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ملخص: 

الدخل  �رشيبة  قانون  دور  بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الدخل  �رشيبة  دائرة  مدققي  من  كلٍّ  نظر  وجهتيِّ  من  الأردين 
واملبيعات، واأع�ساء جمعية خرباء �رشيبة الدخل واملبيعات، يف 
الأربعة  امل�ستقلة  املتغريات  ال�رشيبي من خالل  التهرب  احلدِّ من 
والإعفاءات،  واحلوافز  ال�رشيبي،  الإقرار  معاجلة  اإجراءات  وهي: 

والعقوبات والغرامات، والن�سب ال�رشيبية. 
من اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة متَّ ت�سميم ا�ستبانة معتمدة 
بدرجة اأ�سا�سية على ن�سو�ص قانون �رشيبة الدخل الأردين حمور 
وتكون  العالقة،  ذات  ال�سادرة  والأنظمة  والتعليمات  الدرا�سة، 
بالتدقيق  املفو�سون  املوظفون  هما:  فئتنينْ  من  الدرا�سة  جمتمع 
واملبيعات  الدخل  �رشيبة  دائرة  مديريات  )املدققون(  ال�رشيبي 
اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  ال�رشيبة  خدمات  ومراكز  جميعا 
اأع�ساء جمعية  من  فتكونت  الثانية  الفئة  ا  اأمَّ الها�سمية،  الأردنية 
ا�ستخدام  متَّ  كافة،  الأردن  يف  واملبيعات  الدخل  �رشيبة  خرباء 
اختبار  (t(للعينة الواحدة، واختيار  (t(لعينتنينْ م�ستقلتنينْ لختبار 
الفر�سيات،  واختبار  البيانات  حتليل  وبعد  الدرا�سة.  فر�سيات 
تو�سلت الدرا�سة اإىل اأنَّ اإجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي، واحلوافز 
يف  ال�رشيبي  التهـرب  من  احلدِّ  فـي  دوًرا  تلعب  مل  والإعفاءات، 
، وبو�سـط ح�سابي للعينتنينْ  الأردن مـن وجهتيِّ نظر اأفراد العينتنينْ
والغرامات،  العقوبات  من  كلٌّ  لعبت  حني  يف   ،20 يتجاوز3.  مل 
والن�سب ال�رشيبية دوًرا يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن 
، وبو�سط ح�سابي للعينتنينْ جتاوز3.  من وجهتيِّ نظر اأفراد العينتنينْ
يف  النظر  اإعادة  �رشورة  فهي  الدرا�سة  تو�سيات  اأهم  اأما   ،50
�رشوط واإجراءات تقدمي الإقرار ال�رشيبي اإىل دائرة �رشيبة الدخل 
واملبيعات، والهتمام مبنح املزيد من احلوافز والإعفاءات، وتفعيل 

عقوبة احلب�ص عملًيا. 
التهرب  واملبيعات،  الدخل  �رشيبة  املفتاحيِّة:  الكلمات 
ال�رشيبي، اإجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي، احلوافز والإعفاءات، 

العقوبات والغرامات، الن�سب ال�رشيبية. 

The Role of the Jordanian Income Tax Law in 
Limiting Tax Evasion, From Points of View of 
the Auditors of Income & Sales Tax Depart-
ment and members of Experts Society of In-

come & Sales Tax

Abstract: 

This study aimed to explain the role of Jordanian 
Income Tax Law to alleviate the impacts of tax 
evasion: Views of the Auditors of Income & Sales Tax 
Department & the members of Income & Sales Tax 
Experts Association through the four independent 
variables of study: procedures of processing tax 
statement form, incentives and exemptions, penalties 
and fines, in addition to tax rates. 

In order to achieve the study objectives, a 
questionnaire was designed by the researcher based 
essentially on the articles of the Jordanian Income 
Tax Law No. (28) , 2009, & the related issued 
instructions and regulations. 

The study population consisted of two groups: 
all staff authorized to practice tax auditing (auditors) 
in all income and sales tax directorates, and all tax 
centers in the various governorates of the Kingdom 
of Jordan. The second group included all members of 
the Experts society income and sales tax in Jordan. 
The study used one sample t - test, and independent 
samples t - test and investigated the study hypotheses. 

After analyzing the collected data, testing, 
investigating hypotheses, the study reached several 
findings that conluded that the procedures of dealing 
with tax evasion, as well exemptions and incentives 
did not help in reducing the rates of tax evasion in 
Jordan according to the study groups’ points of view: 
, with an average not exceeding 3. 24, while on the 
other hand, the penalties and fines, and the tax rates 
played a role in limiting tax evasion in Jordan from 
the point of view of both groups. with an average 
exceeding 3. 33. One of the main recommendations 
of the study was the necessity to reconsider the 
conditions, and procedures of submitting tax 
statements to tax income and sales directorate and 
grant more incentives and exemptions to taxpayers, 
in addition to activation of imprisonment penalty 
practically. 

Keywords: income and sales tax, tax evasion, 
procedures of processing tax statement form 
incentives and exemptions, penalties and fines, the 
tax rates. 
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	 مقدمة: 	
خزينة  واإمداد  لرفد  الرئي�سي  التمويل  م�سدر  ال�رشائب  تعد 
وظائف  بع�ص  حتقيق  يف  وت�سهم  ت�ساعد  التي  بالأموال  الدولة 
بنية  من  لهم  مالئمة  بيئة  توفري  من  مواطنيها  جتاه  الدولة 
بني  الرثوة  فجوة  كتقليل  اجتماعية  اأهداف  وحتقيق  حتتية، 
اأ�سحاب الدخول املرتفعة واملتدنية، واأهداف اقت�سادية كت�سجيع 
وتوجيه  اخلارجية،  املناف�سة  من  وحمايتها  املحلية  ال�سناعات 
وحلِّ  بها،  املرغوب  القطاعات  بع�ص  اإىل  املحلية  ال�ستثمارات 
من  وغريها  والنكما�ص،  كالت�سخم  القت�سادية  امل�ساكل  بع�ص 
الأهداف؛ لذا حفاًظا على هذه امل�سادر، و�سماًنا لبقائها؛ جتتهد 
الناظمة  والت�رشيعات  القوانني  وتطوير  �سنِّ  يف  با�ستمرار  الدولة 
وتعليمات  اإجراءات  من  ذلك  يلزم  وما  و�سوؤونها،  مواردها  لكافة 
ب�سكل عام وال�رشائب ب�سكل خا�ص؛ للحيلولة دون تهّرب اجلمهور 

امل�ستهدف من ال�رشائب.
وبالتايل  تتقادم؛  ال�رشيبية  والت�رشيعات  القوانني  اإنَّ 
يفرت�ص ال�ستمرار يف تعديلها كي تبقى مالئمة لظروف املكلف، 
الفجوات  ا�ستغالل  و�سوء  الخرتاق،  من  حمايتها  ي�سمن  ومبا 
املوجودة فيها مما قد ينق�ص من مقدار ال�رشيبة اأو اإلغائها؛ وذلك 
ودينية،  وت�رشيعية،  اأخالقية،  اجتماعية،  من  خمتلفة  مبرّبراٍت 
والعمور،  )درغام  وغريها  واقت�سادية،  و�رشيبية،  وجزائية، 

. )2009
لكل ما تقدم من ثغرات وفجوات واخرتاقات لهذه القوانني 
وغريها، وما تو�سلت اإليه الدرا�سات حول ظاهرة التهرب ال�رشيبي 
يف الأردن خا�سًة وبلدان اأخرى عامًة من نتائج وتو�سيات تدعو 
الظاهـرة  هذه  من  للحدِّ  العالقة  ذات  القوانني  تعديل  اإىل  الدرا�سة 
)رحـال، 2011( و )اأبو �سنينه، 2008( و )درغام والعمور، 2009( 
با�ستمرار  القوانني  هذه  تطوير  لزاًما  الدولة  عاتق  على  يقع  لذا  ؛ 
ملواجهة ما ي�ستجد يف هذا امليدان وغريه.لذا جاءت هذه الدرا�سة 
الأردين يف  الدخل  قانون �رشيبة  يلعبه  الذي  الدور  على  للتعرُّف 
الدور  درا�سة  خالل  من  الأردن،  يف  ال�رشيبي  التهرب  من  احلدِّ 
الذي تلعبه كلٌّ من: اإجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي الذي يقدمه 
ووفق  حمدد،  بتاريخ  واملبيعات  الدخل  �رشيبة  لدائرة  املكلف 
على  املفرو�سة  ال�رشيبية  والن�سب  قبلها،  من  املعتمد  النموذج 
املفرو�سة  ال�رشيبية  )الغرامات(  والعقوبات  العتباري،  املكلف 
)الإعفاءات(  الت�سجيعية  واحلوافز  العتباري،  املكلف  على 

املمنوحة للمكلف العتباري.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
حول  الباحث  يراود  الذي  ال�سك  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل 
فعالية قانون �رشيبة الدخل الأردين يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي 
باعتباره قانونا موؤقتا حيث مل حترز بعد نتائج تطبيقه اأي تقدم 
ملعرفة  الدرا�سة  هذه  جاءت  ال�رشيبي.وقد  التهرب  من  احلدِّ  يف 
اآراء عينتيِّ الدرا�سة من القائمني على تطبيق القانون املذكور يف 

تقييم دوره يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي.وميكن ت�سخي�ص جوانب 
وجهتيِّ  )من  التالية:  الت�ساوؤلت  طرح  خالل  من  الدرا�سة  م�سكلة 
نظر مدققي دائرة �رشيبة الدخل واملبيعات )املدققني( ، واأع�ساء 

جمعية خرباء �رشيبة الدخل واملبيعات يف الأردن )اخلرباء( .
احلدِّ . 1 ال�رشيبي يف  الإقرار  اإجراءات معاجلة  دور  ما هو 

من التهرب ال�رشيبي يف الأردن؟ 
ما هو دور احلوافز الت�سجيعية )الإعفاءات( ال�رشيبية يف . 2

احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن؟ 
ما هو دور العقوبات )الغرامات( ال�رشيبية يف احلدِّ من . 3

التهرب ال�رشيبي يف الأردن؟ 
التهرب . 4 من  احلدِّ  يف  ال�رشيبية  الن�سب  دور  هو  ما 

ال�رشيبي يف الأردن؟ 

أهداف الدراسة: 	
تهدف هذه الدرا�صة للإجابة على اأ�صئلة الدرا�صة من خلل: 

التعرف على دور اإجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي يف . 1
احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

)الإعفاءات( . 2 الت�سجيعية  احلوافز  دور  على  التعرف 
ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

يف . 3 ال�رشيبية  )الغرامات(  العقوبات  دور  على  التعرف 
احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

التعرف على دور الن�سب ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب . 4
ال�رشيبي يف الأردن.

أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�صة يف اأهم النقاط التالية: 

مبالغمَ . 1 ميّثل  حيث  ال�رشيبي  التهرب  مو�سوع  اأهمية 
�رشيبة  من  التهرب  فحجم  الدولة؛  خزينة  تخ�رشها  جًدا  �سخمًة 
مليون   )200( نحو  بلغ   2013 لعام  الأردن  والأرباح يف  الدخل 
دينار، بينما حجم التهرب من �رشيبة املبيعات بلغ نحو )495( 
مليون دينار( املجل�ص القت�سادي والجتماعي الأردين، 2014( .

اإنَّ التهرب من دفع ال�رشيبة يعد اإجحاًفا بحق املكلفني . 2
وعدم  والتذّمر،  باجلور  �سعوًرا  لديهم  ويوّلد  ا،  �رشيبيًّ امللتزمني 
اإن�ساف الدولة لهم؛ وقد يدفعهم ذلك اإىل اللحاق بركب املتهّربني 
احلوافز  �ستى  لهم  وقّدمت  ح�سنًة،  معاملًة  معاملتهم  تتم  مل  اإذا 

والتعزيزات ل�ستدامة �سلوكهم.
الأردين . 3 الدخل  �رشيبة  قانون  على  التعديالت  كرثة  اإن 

وخا�سًة اإذا كانت )موؤقتًة( توؤدي اإىل اإرباك وعرقلة �سري الأطراف 
درا�سة  ناجتًة عن  التعديالت  تكون  اأن  من  بّد  ل  لذا  العالقة؛  ذات 

م�ستفي�سة، وخمّطط لها بكفاءة وفاعلّية.
وخا�سة . 4 الدرا�سة،  بنتائج  العالقة  ذات  الأطراف  اإفادة 

مل  والتي  واملبيعات،  الدَّخل  �رشيبة  ودائرة  الأردين،  )امل�رشِّع( 
ال�رشيبي من خالل عمل درا�سات حوله  التهرُّب  اإىل ملف  تتطرق 
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القطاعات، وب�سكل دوري، وعدم تفعيل  اأو حول ن�سبة وجوده يف 
ما هو وا�سح و�رشيح من مهام وواجبات مديرية مكافحة التهرُّب 
ال�رشيبي، وبناًء على وجهة نظر اأ�سحاب ال�ساأن واخلربة من اأفراد 
وتاليف  ل�سدِّ  عليه؛  واحلكم  وتنفيذه،  تطبيقه  يف  الدرا�سة  عينتيِّ 
الثغرات والفجوات والق�سور يف هذا القانون )قيد الدرا�سة( ، الذي 

هو املرجعية الذي ُيحتكم اإليه.

فرضيات الدراسة: 
متَّ �سياغة فر�سيات الدرا�سة بناًء على اأ�سئلة الدرا�سة ومن 
واأع�ساء  واملبيعات،  الدخل  �رشيبة  دائرة  مدققي  نظر  وجهتيِّ 
النحو  وعلى  الأردن  واملبيعات يف  الدخل  جمعية خرباء �رشيبة 

التايل: 
عينة . 1 اأفراد  اإجابات  يف  اح�سائيًا  دالة  فروق  يوجد  ل 

الدرا�سة حول دور اجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي وفقًا لقانون 
�رشيبة الدخل الأردين يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

عينة . 2 اأفراد  اإجابات  يف  اح�سائيًا  دالة  فروق  يوجد  ل 
ال�رشيبية  )الإعفاءات(  الت�سجيعية  احلوافز  دور  حول  الدرا�سة 
املفرو�سة وفقًا لقانون �رشيبة الدخل الأردين يف احلدِّ من التهرب 

ال�رشيبي يف الأردن.
عينة . 3 اأفراد  اإجابات  يف  اح�سائيًا  دالة  فروق  يوجد  ل 

لقانون  وفقًا  املفرو�سة  ال�رشيبية  العقوبات  دور  حول  الدرا�سة 
�رشيبة الدخل الأردين يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

عينة . 4 اأفراد  اإجابات  يف  اح�سائيًا  دالة  فروق  يوجد  ل 
لقانون  وفقًا  املفرو�سة  ال�رشيبية  الن�سب  دور  حول  الدرا�سة 

�رشيبة الدخل الأردين يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

اإلطار النظري: 
مفهوم التهرب ال�رشيبي:  ◄

للتهرب  تعريًفا  املعا�رشة  ال�رشيبية  الت�رشيعات  تقدِّم  مل 
اأمر  تاركًة  واأ�سكاله  �سوره  تعداد  على  اقت�رشت  واإمنا  ال�رشيبي، 
التعريف للفقهاء؛ وذلك لأن اأي تعريف ل ميكن اأن ي�سمل اأ�ساليب 
حول  الفقهاء  .واختلف   )2009 والعمور،  )�رشغام  كافًة  التهرب 
ال�رشيبي  التهرب  مفهوم  لأنَّ  وذلك  ال�رشيبي؛  التهرب  تعريف 
يختلف من دولة اإىل اأخرى؛ تبًعا لختالف �سيا�ساتها القت�سادية 
والجتماعية وال�سيا�سية، ولأن اأي تعريـف ل ميكن اأن يكـون �ساماًل 
ال�رشيبي  امل�رشِّع  اأح�سن  وقد  ال�رشيبي،  التهـرب  اأ�ساليب  لكافـة 
الأردين كونه مل ي�سع تعريًفا حمدًدا للتهرب ال�رشيبي )ال�سوابكه، 
اأ�سبابه،  الأردن:  يف  ال�رشيبي  التهرب  لدرا�سة  .ووفًقا   )2003
الجتماعي  القت�سادي  املجل�ص  اأعدها  التي  وحجمه  وطرقه، 
حماولة  ال�رشيبي  التهرب  بظاهرة  »يق�سد   2014 ل�سنة  الأردين 
املكلف اخلا�سع لل�رشيبة عدم دفع ال�رشيبة كلًيا اأو جزئًيا متبًعا 
يف ذلك طرًقا واأ�ساليب خمالفة للقانون وحتمل يف طياتها طابع 
الغ�ص« نالحظ من التعريف باأنه نعت التهرب ال�رشيبي )بالظاهرة( 
قيام  ال�رشيبي  بالتهرب  »يق�سد   )2014 ن�سار،  )اأبو  .وعرَّفه 
من  والتي  للقانون  املخالفة  والأفعال  الأعمال  ببع�ص  املكلف 

�ساأنها تخفي�ص مقدار ال�رشيبة امل�ستحقة عليه«.
واقع التهرب ال�رشيبي يف الأردن:  ◄

بيَّنت الدرا�سة ال�سادرة عن املجل�ص القت�سادي والجتماعي 
هي  الأردن  يف  ال�رشيبي  التهرُّب  اأ�سباب  اأنَّ   2014 عام  الأردين 
نف�سها يف البلدان الأخرى، وكون ُجلُّ الدرا�سة احلالية عن الأردن، 
مبا�رشًة؛  الأردن  يف  ال�رشيبية  البيئة  تالم�ص  اأ�سباب  فهناك 
)املجل�ص  الآتي  النحو  على  عليها،  ال�سوء  ت�سليط  ا�ستدعى  ا  ممَّ

القت�سادي والجتماعي الأردين، 2014( : 
ب�سبب . 1 وذلك  ا�ستقراره  وعدم  ال�رشيبي  النظام  تعقيد 

التعديالت املتكررة التي اأدخلت على القوانني ال�رشيبية حتى اأن 
 ،2014 ل�سنة  ال�رشيبة  ُعدِّل مب�سودة قانون  الدرا�سة  القانون قيد 
واللتزام  ال�رشيبية  القانونية  الن�سو�ص  فهم  ي�سعِّب  الذي  الأمر 
دفع  من  للتهرب  اجلهود  من  املزيد  ببذل  املكلفني  وي�سجع  بها، 

ال�رشيبة.
دفع . 2 من  املتهربني  على  اجلزاء  فر�ص  يف  الت�سدُّد  عدم 

بني  واملوازنة  اجلدوى  بدرا�سة  املكلفون  يقوم  حيث  ال�رشائب 
التي  واملكا�سب  والعوائد  تهربهم  عند  تنتظرهم  التي  العقوبات 
يجنونها من التهرُّب التي تفوق هذه العقوبات، كما لحظ الباحث 
توزيع  خالل  من  بهم  اللتقاء  اأثناء  الدرا�سة  عينة  بع�ص  من 

ال�ستبانة باأنَّ عقوبة احلب�ص غري مطبقة عمليًا.
عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن ن�ساطات . 3

املهنيني،  اأطباء ومهند�سني وحماميني وغريهم من  املكلفني من 
رغم توافر ذلك جاء دوره يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف املرتبة 

. )Al � Moumany, & Al � Ebbini, 2013( الثانية
الإ�سالحات ال�رشيبية الأخرية ب�سكل كاٍف . 4 عدم عناية 

اأن  رغم  ال�رشيبي،  املجال  يف  العاملة  الب�رشية  املوارد  بتطوير 
 Al( التهرب ال�رشيبي جاء يف املرتبة الأوىل دورها يف احلد من 
والكفاءة  املراقبة  اأن  .كما   )� Moumany, & Al � Ebbini, 2013

عمليات  من  �سهل  ا  ممَّ �سعيفة  والتح�سيل  التحقيق  اأجهزة  لدى 
التهرُّب ال�رشيبي؛ اإذ ت�سري بيانات دائرة �رشيبة الدَّخل واملبيعات 
اإىل وجود متاأخرات �رشيبية من �رشيبة الدَّخل وال�رشيبة العامة 
ل  تفعِّ ل  فلماذا  اأردين،  دينار  مليار   1.899 نحو  املبيعات  على 
اجلهات ذات العالقة ا�ستخدام الو�سائل املتاحة واملمكنة لتح�سيل 
من  بدًل  الأردن  يف  املايل  العجز  ل�سدِّ  ال�رشيبية  املتاأخرات  هذه 

ا�ستهداف جيب املواطن؟ 

حجم التهرُّب الضرييب يف األردن: 
اإنَّ الدرا�سات املتعلقة بظاهرة التهرب ال�رشيبي يف الأردن 
التهرب  ظاهرة  اأ�سباب  حتليل  على  معظمها  يف  واقت�رشت  قليلة 
حتديد  دون  القت�ساد  على  واأثرها  الدخل  �رشيبة  من  ال�رشيبي 
التهرب  ُيقا�ص حجم  الأردن  ال�رشيبي.ففي  التهرب  اأو حجم  قيمة 
)اقت�ساد  الر�سمي  القت�ساد غري  تقدير حجم  ال�رشيبي من خالل 
الظل( ومدى انت�ساره؛ على الرغم من اأنَّ الدرا�سات اعتربت اقت�ساد 
)املجل�ص  ال�رشيبي  التهرب  وجود  على  دلياًل  ولي�ص  موؤ�رًشا  الظل 
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ذات  اجلهات  اأن  .كما   )2014 الأردين،  والجتماعي  القت�سادي 
مل  واملبيعات  الدخل  �رشيبة  دائرة  ومنها  الأردن،  يف  العالقة 
حول  اأو  حوله  درا�سات  بعمل  ال�رشيبي  التهرب  ملف  اإىل  تتطرق 
ن�سبة وجوده يف القطاعات وب�سكل دوري وكما هو وا�سح و�رشيح 
يف جملة مهام واجبات مديرية مكافحة التهرب ال�رشيبي، ومما 
القت�سادي  املجل�ص  بها  جاء  التي  الأرقام  النتباه  ي�ستدعي 
الفاقد  حجم  اأظهرت  والتي   ،2014 لعام  الأردين  والجتماعي 
اجلزء  باأنَّ  علًما  دينار،  مليار   )1.9( نحو   2013 لعام  ال�رشيبي 
واإ�سالح  والتجزئة،  اجلملة  جتارة  بقطاع  مرتبط  منه  الأكرب 
املركبات، والدراجات النارية، ويليه قطاع ال�سناعات التحويلية.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن مفهوم الفاقد ال�رشيبي ي�سمل بالإ�سافة 
اإىل التهرب ال�رشيبي كاًل من: الإعفاءات ال�رشيبية البالغة )834( 
مليون   )370( نحو  البالغة  ال�رشيبية  واملتاأخرات  دينار،  مليون 
والأرباح  الدخل  �رشيبة  من  التهرب  حجم  باأن  جند  دينار.بينما 
�رشيبة  من  التهرب  حجم  بينما  دينار،  مليون   )200( نحو  بلغ 

املبيعات بلغ نحو )495( مليون دينار.
من  التهرُّب  درا�سة  على  ركزت  الدرا�سات  اأنَّ  املالحظ  ومن 
دفع  من  التهرُّب  يخ�صُّ  مبا  الهتمام  دون  الدَّخل  �رشيبة  دفع 
اأن اجلهات  اأو الر�سوم اجلمركية يف الأردن.كما  �رشيبة املبيعات 
ذات العالقة يف الأردن، ومنها دائرة �رشيبة الدَّخل واملبيعات مل 
اأو حول  درا�سات حوله،  بعمل  ال�رشيبي  التهرُّب  اإىل ملف  تتطرق 
ن�سبة وجوده يف القطاعات وب�سكل دوري، وكما هو وا�سح و�رشيح 
يف جملة مهام واجبات مديرية مكافحة التهرُّب ال�رشيبي، وكما 
اأفاد بع�ص اأفراد عينة الدرا�سة اأثناء اللتقاء بهم وجًها لوجه، علًما 
اأن الو�سع يف الدول الأخرى على عك�ص ما هو يف الأردن، فمثاًل 
يف لبنان توجد درا�سات وتقديرات حلجم التهرُّب ال�رشيبي، فن�سبة 
قد  املكلفني  اإجمايل  من  ال�رشيبة  دفع  عن  لبنان  يف  املتخلفني 
بلغت  فقد  الأوروبي  والحتاد  اأمريكا  يف  اأما   ،%  70 اإىل  و�سلت 
 ،%  10 التوايل  القومي وعلى  الناجت  ال�رشيبي من  التهرُّب  ن�سبة 
16 % )العري�ص، 2008( ؛ لذا علينا اإعادة النظر يف درا�سة التهرُّب 
ال�رشيبي حجًما وقيمًة منطلقني من حيث و�سل اإليه غرينا.اإنَّ هذا 
الأمر ي�ستحق من اجلهات ذات العالقة خا�سة دائرة �رشيبة الدَّخل 
واملبيعات بذل املزيد من الهتمام بهذا املو�سوع؛ لإجراء العديد 
ال�سورة احلقيقية ملا يجري،  للوقوف على  العلمية  الدرا�سات  من 
وللخروج بنتائج ملمو�سة ترتجم اإىل واقع عملي ملمو�ص، وظاهر 

للعيان.

أشكال وطرق التهرُّب الضرييب: 
ينطوي التهرُّب ال�رشيبي على اأ�صكال وطرق كثرية ومتداخلة 

منها: 
العالقة . 1 اأو جزئًيا عن اجلهات ذات  الن�ساط كلًيا  كتمان 

وبالتايل عدم دفع �رشائب نهائًيا اأو دفع �رشائب ولكن بقدر قليل، 
ذلك:  على  الأمثلة  ومن  اأماًنا  والأ�سكال  الو�سائل  اأكرث  من  وهي 

)التقرير ال�سنوي لدائرة �رشيبة الدخل واملبيعات، 2010( .
اأ�ساًل،  � املوثقة  غري  الأجنبّية  ال�رشكات  وكالت  جميع 

وتعد هذه احلالة من اأكرث حالت التهرُّب ال�رشيبي حدوًثا.

عقد ال�سفقات التجارية با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية  �
احلديثة.
التي  � ترخي�ص  دون  تعمل  التي  واملن�ساآت  الأعمال 

ت�ساهي املرخ�ص وهذه الطريقة باأمثلتها املختلفة يطلق عليها ما 
ل( ، وتعد هذه احلالة  ي�سمى بالقت�ساد غري الر�سمي )اقت�ساد الظِّ
ت�سافر  ي�ستدعي  مّما  ال�رشيبي؛  التهرُّب  واأ�سكال  طرق  اأخطر  من 
اجلهود من الدول كافة والتعاون مًعا للحدِّ من هذه الظاهرة التي 
ل تعرتف باحلدود اخلرائطّية اأو اجلغرافية، خا�سة يف ظلِّ العوملة 
اأو حتى  وانفتاح العامل على بع�سه بع�سا باعتباره قرية �سغرية 

حجرة �سغرية.
من . 2 و�سوري  وهمي  وب�سكل  والنفقات  التكاليف  زيادة 

تقليل  �سبيل  يف  كافة  املعمقة  الرتاكمية  اخلربات  ا�ستخدام  خالل 
واإثباتها  حقيقية،  غري  خ�سارة  اإىل  �سكلًيا  قلبه  اأو  الربح  مقدار 
ال�رشائب  ن�سبة  تقليل  اأو  �رشائب  دفع  عدم  وبالنتيجة  دفرتًيا؛ 

املدفوعة اإىل اأدنى حدٍّ ممكن.
من . 3 وال�رشكات  امل�سانع  بع�ص  يف  املكلفني  قيام  عدم 

بع�ص  من  املنبع  من  املخ�سومة  ال�رشيبية  القتطاعات  توريد 
دخل العاملني لديهم من خالل ا�ستغالل الفرتة التجريبية للعاملني 
اجلدد ا�ستغالًل يخدم م�سالح اأرباب العمل وحدهم فقط، اأو اإظهار 
�رشائب  دفع  عدم  ي�ستدعي  مما  ورّي؛  �سُ ب�سكل  العاملني  دخل 
�سبياًل  ذلك  اإىل  ا�ستطاع  ما  م�ستوى  اأو  مقدار  اأقل  اإىل  تقليلها  اأو 

)املجل�ص القت�سادي والجتماعي الأردين، 2014( .
على . 4 الآخرين  حتري�ص  اأو  م�ساعدة  اأو  التهرُّب  حماولة 

قانون  من   )55( املادة  عليه  ت  ن�سَّ وكما  ال�رشيبة،  من  التهرُّب 
ح�رشت  حيث   2009 ل�سنة   )28( رقم  املوؤقت  الدَّخل  �رشيبة 
هذه الأفعال بخم�سة فقط، فمن ارتكب هذه الأفعال اخلم�سة يكون 
ننْ تهرب ولكن دون ارتكاب  ا ممَ اأمَّ مرتكًبا جلرم التهرُّب ال�رشيبي، 
نطلق  ماذا  اأو  م�سريه؟  ما  ح�رشًيا  اخلم�سة  الأفعال  هذه  من  اأي 
وعاًما  ومانًعا  جامًعا  القانوينُّ  النَّ�صُّ  يكون  اأن  فالأ�سل  عليه؟ 
و�ساماًل ومطلًقا دون تقييده باأفعال حمددة اإل اإذا كان على �سبيل 
وبن�صٍّ  حرفًيا  ذلك  اإىل  الإ�سارة  مع  والتحديد  احل�رش  ل  املثال 
ا يحتمل عدة اأوجه بحيث  ـًا ف�سفا�سً �رشيح الدللة، ل اأمَننْ يكون ن�سّ

يف�رّشه كلُّ طرف مبا يخدم م�ساحله.
اأو . 5 الطريقة  تعد هذه  ال�سترياد:  بطاقات  ا�ستغالل حملة 

الو�سيلة من اأخطر طرق التهرُّب ال�رشيبي يف الأردن، والتي تتمثل 
ننْ  بقيام بع�ص امل�ستوردين احلقيقيني بال�سترياد با�سم غريهم ممَّ
ا�سترياد من خالل دفع لهم بدل مايل ب�سيط، بق�سد  يحمل بطاقة 
اإخفاء امل�ستوردات الفعلية لهوؤلء امل�ستوردين احلقيقيني )املجل�ص 

القت�سادي والجتماعي الأردين، 2014( .
عدم التزام املكلفني بالت�سجيل يف دائرة �رشيبة الدَّخل . 6

املالية  )وزارة  ر�سمي  ترخي�ص  دون  يعملون  بحيث  واملبيعات 
ودائرة �رشيبة الدخل واملبيعات يف الأردن، 2012( .

املكلفني . 7 بع�ص  يقوم  حيث  ال�رشيبي:  املالذ  دول 
املالذ  دول  يف  لهم  تابعة  من�ساآت  اأو  �رشكات  بت�سجيل  املحليني 
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دور قانون ضريبة الّدخل األردني في احلدِّ من التهّرب الضريبي 
من وجهتيِّ نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل واملبيعات وأعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل واملبيعات

د. سناء مسوده
أ. هاني اخلوالده

بحيث   ، معدومة(  اأو  منخف�سة  ال�رشائب  فيها  )تكون  ال�رشيبي 
در هذه املن�ساآت التي يف اخلارج فواتري بيع للمكلفني املحليني  ُت�سِ
بال�سعر الذي يخدم كافة م�ساحلهم ال�رشيبية واجلمركية وغريها، 
ال�رشيبة  دفع  التهرُّب من  املتطورة يف  الطرق  من  الطريقة  فهذه 
الأردن،  يف  واملبيعات  الدخل  �رشيبة  ودائرة  املالية  )وزارة 

. )2012

الدراسات السابقة: 
ال�صلة  ذات  والأجنبية  العربية  الدرا�صات  بع�س  �صنتناول 
ودور  ال�رشيبي،  التهرب  من  باحلدِّ  املتعلق  الدرا�صة  مبو�صوع 

القانون يف حتقيق ذلك.

دراسات يف اللغة العربية: 	

 )2014 الأردين،  والجتماعي  القت�صادي  )املجل�س  درا�سة 
بعنوان »التهرب ال�رشيبي يف الأردن: اأ�سبابه، وطرقه، وحجمه«

هدفت هذه الدرا�سة اإىل دعم قرار احلكومة الأردنية يف اإيجاد 
البدائل واحللول املمكنة بخ�سو�ص م�ساألة العجز املايل يف موازنة 
اأ�سا�سًيا من  التهرب ال�رشيبي ي�سكل مكوًنا  اأنَّ  ا  الدولة، وخ�سو�سً
هذا العجز.وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأهم الأ�سباب التي تدفع املكلفني 
ال�رشيبي  النظام  تعقيد  منها  ال�رشيبة،  من  للتهرب  الأردن  يف 
املتهربني  على  اجلزاء  فر�ص  يف  الت�سّدد  وعدم  ا�ستقراره،  وعدم 
من دفع ال�رشائب، وعدم توافر قاعدة بيانات عن املكلفني، وعدم 
عناية الإ�سالحات ال�رشيبية الأخرية ب�سكل كاٍف بتطوير املوارد 
اأ�ساليب  عدة  م�ستخدمًة  ال�رشيبي  القطاع  يف  العاملة  الب�رشية 
ومناهج منها املنهج التحليلي والو�سفي، واللقاءات، واملقابالت 
ملا  املنطقي  والتحليل  املقارنات،  وعقد  وال�ستقراء،  ال�سخ�سية، 
الدرا�سة  هذه  تو�سلت  كما  احلايل،  الواقع  مع  درا�سات  من  �سبق 
اإىل اأن حجم التهرب من �رشيبة الدخل والأرباح يف الأردن لعام 
من  التهرب  حجم  بينما  دينار،  مليون   )200( نحو  بلغ   2013
�رشيبة املبيعات بلغ نحو )495( مليون دينار، كما اأو�ست هذه 
الدرا�سة بتطوير قاعدة بيانات املكلفني، وتفعيل الإدارة ال�رشيبية، 
اأي �سالحية  اإعطاء  والتدقيق، وعدم  والتح�سيل  اجلباية  وو�سائل 
للجهات التنفيذية للتدخل يف الإعفاءات، ون�رش الوعي ال�رشيبي، 
واإعادة النظر يف قانون �رشيبة الدخل واملبيعات، واإجراء درا�سة 

ميدانية �ساملة للتهرب ال�رشيبي يف الأردن.
حوكمة  »دور  بعنوان   )2013 ومن�صور،  )علي،  درا�سة 
ديوان  على  بالتطبيق  ال�رشيبي  التهرب  من  احلدِّ  يف  ال�رشكات 

ال�رشائب الحتادي بال�سودان«
واأهميتها،  احلوكمة  مفهوم  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
واأثرها  ال�رشائب،  ديوان  يف  تطبيقها  اإمكانية  معرفة  جانب  اإىل 
اأهداف  لتحقيق  ال�رشيبي،  التهرب  مكافحة  و�سائل  تفعيل  يف 
الدرا�سة.تكون جمتمع الدرا�سة من 184 عاماًل يف ديوان ال�رشائب 
 )111( توزيع  مت  حيث   ،2010 عام  يف  ال�سودان  يف  الحتادي 
وكانت  عاماًل،   184 عددهم  والبالغ  امل�ستهدفني  على  ا�ستمارة 
ن�سبة ال�ستمارات امل�سرتجعة ال�ساحلة للتحليل 95 %.وا�ستخدام 

كرونباخ األفا لختبار درجة ثبات البيانات وكاي تريبع، والو�سط 
احل�سابي لختبار فر�سيات الدرا�سة.

مبادئ  تطبيق  اأبرزها،  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
الثقة بني  ويعزز  ال�رشيبي،  التهرب  احلدِّ من  يعمل على  احلوكمة 
ال�رشائب،  ديوان  فاعلية  من  ويزيد  ال�رشائب،  وديوان  املكلف 
لربط  الذاتي  التقدير  اعتماد طريقة  ال�رشائب على  وي�ساعد ديوان 
حوكمة  وقواعد  مبادئ  تطبيق  التو�سيات  اأهم  ال�رشيبة.ومن 
ديوان  اأق�سام  جميع  ي�سمل  بحيث  ال�رشائب  ديوان  يف  ال�رشكات 

ال�رشائب للحدِّ من التهرب ال�رشيبي.
على  واأثره  ال�رشيبي  »التهرُّب  بعنوان   )2013 )عبد،  درا�سة 

التنمية القت�سادية يف العراق«
هدفت هذه الدرا�سة اإىل بيان اأ�سباب واأ�ساليب تهرب املكلفني 
من دفع ال�رشيبة امل�ستحقة عليهم �سواء كانت بالطرق امل�رشوعة 
ظاهرة  ملعاجلة  املقرتحة  الأ�ساليب  بيان  مع  امل�رشوعة  غري  اأم 
من  الدرا�سة  جمتمع  عليها.وتكون  والق�ساء  ال�رشيبي  التهرُّب 
 30 الهيئة العامة لل�رشائب يف العراق، حيث بلغت عينة الدرا�سة 
ال�رشكات،  التالية:  الأق�سام  يف  الهيئة  هذه  يف  العاملني  من  فرًدا 
الرقابة والتدقيق، والأعمال التجارية، ومتمَّ ا�سرتداد28 ا�ستبانه من 

ال�ستبانات املوزعة على عينة الدرا�سة.
تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج منها: ازدياد تهرب املكلفني من 
دفع ال�رشيبة ب�سبب الظروف الأمنية يف العراق، واختالل النظام 
اإداريا وت�رشيعًيا واجتماعًيا، و�سعف موؤهالت  ال�رشيبي العراقي 
الدرا�سة  ال�رشيبي.واأو�ست  احلقل  يف  العاملة  الب�رشية  املوارد 
ب�رشورة قيا�ص التهرب ال�رشيبي با�ستخدام املعادلت الريا�سية 

والكمية، ون�رش الوعي ال�رشيبي، وتاأهيل املوارد الب�رشية.
2013( بعنوان »تقومي دور نظام  ور�صيد،  درا�سة )الربيعي، 

املعلومات يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي«
يف  املعلومات  نظام  دور  بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
احلدِّ من التهرُّب ال�رشيبي يف الهيئة العامة لل�رشائب يف العراق 
واإبراز  املرجوة منها،  الأهداف  التاأكد من مدى حتقيق  من خالل 
مديري  من  الدرا�سة  جمتمع  والعقبات.تكون  امل�سكالت  اأهم 
وموظفي الهيئة العامة لل�رشائب يف العراق، والفروع التابعة لها 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  بلغ  اأكادمييني،  ومن   ، والكرادة(  )القاد�سية، 
خالل  من  والتحليلي،  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  متَّ  فرًدا،   70
املئوية  الن�سب  با�ستخدام  وال�ستنتاج،  وال�ستقرار  ال�ستبانة، 
والو�سط احل�سابي، والنحراف املعياري، ومعامل ارتباط بري�سون، 
اإ�سرتاتيجية ر�سمية  اإىل نتائج منها عدم وجود  الدرا�سة  وتو�سلت 
املعلومات  زالت  ما  حيث  معلومات،  اأنظمة  اإعداد  لتبني  ملزمة 
حتفظ ورقًيا؛ مما ي�سهل التالعب بها من اأطراف ذات عالقة للتهرب 
النظام  حو�سبة  �رشورة  الدرا�سة  به  اأو�ست  ما  ال�رشيبي.اأهم 

ال�رشيبي العراقي.
الفاح�ص  التزام  »مدى  بعنوان   )2010 )ح�صني،  درا�سة 
ال�رشيبي الفل�سطيني مبعايري املراجعة الدولية واأثر ذلك يف احلدِّ 

من والك�سف عن حالت التهرُّب ال�رشيبي«
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الفاح�ص  التزام  التعرُّف على مدى  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
ال�رشيبي الفل�سطيني مبعايري املراجعة الدولية واأثر ذلك يف احلدِّ 
على  اعتمدت  وقد  ال�رشيبي،  التهرُّب  حالت  عن  والك�سف  من 
الفاح�سني  الدرا�سة من  التحليلي.وتكوَّن جمتمع  الو�سفي  املنهج 
اهلل،  رام  حلم،  بيت  جنني،  )نابل�ص،  حمافظات  يف  ال�رشيبيني 
املاليني  ، ومدققي احل�سابات، واملديرين  اأريحا، اخلليل(  �سلفيت، 
فرًدا   160 الدرا�سة  عينة  الفل�سطينية.بلغت  ال�رشكات  من  عدد  يف 
من كلٍّ من الفاح�سني ال�رشيبيني، ومدققي احل�سابات، واملديرين 
املاليني.وتـمَّ ا�ستخدام اأ�ساليب اإح�سائية عديدة منها املتو�سطات 
احل�سابيـة، والنحرافـات املعياريـة، وا�ستخـدام اختبار )t( لعينتني 

م�ستقلتني )Independent samples t � test( لختبار الفر�سيات.
اأنَّ ن�سبة  اإليها هذه الدرا�سة  اأهم النتائج التي تو�سلت  ومن 
التزام الفاح�ص ال�رشيبي الفل�سطيني مبعايري املراجعة الدولية يف 

عملية الفح�ص ال�رشيبي هي )47،76 %( 
وتعّد هذه الن�سبة قليلة.ومن اأهم ما اأو�ست به الدرا�سة للحدِّ 
ة من  من التهرُّب ال�رشيبي �رشورة ح�سول املكلَّف على براءة ذمَّ
دائرة �رشيبة الدَّخل؛ ليتمكن من اإمتام معامالته من اجلهات ذات 
وا�سحًة،  العالقة  ذات  والقوانني  الت�رشيعات  تكون  واأن  العالقة، 
ومفهومًة، وغري متعددة التف�سري، والعقوبات يجب اأن تكون رادعًة.
درا�سة )درغام والعمور، 2009( بعنوان “ظاهرة التهرب من 

�رشيبة الدخل يف قطاع غزة: درا�سة حتليلية” 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على الأ�سباب الرئي�سة التي 
قطاع  يف  الدخل  �رشيبة  من  التهرب  ظاهرة  انت�سار  وراء  تكمن 
الو�سفي  املنهج  م�ستخدمًة  الظاهرة،  هذه  من  احلدِّ  وطرائق  غزة، 
.وتكون جمتمع  �سخ�سية(  )ا�ستبانة، ومقابالت  امليداين  التحليلي 
ومن  جميعا،  املحا�سبة  مكاتب  اأ�سحاب  املحا�سبني  من  الدرا�سة 
اختبار  ا�ستخدام  متَّ  كما  غزة،  قطاع  يف  الدخل  �رشيبة  مفت�سي 
 Independent samples t �( واختبار   ،  )one sample t – test(
test( ، واختبـار )one way ANOVAs( لختبار فر�سيات الدرا�سة.

ومن اأهم نتائج الدرا�سة اأن اأ�سباب التهرب من �رشيبة الدخل يف 
قطاع غزة، يعود اإىل عدم توافر ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني، وعدم 
اأرا�سيها،  على  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة  كاملة  �سيادة  وجود 
هذه  تو�سيات  اأهم  العام.واأما  الإنفاق  يف  ال�سفافية  توفر  وعدم 
الدرا�سة للحدِّ من التهرب ال�رشيبي �رشورة العمل على اإر�ساء مبداأ 

العدالة ال�رشيبية، وتطبيق العقوبات.
يف  املوؤثرة  بعنوان”العوامل   )2008 �صنينه،  )اأبو  درا�سة 
ملكتب  القانوين  بال�سكل  وعالقتها  ال�رشيبي  والتجنب  التهرُّب 

التدقيق واملحا�سبة وال�سكل القانوين لل�رشكة ال�سناعية”
التهرُّب  املوؤثرة يف  العوامل  اإىل حتديد  الدرا�سة  هدفت هذه 
والتدقيق،  املحا�سبة  مكاتب  نظر  وجهة  من  ال�رشيبي  والتجنب 
ال�سناعية،  �سحاب  مدينة  يف  الأردن  يف  ال�سناعية  وال�رشكات 
ال�سناعية  وال�رشكة  التدقيق  ملكتب  القانوين  ال�سكل  تاأثري  ومدى 

على التهرُّب والتجنب ال�رشيبي.
تكوَّن جمتمع الدرا�سة وعينته من ال�رشكات امل�ساهمة العامة 
الأردن،  يف  ال�سناعية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدينة  يف  واخلا�سة 

وعددها 18 �رشكة، اأما مكاتب تدقيق احل�سابات العاملة يف الأردن 
 98 من  املكونه  الدرا�سة  عينة  اختيار  متَّ  و  مكتًبا   291 فعددها 
مكتًبا با�ستخدام العينة الع�سوائية الطبقية، ومتَّ اختبار فر�سيات 
متو�سطات  من  الإح�سائية  الأ�ساليب  على  بالعتماد  الدرا�سة 
 ،one sample t � test واختبار  معيارية،  وانحرافات  ح�سابية، 
واختبار one way ANOVA، واختبار )�سافيه( للمقارنات البعدية.

اأنَّ من  اإىل  الدرا�سة  اإليها هذه  التي تو�سلت  النتائج  اأهم  واأ�سارت 
اأهم العوامل التي ت�ساعد على التهرُّب والتجنب ال�رشيبي هي خربة 
ال�رشكات يف قانون ال�رشيبة، كما  مدققي احل�سابات، وحما�سبي 
املعمول  العقوبات  املعلومات، ونظام  اأنظمة  باأنَّ كلٍّ من  اأظهرت 
ال�رشيبي.كما  والتجنب  التهرُّب  عملية  من  للحدِّ  جُمِديٍة  غري  بها 
اأّكدت هذه الدرا�سة يف تو�سياتها ومقرتحاتها على �رشورة تفعيل 
العقوبات ال�رشيبية، وتقدمي حوافز للمكلفني امللتزمني �رشيبّيًا، 
وتفعيل احلوار البّناء الهادف بني دائرة �رشيبة الدَّخل واملكلفني 

حول اللتزام ال�رشيبي.
الذاتي  التقدير  م�سكالت  بعنوان”   )2008 )�صمور،  درا�سة 
ل�رشيبة الدخل وفًقا لأحكام قانون �رشيبة الدخل الفل�سطيني بني 

الإلزام واللتزام “ 
ال�رشيبية  التغريات  على  الوقوف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
وفًقا لقانون �رشيبة الدخل اجلديد رقم )17( لعام 2004 املطبق 
ك�سف  منوذج  وحتليل   ،2005  /1  /1 من  اعتباًرا  فل�سطني  يف 
اأعاله  املذكور  للقانون  وفًقا  ال�رشيبي(  )الإقرار  الذاتي  التقدير 
من حيث الو�سع التنظيمي والفني لبنود الإقرار ال�رشيبي، ومدى 
التوعية  ودور  العالقة،  ذات  للجهات  بتقدميه  املكلفني  التزام 
ال�رشيبية للمكلفني، وتاأثريها على اللتزام بتقدميه للجهات ذات 
العالقة.وتكون جمتمع الدرا�سة وعينته من جميع امللفات الفّعالة 
للمكلفني امللزمني بتقدمي ك�سف التقدير الذاتي يف حمافظات قطاع 
�رشيبة  اإح�سائية  ح�سب  مكلفًا(   24103( عددهم  والبالغ  غزة 
 man – وتني  مان_  اختبار  ا�ستخدام  ومت   ،2006 لعام  الدخل 
whitney – test ملعرفة اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائية 

بني املجموعتني من البيانات الرتتيبّية، واختبار كرو�سكال وال�ص 
اإذا كان هناك فروق ذات دللة  kruskal – Wallis – test ملعرفة 

الرتتيبّية. البيانات  من  اأكرث  اأو  جمموعات  ثالث  بني  اإح�سائية 
ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة اأنَّ ن�سبة تخلف 
لعام  غزة  قطاع  يف  الذاتي  التقدير  ك�سف  تقدمي  عن  املكلفني 
2006 بلغت 94 %؛ لأ�سباب منها �سوء الأو�ساع القت�سادية من 
الإدارة  من  الفعالة  املتابعة  وغياب  الدخل،  وتدين  املعابر  اإغالق 
الذاتي يف قطاع غزة  التقدير  ال�رشيبية، كما يفتقر منوذج ك�سف 
اإىل الب�ساطة، والو�سوح؛ فهو يحتاج اإىل متخ�س�ص لفهم مفرداته.

على  املرتتبة  “اجلزاءات  بعنوان   )2008 )املعي�س،  درا�سة 
�رشيبة  قانون  يف  ال�رشيبية  بالتزاماته  واإخالله  املكلف  تهرب 

الدخل الأردين”
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على مدى فاعلية اجلزاءات 
يف قانون �رشيبة الدخل الأردين رقم )57( ل�سنة 1985 )املعدَّل( 
يف احلدِّ من ظاهرة التهرب ال�رشيبي، اعتماًدا على املقارنة بني 
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د. سناء مسوده
أ. هاني اخلوالده

العراقي،  ال�رشيبي  الت�رشيع  من  وكل  الأردين  ال�رشيبي  الت�رشيع 
التي  امل�سائل  من  عدد  يف  وامل�رشي،  والأمريكي،  والفرن�سي، 
هذه  لن�سو�ص  ال�ستقراء  اأ�سلوب  م�ستخدمًا  الدرا�سة،  احتوتها 
التي  النتائج  اأهم  بينها.واأكدت  املقارنات  وعقد  الت�رشيعات، 
كل  توحيد  على  العمل  �رشورة  على  الدرا�سة  هذه  اإليها  تو�سلت 
الدخل  على  �رشيبة  من  الأردن  يف  املتعددة  ال�رشيبة  قوانني 
والأرباح، و�رشيبة على املبيعات، ور�سوم جمركية يف قانون واحد 
لي�سهل على اجلهات ذات العالقة التعامل معها بي�رش و�سهولة، كما 
اأ�سارت اإىل اأن الن�سو�ص القانونية ت�سهم ي التهرب ال�رشيبي، بل 
تكوِّن اأ�سباًبا جّدية تدفع املكلفني اإىل التهرب ال�رشيبي؛ لتعددها، 
وت�ستتها، وغمو�سها اأو تعار�سها، وكرثة التعديالت عليها، وعدم 

ا�ستجابتها للم�ستجدات.

الدراسات يف اللغة األجنبية: 

درا�سة )Rahhal, 2014( بعنوان
 The Reasons of Tax Evasion in Palestine: View of“
”Tax Managers in Income Tax Department

التهرب  ظاهرة  اأ�سباب  ا�ستك�ساف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ال�رشيبي من وجهة نظر املديرين يف �رشيبة الدخل قي فل�سطني، 
اإح�سائًيا  حتليلها  متَّ  فقرة   37 من  ا�ستبانة  ا�ستخدام  متَّ  حيث 
منها،  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  SPSS.تو�سلت  حزمة  با�ستخدام 
اإن حجم التهرب ال�رشيبي ال�سنوي يف فل�سطني بلغ )500 مليون 
دولر( ، اأما بخ�سو�ص اأهم اأ�سباب التهرب ال�رشيبي يف فل�سطني 
اإ�رشائيل  وحكومة  فل�سطني  بني  القت�سادية  التفاقية  اإىل  فتعود 
العملية  الرقابية  اخلطط  تنفيذ  ولنق�ص   ، باري�ص(  )بروتوكول 
بع�ص  كفاءة  ولعدم  ال�رشائب،  اإدارة  لدى  املحكمة  والتف�سيلية 
املعقدة  ولالإجراءات  كاٍف،  ب�سكل  ال�رشيبة  دائرة  يف  املوظفني 
ال�رشيبية،  الت�رشيعات  �سعف  ب�سبب  ال�رشيبة  جمع  يف  املتبعة 
خطوات  الفل�سطينية  احلكومة  تبني  ب�رشورة  الدرا�سة  واأو�ست 
بني  القت�سادية  التفاقية  تعديل  اأو  لإلغاء  وفورية  م�ستعجلة 
فل�سطني وحكومة اإ�رشائيل؛ ملنح حكومة فل�سطني احلرية يف تنفيذ 
مازالت  التي   B، C مناطق  يف  ال�رشائب  جمال  يف  رقابية  خطة 
حمتلة من ال�سلطة الع�سكرية الإ�رشائيلية.كما دعت اإىل تاأهيل املوارد 
وحو�سبة  املعلوماتية،  و�سبكات  نظم  حتديث  وا�ستدامة  الب�رشية، 
ال�رشائب، ون�رش الوعي ال�رشيبي عرب عدة و�سائل، وتوظيف موقف 
علماء ال�رشيعة من التهرب ال�رشيبي واأخالقياته، وحتفيز املكلفني 
اإىل  لديهم.كما دعت  الذاتية  الرقابة  وزيادة  لتعزيز  للقانون  وفًقا 
كافة  وتنفيذ  ال�رشيبة،  املحكمة  فل�سطني  حكومة  تفعيل  �رشورة 

العقوبات والغرامات الواردة يف قانون ال�رشيبة.
درا�سة )Al - Moumany, & Al - Ebbini, 2013( بعنوان

 The Role of Accounting Information Systems )AIS) in

Combating Tax Evasion

املعلومات  نظم  دور  من  التحقق  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املحا�سبية يف مكافحة التهرب ال�رشيبي والتقليل منه يف الأردن، 
املعلومات  وقاعدة  املحا�سبية،  املعلومات  نظام  اإدارة  خالل  من 

املوؤهلة. الب�رشية  واملوارد  احلديثة،  املعلومات  وتقنية  املركزية، 
الدخل  �رشيبة  دائرة  يف  العاملني  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
واملبيعات يف الأردن، حيث متَّ الرتكيز على اختيار اأكرث العاملني 
قرًبا وتوا�ساًل وات�ساًل باملكلفني، حيث متَّ اخذ عينة منهم تكونت 
املكلفني  مديرية  يف  مقدٍِّر   100 عددهم  والبالغ  املقدِّرين  من 
متو�سطي الن�ساط التجاري؛ كي تكون النتائج �ساحلة للتعميم.متًّ 
ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي من خالل بناء ا�ستبانة مبقيا�ص 
ليكرت اخلما�سي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأ�سارت اإىل اأن 
ال�رشيبي،  التهرب  مكافحة  يف  وتاأثرًيا  م�ساهمًة  املكونات  اأكرث 
هي املوارد الب�رشية املوؤهلة، بينما الأقل م�ساهمًة وتاأثرًيا فكانت 
ا�ستخدام  اإن  اإىل  تو�سلت  كما  املحا�سبية،  املعلومات  نظام  اإدارة 
رة ي�ساهم  الأ�ساليب الإح�سائية والقت�سادية، والربجميات املتطوٍّ
الدرا�سة  اأو�ست  ال�رشيبي.كما  التهرب  مكافحة  يف  كبري  ب�سكل 
ببذل املزيد بخ�سو�ص تدريب وتاأهيل املوارد الب�رشية حما�سبًيا، 
وقانونًيا، ويف جمال التدقيق، وتعريفهم بالإجراءات املتبعة من 

قبل الدائرة، وتزويد الدائرة باأحدث اأجهزة حا�سوب وبرجميات.
درا�سة )Lau, etal, 2013( بعنوان

 “The Moderating Effect of Religiosity in the Relation

Ship between Money Ethics and Tax Evasion”

بني  العالقة  تفح�ص  اإىل  ال�ستطالعية  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اأثر  من  التحقق  عن  ف�ساًل  ال�رشيبي،  والتهرب  املال  اأخالقيات 
اجلوهرية  الداخلية  الناحية  من  ّين  التدمَ وجوهر  وو�سطية  اعتدال 
واخلارجية على هذه العالقة، با�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي 
طلبة  من  الدرا�سة  جمتمع  ال�ستبانة.وتكون  با�ستخدام  امليداين 
اجلامعات  كربى  يف  الأعمال  اإدارة  كلية  من  العليا  الدرا�سات 
 )400( املختارة  العينة  حجم  بلغ  حيث  ماليزيا،  يف  اخلا�سة 
طالٍب.ومت العتماد على اختبار Anova لختبار فر�سيات الدرا�سة.

واأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة اأن اأخالقيات املال 
حتّد من التهرب ال�رشيبي، اأما جوهر التّدين الداخلي فاإنه له تاأثري 
نحو  ال�رشيبي  والتهرب  املال  اأخالقيات  بني  العالقة  تهذيب  يف 
له  يوجد  فال  للتّدين  اخلارجي  اجلوهر  اأما  والعتدال،  الو�سطية 
الداخلي.واأو�ست  ن  التديَّ جوهر  بعك�ص  اأي  العالقة  هذه  يف  تاأثري 
اأخالقيات املال  الدرا�سة باإجراء درا�سات م�ستقبلية ملعرفة تاأثري 
على التهرب ال�رشيبي من خالل العتقاد باملادية، وحّب التمّلك 

وغري ذلك.
درا�سة )Aljaaidi, et al, 2012( بعنوان

“The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administra�

tive Sciences› Students in Yemen”

العلوم  طلبة  نظر  وجهة  فح�ص  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
 2010  /2009 الدرا�سي  للعام  ح�رشموت  جامعة  يف  الإدارية 
التهرب  اإىل  النظرة  ومعرفة  ال�رشيبي،  التهرب  اأخالقيات  حول 
املجال  هذا  يف  الدرا�سات  كون  اإ�سالمي  منظور  من  ال�رشيبي 
قليلة.وتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة العلوم الإدارية يف جامعة 
تخ�س�سات  من   2010  /2009 الدرا�سي  للعام  ح�رشموت 
)املحا�سبة، واإدارة الأعمال، واملالية( دون الإ�سارة اإىل حجم هذا 
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املجتمع، حيث متَّ اختيار عينة ع�سوائية بلغت 124 طالًبا وطالبًة، 
ومتَّ ت�سميم وبناء ا�ستبانة وبتدريج مرجانه ال�سباعي، وباللغتني 
من  طالًبا   15 على  قبلًيا  اختبارها  ومتَّ  والجنليزية،  العربية 
الدرا�سة.متَّ  لغر�ص  �سالحيتها  لتاأكيد  ماليزيا  يف  اأوتارا  جامعة 
ا�سرتداد 124 ا�ستبانة �ساحلًة للتحليل.واأ�سارت اأهم النتائج التي 
اأخالقًيا  التهرب ال�رشيبي قد يكون  اأنَّ  اإىل  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت 
وف�ساد  ال�رشيبي،  النظام  عدالة  عدم  ب�سبب  الظروف  بع�ص  يف 
هذه  وخرق  وانتهاك  واإ�ساءة  احلكومات،  اإنفاق  واإ�رشاف  وتبذير 
احلكومات حلقوق الإن�سان وعدم احرتامها، كما اأن الغالبية رف�سوا 
اأن يكون التهرب دائًما اأخالقًيا من منطلق اأن امل�سلمني ل يرون اأن 
التهرب من  اأخالقًيا؛ فالإ�سالم ل يرّبر  ال�رشائب  التهرب من دفع 

دفع ال�رشائب.
درا�سة )Akram, & Mughal, 2012( بعنوان 

“Reflections from Pakistan: Reasons of Tax Avoid�

ance & Tax Evasion “

التهرب  وم�سببات  اأ�سباب  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
والتجنب ال�رشيبي يف باك�ستان، والرتكيز على ا�ستك�ساف الأ�سباب 
وامل�سببات اجلوهرية لدى الأفراد دافعي ال�رشائب، وكذلك فح�ص 
الو�سفي  املنهج  على  اعتماًدا  الدرا�سة  متغريات  بني  العالقات 
يف  مدينًة   )271( من  الدرا�سة  جمتمع  امليداين.وتكون  التحليلي 
باك�ستان، متَّ اختيار عينة بلغت )72( مدينًة با�ستخدام العينة غري 
ا�ستبانًة،   1200 امل�سرتجعة  ال�ستبانات  عدد  وبلغ  الحتمالية، 
العتماد  ومتَّ  ا�ستبانًة،   1043 امل�سرتجعة  ال�ستبانات  عدد  وبلغ 
على التباين، وحتليل النحدار املركب لختبار فر�سيات الدرا�سة.
والتجنب  التهرب  اأ�سباب  اأهم  اأّن  على  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
ال�رشيبي يعود لعدم التثقيف ال�رشيبي، ونق�ص احلوافز ال�رشيبية 
ال�سيا�سات  تطوير  الدرا�سة �رشورة  التو�سيات  اأهم  املنا�سبة.ومن 
والتجنب  التهرب  وم�سببات  اأ�سباب  من  للتخل�ص  فقط  لي�ص 
اقت�ساد  حجم  لتقليل  تطويرها  يجب  بل  باك�ستان،  يف  ال�رشيبي 
ل من ن�ساطات  ل الذي ل ُيظهر دخل املكلفني احلقيقي املتح�سِّ الظِّ

قانونية.
درا�سة )Gundarapu & Vadde, 2012( بعنوان 

 Factors that Influence Rental Tax Payers’ Compliance

with Tax System “an Empirical Study of Mekelle City, Ethiopia”

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد وفهم العوامل الرئي�سية التي 
قطاع  يف  ال�رشائب  دافعي  اإذعان  و�سلوكات  مواقف  على  توؤثر 
دافعي  للعالقة بني مواقف  والتاأ�سي�ص  ال�رشيبي،  للنظام  التاأجري 
ال�رشيبي.وتكون  اإذعانهم  و�سلوكات  التاأجري  ال�رشائب يف قطاع 
قطاع  يف  ال�رشائب  دافعي  الأفراد  املكلفني  من  الدرا�سة  جمتمع 
مناطق  اختيار3  متَّ  حيث  الإثيوبية،   Mekelle مدينة  يف  التاأجري 
 )Kebel( ثقافتهم  يف  تدعى  اإدارية  7مناطق  اأ�سل  من  اإدارية 
التابعة ملدينة Mekelle، كونها الأكرث من حيث الكثافة ال�سكانية، 
وعدد دافعي ال�رشائب يف قطاع التاأجري، متَّ �سحب عينة ع�سوائية 
بلغت 140 فرًدا من اأ�سل 5480 فرًدا، وزعت على �سكل ح�س�ص 

فرًدا، ومنطقة   62 بواقع   Kedamay weyane كلِّ من منطقة  يف 
Hadnet بواقع 37 فرًدا، ومنطقة Hawelti بواقع 41 فرًدا.

اأظهرت نتائج الدرا�سة باأنَّ الأفراد دافعي ال�رشائب يف قطاع 
اإقراًرا  قدَّم  والثاين  اأمني،  غري  الأول  اأ�سناف،  ثالثة  على  التاأجري 
�رشيًبا يت�سمن دخاًل اأقلَّ بكثري من الدخل اخلا�سع لل�رشيبة، اأما 
اأن  لل�رشيبة.كما  �سيًئا عن كامل دخله اخلا�سع  يقِّدم  فلم  الثالث 
الغالبية العظمى من املبحوثني من قليلي وب�سيطي الثقافة والوعي 

ال�رشيبي؛ ل�سعف الرقابة واآليات املتابعة يف هيئة ال�رشائب.
درا�سة )Warren, 2005( بعنوان 

 “Ambiguity about Audit Probability Tax Compliance &

Tax Payer Welfare”

يف  الغمو�ص  تاأثري  درجة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
بريطانيا،  يف  ال�رشيبي  الإذعان  م�ستوى  يف  ال�رشيبة  اإجراءات 
در�ست  التي  امليدانية  الدرا�سات  على  الدرا�سة  بيانات  اعتمدت 
امل�ساحب  الغمو�ص  جتاه  ال�رشائب  دافعي  الأفراد  �سلوكات 
بريطانيا  يف  ال�رشيبي  الإذعان  وم�ستوى  ال�رشيبة  لإجراءات 
Ellsberg عام1961  ودرا�سة  Allias عام1953،  درا�سة  بدًءا من 
)املنفعة  منوذج  مع  املبحوثني  �سلوكات  تعار�ص  عن  ك�سفتا  اإذ 
عام   Quiggin درا�سة  منها:  درا�سات  بعدة  ومروًرا   ، املتوقعة( 
املنفعة  منوذج  طّورا  حيث   1987 عام   Yaari ودرا�سة   ،1982
منوذج  م�ستخدمًة   1988 عام   Sarin و   Kahn ودرا�سة  املتوقعة، 
 1992 عام   Tversky & Kahneman ودرا�سة  املرجح،  القرار 
م�ستخدمًة نظرية التوقع الرتاكمي، وانتهاًء بعام 2004.ومن اأهم 
النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة وجود عالقة عك�سية بني 
درجة الغمو�ص يف اإجراءات ال�رشيبة وم�ستوى الإذعان ال�رشيبي، 
واأنَّ حالة عدم التاأكد بخ�سو�ص احتمالية التدقيق على املكلفني 
من عدمه تعد اأداة لتقليل التهرب ال�رشيبي اأو زيادة رفاه دافعي 

ال�رشائب.

يِّز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:  ما يمُ

متتاز هذه الدرا�صة عن غريها من الدرا�صات مبا يلي: 
تناولت الدرا�سات ال�سابقة قانون �رشيبة الدخل ال�سابق، . 1

 ،2009 ل�سنة  املوؤقت28  بالقانون  انتهاًء  مرات  عدة  ُعدِّل  الذي 
وهو مو�سوع الدرا�سة احلالية، مثل درا�سة )احلاج، 2003( ، والتي 
حت�سيل  على  القدمي  الأردين  الدَّخل  �رشيبة  قانون  اأثر  تناولت 

�رشيبة الدَّخل يف الأردن.
2 . 3 من  اأكرث  الدرا�سة  قيد  القانون  تطبيق  على  م�سى 

�سنوات، وبالتايل احلكم على اآثار تطبيقه بالدرا�سة احلالية اأ�سبح 
اأكرث مو�سوعية، ولي�ص كدرا�سة )رحال، 2011( والتي تناولت اأثر 
على  مي�ِص  ومل  الأردن،  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  على  القانون  هذا 

تطبيقه اأكرث من �سنة واحدة.
يختلف مو�سوع الدرا�سات ال�سابقة عن مو�سوع الدرا�سة . 3

تناولتها  التي  غري  اخرى  متغريات  بع�سها  تناول  حيث  احلالية، 
وقانون  واحلوكمة  املحا�سبي  املعلومات  كنظام  الدرا�سة  هذه 
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الخر  بع�سها  وتناول  املتغريات،  من  وغريها  ال�ستثمار  ت�سجيع 
على  واأثرها  احلالية،  الدرا�سة  متغريات  من  اأكرث  اأو  واحد  متغري 

التهرُّب ال�رشيبي.

منهجية الدراسة: 

أساليب مجع البيانات وتفسريها: 

اعتمدت الدرا�سة على م�سدرينْن جلمع البيانات وهما م�سدر 
الكتب  يف  باملو�سوع  املتعلقة  الأدبيات  على  وي�ستمل  ثانوي 
والأبحاث والتقارير والدوريات العربية والأجنبية، بالإ�سافة اإىل 
اجلانب  لتغطية  الدرا�سة  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  والأنظمة  القوانني 
اأويل حيث متَّ ت�سميم ا�ستبانة لختبار فر�سيات  النظري.وم�سدر 

الدرا�سة.

أداة الدراسة واختبار صدقها وثباتها

�سياغتها  قبل  )ال�ستبانة(  الدرا�سة  اأداة  �سدق  اختبار  متَّ 
خالل  من  اأهدافها  لقيا�ص  مالءمتها  مدى  من  للتاأكد  النهائية 
حتكيم ال�ستبانة وعر�سها يف �سورتها الأولية على جمموعة من 
وعلى  واخلا�سة،  الر�سمية  اجلامعات  من  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
اأ�سحاب اخلربة والخت�سا�ص من العاملني يف املجال ال�رشيبي 
حيث بلغ عددهم جميعًا )10( اأفراد، وقد متَّ اإبداء بع�ص املالحظات 
الدرا�سة  اأداة  ثبات  اختبار  مبوجبها.ومتَّ  وُعدِّلتنْ  ال�ستبانة  على 
)ال�ستبانة( اإح�سائًيا من خالل اإخ�ساع اأ�سئلة ال�ستبانة لختبار 
الداخلي  الت�ساق  بطريقة  الثبات  معامل  با�ستخدام  الثبات  قوة 
وفق معادلة كرونباخ األفا، اإذ بلغت قيمته لالأداة ككل فيما يتعلق 
اأعلى  %، وهي ن�سبة   96 %، بينما للمدققني بلغت   94 باخلرباء 

. )Sekaran 2003( ،% 60 من الن�سبة الإح�سائية املقبولة وهي
اأ�صئلة  على  بناًء  ال�صتبانة  جمالت  وو�صف  �صياغة  ومتَّ 

الدرا�صة وكانت على النحو التايل: 
الإقرار  ● معاجلة  اإجراءات  بدور  يتعلق  الول  املجال 

ال�رشيبي يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.
الت�سجيعية  ● احلوافز  بدور  يتعلق  الثاين  املجال 

ال�رشيبي  التهرب  من  احلدِّ  يف  ال�رشيبية  )الإعفاءات( 
يف الأردن.

)الغرامات(  ● العقوبات  بدور  يتعلق  الثالث  املجال 
ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

املجال الرابع يتعلق بدور الن�سب ال�رشيبية يف احلدِّ من  ●
التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

املوظفني  جميع  هما:  فئتنينْ  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
مديريات  جميع  يف  )املدققني(  ال�رشيبي  بالتدقيق  املفو�سني 
ال�رشيبة  خدمات  مراكز  وجميع  واملبيعات  الدخل  �رشيبة  دائرة 
عدد  بلغ  حيث  الها�سمية  الأردنية  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف 
الرئي�سة،  الدائرة  اإح�سائية  اأفراد ح�سب   )803( الدرا�سة  اأفراد فئة 
ا الثانية  متَّ اختيار عينة ع�سوائية ب�سيطة منهم بلغت 71 فرًدا، اأمَّ

يف  واملبيعات  الدخل  �رشيبة  خرباء  جمعية  اأع�ساء  من  فتكونت 
الأردن كافة )اخلرباء( حيث بلغ عدد اأفراد كامل املجتمع 71 فرًدا 
عينة  اختيارهم جميًعا �سمن  متَّ  اجلمعية،  الإح�سائية من  ح�سب 
 )61( ا�سرتداد  متَّ  املدققني  على  ال�ستبانة  توزيع  وبعد  الدرا�سة، 
ا�ستبانًة، اأي ما ن�سبته )86 %( من عينة الدرا�سة، كانت جميعها 
ال�ستبانة  توزيع  فبعد  اخلرباء،  بخ�سو�ص  ا  اأمَّ للدرا�سة،  �ساحلة 
عليهم متَّ ا�سرتداد )39( ا�ستبانًة، اأي ما ن�سبته )55 %( من جمتمع 

الدرا�سة، كانت جميعها �ساحلة للدرا�سة.

االساليب االحصائية املتبعة لتفسري البيانات واختبار الفرضيات: 

للعـلـوم  الإحـ�سائيـة  الـحـزم  برنامـج  الباحثان على  اعتمد 
فر�سيات  واختبار  النتائج  حتليل  يف   )SPSS( الجتماعـيـة 
التي  املالئمة  الإح�سائية  الأ�ساليب  اختيار  متَّ  وقد  الدرا�سة، 
التكرارات  الدرا�سة واختبار فر�سياتها، وا�ستخرجت  اأهداف  تخدم 
الدرا�سة،  لعينة  الدميوغرافية  اخل�سائ�ص  على  التعرف  اأجل  من 
الت�ساق  مقدار  من  للتحقق  األفا  كرونباخ  اختبار  ا�ستخدام  ومت 
ا�ستخدام  ثباتها.ومت  املوؤ�رشات على  كاأحد  الدرا�سة  لأداة  الداخلي 
لكلٍّ  الأو�ساط احل�سابية  )One Sample t � test( ملقارنة  اختبار 
ح )و�سط الختبار(  من عينتيِّ الدرا�سة عن قيمة و�سط ح�سابي مرجَّ
اإذ يتمُّ احت�ساب قيمة )t( وا�ستخراج م�ستوى دللتها، ونظًرا لأنَّ   ،
الو�سط  قيمة  فاإنَّ  خما�سًيا،  كان  لالجتاهات  الدرا�سة  مقيا�ص 
ح الذي متَّ املقارنة به هو )3( ، فاإذا كان م�ستوى املعنوية  املرجَّ
اأقل من اأو ي�ساوي )0.05( فاإنَّ هناك فروقات جوهرية ذات دللة 
كان  واإذا  الختبار،  و�سط  عن  الدرا�سة  عينة  لإجابات  اإح�سائية 
ه ل توجد فروقات جوهرية  م�ستوى املعنوية اأكرب من )0.05( فاإنَّ
الختبار،  و�سط  عن  الدرا�سة  عينة  لإجابات  اإح�سائية  دللة  ذات 
 )Independent samples t � test( للعينات امل�ستقلة )t( واختبار
دللتها، لختبار  م�ستوى  وا�ستخراج   )t( قيمة  احت�ساب  يتمُّ  حيث 
اإح�سائية بني الو�سط احل�سابي  وجود فروقات معنوية ذات دللة 
وعليه  واخلرباء،  املدققون،  وهما  امل�ستقلتنينْ  العينتنينْ  لإجابات 
فروق  هناك  تكون  عندما  الدرا�سة  يف  امل�ستخدمة  القرار  فقاعدة 
دالة اإح�سائًيا بني املتو�سطات احل�سابية لإجابات عينتيِّ الدرا�سة 
الفر�سية  تقبل  بحيث   %  5 ي�ساوي  اأو  اأقل  معنوية  م�ستوى  عند 
البديلة اإذا كانت قيمة املعنوية ≥ 5 %، وتقبل الفر�سية العدمية 

اإذا كانت قيمة املعنوية < 5 %.

نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: 
بعد اأن قام الباحثان بجمع البيانات بوا�سطة اأداة الدرا�سة، 
وحتليلها لتحديد اخل�سائ�ص الدميوغرافية لالأفراد املجيبني على 
اأ�سئلة ال�ستبانة، واختبار فر�سيات الدرا�سة، مت عر�سها على النحو 

التايل: 

اخلصائص الديغرافية الفراد عينة الدراسة: 

لتحديد  ون�سبها  التكرارات  احت�ساب  على  العتماد  مت 
ال�ستبانة  اأ�سئلة  على  املجيبني  لالأفراد  الدميوغرافية  اخل�سائ�ص 
�سنوات  وعدد  العلمي،  والتخ�س�ص  العلمي،  املوؤهل  من  واملكونة 
اخلربة يف املجال ال�رشيبي، وال�سهادات املهنية، وتبني اأنَّ ن�سبة 
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العينتنينْ  اأفراد  من  لكلٍّ  وماج�ستري  بكالوريو�ص  على  احلا�سلني 
يف  تركز  العينتنينْ  اأفراد  غالبية  وتخ�س�ص  تقريًبا؛   %  90 بلغت 
ننْ يقوم بعملية تقدير  د على اأنَّ معظم ممَ ا يوؤكِّ تخ�س�ص املحا�سبة ممَّ
�رشيبة الدخل على املكلفني ووكالئهم هم حما�سبون، وهم الأقدر 
على التعامل مع املتطلبات املحا�سبية لتقدير �رشيبة الدخل على 
املكلفني، وتبني اأن �سنوات اخلربات التي يتمتع بها اأفراد العينتنينْ 
التي تزيد على 5 �سنوات بلغت 80 % تقريًبا؛ وهذا يدلِّل على اأنَّ 
ننْ يقوم بتقدير �رشيبة الدخل لديه من اخلربة املنا�سبة والكافية  ممَ

للقيام بعمله على نحٍو منا�سٍب.

اختبار فرضيات الدراسة: 
باإتباع  الدرا�سة  بفر�سيات  اخلا�سة  البيانات  حتليل  �سيتمُّ 
النحو  وعلى  اأعاله،  اإليها  التطرُّق  متَّ  التي  الإح�سائية  الأ�ساليب 

التايل: 
املتعلقة  ◄ الفر�سية  الدرا�سة حول  اأفراد عينتيِّ  اجتاهات 

يف )ل يوجد فروق دالة اإح�سائًيا يف اإجابات اأفراد عينتيِّ الدرا�سة 
التهرب  اإجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي يف احلدِّ من  حول دور 

ال�رشيبي يف الأردن( .
الجدول رقم )1( 

االختبارات اإلحصائية لفقرات دور إجراءات معالجة اإلقرار الضريبي في الحدِّ من التهرب الضريبي
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دور قانون ضريبة الّدخل األردني في احلدِّ من التهّرب الضريبي 
من وجهتيِّ نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل واملبيعات وأعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل واملبيعات

د. سناء مسوده
أ. هاني اخلوالده

بالرجوع اإىل جدول رقم )1( تبنيَّ اأنَّ هناك اختالًفا ذا دللة 
اأفراد العينتنينْ من املدققني، واخلرباء، حيث  معنوية بني اإجابات 
 %  5 ≥ من  امل�ستقلة  للعينات   )t( بلغ م�ستوى املعنوية لختبار 
والتي  الثانية  الفقرة  التالية:  الفقرات  من  كلٍّ  يف  يتعلق  ومبا 
�رشيبة  لدائرة  ال�رشيبي  الإقرار  تقدمي  »اإجراءات  اأنَّ  على  تن�صُّ 
ن اأ�سهمت يف  الدخل واملبيعات �سهلة ول حتتاج لوقت وجهد كبريينْ
احلدِّ من التهرب ال�رشيبي«، وملخ�ص الفقرات )5، 6، 7( املتعلق 
الربيد،  )�رشكات  طريق  عن  ال�رشيبي  لإقراره  املكلف  »تقدمي  يف 
والبنوك، والو�سائل الإلكرتونية( املعتمدة من دائرة �رشيبة الدخل 
واملبيعات حدَّ من التهرب ال�رشيبي، وقد ح�سلت هذه الفقرات ومن 
وجهتيِّ نظر املدققني، واخلرباء على اأو�ساط ح�سابية بلغت )3.33، 
، )3.05، 2.31( ، )3.05، 2.31( على   )2.28  ،2.95( ،  )2.79
بخ�سو�ص  املدققني  مع  يتفقوا  مل  اخلرباء  اأنَّ  ومبعنى  التوايل، 
الو�سائل املتَّبعة يف تقدمي الإقرار ال�رشيبي ودورها يف احلدِّ من 
وت�سليم  لنقل  و�سيلة  جمرد  الو�سائل  هذه  لأن  ال�رشيبي؛  التهرب 
الإقرار ال�رشيبي للجهة ذات العالقة.وبالرجوع اإىل جدول رقم )1( 
العينتنينْ مبا يتعلق بباقي فقرات املحور املتعلقة يف  اأفراد  اتفق 
احلدِّ من  ال�رشيبي يف  الإقرار  اإجراءات معاجلة  تلعبه  الذي  الدور 
التهرب ال�رشيبي؛ حيث كان م�ستوى املعنوية لختبار )t( للعينات 
اأفراد  الأو�ساط احل�سابية لإجابات  %، وكانت   5 < من  امل�ستقلة 
الباحثان  ويرى  ؛   )3( البالغ  الختيار  و�سط  من  قريبة  العينتنينْ 
اإجراءات تقدمي الإقرار ال�رشيبي لدائرة  اإىل كون  اأنَّ ذلك قد يعود 

اإجراءات  جمرد  هي  تدقيقه  واإجراءات  واملبيعات  الدخل  �رشيبة 
من  احلدِّ  يف  منها  املن�سود  الدور  تلعب  مل  لذا  وروتينية؛  �سكلية 
.وتبنيَّ من جدول  التهرب ال�رشيبي من وجهتيِّ نظر اأفراد العينتنينْ
اأنَّ الو�سط احل�سابي لإجابات كلٍّ من املدققني، واخلرباء  رقم )1( 
ومب�ستوى  التوايل،  على   )2.9  ،3.2( بلغ  املحور  فقرات  وجلميع 
وجود  عدم  ومبعنى   ، العينتنينْ من  كلٍّ  % لإجابات   5 > معنوية 
فرق ذي دللة معنوية عن و�سط الختيار البالغ )3( ، وهو موؤ�رش 
على اأنَّ اإجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي مل تلعب الدور املن�سود 
. منها يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي من وجهتيِّ نظر اأفراد العينتنينْ
واأنَّ قيمة املعنوية لختبار )t( امل�ستقل للعينتني بلغت )0.057( 
 5 البالغة  املعنوية  م�ستوى  من  اأكرب  وهي  املحور  فقرات  جلميع 
%، ومبعنى عدم وجود فرق معنوي يف وجهتيِّ نظر كلٍّ من اأفراد 
ال�رشيبي  الإقرار  اإجراءات معاجلة  الذي تلعبه  الدور  العينتنينْ يف 
العدمية  الفر�سية  نقبل  وبالتايل  ال�رشيبي،  التهرب  من  احلدِّ  يف 
ه: “ ل يوجد فروق دالة اإح�سائًيا يف  للدرا�سة والتي تن�صُّ على اأنَّ
الإقرار  معاجلة  اإجراءات  دور  حول  الدرا�سة  عينتيِّ  اأفراد  اإجابات 
ال�رشيبي يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن”.وبهذا تكون قد 
اتفقت كلٌّ من العينتنينْ على اأنَّ اإجراءات معاجلة الإقرار ال�رشيبي ل 

تلعب دوًرا يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.
باأنه  ◄ املتعلقة  الفر�سية  حول  الدرا�سة  عينتيِّ  اجتاهات 

الدرا�سة  عينتيِّ  اأفراد  اإجابات  يف  اإح�سائًيا  دالة  فروق  يوجد  )ل 
يف  ال�رشيبي  التهرب  من  احلدِّ  يف  والإعفاءات  احلوافز  دور  حول 

الأردن( .

الجدول رقم )2( 
االختبارات اإلحصائية المتعلقة بدور الحوافز واإلعفاءات في الحدِّ من التهرب الضريبي 
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ذا  اختالًفا  هناك  اأنَّ  تبنيَّ   )2( رقم  جدول  اإىل  بالرجوع 
دللة معنوية بني املدققني، واخلرباء، حيث بلغ م�ستوى املعنوية 
بالفقرة  يتعلق  فيما   %  5  ≤ امل�ستقلة  للعينات   )t( لختبار 
التا�سعة املتعلقة يف »معاملة دخل �رشكات الأ�سخا�ص )العائلية 
يتعلق  فيما  امل�ساهمة،  ال�رشكات  دخل  معاملة  نف�ص  العادية(  اأو 
اأ�سهمت يف احلدِّ  ال�سنوية املمنوحة للمكلف الطبيعي؛  بالإعفاءات 
من التهرب ال�رشيبي«، والفقرة الثانية ع�رشة املتعلقة بـ »ال�سماح 
للمكلف بدفع ما ا�ستحق عليه من �رشيبة ومبالغ اأخرى بال�سيكات 
البنكية؛ حدَّ من التهرب ال�رشيبي«؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابات 
اأفراد العينتنينْ على الفقرتنينْ ال�سابقتنينْ )3.05، 2.38( ، )3.36، 
اإجابات  و�سط  انخفا�ص  مالحظة  مع  التوايل،  على   )2.82
ويرى  ؛   )3( البالغ  الختبار  و�سط  عن  الفقرتنينْ  لهاتنينْ  اخلرباء 
املكلفني  ميثل  ننْ  ممَ هم  اخلرباء  اأنَّ  اإىل  يعود  قد  ذلك  اأنَّ  الباحثان 
اأبلغ  ال�سلبي عليهم  الأثر  اأنف�سهم مكلفني )حيث يكون وقع  اأو هم 
اأعاله يف املعاملة  التا�سعة املذكورة  الفقرة  �ساوت  ، حيث  واأ�سد( 
فمن  امل�ساهمة،  ال�رشكات  ودخل  الأ�سخا�ص  ال�رشكات  دخل  بني 
عن  خمتلفة  بطريقة  مكلٍف  كلُّ  ُيعامل  اأمَننْ  والإن�ساف  العدل  باب 
غريه من املكلفني املختلفني من نواٍح عديدة.ويعتقد الباحثان اأنَّ 
ما ورد يف الفقرة الثانية ع�رشة بخ�سو�ص ال�سماح للمكلف بدفع 
مل  البنكية  بال�سيكات  اأخرى  ومبالغ  �رشيبة  من  عليه  ا�ستحق  ما 
التهرب ال�رشيبي من وجهة نظر اخلرباء؛ و�سبب ذلك قد  يحّد من 
يعود اإىل اأنَّ اهتمام املكلف الأ�سا�سي يف نهاية الأمر من�سبٌّ نحو 
واملبيعات  الدخل  �رشيبة  لدائرة  املدفوعة  ال�رشيبة  مبلغ  تقليل 
لأدنى حدٍّ ممكن بغ�صِّ النظر عن طريقة الدفع �سواًء كانت نقًدا اأو 

بالو�سائل الأخرى ومنها ال�سيكات.وبالرجوع اإىل جدول رقم )2( 
اإجابات  و�سط  اإح�سائية بني  دللة  اختالف ذي  تبنيَّ عدم وجود 
املدققني، واخلرباء جلميع الفقرات الباقية با�ستثناء الفقرتني )9، 
 )t( لختبار  املعنوية  م�ستوى  بلغ  حيث  اأعاله،  املذكورتنينْ   )12

للعينات امل�ستقلة < 5 %.
احل�سابي  الو�سط  اأنَّ  تبنيَّ   )2( رقم  جدول  اإىل  وبالرجوع 
لإجابات كلٍّ من املدققني، واخلرباء وجلميع فقرات املحور بلغت 
 ،%  5 من   > معنوية  ومب�ستوى  التوايل  على   )3.24  ،3.30(
الذي  الدور  ومبعنى عدم موافقة كلٍّ من املدققني، واخلرباء، على 
ال�رشيبي.وتبنيَّ  التهرب  من  احلدِّ  يف  والإعفاءات  احلوافز  تلعبه 
اأنَّ قيمة املعنوية جلميع فقرات  من اختبار )t( امل�ستقل للعينتني 
وجود  عدم  ومبعنى   %  5 من  اأكرب  وهي   0.763 بلغت  املحور 
تلعبه  الذي  الدور  يف  الدرا�سة  عينتيِّ  اجتاهات  يف  معنوي  فرق 
على  وبناًء  ال�رشيبي،  التهرب  من  احلدِّ  يف  والإعفاءات  احلوافز 
ه “ ل يوجد فروق  ذلك نقبل الفر�سية العدمية والتي تن�صُّ على اإنَّ
دالة اإح�سائًيا يف اإجابات اأفراد عينتيِّ الدرا�سة حول دور للحوافز 
والإعفاءات يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن “ حيث اتفقت 
كلٌّ من العينتنينْ على اأنَّ احلوافز والإعفاءات ل تلعب دوًرا يف احلدِّ 

من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.
بـاأنه  ◄ املتعلقة  الفر�سية  الدرا�سة حول  اجتاهات عينتيِّ 

الدرا�سة  عينتيِّ  اأفراد  اإجابات  يف  اإح�سائًيا  دالة  فروق  يوجد  )ل 
حول دور العقوبات والغرامات يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف 

الأردن( .

جدول رقم )3( 
االختبارات اإلحصائية المتعلقة بدور العقوبات والغرامات في الحدِّ من التهرب الضريبي 
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بالرجوع اإىل جدول رقم )3( تبنيَّ اأنَّ هناك اختالًفا ذا 
دللة معنوية بني الو�سط احل�سابي لإجابات املدققني، واخلرباء، 
حيث بلغ م�ستوى املعنوية لختبار )t( للعينات امل�ستقلة ≥ من 
% فيما يتعلق يف الفقرة احلادية ع�رشة والتي تن�صُّ على اأنَّ   5
»تغليظ وم�ساعفة العقوبات بحق املكلف عند تكراره لالأفعال 
غري القانونية مرة اأخرى يحدُّ من التهرب ال�رشيبي« حيث بلغ 
4.21( على التوايل، ويالحظ ارتفاع  الو�سط احل�سابي )3.74، 
الو�سط احل�سابي لإجابات اخلرباء عن الو�سط احل�سابي لإجابات 
املدققني؛ ويرى الباحثان اأنَّ ذلك يعود اإىل اأن اخلرباء هم وكالء 

املكلفني اإننْ مل يكونوا هم اأنف�سهم مكلفني، وعليه فالفقرة احلادية 
ع�رشة اأ�سارت اإىل تغليظ وم�ساعفة العقوبات مبفهومها الوا�سع 

من مايل ومقيِّد للحرية اأو مانع للمكلف من ممار�سة ن�ساطه عند 
تكراره لفعٍل غري قانوينٍّ مرات اأخرى؛ وهذا يدعو املكلف لأن 

يفكر بعمق وروية بالإذعان واللتزام بدفع ال�رشائب امل�ستحقة، 
ل اأمَننْ يعرقل م�سرية ن�ساطه ويعيق تو�سع اأعماله وطموحاته.

وبالرجوع اإىل جدول رقم )3( تبنيَّ عدم وجود اختالف ذي دللة 
معنوية بني و�سط اإجابات املدققني، واخلرباء جلميع الفقرات 

املتعلقة يف دور العقوبات والغرامات يف احلدِّ من التهرب 

ال�رشيبي وبا�ستثناء الفقرة احلادية ع�رشة املذكورة اأعاله، 
حيث بلغ م�ستوى املعنوية لختبار )t( للعينات امل�ستقلة < 5 
%، ومبعنى اتفقت وجهتا نظر العينتنينْ حول الدور الذي تلعبه 
العقوبات والغرامات يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.

بالرجوع اإىل جدول رقم )3( تبنيَّ اأنَّ الو�سط احل�سابي لإجابات 
املدققني، واخلرباء، بلغ )3.56، 3.78( على التوايل ومب�ستوى 

معنوية بلغت 0.00 وهي اأقل من 5 %، ومبعنى اأنَّ اأفراد العينتنينْ 
متفقون على الدور الذي تلعبه العقوبات والغرامات يف احلدِّ من 
التهرب ال�رشيبي يف الأردن.وتبنيَّ اأنَّ قيمة املعنوية لختبار 

)t( للعينات امل�ستقلة بلغت 0.217 وهي اأكرب من 5 % ومبعنى 
عدم وجود فرق ذي دللة معنوية بني اجتاهات اأفراد العينتنينْ 
حول الدور الذي تلعبه العقوبات والغرامات يف احلدِّ من التهرب 

ال�رشيبي يف الأردن، وبالتايل يتمُّ رف�ص الفر�سية العدمية 
وقبول الفر�سية البديلة التي تن�صُّ على اجتاهات عينتيِّ الدرا�سة 

حول الفر�سية املتعلقة يف: 
عينتيِّ  اأفراد  اإجابات  يف  اإح�سائًيا  دالة  فروق  يوجد  )ل   
الدرا�سة حول دور الن�سب ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي 

يف الأردن( .
الجدول رقم )4( 

االختبارات اإلحصائية المتعلقة بدور النسب الضريبية في الحدِّ من التهرب الضريبي
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وبالرجوع اإىل جدول رقم )4( تبنيَّ وجود اختالف معنوي يف 
الأو�ساط احل�سابية لإجابات املدققني، واخلرباء، حيث بلغ م�ستوى 
يتعلق يف  % فيما   5 ≤ امل�ستقلة  للعينات   )t( املعنوية لختبار 
الفقرة التا�سعة والعا�رشة اللتني تن�سان على »اإلزام املكلف الذي 
يزيد  ال�سابقة  ال�سنة  يف  الإجمايل  ودخله  اأعمال،  اأن�سطة  ميار�ص 
على ن�سف مليون دينار اأردين، بتوريد دفعتني مقدًما عن ن�سفي 
ال�سنة املعنية بن�سبة 37.5 % )من ال�رشيبة املحت�سبة بناًء على 
وما   2012 �سنة  ن�سفي  عن  للدائرة  املقدمة  املالية  البيانات 
اإقرار ال�سنة ال�سابقة مبا�رشة  اأو )من ال�رشيبة الواردة يف  بعدها( 
بلغ  حيث  ال�رشيبي«  التهرب  من  يحدُّ  بعدها(  وما   2012 للعام 
الو�سط احل�سابي لإجابات اأفراد العينتنينْ )3.34، 2.79( ، )3.48، 
الفقرتني  يف  احل�سابي  الو�سط  ارتفع  حيث  التوايل،  على   )2.79
اخلرباء  يوافق  مل  حني  يف  املدققني،  نظر  وجهة  من  ال�سابقتني 
اأنَّ الفقرتني  اإىل  اأنَّ ذلك قد يعود  الباحثان  الدور؛ ويرى  على هذا 
الواجب  املقدمة  الدفعات  على  ركزتا  اأعاله  املذكورتني   )10  ،9(
الفقرتان  ُت�سهم  اإذ مل  ذلك،  اإذا حتّققت �رشوط  املكلف دفعها  على 
املذكورتان يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي من وجهة نظر اخلرباء؛ 
كون كلُّ واحدة منهما هي نف�سها قد تت�سمن و�سيلة تهرب بن�صٍّ 
القانون، فاإذا ما ا�ستخدم املكلف خربته املعمقة وخا�سة اخلرباء 
منهم يف هذا املجال بحيث يتمكن من تخفي�ص ن�سبة معينة من 
الدفعات  بخ�سو�ص  لل�رشيبة  اخل�سوع  عدم  وبالتايل  الدخل، 
 )4( رقم  جدول  اإىل  دفعها.وبالرجوع  عليه  الواجب  املقدمة 
الذي  بالدور  املتعلقة  الفقرات  الو�سط احل�سابي لإجابات  اأنَّ  تبنيَّ 
الن�سب ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي وبا�ستثناء  تلعبه 
الفقرتني )9، 10( �سابقتي الذكر مل يكن هناك اختالف معنوي يف 
، ومب�ستوى معنوية <  اأفراد العينتنينْ الأو�ساط احل�سابية لإجابات 
من 5 %؛ مبعنى اتفق كلٌّ من املدققني، واخلرباء، على الدور الذي 
تلعبه الن�سب ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي فيما يتعلق 
الو�سط احل�سابي  اأنَّ   )4( الفقرات، وتبني من اجلدول رقم  يف هذه 
اأقل  3.33( ومب�ستوى معنوية   ،3.34( بلغ  جلميع فقرات املحور 
من 5 %، ومبعنى اأنَّ اأفراد العينتنينْ موافقون على الدور الذي تلعبه 

الن�سب ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.
وتبنيَّ اأنَّ قيمة اختبار )t( للعينات امل�ستقلة بلغت )0.117( 
عدم  ومبعنى   %  5 من  اأكرب  وهي   )0.907( معنوية  ومب�ستوى 
وجود فرق يف الو�سط احل�سابي لإجابات اأفراد العينتني يف الدور 
يف  ال�رشيبي  التهرب  من  احلدِّ  يف  ال�رشيبية  الن�سب  تلعبه  الذي 
الأردن، ومبعنى قبول الفر�سية البديلة والتي تن�صُّ على اأنه )يوجد 
دور  الدرا�سة حول  عينتيِّ  اأفراد  اإجابات  اإح�سائًيا يف  دالة  فروق 

الن�سب ال�رشيبية يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن( .

النتائج والتوصيات: 

نتائج الدراسة: 
تو�صلت الدرا�صة اإىل اأهم النتائج التالية: 

يف . 1 دوًرا  ال�رشيبي  الإقرار  معاجلة  اإجراءات  تلعب  مل 
احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن ومن وجهتيِّ نظر املدققني، 

واخلرباء، وبو�سط ح�سابي بلغ )3.20، 2.90( على التوايل.
التهرب . 2 من  احلدِّ  يف  دوًرا  والإعفاءات  احلوافز  تلعب  مل 

ال�رشيبي يف الأردن ومن وجهتيِّ نظر املدققني، واخلرباء، وبو�سط 
ح�سابي بلغ )3.30، 3.24( على التوايل.

التهرب . 3 من  احلدِّ  يف  دوًرا  والغرامات  العقوبات  لعبت 
ال�رشيبي يف الأردن ومن وجهتيِّ نظر املدققني، واخلرباء، وبو�سط 

ح�سابي بلغ )3.56، 3.78( على التوايل.
التهرب . 4 من  احلدِّ  يف  دوًرا  ال�رشيبية  الن�سب  لعبت 

ال�رشيبي يف الأردن ومن وجهتيِّ نظر املدققني، واخلرباء، وبو�سط 
ح�سابي بلغ )3.34، 3.33( على التوايل.

توصيات الدراسة: 	
التي ك�صفت  النتائج  الدرا�صة، بناًء على  اأهم تو�صيات  من 

عنها الدرا�صة، ما يلي: 
الإفادة من اأهل اخلربة والخت�سا�ص يف اإعادة النظر يف . 1

�رشوط واإجراءات تقدمي الإقرار ال�رشيبي اإىل دائرة �رشيبة الدخل 
ا�ستحقاقها،  تاريخ  يف  ال�رشيبة  حت�سيل  يخدم  ومبا  واملبيعات، 

واحلدَّ من التهرب ال�رشيبي قدر امل�ستطاع.
زيادة اهتمام امل�رشِّع الأردين مبنح املكلفني املزيد من . 2

حيث  واملبيعات،  الدخل  �رشيبة  قانون  يف  والإعفاءات  احلوافز 
اأظهرت الدرا�سة اأنَّ احلوافز والإعفاءات مل تلعب الدور املن�سود منها 

يف احلدِّ من التهرب ال�رشيبي يف الأردن.
)العائلية . 3 الأ�سخا�ص  �رشكات  دخل  معاملة  اختالف   

يتعلق  فيما  امل�ساهمة،  ال�رشكات  دخل  معاملة  عن  العادية(  اأو 
العدل  الطبيعي؛ فمن باب  للمكلف  ال�سنوية املمنوحة  بالإعفاءات 
من  غريه  عن  خمتلفة  بطريقة  مكلٍف  كلُّ  ُيعامل  اأمَننْ  والإن�ساف 
قد  العادلة  غري  املعاملة  فهذه  وعليه  عنه؛  املختلفني  املكلفني 
تولِّد لدى املكلفني امل�ستهدفني ال�سعور بالظلم، و�سلوك كافة ال�سبل 

املمكنة للتهرب من دفع ال�رشيبة.
على . 4 امل�ستحقة  والغرامات  ال�رشيبة  بتق�سيط  ال�سماح 

ي�سكل  للتق�سيط،  مربرة  اأ�سباب  يت�سمن  طلب  على  بناًء  مكلف  اأي 
اإح�سا�ًسا لدى املكلف باملعاملة احل�سنة املقدمة له من قبل دائرة 
والإذعان  اللتزام  من  ن�سبًة  وُيرتِّب  واملبيعات،  الدخل  �رشيبة 
يف  يرتجم  والذي  العالقة،  ذات  للجهات  والحرتام  ال�رشيبي، 
نهاية الأمر اإىل دفع �رشائب، وبالتايل ي�سهم يف احلدِّ من التهرب 

ال�رشيبي.
تفعيل عقوبة احلب�ص عملًيا حيث اأفاد بع�ص اأفراد عينتيِّ . 5

لة  مفعَّ غري  ها  باأنَّ �سخ�سًيا  بهم  واللتقاء  الت�سال  اأثناء  الدرا�سة 
عملًيا.

الدخل . 6 �رشيبة  دائرة  قبل  من  الهتمام  من  املزيد  بذل 
للمهتمِّني،  ومتاحة  متكاملة  بيانات  قاعدة  لتوفري  واملبيعات 

ولدعم اأغرا�ص البحث العلمي كي يقدم احللول والبدائل املمكنة.
يف . 7 ال�رشيبي  التهرب  حجم  يف  تبحث  درا�سات  اإجراء 

الأردن، وطرق قيا�سه، ون�رش اأرقام ر�سمية بحجمه واأ�سكاله.
ال�رشيبي . 8 بال�ساأن  واملهتمِّني  العينتنينْ  اأفراد  اآراء  اإنَّ 

يوؤكدون على �رشورة تفعيل ت�ساعدية الن�سب ال�رشيبية بخ�سو�ص 
قطاع التعدين والبنوك ووفًقا لأحكام الد�ستور الأردين. 
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الأردن. 
التهرب . 2 ، ظاهرة   )2009( �سامل عمرية،  والعمور،  درغام، ماهر مو�سى، 

يف  الأردنية  املجلة  حتليلية،  درا�سة  غزة:  قطاع  يف  الدخل  �رشيبة  من 
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