدد املباني واحملالت التجارية واهلناجر
واملخازن وغريها  ،واغلبها ليست مستخدمه من مالكيها بصوره شخصيه أو ألغراضهم التجارية وامنا مؤجره للغري
وبنسبه تقديريه قد تتجاوز  %80وهذه النسبة املرتفعة من العقارات املؤجرة يف حال امكانيه حصرها بشكل
صحيح من حيث الكم و القيمة التأجريي سوف تشكل فارق كبري يف ربط وحتصيل الضريبة عن وضعها احلالي ،
وقد تتوفر لدى اإلدارة الضريبية بيانات هامه ومؤكده ختص ضريبة العقارات تقدم من املكلفني اخلاضعني
لضرائب الدخل يف القوائم املالية وايضاحاتها املرفقة باإلقرارات الضريبية او يف اوليات طلب احلصول على
الرقم الضرييب  ،و يف حال عدم التنسيق بني اإلدارات الضريبية سوى إدارة ضرائب الدخل او ادارة الضريبة
العامة على املبيعات او ادارة احلصر بإشعار وتبليغ اإلدارة املختصة بضريبة العقارات فان هذه البيانات املهمة
توثر سلباً على ربط و حصيلة ضريبة العقارات واحلصر للمكلفني .
فمن خالل التنسيق بني االدارات الضريبية املختلفة وخلق قنوات اتصال لتوفري املعلومات والبيانات عن
العقارات املؤجرة فانه سوف حيدث نقله نوعيه يف زيادة حصر املكلفني اخلاضعني لضريبة العقارات وكذا
احلصول على تأكيد ملبالغ ضريبة العقارات املربوطة على املكلفني  ،وسوف يتم عرضها بشكل مفصل بهذا
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طرق امكانيه احلصول علي البيانات للعقارات املؤجرة من االدارات الضريبية املختلفة
من خالل عملي كمأمور دخل يف اداره املراجعة الحظت توفر بيانات مؤكده عن العقارات املؤجرة عند
القيام مبحاسبه املكلفني لضرائب الدخل ومتثلت يف االتي :
 -1القوائم املالية وااليضاحات وكشف املصاريف اإلدارية والعمومية املقدمة من املكلفني
 -2ملف املكلف يف ارشيف اإلدارة الضريبية عند فتح الرقم الضرييب
فان قمنا باحلصر هلذه البيانات من واقع ملفات املكلفني ( حبسب الرقم الضرييب ) بكشوفات موضح فيها اسم
املالك للعقار واسم املستأجر ونوع العقار ومبلغ تأجري العقار واملدة الزمنية للتعاقد وموقع العقار وعمل املقارنة
هلا مع املكلفني احملصورين لدى اإلدارة الضريبية ومبالغ الربط عليهم  ،فأننا سنتمكن من معرفه املكلفني الغري
حمصورين لدى اإلدارة الضريبة وايضا تأكيد مبالغ الربط للضريبة عليهم مع امكانيه الربط االضايف على
املكلفني الذين يقدمون بيانات خمتلفة عن ما هو متوفر لدى اإلدارة الضريبية وفرض الغرامات القانونية عليهم ،
وان طريقه احلصر هلذه البيانات ستكون على النحو التالي :
ً
اوال  :ادارة ضرائب الدخل
ان املكلفني يقدمون اقراراتهم الضريبية مرفق بها القوائم املالية ( قائمة املركز املالي  +قائمة الدخل +.... +
االيضاحات املتممة ) وخمتومة من قبل املكلف وايضا مصادق عليها من حماسب قانوني بالنسبة لكبار املكلفني
حبسب القانون الضرييب ومن ضمن ايضاحات هذه القوائم املالية كشف االصول الثابتة  +مصروف االجيارات
ضمن كشف املصاريف اإلدارية والعمومية  +كشف االيرادات املتنوعة  ،وعند قيام املأمور الضرييب او اللجان
( التسوية  +الطعن ) باملراجعة لسجالت وحسابات املكلف لتأكيد صحة هذه البيانات املالية ومن ضمنها بند
مصروف االجيارات مثال يقدم املكلف صوره من عقد االجيار لتأكيد صحة البند ويرفق يف ملف احملاسبة ،
والكن دون ان يتم اشعار ادارة ضريبة العقارات به  ،وايضا يطلب املأمور الضرييب للدخل موقف املكلف من
ضريبة املبيعات ويشري هلا يف مذكرة احملاسبة دون ان يطلب موقف املكلف لضريبة العقارات وفقد يكون
املكلف ميلك عقارات مؤجره موضحه يف ايضاحات االيرادات املتنوعة مثال  ،وعليه جيب عمل منوذج خاص
كإشعار بالغ بتوفر بيانات عقارات مؤجره ( مرفق صوره من عقد االجيار ) بدء من حماسبة املكلفني لعام 2017
م مثال ويوقع من املأمور ومراجع اإلدارة للدخل او من قبل رؤساء اللجان ( التسوية  +الطعن ) وادارة الربط
يسلم اىل ادارة ضريبة العقارات الستكمال اجراءاتها باحلصر للمكلف اجلدد والربط للضريبة او الربط االضايف

حبسب القانون  ،ونظرا الختالف وانواع املكلفني ( كبار املكلفني – متوسطي الدخل – صغار املكلفني )
وتقدميهم للقوائم املالية وااليضاحات املتممة هلا سيتم شرحها بصوره مفصله حبسب فئات املكلفني :
ً
اوال  :كبار املكلفني
يلتزم املكلفني هنا بتقديم القوائم املالية معمده ومصادقه من حماسب قانوني ومن ايضاحات هذه القوائم
 -1كشف االصول الثابتة موضح فيه بنود االصول الثابتة اململوكة للمكلف وايضا االضافات و االستبعادات
اليت متت وهنا تتمكن اإلدارة الضريبية من احلصول على البيانات كاالتي :
✓ وجود أي اضافات شراء اصول جديده الشركة سوى ( اراضي او املباني او اهلناجر ) وهنا جيب ابالغ
واشعار ادارة ضريبة العقارات بربط او حتصيل ضريبة ريع العقارات مع ارفاق صوره من وثيقة الشراء
املعتمدة
✓

وجود أي استبعادات بيع ألصول الشركة سوى ( اراضي او املباني او اهلناجر ) وهنا جيب ابالغ
واشعار ادارة ضريبة العقارات بربط وحتصيل ضريبة ريع العقارات من املكلف عند املراجعة لضرائب
الدخل

✓ تفنيد حتليلي لبنود االصول الثابتة ملا خيص ( اراضي او املباني او اهلناجر ) اململوكة للمكلف بصوره
مفصله كل عقار على حده وايضاح العقار املستخدم من املكلف لغرض مزاولة نشاطه والعقار الغري
مستخدم او العقار املؤجر للغري  ،مع املقارنة للعقارات املستخدمة من املكلف ملزاولة نشاطه هل
يوازي حجم نشاط املكلف وفروعه وكذا مقارنتها مع مصروف االجيارات وكم عقار يقوم املكلف
باستجارة  ،وايضا املقارنة بني العقارات املؤجرة للغري وبني ايضاح االيرادات املتنوعة ( ايرادات
اجيارات العقارات ) وهنا جيب اشعار ادارة ضريبة العقارات بربط وحتصيل ضريبة العقارات من املكلف
عند املراجعة لضرائب الدخل مرفق بها صور عقود االجيارات
 -2كشف املصاريف اإلدارية والعمومية يقدم املكلف ضمن بنود املصاريف بند مصروف االجيارات وكما هو
معرف عند املراجعة حلسابات املكلف يتطلب تأكيد صحة مبلغ املصروف وارفاق صور لعقود االجيارات  ،وهنا
جيب اشعار ادارة ضريبة العقارات باستكمال اجراءاتها من التأكد احلصر للمكلف املالك للعقار او التأكد من
مبلغ الربط لضريبة العقارات على املكلف مساوى ملبلغ لقعد االجيار .
 -3إيضاح بند االيرادات املتنوعة ومن خالل حتليل بنود وحسابات االيرادات املتنوعة قد جند يف بعض
االحيان ان للمكلف حقق ايرادات اجيار عقارات تابعه للمكلف وعليه فان املكلف خيضع لضريبة العقارات

وهنا جيب اشعار ادارة ضريبة العقارات بربط وحتصيل الضريبة على املكلف  ،وايضا جيب ان يطلب موقف
املكلف من ضريبة العقارات ترفق باحملاسبة مثل ما يطلب من موقف ضريبة املبيعات .
ً
ثانيا  :متوسطي الدخل
يقوم اغلب املكلفني هنا بتقديم اقراراتهم الضريبية للدخل مرفق بها قائمة الدخل وكشف املصروفات اإلدارية
والعمومية معمده وخمتومة من قبل املكلف فقط واغلب املكلفني ال يقدمون كشف االصول الثابتة وايضا
االفصاح عن اإليرادات املتنوعة اليت ميكن احيانا احلصول على معلومات تفيد ضريبة العقارات او ضريبة ريع
العقارات  ،سوى ما قدمه يف كشف املصاريف اإلدارية والعمومية لبند مصاريف االجيارات وعليه فانه يتم تطبيق
االجراءات املذكورة سابقا .
وكما هو متعارف لدى اجلميع ان اغلب املكلفني يستخدمون انظمة حماسبيه ( آليه ) لتنظيم معامالتهم املالية
وعند تقديم االقرارات الضريبية ترفق قائمة الدخل وكشف املصاريف وكشف البيانات اجلمركية فقط.
وعليه فاني ارى ان يلزم املكلفني عند تقديم اقراراتهم بتقديم ميزان املراجعة لكافة احلسابات مبني ( األرصدة
االفتتاحية  +احلركة خالل العام  +الرصيد النهائي ) ومن واقع النظام احملاسيب االلي  ،وايض ًا تعبئة استمارات
حتديث بيانات املكلف املوضحة يف الفقرة التالية .
ً
ثالثا  :صغار املكلفني
هنا املكلفني يقدمون اقراراتهم الضريبية للدخل مبوجب النموذج اخلاص بهم موضح فيه ( امجالي الدخل +
صايف الدخل اخلاضع للضريبة  +مبلغ الضريبة ) وال يرفقون أي قوائم ماليه او كشف للمصاريف او غريها تفيد
عن وجود العقارات املؤجرة .
وعليه فاني اري ان يتم اعداد استمارة بيانات للمكلف ( لدى خدمات املكلفني ) موضح فيها كافة بيانات
الشخصية للمكلف  +بيانات النشاط وعدد الفروع واملخازن  +وبيانات موقع النشاط ومن ضمنها ان العقار
املستخدم لغرض النشاط ( ملك للمكلف  +اجيار ) وتفاصيل االجيار ( مبلغ االجيار  +مالك العقار  ....+اخل ) و
الزام املكلفني بتعبئتها والتوقيع عليها عند تقديم اقراراتهم او عند احملاسبة وربط الضريبة عليهم  ،وهنا ميكن
االستفادة من استمارة بيانات املكلف بتحديث بيانات املكلف يف نظام الضرائب ( احلاسب االلي ) وايضا
اشعار ادارة ضريبة العقارات بها الستكمال اجراءاتها باحلصر للمكلفني وتأكيد مبالغ الربط للضريبة .

ً
ثانيا  :ادارة احلصر و الرقم الضريبي
عند طلب املكلف للحصول على الرقم الضرييب فان من متطلبات واوليات الطلب عقد اجيار للمكلف معمد
من عاقل احلارة او االمني الشرعي و قسم الشرطة ويقوم مأمور احلصر بالنزول امليداني للتأكد من وجود منشاءه
املكلف على ارض الواقع  ....اخل وهنا جيب ان يكون دور مأمور احلصر وكذا ادارة احلصر يف التبليغ واشعار
ادارة العقارات وعلى نفس النموذج املطلوب استخدامه بالفقرة السابقة ويوقع من مأمور احلصر و ادارة احلصر
مرفق به صورة عقد االجيار اىل اداره العقارات الستكمال اجراءاتها باحلصر للمكلف والربط للضريبة او لتأكيد
مبلغ الضريبة املربوطة عليه حبسب القانون او الربط االضايف للفروق يف حال االختالف مبلغ عقد االجيار مع
مبلغ الربط وفرض الغرامات حبسب القانون .
فاذا قمنا على سبيل املثال بعمل كشوفات وحصر للمكلفني الذين اصدرت هلم ارقام ضريبيه ( ضرائب الدخل )
خالل االعوام  2017+2016+2015وحتى تارخيه ومت الرجوع اىل ملفاتهم يف ارشيف اإلدارة الضريبية بغرض
تعبئة بيانات موقع نشاط املكلف ومبلغ االجيار واسم مالك العقار  .......اخل وارفاق صور لعقود االجيارات
ومقارنتها مع البيانات املتوفرة لدى ادارة ضريبة العقارات عن املكلفني ومبالغ الربط عليهم للضريبة فأننا سوف
حنصل على النتائج التالية :
✓ امكانية احلصر ملكلفني جدد
✓ تأكيد فعلي ملبالغ ربط ضريبة العقارات على املكلفني
✓ اجراء الربط االضايف وفرض الغرامات على املكلفني ختتلف مبلغ الربط عن مبلغ عقد االجيار
✓ املساهمة يف زيادة احلصيلة لضريبة العقارات
وجيب اإلشارة هنا ان الرقم الضرييب للمكلف هو املعيار والعامل املشرتك للحصول على البيانات املؤكدة عن
العقارات املؤجرة  ،وبتنفيذ االجراءات واخلطوات السابقة بعمل اشعارات بالغ عند املراجعة والتحاسب مع
املكلفني لضرائب الدخل او عند تقديم اقراراتهم الضريبية او من كشوفات احلصر للمكلفني عند طلب احلصول
على الرقم الضرييب لكي نصل اىل ان كل االرقام الضريبية للمكلفني او كل مكلفني الدخل قد ساهمت بيانات
ختص ضريبة العقارات او ضريبة ريع العقارات .
ويفضل استخدام النظام االلي يف اعداد اشعارات بالغ عن العقارات املؤجرة او املباعة وايضا حتديد موقف
املكلف عن ضريبة العقارات وايضا معرفة رد ادارة ضريبة العقارات على االشعارات و البالغات واالجراءات
املتخذة من قبلهم .

ملخص عام ملا سبق
✓ عمل تعميم اىل مأموري الدخل بإرفاق موقف املكلف عن ضريبة العقارات يف تقرير حماسبة الدخل
✓ عمل تعميم اىل مأموري الدخل وكذا املراجعني لتحديد موقف املكلف عن البيانات اخلاصة
باإلضافات و االستبعادات لألصول الثابتة ( اراضي  +املباني واهلناجر ) وموقفها من ( ضريبة العقارات +
ضريبة ريع العقارات ) ،وايضا تفنيد االصول للمكلف ( مستخدم – غري مستخدم – مؤجر للغري ) واإلشارة
اىل ذلك يف مذكرة احملاسبة للمكلف
✓ عمل منوذج اشعار بالغ عن توفري بيانات لعقار مؤجره تسلم اىل ادارة ضريبة العقارات يستخدم من قبل
ادارة الدخل وادارة احلصر او االدارات االخرى ويرفق صورة من عقد االجيار ويتم التوقيع عليه من
قبل املأمور  +مراجع اإلدارة  +مدير اإلدارة مع ارفاق صورة االشعار املوقع باالستالم يف ملف
احملاسبة
✓ عمل استمارة حتديث بيانات املكلفني موضح بها البيانات الشخصية للمكلف +بيانات السجل التجاري
+بيانات نوع النشاط +بيانات العمالة +بيانات موقع النشاط واالجيار +عدد الفروع واملخازن ......اخل
✓ الزام كافة املكلفني بتعبئة استمارة حتديث بيانات املكلفني
✓ الزام املكلفني ( متوسط الدخل ) بتقديم ميازين املراجعة عند تقديم االقرار او عند احملاسبة
✓ استعراض نتائج املساهمة والتغري امجاليات مبالغ الربط لضريبة العقارات وضريبة ريع العقارات
✓ امكانية استخدام نظام االلي جديد او استخدام النظام االلي اخلاص باإلدارة الضريبية لغرض عمل
اشعار وبالغ للبيانات املتوفرة عن العقار املؤجر ه او العقارات املباعة ( سيتم شرح طريقه استخدامه
بصوره مفصله )
✓ تكليف جلنة او اداره او قسم يكون مقر عملهم يف اإلدارة العامة ملكاتب الضرائب ( وليس يف الفروع
او املديريات ) يقومون باالتي :
 مجع االشعارات والبالغات وقيدها بكشوفات وسجالت او النظام االلي للمكتب مع ارفاق صور
عقود االجيارات وتسليمها اىل ادارات ضرائب العقارات حبسب املديريات والفروع للرد
 مطابقه الردود من ناحيه تأكيد الربط الفعلي  +احلصر والربط للضريبة للمكلفني اجلدد
 متابعه ادارات ضرائب العقارات للتحصيل للضريبة واعداد كشوفات بالفوارق عنما سبق
 أي مهام اداريه اخرى ختص ضريبة العقارات واحلصيله

طريقة استخدام األنظمة االليه يف اشعارات والبالغات عن العقارات املؤجرة والعقارات املباعة
يتوفر لدى اإلدارة الضريبية نظام االلي خاص ألغراض بيانات املكلف ونشاطه واالقرارات املقدمة و بيانات
احملاسبة ومبالغ الربط و بيانات األرصدة املتبقية كما هو حاصل عند طباعه بيان حاله للمكلف من النظام االلي
 ،وايضا لديها الكادر الفين واملهين املتميز ميكن االستعانة بهم لعمل تصميم واضافة شاشات جديده مثل شاشه
إلصدار اشعارات بالغ للعقارات املؤجرة واملباعة وغريها من الشاشات املطلوبة ملراقبه االشعارات والتنفيذ
والرد عليها من قبل ادارة ضريبة العقارات  ،وذكرنا سابقا بان الرقم الضرييب للمكلف ( ضرائب الدخل ) هو
املعيار والعامل املشرتك الذي من خالل بياناته نستطيع احلصول عن العقارات املؤجرة والعقارات املباعة ،
وعليه فاني ارى ان يتم اضافة الشاشات وايضا التقارير التالية :
 -1شاشة اشعار بالغ عن عقار مؤجر
 -2شاشة الرد لإلشعارات والبالغات الواردة
 -3تقرير االشعارات والبالغات
 -4تقرير الرد والتنفيذ لإلشعارات الواردة
وسيتم شرحها بصوره مفصله كال على حده
شاشة اشعار بالغ عن عقار مؤجر
تستخدم الشاشة من قبل موظف خمتص لتعبئة البيانات املتوفرة عن العقار املؤجر او املباع املستخرجة
من واقع بيانات القوائم املالية للمكلف عند التحاسب من قبل املأمور الضرييب او بيانات اداره احلصر
عند فتح رقم ضرييب جديد وعند استكمال االدخال والقيد لإلشعار يتم طباعه االشعار و ارفاقه مبلف
املكلف  .وهكذا حتى تستكمل كافة االرقام الضريبية للمكلفني اخلاضعني لضرائب الدخل ( القدمية او
املصدرة جديده )  ،وتتمثل البيانات املطلوبة لشاشة اشعار بالغ كاالتي :
 -1بيانات االشعار  :يتكون من رقم االشعار ( غري قابل للتكرار )  +تاريخ االشعار  +اسم املدخل
 -2بيانات الرقم الضرييب املعد منه االشعار  :يتكون من الرقم الضرييب  +اسم املكلف  +االسم التجاري +
نوع النشاط  +موقع النشاط  +عدد الفروع  +عدد املخازن  +نوع الضريبة  +سنه احملاسبة  +اسم
املأمور املبلغ
 -3بيانات العقارات  :يتكون من نوع الضريبة  +نوع العقار +اسم مالك العقار  +مبلغ االجيار الشهري +
موقع العقار حسب( املدينة  +املديرية  +احلي او الشارع )  +وصف العقار ( كتابيه ) مع امكانية

اإلضافة هنا ألكثر من  1000وحده عقاريه ( فمثال مصرف الكرميي لديه اكثر من  30فرع يف احملافظة
الواحدة )  +صورة عقد االجيار
ويف هذه احلالة فانه يرتتب االتي :
 -1عند ادخال وحفظ بالغ اشعار ألي رقم ضرييب او مكلف فان الرقم الضرييب ال ميكن استخدامه يف
عمليه ادخال مره اخرى ( رساله تنبيه الرقم مستخدم من قبل ) لضمان عدم التكرار
 -2امكانية التعديل والتحديث عند وجود تغري للبيانات جديده مل تدخل من قبل وتعترب كإشعار معلق مل
يرد عليه من قبل الفرع او املديرية موضوع االختصاص بالرد
 -3ضهور االشعار يف النظام االلي للرد عليه من قبل ادارة ضريبة العقارات حبسب املدينة واملديرية او
الفرع
 -4امكانية احلصول على بالغات من احملافظات االخرى عن عقارات مؤجره ضمن نطاق املكتب
 -5معرفه االشعارات اليت مل يرد عليها من قبل ادارة ضريبة العقارات ومتابعه املكتب والفرع او املديرية
 -6طباعه موقف املكلف ( اخلاضع لضرائب الدخل ) وارفاقه مبلف احملاسبة بعد املطابقة للبيانات
املدخلة يف االشعار من قبل املأمور  +املراجع لإلدارة  +خمتص االشعارات ( احلاسب االلي )
 -7امكانية ادخال املكلف حبسب الضرييب واالشعار خبضوعه لضريبة العقارات او ضريبة ريع العقارات
 -8نوع الضريبة يف بيانات العقارات ( ضريبة العقارات  +ضريبة ريع العقارات )
شاشة الرد عن بالغ عن عقار مؤجر
تستخدم هذه الشاشة من قبل املختصني او رؤساء االقسام لضريبة العقارات يف املديريات او فروع مكاتب
الضرائب  ،حيث يقوم بالرد على االشعار والبالغ الوارد اليه عن ان العقار املؤجر حمصور لديه ( وبنفس
االسم ملالك العقار  ...رباعي ًا ) ومربوط الضريبة علية ومبلغ الربط مطابق ملبلغ االشعار وكل هذا يف شاشة
الرد على اشعار البالغ وتتكون من االتي :
 -1بيانات الرد  :يتكون من رقم الرد ( غري قابل للتكرار ) وميكن انشائه من رقم االشعار والبالغ  +تاريخ
االشعار  +الرقم الضرييب  +اسم املدخل
 -2بيانات االشعار  :تتكون من رقم االشعار نوع الضريبة  +نوع العقار +اسم مالك العقار  +مبلغ االجيار
الشهري  +موقع العقار حسب( املدينة  +املديرية  +احلي او الشارع )  +وصف العقار

 -3بيانات الرد  :تتكون من حالة املكلف ( حمصور  +جديد )  +رقم امللف ( املوحد )  +اسم املكلف +
نوع العقار  +مبلغ الربط  +السنه  +رقم االخطار  +تاريخ االخطار  +فروق الربط  +رقم االخطار للفروق
 +الغرامات والعقوبات  +تاريخ اخطار الفروق
 -4عند ادخال الرد عن االشعار والبالغ للمكلف احملصور ولديه اخطار بالضريبة ومطابقه ملبلغ االجيار
يف االشعار فانه يصبح نهائي غري قابل لإلضافة للرد مره اخرى ( لضمان عدم التداخل والتكرار والرقابة
) على ردود خمتصي الفروع واملديريات لضريبة العقارات  ،اما املكلف الغري حمصور وجديد يضل
معلق حتى يتم متابعة املختصني باحلصر وفتح ملف للمكلف وربط الضريبة عليه
شاشات التقارير لإلشعارات والردود قد تكون موحده من حيث التفاصيل التاليه :
 تقرير االرقام الضريبة املستخدمة إلصدار اشعارات بالغات ولديها موقف عن الضريبة
 تقرير عن املكلفني اجلدد الغري حمصورين
 تقرير عن فوارق الربط للضريبة للمكلفني املخالفة بيناتهم
 تقرير عن االشعارات على مستوى احملافظة  +املديرية  +الفرع  +الشارع او احلي
 تقرير عن االشعارات اليت مل يتم الرد عليها ( حبسب احملافظة  +املديرية او الفرع )
 تقرير عن التغريات يف امجاليات ربط الضريبة والغرامات
 اضافة أي تقارير اخرى تفيد ادارة ضريبة العقارات

