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================================================================================  
 العامـة بـالطرق   اداتاإليرتحصيل  تعليمات  (تسمى هذه التعليمات      ) :١(المادة 

ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة        ) ٢٠٠٨ االلكترونية لسنة 
  .الرسمية

  

 والعبارات الواردة فـي     يعتمد تعريف الكلمات   لغايات هذه التعليمات     ) :٢(المادة  
 ١٩٩٤لـسنة   ) ٣(احكام المادة الثانية من النظـام المـالي رقـم           

  .وتعديالته
  

ق االلكترونية لتحصيل االيرادات العامة وفقاً لالحكـام     تستخدم الطر   ) :٣(المادة 
الواردة بهذه التعليمات وذلك بموجب اتفاقيات يـتم تنظيمهـا بـين            

 والتي تحدد الـضمانات والكفـاالت       وزارة المالية ومزودي الخدمة   
 باالضافة إلى الطرق االخرى المعتمدة لتحصيل اإليرادات        المطلوبة

ظام المالي المعمول به والتعليمـات      المنصوص عليها في أحكام الن    
  .الصادرة بموجبه

  

 أي تحويـل   العامـة هـي  اإليـرادات  لتحصيل الطرق االلكترونية   ) :٤(المادة 
الكتروني لالموال المقبوضة كإيرادات عامة والتي يـتم انـشاؤها          

االلكترونيـة  بوسيلة الكترونية بتفويض من الدافع لمزود الخدمـة         
   : الطرق التاليةلوتشم

بطاقات االئتمـان باسـتخدام أجهـزة التفـويض         الدفع بواسطة    .١
 .االلكتروني

 :من خالل الوسائل التالية الدفع باستخدام االنترنت  .٢
   حسابإلى التحويل المالي االلكتروني من حساب -

   )Account To Account.(  
  ).Credit Cards( بطاقات االئتمان -
  ).Debit Cards(بطاقات القيد الفوري   -

  .الدفع بواسطة البنوك أو الشركات المالية المعتمدة .٣
  

 بموجـب  يتوجب اتباع االجراءات التالية لتحصيل االيرادات العامة        ) :٥(المادة 
  :طريقة بطاقات االئتمان باستخدام جهاز التفويض االلكتروني 

  

يقوم الموظف المالي المختص بقبض اإليرادات العامـة بواسـطة           .١
ناء على طلب صاحب البطاقة ويكـون الـسقف         بطاقات االئتمان ب  

المسموح به لكل بطاقة وفقاً للموافقة االلكترونية التي تصدر عـن           
 .جهاز التفويض االلكتروني الصادر من الشركة



 
٢

 

 ترتب عليـه     في حال  يقوم الموظف المالي بارشاد صاحب البطاقة      .٢
ـ    قيمة بدل استخدام على هذه الخدمة      ة مـع   وفقا لالتفاقيات المبرم

  -:وبما ال يتجاوز البدالت التالية الشركات 
  

  البيان  دينار  فلس
  .اذا كان المبلغ المحصل ال يتجاوز مائتي دينار    ٥٠٠
وال  اذا كان المبلغ المحصل يزيد عـن مـائتي دينـار            ١  -

  .يتجاوز خمسمائة دينار
دينـار وال    اذا كان المبلغ المحصل يزيد عن خمسمائة        ٢  -

  .اريتجاوز الف دين
وال يتجاوز   إذا كان المبلغ المحصل يزيد عن ألف دينار         ٥  -

  .عشرة أالف دينار 
االف دينار وال    إذا كان المبلغ المحصل يزيد عن عشرة        بااللف٢,٥  -

  .يتجاوز مائة الف دينار
  .ألف دينار إذا كان المبلغ المحصل يزيد عن مائة  بااللف ٤  -

  

         خـتص عـدم الموافقـة علـى        يتوجب على الموظف المـالي الم       . ٣
تجزئة قيمة المبالغ المترتبة على المعاملة وتستوفى بتفويض واحـد          

  .فقط صادر عن جهاز التفويض االلكتروني
 

  : على الموظف المالي المختص التأكد مما يلي قبل قبول البطاقة.٤
ان البطاقة ليست ضمن الكشوفات الموقوف التعامل معها والتـي            -أ 

  .عن طريق وكالء البطاقات بها  الموظف الماليتزويد يتم 
 .ة المفعول وغير منتهية الصالحيةان تكون البطاقة المقدمة ساري  -ب 
 . ال تكون البطاقة مزورة أن  -ج 
 .االلكتروني بالقبول التفويض الالزم من جهاز التفويض اخذ  - د 

  .توقيع الساحب على القسيمة -هـ
  

ض اإللكتروني المخصـصة    يتم إدخال البطاقات على أجهزة التفوي        ٥.
لهذه الغاية حيث تقوم هذه األجهزة بإصدار قسائم تحمل معلومـات           
عن صاحب البطاقة ورقم البطاقة ويتم إدخال المبالغ المترتبة على          
المعاملة مضافا اليها كلفة استخدام هذه الخدمـة ، ويجـب ان يـتم      

تفاظ التوقيع من قبل صاحب البطاقة على هذه القسيمة وان يتم االح          
  .بهذه القسائم حسب االصول 

 

نظم إيصال مقبوضات لكل معاملة بقيمة المبالغ المترتبـة علـى           ي  . ٦
حامل البطاقة بما فيها بدل الخدمات ويكتب على إيصال المقبوضات        

 مـن خـالل أجهـزة       تم القبض بواسطة بطاقة االئتمان      ( عبارة  
  .)التفويض االلكتروني

 

ويض اإللكتروني يمنع استخدام او قبـول       حال تعطل جهاز التف    في  . ٧
البطاقات ويتم إعالم الوكيل عن هذا العطل واعالم وزارة الماليـة           

  .بذلك 
 



 
٣

على الدائرة االحتفاظ بنسخة من جميع القسائم بما فـي ذلـك            يجب    . ٨
الفيشه الصادرة عن اجهزة التفويض االلكتروني لمدة ال تقل عـن           

  .لب سنة وذلك لغايات ابرازها عند الط
  

الموظف المالي المختص في نهاية الدوام الرسمي او في نهاية          يقوم    . ٩
بعملية ترحيل الحركات  ) في حال وجود اكثر من فترة دوام        (دوامه  

  .الموجودة على الجهاز ومطابقتها مع القسائم الموقع عليها سابقا 
  

ر تسجيل المبالغ على القسائم وعلى ايصال المقبوضات بالـدينا        يتم  . ١٠
  .  فقط ئهاالردني واجزا

  

الموظف المالي المختص مع نهاية الدوام الرسـمي بطباعـة          يقوم  . ١١
كشف تفصيلي بحركات البطاقات التي تمت على جهاز التفـويض          
االلكتروني ولكل نوع من بطاقة االئتمان على حده ، وذلك لغايـات       

  .المطابقة والمطالبة الحقا 
  

 %)  و٥  (ئر المعنية عمولة تحصيل بنسبة وزارة المالية والدواتدفع . ١٢
من خالل   من المبالغ المحصلة بواسطة بطاقة االئتمان        نصف بالمئة 

 ووفقا لالتفاقيات المبرمة مع الشركات      التفويض االلكتروني  أجهزة
 تلتزم بتحويل كامل الرسـوم والـضرائب وااليـرادات          أنعلى  و

ابات االيرادات  االخرى المحصلة بموجب بطاقات االئتمان الى حس      
   .ةالعامة المعتمد

  

تحويل المبـالغ المحـصلة بموجـب        وكالء البطاقات يتوجب على   . ١٣
 من تاريخ ترحيـل     مدة أقصاها يومي عمل   بطاقات االئتمان خالل    

بخالف ذلك تتحمل غرامات تأخير     وحركات المطالبات االلكترونية    
غ التـي ال  سنوياً من المبال%) ١٠(وبنسبة  توريد حصيلة االيرادات    

  .تحول في موعدها
  

الموظف المالي المختص بمتابعة عملية تحويل المبـالغ مـن          يقوم    .١٤
وكالء البطاقات الى البنك المعني وضـمن المـدة المتفـق عليهـا        
باالتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية والوكالء ومراجعـة البنـك          

 .العميل من اجل الحصول على اشعار قيد بالحساب 
  

 الـدفع طريقة  ب يتوجب اتباع االجراءات التالية لتحصيل االيرادات       ) :٦(ة الماد
  -:المبينة تالياً من خالل الوسائل باستخدام االنترنت 

 .التحويل المالي االلكتروني من حساب الى حساب -
                )Account To Account.(  

 ).Credit Cards(بطاقات االئتمان  -
 ).Debit Cards(بطاقات القيد الفوري  -



 
٤

 

ت الالزمـة   اجب على الدائرة ان توفر لمزود الخدمة كافة المعلوم        ي .١
 بـين مـزود     عليهت المتفق   اموذج رسالة المعلوم  نعن الدافع وفقاً ل   

تضمن معلومات كافية عن الـدافع  يالخدمة والدائرة والذي يجب ان     
وقيمة المبلغ المتحقق عليه ونوع الضريبة أو الرسم مع التأكيد على           

  .امكانية طباعة النموذج وتخزينه والرجوع اليه
  

تلتزم الدائرة بالتحقق من ان المعلومات المرسلة لمزود الخدمة عن           .٢
بهـا  االيرادات المنوي تحصيلها تتفق والتشريعات المفروضة بموج      

ـ           ت االضرائب والرسوم وعلى مزود الخدمة ان يقر بـأن المعلوم
  .المسلمة اليه كافية التمام عملية الدفع وموثوقاً بها

  

يتحمل مزود الخدمة مسؤولية التحقق من بطاقة االئتمـان ومـدى            .٣
كفايتها لتسديد المبالغ المستحقة على الدافع ويقوم مـزود الخدمـة           

وتحويله كامالً  تروني يفيد باستيفاء المبلغ     بتزويد الدائرة باشعار الك   
إلى حساب االيرادات العامة المعتمد لدى الدائرة ويتحمـل مـزود           
الخدمة مسؤولية المبالغ المستوفاة وفقـاً لالشـعارات االلكترونيـة          

  .المرسلة من قبله
  

يتوجب على مزود الخدمة والجهات التى تستخدم هذه الطريقة في          . أ.٤
 انظمتها المـستخدمة  االعالن بشكل واضح في      تحصيل االيرادات 

 مزود الخدمة مـن الـدافع        والعموالت التي يتقاضها    البدالت عن
 اتفاقية تقديم خدمات الدفع االلكتروني عبر       أحكامالواردة ضمن   و

  .األردنيةبوابة الدفع االلكتروني 
 ال تتحمل وزارة المالية والوزارات والدوائر التي تسري عليهـا           .  ب

  .ام هذه التعليمات اية بدالت او عموالت لمزود الخدمةاحك
  

 التأكد من تحويل قيمة المبالغ المترتبـة        المالييجب على الموظف     .٥
على الدافع بعد تسلمه االشعار االلكتروني من مزود الخدمة ويـتم           

  .اعالم مزود الخدمة بذلك
  

ضة لكل   ايصال مقبوضات بقيمة المبالغ المقبو     المالي الموظفينظم   .٦
) ٤(وال تشمل بدالت الخدمة الواردة ضمن البنـد         معاملة على حده    

 تمت عمليـة قـبض      ( عبارة  المقبوضات إيصالويكتب على   أعاله  
 ويتم تزويد الدافع بالنسخة االولى من       )االيرادات باستخدام االنترنت  

الوصول بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى ان يرفق بالنسخة الثانية          
  . الدافعمن قبلنموذج رسالة المعلومات الذي تم تعبئته  من الوصول

  

تم قبض وتسجيل المبالغ على ايصاالت القبض بالدينار االردنـي          ي .٧
  .واجزائه فقط



 
٥

  

يتوجب على مزود الخدمة توريد المبالغ المقبوضة إلـى حـساب             .٨
 خالل يومي عمل من تاريخ ترحيـل الحركـات        االيرادات العامة   
سنوياً من المبالغ التي    %) ١٠(دفع ما نسبته    دمة  ويتحمل مزود الخ  
  .ال تحول في موعدها

  

يلتزم مزود الخدمة بتزويد الدائرة بكشف يومي بالحركات التي تمت    .٩
بحيث يظهر الكشف اسم الدافع وقيمة المبلغ المدفوع ونوع الضريبة    
أو الرسم حيث يقوم المحاسب المختص بمطابقة الحركات المستلمة         

 الخدمة مع وصول المقبوضات والمبالغ المحولة لحساب        من مزود 
  .االيراد العام المعتمد للدائرة

  

طريقـة الـدفع    ب يتوجب اتباع االجراءات التالية لتحصيل االيرادات      ) :٧(المادة 
   :بواسطة البنوك أو الشركات المالية المعتمدة

يـة  يتم تنظيم اتفاقية بين وزارة المالية والبنوك والـشركات المال          .١
المعتمدة يحدد بموجبها كافة االلتزامات المالية والتشريعية والتقنية        

 .المترتبة على الطرفين
  

 تزويد البنوك والشركات الماليـة المعتمـدة بكافـة          الدائرةتتولى   .٢
المعلومات الالزمة لتمكين البنك أو الشركة من قبض االيـرادات          

 .العامة نيابة عن الدائرة
 

شركة المالية المعتمدة لقـبض االيـرادات   يتوجب على البنك او ال  .٣
التأكد من ان كافة المعلومات المسلمة اليه تمكنه من اتمام عمليـة            

 .قبض االيرادات نيابة عن الدائرة
 

يقوم البنك او الشركة المالية المعتمدة بتنظيم اشعار يفيد باسـتالم            .٤
سم  كتابة ا   ومنها ةالالزممع ذكر كافة المعلومات     المبلغ من الدافع    

الدافع ونوع الضريبة او الرسم بشكل واضح ومقروء ويسلم الدافع 
 .نسخة من االشعار

 

يتوجب على البنك او الشركة المالية المعتمدة تزويد الدائرة بملف           .٥
 قيمـة   يتـضمن  أن الدائرة على    تراه يدوي وفقا لما     أو الكتروني

عين االيرادات المقبوضة ونوع االيراد وتاريخ القبض واسماء الداف       
ـ وثائق أو   باالضافة إلى أية     هـا الـدائرة    ا تر أخـرى ت  امعلوم

 .ضرورية الستكمال اجراءات قبض االيرادات
 

 يقوم الموظف المالي المختص بالدائرة بتدقيق الملف االلكترونـي         .٦
 من  إليه ةالمرسلو ةالالزم لوثائق والمعلومات با  معززا يأو اليدو 

 وصول مقبوضات   بتنظيمالبنك أو الشركة المالية المعتمدة ويقوم       
 تمت عملية القبض بواسطة البنـك او        ( عبارة ويكتبباسم الدافع   

 للدافع بالطريقـة المناسـبة      ويتم تزويده  )الشركة المالية المعتمدة  
 .للطرفين



 
٦

 

  المالية  تزويد وزارة   المعتمدة  البنك او الشركة المالية    علىيتوجب   .٧
 وبـشكل   كترونيا المراكز المالية بكشف الحساب ال     و والمديريات

 .يومي
 

يجب على البنك او الشركة المالية المعتمدة تحويل كامل رصـيد            .٨
وفقـاً  لدى البنك المركـزي  الحساب إلى حساب االيرادات العامة   

غرامـة  فرض  ت وفي حال التأخير     ها دون تأخير  لالتفاقية المبرمة 
 .المحولة في مواعيدهاغير سنوياً على المبالغ %) ١٠(بقيمة 

 

لبنك او الشركة المالية المعتمدة مسؤولية المبالغ المستوفاة        يتحمل ا  .٩
 . المرسل للدائرةاليدوي/ نيووفقاً للملف االلكتر

 

يحتفظ البنك او الشركة المالية المعتمـدة بنـسخ عـن الملفـات              .١٠
االلكترونية المرسلة من قبله للـدائرة ويتوجـب علـى الـدائرة            

 . سنوات٥ عن  هذه الملفات لمدة ال تقلعناالحتفاظ بنسخ 
 

  المالية المعتمدة   او الشركة  يتم قبض وتسجيل المبالغ من قبل البنك       .١١
 .بالدينار االردني واجزائه فقط

       

تشكل لجنه من وزارة المالية ووزارة االتـصاالت وتكنولوجيـا           . أ :) ٨(المادة  
 وسـالمة امـن    والعمليات والبنية التحتية  األنظمةالمعلومات لتدقيق   

 التي يقدمها مزود الخدمة مـن خـالل خـدمات الـدفع            المعلومات
  .االلكتروني

 نظمـة  أ  ( لغايـات التـدقيق علـى      تشكل لجنة من وزارة المالية     .ب            
 اإليـرادات  والبيانات المالية المتعلقة بتحـصيل       القيود) المعلومات

  . والتي يستخدمها مزود الخدمة
  

 التعليمـات   ه أي من الطرق المبينة في هذ      استخدام للدائرة زال يجو  .أ: )٩(المادة  
  . بموافقة وزير المالية الخطيةإال العامة اإليراداتفي تحصيل 

 وحسب طريقة    الصادرة عن وزير المالية    الموافقاتب يستمر العمل . ب           
  للوزارات والدوائر الحكوميـة     سابقا التحصيل االلكترونية المعتمدة  
  .تعليماتوكأنها صادرة بموجب هذه ال

 

تلغى التعليمات التطبيقية للشؤون الماليـة لتحـصيل االيـرادات      ) :١٠(المـادة   
 والتعليمـات   ٢٠٠٢لـسنة   ) ١١(بواسطة بطاقات االئتمـان رقـم       

التطبيقية للشؤون المالية لتحصيل االيرادات بواسطة التحويل المالي        
  .٢٠٠٣لسنة ) ١٠(االلكتروني رقم 

  حمد الكساسبة.                         د                           
  وزيــــــر الماليـــــة

  
  
  
  

Ayص.١٠٠١٠٣٦٢  


