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ممخص الدراسة
" تقييم أداء الخدمات اإللكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في األردن باستخدام بطاقة
األداء المتوازن"

إعداد الطالب :محمود غالب عبد القادر
إشراف الدكتور :أكرم يوسف النجداوي
ىدفت ىذه الدراسة الى تقييم ادا الهدمات االلكترونية لدائرة

ريبة الدهل والمبيعات في

االردن باستهدام بطاقة االدا المتوازن بأبعادىا االربعة (البعد الماليد وبعد العمال (المكم ين)د
وبعد العمميات الداهميةد وبعد التعمم والنمو).
ولتحقير ىذا اليدف تم تصميم استبانةد وزعت عينة الدراسة العشوائيةد والتي تكونت من
( )120موظف من كافة المستويات الوظي ية في دائرة

ريبة الدهل والمبيعات ممن يمارسون

عممية تقديم الهدمات االلكترونيةد حيث تم توزي ( )120استبانة عمى ى ال الموظ ين وقد تم
استرداد ( )117استبانةد كان منيا ( )110استبانة صالحة لمتحميل .وتم استهدام االحصا
الوص يد واساليب االحصا التحميمي الهتبار فر يات الدراسةد باستهدام اهتبار ( one sample
.)T-test
وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:
 -1تسيم الهدمات االلكترونية لدائرة
د وكانت درجة المساىمة

ريبة الدهل والمبيعات في األردن في تحسين االدا المالي

من درجة مرت عة.

 -2تسيم الهدمات االلكترونية لدائرة
(المكم ين)د وكانت درجة المساىمة

ريبة الدهل والمبيعات في األردن في تحقير ر ا الممولين
من درجة مرت عة.

ل

 -3تسيم الهدمات االلكترونية لدائرة
الداهميةد وكانت درجة المساىمة

من درجة مرت عة.

 -4تسيم الهدمات االلكترونية لدائرة
وكانت درجة المساىمة

ريبة الدهل والمبيعات في األردن في زيادة فاعمية العمميات

ريبة الدهل والمبيعات في األردن في تحقير التعمم والنمود

من درجة مرت عة.

وبنا عمى النتائج اعالهد همصت الدراسة الى مجموعة من التوصياتد أىميا:
 -1قيام دائرة

ريبة الدهل والمبيعات بنشر المعرفة والثقافة بهدمات الحكومة االلكترونية .وزيادة

الوعي ال ريبي وبنا الثقة باإلدارة ال ريبةد لتحقير تدفر نقدي بصورة أكبر لمدائرة.
 -2العمل عمى ته يض وقت الهدمة المقدمة لممكم يند وتطوير وتحديث النظام االلكتروني
المتب د وتعزيز دور الرقابة عمى العمميات الداهميةد لرف جودة الهدمة المقدمة.
 -3تطوير االدا الوظي ي من هالل توفير بيئة مناسبة لمتدريب التكنولوجيد واستغالل القدرات
االبداعية لمموظ ين.
 -4ان تقوم دائرة

ريبة الدهل والمبيعات باستهدام بطاقة االدا المتوازن في تقييم ادائيا

لمهدمات ال ريبية االلكترونية المقدمة ل مان ادا متميز وجودة عالية في الهدمة.

الكممات الدالة :تقييم االداء ،الحكومة االلكترونية ،بطاقة االداء المتوازن ،دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات.
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This study aimed at evaluating the performance of E-government services
by using the Balanced Scorecard four dimensions (financial dimension, the
customers (taxpayers) dimension, internal operations dimension, and
learning and growth dimension) at Income and Sales Tax Department in
Jordan.
To achieve this goal, a questionnaire was designed and distributed to the
sample of the study, which consisted of (120) employees from all ranks in
Income and Sales Tax Department from those who are practicing providing
E-government services, where (120) questionnaires had been distributed to
the employees and (117) of them (questionnaires) were got back, whereas
(110) were valid for analysis. The descriptive statistics and analytical
statistics techniques were used in to test the hypotheses of the study; using
the test (one sample T-test).
The study reached the following results:
1- The results showed that the electronic services, of Income and Sales
Tax Department in Jordan, contribute to improving the financial
performance, and the degree of contribution was within a high point.
2- The results showed that the electronic services, of Income and Sales
Tax Department in Jordan, contribute in the satisfaction of the taxpayers,
and the degree of contribution was within a high point.
3- The results showed that the electronic services, of Income and Sales
Tax Department in Jordan, contribute to increasing the efficiency of the
internal processes, and the degree of contribution was within a high point.
ن

4- The results showed that the electronic services, of Income and Sales
Tax Department in Jordan, contribute in achieving learning and growth,
and the degree of contribution was within a high point.

Based on the results above, the study extracted a series of
recommendations, the following are the core:
1- Income and Sales Tax Department should spread the knowledge and
education as regard to the e-government services. Also, they should
increase tax awareness, and building confidence among the taxpayers and
the tax administration, to achieve greater cash flow for the department.
2- Working on shortening the time of service provided to the taxpayers, and
developing and modernization of the used electronic system, and
strengthening the role of oversight on internal operations, to raise the
quality of provided service.
3- Developing functional by providing a suitable environment for
technological training, and benefit of creative abilities of the staff.
4- Income and Sales Tax Department should use the Balanced Scorecard in
evaluating its performance in the provided electronic tax services, to ensure
outstanding performance and high quality service.

Keywords: Performance Evaluation, E-government, The Balanced
Scorecard, Income and Sales Tax Department.
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