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مقدمة
كات عبر تحقيق األهداف التال● ائب الشر ائب المضية بالقيام بإصالحات ضر :يةتسعي وزارة المالية و مصلحة الضر

يبية ❑ ي كافة األعمال الضر
.التحول إىل التكنولوجيا الرقمية فر

يبية الرئيسية❑ ر الضر .توحيد وتسهيل اإلجراءات والقواني 

ائب❑ .تحديث وتوحيد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضر

يبية❑ ي وزيادة الحصيلة الضر يبر
.رفع كفاءة التحصيل الضر

ي االقتصاد الرسمي ❑
.ضبط السوق غب  الرسمي وحثه عىل الدخول فر

ي خالل عملية التطوير❑ يبر
ي المجتمع الضر

.تغيب  الثقافة ونشر الوعي فر

ائح التالو لقد قامت● ي الشر
ي سوف يتم عرضها فر

وعات عديدة الب  ائب المضية بمشر .يةوزارة المالية و مصلحة الضر
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يبية تسهيل اإلجراءات الضر
يبيةاإلجراءاتوتبسيطتوحيد • ائبأنواعلجميعالضر انونقإصدارخاللمن(العملكسبدمغة،مضافة،قيمةدخل،)الضر

.الموحداإلجراءات

 اإلقراراتتقديمنمو عىلالعمل•
 
ونيا  إلكب 

ا
.اآلنحب  2018سنةمنبدايةاليدويةاإلقراراتمنبدل

اعاتبملفاتالعملتجديد • ر ر القائمةالبر ر بي  ائبومصلحةالممولي  اكمةالمنازعاتإلنهاءالمضيةالضر الُمشكلةالعليا جنةاللمنالمب 
.الماليةوزارةمن

وعاتقانوننشر • ةالمشر يبيةمعامالتيضموالذيالصغر والمتناهيةالصغب  كاتوحوافز مبسطةضر غب  االقتصاد ةلمحاربللشر
ي الرسمي 
.مضفر

ونيةالتجارةمواقعوحض متابعةتتوىلي وحدةإنشاء• ر بمساعدةوتختصاإللكب  ومساعدةلالزمةاالتوعيةتقديمخاللمنالممولي 
ر  ائببمصلحةالتسجيلنحو والتوجيهالممولي  امتحقيقبهدفالمضيةالضر ر والمعلوماتياناتالبتجميعوكذلكالطوعي االلب 
ونيةبالتجارةالخاصة ي االلكب 

ونيةالمنصاتعبر تتمالب  االلكب 
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وع  الميكنة الشاملةمشر

يبيةاإلجراءاتهندسةإعادة علرفالضر
معناسبتتولىكفعليتها وزيادةكفاءتها 
الحديثةالميكنة

ي الهيكلتوحيد  يبر
ائباللمصلحةالضر ضر

ائبمأمورياتدجخاللمن و الدخلضر
المضافةالقيمة

وعهذا يهدف اناتبيقواعد بناءإىلي المشر
يبية الحديثةا التكنولوجيدور وتعظيم،ضر
ي الرقمي التحوللتحقيق

ر
الخدماتتقديمف

،للمجتمع ي يبر
العملأسلوبوتطوير الضر

 
 
يعات،،لإلجراءاتوفقا ةوكافوالتشر

يبيةاالعمال ي الضر
إعادةنماالنتهاءتمالب 

األنظمةأحدثباستخدامهندستها 
ي العالمية
ر
يبيةاألعمالمجالف .الضر

ونيةإلبوابةتوفب  إىلأيضا يهدفكما  كب 
يبيةالالتعامالتجميعلتسهيلللممول ضر
يبيةالملفاتجميعورقمنه حقيقلتالضر
.ودقةبشعةالنتائج

يبية ائبإعادة هندسة اإلجراءات الضر يبية الرئيإعادة هيكلة مصلحة الضر وع ميكنة األعمال الضر سيةمشر
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ي 
ونر وعي الفاتورة واإليصال اإللكب  مشر

وعيهدف ونيةالفواتب  لمنظومةمركزينظامإنشاءإىلالمشر ي لتااللكب 
ومراجعةلق 

 الفواتب  واعتماد 
 
.لحظيا

ائبمصلحةالنظامهذا يمكن ر تجاريةالالتعامالتجميعتنفيذ متابعةمنالضر بي 
كات ،لالفواتب  كافةبياناتتبادلخاللمنوذلكالبعض،بعضها الشر

 
وبصيغةحظيا

عىلالسيطرةإحكامعىليساعد مما الورقية،المعامالتعىلاالعتماد دونرقمية
الوهميةب  الفواتظاهرةعىلوالقضاءالرسمي غب  االقتصاد ومحاربةالموازيالسوق

ي التهربومكافحة يبر
ر التعامالتمراقبةخاللمنالضر كاتبي  ،البعضضها بعالشر

ي أعمالها حجموتحديد 
 الحقيق 

 
.لحظيا

ُمصدر ناتبياصحةمنللتأكد التقنيةاألساليببأحدثتتعاملالمنظومةهذهإن
يبيةالفنيةومحتوياتها ،ومتلقيها الفاتورة، قبلإصدارها مليةعإتماموتمنع،والضر
.بياناتهاكافةصحةمنالتأكد 

وعبدايةتاري    خمنفاتورةمليون120ناحرص فلقد    المشر
 
  و 2020نوفمب  ف

حت 
.األنن
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وع المرتبات مشر
ي للمرتباتموحد نظامتنفيذ عىلالعملجاري

ر
االمتثاللتسهيلمض ف

يبة هو وعالمشر لهذا الرئيسي الهدفأنحيثوتعزيزها المرتباتلضر
،واالمتياز االمتثال،تحقيق ر التشغيىلي واحد مصدر قديموت,التقاريروتحسي 

يبةالحتساب :والشفافيةالمصداقيةيدعموالذيالضر

ي رقميةانظمةلبناءموحدةمنصة•
ر
االصطناعي الذكاءمثلالمستقبل،ف

الدقيقةللبياناتموحد مصدر وجود •

القراراتخاذ تعزيز •

ائبمصلحةنظاممعالتكامل• ي االفحصعملياتلتسهيلالضر يبر
لضر
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ائب الدولية تطورات الضر
ائب الدولية لشعة تطبيق االتفاقيات وتبادل المعلو • مات مع جميع إصدار تعليمات وضوابط لوحدة الضر

.الدول

لوضع ( Mutual Agreement Procedures)العمل عىل القواعد اإلرشادية إلجراءات االتفاق المتبادل •
 من أعمال تآكل القاعدة وتحويل الرب  ح

 
.آلية فض المنازعات الملزمة اختياريا

ي المناقشات الدائرة حول تطبيق الحلول•
ر
يبية الناشئة عن تسار المشاركة الفعالة ف ع لمواجهة التحديات الضر

.االقتصاد الرقمي و عولمة االقتصاد

يبية• ي التفاوض بشأن المعاهدات الضر
ر
توسع شبكة االتفاقيات الدولية و المشاركة ف
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وعات و خطوات أخري مشر
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الذي يتيح االستخدام األمثل لمجموعات البيانات الضخمة Business Intelligence Systemتشغيل نظام تقارير ذكاء األعمال : التقارير الذكية●
ي تتوافر عىل الحاسب اآلىلي من خالل تطبيق األنظمة السابق اإلشارة اليها

.الب 

وع آلية ومنهجية ال: تحديث ودمج المأموريات● ي ضوء اإلجراءات، والعمليات الجديدة، كما يتضمن المشر
ر
ي مدمج ف

ي إنشاء هيكل وظيقر
ر
دمج الجغراف

يبية .للمأموريات، والمكاتب الضر

ي و ضمان االمتثال للمعايب  الدولية● يبر
ي المبادرات الدولية بشأن التنسيق الضر

ر
.المشاركة ف
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شكرا

يبيةالسياساتوحدة الماليةوزارة-الضر
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