
 
 األهداف الوطنية أوال: 
 تسعى الدائرة إلى المساهمة فً تحمٌك األهداف الوطنٌة اآلتٌة: 

 تطوٌر االلتصاد الوطنً لٌكون مزدهرا ومنفتحا على األسواق اإلللٌمٌة والعالمٌة.   .1
علززى الصززعٌدٌن  تعزٌززز اإلدارة الحكومٌززة لتكززون مسززتمرة مالٌززا وعززفافة ولا ززعة للمسززا لة  .2

 . المركزي والمحلً
 

 المحور الوطني ثانيا: 
 اللدمات المالٌة واإلصالح المالً الحكومً وزارة المالٌة/دائرة  رٌبة الدلل والمبٌعات

 

  0202رؤية واستراتيجية األردن ثالثا: 
 األولوية االستراتيجية االستقرار اإلقتصادي الكلي:

 وتحسين عملية التحصيل.تعزيز ادارة اإليرادات الضريبية  (1

 التعرٌعات الحكومٌة المتعلمة باالٌردات، ومنها التعرٌعات ال رٌبٌة، بما ٌحمك  مراجعة
 مزٌدا من العدالة فً توزٌع األعبا  ال رٌبٌة وتعزٌز اإلٌرادات الحكومٌة.

 لدرات الدوائر ال رٌبٌة، بما فٌها دائرة  رٌبة الدلل والمبٌعات، وبلاصة فٌما  تعزٌز
 ٌتعلك بالتفتٌش ال رٌبً وال رائب على العركات والمبٌعات.

 آلٌات تحصٌل المتؤلرات المتراكمة المستحمة للحكومة على ملتلف الجهات.  تفعٌل 

  تمٌٌم دوري لبٌان أثر المرارات بتعزٌز اإلٌرادات وأثر تعدٌل الموانٌن ال رٌبٌة فً  إجرا
 تحمٌك األهداف اإللتصادٌة .

 بٌانات  رٌبة الدلل على مستوى األسرة عن طرٌك الزام جمٌع األسر األردنٌة  تحسٌن
 بإٌداع إلرار  رٌبً سنوي حتى لو كان دلل األسرة لد أعفً من  رٌبة الدلل .

 سيع استخدام األنظمة األلكترونية لتحصيل االيرادات.تو (0

 استلدام التمنٌات وتكنولوجٌا المعلومات فً تحصٌل االٌرادات العامة بهدف تسهٌل  توسٌع
 إجرا ات التحصٌل مثل نظام المدفوعات الوطنً والتسدٌد من لالل البطالات اإللكترونٌة .

 حول نحو تمدٌم اللدمات الكترونٌا.توسٌع لاعدة مستلدمً العبكة االلكترونٌة والت 

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

 من اإلعفا ات ال رٌبٌة وو ع عروط وا حة لها . الحد 

 لرارات اإلعفا  الصادرة عن مجلس الوزرا  واألسباب ورا  المنح . إعالن 
 أهداف وزارة المالية  االستراتيجية

 النهوض بآلٌات رسم السٌاسة المالٌة  .1
 تحسٌن كفا ة الرلابة وإدارة الموارد المالٌة بفاعلٌة  .2
 االرتما  بمبادئ اإلفصاح والعفافٌة .3
 تحسٌن اللدمات الممدمة للمواطنٌن والمإسسات المستفٌدة من لدمات الوزارة .4
 لدى موظفً الوزارةتعزٌز المدرات البعرٌة والمعرفٌة  .5



 0200-0212خطة تحفيز النمو االقتصادي رابعا: 
  بط نسبة عجز الموازنة العامة والدٌن العام  من المستوٌات اآلمنة. .1

 تطوٌر التنبإ من لالل  تحمٌك الهدف المنعود فً لانون الموازنة العامة بكفا ة وفاعلٌة
 .التحصٌل والحد من الدٌونرفع كفا ة و بٌانات ممدرة دلٌمة وو عباالٌرادات 

 -سهولة ممارسة االعمال والتنافسٌة .2
  تعزٌز وتحفٌز البٌئة بٌئة األعمال واالستثمار وزٌادة تنافسٌتها وتعظٌم الفرص

 :تحسٌن ادارة ال رائبو، االستثمارٌة
 تبسٌط االجرا ات وتطوٌر اللدمات ال رٌبٌة •
 ، ومكافحة غسل األموال. الحد من التهرب ال رٌبً •
ٌل تكلفة االمتثال ال رٌبً على العركات الصغٌرة والمتوسطة  تعزٌز تمل •

 لدرات المطاعات االلتصادٌة الواعدة والرائدة وتحفٌزها.
تعظٌم الصادرات األردنٌة، وتعزٌز مولع المنتج األردنً فً األسواق  •

 واعدة ومتجددة وتفعٌل اتفالٌات التجارة الحرة. العالمٌة وفتح أسواق جدٌدة
ومراجعة االجرا ات االلتصادٌة باستمرار لتعزٌز وتعمٌم الناجح منها تمٌٌم  •

 أهدافه. وتعدٌل ما لم ٌحمك
 رفع كفا ة المطاع العام والعاملٌن فٌه لتمدٌم مستوى اف ل من اللدمات.المساهمة الفاعلة فً  .3

 تنفٌذ استراتٌجٌة تدرٌب مناسبةمن لالل  تطوٌر وتمكٌن الموارد البعرٌة. 
  وزٌادة دورها المٌادي تحلٌل والع المرأة بالدائرة وتمكٌنهامن لالل  المرأةتمكٌن. 
 ًتفعٌل لسم التطوٌر وتمٌٌم االدا من لالل  تطوٌر وحدات تمٌٌم االدا  المإسس 
 ًوبنا  ثمافة  تجذٌر الثمافة المإسسٌة والرلابة على مدونة لواعد السلون الوظٌف

 مإسسٌة
  مراجعة وتطوٌر جوائز من لالل  الممصر ومسائلتهدعم االبداع والتمٌز ومحاسبة

 التمٌز الوظٌفً
 .ادارة المعرفة والثمافة ال رٌبٌةنعاط تفعٌل و

 
 أهداف الدائرة االستراتيجية

 
ادارة وتنظٌم العمل ال رٌبً ل مان رفد اللزٌنة باإلٌرادات التً تمكنها من لدمة المواطن وفماً  .1

 ألف ل الممارسات العالمٌة.
أعلى مستوٌات االلتزام الطوعً واالمتثال ال رٌبً وتطبٌك التعرٌعات واالجرا ات تحمٌك  .2

 ال رٌبٌة بطرٌمة كفإة وفاعلة.
تعزٌز ثمة المكلفٌن باللدمات ال رٌبٌة االلكترونٌة التً تمدمها الدائرة وفك أحدث النظم  .3

 الحوكمة الرعٌدة.التكنولوجٌة وتلبٌة احتٌاجات اصحاب العاللة من لالل  مان تطبٌك مفاهٌم 
ادارة وتطوٌر الكفا ات البعرٌة وترسٌخ ثمافة االبداع واالبتكار والتمٌز المإسسً فً بٌئة العمل  .4

 وتطوٌر البنٌة التحٌة للدائرة.


