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 صامللخ
الىظام  إصالح فْضريبة الهبيعات  تطبٓق هعرفة أثر إلٌِذي الدراسة  تٍدف

داف الدراسة فقد استخد م الباحث الهىٍج الوصفْ الضريبْ فْ األردن، ولتحقٓق ٌأ
وذلك هن خالل هسح األدبيات التْ تىاولت الهوضوع ،اضافة الِ تصهيم  ،التحمٓمْ

( شخصًا ىصفٍم هن رجال 08ة هن )استباىة وتوزيعٍا عمِ عٓىة الدراسة الهكوى
األعهال وىصفٍم أخر هن الخبراء االقتصادٓٓن والهالٓٓن ،وقد استخدم الباحث عدد 

حصائية الهتهثمة فْ الوسط الحسابْ واالىحراف الهعياري،كها استخدم هن األدوات اال
 الباحث اختبار )ت( األحادي هن أجل اختبار فرضيات الدراسة 

ٌىاك تأثٓر لتطبٓق ضريبة الهبيعات عمِ االصالح سة الِ وقد توصمت الدرا 
 . الضريبْ فيها ٓخص البعد الهالْ واالداري والتشريعْ

وقد أوصت الدراسة ضرورة أن تٍتم الحكوهات بضريبة الهبيعات وأن تولٍٓا 
تهاها خاصا ،ليس بوصفٍا أداة لجباية األهوال واىها كأداة هن أدوات االصالح  ٌا

وبالتالْ دفع عهمية التىهية خاصة فْ الهجتهعات الىاهية . حتِ االقتصادي ، 
دافٍا الهالية واالقتصادية واالجتهاعية تحقق ضريبة الهبيعات  تحقٓق  وهن ثم  ٌأ

العدالة الضريبية وحهاية الطبقة الفقٓرة والهتوسطة ال بد هن أن تكون السمعة 
، حٓث أن ٌذي اىفاق األسر األساسية كالهياي والدقٓق هعفاة هن ضريبة الهبيعات 

الفقٓرة والهتوسطة الدخل ٓىصب بشكل أساسْ عمِ ٌذي السمع ،وبالتالْ فان 
 اعفاء ٌذي السمع هن ضريبة الهبيعات سوف ٓخفف العبء عن كاٌل األسر

ويتيح لٍا اشباع حاجات أخرى .كها ان تطبٓق ضريبة الهبيعات بشكل  الفقٓرة
،وبالتالْ زيادة الهوارد  هن ضريبة الدخلصحيح سوف يقمل هن عهميات التٍرب 

الهتاحة لمدولة هن أجل تغطية الىفقات الالزهة هن أجل دفع عهمية التىهية 
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وتطبٓق سياسة االصالحات . وبضرورة أن تٍتم الحكوهات بالتشريعات الضريبية 
بشكل عام وبالتشريعات الهتعمقة بضريبة الهبيعات بشكل خاص ، وأن يعاد 

لتشريعات بشكل هستهر ، بحٓث تتهاشِ هع التطور االقتصادي الىظر بٍذي ا
جل تقمٓل عهميات التٍرب واالجتهاعْ ، وأن تكون ٌىاك عهمية تغذية راجعة هن أ

 الضريبْ. 
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Abstract: 
This study aims to investigate the effect of the sales tax in the 

reform of the tax system in Jordan , and to achieve the objectives 

of the study the researcher used the descriptive analytical 

approach , and through the survey literature that dealt with the 

subject, in addition he designed a questionnaire and distributed to 

the sample study  consisting of  (80) persons people, half of them 

businessmen  and the other half are  economists and financial 

experts ,he used  number of statistical tools of arithmetic mean 

and standard deviation , as the researcher used the one sample t-

test in order to test hypotheses  

The study found no effect to the application of the sales tax on 

tax reform with respect to the financial dimension and the 

administrative and legislative branches.                   

The study recommended the need for governments to take care of 

the sales tax and attaches special attention to, not as a tool to 

collect the money, but as a tool of economic reform, and thus 

advance the process of development, especially in developing 

societies. So check the sales tax primary goal of which, namely 

justice tax and protect the poor and middle must be a commodity 

such as water and flour are exempt from sales tax, as this 

spending for poor families and middle-income focus mainly on 

these goods, and therefore, the exemption of these goods from 

the sales tax will ease the burden on these families and allow 

them to satisfy the needs of the other. also that the application of 

the sales tax correctly will reduce the operations of tax evasion, 

and thus increase the resources available to the State in order to 

cover the expenses necessary to push forward the process of 

development and implementation of policy reforms. And the 

need to be concerned governments to tax legislation in general 

and legislation relating to sales tax, in particular, and that this 

legislation be reviewed on an ongoing basis, so that in line with 

the economic and social development, and that there is a 

feedback process in order to reduce tax evasion operations. 
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 : املقذهة
م  اقتصاديات الدول عمٍٓا الهرتكزات التْ تقوم تعد األىظهة الضريبة هن ٌأ

الهصدر الرئيسْ إلٓرادات تمك فْ العصر الحدٓث، وتشكل الضرائب بهختمف أىواعٍا 
الدول، باستثىاء بعض الدول التْ لدٍٓا هوارد طبيعية هثل الىفط والذٌب والهاس 

ا، حٓث تعتهد ٌذي الدول عمِ ٌذي الهوارد الطبيعية فْ تحصٓل  والىحاس وغٌٓر
 هواردٌا. 

لِ جاىب ضريبة الدخل فإن ضريبة الهبيعات  م وا  أىواع تعتبر هن ٌأ
الهطبقة فْ عالهىا الهعاصر، وقد تطور هفٍوم ضريبة الهبيعات عبر الضرائب 

ْ تعد هن الضرائب غٓر الهباشرة التْ سىوات تطبيقً فْ العدٓد  هن الدول، ٌو
بدفعٍا، ويقوهون بتحهٓل عبئٍا عمِ الهجتهع. ويهكن تعريفٍا بأىٍا ا الهكمفٓن ٓتحهمٍ

واإلىتاج والتصدٓر تمك الضريبة التْ تفرض عمِ حجم الهعاهالت فْ االستٍالك 
 (6882حسٓن ،واالستٓراد. )

ويعرفٍا قاىون الضريبة العاهة عمِ الهبيعات األردىْ بأىٍا: تمك الضريبة 
ع الهصىعة هحميًا أو الهستوردة والخدهات الهحمية أو الهستوردة، التْ تفرض عمِ السم

وتستوفْ هن الهستٍمك بشكل غٓر هباشر عمِ شكل زيادة فْ سعر السمعة أو الخدهة 
أو طالب بتحصٓمٍا هن الهشتري ، ويقوم الشخص الهكمف ريبة الهفروضةضبهقدار ال
 (6882، األردىية لهالية)وزارة اوتوريدٌا لمدائرة ضهن هواعٓد هحددة. الخدهة 

، كبدٓل لضريبة 4991فْ عام بدأ األردن بتطبٓق ٌذا الشكل هن الضرائب 
إلِ عام  4991االستٍالك هن خالل هرحمتٓن اهتدت الهرحمة األولِ هن عام 

عميً ها أطمقت حتِ أن فْ سياق  6884الهرحمة الثاىية هن عام ، ثم بدأت 6888
 (6882، األردىية . )وزارة الهاليةالضريبْالهتعاقبة باإلصالح الحكوهات 

 أىداف الدراسة: 
 تٍدف ٌذي الدراسة إلِ تحقٓق األٌداف أتية: 

 ضريبة غٓر هباشرة .التعريف بهفٍوم الضريبة العاهة عمِ الهبيعات ك .4
 التعريف بهفٍوم اإلصالح الضريبْ. .6
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 ْ.تحدٓد العالقة بٓن الضريبة العاهة عمِ الهبيعات واإلصالح الضريب .3

قياس أثر تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات عمِ اإلصالح الضريبْ  .1
 فْ األردن. 

 أىمية الدراسة :

هية ٌذي الدراسة فْ هحاولتٍا قياس أثر تطبٓق ضريبة الهبيعات   اإلصالحفْ تتهثل ٌأ
 .الضريبْ

 مشكمة الدراسة: 
قارب هىذ ها يفْ األردن هىذ بدء تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات 

سبعة عشر عاهًا والجدل قائم بٓن هختمف االقتصادٓٓن والهالٓٓن حول جدوى فعالية 
ٌذا الىوع هن الضرائب فْ إصالح الىظام الضريبْ األردىْ. لذلك سوف تعهل ٌذي 
الدراسة عمِ اإلجابة عن السؤال أتْ: ها أثر تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات 

 األردن؟  إصالح الىظام الضريبْ فْ فْ
 فرضيات الدراسة :            

 الفرضية األولى :
HO المالي الضريبي. اإلصالح في: اليوجد تأثير لتطبيق ضريبة المبيعات 

 الفرضية الثانية :
HO االداري الضريبي. اإلصالح في: ال يوجد تأثير لتطبيق ضريبة المبيعات 

 الفرضية الثالثة :
HOالتشريعي الضريبي. اإلصالح فيالمبيعات  : ال يوجد تأثير لتطبيق ضريبة 

 منيجية الدراسة:
داف ٌذي الدراسة  سٓتم اعتهاد الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ هن أجل تحقٓق ٌأ

حول ىظام الضريبة العاهة هن خالل هسح هختمف األدبيات التْ سٓتم الوصول إلٍٓا 
ربة األردىية عمِ والتجعمِ الهبيعات واإلصالح الضريبْ، فْ سياق التجربة العالهية 

وجً الخصوص. وكذلك تم تصهيم استباىة تتضهن العدٓد هن األسئمة عمِ هدى 
 هساٌهة الضريبة العاهة عمِ الهبيعات فْ إصالح الىظام الضريبْ فْ األردن.
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 مجتمع وعينة الدراسة: 
يعتبر رجال األعهال العاهمٓن فْ األردن والخبراء االقتصادٓٓن والهالٓٓن هن 

دافٍا سٓتم هوظفْ ال دولة والقطاع الخاص هجتهعًا لٍذي الدراسة، ولغايات تحقٓق ٌأ
( شخصًا ىصفٍم هن رجال األعهال وىصفٍم 08اختيار عٓىة إحصائية هكوىة هن )

 وسٓتم توزيع االستباىة عمٍٓم. أخر هن الخبراء االقتصادٓٓن والهالٓٓن 
 الدراسات السابقة : 

 عمى العامة الضريبة جياز في األداء قياس نبعنًا( 0222 ،التميمي) دراسة -1
 ،األردو فْ الدراسة ٌذي أجرٓت َقد" ًميدانية تحميمية دراسة" ياألردنـف المبيعات
 َذلك ،األردو فْ الهبٓعات عمِ العاهة الضرٓبة جٍازء اأد ٓنـتقٓ ِـإل ٌَدفت

 ادٓةصـَاالقت الهالٓة الهؤشرات هو ةَهكتهمةـهترابط هجهَعة لتحمٓ عمِ باالعتهاد
 الدراسة أٌداف َلتحقٓق ،سمَكٓةَاالجتهاعٓةـَال شرٓعٓةـَالت ةـَالتىظٓهٓ ةـَاإلدارٓ

 لمدراسة الالزهة اتَالهعمَهاتـالبٓاى عـجه نـَت ٓاتـفرض اىْـثه تطَٓر تن فقد
 َقد ،لمبحث ىٍجالتحمٓمْـاله تخدانـَباس ،صٓةـالشخ َالهقابمة االستباىة عمِ باالعتهاد
 ازالضرٓبةـجٍ ءأداء ٓنـلتقٓ لفعا ىظان َجَد عدن: أٌهٍا ائجىت بعدة الدراسة خرجت
 ة عمِــالعاه ةـضرٓبـال ازــجٍ أداء هستَُ او كها ،األردو فْ الهبٓعات عمِ العاهة
 عمِ ةـَاالجتهاعٓ ةـالسمَكٓ الهؤشرات دلت كها ،الهتَسط هو أعمِ اتـالهبٓع
. الهبٓعات ةـٓبضر ازـجٍ هع عالقاتٍن فْ الهكمفٓو هو همهَس َد تذهرـَج

 الىصَص تطبٓق فْ التزان ٌىاك او التشرٓعٓة د الهؤشراتـتفٓ ذلك إلِ َباإلضافة
 التٍرب هو دـالح عمِ درةـالق الىصَص ذيـَلٍ،اتــالهبٓع ةـضرٓب فْ ةـالتشرٓع
 .  الَظٓفْ

ر اإلصالحات االقتصادية عمى قانون أث( بعنوان "0220دراسة )الشوابكة ، -0
ألثر  الدراسة يٌذ تضتعر " ،الياشمية المممكة األردنيةضريبة الدخل في 

السياسات الهالية  اإلصالحات االقتصادية عمِ قاىون ضريبة الدخل األردىْ إذ تأثرت
فْ قاىون  بشكل واضح عمِ قاىون ضريبة الدخل، حٓث تتجً الخطة إلِ إعادة الىظر

بٓد  ليصبح هجرد أداة ضريبة الدخل هن خالل تجريد ٌذا القاىون هن صفتً التشريعية
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 اإلدارة هىحرفًا عن تحقٓق العدالة فْ فرض الضريبة والحد هن التفاوت بٓن طبقات

هن قاىون ضريبة الدخل الذي أدى  36الهجتهع، وكان ذلك هن خالل ىص الهادة 
إلِ أن يصبح قاىون ضريبة الدخل )قاىون هدٓر عام دائرة ضريبة الدخل(،  استخداهٍا
هن قاىون ضريبة الدخل لها  36ث إلِ ضرورة إلغاء ىص الهادة البح واىتٍِ ٌذا

واضحة عمِ الهكمفٓن بأداء ضريبة الدخل هن حٓث التفاوت فْ  سببتً هن آثار سمبية
عدم اىسجاهٍا هع روح القاىون، ولهخالفتٍا لىص  تحهل العبء الضريبْ وبسبب

 . هن الدستور األردىْ(  444)الهادة 
بعنوان "الضريبة العامة عمى المبيعات في األردن  (0222دراسة )ارشيد، -3

وقد ٌدفت ٌذي الدراسة الِ وانعكاسيا عمى الييكل الضريبي والعبء الضريبي " 
التعريف بالضريبة العاهة عمِ الهبيعات ، وقد أظٍرت الدراسة أن الضريبة العاهة 

هٓتٍا الىسبية فْ الٍيكل ال ضريبْ فْ لمهبيعات تأتْ بالهركز األول هن حٓث ٌأ
األردن ، وقد توصمت الدراسة الِ أن الٍيكل الضريبْ فْ األردن بشكل عام يستجٓب 
لمتغٓرات الحاصمة فْ الىاتج الهحمْ االجهالْ ،وتوصمت الدراسة الِ أن ٌىاك عدد 
هن الهعوقات االدارية والفىية واالجتهاعية ىاتجة عن التعديالت الكثٓرة عمِ قاىون 

 الهبيعات فْ األردن .الضريبة العاهة عمِ 
( بعنوان "السياسة الضريبية ودورىا في تنمية 0222دراسة )المسيمي ، -1

" ، وقد ٌدفت الدراسة الِ التعرف عمِ السياسة الضريبية االقتصاد الفمسطيني
الهطبقة فْ فمسطٓن هن خالل دراسة الىظام الضريبْ الفمسطٓىْ ، والتعرف عمِ دور 

ىهية اقتصادية حقيقية ، فْ ظل الظروف التْ يهر بٍا ٌذي السياسات فْ احداث ت
 الضرائب او اٌهٍا الىتائج هو العدٓد الِ الباحث لتَص َقد الشعب الفمسطٓىْ ،

 السٓطرة بسبب االسرائٓمْ لالقتصاد لتخطٓط َتَجًٓ اداة اال ٌْ ها فمسطٓو فْ
 ٓتن فمسطٓىٓةال الضرٓبٓة هٓن السٓاسةـتص فاو كذلك ل،السرائٓ الكاهمة شبً َالتبعٓة
 .فمسطٓو السائدة فْ َاالجتهاعٓة َاالقتصادٓة السٓاسٓة االَضاع عو لبهعز

( بعنوان "أثر العوامل األخالقية والنفسية واالجتماعية 0212دراسة )الزعبي ، -5
وقد  في مستوى االذعان الضريبي من وجية نظر مقدري ضريبة الدخل في األردن"
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را ذا داللة احصائية لمعواهل األخالقية والىفسية الِ أن ٌىاك أثتوصمت ٌذي الدراسة 
 . واالجتهاعية فْ هستوى االذعان الضريبْ

 النظري :االطار 
عهمية االصالح الشغل الشاغل لهختمف الدول سواء كاىت الىاهية أو تعد  

الهتقدهة، وهن الجواىب الرئيسية لالصالح االصالح االقتصادي ،ولتحقٓق االصالح 
هٍا  االقتصادي البد الهالْ  اإلصالحهن القيام بعهميات اصالح فْ جواىب هختمفة ٌأ

عتبر ىقطة االىطالق ىحو االصالح االقتصادي ، وهن هكوىات االصالح ا  يوالذ
 (6882الهالْ االصالح الضريبْ )جميالتْ،

تعتبر عهمية االصالح الضريبْ هن الٍهوم التْ أثقمت كاٌل الحكوهات 
أن الضريبة ٌْ باألصل عبءعمِ الهواطن دافع الضريبة األردىية الهتعاقبة ،حٓث 

ذا العبء ٓزداد فْ ظل الدخول الهىخفضة واألوضاع االقتصادية الهتردية ،لذلك  ،ٌو
فقد سعت ٌذي الحكوهات الِ عهمية االصالح الضريبْ هن أجل التخفٓف عمِ 

ر عهمية التىهية   .(6881)القويدر، الهواطن والذي ٌو أساس وجٌو
حكوهة تعهل عمِ اصالح الىظام الضريبْ تدخل فْ هعادلة هحٓرة ان أي  

م االٓرادات الحكوهية والتْ تٍدف هن خاللٍا  ،فهن جٍة تعتبر الضريبة هن ٌأ
الحكوهة تهويل ىفقاتٍا ودفع عهمية التىهية وتىفٓذ براهج االصالح ، وهن جٍة أخرى 

اشباع حاجاتٍم ،هن ٌىا ٌذي الضرائب أعباء عمِ الهواطىٓن وتقمل هن قدرتٍم عمِ 
وهحاولة آجاد طرق وبدائل عادلة لدفع الضرائب ،بحٓث  جاءت فكرة العدالة الضريبية

ٓتحهل األفراد ذوو الدخول الهرتفعة عبئا ضريبيا أعمِ هن األفراد ذوو الدخول 
 ،(6881)القويدر،الهىخفضة 
هىٍا و ولمضرائب العدٓد هن األٌداف هىٍا الهالية وهىٍا االقتصادية  
ه إال، االجتهاعية توزيع  والتْ تتهثل فْ اعادة ،ٍا األٌداف االجتهاعيةأن هن ٌأ

الدخول بٓن أفراد الهجتهع بحٓث تفرض ضرائب عالية عمِ الطبقة الغىية لتستغل 
آراداتٍا فْ تهويل الخدهات العاهة والتْ تعود بالهىفعة بشكل أساسْ عمِ أصحاب 

 .(6844، أبو ىصارالدخول الهىخفضة )
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و أن يقوم ال  بدفع  فردان فكرة ضريبة الهبيعات تقوم عمِ هبدأ أساسْ ٌو
الذي اليقوم بشراء السمعة  شخصالضريبة عىدها يقوم بشراء السمعة ،وبالتالْ فان ال

، هع األخذ بعٓن االعتبار اعفاء  عدالةالاليقوم بدفع ضريبتٍا، وهن ٌىا ٓتحقق هفٍوم 
بيعات ، ولعل الفمسفة هن اعفاء ٌذي السمع ٌو اىدراجٍا السمع األساسية هن ضريبة اله

ذا  ذا الىوع هن السمع يحتاجً الغىْ والفقٓر عمِ حد سواء ٌو تحت السمع األساسية ، ٌو
ها ٓزيد هن عدالة ٌذي الضريبة ،اها فيها ٓتعمق بالسمع الكهالية فٍْ ىوع هن أىواع 

 شخصعة وعىد شرائٍا فان الالترفيً ويحتاجٍا بشكل أساسْ أصحاب الدخول الهرتف
الضريبة التْ ٓتم تحصٓمٍا هن أجل تهويل عهميات  يقوم بدفع ذو الدخل الهرتفع

  (6882االىفاق الحكوهْ عمِ الخدهات العاهة )حسٓن ،
 

 تحميل البيانات اإلحصائية

 خصائص عينة الدراسة :أوال :
حوثٓن شكموا ( هن الهب65أن عدد الذكور قد بمغ ) أظٍر تحمٓل عٓىة الدراسة

( شكموا ها 45%( هن حجم العٓىة الكمْ، فْ حٓن بمغ عدد اإلىاث )26.5ها ىسبتً )
%( هن الحجم الكمْ لمعٓىة. وفيها ٓتعمق بالتحصٓل العمهْ ألفراد العٓىة 32.5ىسبتً )

( هبحوثًا شكموا ها 31فقد بمغ عدد الهبحوثٓن الحاصمٓن عمِ شٍادة البكالوريوس )
جهالْ حجم العٓىة، وقد بمغ عدد الحاصمٓن عمِ شٍادة %( هن إ05ىسبتً )

%( هن هجهوع العٓىة الكمْ، فْ حٓن أن 45( هبحوثًا شكموا ها ىسبتً )2الهاجستٓر )
وفيها ٓتعمق بخبرة الهبحوثٓن فإن  حهمة الدبموم أو الدكتوراي. أي هىٍم لم يكن هن 

%( هن 18.8ىسبتً )( سىوات، شكموا ها 5-4( هن هىٍم تتراوح خبراتٍم هن )61)
( هبحوثًا، شكموا 42سىوات ) 5إجهالْ العٓىة، فْ حٓن بمغ عدد هن تزيد خبراتٍم عن 

 ة( ٓوضح خصائص عٓى4. والجدول رقم ) %( هن إجهالْ العٓىة28.8ها ىسبتً )
 لتحصٓل العمهْ و سىوات الخبرة العهمية .الدراسة هن حٓث الجىس وا
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 (1جدول )
 ت الخبرة، والمؤىل العمميتوزيع العينة حسب سنوا

 %النسبة المئوية  العدد المتغير

 الجنس
 5522 52 ذكر

 5.22 52 أنثى

 التحصيل العممي

 - - دبموم

 5220 53 بكالوريوس

 5220 5 ماجستير

 - - دكتوراه

سنوات الخبرة 
 العممية

 3020 50 سنوات 5-2

 5020 53 سنة 5-50

 لدراسةاإلحصاء الوصفي لعينة ا:ثانيا  
تأثٓر ضريبة  تم استخراج الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لدرجات 

الفقرة ذات الهتوسط ، هع األخذ بعٓن االعتبار أن الهبيعات عمِ االصالح الضريبْ
( تعىْ درجة هوافقة ضعيفة، والفقرة ذات الهتوسط الحسابْ 3الحسابْ الذي يقل عن )

هوافقة عالية ، وذلك اعتهادًا عمِ هقياس الفقرات الذي  ( تعىْ درجة3الذي ٓزيد عن )
(. وقد تم استخراج الهتوسطات الحسابية واالىحرافات 5-4تتراوح درجاتً بٓن )

الهعيارية لمفقرات التْ تضهىتٍا االستباىة ككل، ولكل بعد عمِ حدي كها ٌو هوضح 
 (6فْ الجدول رقم )

 
 
 
 



 أثر تطبيق ضريبة المبيعات في إصالح النظام الضريبي في األردن    د.ايهاب نظمي ود. ابراهين علي القاضي

 

844 

 

 (0الجدول )
 ألبعاد االصالح الضريبيحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالن

 البعد رقم البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 عالية 0.57 4.23 صالح االداري اإل األول

 عالية 0.58 4.19 صالح الهالْاال الثاني

 عالية 0.30 4.31 االصالح التشريعْ الثالث

 عالية 0.45 4.24 الدرجة الكمية
د الهبحوثٓن وضح الجدول  الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لدرجات اعتقآ

درجة الهوافقة عمِ أن  حٓث ،أن ضريبة الهبيعات تؤثر عمِ االصالح الضريبْ
( الثاىْ )االصالح الهالْ(، و االصالح االداري كاىت عالية فْ البعد األول )التقٓيم 

 ثالثةتضهن التحمٓل كل فقرة هن فقرات األبعاد ال ، وقدلثالث )االصالح التشريعْ( وا
 .الهذكورة

 أوال: اإلصالح المالي
 (3) جدول

 الهالْ اإلصالحفْ بعد الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية 

رقم 
 الفقرة

 اإلصالح الماليفقرات بعد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

5 
ة عمِ زيادة االٓرات ساٌهت الضريبة العاه

 عالية 0252 .323 الضريبية فْ األردن.

5 
الىسبة الهفروضة فْ الضريبة العاهة عمِ الهبيعات 

 عالية 0253 3235 تحقق العدالة بٓن القطاعات االقتصادية الهختمفة.
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رقم 
 الفقرة

 اإلصالح الماليفقرات بعد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

5 

توحٓد ىسبة الضريبة العاهة عمِ الهبيعات يساٌم 
فْ تشجيع االستثهار فْ هختمف القطاعات 

 قتصادية.  اال
 عالية .025 3230

3 
تطبٓق الضريبة العاهة لمهبيعات ساٌهت فْ تطوير 

 عالية 02.5 3252 عهميات التقدٓر الضريبْ لغايات ضريبة الدخل.

2 
يساٌم اإلصالح الضريبْ فْ توجيً الهوارد هن 

 عالية 02.3 3252 االستٍالك الِ االستثهار.

5 
وزيع الدخل يساٌم اإلصالح الضريبْ فْ إعادة ت

 عالية ..02 3255 بشكل أكثر عدالة. 

. 
يساٌم االصالح الضريبْ فْ تعدٓل أوزان 

 عالية 02.5 3255 القطاعات االقتصادية واالستثهار.

5 
يساٌم اإلصالح الضريبْ فْ خفض هعدالت 

 عالية 02.5 3255 التضخم. 

9 
يساعد اإلصالح الضريبْ القطاعات االقتصادية 

 عالية 0255 3255 لىهو. الهختمفة عمِ ا

 عالية 0229 .325 ٓىهْ اإلصالح الضريبْ قدرة البىوك عمِ االئتهان.  50

 عالية .022 3255 الدرجة الكمية

درجة هوافقة الهبحوثٓن عمِ تقٓيم الفقرات وفقًا لمبعد األول  (3يظٍر الجدول رقم )
(  قد حصمت عمِ 4رقم )يشٓر الجدول إلِ أن الفقرة كها اإلصالح الهالْ الهتهثل فْ

و أعمِ هن الهتوسط الحسابْ الهعياري )1.12أعمِ هتوسط حسابْ ) (، األهر 3(، ٌو
كل الفقرات الذي يشٓر إلِ أن درجة هوافقة الهبحوثٓن عمٍٓا عالية، بٓىها حصمت 
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و أيضًا أعمِ هن الهتوسط الحسابْ الهعياري (1عمِ هتوسط حسابْ أكبر هن ) ، ٌو
بمغت وقد ،  يشٓر إلِ أن درجة هوافقة الهبحوثٓن عمٍٓا عالية(، األهر الذي 3)

، 1.40، 1.63، 1.63، 1.65، 1.65، 1.18، 1.13هتوسطاتٍا الحسابية )
( عمِ التوالْ، أها فيها ٓتعمق بالدرجة الكمية لمبعد فقد بمغ الهتوسط 1.42، 1.40

 بحوثٓن.  هعالية لم ( األهر الذي يشٓر إلِ أن درجة هوافقة 1.63الحسابْ )
 ثانيا : االصالح االداري 

 (2ل )جدو
 صالح االداري االالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في بعد 

رقم 
 الفقرة

 اإلصالح اإلداري فقرات بعد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

5 
تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات وفرت إهكاىية تدريب 

 عالية 0259 .325 لهقدرين الضريبٓٓن.وتأٌٓل ا

5 
تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات وفرت إهكاىية زيادة 

 عالية 0253 3255 أعداد الهقدرين الضريبٓٓن.

5 
ساٌم تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات عمِ الحد هن 

 عالية 0255 3255 التٍرب الضريبْ.

3 
يعات عمِ ضبط العهل ساٌم تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهب

 عالية 02.5 3252 الهحاسبْ و اإلداري.

2 
اإلصالح اإلداري فْ دائرة ضريبة الدخل والضريبة العاهة 

 عالية ..02 3255 عمِ الهبيعات شجع عمِ تطوير البٓئة االستثهارية.

5 
اإلصالح الضريبْ اإلداري يقمل هن الروتٓن فْ تخميص 

 عالية 02.9 3205 الهعاهالت. 

. 
تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات ساٌهت فْ تحسٓن 

 عالية 02.5 3255 أسالٓب التقدٓر الضريبْ لسىوات قادهة.

 عالية 0225 3239 الدرجة الكمية
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تم استخراج الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لكل فقرة هن فقرات البعد 
( والذي يشٓر إلِ أن الفقرة رقم 1م )كها يظٍر فْ الجدول رق االصالح االداري الثاىْ 

و أعمِ هن الهتوسط الحسابْ 1.33قد حصمت عمِ أعمِ هتوسط حسابْ )( 6) (، ٌو
(، األهر الذي يشٓر إلِ أن درجة هوافقة الهبحوثٓن عمٍٓا عالية، ، أها 3الهعياري )

يشٓر ( األهر الذي 1.19فيها ٓتعمق بالدرجة الكمية لمبعد فقد بمغ الهتوسط الحسابْ )
 إلِ أن درجة هوافقة الهبحوثٓن عمِ هجهل فقراتً كاىت عالية.

 االصالح التشريعيثالثا :   
 (5جدول )

 التشريعي اإلصالحفي بعد  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

رقم 
 الفقرة

 اإلصالح التشريعيفقرات بعد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

ق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات ساٌم فْ تطبٓ 4
 عالية 0220 3255 توضيح األىظهة الضريبة لمهكمفٓن.

تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات ساٌم فْ  6
 عالية 0239 3255 تبسيط االجراءآت القاىوىية الهتعمقة بالضريبة.  

وجود تشريعات ضريبية قابمة لمتطبٓق تعزز الهىاخ  3
 عالية 0235 3250 االستثهاري 

الضريبة العاهة لمهبيعات ساٌهت فْ إصدار  1
 عالية 0250 3252 تشريعات أخرى لتشجيع االستثهار.

ساٌم تطبٓق الضريبة العاهة لمهبيعات فْ تحقٓق  5
 عالية 0232 3255 إصالح ضريبْ فْ األردن.

تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات ساٌم فْ  2
 عالية 0255 3255 لمهكمفٓن. توضيح األىظهة الضريبة
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رقم 
 الفقرة

 اإلصالح التشريعيفقرات بعد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات ساٌم فْ  2
 عالية 0255 3250 تبسيط االجراءآت القاىوىية الهتعمقة بالضريبة.  

 عالية 0250 3255 الدرجة الكمية

 
تم استخراج الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لكل فقرة هن فقرات 

حٓث أظٍر الجدول  (5( كها يظٍر فْ الجدول رقم )الح التشريعْاالصالبعد الثالث )
و أعمِ هن 1.28( قد حصمت عمِ أعمِ هتوسط حسابْ )2أن الفقرة رقم ) (، ٌو

(، األهر الذي يشٓر إلِ أن درجة هوافقة الهبحوثٓن 3الهتوسط الحسابْ الهعياري )
( 1.34لهتوسط الحسابْ )عمٍٓا عالية،أها فيها ٓتعمق بالدرجة الكمية لمبعد فقد بمغ ا

 األهر الذي يشٓر إلِ أن درجة هوافقة الهبحوثٓن عمِ هجهل فقراتً كاىت عالية.  
 اختبار فرضيات الدراسة: 

 الفرضية األولى:
HO.اليوجد تأثير لتطبيق ضريبة المبيعات عمى االصالح المالي الضريبي : 

 ( Tالختبار فرضية الدراسة األولِ تم إجراء اختبار )
(One Samples T-test)ٓوجد تأثٓر لتطبٓق ، وأشارت ىتائج االختبار إلِ أى ً

( الهحسوبة T، وذلك ألن قيهة ) ضريبة الهبيعات عمِ االصالح الهالْ الضريبْ 
ْ أعمِ هن قيهة )42.64لٍذا االختبار بمغت ) (، 4.20( الجدولية البالغة )T(، ٌو

 كر.وعميً فإىىا ىرفض الفرضية العدهية سابقة الذ
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 (2جدول رقم )

 األولىنتائج اختبار الفرضية 

T 
 المحسوبة

T 
 الجدولية

T 
SIG 

 HOنتيجة الفرضية العدمية 

 رفض 020005 4.20 42.64

 
 

 الفرضية الثانية:
HO.ال يوجد تأثير لتطبيق ضريبة المبيعات عمى االصالح االداري الضريبي : 

تأثٓر لتطبٓق ضريبة  وجدٓ"ال  الختبار فرضية الدراسة الثاىية التْ تىص عمِ
 ( Tتم إجراء اختبار )  "، الهبيعات عمِ االصالح االداري الضريبْ

(One  Samples T-test) وأشارت ىتائج االختبار إلِ أىً ٓوجد تأثٓر لتطبٓق ،
( الهحسوبة Tضريبة الهبيعات عمِ االصالح االداري الضريبْ  ، وذلك ألن قيهة )

ْ أعمِ هن قيهة )46.00لٍذا االختبار بمغت ) (، 4.20( الجدولية البالغة )T(، ٌو
 وعميً فإىىا ىرفض الفرضية العدهية سابقة الذكر.

 (7جدول رقم )

 الثانيةنتائج اختبار الفرضية 

T 
 المحسوبة

T 

 الجدولية
T 

SIG 
 HOنتيجة الفرضية العدمية 

 رفض 020005 4.20 42.64
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 الفرضية الثالثة:

HOطبيق ضريبة المبيعات عمى االصالح التشريعي الضريبي.: ال يوجد تأثير لت 
الختبار فرضية الدراسة الثاىية التْ تىص عمِ "ال ٓوجد تأثٓر لتطبٓق ضريبة 

 ( Tالهبيعات عمِ االصالح االداري الضريبْ "،  تم إجراء اختبار )
(One  Samples T-test) وأشارت ىتائج االختبار إلِ أىً ٓوجد تأثٓر لتطبٓق ،

( Tيبة الهبيعات عمِ االصالح التشريعْ الضريبْ  ، وذلك ألن قيهة )ضر 
ْ أعمِ هن قيهة )62.52الهحسوبة لٍذا االختبار بمغت ) ( الجدولية البالغة T(، ٌو

 (، وعميً فإىىا ىرفض الفرضية العدهية سابقة الذكر.4.20)

 (8جدول رقم )

 لثةالثانتائج اختبار الفرضية 

T 
 المحسوبة

T 

 الجدولية
T 

SIG 
 HOنتيجة الفرضية العدمية 

 رفض 020005 4.20 62.52

 النتائج :
 هن خالل تحمٓل الدراسة الهٓداىية فقد توصل الباحث الِ الىتائج التالية :

ٌىاك تأثٓر لتطبٓق ضريبة الهبيعات عمِ االصالح الضريبْ فيها ٓخص  -4
ي الِ البعد الهالْ ،ولعل ذلك ٓرجع الِ أن تطبٓق ضريبة الهبيعات ٓؤد

 توسيع الوعاء الضريبْ هها ٓؤدي الِ زيادة العوائد الضريبية .
لتطبٓق ضريبة الهبيعات عمِ االصالح الضريبْ فيها ٓخص ٌىاك تأثٓر  -6

البعد االداري ، وقد يكون السبب وراء ذلك أن تطبٓق ضريبة الهبيعات 
 ٓتطمب تدريب وتأٌٓل الهقدرين الضريبٓٓن وزيادة أعدادٌم .
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لتطبٓق ضريبة الهبيعات عمِ االصالح الضريبْ فيها ٓخص  ٌىاك تأثٓر -3
البعد التشريعْ ، وذلك الن تطبٓق هثل ٌذي الضريبة ٓتطمب سن عدد هن 

 التشريعات.

ان اجهاع عٓىة الدراسة عمِ تأثٓر ضريبة الهبيعات عمِ االصالح  -1
الضريبْ عمِ الرغم هن اختالف الجىس والعهر والخبرة ، يعطْ هزيدا هن 

 لىتائج الدراسة . القوة

 التوصيات :
 ٓوصْ الباحث فْ ختام ٌذي الدراسة ها ٓمْ :

تهاها خاصا  -4 ضرورة أن تٍتم الحكوهات بضريبة الهبيعات وأن تولٍٓا ٌا
،ليس بوصفٍا أداة لجباية األهوال واىها كأداة هن أدوات االصالح 

 ية .االقتصادي ، وبالتالْ دفع عهمية التىهية خاصة فْ الهجتهعات الىاه
و تحقٓق العدالة  -6 حتِ تحقق ضريبة الهبيعات الٍدف األساسْ هىٍا ، أال ٌو

الضريبية وحهاية الطبقة الفقٓرة والهتوسطة ال بد هن أن تكون السمعة 
األساسية كالهياي والدقٓق هعفاة هن ضريبة الهبيعات ، حٓث أن ٌذي اىفاق 

ذي السمع األسر الفقٓرة والهتوسطة الدخل ٓىصب بشكل أساسْ عمِ ٌ
،وبالتالْ فان اعفاء ٌذي السمع هن ضريبة الهبيعات سوف ٓخفف العبء 

 عن كاٌل ٌذي األسر ويتيح لٍا اشباع حاجات أخرى .

ان تطبٓق ضريبة الهبيعات بشكل صحيح سوف يقمل هن عهميات التٍرب  -3
الضريبْ ،وبالتالْ زيادة الهوارد الهتاحة لمدولة هن أجل تغطية الىفقات 

 ن أجل دفع عهمية التىهية وتطبٓق سياسة االصالحات .الالزهة ه

ضرورة االٌتهام بتدريب هوظفْ ضريبة الهبيعات ، وتحسٓن تأٌٓمٍم  -1
م بشكل هستهر، ألن ذلك سٓىهْ هن قدراتٍم وسٓزيد هن كفاءتٍم ،  وتطويٌر

 وبالتالْ سيحد هن عهميات التٍرب الضريبْ .

ية بشكل عام وبالتشريعات ضرورة أن تٍتم الحكوهات بالتشريعات الضريب -5
الهتعمقة بضريبة الهبيعات بشكل خاص ، وأن يعاد الىظر بٍذي التشريعات 
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بشكل هستهر ، بحٓث تتهاشِ هع التطور االقتصادي واالجتهاعْ ، وأن 
 تكون ٌىاك عهمية تغذية راجعة هن أجل تقمٓل عهميات التٍرب الضريبْ .

 المراجع:  -2

دار وائل  –ضريبة الدخل والهبيعات – أبو ىصار،دمحم ،هحاسبة الضرائب .4
 .6844لمىشر،ااطبعة األولِ ، عهان ،

واىعكاسٍا  األردو فْ الهبٓعات عمِ العاهة الضرٓبة ،هحهد ىَاش عمِ ،ارشٓد .6
: اربد،هىشَرة غٓر هاجستٓر رسالة ،عمِ الٍيكل الضريبْ والعبء الضريبْ

 .  6881 ،الٓرهَك جاهعة ،األردو
. األردو فْ الهبٓعات عمِ األداء قٓاس. ،عٓسِ"  سِهَ هحهد" ٌَٓب ،التهٓهْ .3

 ،األردو: عهاو ،هىشَرة غٓر هاجستٓر رسالة"  تحمٓمٓة َهٓداىٓة دراسة"
   6888 ،األردىٓة الجاهعة

 االذعاو هستَُ فْ َاالجتهاعٓة َالىفسٓة األخالقٓة لالعَاه أثر ،خالد ،الزعبْ .1
 االردىٓة جمةاله ،األردو فْ لالدخ ضرٓبة هقدرّ َجٍة ىظر هو الضرٓبْ

 .6848(،3) العدد(  2) الهجمد ل،األعها إدارة فْ

 األردو فْ االقتصادّ الىشاط عمِ الضرٓبْ لالٍٓك أثر ،سالن أهجد ،القَٓدر .5
 جاهعة: ،هىشَرة غٓر هاجستٓر رسالة(، 6884– 4928) الفترة لخال

 .  6881 ،األردو ،إربد ،الٓرهَك
ٌات اصالحً ،هحاضرة فْ جهعية الجميالتْ ،دمحم،الىظام الضريبْ السوري واتجا .2

 6882العموم االقتصادية السورية ،

دار الهىٍل المبىاىْ ،بٓروت ، حسٓن ،خمٓل ، السياسات العاهة فْ الدول الىاهية .7
،6882 

ر اإلصالحات االقتصادية عمِ قاىون ضريبة الدخل فْ أث الشوابكة ،سالم ، .0
لعربية لمدراسات والبحوث هجمة إتحاد الجاهعات ا ، الٍاشهية الههمكة األردىية

 . 4444القاىوىية، القاٌرة، 
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ــلالدخ ةـضرٓب درـهق رارـق عمِ الهؤثرة ــلالعَاه ،ابرآٌن حسٓو عدّ ،ًـعفاى .9  ـ
 ،َرةـهىش رـغٓ ٓرـهاجست ةـرسال ،األردو ْـف ةـأصَلٓ اتـحساب دهسكـعى

 .  6884 ،االردو ،الهفرق ،البٓت لةآــجاهع ،األردو
ا فْ تىهية االقتصاد هسيهْ ،دالل عيسِ  .48 هوسِ ،السياسة الضريبية ودوٌر

 .6882الفمسطٓىْ ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة ،جاهعة الىجاح ،فمسطٓن ،

 ،اتـالهبٓع ضرٓبة فْ دلٓمك ،َالهبٓعات ـلالدخ ضرٓبة دائرة ،الهالٓة َزارة .44
 6882.  ،األردو: عهاو

اسع ، العدد وزارة الهالية،ىشرة هالية الحكوهة العاهة ، الهجمد الت .46
 .6882الثاىْ،آذار

 
 ممحق الدراسة

 استبانو                                 
 أخي المستجيب أختي المستجيبة

ٌذي االستباىة جزء هن دراسة تٍدف ٌذي الدراسة الِ قياس أثر تطبٓق 
إصالح الىظام الضريبْ فْ األردن. آهل هن حضراتكم  فْضريبة الهبيعات 
ا هن خالل تقديم إجابات دقيقة عن األسئمة التْ تتضهىٍا، عمهًا الهساٌهة فْ اىجا ٌز

 بأن جهيع الهعموهات التْ ستقدهوىٍا هخصصة لمبحث العمهْ وستعاهل بسرية تاهة .
 

 وتفضموا بفائق الشكر والتقدير 
 

انالباحث  
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 خصائص المبحوثين:

هوافق  الفقرة  
 بشدة 

غٓر  ٓد هحا هوافق
 هوافق

غٓر هوافق 
 بشدة 

ساٌهت الضريبة العاهة عمِ زيادة االٓرات  4
 الضريبية فْ األردن.

     

الىسبة الهفروضة فْ الضريبة العاهة عمِ  6
الهبيعات تحقق العدالة بٓن القطاعات 

 االقتصادية الهختمفة.

     

توحٓد ىسبة الضريبة العاهة عمِ الهبيعات  3
االستثهار فْ هختمف يساٌم فْ تشجيع 

 القطاعات االقتصادية.  

     

تطبٓق الضريبة العاهة لمهبيعات ساٌهت فْ  1
تطوير عهميات التقدٓر الضريبْ لغايات 

 ضريبة الدخل.

     

يساٌم اإلصالح الضريبْ فْ توجيً الهوارد  5
 هن االستٍالك الِ االستثهار.

     

ع يساٌم اإلصالح الضريبْ فْ إعادة توزي 2
 الدخل بشكل أكثر عدالة. 

     

يساٌم االصالح الضريبْ فْ تعدٓل أوزان  2
 القطاعات االقتصادية واالستثهار.

     

يساٌم اإلصالح الضريبْ فْ خفض  0
 هعدالت التضخم. 
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 :     ذكر               أىثِالجنس

 
 دبموم     المستوى التعميمي:

 بكالوريوس   
 هاجستٓر   
 دكتوراة   

 سنوات الخبرة :
 سىوات  5 -4هن 

 أكثر هن خهس سىوات
 المجال األول : االصالح المالي 
 المجال الثاني: االصالح االداري 

فق موا الفقرة  
 بشدة 

غير  محايد  موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة 

تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات وفرت  4
 إهكاىية تدريب وتأٌٓل الهقدرين الضريبٓٓن.

     

تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات وفرت  6
 إهكاىية زيادة أعداد الهقدرين الضريبٓٓن.

     

الهبيعات ساٌم تطبٓق الضريبة العاهة عمِ  3
 عمِ الحد هن التٍرب الضريبْ.

     

     ساٌم تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات  1

يساعد اإلصالح الضريبْ القطاعات  9
 االقتصادية الهختمفة عمِ الىهو. 

     

قدرة البىوك عمِ  ٓىهْ اإلصالح الضريبْ 48
 االئتهان. 
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 عمِ ضبط العهل الهحاسبْ و اإلداري.
اإلصالح اإلداري فْ دائرة ضريبة الدخل  5

والضريبة العاهة عمِ الهبيعات شجع عمِ 
 تطوير البٓئة االستثهارية.

     

ي يقمل هن الروتٓن اإلصالح الضريبْ اإلدار  2
 فْ تخميص الهعاهالت. 

     

تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات  2
ساٌهت فْ تحسٓن أسالٓب التقدٓر الضريبْ 

 لسىوات قادهة.

     

 المجال الثالث: االصالح التشريعي
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرة 
لهبيعات تطبٓق الضريبة العاهة عمِ ا 4

ساٌم فْ توضيح األىظهة الضريبة 
 لمهكمفٓن.

     

تطبٓق الضريبة العاهة عمِ الهبيعات  6
ساٌم فْ تبسيط االجراءآت القاىوىية 

 الهتعمقة بالضريبة.  

     

وجود تشريعات ضريبية قابمة لمتطبٓق  5
 تعزز الهىاخ االستثهاري 

     

الضريبة العاهة لمهبيعات ساٌهت فْ  2
ر تشريعات أخرى لتشجيع إصدا

 االستثهار.

     

ساٌم تطبٓق الضريبة العاهة لمهبيعات فْ  2
 تحقٓق إصالح ضريبْ فْ األردن.

     

 


