المملكة األردنية الهاذمية

وزارة المالية
دليل بطاقات الخدمة

2018
إرداد:
وحدة الجودة وتقييم األداء المؤددي

R.sh - 2018

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة

صرف الرواتب التقاعدية

الفئة المستفيدة من الخدمة

المتقاعديف المدنييف او العسكرييف وورثتيـ

شروط الحصول عمى الخدمة

احضار الوثائق الالزمة
قرار تقاعد مكتمل

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

اثبات طالب في حاؿ كوف المتقاعد الوريث ذكر عمره بيف (-17
 )25سنة
وثائق اثبات شخصية وعقود زواج -شيادة والدة – تفقد حياة

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

قانوف التقاعد لعاـ  1959وتعديالتو
 تنظيـ مستند صرؼ (او ادخاؿ البيانات لياًا)

 تحويل المستند الى التدقيق والرقابة واصدار التحويل المالي
 إعداد الكتب المتعددة لمجيات الحكومية والبنوؾ المختمفة

الشركاء في تقديم الخدمة

لجنة التقاعد المدني والعسكري

وقت انجاز الخدمة

مف  5دقائق إلى  35دقيقة حسب الخدمة المقدمة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

قسـ الرواتب 05695162/

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

صرف مستحقات المشترك من صندوقي الضمان االجتماعي

واإلدخار

الموظف المدني او زوجة او ورثتو
انتياء خدمة الموظف المدني بالتقاعد او الوفاة او االستقالة او

فقداف الوظيفة او العزؿ ،المرض المقعد ،او وفاة زوج الموظف


قرار صادر عف لجنة الضماف واالدخار



وثيقة اثبات شخصية

نظاـ صندوؽ الضماف االجتماعي لموظفي الحكومة .

نظاـ صندوؽ االدخار لموظفي الحكومة الغير مصنفيف.
النظاـ المالي و ازرة المالية.


استالـ قرار الضماف او االدخار



تنظيـ مستند الصرؼ



تحويل مستند الصرؼ الى التدقيق والرقابة المالية



اصدار الشيؾ وتسميمو الى مندوبي البنوؾ او اصحاب

العالقة
الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

البنوؾ التجارجية – مديرية لجنة التقاعد المدني.
 40دقيقة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

قسـ الضماف واالدخار  05695162/داخمي 328-324-323

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة

تحويل الراتب التقاعدي من بنك الى آخر

الفئة المستفيدة من الخدمة

اؿمتقاعديف وورثتيـ.

شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

استدعاء مف المتقاعد لتحويل الراتب التقاعدي


براءة ذمة مف البنؾ الحالي



رقـ الحساب في البنؾ الجديد



وثيقة اثبات شخصية

النظاـ المالي.


إجراءات الحصول عمى الخدمة

استالـ نموذج براءة الذمة



تعبئة نموذج التعيد مف المتقاعد



ادخاؿ المعمومات عمى برنامج الرواتب وتدقيقيا واجازتيا
مف الرقابة الداخمية

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

البنوؾ التجارية إلحضار الوكاالت الالزمة.
 15دقيقة.

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

قسـ الرواتب05695162 /

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة
إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

اصدار كشوف الراتب (شهري /سنوي /غير محتسب)
المتقاعديف العسكرييف والمدنييف وورثتيـ.
اف يكوف الشخص متقاعد


اثبات شخصية



وجود وكالة او تفويض في حالة عدـ وجود المتقاعد
شخصياًا أو وصاية لمورثة القاصريف.

قانوني التقاعد المدني والعسكري


تقديـ وثيقة االثبات الشخصية



استخراج شيادة الراتب

المركزية الخدمة في مختمف الماليات خارج العاصمة وداخميا في
تقديـ ىذه الخدمة.
 4دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

قسـ الرواتب05695162 /

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

اصدار شهادات تقاضي او عدم تقاضي رواتب تقاعدية
المتقاعديف العسكرييف والمدنييف وورثتيـ والمواطنيف الغير
متقاعديف.
احضار الوثائق الالزمة



نموذج الجية طالبة الشيادة

و  /أو وثيقة إثبات شخصية مثبت عمييا الرقـ الوطني

قانوني التقاعد المدني والعسكري


ادخاؿ الرقـ الوطني لطالب الخدمة



طباعة الشيادة وتوقيعيا

صندوؽ المعونة الوطنية.
الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

مؤسسة الضماف االجتماعي يتـ تزويدىـ شيريا بدسؾ بأسماء
المتقاعديف والورثة.
 4دقائق.

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

قسـ الرواتب05695162 /

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

استخراج نسخة عن قرار التقاعد
المتقاعديف او ورثتيـ
احضار الوثائق الالزمة
وثيقة اثبات شخصية
قانوني التقاعد المدني والعسكري.
طباعة القرار مف نظاـ االرشفة او تصويره مف الممف

الماليات في جميع أنحاء المممكة.
 5دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

قسـ الرواتب05695162 /

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة

شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

الرد عمى االستفسارات
المتقاعديف أو ورثتيـ أو الجيات الرسمية والخاصة والبنوؾ
والمحاكـ المختمفة.


الحضور الشخصي



المخاطبات الرسمية



االتصاالت الياتفية او عبر البريد االلكتروني

وثيقة اثبات شخصية
قانوني التقاعد المدني والعسكري والتعميمات الخاصة بيا ونظاـ
صندوقي الضماف واالدخار.
 االستفسار

إجراءات الحصول عمى الخدمة

 الرد مباشرة او تحويل االستفسار لمقسـ او لمموظف المعني
 البريد االلكتروني والفاكس إذا تطمب األمر
 والخط الساخف.

الشركاء في تقديم الخدمة

ال يوجد

وقت انجاز الخدمة

مف دقيقة إلى ربع ساعة حسب مدة المكالمة.

ساعات العمل

االحد – الخميس 3:30 -8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

مديرية التقاعد والتعويضات05695162 /

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية التقاعد والتعويضات
اسم الخدمة

اصدار براءة الذمة لممتقاعدين المدنيين والعسكريين

الفئة المستفيدة من الخدمة

المتقاعديف المدنييف والعسكرييف

شروط الحصول عمى الخدمة

اف يكوف المراجع متقاعد مدني او عسكري
نموذج براءة الذمة لمموظف مف المؤسسة الحكومية التي يتبع ليا

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة
إجراءات الحصول عمى الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

وثيقة اثبات ىوية شخصية

قانوني التقاعد المدني والعسكري -النظاـ المالي.
عف طريق تدقيق اسـ الشخص عمى نظاـ االمواؿ العامة اذا كانت
ذمتو مشغولة لمماؿ العاـ اـ ال.
مديرية الشؤوف القانونية واألمواؿ العامة – وقسـ السمفات مديرية
الخزينة.

وقت انجاز الخدمة

اقل منو  5دقائق

ساعات العمل

االحد – الخميس 3:30 – 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

لجنتي التقاعد المدني والعسكري05695162 /

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
لجنتي التقاعد المدني والعسكري
اسم الخدمة

اجراءات معامالت مكافأة الموظف المدني المستقيل
جميع موظفيف المشتركيف في صندوؽ الضماف (مستحقات صندوؽ الضماف االجتماعي) عمما اف

الفئة المستفيدة من الخدمة

االستقالة تحرـ الموظف مف جميع الحقوؽ التقاعدية اال اشتراكاتو في صندوؽ الضماف االجتماعي

وصندوؽ االدخار فقط .ويستحق الموظف المستقيل الخاضع لقانوف التقاعد المدني مكافاة حسب
احكاـ نظاـ الخدمة المدنية (مف مديرية التقاعد)

حسب نظاـ صندوؽ الضماف االجتماعي .1 :اذا كانت اشتراكات الموظف المستقيل ثالث سنوات او
اقل ال يستحق اي مبالغ.

%50 .2اذا زادت مدة اشتراكو في الصندوؽ عمى ثالث سنوات ولـ تتجاوز خمس سنوات.

شروط الحصول عمى الخدمة

 %75 .3اذا زادت مدة اشتراكو في الصندوؽ عمى خمس سنوات وال تزيد عف سبعة عشرة عاماًا.

 .4يستحق الموظف اذا كانت خدماتو اكثر مف سبعة عشرة سنة تعويض حسب المعادلة عمى اساس

ضرب راتب االساسي مضافة اليو عالوة غالء المعيشة بمجموع عدد اشير اشتراكو في الصندوؽ في

مجموع راتب اثني عشر شي اًار وتقسيـ حاصل الضرب عمى ثالثمائة وستيف.
تصرؼ العائدات التقاعدية لمموظفة المستقيمة حسب قانوف التقاعد المدني.

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة /

تعميمات) التي تستند اليها الخدمة
إجراءات الحصول عمى الخدمة

كتاب انياء الخدمة وكشف اشتراكات الموظف بالصندوؽ
.1نظاـ الضماف االجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدمييا رقـ  6لسنة 1966
.2نظاـ االدخار رقـ  93لسنة 1975
 .3نظاـ الخدمة المدنية رقـ  82لسنة .2013
يتـ تقديـ الوثائق في قسـ االستقباؿ الستقباليا ومف ثـ تحويميا الى قسـ الضماف الصدار القرار مف

قبل المجنة المختصة .وينظـ قرار مكافاة مدني ويستكمل اجراءات اصدار المكافاة.

جميع الو ازرات والدوائر والوحدات الحكومية الواردة في قانوف الموازنة العامة والمؤسسات الخاضعيف

الشركاء في تقديم الخدمة

موظفييا لنظاـ الصندوؽ الضماف االجتماعي .وأيضا الخاضعيف لقانوف التقاعد المدني.

وقت انجاز الخدمة

 5أياـ عمل

ساعات العمل

3:30 -8:30

لممراجعة (اسـ الشخص  /رقـ الياتف)

رئيس قسـ الضماف السيد إسماعيل مرعي 0780334247

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
لجنتي التقاعد المدني والعسكري
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة

تسوية حقوق ورثة المتقاعدين المدنيين والعسكريين
جميع ورثة المتقاعد المتوفاة المستحقيف لمراتب التقاعدي
 وفاة المتقاعد

شروط الحصول عمى الخدمة

 عند حدوث ّاية وقوعات جديدة عمى الورثة المستحقيف (زواج ،طالؽ البنات ،انياء
الدراسة لمذكور ،وفاة أحد الورثة ،استحقاؽ احدى الورثة راتباف تقاعدياف حسب

تعديل قانوف التقاعد العسكري ،بموغ احد االبناء الذكور الخامسة والعشريف سنة مف
عمره وىو عمى مقاعد الدراسة)

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة



شيادة وفاة



حجة حصر االرث



قيود فردية لمبنات العازبات



شيادات دراسة لالبناء الذكور عمى مقاعد الدراسة



عقود زواج ووثائق طالؽ لمبنات



شيادة وفاة في حالة وفاة احدى الورثة

.1قانوف التقاعد المدني رقـ  34لسنة .1959

.2قانوف التقاعد العسكري رقـ  33لسنة .1959
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات)
التي تستند اليها الخدمة

 .3قانوف الضماف االجتماعي رقـ  1لسنة 2014
 .4قانوف المدني االردني رقـ  43لسنة 1976
.5نظاـ التقاعد المدني رقـ  54لسنة 1959

.6نظاـ التقاعد العسكري رقـ  55لسنة 1959
 .1قسـ االستقباؿ الستقباؿ وتدقيق الوثائق المبرزة
 .2تحويل الممف لقسـ التنظيـ لتنظيـ مسودة القرار حيث ينظـ حاسوبيا /يدويا.
إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .3طباعة القرار المنظـ يدويا.
 .4تدقيق القرار

 .5توقيع القرار مف المجنة (مدني  /عسكري)
 .6توقيع القرار مف قبل الرقابة الداخمية

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

 .7توقيع الموظف المناب عف وزير المالية
 .8تبميغ القرار لمورثة المستحقيف
 .9تحويل ممف التقاعد لمصرؼ
الشركاء في تقديم الخدمة

جميع المتقاعديف الفرعييف (الورثة) مدني وعسكري

وقت انجاز الخدمة

 10اياـ عمل

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

رئيس قسـ االستقباؿ السيد دمحم سميماف 0799062759/

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
لجنتي التقاعد المدني والعسكري
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة

تسوية حقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين
جميع موظفي الحكومة المصنفيف ،جميع منتسبي االجيزة االمنية الخاضعوف
لقانوف التقاعد العسكري

 .1انتياء خدمات الموظف المصنف عمى اف تكوف خدماتو خمسة عشروف عاماًا
او العسكري المنتسب عمى اف تكوف خدماتو عشروف عاماًا.
 .2اذا انييت خدمات الموظف السباب صحية حتى يتـ تخصيص راتب تقاعدي
لمموظف يجب اف تكوف خدماتو عشر سنوات ويجب اف يكوف قرار المجاف
الطبية المشتركة بالدرجة الخامسة.

 .3اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمتو المقبولة لمتقاعد عف اداء واجبات مماثمة
شروط الحصول عمى الخدمة

ليا تناط بو مف قبل الحكومة واذا نقصت خدماتو عف عشر سنوات يعطي مكافأة

بما يعادؿ  12/1مف راتبو الشيري االخير عف كل شير مف خدمتو المقبولة
لمتقاعد.

 .4بموغ الموظف السف القانوني وىو ستيف سنة حتى يتـ تخصيص راتب تقاعدي
لمموظف يجب اف تكوف خدماتو خمسة عشر سنة لممدني او عشر سنوات

لمعسكري.

 .5وفاة الموظف عمى رأس عممو وتخصيص راتب تقاعد لورثو الموظف.
• كتاب تغطية مف الدائرة العسكرية لممتقاعد العسكري.
• جدوؿ خدمات الموظف.
• قرار المجنة الطبية العميا.

• قرار المجنة الطبية المشتركة.
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

• قرار المجنة العسكرية الخاصة لممتقاعد العسكري.
• استدعاء خطي.
• صورة مصدقة عف دفترة العائمة.

• في حالة الوفاة ترفق شيادة الوفاة وحصر االرث وحجة الوصايا ونموذج
المعمومات عف افراد عائمة المتوفي.

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

• نموذج براءة الذمة.

• كتاب دولة رئيس الوزارء لممتقاعد المدني.
• في حالة الرغبة بتخصيص راتب اعتالؿ ترفق التقارير الطبية الالزمة.
.1قانوف التقاعد المدني رقـ  34لسنة .1959

.2قانوف التقاعد العسكري رقـ  33لسنة .1959
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات)
التي تستند اليها الخدمة

.3نظاـ التقاعد المدني رقـ  54لسنة 1959

.4نظاـ التقاعد العسكري رقـ  55لسنة 1959

 .5نظاـ الخدمة المدنية رقـ  82لسنة .2013

 .6قانوف المدني االردني رقـ  43لسنة 1976
 .1يتـ تقديـ الوثائق في قسـ االستقباؿ الستقباليا.
 .2اعطاء المتقاعد بطاقة لتحديد موعد المراجعة.
إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .3تجييز ممف خاص وتنظيـ قرار التقاعد وتوقيعو مف اعضاء المجنة.
 .4تبميغ المتقاعد خطياًا بقرار المجنة.
 .5تحويل المعاممة الى مديرية التقاعد لصرؼ الراتب

الشركاء في تقديم الخدمة

ال يوجد

وقت انجاز الخدمة

 5اياـ عمل

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

السيد احمد اعبيدو 0788658080

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
لجنتي التقاعد المدني والعسكري
اسم الخدمة

تسوية حقوق الموظفين المدنيين المتقاعدين من صندوق
الضمان االجتماعي وصندوق االدخار

صندوؽ الضماف :جميع موظفي الحكومة ومستخدمييا سواء
الفئة المستفيدة من الخدمة

الخاضعيف لقانوف التقاعد المدني وقانوف الضماف االجتماعي.

صندوؽ االدخار :جميع موظفي الحكومة غير المصنفيف

الخاضعيف لصندوؽ االدخار

اف يكوف لمموظف خمسة عشر سنة اشتراؾ في الصندوؽ اذا كاف

معيف قبل تاريخ  2015/6/16ومف يعيف بعد ىذا التاريخ يطبق

عميو التمديد الزمني بواقع سنة كل سنة الى اف يصبح مدة االشتراؾ

شروط الحصول عمى الخدمة

عشروف سنة عمى اف يصرؼ التعويض اذا انييت خدماتو بغير
العزؿ او فقد الوظيفة او االستقالة او االستغناء عف الخدمة

وبخالؼ ذلؾ ترد لو االشتراكات التي اقتطعت مف راتبو وفق النسب

المحددة في النظاـ.

• كتاب تغطيو مف الدائرة التي يعمل بيا الموظف.
• جدوؿ خدمات الموظف او قرار االحالة عمى التقاعد.
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

• كتاب انياء الخدمة.
• قرار لجنة طبية في حالة المرض.

• شيادة الوفاة وحجة حجر االرث في حالة الوفاة.
كشف اقتطاعات االدخار.
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

.1نظاـ الضماف االجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدمييا رقـ 6
لسنة 1966
.2نظاـ االدخار رقـ  93لسنة 1975
.1استالـ وتدقيق الوثائق الالزمة النجاز المعاممة.

إجراءات الحصول عمى الخدمة

.2تنظيـ قرار الضماف او االدخار حسب النظاـ وتوقيعو مف
أعضاء المجنة.

.3تحويل المعاممة الى مديرية التقاعد لصرؼ المستحقات.

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

جميع موظفي الحكومة ومستخدمييا سواء الخاضعيف لقانوف التقاعد
الشركاء في تقديم الخدمة

المدني وقانوف الضماف االجتماعي المشتركيف بصندوؽ الضماف

االجتماعي.
جميع الدوائر الحكومية والدوائر التابعة ليا.

وقت انجاز الخدمة

 5اياـ عمل

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

رئيس قسـ الضماف السيد اسماعيل مرعي 0780334247

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
لجنتي التقاعد المدني والعسكري
اسم الخدمة

تعويضات العمل والعماؿ
.1جميع موظفي و ازرة الخارجية المحمييف العامميف في السفارات
االردنية بالخارج

.2موظفي المياومة الذيف تـ تعينيـ قبل انشاء مؤسسة الضماف

الفئة المستفيدة من الخدمة

االجتماعي اي قبل تاريخ .1981/11/1

.3اي موظف يزيد عمره عف ستوف سنة ويكوف خاضع لمضماف

االجتماعي ويتقاعد مف الضماف االجتماعي وبنفس الوقت يتـ تمديد

خدماتو بعد تقاعده الفترة ىذه يستحق عنيا مكافاة تعويضات
شروط الحصول عمى الخدمة

انياء خدمات الموظف المتقاعد
• كتاب تغطيو مف الدائرة التي يعمل بيا الموظف.
• جدوؿ خدمات الموظف.

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

• صورة مصدقة عف دفتر العائمة
• كتاب انياء الخدمة.
كتاب التعييف.

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

.1قانوف العمل لسنة .1996
.2العقود لمستخدمي السفارات االردنية في الخارج.
 .3قوانيف العمل في الدوؿ االخرى.

.1استالـ وتدقيق الوثائق الالزمة النجاز المعاممة.
إجراءات الحصول عمى الخدمة

.2تنظيـ قرار التعويضات حسب النظاـ وتوقيعو مف اعضاء المجنة.
.3تحويل المعاممة الى مديرية التقاعد لصرؼ المستحقات.

الشركاء في تقديم الخدمة

جميع موظفي الحكومة الخاضعيف لقانوف العمل المعموؿ بو

وقت انجاز الخدمة

 5اياـ عمل

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

رئيس قسـ الضماف السيد اسماعيل مرعي 0780334247

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الشؤون القانونية
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة

كـــف الطمــــب
المواطنوف ،المحاموف ،المؤسسات ،الشركات.
قياـ المكمف بتسديد الذمة المالية المترتبة عميو أو تقسيطيا


كتاب مف الجية صاحبة العالقة بتسوية المطالبة



كتاب مف الجية صاحبة العالقة باسقاط الدعوى



وصوؿ مقبوضات بتقسيط قيمة المطالبة



كتاب رسمي يثبت تسوية المطالبة

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي



قانوف تحصيل االمواؿ العامة

تستند اليها الخدمة



قانوف ادارة قضايا الدولة – قانوف التنفيذ



ابراز احدى الوثائق المشار الييا

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة



دراسة وتدقيق الوثائق مف قبل رئيس القسـ



إعداد الكتاب الالزـ



ارساؿ الكتاب لمجية المعنية

مديرية االمف العاـ ،دائرة المحامي العاـ المدني
 15دقيقة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

مازف ابو يحيى 4611795 /

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الشؤون القانونية
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة

رفع اشارة الحجز
المواطنوف ،المحاموف ،المؤسسات ،الشركات.
قياـ المكمف بتسديد الذمة المالية المترتبة عميو


الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

كتاب مف الجية صاحبة العالقة بتسوية المطالبة



كتاب مف الجية صاحبة العالقة باسقاط الدعوى



ايصاؿ مقبوضات بدفع كامل قيمة المطالبة



قانوف تحصيل االمواؿ العامة



قانوف ادارة قضايا الدولة – قانوف التنفيذ



ابراز احدى الوثائق المشار الييا



دراسة وتدقيق الوثائق مف قبل رئيس القسـ



إعداد الكتاب الالزـ



ارساؿ الكتاب لمجية المعنية



دائرة االراضي والمساحة



ادارة ترخيص السواقيف والمركبات



البنوؾ التجارية



الدوائر الحكومية ذات العالقة

 15دقيقة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

مازف ابو يحيى4611795/

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية األموال العامة
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة

اصدار براءة الذمة لمتخمي عن الجنسية
المغتربيف الذيف يرغبوف بالحصوؿ عمى جنسية الدولة التي يقيموف
بيا

شروط الحصول عمى الخدمة

بريء الذمة وليس عميو اية مطالبة مالية

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

كتاب مف دائرة االحواؿ المدنية والجوازات وثيقة اثبات شخصية

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

قانوف تحصيل األمواؿ العامة رقـ ( )6لسنة  1925وتعديالتو
التدقيق عمى نظاـ االمواؿ العامة ونظاـ الشؤوف القانونية واصدار
كتاب موجو لألحواؿ المدنية بانو بريء الذمة لدينا
مديرية الشؤوف القانونية ،ودائرة االحواؿ المدنية والجوازات
اقل مف  10دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

غدير ذيب  4612195فرعي ()124

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية األموال العامة
اسم الخدمة

كف الطمب االمني في حال تسديد المكمفين لممبالغ المترتبة بذمتهم

الفئة المستفيدة من الخدمة

المكمفيف المطالبيف بالتسديد

شروط الحصول عمى الخدمة

تسوية المطالبة المستحقة بذمة المكمف

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

شيكات بنكية او تسديد المطالبة

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

قانوف تحصيل األمواؿ العامة رقـ ( )6لسنة  1925وتعديالتو

إجراءات الحصول عمى الخدمة

كف الطمب مف خالؿ مندوب إدارة المعمومات الجنائية

الشركاء في تقديم الخدمة

ادارة المعمومات الجنائية

وقت انجاز الخدمة

اقل مف  10دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

ايمف العمري  4612195فرعي ()144

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية األموال العامة
اسم الخدمة

رفع اشارة الحجز الكترونياً عمى االراضي والمركبات

الفئة المستفيدة من الخدمة

المكمفيف المذيف قاموا بالتسديد

شروط الحصول عمى الخدمة

تسديد كامل المبمغ

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

شيكات بنكية/او تسوية المطالبة

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

قانوف تحصيل األمواؿ العامة رقـ ( )6لسنة  1925وتعديالتو

إجراءات الحصول عمى الخدمة

اعطاء المكمف نسخة كتاب رفع الحجز ورفعو الكترونياًا

الشركاء في تقديم الخدمة

ادارة ترخيص السواقيف والمركبات ،دائرة االراضي والمساحة.

وقت انجاز الخدمة

اقل مف  10دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /
حمزة السواعير  4612195فرعي  117لينا البوزيو فرعي 156
عبير عربيات ،سياد شممخ  04612195فرعي 126
ابراىيـ ابوسميـ ،حسيف الرعود  4612195فرعي146
ناصر الرشق  4612195فرعي 151

عبدهللا العبادي  4612195فرعي 136

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

جماؿ حمداف  4612195فرعي 121
سامر الجرمي  4612195فرعي 137

ىيفاء البكري  4612195فرعي 140

فاطمة ابو رحمة  4612195فرعي 139
رىاـ الفواعير  4612195فرعي 141

تما ار الصرايرة  4612195فرعي 142
دمحم شعباف  4612195فرعي 135

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية األموال العامة
اسم الخدمة

رفع اشارة الحجز عن االرصدة في البنوك التجارية في حال تسديد

المكمفين لممبالغ المترتبة بذمتهم

الفئة المستفيدة من الخدمة

المكمفيف المذيف قاموا بالتسديد كامل

شروط الحصول عمى الخدمة

دفع المبمغ كامل

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

شيكات بنكية/او المبمغ كامل

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

قانوف تحصيل األمواؿ العامة رقـ ( )6لسنة  1925وتعديالتو

إجراءات الحصول عمى الخدمة

اعطاء المكمف كتاب رفع حجز عف االرصدة لكافة البنوؾ

الشركاء في تقديم الخدمة

البنوؾ التجارية

وقت انجاز الخدمة

 10دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /
حمزة السواعير  4612195فرعي  - 117لينا البوزيو فرعي 156
عبير عربيات ،سياد شممخ  04612195فرعي 126
ابراىيـ ابوسميـ ،حسيف الرعود  4612195فرعي146

ناصر الرشق  4612195فرعي 151

عبدهللا العبادي  4612195فرعي 136
لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

جماؿ حمداف  4612195فرعي 121
سامر الجرمي  4612195فرعي 137

ىيفاء البكري  4612195فرعي 140

فاطمة ابو رحمة  4612195فرعي 139
رىاـ الفواعير  4612195فرعي 141
تما ار الصرايرة  4612195فرعي 142
دمحم شعباف  4612195فرعي 135

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية األموال العامة
اسم الخدمة

استعالم المكمفين الذين عميهم ذمم مالية من خالل الموقع

االلكتروني لوزارة المالية

الفئة المستفيدة من الخدمة

كافة الفئات

شروط الحصول عمى الخدمة

اليوجد

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

اليوجد

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

قانوف تحصيل األمواؿ العامة رقـ ( )6لسنة  1925وتعديالتو

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الدخوؿ عمى الموقع االلكتروني وادخاؿ الرقـ الوطني

الشركاء في تقديم الخدمة

و ازرة المالية والدوائر التابعة ليا

وقت انجاز الخدمة

في حينو

ساعات العمل

اي وقت (مف خالؿ الموقع االلكتروني)
حمزة السواعير  4612195فرعي  - 117لينا البوزيو فرعي 156
عبير عربيات ،سياد شممخ  04612195فرعي 126
ابراىيـ ابوسميـ ،حسيف الرعود  4612195فرعي146

ناصر الرشق  4612195فرعي 151

عبدهللا العبادي  4612195فرعي 136
لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

جماؿ حمداف  4612195فرعي 121
سامر الجرمي  4612195فرعي 137

ىيفاء البكري  4612195فرعي 140

فاطمة ابو رحمة  4612195فرعي 139
رىاـ الفواعير  4612195فرعي 141
تما ار الصرايرة  4612195فرعي 142
دمحم شعباف  4612195فرعي 135

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الخزينة العامة
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة

صرف النفقات
و ازرات ودوائر حكومية ،مواطف ،محامي ،شركات ،منظمات عربية ودولية
تقديـ كافة الوثائق التي تعزز صرؼ النفقة ،توفر المخصصات
حسب طبيعة المطالبة المالية:
 كتب رسمية

 فواتير او مطالبات
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

 كتاب مف مديرية الشؤوف القانونية في حاؿ صرؼ رسوـ ومصاريف اتعاب محاماة
 في حاؿ عالوات السفر :بياف سفرات وموافقة الرئاسة عمى صرؼ عالوة السفر وكتاب مف
المنظمات العربية والدوائر والو ازرات المبينة بموضوع المساحات والمطالبات الرأسمالية
حسب التحقق الفعمي.

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) النظاـ المالي – نظاـ االنتقاؿ والسفر – قانوف الطوابع – قانوف إدارة قضايا الدولة – نظاـ
التي تستند اليها الخدمة

المشتريات – نظاـ الكشوؼ خارج أوقات العمل الرسمي.
 .1استالـ المعاممة
 .2تدقيق المطالبة مف قبل الموظف المعني

إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .3تنظيـ مستند صرؼ النفقة وتأديتو
 .4تدقيق المستند واجازتو لمصرؼ
 .5تحويل العممية الى قسـ الرقابة المالية
 .6اصدار تحويل مالي لمجية

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الو ازرات والدوائر المعنية ومديرية الشؤوف القانونية  ،مديرية الحسابات ،مديرية الديف العاـ،
ومديريات الو ازرات االخرى حسب الموضوع
 30دقيقة (في حاؿ اكتماؿ كافة الوثائق).

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

ضياء ابو صنوبر  4636321او  / 4643600فرعي 322

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الخزينة العامة
اسم الخدمة

رد االيرادات الحالي

الفئة المستفيدة من الخدمة

مواطف ،محامي ،شركات ،و ازرات ودوائر حكومية.

شروط الحصول عمى الخدمة

توفر امر رد االيرادات  /حالي مف قسـ الرديات.
 كتاب مف الجية المعنية

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

 امر رد االيرادات  /حالي مف قسـ الرديات  /مديرية الحسابات العامة
 اليوية الشخصية او تفويض مف صاحب العالقة
تعميمات النظاـ المالي
 تقديـ الوثائق لمموظف المعني في مديرية الخزينة  /قسـ السمف.
 تدقيق الوثائق وتنظيـ مستند صرؼ
 تدقيق مستند الصرؼ مف رئيس قسـ السمف والرديات والمصروفات
المسترده

إجراءات الحصول عمى الخدمة

 تفويض مستند الصرؼ مف المفوض باالنفاؽ
 تدقيق مستند الصرؼ مف الرقابة المالية

 المصادقة عمى مستند الصرؼ وتحويمو الى اميف الصندوؽ
 اصدار التحويل المالي مف قبل اميف الصندوؽ
 تسميـ الشيؾ لصاحب العالقة
الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

البنؾ المركزي
 25دقيقة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

زياد الموزي  4636321 -او  / 4643600فرعي 160

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الخزينة العامة
اسم الخدمة

الصرف من االمانات
المواطنوف ،مؤسسات الخاصة ،و ازرات ،دوائر ومؤسسات حكومية ،الشركات التي تساىـ

الفئة المستفيدة من الخدمة

بيا الحكومة.

شروط الحصول عمى الخدمة

 تقديـ كافة الوثائق التي تعزز صرؼ االمانة ، .توفر رصيد في االمانة.

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

وصوؿ مقبوضات.

التشريعات (قوانين  /انظمة /

النظاـ المالي -ق اررات الرئاسة الخاصة بالشركات التي تساىـ بيا الحكومة – ق اررات

تعميمات) التي تستند اليها الخدمة

المحاكـ – نظاـ الموازـ


تقديـ كتاب رسمياًا أو استدعاء مرفقاًا معو وصوؿ المقبوضات أو تحديد األمانة المراد



تحويل المعاممة لمديرية الخزينة لمتأكد مف تحويل المعاممة الى قسـ األمانات.

الصرؼ منيا في الديواف العاـ في الو ازرة.


إجراءات الحصول عمى الخدمة

التأكد مف رصيد األمانة مف قبل المحاسب.



تنظيـ مستند مدفوعات أخرى في مديرية الخزينة  /قسـ األمانات.



تفويض المستند مف قبل رئيس القسـ وتدقيق المرفقات.



تدقيق المستند مف الرقابة الداخمية وختمو والتوقيع عميو.



إجازة صرؼ المستند مف مديرية الخزينة  /قسـ األمانات.



إصدار الشيؾ لصاحب العالقة وتوقيعو مف الموظفيف المفوضيف لمصرؼ مف حساب
األمانات .


الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

تسميـ الشيؾ لصاحب العالقة او لمف يفوضو.

االفراد ،الو ازرات ،الدوائر والشركات ،المديريات المعنية في الو ازرة.
 30دقيقة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

وسيـ الطراونة  4636321 -او  / 4643600فرعي 486

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الخزينة العامة
اسم الخدمة

رد االيرادات السابقة

الفئة المستفيدة من الخدمة

االفراد والشركات والمؤسسات العامة.

شروط الحصول عمى الخدمة

كتاب او استدعاء مف الجية طالبة الرد والتحقق مف وجوب الرد مف خالؿ
مديرية الحسابات العامة  /قسـ الرديات.

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

صدور امر رد مف مديرية الحسابات  /قسـ الرديات وصدور مستند صرؼ
نفقة مف مديرية الخزينة العامو  /قسـ النفقات العامو

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي

تعميمات النظاـ المالي  /رد االيرادات المادة ()6

تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

التحقق مف امر الرد ومستند النفقات مف الرقابة واجازتو ومف ثـ اصدار شيؾ
مف قبل مديرية الخزينة  /قسـ االنفاؽ بعد اجازتو

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

االفراد والشركات والمؤسسات والبنوؾ.
 5دقائق.

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

رشا زىراف  4636321 -او  / 4643600فرعي 203

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الخزينة العامة
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

مصاريــف الضيـــافة
الفنادؽ والمطاعـ.
كتاب رئاسة بالصرؼ مف النفقات العامة  +المطالبات.
موافقة الرئاسة  +الفواتير األصمية  +كتاب التكميف.
تعميـ بقائمة االسعار الحكومية في الفنادؽ والمطاعـ حسب فئتيا
التحقق مف المرفقات وتدقيق مستند النفقات مف الرقابة واجازتو ومف
ثـ اصدار شيؾ مف قبل مديرية الخزينة  /قسـ االنفاؽ بعد اجازتو
الو ازرات والدوائر الحكومية  ،الفنادؽ والمطاعـ.
 30دقيقة (في حاؿ اكتماؿ كافة الوثائق)

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

غدير طحالوي  4636321 -او  / 4643600فرعي 150

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الخزينة العامة
اسم الخدمة

الدعم الجاري

الفئة المستفيدة من الخدمة

مؤسسة المجتمع المدني.

شروط الحصول عمى الخدمة

كتاب رئاسة وكتاب تغطية مف الجية المعنية بالصرؼ مف
المخصصات المرصودة في موازنة و ازرة المالية.

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة




التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة
إجراءات الحصول عمى الخدمة

كتاب رئاسة وكتاب تغطية مف الجية المعنية

براءة ذمة مف الضريبة ،الكيرباء ،المياه ،والمحروقات

النظاـ المالي  /قانوف الموازنة العامة  /تعميمات رئيس الوزراء
ومعالي وزير المالية
التحقق مف المرفقات ومستند النفقات مف الرقابة واجازتو ومف ثـ
إصدار شيؾ مف قبل مديرية الخزينة  /قسـ االنفاؽ بعد إجازتو

الشركاء في تقديم الخدمة

وقت انجاز الخدمة

الجيات الحكومية ،مؤسسات المجتمع المحمي ،الجمعيات،
النقابات ،الييئات.
 15دقيقة.

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

دمحم نصيرات  4636321 -او / 4643600فرعي 159

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الخزينة العامة
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

المعالجات الطبية  /نقل الجثامين
المواطف  /السفارات األردنية بالخارج
كتاب مف و ازرة الخارجية وكتاب رئاسة لدفع تكاليف العالج او نقل
الجثماف عمى نفقة الحكومة.



فاتورة التجييز والكفف.

بوليصة شحف

النظاـ المالي
التحقق مف المرفقات وعمل مستند النفقات ومف ثـ يحوؿ لمرقابة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

واجازتو ومف ثـ اصدار شيؾ مف قبل مديرية الخزينة  /قسـ االنفاؽ
بعد اجازتو



رئاسة الوزراء

و ازرة الخارجية

 15دقيقة.

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

دمحم طارؽ  4636321 -او  / 4643600فرعي 158

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية اإليرادات العامة
اسم الخدمة

اإلعفاءات من الضرائب والرسوم واإليرادات األخرى

الفئة المستفيدة من الخدمة

أشخاص  ،شركات جيات حكومية

شروط الحصول عمى الخدمة

وجود طمب باإلعفاء مقدـ مف أصحاب العالقة

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

يوجد مف الجية صاحبة العالقة
قوانيف قسـ اإلعفاءات - :

.1قانوف الضريبة العامة عمى المبيعات رقـ ( )6لسنة  1994وتعديالتو.
 .2قانوف الجمارؾ رقـ ( )20لسنة  1998وتعديالتو.
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات)
التي تستند اليها الخدمة

 .3قانوف األمواؿ العامة رقـ ( )28لسنة .2006
 .4قانوف االستثمار رقـ ( )30لسنة .2014
األنظم ػػة - :

 .1نظاـ بدؿ الخدمات الجمركية عمى البضائع المستوردة رقـ ( )47لسنة
 2014وتعديالتو.
 .2نظاـ الضريبة الخاصة رقـ ( )80لسنة  2000وتعديالتو.

إجراءات الحصول عمى الخدمة



تقديـ طمب اإلعفاء الى معالي الوزير او رئيس لجنة دراسة اإلعفاءات.



تحويل الطمب إلى لجنة اإلعفاءات لدراسة الطمب.



رفع التوصيات إلى اإلدارة العميا التخاذ القرار .



عند صدور القرار تحوؿ المعاممة إلى مديرية اإليرادات إلعداد كتاب

اإلعفاء في حاؿ الموافقة أو االعتذار في حاؿ الرفض.
الشركاء في تقديم الخدمة

الجمارؾ ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجيات الحكومية المعنية

وقت انجاز الخدمة

غير محددة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

عبد الفتاح عميا ()424

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية اإليرادات العامة
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة
شروط الحصول عمى الخدمة

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

إجراءات الحصول عمى الخدمة

رد أسهـــــم التقادم /اسهم التقادم /حساب بنك
المواطنوف مالكي األسيـ التي تـ تحويميا لو ازرة المالية بسبب
التقادـ
وجود أسيـ /او ارباح اسيـ /وحساب بنؾ تـ تحويميا لو ازرة المالية

بموجب قانوف تممؾ الحكومة لألمواؿ التي يمحقيا التقادـ


ىوية أحواؿ مدنية.



شيادة وفاة اذا كاف مالؾ األسيـ متوفي.



معززات تبرر رد األمواؿ.

قانوف تممؾ الحكومة لألمواؿ التي يمحقيا التقادـ


تقديـ الطمب في مديرية اإليرادات العامة.



عرض الموضوع عمى المجنة المختصة .



موافقة اإلدارة العميا عمى قرار المجنة برد األسيـ.



إعداد المخاطبات الالزمة لمشركة المعنية لمعرفة خر
المستجدات التي طرأت عمى ىذه األسيـ والمجموع الحالي
ليذه األسيـ .



إعداد كتاب لمركز إيداع األوراؽ المالية لتحويل األسيـ

لصاحب العالقة وتوقيعو وتسميمو لصاحب العالقة.
الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

الشركات المعنية ،مركز إيداع األوراؽ المالية
يعتمد عمى رد الشركة المعنية واإلجراءات التنفيذية لدى مركز
ايداع االوراؽ المالية.

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

ىيػ ػػاـ الخاليمة ( )401

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة

مديرية اإليرادات العامة
اسم الخدمة

دمغ الفواتير والمعامالت بواسطة آلة دمغ الطوابع

الفئة المستفيدة من الخدمة

القطاع الخاص  ،المواطنوف  ،المستثمروف

شروط الحصول عمى الخدمة

الفاتورة أو المعاممة الخاضعة لرسوـ طوابع الواردات

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

الفواتير ،الكفاالت ،سندات التعيد ......،

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي

قانوف رسوـ طوابع الواردات رقـ ( )20لسنة  2001وتعديالتو

تستند اليها الخدمة

والتعميمات الصادرة بموجبو


إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة

تقديـ الفواتير والمعامالت لمموظف المعني في المديرية



تدقيق الفاتورة مف قبل الموظف واحتساب قيمة الطوابع.



قبض المبمغ مف قبل قابض األمواؿ العامة ودمغ الفواتير.

ال يوجد

وقت انجاز الخدمة

( )5دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

سميماف الزيود ()400

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية اإليرادات العامة
اسم الخدمة

استيفاء رسوم الطوابع

الفئة المستفيدة من الخدمة

مؤسسة خاصة ،مستثمر

شروط الحصول عمى الخدمة
الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

وجود معاممة خاضعة لقانوف رسوـ طوابع الواردات رقـ ()20
لسنة 2001
فاتورة  ،نسخة عطاء ،اتفاقية  ،عقد...... ،
قانوف رسوـ طوابع الواردات رقـ ( )20لسنة  2001وتعديالتو
والتعميمات الصادرة بموجبو



إجراءات الحصول عمى الخدمة




تقديـ الفاتورة أو المعاممة إلى المحاسب المختص .

احتساب الطوابع وفقاًا لقانوف رسوـ الطوابع .

تنظيـ مر القبض الالزـ .

دفع المبمغ المستحق عند أميف الصندوؽ واستالـ وصوؿ
المقبوضات.

الشركاء في تقديم الخدمة

ال يوجد

وقت انجاز الخدمة

 5دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

حرب موسى عودة ()407

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية اإليرادات العامة
اسم الخدمة

قبض االيرادات العامة

الفئة المستفيدة من الخدمة

شخص معنوي (شركة ،جية حكومية)  /مواطف

شروط الحصول عمى الخدمة

-

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

وثائق عطاء



اتفاقية



عقد



اي معززات خرى

.1قانوف رسوـ طوابع الواردات رقـ ( )20لسنة  2001وتعديالتو
والتعميمات الصادرة بموجبو.

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

 .2قانوف تممؾ الحكومة لألمواؿ التي يمحقيا التقادـ
 .3النظاـ المالي رقـ ( )3لسنة  1994وتعديالتو والتعميمات الصادرة
بموجبو

أية أنظمة أخرى مثل غرامات الحموالت المحورية ورسوـ التمفزيوف.

 .1دراسة المعاممة مف القسـ المختص (قسـ رسوـ طوابع الواردات ،قسـ
اإليرادات)

إجراءات الحصول عمى الخدمة

 .2دراسة المعاممة الخاصة برسـ طوابع الواردات مف الجية المعنية
 .3اعداد امر قبض بالمبالغ المستحقة بعد دراستيا حسب االصوؿ
 .4تنظيـ وصوؿ قبض المبالغ

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة
ساعات العمل
لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

ال يوجد
مف ( )5دقائق الى ( )7اياـ عمل حسب المعاممة
االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /
حرب موسى عودة ( )407الطوابع  -ىي ػػاـ الخاليمة ( )401اإليرادات
لولو العمايره ( )421اإليرادات  -رشا المجاولة ( )410اإليرادات

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية اإليرادات العامة
اسم الخدمة

منح رخص بيع الطوابع

الفئة المستفيدة من الخدمة

القطاع الخاص ،شركة البريد األردني

شروط الحصول عمى الخدمة

الموافقة حسب القوانيف واألنظمة
• تقديـ استدعاء مف الجية الطالبة لمحصوؿ عمى الرخصة.
• رخصة ميف سارية المفعوؿ.

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

• شيادة سجل تجاري.

• إيصاؿ مقبوضات بدفع رسوـ رخصة بيع طوابع الواردات بقيمة ( )10عشرة دنانير.

• تعيد شخصي يتضمف التزاـ المرخص بتعميمات رخصة بيع طوابع الواردات وااللتزاـ ببيع الطوابع
حسب السعر المقرر مف قبل و ازرة المالية.
التشريعات (قوانين  /انظمة /

تعميمات) التي تستند اليها الخدمة

 .1قانوف رسوـ طوابع الواردات رقـ ( )20لسنة  2001وتعديالتو والتعميمات الصادرة بموجبو.
 .2نظاـ الطوابع البريدية رقـ ( )179لسنة 2016
 .1توريد االستدعاء المقدـ مف الجية طالبة الحصوؿ عمى الرخصة مف قبل الديواف العاـ بالو ازرة.
 .2التأكد مف الوثائق المطموبة.
 .3تنظيـ أمر قبض بمبمغ رسوـ الرخصة بمبمغ ( )10عشرة دنانير.
 .4دمغ التعيد الشخصي المتضمف التزاـ المرخص بشروط وتعميمات منح رخصة بيع طوابع

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الواردات بمبمغ ( )10عشرة دنانير.

 .5اعداد مسودة لمرخصة.
 .6طباعة الرخصة.
توقيع الرخصة مف قبل مدير مديرية اإليرادات العامة إذا كانت الرخصة تصدر ألوؿ مرة ،أو مف
رئيس القسـ عند تجديد الرخصة.

الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

- 20 - 10دقيقة تقريبا

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

حرب موسى عودة ()407

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية الحسابات العامة
اسم الخدمة

رد اإليرادات

الفئة المستفيدة من الخدمة

المواطنوف،المؤسسات الخاصة ،مستثمروف ،مؤسسات حكومية

شروط الحصول عمى الخدمة

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

استيفاء مبمغ بطريق الخطأ أو مستوفى زيادة عف المقرر أو إلغاء معاممة مالية
قبضت رسوميا .


استدعاءات مف أصحاب الرديات.



كتاب طمب الرد مف الجية الحكومية (الجمارؾ  ،ضريبة الدخل  ،األراضي
 ،الو ازرات  ،المحاكـ ) .



رقـ وتاريخ وصوؿ مقبوضات و ازرة المالية .



في حالة العطاءات ( صورة عف العطاء  ،صورة عف أمر المباشرة  ،صورة
عف قرار اإلحالة ).

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

النظاـ المالي رقـ ( )3لسنة  ، 1994قانوف رسوـ طوابع الواردات رقـ ()20

لسنة ،2001نظاـ الموازـ رقـ ( )32لسنة  ،1993قانوف العطاءات ،جميع
التعميمات واالنظمة المعموؿ بيا لدى الدوائر الحكومية والمؤسسات .


إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة

استالـ كتاب يتضمف طمب رد المبمغ مف الجية المعنية .



تدقيق مرفقات المعاممة ودراستيا مف الناحية المالية والقانونية.



تعبئة نموذج طمب وصوؿ مقبوضات .



مطابقة رقـ وقيمة الوصل المالي مع الرقـ والقيمة الواردة بالكتاب.



توجيو مذكرة الى رئيس القسـ مع مع ابداء وجية النظر.



التنسيب مف رئيس القسـ عمى المذكرة اعاله الى مدير الحسابات العامة .



توقيع مدير الحسابات عمى المذكرة بالقرار المناسب .



التأشير عمى وصوؿ المقبوضات بما يفيد رد المبمغ لمجية المعنية



تنظيـ امر رد حالي او سابق وارسالو الى مدير الخزينة .

مديرية الخزينة(قسـ النفقات العامة وقسـ صندوؽ رد االيرادات)  ،مديرية الرقابة
الداخمية ،البنؾ المركزي.

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

وقت انجاز الخدمة
ساعات العمل
لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

ساعة ونصف
االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /
سمطاف سالـ  ،وشيريف النجداوي فرعي ( )352واحمد محاديف ،وحنيف ابو
الراغب ( )353وعاطف عبداليادي ()346

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية االدارة
اسم الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة

طمب وتجديد االشتراك في الجريدة الرسمية
مؤسسات حكومية ،مواطنوف ،قطاع خاص ،مستثمروف ،مؤسسات
دولية ،جامعات ,محاموف

شروط الحصول عمى الخدمة

تقديـ طمب خطي لمحصوؿ عمى الخدمة

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة

تعبئة نموذج /مديرية اإلدارة  /قسـ الموازـ والجريدة الرسمية

التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

قانوف الجريدة الرسمية وتعديالتو  /نظاـ الموازـ العامة


تقديـ طمب خطي لالشتراؾ أو تجديد االشتراؾ يوضح بموجبة



استالـ الطمب الخطي وتسجيمو في السجل الخاص

العدد المطموب مف الجريدة الرسمية لمقسـ المعني.

بالمشتركيف.

إجراءات الحصول عمى الخدمة


قبض قسيمة االشتراؾ لدى قسـ الجريدة الرسمية أو لدى



قطع وصل مقبوضات وتسميمو لصاحب العالقة.

المراكز المالية في المحافظات واعداد مستند قبض.

 مديرية الجريدة الرسمية  /رئاسة الوزراء نشر كافة اإلعالنات
الشركاء في تقديم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

في الجريدة الرسمية
 مديرية المطابع العسكرية  /طباعة كافة األعداد
 35دقيقة

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

كماؿ فريحات  /ىاتف 0799048571

المممكة األردنية الهاشمية

 الرؤية :إدارة مالية متميزة عمى المستوى اإلقميمي محفزة عمى اإلبداع تساىـ في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي ورفاه المواطنيف في المممكة.
 الرسالة :االرتقاء بآليات إدارة الماؿ العاـ ومستوى الخدمات المقدمة مف خالؿ تحديث التشريعات المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وباالعتماد عمى
الموارد البشرية والمعرفية المالية المتميزة.

بطاقة خدمة
مديرية مالية محافظة
اسم الخدمة

إصدار وتجديد رخص مهن

الفئة المستفيدة من الخدمة

مواطف  ،مؤسسة خاصة  ،مستثمر خارج حدود التنظيـ

شروط الحصول عمى الخدمة

وجود نشاط تجاري خارج حدود التنظيـ .
كتاب مف دائرة الشؤوف الفمسطينية ،شيادة تسجيل مف غرفة الصناعة

الوثائق الالزمة لطمب الخدمة
التشريعات (قوانين  /انظمة  /تعميمات) التي
تستند اليها الخدمة

والتجارة ،كتاب مف دائرة البيئة  ،كتاب مف مديرية الصحة المعنية،

كتاب مف الدفاع المدني .
قانوف مؤقت رقـ( )2لسنة  ،1979قانوف رخص الميف.



تعبئة النموذج الخاص إلصدار الرخصة وتقديمو لمحاسب المالية.

إيقاع الغرامات المالية حسب قانوف رخص الميف في حاؿ عدـ
التجديد مف بداية شير ذار مف كل عاـ و بنسبة  %50مف

إجراءات الحصول عمى الخدمة

الشركاء في تقديم الخدمة

الرسوـ.


تقدير الرسوـ المستحقة عمى المواطف .



تدقيق بيانات الرخصة مف المدقق الداخمي .



إصدار وتوقيع الرخصة مف قبل الموظف المعني .



تسميـ نموذج الرخصة لصاحب العالقة .

دائرة الشؤوف الفمسطينية ،غرفة التجارة والصناعة ،مديرية الصحة،
مديرية الدفاع المدني ،مديرية البيئة ،مديرية الغذاء والدواء.

وقت انجاز الخدمة

 10دقائق

ساعات العمل

االحد  -الخميس 3:30 - 8:30 /
مػالية اربػػد  7242214 :داخمي  .125السيد عمي العكور:

لممراجعة (اسم الشخص  /رقم الهاتف)

0780334229

جميع ماليات و ازرة المالية في مختمف محافظات المممكة

