
ويهدف  القانونان  إلى حتقيق املساواة والعدالة 
وتشجيع  الوطني  االقتصاد  حتفيز  و  املكلفني  بني 
من  الضريبي  االزدواج  وتقليص  االستثماري  املناخ 
خالل  االستناد إلى مجموعة من املرتكزات األساسية 
بييني منظومة  عيييام  انييسييجييام  إليييى حتقيق  الييهييادفيية 
اإلجيييراءات  توحيد  أهمها  الضريبية،  التشريعات 
واملبيعات مما  الدخل  من ضريبتي  لكل  وتبسيطها 
في  الييعييداليية  و  واليييوضيييوح  الشفافية  مييبييادئ  يييعييزز 
املعاملة الضريبية من خالل حتسني اإلطار القانوني  
لضريبة الدخل وتخفيف العبء الضريبي عن معظم 
املييواطيينييني ميين خييالل زييييادة اإلعييفيياءات الشخصية 
لذوي الدخل احملدود واملتوسط، والتي حتافظ على 

حق كل من اخلزينة واملكلف.

تطلعات الدائرة

تييسييعييى الييييدائييييرة إلييييى حتييقيييييق مييجييمييوعيية من 
التطلعات التي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية دور 

الدائرة وتعزيز الشراكة مع املكلفني، منها:
التوسع في الربط االلكتروني مع اجلهات ذات العالقة.. 1
التوسع في تقدمي اخلدمات االلكترونية للمكلفني.. 2
نشر الثقافة الضريبية.. 3
تبسيط إجراءات تقدمي اخلدمات.. 4
التوسع في قبول اإلقرارات الضريبية.. 5
تعزيز االلتزام الطوعي.. 6
احلد من التهرب الضريبي.. 7

عناوين مديريات الدائرة

اسم املديرية /
الهاتف العنواناملركز

الفاكساألرضي

عمان- الدوار اإلدارة العامة 
46044444624599الثالث

53706925370576عمان-خلداالنشاط اخلدمي

53401625340126عمان-تالع العليالنشاط الصناعي

58576115856274عمان-الصويفيةغرب عمان

55258085523159عمان-اجلاردنزشمال عمان

46443604644615عمان-جبل احلسنيوسط وشرق عمان

عمان-اإلذاعة جنوب عمان
42013374201225والتلفزيون

053659905053652496محافظة الزرقاءالزرقاء

027271020027271216محافظة اربداربد

0535571430535851784محافظة البلقاءمركز البلقاء

026422041026422042محافظة عجلونمركز عجلون

026232886026232887محافظة املفرقمركز املفرق

053241889053240181محافظة مادبامركز مادبا

032351278032351277محافظة الكركمركز الكرك

032242441032242442محافظة الطفيلةمركز الطفيلة

032131066032131349محافظة معانمركز معان
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أخي المكلف

تحية طيبة وبعد.....
نييقييدر لييكييم تييعيياونييكييم مييع اليييدائيييرة والييتييزامييكييم 
الطوعي في املساهمة بتوفير اإليرادات كي تتمكن 
األمن  مجاالت  في  خدماتها  تقدمي  من  احلكومة 

الوطني وتنمية املجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
موظفيها  و  العام  مبديرها  ممثلة  الدائرة  إن 
ملتزمة بتقدمي أفضل خدمة ضريبية ممكنة واحترام 
حقوق املكلف التي نص عليها القانون، وتعمل دائماً 
التدريب  خالل  من  الضريبية  اإلدارة  تطوير  على 
واستخدام  الكفاءات  أفضل  واستقطاب  املستمر 
أحدث أساليب العمل وخاصة في مجال تكنولوجيا 

املعلومات.
إن االلتزام الذي رتبه القانون عليكم يتلخص 
ودفع  الصحيح  الضريبي  اإلقييرار  بتقدمي  بقيامكم 
الضريبة املعلنة فيه في املوعد احملدد في القانون.
الثقة  تييسييود  اليييدائيييرة أن  مييين أهيييم أهيييييداف 
املتبادلة والتعاون عالقتها مع املكلفني حيث تعمل 
جاهدة لتحقيق ذلك من خالل تعريفهم بحقوقهم 
وواجباتهم فال تتردد بطلب املساعدة واالستفسار 

حول أي موضوع.
جهة  من  بحقوقكم  الضريبة  إدارة  التزام  إن 
الضمان  هو  أخييرى  جهة  من  لواجباتكم  وتنفيذكم 
األكيد لتحقيق العدالة الضريبية التي هي الهدف 

النهائي للطرفني.

رؤية ورسالة الدائرة

رؤيتنا

دائرة مهنية كفؤة وفعالة وأمنوذج اقتداء

رسالتنا

وفاعلية  بييكييفيياءة  والتحصيل  التدقيق  إدارة 
من خالل  العامة  بيياإليييرادات  الدولة  خزينة  لرفد 
تعزيز مبدأ االلتزام الطوعي ونشر الوعي والثقافة 
الضريبية لتقدمي خدمات ذات جودة عالية لتحقيق 

أفضل رضا ممكن
 

قيم الدائرة الجوهرية 

• العمل بروح الفريق الواحد.	
• معاملة املكلف كشريك.	
• العدالة واملساواة.	
• النزاهة واملصداقية.	
• السرية وأمن املعلومات.	
• الشفافية واملهنية.	

األهداف الوطنية
تييطييوييير اإلقييتييصيياد الييوطيينييي ليييييكييون مييزدهييراً . 1

ومنفتحاً على األسواق اإلقليمية والعاملية.
مالياً . 2 مستقرة  لتكون  احلكومية  اإلدارة  تعزيز 

الصعيدين  على  للمسائلة  وخاضعة  وشفافة 
املركزي واحمللي.

 
أهداف الدائرة اإلستراتيجية

تيينييمييييية مييييورد مييالييي يييرفييد اخلييزييينيية الييعيياميية . 1
ميين ممارسة  لتمكينها  الييالزميية   بييياإلييييرادات 

وظائفها.
زيييييادة االليييتيييزام الييضييريييبييي واسييتييجييابيية املكلف . 2

الطوعية من خالل تنمية الوعي الضريبي ورفع 
مستوى الشفافية وجودة اخلدمات الضريبية.

نشأة وتطور الدائرة
نشأت دائرة ضريبة الدخل عام 1951 ودائرة 
ضريبة املبيعات عام 2000 وقد مت دمج الدائرتني 
فييي دائييييرة واحييييدة بيياسييم دائييييرة ضييريييبيية الييدخييل 
واملبيعات اعتبارا من تاريخ 2004/8/16، والدائرة 
قانون  آخييرهييمييا  وكيييان  منفصلني  بقانونني  تعمل 
الدخل املؤقت رقم 28 لسنة 2009 وقانون املبيعات 
املؤقت  رقم 29 لسنة 2009 والذي يقرأ مع القانون  

رقم 6 لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديالت. 


