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املقدمة

يحدد دليل املستخدم لنظام رد االيراد تدفق ووصف بوابة العمالء لرد االيراد تلقائيًاً .ويوضح كيف يحتاج العميل إىل رد اإليرادات وإدارتها باستخدام البوابة .توضح

الوثيقة املقرتحة تفاصيل الوظائف التي ينطوي عليها تنفيذ نظام االسرتداد التلقايئ بنا ًء عىل النطاق املحدد ومتطلبات العمل.

ويجدر التنويه أن دليل املستخدم هو وثيقة قابلة للتغيري والتطوير ينبغي مراجعتها بشكل سنوي أو كلام دعت الحاجة من أجل ضامن توافقها مع أهداف الحكومة
االتحادية ،وقد صممت اإلجراءات املوضوعة بحيث تعكس املامرسات الرائدة يف هذا املجال.

الهدف من إنشاء الدليل
دليل إرشادي للمتعاملني الستخدام نظام رد االيراد االلكرتوين ،ويتضمن الدليل مبادئ توجيهية تبني مسار العمليات ومصفوفة توزيع املسؤولية.

مجال ونطاق التطبيق
يتمثل نطاق هذا املستند يف تقديم موجز وظيفي للمستخدم النهايئ لفهم كيفية دعم التطبيق من أجل رد املعاملة املرفوعة من املتعامل.
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التعاريف واملصطلحات
املصطلحات

التعريف

الوزارة

وزارة املوارد البرشية والتوطني

IBAN

رقم الحساب البنيك (الدويل)

SWIFT CODE

رقم حساب السويفت كود من بنك املستفيد

URN

هو رقم إيصال الدفع (الرقم املرجعي) املكون من  20رقم

MB

هو املرجع الرئييس والرقم املوحد للمعاملة مكون من  9أرقام مع رمز مكون من حرفني

ما هي خدمة رد االيرادات املستحقة للمتعاملني؟
نظــام رد اإليــراد اإللكــروين هــو نظــام يقــوم العميــل مــن خاللــه بتقديــم الطلــب لــرد الرســوم املدفوعــة بالخطــأ إىل وزارة املــوارد البرشيــة والتوطــن مرفقــاً
بــه جميــع املســتندات املطلوبــة املحــددة يف النظــام لتأكيــد أحقيــة الــرد ،ويتــم التدقيــق عليهــا مــن قبــل الــوزارة واتخــاذ الــازم حيــال إجــراءات تحويــل املبلــغ
املســتحق لحســاب العميــل البنــي (أفــراد  /منشــآت)

ما هي مزايا نظام رد اإليراد؟
يوفر نظام رد اإليراد بوابة إلكرتونية ذاتية للعمالء للتسجيل والتقدم بطلباتهم السرتداد الرسوم ،دون الحاجة للذهاب إىل مقر الوزارة أو مراكز رجال االعامل.
يرسع النظام رحلة املتعامل يف تقديم الطلبات ووقت االستجابة للطلبات املقدمة.
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فئات املتعاملني
املستهدفة

القطاع الخاص (أفراد  /منشآت)

الخدمة الفرعية

نظام رد اإليراد اإللكرتوين

معلومات الخدمة
قناة تقديم الخدمة

إجراءات الخدمة
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البطاقة التعريفية لإلجراء
إجراء :رد االيراد

نظام رد اإليراد اإللكرتوين هو نظام يقوم العميل من خالله بتقديم الطلب لرد الرسوم املدفوعة بالخطأ إىل وزارة املوارد
البرشية والتوطني
املوقع االلكرتوين
التطبيق الذيك
 .1الدخول عىل موقع الوزارة اإللكرتوين للوصول لرابط خدمة رد اإليراد اإللكرتوين.
 .2إنشاء حساب مستخدم إلزامي للمتعاملني أفراد  /منشآت ألول مرة.
 .3تقديم الطلب عرب نظام رد اإليراد اإللكرتوين مع توفري االدلة الثبوتية املطلوبة.
 .4مراجعة الطلب من قبل الوحدات التنظيمية املعنية يف الوزارة والتأكد من استيفاء املعاملة لكافة الرشوط والوثائق
املطلوبة.
 .5يف حال عدم استيفاء الرشوط يتم إرجاع الطلب للمتعامل وتوضيح السبب ،يف حال كان يتطلب توفري مرفقات اضافية
إلعادة رفعه إىل النظام.
 .6يف حال استيفاء الرشوط وتوفري كافة الوثائق املطلوبة واملوافقة النهائية ،يتم تحويل املبلغ للحساب البنيك للعميل
(أفراد  /منشآت) من خالل التحويل املرصيف.

املستندات املطلوبة

متطلبات ورشوط الخدمة
رسوم الخدمة

املستندات املطلوبة لطلب اسرتداد الرسوم عند اختيار املتعامل رد االيراد بسبب تجاوز الدفع:
 .1إيصال الدفع (مرفق الزامي)
 .2صورة من املعاملة (مرفق الزامي)
 .3صورة من الرخصة التجارية (مرفق الزامي)
 .4تقرير الدفع كشف الحساب البنيك للمتعامل (مرفق الزامي) مع تظليل املعاملة املخصومة
 .5رسالة من البنك توضح رقم الحساب الدويل ( IBANمرفق الزامي)
 .6رسالة من البنك توضح رقم السويفت كود ( SWIFT CODEمرفق الزامي)
 .7مرفقات ثبوتية أخرى (اختياري)
املستندات املطلوبة لطلب اسرتداد الرسوم عند اختيار املتعامل رد االيراد بسبب الدفع املكرر:
 .1إيصال الدفع (مرفق الزامي)
 .2إيصال الدفع املكرر (مرفق الزامي)
 .3صورة من املعاملة (مرفق الزامي)
 .4صورة من املعاملة املكررة (مرفق الزامي)
 .5صورة من الرخصة التجارية (مرفق الزامي)
 .6تقرير الدفع كشف الحساب البنيك للمتعامل (مرفق الزامي) مع تظليل املعاملة املخصومة
 .7رسالة من البنك توضح رقم الحساب الدويل ( IBANمرفق الزامي)
 .8رسالة من البنك توضح رقم السويفت كود ( SWIFT CODEمرفق الزامي)
 .9مرفقات ثبوتية أخرى (اختياري)
 .1يجب أن يكون العميل مقيم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 .2يجب أن يكون رقم الحساب املرصيف الدويل ( )IBANالخاص بالعميل داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
ال توجد رسوم عىل خدمة نظام رد االيراد اإللكرتوين

مدة الحصول عىل الخدمة

يتم اسرتداد املبلغ املستحق يف حال استيفاء جميع الرشوط املطلوبة خالل ( )5أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب لحني
االنتهاء من املراجعة والتدقيق.
ميكن للمتعامل االستفسار عن أي معاملة تم التقديم عليها عن طريق االستعالم من شاشة لوحة املعلومات يف نظام رد
االيراد اإللكرتوين عن طريق املوقع اإللكرتوين للوزارة  www. mohre. gov. aeأو من خالل القنوات التالية:
االتصال مبركز االتصال عىل الرقم ()600590000
عرب الربيد اإللكرتوين ask@mohre.gov.ae

الجهات املرتبطة بالخدمة

مرصف أبوظبي اإلسالمي
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آلية العمل
ملستخدمي النظام
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تسجيل الدخول
الوصول إىل الخدمة عن طريق املوقع اإللكرتوين للوزارة
 .1يرجى استخدام الرابط التايل للوصول إىل الخدمة ()https://refund.adib.ae/MOHRE
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 .2القيام بإنشاء حساب مستخدم إلزامي للمتعاملني أفراد  /منشآت ألول مرة كام هو موضح يف الصورة أدناه:
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اختيار اللغة

ميكن للمستخدم تحديد لغته املناسبة يف بوابة العمالء الخاصة برد االيراد تلقائ ًيا .يتم تزويد املستخدم بخيارين كلغة يتم تحديدها:
 .Iاللغة العربية

 .IIاللغة اإلنجليزية
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بدء الخدمة

إدارة ملف تعريف املستخدم

ميكن للمستخدم إدارة الحساب الخاص به عن طريق النقر عىل اسم املستخدم من لوحة إدخال البيانات كام هو موضح يف الصورة أدناه:
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تقديم طلب معاملة رد االيراد للمستخدم الفردي /املنشآت

بعــد تســجيل الدخــول بنجــاح ،مــن خــال شاشــة إدارة طلبــات االســرداد يقــوم املســتخدم بالضغــط عــى حقــل “إضافــة” لتقديــم طلــب

جديــد كــا هــو موضــح يف الصــورة أدنــاه:
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إيصال الدفع (رقم )URN

ســتظهر شاشــة جديــدة ليقــوم املســتخدم بإدخــال الرقــم التسلســي إليصــال الدفــع (رقــم املرجــع  )URNثــم الضغــط عــى زر البحــث
كــا هــو موضــح يف الصــورة أدنــاه:
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لالستدالل عىل رقم إيصال الدفع ( )URNميكن الضغط عىل عالمة التعجب كام هو موضح يف الصورة أدناه:
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يقــوم النظــام تلقائي ـاً باســرجاع معلومــات الدفــع لرقــم االيصــال بحيــث متكــن املســتخدم مــن إدخــال البيانــات املطلوبــة وإرفــاق الوثائــق
مــع الطلــب وفــق حالــة االســرداد عــى النحــو املوضــح أدنــاه:

حاالت اسرتداد الرسوم

الحالة األوىل :االسرتداد بسبب تجاوز الدفع
شاشة إدخال البيانات كام هو موضح يف الصورة أدناه:
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شاشة ارفاق الوثائق كام هو موضح يف الصورة أدناه:
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الحالة الثانية :االسرتداد بسبب الدفع املكرر
شاشة إدخال البيانات كام هو موضح يف الصورة أدناه:
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شاشة ارفاق الوثائق كام هو موضح يف الصورة أدناه:

يقوم املستخدم بالنقر عىل زر “ حفظ الطلب “ ليتم تقديم طلب االسرتداد ويتم مراجعة حالة الطلب من خالل لوحة املعلومات.
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