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احلصـيفة الـيت تقـوم علـى  اإلدارةاليت تستطيع حتقيق األهداف جبديـة وبكلفـة أقـل وزمـن أقصـر هـي  اإلدارةإن ((  

ق الواحد، وتتوفر هلا قيادات إدارية كفؤة نزيهة، تقـدم الصـاحل العـام علـى إجياد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفري

وتركـز علـى العمـل امليـداين، وتتصـدى للمعاضـل قبـل وقوعهـا أو حـني  واإلبـداعأي اعتبار آخر، وتتصـف Dلعدالـة واملبـادرة 

  )).يكون من السهل التعامل معها قبل أن تتفاقم..

  

  احلسني املعظمجاللة امللك عبد هللا الثاين ابن 
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صـــــــــــاحب الســـــــــــمو امللكـــــــــــي  األمـــــــــــري احلســـــــــــني بـــــــــــن عبـــــــــــد هللا الثـــــــــــاين ويل العهـــــــــــد  املعظـــــــــــم 
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ضـــرورة النهـــوض و  ،تطـــوير مفـــاهيم وظيفـــة الدولـــة األردنيـــة احلديثـــةيف تنفيـــذاَ للتوجيهـــات امللكيـــة الســـامية 
ر الرئيســــية الــــيت احملــــاو   ٢٠٢٠إىل   ٢٠١٨لألعــــوام  اإلســــرتاتيجية، تضــــمنت خطتنــــا ,ألداء احلكــــومي

يعتــــرب حمــــور تطــــوير اخلــــدمات حمــــورا حيــــث ، تضــــمنها بــــرEمج  اخلــــدمات احلكوميــــة لتبســــيط اإلجــــراءات
يعـىن برفـع كفـاءة وفعاليـة اجلهـاز احلكـومي للتسـهيل الـذي أساسيا وهاما من حماور تطوير القطـاع العـام، و 

ذلــك للحصـول علــى اخلدمــة علـى متلقــي اخلدمـة ســواء كـان مــواطن أو قطــاع خـاص أو جهــة حكوميـة، و 
 .بسرعة ودقة وكفاءة عالية، و,لتايل رفع مستوى رضا متلقي اخلدمة

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا اجلوهرية، لتحقيـق أهـداف الـدائرة املرتبطـة fهـداف وزارة املاليـة  من اإلسرتاتيجيةمنطلقني يف اخلطة 
طموحـة منبثقـة مـن إرادة قويـة ومهـة ، بنظـرة واكبة التطورات واملسـتجداتواجهة التغيري املستمر ومالوطنية، مل واألهداف االقتصادية

  .عالية مصممة على النجاح 
متطلعـــني يف هـــذه اخلطـــة إىل تطـــوير املـــوارد البشـــرية كلبنـــة أساســـية يف األداء واالجنـــاز، مؤسســـني يف هـــذه اخلطـــة لتطـــوير 

اهليكل التنظيمي للدائرة وصوًال إىل أداء مؤسسـي متميـز، مبـين علـى اهلياكل التنظيمية ملديرuت الدائرة املختلفة، لتحديث وتطوير 
والشـفافية،  املسـاءلةتطوير اخلدمات وتبسيط واإلجراءات الضريبية للمكلفـني واملتعـاملني مـع الـدائرة، معـززين قـيم الرقابـة والتنظـيم و 

رفــد اخلزينــة ,إليــرادات لتمكينهــا هــداف املتمثلــة يف منطلقــني يف رســم السياســات واختــاذ القــرارات إىل التميــز واإلبــداع، وحتقيــق األ
وزuدة االلتــزام الضــرييب واســتجابة املكلــف الطوعيــة مــن خــالل تنميــة الــوعي ورفــع مســتوى الشــفافية وجــودة  ،مــن ممارســة وظائفهــا

  .اخلدمات الضريبية
     

 هــادفني إىلصــورة، اإلسـرتاتيجية fفضــل  تنفيــذ هــذه الــدائرة لـديهم القــدرة التامــة علـى مـوظفي هــذهfن وكلنـا ثقــة وقناعــة 
تـوفري منـاخ سـاعني لاملخاطر وجتنبها قبل وقوعها، يداً مبنياً على معرفة دث تغيري جذري يف أساليب العمل معتمدين �جاً جإحدا

حضــرة  ظــل االســتمرار يف الســعي حنــو أن تصــبح الــدائرة مركــز متيــز يف ني مــن اجلميــعحمفــز لكــل مــن العــاملني ومتلقــي اخلدمــة، أملــ
  حفظه هللا ورعاة.عبدهللا الثاين بن احلسني املعظم صاحب اجلاللة امللك 

  وهللا ويل التوفيق،،،،

  

  حسام أبو علي                                                                 

  املديـر العـام                                                       
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  \تاحملتو 

  

  الصفحة  الموضوع  

  

  الفصل االول:االطار النظري
 

   ٢     جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم رؤية

   4     كلمة عطوفة المدير العام 

   6     األهداف الوطنية

   6     الوطني المحور

   6     ٢٠٢٥رؤية واستراتيجية األردن 

   7     ٢٠٢٢-٢٠١٨خطة تحفيز النمو االقتصادي 

   7     أهداف وزارة المالية اإلستراتيجية

   7     اإلستراتيجية الدائرةأهداف 

   8     الدائرة رؤية

   8     رسالة الدائرة

   8     قيم الدائرة الجوهرية

  العملي اإلطارالفصل الثاني: 

  SWOT Analysis      9تحليل البيئة الداخلية والخارجية للدائرة

  11 يميةوالخارطة التنظ اإلداريالتنظيم 

   14     هيكل الدائرة التنظيمي

   15      عالقة أهداف الدائرة ووزارة المالية باألهداف الوطنية وبالبرامج والمشاريع 

   16     الدائرة على خارجيةنظرة 

   17     خطط وبرامج الدائرة الزمنية وفقا لمؤشرات قياس األداء الرئيسية

    18    المشاريع الرأسمالية للدائرة
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  األهداف الوطنية أوال: 
  تسعى الدائرة إلى المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية اآلتية: 

 تطوير االقتصاد الوطني ليكون مزدهرا ومنفتحا على األسواق اإلقليمية والعالمية.   .١

   .على الصعيدين المركزي والمحلي تعزيز اإلدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة للمساءلة  .٢

 

  المحور الوطني ثانيا: 
  الخدمات المالية واإلصالح المالي الحكومي وزارة المالية/دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

  

    ٢٠٢٥رؤية واستراتيجية األردن ثالثا: 
  األولوية االستراتيجية االستقرار اإلقتصادي الكلي:

 تعزيز ادارة اإليرادات الضريبية وتحسين عملية التحصيل. )١

تشريعات الحكومية المتعلقة بااليردات، ومنها التشريعات الضريبية، بما يحقق مزيدا من ال مراجعة •
 العدالة في توزيع األعباء الضريبية وتعزيز اإليرادات الحكومية.

قدرات الدوائر الضريبية، بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبخاصة فيما يتعلق بالتفتيش  تعزيز •
 ى الشركات والمبيعات.الضريبي والضرائب عل

 آليات تحصيل المتأخرات المتراكمة المستحقة للحكومة على مختلف الجهات.  تفعيل •

تقييم دوري لبيان أثر القرارات بتعزيز اإليرادات وأثر تعديل القوانين الضريبية في تحقيق  إجراء •
 األهداف اإلقتصادية .

الزام جميع األسر األردنية بإيداع إقرار  بيانات ضريبة الدخل على مستوى األسرة عن طريق تحسين •
 ضريبي سنوي حتى لو كان دخل األسرة قد أعفي من ضريبة الدخل .

 توسيع استخدام األنظمة األلكترونية لتحصيل االيرادات. )٢

استخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في تحصيل االيرادات العامة بهدف تسهيل إجراءات  توسيع •
 المدفوعات الوطني والتسديد من خالل البطاقات اإللكترونية .التحصيل مثل نظام 

 توسيع قاعدة مستخدمي الشبكة االلكترونية والتحول نحو تقديم الخدمات الكترونيا. •

 نظام الماسح الدولي (باردكود ) في تحصيل القسائم المالية . تطبيق •

 الحد من االعفاءات وتشديد أحكام اإلعفاء. )٣

 ضريبية ووضع شروط واضحة لها .من اإلعفاءات ال الحد •

 قرارات اإلعفاء الصادرة عن مجلس الوزراء واألسباب وراء المنح . إعالن •

  أهداف وزارة المالية  االستراتيجية
  النهوض بآليات رسم السياسة المالية  .١

  تحسين كفاءة الرقابة وإدارة الموارد المالية بفاعلية  .٢

  االرتقاء بمبادئ اإلفصاح والشفافية .٣

  الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات المستفيدة من خدمات الوزارة تحسين .٤

  تعزيز القدرات البشرية والمعرفية لدى موظفي الوزارة .٥
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  ٢٠٢٢-٢٠١٨خطة تحفيز النمو االقتصادي رابعا: 
 ضبط نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام ضمن المستويات اآلمنة. .١

 تطوير التنبؤ بااليرادات من خالل  زنة العامة بكفاءة وفاعليةتحقيق الهدف المنشود في قانون الموا
  .رفع كفاءة التحصيل والحد من الديونو بيانات مقدرة دقيقة ووضع

  -سهولة ممارسة االعمال والتنافسية .٢

 تعزيز وتحفيز البيئة بيئة األعمال واالستثمار وزيادة تنافسيتها وتعظيم الفرص االستثمارية ،
 :ئبتحسين ادارة الضراو

 تبسيط االجراءات وتطوير الخدمات الضريبية •

 ، ومكافحة غسل األموال. الحد من التهرب الضريبي •

تقليل تكلفة االمتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة  تعزيز قدرات  •
 القطاعات االقتصادية الواعدة والرائدة وتحفيزها.

ردني في األسواق العالمية وفتح تعظيم الصادرات األردنية، وتعزيز موقع المنتج األ •
 واعدة ومتجددة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة. أسواق جديدة

تقييم ومراجعة االجراءات االقتصادية باستمرار لتعزيز وتعميم الناجح منها وتعديل ما لم  •
 أهدافه. يحقق

 ل من الخدمات.رفع كفاءة القطاع العام والعاملين فيه لتقديم مستوى افضالمساهمة الفاعلة في  .٣

 تنفيذ استراتيجية تدريب مناسبةمن خالل  تطوير وتمكين الموارد البشرية.  

 وزيادة دورها القيادي تحليل واقع المرأة بالدائرة وتمكينهامن خالل  تمكين المرأة.  

 تفعيل قسم التطوير وتقييم االداءمن خالل  تطوير وحدات تقييم االداء المؤسسي  

 وبناء ثقافة مؤسسية والرقابة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي تجذير الثقافة المؤسسية  

 مراجعة وتطوير جوائز التميز الوظيفيمن خالل  دعم االبداع والتميز ومحاسبة المقصر ومسائلته  

 .ادارة المعرفة والثقافة الضريبيةنشاط تفعيل و

  
  أهداف الدائرة االستراتيجية

  باإليرادات لتمكينها من ممارسة وظائفها. تنمية مورد مالي للحكومة يرفد الخزينة .١

زيادة االلتزام الضريبي واستجابة المكلف الطوعية من خالل تنمية الوعي ورفع مستوى الشفافية وجودة  .٢
  الخدمات الضريبية.

  



  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨الخطة االستراتيجية لألعوام     دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 -   ٨   -   
 

  الدائرة ةرؤي

  دائرة ضريبة دخل ومبيعات رائدة على املستوى االقليمي

  

  الدائرة رسالة

وجتذير الوعي  الية لرفد خزينة الدولة Dإليرادات العامة من خالل تعزيز االلتزام الطوعيادارة الضريبة بكفاءة وفع

وحتسني بيئة األعمال وتقدمي خدمات ذات جودة عالية لتحقيق أفضل رضا ممكن ملتلقي اخلدمة  والثقافة الضريبية

  Dالعتماد على موارد بشرية  مؤهلة وتشريعات ضريبية شفافة

  

  وهرية اجلالدائرة  قيم 

  

  النـزاهة واملصداقية . •

  العدالة واملساواة . •

  الشفافية واملهنية . •

   السرية وأمن املعلومات. •

  معاملة املكلف كشريك . •

  العمل بروح الفريق الواحد. •
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  للدائرة:واخلارجية حتليل البيئة الداخلية 

حـد كبـري علـى  إىلة واملسـتقبلية فيهـا والـيت تـؤثر الـدائرة البشـرية واملاديـة احلاليـ وإمكانياتطاقات البيئة الداخلية متثل 

يوجـد جمموعـة كمـا هذا ومتتلك الدائرة عدد من نقاط القوة فيما تعاين مـن بعـض نقـاط الضـعف   ،واسرتاتيجيات الدائرة أهداف

   .من الظروف واملوارد واإلمكاEت حتتاجها

يقابلهـا التحـدuت واملسـتجدات الـيت تتـأثر وتـؤثر �ـا  البيئة اخلارجية الفرص اليت يرتتب علـى الـدائرة اسـتثمارها وتوفر

ملقابـل هنـاك جمموعـة قـد يشـكل ذلـك حتـدu للـدائرة و,و بعضها ذات أثر جوهري على اإليـرادات،  وغري مباشر،  بشكل مباشر

  وعلى النحو اآليت : (فرص)ملموس من الظروف املواتية إلحداث حتسن 

  

                                                                          / دائرة ضريبة الدخل واملبيعات     SWOT analysesحتليل البيئة الداخلية واخلارجية 

كجزء من مراجعة اخلطة   ٢٠١٧/ ٠٥/ ٣١(مت اإلتفاق على نتائج التحليل خالل إجتماع ملدراء الدائرة مت بتاريخ 
 اإلسرتاتيجية للدائرة)

 العوامل الداخلية

 األهمية ـ  ـــ) نقاط الضعف (ــ األهمية نقاط القوة (+ +)

1 
موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة في 

 مختلف مجاالت عمل الدائرة.
4/10 ١ 

ضعف توفر المسارات الوظيفية 
الواضحة للموظفين على كافة المستويات 

 الوظيفية.

٤/١٠ 

2 
من الدوائر الحكومية الرائدة في 

توظيف التكنولوجيا في أتمتة خدماتها 
 وعملياتها.

10/10 2 
ل المديريات التنفيذية عن مبنى عدم فص

 اإلدارة العامة.
6/10 

3 
وجود أنظمة وتعليمات لتحفيز العاملين 

في الدائرة وفقاً لتقييم األداء الشهري 
 للموظفين.

5/10 3 
عدم وجود مركز متخصص للتدريب 

 الضريبي.  
٧/١٠ 

4 
تعميم ونشر المعرفة داخلياً وخارجياً 

 من خالل التواصل اإللكتروني 
 10/10 نقص مخصصات التدريب المالية. 4 7/10

 ٥ 
إنشاء وحدة مبستوى قسم مكافحة 

  غسل األموال والتهرب الضرييب
 ٦�١٠  5 

عدم وجود دراسات  وأبحاث ضريبية 
 مثل دراسات التهرب الضريبي وغيرها.

8/10 

 / دائرة "!يبة الدخل والمبيعات SWOT analysesتحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 ا��همية:

(ا��كثر  ١٠(ا��قل أهمية) إلى الرقم  ١تم ا�!تفاق على إعطاء كل نقطة درجة أهمية بين الرقمين 
أهمية) لغايات تحديد مدى 67ورة انعكاسها على الخطة ا�0ستراتيجية، ويتم تحديد ا��همية 

تاثيرها على مسار العمل وتقديم الخدمات والفعالية وفق مدى ع<0قة النقطة بعمل الدائرة و
والكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، إضافة إلى مدى تكرار حدوث النقطة أو وجودها 

 (مستمر أو مؤقت، متكرر أو ممكن حدوثه لمرة واحدة)



  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨الخطة االستراتيجية لألعوام     دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 -   ١٠   -   
 

      

      

 العوامل الخارجية

 ألهميةا التهديدات (ـــــــــ ) األهمية الفرص (+)

1 
وجود خطة تحفيز االقتصاد األردني 

 ) ٢٠٢٢ــــــ  ٢٠١٨(
10/10 1 

عدم وجود موقع رديف  لنظام الحاسب 
) خارج Disaster Recoveryاآللي (

 مبنى الدائرة الرئيسي. 

9/10 

 4/10 الفساد اإلداري والمالي. 2 9/10 إجراء تعديل على التشريعات الضريبية 2

3 
ء للتبادل والتشارك التواصل مع الشركا
 في استخدام الموارد

 7/10 عدم استقرار التشريعات.  3 8/10

 3/10 تسرب الكفاءات الوظيفية والخبرات 4 7/10 مشاركة الدائرة في جوائز التميز 4

5 
توفر مصادر المعلومات من القطاعين 

 العام والخاص
6/10 5 

تخفيض المخصصات الرأسمالية 
 وسياسة التقشف الحكومية

6/10 

       5/10 الرافد الرئيسي لخزينة الدولة.  6

       6/10 توفر المنح والمساعدات الخارجية 7
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   واخلارطة التنظيمية اإلداريالتنظيم 
  التنظيم اإلداري لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات - :أوالً 

تتـوىل ومبوجبـه مـن الدسـتور   ١٢٠الصـادر مبقتضـى املـادة  ٢٠١٦لسـنة  ٨٣تعمل الدائرة مبوجـب نظـام التنظـيم االداري رقـم 
  - الدائرة املهام والصالحيات التالية:

 إدارة عملية فرض الضريبة وحتصيلها بكفاءة وفاعلية. - ١

وحتقيـــق العدالـــة ، وحتـــديث التشـــريعات الضـــريبية مبـــا يكفـــل تشـــجيع االســـتثمار ،مواكبـــة التطـــورات االقتصـــادية يف جمـــال الضـــريبة - ٢

  اة بني خمتلف شرائح املكلفني.واملساو 

مــن  للحــد علــى االلتــزام وتعــريفهم مبــا هلــم مــن حقــوق ومــا علــيهم مــن واجبــات ملســاعد�م ،تنميــة الــوعي الضــرييب لــدى املكلفــني - ٣

  التهرب الضرييب.

  والفنية فيها. اإلداريةالعمل  أساليبتنمية اجلهاز اإلداري يف الدائرة وتطوير  - ٤

 الالزمة لتمويل النفقات العامة للحكومة. دات,إليرارفد اخلزينة العامة  - ٥

  - يتكون اهليكل التنظيمي للدائرة من:و 

  وحدة الرقابة الداخلية - ٢العام  املدير - ١ يرتبط ,لوزير كل من:و الوزير  - أ

  -يرتبط ,ملدير كل من:العام  املدير - ب

  جلنة التخطيط والتنسيق واملتابعة .١

وعضوية مساعديه ومديري املدير\ت يف  العام خطيط والتنسيق واملتابعة بر�سة املديرتشكل يف الدائرة جلنة تسمى جلنة الت

تتوىل اللجنة دراسة األمور التالية وترفع و  يسمى املدير أحد مساعديه �ئبا لرئيس اللجنة، و الدائرة الذي يسميهم املدير

  املناسبة بشأ�ا: اإلجراءات الختاذتوصيا�ا للرئيس 

  راجمها واألنشطة اخلاصة �ا وتقييمها.خطط الدائرة وب •

  عمل الدائرة.بمشروعات القوانني واألنظمة والتعليمات املتعلقة  •

  مشروع املوازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيالت الوظائف اليت تصدرها الدائرة. •

  اعتماد املطبوعات الضريبية اليت تصدرها الدائرة. •

  ليها.أي أمور أخرى حييلها الوزير أو املدير ا •

  واملالية. اإلداريةللشؤون العام مساعد املدير  - ٢

  للتخطيط والتطوير وخدمات املكلفني.العام مساعد املدير  - ٣

  للشؤون التنفيذية والعمليات.العام مساعد املدير  - ٤

  وحدة الشؤون القانونية. - ٥
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  النيابة العامة الضريبية. - ٦
  مكتب املدير. - ٧

  

  - يرتبط به كل من: ؤون اإلدارية واملاليةللشالعام مساعد املدير  - ج
  مديرية تنمية املوارد البشرية والتدريب. - ١

  مديرية تقنية املعلومات. -٢

  .اإلداريةمديرية الشؤون  -٣

  مديرية الشؤون املالية. -٤

  .عالم الضرييبواإل االتصالمديرية  -٥

  - ط به كل من:للتخطيط والتطوير وخدمات املكلفني يرتب العام مساعد املدير- د 
  مديرية التخطيط والدراسات. -١

  مديرية االلتزام الضرييب وادارة العمليات. -٢

  مديرية ادارة الديون. -٣

  .واالقتطاعاتمديرية املعلومات  -٤

  والرد الضرييب. واإلعفاءمديرية السجل  -٥

  مديرية ادارة خدمات املكلفني والثقافة الضريبية. -٦

  - للشؤون التنفيذية والعمليات يرتبط به كل من:العام مساعد املدير - هـ 
  مديرية كبار دافعي الضرائب. - ١

  مديرية مكافحة التهرب الضرييب. -٢

  مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع الصناعي. -٣

  مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري االوىل. -٤

  ثانية.مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع التجاري ال -٥

  مديرية متوسطي دافعي الضرائب للقطاع اخلدمي. -٦

  مديرية ضريبة دخل ومبيعات غرب عمان. -٧

  مديرية ضريبة دخل ومبيعات مشال عمان. -٨

  مديرية ضريبة دخل ومبيعات جنوب عمان. -٩

  . مديرية ضريبة دخل ومبيعات وسط وشرق عمان.١٠

  مديرية ضريبة دخل ومبيعات اربد. - ١١
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  ية ضريبة دخل ومبيعات الزرقاء.مدير  - ١٢

  -:هلاوتشمل مراكز اخلدمات التابعة  مديرية مراكز اخلدمات الضريبية - ١٣

  ماد,.دخل ومبيعات  مركز خدمات ضريبة •

  مركز خدمات ضريبة دخل ومبيعات الكرك. •

  مركز خدمات ضريبة دخل ومبيعات الطفيلة. •

  مركز خدمات ضريبة دخل ومبيعات معان. •

  يبة دخل ومبيعات املفرق.مركز خدمات ضر  •

  مركز خدمات ضريبة دخل ومبيعات البلقاء. •

 مركز خدمات ضريبة دخل ومبيعات عجلون. •
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  ٢٠١٨الهيكل التنظيمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام التالي بين الشكل ي

 

  المدير العام

 حسام أبو علي
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  اريع اليت حتقق هذه األهداف:أهداف دائرة ضريبة الدخل واملبيعات واألهداف الوطنية والربامج واملشبني عالقة ال

حتفيز النمو االقتصادي خطة و  ٢٠٢٥رؤية االردن و وميكن توضيح العالقة ما بني أهداف الدائرة واألهداف الوطنية 

  والربامج واملشاريع اليت حتقق هذه األهداف من خالل النموذج التايل: ٢٠٢٢
  

  المخرجات اإلستراتيجية  األهداف الوطنية

  

  ريع  واألنشطة  التي تحقق األهدافالبرامج و المشا
الجهة 
  المسؤولة

 

 

.تعزيز ادارة ١
االيردات  

الضريبية وتحسين 
  عملية التحصيل

  
 )٢٠٢٥(رؤية االردن 

  

التشريعات الحكومية المتعلقة بااليردات، ومنها التشريعات الضريبية، بما  مراجعة •
  اإليرادات الحكومية ريبية وتعزيزيحقق مزيدا من العدالة في توزيع األعباء الض

تنمية مورد . ١
مالي للحكومة 
يرفد الخزينة 

باإليرادات لتمكينها 
من ممارسة 

  وظائفها.

  مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل •

تعديالت قانون الضريبة العامة على  •
  المبيعات

  

تعلق قدرات الدوائر الضريبية، بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبخاصة فيما ي تعزيز •
  بالتفتيش الضريبي والضرائب على الشركات والمبيعات.

 استراتيجية التهرب الضريبي •

دراسات الفجوة الضريبية والتهرب  •
  الضريبي

  

    استراتيجية ادارة الديون •  آليات تحصيل المتأخرات المتراكمة المستحقة للحكومة على مختلف الجهات.  تفعيل •
ارات بتعزيز اإليرادات وأثر تعديل القوانين الضريبية في تقييم دوري لبيان أثر القر إجراء •

  تحقيق األهداف اإلقتصادية .

االثر المالي واالثر االقتصادي دراسات  •
  الحكام القانون والسياسات المالية

  

بيانات ضريبة الدخل على مستوى األسرة عن طريق الزام جميع األسر األردنية  تحسين •
  تى لو كان دخل األسرة قد أعفي من ضريبة الدخل .بإيداع إقرار ضريبي سنوي ح

 التسجيل االلكتروني •

  استراتيجية المتخلفين عن تقديم االقرارات •
  

.توسيع استخدام ٢
األنظمة اإللكترونية 
  لتحصيل اإليرادات

 )٢٠٢٥(رؤية االردن 

  

تسهيل استخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في تحصيل االيرادات العامة بهدف  توسيع •
  مشروع الدفع االلكتروني •  إجراءات التحصيل مثل نظام المدفوعات الوطني والتسديد من خالل البطاقات اإللكترونية .

  

 توسيع قاعدة مستخدمي الشبكة االلكترونية والتحول نحو تقديم الخدمات الكترونيا. •

  نظام الماسح الدولي (باردكود ) في تحصيل القسائم المالية . تطبيق •
 شروع تحسين كفاءة جمع المعلوماتم •

   ومعالجتها الكترونيا

  

الحد من اإلعفاءات .٣
  وتشديد أحكام اإلعفاء

 )٢٠٢٥(رؤية االردن 

  

 من اإلعفاءات الضريبية ووضع شروط واضحة لها . الحد •

  قرارات اإلعفاء الصادرة عن مجلس الوزراء واألسباب وراء المنح . إعالن •
  المعدلمشروع قانون ضريبة الدخل  •

  المبيعات  تعديالت قانون ضريبة •

  

ضبط نسبة عجز الموازنة 
العامة والدين العام ضمن 

  المستويات اآلمنة.

(خطة تحفيز النمو 
  )٢٠٢٢- ٢٠١٨االقتصادي 

  تحقيق الهدف المنشود في قانون الموازنة العامة بكفاءة وفاعلية •
بيانات ووضع  تطوير التنبؤ بااليرادات •

 مقدرة دقيقة

  والحد من الديون اءة التحصيلرفع كف •

  

سهولة ممارسة االعمال 
  - والتنافسية

تعزيز وتحفيز البيئة بيئة 
األعمال واالستثمار وزيادة 
تنافسيتها وتعظيم الفرص 

  االستثمارية.

  تحسين ادارة الضرائب

  
(خطة تحفيز النمو 

  )٢٠٢٢- ٢٠١٨االقتصادي 

  تبسيط االجراءات وتطوير الخدمات الضريبية •

ة االلتزام زياد. ٢
الضريبي واستجابة 
المكلف الطوعية 
من خالل تنمية 
الوعي ورفع 

مستوى الشفافية 
وجودة الخدمات 

  الضريبية.

  

أتمتة الخدمات وربطها معا بواسطة قاعدة  •
 بيانات الكترونية

  مشروع تقديم الخدمة من المكان الواحد •

  

ة السجن تبني نظام الفوترة، وتطبيق عقوب •  الحد من التهرب الضريبي •
بحق المتهربين ، تطبيق فترات االعفاء من 

  الغرامات 

  

تعزيز قدرات القطاعات  تقليل تكلفة االمتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة 
  االقتصادية الواعدة والرائدة وتحفيزها.

التوافق مع الممارسات الدولية في  •
تخصيص الموارد لالمتثال الضريبي مقابل 

%) واستحداث تخصصات ١٥- ٥( التدقيق
  بالدائرة

  

  تعظيم الصادرات األردنية، وتعزيز موقع المنتج األردني في األسواق العالمية وفتح أسواق جديدة

  واعدة ومتجددة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة.

االستمرار بتشجيع االستثمار في المناطق  •
 الحرة والخاصة 

  تشجيع الصادرات •

  

  االجراءات االقتصادية باستمرار لتعزيز وتعميم الناجح منها وتعديل ما لم يحقق تقييم ومراجعة

  أهدافه.

المشاركة الفاعلة في رسم السياسات المالية  •
  واالقتصادية

  

  
انشاء وحدة بمستوى قسم لمكافحة غسل  •  مكافحة غسل االموال والتهرب الضريبي •

  االموال والتهرب الضريبي
  

ام رفع كفاءة القطاع الع
والعاملين فيه لتقديم مستوى 

  افضل من الخدمات.

  

  

  

  

  

(خطة تحفيز النمو 
  )٢٠٢٢- ٢٠١٨االقتصادي 

 تطوير وتمكين الموارد البشرية •

 وتكافؤ فرص النوع االجتماعي تمكين المرأة •

 تطوير وحدات تقييم االداء المؤسسي •

 تجذير الثقافة المؤسسية والرقابة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي •

  عم االبداع والتميز ومحاسبة المقصر ومسائلتهد •

 تنفيذ استراتيجية تدريب مناسبة •

 تحليل واقع المرأة بالدائرة وتمكينها. •

 تفعيل قسم التطوير وتقييم االداء •

الرقابة الفعلية على مدونة قواعد السلوك  •
 الوظيفي واخالقياتها وبناء ثقافة مؤسسية

 ع تعظيم االستفادة من االبتكار واالبدا •

 مراجعة وتطوير جوائز التميز الوظيفي •

  تفعيل ادارة المعرفة والثقافة الضريبية  •
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  دائرة ضريبة الدخل واملبيعات نظرة خارجية علىالشكل التايل يبني 

  
 

 

 

 

 هيئة

 مكافحة الفساد

  
  

المؤسسات الدولية 
 االقليميةو

 السلطات التشريعية والقضائية

 

 

 

 

 

 التدقيق مكاتب

 الملك جاللة

 

 

 والحكومة الوزراء رئيس

 المالية وزير

 الشركات

 األفراد

 والمستخدمين الموظفين

 المكلفين

  
  

 االزدواج منع اتفاقيات

 الضريبي

 السلطات

 الخارجية

 

 

 والتلفزيون اإلذاعة

 

 

 صحافة

 

 األعالم وسائل

 

 

 

 المحامون

 

  
 

 المحاسبون

 

 

 التجارة غرفة

 
 مؤسسات المجتمع المحلي

 

 

 

 

 

 ديوان المحاسبة

 

 

 

 

 المالية وزارة

 
  
  

 الرقابة جهات

 

 

 

 العامة المساهمة الشركات
 والخاصة

 

 

 

المحاكم والسلطات 
 المحلية

 

 

 

 ةالدوائر الحكومي

  
  

 المعلومات مصادر

  
  
  

 ةعام معلومات

 

 

 

 

 االتصال وسائل

 

 

 

  التجارية البنوك

  
  

 البريد صندوق

  
 

 الخدمات مصادر

 
 

  ضريبة دائرة
 والمبيعات الدخل

 

 المحاكم
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 تنمية مورد مالي للحكومة يرفد الخزينة باإليرادات لتمكينها من ممارسة وظائفها 1

جات المشروع مخر
 االستراتيجي

مؤشرات نشاط المشروع 
 االستراتيجي

الرئيسة لكل  األداءمؤشرات  
 نشاط

 القيمة المستهدفة  سنة االساس
الجهة 
  عن المسؤولة

Strategic Outputs Key Activity(K.A.s)  
Key Performance Indicator 

(K.P.I.s)  2016 2017 2018 2019 2020 التنفيذ 

1 

 اداتإيرزيادة 

ضريبتي الدخل 
 والمبيعات 

1.1 
زيادة مساهمة ضريبة 

 الدخل
1.1.1 

ايراد ضريبة الدخل 
 السنوي(ألف دينار)

944,716 950,000 980,398 1,095,203 1,155,439 
كافة المديريات 
 ومراكز الخدمات

1.2 
مساهمة ضريبة  زيادة

 المبيعات
1.2.1 

ايراد ضريبة المبيعات 
 السنوي(ألف دينار)

2,883,899 3,120,000 3,689,087 4,121,079 4,347,738 

2 

رفع كفاءة تدقيق 
ضريبة الدخل 
 والمبيعات

2.1 
تخفيض كلفة تحصيل 

 الدينار
 0.0055 0.0056 0.0057 0.0058 0.0059 كلفة تحصيل الدينار 2.1.1

مديرية الشؤون 
 المالية

2.2 
القبول بموجب نظام  نسبة

 العينة
2.2.1 

بموجب نظام نسبة القبول 
 العينة

 االلتزام الضريبي 88% 87% 86% 85% 83%

2.3 
 انجاز عينة التدقيق خالل

 العام
2.3.1 

نسبة االنجاز في عينة التدقيق 
 السنوية

 االلتزام الضريبي 92% 90% 85% 80% 78%

٢.٤ 
تفعيل نشاط مكافحة 
  التهرب الضريبي

  كافحةالم %٣ %٣ %٣ %٣ %٣  زيادة عدد المضبوطات ٢.٤.١

3 
رفع كفاءة تحصيل 
 الدفعات الضريبية

3.1 
تخفيض معدل المتأخرات 

 ضريبة دخل

3.1.1 
  مبالغ غير محصلة ضريبة دخل

 ارصدة مدينة( الف دينار)
1,025,000 1,014,618 994,326 974,439 954,950 

 إدارةمديرية 
  الديون

 %83 %89 %101 %107 %108  معدل المتأخرات ضريبة دخل 3.1.2

٣.٢ 
تخفيض معدل المتأخرات 

  ضريبة مبيعات

٣.٢.١ 
  مبالغ غير محصلة ضريبة مبيعات

  ارصدة مدينة( الف دينار)
1,053,742 988,741 968,966 949,587 930,595 

 %21 %23 %26 %32 %37 معدل المتأخرات ضريبة مبيعات ٣.٢.٢
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 ية من خالل تنمية الوعي ورفع مستوى الشفافية وجودة الخدمات الضريبية.زيادة االلتزام الضريبي واستجابة المكلف الطوع  2

الجهة  القيمة المستهدفة سنة االساس مؤشرات  اإلداء الرئيسة لكل نشاط مؤشرات نشاط المشروع االستراتيجي مخرجات البرنامج االستراتيجي
المسؤلة 
 2017 2018 2019 2020 ٢٠١٦  Strategic Outputs Key Activity(K.A.s)  Key Performance Indicator (K.P.I.s) عن التنفيذ

1 
االلتزام الضريبي 
 واالستجابة الطوعية

1.1 
زيادة التزام المكلفين بالتسجيل 

 بضريبة المبيعات
1.1.1 

عدد المكلفين الجدد المسجلين في ضريبة 
 3,814 3,633 3,460 3,295 3,309 المبيعات (مكلف)

مديريات 
 الدائرة الفنية

1.2 
زيادة  التزام المكلفين بالتسجيل 

 بضريبة الدخل
1.2.1 

عدد المكلفين الجدد المسجلين في ضريبة 
 41,622 39,640 37,753 35,955 35,622 الدخل (مكلف)

 رفع كفاءة جمع المعلومات 1.3
1.3.1 

عدد قسائم المعلومات من مختلف  
المعلومات  1,700,000 1,650,000 1,600,000 1,559,386 1,609,244 مصادرها

 واالقتطاعات
 15,650 15,600 15,500 15,337 15,544 عدد مصادر المعلومات 1.3.2

 1.4.1 الربط االلكتروني 1.4
عدد الجهات التي اجريت معها الربط 

 3 3 3 5 3 االلكتروني
تقنية 

 المعلومات

 الضريبي األعالم 1.5
1.5.1 

 د األنشطة االتصالية واإلعالميةعد
 32 33 34 34 34 

مديرية االتصال 
 27 27 27 27 47  عدد أنشطة قسم الحكومة االلكترونية ١.٥.٢ واالعالم

 11 10 9 8 8 عدد االجتماعات السنوية  1.6.1 العالقة مع الشركاء 1.6

١.٧ 
مكافحة غسل االموال والتهرب 

  الضريبي
١.٧١ 

دة بمستوى قسم لمكافحة غسل انشاء وح
  االموال والتهرب الضريبي

مكافحة التهرب 
وغسل االموال 

بالتعاون مع الجهات 
 المعنية

التنسيق مع الجهات 
المعنية لمكافحة 

 ومتابعتها التهرب

التنسيق مع الجهات 
المعنية لمكافحة 

 ومتابعتها التهرب

وحدة على  انشاء 
في  الهيكل التنظيمي
 لتهربمديرية مكافحة ا

تفعيل وحدة مكافحة 
غسل االموال والتهرب 

 الضريبي 

مديرية مكافحة 
التهرب 
 الضريبي

2 
الشفافية وجودة 
 الخدمات الضريبية

2.1 
والنوع  تنمية الموارد والتدريب
 االجتماعي

مديرية تنمية  %74 %74 %73 %72 %72.9 زيادة درجة الرضا الوظيفي 2.1.1
الموارد 
 2.1.2 البشرية

نسبة عدد االناث الى عدد الذكور في  ادة زي
  الدائرة

١% 1% 1% 1% 1% 

 %17 %15 %12 %10 %16.1 ات التشغيليةالنفقترشيد  2.2.1 رفع كفاءة الشؤون االدارية 2.2
مديرية 
الشؤون 
 االدارية

 رفع كفاءة تقنية المعلومات 2.3
 ATMتتبع التدقيق االلكتروني  2.3.1

جميع 
 المديريات

ع جمي
 المديريات

جميع 
 المديريات

جميع 
 المديريات

جميع 
مديرية تقنية  المديريات

 المعلومات
2.3.2 

ايجاد موقع رديف مماثل لتقنية المعلومات 
 مراجعة مراجعة  مشروع دراسة دراسة في موقع اخر

 رفع كفاءة خدمات المكلفين 2.4

مديريات  %٧٤ %٧٣ %٧٢ %71 %82 زيادة درجة رضا متلقي الخدمة 2.4.1
 ٣٧ ٣٧ ٣٧ 37 38 عدد الخدمات التي تم تبسيط اجراءاتها 2.4.2 الدائرة الفنية

2.4.8 
تحقيق مراتب متقدمة في جائزة الملك عبد 

 مستمر مستمر مستمر مستمر مستمر هللا الثاني للتميز الحكومي
كافة مديريات 

  الدائرة

 2.5.1 تبسيط النظام الضريبي تشريعيا 2.5
اصدار قانون دائم لضريبة الدخل وتعديالت 

 تنفيذ تنفيذ تنفيذ صدور مسودة ض. المبيعات

مديريتي النيابة 
العامة 
الضريبية 
والتخطيط 
والتطوير 
 اإلداري
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  تقييم المشاريع الرأسمالية السابقة 

Economic & Social 
Dimenision 

Specific Action to be taken 
linked to Sector Policies & 

Programmes 

 مالحظات 2015 2014 2013 2012 2011

X.iii. Other Key areas مجاالت أخرى             

Taxation:  الضرائب E-Government & E link - finished 
منجز - والربط االلكتروني  - الحكومة االلكترونية  

          

الموضوعة بين كافة مديريات  انجزت  الدائرة الربط االلكتروني وفقا للخطة
ومراكز الخدمات الضريبية اضافة الى عدة جهات من شركاء الدائرة التي 
تقرر الربط معها وفقا للجدوى واالولوية..أما بالنسبة للحكومة االلكترونية 

والعمل  on lineفقد تم انجاز البنية التحتية لتقديم الخدمات االلكترونية 
المكلفين المستفيدين من هذه الخدمات جار على حفز وزيادة عدد 

 االلكترونية وقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية. 

Further Development of 
the tax system  

Simplify the tax system 
legeslative finished  تبسيط تشريعات

منجز - النظام الضريبي   

          

) ٢٨خل المؤقت رقم (بدأ يظهر جليا أثر كل من تطبيق قانون ضريبة الد
والمعدل  ٢٠٠٩) لسنة ٢٩، وأثر تطبيق القانون المؤقت رقم (٢٠٠٩لسنة 

لقانون الضريبة العامة على المبيعات.قامت مديرية النيابه العامه الضريبيه 
والشوون القانونيه بمتابعة اثر التطبيق من خالل رصد ردود الفعل الداخليه 

بي منها وتجاوز أي سلبيات عند مناقشة والخارجيه وتدوينها لالخذ بااليجا
 القانونين. 

مزيدا من التطوير على النظام 
 الضريبي

Simplify & document prcedures 
& Services of the department 
 تبسيط وتوثيق االجراءات وخدمات الدائرة

          

جا نموذ ٩٤% من تبسيط وتوحيد للنماذج بلغ عددها ٩٤تم انجاز ما نسبته 
نماذج قيد العمل، باالضافة الى انه قد تم انجاز  ٦معتمدا لدى الدائرة وبقي 

إجراء قيد  ٢٢% من تبسيط وتوحيد االجراءات بلغ عددها ٥٥ما نسبته 
إجراء..  وأن عملية  ٢٥العرض على لجنة التخطيط العتمادها.. وتبقى 

وفقا  تبسيط وتوثيق االجراءات وخدمات الدائرة عملية مستمرة وتسير
عملية خدمة جمهور   ١٤لخطط الدائرة السنوية وقد تم تبسيط ما مجموعه 
 وتتابع من قبل مديرية التخطيط والتطوير االداري

Strengthening of the 
Tax Administration 

Audit Tracking system  نظام تتبع
 التدقيق االلكتروني

          

م تتبع التدقيق االلكتروني في تم انجاز المرحلة االولى من تطبيق نظا
مديريات كبار ومتوسطي دافعي الضرائب والعمل جار على نقله الى باقي 

مديريات الدائرة، و نتيجة العادة هيكلة الدائرة تقرر مراجعة النظام 
وتطويره ليتالئم مع المستجدات الجديدة في الدائرة وقد تم تنفيذ العديد من 

 ام ورش العمل والتدريب على النظ

 تقوية االدارة الضريبية
Stop filer system  نظام المتوقفين عن
           تقديم االقرارات

أنجز، نظام المتوقفين عن تقديم االقرارات وهو مطبق ويتابع من قبل  
 مديرية االلتزام وادارة العمليات

Develop a comprehensive 
Strategy for the Tax 
Administration  تطوير

تراتيجية شاملة لالدارة الضريبيةاس  

Develop tax Media  تطوير حملة اعالم
 ضريبي

          

الحملة االعالميه االردن نبنية معا  انجز ويتابع من قبل مديرية االتصال 
 واالعالم الضريبي
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Improve international 
cooperation by 
implementing the 
principles of good 
governance in the area of 
taxation 

Develop And standardization of 
puplic services sections in the 
Department  تطوير معايير الخدمة الضريبية
 وتوحيدها في اقسام وشعب خدمة الجمهور

          

تطوير معايير الخدمه الضريبيه وتوحيدها انجز ومستمر يتابع من قبل 
 لمكلفين والثقافة الضريبيةمديرية أدارة خدمات ا

تحسين التعاون الدولي من خالل 
تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في 

 المجال الضريبي

Improve employees abilities & 
Efficiency  تنمية قدرات الموظفين وزيادة
 الكفاءة

            

رية تنمية قدرات الموظفين وزيادة الكفاءة انجز ومستمر ويتابع من قبل مدي
الموارد البشريه...وقامت الدائرة بانشاء عددا من قاعات التدريب في 

مختلف مديريات الدائرة وتم عقد ورش عمل متخصصة في مهارات التعامل 
مع الجمهور لرفع مستوى الخدمة المقدمة..وورش تدريبية للقيادات 

 االدارية
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  قابل�ــــة ال��قع وال�قا�ة في ت�فـ�� ال��ازنة  ال���ر
 ��تق�
PEFA

2011 
  ال���قع

  

  ال���قع

    ال��ش� ال�ئ�!ي  رق  ال��ش�
٢٠١

١  
٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

(PI-13) 

 

رفع م!��? ال<فاف�ة وتع��> ال�;لف �ال�9ال.ات واالل�7امات ال�5�.�ة ال���ت.ة عل�ه م0 2ل م0 ض��.�ي ال-خل 

  وال�.�عات
B+ B+  A A  A  A  A  

)I(  

شفاف�ة ال	�امات 
فع ال����ة دا

ن�� ال��ائ� 
ال�ئ��ة وال�ان��ة 
واإلی�ادات غ�� 

  ال�����ة.

 اإلجــــ�اءات

 

االس	ق�ار ال	��4عي  إلضفاءقان�ن دائ/ ب#ال م, القان�ن ال()ق&  إص#ار •
 ��مع ال�فا? على ما جاء في القان�ن ال�الي م, م�ا:ا (كان8فاض ال6

 إلىتHاالت % واال٣٠ إلىال��6ك ش���ة ال�����ة ح�B ت/ ت8ف�@ 
وال(�Oف�,  واإلف�اد% وNاقي الM�4ات م, م8	لف القKاعات ٢٤

�ع�ض القان�ن حال�ا على و %  ١٤ إلى% ٢٥وال(�	8#م�, خف�& م, 
 .مTلW ال�6اب HUفة االس	عTال

س	�	(� ال#ائ�ة في ت6ف�^ ب�امج ال	�ع�ة اإلعالم�ة UأحZام القان�ن الT#ی#ة  •
 وال	ي ت4(ل ما یلي:

o  إص#ار تعل�(ات.aل� ذلK	ي ت	��4ع�ة ال	واض�ة لل(�اد ال 

o .,�لفZ)ان�ة للTامج ت#ر���ة م�Nعق# ورشات ع(ل و 

o .ام القان�ن على م�قعي ال#ائ�ة ال#اخلي وال8ارجيZم, أح #T	� ن�4 ما :

م�اجعة األحZام اإلدار�ة في Mل م, قان�ني ض���	ي ال#خل وال(��عات  •
 e��Kدة ج#ی#ة تعالج ال�غ�ات في ت��األحZام اإلدار�ة ال�ال�ة وgص#ار م

 ال()ق	ة.

ی	/ س��6ا م�اجعة ح# ال	�T�ل ح�B مZ, القان�ن ال�الي ل(TلW ال�زراء  •
  ال�j6 ف�ه ح�� ال(�	T#ات االق	Hاد:ة ومق	��ات الع(ل.

 

  

B B+ B+ A A  A  A 

       

      

)II(   اإلجــــــــــ�اءاتإم;ان�ة دخ�ل   

A 
A A+ A+ A  A  A  
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 Fدافعي ال�5ائ

إلى ال�عل�مات 

ال<املة ع0 

 االل�7امات

 

 

 

 

 

�.�ة ال5�

واإلج�اءات 

  اإلدار�ة.

ت���K ال(�قع االلl	�وني وتفع�ل ال��Zمة االلl	�ون�ة وت���k إج�اءات  .١
 إلىوال(H#ر�, ال#خ�ل اس	8#امها، وم�ال ذلZ): a, لل(�	�ردی, 

  معل�مات شاملة وم�#ثة ع�� ال(�قع االلl	�وني للT(ارك
ة على جائ�ة أف�ل م�قع االس	(�ار في ال�عي ن�� ح�Hل ال#ائ�  .٢

 الl	�وني م, أك�� م, جهة داخل األردن وخارجه.

 سه�لة ال#خ�ل ع�� م�اقع دائ�ة ض���ة ال#خل وال(��عاتفي  ال	�سع .٣
ح#ث ال	��4عات واإلج�اءات والق�ان�, واألنj(ة وال6(اذج Uأ تغ^ی	هاو 

ل	(Z�, دافع ال����ة م,  ةفي تق#:/ ال8#مات االلl	�ون�و ال(Kل�Nة. 
 Onlineم�اش�ة  ةال����� اته��Hل على معل�مات ح�ل ال	�امال

إس	�ات�T�ة تق6�ة ال(عل�مات �rرت دائ�ة ض���ة ال#خل وال(��عات  .٤
وهي م�	(�ة لغا:ة عام  ٢٠١١وNاش�ت في ت6ف�^ها خالل عام 

. ت4(ل الع#ی# م, ال8#مات االلl	�ون�ة م�ل خ#مة اإلق�ارات ٢٠١٤
وسائk تق6�ة ال(عل�مات ال(8	لفة م�ل ال�����ة الl	�ون�ا، واس	8#ام 

Twitter & SMS  ,�لفZ)ه�ر وال)Tاصل مع ال�	ال والHلالت
وت^M��ه/ ب�اج�اته/ ال�����ة Mأخ� م�ع# ل	ق#:/ اإلق�ار دون غ�امات 

 وغ��ها م, أحZام ته/ ال(Zلف�,
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)III(  

وج�د آل�ة 
لالع	�اض 
واالس	6vاف 

  ال����ي

 جــــــــــ�اءاتاإل

١.  ���K(�ار في ت	ع�ن في ق�ارات ض���ة ال#خل االسKآل�ة ال
ب�6(ا القان�ن ال�اب��r eلة وغ�� فعالة، ح�M Bان& في وال(��عات 
ضع م�ع# أخ�� (سقف) لlل م, ت/ و  األحZام الT#ی#ةU(�ج� 

، م(ا أدw إلى ال	���ع في ال(Zلف وال#ائ�ة لل�& في االع	�اض
 ع	�اض.ع(ل�ات ال�& Uاال

٢.  W)إج�اءات دافع ال����ة س�ل k��ع(ل�ات الKع, وال�& في ت�
ی)دx إلى تT4�ع ال(Zلف�, إلى ت���ة أم�ره/ (ا وNق�ارات االع	�اض 

  ال�����ة في ال(�احل األولى م, ال	#ق�e دون الل�Tء إلى ال(�اك/

B B B+ B+ A  A  A  

         ال��ش� ال�ئ�!ي 

PI- 14 

 W�كفاءة مقای
 ت�T�ل دافع

ال����ة وتق#ی� 
  ال����ة

  B B B+ B+ A  A  A  
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)ii( 

م#w  فعال�ة 
العق�Nات على 
غ�� ال(ل	�م 
Uال	�T�ل 

وNاإلعالن ع, 
ال	�اماته 
  ال�����ة

 اإلجــــــــ�اءات

 

ت/ م�اجعة أحZام العق�Nات خالل القان�ن ال()ق& ل����ة ال#خل  .١
، ٢٠١٠ امعت/ ال�#ء ب	�K�قها م6^ ب#ا:ة وال(ع#ل ل����ة ال(��عات و 

 B�لفی�ج# على ح	لف�,  م8Z)م�, أن�اع ال�	ات على غ�� ال(لNعق�
ت4(ل Mافة أن�اع الغ�امات وم6ها على Uاإلعالن ع, ض���ة ص���ة 

 س��ل ال(�ال غ�امة ال	�قف ع, تق#:/ اإلق�ار ال����ي.

و�	/  Stop Filer Systemقام& ال#ائ�ة ب	���K نjام االلl	�وني  .٢
, ب	ق#:/ إق�اراته/ وغ�� ال(ل	�م�, Uال	�T�ل م	اUعة غ�� ال(ل	�م�

 �HUرة الl	�ون�ة.

تفع�ل ال#ور ال�قابي لlل م, ال(#ی��ات ال(���Mة في م	اUعة ت6ف�^  .٣
إس	�ات�T�ة ال	�T�ل وج(ع ال(عل�مات و�HNرة شاملة خاصة ال(Zلف�, 
ال^ی, ال ق�# له/ ال(�	�ردی, أو ال(H#ر�, وغ��ه/ م(, :(ارس�ن 

 �T/ ال�l�� م, األع(ال وت4(ل Mل م,:األنK4ة ذات ال

 م#ی��ة ال	�T�ل وخ#مات ال(Zلف�,  )أ 

 م#ی��ة ج(ع ال(عل�مات واالق	Kاعات  )ب 

تفع�ل تe��K أحZام العق�Nات على حاالت ال	ه�ب ال����ي ال�اردة  .٤
 في قان�ني ض���	ي ال#خل وال(��عات.

  

  

B B+ B+ A A  A  A  



  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨الخطة االستراتيجية لألعوام     دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 -   ٢٥   -   
 

)iii( 

ال	k�K8 وال�قاUة 
 e�#ق	على ال

ال	�ق�e ال����ي و 
في االح	�ال 

  ال����ي

  اإلجـــــ�اءات

ق�/ ال	#ق�e في م#ی��ة االل	�ام ال����ي وgدارة الع(ل�ات  اس	(�ار ق�ام .١
وضع خKة ت#ق�e س��6ة ت�اق� م, خالل نjام ت	�ع ال	#ق� e	���K و ب

ی	/ م�اق�ة ت6ف�^ الK8ة م, ق�ل م#راء ال(#ی��ات وgدارة B��N االلl	�وني، و 
�ي م, خالل األنj(ة ال(��س�ة م�ل نjام ال		�ع االلl	�وني االل	�ام ال���

وغ��ها م, أنj(ة حاس�ب وتق#م تقار�� شه��ة UاالنTاز وw#)N االن��اف 
 ع, الK8ة ال(�ض�عة

ت���K معای�� لل�K8رة وس�� ع�6ة ت#ق�e م�6�ة على أسW  االس	(�ار في  .٢
 ی	/ س��6ا ال	قل�ل ما أمZ, م, حT(ها ،وع�امل ال�K8رة

ال^ی, ی	�ع�ن �Mار دافعي ال��ائ�  / س��6ا م�اجعة أسW ومعای�� ان	قاء ی	 .٣
 w��Mام�, و	ات الMار دافعي ال��ائ� واألول��ة لل��6ك وش��M م#ی��ة

 wات األخ�M�4عل�ه/. ال e�#ق	ال W/ الع(ل على دراسة أس	وس� 

أما Uاقي ال(Zلف�, ف�	/ اخ	�اره/ ب6اء على ع�امل ال�K8رة و�	/ إج�اء  .٤
 ق#ی� عل�ه/ وفقا لل�K8رة األعلى إلى ال�K8رة األقلال	

ی	/ س��6ا م�اجعة األسW به#ف ز�ادة ن��ة ق��ل اإلق�ارات ال�����ة  .٥
 e�#ق	ي ت�8ع لل	اإلق�ارات ال /Tقل�ل م, ح	ام الع�6ة والjج� ن�)U

.x�6� .ال

�	/ ال^ی, سم	�سKي دافعي ال��ائ� س�	/ س��6ا م�اجعة أسW اخ	�ار  .٦
أما Uاقي ال(Zلف�, ال^ی,  (	HH8ة Uال(	�سK�,ال(#ی��ات ال�ل ت#ق�قه/ م, ق

ال تe�K6 عل�ه/ أسW ال(	�سK�, س�	/ ت�ز�عه/ الى م#ی��ات صغار 
ال(Zلف�, إلج�اء ال	#ق�e عل�ه/ وفقا لj6ام األول��ات ال(�6ي على ع�امل 

 ال�K8رة

ال�ئ��ة  تفع�ل ال#ور ال�قابي لlل م, ال(#ی��ات ال(���Mة للع(ل�ات ال	4غ�ل�ة .٧
ل(Zاف�ة ال	ه�ب ال����ي خاصة غ�� ال(ل	�م�, م, ال(Zلف�, أو ال^ی, ال 

 ق�# له/ في ال#ائ�ة وت4(ل Mل م,:

 م#ی��ة مZاف�ة ال	ه�ب ال����ي  )أ 

 م#ی��ة ج(ع ال(عل�مات واالق	Kاعات  )ب 

 م#ی��ة االل	�ام ال����ي  )ج 

 م#ی��ة إدارة ال#ی�ن وال	6ف�^ الx��T   )د 

  

C C+ B B+  A  A  A  
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PI-15 
ءة ت�H�ل كفا

  دفعات ال����ة
  
  

D+ C C+  B A  A  A  

)i(  

ن��ة ت�H�ل 
6��ة M أخ�ات	ال(

م, إج(الي 
اإلی�ادات ال�����ة 
6��ة م, إج(الي Mو

  ال(	أخ�ات

  اإلج�اءات

ت/ وضع إس	�ات�T�ة إدارة ال#ی�ن وال	6ف�^ الx��T تe�K م, ق�ل Mافة م#ی��ات وم�اك�  .١
اإلدارة العامة وت�& رقاUة م#ی��ة إدارة ال#ی�ن ال8#مات ال�����ة وNإش�اف م�اش� م, ق�ل 

 وال	6ف�^ الx��T و�	/ تق��/ ت6ف�^ اإلس	�ات�T�ة شه��ا

:x�T الع(ل على وضع ب�امج وأنj(ة حاس�ب خاصة ل��H ال#ی, وت�#ی# ن��ة  .٢
 ال	�H�ل م, ال#ی, أو م, ال(	أخ�ات �HUرة شه��ة.

ءات ال	ق#ی� األولي واإلدارx تق�م م#ی��ة االل	�ام ال����ي Uال�قاUة على إج�ا .٣
وNال�قاUة على ت6ف�^ خKة ال	#ق�e وفقا لع�امل ال�K8رة وB��N ی	/ انTاز الق�ا:ا 

 األعلى ذات الT#وw ال�����ة األك��

س�	/ تفع�ل شامل إلج�اءات ال��T وال	6ف�^ الx��T وفقا لK8ة ت�4ف عل�ها م#ی��ة  .٤
ع Uال(�اد العل6ي لل(Zلف�, ال(��Tز إدارة ال#ی�ن وال	6ف�^ الx��T وق# ت	�(, ال��

 عل�ه/ وذوx ال(الءة ال(ال�ة ال(�تفعة.

ی	/ الع(ل على إج�اء ال	���ات العادلة في ال(�احل ال(��Zة م, ال	#ق�e وذلa ل�فع  .٥
 م�	�w أداء ال#ائ�ة ال	�H�لي.

ت/ وضع اس	�ات�T�ات وخkK ت4غ�ل�ة لل(�ح ال(�#اني ال4امل في م8	لف م#ی��ات  .٦
 #مات ال#ائ�ةوم�اك� خ

 الT#ول ال	الي ی��, ال6	ائج ال(	�قعة لK8ة ال#ائ�ة اإلس	�ات�T�ة في ه^ا ال(Tال .٧

 2014 2013 2012 2011 2010 ال.�ان

 ز�ادة

م!اه�ة 

ض��.ة 

 ال-خل

640,
008 

685,
514 

718,4
18 

755,0
58 

789,1
07 

ز�ادة 

م!اه�ة 

ض��.ة 

 ال�.�عات

2,00
0,06

1 

2,07
8,66

6 

2,265
,746 

2,471
,929 

2,696
,874 

.666تقل�ل مع-ل 
894: 

107
% 

82% 75% 70% 

D D+ C C+ A  A  A  
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ال��أخ�ات 

 M��!ال 

624.
611 

457,
182: 
1,98
7,26

9 

23% 18% 12% 10% 

  

)ii(  

فعال�ة ت���ل 
ال	�H�الت 
ال�����ة 
  لل6��8ة
  
  
  
  
  
  

  اإلج�اءات

االس	(�ار ب	e��K تعل�(ات ق�@ اإلی�ادات وال(	�(6ة ت���ل  .١
اإلی�ادات Z4Uل ی�مي، وت�ق�ع اتفاق�ة مع بa6 اإلسZان ل�(ان 

ت���ل ال(�الغ ال(�Hلة م, Mافة الف�وع ال(6	�4ة U(8	لف م�افjات 
 ال((لlة وZ4Nل ی�مي.

 تفع�ل آل�ة ق�@ اإلی�ادات ب�اسKة KUاقات االئ	(ان. .٢

%) Uال	عاون ٥االس	(�ار ب	ق#ی� اإلی�ادات ب6��ة ان��اف ال ت	Tاوز ( .٣
��e مع وزارة ال(ال�ةوال	6 

A A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

)iii(  

ت�lار مKاUقة 
ال��اUات 

لل(�الغ ال(�Hلة 
وال(ق�#ة ل��اب 

  ال6��8ة

 اإلجــــ�اءات

االس	(�ار في مKاUقة اإلرسال�ات لل�اصالت مع  ال(#ی��ات ال(ال�ة  .١
وم��M وزارة ال(ال�ة Z4Uل ی�مي ع, e��r مKاUقة ف�� اإلی#اع ال�l6�ة 

  � ی�م�ة ال6H#وق ال(�� س�مع دف	
م(ا :Tعل ه6اك رkN  ال(ال�ةUال	عاون مع وزارة  GFMISتe��K نjام   .٢

  الl	�وني مع وزارة ال(ال�ة ف�(ا ی	علU eال	قار�� ال(ال�ة
س	ق�م دائ�ة ض���ة ال#خل وال(��عات Uاإلضافة إلى ذلK)U aاUقة ما ب�, ق�/ 

  ال����ة ال(ف�وضة وال(�Hلة وال(	أخ�ات �HUرة

A A A+ A+ A+ A+ A+ 
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 ی�م�ة وشه��ة م, خالل تقار�� تH#ر ع, ال�اس� اآللي. -٣

  
 

                 ال��ش� ال�ئ�!ي

PI-18 

 kUفعال�ة ض�ا
ك�4فات ال�وات� 

  واألج�ر

  
  
  

  
  

       

      

)i(  

 kUا�	قة والUاK)ال
ب�, سTالت 
ال(�Oف�, 

وقاع#ة ب�انات 
  ال�وات�

 A A  A  A  A A A  اإلجـــــ�اءات

    

ال^x ی	�(, نjام م	�Kر لل�وات� ونjام  ةاألنj(ة ال(ال�ة ال(��س� ـ م�4وع١
  �Z: B��Uن م���N االلl	�وني مع م#ی��ة ال(�ارد ال���4ة. لل�(ان االج	(اعي

ـ وضع Mافة م�	�قات ال(�Oف ال4ه��ة على م�قع إدارة ال(ع�فة ال#اخلي ٢
�(Z, ((ع, e��r ص�ف اس/ م�	8#م وMل(ة م�ور لل�فا? على ال���ة)) و 

ألx م�Oف آن :ع	�ض في حالة وج�د أx اق	Kاع او أx اخ	الف م�اش�ة 
  و�HNرة الl	�ون�ة.

ـ م	اUعة ت�#یM Bافة ال(عل�مات ال(	علقة Uال�ات� وم�	�قات ال(�Oف م, ٣
خالل م�قع إدارة ال(ع�فة م, ق�ل ال(�Oف نف�ه وم, ق�ل م#ی��ة ت6(�ة ال(�ارد 

  ال���4ة.

       

      

)ii(  

وقN إج�اء 

ل��ققات على ا

سPالت 

ال��Rف�0 

  وروات.ه 

 +A  A  A+ A+  A+ A+ A  اإلجــــ�اءات
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ـ االس	(�ار في ت#ق�M eافة م�	6#ات ص�ف ال�وات� م, خالل م#ققي م#ی��ة  ١
.xل شه�Z4U ال4)ون ال(ال�ة  

ـ ف	ح Uاب االع	�اضات أمام Mافة م�Oفي دائ�ة ض���ة ال#خل وال(��عات  ٢
الT#ی#ة و ح�ل العالوة الف6�ة وح�ل ا:ة ب�انات او األساس�ة  �ح�ل ال�وات

معل�مات م	علقة بها ح�6Z): Bه مع�فة ما اس	T# على رات�ه م�اش�ة م, خالل 
  ال(�قع ال#اخلي االلl	�وني لل#ائ�ة (م�قع إدارة ال(ع�فة).

  
  

       

      

)iii(  

ال�-ق�T ال-اخلي 

على سPالت 

ال��Rف�0 

  وروات.ه 

 +A  A  A+ A+  A+ A+ A  اإلجــــ�اءات

    

ـ ت#ق�e م�	6#ات ص�ف روات� ال(�Oف�, ال4ه��ة وMافة ح�اف�ه/ ال(ال�ة  ١
  وعلى م#ار العام ع, e��r م#ی��ة ال�قاUة ال#اخل�ة وال(�اق� ال(الي.

ـ ت#ق�e م�	6#ات ال�Hف Mع�6ات ع�4ائ�ة م, ق�ل دی�ان ال(�اس�ة  ٢
  لل�6ة/ال��6ات ال�اUقة

       

      

)iv(  
 T�وج�د ت-ق

2<�ف  على

Fال�وات  

 C  C+  B B A A A  اإلجــــ�اءات

    

ـ تe��K ال	#ق�e االلl	�وني على م�	�قات ال(�Oف�, م, خالل إتاحة  ١
ال(Tال أمام م#ققي م#ی��ة ال4)ون ال(ال�ة االrالع على Mافة ح�Mات 

�	�قات ال(�Oف�,)U علقة	واإلضافة ال( /� ال�

ت� للعامل�, ی�ج# ت#ق�e وتف	�� ی�مي وشه�x على �4Mف ال�وا ٢
وال(�Oف�, في م�اقع ع(له/ الك	4اف ال	�امه/ Uال#وام على م�	�M wل 

  م#ی��ة أو دائ�ة

       

      

PI-20 ش� ال�ئ�!ي�ال�           

 C+ B B B+ A A A  فعال�ة ال�قا�ة   
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ال-اخل�ة لل�فقات 

م0 غ�� 

  ال�واتF واألج�ر

  
  
  
  

)i(  

فعال�ة ال�قاUة 
وال��اkU على 
ال6فقات ال(ل	�م 

  هاب

 C C+ C+  B A A A  اإلجـــ�اءات

    

١  ,Z)	ل س��ع للZ4U اءاتKح الع�r إج�اءاتU ���ـ االس	(�ار في م	اUعة ال
م, دفع ال(Kال�ات خالل نفW ال�6ة ال	ي ی	/ رص# ال(HH8ات الالزمة 

  لل(�4وع ف�ها
ـ تفع�ل ال�kN االلl	�وني مع وح#ة م	اUعة األداء ال��Zمي في رئاسة ال�زراء ٢

ی# ضاkU ارت�ا� ل(	اUعة االنTاز وص�ف ال#فعات ال(�	�قة ألص�اب وت�#
  العالقة على ه^ه ال(4ار�ع ال�أس(ال�ة.

ـ االس	(�ار في م8ا�rة وزارة ال(ال�ة ل	#و�� ال(HH8ات لل(4ار�ع ال(ل	�م  ٣
  بها ال	ي ل/ ن	(Z, م, دفع م�	�قاتها خالل نفW العام.

       

      

)ii(  

ال<��ل والفه  

�اءات لق�اع- وXج

ال�قا�ة ال-اخل�ة 

  األخ�? 

 B B+ A A A A A  اإلجــــ�اءات

    

ـ االس	(�ار في عق# دورات ت#ر���ة ل(�Oفي دائ�ة ض���ة ال#خل وال(��عات  ١
  في م8	لف ال(Tاالت ال(ال�ة وال�قاب�ة.

ـ م	اUعة ما :�	T# م, ت�#یB لل	��4عات ذات العالقة ح�B ی	/ ن�4ها  ٢
اللl	�وني ال#اخلي لل#ائ�ة ( إدارة ال(ع�فة) مع ال	أك�# وتع(�(ها  على ال(�قع ا

  على ال	ق�# بها.
  ـ م	اUعة ال	�#یB على أدلة ت�M�# إج�اءات ال�Tدة ال4املة. ٣

دون تأخ��  لـ إص#ار ال	عام�/ لlافة ال(�Oف�, لالس	(�ار في انTاز االع	(ا٤
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ال	8ل� م, م(ا :8فف م, ال	أخ�� ال6اتج ع, االزدواج�ة في الHالح�ة �Mن 
االزدواج�ة :�	اج إلى تع#یل األنj(ة وال	��4عات Uاإلضافة إلى اع	(اد ال	�اق�ع 

  االلl	�ون�ة ع�ضًا ع, ال	�اق�ع ال�#و�ة
  

)iii(  

درجة ال�ق�- 

�ق�اع- الع�ل�ات 

وت!P�ل 

  ال�عامالت

  اإلجــــ�اءات

  .ةس�ـ االس	(�ار ب	�T�ل الع(ل�ات ال(ال�ة م, خالل األنj(ة ال(��  ١
  ـ االس	(�ار K)UاUقة ال8الصات ال4ه��ة وت�و�#ها ل�زارة ال(ال�ة . ٢

ـ ان Mافة معامالت دائ�ة ض���ة ال#خل وال(��عات ت	/ م, خالل نjام  ٣
  .Work Flowال(عاملة االلl	�وني 

A A A A A A A 

           ال��ش� ال�ئ�!ي  

PI-21 
فعال�ة ال�قا�ة 

  ال-اخل�ة
  D+ C C+ B A A A 

  
ل�غ9�ة وج�دة ا

 T�فة ال�-ق�Rو

  ال-اخلي

 D C C+ B A A A  اإلجــــ�اءات

    

ـ االس	(�ار في تe��K معای�� ال	#ق�e وفe الj6ام ال(الي وم	اUعة ت6ف�^  ١
  ال	عل�(ات وال	ع#:الت ال	ي تH#رها وزارة ال(ال�ة

) ال^x :�قe ال�قاUة على ال��اUات GFMISـ االل	�ام ب	e��K نjام ( ٢
  .وال	قار�� ال(ال�ة ال��Zم�ة

       

      

)ii(  
 ��ت�ز�ع ال�قار

وص-ورها 

  �ال�\ام

 C C+ B B+ A A A  اإلجــــ�اءات

    

) االس	(�ار ب	#ق�e ج(�ع ال��انات وم�	6#ات ال�Hف وال8الصات ال��اب�ة  ١
وZ4Nل الحe م, ق�ل ال�قاUة ال#اخل�ة ودی�ان ال(�اس�ة وال(�اق� ال(الي و�	/ 

  �ة م�اش�ة ZUافة ال�االت ال	ي تق	�ي ذلa.م8ا�rة وزارة ال(ال
       

      



  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨الخطة االستراتيجية لألعوام     دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 -   ٣٢   -   
 

) إجاUة Mافة ال#وائ� ال�قاب�ة والTهات ال(8	Hة ع, أ:ة تقار�� أو معل�مات ٢
  ت�8 ال#ائ�ة.

)iii(  

م-? تPاوب 

اإلدارة إلى 

 T�ال�-ق ��تقار

  ال-اخلي

 C C+ B B+ A A A  اإلجــــ�اءات

    

  ت�8 ع(ل ال#ائ�ة ـ تZ4�ل اللTان لل	�ق�e في أ:ة م8الفات ١
ـ رفع أ:ة م�اض�ع خالف�ة إلى وزارة ال(ال�ة ورئاسة ال�زراء ل	�#ی# اآلل�ات  ٢

ال�اج� إت�اعها أو اخ^ ال(�افقات األص�ل�ة الالزمة Uاع	�ار أن دائ�ة ض���ة 
  ال#خل وال(��عات هي إح#w دوائ� وزارة ال(ال�ة

       

      

  ال���ر

ال��اس.ة 

وال�!P�ل 

��  وال�قار

         
      

                 ال��ش� ال�ئ�!ي  

PI-22  
ت�ق�N وان�\ام 

م9ا�قة 

  ال�!ا�ات

 B+ A A A  A A A  اإلجــــ�اءات

    

ـ االس	(�ار في إع#اد ال8الصات ال��اب�ة وت�و�#ها ل(#ی��ة ال��اUات  ١
  ال(���Mة في وزارة ال(ال�ة في األس��ع األول م, ال4ه� ال	الي.

) و�GFMIS x�Tالل تe��K نjام (ـ إع#اد ال8الصات الl	�ون�ا م, خ ٢
  الع(ل على ت�K�قه حال�ا..

             

)i(  
م9ا�قة ح!اب 

  ال.�_
 B B+  A A  A A A  اإلجــــ�اءات

    

االس	(�ار في ت#ق��4M eف ال�a6 لlافة ح�اUات دائ�ة ض���ة ال#خل  .١
وال(��عات وت�و�# ن�8ة م, ال	���ات ال�l6�ة ل�زارة ال(ال�ة /م#ی��ة 

M�)ات الUا�  ��ةال�
ال(	�Kرة وال	ي هي ج�ء م,  ةاس	8#ام األنj(ة ال(�اس��ة ال(�� س� .٢
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 -   ٣٣   -   
 

  م�4وع األنj(ة ال(ال�ة 

)ii(  
م9ا�قة وت!��ة 

ال�!ا�ات 

  ال�علقة وال!لف

 A A  A  A  A A A  اإلجـــ�اءات

    
ـ االس	(�ار في حM �Hافة ال�لف في نها:ة Mل س6ة مال�ة وgص#ار تع(�/  ١

  نها:ة العام. يا ب	�#ی# ال�لف ق�ل اإلغالق ال(الي فلlافة ال(�Oف�, ل�ق�م� 
       

      


