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احلهةيفة الةيت تقةعم  لة   اإلدارةاليت تستطيع حتقيق األىداف جبدية وبكلفةة ألةو وز ةق ألهة  ىة   اإلدارةإن ))  

وح الف يق العاحد، وتتعف  ذلا ليادات إدارية كفؤة نزيهة، تقدم الهةا  العةام  لة  إجياد  ؤسسات  تخههة فا لة تعمو ب  

وت كةز  لة  العمةو ادليةدات، وتتهةدع للمعالةو لبةو ولع هةا أو حة   واإلبةدا أي ا تبار آخ ، وتتهف ابلعدالةة وادلبةادرة 

 ((.يكعن  ق السهو التعا و  عها لبو أن تتفالم..

 

 ات ابق احلس  ادلعظمجاللة ادللك  بد هللا الث
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صةةةةةةةةةةاحل السةةةةةةةةةةمع ادللكةةةةةةةةةة   األ ةةةةةةةةةة  احلسةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةق  بةةةةةةةةةةد هللا الثةةةةةةةةةةات و  العهةةةةةةةةةةد  ادلعظةةةةةةةةةةم 
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ضذذف را  تنتذذذيض    ،تطذذذيمف  فذذملظيف  ايفذذي  تر تذذذي  يرد يذذي   رم ذذذييف تنفيذذَ ل توجيهيتذذملل  ةوايذذذي  ت ذذمل يي 
 حملذذذذمل ر  تفةي ذذذذيي  تذذذذ    0200إىل   0202تألعذذذذي     إلسذذذذج تي يي، تضذذذذخنت اطجنذذذذمل ابيد ء   اذذذذي  

معجذذذذر تذذذذير تطذذذذيمف  كذذذذر ملل تذذذذير  حيذذذذ  ، تضذذذذخنتمل جذذذذفم ت   كذذذذر ملل   اي يذذذذي تج  ذذذذي   إلهذذذذف ء ل
معذ  جفعذك افذملءا  ععملتيذي   تذملز   اذي   توج ذتي   تذَ  أسملسيمل  ظمل مل  ن تمل ر تطيمف  تقطذمل   تعذمل ،   

اي يذذي،  ذتذل تول ذيى عوذ   كر ذذي عوذ   جوقذ   كر ذي سذي ء اذذملن  ذي طن أ  صطذمل  اذملص أ  هتذي ح
 .ج فعي  دصي  افملءا عملتيي،  ابتجمليل رعك   جيى رضمل  جوق   كر ي

رؤمجنمل  رسملتجنمل  صيخنمل   يظفمي، تجلقيذ  أظذر ا  تذر ةفا  ةفت طذي فظذر ا  ز را  ةملتيذي   ن  إلسج تي يي نطوقني يف  كطي 
طخيحذي  ن  قذي  ذن إر دا صيمذي   ذي ، جنظذفا  جخف   ي ا ي  تجطير ل   ة ج ر لي هتي  تجيي ر  ة تيطنيي، ة   يظر ا  الصج ملدمي

 .عملتيي   خخي عو   تن ملح 
 جطوعذذذني يف ظذذذَ   كطذذذي إىل تطذذذيمف  ةذذذي رد  ت يذذذفمي او نذذذي أسملسذذذيي يف  يد ء   الطذذذملز،   س ذذذني يف ظذذذَ   كطذذذي تجطذذذيمف 

 تطيمف  هليا   تجنظيخ  تور ةفا  صيالً إىل أد ء   س    جخيذ،،   ذع عوذ    هليملا   تجنظيخيي ةرمفايل  تر ةفا  ةخجوفي، تجلرم 
  تيذفملعيي،   ة ذملءتيتطيمف  كر ملل  ت  ي    إلهف ء ل  تضفم يي توخاوفني   ةجعذمل وني  ذك  تذر ةفا،  عذ،زمن صذيف  تفصملجذي   تجنظذيف   

رعذذر  ك،منذذي ابإلمذذف د ل تجخاينتذذمل قيذذ   يظذذر ا  ةجخ وذذي يف  نطوقذذني يف رسذذف  ت يملسذذملل   قذذملذ  تقذذف ر ل إىل  تجخيذذ،   إلجذذر  ،  ح
 زايدا  التجذذ،    تضذذفمس   سذذج ملجي  ةاوذذة  تطيعيذذي  ذذن اذذ ى تنخيذذي  تذذيع   رعذذك   ذذجيى  تيذذفملعيي  هذذيدا  ، ذذن رملرسذذي  املةفتذذمل
 . كر ملل  تضفم يي

    

 ظذذملدعني إىلصذذيرا، نفيذَ ظذذَ   إلسذذج تي يي فعضذذ  ت  تذر ةفا تذذرمتف  تقذذررا  تجمل ذذي عوذذ   ذذياف  ظذذَ فن  اونذمل ققذذي  صنملعذذي 
جذيع ر  نذملخ سذملعني ت ةخملطف  جتن تمل ص    صيعتمل، مر ً   نيملً عو   عفعي رث تيي ر هَر  يف أسملتيب  تعخ   عجخرمن هن ملً هإحر 

حضذذفا ، متيذذ، يف اذذ   السذذجخف ر يف  ت ذذع  نذذي أن ت ذذ ة  تذذر ةفا  فاذذ ني  ذذن   خيذذكتفذذ، تاذذ   ذذن  تعذذمل وني   جوقذذ   كر ذذي، أ وذذ
 حفظه هللا  رعملا.ع رهللا  ت ملين جن    ني  ةعظف صملحب    تي  ةول 

 وهللا و  التعفيق،،،،

 

 حسام أبع  ل                                                                  
 ادلدية  العةام                                                       
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 احملتعايت
 

 اىظفحخ اىَىػىع 

 

 اىفظو االوه:االؽبس اىْظشٌ
 

  0    خالىخ اىَيل ػجذ هللا اىثبٍّ اثِ اىحسُِ اىَؼظٌ سؤَخ

  4    ميَخ ػطىفخ اىَذَش اىؼبً 

  6    األهذاف اىىؽُْخ

  6    اىىؽٍْ اىَحىس

  6    0205رؤية واستراتيجية األردن 

 6    أهذاف وصاسح اىَبىُخ اإلسزشارُدُخ

  7    0200-0202خطة تحفيز النمو االقتصادي 

  7    اإلسزشارُدُخ اىذائشحأهذاف 

  8    اىذائشح سؤَخ

  8    سسبىخ اىذائشح

  8    قٌُ اىذائشح اىدىهشَخ

 اىؼَيٍ اإلؽبساىفظو اىثبٍّ: 

  SWOT Analysis     9رحيُو اىجُئخ اىذاخيُخ واىخبسخُخ ىيذائشح

 11 خ اىزْظَُُخواىخبسؽ اإلداسٌاىزْظٌُ 

 11                                                                                 0202أهذاف اىذائشح اىزشغُيُخ 

 10                                                                                   0200-0202غ اىذائشح ٍشبسَ

 13                                                                 0212-0212دضح خاله ٍشبسَغ اىذائشح اىَْ

  20   هُنو اىذائشح اىزْظٍَُ                                                                                          

  21     وثبىجشاٍح واىَشبسَغ ػالقخ أهذاف اىذائشح ووصاسح اىَبىُخ ثبألهذاف اىىؽُْخ 

  22    اىذائشح ػيً خبسخُخّظشح 

  23                                                                                ٍؤششاد هذف اىذائشح االوه     

 04                                                                                     اىثبٍٍّؤششاد هذف اىذائشح            
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 األهداف الوطنية أوال: 

 تسعى الدائرة إلى المساهمة فً تحمٌك األهداف الوطنٌة اآلتٌة: 
 تطوٌر االلتصاد الوطنً لٌكون مزدهرا ومنفتحا على األسواق اإلللٌمٌة والعالمٌة.   .1
 . على الصعٌدٌن المركزي والمحلً ضعة للمساءلةتعزٌز اإلدارة الحكومٌة لتكون مستمرة مالٌا وشفافة وخا  .2

 

 المحور الوطني ثانيا: 
 الخدمات المالٌة واإلصالح المالً الحكومً وزارة المالٌة/دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات

 

  0205رؤية واستراتيجية األردن ثالثا: 
 األولوية االستراتيجية االستقرار اإلقتصادي الكلي:

 ت الضريبية وتحسين عملية التحصيل.تعزيز ادارة اإليرادا (0

 التشرٌعات الحكومٌة المتعلمة باالٌردات، ومنها التشرٌعات الضرٌبٌة، بما ٌحمك مزٌدا من  مراجعة
 العدالة فً توزٌع األعباء الضرٌبٌة وتعزٌز اإلٌرادات الحكومٌة.

 صة فٌما ٌتعلك بالتفتٌش لدرات الدوائر الضرٌبٌة، بما فٌها دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات، وبخا تعزٌز
 الضرٌبً والضرائب على الشركات والمبٌعات.

 آلٌات تحصٌل المتؤخرات المتراكمة المستحمة للحكومة على مختلف الجهات.  تفعٌل 

 تمٌٌم دوري لبٌان أثر المرارات بتعزٌز اإلٌرادات وأثر تعدٌل الموانٌن الضرٌبٌة فً تحمٌك  إجراء
 األهداف اإللتصادٌة .

 ٌانات ضرٌبة الدخل على مستوى األسرة عن طرٌك الزام جمٌع األسر األردنٌة بإٌداع إلرار ب تحسٌن
 ضرٌبً سنوي حتى لو كان دخل األسرة لد أعفً من ضرٌبة الدخل .

 توسيع استخدام األنظمة األلكترونية لتحصيل االيرادات. (0

 لعامة بهدف تسهٌل إجراءات استخدام التمنٌات وتكنولوجٌا المعلومات فً تحصٌل االٌرادات ا توسٌع
 التحصٌل مثل نظام المدفوعات الوطنً والتسدٌد من خالل البطالات اإللكترونٌة .

 .توسٌع لاعدة مستخدمً الشبكة االلكترونٌة والتحول نحو تمدٌم الخدمات الكترونٌا 

 نظام الماسح الدولً )باردكود ( فً تحصٌل المسائم المالٌة . تطبٌك 
 وتشديد أحكام اإلعفاء.الحد من االعفاءات  (3

 من اإلعفاءات الضرٌبٌة ووضع شروط واضحة لها . الحد 

 لرارات اإلعفاء الصادرة عن مجلس الوزراء واألسباب وراء المنح . إعالن 
 أهداف وزارة المالية  االستراتيجية

 النهوض بآلٌات رسم السٌاسة المالٌة  .1
 ة تحسٌن كفاءة الرلابة وإدارة الموارد المالٌة بفاعلٌ .2
 االرتماء بمبادئ اإلفصاح والشفافٌة .3
 تحسٌن الخدمات الممدمة للمواطنٌن والمإسسات المستفٌدة من خدمات الوزارة .4
 تعزٌز المدرات البشرٌة والمعرفٌة لدى موظفً الوزارة .5
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 0200-0202خطة تحفيز النمو االقتصادي رابعا: 
 اآلمنة. ضبط نسبة عجز الموازنة العامة والدٌن العام ضمن المستوٌات .1

 تطوٌر التنبإ باالٌرادات من خالل  تحمٌك الهدف المنشود فً لانون الموازنة العامة بكفاءة وفاعلٌة
 .رفع كفاءة التحصٌل والحد من الدٌونو بٌانات ممدرة دلٌمة ووضع

 -سهولة ممارسة االعمال والتنافسٌة .0
 تعظٌم الفرص االستثمارٌةتعزٌز وتحفٌز البٌئة بٌئة األعمال واالستثمار وزٌادة تنافسٌتها و ،

 :تحسٌن ادارة الضرائبو
 تبسٌط االجراءات وتطوٌر الخدمات الضرٌبٌة •
 ، ومكافحة غسل األموال. الحد من التهرب الضرٌبً •
تملٌل تكلفة االمتثال الضرٌبً على الشركات الصغٌرة والمتوسطة  تعزٌز لدرات  •

 المطاعات االلتصادٌة الواعدة والرائدة وتحفٌزها.
م الصادرات األردنٌة، وتعزٌز مولع المنتج األردنً فً األسواق العالمٌة وفتح تعظٌ •

 واعدة ومتجددة وتفعٌل اتفالٌات التجارة الحرة. أسواق جدٌدة
تمٌٌم ومراجعة االجراءات االلتصادٌة باستمرار لتعزٌز وتعمٌم الناجح منها وتعدٌل ما لم  •

 أهدافه. ٌحمك
 المطاع العام والعاملٌن فٌه لتمدٌم مستوى افضل من الخدمات.رفع كفاءة المساهمة الفاعلة فً  .3

 تنفٌذ استراتٌجٌة تدرٌب مناسبةمن خالل  تطوٌر وتمكٌن الموارد البشرٌة. 
 وزٌادة دورها المٌادي تحلٌل والع المرأة بالدائرة وتمكٌنهامن خالل  تمكٌن المرأة. 
 ًلتطوٌر وتمٌٌم االداءتفعٌل لسم امن خالل  تطوٌر وحدات تمٌٌم االداء المإسس 
 ًوبناء ثمافة مإسسٌة تجذٌر الثمافة المإسسٌة والرلابة على مدونة لواعد السلون الوظٌف 
 مراجعة وتطوٌر جوائز التمٌز الوظٌفًمن خالل  دعم االبداع والتمٌز ومحاسبة الممصر ومسائلته 

 .ادارة المعرفة والثمافة الضرٌبٌةنشاط تفعٌل و
 

 اتيجيةأهداف الدائرة االستر
 تنمٌة مورد مالً للحكومة ٌرفد الخزٌنة باإلٌرادات لتمكٌنها من ممارسة وظائفها. .1
زٌادة االلتزام الضرٌبً واستجابة المكلف الطوعٌة من خالل تنمٌة الوعً ورفع مستوى الشفافٌة وجودة  .2

 الخدمات الضرٌبٌة.
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 الدائ ة ةرؤي
 يم دائ ة ل يبة دخو و بيعات رائدة  ل  ادلستعع االلل

 

 الدائ ة رسالة

وجتذي  الع    ادارة الض يبة بكفاءة وفعالية ل فد خزينة الدولة ابإلي ادات العا ة  ق خالل تعزيز االلتزام الطع  
وحتس  بيئة األ مال وتقدمي خد ات ذات جعدة  الية لتحقيق أفضو رلا ممكق دلتلق  اخلد ة  والثقافة الض يبية

 ؤىلة وتش يعات ل يبية شفافةابال تماد  ل   عارد بش ية   
 

 

 اجلعى ية الدائ ة  ليم 

 
 . النةزاىة وادلهدالية 
 . العدالة وادلساواة 
 . الشفافية وادلهنية 
 .الس ية وأ ق ادلعلع ات  

 . عا لة ادلكلف كش يك  
 .العمو ب وح الف يق العاحد 

 .سيادة القانعن 
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 للدائ ة:واخلارجية حتليو البيئة الداخلية 
حذر ا ذ ر عوذ   إىل تذر ةفا  ت يذفمي   ةملدمذي   ملتيذي   ة ذجق ويي عيتذمل   تذ  تذ قف   إ امل يمللطملصملل ئي  تر اويي  ت يمت   

ميهذر مخيعذي اخذمل ظَ   متجول  تر ةفا عرد  ن  قملط  تقيا عيخمل تعملين  ذن جعذن  قذملط  تضذعة   ،  سج تي يملل  تر ةفا أظر ا
   . ن  تظف ا   ةي رد   إل اململ حجملهتمل

 ت يئي  كملرهيي  تففص  ت  مجتب عو   تذر ةفا  سذج خملرظمل مقملجوتذمل  تجلذرايل   ة ذج ر ل  تذ  تجذثقف  تذ قف  ذمل  تيعف  
ةقملجذ  ظنذملمج مخيعذي صذر ميذا  ذتذل حذراي توذر ةفا  اب  جعضتمل ذ ل أقف هيظف  عو   إلمذف د ل،   غ ر   ملشف،  جيا    ملشف

  عو   تنلي  آليت : فص()ع وخيس  ن  تظف ا  ةي تيي إلحر ث ح ن 
 

 / دائ ة ل يبة الدخو وادلبيعات                                                                               SWOT analysesة واخلارجية حتليو البيئة الداخلي
كجزء  ق   اجعة اخلطة   7532/ 50/ 13)مت اإلتفاق  ل  نتائج التحليو خالل إجتما  دلدراء الدائ ة مت بتاريخ 
 اإلسرتاتيجية للدائ ة(

 اىؼىاٍو اىذاخيُخ

 األهَُخ ّقبؽ اىؼؼف )ـــ  ـــ(  األهَُخ ّقبؽ اىقىح )+ +(

1 
ٍىاسد ثششَخ راد خجشح ومفبءح فٍ 

 ٍخزيف ٍدبالد ػَو اىذائشح.
4/10 3 

ػؼف رىفش اىَسبساد اىىظُفُخ 

اىىاػحخ ىيَىظفُِ ػيً مبفخ اىَسزىَبد 

 اىىظُفُخ.
4/12  

2 
ٍِ اىذوائش اىحنىٍُخ اىشائذح فٍ 

ىظُف اىزنْىىىخُب فٍ أرَزخ خذٍبرهب ر

 وػَيُبرهب.
10/10 2 

ػذً فظو اىَذَشَبد اىزْفُزَخ ػِ ٍجًْ 

 اإلداسح اىؼبٍخ.
6/10 

3 
وخىد أّظَخ ورؼيَُبد ىزحفُض اىؼبٍيُِ 

فٍ اىذائشح وفقبً ىزقٌُُ األداء اىشهشٌ 

 ىيَىظفُِ.
 10/10 ّقض ٍخظظبد اىزذسَت اىَبىُخ. 3 5/10

4 
شفخ داخيُبً وخبسخُبً رؼٌَُ وّشش اىَؼ

 ٍِ خاله اىزىاطو اإلىنزشوٍّ
7/10 4 

ػذً وخىد دساسبد  وأثحبس ػشَجُخ 

 ٍثو دساسبد اىزهشة اىؼشَجٍ وغُشهب.
8/10 

      

      

 / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات SWOT analysesتحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 الأومية:

)الأكثر  11)الأقل أومية( إلى الرقم  1تم الإتفاق على إعطاء كل نقطة درجة أومية بين الرقمين 

جية، ويتم تحديد الأومية أومية( لغايات تحديد مدى ضرورة انعكاسها على الخطة الاستراتي

وفق مدى علاقة الهقطة بعمل الدائرة وتاثيروا على مسار العمل وتقديم الخدمات والفعالية 

والكفاءة في استخدام الموارد المتاحة، إضافة إلى مدى تكرار حدوث الهقطة أو وجودوا 

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

 األهَُخ اىزهذَذاد )ـــــــــ ( األهَُخ اىفشص )+(

1 
وخىد خطخ رحفُض االقزظبد األسدٍّ 

 ( 0200ــــــ  0212)
10/10 1 

ػذً وخىد ٍىقغ سدَف  ىْظبً اىحبست 

( خبسج ٍجًْ Disaster Recoveryاِىٍ )

 اىذائشح اىشئُسٍ. 
9/10 

 4/10 اىفسبد اإلداسٌ واىَبىٍ. 2 9/10 إخشاء رؼذَو ػيً اىزششَؼبد اىؼشَجُخ 2

3 
اىزىاطو ٍغ اىششمبء ىيزجبده واىزشبسك 

 فٍ اسزخذاً اىَىاسد
 7/10 اىزششَؼبد.  ػذً اسزقشاس 3 8/10

 3/10 رسشة اىنفبءاد اىىظُفُخ واىخجشاد 4 7/10 ٍشبسمخ اىذائشح فٍ خىائض اىزَُض 4

5 
رىفش ٍظبدس اىَؼيىٍبد ٍِ اىقطبػُِ 

 اىؼبً واىخبص
6/10 5 

رخفُغ اىَخظظبد اىشأسَبىُخ 

 وسُبسخ اىزقشف اىحنىٍُخ
6/10 

       5/10 اىشافذ اىشئُسٍ ىخضَْخ اىذوىخ.  6

       6/10 فش اىَْح واىَسبػذاد اىخبسخُخرى 7
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 0202التشغيلية أهداف الدائرة 
 

 -:مكافحة التهرب الضرٌبً :األولالهدف 

  تفعٌل اجراءات مكافحة التهرب الضرٌبً ووضع خطة خاصة بمكافحة التهرب الضرٌبً تشمل

 المطاعات االكثر خطورة والتً ٌوجد بها تهرب ضرٌبً أكبر.

 مكافحة التهرب الضرٌبًٌرٌة زٌادة كادر مد. 

  ًومسإولٌاتها بمهامهاتوفٌر المتطلبات الالزمة لمٌام مدٌرٌة مكافحة التهرب الضرٌب. 

م االلتزام الضرٌبً من خالل حصر الشركات التً لم تمدم الرارتها الضرٌبٌة والسٌر معالجة عد الهدف الثانً: 

 .باالجراءات المانونٌة بالتمدٌر االولً واالداري

حصر المكلفٌن الذٌن لم ٌموموا بتمدٌم الراراتهم من خالل معالجة البٌانات المرتبطة بالدائرة ومرالبة  : الثالثالهدف 

 .الشركات و  وزارة الصناعة والتجارة 

بالرغم ان دخلهم ٌتجاوز حجم االعفاءات الممنوحة لهم من  حصر المكلفٌن الذٌن لم ٌمدموا الرارتهمالهدف الرابع:   

 .ل معالجة البٌانات المتعلمة بدخلهم وفما لبٌانات مإسسة الضمان االجتماعًخال

مؤسسة عمل المسح المٌدانً والذي ٌتولى زٌارة المكلفٌن باماكن عملهم وحصر ومتابعة المكلفٌن الذٌن الهدف الخامس: 

 .تزٌد اٌراداتهم عن حد التسجٌل فً ضرٌبة المبٌعات

واتباعها لمدٌرٌة المضاٌا المستحدثة وفما لنظام التنظٌم االداري  راض عن الطعنالهدف السادس: فصل هٌئات االعت

تكثٌف الجهود باجراءات المصالحة والتسوٌات و المضاءعن عبء اعاله للتخفٌف ال المشار الٌه

الضرٌبٌة على المكلفٌن لسرعة تحصٌل حموق الخزٌنة من الضرائب وتخفٌض المضاٌا المحولة الى 

 ٌبٌة.المحاكم الضر

 معالجة مشكلة عدم التزام المكلفٌن من خالل حصر المكلفٌن غٌر الملتزمٌن ومتابعة اجراءات التزامهم.  : السابعالهدف 

 اعتماد وتطبٌك المعاٌٌر المهنٌة فً التدلٌك الضرٌبً من خالل التركٌز على الكفاءة بدال من الكمٌة : الثامنالهدف 

 .وتعزٌز فرق التدلٌك

البدء فً اجراءات استحداث برنامج الحاسوب الضرٌبً باركانه الثالثة محاسبة ضرٌبة للمكلفٌن بٌانات  :   تاسعالهدف ال

 .ومعلومات من مصادرها بٌانات ومعلومات من المكلفٌن

 .2222متابعة تحصٌل الضرائب الممدرة فً الموازنة العامة للدولة لعام :  عاشرالهدف ال

 

 

 



 2022 - 2020اىخطخ االسزشارُدُخ ىألػىاً   دائشح ػشَجخ اىذخو واىَجُؼبد

 -   10   -   
 

 0200-0202الدائرة  مشاريع

 عجخرل  تر ةفا  تعخ   ة س   ةاملعلي  تجتفب  تضذفمس  ذن اذ ى اطذي تعجخذر عوذ   د را  ةخذملطف يف حرمذر  تقطملعذملل  تذ  مجاذ،  :الته ب الض ييب .1
 .ىعيتمل  تجتفب  تضفمس  مشيهلمل ضخن  هف ء ل  كطي جراًل  ن  عجخملد   رأ  تيامل  

خي تيس ي تجلوي    عمل ي  ت يذململ   ةعوي ذملل  ةجعوقذي ابتقطملعذملل الاتذملر ع ذيا  النذف ا يف اذ  تعخ   تر ةفا عو   سجلر ث   ظ:  عاجلة ادلعلع ات .0
 صطمل  عن  تضف ةب  ت  مجيهب تيرمرظمل   ةاوفني  تَمن مقر ين  صف ر ل ضفم يي غ ر دصيقي  ح ف  تفف صملل  تضفم يي .

طع مياذن  ذن  ال جقذملى  تجذررك  تاملعذي  ةاوفذني ضذفم يملً  ذتذل جعذر  ن    سذجاخملى  الطذملر تعخ   تر ةفا عو  طفح عطملء تنظمل   تفذيتفا  تذي  :نظام الفعت ة .3
  تجيفمع    الد ر  تيهيب تنظيف  تفي ت ر يف  ةخواي .

جيذا  مياذذن تعخذ   تذر ةفا عوذ   عذملدا  تنظذذف ابتذرم ت  كذملص فسذو  ةخذملطف  حويذ    عمل ذي جيذململ  ةاوفذني : حتسة  التةدليق  لة  اسةاس ادلخةا   .4
  ةاوة  تَ  سيجف ترصي   وفي  تضفمس  تيع ر ظَ   ةعوي ملل  ىل  ةرص  د ن   ملهي  ىل طو تمل. خمملطف ةرص   ن تيع ر املعي 

  جرأل  تر ةفا ابهف ء   ة  ير ين توخاوفني  ت ذملتيني حذر  تج ذ ي    تيذ ر   ذ وني     تعخذ  عوذ   ضذك ظذَ   ة ذة جيذا :تعسيع القا دة الض يبية .5
ت ذ يوتف   س    د ةف حبيذ  مذجف  ذن اذ ى  ة ذة حرمذر  ةاوفذني  تذَمن مجيهذب عوذيتف  تج ذ ي  ضذفم يملً  ت قذيفتف فسذو  التجذ،    تضذفمس جتن ذملً  ذن 

 فقف رهع   ن حر جويغتف حر  تج  ي  .

  ةتذن   رمفمذذيضذفم ي  صذذلملب ل هرمذرا  نتذذمل  رمفمذي عخوذذت  تذر ةفا عوذ   عذذملدا  تنظذف ابهلياذذ   تجنظيخذ    سذجلر ث  ذذرمفاي: حتسة  االلتةةزام الضة ييب .6
 ذرا ح ذني  التجذ،    تضذفمس  ذن ظذَ   تقطملعذملل  تذ  تعجذر    ةنملط    فا   رمفمي  ة س ملل  ة  وي يف  ةنملط   تجنخيميضفم ي  ةيافني   الصجطملعملل 

 ج، ني   جملجعي  تج،  تف  تع،م،  التج،    تطيع  توخاوفني .عو  ح ف املعي  ةاوفني غ ر  ةو  ةرمفايل ظَ حي  سجعخ   مل تج،    الص 

عخوذذت  تذذر ةفا عوذذ   عذذر د  سذذج تي يي  ،ح ذذني افذذملءا  تجل ذذي   ح ذذي   تذذرمين  ة ذذجلقي عوذذ   ةاوفذذني : هتذذرا  ىلتنفيةةذ اسةةرتاتيجية الدارة الةةديعن .7
 ل ي  .متان  تر ةفا  ن  قملذ  الهف ء ل  تقمل ي يي توخ مل ي يف رعك افملءا  تج

حيذذ  تعخذذ   تذذر ةفا عوذذ  تذذيع ر املعذذي  كذذر ملل توخاوفذذني  ةوجذذ، ني  تاج  يذذملً حبيذذ  ت ذذت  عوذذ   ةاوفذذني : التعسةةع ا اخلةةد ات االلكرتونيةةة للمكلفةة  .8
فصف  تضذفمس  شذذتملدا جقويذر  حيذذ     ضذملعي اذذر ملل جذف ءا  تَ ذذي  تضذفم يي   تذذ تيرص     شذاوتمل  تذذ   ذيى عوذذ  املعذي ظذذَ   كذر ملل  تاج  يذذملً جذرالً  ذذن 

     يى عو  جيملن ضف ةب . ضفم ي تج  ي   تاج  يمل  ضملعي  ىل  كر ملل  إلتاج  يي  الافى  ن تقرمي  صف ر  دعك 

القذملذ     تعخذ   تذر ةفا عوذ  طذفح عطذملء تنظذمل   ذمليل ضذفمس تيسذب مياذن  تذر ةفا  ذن    ذيى عوذ   ت يذململ   ةعوي ذملل  ت ز ذي : نظام احلاسعب اجلديةد.9
   . تقف ر ل  حويوتمل تفعك افملءا  تجرصي    تجل ي 

تعخذذ   تذذر ةفا عوذذ  رعذذك افذذملءا  تجذذرصي   ذذن اذذ ى تييذذ ر  نت يذذي  تجذذرصي    سذذجخر    ةعذذملم ر   ةخملرسذذملل  تر تيذذي يف : ا تمةةاد ادلعةةاي  الدوليةةة ا التةةدليق .12
 .ضملعي  عجخملد  سو هرمرا تعينملل  تجرصي  تجرصي  حي     ت رء ججعرم   تيي  تجرصي   ىل عفق عخ  ابال

  ع ذذ  ظيئذملل  العذج ض عذن  تجذرصي  حبيذ   صذ لت عخويذذي  العذج ض   ذجقوي  يف   رمفمذي غذ ر  ةرمفمذي  تذذ     فهةو ىيئةات اال ةرتان  ةق التةدليق.11
 ترصي   ةوة عيتمل.

 



 2022 - 2020اىخطخ االسزشارُدُخ ىألػىاً   دائشح ػشَجخ اىذخو واىَجُؼبد

 -   13   -   
 

 0202-0202خالل  المنجزة الدائرة مشاريع

 ت التنفيذية  ع ادلكلف فهو وظيفة اال رتان  ق ادلدي اي 

 نظام تتبع لضااي احملاكم 

  االرشفة و عاجلة العاثئق 

 نظام تتبع الكفاالت البنكية 

  تنقيح لعا د البياانت 

 زايدة استخدام الدفعات االلكرتونية خطة  كافحة الته ب الض ييب 

 بدء ادلسعحات ادليدانية لتحديد ادلكلف  غ  ادلسجل  فعق حد التسجيو 

 ينة التدليق حسل ادلعاي  الدولية اختيار  

 ا ادة ىيكلة الدائ ة 

 التدليق  ل  شكو ف ق ا  دي ية الكبار 

 تعديو اج اءات احلجز 

  كلف 055تعديو  عاي  ولع ادلكلف  ا  دي ية الكبار وخفض العدد مبقدار  

  ولع  دونة لعا د سلعك للدائ ة 

 تعديو دور   اكز اخلد ات ا احملافظات 

 قيادةلعحة ال 
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  واخلار ة التنظيمية اإلداريالتنظيم 
 التنظيم اإلداري لدائ ة ل يبة الدخو وادلبيعات -:أوالا 

 ( 3ادلادة ) 
تتةع  ومبعجبةو  ةق الدسةتعر   375الهةادر مبقتضة  ادلةادة  7530لسةنة  31تعمو الدائ ة مبعجل نظةام التنظةيم االداري رلةم 

 -الدائ ة ادلهام والهالحيات التالية:

 إد را عخويي عفض  تضفم ي  ح يوتمل جافملءا  عملعويي. -1

 حقيذذذ   تعر تذذذذي ،  حذذذذرم   تجيذذذفمعملل  تضذذذذفم يي يذذذمل مافذذذذ  تيذذذ يك  السذذذذج خملر ، ي ا ذذذي  تجطذذذذير ل  الصج ذذذملدمي يف مذذذذملى  تضذذذفم ي -2
   ة مل  ا جني خمجوة شف ةة  ةاوفني.

 ذذن  تولذذر عوذذ   التجذذ،     ذذمل عوذذيتف  ذذن   ه ذذملل ة ذذملعرهتف  تعذذفمفتف يذذمل هلذذف  ذذن حقذذيق ،تنخيذذي  تذذيع   تضذذفمس تذذرى  ةاوفذذني -3
  تجتفب  تضفمس.

   تفنيي عيتمل.  إلد رمي تعخ   أسملتيبتنخيي   تملز  إلد ر  يف  تر ةفا  تطيمف  -4
  ت ز ي تجخيم   تنفقملل  تعمل ي تولاي ي. ابإلمف د لرعر  ك،مني  تعمل ي  -5

 ( 7ادلادة ) 
 -يف ظَ   تنظمل   ةعملين  ةخ  ي هلمل أدم   مل مل ترى  تقفمني عو  غ ر ذتل: ماين تواوخملل  تجملتيي حي خمل  ردل

  تيز را :  ز را  ةملتيي.

  تيزمف :  زمف  ةملتيي.

  تر ةفا : د ةفا ضفم ي  ترا    ة يعملل.

  ةرمف :  رمف عمل   تر ةفا.

 ظمل . تو ني :  ني  تجخطي    تجن ي    ةجملجعي  ةياوي يقجض   حامل  ظَ   تن

 ( 1ادلادة ) 
 -يتكعن اذليكو التنظيم  للدائ ة  ق:

  تيزمف. -أ
  ةرمف. -ب
   ملعر  ةرمف توي  ن  إلد رمي   ةملتيي. -ج
   ملعر  ةرمف توجخطي    تجطيمف  ار ملل  ةاوفني. -د
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   ملعر  ةرمف توي  ن  تجنفيَمي   تعخويملل. -ظذ
 - ةرمفايل  تجملتيي: - 
 رر سملل. رمفمي  تجخطي    ت -1
  رمفمي  التج،    تضفمس  إد را  تعخويملل. -0
  رمفمي إد را  ترمين. -3
  رمفمي  ةعوي ملل   الصجطملعملل. -4
  رمفمي  ت      إلعفملء   تفد  تضفمس. -5
  رمفمي إد را ار ملل  ةاوفني   ت قملعي  تضفم يي. -6
  رمفمي تنخيي  ةي رد  ت يفمي   تجررمب. -7
  ةعوي ملل.  رمفمي تقنيي -8
  رمفمي  تي  ن  إلد رمي. -9
  رمفمي  تي  ن  ةملتيي. -12
  رمفمي  الت ملى   إلع    تضفمس. -11
  رمفمي ا ملر د عع   تضف ةب. -10
  رمفمي  املعلي  تجتفب  تضفمس. -13
  رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب توقطمل   ت نملع . -14
 تج ملر   ي ىل. رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب توقطمل    -15
  رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب توقطمل   تج ملر   ت مل يي. -16
  رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب توقطمل   كر  . -17
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل غفب عخملن. -18
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل مشملى عخملن. -19
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل هنيب عخملن. -02
      يعملل  س   شفق عخملن. رمفمي ضفم ي دا -01
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل إرجر. -00
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل  ت،رصملء. -03
 - رمفمي  ف ا،  كر ملل  تضفم يي  تجملتيي: -04
  فا، ار ملل ضفم ي  تافمج. -أ



 2022 - 2020اىخطخ االسزشارُدُخ ىألػىاً   دائشح ػشَجخ اىذخو واىَجُؼبد

 -   16   -   
 

  فا، ار ملل ضفم ي  تطفيوي. -ب
  فا، ار ملل ضفم ي  عملن. -ج
  فا، ار ملل ضفم ي  ملداب. -د
 فا، ار ملل ضفم ي  ت وقملء.  -ظذ
  فا، ار ملل ضفم ي  ةففق. - 
  فا، ار ملل ضفم ي ع وين. -ز
  فا، ار ملل ضفم ي هفش. -ح
  رمفمي ضفم ي أصلملب  ةتن. -05
  رمفمي ضفم ي  ة س ملل  ة  وي يف  ةنملط   تجنخيمي   ةنملط    فا. -06
  رمفمي  ةعتر  تضفمس. -07
    الصجطملعملل. رمفمي ضفم ي  ةيافني -08
  رمفمي ش  ن  تفيتفا. -09
  رمفمي  تقضملاي. -32
 - تيحرتني  تجملتيجني: -ز
  حرا  تفصملجي  تر اويي. -1
  حرا  تي  ن  تقمل ي يي. -0
  اجب  ةرمف. -ح

 ( 4 ةملدا ) 
 -مفت   ابتيزمف ا   ن: -أ
  ةرمف. -1
  حرا  تفصملجي  تر اويي. -0
 -مفت   ابةرمف ا   ن: -ب
  ملعر  ةرمف توي  ن  إلد رمي   ةملتيي.  -1
   ملعر  ةرمف توجخطي    تجطيمف  ار ملل  ةاوفني. -0
   ملعر  ةرمف توي  ن  تجنفيَمي   تعخويملل. -3
  حرا  تي  ن  تقمل ي يي. -4
  رمفمي  تقضملاي. -5
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  رمفمي  املعلي  تجتفب  تضفمس. -6
  اجب  ةرمف. -7
 - إلد رمي   ةملتيي ا   ن:تفت   ي ملعر  ةرمف توي  ن  -ج
  رمفمي تنخيي  ةي رد  ت يفمي   تجررمب. -1
  رمفمي تقنيي  ةعوي ملل. -0
  رمفمي  تي  ن  إلد رمي. -3
  رمفمي  تي  ن  ةملتيي. -4
  رمفمي  الت ملى   إلع    تضفمس. -5
 تفت   ي ملعر  ةرمف توجخطي    تجطيمف  ار ملل  ةاوفني ا   ن: -د
  تجخطي    ترر سملل.  رمفمي -1
  رمفمي  التج،    تضفمس  إد را  تعخويملل. -0
  رمفمي إد را  ترمين. -3
  رمفمي  ةعوي ملل   الصجطملعملل. -4
  رمفمي  ت      إلعفملء   تفد  تضفمس. -5
  رمفمي إد را ار ملل  ةاوفني   ت قملعي  تضفم يي. -6
  رمفمي  ةعتر  تضفمس. -7
 -رمف توي  ن  تجنفيَمي   تعخويملل ا   ن:تفت   ي ملعر  ة -ظذ
  رمفمي ا ملر د عع   تضف ةب. -1
  رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب توقطمل   ت نملع . -0
  رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب توقطمل   تج ملر   ي ىل. -3
  رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب توقطمل   تج ملر   ت مل يي. -4
 توقطمل   كر  .  رمفمي  جيسط  د عع   تضف ةب -5
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل غفب عخملن. -6
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل مشملى عخملن. -7
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل هنيب عخملن. -8
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل  س   شفق عخملن. -9
  رمفمي ضفم ي دا     يعملل إرجر. -12
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  رمفمي ضفم ي دا     يعملل  ت،رصملء. -11
 مي  ف ا،  كر ملل  تضفم يي. رمف  -10
  رمفمي ضفم ي  صلملب  ةتن. -13
  رمفمي ضفم ي  ة س ملل  ة  وي يف  ةنملط   تجنخيمي   ةنملط    فا. -14
  رمفمي ضفم ي  ةيافني   الصجطملعملل. -15
  رمفمي ش  ن  تفيتفا. -16

 ( 5 ةملدا ) 
  ةجملجعي( جفائسي  ةرمف  عضيمي   ملعرمه   رمف   ةرمفايل يف  تر ةفا تيا  يف  تر ةفا  ني ت خ  ) ني  تجخطي    تجن ي   -أ

  تَمن م خيتف  ةرمف.
 م خ   ةرمف أحر   ملعرمه مة مل تفةيو  تو ني. -ب
 -تجيىل  تو ني در سي  ال ير  تجملتيي  تفعك تيصيملهتمل توفةيو القملذ  الهف ء ل  ةنملس ي جيثهنمل: -ج
 ال يطي  كملصي  مل  تقييختمل.اط   تر ةفا  جف متمل    -1
  يف عملل  تقي  ني   ال ظخي   تجعويخملل  ةجعوقي جعخ   تر ةفا. -0
  يف    ةي ز ي  ت نيمي تور ةفا  هر ى تياي ل  تياملةة عيتمل. -3
  عجخملد  ةط يعملل  تضفم يي  ت  ت ررظمل  تر ةفا. -4
 أ    ير أافى حييوتمل  تيزمف أ   ةرمف  تيتمل. -5
 
جخك  تو ني جرعيا  ن رةي تمل    مة ه عنر غيملجه  فا عو   الص  ا  شتف  اوخمل دعت   ملهي  ماين  هجخملعتمل صمل ي يمل حبضير جت -د

  مل ال مق  عن  غو يي  عضملةتمل عو   ن ماين رةي تمل    مة ه  ن جينتف،  تجخَ تيصيملهتمل فغو يي  صي ل  عضملةتمل   ملضفمن.
 
 ن د ا   تر ةفا أ  املرهتمل  ضير  هجخمل   تو ني ت سجئنملس جفأمه يف  ال ير  ةعف ضي عويتمل تفةيو  تو ني دعيا أ  شخص  -ظذ

 د ن  ن ماين ته ح   تج يمت.
م خ   ةرمف  حر  ياف   تر ةفا أ ينمل ت ف  تو ني مجيىل تنظيف هر ى  عخملهلمل  تر من تملضف هو ملهتمل  حفظ صييدظمل  س  هتمل  - 

 تيصيملهتمل.  عمل  هتمل   جملجعي تنفيَ 
 ( 6 ةملدا ) 

توخرمف تياي  أ   ني د ةخي أ    صجه تجخاني  تر ةفا  ن  تقيمل  يتمل تمل عو   ن حيرد يف صف ر تيايوتمل  تمل تمل    ه ملهتمل  ايفيي 
   عقملد  هجخملعملهتمل   قملذ صف ر هتمل.
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 ( 7 ةملدا ) 
 -ظَ   تنظمل  يمل يف ذتل  مل مو : م رر  تيزمف جنملء عو  تن يب  ةرمف  تجعويخملل  ت ز ي تجنفيَ  حامل 

 حرمر  تمل   ةرمفايل   تيحر ل   الص مل    تيعب يف  تر ةفا      تيملهتمل. -أ
  هف ء ل  تعخ    سملتيب  الت ملى   تجن ي  جني  تيحر ل  تجنظيخيي يف  تر ةفا. -ب

 ( 8 ةملدا ) 
عو  أن م جخف  تعخ  ابتجعويخملل  ت ملدرا  0225( ت ني 31موي   ظمل   تجنظيف  إلد ر  تر ةفا ضفم ي  ترا    ة يعملل رصف )

 يقجضمل  إىل أن تُوي  أ  تعرى أ  م ج رى غ رظمل  مل  عقمل يحامل  ظَ   تنظمل .
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 0202َجٍُ انشكم انتبنٍ انهُكم انتُظًٍُ نذائزح ضزَجخ انذخم وانًجُؼبد نؼبو 
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 األىداف الع نية والربا ج وادلشاريع اليت حتقق ىذه األىداف:أىداف دائ ة ل يبة الدخو وادلبيعات و ب  عاللة ال
حفي،  تنخي  الصج ملد  اطي    0205رؤمي  الردن    ميان تيضية  تع صي  مل جني أظر ا  تر ةفا   يظر ا  تيطنيي 

 ذج  تجمليل: ن ا ى  تنخي    ال يطي  ةو،  عو   تر ةفا حقيقتمل   تر  ت   ةيملرمك  ت  حق  ظَ   يظر ا 0200
 اىَخشخبد اإلسزشارُدُخ األهذاف اىىؽُْخ

 

 اىجشاٍح و اىَشبسَغ  واألّشطخ  اىزٍ رحقق األهذاف
اىدهخ 

 اىَسؤوىخ

 
 
.تؼشَش ادارح 1

االَزداد  

انضزَجُخ وتحسٍُ 

 ػًهُخ انتحظُم

 
 (0202)رؤَخ االردٌ 

 

 رٌبٌة، بما التشرٌعات الحكومٌة المتعلمة باالٌردات، ومنها التشرٌعات الض مراجعة
 ٌحمك مزٌدا من العدالة فً توزٌع األعباء الضرٌبٌة وتعزٌز اإلٌرادات الحكومٌة

تًُُخ يىرد . 1
يبنٍ نهحكىيخ 

َزفذ انخشَُخ 

ثبإلَزاداد نتًكُُهب 
يٍ يًبرسخ 

 وظبئفهب.

 يشزوع لبَىٌ ضزَجخ انذخم انًؼذل 

  ًتؼذَالد لبَىٌ انضزَجخ انؼبيخ ػه

 انًجُؼبد

 

 ائر الضرٌبٌة، بما فٌها دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات، وبخاصة فٌما ٌتعلك لدرات الدو تعزٌز
 بالتفتٌش الضرٌبً والضرائب على الشركات والمبٌعات.

 ٍاستزاتُجُخ انتهزة انضزَج 

  دراسبد انفجىح انضزَجُخ وانتهزة

 انضزَجٍ

 

 هات. آلٌات تحصٌل المتؤخرات المتراكمة المستحمة للحكومة على مختلف الج تفعٌل  ٌاستزاتُجُخ ادارح انذَى  
 تمٌٌم دوري لبٌان أثر المرارات بتعزٌز اإلٌرادات وأثر تعدٌل الموانٌن الضرٌبٌة فً  إجراء

 تحمٌك األهداف اإللتصادٌة .
  ٌدراسبد االثز انًبنٍ واالثز االلتظبد

 الحكبو انمبَىٌ وانسُبسبد انًبنُخ
 

 ألسرة عن طرٌك الزام جمٌع األسر األردنٌة بٌانات ضرٌبة الدخل على مستوى ا تحسٌن
 بإٌداع إلرار ضرٌبً سنوي حتى لو كان دخل األسرة لد أعفً من ضرٌبة الدخل .

 ٍَانتسجُم االنكتزو 

 استزاتُجُخ انًتخهفٍُ ػٍ تمذَى االلزاراد 
 

.تىسُغ استخذاو 0

األَظًخ اإلنكتزوَُخ 
 نتحظُم اإلَزاداد

 (0202)رؤَخ االردٌ 

 

 دام التمنٌات وتكنولوجٌا المعلومات فً تحصٌل االٌرادات العامة بهدف تسهٌل استخ توسٌع
 يشزوع انذفغ االنكتزوٍَ  إجراءات التحصٌل مثل نظام المدفوعات الوطنً والتسدٌد من خالل البطالات اإللكترونٌة .

 

 .توسٌع لاعدة مستخدمً الشبكة االلكترونٌة والتحول نحو تمدٌم الخدمات الكترونٌا 

 نظام الماسح الدولً )باردكود ( فً تحصٌل المسائم المالٌة . تطبٌك   يشزوع تحسٍُ كفبءح جًغ انًؼهىيبد

  ويؼبنجتهب انكتزوَُب

 

انحذ يٍ اإلػفبءاد .3
 وتشذَذ أحكبو اإلػفبء

 (0202)رؤَخ االردٌ 

خطخ شبيهخ نىلف انهذر فٍ 

 انًبل انؼبو

دراسخ انتشىهبد فٍ ضزَجخ 

 انًجُؼبد

 

 ووضع شروط واضحة لها .غٌر المبررة اإلعفاءات الضرٌبٌة  من الحد 

 لرارات اإلعفاء الصادرة عن مجلس الوزراء واألسباب وراء المنح . إعالن 

 المشاركة فً لجنة وزارة المالٌة لدراسة االعفاءات الضرٌبٌة وتمدٌم التوصٌات 

  ًاملةدراسة العبء الضرٌبً ومراجعة النظام الضرٌبً بصورة شالمشاركة ف 

 .دراسة التشوهات فً ضرٌبة المبٌعات 

 يشزوع لبَىٌ ضزَجخ انذخم انًؼذل 

 تؼذَالد لبَىٌ ضزَجخ  انًجُؼبد 

 

ضجظ َسجخ ػجش انًىاسَخ 

انؼبيخ وانذٍَ انؼبو ضًٍ 

 انًستىَبد اِيُخ.

)خطخ تحفُش انًُى 

 (0200-0212االلتظبدٌ 

 وفاعلٌة تحمٌك الهدف المنشود فً لانون الموازنة العامة بكفاءة   رفغ كفبءح انتذلُك، ػُُخ انتذلُك وفمب

 ألفضم انًًبرسبد انذونُخ.

 .تؼشَش ػًم فزق انتذلُك 

 وانحذ يٍ انذَىٌ رفغ كفبءح انتحظُم 

 

سهىنخ يًبرسخ االػًبل 

 -وانتُبفسُخ

تؼشَش وتحفُش انجُئخ ثُئخ 

األػًبل واالستثًبر وسَبدح 

تُبفسُتهب وتؼظُى انفزص 

 االستثًبرَخ.

 ادارح انضزائت تحسٍُ

 

)خطخ تحفُش انًُى 

 (0200-0212االلتظبدٌ 

 تبسٌط االجراءات وتطوٌر الخدمات الضرٌبٌة 

سَبدح االنتشاو . 0

انضزَجٍ واستجبثخ 

انًكهف انطىػُخ 
يٍ خالل تًُُخ 

انىػٍ ورفغ 

يستىي انشفبفُخ 
وجىدح انخذيبد 

 انضزَجُخ.

 

  أتًتخ انخذيبد ورثطهب يؼب ثىاسطخ لبػذح

 كتزوَُخثُبَبد ان

 يشزوع تمذَى انخذيخ يٍ انًكبٌ انىاحذ 

 

 الحد من التهرب الضرٌبً، وتطبٌك نظام الفوترة   ٍتجٍُ َظبو انفىتزح، وتطجُك ػمىثخ انسج

ثحك انًتهزثٍُ ، تطجُك فتزاد االػفبء يٍ 
 انغزايبد 

 

مطاعات تعزٌز لدرات ال تملٌل تكلفة االمتثال الضرٌبً على الشركات الصغٌرة والمتوسطة 
 االلتصادٌة الواعدة والرائدة وتحفٌزها.

  ٍانتىافك يغ انًًبرسبد انذونُخ ف
تخظُض انًىارد ناليتثبل انضزَجٍ يمبثم 

%( واستحذاث تخظظبد 12-2انتذلُك )

 ثبنذائزح

 

 تعظٌم الصادرات األردنٌة، وتعزٌز مولع المنتج األردنً فً األسواق العالمٌة وفتح أسواق جدٌدة
 تجددة وتفعٌل اتفالٌات التجارة الحرة.واعدة وم

  االستًزار ثتشجُغ االستثًبر فٍ انًُبطك
 انحزح وانخبطخ 

 تشجُغ انظبدراد 

 

 تمٌٌم ومراجعة االجراءات االلتصادٌة باستمرار لتعزٌز وتعمٌم الناجح منها وتعدٌل ما لم ٌحمك
 أهدافه.

  انًشبركخ انفبػهخ فٍ رسى انسُبسبد انًبنُخ
 َخوااللتظبد

 

  ًمكافحة غسل االموال والتهرب الضرٌب   اَشبء وحذح ثًستىي لسى نًكبفحخ غسم

 االيىال وانتهزة انضزَجٍ
 

رفغ كفبءح انمطبع انؼبو 

ُه نتمذَى يستىي وانؼبيهٍُ ف

 افضم يٍ انخذيبد

 

)خطخ تحفُش انًُى 

 (0200-0212االلتظبدٌ 

 تطوٌر وتمكٌن الموارد البشرٌة 

  فرص النوع االجتماعًتمكٌن المرأة وتكافإ 

 ًتطوٌر وحدات تمٌٌم االداء المإسس 

 ًتجذٌر الثمافة المإسسٌة والرلابة على مدونة لواعد السلون الوظٌف 

 دعم االبداع والتمٌز ومحاسبة الممصر ومسائلته 

 تُفُذ استزاتُجُخ تذرَت يُبسجخ 

 .تحهُم والغ انًزأح ثبنذائزح وتًكُُهب 

 داءتفؼُم لسى انتطىَز وتمُُى اال 

  انزلبثخ انفؼهُخ ػهً يذوَخ لىاػذ انسهىن

 انىظُفٍ واخاللُبتهب وثُبء ثمبفخ يؤسسُخ

  تؼظُى االستفبدح يٍ االثتكبر واالثذاع 

 ٍيزاجؼخ وتطىَز جىائش انتًُش انىظُف 

  تفؼُم ادارح انًؼزفخ وانثمبفخ انضزَجُخ 
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 يعاتدائ ة ل يبة الدخو وادلب نظ ة خارجية  ل الشكو التا  يب  

  
 

 

 

 

 هيئة

 الفساد مكافحة

 
 

المؤسسات الدولية 

 وااللليمية

 السلطات التشريعية والمضائية

 

 

 

 

 

 التدليك مكاتب

 الملن جاللة

 

 

 

 
 والحكومة الوزراء رئيس

 المالية وزير

 الشركات

 األفراد

 والمستخدمين الموظفين

 المكلفين

 
 

 االزدواج منع اتفاليات

 الضريبي

 السلطات

 الخارجية

 

 

 لتلفزيونوا اإلذاعة

 والتلفزيون

 

 

 صحافة

 

 األعالم وسائل

 

 

 

 المحامون

 

 
 

 المحاسبون

 

 

 التجارة غرفة

 
 مؤسسات المجتمع المحلي

 

 

 

 

 

 ديوان المحاسبة

 

 

 

 

 المالية وزارة

 
 
 

 الرلابة جهات

 

 

 

 العامة المساهمة الشركات
 والخاصة

 

 

 

المحاكم والسلطات 

 المحلية

 

 

 

 ةالدوائر الحكومي

 
 

 المعلومات مصادر
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 االتصال وسائل

 

 

 

 التجارية البنون

 
 

 البريد صندوق

 
 

 الخدمات مصادر

 
 

 ضريبة دائرة

 والمبيعات الدخل

 

 المحاكم
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 رَُْخ ٍىسد ٍبىٍ ىيحنىٍخ َشفذ اىخضَْخ ثبإلَشاداد ىزَنُْهب ٍِ ٍَبسسخ وظبئفهب 1

ٍخشخبد اىَششوع 

 االسزشارُدٍ

ٍؤششاد ّشبؽ اىَششوع 

 االسزشارُدٍ
اىشئُسخ ىنو  األداءٍؤششاد  

 ّشبؽ
 اىقَُخ اىَسزهذفخ سْخ االسبط

اىدهخ 

 ػِ اىَسؤوىخ

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

(K.P.I.s)  2019 2020 0201 2022 اىزْفُز 

1 

 إَشادادصَبدح 

ػشَجزٍ اىذخو 

 واىَجُؼبد 

1.1 
صَبدح ٍسبهَخ ػشَجخ 

 اىذخو
1.1.1 

اَشاد ػشَجخ اىذخو 

 اىسْىٌ)أىف دَْبس(
112171411 1,267,000 113141222 113261222 

اىَذَشَبد  مبفخ

 وٍشامض اىخذٍبد
1.2 

ٍسبهَخ ػشَجخ  صَبدح

 اىَجُؼبد
1.2.1 

اَشاد ػشَجخ اىَجُؼبد 

 اىسْىٌ)أىف دَْبس(
380248630 382578222 482608222 480508222 

2 

سفغ مفبءح رذقُق 

ػشَجخ اىذخو 

 واىَجُؼبد

2.1 
رخفُغ ميفخ رحظُو 

 اىذَْبس
 2.2262 2.2262 0.0060 0.0056 ميفخ رحظُو اىذَْبس 2.1.1

ٍذَشَخ اىشؤوُ 

 اىَبىُخ

2.2 
اىقجىه ثَىخت ّظبً  ّسجخ

 اىؼُْخ
2.2.1 

ّسجخ اىقجىه ثَىخت ّظبً 

 اىؼُْخ
 االىزضاً اىؼشَجٍ %22 %22 88% 87%

2.3 
 اّدبص ػُْخ اىزذقُق خاله

 اىؼبً
2.3.1 

ّسجخ االّدبص فٍ ػُْخ اىزذقُق 

 اىسْىَخ
 االىزضاً اىؼشَجٍ 24% 23% 92% 90%

0.4 
رفؼُو ّشبؽ ٍنبفحخ 

 اىزهشة اىؼشَجٍ
 اىَنبفحخ %5 %4 %3 %3 صَبدح ػذد اىَؼجىؽبد 0.4.1

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(
1,111,660 110671222 111201222 111161222 

 إدارةيرية مد
 الديون

 %22 %22 %122 %109 معدل المتأخرات ضريبة دخل 3.1.2

3.0 
تخفيض معدل المتأخرات 

 ضريبة مبيعات

3.0.0 
  مبالغ غير محصلة ضريبة مبيعات

 ارصدة مدينة) الف دينار(
1,271,112 113241252 110121322 112371752 

 %05 %32 %35 %42 معدل المتأخرات ضريبة مبيعات 3.0.0



 2022 - 2020اىخطخ االسزشارُدُخ ىألػىاً   دائشح ػشَجخ اىذخو واىَجُؼبد

 -   04   -   
 

 

 صَبدح االىزضاً اىؼشَجٍ واسزدبثخ اىَنيف اىطىػُخ ٍِ خاله رَُْخ اىىػٍ وسفغ ٍسزىي اىشفبفُخ وخىدح اىخذٍبد اىؼشَجُخ.  2

هخ اىد اىقَُخ اىَسزهذفخ سْخ االسبط ٍؤششاد  اإلداء اىشئُسخ ىنو ّشبؽ ٍؤششاد ّشبؽ اىَششوع االسزشارُدٍ ٍخشخبد اىجشّبٍح االسزشارُدٍ

اىَسؤىخ 

 Strategic Outputs Key Activity(K.A.s)  Key Performance Indicator (K.P.I.s)  0212 2020 0201 2022 ػِ اىزْفُز

1 
االىزضاً اىؼشَجٍ 

 واالسزدبثخ اىطىػُخ

1.1 
صَبدح اىزضاً اىَنيفُِ ثبىزسدُو 

 ثؼشَجخ اىَجُؼبد
1.1.1 

ػذد اىَنيفُِ اىدذد اىَسديُِ فٍ ػشَجخ 

 3,570 3,800 3,725 3,650 جُؼبد )ٍنيف(اىَ
ٍذَشَبد 

 اىذائشح اىفُْخ

1.2 
صَبدح  اىزضاً اىَنيفُِ ثبىزسدُو 

 ثؼشَجخ اىذخو
1.2.1 

ػذد اىَنيفُِ اىدذد اىَسديُِ فٍ ػشَجخ 

 30,570 29,970 29,380 28,800 اىذخو )ٍنيف(

 سفغ مفبءح خَغ اىَؼيىٍبد 1.3
1.3.1 

ِ ٍخزيف ػذد قسبئٌ اىَؼيىٍبد ٍ 

 ٍظبدسهب
اىَؼيىٍبد  1,855,856 1,819,467 1,783,791 1,748,815

 واالقزطبػبد
 17,117 16,782 16,453 16,130 ػذد ٍظبدس اىَؼيىٍبد 1.3.2

 1.4.1 اىشثؾ االىنزشوٍّ 1.4
ػذد اىدهبد اىزٍ اخشَذ ٍؼهب اىشثؾ 

 االىنزشوٍّ
3 3 3 3 

رقُْخ 

 اىَؼيىٍبد

 جٍاىؼشَ األػالً 1.5
1.5.1 

 ػذد األّشطخ االرظبىُخ واإلػالٍُخ
 

34 34 35 36 
ٍذَشَخ االرظبه 

 خَُغ اىخذٍبد خَُغ اىخذٍبد 27 27 ػذد أّشطخ قسٌ اىحنىٍخ االىنزشوُّخ 1.5.0 واالػالً

 13 10 11 10 ػذد االخزَبػبد اىسْىَخ  1.6.1 اىؼالقخ ٍغ اىششمبء 1.6

1.7 
هشة ٍنبفحخ غسو االٍىاه واىز

 اىؼشَجٍ
1.71 

اّشبء وحذح ثَسزىي قسٌ ىَنبفحخ غسو 

 االٍىاه واىزهشة اىؼشَجٍ

وحذح ػهً  اَشبء 

فٍ  انهُكم انتُظًٍُ

يذَزَخ يكبفحخ 

 انتهزة

تفؼُم وحذح يكبفحخ 

غسم االيىال وانتهزة 

 انضزَجٍ

رفؼُو وحذح ٍنبفحخ 

غسو االٍىاه 

 واىزهشة اىؼشَجٍ

تهزة تفؼُم وحذح يكبفحخ غسم االيىال وان

 انضزَجٍ

ٍذَشَخ ٍنبفحخ 

اىزهشة 

 اىؼشَجٍ

2 
اىشفبفُخ وخىدح 

 اىخذٍبد اىؼشَجُخ

2.1 
واىْىع  رَُْخ اىَىاسد واىزذسَت

 االخزَبػٍ

ٍذَشَخ رَُْخ  %75 %75 %74 %74 صَبدح دسخخ اىشػب اىىظُفٍ 2.1.1

اىَىاسد 

 2.1.2 اىجششَخ
ّسجخ ػذد االّبس اىً ػذد اىزمىس فٍ  صَبدح 

 اىذائشح
1% 1% 0% 3% 

 %12 %12 %17 %15 بد اىزشغُيُخاىْفقرششُذ  2.2.1 سفغ مفبءح اىشؤوُ االداسَخ 2.2
ٍذَشَخ 

اىشؤوُ 

 االداسَخ

 سفغ مفبءح رقُْخ اىَؼيىٍبد 2.3
 ATMرزجغ اىزذقُق االىنزشوٍّ  2.3.1

خَُغ 

 اىَذَشَبد

خَُغ 

 اىَذَشَبد

خَُغ 

 اىَذَشَبد
 خَُغ اىَذَشَبد

ٍذَشَخ رقُْخ 

 اىَؼيىٍبد
2.3.2 

اَدبد ٍىقغ سدَف ٍَبثو ىزقُْخ اىَؼيىٍبد 

 فٍ ٍىقغ اخش
 ٍشاخؼخ ٍشاخؼخ ٍشاخؼخ ٍشاخؼخ

 سفغ مفبءح خذٍبد اىَنيفُِ 2.4

ٍذَشَبد  %76 %75 %74 %73 صَبدح دسخخ سػب ٍزيقٍ اىخذٍخ 2.4.1

 33 37 33 33 ػذد اىخذٍبد اىزٍ رٌ رجسُؾ اخشاءارهب 2.4.2 اىذائشح اىفُْخ

2.4.8 
رحقُق ٍشارت ٍزقذٍخ فٍ خبئضح اىَيل ػجذ 

 ٍسزَش ٍسزَش ٍسزَش ٍسزَش هللا اىثبٍّ ىيزَُض اىحنىٍٍ
مبفخ ٍذَشَبد 

 اىذائشح

 2.5.1 رجسُؾ اىْظبً اىؼشَجٍ رششَؼُب 2.5
اطذاس قبّىُ دائٌ ىؼشَجخ اىذخو ورؼذَالد 

 ع. اىَجُؼبد
ىثقبفخ ٍذَشَخ ا تُفُذ رْفُز رْفُز رْفُز

 اىؼشَجُخ

 ىدْخ ٍطجق ٍطجق ٍطجق ٍسىدح اطذاس ّظبً ٍؼذه ىْظبً اىزْظٌُ االداسٌ 0.6.1 ٍشاخؼخ اىهُنو اىزْظٍَُ 0.6  

 


