
  ٢٧/٨/٢٠٠٥ تاريخ ٣٧نشر في الجريدة الرسمية عدد                
  ٢٤/٨/٢٠٠٥ تاريخ ٦٩١ رقم قانون
   الضريبة على القيمة المضافةمديريةتنظيم 

  المالية العامةمديرية  -في مالك وزارة المالية
  ها لبعض وظائفاإلضافيةوتحديد مالكها وشروط التعيين 

  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بموجب القـانون         تنظيم  يحّدد    :األولىالمـادة 

 ومالكها والشروط الخاصة للتعيين فـي       ،١٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ   ٣٧٩رقم  
 . وفقاً لألحكام التالية،وظائفهابعض 

  
  القسـم األول
  تنظيم المديرية

  
  :الضريبية منالسياسات وتتألف دائرة التشريع   :٢المــادة 

  .لسياسات الضريبيةقسم الدراسات وا -  
  .قسم الشؤون القانونية والنشرات التطبيقية -  
  .قسم المنشورات -  
  .قسم تحليل نتائج االعتراضات واألحكام -  

  
  :يتولى قسم الدراسات والسياسات الضريبية  :٣المــادة 

بالـسياسات   تقديم اإلقتراحات حـول التعـديالت والتغيــرات المتعلقـة          -
  .الضريبية

السياسـة  علـى األبحـاث والتحاليـل المتعلقــة بتغيـراتاإلشـراف  -
العائـدة   واإلجرائية   التوصيات بشأن التطبيقات الماليـة   واقتراح  الضريبية،  

  .لها
ـ    الـضريبة في مـا يتعلـق ب     إجراء المداوالت والمناقشات     - ي مــع ممثل

  .الخاضعين
التطبيقيـة  اإلجـراءات   نعكاساتها على   إوالنافذة  راجعة ودرس القرارات     م -

  .قتراح التوصيات الالزمة بشأنهااللضريبة، و
إعداد الدراسات واالقتراحات اآليلة إلى تالفي الثغرات القانونية التـي قـد             -

  . التهرب من الضريبةتتيح الىتؤدي إلى 



  
  :يتولى قسم الشؤون القانونية والنشرات التطبيقية  :٤المــادة 

 والتطبيقيــة إلــى جميــع       ستـشارات القانونيـة   الاإعداد وتحضير    -
 إدارة الجمـارك  كـذلك إلـى     وحــدات الضريبة على القيمة المضافة و     

  .والخاضعين للضريبة عند الحاجة
  .باإلجراءات التطبيقيةإعداد التعديالت والتوصيات التشريعية وتلك المتعلقة  -

  
  :يتولى قسم المنشورات  :٥ المــادة

المعلومـات  واالستحصال علـى    استطالع الحاجة إلى إصدار منشورات       -
  .التي تلبي هذه االحتياجاتواإليضاحات 

المتعلقة بالضريبة واإلشـراف    وضع برامج المنشورات    إعداد وتوزيع و   -
  .على ذلك بالتنسيق مع الوحدات المعنية

األقـسام  الوحـدات و  مراجعة النماذج واألدلة والنشرات المعدة من قبل         -
  .تهااألخرى، والتأكد من دقة محتويا

  
  :قسم تحليل نتائج اإلعتراضات واألحكاميتولى   :٦المــادة 

استخالص نتائج االعتراضات واألحكام وتحليل األسباب التـي اسـتدعتها           -
واقتراح التعديالت القانونية أو اإلجرائية الالزمة للحـد منهـا أو تالفـي             

  .حصولها في المستقبل
  

  :من يالضريبلتزام التتألف دائرة ا  :٧ المــادة
  .إختيار الملفاتومعايير قسم تحليل المخاطر   -
  .التدقيقأعمال قسم برمجة   -
  .قسم متابعة التدقيق وإصدار التقارير  -

  
  :ختيار الملفاتامعايير يتولى قسم تحليل المخاطر و  :٨ المــادة

  :لجهة ختيار الملفات للتدقيقاالمخاطر و تحليل -١
  .ضعين وأنشطتهمالخافئات دراسة المخاطر وفقاً ل  -
  . وفقاً لمراتب المخاطرختيار الملفات للتدقيقامعايير تحديد   -
  . ونوعهالمعلوماتالمصادر المختلفة لتحديد   -

  



التدقيق ، التحصيل،   الضريبـيدرجة االلتزام   (عمليات التدقيق   تصنيف    -
  .وتوثيقها... ) ، التدقيق الميدانيالمكتبي، الملفات الكبيرة

   
:لجهةالضريبي ت االلتزام درجابحاث أ -٢  

  .درجات االلتزام بالضريبةوتحاليل دراسة اإلشراف على   -
  .التدقيق السنويوضع برنامج تقديم التوصيات والمساهمة في   -
األخرى التي  المؤشرات  وقواعد المعلومات الداخلية والخارجية     تحليل    -

  .لى عدم االلتزام بالضريبة كلياً أو جزئياًتدل عقد 
مطارح الالتدقيق في   أعمال  التدريب على   حاجات  د توصيات حول    إعدا  -

  . العاليةالمخاطرذات 
  

  :التدقيقأعمال يتولى قسم برمجة   :٩المــادة 
 في ضوء اقتراحات وتوصيات نتـائج       إستراتيجية برامج التدقيق  إعداد    -

قسم تحليل المخاطر ومعايير اختيـار الملفـات وسـواه مـن            أبحاث  
  .الوحدات

الضريبي مع متطلبات تحسين مستويات االلتزام      التدقيق   برامج   تنسيق  -
  .السنويومخطط العمل 

اإللتـزام  أبحـاث   ضوء توصـيات    في  التدقيق الخاصة   برامج  تطوير    -
  . وفقاً للتطورات الحاصلةالضريبي، ووضع إجراءات تقييم النتائج

  

  :يتولى قسم متابعة التدقيق وإصدار التقارير  :١٠المــادة 
 من خالل تحليل نتـائج عمليـات التـدقيق        تنفيذ برامج التدقيق    قبة  مرا  -

  .الموضوعةوالبرامج بالنسبــة للمخططات 
  .ومتابعتهاالتدقيق عمليات وضع قواعد وإجراءات تسجيل نتائج   -
 والنتائج التي آلـت     التدقيقعمليات  إعداد تقارير وبيانات لإلدارة عن        -

الموضوعة لهذه  والتقديرات  خططات  ، بالمقارنة مع المشاريع والم    إليها
  .الغاية، وبيان أسباب التناقضات والفروقات فــي حـال وجودها

  . وتحسين مردودهاتقديم إقتراحات لتفعيل أداء برامج التدقيق  -
  

  :تتألف دائرة اإلعتراضات واإلستئناف من  :١١المــادة 
 .قسم متابعة اإلعتراض -

  



 .قسم متابعة االستئناف -

  
  :يتولى قسم متابعة اإلعتراض  :١٢المــادة 

 : بالنسبة لالعتراض اإلداري-أ

  . معالجة االعتراضاتالموكلة إليه بالنسبة إلى المهام ممارسة  -
استالم االعتراضات وتسجيلها والتثبت من توفر المستندات العائدة لها          -

 .متابعتها وتدوين نتائجهاإحالتها إلى الوحدة المختصة وو

لذلك وطبقاً ضمن المهل المحددة  العتراضات تتم    معالجة ا  تأكد من أن  ال -
 . لألصول المعتمدة

 : بالنسبة لالعتراض أمام لجنة االعتراضات-ب

 .ممارسة المهام الموكلة إليه بالنسبة إلى متابعة االعتراضات -

التأكد من ان الردود من قبل اإلدارة تتم ضمن المهل ووفقا لالصـول              -
 .المحددة لذلك

ارية من تسجيل وطباعة وتبليغ العائدة ألعمال لجان        تأمين االعمال االد   -
 .االعتراضات

  

 :يتولى قسم متابعة االستئناف  :١٣ المــادة

استالم مراجعات االستئناف واللوائح وتسجيلها ومتابعة الـرّد عليهـا           -
 .وتدوين نتائجها

  .االستئنافمتابعة ممارسة المهام الموكلة إليه بالنسبة إلى  -
 لألصـول  ووفقا   تم ضمن المهل  ت اإلدارةد من قبل    الردو أنالتأكد من    -

 .المحددة لذلك

 

  :تتألف دائرة خدمات الخاضعين من  :١٤ المــادة
  .قسم التسجيل -
 .قسم اإلستعالمات -

 .قسم توزيع المطبوعات -

 .قسم البريد -

   
  :يتولى قسم التسجيل  :١٥المــادة 

م فور  بهالمعلومات المتعلقة   الخاضعين وحفظ ملفاتهم وتحديث     تسجيل   -
  .ورودها وضمن المهل المحددة لذلك

  



وتدوين نتائجها بعد البت بها مـن قبـل         إلغاء التسجيل   استالم طلبات    -
 .الوحدات المعنية

، بالمعلومـات والنمـاذج     الخاضـعين التأكد عند التسجيل من تزويد       -
 .واألدلة الضرورية لإللتزام الضريبي

 .ها وتطورعن عمليات التسجيلالدورية إعداد التقارير  -

  
  :يتولى قسم اإلستعالمات  :١٦ المــادة

الالزمة لتمكـين الخاضـعين مـن االلتـزام         تقديم المعلومات الفنية     -
  .بالضريبة حسب األصول

تطوير السياسات واإلجـراءات المتعلقـة      تقديم االقتراحات اآليلة إلى      -
 .باالستعالمات

استفـسارات ومراجعـات الخاضـعين      شكاوى و العمل على معالجة     -
 .ةالبسيط

  
  : يتولى قسم توزيع المطبوعات:١٧المــادة 

الخاضـعين  توزيع المعلومات الفنية، األدلة ونماذج المطبوعات على         -
  .باليدبواسطة البريد أو 

 .بصورة دائمةوالعمل على التأكد من توفرها تخزين المطبوعات  -

  
  :يتولى قسم البريد  :١٨المــادة 

  .ات المديرية كافة لوحدخدمات البريد الوارد والصادرتأمين  -
  

  :تتألف دائرة معالجة المعلومات من  :١٩المــادة 
  .قسم معالجة التصاريح -
 .قسم معالجة المقبوضات -

 .قسم معالجة اإلستردادات -

 .قسم إصدار التكاليف -

 .قسم مراجعة النوعية -
 

  :يتولى قسم معالجة التصاريح  :٢٠المــادة 
  .الخاضعينمعالجة تصاريح  -
 .وفقاً لألولويات واالحتياجاتة التصاريح معالجوضع مخطط مرن ل -

  



إصدار لوائح بالحاالت الخاصة المخالفة للمعايير المحـددة لمعالجـة           -
 . للمراجعة من قبل الوحدات المعنيةوإحالتهاتصاريح المكلفين 

بجميع من شأنها تزويد قسم المحاسبة      دورية وعند الحاجة    إعداد تقارير    -
 .ت الضريبة الناتجة عن التصاريحلتقدير وارداالمعلومات الضرورية 

 

  :يتولى قسم معالجة المقبوضات  :٢١ المــادة
 اإلشـعارات القبض المبينة فـي     معالجة المعلومات الخاصة بعمليات      -

 .الخاصة بها

إصدار لوائح بالحاالت الخاصة المخالفة للمعايير المحـددة لمعالجـة           -
 .لوحدات المعنية القبض وإحالتها للمراجعة والمتابعة من قبل اإشعارات

بين المعلومات الواردة من المـصارف      الدورية في ما    إجراء المطابقة    -
، وبيان الفروقات عنـد     حسابات الخاضعين المسجلة في   والمقبوضات  

  .االقتضاء
  

  :يتولى قسم معالجة اإلستردادات  :٢٢المــادة 
 .معالجة وإدخال المعلومات المتعلقة بطلبات إسترداد الضريبة -

ائح بالحاالت التي تشكل انحرافاً عن المعـايير الموضـوعة          إصدار لو  -
لمتابعة من قبـل الوحـدات      المعالجة االستردادات، وإحالتها للدرس و    

 .المعنية

  
  :يتولى قسم إصدار التكاليف  :٢٣المــادة 

، الخاضـعين إحتساب الضرائب الناتجة من جراء تصحيح تـصاريح          -
تدقيق الميداني أو الوحـدات     المقررة من قبل دائرة ال    التكاليف  وإصدار  

  .التنفيذية األخرى في مديرية الضريبة
صـادرة عـن مرجـع      إشعارات التكليف   طلبات إصدار   التأكد من أن     -

  .مختص
  

  :يتولى قسم مراجعة النوعية  :٢٤المــادة 
 سالمة إجراءات الرقابة بما في ذلك من له حق الـدخول            أن التأكد من  -

 .حات الالزمة عند االقتضاءمن اجل إجراء التصحياألنظمة على 

  



جميع العمليات  تقديم اإلقتراحات المتعلقة بفعالية ودقة نشاطات معالجة         -
المنوطة بأقسام الدائرة من تصاريح ومقبوضات واستردادات وإصدار        

  .تكاليف
نوعيـة ودقـة    اقتراح تطوير وتحسين مستويات معايير وأساليب تقييم         -

التي أدخلت في النظام الممكنن،      الخاضعينالمعلومات المتعلقة بعمليات    
 .والقيام بمراجعتها دورياً أو عند الحاجة

حاالت اإلستثنائية المعروضة من قبل     المعالجة  اقتراح الحلول الالزمة ل    -
تـصحيح األخطـاء وإسـتكمال      األقسام األخرى في الدائرة، السـيما       

 .األخرىنماذج الالنواقص في التصاريح و

ضيع المتعلقة بإدخـال التغييـرات علـى        تقديم التوصيات بشأن الموا    -
التي يتم إدخالهـا فـي      المعلومات  ن نوعية   يتحسلاألنظمة واإلجراءات   

 .وتأمين صحة وسالمة القيود المتعلقة بعمليات الخاضعينالنظام، 

 

  :تتألف دائرة التحصيل من  :٢٥ المــادة
  .قسم مالحقة التحصيل -
 .قسم دفع اإلستردادات -

  
  :سم مالحقة التحصيليتولى ق  :٢٦ المــادة

المالحقات الفردية للخاضعين وتحصيل المبالغ المتـأخرة والمتوجبـة          -
  .عليهم

خاصة تلك التـي تتعلـق بغرامـات        المناطة به،   ممارسة الصالحيات    -
ومختلف مهـام التحـصيل     والغرامات  التأخر في الدفع، فرض الفوائد      

 .التي تتوالها مديرية الضريبة على القيمة المضافة

  
  :يتولى قسم دفع اإلستردادات  :٢٧ـادة المـ

 الدفع بالمبالغ الموافق على رّدها من قبـل المراجـع           إشعاراتإصدار   -
المخولة بالموافقة على االستردادات، وذلك ضمن المهل المحددة لهـذه          

 .الغاية

إعداد تقارير دورية، في ما يتعلق باالستردادات التي تم دفعها، ورفعها             -
  .ةإلى المراجع المعني

  

  



  :تتألف دائرة العالقات العامة والتوعية من  :٢٨ المــادة
  .قسم العالقات مع وسائل اإلعالم   -
  .الخاضعين والمواطنينقسم توعية    -

  
  :يتولى قسم العالقات مع وسائل اإلعالم  :٢٩ المــادة

  .اقتراح برامج إعالمية وتأمين تنفيذها مع وسائل اإلعالم  -
  . اإلستفساراتالرد على المشاركة في   -
  . مع وسائل اإلعالمالمقابالت تنظيم   -
  .متابعة وسائل اإلعالم لرصد كل ما يتعلق بالضريبة  -
  

  :الخاضعين والمواطنينيتولى قسم توعية   :٣٠ المــادة
برامج وخطط توعية الخاضعين والمواطنين وتـأمين تنفيـذها         إقتراح    -

  .بالتنسيق مع الوحدات األخرى في المديرية
تطوير أسس تصميم وتحـضير وعـرض المنـشورات         لمشاركة في   ا  -

  .  بالتعاون مع الوحدات األخرىواألدلة
توعية وتثقيف  لتحضير مخططات سنوية لتنظيم محاضرات ومؤتمرات         -

  . الخاضعين والمواطنين
اإلشراف على التيويم المستمر لموقع الضريبة على األنترنت وإضافة           -

  .معلومات وصفحات جديدة لخدمة الخاضعين
  

  :تتألف دائرة التدقيق الميداني من  :٣١المــادة 
  .الخاضعينكبار تدقيق قسم  -
 .مجموعات الدرس -

 .قسم المالحظين -

 .قسم مراجعة النوعية ونتيجة الدرس -

  
  :الخاضعينكبار تدقيق قسم يتولى   :٣٢المــادة 

التي تتطلب اختـصاصاً مـن      والملفات  الخاضعين  تدقيق ملفات كبار     -
مستوى عاٍل وفقاً لألسس والمعايير والبرامج واإلجـراءات المحـددة          
لذلك وإيداع نتائجها المرجع المختص بإصدار التكاليف فـي مـصلحة         

  .العمليات

  



لمعالجة القضايا التـي     الضريبيةوالدراسات  التنسيق مع دائرة التشريع      -
تتطلب استطالع رأي هذه الدائرة السـيما منهـا الـشؤون القانونيـة             
 .والسياسات الضريبية واجتهادات المحاكم وقرارات لجان االعتراضات

  
  :مجموعات الدرسكل مجموعة من   تتولى :٣٣المــادة 

تدقيق ملفات الخاضعين وفقاً للبرامج المعـّدة لهـذه الغايـة واألسـس              -
لمعايير واإلجراءات المحددة لذلك وإيداع نتائجها المرجـع المخـتص          وا

  .بإصدار التكاليف في مصلحة العمليات
التنسيق مع دائرة التشريع والدراسات الضريبية لمعالجة القضايا التـي           -

تتطلب استطالع رأي هذه الـدائرة السـيما منهـا الـشؤون القانونيـة         
  . وقرارات لجان االعتراضاتوالسياسات الضريبية واجتهادات المحاكم

  
  :يتولى قسم المالحظين  :٣٤ المــادة

من خالل الزيارات الميدانية الدوريـة والمفاجئـة ومـن خـالل            التأكد   -
لجميع وتطبيق الخاضعين   احترام  من  االستقصاءات والمعلومات الواردة    

اإلجراءات المتعلقة بتنظيم الفواتير المطلوبة وإيصاالت المبيعات النقدية        
، وتقديم تقارير بنتيجة مالحظاتهم     حسن سير عمليات تحصيل الضريبة    و

 .ومشاهداتهم

  
  :يتولى قسم مراجعة النوعية ونتيجة الدرس  :٣٥المــادة 

لتدقيق، إلدارة أعمال ا  المحددة  واألساليب  اإلجراءات  االلتزام ب التأكد من    -
 .بالمستندات الثبوتيةولتنظيم الملفات وتوثيقها 

تطبيـق اإلجـراءات    ألقسام المعنية بأعمال الدرس تتولى      أن ا التأكد من    -
 .النماذج وإعداد التقارير بنتائج التدقيقبتعبئة المتعلقة 

تقديم اإلقتراحات واإلستشارات إلى رئيس دائرة التدقيق الميداني، حول          -
عمليات التدقيق الميداني التي نفذتها مجموعات الدرس       بالمسائل المتعلقة   

  .في الدائرة
  

  :تتألف دائرة المراقبة الضريبية واإلستردادات من  :٣٦ــادة الم
  .قسم الدرس المكتبي -
 .قسم متابعة غير الملتزمين -

  



 .طلبات اإلستردادقسم درس  -

 .قسم مراجعة النوعية -

 

  :يتولى قسم الدرس المكتبي  :٣٧ المــادة
 .التي يمكن أو يتطلب إنجازها داخل المكتبتدقيق الالقيام بعمليات  -

لتعلقهـا  من قبل دائرة معالجـة المعلومـات        لتصاريح المحالة   دراسة ا  -
 .بحاالت خاصة أو استثنائية

الميداني للتوسع في   التدقيق  إحالة بعض الملفات عند االقتضاء إلى دائرة         -
 .الدرس

 قسم إصدار التكاليف التابع     إلى وإحالتهاطلب إصدار التكاليف اإلضافية      -
 .لعملياتلدائرة معالجة المعلومات في مصلحة ا

  
  :يتولى قسم متابعة غير الملتزمين  :٣٨المــادة 

الذين لم يقدموا طلبات التـسجيل،      الخاضعين المكتومين   تحديد وإكتشاف    -
  .أو لم يصرحوا ضمن المهل القانونية

تطبيق األحكام المتعلقة بغرامات التأخير في تقديم التصاريح،        التأكد من    -
 .وغرامات عدم التسجيل

ساليب اكتشاف غير المسجلين وتنويع وتعزيز مصادر       وسائل وأ تطوير   -
 .المعلومات الداخلية والخارجية عنهم

معلومات عن حاالت التهرب القانوني من الضريبة عن طريـق          الجمع   -
الشكل القانوني مثالً، أو تجزئة العمليات لتبقى خارج نطاق الـضريبة،           

 القتـراح   ات الـضريبية  الـسياس التشريع و وتقديم التوصيات إلى دائرة     
 .الالزمة على األحكام القانونية النافذةالتعديالت 

 .حاالت الغش والتهرب من الضريبة إلى وحدة التدقيق المختصةإحالة  -

 

  : طلبات اإلسترداديتولى قسم درس  :٣٩المــادة 
وفقاً للسياسات والمعـايير واإلجـراءات      التدقيق في طلبات اإلسترداد،      -

  .الموضوعة لهذه الغاية
 طلبات االسترداد تمهيداً للبت بها من قبل المراجـع المختـصة            دراسة -

 .لتوجب فائدة عنهاوضمن المهل المحددة، وذلك تالفياً 

  



أو إلـى  إلى دائرة التدقيق الميداني عند االقتضاء طلبات اإلسترداد   إحالة   -
 .قسم الدرس المكتبي

فـي  إحالة طلبات االسترداد الموافق عليها إلى قسم دفع االسـتردادات            -
 .من أجل تنفيذهادائرة التحصيل 

 

 :يتولى قسم مراجعة النوعية  :٤٠المــادة 

التأكد من االلتزام باإلجراءات وباألساليب وبالسياسات المحددة لـدائرة          -
 .المراقبة الضريبية واالستردادات من قبل مختلف وحدات هذه الدائرة

ت واإلجراءات  اقتراح التعديالت الالزمة لتطوير أساليب العمل والسياسا       -
 .المحّددة لهذه الدائرة

  
  :تتألف دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين من  :٤١المــادة 

  .قسم شؤون الموظفين والتدريب  -  أ
  .قسم إدارة المحفوظات والمستندات  - ب
  .قسم إدارة أدلة اإلجراءات والسياسات  - ج
  .قسم الخدمات العامة  -  د

  
  :الموظفين والتدريبيتولى قسم شؤون   :٤٢المــادة 

برامج التوظيف، تنظيم الملفـات     ( وتنمية طاقاتها    إدارة الموارد البشرية    -
  .)....، البيئة الوظيفية الخ، الحوافز ومتابعتهاالشخصية

  .ومتابعة تنفيذهاالتدريب وبرامج مخططات اقتراح   -
  .ووضع التقارير بشأن ذلكتقييم أداء الموظفين اإلسهام في   -

  
  :يتولى قسم إدارة المحفوظات والمستندات  :٤٣ ةالمــاد

  .الخاضعينحفظ ملفات   -
  .على الملفاتالمحددة لممارسة حق اإلطالع اإلجراءات التقيد ب  -
  .تخزين النمـــاذج والنشرات  -
  

  :يتولى قسم إدارة أدلة اإلجراءات والسياسات  :٤٤المــادة 
 بالتنـسيق   واإلجراءاتعمليات تحديث أدلة األنظمة والمنشورات      متابعة    -

   .مع مختلف الوحدات المعنية في المديرية

  



  
  :يتولى قسم الخدمات العامة  :٤٥المــادة 

، خدمات وصيانة المبنى، مواقـف      الطاقة والمياه واالتصاالت  تأميــن    -
  .السيارات، القضايا الصحية واألمنية

  .اللوازم المكتبية والقرطاسيةشؤون   -
  .واد والتجهيزات واألثاث والمفروشاتمسك حسابات وقيود الم  -

  
  :تتألف دائرة المعلوماتية من  :٤٦المــادة 

  .قسم البرامج  -
  .قسم الخدمات الفنية  -
  .قسم دعم عمليات تشغيل األنظمة  -

  
  :يتولى قسم البرامج  :٤٧ المــادة

   :المعلوماتيةتحليل أنظمة 
  .ريةمديالوفقاً لحاجات واإلجراءات تحديد متطلبات األنظمة  -
 .وضع تصاميم األنظمة المنوي تطويرها -

  :تطوير وصيانة البرامج
  ....)شاشات، تقارير(نظمة من األتطوير وصيانة الوظائف المطلوبة  -
خارجيـة معلوماتية  أنظمـة  المرتبطة مع   تطوير وصيانـة البرامـج     -

 ....)الجماركمديرية الواردات، إدارة الخزينة، مديرية (

إرسـال المعلومـات    (أخـرى   معلوماتية  ظمة  المساهمة في تطوير أن    -
 ).إلكترونياً عبر األنترنت

  :مراقبة النوعية
  .األنظمة المعلوماتيةتحضير مواد تجربة  -
 .األنظمةتنفيذ التجارب والتأكد من سالمة وصّحة  -

  :صيانة قاعدة المعلومات
  .صيانة مكونات قاعدة المعلومات -
 .ىتحويل المعلومات من وإلى قواعد معلومات أخر -

 .ضبط قاعدة المعلومات -

  
  :يتولى قسم الخدمات الفنية  :٤٨ المــادة

  



  :صيانة األنظمة التشغيلية وشبكات المعلومات  
  :إدارة أنظمة األمان

  . لألنظمة المعلوماتيةتعريف المستخدم -
 . لألنظمة المعلوماتيةإدارة معلومات المستخدم -

 . لألنظمة المعلوماتيةتحديد حقوق الولوج للمستخدم -

 . ومتابعة تطويرهانشاء وتنفيذ أنظمة الحماية واألمانإ -

  :شراء وصيانة األجهزة والبرامج
  .المشاركة في تقييم حاجات المديرية بما يختص باألجهزة والبرامج -
 .التنسيق في عملية صيانة األجهزة والبرامج -

 

  :يتولى قسم دعم عمليات تشغيل األنظمة :٤٩ المــادة
  :نظمةدعم ومساعدة مستخدمي األ

  .تقديم الدعم الالزم لمستخدمي األنظمة -
 .صيانة األجهزة المشغّلة -

 .تحويل المشاكل إلى الجهات المسؤولة عن الصيانة -

 .متابعة حل المشاكل مع الجهات المسؤولة عن الصيانة -

  :إدارة األنظمة
  .تجهيز البرامج والمعدات -
 .تنفيذ إجراءات حفظ وإسترداد المعلومات -

 .ضبط رموز األنظمة -

  
  :تتألف دائرة التنسيق اإلداري والمالي من  :٥٠المــادة 

  .قسم معالجة الشكاوى -
 .  الداخليالتدقيققسم  -

 .قسم التخطيط -

 .قسم المحاسبة -

  
  :يتولى قسم معالجة الشكاوى  :٥١ المــادة

 بحسب طبيعتهـا وأنواعهـا إلـى الوحـدات          وإحالتهااستالم الشكاوى    -
 .المختصة ومتابعة نتائجها

 .اب العالقة بالنتائج التي اقترنت بها شكواهمإعالم أصح -

  



استخالص النتائج من الشكاوى واقتراح اإلجـراءات الالزمـة لتالفـي            -
  .تكرارها

  
  :الداخليالتدقيق يتولى قسم   :٥٢المــادة 

 بـاإلجراءات  الموظفين العاملين في المديرية يلتزمـون        أنالتأكد من    -
ات تنفذ وفق األصـول،      المحددة، ومن أن العملي    واألصولوالسياسات  

 .وفقاً لبرامج سنوية محددة لجهة األهداف والوسائل واألساليب

مدير الضريبة  أو دراسات خاصة بناء على طلب       عمليات تدقيق   القيام ب  -
 . بناء على طلب رؤسائه التسلسليينعلى القيمة المضافة أو 

يتعلق بنتائج عمليـات التدقيــق،      وخاصة في ما    تقارير دورية    إعداد -
 . اآلداءلتحسين اآليلة إضافة إلى تقديم اإلقتراحات 

  
  :يتولى قسم التخطيط  :٥٣ المــادة

 والمخططات المتوسطة األجل انسجاماً مع      العمل السنوية اقتراح برامج    -
االستراتيجية الموضوعة واألهداف المحددة، وذلك بالتنسيق مع مختلف        

 .وحدات المديرية

 وبيان الفروقات وتحليـل أسـبابها    متابعة تنفيذ المخططات الموضوعة    -
 .واقتراح االجراءات التصحيحية الالزمة

وضع تقارير عن نتائج المخططات المنفذة ورفعها الى المراجع المعنية           -
 .في المديرية

  
  : يتولى قسم المحاسبة  :٥٤ المــادة

 .تقدير واردات الضريبة بالتنسيق مع الوحدات األخرى المعنية -

 .ة بالتنسيق مع الوحدات األخرىتقدير نفقات المديري -

 .مسك حسابات الضريبة وفقاً لنظام محاسبي خاص يوضع لهذه الغاية -

اعداد التقارير الدوريـة والخاصـة عـن التحققـات والمقبوضـات             -
 .واالستردادات ونتائج حسابات الضريبة وايداعها المراجع المعنية

  
  القسم الثاني

  المالك وشروط التعيين
  

  



  

 دد المالك الدائم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للجدول رقـم           يح  :٥٥المــادة 
 اإللزامـي  األعمـال  الملحق بهذا القانون، وذلك حسب سـقف رقـم          -١-

  . مليون ليرة لبنانية٣٠٠للخضوع المحدد ب
  

تضاف وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعـة والخامـسة فـي مديريـة               :٥٦المــادة 
القيمة المضافة إلى مجموع المالك العددي للوظائف الدائمـة         الضريبة على   

مديرية المالية العامة، المحدد بموجب المرسـوم رقـم          -في وزارة المالية  
  .     وتعديالته٣٠/٦/١٩٩٢ تاريخ ٢٤٨٥

  
عالوة على الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين، يجب أن             :٥٧المــادة 

لوظائف في مالك مديرية الضريبة على القيمة        ا بعضتتوفر في المرشحين ل   
 الملحق بهـذا   -٢-جدول رقم   المضافة شروط التعيين الخاصة المبينة في ال      

  .القانون
  

 تـاريخ   ٣٧٩ مـن القـانون رقـم        ٥٦ مـن المـادة      ٤يلغى نص الفقرة      :٥٨المــادة 
، ويستعاض عنها بـالنص     )الضريبة على القيمة المضافة    (١٤/١٢/٢٠٠١

  :التالي
مديرية الضريبة علـى القيمـة      التالية من وظائف    وظائف  اليمكن إشغال    "

علـى أن    -٣- وفقاً للجدول رقم     المضافة من الفئتين الثانية والثالثة بالتعاقد     
 على أساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وتحدد أصـولها      التعاقديتم  

  .بقرار يصدر عن وزير المالية
الحيات والموجبات التـي يتمتـع بهـا موظفـو          يتمتع المتعاقد بجميع الص   

  ".المالك
  

يحلف موظفو مديرية الضريبة على القيمة المـضافة والمتعاقـدون لـديها              :٥٩المــادة 
  . عملهمأمام المرجع القضائي المختص قبل مباشرتهم القانونية اليمين 

  
  .فور نشره في الجريدة الرسمية القانونهذا يعمل ب  :٦٠المــادة 

  
  


	- وضع قواعد وإجراءات تسجيل نتائج عمليات التدقيق ومتابعتها.
	- تحضير مخططات سنوية لتنظيم محاضرات ومؤتمرات لتوعية وتثقيف الخاضعين والمواطنين. 
	- الإشراف على التيويم المستمر لموقع الضريبة على الأنترنت وإضافة معلومات وصفحات جديدة لخدمة الخاضعين.
	- تخزين النمـــاذج والنشرات.

