


األهداف االستراتيجية

دعم التنمية االقتصادية 
وتيسير التجارة

المساهمة في التنمية االجتماعية 
واالقتصادية على نطاق أوسع من خالل 

تعزيز التعاون مع المنظومة المحلية 
والدولية

الممكنات االستراتيجية

الشفافية بشأن الزكاة 

والضرائب والرسوم الجمركية

تحسين تجربة العميل

ضمان تجربة إيجابية على جميع مراحل 
رحلة العميل، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتصور 

المملكة العربية السعودية كمكان مثالي 
لممارسة األعمال التجارية

رفع نسبة االمتثال وااللتزام

ضمان أعلى درجات االلتزام واالمتثال على 
جميع مراحل رحلة العميل

بناء منظومة فعالة 

خلق هيئة تتسم بالكفاءة وتتمتع 
بحوكمة قوية وتمّكن الموظف من 
التطوير المهني في بيئة عمل جذابة

تعزيز الجانب األمني

حماية المجتمع واالقتصاد الوطني من 
المنتجات المزورة والمضرة واإلرهاب 

والممارسات التجارية غير العادلة عبر دعم 
أجهزة األمن الوطنية في إنفاذ السياسات 

توفير معاملة زكوية 

وضريبية وجمركية ذات 

شفافية ويقين 

الرقمنة 

واالبتكار

رقمنه وأتمته الخدمات 

واإلجراءات، وتبني ثقافة 

االبتكار

البيانات 

والتحليل

االستفادة من البيانات 

التخاذ القرارات

التميز التشغيلي 

وكفاءة اإلنفاق

تعزيز األداء الداخلي من 

خالل حوكمة العمليات 

وتطوير  إجراءات ذات مرونة 

عالية  التخاذ القرارات 

بكفاءة 

تنمية قدرات

 الموظفين

تحويل قدرات الموارد 

البشرية وتحويل الخبرات 

إلى مواهب 

عالية المهارات

التكامل والتعاون 

مع الشركاء

العمل في منظومة 

متعاونة ومتكاملة 

محليًا ودوليًا 

تطوير البنية التحتية 

والمرافق 

تطوير المرافق الجمركية 

بالتعاون مع الجهات المعنية 

ذات الصلة، والحرص على 

توفير مرافق ذات جودة عالية

أن نحمي الوطن ونكون نموذجًا عالميًا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وتيسير التجارة بفعالية وشفافية مع الرؤية
التركيز على العميل



الفريق الواحد الجودة العدل الشفافية المهنية

االلتزام بتهيئة بيئة عمل 
تقوم على التعاون وروح 
الفريق الواحد, عن طريق 
تشجيع التواصل الفّعال 

وروح الفريق داخل إدارات 
الهيئة.

يحرص منسوبو الهيئة على 
تقديم خدمات عالية الجودة, 

مع االستمرار في تطوير 
أدائهم لضمان الوصول إلى 

تطبيق أبرز المستجدات, 
وتحقيق أفضل الممارسات.

يسعى موظفو الهيئة 
بشكل حثيث ليكونوا عادلين 
ومتوازنين مع جميع األطراف 
سواء عند تنفيذ مهامهم أو 
عند تعاملهم مع زمالئهم أو 

مع المكلفين أو الجهات 
الخارجية.

الوضوح واالنفتاح 
والمصداقية, والسعي ألن 
تكون الهيئة جهة موثوقة 

وذات شفافية عالية في 
جميع أعمالها.

يلتزم موظفو الهيئة بأداء 
مهامهم بطريقة منّظمة 

تظهر الكفاءة والمصداقية 
وسرعة التجاوب مع 

المحافظة على سرية 
المعلومات.






