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 متطلبات السهاصفة :

السبشي على تطبيق مشهج العسليةة    ISO 9001:2015تػ اعداد هذه العسليات بسا يتؽافق مع مؽاصفة 
و تبشةةي الف ةةر السبشةةي علةةى السخةةانر والتحدةةيؼ والتطةةؽقر السدةةتسر ر فهةةد تبشةة  الةةدا رة هةةذه البشةةؽد  عشةةد 
وضةةع اعةةاا ادالة الجةةؽدة وتشفيةةذه وتحدةةيؼ فاعليتةةع واضةةعة ارةةض عيشيهةةا تعزقةةز لضةةا السدةةتفيديؼ وتلبيةةة 

  متطلباتهػ.

1.  

مبةةةدل الف ةةةر السبشةةةي علةةةى السخةةةانر ر فهةةةد تةةةػ صةةةيا ة مرةةةفؽفة السخةةةانر  تةةةػ ءشةةةاا عسليةةةات الةةةدا رة علةةةى 
 السحتسلة وتحديد وتحليل البيئة الداخلية والخالجية السؤثرة على الدا رة.

2.  

 ات الدا رة  :يلتشفيذ كافة عسلتلتزا الدا رة ءتؽفير اللؽازا والسؽالد السطلؽبة 
 السؽالد البذرقة  .1
 البشية التحتية  .2
 السبااي والسرافق  .  .3
 السعدات والبرمجيات واالجهزة. .4
 مرادل الشهل. .5
 السعلؽمات وت شؽلؽجيا االتراالت  .6
 البيئة لتذغيل العسليات  .7
 تؽفير وصيااة البيئة الالزمة لتذغيل العسليات )عؽامل اادااية ونبيعية(: .8

 اجتساعية )عدا العشررقةر الهدوار عدو السؽاجهات والترادمات(  . .1
 )مثل تهليل ضغؽط العسلر مشع الطردرالحساية(.افدية  .2
 نبيعية )دلجة الحرالة السشاسبةراالضااةرالشعافة رالزؽضاارالهؽاا(. .3

3.  

يتػ تهييػ عسليات الدا رة  مؼ خةال  متابعةة مةدلاا السةديرقات لتشفيةذ الخطةة التذةغيلية ومةؼ خةال  التةد يق 
 الداخلي الدشؽي والذكاوى السهدمة مؼ متلهي الخدمة 

4.  

  .5 يتػ تحديد كفااة العسليات مؼ خال  تحهيق اهداف العسلية  
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 : الهدف

 مؼ السديرقات. اذر لسساا السكلفيؼ الذيؼ تعذل تبليغهػ إلى تؽضيح آلية تهدف هذه العسلية 
 
 : الشطاق 

السهةاا والسدةؤوليات الؽاجةض اتباعهةا ءجةراا الشذةر فةي الرةحة اليؽميةة كسةساا السكلفةيؼ الةذيؼ   جسيةع هذه العسلية  يذسل اطاق
 تعذل تبليغهػ مؼ السديرقات. 

 
 السدخالت :

 كذة بأسساا السكلفيؼ لصحاب العشاوقؼ  ير الؽاضحة لو مؼ تعذل تبليغهػ مؼ السديرقات السخترة. 
 

 السخرجات :
 إعالن الرحة وكتض تغطية للسديرقات السعشية ءعالمهػ بأاع  د تػ الشذر. 

 
 : السدؤوليات

 مديرقة تهشية السعلؽمات 

  السديرقات التشفيذية 

  مديرقة االترا  واءعالا الزرقبي 

  الذؤون الساليةمديرقة  
 

 

 والسبيعات دائرة ضريبة الدخل  

 دليــل عسليات تهكيـد الجـهدة  
 في الرحف اليهميةاالعالنات نذر  :اسم العسلية 

 CI:PR12.1 رقم العسلية :

 9مراجعة رقم : 2/1/2222تاريخ السراجعة :
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 :اإلجراءات 
 الشذر في الرحف اليهمية السدؤولية الرقم

1 
 

بأسةساا السكلفةيؼ الةذيؼ تعةذل تبلةيغهػ مةؼ السةديرقات  workflowsبعد استالا ال ذؽف عةؼ نرقةق معاملةة الةة  الشذر مؽظة
 الذةةؤون مديرقةةة السخترةةة لو اسةةتالا  مةةذكرات دعةةؽى الحزةةؽل لو الشذةةر بةةالسزاد العلشةةي مةةؼ الستةةرافعيؼ فةةي 

والسةةديرقات السخترةةة وبعةةد التأهةةد مةةؼ هةةذه اكسةةساا وبأاةةع لةةػ يةةتػ اتخةةاي لي إجةةراا جديةةد بحههةةػ يةةتػ  الهااؽايةةة
 تشديق هذه اكسساا.الهياا ءتجهيز و 

يتػ اعداد كتاب لشذر االعالن في الرحة اليؽمية مبيشًا عليع تالقخ الشذر ولسساا الرحة ثػ يتػ مرةاد تع  الشذرمؽظة  2
 وتؽ يعع مؼ السدير العاا لو مؼ يفؽضع.

 . اعالاات اذر تبليغ السبيعات في صحيفتيؼ ليؽميؼ متتالييؼ.1
 .  في صحيفتيؼ ليؽميؼ متتالييؼاعالاات اذر تبليغ السبيعات . 2
 .اعالاات اذر لسذكرات الدعؽة والشذر للبيع في السزاد العلشي برحيفتيؼ ولسرة واحدة.3

لتزوقد مكتض  مؼ اكلشفة ثػ سحض الشدخة السردلةللديؽان العاا ءعطا ها ل ػ صادل  ال تاب ةإلسا  ادخ الشذر  مؽظة 3
 السديرقات السعشية بطلض الشذر. لديؽانا زوقدقكسا و االعالن ءها للستابعة مع الرحة 

بحرؽ  الشذر لشفتع لتزوقد السديرقات السعشية بعد لن يتػ الشذر في الرحة يتػ الهياا ءترؽقر االعالن وا  الشذرمؽظة  4
لدخل والسبيعات ولخرى مخررة السكلفيها واالحتفاظ بأصل الرحة في جالسؽلات مخررة ءعالاات 

 السزادات العلشية.البيع بلسذكرات الدعؽى واعالاات 

 الؽثا ق:

 .هذة بأسساا السكلفيؼ لصحاب العشاوقؼ  ير الؽاضحة لو مؼ تعذل تبليغهػ 

 .إعالن الجرقدة وكتض تغطية للسديرقات السعشية ءعالمهػ بأاع  د تػ الشذر 
 .جالسؽلاتبالهرب مؼ السديرقة تحفع بع الرحة داخل خزا ؼ  مكان االحتفاظ بالؽثا ق: 
 .1996مؼ تالقخ  ير السؤلشفة مدة االحتفاظ بالؽثيهة : يحتفع بالؽثا ق  
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 الهدف: 

إلةةى تؽضةةيح الخطةةؽات الستبعةةة ءدالة الشذةةانات السدةةؤو  عشهةةا  دةةػ  اءعةةالا مةةؼ حيةة  تةةروقج اذةةانات  تهةةدف هةةذه العسليةةة

 .الدا رة

 الشطاق: 

 الشذانات الخاصة بأعسا   دػ اءعالا . هذه العسلية يذسل اطاق 

  دػ اءعالا . مهاا  السدخالت :

 السشتج االترالي واالعالمي والتروقجي الرادل عؼ السديرقة/ الهدػ. السخرجات :

 :  اتالسدؤولي

 ر السديرقة مدي 

  ل يس الهدػ 

  مؽظفي الهدػ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 والسبيعات دائرة ضريبة الدخل  

 دليــل عسليات تهكيـد الجـهدة  
 قدم االعالم مهام  اسم العسلية :

 CI:PR12.2 رقم العسلية :

 7مراجعة رقم : 2/1/2222السراجعة :تاريخ 
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 اإلجراءات :
 الشذاط : السدؤوليات ت

 وانذطتها التهعهية الدائرة ألنذطة وانجازاتالترويج 
ءتجهيز واعةداد السزةاميؼ والرسةا ل االعالميةة وااذطتها التؽعؽقة وااجازاتها يتػ التروقج لشذانات الدا رة  مدير السديرقة 1

 التالية:واالعالاية 
 خبر صحفي.اعداد  -1
 ترؽقر السشاسبات واالحداث -2
 اءعالاات السكتؽبة  وترسيػ اعداد وتجهيز -3
 .او السدسؽعة السر يةالفيديؽهات اعداد وتجهيز  -4
 لسا ل البرقد االل ترواي.وترسيػ اعداد  -5
 للسكلفيؼ. smsلسا ل مزاميؼ اعداد  -6
 لسا ل عبر صفحات الدا رة على مؽا ع التؽاصل االجتساعي .اعداد  -7
علةى السؽ ةع  لتحةديثها السعلؽمةاتب تزوقةدااالطلض مؼ الجهة يات االختراص تحدي  السؽ ع ب -8

 اءل ترواي للدا رة.
نلةةض مةةؼ لي مةةدير مديرقةةة او عشةةد اسةةتالا  االعةةالاتعليسةةات مةةؼ االدالة العليةةا حدةةض خطةةة عشةد اسةةتالا  مدير السديرقة 2

 لتروقج اذاط معيؼ يهؽا مدير السديرقة بالتشديق مع
 السدلاا السعشييؼ وت لية ل يس  دػ االعالا ءتحزير التالي: 

 السؽضؽع السراد التروقج لع. -1
 اطاق العسل. -2
 الستعلهة بالسؽضؽع محط التروقج.تحديد مرادل وآلية جسع السعلؽمات  -3
 البراامج الزمشي للتؽعية. -4
ومحاولةةةةة اسةةةةتخداا اهبةةةةر عةةةةدد مةةةةؼ وسةةةةا ل االترةةةةا   الؽسةةةةيلة اكفزةةةةل للتةةةةروقج عةةةةؼ الشذةةةةاط -5

 .الجساهيري واالل ترواي الداخلية والخالجية 
 باستثشاا االعالاات الرسسية ءدون ت لفة وبالعادة تدتخدا وسا ل ال لفة السرتبطة بالتروقج -6

 الحرؽ  على مؽافهة عطؽفة السدير العاا على الشذر مدير السديرقة 3
 .لتشفيذها ءداية كل عاا معمؼ  بل السدير العاا  االعالاخطة يتػ اعتساد  مدير السديرقة 4
واالل ترواةةةي ضةةةسؼ خطةةةة التةةةروقج كخبةةةال يةةةتػ الشذةةةر عبةةةر كافةةةة وسةةةا ل االترةةةا  واالعةةةالا الجسةةةاهير  ل يس  دػ االعالا 5

 واعالاات الدا رة
 الذهري والدشؽي للسديرقة يتػ لصد السشذؽل عبر كافة الؽسا ل  وتؽثيهع وحفعع ضسؼ االاجاز مؽظة  دػ االعالا 6
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 الرد على االستفدارات السشذهرة عبر وسائل اإلعالم
 مدير السديرقة 1

 رئيس قسم االعالم

مةؼ  بةل  يحتةاج الةى لد او تؽضةيح استفدةال لو ااتهةاد للةدا رةخبر او مهةا  او اءعالا ل عشد اذر وسا ل
 يهؽا مدير السديرقة بالتعاون مع ل يس  دػ االعالا ءعداد التالي:  الدا رة
 لصد السؽضؽع وتؽثيهع.  -1
 .بالتشديق مع السديرقات السعشية دلاسة السؽضؽع محط الرد -2
 إلى مرادل السعلؽمات الالزمة لتحزير الرد.تحزير لد مبد ي ويلغ بالرجؽع  -3
 لرد.لوآلية  استراتيجية لؽضعويلغ دلاسة السؽضؽع مع عطؽفة السدير العاا  -4

ءشاا علةى اتةا ج الدلاسةة لعةاله يهةؽا مةدير السديرقةة ءتحزةير الةرد السشاسةض ومةؼ ثةػ اعتسةاده مةؼ عطؽفةة  مدير السديرقة 2
 السدير العاا.

 او الى الجهة الشاشرة الى الرحةالسا  الرد  -1 مؽظة اءعالا 3
 او الجهات في تلغ الرحة متابعة اذر الرد في السكان السشاسض -2
 والشفتع تؽثيق الرد -3

 الدورية االلكترونية )الهعي الزريبي(
ءشذةر الةةؽعي الالزمةةة ءصةدال الدولقةة الربعيةة التةةي تعشةى واالعالايةة  االعالميةة يةتػ جسةع وتحرقةر السةةؽاد  دػ االعالا 1

 . والسؽظفيؼ الزرقبي لدى السكلفيؼ
  Word على شكل الدولقةيتػ تشديق وترسيػ وإخراج   دػ االعالا 2
  PDFشكل إلى Word شكل يتػ تحؽقل الدولقة مؼ  دػ االعالا 3
 الذكل والسزسؽن بالذكل الشها ي مؼ حي   رالها ءيتػ عرض السؽاد على ل يس ولعزاا هيئة التحرقر  قسم االعالم 4

لت ةؽن  مباشرة برالحيات الشذر السسشؽحةة لسؽظةة االعةالاعلى السؽ ع الداخلي للدا رة  الدولقة يتػ اذر مؽظة االعالا 5
 .مؽظفي الدا رةفي متشاو  كافة 

لت ةةؽن فةةي  مديرقةةة تهشيةةة السعلؽمةةات مخانبةةة مةةؼ خةةال  علةةى السؽ ةةع الخةةالجي للةةدا رة الدولقةةة يةةتػ اذةةر مؽظة االعالا 6
 .متشاو  الدادة السكلفيؼ والسؤسدات والجهات يات العال ة
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 تحديث السهقع االلكتروني

التذةةرقعات الزةةرقبية بسةةا فيهةةا مةةؼ  ةةؽاايؼ وااعسةةة وتعليسةةات او اي تعةةديل  عشةةد حةةدوث لي تعةةديل علةةى  دػ االعالا 1
علةةةى او تحةةةدي   مةةةؼ اسةةةايج ولدلةةةة واذةةةرات تؽضةةةيحية إلشةةةادية اسةةةا يتبعهةةةعلةةةى االجةةةرااات الزةةةرقبية ب

 .او اي تعديالت تخص عشاوقؼ وهؽاتة مديرقات ومدلاا الدا رة وما شابع يلغلخدمات االل ترواية ا
 وكذلغ الحا  عشد  ياا مديرقة االعالا ءتزوقد السؽ ع الخالجي بأخبال واعالاات وااذطة الدا رة السختلفة

 .ى اي ايهؽاة مؼ ايهؽاات واءؽاب السؽ ع االل ترواياوفي حا  تحدي  عل
 

وتهشيةةةة السعلؽمةةةات  الذةةةؤون الهااؽايةةةة ومديرقةةةة خةةةدمات السكلفةةةيؼالسخترةةةة ك قةةةةسدير ال التشدةةةيق مةةةع يةةةتػ 
 .مؼ لجل العسل على تحديثها على مؽ ع الدا رة االل ترواي  باي تعديالتلتزوقداا 

 العامة للحرؽ  على السؽافهات الالزمة للتحدي  يتػ التشديق مع االدالة مدير السديرقة 2
 يتػ مخانبة مديرقة تهشية السعلؽمات وتزوقدها بالتعديل لشذره على السؽ ع   دػ االعالا 3
 يتػ اذر التحدي  او التعديل على السؽ ع الخالجي للدا رة مديرقة تهشية السعلؽمات 4
 وحفعة والشفتععلى السؽ ع يتػ التأهد مؼ صحة التعديل والتحدي  السشذؽل   دػ االعالا 5

  SMS عن طريق الرسائل القريرة التهاصل مع السكلفين

بةةةالسطلؽب مةةشهػ مثةةةل مؽاعيةةةد تهةةديػ اال ةةةرالات الزةةةرقبية وتةةذكيرهػ عشةةدما تر ةةةض الةةدا رة ءتبليةةةغ السكلفةةةيؼ  السديرقات 1
بالتشدةةيق مةةع السةةديرقات  السدةةتحهة والذةةكر علةةى تهةةديػ اال ةةرالات لو مةةا شةةابعوالتةةذكير ءتدةةديد اكلصةةدة 

 .  SMS يتػ استعسا  خدمة الرسا ل الهريرة السعشية
علةى لن ال  بريغة واضحة ومختررة وتةؤدي الغةرض الةذي اعةدت مةؼ اجلةع الرسالة مزسؽن يتػ إعداد   دػ االعالا 2

 حرف مع الفرا ات حدض السؽضؽع. 77تتجاوز 
الفئةة  مع مديرقة تهشية السعلؽمات ءعداد كذؽف بأسةساا السكلفةيؼ السعشيةيؼ بالرسةالة الشرةية مخانبةيتػ   دػ االعالا 3

 .حدض مهتزى الحا  السدتهدفة
 لحداب الدا رة يتػ احتداب ت لفة الرسالة حدض الدعر الستفق عليع مع الذركة السكلفة بإلسا  الرسا ل  دػ االعالا 4
 على السا  الرسالة الحرؽ  على مؽافهة االدالة االعالا دػ  5

ليةةتػ إلسةةا  لسةةالة  السعتسةةدة الذةةركة بالتشدةةيق مةةعلسةةا  الرسةةالة ء تهشيةةة السعلؽمةةاتمخانبةةة مديرقةةة يةةتػ   دػ االعالا 6
 . ريرة للسكلفيؼ السعشييؼ

يبةيؼ عةدد الرسةا ل السرسةلة وعةدد تهرقةر  ءعةداد مديرقةة تهشيةة السعلؽمةات مخانبةةيةتػ بعد السا  الرسالة   دػ االعالا 7
 .الرسا ل السدتلسة والفرق ءيشهسا

 وعدد الرسا ل السدتلسة والتي لػ ترل والشدبة والعا د مؼ الرسالة يتػ دلاسة عدد الرسا ل السرسلة   دػ االعالا 8
لتحديؼ االترا   يدتلسؽا الرسا ل الشريةيتػ مخانبة السديرقات لتحدي  لل اا هؽاتة السكلفيؼ الذيؼ لػ   دػ االعالا 9

 .والتؽاصل مع السكلفيؼ
  لرسا ل ل لشفةاالحفع و اليتػ  فدػ االعالا 10
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 لكافة مهظفي الدولة اجراءات ارسال رسالة اعالنية عبر البريد االلكتروني سشد
 اعداد مزسؽن الرسا  االعالاية السراد اذرها ل افة مؽظفي الدولة على البرقد االل ترواي سشد  فدػ االعالا 1
 لبرقد االل ترواي سشد ل الذي خرص illustratorترسيػ واخراج االعالن على ءراامج   دػ االعالا 2
  االدالةعرض الترسيػ والحرؽ  على مؽافهة   دػ االعالا 3
الى السؽظة السدؤو  عؼ تطبيق  GovAdv@modee.gov.jo الرسالة عبر البرقد االل تروايالسا    دػ االعالا 4

  الر سي والرقادةسشد / وزالة اال تراد 
 الر سي والرقادةالسؽظة السدؤو  عؼ تطبيق سشد / وزالة اال تراد  مؼ  اذر االعالنمتابعة   دػ االعالا 5
  وحفعع والشفتعلصد البرقد االل ترواي   دػ االعالا 6
 

 :الهثائق
 الخطة االستراتيجية للدا رة 

 الخطة التذغيلية لسديرقة االترا  واالعالا 
  خطة االترا  الخالجي

 :مكان ومدة االحتفاظ بالهثائق
 السديرقة

 مدتسراالل ترواي 
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 الهدف: 

 إلى تؽضيح الخطؽات الستبعة ءجرااات الدا رة في اافاي  ااؽن حق الحرؽ  على السعلؽمة. هذه العسلية هدف ت
 

 الشطاق:
الشذانات الخاصة بأعسةا  فرقةق مشدةق السعلؽمةات فةي الةدا رة واالجابةة علةى نلبةات حةق الحرةؽ  علةى هذه العسلية يذسل اطاق  

 السعلؽمة. 
 

 السدخالت :    
 اجرااات فرقق مشدق السعلؽمات في الدا رة .  

 :السخرجات     
االجابة على كافةة نلبةات حةق الحرةؽ  علةى السعلؽمةة بالسؽافهةة او الةرفع حدةض اةؽع السعلؽمةة السطلؽبةة حدةض ترةشية الةدا رة  

 للسعلؽمات.

 :  السدؤوليات
 .فرقق مشدق السعلؽمات في الدا رة

 :االجراءات 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 والسبيعات دائرة ضريبة الدخل  

 دليــل عسليات تهكيـد الجـهدة  
 انفاذ قانهن حق الحرهل على السعلهمة   اسم العسلية : 

 CI:PR12.3 رقم العسلية :

 2مراجعة رقم : 2/1/2222تاريخ السراجعة :
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 الشذاط اتالسدؤولي ت

 إجراءات الدائرة في انفاذ قانهن حق الحرهل على السعلهمة للطلبات الهرقية وااللكترونية  
 اءدالة العليا 1

 
يدسي السدير العاا  فرقق مشدق السعلؽمةات للةدا رة السدةؤو  عةؼ اافةاي  ةااؽن حةق الحرةؽ  

 على السعلؽمة واالجابة على الطلبات الؽالدة .

مدير تهشية  2
السعلؽمات/ 

مبرمج نلبات 
 السعلؽمات

 

مةةشح صةةالحيات الةةةدخؽ  الةةى نلبةةةات حةةق الحرةةةؽ  علةةى السعلؽمةةةة مةةؼ  بةةةل مديرقةةة تهشيةةةة 
 السعلؽمات الى مشدق السعلؽمات ومداعدة.

 مشدق السعلؽمات 3
 

 تدةسية ضةةابط التبةةاط فةي كةةل مديرقةةة او مركةز خةةدمات ضةةرقبة فةي كافةةة محافعةةات السسل ةةة
 .بالتشديق مع السديرقات والسراهز

 مشدق السعلؽمات 4
 

 .تروايًا  مؼ  بل مشدق السعلؽماتاستهبا  الطلبات ال 

 مشدق السعلؽمات 5
 

دلاسة الطلض وامكااية االجابة عليع حدض ترشية السعلؽمات السعتسد مؼ  بل الدا رة 
 وامكااية االجابة عليع .

 مشدق السعلؽمات 6
 

االجابة لدى مشدق السعلؽمات يهؽا بإعداد االجابة وفي حا  عدا تؽفرها لديع في حا  تؽفر 
 يهؽا بسخانبة السديرقة السعشية للحرؽ  على االجابة ومؼ ثػ فلترة االجابة وتجهيزها .

 مشدق السعلؽمات 7
 

يتػ االترا  مع نالض السعلؽمة احيااًا لالستعالا عةؼ الطلةض فةي حةا  عةدا وضةؽح الدةؤا  
  لتؽضيح الدؤا . الطلضفي 

 مشدق السعلؽمات 8
 

 .البرقد االل ترواي لطالض السعلؽمة على  السا  االجابة الى نالض السعلؽمة

 مشدق السعلؽمات 9
 

 .الخاص بع البرقد االل ترواييدتطيع نالض السعلؽمة االستعالا عؼ اجابة نلبع مؼ خال  
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 مشدق السعلؽمات 10
 

باءجابة على الطلبات خال  ا رر مدة مسكشة اال في حاالت الطلبات التةي تتطلةض يلتزا مشدق السعلؽمات 
دلاسات احرةا ية وال ةاا لدةشؽات نؽقلةة يةتػ االسةتعجا  ءهةا واالجابةة عليهةا حةا  تؽفرهةا وعلةى كةل االحةؽا  

 يؽمًا مهسا كان اؽع الطلض. 15يجض ان ال تزقد مدة االجابة عؼ 

السعلؽمةةةات بالتشدةةةيق الةةةدا ػ مةةةع ضةةةباط االلتبةةةاط فةةةي السةةةديرقات وتزوقةةةدهػ بكةةةل جديةةةد عبةةةر  يلتةةةزا مشدةةةق مشدق السعلؽمات 11
 السجسؽعة السغلهة على الؽاتس اب السخررة لزباط التباط حق الحرؽ  على السعلؽمة.

 مشدق السعلؽمات 12
 وضباط االلتباط 

 السبرمج 
 

الستابعةة لغايةة  الحرةؽ  علةى السعلؽمةاتع لدى مشدق السعلؽمات على ايسيل حةق يتػ تخزقش ل ل نلض ل ػ 
 التد يق واالحراا وتهييػ العسلية وتهؽقسها والتحديؼ والتطؽقر السدتسر.

 الهثائق
 مشهجية الرد على طلبات حق الحرهل على السعلهمة

 
 نسهذج طلب حق الحرهل على السعلهمة

 
 نسهذج طلب حق الحرهل على السعلهمة االلكتروني

 :بالهثائقمكان ومدة االحتفاظ 
 لدى مداعد مشدق السعلهمات السديرية
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 إعداد :
 يديريت ادارة خدياث املكهفني وانثقافت انضريبيت

 قسى انتطوير وانتًيس
 


