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المادة ٌ -3سمى هذا القانون (قانون ضرٌبة الدخل لسنة  )3911وٌعمل به اعتبارا من  3نٌسان
سنة .3911

المادة  -0تستوفى ضرٌبة تسمى ضرٌبة الدخل من جمٌع من فً شرق األردن من المستخدمٌن
بما فٌهم أعضاء المجلس التشرٌعً وموظفو الحكومة والبلدٌة الذٌن لهم مورد ٌدخل علٌهم فً
شكل مرتب او أجور سواء اكان هذا المورد مقطوعا ام قابال لزٌادة سنوٌة او غٌرها وٌستوفى
وحده ام عالوة على أٌة أرباح او عمولة او موارد أخرى آتٌة عن طرٌق استخدامهم وذلك
بموجب النسب المبٌنة فً جدول ( آ ) المضموم لهذا القانون وعما ٌستوفى خالل سنة واحدة من
تلك األجور او المرتبات.
المادة  -1فً عرف هذا القانون ٌقصد من الراتب او االجور الراتب او األجور المشار الٌهما
فً المادة الثانٌة وٌشمل ذلك اي مرتب تقاعد او مكافأة او عالوات شخصٌة او موارد أخرى
مثلها اال انه ال ٌشمل العالوات الممنوحة من أجل السفر واقتناء السٌارات والرواحل او اي بدل
مٌدان .وكذلك ال ٌشمل المرتبات واألجور التً تحققت عن مدد قبل تطبٌق هذا القانون.
المادة  -2ال تستوفى ضرٌبة الدخل فً أٌة حالة اذا كان مجموع الرواتب او األجور مع الموارد
األخرى المشار الٌها فً المادتٌن الثانٌة والثالثة ٌقل عن مئتٌن جنٌها سنوٌا وكذلك ال تستوفى
من األشخاص المذكورٌن فً الجدول (ب) من هذا القانون.
المادة  ( -3آ ) على جمٌع األشخاص فً شرق األردن الذٌن فً خدمتهم اٌة أشخاص ألي سبب
كان ان ٌقدموا فً غضون خمسة عشر ٌوما اعتبارا من  3نٌسان سنة  3911وبعد ذلك التارٌخ
فً خالل خمسة عشر ٌوما اعتبارا من بداٌة نٌسان كل سنة مالٌة (تالٌة) الى محاسب وزارة
المالٌة فً عمان وإلى المحاسبٌن فً المقاطعات جدوال ٌنظم على نموذج ٌقدم حٌن الطلب من

قبل محاسب وزارة المالٌة فً عمان ومن المحاسبٌن فً المقاطعات ٌتضمن (ضمن أشٌاء
أخرى) البٌانات التالٌة:
 -3عدد المستخدمٌن.
 -0اسم ومحل إقامة كل منهم.
 -1نوع الخدمة.
 -2مجموع مقدار المرتب او األجرة او المرتٌات التً تدفع لهم سنوٌا بما فً ذلك اٌة مكافأة او
واردات أخرى وفاقا ألحكام المادة الثانٌة من هذا القانون.
(ب) على السلطات المالٌة المشار الٌها فً الفقرة (آ) ان تحقق باالستناد الى هذه المعلومات
مقدار ضرٌبة الدخل على كل شخص وعندما تحصل لدٌها القناعة بعدم صحة المعلومات
المذكورة تحقق الضرٌبة كذلك باالستناد الى المعلومات المعطاة لها غٌر انها عالوة على هذه
المعاملة ترفع تقرٌرا لوزٌر المالٌة ٌحتوي على ما توفر لدٌها من األدلة على عدم صحة تلك
المعلومات فاذا وجدها كافٌة احال التقرٌر على المحكمة للنظر فً فرض العقوبة المنصوص
علٌها فً المادة الرابعة عشرة من هذا القانون وفً حالة صدور الحكم بعدم صحة المعلومات
المعطاة للسلطات المالٌة فان لهذه السلطات الحق فً إعادة فرض الضرٌبة على ذوي العالقة
باالستناد الى المعلومات الصحٌحة الثابتة لدى المحكمة.
المادة ( -4آ) على محاسب وزارة المالٌة فً عمان والمحاسبٌن فً المقاطعات ان ٌبادروا
بالسرعة الممكنة بعد الٌوم السادس عشر من نٌسان كل سنة بتبلٌغ كل مستخدم (بكسر الدال)
نظم جدوال كما هو مدرج فً المادة الخامسة من هذا القانون بٌانا او بٌانات على نسختٌن ٌعرف
بمذكرة (طلب) ضرٌبة الدخل على ان ٌكون منظما بالصورة التً ٌأمر بها وزٌر المالٌة ومبٌنا
فٌه على حدة مقدار ضرٌبة الدخل التً ٌجب دفعها من قبل كل مستخدم (بفتح الدال) قدم من
أجله المستخدم (بكسر الدال) جدوال كما هو مدرج فً المادة الخامسة من هذا القانون وٌضم الٌه
نموذج آخر لٌمأل وٌوقع علٌه من قبل المستخدم (بكسر الدال) حٌن دفع مقدار ضرٌبة الدخل
المستحقة بتمامها وٌعرف هذا النموذج بنموذج دفع ضرٌبة الدخل.
(ب) على المستخدم (بكسر الدال) ان ٌبلغ حٌن استالمه مذكرة او مذكرات الطلب نسخة واحدة
لكل من المستخدمٌن (بفتح الدال) الذٌن تخصهم تلك المذكرة او المذكرات لكً ٌعلموا
بمقدارالضرٌبة التً ٌجب علٌهم دفعها وان ٌحفظ األخرى للمراجعة.
(ج) ٌكون المستخدم (بكسر الدال) بعد ذلك مسؤوال عن تحصٌل وإرسال المبلغ المستحق على
كل مستخدم (بفتح الدال) للسلطات المالٌة المشار الٌها أعاله فً غضون المدة المذكورة فً
الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون وٌجوز للمستخدم (بكسر الدال) اما ان ٌحصل
المقدار من المستخدم (بفتح الدال) او المستخدمٌن (بفتح الدال) او ان ٌقتطعه من أجورهم او
مرتباتهم وعلٌه ان ٌمأل وٌوقع حٌن ارساله المبلغ المستحق الى وزارة المالٌة نسخ نموذج دفع
ضرٌبة الدخل التً ترسل مع مذكرات الطلب.

(د) كل مستخدم (بكسر الدال) ٌقصر فً العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ب) المذكورة أعاله او
فً ارسال مقدار ضرٌبة الدخل بتمامها الى السلطات المالٌة المشار الٌها أعاله وفاقا ألحكام
الفقرة (ج) من هذه المادة ٌكون عرضة للعقوبات المعٌنة فً المادة الرابعة عشرة من هذا
القانون.
المادة ( -7آ ) اما موظفو الحكومة او البلدٌة او مستخدموهما (بفتح الدال) فتستوفى منهم
ضرٌبة الدخل كل شهر باقتطاعها بواسطة الحكومة او سلطات المالٌة فً دوائر البلدٌة وذلك
من الرواتب او األجور الشهرٌة المستحقة لهؤالء الموظفٌن المستخدمٌن (بفتح الدال).
(ب) واما المستخدمون (بفتح الدال) غٌر موظفً الحكومة او مستخدمٌها (بفتح الدال) او
موظفً البلدٌة او مستخدمٌها (بفتح الدال) فتستوفى ضرٌبة الدخل منهم كل نصف سنة فً أول
أٌلول وفً أول آذار من كل سنة.
المادة  -8تمنح مدة ثالثٌن ٌوما مساعدة الى اي مستخدم (بكسر الدال ) زٌادة على المدد
المذكورة فً الفقرة (ب) من المادة السابعة المذكورة وكل مستخدم (بكسر الدال ) ٌقصر فً
ارسال ضرٌبة الدخل المستحقة على مستخدمه (بفتح الدال) او مستخدمٌه (بفتح الدال) بعد
انقضاء المدة المذكورة ٌعرض بعد االدانة لعقوبة قدرها عشرة فً المئة من مجموع مقدار
ضرٌبة الدخل المستحقة وٌجوز تحصٌل هذا المبلغ من قبل السلطات المالٌة عند مسٌس الحاجة
وفاقا لقانون تحصٌل األموال االمٌرٌة.
المادة ٌ -9ستوفى مقدار ضرٌبة الدخل الواجب دفعه بحسب التعرٌفة المدرجة فً الجدول (آ)
الملحق بهذا القانون على ان ٌراعى فً ذلك أحكام المادة الرابعة منه.
المادة  - 31عالوة على تقدٌم المعلومات المطلوبة بمقتضى المادتٌن الخامسة والسادسة من هذا
القانون جمٌع المستخدمٌن (بكسر الدال) والمستخدمٌن (بفتح الدال) ملزمون بأن ٌطلعوا من
تنتدبه السلطات المالٌة المشار الٌها فً الفقرة (آ) من المادة الخامسة على ما لدٌهم من الدفاتر
والقٌود المحتوٌة على المرتبات واألجور والموارد األخرى وبتقدٌم جمٌع المعلومات التً قد
تحتاج الٌها السلطات المالٌة المذكورة بقصد تقدٌر ضرٌبة الدخل التً ٌجب دفعها.
المادة  - 33فً أٌة حالة ٌقصر فٌها المستخدم (بكسر الدال) عن تقدٌم المعلومات المطلوبة
بمقتضى أحكام المادتٌن الخامسة والسادسة من هذا القانون الى السلطات المالٌة المشار الٌها
أعاله ٌجوز للسلطات المالٌة نفسها ان تقدر مقدار الدخل الواجب اعتباره مستحقا على اي
شخص او أشخاص مستخدمٌن من قبل المستخدم (بكسر الدال) المذكور وٌعتبر المبلغ المقدر
بهذه الصورة هو المقدار الصحٌح لضرٌبة الدخل وٌصبح واجب األداء فورا.
المادة  - 30فً حالة ما اذا ترك شخص خدمة اي مستخدم (بكسر الدال) مكلف بارسال ضرٌبة
الدخل بمقتضى هذا القانون او مستخدم (بكسر الدال) استخدم اي شخص آخر سواء كان بنفس
الراتب او االجرة او براتب آخر او أجرة أخرى فٌترتب على المستخدم (بكسر الدال) ان ٌبلغ
السلطات المالٌة ذلك فً غضون خمسة عشر ٌوما من هذا التغٌٌر وحٌنئذ تعٌد السلطات المالٌة
تحقق ضرٌبة الدخل الواجب دفعه بسبب التغٌٌر الواقع.

المادة  ( - 31آ ) فً األحوال التً ٌرى فٌها اي مستخدم (بكسر الدال ) او مستخدم (بفتح الدال)
ان الضرٌبة المقدرة علٌه بمقتضى هذا القانون زائدة فٌحق لألشخاص المعترضٌن فً عمان ان
ٌستأنفوا باستدعاء ٌرفع الى وزٌر المالٌة فً غضون خمسة عشر ٌوما بعد ان ٌستلموا مذكرة
طلب ضرٌبة الدخل وفً غضون ثالثٌن ٌوما فً المقاطعات وعلى وزٌر المالٌة او المفوض
رسمٌا ان ٌقوم مقامه ان ٌعطً قرارا بذلك فً غضون شهر واحد اعتبارا من تارٌخ استالمه
االعتراض المذكور اما بتأٌٌد التقدٌر او تعدٌله.
(ب) على المستدعً حٌن تقدٌم الطلب ان ٌبٌن:
( )3اسباب االعتراض على التقدٌر
( )0تفصٌالت تامة عن راتبه وأجوره وأٌة واردات أخرى.
( )1أسباب التأخٌر التً ٌدعً المستخدم (بكسر الدال) انها تعفٌه من العقوبات المعٌنة فً المادة
( )33من هذا القانون فً حالة اتخاذ اجراءآت بمقتضى احكام المادة ( )32من هذا القانون.
( )2أٌة بٌنة تثبت ادعاؤه.
(ج) ٌحق لوزٌر المالٌة ان ٌطلب اٌة بٌنة ٌحتاج الٌها شفوٌة كانت ام خطٌة لتمكنه من اعطاء
القرار على االعتراض.
(د) ٌعطى المعترض نسخة عن قرار وزٌر المالٌة مع األسباب الموجبة وذلك بناء على طلب
بمقتضى الشروط التً ٌعٌنها وزٌر المالٌة بموجب أحكام المادة " "33من هذا القانون.
(هـ) ٌعتبر قرار وزٌر المالٌة قطعٌا.
المادة  -32كل شخص خالفا ألحكام هذا القانون:
ٌ -3قصر اما عن اهمال او قصد منه فً تقدٌم البٌانات المطلوبة الى السلطات المالٌة بمقتضى
المادة الخامٌة والسادسة من هذا القانون.
ٌ -0قصر اما عن اهمال او قصد منه فً تمكٌن الموظف الذي انتدبته السلطات المالٌة من ان
ٌطلع على ما لدٌه من الدفاتر والقٌود المختصة بالمرتبات واألجور او فً تقدٌم أٌة معلومات
أخرى تطلبها السلطات المالٌة المشار الٌها بمقتضى المادة ( )31من هذا القانون.
ٌ -1ؤدي معلومات كاذبة او مضللة عن أٌة نقطة لتعلق بضرٌبة الدخل الى السلطات المالٌة
ٌعرض لغرامة ال تزٌد على ثالثٌن جنٌها فلسطٌنٌا او للحبس مدة ال تزٌد على اربعة اشهر او
لكلتا هاتٌن العقوبتٌن بحكم من محكمة الصلح .وفً حالة تكرر هذه الجرائم تضاعف هذه
العقوبات.
المادة ٌ -33جوز لوزٌر المالٌة ان ٌصدر التعلٌمات التً ٌراها الزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.

جـدول " آ "
تعرٌفـة الضرٌبـة

صنف الضرٌبة
 -3اذا كان مقدار الراتب واالجور ٌبلغ ستٌن جنٌها فلسطٌنٌا سنوٌا او اكثر واقل من 334
جنٌها سنوٌا
 -0اذا كان مقدار الراتب او االجور ٌبلغ  334جنٌها فلسطٌنٌا سنوٌا او اكثر واقل من 170
جنٌها فلسطٌنٌا سنوٌا.
 -1اذا كان مقدار الراتب او االجور  170جنٌها فلسطٌنٌا او اكثر واقل من  330جنٌها
فلسطٌنٌا سنوٌا.
 -2اذا كان مقدار الراتب او االجور ٌبلغ  330جنٌها فلسطٌنٌا سنوٌا او اكثر 3

جـدول " ب "
االعفـاءات
 -3الممرضون والممرضات والقابالت.
 -0الخدم فً البٌوت الخصوصٌة والمستشفٌات.
 -1رؤساء الطوائف الدٌنٌة والوعاظ واالئمة والمدرسون والمؤذنون والكهنة والقسس والخدم
فً الجوامع والكنائس ومحال العبادة األخرى.
 -2رؤساء المؤسسات الخٌرٌة او الدٌنٌة.
 -3قوة الطٌران الملوكٌة.
 -4المستخدمون لدى األشخاص الذٌن ٌتعاطون الزراعة او ٌشتغلون بتربٌة المواشً
 -7الجٌش البرٌطانً
ٌ - 34حق لوزٌر المالٌة اذا اقتنع بانه ٌوجد عذر مقبول لدى الشخص المنسوب الٌه اي تفسٌر
او مخالفة نصت علٌها احكام هذا القانون .وكان ذلك الشخص راغبا فً دفع ما تحقق علٌه من
ضرٌبة او ضرٌبة مضافة كغرامة ان ٌأمر بعدم احالة الشخص المذكور الى قاضً الصلح وبان
تحصل منه الضرٌبة او الغرامة المذكورتٌن

