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 عصػفة السجيخ العاـ كمسة
 

تشفيحَا لمتػجييات السمكية الدامية في تصػيخ مفاليع وضيفة الجولة األردنية الحجيثة، وضخورة الشيػض باألداء الحكػمي، 
السحاور الخئيدية التي تزسشيا بخنامج  الخجمات الحكػمية  2025إلى  2022ستخاتيجية لألعػاـ االتزسشت خصتشا 

مات محػرا أساسيا وىاما مغ محاور تصػيخ القصاع العاـ, والحؼ يعشى لتبديط اإلجخاءات، حيث يعتبخ محػر تصػيخ الخج
بخفع كفاءة وفعالية الجياز الحكػمي لمتدييل عمى متمقي الخجمة سػاء كاف مػاشغ أو قصاع خاص أو جية حكػمية، 

 .وذلظ لمحرػؿ عمى الخجمة بدخعة ودقة وكفاءة عالية، وبالتالي رفع مدتػػ رضا متمقي الخجمة
ستخاتيجية مغ رؤيتشا ورسالتشا وقيسشا الجػىخية، لتحقيق أىجاؼ الجائخة السختبصة بأىػجاؼ وزارة الساليػة االمشصمقيغ في الخصة 

واألىجاؼ االقترادية الػششيػة، لسػاجيػة التغييػخ السدػتسخ ومػاكبػة التصػػرات والسدػتججات، بشطػخة شسػحػة مشبثقػة مػغ إرادة 
 جاح .قػية وىسة عالية مرسسة عمى الش

 
متصمعيغ في ىحه الخصة إلى تصػيخ السػػارد البذػخية كمبشػة أساسػية فػي األداء واالنجػاز، مؤسدػيغ فػي ىػحه الخصػة لتصػػيخ 
اليياكػػل التشطيسيػػة لسػػجيخيات الػػجائخة السختمفػػة، لتحػػجيث وتصػػػيخ الييكػػل التشطيسػػي لمػػجائخة ومػػػال، إلػػى أداء مؤسدػػي متسيػػد، 

واإلجػػخاءات الزػػخيبية لمسكمفػيغ والستعػػامميغ مػػع الػػجائخة، معػدزيغ قػػيع الخقابػػة والتشطػػيع مبشػي عمػػى تصػػػيخ الخػجمات وتبدػػيط 
والسداءلة والذفافية، مشصمقػيغ فػي رسػع الدياسػات واتخػاذ القػخارات إلػى التسيػد واإلبػجاع، وتحقيػق األىػجاؼ الستسثمػة فػي رفػج 

الزػػخيبي واسػػتجابة السكمػػع الصػ يػػة مػػغ خػػ ؿ تشسيػػة  الخديشػػة بػػاإليخادات لتسكيشيػػا مػػغ مسارسػػة وضائفيػػا، وزيػػادة االلتػػداـ
 الػعي ورفع مدتػػ الذفافية وجػدة الخجمات الزخيبية.

    

ستخاتيجية بأفزل مػرة، ىادفيغ إلى إحجاث القجرة التامة عمى تشفيح ىحه اال وكمشا ثقة وقشاعة بأف مػضفي ىحه الجائخة لجييع
ججيجا، مبشيا، عمى معخفة السخاشخ وتجشبيا قبل وقػعيا، ساعيغ لتػفيخ مشاخ  تغييخ جحرؼ في أساليب العسل معتسجيغ نيجا، 

محفد لكل مغ العامميغ ومتمقي الخجمة، أمميغ مغ الجسيع االستسخار في الدعي نحػ أف تربح الجائخة مخكد تسيد في ضل 
 حزخة ماحب الج لة السمظ عبجهللا الثاني بغ الحديغ السعطع حفطو هللا ورعاة.

 

  ولي التؽيي،،،،،                                                وهللا

 السديـر العـام                                                                                               
 د. حدام أبؽ عمي                                                                                                
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 نبحة عغ الجائخة
 

ثع أمبحت دائخة مدتقمة  1933بجأت دائخة ضخيبة الجخل كقدع يتبع وزارة السالية عشج مجور أوؿ قانػف لزخيبة الجخل عاـ 
ومشح ذلظ الحيغ مخ التذخيع الزخيبي بتعجي ت  1950( لدشة 50حيث مارست عسميا بسػجب القانػف رقع ) 1951في عاـ 

 ادية واالجتسا ية لدج الثغخات الشاشئة نتيجة التصبيق. عجيجة بيجؼ تصػيخه ومػاكبة السدتججات االقتر
 

 34وتعتبخ السسمكة مغ أوائل دوؿ السشصقة التي أدخمت مفيـػ التقجيخ الحاتي وفقا، ألحكاـ قانػف ضخيبة الجخل السؤقت رقع 
القانػف السؤقت  الحؼ بقي سارؼ السفعػؿ ومعسػؿ بو حتى مجور 1985لدشة  57، ثع قانػف ضخيبة الجخل رقع 1982لدشة 
، والحؼ كاف ييجؼ إلى تحفيد االقتراد الػششي وتذجيع السشاخ االستثسارؼ وتبديط إجخاءات الشطاـ 2009لدشة  28رقع 

الزخيبي، مغ خ ؿ تحديغ اإلشار القانػني، وتخفيف العبء الزخيبي عغ معطع السػاششيغ بإعفاء ندبة كبيخة مغ ذوؼ 
، والحؼ جاء إلعادة تراعجية الزخيبة 2014لدشة  34مجور قانػف ضخيبة الجخل رقع  الجخل السحجود والستػسط، وأخيخا

وىػ القانػف السعسػؿ بو اعتبارا، مغ  2018التي كانت مصمبا، لكافة الذخائح االجتسا ية واالقترادية والحؼ تع تعجيمو عاـ 
1/1/2019. 
 

عمى نصاؽ ضيق وبشدب مخفزة  ثع مخ  1994لدشة  6أما بخرػص ضخيبة السبيعات فقج بجأت مع مجور القانػف رقع 
التذخيع الزخيبي بتصػرات عجيجة تع خ ليا التػسع في فخض الزخيبة لتذسل العجيج مغ الدمع والخجمات تباعا،، الى اف 

تبارا مغ كبجاية لتصبيق نطاـ ضخيبة الكيسة السزافة السصبقة عالسيا،، والحؼ تع تصبيقو اع 2000( لعاـ 36مجر القانػف رقع )
وتصػرت التذخيعات الى اف انتيى إلى الذكل الحالي مغ ضخيبة السبيعات حيث كاف آخخ تعجيل عمى قانػف  1/1/2001

 6والحؼ يقخأ مع القانػف رقع  2009( لدشة 29بسػجب القانػف السؤقت رقع ) 2009الزخيبة العامة عمى السبيعات في سشة 
يجؼ التعجيل األخيخ إلى تحقيق السداواة والعجالة بيغ السكمفيغ، والى تذجيع وما شخأ عميو مغ تعجي ت، وي 1994لدشة 

االستثسار وتقميز االزدواج الزخيبي، والى اإلم ح الذامل في إشار عسمية التشسية االقترادية واالجتسا ية السدتجامة 
ة مغ السختكدات األساسية اليادفة إلى والسحافطة عمى حق كل مغ الخديشة والسكمع كسا ويدتشج التعجيل االخيخ إلى مجسػع

تحقيق اندجاـ عاـ بيغ مشطػمة التذخيعات الزخيبية، أىسيا تػحيج اإلجخاءات لكل مغ ضخيبتي الجخل والسبيعات، مسا يعدز 
 مبادغ الذفافية والػضػح في السعاممة الزخيبية، والسداىع في تبديط اإلجخاءات. 
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بسػجب القانػف  16/8/2004والسبيعات في دائػخة واحػجة انجمػاجا، إداريا، اعػتبارا، مغ  ىحا وقج انجمجت دائػخة ضخيبة الجخػل
 4672السعجؿ لكل مغ قانػف ضخيبة الجخل وقانػف الزخيبة العامة عمى السبيعات السشذػر في عجد الجخيجة الخسسية رقع 

 تحت اسع دائخة ضخيبة الجخل والسبيعات.  16/8/2004تاريخ 
 

خة بقانػنيغ احجىسا قانػف ضخيبة الجخل واآلخخ قانػف الزخيبة العامة عمى السبيعات وقج عسمت الجائخة جاىجة وتعسل الجائ
خ ؿ الدشػات الساضية عمى تحجيث الدياسات الزخيبية وتصػيخ مشطػمة اإلدارة الزخيبية مغ خ ؿ رفع كفاءة وفاعمية 

افة الزخيبية الحؼ أفزى الى زيادة االلتداـ الزخيبي والى تػسيع قاعجة عسمية التجقيق والتحريل الزخيبي وزيادة الػعي والثق
الذسػؿ الزخيبي والحج مغ التيخب الزخيبي، كسا عسمت الجائخة عمى التػسع في تقجيع الخجمات االلكتخونية باإلضافة الى 

تػحيج االجخاءات وتعديد الع قة  تصػيخ ميارات وقجرات وخبخات كػادرىا الزخيبية لمػمػؿ الى العجالة الزخيبية مغ خ ؿ
 مع شخكاء الجائخة ومػال، الى رفج الخديشة باإليخادات لتسكيشيا مغ الكياـ بػاجباتيا تجاه الػشغ والسػاشغ.
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 نطاـ التشطيع االدارؼ 
 

ضخيبة الجخل مع دائخة الزخيبة  في ضػء تػجو الحكػمة في تػحيج اإلدارة الزخيبية بالسسمكة األردنية الياشسية تع دمج دائخة
والحؼ بسػجبو  2005( لدشة 31وبشاء عميو تع مجور نطاـ التشطيع اإلدارؼ رقع ) 23/8/2004العامة عمى السبيعات بتاريخ 

 تع تدسية وتحجيج الػحجات التشطيسية ومجػ االرتباط اإلدارؼ فيسا بيشيا.
 

ـ تشطيسيا اإلدارؼ وفق،ا لسقتزيات ومرمحة العسل والحاجة الساسة في وفي ضل تػجو الجائخة لسخاجعة ليكميا التشطيسي ونطا
 . 2016( لدشة 83طيع اإلدارؼ رقع )تحجيج مياـ الػحجات التشطيسية مجر نطاـ التش

 
نتيجة التصػر والتحديغ والسسارسات الجولية الفزمى وتقجيع أفزل الخجمات لستمقي الخجمة تع مجور نطاـ  2019وفي عاـ 
 والحؼ تع بسػجبو استحجاث مجيخيات ووحجات تشطيسية وإدارية ججيجة . 2019( لدشة 168اإلدارؼ السعجؿ رقع )التشطيع 
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 التػزيع الجيسػغخافي
 

، ومػضفة مػزعيغ عمى مخكد الجائخة وفخوعيا في السحافطات مػضع  (1477)  2022 مصمع العاـعجد مػضفيغ الجائخة بمغ 
 % 32.36مػضفة ما ندبتو  (478)% وبمغ عجد اإلناث67.64ما ندبتو 999) )الحكػرحيث بمغ عجد 

بمغ اجسالي عجد مػضفي الجائخة الحامميغ عمى الجراسات العميا ) دبمػـ عالي ، ماجدتيخ، دكتػراه ( مغ اجسالي عجد 
% ، وبمغ اجسالي عجد 24.6% وندبة اإلناث 75.4مػضع ومػضفة حيث بمغت ندبة الحكػر مشيع  (228)السػضفيغ 

% 68مػضع ومػضفة حيث بمغت ندبة الحكػر مشيع  (1141)السػضفيغ الحامميغ عمى درجة البكالػريػس والجراسات العميا 
مػضع ومػضفة أؼ  (106)ؼ دوف الثانػية العامة %، وبمغ عجد السػضفيغ الحيغ ال يحسمػف اية مؤى ت عمسية أ32واإلناث 
 % مغ اجسالي عجد السػضفيغ وىحا يذيخ الى أف الجائخة يتػفخ لجييا كػادر بذخية مؤىمة. 7ما ندبتو 

 
 

 ئرة ويقًا لمسؤىل العمسي والجشساجدول تؽزيع مؽظفي الد

 عدد اإلناث عدد الذكؽر السؤىل العمسي

 5 33 شيادة الدكتؽراه
 50 132 الساجدتيرشيادة 

 1 7 شيادة الدبمؽم العالي
 308 605 شيادة البكالؽريؽس

 89 79 شيادة الدبمؽم الذامل
 15 47 شيادة الثانؽية العامة

 10 96 الثانؽية العامة دون 
 478 999 السجسؽع
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 الخطة االستراتيجيةخطة عسل مذروع تطؽير وتحديث 
 

سذخوع تشفيحا، لتػميات الكيادة العميا باالعتساد عمى  السشيجية السعتسجة عمى السدتػػ الحكػمي والسػضحة ضسغ ىحا اليأتي 

الجليل االرشادؼ لمتخصيط االستخاتيجي وتصػيخ األداء الرادر عغ إدارة تصػيخ األداء السؤسدي في رئاسة الػزراء خ ؿ العاـ 

 لخئيدية لعسمية تصػيخ وتحجيث الخصة االستخاتيجية كسا يمي: ، حيث تع اعتساد الخصػات والسخاحل ا2021

 

 

 

 

          
 

     دراسة وتحليل

 الوضع الحالي
   التحليل وجمع البيانات 

 االستزاتيجي

اعذاد الخطة 

 االستزاتيجية

التنفيذ نقل المعزفة و

 والتخطيط  التحضيز  والمتابعة

 المزحلة األولى المزحلة الثانية المزحلة الثالثة المزحلة الزابعة المزحلة الخامسة
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  السرحمة األولى: التحزير والتخطيط
 

عسل فخيق التخصيط االستخاتيجي مع فخيق الكيادة في دائخة ضخيبة الجخل والسبيعات بالتعاوف مع مذخوع االدارة السالية العامة 

واالدارة السسػؿ مغ الػكالة االمخيكية لمتشسية الجولية بالتحزيخ لسخاجعة وتحجيث الخصة االستخاتيجية لمجائخة. وكانت البجاية 

تحت رعاية معالي وزيخ السالية  2021تذخيغ أوؿ  9ولغاية  2021تذخيغ أوؿ  7لفتخة ما بيغ بعقج ورشة عسل خ ؿ ا

وفخيق قيادات الجائخة باإلضافة الى مسثميغ عمي  ومذاركة عصػفة مجيخ عاـ دائخة ضخيبة الجخل والسبيعات الديج حداـ أبػ

عػاـ ورسالة الجائخة وقيسيا الجػىخية والغايات االستخاتيجية لأللتحجيث التػجيات االستخاتيجية مغ رؤية عغ الذخكاء الخارجييغ 

  .لتتػافق وتشدجع مع تصػر التذخيعات واالم حات التي ستذيجىا الجائخة 2025 - 2022

تع نذخ مدػدة التػجيات االستخاتيجية عمى السػقع االلكتخوني الجاخمي / إدارة السعخفة لغاية اشخاؾ أكبخ عجد مسكغ مغ وقج 

    سػضفيغ وبعج ذلظ تع اعتساد التػجيات االستخاتيجية التي تذسل الخؤية والخسالة والكيع والغايات لمخصة االستخاتيجية القادمةال

( 2022 – 2025 .) 

 السرحمة الثانية: دراسة وتحميل الؽضع الحالي
 

التي يسكغ مغ خ ليا التعخؼ والسعدزات االش ع عمى كافة الػثائق بقاـ فخيق العسل بالسذخوع وخ ؿ مخحمة جسع البيانات 

 عمى واقع العسل الحالي لمجائخة، والتي تزسشت:

  2025رؤية األردف 

 2024-2022 ؼبخامج الحكػمة لمتحفيد االقتراد  

  2023 -2021ولػيات عسل الحكػمة االقترادؼ أبخنامج 

  استخاتيجية وزارة السالية 
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 السالية العامة  االستخاتيجية 

  2021و  2020، 2019دائخة ضخيبة الجخل والسبيعات لألعػاـ  - السػازنة العامةقانػف. 

 ستخاتيجية لمجائخة والستػفخة عمى السػقع االلكتخونياال الخصط 

 الدياسات والتذخيعات التي تحكع عسل الجائخة 

 الييكل التشطيسي لمجائخة  

  بعسل الجائخةقائسة السذاريع القائسة والسدتقبمية ذات األولػية السختبصة. 

  (.2021تقاريخ األداء التذغيمية بتشفيح الخصة االستخاتيجية )الدشة االخيخة 

  2017-2016الجورة الثانية  –نتائج التقخيخ التقييسي لجائدة السمظ عبجهللا الثاني لتسيد األداء الحكػمي والذفافية 

  2020نتائج تحميل استبانة قياس رضا متمقي الخجمة وجػدة الخجمة 

 2020تائج تحميل استبانة رضا السػضفيغ ن 

حيث تع دراسة األىجاؼ االستخاتيجية   جية ذات الع قة،راسة التػجيات الػششية والخصط االستخاتيوعميو قاـ فخيق العسل بج

حقيق لت 2015وكحلظ أىجاؼ التشسية السدتجامة التي أشمقتيا األمع الستحجة عاـ  2025رؤية االردف  لمجائخة وارتباشيا مع

 .2030مدتقبل أفزل وأكثخ استجامة بحمػؿ عاـ 

 
 تحجيج التػجيات الػششية والخصط االستخاتيجية 

 
 أواًل: األىداف الؽطشية 

 تدعى الجائخة إلى السداىسة في تحقيق األىجاؼ الػششية التالية:

 .قتراد الػششي ليكػف مددىخا، ومشفتحا عمى األسػاؽ اإلقميسية والعالسيةاالتصٌػر  .1
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 .تعديد اإلدارة الحكػمية لتكػف مدتقخة ماليا، وشفافة وخاضعة لمسداءلة عمى الرعيجيغ السخكدؼ والسحمي .2

 2025رؤية األردن  ثانيا:

، تع حرخ السحاور التي تتعمق بعسل دائخة ضخيبة الجخل والسبيعات، مغ خ ؿ التخكيد 2025مغ خ ؿ تحميل رؤية االردف 

 الكمي )األولػية االستخاتيجية( لتعديد ادارة اإليخادات الزخيبية وتحديغ عسمية التحريل مغ خ ؿ:عمى االستقخار االقترادؼ 

  مخاجعة التذخيعات الحكػمية الستعمقة باإليخادات، ومشيا التذخيعات الزخيبية، بسا يحقق مديجا، مغ العجالة في

 تػزيع األ باء الزخيبية وتعديد اإليخادات الحكػمية

  الجوائخ الزخيبية، بسا فييا دائخة ضخيبة الجخل والسبيعات، وبخامة فيسا يتعمق بالتفتير الزخيبي   تعديد قجرات

 والزخائب عمى الذخكات والسبيعات

  تفعيل آليات تحريل الستأخخات الستخاكسة السدتحقة لمحكػمة عمى مختمع الجيات الحكػمية 

  دات وأثخ تعجيل القػانيغ الزخيبية في تحقيق األىجاؼ اجخاء تقييع دورؼ لبياف أثخ القخارات بتعديد اإليخا

 االقترادية

  تحديغ بيانات ضخيبة الجخل عمى مدتػػ األسخة عغ شخيق الداـ جسيع األسخ األردنية بإيجاع إقخار ضخيبي سشػؼ

 حتى لػ كاف دخل األسخة قج أعفي مغ ضخيبة الجخل.

 اإليخادات فقج تزسشت رؤية األردف عمى ما يمي:وفي مجاؿ  استخجاـ األنطسة اإللكتخونية لتحريل 

  تػسيع استخجاـ التقشيات وتكشػلػجيا السعمػمات في تحريل اإليخادات العامة بيجؼ تدييل إجخاءات التحريل

 مثل نطاـ السجفػعات الػششي والتدجيج مغ خ ؿ البصاقة اإللكتخونية

 قجيع الخجمات الكتخونيا، تػسيع قاعجة مدتخجمي الذبكة اإللكتخونية والتحػؿ نحػ ت 

 تصبيق نطاـ الساسح الجولي )باركػد( في تحريل القدائع السالية 
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عمى الحج مغ  االعفاءات وتذجيج أحكاـ اإلعفاءات مغ خ ؿ وضع شخوط  2025 -2020وكحلظ فقج تزسشت رؤية األردف 

 شح اإلعفاءات واضحة ليا وإع ف قخارات اإلعفاء الرادرة عغ مجمذ الػزراء واألسباب وراء م

 

  2024 -2022 يبرامج الحكؽمة لمتحفيز االقتراد: ثالثاً 

 مشة مغ خ ؿ:وتتزسغ ضبط ندبة عجد السػازنة العامة والجيغ العاـ ضسغ السدتػيات اآل

ضبط ندبة عجد السػازنة العامة والجيغ العاـ ضسغ السدتػيات اآلمشة وتحقيق اليجؼ السشذػد في قانػف السػازنة  .1

بكفاءة وفاعمية مغ خ ؿ تصػيخ التشبؤ باإليخادات ووضع بيانات مقجرة دقيقة لخفع كفاءة التحريل والحج مغ العامة 

 الجيػف.

  تشفيح مجسػعة مغ التحديشات في تصػيخ األداء السؤسدي مغ خ ؿ تبديط اجخاءات وتصػيخ الخجمات الزخيبية

ميل تكمفة االمتثاؿ الزخيبي عمى الذخكات الرغيخة والحج مغ التيخب الزخيبي، ومكافحة غدل األمػاؿ وكحلظ تق

والستػسصة، وتعديد قجرات القصاعات االقترادية الػاعجة والخائجة وتحفيدىا مسا يشعكذ ايجابا، عمى تحديغ إدارة 

 الزخائب.

 .السداىسة الفاعمة في رفع كفاءة القصاع العاـ والعامميغ  فيو لتقجيع مدتػػ افزل مغ الخجمات .2

 سكيغ السػارد البذخية مغ خ ؿ تشفيح استخاتيجية تجريب مشاسبةتصػيخ وت. 

 تسكيغ السخأة مغ خ ؿ تحميل واقع السخأة بالجائخة وتسكيشيا وزيادة دورىا الكيادؼ. 

 تصػيخ وحجات تقييع األداء السؤسدي مغ خ ؿ تفعيل قدع التصػيخ وتقييع األداء. 

  قػاعج الدمػؾ الػضيفي وبشاء ثقافة مؤسديةتجحيخ الثقافة السؤسدية والخقابة عمى مجونة. 

  دعع االبجاع والتسيد ومحاسبة السقرخيغ ومدائمتو مغ خ ؿ مخاجعة وتصػيخ جػائد التسيد الػضيفي وتفعيل نذاط

 .ادارة السعخفة والثقافة الزخيبية
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  : األىداف القطاعية رابعاً 

تداىع الجائخة بسجسػعة مغ السحاور التي تختبط بالخجمات السالية واإلم ح السالي الحكػمي الحؼ تتػاله وزارة السالية مغ 
  ؿ:خ

 الحفاظ عمى االستقخار السالي الكمي وتصػيخ الدياسات السالية، وتحديغ بيئة االعساؿ. .1
ولة، والسحافطة عمى االستقخار السالي والشقجؼ، دعع محخكات الشسػ االقترادؼ، وضبط عجد السػازنة العامة لمج .2

 وتحديغ التشافدية.
 االرتقاء بشػ ية وجػدة الخجمات الحكػمية السقجمة لمسػاششيغ. .3

  خامدًا : االستراتيجيات السالية

عتبار دائخة واالستخاتيجية السالية العامة ، فقج ركدت ىحه االستخاتيجيات عمى ا  مخاجعة استخاتيجية وزارة الساليةمغ خ ؿ 

الخكيدة األساسية إلدارة اإليخادات في األردف، وليا دور رئيدي يتساشى مع اليجؼ العاـ لمحكػمات سبيعات ضخيبة الجخل وال

 األردنية والحؼ يتسثل بتمبية احتياجات اإلنفاؽ العاـ والحفاظ عمى االنزباط السالي.

ركدت االستخاتيجيات السالية عمى ضخورة التػافق مع التػجيات الجولية والسسارسات الجيجة التي تدعى مغ خ ليا إدارات 

إلى سعييا لتحريل اإليخادات إلى ىجفيغ رئيدييغ مغ خ ؿ تدييل ميسة دافعي الزخائب اللتداماتيع  باإلضافةالزخائب 

الزخيبية أف تستمظ وسائل  لإلداراتالى حساية حقػقيع، حيث ال يسكغ  ضافةباإلواالمتثاؿ بتدجيج السدتحقات الزخيبية 

 لسخاقبة جسيع دافعي الزخائب بذكل فعاؿ لسشع التيخب الزخيبي. وانسا يتع االعتساد عمى التعاوف الصػعي لجافعي الزخائب.

مشح الثقة وتذجيع دافعي الزخائب  وبالتالي فاف التخكيد الػحيج عمى تحريل اإليخادات كيجؼ استخاتيجي ال يتػافق مع

ل متثاؿ وتدجيج التداماتيع، بحيث يحطى احتخاـ حقػؽ دافعي الزخائب بأولػية اكبخ في مؤسدات الزخائب الستقجمة وايجاد 

 سبل لحل الخ فات بيغ السكمفيغ وإدارة الزخائب ومغ خ ؿ مؤسدات مدتقمة تػفخ الحساية والعجالة لكافة األشخاؼ.

ستخاتيجية السالية العامة عمى  األولػيات التي تزسغ تجشب اليجر وإساءة استخجاـ الزخائب السحرمة والسداىسة وركدت اال

 في االنزباط السالي مغ خ ؿ:



  (2225-2222) لدائرة ضريبت الدخل والمبيعاث الخطت االستراتيجيتملخص 

17 

 

 تدييل ودعع االمتثاؿ الصػعي 

 الزخيبية في الػقت السشاسب عغ شخيق الديادة في استخجاـ األنطسة اإللكتخونية دعع تقجيع اإلقخارات 

 وتػفيخ آليات فعالة لتدػية الشداعات الزخيبية وتعديد السداءلة  التأكيج عمى احتخاـ حقػؽ دافعي الزخائب

 والذفافية مغ خ ؿ إدخاؿ الخقابة الخارجية عمى اإلدارة الزخيبية 

  افة لخادعة ضج االحتياؿ الزخيبي والستابعة بانتطاـ لذسػؿ دافعي الزخائب غيخ السدجميغ مغ كادعع العشامخ

 لكفاءة وفعالية تجابيخ االمتثاؿ األنذصة االقترادية وتصػيخ إدارة فعالة لمسخاشخ لتقييع ا

  تعديد خصط التجقيق الزخيبي السػجية نحػ اكتذاؼ الشتائج وردع حاالت عجـ الجقة في االقخارات السقجمة، مع

 وفاعل.وضع تجابيخ استباقية وبرػرة مشتطسة لتقييع الفجػة الزخيبي بذكل متصػر 

  تحديغ تػافق السػازنات مع تقجيخات الدشػات الدابقة مغ خ ؿ تحديغ خصط أداء السجيخيات الفشية وتػفيخ

السعمػمات  الجقيقة وتقاريخ األداء حػؿ السػارد والزخائب السحرمة بسا يداىع في دقة السػازنة واالستخاتيجية 

 بؤات االقترادية الكمية.السالية السدتشجة إلى الدياسات  التي تعتسج عمى التش

 :االدارة الدميسة والفعالة لمزخائب مغ خ ؿ 

 تػفخ معمػمات دقيقة ومػثػقة عغ دافعي الزخائب وقاعجة بيانات عغ دافعي الزخائب السحتسميغ .1

إدارة السخاشخ بذكل مشيجي لتحجيج وتقييع وتختيب األولػيات والتخفيف مغ السخاشخ. وأف يكػف كجدء ال يتجدأ  .2

 تخصيط التذغيمي واالستخاتيجي .مغ ال

تعديد االمتثاؿ الصػعي وثقة الجسيػر في الشطاـ الزخيبي مسا يزسغ حرػؿ دافعي الزخائب عمى  .3

السعمػمات والجعع الحؼ يحتاجػف إليو لمػفاء بالتداماتيع والسصالبة باستحقاقاتيع بسػجب القانػف وسيػلة الػمػؿ 

 االستجابة السػثػقة والدخيعة لصمبات دافعي الزخائب.الى  باإلضافةإلى السعمػمات وتػافخىا 
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التأكيج عمى أىسية تقجيع اإلقخارات الزخيبية كػسيمة رئيدية يتع مغ خ ليا تحجيج السدؤولية الزخيبية لجافع  .4

 الزخائب أو مغ خ ؿ الػسصاء ودعع تبديط وتدييل عسميات االيجاع بكافة الػسائل الستاحة.

سعسػؿ بيا والتحقق مغ  تقييع السجفػعات السدتحقة وضساف تػفخ الػسائل لمسكمفيغ أىسية ضساف األنطسة ال .5

الى تدييل عسميات إجخاءات استخداد  باإلضافةبالجفع في الػقت السحجد وتجشب فخض الفائجة والعقػبات، 

اض معجؿ الجيػف القانػنية مسا يؤدؼ الى تحقيق معجالت عالية مغ الدجاد الصػعي في الػقت السحجد وانخف

 الستأخخات الزخيبية.

يقجميا دافعي الزخائب اعتساد أنطسة متابعة ورقابة لإليخادات الزخيبية بانتطاـ مغ خ ؿ التقاريخ الجقيقة التي  .6

، واتخاذ مجسػعة مغ اإلجخاءات لزساف االمتثاؿ واكتذاؼ وردع تقجيع االقخارات غيخ الجقيقة مغ الذخكات

 قة مع تػفيخ آليات السخاقبة لزساف ذلظ.وتحفيد تقجيع االقخارات الجقي

ضساف تػفيخ وتػضيح حقػؽ دافع الزخائب في الصعغ في التقييع الزخيبي لمحرػؿ عمى مخاجعة عادلة تدتشج  .7
إلى إشار قانػني يكػف شفاؼ ومفيػـ مغ قبل دافعي الزخائب مع تػفيخ آليات التقييع بديػلة وضساف اتخاذ 

 ت لحل السدائل الستشازع عمييا في الػقت السشاسب.قخارات مدتقمة وشفافة واجخاءا
ضساف تػفخ الخكائد الجقيقة التي تعتسج عمييا االدارة الزخيبية مغ خ ؿ تػفيخ مجخ ت لجقة التخصيط عسميات  .8

السػازنة الحكػمية لإليخادات الزخيبية التقجيخية وضساف إدارة نطاـ حدابات اإليخادات وآليات دفع الزخائب 

 .السدتخدة

تػفخ سياسات لمسداءلة والذفافية كأسذ لمحػكسة الخشيجة مع إضفاء الصابع السؤسدي عمييا، بسا يزسغ  .9

مدؤولية ادارة الزخائب عغ الصخيقة التي تدتخجـ بيا السػارد العامة وااليخادات الزخيبية لخجمة السجتسع لتعديد 

 دمصات الحكػمية والدمصة التذخيعية والسجتسع.ثقة السجتسع مغ خ ؿ السرارحة والسكاشفة أماـ السدؤوليغ وال

 لسعاىجة الزخيبيةاالنزساـ إلى االتفاقيات الجولية مثل االتفاقية متعجدة األشخاؼ لتشفيح التجابيخ الستعمقة با .10

التي تقجـ حمػال، لدج الفجػات في القػاعج الزخيبية الجولية الحالية ويزسغ تصبيق آالؼ السعاىجات الزخيبية 
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الثشائية السبخمة إلزالة االزدواج الزخيبي والسشتجػ العالسي لمذفافية وتبادؿ السعمػمات لألغخاض الزخيبية مع 

ج الزخيبي وغديل األمػاؿ واتفاقية السداعجة اإلدارية مشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية واتفاقيات االزدوا

 .الستبادلة في السدائل الزخيبية

  :تجشب اليجر وإساءة استخجاـ الزخائب السحرمة مغ خ ؿ 
 .إدارة األمػؿ والخرـػ  .1
 .اإلب غ عغ السخاشخ السالية العامة  .2
 .تثسار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعديد  االس  .3
 .القجرة عمى التشبؤ والتحكع في تشفيح السيدانية  .4
 .كاوػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفعيل إدارة الذ .5
 .تعديد الزػابط الجاخمية وتفعيل عسميات التجقيق .6
 .الستابعة وإعجاد التقاريخ والسيدانيات وضساف تحديغ السخاجعة الخارجية .7
 .تحديغ وتصػيخ التذخيعات .8

 

 السرحمة الثالثة: جسع البيانات والتحميل االستراتيجي
 

        2023 – 2021 الخطة االستراتيجية لمدائرةأواًل : 

انو يتع التخكيد عمى  تبيغ، حيث  2023 -2021قاـ فخيق العسل بسخاجعة الخصة االستخاتيجية التي أمجرتيا الجائخة لعاـ 
رساليا لسجيخية بإ متابعة مدتػيات تحقيق السؤشخات التذغيمية مغ خ ؿ تقاريخ دورية تقـػ الػحجات التشطيسية السختمفة 

دورؼ، فيسا ال يتع متابعة مدتػيات تحقيق األىجاؼ االستخاتيجية بذكل مسشيج لتحجيج أىع العكبات  التخصيط والجراسات بذكل
مجػ تصػر مدتػيات انجاز العسل عبخ الستابعة والتجقيق  واالستخاتيجية لكياس التي تحػؿ دوف نجاح تصبيق خصة العسل

 الستػامل والجورؼ. 
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ؼ االستخاتيجية فيسا تعسل كل وحجة تشطيسية عمى ارساؿ تقاريخ أدائيا بحدب كسا لػحع عجـ ارتباط ىحه السؤشخات باألىجا

التذغيمي وال يتع االستفادة مغ ىحه التقاريخ ونتائج األداء لتحجيج مدتػػ وحجع االنحخافات التي يسكغ أف تؤثخ عمى  مشطػرىا

 تحقيق األىجاؼ والسؤشخات االستخاتيجية وكيفية معالجتيا.

قاـ فخيق العسل بديارات ميجانية بيجؼ التعخؼ عمى واقع عسل السجيخيات وتحجيج ابخز العكبات والسذاكل التي قج تػاجييع كسا 

 .ستفادة مشيا في عسمية تحميل البيئة الجاخمية والخارجيةىحه البيانات ل وتع مخاجعة 

  

                                 رجيةيل البيئة الداخمية والخاثانيًا : تحم

معالجة نقاط قاـ فخيق السذخوع بالعسل عمى دراسة نتائج التحميل واالستفادة مغ معالجة وتعطيع الفائجة مغ نقاط القػة و 

   .مغ خ ؿ التغحية الخاجعة مغ السجيخيات عميياالزعع التي تع التعخؼ 
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 2025-2022 االستراتيجية الخطة

 :ووفقا لمتػجيات االستخاتيجية لمجائخة فقج تع اعتساد الخصة االستخاتيجية وكسا يميفي ضػء ما تقجـ 

 

  ةــــــــــــــــــــالرؤي

 االجتسا ية ويعدز نسػ االقتراد الػششي.نطاـ ضخيبي أمثل يحقق العجالة 

  الةــــــــــــــــــالرس

إدارة ضخيبية شفافة تػفخ اإليخادات الزخيبية لمخديشة مغ خ ؿ خجمات ضخيبية إلكتخونية وتعديد ثقة السكمفيغ 

ذخية كفؤة وااللتداـ الصػعي واالمتثاؿ الزخيبي وتصبيق التذخيعات بشداىة وإنراؼ وعجالة باالعتساد عمى مػارد ب

 وتقشيات وبخامج حجيثة.

 القيػ الجؽىرية
 

 اواة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعجالة والسد . 

   الكفاءة والعشاية السيشية. 

  ة السجقق ػػػػػػػػػػػتق ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس. 

   السحافطة عمى الدخية . 

  ػ ية ػػػػػػػػالشداىة والسػض . 

  احتخاـ وتقجيخ السكمفيغ . 
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  االستراتيجيةالغايات  
 

 يثةة حجػتذخيعات ضخيبي . 
  خيبي ػػػػتقميل التيخب الز . 
  تسكيغ السػضفيغ وتأىيميع . 
   الصػعي  االلتداـوتعديد تحديغ رضا السكمفيغ. 
  ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنطاـ تجقيق مشرع وفعاؿ ومحػك. 
  صةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخجمات استباقية ذكية و فعالة ومبد . 

 
ستعخاض مخخجات عسميات التحميل التع عقج ورشة داخمية بحزػر أغمب مجراء السجيخيات  12/01/2022 بتاريخ

 ما يمي: االستخاتيجي والتي تزسشت
 

 . 2025-2020رؤية األردف  –التػجيات الػششية  .1
 . 2022-2018 ادؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالقترخصة تحفيد الشسػ  .2
 . االستخاتيجيات الحكػمية السالية .3
 . التقخيخ التقييسي لجائدة السمظ عبجهللا الثاني لتسيد األداء الحكػمي والذفافية .4
 . يةرجميل البيئة الجاخمية والخاحنتائج ت .5
 . اريةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسقارنات السعي .6
 . نتائج تحميل أراء السعشييغ .7
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 األىداف االستراتيجية 
 

نتيجة لمجيػد الػاضحة التي بحلتيا الجائخة فػي مجػاؿ تصػيػخ األداء السؤسدي والتخصيػط االستخاتيجي باعتساد 
السشيجيات الحكػمية، ومغ خ ؿ الحخص عمى تشفيح االستخاتيجيات الحكػمية والتػجيات الػششيػة الستعمقة بالسػارد 

بسذاركة مغ لمجائخة واجخاء التحميل لمبيئتيغ الجاخمية والخارجية  السالية، فقج تع دراسة كافة االستخاتيجيات الدابقة
السؤثخات الجاخمية والخارجية عمى أعساؿ الجائخة   وتحجيج وأغمب مجراء السجيخيات االستخاتيجييغبعس شخكاء الجائخة 

خ ؿ مخاحل تصػيخ ، ةالسقارنات السعياريتع تشفيح مجسػعة مغ و وتحجيج نقاط القػة والزعع والفخص والتيجيجات، 
عغ تحجيج أىع التػجيات االستخاتيجية لمسخحمة القادمة وبسا يتػائع ورؤية ورسالة والتي اسفخت الخصة االستخاتيجية 

 تع التػافق عمى األىجاؼ االستخاتيجية التالية:وقيع وغايات الجائخة، حيث 
 
التي تسكشيا مغ خجمة السػاشغ وفقا، ألفزل  باإليخاداتادارة وتشطيع العسل الزخيبي لزساف رفج الخديشة  .1

 .السسارسات العالسية
تحقيق أعمى مدتػيات االلتداـ الصػعي واالمتثاؿ الزخيبي وتصبيق التذخيعات واالجخاءات الزخيبية بصخيقة  .2

 .كفؤة وفاعمة
لتكشػلػجية وتمبية تعديد ثقة السكمفيغ بالخجمات الزخيبية االلكتخونية التي تقجميا الجائخة وفق أحجث الشطع ا .3

 .احتياجات امحاب الع قة مغ خ ؿ ضساف تصبيق مفاليع الحػكسة الخشيجة
ادارة وتصػيخ الكفاءات البذخية وتخسيخ ثقافة االبجاع واالبتكار والتسيد السؤسدي في بيئة العسل وتصػيخ البشية  .4

 .التحية لمجائخة
يمي: وكساالييكمية العامة الستخاتيجية الجائخة  التالي الخسعويسثل 



  (2225-2222) لدائرة ضريبت الدخل والمبيعاث الخطت االستراتيجيتملخص 

24 

 

 الرؤية
 نعام ضريبي أمثل يحق، العدالة االجتساعية ويعزز نسؽ االقتراد الؽطشي

 رسالة الدائرة
وتطبي، ثال الزريبي إدارة ضريبية شفاية تؽير اإليرادات الزريبية لمخزيشة مؼ خالل خدمات ضريبية إلكترونية وتعزيز ثقة السكمفيؼ وااللتزام الطؽعي واالمت

 التذريعات بشزاىة وإنراف وعدالة باالعتساد عمى مؽارد بذرية كفؤة وتقشيات وبرامج حديثة
 

 القيػ الجؽىرية
السحايعة عمى الدرية /  العدالة والسداواة / الكفاءة والعشاية السيشية / استقاللية السدق، /  

 الشزاىة والسؽضؽعية / احترام وتقدير السكمفيؼ

 الغايات االستراتيجية
 تسكيؼ السؽظفيؼ وتأىيميػ / تذريعات ضريبية حديثة /  تقميل التيرب الزريبي /

تحديؼ رضا السكمفيؼ  وتعزيز االلتزام الطؽعي / نعام تدقي، مشرف ويعال ومحؽكػ /  
 ذكية و يعالة ومبدطةخدمات استباقية 

 األىداف االستراتيجية
 ادارة وتشعيػ العسل الزريبي لزسان ريد الخزيشة باإليرادات التي تسكشيا مؼ خدمة السؽاطؼ ويقًا أليزل السسارسات العالسية..1
 الزريبي وتطبي، التذريعات واالجراءات الزريبية بطريقة كفؤة وياعمة.تحقي، أعمى مدتؽيات االلتزام الطؽعي واالمتثال .2
 مؼ خالل ضسان تطبي، مفاهيػ الحؽكسة الرشيدة. تعزيز ثقة السكمفيؼ بالخدمات الزريبية االلكترونية التي تقدميا الدائرة وي، أحدث الشعػ التكشؽلؽجية وتمبية احتياجات اصحاب العالقة.3
 البذرية وترسيخ ثقاية االبداع واالبتكار والتسيز السؤسدي يي بيئة العسل وتطؽير البشية التحية لمدائرة.ادارة وتطؽير الكفاءات .4
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 السؤشرات االستراتيجية
تحجيج أبخز السؤشخات التي سيتع مغ خ ليا متابعة  تعؼ االستخاتيجية، ابيجؼ التحقق مغ قياس مدتػيات تحقيق األىجزساف فاعمية عسمية التخصيط االستخاتيجي و ل

ل مؤشخ مغ ىحه السؤشخات مغ حيث دورية الكياس وشبيعة السؤشخ واالتجاه وكحلظ لكتحقيق الخصة االستخاتيجية والعشامخ الجاعسة لتحكيقيا، كسا تع تحجيج خرائز 
 .(2025 -2022تحجيج السدتيجفات الستػقع تحكيقيا خ ؿ عسخ الخصة االستخاتيجية )

 األىداف االستراتيجية ومؤشرات األداء 

 االستراتيجيالسؤشر  اليدف االستراتيجي
 طريقة القياس

 ( معادلة القياس )
مردر 
 السعمؽمات

 السدتيديات االساس طبيعة السؤشر

دورية 
 القياس

وحدة 
 القياس

اتجاه 
 السؤشر

 2025 2024 2023 2022 السقدر سشة

الزريبي  ادارة وتشعيػ العسل
لزسان ريد الخزيشة باإليرادات 
التي تسكشيا مؼ خدمة السؽاطؼ 
 ويقًا أليزل السسارسات العالسية

قيسة االيرادات الفعمية مؼ  1-01
اجسالي السقدرة مؼ ضريبة الدخل 

 بالسؽازنة العامة  )سشؽيًا(

قيسة تحريالت ضريبة الدخل 
الفعمية لتحقي،   السقدرة 

 )تقاس سشؽيًا(بالسؽازنة العامة 

مديرية الذؤون 
 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي  السالية

قيسة االيرادات الفعمية مؼ   1-02
السقدرة مؼ ضريبة السبيعات بالسؽازنة 

 العامة

قيسة  تحريالت ضريبة 
لسبيعات الفعمية لتحقي، السقدرة 
 بالسؽازنة العامة )تقاس سشؽيًا(

مديرية الذؤون 
 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي  السالية

تحقي، أعمى مدتؽيات االلتزام 
الطؽعي واالمتثال الزريبي 

وتطبي، التذريعات واالجراءات 
 الزريبية بطريقة كفؤة وياعمة

ندبة انجاز عيشة التدقي،  2-01
السشفذة مؼ اجسالي العيشات الخاضعة 

 لمتدقي،

عدد عيشات التدقي، السشفذة / 
اجسالي العيشات الخاضعة 

 )تراكسي(  لمتدقي،

السدير العام  مداعد
لمذؤون التشفيذية 

 والعسميات
 * * * * * * تراكسي ندبة سشؽي 

ندبة  االقرارات السقبؽلة مؼ  2-02
 اجسالي االقرارات السدققة )السشجزة(

عدد االقرارات السدققة السقبؽلة 
خالل العام / عدد االقرارات 

 الكمية السدققة )السشجزة(

السدير العام  مداعد
لمذؤون التشفيذية 

 والعسميات
 * * * * * * تشازلي ندبة سشؽي 

عدد االقرارات الفعمي السقدمة /  مدتؽى االلتزام الطؽعي 2-03
 عدد السمزميؼ بتقديػ االقرارات

السدير العام  مداعد
لمذؤون التشفيذية 

 والعسميات
 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي 
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بالخدمات تعزيز ثقة السكمفيؼ 
الزريبية االلكترونية التي 

تقدميا الدائرة وي، أحدث الشعػ 
التكشؽلؽجية وتمبية احتياجات 

اصحاب العالقة مؼ خالل ضسان 
 تطبي، مفاهيػ الحؽكسة الرشيدة

عدد الخدمات االلكترونية  3-01
مديرية تقشية  عدد الخدمات السؤتستة سشؽياً  سشؽياً 

 السعمؽمات
نرف 
 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي 

تعزيز ثقة السكمفيؼ بالخدمات  3-02
 االلكترونية

ندبة الخدمات السشجزة الكترونيًا 
الخدمات السؤتستة  مؼ اجسالي

 االجسالي

مديرية تقشية 
 السعمؽمات

نرف 
 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي 

تطبي، مفاهيػ الحؽكسة  3-03
 بالدائرة

التزام الدائرة بسعايير ومبادئ 
 الحؽكسة

مديرية التخطيط 
 * * * * * * تراعدي عدد سشؽي  والدراسات

ندبة رضى متمقي الخدمة مؼ  معدالت رضى متمقي الخدمة 3-04
 خالل استطالعات الرأي

مديرية الثقاية 
الزريبية وخدمات 

 السكمفيؼ
 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي 

ادارة وتطؽير الكفاءات البذرية 
االبداع واالبتكار وترسيخ ثقاية 

والتسيز السؤسدي يي بيئة العسل 
 وتطؽير البشية التحية لمدائرة

ندبة التحديشات التي   4-01
تدخميا الدائرة والسقدمة مؼ خالل 

 االيكار االبتكارية

عدد األيكار االبتكارية التي يتػ 
نرف  االبتكار يري، تطبيقيا داخل الدائرة

 * * * * * * تراعدي عدد سشؽي 

ندبة التحدؼ يي السدتؽى  4-02
الذي يتحق، نتيجة السذاركة بجؽائز 

 التسيز

ندبة التحدؼ يي نتائج أداء 
الدائرة يي جائزة السمغ عبدهللا 
الثاني لتسيز االداء الحكؽمي 

الثقاية  مديرية والذفافية
الزريبية وخدمات 

 السكمفيؼ

 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي 

أداء ندبة التحدؼ يي نتائج 
الدائرة يي تقييػ جائزة السمغ 
عبدهللا لمخدمة الحكؽمية 

 الستسيزة

 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي 

معدالت زيادة الرضى الؽظيفي  4-03
 لمعامميؼ

ندبة رضى السؽظفيؼ مؼ خالل 
 استطالعات الرأي

تشسية  مديرية
السؽارد البذرية 

 والتدريب
 * * * * * * تراعدي ندبة سشؽي 

 
 


