
 

  

 

 2014 السنة :

 8 عدد المواد :

 31-12-2014 تاريخ السريان :

 (2014)نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية لسنة  2014لسنة  111نظام رقم 

 5320 رقم الجريدة

 7486 الصفحة

 31-12-2014 ريخالتا

 

 

 ( 1المادة )   

 

 

( ويعمل به من تاريخ نشرر  ير  2014يسمى هذا النظام )نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية لسنة 
 .الجريدة الرسمية

 

 

 ( 2المادة )   

 

 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت ي  هذا النظام المعان  المخصصة لها ادنرا  مرا لرم تردل الةرينرة  -أ
 -: على غير ذلك

 



  .الةانون: قانون الكسب غير ال شروع

 

 .( من الةانون3المكلف: كل شخص شغل أو يشغل أيا من الوظائف الواردة ي  المادة )

 

 .ون حيثما ورد النص عليها ي  هذا النظامتعتمد التعاريف الواردة ي  الةان -ب

 

 

 ( 3المادة )   

 

 

 -:تتولى الدائرة المهام التالية

 

مخاطبررة الجهررات ذات العلقررة لت ويرردها باسررمال الشررخاص المكلفررين التررابعين لهررا وأ  معلومررات  -أ
 .اخرى تتعلق بهم

 

والمواعيررد الواجررب تةررديم اعررداد قاعرردة بيانررات تتمررمن اسررمال المكلفررين ووظررائفهم وعنرراوينهم  -ب
  .االقرارات خللها وتاريخ تةديمها

 

 .اعداد نموذج االقرار وارساله إلى الجهات الت  يعمل ييها المكلفون المشمولون بأحكام الةانون -ج

 

تسلم االقرارات وأ  بيانات وايماحات متعلةة بها من المكلفرين بتةرديمها ويرق المواعيرد المحرددة  -د
ى النموذج المشار اليه ي  الفةرة )ج( مرن هرذ  المرادة بعرد ومرعها ير  ظررف مغلرق ي  الةانون وعل

  .ومكتوم

 

االحتفاظ باالقرارات المشار اليها ي  الفةرة )د( من هذ  المادة ي  الدائرة بالحالة الت  قدمت بها  -هـ
 .وتثبيت ذلك ي  سجلت الدائرة وتسليم مةدم االقرار إشعارا بتسلمه

 



من يتخلف عن تةديم االقرار عن الموعد المحدد ي  الةانون بمرورة ت ويد الدائرة بها تبليغ كل  -و
 .خلل شهر من اليوم التال  لتاريخ التبليغ

 

 .اتخاذ اإلجرالات الةانونية بحق كل من تخلف عن تةديم االقرار ويةا لحكام الةانون - 

 

كلفين وتسجيلها ير  السرجل المعرد لهرذا تلة  االخبارات والشكاوى من الجهات المختصة بحق الم -ح
 .الغرض واحالتها مع االقرارات ذات العلقة وأ  بيانات أخرى الى الهيئة

 

 

 ( 4المادة )   

 

 

 -:تنظم ي  الدائرة السجلت التالية

 

سجل باسمال المكلفين وبياناتهم الشخصية ووظائفهم وتراريخ تةرديمهم للقررار وأ  طلبرات الحةرة  -أ
 .تتعلق باالقرار

 

سجل للتبليغات الصادرة عن الدائرة تدون ييه معلومات عن كل تبليغ على أن تشرتمل علرى اسرم  -ب
تراريخ التبلرغ والسراعة المرسل له ووظيفته وتاريخ ارسرال التبليرغ ومشرروحات المحمرر المتمرمنة 

 .الت  تم بها وأ  معلومات أخرى

 

سجل للخبارات والشكاوى يدون ييه اسم مةدم االخبار أو الشركوى وبياناتره الشخصرية وعنوانره  -ج
وتاريخ تسلم االخبار أو الشكوى واسم المشتكى عليره وقائمرة بالبينرات المةدمرة مرع الشركوى وتراريخ 

الهيئرة واالجررال المتخرذ علرى االخبرار أو الشركوى وخلصرة قررارات احالة االخبار أو الشكوى الى 
 .الهيئة المتعلةة باإلقرار

 

 .أ  سجلت اخرى يةرر الرئيس تنظيمها ويةا لمتطلبات عمل الدائرة -د

 



 

 ( 5المادة )   

 

 

يشررتمل نمرروذج االقرررار علررى عرردد مررن الصررفحات المرقمررة والمختومررة بخرراتم الرردائرة وعلررى النحررو 
 -: التال

 

 -:صفحة البيانات الشخصية للمكلف وتشتمل على -أ

 

االسم الرباع  ورقمه الروطن  ووظيفتره وتراريخ مباشررته العمرل وتراريخ انفكاكره عرن العمرل أو  -1
 . وال الصفة الوظيفية عنه

 

عنوان االقامرة الردائم ير  المملكرة بمرا ير  ذلرك عنوانره البريرد   وعنوانره اإللكترونر  إن وجرد   -2
 .ام هواتفهوارق

 

البيانررات الشخصررية لرر وج المكلررف بمررا يرر  ذلررك اسررمه الربرراع  ورقمرره الرروطن   وعنوانرره  -3
 .اإللكترون  إن وجد  وارقام هواتفه

 

 .اسمال الوالد الةصر وارقامهم الوطنية -4

 

صفحة املك المكلف من الموال المنةولة داخل المملكة وخارجها ووصف دقيرق لهرذ  االمرلك  -ب
 .وقيمتها بالدينار الردن 

 

 .صفحة املك المكلف من الموال المنةولة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة أو خارجها -ج

 

خارجهررا ووصررف دقيررق لهررذ  صررفحة امررلك المكلررف مررن المرروال غيررر المنةولررة داخررل المملكررة و -د
 .االملك وقيمتها بالدينار الردن 



 

صررفحة الحةرروع العينيررة وعةررود المنفعررة للمكلررف داخررل المملكررة وخارجهررا ووصررف دقيررق لهررذ   -هررـ
 .الحةوع والمنايع وقيمتها بالدينار  الردن 

 

 .ينة بهاصفحة الديون الت  للمكلف على الغير مع تحديد قيمة هذ  الديون والجهات المد -و

 

 .صفحة الديون المترتبة ي  ذمة المكلف للغير مع تحديد قيمة هذ  الديون والجهات الدائنة - 

 

صفحة امرلك  وج المكلرف مرن المروال المنةولرة داخرل المملكرة وخارجهرا ووصرف دقيرق لهرذ   -ح
  .االملك وقيمتها بالدينار الردن 

 

 .لة ذات الطبيعة الخاصة داخل المملكة وخارجهاصفحة املك  وج المكلف من الموال المنةو -ط

 

صفحة أملك  وج المكلرف مرن المروال غيرر المنةولرة داخرل المملكرة وخارجهرا ووصرف دقيرق  - 
  .لهذ  االملك وقيمتها بالدينار الردن 

 

صفحة الحةوع العينية وعةود المنفعة ل وج المكلف داخل المملكة وخارجها ووصف دقيق لةيمة  -ك
 .الحةوع والمنايع بالدينار الردن هذ  

 

 .صفحة الديون الت  ل وج المكلف على الغير مع تحديد قيمة هذ  الديون والجهات المدينة بها -ل

 

  .صفحة الديون المترتبة ي  ذمة  وج المكلف للغير مع تحديد قيمة هذ  الديون والجهات الدائنة -م

 

وال المنةولة داخرل المملكرة وخارجهرا ووصرف دقيرق صفحة املك أوالد المكلف الةصر من الم -ن
 .لهذ  الملك وقيمتها بالدينار الردن 

 



صفحة أملك أوالد المكلرف الةصرر مرن المروال المنةولرة ذات الطبيعرة الخاصرة داخرل المملكرة  -س
 .وخارجها

 

صفحة أملك أوالد المكلف الةصر من الموال غيرر المنةولرة داخرل المملكرة وخارجهرا ووصرف  -ع
 .دقيق لهذ  الملك وقيمتها بالدينار الردن 

 

صفحة الحةوع العينية وعةود المنفعة لوالد المكلرف الةصرر داخرل المملكرة وخارجهرا ووصرف  -ف
 .ردن دقيق لهذ  الحةوع والمنايع وقيمتها بالدينار ال

 

 .صفحة ديون أوالد المكلف الةصر على الغير مع تحديد قيمة هذ  الديون والجهات المدينة بها -ص

 

صفحة الديون المترتبة ي  ذمة أوالد المكلف الةصر للغير مع تحديد قيمة هرذ  الرديون والجهرات  -ع
 .الدائنة

 

 

 ( 6المادة )   

 

 

يادة ي  ذمته أو ذمة  وجه أو ذمة أوالد  الةصرر الماليرة يلت م المكلف بت ويد الدائرة ببيان ل    -أ
 .قد تطرأ بعد تاريخ تةديم االقرار مع بيان مصادر هذ  ال يادة

 

يةدم المكلف للدائرة طلبا خاصرا يبرين ييره مصرادر ال يرادة ير  الذمرة الماليرة علرى أن يريرق هرذا  -ب
 .الطلب بظرف مغلق ومكتوم مع االقرار

 

 

 ( 7المادة )   

 



 

يةدم نموذج اإلقرار الى الدائرة من المكلف ويومع ي  ظرف مغلق ومكتوم تعد  الدائرة على أن  -أ
 .يكون مختوما بخاتم الجهة الت  يعمل لديها

 

يوقرررع المكلرررف علرررى النمررروذج يررر  المكررران المخصرررص للتوقيرررع يفيرررد بررر قرار  بصرررحة البيانرررات  -ب
 .على الصفحات الخاصة به والمعلومات الواردة ييه  على أن يوقع  وج المكلف

 

يجو  ت ويد الدائرة باالقرار بوساطة مفوض عن المكلف  على أن يريق تفويما خطيا بذلك مع  -ج
 .النموذج وتثبت ي  هذ  الحالة بيانات المفوض لدى الدائرة

 

 

 ( 8المادة )   

 

 

 .يصدر و ير العدل التعليمات الل مة لتنفيذ احكام هذا النظام

 

3/12/2014 

 

 

 

 

 


