
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التهرب الضريبي في األردن

 أسبابه، وطرقه، وحجمه

 

 

 

http://www.esc.jo/Defaultar.aspx


 

 
 
 
 
 
 

 التهرب الضريبي في األردن
 ) أسبابه ، وطرقه ، وحجمه (

 دراسة
 4102آذار 

 
 جميع الحقوق محفوظة

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي األردني
 الشميساين -عمان 

 42عمارة رقم ، شارع عبد احلميد باديس
 5435745 :هاتف اجمللس
 5444655 :فاكس اجمللس

 620175 .ص.ب
 االردن 00062عمان  :الرمز الربيدي

 www.esc.joاملوقع اإللكرتوين: 



 

 تمهيد

يف البدء كانت "الدولة احلارس".  تارخيياً، كانت الدولة تضطلع بأعباء نفقات املرافق 
األساسية للدولة.  األمن اخلارجي وينهض مبسؤوليته اجليش، واألمن الداخلي وتوفره الشرطة، 

األجهزة والقضاء الذي تفصل حماكمه ومؤسساته يف النزاعات بني خمتلف األطراف.  ولتأمني نفقات 
السالفة الذكر، كانت الدولة جتيب الضرائب، واقتصرت وظيفة الضريبة على تأمني اإليرادات الالزمة 
َْنًع، أو َُتَْتِنعم، عن التدخل يف اجملالني االقتصادي  لذلك.  ومن هنا، كانت الدولة احلارس ُتم

 واالجتماعي.
ة واالجتماعية، وبشكل خاص غري أن الدولة بدأت تدرجييًا تتدخل يف احلياة االقتصادي

حيث مل يعد مبقدور الدولة أن تقف  0677إىل  0646بعد أزمة الكساد العاملي اليت امتدت من 
متفرجة إزاء أوضاع اقتصادية واجتماعية مرتدية ومتدهورة.  وهنا اكتسبت الضريبة وظائف جديدة، 

بل أن بعضها دخل معرتك اقتصادية واجتماعية.  ومل يقتصر دور الدولة على تلك الوظائف، 
الصناعة والتجارة بشكل مباشر، وقامت بتشغيل املرافق العامة كالكهرباء، واملاء، واالتصاالت، 
والنقل العام وغريها.  ولكن فشل الدولة يف أن تكون تاجرًا أو صناعيًا ناجحاً، أدى إىل عودة 

قتصار على الوظائف االقتصادية املناداة بأن يقتصر دور الدولة على ضبط األسواق وتنظيمها واال
واالجتماعية اليت ال تزاحم القطاع اخلاص.  وهكذا، ويف ظل الدور املنظم الذي تضطلع به الدولة، 

مل ترتاجع وظيفة الضريبة، امنا اختذت أبعادًا اجتماعية وبيئية، عدا األبعاد االقتصادية التنظيمية.  
ة باعتبارها توفر إيرادات الدولة اليت تستخدم لتغطية وتشمل وظائف الضريبة اآلن: الوظيفة املالي

نفقاهتا؛ الوظيفة االقتصادية اليت تؤثر من خالهلا الدولة على النمو،  واالستقرار  االقتصادي، ومحاية 
اإلنتاج الوطين؛ الوظيفة االجتماعية اليت تعىن بتحقيق االستقرار االجتماعي، وإعادة توزيع الدخل، 

االجتماعية؛ و الوظيفة البيئية اليت ينصب اهتمامها على محاية البيئة من املخلفات وحتقيق العدالة 
 واآلثار الضارة للصناعات واألنشطة االقتصادية املختلفة.

ويف عامل الواقع االقتصادي، ويف الدول على اختالف درجات تقدمها ومستويات 
ليهم من ضرائب بطرق شىت.  تطورها، يسعى بعض املكلفني إىل التهرب من دفع ما يستحق ع

األمر الذي حيرم موازنة الدولة من نسبة مهمة من اإليرادات اليت تستطيع من خالهلا ممارسة أدوارها 



 

 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية على النحو املأمول، ال بل وترتب عجزاً يف املوازنة سرعان ما يتحول 
 باالقتصاد الوطين. إىل مديونية خارجية وداخلية تلحق أكرب الضرر

ومن هنا، فإن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إذ ينهض بالدور املنوط به يف تقدمي 
املشورة للحكومة حول السياسات االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز احلوار اإلجيايب بني أصحاب 

ية القائمة واملقرتحة العالقة والشركاء االجتماعيني، وتقييم تأثريات التشريعات االقتصادية واالجتماع
يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، فقد بادر إىل تبىن إعداد هذه الدراسة 
املوسومة: "التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه وحجمه"، واليت  هدفت إىل حتليل النظام 

وحتديد أسباب التهرب ووسائله،  الضرييب يف األردن، والعوامل املؤثرة يف زيادة العبء الضرييب،
وتقدير اخلسائر النامجة عن ذلك، واثر كل ذلك على االقتصاد الوطين، إضافة إىل وضع تصور حول 

 آلية التعامل مع هذا املوضوع الشائك الذي يفتقر إىل وجود دراسات علمية تبحثه بشكل فعال.
رعاية كرمية من دولة رئيس  وإنه ملن دواعي الغبطة والسرور أن جيد إطالق هذه الدراسة

الوزراء الدكتور عبداهلل النسور،  وهي الرعاية اليت يثمنها اجمللس االقتصادي واالجتماعي ، ويعّدها  
مؤشرًا مهمًا على جدية احلكومة يف التعامل مع القضايا االقتصادية واالجتماعية، وحافزًا حنو املزيد 

 ى.  من املبادرات املماثلة يف ملفات مهمة أخر 
وإذ نأمل أن جتد هذه الدراسة وتوصياهتا طريقها لتحقيق الفائدة املرجوة منها، فإننا نتقدم  
جبزيل الشكر واالمتنان والتقدير إىل الوكالة االسبانية للتعاون الدويل، اليت قامت بتمويل نفقات 

، كما نتوجه بالشكر إعداد هذه الدراسة، بالتوازي مع دراسة مماثلة عن التهرب الضرييب يف إسبانيا
وخالص التقدير، إىل فريق البحث الذي اجنز الدراسة برئاسة الدكتور معن النسور.  دون أن ننسى 
جهود رئيس وأعضاء جلنة السياسات االقتصادية يف اجمللس، وحرصهم األكيد على مراجعة الدراسة 

ي اجلهود اليت تستحق منا ومناقشتها، ما أدى إىل إصدارها بالشكل العلمي املنهجي املتقدم، وه
 أعلى التقدير وأجزل الشكر.

 
 رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي
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 ملخص تنفيذي

التهرب الضرييب ظاهرة عاملية تعاين منها الدول املتقدمة والنامية على حد  يعد
القوانني الضريبية وزيادة  حكام صياغةإمهها أ ،العديد من الوسائل ملكافحتها تستخدمو سواء. 

الوعي الضرييب وتشديد الرقابة ومكافحة الفساد واحلوكمة. وعلى الرغم من كثرة الدراسات 
س حجم اقيلمتفق عليها واحدة طريقة توجد  إال أنه ال ،تهرب الضرييباملتعلقة بظاهرة ال
ىل أن حجم التهرب الضرييب يف الدول النامية يتجاوز إتمشري الدراسات و التهرب الضرييب. 

حجم االقتصاد ضخامة و  ،يف الدول املتقدمة بسبب ارتفاع معدالت الضريبة هضعف حجم
وارتفاع عدد حاالت ، واألسلوب احملاسيب املستخدم ،والعمالة غري املرخصة ،غري الرمسي

يرادات ن التهرب الضرييب حيد من قدرة احلكومات على توفري اإلومن املعروف أ .التهرب
على املكلفني  إضافياً  يضع عبئاً ذاته ويف الوقت  ،عملية التنمية االقتصاديةتمويل الالزمة ل

 .كافة  لسبل املتاحةجاهدين لتخفيض العبء الضرييب باالذين يعملون 

وإجراءات حتصيل  ،إن صعوبة وتعقد القوانني واألنظمة اليت حتكم النظام الضرييب
واإلحساس بعدم االستفادة من اخلدمات  ،والشعور بارتفاع عبء الضرائب والرسوم ،الضريبة

ىل خسارة اخلزينة  زيادة ظاهرة التهرب الضرييب، وإيؤدي إىلكل هذا  ،اليت تقدمها احلكومة
ن أالدولة. كما خزينة إليرادات كان من املمكن حتصيلها لتساهم يف ختفيض العجز املايل يف 

املرتتبة على النشاط االقتصادي  االنعكاساترائب دون األخذ بعني االعتبار فرض الض
ؤدي إىل يف دخل األفراد أو الشركات وأن ي كبرياً   ميكن أن حيدث تأثرياً  ،ة املواطننيورفاهي

 النمو االقتصادي.  على اً سلب وينعكس ،اري لألفراد والشركاتتثبيط القرار االستثم

)املياه والطاقة  من حمدودية مواردهالصغري واملفتوح  هاقتصاديعاين يف األردن الذي و 
عملية توفري  نفإ، وارتفاع مديونيته زمن يف موازنته العامةاملايل املعجز الو  بشكل رئيس(

التمويل الالزم لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية عملية بالغة الصعوبة. ولكون 
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ن متوسط العبء شكل كبري على الضرائب والرسوم، فإاإلنفاق العام يتم ُتويله باالعتماد ب
بنسبة اإليرادات الضريبية وغري الضريبية والتأمينات االجتماعية  الضرييب مبفهومه الواسع مقاساً 

% من الناتج احمللي اإلمجايل، 25حوايل  4100العام بلغ يف قد إىل الناتج احمللي اإلمجايل 
 عاملياً. املرتفعة من النسب  يوه

ويف حماولة لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز املوقف املايل، قامت احلكومات 
إلصالح اهليكل الضرييب الذي كان يعاين من عده تدابري  ختاذبإ ،0655العام ومنذ  املتعاقبة

يقود إىل وهو ما ، االمتثال ضعف صعوبة اإلدارة و و  أمهها التعقيد ،دةينقاط ضعف عد
افتقاره للمرونة والفعالية والقدرة على االستجابة للنمو ىل إ إضافة ،تشوهات اقتصادية خطرية

العديد من الضرييب تضمن النظام فقد يف اهليكل االقتصادي. وعالوة على ذلك، وللتغريات  
اإلعفاءات الضريبية اليت تتعارض العديد من و  ،اليت سهلت عملية التجنب الضرييبالثغرات 

 العدالة واإلنصاف.واعتبارات والفاعلية الكفاءة معايري مع 

من أجل حتقيق التوازن  ،شاملة لنظامه الضرييبالصالح اإلعملية األردن وقد بدأ 
وحتصيلها وتسهيل إجراءات دفع الضريبة  ،يف العبء الضرييب على املواطنني وقطاع األعمال

ومواكبة أحدث األنظمة الضريبية اليت تركز على جذب االستثمارات وحتقيق النمو 
مت  فقد ،يف إطار عملية اإلصالح الضرييبو  بداًل من كوهنا أداة للجباية فقط. ،االقتصادي

حماولة املكلف اخلاضع  هوالذي  ظاهرة التهرب الضرييبومنها طرح العديد من القضايا 
متبعًا يف ذلك طرقًا وأساليب خمالفة للقانون حتمل  ،للضريبة عدم دفع الضريبة كليًا أو جزئياً 

 ،جيب التمييز يف هذا اجملال بني التهرب الضرييب والتجنب الضرييبو  .يف طياهتا طابع الغش
عن طريق امتناع الشخص عن النشاط الذي يؤدي  ،الذي يقصد به جتنب الواقعة الضريبية

من خالل االستفادة من الثغرات القانونية وعدم إحكام صياغة  ،إىل خضوعه للضريبة
التجنب ف. ىل التخفيف من الضريبةتؤدي إ، أو القيام بالنشاط بطريقة التشريعات الضريبية
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الضرييب يعد أمرًا مشروعًا ال حياسب عليه القانون، أما التهرب الضرييب فهو من اجلرائم 
 ب يف العامل عقوبات جنائية ومدنية جتاهها.االقتصادية اليت فرضت قوانني الضرائ

لتهرب ردن ليف األ املكلفني سباب اليت تدفعأن من أهم األىل إ ةدراسهذه اللقد توصلت 
 الضرييب هي:

  اليت أدخلت على  التعديالت املتكررة بسبب،  هعدم استقرار و تعقد النظام الضرييب
القانونية املتعلقة النصوص صعب من عملية فهم األمر الذي  ،القوانني الضريبية

لتهرب من دفع قيام املكلفني ببذل اجلهود لشجع على و ، وااللتزام هبا الضريبةب
 . الضرائب

  األمر الذي مل يردع ائبعدم التشدد يف فرض اجلزاء على املتهربني من دفع الضر ،
 ،مع العائد من التهرب ،يقومون مبوازنة العقوبة يف حال التهرب ناملكلفني الذي

 .التهرب عوائدفيجدون أن الكفة ُتيل لصاحل 
  عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن نشاطات املكلفني من أطباء

 ومهندسني وحمامني وغريهم من املهنيني.
 بتطوير  كاف   اإلصالحات الضريبية اليت ُتت يف السنوات األخرية بشكل   مل تعنت

أجل  من ،مدققني وحماسبني ومراجعني من ،الضرييباملوارد البشرية العاملة يف اجملال 
إىل ضعف املراقبة والكفاءة لدى أجهزة  ةضافإ رفع كفاءة املنظومة الضريبية،

تشري بيانات حيث . لتهرب الضرييبمما سهل من عمليات ا ،التحقيق والتحصيل
من ضريبة الدخل متأخرات ضريبية إىل وجود  ضريبة الدخل واملبيعات دائرة

 . ليار ديناراملتزيد على  والضريبة العامة على املبيعات

)بشقيه التهرب من ضريبة الدخل واألرباح  األردنالضرييب يف حجم التهرب  ةعرفومل
يستخدم الذي نموذج الاستعمال أبرزها  ،عدةطرق  إىلاللجوء فقد مت  ومن ضريبة املبيعات(

 Multiple Indicators and Multipleهوو  ث املتعلقة بالتهرب الضرييبو يف البحعادة 
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Causes Model (MIMIC) ،سل الزمنية السنوية وذلك باالعتماد على بيانات السال
ظاهرة هذه الحيث ترتبط ،لتقدير حجم اقتصاد الظل 4104 -0651اليت تغطي الفرتة 

البيانات خذت أوقد  .وانتشاره مبدى اتساع االقتصاد غري الرمسي أو اقتصاد الظل يف البالد
لبنك املركزي ووزارة املالية ودائرة اإلحصاءات العامة ودائرة مثل ااملستخدمة من مصادر خمتلفة 

هذا نه مت اختبار أىل هنا إشارة املوازنة العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدويل. وجتدر اإل
تقدير النموذج  متىل حجم التهرب. ففي االختبار االول إخمتلفني للتوصل  بطريقتني نموذجال

باالعتماد على املتغريات التالية: معدل الضريبة الفعالة )اإليرادات الضريبية/الناتج احمللي 
التدخل احلكومي يف االقتصاد مقاسًا حبجم التوظيف يف القطاع و معدل البطالة، و اإلمجايل(، 

ثر اخنفاض قيمة ياس أإىل متغري ومهي لقمجايل القوة العاملة، باإلضافة إىل إ اً منسوب ،احلكومي
للفرتة  واحدو  0655لكل الفرتة السابقة على  صفر) 0655عام الالدينار األردين يف هناية 

ال ميكن فإنه  اً حصائيإ معنويةأسفر عن نتائج غري  الالحقة هلا(. ومبا أن النموذج املذكور
باستخدام حجم النموذج إعادة تقدير  ُتتاعتمادها ألغراض التوصية بسياسات معينة، فقد 

 اً من حجم التوظيف يف القطاع احلكومي منسوب بدالً  ،مجايلإىل الناتج احمللي اإلنفاق العام اإل
يف الفرتة  لواحد اً يف املتغري الومهي ليصبح مساويعادة تعر إ تمجايل القوة العاملة. كما ُتإىل إ

عن ار الثاين الختبنتائج هذا ا كشفت. وقد  0665العام ىل إ 0656العام املمتدة من 
وضعف تأثري كل من البطالة ومعدل  ،احلكومة يف اقتصاد الظلحلضور تأثري كبري  وجود

 ل يف املتغري الكامن.عالضريبة الفا

حجم و ،  أوالً عند استخدام نتائج االختبار الثاين لتقدير حجم اقتصاد الظل 
مليون دينار بقليل يف ( 441)حجم التهرب الضرييب جتاوز أن  يتبني اً ثانيالتهرب الضرييب 

 .4104العام 
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إال  ،ولالنموذج على االختبار األفضلية نتائج االختبار الثاين هلذا أالرغم من وعلى 
ىل سالمة التفسريات املستقاة الركون إ تعّذرإىل شارت أيف كلتا احلالتني أن النتائج اإلحصائية 

 من كليهما. 

تقدير حجم إلعادة دفعتنا  قدهذا النموذج اختباري نتائج  معنويةعدم ن إ
تقدير العبء الضرييب الذي يتضمن الضرائب والرسوم والتأمينات و  االقتصاد غري الرمسي

بعني االعتبار  تأخذ حيث ،اليت يتم حتصيلها من املواطنني والقطاع اخلاص ،االجتماعية
، وذلك من إيرادات احلكومة املركزية الضرائب اليت تتضمنها إيرادات احلكومة العامة بدالً 

 لتقدير حجم التهرب الضرييب.  اً ُتهيد

 وألن، حدودية التهرب يف القطاع العام والشركات الكربىمب بسبب القناعةلكن و 
 مت استثناء ضرائب الدخل على املوظفنيفقد  ضريبة الدخل تستقطع مباشرة من املنبع،

اليت تلتزم حبفظ قيود حماسبية حسب املسامهة العامة  شركاتال يفو  ،يف القطاع العام العاملني
 ،الفوائض املالية وعائدات التعدينيرادات العامة املتأتية من كما مت استبعاد اإلصول.  األ

ظل هذه  يفمني الصحي والتقاعد احلكومي. و ت التأمينات االجتماعية مثل التأوإيرادا
من  4105-4101لسنوات لوتقديره يب حجم التهرب الضري مت احتساب املعطيات فقد

 .4105العام مليون دينار يف ( 0535)إىل  4100العام مليون دينار يف ( 0143)

توصل  يفوق بكثري مااملذكور أعاله ىل النموذج إ اً ن حجم التهرب الضرييب استنادإ
سباب األ معال يتسق و  ،صغر حجم القاعدة الضريبية مععارض يتيف حني  ،خروناآلليه إ

من حيث  اً ن القانون اجلديد سيكون حمايدأبرزها من أو  ،املوجبة لطرح قانون الضريبة املؤقت
بدء وىل من خالل السنوات الثالث األ اً تة نسبييرادات ستبقى ثابن اإلأمبعىن  .يراداتاإل

من  %61إعفاء أكثر من عن الناتج صغر القاعدة الضريبية إىل ضفنا أالقانون. وإذا  سريان
إعفاء القطاع الزراعي واألرباح  ،% من املوظفني65املكلفني من دفع ضريبة الدخل و 

 بالتزامن مع ،املناطق الصناعية املؤهلة واملناطق التنموية واملناطق اخلاصة الرأمسالية والتوسع يف
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 ويف كثري من األحيان ،وحجبهاىل السلطة التنفيذية يف منح اإلعفاءات إعطاء الصالحيات إ
النمو يف معدالت تباطؤ و  ،املكلفني التزاماإلعفاء من الغرامات املرتتبة على عدم يكون 

 اً سيكون حمدودواألرباح الدخل على ضريبة الن التهرب من فإ ،خريةالسنوات اخلمس األ
اجة : ما احلهويف هذا السياق ن السؤال امللح إ سيرتكز يف التهرب من دفع ضريبة املبيعات.و 

ملخاطر العقوبات املنصوص عليها يف  هنفسشخص عرض الأن ي واحتمالالضرييب لتهرب إىل ا
خرى الناظمة للنشاط االقتصادي بة الدخل واملبيعات والقوانني األذا كان قانون ضريإالقانون 

 عفاءات السخية؟ اململكة ُتنح كل هذه اإليف

فقد قمنا بتقدير  ،واقعيةدقة و كثر أىل نتائج إتوصل ولإلجابة على هذا السؤال ولل
وحتديد قيمة التهرب حسب القطاعات  ،املبيعاتو  الدخلمن ضريبيت الضرييب حجم التهرب 

على  اً اعتمادردين ألاستخدام جداول املدخالت واملخرجات لالقتصاد اب ،االقتصادية املختلفة
 . وبيانات ضريبة الدخل واملبيعات ،سرةبيانات مسح نفقات ودخل األ

ن حجم أىل إتشري  ردينخالت واملخرجات لالقتصاد األنتائج جداول املد إن
ىل إن الفاقد الضرييب يشمل باإلضافة أومبا دينار.  مليار (0.6) الفاقد الضرييب يبلغ حنو

مليون دينار واملتأخرات (  572)عفاءات الضريبية البالغة من اإل التهرب الضرييب كالً 
مليون ( 465)حجم التهرب الضرييب يقارب  فإن ،مليون دينار( 731)الضريبية البالغة حنو 

يف  ،مليون دينار(  411)حنو فبلغت واألرباح التهرب من ضريبة الدخل حصة أما  .دينار
 مليون دينار. (265)التهرب من ضريبة املبيعات حنو حصة  بلغتحني 

احتساب  ، متاملبيعاتو الدخل  يتوللوقوف على أكثر القطاعات هتربًا من ضريب
كرب منه يتعلق أن اجلزء األحيث تبني  ،الفاقد الضرييب على مستوى القطاعات االقتصادية

يليه و ،  وإصالح املركبات ذات احملركات والدراجات النارية ،بقطاع جتارة اجلملة والتجزئة
 .قطاع الصناعات التحويلية
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كرب اجلزء األ أنتدعم ما ذهبنا اليه من نتائج جداول املدخالت واملخرجات ن إ
تعزيز الثقة  وألغراض وبناء على ذلك املبيعات.العامة على ضريبة المن التهرب يتعلق ب

من ضريبة لتقدير حجم التهرب  جديد اختبار إجراءمت فقد  ،وصلنا اليهاتبالنتائج اليت 
 برز الطرق املستخدمة يف تقديرأمن باعتبارها ، ساب كفاءة التحصيلتحا طريق عن، املبيعات

استخدام مقياس كفاءة  عن طريقوذلك  ،حجم التهرب من الضريبة العامة على املبيعات
 .( C-Efficiency Ratioأو TaxEfficiency Ratio) يراداتاإل

، فقد مضحى هبا أو ة ُتثل إيرادات ضائعة على اخلزينةيولكون اإلعفاءات الضريب
مر الذي رفع كفاءة حتصيل الضريبة العامة ، األادات الضريبية املتحققة فعالً ير إىل اإلضيفت أ

ن حجم التهرب الضرييب املقدر من إف %. ويف ضوء هذه املعطيات63.4على املبيعات إىل 
% من حجم االستهالك العام أو ما  2.4الضريبة العامة على املبيعات يصل إىل حوايل 

 مليون دينار.(  272)مقداره 

 : ليا يالدراسة توصي مبن إفنتائج  منبناء على ما تقدم 

  .تطوير قاعدة البيانات اخلاصة باملكلفني لدى دائرة ضريبة الدخل واملبيعات 
 املبيعاتالعامة على لضريبة للتسجيل دىن لاألد احللغاء إ. 
 والتدقيق. اجلبايةووسائل  الضريبية اإلدارة تفعيل 
  عفاءات.ة للجهات التنفيذية للتدخل يف اإلي صالحيأعطاء إعدم 
 الضرييب. الوعي التواصل ونشر 
 لتوسيع القاعدة الضريبية. الدخل عادة النظر يف قانون ضريبةإ 
 غفال إعدم  مع القيام بدراسة ميدانية شاملة تغطي املوضوع من كافة جوانبه

مسامهات الضمان االجتماعي عند احلديث عن الضرائب والتهرب والتجنب 
 الضرييب.
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 مقدمة

التهرب الضرييب ظاهرة عاملية تعاين منها الدول املتقدمة والنامية على حد يعد 
يرادات الالزمة لتمويل د من قدرة احلكومات على توفري اإلوألن التهرب الضرييب حيسواء. 

فإن تلك الدول  على املكلفني، إضافياً  يضع عبئاً ذاته ويف الوقت  ،عملية التنمية االقتصادية
من خالل القوانني  ،العديد من الوسائل ملكافحتهاىل إ تلجأو  الظاهرة.تسعى للحد من هذه 

وغريها. وعلى واحلوكمة الضريبية وزيادة الوعي الضرييب وتشديد الرقابة ومكافحة الفساد 
واحدة وجد طريقة ت الرغم من كثرة الدراسات املتعلقة بظاهرة التهرب الضرييب إال أنه ال

شري الدراسات إىل أن حجم التهرب وتم التهرب الضرييب.  معتمدة ومتفق عليها تقيس حجم
بسبب ارتفاع عدد  ،يف الدول املتقدمة هالضرييب يف الدول النامية يتجاوز ضعف حجم

والعمالة  ،حجم االقتصاد غري الرمسيوضخامة  ،وارتفاع معدالت الضريبة ،التهربحاالت 
 .واألسلوب احملاسيب املستخدم ،غري املرخصة

وإجراءات حتصيل  ،وتعقد القوانني واألنظمة اليت حتكم النظام الضرييبإن صعوبة 
واإلحساس بعدم االستفادة من اخلدمات  ،والشعور بارتفاع عبء الضرائب والرسوم ،الضريبة

 ىل خسارة اخلزينةإيؤدي إىل زيادة ظاهرة التهرب الضرييب، و كل هذا  ،اليت تقدمها احلكومة
ن فرض أمكن حتصيلها لتساهم يف ختفيض العجز املايل. كما إليرادات كان من امل العامة

املرتتبة على النشاط االقتصادي ورفاهية  االنعكاساتالضرائب دون األخذ بعني االعتبار 
وأن يؤدي إىل تثبيط القرار  ،املواطنني ميكن أن حيدث تأثرياً كبرياً يف دخل األفراد أو الشركات

 1.على النمو االقتصادي اً نعكس سلبوي ،االستثماري لألفراد والشركات
                                                           

ينبغي التأكيد على أن واحدًا من أوضح نتائج إصالح اإلدارة املالية يف األردن هو تغيري تركيبة اإليرادات العامة. إن 1
بالكامل يف حتسني البيانات املتاحة تشري إىل أن تدابري اإلصالح املايل اليت اعتمدهتا احلكومات املتعاقبة مل تنعكس 

% 03.3حتصيل الضرائب. حيث أنه يف واقع األمر، اخنفضت نسبة اإليرادات الضريبية من الناتج احمللي اإلمجايل من 
% من 05. وباملثل، فقد اخنفضت نسبة اإليرادات غري الضريبية من 4117٪ يف عام 05.2إىل  0664يف عام 

 .4117% يف عام 5.0إىل  0664الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
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ن أل)الضريبيني الرغم من عدم وجود بيانات حول التهرب والتجنب  علىو 
 النشاطات املتعلقة بالتهرب الضرييب هي بالضرورة نشاطات سرية ويصعب الوصول إليها(

هتدف اليت هذه الدراسة فقد مت إعداد ، األردنيف قلة الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع لنظراً و 
 :اآليتإىل حتقيق 

 
  أو الطاقة الضرييب حتليل النظام الضرييب يف األردن والعوامل املؤثرة يف زيادة العبء

 الضريبية. 
  يف األردن. ووسائلهحتديد أسباب التهرب الضرييب 
  وتوزيع ذلك  لتهرب الضرييباتقدير اخلسائر اليت تلحق باالقتصاد األردين نتيجة

 .قطاعياً 
  التهرب الضرييبوضع تصور حول آلية التعامل مع. 
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 النظام الضريبي في األردن

يف موازنته  املزمن ايل املعجز المن يعاين االقتصاد األردين من حمدودية موارده و 
جيعل من توفري التمويل الالزم لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية  ماالعامة، 

 الضرائب منيتم ُتويله غالبًا ما العام عملية بالغة الصعوبة. ولكون اإلنفاق احلكومي 
بنسبة اإليرادات الضريبية وغري  اً مقاسن متوسط العبء الضرييب مبفهومه الواسع ، فإوالرسوم

حوايل  4100العام يف بلغ قد  إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،االجتماعية والتأميناتالضريبية 
 ،دول اجلوارمثيالهتا يف مع اذا قورنت مرتفعة  نسبة% من الناتج احمللي اإلمجايل، وهي 45

و يف أ ،يف سوريا وأ ،اليت ال يوجد هبا الكثري من الضرائباخلليجي دول جملس التعاون ك
و ، أاألخريين البلدينيف التوايل % على 02.0% و 03.5حيث بلغت هذه النسب  ،مصر
وتنبغي االشارة إىل أن  2.مريكيةكاليابان والواليات املتحدة األ  الدول املتقدمةبعض  مع حىت 

ىل إساسي وليس أىل الضرائب غري املباشرة بشكل إيعود  ،هذا االرتفاع يف العبء الضرييب
 واألرباح. خلدالضرائب على ال

حتقيق التوازن عملية إصالح شاملة لنظامه الضرييب من أجل قد بدأ األردن وكان 
 ،وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ،وقطاع األعمالالعبء الضرييب على املواطنني  يف

وحتقيق  ،ومواكبة أحدث األنظمة الضريبية اليت تركز على جذب االستثمارات ،وحتصيلها
قامت احلكومات  0655العام  فمنذ النمو االقتصادي بداًل من كوهنا أداة للجباية فقط.

 يعاين من نقاط ضعف متعددةكان الذي   ،إلصالح الواقع الضرييبعدة تدابري  باختاذاملتعاقبة 
واإلعفاءات الضريبية اليت تتعارض مع  ،االمتثالضعف و  ،اإلدارة ةبو صعو  ،التعقيد أمهها

                                                           

حول تعبئة االيرادات يف الدول النامية ما  4100حيث بلغت هذه النسب حسب تقرير صندوق النقد الدويل لعام 2
% يف الواليات املتحدة االمريكية. علما بأن األردن يعترب خامس أعلى دولة من 43.7% يف اليابان و43.2نسبته 

 دولة. 42ع ضمن الشرحية األدىن من فئة الدخل املتوسط واليت تضم حيث العبء الضرييب يف جمموعة الدول اليت تق
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تشوهات لق خب والتسبب ومع اعتبارات العدالة واإلنصاف ،معايري الكفاءة والفاعلية
اهليكل  يفطلوبة املات تغيري اللنمو و ملتطلبات استجابة االفاعلية و الرونة و املوعدم  ،اقتصادية

 . للدولة حتقيق استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز املوقف املايل، من أجل االقتصادي

مت طرح  ،املتعاقبة اتاإلصالح الضرييب اليت قامت هبا احلكوم يف إطار عمليةو 
والعدالة  ،النمو االقتصاديو العديد من القضايا املتعلقة باآلثار املتوقعة على املوازنة العامة، 

واحلد من ظاهرة التهرب  ،وحتسني كفاءة حتصيل الضرائب ،والكفاءة االقتصادية ،التوزيعية
لتبسيط  ،إعادة هيكلة النظام الضرييب أمهيةاحلكومات تلك كدت أحيث الضرييب. 

 ،مع توسيع القاعدة الضريبية ،اإلجراءات وضمان العدالة واملساواة يف املعاملة الضريبية
تأيت هذه يف هذا السياق و واحلد من التهرب ورفع كلفته.  ،وحتسني إجراءات حتصيل الضرائب
لفهمها وحتليلها يف  الضرييب يف حماولة جادة التهرب ظاهرة الدراسة إللقاء بعض الضوء على

 إطار شامل يأخذ بعني االعتبار مجيع التأثريات واالنعكاسات املرتبطة هبا. 
 ( 0شكل رقم ) 

 4104-0655 األردنهيكل النظام الضرييب يف 

 
 أعداد خمتلفة. ،املصدر: نشرة مالية احلكومة العامة
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 الضرائب المباشرة وغير المباشرة

، أما شخصياً اليت يتحملها املكلف بالضريبة تلك يقصد بالضرائب املباشرة 
 إن. آخراليت ميكن نقل عبئها من املكلف ألي شخص تلك فهي  باشرةاملغري الضرائب 

هو الضريبة غري املباشرة وعاء بينما  ،الدخل وامللكية هولضرائب املباشرة لالوعاء اخلاضع 
والضرائب على  ،والقيمة املضافة ،املبيعات على ة العامةبيالضر مثل  ،اإلنفاق أو االستهالك

 3.املستوردات واإلنتاج

مبين بشكل أساسي على الضرائب  كما هو معلوم  إن النظام الضرييب يف األردن
. وهو منحاز حنو الضرائب غري املباشرة ،املباشرة وغري املباشرة ومسامهات الضمان االجتماعي

اخلاصة على ضريبة ال، سيما غري املباشرة  إىل أن الضرائباملنشورة حيث تشري البيانات 
حيث زادت  ،قد أصبحت وبصورة متزايدة املصدر الرئيس لإليرادات احلكومية ،املبيعات

% يف الفرتة 25.5إىل  0655–0655% خالل الفرتة  01.4أمهيتها النسبية من 
العام % يف 40يقارب ن ما مكما ارتفعت نسبة الضرائب غري املباشرة .4116-4104
لتستمر يف  4101العام % من إمجايل االيرادات الضريبية يف 67إىل ما يقارب  4116

% من إمجايل االيرادات الضريبية وغري 46لتصل إىل ما يقارب  4104العام االرتفاع يف 
وضرائب  ،%4.0% إىل 44بينما اخنفضت األمهية النسبية للرسوم اجلمركية من الضريبية. 

. مما يدل على ذاهتا الفرتة % خالل7.4% إىل 2.5وظفني من الدخل على األفراد وامل
العامة على ضريبة الإىل  ،سوم اجلمركيةانتقال هدف زيادة اإليرادات من ضريبة الدخل والر 

فرض الضريبة وهو العدالة. فعندما يكون من مبادئ أساسي مببدأ األمر الذي ميس املبيعات، 
حد وزراء املالية أحسب تصرحيات ، للضريبة % من العاملني غري خاضعني61أكثر من 

                                                           
إن الضريبة العامة على املبيعات يتم احتساهبا وتقاصها عند كل عملية من عمليات التبادل/اإلنتاج، وبالتايل فهي 3

 ضريبة على القيمة املضافة وليست ضريبة على املبيعات ويفضل إعادة تسميتها لتعكس ذلك.
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إذا أضيف إىل خصوصًا موضع تساؤل، يصري مبدأ العدالة  فإن ،السابقني عند إقرار القانون
 بغض النظر عن الدخل أو القدرة.  ،ذلك التوسع يف الضرائب غري املباشرة اليت ُتس اجلميع

 

 ( 2شكل رقم ) 
 يرادات احملليةئب املباشرة وغري املباشرة من اإلاألمهية النسبية للضرا

1985-2112 

 
 أعداد خمتلفة. ،املصدر: نشرة مالية احلكومة العامة
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 الضرائب المباشرة على الدخل واألرباح

 :الضرائب على الدخل: أوال

ضريبة الدخل وأصبح ساري املفعول يف بداية لصدر قانون جديد  4110العام يف 
(  2)إىل(  4)هلذا القانون، فقد مت ختفيض عدد شرائح األفراد من  وفقاً و . 4114العام 

على القانون  وأبقى. %45إىل  %71من  األعلىض نسبة الضريبة يف حدها يفختشرائح و 
إىل ذلك، وإضافة . %75 واملؤسسات املالية عندمعدالت الضرائب املفروضة على البنوك 

عبء الضريبة على  وخفف من، %01 الضريبة على أرباح األسهم البالغة ىلغأقد ف
 الشركات بشكل عام.

نح مي 4116( لسنة 45ؤقت رقم )قانون ضريبة الدخل املن أ إىل اإلشارةوجتدر 
 )إىلإضافة ، الفردألف دينار للمكلف  (04) االشخص الطبيعي املقيم إعفاءات مقداره

ألف دينار اعتباراً ( 42)ةلعائللإمجايل اإلعفاء يصبح حبيث  ،ألف دينار عن املعالني( 04
قانون ضريبة اإلعفاءات اليت منحت مبوجب أحكام لقد أدت . 4101العام من بداية 

% من 61من  أكثرإىل إعفاء للدخل من الوظيفة  4116( لسنة 45الدخل املؤقت رقم )
لنفقات ودخل ًا وذلك وفق ،اخلاصو العام القطاعني إمجايل األفراد األردنيني العاملني يف 

 توعلى الرغم من ذلك جند أن حصة الفرد من الضرائب قد ارتفع. 4115للعام األسر 
 ادينار ( 033)حوايل حيث ارتفعت من ،0655العام عليه يف  تأضعاف ما كان أربعة

وذلك  4104–4116الفرتة  يف نريدنا( 312)إىل حوايل  0655- 0655 خالل الفرتة
 .بسبب االعتماد بشكل كبري على الضرائب غري املباشرة
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 ( 2شكل رقم ) 

 2112-1985حصة الفرد من الضرائب 

 
 . الباحثاملصدر: حسابات 

 

 :األرباحالضرائب على ثانيا: 

وازدياد  ،التطور احلاصل يف النظام الضرييب الصادرة عن وزارة املالية تعكس البيانات
كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف ُتويل النفقات احلكومية ،  كافة أمهية الضرائب بأنواعها  

ودفع عجلة التنمية االقتصادية. وعلى الرغم من هذا التطور إال أن الضعف األساسي الذي 
من خالل  ،طاعات االقتصادية على أخرىيعاين منه النظام الضرييب يتمثل بتفضيل بعض الق

أو من خالل اإلعفاءات واحلوافز الضريبية  ،نسب الضريبة املفروضة على هذه القطاعات
وزيادة العبء الضرييب على بعض القطاعات واملكلفني من جهة  ،جهةمن  املمنوحة هلا
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 %71% إىل 02حيث ترتاوح نسب الضريبة املفروضة على هذه القطاعات من  ، أخرى
 4. مت تعديلها ضمن قانون ضريبة الدخل املؤقت املعمول به حالياكما 

قد  4116( لسنة 45الواردة يف قانون ضريبة الدخل املؤقت رقم ) اإلعفاءات إن
واالعتماد على املساعدات اخلارجية  ،قصور اإليرادات عن تغطية النفقات العامة إىلأدت 

ففي الوقت الذي اخنفضت فيه . والقروض يف ُتويل العجز الناجم عن اخنفاض اإليرادات
زيادة اإلعفاءات املمنوحة، جند أن  عن طريقاألمهية النسبية لضريبة الدخل على األفراد، 

% خالل 04.2 % إىل5.5األمهية النسبية لضريبة الدخل على الشركات قد ارتفعت من 
ومبراجعة البيانات اخلاصة حبصيلة اإليرادات احمللية بشكل عام، الضريبية وغري ذاهتا.  الفرتة

-0655جند أهنا سجلت منواً متفاوتاً خالل الفرتة  ،الضريبية، وضريبة الدخل بشكل خاص
. ففي حني ذاهتا مقارنة مع النمو املسجل يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة 4104

% على 02% و 2بنسبة  0663العام تراجع منو اإليرادات احمللية وضريبة الدخل يف 

                                                           
طبيعة العالقة بني شكل النظام الضرييب والنمو االقتصادي تبقى غري مؤكدة. إن أنصار النظام الضرييب املوحد ان 4

يدعون بأن النظام الضرييب التصاعدي يقلل من حوافز االدخار واالستثمار نظرًا ألن جزءًا كبريًا من األرباح ختضع 
فراد والشركات لزيادة اإلنتاج واالستثمار والتشغيل، وبالتايل التأثري للشرحية العليا من الضريبة، مما يقلص من دافعية األ

سلبًا يف النمو االقتصادي. أما تطبيق نظام ضريبة الدخل املوحدة فإنه يعزز من االستثمارات ويؤدي إىل حتسن وترية 
جيه النشاط االقتصادي النشاط االقتصادي. باملقابل فإن أنصار الضريبة التصاعدية يقولون بأن الضريبة أداة لتو 

وتشجيع القطاعات اليت يراها اجملتمع أساسية. فسواء كان النظام الضرييب املطبق، نظامًا ضريبيًا موحدًا أو تصاعدياً، 
فإن تأثري الضريبة يف النمو االقتصادي يبقى غري واضح، ويعتمد على الكيفية اليت يتم فيها إنفاق اإليراد املتحصل من 

بأنه يف ظل نظام ضرييب يفرض ضرائب غري موحدة على القطاعات االقتصادية املختلفة سيبقى  الضرائب. علماً 
االنطباع السائد بأن القطاعات األكثر جناحًا هي اليت تتحمل العبء األكرب، وتوصف هذه الضريبة بأهنا عقاب 

 للناجحني.
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 نفسه % يف العام5لتوايل، سجل الناتج احمللي اإلمجايل، باألسعار اجلارية، منواً بلغت نسبته ا
 5.وهترب ضريبينيإعفاءات ضريبية وجتنب األمر الذي يؤشر إىل وجود ، 

 ( 4شكل رقم ) 
 الشركات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل رباحأ الدخل على ضريبة

1985-2112 

 
 أعداد خمتلفة. ،املصدر: نشرة مالية احلكومة العامة

                                                           
على الرغم من الفرتة الزمنية القصرية نسبيًا على بدء سريان قانون الضريبة املؤقت، إال أن ختفيض معدالت الضريبة 5

مع التوسع يف اإلعفاءات هبدف دفع عجلة النمو االقتصادي، دون أن يرافق ذلك أي إجراء ملموس خلفض النفقات 
مليار دينار( أو إعادة  4ة الرواتب واألجور والتقاعد حنو العامة )اجلاري منها على وجه اخلصوص، حيث بلغت فاتور 

توجيهها بشكل يضمن توفري العوائد واإليرادات الالزمة لتمويل اإلنفاق العام ، كل هذا أدى إىل زيادة عجز املوازنة 
 العامة قبل املساعدات، وبالتايل زيادة رصيد الدين العام إىل مستويات مرتفعة. 
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 الضرائب غير المباشرة

 :المبيعات العامة على ضريبةال: أوال

من التعديالت على عدد  إدخاليف إطار برنامج اإلصالح اهليكلي يف األردن، مت 
، مت استبدال رسم 0655العام القرن املاضي. ففي هناية  مثانيناتقوانني الضريبة منذ أواخر 

سلع حبلول هناية (  014)ضريبة االستهالك، والذي مت توسيع نطاقها لتشمل باإلنتاج احمللي 
وفواتري . وفرضت الضرائب على مبيعات الفنادق واملطاعم وتذاكر الطريان، 0667العام 

، مت إلغاء 0662العام ويف منتصف  ، على التوايل.%10و% 5و% 10 اهلاتف بنسب
 %7بنسبة ضريبة االستهالك واالستعاضة عنها بالضريبة العامة على املبيعات، اليت بدأت 

الضريبة  ، مت رفع نسبة0665العام على مجيع السلع احمللية واألجنبية وبعض اخلدمات. ويف 
العام حيز التنفيذ يف بداية  4111للعام مث دخل القانون املعدل  .%10إىل % 7من 

 كانتو (. VAT، ومت حتويل ضريبة السلع واخلدمات إىل ضريبة القيمة املضافة )4110
 6ما يلي: اإلجراءاتاألهداف املرجوة من هذه 

 حتقيق مزيد من املرونة يف اهليكل الضرييب. 
  احملليةتعزيز االستقرار يف بيئة األعمال. 
  مع وأمناطه حتقيق العدالة االقتصادية من خالل ربط حجم اإلنفاق االستهالكي

 .العبء الضرييب
 مت فرض  حيثعامة باستخدام اإليرادات احمللية،نطاق ُتويل النفقات ال وسيعت

ضعة ومنتجي السلع اخلاومقدميها ضريبة السلع واخلدمات على مصنعي اخلدمات 
 .لضريبة خاصة

                                                           
 %.04تعديل قانون ضريبة املبيعات لتصبح الضريبة العامة على املبيعات مت  4112يف نيسان 6
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 4116العام يف الذي مت إقراره  املؤقتقانون الضريبة العامة على املبيعات اما 
وللقطاع  ،ألف دينار(  35)هو و حد التسجيل لضريبة املبيعات للقطاع التجاري تضمن يف

بلغت  كل منما يعين أن   ،دينار ألف(  71)وللقطاع اخلدمي  ،دينارألف (  51)الصناعي 
بالتسجيل يف  متتالية أو أي جزء منها يصبح ملزماً  شهراً  04مبيعاته حد التسجيل خالل 

 شبكة الضريبة العامة على املبيعات.

 الضرائب غري املباشرةتصبح ن أىل إالتعديالت املتكررة على قوانني الضريبة  أدت
ضريبة ال، سيما للدولة العامة اإليرادات من ومتميزة مهمة ُتثل حصةو  ،همالضرائب األ هي

% من 10وحوايل الضرائب،حصيلة % من 48نسبته  ما تشكل اليتاملبيعات العامة على 
وقد تكون ، ملية االمتثال الضرييب تلك التعديالت عصّعبت ، كما الناتج احمللي اإلمجايل

 التهرب الضرييب.التجنب و سهلت عمليات 

 ( 5شكل رقم ) 
 2112-1985كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل الضريبة العامة على املبيعات  

 
 أعداد خمتلفة. ،املصدر: نشرة مالية احلكومة العامة
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 الرسوم الجمركيةثانيا: 

التكميلية من التدابري  عدداً  ات املتعاقبةيف جمال الرسوم اجلمركية، تبنت احلكومو 
دف دعم حترير هب السابقةمع تلك اليت اختذت يف السنوات ، خالل السنوات اخلمس املاضية 

لصناعات لالتجارة اخلارجية، وتشجيع االستثمارات، ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد األردين و 
 احمللية على وجه اخلصوص.

هبدف تطوير اإلجراءات  0665العام يف  قانون اجلماركويف هذا اإلطار، صدر 
 ية. وقد مت تعديل هذا القانون مراتلتلبية متطلبات منظمة التجارة العاملوحتديثها اجلمركية 

مركية على اجل للتعريفةحيث مت ختفيض احلد األعلى  4111العام ، كان آخرها يف عدة
لألردن وذلك من أجل زيادة جذب للمستثمرين  %30% إىل 35السلع املستوردة من 

اجلمركية على ألغت احلكومة الرسوم  4117العام يف و  .هوتعزيز القدرة التنافسية التصديرية ل
 السلع الرأمسالية املستوردة وعلى مستلزمات اإلنتاج.

طالق مشروع حتديث نظام إ 0663العام يف منتصف مت فقد وعالوة على ذلك، 
حوسبة اإلجراءات على ينطوي أحد العناصر الرئيسة للمشروع و . ورفع كفاءته اجلمارك

 (،ASYCUDAمركية واإلدارة )إدخال النظام اآليل للبيانات اجلعن طريق   ،والبيانات
 أصحابتزويد  عن طريقلسياسة املالية ل الفاعلتنفيذ اليف  اً حيوي اً هذا النظام دور  ويلعب

 .يف الوقت املناسب القرار بالبيانات واملعلومات

األمهية من (WTO) منظمة التجارة العاملية إىل  ألردنانضمام ا خفض وقد
قل من وإىل أ ،نفسهاابقة % خالل الفرتة الس10.9% إىل 37النسبية للرسوم اجلمركية من 

املبيعات من العامة على لضريبة لزاد من األمهية النسبية  يف حني ،4104العام % يف 6
ىل إو  4115–4112% يف الفرتة 47.1إىل  0656–0652% خالل الفرتة 17.1

 .4104العام % يف 49أكثر من 
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أداة  عندما استخدمت -ردن بشكل عام ن الرسوم اجلمركية يف األمن املالحظ أ
ورية وال جدوى منها قد رتبت تكاليف غري ضر  - املنتج احملليو حلماية الصناعات احمللية 

)الدباغة عامليًا و أ اً ميقليإ جياد صناعات قادرة على املنافسةإىل إهنا مل تؤد كما أ،  للمجتمع 
 7.(اوغريه واجللود واألحذية واملالبس والسرياميك

يف حالة األردن قد تراجع بشكل   يرادات املتأتية من الرسوم اجلمركيةحجم اإلإن 
ختفيض الرسوم اجلمركية  إنوعليه ف 8.يرادات اجلمركيةإىل ارتفاع تكلفة حتصيل اإل مؤدياً  ،كبري

 :التاليهالنتائج  إىلقد يؤدي ألنه  مالئماً قد يكون 

                                                           

إن فرض رسوم مجركية على املستوردات أو تقدمي دعم نقدي حلماية املؤسسات/الصناعات اليت تصنف على أهنا 7 
 ناشئة جيب أن خيضع ملعايري أمهها:

زيادة حجم االنتاج( واقتصاديات  التمييز بداية بني اقتصاديات احلجم )اخنفاض متوسط التكاليف مع .0
الوقت )اخنفاض التكاليف مع مرور الوقت(. إن محاية املؤسسات/الصناعات الناشئة يستند يف األساس 
وبشكل كبري إىل املفهوم الثاين )اقتصاديات الوقت( حيث تقوم احلكومات بتقدمي احلماية 

نظر اجملتمع )وليس األفراد( ويرغب اجملتمع  للمؤسسات/الصناعات الناشئة اليت هلا قيمة مرتفعة من وجهة
 يف توطينها.

تقدم احلكومات احلماية مع التشديد على أن احلماية املقدمة هلذه املؤسسات/الصناعات هي محاية مؤقتة  .4
لن تستمر إىل األبد، بل سرتفع يف وقت ما يف املستقبل لكون هذه احلماية املقدمة )سواء كانت نفقة أو 

به( ُتثل استثمارًا جمتمعياً، وبالتايل فإن من حق اجملتمع أن حيصل على عوائد على ايرادًا مضحى 
 استثماره، ويف الغالب تكون هذه العوائد على شكل ضرائب )مستقبلية( أوأسعار أقل.

كن احلماية إن تقدمي احلماية للصناعات الناشئة ليس مقصوراً على الدول النامية، بل تلجأ إليه الدول املتقدمة أيضاً. ول
يف الدول املتقدمة تقدم للصناعات ذات القيمة املضافة العالية ، مثل صناعات الكمبيوتر والطريان ومشاريع البحث 
والتطوير. وال بد من التذكري بأن تقدمي الدعم النقدي حلماية الصناعات ذات القيمة املضافة العالية هو احلل األمثل 

ألن الدعم النقدي يف ظل سوق  (Subsidy is the first best solution)مقارنة بفرض الرسوم اجلمركية
صغري ومفتوح كاألردن ال يؤدي إىل خلق تشوهات يف جانب اإلنتاج أو االستهالك. ولكن، لسهولة حتصيل الرسوم 

املراد دعمه  اجلمركية ولكون تقدمي الدعم النقدي ليس حاًل مقبوال شعبيًا وحتديدًا إذا كانت املؤسسة/الصناعة/القطاع
 مملوكاً بشكل جزئي أو كامل لألجانب، يتم اللجوء للرسوم اجلمركية بدالً من الدعم النقدي.

اجلمركية إىل  الرسومبتقدير تكلفة حتصيل الدينار الواحد من الرسوم اجلمركية على أهنا نسبة اإليراد املتحقق من 8
، 4115% للسنوات 21% و17.5% و 18% و 14اإلنفاق الكلي لتحصيل هذا اإليراد فان هذه النسب هي 
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 احلد من عمليات التهريب. 
  ري دقيقة ألسعار اجلمركية بتقدمي فواتري غ األنظمةاحلد من حماوالت التحايل على

املبيعات على العامة على ضريبة البشكل يضر بتحصيل السلع املستوردة 
 املستوردات.

  اجلمركية بتقدمي وصف غري دقيق للسلع  األنظمةاحلد من حماوالت التحايل على
 املستوردات.اخلاصة باملبيعات على العامة ضريبة الاملستوردة بشكل يضر بتحصيل 

  ىل عصر املعرفة كما فعلت الكثري من إتشجيع نقل التكنولوجيا الضرورية لالنتقال
 الدول.

 
 ( 6شكل رقم ) 

 2112-1985يراداتاألمهية النسبية للرسوم اجلمركية من اإل

 
 املصدر: نشرة مالية احلكومة العامة، أعداد خمتلفة.

  
                                                                                                                                  

% من اإلنفاق يف السنوات املذكورة قد جاء مما 57على التوايل. علمًا بأن أكثر من  4100و  4101 و4116
 يسمى مصادر ذاتية.
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 في االردنالتهرب الضريبي 

كليًا أو   هايعرف التهرب الضرييب بأنه حماولة املكلف اخلاضع للضريبة عدم دفع
وحتمل يف طياهتا طابع الغش. وجيب  ،جزئيًا متبعًا يف ذلك طرقًا وأساليب خمالفة للقانون

والتجنب الضرييب الذي يقصد به جتنب الواقعة  ،التمييز يف هذا اجملال بني التهرب الضرييب
من خالل  ،الضريبية عن طريق امتناع الشخص عن النشاط الذي يؤدي إىل خضوعه للضريبة

وعدم إحكام صياغة التشريعات ، أو القيام بالنشاط بطريقة  ،االستفادة من الثغرات القانونية
مرًا مشروعًا ال حياسب عليه تؤدي اىل التخفيف من الضريبة. فالتجنب الضرييب يعد أ

القانون، أما التهرب الضرييب فهو من اجلرائم االقتصادية اليت فرضت قوانني الضرائب يف العامل 
 عقوبات جنائية ومدنية جتاهها.

 اإليرادات العامة حجم باخنفاضاملتمثلة  ،الضرييب للتهرب السلبية اآلثار وبسبب
 األمرالذي، نفقاهتاتمويل ل االقرتاض إىل الدولة وجلوء ،االستثماري اإلنفاقا ومعه، للدولة

 يف والتأثري، املواطنني بني الضريبية العدالة وغياب، وخدمته  العام الدين زيادة يؤدي إىل
 زيادة تستطيع الضرائب دفع من اليت تتهرب الشركات كون لشركات؛ل التنافسية القدرة

مثل قانون ، ردنية املختلفة األالقوانني  حاولت ، فقدةرتاكمامل األرباحمن خالل  رأمساهلا
ففي  .ظاهرة التهرب الضرييبمعاجلة اجلمارك وقانون ضريبة املبيعات وقانون ضريبة الدخل 
هنا فإ ،وتسهل اإلجراءات للملتزمني ،الوقت الذي ُتنح فيه هذه القوانني التخفيضات واحلوافز

يدفع الضرائب املرتتبة عليه يعرض نفسه  فمن ال ،العقوبات على التهرب الضرييبمن تزيد 
 .وغرامات ماليةات لعقوب
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 أسباب التهرب الضريبي في األردن

 األزمةالتهرب الضرييب وخاصة بعد  يةقضب اً كبري   اً شهدت السنوات املاضية اهتمام
هذا االهتمام ُتثل و  .4115العام العامل مع هناية  املالية العاملية اليت عصفت بأغلب دول

 ملصادرواملتزايدة امللحة حلاجة ا افرضتهاليت تكثيف اجلهود الرامية إىل حماربة التهرب الضرييب، ب
يف  . أما عن أسباب التهرب الضرييبجديدةفرض ضرائب ل دون اللجوءمن  ،وُتويلإيرادات 

جندها اليت ذاهتا األسباب  اتشري إىل أهن ،الدراسة ، مبا فيها هذهالدراساتن معظم إف األردن
مبا  األخرية الفرتةيف التهرب ذا هببرز األسباب املرتبطة أوميكن تلخيص . يف البلدان االخرى

 :يأيت

 والقانونية الفنيةاألسباب أوال: 

  أدخلت على  التعديالت اليت وكثرة هعدم استقرار و النظام الضرييب تعقيدات
شجع و صعبة الفهم الضريبية  جعل من النصوصاألمر الذي  املتعلقة به ،  القوانني

 .االلتزام هباعلى التهرب من 
 اخلروج من بوتقة التشريعات اليت تنظم حتصيل و  ،نطاق االقتصاد غري الرمسي اتساع

 إىلدراسة لصندوق النقد الدويل حول االقتصاد غري الرمسي  أشارت. وقد الضرائب
هو ضعف املؤسسات  ،االقتصادهذا النوع من أن السبب الرئيس يف زيادة انتشار 

اوالت هو حمالتهرب الضرييب سبب ن أو  ،القانونسيادة الرتاخي يف فرض و 
املختصة بتحصيل  اإلداراتاملكلفني تفادي اإلجراءات البريوقراطية لعمل 

 الضرائب. 
  على املتهربني من دفع الضرائب، األمر الذي مل العقوبات عدم التشدد يف فرض

 ،مبوازنة العقوبة يف حال التهرب مع العائد من التهرب يقومون نيردع املكلفني الذي
 فيجدون أن الكفة ُتيل لصاحل عوائد التهرب.
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  مما سهل عمليات التهرب ضعف املراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل
 وجود متأخرات إىلضريبة الدخل واملبيعات حيث تشري بيانات دائرة  الضرييب

 9ليار دينار.املتزيد على  ضريبية من ضريبة الدخل والضريبة العامة على املبيعات
  أطباءمن  من املكلفنيالكثري  معلومات عن نشاطاتقاعدة بيانات و فر اعدم تو 

عدد املكلفني ومن األدلة على ذلك تدين .وغريهم من املهنيني ومهندسني وحمامني
ألف مكلف من (  55)الذين يقدمون إقرارات ضريبية حيث ال يتجاوز العدد 

ألف مكلف مسجلني يف قاعدة بيانات دائرة ضريبة الدخل (  541)بني 
ألف موظف غري ملزم بتقدمي إقرار (  251)حوايل  إىل وجود إضافة ،واملبيعات

 10.ضرييب
 اإلدارة اإلصالحات الضريبية اليت ُتت يف السنوات األخرية بتطوير  مل تعنت

 ساهم يف خسارةالذي األمر  ،املوارد البشرية العاملة يف اجملال الضرييبالضريبية و 
 اخلزينة.  وضياعها منموارد مالية كبرية 

ومن اجلدير بالذكر، أن الفصل اخلاص بدائرة ضريبة الدخل واملبيعات يف تقرير 
 ،أشار إىل العديد من القضايا اليت تتعلق بالتهرب الضرييب قد 4104للعام ديوان احملاسبة 

اليت تكافئ يف بعضها املتهربني من دفع  يةوأوصى باحلد من اإلعفاءات املتكررة والعشوائ
التقرير بتقدير قيمة الضريبة على املكلفني وفق أسس واضحة وحمددة، الضرائب. كما أوصى 

وعدم االعتماد على التقدير العشوائي ما أمكن. كما أوصى بإعادة النظر يف العقوبات 
 للحد من حاالت التهرب الضرييب. املفروضة على املتهربني ضريبياً 

  

                                                           
 .4102-4104تقرير السنوي لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات اخلطة اإلسرتاتيجية ال9

10 Fiscal Reform Project II, 2010, Benchmarking the Tax System in Jordan 
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 األسباب االقتصادية واالجتماعيةثانيا: 

  ارتفاع معدالت الضريبة.من لدى املواطنني االنطباع السائد 
  فالعالقة بني وجود االقتصاد غري الرمسي  ،حجم االقتصاد غري الرمسيضخامة

زيادة الضرائب واقتطاعات الضمان وتعترب  .ضرييب عالقة وثيقةالوالتهرب 
فكلما   ،من أسباب انتقال األفراد للعمل يف القطاع غري الرمسي اً االجتماعي سبب

زاد التوجه حنو االقتصاد  ،مقارنة بتكاليف العمل أقل ، كان العائد من العمل 
 11.غري الرمسي وبالتايل التهرب من الضريبة

  كّلف بعدم احلصول على منفعة مقابل ما عدم كفاءة اإلنفاق العام و
م
إحساس امل

 ب. يؤديه من ضرائ
  .ضعف الوعي الضرييب 
  .اإلحساس بعدم العدالة 
 دى اىل ارتفاع تكلفة املعيشة. فاع املستوى العام لألسعار الذي أارت 

  

                                                           
يف هذا السياق، بينت دراسة حول االقتصاد غري الرمسي يف الواليات املتحدة األمريكية أنه كلما كان معدل البطالة 11

مرتفعاً زاد حجم التهرب الضرييب. ومن جانب آخر كلما جلأت الدولة إىل زيادة الضرائب لتغطية احتياجاهتا التمويلية 
 زاد حجم االقتصاد غري الرمسي والتهرب الضرييب.
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 التهرب الضريبي طرق

حيث يشري  ،والشركاتاليت يتبعها األفراد واشكاله التهرب الضرييب طرق تتعدد 
حول  4104العام يف  (USAID)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  التقرير الصادر عن

دائرة الضرييب اليت تتم مالحقتها من  التهربحاالت غلب أ أنإىل  ،النظام الضرييب يف األردن
اليت الضرييب التهرب حاالت أما .املبيعاتالعامة على ضريبة الالدخل واملبيعات تتعلق ب يتضريب

ختفيض قيمة الدخل يف تنحصر وتكاد  ،فتقل عن ضريبة املبيعاتتتعلق بضريبة الدخل 
الشركات  بأعمالأو عدم تقدمي إقرار ضرييب أو زيادة النفقات املتعلقة  ،اخلاضع للضريبة

العملية  الطرق نأاملقابالت الشخصية و لزيارات امليدانية وقد بينت بعض اواملؤسسات. 
 :مبا يليبرزها أميكن تلخيص  تهرب الضرييبيف الاملستخدمة 

 ضريبة الدخل على األفراد والشركاتطرق التهرب من  :أوال

 جراءات تقدمي الدعم النقدي إلقد كشفت ف .عدم التسجيل لدى دائرة الضريبة
مبالغ رتفعة يستلمون املدخول صحاب الأمن  اً شخاصأهناك ن أب ،للمحروقات

 أولني لدى دائرة ضريبة الدخل جري مسغ لكوهنم ،نقدية بدل دعم للمحروقات
 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.

  من  اً وحتديد ،نشاطات املكلفحجم معلومات عن  بأي أواإلدالء اإلفصاحعدم
تكون املعايري اليت حتددها حيث  ،ومهندسني وحمامني أطباءبعض املهنيني من 
 . للضريبةلدخل اخلاضع يف احتساب ا األساسنقاباهتم املهنية هي 

 عدم توريد االقتطاعات الضريبية عن دخل العمال يف بعض املصانع والشركات. 
 التحايل على قانون  إىلباللجوء وذلك  عدم دفع مسامهات الضمان االجتماعي

 إهناء حق اليت ُتنح صاحب العمل "الفرتة التجريبية"سمح مبا يسمى ي الذيالعمل 
 .هذه الفرتةخالل  سباباألإبداءدون من التعاقد 
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 الجمركية الرسومثانيا: طرق التهرب من 

 .عدم االلتزام بتقدمي فواتري صحيحة عن قيمة املستوردات 
 وغري مطابقة للسلع املستوردة. تقدمي مواصفات خمتلفة 
  بطاقات ورخص  باستخراجحيث يقوم بعض املستوردين  ،الغري بإسماالسترياد

 استرياد 

مقابل مبالغ نقدية زهيدة ال  ،األحيان باألمية والفقرأشخاص يتصفون يف غالب بأمساء 
ويف   . الدفع ترقى بأي حال من األحوال إىل جزء يسري من الضريبة أو الرسم املستوجب

هؤالء االشخاص باملبالغ املستحقة عليهم عند مراجعتهم دائرة  يفاجأكثري من األحيان 
حصر اإلرث على سبيل املثال(  الضريبة )يضطر املواطنون ملراجعة الدائرة يف حاالت

 وهو مالظروفهم وعدم قدرهتم املادية تضيع مبالغ مالية على اخلزينة العامة،  اً ونظر 
يتطلب وجود تعليمات وحتديد شروط واضحة وحمددة وضمانات كافية تؤخذ وتفرض 
من وزارة الصناعة والتجارة )اجلهة املاحنة هلذه الرتاخيص( قبل منح األشخاص "بطاقة 

لكي ال يتم استغالل بعض هذه البطاقات من شركات أو أشخاص آخرين  ستورد"م
 للتهرب من دفع الضريبة.

 .التهريب 

 الضريبة العامة على المبيعات ثالثا: طرق التهرب من 

 حيث ينص قانون الضريبة .ضريبة الدخل واملبيعات عدم التسجيل لدى دائرة
على أن حد التسجيل لضريبة املبيعات  4116لعام ل العامة على املبيعات املؤقت

ألف دينار (  51)ألف دينار وللقطاع الصناعي هو (  35)للقطاع التجاري هو 
امللزم بالتسجيل يف شبكة يعين أن ، ما  دينارألف ( 71)وللقطاع اخلدمي هو 
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(  04) من بلغت مبيعاته حد التسجيل خاللالضريبة العامة على املبيعات هو 
ن وجود حدود للتسجيل تعطي الفرصة لعدد ال إمتتالية أو أي جزء منها. شهراً 

إىل س به من العاملني يف القطاعات االقتصادية املختلفة لالدعاء بعدم الوصول أب
التجنب الضرييب ومن مث التهرب قد يساعد بداية على ما  ،حدود التسجيل

 الضرييب.
  املبيعات إىل دائرة ضريبة الدخل العامة على ضريبة العدم توريد االقتطاعات من

 12.واملبيعات
  قيمة املبيعات.بعدم إصدار فاتورة 
  ًختفيض قيمة الفاتورة يف حال مت الدفع نقدا. 

  

                                                           

على الرغم من أن ضريبة العقار ليست مشمولة بالدراسة إال أنه عند توجيه السؤال إىل بعض مساسرة العقار وبعض 12 
الفرصة املواطنني والعاملني يف دائرة األراضي واملساحة تبني بأن غياب نظام تقييم موضوعي للعقارات يف اململكة خيلق 

لتخفيض قيمة العقار عند تسجيله يف دائرة األراضي واملساحة من األفراد وشركات اإلسكان، لتخفيض قيمة الضرائب 
والرسوم املستحقة. يف مثل هذه احلاالت حتتفظ الدائرة حبق املطالبة بفارق الرسوم إذا أحست بأن هناك خطأ ما قد 

 يضع الدائرة يف مواجهة مع بعض املتعامني معها.وقع، حفاظاً على حقوق اخلزينة، األمر الذي 
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 حجم التهرب الضريبي

طرق مباشرة حبيث  من ،تتنوع الطرق املستخدمة يف قياس حجم التهرب الضرييب
الدخل يتم احلصول على البيانات املتعلقة بالضرائب واملكلفني من خالل دائرة ضريبة 

أبرزها تقدير  ،مباشرةطرق غري ىل إومن مث القيام بتقدير حجم التهرب الضرييب  ،واملبيعات
غري حجم االقتصاد غري الرمسي حيث ترتبط ظاهرة التهرب الضرييب مبدى اتساع االقتصاد 

 يعترب قدردن يف األوجود االقتصاد غري الرمسي  بأنًا علم ،وانتشاره الرمسي أو اقتصاد الظل
 13.على وجود التهرب الضرييب وليس دليالً  اً مؤشر 

النشاطات االقتصادية اليت االقتصاد غري الرمسي بأنه " عرف مؤُتر العمل الدويل
، وفق القانون أو وفق الواقع، غري مغطاة أو يقوم هبا العاملون والوحدات اإلنتاجية واليت تكون

هو أي إنتاج مبعىن أن االقتصاد غري الرمسي  "، بالرتتيبات الرمسيةغري مغطاة بشكل كاف  
للسلع واخلدمات على أساس السوق، سواء كان قانونيًا أو غري قانوين، الذي ال تكتشفه 

 14.املسجل يف أي قياسات رمسيةالتقديرات الرمسية للناتج احمللي اإلمجايل أو غري 

                                                           
إن كرب حجم االقتصاد غري الرمسي ال يعترب دلياًل على وجود هترب ضرييب وحتديداً يف بلد صغري وحمدود املوارد نسبياً  13

كاألردن، حيث تنخفض مستويات الدخول، ويرتفع عدد العمال الوافدين، وتنخفض نسبة املسامهة يف سوق العمل، 
ويعمل عدد ال بأس به من العمال يتجاوز األربعني ألف عامل يف القطاع الزراعي املعفى أصاًل من دفع الضرائب، 
وغري امللزم قانونًا مبسك سجالت أو دفاتر، إضافة إىل أن قانون املؤسسة العامة للضمان االجتماعي كان ال يلزم 

دفع أقساط التأمينات االجتماعية. لقد تغري الوضع يف العام ( عمال ب 5املؤسسات اليت يقل عدد العاملني فيها عن) 
 حبيث أصبح لزاماً على املنشَات اليت توظف عامالً فأكثر أن تضمهم إىل الضمان االجتماعي. 4104

ان وجود االقتصاد غري الرمسي يؤثر باجتاهني يف حجم اإليرادات العامة: األول يتمثل بعدم التزام هذه املؤسسات 14
ة يف االقتصاد غري الرمسي بدفع الضريبة، والثاين بدفع املؤسسات العاملة يف القطاع الرمسي إىل التهرب الضرييب، العامل

ألن أسعار منتجات املؤسسات غري الرمسية واخلدمات اليت تقدمها أقل من أسعار القطاع الرمسي، كوهنا ال تتحمل 
 تكاليف كالضرائب.
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يف معظمها اقتصرت و إن الدراسات املتعلقة بظاهرة التهرب الضرييب يف األردن قليلة 
ومل يتم حتديد قيمة ،االقتصاد علىوأثرها ضريبة الدخل من على حتليل أسباب ظاهرة التهرب 

التهرب من مسألة أو الرتكيز على  ،يف تلك الدراسات بشكل عام أو حجمه لتهرب الضرييبا
وقد اعتمدت على تقدير حجم االقتصاد غري  ،الضرائب غري املباشرة إال يف حدود ضيقة

حجم االقتصاد تقديرات ومن مث جلأت إىل قياس حجم التهرب الضرييب بناء على  ،الرمسي
أو دراسات دقيقة وشاملة عن حجم ظاهرة  ةإحصائيبيانات  وبسبب عدم وجودغري الرمسي.

التقديرات املتعلقة حبجم  تتضارب فقد ،واختالف طرق القياس ،لضرييب يف األردنالتهرب ا
ما  الدراسات على تلكبني  اً ن هناك اتفاقإفذلك من رغم وعلى الظاهرة التهرب الضرييب. 

 :يلي

 لظاهرة التهرب الضرييب يف اجلوانب االقتصادية واملالية أثر سليب  وجود
 .واالجتماعية

 لكنه حبد أمر على درجة كبرية من األمهية ن إصالح اإلدارة الضريبية إ
ذاته غري كاف  للحد من ظاهرة التهرب الضرييب لوجود عوامل أخرى 

والسياسة املالية املتبعة من تتعلق بالوعي الضرييب وااللتزام األخالقي 
 الدولة.

  غري ممكن.أمر احلد من هذه الظاهرة كلياً إن 

( عن التباين بني 0667احلمود وقاقيش )قام هبا  اليت دراسةالدراسات، ال من تلك
إىل أن أسباب فيها  خلص الباحثانواليت ضريبة الدخل املعلنة واملعدلة للشركات الصناعية، 

 ،وتصنيف النفقات اجلارية والرأمسالية ،التباين تعود إىل التسعري غري املالئم لبضاعة آخر املدة
 انتشار ظاهرة التهرب الضرييب.مما ساهم يف  ،نون ضريبة الدخلنود قاوغموض ب

( عن أسباب التهرب الضرييب من ضريبة الدخل 4117احملارمة )ويف دراسة قام هبا 
وآثاره االقتصادية يف األردن، توصل اىل نتيجة مفادها أن هناك اختالفًا بني الدخل املعلن 
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ن مستوى الثقة بني املكلفني والدولة أكما وجد والدخل الفعلي يف كشوفات التقدير الذايت،  
 بسبب ضعف الثقة بأوجه اإلنفاق احلكومي.  متدن  

شنايدر وآخرون  دولة من ضمنها األردن خلص 044اليت غطت  ةدراسال ويف
% من الناتج 21.7ن حجم االقتصاد غري الرمسي يف األردن بلغ حوايل إىل أ( 4101)

. بينما قدرت دراسة شبكة العدالة الضريبية عن تكلفة 4113العام احمللي اإلمجايل يف 
حجم االقتصاد غري الرمسي يف األردن حبوايل  4100العام التهرب الضرييب يف العامل يف 

مليون (  447)تكلفة التهرب الضرييب حنو فيما بلغت % من حجم االقتصاد الرمسي 18.3
 دينار.

إىل أن أشارت  فقد 4100يف العام  اليت اجريتدراسة البنك الدويل ما أ
وخاصة  ،من بلد اىل آخر القطاعات غري الرمسية يف الشرق األوسط ختتلف من حيث احلجم

أن حجم القطاع غري الرمسي يف الدراسة هذه  تيف البلدان خارج منطقة اخلليج. وقدر 
الذي لتقرير . أما امن الناتج احمللي االمجايل %25% إىل 20االقتصاد األردين يرتاوح من 

بعنوان "التوقعات حول االقتصاد غري الرمسي (4100) صندوق النقد الدويلصدر عن 
غري الرمسي  االقتصادفقد قدر حجم االقتصادية اإلقليمية يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى" 

اليت أظهرت نتائج الدراسة كما . من الناتج احمللي االمجايل %26يف االقتصاد األردين حبوايل 
 4104العام أعدهتا وزارة التخطيط والتعاون الدويل واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف 

العمالة غري الرمسية يف االقتصاد األردين شكلت أن ، وحجمه حول واقع القطاع غري الرمسي
 % من إمجايل القوى العاملة يف االقتصاد الوطين.44حنو 

على تقدير دالة الطلب على السيولة وعلى  واعتماداً  (4100)أما اخلضور
حجم االقتصاد غري الرمسي يف قدر فقد ، لقياس حجم التهرب الضرييب  MIMICمنوذج

، 4101العام اتج احمللي اإلمجايل يف % من الن22.1% إىل 20.1يرتاوح من بأنه األردن 
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(  534( و ) 545بني )رتاوح ت بأهناتكلفة التهرب الضرييب  تفقد قدر وبناء على ذلك 
 .تلك السنةمليون دينار يف 

إال أن هناك ليها إشار املبشكل عام، وعلى الرغم من أمهية هذه الدراسات و 
بسبب املتغريات اليت مت اعتمادها  ،بعضهاىل إيهها وجت ميكنيت العديد من االنتقادات ال

 ،واحتسابهاالقتصاد غري الرمسي  حجم تقديرها يف عملية ماستخداليت مت اوالطرق 
ن سرعة دوران أالقول بك ،بعضها قبولاليت من الصعب ليها و إاللجوء اليت مت االفرتاضات و 

غفال حجم املسامهات يف إىل إباإلضافة ،  النقود يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي متساوية
كومة العامة استثناء إيرادات احلمبعىن  ،الضمان االجتماعي عند احتساب العبء الضرييب

ن أكما . العبء الضرييب احتساب عند يرادات احلكومة املركزيةواالقتصار فقط على إ
 ،الدراسات اليت اعتمدت على دالة الطلب على السيولة لتقدير حجم االقتصاد غري الرمسي

 :ما يلي مههابعض العيوب أوبالتايل حجم التهرب الضرييب شاهبا 
 
  دوات الدفع االخرى مثل استخدام أانتشار حملدودية مهية كبرية عطاء أإعدم

وتدين  ،وذلك لصعوبة وارتفاع تكلفة احلصول على الشيكات ،الشيكات
 وارتفاع عدد الشيكات املرجتعة. ،مستوى الدخول

 يتم تداوله يف  األردنية من الدنانري مهماً  اً ن جزءعدم األخذ بعني االعتبار أ
 ناطق الضفة الغربية.وقبل ذلك يف م ،مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

 ن استخدام السيولة ألغراض غري مشروعة هبدف أخذ بعني االعتبار عدم األ
خفاء حقيقة النشاط وطبيعته يتطلب استخدام وحدات النقد من الفئات إ

 دينار وليس القطع الصغرية. 41و  51الكبرية 
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 حجم التهرب الضريبيل ات الدراسةتقدير 

ىل التهرب إهو: ما احلاجة أي معين باألمر الضرييب  يلح علىقد ن السؤال الذي إ
 ،ملخاطر العقوبات املنصوص عليها يف القانوننفسه  الشخصعرض أن يالضرييب واحتمال 

والقوانني االخرى الناظمة للنشاط االقتصادي يف  ،ذا كان قانون ضريبة الدخل واملبيعاتإ
لتقدير حجم على هذا السؤال و  جابةلإلو االعفاءات السخية؟  الكثري من اململكة ُتنح

لصعوبة وذلك  ،ستخدام الطرق غري املباشرةال يف اململكة فقد جلأت الدراسةالتهرب الضرييب 
يرادات العامة اإلفرة عن اإىل البيانات املتو  ةمستند ،عن التهرب الضرييباحلصول على بيانات 

مهها استخدام أ اختباراتجرى القيام بعدة  بدايةففي ال .حجم االقتصاد غري الرمسيوعن 
ث املتعلقة بالتهرب و يف البحاملستخدمة كونه أحد اكثر املناهج  MIMICال  منوذج

لتقدير حجم  4104-0651وذلك باستخدام سالسل زمنية سنوية للفرتة  ،الضرييب
ن البيانات أ. علما باً ثاني ومن مث تقدير حجم التهرب الضرييب،  والً أ اقتصاد الظل يف األردن

دائرة و وزارة املالية، و البنك املركزي، مثل من مصادر خمتلفة خذت أقد املستخدمة 
 15,دائرة املوازنة العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدويلو اإلحصاءات العامة، 

خمتلفني  بطريقتني نموذجهذا ال نه مت اختبارأىل إشارة اإليف هذا السياق وجتدر 
ىل حجم التهرب الضرييب. ففي االختبار االول مت تقدير النموذج باالعتماد على للتوصل إ

معدل و املتغريات التالية: معدل الضريبة الفعالة )اإليرادات الضريبية/الناتج احمللي اإلمجايل(، 
 اً منسوب ،حبجم التوظيف يف القطاع احلكومي اً مقاس ،التدخل احلكومي يف االقتصادو البطالة، 

ثر اخنفاض قيمة الدينار األردين يف باإلضافة إىل متغري ومهي لقياس أ ايل القوة العاملة،مجإىل إ
 للفرتة الالحقة هلا(.واحد و  0655لكل الفرتة السابقة على صفر ) 0655العام هناية 

                                                           
 من مشكلة جذر الوحدة قبل البدء بعملية التقدير.مت معاجلة البيانات اليت تعاين 15
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ال ميكن فإنه إحصائيًا ، غري معنوية سفر عن نتائج أقد  هذا االختبار ومبا أن
إعادة تقدير النموذج باستخدام حجم ت فقد ُت ؛ية بسياسات معينةاعتمادها ألغراض التوص

 اً توظيف يف القطاع احلكومي منسوبمن حجم ال مجايل بدالً الناتج احمللي اإلإىل نفاق العام اإل
يف الفرتة  تعريف املتغري الومهي ليصبح مساوياً لواحدإعادة  تمجايل القوة العاملة. كما ُتإىل إ

حجم ضخامة ظهرت نتائج هذا النموذج أ. وقد 0665العام ىل إ 0656العام املمتدة من 
البطالة ومعدل الضريبة الفعالة يف املتغري  تأثري احلكومة يف اقتصاد الظل وضعف تأثري كل من

 الكامن.

إال  ،االولاالختبار فضلية نتائج االختبار الثاين هلذا النموذج على وعلى الرغم من أ
ىل سالمة التفسريات إالركون  تعذر إىلاشارت االختبارين  يف كال النتائج اإلحصائية  نأ

املستقاة من كليهما. ولكن عند استخدام نتائج االختبار الثاين لتقدير حجم اقتصاد الظل 
مليون دينار ( 441)تبني بأن حجم التهرب الضرييب جتاوز ثانياً وحجم التهرب الضرييب أواًل 

 .4104العام بقليل يف 

 اً تضمنم ،تقدير العبء الضرييبلآخر جراء اختبار إمت للشك فقد ودحضًا 
 وقد ،الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية اليت يتم حتصيلها من املواطنني والقطاع اخلاص

من إيرادات احلكومة  إيرادات احلكومة العامة بدالً  تشكلبعني االعتبار الضرائب اليت  تأخذ
حدودية التهرب مبالسائد  ولالعتقاد ،القطاعني الرمسي وغري الرمسيالختالف  ونظراً  املركزية.

فقد مت  ضريبة الدخل تستقطع مباشرة من املنبع، وألنيف القطاع العام والشركات الكربى، 
الدخل على املوظفني العاملني يف القطاع العام ويف الشركات املسامهة العامة ضريبة استثناء 

 املتأتيه مناإليرادات  بعاداست مت كما،  16حماسبية حسب االصولاليت تلتزم حبفظ قيود 
مني الصحي أمثل الت ،وإيرادات التأمينات االجتماعية ،وعائدات التعدين ،الفوائض املالية

ن يرتاوح م مباوتقديره مت احتساب العبء الضرييب  وبناء على ذلك،والتقاعد احلكومي. 

                                                           
 هذا ال يعين عدم وجود هترب ضرييب امنا يعين صعوبة التهرب.16
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. كما 4105-4101اإلمجايل خالل السنوات % كنسبة من الناتج احمللي 27% إىل 23
تقدير حجم  ،حول حجم االقتصاد غري الرمسي يف اململكة إىل الدراسات السابقة اً مت استناد

املتخصص يف تقدير   EVIEWSاالقتصاد غري الرمسي باستخدام الربنامج اإلحصائي
 النتائج. وتشري اومن مث تقدير حجم التهرب الضرييب خالهل ،هبا ؤالسالسل الزمنية والتنب

 يرتاوح حسب هذه املقاربة إىل ان حجم التهرب الضرييب(أدناه  0رقم ) الواردة يف اجلدول 
 .4105العام مليون دينار يف (  0535)و 4100العام مليون دينار يف (  0143)بني 

 ( 1جدول رقم ) 
 2115 - 2111 لألعوام تقدير حجم التهرب الضرييب

 مقدر فعلي  

  

2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 

 يرادات الضريبيةاإل

2544.9
 2569.8
 2594.9
 2698.7
 2806.7
 2919.0
 

 يرادات غير الضريبيةاإل

1885.6
 1715.4
 1766.9
 1819.9
 1910.9
 2006.4
 

 التأمينات االجتماعية

648.7
 767.9
 909.0
 1076.0
 1273.8
 1507.8
 

 المجموع

5079.2
 5053.1
 5270.8
 5594.6
 5991.3
 6433.2
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 الناتج المحلي اإلجمالي

18762
 20477
 21966
 24160
 26000
 27904
 

 العبء الضريبي

27.1%
 24.7%
 24.0%
 23.2%
 23.0%
 23.1%
 

غير الرسمي   االقتصادحجم 
المحلي  كنسبة من الناتج

 اإلجمالي

22.1%
 21.1%
 21.4%
 22.1%
 23.2%
 24.5%
 

غير الرسمي  االقتصادحجم 
 )مليون دينار(

4146.4
 4325.5
 4694.4
 5337.1
 6019.8
 6845.5
 

حجم التهرب الضريبي )مليون 
 دينار(

1122.5
 1067.4
 1126.4
 1235.9
 1387.2
 1578.2
 

االقتصاد غري  حجم إىل تقديرات صندوق النقد الدويل والدراسات السابقة حول استناداً  نااملصدر: حسابات
 .ردنيف األ الرمسي

 النموذجمع االفرتاضات اليت بين ال ينسجم أعاله ليه إالرقم الذي مت التوصل ن إ
يتناىف مع صغر و  ،ليها الدراسات السابقةاليت توصلت إعلى من االرقام الذي يعترب أعليها، و 

واليت كان  ،املؤقتالدخل املوجبة لطرح قانون ضريبة األسباب ومع  ،حجم القاعدة الضريبية
املتأتية يرادات أن اإلمبعىن  17.يراداتمن حيث اإل اً سيكون حمايد)املؤقت( ن القانون أبرزها أ

 وىل من بدء سريان القانونخالل السنوات الثالث األ اً ستبقى ثابتة نسبيمن ضريبة الدخل 

                                                           
ال نستطيع القول بأن اإليرادات الضريبية ستنخفض نتيجة للقانون اجلديد مث نعود للقول بأن االخنفاض يف  17

 اإليرادات الضريبية سببه التهرب.
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% 90إعفاء أكثر من عن ىل صغر القاعدة الضريبية الناتج إضفنا أ. وإذا بل وقد تنخفض
إعفاء القطاع الزراعي واألرباح و  % من املوظفني،98من املكلفني من دفع ضريبة الدخل و 

بالتزامن مع إعطاء  ،اخلاصةو والتوسع يف املناطق الصناعية املؤهلة واملناطق التنموية  ،الرأمسالية
فاء ويف كثري من األحيان اإلع ،وحجبهاإلعفاءات اىل السلطة التنفيذية يف منح إالصالحيات 

السنوات اخلمس وتباطؤ معدالت النمو يف  ،املكلفني التزاممن الغرامات املرتتبة على عدم 
 .اً ن التهرب من الضريبة على الدخل واألرباح سيكون حمدودإف،  خريةاأل

 ،املدخالت واملخرجات لالقتصاد األردين استخدام جداول ىلإ نادفعما  وهذا
لتقدير حجم ،  وبيانات ضريبة الدخل واملبيعات ،سرةوبيانات مسح نفقات ودخل األ

 املعادالت التالية:  الدخل من خاللو املبيعات ضريبيت التهرب من 

 يرادات الضريبية حساب اإل 
ν = ti

e / ki 
tiحيث

e معامل الضريبة الفعلي : 
kiمتجه سعر املستهلك : 

  :وقد مت احتساب معامل الضريبة الفعلي كما يلي 
Te = T´ (I – A)-1 

 مسي لعدد من السلع: متجه الضريبة اإل´Tحيث
 ( I – A )-1 معكوس مصفوفة ليونتيف : 

 ما متجه سعر املستهلك أKi :فقد مت احتسابه من خالل املعادلة التالية 
Ki = P + Te 

 : سعر املنتج Pحيث
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 ن يتم حتصيلها نتيجة االستهالك أيرادات اليت جيب أما قيمة اإلRt  على تساهبا حافقد مت
 ساس التايل: األ

Rt = ν Σkit Xi  

 الستهالك الكلي للسلع املختلفة قبل الضريبة ا: Xiحيث

 ضريبيت الدخل والضريبة العامة مت احتساب فقد سرة وباستخدام بيانات مسح ونفقات األ
 Řيرادات الضريبية املتوقعة من اجل احتساب اإل على السلع واخلدمات

ν Xi = Ř 

 ذلك احتساب الفرق بني االيرادات الضريبية الفعلية واإليرادات املقدرة اليت مت احتساهبا  ويتلو
 بناًء على املعادالت السابقة على النحو التايل 

λ = Ř – AR 

 يرادات الضريبية الفعلية واإليرادات املقدرةالفرق بني اإل:λحيث
AR قيمة الضرائب الفعلية اليت مت حتصيلها : 

  يرادات الضريبية على النحو التايل: معامل الفاقد يف اإلواحتساب 
μ = λ / Ř 

 : معامل الفاقد الضرييبμحيث 
  الضريبة العامة ضريبيت الدخل و وباستخدام معامل الفاقد الضرييب مت احتساب قيمة الفاقد من

 على السلع واخلدمات على النحو التايل: 
AR = (1 – μ)ν. X 
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املبنية على املدخالت واملخرجات لالقتصاد االردين و  نتائج جداول ، فإنوعليه
حجم أن سرة وبيانات ضريبة الدخل واملبيعات، تشري اىل بيانات مسح نفقات ودخل األ

ىل التهرب إن الفاقد الضرييب يشمل باإلضافة إ18.دينار مليار( 1.9)الفاقد الضرييب يبلغ حنو
مليون دينار واملتأخرات الضريبية البالغة  (572)من االعفاءات الضريبية البالغة  الضرييب كالً 

مر الذي يضع حجم التهرب الضرييب عند ما يقارب األ ،19مليون دينار( 731)حنو 
ن أيف حني  ،من ضريبة الدخل اً هترب تعترب مليون دينار(  411)منها  مليون دينار( 465)

كما هو مبني يف و دينار مليون ( 265)املبيعات بلغ حنو العامة على ضريبة الالتهرب من 
 .ادناه( 4رقم )اجلدول 

والضريبة العامة  واألرباح وللوقوف على أكثر القطاعات هتربًا من ضريبة الدخل
والذي  ،على مستوى القطاعات االقتصاديةالتهرب الضرييب ، فقد مت احتساب على املبيعات

والتجزئة وإصالح املركبات ذات كرب منه يتعلق بقطاع جتارة اجلملة اجلزء األن أىل إيشري 
رقم  اجلدوليف مبني هو كما  يليه قطاع الصناعات التحويلية ،احملركات والدراجات النارية

(4). 

  

                                                           
 4انظر امللحق18
 باإلضافة إىل التجنب الضرييب الذي ال منلك أرقاماً حوله.19
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 ( 2جدول رقم ) 
 ى القطاعات االقتصاديةو تقدير التهرب الضرييب على مست

التهرب من ضريبة  القطاع
 المبيعات

 التهرب من ضريبة الدخل

 291356.3326 467407.763 التعدين واستغالل المحاجر 
 28813978.13 169756044.7 الصناعات التحويلية

 31235.7883 4607.521897 إمدادات الكهرباء والغاز والبخاروتكييف الهواء
 7341.824311 1071.429721 إمدادات المياه والمجاري وإدارة النفايات

 4343481.066 2967640.439 التشييد
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية 
298334120.8 154372239.3 

 1942513.113 3360683.999 النقل والتخزين
 372886.8938 7537620.932 قامة والخدمات الغذائية أنشطة اإل

 274731.6919 8853599.523 المعلومات واالتصاالت
 90113.92756 892276.4593 أنشطة المالية والتأمين

 403979.3158 95112.03382 نشطة العقارية األ
 6420.910064 68097.29294 االنشطة المهنية والتقنية والعلمية

 305783.5938 1215413.164 أنشطة الخدمات االدارية والدعم 
 144276.7616 163001.5423 نشطة اإلدارة العامة والدفاع أ

 127111.1511 159336.153 التعليم
 1022577.739 202774.4091 أنشطة الصحة البشرية والخدمات االجتماعية 

 6678.066904 78755.74025 أنشطة الفنون والترويج والترفيه 
 7393230.789 804570.0583 نشطة الخدمية االخرىاأل
 434.6219179 1521.311489 سر المعيشية نشطة األأ

ات والهيئات الخارجية عن نطاق األولوية أنشطة المنظم
 قليمية اإل

36344.72772 49629.02034 

 200000000 495000000 المجموع 
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كفاءة التحصيل ليه فقد قمنا بإجراء اختبار  إوللتأكد من صحة الرقم الذي توصلنا 
التهرب الضرييب من الضريبة العامة على برز الطرق املستخدمة لتقدير حجم أالذي يعترب من و 

 TaxEfficiency يراداتاإلاستخدام ما يسمى مبقياس كفاءة  عن طريقوذلك  املبيعات
Ratio أو C-Efficiency Ratio . 

يرادات من الضريبة العامة على كفاءة التحصيل الذي ميثل نسبة اإلوحلساب  
 االستهالك مت استخدام املعادلة التالية:املبيعات إىل الناتج احمللي اإلمجايل و/أو 

EC=(R/C)/t 

املبيعات، العامة على ضريبة الإيرادات  Rكفاءة التحصيل و  ECحيث ُتثل 
االستهالك.ويعترب مقياس الكفاءة باستخدام  Cُتثل معدل الضريبة املعياري و   tوُتثل

االستهالك أكثر دقة من املقياس العام الذي يعتمد على الناتج احمللي اإلمجايل. وباالعتماد 
دون  فرة فقد مت احتساب كفاءة حتصيل الضريبة العامة على املبيعاتاعلى البيانات املتو 

رقم كما يف اجلدول  عات املختلفة،عفاءات املمنوحة للقطااألخذ بعني االعتبار حجم اإل
 ( أدناه.7)
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 (  2جدول رقم ) 
 كفاءة حتصيل الضريبة العامة على املبيعات

 مليون دينار

السنة
معدل الضريبة 

الناتج المحلي اإلجمالي 
 

االستهالك
 

إيرادات الضريبة العامة 
على المبيعات

نسبة إيرادات ضريبة  
المبيعات للناتج

 

نسبة إيرادات 
ضريبة 
المبيعات لالستهالك

 

كفاءة التحصيل
 

1334
 

12
% 12411.1

 12311.4
 

1241.3
 

13.3
% 

13.9
% 

29.1
% 

1313
 

12
% 11121.3

 1111133.3
 

1441.3
 

13.2
% 

11.3
% 

21.4
% 

1311
 

12
% 13911.3

 1114219.9
 

1333.1
 

4.4
% 13.3

% 

29.2
% 

حجمها ولكون اإلعفاءات من الضريبة العامة على املبيعات اليت يقدر 
، 20ُتثل إيرادات ضائعة على اخلزينة/مضحى هبا 4100العام مليون دينار يف ( 834)حبوايل
مر الذي رفع كفاءة حتصيل الضريبة األ،  يرادات الضريبية املتحققة فعالً إلىل اضيفت إأفقد 

 21.%97.6 العامة على املبيعات إىل

  

                                                           
20 USAID, Jordan Fiscal Reform II Project, 2011, Evaluating Tax Expenditures in Jordan Final Report.  

املنتجة تتضمن اإلعفاءات من الضريبة العامة على املبيعات اإلعفاءات ومعدل الضريبة بنسبة الصفر على السلع  21
 حملياً واملستوردة وال تتضمن اإلعفاءات من الرسوم اجلمركية.
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 وباستخدام املعادلة التالية: ويف ضوء هذه املعطيات

Sales tax evasion ratio = (1-C-Effecincy) 
Sales tax evasion ratio = (1-0.976)  

= 0.024 

 ن حجم التهرب الضرييب املقدر من الضريبة العامة على املبيعات يصل إىل حوايلأ تبني
وهي (  2جدول رقم )   مليون دينار (272)ستهالك أو ما مقداره من حجم اإل% 2.4

ن التهرب من اليت أشارت إىل أ، أعالهجداول املدخالت واملخرجات نتائج مقاربة لنتائج 
 .مليون دينار( 265)ضريبة املبيعات قارب ما مقداره 

 ( 4جدول رقم ) 
 حجم التهرب الضرييب من الضريبة العامة على املبيعات

 مليون دينار

 2111 السنة

 %16 معدل الضريبة

 221812281 االستهالك

 199881 إيرادات الضريبة العامة على املبيعات

نسبة إيرادات ضريبة املبيعات واإلعفاءات 
 الستهالكاىل ا

1586% 

 %9784 كفاءة التحصيل

من ضريبة  املقدر حجم التهرب الضرييب
 املبيعات

 مليون دينار 424

                                                           
 مقدر 22
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 التوصياتو  ائجالنت

ىل إحجم التهرب الضرييب يف اململكة يصل ن أىل إلقد توصلت هذه الدراسة 
مليون ( 411)الدخل منه ضريبة حصة التهرب من ، ال تتجاوز مليون دينار( 465)

ضريبة المليون دينار فقد كان من نصيب املتهربني من ( 265)كرب والبالغ أما اجلزء األدينار،
اليت تعلن بني احلني  ،غري الرمسية رقاماألن إىل أالدراسة  كما تشري نتائجاملبيعات.  العامة على 

بني  اً ن هناك خلطأىل ذلك إ يرجعورمبا  ،قد شاهبا بعض املبالغةاملوضوع واملتعلقة ب ، واآلخر
املتأخرات الضريبية والتجنب  ىل التهرب الضرييبإالفاقد الضرييب الذي يشمل باإلضافة 

ما جتنب ضرييب ال جيرمه إن ما يشاع على أنه هترب ضرييب قد يكون يف حقيقته أو  ،الضرييب
عفاءات إ وأو متأخرات أسمح حبدوثه ثغرات يف القانون احلايل تبسبب وجود القانون 

 .ضريبية

ردن للتهرب الضرييب يف األ املكلفني سباب اليت تدفعهم األأن إىل أ كما توصلت الدراسة
 هي:

  فرض اجلزاء على املتهربني من دفع الضرائب، األمر الذي مل يردع عدم التشدد يف
يقومون مبوازنة العقوبة يف حال التهرب مع العائد من التهرب  ناملكلفني الذي

 فيجدون أن الكفة ُتيل لصاحل عوائد التهرب.
  العاملني يف جتارة  فر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات املكلفني مناعدم تو

والعاملني  ،والدراجات النارية ،وإصالح املركبات ذات احملركات ،جزئةاجلملة والت
اآلخرين ىل املهنيني إإضافة  ،يضا يف قطاع الصناعات التحويلية ويف قطاع التشييدأ

 أطباء ومهندسني وحمامني وغريهم.من 
 اإلصالحات الضريبية اليت ُتت يف السنوات األخرية بتطوير املوارد البشرية  مل تعنت

وذلك من أجل رفع   ،مدققني وحماسبني ومراجعني من عاملة يف اجملال الضرييبال
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إىل ضعف املراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق  ةضافإكفاءة املنظومة الضريبية،
حيث تشري بيانات دائرة  ،مما سهل من عمليات التهرب الضرييب ،والتحصيل

تزيد  املبيعاتو الدخل  ضريبيتمن متأخرات ضريبة الدخل واملبيعات إىل وجود 
 . على مليار دينار

  اليت أدخلت  التعديالت املتكررة بسبب،  النظام الضرييب وعدم استقرارهتعقيدات
ب عملية فهم النصوص القانونية املتعلقة األمر الذي صعّ  ،على القوانني الضريبية

من دفع شجع على قيام املكلفني ببذل اجلهود للتهرب و بالضريبة وااللتزام هبا، 
 .الضرائب

 باختاذ اإلجراءات اآلتية : توصي هذه الدراسة بناء على ما تقدم ، 

 مع التأكيد على .املبيعاتو  تغليظ العقوبات على املتهربني من دفع ضريبيت الدخل
ن املتوقع أن يلقى هذا حيث م ،ضرورة تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها

 اىل تأمني مصادر مالية إضافية للخزينة.ويؤدي ،  شعبياً وسياسياً  اً التغليظ دعم
  بتقدمي نيميع العاملني يف اململكة حبيث يصبح اجلميع ملزمجلبناء قاعدة بيانات 

 ،حىت ولو كانوا غري مكلفني بالدفع ،نشطة اليت يزاولوهنابيانات عن طبيعة األ
فواتري صدار إيف قطاع اخلدمات بضرورة  العاملنيلزام مجيع إمهية أالتأكيد على و 

 ملنشأة.للمؤسسة/ا حتمل الرقم الضرييب
 يؤثر هذا التحديد  ألناملبيعات.العامة على لضريبة لدىن للتسجيل إلغاء احلد األ

إىل ويؤدي  يسهل التجنب الضرييبكونه  ،يف حجم االيرادات الضريبية اً سلب
 دائرةضافية اليت ستتحملها الكبرية اإلوعلى الرغم من اجلهود  .الضرييب التهرب

سيخدم لغاء أن هذا اإلعند البدء بعملية التطبيق، إال  واملبيعات لضريبة الدخ
الدخل  ضريبيتهدف تطوير قاعدة البيانات اخلاصة باملكلفني لدى دائرة 

 .الضريبيتنيالتجنب والتهرب حد من ظاهرة يسنه ، باإلضافة اىل أواملبيعات
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 وسائل اجلباية. وتفعيل العاملني يف املراجعة والتدقيققدرات ب النهوض 
  ة زمنية  وإعطاء فرت  ،وانني الضريبيةدخال التعديالت على القإاالستمرار يف احلد من

جتماعي املرجو من هذه ثر االقتصادي واالكافية للتأكد من حدوث األ
تعطي االنطباع  على القوانني ن التعديالت املستمرةإو عدم حدوثه. التعديالت أ
 اجلباية فقط.زيادة ن اهلدف منها هو أوب ،بعدم العدالة

 من عمليات التجنب الضرييب ومن حجم الفاقد الضرييب الناتج تزايد حلد من ا
 :اللتفات اىلوذلك باعفاءات التوسع يف اإل

للحد من عمليات التجنب الضرييب واليت حكام النصوص القانونية إ .0
وىل باجتاه التهرب الضرييب )يتدرب املكلفون على تعترب اخلطوة األ
 (.الضرييب ىل مرحلة التهرببداية مث ينتقلون إالتجنب الضرييب 

ي صالحية أعطاء يف التشريعات على عدم إ ضرورة النص صراحة .4
 .حجبهاأو  عفاءاتللجهات التنفيذية للتدخل يف منح اإل

 وتسريعها التقاضي تسهيل عملياتباملتأخرات الضريبية تراكم حلد من ا . 
 أمهية االلتزام بدفع الضرائب يف وبث القناعة ب ،بني املواطنني الضرييب الوعي نشر

نفاق العام الذي يستفيد يرادات الضريبية يف ُتويل اإلمواعيدها احملددة، وأمهية اإل
احلصول على فواتري رمسية عند القيام بشراء  إىل ترسيخ مبدأإضافة منه اجلميع. 

 السلع واخلدمات.
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شاملة ال تعطي النتائج هي عملية اإلصالح ن عملية أم ال بد من التأكيد اويف اخلت
يتزامن أن النظام الضرييب جيب إصالح ن إو ،  هنا جزر متناثرةأذا عوملت على إاملرجوة منها 

 التنمويةمثل قوانني تشجيع االستثمار واملناطق ،  خرى ذات الصلةنظمة األاأل صالحإمع 
التهرب من ضريبة الدخل ليس أن نه على الرغم من أىل إشارة وهنا ال بد من اإل .واحلرة

كرب من العبء اجلزء األوأن  ،حجم التهرب من الضريبة العامة على املبيعاتبضخامة 
مواتية إلدخال بعض التعديالت على الفرصة إال أن ىل الضرائب غرب املباشرة، إالضرييب يرجع 

 اً أشخاص،بعني االعتبار مسألة حتقيق العدالة بني املكلفنيمع األخذ  ،قانون ضريبة الدخل
وذلك بالتوسع بالضرائب املباشرة على الدخل واألرباح، والعمل  ،م اعتبارينيأكانوا طبيعيني  

دية حنو املشاريع اليت حيتاجها وتوجيه املوارد االقتصا ،على التأثري يف النشاط االقتصادي
اجملتمع، واملسامهة يف حل مشكلة البطالة عن طريق تشجيع املؤسسات املتوسطة وصغرية 
احلجم، وحتقيق إيرادات ضريبية كافية. وال بد من التأكيد هنا على أن زيادة الضرائب املباشرة 

دي اىل زيادة العبء الضرييب، تؤ ، كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل بشكل عام   ،وغري املباشرة
وهذا حيد من  ،مما يدفع بشكل أو بآخر، األفراد والشركات إىل التجنب أو التهرب الضرييب

عجز املوازنة ورصيد الدين ويرفع قدرة احلكومة على ُتويل املشاريع الرأمسالية املخطط هلا، 
 العام. 

دينار من دخل االسرة  الف(  42)أول يعفي قانون الضريبة املعمول به حاليا إن 
مسوحات دخل وإنفاق األسر تشري إىل أن متوسط دخل بأن من ضريبة الدخل، فإذا علمنا 

دينار فيصبح السؤال هنا: من هو ألف (  05)االغىن يف اململكة هو أعلى بقليل من  املعيل
، مبا ت جراء مراجعة لقانون الضريبة املؤقمن الضروري إ املستهدف هبذا القانون؟ لذلك فإن

األمور يف ذلك ن تمراعى أعلى وتوجيهه  ويساهم يف حتفيز النشاط االقتصادي ،يراعي العدالة
 التالية: 
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حاد أدىن ماع ضارورة رباط كغاىن  األ املعيالإلعفاءات لألسرة لتطاال ختفيض سقف ا (0
عفااااءات مبحاااددات كعاااادد افاااراد االساااارة املعاااالني واإلنفااااق علااااى التعلااايم وعلااااى اإل

 سبيل املثال ال احلصر.الصحة، على 
للحااديث املسااتمر عاان خلاال  اً تفادياا(  4)ماان بااداًل (  7)ىل زيااادة عاادد الشاارائح إ (4

 دستوري.
نتيجاااااة لسياساااااات  اَ رباحااااأزيااااادة معااااادالت الضااااريبة علاااااى املؤسساااااات الاااايت حتقاااااق  (7

 غالقية.إ
التعامل بشكل تفضيلي مع املؤسسات الصغرية ومتوساطة احلجام وذلاك للمساامهة  (2

اقتصاااد صااغري ومفتااوح كاالقتصاااد يف احلااد ماان توسااع االقتصاااد غااري الرمسااي، ففااي 
نه أيصنف على و  كرب من العاملني يف القطاع اخلاصحيث يعمل اجلزء األ ،رديناأل

ل بشااكل واضااح وصااريح مااع يتعامااأو مل يشاار القااانون املؤقاات و مؤسسااات صااغرية، 
الاارئيس للعمالااة يف القطاااع املشااغل املؤسسااات متوسااطة وصااغرية احلجاام الاايت تعتاارب 

مهيااة اعتماااد تعريااف للمؤسسااات الصااغرية أاخلاااص. وال بااد ماان التأكيااد هنااا علااى 
منظماااة ينساااجم علاااى سااابيل املثاااال ماااع التعرياااف اخلااااص بااادول حبياااث واملتوساااطة 

ىل التفريااق بااني إوماان مث االنتقااال  ،بدايااة (OECD)التعاااون االقتصااادي والتنميااة 
سااااس امللكياااة وطبيعاااة النشااااط وغريهاااا مااان املؤسساااات علاااى أ هاااذين الناااوعني مااان

ىل معادالت ضاريبة إخضاعها إوبالتايل  ،العوامل اليت حتدد الدخل اخلاضع للضريبة
 خمفضة وخمتلفة عن تلك اخلاصة باملؤسسات الكبرية.



 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

54 

  



 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

55 

 المراجع

 العربية:المراجع 
 . 4105–4114األجندة الوطنية،  -
 .حصائية شهرية وسنويةإنشرات  ،االردين البنك املركزي -
عدلة املعلنة الدخل ضريبة بني قاقيش، تباين حممودو  احلمودتركي  -

م
 للّشركات وامل

 .0،1993العدد  ، 20اجمللد دراسات، الصناعية، جملةاملسامهة،
 .4111، 4العدد  04اجمللد  ،جامعة دمشقخالد اخلطيب، التهرب الضرييب، جملة  -
 .4101مسح دخل ونفقات األسرة  دائرة االحصاءات العامة، -
 . 4100،صندوق النقد الدويل، تعبئة االيرادات يف الدول النامية -
علن الّدخل بني ظاهر القشي، التباينو عبد اهلل الدعاس، و قاسم إبراهيم احلسيين،  -

م
 امل

عتمد والّدخل
م
 مقّدري الّضرائب، دراسة نظر وجهة من معاجلتها وطرق األسباب، :امل

جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة،  ،األردنّية املسامهة الّشركات على تطبيقّية
 .4100بغداد، 

 .0655ة لسن53 رقم األردين الدخل ضريبة قانون -
 .4116القانون املعدل لقانون الضريبة العامة على املبيعات وقانون ضريبة الدخل لسنة  -
 معدل لقانون اجلمارك. : قانون4101لسنة  42قانون املؤقت رقم ال -
 احلايل،إصالحات الواقع :اللبناين الضرييب الرشوة، القطاع ملكافحة الوطنية الشبكة -

 .4101، القطاع لتفعيل األساسية واخلطوات وزارةاملالية
"ما هو حجم التهرب الضرييب يف األردن؟" وزارة املالية.  ،شوتر ومرتي مداناتمنهل  -

 . 4104ورقة عمل غري منشورة. تشرين اول 
 وآثاره األردنية اهلامشية اململكة يف الدخل ضريبة من التهرب أسباب احملارمة،وصفي  -

 .4117، للعلوم والتكنولوجي السودان جامعة .ماجستري أطروحة. االقتصادية

http://www.istd.gov.jo/ISTD/Arabic/Legislations/Laws/IncomeSalesTax2009.htm
http://www.customs.gov.jo/customs-law-update.pdf


 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

56 

 النزاهة لتعزيز العربية للشبكة املؤُترالثاين وتوصيات، واقع -الضرييب حممد وهبة، التهرب -
 .4101، الفساد، صنعاء ومكافحة

وزارة املالية، دائرة ضريبة الدخل، اخلطة اإلسرتاتيجية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات  -
4104-4102 . 

 .4107وزارة املالية، نشرة مالية احلكومة العامة أعداد خمتلفة،  -
 .4104وزارة الصناعة والتجارة، دائرة مراقبة الشركات، قاعدة البيانات اإلحصائية،  -



 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

57 

 :المراجع األجنبية
- Alkhdour, R .2011. Estimating the Shadow Economy in Jordan: 

Causes, Consequences and Policy Implications. Unpublished 
Doctoral Dissertation, Colorado State University Fort Collins, 
Colorado. 
 

- Andreas Buhn and Friedrich Schneider. 2008. MIMIC Models, 
Cointegration and Error Correction: An Application to the 
French Shadow Economy, CESIFO Working Paper NO. 2200. 
 

- B. Fathi and M. Esmaeilian. 2012. “Evaluation of Value Added 
Tax (VAT) and Tax Evasion.” Current Research Journal of 
Economic Theory. 
 

- Charles G. Kamauetal. 2012. “Tax Avoidance and Evasion as a 
Factor Influencing ‘Creative Accounting Practice’ Among 
Companies in Kenya.” Journal of Business Studies Quarterly, 
Vol. 4, No. 2, pp. 77-84. 
 

- Denis Sharapenko. 2009. Estimation of Shadow Economy in 
Russia, Central European University, Economics Department, 
Master’s thesis. 
 

- EU. 2011. Jordan: Public Financial Management Assessment 
following the PEFA Methodology. 
 

- EU. 2007. Jordan: Public Financial Management Reform–
Performance Report. 



 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

58 

 
- Friedrich Schneider and Christopher Bajada. 2003. "The Size 

and Development of the Shadow Economies in the Asia-
Pacific." Economics working papers 2003-01, Department of 
Economics, Johannes Kepler University, Linz, Austria. 
 

- Friedrich Schneider. 2007. “Shadow Economies and Corruption 
All over the World: New Estimates for145 Countries.” 
Economics-The Open-Access. Open-Assessment E-Journal, 
1(9), 1-66. 
 

- Friedrich Schneider, Andreas Buehn and A. Montenegro. 2010. 
Shadow Economies All Over the World: NewEstimates for 162 
Countries from 1999 to 2007. World Bank. Policy Research 
WorkingPaper, No 5356. 
 

- International Labour Office .2002. Resolutions Adopted by the 
International Labour Conference at its 90th Session (2002), 
&Resolution concerning decent work and the informal 
economy; Governing Body, 285th Session, Geneva. 
 

- IMF. 2011.Regional Economic Outlook: MENAP Oil 
Importers: Meeting Social Needs, Restoring Economic 
Confidence; Addressing Informality and Promoting Inclusion. 
 

- IMF. 2010. Revenue Administration: Managing the Shadow 
Economy, Fiscal Affairs Department. 
 

http://ideas.repec.org/p/jku/econwp/2003_01.html
http://ideas.repec.org/p/jku/econwp/2003_01.html
http://ideas.repec.org/p/jku/econwp/2003_01.html
http://ideas.repec.org/s/jku/econwp.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/pdf/oilimporters.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/pdf/oilimporters.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/pdf/oilimporters.pdf


 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

59 

- IMF, VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What 
Can be Done? Fiscal Affairs Department, 2007. 
 

- James Alm&Jorge Martinez-Vazquez: International Studies 
Program. 2007. Tax Morale and Tax Evasion in LatinAmerica, 
Working Paper 07-32. 
 

- Mdanat M, Shotar M and Mulot J. “The Structure of the Tax 
System and Economic Growth: The Case of Jordan 1984–
2011”. Submitted for Publication. 
 

- Paying Taxes. 2011. The global picture, IFC, World Bank. 
 

- Roberto Dell’Anno. 2003. Estimating the Shadow Economy in 
Italy:A Structural Equation Approach, Working Paper No. 
2003-07. Department of Economics, University of Salerno. 

 
- Roberto Dell’Anno. 2007. “The shadow economy in Portugal: 

An analysis with the MIMIC approach.”Journal of Applied 
Economics, Vol. X, No. 2, 253-277. 
 

- USAID, Jordan Fiscal Reform Project II. 2010. “Benchmarking 
the Tax System in Jordan.” 
 

- USAID, Jordan Fiscal Reform II Project. 2011. “Evaluating Tax 
Expenditures in Jordan Final Report.” 
  



 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

61 

  



 2112 التهرب الضرييب يف األردن: أسبابه، وطرقه، وحجمه

61 

 المالحق
 األمهية النسبية هليكل الضرائب يف األردن :(1ملحق )

نوع الضريبة
 

1
9
8
5

- 1
9
8
8

 

1
9
8
9

-
1
9
9
2

 

1
9
9
2

-
1
9
9
6

 

1
9
9
7

-
2
1
1
1

 

2
1
1
1

-
2
1
1
4

 

2
1
1
5

-
2
1
1
8

 

2
1
1
9

-
2
1
1
2

 

ضرائب مباشرة
 

منها
: 1
2
85

 

1
8
87

 

1
9
84

 

1
4
89

 

1
6
81

 

1
8
88

 

1
8
85

 

ضريبة الدخل على 
األفراد واملوظفني

 

4
85

 

2
85

 

4
81

 

2
82

 

2
85

 

2
81

 

2
86
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ضرائب إضافية على 
بيع العقار
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الرسوم اجلمركية
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الرسوم والرخ
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إمجايل الضرائب 
املباشرة وغري املباشرة
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إيرادات غري 
ضريبية
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جمموع االيرادات 
احمللية
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 ىل بيانات النشرات الشهرية والسنوية لوزارة املالية والبنك املركزي األردين.إ اً استناد الباحثاملصدر: حسابات 

                                                           
 تشمل اإليرادات احلكومية غري الضريبية مثل فوائد األرباح وأقساط القروض املسرتدة وإيرادات أخرى. 23
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 القوانني املرعية اليت تعاقب عليها شكال التهرب الضرييبملخص أل:(1ملحق )
 قانون ضريبة الدخل قانون ضريبة املبيعات قانون اجلمارك

عدم التوجه بالبضائع عند  .0
 .مركزمجركياإلدخال إىل أول 

تباع الطرق احملددة يف اعدم  .4
 .إدخال البضائع وإخراجها

تفريغ البضائع من السفن أو  .7
حتميلها عليها بصورة مغايرة 
لألنظمة على الشواطئ اليت 

التوجد فيها مراكز مجركيه أو 
حتميلها أو تفريغها يف النطاق 

 .اجلمركيالبحري
تفريغ البضائع من الطائرات أو  .2

ة بصورة غري مشروعحتميلها عليها 
خارج املطارات الرمسية أو إلقاء 
البضائع أثناء النقل اجلوي مع 

من  (53) مراعاة أحكام املادة
 .هذا القانون

عدم التصريح يف مكتب اإلدخال  .5
الواردة أو  أو اإلخراج عن البضائع

الصادرة دون بيان محولة ويدخل 
يف ذلك ما يصحبه املسافرون مع 

( من 063) أحكام املادة مراعاة
 هذا القانون

جتاوز البضائع يف اإلدخال أو  .4
املراكز اجلمركية دون  اإلخراج

 .التصريح عنها

 طلب تقدمي عن التخلف .0
 تزيد مدة الدائرة لدى التسجيل

 تاريخ انقضاء من يوماً  ستني على
 مبوجب للتسجيل احملددة املدة

 هذا من   07املادة أحكام
 القانون

 على بناء املكلف تسجيل إلغاء .4
 ملزماً  مازال أنه ثبت إذا طلبه

 هذا وفق أحكام بالتسجيل
 .القانون

 السلع من باملبيعات إقرار تقدمي .7
 إذا للضريبة اخلاضعة اخلدمات أو

 املبيعات قيمة نقص يف ظهر
 تتجاوز للضريبة اخلاضعة احلقيقية

 مخسة آالف أو %01نسبته
 .أقل أيهما دينار

 غري ضريبة شخص أي استيفاء .2
 للدائرة توريدها مت إذا إال مستحقة

 القانون حيددها املدة اليت خالل
 قبل توريدها يتم أو الضريبة لتوريد

 .اكتشافها
 املعفاة السلع من أي يف التصرف .5

 غري يف أواستعماهلا الضريبة من
 أجله من أعفيت الغرض الذي

 املادة ألحكام خمالفة بصورة

تقدمي اإلقرار الضرييب باالستناد  .0
إىل سجالت أو مستندات 

مصطنعة مع علمه بذلك أو 
تضمينه بيانات ختالف ما هو 

ثابت يف السجالت أو املستندات 
 اليت أخفاها.  

تقدمي اإلقرار الضرييب على أساس  .4
عدم وجود سجالت أو 

مستندات مع تضمينه بيانات 
ختالف ما هو ثابت لديه من 

 جالت أو مستندات أخفاها.  س
اإلتالف املقصود للسجالت أو  .7

املستندات ذات الصلة بالضريبة 
قبل انقضاء املدة احملددة 

لالحتفاظ هبا وفق أحكام هذا 
 القانون.  

اصطناع أو تغيري فواتري الشراء أو  .2
البيع أو غريها من املستندات 
إليهام الدائرة بقلة األرباح أو 

 زيادة اخلسائر. 
إخفاء نشاط أو جزء منه مما  .5

 خيضع للضريبة. 
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اكتشاف بضائع غري مصرح عنها  .3
املركز اجلمركاي موضوعة يف  يف

خمابئ بقصد إخفائها أو يف 
فجوات أو فراغات ال تكون 

عادة الحتواء مثل هذه  خمصصة
 .البضائع

تبديل يف الزيادة أو النقص أو ال .5
عددالطرود ويف حمتوياهتا املقبولة 

يف وضع معلق للرسوم املنصوص 
هذا  عليه يف الباب السادس من

القانون واملكتشفة بعد مغادرة 
البضاعة مركز اإلدخال ويشمال 

اليت عربت  هذا احلكم البضائع
أو دون معاملة  البالد هتريباً 

 .ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك
ت اليت حتددها تقدمي اإلثباتا عدم .6

الدائرة إلبراء بيانات األوضاع 
عليها يف  املعلقة للرسوم املنصوص

 .الباب السادس من هذا القانون
 إخراج البضائع من املناطق احلرة .01

أو املخازن اجلمركية أو 
املستودعات إىل املنطقة اجلمركية 

 .دون معاملةمجركيه
تقدمي البيانات الكاذبة اليت قصد  .00

 تصدير بضائع منها استرياد أو
ممنوعة معينة أو ممنوعة أو حمصاورة 
أو اليت قصد منها استرياد بضائع 

 إذا أدى القانون هذا من451
 مخسمائة يتجاوز نقص إىل ذلك
 املستحقة الضريبة مقدار يف دينار

. 
 على ضريبية أوفئات نسب تطبيق .4

 اخلاضعة اخلدمات أو السلع
 ألحكام بصورة خمالفة للضريبة

 إىل ذلك أدى إذا هذاالقانون
املستحقة  الضريبة مقدار يف نقص

 . دينار مخسمائة قيمته تتجاوز
 بصورة ردها أو الضريبة خصم .3

 إذا القانون هذا ألحكام خمالفة
 الرد أو يف اخلصم زيادة ظهرت
 .دينار مخسمائة قيمتها تتجاوز

 سلع عن ردها أو الضريبة خصم  .5
 يف استعماهلا أو منها االستفادة مت

 ألغراض سلع أخرى إنتاج
 مقدار إذاكان وذلك شخصية

قيمته  تتجاوز أوالرد اخلصم
 .دينار مخسمائة

 أو مستندات إصدار أو تقدمي .6
 أو صحيحة غري بيانات أو وثائق

 إصدار تقدمي أو عن االمتناع
 املطلوبة أوالوثائق املستندات

 أو القانون هذا أحكام مبوجب
 بقصد إصدارها أو تأجيل تقدميها

 إىل ذلك أدى إذا الضرييب التهرب
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بالقيمة لتجاوز  بطرياق التالعب
مقادير املخصصات النقدية 
 .احملددة يف النصوص النافذة

تقدمي مستندات أو قوائم كاذبة  .04
أو مزورة أو مصطنعة أو وضع 
 عالمات كاذبة بقصد التخلص

جلمركية أو من تأدية الرسوم ا
أو  الرسوم والضرائب األخرى كلياً 

أحكام املنع  أو بقصد جتاوز جزئياً 
أو احلصر، مع مراعاة ما ورد يف 

/أ، ج( من 065املادة )
 .هذاالقانون

نقل أو حيازة البضائع املمنوعة  .07
احملصورة  املعينة أو املمنوعة أو

دون تقدمي إثباتات تؤيد استريادها 
 .بصورة نظاميه

البضائع اخلاضعة  حيازةنقل أو  .02
لضابطة النطاق اجلمركي ضمن 

 نظامي هذا النطاق دون مستند
عدم إعادة استرياد البضائع  .05

 املمنوع تصديرها واملصدرة مؤقتاً 
 .غاية كانت ألي

تفريغ البضائع من القطارات أو  .04
 حتميلها عليها بصورة مغايرة

لألنظمة يف األماكن اليت ال توجد 
حتميلها أو  فيها مراكز مجركيه أو

 .النطاق اجلمركي تفريغها يف

 املصرح مقدار الضريبة يف نقص
 قيمته تتجاوز املستحقة أو عنها

 . دينار مخسمائة
 أو مزورة مستندات تقدمي  .01

 منها أي إصدار أو مصطنعة
أو  الضريبة ختفيض بقصد

 ألحكام خالفاً  ردها أو خصمها
 .القانون هذا

 للضريبة اخلاضعة السلع حيازة .00
 بأهنا علمه مع هبا االجتار بقصد
 .الضريبةمن  مهربة

 الضريبة دفع عن التخلف .04
 اخلدمة بدل على املستحقة
 ثالثةعلى  تزيد ملدة املستوردة

 لدفعها احملدد التاريخ من أشهر
 .القانون هذا أحكام مبوجب
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 إيرادات احلكومة العامة (:3ملحق )
 مليون ينار

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

 
  

3153.7 

3071.4 

2958.5 

2851.1 

2541.1 

 يرادات الضريبيةاإل

667.4 

624.6 

764.7 

603.4 

494.9 
 واألرباحالضرائب على الدخل  

2033.2 

1987.3 

1682.5 

1671.6 

1464.5 

 الضريبة العامة على املبيعات 

287.0 

285.6 

290.3 

306.9 

351.3 

 الضرائب على التجارة اخلارجية 

10.3 

11.3 

12.3 

10.9 

 ضريبة املعارف  20.0

77.5 

73.4 

75.9 

80.3 

 ضريبة األبنية واألراضي  49.0
0 0 

44.8 

53.6 

 اإلضافيةالضرائب   44.4

78.3 

89.2 

88.0 

124.4 

117.0 

 األخرىالضرائب  

824.6 

734.4 

676.5 

553.2 

454.8 

 التأمينات االجتماعية إيرادات

767.9 

678.7 

622.0 

507.0 

414.6 

 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
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20.7 

20.7 

20.5 

21.2 

 صندوق التقاعد احلكومي  18.2

36.0 

35.0 

34.0 

25.0 

 صندوق التأمني الصحي املدين  22.0

2276.3 

2469.4 

2340.7 

2229.3 

1752.2 

 منها: األخرىيرادات اإل 

1246.6 

1214.5 

711.7 

786.9 

638.9 
 الرسوم 

127.0 

123.6 

123.2 

112.2 

146.3 

 الرخص 

508.5 

540.3 

497.1 

420.9 

571.1 

 وأرباحرأمسالية وفوائد  إيرادات

52.4 

43.2 

76.1 

23.5 

 عائدات التعدين 22.6

43.8 

41.4 

45.2 

48.2 

 القروض املسرتدة أقساط 51.4
1215.0 

401.7 

333.4 

111.3 

343.4 

 املنح

7513.4 

6718.3 

6354.3 

*6400.1 

5142.9 

 اجملموع

 املصدر: نشرة مالية احلكومة العامة.
 مليون دينار والذي ميثل إيرادات بيع ارض العقبة 752.5مت استثناء مبلغ * 
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من ضريبيت الدخل والضريبة العامة على السلع  لالفاقد الضرييب موزع على ك :(9الملحق )
 واخلدمات

 الفاقد من ضريبة الدخل الفاقد الضريبي الكلي القطاع
الفاقدمن ضريبة 

 المبيعات
التعدين واستغالل 

 1,535,450 399,025 1,934,475 المحاجر 

 557,654,350 39,461,932 597,116,282 الصناعات التحويلية

والغاز إمدادات الكهرباء 
 والبخاروتكييف الهواء

57,915 42,779 15,136 

إمدادات المياه والمجاري 
 وإدارة النفايات

13,575 10,055 3,520 

 9,748,799 5,948,577 15,697,376 التشييد

تجارة الجملة والتجزئة 
وإصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات 

 النارية 

1,191,456,832 211,419,152 980,037,680 

 11,039,961 2,660,352 13,700,313 النقل والتخزين

قامة والخدمات أنشطة اإل
 الغذائية 

25,272,024 510,684 24,761,340 

 29,084,374 376,256 29,460,630 المعلومات واالتصاالت

 2,931,158 123,415 3,054,573 أنشطة المالية والتأمين
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 312,446 553,266 865,713 نشطة العقارية األ

المهنية والتقنية األنشطة 
 والعلمية

232,496 8,794 223,702 

دارية أنشطة الخدمات اإل
 3,992,673 418,783 4,411,457 والدعم 

انشطة اإلدارة العامة 
 535,466 197,593 733,059 والدفاع 

 523,425 174,084 697,509 التعليم

أنشطة الصحة البشرية 
 والخدمات االجتماعية 

2,066,583 1,400,462 666,121 

أنشطة الفنون والترويج 
 258,715 9,146 267,861 والترفيه 

 2,643,040 10,125,335 12,768,375 خرىاألنشطة الخدمية األ

 4,998 595 5,593 نشطة االسر المعيشية أ

ات نشطة المنظمأ
والهيئات الخارجية عن 

 قليمية نطاق األولوية اإل
187,363 67,969 119,394 

 1,626,091,747 273,908,253 1,900,000,000 المجموع 
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 'Rااليرادات الضريبية املتوقعة  :(1الملحق )
 

R' القطاع 
 التعدين واستغالل المحاجر 2,289,079

 الصناعات التحويلية 2,011,420,045
 والغاز والبخاروتكييف الهواءإمدادات الكهرباء  184,239
 إمدادات المياه والمجاري وإدارة النفايات 34,720

 التشييد 194,925,141

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات  1,172,390,768
 المحركات والدراجات النارية

 النقل والتخزين 18,183,408
 قامة والخدمات الغذائيةأنشطة اإل 115,204,433
 المعلومات واالتصاالت 111,979,489
 أنشطة المالية والتأمين 155,579,626
 العقارية األنشطة 15,988,421
 االنشطة المهنية والتقنية والعلمية 11,559,483
 دارية والدعمأنشطة الخدمات اإل 59,347,608

 نشطة اإلدارة العامة والدفاعأ 805,361
 التعليم 1,618,980
 أنشطة الفنون والترويج والترفيه 2,551,706

 خرىاألنشطة الخدمية األ 14,821,781
 سر المعيشيةأنشطة األ 1,262,235

أنشطة المنظمات والهيئات الخارجية عن نطاق  1,256,682
 قليميةولوية اإلاأل
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 𝜆 يرادات الفعلية واملتوقعةالفرق بني اإل :(2الملحق )

 
 𝜆 القطاع

 753,628 التعدين واستغالل المحاجر 

 1,453,765,695 الصناعات التحويلية 

الهواء والبخار وتكييفإمدادات الكهرباء والغاز   169,103 

النفايات وإدارةالمياه والمجاري  إمدادات  31,200 

 185,176,342 التشييد
المركبات ذات المحركات  وإصالحتجارة الجملة والتجزئة 

 192,353,088 والدراجات النارية 

النقل والتخزين   7,143,447 

قامة والخدمات الغذائية أنشطة اإل  90,443,093 

المعلومات واالتصاالت   82,895,115 

أنشطة المالية والتأمين   152,648,467 

العقارية  األنشطة   15,675,975 

المهنية والتقنية والعلمية األنشطة  11,335,781 

دارية والدعم أنشطة الخدمات اإل  55,354,935 

نشطة اإلدارة العامة والدفاع أ  269,895 

 1,095,556 التعليم

 331,009 أنشطة الصحة البشرية والخدمات االجتماعية 

 2,292,991 أنشطة الفنون والترويج والترفيه 

خرىاالنشطة الخدمية األ  12,178,741 

سر المعيشية انشطة األ  1,257,238 

قليمية ولوية اإلات والهيئات الخارجية عن نطاق األأنشطة المنظم  1,137,288 
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 µمعامل الفاقد الضرييب  :(1الملحق )
 µ القطاع

 0.3292 التعدين واستغالل المحاجر 

 0.7228 الصناعات التحويلية 

 0.9178 الهواء والبخار وتكييفإمدادات الكهرباء والغاز 

 0.8986 النفايات وإدارةالمياه والمجاري  إمدادات

 0.9500 التشييد
المركبات ذات المحركات  وإصالحتجارة الجملة والتجزئة 

 0.1641 والدراجات النارية 

 0.3929 النقل والتخزين

 0.7851 قامة والخدمات الغذائية أنشطة اإل

 0.7403 المعلومات واالتصاالت

 0.9812 أنشطة المالية والتأمين

 0.9805 العقارية  األنشطة

 0.9806 المهنية والتقنية والعلمية األنشطة

 0.9327 دارية والدعم أنشطة الخدمات اإل

 0.3351 انشطة اإلدارة العامة والدفاع 

 0.6767 التعليم

 0.3320 أنشطة الصحة البشرية والخدمات االجتماعية 

 0.8986 أنشطة الفنون والترويج والترفيه 

 0.8217 الخدمية االخرى األنشطة

 0.9960 سر المعيشية انشطة األ

 0.9050 قليمية الخارجية عن نطاق األولوية اإلأنشطة المنظمات والهيئات 
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