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دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية

 -1المقدمه
تعتبر خطة العمؿ ىذه األداة التي ستعتمد عمييا دائرة ضريبة الدخؿ لتقديـ الخدمة لممكمفيف عبر

الخدمة اإللكترونية .وتتكوف إجراءات الخدمة االلكترونية مف تسمسؿ متكامؿ إلجراءات عمؿ الدائرة
لتمبية متطمبات المكمفيف عبر الخدمة اإللكترونية باسرع وقت وبدقة متناىية.
توضح ىذه الخطة دور جميع االقساـ المعنية بإدارة معمومات الخدمة اإللكترونية وتتكوف مف
عنصريف رئيسيف ىي:

 سياسات الخدمة اإللكترونية -اجراءات دائرة ضريبة الدخؿ إلدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 -2سياسات إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية
 تعييف موظؼ إلدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية يجب أف يكوف مؤىالً حسب الوصؼالوظيفي لموظؼ ترحيؿ البيانات وبتنسيب مف رئيس قسـ الخدمة اإللكترونية وموافقة
خطّية مف مديرعاـ دائرة ضريبة الدخؿ

مستخدماً أو مؤسسةً فردية تفويض طرؼ ثاني
 ال يستطيع المكمؼ سواء كاف موظفاً,َ
إلستالـ إسـ المستخدـ والرقـ السري

 يستطيع المكمؼ مف الشركات تفويض طرؼ ثاني إلستالـ إسـ المستخدـ والرقـ السريويشترط أف يكوف التفويض بكتاب خطي مف الشركة موقع مف المفوض في الشؤوف

المالية واإلدارية لمشركة

 ترحيؿ جميع حركات الممفات الشخصية ,كشوؼ التقدير الذاتي والدفعات المستممةبشكؿ يومي مف إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية الى األنظمة الخاصة في دائرة

ضريبة الدخؿ

 يقوـ رئيس قسـ الخدمة اإللكترونيةبمتابعة إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية والتأكدمف ترحيؿ جميع حركات الممفات الشخصية ,كشوفات التقدير الذاتي والدفعات

المستممة الى األنظمة الخاصة بيا في الدائرة

 يجب الرجوع الى القسـ الفني (قسـ تكنولوجيا المعمومات) في حاؿ تعذرموظؼ ترحيؿالبيانات عف نقؿ البيانات الى األنظمة الخاصة وذلؾ لوجود خمؿ فني

 -يجب إتباع التعميمات التطبيقية لمشؤوف المالية لتحصيؿ االيرادات بواسطة التحويؿ

المالي االلكتروني الصادرة استنادا الى أحكاـ المادتيف 7ر 58مف النظاـ المالي رقـ 3

لسنة  1994وتعديالتو.

 -إصدار ايصاالت بجميع الدفعات المستممة عبر التحويؿ المالي االلكتروني.

 إجراء المطابقة اليومية بيف االيصاالت المصدرة والكشؼ التفصيمي اليومي المرسؿ مفالبنؾ.

 تدقيؽ المطابقة اليومية بيف االيصاالت المصدرة والكشؼ التفصيمي اليومي المرسؿ مفالبنؾ مف قبؿ رئيس قسـ التحصيؿ.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 -3اجراءات دائرة ضريبة الدخل المعنية بإدارة معمومات الخدمة اإللكترونية
تعتبر ىذة اإلجراءات توضيح لسير العمؿ في دائرة ضريبة الدخؿ والمتعمقة بتعامؿ المكمفيف مع
الدائرة عبر الخدمة اإللكترونية .وىذه اإلجراءات مف شأنيا تسييؿ وتسريع تقديـ الخدمة لممكمفيف
والتقميؿ مف مراجعتيـ لمدائرة .وتتكوف ىذه اإلجراءات مف:
 .1التعامؿ مع إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية
 .2الممفات الشخصية المستممة عبر الخدمة اإللكترونية
 .3كشوؼ التقدير الذاتي المستممة عبر الخدمة اإللكترونية
 .4الدفعات المستممة عبر الخدمة اإللكترونية

1-3
1-1-3
المتغيرات

التعامل مع الخدمة اإللكترونية
الدخوؿ لمخدمة اإللكترونية
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -الدخوؿ الى إدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية

رقم اإلجراء

)1( -

الدائرة المعنية

 -قسـ الخدمة اإللكترونية

الموظف المسؤول

 -موظؼ ترحيؿ البيانات

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -الدخوؿ الى إدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالدخوؿ الى موقع دائرة ضريبة الدخؿ الخاص
بالخدمة اإللكترونية عف طريؽ ”“Internet Explorer
إسـ الموقع www.incometax.gov.jo

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 .2يكوف إسـ المستخدـ والرقـ السري لمخدمة اإللكترونية نفس إسـ المستخدـ ورقمو
السري المصدرمف قبؿ الدائرة

 .3إدخاؿ إسـ المستخدـ ورقمو السري والضغط عمى مفتاح الدخوؿ أو Enter
 .4يتـ الدخوؿ مباشرة إلى الممفات الشخصية المستممة عف طريؽ الخدمة
اإللكترونية.
مخرجات اإلجراء

 -الدخوؿ الى إدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية

العالقة مع االقسام

االخرى

ال نظمة المستخدمة

2-1-3
المتغيرات

Internet Explorer -

سري لموظؼ ترحيؿ البيانات
اصدار إسـ مستخدـ أو رقـ ّ
التفاصيل

إسم اإلجراء

سري لموظؼ ترحيؿ البيانات
 اصدار إسـ مستخدـ أو رقـ ّ)2( -

الدائرة المعنية

 -قسـ تكنولوجيا المعمومات

الموظف المسؤول

 -مسؤوؿ أمف وحماية النظاـ

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -تعييف موظؼ في إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1يتـ تعييف موظؼ دائرة ضريبة الدخؿ إلستخداـ الخدمة اإللكترونية بعد موافقة

رقم اإلجراء

خطّية مف مدير عاـ ضريبة الدخؿ

 .2يقوـ قسـ تكنولوجيا المعمومات بإنشاء مجموعة ) (Groupتمنح ليا
الصالحيات الالزمة لمدخوؿ إلى إدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية

 .3تقوـ الدائرة بتحديد إسماء االشخاص الذيف يجب إضافتيـ في ىذه المجموعة
لتكوف ليـ صالحية الدخوؿ الى إدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية

 .4يتوجب أخذ موافقة مدير عاـ دائرة ضريبة الدخؿ عمى اإلسماء التي ليا

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
صالحية الدخوؿ الى إدارة معمومات لمخدمة اإللكترونية
 .5عند الحاجة الى تعييف موظؼ جديد لممجموعة يجب اتباع الخطوات مف 1
الى 4

مخرجات اإلجراء

 -تعييف موظؼ في إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية

العالقة مع االقسام

 -المدير العاـ

ال نظمة المستخدمة

Internet Explorer -

االخرى

3-1-3
المتغيرات

 -نظاـ األمف والحماية

سري لمكمؼ
اصدار إسـ مستخدـ ورقـ ّ
التفاصيل

إسم اإلجراء

سري لمكمؼ
 اصدار إسـ مستخدـ ورقـ ّ(3) -

الدائرة المعنية

 -وحدة خدمة العمالء

رقم اإلجراء

 قسـ الخدمة اإللكترونيةالموظف المسؤول

 موظؼ وحدة خدمة العمالء -موظؼ ترحيؿ البيانات

الموقع
مدخالت اإلجراء
اإلجراءات

 دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسيسري لمخدمة االلكترونية
المفوض إسـ مستخدـ ورقـ ّ
 طمب المكمؼ أو َ .1مراجعة المكمؼ أو مف يفوضة لوحدة خدمة العمالء لمتسجيؿ في الخدمة
االلكترونية

مستخدماً أو مؤسسةً فردية تفويض
 ال يستطيع المكمؼ سواء كاف موظفاً,َ
طرؼ ثاني إلستالـ إسـ المستخدـ والرقـ السري

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

مف المفوض في الشؤوف المالية واإلدارية لمشركة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 .2يقوـ موظؼ وحدة خدمة العمالء بسؤاؿ المكمؼ إف كاف مسجالّ في دائرة ضريبة
الدخؿ ويطمب الرقـ الضريبي أو إسـ المكمؼ بإالضافة الى طمب اثبات

الشخصية وتحديث معمومات ممؼ المكمؼ

 .3إذا كاف المكمؼ ليس لو رقـ ضريبي يجب أف يقوـ المكمؼ بإتماـ إجراءات
التسجيؿ

 .4إذا كاف المكمؼ مسجالً ولدية ممؼ عامؿ ,يقوـ موظؼ وحدة العمالء بإعطاء
المكمؼ طمب التسجيؿ في الخدمة االلكترونية

 .5يقوـ المكمؼ بتعبئة طمب التسجيؿ وتسميمو الى الموظؼ

 .6يقوـ الموظؼ بتوقيع الطمب مف رئيس وحدة خدمة العمالء
 .7يقوـ الموظؼ بسؤاؿ المكمؼ إذا كاف يرغب بإستالـ اسـ المستخدـ والرقـ السري
مباشرة أو إرساليا لو في البريد

 .8إذا أراد إستالميا مباشرةً
 .9يقوـ الموظؼ بتوجية العميؿ الى قسـ الخدمة اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءات

 .12يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالدخوؿ الى إدارة معمومات الخدمة االلكترونية
الخاصة باصدار اسـ المستخدـ والرقـ السري

 .11ادخاؿ الرقـ الضريبي لمعميؿ عمى الخدمة االلكترونية
 .12طباعة إسـ المستخدـ والرقـ السري

 .13توقيع المكمؼ عمى سند إستالـ اسـ المستخدـ والرقـ السري.

 .14تحويؿ طمب الخدمة االلكترونية و سند اإلستالـ الى قسـ الممفات في الدائرة
المعنية.

 .15إذا أراد إستالميا بالبريد
 .16يقوـ الموظؼ في نياية اليوـ بتسميـ جميع الطمبات الى قسـ الخدمة اإللكترونية
اإلتماـ اإلجراءات

 .17يقوـ الموظؼ في نياية اليوـ بطباعة اسـ المستخدـ والرقـ السري لجميع
الطمبات وارفاؽ سند إستالـ مع كؿ اسـ المستخدـ والرقـ السري ووضعيا في
مغمؼ ويغمؽ جيداً.

 .18ترسؿ جميع المغمفات الى الديواف إلرساليا مع البريد السريع لمدائرة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 .19بعد تسميـ المغمفات لمعمالء يجب إعادة سندات اإلستالـ موقعة الى موظؼ
الديواف ومف ثـ الى موظؼ ترحيؿ البيانات

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

 .21ترساؿ جميع الطمب مع السند اإلستالـ الى قسـ الممفات في الدائرة المعنية
مخرجات اإلجراء

 -إصدا ارسـ مستخدـ ورقـ سري لممكمؼ

العالقة مع االقسام
االخرى

النظمة المستخدمة
4-1-3
المتغيرات

 إدارة معمومات الخدمة االلكترونيةتغيير كممة السر لمكمؼ
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -تغيير كممة السر لمكمؼ

رقم اإلجراء

)4) -

الدائرة المعنية

 -وحدة خدمة العمالء

الموظف المسؤول

 -موظؼ وحدة خدمة العمالء

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -فقداف كممة السر لمكمؼ

اإلجراء

 .1في حاؿ فقداف المكمؼ لكممة السر تتبع اإلجراءات التالية:
المفوض بمراجعة وحدة خدمة العمالء وتعبئة نموذج
 .2يقوـ المكمؼ شخصياً أو َ
تغيير كممة السر
يوؽ ََع نموذج تغيير كممة السرمف موظؼ وحدة خدمة العمالء
َ .3
 .4يقوـ الموظؼ بسؤاؿ المكمؼ إذا كاف يرغب بإستالـ اسـ المستخدـ والرقـ
السري مباشرة أو إرساليا لو في البريد

 .5إذا أراد إستالميا مباشرةً
 .6يقوـ الموظؼ بتوجية العميؿ الى قسـ الخدمة اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 .7يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالدخوؿ الى إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية
 .8الضغط عمى إدارة معمومات المستخدميف (المستخدميف تعني المكمفيف
المشتركيف بالخدمة اإللكترونية)

 .9تظير شاشة ادارة معمومات المستخدميف
 .12إدخاؿ الرقـ الضريبي لممكمؼ والضغط عمى إسترجاع إسـ المكمؼ
 .11تظير شاشة ادارة معمومات المستخدميف موضحاً إسـ المكمؼ
 .12الضغط عمى تغيير كممة السر

 .13تقوـ الخدمة اإللكترونية بالغاء كممة السر السابقة واصدار كممة سر جديدة
ومف ثـ طباعة كممة السر الجديدة

 .14يتـ تعبئة سند إستالـ كممة السر ويوقع مف قبؿ المكمؼ
 .15إذا أراد إستالميا بالبريد

 .16يقوـ الموظؼ في نياية اليوـ بتسميـ جميع الطمبات الى قسـ الخدمة
اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءات

 .17يقوـ الموظؼ في نياية اليوـ بطباعة اسـ المستخدـ والرقـ السري لجميع
الطمبات وارفاؽ سند إستالـ مع كؿ اسـ المستخدـ والرقـ السري ووضعيا في
مغمؼ ويغمؽ جيداً.

 .18ترسؿ جميع المغمفات الى الديواف إلرساليا مع البريد السريع لمدائرة

 .19بعد تسميـ المغمفات لمعمالء يجب إعادة سندات اإلستالـ موقعة الى موظؼ
الديواف ومف ثـ الى موظؼ ترحيؿ البيانات

 .22يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بم ارجعة السندات مع الطمبات والتأكد مف أف
الشخص الموقع عمى الطمب ىو نفسو الموقع عمى السند

 .21ترساؿ جميع الطمب مع السند اإلستالـ الى قسـ الممفات في الدائرة المعنية
 .22في نياية اليوـ يقوـ رئيس قسـ الخدمة اإللكترونية بطباعة تقرير “Log
” Reportومراجعة جميع الحركات التي تمت عمى تغيير كممة السر

 .23مطابقة نماذج تغيير كممة السر مع  Log Reportلمتأكد مف أنو لـ يتـ

تغيير كممة السر لمكمؼ دوف وجود نموذج تغيير كممة السر وسند إستالـ

كممة السر

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
مخرجات اإلجراء

ِ
المستخدـ
 -إيقاؼ أو تفعيؿ

العالقة مع االقسام

 -قسـ الخدمة اإللكترونية

ال نظمة المستخدمة

 -إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية

االخرى

5-1-3
المتغيرات

إيقاؼ أو تفعيؿ إستخداـ الخدمة اإللكترونية لمكمؼ
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -إيقاؼ أو تفعيؿ إستخداـ الخدمة اإللكترونية لمكمؼ

رقم اإلجراء

(5) -

الدائرة المعنية

 -وحدة خدمة العمالء

الموظف المسؤول

 موظؼ وحدة خدمة العمالء -موظؼ ترحيؿ البيانات

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -إذا رغب المكمؼ إيقاؼ أو تفعيؿ إستخداـ الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1في حاؿ أف المكمؼ رغب إيقاؼ أو تفعيؿ إستخداـ الخدمة اإللكترونية تتبع
اإلجراءات التالية:

ِ
المستخدـ
 .2يقوـ المكمؼ بمراجعة الدائرة وتعبئة نموذج إيقاؼ أو تفعيؿ
 .3يوقع النموذج مف موظؼ وحدة خدمة العمالء

 .4يقوـ الموظؼ بتوجية العميؿ الى قسـ الخدمة اإللكترونية اإلتماـ اإلجراءات
 .5يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالدخوؿ الى ادارة معمومات المستخدميف
 .6تظير شاشة ادارة معمومات المستخدميف

 .7إدخاؿ الرقـ الضريبي لممكمؼ والضغط عمى إسترجاع إسـ المكمؼ
 .8تظير شاشة ادارة معمومات المستخدميف موضحاً إسـ المكمؼ
ِ
المستخدـ او تفعيؿ المستخدـ
 .9يتـ الضغط عمى إيقاؼ
 .12تقوـ الخدمة اإللكترونية بتفعيؿ أو إيقاؼ المستخدـ

 .11في نياية اليوـ يقوـ رئيس قسـ الخدمة اإللكترونية بطباعة تقرير “Log

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
ِ
المستخدـ
” Reportومراجعة جميع الحركات التي تمت عمى إيقاؼ أو تفعيؿ
ِ
المستخدـ مع  Log Reportلمتأكد مف أنو
 .12مطابقة نماذج إيقاؼ أو تفعيؿ
لـ يتـ إيقاؼ او تفعيؿ كممة السر لمكمؼ دوف وجود نموذج إيقاؼ أو تفعيؿ
ِ
المستخدـ

مخرجات اإلجراء

 -إيقاؼ او تفعيؿ كممة السر لمكمؼ

العالقة مع االقسام

 -قسـ الخدمة اإللكترونية

ال نظمة المستخدمة

 -إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية

االخرى

2-3
1-2-3
المتغيرات

الممفات الشخصية المستممة عبر الخدمة اإللكترونية
ترحيؿ الممفات الشخصية
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -ترحيؿ الممفات الشخصية

رقم اإلجراء

(6) -

الدائرة المعنية

 -قسـ الخدمة اإللكترونية

الموظف المسؤول

 -موظؼ ترحيؿ البيانات

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -استالـ ممؼ شخصي لمكمؼ عف طريؽ الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1بعد الدخوؿ الى إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية (إجراء رقـ )1
 .2يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى الممفات الشخصية ومف ثـ تظير
شاشة الممفات الشخصية المستممة.

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

 .4تتكوف شاشة الممفات الشخصية مف  6أعمدة وىي:

 -إسـ المكمؼ :إسـ المكمؼ الذي تـ تحديث ممفو الشخصي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 الرقـ الضريبي :الرقـ الضريبي لممكمؼ نوع المعمومات :نوع المعمومة في الممؼ الشخصي التي تـ تحديثو -تاريخ الحركة :تاريخ اجراء التحديث

 الحالة :وضع الممؼ حيث يكوف مغمؽ لممراجعة أو بانتظار الترحيؿ -العممية :نوع اإلجراء الذي سيقوـ بو موظؼ ترحيؿ البيانات

 .5يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى إسـ المكمؼ الظاىر عمى شاشة
الممفات الشخصية

 .6تظير الشاشة مبيناً عمييا التحديث الذي تـ مف قبؿ المكمؼ والوثائؽ المرفقة.

 .7يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى الترحيؿ وبالتالي يتـ ترحيؿ البيانات
الى الممؼ الشخصي لممكمؼ

 .8اذا كاف ىنالؾ وثائؽ مرفقة مع التحديث يتـ تحويميا تمقائيا الى النظاـ الخاص
باالرشفة بمجرد اجراء الترحيؿ

 .9اذا كانت الوثائؽ غير مطابقة لمتحديث

 .12يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بإرساؿ بريد إلكتروني أو فاكس لممكمؼ تبميغة
عدـ مطابقة الوثائؽ ويستطيع المكمؼ إرساؿ الوثائؽ إما عف طريؽ الخدمو

اإللكترونية ,البريد اإللكتروني ,الفاكس أو مراجعة الدائرة

 .11ترحيؿ البيانات الى نظاـ الممفات الشخصية والوثائؽ المرفقة الى نظاـ
األرشفة

 .12إذا رغب المكمؼ ارفاؽ الوثائؽ عبر الخدمة اإللكترونية بعد اجراء التحديث
 .13يجب أف يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى فؾ اإلقفاؿ لكي يتمكف
المكمؼ مف اجراء اي تعديؿ عمى ممفو وارفاؽ المستندات

 .14عند ارساؿ الوثائؽ عف طريؽ الفاكس ,مراجعة الدائرة أو البريد االلكتروني
 .15ترسؿ جميع الوثائؽ المرسمة عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني الى قسـ

الممفات في المديرية المعنية لحفظيا في ممؼ المكمؼ عمى نظاـ االرشفة

 .16في نياية اليوـ يقوـ رئيس قسـ الخدمة اإللكترونية بمراجعة الخدمة
اإللكترونية والتأكد مف ترحيؿ جميع التحديثات المستممة

مخرجات اإلجراء

 -نقؿ تحديثات الممؼ الشخصي الى نظاـ الممؼ الشخصي الخاص بالدائرة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 نقؿ الوثائؽ الى نظاـ األرشفة تحويؿ الوثائؽ الى قسـ الممفاتالعالقة مع االقسام

 -قسـ الممفات

ال نظمة المستخدمة

 -إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية

االخرى

 نظاـ الممفات الشخصية2-2-3
المتغيرات

تدقيؽ الممفات الشخصية
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -تدقيؽ الممفات الشخصية

رقم اإلجراء

(7) -

الدائرة المعنية

 -قسـ التدقيؽ

الموظف المسؤول

 -المدقؽ

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -تحديث معمومات الممؼ الشخصي عف طريؽ الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1يقوـ المدقؽ بالدخوؿ الى نظاـ تسجيؿ المكمفيف الخاص بالدائرة
 .2االستعالـ عف الممفات الشخصية غير المدققو

 .3مراجعة الوثائؽ المخزنة عمى نظاـ االرشفة والتأكد مف أف الوثائؽ مطابقة
لمتحديثات

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

 .5اذا كانت المرفقات غير مطابقة لمتحديثات

 .6في حاؿ عدـ ورود المرفقات لمدائرة يقوـ المدقؽ بتعديؿ البيانات مف واقع
مخرجات اإلجراء
العالقة مع االقسام

الوثائؽ المستممة مسبقاً و الموجودة في ممؼ المكمؼ

 تدقيؽ تحديث الممؼ الشخصي-

الممفات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
االخرى
ال نظمة المستخدمة

 نظاـ االرشفة -نظاـ تسجيؿ المكمفيف

3-3
1-3-3
المتغيرات

كشوف التقدير الذاتي المستممة عبر الخدمة اإللكترونية
ترحيؿ كشوؼ التقديرالذاتي
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -ترحيؿ كشوؼ التقديرالذاتي

رقم اإلجراء

(8) -

الدائرة المعنية

 -قسـ الخدمة اإللكترونية

الموظف المسؤول

 -موظؼ ترحيؿ البيانات

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -استالـ كشؼ التقدير الذاتي عمى إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1بعد الدخوؿ الى إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية (إجراء رقـ )1

 .2يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى كشؼ التقدير الذاتي في الخدمة
اإللكترونية ومف ثـ تظير شاشة كشوؼ التقدير الذاتي

 .3تتكوف شاشة كشوؼ التقدير الذاتي مف  4أعمدة وىي:

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

 .4يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى إسـ المكمؼ لمدخوؿ الى الشاشة
التي توضح بنود كشؼ التقدير الذاتي والوثائؽ المرفقة بة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 .5مراجعة الوثائؽ المرفقة والتأكد مف صحتيا
 .6يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى الترحيؿ وبالتالي ترحؿ البيانات الى
نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي الخاص بالدائرة وترحؿ الوثائؽ المرفقة الى نظاـ

األرشفة

 .7في حاؿ كانت الوثائؽ غير مطابقة

 .8يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بإرساؿ بريد إلكتروني أو فاكس لممكمؼ وتبميغة
عدـ مطابقة الوثائؽ ويستطيع المكمؼ إرساؿ الوثائؽ إما عف طريؽ البريد

اإللكتروني ,الفاكس أو مراجعة الدائرة

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

األرشفة

 .12تحوؿ جميع الوثائؽ المرسمة عبر الفاكس أو البريد االلكتروني الى قسـ
الممفات لحفظيا في ممؼ المكمؼ عمى نظاـ االرشفة

 .11في حاؿ قياـ المكمؼ بتقديـ كشفيف األوؿ بواسطة اليد والثاني مف خالؿ
الخدمة اإللكترونية ,وتـ إدخاؿ الكشؼ المرسؿ باليد اوالً الى نظاـ كشوؼ

التقدير الذاتي تتبع اإلجراءات التالية:

 تقوـ الخدمة اإللكترونية مباشرةً بتحويؿ حالة الكشؼ المرسؿ عبرالخدمة اإللكترونية الى وضع مرفوض

 يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بإرساؿ فاكس أو بريدالكتروني لممكمؼويبمغة اف الكشؼ المرسؿ عبر الخدمة اإللكترونية لـ يقبؿ بسبب

تقديـ الكشؼ مسبقاً ,وسيحفظ الكشؼ المرسؿ عبر الخدمة

اإللكترونية ألغراض المقارنة
مخرجات اإلجراء

 نقؿ كشوؼ التقدير الذاتي الى نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي -نقؿ الوثائؽ الى نظاـ االرشفة

 تحويؿ الوثائؽ الى قسـ الممفاتالعالقة مع االقسام

االخرى

-

قسـ الممفات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
ال نظمة المستخدمة

 إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي -نظاـ االرشفة

2-3-3
المتغيرات

تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي لمموظفيف والمستمخدميف
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي لمموظفيف والمستمخدميف

رقم اإلجراء

(9) -

الدائرة المعنية

 -تقدير الموظفيف والمستخدميف

الموظف المسؤول

 -المقدر

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -ترحيؿ كشوؼ التقدير الذاتي المستممة عف طريؽ الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1يقوـ المقدر بالدخوؿ الى نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي لمموظفيف والمستخدميف
 .2االستعالـ عف الكشوؼ المستممة عبر الخدمة اإللكترونية

 .3االستعالـ عف كشوؼ التقدير الذاتي حسب الرقـ الضريبي لممكمؼ
 .4طباعة كشوؼ التقدير الذاتي

 .5مراجعة الكشؼ والوثائؽ المخزنة في نظاـ االرشفة إلتماـ عممية التقدير
 .6اذا كانت الوثائؽ غير مكتممة يجب عمى المقدر االتصاؿ بالمكمؼ عف طريؽ
الياتؼ ,الفاكس أو البريد وطمب ىذه الوثائؽ واف يتـ ارساليا عف طريؽ
الفاكس ,البريد ,البريد االلكتروني أو مراجعة الدائرة

 .7اذا لـ يرسؿ المكمؼ الوثائؽ بعد اإلتصاؿ بو يحفظ الكشؼ في ممؼ المكمؼ
ويرسؿ لو فاكس أو بريد بعدـ إتماـ إجراءات التقدير لنقص الوثائؽ المعززة

لمكشؼ التقدير الذاتي

 .8إذا تـ إرساؿ الوثائؽ يقوـ المقدر بإجراءات التقدير والتوقيع عمى كشؼ التقدير
الذاتي بإعتماد الوثائؽ المرفقة

 .9في حاؿ عدـ الموافقة ووجود أي خطأ تعبئة في الكشؼ

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 .12يقوـ المقدر باالتصاؿ مع المكمؼ وتبميغة الخطأ واعالمو انو سوؼ يقوـ
بتعديؿ الخطأ

 .11اذا لـ يقبؿ المكمؼ التعديؿ يقوـ المقدر بتعديؿ الخطأ يجب اف يقوـ المقدر

بتعديؿ الخطأ وابالغ المكمؼ ذلؾ واذا رغب المكمؼ باالعتراض يمكنو مراجعة

الدائرة والقياـ بإجراءات تقديـ اإلعتراض

 .12اذا قبؿ المكمؼ تعديؿ الخطأ يقوـ المقدر بالتعديؿ عمى الكشؼ واحساب مبمغ
الضريبة ويشعر المكمؼ بذلؾ

 .13التوقيع عمى الكشؼ وتحويمة الى قسـ التدقيؽ

 .14يقوـ قسـ التدقيؽ بمراجعة كشوؼ التقدير الذاتي واذا وجد أي خطأ يعاد الى
قسـ التقدير لممراجعة واجراء الالزـ

 .15اذا كاف الكشؼ صحيح يقوـ المدقؽ بالتوقيع عمية
 .16اذا كاف دخؿ المكمؼ أكثر مف عشرة االؼ دينار اردني يجب أف يرسؿ
الكشؼ الى ديواف المحاسبة الموجود في دائرة ضريبة الدخؿ

 .17اذا كاف ىناؾ أي خطأ في الكشؼ يعاد الى قسـ التدقيؽ لممراجعة واجراء
الالزـ

 .18اذا كاف الكشؼ صحيح يحوؿ الكشؼ الى قسـ اإلدخاؿ حيث يتـ إدخاؿ
جميع التعديالت إف وجدت

 .19يحوؿ قسـ اإلدخاؿ الكشؼ الى قسـ الممفات في الدائرة المعنية لحفظو في
ممؼ المكمؼ.

مخرجات اإلجراء

 -تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي

العالقة مع االقسام

 -التدقيؽ

االخرى

ال نظمة المستخدمة

 ديواف المحاسبة الممفات -نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية

3-3-3
المتغيرات

تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي لمشركات والألفراد
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي لمشركات والألفراد

رقم اإلجراء

)12( -

الدائرة المعنية

 -مديرية تقدير الشركات المساىمة  /مديرية تقديرشركات التضامف واألفراد

الموظف المسؤول

 -المقدر

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -ترحيؿ كشوؼ التقدير الذاتي المستممة عف طريؽ الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1يقوـ المقدر بالدخوؿ الى نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي لمشركات والألفراد
 .2االستعالـ عف الكشوؼ المستممة عبر الخدمة اإللكترونية

 .3االستعالـ عف كشوؼ التقدير الذاتي حسب الرقـ الضريبي لممكمؼ

 .4إختيار الكشوؼ الخاضعة لمتقدير حسب نظاـ العينات المتبع في الدائرة
 .5طباعة كشوؼ التقدير الذاتي المختارة في العينة

 .6مراجعة الكشؼ والوثائؽ المخزنة في نظاـ االرشفة إلتماـ عممية التقدير
 .7اذا كانت الوثائؽ غير مكتممة يجب عمى المقدر االتصاؿ بالمكمؼ عف طريؽ
الياتؼ ,الفاكس أو البريد وطمب ىذه الوثائؽ واف يتـ ارساليا عف طريؽ

الفاكس ,البريد ,البريد االلكتروني أو مراجعة الدائرة

 .8يقوـ المقدر المعني بتحديد مواعيد لمتدقيؽ عمى الكشوفات المحولة لة حسب

نظاـ العينات وذلؾ لمشركات المساىمة ,التضامف واألفراد حسب برنامج زمني

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

 .12يقوـ قسـ التدقيؽ بمراجعة كشوؼ التقدير الذاتي واذا وجد أي خطأ يعاد الى
قسـ التقدير لممراجعة والذي بدورة يعيدة الى المقدر مصدر القرار لدراسة
المالحظات والرد عمييا

 .11اذا كاف الكشؼ صحيح يقوـ المدقؽ بالتوقيع عميو

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 .12كشوؼ التقدير الذاتي التي إكتممة إجراءات التقديرىا والتدقيقيا تفرز الى
قسميف أحدىا ال يخضع لتدقيؽ ديواف المحاسبة وىذا يتـ تحويمة الى قسـ

اإلدخاؿ وتصدر إشعا ارتيا

 .13القسـ األخر الخاضع لتدقيؽ يحوؿ الى ديواف المحاسبة لمدراسة وابداء الرئي
 .14اذا كاف ىناؾ أي خطأ في الكشؼ يعاد الى قسـ التقدير لممراجعة بدورة يعيدة
الى المقدر مصدر القرار لدراسة المالحظات والرد عمييا ثـ يعاد الى قسـ

التدقيؽ ومف ثـ ديواف المحاسبة

 .15اذا كاف الكشؼ صحيح يحوؿ الكشؼ الى قسـ اإلدخاؿ إلدخاؿ جميع
التعديالت إف وجدت

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

مخرجات اإلجراء

 -تدقيؽ كشوؼ التقدير الذاتي

العالقة مع االقسام

 -التدقيؽ

االخرى

 ديواف المحاسبة -الممفات

ال نظمة المستخدمة
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المتغيرات

 -نظاـ كشوؼ التقدير الذاتي

لدفعات المستممة عبر الخدمة اإللكترونية
ترحيؿ الدفعات المستممة
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -ترحيؿ الدفعات المستممة

رقم اإلجراء

)11( -

الدائرة المعنية

 -قسـ الخدمة اإللكترونية

الموظف المسؤول

 -موظؼ ترحيؿ البيانات

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
مدخالت اإلجراء

 -استالـ الدفعات عف طريؽ الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

 .1بعد الدخوؿ إلى إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية (إجراء رقـ )1
 .2يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط عمى الدفعات في الخدمة اإللكترونية
لمدخوؿ إلى الدفعات المستممة وتنقسـ الى نوعيف:
 -عرض دفعات الكشوؼ

 -عرض دفعات عمى الحساب

 .3عند الضغط عمى عرض دفعات الكشوؼ أو عرض دفعات عمى الحساب
تظير الشاشة وتتكوف مف  6أعمدة وىي:

 إسـ المكمؼ :إسـ المكمؼ الذي أرسؿ الدفعة الرقـ الضريبي :الرقـ الضريبي لممكمؼ تاريخ تقديـ الدفعة :تاريخ اجراء الدفعة -المبمغ :مبمغ الدفعة

 -حالة الدفعة :بانتظار الترحيؿ أو بإنتظار رد البنؾ

 العممية :نوع اإلجراء الذي سيقوـ بو موظؼ ترحيؿ البيانات .4تظير الدفعات التي تـ استالميا عبر الخدمة إما بانتظار الترحيؿ أو بانتظار
رد البنؾ

 .5الخدمة اإللكترونية ال تتعامؿ مع دفعات غير مقبولة مف البنؾ
 .6تحتوي الدفعة المستممة عمى المعمومات التالية:

 قيمة الدفعة :المبمغ المدفوع مف قبؿ المكمؼ إسـ البنؾ :إسـ البنؾ الذي تـ الدفع عف طريقة-

رقـ مصادقة البنؾ  :Confirmation No.وىو الرقـ الذي يعزز

ويصادؽ الدفعة مف قبؿ البنؾ.

 رقـ الدفعة اإللكترونية  :Payment Unique No.وىو رقـ الدفعة التيتتعامؿ بيا الخدمة اإللكترونية مع البنؾ إلثبات إتماـ عممية الدفع

 .7الدفعات التي تظير بانتظار الترحيؿ يقوـ موظؼ ترحيؿ البيانات بالضغط
عمى الترحيؿ ,وبالتالي ترحؿ إلى األنظمة الخاصة في دائرة ضريبة الدخؿ

حيث يتـ ترحيؿ قيمة الدفعة ,رقـ مصادقة البنؾ ,إسـ البنؾ ورقـ الدفعة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
مخرجات اإلجراء

 -ترحيؿ الدفعات إلى النظاـ المالي.

العالقة مع االقسام

 -قسـ التحصيؿ

ال نظمة المستخدمة

 -إدارة معمومات الخدمة اإللكترونية

االخرى

2-4-3
المتغيرات

تدقيؽ الدفعات المستممة عبر الخدمة اإللكترونية
التفاصيل

إسم اإلجراء

 -تدقيؽ الدفعات المستممة عبر الخدمة اإللكترونية

رقم اإلجراء

)12( -

الدائرة المعنية

 -قسـ التحصيؿ

الموظف المسؤول

 -المحاسب

الموقع

 -دائرة ضريبة الدخؿ /المركز الرئيسي

مدخالت اإلجراء

 -ترحيؿ الدفعات الى النظاـ المالي مف الخدمة اإللكترونية

اإلجراء

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

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

تستخدـ شاشة توزيع الدفعات المستممة لتوزيع الدفعات المستممة مف المكمفيف
.2
َ
عبر الخدمة االلكترونية حسب نوع الضريبة وسنتيا

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

 .4وفقاً لتعميمات تحصيؿ االيرادات بواسطة التحويؿ المالي االلكتروني الصادرة
استنادا الحكاـ المادتيف (7ر )58مف النظاـ المالي رقـ  3لسنة 1994
وتعديالتو يجب إتباع االجراءات التالية:

 .5يرسؿ البنؾ في نياية اليوـ كشؼ تفصيمي يومي بالدفعات المستممة عبر

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
الخدمة االلكترونية ويتكوف الكشؼ مف:
 تاريخ الدفعة -مبمغ الدفعة

 رقـ الدفعة االلكتروني -رقـ مصادقة البنؾ.

 .6يقوـ المحاسب المختص بإختيار الدفعة مف خالؿ شاشة توزيع الدفعات حسب
الرقـ الضريبي لممكمؼ.

 .7تظ ِير شاشة توزيع الدفعات ما يمي:
-

إسـ المكمؼ ورقمو

 قيمة الدفعة االلكترونية رقـ الدفعة االلكتروينة -رقـ مصادقة البنؾ

 تاريخ الدفعة االلكترونية -تاريخ مصادقة البنؾ.

 .8توزيع المبمغ المستمـ عمى الشاشة حسب نوع الضريبة والسنة الخاصة بيا
 .9يقوـ المحاسب بمطابقة رقـ الدفعة االلكتروني الظاىر عمى شاشة توزيع

الدفعات مع رقـ الدفعة االلكتروني الوارد في الكشؼ التفصيمي اليومي المرسؿ

مف البنؾ.

 .12ينظـ المحاسب المختص ايصاؿ المقبوضات لكؿ دفعة حسب مبمغيا الوارد
في الكشؼ التفصيمي اليومي المرسؿ مف البنؾ ويكتب عمى االيصاؿ
القبض بواسطة التحويؿ المالي االلكتروني"

 .11يقوـ المحاسب المختص بكتابة إسـ المكمؼ بجانب كؿ رقـ دفعة الكتروني

عمى كشؼ البنؾ
ِ .12
يدخؿ المحاسب المختص رقـ االيصاؿ وتاريخة عمى شاشة توزيع الدفعات
والضغط عمى ترحيؿ وبالتالي ترحؿ الدفعة إلى البرنامج المالي الخاص

بالدائرة.

 .13يقوـ المحاسب المختص بطباعة كشؼ تفصيمي بحركات القبض بواسطة

"تـ

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
الدفع االلكتروني ومطابقة الدفعات الواردة بيذا الكشؼ مع الكشؼ التفصيمي
اليومي المرسؿ مف البنؾ

 .14في نياية كؿ يوـ يقوـ رئيس قسـ التحصيؿ بمطابقة االيصاالت المصدرة مع
الكشؼ التفصيمي اليومي لمبنؾ وكشؼ حركات القبض المصادر مف البرنامج

المالي الخاص بالدائرة
مخرجات اإلجراء

 -تدقيؽ الدفعات المستممة عبر الخدمة اإللكترونية

العالقة مع االقسام

 -قسـ الخدمة اإللكترونية

ال نظمة المستخدمة

 -النظاـ المالي

االخرى

 -4الوصف الوظيفي
1-4

موظف ترحيل البيانات

المسـؤليــات:
 التعامؿ مع الخدمة اإللكترونية باكمؿ وجو نقؿ تحديثات الممؼ الشخصي لممكمفيف المستممة عبر الخدمة اإللكترونية الى نظاـ الممفاتالشخصية

-

نقؿ كػشوؼػ الػتقديػر الػذاػتي لػممكمفيف اػلمستممة عػبر اػلخدمػة اػإللػكتروػنية اػلػى نظاـػ كػشوؼ

التقدير الذاتي

 نقؿ الدفعات المستممة عبر الخدمة اإللكترونية الى النظاـ المالي-

مراجعة الوثائؽ المستممة عبر الخدمة اإللكترونية والتأكد مف مطابقتيا لتحديثات الممؼ

الشخصي وكشوؼ التقدير الذاتي

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

المســؤول المباشــر:

 -رئيس قسـ الخدمة اإللكترونية .

الــمــؤهــالت:

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -دليل خدمات الحكومة االلكترونية
 -المؤىؿ العممي جامعي أو دبموـ

 القدرة عمى التعامؿ مع العمالء بشكؿ لبؽ مف حيث المقابمة واالتصاؿ. المعرفو باجراءات العمؿ في دائرة ضريبة الدخؿ -القدرة عمى تفيـ المشاكؿ وحمّيا.

 استخداـ الحاسوب (نظاـ التشغيؿ والتطبيقات المكتبية) -ميارات االتصاؿ الجيدة (المحادثة ,الكتابة)

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

