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 ملخص 

 ة محدددات الضريبية وتحديد العوامل اليراال وتطور  واقع    بهدف بيان  هذه الدراسة  جاءت

األردن  لها خالل،  في  من    من  مجموعة  االقتصادية.   العواملتحليل  وغير  تمثلت   االقتصادية 

ال  بمتغيرات  االقتصادية  العوامل المحلي  مؤشر  )الناتج  الحقيقي،  المستهلك،  جمالي  أسعار 

االقتصادي( االنفتاح  المباشر،  االجنبي  أما  االستثمار  ممثل  العوامل،  فكانت  االقتصادية   هغير 

استخدم الباحث كل   وللوصول إلى الهدف،  .)الفساد، التغيرات في القوانين الضريبية(  بمتغيرات

و الوصفي  االسلوب  لتحليل  من  القياسي  االقتصاد  التقنيات  السالسل  الفترة بيانات  خالل  زمنية 

ل1995-2019) قياسية(  نماذج  بناءها،  ثالثة  النموذج    تم  ونموذج  يرالجمالي  الضريبية  دات 

طريقة االنحدار الذاتي  دات ضريبة الدخل، وذلك وفقاً ليرادات ضريبة المبيعات ونموذج ليرال

أظهرت    القياسية التشخيصية.( اعتماد على نتائج االختبارات  ARDL)لفترات االبطاء الموزعة  

هما محددان   نتائج الدراسة أن كل من االسعار )مؤشر أسعار المستهلك( والناتج المحلي الجمالي

لإل اليرارئيسيان  على  سلبي  أثر  ذو  الفساد  وأن  األردن،  في  الضريبية  الضريبية، يرادات  دات 

النتائج   أشارت  ا  وجود  إلى عدمبينما  للتعديالت على  الضريبية  أثر واضح  لقوانين والتشريعات 

الضريبية الحصيلة  ضعيفعلى  جداً  فهو  وجد  وإن  الدراسة  .  ،  توصي  النتائج  هذه  على  وبناًء 

ال حجم  لتذبذب  منعاً  االسعار  مستويات  استقرار  على  المحافظة  الضريبية، يرابضرورة  دات 

في أثر  من  لذلك  لما  الفساد  ومحاربة  االقتصادي  النمو  تحفيز  على  ال  والعمل  دات يرازيادة 

دراسة التعديالت التي يتم إجراءها على التشريعات والقوانين الضريبية بشكل  الضريبية، وان يتم 

 ارها. أكثر دقة حتى تنعكس على الحصيلة الضريبية عند إقر

 اليرادات الضريبية، األردن.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aims to shed light on the reality of tax revenue and to 

identify its determinants in Jordan. This is done by analysing the impact 

of a set of economic and non-economic factors on tax revenue. Economic 

factors were represented by the real GDP, consumer price index CPI, 

foreign direct investment FDI, and economic openness, meanwhile, non-

economic factors were represented by corruption and amendments to tax 

laws.  In order to achieve its objectives, the study uses a descriptive 

method in addition to econometric analysis to time-series data for the 

period (1995-2019) using several models. Three econometric models 

were constructed: total tax revenue model, sales tax revenue model, and 

income tax revenue model. The models were constructed by employing 

the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach, and depending on 

the results of standard diagnostic tests. The study found that the real GDP 

and CPI are the main determinants of tax revenue in Jordan. It also found 

that corruption has a significant negative impact on tax revenue, on 

contrast, amendments to tax laws has no clear impact or has insignificant 

impact on tax revenue. Thus, the study emphasizes the importance of 

maintaining price stability to reduce tax revenue volatility. Moreover, in 

order to increase tax revenue, the study recommends the government to 

stimulate economic growth, fight corruption, and that any suggested 

amendment to tax laws in the future should be studied more deeply; in 

order to ensure that its impact will be clearly reflected on tax revenue. 

Keywords: Tax revenues, Jordan. 

 

 مقدمة ال

اعتماد   خالل  من  بدايةً  الزمن،  عبر  مكانتها  في  وتنامياً  تطورات  المالية  السياسة  شهدت 

العديد من الدول في تأمين مواردها المالية عبر فرض المزيد من الضرائب لرفد خزينة الدولة،  

العصور   في  الدولة  سيادة  مظاهر  من  مظهر  السياسة  واعتبارها  اكتساب  الى  وصوالً  القديمة، 

النشاط   وتوجيه  االقتصادية  االهداف  لتحقيق  االقتصادية  االدوات  كأحد  رئيسياً  دوراً  المالية 

 . (2005)مسعود،  االقتصادي ومواجهة االزمات التي من الممكن التعرض لها

لتحأهم    أحدالضرائب  وكون   المالية  السياسة  قبل  التي تستخدم من  االستقرار االدوات  قيق 

من   مزيد  بفرض  التضخم  حالة  ومواجهة  الكلي،  الطلب  حالة  على  بالتأثير  وذلك  االقتصادي، 
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الضرائب او تقليلها في حالة االنكماش، كما تستخدم كأداة لتحقيق االستقرار االجتماعي من خالل 

)الس المرتفعة  الدخول  اصحاب  على  بفرضها  المجتمع  أفراد  بين  الدخل  توزيع  ندس  إعادة 

 (.2008 ،والزيود

ردن الذي يمتلك نظام ضريبي يواكب أحدث  األومما ال شك فيه أن ذلك ينطبق على حالة  

الدولية يظهر    ،الممارسات  الذي  خاللاألمر  الضريبي  من  الهيكل  أشكال   احتوائهو  تنوع  على 

الضرائب  دافعو  على  بنسب مختلفة  وتتوزع  المباشرة(،  )المباشرة وغير  الضرائب  مختلفة من 

 كات بمختلف القطاعات االقتصادية. سواء األفراد والشر

طرأت الكثير من التغييرات والتطورات    1933فمنذ إصدار أول قانون لضريبة الدخل عام  

دار العديد من التشريعات التي كانت تهدف إلى معالجة وتم اصعلى النظام الضريبي في األردن، 

في األنظمة والتشريعات الضريبية ومحاولة الوصول إلى نظام ضريبي وصعوبات    تحدياتأية  

لقيام بدورها  تطبيق السياسة المالية الالزمة لعادل، ومبسط، ومرن تستطيع الحكومات من خالله  

    .لها االيرادات الالزمةويمكنها من الحصول على  ، االقتصادي

 مشكلة الدراسة 

الماضية    هشهدلما   القليلة  السنوات  خالل  النشاط    تباطؤمن  االردن  مستويات  في  ملحوظ 

، النشرة السنوية البنك المركزي األردني) 2019عام خالل  %3.5 حوالي لتصل إلى االقتصادي

لدى اطالع الباحثان على بيانات قطاع    الضريبيةدات  يراال   نمومعدالت  تباين في  و  (،الحصائية

المالية العامة في األردن، وذلك على الرغم من اتخاذ الحكومة العديد من الجراءات الضريبية 

المالي   الوضع  أداء  على  سلباً  ذلك  وانعكاس  الضريبية،  اليرادات  حصيلة  زيادة  الي  الهادفة 

 للحكومة وزيادة عجز الموازنة العامة.

ذ  للدولة  أدى  المالي  الوضع  استمرار  تهدد  مشكلة  خلق  إلى  االحتياجات  لك  تزايد  بسبب 

نتيجة للظروف واالزمات االقليمية التي تأثر بها    ،الملقاه على الحكومة  واالجتماعيةاالقتصادية  

التوسع فياالقتصاد االردني والتي ت  ارتفاع مستويات الدين   مما أدى إلىاالنفاق،    عملية  تطلب 

 .لتأمين االحتياجات المالية الالزمة القتراضتوجه الحكومات لتيجة العام ن

 ولذلك ستقوم هذه الدراسة بالجابة على السؤالين التاليين:  

 ما هي العوامل المحددة لإليرادات الضريبية في األردن؟  −

 ما هو أثر واتجاه العالقة لكل عامل على الحصيلة الضريبية؟  −

الدراسة التي    وتستمد  االردن،  في  الضريبية  اليرادات  لحجم  النسبية  األهمية  من  أهميتها 

، إذ تعتبر أحد الروافد الرئيسية لخزينة  %65حوالي    تشكل النسبة االكبر من اليرادات المحلية

التي تعتمد عليها الدولة عند تصميم موازنتها العامة، بالضافة   الدولة، وجزء اساسي من الموارد

 الى أهمية الضرائب لصانعي السياسات االقتصادية في تحديد الطلب الكلي وكيفية التحكم فيه.  
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التعرف على أهم المتغيرات التي تتأثر بها حصيلة اليرادات الضريبية،    ةضرور  تأتي هنا

المستقلة  المتغيرات  انعكاسات  تحديد  من  القرار  صانع  يُمكن  مما  تفصيلي  بشكل  ودراستها 

الضريبية،  و اليرادات  على  ومقترحات  ثم  تأثيرها  بتوصيات  أن  الخروج  شأنها  تساعد من 

االرد في  االقتصادي  القرار  المالية    ،نصانعي  سياسة  مجال  في  من    ،العامةخاصة  يمكنها  بما 

 . في االردن الضريبية الحصيلةتعظيم 

 اإلطار النظري 

للسياسات االقتصادية الكلية التي   الرئيسيةنواع  األ  ضمن   مكانه هامة  السياسة المالية  أحتلت

إليها   اللجوء  المشاكل  يتم  وتحقيق  واألزمات  لمعالجة  االقتصاديةاالقتصادية    المرجوة   االهداف 

إلى االقتصادية  للوصول  والطويل،  التنمية  القصير  المديين  يع  على  الذي  قدرة  األمر  إلى  زى 

ال في  المختلفة  االقتصادأدواتها  في  الهيكلية  الجوانب  على  الكليةوالم  تأثير  االقتصادية    تغيرات 

(Gounder, et al. 2007)و أهم،  المالية  أدوات    تتمثل  الحكومي  في  السياسات  النفاق 

ال وإعادة    داتيراوتحصيل  الكلي  الطلب  على  التأثير  خاللهما  من  يمكن  التي  )الضرائب( 

 . بما يحقق االستقرار االقتصادي والمالي توزيع الدخلتخصيص و

وذلك وفقاً الشكال وعناصر الضريبة وتطورها تعريف الضريبة    في االقتصاديون  اختلف  

أنها عبارة عن اقتطاع نقدي تفرضه السلطة الحاكمة على رعاياها فعرفت على  من زمن ألخر،  

كما تم تعريفها على   (.2004بشكل نهائي بدون أية مقابل من أجل تغطية األعباء العامة )الدحلة،  

في  أنها   إلزامية  الدولة،  إيرامساهمة  بتقوم  دات  وأرباح فرضها  الحكومة  العمال  دخل   على 

 (. 1990الجنابي، ) ، أو تضاف إلى تكلفة بعض السلع أو الخدمات أو المعامالتعمالاأل

الجديدة على مفهوم الضريبة، بحيث   وبتطور النظام الضريبي تم ادخال العديد من العناصر

الطبيعية  الشخصية  بين  التفريق  خالل  من  الشخص  ونوع  المكلف،  قدرة  االعتبار  بعين  تأخذ 

المالية، غير  الجديدة،  االهداف  ليشمل  الضريبة  بمفهوم  والتوسع  فرض    واالعتبارية،  يتم  التي 

اقتطاع    تعريف الضريبة على أنهاتم    ( 2005أبو نصار وآخرون،  )فبحسب    الضريبة من أجلها،

و  أبشكل مباشر  و  ،معنويين  كانوا أم  اعتباريين  ،الدولة على االشخاص  من قبل  فرضهيتم  نقدي  

علىغير مباشر   االقتصادية والسياسية    بناءاً  االهداف  قانون، وذلك بهدف تحقيق مجموعة من 

   جتماعية والمالية للمجتمع.واال

المفاهيم  ونخلص من خالل  أّن    القول  إلى  يتم  السابقة  مالي  مبلغ  عن  عبارة  هي  الضريبة 

فرضها من السلطة الحاكمة في الدولة على جميع االشخاص االعتباريين والمعنويين فيها، وذلك 

تحقيق   أجل  عامةمن  عند    منافع  السلطات  على  ويجب  الحاكمة،  السلطة  قبل  من  استهدافها  يتم 

المكلفين وطاقاتهم قدرات  اختالف  أن تراعي  الضريبة  تشكل عبئ  فرض  وال  ،  عليهم  بحيث ال 

 استدامة هذه الموارد في المستقبل كأحد موارد الدولة الرئيسية.على سلباً ؤثر ت

ت  كان وسيلة  مجرد  أنها  على  الضريبة  إلى  على  ينظر  للحصول  الدولة  قبل  من  ستخدم 

نفقاتها،  يراال تغطية  خاللها  من  تستطيع  التي  أمن  دات  الذي  الكالسيكي  الفكر  مع  يتوافق  وهذا 
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والحاجة الى الضريبة كوسيلة لتمويل الدولة    االمن والدفاععلى  ها  بحيادية الدولة واقتصار دور

( االقتصاد  ،  (2008رشيدة،  الحارسة  تعرض  أصبح ومع  االقتصادية  لالزمات    ت العالمي 

فشيئاً وظهرت    ر الضريبة تأخذ قد أوسع من الهدف المالي، فبدأ مبدأ حياد الضريبة يختفي شيئاً 

للضريبة اجتماعية واقتصادية وسياسية  العالمية    ،أهداف  المالية  االزمة  أعقاب  في  والتي تجلت 

الدولة باالقتصاد لدعم الطلب الذي نادى بتمن خالل االقتصادي "جون كينز"    1929عام   دخل 

 الكلي عن طريق النفقات العامة والضرائب. 

عـادل  بتوزيع  الحديثة  االتجاهات  بروز  إلى  االجتماعية  العدالة  مفهوم  ظهور  أدى  كما 

الراهن استخدام   الدول في عصرنا  الدخل. ولقد حاولت  للثروات وذلك عن طريق إعادة توزيع 

هامـة   كوسيلة  الثروات لالضريبة  تكتل  منع  أهمها  االجتماعية،  الغايات  من  مجموعة  تحقيق 

المجتمع، وذلك بفرض ضرائب وبمعدالت مرتفعة على   فيمن قبل فئة قليلة    واألستحواذ عليها

المتصا المعدل  طريق  وعـن  الدول  الثـروات،  من  العديد  في  مطبق  هو  كما   ,Mauric)عد 

1979). 

بسبب قدرتها في التأثير على   للضرائب  من أهم األهدافالهدف االقتصادي والذي يعد  أما  

العالم  الدولفلقد تمكنت  ،  على حد سواء  للمجتمعات  النشاطات النتاجية واالستهالكية   من  حول 

لحيبة  الضراستخدام   المحلية  كوسيلة  الصناعات  على  لديها  ماية  الضرائب  بفرض  وتشجيعها 

المستوردة في  كما  ،  السلع  استخدامها  يتم  التي  األدوات  كإحدى  المشكالت    واجهةمنجحت 

نتيجةاديةاالقتص تحدث  قد  التي  التي    ،  االقتصادية  إحداث الدورات  في  تتسبب  أن  الممكن  من 

 . (1990)المحجوب،  أزمات إقتصادية إذا لم يتم التصدي لها

وصناعات  قطاعات  إلى  االستثمارات  توجيه  الضريبة  خالل  من  الحكومات  تستطيع  كما 

أولوية   ذات  تكون  فرض معينة  تستطيع  ذلك  من  العكس  وعلى  مجتمعاتها،  متطلبات  لتلبية 

فيها   والتكتل  التمركز  ظهر  التي  والقطاعات  النشاطات  بعض  من  للحد  المرتفعة  الضرائب 

 .(2005و)أبو نصار،  (1997الخطيب وشامية، )

 شيمعيالمستوى  ال  على وبالتالي    لألفراد القوة الشرائية    أيضاً علىتؤثر الضريبة  واقتصادياً  

يرى البعض أنها تؤدي إلى التحفيز علـى العمـل لزيـادة النتـاج والـدخل والمحافظة على  ف،  لهم

يؤدي إلى التقليل من   األمر الذيمستوى معيشي معين، وقـد تخفض الضرائب من كميات النتاج  

االستثماري،   الضريبي  والنفاق  العفاء  أن  حين  في  العمالة،  حجم  على  كميـة يؤثر  مـن  يزيد 

النتـاج ويساعد على تنشيط المجال االقتصادي ويزيد من حجم النفاق االستثماري، مما يؤدي  

أرباح  إعفـاء  شأنها  من  ضريبية  سياسة  باتخاذ  الدول  بعض  تتبعه  ما  وهذا  العمالة،  زيادة  إلى 

 .(2000)الخصاونة،  بعض النشاطات من الضرائب وذلك للحد من ظاهرة البطالة

حظي موضوع حصيلة الضرائب وتباينها في الدول اهتمام كبير، وقد   ما سبق،في ضوء  

دات لكل بلد سواء كانت  يراتعددت الدراسات في تحديد أهم العوامل التي تؤثر على حصيلة ال

مناقشت  باستعراض وسنقوم بشكل موجز  بناءاً عليه  وعوامل اقتصادية او سياسية او اجتماعية،  

 . دات الضريبيةيراال ول محدداتح أهم األدبيات
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من األمور    دات الضريبيةيراأحد المحددات الرئيسية لإلالناتج المحلي الجمالي    اعتبار  تم

دليل كونه  االقتصاديةا  على   الطبيعية  طريق    لتنمية  النتاج   ر قدأكبر  استغالل  عن  عوامل  من 

إذ  (Muibi & Sinbo, 2013)  لحداث زيادة حقيقية في النتاج  تحقيق معدالت مرتفعة  ان  ، 

القواعد الضريبية،   اللذان يعدان إحدى  النمو والتنمية االقتصادية يرتبط بالدخل واالستهالك  من 

الدخول المرتفعة والخاضعة  مما يعني ضمناً أن تكون النسبة األكبر من المواطنين من أصحاب  

كما  Muibi & Sinbo, 2013) للضريبة والتنمية تحقيق  ن  أ(،  النمو  من  مرتفعة  معدالت 

التي لمنفعة  لتيقنهم من ا، وذلك  ضرائباللدفع  س بشكل إيجابي على تقبل االفراد  نعكياالقتصادية  

 (. Bird, et al. 2008)جراء تلك الضرائب ستعود عليهم 

االقتصادي  أما   بأتي  يفاالنفتاح  الضرائب   من  الضريبية  داتيرال اارتباطه  فرض  سهولة 

على العكس   ،(Bornhorst, et al. 2009)  وصعوبة التهرب منها نشطة العابرة للحدودعلى األ

من الممكن مواجهة صعوبات في فرض الضرائب عليها، خاصة في التي  من األنشطة المحلية  

 . (Stotsky & WoldeMariam, 1997) الدول النامية

وجود منافع ومكاسب التي   علىالعديد من االقتصاديون أمثال ديفيد ريكاردو    فمنذ القدم أكد

وفيما بعد أصبح االنفتاح    ،من التجارة الدولية أهمها التخصص في النتاج  وتحصيلها  يمكن جنيها

االقتصادي النمو  لتحقيق  مهم  مؤشر  االنفتاح  ،  (Longoni, 2009)  االقتصادي  يؤثر  حيث 

ً إيجاباالقتصادي   الدولية  ا المنافسة  وتحسين  الكفاءة  تعزيز  ً و  ،على  االنفتاح  يؤدي    ما  غالبا

التعريفاتإلى  االقتصادي   وتوحيد  الضر  الضريبية  تخفيض  النظم  في  المحلية وإصالحات    يبية 

الكمية الحواجز  التجارية  وتخفيف  التدفقات  حجم  ويوسع  يسهل   .Agbeyegbe, et al)  مما 

ذلك  .(2004 إلى  األموال،   االقتصادياالنفتاح    يدفع  ،باالضافة  رؤوس  تدفقات  زيادت  إلى 

الدول نظم التجارة الحرة    وتبنيوالمعلومات والتكنولوجيا، وحركة األيدي العاملة عبر الحدود،  

الرفاهية   زيادة  وبالتالي  ووالعولمة،  النتاج  في  الكبير  االستهالك  والتوسع  الذي زيادة  األمر 

 (.Pupongsak, 2009ة ) يضريبينعكس على الحصيلة ال

  الديمقراطية في األدبيات الحديثة   مستوياتخرى مثل الفساد واألعوامل  العديد من الأدرجت  

،  وتنفيذه  النظام الضريبيأن االلتزام الضريبي ال يعتمد فقط على  حيث    ،المؤثرة على الضرائب

ً أيضيعتمد  ولكن   األخرى    ا واالقتصادية  االجتماعية  المتغيرات  الضرب  المؤثرةعلى  يبة  دافع 

(Cullis, et al. 2012)  .التهرب بسهولة أكبر، ليس    نحو  المواطنون  يدفعالفساد    كما أن تفشي

ستك المحتملة  االقتصادية  التكلفة  ً فقط ألن  أيضا ولكن  أقل،  ثقةون  لديهم  يكون  لن  ألنهم  أوجه ب   

 .(Castañeda-Rodríguez, 2015ستخدام األموال العامة )وطريقة ا

الم المباشر  كد أن لؤمن  كبيرة على االقتصادات الوطنية كسبب    تأثيراتالستثمار األجنبي 

العولمة   لعملية  ونتيجة  وهام  االرض  أنحاء  جميع  غزت  مسبوقة  بسرعةالتي   ,Saray)  غير 

تحسين القدرة بإمكانها  تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل فعلى الرغم من أن . (2011

تدفقات رأس المال ونقل التكنولوجيا وتقديم مساهمة في النمو االقتصادي  ة  للدول وزياد  التنافسية

( ايجابي  (Saray, 2011والتنمية  بشكل  التأثير  وبالتالي  غير عل،  بشكل  الضرائب  إجمالي  ى 
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ن  إال أ االقتصادي،    النشاطاليجابي على    االنعكاسخلق نمو اقتصادي جديد و، من خالل  مباشر

معدال في  طويلة    ت التخفيضات  لمدة  الضرائب  من  العفاء  منح  أو  الشركات  على  الضريبة 

دات  يراعلى ال  سلبي  ت متعددة الجنسيات من األكيد ذو أثروإعطاء االمتيازات القانونية للشركا

 .الضريبية

أن   أيضاً  شك  الضريبي يراالال  النظام  بطبيعة  تتعلق  عوامل  بعدة  تتأثر  الضريبية  دات 

مدى   أهمها  الضريبيةالفعال،  والمعدالت  الضريبي  النظام  تعتبر  ،تعقيد  النظام   بحيث  بساطة 

العدالة بين الخاضعين للضريبة يمكنهم  يحقوقدرته على ت  وفعاليته  هوكفاءت  تهجودالضريبي و ق 

ميسر   بشكل  الدفع  الحصيلة  ومن  على  ايجاباً  ينعكس  مما  لديهم  الطوعي  الخضوع  من  يعزز 

أحد Sanyal et al, 2000)  الضريبية الضريبية  المعدالت  تعتبر  األخر  الجانب  وعلى   ،)

الرئيسية   الالعوامل  حجم  بها  يرتبط  عند  يراالتي  من  بدايةً  وذلك  الضريبة،  من  المتولدة  دات 

المفكر ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، مروراً باالقتصادي آدم سميث، وصوالً لمؤسس مدرسة 

 اقتصاد العرض آرثر الفر. 

 الدراسات السابقة

ال موضوع  دراسة  في  واالقتصاديين  الباحثين  محاوالت  الضريبية، يراتعددت  دات 

والعوامل المؤثرة بها، وتعددت معها النتائج التي تم التوصل إليها في تلك الدراسات، حيث كان 

ل التي هنالك مجموعة من الدراسات المحلية والعربية واالجنبية التي اهتمت ببحث وبيان العوام

 دات الضريبية.يراتؤثر في ال

مستوى   االردنيالدراسات  فعلى  باالقتصاد  بالموضوع  المتعلقة  اهتمت  دراسة    ،التي 

المبيعات  2013)مومني،   على  العامة  الضريبة  إجراءات  )حوسبة  عنوان  تحت  كانت  والتي   ،)

ال حصيلة  زيادة  في  األردنية  يراودورها  المملكة  حالة  دراسة  العامة،  )دات  -2007الهاشمية 

أثر حوسبة نظام ال2011 بيان  الدراسة على  المبيعات  يرا((. عملت  العامة على  للضريبة  دات 

الى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين زيادة    الباحث  في االردن على الحصيلة المتأتية. توصل

االردن وحوسبة  إيراحصيلة   في  المبيعات  على  العامة  الضريبة  العامة دات  الضريبة  إجراءات 

االلكتروني   التوثيق  لإلقرارات،  االلكتروني  التوثيق  )التحصيالت،  في  المتمثلة  المبيعات  على 

 للعقوبات(. 

)البشايرة،   قام  طريقة  2007كما  باستخدام  قياسي  نموذج  بتقدير   )FGLS-SUR وذلك  ،

الفترة ) الضريبي لألردن خالل  الضريبية والجهد  الطاقة  (. توصلت  2004-1990بهدف تقدير 

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

قطاعي   − ومساهمة  االقتصادي  النفتاح  متغيرات  من  بكل  يتأثر طردياً  الضريبي  الجهد  أن 

بمساهمة قطاعي  المحلي الجمالي. ويتأثر عكسياً  الناتج  التحويلية والخدمات في  الصناعة 

 الجمالي.الزراعة والتعدين في الناتج المحلي 



ــ ــــــ 390  " محددات اإليرادات الضريبية في األردنــــــــــــــــــ " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2023( 3)37مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد   ــــــــــــــــ

أن قيم الجهد الضريبي في األردن متقلبة بشكل كبير خالل فترة الدراسة، ويعزى ذلك إلى   −

 عدة أسباب أهمها التطورات الحاصلة على مستوى القوانين والتشريعات الضريبية. 

)القضاة،   دراسة  في 2014أما  الضريبي  للنظام  االقتصادية  )االثار  بعنوان  جاءت  التي   )

والتي بين   األردن(  العالقة  وتحديد  الضريبي،  النظام  في  والضعف  القوة  نقاط  أيجاد  إلى  هدفت 

العدالة  مستوى  وبيان  واالدخار،  والستثمار  االقتصادي  النمو  وبين  الضريبي  النظام  مكونات 

( في األردن. استخدم الباحث اسلوب  2012-1976الضريبية واالجتماعية خالل فترة الدراسة )

لل القياسي  النتائج  التحليل  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وخلصت  المرجوة،  االهداف  إلى  وصول 

 أهمها:

والستثمار   − االقتصادي  النمو  االقتصادية  المتغيرات  بين  األجل  طويلة  عالقة  وجود 

 واالدخار وكل من إجمالي الضرائب وعجز الموازنة.

الموا − وعجز  الضريبية  اليرادات  تجاه  االقتصادية  المتغيرات  مرونة  والنظام عدم  زنة 

 الضريبي.

والستثمار   − الجمالي  المحلي  الناتج  على  إيجابي  تأثير  ذات  الضريبية  اليرادات  زيادة 

 واالدخار.

 زيادة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ذات أثر إيجابي على الناتج المحلي الجمالي.  −

السودان   في  واحمد،  أما  المجيد  )عبد  العوامل  2012دراسة  )تحليل  بعنوان  المحددة  ( 

الى   الدراسة  هدفت،  )دراسة قياسية((  2005-1985للحصيلة الضريبية في السودان خالل الفترة  

ال  انخفاض حصيلة  في  المؤثرة  العوامل  على مجموعة  السودان  يراالتعرف  في  الضريبية  دات 

عن   الزمنية  السالسل  بيانات  وتحليل  قياسي  نموذج  بناء  عن طريق  وذلك  الدراسة.  فترة  خالل 

برنامج   من  E-Viewsطريق  كل  أهمية  الى  الدراسة  توصلت  السكان   الودائع،،  ونسبة 

والوعي الصرف،  وسعر  والخدمات،  السلع  من  الواردات  وحجم  القومي،  والدخل    المتعلمين، 

الضريبي، والعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات في تحديد وضعف حجم الحصيلة الضريبية 

 في السودان خالل فترة الدراسة. 

دراسة وال  بعنوان(  Gaalya, 2015)  وفي  التجارة  في يرا )تحرير  األداء  الضريبية  دات 

ال  أداء  محددات  بتحديد  من يراأوغندا(  الفترة  والتي غطت  الدراسة  فترة  خالل  الضريبية  دات 

في دولة أوغندا، وذلك عن طريق قيام الباحث ببناء نموذج قياسي، واستخدم   2012إلى    1994

الباحث في النموذج االحصائي المقدر العديد من المتغيرات )حصة عائدات الضرائب في الناتج  

ا الناتج  الفرد من  الجمالي، نصيب  الجماليالمحلي  الناتج    ،لمحلي  الزراعي في  النتاج  حصة 

  المحلي الجمالي، حصة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الجمالي، مؤشر االنفتاح 

المعونة،  االقتصادي من  الفرد  نصيب  الصرف،  أسعار  الضريبية،  التعريفة  أسعار  متوسط   ،

المستهلك أسعار  ومؤشر  الدين،  من  الفرد  أسعار   .(ونصيب  أن  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت 
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الناتج   إلى  الصناعة  وحصة  التجارة  لتحرير  كدليل  يستخدم  الذي  التجاري  واالنفتاح  الصرف 

دات الضريبية في حين تؤثر حصة الزراعة  يراالمحلي الجمالي تؤثر بشكل إيجابي على أداء ال

 ً  دات الضريبية. يراداء العلى أ في الناتج المحلي الجمالي والمعونة األجنبية سلبا

( على  Basheer, et al. 2019دراسة  والمالية  االقتصادية  العوامل  )تأثير  بعنوان   )

على  يراال والمالية  االقتصادية  العوامل  أثر  بيان  الى  الدراسة  هذه  هدفت  الضريبية(  دات 

والتي من الممكن أن (.  2010-1990دات الضريبية لكل من البحرين وٌعمان خالل الفترة )يراال

تكون مفيدة للغاية لصانعي السياسة للنظر في العوامل التي تؤثر على عائدات الضرائب وفي أي 

النموذج على   اتجاه. لتحقيق هذا الغرض، تم بناء نموذج قياسي وإجراء تحليل االنحدار، اعتمد 

المحلي، سع الناتج  نمو  أهمها  والمالية  االقتصادية  العوامل  الودائع، مجموعة من  على  الفائدة  ر 

األصول،   نسبة  إلى  البنك  مال  رأس  نسبة  الحقيقي،  الفائدة  سعر  القراض،  على  الفائدة  سعر 

تدفق  صافي  القراض،  على  المخاطر  عالوة  القروض،  لجمالي  العاملة  غير  البنك  قروض 

دات  يراين الاالستثمار األجنبي المباشر. توصلت الدراسة الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب

على   أكبر  أثر  لها  االقتصادية  المتغيرات  وبأن  والمالية،  االقتصادية  والمتغيرات  الضريبية 

الماليةيراال المتغيرات  الضريبية من  أثر  دات  له  الذي كان  المباشر  ، خاصة االستثمار األجنبي 

 .دات الضريبيةيراإيجابي وقوي على ال

دات الضريبية  يرابعنوان )محددات انخفاض ال  (Chaudhry & Munir, 2010)  دراسة

باكستان( لإل  ،في  المحددة  العوامل  من  العديد  تحليل  محاولة  الى  الدراسة  هذه  دات  يراهدفت 

الزمنية  للسلسلة  القياسي  االقتصاد  تقنيات  استخدام  خالل  من  باكستان  في  المنخفضة  الضريبية 

( الفترة  ال2009-1973خالل  ال (. وخلصت  انخفاض مستوى  أن  الى  الضريبية يرادراسة  دات 

الى   يعود  باكستان  والمنح  القاعدة  ال  ضيق في  الزراعي،  القطاع  على  واالعتماد  ضريبية، 

والكتابة.    ،األجنبية بالقراءة  اللمام  لمعدالت  منخفض  الدراسةومستوى  االقتصاد    استنتجت  أن 

الباكستاني قادر على توليد نسبة عالية من الضرائب إلى الناتج المحلي الجمالي من خالل تعزيز 

القاعدة  وتوسيع  السياسي،  واالستقرار  والكتابة،  القراءة  مستوى  ورفع  االقتصادي،  االنفتاح 

والع الضرائب  من  والتهرب  الدخل،  في  المساواة  عدم  على  والسيطرة  فاءات  الضريبية، 

 الضريبية.

( )  Gnangnon & Brun, 2017)دراسة  على بعنوان  الصادرات  مستوى  رفع  أثر 

تأثير    الدراسة في بيان  اهتمت(،  دات الضريبية في البلدان النامية والبلدان المرتفعة الدخليراال

له التصدير    زيادةالنتائج إلى أن  أشارت  الصادرات على عائدات الضرائب.  زيادة  استراتيجيات  

نتائج    اعطتدات الضرائب، باستثناء البلدان المنخفضة الدخل التي  إيراتأثير إيجابي وهام على  

بشكل يتوافق    منتجاتها التصديرية  وتجديد  . عالوة على ذلك، فإن البلدان التي تقوم بتحديثمختلفة

، على  ريبية أعلىدات ضإيراتشهد باستمرار    االقتصاديسياق االنفتاح  مع متطلبات األسواق و

 المديين القصير والطويل.
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قام دراسة    (Bayar & Ozturk, 2018)  كما  االستثمار  بتقديم  تدفقات  )تأثير  بعنوان 

الدراسة   قامت  والتنمية(،  التعاون  منظمة  بلدان  في  الضرائب  عائدات  على  المباشر  األجنبي 

األجنبي   االستثمار  تدفقات  بين  العالقة  وبتحليل  االقتصادي  والنمو  الضرائب إيراالمباشر،  دات 

  . 2014  -1995دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل الفترة    33الجمالية في  

الدراسةكشف المباشرمشتركة بين تإيجابية  عن وجود عالقة    ت  كل ، و دفقات االستثمار األجنبي 

ومن   االقتصادي  الضرائبإيراالنمو  أنه    ،دات  من  إال  واحد  اتجاه  في  السببية  عالقة  كانت 

إلى ال المباشر  أما    داتيرااالستثمار األجنبي  النمو االقتصادي وتدفقات    السببيةالضريبية،  بين 

لقد كان هنالك عدد قليل نسبياً من الدراسات التي    .ثنائية االتجاهاالستثمار األجنبي المباشر فكانت  

االستث تدفقات  تأثير  في  الدراسات بحثت  ومعظم  الضريبية  العائدات  على  المباشر  األجنبي  مار 

المحدودة اكتشفت أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل قد أثرت إيجابياً على عائدات  

 (. Sarisoy & Koc, 2010الضرائب، انظر )

الضريبي في باكستان(، Bilquees, 2004دراسة )أما   النظام  ( بعنوان )مرونة وانتعاش 

وأهم العوامل التي من الممكن أن يكون  .  الباكستاني  مرونة النظام الضريبي  دراسةالتي اهتمت ب

لها تأثير واضح على الحصيلة الضريبية، من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن التعديالت 

معد الضريبة،  )قوانين  الحصيلة  الضريبية  زيادة  على  واضح  تأثير  لها  يكن  لم  الضريبية(  الت 

 الضريبية في باكستان.

االقتصادية   المتغيرات  وتنوع  بتعدد  السابقة  الدراسات  من  غيرها  عن  الدراسة  هذه  تتميز 

وشكل  ردن،  في األالضريبية  دات  يراوغير االقتصادية المستخدمة لبيان أيها أكثر تأثيراً على ال

دات يرامما يتيح بناء صورة أكثر شمولية لمحددات ال  قياسيةثالثة نماذج    واستخدام،  التأثيرهذا  

م أدوات حديثة في تحليل  استخدباالدراسة    ذلك، تتميز  بالضافة الىالضريبية بمختلف أنواعها،  

ال بين  حديثة  يراالعالقة  بيانات  واستخدام  المستقلة،  والمتغيرات  الضريبية  احدث دات  تعكس 

ال  شهدتها  التي  الضريبيةيراالتطورات  األردن  دات  كما  في  ظل  ،  في  الدراسة  هذه  عدد  تأتي 

والمتعلقة   السابقة  الدراسات  من  تناولت    باألردنمحدود  الالتي  محددات  دات يراموضوع 

 .الضريبية

 الدراسة منهجيةفرضيات و

المتغيرات المستقلة المستخدمة في عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية بين  الدراسة    ترضتفا

اعتمدت من أجل اختبار فرضيات الدراسة    .(اليرادات الضريبية)المتغير التابع  نماذج الدراسة و

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بهدف بيان واقع وتطور اليرادات الضريبية في األردن  

المنهج الكمي القياسي بتحليل أثر هذه  بالضافة إلى  ،  هاوتحديد ووصف أبرز العوامل المحددة ل

باستخدام  وتحليلها  والبيانات  المعلومات  جمع  طريق  عن  الضريبية،  اليرادات  على  العوامل 

على  E-Viewsبرمجية   والتعرف  المناسبة،  التشخيصية  االختبارات  بإجراء  القيام  بعد  وذلك   ،

 لها.المشاكل االحصائية إن وجدت وايجاد الحلول المناسبة 
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 دات الضريبية في االقتصاد االردنييرااإل

المملكة، حيث  تعد اليرادات الضريبية المكون األساسي في تركيبة اليرادات المحلية في 

أما خالل   (.2019-2000% من مجموع اليرادات المحلية خالل الفترة )66.8شكلت ما نسبته  

الفقد    2019عام   بنسبة  يراسجلت  نمواً  الضريبية  عام  3.2دات  مع   2019% خالل  بالمقارنة 

عام  4.4 )،  2018% خالل  رقم  الجدول  نمو  1ويبين  األردن ومعدالت  في  الضريبي  الهيكل   )

 .2019و 2018بنوده خالل عامي 

 . ( )%(2019-2018معدالت النمو لبنود اليرادات الضريبية في األردن ) (: 1جدول )

 2019 2018 الـــــبـنــد 

 3.2 4.4 دات الضريبية: يراال

 5.7 2.9 الضرائب على الدخل واالرباح

 12.3- 13.6- الضرائب على المعامالت المالية )ضريبة بيع العقار( 

 5.6- 3.7- الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية 

 3.7 6.4 الضرائب على السلع والخدمات، منها: 

 9.3- 6.3- مبيعات السلع المستوردةضريبة 

 10.8 18.9 ضريبة مبيعات السلع المحلية 

 1.1 11.1 ضريبة مبيعات الخدمات 

 13.0 9.4 مبيعات على القطاع التجاريالضريبة 

 المصدر: نشرات وزارة المالية االردنية، أعداد مختلفة.

نالحظ أن الضريبة العامة  2019من خالل دراسة مكونات اليرادات الضريبية خالل العام 

%(، أما  70.6على السلع والخدمات قد استحوذت على الحصة الكبرى من اليرادات الضريبية )

الضرائب على الدخل واألرباح تأتي في المرتبة الثانية من حيث الحصيلة مشكلة ما نسبته حوالي  

اليرادات الضريبية تتوزع بين   % من إجمالي اليرادات الضريبية، أما النسبة المتبقية من21.8

بيع  )ضريبة  المالية  المعامالت  على  والضرائب  الدولية  والمعامالت  التجارة  على  الضرائب 

 . على التوالي  ،%1.7% و5.9العقار(، بنسبة 

يظهر  العالم،  دول  من  مجموعة  مع  األردن  في  الضريبي  النظام  هيكل  مقارنة  ولدى 

الضريبي للمعدل  األدنى  الحد  دخل  انخفاض  وتصنيفه   األفراد  لضريبة  األردن  في  المفروض 

، أما بخصوص الحد األعلى يظهر أنه ال  األخرىدول  الضمن المعدالت المنخفضة بالمقارنة مع  

األخرى  الدول  في  المفروضة  النسب  من  قريب  ولكنه  المفروضة  المعدالت  أعلى  ضمن    يقع 

   .(2)الجدول رقم 

باختالف   على الشركات  األردن يفرض معدل ضريبي مختلف تشير نتائج المقارنة إلى أن  

 مقارنة مع باقي الدول،  تقع ضمن أعلى المعدالت المفروضةالقطاع االقتصادي وبنسب ضريبة  
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كما نجد أن معدالت الضريبة العامة على المبيعات في األردن تتوسط المعدالت المفروضة في 

 باقي الدول األخرى.  

 . لهيكل الضريبي في األردن مع مجموعة من دول العالممقارنة بين ا(: 2جدول )

 تونس المغرب المانيا  تركيا  بريطانيا  األردن 

المعدل األدنى لضريبة  

 )%( الدخل على األفراد
5 20 15 14 10 1 

المعدل األعلى لضريبة  

 )%( الدخل على األفراد
30 45 35 45 38 36 

ضريبة الدخل على  

 )%(  الشركات
20-35 19 22 15 10-31 10-35 

الضريبة العامة على السلع  

 )%(  والخدمات
0-16 20 1-18 19 20 7-29 

 . worldwide tax guide, 2020/2021المصدر: 

في    لدى الضريبية  اليرادات  إجمالي  إلى  المباشرة  الضريبية  اليرادات  مستوى  مقارنة 

الضرائب حصيلة  مستوى    تبين أن،  (2017-2000خالل الفترة )  مجموعة من الدول   األردن مع

ا في  جداً المباشرة  منخفض  الدول ألردن  عينة  بين  الثالثة  المرتبة  في  يقع  األردن  ترتيب  وأن   ،

  (:3رقم ) الجدولالمختارة كما هو موضح في 

خالل    نسبة الضرائب المباشرة إلى اليرادات الضريبية في مجموعة من دول العالم(:  3جدول )

 . (2017-2000الفترة )

 الدولة
النسبة 

 )%( 
 الدولة

النسبة 

 )%( 
 الدولة

النسبة 

 )%( 
 الدولة

النسبة 

 )%( 

 45.5 الفلبين 30.7 غانا 25.2 بلغاريا  5.4 مولدوفا

 47.7 الهند 33.7 باكستان  26.4 أوكرانيا  10.7 بيالروس 

 47.9 إندونيسيا  36.2 تونس  27.7 أرمينيا  18.1 األردن

 50.4 الجزائر  36.5 سويسرا 28.6 الصين  18.5 سيريالنكا 

 55.1 سوريا  41.2 غينيا  29.6 بيليز  19.4 باراغواي 

كابو   22.3 األوروغواي

 فيردي
30.5 

 76.3 كندا 44.8 ماالوي 

   44.9 مصر 25.1 جورجيا

 (. /https://data.albankaldawli.orgالمصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي )
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نسبة   لزيادة  األردن  في  الضريبي  الصالح  عملية  استمرار  يستدعي  الضرائب وهذا 

الضريبية العدالة  مستوى  لتحسين  المباشرة  غير  الضرائب  حساب  على  تعتبر المباشرة  حيث   ،

ل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة في هيكل الحصيلة الضريبية من أبرز كنسبة مساهمة  

الضريبية،   العدالة  الضرائب فمقاييس  على  أكبر  بشكل  باالعتماد  الضريبية  النظم  عدالة  ترتبط 

وتقليل ا الضريبة،  تصاعدية  لمبدأ  وفقاً  والشركات(  األفراد  دخل  على  )الضرائب  لمباشرة 

االعتماد على الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها المكلفون دون تمييز بين مقدرتهم على 

 .(2019، )طلحة تحمل العبء الضريبي

 لتحليل القياسي ا

التي تم صياغتها في اختبار الفرضيات  سة واللدر  ةالقياسي  النماذجتقدير    الجزءيتم في هذا  

، من خالل تحليل  2019ولغاية    1995للفترة الزمنية من  وذلك    ، قسم فرضيات ومنهجية الدراسة

النموذج األول )إجمالي القياسية    ثالثة نماذج التابع في  المتغير  دات الضريبية(، وفي يرايكون 

( الثاني  )دات  إيراالنموذج  الثالث  النموذج  وفي  والخدمات(،  السلع  على  دات إيراالضرائب 

باختالف أنواع الضرائب   محددالضرائب على الدخل واألرباح(، وذلك لقياس تأثير وسلوك كل  

 . المفروضة

في   الباحث  السابقة،  انم  صياغةاستند  الدراسات  من  مجموعة  الى  الدراسة  أهمها  كان  ذج 

( )Gaalya, 2015دراسة  ودراسة   )Suliman, 2006  ،)تم لنماذج    حيث  العام  الشكل  كتابة 

و الدراسةالدراسة  متغيرات  بين  المعادلة    الربط  خالل  )من  و)2و)  (1رقم  النحو (3(  على   ،

 التالي: 

TR = f (RGDP, FDI, CPI, COR, DV1) ……..………………….. (1) 

GST = f (RGDP, FDI, CPI, COR, OPE, DV2)............................. (2) 

IT = f (RGDP, FDI, CPI, COR, DV3) …………………………. (3) 

النم صياغة  يمكن  العامة،  المعادلة  ضوء  القياسياوفي  هذه    تستخدمسوف    التي  ةذج  في 

 الدراسة، على النحو التالي: 

Ln_TRt = α0 + α1Ln_RGDPt + α2Ln_FDIt + α3Ln_CPIt + 

α4Ln_CORt + α5DV1t + ut ………………………………………... (4) 

Ln_GSTt = α0 + α1Ln_RGDPt + α2Ln_FDIt + α3Ln_CPIt + 

α4Ln_CORt + α5Ln_OPEt + α6DV2t + €t ………………………... (5) 

Ln_ITt = α0 + α1Ln_RGDPt + α2Ln_FDIt + α3Ln_CPIt + 

α4Ln_CORt + α5DV3t + ℮t ………………………………………. (6) 

Ln_TR  :ل الطبيعي  الضريبيةيراال  جمالياللوغاريثم  :  Ln_CPI             .دات 

 .اللوغاريثم الطبيعي لمؤشر أسعار المستهلك
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Ln_GST  :ل الطبيعي  :  Ln_FDI      المبيعات.على  العامة  لضرائب  اللوغاريثم 

 اللوغاريثم الطبيعي لالستثمار االجنبي المباشر. 

Ln_IT    :ل الطبيعي  واألرباح اللوغاريثم  الدخل  على  : Ln_COR .        لضرائب 

 اللوغاريثم الطبيعي للفساد.  

Ln_RGDPالحقيقي االجمالي  المحلي  للناتج  الطبيعي  اللوغاريثم   :    .  : α0    في الثابت 

 .المعادلة )المقطع(

Ln_OPE1     .               : اللوغاريثم الطبيعي لالنفتاح االقتصاديDV   متغير وهمي :

 .يمثل التغير في القوانين الضريبية

2DV  السلع على  العامة  للضريبة  الضريبية  القوانين  في  التغير  يمثل  وهمي  متغير   :

 والخدمات.

iα   :  حيث إن  معلمات النموذج ،(i=1,2,…,6.)                        3DV   متغير وهمي :

 يمثل التغير في قانون ضريبة الدخل.

: t .يعبر عن الزمن                                   Ut, €t, ℮ : حدود الخطأ في النماذج.تمثل 

كذلك وللتقليص من حدة اختالف  بهدف تحويل المتغيرات إلى التوزيع الطبيعي إذا لم تكن  

إن  منها  الصغيرة  والقيم  الكبيرة  القيم  بين  الفجوة  بتقليص  البيانات  بين  التجانس  وتحقيق  التباين 

(،  Gujarati, 2004وجدت وتوحيد قيم القياس واخيراً تحويل المعامالت إلى الصيغة الخطية )

 (. LNة اللوغاريتم الطبيعي )غيتم تحويل بيانات السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة إلى ص

 الدراسةالتعريف بمتغيرات 

 مصدر البيانات  التعريف  المتغير
إجمالي 

اإليرادات  
 الضريبية

تمثل جميع أنواع الضرائب المفروضة والمحصلة  
 . لصالح الحكومة العامة

النشرات الشهرية،  
 وزارة المالية األردنية 

الضرائب على  
السلع 

 والخدمات 

الضرائب المفروضة على إنتاج أو استخراج  جميع 
أو بيع أو نقل ملكية أو تأجير أو توريد السلع وتقديم 

 خدمات.

النشرات الشهرية،  
 وزارة المالية األردنية 

الضرائب على  
 الدخل واألرباح 

جميع الضرائب المفروضة على دخل وارباح 
االفراد والشركات المعنويين واالعتباريين وفقاً  

 يبة الدخل المعمول به حسب كل فترة. لقانون ضر

النشرات الشهرية،  
 وزارة المالية األردنية 

الناتج المحلي  
االجمالي 
 الحقيقي 

يعبر عن مجمل القيمة السوقية مقيمة بأسعار سنة 
االساس لكل السلع والخدمات المنتجة في االقتصاد  

 . )داخل حدود الدولة(

دائرة االحصاءات 
 العامة األردنية

،  الشهريةالنشرات يمثل صافي استثمارات غير المقيمين في حقوق  االستثمار 
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 مصدر البيانات  التعريف  المتغير
االجنبي 
 المباشر

الملكية والعائدات المعاد استثمارها باالضافة إلى  
صافي أي التزامات أخرى على المؤسسات المقيمة 

 . في االردن

 البنك المركزي األردني

 مؤشر أسعار
 المستهلك

التغيرات التي تحصل في مؤشر إحصائي يقيس 
المستوى العام لألسعار، عن طريق تتبع سلة تشمل 
جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين، 

بحيث تعكس هذه السلة بنية النفاق االستهالكي 
 . لألسر في هذا البلد

دائرة االحصاءات 
 العامة األردنية

 الفساد 

مؤشر مدركات الفساد، وهو مؤشر   يمثل
بمنظمة الشفافية الدولية يقيم الدول  123خاص

ويرتبها وفقاً لدرجة وجود الفساد من خالل جمع 
البيانات وعمل مسوحات واستطالعات رأي  

مؤسسة عالمية من  13، يقوم بها متخصصة
ضمنها مؤسسة الشفافية العالمية، والبنك الدولي،  
بحيث يعطي الدول درجة فساد من صفر )األعلى  

)األقل فساد(، ينشر  ضمن بيانات   100فساد( إلى 
صندوق النقد الدولي بشكل سنوي فقط، ولغايات  

تسهيل تفسير النتائج تم إعادة ترتيب المؤشر بحيث  
تعكس القيم الدنيا مستويات أقل فساد والقيم العليا 

 مستويات أعلى من الفساد . 

 صندوق النقد الدولي 

االنفتاح 
 االقتصادي 

الصادرات والمستوردات الوطنية يمثل مجموع 
 كنسبة من الناتج المحلي االجمالي.

النشرات الشهرية،  
 البنك المركزي األردني

المتغيرات 
 الوهمية 

تمثل التغيرات والتعديالت التشريعية التي تحصل 
على القوانين واالنظمة الضريبية المعمول بها في  

)صفر(  االردن، بحيث تأخذ سلسلة البيانات القيمة 
( عند حدوث 1بالشكل الطبيعي، وتأخذ القيمة )

 تغير أو تعديل في التشريعات والقوانين الضريبية.
شهدت مختلف التشريعات الضريبية في األردن  

عبر الزمن بهدف مواكبة   العديد من التعديالت
وتحقيق  المحلية والعالمية االقتصادية التطورات 

واالقتصادية للضريبة  األهداف االجتماعية 
 أبرز من ، كانالالزمة  للحصول على اليرادات

الذي تم تعديلة   قانون ضريبة الدخل تلك التشريعات
قرابة االربع مرات خالل العقدين االخيرين 

أما قانون ضريبة المبيعات فقد تم   (،2000-2019)
  2000تعديله مرتين خالل ذات الفترة في عام 

 .2009وعام 

وانين بناء على ق
الضريبة، المنشورة في  

 الجريدة الرسمية 
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الدراسة لنماذج  المناسب  التحليل  ألجراء  المناسبة  الطريقة  تحديد  جذر    لغايات  اختبار  يتم 

واختبار فيليبس بيرون   (ADF)اختبار ديكي وفولر الموسع    من خالللجميع المتغيرات  الوحدة  

(PP)  برنامج  باستخدام  (E. Views  ،)  فكرة القيمة  تقوم  كانت  إذا  أنه  على  الختبارين  هذين 

%، 5%،  1)  )الحرجة( عند مستوى معنوي  أكبر من القيمة المعنوية  الحصائية لنتيجة الختبار

والعكس صحيح.%(  10 مستواه  في  مستقر  المتغير  ثالثة شروط   يعني  تتوافر  أن  يجب  بحيث 

( ساكن  يكون  حتى  المتغير  في  من  (،  Stationaryرئيسية  كل  ثبات  الحسابي وهي  الوسط 

و  والتباين الزمن،  مرور  )مع  الزمن  على  المشترك  التباين  ويتم  (Thomas, 1997اعتماد   ،

قيمة   مقارنة  خالل  من  ذلك  )  tاختبار  قيمة  t-calculatedالمحسوبة  مع   )t  ( -tالجدولية 

tabulated)  فإذا كانت القيمة المطلقة لـ ،t    المحسوبة أكبر من القيمة المطلقة لـt   الجدولية يكون

، أما غير ذلك تكون غير ساكنة ويجب أخذ الفرق حتى تصبح I(0)المتغير ساكن عند المستوى  

 . (Gujarati, 2004) ساكنة

 The Unit Rootولدى اجراء اختبار استقراريه البيانات باستخدام اختبار جذر الوحدة )

Test  )( رقم  الجدول  قيم4يبين   )  Augmented Dickey-Fuller   (ADF المحسوبة  )

)  )المرجعية(  واالحتمالية المتغيرات  أن  النتائج  تظهر  حيث  المستخدمة   ,LnCPIللمتغيرات 

LnIT, LnFDI, LnGSD, LnOPE, LnTRاألولى الدرجة  تعتبر متكاملة من   )  (1)I   أي(

الفرق  بع أخذ  )  أي،  األول(د  المتغيرات  أن  في حين   ,LnCORهي غير مستقرة بمستوياتها، 

LnRGDP  (0)(  مستقرة عند المستوىI( تم تطبيق اختبار فيلبس بيرون .Peron-Phillips )

 .اختبار ديكي وفولرنتائج  معتوافق ت هاووجد أن

 .نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة(: 4جدول )

 

 (. C% على التوالي عند )10%، 5%، 1( عند مستوى -2.64،  -2.99، -3.75المرجعية هي )القيمة 

 (.C+T% على التوالي عند )10%، 5%، 1( عند مستوى -3.25،  -3.62، -4.42القيمة المرجعية هي  )

 . E.Viewsالمصدر: من إعداد الباحث بناًء على نتائج برمجية 

المقارنة بين القيمة المحسوبة لكل متغير مع القيم المرجعية كما هي ظاهرة  مالحظة: لمعرفة درجة االستقرارية يتم  

%،  1في الجدول، بحيث يكون المتغير مستقر عندما تكون القيمة المحسوبة أقل من القيمة المرجعية عند المستويات  

5 ،%10.% 
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االبطاء  لفترات  الذاتي  االنحدار  نموذج  أن  يظهر  ذلك،  على   الموزعة  بناًء 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL)  طريقة للنماذج لل  أفضل  القياسي  تحليل 

استند   .كونه ال يتطلب أن تكون المتغيرات المقدرة لها نفس رتبة التكاملالمستخدمة في الدراسة  

اآلنية   (ARDL)اختيار طريقة   مثل مشكلة  المشاكل  على بعض  للتغلب  امكانية  توفره من  لما 

الخطي،   الرتباط  المشترك  ها  تميزوومشكلة  التكامل  الختبار  المستخدمة  التقليدية  الطرق  عن 

بمزايا عديدة: أولها إمكانية تطبيقها بغض النظر عما إذا كانت المتغيرات محل الدراسة متكاملة 

أو متكاملة من درجات مختلفة، أي   I(1)متكاملة من الرتبة واحد صحيح  أو    I(0)من الرتبة صفر  

محل   المتغيرات  لكل  موحدة  ليست  أو  معروفة  غير  التكامل  رتبة  تكون  عندما  تطبيقها  يمكن 

العينة )عدد المشاهدات(  إذا كان حجم  ثانيها أن نتائج تطبيقها تكون جيدة في حالة ما  الدراسة، 

التي تتطلب أن يكون حجم صغير وهذا على عكس معظم   التقليدية  المشترك  التكامل  اختبارات 

في   العالقات  تقدير  على  يساعد  استخدامه  أن  وثالثها  دقة،  أكثر  النتائج  تكون  حتى  كبيراً  العينة 

( منفصلتين  معادلتين  من  بدالً  واحدة  معادلة  في  معاً  والقصير  الطويل   ,Narayanاألجلين 

2005). 

األن   وجيتم  من  الحدود التحقق  اختبار  باستخدام  المتغيرات  بين  المدى  طويلة  عالقة  ود 

اختبار  (  Pesaran et al, 2001)  حسب على  يعتمد  يختبر  Wald)اختبار    Fالذي  الذي   )

العالقة   عن  للكشف  مشترك  تكامل  وجود  مقابل  المتغيرات  بين  المشترك  التكامل  عدم  فرضية 

العدم )عدم وجود تكامل   الطويل، حيث إن رفض فرضية  المدى  المتغيرات على  التوازنية بين 

 Criticalالمحسوبة بالقيم الجدولية ضمن الحدود الحرجة )  Fمشترك( تعتمد على مقارنة قيمة  

Bounds.)  أن قيمة  (5رقم )  وقد أظهرت النتائج كما هو في الجدول ،F    15.05وهي  المحتسبة  

الثاني و  17.13للنموذج األول و الثالث  13.99للنموذج  للحد    ،للنموذج  القيمة الحرجة  أكبر من 

و  4.37وهي    االعلى األول  و  4.15للنوذج  الثاني  الثالث  5.06للنموذج  عليه للنموذج  وبناًء   ،

 . النماذجكن القول أن هنالك عالقة تكامل مشترك بين متغيرات يم

 . نتائج اختبار الحدود للنماذج(: 5جدول )

 دات الضريبيةيرانتائج اختبار الحدود لنموذج محددات إجمالي اإل

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. (0)I (1)I 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic 15.05114 10% 2.2 3.09 

k 4 5% 2.56 3.49 

2.5% 2.88 3.87 

1% 3.29 4.37 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)  

Selected Model: ARDL (2,1,1,2,2) 
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 (5... تابع جدول رقم )

 ضريبة المبيعات نتائج اختبار الحدود لنموذج محددات 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. (0)I (1)I 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic 17.13401 10% 2.2 3.00 

k 5 5% 2.56 3.38 

  2.5% 2.88 3.73 

  1% 3.29 4.15 

Model selection method: Schwarz criterion (SC) 

Selected Model: ARDL(1,0,1,1,1,1) 

 نتائج اختبار الحدود لنموذج محددات ضريبة الدخل 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic Value Signif. (0)I (1)I 

   Asymptotic: n=1000  

F-statistic 13.99846 10% 2.45 3.52 

k 4 5% 2.86 4.01 

  2.5% 3.25 4.49 

  1% 3.74 5.06 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)                     

Selected Model: ARDL(1,0,2,2,2) 

 . E.Viewsالمصدر: من إعداد الباحث بناًء على نتائج برمجية 

المشترك التكامل  لوجود  النموذج  نظراً  متغيرات  يعني وجود عالقة طويلة  بين  ذلك  فإن   ،

كما هو في الجدول رقم  ،  (ARDLباستخدام منهجية )  االجل بين تلك المتغيرات التي تم تقديرها

(6:) 

 ARDL المعلمات لنماذج الدراسة وفقاً لمنهجيةنتائج تقدير (: 6جدول )

  دات الضريبيةيرانموذج محددات إجمالي اإل

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LN RGDP 0.521557 0.121363 4.297506 0.0020 

LN FDI 0.094633 0.018536 5.105265 0.0006 

LN CPI 1.568506 0.155000 10.11942 0.0000 
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 (6... تابع جدول رقم )

 نموذج محددات إجمالي اإليرادات الضريبية 

LN COR -0.849275 0.210591 -4.032813 0.0030 

CointEq(-1)* -1.235518 0.104243 -0.679951 0.0000 

DV1 -0.007964 0.018447 -0.430996 0.6766 

R-squared 0.941061 Adjusted R-squared 0.907382 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Selected Model: ARDL(2,1,1,2,2) 

 نموذج محددات إيرادات ضريبة المبيعات 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LN RGDP 1.032360 0.154422 6.685296 0.0000 

LN FDI 0.083698 0.024136 3.467737 0.0047 

LN CPI 1.634743 0.184485 8.861130 0.0000 

LN COR -0.656317 0.156810 -4.185422 0.0013 

LN OPE 0.225362 0.078862 2.857667 0.0144 

CointEq(-1)* -1.159702 0.086461 -13.41295 0.0000 

DV2 0.014908 0.021470 0.685743 0.5059 

R-squared 0.922948 Adjusted R-squared 0.901545 

Model selection method: Schwarz criterion (SC) 

Selected Model: ARDL(1,0,1,1,1,1) 

 نموذج محددات إيرادات ضريبة الدخل  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LN RGDP 0.991958 0.382224 2.595228 0.0267 

LN FDI 0.216870 0.076671 2.828582 0.0179 

LN CPI 1.203800 0.423065 2.845426 0.0174 

LN COR -2.431836 0.945958 -2.570766 0.0279 

CointEq(-1)* -0.603549 0.060971 -9.898952 0.0000 

DV3 -0.091913 0.042164 -2.179905 0.0543 

R-squared 0.920742 Adjusted R-squared 0.875452 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Selected Model: ARDL(1,0,2,2,2) 

 . E.Viewsالمصدر: من إعداد الباحث بناًء على نتائج برمجية 
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النتائج  تُ  الجدول رقم )ظهر  الخطأ  تأن معامال(،  6في  -)هي    *CointEq(-1)  تصحيح 

و)1.24 اليرادات  إجمالي  نموذج  في  و)1.16-(  المبيعات  ضريبة  نموذج  في  في 0.60-(   )

ذات الدخل  إحصائية ومعنوي  نموذج ضريبة  االستقرار  حيث  االشارة،    ةوسالب  ةداللة  أن شرط 

أن يكون   الخطأ  الصفر وذو داللة إحصائية، ولنموذج تصحيح   > 2-)  2-على من  أأدنى من 

ECM < 0)،  أسرع التصحيح  كان  كلما  )السلبية(  الحصائية  الداللة  معامل  زاد    وكلما 

(Johansen, 1995)  ،  عودة الى التوازن في االجل الطويلتصحيح واالمر الذي يؤكد وجود  ،

بحيث يعبر معامل التصحيح عن الفترة الزمنة الالزمة لعودة المتغير التابع لحالة التوازن طويل  

 .األمد

معنوية   ،(6كما هي ظاهرة في الجداول رقم )  تحليل نماذج الدراسة،  خالل نتائج  منيتضح  

المستقلة   المتغيرات  النمالمستخدمة  جميع  يوجدذجافي  بحيث  إحصائية  لها  ،  داللة  ذو  عند   أثر 

( معنوية  ال  ةالتابع  اتالمتغيرعلى    %(5مستوى  الضريبيةيرا)إجمالي  دات ضريبة  إيرا،  دات 

، باستثناء المتغير الوهمي في النموذج األول والثاني مما يشير  (دات ضريبة الدخل إيراالمبيعات،  

 إلى عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية له. 

هنالك    يظهر  بحيث بينأن  )إيجابية(  طردية  الحقيقي   عالقة  االجمالي  المحلي  الناتج 

التابعة  و ار  وبنسب المتغيرات  أن  أي  بنسبة  متفاوتة،  الحقيقي  الجمالي  المحلي  الناتج  %  1تفاع 

المبيعاتإيرايؤدي إلى زيادة   الناتج المحلي الجمالي و%،  1.03بنسبة    دات ضريبة  أن ارتفاع 

وأن ارتفاع الناتج  ،  %0.99بنسبة    دات ضرائب الدخلإيرا% يؤدي إلى زيادة  1الحقيقي بنسبة  

بنسبة   الحقيقي  الجمالي  زيادة  1المحلي  إلى  يؤدي  ال%  بنسبة  يراإجمالي  الضريبية  دات 

الطويل عند مستوى معنوية )0.52% األجل  في  النظري  .%(5،  الطار  النتيجة مع   تتفق هذه 

ينعك  الذي اللذان  واالستهالك  الدخل  بزيادة  يرتبط  المحلي  الناتج  زيادة  أن  إلى  ايجاباً  أشار  سان 

 Bikas andالعديد من الدراسات السابقة مثل دراسة )كما تتفق مع    على االيرادات الضريبية،

Andruskaite, 2013)  ،ارتفاع  و يعزى  أن  تأثر  يمكن  المبيعات  إيرانسبة  نتيجة  دات ضريبة 

الوعاء الضريبي لضريبة المبيعات،   الذي يعتبر هووعن االستهالك  يعبر بشكل ما    أن الناتج  إلى

النشاط اال الناتج يعبر عن حالة جيدة من  ارتفاع  أكما أن  على  ايجاباً  رباح قتصادي والتي تؤثر 

 الشركات وبالتالي على الحصيلة الضريبية.

لمتغير    أشارت كما   إيجابي  أثر  وجود  إلى  التحليل  على نتائج  المباشر  األجنبي  االستثمار 

التاب الثالثة،  المتغيرات  النماذج  في  بنسبة  عة  المباشر  األجنبي  االستثمار  ارتفع  إذا  %  1بحيث 

وإذا ارتفع االستثمار األجنبي المباشر  ،  %0.22بنسبة    دات ضرائب الدخل إيرايؤدي إلى زيادة  

إلى زيادة  1بنسبة   يؤدي  الضريبيةيراإجمالي ال%  االستثمار  ،  %0.10بنسبة    دات  ارتفع  وإذا 

بنسبة   المباشر  زيادة  1األجنبي  إلى  يؤدي  بنسبة  إيرا%  المبيعات  ضريبة  في  %،  0.08دات 

في أن هنالك أثر  تتفق هذه النتائج مع الطار النظري  .  %(5األجل الطويل عند مستوى معنوية )

لعديد من الدراسات ا  ايجابي لالستثمار االجنبي المباشر على االيرادات الضريبية، كما تتفق مع

( دراسة  أهمها  )Basheer, et al. 2019السابقة    (. Bayar and Ozturk, 2018( ودراسة 

يالحظ من هذه النتائج أن حصيلة ضريبة الدخل تتأثر بشكر أكبر في تدفقات االستثمار األجنبي  
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أن   إلى  يعزى  الذي  االمر  متوسطة  جالمباشر،  استثمارات  تعبر عن  التدفقات  هذه  كبير من  زء 

في   الدخل  لضريبة  تخضع  التي سوف  العمل  فرص  من  العديد  توليد  إلى  تؤدي  األجل  وطويلة 

 النهاية.

التابعة، فقد أ المتغيرات  ما بخصوص أثر األسعار )المقاس بمؤشر أسعار المستهلك( على 

طردية )إيجابية( قوية لمتغير األسعار على المتغيرات المستقلة، إلى وجود عالقة    النتائجأشارت  

بنسبة   األسعار  ارتفاع  أن  زيادة  1إذا  إلى  يؤدي  سوف  المبيعاتإيرا%  ضريبة  بنسبة   دات 

بنسبة  ،  1.64% األسعار  ارتفاع  زيادة  1وأن  إلى  يؤدي  ال% سوف  الضريبيةيراإجمالي   دات 

دات ضرائب الدخل  إيرا% سوف يؤدي إلى زيادة  1وأن ارتفاع األسعار بنسبة    %،1.57بنسبة  

مع  تتفق  نشير هنا إلى أن النتائج    .%(5في األجل الطويل عند مستوى معنوية )%،  1.20بنسبة  

يمكن أن تعزى هذه  و  ،في وجود أثر ايجابي لالسعار على االيرادات الضريبية  ر النظريالطا

النتيجة من جهة، إلى أن الضرائب تكون في العادة مفروضة بمعدالت أو نسب مئوية من سعر 

األردن،السلعة في  به  معمول  كما هو  االسعار،    ،  بزيادة  الضريبة  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  االمر 

تزداد أرباح األعمال بما يتماشى مع التضخم في االقتصاد عادةً، مما يشير إلى ومن جهة أخرى،  

 دات الضريبية لالفراد والشركات تزداد مع التضخم. يراأن ال

المتغي على  الفساد(  مدركات  بمؤشر  )المقاس  الفساد  بأثر  يتعلق  خلصت فيما  التابعة،  رات 

)سلبية(   إلى وجود عالقة عكسية  الفساد  النتائج  المستقلة،  بين  الفساد والمتغيرات  ارتفاع  أن  إذا 

%، وأن ارتفاع الفساد  1.20بنسبة    دات ضرائب الدخلإيرا% سوف يؤدي إلى انخفاض  1بنسبة  

انخفاض1بنسبة   إلى  ارتفاع %،  0.85بنسبة    دات الضريبيةيراإجمالي ال  % سوف يؤدي  وأن 

بنسبة   انخفاض  1الفساد  إلى  يؤدي  سوف  المبيعاتإيرا%  و  دات ضرائب  في  %،  0.66بنسبة 

النتائج تتوافق مع الطار النظري.  %(5األجل الطويل عند مستوى معنوية )   نشير إلى أن هذه 

الدراسات السابقة مثل دراسة فيوجود عالقة سلبية للفساد على االيرادات الضريبية، كما تتفق مع  

(Epaphra and Massawe, 2017  .)  بمتغير تأثراً  األكثر  الدخل  ضريبة  أن  يالحظ  ومما 

في   الضريبة  تلك  طبيعة  يعكس  الذي  االفساد  الضريبيإمكانية  الفساد  منها  لتهرب  أن  بحيث   ،

ال يثبط  يزعزع  قد  مما  المستثمرين  بين  العادلة  المنافسة  أسس  في  خلل  ويحدث  بالدارة  ثقة 

وبالتالي يمكن أعتبار الفساد  ،  االستثمار في االقتصاد الرسمي ويدفع نحو االقتصاد غير الرسمي

الرئيسية  من   زيادة  المعوقات  سبيل  في  الحكومة  تواجه  الضريبيةإيراالتي  ومكافحة   داتها 

 . الرسمياالقتصاد غير 

دات إيرابين االنفتاح االقتصادي و  أيضاً، إلى أن هنالك عالقة طردية )إيجابية(  ائجتالنتشير  

بنسبة   االقتصادي  االنفتاح  زيادة  أن  حيث  المبيعات،  ضريبة 1ضريبة  زيادة  إلى  يؤدي   %

بنسبة   )0.23المبيعات  معنوية  مستوى  عند  الطويل  األجل  في  مع  %(%5  النتائج  هذه  تتفق   ،

( دراسة  أهمها  السابقة  والدراسات  النظري  فاالنفتاح    .(Nezhad, et al. 2016الطار 

االقتصادي وما يصاحبه من منح تسهيالت وازالة للقيود المفروضة على الحركة التجارية، يؤدي 

ذلك، يؤدي    لىإ، بالضافة  التي تفرض عليها ضريبة المبيعات  الى زيادة تدفق السلع والخدمات

إلى االقتصادي  غير    االنفتاح  بشكل  للبضائع  والتهريب  التحايل  مستويات   قانوني انخفاض 
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الدولة  للضرائبوخضوعها   ما يرافق عملية االنفتاح  األمر الذي يعود إلى  ،  المفروضة من قبل 

)الجمركية(   الضريبية  واالجراءات  للمعامالت  وتسهيل  تقليل  من  إلى  االقتصادي  بالضافة 

 . المفروضة النسب الضريبية بعض فيض فيتخ

أظهرت نتائج الدراسة عدم معنوية المتغير الوهمي )التغيرات في القوانين الضريبية( لكل 

دات الضريبية ونموذج ضريبة المبيعات، بينما أظهرت النتائج معنوية يرامن نموذج إجمالي ال

للتغيرات في قانون ضريبة الدخل  دات ضريبة الدخل، بحيث يكون  إيراالمتغير الوهمي لنموذج  

على   سلبي  دراسة  إيراأثر  مع  النتيجة  هذه  تتفق  طفيف،  جداً  ولكن  الدخل  ضريبة  دات 

(Bilquees, 2004  بينما ال تتفق مع النظرية االقتصادية مما يشير إلى وجود مشاكل وثغرات ،)

 دات الضريبية.يرافي القوانين بعد تعديلها بحيث ال تؤدي إلى المساهمة في زيادة ال

 النتائج والتوصيات 

الدراسة دات الضريبية في األردن تتذبذب من سنة إلى أخرى من حيث يراأن ال  أظهرت 

القانوني ومعدالت نموها، لتعكس بذلك التشريع  أداء االقتصاد ب  دات الضريبيةيراال  تأثر  تطور 

النظام الضريبي في االردن يعاني من خلل هيكلي في توزيع ، وأن  األردني خالل فترة الدراسة 

ضريبة )  دات غير المباشرةيراالفي    ، بحيث تتركز معظم الحصيلة الضريبيةداته الضريبيةإيرا

 .دات المباشرة منخفضة التحصيليرا(، بينما تعد الالمبيعات 

الحقيقي، واالستثمار االجنبي أهمية كل من )الناتج المحلي االجمالي    الدراسةأظهرت  كما  

المستهلك(( أسعار  بمؤشر  )ممثل  واالسعار  الضريبيةفي    المباشر،  اليرادات  المدى    زيادة  في 

في األردن    دات الضريبيةيراوبين ال  المتغيراتتلك  بين  وجود عالقة طردية    ، حيث تبينالطويل

 بمختلف أنواعها. 

أحد المحددات المهمة لاليرادات الضريبية في األردن، حيث   هأنالدراسة أظهرت  أما الفساد  

واليرادات وجود عالقة عكسية بين متغير الفساد )ممثل بمؤشر مدركات الفساد(  أظهرت النتائج  

 الضريبية في األردن بمختلف أنواعها.

الدراسة ً   أظهرت  و  أيضا االقتصادي  االنفتاح  متغير  بين  طردية  عالقة  دات  إيرا وجود 

المبيعات المبيعات  ضريبة زيادة حصيلة ضريبة  إلى  يؤدي  االقتصادي  االنفتاح  زيادة  أن  أي   ،  

 ً سابقا إليه  الشارة  تم  كما  السابقة  والدراسات  النظري  الطار  مع  تتفق  ووالتي  نتائج   بينت ، 

أن   الدخل  إيراالدراسة  الفساد،  تتأثر  دات ضريبة  أكبر  بمستوى  باقي  من  بشكل  دات يراال تأثر 

 الضريبية.

إ التغيرات  أظهرت    ،ى ذلكل باالضافة  أن  الدراسة  القوانين الضريبية  والتعديالت  نتائج  في 

ليس لها أثر معنوي على الحصيلة الضريبية، باستثناء ضريبة المبيعات التي تأثرت بشكل طفيف  

يشير قد  الذي  األمر  في    إلى  جداً،  وضعف  خلل  تعديلها    القوانينوجود  يتم  التي  الضريبة 

 دات الضريبية.يراوتشريعها بحيث ال تكون ذات جدوى وال تنعكس على حجم ال
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 بناًء على ذلك توصي الدراسة، بما يلي: 

ال − للتأثير  الضريبية،  كبير  نظراً  االيرادات  على  االجمالي  المحلي  الدراسة  للناتج  توصي 

الموضوعة   بالخطط  قدماً  السير  وتحفيز بضرورة  االقتصادي،  النمو  ودعم  لتحفيز 

وتوجيه الخاص  مستوى   هاالستهالك  رفع  في  لمساهمته  المحلية،  والخدمات  السلع  نحو 

 .دات الضريبيةيراالانعكاس ذلك ايجاباً على التنمية االقتصادية و

األسعار،   − بمستويات  الضريبية  اليرادات  بنود  لجميع  الكبير  التأثر  الدراسة  نتيجة  توصي 

دالت التضخم عند نسب مستقرة للتخفيف من تذبذبات وتقلبات  بضرورة المحافظة على مع

 اليرادات الضريبية.

نتائ  − االيرادات كما أظهرت  الضريبية على  القوانين  في  للتعديالت  أثر  لعدم وجود  ج  نتيجة 

ن والقوانين  الدراسة،  التشريعات  على  إجراءها  المزمع  التعديالت  دراسة  بضرورة  وصي 

التعديالت  هذه  تنعكس  حتى  وذلك  دقة،  أكثر  بشكل  ً   الضريبية  سلبا وليس  على    ايجاباً 

   .الحصيلة الضريبية

الضريبي   − الهيكل  في  خلل  لوجود  الحصة  نتيجة  على  المباشرة  غير  الضرائب  واستحواذ 

تعزيز لضرورة اتخاذ إجراءات عملية    إلى  توصي الدراسة   االكبر من االيرادات الضريبية،

ال في  مساهمة  بما يساهم  الضريبية  الحصيلة  في  المباشرة  الضريبية  العدالة  يرادات  تحقق 

 .الضريبية
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