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ملخص: 

حتقق  يف  امل�ستخدمة  )الآليات(  الإجراءات  فعالية  مدى  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
وبيان  الأردين،  اخلدمي  للقطاع  املبيعات  �رشيبة  ورقابة  وحت�سيل  وتوريد  )ح�رش( 
القطاع  اأن  اأن هناك خلاًل ما، ل �سيما  اأم  مدى فعالية هذه الإجراءات نظريًا وتطبيقيًا، 
اخلدمي فيه حالت عدم تاأكد. كما هدفت الدرا�سة اإىل معرفة قدرة هذه الإجراءات على 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  ومتت  الفعلية،  املبيعات  حجم  مع  تتنا�سب  �رشيبية  اإيرادات  حتقيق 
فعالة  ال�رشيبة  حتقق  اإجراءات  اأن  النتائج  ت�سمنت  وقد  الفر�سيات.  واختبار  الدرا�سة 
فعالة  وحت�سيلها  ال�رشيبة،  توريد  اإجراءات  كانت  كذلك  مرتفع.  ح�سابي  ومبتو�سط 
واأن  فعالة،  غري  التحقق  على  الرقابة  اإجراءات  كانت  بينما  مرتفع.  ح�سابي  ومبتو�سط 
و�سع  مت  واأخريا  متو�سط،  ومب�ستوى  فعالة  والتح�سيل  التوريد  على  الرقابة  اإجراءات 

للدرا�سة.  التو�سيات 
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How effective are the procedures of general sales tax 
administration over the Jordanian service sector sales 

from the viewpoint of its auditors 

Abstract: 

The study aims to demonstrate the effectiveness of the procedures 
used in realization, supply, collection and control of general sales and to 
show whether these procedures are theoretically and applicably effective, 
or that there is something wrong, especially as the service sector has some 
uncertainty cases. In addition, the study aims to determine the ability of these 
procedures to achieve tax revenues that commensurate with the size of the 
actual sales. Questions of the study were answered and hypotheses were 
tested. Results included that procedures of tax realization are effective and 
its first hypothesis was accepted. As well as the procedures of tax supply and 
collection were effective and its second hypothesis was accepted. Control 
mechanisms of realization were effective but its third hypothesis was rejected, 
while the control procedures on the supply and collection were effective and 
their fourth hypothesis was accepted. At the end, the researcher proposed a 
number of recommendations. 
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مقدمة: 
�سيما  ل  العامل  دول  معظم  يف  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة  ب�سقيها  ال�رشيبة  ت�سكل 
التزاماتها القت�سادية  العامة للدولة يف مواجهة  رئي�سًا لالإيرادات  العامل املتقدم م�سدراً 
والجتماعية، وال�رشيبة تهم العديد من القطاعات يف الدولة، فهي تهم قطاع املال والأعمال 
والقطاع احلكومي والقطاع العائلي اأي�سا، لذلك تويل الدول كلها اأهمية خا�سة لهذا النوع 
يتما�سى مع  ال�رشيبية، مبا  للت�رشيعات  الدائم  التطوير  وتعمل على حتقيق  الإيرادات،  من 
ال�رشائب  اأنواع  اأهم  املبا�رشة  غري  ال�رشائب  وتعدُّ  والجتماعية،  القت�سادية  التطورات 
ب�سبب حجم الإيرادات التي حتققها الدولة منها، واأهم هذه ال�رشائب غري املبا�رشة �رشيبة 
املبيعات، حيث تعد الإيرادات الأ�سا�س خلزينة بع�س الدول، ومنها الأردن حيث يعتمد ب�سكل 
كبري على اإيراداته ال�رشيبية التي ت�سكل اجلزء الأكرب من موازنته ال�سنوية. ونظراً حل�سا�سية 
ال�رشيبة للدولة، فاإن اأي خلل يف الت�رشيعات ال�رشيبية اأو يف تطبيقها �سينعك�س مبا�رشة 

على الإيرادات. 

مشكلة الدراسة: 
تكمن م�سكلة الدرا�سة يف معرفة مدى فعالية اإجراءات دائرة �رشيبة املبيعات للقطاع 
اخلدمي، ومعرفة هل هذه الإجراءات فعالة كت�رشيعات حمكمة فيما يتعلق بالتحقق والتوريد 
والتح�سيل والرقابة، وكذلك معرفة مدى الفعالية يف تطبيقها من قبل الدائرة، اأم اأن هناك 
خلاًل اأو �سعفًا يف الت�رشيعات او يف تطبيقها، حيث اإن القطاع اخلدمي قد يكون فيه حالت 
من عدم التاأكد يف التحقق ال�رشيبي، مما يعني اأن �سبط حجم املبيعات رمبا يكون فيه �سيء 
من ال�سعوبة، وبالتايل التاأثري على حجم املبالغ املتحققة، مما �سيوؤدي اإىل انعكا�س مبا�رش 
على حجم الإيرادات ال�رشيبية. كما اأن القطاع اخلدمي له خ�سو�سية ل�سعوبة الرقابة على 
التحقق )احل�رش( ، لذا يجب معرفة هل اإن اإجراءات الدائرة فعالة، اأم اأن هناك �سعفًا يف اأداء 

الإدارة ال�رشيبية واإجراءاتها. 
من  العديد  تواجه  �سلعية  فنية  �رشيبة  بو�سفها  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  اإن 
ت�ستوجب  التي  التطبيقية  امل�سكالت  العديد من  �سك_ عن  دون  اأ�سفرت _من  قد  املتغريات 
اأم  حما�سبني  كانوا  �سواء  ال�رشيبة  مع  املتعاملني  تخدم  علمية  ب�سورة  والدرا�سة  البحث 

رجال الأعمال. 
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وتتمثل م�صكلة الدرا�صة اأ�صئلة عدة: 
هل اإجراءات )اآليات( حتقق ال�رشيبة العامة على مبيعات القطاع اخلدمي الأردين . 1

فعالة؟ 
هل اإجراءات حت�سيل وتوريد ال�رشيبة العامة على مبيعات القطاع اخلدمي الأردين . 2

فعالة؟ 
هل اإجراءات الرقابة على حتقق ال�رشيبة العامة ملبيعات القطاع اخلدمي الأردين . 3

فعالة؟ 
هل اإجراءات الرقابة على توريد وحت�سيل ال�رشيبة العامة ملبيعات القطاع اخلدمي . 4

فعالة؟ 

أهمية الدراسة: 
اإجراءات دائرة ال�رشيبة العامة على مبيعات  اأهمية هذه الدرا�سة ملعرفة واقع  تاأتي 
القطاع اخلدمي، ومدى فعاليتها. وهل تفي هذه الإجراءات بالغر�س املطلوب. اأم اأن هناك 
خلاًل معينًا يف هذه الإجراءات، مما ينعك�س على م�ستوى التحقق )احل�رش( ال�رشيبي، وبالتايل 
ينعك�س على م�ستوى الإيرادات لهذا القطاع املهم. وذلك من اأجل العمل على حت�سني و�سائل 
ال�رشيبية،  الإيرادات  حت�سني  وبالتايل  ال�رشيبي،  والتح�سيل  والتوريد  واإجراءاته  التحقق 
والتح�سيل  التحقق  على  واأثرها  املتبعة  الرقابة  اإجراءات  فعالية  مدى  معرفة  وكذلك 
ال�رشيبي لقطاع اخلدمات. فال�رشيبة العامة على املبيعات ت�سكل امل�سدر الأول لإيرادات 
اإيرادات  �سعف  اإىل  يوؤدي  كفاءتها  عدم  اأو  الإجراءات  هذه  من  اأي  �سعف  ولأن  اململكة، 
يقع  ومهم  كبري  دور  فهناك  �سخمة،  ومديونية  كبري  عجز  من  تعاين  اأنها  خا�سة  الدولة، 
على عاتق اإدارة دائرة ال�رشيبة يف عملية زيادة الإيرادات ال�رشيبية، لرفد خزينة الدولة، 
فهذه الإدارة يجب ان تكون قادرة على تفعيل الإجراءات ال�رشيبية مما �سينعك�س مبا�رشة 
الإدارة  وعلى  ككل  املجتمع  على  البالغ  الأثر  له  اأن  كما  ال�رشيبية،  الإيرادات  حجم  على 
ال�رشيبية معرفة العقبات التي تواجهها، وبالتايل فاإن التغلب على هذه العقبات �سينعك�س 
على فعالية الإجراءات وزيادة حجم الإيرادات. فقيام اإدارة الدائرة بتطبيق اإجراءاتها ب�سكل 
اأكرث دقة وتنظيمًا، وكذلك تفعيل هذه الإجراءات وتطويرها ب�سكل اأف�سل �سيوؤدي اإىل زيادة 
الإيرادات، واإىل عدالة اأكرب يف توزيع العبء ال�رشيبي على املكلفني وحتقيق مكا�سب اأكرب 
مهمًا  مو�سوعًا  بالبحث  تناولت  اأنها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتنبع  ومواطنيها.  للدولة 
يتمثل بالإجراءات ال�رشيبية، )التحقق والتوريد والتح�سيل الرقابة( من اأجل معرفة مدى 



334

مبيعات  على  العامة  الضريبة  دائرة  إجراءات  فعالية  مدى 
فيها. العاملني  املدققني  نظر  وجهة  من  األردني  اخلدمي  د. مأمون محمد القضاةالقطاع 

فعالية وكفاءة هذه الإجراءات وقدرتها على حتقيق اأف�سل النتائج املرجوة من زيادة حجم 
الإيرادات ال�رشيبية وكذلك زيادة العدالة بني املكلفني وانعكا�س ذلك على املجتمع. 

أهداف الدراسة: 
تقومي فعالية اإجراءات دائرة �رشيبة املبيعات وهي: )حتقق، حت�سيل، وتوريد( . . 1
تقومي فعالية الرقابة على تنفيذ الإجراءات اأعاله. . 2

فرضيات الدراسة: 
الفر�صية الرئي�صة االأوىل:  ●

غري  الأردين  اخلدمي  القطاع  مبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  دائرة  اإجراءات  اإن   :H0
فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 
ويتفرع منها فر�صيتان فرعيتان هما: 

اخلدمي  القطاع  مبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  )ح�رش(  حتقق  اإجراءات   H01 :اإن 
الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 

اخلدمي  القطاع  مبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  وحت�سيل  توريد  اإجراءات  اإن   :H02
الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 

الفر�صية الرئي�صة الثانية:  ●
اخلدمي غري  القطاع  مبيعات  العامة على  ال�رشيبة  لدائرة  الرقابة  اإجراءات  اإن   :H0

فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 
ويتفرع منها فر�صيتان فرعيتان هما: 

القطاع  ملبيعات  العامة  ال�رشيبة  )ح�رش(  حتقق  على  الرقابة  اإجراءات  اإن   :H01
اخلدمي الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 

اخلدمي  القطاع  ملبيعات  العامة  ال�رشيبة  توريد  على  الرقابة  اإجراءات  اإن   :H02
الأردين، وحت�سيلها غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 

منهجية الدراسة: 
تعتمد الدرا�صة على اأ�صلوبني لتحقيق اأهداف الدرا�صة واختبار الفر�صيات، هما: 

الدرا�صة النظرية: وتت�سمن م�سحًا للدرا�سات النظرية املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة،  ♦
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وذلك لأغرا�س بناء اإطار فكري للدرا�سة وا�ستقاق الفرو�س واإعداد ا�ستبانة الدرا�سة امليدانية 
لختبار فعالية اإجراءات دائرة ال�رشيبة العامة على مبيعات القطاع اخلدمي. 

الدرا�صة امليدانية: وذلك من خالل ت�سميم ا�ستبانة حتتوي على عنا�رش الدرا�سة  ♦
رِّغت  كافة ووزعت على عينة الدرا�سة جلمع املعلومات واختبار الفر�سيات، وبعد توزيعها فمُ

 . )SPSS( البيانات وحّللت النتائج با�ستخدام برنامج التحليل الإح�سائي
ويتكون جمتمع الدرا�سة من مقدري ال�رشيبة يف مديرية القطاع اخلدمي البالغ عددهم 

)70( مقدراً. 
الع�سوائية  الطريقة  وفق  الدرا�سة  جمتمع  من  مدققًا   )50( البالغة  العينة  واختريت 

الب�سيطة. 

الدراسات السابقة: 
العامة  الإيرادات  مو�سوع  وكذلك  املبيعات،  �رشيبة  الدرا�سات  من  العديد  تناولت 
ب�سكل عام، ومن الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت مو�صوع �رشيبة املبيعات واالإيرادات 

العامة ما ياأتي: 
وانعكا�سها  الأردن  يف  املبيعات  على  العامة  “ال�رشيبة   ،  )2004 )ار�صيد،  درا�سة 
العامة  بال�رشيبة  التعريف  اإىل  الدرا�سة  ال�رشيبي”. هدفت  والعبء  ال�رشيبي  الهيكل  على 
واأنها  الأردن،  يف  تطبيقها  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  اأهم  وبيان  الأردن،  يف  املبيعات  على 
تاأتي باملركز الأول من حيث اأهميتها الن�سبية يف الهيكل ال�رشيبي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
اأن الهيكل ال�رشيبي يف الأردن ب�سكل عام ي�ستجيب للتغريات احلا�سلة يف الناجت املحلي 
الإجمايل، واأن ال�رشيبة العامة على املبيعات ذات مرونة عالية، واأن ح�سيلتها تنمو مبعدل 
اأعلى من معدل منو الناجت املحلي الإجمايل، كما اأظهرت الدرا�سة اأن هناك معوقات اإدارية 
وفنية واجتماعية ناجتة عن التعديالت الكثرية على قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات 

يف الأردن. 
املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  جهاز  يف  الأداء  “قيا�س   )2000 )التميمي،  درا�سة 
ال�رشيبة  جهاز  اأداء  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت  وميدانية”.  حتليلية  درا�سة  الأردن،  يف 
اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  ا�ستبانة،  بنيت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  املبيعات،  على  العامة 
نتائج عدة منها: عدم وجود نظام فعال لتقومي اأداء جهاز ال�رشيبة العامة على املبيعات 
اأعلى من املتو�سط،  اأداء جهاز ال�رشيبة العامة على املبيعات  اأن م�ستوى  يف الأردن، كما 
كما دلت املوؤ�رشات ال�سلوكية والجتماعية على وجود تذمر من املكلفني يف عالقاتهم مع 
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جهاز �رشيبة املبيعات، وتفيد املوؤ�رشات الت�رشيعية اأن هناك التزامًا يف تطبيق الن�سو�س 
الت�رشيعية يف �رشيبة املبيعات

�رشيبة  دائرة  مقدري  قرار  على  املوؤثرة  درا�سة )�صلمة واآخرون، 2011( ”العوامل 
الدخل واملبيعات”. هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل املوؤثرات املختلفة التي تواجه مقدري 
�رشيبة الدخل واملبيعات، وقيا�س اأثر هذه املوؤثرات على قرار مقدري ال�رشيبة، ولتحقيق 
الإداري،  املوؤثر  هي  رئي�سة  موؤثرات  ثالثة  على  ت�ستمل  ا�ستبانة  نيت  بمُ الدرا�سة  اهداف 
وال�سخ�سي، واملايل، ولختبار الفر�سيات يف الدرا�سة، امُ�ستخدم اختبار t- test. وتو�سلت 
اأثر  اأولها  الثالثة بدرجات متفاوتة كان  اأثرا لكل من هذه املوؤثرات  اأن هناك  اإىل  الدرا�سة 
العامل الإداري ثم ال�سخ�سي ثم املايل. ومتخ�ست الدرا�سة عن عدد من التو�سيات لتعزيز 

كفاءة وقدرة مقدري دائرة �رشيبة الدخل واملبيعات. 
وم�سكالت  املبيعات  على  العامة  “ال�رشيبة   ،  )2010 ح�صن،  )ال�صربي،  درا�سة 
تطبيق  جناح  دون  حتول  التي  امل�سكالت  بحث  اإىل  الدرا�سة  هدفت  اليمن”.  يف  تطبيقها 
ال�رشيبة العامة على املبيعات يف اليمن، وتتمثل بامل�سكالت الت�رشيعية املتعلقة بقانون 
ال�رشيبة على املبيعات، وامل�سكالت املتعلقة بالإدارة ال�رشيبية املتمثلة مب�سكالت الأداء 
املتعلقة  وامل�سكالت   ، الب�رشية(  )املوارد  للعاملني  الوظيفي  بالأداء  املتعلقة  وامل�سكالت 
وامل�سكالت  ال�رشيبي،  بالتهرب  املتعلقة  العملية  امل�سكالت  وكذلك  ال�رشيبي،  باحل�رش 
املتعلقة باجلهات ذات العالقة بتطبيق ال�رشيبة العامة على املبيعات، واأي�سًا امل�سكالت 
املتعلقة باملجتمع ال�رشيبي اأي املكلفني باأداء ال�رشيبة العامة على املبيعات.   ولتحقيق 
زِّعت  ومُ الدرا�سة امليدانية، حيث  التحليلي ومنهج  الو�سفي  الباحث على املنهج  اعتمد  ذلك 
النتائج منها: وجود م�سكالت  اإىل عدد من  الدرا�سة  الدرا�سة، وتو�سلت  ا�ستبانة على عينة 
ت�رشيعية وم�سكالت تتعلق بالإدارة ال�رشيبية )يف جانب الأداء واملوارد الب�رشية( واحل�رش 
ذات  باجلهات  تتعلق  وم�سكالت  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  من  والتهرب  ال�رشيبي 
باأداء  باملكلفني  تتعلق  م�سكالت  ووجود  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  بتطبيق  العالقة 

�رشيبة املبيعات حتول دون جناح تطبيق ال�رشيبة العامة على املبيعات. 
درا�سة )القطاونة، والع�صايلة، 2010( »اأثر الإيرادات ال�رشيبية )الدخل واملبيعات 
اإىل  الدرا�سة  هدفت  الأردنية«.  العامة  املوازنة  يف  العامة  النفقات  تطور  على  واجلمارك( 
الدرا�سة تطور  العامة، حيث تناولت هذه  العالقة بني اليرادات ال�رشيبية والنفقات  بيان 
الإيرادات ال�رشيبية املتاأتية من �رشيبة الدخل و�رشيبة املبيعات واجلمارك يف املوازنة 
الو�سفي  الإح�ساء  الدرا�سة  وا�ستخدمت  العامة،  النفقات  على  واأثرها  الأردنية،  العامة 
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ال�رشيبية،  للح�سيلة  اإىل وجود تطور  الدرا�سة  الفر�سيات، وتو�سلت  اختبار  والنحدار يف 
اأثر ملعدل  وتزايد الأهمية الن�سبية لالإيرادات املتاأتية من �رشيبة املبيعات، وكذلك وجود 
منو الإيرادات العامة على تطور النفقات العامة. واأو�ست الدرا�سة يف ال�ستمرار يف �سيا�سة 

التخفي�سات اجلمركية وتو�سيع قاعدة فر�س ال�رشيبة العامة على املبيعات. 
 : )Propheter,Geoffrey Francis، 2010( درا�سة

اإىل  الدرا�سة  هدفت   .  Revenue impact of a sales tax on services
العجز  مل�سكلة  الأمثل  احلل  ومعرفة  اخلدمات  على  املبيعات  �رشيبة  زيادة  اأثر  معرفة 
املايل، وهل هو بتو�سيع قاعدة �رشيبة املبيعات اأو بزيادة ن�سبة �رشيبة املبيعات، حيث 
بلغ عجز ولية كاليفورنيا نحو 20 مليار دولر لل�سنة املالية 2010-2011. وكان من 
معت جمموعة من  بني املقرتحات تو�سيع قاعدة �رشيبة املبيعات لت�سمل اخلدمات. حيث جمُ
البيانات عن املبيعات، وا�ستخدمت الإيرادات ال�رشيبية ل 43 دولة على مدى 15 عاما من 
اأجل معرفة تقلبات الإيرادات عرب دورات الأعمال املتعددة. للتحقيق يف العالقة بني قاعدة 
وهي  دولة،  لكل  املحددة  العوامل  من  جمموعة  هناك  كان  والإيرادات،  املبيعات  �رشيبة 
_ل على �سبيل احل�رش_: حجم املبيعات ومعدل ال�رشيبة امل�ستخدم، والرتكيبة ال�سكانية، 
الإيرادات  اأن  هي:  رئي�سة  نتائج  ثالث  هناك  وكانت  القومي.  الدخل  من  الفرد  ون�سيب 
كاليفورنيا  لولية  وبالن�سبة  خدمة.  وكل  فئة  كل  داخل  كبرياً  اختالفًا  تختلف  املحتملة 
فهناك جمموعة من البدائل هي النقل، وعقود الإيجارات، وخدمات ال�سيارات من اأجل تقدمي 
اأف�سل مزيج من اجلدوى ال�سيا�سية، واأف�سل عوائد من الإيرادات. ويف املدى الق�سري، فاإن 
زيادة معدل ال�رشيبة يوؤدي اإىل املزيد من الإيرادات مقارنة مع تو�سعة القاعدة ال�رشيبية. 

: )Johnson, Erik Rockefeller، 2011( درا�سة
هدفت   .Why do transportation sales tax measures succeed?
الدرا�سة اإىل بيان اأن �رشيبة املبيعات هي احلل الأمثل مل�سكلة جمع الأموال لتغطية النفقات 
ال�رشورية مل�ساريف النقل والطرق، فبينت اأن احلكومة املحلية يف ولية كاليفورنيا تفتقر 
حاليا اإىل الأموال التي حتتاجها مل�ساريفها للحفاظ على الطرق املحلية و نظام النقل. اإذ 
اإن احلكومة الحتادية لن تقوم بتقدمي امل�ساعدات من اأجل تغطية النفقات ال�رشورية، لذا 
اأن اللجوء  يجب على امل�سوؤولني املحليني التخطيط لكيفية جمع الأموال الالزمة. ووجدت 
اإىل �رشيبة املبيعات املحلية هو اخليار الأف�سل. وا�ستخدمت هذه الأطروحة حتليل النحدار 
اإىل  اإ�سافة  املا�سية.  املبيعات  �رشيبة  تدابري  جناح  تف�رش  التي  املحلية  العوامل  لتحديد 
�سناع  وقدم  الخت�سا�س،  واأهل  امل�سالح  اأ�سحاب  مع  واملقابالت  الأدبيات  مراجعة 
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العوامل  اأن  ووجد  املحلية.  الأموال  جلمع  اخليار  هذا  جدوى  حول  اقرتاحات  ال�سيا�سات 
الدميوغرافية هي عامل مهم لنجاح اأي تدابري تتعلق ب�رشيبة املبيعات. 

ويلحظ من الدرا�صات ال�صابقة اأنها ركزت على عدد من املحاور هي: 
البحث حول وجود م�ساكالت فنية واإدارية توؤثر على جناح تطبيق �رشيبة املبيعات: . 1

)درا�سة اإر�سيد، ودرا�سة ال�سربي( ، منها م�سكالت تتعلق بالت�رشيعات ال�رشيبية، ومنها ما 
يتعلق بالإدارة ال�رشيبية. 

اإداري ومنها . 2 املبيعات منها  دائرة �رشيبة  اأداء  موؤثرات على  البحث حول وجود 
�سخ�سي ومنها مايل )درا�سة �سالمة( . 

النفقات . 3 تطور  وبني  ال�رشيبية،  الإيرادات  تطور  بني  عالقة  وجود  حول  البحث 
 .)Johnson ودرا�سة ،Propheter العامة وغريها )درا�سة القطاونة، ودرا�سة

)درا�سة . 4 به  املتعلقة  امل�سكالت  وبيان  ال�رشيبي  اجلهاز  اإدارة  اأداء  حول  البحث 
التميمي، ودرا�سة ال�سربي( . 

وتختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف اأنها تناولت اإجراءات دائرة ال�رشيبة 
والتوريد  والتح�سيل  بالتحقق  يتعلق  وما  الأردين،  اخلدمي  القطاع  مبيعات  على  العامة 
والرقابة من الناحية الت�رشيعية والتطبيقية يف الأردن، وحماولة معرفة مدى فعالية هذه 

الإجراءات. 

اإلطار النظري للدراسة: 
تعدُّ ال�رشائب م�سدراً رئي�سًا لرفد خزينة الدولة بالأموال يف كثري من الدول لتغطية 
الدولة  نفقات  تغطية  لغاية  ال�رشائب  ظهرت  وقد  اأهدافها؛  وحتقيق  العامة،  نفقاتها 
لحتياجاتها املختلفة، وكانت الدولة هي اجلهة التي تقوم بفر�سها وجمعها، لذلك يالحظ 
ومو�سوع  وتطورها.  املجتمعات  وا�ستقرار  الدولة  لوجود  مرافقًا  كان  ال�رشائب  ظهور  اأن 
معدلت  بني  توازن  هناك  يكون  اأن  يجب  لذا  وح�سا�س  مهم  مو�سوع  ال�رشيبية  الإيرادات 
املعدلت  هذه  تاأثري  عدم  مع  املختلفة،  القت�سادية  القطاعات  على  املفرو�سة  ال�رشيبة 
على الن�ساط القت�سادي يف الدولة ب�سورة �سلبية، وكذلك يجب اأن ت�ساهم ال�رشائب بتوفري 
بيئة جاذبة لال�ستثمار تنعك�س على كل فئات املجتمع ب�سكل اإيجابي، كما يجب اأن ت�ساهم 

ال�رشائب يف اإعادة توزيع الرثوة وحتقيق العدالة بني املواطنني. 
ويقوم النظام ال�رشيبي على ثلثة حماور هي )�صالح، 2007( : 

املحور الت�رشيعي: اأي القوانني والت�رشيعات ال�رشيبية الناظمة لقطاع ال�رشائب.  ♦
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لعملية  ♦ واملنظمة  املف�رشة  والإجراءات  القواعد  وي�سمل  الفني:  التنظيمي  املحور 
التقدير والتح�سيل ال�رشيبي. 

املحور التنفيذي: وهو اجلهاز ال�رشيبي الذي يقوم بتطبيق القانون وتنفيذ ال�سيا�سة  ♦
ال�رشيبية من خالل التقدير والتح�سيل واملتابعة. 

ومنها  بال�رشيبة،  مرتبطة  عدة  مهنية  وتعاريف  مفاهيم  ال�رشيبة ظهرت  تطور  مع 
مفهوم النظام ال�رشيبي )جليالتي، 2000( وهو: "جمموع القواعد القانونية والفنية التي 
متكن من ال�ستقطاع ال�رشيبي يف مراحله املتتالية من الت�رشيع اإىل الربط والتح�سيل. كما 

ميكن تعريفها اأي�سا باأنها "اقتطاع مايل اإلزامي نهائي لتحقيق تدخل الدولة". 
ويتمثل النظام ال�رشيبي يف جمموعة العنا�رش التي تعمل ب�سكل مرتابط من اأجل حتقيق 
اأهداف معينة ح�سب قواعد ومقومات واإجراءات حمددة، وتكون مقومات النظام ال�رشيبي 
التي  التنفيذية  والإدارة  ال�رشيبي،  القانون  باإ�سدار  تخت�س  التي  الت�رشيعية  الإدارة  من 
تتوىل تنفيذ القانون ال�رشيبي ال�سادر من الإدارة الت�رشيعية واإ�سدار التعليمات التنفيذية 
له، واجلهاز الق�سائي الذي يتوىل الف�سل يف املنازعات التي قد تن�ساأ بني املكلفني والإدارة 

ال�رشيبية فيما يتعلق بتقدير ال�رشائب امل�ستوجبة الدفع على املكلفني. 
وتق�سم ال�رشائب اإىل مبا�رشة وغري مبا�رشة، حيث تفر�س ال�رشائب غري املبا�رشة على 
الت�رشفات التي يقوم بها املكلفون كالإنفاق والتداول اأو احل�سول على منفعة، وعرِّفت يف 
اأدبيات املالية على اأنها ال�رشائب التي تفر�س ب�سورة غري مبا�رشة على ا�ستخدام الرثوة 
"الدخل وراأ�س املال"، ولي�س على وجود الرثوة، منها ما يفر�س على الإنفاق اأو ال�ستهالك 
املبيعات  و�رشيبة  امل�سافة  القيمة  �رشيبة  اأنواعها  ومن  الب�سائع،  كا�سترياد  التداول  اأو 

)مركز امل�ساريع القت�سادية الن�سوية ومركز بي�سان للبحوث، 1998( . 
الرئي�س  امل�سدر  امل�سافة  القيمة  و�رشيبة  املبيعات،  على  العامة  ال�رشيبة  وتعد 
لالإيرادات يف اأكرث من 70% من دول العامل. ومت تبني ال�رشيبة على املبيعات لأول مرة 

عام 1954م من قبل فرن�سا ومن ثم امتدت اإىل بقية الدول )النقا�س، 1997( . 
الإ�سالح  �سيا�سة  �سمن  النامية  الدول  من  كثري  يف  املبيعات  �رشيبة  وطبقت 
القت�سادي ومن بني هذه الدول: الأردن، ال�سودان، م�رش، املغرب، تون�س. وبالتايل ميكننا 
ال�رشائب على م�سادر متويل  ال�رشائب هو: تخفي�س  التوجه احلديث يف جمال  اإن  القول: 
امل�سافة،  القيمة  على  ال�رشيبة  خالل  من  الدخل  ا�ستخدامات  اأوجه  على  والرتكيز  الدخل 
زيادة  خالل  من  اأمكن  ما  ال�رشيبية  العدالة  مبداأ  مراعاة  مع  املبيعات  على  ال�رشيبة  اأو 
الإعفاءات ال�سخ�سية والجتماعية لذوي الدخل املحدود عند فر�س �رشيبة الدخل، وكذلك 
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تطبيق  خالل  منخف�سة  �رشيبة  لن�سبة  اإخ�ساعها  اأو  ال�رشورية  ال�سلع  اإعفاء  طريق  عن 
ال�رشيبة على املبيعات. 

 ضريبة املبيعات: 
اأن  اأو اخلدمة يف مراحلها املختلفة دون  تفر�س �رشيبة املبيعات على بيع ال�سلعة 
تفر�س على مدخالت تلك ال�سلعة اأو اخلدمة من م�سرتيات وخدمات ب�سيطة، حيث ي�ستطيع 
اأو  ال�ستهالك  عند  تدفع  بل  �سنوية  لي�ست  وهي  للم�ستهلك،  بالكامل  عبئها  نقل  املكلف 
د لدائرة ال�رشيبة من املكلفني خالل الفرتة ال�رشيبية وهي تختلف من دولة  ال�رشاء، وتوررَّ
امل�ستهلك.  ولي�س  التاجر  هو  واملكلف هنا  �سهرين_،  كل  تورد  الأردن  لأخرى _وهي يف 
واملكلف جمرد و�سيط بني امل�ستهلك الذي يقع عليه عبء ال�رشيبة وبني دائرة ال�رشيبة. 
وهي توفر مورداً ماليًا كبرياً للدول حيث اإنها تورد ب�سكل م�ستمر خالل العام، مما يغذي 
احلوار  )موؤمتر  الدولة.  النفقات  ملواجهة  م�ستمر  ب�سكل  بال�سيولة  للدولة  العامة  اخلزينة 

 . الدويل روما، 2005( 

الضريبة العامة على املبيعات يف اململكة األردنية اهلامشية: 
1926م على �سكل �رشيبة مكو�س،  بداأ الأردن بتطبيق ال�رشائب غري املبا�رشة عام 
�رشيبة  وتعدُّ  2001م،  عام  امل�سافة  القيمة  �رشيبة  اإىل  و�سوًل  الوقت  مع  وتطورت 
مع  مقارنة  تطبيقها  �سهولة  على  اعتماداً  وذلك  ال�رشائب،  اأنواع  اأهم  الأردنية  املبيعات 
الأنظمة ال�رشيبية الأخرى، وكذلك وفرة ح�سيلتها، وعلى اأثر ما ح�سل يف الأردن من اأزمة 
وهو  �سعب  طرق  مفرتق  اأمام  نف�سها  الأردنية  احلكومة  وجدت  م   1988 عام  اقت�سادية 
تعديل الو�سع القت�سادي وو�سع برنامج ت�سحيح يف العام نف�سه، فاتخذت قرارات تق�سي 
باإ�سالح النظام ال�رشيبي وو�سع قوانني �رشيبية جديدة من اأهمها اإ�سدار قانون ال�ستهالك 
رقم 34 ل�سنة 1988م، والذي كان بديال لقانون �رشيبة الإنتاج واملكو�س، و مت اإخ�ساع 
بع�س اأنواع ال�سلع لهذا النوع من ال�رشائب، وظل يزداد عدد ال�سلع اخلا�سعة لهذا النوع من 
ر�ست �رشيبة املبيعات على  ال�رشائب اإىل اأن و�سل عدد ال�سلع اإىل 106 �سلعة ويف النهاية فمُ
ال�سلع واخلدمات كافة با�ستثناء ما اأعفي مبوجب القانون. وبناًء على تو�سيات البنك الدويل 
و�سندوق النقد الدويل فقد ارتاأت احلكومة الأردنية تطبيق قانون �رشيبي غري مبا�رش جديد، 
العديد  القيمة امل�سافة، باعتباره قانوًنا حديًثا وع�رشًيا ومطبق يف  وهو قانون �رشيبة 
من الدول الأوروبية والعربية، واعتماًدا على وفرة احل�سيلة واملرونة التي يتمتع بها، وقد 
امُ�ستحدث عام 1992 م و�سوِّق حتت م�سمى قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات الأردين، 
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الأوىل  مرحلتني:  وعلى  1994م،  ل�سنة   16 الرقم  حتت  م،   1994 عام  به  العمل  بداأ  وقد 
عام 1994م و�سملت امل�ستوردين وال�سناعيني واخلدمات، والثانية 2001م و�سملت باقي 

الفئات. )عبيدات، 2001( . 
وتخ�صع ال�صلع واخلدمات يف االأردن اإىل ثلثة اأنواع من الن�صب ال�رشيبية، هي: 

بع�س  ♦ على   %4 و  واخلدمات،  ال�سلع  على   %16 بن�سبة  وهي  العامة:  ال�رشيبة 
ال�سلع. 
ال�رشيبة اخلا�سة: وهذه ال�رشيبة تفر�س ب�سكل ن�سبي اأو مبالغ حمددة على �سلع  ♦

حمددة بجداول ال�رشيبة العامة اأو اجلداول اجلمركية. 
عامة  ♦ �رشيبة   %0 لن�سبة  املكلفني  من  فئات  بع�س  يخ�سع  ال�سفرية:  ال�رشيبة 

حتت�سب  ول  امل�سرتيات  على  املدفوعة  ال�رشيبة  �سرتد  تمُ احلالة،  هذه  ويف  املبيعات،  على 
�رشيبة عامة على املبيعات، وهذه الفئات حمددة بالقانون. 

حمددة  وهي  للمبيعات،  العامة  لل�رشيبة  خا�سعة  غري  ال�سلع  بع�س  بقيت  حني  يف 
بجداول مرفقة بالقانون )قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات لعام 1994 وتعديالته( . 
رِّفت �رشيبة املبيعات وفق القانون الأردين باأنها: ال�رشيبة املفرو�سة مبوجب  وقد عمُ
القانون رقم 6 ل�سنة 1994وتعديالته على ال�سلع واخلدمات املحلية وامل�ستوردة، وت�ستوفى 
من امل�ستهلك ب�سكل غري مبا�رش على �سكل زيادة يف �سعر ال�سلعة اأو اخلدمة مبقدار ال�رشيبة 
املفرو�سة، ويقوم ال�سخ�س املكلف بتح�سيلها من امل�سرتي، وتوريدها لدائرة �رشيبة الدخل 

واملبيعات �سمن مواعيد حمددة. 
وقد جاءت التعليمات اخلا�صة بتحقق وتوريد وحت�صيل ورقابة ال�رشيبة العامة 

على املبيعات يف اململكة االأردنية الها�صمية كما ياأتي: 
للدائرة وتاأجيل  ال�رشيبة  2003 اخلا�سة بتح�سيل وتوريد  ل�سنة   )3( تعليمات رقم 
دفعها: عماًل باأحكام املادة )26( من قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات ل�سنة 1994 

وتعديالته، تتبع التعليمات االآتية: 
اأوالً- حت�صيل ال�رشيبة:  ♦

قانون أ.  لأحكام  وفقًا  عنها  الإفراج  قبل  امل�ستوردة  ال�سلع  عن  ال�رشيبة  �ستوفى  تمُ
اجلمارك. 
ل ال�رشيبة من قبل امل�سجل عند قيامه ببيع �سلعة اأو خدمة خا�سعة لل�رشيبة. ب.  حت�سرَّ
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1. ت�ستحق ال�رشيبة العامة واخلا�سة على بيع ال�سلعة عند وقوع اأي من احلالت ت. 
الآتية اأيها اأ�سبق: 

ت�سليم ال�سلعة، وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة ال�رشيبية لغايات ا�ستحقاق ال�رشيبة  -
اإذا كانت هذه الفاتورة ت�سدر ب�سكل دوري اأو يف نهاية مدة معينة بعد تاريخ الت�سليم. 

اإ�سدار فاتورة �رشيبية.  -
ت�سلم قيمة ال�سلعة كليًا اأو جزئيًا.  -
التاليتني . 2 احلالتني  من  اأي  وقوع  عند  اخلدمة  بيع  على  العامة  ال�رشيبة  ت�ستحق 

اأيهما اأ�سبق: 
اإ�سدار فاتورة �رشيبية.  -
ت�سلم بدل اخلدمة كليًا اأو جزئيًا.  -
ب، . 3  /1( البندين  يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  من  اأي  يف  ال�رشيبة  ت�ستحق 

اأو  ال�سلعة  قيمة  من  فع  دمُ ما  اأو  ال�رشيبية،  الفاتورة  قيمة  اأ�سا�س  على  اأعاله   )2( و  ج( 
اأعلى.  اأيهما  اخلدمة 

ل ال�رشيبة على اخلدمة امل�ستوردة عند دفع بدل هذه اخلدمة كليًا اأو جزئيًا. 	.  �سرَّ حتمُ
- 1: يتم حت�سيل ال�رشيبة على ال�سلعة التي تو�سع بر�سم البيع عند البيع النهائي ج. 

من امل�سجل. 
على الرغم من قيام امل�سجل بت�سليم ال�سلعة اإىل �سخ�س اآخر حتت و�سع "ب�ساعة . 2

بر�سم البيع" فال يعدُّ هذا الت�سليم بيعًا اإل عند قيام ال�سخ�س الذي بحوزته هذه ال�سلعة ببيعها 
ل ال�رشيبة عليها بتاريخ ذلك البيع.  �سرَّ فعليًا، وحتمُ

اأ�سا�س ح.  اأو املنطوية على خدمات مالية على  �سل ال�رشيبة عن ال�سلع املرتبطة  حتمُ
قيمتها قبل ارتباطها باخلدمات املالية املعفاة. 

اأو خا�سعة لن�سبة خ.  اأو خدمة معفاة  اأي �سلعة  �سل ال�رشيبة العامة على بيع  1. حتمُ
ال�سفر اإذا مت بيعها م�سحوبة اأو مرتبطة ب�سلعة اأو خدمة اأخرى خا�سعة لهذه ال�رشيبة. 

يعد البيع م�سحوبًا ومرتبطًا يف حالة ا�سرتاط البائع تالزم البيعني معًا، �سواًء كان . 2
خلدمة اأو ل�سلعة. 

ثانياً- دفع اأو توريد ال�رشيبة:  ♦
يلتزم امل�سجل بدفع ر�سيد ال�رشيبة املتوجبة وفق اإقراره املقدم للدائرة خالل �سهر أ. 

من تاريخ انتهاء الفرتة ال�رشيبية املحددة له مبوجب اإ�سعار الت�سجيل ال�سادر عن الدائرة. 
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اإفراج ب.  لدى  امل�ستوردة  اخلدمات  عن  اجلمارك  لدائرة  املوردة  املبالغ  مراعاة  مع 
اخلدمة  م�ستورد  يلتزم  اخلدمة،  مبوجبها  ا�ستوردت  التي  الوا�سطة  عن  اجلمارك  دائرة 
اخلا�سعة بدفع ال�رشيبة، اأو الفرق ال�رشيبي، للدائرة يف اأي من احلالت التالية اأيها اأ�سبق: 

وذلك  - منه  جزء  اأي  اأو  امل�ستوردة،  اخلدمة  بدل  دفع  تاريخ  من  واحد  �سهر  خالل 
بحدود ما يتعلق باجلزء. 

عند اإفراج ال�سلطات اجلمركية عن املادة التي قدمت بو�ساطتها تلك اخلدمة.  -
خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ تلقي اخلدمة، اأو اأي جزء منها، وبحدود ما يتعلق بذلك  -
اجلزء. 

مع مراعاة اأحكام الفقرة )د( من املادة )26( من القانون، يلتزم م�ستورد ال�سلعة ت. 
يتم  الر�سوم اجلمركية، ول  لدفع  املقررة  لالإجراءات  امل�ستحقة عليها وفقًا  ال�رشيبة  بدفع 

الإفراج عنها قبل ت�سديد ال�رشيبة امل�ستحقة عليها بالكامل. 
يلتزم ال�سخ�س الذي ت�رشف يف اأي من ال�سلع املعفاة من دفع ال�رشيبة اأو ا�ستعمالها 	. 

خالل خم�س ال�سنوات التالية لالإعفاء يف غري الغاية التي اأعفيت من اأجلها بدفع ال�رشيبة 
امل�ستحقة عليها للدائرة، وفقًا لقيمة ال�سلعة وفئة ال�رشيبة بتاريخ الت�رشف اأو ال�ستعمال. 
تعليمات رقم )8( ل�سنة 2003 اخلا�سة بتحديد �سكل الرقابة وحدودها على الأماكن 
زاول فيها اأعمال خا�سعة لل�رشيبة وامل�سانع واملعامل اخلا�سع اإنتاجها اأو مبيعاتها  التي تمُ
لل�رشيبة اخلا�سة على املبيعات عماًل باأحكام املادة )31( من قانون ال�رشيبة العامة على 

املبيعات رقم )6( ل�سنة 1994 وتعديالته، تتبع التعليمات االآتية: 
Ú  اإنتاجها اخلا�سع  واملعامل  وامل�سانع  املحال  على  الرقابة  �سكل  يكون  اأول: 

لل�رشيبة اخلا�سة رقابة مبا�رشة اأو دفرتية وفقًا لقراري، وتكون الرقابة املبا�رشة بتواجد 
فعلي ملوظفي الدائرة فيها، كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. 

Ú  اإنتاجهم اخلا�سع  عدا  القانون،  باأحكام  املكلفني  الرقابة على  �سكل  يكون  ثانيًا: 
على  بناًء  خا�سة  لعتبارات  منها  ا�ستثني  ما  اإل  مبا�رشة  غري  رقابة  اخلا�سة،  لل�رشيبة 

تن�سيب املدير بفر�س الرقابة املبا�رشة. 
Ú  ثالثا: للمدير فر�س الرقابة املبا�رشة، وللمدة التي يراها منا�سبة على املكلف الذي

تثبت خمالفته لأحكام املادة )18( من القانون. 
Ú  :رابعًا: يلتزم املكلف الذي يخ�سع للرقابة املبا�رشة اأو غري املبا�رشة مبا ياأتي
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باإعداد قوائم جرد �سنوي ملوجودات خمازنه وم�ستودعاته واأر�سدتها والحتفاظ  -
بها ملدة خم�س �سنوات من تاريخ ال�سنة التي مت فيها اجلرد. 

اإعالم الدائرة عن فرتات التوقف لأي �سبب من الأ�سباب �سواء كان التوقف كليًا اأم ج. 
جزئيًا وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ التوقف. 

Ú  مدخالت على  الرقابة  باأعمال  للقيام  الفعلية  الرقابة  موظفو  يفو�س  خام�سًا: 
الإنتاج واأماكن الإنتاج والبيع لل�سلع اخلا�سعة لل�رشيبة، وكذلك ا�ستخدام ال�سجالت والقيود 

والنماذج املتعلقة بها وتنظيمها ويرتتب على امل�سوؤولني يف امل�سانع ت�سهيل مهمتهم. 
Ú  :ساد�سًا: يلتزم موظف الرقابة املبا�رشة مبا ياأتي�
ملزاولة  - الالزمة  امل�سرتيات  اأو  الإنتاج  مدخالت  واإخراج  اإدخال  على  الإ�رشاف 

الن�ساط، وا�ستخدام وتنظيم القيود والنماذج الالزمة لذلك. 
الإ�رشاف على عملية الإنتاج وتثبيت كمية الإنتاج اليومي بتقارير ي�سادق عليها  -

اأ�سحاب العالقة اأو ال�سخ�س املفو�س بذلك وموظف الرقابة. 
اأو طلبات الإخراج وتنظيم القيود  - الإ�رشاف على املبيعات وتدقيقها مع الفواتري، 

والنماذج الالزمة لذلك. 
Ú  ال�سالحيات املن�سو�س الدائرة مبمار�سة  اأي من موظفي  للمدير تفوي�س  �سابعا: 

اأماكن  على  الرقابة  باأعمال  املتعلقة  القانون  من   )30( املادة  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليها 
الإدارة والإنتاج والبيع لل�سلع واخلدمات اخلا�سعة لل�رشيبة. 

Ú  ،ثامنا: ملوظفي الدائرة املفو�سني مبوجب مذكرة تفتي�س خا�سة �سادرة عن املدير
القيام باإجراءات التفتي�س على عمليات الإنتاج والبيع للتحقق من وجود تهرب اأو خمالفة 
لأحكام هذا القانون، ولهم حق التحفظ على ال�سجالت والقيود لغايات تدقيقها خالل مدة 
جميع  املكلف  تقدمي  تاريخ  من  اأ�سابيع  ثالثة  اأق�ساها  ملدة  وال�سلع  �سهور،  �ستة  اأق�ساها 

الوثائق املطلوبة. 
Ú  اأماكن على  واآليتها  الرقابة  �سكل  حتدد  تف�سيلية  تعليمات  اإ�سدار  للمدير  تا�سعًا: 

الإنتاج والبيع. 
 :2000 ل�سنة   )81( العامة على املبيعات رقم  ال�رشيبة  لغايات  الت�سجيل  نظام حد 
ل�سنة   )79( رقم  النظام  واملعّدل مبوجب   ،2001 ل�سنة   )92( رقم  النظام  املعّدل مبوجب 
2003، ال�سادرين مبوجب املادة )14( من قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات رقم )6( 

ل�سنة 1994 وتعديالته، املادة )3( : 
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يعد حد الت�سجيل هو احلد الذي ي�سبح عنده ال�سخ�س ملزمًا بالت�سجيل لدى الدائرة  -
باعتباره مكلفًا بتح�سيل ال�رشيبة والإقرار عنها وتوريدها للدائرة وفقًا لأحكام القانون. 

يكون حد الت�سجيل لل�سخ�س الذي يقوم ببيع �سلع وخدمات خا�سعة لل�رشيبة اإذا  -
بلغت اأو جتاوزت قيمتها خالل املدة املحددة يف املادة )13( من القانون املبالغ املحددة 

فيما ياأتي: 
ع�رشة اآلف دينار للمنتج ال�سانع ل�سلع خا�سعة لل�رشيبة اخلا�سة. . 1
خم�سون األف دينار للمنتج ال�سانع ل�سلع عدا اخلا�سعة لل�رشيبة اخلا�سة. . 2
ثالثون األف دينار ملورد اخلدمة. . 3
خم�سة و�سبعون األف دينار للتاجر. . 4
الن�ساطات  - من  ن�ساط  من  اأكرث  يقوم مبمار�سة  الذي  لل�سخ�س  الت�سجيل  يكون حد 

الواردة يف الفقرة )ب( من هذه املادة هو املبلغ الأدنى املحدد لأي من هذه الأن�سطة. 

الـدراسـة املـيدانـية: 

1. جمتمع البحث وعينته: 
يتكون جمتمع البحث من مدققي دائرة �رشيبة الدخل واملبيعات يف مديرية اخلدمي 
البحث،  )70%( من جمتمع  البحث حوايل  البالغ عددهم �سبعون مدققًا، وقد �سمت عينة 
حيث وزعت )50( ا�ستبانة على املدققني، وقد اختريت عينة البحث وفق الطريقة الع�سوائية. 

2. أداة الدراسة: 
وقد اعتمد الباحث يف اجلانب امليداين على ال�ستبانة بو�سفها م�سدراً مهما للح�سول 
ممِّت يف �سوء اأهداف البحث وفر�سياته وتكونت  على البيانات الالزمة لإجراء البحث، و�سمُ
ال�ستبانة من جمموعتني، املجموعة الأوىل: وت�سمنت مقدمة تعريفية بينت طبيعة البحث 
وتعريفًا لبع�س امل�سطلحات الواردة فيها، واملجموعة الثانية: وت�سمنت الأ�سئلة التي غطت 
جوانب البحث الرئي�سة مبا يتنا�سب مع اأهداف البحث واختبار فر�سياته، وق�سمت الأ�سئلة 
بعينة  واخلا�سة  )الدميغرافية(  العامة  الأ�سئلة  ت�سمنت  الأوىل  املجموعة  جمموعتني:  اإىل 
ورتِّبت  البحث.  فر�سيات  باختبار  اخلا�سة  الأ�سئلة  تناولت  الثانية  واملجموعة  البحث، 
الأ�سئلة على مقيا�س )ليكرت( املكون من خم�س نقاط، بعد ذلك اأجري حتليل لإجابات عينة 
البحث  متغريات  طبيعة  اأ�سا�س  وعلى   ،  )SPSS( الإح�سائي  الربنامج  با�ستخدام  البحث 

واأ�ساليب القيا�س ولأغرا�س التحليل مت ا�صتخدام االأ�صاليب االإح�صائية االآتية: 
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النتائج مقبولة أ.  ليكرت، وتكون  العظمى ملقيا�س  للقيمة  احل�سابي من�سوبا  الو�سط 
درجات   3 عن  احل�سابي  الو�سط  يزداد  عندما  اأي   ،%60 من  اأعلى  ن�سبة  على  حازت  اإذا 
من م�ساحة املقيا�س، بالإ�سافة اإىل النحراف املعياري والن�سب املئوية لعمل حتليل اأويل 
اإجابات  املتبع ملتو�سط  املقيا�س  وفق  الن�سبي  الوزن  يكون  وبذلك  العينة.  اأفراد  لإجابات 

اأفراد العينة كما ياأتي: 
تكون الأهمية منخف�سة اإذا كان املتو�سط من 2.33-1.  -
تكون الأهمية متو�سطة اإذا كان املتو�سط من 3.67-2.34.  -
تكون الأهمية مرتفعة اإذا كان املتو�سط اكرب من 5-3.67.  -

حتليل )T )One Sample Test لختبار فر�سيات البحث. ب. 

3. نتائج توزيع االستبانة: 
وزِّعت ال�ستبيانة على عينة البحث، وكانت نتائج التوزيع كما هو مو�سح باجلدول 

اأدناه. 
الجدول )1( 

توزيع قوائم االستبيان على أفراد عينة البحث

الن�صبة %العددالبيـــــان

100%50ال�ستبيانات املوزعة

96%48ال�ستبيانات امل�سرتدة

4%2ال�ستبيانات غري امل�سرتدة

88%44ال�ستبيانات القابلة للتحليل

4. عرض النتائج وحتليلها، واختبار الفرضيات: 
4-1: حتليل اخل�صائ�س الدميوغرافية الأفراد عينة البحث: 

4-1-1: توزيع اأفراد عينة البحث ح�صب متغري املوؤهل العلمي:  ◄
الجدول )2( 

توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير المؤهل العلمي

الن�صبةالتكراراملوؤهل العلمي

5%2اأقل من بكالوريو�س
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الن�صبةالتكراراملوؤهل العلمي

64%28بكالوريو�س

31%14درا�سات عليا

100%44املجموع

يبني اجلدول )2( اأن موؤهل البكالوريو�س كان الأكرث بني اأفراد عينة البحث اإذ بلغت 
عن  الإجابة  يدعم  وهذا   ،%31 حوايل  بن�سبة  العليا  الدرا�سات  حملة  ثم   ،%64 ن�سبته 

اأ�سئلة ال�ستبانة لكون امل�ستجيبني ميتلكون املوؤهالت العلمية والعملية املنا�سبة. 
4-1-2: توزيع اأفراد عينة البحث ح�صب متغري التخ�ص�س:  ◄

الجدول )3( 
توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص

الن�صبةالتكرارالتخ�ص�س

73%32حما�سبة

14%6علوم مالية وم�رشفية

9%4اإدارة اإعمال

4%2اقت�ساد

100%44املجموع

يبني اجلدول )3( اأن تخ�س�س املحا�سبة كان الأكرث بني اأفراد عينة الدرا�سة اإذ بلغت 
لها خلفية علمية موؤهلة  املبحوثة كانت  الفئة  اأن  على  73%، وهذا يعطي موؤ�رشاً  ن�سبته 
لالإجابة عن اأ�سئلة ال�ستبانة، واأن اإجاباتهم لها م�سداقية عالية مبا يخ�س مو�سوع البحث. 

4-1-3 توزيع اأفراد عينة البحث ح�صب متغري اخلربة ◄
الجدول )4( 

أفراد عينة البحث حسب متغير الخبرة

الن�صبةالتكراراخلربة

7%3اأقل من 5 �سنوات

50%522 – 10 �سنوات
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الن�صبةالتكراراخلربة

43%19اأكرث من 10 �سنة

100%44املجموع

يبني اجلدول )4( اأن اخلربة بني 5-10 �سنوات، وكذلك اأكرث من 10 �سنوات هي الأكرث 
بني اأفراد عينة البحث، اإذ بلغت الن�سبة 50% و 43% على التوايل، مما يعني وجود خربة 
كبرية لدى العينة امل�ستهدفة واحتكاك عينة البحث بالواقع العملي واملهني، مما ينعك�س 

اإيجابًا على �سحة اإجاباتهم على ال�ستبانة. 

4-2 عرض نتائج البحث امليدانية واختبار الفرضيات: 
4-2-1 االإجابة عن اأ�صئلة البحث:  ◄

Ú  ال�سوؤال الأول- هل اإجراءات حتقق ال�رشيبة العامة على مبيعات القطاع
اخلدمي االأردين فعالة؟ 

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول مت اإيجاد املتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري لعينة 
البحث حول فعالية اإجراءات )اآليات( التحقق للقطاع اخلدمي. 

الجدول )5( 
نتائج إجابات العينة حول فعالية إجراءات التحقق للقطاع الخدمي

الو�صط االأ�صئلةت
احل�صابي

الن�صبة 
املئوية

االنحراف 
الرتتيب ح�صب امل�صتوىاملعياري

درجة الفعالية

1
اإجراءات )اآليات( التحقق املختلفة ل�رشيبة املبيعات 

1 مرتفع0.661 3.960.792للقطاع اخلدمي موفقة ومقبولة. 

2 
هناك �رشعة يف ا�ستحقاق ال�رشيبة ب�سبب اإجراءات 

5متو�سط3.550.710.589التحقق املتبعة

3
 كفاءة مدققي الدائرة ل توؤدي اإىل اإيجاد فروقات يف 

6متو�سط3.520.7040.628نتائج حتقق )ح�رش( �رشيبة املبيعات للقطاع اخلدمي. 

4
اإجراءات حتقق �رشيبة املبيعات للقطاع اخلدمي تراعي 

4متو�سط0.7280.718 3.64خ�سو�سيات القطاع. 

5
اإجراءات التحقق )احل�رش( املتبعة يف القطاع اخلدمي 

2مرتفع3.750.750.751قادرة على منع الرغبة يف عدم الت�سجيل 
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الو�صط االأ�صئلةت
احل�صابي

الن�صبة 
املئوية

االنحراف 
الرتتيب ح�صب امل�صتوىاملعياري

درجة الفعالية

6
اإجراءات التحقق )احل�رش( املتبعة للقطاع اخلدمي 

3مرتفع3.680.7360.601تنا�سب جميع فروع القطاع

مرتفع3.68330.73660.36195املتو�صط العام

ال�رشيبة  )اآليات( حتقق  اإجراءات  اأن  العينة يرون  اأفراد  اأن  اأعاله  يالحظ من اجلدول 
العامة على املبيعات للقطاع اخلدمي فعالة لهذا القطاع، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام 
)3.683( وبن�سبة مئوية بلغت )7366%( ، وقد ح�سلت الفقرة الأوىل التي تن�س على اأن 
التحقق )احل�رش( املختلفة ل�رشيبة املبيعات للقطاع اخلدمي موفقة ومقبولة"  "اإجراءات 
، وبن�سبة مئوية   )3.96( الفقرة  لهذه  الو�سط احل�سابي  بلغ  ن�سبة موافقة، حيث  اأعلى  على 
)79%( ، مما يعني اأن اإجراءات التحقق املطبقة فعالة وموفقة، وقد تلتها يف ن�سبة املوافقة 
الفقرة اخلام�سة التي تن�س على اأن: "اإجراءات التحقق املتبعة يف القطاع اخلدمي قادرة على 
منع الرغبة يف عدم الت�سجيل"، حيث بلغ الو�سط احل�سابي لهذه الفقرة )3.75( وبن�سبة مئوية 
التحقق موفقة ومقبولة،  اإجراءات  اأن  الأوىل  الفقرة  ، وهذا يوؤكد على ما جاء يف   )%75(
واأن هذه الآليات لها القدرة على منع رغبات املكلفني يف عدم الت�سجيل.فيما جاءت الفقرة 
الثالثة يف املرتبة الأخرية يف ن�سبة املوافقة، وهي تن�س على اأن: "كفاءة مدققي الدائرة 
ل توؤدي اإىل اإيجاد فروقات يف نتائج حتقق �رشيبة املبيعات للقطاع اخلدمي"، حيث بلغ 
اأي�سا على اأن  الو�سط احل�سابي لهذه الفقرة )3.52( ، وبن�سبة مئوية )70%( ، وهذا يوؤكد 
لي�س  لكن  الدائرة،  مدققي  حتييد  مت  حيث  وموفقة،  فعالة  اخلدمي  القطاع  حتقق  اإجراءات 

ب�سكل كامل اأي اأن كفاءة املدقق لها اأثر حمدود، اإذ اإن ن�سبة املوافقة مل تكن مرتفعة.
Ú  على العامة  ال�رشيبة  وتوريد  حت�صيل  اإجراءات  هل  الثاين-  ال�سوؤال 

مبيعات القطاع اخلدمي فعالة؟ 
لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين مت اإيجاد املتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري لعينة 

البحث حول فعالية اآليات التوريد والتح�سيل للقطاع اخلدمي. 
الجدول )6( 

نتائج إجابات العينة حول فعالية إجراءات التوريد والتحصيل للقطاع الخدمي

الو�صط االأ�صئلةت
احل�صابي

الن�صبة 
املئوية

االنحراف 
الرتتيب ح�صب امل�صتوىاملعياري

درجة الفعالية

1
اإجراءات التوريد والتح�سيل املختلفة ل�رشيبة 

2مرتفع4.000.80.682املبيعات للقطاع اخلدمي موفقة ومقبولة. 
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الو�صط االأ�صئلةت
احل�صابي

الن�صبة 
املئوية

االنحراف 
الرتتيب ح�صب امل�صتوىاملعياري

درجة الفعالية

2
اإجراءات )اآليات( توريد وحت�سيل �رشيبة املبيعات 

5مرتفع3.840.7680.645للقطاع اخلدمي تراعي خ�سو�سيات القطاع . 

3
اإجراءات )اآليات( توريد وحت�سيل ال�رشيبة املتبعة 
يف القطاع اخلدمي قادرة على ت�سجيع الرغبة يف 

التوريد
7متو�سط3.590.7180.757

4
اإجراءات التوريد والتح�سيل امل�ستخدمة قادرة على 

منع وجود فروقات بني قيم املتحقق، وبني قيم 
املح�سل من �رشيبة املبيعات للقطاع اخلدمي.

1مرتفع4.270.8540.845

5
كفاءة مدققي الدائرة ل توؤدي اإىل ايجاد فروقات يف 

3مرتفع3.950.790.939نتائج حت�سيل �رشيبة املبيعات للقطاع اخلدمي

6
هناك �رشعة يف توريد وحت�سيل ال�رشيبة ب�سبب 

4مرتفع3.890.7780.655اآليات التوريد والتح�سيل املتبعة  

7
 اإجراءات التوريد والتح�سيل املتبعة للقطاع اخلدمي 

6متو�سط0.7320.608    3.66تنا�سب جميع فروع القطاع

مرتفع3.88640.777280.41630املتو�صط العام

يالحظ من اجلدول اأعاله اأن اأفراد العينة يرون اأن اإجراءات حت�سيل وتوريد ال�رشيبة 
العامة على مبيعات القطاع اخلدمي فعالة لهذا القطاع، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام 
اأن:  التي تن�س على  الرابعة  الفقرة  ، وقد ح�سلت   )%78( بلغت  ، وبن�سبة مئوية   )3.89(
"اإجراءات التوريد والتح�سيل امل�ستخدمة قادرة على منع وجود فروقات بني قيم املتحقق، 
وبني قيم املح�سل من �رشيبة املبيعات للقطاع اخلدمي" على اأعلى ن�سبة موافقة، حيث بلغ 
اآليات  اأن  ، مما يعني   )%85( بلغت  )4.27( وبن�سبة مئوية  الفقرة  لهذه  الو�سط احل�سابي 
التوريد والتح�سيل املطبقة فعالة وقادرة على حت�سيل املتحقق من ال�رشيبة، وقد تلتها 
يف ن�سبة املوافقة الفقرة الأوىل التي تن�س على اأن: "اإجراءات التوريد والتح�سيل املختلفة 
التح�سيل  اإجراءات  اأن  يعني  مما  ومقبولة"،  موفقة  اخلدمي  للقطاع  املبيعات  ل�رشيبة 
املطبقة فعالة، وهذا يوؤكد على ما جاء يف الفقرة الرابعة، مما يوؤكد فعالية هذه الإجراءات 
اأن:  على  تن�س  وهي  الأخرية،  املرتبة  يف  الثالثة  الفقرة  جاءت  ال�رشيبة.فيما  توريد  يف 
"اإجراءات توريد وحت�سيل ال�رشيبة املتبعة يف القطاع اخلدمي قادرة على ت�سجيع الرغبة 
يتطلب  مما  التوريد،  ت�سجيع  عملية  يف  ن�سبي  �سعف  وجود  على  يدلل  وهذا  التوريد"،  يف 
من دائرة �رشيبة الدخل واملبيعات اإيجاد اإجراءات اأكرث ت�سجيعا يف التوريد، توؤدي لزيادة 
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الرغبة يف التوريد لدى املكلفني.
العامة  ● ال�رشيبة  حتقق  على  الرقابة  اإجراءات  هل  الثالث-  ال�سوؤال 

ملبيعات القطاع اخلدمي فعالة؟ 
لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث مت اإيجاد املتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري لعينة 

البحث حول فعالية اآليات الرقابة على التحقق للقطاع اخلدمي. 
الجدول )7( 

نتائج اجابات العينة حول فعالية إجراءات الرقابة على التحقق. 

الو�صط االأ�صئلةت
احل�صابي

الن�صبة 
املئوية

االنحراف 
الرتتيب ح�صب امل�صتوىاملعياري

درجة الفعالية

1
اإجراءات الرقابة املتبعة على حتقق ال�رشيبة يف 

2متو�سط2.770.5540.642القطاع اخلدمي موفقة ومقبولة .

2
جميع البالغني حد الت�سجيل م�سجلون ب�سبب الرقابة 

6متو�سط2.350.470.583املبا�رشة عليهم من الدائرة

3
ل يوجد اأي متييز بني البالغني حد الت�سجيل امل�سجلني 

3متو�سط2.720.5440.625وغري امل�سجلني يف الرقابة املبا�رشة عليهم  

4
اإجراءات الرقابة املتبعة على حتقق ال�رشيبة يف 
القطاع اخلدمي قادرة على منع الرغبة يف عدم 

الت�سجيل .
4متو�سط2.610.5220.618

5
اإجراءات )اآليات( الرقابة املبا�رشة على املكلف من 

قبل الدائرة على املتحقق يف القطاع اخلدمي ل توؤدي 
اإىل وجود فروقات يف املتحقق 

5متو�سط2.480.4961.00

6
اإجراءات )اآليات( الرقابة على حتقق �رشيبة املبيعات 

1متو�سط2.800.560.823تنا�سب جميع فروع القطاع اخلدمي.

متو�سط2.620.5240.34075املتو�صط العام

يالحظ من اجلدول اأعاله اأن اأفراد العينة يرون اأن اإجراءات الرقابة على حتقق �رشيبة 
املبيعات للقطاع اخلدمي غري فعالة و�سعيفة، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام )2.62( 
وبن�سبة مئوية )524%( ، ومبا اأن املتو�سط العام اأقل من )3( ، فهذا يدلُّ على عدم فعالية 
اإجراءات الرقابة على التحقق )احل�رش ال�رشيبي( و�سعفها، مما يدلل على وجود خلل يف 
عمليات الرقابة، وهذا يعني وجود العديد من املكلفني غري م�سجلني �رشيبيًا، اأو اأن بع�س 
املكلفني ل يقومون بت�سجيل املتحقق ب�سكل كامل، مما ينعك�س ب�سكل مبا�رش على اإيرادات 
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الن�سبة املئوية  ، وكانت   )3( اأقل من  الفقرات  الو�سط احل�سابي جلميع  اأن  الدائرة، ويالحظ 
اأنه ل يوجد موافقة على جميع الفقرات.وقد  جلميع الفقرات اأقل من )60%( ، وهذا يعني 
ح�سلت الفقرة ال�ساد�سة التي تن�س على اأن "اإجراءات الرقابة على حتقق �رشيبة املبيعات 
تنا�سب جميع فروع القطاع اخلدمي" على اأعلى ن�سبة بني الفقرات، حيث بلغ الو�سط احل�سابي 
)2.8( وبن�سبة مئوية بلغت )0.56( ، مما يعني اأن هذه الإجراءات ل تنا�سب جميع فروع 
ح�سلت  فيما  الفروع،  كل  مع  يتنا�سب  مبا  الإجراءات  تطوير  يتطلب  مما  اخلدمات،  قطاع 
الرقابة  ب�سبب  م�سّجلون  الت�سجيل  البالغني حد  "جميع  اأن:  تن�س على  التي  الثانية  الفقرة 
الو�سط احل�سابي )2.35(  اأدنى ن�سبة موافقة، حيث بلغ  الدائرة" على  املبا�رشة عليهم من 
وبن�سبة مئوية )0.47( ، مما يعني وجود العديد ممن بلغوا حد الت�سجيل غري م�سجلني لأ�سباب 
متعددة، وهذا يوؤ�رش على وجود مبالغ كبرية غري م�سجلة، وبالتايل وجود مبالغ كبرية ل 
د للدائرة، فيما ح�سلت الفقرة اخلام�سة التي تن�س على اأن: "اإجراءات الرقابة املبا�رشة  نوررَّ
على املكلف من قبل الدائرة على املتحقق يف القطاع اخلدمي ل توؤدي اإىل وجود فروقات 
يف املتحقق" على ثاين اأدنى ن�سبة موافقة، حيث بلغ الو�سط احل�سابي )2.48( فقط وبن�سبة 
اإجراءات الرقابة املبا�رشة على املكلف توؤدي  اأن  مئوية بلغت حوايل )0.49( ، مما يعني 
اإىل وجود فروقات يف املتحقق، وهذا يوؤ�رش على وجود مبالغ كبرية ل يتم ت�سجيلها �سمن 
على  مبا�رش  ب�سكل  ينعك�س  للدائرة، مما  توريدها  ول  يتم حت�سيلها  ل  وبالتايل  املتحقق، 
حجم الإيرادات ال�رشيبية، حيث اإنه عند عدم قيام املكلفني بت�سجيل اإيراداتهم ومبيعاتهم 
اإثبات قيمة هذه ال�رشائب عليهم، وبالتايل عدم  اإىل عدم  ب�سكل �سحيح فاإن ذلك �سيوؤدي 
دفعها.وهذا يتطلب من الدائرة تعزيز اإجراءات الرقابة املبا�رشة وحت�سني اإجراءات الرقابة 

ب�سكل عام.
ال�رشيبة  ● وحت�صيل  توريد  على  الرقابة  اإجراءات  هل  الرابع:  ال�سوؤال 

العامة ملبيعات القطاع اخلدمي فعالة؟ 
لالإجابة عن ال�سوؤال الرابع مت اإيجاد املتو�سطات احل�سابية والنحراف املعياري لعينة 

البحث حول فعالية اإجراءات )اآليات( الرقابة على التوريد والتح�سيل للقطاع اخلدمي.
الجدول )8( 

نتائج إجابات العينة حول فعالية إجراءات الرقابة على التوريد والتحصيل. 

الو�صط االأ�صئلةت
احل�صابي

الن�صبة 
املئوية

االنحراف 
الرتتيب ح�صب امل�صتوىاملعياري

درجة الفعالية

1
اإجراءات )اآليات( الرقابة على توريد ال�رشيبة يف 

1متو�سط3.550.710.875القطاع اخلدمي موفقة ومقبولة 
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الو�صط االأ�صئلةت
احل�صابي

الن�صبة 
املئوية

االنحراف 
الرتتيب ح�صب امل�صتوىاملعياري

درجة الفعالية

2
اإجراءات الرقابة على توريد ال�رشيبة يف القطاع 
3متو�سط3.480.6960.762اخلدمي  قادرة على منع الرغبة يف عدم التوريد 

3
 اإجراءات الرقابة املبا�رشة على املكلف من قبل 

الدائرة على التح�سيل يف القطاع اخلدمي ل توؤدي اإىل 
وجود فروقات يف التح�سيل .

4متو�سط3.020.6040.762

4
اإجراءات الرقابة على توريد �رشيبة املبيعات 

2متو�سط3.500.70.629وحت�سيلها تنا�سب جميع فروع القطاع اخلدمي.

متو�سط3.38640.6760.4589املتو�صط العام

توريد  على  الرقابة  اإجراءات  اأن  يرون  العينة  اأفراد  اأن  اأعاله  اجلدول  من  يالحظ 
بدرجة  لكن  القطاع  لهذا  فعالة  للقطاع اخلدمي  املبيعات  العامة على  ال�رشيبة  وحت�سيل 
متو�سطة ولي�ست مرتفعة، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي العام )3.39( وبن�سبة مئوية بلغت 
توريد  على  الرقابة  "اإجراءات  اأن:  على  تن�س  التي  الأوىل  الفقرة  ح�سلت  وقد   ،  )%68(
الو�سط  بلغ  موافقة، حيث  ن�سبة  اأعلى  ومقبولة" على  موفقة  اخلدمي  القطاع  ال�رشيبة يف 
احل�سابي )3.55( ، وبن�سبة مئوية بلغت )71%( ، اإل اأنه يالحظ اأن ن�سبة املوافقة متو�سطة، 
ولي�ست مرتفعة مما يدلل على اأن هذه الإجراءات موفقة ومقبولة اإىل حد ما، اأي اأنها حتتاج 
اإىل مزيد من التطوير والتح�سني، وقد ح�سلت الفقرة الثالثة التي تن�س على اأن: "اإجراءات 
الرقابة املبا�رشة على املكلف من قبل الدائرة على التح�سيل يف القطاع اخلدمي ل توؤدي 
اإىل وجود فروقات يف التح�سيل" على اأدنى ن�سبة موافقة حيث بلغ الو�سط احل�سابي لهذه 
الفقرة )3.02( ، وبن�سبة مئوية بلغت )60%( وهي اإجابة حمايدة، مما يعني اأن اإجراءات 
الرقابة املبا�رشة على التح�سيل على املكلف توؤدي اإىل وجود فروقات ب�سيطة يف التح�سيل.

4-2-2 اختبار الفر�صيات:  ◄
Ú  :الفر�صية الرئي�صية االأوىل

غري  الأردين  اخلدمي  القطاع  مبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  دائرة  اإجراءات  اإن   :H0
فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 

و�سيتم اختبار هذه الفر�سية من خالل اختبار الفر�سيتني املتفرعتني عنها: 
الفر�صية الفرعية االأوىل )H01( : اإن اإجراءات حتقق )ح�رش( ال�رشيبة العامة على  -

مبيعات القطاع اخلدمي الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها. 
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مبيعات  على  العامة  الضريبة  دائرة  إجراءات  فعالية  مدى 
فيها. العاملني  املدققني  نظر  وجهة  من  األردني  اخلدمي  د. مأمون محمد القضاةالقطاع 

 One Sample T- اختبار  امُ�ستخدم  الأوىل  الفرعية  الفر�سية  متغريات  لختبار 
test لإجابات عينة البحث واخلا�سة بفقرات هذه الفر�سية، واجلدول اأدناه يو�سح النتائج 

التي مت التو�سل اإليها لفقرات الفر�سية جمتمعة. 
الجدول )9( 

اختبار One Sample T- test لفقرات الفرضية الفرعية األولى

درجة احلرية متو�صط االختلفم�صتوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعياريالو�صط احل�صابي

3.68330.3619512.4260.00 0.67803 43

قيمة  من  اأكرب  وهي   )12.426( هي  املح�سوبة   T قيمة  اأن   )9( اجلدول  من  يت�سح 
القرار يف  قاعدة  اأن  0.00، ومبا  م�ستوى  عند  )2.00( وهي معنوية  البالغة  اجلدولية   T
 T اجلدولية اأكرب من T اأنه يتم قبول الفر�سية ال�سفرية عندما تكون قبول الفر�سية هي 
املح�سوبة، ومبا اأن T املح�سوبة اأكرب من اجلدولية لذلك نرف�س الفر�سية ال�سفرية، ونقبل 
الفر�سية البديلة )H11( وهي: "اإن اإجراءات حتقق ال�رشيبة العامة على مبيعات القطاع 

اخلدمي الأردين فعالة من وجهة نظر مدققي الدائرة".ومب�ستوى ثقة %95.
الفر�صية الفرعية الثانية )H02( : اإن اإجراءات توريد ال�رشيبة العامة وحت�سيلها  -

على مبيعات القطاع اخلدمي الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها.
 One Sample T- اختبار  امُ�ستخدم  الثانية  الفرعية  الفر�سية  متغريات  لختبار 
test لإجابات عينة البحث واخلا�سة بفقرات هذه الفر�سية، واجلدول اأدناه يو�سح النتائج 

التي مت التو�سل اإليها لفقرات الفر�سية جمتمعة.
الجدول )10( 

اختبار One Sample T- test لفقرات الفرضية الفرعية الثانية

درجة احلرية متو�صط االختلفم�صتوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعياريالو�صط احل�صابي

3.88640.416314.1230.000.8863643

يت�سح من اجلدول )10( اأن قيمة T املح�سوبة هي )14.123( ، وهي اأكرب من قيمة 
T اجلدولية البالغة )2.00( ، وهي معنوية عند م�ستوى 0.00، ومبا اأن قاعدة القرار يف 
 Tاجلدولية اأكرب من T اأنه يتم قبول الفر�سية ال�سفرية عندما تكون  قبول الفر�سية، هي 
املح�سوبة، ومبا اأن T املح�سوبة اأكرب من اجلدولية، لذلك نرف�س الفر�سية ال�سفرية ونقبل 
الفر�سية البديلة )H12( وهي: "اإن اإجراءات )اآليات( توريد وحت�سيل ال�رشيبة العامة على 
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مبيعات القطاع اخلدمي الأردين فعالة من وجهة نظر مدققي الدائرة".ومب�ستوى ثقة %95.
Ú  اإن اإجراءات الرقابة لدائرة ال�رشيبة العامة على :H0 :الفر�صية الرئي�صية الثانية

مبيعات القطاع اخلدمي غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها.
و�سيتم اختبار هذه الفر�سية من خالل اختبار الفر�سيتني املتفرعتني عنها: 

الفر�صية الفرعية االأوىل: H01: اإن اإجراءات الرقابة على حتقق )ح�رش( ال�رشيبة  -
العامة ملبيعات القطاع اخلدمي الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها.

 One Sample T- اختبار  امُ�ستخدم  الأوىل  الفرعية  الفر�سية  متغريات  لختبار 
test لإجابات عينة البحث واخلا�سة بفقرات هذه الفر�سية، واجلدول اأدناه يو�سح النتائج 

التي مت التو�سل اإليها لفقرات الفر�سية جمتمعة.
الجدول )11( 

اختبار One Sample T- test لفقرات الفرضية الفرعية األولى

درجة احلرية متو�صط االختلفم�صتوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعياريالو�صط احل�صابي

2.621 0.34075 6.526-0.00 0.335-43

يت�سح من اجلدول )11( اأن قيمة T املح�سوبة هي )- 6.526( ، وهي اأقل من قيمة 
T اجلدولية البالغة )2.00( لفقرات هذه الفر�سية، وهي معنوية عند م�ستوى0.00، ومبا 
 T تكون  ال�سفرية عندما  الفر�سية  قبول  يتم  اأنه  الفر�سية هي  قبول  القرار يف  قاعدة  اأن 
اجلدولية اأكرب منT املح�سوبة، ومبا اأن T املح�سوبة اأقل من اجلدولية، لذلك نقبل الفر�سية 
القطاع  العامة ملبيعات  ال�رشيبة  الرقابة على حتقق  اإجراءات  "اإن   :H01 ال�سفرية وهي 

اخلدمي الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها"، ومب�ستوى ثقة %95.
الفر�صية الفرعية الثانية )H02( : اإن اإجراءات الرقابة على توريد ال�رشيبة العامة  -

ملبيعات القطاع اخلدمي الأردين وحت�سيلها غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني 
فيها.

 One Sample T- اختبار  امُ�ستخدم  الثانية  الفرعية  الفر�سية  متغريات  لختبار 
test لإجابات عينة البحث اخلا�سة بفقرات هذه الفر�سية، واجلدول اأدناه يو�سح النتائج 

التي مت التو�سل اإليها لفقرات الفر�سية جمتمعة. 
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مبيعات  على  العامة  الضريبة  دائرة  إجراءات  فعالية  مدى 
فيها. العاملني  املدققني  نظر  وجهة  من  األردني  اخلدمي  د. مأمون محمد القضاةالقطاع 

الجدول )12( 
اختبار One Sample T- test لفقرات الفرضية الفرعية الثانية

درجة احلرية متو�صط االختلفم�صتوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعياريالو�صط احل�صابي

3.38640.45895.5840.000.3863643

اأكرب من قيمة  T املح�سوبة هي )5.584( ، وهي  اأن قيمة  يت�سح من اجلدول )12( 
T اجلدولية البالغة )2.00( لفقرات هذه الفر�سية، وهي معنوية عند م�ستوى 0.00، ومبا 
 T تكون  ال�سفرية عندما  الفر�سية  قبول  يتم  اأنه  الفر�سية هي  قبول  القرار يف  قاعدة  اأن 
نرف�س  لذلك  اجلدولية،  من  اأكرب  املح�سوبة   T اأن  ومبا  املح�سوبة،   Tمن اأكرب  اجلدولية 
توريد  على  الرقابة  اإجراءات  "اإن   :H12وهي البديلة  الفر�سية  ونقبل  ال�سفرية  الفر�سية 
ال�رشيبة العامة ملبيعات القطاع اخلدمي الأردين وحت�سيلها فعالة من وجهة نظر املدققني 

العاملني فيها"، ومب�ستوى ثقة %95.

االستنتاجات: 
كانت نتيجة اإجابة اأفراد العينة عن ال�سوؤال الأول ما ياأتي: بلغ املتو�سط احل�سابي . 1

العام )3.6833( بن�سبة )0.74( ومب�ستوى مرتفع، وفيما يتعلق بالفر�سية الرئي�سة الأوىل 
 )H11( :بلت الفر�سية البديلة التي تن�س على ف�ست الفر�سية الفرعية الأوىل ال�سفرية وقمُ رمُ
: اإن اإجراءات حتقق )ح�رش( ال�رشيبة العامة على مبيعات القطاع اخلدمي الأردين وحتليلها 

فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها.
كانت نتيجة اإجابة اأفراد العينة عن ال�سوؤال الثاين ما ياأتي: بلغ املتو�سط احل�سابي . 2

ف�ست الفر�سية الفرعية الثانية ال�سفرية  العام )3.886( بن�سبة )0.77( ومب�ستوى مرتفع، ورمُ
 : )H12( :بلت الفر�سية البديلة التي تن�س على املتفرعة من الفر�سية الرئي�سة الأوىل، وقمُ
"اإن اإجراءات توريد ال�رشيبة العامة على مبيعات القطاع اخلدمي الأردين، وحت�سيلها فعالة 

من وجهة نظر املدققني العاملني فيها".
كانت نتيجة اإجابة اأفراد العينة عن ال�سوؤال الثالث ما ياأتي: بلغ املتو�سط احل�سابي . 3

الفر�سية  بلت  قمُ الثانية  الرئي�سة  بالفر�سية  يتعلق  فيما  و   )0.52( بن�سبة   )2.62( العام 
الفرعية الأوىل ال�سفرية التي تن�س على: H01: "اإن اإجراءات الرقابة على حتقق ال�رشيبة 
العامة ملبيعات القطاع اخلدمي الأردين غري فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها".
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كانت نتيجة اإجابة اأفراد العينة عن ال�سوؤال الرابع ما ياأتي: بلغ املتو�سط احل�سابي . 4
الثانية  الفرعية  الفر�سية  ف�ست  ورمُ متو�سط،  ومب�ستوى   )0.676( بن�سبة   )3.38( العام 
بلت الفر�سية البديلة التي تن�س على:  ال�سفرية املتفرعة من الفر�سية الرئي�سة الثانية، وقمُ
)H12( : "اإن اإجراءات الرقابة على توريد ال�رشيبة العامة ملبيعات القطاع اخلدمي الأردين 

وحت�سيلها فعالة من وجهة نظر املدققني العاملني فيها".

التوصيات: 
مبا . 1 وتطويرها  ال�رشيبية،  والإجراءات  الت�رشيعات  بتحديث  امل�ستمر  الهتمام 

يتنا�سب مع امل�ستجدات، حيث اأظهرت الدرا�سة وجود �سعف يف بع�س هذه الإجراءات.
حتديث اإجراءات )اآليات( الرقابة وتطوير اأ�ساليبها، خا�سة ما يتعلق بح�رش )حتقق( . 2

ال�رشيبة.
والإكثار . 3 ا�ستثناء،  اإىل جميع املكلفني دون  لت�سل  امليدانية  الرقابة  زيادة كوادر 

من اجلولت امليدانية من اأجل مواجهة ال�سعف يف عملية �سبط التحقق )احل�رش( ال�رشيبي.
تفعيل الإجراءات القانونية بحق كل مكلف غري م�سجل �رشيبيا، وكذلك كل مكلف . 4

ل يلتزم بت�سجيل مبيعاته ب�سكل �سحيح، وذلك لوجود العديد من املكلفني غري امللتزمني 
بت�سجيل مبيعاتهم ب�سكل كامل ب�سبب �سعف اإجراءات الرقابة عليهم.

ت�سهيل اإجراءات توريد ال�رشيبة وحت�سيلها، وتفعيل الدفع الكرتونيا ب�سكل اأو�سع . 5
واأف�سل، مما يخفف من التكاليف والعناء على املكلفني، ويخفف من ال�سغط على الدائرة، 

مما ي�سهل وي�رشع العملية للطرفني.
افتتاح فروع لدائرة ال�رشيبة يف كل املحافظات لت�سهيل عملية التوريد ال�رشيبي.. 6
تفعيل التح�سيل امليداين من املكلفني ب�سكل اأكرب خا�سة املتخلفني عن الت�سديد، . 7

واتخاذ الإجراءات الالزمة بحق غري امللتزمني بالت�سديد.
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