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 المملكھ االردنیھ الھاشمیھ

 وزارة المالیة 

 دائرة ضریبة الدخل والمبیعات



 جمیع ببیع تلتزم االردنیھ الحكومة كانت 2012 عام نھایة قبل
 ھذه تغییر دون محدد بسعر االردني للمواطن المحروقات أصناف
 الخزینة على یرتب ھذا وكان للنفط العالمیة لالسعار وفقاً  األسعار

 )1,2(  أردني دینار ملیون )800( لھذھاالسعاربحوالي دعم تقدیم
 . تغییر دون األسعار على للحفاظ كدعم دوالر ملیار

 یتم أن قررت الحكومة تتكبده كانت الذي الھدر ھذا ضوء في
 وتوجیھ العالمیة االسعار حسب وبیعھا المحروقات أسعار تحریر

   .المحروقات اسعار تحریر جراء المتضررین للمواطنین دعم



 المحروقات اسعار تحریر اثر لدراسة متخصصھ لجان تكلیف تم
 الفئات من فئة كل على المالي االثر ومقدار االردنیھ االسر على

 .2012 عام نھایة في النفط لسعر وفقا الدخل حسب

 یقل التي لالسر مباشر نقدي دعم توجیھ ضرورة الى التوصل تم
 )70( وبواقع دینار االف عشرة عن سنویا افرادھا دخل مجموع

 ال وان افراد ستة اعلى وبحد االسره افراد من فرد لكل دینار
 . دینار 420  الواحدة لألسرة الدعم قیمة تتجاوز

 . دفعات ثالث على المقیم االسره رب باسم الدعم ھذا صرف یتم

 



 عام خالل للمستحقین الدعم لصرف العملیھ الممارسھ ضوء في
 تم بھم المتعلقھ والمعلومات البیانات ومراجعة 2012-2013
 تتضمن الدعم لصرف جدیده محددات ادخال ضرورة الى التوصل

 عن سنویا افرادھا دخل مجموع یقل التي لالسر مباشر نقدي تقدیم
 وال خصوصي سیارات ثالث من اكثر تملك وال دینار االف عشرة
 اضافة دینار الف 250 عن قیمتھا تزید اوعقاریھ مالیھ ثروه تملك
 باالنفاق تتعلق اخرى محددات الى



 جمیع عن بیانات قاعدة تمتلك والمبیعات الدخل ضریبة دائرة
 الى اضافة المبیعات على العامة والضریبة الدخل ضریبة مكلفي

 الدولة أجھزة في العاملین جمیع عن معلومات على الحصول
 المدنیین والمتقاعدین االجتماعي الضمان في المشتركین وجمیع

 المعونھ ومستفیدي االجتماعي الضمان ومتقاعدي والعسكریین
 المعلومات ربط تعتمد موحدة بیانات قاعدة بناء تم ، الوطنیھ
 أفراد جمیع دخل یظھر بحیث البعض بعضھا مع أسرة لكل المالیة
 على للحصول باالضافھ المصادر جمیع من موحداً  األسرة

 والحدود المركبات وترخیص االراضي من الكترونیھ معلومات
 لدى خادمھ ووجود والمیاه والكھرباء الداخلیھ ووزارة واالجانب

 .االنسانیھ الحاالت لغیر االسره



 كیفیة تقدیم الطلبات الكترونیا•
 تعبئة خاللھ من لیتم النقدي بالدعم خاص الكتروني موقع انشاء تم •

 من الغایھ لھذه تصمیمھ تم الذي  الدعم على الحصول طلب نموذج
 مع النموذج ھذا ربط وتم الدعم على بالحصول الراغبھ االسر ارباب
 الخاص الوطني الرقم بادخال المواطن یقوم حیث المدنیة األحوال ملف
 رب اسم ظھور الكترونیا ویتم الصحیحین المدني القید ورقم االسره برب

 .الرباعي االسره

 بیانات على تشمل التي النموذج خانات بتعبئة ذلك بعد االسره رب یقوم•
 المالیھ المعلومات عن واالعالن المیاه وعداد الكھرباء عداد ورقم العنوان

 من والملكیھ بالدخل المتعلقھ االسره افراد بكامل المتعلقھ البیانات و
 الطلب تقدیم ویتم ، االسره انفاق وبیانات وااللیات والسیارات العقارات

 . فقط واحدة مرة







 ورقیا الطلبات تقدیم كیفیة

 للتقدیم االمكانیھ لدیھم لیس الذین لالشخاص ورقي نموذج تصمیم تم
 اسم یتضمن الدعم على الحصول طلب تقدیم لغایات االنترنت خالل من

 بحیث مرفق ھو كما المدني القید ورقم الوطني ورقمھ رباعیا مقدمھ
 الدخل وضریبة المالیھ وزارة اومكاتب البرید مكاتب من أي مراجعة یتم

 لھذه المعد النموذج بتعبئة ویقوم المملكة أنحاء كافة في والمبیعات
 تم التي البیانات صحة من بالتحقق الموظف یقوم حیث یدویا الغایة

 . رسوم اي دون مجاناً  الطلب تقدیم ویتم الطلب في تعبئتھا





 خالل من عدمھ من للدعم استحقاقاتھم متابعة للمواطنین الدائرة اتاحت
 رب بإمكان كان حیث خاللھ من الطلب تقدیم تم الذي االلكتروني الموقع
 استحقاقھ یتم لم وإذا یستحقھ لم أم الدعم استحق ھل معرفة األسرة
 : مثل االستحقاق عدم أسباب اظھار تم للدعم

 . مرتفع الدخل    -

 من كتاب إحضار یمكن لالعتراض علیھ اإلقامة شروط انطباق عدم-
 . اإلقامة مدیریة

 وزارة من كتاب إحضار لالعتراض أوشركة مؤسسة امتالك-
 . المؤسسة إغالق یفید والتجارة الصناعة

 عكس یفید ما احضار لالعتراض والمیاه الكھرباء مصروف ارتفاع   -
 ............ وھكذا . ذلك



 إلیصال الفروع حیث من انتشاراً  األردنیة البنوك أكثر مع التعاقد تم
 ساعات بعد الدعم تسلیم یتم أن البنك مع االتفاق وتم للمستحقین الدعم
 . العطل وأیام الرسمي الدوام

 بإرسال تقوم الدائرة كانت 2013-2012 عام األولى المرحلة في
 الدعم صرف بموعد فیھا تعلمھم المواطنین ھواتف على خلویة رسائل

 . لھم

 للمواطنین رسائل وصول عدم من شكاوي وردت بعدما 2014 عام في
 الوطني الرقم نھایة حسب للمستحقین الدعم لتسلیم برنامج عمل تم

 مدى على تسلیمھ تم وطني رقم نھایة كل حیث المواطن میالد وتاریخ
 والمواقع اإلعالم وسائل في البرنامج ھذا وضع وتم أیام ثالثة

 . كامل بشھر الصرف موعد قبل االلكترونیة



 بقوائم للمستفیدین صرف مستندات بإصدار تقوم المالیھ اللجنھ كانت
 بما أصولیاً  توقیعھا ویتم الوطنیة وأرقامھم المستفیدین أسماء تتضمن

 الكترونیا المعتمد للبنك ارسالھا ویتم  المالي النظام أحكام مع یتفق
 زمني جدول وضع تم حیث االسره لرب الوطني الرقم نھایة حسب
 .البنك من الدعم الستالم االسر الرباب الوطنیھ االرقام حسب

 .االصول حسب شخصیا المستحق األسرة لرب المبلغ بتسلیم البنك یقوم



 صرف الدعم للقطاع العام والمتقاعدین 
 المدنیین والعسكریین ومتقاعدي الضمان 

 مع وإرسالھا المستحقین بأسماء كشوفات بإرسال تقوم الدائرة كانت
 الدعم لتسلیم حكومیة مؤسسة لكل المستحق والمبلغ الكترونیة نسخة

 . الشھریة الرواتب مع لھم

 التقاعد مدیریة خالل من والمدنیین العسكریین للمتقاعدین وبالنسبة
 المعونة ومستفیدي االجتماعي الضمان ومؤسسة والعسكري المدني

 . الوطنیة المعونة خالل من الوطنیة



 أنحاء جمیع في المجال فتح تم مستحقیھا على المبالغ توزیع بعد
 یتم لم الذین االسر ارباب قبل من االعتراض طلبات الستقبال المملكة
 المحافظات في الضریبھ مدیریات خالل وذلك لھم الدعم صرف

 سریع بشكل المشكلھ اللجنھ قبل من فیھا النظر وتم ,المختلفة
 بإرسال اعالمھم وتم للمستحقین الدعم قیم ارسال وتم  وتصویبھا

 البنك لمراجعة تطلبھم خلویھ رسائل ارسال خالل من للبنك المبالغ
 .للصرف المعتمد

 االعتراضات



 خطوات للتسھیل على المواطنین
   .والمالیھ الضریبھ ومدیریات البرید مكاتب خالل من الطلبات بتقدیم السماح •

 .مواقعھم من الطلبات بتقدیم فیھا للعاملین للسماح الخاص حفزالقطاع •

 مناسباً  النزیل یراه من لتفویض بالمصادقة العام األمن في اإلصالح مراكز لنزالء السماح •
 .عنھ نیابة الدعم الستالم

  . عائلھ دفاتر یملكن ممن اجانب من المتزوجات لالردنیات الدعم صرف•

 الحصول بإمكانھن كان إذا األسرة رب معاملة العائلة دفاتر حملة واألرامل المطلقات معاملة•
 في األوالد وجود عدم من بالرغم اوالدھن عن الدعم باستالم الشرعي القاضي من قرار على
 .لھن العائدة العائلة دفاتر

 .المناسب القرار باتخاذ اللجنھ تفوض واالعتراضات االلیھ تشملھا لم طلبات اي•

 .عناء دون الدعم قیم لتسلیمھم  وغیرھم والمرضى العجزه حاالت معالجة•

 .النھار طیلة السبت ویوم مساءا 7-3من الدوام ساعات بعد الدعم لتسلیم البنك مع االتفاق تم•
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