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غٌر اردنً □ اردنً  □ 

غٌر ممٌم □ ممٌم  □ 

ال ٌوجد □ ٌوجد □ 

ال ٌوجد □ ٌوجد □ صندوق البرٌد

الرمز البرٌدي

911

912

921

922

1709

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1021

1022

1710

1704

المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )

اإلٌرادات األخرى1740اإلٌرادات األخرى

1804
المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )
1840

1810
المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )

أسناد المرض/ فوائد السندات الحكومٌة4042

411

الدخل اإلجمالً من تأجٌر العمارات الوالعة فً 

فً حال وجود دخل من الخلو او المفتاحٌة  )المملكة 

( 7فٌدرج ضمن مصدر الدخل رلم 

4045

أرباح المتاجرة باألسهم والسندات وأسناد المرض 

وسندات الممارضة وصكون التموٌل االسالمً 

وصنادٌك االستثمار المشترن

فوائد أذونات الخزٌنة4043

(5)
الدخل الصافً من تأجٌر العمارات الوالعة فً المملكة

( 411 + 1704 - 1804 )
4044

أرباح األسهم وارباح الحصص الموزعة وارباح 

صنادٌك االستثمار المشترن

1024

أرباح المتاجرة باألسهم والسندات وأسناد المرض 

وسندات الممارضة وصكون التموٌل االسالمً 

وصنادٌك االستثمار المشترن

إٌرادات التأجٌر التموٌل4011ً

مصارٌف التأجٌر المباشرة4021

404
فوائد وأرباح محفظة األوراق المالٌة

( 4042 + 4043 + 4044 + 4045 ) اإلٌرادات األخرى

أسناد المرض/ فوائد السندات الحكومٌة
(6)

الدخل الصافً من نشاط التأجٌر التموٌلً من داخل 

(1840 -1740 +404 + 401)المملكة  فوائد أذونات الخزٌنة

1023
أرباح األسهم وارباح الحصص الموزعة وارباح 

صنادٌك االستثمار المشترن
401

الدخل االجمالً من التأجٌر التموٌلً

( 4011 - 4021 )

102
فوائد وأرباح محفظة األوراق المالٌة

( 1021 + 1022 + 1023 + 1024 )
1806

المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )

عمالت آخر المدة6123فرع الحٌاة

اإلٌرادات األخرى1706فرع التأمٌن الصحً

عمالت أول المدة6121فرع الحرٌك

عمالت مشتراة خالل السنة6122فرع الحوادث العامة

صافً مبٌعات العمالت611فرع البحري

( 6123 - 6122 + 6121)كلفة العمالت المباعة 612فرع السٌارات

101
الدخل الصافً من فروع التأمٌن من داخل المملكة

( 1016 إلى 1011إجمع من  )
( 612 - 611 )الدخل اإلجمالً من الصرافة 61

المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )

(2)
الدخل الصافً من نشاط التأمٌن وإعادة التأمٌن من 

( 1810 - 1710 + 102 + 101 )داخل المملكة 
(4)

الدخل الصافً من نشاط الصرافة من داخل المملكة

( 61 + 1706 - 1806 )

اإلٌرادات األخرى1720اإلٌرادات األخرى

1809
المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

( 95000منموال من الجدول رلم  )
1820

924

أرباح المتاجرة باألسهم والسندات وأسناد المرض 

وسندات الممارضة وصكون التموٌل االسالمً 

وصنادٌك االستثمار المشترن

2025

أرباح المتاجرة باألسهم والسندات وأسناد المرض 

وسندات الممارضة وصكون التموٌل االسالمً 

وصنادٌك االستثمار المشترن

923
أرباح األسهم وارباح الحصص الموزعة وارباح 

صنادٌك االستثمار المشترن
2024

أرباح األسهم وارباح الحصص الموزعة وارباح 

صنادٌك االستثمار المشترن

أسناد المرض/ فوائد السندات الحكومٌة2022أسناد المرض/ فوائد السندات الحكومٌة

فوائد أذونات الخزٌنة2023فوائد أذونات الخزٌنة

92
فوائد وأرباح محفظة األوراق المالٌة

( 921 + 922 + 923 + 924 )
202

فوائد وأرباح محفظة األوراق المالٌة

( 2022 + 2023 + 2024 + 2025 )

إٌرادات /الفوائد والعموالت وأرباح المرابحة الدائنة

إستثمار
إٌرادات العموالت الممبوضة2011

حصة هٌئة األوراق المالٌة2012الفوائد والعموالت وأرباح المرابحة المدٌنة

حسابات اصولٌة مصادق علٌها

سجالت غٌر مصادق علٌها

الجنسٌة

االلامة

تارٌخ الفال الحسابات

اسم المحاسب المانونً

91
الدخل اإلجمالً من النشاط الرئٌسً من داخل المملكة

( 911 - 912 )
201

الدخل اإلجمالً من العموالت الممبوضة

( 2011 - 2012 )

(1)
الدخل الصافً من نشاط البنون والشركات المالٌة من 

( 1809 - 1709 + 92 + 91)داخل المملكة 
(3)

الدخل الصافً من نشاط الوساطة من داخل المملكة

( 201 + 202 + 1720 - 1820 )

البرٌد الكترونً

الهاتف

الخلوي

الفترة الضرٌبٌةنوع االلرار

معدل □ عادي □ 

دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات/ وزارة المالٌة 

اسم المكلف

الشركات المالٌة والوساطة المالٌة / شركات التأمٌن واعادة التامٌن / بنون  )

(واالنشطة التموٌلٌة 

(الشخص االعتباري)خاص بالشركات / الرار ضرٌبة الدخل السنوي

مركز خدمات/ المدٌرٌة 

الشكل المانونً

رلم السجل/ الرلم الوطنً الرلم الضرٌبً

 وما ٌلٌها2020للفترات الضرٌبٌة 

طبٌعة النشاط

االسم التجاري

العنوان

المدٌنة



(7)
82

84

87

99150

993101

99170

99310

993103

993105

99110

99130

99510

99520

995204

995205

995207

995209

99530

99540

99132

99514

995213

99542

951103

951203

951403

951503

 تصفٌة نشاط متولف

م2020/12/1حدث النموذج بتارٌخ 

اإلستهالكات واالطفاءات ومصارٌف التأسٌس وما لبل 

التشغٌل
المخصصات951803 951303

خاص الستعمال دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات

:-اسم  وتولٌع الشخص الذي لام باستالم اإللرار:-            /               /                     فً تارٌخ:-                                       مركز خدمات ضرٌبة/ سلم هذا االلرار فً مدٌرٌة

أشهد بأن كافة المعلومات الواردة فً هذا اإللرار صحٌحة وحمٌمٌة وكاملة وإننً لد أدرجت فٌه جمٌع مصادر الدخل الخاضعة للضرٌبة وإعتماد عنوانً المبٌن فً صدر االلرار لغاٌات التبلٌغ وفماً ألحكام المانون

/               / :-التارٌخختم الشركة

:-المفوض/ المناب/ اسم وتولٌع 

/ الرلم الضرٌبً للمناب

:-للمفوض

:-للمفوض/ الرلم الوطنً للمناب

الدٌون المعدومة95200األتعاب واالستشارات والعموالت المهنٌة

.............................................غٌر ذلن إغالق :-(صفري)سبب تمدٌم االلرار بدون لٌم 

(أرفك كشف بهذه المصارٌف  )المصارٌف األخرى 95190أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحمة

الشهرة وحك االمتٌاز951603الرواتب واألجور والمزاٌا األخرى

التبرعات95170اإلٌجارات والخلوات المدفوعة

المساهمة الوطنٌة الممتطعة

( 995213 - 99514 )رصٌد المساهمة الوطنٌة 

( 95000 )جدول 

ٌوزع على مصادر الدخل المختلفة ( 95200 الى 951103اجمع من  )مجموع المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة واألخرى 

( 99553 - 99552 - 99551 + 99550 + 99530 - 99520 - 99510 )رصٌد ضرٌبة الدخل المستحمة 

( 99160 + 99140 +99130 )اجمالً الدخول الخاضعة للمساهمة الوطنٌة 

99132 من البند رلم 11المساهمة الوطنٌة  حسب بنود المادة 

99552
( 99550بما ال ٌزٌد عن البند رلم  )ٌنزل تماص ضرٌبة الدخل الخارجٌة المدفوعة على الفـــــــــروع الخارجٌة 

فمط فً حال وجود اتفالٌة لتجنب اإلزدواج الضرٌبً

99553
( 99551بما ال ٌزٌد عن البند رلم  )ٌنزل تماص ضرٌبة الدخل الخارجٌة المدفوعة على االستثمارات الخارجٌة 

فمط فً حال وجود اتفالٌة لتجنب اإلزدواج الضرٌبً

نظام تخفٌض ضرٌبة الدخل فً المناطك األلل نمواً/ إعفاء تشجٌع االستثمار

99550
ضرٌبة الدخل المستحمة على الفــــــــروع الخارجٌة الخاضعة

(من الدخل الخاضع الذي ٌتحمك لفرع الشخص االعتباري االردنً العامل خارج المملكة % 10 )

99551
%10ضرٌبة الدخل المستحمة على االستثمارات الخارجٌة الخاضعة وأرباح األسهم والحصص المحلٌة التً ال تزٌد ضرٌبتها عن 

( 99160 )من البند  % 10تحتسب الضرٌبة بوالع 

من الفوائد والعموالت واالرباح على الودائع% 7ضرٌبة الدخل الممتطعة بنسبة 

(99510بما ال ٌزٌد عن البند رلم )ضرٌبة االبنٌة واألراضً المدفوعة عن العمارات التً تأتى منها دخل بمدر تعلمها به 

من بدل الخدمة% 5ضرٌبة الدخل الممتطعة بنسبة 

( 99000 ) جدول إحتساب الضرٌبة رلم 

ضرٌبة الدخل المستحمة على مصادر الدخل من داخل المملكة

( 995209 + 995207 + 995205 + 995204 )مجموع التماص من ضرٌبة الدخل المستحمة 

من لٌمة المستوردات% 2ضرٌبة الدخل الممتطعة بنسبة 

( 99510 )تحتسب الضرٌبة فً البند رلم  -  ( 991201 - 99110 )الدخل الخاضع للضرٌبة المعدل من مصادر الدخل من داخل المملكة 

99140
ارفك كشف ٌبٌن طرٌمة اإلحتساب / (الفـــــــــروع الخارجٌة  )الدخل الخاضع للضرٌبة من مصادر الدخل من خارج المملكة 

( 99550 )تحتسب الضرٌبة فً البند رلم  - 

99160
وتوزٌعات أرباح (ارفك كشف ٌبٌن طرٌمة اإلحتساب  )(االستثمارات الخارجٌة  )الدخل الخاضع للضرٌبة من مصادر الدخل من خارج المملكة 

( 99551 )تحتسب الضرٌبة فً البند رلم %  10األسهم والحصص المحلٌة التً التزٌد ضرٌبتها عن 

التبرعات المدفوعة الى الدوائر الحكومٌة أو المؤسسات الرسمٌة أو العامة أو البلدٌات

( 99310 - 99170 )الدخل الخاضع للضرٌبة من مصادر الدخل من داخل المملكة 

991201
ٌنزل التبرعات واالشتراكات المدفوعة فً المملكة بمماصد دٌنٌة أو خٌرٌة أو إنسانٌة أو علمٌة أو رٌاضٌة أو مهنٌة أو لألحزاب

( 99110من البند رلم % 25بما ال ٌتجاوز )

( 993101 + 99150 )الخسائر الصافٌة المعدلة من داخل المملكة / مجموع الدخول 

( 993105 + 993103 )مجموع التنزٌالت 

(بناء على لرار لطعً  )الخسارة المدورة من سنوات سابمة من داخل المملكة 

الدخل الصافً من اي إٌرادات اخرى

( 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 )الدخل الصافً من كافة المصادر من داخل المملكة 

(أرفك كشف تعدٌلً بهذه التعدٌالت  )ٌطرح أٌة تعدٌالت / ٌضاف 

( 87 + 84 + 82 )الدخل الصافً من مصادر الدخل األخرى من داخل المملكة 

الدخل الصافً من العموالت

الدخل الصافً من الخلو والمفتاحٌة والشهرة


