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تقديم
ً
وفقا للمنطق االقتصادي والتجارب العالمية ،فإن الوضع االقتصادي العام السائد هو الذي يحكم توجه
السياسات االقتصادية والمالية والنقدية في أي دولة؛ إذ تمر مختلف اقتصادات دول العالم بتقلبات دورية
في مستوى النشاط االقتصادي الكلي ،وتعرف بالدورات االقتصادية ( ،)Business Cyclesلذلك تبرز الحاجة
إلى استخدام أدوات السياسة االقتصادية للتأثير على اتجاه دورة العمال للنشاط االقتصادي العام.
وتمتلك الحكومات مجموعة من السياسات التي يمكن توظيفها للتأثير في مجرى النشاط االقتصادي العام
عن طريق التأثير على مجموعة من المتغيرات االقتصادية الساسية في االقتصاد الوطني أو إحداها ،مثل:
اإلنتاج ،واالستثمار ،والجور ،والسعار ،والتشغيل ،والصادرات والواردات ،والصرف الجنبي …إلخ .إذ إن
ُ ُ
كون منظومة متكاملة ومتداخلة للنشاط االقتصادي ،لن أي قرار تتخذه
هذه المتغيرات االقتصادية ت ِّ
الحكومة بشأن متغير أو أكثر منها ،من شأنه أن يؤثر على بقية متغيرات المنظومة االقتصادية .وستكون
املحصلة النهائية إيجابية أو سلبية تبعا لمدى التناسق والتناغم ،أو التضارب والتعارض ،بين القرارات التي
تتخذها الحكومات في إطار هذه السياسات االقتصادية والمالية والنقدية مجتمعة.
ُ
وتتأتى هذه الدراسة من خالل استخدام السياسة المالية ،والتي أنجزت بجهد مشكور من لجنة السياسات
االقتصادية في املجلس ،وهي تركز على دور إحدى أدوات السياسة المالية الرئيسية المتمثلة باإلنفاق
الحكومي والضرائب في التأثير على وضع االقتصاد الكلي في المملكة ،إذ تشير النظريات االقتصادية وتجارب
دول العالم ،إلى أنه في حالة تراجع معدالت النمو االقتصادي وتباطؤ نشاطه ،وارتفاع معدالت البطالة،
يتوجب على الحكومات أن تتبع سياسات مالية توسعية من خالل زيادة اإلنفاق الحكومي ،أو تخفيض
ً
معدالت الضرائب ،أو أن تقوم بكال اإلجرائين معا.
وعند البحث في مثل هذه القضايا المهمة ،فمن المؤكد أن تتباين وجهات النظر فيما يتصل بنسب الضريبة
المفروضة على الشخاص الطبيعيين أو المعنويين ،ويسوق كل طرف ما يؤيد وجهة نظره من مبررات ،ولكن
ُ
تبقى المصلحة الوطنية العليا هي الساس ،ومن خاللها يتم رسم السياسات االقتصادية وتتخذ القرارات
الحاسمة التي تلبي مصالح املجتمع بأكمله.
ونأمل أن تقدم الدراسة مؤشرات مهمة لصانعي السياسات حول ما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.

األستاذ الدكتور منذرالشرع
رئيس املجلس
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التطور التاريخي التشريعي لضريبة الدخل في األردن

5

6

يقوم النظام الضريبي في الردن أساسا على الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومساهمات الضمان
ُ
وينصب اهتمام هذه الدراسة على الضرائب المباشرة على الدخل والرباح ،وبخاصة الضرائب
االجتماعي،
على الدخل.
وغني عن البيان أن االقتصاد الردني يتصف بمحدودية الموارد ،كما تعاني موازنته العامة من عجز هيكلي
مزمن يجعل من توفير التمويل الالزم لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية عملية بالغة
ً
ً
الصعوبة ،وبالتالي ُي ُ
عتمد على الضرائب والرسوم اعتمادا كبيرا لتغطية اإلنفاق الحكومي .ولذلك كان ال بد
من إصدار أطر تشريعية تحكم عملية تحصيل الضرائب من المكلفين كافة؛ إذ يشير التطور التاريخي
للتشريع الضريبي في الردن منذ نشأته وحتى اليوم إلى إصدار أكثر من عشرة قوانين لضريبة الدخل (دائمة
ً
ومؤقتة) ،كان أولها في عام  0677الذي أخضع دخول المكلفين الذين يحققون دخال عن طريق االستخدام في
القطاع العام للضريبة .ثم أجري تعديالن على هذا القانون ،الول في عام  0675بإعفاء قوة حدود شرق
ً
الردن من الضريبة ،والثاني في عام  0674الذي أخضع بموجبه المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا من حكومة
شرق الردن للضريبة.
كما صدر قانون الضريبة رقم ( )64لسنة  0665ليفرض ضريبة جديدة على الدخول في أي حرفة أو صنعة
ُ
تمارس داخل المملكة ،وزادت الشرائح الضريبية لتصل إلى ثماني شرائح تبدأ من نسبة  %7وتتصاعد إلى
نسبة  ،%61ونظم هذا القانون أسس االعتراض على الضريبة ،وإجراءات التحصيل ،والعقوبات المترتبة على
عدم الدفع .وتال ذلك قانون الضريبة المؤقت رقم ( )51لسنة  ،0650ثم تبعه بعد ثالث سنوات قانون
ُ
ضريبة الدخل رقم ( )06لسنة  0656الذي أنشئت بموجبه دائرة مختصة تسمى دائرة ضريبة الدخل ،إذ
وسع من فئات المكلفين بدفع الضريبة ،واستحدث مجموعة من اإلعفاءات الشخصية والعائلية ،فزادت من
خالل ذلك نسبة التصاعد في معدالت الضريبة.
كما صدر قانون ضريبة الدخل رقم ( )65لسنة  0646الذي زاد من شمولية الشرائح المكلفة بدفع الضريبة،
ُ
وزاد من نسبة التصاعد في معدالت الضريبة ،وش ِّكلت "محكمة استئناف الضريبة" للفصل في منازعات
ُ
الضريبة التي ترفع إليها من المكلفين .ثم صدر القانون المؤقت رقم ( )76سنة  0656الذي أعطى الحق بمبدأ
التقدير الذاتي لدخول الفراد والشركات في الضريبة ،ووسع قاعدة اإلعفاءات الشخصية والعائلية ،وتاله
قانون ضريبة الدخل رقم ( )53لسنة  0655الذي استطاع أن يوسع نطاق الضريبة والشرائح الخاضعة لها
ً ً
توسيعا كبيرا.
ُ
ونتيجة لعملية اإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة التي انخرط بها الردن منذ عام  ،0655فقد أجريت
إصالحات على النظام الضريبي بهدف تحقيق التوازن في العبء الضريبي على المواطنين وقطاع العمال،
وتسهيل إجراءات دفع الضريبة وتحصيلها ،ومواكبة أحدث النظمة الضريبية التي تركز على جذب
ً
االستثمارات وتحقيق النمو االقتصادي بدال من كونها أداة للجباية وحسب ،ومعالجة نقاط الضعف
7

المتصلة بالتعقيد ،وصعوبة اإلدارة ،وضعف االمتثال ،واإلعفاءات الضريبية التي تتعارض مع معايير الكفاءة
والفاعلية ،واعتبارات العدالة واإلنصاف التي تتسبب في خلق تشوهات اقتصادية .ففي عام  6110صدر
ُ
قانون جديد لضريبة الدخل ليصبح ساري المفعول في بداية عام  .6116وبمقتض ى هذا القانون خ ِّفضت
عدد شرائح الفراد من ( ) 4إلى ( ) 6شرائح ،وانخفضت نسبة الضريبة في حدها العلى من  %71إلى ،%65
وأبقى القانون على معدالت الضرائب المفروضة على البنوك والمؤسسات المالية عند  ،%75وألغى الضريبة
ُ
على أرباح السهم البالغة  ،%01وخفف من عبء الضريبة على الشركات .وبعد ذلك أ ِّقر قانون ضريبة
الدخل المؤقت رقم ( )65لسنة  6116الذي منح الشخص الطبيعي المقيم إعفاءات مقدارها ( )06ألف
دينار للمكلف الفرد ،و ()06ألف دينار للمعالين ،فأصبح إجمالي اإلعفاء للعائلة ( )66ألف دينار من بداية
عام  .6101إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم ( )76لسنة  ،6106الذي ُع ِّمل به منذ  ،6105/0/0والذي
صدر إلعادة تصاعدية الضريبة.
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11

يمر النشاط االقتصادي العام في الردن بحالة تباطؤ منذ نحو ست سنوات ،انظر (الشكل رقم  ،)0إذ
انخفضت معدالت النمو االقتصادي من  %5.6في عام  6113إلى  %5.5في عام  6116نتيجة لتداعيات
الزمة المالية العالمية على االقتصاد الردني ،ثم انخفضت معدالت النمو في عام  6101إلى  ،%6.7ومع
التحسن الطفيف في معدالت النمو خالل المدة  6106-6100لتصل إلى  %7.0في نهاية عام  ،6106إال أن
معدل النمو عاود االنخفاض في عام  6105ليصل إلى  ،%6.6ويشار في هذا الصدد إلى أن معدالت النمو
خالل السنوات الست الخيرة ظلت دون المستويات التي ُح ِّققت في السنوات السابقة ،وهذا يعكس حالة
التباطؤ التي يشهدها االقتصاد الردني .ويتطلب هذا التباطؤ اتخاذ حزمة من اإلجراءات التصحيحية التي
من شأنها استعادة زخم النمو بما في ذلك السياسات المالية التوسعية.
الشكل رقم ()0

المصدر :البنك المركزي الردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،أعداد مختلفة.

ً
أما معدالت البطالة فقد سجلت مستويات متقاربة نسبيا وبمتوسط بلغ  %06.4خالل المدة -6113
 ،6105انظر (الشكل رقم  .)6ومع حدوث انخفاض نسبي في معدل البطالة ليبلغ  %00.6في نهاية عام
ً
 ،6106فقد أظهرت البيانات ارتفاعا في معدل البطالة في عام  6105ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام
 ،6115المر الذي يعكس وجود عالقة قوية بين النمو االقتصادي وبين البطالة .وتجدر اإلشارة إلى أن
معدل البطالة وصل إلى  %06.3خالل الربع الول من عام .6104
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الشكل رقم ()4

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،التقرير الربعي لمعدل البطالة في المملكة ،أعداد مختلفة.

وفيما يخص الرقم القياس ي لسعار المستهلك ،فقد حقق معدل التضخم في عام  6115أعلى مستوياته
إذ وصل إلى  ،%07.6انظر (الشكل رقم  ،)7ثم انخفض في العام التالي إلى  ،%1.3-أما في العوام -6101
 6107فقد تراوح حول معدل  ،%6.4وانخفض في عام  6106إلى  %6.6ثم انخفض إلى  %1.6-في عام
 ،6105وتتضمن معدالت التضخم السائدة خالل السنوات الخيرة العديد من المضامين على الفراد في
الردن ،لعل أبرزها تنامي ظاهرة تآكل الدخل الفردي ،وخاصة أن الزيادة في مستويات الرواتب والجور ال
تتناسب مع مستوى التضخم السائد.
الشكل رقم ()4

المصدر :البنك المركزي الردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،أعداد مختلفة.

12

أما على صعيد المالية العامة ،فقد سجل عجز الموازنة العامة (بعد المساعدات) زيادة ملحوظة في عام
 ،6116إذ تضاعف بنحو أربع مرات ونصف عما كان عليه في عام  ،6115وشكل ما نسبته  %5.6من الناتج
املحلي اإلجمالي .وقد بلغ عجز الموازنة العامة أعلى مستوياته في عام  6106ليتجاوز  0.56مليار دينار أو ما
نسبته  %5.7من الناتج املحلي اإلجمالي ،انظر (الشكل رقم  .)6وفي عام  6105بلغ عجز الموازنة  663مليون
دينار الذي يشكل ما نسبته  %7.5من الناتج املحلي اإلجمالي.
ويشار في هذا الصدد إلى أن إضافة عجز الوحدات الحكومية المستقلة لعجز الموازنة العامة سيزيد من
حجم العجز الكلي ،إذ بلغ عجز سلطة المياه في عام  6105حوالي  675.7مليون دينار ،في حين بلغ عجز
شركة الكهرباء الوطنية  765مليون دينار .وبإضافة عجز المؤسستين المذكورتين وحسب لعجز الموازنة
العامة ،فإن ذلك سيؤدي إلى عجز كلي مقداره  0541مليون دينار ،والذي يشكل ما نسبته  %5.6من الناتج
املحلي اإلجمالي.
الشكل رقم ()3

المصدر :وزارة المالية ،نشرة مالية الحكومة ،أعداد مختلفة.

ً
ً
وحقق رصيد الدين العام تزايدا متواصال خالل المدة ( ،)6105-6113إذ ارتفع من  5.6مليار دينار بنسبة
 %43.4من الناتج املحلي اإلجمالي في عام  6113إلى  66.5مليار دينار ( %55.5من الناتج املحلي اإلجمالي) في
نهاية عام  ،6105انظر (الشكل رقم .)5
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الشكل رقم ()5

المصدر :البنك المركزي الردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،أعداد مختلفة.

ً
كما يالحظ أيضا وجود تغير واضح في هيكل الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي ،انظر (الشكل رقم  ،)4إذ
تزايدت نسبة الدين الداخلي إلجمالي الدين العام من  %75.6في عام 6113م إلى  %55.6في عام 6105م،
وبالمقابل انخفضت أهمية الدين الخارجي من  %46.0إلى  %60.0في عام  .6105وهذا التغير في هيكل الدين
يعكس زيادة االعتماد على الدين الداخلي الذي يعتمد ُجله على مصادر مصرفية محلية ،وهذا يشير بوضوح
إلى تزايد حدة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على مصادر التمويل الداخلي.
الشكل رقم ()2
نسبة الدين العام الداخلي والخارجي ( 4112مقارنة مع )4105

المصدر :البنك المركزي الردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،أعداد مختلفة.
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وقد أظهرت بيانات ميزان المدفوعات تراجع رصيد االستثمار الجنبي المباشر في الردن ،انظر (الشكل رقم
ً
 )3من  6مليار دينار تقريبا في عام  6115حتى بلغ أدنى مستوياته ( 650مليون دينار) في عام .6105
الشكل رقم ()2

المصدر :البنك المركزي الردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،أعداد مختلفة.

ً
ً
وقد سجل رصيد احتياطيات البنك المركزي الردني من العمالت الجنبية ارتفاعا متواصال منذ عام 6113
وحتى عام  ،6101انظر (الشكل رقم  ،)5ثم انخفض إلى أدنى مستوياته في عام  6106إذ بلغ  4.4مليار دوالر ،
أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لثالثة أشهر ونصف .وعادت االحتياطيات الجنبية لالرتفاع لتصل
إلى  06.0مليار دوالر في عام  ،6106أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة  3.7أشهر .كما ارتفعت
االحتياطيات من العمالت الجنبية خالل سنة  6105لتصل إلى  06.05مليار دوالر .ويشار إلى أن االحتياطيات
انخفضت في نهاية النصف الول من عام  6104لتصل إلى  06.56مليار دوالر والتي تكفي لتغطية مستوردات
المملكة لسبعة أشهر.
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الشكل رقم ()9

المصدر :البنك المركزي الردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،أعداد مختلفة.

16

ً
ثالثا:
واقع السياسة الضريبية في األردن
()4103-0995

17

18

السياسة الضريبية خالل األعوام ()4103 – 0995
ً
انسجاما مع المنطق االقتصادي ،عملت الحكومة الردنيةة ومةع بدايةة التبةاطؤ االقتصةادي فةي سةنة  6116علةى
تقديم تحفيزات ضريبية لألفراد وللشركات على حد سواء ،وذلةك مةن خةالل إصةدار قةانون ضةريبة دخةل مؤقةت
ً
فةةي تلةةك السةةنة ،وبةةدأ العمةةل بةةه مةةن بدايةةة سةةنة  6101عوضةةا عةةن القةةانون رقةةم ( )53لسةةنة  .0655وقةةد اشةةتمل
الق ةانون الجدي ةةد عل ةةى تخفيض ةةات عل ةةى نس ةةب الض ةةريبة عل ةةى الف ةراد والش ةةركات بمختل ةةف أنواعه ةةا بم ةةا ف ةةي ذل ةةك
البنوك وشركات االتصاالت( ،انظر الجدول رقم ( )0المقارن بين القانونين القديم والجديد).
الجدول رقم ()0
المقارنة بين قانون ضريبة الدخل ( )52لسنة  0995وقانون ضريبة الدخل المؤقت ( )49لسنة 4119

قانون ضريبة الدخل رقم ()52
لسنة 0995
–  %5عن كل دينار من الة ( )6111دينار
الولى.
–  %01عن كل دينار من الة ( )6111دينار
األشخاص
التالية.
الطبيعيين
–  %61عن كل دينار من الة ( )5111دينار
التالية.

قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ()49
لسنة 4119
–  %3عن كل دينار من الة ( )06111دينار
الولى.
–  %06عن كل دينار يزيد على ذلك.

–  %65عن كل دينار مما تالها.

األشخاص
االعتباريين

–  %05من المشروعات التي تعمل في
قطاعات التعدين والصناعة والفنادق
والمستشفيات والنقل والمقاوالت
اإلنشائية.
–  %75للبنوك والشركات المالية.
–  %65لشركات التأمين والصرافة
والوساطة واالتصاالت والخدمات
والشركات التجارية الخرى ولي شخص
معنوي آخر.

( %06 )0لجميع الشخاص االعتباريين
باستثناء ما ورد منهم في البندين ( )6و
( )7أدناه.
( %66 )6على شركات االتصاالت الساسية
وشركات التأمين وشركات الوساطة
المالية والشركات المالية بما فيها
شركات الصرافة والشخاص االعتباريين
الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
( %71 )7على البنوك.

ومع تخفيض نسب الضريبة كما هو مبين في الجدول أعاله ،فقد انعكست تلك التخفيضات على شكل
االرتفاع في حصيلة اإليرادات الضريبية للدولة ولم تنخفض كما كان يتوقع البعض ،إذ إن متابعة تطور حجم
ً
اإليرادات الضريبية خالل المدة ( 6106-6113الشكل رقم  )6تبين أن اإليرادات الضريبية سجلت نموا
ً
مستمرا لترتفع من  6.63مليار دينار في عام  6113إلى  6.16مليار في عام  6106وبنسبة نمو سنوي مقداره
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 %3.7في المتوسط .وقد شكلت اإليرادات الضريبية نسبة  %46من اإليرادات املحلية خالل المدة -6113
 6106مع مالحظة وجود استقرار في هذه النسبة.
الشكل رقم ()9

المصدر :وزارة المالية ،نشرة مالية الحكومة ،أعداد مختلفة.

وفيما يختص بحصيلة الضرائب على الدخل والرباح ،انظر (الشكل رقم  ،)01فيالحظ أنها سجلت في العوام
 6106-6101مستويات تفوق تلك المسجلة في المدة السابقة باستثناء سنة  ،6116وذلك مع تباطؤ معدالت
ً
ُ
النمو االقتصادي خالل السنوات الخيرة .وقد استثني عام  6116نظرا لإلجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها
الحكومة والبنك المركزي لتحفيز االقتصاد إبان الزمة المالية العالمية .كما يالحظ انخفاض نسبة
الضرائب على الدخل والرباح إلى إجمالي اإليرادات الضريبية في السنتين الخيرتين ،1انظر (الشكل رقم .)00

1شكلت الضرائب على الدخل والرباح نسبة  %06من إجمالي اإليرادات الضريبية ،بينما شكلت الضرائب على السلع والخدمات (ضريبة
المبيعات) حوالي  %31من إجمالي اإليرادات الضريبة.
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الشكل رقم ()01

المصدر :وزارة المالية ،نشرة مالية الحكومة ،أعداد مختلفة.

الشكل رقم ()00

وتتألف الضرائب على الدخل والرباح من ضرائب دخل الفراد وضرائب دخل الشركات والمشروعات
الخرى ،انظر (الشكل رقم  ،)06إذ يالحظ ثبات التركيب الهيكلي للضرائب قبل سريان قانون الضريبة رقم
( )65لسنة  6116وبعده .وتشكل ضرائب دخل الفراد ما نسبته  %60من إجمالي الضرائب على الدخل
والرباح ،بينما تشكل ضرائب دخل الشركات والمشروعات الخرى ما نسبته .%36
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الشكل رقم ()04

المصدر :وزارة المالية ،نشرة مالية الحكومة ،أعداد مختلفة.

مساهمة الشركات في األردن في الحصيلة الضريبية
بلغ عدد الشركات المسجلة في المملكة في سنة  6100نحو  053ألف شركة تتوزع بين شركات فردية
وتضامن ومسؤولية محدودة ومساهمة عامة وخاصة وغيرها ،انظر (الجدول رقم .)6
الجدول رقم ( :)4الشركات المسجلة في المملكة ()4100
الكيان
القانوني
للشركة

فردية

تضامن

مسؤولية
محدودة

توصية
بسيطة

مساهمة
عامة

العدد

075616

07664

6557

654

656

مساهمة
خاصة

أخرى

املجموع

656

0755

054365

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،تعداد المنشآت .6100

أما الشركات المساهمة العامة فقد بلغ عددها نحو  656شركة (في المتوسط) خالل المدة ،6106-6100
وشكلت الضرائب المدفوعة من هذه الشركات ما يوازي  %56من إجمالي الضرائب املحصلة من جميع
الشركات والمشروعات خالل المدة نفسها ،بينما بلغت مساهمة جميع أنواع الشركات الخرى وعددها
 054634شركة نحو  %60من إجمالي الضرائب املحصلة للخزينة.
وقد بلغ إجمالي ضرائب الدخل المدفوعة من جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان
ً
 0.70مليار دينار خالل المدة  ،6106 – 6100أي بمتوسط يبلغ  766مليون دينار سنويا ،كما بلغ إجمالي
الضرائب المدفوعة من القطاع المالي خالل المدة نفسها نحو مليار دينار ،وبمتوسط يبلغ  656مليون دينار
22

ً
ً
سنويا ،أما الضرائب المدفوعة من القطاع الصناعي ولنفس المدة أيضا ،فقد بلغت  041مليون دينار
ً
وبمتوسط مقداره  61مليون دينار سنويا ،وبلغت الضرائب المدفوعة من قطاع الخدمات  065مليون دينار
ً
وبمتوسط مقداره  74مليون دينار سنويا.
الشكل رقم ()04

ويالحظ أن حصة قطاع البنوك من إجمالي الضرائب التي تدفعها الشركات المساهمة العامة هي العلى ،فقد
بلغت حصيلة ضرائب قطاع البنوك  651مليون دينار خالل المدة  ،6106-6100أي بمتوسط  665مليون
ً
دينار سنويا ،وهذا يشكل  %36.4من إجمالي الضريبة التي تدفعها جميع الشركات المساهمة العامة.
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الشكل رقم ()03

المصدر :بورصة عمان ،دليل الشركات لعام .6105

ً
ً
تسديدا لضرائب الدخل مقارنة بأنواع الشركات
وجدير بالمالحظة أن الشركات المساهمة العامة هي الكثر
الخرى؛ إذ إن هذه الشركات منظمة وتحكمها معايير إفصاح ومحاسبة وتدقيق واضحة،المر الذي يقلل من
إمكانيات التهرب الضريبي.
وعلى صعيد آخر ،من المهم مقارنة الضرائب المدفوعة من الشركات المساهمة العامة مع أهم المؤشرات
الربحية لتلك الشركات ،والتي تتمثل في معدل العائد على حقوق المساهمين .2فقد بلغ متوسط العائد على
حقوق المساهمين ( )ROEفي الشركات الردنية المساهمة العامة نحو  %3.5خالل المدة  ،6106-6100أما
على الصعيد القطاعي فقد بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين للقطاع المالي  ،%4.6بينما بلغ %00.6
للقطاع الصناعي ،و %4.5لقطاع الخدمات.

 2معدل العائد على حقوق المساهمين ( :)Return On Equity -ROEيقيس معدل العائد على حقوق المساهمين كفاءة الشركة في توليد
ُ
حسب من خالل قسمة صافي الربح بعد الضرائب على إجمالي حقوق المساهمين.
الرباح من كل وحدة من حقوق المساهمينُ ،وي
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الشكل رقم ()05

المصدر :بورصة عمان ،دليل الشركات لعام .6105

وعند مقارنة مستويات العائد على حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة مع معدالت العائد
الخالي من املخاطرة ،مثل سعر الفائدة على أذونات الخزينة (لمدة  06شهرا) 3الذي بلغ نحو  %7.65في عام
 ،6106أو مع سعر الفائدة على سندات الخزينة (الخالي من املخاطرة في الجل الطويل) الذي بلغ نحو %6.66
خالل السنة نفسها ،يمكن مالحظة أن عالوة مخاطرة 4االستثمار في أسهم الشركات الردنية تبلغ %7.4
وحسب (.)%7.4 = %7.65 -%3.5
وإذا ُ
اعتمد على معدل التضخم ،فإن صافي العائد الحقيقي على حقوق مساهمي الشركات هو  %6.6وحسب
ً ً
ً
( ،)%6.6 = %6.6 - %3.51وهو ُي ُّ
عد عائدا متواضعا جدا وال يعكس حجم مخاطرة االستثمار في السهم.
يالحظ مما سبق ،أن عالوة مخاطر االستثمار في أسهم الشركات ُت ُّ
عد متواضعة وال تعكس حجم املخاطرة
الكبير الذي يتحمله المساهم في الشركات المساهمة العامة ،وقد يكون هذا أحد أهم أسباب انخفاض أداء
بورصة عمان وتراجعه ،كما يخالف النظريات المالية التي تذهب إلى أن املخاطرة الكبر تتطلب عوائد أكبر
ً
ً
تتناسب معها .كما أن العائد الحقيقي على االستثمار في السهم ُي ُّ
عد متواضعا أيضا إذا اعتمدنا على
مستويات التضخم السائدة ،ولهذا السبب تطالب الشركات المساهمة العامة عادة بتخفيض نسبة الضريبة
المفروضة عليها كي تتمكن من تحسين عوائدها وتحسين أداء السوق المالي على وجه العموم.

ُ 3ي ُّ
عد سعر الفائدة على أذونات الخزينة لمدة  06شه ًرا ً
خاليا من املخاطرة في الجل القصير Short-term risk-free
4عالوة املخاطرة :هي العائد اإلضافي الذي يحصل عليه المستثمر نتيجة تحمله ملخاطر أكبر.
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قانون ضريبة الدخل رقم ( )43لسنة 4103
يمكن تلخيص أهم التعديالت التي وردت على هذا القانون بما يلي:
 )0اعتماد مبدأ التصاعدية في الضريبة على الشخاص الطبيعيين ،وإضافة شريحة جديدة نسبتها %61
على كل دينار يزيد على  61ألف دينار.
 )6أبقى القانون الجديد نسبة الضريبة على القطاع الصناعي كما كانت في السابق ( ،)%06ولكنه رفع
نسبة الضريبة على باقي الشخاص االعتباريين (مثل القطاع التجاري) من  %06إلى .%61
 )7من أهم نقاط الضعف التي تسجل على قانون الضريبة الجديد هو تفضيل بعض القطاعات
االقتصادية على بعضها اآلخر من خالل نسب الضريبة المفروضة على هذه القطاعات ،أو من خالل
اإلعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة لها من جهة ،والزيادة في العبء الضريبي على بعض القطاعات
والمكلفين من جهة أخرى ،إذ تتراوح نسب الضريبة المفروضة على هذه القطاعات بين  %06و .%75
 )6أبقى القانون الجديد ضريبة الدخل على شركات االتصاالت والتأمين ،وأعاد التأمين والوساطة المالية
والشركات المالية والشخاص االعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي كما في السابق
ُ
وبنسبة  ،%66وفي حينها أدخلت شركات توزيع الكهرباء وتوليدها وشركات التعدين ضمن هذه الفئة،
مما يعني رفع الضريبة عليها من  %06إلى .%66
 )5رفع القانون الجديد نسبة الضريبة على البنوك لتصل إلى  ،%75مقارنة مع نسبة  %71في القانون
السابق.
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الجدول رقم ()4
مقارنة قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )49لسنة  4119وقانون ضريبة الدخل رقم ( )43لسنة 4103

قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ()49
لسنة 4119
األشخاص
الطبيعيين

األشخاص
االعتباريين

قانون ضريبة الدخل رقم ()43
لسنة 4103

–  %3عن كل دينار من الة ()06111
دينار الولى.

–  %3عن كل دينار من الة( )01111دينار
الولى.

–  %06عن كل دينار يزيد على ذلك.

–  %06عن كل دينار من الة( )01111دينار
التالية.

( %06 )0لجميع الشخاص االعتباريين
باستثناء ما ورد منهم في البندين ( )6و ()7
أدناه.
( %66 )6على شركات االتصاالت
الساسية وشركات التأمين وشركات
الوساطة المالية والشركات المالية بما
فيها شركات الصرافة والشخاص
االعتباريين الذين يمارسون أنشطة
التأجير التمويلي.
( %71 )7على البنوك.

–  %61عن كل دينار مما تالها.
( %06 )0لقطاع الصناعة.
( %61 )6لجميع الشخاص االعتباريين
باستثناء ما ورد في البنود ( )0و ( )7و ( )6أدناه.
( %66 )7عن كل دينار لشركات االتصاالت
الساسية وشركات توزيع الكهرباء وتوليدها
،وشركات تعدين المواد الساسية وشركات
التأمين ،وشركات إعادة التأمين وشركات
الوساطة المالية ،والشركات المالية
والشخاص االعتباريين الذين يمارسون
أنشطة التأجير التمويلي.
( %75 )7على البنوك.

ً
ُوت ُّ
عد نسب ضريبة الدخل الواردة في القانون الجديد مرتفعة نسبيا وال تحقق العدالة بين الشركات ،كما أنها
أعلى من تلك السائدة في الدول الخرى ،إذ تبلغ  %05في لبنان والكويت ،و %06في عمان ،و %65في مصر،5
مما قد يسبب آثارا سلبية على الشركات وعلى مجمل االقتصاد الوطني ،ويتطلب أن تتخذ الحكومة سياسات
تحفيزية لتعزيز النمو والنشاط االقتصادي وليس إضافة المزيد من الضرائب ،وذلك لن النشاط
االقتصادي في المملكة يمر بحالة تباطؤ ،ناهيك عن وجوب االستفادة من الوضاع السياسية السائدة في
المنطقة وفي دول الجوار بتحفيز البيئة االستثمارية من خالل نظام ضريبي محفز لالستثمار وجاذب له.
وتشير البيانات المتوفرة ،انظر (الجدول رقم  )6إلى أنه في عام  6105وهو عام تطبيق قانون ضريبة الدخل
رقم ( )76لسنة  6106قد بلغت اإليرادات الضريبية  6.0مليار دينار ،والتي تع ُّد أعلى بنسبة  %0.5وحسب
عن اإليرادات الضريبية للعام السابق .أما من حيث نسبة اإليرادات الضريبة إلى اإليرادات املحلية فقد
ً
ارتفعت في عام  6105لتشكل  % 46.7مقارنة مع  % 44.6في عام  .6106وتبقى المالحظة الهم وهي أن نسبة

5KPMG website, available at: https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-

online/corporate-tax-rates-table.html
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اإليرادات الضريبية إلى الناتج املحلي اإلجمالي بلغت حوالي  %05.6في عام  6105وهو عام سريان القانون
الجديد للضريبة ،مقارنة مع نسبة  %05.6في العام السابق.
الجدول رقم ()3
ً
مقارنة اإليرادات الضريبية وفقا للقانون رقم ( )49لسنة  4119والقانون رقم ( )43لسنة 4103

اإليرادات الضريبية
عام 2014
(حسب قانون
ضريبة الدخل
المؤقت رقم ()49
لسنة )4119

اإليرادات الضريبية
عام 2015
(حسب قانون ضريبة
الدخل رقم ()43
لسنة )4103

نسبة التغير
()%

اإليرادات الضريبية

4037

4096

%0.64

نسبة اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات
املحلية

66.9%

69.3%

3.59%

نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج
املحلي اإلجمالي

%05.6

%05.6

-3.14%

 -الضرائب على الدخل والرباح

766.3

858.8

12.07%

 -ضرائب الدخل من الفراد

154

207

34.42%

 ضرائب الدخل من الشركاتومشروعات أخرى

612.3

651.8

6.45%

28

ً
رابعا:
آثارقانون ضريبة الدخل رقم ( )43لسنة 4103
وانعكاساته على االقتصاد األردني
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تتفق الدبيات االقتصادية على أن زيادة العبء الضريبي تؤدي إلى عرقلة النمو االقتصادي ،وخاصةة إذا
تجاوزت الزيادة عبء الطاقة الضريبية لفراد املجتمع ،ولذلك فعلى الحكومات ترشيد اإلنفةاق العام والذي
ً
يمول أساسا من الضرائب من أجل عدم تجاوز الطاقة الضريبية .وضمن هذا اإلطار نعرض فيما يلي اآلثار
المتوقعة لقانون ضريبة الدخل رقم ( )76لسنة  6106على االقتصاد الردني من منظور تحليلي.

األثرعلى االقتصاد الكلي (منظور تحليلي):
للحكومة دور كبير في التأثير على النشاط االقتصادي وذلك بقدرتها على زيادة اإلنفاق الكلي في املجتمع أو
تقليصه من خالل اإلنفاق االستهالكي أو االستثماري أو عن طريق الضرائب ،وهو ما يعكس سياسة توسعية
ً ً
أو انكماشية وفق ما يقتضيه واقع الحال .وبالتالي فإن للحكومة دورا كبيرا في التأثير على الوضع االقتصادي
العام في الدولة من خالل السياسة المالية للحكومة بشقيها اإلنفاق الحكومي والضرائب.
ً
ً
يبين الشكل رقم ( )04نموذجا مبسطا لتدفق الدخل في االقتصاد ،إذ يضم االقتصاد ثالثة قطاعات رئيسية
هي قطاع المنتجين ،والقطاع العائلي ،والقطاع الحكومي .ويمثل اإلنفاق الكلي حصيلة إنفاق كل قطاع من
ً
ً
ً
هذه القطاعات الثالثة ،بمعنى إن اإلنفاق الكلي ( )Yقد يكون إنفاقا حكوميا ( )Gأو استهالكيا ( )Cأو
ً
استثماريا (.)I
Y=G+C+I
ً
ويمثل كل إنفاق من هذه اإلنفاقات دخال لقطاع آخر ،فما ينفقه قطاع المنتجين من أجور ورواتب وإيجارات
ً
وعوائد على رأس المال تصبح دخال للقطاع العائلي ،ويقوم القطاع العائلي بإنفاق دخله من خالل تسديد
ً
ضرائب الدخل وذلك ُّ
يعد مصدرا لدخل القطاع الحكومي ،واإلنفاق على االستهالك من خالل شراء السلع
والخدمات من المنتجين ،وادخار ما تبقى من الدخل الذي يتحول إلى استثمار في قطاع المنتجين ،ثم تستمر
بعدها دورة الدخل واإلنفاق في االقتصاد.
يتبين مما سبق أن االقتصاد الكلي منظومة متكاملة إذ إن التأثير على الدخل أو إنفاق أي قطاع من
ً
القطاعات الثالثة سينعكس مباشرة على بقية القطاعات ومن ثم على الدخل أو اإلنفاق الكلي في االقتصاد.
ويؤثر كل من اإلنفاق الحكومي والضرائب على إجمالي اإلنفاق في االقتصاد .فزيادة اإلنفاق الحكومي تؤدي إلى
زيادة أكبر في إجمالي اإلنفاق بسبب مضاعف اإلنفاق الحكومي .6أما زيادة الضرائب فإنها تؤدى إلى تخفيض

 6مضاعف اإلنفاق الحكومي هو عبارة عن حجم التغير في الدخل الناتج عن تغير اإلنفاق الحكومي.
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الدخل الشخص ي الممكن إنفاقه ،والحد من اإلنفاق االستهالكي وتخفيض إجمالي اإلنفاق بصفة عامة
ً
بمقدار الزيادة الضريبية مضروبة في الميل الحدي لالستهالك.7
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنفاق الحكومي في الردن ُي ُّ
عد مستقال عن الحصيلة الضريبية ،إذ تعاني الموازنة
العامة من عجز مستمر يتم تمويله من خالل االقتراض ،وبالتالي فإن فرض ضرائب إضافية لن يؤدي إلى
ً
ً
زيادة اإلنفاق الحكومي ولكنه قد يخفض من عجز الموازنة تخفيضا طفيفا.
الشكل رقم ()02
دورة الدخل واإلنفاق في االقتصاد

وتؤدى زيادة الضرائب على الدخل إلى خفض اإلنفاق الكلي في االقتصاد ،بسبب تقليص الدخل الشخص ي
المتاح بعد الضريبة،مما يؤدي إلى تقليص االستهالك واالدخار وتبدأ دورة انكماشية في االقتصاد كله.
وبفعل مضاعف الضرائب ومضاعف اإلنفاق الحكومي ،يمكن اإلشارة إلى التسلسل التالي الناجم عن فرض
الضرائب أو زيادتها:

 7الميل الحدي لالستهالك يعبر عن مقدار التغير في االستهالك نتيجة زيادة الدخل بوحدة واحدة.
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 )0إن فرض ضرائب جديدة ،و/أو زيادة معدالت الضريبة ،ستؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح ،ومن ثم
انخفاض اإلنفاق االستهالكي والكلي في االقتصاد؛ إذ تؤدي زيادة معدل الضريبة ،أو فرض ضرائب
جديدة إلى تخفيض حجم المضاعف وبالتالي تراجع الدخل.
 )4انخفاض الدخل يزيد من حالة التباطؤ االقتصادي بفعل المضاعف ،وقد يسبب ذلك حدوث تراجع
ً
اقتصادي عموما إذا لم تقترن زيادة الضرائب بزيادة أكبر في اإلنفاق الحكومي ،وسينعكس هذا التراجع
على تفاقم معدالت البطالة وتراجع حجم اإلنتاج املحلي.
ً
سواء
 )4يؤدي انخفاض الدخل بدوره إلى تراجع العائدات الضريبية لنها تعتمد على الدخل المتحقق
لألفراد أو الشركات ،وبالتالي فإن زيادة معدالت الضريبة لن تؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة على
المدى المتوسط والبعيد ،بل إنها قد تتسبب في تراجع اإليرادات ،وبخاصة في ظل صعوبة التوسع في
اإلنفاق الحكومي.
إن قيام الحكومة بزيادة الضرائب لن يؤدي الغرض في املحافظة على النمو االقتصادي ،ناهيك عن زيادته،
لن قطاع المنتجين والقطاع العائلي سيتأثران مباشرة بزيادة الضرائب ،ويترتب على ذلك تراجع اإلنفاق
ً
ُ
ً
االستهالكي واالستثماري اللذين يحركان النشاط االقتصادي أساسا ،فضال على أن زيادة الضرائب تع ُّد
سياسة انكماشية ال تصلح في ظل ظروف التباطؤ االقتصادي أو الكساد.

األثرعلى الخزينة
 )0اإليرادات المتوقعة:
إن أثر أي تغير في نسبة الضريبة ال بد وأن ينعكس على الخزينة انعكاسا مباشرا في المدى القصير ،وانعكاسا
غير مباشر في الجلين المتوسط والطويل؛ إذ إن زيادة نسبة الضريبة ستحقق إيرادات إضافية للخزينة
تتمثل في مقدار الضرائب اإلضافية التي ستتحصل ،وهو الثر المباشر .أما الثر غير المباشر فإنه سيكون
ً
ناجما عن الترابط الكبير بين المتغيرات االقتصادية الكلية والثر السلبي لزيادة الضريبة من خالل
ً
المضاعف ،وما يسببه ذلك من تراجع الدخل في المدى الطول نسبيا.
وبهدف معرفة الثر المباشر لقانون الضريبة الجديد على اإليرادات المتوقعة للخزينةُ ،
سيحتسب
ً
المتوسط العام لنسبة الضريبة المفروضة وفقا للقانون السابق رقم  65لسنة  6116والقانون الجديد رقم
 76لسنة  ،6106كما يبين الجدول رقم (.)5
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الجدول رقم ()5

البيان

قانون ضريبة
الدخل المؤقت
رقم ( )49لسنة
4119

قانون ضريبة
الدخل رقم ()43
لسنة 4105

()%

10.5%

13.7%

30.2%

26.6%

30.2%

13.4%

متوسط نسبة الضريبة على األشخاص
الطبيعيين(*)
متوسط نسبة الضريبة على األشخاص
االعتباريين(**)

التغير

ُ
(*) احتسبت من خالل الوسط الحسابي البسيط.
ُ
(**) احتسبت من خالل إعطاء وزن  %46.6للبنوك و %71.5للقطاعات الخرى.

ويظهر الجدول أعاله أن نسبة الضريبة على الشخاص الطبيعيين سترتفع من  %01.5في المتوسط إلى
 %07.3في المتوسط ،وبمعدل زيادة  .%71.6أما نسبة الضريبة على الشخاص االعتباريين فسترتفع من
 %64.4إلى  %71.6في المتوسط ،وبمعدل زيادة .%07.6
ومن خالل زيادة الحصيلة الضريبية لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين بنسبة الزيادة املحسوبة أعاله،
ً
فيمكن احتساب الحصيلة الضريبية المتوقعة لعام  6105وفقا لقانون الضريبة الجديد كما يوضح ذلك
الجدول رقم (:)4
الجدول رقم ()4

نسبة الزيادة
المتوقعة في
الحصيلة
الضريبية

الضريبة
المتوقعة لعام
( 4105بافتراض
ثبات العوامل
األخرى)

الفرق في
الحصيلة
الضريبية

154

30.2%

200.51

46.51

612.3

13.4%

694.35

82.05

894.86

128.56

الحصيلة
الضريبية لعام
البيان
ضرائب الدخل من األفراد
ضرائب الدخل من الشركات
ومشروعات أخرى
إجمالي الضرائب على الدخل
واألرباح
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2014

766.3

أي أن قانون الضريبة الجديد قد يزيد من الحصيلة الضريبية لترتفع من  344.7مليون دينار في عام 6106
إلى  566.6مليون دينار ،وهو ما يحقق عوائد إضافية للخزينة تبلغ  065مليون دينار وذلك بافتراض ثبات
العوامل الخرى .أما من الناحية الفعلية ،فقد بلغت إيرادات الضرائب على الدخل والرباح  555مليون دينار
في عام  ،6105وهي أقل من المتوقع بحوالي  74مليون دينار ،وهو ما يجعل الزيادة الفعلية في الحصيلة
الضريبية  66.5مليون دينار وحسب.

 )4التكاليف المتوقعة
أ .األثرعلى مضاعف اإلنفاق الحكومي:
ُت ُّ
عد التكاليف المباشرة لقانون الضريبة رقم ( )76لسنة  6106على االقتصاد الوطني كبيرة ،ومع
افتراض أن الميل الحدي لالستهالك في الردن يبلغ ( ،)%61وبأن معدل ضريبة الدخل الموزون لألفراد
والشركات في ظل القانون الجديد هو  ،%64.6مقارنة مع  %67.6للقانون السابق،فإن قيمة مضاعف
اإلنفاق الحكومي ستنخفض من ( )7.66إلى (،)6.66وهذا يعني أن زيادة اإلنفاق في االقتصاد بقيمة 011
ً
ً
دينار ستزيد الدخل القومي بحوالي  666دينارا مقارنة مع  766دينارا في القانون السابق.
ً
وبما أن القانون الجديد سيسحب من االقتصاد مبلغا يصل إلى  66.5مليون دينار ،ولن الحصيلة
اإلضافية للضرائب ستستخدم لتمويل جزء من العجز ولن تزيد من اإلنفاق الحكومي ،فإن هذا يعني أن
الثر الصافي لفرض الضرائب سيكون بتخفيض الناتج املحلي اإلجمالي بقيمة قد تصل إلى  631مليون
دينار (الضريبة اإلضافية × المضاعف).
ب .األثرعلى أسعارالفائدة السوقية:
ً
ً
نظرا لكون الحكومة هي المقترض الكبر من البنوك حاليا إذ شكل الدين الداخلي على الحكومة ما
مقداره  07.5مليار دينار في نهاية عام  ،6105فإن المبالغة في رفع نسبة الضريبة المفروضة على البنوك
إلى ( )%75سيدفع باتجاه رفع أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية ،لن البنوك ستسعى إلى
املحافظة على معدل أرباحها من خالل زيادة أسعار الفائدة التي تمثل المصدر الساس ي إليرادات
ً
ً
البنوك ،مما يشكل عبئا إضافيا على الفراد وعلى القطاعات االقتصادية في المملكة ،كما أن هذا
االرتفاع قد يطال أسعار الفائدة على سندات وأذونات الخزينة ويؤدي إلى زيادة في عبء خدمة الدين
العام على الموازنة ،ويؤدي في النهاية إلى عكس االتجاه الهبوطي في أسعار الفوائد على السندات
والذونات الحكومية منذ عام  ،6107وخاصة إذا ما افتراضنا ثبات العوامل الخرى التي تؤثر على أسعار
الفائدة.
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الجدول رقم ()2
مؤشرات منتقاة للقطاع المصرفي ()4105-4101

هيكل أسعارالفوائد
سعر الفائدة على أذونات
الخزينة ( 04شهرا)
سعر الفائدة على سندات
الخزينة
قروض وسلف
الودائع ألجل

2010

2011

2012

2013

2014

4105

3.087

3.776

6.750

4.280

3.45

-

4.394
)(3 years
9.01

6.081
)(2 years
8.67

8.600
)(3years
8.95

5.237
)(3 years
9.03

4.24
)(2 years
8.84

2.77
)(3 years
5.66

3.40

3.46

4.19

4.97

4.11

3.06

ج .األثر على التسهيالت االئتمانية والناتج املحلي اإلجمالي:
إن ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن ارتفاع الضريبة سيتسبب بارتفاع تكاليف التمويل على قطاع
العمال ويؤدي إلى تخفيض أرباحها ،مما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية على المدى المتوسط
ً
والبعيد .وقد يتسبب ارتفاع أسعار الفوائد في تراجع التسهيالت االئتمانية الممنوحة ،علما بأن االرتباط
بين الناتج املحلي اإلجمالي وبين إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في المملكة
خالل المدة ( )6105-0634يتجاوز نسبة  ،%63وذلك يعكس وجود عالقة موجبة قوية بين المتغيرين،
وبالتالي فإن انخفاض التسهيالت االئتمانية سيتبعه بالتأكيد انخفاض في الناتج املحلي وهو ما ال يتواءم
مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وتشير الدراسات إلى أن النمو االقتصادي ُي ُّ
عد من أهم مصادر نمو اإليرادات الضريبية ،إذ بلغ معامل
االرتباط بين معدل النمو االقتصادي ومعدل النمو في الضرائب على الدخل والرباح نحو  %30خالل
المدة  ،6105-6111وذلك يعني أن زيادة معدل النمو االقتصادي تساهم في زيادة اإليرادات الضريبية،
ً
وهذا بدوره يجب أن يدفع الحكومة إلى السعي نحو تعزيز النمو االقتصادي وتحسينه بدال من رفع
معدالت الضريبة.
د .األثرعلى مستويات األسعار:
ال بد من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن رفع الضريبة على القطاعات االقتصادية سيدفع باتجاه ارتفاع
المستوى العام لألسعار بسبب نقل العبء الضريبي على السعر النهائي للسلع والخدمات ،مما يولد
المزيد من التضخم ويعيق عجلة النمو االقتصادي ،وستتراجع بذلك الربحية لجميع القطاعات،
ً ً
وستنخفض الحصيلة الضريبية .إضافة إلى ذلك ،فإن رفع الضريبة يفرض تحديا كبيرا على بيئة العمال
واالستثمار في المملكة ،وهو أمر منفر لالستثمار ،ويمكن أن يتسبب في تراجع االستثمار المباشر وغير
المباشر في المملكة .خاصة وأن مشروع قانون الضريبة ال يراعي الفوارق الضريبية بين الردن ودول
36

الجوار وحجم اإلعفاءات والتسهيالت التي تمنحها الدول املحيطة بالردن التي تتسابق الستقطاب
المستثمرين إليها.
ه .األثرعلى التهرب الضريبي:
أثبتت التجارب التي مرت بها مختلف اقتصادات الدول النامية والمتقدمة أنه كلما كانت معدالت
الضرائب مرتفعة ،كلما دفع ذلك الفراد والشركات لتجنب الضرائب بمختلف الوسائل والطرق بما في
ً
ذلك إخفاء الدخل ،وتأجيل النظر في االستثمار واتخاذ مخاطر أقل ،هذا فضال عن ازدياد ممارسات
التهرب الضريبي.

اآلثارعلى بعض القطاعات االقتصادية بالتركيزعلى القطاع المصرفي
لمعرفة أثر قانون الضريبة الجديد رقم ( )76لعام  6106على مختلف القطاعات االقتصادية في المملكة،
فال بد من تحديد القطاعات التي ُرفعت عليها نسب الضريبة .إذ ُيالحظ من القانون الجديد أنه أبقى نسب
الضريبة على قطاع الصناعة كما في السابق وبواقع  ،%06كما أبقى على نسب الضريبة على شركات
االتصاالت الساسية ،وشركات التأمين ،وشركات الوساطة المالية ،والشركات المالية ،والشخاص
االعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي كما في السابق وبواقع .%66
أما القطاعات التي ُرفعت عليها نسب الضريبة فهي جميع الشخاص االعتباريين الذين لم يحددهم القانون،
مثل القطاع التجاري الذي ارتفعت نسبة الضريبة عليه من  %06إلى  ،%61وشركات توزيع الكهرباء
وتوليدها ،وشركات تعدين المواد الساسية التي ارتفعت ضريبتها من  %06إلى  ،%66إضافة إلى قطاع البنوك
الذي ارتفعت ضريبته من  %71إلى  .%75ونعرض فيما يلي أثر رفع معدالت الضريبة على بعض القطاعات
االقتصادية.

 )0الثر على القطاع المصرفي:
ً
ً
ً
ً
بلةةغ عةةدد البنةةوك العاملةةة فةةي الردن  65بنكةةا ،منهةةا  04بنكةةا أردنيةةا و  6بنةةوك أجنبيةةة وهةةي توظةةف  610165موظفةةا
وموظفة كما في نهاية عام .6105
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الجدول رقم ()9
المؤشرات الرئيسية للبنوك العاملة في المملكة ()4105-4112
2007

26815.6

116.1

120.0

119.9

221.0

18102.6

20298.4

22504.8

24377.9
119.1

11295.6

83.6

78.7

77.0

77.4

81.2
24969.7
113.7

93.1

13044.3

13317.2

14451.4

15851.2

17829.8

18939.7
79.4
27593.2
115.7

15988.1

191.1

189.0

186.4

184.0

178.8

179.5

176.4
19274.5
75.8
30261.0
119.0

131.8

29796.6

31956.9

34973.1

37686.4

39275.4

42802.8

44868.1

47133.2

إجمالي الودائع إلى
الناتج املحلي
اإلجمالي %

176.9

إجمالي الودائع
(مليون دينار)

21103.5

إجمالي التسهيالت
إلى الناتج املحلي
اإلجمالي %

79.2

إجمالي التسهيالت
االئتمانية (مليون
دينار)

32598.5

إجمالي الموجودات
إلى الناتج املحلي
اإلجمالي %

122.4

إجمالي موجودات
البنوك (مليون
دينار)

2008

2009

2010

2011

2012

4104

2014

2015

المصدر :البنك المركزي األردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،أعداد مختلفة.

وقد شكلت موجودات البنوك  %034.6من الناتج املحلي اإلجمالي في نهاية عام  ،6105وهذا يعني أن القطاع
ً
المصرفي الردني كبير الحجم مقارنة باالقتصاد الكلي .بينما شكلت الودائع  %066.6والتسهيالت  %36.6من
الناتج املحلي ،وذلك يعكس أهمية القطاع المصرفي ويبين حجم الدور الذي يضطلع به في حشد المدخرات
الوطنية وتوفير التمويل الالزم ملختلف القطاعات االقتصادية في المملكة .كما أن القطاع المصرفي يشكل
ً
حوالي  %66.0من القطاع المالي في الردن ،وبالتالي إذا كان االقتصاد الردني مرتكزا على البنوك ( Bank
 ،)Basedفإن رفع نسبة الضريبة على البنوك سيؤثر على دور هذا القطاع في االقتصاد الوطني.
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وإذا اعتمدنا على ربحية القطاع المصرفي الردني (العائد على حقوق المساهمين  ،)ROEفسنالحظ أن
ً
ً
ً
عائدا ال يتجاوز  ،%00وذلك ُي ُّ
عد عائدا متواضعا مقارنة مع
البنوك حققت خالل السنوات الست الخيرة
العديد من الدول املجاورة ،كما يشير الشكل رقم ( .)03وقد انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين في
البنوك بعد سريان قانون ضريبة الدخل الخير ،إذ تراجع العائد ليصل إلى  ،%01.7وهو ما يؤكد الثر
الواضح لزيادة معدل الضريبة على البنوك وانعكاساته المباشرة على ربحيتها ،انظر (الشكل رقم .)05
الشكل رقم ()02
معدل العائد على حقوق الملكية للبنوك في األردن ودول عربية مختارة في عام )%( 4105

المصدر :البنك المركزي الردني ،تقرير االستقرار المالي لعام .6105
الشكل رقم ()09

المصدر :البنك المركزي الردني ،مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي الردني.
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وقد كانت البنوك بموجب قانون ضريبة الدخل رقم ( )53لسنة  0655خاضعة لنسبة ضريبة  ،%75لكنها
كانت تتمتع بالعديد من اإلعفاءات التي تخفض الضريبة الفعلية ما بين  %5-5لتكون الضريبة الفعلية على
البنوك بين  .%71-63أما قانون ضريبة الدخل رقم ( )65لسنة  6116فقد أخضع البنوك لنسبة ضريبة
( ،)%71مع إلغاء جميع اإلعفاءات الضريبية عن البنوك ،مما جعل تخفيض الضريبة غير حقيقي ،بل إنه زاد
ً
قليال من عبئها الضريبي .و ُسن قانون الضريبة الجديد ليرفع الضريبة على البنوك لنسبة  %75مع إبقاء إلغاء
اإلعفاءات.
ويؤثر رفع الضريبة على تنافسية البنوك لنها تقدم مجموعة من الخدمات المالية التي تتشابه مع تلك
الخدمات المقدمة من الشركات والمؤسسات المالية الخرى ،مثل :التأمين والوساطة والصرافة والتأجير
التمويلي وغيرها ،لكن الضريبة المفروضة عليها تزيد بنسبة .%00
ً
ً
وفيما يخص البنوك الردنية فإن رفع معدالت الضريبة عليها سيترك أثرا سلبيا على حساب القيمة العادلة
ً
ً
لسهمها  ،مما سيؤثر سلبا على بورصة عمان ،علما بأن البنوك المدرجة تستحوذ أكثر من نصف القيمة
السوقية للبورصة كما في نهاية عام  ،6105المر الذي يؤثر على قدرة البنوك في رفع رؤوس أموالها من خالل
سوق السهم من جهة ،ويضيف إلى تراجع الثقة في السوق المالي من جهة أخرى ،وخاصة من المستثمرين
الجانب الذين يملكون أكثر من  %41من القيمة السوقية للبنوك المدرجة .كما أن رفع معدالت الضريبة
على البنوك سيدفعها لتفضيل تعزيز نشاطاتها التجارية من خالل فروعها في دول الجوار ،و خاصة تلك التي
تمتاز بأعباء ضريبية أقل.
وفيما يخص فروع البنوك الجنبية العاملة في المملكة ،فإن ارتفاع معدل الضريبة المدفوع منهم سيدفعهم
إلى تقليص أعمالهم داخل المملكة والتوجه نحو الدول املجاورة التي تتميز بمعدالت ضريبة أقل ،8وهذا
ً
سينعكس سلبا على ظروف المنافسة في السوق الردني وعلى معدالت البطالة واالستثمار  ،وسيسهم في
تراجع حجم االئتمان الممنوح للقطاع الخاص ويساهم في تراجع االستثمار.
كما سيسهم رفع الضريبة على البنوك في توسيع هامش الفائدة بين الودائع والتسهيالت وذلك حتى تتمكن
ً
البنوك من املحافظة على مستوى ربحيتها ،خاصة مع التراجع الكبير الذي شهدته ربحية البنوك خالل
ً
السنوات القليلة الماضية ،وهذا سينعكس على الزيادة في الكلف على العمالء والمستهلكين عموما من أفراد
وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وحكومية.

8يبلغ معدل الضريبة على البنوك في الكويت ولبنان والعراق ( ،)%05وفي عمان ( ،)%06وفي قطر ( ،)%01وفي مصر ( ،)%65وفي اإلمارات
(.)%61

41

ومما سبق يمكن القول إن فرض أي ضغوطات إضافية على ربحية البنوك العاملة في المملكة سيبطئ من
ً
نمو قواعدها الرأسمالية وسيولد مزيدا من الضغوط على تصنيفها االئتماني من الوكاالت الدولية .المر
الذي سيزيد من تكلفة تعامالتها مع المؤسسات المالية العالمية.

 )6الثر على شركات توزيع الكهرباء وتوليدها ،وشركات تعدين المواد الساسية:
لم يكن ثمة بند مخصص في القانون المؤقت رقم ( )65لسنة  6116لهذه الشركات ،وإنما كانت تندرج ضمن
باقي الشركات االعتبارية ،أي أن معدالت الضريبة المفروضة عليها كانت تبلغ ( ،)%06أما في القانون الجديد
ُ
فقد أدرجت في فئة جديدة نسبة الضريبة المفروضة عليها ( ،)%66أي أعلى بنسبة .%01

 )7الثر على القطاع التجاري:
ارتفعت نسبة الضريبة المفروضة على القطاع التجاري من ( )%06في القانون المؤقت رقم ( )65لسنة
 6116إلى نسبة ( )%61في القانون الجديد ،وهذه الزيادة في نسبة الضريبة تزيد من العباء التي يواجهها هذا
القطاع ،بما فيها ارتفاع تكاليف الكهرباء ،وارتفاع اإليجارات ،وغيرها ،كما أنها ستنعكس على المواطنين
بالدرجة الولى لن القطاع التجاري سيلجأ إلى عكس الضريبة اإلضافية على أسعار المنتجات والخدمات التي
يقدمها.

 )6الثر على الفراد:
 األثرالمباشرلرفع ضريبة الدخل على األفراد إن قانون ضريبة الدخل الجديد يخفض من حجم الشريحة الولى لضريبة الدخل على الفراد إلى
ً
( )01111دينار مقارنة مع ( )06111دينار في القانون السابق ،ويخفض الشريحة الثانية لتتراوح من
ً
( )61111-01111دينار مقارنة مع ( 06111فما فوق) في القانون السابق ،مع إضافة شريحة
جديدة لمن تتجاوز دخولهم ( )61111دينار.
 من الضروري النظر إلى الدخل المتاح لألفراد بعد االستهالك ،وخاصة في ظل معدالت التضخم
المرتفعة التي شهدها الردن خالل العقد الخير وما سببه ذلك في ازدياد تكاليف المعيشة ،إذ إن
تطبيق الشرائح الضريبية المقترحة لألفراد سيسهم في تخفيض معدالت االدخار في االقتصاد،
ً
وذلك سينعكس سلبا على حجم الودائع لدى البنوك وبالتالي سيؤثر على مؤشرات السيولة
واالئتمان في االقتصاد ،وسيضعف من أداء السوق المالي .ومع وجود معدل تضخم سالب خالل
السنة والنصف الخيرة ،إال أن عودة أسعار النفط لالرتفاع قد تدفع مستويات السعار لالرتفاع
ً
مجددا.
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 األثرغيرالمباشرلرفع نسب الضريبة على بقية القطاعات االقتصادية على األفراد قد تقوم بعض القطاعات االقتصادية التي ُرفعت نسب الضريبة عليها (مثل القطاع التجاري
وقطاع البنوك) بنقل العبء الضريبي عليها للمستهلك النهائي (الفراد) ،من خالل زيادة أسعار السلع
والخدمات التي تنتجها .وبالتالي فإن المبالغة في رفع نسب الضريبة على تلك القطاعات سينعكس في
النهاية على الفراد ،وخاصة إذا اعتمدنا على ارتفاع العبء الضريبي الناجم عن تحمل الفراد
لضريبة المبيعات.
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ً
خامسا:
توصيات ومقترحات بديلة
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 )0تحسين الحصيلة الضريبية:
أ .إن الهدف من إصدار قانون جديد لضريبة الدخل هو زيادة اإليرادات الضريبية للخزينة .ولكن يجب
أن تهتم الحكومة بالظرف االقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة ،ويجب أن تنصب سياساتها
الضريبية على زيادة اإليرادات الضريبية على المديين المتوسط والطويل من خالل تحفيز النمو
االقتصادي.
ب .في حالة التباطؤ أو الركود االقتصادي تلجأ الحكومات إلى تخفيض الضرائب وليس إلى رفعها ،وفي
الوقت نفسه تلجأ إلى زيادة اإلنفاق الحكومي وخاصة الرأسمالي.
ج .مشروع قانون الضريبة المقترح يستهدف فئات أو قطاعات محددة تحديدا غير عادل بدافع جبائي
بحت ،يهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية للخزينة ومعالجة اختالالت المالية العامة ،دون أن يكون ثمة
أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو مالية ذات مدلول.
د .مشروع القانون المقترح ال يظهر أي انسجام بين الظرف االقتصادي الراهن وبين رفع معدالت الضريبة
ً
حيوية في الردن ،والتي ُت ُّ
عد القائدة للنمو االقتصادي في المملكة.
على أكثر القطاعات االقتصادية
ه .أحد التوصيات المباشرة هو أن تقوم الحكومة بتوسيع قاعدة دافعي الضرائب من خالل الوصول إلى
ً
الفئات المتهربة ضريبيا ،وليس زيادة العباء الضريبية على الفئات الملتزمة .فالتوسع المطلوب هو
توسع أفقي وليس عموديا ،فقد قدرت منظمة شبكة العدالة الضريبية حجم التهرب الضريبي الناجم
عن اقتصاد الظل في الردن بحوالي  447مليون دينار خالل الحد عشر شهرا الولى من عام 6100م.
وقدرت اللجنة المالية في مجلس النواب التهرب الضريبي بنحو  511مليون دينار ،وبينت وزارة المالية
ً
أن التهرب الضريبي يصل إلى مليار دينار سنويا ،وتؤكد الوزارة بأن التهرب الضريبي في الردن يتراوح بين 7
  %7.5من الدخل القومي اإلجمالي ،وهو ما يعادل  341 – 451مليون دينار أردني بتطبيق النسب علىالناتج القومي لعام 6106م .وقد تبين من دراسة للمجلس االقتصادي االجتماعي حول التهرب الضريبي
ً
في الردن ،أن حجم التهرب الضريبي يقارب ( )465مليون دينار ،منها  611مليون دينار تهربا من ضريبة
ً
الدخل و 665مليون دينار تهربا من ضريبة المبيعات.
و .إن أحد الوسائل الناجعة في الحد من التهرب الضريبي هو تفعيل أنظمة الفوترة لدى جميع المنشآت
في الردن ،وحث الفراد على طلب فاتورة لقاء أي مبلغ ينفقونه على شراء السلع أو الخدمات ،وهذا
ً
سيؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي من ضريبة المبيعات ومن ضريبة الدخل أيضا .ولزيادة كفاءة نظام
ُ
الفوترة يمكن أن تخصم نسبة معينة من الفواتير المقدمة من الدخل الخاضع للضريبة لألفراد،
وبالتالي سيتوفر حافز لألفراد لطلب فاتورة وتقديمها لدائرة الضريبة .وهذا سيعمل على زيادة التزام
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ً
الفئات المتهربة ضريبيا وخاصة في ظل تغليظ عقوبات التهرب الضريبي ،وسيدفع الجميع لاللتزام بدفع
الضريبة.
ز .شكلت الضرائب المدفوعة من الشركات المساهمة العامة حوالي  ،%47بينما كانت الضرائب
المدفوعة من باقي أنواع الشركات والمشاريع في الردن ال تتجاوز  ،%73وهذا يعكس وجود قصور في
النظام الضريبي من خالل عدم قدرته على الوصول إلى المبالغ الفعلية التي ينبغي أن تدفع من الشركات
ً
غير المساهمة العامة .وقد يكون هذا ناجما عن وجود حسابات وتقارير مالية أصولية لدى الشركات
ً
المساهمة العامة معدة وفقا للمعايير المالية ومعايير اإلفصاح الدولية ،بينما ال تلتزم الشركات الخرى
بمسك دفاتر وحسابات وإعداد تقارير.
الشكل رقم ()09
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 )4رفع كفاءة اإلدارة الضريبية:
بهدف الوصول إلى المؤشرات المقترحة لمعايير أداء اإلدارة الضريبية ،والتي بمحصلتها تعمل على
تحسين اإلدارة الضريبية ،وتحقيق العدالة ،وتشجيع المكلفين الملتزمينُ ،يقترح ضرورة القيام بحزمة
من اإلجراءات ،على النحو التالي:
أ .تطبيق نظام املخاطرفي اختيارعينة التدقيق:
تقوم اإلدارات الضريبية الناجحة بحسب أفضل الممارسات الدولية بانتقاء  ٪0وحسب من إقرارات ضريبة
الدخل وتدقيقه ،وما ال يزيد على  %5من إقرارات الضريبة العامة على المبيعات .بينما تدقق دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات الردنية نسبة أعلى من ذلك بكثير ،وتحرص على تدقيق جميع المكلفين في مديرية كبار
ً
ً
المكلفين تدقيقا شامال .وقد أشارت الخطة اإلستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمدة - 6107
 6103إلى وصول النسبة المستهدفة للمكلفين الخاضعين للتدقيق إلى  %63عام  ،6103وبالتالي ما تزال هذه
النسبة مرتفعة عن المؤشر العالمي الذي يتراوح بين ( )%5-%0وبعيدة عنه.
ومع وجود نظام الختيار عينة التدقيق على أساس املخاطر لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،وهذا
ً
ً
النظام يتحسن تدريجيا ،إال أن العينة تقل بدرجة معينة عاما بعد عام ،ومع التقدم الذي أحرزته الدائرة في
توجيه مدققيها ومواردها الخرى لتدقيق الملفات التي تنطوي على خطورة عالية ،إال أن هذه الممارسات
مازالت بعيدة عن المعايير الدولية .
ونتيجة لذلك ال بد من إجراء ما يلي:
 )0إعادة النظر في معايير املخاطر وحجم عينة التدقيق بما يحقق الكفاءة والفاعلية .فيجب أن تهدف
الدائرة إلى تحقيق أعلى قدر ممكن من الفروقات الضريبية بأقل قدر من زيارات التدقيق ،وبما
يعزز االلتزام الطوعي مع مرور الزمن.
ً
 )6أن تتجنب الدائرة التدقيق على المكلفين الملتزمين ،وبدال من ذلك عليها التركيز على تدقيق ملفات
ً
المكلفين غير الملتزمين ضريبيا .
 )7تحديد المكلفين الملتزمين من خالل اعتماد البيانات التاريخية الخاصة بالتزام المكلفين وتتبعها.
ً ُ
 )6في حال وجود خالفات ضريبية تثار الحقا ،تفت ُح الملفات الضريبة في مدد الحقة للمكلفين الذين لم
يقع االختيار عليهم في عينات التدقيق ،ويتوجب أن تفرض الغرامات من تاريخ قرار تقدير الضريبة
وليس من تاريخ استحقاقها.
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 )5التصدي لظاهرة ازدواج البيانات المالية للشركات ( ،)Double Boxingوالتي تتضمن قيام
الشركات التي ُي ُ
طلب منها بيانات مالية مصدقة من محاسب قانوني بإعداد نوعين من البيانات،
الولى تكون خاصة بالضريبة ،والثانية لغراض أخرى مثل طلب تسهيالت ائتمانية من البنوك ،إذ
يتطلب هذا المر إيجاد التشريعات الالزمة الخاصة بمدققي الحسابات القانونيين ،وتغليظ
العقوبات على الشركات واملحاسبين القانونيين التي يتبين وجود كشوفات مالية مختلفة لها ،وتمت
المصادقة عليها من املحاسبين القانونيين.
ب .تطبيق برنامج التزام حازم:
مع أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد قامت في عام 6101بإطالق برنامجين لاللتزام الضريبي ،استهدفا
المتخلفين عن التسجيل والمتخلفين عن تقديم اإلقرارات الضريبية ،إال أن ثمة العديد من المكلفين ما زالوا
غير مسجلين لدى الدائرة ،والذين ينبغي إدراجهم في سجل المكلفين.
ونتيجة لذلك ال بد من إجراء ما يلي:
 )0وضع برامج التزام لتوسيع القاعدة الضريبية وتنفيذها في الردن ولكن بشرط عدم المساس
بالطبقة الوسطى .فبعد مراجعة نسبة مساهمة القطاعات الرئيسية في إيرادات ضريبة الدخل
لعام  6106تبين أن الشركات المالية  /البنوك تساهم بحدود  %74من هذه اإليرادات ،والشركات
المساهمة الخاصة تساهم بحدود  ،%67والموظفين والمستخدمين يساهمون بنسبة ،%05
والشركات المساهمة العامة تساهم بحدود  ،%05في حين أن الفراد يساهمون بحدود  % 5مع أنهم
يمثلون الشريحة الكبر من حيث العدد ،المر الذي يشير إلى ضرورة التنبه على مساهمة هذه الفئة
في اإليرادات الضريبية.
ً
 )6العمل على تخفيف الرقابة على المكلفين الملتزمين فعال ،واستقطاب المكلفين غير المسجلين لدى
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات – بضريبة الدخل على وجه الخصوص– إلى شبكة الضريبة.
 )7التركيز على المكلفين الكثر أهمية من حيث اإليرادات املحتملة ،أي الشركات وأصحاب المهن .
 )6التنسيق مع السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة ،وأمانة عمان ،والبلديات ،والجمارك
الردنية ،وشركة الكهرباء ،والنقابات المهنية (نقابات الطباء واملحامين ،وغيرهما( ،وتتبع اإلعالنات
المنشورة عن العمال الجديدة ،والتحقق من وثائق االستيراد  /التصدير ،وغير ذلك من المصادر،
ومن الوسائل الخرى التي قد تساعد على تحقيق االلتزام بالدعاية واسعة النطاق ،إلطالق برنامج
االلتزام ،ونشر القضايا البارزة التي استطاعت الدائرة من خاللها استقطاب كبار المتهربين إلى
شبكة الضريبة.
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ج .تعزيزااللتزام الطوعي:
ُيظهر واقع الحال من خالل البيانات والمؤشرات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،أن عدد
المسجلين الجدد المكلفين بدفع الضريبة لم يحقق الداء المطلوب والمتوقع ضمن الخطة اإلستراتيجية
لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لألعوام 6103-6107م ،إذ إن عدد المكلفين الجدد في عام 6106م وصل إلى
( )56751مكلفا مقارنة مع ( )060051مكلفا ضمن الخطة اإلستراتيجية ،أي أنه ثمة حوالي  % 66تحقق
ً
وحسب مما كان متوقعا.
ً
ً
ً
في حين أن أكثر اإلدارات الضريبية نجاحا على مستوى العالم هي تلك التي تشجع بقوة وتحقق درجة عالية
من االلتزام الطوعي من جانب المكلفين بالقوانين الضريبية المعمول بها في الدولة ،المر الذي ينعكس على
ً
تخفيض نفقات إدارة الضرائب ،وزيادة عائدات الضرائب للحكومة .وتحقيقا لهذه الغاية ،ال بد من إجراء ما
يلي:
ً
 )0اإلبقاء على العبء الضريبي في حدوده الدنيا للمكلفين الذين يواصلون االلتزام طوعا.
ً
 )6تقديم مجموعة واسعة من الخدمات ذات الجودة العالية للملتزمين طوعا.
ً
 )7إعطاء خصومات ضريبية خاصة للمكلفين الملتزمين طوعا.
 )6أن توجه اإلدارة الضريبية مواردها املخصصة لاللتزام نحو المكلفين غير الملتزمين ،وممارسة جميع
صالحيات إنفاذ القوانين الموضوعة تحت تصرفها.
 )5تبسيط اإلجراءات وتذليل العقبات أمام المراجعين والمكلفين ودافعي الضرائب ،من خالل عدد
من اإلجراءات بتمديد أوقات الدوام لموظفي الدائرة ،واستغالل الجانب اإلعالمي للقيام بحمالت
توعوية عن الضرائب ودورها في الحياة االقتصادية وإيجابياتها واستخداماتها للدولة وللمواطن،
واإلعفاءات المترتبة على الدفع المبكر والتسويات المالية على الضرائب إن وجدت لتشجيع االلتزام
الطوعي للمكلفين.
د .إعادة توزيع الكادرالوظيفي بين المديريات:
تحتوي مديريات صغار المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على نسبة كبيرة من إجمالي عدد
الموظفين املخصصين للمديريات الميدانية ،وهذه النسبة ال تتوافق مع مساهمة مديريات صغار المكلفين
في اإليرادات الضريبية ( ،)%01وفي الوقت ذاته ثمة نقص في الموظفين لدى المديريات الخرى ،وال سيما في
أقسام التحصيل والمتابعة وخدمات المكلفين .وضمن هذا املجال ،ال بد من إجراء ما يلي:
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 )0تفعيل مراكز المعالجة المركزية ،ومراكز االلتزام المالي ،وغيرها من الوسائل المبتكرة للحد من
مراجعة المكلفين للمديريات ،وتقليل حاجة مديريات صغار المكلفين للموظفين.
 )6نقل عدد من موظفي مديريات صغار المكلفين إلى مديريات متوسطي المكلفين.
 )7إعادة تصنيف المكلفين .
ه .وضع مسارات وظيفية للموظفين.
في العادة ُيعي ُن جميع الموظفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من حملة الشهادات الجامعية ،وشهادات
ً
الدبلوم بصفة مدقق خالفا لفضل الممارسات الدولية .كما أن معدل التسرب الوظيفي بين المدققين من
ً
ً
ذوي الخبرة لدى الدائرة مرتفع نسبيا ،واستنادا إلى الخبرة في اإلدارات الضريبية حول العالم ،فإن نظام
المسارات الوظيفية والترقيات القائمة على الداء مع زيادة الدرجة والراتب كلما ارتفع المستوى ،يساعد إلى
حد كبير على تحسين معدالت االحتفاظ بالموظفين الذين يتمتعون بالخبرات .ومن أجل الوصول إلى الغاية
المرجوة في هذا املجال ،ينبغي العمل على عدد من اإلجراءات ،وهي على النحو التالي:
بعدها وسيلة لتحقيق النمو ضمن السلم الوظيفي
 )0توفير المسارات الوظيفية للموظفين الجدد ِّ
ً
عادة على مدار سنتين ،حتى يصل الموظفون
والوصول إلى مستويات ورواتب أفضل .ويكون ذلك
ً
إلى مستوى من الخبرة في عملهم يتطلب حدا أدنى من اإلشراف .
 )6مع اكتساب الموظفين سنوات إضافية من الخبرة ،يصبح بإمكانهم المنافسة على مناصب ورواتب
أعلى تصل إلى المستويات العليا في مديرية كبار المكلفين أو غيرها من القسام رفيعة المستوى.
و .تحسين نظم تقييم األداء:
لقد تخلت اإلدارات الضريبية في جميع أنحاء العالم عن "نظم التقييم القائمة على اإلنتاج" ،وقد أثبتت
التجربة أن هذه النظم تغري المدققين لفرض فروقات ضريبية أكبر مما ينبغي ،مما يؤدي إلى زيادة في قضايا
ً
ً
االعتراض واالستئناف ،ويخلق توترا بين السلطات الضريبية والمكلفين الملتزمين طوعا .يضاف إلى ذلك أن
ً
ً
معظم البلدان قد استحدثت نظما لتقييم الداء سنويا مع تحديد التوقعات لداء المدققين ،ويقوم
رؤساؤهم بمراقبة الداء على مدار العام مع إجراء تقييم كل ثالثة أشهر ،كما تكون المعايير المستخدمة
لتقييم أداء المدققين متصلة بالعمل نفسه ،مثل إدارة عبء العمل ،وتخطيط العمل ،ووضع الجداول
الزمنية ،والتطبيق السليم لتقنيات التدقيق ،وذلك لضمان أكبر قدر من الموضوعية.
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ً
شهريا ً
بناء على مجموعة متنوعة من معايير الداء ،وهذه المعايير ذاتها
وتقوم الدائرة بتقييم أداء المدققين
ً
أيضا على جميع موظفي الدائرةُ .وي ُ
ركز تركيزا أساسيا على عدد الملفات المنجزة للمدققين بدال من
تطبق
التركيز على النوعية .وبالتالي ال بد من إيجاد نظام تقييم أداء مؤسس ي وفردي يستند إلى مؤشرات أداء
رئيسية وفرعية لكل وظيفة على حدة ،إذ يتم التركيز على جودة الداء.
ز .تحسين استعمال األنظمة اإللكترونية وتحسين نظام تقاريرالمعلومات اإلدارية:
تشتمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات املختلفة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على عدد كبير من البيانات
التي يمكن استخدامها بصورة أكثر فعالية لمراقبة الداء ،وتحسين كفاءته وفعاليته في تقديم الخدمات،
ً
وتحصيل الضرائب المستحقة .وثمة تقارير محددة تصدر إصدا ًرا دوري ًا لبعض المهام ،إذ ُت ُّ
يدويا أو ً
بناء
عد
على طلب مديرية تقنية المعلومات ،إال أن هذه التقارير ما زالت بحاجة إلى التحسين .ومن أجل الوصول إلى
التحسينات المطلوبة ،ال بد من القيام باإلجراءات التالية:
 )0استعمال النظمة اإللكترونية لتقليل االحتكاك بين الموظف والمكلف ،مما يقلل من فرص الفساد
في المنظومة الضريبية.
 )6تعزيز تطبيقات معينة مثل الحساب الجاري للمكلفين ،ونظام المكلفين المتوقفين عن تقديم
اإلقرارات الضريبية ،وقاعدة بيانات الرصدة الضريبية المستحقة.
 )7إعداد مزيد من التقارير والنماذج اآللية وتصميمها لنظم المعلومات اإلدارية التي تتطلبها المديريات
الميدانية بوصفها أولوية عاليةً ،
بدءا من التقارير التي تساعد صانع القرار في الدائرة على تتبع
اإلنجاز على نحو أكثر فعالية وكفاءة.
ً
 )6وفيما يخص مؤشرات الداء الرئيسية ،ينبغي أوال االتفاق على شكل التقارير ومحتواها ما بين
اإلدارة العليا ومديريات رسم السياسات الضريبية ،ومديرية تقنية المعلومات ،والمديريات
التنفيذية ،وتحديد الجهة المستفيدة من التقارير .وينبغي بعد ذلك إعطاء المديرين وغيرهم من
ً
الموظفين المعنيين صالحيات الدخول إلى التقارير التي تعنيهم ،على أن تستخدم التقارير أساسا
لقياس مؤشرات الداء من أجل تقييم الداء المؤسس ي والفردي.
ح .دليل إجراءات التدقيق:
ً
سواء كان ذلك في
من المشاكل الرئيسية التي تواجه وظيفة التدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات،
مديرية كبار المكلفين ،أو مديريات متوسطي المكلفين ،أو مديريات صغار المكلفين ،االفتقار إلى اإلجراءات
الخطية املحدثة والمتسقة التي يتقيد بها جميع موظفي التدقيق ،ويقصد بذلك "دليل إجراءات التدقيق" .
ومن هذا المنطلق ،ال بد من العمل على ما يلي:
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 )0توحيد إجراءات التدقيق وسياساته.
 )6إعداد دليل لإلجراءات الخطية يتقيد بها جميع موظفي التدقيق لدى الدائرة.
ط .مواصلة تنقيح سجل المكلفين:
إن قاعدة بيانات سجل المكلفين الموثوق بها توفر الساس لنظام متكامل للمعلومات الضريبية ،الذي بدوره
ً
يدعم جميع العمليات التي تقوم بها اإلدارة الضريبية ،وال يمكن للسلطات الضريبية أن تسيطر سيطرة
ً
فعلية على المكلفين دون وجود سجل منظم وحديث للمكلفين .وحتى تكون قاعدة بيانات سجل المكلفين
ً
ً
موثوقا بها ،ال بد لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يتصل بتنظيم سجل المكلفين لها أن يكون متضمنا
ما يلي:
 )0إزالة جميع المكلفين غير الممارسين لنشطتهم من قاعدة البيانات ،وشطب الكثير من الملفات غير
العاملة ،بما في ذلك ملفات المستخدمين ،ومتابعة المكلفين الذين توقفوا عن تقديم إقراراتهم
ودفعاتهم الضريبية لفرض االلتزام عليهم ،وتحديث معلومات السجل المتصلة بهم.
ً
ً
 )6تحديث قاعدة بيانات المكلفين التي بدأتها الدائرة سابقا وتنقيحها ،لتصبح التقارير معبرة فعال عن
الواقع.
 )7إطالق حملة لدعوة جميع المكلفين لتصويب أوضاعهم الضريبية ،بما في ذلك معلومات االتصال
الخاصة بهم ،وطبيعة أعمالهم ،وغيرها من المعلومات.
 )6ضرورة التنسيق والتشارك مع المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بتسجيل الشركات
والمنشآت ،مثل دائرة مراقبة الشركات والسجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين،
لتحديث سجالتها وخاصة فيما يتصل بالشركات والمنشآت غير العاملة أو المتوقفة عن العمل،
بسبب التكلفة العالية إلغالق السجالت لدى هذه الدوائر ،المر الذي يظهر لدى دائرة ضريبة
ً
ً
الدخل والمبيعات تهربا ضريبيا.
ي .رفع مستوى تفويض الصالحيات.
مع أن القوانين الضريبية في الردن تنص على التفويض الرسمي للسلطة ،ومع أن تفويض السلطة زاد خالل
السنوات الخيرة ،إال أن هذا التفويض مازال غير كاف .ومازال بعض المديرين يقضون الجزء الكبر من
وقتهم في مراجعة التنسيبات والموافقة عليها ،واالنخراط في المسائل الفنية واإلدارية ،مما يترك لهم القليل
من الوقت لداء أدوارهم اإلدارية الساسية .ولرفع مستوى تفويض الصالحيات ،ال بد من أن تقوم الدائرة بما
يلي:
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ً
ً
ً
وانتهاء
ابتداء من المدير العام ،مرورا بالقنوات اإلدارية،
 )0إيجاد نظام تسلسلي للتفويض،
بالمدققين والموظفين من ذوي الخبرة.
 )6اإلشراف الدقيق من مديرية الرقابة الداخلية لمنع االنتهاكات ،ولتحسين كفاءة العمليات في اإلدارة
الضريبية وفعاليتها والحفاظ عليها.
ك .إدخال تشريعات لتحديد مدة لتقادم الدين وشطب الديون المعدومة:
تحظى اإلدارات الضريبية الحديثة بصالحيات قانونية لتحديد حسابات الرصدة الضريبية غير القابلة
ُ
علن إفالسهم أو متوفين ال تتوفر لديهم أي أصول أو مالءة
للتحصيل ،والعائدة على سبيل المثال لمكلفين أ ِّ
ُ
ُ
مالية ،إذ تفصل هذه الملفات عن الملفات العاملة ،وتوضع في حسابات معلقة ،وتحدد إجراءات المتابعة
ُ
الدورية لها ،إذ تنشأ بواسطة النظم اآللية إلعادة أي من الحسابات المعلقة إلى الوضع العامل في حال
تحسن إمكانية تحصيل الديون من المكلف .إضافة إلى ذلك،يطبق مبدأ التقادم الذي يسري من تاريخ
التقدير في بعض البلدان ،والذي يحدد المدة التي ينبغي أن تحصل خاللها الرصدة الضريبية المستحقة،
ُ
ُ
شطب تلك الحسابات باستمرار .فكلما ازداد عمر الرصدة الضريبية المستحقة ،انخفض احتمال
وإال ست
تحصيل تلك الرصدة.
ً
وثمة أرصدة ضريبية كبيرة مستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،وجزء كبير منها قديم جدا وغير قابل
للتحصيل ،وتعود بعض الرصدة الضريبية المستحقة إلى حقبة الستينيات من القرن الماض ي بسبب عدم
العمل بمبدأ التقادم وشطب الدين .كما ما من نص في القانون يسمح بشطب الديون غير القابلة للتحصيل،
ُ
تعامل معها من خالل قانون اإلعفاء من الموال الميرية .وبالتالي ال بد من القيام باإلجراءات التالية في
إذ ُي
هذا املجال:
 )0فصل ملفات المكلفين غير القابلة للتحصيل.
 )6إنشاء نظام إلكتروني خاص لفصل الملفات العالقة وغير العاملة أو القابلة للتحصيل ،ووضعها
ً
على هيئة حسابات معلقة ،وتحديد إجراءات المتابعة الدورية لها إلكترونيا.
ل .تحسين عمليات االعتراض واالستئناف:
أظهرت الممارسات الدولية الفضلى أن االعتراضات على قرارات التدقيق يجب أن تقدم للجنة اعتراضات
مستقلة تتألف من مدققين سابقين من ذوي الخبرة ،ال يتبعون لقسام التدقيق أو التنفيذ الجبري ،وتكفل
هذه اإلجراءات للمكلفين النظر في اعتراضاتهم بطريقة عادلة ونزيهة ،كما تضمن تسوية نسبة أعلى من
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القضايا في مرحلة االعتراض ،مما يقلل من حجم القضايا التي تحال إلى محاكم االستئناف ،وهو المر الذي
يعود بالنفع على جميع الطراف.
ً
ووفق الممارسات الدولية ،غالبا ما تتبع لجان االعتراضات لمديرية الشؤون القانونية في اإلدارة العامة .أما
القضايا التي ال تحلها لجنة االعتراضات ،والتي تحال إلى محاكم االستئناف ،فينظر فيها بعد ذلك االدعاء
العام التابع للدائرة.
أما المر لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيجري بطريقة مختلفة ،إذ تقدم االعتراضات على قرارات
التدقيق إلى هيئة االعتراض التابعة للدائرة التي جميع أعضائها من المدققين ،وال ينظر في االعتراضات
الواردة من مدققين مختلفين عمن أصدر القرارات.
وبالتالي فمن الضروري العمل على تشكيل لجنة اعتراضات مستقلة بحسب أفضل الممارسات الدولية،
لتتألف من مدققين سابقين من ذوي الخبرة ،وال يتبعون لقسام التنفيذ الجبري ،أو التدقيق ،وإنما تتبع هذه
اللجنة إلى مديرية الشؤون القانونية.
م .تفعيل نظام تتبع إجراءات التدقيق:
إن نظام تتبع إجراءات التدقيق يمكن المدققين والرؤساء والمديرين من متابعة اإلجراءات المتخذة في كافة
مراحل التدقيق عند حدوثها ،كما يساعد على تحسين عملية التدقيق ،وتقييم أداء المدققين ،وتقليل فرص
حدوث الممارسات الخاطئة من جانب المدققين.
ومنذ عام  6106بدأ في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيق نظام ُّ
تتبع إجراءات التدقيق في مديرية كبار
المكلفين ،وما يزال العمل جار لتطبيق النظام تطبيقا تجريبيا في مديريات متوسطي المكلفين.
وبالتالي فإنه من الضروري اإلسراع في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتطبيق نظام تتبع إجراءات التدقيق في
جميع مديريات الدائرة ،وعلى جميع ملفات التدقيق على حد سواء.
ن .كفاءة الدائرة في التحصيل:
ُ
تستخدم كلفة تحصيل الدينار لتقییم مدى تحقیق الدائرة لهدافها وغایاتها المالیة بكفاءة ،ویع ُّد هذا
المؤشر من المؤشرات المهمة في قیاس كفاءة الدائرة التحصيلية ،وفي الداللة على حسن الداء الضريبي،
وقد تمكنت الدائرة من تحقیق أهدافها خالل عام  6106بكلفة تحصیل بلغت نسبتها  1.1153لكل دينار ،أي
ً
ما يعادل  53قرشا لكل مئة دینار مقارنة بالمعيار الدولي البالغ  ،1.10وتع ُّد هذه النسبة من النسب القل
ً
على المستوى الدولي ،المر الذي يعني ارتفاعا في مستوى كفاءة التحصیل في الدائرة ،ومع ارتفاع حصيلة
ً
اإليرادات الضريبية عما كان متوقعا لها في عام  ،6106فإن هذا المؤشر يهتم بمتغيرين ،هما النفقات
الرأسمالية والتشغيلية من جانب ،واإليرادات الضريبية للدائرة من جانب آخر ،أي أن هذا المؤشر يجيب
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عن تساؤل مقدار الكلفة  -من رواتب ومعدات وأصول ثابتة ...الخ  -التي تتكبدها الحكومة نتيجة إدارة
الضرائب المفروضة على المواطنين من الناحية اإلدارية.
وقد أشار تقرير االستعداد االئتماني الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن ثمة إمكانية للحصول على
عائدات إضافية للخزينة من تحسين اإلدارة الضريبية ،وخاصة في ظل ضعف امتثال دافعي الضرائب
وضعف إدارة ضريبة الدخل .ومن الضروري التأكيد على زيادة جودة التدقيق من خالل االهتمام بنوعية
ً
التدقيق وعمقه بدال من التركيز على نطاق تغطية التدقيق (الكمية) ،والعمل على تحديث سجل دافعي
الضرائب ،وزيادة االمتثال من كبار دافعي الضرائب من النسبة الحالية  %65إلى  ،%011وامتثال الشركات
المتوسطة والصغيرة لترتفع من  %31إلى  ،%51والسعي للحد من المتأخرات الضريبية التي تقدر بحوالي 0.5
مليار دينار.
س .تحسين كافة اإلجراءات التي تساعد في ّ
الحد من التهرب الضريبي:
ثمة العديد من السباب التي تدفع المكلفين في الردن للتهرب الضريبي لعل من أهمها ُّ
تعقد النظام الضريبي
وعدم استقراره ،وذلك بسبب التعديالت المتكررة التي أدخلت على القوانين الضريبية ،المر الذي صعب
من عملية فهم النصوص القانونية المتصلة بالضريبة وااللتزام بها ،وشجع على قيام المكلفين ببذل الجهود
للتهرب من دفع الضرائب ،وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفعها ،المر الذي لم يردع
المكلفين الذين يقومون بموازنة العقوبة في حال التهرب مع العائد من التهرب ،فيجدون أن الكفة تميل
لصالح عوائد التهرب .إضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن نشاطات المكلفين من أطباء
ومهندسين ومحامين وغيرهم من المهنيين .ولم تهتم اإلصالحات الضريبية التي تمت في السنوات الخيرة
ً
ً
اهتماما كافيا بتطوير الموارد البشرية العاملة في املجال الضريبي من مدققين ومحاسبين ومراجعين ،وذلك
من أجل رفع كفاءة المنظومة الضريبية ،إضافة إلى ضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق
والتحصيل ،مما سهل من عمليات التهرب الضريبي .إذ تشير بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وجود
متأخرات ضريبية من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات تزيد على مليار دينار.
وال بد من التأكيد على أن ثمة العديد من الطرق التي يقوم بها بعض المواطنين المستحق عليهم التكليف
بضريبة الدخل للتهرب منها ،ومن أهمها عدم التسجيل لدى دائرة الضريبة .فلقد كشفت إجراءات تقديم
الدعم النقدي للمحروقات بأن بعض الشخاص من أصحاب الدخول المرتفعة يستلمون مبالغ نقدية بدل
دعم للمحروقات لنهم غير مسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل أو المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
ً
وعدم اإلفصاح أو اإلدالء بأي معلومات عن حجم نشاطات المكلف وتحديدا من بعض المهنيين من أطباء
ومهندسين ومحامين ،إذ يكون الساس في احتساب الدخل الخاضع للضريبة المعايير التي تحددها نقاباتهم
المهنية .وعدم توريد االقتطاعات الضريبية عن دخل العمال في بعض المصانع والشركات .وعدم دفع
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مساهمات الضمان االجتماعي ،وذلك باللجوء إلى التحايل على قانون العمل الذي يسمح بما يسمى بالمدة
التجريبية ،التي تمنح صاحب العمل حق إنهاء التعاقد دون إبداء السباب خالل هذه المدة.
كل ذلك بمجمله جعل من حجم التهرب الضريبي من ضريبتي الدخل والمبيعات يصل وفق تقدير أحدث
ً
ُ
الدراسات في هذا املجال إلى نحو ( ) 465مليون دينار منها ( )611مليون دينار تعد تهربا من ضريبة الدخل.
ُ ُّ ً
عد تهربا من الضريبة العامة على المبيعات .ويوضح الجدول رقم ( )01أدناه أكثر القطاعات
والمبلغ المتبقي ي
ً
تهربا من ضريبة الدخل والرباح وحسب:9
الجدول رقم ()01
توزيع التهرب الضريبي حسب القطاع

القطاع

التهرب من ضريبة الدخل (دينارأردني)

التعدين واستغالل املحاجر

291356.3326

الصناعات التحويلية

28813978.13

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

31235.7883

إمدادات المياه واملجاري وإدارة النفايات

7341.824311

التشييد
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات املحركات والدراجات
النارية
النقل والتخزين

4343481.066

1942513.113

أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

372886.8938

المعلومات واالتصاالت

274731.6919

أنشطة المالية والتأمين

90113.92756

النشطة العقارية

403979.3158

النشطة المهنية والتقنية والعلمية

6420.910064

أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم

305783.5938

أنشطة اإلدارة العامة والدفاع

144276.7616

التعليم

127111.1511

أنشطة الصحة البشرية والخدمات االجتماعية

1022577.739

أنشطة الفنون والترويج والترفيه

6678.066904

النشطة الخدمية الخرى

7393230.789

أنشطة السر المعيشية

434.6219179

أنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الولوية اإلقليمية

49629.02034

املجموع

154372239.3

200000000

المصدر :املجلس االقتصادي واالجتماعي الردني" ،التهرب الضريبي في الردن :أسبابه وحجمه وطرقه."6107 ،
 9املجلس االقتصادي واالجتماعي الردني" ،التهرب الضريبي في الردن :أسبابه وحجمه وطرقه."6107 ،
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ً
وبناء على ما سبق ،ال بد من العمل على عدد من اإلجراءات التي تساعد في الحد من التهرب الضريبي من
ضريبة الدخل ،وهي على النحو التالي:
 )0تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،وبناء قاعدة بيانات
لجميع العاملين في المملكة ،ليصبح الجميع ملزمين بتقديم بيانات عن طبيعة النشطة التي
يزاولونها حتى ولو كانوا غير مكلفين بالدفع ،والتأكيد على أهمية إلزام جميع العاملين في قطاع
الخدمات بضرورة إصدار فواتير تحمل الرقم الضريبي للمؤسسة/المنشأة.
 )6تفعيل اإلدارة الضريبية وتفعيل وسائل الجباية والتدقيق.
 )7عدم إعطاء أي صالحية للجهات التنفيذية للتدخل في اإلعفاءات.
 )6التواصل ونشر الوعي الضريبي.
 )5تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع الضريبة ،مع التأكيد على ضرورة تسهيل عمليات التقاض ي
ً
ً
وتسريعها ،إذ إنه من المتوقع أن يلقى هذا التغليظ دعما شعبيا وسياسيا ويؤدي إلى تأمين مصادر
مالية إضافية للخزينة.
 )4النهوض بقدرات العاملين في المراجعة والتدقيق وتفعيل وسائل الجباية.
 )3الحد من االستمرار في إدخال التعديالت على القوانين الضريبية ،وإعطاء مدة زمنية كافية للتأكد
من حدوث الثر االقتصادي واالجتماعي المرجو من هذه التعديالت أو عدم حدوثه .إن التعديالت
المستمرة على القوانين تعطي االنطباع بعدم العدالة وبأن الهدف منها هو زيادة الجباية وحسب.
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 )4التعديالت المقترحة على بنود قانون ضريبة الدخل (رقم  43لعام :)4103
ً
نظرا لهمية الدور الذي يلعبه النظام الضريبي في تدعيم إيرادات أي دولة ،وتمويل خزينتها العامة ،وإدخالها
في النشاط االقتصادي ،فقد أصبح من الواجب على أي نظام ضريبي أن يتبع مبادئ موجهة تحكم أسس هذا
النظام ،فال بد أن يسعى أي نظام ضريبي إلى تحقيق ثالثة أهداف هي :العدالة االجتماعية ،وتعظيم التنمية
االقتصادية ،والشفافية والسهولة والكفاءة في التحصيل .بمعنى آخر تسعى السياسة الضريبية إلى تحقيق
ثالثة أهداف رئيسية ،هي تحقيق إيرادات للخزينة ،وإعادة توزيع الدخل ،إضافة إلى التأثير على النشاط
االقتصادي.
المالحظات الرئيسية
المادة /
الفقرة/
البند
6

نص المادة  /الفقرة  /البند
المصاريف المقبولة:
المصاريف والنفقات التي
ً
أنفقت أو استحقت كليا
ً
وحصريا خالل المدة الضريبية
لغايات إنتاج دخل خاضع
للضريبة التي يجوز إنزالها من
الدخل اإلجمالي وفق أحكام
هذا القانون.

6

-6أ6-
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دخل المؤسسات الرسمية
العامة والمؤسسات العامة
والبلديات من داخل المملكة،
ُويستثنى من هذا اإلعفاء ربح
أي نشاط استثماري أو فائض
اإليراد السنوي الذي يقرر
مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير إخضاعه
للضريبة.

سياق
المادة /
الفقرة /
البند
تعريفات
عامة

المالحظات والمقترحات
إزالة عبارة "التي يجوز" من التعريف وذلك إلزالة أي
شبهات حول قانونية إنزال النفقات المقبولة من
الدخل الخاضع للضريبة إذ ُ
ضمنت صفات النفقات
بعدها مصاريف تنزل من ضريبة الدخل.
التي تقبل ِّ

تعريفات
عامة

إضافة تعريف واضح غير قابل للتأويل للتهرب الضريبي
وإزالة الوصف في مطلع المادة .44

المادة 6
تنص على
الدخول
المعفاة من
ضريبة
الدخل.

إن إعفاء دخول المؤسسات العامة يجب أن يكون
ً
ً
إعفاء مطلقا وأال يخضع الستثناءات من مجلس الوزراء
وذلك من باب تعزيز الشفافية.

المادة /
الفقرة/
البند
-6أ5-

-6أ3-

نص المادة  /الفقرة  /البند
أرباح السهم وأرباح الحصص
التي يوزعها الشخص المقيم
باستثناء توزيع أرباح صناديق
االستثمار المشترك المتأتية
للبنوك وشركات االتصاالت
الساسية ،وشركات تعدين
المواد الساسية وشركات
التأمين ،وشركات إعادة
التأمين وشركات الوساطة
المالية والشركات المالية،
والشخاص االعتباريين الذين
يمارسون أنشطة التأجير
التمويلي.
الدخل المتأتي من داخل
المملكة من المتاجرة
بالحصص والسهم والسندات
وأسناد القرض وسندات
المقارضة ،وصكوك التمويل
اإلسالمي وسندات الخزينة
وصناديق االستثمار المشترك
والعقود المستقبلية وعقود
الخيارات المتصلة بأي منها،
باستثناء المتحقق من أي منها
للبنوك وشركات االتصاالت
الساسية وشركات تعدين
المواد الساسية ،وشركات
التأمين وشركات إعادة التأمين
وشركات الوساطة المالية
والشركات المالية،
والشخاص االعتباريين الذين
يمارسون أنشطة التأجير
التمويلي.

سياق
المادة /
الفقرة /
البند
المادة 6
تنص على
الدخول
المعفاة من
ضريبة
الدخل.

المالحظات والمقترحات
إعفاء الرباح الرأسمالية من ضريبة الدخل يجب أن
ً
ً
يكون
إعفاء كامال أو أن تخضع كافة الرباح الرأسمالية
لضريبة الدخل .إذ ينص القانون في عدة مواد على
إعفاء كافة الشخاص االعتباريين أو الطبيعيين (في
حاالت معينة) من الضريبة باستثناء قطاعات (البنوك
وشركات االتصاالت الساسية وشركات تعدين المواد
الساسية ،وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين،
وشركات الوساطة المالية والشركات المالية،
والشخاص االعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير
التمويلي).
وبالتالي يجب تعديل هذه المادة بحذف االستثناء
المتضمن في الفقرة ،وذلك من باب العدل والمساواة
لكافة القطاعات االقتصادية بغض النظر عن ربحيتها.
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المادة /
الفقرة/
البند

نص المادة  /الفقرة  /البند

-6أ00-

الدخل المتحقق من توزيع
التركات للورثة والموص ى لهم
وفق أحكام التشريعات
النافذة.

-6أ07-

أول  7511دينار من إجمالي
الراتب التقاعدي الشهري بما
فيه المعلولية.

5

أُ -يعفى من الضريبة كامل
الدخل اإلجمالي للشخص
المتأتي من نشاط زراعي داخل
المملكة.
ب-لغايات هذه المادة ،يعني
النشاط الزراعي ما يلي:
-0إنتاج املحاصيل والحبوب
والخضراوات والفاكهة
والنباتات والزهور والشجار.
-6تربية المواش ي والسماك
والطيور والنحل بما في ذلك
إنتاج البيض والعسل.

61

سياق
المادة /
الفقرة /
البند
المادة 6
تنص على
الدخول
المعفاة من
ضريبة
الدخل.

المادة 6
تنص على
الدخول
المعفاة من
ضريبة
الدخل.

المالحظات والمقترحات
ً
يجب إعادة النظر في صياغة هذه الفقرة لتتضمن حدا
أعلى لإلعفاء (أي القيمة اإلجمالية التي تعفى من
ضريبة الدخل وأي قيمة إضافية على هذه القيمة
اإلجمالية تخضع للضريبة) ،وذلك بهدف العمل على
توسيع القاعدة الضريبية.
إن هذه الضريبة مطبقة في عدة دول وتعرف
بة" ،"Inheritance Taxفهي على سبيل المثال ال الحصر
في كل من (بلجيكا ،فرنسا ،ألمانيا ،إيطاليا ،اليابان،
سويسرا ،هولندا ،بريطانيا) ،كما أنها كانت موجودة
ُ
ولكن ألغيت في كل من (كندا ،أستراليا ،إسرائيل،
روسيا ،النرويج ،السويد ،سنغافورة ،هونغ كونغ).
بما أن نفقات التقاعد التي يدفعها الشخص الطبيعي ال
تنزل من ضريبة الدخل عند دفعها ،فيجب إعفاؤها
بالكامل من الضريبة عن التقاعد (وليس إخضاعها إلى
حد أدنى) .إن كانت نفقات التقاعد تنزل من ضريبة
الدخل فيمكن حينها إخضاع الراتب التقاعدي لضريبة
الدخل .يأتي هذا التعديل من باب منع االزدواج
الضريبي.
إن اإلعفاء الممنوح للقطاع الزراعي غير عادل ويخل
بمبدأ المساواة بين القطاعات االقتصادية .إن ضريبة
الدخل يجب أن تطبق على كافة القطاعات االقتصادية
دون استثناء.
وبالتالي ال بد من إعفاء أول ( )011ألف دينار من
الضريبة وهو مبلغ كاف ،وأنه ال بد من إخضاع الدخل
الزراعي الذي يتعدى ذلك المبلغ لضريبة تساوي نسبة
الضريبة المفروضة ضمن فئة شريحة الدخل
المفروض عليها الضريبة بموجبها كما في تعديل المادة
(-00ب).

المادة /
الفقرة/
البند
01

نص المادة  /الفقرة  /البند
أ -يجوز للشخص تنزيل أي
مبلغ دفع خالل المدة
الضريبية بعده تبرعا دون نفع
شخص ي لي من الدوائر
الحكومية أو المؤسسات
الرسمية العامة أو المؤسسات
العامة أو البلديات من الدخل
اإلجمالي في المدة التي تم فيها
الدفع.
ب-يسمح لي شخص تنزيل
والتبرعات
االشتراكات
المدفوعة في المملكة دون نفع
شخص ي بمقاصد دينية أو
خيرية أو إنسانية أو علمية أو
بيئية أو ثقافية أو رياضية أو
مهنية ،إذا أقر مجلس الوزراء
لها هذه الصفة واالشتراكات
والتبرعات المدفوعة لألحزاب
على أال تزيد المبالغ المدفوعة
على ما يسمح به قانون
الحزاب السياسية ،ويشترط
أال يتجاوز ما ينزل بمقتض ى
أحكام هذه الفقرة عن ()%65
الخاضع
الدخل
من
للضريبة بعد إجراء التنزيل
المنصوص عليه في الفقرة (أ)
من هذه المادة قبل إجراء هذا
التنزيل.

سياق
المادة /
الفقرة /
البند
شروط
تنزيل
التبرعات من
ضريبة
الدخل

المالحظات والمقترحات
إن وجود حد لتنزيل قيمة التبرعات للمؤسسات
الخاصة وعدم وجوده للتبرع للمؤسسات العامة غير
منطقي .فمن باب العدل والمساواة وجب أن ينطبق
هذا الحد بمعدل ( %65من الدخل الخاضع) على كافة
التبرعات بغض النظر عن الجهة المتلقية ،بما في ذلك
المساهمات ضمن ما يسمى المسؤولية املجتمعية
للشركات والقطاع الخاص.
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المادة /
الفقرة/
البند
 - 00أ

 -00ب

62

نص المادة  /الفقرة  /البند

سياق
المادة /
الفقرة /
البند

المالحظات والمقترحات
يقترح تعديل البند ( )7ليصل الحد العلى الخاضع لهذه
الفئة ( )0110111دينار.

تستوفى الضريبة على الدخل
الخاضع للضريبة للشخص
الطبيعي حسب النسب
التالية:
 )%3( )0سبعة بالمئة عن
كل دينار من العشرة
آالف دينار الولى.
 )%06( )6أربعة عشر بالمئة
عن كل دينار من العشرة
آالف دينار التالية.
 )%61( )7عشرون بالمئة
عن كل دينار مما تالها.
ُ
إن اختالف النسب الضريبية حسب القطاع يخل بمبدأ
ب -تستوفى الضريبة عن
المساواة بين القطاعات االقتصادية .فالجباية على
الدخل الخاضع
أساس القطاع فيها نوع من اإلجحاف ،فالصل أن تكون
للضريبة للشخص االعتباري
النسب
الجباية متناسبة مع مقدار الدخل المتأتي ،بغض النظر
حسب النسب التالية:
الضريبية عن القطاع الذي نشأت فيه .لذلك يمكن وضع جدول
 (14%) -1أربعة عشر بالمئة
لألشخاص
تصاعدي لنسب الضريبة ،وهو أمر يجب أن يكون ضمن
لقطاع الصناعة.
الطبيعيين شرائح قليلة حتى ُيحال ضد شرذمة الشركات بهدف
 (20%)-2عشرون بالمئة
لجميع الشخاص االعتباريين واالعتباريين .التهرب الضريبي .أما السلوب اآلخر فهو تقسيم الشركات
إلى شركات تنافسية ،وشركات شبه احتكارية ،وشركات
باستثناء ما ورد في البنود ( ،0
احتكارية ،إذ تقسم الشركات حسب دخلها إلى أربع فئات،
 )6 ،7من هذه الفقرة.
وتتصاعد الضريبة عليها تصاعدا ال يؤثر على الحصيلة
 (24%)-3أربعة وعشرون
الضريبية حتى ولو سعت الشركات إلى التجزئة .وهذا هو
بالمئة عن كل دينار لشركات
السلوب الفضل ،كما أنه ثمة حكمة في رفع نسبة ضريبة
االتصاالت الساسية وشركات
التعدين ،أو ضريبة اإلنتاج على الشركات ذات االمتياز،
توزيع الكهرباء وتوليدها،
أو التي تتمتع بحظر حكومي على ترخيص شركات
وشركات تعدين المواد
مشابهة ،مثل البنوك وشركات االتصاالت الخلوية .على أن
الساسية وشركات التأمين
تكون الضريبة العليا التي يدفعها الفراد تصل إلى ()%61
وشركات إعادة التأمين،
عندما يبلغ الدخل الخاضع للضريبة مئة ألف دينار ،وهي
وشركات الوساطة المالية
النسبة نفسها على الفراد والشركات .وفوق ذلك تصبح
والشركات المالية والشخاص
ضريبة الدخل تصاعدية على الفراد والشركات سواء
االعتباريين الذين يمارسون
بسواء .ويقترح أن يكون الحد الدنى للدخل الخاضع
أنشطة التأجير التمويلي.
للضريبة للشخص االعتباري ( )111,111مئة ألف
ُ
دينار ،مع مراعاة تصاعدية الدخل ،على أن تستثنى

المادة /
الفقرة/
البند

نص المادة  /الفقرة  /البند
 (35%) -4خمسة وثالثون
بالمئة للبنوك.

-06أ

أ -يلزم المستورد أن يدفع على
حساب الضريبة ما نسبته
( )%6من قيمة مستورداته
على أن تستوفيها دائرة
الجمارك وتوردها للدائرة
وملجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير باستثناء أنواع
معينة من المستوردات أو
فئات معينة من المكلفين من
أحكام هذه الفقرة.

سياق
المادة /
الفقرة /
البند

المالحظات والمقترحات
النشطة الخاصة التي ال تخضع لقواعد السوق من حيث
المنافسة ،وتتمتع بحقوق امتياز أو حصرية على النحو
التالي:
الشخص االعتباري

فئة الدخل

جميع الشركات
جميع الشركات بما
فيها الفراد
جميع الشركات بما
فيها الفراد
جميع الشركات،
بما فيها الفراد
وشركات االمتياز
جميع الشركات،
بما فيها الفراد
وشركات االمتياز

 111,111فأقل
– 111,111
1,111,111
– 1,111,111
5,111,111

نسبة
الضريبة
%21
%22
%25

- 5,111,111
11,111,111

%31

أكثر من 11,111,111

%35

شطب المادة
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المادة /
الفقرة/
البند
-65أ0-

-66ب-
6

64

نص المادة  /الفقرة  /البند

سياق
المادة /
الفقرة /
البند
أسس
التدقيق في
دائرة ضريبة
الدخل
والمبيعات

تختار لجنة اإلقرارات
الضريبية التي يشكلها الوزير
من ستة موظفين من الدائرة
إضافة إلى المدير اإلقرارات
الضريبية الخاضعة للتدقيق
وفق أسس اختيار عينات
سنوية .
التوقيع بعدم الموافقة على إجراءاتنتيجة القرار ،إذ ُي ُّ
عد االمتناع القبول أو
االعتراض
عن التوقيع أو التخلف عن
على قرار
الحضور بمثابة عدم
التدقيق من
الموافقة ،ويصدر المدقق
قراره بتقدير الدخل الخاضع المكلف.
للضريبة والضريبة المستحقة
عليه وذلك من خالل
المعلومات المتوفرة لديه
والمذكرة المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة،
ً
معلال كل بند من بنود قراره
ً
على حدة ومبينا السباب التي
دعت لعدم الخذ بوجهة نظر
المكلف ،وإال ُعد هذا البند
ً
موافقا عليه في مرحلة
االعتراض ويكون هذا القرار في
ً
هذه الحالة قابال لالعتراض
لدى هيئة االعتراض.

المالحظات والمقترحات
يجب أن يتضمن هذا البند بوضوح معايير املخاطرة في
انتقاء اإلقرارات الخاضعة للتدقيق وتضمين حد أعلى
ُ
لحجم اإلقرارات التي تدقق ،إذ ال يتجاوز  %01من
إجمالي اإلقرارات منتقاة على أسس املخاطرة والباقي
ً
ُي ُ
قبل شكال.

ينص هذا البند على اإلجراء المتبع للمدقق في حال
عدم موافقة المكلف على قرار التدقيق .وفي تلك
الحالة يقع عبء اإلثبات على المدقق إلثبات وجهة
نظره (أي لماذا تزيد قيمة الضريبة) .إن هذا المبدأ
منصوص عليه في هذا البند ولكن ليس بالشكل
المطلوبُ .يقترح إضافة عبارة "المعززة ببينات" بعد
كلمة "السباب".

المادة /
الفقرة/
البند

نص المادة  /الفقرة  /البند

 – 76ب مع ما ورد في أي نص مخالف
ً
يجوز للمدير أن يصدر قرارا
يفرض بموجبه ضريبة دخل
سنوية مقطوعة على الشخص
الطبيعي الذي يقل دخله
باإلجمالي عن مئة ألف دينار،
ويحدد في القرار أنواع الدخول
التي يفرض عليها تلك
الضريبة والسنوات التي تسري
خاللها ،وللمدير تفويض
ً
صالحياته هذه خطيا للمدقق.
 - 74ب إذا قدم المكلف اإلقرار
الضريبي ودفع
الضريبة المصرح بها في
الموعد املحدد وتوجب عليه
بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي
وفق أحكام هذا القانون،
فستفرض عليه غرامة التأخير
عن مقدار الفرق الضريبي من
تاريخ تبليغه إشعار قرار
التدقيق إذا كان مقدار الفرق
ال يزيد على خمسة آالف
دينار ،أما إذا زاد مقدار الفرق
على ذلك فتطبق عليه أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة.
- 64أ يقع على المكلف إقامة الدليل
على أن المبالغ التي حددها
القرار المطعون فيه باهظة
ويجوز له تقديم المستندات
التي لم يقدمها إلى هيئة
االعتراض.

سياق
المادة /
المالحظات والمقترحات
الفقرة /
البند
أسس فرض شطب هذه المادة فقد عولجت في المادة ( 00أ – ب).
الضريبة
المقطوعة

أسس
تطبيق
غرامة
التأخير

إن تطبيق غرامة التأخير على مقدار الفرق الضريبي في
حال كون الفرق ال يتعدى  5111دينار ،في حين تطبق
غرامة التأخير على كافة الضريبة المستحقة إن تجاوز
الفرق  5111فذلك ال يتماش ى مع مبدأ العدل
والمساواة .إن تطبيق هذه الغرامة يجب أن يتم على
الفرق مهما كان حجمه .يقترح إلغاء هذا البند.

إن هذه الفقرة تخالف مبدأ عبء اإلثبات ،إذ إن عبء
إجراءات
املحكمة في اإلثبات في الفقه القانوني يقع على من ادعى .إذ إن
قرارات هيئة االعتراض أو قرارات التقدير اإلدارية
النظر في
ُ
الطعون على يعترض عليها كونها باهظة من وجهة نظر المكلف ،وإن
قرارات هيئة عبء اإلثبات يقع على المدقق/المدير إلثبات وجهة
االعتراض أو نظر الدائرة وليس العكس كما هو منصوص عليه
ً
حاليا.
قرارات
التقدير
اإلداري
65

المادة /
الفقرة/
البند
-40أ

47

66

نص المادة  /الفقرة  /البند
للمدير أو لي موظف ُيفوض
ً
خطيا طلب المعلومات
الضرورية لتنفيذ أحكام هذا
القانون من أي شخص أو جهة
كانت ،ويشترط في ذلك أال يلزم
موظفو الحكومة والمؤسسات
الرسمية العامة والمؤسسات
العامة والبلديات إفشاء أي
تفاصيل يكونون ملزمين بحكم
القانون باملحافظة عليها
وكتمانها ،كما يشترط عدم
المساس بسرية العمليات
المصرفية ُوي ُّ
عد كل من يمتنع
عن إعطاء هذه المعلومات
ً
مرتكبا جرما يعاقب عليه
بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة ( )44من هذا القانون.
تفرض على المكلف الذي
يتأخر عن تقديم اإلقرار
الضريبي خالل المواعيد
املحددة في هذا
القانون ضريبة مضافة
مقدارها مئة دينار للشخص
الطبيعي الملزم بتقديم اإلقرار
الضريبي ،ومئتا دينار للشخص
االعتباري من غير الشركات
المساهمة العامة والشركات
المساهمة الخاصة ،
وخمسمئة دينار للشركات
المساهمة العامة والشركات
المساهمة الخاصة.

سياق
المادة /
المالحظات والمقترحات
الفقرة /
البند
من إجراءات إن اشتراط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية
مخالف لفضل الممارسات العالمية ،إذ إن كل دول
الدائرة
منظمة التعاون والتنمية (باستثناء لوكسمبورج) تسمح
وموظفيها
لموظفي دائرة الضريبة الحصول على المعلومات
المصرفية إذا اشتبه بتهرب المكلف من الضريبة .تمثل
المعلومات المصرفية في تلك الحالة حسابات المشتبه
به وحسابات أقربائه وشركائه إضافة إلى المعلومات
حول التغير في قيم الحسابات .إن سرية المعلومات
المصرفية تعد من "املحرمات" التي ال يمكن المساس
بها ،لكن التطبيق المثل في اإلدارة الضريبية أن يكون
عبء اإلثبات على عاتق المدقق ولكن في الوقت نفسه
منح المدقق الدوات الالزمة إلثبات وجود حاالت
التهرب الضريبي .يمكن صياغة عملية الحصول على
المعلومات المصرفية في هذه المادة بطريقة تعزز من
نزاهة اإلدارة الضريبية وتزيل أي شكوك من القطاع
الخاص.
إن الغرامة في هذه المادة يجب أن تكون على شاكلة
نسبة من الضريبة وليست قيمة ثابتة وذلك من باب
العدالة االجتماعية والمساواة في العبء بين المكلفين
باختالف دخولهم.

سياق
المادة /
المادة /
الفقرة /نص المادة  /الفقرة  /البند
الفقرة /
البند
البند
العقوبات
 -44أ 4-اقتطع مقدار الضريبة وفق
أحكام هذا القانون ولم يوردها على
المتهربين
للدائرة خالل ثالثين يوما من
تاريخ دفعها.
 -44ج إذا قضت املحكمة برد الطعن العقوبات
ً
ً
كليا أو جزئيا فعليها أن تقض ي على
المتهربين
في الدعوى نفسها بفرض
غرامة تعادل مثل الفرق
الضريبي وذلك على مقدار
الضريبة الذي ُرد الطعن
بشأنها.

المالحظات والمقترحات
إن التخلف عن توريد الضريبة المقطوعة للدائرة
معاقب عليه في المادة  46ولذلك يجب إلغاء هذا البند
من باب منع ازدواج العقوبة.
إن العقوبة المغلظة المنصوص عليها في هذه الفقرة
ً
بعدها رادعا ضد لجوء المكلف إلى
من شأنها أن تعمل ِّ
املحكمة خوفا من الغرامة المضاعفة إن كانت قرارات
التقدير برأيه مجحفة .فيجب إلغاء العقوبة في هذه
الفقرة وللمحكمة فرض أي عقوبة تراها مناسبة.

إضافة إلى ما ورد من تعديالت على بنود قانون الضريبة وموادها المبينة في الجدول أعاله ،فثمة بعض
ً
المالحظات التي تستوجب إعادة النظر فيها وخاصة فيما يتصل بما يلي:
ً
 .0االعتراض على قرارات التدقيق :إذ إن لهيئة االعتراض الحق في زيادة الضريبة المعترض عليها خالفا
لقاعدة "ال يضار طاعن من طعنه" الواردة في المادة  046من قانون أصول املحاكمات رقم ()66
لسنة  .0655وبالتالي ثمة ضرورة أن يكون على هيئة االعتراض عبء إثبات السباب التي أدت إلى
ً
هذه الزيادة معززة بالبيانات.
 .6الغرامات :إذ إن فرض غرامة بنسبة (أربعة باللف) عن كل أسبوع تأخير في حال عدم دفع الضريبة
ً
ً
أو توريدها في المواعيد املحددة ت ُّ
عد نسبة عالية جدا تصل إلى نسبة  %60سنويا .وبالتالي ثمة
ً
ضرورة لتعديل هذه النسبة لتصبح  %6سنويا.
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مالحق الدراسة
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أهم المؤشرات االقتصادية األردنية()4105-4112
2007

2008

2009

2010

2011

2012

4104

2014

2015

النقود والبنوك

26815.6

221.0

إجمالي التسهيالت االئتمانية
الممنوحة من البنوك

11295.6

93.1

15988.1

131.8

29796.6

191.1

13044.3

83.6

18102.6

116.1

31956.9

189.0

13317.2

78.7

20298.4

120.0

34973.1

186.4

14451.4

77.0

22504.8

119.9

37686.4

184.0

15851.2

77.4

24377.9

119.1

39275.4

178.8

17829.8

81.2

24969.7

113.7

42802.8

179.5

18939.7

79.4

27593.2

115.7

44868.1

176.4

19274.5

75.8

30261.0

إجمالي الودائع إلى % GDP

119.0

47133.2

79.2

إجمالي الودائع لدى البنوك

32598.5

إجمالي الموجودات إلى% GDP

176.9

21103.5

إجمالي التسهيالت إلى% GDP

122.4

إجمالي موجودات البنوك

المالية العامة

3628.1

343.4

3743.9

842.6

-615.0

العجز (بعد المساعدات)
إلىGDP%

-5.1

29.9

30.9

6.9

4375.4

718.3

4473.4

958.5

-338.2

-2.2

28.1

28.7

4187.8

333.4

4586.0

1444.5

-1509.3

-8.9

24.8

27.1

4261.1

401.7

4746.6

961.4

-1045.2

-5.6

22.7

25.3

4198.8

1215.0

5739.5

1057.1

-1382.7

-6.8

20.5

28.0

4726.9

327.3

6199.4

675.4

-1820.6

-8.3

21.5

28.2

5119.8

639.1

6055.9

1021.0

العجز (بعد المساعدات)

-1318.0

-5.5

21.5

1137.5

25.4

6031.1

1236.5

6713.6

النفقات الرأسمالية

-583.5

النفقات الرأسمالية
إلى% GDP

6.1

8.5

5.1

5.2

3.1

4.3

4.5

-2.3

4466.5

23.7

554.7

النفقات الجارية

0165.6

النفقات الجارية إلى% GDP

26.4

5601.0

المساعدات الخارجية

-926.5

-3.5

66.6

4.1

اإليرادات املحلية إلى% GDP

24.9

اإليرادات املحلية
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الدين العام الداخلي والخارجي

2946

24.3

5253.3

8199.3

43.3

4911
67.6

31.5

23.3

8551.2

3640.2

5791
54.8

34.2

22.9

9660.0

3869

6852

57.1

36.5

24.6

11462.8

4610.8

8915

61.1

43.5

21.9

13401.8

4486.8

11648

65.4

53.0

4932.4

22.5

16580.4

-1457.2

-9.3

-5.2

-7.1

-10.2

-15.2

-5084.4

-4448.8

-4823.8

-6261.7

-7486.6

-2038.0

-16.8

-4574.2

-37.7

5490.5

6.1
4063.6

2005.7

1713.3

7713.3

7.8

8637.8

10717.4

8975.1

9813.9

1172.1

8679.1

7.3

1859.1

5633.0

4526.3

4990.1

5684.5

11946.2

1055.0

7465.2

5.9

4871.4

-32.6

-26.3

-25.7

-30.6

-34.1

5599.5

13086.1

1074.3

4702.5

3.5

4.7

-882.9

-1336.3

-2098.8

-3344.9

-2487.7

-10.4

-8270.1

-34.7

5617.9

تغطيتها للمستوردات بالشهر

13888.0

1281.2

8512.0

6.2

احتياطي البنك المركزي من
العمالت الجنبية

-33.4

االستثمار الجنبي المباشر في
الردن

5953.6

المستوردات (فوب)

14449.2

1426.7

9981.9

7.1

الصادرات (فوب)

11862

75.5

49.7

7234.5

30.3

19096.5

80.1

الدين العام الخارجي إلى
GDP%

12525

49.2

رصيد الدين العام الخارجي

8030.1

31.6

20555.1

إجمالي الدين العام إلىGDP%

80.8

-1851.7

-7.3

-8495.6

-2461.7

-9.2

-7339.2

الميزان التجاري (العجز )-
إلى% GDP

-27.6

الميزان التجاري (العجز )-

5558.3

الحساب الجاري إلى% GDP

12897.5

981.2

10034.8
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3.6

الحساب الجاري

13457

50.5

22847.5

صافي
الدين الداخلي إلىGDP%

9390.5

35.3

إجمالي الدين العام

85.8

صافي الدين الداخلي (موازنة
ومؤسسات مستقلة)

القطاع الخارجي

اإلنتاج واألسعار
1987

12.7

12.9

12.5

12.9

12.2

8.2

13.9

-0.7

4.8

4.2

4.5

4.8
06.4

4.7

7.2

5.5

2.3

2.6

2.7

2.8

3.1
2.9
00.6

13.1

2478

2606

2801

2928

2958

2940

2889

2795

معدل البطالة %

6.6

معدل التضخم %

-0.9

معدل النمو االقتصادي
(بأسعار السوق الثابتة)

07.1

نصيب الفرد من الناتج املحلي
اإلجمالي

المصادر :البنك المركزي الردني ودائرة اإلحصاءات العامة.
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هيكل اإليرادات العامة
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

اإليرادات املحلية

3628.1

4375.4

4187.8

4261.1

4198.9

4726.9

5119.8

6031.1

5910.1

اإليرادات الضريبية

2472.1

2758.0

2879.9

2986.0

3062.2

3351.4

3652.4

4037.1

406.2

مليون دينار

68.1%

63.0%

68.8%

70.1%

72.9%

70.9%

71.3%

66.9%

69.3%

الضرائب على الدخل واألرباح

494.9

603.4

764.7

624.6

667.4

688.4

681.9

766.3

858.8

ضرائب الدخل من الفراد

98.5

121.3

179.5

152.3

147.8

131.8

131.9

154.0

207.0

اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات
املحلية

396.4

482.1

585.2

101.7

103.6

81.8

78.0

74.6

102.8

112.7

132.1

124.7

الضرائب على السلع والخدمات

1479.8

1690.5

1698.3

1997.8

2033.2

2274.7

2532.9

2811.4

2779.9

351.3

306.9

290.3

285.6

287.0

285.6

324.9

44.4

53.6

44.8

0.0

0.0

0.0

0.0
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0.0

وزارة المالية :نشرة مالية الحكومة العامة ،أعداد مختلفة.

0.0

الضرائب اإلضافية األخرى

327.3

الدولية

472.3

أخرى

332.7

الضرائب على التجارة والمعامالت

519.6

556.5

550.0

612.3

651.8

الضرائب على المعامالت المالية

ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات

ضرائب الدخل المدفوعة من الشركات المساهمة العامة األردنية حسب القطاع
خالل المدة()4103-4100
إجمالي ضرائب الدخل
المدفوعة خالل المدة
()4103-4100
(مليون دينار)

المتوسط السنوي
لضرائب الدخل
المدفوعة (مليون دينار)

التوزيع النسبي للضريبة
المدفوعة على
القطاعات ()%

جميع القطاعات

1,314.4

328.6

100.00%

القطاع المالي

1009.4

252.4

76.81%

قطاع البنوك

980.0

245.0

74.56%

قطاع التأمين

11.5

2.9

0.88%

التأمين اإلسالمي

-0.4

-0.1

-0.03%

قطاع العقارات
قطاع الخدمات المالية
المتنوعة

6.6

1.6

0.49%

8.7

2.2

0.67%

159.6

39.9

12.14%

الدوية والصناعات الطبية

1.95

0.49

0.15%

الصناعات الكيماوية

1.41

0.35

0.11%

صناعات الورق والكرتون

0.12

0.03

0.01%

قطاع الطباعة والتغليف

0.28

0.07

0.02%

الغذية والمشروبات

3.75

0.94

0.29%

التبغ والسجائر

7.18

1.79

0.54%

140.27

35.07

10.67%

الصناعات الهندسية واإلنشائية

1.67

0.42

0.13%

قطاع الصناعات الكهربائية

0.18

0.04

0.01%

قطاع المالبس والجلود والنسيج

2.78

0.70

0.21%

الزجاجية والخزفية

0.01

0.00

0.00%

145.35

36.34

11.06%

الخدمات الصحية

2.31

0.58

0.18%

الخدمات التعليمية

21.78

5.44

1.66%

قطاع الفنادق والسياحة

9.06

2.26

0.69%

قطاع النقل

-15.57

-3.89

-1.18%

التكنولوجيا واالتصاالت

93.37

23.34

7.10%

قطاع اإلعالم

-0.70

-0.17

-0.05%

قطاع الطاقة والمنافع

22.41

5.60

1.70%

الخدمات التجارية

12.69

3.17

0.96%

القطاع

قطاع الصناعة

الصناعات االستخراجية
والتعدينية

قطاع الخدمات

المصدر :بورصة عمان  /دليل الشركات لعام .6105
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معدل العائد على حقوق المساهمين في الشركات المساهمة األردنية حسب القطاع
خالل المدة ()4103-4100
2011

2012

2013

2014

المتوسط
السنوي
()%

جميع القطاعات

7.8%

8.0%

7.5%

8.1%

7.8%

القطاع المالي

4.4%

6.5%

8.2%

8.6%

6.9%

قطاع الصناعة

20.2%

12.3%

6.2%

6.9%

11.4%

قطاع الخدمات

5.6%

9.0%

5.6%

7.0%

6.8%

القطاع

المصدر :بورصة عمان  /دليل الشركات لعام .6105
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تطور العبء الضريبي في األردن
2007

2008

2009

2010

2011

201 2

2013

2014

2015

نصيب الفرد من الناتج
املحلي اإلجمالي(دينار)

1987

2478

2606

2801

2928

2958

2940

2889

2795

ضرائب الدخل من الفراد
(مليون دينار)

98.5

121.3

179.5

152.3

147.8

131.8

131.9

154

207.0

الضرائب على السلع
والخدمات (مليون دينار)

1479.8

1690.5

1698.3

1997.8

2033.2

2274.7

2532.9

2811.4

2779.9

إجمالي ضرائب الدخل
والمبيعات المدفوعة من
األفراد (مليون دينار)

2986.9 2965.4 2664.8 2406.5 2181.0 2150.1 1877.8 1811.8 1578.3

عدد السكان
(مليون نسمة)

6.106

6.293

6.490

6.698

6.993

7.427

8.114

8.804

9.532

متوسط الضريبة
المدفوعة من الفرد
(دينار)

258.5

287.9

289.3

321.0

311.9

324.0

328.4

336.8

313.4

نسبة العبء الضريبي
على الفراد

13.0%

11.6%

11.1%

11.5%

10.7%

11.0%

11.2%

11.7%

11.2%
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