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إن االدارة الت ي تس تطیع تحقی ق األھ داف بجدی ة وبكلف ة أق ل        

وزم  ن أقص  ر ھ  ي االدارة الحص   یفة الت  ي تق  وم عل  ى إیج   اد       

متخصص   ة فاعل   ة تعم   ل ب   روح الفری   ق الواح   د   مؤسس   ات 

تقدم الصالح العام عل ى   ،وتتوفر لھا قیادات إداریة كفؤة نزیھة

وتتص ف بالعدال ة والمب ادرة واالب داع وترك ز       ،أي اعتبار آخر

وتتصدى للمعاضل قبل وقوعھ ا أو ح ین    ،على العمل المیداني

  .... "یكون من السھل التعامل معھا قبل أن تتفاقم
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رؤيـة الـدائرة   تجسيداً للرؤيا الملكية السامية في تطوير مفاهيم وظيفة الدولة األردنية الحديثة، وانطالقاً من 
وإدراكـاً منـا    ،لمـواطنين ا وتحقيق رضـا اإليرادات  في تحصيلنظام  ضريبي كفء وفعال وانموذج اقتداء  نحو 

ومواكبـة التطـور والمسـتجدات،      في التغيير المسـتمر  المتمثلةمواجهة التحديات  لتخطيط اإلستراتيجي فيألهمية ا
نجحت الدائرة في أن ترسم رؤية واضحة لها وأن تحدد معالم رسالتها وأن تصوغ أهدافها بشكل جمعـت فيـه بـين    

ن واقعية تأخذ بعين االعتبـار اإلمكانـات   تطلعات طموحة منبثقة من همة عالية وإرادة قوية مصممة على النجاح وبي
  .المتاحة، وبمشاركة واسعة من أفكار ومقترحات الجمهور الذي نعده األساس لمنطلق الدائرة وغاياتها

وقد استطاعت الدائرة خالل السنوات األخيرة من العمل الدءوب المتواصل أن تحقق الكثير من االنجـازات،  
بعد أن تم تقييم مـا تـم     ٢٠١٠-٢٠٠٨تيجية التي تمتد على مدار ثالث سنوات وقد تم صياغة وتصميم هذه اإلسترا

تضمنته اإلستراتيجية مـن   السابقة وبصورة شملت جميع هذه االنجازات، خاصة مااإلستراتيجية انجازه وتنفيذه من 
ئر الضـريبية تحـت   عملية دمج دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة العامة على المبيعات، من منطلق أن دمج الدوا

مظلة واحدة يساهم بشكل جوهري في رفع كفاءة التحصيل ومنع االزدواجية في التحصيالت وتحسين آليـة النظـام   
، فاإلنجاز المتميـز يمنحنـا القـوة والعزيمـة     في عملية اإلصالح الضريبيوغيرها من انجازات تصب ، الضريبي

  .دة حقيقية لتطلعاتنا في السنوات القادمةلمستقبٍل مشرق، وإنجازات األعوام الماضية تعد قاع
وكون مخرجات عمل الدائرة ترتكز وبشكل أساسي على موردها االستراتيجي المتمثل بكوادرهـا البشـرية   
عمدت الدائرة الى االهتمام بها من خالل التدريب المستمر، وبناء ثقافة معرفية، وتنظيمية قائمة علـى قـيم الـدائرة    

  . سلوكهمالجوهرية الراسخة في 
وحتى يتحقق النجاح فقد تم بناء قاعدة للمعلومات، وتم التوسع في اسـتثمار تكنولوجيـا المعلومـات لرفـع     
مستوى األداء والخدمة وتبسيط اإلجراءات، وقبل كل شيء فإن إرادتنا الصادقة وقناعتنا الراسخة في هـذا الـنهج ،   

بأن العاملين لدى الدائرة لديهم المقـدرة التامـة علـى تنفيـذها     بعيداً عن األغراض الدعائية والعشوائية، مع اإليمان 
بأفضل الصور وأحسنها بهدف إحداث تغيير جذري في أساليب العمل والمأسسة للنهج الجديد في الدائرة المبني علـى  

متلقـي  معرفة بالمخاطر والتحضير لها قبل وقوعها، مع األخذ بعين االعتبار توفير مناخ محفز لكل مـن العـاملين و  
   .الخدمة وبحيث يتم تعزيز مفهوم المشاركة ما بين الدائرة ومكلفيها

آمال من الجميع االستمرار في السعي نحـو   كافة موظفي الدائرةوهنا ال بد من اإلشادة بالجهود المبذولة من 
  .ورعاةأن تصبح الدائرة مركز تميز في ظل قائد المسيرة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا 

  

  موسى  املوازرة
  املدير العام
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  -:وتطورها الدائرة نشأة
إداريـاً اعــتباراً مـن     ضريبة الدخـل والمبيعات فـي دائــرة واحــدة اندمــاجاً      اندمجت دائـرة

٣٢(و ) ٣١(رقـم  وقانون ضـريبة المبيعـات    بموجب القانون المعدل لكل من قانون ضريبة الدخل ٨/٢٠٠٤/
اسـم دائـرة ضـريبة الـدخل      تحـت  ١٦/٨/٢٠٠٤تاريخ  ٤٦٧٢المنشور في الجريدة الرسمية عدد  ٢٠٠٤لسنة 

  .والمبيعات
، وقد مارست عملها بموجـب القـانون رقـم    ١٩٥١تأسست في عام  تاريخياً كانت دائرة ضريبة الدخل قد 

الحين مر التشريع الضريبي في تعديالت عديدة بهدف تطوير ومواكبـة المسـتجدات   ومنذ ذلك ١٩٥١لسنة ) ٥٠
بموجـب   ٢٠٠٣فـي سـنة    وكان آخر هذه التعديالت .جتماعية وسد الثغرات الناشئة نتيجة التطبيقاالقتصادية واال

أما ضريبة المبيعات فقـد  . ١٩٨٥لسنة  ٥٧رقم  المعدل لقانون ضريبة الدخل ٢٠٠٣لسنة ) ٣٩(القانون المعدل رقم 
والصـانع وبعـض الخـدمات    والتي شملت المسـتورد  ، تحت إدارة الجمارك ١٩٩٤في مرحلتها االولى عام بدأت 

 بموجـب  ١/١/٢٠٠١التي أصبحت نافذة في  نظام ضريبة القيمة المضافة وانتهت إلى الشكل الحالي منالمحدودة، 

، حيث مر التشريع في مراحل تطور كثيرة قبـل أن يصـل إلـى الشـكل الحـالي،     ٢٠٠٠لعام ) ٣٦(القانون رقم 
  . المبيعات ص ضريبة الدخل واآلخر يخص ضريبةوالدائرتين تعمالن بقانونين منفصلين، احدهما يخ

 

   :الضرائب أنظمة يف التطورات عن حملة
بالشـفافية  يتصـف  مناسـب  اسـتثماري  مناخ إيجاد بهدف الدخل ضريبة قانون على تعديالت عدة إجراء تم
التقدير مفهوم أدخلت التي المنطقة دول أوائل من األردن ولعل والنقدي، المالي االستقرار على المحافظة مع والوضوح

انتقل فقد المبيعات بضريبة الخاص بالتشريع يتعلق فيما أما 1988.لسنة (34) رقم المؤقت القانون ضمن وذلك ،الذاتي
 1994عام األولى مرحلتها في المبيعات ضريبة ثم االستهالك ضريبة إلى واإلنتاج المكوس ضريبة مفهوم من األردن

بقيـة  ضم أليها التي الثانية مرحلتها في المبيعات وضريبة ،وبعض الخدمات المحدودة والصانع المستورد ضمت 
يسـتهدف  المبيعاتتي الدخل ولضريب التشريعي التطور وكان ،مع شمول كافة الخدمات 2001 عام التجارية الحلقات
اإلصالح في تصب جميعهاو لضريبيا االزدواج وتقليص االستثمار وتشجيع المكلفين بين والعدالة المساواة تحقيق دائماً

  .المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية اطار في الشامل
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  الدائرة مسؤوليات
وحيث أن األهداف هي أهم األطـر التـي تحـدد أي     ،تعتبر السياسة الضريبية أهم مكونات السياسة المالية 

فإن أهداف السياسة الضريبية في األردن تتمثل في رفـد   ،سياسة وهي التعبير االقتصادي عن طموحات هذه السياسة
الخزينة العامة باإليرادات الالزمة لتمويل النفقات العامة للحكومة وتشـجيع االسـتثمار والتـأثير اإليجـابي علـى      

وكذلك تحقيق العدالة والمساواة االجتماعية من خالل المسـاهمة فـي إعـادة توزيـع      ،االستهالك واستقرار األسعار
  .لدخول

وتتطلب السياسة الضريبية في األردن التأكيد على معادلة التوازن بين السلطة الضريبية وحقوق المكلفـين 
وكـذلك تحقيـق    ،مما يستدعي من اإلدارة الضريبية تقديم الخدمة الضريبية وتعزيز االستجابة الطوعيـة للمكلفـين  

لذا فقد شرعت اإلدارة الضريبية في تحديد رسـالتها مـن    ،ةاالنسجام بين النظام الضريبي واألهداف التنموية الوطني
  .وإجراءات محددة تشكل خطة عمل الدائرة مهامخالل ترجمتها إلى أهداف إجرائية تتحول إلى 

وانطالقاً من هذا المفهوم فقد حققت الدائرة معدالت نمو مرتفعة في الحاصالت خالل األعوام السابقة تفـوق  
  -:العوامل التاليةولعل ذلك يعزى إلى  ،معدالت النمو االقتصادي

توسيع القاعدة الضريبية من خالل شمول قطاعات مستهدفة لم تكن ملتزمة بدفع الضريبة المستحقة عليهـا  - ١
مثل استيفاء ضريبة مقطوعة على قطاع النقل واالستيراد وتخفيض حد التسجيل لضريبة المبيعات لتغطيـة  

  .المكلفينأكبر عدد ممكن من 
  .إلى تقليص حاالت التهرب الضريبي األمر الذي أدى ،نظام المعلومات والتحري تفعيل - ٢
وسـاعد علـى رفـع مسـتوى      ،األخذ بمبدأ التقدير الذاتي عزز الثقة والمصداقية ما بين المكلف والدائرة - ٣

 .مما أدى إلى تراجع كبير في عدد القضايا الضريبية المرسلة إلى المحاكم ،االستجابة الطوعية

ير والتحسين المستمر في تشريعات الضريبة ساعد على خلق مناخ استثماري أفضل وساهم في إيجاد التطو - ٤
 .شفافية أكبر في التعامل مع المكلفين
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  مقدمة 
إن الخبرة والحدس واالجتهاد من األمور الهامة التي تساعد اإلدارة في تعاملها مـع المسـتقبل أو التوسـع    

وهـذا مـا يسـمى بـالتفكير      ،بعمق في الجوانب البيئية والموارد الالزمـة للتنظـيم  لذلك فعليها البحث  .التنظيمي
ومـن ثـم اتخـاذ القـرارات      جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتقييمها جي، ويتطلب هذا النوع من التفكيراالستراتي
  .المناسبة

ستقبلها، وتهتم بأن تضـع هـذه   تعي الدائرة بأن التخطيط االستراتيجي هو عملية اتخاذ قرارات تحدد اتجاه م
ويبـدأ   .ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية التخطيط االستراتيجي؛: القرارات موضع التنفيذ، أي يتم ذلك على مرحلتين

  .أين نريد الوصول وكيف نصل إلى ما نريدحيث نقف وإلى ذلك من 
ل الدائرة بكاملها متوافقة مع البيئـة  وبما أن عملية التخطيط االستراتيجي عملية تفاعل مستمر تهدف إلى جع

المحيطة بها، وبما يمكنها من تحقيق مهامها وأهدافها، قامت الدائرة بمراجعة وتقييم خطتهـا اإلسـتراتيجية السـابقة،    
والتي قامت من خاللها بتحديد األهداف التنظيمية وتحديد االستراتيجيات والسياسات الالزمة لتحقيق تلـك األهـداف  

دائرة من خالل خطتها اإلستراتيجية الحالية الوصول إلى نظام متكامل يربط ما بين الخطـة اإلسـتراتيجية   وتسعى ال
، وبما يؤدي إلى زيادة فرص النجاح فـي العمـل   العملوالبرامج متوسطة األجل والموازنات قصيرة األجل وخطط 

الكفاءة والفعالية وصوال إلى النتائج كل من  ، والسعي إلى التميز من خالل تحقيقحسب الجدول الزمنيواالنتهاء منه 
  .اذ ال يكفي الوصول الى النتائج بل األهم هو كيفية الوصول إلى هذه النتائج .المرجوة

مرحلـة  متابعة عملية  ٢٠١٠-٢٠٠٨ثالث سنوات  الخطة اإلستراتيجية والتي ستمتد على مدارهذه  يراعوت
من منطلق أن دمج الدوائر الضريبية تحت مظلـة   عامة على المبيعاتما بعد دمج دائرتي ضريبة الدخل والضريبة ال

تحسين آلية النظـام الضـريبي  و لرقابةصيل ومنع االزدواجية في ارفع كفاءة التح واحدة يساهم بشكل جوهري في
إن نشـاط  الحسب طبيعة  وتصنيفهابمتوسطي دافعي الضرائب  ويتضمن ذلك متابعة مراحل استكمال إنشاء مديريات

مهمـة   محاوروكل ذلك يمثل اضافة الى إنشاء مديريات صغار دافعي الضرائب تجاري، أو خدمي  وأصناعي كان 
  .في عملية اإلصالح الضريبي

  
  -:)منهجية العمل( االسلوب الذي تم اتباعة في وضع الخطة االستراتيجية

   -:لخطوات التاليةوفقاً ل صياغة الخطة اإلستراتيجية تمت
من األهداف االستراتيجية للدائرة المستمدة من األهداف  الوصول إليهاء األهداف الفرعية المراد تم استنقا ] ١

    .الوطنية ومن رؤية الدائرة ورسالتها



  وزارة املالية اخلطة االستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات
 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

ضي إلى تحقيق هذه األهداف لمشاريع ومؤشرات األداء التي ستفليات والبرامج واتم تحديد اإلجراءات واآل] ٣
   .بدائل متاحة لتنفيذ الهدف المطلوب، وتحديد اإلمكانات الالزمة لتنفيذ هذا البديل مع وضع

اشراك الرؤساء والمرؤوسين في وضع الخطة من خالل استقصاء آرائهم واحتياجاتهم للمرحلة القادمة] ٤
فة إلى التركيز على المشاريع التي تقوم الدائرة بتنفيذها باالشتراك مع الجهات المختلفة مثل مشاريع إضا
ثاني التي اوردتها تقارير مقيمي جائزة الملك عبداهللا الوالمالحظات وزارة تطوير القطاع العام و يلالتمو

  .للتميز والشفافية
  .تحديد اإلمكانات المتاحة فعالً] ٥
  .كيفية توفير اإلمكانات غير المتاحةتحديد ] ٦
والتي تتناول تحديد النشاطات  ،االستراتيجيةالالزمة لتنفيذ  )التشغيلية خطط العمل( وضع البرامج الزمنية] ٧

والترتيب الزمني للقيام بهذه النشاطات ثم تحديد  ،وكيفية القيام بهذه النشاطات ،الالزمة لتحقيق الهدف
  .، وتحديد الموازنة التقديرية الخاصة بكل نشاطه النشاطاتالمسؤولية عن تنفيذ هذ
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  الخطة اإلستراتیجیة مكونات

  -:العناصر التالية منالمبيعات ستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل والخطة اإل تتكون
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 القيم اجلوهرية 
مما يشـكل  ، جموعة من القيم الجوهرية التي تتوافق مع استراتيجيتها تتبنى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات م

قوة دافعة على مواجهة التحديات والتكيف مع ما يحيط بالدائرة من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية ويؤدي إلـى  
 :ألخرى المتعاملة معها وقيم الدائرة ليست تفاعال داخليا فقط بل تمتد إلى عالقاتها مع المنظمات ا. خلق ثقافة التميز

   -:وفيما يلي مجموعة من القيم التي تتبناها الدائرة 
 

 .النزاهة واحليادية .١

 .العدالة واملساواة .٢

 .احملافظة على املال العام .٣

 .معاملة املكلف كشريك .٤

 .العمل بروح الفريق الواحد .٥

.االميان بان تراكم اخلربات وتبادهلا هو السبيل اىل التقدم والنجاح .٦
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  األهداف اإلسرتاتيجية 
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  التنظيميةاألهداف 
  األهداف الوطنية  .١

 
  

  

 






 

  اسس بناء اخلطة االسرتاتيجية .٢
  -:اتيجية على االسس التاليةاستندت الخطة االستر

  :تقييم الخطة الحالية: اوال
وذلك للتعرف على أوجه القصور في تلك الخطة والعمل على تالفيها، واستخالص ما تـم إنجـازة   

  .وتحديد االهداف التي لم تتحقق ودراستها لمعرفة امكانية تضمينها في الخطة القادمة

  :تحليل البيئة: ثانيا
ات لقياس درجة رضا المكلفين ومتطلباتهم وذلك في ضوء توجه الدائرة المسـتمر  تنفذ الدائرة دراس

  :للتركيز على معايير األداء من خالل

تحديد االولويات من خالل التعرف على درجة أهمية كل خدمة من الخدمات المقدمة من قبـل    )أ 
ات الرضـا األقـل   الدائرة بالنسبة للمكلف، وذلك ليصار الى االرتقاء بمستوى أداء الخدمات ذ

خاصة إذا كانت ذات أهمية مرتفعة بالنسبة للمكلف والمحافظة على مستوى أداء الخدمات ذات 
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التعرف على مستوى رضا المكلفين عن أبعاد وجودة الخدمة والوقـت المسـتغرق ألدائهـا،      )ب 
هذه الخدمات والوقت  ودراسة العالقة بين أبعاد جودة الخدمة المقدمة ومستوى الرضا عن أداء

  .المستغرق ألدائها
.التعرف على مدى أهمية التطورات التي شهدتها الدائرة خالل األعوام السابقة بالنسبة للمكلفين  )ج 
  .تحديد التباين بين مديريات الدائرة المختلفة في مستوى أدائها للخدمات  )د 
  :تطلعات الدائرة واحتياجاتها المستقبلية: ثالثا

لتطلعات و االحتياجات عبر استقصاء اراء واحتياجات المـدراء للمرحلـة القادمـة    تم استقاء هذه ا
  .وتضمينها في الخطة وفق اولوياتها

تضمين الخطة المشاريع قيد االنجاز التي تعكف الدائرة على تنفيذها باالشـتراك مـع   : رابعاً
  .متطوير القطاع العا وبرامج المشاريع الممولة من الخارججهات معينة مثل 

المالحظات التي اوردتها تقارير التقييم الصادرة عن لجنة تقييم جائزة الملك عبداهللا : اًخامس
  .الثاني لتمييز االداء الحكومي والشفافية
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  تقييم اخلطة االسرتاتيجية السابقة .٣
  .اتالجدول التالي یبین ما تم إنجازه من الخطة االستراتیجیة السابقة لدائرة ضریبة الدخل والمبیع

 الحالة العمل المخطط له التسلسل

 انجز .دمج دائرتي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات  .١

 لم ينجز .٢٠٠٧دراسة جدوى دمج دائرة الجمارك مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خالل عام   .٢

٣.  
 التعديالت المقترحة على ضريبة الدخل في ظل إسـتراتيجية اإلصـالح الضـريبي لتـوفير    

 .الموارد المالية
 مستمر

 مستمر .تطبيق االستراتيجيات والسياسات التي تؤدي لزيادة إيرادات الدائرة  .٤

٥.  
التعديالت على ضريبة الدخل في ظل إستراتيجية اإلصالح الضريبي لتبسيط ورفـع كفـاءة    

 .تحصيل الضريبة
 مستمر

 قيد االنجاز .تحسين كفاءة االداء فيما يتعلق بالتدقيق والتحصيل والجباية  .٦

 قيد االنجاز .رفع كفاءة العاملين في مجال التقدير والتدقيق والرقابة الضريبية والمالية والتحصيل  .٧

 انجز .خلق قنوات اتصال فعالة بين الدوائر لتعزيز المعلومات المتخصصة عن المكلفين  .٨

 قيد االنجاز .في توزيع العبء الضريبي المساواة والعدالة   .٩

 قيد االنجاز .يل إجراءات تطبيق القانون لتحفيز النشاطات االقتصاديةتبسيط وتسه  .١٠

 مستمر .نشر الوعي الضريبي في المجتمع بكافة الوسائل المتاحة  .١١

 مستمر .تحسين صورة الدائرة لدى المواطنين والمكلفين  .١٢

 مستمر .رفع نسبة االلتزام الطوعي لدى المكلفين  .١٣

 مستمر .تعلق بالحد من التهرب الضريبي لدى المكلفينرفع مستوى وكفاءة األداء فيما ي  .١٤

 مستمر .رفع درجة االمتثال الضريبي   .١٥

 قيد االنجاز .تطوير أعمال الدائرة وتحسين وضع الموظفين   .١٦

 مستمر .الدخل لتحفيز االستثمار التعديالت على قانون ضريبة   .١٧

 قيد االنجاز .خدمينالمساواة في اإلعفاءات الممنوحة للمكلفين من األفراد والمست   .١٨

 قيد االنجاز .العدالة  في توزيع العبء الضريبي مما يساهم في تقوية النسيج االجتماعي   .١٩

 قيد االنجاز .خلق بيئة عمل محفزة للموظفين   .٢٠

 قيد االنجاز .توفير مناخ العمل اإليجابي وتنمية العالقات االجتماعية   .٢١

 انجز .إدارة شؤون الموظفين   .٢٢

 انجز ).٩٠٠١االيزو(لدائرة مع متطلبات الجودة رقم توفيق أوضاع ا   .٢٣
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  حتليل البيئة  .٤
  :تحليل البيئة الداخلية للدائرة: أوال

  وزیر المالیة

  المدیر العام

  لجنة التخطیط

  رونالمستشا

  مساعد المدیر العام
  للتخطیط والتطویر وخدمات المكلفین 

  اهليكل التنظيمي
  لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات

٢٠٠٨  

 

  مدیریة تقنیة المعلومات

مدیریة العالقات العامة 
  واالعالم

  مدیریة الشؤون اإلداریة

  مدیریة الشؤون المالیة

  مدیریة المراكز الرقابیة

  مدیریة مكافحة
  رب الضریبيالتھ 

 مدیریة ضریبة دخل ومبیعات
  غرب عمان

  مدیریة ضریبة دخل ومبیعات
  شمال عمان 

 مدیریة ضریبة دخل ومبیعات
  اربد

 مدیریة ضریبة دخل ومبیعات
  الزرقاء 

 مدیریة ضریبة دخل ومبیعات
  جنوب عمان

مدیریة ضریبة دخل ومبیعات 
  وسط  وشرق عمان

  یق مدیریة تقدیر وتدق
  كبار المكلفین

  مدیریة 
  الرقابة الداخلیة

  مدیریة التخطیط

مدیریة القضایا والتنفیذ 
  الجبري

  مدیریة الموارد البشریة 

مدیریة التصمیم وتنظیم 
  العملیات

  مدیریة متوسطي دافعي الضرائب
  للقطاع الصناعي 

  مدیریة مراكز الخدمات

  مركز خدمات ضریبة
  الكرك 

  ات ضریبةمركز خدم
  معان 

  مركز خدمات ضریبة 
  الطفیلة

  مركز خدمات ضریبة
  المفرق 

  مركز خدمات ضریبة 
  عجلون

  مركز خدمات ضریبة 
  مادبا

  مركز خدمات ضریبة
  البلقاء  

  مدیریة متوسطي دافعي الضرائب
  للقطاع التجاري االولى 

مدیریة متوسطي دافعي الضرائب 
  لقطاع الخدمات

  مساعد المدیر العام
  ن اإلداریة والمالیة للشؤو

مدیریة خدمات المكلفین 
  واإلعفاءات

  مدیریة متوسطي دافعي الضرائب 
  للقطاع التجاري الثانیة

  مساعد المدیر العام
  للشؤون التنفیذیة والعملیات 

  مدیریة التخطیط
  قسم التخطیط اإلستراتیجي 

  مكتب المدیر العام

  ٢٠٠٨ لدخل واملبيعاتلدائرة ضريبة ا اهليكل التنظيمي
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فيها والتـي تـؤثر    وتمثل طاقات وامكانيات الدائرة البشرية والمادية الحالية والمستقبلية وقيم االفراد
هذا وتمتلك الدائرة عدد من نقاط القوة فيما تعاني من بعض  ،الى حد كبير على اهداف واستراتيجيات الدائرة

 :نقاط الضعف وعلى النحو االتي

  نقاط الضعف  الرقم  نقاط القوة
  المــــوارد البشرية 

  .عدم وجود سياسة واضحة لإلحتفاظ بالكفاءات  - أ  .باء العملوجود كادر وظيفي مؤهل قادر على النهوض بأع

  .وجود صعوبة في توثيق المعرفة والمشاركة فيها  -ب  .وجود مدربين مؤهلين لتوثيق ونقل الخبرات الضمنية

وجود ثقافة سائدة في الدائرة بان طبيعة عمل التدقيق اكثر  -ج  .مراعاة موضوع الجندرة عند إجراء التعينات
  .   مالئمة للرجل

  .عدم كفاية نظام الحوافز الحالي  -د  .وجود نظام تحفيز مرتبط باالداء
عدم ربط تقييم االداء باالهداف المؤسسية بشكل واضح

  .بحاجة إلى مزيد من التدريب وتفويض الصالحيات  -ه  .تمكين الموظفين من خالل التدريب وتفويض الصالحيات

  الماديةالموارد  
  .عدم استغالل المخصصات بشكل كامل وفعال   - أ  .وجود مخصصات للمكافئات والحوافز

  .فعالاألجهزة والمعدات بشكل عدم استغالل    -ب  .توفر األجهزة والمعدات بشكل جيد جداً

  .بحاجة إلى مزيد من االجراءات المحوسبة  -ج  .هتوفر برامج محوسب

  لمؤسسي والتنظيمي واإلداري للدائرة الوضع ا
وجود هيكل تنظيمي يعكس األهداف الرئيسية والفرعيـة  

مـع امكانيـة   ويبين خطوط االتصال األفقية والرئيسية 
  .لتعديل والتطويرل يهقابل

  .تداخل في إجراءات العمل   - أ

وكثرة االجتهادات عض القصور بالتشريعاتوجود ب   -ب  .مرونة التشريعات التي تتالءم مع المستجدات المحلية

وجود الوصف الوظيفي لكل وظيفة يتناسب مع الموهالت 
وجود بعض التباين بين الوصف الوظيفي والتطبيق   -ج  .العلمية

  .الفعلي

كثرة التعديالت على التشريعات التي تتطلب التحديث   -د  .توفر النشرات واألدلة لزيادة الوعي الضريبي
  .النشرات واألدلة مستمر علىال
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  :تحليل البيئة الخارجية للدائرة: ثانيا

  
 الموقع االلكتروني

  
 والتلفزيون االذاعة

 
 صحافة

 
 االعالم وسائل

 السلطات التشريعية والقضائية

  الملك جاللة
 

 والحكومة الوزراء رئيس
  

 المالية وزير

 صغار المكلفين
 متوسطي دافعي الضرائب

 كبار المكلفين

 المكلفين

  
 الضريبي االزدواج منع اتفاقيات

  
 لحكومات االخرىا

 
  
 

 النقابات والتجمعات المهنية 

 
 

 و الصناعة التجارة غرف

 
 الجماعات مندوبي

 
 
 
 
 

 ديوان المحاسبة

 
 
 
 

 المالية وزارة

 
  
  

 الرقابة جهات

 
 
 

 المكلفين

 
 
 

 المحلية السلطة

 
 
 

 الدوائرالحكومية

  
  

 المعلومات مصادر

  
  
  

 ةعام الهئيات والمؤسسات

 
 
 
 

 تاالتصاال  شركات

 
 
 

  التجارية البنوك

  
  

 البريد شركات

  
 

 الخدمات مصادر

 
 

  ضريبة دائرة
 والمبيعات الدخل

 
 المحاكم
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يوجد مجموعة من الظروف والموارد واإلمكانات تحتاجها اإلدارة وال تسـتطيع السـيطرة عليهـا أو    
وبالمقابل هناك مجموعة من الظروف المواتية إلحداث تحسـن  ) التهديدات(التأثير فيها بشكل مباشر وسريع 

 :وعلى النحو اآلتي )فرص(ألحوال القائمة ي ا

  البيئة الخارجية
  التهديدات  الفــــرص

  .عدم ايالء الدائرة األهمية الكافية -١  .األهمية النسبية للدائرة من حيث رفد الخزينة باإليرادات -١

ـ   وجود وسائل اعالم متنوعة  -٢ وعي يمكن اسـتغاللها لتنميـة ال
  .المكلفينضريبي لدى ال

بسـبب   عي كافي لدى المكلفينعدم وجود و -٢
عدم استغالل وسائل االعالم المتاحة بشـكل  

  .فعال

لتميز األداء الحكـومي  الثاني جائزة جاللة الملك عبداهللا وجود  -٣
  .والشفافية

االخفاق في الحفاظ على المراكز المتقدمـة   -٣
 .التي حصلت عليها الدائرة سابقاً

عدم وجود استراتيجية واضحة داخل الدائرة  -٤
  .افس على الفوز بالجائزةللتن

  .مشروع الحكومة اإللكترونية -٤
صعوبة التغييـر المرتبطـة باسـتخدام     -٥

  .التكنولوجيا الحديثة
 بتزويـد الـدائرة  تعاون األجهزة الحكومية وغيـر الحكوميـة    -٥

  .بمعلومات عن المكلفين
وجود قيود تحد من تبادل المعلومات مثل  -٦

  .سرية المعلومات

  .ة لتسهيل تقديم الخدمة للمكلفينالشركاء في الخدمتعاون  -٦
تحفظ بعض الجهات في ابـداء التعـاون    -٧

  .الكافي

  . تكامل في التشريعات ذات العالقة -٧
تغيير التشـريعات دون التنسـيق مـع     -٨

  .الدائرة

  .االتفاقيات الثنائية العديدة مع الدول األخرى -٨
 .مبدأ التعامل بالمثلعدم القبول ب -٩

  .استفادة دولة على حساب اإلخرى  -١٠

  .لتطوير الدائرةخارجية توفر مساعدات  -٩
عدم القدرة على االستغالل األمثل لهـذه    -١١

  .المساعدات
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  ةاإلطار العام للخطة االستراتيجية الحالي

  اتـــاســـــات والسيــــــاالسرتاتيجي
  اتــــوازنـــرامج واملــــالب

  االجراءات والتقييم

  )الزمنية المددات التنفيذ، ستراتيجيات، آلياألهداف، اال(
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية

يد الميــالغ التأكــد مــن تســد
المستحقة للخزينة في موعدها 
ــة  ــديون الواجب وتحصــيل ال

  . التسديد

 .تحديد نسبة الزيادة الشهرية في االيراد عن الفترة ذاتها للعام السابق .١
اصدار تقرير شهري بالحاصالت الضريبية ومقارنته مع الفترة ذاتها للعام  .٢

 .السابق
 .تفسير االنحرافات ان وجدت ومعالجتها .٣
  .تحصيل الديون المستحقةمتابعة  .٤

  /مديرية التخطيط      
مديرية تصميم 
/  وتنظيم العمليات
مديرية الشؤون 

مديرية / المالية 
  تقنية المعلومات

  

تطابق 
الحاصالت 
الفعلية مع 

  المتوقعة

تنفيذ التوصيات المقترحة على 
ضريبة الدخل وضريبة المبيعات 

إسـتراتيجية اإلصـالح    ظل في
ــوفير ا ــريبي لت ــوارد الض لم

  .المالية

زيادة نسبة الضريبة المقتطعة من المبالغ المحولـــة إلـى الخـارج      .١
)withholding tax ( ١٥إلى %١٠من.%  

 .إلغاء اإلعفاءات لألرباح من التصدير .٢
إخضاع األرباح الرأسمالية للضريبة حسب الشريحة للدخول العادية مـع   .٣

   -:مراعاة ما يلي
ع األصول التي تم بيعها ومضى علـى  تحديد مدة الملكية بحيث تخض  -أ

  .امتالكها اقل من خمس سنوات
جواز تقاص الرسوم المدفوعة عند الشراء لهـذه األصـول مـن     -ب

الضريبة المستحقة لسنة البيع على أن ال يتجاوز مبلـغ الضـريبة   
  .المستحقة على هذا البيع

  .يستثنى من ذلك األصول التي انتقلت ملكيتها بسبب الميراث -ج
استثناء األرباح المتحققة عن بيع األصول واستبدالها بأصول أخرى   -د

  .المالية خالل نفس السنة

  

مديرية القضايا 
    والتنفيذ الجبري

اقرار 
التوصيات 
ووضعها 

  موضع التنفيذ

ــتراتيجيات   ــق االسـ تطبيـ
والسياسات التي تؤدي لزيـادة  

  إيرادات الدائرة

  .المتخلفة عن السدادالسماح بالتقسيط للجهات المتعثرة و .١
  .توسيع القاعدة الضريبية .٢
  .تفعيل أولويات التحصيل .٣
  .تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري .٤

      

الشؤون مديرية 
مديرية / المالية 

خدمات المكلفين 
  واإلعفاءات

  

اقرار التوصيات 
ووضعها 

  موضع التنفيذ
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية

تحسين كفاءة األداء فيما يتعلق 
  .بالتدقيق والتحصيل والجباية

فـي اسـتالم   المشاركة من قبل البنوك التجاريـة   توسيع .١
          .الكشوف واإلقرارات والدفعات الضريبية

   .استكمال حوسبة اإلجراءات والتنفيذ .٢
 .اإلقرارات الضريبية إلكترونيامكانية استقبال دراسة إ .٣
  .استخدام وسائل الدفع االلكترونيةالتوسع في  .٤

  

  

مديرية تصميم   
وتنظيم 
  /العمليات
مديرية 

تكنولوجيا 
/  المعلومات
مات مديرية خد

المكلفين 
  واإلعفاءات

    

رفع كفاءة العاملين في مجال 
التقدير والتدقيق والرقابة 

  .الضريبية والمالية والتحصيل

رفع كفاءة البرامج التدريبية الفنية الخاصة بالتقدير  .١
  .والتدقيق

 .ريب الميداني للمقدرين والمدققينتوفير التد .٢
  .ي الخبرةإعداد وتأهيل مدربين محترفين من المدققين ذو .٣

      
مديرية الموارد 

  البشرية
    

  
خلق قنوات اتصال فعالة بين 
الدوائر المعنية لتعزيز 
المعلومات المتخصصة عن 

  .المكلفين

تبادل المعلومات بين الدوائر ذات العالقة مثل دائرة الجمارك 
  .ووزارة الصناعة والتجارة

      

العالقات مديرية 
العامــــــة 

ــالمالاو / عــ
مكافحة مديرية 

ــرب  التهـــ
  الضريبي

دائرة 
الجمارك 
  العامة
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء 

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية

تحصيل االيـراد المقـدر فـي    
  .باقل تكلفة ممكنة الموازنة

تحديد األموال المخصصة للدائرة في الموازنة العامة وربطها بااليراد  .١
 .المقدر

  .مراقبة المصروفات لمنع تجاوز النفقات المخصصة لكل بند .٢

•
•
•
•
•  

•
•
•
•
•  

•
•
•
•
•  

  مديرية التخطيط
مديرية الشـؤون  

  المالية
مديرية الشـؤون  

  اإلدارية

المحافظة على معدل   
  كلفة التحصيل

ــة  ــل للموازن ــتغالل األمث االس
  .المخصصة للدائرة

 .االلتزام بصرف النفقات وفقا الوجه االنفاق المحددة لها .١
  .اطالع المدراء على األموال المخصصة لمديرياتهم .٢

•
•
•
•  

•
•
•
•  

•
•
•
•  

مديرية الشؤون 
    المالية

عدم تجاوز المبالغ 
المصروفة للمبالغ 

المخصصة للصرف 
  لكل بند
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  ةداخلي  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية

المحافظة علـى نسـبة عـدم    
وهي النسبة % ٥االلتزام بحدود 

  .العالمية

اصدار تقارير شهرية بعدد المسجلين الفاعلين وعدد  .١
 .المتخلفين عن تقديم االقرارات

 .تحديد اسباب عدم تقديم االقرارات .٢
  .اتخاذ االجراءات المناسبة لمعالجة هذه االسباب .٣

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

خدمات مديرية 
 لمكلفــــين  ا

  واالعفاءات
مكافحة مديرية 
التهرب 
  الضريبي

ــبة     ــات النس ثب
  المقررة
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الهدف 
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 مؤشر االداء نفيذالجهة المكلفة بالت

    خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية

  تفعيل اجراءات التحصيل
اصدار تقارير شهرية بحجم الديون المستحقة ومقارنتها بااليرادات  .١

 .الشهرية الستخراج نسبة التخلف عن التسديد
 .تحديد اسباب التخلف عن التسديد .٢
  .لجة هذه األسباباتخاذ االجراءات المناسبة لمعا .٣

        
ــميم  ــة تص مديري

  وتنظيم العمليات

ــات    ثبـ
ــبة  النس

  المقررة

الهدف 
 الخامس
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 مؤشر االداء الجهة المكلفة بالتنفيذ

    خارجية  داخلية         آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

تضييق الفجوة في المنافسة بين 
المسجلين وبين المكلفـين غيـر   

  .المسجلين

 .متابعة المكلفين غير المسجلين واخالهم إلى شبكة الضريبة .١
يات شهرية بعدد المسجلين ومقدار الزيادة أو الـنقص  اصدار احصائ .٢

  .فيهم

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

خدمات مديرية 
 المكلفــــين  

  / واالعفاءات
مكافحة مديرية 

ــرب  التهـــ
  / الضريبي

ــة  ــة تقنيـ مديريـ
  المعلومات

  
وصول عدد 

المسجلين إلى 
  العدد المقرر
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الهدف 
 السادس


 

٢
٠
٠
٨  

٢
٠
٠
٩ 

٢
٠
١
٠ 

 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

االســتغالل األمثــل لمــوارد 
  .دير المتاحةالتدقيق والتق

تصميم برنامج الكتروني إلختيار عينة التدقيق بناء على معايير  .١
 .Bearing Pointالخطورة بالتعاون مع مشروع االصالح الضريبي 

 .التحول إلى اسلوب تدقيق العينات .٢
التوسع في استخدام اختبارات المصداقية وال سيما اختبار المشتريات  .٣

 ).المتسوق الخفي(
 .اعداد دليل اجراءات التدقيق والتقدير .٤
 .اعداد دليل التدقيق الفني .٥
اعتماد البيانات المالية المدققة من قبل مدققي الحسابات دونما أي  .٦

تعديل لغايات التحقق من الضريبة وذلك بعد وضع نظام خاص 
  .العتمادهم

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

 تقنيةمديرية 
/ المعلومات
مديريات 
  /التدقيق
مديرية 
  /مالتصمي
خدمات مديرية 

المكلفين 
  واالعفاءات

   

ــاز خطــط    انج
  التدقيق بالكامل

خلـق بيئــة عمــل محفــزة  
  .للمدققين والمقدرين

 .تحفيز المقدرين والمدققين الذين لديهم جهد مميز .١
 .بث روح الفريق والتشجيع على المبادرة واإلبداع  .٢
ـ     .٣ ة توظيف الطاقات الداخلية واسـتثمارها وتوزيـع المـوارد المادي

  .والبشرية بصورة مثلى

      

المدراء كافة 
ورؤساء 
  األقسام

تحسن مستوى   
تقييم المدققين 

  والمقدرين

تبادل الخبرات فـي مجـالي   
الرقابة والتدقيق والسياسات 
والتشريعات الضـريبية مـع   
الدول األخرى التـي تطبـق   
ــريبة  ــدخل وض ضــريبة ال

  .المبيعات

انية ارسال وفـود متبادلـة   مخاطبة الدول ذات العالقة للبحث في امك .١
 .لإلطالع على التجارب المختلفة لهذه الدول

توسيع المشاركة في الندوات والمؤتمرات االعالمية في مجالي ضريبة  .٢
  .الدخل وضريبة المبيعات

      

مديرية 
/ التخطيط

مديرية الموارد 
قسم /  البشرية

  العالقات الدولية
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الهدف 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية   آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

الوصول إلى إصالح ضريبي 
ــتويات   ــع المس ــجم م ينس
العالمية المتقدمة التـي يـتم   
فيها مكافـأة االنتـاج علـى    

  .حساب االستهالك

االحالل التدريجي لضرائب االستهالك والمبيعات محل ضرائب الدخل  .١
 .المباشرة

 .توحيد الشرائح الضريبية .٢
إلى حجم االنفاق ) الجبائي(ض نسب العبء الضريبي الكلي تخفي .٣

  .الكلي

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية القضايا 
  والتنفيذ الجبري

  

وزارة 
  المالية

  

ضـريبة   إجراء تعديالت على
والمبيعـات بإصـدار   الدخل 

في ظل قانون ضريبي موحد 
صالح الضريبي إستراتيجية اإل

تحصـيل   لتبسيط ورفع كفاءة
   .قاعدتهاوتوسع  الضريبة

تقليص المهلة الممنوحة للمكلف لتقديم ودفع الضريبة من أربعة أشهر  .١
 .إلى ثالثة أشهر

إلزام كبار المكلفين من األفراد والشركات الذين تتجاوز ضريبتهم  .٢
للسنة المالية مائة ألف دينار بتوريد دفعة على حساب الضريبة خالل 

نة المالية بنسبة تعادل الشهرين التاليين النتهاء النصف األول من الس
 .من الضريبة المتوقعة على كامل السنة المالية% ٥٠

 %). ٢، %٤، %٦(إلغاء حوافز الخصم التشجيعي الحالي  بواقع  .٣
 .إلزام المكلف بإشهار الذمة المالية له كل ثالث سنوات .٤
مع ما هو مطبق ) من تبليغ ونشر وحجز(توحيد إجراءات التحصيل  .٥

 .امة على المبيعاتفي قانون الضريبة الع
توحيد إجراءات ومدد االعتراض واالستئناف لمطالبات وقضايا  .٦

  . ضريبتي الدخل والمبيعات

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية القضايا 
  والتنفيذ الجبري

  

وزارة 
  المالية

اقرار التوصيات 
والتعديالت 
والسياسات 

المقترحة 
ودخولها حيز 

  التطبيق
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الهدف 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 داءمؤشر اال

  خارجية  داخلية   آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

  
  
  
  

تحديث قانون 
ضريبة الدخل 

لتحفيز 
  االستثمار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تضمين اإلعفاءات الممنوحة للمشاريع الجديدة المستفيدة من قانون االستثمار وباقي  .١
  .المشاريع  ضمن قانون ضريبة الدخل وإلغاؤها من قانون االستثمار

 :اإلعفاء لكافة المشاريع وربطه برأس المال المدفوع وعلى النحو التالي منح .٢
من رأس المال المدفوع كمصاريف % ٧٥يسمح للمستثمر بتنزيل ما يوازي  ⋅دينار  ١٠٠٠٠دون   -أ 

للسنة األولى لالستثمار ويجوز للمستثمر تدوير الخسارة للسنوات الالحقة في حال تحققها ويراعى 
  .لمال المدفوعفي ذلك زيادة رأس ا

من % ٥٠يسمح للمستثمر بتنزيل ما يوازي  ⋅دينار  ١٠٠٠٠٠دينار و ١٠٠٠٠رأس المال ما بين    - ب 
رأس المال المدفوع كمصاريف للسنة األولى لالستثمار ويجوز للمستثمر تدوير الخسارة للسنوات 

 .الالحقة في حال تحققها ويراعى في ذلك زيادة رأس المال المدفوع
من رأس المال المدفوع % ٢٥يسمح للمستثمر بتنزيل ما يوازي  ⋅دينار  ١٠٠٠٠٠ما زاد عن    - ج

كمصاريف للسنة األولى لالستثمار ويجوز للمستثمر تدوير الخسارة للسنوات الالحقة في حال تحققها 
  .ويراعى في ذلك زيادة رأس المال المدفوع

يب واألبحاث من أي نفقة تدفع لغايات التدر% ١٥٠السماح بتنزيل نسبة تعادل  .٣
  .والتطوير والتسويق خارج المملكة

 .تعديل تعليمات نسبة االستهالك وتوحيد النسبة والسماح باالستهالك المتسارع .٤
إعفاء دخول شركات وصناديق رأس المال المبادر التي تمول المشاريع الجديدة  .٥

 .والصغيرة من الضريبة
الردن زمام المباردة في توقيع تفعيل اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي بحيث تتولى ا .٦

  .هذه االتفاقيات

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية القضايا 
  والتنفيذ الجبري

وزارة 
  المالية
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الهدف 
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٠ 

 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

تحديث قـانون  
ــة  وأنظمـــ
ــات  وتعليمــ
ــريبة  ضـــ
المبيعــــات 

ــيط و تبســـ
وتســـــهيل 

ــ راءات إجــ
لتحفيز  هاتطبيق

ــاطات  النشــ
ــادية  االقتصـ

ومعالجــــة 
  .الثغرات

  

تسريع إجراءات رد الضريبة للمكلفين على البضاعة التي بحوزتهم من ستة أشهر إلى  .١
 ).فترة اإلقرار الضريبي(شهرين 

 .الغاء الحد األدنى والحد األعلى لرد الضريبة على البضاعة المصدرة بحوزة المسافرين .٢
 ).مكان التأدية، مكان االستفادة(الخدمات المحلية والمستوردة توحيد مفهوم  .٣
 .اعادة هيكلة نظام الضريبة الخاصة ليشمل المشتقات النفطية .٤
 .المبيعات على أدوية االمراض المزمنةالغاء ضريبة  .٥
من خالل إخضاع السلع التالية إلـى النسـبة   % ٤تقليص عدد السلع الخاضعة لنسبة  .٦

 %) :١٦( العامة

 السلعة الرقم السلعة الرقم
المصنوعات األخرى من  44 مطبوخة  غير عجائن غذائية ٢٠

 المطاط
أشكال خاصة لتلبيس  ٤٥ الكنافة والهريسة ٢٧

 اإلطارات
 حبال من مطاط غير مبركن ٤٦ حصى وحصباء ٢٩
 الكيك ٨٨ الفوسفات الخام ٣٠
 اإلطارات المستعملة ٩٠ البوتاس ٣٢
 الجير الحي ٩٢ طاطصفائح وأشرطة من الم ٤٣

 :الخدمات التالية من الضريبة العامة على المبيعات إعفاء إلغاء .٦
 .اإلنشاءات -  
  .أنشطة النقل الداعمة األخرى  -  
  .خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بالقضايا لدى المحاكم  -   

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية القضايا 
 والتنفيذ الجبري

مديرية / 
  التخطيط

  

وزارة 
  ةالمالي
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٨  

٢٠٠
٩ 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية

ــة  العدالـــ
في  والمساواة

توزيع العـبء  
الضريبي ممـا  
ــي  ــاهم ف يس
تقوية النسـيج  

  .االجتماعي

تعديل عدد الشرائح والنسب المفروضة على الدخل الخاضع لألفراد والمستخدمين على  .١
 :التالي النحو

 نسبة الضريبة المقترحة شريحة الدخل الخاضع للضريبة

 صفر األربعة آالف دينار األولى

 %١٠ األربعة آالف دينار الثانية

 %٢٥ ما زاد عن ذلك

 .نقل شركات التضامن من مجموعة األفراد إلى مجموعة الشركات .٢
  :على النحو التاليتعديل عدد الشرائح والنسب المفروضة على الدخل الخاضع للشركات  .٣

    البديل  األول 
:   علـى جميـع القطاعـات ممـا سـيؤدي إلـى      % ٢٥توحيد شريحة الـدخل بنسـبة   

  %.٢٥إلى  % ١٥رفع نسبة الضريبة على قطاع الصناعة والتعدين والفنادق والنقل من 
  %.٢٥إلى  % ٣٥تخفيض الضريبة على قطاع البنوك والشركات المالية من  

  السيناريو االول –البديل  الثاني 
فرض نسبة ضريبة تتناسب مع العائد من الدخل إلى رأس المال المدفوع علـى النحـو   

  :التالي
 النسبة  الضريبية  المقترحة رأس المال المدفوع/ نسبة الدخل السنوي 

 %١٥ العشرون بالمائة األولى

 %٣٠ ما زاد عن ذلك
  دينار األثر على اإليراد خسارة مبلغ يعادل ثالثة مليون

اعادة النظر في الضريبة المقطوعة على بعض القطاعات الزالة التشوهات في عدالة  .٤
  .العبء الضريبي

•  •  •  

مديرية 
القضايا 
والتنفيذ 
/  الجبري
مديرية 

  التخطيط 
  

وزارة 
    المالية
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٨  
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية

  
  

المساواة فـي  
اإلعفـــاءات 
الممنوحــــة 
للمكلفين مـن  
ــراد  األفـــ

  .والمستخدمين
  

على النحو *توحيد اإلعفاءات الممنوحة لألفراد والموظفين والمستخدمين 
  :  التالي

% ٢٥،%٥٠(إلغاء اإلعفاءات الجزئية الممنوحة للموظفين والمستخدمين   -أ 
جامعية وراتب وكذلك إعفاءات االستشفاء والدراسة ال) من الراتب

  . والضمان االجتماعي* التقاعد
  : منح األفراد والموظفين والمستخدمين اإلعفاءات التالية  - ب 

  دينار ١٠٠٠  إعفاء شخصي

  )لزوجة واحدة(دينار  ١٠٠٠  إعفاء الزوجة

  )لكل منهم(دينار  ١٠٠٠  إعفاء األوالد والوالدين

إعفاء السكن أو الفوائد علـى  

  القروض السكنية
  )حد أعلى(ر دينا ٢٠٠٠

  )لكل منهم(دينار  ٥٠٠  إعفاء المعالين

  على أن ال يتجاوز مبلغ اإلعفاء ستة آالف دينار *

  .يمنح المتقاعد الحد األعلى لإلعفاء

•  •  •  

مديرية 
القضايا 
والتنفيذ 
  الجبري
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الهدف 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

تحسين صورة الدائرة لـدى  
  .المواطنين والمكلفين

  

عمل نشرة توضح برامج الخدمات التي تقـدمها الدولـة    .١
  .لرعاياها بواسطة األموال المتأتية من الضرائب

وبرتاج عن الدائرة في التلفزيـون يبـين أهـداف    عمل ر .٢
الضرائب ومهمة الدائرة والعائدات للمكلفين من مختلـف  

  .القطاعات
 العـام أو المدير و بين ممثلي وسائل اإلعالمعقد لقاءات  .٣

 .عهم على آخر المستجداتالناطق اإلعالمي للدائرة إلطال
عمل مشـاهد تمثيليـة متلفـزة لنقـل رسـائل محـددة        .٤

  .نللمشاهدي
القـرارات أو  ايجاد آليات لمشاركة المسجلين في صـنع   .٥

 .إشراكهم في لجان أو مجلس استشاري الدائرة
عمل التغطيات اإلعالمية واإلخبارية في وسـائل اإلعـالم    .٦

  .لألنشطة التي تقوم بها الدائرة

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

العالقات مديرية 
  االعالم العامة و

  
ارتفاع نسبة 

الرضا إلى 
  النسبة المقررة

تفعيل ادارة الجودة لضـمان  
استمرار جودة خدمات الدائرة 

ــا ــودة ل وفق ــات الج متطلب
  ).٩٠٠١االيزو(

اجراء تدقيق نصف سنوي على اجراءات الدائرة للتأكـد مـن    .١
 .مطابقتها إلجراءات االيزو

  .التأكد من مطابقة اإلجراءات الفعلية لإلجراءات النظرية .٢

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية تصميم 
  عملياتالوتنظيم 

  
  

نتائج التدقيق 
  مطابقة
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الهدف 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

  .فةتفعيل دور ادارة المعر

 .توثيق الخبرات الفردية للموظفين واالستفادة منها عند الحاجة .١
انشاء قاعدة بيانات ضريبية وتصميم برنامج لإلستفسـارعن طريـق    .٢

البحث يتضمن اإلجابات علـى األسـئلة األكثـر شـيوعا والتعـاميم      
والبالغات وقرارات لجنة التخطـيط والتنسـيق وقـرارات المحـاكم     

 .فين والمكلفينواتاحتها الكترونيا للموظ
تحديث موقع الدائرة االلكترونـي باسـتمرار بحيـث تكـون المـادة       .٣

المنشورة محدثة لغاية تاريخة ومطابقـة تمامـا للمـادة المطبوعـة     
 .ومطابقة للواقع في نفس الوقت

 .وضع دليل اجراءات شامل يحتوي جميع اجراءات الدائرة .٤
 .تشكيل لجنة للترجمة وتحديد مهامها ونظام عملها .٥
 .عيل اللوحات االعالنية وتحديثها باستمرارتف .٦
 .تفعيل دور المكتبة في اثراء الموظفين بالمعرفة .٧
عقد اجتماعات اسبوعية مع المروؤسين الطالعهم على قرارات لجنة  .٨

التخطيط والتنسيق وعلى اهم نقاط البحث التي واجهـت المـوظفين   
 .خالل االسبوع

انية تدريس مساق عـن  مخاطبة المؤسسات االكاديمية للبحث في امك .٩
 .الضريبة في تلك المؤسسات

  .تقديم العون لطلبة الجامعات والكليات في ابحاثهم حول الضريبة .١٠

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية 
/ التخطيط

مديرية تقنية 
/ المعلومات

  مديرية التصميم

  
  
  

 
 

  

التحول من اإلجراءات الورقية 
في سـوق المعـامالت إلـى    

  .اإلجراءات االلكترونية

  . Workflowمال تدريب الموظفين على استخدام برنامج استك .١
   Workflowتعميم استخدام برنامج سوق المعامالت االلكتروني  .٢

•  •  •  

مديرية تقنية 
المعلومات 

مديرية /
/ التصميم

مديرية الموارد 
  البشرية

  

كثافة استخدام 
المعامالت 

االلكترونية بدل 
المعامالت 

  .الورقية



  وزارة املالية اخلطة االستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات
 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

الهدف 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

تحسين مستوى الخدمات 
المقدمة للجمهور بالتعاون مع 

  .وزارة تطوير القطاع العام

مرار العمل على تحسين بقية خدمات الدائرة ضمن مدد است .١
  .زمنية محددة

دراسة الواقع الحالي للخدمات وتحديد الوضع المرغوب والعمل  .٢
  .على تحقيقه من خالل وضع معايير ألداء الخدمة

  مديرية التصميم  •  •  •

وزارة 
تطوير 
القطاع 

  العام
  

الوصول إلى 
  الوضع المرغوب
في أداء الخدمة 

لمعايير وتحقيق ا
  .الموضوعة

تطبيق فكرة النافذة الواحدة 
  .ألداء بعض الخدمات

وضع آلية جديدة بالتعاون مع مشروع االصالح الضريبي  .١
Bearing Point  لتقديم االقرارات الضريية وكشوف التقدير

 .الذاتي وتسديد الضريبة من خالل نافذة واحدة
ت مقترحة تحديد خطوات اداء الخدمة حاليا ووضع سيناريوها .٢

  . وتجريبها للوصول ألفضل وضع ممكن

•  •  •  
 تقنيةمديرية 

/ المعلومات
  اللجنة المكلفة

Bearing 
Point  

  

الحصول على 
الخدمات مدار 

البحث من خالل 
  .نافذة واحدة
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يتبع الهدف 
 الثامن ٢

٠
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٨  

٢
٠
٠
٩ 

٢
٠
١
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الجهة المكلفة 
مؤشر  بالتنفيذ

 االداء
  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

التوجه نحو 
التركيز وإعطاء 
األولوية االولى 
لراحة متلقي 

  .الخدمة

 .قياس رضا متلقي الخدمة مرتين سنويا ومعالجة االنحرافات عن مستوى الرضا المطلوب .١
 .ادارة التغيير لضمان حدوث التحول المطلوب في نمط التفكير تدريب الموظفين على .٢
 .تدريب الموظفين على مهارات االتصال لتعزيز هدوء ولباقة الموظف والمساواة في التعامل مع الجمهور دون تحيز .٣
 .اجراء تقييم لتجربة تقديم االقرارات وتسديد الضريبة في البنوك لتحديد فعاليتها .٤
آليات بديلة لتقديم االقرارات وتسديد الضريبة تأخذ بعين االعتبار التخفيف على المكلفين والموظفين دراسة امكانية ايجاد  .٥

 .على حد سواء من حيث توفير الوقت والجهد
 .تخصيص هاتف مجاني الستفسارات المكلفين .٦
 .تقديم خدمة تصوير الوثائق للغايات الرسمية بشكل مجاني بالكامل للجميع .٧
 .ين على رأس عملهم على مدار ساعات الدوام الرسميضمان تواجد الموظف .٨
 .تنظيم االجازات السنوية للموظفين لضمان عدم حدوث تداخل فيما بينها .٩

 .ضمان تحقيق توازن بين مستوى عدد الموظفين وال سيما موظفي خدمة الجمهور وعدد الجمهور الطالبين للخدمة .١٠
 .المحافظة على لياقة المظهر العام للموظف .١١
 .امكانية تغيير مبنى الدائرة لتوفير مواقع كافية إلصطفاف السيارات ومكان مناسب لمكتب خدمة الجمهوردراسة  .١٢
 .المحافظة على نظافة مكان تأدية الخدمة .١٣
 .ايجاد السبل الكفيلة بالتخلص من مشكلة الدور مثل ايجاد نظام الكتروني لهذا الغرض .١٤
والتحول تدريجيا إلى استخدام شاشات . ليات وتعليمات تقديم الخدمةالمحافظة على وجود لوحات ارشادية بارزة توضح آ .١٥

 .شاشات العرض االلكتروني للبيانات الرئيسية للضريبة(البالزما 
 .تفعيل نظام الرد اآللي على استفسارات الجمهور .١٦
 .دراسة امكانية تبسيط نماذج المعامالت المختلفة .١٧
 .تفعيل آلية التعامل مع الشكاوي واالقتراحات .١٨
 .الحرص على وجود استبيانات في متناول اليد معدة لمعرفة مستوى رضا العمالء واحتياجاتهم .١٩
  .الحرص على اظهار رؤية ورسالة الدائرة وهيكلها التنظيمي في مكان بارز .٢٠

      

مديرية 
التصميم

مديرية / 
الموارد 
/ البشرية
مديرية 

الشوؤن 
  االدارية

وزارة 
  المالية

الحصول 
على 

مستوى 
الرضا 

  طلوبالم
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الهدف 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

تعامل المكلف مع 
رقم ضريبي 

  .واحد

لكل من المسجلين في ضريبة الدخل  TINحد ايجاد رقم ضريبي مو .١
  .بحيث يتعامل المكلف مع رقم ضريبي واحد أو المبيعات

 تقنيةمديرية       
  المعلومات

  
استخدام رقم 
ضريبي واحد 

  لمكلف

تطوير وتحديث 
الموقع االلكتروني 

  .للدائرة

الحرص على نشر جميع المعلومات الضرورية على الموقع االلكتروني  .١
 .العربية واالنجليزية وباللغتين

الحرص على تحديث الموقع االلكتروني باستمرار بحيث تكون المعلومات  .٢
 .المنشورة مطابقة للواقع

الحرص على تقديم خدمات الكترونية من خالل الموقع االلكتروني مع شرح  .٣
 .كاف لهذه الخدمات

 .الحرص على اتاحة نماذج الطلبات المختلفة على الموقع االلكتروني .٤
احة استبانة على الموقع لتقييم الموق االلكتروني مباشرة من قيل ات .٥

 .المتصفحين للموقع
 .استحداث شريط ألخبار الدائرة على الموقع .٦
  .وضع آلية لإلستفسارات من خالل الموقع .٧

      

 تقنيةمديرية 
 /المعلومات

مديرية العالقات 
العامة واالعالم 

لجنة تطوير  /
الموقع 

  االلكتروني

  
ى الحصول عل
تقييم ممتاز 

  للموقع



  وزارة املالية اخلطة االستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات
 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

الهدف 
 





 

٢
٠
٠
٨  

٢
٠
٠
٩ 

٢
٠
١
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

ــوعي  ــر الـ نشـ
الضـــريبي فـــي 

ــع ــة  المجتم بكاف
  .الوسائل المتاحة

  
  

 .قوانين واألنظمة والتعليمات وتحديثها وتوفيرها بكتيبات مجانيةطباعة ال .١
  .تحديث وتوفير األدلة واإلرشادات وإتاحتها للجمهور مجاناً .٢
  .توثيق األسئلة األكثر شيوعا واإلجابة عليها وتوفيرها للجمهور .٣
 .تحديث موقع الدائرة وإدامته وتوفير المعلومات والنشرات واإلعالنات عليه .٤
 .دعائية متلفزة لنقل رسائل محددة عن الضريبة عمل مشاهد .٥
 .تنظيم الندوات وورش العمل والدورات الضريبية للجمهور .٦
 .تنظيم برامج تدريبية باللغة االنجليزية للمكلفين والمهتمين من الجنسيات االجنبية .٧
 .عمل زيارات ارشادية للمسجلين الجدد لتثقيفهم ضريبيا لتجنب الوقوع في أخطاء .٨
 .بة االقرارات الخاطئة الى االقرارات الكلية المقدمةتقليص نس .٩

تفعيل الخط الساخن لدى الدائرة للرد على االستفسارات المباشرة مـن الجمهـور    .١٠
 .وإنشاء مركز االتصال

توسيع نطاق توزيع النشرة الضريبية لتشمل المحافظـات وقطاعـات المكلفـين     .١١
   .المختلفة

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

/ ميرية التخطيط
مديرية 

/ تصميمال
مديرية تقنية 

/ المعلومات
العالقات مديرية 
االعالم العامة و

مديرية / 
الموارد 
/ البشرية

مديرية الشوؤن 
  االدارية

  

الحصول على  -
المســــتوى 
المرغوب من 
ــوعي  الـــ

 .الضريبي
عــدم تجــاوز  -

االقـــرارات 
الخاطئة لنسبة 

٢.%  
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 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

الهدف 
 





 

٢
٠
٠
٨  

٢
٠
٠
٩ 

٢
٠
١
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 التنفيذالجهة المكلفة ب
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

تحسين مسـتوى االلتـزام   
  .الطوعي لدى المكلفين

  

  . فرض غرامات مضاعفة في حال تكرار مخالفة أحكام القانون .١
إعادة النظر في احتساب المدة الزمنية لتطبيق الغرامة بحيث يراعى  .٢

 .لشهرفي ذلك مهلة الجزء من ا
  .إعادة النظر في الغرامات المترتبة على التأخير  في دفع الضريبة .٣
منح المدير العام صالحية إحالة جرائم التهرب الضريبي إلى النيابة  .٤

 .العامة
اعتبار الضريبة أمانة لدى المكلف وأن التخلف عـن دفعهـا فـي     .٥

 .موعدها يعتبر سوء ائتمان
بالشرف لتكون رادعـة  اعتبار جرم التهرب الضريبي جريمة مخلة  .٦

  .أكثر

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية القضايا 
  والتنفيذ الجبري

  
  

الحصول على 
المستوى 

المرغوب من 
  االلتزام الطوعي

  

الحد من التهرب الضريبي 
من خالل تقلـيص حـاالت  

التهرب المكتشفة بمعـدل  
.سنويا% ١ 

     .  عمل الدراسات الالزمة لبيان نسب التهرب في القطاعات المختلفة .١
مكافحة التهرب وضع خطط سنوية ومؤشرات أداء لمديرية  .٢

 . لقياس االختالف في نسب التهرب الضريبي
  .توفير دورات متخصصة في وسائل كشف التهرب الضريبي .٣

      

مكافحة مديرية 
/ التهرب الضريبي
مديرية الموارد 

  .البشرية

    

ــة    ــة معالج ــل آلي تفعي
  .االقرارات

 .لمغلوطة إلى عدد االقرارات الكلية المقدمةتحديد نسبة االقرارات ا .١
 .تحديد وتصنيف نوعية األخطاء وتحديد اسبابها لمعالجتها .٢
القيام بحمالت توعية مكثفة لتوضيح الطريقة الصحيحة لتعبئة  .٣

  .االقرار

انخفاض النسبة           
  .سنوياً% ٣بمعدل 
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الهدف 
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 تنفيذالجهة المكلفة بال
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

تحسين مستوى الرقابة على 
  .المكلفين

 التوسع فيوضع آلية لمراقبة آالت الكاش باإلضافة إلى  .١
  .اآلالتهذه استخدام 

 .استخدام طريقة المتسوق الخفي لضبط المخالفين .٢
  .قانون تحصيل األموال العامة تفعيل .٣

      

مديرية الرقابة 
/ الداخلية 

مديرية القضايا 
  والتنفيذ الجبري

    

صنع القرارات باالعتماد على 
ــاث   ــات واالبحـ الدراسـ

  .واالحصائيات

  .اجراء الدراسات واالبحاث الالزمة لمتخذ القرار .١
اجراء الدراسات واالبحاث الالزمة لتطبيق السياسات  .٢

  .الضريبية المختلفة
      

مديرية التخطيط 
/ لسياسات وا

مديرية التصميم 
وتنظيم العمليات 

مديرية تقنية / 
  المعلومات
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 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

الهدف 
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٢
٠
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٢
٠
١
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  تيجيةاإلسترا  

  
خلق بيئة عمل محفزة 

  للموظفين

استكمال إجراءات الدمج بين مديريات ضريبتي الدخل والمبيعات لتشمل صغار  .١
  .المكلفين

إعادة هيكلة المديريات في المحافظات وربطها مع مراكز التقدير في مديريات  .٢
 .وزارة المالية في المحافظات

  .ة مديرية التصميم بما يتوافق مع المسوؤليات الحقيقية المناطة بهااعادة هيكل .٣
 .وضع سياسة لإلحتفاظ بالموظف .٤
 .تحسين الظروف المادية للموظف .٥
اعادة هيكلة نظام الحوافز والمكافئات الحالي بما يضمن تحقيق مستوى أكبر  .٦

ير وتعديله لشمول بعض األعمال غ، من العدالة ومكافئة المجدين والمتميزين
 .الواردة في هذا النظام مثل الترجمة

 .الحرص على توجيه كتب شكر وتقدير للجهود المتميزة .٧
ربط التقييم الشري للموظف بمدى انجازه للمهام المحددة له وفق الحطط  .٨

 .التشغيلية لكل مديرية
عدم ربط االجازة المرضية بالتقييم لغايات الحوافز الشهرية مع ايجاد السبل  .٩

 .قابة على اساءة استخدام االجازات المرضيةالكفيلة بالر
 .توفير الالوازم اللوجستية للموظفين .١٠
 .بث روح الفريق والتشجيع على المبادرة واإلبداع .١١
توظيف الطاقات الداخلية واستثمارها وتوزيع الموارد المادية والبشرية  .١٢

  . بصورة مثلى

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية 
/ التصميم

مديرية الموارد 
/ اليشرية

رية الشوؤن مدي
مديرية / المالية

الشوؤن 
  االدارية

  
الوصول إلى 

النسبة المقررة 
  للرضا الوظيفي
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 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات

الهدف 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 الداءمؤشر ا

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

توفير منـاخ العمـل   
ــة   ــابي وتنمي اإليج

  .العالقات االجتماعية

  .التوسع في مشاركة الدائرة في المناسبات االجتماعية للموظفين .١
  .دراسة إنشاء جمعية أو نادي للموظفين .٢
 .طار العملوضع أنشطة ترفيهية مثل الرحالت واللقاءات خارج إ .٣
  .عمل احتفاالت تكريم في المناسبات التي تتطلب ذلك .٤

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

العالقات مديرية 
 عالمالاالعامة و

اللجنة / 
  االجتماعية

  
  

 
  

المـوارد   إدارةتفعيل 
  البشرية

 
 .وضع اسس محددة وثابتة للمسار الوظيفي للموظف .١
 .واعداد الصف الثاني وضع اسس لسياسة االحالل والتعاقب .٢
ضع اسس لسياسة الدوران الوظيفي تأخذ بعين االعتبار وضع و .٣

 .الرجل المناسب في المكان المناسب
تحديث الوصف الوظيفي بما يتوافق مع المهام التـي يفتـرض    .٤

 .القيام بها لكل وظيفة
وضع خطة عمل ذات برنامج زمني لقسـم شـؤون المـوظفين     .٥

 .للترفيعات والجدارة والتشكيالت
  .بفعالية دريب الموظفين ورفع كفاءتهمتأهيل وتالحرص على  .٦

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية الموارد 
/  البشرية

  مديرية التصميم
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الهدف 
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 فيذالجهة المكلفة بالتن
 مؤشر االداء

  خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

  
  
  
  

ــتوى   ــع مس رف
الجاهزيـــــة 
االلكترونية فـي  

  .الدائرة

تصميم نظام الكتروني موحد لمعالجة بيانات ضريبتي الدخل والمبيعات ليحل تدريجيا  .١
 .محل األنظمة الحالية المنفصلة

 .الحاسوب حسب اولوية الحاجة اليهاتوفير عدد كاف من اجهزة  .٢
 .التوسع في الدورات التدريبية المتعلقة باستخدام الحاسوب وبرامجه .٣
 .التوسع في تطبيق خدمات الحكومة االلكترونية .٤
  .التوسع في استخدام المعامالت االلكترونية .٥
 .ربط الموظفين على شبكة االنترنت حسب حاجتهم اليها .٦
 .اخلية للدائرةربط الموظفين على الشبكة الد .٧
 .توفير البرامج المحوسبة الالزمة للموظفين ألداء مهامهم .٨
إنشاء قاعدة بيانات تمكن الموظف من االطالع واالستفسار عن األمـور الوظيفيـة    .٩

 .المتعلقة به دون مراجعة شؤون الموظفين
اتمتة نظام ادارة المعرفة بما يمكن الموظف من البحث عـن المعلومـة المطلوبـة     .١٠

 .نيا حسب الموضوع والتاريخ للحد من اإلجتهادات الفرديةالكترو
 .تقليل فرص تعطل األنظمة االلكترونية العاملة .١١
استكمال ارشفة اإلقرارات الضريبية بالكامل أضافة لبقية الملفات لالسـتغناء عـن    .١٢

  .الرجوع للملفات الورقية

•  •  •  

 تقنيةمديرية 
/ المعلومات

مديرية الموارد 
  البشرية

    

هــاج سياســة انت
  التمكين

تفويض الصالحيات الكافية لكـل مسـتوى اداري واعـداد جـدول      .١
 .بالصالحيات المفوضة لكل موظف

 .توفير التدريب الكافي للموظفين .٢
 .توفير االحتياجات والحوافز الكافية الالزمة للموظفين .٣
  .توفير الدعم المعنوي للموظفين .٤

      
مديرية الموارد 

/ البشرية 
  مديرية التصميم
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الهدف 
الحادي 
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 مؤشر االداء فيذالجهة المكلفة بالتن

    خارجية  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

االستغالل األمثـل للمـوارد   
  المالية المخصصة للتدريب

وضع برامج تدريبية محددة لكل درجـة مـن الـدرجات     .١
 .الوظيفية بحيث تكون متطلب للترفيع إلى الدرجة األعلى

دارة العليـا  التركيز على تنفيذ برامج تدريبية محددة لـال  .٢
 .والوسطى في ادارة التغيير واللغة االنجليزية

التركيز على برامج مهارات االتصال واعطاء األولوية لمن  .٣
 .لهم مساس مباشر من الجمهور

 .التركيز على برامج التدريب في مجال الحاسوب .٤
 .تنفيذ برامج تدريبية في اللغة االنجليزية للمبتدئين .٥
حق في برنامج تـدريبي  وضع شروط محددة لكل من يلت .٦

 .معين لضمان تحقيق العائد من التدريب
التوسع في البرامج التدريبية الخارجية في المجاالت التي  .٧

  .تخص الضريبة

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية الموارد 
  البشرية

وزارة 
  المالية

تحسن مستوى 
العاملين في 
الضريبة في 

المجاالت التي 
  تدربوا عليها

  نح العلميةاالستغالل األمثل للم

وضع برنامج لإلبتعاث في المنح الخاجية المتاحـة فـي    .١
 .المجاالت التي تفيد عمل الدائرة وفق اولويات محددة

وضع شروط محددة لكل من يبتعث في برنـامج علمـي    .٢
  .لضمان تحقيق العائد من الدراسة

•
•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية الموارد 
  البشرية

وزارة 
التخطيط 
والتعاون 

/ الدولي
  لماليةوزارة ا
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الهدف 
الثاني 
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 الجهة المكلفة بالتنفيذ
 مؤشر االداء

  رجيةخا  داخلية  آليات التنفيذ  اإلستراتيجية  

ــوظفين    ــام الم ــمان قي ض
باألعمال التـي يفتـرض أن   

  .يقوموا بها

مراقبة أداء الموظفين إلكتشاف األخطـاء واالنحرافـات عـن األداء     .١
 .المطلوب

اطالع االدارة على حسن األداء من خالل اصدار تقارير شهرية لالدارة  .٢
 .لهمبالمخالفات واألخطاء التي يرتكبها الموظفون اثناء قيامهم بأعما

 .تحديد أسباب حدوث هذه المخالفات أو األخطاء .٣
  .معالجة هذه األسباب لتالفي تكرار حدوث نفس المخالفات أو األخطاء .٤
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•
•  

•
•
•  

•
•
•  

مديرية الرقابة 
  الداخلية

  

ــدد  - ــاض ع انخف
المخالفات وعـدد  

  مرات تكرارها
عدم تكرار نفـس   -

الخطأ مـن قبـل   
  نفس الموظف

ل احكام الرقابة على األمـوا 
  .العامة

التأكد من التزام الموظفين بتطبيق األنظمة المالية المعمول بها حسب  .١
  .االصول

 .التأكد من صحة ودقة اوجه وآليات الصرف .٢
  .اكتشاف األخطاء والتجاوزات وايصالها لإلدارة لمعالجتها .٣

      

مديرية الرقابة 
     الداخلية

  .امهم بعملهم حسب االصولمتابعة أعمال المدققين للتأكد من قي .١  التدقيق الالحق
  .اكتشاف أخطاء التدقيق وتصويبها .٢

      

مديرية الرقابة 
     الداخلية

تقييم مدى فاعلية صـندوق  
  .االقتراحات والشكاوي

اعادة النظر في تنظيم صندوق االقتراحات بحيث يكون هناك صناديق  .١
 .شفافة بدل الخشبية

ي مـن خـالل   متابعة االقتراحات الواردة إلى الصندوق بشـكل دور  .٢
 .تحليلها وتقييمها واتخاذ اإلجراء الالزم بشأنها

  .التأكد من تطبيق االقتراحات التي تتم الموافقة عليها .٣

      

مديرية الرقابة 
 الداخلية

    



  وزارة املالية اخلطة االستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات
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