تعرف كل شيء عن كلمة المرور
للولوج إلى بوابة المالية
www.portaldasfinancas.gov.pt

كيف يمكنني الحصول على كلمة المرور للولوج إلى
بوابة المالية ؟
هناك طريقتان للولوج إلى بوابة المالية:
أ .من خالل كلمة مرور المصادقة
أو
ب .عبر بطاقة المواطن أو المفتاح الرقمي المتحرك.

أ .من خالل كلمة مرور المصادقة
 .1كيف يمكنني الحصول على كلمة المرور للولوج إلى بوابة المالية؟
إذا كنت مستخد ًما جديدًا  ،فيمكنك طلب كلمة المرور الخاصة بك على:

 < www.portaldasfinancas.gov.ptالتسجيل
التسجيل

امأل نموذج العضوية ببياناتك الشخصية  ،وفقًا للشروط المطلوبة منك.

في حالة قيامك بملء خانة البريد اإللكتروني والهاتف  ،وبمجرد تفعيل طلب كلمة المرور ،
سيظهر لديك تلقائيًا رمزان:
• لموثوقية الهاتف المحمول ،عبر الرسائل القصيرة ؛
• لموثوقية اإليميل  ،عن طريق البريد اإللكتروني.
هذه الرموز يمكن تاكيدها فقط على بوابة المالية عند تسجيل الدخول> جميع الخدمات>
مصادقة دافع الضرائب> تسجيل رمز الولوج الهاتفي  ،بعد تلقي كلمة المرور للولوج إلى

بوابة المالية  ،والتي تم إرسالها بواسطة البريد  ،عبر رسالة  -ظرف ،إلى عنوانك الضريبي،
والذي عادة ما يكون مقر إقامتك المعتاد.

 .2كم عدد األيام التي يجب أن أنتظرها الستالم كلمة المرور على عنواني الضريبي
(مقر إقامتي المعتاد)؟
باألخذ بعين اإلعتباروقت اإلرسال والتوزيع عن طريق البريد  ،فإن متوسط وقت استالم كلمة
المرور هو  5أيام عمل.
من المهم اإلشارة إلى إلزامية إخطار مصلحة الضرائب و الجمارك (  ) ATبتغيير العنوان
الضريبي  .كيف تقوم بذلك؟
 إذا كان لديك بطاقة المواطن  ،فيجب عليك تغيير عنوانك حضوريا بأي مكتب لخدمة
بطاقة المواطن أو عبر اإلنترنت من خالل بوابة المواطن .وعلى إثر هذا التغيير،
سيتم تحديث العنوان الضريبي في مصلحة الضرائب والجمارك ( .) AT
 إذا لم يكن لديك بطاقة المواطن  ،فيجب عليك تغيير عنوانك من خالل بوابة المالية أو
أي خدمة تابعة لها.
وفقا لهذه الشروط  ،يجب عليك الحفاظ على تحديث العنوان  ،حيث أن بعث المراسالت يكون
دائ ًما إلى العنوان الضريبي المدرج في السجالت.

 .3بصفتي مقي ًما في االتحاد األوروبي  ،هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟
 نعم  ،إذا كنت مقي ًما في االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية  ،فسيتم إرسال

كلمة المرور إلى العنوان الضريبي المدرج في سجالت .مصلحة الضرائب والجمارك
(  .) ATإذا قمت بتعيين ممثلك الضريبي ،فسيتم إرسالها إلى المقر الضريبي الخاص بممثلك
في البرتغال.

 .4باعتباري مقيم خارج المنطقة االقتصادية األوروبية  ،هل يمكنني الحصول على
كلمة المرور؟
نعم  ،سيتم إرسال كلمة المرور إلى المقر الضريبي الخاص بممثلك الضريبي في البرتغال.

 .5هل يمكن إرسال كلمة المرور عبر البريد اإللكتروني؟
ال ،يتم إصدار كلمة المرور تلقائيًا وإرسالها إلزاميًا عن طريق  ، CTTلذلك ال يمكن إرسالها
عبر البريد اإللكتروني أو إلى عنوان آخر غير العنوان المدرج في السجالت.
تأكد دائ ًما من فضلك أنه تم تحديث عنوانك الضريبي بشكل صحيح.

 .6لقد مرت خمسة أيام عمل ولم أستلم بعد ,على عنواني الضريبي ,كلمة المرور.
ماذا علي أن أفعل؟
يتم إرسال كلمات المرور تلقائيًا عبرطريق البريد العادي ،إلى مقر اإلقامة الضريبي لدافعي
الضرائب .يتم التسليم عن طريق  CTTويمكن أن تحدث الحوادث.
إذا لم تتلق كلمة المرور خالل تلك الفترة  ،فاتجه إلى مصلحة الضرائب في مقرك الضريبي
(ربما تم إرجاع الرسالة  /كلمة المرور  ،لسبب ما) أو اتصل بمركز االتصال الهاتفي على
الرقم  617 602 707التابع لمصلحة الضرائب والجمارك من أجل تعرف أين وصل طلبك.

 .7لماذا يطلبون ،في النموذج  ،طرح سؤال األمان الخاص بي؟
في حالة فقدان أو نسيان كلمة المرور  ،فإن اإلجابة الصحيحة على سؤال األمان يسمح لك
باستعادة كلمة المرور الخاصة بك.

 .8إذا قمت باختيار تلقي الرسائل (البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة)  ،فما هي
الفوائد التي يمكنني الحصول عليها بفضل هذه الخدمة؟
تقوم مصلحة الضرائب والجمارك  ATبإرسال لدافعي الضرائب ،مجانًا ،عن طريق البريد
اإللكتروني والرسائل القصيرة (الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول)  ،بطريقة منتظمة
وشخصية  ،رسائل إعالمية ورسائل دعم لإلمتثال الطوعي ،وإبالغهم بالواجبات الضريبية
التي عليهم االلتزام بها قبل نهاية المواعيد القانونية .
لذلك  ،إذا كنت ترغب في االستفادة مجانًا من هذه الخدمة ،يجب عليك انتقاء أحد أو كال
الخيارين لتلقي الرسائل .يتم بعث الرسائل القصيرة فقط ألرقام الهواتف البرتغالية.

الرسائل المرسلة بواسطة هذه الطريقة (الطرق) هي فقط إشعارية وتهدف إلى دعم االمتثال
الطوعي وليست بديالً عن اإلشعارات واإلخطارات واإلقتباسات التي  ،بموجب أحكام القانون،
يتم القيام بها إلزاميا و بسهولة عن طريق البريد أو الرسالة المسجلة أو الرسالة المسجلة مع
إقرار االستالم أو الفاكس أو عن طريق اإلرسال اإللكتروني للبيانات إلى صندوق البريد
اإللكتروني.

 .9كيف يمكنني استعادة كلمة المرور الخاصة بي؟
إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك  ،فيمكنك إجراء طلب االسترداد باستخدام خيار :تسجيل
الدخول> جميع الخدمات> مصادقة دافع الضرائب> استعادة كلمة المرور  ،أو ضع في شريط
البحث :استرداد كلمة المرور.

1.9إذا كان لديك هاتف جوال موثوق به
إذا قمت بالفعل بثوتيق بياتاتك الهاتفية (وهي تتوافق مع هاتفك المحمول) فلديك خياران
الستعادة كلمة المرور الخاصة بك .في كلتى الحالتين سيكون عليك اختيار واإلجابة على
سؤال األمان الذي قمت باختياره مسبقًا.
عند انتقاء الخيار بطاقة  ،يتم إلغاء كلمة المرور السابقة على الفور ويتم إرسال بطاقة بكلمة
المرور الجديدة إلى عنوانك الضريبي الحالي داخل أجل  5أيام عمل.
يتيح لك اختيار الرمز عن طريق الرسائل القصيرة تغيير كلمة المرور فورا.

بعد اختيار رمز الخيار عن طريق الرسائل القصيرة  ،سيكون عليك إدخال رقم هاتف موثوق
به .سيتم عرض آخر  3أرقام من هذا الرقم  ،في المكان الذي عليك

ملؤه.

بعد اختيار استرداد كلمة المرور ،يتم إرسال رمز مكون من  2أرقام إليك عن طريق الرسائل
القصيرة لهاتفك المحمول .سيكون لديك  5دقائق إلدخاله في المكان المخصص له.

ابتداءا من هذه اللحظة  ،يمكنك اختيار كلمة مرور جديدة.

بمجرد النقر على زر تغيير  ،يتم إلغاء كلمة المرور السابقة على الفورويمكنك البدء في استخدام
كلمة المرور الجديدة التي اخترتها.

 2.9إذا لم يكن هاتفك المحمول موثوق به
إذا لم يكن لديك بعد رقم هاتف موثوق به  ،فسيتعين عليك تحديد واإلجابة على السؤال الذي تم
اختياره سابقا من قبلك.
مع قبول هذا الطلب الجديد ،يتم إلغاء كلمة المرور السابقة على الفور ،وعليه يتم إرسال بطاقة
تتضمن كلمة المرورالجديدة وذلك في أجل  5أيام عمل.

 .11كيف يمكنني المتابعة إذا لم أتذكر اإلجابة على سؤال األمان؟
يجب عليك إرسال إيميل باستخدام نفس عنوان البريد اإللكتروني الذي أدخلته أثناء التسجيل
في  ، ATوالمرتبط برقمك الضريبي  ،على الموقع التاليportal-senhas@at.gov.pt :

يجب أن يشمل الموضوع :إلغاء كلمة مرور رقم التعريف الضريبي

_ _ _ _ _ _ NIF

في نص البريد اإللكتروني  ،يجب أن تشير إلى:
رقم التعريف الضريبي:
االسم الكامل:
المقر الضريبي:
بعد تلقي التأكيد عن طريق البريد اإللكتروني بإلغاء كلمة المرور ،يجب التسجيل مرة أخرى
في البوابة المالية باستخدام الخيار :التسجيل وانتظار كلمة المرور الجديدة  ،والتي سيتم إرسالها
إلى عنوانك الضريبي الحالي  ،عن طريق  CTTخالل أجل متوسط يقدر ب  5أيام عمل.

 .11نسيت البريد اإللكتروني الذي سجلته في سجل  .ATماذا علي أن أفعل؟
إذا كنت شخصًا خاصا ،يمكنك أن تطلب من مصلحة المالية تحديث عنوان بريدك اإللكتروني
أو ,في الحاالت التي يكون فيها االمتثال صعبا في الوقت المناسب لاللتزام الضريبي ،يتم منحك
"كلمة مرورفي الساعة" ،للسماح لك برؤية أو تغيير بريدك اإللكتروني على بوابة المالية ،من
خالل خيار تسجيل الدخول> البيانات الشخصية> بيانات االتصال ببوابة المالية (البريد
اإللكتروني والهاتف).
إذا كنت دافع ضرائب جماعي ،فيمكن إجراء تحديث البريد اإللكتروني عن طريق إحدى
مصالح المالية من خالل إعالن تغيير النشاط .في حالة دافعي الضرائب الجماعية ومع وجود
محاسب معتمد ( ، )CCفإن إعالن تغيير النشاط  ،يجب أن يوقع عليه أيضا هذا األخير ()CC
ويعلق عليه ملصقا.

 .12كيف يمكنني القيام بتغيير كلمة المرور؟
في البوابة المالية  ،حدد الخيار :تسجيل الدخول> جميع الخدمات>مصادقة دافع الضرائب>
تغيير كلمة المرور أو رمز الولوج الهاتفي  ،أوفي شريط البحث ضع :تغيير كلمة المرور ،

وامأل النموذج  ،وفقا للشروط المطلوبة  ،مع اإلشارة إلى رقم التعريف الضريبي وكلمة المرور
الحالية .بعد ذلك أدخل كلمة المرور الجديدة وأكدها.
يرجى مالحظة أن كلمة المرور الجديدة يجب أن تحتوي من  8إلى 12عالمة ،والتي يمكن
أن تكون أرقا ًما أو أحرفًا أو عالمات أخرى  ،مثل "AlvarodeCampos":أو " Praia das
 "Maçasأو " "S3nH4 e59u1s174أو " ."deAbrilde197465ومن ناحية أخرى  ،ال
يتم قبول كلمات المرور المكونة من مجموعات متكررة.
عند التغيير  ،يجب أن تعير اهتماما خاصا لتكوين لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر الخاص بك
(سواء كان خيار الكتابة باألحرف الكبيرة  – Caps Lock -مفعل أو ال) ألن الحروف التي
تكتبها غير مرئية .وقد يحدث  ،بشكل متكرر ،أننا نشير إلى كتابة حرف كبير معتق ًدين أننا
أشرنا

إلى

األحرف

الصغيرة،

أوالعكس

(على

سبيل

المثال،

كتابة

" "alVARODEcAMPOSفي حين أننا أردنا كتابة ".)"AlvarodeCampos

 .13ما هي ميزة تغيير كلمة المرور الخاصة بي؟
كلمة المرور الخاصة بك سرية وتضمن بشكل ال لبس فيه األمان في الولوج إلى بياناتك
الشخصية .في حالة  ،وألي سبب من األسباب  ،بدا لك أن أحدا أصبح على علم بكلمة المرور
الخاصة بك  ،يجب تغييرها على الفور  ،كما تمت اإلشارة إليه في النقطة السابقة  ،وبذلك
ستمنع منع الولوج إلى بياناتك الشخصية.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ب .الولوج عبر بطاقة المواطن أو المفتاح الرقمي المتحرك
--------------------------------------------------------------------------------------------

 .1ما هي المتطلبات التقنية للولوج إلى البوابة المالية من خالل بطاقة المواطن؟
يجب عليك إدخال بطاقة المواطن في القارئ المحدد لهذا الغرض.
لمصادقة بطاقة المواطن من خالل برنامج  Javaفي مزود خدمة المصادقة  ،تحتاج إلى تطبيق
 Javaوالمكون اإلضافي المناسب لمتصفحك.

 .2ما هي المتطلبات التقنية للولوج إلى البوابة المالية من خالل المفتاح الرقمي
المتحرك ؟
يجب أن تكون قد طلبت المفتاح المتحرك الرقمي  Digital Mobile Keyمسبقًا .يمكنك
الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تنفيذ العملية على موقع الويب
www.autenticacao.gov.pt

 .3كيف أقوم بذلك؟
في مكان المصادقة في بوابة المالية  ،يجب عليك اختيار ""Gov.Pt

بعد ذلك  ،في مكان  ، Authentication.gov.ptيجب عليك اختيار ،في حالة ما إذا كنت
تريد المصادقة باستخدام بطاقة المواطن (الخيار االفتراضي هو المفتاح الرقمي المتحرك) أو
باستخدام المفتاح الرقمي المتحرك.

في هذه األثناء يتم توجيهك إلى موقع  Autenticação.Govالتابع ل . AMA
إذا واجهت صعوبات في االستخدام العام لبطاقة المواطن أو المفتاح الرقمي المتحرك  ،اتصل
بمركز اتصال المواطن  ،خط الدعم التابع لوكالة التحديث اإلداري  AMAعلى 641 107
 707أو قم بإرسال بريد إلكتروني إلى info.portaldocidadao@ama.pt

 .4كيف يمكنني استعادة كلمة المرور الخاصة بي باستخدام بطاقة المواطن أو
المفتاح الرقمي المتحرك ؟
في بوابة المالية  ،أدخل على المصادقة وانقر "استرداد كلمة المرور":

يتم توجيهك إلى الصفحة التالية  ،حيث يوجد رابط في أسفل الصفحة يمكنك من تعريف كلمة
مرور جديدة باستخدام بطاقة المواطن أو المفتاح الرقمي المتحرك:

يتم توجيهك من جديد إلى موقع  Autenticação.Govالتابع ل( ، )AMAحيث يمكنك ذلك
من اختيار بطاقة المواطن أو المفتاح الرقمي المتحرك.
في هذا المثال  ،تم استخدام بطاقة المواطن.
انقر فوق "ترخيص".

أدخل رقم التعريف الشخصي  PINللمصادقة وانقر على "."OK
يتم توجيهك مرة أخرى إلى بوابة المالية حيث يتم منحك إمكانية إعادة تعريف كلمة المرور و
 /أو رمز الدخول الهاتفي.

عند اختيار مربع صندوق التحقيق "تغيير كلمة المرور"  ،يجب عليك إدخال كلمة المرورالتي
ترغب فيها وتأكيدها:
بعد تعريف ما ترغب به ،انقر الزر "تغيير".

سيظهر التأكيد بأنه تم إجراء التغيير.

انقر على الزر "رجوع".
يتم توجيهك إلى "المجال الشخصي" الخاص بك في بوابة المالية  ،و الذي سبق وتمت
المصادقة عليه.

معلومات أخرى
انظر في البوابة المالية (:)www.portaldasfinancas.gov.pt
• األجندة الضريبية.
• النشرات إعالمية ؛
• األسئلة الشائعة ()FAQ؛
• صفحة النظام الضريبي في البرتغال.
اتصل على
• مركز المساعدة الهاتفية ( )CATالتابع لمصلحة الضرائب و الجمارك من خالل رقم 617 602 707
كل يوم عمل من  9صباحا حتى  7مساء.
• خدمة االستقبال اإللكترونيية  e-balcãoالمتواجد بالبوابة المالية.
• الخدمة المالية (قم باختيار تعيين المواعيد).

مصلحة الضرائب والجمارك  /أبريل 0202

