
 

 

 

ودورىا في التحصيالت  ٕٗٔٓ( لسنو  ٖٗالعوامل المتعمقو بقانون ضريبو الدخل رقم ) 
 ) دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الوساهوة العاهة االردنية ( ةالضريبي

 

 لِ بَ من قِ  تْ د  عِ أُ 

 عرفة احمد محمد حمدأَ  

 عميياشرف أ

 دريس المبيضينىيثم إِ الدكتور : 

 

 الرِّسالة ىذه ُقدَِّمت 

 متطم بات الحصول عمى درجة الماجستير من كجزء ة األعمال إلى كمي  

 في المحاسبة

 
 ٕٕٔٓكانون الثاني 

 

 



 ب 
 

 بسم اهلل الر حمن الر حيم
 

ْنَسانَ  َخَمقَ ( ٔ)َخَمقَ  ال ِذي َربِّكَ  ِباْسمِ  أْقَرأْ   اْقرَأْ ( ٕ)َعَمٍق  ِمنْ  اْلِْ

ْنَسانَ  َعم مَ ( ٗ)ِباْلَقَمِم  َعم مَ  ال ِذي (ٖ)اأْلَْكَرُم  َوَربُّكَ  َيْعَمْم  َلمْ  َما اْلِْ

(٘) 

 "صدق اهلل العظيم"                                                                

            (٘-ٔسورة العمق: )                                                               
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 و 
 

 داءـــــــــــــــــىاْلِ                                       

 الى سكان قمبي ...
يعطيني بال حدود، الى قدوتي االولى ونبراسي الذي ينير دربي، الى من اعطاني ولم يزل 

 الى من رفعت رأسي عاليا افتخارا بو ابي العزيز ادامو اهلل ذخرا لي.
 

الى التي رأني قمبيا قبل عينيا، وحضنتني احشاءىا قبل يدييا الى شجرتي التي ال تذبل، 
 الى الظل الذي أاوي اليو في كل حين امي الحبيبو حفظيا اهلل.

 
 الذي غرس في نفسي الجد واالجتياد وطمب العمم الى روح جدي الطاىره ... رحمو اهلل

 
 الى زوجاتي الحبيبات ... رفيقات الدرب ونور الحياه ...  سيرين ...  ىبو .

 الى ابنائي االعزاء حفظيم ورعاىم اهلل ورضي عنيم وارضاىم ...
 نور اليدى  ...  رغد  ... شيد ... محمد ...

 
 بجسور محبتيم ... الى اخواني واخواتي االعزاء ... من احيى

 اصدقائي وزمالئي حفظيم اهلل ... الى
 

 الى اساتذتي االفاضل ... ومؤسستي ... الى وطني... الى كل من كان التميز ىدفا لو.
الييم جميعا اىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع ... سائال المولى عز وجل ان يكون عمما 

 ينتفع بو الييم جميعا.
 الباحث                                                                             

 احمد محمد عرفو
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 قديركر والت  الشُّ 

                   

ى يم لك الحمد حت  وبشكره تزول اليموم، الم  ، عمالنِّ  العالمين الذي بحمده تتمُّ  بِّ الحمد هلل ر 

 .ضىولك الحمد بعد الرِّ  ،ولك الحمد اذا رضيت،ترضى

كر م بجزيـل الشُّـأتقـد   أنو ليـثم  صـدري ويسـعدني ن  إِ ف ؛اهلل عمي  بإنياء رسالتي ىذه بعد أن من  

 ام مشــكورً الــذي تكــر   المبيضــين ِإدريــس ىيــثم كتورالــدُّ  ســتاذاألُ مــي الفاضــل واالمتنــان إلــى معمِّ  والعرفــان

ــ يتــوانَ ســالة، والــذي لــم شــراف عمــى ىــذه الرِّ ْلبا ــإصــيحة ا فــي تقــديم المعمومــة والن  يوًم ، وكــان دائــم ي  َل

قو وتأديتو لألمانة التي عمى عاتقو. كما بتوجيياتو ومالحظاتو أصالة منو في ُخمُ  إحاطتيالحرص عمى 

كتور الـدُّ األسـتاذ ا و ي ـداخم امناقشً حسن فميح قطيش كتور الدُّ األستاذ أشكر أعضاء لجنة المناقشة الكرام 

 موا عناء قراءتيا.والذين تحم   ،سالةىذه الرِّ  وذلك لقبوليم مناقشةَ  ؛خارجياً  امناقشً سيف عبيد الشبيل 

من ساىم في  لى كلِّ ا  و  -ة المحاسبةي  كمِّ في خصوًصا - اْلسراء جامعة ة فيدريسي  كما أشكر الييئة الت  

  .ىذا العمل إنجاز

 ،،، قديرت  الكر و شُّ الا خالص ي جميعً كم منِّ لَ 

 

 الباحث:

 عرفة دمحم   أحمد 

 

 

 



 ح 
 

 ياتفيرس المحتو 

 ا سالةعنوان الرِّ 
 ب اآلية القرآنية

 ج فويضنموذج الت  
 د قرار لجنة المناقشة
 ه إقرار السالمة المغوية

 و اْلىداء
 ز قديركر والت  الشُّ 

 ح فيرس المحتويات
 ي قائمة الجداول
 ك قائمة األشكال
 ل قائمة المالحق

 م ُص خ  مَ المُ 
Abstract ن 

 ٔ راسةلمدِّ  االطار العامُّ : لالفصل األو  
 ٔ راسةمة الدِّ ( مقدِّ ٔ-ٔ)
 ٗ راسة( مشكمة الدِّ ٕ-ٔ)
 ٘ راسةة الدِّ ي  ( أىمِّ ٖ-ٔ)
 ٙ راسة( أىداف الدِّ ٗ-ٔ)
 ٙ راسةات الدِّ ( فرضي  ٘-ٔ)
 ٚ راسة( نموذج الدِّ ٙ-ٔ)
 ٚ راسة( حدود الدِّ ٚ-ٔ)

 ٜ ابقةراسات الس  والدِّ  ظريُّ الفصل الثاني: االطار الن  
 ٜ مة( المقدِّ ٔ-ٕ)
 ٓٔ خل( ضريبة الد  ٕ-ٕ)
 ٖٚ ريبيُّ حصيل الض  ( الت  ٖ-ٗ)
 ٗٗ ابقةراسات الس  ( الدِّ ٗ-ٕ)

 ٓ٘ ابقةراسات الس  عقيب عمى الدِّ ( الت  ٘-ٕ)



 

 ط 
 

ة جَ درَ المُ ة ردني  ة األُ ناعي  ركات الصِّ ( واقع الش  ٙ-ٕ)
 انفي بورصة عم  

ٖ٘ 

 ٚ٘ راسةة الدِّ منيجي  : الثالفصل الث  
 ٚ٘ ( تمييدٌ ٔ-ٖ)

 ٚ٘ راسةة الدِّ ( منيجي  ٕ-ٖ)
 ٛ٘ راسةنة الدِّ ( مجتمع وعيِّ ٖ-ٖ)
 ٛ٘ ( مصادر جمع البياناتٗ-ٖ)

 ٜ٘ راسة( أداة الدِّ ٘-ٖ)
 ٔٙ راسة( صدق أداة الدِّ ٙ-ٖ)
 ٔٙ راسةالدِّ ( اختبار ثبات أداة ٚ-ٖ)

 ٕٙ ةُ مَ ستخدَ ة المُ ( األساليب اْلحصائي  ٛ-ٖ)
 ٗٙ اتحميل البيانات واختبار الفرضي  تَ : ابعالفصل الر  

 ٗٙ ( تمييدٌ ٔ-ٗ)
 ٙٙ راسةالدِّ  نةعيِّ  خصائص تحميل( ٕ-ٗ)
 ٚٙ االستبانة فقرات تحميل( ٕ-ٗ)( ٖ-ٗ)

 ٜٚ راسةات الدِّ ( اختبار فرضي  ٗ-ٗ)
 ٗٛ : مناقشة النتائ  والتوصياتالفصل الخامس

 ٗٛ وصياتتائ  والت  مناقشة الن  
 ٛٛ راسة( نتائ  الدِّ ٔ-٘)

 ٛٛ وصيات( الت  ٕ-٘)
 ٛٛ ةراسات المستقبمي  ( اقتراحات الدِّ ٖ-٘)

 ٜٛ المراجع
 ٜٛ ةالمراجع العربي  
 ٜٙ ةالمراجع األجنبي  

 ٜٛ حكيمقبل الت   استبانة(: ٔ) رقم ممحق
 ٕٓٔ ةي  يائِ (: االستبانة بصورتيا النِّ ٕرقم )ممحق 

 ٙٓٔ ياسِ القِ  داةِ أَ  ومكِّ حَ مُ  (:ٖممحق رقم )
 

 



 ي 
 

 قائمة الجداول

 

 

 

 

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

( وقانون ٜٕٓٓ( لسنة )ٕٛت رقم )خل المؤق  المقارنة بين قانون ضريبة الد   ٔ
، واالجتماعيُّ  االقتصاديُّ ( )المجمس ٜ٘ٛٔ( لسنة )ٚ٘خل رقم )ضريبة الد  
ٕٓٔٙ) 

ٕٖ 

( وقانون ضريبة ٜٕٓٓ( لسنة )ٕٛخل رقم )المقارنة بين قانون ضريبة الد   ٕ
 ( ٕٗٔٓ( لعام )ٖٗخل رقم )الد  

ٕٗ 

( لعام ٕٛخل رقم )ضريبة الد   يْ ا لقانونَ وفقً  حصيل الضريبيِّ المقارنة بين الت   ٖ
 .(ٕٗٔٓعام )( ٖٗخل رقم )( وقانون ضريبة الد  ٜٕٓٓ)

ٖٙ 

  ممخص الدراسات السابقة ٗ
 ٔ٘ راسةرات الدِّ ا لمتغيِّ راسة تبعً نة الدِّ توزيع أفراد عيِّ  ٘
 ٖ٘ عُ بَ ت  المُ  مقياس ليكرت الخماسيُّ  ٙ
 ٘٘ ل  كُ راسة ولألداة كَ كرونبخ ألفا ألبعاد الدِّ  اخميِّ ساق الد  معامل االتِّ  مُ يَ قِ  ٚ
 ٜ٘ ل  كُ داة كَ راسة ولألَ ة ألبعاد الدِّ عياري  واالنحرافات المِ ة طات الحسابي  المتوسِّ  ٛ
ة لفقرات البعد ي  تبة ودرجة األىمِّ ة والرُّ ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوسِّ  ٜ

 لاألو  
ٙٓ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة األىمية لفقرات البعد  ٓٔ
 الثاني

ٙٗ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة األىمية لفقرات البعد  ٔٔ
 الثالث

ٙٛ 

 ٕٚ ة األولىنة الواحدة الختبار الفرضي  نتائ  اختبار )ت( لمعيِّ  ٕٔ
 ٖٚ انيةة الث  نة الواحدة الختبار الفرضي  نتائ  اختبار )ت( لمعيِّ  ٖٔ
 ٗٚ الثةة الث  الواحدة الختبار الفرضي  نة نتائ  اختبار )ت( لمعيِّ  ٗٔ
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 قائمة األشكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة شكلعنوان ال شكلرقم ال
 ٙ راسةالدِّ  طمخط   ٔ
 ةردني  األُ  المممكة في( ٕٗٔٓ-ٕٚٓٓ) الفترة خالل ريبيِّ الض   حصيلالت   روُّ تطَ  ٕ

 ةالياشمي  
ٖ٘ 

 كلِّ  حسب ةالعام   المساىمة ركاتالش   من المدفوعة ريبةلمض   سبيُّ النِّ  وزيعالت   ٖ
 (ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓ) لمفترة قطاع

ٗٚ 



 ل 
 

 قائمة المالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة سم الممحقا ممحقرقم ال

 ٜٛ حكيمة قبل الت  لي  و  األ االستبانة  ٔ

 ٜٗ ةيائي  النِّ  تيابصور  االستبانة ٕ

 ٔٓٔ ياسِ القِ  داةِ ألَ  مونَ كِّ حَ المُ  ٖ



 

 م 
 

ودورىا في التحصيالت  ٕٗٔٓ( لسنو  ٖٗالعوامل المتعمقو بقانون ضريبو الدخل رقم ) 
 ) دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الوساهوة العاهة االردنية ( ةالضريبي

 إعداد

 أحمد محمد عرفة

 إشراف

 المبيضين إدريس ىيثمد. 

 ُص خ  مَ المُ 

( ٕٗٔٓ) لسػوة ٖٗ رقػـ الػد لؿ ضػرببة بقػنووف المتعمقػة العوامػؿمػ  عَ  ؼِ ر  َعػت  مل ةُ راَسػالد   هِ ذِ َهػ تْ فَ دَ هَ 
 ،ي  داللِ واالستِ  ي  صفِ الوَ  جَ وهَ مَ ال ةُ راسَ الد   تِ دَ مَ اعتَ  ةِ راسَ الد   هداؼِ أَ  حقبؽِ تَ لِ ، وَ الضربببة التحصبالت في ودورهن

ػػرببب بف، المػدق قبف جمبػػ  مػف الد راسػة مجتمػػ  تكػو فو  ،ةِ راَسػنلد  بِ  لػػنص   ببنفٍ اسػتِ  وػن ِ بِ بِ  ثُ البنِحػػ قػنـَ  بػثُ حَ   الض 
رببب بف، والمفو ضبف الحسنبنت ومدق قي ًضػن، مػدق ًقن( ٓٙٔ) الد راسػة عب وػة أفػراد عػدد بمػ  حػبف فػي الض   ومفو 

ـ    ةٍ جَ رَ دَ بِ  جن َ  العنـ   قبنسِ ممِ لِ  ي  م  الكُ  ي  سنبِ الحِ  س طَ وَ تَ المُ  ف    أَ لَ إِ  ةُ راسَ الد   تِ صَ مَ لَ ، وَ عشوائب ة بطربقة التبنرهـ ت
ػ دقبؽِ الت ػ) دُ ُبْعػ ؿ  تَػواحْ  ،ةٍ طَ س  وَ تَ مُ  ػ حصػبؿِ الت    مَػعَ  هِ رِ ثَػأَ وَ  رببي  الض  ، ةٍ طَ س ػوَ تَ مُ  ةٍ َجػرَ دَ بِ  ولػ الُ  ةَ َبػرتَ المَ ( ي  رببِ الض 

ػػػ زاتِ ف ػػػحَ المُ ) ُبعػػػدُ  جػػػن َ  حػػػبفِ  فػػػي ػػػ حصػػػبؿِ الت    مَػػػعَ  هػػػنرِ ثَ أَ وَ  ةِ رببب  الض   ةٍ َجػػػرَ دَ بِ وَ  ةِ لبػػػرَ الَ  ةِ َبػػػرتَ المَ  فػػػي( ي  رببِ الض 
ػػ شػػربعنتِ ف الت  ِمػػ ؿ  ُكػػلِ  ب ةٍ حصػػنئِ إِ  ةٍ اللَػػدَ  يذِ  رٍ ثَػػأَ  جػػودِ لػػ  وُ إِ  جُ تػػنئِ الو   تِ شػػنرَ مػػن أَ ، كَ ةٍ طَ س ػػوَ تَ مُ   دقبؽِ والت ػػ ةِ ب  رببِ الض 

ػػػ ػػػ زاتِ ف ػػػحَ المُ وَ  ي  رببِ الض   حصػػػبؿِ   الت  مَػػػ( عَ ٕٗٔٓ) عػػػنـِ ( لِ ٖٗـ )ْقػػػرَ  لؿِ الػػػد   ةِ رببَ َضػػػ قػػػنووفِ  بِ موِجػػػبِ  ةِ ب  رببِ الض 
ػ ػ عيِ الػوَ  شػرِ وَ  ةِ رورَ َضػبِ  ةُ راَسػالد   تِ وَصػأَ قػد و  .ي  رببِ الض   وىسػتَ مُ بِ  قػن ِ االرتِ وَ  ،هِ تِػبَ ومِ تَ وَ  وبفَ واطِ الُمػ بفَ َبػ ي  رببِ الض 
ػػ منتِ دَ الَلػػ  ةِ دالَػػالعَ   مَػػعَ  دُ ِمػػعتَ تَ  ،ةِ ودَ الَجػػ فَ ِمػػ ةٍ َبػػعنلِ  ةٍ َجػػرَ دَ بِ   ُ ت ػػمَ تَ تَ  ةٍ ب  رببِ َضػػ منتٍ دَ َلػػ  لَػػإِ  صػػوؿِ موُ لِ  ةِ ب  رببِ الض 
 مرارٍ بنستِ  هنجدبدِ تَ وَ  هنبسبطِ تَ وَ  ةِ ب  رببِ الض   منتِ دَ اللَ  طوبرِ تَ وَ  ةِ ب  فنفِ والش  

 ي  رببِ الض   حصبؿُ الت  ، ةُ ب  رببِ الض   زاتُ ف  حَ المُ  ،ي  رببِ الض   دقبؽُ ت  ال ،ةُ ب  رببِ الض   شربعنتُ الت  : ةٌ دال   ماتٌ مِ كَ 
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Abstract 

This study aimed to identify factors related to tax law income No. 34 of 

the year (2014), and its role in tax collections, and to achieve the study 

objectives, the study adopted the descriptive and inferential, where the 

researcher built a special study questionnaire. The Study population included of 

all auditors of taxation, the auditors and the Commissioners of taxation, while 

the number of study sample members (160) auditors and commissioners, were 

randomly selected, and the study concluded that the arithmetic average of the 

total general of the scale was moderately, and occupied after (the tax audit and 

its impact on tax collection) ranked first medium degree, while The dimension 

of (tax incentives and their impact on tax collection) came in the last ranks and 

with a medium degree, as indicated by the results of the results. And tax audit 

and tax incentives under the Income Tax Law No. 34 for the year (2014) and its 

amendments on tax collection. The study recommended the need to raise 

awareness among citizens tax and development, and raise the level of tax 

services to gain access to tax services enjoy a high degree of quality, based on 

justice, transparency and the development of tax services, streamlining and 

renewing continuously. 

Key words: Tax legislation, tax audit, tax incentives, tax collection 
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 الفصل األول

 اْلطار العامُّ لمدِّراسة

 مقدِّمة الدِّراسة (ٔ-ٔ)
 مشكمة الدراسة. (ٕ-ٔ)
 أىمية الدراسة. (ٖ-ٔ)
 أىداف الدراسة. (ٗ-ٔ)
 فرضيات الدراسة. (٘-ٔ)
 نموذج الدراسة. (ٙ-ٔ)
 حدود الدراسة. (ٚ-ٔ)
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 لو  فصل األَ ال

 راسةلمدِّ  طار العامُّ اْل

 راسة الدِّ  مةمقدِّ ( ٔ-ٔ)

ػػػالت   رُ َبػػػعتَ بُ  ـ   أحػػػد رببي  حصػػػبؿ الض   فػػػي بػػػدورهن تسػػػنهـ التػػػيو  ،مة موػػػذ عصػػػوررؽ المسػػػتلدَ ط ػػػال أهػػػ

 الهداؼ بعض وتحقبؽ ،دبمومتهن عم  والمحنفظة بتموبمهن ولةالد   تقوـ التي الملتمفة ولةالد   وفقنت تغطبة

 أفػراد بػبف االجتمنعي   كنفؿالت   لتجسبد وذلؾ ؛البهن الوصوؿ إل  ولةالد   تسع  التي ةواالجتمنعب   ةاالقتصندب  

 حػدودهن عوػد ؼتتوق   ال رببةالض   ف  إ حبث ،غوبة ـأَ  سط وُ  أـ كنوت ةً فقبر  ،بقنتالط   ملتمؼ عم  المجتم 

 لتػػػنمبف وذلػػػؾ ؛المجتمػػػ  أفػػػراد بػػػبف العػػػنـ   لإلوفػػػنؽ زمػػػةالال   ةالمنلب ػػػ العبػػػن  بتوزبػػػ  ؿالمتمث ػػػ المػػػنلي   هنعػػػدِ وبُ 

 (.ٕٛٔٓ العطعوط،) المجتم  لبون  ةالعندب   ةقمبدب  الت   ةالعنم   الحنجنت

 قػػنووف ةب ػػلهم   اوظػػرً و  ،(ٕٕٓٓ) لؿ والمببعػػنتنب  لػػدائرة ضػػرببة الػػد  الت ػػ ن لمموقػػ  اكلكترووػػي  ووفقًػػ

 إلػػ  ولػػةالد   يِ عْ َسػػ ظػػؿ   وفػػي ،المجتمػػ  أفػػراد مػػف كثبػػرة فئػػنت عمػػ  المبنشػػر وتػػنثبره الردوػػي   لؿالػػد   ضػػرببة

ػػ أهػػداؼ تحقبػػؽ ػػ والعدالػػة ،الحصػػبمة وفرةبػػ مػػةالمتمث   ةئبسػػب  الر   رببةالض   أهػػداؼ لتحقبػػؽ ؛ؿدل  والت ػػ ،ةرببب  الض 

ػػ دفػػ  مػػف بهػػر  الت   إلػػ  ركنتالش ػػ لجػػو  وعػػدـ ،ةواقتصػػندب   ةاجتمنعب ػػ عػػندةو  ،رائبالض   وتوجبػػه روةالث ػػ توزبػػ  ا 

 مػػف تهػػدؼ التػػي القػػواوبف مػػف مجموعػػة إصػػدار إلػػ  الحكومػػة سػػعت فقػػد .الهػػداؼ مػػف وغبرهػػن االسػػتثمنر

 ضػرببة قػنووف عػرض ـ  تَػقػد و  ،لؿالػد   ضرببة قنووف هنوأهم   ،االقتصندي   صحبحالت   برامج توفبذ إل  لاللهن

 بِ لتضػنرُ  وتبجػة ؛الهػدؼ تحقبؽ في فشمتف ،دائـ كقنووف كقراره ؛ةمر   مف لكثرَ  ابو  الو   مجمس عم  لؿالد  

 الحكومػػة قنمػػت فقػػد وعمبػػه .القػػرار صػػو  فػػي رةالمػػؤث   الملتمفػػة ةاالقتصػػندب   القػػوى وتػػنثبر ،والمصػػنلح اآلرا 
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 دائػػـ قػػنووفٍ  قنمػػت ِبِإصػػدارِ  ـ  ثَػػ ومػػف ،ٜٕٓٓ لسػػوة( ٕٛ) قـالػػر   تحػػت تمؤق ػػ قػػنووف بشػػكؿ القػػنووف بإصػػدار

 (.ٕٗٔٓ) لسوة( ٖٗ) قـالر   حتتَ 

 ،ؿوَ الػد   ؿِ َبػقِ  مػف المػواطوبف عم  تضَ رِ فُ  التي رائبالض   أشكنؿ قدـأ مف لؿالد   ضرببة رُ بَ عتَ تُ هذا و 

 ولػةالد   قبػنـ إلػ  ىأد   نمم ػ ؛ةحتب ػالت   والبوػ  المػف توفبر إل  وحنجنتهن الحضنرات رتطو   م وبشكؿ متزامف 

ػػ فػػرض مضػػمووه فػػي جػػن  الػػذي القػػنووف، سػػبندة وفػػرض  كػػؿ   تلتػػنر حبػػث ،طػػرؽ ةبعػػد   وتحصػػبمهن رببةالض 

ػػ ،ظروفهػن مػػ  بتونسػب بمػػنو  ،حصػبؿالت   ةوآلب ػػ ةكبفب ػ فػػي المونسػبة ربقػػةالط   دولػه ـ   عوػدمن ةولنص   عػػدبؿالت   بػػت

 مػف لؿالػد   ضػرببة لقػنووف اللنضػعبف أربػنح عم  لؿالد   ضرببة ، وتفرضلدبهن ةرببب  الض   شربعنتالت   عم 

 (.ٕٛٔٓ شبهب والرزبؽ،) استثمنراتهـ لالؿ

ػػ فػػرض ورا  مػػف الوحبػػد الهػػدؼ أف   وفبعتقػػد المجتمػػ  بوػػن أ مػػف الكثبػر  أف  إال    جبنبػػة هػػو ،رببةالض 

 الجنربػػة ولػػةالد   وفقػنت تموبػػؿ لغنبػنت المػػواطوبف مػف تكػػوف الجبنبػػة هػذه وأف   ،ولػػةالد   لزبوػة لصػػنلح مػواؿال

ػ والمبنشػر الوحبد ؼَ دَ الهَ  هو لبس هذا أف   إال   ،ةأسمنلب  الر   وأ موهن  لفػرض لػرىأُ  أهػداؼهوػنؾ بػؿ ، رببةلمض 

بجػنبي   مبنشػر بشػكؿ أثرهن وبوعكس ،بنلغه ةب  أهم   ذات تكوف أف بمكف ،رببةالض   ـ   إذا ،المػواطوبف عمػ  وا   تػ

ػػ فػػرض اسػػتغالؿُ   شػػلنصأ وأ بفطببعب ػػ شػػلنصأ مػػف لهػػن اللنضػػعبف فػػبفالمكم   عمػػ  نؿفع ػػ بشػػكؿ رببةالض 

  .فبفلممكم   رببي  الض   العب  ؿِ م  تحَ  عم  لمقدرة ولةالد   راعنةُ ومُ  ،بفاعتبنرب  

تمػػس حبػػنة المػػواطوبف وتػػؤدي دورًا وبػػرى البنحػػث أف قػػنووف ضػػرببة الػػدلؿ مػػف أهػػـ القػػواوبف التػػي 

، ووظػػرًا لمتشػػربعنت الضػػربببة الجدبػػدة أبرزهػػن قػػنووف ضػػرببة الػػدلؿ رقػػـ مهمػػًن فػػي إبػػرادات الدولػػة الضػػربببة

الػػذي أثػػر عمػػ  الػػوظـ الضػػربببة فػػي الردف والػػذي بػػدوره أثػػر عمػػ  وسػػب اكبػػرادات  (ٕٗٔٓ( لعػػنـ )ٖٗ)

الحنلبػػػة لمتركبػػػز عمػػػ  هػػػذا القػػػنووف ودورهػػػن فػػػي التحصػػػبالت لدراسػػػة االضػػػربببة فػػػي الردف، لػػػذلؾ جػػػن ت 

 الضربببة.
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   :ةراسَ مشكمة الدِّ ( ٕ-ٔ)

ؿ وَ نت الػػد  بثقمهػػن عمػػ  مبزاوب ػػ ؿوَ الػػد   نتمػػدبووب   وتػػراكـ ،ةالعنلمب ػػ ةاالقتصػػندب   الزمػػة تػػداعبنتألقػػت 

 توجبػه فػي ةأسنسػب   راتتغب ػ إحػداث ، المػر الػذي اسػتوجبة بشػكؿ لػنص  ولػة الردوب ػ، وعمػ  الد  بشكؿ عنـ  

ػػػ ػػػ الوظمػػػة فػػػي رببةالض  الػػػتالؼ و  ،ٕٗٔٓ ( لعػػػنـٖٗ) رقػػػـ لؿالػػػد   ضػػػرببة قػػػنووف مػػػف أبرزهػػػن، ةرببب  الض 

ػػ شػػربعنتالت    التػػي وتجػػت والببنوػػنت السػػس ُض عػػب والمػػواد   صػػوصالو   مػػف العدبػػد فػػي وردت قػػدف ،ةرببب  الض 

ػن القػنووف، عمػ  رةالمتكػر   عدبالتالت   ا َ جر   ػ حصػبؿالت   مػف ولػةالد   إبػرادات عمػ  رث ػأَ  مم   هػو مػن بػبف رببي  الض 

ػػػ بحالػػػر   بػػػبفو  ،ؼم ػػػكَ المُ  ؿِ َبػػػقِ  مػػػف فٌ عمَػػػمُ  ػػػ ،ؿالمعػػػد   رببي  الض   مػػػف الواجبػػػة اللزبوػػػة إبػػػرادات عمػػػ  بػػػؤثر نمم 

ػػػ ػػػالمػػػر الػػػذي بسػػػتدعي  ،رببةالض   حصػػػبؿالت  ومػػػدى تنثبرهػػػن عمػػػ   ،نحػػػدبثً  ةِ ر  قَػػػة المُ رببب  دراسػػػة القػػػواوبف الض 

 ،ة لهػنثػنر اكبجنبب ػلموقوؼ عم  اآل( ٕٗٔٓ( لسوة )ٖٗلؿ رقـ )وموهن قنووف ضرببة الد   ،ولةلمد   رببي  الض  

 :اآلتي ئبسي  الر   ؿاؤ بنلس   راسةالد   مشكمة طرح بمكف لذا ؛ةوتعدبؿ من بمـز لتحقبؽ الهداؼ المرجو  

 ؟"الضريبية التحصيالت في( ٕٗٔٓ) لسنة ٖٗ رقم الد خل ضريبة بقانون المتعمقة العوامل دورما " 

 : بمي فبمن ببنوهن بمكف سئمةال مف مجموعة ؿاؤ الس   هذا مف عوبتفر   

ػػػػمت ػػػػل دور بوجػػػػد هػػػػؿ .ٔ  عمػػػػ ( ٕٗٔٓ) لسػػػػوة ٖٗ رقػػػػـ لؿالػػػػد   ضػػػػرببة قػػػػنووفن لرببي وفقًػػػػدقبؽ الض 

 ؟ةرببب  الض   تحصبالالت  

ػػػمت  ل دور بوجػػػد هػػػؿ .ٕ عمػػػ  ( ٕٗٔٓ) لسػػػوة ٖٗ رقػػػـ لؿالػػػد   ضػػػرببة لقػػػنووف نوفقًػػػ ةرببب  شػػػربعنت الض 

 ؟ةرببب  الض   تحصبالالت  

ػػػممحف ػػػل هػػػؿ بوجػػػد دور .ٖ  عمػػػػ  (ٕٗٔٓ) لسػػػوة ٖٗ رقػػػـ لؿالػػػد   ضػػػرببة لقػػػػنووف نوفقًػػػ ةرببب  زات الض 

 ؟ةرببب  الض   تحصبالالت  
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التشػػػربعنت الضػػػربببة، التػػػدقبؽ الضػػػرببي، ) الضػػػرببة الػػػدلؿ لمعوامػػػؿ المتعمقػػػة بقػػػنووف بوجػػػد هػػػؿ .ٗ

 التحصبالت الضربببة؟في  المحفزات الضربببة(

 :ةراسة الدِّ ي  أىمِّ ( ٖ-ٔ) 

  ِّةي  ة العممِ ي  األىم: 

ػطػرؽ الت ػ موضػوع تتونوؿكووهن راسة الد  هذه ة ب  أهم   توب   لؿالػد   ضػرببة قػنووفن لوفقًػ رببي  دقبؽ الض 

ػػ حصػػبؿَ الت  و  ،ٖٗ رقػػـ ة بشػػكؿ د المكتبػػنت العممب ػػمػػر الػػذي بػػزو  ة، الَ ة الردوب ػػركنت الصػػونعب  لمش ػػ رببي  الض 

لؿ رقػـ قػنووف ضػرببة الػد   العوامػؿ المػؤثرة عمػ بدراسػة حدبثػة تونولػت  ة موهن بشكؿ لنص  والمحنسبب   ،عنـ  

ػػػ ؛ولػػػةعمػػػ  إبػػػرادات الد   أثػػػنرهوتحدبػػػد  (ٕٗٔٓ( لسػػػوة )ٖٗ) ػػػ نؿ مرجًعػػػن بشػػػك  مم  لمبػػػنحثبف فػػػي مجػػػنؿ  نمهم 

 رببة والمحنسبة.الض  

  ِّةة العممي  ي  األىم: 

ػػػة أصػػػحنب القػػػرار ومشػػػر  راسػػػنت الحنلب ػػػد الد  تػػػزو   ػػػ ،ربببةعي القػػػواوبف الض  ة مػػػف شػػػنوهن بدراسػػػة مهم 

ػػػ حصػػػبؿالت  بشػػػكؿ بسػػػنهـ فػػػي تعزبػػػز لػػػنذ القػػػرار، نت ات  المسػػػنهمة فػػػي عممب ػػػ وتحدبػػػد أثػػػر قػػػنووف  ،رببي  الض 

ػػٕٗٔٓ( لسػػوة )ٖٗلؿ رقػػـ )ضػػرببة الػػد   عي وحػػو والس ػػ ،عؼ فبهػػن( إلػػ  جنوػػب الوقػػوؼ عمػػ  جواوػػب الض 

 تقدبـ المقترحنت التي مف شنوهن تصحبح جواوب اللمؿ فبه.
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 :راسةأىداف الدِّ ( ٗ-ٔ)

 ة التبة:ئبسب  ة إل  تحقبؽ الهداؼ الر  راسة الحنلب  تهدؼ الد  

 ودورهػػن فػػي( ٕٗٔٓ) لسػػوة ٖٗ رقػػـ لؿالػػد   ضػػرببة قػػنووفعػػف دور العوامػػؿ المتعمقػػة بالكشػػؼ  .ٔ

 .نفعم   بورصة في ةجَ درَ المُ  ةونعب  الص   ركنتلمش   ةِ ربببّ الض   تحصبالالت  

ػػػػػػ دقبؽالت ػػػػػػ تحدبػػػػػػد دور .ٕ  فػػػػػػي( ٕٗٔٓ) لسػػػػػػوة ٖٗ رقػػػػػػـ لؿالػػػػػػد   ضػػػػػػرببة لقػػػػػػنووف نوفقًػػػػػػ رببي  الض 

 .ةرببب  الض   تحصبالالت  

ػػػػ شػػػػربعنتالت   تحدبػػػػد دور .ٖ  فػػػػي( ٕٗٔٓ) لسػػػػوة ٖٗ رقػػػػـ لؿالػػػػد   ضػػػػرببة لقػػػػنووف نوفقًػػػػ ةرببب  الض 

 .ةِ ربببّ الض   تحصبالالت  

ػػػػػ زاتالمحف ػػػػػ دورتحدبػػػػػد  .ٗ  فػػػػػي( ٕٗٔٓ) لسػػػػػوة ٖٗ رقػػػػػـ لؿالػػػػػد   ضػػػػػرببة لقػػػػػنووف نوفقًػػػػػ ةرببب  الض 

 .نفعم   بورصة في ةجَ درَ المُ  ةونعب  الص   ركنتلمش   ةرببب  الض   تحصبالالت  

 :راسةات الدِّ فرضي  ( ٘-ٔ) 

 راسة:ة التبة لتحقبؽ أهداؼ الد  ئبسب  نت الر  ة إل  التبنر الفرضب  راسة الحنلب  تسع  الد  

H01:  َذو داللة إحصنئب   دورد ال بوج( ة عود مستوى داللةα≤0.05)   بموجب قنووف  ةرببب  الض   شربعنتلمت

 .رببي  حصبؿ الض  الت   في ٕٗٔٓ/ٖٗلؿ رقـ ضرببه الد  

H02: داللػػة مسػػتوى عوػػد ةإحصػػنئب   داللػػة ذو دور بوجػػد ال (α≤0.05 )ػػ دقبؽت ػػمل بموجػػب قػػنووف  رببي  الض 

 .رببي  الض   حصبؿالت   في ٕٗٔٓ/ٖٗلؿ رقـ ضرببه الد  
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H03: داللة مستوى عود ةإحصنئب   داللة ذو دور بوجد ال (α≤0.05 )ػ زاتمحف  مل بموجػب قػنووف  ةرببب  الض 

 . رببي  حصبؿ الض  الت  في  ٕٗٔٓ/ ٖٗلؿ رقـ ضرببه الد  

 :ةراسَ نموذج الدِّ ( ٙ-ٔ)

  ة:راسة الحنلب  الد   طَ اآلتي ملط   وضبحي  كؿ الت  ح الش  بوض  

 

 ةراسط الدِّ : مخط  ٔ وضيحيُّ سم الت  الر  

 :راسةحدود الدِّ ( ٚ-ٔ)

 م  (ٕٗٔٓ( لعنـ )ٖٗ) رقـ لؿالد   ضرببة قنووفة عم  راسة الحنلب  اقتصرت الد  : ةدود الموضوعي  الحُ  -

 .ةرببب  الض   التالمتحص  

ـــــــ -   راسػػػػػػػي  لعػػػػػػػنـ الد  ا مػػػػػػػف ؿراسػػػػػػػي الو  الفصػػػػػػػؿ الد   ة فػػػػػػػيراسػػػػػػػة الحنلب ػػػػػػػالد   تْ قَػػػػػػػب  طُ : ةالحـــــــدود الزماني 

ٕٕٓٓ/ٕٕٓٔ. 

 .نفة في بورصة عم  جَ ة المدرَ ونعب  ركنت الص  الش   عم  ةالحنلب   راسةالد   اقتصرت: ةالمكاني  الحدود  -
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 الفصل الث اني

 اِْلطار الن ظريُّ والدِّراسات الس ابقة:

 ( المقدِّمةٔ-ٕ)

 ( ضريبة الدخل.ٕ-ٕ)

 ( التحصيل الضريبي.ٕ-ٖ)

 ( الدراسات السابقة.ٕ-ٗ)
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 انيالفصل الث  

 :ابقةراسات الس  والدِّ  ظريُّ طار الن  اْلِ 

 :مة( المقدِّ ٔ-ٕ)

 ةب  أهم   الكثرعف كووهن  ن في العنلـ، فضالً رائب شبوعً كثر أوواع الض  أحدى إلؿ ضرببة الد   رُ بَ عتَ تُ 

ػوظػرً  ؛وظبمػي  في الهبكؿ الت   ػ اكبػراداتمػف  الكبػرة ا لكووهػن الحص  بضػرببة  حػدبثًن ة، تزابػد االهتمػنـرببب  الض 

زامف ت  بػنل ،بشػكؿ كببػر ارَ س المػنؿ تطػو  أالعمػؿ ور  ؿُ لْ فػدَ  ،لؿرات التي حػدثت فػي الػد  طو  مت  للؿ كنوعكنس الد  

ػػطػػو  مػػ  الت   المػػنؿ. مػػف ونحبػػة  أسػػواؽر تطػػو   ، مػػ جػػنري فػػي دوؿ العػػنلـبػػندؿ الت  وزبػػندة حجػػـ الت   ونعي  ر الص 

د لؿ مصػدر بتجػد  لكػوف الػد   ؛ضػوبو  مل ، أمواؿ الُمكم فبفلؿالمفروضة عم  الد  رائب ض الض  ر  عَ ، ال تُ ألرى

ضػوب. عػالوة عمػ  ذلػؾ، مو  ل ةعرضػكػوف التي تو  ،س المنؿأرائب عم  ر عم  عكس فرض الض   ،بنستمرار

كثػر مػف الفقػرا  أ الغوبػن إذ تمقػي بعبئهػن عمػ   ،لؿتوزبػ  الػد   إعػندةفػي  ابػنرزً  لؿ عػنمالً ضػرببة الػد   رُ بَ عتَ تُ 

 (. ٖٛ: ٜٕٔٓ )الجبوري والعزاوي،

ػػأ ىحػػدإ ُتعَتَبػػرُ  لؿضػػرببة الػػد   ه فػػإف  وعمبػػ ػػب ػػرائب أهم  كثػػر الض  دولػػة  ي  ة لَ رببب  ة فػػي الموظومػػة الض 

 هػػو لؿن إلػػ  جنوػػب كػػوف الػػد  ة إلػػ  كووهػػن ضػػرببة ثنبتػػة وسػػبب  ب ػػوتعػػزى هػػذه الهم   مػػة كنوػػت أـ ونمبػػة؛متقد  

ػػقدرتػػه عمػػ  الػػد   تقػػبس نليبنلت ػػ ،ةكمبفب ػػعببػػر عػػف قػػدرة الفػػرد الت  الوسػػب لمت   المعبػػنر ضػػرببة  ن بعوػػي أف  ف ، مم 

ػػالػػد   ػػتحق ػػترببة الوحبػػدة التػػي لؿ هػػي الض  والػػذي بػػزداد  ،رببي  ؽ مػػف لاللهػػن العدالػػة فػػي توزبػػ  العػػب  الض 

ػإبػرادات الد   كر أف  بنزدبند دلؿ الفػرد، ومػف الجػدبر بنلػذ    ،رببة تتبػنبف مػف دولػة إلػ  ألػرىولػة مػف هػذه الض 

مػػة ؿ المتقد  وَ الػػد   ظ أف  الَحػػوتبػػنبف مسػػتوبنت دلػػؿ الفػػراد، ومػػف المُ  ،ة ببوهػػنوسػػبة لتفػػنوت القػػوى االقتصػػندب  
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حصػبمة ضػرببة  ادزدتػنلي وبنلت ػ ،الت دلػؿ الفػردن بوػتج عوػه زبػندة فػي معػد  مم ػ ؛ة عنلبػةة اقتصندب  ز بقو  تتمب  

ػ ؛نمبةالو   ؿِ وَ لؿ في الد  لؿ، في حبف تولفض حصبمة ضرببة الد  الد   عبؼ واولفػنض وتبجػة القتصػندهن الض 

  (.ٖ: ٕٛٔٓ مستوبنت دلؿ الفراد فبهن )بوي فضؿ،

 خل( ضريبة الد  ٕ-ٕ)

 :ريبة وخصائصياال: مفيوم الض  أو  

ػػ ، رت مػػ  مػػرور الوقػػتهػػن تطػػو   أو  إال   ،الزموػػة والعصػػوررببة موػػذ اقػػدـ شػػنع اسػػتلداـ مفهػػوـ الض 

عنربؼ مضموف هذه الت    أف  إال   ،عنربؼالت   ةوكثر  ة،رببر مفهوـ الض  وم  تطو   ،فلتصؿ إل  من هي عمبه اآل

ػػغـ مػػف تعػػد  ر  الػػعمػػ   ،واحػػد ػػرببب  د الهػػداؼ الض  ـ   ،ة إجبنربػػةفربضػػة وقدب ػػ"رببة إلػػ  ة، وبشػػبر مفهػػوـ الض   بػػت

ػػَبػػفرضػػهن مػػف قِ  ػػؿ الس   ،ةة والقومب ػػب ػػحم  سػػنتهن المَ حػػدى مؤس  ا  و  ،ولػػةأفػػراد المجتمػػ  مػػف الد   عمػػ ة مطنت العنم 

موفعػة أو  ة والعبػن  دوف الحصػوؿ عمػ  أي  كػنلبؼ العنم ػؿ الت  سنهـ في مشػنركة أفػراد المجتمػ  فػي تحم ػوتُ 

 (. ٜٕ: ٕٙٔٓ )عبدالرحمف وعبد، "مقنبؿ

ػػ أصػػبحتن حػػدبثً  ػػ اكبػػراداتمػػة مصػػندر رببة فػػي مقد  الض  وؿ التػػي تفتقػػر لػػد  امن سػػب   ال ،ولػػةة لمد  العنم 

ػػػػإذ وجػػػػدهن تتوس ػػػػ ،ةببعب ػػػػروات الط  لمث ػػػػ زمػػػػة لتوظبمهػػػػن وتحدبػػػػد شػػػػربعنت الال  الت   رائب وسػػػػف    فػػػػي فػػػػرض الض 

عػف ذلػؾ،  ب عوهػن. فضػالً هػر  عػف دفعهػن أو الت   المتونعِ ا م  تشدبد العقوبنت وتبجةَ  ،جمعهن ةلب  آو مصندرهن 

ولػة الد   ؿِ بَ مف قِ  نرببة ال تورث التزامً الض   ف  إإذ  ، في حنالت استثونئبةرببة استردادهن إال  ال بمكف لداف  الض  

 (. ٖٖٔ-ٖٔٔ: ٕٙٔٓ فبف لهن )القعنبدة،وتبجة دف  المكم  



 

11 
 

كػنلبؼ  ولػة لممسػنهمة فػي العبػن  والت  ه الفراد لدفعػه إلػ  الد  بِ  ـُ مزَ بُ  هن اقتطنع منلي  رببة عم  أو  الض   ؼُ عر  وتُ 

ػػ ػػة لهػػن، كمػػن تشػػك  العنم  غبػػة تموبػػؿ مشػػنرب  بُ  ؛د لزبوتهػػن بػػنكبراداتولػػة التػػي تػػزو  حػػدى مػػوارد الد  إرببة ؿ الض 

 (.ٗ٘: ٜٕٔٓ ة )احمد والروف،وموب  ولة الت  الد  

 تفرضه إجبنري   قطنع وقدي   استِ هي إال   رببة منالض   ( إل  أف  ٚٔ: ٕٛٔٓ دراسة )الوادبة، وأشنرت

ػػػ ػػػحَ ن لتَ ثمًوػػػ ؛ةكمبفب ػػػن لقػػػدراتهـ الت  وتبًعػػػ ،مقنبػػػؿ أي  دوف  بفببعب ػػػوالط  بف فػػػراد االعتبػػػنرب  مطنت عمػػػ  الَ الس   رِ ض 

ي بؤد   ،ألرىة. مف ونحبة بنسب  والس  ة ة واالقتصندب  االجتمنعب   أهدافهنولة وتحقبؽ الد   أعبن المجتم  وتغطبة 

ػػ وتحقبػػؽ  هػػوض االقتصػػندي  عمػػ  عػػنتؽ الحكومػػة لمو   ةكببػػر  نتمسػػؤولب   لقػػن إرائب إلػػ  فػػرض الحكومػػة لمض 

 ة. لؿ وتلفبض مستوى الممنرسنت االحتكنرب  كتوزب  الد   ،ؿوَ الد   أهداؼ

رسػػـو غبػػر طوعبػػة بػػتـ فرضػػهن عمػػ  الفػػراد  وتعػػرؼ الضػػرببة مػػف وجهػػة وظػػر البنحػػث عمػػ  أوهػػن 

والشػػركنت مػػػف قبػػؿ جهػػػنت حكومبػػة سػػػوا  اكنوػػػت وطوبػػة أو محمبػػػة أو اقمبمبػػة مػػػف اجػػؿ تموبػػػؿ الوشػػػطة 

 والمشنرب  الحكومبة.

ـ   ستورالد   د  عَ وبُ  ػ لقػنووف مصػدر أهػ ػ المبػندئ الردوػي   سػتورالد   دحػد   إذ ؛الردوػي   رائبالض   ةرببب  الض 

ػػ ػػ وظػػنـ -المثػػنؿ سػػببؿ عمػػ - تشػػبه بطربقػػة، بنعهػػنات   بجػػب التػػي ةالعنم   وظػػنـ ف  أ إال   ،المربكػػي   رائبالض 

ػ جمبػ  الردوي   ستورالد   دد  بح الة، ببومن وو مر سـ بنلبت   الردوي   رائبالض    بػؿ فرضػهن، بجػوز التػي رائبالض 

ػػػ مبػػػندئ بفػػػرض ػػػ ةعنم   ةشػػػربعب  الت   القػػػواوبف سػػػف   فػػػي ةب ػػػالحر   مػػػف بمزبػػػد الحكومػػػة  تتمت ػػػ نليوبنلت ػػػ رائب،لمض 

 (.Abdallah, 2017) رائبالض   بفرض ةاللنص  
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 (:ٚٗٔ: ٕ٘ٔٓ حمد وحمد،أ) ما يمي ،ريبةبرز الخصائص التي تمتاز بيا الض  أومن 

  ُحبػث كنوػت  ،نشػنئعه قػدبمً   وقدا عم  عكس مػن كنوػت دفَ تُ  هنأو   أيْ  ،ةرببة فربضة وقدب  الض   رُ بَ عتَ ت

 .قدي  ة لسبب عدـ سبندة االقتصند الو  رببة فربضة عبوب  الض  

  ُض فػرَ ه تُ ة غبػر التبنرب ػلزامب ػإ أوهػنن بعوػي مم ػ ،ولػةالد   ؿِ َبػدة مف قِ ة محد  لزامب  إ ةرببة فربضالض   د  عَ ت

 دفعهن. ةلب  وآفبف تحدبد موعدهن م  كَ وال بجوز لممُ  ،القنووف أحكنـبهن وفؽ  فبفَ م  كَ عم  المُ 

  ُػؼ الػد  المكم ػ المػر الػذي بعوػي أف   ،ةكمبفب ػن لممقػدرة الت  وتبعً  ،رببة دوف مقنبؿالض    ُ دفَ ت رببة اف  لمض 

ولػة مػة الد  ن تقد  ؼ مم ػكم ػهذا ال بوفي من بوتفػ  بػه المُ   أف  إال   ،رببةالض    بدؿ مقنبؿ دف أي    ال بتمق  

 ة.ة في مرافقهن العنم  لدمنت عنم  مف 

  ُػػ رُ َبػػعتَ ت عمػػ  اسػػتهالؾ سػػم   ُض فػػرَ فبعضػػهن بُ  ،ةة واجتمنعب ػػاقتصػػندب   أهػػداؼذات  فربضػػةً  رببةُ الض 

 جنئر واللمور.كنلس   ،ةاجتمنعب   أضرارلهن  ،دةمحد  

ـ ،أخرىمن ناحية           ومـن ىـذه  ،والمكـانمـان ز  بـاختالف ال وأنواعيـاىا رِ وَ رائب فـي ُصـتختمـف الض 

 (:ٜٕ-ٕٚ: ٕٙٔٓ ،)عيساوي األنواع

   مكنوب ػوتمتػنز بسػهولة تطببقهػن  ،رببة التي تبقػ  قبمتهػن ثنبتػهوهي الض   :ةسبب  رببة الو  الض تحقبػؽ  ةوا 

 .فبهن فبفم  ببف المكَ  العدالة

 ػػ ػػ :ةصػػنعدب  رببة الت  الض  ػػوهػػي الض   ـُ لدَ سػػتَ وبُ  ،اللنضػػعة لهػػنرببة رببة التػػي تػػزداد قبمتهػػن بنزدبػػند الض 

   المسنواة والعدؿ.ة التي تتول  رببب  شربعنت الض  ة في غنلببة الت  مَ رائب المستلدَ وع مف الض  هذا الو  

   ة.ؼ إل  الجهة الملتص  م  كَ المُ  ؿِ بَ دفعهن مبنشرة مف قِ  رببة التي بتـ  وهي الض   :رببة المبنشرةالض 

   لرُ آ ؼٌ مهن مكم  ؼ بدفعهن وبتحم  ؿ المكم  رببة التي بتكف  وهي الض   :مبنشرةالرببة غبر الض. 

   رائب.مف الض   أوواعة فبف لعد  والتي تشبر إل  لضوع المكم   :دةالمتعد  رببة الض 
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   إلػ  بعػض  بنكضػنفة ،ة واحػدةالدولػة تفػرض ضػرببة رسػمب   والتػي تشػبر إلػ  أف   :رببة الوحبػدةالض

 .لرىالُ رائب الض  

 أيزىا عن تميِّ  ،ريبةمختمفة من الض   أنواعىناك  ( إلى أن  ٕٙٔٓ أشارت دراسة )حطيط،قد و           

 :ياأىمِّ ومن  ،خرآاقتطاع 

   ـ  وتشبر إل  الض   :ةقدب  رببة الو  الض  ن.ا ولبس عبوً دفعهن وقدً  رببة التي بت

   ػ  ضػفي و  ولة الحؽ  لمد  و  ،ةرببة فربضة حكومب  الض وفرضػهن عمػ  الفػراد بعػد  ،ةرببب  القػواوبف الض 

 ة.ة والمصنلح الحكومب  ة والهبئنت العنم  شربعب  مطة الت  موافقة الس  

   ػ بهػن أف   دُ قَصػوبُ  :ةرببة الجبرب ػالض بندة الس ػ ن مػف مبػدأاوطالقًػ ؛لزامػي  إ قسػري   إجبػنري  رببة دفػ  الض 

ػػ ف  إإذ  ،ولػػةي تمنرسػػه الد  ذالػػ دهن ة تحػػد  هػػي عالقػػة قنوووب ػػ ،فػػبفولػػة والمكم  الد   ة بػػبفَ رببب  العالقػػة الض 

 هن.مُ ولة وتوظ  الد  

   ـ   ،بهػن بُ طنلَػوال بُ  ،د  رَ سػتَ ال تُ  هػنأو  د بهػن قَصػوبُ  :ةهنئب  ة الو  رببَ الض  ةال رجعػ دفعهػن بشػكؿ وهػنئي   وبػت

 فبه.

   فمػبس هوػنؾ  ،ولة دوف مقنبؿ أو موفعة  إل  الد  دفَ رببة تُ الض   ف  أبهن  دُ قصَ وبُ  :رببة دوف مقنبؿالض

 .ةوب  آوببف من بحصؿ عمبه مف مونف  سربعة أو  ،الفرد مف ضرائب بدفعهعالقة ببف من 
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 حـوالن   عمـى القانون األردنيِّ  في عمييا المنصوص رائبالض   مكن تحديد أنواعيمن ناحية أخرى،        

 :(Alasfour et al, 2016) اليالت  

ػػ .أ  ػػ وهػػي: المبنشػػرة رائبالض  لسػػوة ( ٖٛ) رقػػـ لؿالػػد   ضػػرببة قػػنووف فػػي عمبهػػن الموصػػوص رائبالض 

ـ   هذا بموجب. بمقتضنه ندرةالص   عمبمنتوالت   ( والوظمةٕٛٔٓ)  نلبةرائب الت  الض   فرض القنووف، بت

 :لؿالد   عم 

 الربنح ضرببة. 

 والجور واتبالر   ضرببة. 

   ةالفردب   رائبالض. 

 :بمي من هنأوواع أهـ   مف: المبنشرة غبر رببةالض   .ب 

 ػػػػ ػػػػ رببةالض   ،وأوظمتػػػػه ٜٜٗٔ لسػػػػوة( ٙ) رقػػػػـ القػػػػنووف بموجػػػػب المببعػػػػنت عمػػػػ  المفروضػػػػة ةالعنم 

 .بمقتضنه ندرةالص   عمبمنتوالت  

 ػػػ ػػػ رببةالض  وأوظمتػػػه،  ٜٜٗٔ لسػػػوة( ٙ) رقػػػـ القػػػنووف بموجػػػب البضػػػنئ  عمػػػ  المفروضػػػة ةاللنص 

 .بمقتضنه ندرةالص   عمبمنتوالت  

 (.المسقفنت ضرببة) المالؾ ضرببة 

ـالقواعـد الال   ىـمِّ أإلـى العديد من العمماء  أشارقد و      العـالم  :يـمأىمِّ ريبة مـن زمـة فـي فـرض الض 

 (:ٚٔ-ٙٔ: ٜٕٔٓ الشمبول،) "األممثروة  وأسباببحث عن طبيعة "دم سميث في كتابو آ االقتصاديُّ 

ػػػ رُ َبػػػعتَ وتُ  :العدالػػػةقنعػػػدة  .ٔ ػػػ ئبسػػػي  والر   السنسػػػي  ر العدالػػػة المؤش  ص هػػػذه وتػػػتمل   ،رببةلسػػػالمة الض 

 ،الجػورإلػ  جنوػب  ،والربػنحبح لؿ والػر  عم  الػد   أف توصب   رببة ال بد  القنعدة في أف قبمة الض  

ػػػ اكعفػػػن اتتقػػػدبـ بعػػػض  ةإمكنوب ػػػمػػػ   ،س المػػػنؿأولػػبس عمػػػ  ر  وتبوػػػ  العدالػػػة  ،لمفقػػػرا ة رببب  الض 
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ػػ ـ  هػػنأهم  مػػف  ،ة مبػػندئة عمػػ  عػػد  رببب  الض  ػػ : أف بػػت ػػفػػرض الض  عب ة الش ػػرببة وتطببقهػػن عمػػ  عنم 

ػػ أف بكػػوف عػػب و  ،نسة الو ػػوكنف ػػ ـ  أو  ،فػػبفة المكم  لكنف ػػ ارببة واحػػدً الض  ػػلػػنذ كنف ػػات   ف بػػت منونت ة الض 

 .ظمـ ضرببي   ومو  أي   ،ةرببب  الض   العدالةحقبؽ لتَ 

غمػوض  ي  أَ دوف  ،فػبفة المكم  رببة واضحة ومعروفػة لكنف ػبهن أف تكوف الض   دُ قصَ وبُ  :قنعدة البقبف .ٕ

جػػػرا اتف بكػػػوف وصػػػنبهن وسػػػعرهن وموعػػػدهن أو  ،إبهػػػنـأو  عػػػدـ  ف  إتحصػػػبمهن معروفػػػة لهػػػـ، إذ  وا 

 مـ.ي إل  الفسند والظ  قد بؤد   ،ةرورب  ض  الرببة غبر وضوح الض  

ػػ دُ قَصػػبُ وَ  :مػػة قنعػػدة المال .ٖ فػػبف مػػ  ظػػروؼ المكم   ومتالئمػػة رببة متونسػػبةً بهػػن أف تكػػوف قواعػػد الض 

 إل  جنوب ضرورة تسهبؿ دفعهن.  ،بهن

ػػ ،عػػالوة عمػػ  ذلػػؾ ة رببة إلػػ  تحقبػػؽ جممػػة مػػف الهػػداؼ االقتصػػندب  تسػػع  الجهػػنت الفنرضػػة لمض 

ػػبنلموتجػػنت المحمب ػػ ةِ ب ػػوؽ المحم  : رفػػد الس ػػهػػنأهم  ومػػف  ،ةة والمنلب ػػواالجتمنعب ػػ ونعة ة مػػف لػػالؿ تشػػجب  الص 

ة مػف الوطوب ػ السػواؽـ فػي حك  ولػة مػف الػت  ا  فػرض الضػرائب، تمكػبف الد  جر   ة وحمنبة الموتج المحمي  المحمب  

ػػ تحقبػػؽ  هػػن، إلػػ  جنوػػبفبـ بنلمجػػنالت المرغػػوب االسػػتثمنر حك  والػػت   ،رببة أو لفضػػهنلػػالؿ رفػػ  قبمػػة الض 

إلػػ  ذلػػؾ، تسػػنهـ  إضػػنفةة التػػي تواجههػػن. ملتمػػؼ المشػػنكؿ االقتصػػندب   وحػػؿ   ،ولػػةلمد   االسػتقرار االقتصػػندي  

ػػػ لوؿ المرتفعػػػة هػػػـ الفئػػػة الػػػد   أصػػػحنب ف  إإذ  ؛روة بػػػبف ملتمػػػؼ شػػػرائح المجتمػػػ توزبػػػ  الث ػػػ بإعػػػندةرببة الض 

ػػ الػػذبف بتمكوػػوف مػػف االسػػتفندة مػػف  ،المحػػدودلؿ الػػد   أصػػحنبرببة عمػػ  لػػالؼ المسػػتهدفة لتحصػػبؿ الض 

 ،المجتم  أفرادة ببف رببة مف فرض المسنواة والعدالة االجتمنعب  ف الض  ولة، كمن تمك  مهن الد  فقنت التي تقد  الو  

 (.ٜ: ٕٛٔٓ ة دفعهن )بودرومة،  في عممب  بَ ـ المت  م  وذلؾ عف طربؽ الس  

ػػػػ ( إلػػػػ  أف  ٕٚٔٓدراسػػػػة )عمػػػػتـ، أشػػػػنرتقػػػػد و  ـ  الض  فرضػػػػهن واقتطنعهػػػػن مػػػػف الفػػػػراد  رببة التػػػػي بػػػػت

بقؼ ورا   بؿ ،بذاتهعجز  د أو سد  عجز محد   أو سد   ،ولةكوف الهدؼ موهن زبندة ثروات الد  ، ال بركنتوالش  
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وذلػػػؾ عػػػف طربػػػؽ تحدبػػػد حجػػػـ  ،والفػػػرادة التػػػي تلػػػدـ المػػػواطوبف االجتمنعب ػػػ السػػػبنبالعدبػػػد مػػػف  إقراراهػػػن

 ف  إإذ  ،الفػػػػراد بنسػػػػتمرار دهنكب ػػػػتبي إلػػػػ  لفػػػػض المصػػػػنربؼ وااللتزامػػػػنت التػػػػي المػػػػر الػػػػذي بػػػػؤد   ،سػػػػؿالو  

 قػد الحكومػة فػإف   ـ  ومػف ثَػ ،الولػ رجػة مصػمحة المػواطف بنلد   فػي ب  ة تُصػة واالقتصندب  الهداؼ االجتمنعب  

ػػ ت زاد المػػر الػػذي  ،أفرادهػػناسػػتجنبة لرغبػػنت  ؛ةاالقتصػػندب  ؿ بنلحبػػنة دل  لمت ػػ؛ -حػػدبثًن-ولػػة عمػػ  الد   غطالض 

إلػ  زبػندة الهػداؼ التػي تسػع  لهػن  تأد  ازدادت بػوتبرة مرتفعػة  ،ةضػرورب   ةب  أهم   رببةالض  رض فجعؿ مف 

ػػػ ػػػ ،ألػػػػرىرببة. مػػػف ونحبػػػة الض  ػػػػ أرببة دورً تمعػػػب الض  العدبػػػد مػػػػف اآلثػػػنر فػػػي القطنعػػػػنت  حػػػداثإفػػػي  نمهم 

  ة.مب  ضل  هنت الت  وج  الت  مف  والحد   ،ةرائب  ة الش  هن امتصنص القو  ف أهم  م ،ةاالقتصندب  

 :خلثانيا: مفيوم ضريبة الد  

ػػ اللنضػػ  لؿالػػد   ٕ المػػندة بموجػػب الردوػػي   لؿالػػد   ضػػرببة قػػنووفد حػػد    مػػن كػػؿ   :هأو ػػ عمػػ  رببةلمض 

 اللسػنئر إل  بنكضنفة ،بهن المسموح واللصومنت المصنربؼ جمب  لصـ بعد اكجمنلي   لؿالد   مف  تبق  

 . واليالت   عم  عنتبر  الت   إل  بنكضنفة ،ةلصب  الش   واكعفن ات نبقةالس   ةرببب  الض   الفترات مف مةح  رَ المُ 

 طربػػؽ عػػف لؿالػػد   ضػػرببة حسػػنب قبػػؿ لؿالػػد  : "هأو ػػ عمػػ  لؿالػػد   ضػػرببة قبػػؿ لؿالػػد   تعربػػؼ ـ  تِ َبػػ

 ,Abdallah) نتالعممب ػػ مػػف لؿالػػد   مػػف( ةالمنلب ػػ بنلتكمفػػة غنلًبػػن إلبهػػن بشػػنر) الفنئػػدة مصػػروفنت لصػػـ

2017). 

وتعػػػرؼ ضػػػرببة الػػػدلؿ مػػػف وجهػػػة وظػػػر البنحػػػث بنوهػػػن رسػػػـو غبػػػر طوعبػػػة تفػػػرض عمػػػ  الػػػدلؿ 

القنوووبػػة، وتحػػدد  لممسػػنئمةوبعػػرض متلمفػػي الػػدف    إجبػػنريالمترتػػب عمػػ  وشػػنط الفػػراد والشػػركنت بشػػكؿ 

 وسب هذه الضرببة مف قبؿ الدولة.
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لؿ الػػذي بلضػػ  فػػي تحدبػػد تعربػػؼ الػػد   كببػػرةً  صػػعوبةً  فو المػػنلبف و البػػنحث هَ ، واَجػػألػػرىمػػف ونحبػػة 

بوفػرد بهػن عػف رأس المػنؿ، بتوػنزع فػي تعربػؼ  ،لؿزة لمػد  ة ممب ػلعػدـ وجػود مالمػح لنرجب ػ وتبجػةً و  ،رببةلمض  

 (:ٗ٘: ٕ٘ٔٓ ي،لمعن) همن ،فنتأسنسب  ف نتلؿ وظرب  الد  

   وبمكػف الحصػوؿ عمبهػن  ،قػدي  قػوبـ الو  ثػروة قنبمػة لمت   كػؿ   :هو ػألؿ عمػ  ؼ الػد  عػر  التػي تُ  :ة المصدروظرب

وبسػػتبعد الموػػنف   ،نلؿ وقػػدب  أف بكػػوف الػػد   د  ه ال ُبػػو ػػأ :عربػػؼمػػف هػػذا الت   جُ وتَ سػػتَ وبُ  ،ةبصػػورة ثنبتػػة ودورب ػػ

 د بوفػال  وأ، دِ جد  لمت   ة بمعو  أف بكوف قنبالً ورب  لؿ بنلد  سـ الد  أف بت  و ا، ي بصعب تقدبرهن وقدً تة اللصب  الش  

 كنلموهبة. ي  غبر مند   وأ ،ن كنلعقنراتب  ومف الممكف أف بكوف المصدر مند   ،إوتنجهلؿ بعد مصدر الد  

 ؿ  ُكػػ :هو ػػأعمػػ   هفتػػر  إذ عَ  ،لؿبتعربػػؼ الػػد    ِ وس ػػة بنلت  ظرب ػػقنمػػت هػػذه الو   :ةاكبجنبب ػػة زبػػندة القبمػػة وظرب ػػ 

ػػ ةإبجنبب ػػزبػػندة  ظػػر عػػف كػػوف هػػذه الو   بغػػض ،وعػػندة مػػن تكػػوف سػػوة ،وػػةة معب  مػػد   أثوػػن ؼ المكم ػػ ةفػػي ذم 

 ،ةورب ػوالد  ة ال تشػترط االوتظػنـ ظرب ػهذه الو   ف  ن بعوي أَ مم   ؛موتظـ أو غبر موتظـ دوري   عنئد بندة مفالز  

 بندة بنلقبمة.بؿ تعتمد عم  مقدار الز  

ـ  إحػدى ألؿ الد  ضرببة  د  عَ تُ  ػ والوشػطةوػنت المكو   هػ  ـ  َهػإحػدى أ أصػبحت كمػنة المعنصػرة، رببب  الض 

 ةة والمنلب ػػػػة واالقتصػػػػندب  بنسػػػػب  ة فػػػػي بمػػػػوغ الهػػػػداؼ الس  بنسػػػػة المنلب ػػػػالس   أدواتالتػػػػي تسػػػػتود عمبهػػػػن  الدوات

مػف  جُ وػتُ روة التػي تَ لمث ػ وري  الػد   ؽِ دف  رببة المفروضػة عمػ  الت ػالض   :هنأو  لؿ عم  ضرببة الد   ؼُ ر  عَ ، وتُ لممجتم 

 (.ٖٔٔ: ٕٕٓٓ)عبود ومحمد،  لألفرادة الوشطة االقتصندب  

ـ   ،هػػن ضػػرببة مبنشػػرةعمػػ  أو   أبًضػػنؼ عػػر  وتُ  ة االقتصػػندب  ت آلمموشػػ ووي  لؿ الس ػػفرضػػهن عمػػ  الػػد   بػػت

ولػػػػة لمد   ة بشػػػػكؿ إجبػػػػنري  وتسػػػػتود عمػػػػ  دفػػػػ  مبػػػػنل  وقدب ػػػػ ،فبفوظ  والفػػػػراد وعمػػػػ  رواتػػػػب المسػػػػتلدمبف والُمػػػػ

ػن لمقواوبف والقواعػد والم ػتبعً  ،مجنالتالة في ملتمؼ ولة العنم  بغبة تموبؿ وفقنت الد   ؛وبنستمرار ندرة وائح الص 

 (.ٕٕٕ :ٕٚٔٓ وشواف،) قة بهذا المروالمتعم  
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قبمػة مقتطعػة مػف دلػؿ  هنأو  لؿ عم  ( ضرببة الد  ٕٔ: ٕٚٔٓ ؼ )عالووة،ر  عَ مف ونحبة ألرى، بُ 

ـ   ػ واكعفػن اتكػنلبؼ لؿ بعػد لصػـ الت  ة مف مجمػوع الػد  احتسنبهن مف لالؿ وسبة مئوب   الفراد بت ة، ب  رببالض 

جػدر اكشػنرة تعػة، و ؼ مف مصندر متوو  ؽ لممكم  لؿ المحق  الد   هن ضرببة مفروضة عم  إجمنلي  ن بعوي أو  مم  

ػتمث ػ ،ةفموهػن ضػرائب دلػؿ وسػبب   ،لؿ تتبنبف في أوواعهنضرببة الد   إل  أف   وسػبة ثنبتػة مػف  فبهػن رببةؿ الض 

ػػصػػنعدب  لؿ الت  لؿ، وضػػرببة الػػد  حجػػـ الػػد   لؿ والعكػػس رببة مػػ  تزابػػد حجػػـ الػػد  ة التػػي تتزابػػد فبهػػن قبمػػة الض 

 . نعكسب   بكوف لؿرببة والد  ؿ الض  فبهن معد   نعكسب   نجً در  جة التي تعكس تَ رببة المتدر  والض   صحبح،

ػػبلضػػ  الػػد   ػػ مػػف قبػػؿ الفػػردؿ عمبػػه لؿ المتحص  تفػػرض ضػػرببة  :تبف: الولػػ لمسػػنلن تبًعػػ رببةلمض 

ػ ،لؿ العنـ  تدع  ضرببة عم  الد   ،لؿالد   وحبدة عم  إجمنلي   حصػبؿ رببة لفػض وفقػنت الت  وتتبح هػذه الض 

ػػػوتطببػػػؽ مبػػػدأ تصػػػنعدب   ػػػة لممكم ػػػلصػػػب  روؼ الش  رببة، مػػػ  اللػػػذ بعػػػبف االعتبػػػنر الظ ػػػة الض  نوبػػػة، ن الث  ؼ. أم 

ػ لؿ بشكؿ موفصؿ ومسػتقؿ  قسـ مف أقسنـ الد   فبلض  كؿ   ػ ،ة بػهإلػ  ضػرببة واحػدة لنص  رائب تػدع  الض 

ػتسػنهـ هػذه الط  لؿ، و ة عم  فروع الػد  وعب  الو   وتبجػة لتحدبػد  ؛ةرببب  ربقػة فػي تحقبػؽ العدالػة فػي المعنممػة الض 

 (. ٕٚٛ: ٕٛٔٓ لؿ )جغموؼ،ن لطببعة الد  ؽ وفقً ؿ المطب  المعد  

 :خلة ضريبة الد  ي  ا: أىمِّ ثالثً 

عمػ   ةة واالجتمنعب ػاالقتصػندب   نثبراتالت ػمجتم  بنلعدبد مف  أي  لؿ في بصنحب فرض ضرببة الد  

بػندة فػي الز   ، المر الػذي بعوػي أف  بفببعب  والط  بف المعووب   الشلنصرببة عم  المجتم ، إذ تفرض هذه الض  

ػ كمػػن  ،لؿضػػرببة الػد   ةب ػأهم  لػذا بمكػػف تملػبص  ؛فػػبف بػدفعهنكم  قصػػنف سػبوعكس عمػ  المُ رببة أو الو  هػذه الض 

 (:ٔٚ: ٕٕٓٓ لروف،آبمي )الظنهر و 
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 از ً ُجػ ف  إالمجتمػ ، إذ  أفػراداالسػتهالؾ لػدى  أومنطلؿ بصورة كببرة ومبنشرة عم  الد  ر ضرببة تؤث   .ٔ

ػػلَ مػػف دلػػؿ الفػػرد بُ  ػػ ،ص لالسػػتهالؾص  لؿ سػػبوعكس عمػػ  طربقػػة فػػرض ضػػرببة الػػد   ن بعوػػي أف  مم 

بعتمػد عمػ  رببة لؿ بهذه الض  الد   رتنث  حجـ  ف  إف ،عف ذلؾ م ، فضالً استهالؾ الفرد لملدمنت والس  

كمػن  ،ومػط اسػتهالكه بشػكؿ كببػر رتػنث  ب عمبػه عػدـ لؿ المرتفػ  لمفػرد بترت ػفنلػد   ،لؿمقدار هػذا الػد  

 ي.لؿ المتدو  الد   أصحنببه  بتنثر

شػػػجب  عمػػػ  االسػػػتثمنر أو عػػػدـ كببػػػر عمػػػ  االسػػػتثمنر مػػػف ونحبػػػة الت   لؿ بشػػػكؿٍ ر ضػػػرببة الػػػد  تػػػؤث   .ٕ

ـ  الت    اكعفػػػن اتلؿ ووظػػنـ الت ضػػػرببة الػػد  لفػػػبض فػػي معػػد  نـ الت  ذلػػؾ عػػػف طربػػؽ وظػػ شػػجب ، وبػػت

ػػ المػػر الػػذي بػػوعكس عمػػ  دفػػ  عجمػػة  ب عمبػػة لمػػؽ موػػنخ اسػػتثمنري  المػػر الػػذي بترت ػػ ،ةرببب  الض 

 ة في المجتم .ة االقتصندب  مستوى الرفنهب   مف زبدفب ؛االقتصند

فهػن ولػة التػي توظ  الد   إبرادات هـ  أمف  هننو  ب ؼُ عرَ إذ تُ  ،لؿ عم  الجنوب االجتمنعير ضرببة الد  تؤث   .ٖ

ـ  أومػػف  ،فػػي مواجهػػة وفقنتهػػن كبوػػن  المستشػػفبنت والمػػدارس  ،ةاللػػدمنت االجتمنعب ػػ :فقػػنتهػػذه الو   هػػ

 .اكوسنوبةوتقدبـ المسنعدات 

 المنئػػة فػػي أربعػبف مػػف بقػرب بمػػن اللزبوػة تمػػد   لوهػػن ؛الردف فػي حنسػػًمن دوًرا لؿالػد   ضػػرببة تمعػب .ٗ

 (.Alam et al, 2017) إبراداتهن إجمنلي   مف

 ، إذ المػػدى قصػػبر ضػػرببي   هػػدؼٌ  وهػػو ،السػػعنر اسػػتقرار لضػػمنف لؿالػػد   ضػػرببة اسػػتلداـ مكػػفب .٘

 (.Arnold et al, 2019) ضلـالت   عم  بطرةلمس   نلةفع   وسبمة رائبالض   رُ بَ عتَ تُ 

ػػ الوظمػػةكنفػػة  ولػػتأ ، فقػػدعػػالوة عمػػ  ذلػػؾ  مػػف مػػن لهػػنلِ  ؛لؿالػػد   بضػػرببة اكببػػرً  نة اهتمنًمػػرببب  الض 

 (:ٗٗ: ٜٕٔٓ غن،آي بمكف تملبصه كمن بمي )ذ، والبنكممهعم  المجتم   ةإبجنبب  اوعكنسنت 
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  ُالمجتمػػػػ   ومػػػو  فولػػػة، حػػػدى مصػػػندر تموبػػػؿ وفقػػػنت الد  إلؿ ٌ ضػػػرببة الػػػد   رُ َبػػػعتَ وفػػػرة الحصػػػبمة: إذ ت

ػػ ،مػػف المشػػنرب ب توفبػػذ العدبػػد بتطم ػػ هُ عُ وتوس ػػ  ةب ػػأهم   زُ بػػرِ المػػر الػػذي بُ  ،عمػػبـة والت  ح  كمشػػنرب  الص 

 ولة.ة لمد  المنلب   العبن أو توسب  وطنقة بزبندة  وسبتهوبستوجب زبندة  ،لؿضرببة الد  

   مػب زبندة الط   ف  إإذ  ،لؿ بنستقرار مستوبنت السعنراستقرار مستوبنت السعنر: تسنهـ ضرببة الد

ػػ ؛رفػػ  السػػعنر أسػػبنبحػػدى إ مػػف ولػػة بسػػتوجب فػػرض الد   ،بنلسػػعنرـ حػػدوث تضػػل  بب ن بتسػػب  مم 

ػػػ ػػػمػػػب وامتصػػػنص القػػػو  بوػػػتج عوػػػه لفػػػض الط  ف ،رائب وزبػػػندة وسػػػبتهنلمض  ة وتػػػوازف السػػػعنر رائب  ة الش 

 وثبنتهن.

   ـ حك  ولػػػة عمػػػ  الػػػت  لؿ مػػػف قػػػدرة الد  االقتصػػػندي: تزبػػػد ضػػػرببة الػػػد   مػػػو  وظبػػػؼ الكنمػػػؿ والو  تحقبػػػؽ الت

ػػػ ؛مػػػبي إلػػػ  زبػػػندة الط  ؤد  تػػػولػػػة وفػػػنؽ الد  إزبػػػندة ف ،وظبػػػؼالت الت  بمعػػػد   ب بتحربػػػؾ عجمػػػة ن بتسػػػب  مم 

ولػػة لفػػض ضػػرببة بمكػػف لمد   ،ألػػرى. مػػف ونحبػػة اكوتػػنج لدواتوظبػػؼ الكنمػػؿ الت   إزا االقتصػػند 

وظبؼ زبد مستوبنت الت  تنلي وبنلت   ،مبوزبندة الط   وفنؽلإلر لؿ المتوف  بترتب عمبه زبندة الد  ف ،لؿالد  

 .مرتفعة الت ومو  ؽ معد  تحق  ف

 ػػ العبػػن تػػزداد  روة:توزبػػ  الث ػػ إعػػندة ببومػػن تػػولفض عمػػ   ،لؿ المرتفػػ الػػد   أصػػحنبة عمػػ  رببب  الض 

ػػالػػد   أصػػحنب ص مػػف الفػػوارؽ بػػبف المػػر الػػذي بقم ػػ ،ةصػػنعدب  رببة الت  لؿ المػػولفض مػػف لػػالؿ الض 

 هن.فبمرغوب الغبر  ةواهر االجتمنعب  مف الظ   ذلؾ ؿقم  فبُ  ،المجتم  أفراد

   الت االسػتثمنر عػف طربػؽ ـ بمعػد  حك  لؿ فػي الػت  ا لػدور ضػرببة الػد  ة: وظػرً ومبػة االقتصػندب  تحقبؽ الت

 ة لممجتم .فنهب  ؽ الر  وبحق   ،تصندؾ عجمة االقبحر   ناستثمنرب   نن بتبح مونلً مم   ،ةرببب  الض   اكعفن ات

وهػي:  ،ةرئبسػب   أهػداؼلؿ تسع  لتحقبؽ ثالثػة ضرببة الد   ف  إمف الممكف القوؿ  ،ألرىمف ونحبة 

ة لتحقبؽ العدالة في توزب  واجتمنعب   .ولةللزبوة الد   ةوتموبمب   .ة لتشجب  االستثمنر ودعـ االقتصنداقتصندب  

 (.ٕٛٔٓ ـ،باالد   لؿ لمدولة )عبدمقبولة مف الد  ة ودف  حص   ،لوؿالد  
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ـ   ،الردف   وفػػي  نأبًضػػ هولكو ػػ ،ةالمنلب ػػ الهػػداؼ لتحقبػػؽ فقػػط لػػبس ،لؿالػػد   ضػػرببة وظػػنـ توسػػب  تػػ

 الحكومػة تسػتلدمهن ةمنلب ػ أدوات هػي الردف   في رائبالض   ف  إ إذ ة،واالجتمنعب   ةاالقتصندب   الهداؼ ُبحق ؽ

ػػ اسػػتهالؾ عمػػ  بطرةوالس ػػ المسػػتدامة، المشػػنرب  فػػي االسػػتثمنر وتشػػجب  ،الػػوطوي   االقتصػػند لتحفبػػز  م الس 

 كصػالح قصػوى ةً أولوب   ةالردوب   الحكومة أعطت ، كمنالفراد ببف لؿالد   في فنوتالت   ومعنلجة واللدمنت،

ػػػ ظػػػنـالو   ػػػ فػػػي ةمولب  والش ػػػ كنمػػػػؿالت   لتحقبػػػؽ رببي  الض   المسػػػػنواة وتحقبػػػؽ ،المبنشػػػرة وغبػػػر المبنشػػػػرة رائبالض 

 (.Alasfour, 2019) ةرببب  الض  

 عندلة غبر هنأو   عم  عموًمن لؿالد   ضرائب إل  رُبوظَ ه إو  فلؿ، ة ضرببة الد  ب  غـ مف أهم  وعم  الر  

ا لكػوف ، ووظرَ ورسوـ كضرائب ةووب  الس   دلولهـ رب  مف أكثر وفالردوب   المواطووف بدف  ، إذلمغنبة ومرتفعة

 لحػؽ   لسػنرة هأو ػ عمػ  الدلؿ ضرببة دف  إل  ُبوظر، لصلمش   المكتسب لؿالد   ض عم تُفرَ  لؿالد   ضرببة

 زادت بكسػبهن، التػي المػواؿ زاد منفكم   دلمه، مف جزً ا تنلذ الحكومة أف   رائبالض   داف  بشعر ، إذمكتسب

 (.Alshir’ah et al, 2016) دفعهن عمبه فبتعب   التي لؿالد   ضرببة

الضػػربببة مػػف اهػػـ مصػػندر لزبوػػة الدولػػة التػػي بمكػػف اسػػتلدامهن فػػي  اكبػػراداتوبػرى البنحػػث بػػنف 

توزب  الدلؿ وتحقبؽ االستقرار الوظبفي، المر الذي بسنهـ في تحقبؽ  إعندةتوفبذ مشنرب  الدولة وضمنف 

الحكومي  اكوفنؽالتفنوت في توزب  الثروات والدلؿ ببف الفراد. كمؿ تسنهـ السبنسنت الضربببة في دعـ 

دارة الدبوف والحفنظ عم  استقرار الشعنر ومعدالت التوظبؼ.  وا 
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 :خلخصائص ضريبة الد   رابعا:

ػلؿ بنلعدبد مف اللصنئص التي تمب  رببة الد  صؼ ضتت   ن لمػن وذلػؾ تبًعػ ،اللػرىرائب زهػن عػف الض 

-ٕٗٗ: ٕ٘ٔٓ )صبري، تبةاآلعم  اللصنئص  أجمعت هنأو   لؿ المتتنلبة، إال  ورد في قواوبف ضرببة الد  

ٕٗ٘:) 

  ُة وظروفػػػػػه االجتمنعب ػػػػػؼ تنلػػػػػذ بعػػػػػبف االعتبػػػػػنر حنلػػػػػة المكم ػػػػػ ةً لؿ ضػػػػػرببة شلصػػػػػب  ضػػػػػرببة الػػػػػد   د  َعػػػػػت

أو المعبشػة التػي  الدوػ  لمعػب  العػنئمي   ؽ بنلحد  منح المتعم  وذلؾ عف طربؽ احتسنب الس   ،ةلصب  والش  

 ؼ عف أفراد أسرته بشكؿ مبنشر.مهن المكم  بتحم  

  ُهوػنؾ  بعوػي أف  ن مم ػ ،لؿ اللنضػ  لهػنهن تزداد بزبندة الد  أي أو   ،ةلؿ ضرببة تصنعدب  ضرببة الد   رُ بَ عتَ ت

 ة ببوهمن.عالقة طردب  

   ـ ػػتبًعػػ ،ةنتج عػػف سػػوه منلب ػػلؿ عػػف دلمػػة الو ػػاحتسػػنب ضػػرببة الػػد   بػػت ػػ ،رببةن لمقبػػنس الض  هػػن ن بعوػػي أو  مم 

ػػ ا، كمػػن بوشػػن الحػػؽ  ( شػػهرً ٕٔة عػػف )وة المنلب ػػر الس ػػة، وتعب ػػضػػرببة سػػووب   وة رببة عوػػد اوتهػػن  الس ػػبنلض 

 رببة.لؿ اللنض  لمض  ؽ مف لالله الد  وبحق   ،ؼشنط الذي بمنرسه المكم  ة لمو  المنلب  

   ـ ػػ بػػت ػػرببة عمػػ  الػػد  فػػرض الض  ن لمبػػدأ ؼ تطببقًػػمهػػن المكم ػػكػػنلبؼ التػػي بتحم  نفي بعػػد اقتطػػنع الت  لؿ الص 

 ة. رببب  العدالة الض  

 األتية:خل ( إلى خصائص ضريبة الد  ٕٖٗ-ٖٔٗ: ٕٚٔٓ دراسة )صبري، أشارتقد و 

   ػػ ةإقمبمب ػػلؿ تعتمػػد ضػػرببة الػػد ة فػػي المممكػػة الردوب ػػ تتػػنت لوؿ التػػي والتػػي تعوػػي لضػػوع الػػد   ،رببةالض 

 .ة منلكهن ومكنف الوفنةِ ظر عف جوسب  لؿ بصرؼ الو  ة لضرببة الد  الهنشمب  
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   فبعضهن بعػود إلػ  العمػؿ  ،لؿ تتبنبفمصندر الد   ف  إإذ  ،لؿ دلؿ العمؿ ورأس المنؿتشمؿ ضرببة الد

لؿ العنئػػػد إلػػػ  تػػػنجبر العقػػػنرات وبعضػػػهن اللػػػر بعػػػود إلػػػ  رأس المػػػنؿ كنلػػػد   ،واتػػػبوالر   الجػػػورفػػػي 

 كنلربػػػػنحلؿ الملػػػػتمط مػػػف رأس المػػػػنؿ والعمػػػؿ الموجػػػودة بنلمممكػػػػة، وبرجػػػ  بعضػػػػهن اللػػػر إلػػػػ  الػػػد  

 ة.جنرب  ة والت  ونعب  الص  

 ػػالفصػػؿ فػػي الت   عمػػ  أسػػنس لؿضػػرببة الػػد   اعتمػػدت مبػػدأ  إذ شػػرع القػػنووف الردوػػي   ،رببي  حنسػػب الض 

 المشترؾ.  اكقرارمنح بتقدبـ م  الس   ،زوجتهوج عف ة لمز  ة المنلب  م  الفصؿ ببف الذ  

وبػػرى البنحػػث بػػنف ضػػرببة الػػدلؿ لكػػي تحقػػؽ الهػػداؼ التػػي وضػػعت مػػف أجمهػػن البػػد أف تتسػػـ بجممػػة مػػف 

نت المكمفة بهن عم  استعداد لموفن  بهن مف ابرزهن: أف تكوف عندلة واف تتسػـ اللصنئص التي تجعؿ الجه

 بنلبسنطة والكفنبة والشفنفبة فضال عف السهولة اكداربة.

 خلفرض ضريبة الد   أساليبخامسا: 

ػػػ بفب  أسنسػػػ أسػػػموببفهوػػػنؾ  ( إلػػػ  أف  ٘٘: ٕ٘ٔٓ ي،لمعػػػندراسػػػة ) أشػػػنرت رائب عمػػػ  لفػػػرض الض 

 وهمن: ،لؿالد  

  ُػعػد  تَ لؿ: إذ بَ ة عم  الد  وعب  رائب الو  سموب الض  أ ػن لتعػد  ة تبًعػوعب ػرائب الو  د وظػنـ الض  ن د المصػدر، مم 

ة عمػ  ضػرببب   أسػعنرفػرض  ـ  ثُ  ،ن لمصدرهنلوؿ الملتمفة وفقً مببز ببف الد  ه مف الممكف الت  و  أبعوي 

ومف الممكف تهدبد المزابن مف هذا السموب كمن  ؼ.ة لممكم  كمبفب  مصدر م  االهتمنـ بنلقدرة الت   كؿ  

ػبمي: بسنعد هذا السموب عمػ  الت    لؿ، كمػن أف  رببة بػبف ملتمػؼ مصػندر الػد  مببػز فػي فػرض الض 

ػربقة المال تتبح لإلدارة التبنر الط   -لؿن لمصدر الد  تبعً -رائب الض   رببة وجبنبتهػن، مة لفػرض الض 
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توزبػ   أسنسعم   المجتم  بون ً  أفرادة ة عم  كنف  رببب  الض   العبن إل  جنوب مسنهمتهن في توزب  

   عة. المتوو   اكوتنجلؿ ببف عوامؿ الد  

 ػ ػاسػموب الض  ػ : بػتـ  لؿد عمػػ  الػد  رائب الموح   عمػ  إجمػػنلي   ن لهػذا السػػموب بوػن ً رببة وفقًػفػػرض الض 

ػػ ،لؿ مػػف ملتمػػؼ المصػػندرالػػد   جػػرا اتة رببب  إذ بعتمػػد هػػذا السػػموب عمػػ  توحبػػد الشػػعنر الض   وا 

ػػ حكػػنـالحصػػبؿ وتوحبػػد بط والت  الػػر   لتحقبػػؽ  القػػربه بػػرز مزابػػن هػػذا السػػموب او ػػأ، ومػػف ةرببب  الض 

لػه مػف  لمػن ،ةة واالقتصػندب  االجتمنعب ػ وظروفػهؼ ة لممكم ػكمبفب ػلمراعنتػه القػدرة الت   ؛ةرببب  العدالة الض  

هػذا السػموب  د  َعػعػف ذلػؾ، بُ  . فضػالً ةٍ دَ ؼ عمػ  ِحػمكم ػ لكػؿ   واكعفػن اتلفبضنت لذ الت  أدور في 

 . اكقراراتمف العدبد مف  بدالً  اواحدً  اإقرارً ـ وه بقد  إإذ  ،ؼمة لممكم   مال الكثر

 :نِّ ردُ في األُ ة ي  ريبض  ال ياسةالسِّ : اسادسً 

مػف  يالمتػنت  لؿ والذي شمؿ الد   ،(ٖٖٜٔ-ٗ-ٔلؿ في )ؽ بضرببة الد  ؿ المتعم  صدر القنووف الو  

قػػنووف ضػػرببة  أحكػػنـ ة لتوفبػػذِ قسػػـ فػػي وزارة المنلب ػػ إوشػػن  ـ  تَػػواتػػب، وَ والر   والجػػور ،واللػػنص   القطػػنع العػػنـ  

ػػلؿ، وموػػذ ذلػػؾ الوقػػت شػػهد الت  لؿ بػػدع  قسػػـ ضػػرببة الػػد  الػػد    عػػةً متوو   تعػػدبالتٍ  فػػي الردف   رببي  شػػرب  الض 

صالح ،ة مف جنوبة واالجتمنعب  ات االقتصندب  نقمـ م  المستجد  تسع  لتطوبره والت   نتجػة جواوب اللمػؿ الو   وا 

ـ  ٜ٘ٗٔ. وفػي سػػوة )لػػرآعػف تطببقبػػة مػف جنوػػب  ( الػػذي اشػتمؿ عمػػ  توسػػب  ٕٙقػػنووف رقػـ ) إصػػدار ( تػ

د هػذا كمػن حػد   ،تجػنرة أو حرفػة أو مهوػة أو صػوعة ةأب ػ أربػنحشلص مػف  لبشمؿ كؿ   ؛لؿوطنؽ ضرببة الد  

إذ  ،(ٜٔ٘ٔ( سػوة )ٓ٘ت رقػـ ). وتػاله إصػدار القػنووف المؤق ػلؿالتي تقوـ بهػن ضػرببة الػد   السسالقنووف 

ـ    (.ٜٖٖ: ٕٛٔٓ ة )صبري،بعود إل  وزبر المنلب   عنـ   سهن مدبرٌ ة بترأ  استحداث دائرة ضرببة مستقم   ت
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ػػػ( والػػػذي تضػػػم  ٕ٘( صػػػدر القػػػنووف رقػػػـ )ٜٗٙٔ)وفػػػي عػػػنـ  ة وتفصػػػبؿ رببب  ف توسػػػب  القنعػػػدة الض 

ػػػ قػػػر  أو  ،كبػػػرأدة بصػػػورة لؿ المتعػػػد  مصػػندر الػػػد   ت بنسػػػـ فَػػػرِ ة عُ هػػػذا القػػنووف تشػػػكبؿ محكمػػػة اسػػػتئونؼ لنص 

ػوالتي تقػوـ بمهم ػ ،رببةمحكمة استئونؼ الض   ن ف. أم ػو فػمهن المكم  ة التػي بقػد  رببب  ة الفصػؿ فػي المونزعػنت الض 

قػػدبر ف اعتمػػند مبػػدأ الت  ( والػػذي تضػػم  ٖٗت رقػػـ )( والتػػي شػػهدت إصػػدار القػػنووف المؤق ػػٕٜٛٔ) فػػي سػػوة

 (.Mdanat et al, 2018ؼ )ر إل  المكم  قدبر مف المقد  قدبر ووقؿ أعبن  الت  كمبدأ لمت   ي  اتِ الذ  

( وتػـ بموجبػة ٚ٘ائـ تحػت رقػـ )لؿ الػد  قػنووف ضػرببة الػد   إصػدار( ٜ٘ٛٔفي حػبف شػهدت سػوة )

(، تػاله ٜ٘ٛٔلعػنـ ) أكتػوبرؿ مػف وبػدأ العمػؿ موػذ الو   ،فػبفه لممكم  ة وحوافز تشجبعب  ضرببب   إعفن اتموح 

( لسوة ٚ٘لؿ رقـ )كتعدبؿ لقنووف ضرببة الد    َ ضِ ( والذي وُ ٜٜٛٔ( لسوة )ٗت رقـ )مؤق  القنووف الصدور 

( ٗٔ( صػدر قػنووف رقػـ )ٜٜ٘ٔوفػي عػنـ ) .(ٕٜٜٔ( سػوة )ٗعم  قػنووف رقػـ ) ر  قِ ( إل  أف استُ ٜ٘ٛٔ)

ـ   ػٕٔٓٓ-ٜٜٙٔة موػذ )موب ػعم  الفترة الز   تطببقه وت ة إلػ  تشػجب  االسػتثمنر، ( والػذي سػع  بصػورة لنص 

ـ  ٕٔٓٓوفػػػي عػػػنـ ) -ٔ-ٔ)ا مػػػف عػػػدبالت التػػػي شػػػممهن اعتبػػػنرً ت الت  قَػػػب  ( وطُ ٕ٘قػػػنووف رقػػػـ ) إصػػػدار ( تػػػ

ـ   -(ٖٕٓٓا فػػػػي عػػػػنـ )تحدبػػػػدً -وبعػػػػد ذلػػػػؾ  ،(ٕٕٓٓ ـ   ،(ٜٖقػػػػنووف رقػػػػـ ) إصػػػػدار تػػػػ بتطببػػػػؽ   ُ دالَبػػػػ وتػػػػ

 ،(ٕٗٓٓ( لسػػوة )ٛٔ(، تػػاله صػػدور قػػنووف رقػػـ )ٖٕٓٓوبسػػنف  ٖٓمػػف ) ابتػػدا ً  عػػدبالت التػػي شػػممهنالت  

ت قَػػػػب  ( وطُ ٖٔرقػػػػـ ) صػػػػدر قػػػػنووف ،وة ذاتهػػػػن( وفػػػػي الس ػػػػٕٗٓٓ-ٙ-ٔمػػػػف ) اوفبػػػػذ اعتبػػػػنرً الت   زَ ب ػػػػحَ  دلػػػػؿو 

قػػنووف ال( والػػذي شػػهد صػػدور ٜٕٓٓوفػػي عػػنـ ) .(ٕٓٓٓ-ٛ-ٙٔمػػف ) اً وهن اعتبػػنر عػػدبالت التػػي تضػػم  الت  

ف هػذا القػنووف تضػم  قػد و  ،(ٕٓٔٓ-ٔ-ٔمف ) امؿ به اعتبنرً العَ  ـ  تَ قد و  ،(ٜٕٓٓ( لسوة )ٕٛت رقـ )مؤق  ال

ػػػ(. ٜ٘ٛٔ( لسػػػوة )ٚ٘لؿ رقػػػـ )لغػػػن  قػػػنووف ضػػػرببة الػػػد  إ فػػػراد رببة عمػػػ  الَ وتػػػـ بموجبػػػه تعػػػدبؿ وسػػػب الض 

تػي بقػنرف بػبف هػذا القػنووف ة لتشػجب  االسػتثمنر. والجػدوؿ اآلة وموح حوافز اقتصػندب  والقطنعنت االقتصندب  

 .(ٜ٘ٛٔ) لسوة( ٚ٘) رقـ لؿالد   ضرببة قنووفوببف 
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 المجمس" (ٜ٘ٛٔ( لسنة )ٚ٘خل رقم )( وقانون ضريبة الد  ٜٕٓٓ( لسنة )ٕٛت رقم )المؤق  خل ضريبة الد   : المقارنة بين قانون1جدول 

 "ٕٙٔٓ، واالجتماعيُّ  االقتصاديُّ 

 
 (ٕٙٔٓاألردني،  االجتماعي االقتصادي )المصدر: المجمس

ودلػؿ حبػز  ،(ٕٗٔٓ( لسػوة )ٖٗصدور القػنووف رقػـ ) ( شهد المجتم  الردوي  ٕٗٔٓوفي عنـ )

 ،(ٜٕٓٓ( لسػوة )ٕٛت رقػـ )لغػن  القػنووف المؤق ػإف هذا القػنووف ( وتضم  ٕ٘ٔٓ-ٔ-ٔمف ) ااعتبنرً وفبذ الت  

ت في القنووف المؤق   اة الذي لـ بكف موجودً السنسب   وشنط تعدبؿ المواد   إضنفةكمن اشتمؿ هذا القنووف عم  

ـ   ،نبؽالس ػػ ػػ كمػػن تػػ ـ  بموجػػب هػػذا القػػنووف تعػػدبؿ وسػػب الض  ة الوشػػطة وعمػػ  فرضػػهن عمػػ  كنف ػػ رببة التػػي تػػ

ػػ ،بفببعب ػػالط   الشػػلنص  الت ػػنلي، والجػػدوؿ سػػتور الردوػػي  الد   لحكػػنـن ة تبًعػػصػػنعدب  رببة الت  والعمػػؿ بمبػػدأ الض 

 .(ٕٗٔٓ( لعنـ )ٖٗلؿ رقـ )( وقنووف ضرببة الد  ٜٕٓٓ( لسوة )ٕٛلؿ رقـ )بقنرف ببف قنووف ضرببة الد  



 

27 
 

  (ٕٗٔٓ( لعام )ٖٗ( وقانون ضريبة الدخل رقم )ٜٕٓٓ( لسنة )ٕٛ: المقارنة بين قانون ضريبة الدخل رقم )2جدول 

 
 (ٕٙٔٓاألردني،  االجتماعي االقتصادي )المصدر: المجمس

ـ ـاني: المبحــث الثـ  ــطــرق التـ  ( لســنة ٖٗخل رقــم )ا لقــانون ضــريبة الــد  وفًقــ ريبيِّ دقيق الض 

(ٕٓٔٗ). 

ػػ كلغػػن  (ٕٗٔٓ( لسػػوة )ٖٗلؿ رقػػـ )قػػنووف ضػػرببة الػػد  جػػن   بمػػن فبهػػن  ،نبقةرائب الس ػػقػػواوبف الض 

بمكػف  ،عدبالتالعدبد مف الت   نتهطب  ، وحمؿ هذا القنووف في (ٜٕٓٓ( لسوة )ٕٛلؿ رقـ )ضرببة الد  قنووف 

 (:ٕٙٔٓ ،الردوي   االجتمنعي  و  من بمي )المجمس االقتصندي  فبتملبصهن 

ػػ .ٔ ضػػنفة بفببعب ػػالط  ة عمػػ  الفػػراد صػػنعدب  رببة الت  اعتمػػند مبػػدأ الض   وسػػبتهشػػربحة جدبػػدة تشػػكؿ مػػن  وا 

 ( دبونر.ٕٓٓٓٓدبونر عم  المبنل  التي تزبد عم  ) % عم  كؿ  ٕٓ

ة رببة عم  بقب  ه رف  وسبة الض  و  لك%، ٗٔونعي رببة عم  القطنع الصّ ض  بق  هذا القنووف وسبة الأ .ٕ

 %.ٕٓ% إل  ٗٔمف  جنري  بف كنلقطنع الت  االعتبنرب   الشلنص

 نبؽ.ن لمقنووف الس  % وفقً ٖٓ% إذ كنوت تبم  ٖ٘رببة عم  البووؾ لتبم  رف  هذا القنووف وسبة الض   .ٖ
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 ةَ ركنت المنلب ػػػالش ػػػ وأعػػػند ،صػػػنالتنمبف واالت  لؿ عمػػػ  شػػػركنت الت ػػػبقػػػ  هػػػذا القػػػنووف ضػػػرببة الػػػد  أ .ٗ

مػػوبمي بوسػػبة نجبر الت  الت ػػ لوشػػطةبف الممنرسػػبف االعتبػػنرب   والشػػلنصة المنلب ػػ سػػنطةنمبف والوَ والت ػػ

فػػزاد وسػػبة  ،عػػدبف وشػػركنت توزبػػ  الكهربػػن  وتولبػػدهنشػػركنت الت   بإدلػػنؿ%، وقػػنـ هػػذا القػػنووف ٕٗ

 %.ٕٗ% إل  ٗٔالضرببة مف 

ػػ بعػػُض  ؿ هػػذا القػػنووفَ تلم ػ .٘ ة عػػف طربػػؽ وسػػب عؼ كتفضػػبؿ بعػػض القطنعػػنت االقتصػػندب  وقػػنط الض 

ػػػػػ ػػػػػالض  الممووحػػػػػة لػػػػػبعض  واكعفػػػػػن اتة رببب  رببة المفروضػػػػػة عمبهػػػػػن أو عػػػػػف طربػػػػػؽ الحػػػػػوافز الض 

رببة المفروضػة بػبف إذ تتراوح وسبة الض   ،عم  قطنعنت ألرى رببي  الض   العب وزبندة  ،القطنعنت

 %.ٖ٘% إل  ٗٔ

 :يُّ دقيق الضريبِ أوال: الت  

ػػػبشػػػبر مفهػػػوـ الت ػػػ ػػػة البحػػػث والت  إلػػػ  عممب ػػػ رببيّ دقبؽ الض  ة وفحػػػص ت المحنسػػػبب  جال  حقبػػػؽ فػػػي الس 

وفحػػػػص  ،سػػػػة وفهمهػػػػنة لممؤس  المب ػػػػقنبػػػػة الد  ة مػػػػف لػػػػالؿ تقبػػػػبـ الر  اعمػػػػة لمببنوػػػػنت المنلب ػػػػة الد  ملتمػػػػؼ الدل ػػػػ

ة ه عممب ػػو ػبن ؼُ عػرَ كمػن بُ  ة المقبولػة،مبػندئ المحنسػبب  من لد مػف إعػداد الببنوػنت تبًعػنك ػالمسػتودات والوثػنئؽ، والت  

جػرا  اوتقػندات لمس ػوقنئمػة الػد   ة والتػي عػندة مػن تكػوف قنئمػة المركػز المػنلي  فحػص القػوائـ المنلب ػ ت جال  لؿ وا 

ة لؿ وبوػن  الدل ػوقنئمػة الػد   د مػف أرصػدة بوػود قنئمػة المركػز المػنلي  نك  والت   ،ةقنبة الدالمب  فنتر وأوظمة الر  والد  

 حػػػوؿ صػػػدؽ هػػػذه القػػػوائـ وسػػػالمتهن )كمػػػنؿ وشػػػبنع، ي  أي المحنبػػػد الفو ػػػعببػػػر عػػػف الػػػر  فبػػػة والمونسػػػبة لمت  الكن

ٕٓٔٙ :ٖٔٔ-ٖٕٔ.) 

ػػة الت ػػعممب ػػ ؼُ ر  َعػػتُ  تمػػؾ المعمومػػنت  ،ة فحػػص المعمومػػنت وتقببمهػػنعممب ػػ :هػػنو  أَ عمػػ   رببي  دقبؽ الض 

ػػػلمػػػذكورة فػػػي تصػػػربحنت المكم  ا ػػػ ،رببةفػػػبف بنلض  د مػػػف صػػػحة هػػػذه ك ػػػنَ بغبػػػة الت   ؛تال  جِ وجمبػػػ  الوثػػػنئؽ والس 
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ػػة الت ػػتهػػن. عػػالوة عمػػ  ذلػػؾ، بلضػػ  لعممب ػػالمعمومػػنت وموثوقب    أكػػنووا فػػبف سػػوا ً جمبػػ  المكم   رببي  دقبؽ الض 

 (.ٕٗ: ٜٕٔٓ شبخ،سوـ )رائب والر  كمن تشمؿ جمب  الض   ،بفطببعب   ـبف أمعووب   نأشلنصً 

ػػالت ػػ ةب ػػأهم  توبػػ   ػػ االمتثػػنؿفػػي  فعنلػػةً  ةً كووهػػن اسػػتراتبجب   مػػف رببي  دقبؽ الض  الفػػراد  ؿِ َبػػمػػف قِ  رببي  الض 

ػػػ ػػػ اكقػػػراراتِ إذ بشػػػمؿ تقػػػدبـ  ،رببةاللنضػػػعبف لمض  مػػػف ضػػػرائب فػػػي مواعبػػػدهن  ؽ  حَ سػػػتَ ودفػػػ  مػػػن بُ  ،ةرببب  الض 

ػػػوتحقبػػػؽ الواقعػػػة المسػػػب   ،ةالقنوووب ػػػ ة فنتر والوثػػػنئؽ المحنسػػػبب  ؽ مػػػف الػػػد  حق ػػػومػػػف الت   ،رببة مػػػف ونحبػػػةبة لمض 

ػألرى، وبهػدؼ الت ػة مف ونحبة رببب  واوبف الض  عمبمنت والقَ عم  الت   بون ً  لألفرادة رببب  والض   إلػ   رببي  دقبؽ الض 

عف  إل  جنوب بون  الثقة بنلمجتم  ،رببةفبف عف ملنطر عدـ دف  الض  تحقبؽ ذلؾ عف طربؽ إبالغ المكم  

ػة الت ػب ػضػح أهم  رببة. عالوة عمػ  ذلػؾ، تت  جنوزات الملنلفة لقنووف الض  طربؽ الكشؼ عف الت    ي  رببِ دقبؽ الض 

د مف نك  مف لالؿ الت   رببي الفعمي  بح الض  د الر  تحد  ب ـ  ة ومف ثَ قبقة والواقعب  مف لالؿ الوصوؿ إل  الوتنئج الد  

ػالت ػ ن بعوي أف  مم   ،ي  رببِ ب الض  هر  والت   هن مف حنالت الغش  لمو   فبف لضمنفة دفنتر المكم  صح    رببي  دقبؽ الض 

 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ: ٕٙٔٓظ قمبؿ موه )كمنؿ وشبنع،ب والت  هر  بسنهـ بشكؿ كببر في مكنفحة الت  

ػة الت ػتسػع  عممب ػ ،ألػرىمف ونحبػة  ة فنت المنلب ػصػر  الت  ة د مػف مطنبقػة كنف ػنك ػإلػ  الت   ي  رببِ دقبؽ الض 

القػػرارات  ذُ َلػػت  تُ بنلتػػنلي  ،اللطػػن ، كمػػن تسػػع  إلػػ  تحدبػػد االوحرافػػنت وكشػػؼ والوظمػػةفػػبف والقػػواوبف لممكم  

ومسػػنعدة الجهػػنت  ،شػػربعنت المعمػػوؿ بهػػناللمػػؿ فػػي الت   أوجػػهه إلػػ  وب ػػعػػف الت   المونسػػبة لمواجهتهػػن، فضػػالً 

ة مػف العنم   المواؿالحفنظ عم   رببي  دقبؽ الض  لؾ، تتبح عممبة الت  ة عم  تصحبحهن. إل  جنوب ذالملتص  

ػػ ،العػػبقة والت  رِ الس ػػ المػػر الػػذي بػػوعكس عمػػ  تحقبػػؽ  ،ولػػةد بهػػن لزبوػػة الد  التػػي تػػزو   المػػواؿن بزبػػد مػػف مم 

ػػػ نتاكحصػػػنئب  بعػػػض  إعػػػدادلممجتمػػػ ، كمػػػن تسػػػنهـ فػػػي  ةٍ اقتصػػػندب   ةٍ مسػػػتوى رفنهب ػػػ ب هػػػر  كوسػػػب الت   ةالمهم 

ػػ زبهػػة بػػبف ولمػػؽ حنلػػة مػػف المونفسػػة الو   ،فػػبفنلي تسػػنهـ فػػي تحقبػػؽ مبػػدأ العدالػػة بػػبف المكم  وبنلت ػػ ،رببي  الض 
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فػػػي قبػػػنـ  همػػػنؿاكِ قصػػػبر أو عػػػف طربػػػؽ موػػػ  الت   ي  ضػػػنمف الػػػوطوِ وتجسػػػبد مبػػػدأ الت   ،شػػػلنصوالَ ركنت الش ػػػ

 (.ٕٕٓٓ جغنـ،) مجتمعه تجنهواجبنته ؼ بالمكم  

هػػي عممبػػة فحػػص ومراجعػػة دائػػرة  أوهػػنوبعػػرؼ التػػدقبؽ الضػػرببي مػػف وجهػػة وظػػر البنحػػث عمػػ  

الضػػرببي الػػذي بعموػػه دافعػػو الضػػرائب عمػػ  الوحػػو الػػذي بقتضػػبه القػػنووف لموقػػوؼ عمػػ   كقػػرارالضػػرائب 

 اللمؿ في دائرة الضرائب.  أوجهحنالت التهرب الضرببي ومسنعدة الحكومة عم  معنلجة 

ػػػػالدقبؽ ت ػػػالة عممب ػػػتسػػػع   ة ة والمنلب ػػػػلتحقبػػػؽ جممػػػة مػػػػف الهػػػداؼ فػػػي ملتمػػػػؼ القطنعػػػنت اكدارب ػػػ رببي  ض 

 (:ٓٔ: ٕ٘ٔٓ ـ هذه الهداؼ إل  )السعبدي،س  قَ وتُ  ،ةواالقتصندب  

 ػػ تجػػنهسػػة واوتظنمهػػن د مػػف التػػزاـ المؤس  نك ػػؿ فػػي الت  ة: تتمث ػػرئبسػػب   أهػػداؼ ومراقبػػة ة، رببب  القػػواوبف الض 

ػػػشػػػروط معنلجػػػة المشػػػنكؿ ذات الط ػػػ ة سػػػنربة المفعػػػوؿ، وتقبػػػبـ قنبمب ػػػ لإلجػػػرا اتوسػػػبة  رببي  نب  الض 

 .رببي  ع الض  مهن المشر  التي بقد   نتاكمكنوب  سة الستلداـ المؤس  

   ػطببػؽ اللػنطل لمقواعػد نتج عػف الت  الو ػ رببي  ؿ في تقببـ اللطر الض  ة: وتتمث  أهداؼ ثنووب ة، رببب  الض 

بغبة تحسبف  ؛عؼة والض  ، وتوضبح وقنط القو  رببي  الض   المفنتج عف عدـ اللطر الو   ةب  أهم  ببنف و 

 لنذ القرار.نت ات  عممب  

 فبمػن بمػي تفصػبؿ لكػؿ   ،لػنرجي   لػرواآل حػدهمن دالمػي  أ، بفِ شكمبف رئبَسػ رببي  دقبؽ الض  لذ الت  وبمكف أف بت  

 (:ٜٓ: ٕٛٔٓ وعداله،طمحة شكؿ )

 ػػػالت ػػػ ـ  : والػػػذي بشػػػبر إلػػػ  الت ػػػالمي  الػػػد   رببي  دقبؽ الض  دالػػػؿ المكتػػػب مػػػف قبػػػؿ دائػػػرة  دقبؽ الػػػذي بػػػت

وهػو عبػنرة عػف  ،تػدقبؽ شػكمي   :وع إلػ ، وبقسػـ هػذا الو ػأبػدبهـن لموثنئؽ الموجودة بػبف رببة تبعً الض  

 كمي  وذلػػؾ مػف لػالؿ الفحػص الش ػػ ،فػبفمػف قبػؿ المكم   ةَعػػة المودَ هرب  صػربحنت الش ػالمراقبػة عمػ  الت  



 

31 
 

ػػػشػػػب  فػػػي حػػػنؿ وجودهػػػن عمػػػ  مسػػػتوى مفت   اللطػػػن وتصػػػحبح  ،ح بهػػػنصػػػر  المُ  لألجػػػزا   رائب.ة الض 

ؼ دقبؽ لتصػربحنت المكم ػوهو عبنرة عف فحص كنمؿ مف قبؿ مصػمحة الت ػ :دقبؽ عم  الوثنئؽوالت  

 ة.رببب  ت التي تمتمكهن اكدارة الض  ة الوثنئؽ والمعمومنومقنروتهن بكنف  

   ـ  ات المكم  دقبؽ في مقر  بتـ إجرا  هذا الت  : اللنرجي   رببي  دقبؽ الض  الت وتحدبدهـ  لبنرهـإ فبف الذبف ت

ذي شػنط الػؼ وحقبقػة الو  مػف تصػربحنت المكم ػ دنك ػالت  ة والتي تسع  إل  ن لملضوع لهذه العممب  مسبقً 

ػ ،دقبؽ فػي المحنسػبةكؿ إل  صػوفبف همػن: الت ػهذا الش   ؼصو  منرسه، وبُ ب ة رببب  إذ بمكػف لػإلدارة الض 

ومػف  ،رببة ومراقبتهنزمة لبون  الض  حقبقنت الال  ة الت  والقبنـ بكنف   ،فبفإجرا  تحقبؽ في محنسبة المكم  

ػػػ ػػػ ،ؼلممكم ػػػ المهوػػػي   دقبؽ فػػػي المقػػػر  هػػػذا الت ػػػ أف بػػػتـ   روري  الض  ػػػ نوبمكػػػف أف بكػػػوف عنم  ز عمػػػ  برك 

ػػػ ػػػ ،سػػػوـرائب والر  الض  ػػػ نأو لنص  ػػػعػػػف الت ػػػ ف، فضػػػالً رسػػػـ معػػػب   ز عمػػػ  ضػػػرببة أوبرك   ،ؽدقبؽ المعم 

ػػػحقبػػػؽ شػػػنمؿ لتحدبػػػد الوضػػػعب  والػػػذي بشػػػبر إلػػػ  تَ  مػػػف االوسػػػجنـ بػػػبف  دنك ػػػلمت   ؛ؼة لممكم ػػػرببب  ة الض 

ؼ مػف جهػة وػنت ومػط المعبشػة لممكم ػمػة ومكو  ة والذ  المنلب ػ والحنلػة ،جهػةح بهػن مػف صر  المدالؿ المُ 

 .ألرى

، فبعد رببي  دقبؽ الض  ؽ عمبهن إجرا ات الت  طمَ ي بُ تبعدد مف المراحؿ ال رببي  دقبؽ الض  ة الت  عممب   تمر  

ػة المحد  اوتهن  المد   ؿ هر الو  والتػي عػندة مػن تبػدأ بدابػة الش ػ ،فػبفة مػف قبػؿ المكم  رببب  دة لتقػدبـ اكقػرارات الض 

ـ   دقبؽ المكتبي  ة الت  ر هذه اكجرا ات عف عممب  اب  موهن، وتعب  هر الر  وه ولغنبة وهنبة الش  مف الس   فبهن  الذي بت

ػ ػإلػ  المػدق   رببي  تحوبؿ اكقرار الض  ببنوػنت  مػف   مػن لدبػهالػذي بقػـو بدراسػته ومقنروػة ببنونتػه مػ رببي  ؽ الض 

ػ ،ؼلممكم ػ لصػي  الش   ومعمومنت فػي الممػؼ   ػبقػوـ المػدق   ـ  ثُػ ،ةرببب  وسػبرته الض  بػنكقرار  فػي البػت   رببي  ؽ الض 

ػػ ـ   ،هػػن غبػػر مقوعػػهأو أو   ،لمػػؿ ببنوػػنت تحتػػوي أي   ةوفػػي حػػنؿ وجػػود أب ػػ ،رببي  الض  بػػنكقرار  تنجبػػؿ البػػت   بػػت

ػػ عػػندة إعػػداد الت   رببي  الض  ؼ وطببعػػة عممػػه ودرجػػة االعتمػػند عمػػ  الحسػػنبنت ف اسػػـ المكم ػػقػػنربر التػػي تبػػب  وا 

 (.ٖٜٔ: ٕٕٓٓ مة )شلنترة،المقد  
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 :ةريبي  ثانيا: الحوافز الض  

هػن قولػة عػف طربوالتػي تهػدؼ الد   ،ةة المهم ػرببب  بنسة الض  حدى أدوات الس  إة ب  رببر الحوافز الض  بَ عتَ تُ 

عػف طربػؽ تقػدبـ تسػهبالت  ،دةفي مجنالت محػد   االستثمنر الجوبي   بة وجذاالقتصندب  ومبة إل  تحقبؽ الت  

ػػػ ؼُ ر  َعػػػة المجػػػنالت، وتُ وحػػػوافز فػػػي كنف ػػػ ة ب ػػػؿ االلتزامػػػنت الجبنئِ تلفبػػػؼ معػػػد   :هػػػنة عمػػػ  أو  رببب  الحػػػوافز الض 

ػػ  لحػػوافز عػػف إجػػرا  غبػػر إجبػػنري  ر هػػذه اة مقػػنببس، وتعب ػػؼ بشػػرط التزامػػه بعػػد  رائب الممووحػػة لممكم ػػوالض 

ة المستهدفة مف لالؿ ف مف الجهنت االقتصندب  وؿ عم  سموؾ معب  صة تسع  لمحلسبنسة اقتصندب   ولنص  

 )تبػػر، مقنبػػؿ الحصػػوؿ عمػػ  امتبػػنزات معبوػػة ،توجبػػه اهتمػػنمهـ بنالسػػتثمنر فػػي مجػػنالت وموػػنطؽ جدبػػدة

ٕٓٔٚ :ٗٙ) 

رائب كسبنسة لتحفبػز الفػراد عمػ  اوتهػنج سػموؾ إل  توظبؼ الض  ة رببب  وبشبر مفهوـ الحوافز الض  

دة أو تحدبػد مسػتوى بضػرببة محػد   اللػذإذ بمكػف  ،ولػةالد   أهػداؼف بسنهـ في تحقبؽ أو وشنط معب   ،دمحد  

أو مف لالؿ  ،رببةالض   أسعنرأو لفض  ،مؤقتة أو دائمة إعفن اتأو مف لالؿ موح  ،أوعبتهنأو  أسعنرهن

 (.ٛٔٔ: ٕٙٔٓ وكربـ، الدلبؿرحبؿ )ة المسموح بهن لمت  موب  نح بترحبؿ اللسنئر وتحدبد الفترة الز  مالس  

االمتبػنزات فػي قػواوبف الضػرائب التػي  أوهػنوتعرؼ الحوافز الضربببة مف وجهة وظر البنحث عمػ  

القنعػػدة الضػػربببة أو القنعػػدة المسػػتحقة،  أمػػنتقمػػؿ  لوهػػنالمبزاوبػػة الحكومبػػة  البػػراداتتعوػػي لسػػنرة واعبػػة 

 وعندة من تستلدـ هذه الحوافز لتشجب  االستثمنر.
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 واالجتمػنعي   بووعبهن االقتصػندي   اكبجنببةة إل  تحقبؽ العدبد مف اآلثنر رببب  وتهدؼ الحوافز الض  

 (:ٕ٘ٔٓ برزهن )بوفرح ودادة،مف أ

ػ .ٔ إلػ   ،المػواؿ رؤوسة إلػ  تومبػة االسػتثمنر وتػراكـ رببب  الهداؼ االقتصػندبة: تسػع  الحػوافز الض 

ة االسػػػتثمنرات الوطوب ػػػ وتوجبػػػه ،ة جدبػػػدةجنوػػػب تشػػػجب  المسػػػتثمربف عمػػػ  توفبػػػذ مشػػػنرب  اسػػػتثمنرب  

ػػ ةوالجوبب ػػ عمػػ  االسػػتثمنر  الجوببػػبفوتحفبػػز المسػػتثمربف  ،ونعي  وحػػو االسػػتثمنر فػػي القطػػنع الص 

ػعػف دعػـ الػواردات مػف  مػف تحوبمهػن لملػنرج، فضػالً  بػدالً  ،ولػةلد  التي حققوهػن فػي ا بنربنحهـ م  الس 

ػندرات لرف  احتبنط الد  وتشجب  الص   ،ةمنلب  أسالر   لزبوػة  إبػراداتورفػ  حجػـ  ،عبةولة مف العممة الص 

 فبهن. شنط االقتصندي  ع الو  وتبجة لتوو   ؛ولة مستقبالً الد  

ز وحػػو لمػػؽ حب ػػالت   أشػػكنؿحػػدى إة تتمثػػؿ فػػي كػػوف الحػػوافز الضػػرببب  ة: والتػػي الهػػداؼ االجتمنعب ػػ .ٕ

ػػ ،وظػػنئؼ جدبػػدة نلي بنلت ػػ ،ةشػػغبؿ، وتحقبػػؽ العدالػػة االجتمنعب ػػالت الت  عمػػ  معػػد   نإبجنًبػػبػػوعكس ن مم 

 ف مستوى المعبشة.تحس  ب

ػوتتدالؿ العدبد مف العوامؿ التي تػؤث   ن أو قػد تػوعكس سػمبً  والتػي ،ةرببب  ر فػي سبنسػنت الحػوافز الض 

 (:ٕٚ-ٕٙ: ٕٛٔٓ لروف،آعمنمرة و عمبهن، وتوقسـ هذه العوامؿ إل  ) نإبجنبً 

طػنر الحػوافز إة: وهي العوامؿ المرتبطة بشػكؿ مبنشػر بنلسػنلبب المسػتلدمة فػي العوامؿ الضرببب   أ 

شػكؿ و ن لووع الوعن  اللنض  لهػن، رببة تبعً د الض  إذ تتحد   ،رببةومف ابرزهن: طببعة الض   ،ةرببب  الض  

مػػ  ضػػرورة تحدبػػد الهػػداؼ موهػػن، إلػػ   ،أكػػنف عمػػ  شػػكؿ إعفػػن ات أو تلفبضػػنت حفبػػز سػػوا ً الت  

فمف الواجب تحدبد الوقػت  ،ةرببب  حفبز لمن له مف دور كببر في سبنسة الحوافز الض  جنوب زمف الت  

مػف تحدبػده  حفبػز الػذي ال بػد  ببػؽ الت  لضػمنف تحقبػؽ الهػداؼ الموشػودة، ومجػنؿ تط ؛المونسب لهن

 ة.ولة االقتصندب  ة عم  سبنسة الد  ثنر سمبب  آة برببب    ال توعكس الحوافز الض  حت   ؛بدقة
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ة: تقوـ هذه العوامؿ بتوفبر الببئة المونسبة لتوفبذ الهداؼ التي وضعت مػف رببب  ض  الالعوامؿ غبر  ب 

مسػػتثمر بوظػػر بصػػورة أولػػ  إلػػ   أي   ف  إإذ  ،بنسػػي  الس  بػػرز هػػذه العوامػػؿ: العوصػػر أ ومػػف ،أجمهػػن

ـ  أحػد أ بنسػي  االسػتقرار الس   ن بعوػي أف  مم ػ ،ة فػي مكػنف االسػتثمنربنسب  الحنلة الس   بػنت وجػنح متطم   هػ

شػػوة قػػنت إداربػػة كنلر  ة وعػػدـ وجػػود معو  ة المعػػنمالت اكدارب ػػوووعب ػػ ،والعوصػػر اكداري   .االسػػتثمنر

صػػنؿ سػػهبالت فػػي مجػػنؿ االت  الػػذي بسػػنهـ فػػي تػػوفبر الت   ي  وِػػقَ عػػف العوصػػر الت   ة، فضػػالً سػػوبب  والمح

ػػ ،موبػػؿؿ والت  وق ػػوالت   ة ب ػػا لهم  وظػػرً  العنمػػؿ االقتصػػنديَبتشػػك ُؿ ؿ عنمػػؿ جػػذب لالسػػتثمنر، و ن بشػػك  مم 

وسػػػػهولة  ،العنممػػػػة والسػػػػواؽ  االسػػػػتثمنر مػػػػف ونحبػػػػة وفػػػػرة البػػػػندي ة تشػػػػج  ر ببئػػػػة اقتصػػػػندب  تػػػػوف  

 ة.ة والمنلب  المعنمالت االقتصندب  

ػػػ أوػػػواع( إلػػػ  ٕٚٔٓ حمػػػد،أدراسػػػة )متػػػولي و  أشػػػنرتقػػػد و  لتشػػػجب   المسػػػتلدمةة رببب  الحػػػوافز الض 

 :هنأهم  عمبه مف  نثبروالت  االستثمنر 

المشػنرب  مػف  أربػنح إعفػن وبسػتود عمػ  مبػدأ  ،نشػبوعً  الكثػروع هػذا الو ػ رُ بَ عتَ ة: وبُ رببب  الض   اكجنزة .ٔ

ػػ ػػ اكعفػػن وقػػد بكػػوف هػػذا  ـ،واأعػػة رائب لعػػد  الض  مؤقتًػػن، لعػػدد  رائب أو مػػف بعضػػهنمػػف جمبػػ  الض 

 هشػنط ومكنوػن لحجػـ الو  تبًعػ اكعفػن ة وتتبػنبف مػد   شػنط.مف بدابة مزاولة الو   ، أيوواتمف الس   محد د

 ة فبه.العمنلة المحمب   عدادأو وطببعته وحجـ صندراته 

ه لجػػػذب ة تمببزب ػػػضػػػرببب   سػػػعنرأَ وع عمػػػ  مػػػوح : وبعتمػػػد هػػػذا الو ػػػةزب ػػػبمبالتّ عنر سػػػالت أو الالمعػػػد   .ٕ

ولػػػػػة المضػػػػػبفة ومبػػػػػة دالػػػػػؿ الد  ف دمػػػػػج الت  التػػػػػي تتضػػػػػم   لألهػػػػػداؼقػػػػػة ة المحق  المشػػػػػنرب  االسػػػػػتثمنرب  

ػػػ أسػػػعنرفػػػرض  أمثمتهػػػنومػػػف  ،لالسػػػتثمنر ولفػػػض  ،رببة عمػػػ  بعػػػض الوشػػػطةمولفضػػػه مػػػف الض 

ػػػ شػػػنط ة الو  ة المسػػػتثمر أو ووعب ػػػصػػػدبر، وال بػػػرتبط هػػػذا الحػػػنفز بجوسػػػب  رببة عمػػػ  وشػػػنطنت الت  الض 

 . ي  نتج المحم  ندرات وحجـ المدلالت مف الو  دة كحجـ الص  رات محد  بؿ برتبط بمتغب   ،االستثمنري
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المػر  ،اللرى اكبراداتمف  بنكممهننبقة ووات الس  د بهن ترحبؿ لسنئر الس  قصَ ترحبؿ اللسنئر: وبُ  .ٖ

مهػن، واف تكػوف هػذه الملػنطر الذي بوعكس عم  تحفبز االستثمنر وزبندة درجة الملنطر التػي بتقب  

ة سػػػم  اسػػػتهالكب   وتػػػنجإأو  ،لكػػػوف االسػػػتثمنر فػػػي مجػػػنالت إوتنجبػػػة حدبثػػػة ؛ةذات فنئػػػدة اجتمنعب ػػػ

 .جدبدة

ػػ هػػالؾاكِ  .ٗ ػػ ؿ:المعج   أقسػػنطوؿ لممسػػتثمر عمػػ  حسػػنب العدبػػد مػػف الػػد  فػػي ة توافػػؽ الجهػػنت الملتص 

ػ اكهػالؾن لمبػدأ وفقً  ،نبتةالصوؿ الث   هالؾإ ة نربلب ػكمفػة الت  الت   هػالؾإؿ، والتػي بترتػب عمبهػن المعج 

لبكوف  ؛ؿالمعج   اكهالؾن لطربقة وتبعً  ،اكوتنجي  ة تقؿ عف عمرهن ة زموب  سمنلي في مد  أالر   صؿلألَ 

ووات كبػر فػي الس ػأوبكوف  ،لبدابة وشنطه الول ووات في الس   قؿ  أعم  المستثمر  رببي  االلتزاـ الض  

 . اللبرة

ػػمػػوح االسػػتثمنر: وهػػو الو ػػ .٘ ػػوع الػػذي بسػػتود عمػػ  لفػػض وعػػن  الض   ؽ  حَ رببة المسػػتَ رببة أو دبػػف الض 

قة بسوة الحصوؿ رببة المتحق  تكمفة الصؿ مف الض  ة مف ؼ مف لالؿ لصـ وسبة مئوب  عم  المكم  

 ة.نربلب  كمفة الت  قة بنلصؿ عم  أسنس الت  م  إتنحة لصـ اكهالكنت المتعم   ،عمبه

 :ةريبي  شريعات الض  ا: الت  ثالثً 

ػا لمس  تجسػبدً  د  عَ وبُ  ،نئد في البمدالس   رببي  ظنـ الض  الو   رببي  شرب  الض  بعكس مفهوـ الت   ة رببب  بنسػة الض 

شػرب  الت   فبتكػو  إل  البػن ،  اللؼتهن مف لبة فرض الضرائب وكبفب  آـ ة التي توظ  في ملتمؼ القواعد القنوووب  

ػػ ػػ مػػف دولػػة مػػف جممػػة ةلب ػػ رببي  الض   ه،ن إلػػ  الوعػػن  الػػذي تفػػرض عمبػػة التػػي توسػػب غنلًبػػرببب  القػػواوبف الض 

ػػالت   بػػرُ عتَ ، وبُ ةة أو القنوووب ػػالمنلب ػػ والواقعػػةؼ بهػػن وتحدبػػد المكم ػػ ػػشػػرب  الص   ة ممػػثالً شػػربعب  مطة الت  ندر عػػف الس 

 (.ٕٛٔٓ)الحالؽ،  رببي  لفرض قواعد القنووف الض   السنسي  عب المصدر ن بمجمس الش  غنلبً 
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ـ  أالهػداؼ هػي  ف  إإذ  ،ةبنسة المنلب ػلمس   نوضرورب   نأسنسب   نة مكووً رببب  بنسة الض  الس   د  عَ تُ  المعػنببر  هػ

ػػؿ أهػػداؼ الس  ث ػػعػػف طموحنتهػػن، وتتم عببػػر االقتصػػندي  وهػػي الت   ،سبنسػػة ةد أب ػػالتػػي تحػػد   ة فػػي رببب  بنسػػة الض 

 ،واستقرار السعنر ،ةة بنكبرادات التي تمـز لتموبؿ وفقنت الحكومة العنم  ولة العنم  في رفد لزبوة الد   الردف  

وتحقبػؽ المسػنواة والعدالػة  ،لػنرعف تشجب  االستثمنر واالد   عم  االستهالؾ، فضالً  بشكؿ إبجنبي  نثبر والت  

ػػلؿ، وتسػػتوجب الس  ة عػػف طربػػؽ إعػػندة توزبػػ  الػػد  االجتمنعب ػػ وازف حقبػػؽ عمػػ  الت ػػة الت  ة الردوب ػػرببب  بنسػػة الض 

ػ بن بتطم  مم   ،ةرببب  مطة الض  فبف والس  ببف حقوؽ المكم   ػرببب  مػف اكدارة الض  ة وتشػجب  رببب  ة تقػدبـ اللدمػة الض 

ػة والو  وموب ػهػداؼ الت  وسػبؽ بػبف الَ إل  جنوػب الت   ،ةفبف عم  االستجنبة الطوعب  المكم   ن ، واوطالقًػرببي  ظػنـ الض 

نت تحسػػبف ة تشػػربعنت وقػػواوبف تسػػع  لتوظػػبـ عممب ػػبفػػرض عػػد   ع الردوػػي  قػػنـ المشػػر   ،صػػطمحمػػف هػػذا المُ 

رقػـ  لؿوذلؾ عف طربؽ قػنووف ضػرببة الػد   ،ؽ أركنوهنلؿ والمببعنت عف استحقنقهن وتحق  رببة عم  الد  الض  

  (.ٕٚٔٓ )المهود، ٕٗٔٓلسوة  ٖٗ

نت ظرب ػراسػنت والو  دت الد  ، إذ تعػد  الول  ةالجبنئب  ة غبر وظبفتهن رببب  شربعنت الض  الت   ألذت ،حدبثنً 

ػػ التػػي تونولػػت إلػػ  جنوػػب دعػػـ  ،ومبػػة وجػػذب االسػػتثمنرودورهػػن الفنعػػؿ فػػي مجػػنؿ الت   ،وتشػػربعنتهن رائبالض 

ػ ،وؿ ومواردهػنموازونت الػد    وفنرضػي واضػعيعب معرفتهػن مػف قبػؿ وغبػر ذلػؾ مػف الهػداؼ التػي مػف الص 

ػشػربعنت جنهػنت الحدبثػة أظهػرت دور الت  االت   ف  إإذ  ،الوائؿالجبنبة  وؿ، نت الػد  فػي دعػـ اقتصػندب   ةرببب  الض 

 ةب ػأهم  إلػ  جنوػب  ،ةة المهم ػوموب ػالت   لدوارهػن ة وظراً رببب  شربعنت الض  المر الذي بعوي ضرورة االهتمنـ بنلت  

ػ شػربعنتالت   رُ َبػعتَ تُ  ،ألػرى. مػف ونحبػة اكبقػنع موضػبطة ةضػرببب  بون  موظومػة  ـ  إحػدى أ ةرببب  الض   أدوات هػ

ة ة واالقتصػػػندب  وموب ػػسػػنهـ فػػي تحقبػػؽ العدبػػػد مػػف الفوائػػد الت  ة التػػػي تُ االقتصػػندب   والدواتة بنسػػنت المنلب ػػالس  

 ( ٕ: ٕٚٔٓ )محمد،
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ػتهن عم  مدى تحقبؽ الت  ة وفعنلب  رببب  بنسة الض  مد وجنح الس  عتَ عالوة عم  ذلؾ، بَ  ة رببب  شػربعنت الض 

ػػ ة ة واالقتصػػػندب  رات االجتمنعب ػػطػػو  فػػػؽ مػػ  الت  والتػػي مػػف الواجػػب أف تت   ،ةوالقنوووب ػػػة ب ػػوابط والسػػس الفو  لمض 

ـ  أحػػدى إلؿ ر ضػػرببة الػػد  َبػػعتَ نئدة، وتُ ة الس ػػوالمنلب ػػ ػػالت   هػػ ة كببػػرة فػػي ب ػػة التػػي اكتسػػبت أهم  رببب  شػػربعنت الض 

ـ  أحػػدى إ رُ َبػػعتَ إذ تُ  ،ةة واقتصػػندب  منلب ػػة و ة اجتمنعب ػػب ػػا لمػػن لهػػن مػػف أهم  وظػػرً  ،ة دوؿ العػػنلـغنلبب ػػ الوسػػنئؿ  هػػ

 (.ٕٚٔٓ ة )الشنفعي،بنسة المنلب  نجحة لمس  الو  

 :ريبيُّ حصيل الض  الت   (ٖ-ٕ)

ػالت  ر َبػعتَ بُ  ـ  أ أحػد رببيّ حصػبؿ الض   ةب ػػأهم  وتعػود  ،فػي عصػرون الحػدبث ةالعنم ػ اكبػػراداتمصػندر  هػ

ػفنلو   ،بشػكؿ عػنـ   حصػبؿالت   أوػواعمقنروػة مػ  ملتمػؼ  ،حجمهػن رِ َبػلكِ  حصػبؿالت  وع مػف هذا الو    رببي  ظػنـ الض 

 الجهػػزةة ة عمػػؿ كنف ػػلب ػػآة التػػي تعكػػس فسػػبرب  عمبمػػنت الت  ة والت  دولػػة بتوػػنوؿ جممػػة مػػف القواعػػد القنوووب ػػ ةلب ػػ

ػػ ة ة واالقتصػػػندب  بنسػػب  المجػػنالت الس  ر بشػػػكؿ كببػػر عمػػ  جمبػػػ  فهػػو بػػؤث   ،اللنضػػعبف لهػػػن والفػػرادة رببب  الض 

ػػػ ،ة لمعدبػػػد مػػػف دوؿ العػػػنلـبنسػػػنت المنلب ػػػفػػػي بوػػػن  الس   رةً مػػػؤث   ر سبنسػػػةً َبػػػعتَ وبُ  ،ولػػػةة لمد  واالجتمنعب ػػػ ة ولنص 

ة ة واالقتصػػندب  ة واالجتمنعب ػػبنسػػب  ومبػػة الس  الت   أهػػداؼبغبػػة تحقبػػؽ  االقتصػػندي  شػػنط نثبر عمػػ  الو  لمت ػػ ؛نمبػػةالو  

 .(ٕٙٔٓ العزبز، )عبد

ػ حصػبؿالت  ؿ مث ػب ،عالوة عم  ذلػؾ بػؿ  ،ةولػة الردوب ػة لمد  العنم ػ اكبػراداتوسػبة كببػرة مػف  ببي  ر الض 

ػػ إبراداتػػهبشػػكؿ كببػػر عمػػ  تحصػػبؿ  ولػػة، إذ بعتمػػد الردف  للزبوػػة الد   السػػنس رُ َبػػعتَ بُ  ؿ ة التػػي تشػػك  رببب  الض 

ػ حصػبؿالت  قػه حق  بور الكببػر التػي عف طربؽ الػد   ،ةووب  الس   موازوتهمف  والسنسي   الكبرالقسـ  فػي  رببي  الض 

  (.  ٕٙٔٓ )القضنة، الردف   في ةالعنم   ةرفد الموازو
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 ريبي  حصيل الض  الت  : هفهىم الا أو  

المػػنؿ بصػػورة ذي بشػػبر إلػػ  تحصػػبؿ مبمػػ  مػػف وال ػػ (ؿػ ػػػػػػصػػػ ػحػػ) جػػذرمػػف الحصػػبؿ اسػػـ الت   ؽ  شػػتَ بُ 

ػػػ ،واجبػػػة ػػػ ؽ  ه قػػػبض مبمػػػ  مسػػػتحَ و ػػػبن ؼُ عػػػرَ ن فبُ لغوب ػػػ نأم  ـ   ،بوفرائب والػػػد  مػػػف المػػػنؿ كنلض  عببػػػر عوػػػه الت   وبػػػت

حصػبؿ إلػ  فبشػبر الت   ،ناصػطالحً  نأم ػواالسػتبفن  واالسػتحقنؽ واالسػتلالص.  كػنلدا  ،ألػرىبمصطمحنت 

 (.ٔٛ: ٜٕٔٓ ة )ممبح،ؼ إل  صودوؽ اكدارة المنلب  ة مف المكم  رببب  الض   المواؿ إلراجة كبفب  

ػػالت   ؼُ عػػرَ بُ  ـ   المػػواؿ :هنو ػػب رببي  حصػػبؿ الض  ػػ التػػي بػػت ة عوػػد تحدبػػد رببب  جبنبتهػػن مػػف قبػػؿ اكدارة الض 

ػة التي تلض  لدلوؿ الفراد أو الش  المند   دة. كمػن ة محػد  لػالؿ فتػرة زموب ػ رببي  ركنت اللنضعبف لمقنووف الض 

ػػػ أكنوػػػت سػػػوا ً  ،وػػػةة معب  فتػػػرة منلب ػػػ أثوػػػن ولػػػة بتحصػػػبمهن ؼ الد  التػػػي تكم ػػػ اكبػػػراداتتشػػػبر إلػػػ   رائب مػػػف الض 

 دة )عبػػػدسػػػوة منلبػػػة محػػػد   أثوػػػن دة ركنت أو الفػػػراد أو الهبئػػػنت المتعػػػد  مبنشػػػرة مػػػف الش ػػػالغبػػػر  ـالمبنشػػػرة أ

 (.ٗ: ٕٙٔٓ الهندي،

ػػالت  شػػبر وب ػػؿ لمحكومػػة والمػػوارد االقتصػػندب  الو   اكبػػرادإلػػ   رببي  حصػػبؿ الض  ؿ عمبهػػن ة التػػي تتحص 

ػػػالد   ػػػة لتغطبػػػة الو  قنت وقدب ػػػلؿ عمػػػ  شػػػكؿ تػػػدف  رائب عمػػػ  الػػػد  ولػػػة وتبجػػػة فػػػرض الض  وتحسػػػبف  ،ةفقػػػنت العنم 

ـ حك  عػف الػت   ة، فضػالً ة االقتصػندب  فنهب ػوتحقبػؽ الر   ،االقتصػندي   مػو  وتحفبز الو   ،ةظروؼ المواطوبف المعبشب  

 (.ٕٗ: ٜٕٔٓ ة )بوي هنوي،ة اللنرجب  جنرب  وازف في العالقنت الت  الت   وضمنف ،ـضل  الت الت  بمعد  

ومسػنهمنت  والربػنحالمحصػمة مػف الضػرائب  اكبػرادات أوهػنوتعرؼ مف وجهة وظر البنحث عم  

الضمنف االجتمنعي والضػرائب المفروضػة عمػ  السػم  واللػدمنت وضػرائب عمػ  الرواتػب والضػرائب عمػ  

إلػ  حصػػة  اكجمػنليالضػربببة كوسػبة مئوبػة مػف الوػنتج المحمػي  اكبػراداتالممكبػة ووقمهػن، وبشػبر إجمػنلي 

ونتج الدولة التي تجمعهن الحكومة مف الضرائب كمن بعتبر مقبنس مهـ لتحدبد مػدى سػبطرة الحكومػة عمػ  

 موارد االقتصند.
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ا ممحوظػن فػي رً شػهدت تطػو   قػد ةة الهنشػمب  المممكػة الردوب ػ أدوػنه بػنف   وضػبحي  سـ الت  ضح مف الر  وبت  

ػػػ حصػػػبؿالت   ػػػ وسػػػبة اولفػػػنضضػػػح (، كمػػػن بت  ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓلػػػالؿ الفتػػػرة ) رببي  الض   لؿالػػػد   عمػػػ  رائبالض 

 (.ٕٗٔٓ( وعنـ )ٖٕٔٓعنـ ) في ةرببب  الض   اكبرادات إجمنلي   إل  ربنحوال

 

المجمس ) ةة الياشمي  ( في المممكة األردني  ٕٗٔٓ-ٕٚٓٓخالل الفترة ) ريبيِّ حصيل الض  ر الت  :  تطوُّ 2 وضيحيُّ سم الت  الر  

 (ٕٙٔٓ، الجتماعي األردنيقتصادي ااال

ػػالت  الفػػرؽ بػػبف تػػي ف الجػػدوؿ اآلبػػب  وبُ  ( لعػػنـ ٕٛلؿ رقػػـ )ضػػرببة الػػد   يْ ن لقػػنوووَ وفقًػػ رببي  حصػػبؿ الض 

 .(ٕٗٔٓ( عنـ )ٖٗلؿ رقـ )( وقنووف ضرببة الد  ٜٕٓٓ)
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خل ( وقانون ضريبة الد  ٜٕٓٓ( لعام )ٕٛخل رقم )ي ضريبة الد  ا لقانونَ وفقً  ريبيِّ الض   حصيلالت  : المقارنة بين ٖجدول 

: (ٕٗٔٓ( عام )ٖٗرقم )

 

تطببػػؽ قػػنووف بدابػػة وهػػو  (ٕ٘ٔٓ)ه فػػي عػػنـ إلػػ  أو ػػ، الػػواردة فػػي الجػػدوؿ أعػػالهوتشػػبر الببنوػػنت 

ػػػ اكبػػػراداتبمغػػػت  (ٕٗٔٓ( لسػػػوة )ٖٗ)لؿ رقػػػـ الػػػد   ضػػػرببة بوسػػػبة تفػػػوؽ ممبػػػنر دبوػػػنر،  (ٔ.ٗ)ة رببب  الض 

ػػػػ ،%(٘.ٔ( وبوسػػػػبة )ٕٗٔٓعػػػػنـ ) إبػػػػرادات ( لسػػػػوة ٖٗلؿ رقػػػػـ )عمػػػػ  دور قػػػػنووف ضػػػػرببة الػػػػد   ن بػػػػدؿ  مم 

 .ة في الردف  رببب  ( في تحسبف قبمة اكبرادات الض  ٕٗٔٓ)

  :ريبيِّ الض  حصيل الت   ةي  أىمِّ ا: ثانيً 

ػػ لإلبػػرادات مػػوبمي  ور الت  الػػد   رُ َبػػعتَ بُ  ـ  أة مػػف العنم  ػػوظػػنئؼ الو   هػػ ال  ،نمبػػةفػػي البمػػداف الو   رببي  ظػػنـ الض 

ـ  ة واالقتصػندب  بنسػب  الس   الوضنعمن في ضو  سب    ةب ػأهم  ازدادت  تمػؾ البمػداف. فػي العصػر الحػنلي   ة التػي تعػ

ػػ حصػػبؿالت   ػػ حصػػبؿالت  نمبػػة عمػػ  ؿ الو  وَ ا العتمػػند الػػد  وظػػرً  ؛رببي  الض   ؛ةهػػن االقتصػػندب  فػػي أدا  مهنم   رببي  الض 

ودعـ ملتمػؼ القطنعػنت  ،نممةة الش  ومبة االقتصندب  نمبة بتحقبؽ الت  ؿ الو  وَ لذلؾ كنف مف الواجب أف تقوـ الد  
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ومعنلجػػػة العجػػػز  ،لػػػنرالت االد  د  ورفػػػ  معػػػ ،وذلػػػؾ عػػػف طربػػػؽ لفػػػض  االسػػػتهالؾ وترشػػػبده ،ةاالقتصػػػندب  

 ،سػـو والغرامػنتوالر   لمممتمكنتا  مصندرتهن ولة جر  مه الد  التي تحص   المواؿا لكوف وظرً  ،لممدفوعنت المنلي  

ػػهػػر  وتبجػػة الت   ػػ ؛أو الجمركػػي   رببي  ب الض  ػػن بػػزو  مم   حصػػبؿالت  ف نبمكػػف القػػوؿ بػػ هة بهػػن. وعمبػػد اللزبوػػة العنم 

ببف شرائح المجتمػ  مػف  الفوارؽسنهـ في تقمبؿ ب ،مبنشرةالغبر المبنشرة أو  رائبالض  عف  نتجَ الو   رببي  الض  

ػػ حصػػبؿالت  ر َبػػعتَ بُ  ،ألػػرىمػػف ونحبػػة و ة. مكب ػػجنوػػب حجػػـ المُ  ـ  أحػػد أ رببي  الض  مصػػندر تموبػػؿ المشػػػنرب   هػػ

ػػػ حصػػػبؿالت   ة كمػػػن أف  ب ػػػسػػػنت المحم  ودعمهػػػن فػػػي المؤس   ة بػػػدف  كنف ػػػ الػػػذي ئبسػػػي  الر   ر العصػػػبَ َبػػػعتَ بُ  رببي  الض 

ػػ حصػػبؿالت  قػػـو بإذ  ،أعمنلهػػن لدا ولػػة سػػنت الد  مؤس   ـ   نليبنلت ػػ ،ولػػةفػػي دعػػـ موازوػػة الد   رببي  الض   هػػنتوظبف بػػت

  (. ٔٔ-ٓٔ: ٜٕٔٓ واصرة،ة )الو  للدمة الجواوب االقتصندب  

مهمػػػه لتمببػػػة متطمبػػػنت مبزاوبػػػة الدولػػػة وتموبػػػؿ مشػػػنربعهن وبػػػرى البنحػػػث أف اكبػػػرادات الضػػػربببة 

الحكومبة والعنمة إل  جنوب جعؿ ببئػة العمػنؿ فػي الدولػة مواتبػة لومػو االقتصػندي، كمػن تػؤدي اكبػرادات 

الضػػربببة دورا مهمػػن فػػي تموبػػؿ مشػػنربعهن االجتمنعبػػة والصػػحبة كنلرعنبػػة الصػػحبة واالجتمنعبػػة والضػػمنف 

الطببة. كمػن بمكػف توظبػؼ اكبػرادات الضػربببة فػي تموبػؿ مشػنرب  تومبػة راس المػنؿ االجتمنعي والبحوث 

 البشري.

 ريبيُّ حصيل الض  الت  : وقت اثالثً 

ػػة الت  تبػػدأ عممب ػػ ػػ   بدابػػةمػػ ،المرافقػػة لهػػن واكجػػرا ات رببي  حصػػبؿ الض  رببة بقػػرار صػػندر فػػرض الض 

جنزته ،ؽعف المدق   ة التػي قنبػة اللنرجب ػعػف لجػنف الر   فضػالً  ،في مراجعة القرار ةجوة الملتص  مف قبؿ الم   وا 

ـ  تتمث ػػ ػػ ظػػنـ المػػنلي  تفصػػبالت القػػرار عمػػ  الو   إدلػػنؿ ؿ بػػدبواف المحنسػػبة، إذ بػػت وعمػػ  رقػػـ  ،رببةلػػدائرة الض 

مػة مػدبف( بقب إشػعنرؼ )لطػنب لممكم ػ إرسػنؿحصػبؿ مػف لػالؿ الت   إجرا اتفتبدأ مبنشرة  ،ؼ اللنص  المكم  
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ػػ  سػػمي  عػػف طربػػؽ البربػػد الر   اكشػػعنرهػػذا  إرسػػنؿوذلػػؾ مػػف لػػالؿ  ،الغرامػػنت ه مػػ بػػة عمبػػرائب المترت  الض 

ثبػنت ،ائرة فػػي حنلػة المونزعػػنتالػد   حػػؽ   كثبػنت ؛وبكتػنب صػندر عػػف دبػواف المحنسػػبة . بعػػد ؼِ م ػكَ المُ  حػػؽ   وا 

ـ   ة وهػػذه المػػد   ،ؼعمػػ  عوػػواف المكم ػػ اكشػػعنروصػػوؿ  لضػػمنفة ن كفتػػرة قنوووب ػػف بوًمػػبوتظػػنر ثالثػػاال ذلػػؾ، بػػت

ـ   ،ؼوفي حنؿ عدـ اسػتجنبة المكم ػ ه،بة عمبرائب المترت  حجـ الض   عف حؼص  في ال اكعالفالتي تسبؽ   بػت

ػفي  ألرىة مر   اكعالف إعندة ؿ، الو   اكعػالفن مػف ف بوًمػبوبنلمعمومػنت وفسػهن بعػد اوتظػنر ثالثػ ،حؼالص 

ػػسػػداد المكم ػػ وفػػي حػػنؿ عػػدـ ـ   ه،بػػة عمبػػرببة المترت  ؼ لمض  الموقولػػة وغبػػر  أموالػػهعمػػ   ظػػي  حف  الحجػػز الت   بػػت

ػػال ودائػػرة تػػرلبص المركبػػنت  الراضػػيمة كنلجمػػنرؾ والبوػػوؾ ودائػػرة موقولػػة بعػػد ملنطبػػة الجهػػنت ذات الص 

  (.ٛٗ: ٕ٘ٔٓ لنوبة،)الش  

 :ريبيِّ حصيل الض  الت  : طرق ارابعً 

لتتونسػػػب مػػػ  جمبػػػ  االعتبػػػنرات  ؛عحصػػػبؿ تتوػػػو  سػػػنلبب الت  أَ  ( إلػػػ  أف  ٕٙ: ٕٛٔٓ )جرتمػػػي، أشػػػنر

 ومف ابرزهن: ،الملتمفة

  ُػػسػػموب الوفػػن  المبنشػػر: عوػػدمن تقػػوـ الػػد  أ ػػائرة الملتص  ػػ ،رائبة بفػػرض الض  رببة بتحدبػػد مقػػدار الض 

ؼ بسػػػداد قبمػػػة بقػػػوـ المكم ػػػ ،بنعهػػػنالواجػػػب ات   واكجػػػرا اتف  وموعػػػده ومواعبػػػد الػػػد   ،الواجػػػب دفعػػػه

ػػػ ػػػرببة لمػػػد  الض  ـ  ة بنلمواعبػػػد المحػػػد  ائرة الملتص  ف  عمػػػ  دفعػػػه واحػػػدة أو الػػػد   دة، فمػػػف الممكػػػف أف بػػػت

ػػػبنلقسػػػنط ؼ أو لػػػإلدارة فػػػال لبػػػنر لممكم ػػػ ،القػػػنووف رببة ممػػػـز بػػػوص  ، وفػػػي حػػػنؿ كػػػوف تقسػػػبط الض 

ػػ ػػببومػػن قػػد بمػػوح القػػنووف  ،ة فبػػهرببب  الض  ؼ عمػػ  عػػدد فػػنؽ مػػ  المكم ػػة االت  ة صػػالحب  رببب  لػػإلدارة الض 

 .نومقداره القسنطومواعبد 
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  ُن ة تبًعػػوة المنلب ػػة أثوػػن  الس ػػمػػف لاللػػه بػػدف  أقسػػنط دورب ػػ المكم ػػؼ مػػة: وبقػػوـسػػموب القسػػنط المقد  أ

ػكقرار بقد   ـ   ، أو عػف دلمػة المتوق ػ ،المنضػبة ةورببة فػي الس ػمه عف قبمػة الض  سػوبة الت   عمػ  أف تػت

بنسػػترجنع مػػن بزبػػد  ولػػه الحػػؽ   ،عوهػػن ؼ بػػدف  مػػن بقػػؿ  د المكم ػػوبتعه ػػ ،ة لمضػػرببة بعػػد ربطهػػنهنئب ػػالو  

 .وةولة العنمة بإبرادات عم  مدار الس  ربقة برفد لزبوة الد  ز هذه الط  فتتمب   ،عوهن

  ُؼ بػدف  غبػر مكم ػ ادً حػد  مُ  ادة أو فػردً محػد   ة جهػةً سموب الحجز مف الموب : قد تمـز اكدارة الضػرببب  أ

 عوه. بنكونبةؼ عم  دلؿ المكم   رببة المستحؽ  مقدار الض  

 ابقةراسات الس  الدِّ ( ٗ-ٕ)

 The implications of tax revenue on the" ( بعنــوان Nwite, 2015دراســة ) -

economic development of Nigeria" 

 عػػػنـ مػػػف لوبجبربػػػن االقتصػػػندبة التومبػػػة عمػػػ  الضػػػربببة اكبػػػرادات تػػػنثبر والتػػػي سػػػعت إلػػػ  دراسػػػة

 ومعوػػػ  ، وبجبربػػػن فػػػي لمضػػػرائب التنربلبػػػة اللمفبػػػة أوالً  الدراسػػػة تتبعػػػت حبػػػث ،ٕٓٔٓ عػػػنـ إلػػػ  ٕٓٓٓ

 اللتبػػنر Pearson لموػػتج المحظػػي االرتبػػنط معندلػػة اسػػتلداـ تػػـ االقتصػػندبة، التومبػػة ومفهػػوـ الضػػرائب

 والتومبػػػة الضػػػربببة اكبػػػرادات بػػػبف كببػػػرة عالقػػػة توجػػػد ال الدراسػػػة، وأشػػػنرت الوتػػػنئج إلػػػ  أوػػػه هػػػذه فرضػػػبة

 ُتسػتلدـ لمحكومػة دلػؿ مصػدر كووهن عف الوظر الضرائب بصرؼ أف وبجبربن، إل  جنوب في االقتصندبة

 لمعنلجػػػة وسػػػبمة وأبًضػػػن  العكسػػػي المػػػدفوعنت مبػػػزاف بػػػبف االرتبػػػنط مثػػػؿ اقتصػػػندبة أهػػػداؼ لتحقبػػػؽ أبًضػػػن

 . واالوحراؼ التضلـ
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 The impact of tax revenue on" والموسـومة بــ ( Ojong et al, 2016)دراسـة  -

economic growth: Evidence from Nigeria" 

ػػ عنئػػدات إلػػ  ببػػنف تػػنثبر والتػػي سػػعت  بػػبف العالقػػة ، وفحػػصبجبػػري  الو   االقتصػػند عمػػ  رائبالض 

 ،بجبػػػري  الو   االقتصػػػند عمػػػ  ركةالش ػػػ دلػػػؿ ضػػػرببة وتػػػنثبر ،بجبػػػري  الو   واالقتصػػػند ةالبترولب ػػػ الربػػػنح ضػػػرببة

ـ   ، كمػػػنبجبػػػري  الو   االقتصػػػند عمػػػ  ةفطب ػػػالو   غبػػػر اكبػػػرادات ةوفعنلب ػػػ  شػػػرةالو   مػػػف الببنوػػػنت عمػػػ  الحصػػػوؿ تػػػ

ـ  و  ،المركػػزي   لمبوػػؾ ةاكحصػػنئب    هوػػنؾ تػػنئج أف  الو   وكشػػفت ،المكتبػػي   المسػػح طربقػػة لػػالؿ مػػف اسػػتلراجهنتػػ

 بػبف كببػرة عالقػة هوػنؾ أف   ، كمػن أظهػرتبجبػري  الو   االقتصػند وومػو   البتػروؿ أربنح ضرببة ببف كببرة عالقة

 بػبف ةإحصػنئب   داللػة ذات عالقػة ، إلػ  جنوػب عػدـ وجػودبجبػري  الو   االقتصػند وومػو   ةفطب ػالو   غبػر اكبرادات

  .بجبري  الو   االقتصند وومو ركةالش   دلؿ ضرببة

 ٕٗٔٓ لســنة( ٖٗ) رقــم خلالــد   ضــريبة قــانون فــي عــديالتالت   اثــر بعنــوان "( ٕٚٔٓ ،مــيّ ) دراســة -

 ."المقاوالت شركات ةربحي   عمى

ة ( عمػ  ربحب ػٕٗٔٓ( لسػوة )ٖٗلؿ رقػـ )ثر تعػدبالت قػنووف ضػرببة الػد  أدراسة  والتي سعت إل 

 ،حمبمػي  الت   بػ  البنحػث المػوهج الوصػفي  ات  قػد و  ،ة عمػ  شػركنت المقػنوالت(شركنت المقػنوالت )دراسػة تطببقب ػ

فػي  نضػرببب   نقً ( مدق  ٘ٙراسة مف )وة الد  عب   فتتنل   ،ة لجم  الببنونت وتحمبمهنواستلدـ االستبنوة كنداة أسنسب  

ػػػمدبربػػػة كبػػػنر المكم   ػػػطي دافعػػػي الفػػػبف ومدبربػػػة متوس  ػػػرائب لمو  ض  لؿ فػػػي دائػػػرة ضػػػرببة الػػػد   ونعي  شػػػنط الص 

ػػػػ ( لسػػػػوة ٖٗلؿ رقػػػػـ )لتعػػػدبالت قػػػػنووف ضػػػػرببة الػػػد   راسػػػة إلػػػػ  وجػػػػود اثػػػر سػػػػمبي  مت الد  والمببعػػػنت، وتوص 

كمػػن  ،شػػركنت المقػػنوالت ربػػنحأَ لؿ عمػػ  لتعػػدبؿ وسػػب ضػػرببة الػػد   ثػػر سػػمبي  أإلػػ  جنوػػب وجػػود  ،(ٕٗٔٓ)

كمػن  ،شػركنت المقػنوالت أربػنحوالتفػوبض عمػ   اكونبػةظػنـ لتعػدبؿ و ثػر سػمبي  أراسػة إلػ  وجػود لمصت الد  
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والعقوبػنت  صػنتوالملص  ثػر لتعػدبؿ المصػنربؼ المقبولػة واالسػتهالكنت أراسػة إلػ  عػدـ وجػود مت الد  توص  

 شركنت المقنوالت.  أربنحة عم  قنبب  الر   واكجرا ات

ـ شـريعاتالت   فـي رغيُّـالت   ثـرأبعنوان "( ٕٚٔٓ مر،دراسة )النّ  - ـ اْليـرادات عمـى ةريبي  الض   فـي ةريبي  الض 

 ."األردنِّ 

ػػر فػػي الت  غب ػػثػػر الت  أإلػػ  الكشػػؼ عػػف والتػي هػػدفت  ػػة عمػػ  اكبػػرادات الرببب  شػػربعنت الض  ة فػػي رببب  ض 

( ٕٙٔٓ-ٕٓٔٓة لالؿ الفتػرة مػف )رببب  الض   بنكبراداتقة راسة بجم  الببنونت المتعم  قنمت الد  قد و  ،الردف  

رائب عمػ  اللػدمنت والض   والربنح ،لؿرائب عم  الد  والض   ،ةرائب عم  المعنمالت المنلب  الض   تشمؿوالتي 

ػػػ ػػػ ،وضػػػرببة ببػػػ  العقػػػنر ،م والس   راسػػػة إلػػػ  أف  جػػػنرة، ولمصػػػت الد  ة والت  ولب ػػػرائب عمػػػ  المعػػػنمالت الد  والض 

ػػ إجمػػنلي   ػػ ،( كنوػػت فػػي تزابػػد مسػػتمر  ٕٙٔٓ-ٕٓٔٓلػػالؿ الفتػػرة مػػف ) ة فػػي الردف  رببب  اكبػػرادات الض  ن مم 

 ة.رببب  اكبرادات الض   إجمنلي  عم   إبجنبي  ثر أ نة كنف لهرببب  شربعنت الض  رات في الت  غب  بعوي أف الت  

 The Causal بعنـــوان "( Al-Abbadi and Abdul-Khaliq, 2017دراســـة ) -

Relationship between Sales Tax Revenue and Economic Growth in 

Jordan " 

بػرادات االقتصػندي   مػو  الو   بػبف ةببب  الس ػ العالقػة فحػص إلػ  والتػي سػعت  ةالعنم ػ المببعػنت ضػرببة وا 

-ٜٜٛٔ الفتػرة لػالؿ ربفالمتغب ػ بػبف العالقػة جػنهات   تحدبػد أجػؿ مف ؛جراوجر ةموهجب   بنستلداـ الردف   في

ـ  قػػد ، و ٕ٘ٔٓ  Engle وهػػج عمػػ  قهػػنتفو   أثبتػػت التػػيو  ،رؾالمشػػتَ  كنمػػؿلمت   Johansen تقوبػػة ـاسػػتلدا تػػ

and Granger مشػتركة تكنمػؿ عالقػة هوػنؾ أف  تػنئج ، وأظهػرت الو  راتلممتغب ػ المشػترؾ كنمػؿالت   تقبػبـ في 

 بػبف المػد طوبمػة عالقػة، ووجػود الردف   لببنوػنت االقتصػندي   مػووالو   ،ةالعنم ػ المببعنت ضرببة إبرادات ببف
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 إبػرادات مػف ةببب  الس ػ العالقػة توتقػؿ ذلػؾ، عمػ  عالوة. االقتصندي   مووالو   ،ةالعنم   المببعنت ضرببة إبرادات

 تسػنعدو  ة،ببب  الس ػ التبػنرات وتنئج عم  بون ً . العكس ولبس ،االقتصندي   مو  الو   إل  ةالعنم   المببعنت ضرببة

 .االقتصندي   مو  الو   في تحدث التي غببراتالت   تفسبر عم  ةالعنم   المببعنت ضرببة عنئدات في غببراتالت  

  ."األردنِّ  في ةالعام   اْليرادات عمى ةريبي  الض   القوانين ثرأبعنوان " (ٕٚٔٓ )الحمدي، دراسة -

رببة لعػنـ وقنووف الض   ،( وتعدبالتهٜٕٓٓرببة لعنـ )ثر قنووف الض  أؼ عم  عر  إل  الت  والتي سعت 

ـ  قػػد و  ،حمبمػػي  الت   راسػػة المػػوهج الوصػػفي  بعػػت الد  وات   ،ة( عمػػ  اكبػػرادات العنم ػػٕٗٔٓ) توزبػػ  اسػػتببنف عمػػ   تػػ

ػػػ( موظ ػػػٕ٘ٔ) ػػػة فػػػي الردف  رببة ووزارة المنلب ػػػؼ فػػػي دائػػػرة الض  ثػػػر كببػػػر أراسػػػة إلػػػ  وجػػػود مت الد  ، وتوص 

بجنبي   وجود م   ،ة في الردف  ( عم  حجـ اكبرادات العنم  ٕٗٔٓ( وعنـ )ٜٕٓٓرببة لعنـ )لقنوووي الض   وا 

 ة في كال القنوووبف.غرات القنوووب  بعض الث  

 Tax Revenue and Economic" ( بعنـوان "Arowoshegbe  et al, 2017دراسـة ) -

"Growth of Nigeria 

 ، لوبجبربػػػن االقتصػػػندي الومػػػو عمػػػ  الػػػدلؿ ضػػػرببة إبػػػرادات تػػػنثبر استكشػػػنؼ إلػػػ   دؼوالتػػػي تهػػػ

 الوشػػػرات وهػػػي ثنووبػػػة، مصػػػندر مػػػف الببنوػػػنت جمػػػ  تػػػـ(. GDP) اكجمػػػنلي المحمػػػي الوػػػنتج مػػػف مقتبًسػػػن

 إلػ  ٜٜ٘ٔ مػف لمفترة التوالي عم  الوبجبري المركزي والبوؾ الفبدرالبة الدالمبة اكبرادات لدائرة اكحصنئبة

 المربعػػػنت وتقوبػػػة المتعػػػددة اللطبػػػة لالوحػػػدارات القبنسػػػي االقتصػػػندي الومػػػوذج اعتمػػػند تػػػـ[. ٕٚ] ٕ٘ٔٓ

 مػف ومجموعػة( التػنب  المتغبػر) اكجمنلي المحمي الونتج ببف العالقة الستكشنؼ( OLS) العندبة الصغرى

 أف الوتػػػػنئج وأظهػػػػرت. ٕ٘ٔٓ إلػػػػ  ٜٜ٘ٔ مػػػػف الفتػػػػرة لػػػػالؿ الحكومبػػػػة الػػػػدلؿ ضػػػػرببة إبػػػػرادات رؤوس

 دلػػػؿ وضػػػرببة البتػػػروؿ أربػػػنح ضػػػرببة هػػػي لمحكومػػػة االقتصػػػندي الومػػػو تحدبػػػد التػػػي الضػػػربببة اكبػػػرادات
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 مبنشػػػرة، ضػػرائب هػػػي االقتصػػندي الومػػػو عمػػ  إبجػػػنبي تػػنثبر لهػػػن التػػي الضػػػرائب أف بعوػػي وهػػػذا. الشػػركة

 غبػػػر الضػػػرائب مػػػف لوبجبربػػػن االقتصػػػندي الومػػػو عمػػػ  أكبػػػر تػػػنثبر لهػػػن المبنشػػػرة الضػػػرائب فػػػإف وبنلتػػػنلي

 قػواوبف فػي والثغرات الدلؿ، ضرببة وظنـ في الوظبفبة االلتالالت إل  الشنذ الوض  هذا وُبعزى. المبنشرة

 الضرائب. إدارة كفن ة وعدـ الضرائب،

ـ الحـوافز ( بعنـوان "أثـرٕٚٔٓ حمد،أ)متولي و  دراسة -  مصـر فـي األجنبـيِّ  االسـتثمار عمـى ةريبي  الض 

 ة" العربي   لوَ والدُّ 

ػػأالتػػي هػػدفت إلػػ  الكشػػؼ عػػف  وؿ فػػي مصػػر والػػد   ة عمػػ  االسػػتثمنر الجوبػػي  رببب  ثػػر الحػػوافز الض 

زمػػػة حػػػوؿ قػػػبـ صػػػنفي االسػػػتثمنرات فػػػي مصػػػر لمفتػػػرة مػػػف قػػػنـ البنحػػػث بجمػػػ  الببنوػػػنت الال  قػػػد و  ،ةالعربب ػػػ

ػػ( ولمصػػت الد  ٖٕٓٓ-ٕٜٜٔ) ـ  أحػػدى إ ةرببب  راسػػة إلػػ  أف الحػػػوافز الض   ،ةولػػة المنلب ػػػأدوات سبنسػػة الد   هػػػ

ػأة هي رببب  اكجنزة الض   ف  إحبث  ،ـ لتشجب  االستثمنراتلدَ ستَ والتي تُ   ،نة شػبوعً رببب  كثر أوػواع الحػوافز الض 

 مف ابرزهن تحدبد موعد بد  سربنف اكعفن . ،العدبد مف المشنكؿ عمبهن بُ ه بترت  و  أ ال  إ

  عمى( ٕٗٔٓ) لعام( ٖٗ) رقم خلالد   ضريبة قانون تعديالت ثرأبعنوان "( ٕٛٔٓ )البشيش،دراسة  -

  .ة"الياشمي   ةاألردني   المممكة في االستثمار

( عمػػػ  ٕٗٔٓ( لعػػػنـ )ٖٗلؿ رقػػػـ )ؼ عمػػػ  أثػػػر تعػػػدبالت قػػػنووف ضػػػرببة الػػػد  عػػػر  هػػػدفت إلػػػ  الت  

صػػػة واسػػػتلدـ البنحػػػث اسػػػتبنوة ملص   حمبمػػػي  الت   راسػػػة المػػػوهج الوصػػػفي  بعػػػت الد  وات   ،االسػػػتثمنر فػػػي الردف  

ػت عم  عدد مف المحنسببف ومنموري الت ػعَ ز  وُ  ،راسةأهداؼ الد   لتحقبؽِ  بف فػي والمػدرا  المػنلب   رببي  دقبؽ الض 

ثػر أراسػة إلػ  عػدـ وجػود مة فػي هبئػة تشػجب  االسػتثمنر، ولمصػت الد  ة مسنهمة مسج  ( شركة صونعب  ٚٙ)

إلػ   ،ةشػجبعب  ( عم  تشجب  االسػتثمنر والحػوافز الت  ٕٗٔٓ( لعنـ )ٖٗلؿ رقـ )ببة الد  لتعدبالت قنووف ضر 
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 ؛( عمػ  تشػجب  االسػتثمنرٕٗٔٓ( لعػنـ )ٖٗلؿ رقػـ )جنوب عدـ وجود فروؽ لتعدبالت قنووف ضرببة الد  

 ركة.ة المستثمر ورأس منؿ الش  عزى إل  عدد سووات االستثمنر وجوسب  بُ 

ـ وائرالـد   اسـتخدام بعنـوان "مـدى( ٕٛٔٓ دراسـة )عـوض، -  ثـرأو  الحديثـة دقيقالتـ  ألسـاليب ةريبي  الض 

 ة"ريبي  الض   اْليرادات زيادة عمى ذلك

ػة الت ػإل  ببنف مدى اسػتلداـ السػنلبب الحدبثػة فػي عممب ػهدفت والتي  ثرهػن عمػ  أو  ،رببي  دقبؽ الض 

ػػ عػػداد اسػػتبنوة لتحقبػػؽ إوقنمػػت ب حمبمػػي  الت   راسػػة المػػوهج الوصػػفي  بعػػت الد  ات  قػػد و  ،ةرببب  زبػػندة اكبػػرادات الض 

ـ   ،راسةأهداؼ الد   قػدبر قي الحسػنبنت ومػنموري الت  مػف مػدق   ن( شلًصػٜٔٔوة مػف )وة مكو  توزبعهن عم  عب   ت

ػالتػزاـ الػد   راسػة إلػ  أف  ت الد  صػولم ،لؿفي ضرببة الػد   دقبؽ الحدبثػة لت ػة فػي اسػتلداـ أسػنلبب ارببب  ائرة الض 

 ة. رببب  عم  زبندة اكبرادات الض   ر وبشكؿ إبجنبي  بؤث  

 Impact of economic and financial بعنـوان "( Basheer et al, 2019دراسـة ) -

factors on tax revenue: Evidence from thef Middle East countries  " 

ػػػ اكبػػػرادات عمػػػ  ةوالمنلب ػػػ ةاالقتصػػػندب   العوامػػػؿ إلػػػ  دراسػػػة تػػػنثبروالتػػػي سػػػعت   لمبحػػػربف ةرببب  الض 

ـ   الغرض، ولهذا .ٕٓٔٓ عنـ إل  ٜٜٓٔ عنـ مف عمنف وسمطوة  لالؿ مف وحةالم   اوحدار تحمبؿ إجرا  ت

 عمػػ  الفنئػػدة ؿومعػػد   ،(GDP) ي  المحم ػػ نتجالو ػػ ومػػو   ذلػػؾ فػػي بمػػن ،ةوالمنلب ػػ ةاالقتصػػندب   العوامػػؿ فػػي ظػػرالو  

 البوػؾ مػنؿ رأس وسػبةو  ،الحقبقػي   الفنئػدة معػدؿو  الفنئدة، ؿمعد   واوتشنر الفنئدة، ؿومعد   واكقراض، الودائ ،

 صػػنفيو  اكقػػراض، عمػػ  الملػػنطرة عػػالوةو  القػػروض، إجمػػنلي   إلػػ  رةالمتعث ػػ البوػػؾ قػػروضو  الصػػوؿ، إلػػ 

 كببػرة عالقة هونؾ إل  أف   راسةالد   وتنئج وأشنرت، قدي  الو   الفنئض وعجز المبنشر الجوبي   االستثمنر ؽتدف  

 مػنؿ رأس ووسػبة ،اكجمػنلي   المحمػي نتجالو ػ ومػو   أي ة،والمنلب   ةاالقتصندب   والعوامؿ ةرببب  الض   اكبرادات ببف
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/ والفػػنئض المبنشػػر، الجوبػػي   االسػػتثمنر وصػػنفي اكقػػراض، عمػػ  الملػػنطر وعػػالوة الصػػوؿ، إلػػ  البوػػؾ

 .قدي  الو   العجز

 Individual Income Tax Revenue and بعنوان "( Son and Cung, 2019دراسة )  -

Its Determinants: A Case Study in Vietnam. Advances in Economics 

and Business" 

فبتوػػػنـ،  فػػػي الفػػػردي   لؿالػػػد   ضػػػرببة عنئػػػدات مػػػ عَ  رتػػػؤث   التػػػي العوامػػػؿ إلػػػ  دراسػػػةوالتػػػي هػػػدفت 

 فػي بمػن ،الفػردي   لؿالػد   ضػرببة إبػرادات عمػ  القػوى نثبرالت ػ لهػن عوامػؿ ثالثة هونؾ أف   تنئجالو    وأظهرت 

 تػنئجالو   عمػ  بوػن ً  ،ضػلـوالت   الفػردي   لؿالػد   ضػرببة وعب  الجنربة بنلسعنر اكجمنلي   حمي  المٍ  نتجالو   ذلؾ

 ة.جرببب  الت  

 تحصــيل كفــاءة رفــع فــي والمبيعــات الــد خل ضــريبة منظومــة بعنــوان "أثــر( ٕٕٓٓ دراســة )شــخاترة، -

رائب  األردّن" في الض 

ػثر موظومة ضػرببة الػد  أالكشؼ عف  سعت والتي  رائبلؿ والمببعػنت فػي رفػ  كفػن ة تحصػبؿ الض 

ػهػر  والت   ،بنبعػنده الردف   في ػ بِ جو ػوالت   رببي  ب الض   نضػرببب   نقً ( مػدق  ٓٚراسػة مػف )وػة الد  فػت عب  وتنل   ،ي  رببِ الض 

ػػ ػػ تػػنئج أف  وأظهػػرت الو   ،لؿ والمببعػػنتف بعممػػوف فػػي دائػػرة ضػػرببة الػػد  مم  ة لػػدائرة ضػػرببة رببب  الموظومػػة الض 

ػػدقبؽ والت  إجػػرا ات الت ػػ :لؿ والمببعػػنت بنبعندهػػنالػػد   ا ي دورً تػػؤد   ،ةة واكجػػرا ات اكلكترووب ػػرببب  شػػربعنت الض 

ػػ بعهػػن ثػػر لإلجػػرا ات التػػي تت  أراسػػة إلػػ  وجػػود كمػػن لمصػػت الد   ،رببةكببػػر فػػي تحسػػبف كفػػن ة تحصػػبؿ الض 

 .رببي  ب الض  هر  مف الت   لؿ والمببعنت في الحد  موظومة ضرببة الد  



51 
 

 Impact of Tax Revenue on Economic بعنـوان "( Ewa et al, 2020دراسـة ) -

Development in Nigeria  " 

 ركنت،الش ػ أربنح مف لؿالد   ضرببة- رببي  الض   لؿلمد   قنتتدف   ثالثة تنثبر ؼاستكشنوالتي حنولت 

 فػي مػةممث   ةاالقتصػندب   ومبػةالت   عمػ  المضػنفة القبمػة وضػرببة ،البتػروؿ شػركنت أربػنح مػف لؿالػد   وضػرببة

 أف   مػف غـالػر   ، وعمػ ٕٛٔٓ إل  ٜٜٗٔ لمفترة( ةالحنلب   ةالسنسب   بنلسعنر) اكجمنلي   ي  المحم   نتجالو   ومو  

ػػ كببػػر تػػنثبر وجػػود عػػف كشػػفت راسػػةالد    ومػػو   عمػػ  المضػػنفة القبمػػة وضػػرببة ركنتالش ػػ أربػػنح مػػف رائبلمض 

ػػ كببػػر تػػنثبر بوجػػد ال هأو ػػ إال   ،اكجمػػنلي   ي  المحم ػػ نتجالو ػػ  ومػػو   عمػػ  البتػػروؿ شػػركنت أربػػنح عمػػ  رائبلمض 

 فطلمػػو   رةالمصػػد   البمػػداف مػػةموظ   إوتػػنج سػػقؼ حسػػبو  ،القبػػود بسػػبب وبجبربػػن فػػي اكجمػػنلي   ي  المحم ػػ نتجالو ػػ

 كشػفت كمػن ،العقػد مدى عم  اللنـ فطلمو   ةالعنلمب   السعنر وصدمنت وبجبربن مببعنت/ إوتنج عم ( أوبؾ)

 وعػدـ الفسند بسبب ةضرببب   تسرببنت ووجود ،رائبالض   دف  تجنه رائبالض   دافعي مبنالة عدـ عف راسةالد  

 بوضح مملص لمدراسنت السنبقة. اآلتي، والجدوؿ ةرببب  الض   مطنتالس   قبؿ مف ةاكدارب   الكفن ة

 : ممخص لمدراسات السابقة4 جدول

مدى 
استفادة 

الباحث من 
هذه 

 الدراسة

 األساسيالهدف  النتائج
سنة 

 الدراسة
 عنوان الدراسة اسم الباحث

 األدب إعداد
 النظري

 بٌن كبٌرة عالقة توجد ال
 الضرٌبٌة اإلٌرادات
 فً االقتصادٌة والتنمٌة

 نٌجٌرٌا

 تأثٌر دراسة إلى
 الضرٌبٌة اإلٌرادات
 التنمٌة على

 لنٌجٌرٌا االقتصادٌة
 إلى 2111 عام من

 2111 عام

2115 Nwite 

The 
implications 

of tax 
revenue on 

the economic 
development 

of Nigeria 

إعداد األدب 
النظري، 
ومناقشة 

 بٌن كبٌرة عالقة هناك
 البترول أرباح ضرٌبة

، االقتصاد ونموِّ   النٌَّجٌريِّ

 تأثٌر بٌان إلى
رائب عائدات  الضَّ
 االقتصاد على

2116 Ojong et al 
The impact of 
tax revenue 
on economic 
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 هناك أنَّ  أظهرت كما النتائج
 بٌن كبٌرة عالقة
ٌَّة غٌر اإلٌرادات  النِّفط

، االقتصاد ونموِّ   النٌَّجٌريِّ
 وجود عدم جانب إلى

 داللة ذات عالقة
ٌَّة  ضرٌبة بٌن إحصائ
 ونمو الشَّركة دخل

 .النٌَّجٌريِّ  االقتصاد

،  وفحص النٌَّجٌريِّ
 ضرٌبة بٌن العالقة
ٌَّة األرباح  البترول
، واالقتصاد  النٌَّجٌريِّ
 دخل ضرٌبة وتأثٌر

 على الشَّركة
، االقتصاد  النٌَّجٌريِّ
ٌَّة  اإلٌرادات وفعال
ٌَّة غٌر  على النِّفط

 النٌَّجٌريِّ  االقتصاد

growth: 
Evidence 

from Nigeria 

 األدب إعداد
 النظري،
ومناقشة 
النتائج 

وتحدٌد أبعاد 
 الدراسة

ً   اثر وجود  لتعدٌالت سلب
خل ضرٌبة قانون  رقم الدَّ

 ،(4103) لسنة( 43)
 أثر وجود جانب إلى

  ً  نسب لتعدٌل سلب
خل ضرٌبة  أَرباح على الدَّ

 المقاوالت شركات

 تعدٌالت أثر دراسة
خل ضرٌبة قانون  الدَّ
 لسنة( 43) رقم

ٌَّة على( 4103)  ربح
 المقاوالت شركات

ٌَّة دراسة)  على تطبٌق
 (المقاوالت شركات

 مً 4102

 فً التَّعدٌالت اثر
 ضرٌبة قانون
خل ( 43) رقم الدَّ
 على 4103 لسنة

ٌَّة  شركات ربح
 المقاوالت

 األدب إعداد
 النظري

 الضرٌبٌة اإلٌرادات أن
 النمو تحدٌد التً

 هً للحكومة االقتصادي
 البترول أرباح ضرٌبة
. الشركة دخل وضرٌبة

 الضرائب أن ٌعنً وهذا
 إٌجابً تأثٌر لها التً
 االقتصادي النمو على
 مباشرة ضرائب هً

 تأثٌر استكشاف
 ضرٌبة إٌرادات
 النمو على الدخل

 ، لنٌجٌرٌا االقتصادي
 الناتج من مقتبًسا
 اإلجمالً المحلً
(GDP) 

2117 
Arowoshegbe 

 et al 

Tax Revenue 
and 

Economic 
Growth of 

Nigeria 

 األدب إعداد
 النظري،
 ومناقشة
 النتائج
عٌنة  وتحدٌد

الدراسة 
 وأبعادها

 ًَّ  اإلٌرادات إجمال
ٌَّة رٌب  األردنِّ  فً الضَّ

-2111) من الفترة خالل
 تزاٌد فً كانت( 2116

، ا مستمرٍّ  أن ٌعنً ممَّ
ٌُّرات  التَّشرٌعات فً التَّغ
ٌَّة رٌب  أثر لها كان الضَّ
  ً ًِّ  على إٌجاب  إجمال

ٌَّة اإلٌرادات رٌب  الضَّ

ٌُّر أثر  فً التَّغ
ٌَّة التَّشرٌعات رٌب  الضَّ
 اإلٌرادات على

ٌَّة رٌب  األردنِّ  فً الضَّ

 النمر 2117

ٌُّر أثر  فً التَّغ
 التَّشرٌعات
ٌَّة رٌب  على الضَّ
ٌَّة اإلٌرادات رٌب  الضَّ
 األردن   فً

 األدب إعداد
 النظري،
 ومناقشة
 النتائج
أبعاد  وتحدٌد

 الدراسة

 تكامل عالقة هناك
 إٌرادات بٌن مشتركة
ة، المبٌعات ضرٌبة  العامَّ
 لبٌانات االقتصاديِّ  والنُّمو

،  عالقة ووجود األردنِّ
 إٌرادات بٌن األمد طوٌلة
ة، المبٌعات ضرٌبة  العامَّ

 .االقتصاديِّ  والنُّمو

ٌَّة العالقة فحص بب  السَّ
 االقتصاديِّ  النُّموِّ  بٌن

 ضرٌبة وإٌرادات
ة المبٌعات  فً العامَّ

 األردنِّ 

2117 
Al-Abbadi 
and Abdul-

Khaliq 

The Causal 
Relationship 

between 
Sales Tax 

Revenue and 
Economic 
Growth in 

Jordan 
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 األدب إعداد
 النظري،
 ومناقشة
 النتائج
 أبعاد وتحدٌد

 الدراسة

ً   كبٌر أثر وجود  وإٌجاب
رٌبة لقانونً  لعام الضَّ

( 4103) وعام( 4112)
 اإلٌرادات حجم على

ة  األردنِّ  فً العامَّ

رٌبة قانون أثر  الضَّ
( 4112) لعام

 وقانون وتعدٌالته،
رٌبة  لعام الضَّ

 على( 4103)
ة اإلٌرادات  العامَّ

 الحمدي 4102

 القوانٌن أثر
ٌَّة رٌب  على الضَّ
ة اإلٌرادات  فً العامَّ

 األردنِّ 

 األدب إعداد
 النظري،
 ومناقشة
 النتائج

ٌَّة الحوافز أن رٌب  الضَّ
 سٌاسة أدوات أهمِّ  إحدى

ولة ٌَّة، الدَّ  والتً المال
 لتشجٌع ُتسَتخَدم

 االستثمارات

ٌَّة الحوافز أثر رٌب  الضَّ
 االستثمار على

 ًِّ  مصر فً األجنب
ول ٌَّة والدُّ  العرب

 متولً وأحمد 4102

 الحوافز أثر
ٌَّة رٌب  على الضَّ
ًِّ  االستثمار  األجنب

َول مصر فً  والدُّ
ٌَّة  "العرب

 األدب إعداد
النظري 
وأداة 
 الدراسة

 لتعدٌالت أثر وجود عدم
خل ضرٌبة قانون  رقم الدَّ

 على( 4103) لعام( 43)
 االستثمار تشجٌع
ٌَّة والحوافز  التَّشجٌع

 قانون تعدٌالت أثر
خل ضرٌبة  رقم الدَّ

( 4103) لعام( 43)
 فً االستثمار على

 األردنِّ 

 البشٌش 4102

 قانون تعدٌالت أثر
خل ضرٌبة  رقم الدَّ

( 4103) لعام( 43)
 فً االستثمار على

ٌَّة المملكة  األردن
ٌَّة  الهاشم

 األدب إعداد
 النظري،
 ومناقشة
 النتائج

ائرة التزام أنَّ   الدَّ
ٌَّة رٌب  استخدام فً الضَّ
 الحدٌثة التَّدقٌق أسالٌب

ً   وبشكل ٌؤثِّر  على إٌجاب
 اإلٌرادات زٌادة

ٌَّة رٌب  الضَّ

 استخدام مدى بٌان
 فً الحدٌثة األسالٌب
ٌَّة  التَّدقٌق عمل

، ًِّ رٌب  رهاوأث الضَّ
 اإلٌرادات زٌادة على

ٌَّة رٌب  الضَّ

 عوض 4102

 استخدام مدى
وائر ٌَّة الدَّ رٌب  الضَّ

 التَّدقٌق ألسالٌب
 ذلك وأثر الحدٌثة
 زٌادة على
ٌَّة اإلٌرادات رٌب  الضَّ

 األدب إعداد
 النظري

 بٌن كبٌرة عالقة هناك
ٌَّة اإلٌرادات رٌب  الضَّ
ٌَّة والعوامل  االقتصاد
ٌَّة،  النَّاتج نموِّ  أي والمال

ًِّ  المحلً  اإلجمال

 العوامل تأثٌر دراسة
ٌَّة ٌَّة االقتصاد  والمال

 اإلٌرادات على
ٌَّة رٌب  للبحرٌن الضَّ
 من عمان وسلطنة

 عام إلى 0221 عام
4101. 

4102 basheer et 

Impact of 
economic 

and financial 
factors on tax 

revenue: 
Evidence 
from thef 

Middle East 
countries 

 األدب إعداد
 النظري

 لها عوامل ثالثة هناك
أثٌر  على األقوى التَّ
خل ضرٌبة إٌرادات  الدَّ
،  ذلك فً بما الفرديِّ

اتج ًُّ  النَّ ًُّ  الٍمحل  اإلجمال
 وعبء الجارٌة باألسعار
خل ضرٌبة  الفرديِّ  الدَّ

 والتَّضخم

 التً العوامل دراسة
 عائدات َعلى تؤثِّر
خل ضرٌبة  الفرديِّ  الدَّ

 فٌتنام فً

4102 
Son and 

Cung 

 "Individual 
Income Tax 

Revenue and 
Its 

Determinants: 
A Case Study 
in Vietnam. 
Advances in 
Economics 

and Business 

ٌَّة المنظومة أنَّ  األدب إعداد رٌب  ضرٌبة منظومة أثر شخاترة 4141 ضرٌبة منظومة أثر الضَّ
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(ٕ-٘ )

واقـــــــــــــــــــــــع 

ـــــــــــ ركات الش 

ــــــــ ة ناعي  الصِّ

ة األردني ـــــــــــــ

المدرجة فـي 

بورصـــــــــــــــة 

 :انعم  

جنوػب  إلػ  ،رؽ الوسػطفػي موطقػة الش ػ ةة مهم  استراتبجب   ةمكنوبة ة الهنشمب  المممكة الردوب   ظ تح

ػػػ، وهػػػذه حبطػػػةمػػػ  البمػػػداف الم مقنروػػػة ،ةقوب ػػػ سػػػتقراراو  مػػػفأامتبنزهػػػن بموظومػػػة  تشػػػجب   ت إلػػػ د  أَ  منتالس 

ـ  أومػػػف  ،القطنعػػنت ةكنف ػػدوؿ العػػنلـ فػػػي  جمبػػ ومػػػف  ،ةة واكقمبمب ػػاالسػػتثمنرات المحمب ػػ هػػذه القطنعػػػنت  هػػ

ػػ  ة،ة كببػػر ب ػػأهم  لمػػن لػػه مػػف  ؛القطػػنع هػػذابة الحكومػػة الردوب ػػظ تزابػػد اهتمػػنـ ومػػف المالَحػػ، ونعي  القطػػنع الص 

ػػػَبػػػعتَ وبُ   ،لالقتصػػػند الردوػػػي   ئبسػػػي  الر  اعـ الػػػد  هػػػو و  ة فػػػي الردف  ئبسػػػب  مػػػف القطنعػػػنت الر   ونعي  ر القطػػػنع الص 

 عف طربؽة رادات الحكومب  ودعـ اكب ،وسبة البطنلة في المممكةقمبؿ مف ت  ال إل  بشكؿ أسنسي   يبؤد  والذي 

 (.ٕٛٔٓ هـ )غندة،راكة الفنعمة ببوَ الش  مف لالؿ طنعنت اللرى قال وشبطت ي إل  ن بؤد  مم   ،رائبالض  

ػػ ػػالش ػػ مفهػػوـِ سػػبة لِ ن بنلو  أم  ػػَجػػدرَ ة المُ ة الردوب ػػونعب  ركنت الص  ركة التػػي فهػػي الش ػػ ،نفة فػػي بورصػػة عم 

سػهـ وحصػص قنبمػة نبسػنهموف فبهػن ب ،هـ عػف اثوػبفعػددُ  بقػؿ   أال   بشػرط ،سبفمف المؤس   العدبدمف  فتتكو  

وتكػػوف  ،فؿ أف تكػػوف بنسػػـ شػػلص معػػب  قَبػػوال بُ  ،إلػػ  اسػػمهن مػػف هػػدفهن ترتكػػزو  ،مجحوبػػؿ والػػد  داوؿ والت  لمت ػػ

 النظري،
 ومناقشة
النتائج 

وتحدٌد أبعاد 
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ػػالش ػػ ف  إلػػذلؾ فػػ ؛ركة غبػػر محػػدودةفتػػرة هػػذه الش ػػ  عمػػ  تحوبػػؿ المػػواد   نقنئًمػػ هن ؤ مبػػدة بكػػوف ونعب  ركنت الص 

ػػػ نوملتمفػػػة التالفًػػػ ،داوؿوالت ػػػ ؽبسػػػو قنبمػػػة لمت  عة( )مصػػػو  جدبػػػدة  إلػػػ  مػػػواد   )اللػػػنـ( ةلب ػػػالو    عػػػف المػػػواد   نتنم 

جػنت( لرَ عه )المُ ة مصػو  الت( إلػ  مػواد أسنسػب  دلَ ة )الُمػلب ػالو   لذلؾ فهي شركة تقوـ بتحوبػؿ المػواد   ؛ةلب  الو  

 (.ٜٕٔٓ )الراوي، قنبمة لالستعمنؿ البشري  

 (:ٜٕٔٓيا )الرواي،ىمِّ من أَ  ،صفاتة ة بعد  ناعي  ركات الصِّ تمتاز الش   ،خرعمى الجانب اآل

 مف طببعة عممهن أو مف الموطقة التي توتج فبهن. اد  حبث بكوف اسمهن مستمَ  ،ال بوجد لهن عوواف 

  داوؿ.لمت   ةقنبمهي و  ،سهـ القبمة لكؿ   وفُس  ،سهـأة إل  عد   ـقس  مُ س المنؿ أر 

   فبهن. سبفؤس  حد المأؼ فترة عممهن عم  حبنة حبث ال تتوق   ،ةاالستمرارب  بمومة و الد 

   ركةسبف أو المستثمربف في الش  المؤس  حد أجوع إل  را  أو البب  دوف الر  السهـ لمش   ةإمكنوب. 

   لػالؿ فتػرة  وؽ العػنـ  طرحهػن لمس ػ دركة عوػالش ػ هػذه سهـأسهـ مف أفي شرا   ةب  حق  المواطف له  كؿ

 نسبس.الت  

   عمػ   لػتص  وال ت ،اللسػنرة عمػ  جمبػ  السػهـ توقسػـحبػث  ،عود لسنرة السػهـ ةدة محد  المسؤولب

 ف.عدد معب  

لمػن لهػن مػف  ،االقتصند الردوي   ا فيكببرً  ادورً ة ة الردوب  ونعب  ركنت الص  الش  تمعب مف ونحبة ألرى، 

 امتمؾ عػددً ب الردف   ف  أكر ة، ومف الجدبر بنلذ  مبنشر  بصورة هودعم ،الردوي   ي  اكوتنج المحم   ةددور في زبن

 .ة أسواؽ العنلـندرات إل  بقب  مف الص   اكببرً 

ـ  لؿ الضػػرائب الػػد   مجمػػوعقػػد بمػػ  و  ػػالش ػػ ةكنف ػػمػػف دفعهػػن  تػػي تػػ ة فػػي َجػػدرَ ة المُ ركنت المسػػنهمة العنم 

ػػ ( ممبػػوف دبوػػنر ٜٕٖط بمػػ  )(، بمتوس ػػٕٗٔٓ-ٕٔٔٓلػػالؿ الفتػػرة )ممبػػنر دبوػػنر ( ٖٔ.ٔ)نف بورصػػة عم 

ـ  رائب التي ن، في حبف بم  مجموع الض  سووب   في الفترة وفسهن )ممبنر دبونر(  دفعهن مف قبؿ القطنع المنلي   ت
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ـ  ن، ببومن بمغت الض  ( ممبوف دبونر سووب  ٕٕ٘ط )بمتوس   ػ رائب التي ت لمفتػرة  ونعي  دفعهن مف قبؿ القطػنع الص 

ف تػػي ببػػب  اآل ي  وضػػبحسػػـ الت  ن، والر  ( ممبػػوف دبوػػنر سػػووب  ٓٗط )( ممبػػوف دبوػػنر بمتوس ػػٓٙٔذاتهػػن مػػن قبمتػػه )

ػػػ سػػػبي  وزبػػػ  الو  الت   ػػػرببة المدفوعػػػة مػػػف الش ػػػلمض  -ٕٔٔٓقطػػػنع لمفتػػػرة ) ة حسػػػب كػػػؿ  ركنت المسػػػنهمة العنم 

ٕٓٔٗ.) 

 

قطاع لمفترة  كلِّ ة حسب ركات المساىمة العام  ريبة المدفوعة من الش  لمض   سبيُّ وزيع النِّ الت  : 3 وضيحيُّ سم الت  الر  

 (ٕٙٔٓ، واالجتماعيُّ  ( )المصدر: المجمس االقتصاديُّ ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓ)
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 الثالفصل الث  

 :راسةة الدِّ نيجي  مَ 

 :( تمييدٌ ٔ-ٖ)

راسػة وطببعتهػن، والمػوهج لد  وػوع اتحدبد  فكمن بتضم  راسة، ة الد  لموهجب   نتوضبحً هذا الفصؿ  ونوؿبت

جمػ  الببنوػنت  مصػندرصػؿ فبسػتعرض هػذا ال عالوة عم  ذلؾ،. بعةالمت  نت والسنلبب واالستراتبجب    بَ المت  

نتهن واسػػتعراض راسػػة والتبػػنر فرضػػب  بعػػة فػػي اكجنبػػة عػػف أسػػئمة الد  رؽ واكجػػرا ات المت  والط ػػ ،مةالمسػػتلدَ 

 ؽ مف صدقهن وثبنتهن.حق  راسة والت  تصمبـ أداة الد  

 :راسةالدِّ  ةي  منيج( ٕ-ٖ)

المػػػوهج راسػػػة بعػػػت الد  ات   ،نتهنراسػػػة واكجنبػػػة عػػػف أسػػػئمتهن والتبػػػنر فرضػػػب  الد   هػػػذه لتحقبػػػؽ أهػػػداؼ

ػ قػدبرالت   طػرؽ ؿ فيوالمتمث   هن،لوصؼ موضوع حمبمي  الت   الوصفي    رقػـ لؿالػد   ضػرببة قػنووف وفػؽ رببي  الض 

ؿ وأبعػنده والمتمث ػ ر المسػتقؿ  استبنوة لقبنس المتغب   البنحث ببون ، إذ قنـ رببي  الض   حصبؿالت   عم  ثرهوأ ،ٖٗ

ػػػطػػػرؽ الت  فػػػي  ػػػ حصػػػبؿمت  لنب  ر الت ػػػ، والمتغب ػػػٖٗ رقػػػـ لؿالػػػد   ضػػػرببة قػػػنووفرببي وفػػػؽ قػػػدبر الض  ، رببي  الض 

بزبػد بهػن رصػبد  ةب ػأهم  بغبػة الوصػوؿ إلػ  وتػنئج ذات  ؛راسػة وتحمبمهػنرات الد  العالقة ببف متغب   ؿ إل وص  مت  ل

 راسة.المعرفة عف موضوع الد  
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 وعيِّنُتيا: راسةالدِّ  مجتمع( ٖ-ٖ)

ػجمبػ  المػدق   مف راسةالد   مجتم  فتكو   ػقي الحسػنبنت والمفو  بف، ومػدق  ب  رببقبف الض  بف، ب  رببضػبف الض 

ـ   ن،ضً ومفو   نقً ( مدق  ٓٙٔراسة )وة الد  أفراد عب   عدد في حبف بم  ـ  ، كمػن ةبطربقػة عشػوائب   ـالتبػنره تػ  توزبػ  تػ

ـ   استبنوة، ٓٙٔ  ، وكػنف عػدد االسػتبنونتتهناستبنوة لعدـ صػالحب   (ٕٔواستثون  ) موهن،( ٙ٘ٔاسترجنع ) ت

ـ   ( مف إجمنلي  %ٜٓبوسبة ) ،( استبنوةٗٗٔحمبؿ )لمت   نلحالص     .توزبعهن االستبنونت التي ت

 :جمع البيانات مصادر( ٗ-ٖ)

ؿ والتي تتمث ػ ،راسةأهداؼ الد   زمة لبموغلجم  المعمومنت الال   بفِ رئبسَ اعتمد البنحث عم  مصدربف 

 فبمن بمي:

 ةانوي  : المصادر الث  الً أو  

ة الكتػػػػب العممب ػػػػة و وربنت العممب ػػػػوالػػػػد  نبقة والبحػػػػنث راسػػػػنت الس ػػػػالد  الموشػػػػورة فػػػػي وهػػػػي الببنوػػػػنت   

ة شػػبكة المعمومػػنت العوكبوتب ػػ عػػف  فضػػالً . ةوالجوبب ػػة موهػػن العربب ػػكتوراه الػػد   وأطػػنربحمػػة ك  والمقػػنالت المحَ 

 راتهن.راسة ومتغب  قة حوؿ موضوع الد  شرات المتعم  نت والو  واكحصنئب  

 ة لي  ا: المصادر األو  ثانيً 

ـ   هػػنراسػػة فػػي جمػػ  ببنونتالد   اعتمػػدت راسػػة لتحقبػػؽ أهػػداؼ الد   نبًصػػتصػػمبمهن لص   عمػػ  اسػػتبنوة تػػ

، ظػري  طػنر الو  وهن اكي تضػم  تػة المحػنور الكنف ػ تضػمبف ومشػكمتهن، ومػ  ضػمنف تهنسجـ مػ  أسػئمشكؿ بووب

 :نويالث ػو  المعمومػنت اللنصػة بنلمسػتجبببف. ؼ مػفنل  بتػ :ؿ: الو  زأبفمػف ُجػ (االستبنوةراسة )فت أداة الد  وتنل  
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ػػػػف الفقػػػػرات والعبػػػػنرات البتضػػػػم   راتهػػػػن، مػػػػ  مراعػػػػنة وضػػػػوح الفقػػػػرات وترابطهػػػػن راسػػػػة ومتغب  بنبعػػػػند الد   ةلنص 

 صعوبة أثون  تعبئتهن. ةد مف عدـ وجود أب  نك  م  الت   ،وتسمسمهن وتمنسكهن

 :راسةأداة الدِّ ( ٘-ٖ)

ـ    تبة:القسنـ اآلؼ مف والتي تتنل   ،نتهنراسة والتبنر فرضب  لإلجنبة عف أسئمة الد  استبنوة  بون  ت

، وع االجتمػػػنعي  وهػػػي: الو ػػػ ،راسػػػةة الد  وػػػة لفػػػراد عب  بموغرافب ػػػف هػػػذا القسػػػـ الببنوػػػنت الد  ؿ: بتضػػػم  القسػػػـ الو  

 .، وسووات اللبرةالعمؿ طببعةة، و هندات المهوب  والش   ،ؿ العممي  المؤه  ، و صلص  الت  و 

ـ  قد وأبعندهن، و راسة رات الد  ف هذا القسـ متغب  نوي: وبتضم  القسـ الث    محنور: ةتقسبمهن إل  ثالث ت

 .رببي  الض   حصبؿالت  أثرهن عم  و  ةرببب  الض   شربعنتنلت  ة بوبشمؿ العبنرات اللنص   ؿ:المحور الو  

 .رببي  الض   حصبؿالت  وأثره عم   رببي  الض   دقبؽنلت  قة بؼ مف العبنرات المتعم  تنل  بو نوي: المحور الث  

 .رببي  الض   حصبؿالت   عم  وأثرهن ةرببب  الض   زاتنلمحف  ب قةالمتعم   العبنرات فنلث: وبتضم  الث  المحور 

ـ  قػػد و  واتبعػػت االسػػتبنوة ( ٕٗٔٓ( لسػػوة )ٖٗلؿ رقػػـ )محتػػوى قػػنووف ضػػرببة الػػد  االسػػتوند إلػػ   تػػ

مػػف  بعػػد لقبػػنس كػػؿ   ؛لتحدبػػد أوزاف الفقػػرات د عمػػ  قبػػنس لبكػػرت اللمنسػػي  المعتِمػػ دراكػػي  سػػموب القبػػنس اكِ أ

مكشػؼ ول ،راسػةفقرة مػف فقػرات الد   أب ة راسة تجنهوة الد  رات أفراد عب  هذه الوزاف تصو   فبب  راسة، إذ تُ الد   أبعند

ػػػتهػػػن، والجػػػدوؿ اآلب  راسػػػة وأهم  ة لفقػػػرات الد  سػػػبب  ة الو  ب ػػػوالهم   المسػػػتوى العػػػنـ   عػػػف س لبكػػػرت ح مقبػػػنتػػػي بوض 

 :ـَ المستلدَ  اللمنسي  
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 بعالمت   مقياس ليكرت الخماسيُّ : ٗجدول 

موافؽ بدرجة 
 اكببرة جد  

 

 موافؽ بدرجة

 كببرة
 طةموافؽ بدرجة متوس  

 موافؽ بدرجة

 اقمبمة جد  

غبر موافؽ عم  
 اكطالؽ

٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

ـ   هػػن،وفقرات سػػةراالد  لبعػػند  ةطنت الحسػػنبب  قػػبـ المتوس ػػولوصػػؼ   تبػػة لحسػػنباسػػتلداـ المعندلػػة اآل تػػ

 ط وضعبؼ:وهي مرتف  ومتوس   ،مستوبنت ةطوؿ الفئة لثالث

 طول الفئة =

 نيارجة الدُّ الد   –رجة العميا الد  

3 

ـ   ،وعمبه   نبقة كمن بمي:ن لممعندلة الس  احتسنب طوؿ الفئة تبعً  فقد ت

 ٖٖ.ٔ=  ٖ÷ )ٔ-٘ (=طوؿ الفئة

  سبكوف كمن بمي: صوبفي  ـ الت  م  الس   ، فنف  لؾلذ

 رجة مولفًضة.( تكوف الد  ٖٗ.ٕأقؿ مف  – ٔمف )  -

 ًطة.رجة متوس  ( تكوف الد  ٚٙ.ٖأقؿ مف  – ٖٗ.ٕمف )  -

 ة.مرتفعرجة تكوف الد   (٘ – ٚٙ.ٖ)مف   -
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 :راسةصدق أداة الدِّ ( ٙ-ٖ)

ـ   مػػبف مػػف ذوي اللبػػرة مػػف المحك   عػػددعرضػػهن عمػػ  مػػف لػػالؿ  نهري  الداة الظ ػػ التبػػنر صػػدؽ تػػ

مػػبف ( محك  ٛ)والبػنل  عػددهـ  ،ةة فػي ملتمػؼ الجنمعػػنت الردوب ػدربسػب  أعضػن  الهبئػػة الت  وااللتصػنص مػف 

حػػػوؿ  ؼ عمػػػ  مقترحػػػنتهـ وآرائهػػػـعػػػر  غبػػػة الت  وذلػػػؾ ب ،(ٕممحػػػؽ)ة فػػػي هـ ورتػػػبهـ العممب ػػػ أسػػػمن تذكػػػر وقػػػد 

مالحظػنت ألػرى برووهػن  ةبػدا  أب ػإأو  ،لجم  الببنونت ووضوحهن وتمنسػكهن راسةالد   ةة استلداـ أداصالحب  

ـ  ؽ بنلحػػػػػػذؼ أو الت  مونسػػػػػبة فبمػػػػػػن بتعم ػػػػػػ  هـوتعػػػػػػدبالت المحكمػػػػػػبف جمبػػػػػػ  را ألػػػػػػذ آ عػػػػػػدبؿ أو اكضػػػػػنفة، وتػػػػػػ

 (.ٔة ممحؽ )هنئب  ن لهن لتلرج بصورتهن الو  وتعدبؿ االستبنوة وفقً  ،بعبف االعتبنر هـومالحظنت

 :راسةثبات أداة الدِّ اختبار ( ٚ-ٖ)

ـ    Cronbach) لفػػػػنأكػػػػرووبخ معنمػػػػؿ التبػػػػنر  مػػػػف لػػػػالؿراسػػػػة ثبػػػػنت أداة الد   د مػػػػفنك ػػػػلت  ا تػػػػ

coefficient  ذا إ ،نكػػوف وتبجػػة المقبػػنس مقبولػػة إحصػػنئب  تبجػػة فػػي حػػنؿ (، إذ بمكػػف الحكػػـ عمػػ  قبػػوؿ الو

( ٔمػف )المعنمػؿ قبمػة مػن اقتربػت (، وكم  sekaran, 2006:311( )ٓٙ.ٓ)لفن تفوؽ أكنوت قبمة كرووبخ 

ػعمػ ، والجػدوؿ اآلأراسػة بمعنمػؿ ثبػنت الد   أداة  هذا عمػ  تمت ػ دؿ  كممن  لفػن أح قػبـ معنمػؿ كػرووبخ تػي بوض 

 :ككؿ   الستببنفاراسة و بعند الد  ل

 راسة ولألداة ككل  كرونبخ ألفا ألبعاد الدِّ  اخميِّ ساق الد  قيم معامل االتِّ : ٘ جدول

 قيمة الفا عدد الفقرات بعدال الرقم

 ٕٜٚ.ٓ ٙ التحصبالت الضربببة 

 ٖٜٙ.ٓ ٕٔ رببي  الض   حصبؿالت  وأثرهن عم   ةرببب  الض   شربعنتالت   ٔ
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رببي   حصبؿالت  أثره عم  و  رببي  الض   دقبؽالت   ٕ  ٖٜٔ.ٓ ٖٔ الض 

 ٜٕٜ.ٓ ٔٔ رببي  الض   حصبؿالت   عم  نة وأثرهرببب  الض   تزاالمحف   ٖ

 ٜٗٙ.ٓ ٖٙ األداء ككل -

أكبػػػر مػػػف  راسػػػة ولػػػألداة ككػػػؿ  أبعػػػند الد  لجمبػػػ   المي  سػػػنؽ الػػػد  معنمػػػؿ االت   تػػػنئج إلػػػ  أف  وتشػػػبر الو  

ػػػ ؛(ٓٙ.ٓ) ػػػعهػػػن بثبػػػنت جب ػػػمػػػ  تمت  ع ن بػػػدؿ  مم   هػػػداؼالراسػػػة عمػػػ  تحقبػػػؽ ة أداة الد  ن بعكػػػس صػػػالحب  د، مم 

 المرجو ة.

 :مةة المستخدَ األساليب اْلحصائي  ( ٛ-ٖ)

ـ    ،نتهنراسػة والتبػنر فرضػب  الد   أسػئمةعػف  لإلجنبػة حمبمػي  والت   الوصػفي   اكحصػن  أسػنلبباسػتلداـ  ت

راسػػػػة والتبػػػػنر عػػػػف أسػػػػئمة الد   اكجنبػػػػة(، بهػػػػدؼ SPSS) اكحصػػػػنئي  حمبػػػػؿ وذلػػػػؾ بنسػػػػتلداـ بروػػػػنمج الت  

ـ  نتهن، كمن فرضب    :تبةاآل ةاكحصنئب  إجرا  السنلبب  ت

ة سػػػب المئوب ػػػنسػػػتلراج الو  ب مػػػةمتمث  ( والdescriptive statistic) الوصػػػفي   اكحصػػػن مقػػػنببس  .ٔ

 راسة.وة الد  لوصؼ لصنئص عب   كراراتالت  و 

ػػػبمػػػة ة المتمث  زعػػػة المركزب ػػػمقػػػنببس الو   .ٕ عػػػرؼ عمػػػ  لمت   ؛ةالمعبنرب ػػػ واالوحرافػػػنت ةالحسػػػنبب   طنتنلمتوس 

 .موهن وعبنرات كؿ  هن راسة حوؿ أبعندوة الد  رات أفراد عب  تصو  

 راسة.(: لقبنس ثبنت أداة الد  Cronbach alfa) المي  سنؽ الد  معنمؿ االت   .ٖ

 ر المسػتقؿ  د مػف اوعكػنس المتغب ػك ػنَ ( لمت  One Sample T- Testوػة الواحػدة )التبػنر )ت( لمعب   .ٗ

 .نب ر الت  عم  المتغب  
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 الفصل الرابع

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 ( تمييٌد:ٔ-ٗ)

 تحميل خصائص عيِّنة الدِّراسة:( ٕ-ٗ)

 :( تحميل فقرات االستبانةٖ-ٗ)

 ( اختبار فرضي ات الدِّراسة:ٗ-ٗ)
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 الفصل الرابع

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 :تمييدٌ ( ٔ-ٗ)

 الد راسػػػػة، َعب وػػػػة لصػػػػنئص أفػػػػرادل نووصػػػػفً  الد راسػػػػة، لببنوػػػػنت وتحمػػػػبالً  عرًضػػػػن الّفْصػػػػؿ هػػػػذا ـبقػػػػد    

 واالوحرافػػنت ةالحسػػنبب   طنتوالمتوس ػػ المئوب ػػة والو َسػػب الت كػػراري   وزبػػ الت   جػػداوؿ وسبسػػتعرض الفصػػؿ الحػػنلي  

 نت.ب  الَفَرض والتبنر الد راسة، أسئمة عف لإلجنبة حمبؿ اكحصنئي  المعبنرب ة ووتنئج الت  

 :راسةنة الدِّ تحميل خصائص عيِّ ( ٕ-ٗ)

 راسة:رات الد  ن لمتغب  راسة تبعً وة الد  تي توزب  أفراد عب  ف الجدوؿ اآلببب  

 ياراتا لمتغيِّ راسة تبعً نة الدِّ توزيع أفراد عيِّ : ٙجدول 

 ةسب المئوي  النِّ  كراراتالتِّ  الفئات رالمتغيِّ 

 92.4% 133 ذكر وع االجتماعيُّ الن  

 %7.6 11 أوث 

 %ٓٓٔ ٗٗٔ المجموع

 26.4% 38 دبمـو ل العمميُّ المؤىِّ 

 57.6% 83 بكنلوربوس

 16.0% 23 منجستبر

 %ٓٓٔ ٗٗٔ المجموع

 16.0% 23 حنسوب صخصُّ الت  
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 31.9% 46 محنسبة

 8.3% 12 اقتصند

 38.9% 56 ةة ومصرفب  عمـو منلب  

 4.9% 7 ألرى

 %ٓٓٔ ٗٗٔ المجموع

 JCPA 52 %36.1 ةالميني   ياداتالش  

CMA 30 %20.8 

CPA 15 %10.4 

 32.6% 47 ألرى

 %ٓٓٔ ٗٗٔ المجموع

 59.0% 85 ؽ ضرببي  مدق   طبيعة العمل

 22.2% 32 ؽ حسنبنتمدق  

 18.8% 27 ض ضرببي  مفو  

 %ٓٓٔ ٗٗٔ المجموع

 5.6% 8 سووات ٘مف قؿ  أ سنوات الخبرة

 32.6% 47 سوواتٓٔ-ٙ

 25.7% 37 سوه ٘ٔ-ٔٔ

 36.1% 52 سوة ٘ٔكثر مف أ

 %ٓٓٔ ٗٗٔ المجموع
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 ف مف الجدوؿ أعاله من بمي:بتبب  

 %(ٙ.ٚببومن وسبة اكونث ) ،%(ٗ.ٕٜ) كور: بمغت وسبة الذ  وع االجتماعيُّ الن   -

راسػػة مػػف حممػػة شػػهندة البكػػنلوربوس بمقػػدار الد  وػػة أكثػػر تكػػرار لفػػراد عب   : والحػػظ أف  ل العممــيُّ المؤىِّــ -

 ا( فػػردً ٖٕ%(، ببومػػن حممػة شػػهندة المنجسػتبر القػػؿ تكػرارًا بمقػػدار )ٙ.ٚ٘ة )وبوسػػبة مئوب ػ ،ا( فػردً ٖٛ)

 %(.ٓ.ٙٔة )وبوسبة مئوب  

بمقدار  ةة والمصرفب  عموـ المنلب  الراسة هـ مف وة الد  : والحظ أف أكثر تكرار لفراد عب  خصص العمميُّ الت   -

كػػنووا القػػؿ ف ،رذكَ تُػػلػػـ  ى التػػيلػػر ال نتلصصػػت  ال%(، ببومػػن مػػف ٜ.ٖٛا وبوسػػبة مئوبػػة )( فػػردً ٙ٘)

 %(.ٜ.ٗة )وبوسبة مئوب   ،دافر أ( ٚتكرارًا بمقدار )

ػالؽ مػدق  مل راسػةالد   وػةعب   لفراد تكرار أكثر أف   والحظ طبيعة العمل: -  وبوسػبة افػردً ( ٘ٛ) بمقػدار رببي  ض 

ػػالض مفػػو  ال ببومػػن ،%(ٓ.ٜ٘) ةمئوب ػػ  ةمئوب ػػػ وبوسػػبة ،افػػردً ( ٕٚ) بمقػػدار اتكػػرارً  القػػؿ كػػنوواف ،رببيض 

(ٔٛ.ٛ.)% 

 ،ا( فػردً ٕ٘( بمقػدار )JCPA) ةراسػة بحممػوف شػهندوػة الد  اغمػب أفػراد عب   ف أف  : تبػب  ةيادات الميني ـالش   -

، وعػددهـ (CPA) راسة بحممػوف شػهندةوة الد  عب  %( مف أفراد ٗ.ٓٔ%(، ببومن )ٔ.ٖٙة )وبوسبة مئوب  

 د. ( فر 15)

 سػوة ٘ٔأكثػر مػف راسػة لمػذبف تتػراوح لبػرتهـ بػبف وػة الد  أكثػر تكػرار لفػراد عب   ف أف  : تبب  سنوات الخبرة -

كػػنووا القػػؿ  واتسػػو ٘لبػػرتهـ عػػف  تقػػؿ  %(، ببومػػن الػػذبف ٔ.ٖٙة )وبوسػػبة مئوب ػػ ،ا( فػػردً ٕ٘بمقػػدار )

 %(. ٙ.٘ة )وبوسبة مئوب   ،( أفرادٛتكرارًا بمقدار )
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 :( تحميل فقرات االستبانةٖ-ٗ)

ـ   إذ ،راسػػػةالد   بعػػػػندن لوصػػػػفً  قسػػػػـهػػػػذا ال فضػػػم  بت ػػػػ تػػػػ ة واالوحرافػػػػنت طنت الحسػػػػنبب  احتسػػػػنب المتوس 

 ف ذلؾ:تي ببب  ة البعند، والجدوؿ اآللكنف  ة المعبنرب  

 راسة ولألداة ككل  ة ألبعاد الدِّ ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوسِّ : 7جدول 

 
 
 راسةأبعاد الدِّ 

ط المتوسِّ 
 الحسابيُّ 

االنحراف 
 تبةالرُّ  ةسبي  ة النِّ ي  األىمِّ  المعياريُّ 

 ٔ مرتفعة 0.685 3.96 التحصبالت الضربببة 

 المتغير المستقل
 ٕ طةمتوس   1.034 3.29 الضرببي   حصبؿالت  وأثرهن عم   ةرببب  الض   شربعنتالت  

 ٔ طةمتوس   1.028 3.44 الضرببي   حصبؿالت  أثره عم  و  رببي  الض   دقبؽالت  
 ٖ طةمتوس   1.006 3.23 الضرببي   حصبؿالت   عم  نة وأثرهرببب  الض   تزاالمحف  

 طةمتوسِّ  902ٓ. 3.33  المقياس العامُّ 

 المتوس ػػػط بمػػػ  إذ ؛مرتفعػػػة بدرجػػػة التحصػػػبالت الضػػػربببة  المتوس ػػػط أف   ،(ٚ) الجػػػدوؿ مػػػف بظهػػػر

 بدرجػػة جػػن  العػػنـ   ممقبػػنسل ي  الكم ػػ طالمتوس ػػ أف   ،(٘ٛٙ.ٓ) المعبػػنري   واالوحػػراؼ ،(ٜٙ.ٖ) الكم ػػي   الحسػػنبي  

ػػػػػػػ ػػػػػػػ بمػػػػػػػ  إذ ؛طةمتوس   وتراوحػػػػػػػت ،(ٕٜٓ.ٓ) المعبػػػػػػػنري   واالوحػػػػػػػراؼ ،(ٖٖ.ٖ) ي  الكم ػػػػػػػ الحسػػػػػػػنبي   طالمتوس 

 رببي  الض   دقبؽالت  ) ُبعدُ  واحتؿ   ،اللمنسي  ( لبكرت) مقبنس عم ( ٗٗ.ٖ-ٖٕ.ٖ) ببف ةالحسنبب   طنتالمتوس  

ػػػػػ الولػػػػػ  المرتبػػػػػة( الضػػػػػرببي   حصػػػػػبؿالت  أثػػػػػره عمػػػػػ  و   معبػػػػػنري   واوحػػػػػراؼ ،(ٗٗ.ٖ) بمػػػػػ  حسػػػػػنبي   طبمتوس 

ػػ تزاالمحف ػ) ُبعػد جػػن  حػبف ، فػي(ٕٛٓ.ٔ) ػ حصػبؿالت   عمػػ  نة وأثرهػرببب  الض   اللبػػرة المرتبػة فػػي( رببي  الض 

 (.ٙٓٓ.ٔ) معبنري   واوحراؼ ،(ٖٕ.ٖ) بم  حسنبي   طبمتوس   الُبعد، هذا فقرات ببف
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 التحصيالت الضريبية:

تبػػػة ودرجػػػة  ب ػػػة بسػػػتعرض الجػػػدوؿ اآلتػػػي المتوس ػػػطنت الحسػػػنبب ة واالوحرافػػػنت المعبنرب ػػػة والر  الهم 

ح ذلؾ:  لفقرات هذا الُبعد، والجدوؿ اآلتي بوض 

 لاألو  عد البُ  ة لفقراتي  تبة ودرجة األىمِّ ة والرُّ ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  : المتوسِّ ٘جدول 

االنحراف  ط الحسابيُّ المتوسِّ  الفقرات الر قم
 المعياريّ 

ة ي  األىمِّ 
 تبةالرُّ  ةسبي  النِّ 

وجود رقابة ضرٌبٌة مناسبة تسعى الكتشاف حاالت المخالفات وفرض  ٔ

 .العقوبات المناسبة لضمان عملٌة التحصٌل الضرٌبً
 ٕ مرتفعة 0.889 4.08

تسعى دائرة الضرٌبة والدخل إلى خفض معدالت التهرب الضرٌبً لدعم  ٕ

 .عملٌة التحصٌل الضرٌبً
 ٔ مرتفعة 0.777 4.40

تسعى دائرة الضرٌبة والدخل إلى تنمٌة عملٌة الوعً المجتمعً حول أهمٌة  ٖ
  التحصٌالت الضرٌبٌة

 ٘ مرتفعة 1.026 3.81

 بالثقةتسعى دائرة الضرٌبة والدخل بشكل جاد الى نحو بناء عالقات تتمٌز  ٗ
 .بٌن المكلف واالدارة الضرٌبٌة لدعم اإلٌرادات الضرٌبٌة

 ٗ مرتفعة 1.008 3.93

تسعى دائرة الضرٌبة والدخل إلى بناء نظام ضرٌبً عادل للحد من ظاهرة  ٘

 .التهرب الضرٌبً وزٌادة االقبال على الوفاء بالضرائب
 ٖ مرتفعة 0.852 3.96

تسعى دائرة الضرٌبة والدخل إلى سن القوانٌن واالنظمة لفرض اإلٌرادات  ٙ
 تجمٌعهاالضرٌبٌة على االطراف المستوفٌة لها والصرامة فً 

 ٙ متوس طة 1.248 3.59

  مرتفعة 0.685 3.96 بيةييالت الضر صالتح 

 

، حبػػث جػػن ت (ٓٗ.ٗ-ٜ٘.ٖ) فالمتوسػػطنت الحسػػنببة قػػد تراوحػػت مػػن بػػباف ( ٙببػػبف الجػػدوؿ )

تســعى دائــرة الضــريبة والــدخل إلــى خفــض معــدالت التيــرب الضــريبي  " والتػػي تػػوص عمػػ ( ٕرقػػـ ) ةالفقػػر 

 وبػنالوحراؼ المعبػنري (ٓٗ.ٗبمتوسط حسػنبي بمػ  )الول  في المرتبة  ".الضريبيلدعم عممية التحصيل 

تسعى دائرة الضـريبة والـدخل إلـى  ( والتي توص عمػ  "ٙوجن ت الفقرة رقـ ) "، ة" مرتفعدرجة  (0.777)

" .سن القوانين واالنظمة لفرض اْليرادات الضريبية عمى االطراف المستوفية ليا والصرامة فـي تجميعيـا
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 "،ة" متوسػػطبدرجػػة  (1.248) وبػػنالوحراؼ المعبػػنري ،(ٜ٘.ٖحسػػنبي بمػػ  ) االلبػػرة وبمتوسػػطفػي المرتبػػة 

" بدرجػػة  (٘ٛٙ.ٓ) وبػػنالوحراؼ المعبػػنري (ٜٙ.ٖ) كك    يالت الض  ريبيةالتحص  وبمػػ  المتوسػػط الحسػػنبي 

 ."مرتفعة

 :ريبيِّ الض   حصيلالت  أثرىا عمى و  ريبيةالض   شريعاتالت   :لو  األ  البعدُ 

ػػػبسػػػتعرض الجػػػدوؿ اآل ة ب ػػػتبػػػة ودرجػػػة الهم  ة والر  ة واالوحرافػػػنت المعبنرب ػػػطنت الحسػػػنبب  تػػػي المتوس 

 ح ذلؾ:تي بوض  عد، والجدوؿ اآللفقرات هذا البُ 

 لاألو  عد البُ  ة لفقراتي  تبة ودرجة األىمِّ ة والرُّ ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  : المتوسِّ ٛجدول 

ط المتوسِّ  الفقرات قمالر  
 الحسابيُّ 

االنحراف  
 المعياريُّ 

ة ي  األىمِّ 
 ةسبي  النِّ 

 تبةالرُّ 

ٔ 
في  ٕٗٔٓسنهـ تعدبؿ القنووف لسوه 

 رببي  الض   حصبؿالت  تحسبف 
 ٘ طةمتوس   1.351 3.41

ٕ 
  ةلؿ واضحجرا ات وقنووف ضرببة الد  إ

 لؿفي تحدبد ضرببة الد  
 ٜ متوس طة 1.415 3.11

ٖ 
لؿ جرا ات دائرة ضرببة الد  وا  سبنسنت 

 فبفحصبؿ مف المكم  مونسبة لمت  
 ٛ متوس طة 1.315 3.16

ٗ 
عم  القطنعنت  ةفرض ضرائب جدبد

 رببي  الض   حصبؿالت  ر عم  ث  ؤ ة بالمهم  
 ٓٔ متوس طة 1.372 3.08

٘ 
م  عبشكؿ واضح  رببي  ب الض  هر  بسنهـ الت  

 ةرببب  برادات الض  اك
 ٚ متوس طة 1.327 3.38

ٙ 
لؿ بتقببـ سبنسنتهن تقوـ دائرة ضرببة الد  

 بشكؿ دائـ رببي  حصبؿ الض  بعه بنلت  المت  
 ٖ متوس طة 1.301 3.49

ٚ 
 لسوة ٕٛت رقـ مؤق  القنووف الؽ صدور حق  

 ٕٗٔٓ ائـ لسوةد  القنووف ال ـ  ثُ  ٜٕٓٓ
 ٕٗٔٓوتعدبالته لسوة  ٖٗؿ لبصبح وتعد  

 ٕ متوس طة 1.348 3.51
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 ٜٕٔٓ/ٔ/ٔا مف اعتبنرً  العمؿ به سريوب

ٛ 
 وضرببة لؿالد   ضرببة قرارات ببف بطالر  

 ٕٔ متوس طة 1.455 2.95 الضرببي   حصبؿالت   عم  رث  ؤ ب المببعنت

ٜ 
ببف مف الغرامنت عم  المتهر   ظتغمب
برادات ر بشكؿ كببر عم  اكرببة بؤث  الض  

 ةرببب  الض  
 ٙ متوس طة 1.323 3.39

ٔٓ 

ـ   لؿ ضرببة الد   ةتعدبؿ وسبة شربح ت
لمقطنع  ٕٗٔٓلسوة  ٖٗحسب قنووف 

دوبة بنستثون  صونعة ال ونعي  الص  
  لإى ذلؾ د  أهؿ  .والمالبس بزبندة بسبطه

 رببي  الض   حصبؿالت  زبنده 

 ٗ متوس طة 1.326 3.43

ٔٔ 
ل  إفبف ل  تحوبؿ المكم  إائرة عدـ لجو  الد  
ائرة جرا  تسوبة مف لالؿ الد  ا  المحنكـ و 
 حصبؿالت  ل  زبنده إي د  ؤ ب

 ٔ متوس طة 1.279 3.54

ٕٔ 
جرا ات إلؿ تبتكر دائرة ضرببة الد  

ب هر  وسبنسنت جدبدة في مكنفحة الت  
 رببي  الض  

 ٔٔ متوس طة 1.365 3.06

  طةمتوسِّ  1.034 3.29 المقياس العامُّ 

 

ػػػ (، أف  ٛبظهػػػر مػػػف الجػػػدوؿ ) ػػػ شػػػربعنتالت  لُبعػػػد  ي  ط الكم ػػػالمتوس   حصػػػبؿالت  وأثرهػػػن عمػػػ   ةرببب  الض 

ػػػػ ػػػػجػػػػن  بدرجػػػػة  رببي  الض  ػػػػطةمتوس   (، واوحػػػػراؼ معبػػػػنري  ٜٕ.ٖلهػػػػذا الُبعػػػػد بمػػػػ  ) ي  كم ػػػػ ط حسػػػػنبي  ، وبمتوس 

لػػ  المحػػنكـ إفػػبف المكم  لػػ  تحوبػػؿ إائرة عػػدـ لجػػو  الػػد  عمػػ : " ( التػػي تػػوص  ٔٔت الفقػػرة )(. واحتم ػػٖٗٓ.ٔ)

(، ٗ٘.ٖبمػ  ) ط حسػنبي  المرتبة الولػ  بمتوس ػ "،حصبؿالت  ل  زبنده إي دّ ؤ ائرة بجرا  تسوبة مف لالؿ الد  ا  و 

ت مؤق ػالقػنووف الؽ صػدور حق ػ عمػ : " التي توص   (ٚ(، في حبف جن ت الفقرة )ٜٕٚ.ٔ) واوحراؼ معبنري  

 العمػػؿ بػػه سػػريوب ٕٗٔٓلسػػوة  ٖٗؿ لبصػػبح وتعػػد   ٕٗٔٓ ائـ لسػػوةد  الػػقػػنووف ال ـ  ثُػػ ٜٕٓٓ لسػػوة ٕٛرقػػـ 

ػػػػ نوبػػػػةلث  فػػػػي المرتبػػػػة ا "،ٜٕٔٓ/ٔ/ٔا مػػػػف اعتبػػػػنرً  (، ٔ٘.ٖبمػػػػ  ) ط حسػػػػنبي  بػػػػبف فقػػػػرات هػػػػذا الُبعػػػػد، بمتوس 
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تقػػـو دائػػرة ضػػرببة عمػػ : " ( التػػي تػػوص  ٙالفقػػرة ) نلثػػةالمرتبػػة الث   فػػي توجػػن (. ٖٛٗ.ٔ) واوحػػراؼ معبػػنري  

(، واوحػراؼ ٜٗ.ٖبمػ  ) ط حسػنبي  بمتوس ػ "،بشػكؿ دائػـ رببي  حصبؿ الض  بعه بنلت  لؿ بتقببـ سبنسنتهن المت  الد  

ـ  عمػػ  " والتػػي تػػوص   (ٓٔابعػػة الفقػػرة )الر   المرتبػػة ت فػػيحػػبف جػػن  فػػي (.ٖٔٓ.ٔ) معبػػنري   تعػػدبؿ وسػػبة  تػػ

ػػػػ  ٕٗٔٓلسػػػػوة  ٖٗلؿ حسػػػػب قػػػػنووف ضػػػػرببة الػػػػد   ةشػػػػربح دوبػػػػة ونعي بنسػػػػتثون  صػػػػونعة اللمقطػػػػنع الص 

ػػػ حصػػػبؿالت  ى ذلػػػؾ لزبػػػنده د  أهػػػؿ  ،والمالبػػػس بزبػػػندة بسػػػبطه ػػػ ،"؟رببي  الض   ،(ٖٗ.ٖ) بمػػػ  حسػػػنبي   طبمتوس 

وقػػنووف  ا اتجػػر إ" عمػػ  ( والتػػي تػػوص  ٕنسػػعة الفقػػرة )المرتبػػة الت  فػػي  توجػػن  (.ٕٖٙ.ٔ) معبػػنري   واوحػػراؼ

 (.٘ٔٗ.ٔ) (، واوحراؼ معبنري  ٔٔ.ٖ) ط حسنبي  "، بمتوس  لؿفي تحدبد ضرببة الد   ةلؿ واضحضرببة الد  

عم  القطنعنت  ةفرض ضرائب جدبدعم  " ( والتي توص  ٗالمرتبة العنشرة الفقرة رقـ ) ت فيفي حبف جن 

 فػي وجػن  (.ٕٖٚ.ٔ) (، واوحػراؼ معبػنري  ٛٓ.ٖ) ط حسػنبي  " بمتوس  رببي  الض   حصبؿالت  ر عم  ث  ؤ ة بالمهم  

جػػرا ات وسبنسػنت جدبػػدة إلؿ تبتكػر دائػرة ضػػرببة الػد  " عمػػ  تػوص   والتػػي( ٕٔ) الفقػرة اللبػػرةقبػؿ  المرتبػة

فػي  جن  حبف في(. ٖ٘ٙ.ٔ) معبنري   واوحراؼٍ  ،(ٙٓ.ٖ) حسنبي   طبمتوس   ،"رببي  ب الض  هر  في مكنفحة الت  

 رث  ؤ بػ المببعػنت وضػرببة لؿالػد   ضػرببة قػرارات بػبف بطالر  " عم  توص   والتي( ٛ) رقـ الفقرة لبرةال المرتبة

 .(٘٘ٗ.ٔ) معبنري   واوحراؼ ،(ٜ٘.ٕ) حسنبي   طبمتوس  " رببي  الض   حصبؿالت   عم 

 

 

 

 

 



72 
 

 :ريبيِّ الض   حصيلوأثره عمى الت   ريبيُّ دقيق الض  : الت  انيالث  عد البُ 

بػػة لفقػػرات هػػذا تبػػة ودرجػػة الهم  ة والر  ة واالوحرافػػنت المعبنرب ػػالحسػػنبب  طنت تػػي المتوس ػػبسػػتعرض الجػػدوؿ اآل

 ح ذلؾ:تي بوض  عد، والجدوؿ اآلالبُ 

 يانالث  عد ة لفقرات البُ ي  تبة ودرجة األىمِّ ة والرُّ ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  : المتوسِّ   ٜ جدول

ط المتوسِّ  الفقرات قمالر  
 الحسابيُّ 

االنحراف  
 المعياريُّ 

ة ي  األىمِّ 
 تبةالرُّ  ةسبي  النِّ 

ٔ 
جرا اتسبنسنت  لؿ ومف لالؿ دائرة ضرببة الد   وا 

سنهمت بنلتزاـ  رببي  ب الض  هر  مدبربة مكنفحة الت  
 حصبؿالت  نلي زبندة فبف وبنلت  المكم  

 ٕٔ طةمتوس   1.382 3.14

ٕ 
زادت مف  رببي  ب الض  هر  مدبربة مكنفحة الت   إجرا ات

لؿ قة ببف دائرة ضرببة الد  واوعداـ الث   رببي  ب الض  هر  الت  
 رببي  حصبؿ الض  نلي اولفنض الت  فبف وبنلت  والمكم  

 ٓٔ متوس طة 1.382 3.18

رببة عم  أسنس ؼ لغنبنت الض  بحتسب دلؿ المكم   ٖ
 ٜ متوس طة 1.382 3.18 رببي  حصبؿ الض  ن بزبد مف الت  االستحقنؽ المحنسبي مم  

ٗ 

رببة عم  الفوائد والربنح لمبوؾ أف بحتسب الض  
عمبمنت قة في سوة قبضهن وذلؾ وفؽ الت  والعموالت المعم  

ن بزبد مف ة التي تصدر لهذه الغنبة مم  وفبذب  الت  
 رببي  حصبؿ الض  الت  

 ٖٔ متوس طة 1.417 2.93

٘ 

ة واكشعنرات رببب  ي اعتمند ومنذج اكقرارات الض  بؤد  
ة لتوفبذ ومنذج ألرى براهن ضرورب   ةرات وأب  والمذك  

حصبؿ أحكنـ هذا القنووف مف العوامؿ التي تزبد مف الت  
 رببي  الض  

 ٚ متوس طة 1.473 3.39

ٙ 

ت والمستودات جال  ؼ بتوظبـ الس  التزاـ المكم  بوعكس 
رببة الض  ة الالزمة لتحدبد مقدار والببنونت المنلب  

ة وفؽ معنببر ة عمبه شربطة أف تكوف معد  ق  المستحَ 
ن عمبهن مف محنسب قً قة ومصندَ ة ومدق  المحنسبة الدولب  

قنوووي وبنالحتفػنظ بهن لمدة أرب  سووات بزبندة 
 رببي  حصبؿ الض  الت  

 ٔٔ متوس طة 1.500 3.16

ته ؽ لجهزة الحنسوب في توظبـ سجال  استلداـ المدق   ٚ
 ٛ متوس طة 1.526 3.36 رببي  حصبؿ الض  ة بزبد مف الت  ومستوداته وببنونته المنلب  

دقبؽ بزبد االستوند إلبهن في الت   توضبح السس التي تـ   ٛ
 ٘ متوس طة 1.349 3.61 رببي  حصبؿ الض  مف الت  
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ٜ 

د فبه قبمة تحد   لي  ائرة بإصدار قرار تقدبر أو  قبنـ الد  
ؼ ؼ المكم  ؼ في حنؿ تلم  رة عم  المكم  المقد   رببةالض  

دة في ة المحد  لالؿ المد   رببي  عف تقدبـ اكقرار الض  
 رببي  الض   حصبؿالت  بزبد مف  ،هذا القنووف

 ٔ مرتفعة 1.343 3.91

ل  زبنده في إي د  ؤ ببف بفبف المتهر  عدـ وعي المكم   ٓٔ
 ٖ مرتفعة 1.299 3.80 نحبنوً أ التحصبؿ

و تقدبـ أوتزوبر  سنلبب احتبنلبة وغش  أاستعمنؿ  ٔٔ
 ٙ متوس طة 1.348 3.53 رببي  الض   حصبؿالت  ل  تلفبض إي د  ؤ ة بببنونت وهمب  

ٕٔ 

 ٖٗلؿ والمببعنت بموجب القنووف تقـو دائرة ضرببة الد  
رببة بمحنسبة المقنوالت امن حسب الض   ٕٗٔٓلسوة 

ر عم  ث  ؤ ن بو حسب الحسنبنت مم  أالمقطوعه 
 حصبؿالت  

 ٗ متوس طة 1.369 3.67

ٖٔ 
 لي  و  لؿ وفؽ القنووف بنلتقدبر التقـو دائرة ضرببة الد  

ن بسنهـ في زبنده التحصبؿ الضرببي مم   داري  واك
 بشكؿ دائـ

 ٕ مرتفعة 1.223 3.83

  طةمتوسِّ  1.028 3.44 المقياس العامُّ 

 

ػ دقبؽالت  لُبعد  ي  ط الكم  أف المتوس   (،ٜ)بظهر مف الجدوؿ  ػ حصػبؿالت  عمػ   أثػرهو  رببي  الض   رببي  الض 

ػػػجػػػن  بدرجػػػة  (. ٕٛٓ.ٔ) (، واوحػػػراؼ معبػػػنري  ٗٗ.ٖلهػػػذا الُبعػػػد بمػػػ  ) ي  كم ػػػ ط حسػػػنبي  ، وبمتوس ػػػطةمتوس 

رة رببة المقد  فبه قبمة الض   دتحد   لي  ائرة بإصدار قرار تقدبر أو  قبنـ الد   عم : " ( التي توص  ٜت الفقرة )واحتم  

ػػؼ المكم ػػتلم ػػ ؼ فػػي حػػنؿعمػػ  المكم ػػ  ،دة فػػي هػػذا القػػنووفة المحػػد  لػػالؿ المػػد   رببي  ؼ عػػف تقػػدبـ اكقػػرار الض 

(، ٖٖٗ.ٔ) (، واوحراؼ معبػنري  ٜٔ.ٖبم  ) ط حسنبي  المرتبة الول  بمتوس   "،رببي  الض   حصبؿالت  بزبد مف 

 لػػي  و  لؿ وفػؽ القػػنووف بنلتقػدبر التقػوـ دائػػرة ضػرببة الػػد   عمػػ : " التػػي تػوص    (ٖٔفػي حػبف جػػن ت الفقػرة )

بػبف فقػرات هػذا الُبعػػد،  نوبػةلث  فػي المرتبػة ا "،ن بسػنهـ فػي زبػنده التحصػبؿ الضػرببي بشػكؿ دائػـمم ػ داري  واك

 التي توص    (ٓٔالفقرة ) نلثةوجن  بنلمرتبة الث  (. ٜٕٕ.ٔ) (، واوحراؼ معبنري  ٖٛ.ٖبم  ) ط حسنبي  بمتوس  

(، ٓٛ.ٖبم  ) ط حسنبي  بمتوس   "،نحبنوً أ التحصبؿل  زبنده في إي د  ؤ ببف بفبف المتهر  عدـ وعي المكم  عم : "

تقػػـو دائػػرة " :عمػػ  والتػػي تػػوص   (ٕٔابعػػة الفقػػرة )الر   نلمرتبػػةحػػبف جػػن  ب فػػي (.ٜٕٕ.ٔ) واوحػػراؼ معبػػنري  
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ػػػػ ٕٗٔٓلسػػػػوة  ٖٗبموجػػػػب القػػػػنووف لؿ والمببعػػػػنت ضػػػػرببة الػػػػد   رببة بمحنسػػػػبة المقػػػػنوالت امػػػػن حسػػػػب الض 

 معبنري   واوحراؼ ،(ٚٙ.ٖ) بم  حسنبي   طبمتوس   ،"حصبؿالت  ر عم  ث  ؤ ن بو حسب الحسنبنت مم  أالمقطوعه 

 بهػػػػر  مدبربػػػػة مكنفحػػػػة الت   إجػػػػرا ات " :عمػػػػ  ( والتػػػػي تػػػػوص  ٕالفقػػػػرة ) عنشػػػػرةوجػػػػن  بنلمرتبػػػػة ال (.ٜٖٙ.ٔ)

ػػ ػػهػػر  زادت مػػف الت   رببي  الض  نلي اولفػػنض فػػبف وبنلت ػػلؿ والمكم  قػػة بػػبف دائػػرة ضػػرببة الػػد  واوعػػداـ الث   رببي  ب الض 

ػػػالت   ػػػرببي  حصػػػبؿ الض  فػػػي حػػػبف جػػػن  بنلمرتبػػػة  (.ٕٖٛ.ٔ) (، واوحػػػراؼ معبػػػنري  ٛٔ.ٖ) ط حسػػػنبي  "، بمتوس 

ػػػالتػػػزاـ المكم ػػػبػػػوعكس " :عمػػػ  ( والتػػػي تػػػوص  ٙالفقػػػرة رقػػػـ ) حندبػػػة عشػػػرال ت والمسػػػتودات جال  ؼ بتوظػػػبـ الس 

ػػػوالببنوػػػنت المنلب ػػػ ة وفػػػؽ معػػػنببر ة عمبػػػه شػػػربطة أف تكػػػوف معػػػد  ق  رببة المسػػػتحَ ة الالزمػػػة لتحدبػػػد مقػػػدار الض 

ن عمبهػػن مػػف محنسػػب قػػنوووي وبنالحتفػػػنظ بهػػن لمػػدة أربػػ  سػػووات بزبػػندة قً قػػة ومصػػندَ ة ومدق  المحنسػػبة الدولب ػػ

ػػالت    اللبػػرةقبػػؿ  بنلمرتبػػة وجػػن  (.ٓٓ٘.ٔ) (، واوحػػراؼ معبػػنري  ٙٔ.ٖ) ط حسػػنبي  " بمتوس ػػرببي  حصػػبؿ الض 

جرا اتسبنسنت ": عم  توص   والتي( ٔ) الفقرة ب هػر  لؿ ومػف لػالؿ مدبربػة مكنفحػة الت  دائػرة ضػرببة الػد   وا 

 معبػنري   واوحػراؼ ،(ٗٔ.ٖ) حسػنبي   طبمتوس ػ ،"حصػبؿالت  نلي زبػندة فبف وبنلت  سنهمت بنلتزاـ المكم   رببي  الض  

ػ " :عمػ  تػوص   والتػي( ٗ) رقػـ الفقػرة لبرةال بنلمرتبة جن  حبف في(. ٕٖٛ.ٔ) رببة لمبوػؾ أف بحتسػب الض 

ة التػي تصػدر لهػذه وفبذب ػعمبمػنت الت  قػة فػي سػوة قبضػهن وذلػؾ وفػؽ الت  عم  الفوائػد والربػنح والعمػوالت المعم  

 .(ٚٔٗ.ٔ) معبنري   واوحراؼ ،(ٖٜ.ٕ) حسنبي   طبمتوس   ،"رببي  حصبؿ الض  ن بزبد مف الت  مم  الغنبة 
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 :ريبيِّ الض  حصيل ة وأثرىا عمى الت  ريبي  ت الض  زاالث: المحفِّ البعد الث  

ػػػبسػػػتعرض الجػػػدوؿ اآل ة ب ػػػتبػػػة ودرجػػػة الهم  ة والر  ة واالوحرافػػػنت المعبنرب ػػػطنت الحسػػػنبب  تػػػي المتوس 

 ح ذلؾ:تي بوض  لفقرات هذا البعد، والجدوؿ اآل

 الثة لفقرات البعد الث  ي  تبة ودرجة األىمِّ ة والرُّ ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوسِّ : ٓٔجدول

 الفقرات قمالر  
ط المتوسِّ 
 الحسابيُّ 

االنحراف  
 المعياريُّ 

ة ي  األىمِّ 
 تبةالرُّ  النسبية

ٔ 

ؼ عم  المكم   تقسبط المبم  المستحؽ  ي بؤد  
دهن روط واكجرا ات التي تحد  وفؽ الش  

إل  زبندة  رةولسبنب مبر   ةوفبذب  عمبمنت الت  الت  
 رببي  حصبؿ الض  الت  

 ٔ مرتفعة 1.238 3.92

ٕ 
حصبالت لؿ زادت مف الت  دائرة ضرببة الد  

قسبط الت   إجرا اتمف لالؿ تسهبؿ 
 وشروطه

 ٗ طةمتوس   1.432 3.44

ٖ 
إل  ي  لصبة تؤد  الش   اكعفن اتتلفبض 

 رببي  حصبؿ الض  زبندة الت  
 ٖ متوس طة 1.327 3.45

ٗ 
ة في قنووف ضرببة رببب  اكعفن ات الض   تأد  

إل  زبندة  ٕٗٔٓلسوة  ٖٗلؿ رقـ الد  
 ةرببب  حصبالت الض  الت  

 ٕ متوس طة 1.290 3.47

٘ 
 لألفرادة الممووحة رببب  اكعفن ات الض   تعد  

لؿ المحدود عندلة بف وذوي الد  العندب  
 وشنممة

 ٚ متوس طة 1.428 3.26

ٙ 

وهن ة التي بتضم  رببب  تشج  الحوافز الض  
 ٕٗٔٓلسوة  ٖٗلؿ رقـ قنووف ضرببة الد  
رببة فبف عم  سداد الض  إل  تشجب  المكم  

 دوف تنلبر

 ٙ متوس طة 1.384 3.26

 ٘ متوس طة 1.301 3.33ؼ عم  ف  المكم  ز غرامة تنلبر الد  تحف   ٚ
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 هعمب سرعة دف  المستحؽ  

ٛ 

ة ربب  الض   لإلعفن اتؼ ي موح المكم  ؤد  ب
تة في بدابة المشروع إل  زبندة المؤق  

ـ   ،المشنرب  دالؿ البمد زبندة  ومف ث
 ةرببب  حصبالت الض  الت  

 ٛ متوس طة 1.390 3.20

ٜ 
ممشنرب  لة ب  رببالض   اكعفن اتؤدي موح ب

حصبالت زبندة الت   إل  دالؿ البمد  ةالجوبب  
 ةرببب  الض  

 ٔٔ متوس طة 1.273 2.56

ٔٓ 
بصورة عندلة إل   اكعفن اتبسنهـ تطببؽ 
 إقراراتهـفبف عم  تقدبـ تشجب  المكم  
 ة بصورة سمبمةرببب  الض  

 ٜ متوس طة 1.164 2.97

ٔٔ 

لالؿ الفترة   َ فِ مبم  دُ  توزبؿ أي  ي بؤد  
 ن دوف وف  شلصي  عً ة بنعتبنره تبر  رببب  الض  
سنت ة أو المؤس  وائر الحكومب  مف الد   لي  
ة أو سنت العنم  ة أو المؤس  ة العنم  سمب  الر  

إل  زبندة  لؿ اكجمنلي  نت مف الد  البمدب  
 ةرببب  الض  اكبرادات 

 ٓٔ متوس طة 1.237 2.65

  طةمتوسِّ  1.006 3.23 المقياس العامُّ 

 

ػػػ أف  (، ٓٔبظهػػػر مػػػف الجػػػدوؿ ) ػػػ زاتِ محف ػػػاللُبعػػػد  ي  ط الكم ػػػالمتوس   حصػػػبؿالت  عمػػػ   نأثرهػػػو  ةرببب  الض 

ػػػػ ػػػػجػػػػن  بدرجػػػػة  رببي  الض  ػػػػطةمتوس   معبػػػػنري  (، واوحػػػػراؼ ٖٕ.ٖلهػػػػذا الُبعػػػػد بمػػػػ  ) ي  كم ػػػػ ط حسػػػػنبي  ، وبمتوس 

روط ؼ وفؽ الش  عم  المكم   تقسبط المبم  المستحؽ  ي بؤد  ( التي توص عم : "ٔ(. واحتمت الفقرة )ٙٓٓ.ٔ)

المرتبػة الولػ   "،رببي  حصبؿ الض  إل  زبندة الت   رةولسبنب مبر   ةوفبذب  عمبمنت الت  دهن الت  واكجرا ات التي تحد  

عم :  التي توص    (ٗ(، في حبف جن ت الفقرة )ٖٕٛ.ٔ) واوحراؼ معبنري  (، ٕٜ.ٖبم  ) ط حسنبي  بمتوس  

ػػػػ أد ت " حصػػػػبالت إلػػػػ  زبػػػػندة الت   ٕٗٔٓلسػػػػوة  ٖٗلؿ رقػػػػـ ة فػػػػي قػػػػنووف ضػػػػرببة الػػػػد  رببب  اكعفػػػػن ات الض 

ػػ  معبػػػنري  (، واوحػػػراؼ ٚٗ.ٖبمػػػ  ) ط حسػػػنبي  بػػبف فقػػػرات هػػػذا الُبعػػػد، بمتوس ػػ نوبػػػةلث  فػػػي المرتبػػػة ا "،ةرببب  الض 
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إل  ي  ؤد  بة لصب  الش   اكعفن اتتلفبض  عم : " التي توص    (ٖالفقرة ) نلثةوجن  بنلمرتبة الث  (. ٜٕٓ.ٔ)

ػػزبػػندة الت   حػػبف جػػن   فػػي (.ٕٖٚ.ٔ) (، واوحػػراؼ معبػػنري  ٘ٗ.ٖبمػػ  ) ط حسػػنبي  بمتوس ػػ "،رببي  حصػػبؿ الض 

حصبالت مف لالؿ تسهبؿ لؿ زادت مف الت  دائرة ضرببة الد  " :عم  والتي توص   (ٕابعة الفقرة )الر   نلمرتبةب

وجػن  بنلمرتبػة  (.ٕٖٗ.ٔ) معبػنري   واوحػراؼ ،(ٗٗ.ٖ) بمػ  حسػنبي   طبمتوس ػ ،"قسػبط وشػروطهالت   إجرا ات

ػي مػوح المكم ػؤد  بػ": عمػ  ( والتػي تػوص  ٛالفقرة ) نموةث  ال المشػروع تػة فػي بدابػة ة المؤق  ربب  ؼ لإلعفػن ات الض 

ـ   ،إل  زبندة المشنرب  دالؿ البمد (، واوحراؼ ٕٓ.ٖ) ط حسنبي  "، بمتوس  ةرببب  حصبالت الض  زبندة الت   ومف ث

بسػػنهـ تطببػػؽ " :عمػػ  ( والتػػي تػػوص  ٓٔالفقػػرة رقػػـ )نسػػعة ت  فػػي حػػبف جػػن  بنلمرتبػػة ال (.ٜٖٓ.ٔ) معبػػنري  

ػػػفػػػبف عمػػػ  اكعفػػػن ات بصػػػورة عندلػػػة إلػػػ  تشػػػجب  المكم   ػػػة بصػػػورة سػػػمبمةرببب  تقػػػدبـ إقػػػراراتهـ الض  ط " بمتوس 

: عمػ  تػوص والتػي( ٔٔ) الفقػرة اللبرةقبؿ  بنلمرتبة وجن  (.ٗٙٔ.ٔ) (، واوحراؼ معبنري  ٜٚ.ٕ) حسنبي  

ػػػ  َ ِفػػػمبمػػػ  دُ  توزبػػػؿ أي  ي بػػػؤد  " وائر مػػػف الػػػد   لي   ن دوف وفػػػ  شلصػػػي  ًعػػػة بنعتبػػػنره تبر  رببب  لػػػالؿ الفتػػػرة الض 

إلػ  زبػندة  لؿ اكجمػنلي  نت مػف الػد  ة أو البمػدب  سػنت العنم ػة أو المؤس  ة العنم ػسمب  سنت الر  ة أو المؤس  الحكومب  

ػػػاكبػػػرادات  ػػػ ،"ةرببب  الض   بنلمرتبػػػة جػػػن  حػػػبف فػػػي(. ٖٕٚ.ٔ) معبػػػنري   واوحػػػراؼ ،(٘ٙ.ٕ) حسػػػنبي   طبمتوس 

 إلػ دالػؿ البمػد  ةالجوبب ػممشنرب  لرببة الض   اكعفن اتؤدي موح ب عم  توص   والتي( ٜ) رقـ الفقرة لبرةال

 .(ٖٕٚ.ٔ) معبنري   واوحراؼ ،(ٙ٘.ٕ) حسنبي   طبمتوس  " ةرببب  حصبالت الض  زبندة الت  
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 (ٔٔ) رقم الجـــدول
 الفرعية األولىممخص نتائ  تحميل تباين االنحدار الخطي المتعدد لمفرضيــــــة 

  
 

التشػػػربعنت )المسػػػتقمة  بػػراتالمتعػػدد بػػػبف المتغ االرتبػػػنط( أف معنمػػؿ 11بظهػػر مػػػف الجػػدوؿ رقػػػـ ) 

التحصبالت المتغبر التنب  )و  الضربببة، التدقبؽ الضرببي، المحفزات الضربببة( في التحصبالت الضربببة

وتشػبر تمػؾ الوتػنئج إلػ  أف  ،%(ٓٙ.ٔ( )R2(، وبم  معنمػؿ التحدبػد )ٕٙٔ.ٓ) (R)بم حبث  ،الضربببة(

  %( في وسبة التبنبف في المتغبر التنب .ٓٙ.ٔ) تفسر  المستقمة المتغبرات

 المتعدد االوحدار( تحمبؿ تبنبف ٕٔبببف الجدوؿ رقـ ) 

 (ٕٔالجدول رقم )

 ANOVAتحميل تباين االنحدار 

عػدـ  الفرضبة البدبمة التي تنكد عمػ  تقبؿفرضبة العدـ و  تقبؿ، (ٕٔبتضح مف وتنئج جدوؿ رقـ )  

التشػػربعنت الضػػربببة، التػػدقبؽ الضػػرببي، المحفػػزات )ضػػربببة الػػدلؿ لمعوامػػؿ المتعمقػػة بقػػنووف  أثػػر وجػػود

(. ٘ٓ.ٓ)مػػف  أكبػػر وهػػي (0.697) هػػنوقبمت F(.Sigلف معووبػػة) الضػػربببة.تحصػػبالت  فػػي( الضػػربببة

  ،والمتغبر التنب  ةالمستقم اتمالئـ لقبنس العالقة والثر ببف المتغبر غبر االوحدار بكوف وموذج  لذلؾ

  االوحداروتبجة تحمبؿ  (ٖٔكذلؾ بوضح الجدوؿ رقـ )

 

 R R2 Adjusted R النموذج

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

ٔ .1261 0.016 .0131 .690611 

 Sum of ٔالنموذج 

Squares 

d.f Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 1.056 4 0.264 0.553 0.697 
Residual 65.817 138 0.477   

Total 66.873 142    
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 (ٖٔالجدول رقم )
 ( لمفرضية Coefficientsنتيجة تحميل االنحدار )

 (α = 0.05)* ذات داللة إحصنئبػػػػػػة عود مستوى داللة 

التشػػػػػربعنت الضػػػػػربببة، التػػػػػدقبؽ الضػػػػػرببي، )المسػػػػػتقمة المتغبػػػػػرات ( أف 13ببػػػػػبف الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )  

، حبػػث اف جمبػػ  قػػبمـ التحصػػبالت الضػػربببةالمتغبػػر التػػنب  )فػػي  تػػنثبر لػػبس لهػػن ( المحفػػزات الضػػربببة

(Sig لمعوامػػؿ ضػػرببة الػػدلؿ اكبػػر مػػف )ٓ.ٓ٘  وىــذا يــدل عمــى عــدم وجــود اثــر لممتغيــر المســتقل عمــى

 المتغير التابع 

  :راسةات الدِّ اختبار فرضي  ( ٗ-ٗ) 

ة عنــد ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائي  " أن ــو: والتــي تــنص عمــى األولــىة ار الفرضــي  نتــائ  اختبــ -

ــ شــريعاتلمت   (α≤0.05مســتوى داللــة ) خل رقــم بموجــب قــانون ضــريبو الــد   لــةالمعد   ةريبي  الض 

ٖٗ/ٕٓٔٗ." 

ػػػد مػػػف تػػػنثبر الت  نك ػػػولمت   ػػػة فػػػي الت  رببب  شػػػربعنت الض  ـ  رببي  حصػػػبؿ الض  وػػػة إجػػػرا  التبػػػنر )ت( لمعب   ، تػػػ

 ف ذلؾ:تي ببب  والجدوؿ اآل ،الواحدة

 Unstandardized معامالت االنحدار

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

T Sig* 

B Std. Error Beta. 

(Constant) 3.815 .224  17.029 .000 

 806. -246.- -137.- 370. -091.- التشربعنت الضربببة

 975. -032.- -020.- 469. -015.- التدقبؽ الضرببي

 638. -472.- -276.- 400. -189.- المحفزات الضربببة

 778. 282. 432. 1.169 330. ضربببة الدلؿ 
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 ولىاألُ ة ختبار الفرضي  ال الواحدة نةلمعيِّ ( ت) اختبار: نتائ  ٗٔجدول 

( ٓٗ.ٖ( قػد بمغػػت )α≤0.05اللػة )المحسػػوبة عوػد مسػتوى الد   Tقبمػة  ، أف  أعػالهف مػف الجػدوؿ بتبػب  

 ،ة البدبمػةة وقبػوؿ الفرضػب  ة العدمب ػن بعوػي رفػض الفرضػب  ( مم ػٔٓٓ.ٓاللة )في حبف بمغت قبمة مستوى الد  

ػ شػربعنتلمت   (α≤0.05ة عوػد مسػتوى داللػة )بوجد أثػر ذو داللػة إحصػنئب  " :هو  أعم   والتي توص    ةرببب  الض 

 ".ٕٗٔٓ/ٖٗلؿ رقـ الد   ةبموجب قنووف ضربب لةالمعد  

 عنــد ةإحصــائي   داللــة ذو أثــر يوجــد "الأن ــو:  عمــى انيــة والتــي تــنصُّ ة الث  نتــائ  اختبــار الفرضــي   -

 .ٕٗٔٓ/ٖٗخل رقم بموجب قانون ضريبو الد   ريبيِّ الض   دقيقت  مل( α≤0.05) داللة مستوى

ػػدقبؽ د مػػف تػػنثبر الت ػػنك ػػولمت   ػػفػػي الت   رببي  الض  ـ  رببي  حصػػبؿ الض  وػػة الواحػػدة إجػػرا  التبػػنر )ت( لمعب   ، تػػ

 ف ذلؾ:تي ببب  والجدوؿ اآل

 

 

 ٖقيمة االختبار= البعد

ط المتوسِّ  نة العيِّ 
 الحسابيُّ 

االنحراف 
 المعياريُّ 

درجة 
 ةي  الحرِّ 

مستوى  (Tقيمة)
 اللةالد  

 ةريبي  الض   شريعاتالت  
 حصيلالت   عمى وأثرىا

 ريبيِّ الض  

144 3.2928 1.03358 143 3.40 0.001 
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 نتائ  اختبار )ت( لمعينة الواحدة الختبار الفرضية الثانية: ٘ٔ جدول

( قػػػػد بمغػػػػت α≤0.05اللػػػػة )المحسػػػػوبة عوػػػػد مسػػػػتوى الد   Tقبمػػػػة  ، أف  أعػػػػالهف مػػػػف الجػػػػدوؿ بتبػػػػب  

ة وقبػػػوؿ ة العدمب ػػػبعوػػػي رفػػػض الفرضػػػب  ( ممػػػن ٓٓٓ.ٓاللػػػة )( فػػػي حػػػبف بمغػػػت قبمػػػة مسػػػتوى الد  5.107)

( α≤0.05) داللػػػة مسػػػتوى عوػػػد ةإحصػػػنئب   داللػػػة ذو أثػػػر بوجػػػد" :هو ػػػأعمػػػ   ة البدبمػػػة والتػػػي تػػػوص  الفرضػػػب  

 ".رببي  الض   حصبؿالت   عم  ٕٗٔٓ/ٖٗ رقـ لؿالد   ةضربب قنووف بموجب رببي  الض   دقبؽلمت  

 عنــد ةإحصــائي   داللــة ذو أثــر يوجــد ال"أن ــو:  عمــى تــنصُّ  الثــة والتــية الث  نتــائ  اختبــار الفرضــي  

حصيل الت   ٕٗٔٓ/ ٖٗخل رقم الد   ةبموجب قانون ضريب ةريبي  الض   زاتمحفِّ مل( α≤0.05) داللة مستوى

 . "ريبيِّ الض  

ػػػ زاتلمحف ػػػد مػػػف تػػػنثبر انك ػػػولمت   ػػػفػػػي الت   ةرببب  الض  وػػػة لمعب  ، تػػػـ إجػػػرا  التبػػػنر )ت( رببي  حصػػػبؿ الض 

 ف ذلؾ:تي ببب  الواحدة والجدوؿ اآل

 

 

 ٖقيمة االختبار= البعد

ط المتوسِّ  نة العيِّ 
 الحسابيُّ 

االنحراف 
 المعياريُّ 

درجة 
 ةي  الحرِّ 

مستوى  (Tقيمة)
 اللةالد  

 ريبيُّ الض   دقيقالت  
 حصيلالت   عمىوأثره 

 ريبيِّ الض  

144 3.4376 1.02820 143 5.107 0.000 
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 الثةة الث  نة الواحدة الختبار الفرضي  نتائ  اختبار )ت( لمعيِّ : ٙٔ جدول

( قػػػػد بمغػػػػت α≤0.05اللػػػػة )المحسػػػػوبة عوػػػػد مسػػػػتوى الد   T، أف قبمػػػػة أعػػػػالهف مػػػػف الجػػػػدوؿ بتبػػػػب  

ة وقبػػػوؿ ة العدمب ػػػ( ممػػػن بعوػػػي رفػػػض الفرضػػػب  ٚٓٓ.ٓاللػػػة )( فػػػي حػػػبف بمغػػػت قبمػػػة مسػػػتوى الد  ٜٔٚ.ٕ)

 ( α≤0.05) داللػػػة مسػػػتوى عوػػػد ةإحصػػػنئب   داللػػػة ذو أثػػػر بوجػػػده "عمػػػ  او ػػػ والتػػػي تػػػوص  ة البدبمػػػة الفرضػػػب  

 ".ٕٗٔٓ/ٖٗ رقـ لؿالد   ضرببه قنووف بموجب ةرببب  الض   زاتمحف  لم

 

 

 

 

 ٖقيمة االختبار= البعد

ط المتوسِّ  نة العيِّ 
 الحسابيُّ 

االنحراف 
 المعياريُّ 

درجة 
 ةي  الحرِّ 

مستوى  (Tقيمة)
 اللةالد  

 ةريبي  الض   زاتالمحفِّ 
 حصيلالت   عمى وأثرىا

 ريبيِّ الض  

144 3.2279 1.00591 143 2.719 0.007 
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 الفصل الخامس

 وصياتتائ  والت  مناقشة الن  

 ( نتائ  الدِّراسة:ٔ-٘)

 ( الت وصيات:ٕ-٘)

 المستقبمي ة:( اقتراحات الدِّراسات ٖ-٘)
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 الفصل الخامس

 وصياتتائ  والت  مناقشة الن  

 :راسةالدِّ  نتائ ( ٔ-٘)

ػػ دقبؽالت ػ ُبعػػد راسػة إلػػ  أف  أشػنرت وتػػنئج الد   ػ حصػػبؿالت   عمػػ  وأثػره رببي  الض   نلمرتبػػةجػػن  ب رببي  الض 

راسة بروف وة الد  أفراد عب   تنئج إل  أف  الو  وتعزى هذه  ،طةوبدرجة متوس   (ٗٗ.ٖ) بم  حسنبي   طبمتوس   الول 

نت زمػػة لعممب ػػشػػربعنت الال  القػػواوبف والت  نتػػه بحمػػؿ فػػي طب   (ٕٗٔٓ( لعػػنـ )ٖٗلؿ رقػػـ )قػػنووف ضػػرببة الػػد   أف  

عػداد إمف ضػالقػواوبف التػي ت وهتضػم  ة، إلػ  جنوػب ة وفحػص الببنوػنت المنلب ػت المحنسبب  جال  حقبؽ في الس  الت  

 راسػػػػة بػػػػنف  وػػػػة الد  عب   أفػػػػراد، بػػػػرى ألػػػػرىن لمبػػػػندئ المحنسػػػػبة المقبولػػػػة. مػػػػف ونحبػػػػة ة تبًعػػػػالببنوػػػػنت المحنسػػػػبب  

ػقػة فػي الت ػشػربعنت المتعم  الت    ، تػوص غمػػ (ٕٗٔٓ( لعػنـ )ٖٗلؿ رقػـ )فػي قػنووف ضػرببة الػد   رببي  دقبؽ الض 

 رببي  دقبؽ الض  نت الت  هـ بلضعوف لعممب  و  إف ،معووببف ـأ بفطببعب   نأشلنصً أكنووا  سوا ً -جمب  المكمفبف  أف  

 تهن.ة وموثوقب  ت المحنسبب  جال  ة الوثنئؽ والس  د مف صح  نك  لمت  

ػشربعنت الت   ُبعدُ تاله  ػ حصػبؿالت   عمػ  وأثرهػن ةرببب  الض   وبدرجػة( ٜٕ.ٖط حسػنبي )بمتوس ػ رببي  الض 

( لعػنـ ٖٗلؿ رقػـ )قػنووف ضػرببة الػد   بػنف   راسػة بػروفوة الد  عب   أفراد عم  أف  تبجة ر هذه الو  وتفس   ،طةمتوس  

ػػد مفػػنهبـ الس  ( قػػد جس ػػٕٗٔٓ) ػػلب ػػآـ التػػي تػػوظ   ةالقنوووب ػػة القواعػػد ة فػػي كنف ػػرببب  بنسػػة الض  رائب ة فػػرض الض 

ػػ ،لؿوتحدبػػد الفئػػنت اللنضػػعة لقػػنووف ضػػرببة الػػد   ،تهػػنوكبفب   والواقعػػة  رببي  إلػػ  جنوػػب تحدبػػد الوعػػن  الض 

لتحدبػد الجهػنت  اكجػرا اتة لػذ كنف ػت  اع قػد المشػر   ف فػي هػذا القػنووف بػرى بػنف  ة، والمتمع  ة أو المنلب  القنوووب  

 دقة ووضوح. رببة بكؿ  ووسب هذه الض   ،لؿاللنضعة لضرببة الد  
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ػػػ زاتالمحف ػػػ ُبعػػػدُ  جػػػن  حػػػبف فػػػي ػػػ حصػػػبؿالت   عمػػػ  وأثرهػػػن ةرببب  الض   اللبػػػرة، المرتبػػػة فػػػي رببي  الض 

 راسػة بػروف بػنف  وػة الد  عب   أفػراد إلػ  أف   تبجةالو  وتعزى هذه  طة،متوس   وبدرجة (ٖٕ.ٖ) بم  حسنبي   طبمتوس  

حدى إر بَ عتَ ة التي تُ رببب  لحوافز الض  ا ف بشكؿ كنؼٍ ( لـ بتضم  ٕٗٔٓ( لعنـ )ٖٗلؿ رقـ )قنووف ضرببة الد  

ـ  أ ػػالس   أدوات هػػ ػػوالتػػي مػػف شػػنوهن تحفبػػز االسػػتثمنر والت   ،ةرببب  بنسػػة الض   رببة. كمػػن أف  شػػجب  عمػػ  دفػػ  الض 

ـ  هػػػذا القػػػنووف لػػػـ بتضػػػم   ػػػ ف أهػػػ ػػػ كػػػنكهالؾة رببب  أوػػػواع الحػػػوافز الض  الت ؿ وترحبػػػؿ اللسػػػنئر والمعػػػد  المعج 

 ة وموح االستثمنر.مببزب  الت  

مة والمتمث   ،راسةة أبعند الد  ة ببف كنف  راسة إل  وجود عالقة إبجنبب  ذلؾ، أشنرت وتنئج الد  عالوة عم  

ػػػفػػػي )الت   ػػػة، والت ػػػرببب  شػػػربعنت الض  ػػػ، والمحف ػػػرببي  دقبؽ الض  ة ب ػػػتػػػنئج إلػػػ  الهم  ة( وتعػػػزى هػػػذه الو  رببب  زات الض 

ـ  الفمػف غبػر  ،لػراآلبعػد عمػ   والعتمػند كػؿ   ،موهػن ة لكػؿ  كنممب  الت   ة ضػرببب   ةسبنسػ ةتشػرب  أب ػ ممكػف أف بػت

ػػؽ وتلصػػبص بعضػػهن لمت ػػطػػر  دوف الت   ؽ، كػػذلؾ المػػر فبمػػن نت المػػدق  تػػه وصػػالحب  وتحدبػػد آلب   رببي  دقبؽ الض 

لداللتػه  تشػرب  ضػرببي   ة فػي أي  حوافز ضػرببب   ةعب عدـ وض  أب  ذ مف الص  إة، رببب  زات الض  ؽ بنلمحف  بتعم  

 وضعؼ تشجبعه عم  االستثمنر. ،عم  عدـ عدالته

ػػػ فقػػػد عػػػالوة عمػػػ  ذلػػػؾ،  داللػػػة مسػػػتوى عوػػػد ةإحصػػػنئب   داللػػػة ذو أثػػػرراسػػػة إلػػػ  وجػػػود مت الد  توص 

(α≤0.05 )  ػػ شػػربعنتلمت  حصػػػبؿالت   مػػ  ٕٗٔٓ/ٖٗ رقػػـ لؿالػػد   ةضػػربب قػػنووف بموجػػب لػػةالمعد   ربببةالض 

ػة وتحدبد الجهنت المكم  رببب  شربعنت الض  الت   تبجة إل  أف  الو  ، وتعزى هذه رببي  الض   رببة وقبمتهػن فة بدف  الض 

ػػ عػػداد اكقػػرارات الض  لػػزاـة رببب  وا  ػػػ، وتشػػرب  الس  دةػػة زموبػػة محد  فػػبف بػػدفعهن لػػالؿ مػػد  المكم   وا  ة رببب  بنسػػنت الض 

تشجب  الفراد عم  االلتزاـ بػدف  سنهمة في مف شنوهن المُ  ،مكنفحتهة وكبفب   رببي  ب الض  هر  زمة حوؿ الت  الال  

ػػزبػػد الت  بنلي وبنلت ػػ ،لؿضػػرببة الػػد   ( التػػي ٕٚٔٓمػػر، الوّ تػػنئج مػػ  دراسػػة )فػػؽ هػػذه الو  ، وتت  رببي  حصػػبؿ الض 

 اكبػرادات عم  إجمػنلي   ر وبشكؿ إبجنبي  ؤث  ت ة في الردف  رببب  شربعنت الض  غببرات في الت  الت   أف   أشنرت إل 
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لؿ والمببعػنت لدائرة ضرببة الػد   ةرببب  الموظومة الض   ( التي أظهرت أف  ٕٕٓٓة، ودراسة )شلنترة، رببب  الض  

ػػمػػة بنلت  متمث   ػػة والت ػػرببب  شػػربعنت الض  ػػا فػػي تحسػػبف كفػػن ة الت  ا كببػػرً تمعػػب دورً  رببي  دقبؽ الض   رببي  حصػػبؿ الض 

 .رببي  ب الض  هر  مف الت   والحد  

ػػػػػ فضػػػػػالً   داللػػػػػة مسػػػػػتوى عوػػػػػد ةإحصػػػػػنئب   داللػػػػػة ذو أثػػػػػرراسػػػػػة إلػػػػػ  وجػػػػػود مت الد  عػػػػػف ذلػػػػػؾ، توص 

(α≤0.05 )ػػػػ دقبؽلمت ػػػ  حصػػػػبؿالت   مػػػ  ،ٕٗٔٓ/ٖٗ رقػػػػـ لؿالػػػد   ضػػػػرببه قػػػنووف بموجػػػػب لػػػةالمعد   رببي  الض 

ػالت ػ تبجػة إلػ  أف  ، وتعزى هػذه الو  رببي  الض   سػنت بػنلقواوبف د مػف التػزاـ المؤس  نك ػبسػنهـ فػي الت   رببي  دقبؽ الض 

التي  نتاكمكنوب  سة عم  استلداـ ة المؤس  ة، وتقببـ قنبمب  رببب  ة ومراقبة شروط معنلجة المشنكؿ الض  رببب  الض  

ػػػمهن المشػػػر  بقػػػد   ػػػ. مػػػف ونحبػػػة ألػػػرى، بسػػػنهـ الت ػػػرببي  ع الض  بػػػبف جمبػػػ   طػػػنبؽفػػػي ضػػػمنف الت   رببي  دقبؽ الض 

عػػػػدادومعنلجتهػػػػن  اللطػػػػن واكتشػػػػنؼ  ،والقػػػػواوبف والوظمػػػػةفػػػػبف ة لممكم  صػػػػرفنت المنلب ػػػػالت    نتاكحصػػػػنئب   وا 

ػػ ؛عمبهػػن زمػػة بوػػن ً لػػنذ القػػرارات الال  وات   ب الػػوظبفي  هػػر  المطموبػػة كوسػػب الت   حصػػبؿ ن بسػػنهـ فػػي زبػػندة الت  مم 

ػ دقبؽ الحدبثػة الت ػ أسػنلبب أف  ( التػي أشػنرت إلػ  ٕٛٔٓعػوض، سػة )تبجػة مػ  درافػؽ هػذه الو  . وتت  رببي  الض 

 .ةرببب  الض   اكبراداتعم  زبندة  ر وبشكؿ إبجنبي  ؤث  ت

( α≤0.05) داللػة مسػتوى عوػد ةإحصنئب   داللة يذ أثرتنئج إل  وجود إل  جنوب ذلؾ، أشنرت الو  

عػزى ، وتُ رببيالض   حصبؿالت   م  ٕٗٔٓ/ٖٗ رقـ لؿالد   ضرببه قنووف بموجب لةالمعد   ةرببب  الض   زاتلممحف  

  الشػلنص برائب كسبنسة تشػجتوظبؼ الض  ن في ا مهم  ي دورً ربببة تؤد  زات الض  المحف   تنئج إل  أف  هذه الو  

ػػ ،فعمػػ  تطببػػؽ سػػموؾ معػػب   ػػ  المحف ػػولػػة، كمػػن تشػػج  ن بسػػنعد فػػي تحقبػػؽ أهػػداؼ الد  مم  ة عمػػ  رببب  زات الض 

ولة مػف لػالؿ توفبػذ مشػنرب  ة في الد  ر بتكرار تجربته االستثمنرب  ن بجعؿ المستثمر بفك  مم   ،جذب االستثمنر

ػػػسػػػنهـ المحف ػػػولػػػة. إلػػػ  جنوػػػب ذلػػػؾ، تُ تعػػػود بنلفنئػػػدة عمػػػ  جمبػػػ  أفػػػراد الد   ،ألػػػرى ة فػػػي دعػػػـ رببب  زات الض 

ػ الػواردات ػػأسػػمنلب  م  الر  مػػف الس  ػػ  احتبػػنط الد  ندرات لرفػة وتشػجب  الص  ن بزبػػد مػػف مم ػ ،عبةولػة مػػف العممػة الص 
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ػػلممحف ػػ ةاكبجنبب ػػهػػن، كمػػن تػػوعكس اآلثػػنر فبشػػنط االقتصػػندي ع الو  لتوػػو   وتبجػػةً  ؛ولػػةالد   إبػػرادات ة رببب  زات الض 

ة وتحسػبف مسػتوى وتحقبػؽ العدالػة المجتمعب ػ ،الت البطنلػةعم  تولبد العدبد مف فرص العمؿ ولفػض معػد  

ػػ ( التػػي أشػػنرت إلػػ  أف  ٕٚٔٓتػػنئج مػػ  دراسػػة )متػػولي وأحمػػد، فػػؽ هػػذه الو  المعبشػػة، وتت   ة رببب  الحػػوافز الض 

ػوسنئؿ الت   هـ  ى أحدإر بَ عتَ تُ  تبجػة مػ  وتلتمػؼ هػذه الو  ة المسػتلدمة لتشػجب  االسػتثمنرات، رببب  شربعنت الض 

( ال بسػنهـ بنلفعػؿ ٕٗٔٓ( لعػنـ )ٖٗلؿ رقـ )د  ضرببة القنووف  ( التي وجدت أف  ٕٛٔٓ)البشبش، دراسة 

 ة.شجبعب  في تشجب  االستثمنرات والحوافز الت  
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 :وصياتالت  ( ٕ-٘)

ـ  تنئج التي مو  ل نتبعً   راسة بمن بمي:توصي الد   ،لبهنإ ؿوص  ت  ال ت

 ػػ ػػة االلتػػزاـ بػػدب ػػبػػبف المػػواطوبف وتومبتػػه، وتوضػػبح أهم   رببي  وشػػر الػػوعي الض  رائب فػػي مواعبػػدهن ف  الض 

 مة لهـ.عم  تموبؿ المشنرب  اللدمبة المقد   نإبجنبً ن بوعكس مم   ؛ولةالد   إبراداتة، وأثرهن عم  المستحق  

 ػػ  ،  بدرجػػة عنلبػػة مػػف الجػػودةلموصػػوؿ إلػػ  لػػدمنت ضػػربببة تتمت ػػة رببب  االرتقػػن  بمسػػتوى اللػػدمنت الض 

 نستمرار.ة وتبسبطهن وتجدبدهن برببب  منت الض  وتطوبر اللدة فنفب  تعتمد عم  العدالة والش  

   ة مػف شػنوهن تعزبػز ة التي تكفؿ وجود حوافز ضرببب  رببب  شربعنت الض  بنسنت والت  العمؿ عم  تطوبر الس

 .ولة والمجتم عم  الد   ةإبجنبب  المبة لمن لهن مف اوعكنسنت ة والد  وتشجب  االستثمنرات اللنرجب  

  بنحػػدث المهػػنرات واللبػػرات  نوتزوبػػده ،لؿ والمببعػػنتة فػػي دائػػرة ضػػرببة الػػد  الكػػوادر الوظبفب ػػتطػػوبر

كمفػة فػي تقػػدبـ كوولوجبػة لتسػهبؿ اكجػرا ات وتػوفبر الوقػت والجهػد والت  رات التّ طػو  ة والت  درببب ػوالبػرامج الت  

 اللدمنت الضربببة

 :ةراسات المستقبمي  الدِّ اقتراحات ( ٖ-٘)

  رببي  ب الض  هر  ( عم  الت  ٕٗٔٓ( لعنـ )ٖٗة لقنووف رقـ )رببب  شربعنت الض  أثر الت  دراسة. 

  عم  تشجب  االستثمنرات.( ٕٗٔٓ) لعنـ( ٖٗ) رقـ لقنووف ةرببب  الض   شربعنتالت   أثردراسة 

 ػػ ػػرببب  اثػػر الحوكمػػة الض  لؿ والمببعػػنت ضػػرببة الػػد   ة: دائػػرةة )دراسػػة حنل ػػرببب  ة عمػػ  اكبػػرادات الض 

 ة(الردوب  
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 المراجع

 المراجع العربية -

(. بروػػػنمج حسػػػنب ضػػػرببة الػػػدلؿ لممػػػوظفبف بنسػػػتلداـ ٜٕٔٓاحمػػػد، ربػػػن وعمػػػي، محمػػػد ومحمػػػد، وشػػػواف.)

ــوم الحاســوب والرياضــياتالفبجػػوؿ ببسػػؾ وقنعػػدة الببنوػػنت االكسػػس.  ــة الرافــدين لمعم : (ٔ)ٖٔ.مجم

ٖ٘-ٙٚ. 

عػػػف ضػػػرببة الػػػدلؿ لمحػػػد مػػػف التهػػػرب  اكقػػػرار إجػػػرا ات(. تقػػػوبـ ٕ٘ٔٓ) احمػػػد، مبسػػػوف وحمػػػد، بشػػػبر.

 :(ٖٓ)ٓٔ. مجمــة دراســات محاســبية وماليــةالضػػرببي بحػػث تطببقػػي فػػي الهبئػػة العنمػػة لمضػػرائب. 

ٔٗٗ-ٔٚٓ. 

الضريبية والزكوية وفقا لقـانون ضـريبة الـدخل الفمسـطيني رقـم  اْليراداتمقارنة (. ٜٕٔٓ) اغن، وضنؿ.

. . رسػنلة منجسػتبر غبػر موشػورة(ٕٛٓٓ( لعام )ٜ( وقانون تنظيم الزكاة رقم )ٕٗٓٓ( لعام )ٚٔ)

 .الجنمعة االسالمبة غزة، فمسطبف

(. دور التػػػدقبؽ الجبػػػنئي فػػػي الحػػػد مػػػف اللطػػػر الجبػػػنئي فػػػي ٕٕٓٓ) أمػػػبف، كوبػػػدمي وعثمػػػنف، مػػػداحي.

 .ٜٕٙ-ٕٓٛ: (ٕ)ٙ.مجمة البشائر االقتصاديةالمؤسسة االقتصندبة. 

ــم ) .(ٕٛٔٓ) البشػػبش، هشػػنـ. ــدخل رق ــانون ضــريبة ال ــر ق ــام )ٖٗاث ــى االســتثمار فــي ٕٗٔٓ( لع ( عم

 ، جنمعة االسرا  اللنصة، الردف.. رسنلة منجستبر غبر موشورةالمممكة األردنية الياشمية

(. دور االبػػرادات الضػػربببة كمصػػدر مػػف مصػػندر التموبػػؿ لتومبػػة االقتصػػندبة. ٕٙٔٓ) دالعزبز، احمػػد.بػػع

 .ٖٖٓ-ٜٛٔ: (ٖٕ)ٙ. مجمة الدراسات العمياء
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دور محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الفمسطينية في تحقيق العدالة (. ٕٛٔٓ) بوي فضؿ، جمبؿ.

 .فمسطبف . رسنلة منجستبر غبر موشورة. جنمعة الوجنح الوطوبة،الضريبية

ــي األردن لمفتــرة (. ٜٕٔٓ) بوػػي هػػنوي، رشػػن. ــى االيــرادات الضــريبية ف ــة عم ــر تحريــر التجــارة الزراعي اث

 .ر غبر موشورة. جنمعة جرش، الردف. رسنلة منجستبٕٙٔٓ-ٜٜٓٔ

. رسػنلة منجسػتبر غبػر موشػورة، تاثير تخطيط ضريبة الدخل عمى قيمة الشركة(. ٕٛٔٓ) بودرومة، فهد.

 ف المهبدي/ اـ البواقي، الجزائر.العربي بجنمعة محمد 

المداخمـــة حـــول اثـــر التحفيـــزات الضـــريبية فـــي تشـــجيع حجـــم  .(ٕ٘ٔٓ) بػػػوفرح، اموبػػػة ودادة، دلبمػػػة.

. الممتقػػ  الػػوطوي حػػوؿ الجنذببػػة الضػػربببة ودورهػػن فػػي تشػػجب  االسػػتثمنر. االســتثمارات فــي الجزائــر

 .جنمعة اـ البواقي، الجزائر

. اثــر الحــوافز الضــريبية عمــى االســتثمار االجنبــي المباشــر/ دراســة مقارنــة بــدول (ٕٚٔٓتبػػر، وبوػػب. )

 اقي، الجزائر.. رسنلة منجستبر غبر موشورة. جنمعة اـ البو المغرب العربي/

فػػي العػراؽ: دراسػػة  العنمػة اكبػػرادات(. ضػػرببة الػدلؿ ودورهػػن فػي ٜٕٔٓ) الجبػوري، بتػوؿ والعػػزاوي، رائػد.

 .ٗٔٔ-ٖٛ(،ٕ٘) مجمة كمية التربية لمبنات لمعموم االنسانية.(. ٕٙٔٓ-ٜٜٓٔتحمبمبة لمفترة )

ورة. . مػذكرة منسػتر غبػر موشػعمى التحصيل الضريبي يةائالجبفعالية الرقابة  (. ٕٛٔٓ) جرتمي، وجببة.

 جنمعة اـ البواقي، الجزائر.

منجسػػػتبر غبػػػر . رسػػػنلة دور الرقابـــة الجبائيـــة فـــي محاربـــة التيـــرب الجبـــائي(. ٕٕٓٓ) جغػػػنـ، محمػػػد.

 موشورة. جنمعة مسبمة، الجزائر



 

91 
 

مجمــــــة العمــــــوم (. الومػػػػػػوذج الوظػػػػػػري لقػػػػػػرار التهػػػػػػرب مػػػػػػف ضػػػػػػرببة الػػػػػػدلؿ. ٕٛٔٓ) جغمػػػػػػوؼ، ثمجػػػػػػة.

 .ٜٕٛ-ٕٚٚ،(ٓ٘.)االنسانية

 ، مكتبة زبف الحقوقبة واالدببة.ٔط. ،عدالة الضريبة عمى القيمة المظافة(. ٕٙٔٓ) حطبط، رون.

 رات الجنمعة االفتراضبة السوربة.. موشو يع الضريبيالتشر (. ٕٛٔٓ) الحالؽ، محمد.

. رسنلة منجستبر غبر ثر القوانين الضريبية عمى االيرادات العامة في األردن(. إٚٔٓ) الحمدي، وندبة.

 رة. جنمعة عمنف العرببة، الردف.موشو 

إلػػ  تػػوفبر ببئػػة (. الحػػوافز الضػػربببة وسػػبمة لػػدف  القطػػنع اللػػنص ٕٙٔٓ) الػػدلبؿ، احمػػد وكػػربـ، وندبػػة.

. العػػػدد اللػػػنص بػػػنلمؤتمر الػػػدولي الوؿ )المػػػؤتمر . مجمـــة جامعـــة تكريـــت لمحقـــوقصػػػدبقة لمعػػػوؽ

 .ٗ٘ٔ-ٗٔٔالوطوي الراب (.

اثــر المحاســبة الرشــيقة فــي تخطــيط تكــاليف االنتــاج فــي الشــركات الصــناعيو (. ٜٕٔٓ) الػرواي، احمػػد.

 ت، الردف.موشورة. جنمعة اؿ البب. رسنلة منجستبر غبر المساىمة

. رسػنلة منجسػتبر غبػر التدقيق الجبائي كوسيمة لمحد مـن التيـرب الضـريبي (.ٕ٘ٔٓ) السعبدي، أحالـ.

 .موشورة. جنمعة مسبمة، الجزائر

الظــوابط القانونيــة والفنيــة لمضــريبة عمــى الــدخل: دراســة مقارنــة وتطبيقيــة (. ٕٚٔٓ) الشػػنفعي، محمػػد.

نص بنلمؤتمر السووي الراب  )القنووف.. اداة لإلصػالح . ممحؽ لعمى دول مجمس التعاون الخميجي

 .ٖٓٛ-ٕٖٚ(،ٕوالتطوبر(. )

(. اثػػر موظومػة ضػػرببة الػػدلؿ والمببعػنت فػػي رفػػ  كفػن ة تحصػػبؿ الضػػرائب فػػي ٕٕٓٓ) شػلنترة، مػػنموف.

 .ٖٕٓ-ٙٛٔ: (ٔ)ٕٛاالردف. مجمة الجنمعة االسالمبة لمدراسنت االقتصندبة واالداربة.
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اثر استخدام تكنولوجيـا المعمومـات المحاسـبية عمـى التحصـيالت الضـريبية (. ٕ٘ٔٓ) الشلنوبة، محمػد.

. في دائـرة ضـريبة الـدخل والمبيعـات: دراسـة ميدانيـة فـي دائـرة ضـريبة الـدخل والمبيعـات األردنيـة

 . جنمعة االسرا  اللنصة، الردف.رسنلة منجستبر غبر موشورة

( عمـى القـوائم ٕٛٔٓ( لسـنة )ٖٛضـريبة الـدخل رقـم )االثر المتوقع لقـانون (. ٜٕٔٓ) الشمبوؿ، مهن.

رسػنلة منجسػتبر غبػر  المالية في الشركات الصناعية المدرجة فـي بورصـة عمـان: دراسـة مقارنـة.

 ببت، الردف.موشورة. جنمعة اؿ ال

. رسنلة منجستبر غبر (. دور التدقيق الجبائي في الحد من ظاىرة الغش الضريبئٜٕٓ) شبخ، كربمة.

 .، الجزائرة الجاللي بووعنمه ببلمبس ممبنوةجنمع موشورة.

رسػنلة  (. اثـر ضـريبة الـدخل عمـى حجـم االسـتثمار فـي المؤسسـة.ٕٛٔٓ) شبهب، بثبوة والرزبػؽ، ربمػن.

 ، الجزائرٜ٘ٗٔمنبو  ٛورة، جنمعة منجستبر غبر موش

(. ضػػرببة الػػدلؿ ودورهػػن فػػي االبػػرادات العنمػػة فػػي الردف. دراسػػة تحمبمبػػة لممػػدة ٕٚٔٓصػػبري، جمػػنؿ. )

 .ٖٗ٘-ٖٖٖ(،ٕ٘) مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة.(. ٕٗٔٓ-ٕٗٓٓ)

مجمــــة دراســــات (. ضػػػػرببة الػػػػدلؿ بػػػػنلعراؽ ومعنممػػػػة المػػػػرأة المتزوجػػػػة المكمفػػػػة. ٕ٘ٔٓ) صػػػػبري، جمػػػػنؿ.

 .ٕٕ٘-ٕٕٗ: (ٕٖ)ٓٔ.وماليةمحاسبية 

ــة  (. الحوكمػػة ودورهػػن فػػي تحسػػبف عممبػػة التػػدقبؽ الجبػػنئي.ٕٛٔٓ) طمحػػة، ملتػػنر وعدالػػة، العجػػنؿ. مجم

 .ٜٜ-ٚٛ(،ٙ. )مجاميع المعرفة
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(. اثػػر وظػػنـ ٜٕٔٓ) الظػػنهر، مفبػػد وطوبػػور، كنبػػد وصػػبنح، رشػػن وابػػو حػػالوة، شػػندي والػػدوبكنت، اوػػوار.

ببة الػػدلؿ عمػ  ابػػرادات ضػػرببة الػدلؿ مػػف وجهػػة وظػر العػػنممبف فػػي الرقنبػة الدالمبػػة فػػي دوائػر ضػػر 

 .ٜٛ-ٙ٘(،ٔ)٘ٔمجمة جامعة الخميل لمبحوث. ضرببة الدلؿ. 

(. المسػػػنهمة التموبمبػػػة لمضػػػرائب عمػػػ  شػػػركنت الػػػوفط ٕٙٔٓ) عبػػػدالرحمف، زبوػػػب وعبػػػد، عبدالصػػػنحب.

مجمـة دراسـات جوببػة فػي العػراؽ. االجوببة في دعـ الموازوة العنمة لمدولة: دراسػة حنلػة لشػركة وفػط ا

 .ٛٗ-ٕٕ(،ٖٚ)ٔٔ.محاسبية ومالية

مجمـــة كميـــة الدراســـات (. اثػػػر التهػػػرب الضػػػرببي عمػػػ  االبػػػرادات الضػػػربببة. ٕٙٔٓ) عبػػػدالهندي، حوػػػنف.

 ٕ٘-ٔ: (ٖ)ٕجنمعة االمنـ االزهري. العمياء،

لؿ اللنضػ  لمضػػرببة (. اهمبػة االفصػػنح المحنسػبي فػػي تحدبػد الػػدٕٕٓٓ) عبػود، اوػػوار ومحمػد، مبمووػػة.

 .ٕٚٔ-ٙٓٔ(،ٔ)ٕٔ.مجمة كمية اْلدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصاديةبطربقة التقدبر الذاتي. 

( ٕٔٔٓ( لسـنة )ٛاثر التعديالت في قانون ضريبة الدخل الفمسـطيني رقـم )(. ٕٚٔٓ) عالووة، محمد.

ــين ــار المكمف ــة العامــة وكب ــى الخزين جنمعػػة الوجػػنح الوطوبػػة، . . رسػػنلة منجسػػتبر غبػػر مطروحػػةعم

 فمسطبف.

 ، مكتبة وهضة الشرؽ، عمنف، الردف.المالية العامة ومبادئ االقتصاد المالي(. ٕٚٔٓ) عمتـ، بنهر.

مػػػػدى تطببػػػػؽ المبػػػػندئ المحنسػػػػببة فػػػػي تقػػػػوبـ الصػػػػوؿ فػػػػي  .(ٕٙٔٓ) عمػػػػي، لدبجػػػػة وعثمػػػػنف، عصػػػػنـ.

. المػؤتمر العممػي الوؿ لطػالب كمبػة مجمـة كميـة االقتصـاد والعمـوم االقتصـاديةالوحدات الحكومبة. 

 ٘ٔ-ٔاالقتصند والعمـو اكداربة.
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اثـر الحـوافز الضـريبية عمـى االسـتثمار فـي  (.ٕٛٔٓ) عمنمرة، بنسر وزهواوي، بف سػنلـ وحػنوي، محمػد.

 . رسنلة منجستبر غبر موشورة. جنمعة حمة اللضر بنلوادي، الجزائر.الجزائر

دوائر الضريبية الساليب التدقيق الحديثة واثر ذلك عمى زيادة مدى استخدام ال(. ٕٛٔٓ) عوض، اربج.

 . جنمعة الوجنح الوطوبة، فمسطبف.. رسنلة منجستبر غبر موشورةااليرادات الضريبية

. رسػنلة منجسػتبر غبػر االمتيازات الجبائية لتحفيز االستثمار في الجزائـر(. ٕٙٔٓ) عبسنوي، عبػدالقندر.

 د، الجزائر.ر بنلقنبموشورة، جنمعة ابي بك

مػػدى فنعمبػػة موظومػػة ضػػرببة المببعػػنت فػػي الردف واثرهػػن بحجػػـ االبػػرادات.  .(ٕٙٔٓ) القضػػنة، مػػنموف.

 .ٕ٘-ٙٔ: (ٔ)ٕٗ.مجمة الجامعو االسالمية لمدراسات االقتصادية

اثـــر االنظمـــة المحاســـبية عمـــى دعـــم قـــرارات مقـــدمي دائـــرة ضـــريبة الـــدخل (. ٕٙٔٓ) القعنبػػػدة، فػػػندي.

. اطروحة األردنية: دراسة ميدانية بالتطبيق عمى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنيةوالمبيعات 

 عة اـ درمنف االسالمبة، السوداف.دكتوراة غبر موشورة. جنم

(. اسػتلداـ تحمبػؿ االوحػدار كػنجرا  تححمبمػي لفػرض المسػنعدة ٕٙٔٓ) كمنؿ، محمػد وشػبنع، عبػداالمبر.

 .ٗ٘ٔ-ٕٛٔ: (ٖ٘)ٔٔ.مجمة دراسات محاسبية ومالية لضرببي.في اتلنذ القرارات في التدقبؽ ا

(. اثــر الحــوافز الضــريبية عمــى االســتثمار االجنبــي فــي مصــر ٕٚٔٓ) متػػولي، عضػػنـ واحمػػد، صػػالح.

 .٘ٚ٘-ٛٔ٘: (ٕ)ٕٔ. الفكر المحنسبي.والدول العربية

ألردن واثـر قـانون (. السياسـة واالدارة الضـريبية فـي إٙٔٓ) المجمس االقتصندي االجتمػنعي الردوػي.

 ( عمى بعض القطاعات االقتصادية.ٕٗٔٓلسنة ) (ٖٗضريبة الدخل رقم )
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دور الدولـــة فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة فـــي مصـــر فـــي ظـــل التحـــديات (. ٕٚٔٓ) محمػػد، عمػػػرو.

 اكسكودربةالعممي الثنلث، جنمعة . بحث مقدـ لممؤتمر السياسية واالقتصادية الراىنة

معوقات التحصيل لدى اْلدارة الضريبية في فمسطين من وجيـة نظـر مـوظفي (. ٕ٘ٔٓ) معنلي، سنمح.

 ة. جنمعة الوجنح الوطوبة، فمسطبف. رسنلة منجستبر غبر موشور الضرائب

ــة االبحــاث (. الضػػمنونت المصػػدربة لمممػػـز اثوػػن  مرحمػػة التحصػػبؿ الضػػرببي. ٜٕٔٓ) ممػػبح، بػػووس. مجم

 .ٛٔٔ-ٔٛ: (ٖٔ.)والدراسات القانونية

عمــى ربحيــة  ٕٗٔٓ( لســنةٖٗاثــر التعــديالت فــي قــانون ضــريبة الــدخل رقــم )(. ٕٚٔٓ) مػػي، راضػػي.

 ، جنمعة االسرا  اللنصة، الردف.. رسنلة منجستبر غبر موشورةشركات المقاوالت

(. اسػػػتراتبجبة مقترحػػػة لتطػػػوبر موظومػػػة ضػػػرببة الػػػدلؿ لدولػػػة فمسػػػطبف: دراسػػػة ٕٚٔٓ) وشػػػواف، اسػػػكودر.

 . ٕٛ٘-ٕٕٔ: (ٔ)ٕٔجامعة االقصى.مجمة تحمبمبة. 

. رسػنلة اثر التغير في التشريعات الضريبية عمى االيرادات الضريبية في األردن(. ٕٚٔٓ) الومر، ابمنف.

 رة. جنمعة عمنف العرببة، الردف.منجستبر غبر موشو 

فـي األردن اثر االيرادات الضريبية عمى نمـو النـات  المحمـي االجمـالي  .(ٜٕٔٓ) الوواصرة، عبدالرحمف.

 .موشورة. جنمعة اؿ الببت، الردف رسنلة منجستبر غبر (ٕٚٔٓ-ٕٜٜٔلمفترة من )

. رسنلة منجستبر غبػر دور السياسة الضريبية الفمسطينية في جذب االستثمار(. ٕٛٔٓ) الوادبة، فندي.

 موشورة. جنمعة االزهر في غزة، فمسطبف.
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  أولية قبل التحكيم استبانة(: ٔممحق رقم )

 
 البيانات الديمغرافية

 
 
 ةخصي  : البيانات الش  الً أو  
  
 :ذكر              أوث                  الجنس 
  ِّبكنلوربوس          منجستبر       دكتوراهدبمـو                       يُّ ل العممالمؤى   
   ة         ة ومصرفب  عموـ منلب    اقتصند        محنسبة       حنسوب       ص:خصُّ الت

 الرى  
 

 الرى   CPA      CMA   JCPA: ةالميني   الشيادات
 

  ضرببي   ضمفو   ؽ حسنبنت  مدق        ؽ ضرببي  مدق      : طبيعة العمل       
  

 ٘ٔكثر مف أ سوه    ٘ٔ-ٔٔ سووات  ٓٔ-ٙ  سووات  ٘مف قؿ  أ  لخبرة     :سنوات ا
 سوة.
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 مناسب  ت
غير 
 حذف ضافوإ مناسب

حصيٌالت فيً تحسيٌن التَّ  2114ساهم تعدٌل القانون لسنه  ٔ
 الضرٌبٌة

    

خل واضييحه  فييً تحدٌييد جييراءات  وقييانون ضييرٌبة الييدَّ إ ٕ
 خلضرٌبة الدَّ 

    

خل مناسييييبة جييييراءات  دائييييرة ضييييرٌبة الييييدَّ إسٌاسييييات و ٖ
 فٌنحصٌل من المكلَّ للتَّ 

    

ي ةفرض ضرائب جدٌد ٗ ر عليى ثِّ ؤة ٌيعليى القطاعيات المهمَّ
ٌَّ حصٌالت الضَّ التَّ   ةرٌب

    

ر ثِّ ؤخل وضرٌبة المبٌعات ٌبط بٌن قرارات ضرٌبة الدَّ الرَّ  ٘
ٌَّ حصٌالت الضَّ على التَّ   ةرٌب

    

بعييييه خل بتقٌييييٌم سٌاسيييياتها المتَّ تقييييوم دائييييرة ضييييرٌبة الييييدَّ  ٙ
ًِّ حصٌل الضَّ بالتَّ   بشكل دائم رٌب

    

ٚ 
ًِّ وَّ قييدٌر األخل وفييا القييانون بالتَّ تقييوم دائييرة ضييرٌبة الييدَّ   ليي

ًِّ حصٌل الضَّ هل ٌساهم فً زٌاده التَّ  .داريِّ واإل بشيكل  رٌب
 ؟دائم  

    

ٛ 

ـ   ٜٕٓٓلسػػػوة ٕٛت رقػػػـ مؤق ػػػالقػػػنووف الصػػػدور  قػػػنووف ال ثػػػ
لبصػػبح  ،وتعدبالتػػه ٖٗؿ لبصػػبح وتعػػد   ٕٗٔٓائـ لسػػوةد  الػػ

ؽ هػػػػؿ حق ػػػػ ٜٕٔٓ/ٔ/ٔا مػػػػف اعتبػػػػنرً  نسػػػػنربً  ٕٗٔٓلسػػػػوة 
 و غبرهأ ناقتصندب   نً هدف

    

ييهييرُّ التَّ ٌسيياهم  ٜ ًُّ ب الضَّ ٌييرادات لييى اإلعبشييكل واضيي   رٌب
ٌَّ الضَّ   ةرٌب

    

يالغرامات على المتهرِّ  ظتغلٌ ٓٔ ر بشيكل ثِّ ؤرٌبة ٌيبٌن من الضَّ
ٌَّ ٌرادات الضَّ كبٌر على اإل  ةرٌب

    

جراءات وسٌاسات جدٌيدة فيً إخل تبتكر دائرة ضرٌبة الدَّ  ٔٔ
ًِّ ب الضَّ هرُّ مكافحة التَّ   رٌب

    

ٕٔ 
لػػػػػػ  زبػػػػػنده فػػػػػػي إي د  ؤ ببف بػػػػػفػػػػػبف المتهػػػػػػر  وعػػػػػػي المكم   عػػػػػدـ
     نحبنوً أحصبالت الت  

و تقػػدبـ ببنوػػنت أ وتزوبػػرٌ  ة وغػػش  سػػنلبب احتبنلب ػػأاسػػتعمنؿ  ٖٔ
 ةرببب  حصبالت الض  ل  تلفبض الت  إي د  ؤ ة بوهمب  

    

ٔٗ 
ػػػػنت ػػػػجبػػػػؿ دفػػػػ  الض   ةم  واللػػػػدمنت المسػػػػتوردرببة عمػػػػ  الس 

     نغنلبً  رببي  ب الض  هر  بسنهـ في الت  

ٔ٘ 
ب هػػػر  مػػػف الت   ة سػػػنهـ فػػػي الحػػػد  لكترووب ػػػجػػػنرة اكلضػػػوع الت  

     رببي  حصبؿ الض  ن زاد الت  مم   رببي  الض  

      ربػنح بشػج  ركنت حسػب جػداوؿ وسػب المحنسبة الش ػ ةلبآ ٙٔ
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 رببي  ب الض  هر  وبسنهـ بنلت  

ٔٚ 
 ٕٗ ةحسب المند   لي  جهزة الحنسب اآلركنت لاستلداـ الش  

ب هػػػػػػر  ؿ مػػػػػػف الت  قم ػػػػػػ ٕٗٔٓ لسػػػػػػوة ٖٗمػػػػػػف القػػػػػػنووف رقػػػػػػـ 
 رببي  الض  

    

ٔٛ 
حكػػػنـ القػػػنووف مشػػػكمة ألؿ وفػػػؽ دائػػػرة ضػػػرببة الػػػد   تعنلجػػػ
دى الػػ  أن ؼ( مم ػصػر  )معػػنمالت الت   ةطػراؼ ذات العالقػال
 حصبالتالت   ةزبند

    

ٜٔ 

ـ   ،ةلصػػػب  الش  عفػػػن ات اك فبمػػػن بلػػػص   تلفبضػػػهن لتصػػػبح  تػػػ
مػف  بػدالً  عفن  عنئمي  إ ٓٓٓٓٔو عفن  شلصي  إ ٓٓٓٓٔ
سػػػب والػػػتالؼ الو   ةعنلػػػعفػػػن  اكإلػػػ  إضػػػنفة بنك ٕٓٓٓٗ

بمن ال بتوافػؽ مػ   ٕٗٔٓلسوة  ٖٗة حسب قنووف رببب  الض  
 .ولةلمد   واالقتصندبةة هضة االجتمنعب  الو  

    

ٕٓ 

 ٖٗلؿ حسػػػب قػػػنووف ضػػػرببة الػػػد   ةتػػػـ تعػػػدبؿ وسػػػبة شػػػربح
ػػ  ٕٗٔٓلسػػوة  دوبػػة ونعي بنسػػتثون  صػػونعة اللمقطػػنع الص 

حصػبالت دى ذلػؾ لزبػنده الت  أهػؿ  بسبطة.والمالبس بزبندة 
 .؟ةرببب  الض  

    

ٕٔ 

ـ   ػػتعػػدبؿ وسػػبة شػػربحه ضػػرببة الػػد   تػػ ونعي لؿ لمقطػػنع الص 
لفبض وبوسػػػػب ت  نلدوبػػػػة والمالبػػػػس بػػػػلشػػػػركنت صػػػػونعة ال

حصػػػػػػػػبالت لػػػػػػػ  اولفػػػػػػػنض الت  إى ذلػػػػػػػؾ د  أهػػػػػػػؿ  متفنوتػػػػػػػة.
 ؟ةرببب  الض  

    

ٕٕ 

 ٖٗلؿ والمببعػػنت بموجػػب القػػنووف تقػػـو  دائػػرة ضػػرببة الػػد  
ػػػػػإ ،بمحنسػػػػػبة المقػػػػنوالت ٕٗٔٓلسػػػػوة  ػػػػػم  رببة ن حسػػػػب الض 

ػػػػػػػػػ ؛و حسػػػػػػػػػب الحسػػػػػػػػػنبنتأ المقطوعػػػػػػػػػة ر عمػػػػػػػػػ  ث  ؤ ن بػػػػػػػػػمم 
 حصبالتالت  

    

ٕٖ 
ب( بسػػػنهـ ئػػنؼ الو  فػػػبف )الموظ ػػالمكم  ظػػر بضػػرببة عػػندة الو  إ

     ةرببب  حصبالت الض  في الت  

ٕٗ 
هػؿ و  الد ولة؟عم  رفد لربوة  رببي  حنسب الض  هؿ بعمؿ الت  

     ؟حصبالتبزبد الت  

ٕ٘ 
مػػػػػف قبػػػػػؿ لجوػػػػػة االعتػػػػػراض  الموافقػػػػػةصػػػػػدور قػػػػػرار بعػػػػػدـ 

     .ةرببب  حصبالت الض  بزبد مف الت   لممحكمةوتحوبمه 

جرا  ا  و  ،ل  المحنكـإفبف ل  تحوبؿ المكم  إائرة عدـ لجو  الد   ٕٙ
     .حصبالتل  زبنده الت  إي د  ؤ ائرة بتسوبة مف لالؿ الد  
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ٕٚ 
ومػػػػػف لػػػػػالؿ  ،لؿجػػػػػرا ات دائػػػػػرة ضػػػػػرببة الػػػػػد  ا  سبنسػػػػػنت و 

ػػػػػػػػهػػػػػػػر  ة مكنفحػػػػػػػػة الت  مدبرب ػػػػػػػ سػػػػػػػنهمت بػػػػػػػػنلتزاـ  ،رببي  ب الض 
 حصبالتالت  نلي زبندة وبنلت   ،فبفالمكم  

    

ٕٛ 
ػػػػػهػػػػػر  ة مكنفحػػػػػة الت  جػػػػػرا ات مدبرب ػػػػػإ زادت مػػػػػف  رببي  ب الض 
ػػػهػػػر  الت   لؿ قػػػة بػػػبف دائػػػرة ضػػػرببة الػػػد  واوعػػػداـ الث   رببي  ب الض 

 رببي  حصبؿ الض  نلي اولفنض الت  وبنلت   ،فبفوالمكم  
    

ٕٜ 
حصػػػػبالت مػػػػف لػػػػالؿ لؿ زادت مػػػػف الت  دائػػػػرة ضػػػػرببة الػػػػد  

     قسبط وشروطهجرا ات الت  إتسهبؿ 

مػػػف لػػػالؿ دائػػػرة  المبرب ػػػةحصػػػبؿ االمػػػواؿ تطببػػػؽ قػػػنووف تَ  ٖٓ
 رببي  حصبؿ الض  لؿ والمببعنت زادت مف الت  ضرببة الد  
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 ةيائي  (: االستبانة بصورتيا النِّ ٕمحق رقم )م

 ةيمغرافي  البيانات الدِّ   

 

 

 ة خصي  : البيانات الش  الً و  أَ 

 :ذكر              أوث                  الجنس 

  ِّدبمـو              بكنلوربوس          منجستبر       دكتوراه             يُّ ل العممالمؤى 

   ة         ة ومصرفب  عموـ منلب   اقتصند         محنسبة       حنسوب            ص:خصُّ الت

 الرى  

 

CPA      CMA   JCPA:ةالميني   ياداتالش    الرى   

 

  ضرببي   ضمفو   ؽ حسنبنت  مدق        ضرببي   ؽٌ مدق      : طبيعة العمل

  

 سوة. ٘ٔكثر مف أ سوه    ٘ٔ-ٔٔ سووات  ٓٔ-ٙ  سووات  ٘مف قؿ  أ  لخبرة:سنوات ا
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غير   ت
موافق 
 ةبشد  

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 ةبشد  

 ةريبي  حصيالت الض  والت  ة ريبي  شريعات الض  الت   

فييييً تحسييييٌن  2114لسيييينه   34 سيييياهم تعييييدٌل القييييانون  .ٔ
ٌَّ حصٌالت الضَّ التَّ   ةرٌب

     

خل واضييحه  فييً تحدٌييد جييراءات  وقييانون ضييرٌبة الييدَّ إ  .ٕ
 خلضرٌبة الدَّ 

     

خل مناسييييبة جييييراءات  دائييييرة ضييييرٌبة الييييدَّ إسٌاسييييات و  .ٖ
 فٌنمن المكلَّ  حصٌلللتَّ 

     

ي ةفرض ضرائب جدٌد  .ٗ ر عليى ثِّ ة ٌيؤعليى القطاعيات المهمَّ
ٌَّة رٌب  التَّحصٌالت الضَّ

     

ييهييرُّ ٌسيياهم التَّ   .٘ ًُّ ب الضَّ ٌييرادات لييى اإلعبشييكل واضيي   رٌب
ٌَّ الضَّ   ة رٌب

     

بعييييه خل بتقٌييييٌم سٌاسيييياتها المتَّ تقييييوم دائييييرة ضييييرٌبة الييييدَّ   .ٙ
ًِّ ذ  حصٌل الضبالتَّ   .بشكل دائم رٌب

     

 ومف ثـ   ٜٕٓٓ لسوة ٕٛت رقـ مؤق  القنووف الؽ صدور حق    .ٚ
 ٕٗٔٓ/ٖٗؿ لبصػػػػبح وتعػػػػد   ٕٗٔٓ ائـ لسػػػػوةد  الػػػػقػػػػنووف ال
أهداؼ لتحقبؽ  ٜٕٔٓ/ٔ/ٔا مف اعتبنرً  حب ز الت وفبذ دلؿلب

  ةاقتصندب  

     

ر ث  ؤ لؿ وضػػرببة المببعػػنت بػػبط بػػبف قػػرارات ضػػرببة الػػد  الػػر    .ٛ
 ةرببب  حصبالت الض  الت   عم 

     

يالغرامات على المتهرِّ  ظتغلٌ  .ٜ ر بشيكل رٌبة ٌيؤثِّ بٌن من الضَّ
ٌَّ ٌرادات الضَّ كبٌر على اإل  ةرٌب

     

 34خل حسييب قييانون ضييرٌبة الييدَّ  ةتييم تعييدٌل نسييبة شييرٌح  .ٓٔ
ي  2114لسنة  ًِّ للقطيا  الصِّ دوٌية باسيتثناء صيناعة األ ناع

التَّحصيٌالت دى ذلك لزٌاده أهل  .والمالبس بزٌادة بسٌطه
ٌَّة رٌب  الضَّ

     

ليييى المحييياكم إفيييٌن ليييى تحوٌيييل المكلَّ إائرة عيييدم لجيييوء اليييدَّ   .ٔٔ
ي اليييى زٌييياده دِّ ؤائرة ٌيييجيييراء تسيييوٌة مييين خيييالل اليييدَّ إو
 حصٌالتالتَّ 

     

جراءات وسٌاسيات جدٌيدة فيً إخل تبتكر دائرة ضرٌبة الدَّ   .ٕٔ
ًِّ ب الضَّ هرُّ مكافحة التَّ   رٌب

     

 ةريبي  حصيالت الض  والت   ريبيُّ الض  دقيق الت   

ة ومف لالؿ مدبرب   ،لؿجرا ات دائرة ضرببة الد  ا  سبنسنت و   .ٖٔ
ػػػػػػهػػػػػػر  مكنفحػػػػػػة الت    ،فػػػػػػبفلزاـ المكم  إسػػػػػػنهمت بػػػػػػ ،رببي  ب الض 

 حصبالت نلي زبندة الت  وبنلت  
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ػػػػػهػػػػػر  ة مكنفحػػػػػة الت  جػػػػػرا ات مدبرب ػػػػػإ  .ٗٔ زادت مػػػػػف  رببي  ب الض 
ػػػهػػػر  الت   لؿ قػػػة بػػػبف دائػػػرة ضػػػرببة الػػػد  واوعػػػداـ الث   رببي  ب الض 

  رببي  حصبؿ الض  نلي اولفنض الت  وبنلت   ،فبفوالمكم  

     

ػػػػػسػػػػػب دلػػػػػؿ المكم ػػػػػحتَ بُ   .٘ٔ رببة عمػػػػػ  أسػػػػػػنس ؼ لغنبػػػػػػنت الض 
 رببي  حصبؿ الض  الت  ن بزبد مف مم   ،االستحقنؽ المحنسبي  

     

عم  الفوائػد والربػنح والعمػوالت  رببةوؾ أف بحتسب الض  لمبَ   .ٙٔ
ة عمبمػػػنت التوفبذب ػػػوذلػػػؾ وفػػػؽ الت   ،قػػػة فػػػي سػػػوة قبضػػػهنالمعم  

 رببي  حصبؿ الض  الت  ن بزبد مف مم   ،التي تصدر لهذه الغنبة

     

ػػػػػػي ابػػػػػػؤد    .ٚٔ ة واكشػػػػػػعنرات رببب  عتمػػػػػػند ومػػػػػػنذج اكقػػػػػػرارات الض 
لتوفبػػذ أحكػػنـ ة ومػػنذج ألػػرى براهػػن ضػػرورب   ةرات وأب ػػوالمػػذك  

 رببي  حصبؿ الض  الت  مف العوامؿ التي تزبد مف  هذا القنووف

     

ػػػػػػـ المكم ػػػػػػاتػػػػػػز البػػػػػػوعكس   .ٛٔ ت والمسػػػػػػتودات جال  ؼ بتوظػػػػػػبـ الس 
ػة الال  والببنوػنت المنلب ػ ة رببة المسػػتحق  زمػػة لتحدبػد مقػػدار الض 

ة ولب  ة وفؽ معنببر المحنسبة الد  شربطة أف تكوف معد   ،عمبه
وبنالحتفػػػػنظ  ن عمبهػػػن مػػػف محنسػػػب قػػػنوووي  قػػػة ومصػػػندقً ومدق  

 رببي  حصبؿ الض  الت  بزبندة  ة أرب  سوواتبهن لمد  

     

ته جهػػػػزة الحنسػػػػوب فػػػػي توظػػػػبـ سػػػػجال  ؽ لالمػػػػدق  اسػػػػتلداـ   .ٜٔ
 رببي  حصبؿ الض  الت  بزبد مف  ،ةومستوداته وببنونته المنلب  

     

بزبػد مػف  دقبؽاالستوند إلبهن في الت   السس التي تـ  توضبح   .ٕٓ
 رببي  حصبؿ الض  الت  

     

د فبػػػػه قبمػػػػة تحػػػػد   لػػػػي  ائرة بإصػػػػدار قػػػػرار تقػػػػدبر أو  ـ الػػػػد  بػػػػنق  .ٕٔ
ؼ عػف ؼ المكم ػتلم ػ في حنؿ ؼرة عم  المكم  رببة المقد  الض  

ػػػػ دة فػػػػي هػػػػػذا ة المحػػػػػد  لػػػػػالؿ المػػػػد   رببي  تقػػػػدبـ اكقػػػػػرار الض 
 ة رببب  حصبالت الض  بزبد مف الت   ،القنووف

     

فيييً  ةليييى زٌيييادإي دِّ ؤبٌن ٌيييفيييٌن المتهيييرِّ عيييدم وعيييً المكلَّ   .ٕٕ
 احٌانً أحصٌالت التَّ 

     

يأاستعمال   .ٖٕ ٌَّ و تقيدٌم بٌانيات أوتزوٌير  ة وغي ٍّ سيالٌب احتٌال
 ٌَّ ٌَّ حصٌالت الضَّ لى تخفٌض التَّ إي دِّ ؤة  ٌوهم  ةرٌب

     

 34خل والمبٌعات بموجب القيانون تقوم  دائرة ضرٌبة الدَّ   .ٕٗ
يييإبمحاسيييبة المقييياوالت  2114لسييينة  رٌبة ميييا حسيييب الضَّ

ييييي ،و حسيييييب الحسييييياباتأ ةالمقطوعييييي ر عليييييى ثِّ ؤا ٌيييييممَّ
 حصٌالتالتَّ 

     

ًِّ وَّ قييدٌر األخل وفييا القييانون بالتَّ تقييوم دائييرة ضييرٌبة الييدَّ   .ٕ٘  ليي
ًِّ حصٌل الضَّ ٌساهم فً زٌاده التَّ  اممَّ  ،داريِّ واإل بشكل  رٌب
 دائم

     

 ةريبي  حصيالت الض  ة والت  ريبي  الض   تزاالمحفِّ  
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ممحق رقم 

(3 :)

 نومحكِّ المُ 

 ةراسَ داة الدِّ ألَ 

ين  و كم  تكس  

أعضبء انهيئت 

ت دزيسي  انت  

انًركىز 

 في هىؤأسًب

تي انجدول اآل

بتحكيى أداة 

 زاست:اند  

روط ؼ وفػػؽ الش ػػعمػػ  المكم ػػ تقسػػبط المبمػػ  المسػػتحؽ  ي بػػؤد    .ٕٙ
 رةولسبنب مبر   ةوفبذب  عمبمنت الت  دهن الت  واكجرا ات التي تحد  

 رببي  حصبؿ الض  إل  زبندة الت  

     

حصػػػػبالت مػػػػف لػػػػالؿ مػػػػف الت   لؿ زادتدائػػػػرة ضػػػػرببة الػػػػد    .ٕٚ
 قسبط وشروطهجرا ات الت  إتسهبؿ 

     

حصػػبؿ إلػػ  زبػػندة الت  ي ؤد  بػػة لصػػب  عفػػن ات الش  تلفػػبض اك  .ٕٛ
 رببي  الض  

     

ػػػ تد  أ  .ٜٕ لؿ رقػػػـ ة فػػػي قػػػنووف ضػػػرببة الػػػد  رببب  اكعفػػػن ات الض 
 ة رببب  حصبالت الض  إل  زبندة الت   ٕٗٔٓلسوة  ٖٗ

     

ػػ تعػػد    .ٖٓ بف وذوي العػػندب   لألفػػرادربببة الممووحػػة اكعفػػن ات الض 
 لؿ المحدود عندلة وشنممةالد  

     

ػػػػتشػػػػج    .ٖٔ وهن قػػػػنووف ضػػػػرببة ة التػػػػي بتضػػػػم  رببب    الحػػػػوافز الض 
فػػػبف عمػػػ  إلػػػ  تشػػػجب  المكم   ٕٗٔٓلسػػػوة  ٖٗلؿ رقػػػـ الػػػد  

 رببة دوف تنلبرسداد الض  

     

ؼ عمػػػػػ  سػػػػػرعة دفػػػػػ  المكم ػػػػػف  ز غرامػػػػػة تػػػػػنلبر الػػػػػد  تحف ػػػػػ  .ٕٖ
 هعمب المستحؽ  

     

ػػ لإلعفػػن اتؼ ي مػػوح المكم ػػؤد  بػػ  .ٖٖ ة فػػي بدابػػة رببة المؤقت ػػالض 
ـ   ،المشػػػروع إلػػػ  زبػػػندة المشػػػنرب  دالػػػؿ البمػػػد زبػػػندة  ومػػػف ثػػػ

 ةرببب  حصبالت الض  الت  

     

ػػكاي مػػوح ؤد  بػػ  .ٖٗ دالػػؿ ة جوبب ػػالممشػػنرب  لة ب  رببعفػػن ات الض 
 ةرببب  حصبالت الض  زبندة الت   إل  البمد 

     

عفػػػػػن ات بصػػػػػورة عندلػػػػػة إلػػػػػ  تشػػػػػػجب  بسػػػػػنهـ تطببػػػػػؽ اك  .ٖ٘
 ة بصورة سمبمةرببب  قراراتهـ الض  إفبف عم  تقدبـ المكم  

     

ػػ توزبػػؿ أي  ي بػػؤد    .ٖٙ ة بنعتبػػنره رببب  مبمػػ  دفػػ  لػػالؿ الفتػػرة الض 
ة أو الحكومب ػػػػوائر مػػػػف الػػػػد   لي   ن دوف وفػػػػ  شلصػػػػي  ًعػػػػتبر  

ػػػػػػػسػػػػػػػمب  سػػػػػػػنت الر  المؤس   ػػػػػػػة أو المؤس  ة العنم  ة أو سػػػػػػػنت العنم 
إلػػػػػػ  زبػػػػػػندة اكبػػػػػػرادات  لؿ اكجمػػػػػػنلي  نت مػػػػػػف الػػػػػػد  البمػػػػػػدب  
 ةرببب  الض  

     

صخص  الت    قنالر   االسن ةالرتبة األكاديوي   جهة العول 

ت يحبسبت يبني  

تويصسفي    

اجبيعت جداز  1 سنبء يسىدة أستبذ دكتىز 

يحبسبت يبني ت  اجبيعت جداز ً   أستبذ دكتىز  د انًىينييح  2 
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 ويصسفي ت

يحبسبت يبني ت 

 ويصسفي ت

اجدازجبيعت  بى انهيجبءأيًن أ أستبذ يشبزك   3 

يحبسبت يبني ت 

 ويصسفي ت

اجبيعت جداز  4 حيدز بني عطب أستبذ يشبزك 

يحبسبت يبني ت 

 ويصسفي ت

اجبيعت جداز بيععهي انس   أستبذ يشبزك   5 

تزبد األههي  جبيعت إ يحبسبت تكبنيف نيًيخهيم اند   أستبذ دكتىز   

 

6 

تيعبييس يحبسبت دوني   تزبد األههي  جبيعت إ  طنبويحسن انش   دكتىز   

 

7 

تيحبسبت تًىيهي   تزبد األههي  جبيعت إ  ً   دكتىز  د انشسايسةيح  

 

8 

ستبذ دكتىزأ جبيعت انيسيىك نغت عسبيت انقبدز بني بكس عبد   

 

9 

تزبد األههي  جبيعت إ يحبسبت   تحًد انشسعأ دكتىز 

  

10 


