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  أثر التعديالت الجديدة

 على اإليرادات الضريبية في 2001 لسنة 25لقانون ضريبة الدخل رقم 

  .المملكة وتأثيرها على المستوى  الوطني
  

   إيهاب نظمي إبراهيم/د
   خليل الرفاعي/د 

  جامعة الزرقاء الخاصة
 
  :امللخص  

لدخل في األردن   هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مالمح ضريبة الدخل بشكل عام وضريبة ا           

 اضافة الى تحديد أهم التعديالت في قانون ضريبة الـدخل           ،  بشكل خاص من وجهة نظر محاسبية     

تم استخدام المنهجان الوصـفي     .  مقارنة مع القوانين السارية قبل ذلك التاريخ         2001 لعام   25رقم  

فـي مكاتـب    وقد تكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع العـاملين            . واالستنباطي في إعداد الدراسة   

االستشارات الضريبية ومقدري ضريبة الدخل ومدققي الحسابات ومحاسبي الـشركات الخاضـعة            

وتم استخدام . فردا موزعين على هذه الفئات  ) 75( إذ تم اختيار     ،  لضريبة الدخل والمكلفين األفراد   

 والتوزيعـات   العديد من األساليب اإلحصائية الوصفية مثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري         

 (F)األحادي واختبار) ت( إضافة إلى اختبار ، التكرارية

يوجد تأثيرات للتعديالت األخيرة في قانون ضريبة الدخل على         وتوصلت الدراسة إلى أنه     

 الضريبية في األردن من وجهة نظر العاملين فـي مجـال المحاسـبة              اإليراداتتحسين تحصيالت   

 حلقات نقاشية للعاملين في مجال محاسـبة        إجراءلعمل على   وأوصت الدراسة بضرورة ا   . الضريبية

الضريبة على أن تشمل جميع األطراف ذوي العالقة وذلك بغرض زيادة  فهمهم واستيعابهم لبنـود                

قيـام   كما أوصت الدراسة بضرورة      ،     تحسين أدائهم  إلىقانون ضريبة الدخل والمبيعات مما يؤدي       

ص قانون ضريبة الدخل والمبيعـات مـن أجـل اجـراء             مراجعات دورية لنصو   بإجراءالحكومة  

  . التعديالت الالزمة حسب مقتضيات ومتطلبات االقتصاد األردني 
 
Abstract:   

 
     The object of this study is to determine the aspects of Income Taxation in 
general and in Jordan in especial, and to determine the most important 
changes in the Income Tax’s Law number 25 to the year 2001 comparing with 
others laws before this year. 

   آلية العلوم االقتصادية والتسيير-جامعة محمد خيضر بسكرة 



  خليل الرفاعي/د و  إيهاب نظمي إبراهيم/د

     The study used two methods, Descriptive and Predictive in preparing this 
study. The study was applied on all employees in consultant offices, taxation 
predictors, accounting editors and company's accouters. 
(75) Persons were distributed on these groups; many static methods were used 
in this study such as average, standard division ... etc, in addition to one 
sample T-test and F-test. 
    The study come out with the result that there are a lot of effects according 
to the last changes in the Income Taxation Law in improving the collection of 
Taxation Revenue in Jordan. 

      The study recommended on the important of making work shops for 
the employees in order to  increase their understand to the law of income tax 
and sales tax , and to let the government make a review  for the context of 
each laws to make the changes according to Jordan’s economic required. 
      

  :مقدمة
 إحـدى األدوات الرئيـسة التـي        ،  تمثل الضرائب ومن ضمنها ضريبة الـدخل        

 ضمن سعيها لتحقيق مجموعة من األهـداف        ،  تستخدمها الحكومة في إدارة السياسة المالية     

 وذلك من خالل مساهمتها في عملية إعادة توزيع الدخل بين فئات            ،  االقتصادية واالجتماعية 

جانب إسهامها في علمية التخصيص األمثل للموارد بـين مختلـف            إلى   ،  المجتمع المختلفة 

  .النشاطات االقتصادية

 ،  أو غيـر مباشـر     ،   سواء بشكل مباشـر    ،  ويتأثر النشاط  االقتصادي في الدولة     

ويتفاوت تأثير كل نوع من أنواع الـضريبة وفقـاً لألهميـة            . بالنظام الضريبي السائد فيها   

 ونظراً لتداخل العوامل المؤثرة في النشاط       ،  لنظام الضريبي النسبية للضرائب المختلفة في ا    

.  فإنه يتعذر التوصل إلى تحديد دقيق آلثار الضريبة على النشاط االقتـصادي            ،  االقتصادي

وفيما يتعلق بتأثير ضريبة الدخل على النشاط االقتصادي فإن هـذا التـأثير يتبـاين وفقـاً                 

) المكلـف ( وهما دافع الـضريبة      ،   الضريبية النعكاس الضريبة على سلوك طرفي المعادلة     

هذا فضالً عن النسب الضريبية المفروضة في النظـام         ). الحكومة(ومحصل هذه الضريبة    

 ويعتمد هذا التأثير أيضاً على مرونة نظام ضريبة الدخل ومدى قدرتـه علـى               ،  الضريبي

البيئـة المالئمـة    التأثير في بعض المؤشرات الرئيسة في االقتصاد التي تساهم في تـوفير             

 مثل التحكم في عرض النقد وتحقيق االستقرار فـي          ،  الالزمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام    

  ).1987، غالب(، )1991، القاضي(المستوى العام لألسعار ومواجهة البطالة
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دخلت السياسة المالية في مطلع التسعينات وانطالقـاً مـن برنـامج التـصحيح              

 مـن   ا عليها مقتضيات ضغط عجز الموازنة باعتباره واحد       االقتصادي مرحلة جديدة تطغى   

مـن النـاتج   %  25أبرز استحقاقات ذلك البرنامج حيث كان عجز الموازنة مرتفعاً حوالي      

المحلي اإلجمالي وكان في تصور برنامج التصحيح والقائمين عليه أن ضغط هـذا العجـز               

 اإلدارة االقتـصادية    ،  يـره  مـع غ   ،  سيؤدي إلى تقليص حجم القطاع العام وان هذا يحسن        

  .الوطنية ويصلح حال االقتصاد وينشله من الوحدة العميقة التي دفعت إليها أزمة الدينار

  :وقد تم العمل على ضغط عجز الموازنة في اتجاهين  

 حيث أنه وضـمن     ،  زيادة اإليرادات العامة  : والثانيترشيد النفقات العامة وضغطها     : األول

ستمرة من أجل زيادة الدخل القومي وتقليص عجز الموازنة انتهجـت           إطار جهود الدولة الم   

 تتمثـل فـي     2001 لسنة   25الحكومة سياسة إصدار تعديالت جديدة لضريبة  الدخل رقم          

 ، زيادة فعالية تحصيل الموارد الضريبية من خالل إعادة صياغة بعض بنود القانون القـديم             

 وذلك في سبيل عائد متوقـع متمثـل فـي           والتضحية بجانب من إيرادات الدولة الضريبية     

تشجيع االستثمار وجذب رؤوس األموال األجنبية إلى داخل البالد والقضاء علـى البطالـة              

 وبالتالي زيادة معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي        ،  واستغالل جميع موارد الدولة المتاحة    

عفاءات الشخصية والعائلية   وكذلك إضافة إعفاءات جديدة على اإلعفاءات القديمة تتعلق باإل        

 وتخليص العالقة بين    ،  والدراسة لما لهذه اإلعفاءات من أبعاد اجتماعية واقتصادية ووطنية        

السلطات الضريبية والمكلفين من التشنج فترتفع الحصيلة الـضريبية وتتراجـع القـضايا             

  ).2003-1999، وزارة التخطيط( المرفوعة لدى محكمة ضريبة الدخل

  :اسةمشكلة الدر
تأسيسا على ما سبق فإن مشكلة البحث تتمثل في قياس أثر التعـديالت الجديـدة                 

 على تحسين فعالية ضريبة الدخل والمساهمة في        2001 لسنة   25لقانون ضريبة الدخل رقم   

تجاوز بعض السلبيات التي تواجه القانون القديم و إلقاء الضوء على أثر هـذه التعـديالت                

 المتوقعة وقياس العائد المتوقع من هذه التعديالت من أجل تقيـيم            على اإليرادات الضريبية  

تلك السياسة و الحكم عليها فيما إذا كانت ذات فائدة إيجابية على المستوى الوطني ممثالً في                

  .القيمة المضافة للبالد
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  :أهمية الدراسة
دفوعات نتيجة لتراكم عجز الموازنة باإلضافة إلى تزايد االختالالت في ميزان الم            

فان ذلك دفع بالحكومة األردنية إلى تبني فكرة التصحيح االقتصادي بالتعاون مع صـندوق              

النقد الدولي بهدف تصويب االختالالت الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد األردني خاصـة             

فيما يتعلق بضبط عجز الموازنة العامة للدولة فبرزت الضرائب كأهم أدوات السياسة المالية            

 حيث جاءت فكرة اإلصالح الضريبي القائم علـى التحـديث           ،  ادرة على تحقيق الهدف   الق

والتحول نحو تشجيع النمو االقتصادي وزيادة فعالية القانون القديم نفسه بصدور التعـديالت        

 بحيث تمت إعادة صياغة بعض البنـود        2001 لسنة   25الجديدة لقانون ضريبة الدخل رقم      

 أجل زيادة اإليرادات الضريبة وبنـود أخـرى تمثلـت فـي             في  قانون ضريبة الدخل من     

التضحية بجزء من إيرادات الدولة الضريبية في مقابل آخر وهو تعظيم  موارد الدولة مـن                

تشجيع االستثمار واستغالل الطاقات المحلية فـي       كعدة نواحي أما مباشرة أو غير مباشرة        

بر من التكلفة نتيجة التعديالت الضريبية      الدولة مما ينتج عنه تعظيم موارد الدولة بدرجة أك        

  .وهذا من شأنه تخفيض العجز المتتالي لعدة سنوات في موازنة الدولة

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدارسة إلى ما يلي  

 .تحديد مالمح ضريبة الدخل بشكل عام وضريبة الدخل في األردن بشكل خاص  .1

 .لجديد بالمقارنة مع القانون القديمتحديد أهم التعديالت في قانون ضريبة الدخل ا .2

تحديد اآلثار المترتبة على تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد علـى الحـسابات              .3

بيئـة االسـتثمار    من زيادة اإليرادات الضريبية وتحـسين       ) الوطنية(القومية  
  .وتشجيع االستثمار وبالتالي زيادة الناتج القومي اإلجمالي

  :أسلوب الدراسة
  :باحثان في دراستهما لموضوعات البحث ما يليسوف يسلك ال  

وذلك من خالل ما يمكن الوصول إليـه مـن أبحـاث ودراسـات              : الدراسة النظرية : أوالً

  .هاومؤلفات ذات عالقة بموضوع الدراسة وذلك لتغطية الجانب النظري من
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 الفقـرات   أداة الدراسة هي عبارة عن استبانة مكونة من عدد مـن          : الدراسة الميدانية : ثانياً

والتساؤالت ذات العالقة بهدف وموضوع الدراسة وذلك لقيـاس وجهـات نظـر مكاتـب               

  .االستشارات الضريبية  والمؤسسات ذات العالقة بموضوع ضريبة الدخل

  :مجتمع وعينة الدراسة
يعتبر جميع العاملين في مكاتب االستشارات الضريبية ومقدري ضـريبة الـدخل              

الشركات الخاضعة لضريبة الدخل والمكلفين األفراد مجتمعـا        ومدققي الحسابات ومحاسبي    

فرداً موزعين علـى هـذه      ) 75(لهذه الداسة وسيتم اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من          

الفئات حيث سيتم توزيع االستبانة عليهم لقياس آرائهم حول هذه التعديالت وتأثيرها علـى              

 ، فرداً وهي عينة متوسطة الحجـم     ) 75(حجم  سؤال الدراسة األساسي وقد تم اختيار عينة ب       

  . وتلبي غرض هذه الدراسة، ألن هذه الدراسة استكشافية
  :حدود الدراسة

سوف تقتصر الدراسة في هذا البحث على التعديالت الضريبية األخيرة في القانون              

 دون سواها وبالتالي تخرج عن نطاق هذا البحـث كـل مـا يتعلـق                2001 لسنة   25رقم  

  .الت الضريبية التي تمت في فترات سابقة وما يتعلق بالضريبة العامة على المبيعاتبالتعدي

  :فرضيات الدراسة

  .لقد تم تصميم الفرضيات التالية من أجل اختبارها في سياق هذه الدراسة  

  :الفرضية العدمية األولى
Ho :         0.05(عنـد مـستوى داللـة      (ال يوجد تأثيرات ذات داللـة إحـصائية( ، 

  .ت الجديدة على قانون ضريبة الدخل على تحسين فعالية تحصيل الموارد الضريبيةللتعديال

  :الفرضية العدمية الثانية
  Ho :       لوجهة نظر  ) 0.05عند مستوى داللة    (ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية

العاملين في مجال المحاسبة الضريبية حول تحسين أساليب القياس الضريبي تعـزى إلـى              

  . العمل التي يعملون بهااختالف جهة

  :الفرضية العدمية الثالثة

 19                                                                   2007 ديسمبر  – العدد الثاني 

 



  خليل الرفاعي/د و  إيهاب نظمي إبراهيم/د

  Ho :       لوجهة نظر  ) 0.05عند مستوى داللة    (ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية

العاملين في مجال المحاسبة الضريبية حول تحسين أساليب القياس الضريبي تعـزى إلـى              

  .اختالف خبراتهم العملية

 :الدراسات السابقة
  ):2001، "النظام الضريبي السوري واتجاهات إصالحه" بعنوان الجليالتي( دراسة -

 تطور اإليرادات الضريبية    ،وقد هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع النظام الضريبي         

  : بـوقد أوصت هذه الدراسة، واتجاهات اإلصالح الضريبي في سورية

 الدولة وترشـيد    القضاء على مظاهر الفساد اإلداري وسوء استغالل أموال        ضرورة - 

  ، وضبط اإلنفاق العام وممارسة الرقابة الفعالة عليه

االنتقال من نظام الضرائب المباشرة النوعية إلى نظام الضريبة الموحدة كما هـو              -* 

 األولـى الـضريبة علـى األشـخاص     ، الحال في معظم دول العالم مقسمة إلى نوعين    

اء مزايا إضـافية لـشركات األمـوال        الطبيعيين والثانية الضريبة على الشركات وإعط     

وأهمها إعفاء مبلغ من األرباح يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بـسعر البنـك                

  ،المركزي لإلقراض والخصم وذلك بشرط أن تكون أسهمها قابلة للتداول

تخفيض معدالت الضرائب بحيث تصبح قريبة من معدالت الضرائب في الـدول             -* 

لمماثلة والدول المجاورة بما يساعد مـستقبالً علـى الـدخول فـي             ذات االقتصاديات ا  

التكتالت االقتصادية بما في ذلك منطقة التجارة العربية القائمة حالياً وتنشيط التـصدير             

  ،من خالل تقارب األعباء الضريبية في دول التكتل

ها اعتماد اإلعفاءات الشخصية واالجتماعية بتنزيلها من األربـاح قبـل إخـضاع            -* 

  .للضريبة وذلك لضمان الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود

  ):2007، "– دراسة مقارنة -أداء النظام الضريبي في سورية " الحسين بعنوان(دراسة  -

 التعريف بالتطور الذي حصل على أداء النظام الضريبي فـي           إلىوقد هدفت هذه الدراسة     

التي اتخذتها الحكومة والتعديالت التـي       اإلجراءات أن   إلى وقد توصلت الدراسة     ،  سورية

 ،  تخفيف حاالت التهرب الـضريبي     إلىتمت على قانون ضريبة التدخل أدت بشكل ملحوظ         

  . الضريبيةتاإليرادايادة تحصيل زو
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  :االطار النظري 
 ) 1933ضريبة الدخل لسنه  قانون( صدر أول قانون لضريبة الدخل في األردن 

االستخدام في القطاع العـام   ن الذين يحققون دخالً عن طريقفأخضع للضريبة فقط المكلفي

بحيث أعفي من الضريبة  (1935) كموظفي الحكومة وقد طرا تعديل على هذا القانون سنه

واخـضع للـضريبة     (1936 )ثم طرأ تعديل أخر سـنة . أعضاء قوة حدود شرق األردن 

سـنه  ) 26(  القانون رقم  جاءالمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا من حكومة شرق األردن ثم

يحصلون على دخل أي  فانشأ مصادر أخرى للضريبة بحيث شملت المكلفين الذين) 1945(

وحـد  (%)  3تبدأ بنسبة  حرفة أو صنعة يمارسونها في األردن وزاد فئتها إلى ثمانية فئات

والعقوبـات   ونظم كيفية االعتراض على الضريبة وإجـراءات التحـصيل  %) 20( أقصى

  ).2004، عفانة(، )2003، ابو نصار وآخرون(ترتبة على عدم الدفع الم

وتوحيد الـضفتين ثـم توحيـد التـشريعات      )1948(على اثر نكبة فلسطين عام 

وبقي ساري المفعـول حتـى    (1951) لسنة) 50( الضريبة أيضاً صدر قانون مؤقت رقم

قانون اسـتحداث دائـرة   هذا ال ومن أهم ما جاء به) 1954(لسنة ) 12( صدور القانون رقم

الدخل الخاضـعة للـضريبة ومـنح     الدخل والتوسع في مصادر  جديدة هي دائرة الضريبة

، عفانـة ( معدالت الـضريبة  إعفاءات شخصية وعائلية وغيرها وزيادة نسبة التصاعد في

   ).2004، الرفاعي(، )2004

حيت توسع فـي شـمولية التكليـف          )25(صدر قانون رقم    ) 1964(وفي عام   

وزاد بنسبة التصاعد في معدالت الضريبة ونص أيضا علـى تـشكيل محكمـة     الضريبي

لتتولى مهمة الفصل في المنازعات " محكمة استئناف الضريبة" باسم استئناف خاصة تعرف

إليها من قبل المكلفين باإلضافة إلى تبني معيار اإلقليمية فـي إخـضاع    الضريبة التي ترفع

  )1987، الخطيب(، )1992، الخطيب(، )1983، رفاعي( الدخل للضريبة

 ومع تطور األردن وفي مختلف المجاالت السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية  

 لحصول على اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات العامة صدر القانون المؤقتعلى ا هوحرص

الشركات  الذي امتاز بتطبيق مبدأ التقدير الذاتي على دخول أفراد ) 1982(سنة ) 34(رقم 

التوفيـق   واتسم بالوضوح والبساطة والصراحة والدقة في صياغة إلى جانب الحرص على
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والتعليم والتوسيع قاعدة  ما أمكن بين العدالة االجتماعية والوفرة المالية مع تشجيع االستثمار

  )1983، الهزايمة(، )1998، كتانة(اإلعفاءات الشخصية والعائلية 

والذي وفقا يشكل أكبر من ) 57(الدخل الدائم رقم  ونصدر قان) 1985( وفي عام

بجزء معقول من اإليرادات مع إعطاء الحوافز التـشجيعية   القوانين السابقة بين رفد الخزينة

الـذي  ) 4(صدر القانون المؤقت رقـم  ) 1989(وفي عام   .واإلعفاءات الضريبة للمكلفين

صدر القانون  ( 1995 ) وفي عام . 1/1/1991ديالت التي تضمنها اعتباراً من طبقت التع

طبقت التعديالت    و 1985 لسنه) 57(المعدل للقانون رقم    ) 1995(لسنه المعدل    ) 14(رقم  

المراجـع  (االسـتثمار   واستهدف بشكل خاص تشجيع1/1/1996التي تضمنها اعتبارا من 

  . )السابقة

قـانون   وع مشر2001/ وقد ناقش مجلس النواب األردني اعتبارا من شهر أيار 

  وذلك لمواكبة بعض التطورات االقتصادية وخاصـة مـا يتعلـق   ، معدل لقانون ضريبية

 لـسنه  ) 25( وتم إقرار القـانون  ، بتشجيع االستثمار والخصخصة وإنشاء المناطق الحرة

 من مجلس األعيـان والنـواب وصـدرت    1/1/2002والذي تم تطبيقه اعتبارا من  2001

  وتم نشره في الجريـدة ، 2001 /5/6 احد قوانين الدولة بتاريخ الملكية باعتبارها اإلرادة

  . )2004، عفانة(الرسمية

  الدراسة الميدانية 
 تـم   ،  اسـتبانة ) 75(بعد أن تم تجميع االستبانات من أفراد العينة البالغ عـددها              

 Packager for Socialإدخالها على الحاسوب باستخدام برنـامج التحليـل اإلحـصائي    

Science Statistical ) SPSS ومن ثم تم إجراء التحليالت اإلحصائية واالختبارات ذات 

  :وفيما يلي عرض لهذه التحليالت. العالقة

  :خصائص العينة: أوالً
  :فرداً بالخصائص التالية) 75(اتسمت عينة الدراسة البالغ عددها   

كانت حيث  ) 1(كان توزيع العينة حسب الجنس كما هو مبين جدول رقم           : الجنس .1

  %94,7نسبة الذكور هي السائدة وبلغت 
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  توزيع العينة حسب الجنس )1(جدول رقم 

 النسب المئوية العدد الجنس

 94,7 71 ذكور

 5,3 4 إناث

 100 75 المجموع

  

  )2(كان توزيع العينة حسب الفئات العمرية كما هو موضح في جدول رقم : العمر.2

 عاما مما يزيد مـن      30ئات العمر التي تزيد عن      حيث تتركز معظم عينة الدراسة ضمن ف      

  .درجة االعتماد على آراء العينة نظرا ألنهم ضمن الفئة العمرية األكثر نضوجا ووعيا

  توزيع العينة حسب العمر )2(جدول رقم 

 النسب المئوية العدد العمر

 25.3 19 اماًع 30أقلمن

 37.3 28  عاما30-40ًَ

 26.7 20  عاما41-50ًَ

 10.7 8  عاما50ً من أكثر

 100 75 المجموع

  

 كما هو موضح في جدول      ،  كان توزيع العينة حسب الخبرات العملية     : الخبرات العملية . 3

من عينة الدراسة تزيد عن الخمس سنوات ممـا         % 85حيث كانت خبرات حوالي     ) 3(رقم  

موضوعي في مشكلة   يعني أن عينة الدراسة تتوفر لديها الخبرة الكافية إلعطاء رأيها بشكل            

  .الدراسة
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  توزيع العينة حسب الخبرات العملية )3(جدول رقم 

 النسب المئوية العدد الخبرات العملية

 14,7 11  سنوات5أقل من 

 18,7 14  سنة5-10

 29,3 22  سنة11-15

 21,3 16  سنة16-20

 16 12  سنة20أكثر من 

 100 75 المجموع

ة حسب الجهة التي يعمل بها األفراد كما هو موضح          كان توزيع العين  : جهة العمل  .4

  ).4(في جدول رقم 

    توزيع العينة حسب جهة العمل )4(جدول رقم 

 النسب المئوية العدد جهة العمل

 21,3 16 مكتب تدقيق حسابات

 18,7 14 مكتب استشارات ضريبية

 42,7 32 قطاع مصرفي

 9,3 7 شركات تأمين

 8 6 مكتب خدمات

 100 75 المجموع

  

  تحليل النتائج: ثانياً

تم إجراء تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لجميـع فقـرات             

 مـع   ،  وذلك لالطالع على درجة الموافقة على مضمون الفقرات       ) أداة الدراسة   (االستبانة  

  ولذلك فإن المتوسط الحسابي النظـري      ،  العلم أن قيمة المتوسط الحسابي من تدرج رباعي       

 وبذلك فإن المتوسطات الحسابية     ،  4 ÷ 1 + 2+ 3 + 4) = 2,5(لإلجابات المفترضة هو    

تعبر عن درجة من الموافقة في حين أن المتوسطات التي تكون           ) 2.5(التي تكون أكبر من     
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يوضـح هـذه    ) 5( والجـدول رقـم      ،  تعبر عن درجة من عدم الموافقـة      ) 2.5(أقل من   

  . المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات

  يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة )5(جدول رقم 

المتوسط  الفقــــــرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الـدخل تبـسط          .1
 العمليات المحاسبية لحصر الدخل الخاضع للضريبة

3.03 0.54 

ت األخيرة على قانون ضريبة الـدخل تـساعد         التعديال .2
 .على فهم المكلفين للعديد من بنود القانون

2.89 0.61 

 من  ،  ان توضيح اإلعفاءات في نصوص القانون الجديد       .3
شأنها أن تقلل من هوامش االختالف في تحديد الـدخل          

 .الخاضع للضريبة

3.05 0.40 

ارد وإيرادات  تهدف التعديالت الجديدة إلى زيادة في مو       .4
 الدولة 

3.07 0.74 

 تقليل الهوامش الضريبية على بعض القطاعـات مـن          .5
 .شأنه أن يساهم في الحد من عمليات التهرب الضريبي

2.75 0.79 

إعادة النظر في  عملية احتساب الديون المشكوك فيهـا           .6
سوف يؤدي إلى بذل جهد أكبر من قبل القائمين  علـى      

 ضريبةحصر الدخل الخاضع لل

3.11 0.71 

زيادة اإلعفاءات المتضمنة في القانون الجديد لـبعض         .7
الفئات سوف يزيد من توسيع الفئات والقطاعات التـي         

 يخضع دخلها للضريبة

2.79 0.68 

التعديالت األخيرة لقانون ضريبة الدخل سوف تقلل من         .8
 هوامش المرونة  لمقدري دائرة ضريبة الدخل

2.86 07 

التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الـدخل       من شأن    .9
 تحسين بيئة االستثمار في األردن

30.4 0.87 

تقليل الحكم الشخصي في عمليات التقـدير الـضريبي          .10
سيكون أحد نتائج تطبيق التعديالت األخيرة على قانون        

 ضريبة الدخل

3.10 0.75 
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إلغاء التحيز ضد البنوك في معدالت الضريبة سـوف          .11
عد على زيادة اإلنتاجية لدى هذه البنـوك وبالتـالي          يسا

 .تطوير نشاطاتها المصرفية

2.95 0.73 

إعادة النظر في التصنيف الضريبي لألفراد كما جـاء          .12
في التعديالت األخيرة سوف يقلل من معدالت التهرب        

 الضريبي

2.7 0.87 

 سـوف   ،  التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الدخل      .13
 ى تحسين أساليب التحصيل الضريبيتؤدي إل

2.93 0.51 

من شأن التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الـدخل          .14
أن تؤدي إلى زيادة حجـم الـضريبة مـن مجمـوع            

 اإليرادات المحلية

3.2 0.6 

تحديد سقف النفقات على الدخول المعفاة  من الضريبة          .15
 من شأنه زيادة عدم التهرب الضريبي% 50إلى 

2.59 0.55 

تقليص تصنيف الشركات الخاضع للضريبة إلى نوعين        .16
 أنواع سوف يقلل من عمليـات التحـصيل         3بدالً من   
 الضريبي

2.66 0.58 

التعديالت الجديدة على ضريبة الدخل تساعد على زيادة         .17
 فعالية أساليب التخطيط الضريبي

2.97 0.53 

 الفئات  التضحية في بعض معدالت الضريبة على بعض       .18
المستهدفة والتي شـملتها التعـديالت تخلـق منـافع          
وإيرادات أخرى على المستوى الوطني وبالتالي زيـادة        

 معدالت النمو المحلي اإلجمالي

3.05 0.62 

إضافة إعفاءات جديدة إلى اإلعفاءات القديمة من شأنه         .19
 تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية ووطنية

3.34 0.63 

من األرباح الرأسمالية الناتجـة عـن       % 25 إعفاء فقط  .20
أرباح األسهم والسندات وبيعها في سوق عمان المـالي         
المتأتية للبنوك والشركات المالية والتأمين سـيقلل مـن     

 .إقبال البنوك على التعامل باألسهم والسندات

2.85 0.71 
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وذلك بهدف لقد تم إجراء تحليل التوزيع التكراري لجميع إجابات فقرات االستبانة 

 ،  لكل فقرة على حدة، اإلطالع على معدالت  إجابات أفراد العينة على فقرات الدراسة

  .يوضح هذه التكرارات) 6(والجدول رقم 

  يمثل التوزيعات التكرارية لفقرات االستبانة )6(جدول رقم 
 الفقرة الرقم

جداً
ق 
واف
م

 

فق
موا

فق 
موا

ال 
لقاً 
مط

ق 
واف
 م
ال

 

 على قانون ضريبة الـدخل تبـسط        التعديالت األخيرة  .1
 العمليات المحاسبية لحصر الدخل الخاضع للضريبة

16.0 70.713.3- 

التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الـدخل تـساعد          .2
 .على فهم المكلفين للعديد من بنود القانون

13.3 62.724.0- 

 من  ،  ان توضيح اإلعفاءات في نصوص القانون الجديد       .3
ن تقلل من هوامش االختالف في تحديد الـدخل         شأنها أ 

 .الخاضع للضريبة

10.7 84.05.3 - 

تهدف التعديالت الجديدة إلى زيادة في موارد وإيرادات         .4
 الدولة 

26.7 57.35.3 - 

 تقليل الهوامش الضريبية على بعض القطاعـات مـن          .5
 .شأنه أن يساهم في الحد من عمليات التهرب الضريبي

17.3 44.034.74.0 

إعادة النظر في  عملية احتساب الديون المشكوك فيهـا           .6
سوف يؤدي إلى بذل جهد أكبر من قبل القائمين  علـى            

 حصر الدخل الخاضع للضريبة

26.7 61.38.0 4.0 

زيادة اإلعفاءات المتضمنة في القانون الجديـد لـبعض          .7
الفئات سوف يزيد من توسيع الفئات والقطاعات التـي         

  دخلها للضريبةيخضع

10.7 61.324.04.0 

التعديالت األخيرة لقانون ضريبة الدخل سوف تقلل من         .8
 هوامش المرونة  لمقدري دائرة ضريبة الدخل

13.3 41.345.3- 

من شأن التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الـدخل          .9
 تحسين بيئة االستثمار في األردن

27.4 45.226.01.4 

الحكم الشخصي في عمليات التقـدير الـضريبي        تقليل   .10
سيكون أحد نتائج تطبيق التعديالت األخيرة على قانون        

16.4 60.317.85.5 
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 ضريبة الدخل
إلغاء التحيز ضد البنوك في معدالت الـضريبة سـوف           .11

يساعد على زيادة اإلنتاجية لدى هذه البنـوك وبالتـالي          
 .تطوير نشاطاتها المصرفية

24.7 46.628.8- 

إعادة النظر في التصنيف الضريبي لألفراد كما جاء في          .12
التعديالت األخيرة سوف يقلل مـن معـدالت التهـرب          

 الضريبي

16.4 39.741.12.7 

 سـوف   ،  التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الدخل      .13
 تؤدي إلى تحسين أساليب التحصيل الضريبي

9.6 74.016.4- 

ت األخيرة على قانون ضريبة الـدخل       من شأن التعديال   .14
أن تؤدي إلى زيـادة حجـم الـضريبة مـن مجمـوع           

 اإليرادات المحلية

29.6 60.69.9 - 

تحديد سقف النفقات على الدخول المعفاة  من الـضريبة      .15
 من شأنه زيادة عدم التهرب الضريبي% 50إلى 

- 61.635.62.7 

 إلى نوعين   تقليص تصنيف الشركات الخاضع للضريبة     .16
 أنواع سوف يقلل مـن عمليـات التحـصيل     3بدالً من   
 الضريبي

5.6 54.939.4- 

التعديالت الجديدة على ضريبة الدخل تساعد على زيادة         .17
 فعالية أساليب التخطيط الضريبي

12.3 72.615.1- 

بعـض الفئـات    التضحية في بعض معدالت الضريبة       .18
الت تخلق منافع وإيرادات    المستهدفة والتي شملتها التعدي   

أخرى على المستوى الوطني وبالتالي زيـادة معـدالت     
 النمو المحلي اإلجمالي

21.9 61.616.4- 

إضافة إعفاءات جديدة إلى اإلعفاءات القديمة من شـأنه          .19
 تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية ووطنية

42.5 49.38.2 - 

ية الناتجـة عـن     من األرباح الرأسمال  % 25إعفاء فقط    .20
أرباح األسهم والسندات وبيعها في سوق عمان المـالي         

سـيقلل مـن    المتأتية للبنوك والشركات المالية والتأمين      
 . والسنداتإقبال البنوك على التعامل باألسهم

12.5 65.316.75.6 

  اختبار الفرضيات: ثالثاً

  :الفرضية العدمية األولى  
 على أنه ال يوجد تأثيرات ذات داللة إحصائية لقد نصت الفرضية العدمية األولى  
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 للتعديالت الجديدة على قانون ضريبة الدخل على تحسين ، )0,05(عند مستوى داللة (

  .فعالية تحصيل الموارد الضريبية

 والمتوسطات ، One Sample -T-test تم إجراء اختبار ، الختبار هذه الفرضية  

وهي ) 2.94(حسابي للفقرات المتعلقة بهذه الفرضية  حيث كانت قيمة المتوسط ال، الحسابية

 وانحراف ، )2.5(أعلى من المتوسط الحسابي النظري الذي سبق الحديث عنه والبالغ 

 ، والمتوسط الحسابي أقرب إلى درجة الموافقة على هذا التأثير) 0.309(معياري مقداره 

 " T"  وهي أكبر من قيمة ، )82.447(المحسوبة لهذا االختبار  " T"وبلغت كذلك قيمة 

ولذلك فإننا نرفض الفرضية العديمة التي سبق ذكرها والتي تنفي ) 1.98(الجدولية البالغة 

  )7(وجود تأثيرات كما يتضح من الجدول رقم 

أثيرات التعديالت الجديدة على قانون ضريبة الدخل على تحسين فعالية  ت)7(جدول 

  .تحصيل الموارد الضريبية

بيالوسط الحسا
االنحراف 

 المعياري

) ت(قيمة 

 المحسوبة
 درجات الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
2.94 0.309 82.447 74 0.001 

 الفرضية العدمية الثاني
نصت الفرضية العدمية الثانية على أنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية   

قياس الضريبي لوجهة نظر العاملين في مجال المحاسبة الضريبية حول تحسين أساليب ال

  .تعزى إلى اختالف جهة العمل التي يعملون فيها

حيث كانت ) ANOVA( تم إجراء تحليل التباين المتعدد ، الختبار هذه الفرضية  

ولذلك ) 5.66(الجدولية البالغة  " F" وهي أقل من قيمة , ) 0.422(المحسوبة  " F" قيمة 

 فروقات ذات داللة إحصائية لوجهة نظر فإننا نقبل الفرضية سابقة الذكر حيث أنه ال يوجد

العاملين في مجال المحاسبة الضريبية حول تحسين أساليب القياس الضريبي تعزى إلى 

  .يوضح ذلك ) 8(اختالف جهة العمل التي يعملون فيها والجدول رقم 
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اسبة لوجهة نظر العاملين في مجال المح) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين : )8(جدول رقم 

  . يعملون فيهاالضريبية حول تحسين أساليب القياس الضريبي تعزى إلى اختالف جهة العمل التي

 المجال
مصدر 

 التباين

مجموع 

المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

) F(قيمة 

المحسوبة

قيمة 

)F (

الجدولية

الداللة 

اإلحصائية

بين 

 المجموعات
166. 4 0.04152

داخل 

 المجموعات
6.892 70 0.09846

طبيعة الجهة 

 التي يعمل بها
 

0.09538 74 7.058 الكلي

422. 5.66 0.792 

  :الفرضية العدمية الثالثة
نصت الفرضية الثالثة على أنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية لوجهة نظر   

ضريبة تعزى العامين في مجال المحاسبة الضريبية نحو تحسين أساليب القياس المحاسبي لل

 تم إجراء اختبار تحليل التباين المتعدد         ، إلى اختالف خبراتهم العملية الختبار هذه الفرضية

)ANOVA( ،  حيث كانت قيمة  "F "  المحسوبة)وهي أقل من قيمة , ) 0.897 "F  " 

د فروقات  حيث ألنه ال يوج، لذلك فإننا نقبل الفرضية سابقة الذكر) 5.66(الجدولية البالغة 

ذات داللة إحصائية لوجهة نظر العاملين في مجال المحاسبة الضريبية نحو تحسين أساليب 

  )9(القياس المحاسبي للضريبة تعزى إلى اختالف خبراتهم كما هو مبين في الجدول رقم

لوجهة نظر العاملين في مجال ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين  )9(دول رقم ج

  .سين أساليب القياس الضريبي تعزى إلى اختالف الخبرة العمليةالمحاسبة حول تح

مصدر التباين المجال
مجموع 

المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

) ف(قيمة 

المحسوبة

) ف(قيمة 

الجدولية

الداللة 

اإلحصائية

 0.0860 0.3444بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
6.71470 0.09592 

الخبرة 

  العملية
 

 0.09538 7.05874 الكلي

0.897 5.66 0.471 
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  :االستنتاجات
يوجد تأثيرات للتعديالت الجديدة على قانون ضريبة الدخل على تحسين فعالية تحصيل  .1

  .الموارد الضريبية

ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجهة نظر العاملين في مجال المحاسبة  .2

 تعزى إلى اختالف الجهة ، اس المحاسبي للضريبةالضريبية نحو تحسين أساليب القي

 .التي يعمل بها

ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في وجهة نظر العاملين في مجال المحاسبة  .3

الضريبية نحو تحسين أساليب القياس المحاسبي للضريبة تعزى إلى اختالف خبراتهم 

 .العملية

رة على قانون ضريبة الدخل سوف تزيد أفاد غالبية أفراد العينة أن التعديالت األخي .4

 .من اإليرادات الضريبية للدولة

أفادت نتائج الدراسة أن التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الدخل سوف تحقق  .5

 .مكاسب اجتماعية واقتصادية ووطنية

أفادت نتائج الدراسة على أن التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الدخل سوف  .6

 .وامش الحكم الشخصي في عمليات التقدير الضريبيتؤدي إلى تقليل ه

 على أن التضحية  في بعض معدالت الضريبة على بعض ، أفادت نتائج الدراسة .7

الفئات المستهدفة والتي شملتها التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الدخل سوف يؤدي 

دالت النمو إلى خلق منافع وإيرادات أخرى على المستوى الوطني وبالتالي زيادة مع

 .المحلي اإلجمالي

تفيد نتائج الدراسة على أن التعديالت األخيرة على قانون ضريبة الدخل سوف يؤدي  .8

 .إلى تبسيط العمليات المحاسبية لحصر الدخل الخاضع للضريبة

تفيد نتائج الدراسة على التعديالت األخيرة على قانون ضريبية الدخل سوف يؤدي إلى  .9

 . في تحديد الدخل الخاضع للضريبةتقليل هوامش االختالف

  

  

  

 31                                                                   2007 ديسمبر  – العدد الثاني 

 



  خليل الرفاعي/د و  إيهاب نظمي إبراهيم/د

  :التوصيات
  :في ختام هذه الدراسة فإن الباحثان يتقدمان بالتوصيات التالية

العمل على إجراء حلقات نقاشية للعاملين في مجال محاسبة الضريبة على أن تشمل  .1

لزيادة ). الخ. مكاتب استشارات ضريبية،  مدققين، بنوك(جميع األطراف ذوي العالقات 

  .فهمهم واستيعابهم لبنود قانون ضريبة الدخل لما لذلك من أثر على تحسين أدائهم

 ،  بإجراء مراجعات دورية لنصوص قانون ضريبية الدخل، ضرورة أن تقوم الحكومة .2

 .من أجل إجراء التعديالت الالزمة حسب مقتضيات ومتطلبات االقتصاد األردني

 .ى تخفيض حاالت التهرب الضريبي ان التعديالت الواردة في القانون تؤدي ال .3

 فكل شخص يجب أن يتحمل بعدالة ، يجب أن يوزع العبء الضريبي بطريقة عادلة .4

 .نصيبه من الضرائب 

 سلسة ومفهومة بالنسبة لألشخاص إدارية إجراءاتيجب أن يتضمن النظام الضريبي  .5

 .دافعي الضرائب 
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