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الحصيفت التي  إلادارةالتي حسخؼيع جحليم ألاهداف بجدًت وبيلفت أكل وسمً أكصز هي  إلادارةئن )) 

جلىم على ئًجاد مإسساث مخخصصت فاعلت حعمل بزوح الفزيم الىاحد، وجخىفز لها كياداث ئداريت هفإة هشيهت، 

وجزهش على العمل امليداوي، وجخصدي  وإلابداعجلدم الصالح العام على أي اعخبار آخز، وجخصف بالعدالت واملبادرة 

((.لخعامل معها كبل أن جخفاكم..للمعاطل كبل وكىعها أو حين ًىىن مً السهل ا  
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 الزؤيت   

 

 هكام غشيبي أمثل ًدٓٔ الهذالت الاجخمانيت ويهضص همى الاْخطاد الىؾني
 

 

 الزسالت   

 

ش إلاًشاداث الػشيبيت للخضيىت مً خالٛ خذماث غشيبيت ئل٘تروهيت وحهضيض زٓت  ئداسة غشيبيت شُاَت جَى

الؿىعي والامخثاٛ الػشيبي وجؿبئ الدششيهاث بجزاهت وإهطاٍ ونذالت باالنخماد نلى  املٙلُحن والالتزام

 مىاسد بششيت ُٖإة وجٓىياث وبشامج خذًثت

 

 الجىهزيتالليم    

 

  الهذالت واملعاواة 

 املهىيت والهىاًت الُ٘اءة  

 املذْٔ اظخٓالليت 

 العشيت نلى املحاَكت 

  واملىغىنيت الجزاهت 

 املٙلُحنش وجٓذً اخترام 
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 حلىق امليلف     

 

 :للميلف الحم فيما ًلي 

 خعً الاظخٓباٛ والخهامل بثٓت وجٓذًش واخترام ومعاواة. .1

 الحطٛى نلى الخذمت واملعانذة املهىيت. .2

 الجزاهت والهذالت والحيادًت في جؿبئ الدششيهاث. .3

 اخترام الخطىضيت وظشيت املهلىماث.  .4

 املهلىماث الخاضت بامللِ الػشيبي.الحطٛى نلى   .5

ذ ششوؽ الحطٛى  .6 الحطٛى نلى بشاءة رمت أو نذم مماوهت مً الذائشة أليشاع ئجمام مهامالجه ألاخشي في خاٛ اظخَى

 نليها. 

 املشاجهت والاؾالم نلى الٓشاساث الطادسة  بدٓه.  .7

 ة مً محزاث الدسجيل. الدسجيل الؿىعي لذي الذائشة أليشاع غشيبت املبيهاث والاظخُاد .8

ت نلى أن ًٓذم للذائشة جشجمت نشبيت لها ئرا ؾلبذ الذائشة مىه رلٚ. .9  جىكيم السجالث واملعدىذاث باللًت الاهجلحًز

 . الخدٓٔ مً شخطيت مىقِ الػشيبت لذي صياسجه ملٙان نمله.10

جً٘ الذائشة ْذ ظبٓخه في اٖدشاٍ هزا الخؿأ  . حهذًل إلاْشاس الػشيبي املٓذم للذائشة ئرا جبحن له وجىد خؿأ َيه ما لم11

 أو ما لم ًً٘ املذْٔ ْذ أضذس مزٖشة جذْئ بشأن رلٚ إلاْشاس.

 .الحطٛى نلى ألادلت إلاسشادًت وأي ئًػاخاث جخهلٔ بمىاد الٓاهىن وؾلبها مً الجهت املخخطت في الذائشة. 12

 .املؿالبت بالشدًاث املعخدٓت.13

 نىذ الاظخحراد. . ؾلب جأجيل دَو الػشيبت14

 . جُىيؼ مً ًىىب نىه في جٓذًم إلاْشاس ومشاجهت الذائشة.15

 مً 16
ً
. الانتراع لذي هيئت الانتراع نلى ْشاساث الخذْئ أو ْشاساث الخٓذًش إلاداسي خالٛ مذة ال جضيذ نلى زالزحن ًىما

 جاسيخ جبلٌ الٓشاس.

 لطادسة نً الذائشة الٓابلت للؿهً .. الؿهً أمام مد٘مت البذاًت الػشيبيت نلى الٓشاساث ا17

 . جٓذًم أي اْتراح أو شٙىي.18
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 واجباث امليلف    

 

 :ًخىجب على امليلف الليام بالخالي 

م غشيبي .1 غشيبت وجُهيل ملِ  ،مىّخذ الدسجيل لذي الذائشة في املىانيذ املحذدة في الٓاهىن أليشاع الحطٛى نلى ْس

 الخاغو خذ الدسجيل.املبيهاث في خاٛ بلىى املٙلِ 

و الهمل، واملحاَكت نليها وفي خاٛ جلُها أو َٓذانها الخٓذم للذائشة بؿلب  ئبشاص  شهادة  .2 حسجيل غشيبت املبيهاث في مْى

 اظخخشاج بذٛ َاْذ.

ٗاَت البياهاث واملهامالث والىزائٔ واملشاظالث الطادسة واملعدىذاث املؿلىبت لأليش  .3 م الػشيبي نلى  اع جثبيذ الْش

 الػشيبيت.

 جىكيم السجالث واملعدىذاث الالصمت لخدذًذ مٓذاس الػشيبت املعخدٓت والاخخُاف بها للمذة املحذدة في الٓاهىن. .4

 بيو العلو والخذماث الخاغهت لػشيبت املبيهاث. ذجدشيش َاجىسة غشيبيت نى .5

اضت نلى املبيهاث، في املىانيذ املحذدة في جٓذًم إلاْشاس الػشيبي الخاص بػشيبت الذخل والػشيبت الهامت أو الخ .6

 الٓاهىن.

 . الاخخُاف بالُىاجحر والسجالث واملعدىذاث للمذة املحذدة في الٓاهىن.7

ٔ إلاْشاس املٓذم وحعذًذ الػشيبت في املىانيذ املحذدة في الٓاهىن.8 ٗامل الػشيبت املعخدٓت َو  . الخطشيذ نً 

ِ نهائي9  نً مماسظت اليشاؽ الخاغو للػشيبت والخطشيذ نً البػانت التي بدىصجه نىذ . ئلًاء الدسجيل في خاٛ الخْى
ً
ا

 إلالًاء.

. ئبالى الذائشة نً أًت حهذًالث أو حًيحراث جؿشأ نلى بياهاث الدسجيل لذي الذائشة مثل حهلئ الهمل أو الخطُيت أو 10

 حًيحر الطُت الٓاهىهيت أو حًيحر الهىىان.

 ألي يشع مً أيشاع الٓاهىن والحػىس  بدٔ املٙلِشهاساث الطادسة جميو املزٖشاث وإلا  .اظخالم11
ً
مً الذائشة جدٓيٓا

 جلبيت لها والهمل بمٓخػياتها .

 بالذخٛى ئلى أي مٙان ًخم مضاولت الهمل َيه، لال 12
ً
ؾالم نلى املعدىذاث .العماح ملىقُي الذائشة املُىغحن خؿيا

ٔ أخٙام والسجالث امللضم املٙلِ بمع٘ها وجم٘ينهم مً  ابت والخُخيش َو الٓيام بىاجباتهم ومماسظت ضالخياتهم في الْش

 الٓاهىن.

ىم في املخالُاث والجشائم التي مً شأنها حهشيػه ألي نٓىباث ًُشغها الٓاهىن. 13  .ججىب الْى

 ها.. ئبالى الذائشة نً أي خالت هشب او مداولت تهشب غشيبي نلم ب14
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 الفهرس

 رقم الصفحة الــــخــــدمــــة رقم الخدمة

 
 خدماث التسجيل

 10 الدسجيل في طزيبت الدخل 1

 11 الدسجيل في طزيبت  املبيعاث 2

 12 حعدًل الدسجيل في طزيبت  املبيعاث 3

 13 ئلغاء الدسجيل في طزيبت املبيعاث 4

 14 ئعفاء مً الدسجيل للصخص غير املسجل 5

 16-15 الدسجيل بأثز رجعي في طزيبت املبيعاث 6

 17 اسخخزاج شهادة بزكم طزيبت الدخل 7

 خدماث االقراراث الضريبيت 

 19 اسخالم اكزار طزيبت املبيعاث 8

 20 اسخالم اكزار طزيبت الدخل 9

 21 حعدًل اكزار طزيبت املبيعاث 10

 22 اكزار طزيبت الدخلحعدًل  11

 خدماث التحصيل 

افلت على الخلسيؽ للمبالغ الظزيبيت املسخحلت / طزيبت املبيعاث 12  24 املى

افلت على الخلسيؽ للمبالغ الظزيبيت املسخحلت  / طزيبت الدخل 13  25 املى

 27-26  رد ) ئلغاء( الىفاالث 14

 28  جصدًم الشيياث 15

 29  ئبزام علد مصالحت / طزيبت مبيعاث 16

 30 فً حجش/  طزيبت الدخل وطزيبت املبيعاث 17

 31 اسخخزاج بيان طزائب/ طزيبت الدخل وطزيبت املبيعاث 18

 32 بزاءة الذمت / الصخص الؼبيعي )مسخخدم( 19

 33 بزاءة الذمت / الصخص الؼبيعي )أفزاد( والصخص الاعخباري  20

 34  بزاءة الذمت / مخىفى مسجل 21

 35  بزاءة الذمت /  مخىفى غير مسجل 22
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 خدماث التدقيق 

 37  اعخماد معادلت الخصييع 23

 38  %( عىد الاسخيراد16جأجيل دفع طزيبت املبيعاث ) 24

 39  %( عىد الاسخيراد2جأجيل دفع طزيبت الدخل )  25

افلت على ػلب امليلف ئجالف البظاعت 26  40  املى

27 
افلت على ػلب خصم الظزيبت العامت املدفىعت على السلع التي في حىسة املسجل عىد  املى

 الدسجيل

41 

 خدماث الرد الضريبي 

 43 رد طزيبت الدخل 28

 44 طزيبت املبيعاث التي جم جحصليها بالخؼأ مً كبل دائزة الجمارن في سىت سابلترد  29

 وألغى حسجيلهالتي جحصليها بالخؼأ مً كبل املبيعاث رد طزيبت  30
ً
 45 شخص وان مسجال

 47-46 رد طزيبت املبيعاث للمصدر غير املسجل 31

32 
رد طزيبت املبيعاث للمصدر املسجل /  املدخالث اللابلت للخصم التي مض ى على دفعها  

 أشهز 6مدة ججاوسث 

48-49 

 50 رد طزيبت املبيعاث للصخص غير املليم 33

 51  طزيبت املبيعاث للدبلىماسيينرد  34

 52 مىح إلاعفاءاث الظزيبيت / طزيبت املبيعاث 35

 54-53 عدم مماوعت إلصدار بؼاكت مسخىرد/ طزيبت املبيعاث 36

 خدماث االعتراضاث 

 56 الاعتراض على كزاراث الخدكيم/ طزيبت الدخل وطزيبت املبيعاث 37

 57 ئلغاء كزار الخلدًز ألاولي/ طزيبت الدخل واملبيعاث 38

 خدماث أخرى 

 59  الحصٌى على شهادة حسجيل مشاولت أعماٌ إلاهابت والخمثيل والخفىيع 39

 60 الحصٌى على سىد ئهابت وجمثيل وجفىيع 40

 61 جصىيز ملف / سحب أرشفت 41
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 الدسجيل في طزيبت دخل

 الفئت املسخفيدة مً الخدمت
 الصخظ الؿبيعي )معخخذم ، أَشاد( 

ت ، جمهيت ، هيئت ...(  الصخظ الانخباسي )شٖش

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  إلال٘ترووي املْى

 : وهي  www.istd.gov.jo للذائشة

 ( م م  غشيبت ( مً ْاهىن 22املادة ْس  وحهذًالجه 2014لعىت ( 34)الذخل ْس

 م  الخىُيزًت الخهليماث  حهليماث الدسجيل لذي دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث 2015لعىت ( 4)ْس

  وحهذًالتها

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ ئهابت وجمثيل وجُىيؼ 

  شهادة السجل الخجاسي 

 أو  نٓىد إلاًجاس مطذْت مً أماهت نمان

 البلذًت التي ًدبو لها وشاؽ املٙلِ

 ًسخطت امله 

  اظم مذْٔ الحعاباث بخاسيخ الدسجيل 

  شهادة حسجيل الاظم الخجاسي ئن وجذ 

 اظم البىٚ وسْم الحعاب 

 و مماسظت  بشٙل مُطل الهىىان  مْى
ً
مخػمىا

ذ . ذ الال٘ترووي وضىذّو البًر  اليشاؽ والبًر

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

   ؾلب الدسجيل بخٓذًممً ًىىبه أو  الصخظًٓىم  .1
ً
ٓا في  مٙان جٓذًم الخذمتفي   املؿلىبت الىزائٔ مَش

   املذًشيت املهىيت

م وإضذاس ملِ لُخذ املالي الىكام نلى وإدخالها البياهاث بخذْئ  املىقِ املخخظًٓىم  .2  غشيبي ْس

 أو مً ًىىبه للمٙلِ

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 15 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 بيعاثطزيبت امل في دسجيلال

  الفئت املسخفيدة مً الخدمت
ً
 أو ئخخياسيا

ً
 الصخظ الزي ًٓىم ببيو ظلهت أو خذمت خاغهت للػشيبت / ئلضاميا

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  للذائشة إلال٘ترووي املْى

www.istd.gov.jo  وهي : 

 ( م م  ىْاهىن الػشيبت الهامت نلمً  ( مً ْاهىن 14( و)13املادة ْس  1994 لعىت( 6)املبيهاث ْس

 وحهذًالجه

 ( م  هكام خذ الدسجيل لًاًاث الػشيبت الهامت نلى املبيهاث وحهذًالجه 2000( لعىت 81هكام ْس

 م الخهليماث  واملبيهاث الذخل غشيبت دائشة لذي الدسجيل حهليماث 2010 لعىت( 2) ْس

 الىثائم املؼلىبت

  املىاب للصخظ أوئزباث شخطيت 

 ظىذ ئهابت وجمثيل وجُىيؼ 

 املهً سخطت 

 الاًجاس نٓذ 

 الخجاسي  شهادة السجل 

  حسجيل الاظم الخجاسي ئن وجذشهادة 

  
ً
ٗان معخىسدا  بؿاْت املعخىسد ارا 

  اظم مذْٔ الحعاباث بخاسيخ الدسجيل 

 اظم البىٚ وسْم الحعاب 

 و مماسظت اليشاؽ  بشٙل مُطل الهىىان  مْى
ً
مخػمىا

ذ . ذ الال٘ترووي وضىذّو البًر  والبًر

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

اّ الىزائٔ املؿلىبت في الذًىان ؾلب مً ًىىبه  بخٓذًمأو   ًٓىم الصخظ .1  الدسجيل واَس

 الىزائٔ  ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ .2
ً
ٓا الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ مَش

 املهىيت مذًش املذًشيت املؿلىبت وجدىيلها ئلى 

 ًٓىم مذًش املذًشيت  باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  .3

 ًٓىم سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ  .4

 واضذاس شهادة الدسجيل مو اشهاس الدسجيل  .5
ً
ًٓىم املىقِ املخخظ بهمليت الدسجيل ئل٘تروهيا

 املهنيوجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم 

 ًٓىم سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت املهىيت .6

يو نلى الشهادة وأوساّ الدسجيل خعب ألاضٛى وجدىيل املهاملت الى الذًىان .7  ًٓىم مذًش املذًشيت بالخْى

 سجل أو مً ًىىبهًٓىم مىقِ الذًىان بخخم الشهادة وحعليمها للم .8

 ال ًىجذ  الشزيىت في جلدًم الخدمتاملإسساث 

 ال ًىجذ  رسىم الخدمت

 دْيٓت 20 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
http://www.istd.gov.jo/
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 حعدًل الدسجيل في طزيبت  املبيعاث

 املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 الخدمت شزوغ الحصىٌ على

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  إلال٘ترووي املْى

 : وهي www.istd.gov.jo للذائشة

 م  املادة م ى ْاهىن الػشيبت الهامت نلمً ( 13)ْس  وحهذًالجه 1994لعىت ( 6)املبيهاث ْس

 م  الخهليماث  حهليماث الدسجيل لذي دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث  2010 لعىت (2)ْس

 الىثائم املؼلىبت

  املىاب للمسجل أوئزباث شخطيت 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

  الحاليت حسجيل غشيبت املبيهاثشهادة 

  شهادة السجل الخجاسي 

 ًسخطت امله 

  الىزيٓت املخهلٓت بؿبيهت الخهذًل 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 الىزائٔ املؿلىبت في الذًىان مً ًىىبه ًٓىم املسجل أو  .1
ً
ٓا  بخٓذًم ؾلب حهذًل الدسجيل مَش

2.  
ً
ٓا ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ مَش

 املهىيت مذًش املذًشيت الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى

 ًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت باالؾالم وجدىيل املهاملت لشئيغ الٓعم املهني  .3

   سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ ًٓىم  .4

وإضذاس شهادة الدسجيل الجذًذة ومً زم املىقِ املخخظ باظخهادة شهادة الدسجيل الٓذًمت ًٓىم  .5

 املذًشيت املهىيتجدىيل املهاملت ئلى مذًش 

يو مذًش املذًشيت بهذ مشاجهت املهاملت ًٓىم .6 ئلى  نلى شهادة الدسجيل الجذًذة  وجدىيل املهاملت بالخْى

 الذًىان

 أو مً ًىىبه ًٓىم مىقِ الذًىان بخخم شهادة الدسجيل الجذًذة وحعليمها للمسجل .7

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ًىجذال  رسىم الخدمت

 دْيٓت 30 وكذ اهجاس الخدمت
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 ئلغاء الدسجيل في طزيبت املبيعاث

 املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و إلال٘ترووي اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :  وهي  www.istd.gov.joللذائشة 

 م  املادة م  ىْاهىن الػشيبت الهامت نلمً ( 14)ْس  وحهذًالجه1994لعىت ( 6)املبيهاث ْس

 م  الخهليماث    حهليماث الدسجيل لذي دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث 2010 لعىت (2)ْس

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 حسجيل غشيبت املبيهاث الحاليت شهادة 

 (في  ٖخاب الخطُيت مً وصاسة الطىانت والخجاسة

 خاٛ الخطُيت (

 الدسجيل ازباث َٓذان ششؽ مً ششوؽ 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 في الذًىان  املؿلىبت الدسجيل والىزائٔ ئلًاء ؾلب املسجل أو مً ًىىبه  بخٓذًم  ًٓىم .1

2.  
ً
ٓا ًٓىم مىقِ الذًىان  بخىسيذ  الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ مَش

 املهىيت مذًش املذًشيت الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 

 ًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت باالؾالم وجدىيل املهاملت لشئيغ الٓعم املهني .3

 ًٓىم  سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ   .4

املبيهاث الًحر مذْٓت لًاًت الاْشاس الػشيبي  باجمام نمليت الخذْئ الْشاساث  املذْٔ املخخظ ًٓىم .5

النهائي الزي ْام خاللها املسجل  أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب إلالًاء  ويخم جدىيل املهاملت الى سئيغ 

 الٓعم املهني 

 ًٓىم سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ  .6

ًٓىم املىقِ املخخظ بالخأٖذ مً ْيام املسجل  أو مً ًىىبه بذَو للمبالٌ املعخدٓت نليه ومً زم  .7

 ئضذاس ئشهاس ئلًاء الدسجيل وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني 

  املهىيت املذًشيت مذًش ًٓىم  سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت ئلى .8

يو املهىيت بهذ مشاجهت املهاملتمذًش املذًشيت  ًٓىم .9  ئلى الذًىان وجدىيل املهاملت بالخْى

 بخخم  ئشهاس ئلًاء الدسجيل وحعليمه للمسجل أو مً ًىىبه الذًىان مىقِ ًٓىم .10

 ًىجذ ال املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ًىجذ ال رسىم الخدمت

 ًىم نمل وكذ اهجاس الخدمت
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 املسجلللصخص غير ئعفاء مً الدسجيل 

 ليعبت الطُش  الخاغهت مبيهاجهو الصخظ يحر املسجل في غشيبت املبيهاث  الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  إلال٘ترووي املْى

 :وهي www.istd.gov.jo للذائشة

  م م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت مً ْاهىن ( 14)املادة ْس  وحهذًالجه1994 لعىت( 6) ْس

 م  الخهليماث    حهليماث الدسجيل لذي دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث 2010 لعىت (2)ْس

 املؼلىبتالىثائم 
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

  ًٖخاب أو اظخذناء ًخػمً ؾلب إلانُاء م

 الدسجيل

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

  الدسجيل مً إلانُاء ؾلب اظخذناء ًخػمً ٖخاب أو   ًٓىم الصخظ أو مً ًىىبه بخٓذًم .1
ً
ٓا  مَش

 في الذًىان املؿلىبت الىزائٔ

2.  
ً
ٓا ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ مَش

 املهىيت مذًش املذًشيتالىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 

 املهني ْعم سئيغ ئلى وجدىيلها املهاملت نلى باالؾالم املذًشيت مذًش ًٓىم .3

 املذْٔ املخخظ املهاملت ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل .4

ًٓىم املذْٔ املخخظ بذساظت املهاملت والخيعيب باملىآَت او نذم املىآَت وجدىيلها الى سئيغ  .5

 الٓعم 

 ًٓىم سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت املهىيت .6

 الهام  املذًش ئلى املهاملت وسَو املذًشيت باالؾالم والخيعيب مذًش ًٓىم .7

 الخيعيباث بهذ املىآَت او نذم املىآَت نلىًٓىم املذًش الهام بخدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت   .8

ًٓىم مذًش املذًشيت بالخيعيب النذاد ٖخاب باملىآَت او نذم املىآَت وجدىيل املهاملت الى املىقِ  .9

 املخخظ 

 ٖخاب املىآَت أو الانخزاس وجدىيل املهاملت الى الذًىان ًٓىم املىقِ املخخظ بانذاد .10

 أو مً ًىىبهًٓىم مىقِ الذًىان بخخم ال٘خاب وحعليمه للمٙلِ  .11

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 زالر اًام نمل وكذ اهجاس الخدمت
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 املبيعاثالدسجيل بأثز رجعي في طزيبت 

 بالدسجيل في غشيبت املبيهاث بخاسيخ ظابٔ الزي ًشيباملٙلِ  الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :وهي www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة 

 م  املادة م  ىْاهىن الػشيبت الهامت نلمً ( 13)ْس  وحهذًالجه 1994لعىت ( 6)املبيهاث ْس

 م  الخهليماث    حهليماث الدسجيل لذي دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث 2010 لعىت (2)ْس

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 املهً سخطت 

 الاًجاس نٓذ 

 الخجاسي  شهادة السجل 

 شهادة حسجيل الاظم الخجاسي ئن وجذ 

  
ً
ٗان معخىسدا  بؿاْت املعخىسد ارا 

  اظم مذْٔ الحعاباث بخاسيخ الدسجيل 

 اظم البىٚ وسْم الحعاب 

  و مماسظت  مْى
ً
الهىىان بشٙل مُطل مخػمىا

ذ . ذ الال٘ترووي وضىذّو البًر  اليشاؽ والبًر

 جزاءاث جلدًم الخدمتا

 أن مً املىقِ املخخظ في مٙان جٓذًم الخذمت للخأٖذ أو مً ًىىبه بمشاجهت  املٙلِ ًٓىم .1

 ومً زم ًخم جىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه للذًىان بالدسجيل ًٓم لم املٙلِ
ً
 ظابٓا

  الؿلب أو مً ًىىبه  بخٓذًم  املٙلِ ًٓىم .2
ً
ٓا  املؿلىبت في الذًىان الىزائٔ جميو مَش

ًٓىم مىقِ الذًىان  بخىسيذ  الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ  .3

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 
ً
ٓا  املهىيت مذًش املذًشيت مَش

 الػشيبي التهشب مٙاَدت مذًشيت ئلى املهاملت املذًشيت باالؾالم وجدىيل مذًش ًٓىم .4

 ًٓىم مذًش مذًشيت مٙاَدت التهشب الػشيبي باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  .5

 ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ للذساظت والخيعيب .6

 ًٓىم املذْٔ املخخظ بذساظت املهاملت والخيعيب باملىآَت او نذم املىآَت .7

 املخخظ بخدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهنيًٓىم املذْٔ  .8

ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب باملىآَت او نذم املىآَت وجدىيل املهاملت الى مذًش  .9

 املذًشيت

 ًٓىم مذًش املذًشيت مٙاَدت التهشب الػشيبي باالؾالم والخيعيب وسَو املهاملت الى املذًش الهام  .10

ًٓىم املذًش الهام بخدىيل املهاملت الى مذًش مذًشيت مٙاَدت التهشب الػشيبي بهذ املىآَت او  .11

 نذم املىآَت نلى الخيعيباث

 ًٓىم مذًش مذًشيت التهشب الػشيبي  باالؾالم  وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت املهىيت .12

 الى سئيغ الٓعم املهنيًٓىم مذًش مذًشيت املهىيت باالؾالم وجدىيل املهاملت  .13

 للمىقِ املخخظ املهاملت ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل .14

ًٓىم املىقِ املخخظ بهمليت الدسجيل نلى الىكام املالي واضذاس شهادة الدسجيل مو اشهاس  .15

 الدسجيل  وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني

 املهاملت الى مذًش املذًشيت املهىيتًٓىم سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل  .16
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يو نلى الشهادة وأوساّ الدسجيل وجدىيل املهاملت الى الذًىان .17  ًٓىم مذًش املذًشيت بالخْى

 سجل أو مً ًىىبهًٓىم مىقِ الذًىان بخخم الشهادة وحعليمها للم .18

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ًىجذ ال رسىم الخدمت

 ًىم نمل الخدمتوكذ اهجاس 
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 اسخخزاج شهادة بزكم طزيبت الدخل

 املٙلِ في غشيبت الذخل الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 و  اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 : وهي www.istd.gov.jo  إلال٘ترووي للذائشة

 ( م م )22املادة ْس  وحهذًالجه 2014( لعىت 34( مً ْاهىن  غشيبت الذخل ْس

 ( م حهليماث الدسجيل لذي دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث  2015( لعىت 4الخهليماث الخىُيزًت ْس

 وحهذًالتها 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  املىاب أو ئزباث شخطيت للمٙلِ  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

م شهادة املٙلِ أو مً ًىىبه بؿلب ًٓىم .1 املخخظ في مٙان جٓذًم  املىقِ مً الػشيبي بالْش

 الخذمت 

م املىقِ املخخظ بادخاٛ ًٓىم .2 م شهادة نلى الىكام املالي واظخخشاج الػشيبي الْش  الػشيبي بالْش

 للمٙلِ

يو وخخم الشهادة وحعليمها للمٙلِ  .3  أو مً ًىىبهًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت بخْى

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ الخدمترسىم 

 دْائٔ 10  وكذ اهجاس الخدمت
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 اسخالم اكزار طزيبت املبيعاث

 املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  إلال٘ترووي املْى

 :وهي  www.istd.gov.jo  للذائشة

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 41) ْس   1994 لعىت( 6) ْس

 م الخهليماث ّ  حهليماث 2010 لعىت (6) ْس  املبيهاث لػشيبت الػشيبي إلاْشاس جٓذًم ؾش

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

  ت إلاْشاس الػشيبي و ومخخىم بخخم الشٖش مْى

ٛ خعب ألا  أو خخم املىاب املهخمذ لذي الذائشة  ضى

 أو ضاخب الهالْت شخطًيا

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 املهني الٓعم في الػشيبي إلاْشاس بخٓذًم ًىىبه مً أو  املٙلِ ًٓىم .1

   إلداسة إلال٘ترووي الىكام نلى وإدخاله الػشيبي إلاْشاس مهلىماث بخذْئ  املخخظ املىقِ ًٓىم .2

 مىه وسخت ًىىبه مً أو املٙلِ وحعليم الىزائٔ

  ِاملخخظ باضذاس أمش ْبؼ  املٙلِ أو مً في خاٛ سيبت املٙلِ أو مً ًىىبه بالذَو  ًٓىم املىق

 ٛ  ًىىبه لذَو املبلٌ املعخدٔ نليه لذي الطىذّو خعب ألاضى

 

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْائٔ 30  وكذ اهجاس الخدمت
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 طزيبت الدخل اسخالم ئكزار 

 / الصخظ الؿبيعي )أَشاد  ( والصخظ إلانخباسي  املٙلِ في غشيبت الذخل الخدمتالفئت املسخفيدة مً 

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :وهي  www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة  

 م  املادة م الذخل غشيبت ْاهىن  مً (26) ْس  وحهذًالجه 2014 لعىت( 34) ْس

  م )هكام هكام إلاْشاساث الػشيبيت والسجالث واملعدىذاث ووعب ألاسباح  2015( لعىت 59ْس

 وحهذًالجه

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 ْعائم املهلىماث 

 و ومخخىم  الػشيبي ْشاسإلا  مً ْبلمْى

ت خعب ألا  ٛ الشٖش  ضى

 

  وسخت مً الٓىائم املاليت وحشمل )املحزاهيت

ائمت الخذَٓاث املاليت  ائمت الذخل ْو الهمىميت ْو

ائمت الاًػاخاث  ائمت الخًحر في خّٓى املل٘يت ْو ْو

شِ جشد  بػانت آخش املذة للُترة الػشيبيت ٖو

 )املعخخشجت مً السجالث واملعدىذاث

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 املهني الٓعم في الػشيبي إلاْشاس بخٓذًم ًىىبه مً أو  املٙلِ ًٓىم.1

يهه.2  وجْى
ً
 ًٓىم املذْٔ املخخظ  بذساظت وجذْئ مهلىماث إلاْشاس الػشيبي ش٘ال

 وأسشُت الاْشاسًٓىم املىقِ املخخظ  باإلدخاٛ  .3
ً
 بادخاٛ الاْشاس ال٘تروهيا

 
  ًفي خاٛ سيبت املٙلِ أو مً ًىىبه بالذَو  ًٓىم املىقِ املخخظ باضذاس أمش ْبؼ للمٙلِ أو م

 ٛ  ًىىبه   لذَو املبلٌ املعخدٔ نليه لذي الطىذّو خعب ألاضى

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْائٔ 30  اهجاس الخدمتوكذ 
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 بيعاثاملطزيبت  ار كز احعدًل 

 املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث  ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :وهي  www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة  

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 42) ْس  وحهذًالجه 1994 لعىت( 6) ْس

 م  الخهليماث  حهليماث ؾّش جٓذًم إلاْشاس الػشيبي لػشيبت املبيهاث 2010 لعىت (6)ْس

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 همىرج ؾلب الخهذًل 

 ٛالاْشاس الػشيبي املهّذ 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 الخهذًل ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب  .1
ً
ٓا  الىزائٔ املؿلىبت في الذًىانمَش

ًٓىم مىقِ الذًىان  بخىسيذ الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ   .2

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 
ً
ٓا  املهىيت مذًش املذًشيت مَش

 ًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني .3

 الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظًٓىم سئيغ  .4

ًٓىم املذْٔ املخخظ بذساظت املهاملت والخدٓٔ مً اهؿباّ الششوؽ والخيعيب باملىآَت أو  .5

 نذم املىآَت  وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  

 املهاملت الى املىقِ املخخظًٓىم سئيغ الٓعم املهني باملىآَت أو نذم املىآَت وجدىيل  .6

  نلى الىكام املالي  .7
ً
ًٓىم املىقِ املخخظ في خاٛ املىآَت ، بادخاٛ الاْشاس املهّذٛ ال٘تروهيا

وُيلَضم املٙلِ بذَو الػشيبت ويشاماث الخأخحر ئن وجذث ، ويخم انذاد ٖخاب حهذًل نىذ 

 الػشوسة وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت 

يو نلى ٖخاب الخهذًل وجدىيل املهاملت للذًىانًٓىم مذًش  .8  املذًشيت  بالخْى

م ضادس  ًٓىم مىقِ الذًىان  .9 وحعليمها  ضىسة إلاْشاس املهذٛ خخم وبانؿاء ال٘خاب ْس

 للمٙلِ أو مً ًىىبه

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ًىجذ ال رسىم الخدمت

 ًىم نمل وكذ اهجاس الخدمت
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 طزيبت الدخل كزار ا حعدًل

 / الصخظ الؿبيعي )أَشاد ( والصخظ إلانخباسي  املٙلِ في غشيبت الذخل  الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :وهي  www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة  

  ( م م )27املادة ْس  وحهذًالجه 2014( لعىت 34( مً ْاهىن غشيبت الذخل ْس

 ( م إلاْشاساث الػشيبيت والسجالث واملعدىذاث ووعب ألاسباح  هكام 2015( لعىت 59هكام ْس

 وحهذًالجه

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 همىرج ؾلب الخهذًل 

  ٛالاْشاس الػشيبي املهّذ 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 الخهذًل ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب  .1
ً
ٓا  الىزائٔ املؿلىبت في الذًىانمَش

ًٓىم مىقِ الذًىان  بخىسيذ الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ   .2

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 
ً
ٓا  املهىيت مذًش املذًشيت مَش

 ًٓىم مذًش املذًشيت  باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني .3

 الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ ًٓىم سئيغ .4

ًٓىم املذْٔ املخخظ بذساظت املهاملت والخدٓٔ مً اهؿباّ الششوؽ والخيعيب باملىآَت أو  .5

 نذم املىآَت  وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  

 ًٓىم سئيغ الٓعم املهني باملىآَت أو نذم املىآَت وجدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ  .6

 نلى الىكام املالي   .7
ً
ًٓىم املىقِ املخخظ في خاٛ املىآَت ، بادخاٛ الاْشاس املهّذٛ ال٘تروهيا

ويلضم املٙلِ بذَو الػشيبت ويشاماث الخأخحر ئن وجذث ومً زم ًخم حعليم املٙلِ أو مً 

 
ً
 ًىىبه الاْشاس املهذٛ مخخىما

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 ًىم نمل وكذ اهجاس الخدمت
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افلت على الخلسيؽ للمبالغ الظزيبيت املسخحلت/ طزيبت املبيعاث  املى

 املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث ونليه أسضذة معخدٓت الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 : وهي  www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة  

  م م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت مً ْاهىن ( 52)املادة ْس  وحهذًالجه 1994 لعىت( 6) ْس

 ( م حهليماث ؾّش دَو  غشيبت املبيهاث وجىسيذها وجٓعيؿها   2010( لعىت 1الخهليماث ْس

 وجأجيل دَهها  وحهذًالتها

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  املىاب أو ئزباث شخطيت للمٙلِ  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب الخٓعيـ في الذًىان  .1
 

وجدىيلها ئلى نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ  باوشاء املهاملت  الذًىان مىقِ ًٓىم .2

  املىقِ املخخظ

 بىاْو للخٓعيـ ىولألا  الذَهت ْيمت واخدعاب الػشائب بيانًٓىم املىقِ املخخظ بؿبانت  .3

 الٓعم املهني سئيغ ئلى املهاملت جدىيلئن وجذث و  املعخدٓت الًشاماثو  املبلٌ جماليئ مً% 25

 ًٓىم سئيغ الٓعم بذساظت املهاملت والخيعيب وجدىيلها الى مذًش املذًشيت املهىيت  .4

ه وجدىيل ضالخيخ خعب ألاْعاؽ نذد وجدذًذ الخٓعيـ نلى املىآَتًٓىم  مذًش املذًشيت  ب .5

 املخخظاملهاملت الى املىقِ 

ًٓىم املىقِ املخخظ بخىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه للطىذّو إلضذاس أمش ْبؼ ودَو املبالٌ  .6

 وجذْيٓها و ؾبانت ْعائم  املعخدٓت وحعليمه الىضل املالي ،زم ئدخاٛ املهاملت
ً
ال٘تروهيا

ٛ  الخٓعيـ  واظخالم الػماهاث املىأَ نليها مً املٙلِ أو مً ًىىبه وخُكها خعب ألاضى

  ٌ( 12)عدد الاكساغ املؼلىبت جشيد عً  وانفي حا 
ً
%، 25أو الدفعت ألاولى أكل مً  كسؼا

افلت ومً ثم حسخىمل إلاجزاءاث   ًخم رفع املعاملت الى املدًز العام او املساعدًً ألخذ املى

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 وكذ اهجاس الخدمت
 ْعـ: ظانت12ألاْعاؽ أْل مً نذد 

 ْعـ: ظانخحن 12نذد ألاْعاؽ أٖثر مً 

http://www.istd.gov.jo/
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افلت على الخلسيؽ للمبالغ الظزيبيت املسخحلت/ طزيبت الدخل  املى

م غشيب هولذًفي غشيبت الذخل واملبيهاث  املٙلِ الفئت املسخفيدة مً الخدمت  يْس

  الذخل واملبيهاثجميو مذًشياث دائشة غشيبت  ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :وهي  www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة  

 ( م م  غشيبت( مً ْاهىن 37املادة ْس  وحهذًالجه 2014لعىت ( 34)الذخل ْس

 ( م حهليماث ؾّش دَو غشيبت الذخل وجىسيذها وجٓعيؿها   2015( لعىت 2الخهليماث ْس

 وحهذًالتها

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  املىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙلِ  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب الخٓعيـ في الذًىان   .1

وجدىيلها ئلى نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ  باوشاء املهاملت  الذًىان مىقِ  ًٓىم .2

 املىقِ املخخظ

 بىاْو للخٓعيـ ىولألا  الذَهت ْيمت واخدعاب الػشائب بيانًٓىم املىقِ املخخظ بؿبانت  .3

الٓعم  سئيغ ئلى املهاملت جدىيلئن وجذث و  املعخدٓت الًشاماثو  املبلٌ جماليئ مً% 25

 املهني

 الٓعم باالؾالم والخيعيب وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت املهىيت سئيغ ًٓىم .4

ه وجدىيل ضالخيخ خعب ألاْعاؽ نذد وجدذًذ الخٓعيـ نلى املىآَتب مذًش املذًشيت ًٓىم .5

 املهاملت الى املىقِ املخخظ

للطىذّو إلضذاس أمش ْبؼ ودَو املبالٌ ًٓىم املىقِ املخخظ بخىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه  .6

 وجذْيٓها و ؾبانت ْعائم  املعخدٓت وحعليمه الىضل املالي ،زم ئدخاٛ املهاملت
ً
ال٘تروهيا

ٛ  الخٓعيـ  واظخالم الػماهاث املىأَ نليها مً املٙلِ أو مً ًىىبه وخُكها خعب ألاضى

 ًخم رفع املعاملت 25كسؽ أو الدفعت ألاولى أكل مً  18 مً ألهثر الخلسيؽ حاٌ وفي ،%

افلت   الى املدًز العام أو املساعدًً للحصٌى على املى

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ذال ًىج رسىم الخدمت

 وكذ اهجاس الخدمت
 ْعـ: ظانت 18نذد ألاْعاؽ أْل مً 

 ْعـ: ظانخحن 18نذد ألاْعاؽ أٖثر مً 
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 رد )ئلغاء( الىفاالث

 ُٖالت بى٘يت أو نذليه الزي ْذم للذائشة  املٙلِ الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 أن ًٙىن املٙلِ أههى الًاًت مً الُ٘الت وال ًىجذ نليه أسضذة معخدٓت  شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 املؼلىبتالىثائم 
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

  ( اظخذناء أو ٖخاب سظمي ًخػمً ؾلب سد

 ئلًاء( الُ٘الت 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 

 في حاٌ واهذ هفالت جلسيؽ : 

 الذًىانًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم اظخذناء أو ٖخاب سظمي ًخػمً سد) ئلًاء (الُ٘الت في  .1

 الىزائٔ املؿلىبت  الذًىانٓىم مىقِ ً .2
ً
ٓا ا ئلى مذًش وجدىيلهبخىسيذ ال٘خاب  واوشاء مهاملت مَش

 املذًشيت املهىيت 

 ًٓىم مذًش املذًشيت  املهىيت باالؾالم نلى املهاملت وجدىيلها ئلى سئيغ الٓعم املهني .3

 خخظًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم نلى املهاملت وجدىيلها ئلى املىقِ امل .4

ًٓىم املىقِ املخخظ بالخذْئ نلى ألاسضذة املعخدٓت نلى املٙلِ، وفي خالت نذم وجىد  .5

أسضذة معخدٓت ًٓىم املىقِ بالخيعيب بمىآَت وإنذاد ٖخاب سد )ئلًاء( الُ٘الت للبىٚ املهني 

 وإسظاٛ املهاملت ئلى سئيغ الٓعم املهني

 اٛ املهاملت ئلى مذًش املذًشيت املهىيتًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب باملىآَت وإسظ .6

يو ال٘خاب وإسظاٛ املهاملت  ئلى الذًىان .7  ًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت باالؾالم وجْى

م ضادس لل٘خاب وحعليمه للمٙلِ أو مً ًىىبه .8  ًٓىم مىقِ الذًىان بانؿاء ْس

 

 في حاٌ واهذ هفالت مسخىرد للغير :

 اظخذناء أو ٖخاب سظمي ًخػمً سد) ئلًاء (الُ٘الت في الذًىانًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم  .1

2.  
ً
ٓا ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ ال٘خاب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ مَش

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى  مذًش املذًشيت املهىيت

 سئيغ الٓعم املهني ًٓىم مذًش املذًشيت  باالؾالم نلى املهاملت وجدىيلها ئلى .3

 ًٓىم سئيغ الٓعم بخدىيل املهاملت ئلى املذْٔ املخخظ .4

ًٓىم املذْٔ املخخظ بالخذْئ نلى املهاملت آلخش َترة غشيبيت والخدٓٔ مً وجىد أسضذة  .5

 معخدٓت نلى املٙلِ، في خاٛ نذم وجىد أسضذة ًخم املىآَت نلى سد )ئلًاء( الُ٘الت، 

لى املٙلِ، ًٓىم املذْٔ بالخيعيب لشئيغ الٓعم بخىجيه وفي خالت وجىد أسضذة معخدٓت ن

املٙلِ أو مً ًىىبه لذَو ألاسضذة املعخدٓت نليه لذي الطىذّو خعب ألاضٛى وحعليمه 

 الىضل املالي وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني
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 املذًشيت املهىيتًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم وجأًيذ الشد )ئلًاء( نلى املهاملت وجدىيلها ئلى مذًش  .6

ًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت بخدىيلها ملذًش مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي الظخ٘ماٛ  .7

 إلاجشاءاث  

ابت  .8 ًٓىم مذًش  مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي  بخدىيل املهاملت ملذًش مذًشيت الْش

 الذاخليت  

ابت الذاخليت في خاٛ املىآَت بانادة املهاملت ملذًش مذًشيت السجل  .9 ًٓىم مذًش مذًشيت الْش

 والانُاء والشد الػشيبي 

 ًٓىم مذًش  مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي  بخدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ .10

 ًٓىم املىقِ املخخظ في املذًشيت بانذاد ٖخاب مىجه للبىٚ املهني  .11

م املٙلِ أو مً ًىىبه بمشاجهت مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي الظخالم ال٘خاب ًٓى  .12

 واظتراداد الُ٘الت 

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 وكذ اهجاس الخدمت
ٗاهذ ُٖالت جٓعيـ:   دْيٓت 60في خاٛ 

 أًام نمل 7في خاٛ ُٖالت معخىسد للًحر: 
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 جصدًم الشيياث

 املٙلِ في غشيبت الذخل واملبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 املٙلِ نلى معخدٓت سضذةأ وجىد نذم  شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 الىثائم املؼلىبت
  املىاب  أو للمٙلِئزباث شخطيت 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 
 الشيٚ املشاد جطذًٓه 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بمشاجهت مٙان جٓذًم الخذمت وؾلب همىرج بشاءة رمت / جطذًٔ  .1

 الشيٙاث

 ًٓىم مىقِ املخخظ مٙان جٓذًم بؿبانت الىمىرج وحعليمه ئلى املٙلِ أو مً ًىىبه .2

 ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بمشاجهت سئيغ الٓعم املهني  وجٓذًم الىمىرج والشيٚ .3

 في خاٛ نذم وجىد أسضذة معخدٓت نلى املٙلِ، ًٓىم بخخم الشيٚ وحعليمه للمٙلِ ،        

 وفي خاٛ وجىد أسضذة معخدٓت نلى املٙلِ، ًٓىم بخىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه الى         

 املىقِ املخخظ        

للمٙلِ وجىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه لذي الطىذّو  الٓبؼ أمش باضذاس املىقِ املخخظ ًٓىم .4

لذَو ألاسضذة املعخدٓت خعب ألاضٛى وحعليمه الىضل املالي ومً زم جىجيه املٙلِ أو مً 

 ًىىبه ملشاجهت  سئيغ الٓعم املهني

 للمٙلِ أو مً ًىىبهًٓىم سئيغ الٓعم بخخم الشيٚ وحعليمه  .5

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 30 وكذ اهجاس الخدمت
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 ئبزام علد مصالحت / طزيبت مبيعاث

 باملطالحت نليهايشاماث ويشيب أسضذة معخدٓت و  املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث ونليه الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

و نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿباّ  شزوغ الحصىٌ على الخدمت  إلال٘ترووي املْى

 : وهي  www.istd.gov.jo  للذائشة

 ( م م  ىْاهىن الػشيبت الهامت نل( مً 29املادة ْس  وحهذًالجه  1994لعىت ( 6)املبيهاث ْس

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  املىاب أو ئزباث شخطيت للمٙلِ  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 و ؾلب نٓذ املطالحت ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بمشاجهت مٙان جٓذًم الخذمت في املذًشيت املهىيت .1

 ًٓىم املىقِ املخخظ  باظخخشاج بيان غشائب مبيهاث للمٙلِ وجدىيله ئلى سئيغ  الٓعم املهني .2

ًٓىم سئيغ الٓعم املهني  بخىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه في خاٛ وجىد أسضذة معخدٓت الى املىقِ  .3

 املخخظ 

املٙلِ أو مً ًىىبه لذي الطىذّو للمٙلِ وجىجيه  الٓبؼ أمش ًٓىم املىقِ املخخظ باضذاس .4

لذَو ألاسضذة املعخدٓت وحعليمه الىضل املالي ومً زم جىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه ملشاجهت  سئيغ 

الٓعم املهني ، زم  ًٓىم املىقِ بؿبانت همىرج نٓذ املطالحت ، ويٓىم ٗل مً املىقِ واملٙلِ 

يو نليه وجدىيله الى سئيغ الٓعم ا  ملهنيأو مً ًىىبه بالخْى

ٓاث وجدىيله ملذًش املذًشيت املهىيت  .5  ًٓىم  سئيغ الٓعم املهني  بخذْئ نٓذ املطالحت واملَش

 ًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت باالؾالم واملطادْت نلى نٓذ املطالحت .6

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 30 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 فً حجش/  طزيبت الدخل وطزيبت املبيعاث

  و يحر املىٓىلتأظىاء املىٓىلت  مىالهأالزي جم الحجض نلى في غشيبت الذخل واملبيهاث   املٙلِ الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 وهي:   www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة 

 م ) املادة م )ْاهىن ( مً 40ْس  وحهذًالجه 2014( لعىت 34غشيبت الذخل ْس

 ( مً ْاهىن 54املادة ) م  ىالهامت نلالػشيبت  وحهذًالجه 1994لعىت ( 6)املبيهاث ْس

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 
 ؾلب َٚ الحجض 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب َٚ الحجض في الذًىان .1

ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ   .2

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 
ً
ٓا  مذًش املذًشيت املهىيت مَش

 ًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  .3

 أو جضئيا ( او الانخزاس ًٓىم سئيغ الٓعم الخيعيب باملىآَت نلى  .4
ً
و اشاسة الحجض ) ٗليا َس

 وجدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ

 نلى الىكام املالي وانذاد  .5
ً
و اشاسة الحجض ال٘تروهيا ًٓىم املىقِ املخخظ في خاٛ املىآَت بَش

 ٖخاب َٚ الحجض وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني

يو ال٘خاب وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت  .6  ًٓىم سئيغ الٓعم بخْى

يو ال٘خاب وجدىيل املهاملت للذًىان .7  ًٓىم مذًش املذًشيت بخْى

م ضادس وحعليمه للمٙلِ أو مً ًىىبه .8  ًٓىم مىقِ الذًىان بانؿاء ال٘خاب ْس

 ًىجذ ال املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ًىجذ ال رسىم الخدمت

 ًىم نمل وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 اسخخزاج بيان طزائب/ طزيبت الدخل وطزيبت املبيعاث

م غشيبي(املٙلِ في غشيبت الذخل واملبيهاث   الفئت املسخفيدة مً الخدمت  )لذًه ْس

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 ًىجذال  شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  املىاب ِ أوئزباث شخطيت للمٙل  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 وؾلب بيان غشائب مٙان جٓذًم الخذمت ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بمشاجهت  .1

م الػشيبي  املخخظ ًٓىم املىقِ .2 م الىؾني أو الْش  نلى الىكام املالي بادخاٛ الْش

 أو مً ًىىبه وؾبانت بيان الػشائب وحعليمه للمٙلِ واظخخشاج

 ًىجذ ال املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ًىجذ ال رسىم الخدمت

 دْائٔ 5 وكذ اهجاس الخدمت
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 (مسخخدمؼبيعي )الصخص ال/بزاءة الذمت 

 )معخخذم( املٙلِ في غشيبت الذخل الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت
 أن ًٙىن املٙلِ ملتزم بخٓذًم إلاْشاساث الػشيبيت العىىيت 

 أن ًٙىن املٙلِ معذد للمبالٌ املاليت املعخدٓت نليه ختى آخش اْشاس 

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب ظىذ  أو ئزباث شخطيت للمٙل

 إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ

 شهادة الشواجب للعىت يحر املىتهيت 

  الىزائٔ الخاضت باإلنُاءاث 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بمشاجهت مٙان جٓذًم الخذمت  وؾلب همىرج بشاءة الزمت  .1

 للمعخخذم

 وجدىيله ئلى املذْٔ املخخظًٓىم املىقِ املخخظ بؿبانت الىمىرج وحعليمه للمٙلِ  .2

 ( والىزائٔ املؿلىبت للعىت يحر املىتهيه3ًٓىم املذْٔ باظخالم املهاملت وشهادة الشواجب )أس/ .3

مً املٙلِ أو مً ًىىبه واخدعاب املبالٌ املعخدٓت نليه وجىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه لذَهها 

لذي الطىذّو أو حعىيتها خعب ألاضٛى ٖذَهت بالحعاب  ومً زم حعليمه الىضل املالي ، 

 بهذها ًخم جىجيه املٙلِ الى سئيغ الٓعم املهني

الخيعيب نلى ؾلب بشاءة الزمت باملىآَت وجىجيه املٙلِ أو مً  ًٓىم سئيغ الٓعم املهني .4

 ًىىبه املذْٔ املخخظ

يو نليها وجىجيه  باظخخشاج ًٓىم املذْٔ املخخظ .5 م حعلعلي والخْى  بْش
ً
بشاءة الزمت ال٘تروهيا

 املٙلِ أو مً ًىىبه الى سئيغ الٓعم املهني 

يو بشاءة الزمت وحعليم املٙلِ أو مً ًىىبه وسخت  .6  ًٓىم سئيغ الٓعم بخْى

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 20 وكذ اهجاس الخدمت
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 لصخص الؼبيعي )أفزاد( والصخص الاعخباري ا/  بزاءة الذمت 

 املٙلِ في غشيبت الذخل واملبيهاث  الخدمتالفئت املسخفيدة مً 

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ت ملتزمت بخٓذًم إلاْشاساث الػشيبيت العىىيت  أن جٙىن الشٖش

 ت معذدة للمبالٌ املاليت املعخدٓت نليها  أن جٙىن الشٖش

  ت باْخؿانهاجىسيذ الاْخؿاناث التي  وحعليم مهلىماث الشواجب جٓىم الشٖش

 ) اث، املبيهاث، املطاٍس ت ) املشتًر  جىسيذ مهلىماث نً الشٖش

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  املىاب أو للمٙلِ شخطيت ئزباث  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 وؾلب بشاءة الزمت  املذًشيتمٙان جٓذًم الخذمت في ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بمشاجهت  .1

أو مً ًىىبه وجىجيهه الى سئيغ  وحعليمه للمٙلِ همىرج بشاءة الزمتبؿبانت  املىقِ املخخظًٓىم  .2

 الٓعم املهني

 باالؾالم و جىجيه املٙلِ أو مً ًىىبه الى املىقِ املخخظ   الٓعم املهنيًٓىم سئيغ  .3

في خاٛ وجىد أسضذة  املىقِ املخخظ بذساظت املهاملت والخيعيب باملىآَت أو نذم املىآَت ،  ًٓىم .4

ٛ لذي الطىذّو أو حعىيتها معخدٓت ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بذَهها  وحعليمه الىضل  خعب ألاضى

 املالي ،

 غ الٓعم املهني واٖخماٛ الششوؽ ًخم جىجيه املٙلِ الى سئيفي خاٛ لم ًً٘ هىالٚ أسضذة معخدٓت و 

وجىجيه املٙلِ الى املذْٔ  باالؾالم والخيعيب باملىآَت نلى مىذ بشاءة الزمتاملهني ٓعم ال ًٓىم سئيغ .5

 املخخظ

يو نليها وجىجيه املٙلِ أو  باظخخشاج ًٓىم املذْٔ املخخظ .6 م حعلعلي والخْى  بْش
ً
بشاءة الزمت ال٘تروهيا

 مً ًىىبه الى سئيغ الٓعم املهني

يو بشاءة الزمت وحعليمالٓعم ًٓىم سئيغ  .7   وسخت منها للمٙلِ أو مً ًىىبه بخْى

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 30 وكذ اهجاس الخدمت
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 مخىفى مسجل/ بزاءة الذمت 

 غشيبت الذخل واملبيهاثاملسجل في  املٙلِ وسزت الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 املسجل في غشيبت الذخل واملبيهاث مٙلِ أن ًٙىن املخىفى   شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 
  اة  للمخىفى أو حجت إلاسرشهادة الَى

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 وؾلب بشاءة رمت للمخىفىمٙان جٓذًم الخذمت أو أخذ الىسزت بمشاجهت  املىابًٓىم  .1

وجىجيه الى سئيغ الٓعم أو أخذ الىسزت   للمىاب بؿبانت الىمىرج وحعليمه  املىقِ املخخظًٓىم  .2

 املهني

 أخذ الىسزت الى املذْٔ املخخظ ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم جىجيه املىاب أو .3

اة ،  .4 املىاب أو في خاٛ وجىد أسضذة معخدٓت ًٓىم  ًٓىم املذْٔ باجشاءاث الخذْئ لًاًت جاسيخ الَى

ٛ لذي الطىذّو بذَهها أخذ الىسزت  في خاٛ لم ًً٘ هىالٚ وحعليمه الىضل املالي ، و خعب ألاضى

 الىسزت الى سئيغ الٓعم املهني نلى املخىفي ًخم جىجيه املىاب أو أخذأسضذة معخدٓت 

باالؾالم والخيعيب باملىآَت نلى مىذ بشاءة هني ملآعم ال ًٓىم سئيغ بًٓىم سئيغ الٓعم بالخيعي .5

 وجىجيه املىاب أو أخذ الىسزت الى املذْٔ املخخظ  الزمت

يو نليها وجىجيه املىاب أو  باظخخشاج املذْٔ املخخظ .6 م حعلعلي والخْى  بْش
ً
بشاءة الزمت ال٘تروهيا

 أخذ الىسزت الى سئيغ الٓعم املهني 

يو نلى بشاءة الزمت وحعليم وسخت منها ئلى الٓعم با  ًٓىم سئيغ .7  املىاب أو أخذ الىسزتلخْى

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 اهجاس الخدمتوكذ 
 ظاناث 2نذم وجىد أسضذة نلى املخىفى: جميو العىىاث مذْٓت و 

 أًام نمل 7وجىد أسضذة نلى املخىفى: ًىجذ ظىىاث يحر مذْٓت و/ أو 
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 مسجل مخىفى غير / بزاءة الذمت

 الًحر مسجل في غشيبت الذخل واملبيهاث الصخظوسزت  الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 اة للمخىفى أو حجت إلاسر  شهادة الَى

  اظخذناء ًخػمً ؾلب الحطٛى نلى بشاءة

 الزمت للمخىفى

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

وجٓذًم اظخذناء ًخػمً ؾلب  مٙان جٓذًم الخذمت أو أخذ الىسزت بمشاجهت  املىابًٓىم  .1

 الحطٛى نلى بشاءة الزمت للمخىفى

م و بؿبانت همىرج لالظخذناء  املىقِ املخخظًٓىم  .2 حهبئخه مو الاشاسة بأن املخىفى ليغ له ْس

 املهني سئيغ الٓعمغشيبي ويخم جدىيل املهاملت ئلى 

 املخخظًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل املهاملت ئلى املذْٔ  .3

بذساظت املهاملت وابذاء الشأي خٛى ئخػام املخىفى للػشيبت أو نذم  املخخظًٓىم املذْٔ  .4

نليه وارا جبحن وجىد أسضذة  بالخذْئًٓىم املذْٔ ه في خالت اخػان، جذوي ئخػانه

ّ جىجيه املىاب معخدٓت نليه ًخم  ٛ  أو أخذ الىسزت لذَها لذي الطىذو وحعليمه  خعب ألاضى

 الىضل املالي وجىجيهه الى سئيغ الٓعم املهني 

 ًٓىم سئيغ الٓعم بالخيعيب باملىآَت نلى مىذ بشاءة الزمت وجىجيهه الى مذًش املذًشيت املهىيت .5

 ًٓىم مذًش املذًشيت بالخيعيب باملىآَت الى سئيغ الٓعم املهني  .6

 سئيغ الٓعم بخىجيه املىاب أو أخذ الىسزت الى املىقِ املخخظًٓىم  .7

 و  بؿبانت بشاءة الزمت املىقِ املخخظًٓىم  .8
ً
يهال٘تروهيا ومذًش  سئيغ الٓعم املخخظمً  هاجْى

 املىاب  أو أخذ الىسزت م وسخت منها ئلى ياملذًشيت املهىيت  وحعل

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ الخدمترسىم 

 وكذ اهجاس الخدمت
 دْيٓت 60أسضذة نلى املخىفى:  نذم اظخدٓاّ

 أًام 3أسضذة نلى املخىفى:  اظخدٓاّ
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 اعخماد معادلت الخصييع

 املٙلِ املسجل في غشيبت الذخل واملبيهاث لفئت املسخفيدة مً الخدمتا

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 (مطىو لذًه)  الطىاعي لليشاؽ مماسط املٙلِ ًٙىن  أن  شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 ًسخطت مه 

  اظخذناء أو ٖخاب سظمي ًخػمً ؾلب انخماد

 مهادلت الخطييو

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 بخٓذًم الاظخذناء او ال٘خاب املخػمً ؾلب انخماد مهادلت الخطييو  ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه .1

 
ً
ٓا  في الذًىان  الىزائٔ املؿلىبت مههمَش

2.  
ً
ٓا ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ ال٘خاب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ  مَش

 املهىيت مذًش املذًشيت الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 

 سئيغ الٓعم املهنيبخدىيل املهاملت ئلى  مذًش املذًشيت املهىيتًٓىم  .3

 ًٓىم سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ .4

ابت الذاخليت ودًىان املحاظبت  بانذاداملخخظ  ًٓىم املذْٔ .5 ٖخاب حش٘يل لجىت مٙىهت مً الْش

ويخم جدذًذ مىنذ صياسة املطىو لذساظت مهادلت الخطييو واملطادْت نليها  وجدىيل املهاملت الى 

 سئيغ الٓعم املهني

 ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت .6

 لذًىاناملهاملت الى ا وجدىيل الاؾالمًٓىم مذًش املذًشيت  .7

 نليهًٓىم مىقِ الذًىان  .8
ً
 ئلى املٙلِ أو مً ًىىبه ٖخاب مهادلت الخطييو مطادْا

الشزيىت في جلدًم الخدمت املإسساث  دًىان املحاظبت 

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 أًام نمل 10 وكذ اهجاس الخدمت
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  عىد الاسخيراد %(16طزيبت املبيعاث )جأجيل دفع 

 املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و إلال٘ترووي اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 وهي:   www.istd.gov.joللذائشة 

 ( م م  ىْاهىن الػشيبت الهامت نلمً  ( مً ْاهىن 26املادة ْس  1994 لعىت( 6)املبيهاث ْس

 وحهذًالجه

 م الخهليماث ؾّش دَو غشيبت املبيهاث وجىسيذها وجٓعيؿها  حهليماث 2010 لعىت( 1) ْس

  وجأجيل دَهها وحهذًالتها

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 ؾلب جأجيل دَو الػشيبت 

  ٖخاب مً دائشة الجمإس ًبحن نذم اسجٙاب

ٗي املٙلِ أي جشم مً  جشائم التهشب الجمش

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 الىزائٔ املؿلىبت في الذًىان .1
ً
ٓا  ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب الخأجيل مَش

وجدىيلها ئلى سئيغ  بادخاٛ الؿلب نلى املعاس الال٘ترووي الخاص بالخأجيلًٓىم مىقِ الذًىان  .2

 الٓعم املهني

 املذْٔ املخخظجدىيل املهاملت ئلى باالؾالم و  ًٓىم سئيغ الٓعم  .3

ًٓىم املذْٔ املخخظ بخذْئ الاْشاساث الػشيبيت لًاًت آخش َترة غشيبيت ، و ئوشاء مهاملت نلى  .4

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها للمذًش الهام ألخز املىآَت نلى  إلداسةالىكام الال٘ترووي 
ً
ٓا الىزائٔ مَش

الخأجيل وأسشُت املىآَت نلى املعاس ، زم ًخم جدىيل الؿلب نلى املعاس الال٘ترووي الى املذْٔ 

ابت الذاخليت    املخخظ في مذًشيت الْش

ابت الذاخليت  بالخذْئ وجثبيذ انالم دائشة الجمإس نذم اظديُاء  .5 ًٓىم املذْٔ املخخظ بالْش

 %نً املعخىسداث  16

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 أًام 10 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 عىد الاسخيراد %(2طزيبت الدخل )جأجيل دفع 

 املٙلِ في غشيبت الذخل واملبيهاث املسخفيدة مً الخدمتالفئت 

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 وهي:   www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة 

 ( م م الذخل غشيبت( مً ْاهىن 19املادة ْس  وحهذًالجه 2014 لعىت( 34) ْس

 ّم الىصساء مجلغ ْشاس في الىاسدة  الششوؽ اهؿبا  (278) ْس

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

  والخُىيؼظىذ إلاهابت والخمثيل 
 ؾلب جأجيل دَو الػشيبت 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 الىزائٔ املؿلىبت في الذًىان .1
ً
ٓا  ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب الخأجيل مَش

وجدىيلها ئلى  بادخاٛ الؿلب نلى املعاس الال٘ترووي الخاص بالخأجيلًٓىم مىقِ الذًىان  .2

 الٓعم املهنيسئيغ 

 املذْٔ املخخظ جدىيل املهاملت ئلى باالؾالم و  ًٓىم سئيغ الٓعم  .3

دظ الششوؽ وجدىيل الؿلب نلى املعاس الال٘ترووي  .4 ًٓىم املذْٔ املخخظ بذساظت الؿلب َو

ابت الذاخليت    الى املذْٔ املخخظ في مذًشيت الْش

ابت الذاخليت  ًٓىم املىقِ املخخظ بخثبيذ انالم  .5 دائشة ًٓىم املذْٔ املخخظ في مذًشيت الْش

 %نً املعخىسداث2الجمإس نذم اظديُاء 

ابت الذاخليت  بالخذْئ وجثبيذ انالم دائشة الجمإس نذم اظديُاء  .6 ًٓىم املذْٔ املخخظ بالْش

 % نً املعخىسداث  2

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 60 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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افلت على  بظاعتالئجالف ػلب امليلف  املى

 املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

  ًت ًخػم اظخذناء أو ٖخاب سظمي مً الشٖش

 لبػانتاؾلب املىآَت نلى ئجالٍ 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  

  يم ٖشِ مً املٙلِ ًخػمً أنذاد وأهىام ْو

 البػانت املشاد ئجالَها

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

ؾلب املىآَت ًخػمً أو ٖخاب سظمي جٓذًم اظخذناء بمشاجهت الذًىان و ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه  .1

 الىزائٔ املؿلىبت
ً
ٓا  َيه أظباب إلاجالٍ مَش

ً
 نلى إلاجالٍ مبيىا

2.  
ً
ٓا ًٓىم مىقِ الذًىان باظخٓباٛ الؿلب وإوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ  مَش

 املهىيت مذًش املذًشيت الىزائٔ املؿلىبت وجدىيلها ئلى 

 الٓعم املهنيًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم وجدىيل املهاملت ئلى سئيغ  .3

 ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ .4

 وجدىيل املهاملت  سئيغ الٓعم املهني ؾالم والخيعيب بدش٘يل لجىت إلاجالٍاملخخظ باال ًٓىم املذْٔ  .5

 باالؾالم والخيعيب وجدٛى ئلى مذًش املذًشيت الٓعم ًٓىم سئيغ  .6

  باالؾالم والخيعيب بدش٘يل لجىت إلاجالٍ وسَو املهاملت ئلى املذًش الهام مذًش املذًشيت ًٓىم  .7

 ىآَت أو نذم املىآَت  وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت ملًٓىم املذًش الهام با .8

 املهاملت الى املذْٔ املخخظًٓىم مذًش املذًشيت  باالؾالم وجدىيل  .9

 ًٓىم املذْٔ املخخظ بانذاد ٖخاب باملػمىن ) مىآَت أو انخزاس (وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت .10

يو ال٘خاب وجدىيل املهاملت الى الذًىان   .11  ًٓىم مذًش املذًشيت بخْى

م ضادسانؿًٓىم مىقِ الذًىان ب  .12  أو مً ًىىبه وحعليمه للمٙلِ اء ال٘خاب ْس

 بدػىس املٙلِ أو مً ًىىبه للٓيام في املىنذ املحذد  املٙلِ في املىنذ املحذد، جٓىم اللجىت بضياسة

بهمليت الجشد والخأٖذ مً ال٘مياث املشاد ئجالَها ومٓاسهتها مو ؾلب إلاجالٍ املٓذم مً املٙلِ أو مً 

يو نلى مدػش الجشد وحعليمه للمٙلِ وجدُل وسخت   في خاٛ املىآَت، و ًىىبه جٓىم اللجىت بالخْى

 مىه في الذائشة

 ال ًىجذ مإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 وكذ اهجاس الخدمت
 ظاناث 3-1املىآَت نلى حش٘يل اللجىت: 

 ًىم نمل:  نمليت الجشد
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افلت على    السلع التي في حىسة املسجل عىد الدسجيلاملدفىعت على العامت  خصم الظزيبتػلب  املى

 املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  إلال٘ترووي املْى

 : وهي  www.istd.gov.jo  للذائشة

 ( م م الذخل املبيهاث نلى الهامت الػشيبت مً ْاهىن  (19املادة ْس  وحهذًالجه 1994 لعىت( 6) ْس

 ( م  حهليماث خطم غشيبت املبيهاث 2010( لعىت 10الخهليماث ْس

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل  

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

  الػشيبت الهامت نلى اظخذناء أو ٖخاب

  العلو التي جٙىن في خىصجه نىذ الدسجيل 

  ِٖشِ جُطيلي بالبػانت ًخػمً الطى

وال٘ميت وسْم البيان أو َاجىسة الششاء 

يمت الػشيبت  املذَىنت املهضصة وجاسيخه ْو

 واملؿلىب خطمها لطالحه

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 مهه الىزائٔ املؿلىبت ال٘خاب  أو ظخذناء الا بخٓذًم   ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه .1
ً
ٓا  في الذًىانمَش

 الىزائٔ املؿلىبت ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ  .2
ً
ٓا وجدىيلها ئلى مذًش  ال٘خاب وإوشاء مهاملت مَش

 املذًشيت املهىيت  

 الٓعم املهتيجدىيل املهاملت ئلى سئيغ باالؾالم و ًٓىم مذًش املذًشيت  .3

 املهاملت الى املذْٔ املخخظ باالؾالم وجدىيل الٓعمًٓىم سئيغ  .4

ٓبٛى أو نذم املىآَت نلى الؿلب ب ىآَتباملالخيعيب و املهاملت املخخظ بذساظت ًٓىم املذْٔ  .5

 ْعم املهنيئلى سئيغ  املهاملت  وجدىيل جشضيذ الػشيبت لطالح املٙلِ

ًٓىم سئيغ الٓعم املهني باالؾالم  والخيعيب باملىآَت أو نذم املىآَت وجدىيل املهاملت الى مذًش  .6

 املذًشيت 

 ًٓىم مذًش املذًشيت باملىآَت او نذم املىآَت وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ  .7

ًٓىم املذْٔ املخخظ بانذاد ٖخاب باملىآَت أو نذم املىآَت ونلى معإوليت املٙلِ لححن الخذْئ   .8

 وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت  

يو نلى ال٘خاب وجدىيل .9  ئلى الذًىاناملهاملت  ًٓىم مذًش املذًشيت بالخْى

م ضادس وحعليمه للمٙلِ .10  أو مً ًىىبه ًٓىم مىقِ الذًىان بانؿاء ال٘خاب ْس

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 60 وكذ اهجاس الخدمت
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 رد طزيبت الدخل

 الفئت املسخفيدة مً الخدمت
للصخظ الؿبيعي )أَشاد(  الشضيذ بهذ الخذْئفي صيادة  املٙلِ في غشيبت الذخل له

 والصخظ الانخباسي 

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث الخدمتميان جلدًم 

 شزوغ الحصـىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 وهي:   www.istd.gov.joإلال٘ترووي للذائشة 

 ( م م الذخل غشيبت ْاهىن مً  (38املادة ْس  وحهذًالجه 2014 لعىت( 34) ْس

  أن جٙىن جميو الاْشاساث ْذ خػهذ لجميو مشاخل الخذْئ وأن جٙىن الػشيبت اٖدعبذ

 الطُت الٓؿهيت

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  املىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙلِ  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 غشيبت الذخل في الذًىان سد خٓذًم ؾلبب ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه  .1

بادخاٛ الؿلب نلى الىكام املالي مً خالٛ املعاس الخاص بالشدًاث  ًٓىم مىقِ الذًىان  .2

 نلى الىكام املالي  وجدىيله الى مذًش املذًشيت املهىيت

 سئيغ الٓعم املهنيئلى الؿلب بخدىيل  مذًش املذًشيت ًٓىم  .3

 املخخظئلى املذْٔ  الؿلببخدىيل  لٓعم ًٓىم سئيغ ا .4

بذساظت الؿلب واخدعاب املبالٌ الىاجب سدها والخيعيب بزلٚ  خخظًٓىم املذْٔ امل .5

 املهني ئلى سئيغ الٓعم الؿلبوجدىيل 

 ئلى مذًش املذًشيت  الؿلب ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب وجدىيل .6

جدىيل الؿلب مً خالٛ املعاس الى مذًش  ًٓىم مذًش املذًشيت  باالؾالم وفي خاٛ املىآَت  .7

 مذًشيت الشإون املاليت

 ًٓىم مذًش مذًشيت الشإون املاليت باالؾالم  وجدىيل املهاملت للمىقِ املخخظ  .8

 ًٓىم املىقِ املخخظ بخدىيل مبلٌ الشد الػشيبي نلى الحعاب البىٙي للمٙلِ .9 

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 أًام نمل 10 وكذ اهجاس الخدمت
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 رد طزيبت املبيعاث التي جم جحصليها بالخؼأ مً كبل دائزة الجمارن في سىت سابلت

 الصخظ) الؿبيعي ،الانخباسي(  الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 : وهي  www.istd.gov.jo إلال٘ترووي للذائشة 

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 20) ْس  وحهذًالجه1994 لعىت( 6) ْس

 م الخهليماث  املبيهاث غشيبت سد حهليماث 2010 لعىت( 9) ْس

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 ؾلب الشد 

 يت ألاضليت  املهاملت الجمٖش

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 الؾلب  بخٓذًم املٙلِ أو مً ًىىبه ًٓىم .1
ً
ٓا  لىزائٔ املؿلىبت في الذًىاناشد مَش

واوشوووواء مهاملووووت نلووووى الىكووووام إلال٘ترووووووي الداسة الىزووووائٔ  الؿلووووب بخىسيووووذ الووووذًىان مىقووووِ ًٓووووىم .2

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيل املهاملت 
ً
ٓا  مذًش املذًشيت  ئلىمَش

  وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  باالؾالممذًش املذًشيت  ًٓىم  .3

  وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ  باالؾالمسئيغ الٓعم املهني   ًٓىم .4

 املذْٔ املخخظ بذساظت املهاملت :  ًٓىم .5

ارا جبووحن أن مٓووذم الؿلووب ْووام بخطووم أو سد جلووٚ الػووشيبت غوومً اْشاساجووه الػووشيبيت ًووخم انووذاد  -

 ئشة الجمإس بزلٚ مو الانخزاس نً اجابت الؿلب  بشد الػشيبت اٖخاب لذ

ًٓووووم بخطووووم الػووووشيبت غوووومً جلووووٚ الاْووووشاساث الػووووشيبيت ًووووخم امووووا ارا جبووووحن أن مٓووووذم الؿلووووب لووووم  -

 انذاد ٖخاب باملىآَت لذائشة الجمإس الظخ٘ماٛ الاجشاءاث لذيهم

  فوووي خوووواٛ نووووذم ْيوووام املووووذْٔ بخووووذْئ الاْووووشاساث ًوووخم الاٖخُوووواء بخههووووذ ًٓوووذم للووووذائشة مووووً ْبوووول

 ؾالب الشد بهذم خطم الػشيبت املؿلىب سدها غمً اْشاساجه الػشيبيت 

  سئيغ الٓعم املهني باالؾالم والخيعيب وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت   ًٓىم .6

يو ال٘خاب وجدىيل املهاملت للذًىان ًٓىم .7  مذًش املذًشيت  بخْى

م ضادس  ًٓىم مىقِ الذًىان  .8   لل٘خاب املىجه للجمإسبانؿاء ال٘خاب ْس

 دائشة الجمإس املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 أظبىم وكذ اهجاس الخدمت
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 وألغى حسجيله
ً
 رد طزيبت املبيعاث التي جحصليها بالخؼأ مً كبل شخص وان مسجال

 الصخظ) الؿبيعي ،الانخباسي( الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  و اهؿباّ الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 : وهي  www.istd.gov.jo إلال٘ترووي للذائشة 

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 20) ْس  وحهذًالجه1994 لعىت( 6) ْس

 م الخهليماث  املبيهاث غشيبت سد حهليماث 2010 لعىت( 9) ْس

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 
 ؾلب الشد 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 ال ؾلب بخٓذًم ؾالب الشد أو مً ًىىبه ًٓىم .1
ً
ٓا  لىزائٔ املؿلىبت في الذًىاناشد مَش

الىزووووائٔ  إلداسةواوشوووواء مهاملووووت نلووووى الىكووووام إلال٘ترووووووي  الؿلووووب بخىسيووووذ الووووذًىان مىقووووِ ًٓووووىم .2

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيل املهاملت 
ً
ٓا  مذًش املذًشيت املهىيت ئلىمَش

  وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  باالؾالممذًش املذًشيت  ًٓىم .3

  وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ  باالؾالمسئيغ الٓعم   ًٓىم .4

وفي خاٛ املىآَت نلى الشد الػشيبي ًٓىم  ،ًٓىم املذْٔ بذساظت الؿلب وجذْئ الىزائٔ .5

 املهني  بالخيعيب وجدىيلها ئلى سئيغ الٓعم

 ئلى مذًش املذًشيت املهاملت جدىيل املهاملت وجدىيلباالؾالم والخيعيب و ًٓىم سئيغ الٓعم  .6

ابت الذاخليت باالؾالم والخيعيبًٓىم مذًش املذًشيت  .7  وجدىيل املهاملت ئلى مذًشيت الْش

ابت الذاخليت مذًشيت ًٓىم مذًش .8  بخدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني باالؾالم الْش

 سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ  ًٓىم .9

 سئيغ الٓعمئلى املذْٔ املخخظ بالذساظت والخيعيب وجدىيل املهاملت ًٓىم  .10

ابت الذاخليت  ًٓىم .11  سئيغ الٓعم بخدىيل املهاملت الى مذًش مذًشيت الْش

ابت الذاخليت بخدىيل املهاملت الى دًىان املحاظبت ) نىذ اللضوم ( ومً  .12 ًٓىم مذًش مذًشيت الْش

 زم جدىيلها الى املذًشيت املهىيت

 املهاملت الى معانذ املذًش الهام املهنيًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت باالؾالم والخيعيب وسَو  .13

الخيعيباث وجدىيل املهاملت الى  املىآَت او نذم املىآَت نلىًٓىم معانذ املذًش الهام ب .14

 الى خعابه البىٙي الػشيبي الشد إلاجشاءاث وجدىيل مبلٌ الظخ٘ماٛمذًشيت الشإون املاليت 

 دًىان املحاظبت  املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 أظبىم وكذ اهجاس الخدمت
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 د طزيبت املبيعاث للمصدر غير املسجلر 

 املطذس يحر املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي  ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

  ّو اهؿبا الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :  وهي  www.istd.gov.jo  إلال٘ترووي للذائشة

 ( م م )20املادة ْس  وحهذًالجه1994( لعىت 6( مً ْاهىن الػشيبت الهامت نلى املبيهاث ْس

 ( م  حهليماث سد غشيبت املبيهاث 2010لعىت ( 9الخهليماث ْس

 الىثائم املؼلىبت

 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ  

 ؾلب الشد 

  ًم ٖخاب ضادس نً الصخظ البائو ًخػم يمت املبيهاث، ْس َاجىسة املبيهاث وجاسيخها، ْو

اة، والُترة الػشيبيت التي جم َيها الخطشيذ والخىسيذ نً غشيبت  ومٓذاس الػشيبت املعخَى

ه الُاجىسةمبيهاث جلٚ   مْى
ً
 وم ا

ً
ٛ  طادْا  خعب ألاضى

 )َاجىسة غشيبيت للعلو والخذماث املحليت )اليسخت ألاضليت 

 املاليت  ثذس هُعه للعلو والخذماث املعخىسدة والىضىال بيان الاظخحراد الىاسد باظم املط

 املذَىنت بمىجبه الػشيبت املخدٓٓت نلى مدخىياث بيان الاظخحراد

 مها نلى متن بيان الطادس  وسخت مً َاجىسة الخطذًش واملثبذ ْس

 مهادلت الخطييو املهخمذة مً الجهت املخخطت بؿلب الشد للمىاد الذاخلت في اهخاج العلو 

 املطذسة

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 شد ال ؾلب املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًمًٓىم   .1
ً
ٓا  املؿلىبت في الذًىانالىزائٔ  مَش

واوشاء مهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي الداسة الىزائٔ  الؿلب بخىسيذ الذًىان مىقِ ًٓىم .2

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيل املهاملت 
ً
ٓا  مذًش املذًشيت  ئلىمَش

 سئيغ الٓعم املهنيجدىيل املهاملت ئلى باالؾالم و  املذًشيتًٓىم مذًش  .3

 املهاملت الى املىقِ املخخظ  باالؾالم وجدىيل  ًٓىم سئيغ الٓعم .4

 والخيعيب باملىآَت أو نذم املىآَت بذساظت الؿلب وجذْئ الىزائٔ املىقِ املخخظ ًٓىم  .5

 وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم الشد الػشيبي نلى 

  ئلى مذًش املذًشيتاملهاملت  وجدىيل بالخيعيب   ًٓىم سئيغ الٓعم .6

ابت الذاخليت مذًش ئلى جدىيل املهاملت املىآَت في خاٛ ًٓىم مذًش املذًشيت  .7  مذًشيت الْش

ابت الذاخليت مذًشيت ًٓىم مذًش .8  وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني باالؾالم الْش

 سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ  ًٓىم .9

 سئيغ الٓعمئلى املذْٔ املخخظ بالذساظت والخيعيب وجدىيل املهاملت ًٓىم  .10

ابت الذاخليت  ًٓىم .11  سئيغ الٓعم بخدىيل املهاملت الى مذًش مذًشيت الْش

ابت الذاخليت بخدىيل املهاملت الى دًىان املحاظبت ) نىذ اللضوم ( ومً  .12 ًٓىم مذًش مذًشيت الْش
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 زم جدىيلها الى املذًشيت املهىيت

 ًٓىم مذًش املذًشيت املهىيت باالؾالم والخيعيب وسَو املهاملت الى معانذ املذًش الهام املهني .13

الخيعيباث وجدىيل املهاملت الى  املىآَت نلىاملىآَت او نذم ًٓىم معانذ املذًش الهام ب .14

 الى خعابه البىٙي الػشيبي الشد إلاجشاءاث وجدىيل مبلٌ الظخ٘ماٛمذًشيت الشإون املاليت 

 دًىان املحاظبت املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 أشهش 3 وكذ اهجاس الخدمت
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 أشهز 6رد طزيبت املبيعاث للمصدر املسجل/ املدخالث اللابلت للخصم التي مض ى على دفعها مدة ججاوسث 

 املٙلِ املسجل في غشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو  اهؿبا الششوؽ املىطىص نليها في الٓىاهحن وألاهكمت والخهليماث امليشىسة نلى املْى

 :  وهي www.istd.gov.jo  إلال٘ترووي للذائشة

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 20) ْس  وحهذًالجه 1994 لعىت( 6) ْس

 م الخهليماث  املبيهاث غشيبت سد حهليماث 2010 لعىت( 9) ْس

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 ؾلب الشد 

 و واملطذّ مً ْبل إلا ْشاس الػشيبي املْى

 الذائشة في الُترة التي جم بها الخطذًش

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 شد البخٓذًم ؾلب ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه  .1
ً
ٓا  في الذًىاناملؿلىبت الىزائٔ مَش

واوشاء مهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي إلداسة الىزائٔ  الؿلب بخىسيذ الذًىان مىقِ ًٓىم .2

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيل املهاملت 
ً
ٓا  مذًش املذًشيت ئلىمَش

 املهني جدىيل املهاملت ئلى سئيغ الٓعمو   باالؾالمًٓىم مذًش املذًشيت  .3

 املخخظئلى املذْٔ  وجدىيل املهاملتًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم  .4

في خاٛ نذم املىآَت ًخم  ،والاْشاساث الػشيبيت ًٓىم املذْٔ بذساظت الؿلب وجذْئ الىزائٔ .5

ًٓىم بالخيعيب   نلى الشد الػشيبي خاٛ املىآَتانذاد ٖخاب انخزاس نً ؾلب الشد، أما في 

 املهني  وجدىيل املهاملت ئلى سئيغ الٓعم

وجدىيل املهاملت ئلى مذًش  والخيعيب باملىآَت أو نذم املىآَتًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم  .6

 املذًشيت

ابت الذاخليت .7  ًٓىم مذًش املذًشيت باملىآَت وجدىيل املهاملت ئلى مذًشيت الْش

ابت الذاخليت  مذًشيت ًٓىم مذًش .8  باالؾالم وجدىيل  املهاملت الى سئيغ الٓعم املهنيالْش

 سئيغ الٓعم املهني باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ  ًٓىم .9

 املهني سئيغ الٓعمئلى  وجدىيل املهاملتاملذْٔ املخخظ بالذساظت والخيعيب ًٓىم  .10

ابت الذاخليت   ًٓىم .11  سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب وجدىيل املهاملت الى مذًش مذًشيت الْش

ابت الذاخليت بخدىيل املهاملت الى دًىان املحاظبت ) نىذ اللضوم ( ومً  .12 ًٓىم مذًش مذًشيت الْش

 زم جدىيلها الى املذًشيت املهىيت

 الى معانذ املذًش الهام املهنيًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم والخيعيب وسَو املهاملت  .13
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الخيعيباث وجدىيل املهاملت الى  املىآَت او نذم املىآَت نلىًٓىم معانذ املذًش الهام ب .14

 الى خعابه البىٙي الػشيبي الشد مذًشيت الشإون املاليت الظخ٘ماٛ إلاجشاءاث وجدىيل مبلٌ

الخدمتاملإسساث الشزيىت في جلدًم   دًىان املحاظبت 

 ال ًىجذ الخدمترسىم 

 شهشيً وكذ اهجاس الخدمت
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 رد طزيبت املبيعاث للصخص غير املليم

 ًىم في اململ٘ت  183الصخظ ألاسدوي يحر املٓيم أو ألاجىبي الزًً ال جضيذ مذة ئْامتهم نلى الفئت املسخفيدة مً الخدمت

ض الشئيس ي ومؿاس املل٘ت نلياء الذولي ميان جلدًم الخدمت  مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي في املٖش

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  إلال٘ترووي املْى

 :  وهي www.istd.gov.jo للذائشة

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 20) ْس  وحهذًالجه  1994 لعىت( 6) ْس

 م الخهليماث  املبيهاث غشيبت سد حهليماث 2010 لعىت( 9) ْس

 نىذ مًادستهم اململ٘ت املٓيمحن يحر ألاشخاص بدىصة العلو جٙىن  أن 

 دًىاس 50 نً سدها ظيخم التي الػشيبت مٓذاس ًٓل ال أن  

 الىثائم املؼلىبت

 ششاؤهاي جم الُاجىسة الػشيبيت للعلو الت 

 بؿاْت املًادسة 

 ضىسة نً جىاص العُش 

  دٖشِ الاْامت والحذو 

 ؾلب الشد 

  ٗان الشد الػشيبي ٗي في خاٛ  بيان جمش

 دًىاس 500أٖثر مً 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

ض الشئيس ي للذائشةلفي املؿاس ؾلب خٓذًم ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه ب .1  الذًىان - يخم جدىيله ئلى املٖش

  الؿلب بخىسيذ الذًىان مىقِ ًٓىم .2
ً
ٓا واوشاء مهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي الداسة الىزائٔ مَش

 مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي ئلىالىزائٔ املؿلىبت وجدىيل املهاملت 

 سئيغ الٓعم املهنيًٓىم مذًش املذًشيت بخدىيل املهاملت ئلى  .3

 ًٓىم سئيغ الٓعم بخدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ .4

بذساظت الؿلب الىزائٔ وفي خاٛ املىآَت نلى الشد الػشيبي، ًٓىم املىقِ املخخظ ًٓىم  .5

 املهني بالخيعيب  وجدىيل املهاملت ئلى سئيغ الٓعم

مذًشيت السجل وإلانُاء والشد وجدىيل املهاملت ئلى مذًش  والخيعيبًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم  .6

 الػشيبي

ابت الذاخليت .7  ًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم والخيعيب باملىآَت وجدىيل املهاملت ئلى مذًشيت الْش

ابت الذاخليت  مذًشيت ًٓىم مذًش .8  سئيغ الٓعم املهنيباالؾالم وجدىيل املهاملت الى الْش

 سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ  ًٓىم .9

 سئيغ الٓعم املهنيئلى  وجدىيل املهاملتاملذْٔ املخخظ بالذساظت والخيعيب ًٓىم  .10

ابت الذاخليت   ًٓىم .11  سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب وجدىيل املهاملت الى مذًش مذًشيت الْش

ابت الذاخليت بخدىيل املهاملت الى دًىان املحاظبت ) نىذ اللضوم ( ومً زم ًٓىم مذًش  .12 مذًشيت الْش

 جدىيلها الى املذًشيت املهىيت

 ًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم والخيعيب وسَو املهاملت الى معانذ املذًش الهام املهني .13

الخيعيباث وجدىيل املهاملت الى مذًشيت  املىآَت او نذم املىآَت نلىًٓىم معانذ املذًش الهام ب .14

 الى خعابه البىٙي الػشيبي الشد إلاجشاءاث وجدىيل مبلٌ الظخ٘ماٛالشإون املاليت 

 دًىان املحاظبت املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 اظبىم وكذ اهجاس الخدمت
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 رد طزيبت املبيعاث للدبلىماسيين 

 املسخفيدة مً الخدمتالفئت 
أنػاء العلٚ الذبلىماس ي والعلٚ الٓىطلي واملىقُحن الذبلىماظيحن في املىكماث الذوليت 

 وإلاْليميت املهخمذة في اململ٘ت

ض الشئيس ي ميان جلدًم الخدمت  مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي في املٖش

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت
 ّم )  الىاسدة في  الششوؽ اهؿبا ( جاسيخ  4994آليت الشد املحذدة بٓشاس مجلغ الىصساء ْس

5/11/2017 

 الىثائم املؼلىبت
 ضىسة نً الهىيت الذبلىماظيت 

 ضىسة نً جىاص العُش 

 

  
ً
ؾلب الشد الخاص بالذبلىماظيحن مخخىما

 مً وصاسة الخاسجيت

 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

املىآَووت نلووى الؿلووب املٓووذم لووذيها مووً الهػووى أو جٓووىم وصاسة الخاسجيووت وشووإون املًتووربحن بهووذ  .1

ٓاجه الى مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي  املىقِ بخدىيل الؿلب ومَش

 الٓعم املهنيًٓىم مذًش املذًشيت بخدىيل املهاملت ئلى سئيغ  .2

 لذساظتها املىقِ املخخظ جدىيل املهاملت ئلى باالؾالم و ًٓىم سئيغ الٓعم  .3

وجدميلها نلى املعاس الخاص بالشد الػشيبي  الىزائٔو ًٓىم املىقِ املخخظ  بذساظت املهاملت  .4

 نلى الىكام املالي والخيعيب باملىآَت أو نذم املىآَت وجدىيل الؿلب الى سئيغ الٓعم 

 خيعيب والخدىيل الى مذًش املذًشيت لواباالؾالم  ًٓىم سئيغ الٓعم  .5

ابت الذاخليتًٓىم مذًش املذًشيت  .6  باالؾالم وجدىيل الؿلب الى مذًشيت الْش

ابت الذاخليت  مذًشيت ًٓىم مذًش .7  باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهنيالْش

 الى املذْٔ املخخظ  سئيغ الٓعم باالؾالم وجدىيل املهاملت ًٓىم .8

 سئيغ الٓعم املهنيئلى  وجدىيل املهاملتاملذْٔ املخخظ بالذساظت والخيعيب ًٓىم  .9

ابت الذاخليت   ًٓىم .10  سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب وجدىيل املهاملت الى مذًش مذًشيت الْش

ابت الذاخليت بخدىيل املهاملت الى دًوىان املحاظوبت ) نىوذ اللوضوم ( وموً  .11 ًٓىم مذًش مذًشيت الْش

 زم جدىيلها الى املذًشيت املهىيت

 والخيعيب وسَو املهاملت الى معانذ املذًش الهام املهني ًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم .12

ٓوووىم معووووانذ املوووذًش الهووووام ب .13 الخيعوووويباث وجدىيووول املهاملووووت الووووى  املىآَوووت او نووووذم املىآَووووت نلوووىً

 الى خعابه البىٙي الػشيبي الشد مذًشيت الشإون املاليت الظخ٘ماٛ إلاجشاءاث وجدىيل مبلٌ

 وصاسة الخاسجيت وشإون املًتربحن ،  دًىان املحاظبت   املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 أظبىم وكذ اهجاس الخدمت
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 الاعتراض على كزاراث الخدكيم/ طزيبت الدخل وطزيبت املبيعاث

 املٙلِ في غشيبت الذخل وغشيبت املبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

ض الشئيس ي للذائشة وهيئاث الانتراع ألاخشي  ميان جلدًم الخدمت  مذًشيت الٓػاًا في املٖش

 على الخدمتشزوغ الحصىٌ 

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  املْى

 :  وهي  www.istd.gov.jo  للذائشة إلال٘ترووي

 ( م م الذخل غشيبت ( مً ْاهىن 33املادة ْس  وحهذًالجه  2014  لعىت( 34) ْس

 ( م  هكام هيئت الانتراع لػشيبت الذخل  2015( لعىت 56هكام ْس

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 48) ْس  وحهذًالجه 1994 لعىت( 6) ْس

  (م يُيت اجخار ْشاساتها  2010( لعىت 3حهليماث ْس حهليماث ئجشاءاث نمل هيئت الانتراع ٖو

 في ْػاًا غشيبت املبيهاث

 املؼلىبتالىثائم 
 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 
 همىرج ؾلب الانتراع 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 الىزائٔ املؿلىبت في الذًىان ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه .1
ً
ٓا  بخٓذًم ؾلب الانتراع مَش

2.  
ً
ٓا  مَش

ً
ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ الؿلب واوشاء مهاملت نلى هكام اداسة الىزائٔ ال٘تروهيا

 الىزائٔ املؿلىبت وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت املهىيت 

ًٓىم مذًش املذًشيت بدعميت هيئت الانتراع املخخطت بالىكش في الانتراع وجدىيل همىرج  .3

ٓاجه وامللِ الػشيبي املخػمً الٓشاس املهترع نليه للجىت   الانتراع ومَش

 جٓىم هيئت الانتراع بذنىة املٙلِ أو مً ًىىبه الى جلعت للىكش في انتراغه  .4

ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بالحػىس الى املذًشيت املهىيت في املىنذ املحذد الوهٓاد جلعت   .5

 الىكش في الانتراع ومً زم اضذاس ْشاس الانتراع باملىآَت أو نذم املىآَت 

 جٓىم هيئت الانتراع بخدىيل امللِ الى املذًشيت املهىيت الظخ٘ماٛ اجشاءاث الخبليٌ  .6

في جلدًم الخدمتاملإسساث الشزيىت   ال ًىجذ 

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 وكذ اهجاس الخدمت
ذ جٓذًم الانتراع  دْيٓت 30:  ْو

ذ البذ باالنتراع مً ْبل الهيئت  ًىم 90: ال ًخجاوص  ْو

http://www.istd.gov.jo/
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 مىح إلاعفاءاث الظزيبيت / طزيبت املبيعاث

 الفئت املسخفيدة مً الخدمت

  م )22الػشيبي خعب هظ املادة )جميو الجهاث التي جخمخو باإلنُاء ( لعىت 6( مً ْاهىن املبيهاث ْس

 وحهذًالجه 1994

  ىاهحن املإظعاث ْشاساث مجلغ الىصساء والاجُاْياث بحن الحٙىمت ألاسدهيت والجهاث الذوليت ألاخشي ْو

 ألاخشي التي حعمذ لها باإلنُاء مً غشيبت املبيهاث

ض الشئيس يمذًشيت السجل وإلانُاء  ميان جلدًم الخدمت  والشد الػشيبي في املٖش

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  إلال٘ترووي املْى

 :  وهي www.istd.gov.jo للذائشة

  م م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 22) املادة ْس    وحهذًالجه1994 لعىت( 6) ْس

 ٖخاب مً الجهت ؾالبت إلانُاء  الىثائم املؼلىبت

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

ٖخواب ًخػومً ؾلوب الحطوٛى نلوى إلانُواء وجميوو الىزوائٔ املؿلىبوت  بخٓذًمجٓىم الجهت ؾالبت إلانُاء  .1

 في الذًىان

  ال٘خوووواب بخىسيووووذ الووووذًىان مىقووووِ ًٓووووىم .2
ً
ٓووووا واوشوووواء مهاملووووت نلووووى الىكووووام إلال٘ترووووووي الداسة الىزووووائٔ مَش

 مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي ئلىالىزائٔ املؿلىبت وجدىيل املهاملت 

 يغ الٓعم املهني جدىيل املهاملت ئلى سئباالؾالم و  ًٓىم مذًش املذًشيت .3

 جدىيل املهاملت ئلى املىقِ املخخظ  باالؾالم و  ًٓىم سئيغ الٓعم .4

 والخيعيب باملىآَت أو نذم املىآَت ًٓىم املىقِ املخخظ  بذساظت املهاملت وجذْئ الىزائٔ .5

 وفي خاٛ املىآَت وجدٓٔ الششوؽ ًخم انذاد ٖخاب باإلنُاء وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني 

 املهىيت وجدىيل ال٘خاب ئلى مذًش املذًشيتًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب  .6

يو نلى ال٘خاب وجدىيله ئلى الذًىانفي خاٛ املىآَت ًٓىم مذًش املذًشيت  .7  بالخْى

م ضادس وحعليمه ئلى الجهت ؾالبت إلانُاء .8  ًٓىم مىقِ الذًىان بانؿاء ال٘خاب ْس

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 ًىم نمل وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 بؼاكت مسخىرد/ طزيبت املبيعاث عدم مماوعت إلصدار

 ل في غشيبت املبيهاثمعخىسد البػائو املسج الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 (24/2/2014 بخاسيخ الىصساء مجلغ ْشاس ضذوس  ْبل)     اللدامى املسجلين

  املبيهاث غشيبتوإْشاساث  الذخل غشيبت ْشاساثئ بخٓذًم ملتزم املعخىسد أن ًٙىن 

 

 (24/2/2014 بخاسيخ الىصساء مجلغ ْشاس ضذوس  بهذ)     الجدد املسجلين

  أل  البؿاْت نلى للحاضلحن الاظخحراد ظًِٓخم مىذ ٛ  أسدوي دًىاس ألِ 100 بٓيمت  مشة و

 املعخىسد بؿاْت ئضذاس نىذ بى٘يت ُٖالت املعخىسد ًػو أن  ٛ  دًىاس 10000 بٓيمت مشة ألو

 واملبيهاث الذخل غشيبت نام مذًش لطالح البؿاْت ئضذاس جاسيخ مً نام ملذة أسدوي

  الٓؿام الطىاعي مهُي مً جٓذًم الُ٘الت 

  املإظعاث املسجلت لذي هيئت الاظدثماس مهُيت مً جٓذًم الُ٘الت 

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب  أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

  ًججذًذ بؿاْت ؾلب اظخذناء  ًخػم

 معخىسد

  دًىاس أسدوي 10000ُٖالت بى٘يت بٓيمت 

 للجهاث امللضمت بخٓذًمها 

 الخدمتئجزاءاث جلدًم 

 

 املسجلين اللدامى 

الزي ًخػمً ؾلب ججذًذ بؿاْت معخىسد في ظخذناء بخٓذًم الا ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه  .1

 الذًىان

 الىزائٔ املؿلىبت ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ  .2
ً
ٓا وجدىيلها ئلى  الؿلب وإوشاء مهاملت مَش

 مذًش املذًشيت املهىيت  

 ًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  .3

  الٓعم باالؾالم وجدىيل املهاملت الى املذْٔ املخخظ سئيغ  ًٓىم .4

بذساظت املهاملت والخأٖذ مً اظديُاء الششوؽ والخيعيب بخجذًذ املخخظ ًٓىم املذْٔ  .5

 املهني ٓعم البؿاْت املعخىسد وجدىيلها ئلى سئيغ 

 ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب وجدىيل املهاملت ئلى مذًش املذًشيت املهىيت  .6

 ًٓىم مذًش املذًشيت باملىآَت نلى ججذًذ بؿاْت املعخىسد وجدىيلها ئلى الذًىان  .7

يهه مً ْبل مذًش املذًشيت  ًٓىم مىقِ الذًىان بانذاد .8 ئنؿاء ال٘خاب ومً زم ال٘خاب وجْى

م ضادس  ِ أو مً ًىىبهوحعليمه للمٙل ْس
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 املسجلين الجدد 

خٓذًم اظخذناء ًخػمً ؾلب نذم مماوهت إلضذاس بؿاْت املعخىسد ب ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه .1

 الىزائٔ املؿلىبت
ً
ٓا  في الذًىان مَش

 الىزائٔ املؿلىبت ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ  .2
ً
ٓا وجدىيلها ئلى مذًش الؿلب وإوشاء مهاملت مَش

 املذًشيت املهىيت  

 ًٓىم مذًش املذًشيت باالؾالم وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني .3

 املخخظجدىيل املهاملت ئلى املذْٔ باالؾالم و  ًٓىم سئيغ الٓعم  .4

الالصم نلى   ئجشاء ال٘شِ الحس يوالخأٖذ مً جدٓٔ الششوؽ ويخم ًٓىم املذْٔ بذساظت املهاملت  .5

و اليشاؽ   الٓعم املهنيوالخيعيب باملىآَت أو نذم املىآَت وجدىيل املهاملت ئلى سئيغ مْى

 ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب وجدىيل املهاملت ئلى مذًش املذًشيت املهىيت  .6

وضىسة نً الُ٘الت الى مذًشيت السجل وإلانُاء والشد ًٓىم مذًش املذًشيت بخدىيل املهاملت  .7

 100000ُ٘الت نلى الىكام املالي الخاص َيها ومىذ املٙلِ ظِٓ بٓيمت الػشيبي، ليخم ئدخاٛ ال

 دًىاس

ًٓىم مذًش مذًشيت السجل وإلانُاء والشد الػشيبي بخدىيل املهاملت الى مذًشيت املهلىماث  .8

 والاْخؿاناث 

 ًٓىم مذًش مذًشيت املهلىماث والاْخؿاناث بخدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني  .9

م الػشيبي للمٙلِ مو دائشة الجمإس ، ومً زم جدىيل املهاملت ًٓىم سئيغ ال .10 ٓعم بخُهيل الْش

 الى مذًش املذًشيت املهىيت

ًٓىم مذًش املذًشيت بالخيعيب النذاد ٖخاب بهذم املماوهت نلى اضذاس بؿاْت معخىسد وجدىيل  .11

 املهاملت الى املذْٔ املخخظ

 لت الى مذًش املذًشيت ًٓىم املذْٔ املخخظ بانذاد ال٘خاب وجدىيل املهام .12

يو نلى ال٘خاب وجدىيله ئلى الذًىان .13  ًٓىم مذًش املذًشيت بالخْى

م ضادس وحعليمه للمٙلِ .14  أو مً ًىىبه ًٓىم مىقِ الذًىان بانؿاء ال٘خاب ْس

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 وكذ اهجاس الخدمت
 دْيٓت 45 : للمسجلحن الٓذامى

 دْيٓت 60:  للمسجلحن الجذد
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 ئلغاء كزار الخلدًز ألاولي/ طزيبت الدخل واملبيعاث

 املٙلِ الطادس بدٓه ْشاس جٓذًش أولي لهذم التزامه بخٓذًم الاْشاساث الػشيبيت  الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 واملبيهاثجميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل  ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصـىٌ على الخدمت

 و نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ هؿباّا  املْى

 :  وهي  www.istd.gov.jo  للذائشة إلال٘ترووي

 ( م م الذخل غشيبت ( مً ْاهىن 30املادة ْس  وحهذًالجه  2014  لعىت( 34) ْس

 م املادة م املبيهاث نلى الهامت الػشيبت ْاهىن  مً( 45) ْس  وحهذًالجه 1994 لعىت( 6) ْس

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل 

 ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

  ًؾلب ئلًاء ْشاس الخٓذًشاظخذناء ًخػم 

 الاْشاساث الػشيبيت املهىيت بٓشاس الخٓذًش ألاولي 

 ئجزاءاث جلدًم الخدمت

 به  ألاوليالخٓذًش  ؾلب ئلًاء ْشاساظخذناء ًخػمً بخٓذًم ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه  .1
ً
ٓا مَش

 في الذًىان الىزائٔ املؿلىبت

واوشاء مهاملت نلى الىكام الال٘ترووي الداسة الىزائٔ  الؿلبًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ  .2

 وجدىيل املهاملت الى سئيغ الٓعم املهني

 املىقِ املخخظاملهاملت ئلى باالؾالم وجدىيل  الٓعم ًٓىم سئيغ .3

املٙلِ أو مً ًىىبه  لخبليٌبذساظت املهاملت والخأٖذ مً إلاجشاء املخخز  املخخظ ًٓىم املىقِ .4

 الٓعم املهنيوالخيعيب بزلٚ وجدىيل املهاملت ئلى سئيغ 

باملىآَت  أو نذم املىآَت وجدىيل املهاملت الى مذًش  ًٓىم سئيغ الٓعم باالؾالم والخيعيب  .5

 املذًشيت املهىيت 

  واملىآَت أو نذم املىآَت وجدىيل املهاملت الى املىقِ املخخظ  ًٓىم مذًش املذًشيت  باالؾالم .6

ًٓىم املىقِ املخخظ  في خاٛ املىآَت، باظخالم الاْشاساث الػشيبيت للُتراث الطادسة بها  .7

 ْشاساث جٓذًش و ئلًاء ْشاساث الخٓذًش ألاولي نلى الىكام املالي 

 ال ًىجذ. املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ. رسىم الخدمت

 دْيٓت. 30 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 على شهادة حسجيل مشاولت أعماٌ إلاهابت والخمثيل والخفىيعالحصٌى 

 واملبيهاث املٙلِ في غشيبت الذخل الفئت املسخفيدة مً الخدمت

  جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  املْى

 : وهي  www.istd.gov.jo للذائشة إلال٘ترووي

 ( م م  غشيبت ( مً ْاهىن 70املادة ْس  وحهذًالجه 2014لعىت ( 34)الذخل ْس

 م الخىُيزًت الخهليماث  لذي والخُىيؼ والخمثيل إلاهابت حهليماث 2015 لعىت( 13) ْس

   واملبيهاث الذخل غشيبت دائشة

 الىثائم املؼلىبت
  وزيٓت ازباث الصخطيت 

   ضىسة نً املإهل الهلمي 

  الىزائٔ التي جثبذ جدٓٔ ششوؽ

 الحطٛى نلى الشهادة

 اجزاءاث جلدًم الخدمت

  الذًىانًٓىم املٙلِ بخٓذًم ؾلب الحطٛى نلى الشهادة مً  .1

ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ الؿلب واوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي الداسة  .2

ٓاث املؿلىبت والىضل املالي لشظىم الحطٛى نلى الشهادة  دًىاس  20الىزائٔ وجدميل املَش

 ، وجدىيل املهاملت الت مذًش املذًشيت املهىيت 

ابتبخدىيل املهاملت الى مذًش مذًشيت مذًش املذًشيت املهىيت ًٓىم  .3   الذاخليت الْش

ابت الذاخليت بانخمادها وجدىيل املهاملت الى مذًش املذًشيت املهىيت  .4  ًٓىم مذًش مذًشيت الْش

 باالؾالم وجدىيلها الى الذًىان مذًش املذًشيت املهىيتًٓىم  .5

م حعلعلي الؿبانت ًٓىم مىقِ الذًىان ب .6   وحعليمها للمٙلِشهادة وانؿائها ْس

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 دًىاس 20 رسىم الخدمت

 أًام 10 -3 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 ئهابت وجمثيل وجفىيع  الحصٌى على سىد

 واملبيهاث املٙلِ في غشيبت الذخل الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاثجميو  ميان جلدًم الخدمت

 شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 ّو نلى امليشىسة والخهليماث وألاهكمت الٓىاهحن في نليها املىطىص الششوؽ اهؿبا  املْى

 :  وهي  www.istd.gov.jo  للذائشة إلال٘ترووي

 ( م م ) غشيبت ( مً ْاهىن 70املادة ْس  وحهذًالجه 2014( لعىت 34الذخل ْس

 م الخىُيزًت الخهليماث  دائشة لذي والخُىيؼ والخمثيل إلاهابت حهليماث 2015 لعىت( 13) ْس

 واملبيهاث الذخل غشيبت

 الىثائم املؼلىبت

  وزيٓت ازباث الصخطيت 

 أنماٛ مضاولت حسجيل شهادة 

 والخُىيؼ والخمثيل إلاهابت

 و مً ضاخب  همىرج ظىذ ئهابه وجمثيل وجُىيؼ مْى

 الهالْت ومطادّ نليه مً البىٚ

 اجزاءاث جلدًم الخدمت

 الىزائٔ املؿلىبت  في الذًىان .1
ً
ٓا   ًٓىم املٙلِ بخٓذًم ؾلب ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ مَش

م  .2 ًٓىم مىقِ الذًىان بدسجيل ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ نلى الىكام املالي وانؿائه ْس

 دًىاس )ؾىابو( وحعليم املٙلِ ضىسة نً العىذ بهذ خخمه 2حعلعلي بهذ دَو الشظىم 

  ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ) ؾىابو ( دًىاس 2 رسىم الخدمت

  دْيٓت 15 وكذ اهجاس الخدمت

http://www.istd.gov.jo/
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 رشفتأسحب  جصىيز ملف/

 املٙلِ في غشيبت الذخل واملبيهاث الفئت املسخفيدة مً الخدمت

 جميو مذًشياث دائشة غشيبت الذخل واملبيهاث ميان جلدًم الخدمت

   اظدىادا لحٔ الحطٛى نلى املهلىمت  شزوغ الحصىٌ على الخدمت

 الىثائم املؼلىبت
 ِاملىاب أو ئزباث شخطيت للمٙل  ظىذ إلاهابت والخمثيل والخُىيؼ 

 همىرج ؾلب جطىيش 

جلدًم الخدمتاجزاءاث   

  ًٓىم املٙلِ أو مً ًىىبه بخٓذًم ؾلب جطىيش ملِ في الذًىان  .1

واوشاء املهاملت نلى الىكام إلال٘ترووي  الؿلب ًٓىم مىقِ الذًىان بخىسيذ .2

 الداسة الىزائٔ وجدىيلها الى سئيغ الٓعم املهني

 املخخظًٓىم سئيغ الٓعم الخيعيب باملىآَت وجدىيل املهاملت الى املىقِ  .3

 املٙلِ أو مً ًىىبه بطىسة الٓشاس ًٓىم املىقِ املخخظ بتزويذ  .4

 ال ًىجذ املإسساث الشزيىت في جلدًم الخدمت

 ال ًىجذ رسىم الخدمت

 دْيٓت 15 وكذ اهجاس الخدمت
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