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ملخص: 
ال�رشيبة  احت�ساب  طرق  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
العامة على مبيعات خدمات �رشكات الت�سالت الأردنية، واأثرها 
على اليرادات العامة، ومقارنة هذه الطرق مع مثيالتها يف بع�ص 
هذه  تقدمها  التي  اخلدمات  جميع  اأن  من  والتاأكد  العربية،  الدول 
ال�رشكات خا�سعة لل�رشيبة العامة ول يوجد تهرب من ال�رشيبة 
الدرا�سة  وقامت  الأردن.  يف  الت�سالت  خدمات  على  العامة 
بالإجابة على جمموعة من الأ�سئلة، وتو�سلت اىل اأن هناك ق�سوراً 
يف احت�ساب ال�رشيبة العامة على خدمات الت�سالت يف الأردن 
العامة، وهو  ال�رشيبة  احت�ساب  يتم فيها  التي  الطريقة  ناجم عن 
على  ال�رشيبة  دفع  من  تهرب  وجود  اإىل  بدوره  اأدى  الذي  الأمر 
اخلدمات املجانية التي تقدمها هذه ال�رشكات، على الرغم من اأن 
خدماتها منت خالل العوام 2010 - 2013 بن�سبة 78 %، بينما 
 .%  7 بن�سبة  الفرتة  نف�ص  العامة عن  ال�رشيبة  اإيرادات  انخف�ست 
واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة تعديل الت�رشيعات ال�رشيبية يف الأردن 
مبا يتواءم مع الطريقة املبا�رشة يف احت�ساب ال�رشيبة العامة على 

مبيعات اخلدمات التي تقدمها �رشكات الت�سالت. 

The Impact of the Sales Tax Calculation Methods 
for JT Companies on the General Revenues _ 

Comparative Analytic Study _. 

Abstract:

This study aimed to examine the service sales tax 
calculating methods of the Jordanian communication 
companies and their impact on the general revenues, 
trying to compare them with other companies in other 
Arabian countries in order to make sure that all these 
services undergo sales tax and that there is no tax 
evasion in Jordanian communication companies. 

The study answered several questions and 
it found that there is a default in accounting 
communication services sales tax in Jordan because 
of the accounting methods being followed , which led 
to tax evasion on the free services of these companies. 
Although the services of these companies increased in 
the years between 2010 - 2012 up to 78 %, the sales 
tax revenues decreased within the same period down 
to 7 %. The study recommended that the Jordanian 
tax legislations have to be amended to be consistent 
with the direct method of calculating the sales tax of 
the Jordanian communication companies. 



129

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

متهيد: 
روافد  اأهم  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  واردات  ت�سكل 
املوازنة العامة يف الأردن، وتعد �رشكات الت�سالت من القطاعات 
منها  اخلا�سة  �سواًء  ال�رشيبية  احل�سيلة  يف  املهمة  القت�سادية 
رفع  م�رشوعية  حول  النقا�ص  كرث  الأخرية  الآونة  ويف  العامة،  او 
وجود  لعدم  ونظراً  الت�سالت،  �رشكات  على  ال�رشيبة  معدلت 
درا�سات يف هذا املجال على حد علم الباحثني؛ جاءت فكرة هذه 

الدرا�سة.

مشكلة الدراسة: 
ت�سري املعلومات املتناقلة يف و�سائل الإعالم )جريدة الراأي، 
2013( ، ومن ت�رشيحات امل�سوؤولني يف الأردن؛ وخا�سة املاليني 
يف  اأردين  دينار  املليار  يتجاوز  �رشيبي  تهرب  وجود  اإىل  منهم، 
اإجراء درا�سات  العام، ولتحديد حقيقة هذه الت�رشيحات ل بد من 
درا�سة  ذلك  ومن  ذلك؛  �سحة  من  للتاأكد  املجال  هذا  يف  علمية 
قدرت  حيث   ،  )2014( الأردين  الجتماعي  القت�سادي  املجل�ص 
 660 بحوايل  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  من  الناجت  التهرب 
دينار اأردين، لكنها مل حتدد القطاع اأو القطاعات امل�سوؤولة عن هذا 
الهدر، ونظراً لأهمية قطاع الت�سالت وتطور حجمه يف القت�ساد 
العامة  ال�رشيبة  واأنواع  معدلت  على  التعديالت  وكرثة  الوطني، 
علمية  درا�سة  لإجراء  احلاجة  جاءت  القطاع،  لهذا  املبيعات  على 
العامة على اخلدمات  ال�رشيبة  احت�ساب  للك�سف عن حجم وطرق 

التي يقدمها، ومقارنتها مع مثيالتها يف بع�ص الدول العربية.
الأ�صئلة  على  الإجابة  يف  الدرا�صة  م�صكلة  حتديد  وميكن 

التالية: 
هو . 1 الأردنية  الت�سالت  ل�رشكات  الرئي�ص  الن�ساط  هل 

بيع بطاقات ال�سحن؟ 
هل ميكن حتديد احلجم احلقيقي خلدمات الت�سالت يف . 2

الأردن؟ 
كيف يتم احت�ساب ال�رشيبة العامة على خدمات �رشكات . 3

الت�سالت الأردنية؟ 
العامة . 4 ال�رشيبة  احت�ساب  هل توجد طريقة خمتلفة يف 

على خدمات الت�سالت يف الدول الأخرى؟ 
�رشكات . 5 قبل  من  املقدمة  املجانية  اخلدمات  هل 

الت�سالت خا�سعة لل�رشيبة؟ 

أهداف الدراسة: 
ميكن اإيجاز اأهداف هذه الدرا�صة بالآتي: 

الت�سالت  ♦ ل�رشكات  الرئي�ص  الن�ساط  على  التعرف 
الأردنية واخلدمات التي تقدمها.

التو�سل اإىل احلجم احلقيقي خلدمات �رشكات الت�سالت  ♦
الأردنية.

على  ♦ العامة  ال�رشيبة  احت�ساب  طرق  على  التعرف 
مبيعات اخلدمات التي تقدمها �رشكات الت�سالت يف الأردن.

خدمات  ♦ على  العامة  ال�رشيبة  احت�ساب  طرق  مقارنة 
�رشكات الت�سالت يف الأردن مع مثيالتها يف املنطقة؛ ال�سودان 

منوذجًا.
خدمات  ♦ على  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  احت�ساب 

الفروق  اإىل  للو�سول  طريقة  من  باأكرث  فعليًا  املقدمة  الت�سالت 
بني ال�رشيبة املحت�سبة واملح�سلة.

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة يف اأنها تعطي فكرة عن طرق احت�ساب 
�رشكات  تقدمها  التي  اخلدمات  مبيعات  على  العامة  ال�رشيبة 
الت�سالت الأردنية كاأحد اأهم روافد الإيرادات العامة يف املوازنة 
العامة الأردنية، ومقارنتها مع مثيالتها يف بع�ص الدول العربية 
الطرق،  هذه  من  طريقة  كل  ا�ستخدام  عند  ال�رشيبة  قيم  وبيان 
ال�رشكات  هذه  تقدمها  التي  اخلدمات  جميع  خ�سوع  من  والتاأكد 
لل�رشيبة العامة، وبالتايل ل يوجد تهرب من ال�رشيبة العامة على 
اإىل  اإ�سافة  تعد  وكذلك  الأردن،  يف  الت�سالت  خدمات  مبيعات 
املكتبة العربية لي�ستفيد منها الباحثون والقت�ساديون املهتمون 

باعتبارها من الدرا�سات القليلة يف هذا املجال.

منهجية الدراسة: 
خالل  من  ال�ستق�سائي  املنهج  الدرا�سة  هذه  ت�ستخدم 
املقابالت ال�سخ�سية مع املوظفني املعنيني يف الدوائر ال�رشيبية 
_الأردن  البلدين  كال  يف  اأ�سمائهم  توثيق  يرف�سون  الذين 
حجم  ملعرفة  التحليلي  املنهج  ا�ستخدام  وكذلك  وال�سودان_، 
الأردنية،  الت�سالت  �رشكات  لدى  وجد  اإن  ال�رشيبي  التهرب 
و�سيتم ا�ستق�ساء طرق احت�ساب ال�رشيبة على �رشكات الت�سالت 
امل�سابهة لقت�ساد  القت�ساديات  ذات  املجاورة  الدول  يف بع�ص 

الأردن، ال�سودان منوذجًا.

الدراسات السابقة: 
وكذلك  املبيعات،  �رشيبة  الدرا�سات  من  العديد  تناولت 
عام  ب�سكل  العامة  والإيرادات  امل�سافة  القيمة  �رشيبة  مو�سوع 
وارتباطها ب�رشيبة املبيعات.كما تناولت بع�ص الدرا�سات كفاءة 
اجلهاز ال�رشيبي.فيما مل يجد الباحثان اأية درا�سة �سابقة حملية اأو 
عربية تناولت �رشيبة املبيعات على قطاع الت�سالت يف الأردن، 
املبيعات  مو�صوع �رشيبة  تناولت  التي  ال�صابقة  الدرا�صات  ومن 

ومو�صوع الإيرادات ال�رشيبية وامل�صاكل ال�رشيبية ما يلي: 
 ،  )2014 الأردين،  الجتماعي  القت�صادي  )املجل�س  درا�سة 

»التهرب ال�رشيبي يف الأردن: الأ�سباب، والو�سائل، واحلجم«.
هدفت الدرا�سة اإىل بحث التهرب ال�رشيبي يف الأردن وبيان 
اأ�سبابه وحجمه، حيث اأظهرت الدرا�سة اأن هناك �سعفا يف اأداء اجلهاز 
ال�رشيبي، ويف الت�رشيعات ال�رشيبية يوؤدي اإىل التهرب ال�رشيبي 
بو�سائل خمتلفة.كما اأظهرت اأن من اأ�سباب التهرب ال�رشيبي تعقيد 
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على  املتكررة  التعديالت  ب�سبب  ا�ستقراره  وعدم  ال�رشيبي  النظام 
املتهربني  على  العقوبات  فر�ص  يف  والت�ساهل  ال�رشيبة،  قوانني 
الر�سمية واملعلومات حول  البيانات  �رشيبيا، وعدم كفاية قواعد 
الأن�سطة القت�سادية املختلفة.وملعرفة حجم التهرب ال�رشيبي مت 
ا�ستخدام منوذج )MIMIC( وذلك بالعتماد على بيانات ال�سال�سل 
الزمنية ال�سنوية التي تغطي الفرتة من )1980 - 2012( لتقدير 
 2012 التهرب ال�رشيبي لعام  حجم اقت�ساد الظل.وقد قدر حجم 
ب 660 مليون دينار حيث �سكلت �رشيبة املبيعات ما ن�سبته 71 
تو�سيات  بعدة  الدرا�سة  ال�رشيبي.واأو�ست  التهرب  حجم  من   %
للحد من التهرب ال�رشيبي منها: ت�سديد العقوبات على املتهربني، 
مالئمة،  بيانات  قاعدة  وبناء  التقا�سي،  عملية  وت�رشيع  وت�سهيل 
واإلغاء احلد الأدنى للت�سجيل لل�رشيبة العامة على املبيعات جلميع 

القطاعات، واحلد من تراكم املتاأخرات ال�رشيبية.
ظاهرة  “حتليل   ،  )2012 والعبيدي،  )ال�صامرائي  درا�سة 
التهرب ال�رشيبي وو�سائل معاجلته يف النظام ال�رشيبي العراقي”.
هدفت الدرا�سة اإىل الوقوف على ظاهرة التهرب ال�رشيبي يف 
والو�سائل  الظاهرة،  بهذه  ال�رشيبية  تاأثر احل�سيلة  العراق، ومدى 
املعتمدة للتقليل من هذه الظاهرة.ومت ا�ستخدام التحليل الو�سفي 
والتحليل القت�سادي، وقد ت�سمنت النتائج ارتفاع معدل التهرب 
يف  خلل  وجود  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  العراق.ويعود  يف  ال�رشيبي 
النظام ال�رشيبي يعود لأ�سباب ت�رشيعية واإدارية واقت�سادية، ومن 
النتائج كذلك انخفا�ص الإيرادات العامة ب�سبب التهرب ال�رشيبي 
وانعكا�ص ذلك على متويل نفقات الدولة املتزايدة.واأو�ست الدرا�سة 
مبراجعة الن�سو�ص والقوانني الت�رشيعية ال�رشيبية كافة، والعمل 
اأنظمة  وتطوير  ال�رشيبية  والإدارة  ال�رشيبي  اجلهاز  تاأهيل  على 

واإجراءات العمل.
درا�سة )�صلمة واآخرون، 2011( ، “العوامل املوؤثرة على قرار 

مقدري دائرة �رشيبة الدخل واملبيعات”.
التي  املختلفة  املوؤثرات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
تواجه مقدري �رشيبة الدخل واملبيعات، وقيا�ص اأثر هذه املوؤثرات 
بناء  مت  الدرا�سة  اأهداف  ال�رشيبة.ولتحقيق  مقدري  قرار  على 
الإداري،  املوؤثر  هي:  رئي�سة  موؤثرات  ثالثة  على  ت�ستمل  ا�ستبانة 
وال�سخ�سي، واملايل.ولختبار الفر�سيات يف الدرا�سة مت ا�ستخدام 
اختبار t - test.وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك اأثرا لكل من هذه 
املوؤثرات الثالثة بدرجات متفاوتة كان اأولها اأثر العامل الإداري 
ثم ال�سخ�سي ثم املايل.ومت عمل عدد من التو�سيات لتعزيز كفاءة 

وقدرة مقدري دائرة �رشيبة الدخل واملبيعات.
“فر�ص   ،  )2011 ويندفريد،  مفوة،  و  مارتن  )كيف،  درا�سة 
املعلومات  تكنولوجيا  الت�سالت/  خدمات  على  ال�رشائب 

والت�سالت: نظرة عامة”.
فر�ص  عن  الناجمة  الآثار  مناق�سة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ما  اإىل  بالإ�سافة  وخدماتها  الت�سالت  معدات  على  �رشائب 
القيمة  �رشيبة  اأو  املبيعات،  ك�رشيبة  عامة  �رشائب  من  يفر�ص 
و�سلبيات  اإيجابيات  حول  نقا�ص  اإثارة  اإىل  هدفت  كما  امل�سافة، 
فر�ص ال�رشائب على خدمات الت�سالت، وحددت الورقة جمموعة 

الأدوات املمكنة لفر�ص ال�رشائب وما مياثلها، والختالف الكبري 
من  ال�رشائب  بها  �ستتاأثر  التي  الن�سبة  يف  واملناطق  البلدان  بني 
التكلفة الإجمالية.وخل�ست الدرا�سة ملجموعة معقدة من الق�سايا 

لختيار م�ستوى ال�رشائب املفرو�سة على خدمات الت�سالت.
على  العامة  “ال�رشيبة   ،  )2010 ح�صن،  )ال�صربي،  درا�سة 

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

حتول دون جناح تطبيق ال�رشيبة العامة على املبيعات.
الإيرادات  »اأثر   ،  )2010 والع�صايلة،  )القطاونة،  درا�سة 
النفقات  تطور  على  واجلمارك(  واملبيعات  )الدخل  ال�رشيبية 

العامة يف املوازنة العامة الأردنية«.
ال�رشيبية  الإيرادات  بني  العالقة  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الإيرادات  تطور  الدرا�سة  هذه  تناولت  العامة.حيث  والنفقات 
املبيعات  و�رشيبة  الدخل  �رشيبة  من  املتاأتية  ال�رشيبية 
واجلمارك يف املوازنة العامة الأردنية واأثرها على النفقات العامة.
اختبار  يف  والنحدار  الو�سفي،  الإح�ساء  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
الفر�سيات.وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود تطور للح�سيلة ال�رشيبية، 
وتزايد الأهمية الن�سبية لإيرادات �رشيبة املبيعات، وكذلك وجود 
اأثر ملعدل منو الإيرادات العامة على تطور النفقات العامة.واأو�ست 
وتو�سيع  اجلمركية  التخفي�سات  �سيا�سة  يف  بال�ستمرار  الدرا�سة 

ال�رشيبة العامة على املبيعات.
على  العامة  »ال�رشيبة   ،  )2004 علي،  )اإر�صيد،  درا�سة 
والعبء  ال�رشيبي  الهيكل  على  وانعكا�سها  الأردن  يف  املبيعات 

ال�رشيبي«.
على  العامة  بال�رشيبة  التعريف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
اإىل تطبيقها  اأدت  التي  الأ�سباب  اأهم  الأردن، وبيان  املبيعات يف 
يف الأردن، وت�سدرها املركز الأول من حيث اأهميتها الن�سبية يف 
يف  ال�رشيبي  الهيكل  اأن  اإىل  الدرا�سة  ال�رشيبي.وتو�سلت  الهيكل 
الأردن ب�سكل عام ي�ستجيب للتغريات احلا�سلة يف الناجت املحلي 
الإجمايل، واأن ال�رشيبة العامة على املبيعات ذات مرونة عالية، 
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املحلي  الناجت  منو  معدل  من  اأعلى  مبعدل  تنمو  ح�سيلتها  واأن 
وفنية  اإدارية  معوقات  هناك  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما  الإجمايل، 
ال�رشيبة  قانون  على  الكثرية  التعديالت  عن  ناجتة  واجتماعية 

العامة على املبيعات يف الأردن.
جهاز  يف  الأداء  »قيا�ص   ،  )2000 وهيب،  )التميمي،  درا�سة 
حتليلية  درا�سة  الأردن،  يف  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة 

وميدانية«.
على  العامة  ال�رشيبة  جهاز  اأداء  تقييم  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
تو�سلت  ا�ستبانة.وقد  بناء  مت  الدرا�سة  اأهداف  املبيعات.ولتحقيق 
الدرا�سة لعدة نتائج منها: عدم وجود نظام فعال لتقييم اأداء جهاز 
اأداء  م�ستوى  اأن  كما  الأردن،  يف  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة 
جهاز ال�رشيبة العامة على املبيعات اأعلى من املتو�سط، كما دلت 
املوؤ�رشات ال�سلوكية والجتماعية على وجود تذمر من املكلفني يف 
عالقاتهم مع جهاز �رشيبة املبيعات، وتفيد املوؤ�رشات الت�رشيعية 
�رشيبة  يف  الت�رشيعية  الن�سو�ص  تطبيق  يف  التزام  هناك  اأن 

املبيعات.
)Propheter,Geoffrey Francis، 2010( درا�سة

 : ”Revenue impact of a sales tax on services”.

املبيعات  �رشيبة  زيادة  اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
من  املايل،  العجز  مل�سكلة  الأمثل  احلل  ومعرفة  اخلدمات  على 
�رشيبة  ن�سبة  زيادة  اأو  املبيعات  �رشيبة  قاعدة  تو�سيع  حيث 
دولر  مليار   20 نحو  كاليفورنيا  ولية  عجز  بلغ  املبيعات.حيث 
لل�سنة املالية 2010 - 2011.وكان من بني املقرتحات تو�سيع 
لت�سمل اخلدمات.حيث مت جمع جمموعة  املبيعات  قاعدة �رشيبة 
 43 لـ  ال�رشيبية  الإيرادات  وا�ستخدام  املبيعات  البيانات عن  من 
عرب  الإيرادات  تقلبات  معرفة  اأجل  من  عاما   15 مدى  على  دولة 
دورات الأعمال املتعددة للتحقيق يف العالقة بني قاعدة �رشيبة 
اأن  هي:  رئي�سة  نتائج  ثالث  هناك  والإيرادات.وكانت  املبيعات 
الإيرادات املحتملة تختلف اختالفا كبريا داخل وعرب كل فئة وكل 
البدائل  من  جمموعة  فهناك  كاليفورنيا  لولية  خدمة.وبالن�سبة 
تقدمي  اأجل  من  ال�سيارات  الإيجارات، وخدمات  وعقود  النقل،  هي 
الإيرادات. من  عوائد  واأف�سل  ال�سيا�سية  اجلدوى  من  مزيج  اأف�سل 
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

 : ”Why do transportation sales tax measures succeed”?.

الأمثل  احلل  هي  املبيعات  �رشيبة  اأن  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
مل�ساريف  ال�رشورية  النفقات  لتغطية  الأموال  جمع  مل�سكلة 
كاليفورنيا  ولية  يف  املحلية  احلكومة  اأن  والطرق.فبينت  النقل 
للحفاظ على  التي حتتاجها مل�ساريفها  الأموال  اإىل  تفتقر حاليا 
املحليني  امل�سوؤولني  على  يجب  النقل.لذا  نظام  و  املحلية  الطرق 
اإىل  اللجوء  اأن  الالزمة.ووجدت  الأموال  جمع  لكيفية  التخطيط 
هذه  الأف�سل.وا�ستخدمت  اخليار  هو  املحلية  املبيعات  �رشيبة 
تف�رش  التي  املحلية  العوامل  لتحديد  النحدار  حتليل  الأطروحة 

مراجعة  اإىل  اإ�سافة  املا�سية،  املبيعات  �رشيبة  تدابري  جناح 
الخت�سا�ص. واأهل  امل�سالح  اأ�سحاب  مع  واملقابالت  الأدبيات 

اخليار جلمع  هذا  اقرتاحات حول جدوى  ال�سيا�سات  وقدم �سناع 
الأموال املحلية.ولقد وجد اأن العوامل الدميوغرافية هي عامل مهم 

لنجاح اأية تدابري تتعلق ب�رشيبة املبيعات.
ويلحظ من الدرا�صات ال�صابقة اأنها قد ركزت على عدد من 

املحاور هي: 
البحث حول وجود م�ساكل فنية واإدارية توؤثر على جناح . 1

ودرا�سة   ،"2010 "ال�سربي،  )درا�سة  املبيعات  �رشيبة  تطبيق 
"ال�سامرائي والعبيدي، 2012"( ، منها م�ساكل تتعلق بالت�رشيعات 

ال�رشيبية ومنها ما يتعلق بالإدارة ال�رشيبية.
دائرة . 2 موظفي  اأداء  على  موؤثرات  وجود  حول  البحث 

�رشيبة املبيعات منها اإداري ومنها �سخ�سي ومنها مايل )درا�سة 
. )”2011 “�سالمة، واآخرون، 

البحث حول وجود عالقة بني تطور الإيرادات ال�رشيبية . 3
وبني تطور النفقات العامة وغريها )درا�سة “القطاونة، والع�سايلة، 

. )”Propheter، 2010 ”2010”، ودرا�سة
امل�ساكل . 4 وبيان  ال�رشيبي  اجلهاز  اأداء  حول  البحث 

املتعلقة به وزيادة التهرب ال�رشيبي ب�سبب ذلك )درا�سة “التميمي، 
. )”2010 “ال�سربي،  2000”، ودرا�سة 

على . 5 �رشائب  فر�ص  عن  الناجمة  الآثار  حول  البحث 
معدات الت�سالت وخدماتها بالإ�سافة اإىل ما يفر�ص من �رشائب 
فر�ص  و�سلبيات  اإيجابيات  وبيان  املبيعات،  ك�رشيبة  عامة 
ال�رشائب على خدمات الت�سالت )درا�سة “كيف، مارتن و مفوة، 

ويندفريد، 2011”( .
ويالحظ من الدرا�سات ال�سابقة اأنها تناولت جوانب خمتلفة 
تتعلق ب�رشيبة املبيعات، واأهمية زيادة الإيرادات كحل لل�سغوط 
املالية على الدولة واملوؤثرات على اأداء اجلهاز ال�رشيبي.ومل يجد 
الباحثان يف حدود اطالعهما اأية اأبحاث حملية اأو عربية تناولت 
هذه  وتختلف  الت�سالت،  على خدمات �رشكات  العامة  ال�رشيبة 
الدرا�سة عن �سابقاتها يف اأنها تتناول ال�رشيبة العامة على مبيعات 
خدمات الت�سالت يف الأردن، وبالتحديد على الت�سالت اخللوية 

املحلية والر�سائل الق�سرية sms.واأثر ذلك على الإيرادات العامة.

اإلطار النظري للدراسة: 
بالأموال  الدولة  خزينة  لرفد  رئي�سًا  م�سدراً  ال�رشائب  تعد 
هذا  الدول  تويل  لذلك  اأهدافها؛  وحتقيق  العامة،  نفقاتها  لتغطية 
الدائم  الهتمام  يف  تتمثل  خا�سة  اأهمية  الإيرادات  من  النوع 
التطورات  مع  يتما�سى  مبا  ال�رشيبية  الت�رشيعات  تطوير  يف 
وامل�ستوى  العاملي  امل�ستوى  على  والجتماعية  القت�سادية 
املحلي، وتعد العوامل القت�سادية والجتماعية اأهم العوامل التي 
اأن  الت�رشيعات ال�رشيبية.ويجب  اإعداد  الدول مبراعاتها عند  تقوم 
حيث  وخربة،  كفاءة  اأ�سحاب  الت�رشيعات  هذه  تطبيق  على  يقوم 
حت�سني  التدريبية  العملية  �ساأن  من  اأن   )2010 )احلديد،  يرى 
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جودة اخلدمات املقدمة يف دائرة �رشيبة الدخل واملبيعات ولذلك 
على  ينعك�ص  التدريبية  العملية  يف  جودة  نظام  اعتماد  من  بد  ل 
املنظومة  تت�سم  اأن  يجب  وكفاءتها.لذا  ال�رشيبية  اخلدمات  اأداء 
ال�رشيبية بكل مكوناتها بالكفاءة والفاعلية، حيث يجب اأن ت�سهم 

ال�رشائب يف اإعادة توزيع الرثوة وحتقيق العدالة بني املواطنني.
ومتثل الإيرادات ال�رشيبية ب�سقيها املبا�رشة وغري املبا�رشة 
جزًء مهمًا من اإيرادات الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء، كما 
ت�سهم الإيرادات ال�رشيبية يف خمتلف دول العامل يف متويل خطط 
النفقات  خمتلف  ومتويل  احلكومات  قبل  من  املطروحة  التنمية 

التي تقوم بها الدول لكافة القطاعات.
يف  ال�رشائب  اأنواع  اأهم  من  املبا�رشة  غري  ال�رشائب  وتعد 
كثري من الدول مبا فيها الأردن، نظراً لوفرة احل�سيلة التي حتققها 
الأكرب  املورد  تعد  التي  املبيعات  �رشيبة  �سيما  ل  منها،  الدولة 
والأهم خلزينة الأردن ب�سكل خا�ص وغريها من الدول ب�سكل عام.
حتمل  كانت  واإن  الدول  من  العديد  يف  تطبق  املبيعات  و�رشيبة 

اأ�سماء خمتلفة ك�رشيبة القيمة امل�سافة.
)�صالح،  هي  حماور  ثلثة  على  ال�رشيبي  النظام  ويقوم 

 : )2007

ال�رشيبية . 1 والت�رشيعات  القوانني  اأي  الت�رشيعي:  املحور 
الناظمة لقطاع ال�رشائب.

القواعد . 2 عن  عبارة  وهو  الفني:  التنظيمي  املحور 
والإجراءات املف�رشة واملنظمة لعملية التقدير والتح�سيل ال�رشيبي.

يقوم . 3 الذي  ال�رشيبي  اجلهاز  وهو  التنفيذي:  املحور 
التقدير  خالل  من  ال�رشيبية  ال�سيا�سة  وتنفيذ  القانون  بتطبيق 

والتح�سيل واملتابعة.
“ا�ستقطاع نقدي  وعّرف اخلطيب )1992( ال�رشيبة باأنها: 
يفر�ص من قبل ال�سلطات العامة على الأ�سخا�ص الطبيعيني وكذلك 
مقابل  بال  نهائية  بطريقة  التكليفية  ملقدرتهم  وفقا  العتباريني 
ميكن  الدولة”.كما  تدخل  ولتحقيق  العامة  الأعباء  تغطية  بق�سد 
“جمموع   :  )2000 )جليالتي،  باأنه  ال�رشيبي  النظام  تعريف 
القواعد القانونية والفنية التي متكن من ال�ستقطاع ال�رشيبي يف 

مراحله املتتالية من الت�رشيع اإىل الربط والتح�سيل”.
اإحدى  احلايل  الوقت  يف  املبا�رشة  غري  ال�رشائب  وتعد 
يف  فاعل  عن�رش  اأنها  كما  ال�رشيبية،  لل�سيا�سة  الرئي�سة  الأدوات 
رفد خزينة الدولة باملوارد املالية، اأي اأنها متتاز بوفرة احل�سيلة 
لتاأثريها  بالإ�سافة  هذا  املبا�رشة،  بال�رشائب  مقارنة  ال�رشيبية 
امل�ستوى  على  واأثرها  والدخار  وال�ستثمار  ال�ستهالك  على 
عدالة من  اأقل  فهي �رشيبة  ذلك  الرغم من  وعلى  لالأ�سعار،  العام 
ال�رشائب املبا�رشة، ويرجع ذلك اإىل اأن املكلف القانوين لي�ص هو 
ينتقل  ال�رشيبي  العبء  اأن  مبعنى  الفعلي،  اأو  القت�سادي  املكلف 
من  وكل  ال�سلعة  منتج  احلالة  هذه  يف  وهو  القانوين  املكلف  من 
واخلدمات  ال�سلع  ا�ستعمال  اأو  وال�رشاء  والبيع  بالإنتاج  عالقة  له 
)املكلف  عبئها  ويتحمل  ال�رشيبة،  بدفع  يقوم  اأخر  مكلف  اإىل 
اأو اخلدمة، وهذا ما  القت�سادي( ، وهو امل�ستهلك النهائي لل�سلعة 

املبا�رشة  ال�رشائب  حالة  يف  اأما   ، ال�رشيبي(  )النعكا�ص  ي�سمى 
فالعك�ص هو ال�سحيح )اجلليالتي، 2000( .

مكونات  اأهم  الدخل  و�رشيبة  املبيعات  �رشيبة  وتعد 
 )%  86( يعادل  ما  ت�سكل  اإذ  ؛  الأردن  يف  ال�رشيبية  الإيرادات 
.وتعد   )2011 واآخرون،  )�سالمة،  فر�سها  يتم  التي  ال�رشائب  من 
ال�رشيبة العامة على املبيعات )�رشيبة القيمة امل�سافة( امل�سدر 
تبني  العامل.ومت  دول  % من   70 من  اأكرث  لالإيرادات يف  الرئي�ص 
ال�رشيبة على املبيعات لأول مرة عام 1954م من قبل فرن�سا ومن 
اأنها طبقت يف  .كما   )1997 )النقا�ص،  الدول  بقية  اإىل  امتدت  ثم 
العديد من الدول النامية �سمن �سيا�سة الإ�سالح القت�سادي ومن 
تون�ص. املغرب -  ال�سودان - م�رش -  الأردن -  الدول:  بني هذه 
وبالتايل ميكننا القول اإن التوجه احلديث يف جمال ال�رشائب هو: 
تخفي�ص ال�رشائب على م�سادر متويل الدخل، والرتكيز على اأوجه 
اأو  امل�سافة،  القيمة  على  ال�رشيبة  خالل  من  الدخل  ا�ستخدامات 
ال�رشيبة على املبيعات مع مراعاة مبداأ العدالة ال�رشيبية ما اأمكن 
الدخل  لذوي  والجتماعية  ال�سخ�سية  الإعفاءات  زيادة  خالل  من 
املحدود عند فر�ص �رشيبة الدخل، وكذلك عن طريق اإعفاء ال�سلع 
ال�رشورية اأو اإخ�ساعها ل�سعر منخف�ص خالل تطبيق ال�رشيبة على 

ال�ستهالك.

ضريبة املبيعات: 
التي  املبا�رشة  غري  ال�رشائب  من  املبيعات  �رشيبة  تعد 
يدفعها امل�ستهلك عند ا�ستعمال دخله يف �رشاء املنتجات، فيدفعها 
م�سرتي وينقل عبئها اإىل م�سرٍت اآخر.كما يدفعها املنتج وينقل عبئها 
اإىل امل�ستهلك النهائي عن طريق زيادة اأ�سعار منتجاته لتح�سيل ما 
دفعه ك�رشيبة مبيعات.ف�رشيبة املبيعات تفر�ص على بيع ال�سلعة 
اأو اخلدمة يف مراحلها املختلفة دون اأن تفر�ص على مدخالت تلك 
ي�ستطيع  حيث  ب�سيطة،  وخدمات  م�سرتيات  من  اخلدمة  اأو  ال�سلعة 
بل  �سنوية  لي�ست  وهي  للم�ستهلك،  بالكامل  عبئها  نقل  املكلف 
تدفع عند ال�ستهالك اأو ال�رشاء ويتم توريدها لدائرة ال�رشيبة من 
لأخرى؛  دولة  من  تختلف  وهي  ال�رشيبية  الفرتة  خالل  املكلفني 
فهي يف الأردن تورد كل �سهرين، واملكلف هنا هو التاجر ولي�ص 
امل�ستهلك.واملكلف هو جمرد و�سيط بني امل�ستهلك الذي يقع عليه 

عبء ال�رشيبة وبني دائرة ال�رشيبة.
يرفد  الذي  والأكرب  الأول  امل�سدر  املبيعات  �رشيبة  وتعد 
)املجل�ص  املن�سورة  البيانات  الردنية.وت�سري  الدولة  خزينة 
غري  ال�رشائب  اأن  اإىل   )2014 الأردين،  والجتماعي  القت�سادي 
اأ�سبحت  قد  املبيعات،  على  اخلا�سة  ال�رشيبة  �سيما  ل  املبا�رشة، 
وب�سورة متزايدة امل�سدر الرئي�ص لالإيرادات احلكومية، حيث زادت 
اأهميتها الن�سبية من 10.6 % خالل الفرتة 1985 - 1988 اإىل 
45.8 % يف الفرتة 2009 - 2012، كما ارتفعت ن�سبة ال�رشائب 
غري املبا�رشة من ما يقارب 61 % يف العام 2009 اإىل ما يقارب 
2010 لت�ستمر  % من اإجمايل الإيرادات ال�رشيبية يف العام   67
يف الرتفاع يف العام 2012 لت�سل ما يقارب 69 % من اإجمايل 

الإيرادات ال�رشيبية وغري ال�رشيبية.
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كامل�سكالت  متجددة  م�ساكل  من  املبيعات  �رشيبة  وتعاين 
ب�ساأن  تظهر  جديدة  واأفكار  اللكرتونية،  التجارة  على  املرتتبة 
اخلدمات  يتعلق مبعاملة  فيما  ال�رشيبة حتقيقه  هذه  ت�ستطيع  ما 

املالية، والقطاع العام )موؤمتر احلوار الدويل روما، 2005( .

الضريبة العامة على املبيعات يف األردن
بداأ الأردن بتطبيق ال�رشائب غري املبا�رشة يف عام 1926م 
على �سكل �رشيبة مكو�ص، وتطورت مع الوقت و�سول اإىل �رشيبة 
القيمة امل�سافة عام 2001م، وعلى اأثر ما ح�سل يف الأردن من 
اأزمة اقت�سادية يف العام 1988 م وجدت احلكومة الأردنية نف�سها 
القت�سادي، وو�سع  الو�سع  تعديل  اأمام مفرتق طرق �سعب وهو 
تق�سي  قرارات  اتخذت  بحيث  نف�سه،  العام  يف  ت�سحيح  برنامج 
من  جديدة  �رشيبية  قوانني  وو�سع  ال�رشيبي  النظام  باإ�سالح 
اأهمها اإ�سدار قانون ال�ستهالك رقم 34 ل�سنة 1988م، والذي كان 
بديال لقانون �رشيبة الإنتاج واملكو�ص، وبناًء على تو�سيات البنك 
الدويل و�سندوق النقد الدويل فقد ارتاأت احلكومة الأردنية تطبيق 
القيمة  �رشيبة  قانون  وهو  جديد،  مبا�رش  غري  �رشيبي  قانون 
امل�سافة، باعتباره قانوًنا حديًثا وع�رشًيا ومطبق يف العديد من 
الدول الأوروبية والعربية، واعتماًدا على وفرة احل�سيلة واملرونة 
وت�سويقه  م   1992 العام  يف  ا�ستحداثه  مت  وقد  بها،  يتمتع  التي 
حتت م�سمى قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات الأردين وقد بداأ 
العمل به يف العام 1994 م، حتت الرقم 6 ل�سنة 1994م، وعلى 
وال�سناعيني  امل�ستوردين  و�سملت  1994م  الأوىل عام  مرحلتني: 
واخلدمات، والثانية 2001م و�سملت الفئات الأخرى؛ والذي طبق 

مبوجبه �رشيبة القيمة امل�سافة )عبيدات، 2001( .
من  اأنواع  ثلثة  اإىل  الأردن  واخلدمات يف  ال�صلع  وتخ�صع 
الن�صب ال�رشيبية هي )قانون ال�رشيبة العامة على املبيعات رقم 

6 لعام 1994 وتعديلته( : 
ال�سلع  ♦ على   %  16 بن�سبة  وهي  العامة:  ال�رشيبة 

واخلدمات، و 4 % على بع�ص ال�سلع.
ال�رشيبة اخلا�سة: وهذه ال�رشيبة تفر�ص ب�سكل ن�سبي اأو  ♦

مبالغ حمددة على �سلع حمددة بجداول ال�رشيبة العامة اأو اجلداول 
اجلمركية، وهي اأقرب ما تكون للر�سوم اجلمركية اأو تغيري ل�سيغة 

الر�سوم اجلمركية مب�سمى �رشيبة على املبيعات.
املكلفني  ♦ من  فئات  بع�ص  يخ�سع  ال�سفرية:  ال�رشيبة 

لن�سبة 0 % �رشيبة عامة على املبيعات، ويف هذه احلالة ُت�سرتد 
ال�رشيبة املدفوعة على امل�سرتيات، ول حتت�سب �رشيبة عامة على 

املبيعات، وهذه الفئات حمددة بالقانون.
العامة  لل�رشيبة  خا�سعة  غري  ال�سلع  بع�ص  بقيت  حني  يف 

للمبيعات، وهي حمددة بجداول مرفقة بالقانون.
ال�رشيبة  هي:  الأردين  القانون  وفق  املبيعات  و�رشيبة 
على  وتعديالته   1994 ل�سنة   6 رقم  القانون  مبوجب  املفرو�سة 
امل�ستهلك  من  وت�ستوفى  وامل�ستوردة،  املحلية  واخلدمات  ال�سلع 
اخلدمة  اأو  ال�سلعة  �سعر  يف  زيادة  �سكل  على  مبا�رش  غري  ب�سكل 
مبقدار ال�رشيبة املفرو�سة ويقوم ال�سخ�ص املكلف بتح�سيلها من 

امل�سرتي وتوريدها لدائرة �رشيبة الدخل واملبيعات �سمن مواعيد 
حمددة.

 :  )2014 الأردين،  الجتماعي  القت�سادي  )املجل�ص  ويرى 
اأن النظام ال�رشيبي الأردين يعاين من تعقد النظام ال�رشيبي وعدم 
املتهربني  على  اجلزاء  فر�ص  ت�سدد يف  عدم  واأن هناك  ا�ستقراره، 
كافية  ومعلومات  بيانات  قاعدة  توفر  وعدم  ال�رشائب،  دفع  من 
ال�رشيبية  الإ�سالحات  واأن  املهنيني،  من  املكلفني  ن�ساطات  عن 
املجال  العاملة يف  الب�رشية  املوارد  بتطوير  ب�سكل كاف  تعنت  مل 
رفع  اأجل  من  ومراجعني،  وحما�سبني  مدققني  من  ال�رشيبي 
والكفاءة  املراقبة  �سعف  اإىل  اإ�سافة  ال�رشيبية،  املنظومة  كفاءة 
التهرب  عمليات  من  �سهل  مما  والتح�سيل،  التحقيق  اأجهزة  لدى 
واملبيعات  الدخل  �رشيبة  دائرة  بيانات  ت�سري  ال�رشيبي.حيث 
فاإن  دينار.لذا  املليار  عن  تزيد  �رشيبية  متاأخرات  وجود  اإىل 
على حجم  مبا�رش  ب�سكل  �سيوؤثر  ال�رشيبية  املنظومة  فاعلية  عدم 

الإيرادات ال�رشيبية و�سيوؤدي اإىل زيادة التهرب ال�رشيبي.

شركات االتصاالت األردنية
تعّرف الت�سالت باأنها )قانون الت�سالت الأردين رقم 13 
لعام 1995( : نقل اأو بث اأو ا�ستقبال اأو اإر�سال الرموز اأو الإ�سارات 
اأو الأ�سوات اأو ال�سور اأو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوا�سطة 
الو�سائل ال�سلكية اأو الراديوية اأو ال�سوئية اأو باأي و�سيلة اأخرى من 
الأنظمة الإلكرتونية.وُعرفت خدمة الت�سالت باأنها: اخلدمة التي 
تتكون كليا اأو جزئيا، من اإر�سال املعلومات وا�ستقبالها ومتريرها 

على �سبكات ات�سالت با�ستخدام اأي من عمليات الت�سالت.
يرجع تاريخ الت�سالت الأردنية اإىل عام 1921، ومت اإن�ساء 
وزارة املوا�سالت )برق، بريد، هاتف( عام 1951، مما �ساعد على 
تطوير خدمات الت�سالت يف البالد.ويف �سنة 1961 دخلت خدمة 
بدالة الهواتف الوتوماتيكية لأول مرة يف العا�سمة عمان ب�سعة 
�سنة 1971 اأن�سئت موؤ�س�سة الت�سالت ال�سلكية  5000 خط، ويف 
مت  كما  الت�سالت،  خلدمات  اليومية  بالإدارة  لتعنى  والال�سلكية 
اإن�ساء حمطة اأقمار �سناعية، واأ�سبحت موؤ�س�سة الت�سالت ال�سلكية 
الت�سالت  �رشكة  ا�سم  حتمل  �رشكة   1997 عام  يف  والال�سلكية 

الأردنية، و�سجلت ك�رشكة اأهليه.
اخلدمات  من  اخللوية  الت�سالت  اأعمال  قطاع  ويتاألف 
زين  هي:  �رشكات  ثالث  قبل  من  املقدمة  اخللوية  واملنتجات 
ايلول  يف  خلوية  ات�سالت  �رشكة  كاأول  اأعمالها  با�رشت  حيث 
1999 بهدف  اأيلول  1995.واأوراجن خلوي التي مت ت�سجيلها يف 
بناء �سبكة ات�سالت خلوية جديدة ومتطورة خلدمة اململكة، وقد 
2000كمزود  اأيلول  يف  الت�سغيلية  عملياتها  خلوي  اوراجن  بداأت 
 2004 عام  الأردن.ويف  يف  اخللوية  الت�سالت  خلدمات  ثاٍن 
منحت رخ�سة ل�رشكة اأمنية لالت�سالت الأردنية لتقدمي خدمات 
ر�سمي  ب�سكل   2005 عام  اأعمالها  واأطلقت  املتنقلة،  الت�سالت 

يف ال�سوق الأردين.
كمبيعات،  اخلدمات  من  عدد  بتقدمي  ال�رشكات  هذه  وتقوم 
اأهمها بيع اخلطوط الهاتفية وبطاقات ال�سحن، وخدمات الإنرتنت، 
وكذلك بيع الأجهزة اخللوية، وتقوم هذه ال�رشكات باإعطاء دقائق 
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العامة اإليرادات  على  األردنية  االتصاالت  لشركات  املبيعات  ضريبة  احتساب  طرق  "أثر 
مقارنة" حتليلية  "دراسة 

د. إبراهيم جويفل العبادي 
د. مأمون محمد القضاة

اأنواع  بع�ص  يف  الر�سائل  ومئات  الدقائق  الآف  تبلغ  جمانية 
اخلطوط، واأحيانا يتم اعطاء دقائق ور�سائل جمانية اإ�سافية عند 
كل عملية �سحن بطاقة حيث تبلغ اأحيانا ما ن�سبته 25 % _100 
% من عدد الدقائق الأ�سلية املوجودة يف البطاقة امل�سحونة، وكل 
اأي �رشيبة مبيعات  دفع  يتم  ل  املجانية  والر�سائل  الدقائق  هذه 

مقابلها.

الدراسة امليدانية
ل�سنة   6 رقم  املبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  قانون  فر�ص 
1994 وتعديالته على ال�سلع واخلدمات امل�سنعة اأو امل�ستوردة اأو 
املعاد بيعها داخل اململكة �رشيبة بن�سب حمددة ومبينة بجداول 
مرفقة بالقانون، وحددت املادة رقم )4( من القانون تعريف بيع 
ال�سلعة اأو اخلدمة وذلك من خالل انتقال ملكية ال�سلعة اإىل امل�سرتي 
لقاء بدل، وكذلك يعد بيع ا�ستعمال ال�سلعة من قبل املكلف لأغرا�سه 

اخلا�سة اأو متكني غريه من ذلك مقابل بدل اأو بدون بدل.
قيمة  اأ�سا�ص  على  ال�رشيبة  ا�ستحقاق  القانون  وا�سرتط 
اأيهما  اخلدمة  بدل  اأو  ال�سلعة،  قيمة  من  دفعه  مت  ما  اأو  الفاتورة، 
واخلدمات  ال�سلع  باإخ�ساع  اخلا�سة  التعليمات  األزمت  اأعلى.فيما 
بال�رشيبة  امل�سجل  املكلف   2005 ل�سنة   )1( املنتجة حمليا رقم 
ال�سلع  من  مبيعاته  على  اخلا�سة  ال�رشيبة  با�ستيفاء  اخلا�سة 
ح�سب  بيعها  عند  لل�رشيبة  اخلا�سعة  حمليا  املنتجة  واخلدمات 
فعاًل. املدفوعة  احلقيقية  القيمة  وعلى  فئتها  او  ال�رشيبة  ن�سبة 

اأن  ان  1991 على  ل�سنة   11 القانون امل�رشي رقم  ا�سرتط  بينما 
وكذلك  اخلدمات«،  اأو  ال�سلعة  �سعر  اإىل  ال�رشيبة  قيمة  »ت�ساف 
نحى قانون ال�رشيبة على القيمة امل�سافة ال�سوداين رقم 23 ل�سنة 
اأنه »ت�ستحق ال�رشيبة بتحقق واقعة بيع  2001، حيث ن�ص على 
ال�سلعة اأو اأداء اخلدمة اأو العمل«.ويف ال�سودان بلغت ن�سبة ال�رشيبة 
العامة على ال�سلع واخلدمات 17 %، يف حني تبلغ على الت�سالت 

اخللوية 30 %.
وتوجد طريقتان لحت�ساب ال�رشيبة على خدمات الت�سالت 
هما: الطريقة املبا�رشة؛ التي يتم مبوجبها احت�ساب ال�رشيبة ب�سكل 
ال�سوداين  الت�رشيعني  يف  كما  امل�ستهلكة،  اخلدمات  على  مبا�رش 
اخللوية  الت�سالت  )غري  الأخرى  اخلدمات  وكذلك  وامل�رشي، 
املبا�رشة  غري  والطريقة  الأردين،  الت�رشيع  يف  م�سبقًا(  املدفوعة 
ا�ستخدمها امل�رشع الأردين لحت�ساب ال�رشيبة على خدمات  التي 

الت�سالت اخللوية املدفوعة م�سبقًا.

اختبار اسئلة الدراسة: 
ل�رشكات  ◄ الرئي�س  الن�صاط  هل  ال�سوؤال الأول: 

الت�صالت الأردنية هو بيع بطاقات ال�صحن؟ 
لل�رشيبة  الناظمة  ال�رشيبية  الت�رشيعات  اإىل  بالرجوع 
العامة على املبيعات، وا�ست�سارة فقهاء القانون ال�رشيبي تبني اأن 
خدمي،  ن�ساط  هو  بالأ�سا�ص  اخللوية  الت�سالت  �رشكات  ن�ساط 
الت�سالت  خدمات  تقدمي  خالل  من  الزبائن  خدمة  اإىل  يهدف 
�سلعة،  بيع  ولي�ص  يعد خدمة  ال�سحن  بطاقات  بيع  واإن  املختلفة، 

2 من قانون  الوارد باملادة رقم  هذا بال�ستناد لتعريف اخلدمة 
1994 وتعديالته، وكذلك اجلدول  ل�سنة   6 العامة رقم  ال�رشيبة 
رقم 1 من نظام ال�رشيبة اخلا�سة رقم 80 ل�سنة 2002، وبالتايل 
فاإن اأن�سطة �رشكات الت�سالت كافة خا�سعة لل�رشيبة اخلا�سة 

والعامة مبا يف ذلك اخلدمات املجانية املقدمة.
احلجم  ◄ حتديد  ميكن  هل  الثاين:  ال�سوؤال 

احلقيقي خلدمات الت�صالت يف الأردن؟ 
احل�سول  اإمكانية  يف  والتمحي�ص  بالبحث  الباحثان  قام 
من  اخللوية  الردنية  الت�سالت  خلدمات  احلقيقي  احلجم  على 
احل�سول  من  الباحثان  يتمكن  ومل  الت�سالت،  �رشكات  خالل 
على املعلومة الكاملة، وكذلك مل يجدا البيانات يف اأكرث من دائرة 
والذين  الت�سالت؛  قطاع  تنظيم  هيئة  خالل  من  اإل  حكومية 
والر�سائل  اخللوية  املكاملات  بعدد  بتزويدنا  م�سكورين  قاموا 
وح�سب   ،2013  -  2010 الدرا�سة  فرتة  خالل   sms الق�سرية 

اجلدول املبني اأدناه.
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يالحظ من اجلدول اأعاله اأن عدد دقائق الت�سالت اخللوية 
حيث  مطرد؛  ب�سكل  زاد   2013_2011 الثالث  ال�سنوات  خالل 
اإىل  19.29 بليون دقيقة، وارتفعت  2010 حوايل  بلغت يف عام 
حوايل  وبزيادة   ،2011 عام  يف  دقيقة  بليون   25.29 حوايل 
%، يف حني بلغت يف   30 اأي ما ن�سبته حوايل  دقيقة؛  بليون   6
33.5 بليون دقيقة، وبزيادة مقدارها حوايل  2012 حوايل  عام 
وبزيادة   2010 عام  يف  عليه  كانت  عما  دقيقة  بليون   14.25
مقدارها حوايل 75 %، وارتفعت اىل حوايل 34.27 بليون دقيقة 
يف عام 2013، وبزيادة مقدارها حوايل 15 بليون دقيقة وبن�سبة 
78 % تقريبا.وهذا يظهر اأن الت�سالت اخللوية يف ال�سنة الأخرية 
عرو�ص  زيادة  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو  جدا،  كبري  ب�سكل  زادت 
الدقائق املجانية التي تقدمها �رشكات الت�سالت اخللوية مقابل 

ال�سرتاكات املدفوعة م�سبقا.
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جدول رقم 2
عدد الرسائل القصيرة المرسلة

البيان
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*المصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت االردنية، 2015.

الر�سائل  يف  نق�سا  هنالك  اأن  اأعاله  اجلدول  من  يالحظ   
ر�سالة  مليون   250 بحوايل   2011 عام  يف  املر�سلة  الق�سرية 
وبن�سبة حوايل 13 % عما كانت عليه عام 2010، يف حني زادت 
يف عام 2012 بحوايل 390 مليون ر�ساله عنها يف عام 2010 
وبن�سبة حوايل 20 %، وزادت بحوايل 690 مليون ر�سالة يف عام 
التذبذب يف عدد  الباحثان  % تقريبا.ويعزو   37 وبن�سبة   2013
 ،2011 عام  يف  اأ�سعارها  زيادة  اإىل  املر�سلة  الق�سرية  الر�سائل 
ومنح ر�سائل ق�سرية جمانية مع بع�ص العرو�ص املدفوعة مقدما 

يف عامي 2012 و 2013.
ال�رشيبة  ◄ احت�صاب  يتم  كيف  الثالث:  ال�سوؤال 

العامة على خدمات �رشكات الت�صالت الأردنية؟ 
لالإجابة على هذا ال�سوؤال مت الرجوع اإىل ن�سو�ص الت�رشيعات 

الناظمة لل�رشيبة العامة يف الأردن واملتمثلة يف: 
ا�سرتاك  ♦ البند )خدمة  اإ�سافة  مت  اخلا�صة:  ال�رشيبة  اولً: 

املدفوعة  او  الدفع  املوؤجلة  املتنقل  والراديو  املتنقل  الهاتف 
2000 نظام ال�رشيبة  80 ل�سنة  اإىل النظام الأ�سلي رقم  م�سبقًا( 
واملن�سور   ،2006 ل�سنة   1 رقم  املعدل  النظام  مبوجب  اخلا�سة 
2006، وحددت   /1  /16 تاريخ   4741 رقم  الر�سمية  باجلريدة 
 %  8 اإىل  الن�سبة  %، ومت تعديل   4 بن�سبة  التعديل  ال�رشيبة بهذا 
باجلريدة  واملن�سور   ،2010 ل�سنة   8 رقم  املعدل  النظام  مبوجب 
ن�سبة  عدلت  ثم   ،2010  /3  /1 تاريخ   5016 رقم  الر�سمية 
ال�رشيبة اخلا�سة اعتبارا من 1/ 8/ 2010 اإىل 12 % مبوجب 
النظام املعدل رقم 30 ل�سنة 2010 واملن�سور باجلريدة الر�سمية 
رقم 5037 تاريخ 16/ 6/ 2010، ومت م�ساعفة الن�سبة اىل 24 
% مبوجب النظام املعدل رقم 64 ل�سنة 2013 واملن�سور باجلريدة 

الر�سمية رقم 5229 تاريخ 10/ 7/ 2013.
العامة  ♦ ال�رشيبة  قانون  فر�ص  العامة:  ال�رشيبة  ثانياً: 

مبيعات  �رشيبة  وتعديالته   ،1994 ل�سنة   6 رقم  املبيعات  على 
التا�سعة  املادة  وحددت  واخلدمات،  ال�سلع  على   %  16 بن�سبة 
من  اأي  وقوع  عند  اخلدمة  بيع  �رشيبة  ت�ستحق  باأنه  القانون  من 

احلالتني التاليتني اأيهما اأ�سبق، وهما: 

Ú .اإ�سدار فاتورة �رشيبية
Ú .ت�سلم بدل اخلدمة كليا او جزئيًا

وميكن احت�صاب ال�رشيبة العامة على بطاقات ال�صحن فئة 
5 دنانري على النحو التايل: 

ال�رشيبة اخلا�سة 5.000*0.24 = 1.200 دينار �
�  =  %  16*  )1.200  +  5.000( العامة  ال�رشيبة 

0.992 دينار.

وبذلك تكون ال�رشيبة اخلا�سة على البطاقة 1.200 دينار، 
اخلدمات  حجم  بلغ  مهما  عامة  �رشيبة  واحد  دينار  وحوايل 
ا�ستخدم  اإذا  وكذلك  قلت،  اأم  كرثت  اخلدمة  مل�ستخدم  املمنوحة 
الطريقة  وهذه  ي�ستخدمها،  مل  او  جزئي  اأو  كامل  ب�سكل  اخلدمات 
تركت الباب مفتوحا اأمام �رشكات الت�سالت للمناف�سة يف اإعطاء 

املزيد من اخلدمات للم�سرتكني مقابل مبلغ �رشيبي حمدد �سلفًا.
خمتلفة  ◄ طريقة  توجد  هل  الرابع:  ال�سوؤال 

خدمات  على  العامة  ال�رشيبة  احت�صاب  يف 
الت�صالت يف الدول الأخرى؟ 

على  العامة  ال�رشيبة  احت�ساب  طرق  ا�ستق�ساء  خالل  من 
امل�رشي  الت�رشيع  اأن  جند  العربية،  الدول  بع�ص  يف  املبيعات 
على   1991 ل�سنة   11 رقم  قانون  من   13 رقم  املادة  يف  ن�ص 
اخلدمات«.ولدى  اأو  ال�سلعة  �سعر  اإىل  ال�رشيبة  قيمة  »ت�ساف  اأنه: 
ال�ستف�سار من م�ستخدمي اخلدمة يف م�رش اأو�سحوا اأنهم يدفعون 
اأية مبالغ  زيادة  لهم دون  ي�سحن  الذي  البطاقة  فقط قيمة ر�سيد 
10 جنيهات م�رشية مقابل  يتم دفع  القيمة؛ حيث  اإ�سافية على 
عند  ال�رشيبة  احت�ساب  جنيهات.ويتم   10 مببلغ  الر�سيد  �سحن 

اإجراء اأي ات�سال اأو اإر�سال ر�سالة ق�سرية ح�سب التعرفة املحددة.
القيمة  على  ال�رشيبة  قانون  من   1  /13 املادة  ون�ست 
»ت�ستحق  اأنه:  على   2001 ل�سنة   23 رقم  ال�سوداين  امل�سافة 
اأو العمل.ولدى  اأداء اخلدمة  اأو  ال�سلعة  ال�رشيبة بتحقق واقعة بيع 
)�رشيبة  ال�رشائب  ديوان  يف  امل�سوؤولني  الأول  الباحث  مقابلة 
اأفادوا  2013م   /12 القيمة امل�سافة( يف ال�سودان بتاريخ 23/ 
 ،%  17 ال�سلع واخلدمات تبلغ  القيمة امل�سافة على  باأن �رشيبة 
املبا�رشة،  بالطريقة  وحتت�سب   %  30 الت�سالت  خدمات  وعلى 
العلم بعدم وجود  ال�سادرة فعليا، مع  وعلى املكاملات والر�سائل 

�رشائب خا�سة ح�سب الت�رشيع ال�سوداين.
خدمات  على  املحت�سبة  ال�رشيبة  اأدناه  اجلدول  ويبني 
الت�سالت  �رشكات  من  فعليا  ال�سادرة  اخللوية  الت�سالت 
الأردنية ح�سب الت�رشيع ال�سوداين بفر�ص اأن قيمة املكاملة اخللوية 

)20( فل�سا اأردنيا، وقيمة الر�سالة الق�سرية )30( فل�سا اأردنيا.
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د. إبراهيم جويفل العبادي 
د. مأمون محمد القضاة

جدول رقم )3( 
احتساب الضريبة بالدينار وفق الطريقة المباشرة 

حسب التشريع السوداني )2010 - 2013( *

2010201120122013البيان

19,297,128,38725,294,891,55833,456,600,80634,272,635,171عدد دقائق الت�سالت اخللوية

385,942,568505,897,831669,132,016685,452,703قيمة املكاملات اخللوية 0.02/ دقيقة

115,782,770151,769,349200,739,605205,635,811ال�رشيبة العامة املحت�سبة 30 %

1,889,017,6151,636,641,2872,282,040,7642,582,435,827عدد الر�سائل الق�سرية املر�سلة

56,670,52849,099,23968,461,22377,473,075قيمة الر�سائل الق�سرية املر�سلة 0.03/ ر�سالة

% 17,001,15914,729,77220,538,36723241922ال�رشيبة العامة املحت�سبة 30 

132,783,929166,499,121221,277,972228877733جمموع ال�رشيبة املحت�سبة

*إعداد الباحثين، 2015.

الت�رشيع  تطبيق  حال  يف  اأنه  اأعاله  اجلدول  من  يالحظ 
الق�سرية  والر�سائل  املحلية  اخللوية  املكاملات  على  ال�سوداين 
دينار  مليون   132 بحوايل  ال�رشيبة  احت�ساب  ميكن  ال�سادرة؛ 
 ،2011 عام  يف  دينار  مليون   166 وحوايل   ،2010 عام  خالل 
وحوايل 221 مليون دينار يف عام 2012 و 228 مليون يف عام 

.2013
املجانية  ◄ اخلدمات  هل  اخلام�ص:  ال�سوؤال 

خا�صعة  الت�صالت  �رشكات  قبل  من  املقدمة 
لل�رشيبة؟ 

احت�ساب  دون  فقط  العامة  ال�رشيبة  احت�ساب  حال  يف 
ال�رشيبة اخلا�سة بالطريقة املبا�رشة على اخلدمات املقدمة لإحدى 
�رشكات الت�سالت اخللوية على بطاقة ال�سحن فئة 5 دنانري، وهي 
5000 دقيقة جمانية مع الحتفاظ بالر�سيد امل�سحون وا�ستعمالة 
يف الت�سالت والر�سائل وخدمات النرتنت.وبتقدير �سعر الدقيقة 

اأدنى جند:  10 فل�سات كحد 
5000*0.010= 50.000 دينار قيمة اخلدمات املجانية

قيمة  دينار   8.800  =  %  16  *  )+5.000  50.000(  
ال�رشيبة املقدرة 

الفرق بني الطريقتني= 8.800 – 2.200 = 6.600 دينار 
ال�رشيبة  احت�ساب  يف  الطريقتني  بني  الفرق  يظهر  وهذا 
الر�سيد  كامل  ا�ستهالك  مت  اإذا  هذا   ،  )1  :4( ن�سبته  الذي  العامة 
اإح�ساء بطاقات ال�سحن امل�سدرة  اإىل خماطر  املجاين، بالإ�سافة 
واملباعة وتواريخ البيع وتواريخ توريد ال�رشيبة؛ الأمر الذي يوؤدي 

اإىل رفع نفقات التحا�سب ال�رشيبي.
ويف اأدناه جدول احت�سبت فيه ال�رشيبة العامة على خدمات 
 2013  -  2010 الأعوام  خالل  الفعلية  اخللوية  الت�سالت 
الر�سالة  و�سعر  فل�ص،  حمت�سبة على اأ�سا�ص تقدير �سعر الدقيقة 20 

الق�سرية 30 فل�ص.
جدول رقم )4( 

احتساب الضريبة على الطريقة المباشرة حسب التشريع االردني )2010 - 2013( *

2010201120122013البيان

19,297,128,38725,294,891,55833,456,600,80634,272,635,171عدد دقائق الت�سالت اخللوية

385,942,568505,897,831669,132,016685,452,703قيمة املكاملات اخللوية 0.02/ دقيقة

92,626,216121,415,479160,591,684164508649ال�رشيبة اخلا�سة املحت�سبة 24 %

76,571,005100,370,130132,755,792135993816ال�رشيبة العامة املحت�سبة 16 %

169,197,222221,785,609293,347,476300502465جمموع ال�رشيبة املحت�سبة على املكاملات
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2010201120122013البيان

1,889,017,6151,636,641,2872,282,040,7642,582,435,827عدد الر�سائل الق�سرية املر�سلة

56,670,52849,099,23968,461,22377,473,075قيمة الر�سائل الق�سرية املر�سلة 0.03/ ر�سالة

1,700,1161,472,9772,053,83718593538ال�رشيبة اخلا�سة املحت�سبة 24 %

1,751,1191,517,1662,115,45215370658ال�رشيبة العامة املحت�سبة 16 %

3,451,2352,990,1444,169,28833964196جمموع ال�رشيبة املحت�سة على الر�سائل الق�سرية

172,648,457224,775,753297,516,764334466661جمموع ال�رشيبة املحت�سبة

*إعداد الباحثين، 2015.

ح�سب  املحت�سبة  ال�رشيبة  اأن  اأعاله  اجلدول  من  يالحظ 
مليون   172 حوايل  بلغت  املبا�رشة  بالطريقة  الأردين  الت�رشيع 
 ،2011 عام  يف  مليون   225 وحوايل   ،2010 عام  يف  دينار 
ما  اىل  وارتفعت   ،2012 عام  يف  دينار  مليون   297 وحوايل 
2013.وملقارنة هذه الأرقام  334 مليون دينار يف عام  يقارب 
الأردنية  الت�سالت  �رشكات  من  املح�سلة  الفعلية  الأرقام  مع 
لل�رشيبة  الفعلية  القيم  على  احل�سول  من  الباحثان  يتمكن  مل 
اخلا�سة، ومت احل�سول على اأرقام تقريبية لقيمة ال�رشيبة العامة، 
وعلى اأن�سطة �رشكات الت�سالت اخللوية كافة مبا فيها املكاملات 
اخللوية والر�سائل الق�سرية، ومل يتمكن الباحثان من حتديد قيمة 
ال�رشيبة  قيمة  لتقدير  الق�سرية  والر�سائل  اخللوية  املكاملات 
يبني  التايل  واجلدول  املبيعات،  على  العامة  وال�رشيبة  اخلا�سة 
�رشكات  من  املح�سلة  التقريبية  الفعلية  العامة  ال�رشيبة  حجم 

الت�سالت اخللوية.

جدول رقم )5( 

حجم الضريبة العامة المدفوعة من قبل شركات االتصاالت الخلوية خالل الفترة 2010 - 

*2013

2,0102,0112,0122013البيان

ال�رشيبة 
العامة )الف 
دينار اردين( 

81,25080,50075,70079,500

*إعداد الباحثين، 2014.

ال�رشيبة  حجم  اأن  للعيان  يظهر  اأعاله  اجلدول  خالل  ومن 
 2010 الت�سالت اخللوية يف عام  العامة على خدمات �رشكات 
عام  يف  دينار  مليون   80.5 وحوايل  مليون،   81.25 حواىل 
2011، اأما عام 2012 فانخف�ست اإىل 75.7 مليون دينار، حيث 
% تقريبا فيما انخف�ست يف   1 2011 بن�سبة  انخف�ست يف عام 
% عنها يف   5 % تقريبا، وزادت مبا يقدر   7 2012 بن�سبة  عام 
عام 2012 مع العلم باأن املكاملات اخللوية ازدادت ب�سكل م�سطرد 
يف العوام 2011 و 2012 و 2013 وبن�سبة 30 % و 75 % و 

ال�رشيبة  من  التهرب  اىل حجم  يوؤ�رش  وهذا  التوايل،  على   %  78
العامة بال�ستناد اإىل الثغرة القانونية املتمثلة باحت�ساب ال�رشيبة 
العامة على بطاقات ال�سحن بدل من احت�سابها ب�سكل مبا�رش على 

املكاملات اخللوية ال�سادرة فعال كما يف الت�رشيع ال�سوداين.
الأرقام  مع  الفعلية  العامة  ال�رشيبة  اأرقام  مقارنة  وعند 
املحت�سبة يف اجلدول رقم )4( جند اأن اأرقام عام 2010 قريبة من 
78 مليون دينار، بينما  اإن املحت�سبة حوايل  اإذ   ، بع�سها بع�سها 
على  كانت  حيث   ،2012 و   2011 عامي  يف  كبرية  فروقا  جند 
التوايل 102 مليون و 135 مليون دينار، ويظهر الفرق جليا يف 
 %  75 بن�سبة  اخللوية  الت�سالت  حجم  ازداد  حيث   2012 عام 
بينما انخف�ست ال�رشيبة املح�سلة بن�سبة 7 % بدل من زيادتها 

بنف�ص الن�سبة.
املمكن  غري  من  فاإنه  ال�سوداين  القانون  مع  املقارنة  اأما 
لتبيان  اخلا�سة،  ال�رشيبة  بيانات  توفر  لعدم  املقارنة  اإجراء 
نوعني  احت�ساب  اأو  عالية،  بن�سبة  عامة  احت�ساب �رشيبة  اأف�سلية 

من ال�رشيبة – خا�سة وعامة - .

النتائج 
من خلل الإجابة على اأ�صئلة الدرا�صة، تو�صلت الدرا�صة اإىل 

النتائج التالية: 

خدمة . 1 تقدمي  هو  الت�سالت  ل�رشكات  الرئي�ص  الن�ساط 
الت�سالت باأ�سكالها كافة، وبطاقات ال�سحن التي تبيعها �رشكات 
لي�ساف  تباع  �سلعة  ولي�ست  الر�سيد  ل�سحن  اأداة  تعد  الت�سالت 

عليها �رشيبة املبيعات.
ال�رشيبة . 2 احت�ساب  يف  املبا�رشة  غري  الطريقة  ا�ستخدام 

ال�رشيبة  من  التهرب  باب  فتح  اإىل  يوؤدي  املبيعات  على  العامة 
ن�سبة  يف  ظاهر  هو  كما  ال�رشيبية  احل�سيلة  وخف�ص  العامة، 
احل�سيلة  انخفا�ص  على  انعك�ست  التي  اخللوية  الت�سالت  منو 

ال�رشيبية.
ال�رشيبة . 3 احت�ساب  يف  املبا�رشة  غري  الطريقة  ا�ستخدام 

بالعدالة  الإخالل  يوؤدي اىل  ال�سحن  العامة على مبيعات بطاقات 
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البطاقة بغ�ص  ال�رشيبية عن طريق احت�ساب ال�رشيبة على قيمة 
النظر عن حجم اخلدمة امل�ستهلكة من قبل الزبون.

ال�رشيبة . 4 احت�ساب  يف  املبا�رشة  الطريقة  اإىل  النتقال 
واحلد  ال�رشيبية  احل�سيلة  وفرة  اإىل  يوؤدي  املبيعات  على  العامة 
اخلدمات  منو  اجتاه  بنف�ص  العامة  الإيرادات  ومنو  التهرب،  من 

امل�ستهلكة، وتوريد الإيرادات يف مواعيدها الفعلية.
النتقال اىل الطريقة املبا�رشة يوؤدي اىل ت�سهيل عمليات . 5

التحا�سب ال�رشيبي، وبالتايل القت�ساد بالنفقات.
غري . 6 الطريقة  من  عدالة  اأكرث  املبا�رشة  الطريقة  تعد 

املبا�رشة؛ حيث حتت�سب ال�رشيبة على اخلدمات امل�ستهلكة فقط.

التوصيات: 
الإنرتنت . 1 وحزم  والر�سائل  املكاملات  جميع  اإخ�ساع 

املجانية ل�رشيبة املبيعات.
الطريقة . 2 اإىل  الأردن  يف  ال�رشيبية  الإدارة  انتقال 

خدمات  مبيعات  على  العامة  ال�رشيبة  احت�ساب  يف  املبا�رشة 
�رشكات الت�سالت اخللوية من خالل تعديل الت�رشيعات الناظمة.

يف . 3 كما  الأردن  يف  واحدة  عامة  �رشيبة  ن�سبة  اعتماد 
ال�سودان بدل من نوعني من ال�رشائب، الأمر الذي يوؤدي اىل تقدمي 
اإقرار واحد من قبل �رشكات الت�سالت كل �سهرين بدل من تقدمي 
نوعني من الإقرارات؛ اإقرارات ال�رشيبة العامة واإقرارات ال�رشيبة 

اخلا�سة.
اإجراء درا�سات يف جمال ال�رشيبة العامة على املبيعات . 4

على القطاعات كافة يف الأردن.
احلكومية . 5 الإدارية  القطاعات  حلث  و�سيلة  اإيجاد 

وقطاعات الأعمال املختلفة يف الأردن على التعاون مع الباحثني 
للو�سول اإىل املعلومة.
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