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ممدمــــــة

تحمٌما ً لروئ وتطلعات صاحب الجاللة الهاشمٌة الملن عبدهللا الثانً بن الحسٌن
حفظه هللا العمل على تطوٌر الخدمات الحكومٌة الممدمة لمتلمً الخدمة فمد حرصت
وزارة المالٌة عند تحدٌث استراتٌجتها (  )2017-2014أهمٌة تطوٌر وتحسٌن الخدمات
الممدمة لمتلمً الخدمة كهدف استراتٌجً تسعى من خالله االرتماء بمستوى الخدمات
الممدمة لمتلمً الخدمة .

 2017فً وزارة المالٌة لتعزٌز الثمة
لمد جاء اعداد وتحدٌث دلٌل الخدمات
المتبادلة بٌن الوزارة ومتلمً الخدمة من خالل تزوٌدهم بالمعلومات الالزمة والكافٌة التً
تلبً استفساراتهم وتساؤالتهم  ،وتموم الوزارة بتطبٌك كافة المنهجٌات وبرامج العمل
حرصا ً منها على تمدٌم أفضل الممارسات لتمدٌم الخدمات .
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خدمات مديرية التقاعد
والتعويضات
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صرف الرواتب التقاعدية
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المتماعدٌن المدنٌٌن او العسكرٌٌن وورثتهم

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة التماعد والتعوٌضات  /لسم الرواتب

شروط الحصول على الخدمة

احضار الوثائك الالزمة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

 لرار تماعد مكتمل
 اثبات طالب فً حال كون المتماعد الورٌث ذكر عمره بٌن (-17
 )25سنة
 وثائك اثبات شخصٌة وعمود زواج

إجراءات تمدٌم الخدمة

 تنظٌم مستند صرؾ (او ادخال البٌانات لٌا ًا)
 تحوٌل المستند الى التدلٌك والرلابة واصدار التحوٌل المالً

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ال ٌوجد

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 35دلٌمة
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صرف مستحمات المشترن من صندولً الضمان االجتماعً واإلدخار
الفئة المستفٌدة من الخدمة

الموظؾ المدنً او زوجة او ورثته

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة التماعد والتعوٌضات  /لسم صندوق الضمان واالدخار

شروط الحصول على الخدمة

انتهاء خدمة الموظؾ المدنً بالتماعد او الوفاة او االستمالة او فمدان
الوظٌفة او العزل ،المرض الممعد ،او وفاة زوج الموظؾ

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها
إجراءات تمدٌم الخدمة

 لرار صادر عن لجنة الضمان واالدخار
 وثٌمة اثبات شخصٌة





استالم لرار الضمان او االدخار
تنظٌم مستند الصرؾ
تحوٌل مستند الصرؾ الى التدلٌك والرلابة المالٌة
اصدار الشٌن وتسلٌمه الى مندوبً البنون او اصحاب العاللة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

البنون التجارجٌة

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 40دلٌمة

وزارة المالٌة |دلٌل الخدمات 2017

7

تحوٌل الراتب التماعدي من بنن الى آخر
الفئة المستفٌدة من الخدمة

متماعد

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة التماعد والتعوٌضات

شروط الحصول على الخدمة

استدعاء من المتماعد لتحوٌل الراتب التماعدي

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها
إجراءات تمدٌم الخدمة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

 براءة ذمة من البنن الحالً
 رلم الحساب فً البنن الجدٌد
 وثٌمة اثبات شخصٌة
 استالم نموذج براءة الذمة
 تعبئة نموذج التعهد من المتماعد
 ادخال المعلومات على برنامج الرواتب وتدلٌمها واجازتها من
الرلابة الداخلٌة
ال ٌوجد.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 15دلٌمة.
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اصدار كشوف الراتب (شهري /سنوي /غٌر محتسب)
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المتماعدٌن العسكرٌٌن والورثة

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة التماعد والتعوٌضات  /مدٌرٌات المالٌات

شروط الحصول على الخدمة

ان ٌكون الشخص متماعد

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

 اثبات شخصٌة
 وجود وكالة او تفوٌض فً حالة عدم وجود المتماعد شخصٌا ًا

إجراءات تمدٌم الخدمة

 تمدٌم وثٌمة االثبات الشخصٌة
 استخراج شهادة الراتب

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ال ٌوجد

رسوم الخدمة

 200فلس طوابع

ولت انجاز الخدمة

 4دلائك
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اصدار شهادات تماضً او عدم تماضً رواتب تماعدٌة
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المواطن

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة التماعد والتعوٌضات  /لسم الدٌوان

شروط الحصول على الخدمة

احضار الوثائك الالزمة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

 نموذج الجهة طالبة الشهادة
 و  /او وثٌمة اثبات شخصٌة

إجراءات تمدٌم الخدمة

 ادخال الرلم الوطنً لطالب الخدمة
 طباعة الشهادة وتولٌعها

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ال ٌوجد.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 20دلٌمة
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استخراج نسخة عن لرار التماعد
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المتماعدٌن او ورثتهم

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة التماعد والتعوٌضات  /لسم الملفات واالرشفة

شروط الحصول على الخدمة

احضار الوثائك الالزمة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

وثٌمة اثبات شخصٌة

إجراءات تمدٌم الخدمة

طباعة المرار من نظام االرشفة او تصوٌره من الملؾ

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ال ٌوجد

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 5دلائك
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الرد على االستفسارات
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المتماعدٌن او ورثتهم او الجهات الحكومٌة والخاصة

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة التماعد والتعوٌضـــات

شروط الحصول على الخدمة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها
إجراءات تمدٌم الخدمة

 الحضور الشخصً
 المخاطبات الرسمٌة
 االتصاالت الهاتفٌة او عبر البرٌد االلكترونً
وثٌمة اثبات شخصٌة
 االستفسار
 الرد مباشرة او تحوٌل االستفسار للمسم او للموظؾ المعنً

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ال ٌوجد

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

من دلٌمة الى اسبوع
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اصدار براءة الذمة للمتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن
الفئة المستفٌدة من الخدمة
مكان تمدٌم الخدمة

المتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن
مدٌرٌة االموال العامة

شروط الحصول على الخدمة

ان ٌكون المراجع متماعد مدنً او عسكري

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

نموذج براءة الذمة للموظؾ من المؤسسة الحكومٌة التً ٌتبع لها وثٌمة
اثبات هوٌة شخصٌة

إجراءات تمدٌم الخدمة

عن طرٌك تدلٌك اسم الشخص على نظام االموال العامة اذا كانت ذمته
مشؽولة للمال العام ام ال.

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

الٌوجد

رسوم الخدمة
ولت انجاز الخدمة

الٌوجد
الل من  5دلائك
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خدمات لجنتي التقاعد المدني والعسكري
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اجراءات معامالت مكافأة الموظف المدنً المستمٌل

الفئة المستفٌدة من الخدمة

جمٌع موظفٌن المشتركٌن فً صندوق الضمان (مستحمات صندوق
الضمان االجتماعً) علما ان االستمالة تحرم الموظؾ من جمٌع الحموق
التماعدٌة اال اشتراكاته فً صندوق الضمان االجتماعً وصندوق االدخار
فمط .وٌستحك الموظؾ المستمٌل الخاضع لمانون التماعد المدنً مكافاة
حسب احكام نظام الخدمة المدنٌة (من مدٌرٌة التماعد)

مكان تمدٌم الخدمة

لجنتً التماعد المدنً والعسكري

شروط الحصول على الخدمة

حسب نظام صندوق الضمان االجتماعً .1اذا كانت اشتراكات الموظؾ
المستمٌل ثالث سنوات او الل ال ٌستحك اي مبالػ.
%50 .2اذا زادت مدة اشتراكه فً الصندوق على ثالث سنوات ولم
تتجاوز خمس سنوات.
 %75 .3اذا زادت مدة اشتراكه فً الصندوق على خمس سنوات وال
تزٌد عن سبعة عشرة عاما ًا.
ٌ .4ستحك الموظؾ اذا كانت خدماته اكثر من سبعة عشرة سنة تعوٌض
حسب المعادلة على اساس ضرب راتب االساسً مضافة الٌه عالوة ؼالء
المعٌشة بمجموع عدد اشهر اشتراكه فً الصندوق فً مجموع راتب اثنً
عشر شهرا ًا وتمسٌم حاصل الضرب على ثالثمائة وستٌن.
تصرؾ العائدات التماعدٌة للموظفة المستمٌلة حسب لانون التماعد المدنً.

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها
إجراءات تمدٌم الخدمة
المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

كتاب انهاء الخدمة وكشؾ اشتراكات الموظؾ بالصندوق
ٌتم تمدٌم الوثائك فً لسم االستمبال الستمبالها ومن ثم تحوٌلها الى لسم
الضمان الصدار المرار من لبل اللجنة المختصة .وٌنظم لرار مكافاة مدنً
وٌستكمل اجراءات اصدار المكافاة.
جمٌع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومٌة الواردة فً لانون الموازنة
العامة والمؤسسات الخاضعٌن موظفٌها لنظام الصندوق الضمان
االجتماعً .واٌضا ًا الخاضعٌن لمانون التماعد المدنً.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 5اٌام عمل
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تسوٌة حموق ورثة المتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن
الفئة المستفٌدة من الخدمة

جمٌع ورثة المتماعد المتوفاة المستحمٌن للراتب التماعدي

مكان تمدٌم الخدمة

لجنتً التماعد المدنً والعسكري او مدٌرٌات المالٌة فً المحافظات
وااللوٌة لؽاٌات استمبال االوراق

شروط الحصول على الخدمة

 وفاة المتماعد
 عند حدوث اٌّة ولوعات جدٌدة على الورثة المستحمٌن (زواج ،طالق
البنات ،انهاء الدراسة للذكور ،وفاة أحد الورثة ،استحماق احدى الورثة
راتبان تماعدٌان حسب تعدٌل لانون التماعد العسكري ،بلوغ احد االبناء
الذكور الخامسة والعشرٌن سنة من عمره وهو على مماعد الدراسة)
 شهادة وفاة
 حجة حصر االرث
 لٌود فردٌة للبنات العازبات
 شهادات دراسة لالبناء الذكور على مماعد الدراسة
 عمود زواج ووثائك طالق للبنات
 شهادة وفاة فً حالة وفاة احدى الورثة
 .1لسم االستمبال الستمبال وتدلٌك الوثائك المبرزة
 .2تحوٌل الملؾ لمسم التنظٌم لتنظٌم مسودة المرار
 .3طباعة المرار
 .4تدلٌك المرار
 .5تولٌع المرار من اللجنة (مدنً  /عسكري)
 .6تولٌع المرار من لبل الرلابة الداخلٌة
 .7تولٌع الموظؾ المناب عن وزٌر المالٌة
 .8تبلٌػ المرار للورثة المستحمٌن
 .9تحوٌل ملؾ التماعد للصرؾ
جمٌع المتماعدٌن الفرعٌٌن (الورثة) مدنً وعسكري

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

إجراءات تمدٌم الخدمة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها
رسوم الخدمة

طوابع على نموذج المعلومات بمٌمة  250فلس

ولت انجاز الخدمة

 10اٌام عمل
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تسوٌة حموق المتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن
الفئة المستفٌدة من الخدمة
مكان تمدٌم الخدمة

شروط الحصول على الخدمة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

إجراءات تمدٌم الخدمة

جمٌع موظفً الحكومة المصنفٌن ،جمٌع منتسبً االجهزة االمنٌة الخاضعون
لمانون التماعد العسكري
مدٌرٌة لجنتً التماعد المدنً والعسكري
 .1انتهاء خدمات الموظؾ المصنؾ على ان تكون خدماته خمسة عشرون
عاما ًا او العسكري المنتسب على ان تكون خدماته عشرون عاما ًا.
 .2اذا انهٌت خدمات الموظؾ السباب صحٌة حتى ٌتم تخصٌص راتب
تماعدي للموظؾ ٌجب ان تكون خدماته عشر سنوات وٌجب ان ٌكون لرار
اللجان الطبٌة المشتركة بالدرجة الخامسة.
 .3اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته الممبولة للتماعد عن اداء واجبات
مماثلة لها تناط به من لبل الحكومة واذا نمصت خدماته عن عشر سنوات
ٌعطً مكافأة بما ٌعادل  12/1من راتبه الشهري االخٌر عن كل شهر من
خدمته الممبولة للتماعد.
 .4بلوغ الموظؾ السن المانونً وهو ستٌن سنة حتى ٌتم تخصٌص راتب
تماعدي للموظؾ ٌجب ان تكون خدماته خمسة عشر سنة للمدنً او عشر
سنوات للعسكري.
 .5وفاة الموظؾ على رأس عمله وتخصٌص راتب تماعد لورثه الموظؾ.
• كتاب تؽطٌة من الدائرة العسكرٌة للمتماعد العسكري.
• جدول خدمات الموظؾ.
• لرار اللجنة الطبٌة العلٌا.
• لرار اللجنة الطبٌة المشتركة.
• لرار اللجنة العسكرٌة الخاصة للمتماعد العسكري.
• استدعاء خطً.
• صورة مصدلة عن دفترة العائلة.
• فً حالة الوفاة ترفك شهادة الوفاة وحصر االرث وحجة الوصاٌا ونموذج
المعلومات عن افراد عائلة المتوفً.
• نموذج براءة الذمة.
• كتاب دولة رئٌس الوزارء للمتماعد المدنً.
• فً حالة الرؼبة بتخصٌص راتب اعتالل ترفك التمارٌر الطبٌة الالزمة.
ٌ .1تم تمدٌم الوثائك فً لسم االستمبال الستمبالها.
 .2اعطاء المتماعد بطالة لتحدٌد موعد المراجعة.
 .3تجهٌز ملؾ خاص وتنظٌم لرار التماعد وتولٌعه من اعضاء اللجنة.
 .4تبلٌػ المتماعد خطٌا ًا بمرار اللجنة.
 .5تحوٌل المعاملة الى مدٌرٌة التماعد لصرؾ الراتب
وزارة المالٌة |دلٌل الخدمات 2017
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تسوٌة حموق المتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن
المدنً :جمٌع الوزارات والدوائر والمؤسسات الخاضع موظفٌها للتماعد المدنً
المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم بتجهٌز معامالت التماعد للموظفٌن.
العسكري :جمٌع االجهزة االمنٌة الخاضع موظفٌها للتماعد العسكري بتجهٌز
الخدمة وأدوارها
معامالت التماعد للموظفٌن
رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 5اٌام عمل
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تسوٌة حموق الموظفٌن المدنٌٌن المتماعدٌن من صندوق الضمان االجتماعً وصندوق
االدخار
الفئة المستفٌدة من الخدمة

صندوق الضمان :جمٌع موظفً الحكومة ومستخدمٌها سواء الخاضعٌن
لمانون التماعد المدنً ولانون الضمان االجتماعً.
صندوق االدخار :جمٌع موظفً الحكومة ؼٌر المصنفٌن الخاضعٌن
لصندوق االدخار

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة لجنتً التماعد المدنً والعسكري.

شروط الحصول على الخدمة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

إجراءات تمدٌم الخدمة

حسب اخر تعدٌل للنظام وهو بتارٌخ ٌ 2014/6/16جب ان التمل
اشتراكات الموظؾ عن سبعة عشرة عاما ًا لؽاٌة  2017/6/16وجاء
بالنظام تزاد المدة بوالع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات الى ان تصبح
عشرٌن سنة.وٌجب ان تكون انهاء خدمات الموظؾ بؽٌر العزل او
االستؽناء عن الخدمة او االستمالة او فمد الوظٌفة.
• كتاب تؽطٌه من الدائرة التً ٌعمل بها الموظؾ.
• جدول خدمات الموظؾ او لرار االحالة على التماعد.
• كتاب انهاء الخدمة.
• لرار لجنة طبٌة فً حالة المرض.
• شهادة الوفاة وحجة حجر االرث فً حالة الوفاة.
• كشؾ التطاعات االدخار.
.1استالم وتدلٌك الوثائك الالزمة النجاز المعاملة.
.2تنظٌم لرار الضمان او االدخار حسب النظام وتولٌعه من اعضاء
اللجنة.
.3تحوٌل المعاملة الى مدٌرٌة التماعد لصرؾ المستحمات.

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

جمٌع موظفً الحكومة ومستخدمٌها سواء الخاضعٌن لمانون التماعد المدنً
ولانون الضمان االجتماعً المشتركٌن بصندوق الضمان االجتماعً.
جمٌع الدوائر الحكومٌة والدوائر التابعة لها.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 5اٌام عمل
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تعويضات العمل والعمال
.1جميع موظفي و ازرة الخارجية المحميين العاممين في السفارات االردنية
بالخارج

الفئة المستفيدة من الخدمة

.2موظفي المياومة الذين تم تعينيم قبل انشاء مؤسسة

االجتماعي اي قبل تاريخ .1981/11/1

الضمان

.3اي موظف يزيد عمره عن ستون سنة وييون خاضع لمضمان

االجتماعي ويتقاعد من الضمان االجتماعي وبنفس الوقت يتم تمديد

خدماتو بعد تقاعده الفترة ىذه يستحق عنيا ميافاة تعويضات.
مكان تقديم الخدمة

مدٌرٌة لجنتً التماعد المدنً والعسكري.

شروط الحصول عمى الخدمة

انهاء خدمات الموظؾ المتماعد
• يتاب تغطيو من الدائرة التي يعمل بيا الموظف.

الوثائق المطموبة وأماكن

الحصول عميها

• جدول خدمات الموظف.

• صورة مصدقة عن دفتر العائمة
• يتاب انياء الخدمة.
• يتاب التعيين.

إجراءات تقديم الخدمة

.1استالم وتدقيق الوثائق الالزمة النجاز المعاممة.

.2تنظيم قرار التعويضات حسب النظام وتوقيعو من اعضاء المجنة.
.3تحويل المعاممة الى مديرية التقاعد لصرف المستحقات.

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

جميع موظفي الحيومة الخاضعين لقانون العمل المعمول بو
ال يوجد
 5ايام عمل
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خدمات مديرية الشؤون القانونية
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كـــف الطلــــب
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المواطنون ،المحامون ،المؤسسات ،الشركات.

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الشؤون المانونٌـــة

شروط الحصول على الخدمة

لٌام المكلؾ بتسدٌد الذمة المالٌة المترتبة علٌه

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

 كتاب من الجهة صاحبة العاللة بتسوٌة المطالبة
 كتاب من الجهة صاحبة العاللة باسماط الدعوى
 اٌصال ممبوضات بدفع كامل لٌمة المطالبة
 كتاب رسمً ٌثبت تسوٌة المطالبة
 ابراز احدى الوثائك المشار الٌها
 دراسة وتدلٌك الوثائك من لبل رئٌس المسم
 إعداد الكتاب الالزم
 ارسال الكتاب للجهة المعنٌة
مدٌرٌة االمن العام ،دائرة المحامً العام المدنً

إجراءات تمدٌم الخدمة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها
رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 15دلٌمة
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رفع اشارة الحجز
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المواطنون ،المحامون ،المؤسسات ،الشركات.

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الشؤون المانونٌـــة

شروط الحصول على الخدمة

لٌام المكلؾ بتسدٌد الذمة المالٌة المترتبة علٌه

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

إجراءات تمدٌم الخدمة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها













كتاب من الجهة صاحبة العاللة بتسوٌة المطالبة
كتاب من الجهة صاحبة العاللة باسماط الدعوى
اٌصال ممبوضات بدفع كامل لٌمة المطالبة
ابراز احدى الوثائك المشار الٌها
دراسة وتدلٌك الوثائك من لبل رئٌس المسم
إعداد الكتاب الالزم
ارسال الكتاب للجهة المعنٌة
دائرة االراضً والمساحة
ادارة ترخٌص السوالٌن والمركبات
البنون التجارٌة
الدوائر الحكومٌة

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 15دلٌمة
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خدمات مديرية األموال العامــة
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اصدار براءة الذمة للتخلً عن الجنسٌة
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المؽتربٌن الذٌن ٌرؼبون بالحصول على جنسٌة الدولة التً ٌمٌمون بها

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة االموال العامة

شروط الحصول على الخدمة

بريء الذمة ولٌس علٌه اٌة مطالبة مالٌة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

كتاب من دائرة االحوال المدنٌة والجوازات وثٌمة اثبات شخصٌة

إجراءات تمدٌم الخدمة

التدلٌك على نظام االموال العامة ونظام الشؤون المانونٌة وإصدار كتاب
موجه لألحوال المدنٌة بانه بريء الذمة لدٌنا

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

مدٌرٌة الشؤون المانونٌة

رسوم الخدمة

الٌوجد

ولت انجاز الخدمة

الل من  10دلائك
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كف الطلب االمنً فً حال تسدٌد المكلفٌن للمبالغ المترتبة بذمتهم
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المكلفٌن المطالبٌن بالتسدٌد

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة االموال العامة

شروط الحصول على الخدمة

تسوٌة المطالبة المستحمة بذمة المكلؾ

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

شٌكات بنكٌة او تسدٌد المطالبة

إجراءات تمدٌم الخدمة

كؾ الطلب من خالل مندوب ادارة المعلومات الجنائٌة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ادارة المعلومات الجنائٌة

رسوم الخدمة

الٌوجد

ولت انجاز الخدمة

الل من  10دلائك
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رفع اشارة الحجز الكترونٌا ً على االراضً والمركبات
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المكلفٌن اللذٌن لاموا بالتسدٌد

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة االموال العامة

شروط الحصول على الخدمة

تسدٌد كامل المبلػ

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

شٌكات بنكٌة/او تسوٌة المطالبة

إجراءات تمدٌم الخدمة

اعطاءه المكلؾ نسخة كتاب رفع الحجز ورفعه الكترونٌا ًا

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ادارة ترخٌص السوالٌن والمركبات دائرة االراضً والمساحة

رسوم الخدمة

الٌوجد

ولت انجاز الخدمة

الل من  10دلائك
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رفع اشارة الحجز عن االرصدة فً البنون التجارٌة فً حال تسدٌد المكلفٌن للمبالغ المترتبة
بذمتهم
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المكلفٌن اللذٌن لاموا بالتسدٌد كامل

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة االموال العامة

شروط الحصول على الخدمة

دفع المبلػ كامل

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

شٌكات بنكٌة/او المبلػ كامل

إجراءات تمدٌم الخدمة

اعطاء المكلؾ كتاب رفع حجز عن االرصدة لكافة البنون

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

الٌوجد

رسوم الخدمة

الٌوجد

ولت انجاز الخدمة

 10دلائك
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استعالم المكلفٌن الذٌن علٌهم ذمم مالٌة من خالل المولع االلكترونً لوزارة المالٌة
الفئة المستفٌدة من الخدمة

كافة الفئات

مكان تمدٌم الخدمة

من اٌة مكان

شروط الحصول على الخدمة

الٌوجد

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

الٌوجد

إجراءات تمدٌم الخدمة

الدخول على المولع االلكترونً وادخال الرلم الوطنً

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

وزارة المالٌة والدوائر التابعة لها

رسوم الخدمة

الٌوجد

ولت انجاز الخدمة

فً حٌنه
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خدمات مديرية الخزينة العامة
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صرف النفمات
الفئة المستفٌدة من الخدمة

وزارات ودوائر حكومٌة ،مواطن ،محامً ،شركات ،منظمات عربٌة
ودولٌة

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الخزٌنة العامة  /لسم النفمات العامة

شروط الحصول على الخدمة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

 تمدٌم كافة الوثائك التً تعزز صرؾ النفمة
 توفر المخصصات
حسب طبٌعة المطالبة المالٌة:
 كتب رسمٌة
 فواتٌر او مطالبات
 كتاب من مدٌرٌة الشؤون المانونٌة فً حال صرؾ رسوم
ومصارٌؾ اتعاب محاماة
 فً حال عالوات السفر :بٌان سفرات وموافمة الرئاسة على
صرؾ عالوة السفر وكتاب من المنظمات العربٌة والدوائر
والوزارات المبٌنة بموضوع المساحات
 .1استالم المعاملة
 .2تدلٌك المطالبة من لبل الموظؾ المعنً
 .3تنظٌم مستند صرؾ النفمة وتأدٌته
 .4تدلٌك المستند واجازته للصرؾ
 .5تحوٌل العملٌة الى لسم الرلابة المالٌة
 .6اصدار تحوٌل مالً للجهة
الوزارات والدوائر المعنٌة ومدٌرٌة الشؤون المانونٌة  ،مدٌرٌة الحسابات،
مدٌرٌة الدٌن العام ،ومدٌرٌات الوزارات االخرى حسب الموضوع

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 30دلٌمة.

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

إجراءات تمدٌم الخدمة
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رد االٌرادات الحالٌة  /السلف
الفئة المستفٌدة من الخدمة

مواطن ،محامً ،شركات ،منظمات عربٌة ودولٌة

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الخزٌنة العامة  /لسم السلؾ والردٌات والمصرفات المسترده

شروط الحصول على الخدمة

توفر امر رد االٌرادات  /حالً من لسم الردٌات.

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها
إجراءات تمدٌم الخدمة











كتاب من الجهة المعنٌة
امر رد االٌرادات  /حالً من لسم الردٌات  /مدٌرٌة الحسابات
العامة
الهوٌة الشخصٌة او تفوٌض من صاحب العاللة
تمدٌم الوثائك للموظؾ المعنً فً مدٌرٌة الخزٌنة
تدلٌك الوثائك وتنظٌم مستند صرؾ
تدلٌك مستند الصرؾ من رئٌس لسم السلؾ والردٌات
والمصروفات المسترده
تفوٌض مستند الصرؾ من المفوض باالنفاق
تدلٌك مستند الصرؾ من الرلابة المالٌة
اصدار التحوٌل المالً

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

البنن المركزي

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 25دلٌمة
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الصرف من االمانات
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المواطنون ،مؤسسات الخاصة ،وزارات ،دوائر ومؤسسات حكومٌة.

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الخزٌنة العامة  /لسم االمانات.

شروط الحصول على الخدمة
الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها
إجراءات تمدٌم الخدمة

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

 تمدٌم كافة الوثائك التً تعزز صرؾ النفمة.
 توفر المخصصات.
وصول ممبوضات.
 تمدٌم كتاب رسمٌا ًا أو استدعاء مرفما ًا معه وصول الممبوضات أو تحدٌد
األمانة المراد الصرؾ منها فً الدٌوان العام فً الوزارة.
 تحوٌل المعاملة لمدٌرٌة الخزٌنة للتأكد من تحوٌل المعاملة الى لسم
األمانات.
 التأكد من رصٌد األمانة من لبل المحاسب.
 تنظٌم مستند مدفوعات أخرى فً مدٌرٌة الخزٌنة  /لسم األمانات.
 تفوٌض المستند من لبل رئٌس المسم وتدلٌك المرفمات.
 تدلٌك المستند من الرلابة الداخلٌة وختمه والتولٌع علٌه.
 إجازة صرؾ المستند من مدٌرٌة الخزٌنة  /لسم األمانات.
 إصدار الشٌن لصاحب العاللة وتولٌعه من الموظفٌن المفوضٌن
للصرؾ من حساب األمانات .
 تسلٌم الشٌن لصاحب العاللة او لمن ٌفوضه.
ال ٌوجد.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 30دلٌمة.
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رد االٌرادات السابمة
الفئة المستفٌدة من الخدمة

االفراد والشركات والمؤسسات العامة.

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الخزٌنة العامة  /لسم النفمات العامة ولسم االنفاق.

شروط الحصول على الخدمة

كتاب او استدعاء من الجهة طالبة الرد والتحمك من وجوب الرد من خالل
مدٌرٌة الحسابات العامة  /لسم الردٌات.

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

صدور امر رد من مدٌرٌة الحسابات  /لسم الردٌات وصدور مستند
صرؾ نفمة من مدٌرٌة الخزٌنة العامه  /لسم النفمات العامه

إجراءات تمدٌم الخدمة

التحمك من امر الرد ومستند النفمات من الرلابة واجازته ومن ثم اصدار
شٌن من لبل مدٌرٌة الخزٌنة  /لسم االنفاق بعد اجازته

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

االفراد والشركات والمؤسسات والبنون.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 5دلائك.
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مصارٌــف الضٌـــافة
الفئة المستفٌدة من الخدمة

الفنادق والمطاعم.

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الخزٌنة العامة  /لسم النفمات العامة.

شروط الحصول على الخدمة

كتاب رئاسة بالصرؾ من النفمات العامة  +المطالبات.

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

موافمة الرئاسة  +الفواتٌر األصلٌة  +كتاب التكلٌؾ.

إجراءات تمدٌم الخدمة

التحمك من المرفمات ومستند النفمات من الرلابة واجازته ومن ثم اصدار
شٌن من لبل مدٌرٌة الخزٌنة  /لسم االنفاق بعد اجازته

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

الفنادق والمطاعم.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 30دلٌمة.
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الدعم الجاري
الفئة المستفٌدة من الخدمة

مؤسسة المجتمع المدنً.

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الخزٌنة العامة  /لسم النفمات العامة.

شروط الحصول على الخدمة

كتاب رئاسة وكتاب تؽطٌة من الجهة المعنٌة بالصرؾ من المخصصات
المرصودة فً موازنة وزارة المالٌة.

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها




كتاب رئاسة وكتاب تؽطٌة من الجهة المعنٌة
براءة ذمة من الضرٌبة ،الكهرباء ،المٌاه ،والمحرولات

إجراءات تمدٌم الخدمة

التحمك من المرفمات ومستند النفمات من الرلابة واجازته ومن ثم اصدار
شٌن من لبل مدٌرٌة الخزٌنة  /لسم االنفاق بعد اجازته

المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

الجهات الحكومٌة ،مؤسسات المجتمع المحلً ،الجمعٌات ،النمابات،
الهٌئات.

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 15دلٌمة.
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المعالجات الطبٌة  /نمل الجثامٌن
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المواطن

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة الخزٌنة العامة  /لسم النفمات العامة

شروط الحصول على الخدمة

كتاب من وزارة الخارجٌة وكتاب رئاسة لدفع تكالٌؾ العالج او نمل
الجثمان على نفمة الحكومة.

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها
إجراءات تمدٌم الخدمة
المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

 فاتورة التجهٌز والكفن.
 بولٌصة شحن
التحمك من المرفمات وعمل مستند النفمات ومن ثم ٌحول للرلابة واجازته
ومن ثم اصدار شٌن من لبل مدٌرٌة الخزٌنة  /لسم االنفاق بعد اجازته
 رئاسة الوزراء
 وزارة الخارجٌة

رسوم الخدمة

ال ٌوجد.

ولت انجاز الخدمة

 15دلٌمة.
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خدمات مديرية اإليرادات العامة
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اإلعفاءات من الضرائئ والرسوم واإليرادات األخرر
الفئة المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى

الخدمة

الوثائق المطموبة وأماكن

الحصول عميها

أشخاص  ،شريات جيات حيومية
مديرية اإليرادات  /لجنة دراسة اإلعفاءات
وجود طمب باإلعفاء مقدم من أصحاب العالقة
يوجد من الجية صاحبة العالقة
 تقديم طمب اإلعفاء الى معالي الوزير او رئيس لجنة دراسة
االعفاءات.

إجراءات تقديم الخدمة

 تحويل الطمب إلى لجنة اإلعفاءات لدراسة الطمب.
 رفع التوصيات إلى اإلدارة العميا التخاذ القرار .

 عند صدور القرار تحول المعاممة إلى مديرية اإليرادات إلعداد يتاب
اإلعفاء في حال الموافقة أو االعتذار في حال الرفض.
المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة وأدوارها

الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجيات الحيومية المعنية

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت انجاز الخدمة

غير محددة
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رد أسهـــــم التقادم /اسهم التقادم /حسائ بنك
الفئة المستفيدة من الخدمة

المواطنون مالكي األسيم التي تم تحويميا لو ازرة المالية بسبب التقادم

مكان تقديم الخدمة

مديرية اإليرادات العامة

شروط الحصول عمى

الخدمة

الوثائق المطموبة وأماكن

الحصول عميها

وجود

أسيم

/او ارباح

اسيم  /وحساب

بنك

تم

تحويميا

لو ازرة المالية بموجب قانون تممك الحيومة لألموال التي
يمحقيا التقادم

 ىوية أحوال مدنية.
 شيادة وفاة اذا يان مالك األسيم متوفي.
 معززات تبرر رد األموال.

 تقديم الطمب في مديرية اإليرادات العامة.

 عرض الموضوع عمى المجنة المختصة .
 موافقة اإلدارة العميا عمى قرار المجنة برد األسيم.
إجراءات تقديم الخدمة

 إعداد المخاطبات الالزمة لمشرية المعنية لمعرفة آخر
المستجدات التي طرأت عمى ىذه األسيم والمجموع

الحالي ليذه األسيم .

 إعداد يتاب لمريز إيداع األوراق المالية لتحويل
األسيم لصاحب العالقة وتوقيعو وتسميمو لصاحب

العالقة.
المؤسسات الشريكة في

الشريات المعنية ،مريز إيداع األوراق المالية

رسوم الخدمة

ال يوجد

تقديم الخدمة وأدوارها

وقت انجاز الخدمة

يعتمد عمى رد الشرية المعنية واإلجراءات التنفيذية لدى مريز ايداع

االوراق المالية.
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دمغ الفواتير بواسطة آلة دمغ الطوابع
الفئة المستفيدة من الخدمة

القطاع الخاص  ،المواطنون  ،المستثمرون

مكان تقديم الخدمة

و ازرة المالية و ومديريات الماليات في المحافظات واأللوية.

شروط الحصول عمى الخدمة

الفاتورة الصادرة عن الجية المختصة

الوثائق المطموبة وأماكن

الحصول عميها

إجراءات تقديم الخدمة

الفواتير
 تقديم الفواتير لمموظف المعني في المديرية

 تدقيق الفاتورة من قبل الموظف واحتساب قيمة الطوابع .
 قبض المبمغ من قبل قابض األموال العامة ودمغ الفواتير .

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد
ال يوجد
( )5دقائق
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استيفاء رسوم الطوابع
الفئة المستفيدة من الخدمة
مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى

الخدمة

الوثائق المطموبة وأماكن

الحصول عميها

مؤسسة خاصة ،مستثمر
مريز الو ازرة  ،مديريات الماليات والمراكز المالية التابعة
ليا .
وجود معاممة خاضعة لقانون رسوم طوابع الواردات رقم

( )20لسنة 2001

فاتورة  ،نسخة عطاء
 تقديم الفاتورة إلى المحاسب المختص .

إجراءات تقديم الخدمة

 احتساب الطوابع وفقاً لقانون رسوم الطوابع .
 تنظيم آمر القبض الالزم .

 دفع المبمغ المستحق عند أمين الصندوق واستالم وصول
المقبوضات.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة وأدوارها

ال يوجد

رسوم الخدمة

حسب قانون رسوم الطوابع والواردات

وقت انجاز الخدمة

 5دقائق
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قبض االيرادات العامة
الفئة المستفيدة من الخدمة

شخص معنوي (شرية ،جية حيومية)  /مواطن

مكان تقديم الخدمة

و ازرة المالية (قاعة القبض ،مديرية االيرادات)

شروط الحصول عمى الخدمة

--

الوثائق المطموبة وأماكن

الحصول عميها

 وثائق عطاء
 اتفاقية
 عقد

 اي معززات آخرى
 .1دراسة المعاممة من القسم المختص (قسم رسوم طوابع الواردات ،قسم

إجراءات تقديم الخدمة

االيرادات)

 .2دراسة المعاممة الخاصة برسم طوابع الواردات من الجية المعنية
 .3اعداد امر قبض بالمبالغ المستحقة بعد دراستيا حسب االصول
 .4تنظيم وصول قبض المبالغ

المؤسسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها

ال يوجد

رسوم الخدمة

ال يوجد

وقت انجاز الخدمة

من ( )5دقائق الى ( )7ايام عمل حسب المعاممة
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منح رخص بيع الطوابع
الفئة المستفيدة من الخدمة

القطاع الخاص ،شرية البريد األردني

مكان تقديم الخدمة

مريز الو ازرة  /مديرية اإليرادات العامة  /قسم الطوابع والنماذج المالية.

شروط الحصول عمى الخدمة

الموافقة حسب القوانين واألنظمة
• تقديم استدعاء من الجية الطالبة لمحصول عمى الرخصة.
• رخصة مين سارية المفعول.

الوثائق المطموبة وأماكن الحصول

عميها

• شيادة سجل تجاري.

• إيصال مقبوضات بدفع رسوم رخصة بيع طوابع الواردات بقيمة ( )10عشرة
دنانير.

• تعيد شخصي يتضمن التزام المرخص بتعميمات رخصة بيع طوابع الواردات
وااللتزام ببيع الطوابع حسب السعر المقرر من قبل و ازرة المالية.

 .1توريد االستدعاء المقدم من الجية طالبة الحصول عمى الرخصة من قبل
الديوان العام بالو ازرة.

 .2التأكد من الوثائق المطموبة.

 .3تنظيم أمر قبض بمبمغ رسوم الرخصة بمبمغ ( )10عشرة دنانير.

إجراءات تقديم الخدمة

 .4دمغ التعيد الشخصي المتضمن التزام المرخص بشروط وتعميمات منح
رخصة بيع طوابع الواردات بمبمغ ( )10عشرة دنانير.

 .5اعداد مسودة لمرخصة.
 .6طباعة الرخصة.

توقيع الرخصة من قبل مدير مديرية اإليرادات العامة إذا يان الرخصة تصدر

ألول مرة ،أو من رئيس القسم عند تجديد الرخصة.

المؤسسات الشريكة في تقديم

الخدمة وأدوارها

--

رسوم الخدمة

عشرة دنانير.

وقت انجاز الخدمة

 10دقائق تقريباً
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خدمات مديرية الحسابات العامة
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رد االٌرادات
الفئة المستفٌدة من الخدمة

المواطنون،المؤسسات الخاصة ،مستثمرون ،مؤسسات حكومٌة

مكان تمدٌم الخدمة

المركز الرئٌسً  /مدٌرٌة الحسابات العامة  /لسم الردٌات

شروط الحصول على الخدمة

استٌفاء مبلػ بطرٌك الخطأ او مستوفى زٌادة عن الممرر
أو إلؽاء معاملة مالٌة لبضت رسومها .

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

إجراءات تمدٌم الخدمة




استدعاءات من أصحاب الردٌات.
كتاب طلب الرد من الجهه الحكومٌة (الجمارن ،
ضرٌبة الدخل  ،االراضً  ،الوزارات  ،المحاكم ) .
رلم وتارٌخ وصول ممبوضات وزارة المالٌة .
فً حالة العطاءات ( صورة عن العطاء  ،صورة عن
امر المباشرة  ،صورة عن لرار االحالة ).








استالم كتاب ٌتضمن طلب رد المبلػ من الجهة المعنٌة .
تدلٌك مرفمات المعاملة ودراستها من الناحٌة المالٌة والمانونٌة.
تعبئة نموذج طلب وصول ممبوضات .
مطابمة رلم ولٌمة الوصل المالً مع الرلم والمٌمة الواردة بالكتاب.
توجٌه مذكرة الى رئٌس المسم مع مع ابداء وجهة النظر.
التنسٌب من رئٌس المسم على المذكرة اعاله الى مدٌر الحسابات
العامة .
تولٌع مدٌر الحسابات على المذكرة بالمرار المناسب .
التأشٌر على وصول الممبوضات بما ٌفٌد رد المبلػ للجهة المعنٌة
تنظٌم امر رد حالً او سابك وارساله الى مدٌر الخزٌنة .







المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الخدمة وأدوارها

ال ٌوجد

رسوم الخدمة

ال ٌوجد

ولت انجاز الخدمة

ساعة ونصؾ.
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خدمات مديرية اإلدارة
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طلب وتجدٌد االشتران فً الجرٌدة الرسمٌة
الفئة المستفٌدة من الخدمة

مؤسسات حكومٌة ،مواطنون ،لطاع خاص ،مستثمرون ،مؤسسات دولٌة ،
جامعات ,محامون

مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة اإلدارة

شروط الحصول على الخدمة

تمدٌم طلب خطً للحصول على الخدمة

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

تعبئة نموذج /مدٌرٌة اإلدارة  /لسم اللوازم والجرٌدة الرسمٌة


إجراءات تمدٌم الخدمة





تمدٌم طلب خطً لالشتران أو تجدٌد االشتران ٌوضح بموجبة العدد
المطلوب من الجرٌدة الرسمٌة للمسم المعنً.
استالم الطلب الخطً وتسجٌله فً السجل الخاص بالمشتركٌن.
لبض لسٌمة االشتران لدى لسم الجرٌدة الرسمٌة أو لدى المراكز
المالٌة فً المحافظات وإعداد مستند لبض.
لطع وصل ممبوضات وتسلٌمه لصاحب العاللة.

مدٌرٌة الجرٌدة الرسمٌة  /رئاسة الوزراء نشر كافة األعالنانات فً
المؤسسات الشرٌكة فً تمدٌم
الجرٌدة الرسمٌة
الخدمة وأدوارها
مدٌرٌة المطابع العسكرٌة  /طباعة كافة األعداد
رسوم الخدمة

ثالثون دٌنار اشتران سنوي

ولت انجاز الخدمة

 35دلٌمة
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خدمات مديرية مالية محافظة
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إصدار وتجدٌد رخص مهن
الفئة المستفٌدة من الخدمة مواطن  ،مؤسسة خاصة  ،مستثمر خارج حدود التنظٌم
مكان تمدٌم الخدمة

مدٌرٌة مالٌة محافظة ،مركز مالٌة لواء .

شروط الحصول على
الخدمة

وجود نشاط تجاري خارج حدود التنظٌم .

الوثائك المطلوبة وأماكن
الحصول علٌها

كتاب من دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة ،شهادة تسجٌل من ؼرفة الصناعة
والتجارة ،كتاب من دائرة البٌئة  ،كتاب من مدٌرٌة الصحة المعنٌة،
كتاب من الدفاع المدنً .

إجراءات تمدٌم الخدمة

المؤسسات الشرٌكة فً
تمدٌم الخدمة

 تعبئة النموذج الخاص إلصدار الرخصة وتمدٌمه لمحاسب المالٌة.
 إٌماع الؽرامات المالٌة حسب لانون رخص المهن فً حال عدم
التجدٌد من بداٌة شهر ذار من كل عام و بنسبة  %50من الرسوم.
 تمدٌر الرسوم المستحمة على المواطن .
 تدلٌك بٌانات الرخصة من المدلك الداخلً .
 إصدار وتولٌع الرخصة من لبل الموظؾ المعنً .
 تسلٌم نموذج الرخصة لصاحب العاللة .
دائرة الشؤون الفلسطٌنٌة ،ؼرفة التجارة والصناعة ،مدٌرٌة الصحة،
مدٌرٌة الدفاع المدنً

رسوم الخدمة

من دٌناران ونصؾ إلى ثالثون دٌنار وذلن بموجب الرسوم الواردة فً
لانون رخص المهن وحسب كل مهنة

ولت انجاز الخدمة

 10دلائك

وزارة المالٌة |دلٌل الخدمات 2017

50

وشازة املاليـ ـ ـة
ازع امللــك حسين – عمازة زكم ( – )67ملابل دائسة الجمازك
صىدوق بسيد:

ص.ب  -85عمان  11118 :زدن

هاجف الوشازة:

06/4636321

خط الشكاوي والاكتراحاث:

0096264646516

البرًد إلالكترووي:

info@mof.gov.jo

املوكع إلالكترووي:

http://www.mof.gov.jo
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