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 المقدمه -1

لتقديـ الخدمة لممكمفيف عبر داة التي ستعتمد عمييا دائرة ضريبة الدخؿ األ خطة العمؿ ىذهتعتبر 
عمؿ الدائرة  إلجراءاتمف تسمسؿ متكامؿ  الخدمة االلكترونية اتإجراءتتكوف و . اإللكترونيةالخدمة 
 باسرع وقت وبدقة متناىية. اإللكترونيةمتطمبات المكمفيف عبر الخدمة  لتمبية

 
وتتكوف مف  اإللكترونيةالخدمة إدارة معمومات دور جميع االقساـ المعنية ب الخطةتوضح ىذه 

 : ىي عنصريف رئيسيف
  اإللكترونيةسياسات الخدمة  -
  اإللكترونيةلمخدمة إلدارة معمومات  اجراءات دائرة ضريبة الدخؿ -
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 اإللكترونيةالخدمة إدارة معمومات سياسات  -2

ف مؤىاًل حسب الوصؼ دمة اإللكترونية يجب أف يكو لمخ إلدارة معمومات تعييف موظؼ -
موافقة و الخدمة اإللكترونية  قسـوبتنسيب مف رئيس لموظؼ ترحيؿ البيانات الوظيفي 

 خّطية مف مديرعاـ دائرة ضريبة الدخؿ
 ظفًا, مستخَدمًا أو مؤسسًة فردية تفويض طرؼ ثانيمو  المكمؼ سواء كاف ال يستطيع -

 إلستالـ إسـ المستخدـ والرقـ السري
رقـ السري إلستالـ إسـ المستخدـ وال تفويض طرؼ ثانيركات الش المكمؼ مف تطيعيس -

في الشؤوف  مف الشركة موقع مف المفوض خطي كتابويشترط أف يكوف التفويض ب
 شركةمل ةواإلداري المالية

  المستممة , كشوؼ التقدير الذاتي والدفعاتالممفات الشخصية حركات يعترحيؿ جم -
في دائرة األنظمة الخاصة الى  الخدمة اإللكترونية إدارة معمومات مف بشكؿ يومي

 ضريبة الدخؿ
الخدمة اإللكترونية والتأكد  بمتابعة إدارة معموماتاإللكترونيةقسـ الخدمة  رئيسيقـو  -

 كشوفات التقدير الذاتي والدفعات الشخصية, فاتالمم حركات جميع مف ترحيؿ
 في الدائرة الخاصة بيا نظمةالى األ المستممة 

موظؼ ترحيؿ ر ذفي حاؿ تع )قسـ تكنولوجيا المعمومات( جب الرجوع الى القسـ الفنيي -
 عف نقؿ البيانات الى األنظمة الخاصة وذلؾ لوجود خمؿ فني البيانات

لمشؤوف المالية لتحصيؿ االيرادات بواسطة التحويؿ يجب إتباع التعميمات التطبيقية  -
 3مف النظاـ المالي رقـ  58ر7المالي االلكتروني الصادرة استنادا الى أحكاـ المادتيف 

 وتعديالتو. 1994لسنة 
 إصدار ايصاالت بجميع الدفعات المستممة عبر التحويؿ المالي االلكتروني. -
مصدرة والكشؼ التفصيمي اليومي المرسؿ مف إجراء المطابقة اليومية بيف االيصاالت ال -

 البنؾ. 
تدقيؽ المطابقة اليومية بيف االيصاالت المصدرة والكشؼ التفصيمي اليومي المرسؿ مف  -

 البنؾ مف قبؿ رئيس قسـ التحصيؿ. 
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 اإللكترونيةالخدمة  إدارة معموماتبل المعنية اجراءات دائرة ضريبة الدخ -3

عامؿ المكمفيف مع تب ةالعمؿ في دائرة ضريبة الدخؿ والمتعمق ات توضيح لسيراإلجراء ر ىذةبتعت

تسييؿ وتسريع تقديـ الخدمة لممكمفيف  شأنياات مف اإلجراء. وىذه اإللكترونيةالخدمة  عبرالدائرة 

 ات مف:اإلجراءوالتقميؿ مف مراجعتيـ لمدائرة. وتتكوف ىذه 

  اإللكترونيةلخدمة امعمومات  إدارة معتعامؿ ال .1

  اإللكترونيةالمستممة عبر الخدمة  الشخصيةالممفات  .2

  اإللكترونيةالمستممة عبر الخدمة  الذاتي كشوؼ التقدير .3

 اإللكترونيةالمستممة عبر الخدمة دفعات ال .4

 اإللكترونيةالتعامل مع الخدمة   3-1

 اإللكترونيةالدخوؿ لمخدمة  3-1-1

 التفاصيل المتغيرات
   اإللكترونية لمخدمة الى إدارة معمومات الدخوؿ -  اإلجراء إسم
 (1) - اإلجراءرقم 

  اإللكترونيةقسـ الخدمة  - الدائرة المعنية
 موظؼ ترحيؿ البيانات - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 
   اإللكترونيةلمخدمة  الى إدارة معمومات الدخوؿ - اإلجراءمدخالت 

الى موقع دائرة ضريبة الدخؿ الخاص بالدخوؿ موظؼ ترحيؿ البيانات يقـو  .1 اإلجراء
  ”Internet Explorer“عف طريؽ  اإللكترونيةبالخدمة 

  www.incometax.gov.joإسـ الموقع     
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المستخدـ ورقمو  إسـنفس لمخدمة اإللكترونية  المستخدـ والرقـ السري إسـيكوف  .2
 الدائرة  المصدرمف قبؿالسري 

  Enterط عمى مفتاح الدخوؿ أو المستخدـ ورقمو السري والضغ إسـ إدخاؿ .3
يتـ الدخوؿ مباشرة إلى الممفات الشخصية المستممة عف طريؽ الخدمة  .4

 .اإللكترونية
   اإللكترونيةلمخدمة  الى إدارة معمومات الدخوؿ - اإلجراءمخرجات 

العالقة مع االقسام 
 االخرى

 

 Internet Explorer - المستخدمة  نظمةال 
 

 موظؼ ترحيؿ البياناتل ـ سّريمستخدـ أو رق إسـاصدار  3-1-2

 التفاصيل المتغيرات
  موظؼ ترحيؿ البياناتل مستخدـ أو رقـ سّري إسـاصدار  -  اإلجراء إسم
 (2) - اإلجراءرقم 

 قسـ تكنولوجيا المعمومات   - الدائرة المعنية
 مسؤوؿ أمف وحماية النظاـ - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 
  اإللكترونيةالخدمة  إدارة معمومات موظؼ في تعييف - اإلجراءمدخالت 

بعد موافقة  اإللكترونيةستخداـ الخدمة ـ تعييف موظؼ دائرة ضريبة الدخؿ إليت .1 اإلجراء
 خّطية مف مدير عاـ ضريبة الدخؿ 

تمنح ليا  (Group)مجموعة  إنشاءبيقـو قسـ تكنولوجيا المعمومات  .2
   اإللكترونيةلمخدمة  دخوؿ إلى إدارة معموماتلم الصالحيات الالزمة

في ىذه المجموعة  تيـضافاء االشخاص الذيف يجب إإسمتحديد تقـو الدائرة ب  .3
   اإللكترونيةلمخدمة  الى إدارة معمومات الدخوؿلتكوف ليـ صالحية 

التي ليا  اءسمأخذ موافقة مدير عاـ دائرة ضريبة الدخؿ عمى اإل يتوجب .4
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     اإللكترونيةلمخدمة  لى إدارة معموماتا الدخوؿصالحية 
 1الخطوات مف موظؼ جديد لممجموعة يجب اتباع  تعييفعند الحاجة الى  .5

  4الى 
 اإللكترونيةالخدمة  إدارة معمومات موظؼ في تعييف - اإلجراءمخرجات 

العالقة مع االقسام 
 االخرى

 المدير العاـ  -

 Internet Explorer - المستخدمة  نظمةال 
   مف والحمايةاأل نظاـ -

 لمكمؼسـ مستخدـ ورقـ سّري اصدار إ 3-1-3

 التفاصيل المتغيرات
 لمكمؼ سـ مستخدـ ورقـ سّرياصدار إ - إسم اإلجراء 
 (3) - رقم اإلجراء

 وحدة خدمة العمالء - الدائرة المعنية
 قسـ الخدمة اإللكترونية -

 خدمة العمالء وحدةموظؼ  - الموظف المسؤول
 موظؼ ترحيؿ البيانات -

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - موقع ال
 خدمة االلكترونيةلم سـ مستخدـ ورقـ سّريكمؼ أو المفَوض إالمطمب  - مدخالت اإلجراء

لمتسجيؿ في الخدمة  لوحدة خدمة العمالء المكمؼ أو مف يفوضةمراجعة  .1 اإلجراءات
 االلكترونية

فردية تفويض  ال يستطيع المكمؼ سواء كاف موظفًا, مستخَدمًا أو مؤسسةً  -
 طرؼ ثاني إلستالـ إسـ المستخدـ والرقـ السري

يستطيع المكمؼ مف الشركات تفويض طرؼ ثاني إلستالـ إسـ المستخدـ  -
والرقـ السري ويشترط أف يكوف التفويض بكتاب خطي مف الشركة موقع 

 مف المفوض في الشؤوف المالية واإلدارية لمشركة
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إف كاف مسجاّل في دائرة ضريبة  المكمؼؿ وحدة خدمة العمالء بسؤا موظؼيقـو  .2
الضافة الى طمب اثبات المكمؼ بإالدخؿ ويطمب الرقـ الضريبي أو إسـ 

  المكمؼوتحديث معمومات ممؼ  الشخصية
جراءات إبإتماـ  المكمؼليس لو رقـ ضريبي يجب أف يقـو  المكمؼإذا كاف  .3

 التسجيؿ
وحدة العمالء بإعطاء  ؼموظيقـو  ولدية ممؼ عامؿ, مسجالً  المكمؼ إذا كاف .4

 طمب التسجيؿ في الخدمة االلكترونية المكمؼ
  موظؼوتسميمو الى ال جيؿالتس ببتعبئة طم المكمؼيقـو  .5
 وحدة خدمة العمالء رئيسبتوقيع الطمب مف  موظؼيقـو ال .6
إذا كاف يرغب بإستالـ اسـ المستخدـ والرقـ السري  المكمؼيقـو الموظؼ بسؤاؿ  .7

 و في البريدمباشرة أو إرساليا ل
 إذا أراد إستالميا مباشرةً   .8
 موظؼ بتوجية العميؿ الى قسـ الخدمة اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءاتيقـو ال .9

الخدمة االلكترونية  إدارة معمومات بالدخوؿ الى موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .12
 اصدار اسـ المستخدـ والرقـ السريالخاصة ب

 ة االلكترونية ادخاؿ الرقـ الضريبي لمعميؿ عمى الخدم .11
 طباعة إسـ المستخدـ والرقـ السري .12
  اسـ المستخدـ والرقـ السري.عمى سند إستالـ  المكمؼتوقيع  .13
في الدائرة  الممفاتقسـ  الى و سند اإلستالـ تحويؿ طمب الخدمة االلكترونية .14

 المعنية.
 إذا أراد إستالميا بالبريد .15
الى قسـ الخدمة اإللكترونية يقـو الموظؼ في نياية اليـو بتسميـ جميع الطمبات  .16

 اإلتماـ اإلجراءات
لجميع  اسـ المستخدـ والرقـ السرييقـو الموظؼ في نياية اليـو بطباعة  .17

رفاؽ سند إستالـ مع كؿ  ووضعيا في  اسـ المستخدـ والرقـ السريالطمبات وا 
 مغمؼ ويغمؽ جيدًا.

 دائرةترسؿ جميع المغمفات الى الديواف إلرساليا مع البريد السريع لم .18
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الى موظؼ  موقعة بعد تسميـ المغمفات لمعمالء يجب إعادة سندات اإلستالـ .19
 موظؼ ترحيؿ البياناتالى الديواف ومف ثـ 

بمراجعة السندات مع الطمبات والتأكد مف أف  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .22
 الشخص الموقع عمى الطمب ىو نفسو الموقع عمى السند 

 الى قسـ الممفات في الدائرة المعنية  ستالـاإل الطمب مع السند جميع رساؿت .21
سـ مستخدـ ورقـ سري لممكمؼ - مخرجات اإلجراء  إصدارا 
العالقة مع االقسام 

 االخرى
 

 الخدمة االلكترونيةإدارة معمومات  - المستخدمة  النظمة

 تغيير كممة السر لمكمؼ 3-1-4

 التفاصيل المتغيرات
 تغيير كممة السر لمكمؼ  -  اإلجراء إسم
 ((4 - اإلجراءرقم 

 وحدة خدمة العمالء  - الدائرة المعنية
 موظؼ وحدة خدمة العمالء  - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 
 فقداف كممة السر لمكمؼ - اإلجراءمدخالت 

  تتبع اإلجراءات التالية:  كممة السرفقداف المكمؼ لفي حاؿ  .1 اإلجراء
وتعبئة نموذج  وحدة خدمة العمالءبمراجعة  المفَوض شخصيًا أو يقـو المكمؼ .2

 تغيير كممة السر
ع .3 ََ  وحدة خدمة العمالء موظؼمف نموذج تغيير كممة السر  يوَؽ
يقـو الموظؼ بسؤاؿ المكمؼ إذا كاف يرغب بإستالـ اسـ المستخدـ والرقـ  .4

 السري مباشرة أو إرساليا لو في البريد
 إذا أراد إستالميا مباشرةً   .5
  وظؼ بتوجية العميؿ الى قسـ الخدمة اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءاتميقـو ال .6
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 الخدمة اإللكترونية دارة معموماتإبالدخوؿ الى موظؼ ترحيؿ البيانات يقـو  .7
يف تعني المكمفيف الضغط عمى إدارة معمومات المستخدميف )المستخدم .8

 الخدمة اإللكترونية( المشتركيف ب
  خدميفادارة معمومات المستتظير شاشة  .9

 إدخاؿ الرقـ الضريبي لممكمؼ والضغط عمى إسترجاع إسـ المكمؼ .12
 موضحًا إسـ المكمؼ ادارة معمومات المستخدميفتظير شاشة   .11
 الضغط عمى تغيير كممة السر  .12
صدار كممة سر جديدة اإللكترونيةتقـو الخدمة  .13  بالغاء كممة السر السابقة وا 

 كممة السر الجديدةطباعة مف ثـ و 
 مف قبؿ المكمؼ ويوقعسند إستالـ كممة السر  تعبئةيتـ   .14
 إذا أراد إستالميا بالبريد .15
يقـو الموظؼ في نياية اليـو بتسميـ جميع الطمبات الى قسـ الخدمة  .16

 اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءات
لجميع  اسـ المستخدـ والرقـ السرييقـو الموظؼ في نياية اليـو بطباعة  .17

رفاؽ سند إستالـ مع ك ووضعيا في  اسـ المستخدـ والرقـ السريؿ الطمبات وا 
 مغمؼ ويغمؽ جيدًا.

 ترسؿ جميع المغمفات الى الديواف إلرساليا مع البريد السريع لمدائرة .18
بعد تسميـ المغمفات لمعمالء يجب إعادة سندات اإلستالـ موقعة الى موظؼ  .19

 موظؼ ترحيؿ البياناتالديواف ومف ثـ الى 
جعة السندات مع الطمبات والتأكد مف أف يقـو موظؼ ترحيؿ البيانات بمرا .22

 الشخص الموقع عمى الطمب ىو نفسو الموقع عمى السند 
   ترساؿ جميع الطمب مع السند اإلستالـ الى قسـ الممفات في الدائرة المعنية .21
 Log“بطباعة تقرير  الخدمة اإللكترونية قسـ رئيسفي نياية اليوـ يقـو  .22

Report” ي تمت عمى تغيير كممة السر ومراجعة جميع الحركات الت 
لمتأكد مف أنو لـ يتـ   Log Reportتغيير كممة السر مع  مطابقة نماذج .23

وسند إستالـ تغيير كممة السر لمكمؼ دوف وجود نموذج تغيير كممة السر 
 كممة السر
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 إيقاؼ أو تفعيؿ المستخِدـ - اإلجراءمخرجات 
العالقة مع االقسام 

 االخرى
  ةاإللكترونيالخدمة قسـ  -

 اإللكترونيةالخدمة إدارة معمومات  - المستخدمة  نظمةال 

 إستخداـ الخدمة اإللكترونية لمكمؼإيقاؼ أو تفعيؿ  3-1-5

 التفاصيل المتغيرات
 إستخداـ الخدمة اإللكترونية لمكمؼؼ أو تفعيؿ اقإي -  اإلجراء إسم
 (5) - اإلجراءرقم 

 وحدة خدمة العمالء  - الدائرة المعنية
 موظؼ وحدة خدمة العمالء - الموظف المسؤول

  موظؼ ترحيؿ البيانات -
 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 

 إيقاؼ أو تفعيؿ إستخداـ الخدمة اإللكترونية رغب المكمؼ إذا - اإلجراءمدخالت 
تتبع  إيقاؼ أو تفعيؿ إستخداـ الخدمة اإللكترونية رغبفي حاؿ أف المكمؼ  .1 اإلجراء

  اإلجراءات التالية: 
 إيقاؼ أو تفعيؿ المستخِدـيقـو المكمؼ بمراجعة الدائرة وتعبئة نموذج  .2
 وحدة خدمة العمالء موظؼنموذج مف ال يوقع .3
  موظؼ بتوجية العميؿ الى قسـ الخدمة اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءاتيقـو ال .4
 ادارة معمومات المستخدميفبالدخوؿ الى  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .5
  معمومات المستخدميف ادارةتظير شاشة  .6
 إدخاؿ الرقـ الضريبي لممكمؼ والضغط عمى إسترجاع إسـ المكمؼ .7
 موضحًا إسـ المكمؼ ادارة معمومات المستخدميفتظير شاشة   .8
 الضغط عمى إيقاؼ المستخِدـ او تفعيؿ المستخدـ يتـ   .9

 اإللكترونية بتفعيؿ أو إيقاؼ المستخدـ تقـو الخدمة  .12
 Log“بطباعة تقرير  قسـ الخدمة اإللكترونية رئيسفي نياية اليوـ يقـو  .11
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Report”  إيقاؼ أو تفعيؿ المستخِدـومراجعة جميع الحركات التي تمت عمى  
لمتأكد مف أنو   Log Reportمع  إيقاؼ أو تفعيؿ المستخِدـمطابقة نماذج  .12

إيقاؼ أو تفعيؿ كممة السر لمكمؼ دوف وجود نموذج  إيقاؼ او تفعيؿلـ يتـ 
 المستخِدـ

 كممة السر لمكمؼ إيقاؼ او تفعيؿ - اإلجراءمخرجات 
العالقة مع االقسام 

 االخرى
  اإللكترونيةالخدمة قسـ  -

 اإللكترونيةالخدمة إدارة معمومات  - المستخدمة  نظمةال 
 

 الممفات الشخصية المستممة عبر الخدمة اإللكترونية 3-2

 ترحيؿ الممفات الشخصية 3-2-1

 التفاصيل المتغيرات
   ترحيؿ الممفات الشخصية  -  اإلجراء إسم
 (6) - اإلجراءرقم 

   اإللكترونيةقسـ الخدمة  - الدائرة المعنية
 موظؼ ترحيؿ البيانات - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 
  اإللكترونيةالخدمة استالـ ممؼ شخصي لمكمؼ عف طريؽ  - اإلجراءمدخالت 

 (1)إجراء رقـ  اإللكترونيةالخدمة  رة معموماتإدا الدخوؿ الىبعد  .1 اإلجراء
 تظيربالضغط عمى الممفات الشخصية ومف ثـ  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .2

 شاشة الممفات الشخصية المستممة.
تظير الحركة عمى شاشة  عند قياـ المكمؼ بإرساؿ معمومات تحديث عمى ممفة .3

 الممفات الشخصية 
 عمدة وىي:أ 6تتكوف شاشة الممفات الشخصية مف  .4

 المكمؼ الذي تـ تحديث ممفو الشخصي  إسـالمكمؼ:  إسـ -
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 الرقـ الضريبي: الرقـ الضريبي لممكمؼ -
 تـ تحديثو  التيالممؼ الشخصي نوع المعمومات: نوع المعمومة في  -
 تاريخ الحركة: تاريخ اجراء التحديث  -
 الحالة: وضع الممؼ حيث يكوف مغمؽ لممراجعة أو بانتظار الترحيؿ -
 موظؼ ترحيؿ البياناتسيقوـ بو الذي  اإلجراءية: نوع العمم -

 شاشةالظاىر عمى  المكمؼ إسـبالضغط عمى  موظؼ ترحيؿ البيانات يقوـ .5
   الممفات الشخصية

 والوثائؽ المرفقة.  مف قبؿ المكمؼ عمييا التحديث الذي تـ اً تظير الشاشة مبين .6
بالضغط عمى الترحيؿ وبالتالي يتـ ترحيؿ البيانات موظؼ ترحيؿ البيانات يقـو  .7

  لممكمؼ الى الممؼ الشخصي
الخاص  نظاـاذا كاف ىنالؾ وثائؽ مرفقة مع التحديث يتـ تحويميا تمقائيا الى ال .8

 باالرشفة بمجرد اجراء الترحيؿ
 اذا كانت الوثائؽ غير مطابقة لمتحديث  .9

تبميغة ي أو فاكس لممكمؼ إرساؿ بريد إلكترونب موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .12
إما عف طريؽ الخدمو  عدـ مطابقة الوثائؽ ويستطيع المكمؼ إرساؿ الوثائؽ

 , الفاكس أو مراجعة الدائرةد اإللكترونيالبرياإللكترونية, 
الى نظاـ والوثائؽ المرفقة  ترحيؿ البيانات الى نظاـ الممفات الشخصية .11

 األرشفة
 بعد اجراء التحديث  لخدمة اإللكترونيةالوثائؽ عبر ا المكمؼ ارفاؽ رغبإذا  .12
لكي يتمكف  بالضغط عمى فؾ اإلقفاؿ موظؼ ترحيؿ البياناتيجب أف يقـو  .13

 المكمؼ مف اجراء اي تعديؿ عمى ممفو وارفاؽ المستندات 
 مراجعة الدائرة أو البريد االلكترونيارساؿ الوثائؽ عف طريؽ الفاكس,  عند .14
ى قسـ اكس أو البريد اإللكتروني الجميع الوثائؽ المرسمة عبر الف ترسؿ .15

  االرشفة نظاـعمى  المكمؼلحفظيا في ممؼ  في المديرية المعنية الممفات
بمراجعة الخدمة  اإللكترونيةالخدمة  رئيس قسـفي نياية اليوـ يقـو  .16

  تممة والتأكد مف ترحيؿ جميع التحديثات المس اإللكترونية
 الخاص بالدائرةصي الى نظاـ الممؼ الشخصي نقؿ تحديثات الممؼ الشخ - اإلجراءمخرجات 
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 الى نظاـ األرشفة نقؿ الوثائؽ -
 تحويؿ الوثائؽ الى قسـ الممفات  -

العالقة مع االقسام 
 االخرى

 قسـ الممفات  -

  اإللكترونيةالخدمة إدارة معمومات  - المستخدمة  نظمةال 
 الممفات الشخصية نظاـ -

 تدقيؽ الممفات الشخصية  3-2-2

 يلالتفاص المتغيرات
 تدقيؽ الممفات الشخصية    -  اإلجراء إسم
 (7) - اإلجراءرقم 

  قسـ التدقيؽ  - الدائرة المعنية
 المدقؽ  - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 
  اإللكترونيةتحديث معمومات الممؼ الشخصي عف طريؽ الخدمة  -  اإلجراءمدخالت 

  تسجيؿ المكمفيف الخاص بالدائرةؿ الى نظاـ يقـو المدقؽ بالدخو  .1 اإلجراء
  غير المدققو الشخصية االستعالـ عف الممفات .2
مراجعة الوثائؽ المخزنة عمى نظاـ االرشفة والتأكد مف أف الوثائؽ مطابقة  .3

 لمتحديثات
وبالتالي يعتبر ىذا الممؼ تسجيؿ المكمفيف نظاـ "دقؽ" في الضغط عمى اشارة  .4

 مدقؽ
 غير مطابقة لمتحديثات رفقات ماذا كانت ال .5
بتعديؿ البيانات مف واقع في حاؿ عدـ ورود المرفقات لمدائرة يقـو المدقؽ  .6

 في ممؼ المكمؼو الموجودة  الوثائؽ المستممة مسبقًا 
 تدقيؽ تحديث الممؼ الشخصي  - اإلجراءمخرجات 

  الممفات  -العالقة مع االقسام 
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 االخرى
 االرشفة  نظاـ - المستخدمة  نظمةال 

 تسجيؿ المكمفيفاـ نظ -
 

 المستممة عبر الخدمة اإللكترونية كشوف التقدير الذاتي 3-3

 ترحيؿ كشوؼ التقديرالذاتي 3-3-1

 التفاصيل المتغيرات
 ترحيؿ كشوؼ التقديرالذاتي     -  اإلجراء إسم
 (8) - اإلجراءرقم 

 اإللكترونيةقسـ الخدمة  - الدائرة المعنية
 موظؼ ترحيؿ البيانات - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - موقع ال
 اإللكترونيةالخدمة  إدارة معمومات استالـ كشؼ التقدير الذاتي عمى -  اإلجراءمدخالت 

 (1)إجراء رقـ  اإللكترونيةالخدمة  إدارة معمومات الدخوؿ الىبعد  .1 اإلجراء
بالضغط عمى كشؼ التقدير الذاتي في الخدمة  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .2

 ثـ تظير شاشة كشوؼ التقدير الذاتي ومف  اإللكترونية
 أعمدة وىي:  4تتكوف شاشة كشوؼ التقدير الذاتي مف  .3

 المكمؼ الذي ارسؿ كشؼ التقدير الذاتي  إسـالمكمؼ:  إسـ -
 الرقـ الضريبي: الرقـ الضريبي لممكمؼ الذاتي ارسؿ كشؼ التقدير الذاتي  -
 ر الترحيؿ أو مغمؽ لممراجعة حالة الطمب : وىو وضع الكشؼ اما بانتظا -
 تاريخ إستالـ الطمب: تاريخ إستالـ كشؼ التقدير الذاتي -
 السنة المقدـ عنيا الكشؼ سنة الكشؼ: -

لمدخوؿ الى الشاشة  المكمؼ إسـبالضغط عمى  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .4
 بة كشؼ التقدير الذاتي والوثائؽ المرفقةبنود التي توضح 
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 والتأكد مف صحتيا مراجعة الوثائؽ المرفقة .5
بالضغط عمى الترحيؿ وبالتالي ترحؿ البيانات الى  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .6

الى نظاـ  نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي الخاص بالدائرة وترحؿ الوثائؽ المرفقة
 األرشفة 

 مطابقة في حاؿ كانت الوثائؽ غير  .7
ممكمؼ وتبميغة إرساؿ بريد إلكتروني أو فاكس لب موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .8

البريد  ؽ إما عف طريؽعدـ مطابقة الوثائؽ ويستطيع المكمؼ إرساؿ الوثائ
 اإللكتروني, الفاكس أو مراجعة الدائرة

بالضغط عمى الترحيؿ وبالتالي ترحؿ البيانات الى  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .9
ظاـ الى ن نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي الخاص بالدائرة وترحؿ الوثائؽ المرفقة

  األرشفة
الى قسـ  جميع الوثائؽ المرسمة عبر الفاكس أو البريد االلكتروني تحوؿ .12

 االرشفة  نظاـعمى  المكمؼالممفات لحفظيا في ممؼ 
 مف خالؿ اليد والثاني بواسطةكشفيف األوؿ  بتقديـفي حاؿ قياـ المكمؼ  .11

كشوؼ الخدمة اإللكترونية, وتـ إدخاؿ الكشؼ المرسؿ باليد اواًل الى نظاـ 
 تتبع اإلجراءات التالية: التقدير الذاتي

المرسؿ عبر  تقوـ الخدمة اإللكترونية مباشرًة بتحويؿ حالة الكشؼ -
 مرفوض  وضع الى الخدمة اإللكترونية

بإرساؿ فاكس أو بريدالكتروني لممكمؼ  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  -
 ببسبلـ يقبؿ ويبمغة اف الكشؼ المرسؿ عبر الخدمة اإللكترونية 

تقديـ الكشؼ مسبقًا, وسيحفظ الكشؼ المرسؿ عبر الخدمة 
    اإللكترونية ألغراض المقارنة

 نقؿ كشوؼ التقدير الذاتي الى نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي  - اإلجراءمخرجات 
 نقؿ الوثائؽ الى نظاـ االرشفة  -
  تحويؿ الوثائؽ الى قسـ الممفات  -

العالقة مع االقسام 
 االخرى

  قسـ الممفات   -
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 اإللكترونيةالخدمة  إدارة معمومات - المستخدمة  نظمةال 
 نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي  -
 نظاـ االرشفة  -

 تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي لمموظفيف والمستمخدميف 3-3-2

 التفاصيل المتغيرات
 تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي لمموظفيف والمستمخدميف     -  اإلجراء إسم
 (9) - اإلجراءرقم 

 تقدير الموظفيف والمستخدميف  - المعنيةالدائرة 
 المقدر  - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 
  اإللكترونيةعف طريؽ الخدمة  المستممة ترحيؿ كشوؼ التقدير الذاتي - اإلجراءمدخالت 

 خدميفيقوـ المقدر بالدخوؿ الى نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي لمموظفيف والمست .1  اإلجراء
 الكشوؼ المستممة عبر الخدمة اإللكترونيةاالستعالـ عف  .2
   االستعالـ عف كشوؼ التقدير الذاتي حسب الرقـ الضريبي لممكمؼ .3
 ؼ التقدير الذاتي و طباعة كش .4
 تماـ عممية التقدير إلمراجعة الكشؼ والوثائؽ المخزنة في نظاـ االرشفة  .5
عف طريؽ  االتصاؿ بالمكمؼاذا كانت الوثائؽ غير مكتممة يجب عمى المقدر  .6

اليا عف طريؽ وطمب ىذه الوثائؽ واف يتـ ارس الياتؼ, الفاكس أو البريد
 راجعة الدائرةمالبريد االلكتروني أو الفاكس, البريد, 

 المكمؼفي ممؼ  الكشؼ يحفظ وبعد اإلتصاؿ باذا لـ يرسؿ المكمؼ الوثائؽ  .7
ر لنقص الوثائؽ المعززة بعدـ إتماـ إجراءات التقدي بريدويرسؿ لو فاكس أو 

  لمكشؼ التقدير الذاتي 
توقيع عمى كشؼ التقدير يقـو المقدر بإجراءات التقدير والإذا تـ إرساؿ الوثائؽ  .8

  بإعتماد الوثائؽ المرفقةالذاتي 
 في الكشؼ تعبئة  في حاؿ عدـ الموافقة ووجود أي خطأ .9
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عالمو ا يقوـ المقدر باالتصاؿ مع المكمؼ .12 نو سوؼ يقوـ وتبميغة الخطأ وا 
 الخطأ بتعديؿ

الخطأ يجب اف يقـو المقدر  ؿتعديب المقدر يقوـاذا لـ يقبؿ المكمؼ التعديؿ  .11
بالغ المكمؼ ذلؾ واذا رغب المكمؼ باالعتراض يمكنو مراجعة  بتعديؿ الخطأ وا 

 والقياـ بإجراءات تقديـ اإلعتراض الدائرة
ب مبمغ ساى الكشؼ واحعمالتعديؿ باذا قبؿ المكمؼ تعديؿ الخطأ يقوـ المقدر  .12

  ويشعر المكمؼ بذلؾالضريبة 
 الى قسـ التدقيؽ  ةالتوقيع عمى الكشؼ وتحويم .13
الى  قدير الذاتي واذا وجد أي خطأ يعاديقـو قسـ التدقيؽ بمراجعة كشوؼ الت .14

جراء الالـزقسـ التقدير لممراجعة   وا 
 بالتوقيع عميةاذا كاف الكشؼ صحيح يقـو المدقؽ  .15
شرة االؼ دينار اردني يجب أف يرسؿ مؼ أكثر مف عاذا كاف دخؿ المك .16

 في دائرة ضريبة الدخؿ  الموجود ديواف المحاسبةالكشؼ الى 
جراء الى قسـ التدقيؽ لممراجعة  ذا كاف ىناؾ أي خطأ في الكشؼ يعادا .17 وا 

 الالـز
 إدخاؿحيث يتـ  دخاؿاذا كاف الكشؼ صحيح يحوؿ الكشؼ الى قسـ اإل .18

 جميع التعديالت إف وجدت 
في  ولحفظ في الدائرة المعنية الكشؼ الى قسـ الممفات دخاؿيحوؿ قسـ اإل .19

 ممؼ المكمؼ.
 تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي  - اإلجراءمخرجات 

العالقة مع االقسام 
 االخرى

 التدقيؽ  -
 ديواف المحاسبة -
 الممفات  -

 نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي  - المستخدمة  نظمةال 
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 ي لمشركات والألفرادر الذاتتدقيؽ كشوؼ التقدي 3-3-3

 التفاصيل المتغيرات
 لمشركات والألفرادتدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي  -  اإلجراء إسم
 (12) - اإلجراءرقم 

 مديرية تقديرشركات التضامف واألفراد مديرية تقدير الشركات المساىمة /  - الدائرة المعنية
 المقدر  - الموظف المسؤول

 ركز الرئيسيدائرة ضريبة الدخؿ/ الم - الموقع 
  اإللكترونيةعف طريؽ الخدمة المستممة  ترحيؿ كشوؼ التقدير الذاتي  - اإلجراءمدخالت 

 لمشركات والألفراديقوـ المقدر بالدخوؿ الى نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي  .1  اإلجراء
 الكشوؼ المستممة عبر الخدمة اإللكترونيةاالستعالـ عف  .2
 ب الرقـ الضريبي لممكمؼ االستعالـ عف كشوؼ التقدير الذاتي حس .3
 إختيار الكشوؼ الخاضعة لمتقدير حسب نظاـ العينات المتبع في الدائرة  .4
 المختارة في العينةؼ التقدير الذاتي و طباعة كش .5
 تماـ عممية التقدير إلمراجعة الكشؼ والوثائؽ المخزنة في نظاـ االرشفة  .6
لمكمؼ عف طريؽ اذا كانت الوثائؽ غير مكتممة يجب عمى المقدر االتصاؿ با .7

الياتؼ, الفاكس أو البريد وطمب ىذه الوثائؽ واف يتـ ارساليا عف طريؽ 
 الفاكس, البريد, البريد االلكتروني أو مراجعة الدائرة

لمتدقيؽ عمى الكشوفات المحولة لة حسب يقوـ المقدر المعني بتحديد مواعيد  .8
 ب برنامج زمنينظاـ العينات وذلؾ لمشركات المساىمة, التضامف واألفراد حس

التوقيع عمى الكشؼ وتحويؿ الى قسـ بعد إتماـ إجراءات التقدير يقوـ المقدر  .9
 التدقيؽ

الى  يعاديقـو قسـ التدقيؽ بمراجعة كشوؼ التقدير الذاتي واذا وجد أي خطأ  .12
والذي بدورة يعيدة الى المقدر مصدر القرار لدراسة قسـ التقدير لممراجعة 

 المالحظات والرد عمييا 
 توقيع عميوذا كاف الكشؼ صحيح يقـو المدقؽ بالا .11
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تقدير الذاتي التي إكتممة إجراءات التقديرىا والتدقيقيا تفرز الى كشوؼ ال .12
قسميف أحدىا ال يخضع لتدقيؽ ديواف المحاسبة وىذا يتـ تحويمة الى قسـ 

 تيااإلدخاؿ وتصدر إشعارا
بداء الرئي يحوؿ الى ديواف المحاسبة لم لتدقيؽالقسـ األخر الخاضع  .13  دراسة وا 
بدورة يعيدة  لممراجعة التقديرالى قسـ يعاد اذا كاف ىناؾ أي خطأ في الكشؼ  .14

الى المقدر مصدر القرار لدراسة المالحظات والرد عمييا ثـ يعاد الى قسـ 
  التدقيؽ ومف ثـ ديواف المحاسبة

جميع  دخاؿإل دخاؿاذا كاف الكشؼ صحيح يحوؿ الكشؼ الى قسـ اإل .15
 ت إف وجدت التعديال

الممفات لحفظ الكشؼ في ممؼ المكمؼ الكشؼ الى قسـ  دخاؿيحوؿ قسـ اإل .16
 وذلؾ بعد إصدار اإلشعارات الخاصة بيا

 تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي  - اإلجراءمخرجات 
العالقة مع االقسام 

 االخرى
 التدقيؽ  -
 ديواف المحاسبة -
 الممفات  -

 تي نظاـ كشوؼ التقدير الذا - المستخدمة  نظمةال 
 

 المستممة عبر الخدمة اإللكترونية لدفعات 3-4

 ترحيؿ الدفعات المستممة 3-4-1

 التفاصيل المتغيرات
 ترحيؿ الدفعات المستممة  -  اإلجراء إسم
 (11) - اإلجراءرقم 

 اإللكترونيةقسـ الخدمة  - الدائرة المعنية
 موظؼ ترحيؿ البيانات - الموظف المسؤول

 رئيسيدائرة ضريبة الدخؿ/ المركز ال - الموقع 
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 اإللكترونيةاستالـ الدفعات عف طريؽ الخدمة  - اإلجراءمدخالت 
 (1)إجراء رقـ  اإللكترونيةالخدمة  إدارة معمومات بعد الدخوؿ إلى .1 اإلجراء

 اإللكترونيةبالضغط عمى الدفعات في الخدمة  موظؼ ترحيؿ البياناتيقـو  .2
 وتنقسـ الى نوعيف:لمدخوؿ إلى الدفعات المستممة 

 الكشوؼ عرض دفعات -
 عرض دفعات عمى الحساب -

 أو عرض دفعات عمى الحساب عند الضغط عمى عرض دفعات الكشوؼ .3
 :أعمدة وىي 6 تتكوف مفتظير الشاشة و 

  المكمؼ الذي أرسؿ الدفعة إسـالمكمؼ:  إسـ -
 الرقـ الضريبي: الرقـ الضريبي لممكمؼ  -
  الدفعة: تاريخ اجراء تقديـ الدفعةتاريخ  -
 المبمغ: مبمغ الدفعة -
 أو بإنتظار رد البنؾ : بانتظار الترحيؿالدفعة حالة -
 موظؼ ترحيؿ البياناتاإلجراء الذي سيقوـ بو العممية: نوع  -

تظير الدفعات التي تـ استالميا عبر الخدمة إما بانتظار الترحيؿ أو بانتظار  .4
 رد البنؾ

 ال تتعامؿ مع دفعات غير مقبولة مف البنؾ اإللكترونيةالخدمة  .5
  المستممة عمى المعمومات التالية:  دفعةال تحتوي .6

 قيمة الدفعة: المبمغ المدفوع مف قبؿ المكمؼ -
 إسـ البنؾ: إسـ البنؾ الذي تـ الدفع عف طريقة -
وىو الرقـ الذي يعزز  .Confirmation No:رقـ مصادقة البنؾ   -

 .ويصادؽ الدفعة مف قبؿ البنؾ
الدفعة التي : وىو رقـ .Payment Unique No اإللكترونية رقـ الدفعة -

 مع البنؾ إلثبات إتماـ عممية الدفع اإللكترونيةتتعامؿ بيا الخدمة 
بالضغط  موظؼ ترحيؿ البياناتالدفعات التي تظير بانتظار الترحيؿ يقـو   .7

الترحيؿ, وبالتالي ترحؿ إلى األنظمة الخاصة في دائرة ضريبة الدخؿ  عمى
 ؾ ورقـ الدفعةالبن سـإيتـ ترحيؿ قيمة الدفعة, رقـ مصادقة البنؾ, حيث 
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 ترحيؿ الدفعات إلى النظاـ المالي. - اإلجراءمخرجات 
العالقة مع االقسام 

 االخرى
 قسـ التحصيؿ -

  اإللكترونيةالخدمة إدارة معمومات  - المستخدمة نظمةال 
 

 اإللكترونيةتدقيؽ الدفعات المستممة عبر الخدمة  3-4-2

 التفاصيل المتغيرات
      اإللكترونيةت المستممة عبر الخدمة تدقيؽ الدفعا -  اإلجراء إسم
 (12) - اإلجراءرقم 

  التحصيؿقسـ  - الدائرة المعنية
 المحاسب  - الموظف المسؤول

 دائرة ضريبة الدخؿ/ المركز الرئيسي - الموقع 
  اإللكترونيةترحيؿ الدفعات الى النظاـ المالي مف الخدمة  - اإلجراءمدخالت 

كمفيف مف الخدمة االلكترونية دوف تحديد نوع الدفعة يتـ استالـ دفعات الم .1  اإلجراء
حيث مبمغ الضريبة, ضريبة الخدمات, الضريبة المضافة مف  وسنتيا 

نوعيا وسنتيا عند  الدفعات المقدمة ودفعة الكشؼ يتـ تحديد أما والغرامات.
 الدفع

 ـ شاشة توزيع الدفعات المستممة لتوزيع الدفعات المستممة مف المكمفيفتستخدَ  .2
 كترونية حسب نوع الضريبة وسنتياعبر الخدمة االل

يستطيع موظؼ قسـ التحصيؿ إستعراض الدفعات المستممة عف طريؽ شاشة  .3
 توزيع الدفعات المستممة.

وفقًا لتعميمات تحصيؿ االيرادات بواسطة التحويؿ المالي االلكتروني الصادرة  .4
 1994لسنة  3 مف النظاـ المالي رقـ (58ر7)استنادا الحكاـ المادتيف 

 وتعديالتو يجب إتباع االجراءات التالية:
يرسؿ البنؾ في نياية اليوـ كشؼ تفصيمي يومي بالدفعات المستممة عبر  .5
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 :الخدمة االلكترونية ويتكوف الكشؼ مف
 تاريخ الدفعة -
 الدفعة مبمغ -
 رقـ الدفعة االلكتروني -
 رقـ مصادقة البنؾ.  -

خالؿ شاشة توزيع الدفعات حسب دفعة مف اليقـو المحاسب المختص بإختيار  .6
 الرقـ الضريبي لممكمؼ.

 ما يمي: ر شاشة توزيع الدفعاتتظيِ  .7
 إسـ المكمؼ ورقمو  -
 قيمة الدفعة االلكترونية -
 رقـ الدفعة االلكتروينة -
 رقـ مصادقة البنؾ -
 تاريخ الدفعة االلكترونية -
 تاريخ مصادقة البنؾ.  -

 بيا السنة الخاصةبة و الضري نوعتوزيع المبمغ المستمـ عمى الشاشة حسب  .8
يقـو المحاسب بمطابقة رقـ الدفعة االلكتروني الظاىر عمى شاشة توزيع  .9

الدفعات مع رقـ الدفعة االلكتروني الوارد في الكشؼ التفصيمي اليومي المرسؿ 
 مف البنؾ. 

ينظـ المحاسب المختص ايصاؿ المقبوضات لكؿ دفعة حسب مبمغيا الوارد  .12
"تـ        المرسؿ مف البنؾ ويكتب عمى االيصاؿ في الكشؼ التفصيمي اليومي

 القبض بواسطة التحويؿ المالي االلكتروني" 
يقـو المحاسب المختص بكتابة إسـ المكمؼ بجانب كؿ رقـ دفعة الكتروني  .11

 عمى كشؼ البنؾ
عمى شاشة توزيع الدفعات  محاسب المختص رقـ االيصاؿ وتاريخةؿ اليدخِ  .12

رحؿ الدفعة إلى البرنامج المالي الخاص والضغط عمى ترحيؿ وبالتالي ت
 بالدائرة.

يقـو المحاسب المختص بطباعة كشؼ تفصيمي بحركات القبض بواسطة  .13
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الدفع االلكتروني ومطابقة الدفعات الواردة بيذا الكشؼ مع الكشؼ التفصيمي 
 اليومي المرسؿ مف البنؾ

مصدرة مع في نياية كؿ يوـ يقـو رئيس قسـ التحصيؿ بمطابقة االيصاالت ال .14
المصادر مف البرنامج  كشؼ حركات القبضالكشؼ التفصيمي اليومي لمبنؾ و 

   المالي الخاص بالدائرة
  اإللكترونيةتدقيؽ الدفعات المستممة عبر الخدمة  - اإلجراءمخرجات 

العالقة مع االقسام 
 االخرى

  اإللكترونيةقسـ الخدمة  -

 النظاـ المالي  - المستخدمة  نظمةال 
 

 لوظيفيالوصف ا -4

 موظف ترحيل البيانات 4-1

 :المسـؤليــات
 باكمؿ وجو اإللكترونيةمع الخدمة  مؿالتعا -

الممفات   نظاـالى  اإللكترونيةنقؿ تحديثات الممؼ الشخصي لممكمفيف المستممة عبر الخدمة  -
 الشخصية

تي لػممكمفيف اػلمستممة عػبر اػلخدمػة  - كػشوؼ   نظاـػاػلػى  اػإللػكتروػنيةنقؿ كػشوؼػ الػتقديػر الػذاػ
 ير الذاتيالتقد

 المالي نظاـالالى  اإللكترونيةنقؿ الدفعات المستممة عبر الخدمة  -

والتأكد مف مطابقتيا لتحديثات الممؼ  اإللكترونيةمراجعة الوثائؽ المستممة عبر الخدمة  -
 الشخصي وكشوؼ التقدير الذاتي

وتحويميا بشكؿ الوثائؽ المرسمة مف المكمفيف عبر الفاكس, البريد االلكتروني أو باليد  متابعة -
 يومي الى قسـ الممفات 

 ل المباشــر:والمســؤ 
 . اإللكترونيةالخدمة  رئيس قسـ -

 الــمــؤهــالت:
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 المؤىؿ العممي جامعي أو دبموـ -

 .لعمالء بشكؿ لبؽ مف حيث المقابمة واالتصاؿقدرة عمى التعامؿ مع اال -

 المعرفو باجراءات العمؿ في دائرة ضريبة الدخؿ -

 المشاكؿ وحّميا. القدرة عمى تفيـ -

 استخداـ الحاسوب )نظاـ التشغيؿ والتطبيقات المكتبية( -

 ميارات االتصاؿ الجيدة )المحادثة, الكتابة( -

 سنوات في مجاؿ ضريبة الدخؿ والتعامؿ المباشر مع العمالء 3الى  2خبرة عمؿ مابيف  -

 المظير الالئؽ -


