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شركات المسجلة لدى هيئة تشجيع ستثمار في الضريبية وأثرها على تشجيع قرار اإلاإلعفاءات ال
 ستثماراإل

 "دراسة تحليلية على الشركات األردنية"

 إعــداد 
 مجد ياسين الجماعين 

 إشـــــراف
 ل الجعارات خالد جما الدكتور 

 الملخص 

إذ تكّون مجتمع  ،بيان أثر اإلعفاءات الضريبية على قرار اإلستثمار إلى  الدراسة هدفت هذه 

ه حيث بلغت ما نسبت ،تشجيع اإلستثمار  هيئةالدراسة من الشركات الصناعية المسجلة لدى 

تيار العينة وهي مجتمع الدراسة والتي حققت معايير اخ لت( كعينة من الشركات التي شكّ 11%)

تم استخدام  و،توفر نسب وقيم اإلعفاءات بشكل كامل دون فقد أي سنة من السنوات المبحوثة 

المنهج الوصفي التحليلي لبيان أثر كل من اإلعفاءات من ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم 

حيث  ، 2114لعام  31قانون تشجيع اإلستثمار رقم  استنادًا إلىالجمركيه على قرار اإلستثمار 

مدى فاعلية وقدرة اإلعفاءات من ضريبة الدخل، وفقًا لما ينص عليه قانون  توصلت الدراسة الى

، وأثر ذلك على العائد على اإلستثمار ، حيث ونتيجة لمنح  2114لعام  31تشجيع اإلستثمار رقم 

لى اإلستثمار هذه اإلعفاءات فقد أدت الى تقليل مصروف الضريبة مما ادى زيادة حجم العائد ع

وجود أثر ، كذلك  والعائد بشكل عام و أدى بذلك الى زيادة الربحية أو التقليل من الخسائر

لإلعفاءات من ضريبة المبيعات على المواد الخام الداخلة في عملية اإلنتاج وفقًا لما ينص عليه 

كاليف اإلنتاج ،األمر الذي يؤدي الى تقليل من ت 2114لسنة  31قانون تشجيع اإلستثمار رقم 

وجود أثر لإلعفاءات من ، كما توصلت الى وبالتالي  زيادة في حجم  العائد على اإلستثمار 



 ل 
 

 

الرسوم الجمركية الوارد نصها في قانون تشجيع اإلستثمار الوارد سابقًا ، على اآلالت والمعدات 

دي الى التقليل من الداخلة في عملية اإلنتاج والتي تأخذ اعفاء من كامل الرسوم األمر الذي يؤ 

الذي الدخل المتأتي من اإلستثمار  تكاليف اإلستثمار ، وبالتالي زيادة في العائد على اإلستثمار و 

ُيبنى عليه قرار اإلستثمار، واظهرت النتائج أن حجم اإلعفاءات الممنوحة للشركات الصناعية 

هم ، األمر الذي ينعكس ايجابًا ُيظهر حجم الدعم الُمقدم من قبل الدولة لهذا القطاع الحيوي الم

 على قرار اإلستثمار في تلك الشركات .

ية و دراك القائمين على تطوير قطاع اإلستثمار و تطوير الخطط التنمإضرورة وأوصت الدراسة ب 

دراسة وبحث آليات وسبل تفعيل نظام الحوافز والضمانات المقدمة للمستثمريين التي يدخل فيها ل

تشجيع اإلستثمار التي  هيئة القيام بتزويدكما أوصت ب منحها، وتسهيل آليات اإلعفاءات الضريبية

بالطاقات البشرية والخبرات لتقوم  هُتعنى بشكل مباشر بترويج اإلستثمار والعمل على تشجيع

 المهم.هذا القطاع مع بعمليات التخطيط لما لها من اتصال مباشر 

 .ستثمارهيئة تشجيع اإلاإلستثمار، جيع قرار تشالضريبية، اإلعفاءات  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to investigate the impact of Tax Exemptions (income tax، 

sales tax and customs duties) on the Investment decision in the Jordanian 

industrial public shareholders companies that registered within investment 

agency,  the companies were chosen as a sample of the study randomly 

from the companies of the study population , that represent (10%)  

percentage as sample that represents the population and achieved selection 

sample criteria that is tax exemptions percentages and values provide a full 

years without losing any of the surveyed years , it was used the descriptive 

analytical , to emphasis the impact of the tax exemptions from income tax , 

sales tax and customs duties and their impact on investment decision , 

according to investment promotion Act No. 30 of 2014 ,the study found 

that the effectiveness and capability of income tax exemptions according to 

investment promotion act No.30 of 2014, and their impact on the Return on 

investment (ROI), where as a result of granting these exemptions that 

reducing the tax expenses which increasing the return on investment by 

maximizing the profit or minimizing the loss , There is an impact of the 

sales tax exemptions on buying the raw material which used in production 

process according to the investment promotion Act No. 30 of 2014 , 

thereby lowering the production costs and thus increase the size of the 
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return on investment (ROI) , It also reached that there is an effect of 

customs duties exemptions on the machinery and equipment involved in 

the production process which takes exemptions from the full fee which 

leads to reduce costs Investment, thus increasing the return on investment 

and the investement income as well , And the results showed that the 

volume of exemptions granted to industrial companies showing the size of 

governmental support for this important and vital sector, which have a 

positive reflect on the investment decision in these companies. 

The study recommended the need of providing a tax exemption because of 

their importance on a long run, the tax exemptions considered as great 

attraction of the investments, and other difficulties that prevent investors to 

benefit from them, and providing the investment agency with qualified 

Human resources to be able to plan and ensure the success of the project 

and their sustainability. 

Key words: Tax Exemptions ,Promoting Investment Decision Registered 

Companies , Investment Agency 

 

 

 

 

 

 



 7 
 

 

 لالفصل األو

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 

  المقدمة(:  0-0)

 راسة مشكلة الد(: 6 -0)

 أهداف الدراسة(:  3 -0)

 أهمية الدراسة (: 4 -0)

 أسئلة الدراسة وفرضياتها(: 5 -0)

 نموذج الدراسةأ (:2 -0)

 حدود الدراسة(: 7 -0)

 محددات الدراسة(: 8 -0)

 مصطلحات الدراسة(: 9 -0)

 

 

 

 

 

 



 2 
 

 

 لالفصل األو

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 (: المقدمة0-0) 

سابقًا في  ةذ اقتصر دور الدولإ ،وأهدافها وواجباتها ةوفقًا لتطور دور الدول ةريبلقد تطور دور الض

توفير هو  في تلك المجتمعات ةان دور الضريبوك ،تحقيق األمن و  ةعلى الحراس ةالمجتمعات القديم

ل بشك ةدور الضريب ومع تطور المجتمعات تطور ،فقط  ةلتغطية النفقات العامة للدول الالزمةاألموال 

حيث أصبحت الدولة تمارس دورًا  ، ةواإلجتماعي ةاإلقتصادي ةينسجم مع تطور أهداف ونشاطات الدول

 هوباإلضاف ،عادة توزيع الدخل ا  وتشجيع اإلنتاج وضبط اإلستهالك و رئيسيًا في تنظيم الدخل القومي 

 ةالمالي ةالسياس من أهم أدوات ةعتبرت الضريبواُ  ، ةالى تحقيق أهداف مالي هطبعًا الى سعي الدول

 . حالياً في  ةالمستخدم ةالعام

لرفد اإلقتصاد المحلي  ةوأكثرها فعالي ،العامة ةالمالي ةدوات السياسأهم أأحد  يعتبر اإلستثمارو 

والتي  ةقتصاديإلفي أغلب القطاعات ا ة، وتسريع عجلة التنميةالالزم ةواألجنبي ةبرؤوس األموال الوطني

، عن طريق جلب الخبرات والكفاءات ذوي المهارات المتنوعة ضمن ةولتنعكس على كافة مرافق الد

بالشكل األنسب  ةوالمالي ةيعمل الجميع من أجل تحقيقها، واستغالل الطاقات البشري ةأهداف مشترك

ولى أولوياتها في ضوء خصوصية أُ هي من  ةوالفعال. ومن هنا فإن عملية جذب اإلستثمارات ألي دول

، بحيث تتم ةوالتنموي ةإلى جانب حاجاتها اإلقتصادي ةواالجتماعي ةوالثقافي ةلسكانيوتركيبتها ا ةالدول

في جذب اإلستثمارات المختلفة  بّ تطورها بما يص و ةاإلستثماري ةدراسة كافة العوامل المؤثرة على البيئ

انب في تنمية وتوجيه الج ساسيّ أالضريبي دور  حيث يكون للقطاع ،و توطينها والمحافظة عليها 

والتي يتم أخذها بعين االعتبار من قبل  والحوافز اإلعفاءات والضماناتاإلستثماري وذلك من خالل 
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لذا كان من  المستثمرين، إذا ما قرروا إقامة إستثماراتهم في دولة معينة وتعزيزها واإلضافة عليها.

ءات والضمانات الضروري إيجاد ثوابت وأسس مدروسة لمعرفة آلية وسبل توجيه منح هذه اإلعفا

 يّ أوالمستثمر( بدون التعدي على حقوق  ،للمستثمرين لضمان تحقيق المصالح الوطنية للطرفين )الدولة

( ودراسة Edame,2014ة )حيث أظهرت دراس االستثمارية،طرف في العملية 

(2119،Djankov&others )ستثمار والسياسات الضريبية إلاالرتباط الوثيق بين العائد المباشر ل

على السياسات الضريبية الموجودة ًء وأن كثيرًا من المستثمرين يتخذون قراراتهم باإلستثمار بنا ،المالئمة 

 (.2115،رمضانو ذاك )أفي هذا البلد 

قتصادية وما ُتمليه إلقطع شوطًا كبيرًا باتجاه اإلصالحات ا لى ذكره أن األردنإشارة إلمما يجدر او 

من دول اوروبا وأمريكا في  األردن باتفاقيات وعالقات واسعة مع كلّ  لذا يرتبط ،عليه هذه اإلصالحات

ستثمارات إلز ان تحفّ أاألدوات التي من شأنها  ويمكن استغالل ذلك في تفعيل كلّ  ،العديد من المجاالت

القوانين  كان واجبًا إيجاد أرضية قانونية استثمارية مالئمة تتمثل بجملة من هالداخلية والخارجية، وعلي

بقانون  بدءاً  ستثمارية المتعددة عن طريق إيجاد األسس القانونية المتمثلةالتي تعالج الجوانب اإل

والقانون  ، 2000لعام  16 ستثمار رقموتعديالته وقانون ترويج اإل 1995لعام  16 رقم ستثماراإل

  . 2114لعام  31رقم  تشجيع اإلستثمار قانون وهو الجديد والمعمول به حالياً 

تضمنت  حيثهذه القوانين ُأطرًا تشريعية مالئمة لجذب اإلستثمارات األجنبية وتحفيزها،  عدّ تُ اذ 

جملة من الحوافز والضمانات من أهمها اإلعفاءات الضريبية للمشاريع االستثمارية ضمن قطاعات 

الصناعات ع وقطاعات حيوية أخرى: مثل قطا ،البحري الصناعة والزراعة والخدمات والنقل

حسب  الضريبية طية، وتتنوع نسب اإلعفاءاتفوالغاز والمشتقات الن هوالنقل وتوزيع الميا خراجيةاإلست

 .(2111،ومنها إعفاءات دائمة وكاملة من كافة الرسوم )المالكي  ،القطاعات المستهدفة 
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 (67تشجيع اإلستثمار في المملكة األردنية الهاشمية التي ُأسست بموجب القانون ) هيئة عدّ تُ اذ 

ستثمار وقسم الترويج إلتشجيع ا هيئةالمناطق التنموية و  هيئةمن  والناتجة عن دمج كل   2003للعام 

في المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ذات اإلستقالل المالي واإلداري التي تعمل 

لرئيسة التي بالتكامل مع ضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي، من الوجهات ا

 (.2114،تشجيع االستثمار هيئةون في األردن)يقصدها المستثمر 

 (:مشكلة الدراسة 0-6)

تفعيل األنظمة الضريبية لتكون قادرة على ل ميزانية الدولة أوجبت إن محدودية الموارد التي ُتموّ 

ك من خالل وذل ،مواجهة التغيرات اإلقتصادية المستمرة وخلق بيئة استثمارية نشطة في األردن 

من ضمنها: اإلعفاءات الضريبية  والتي تشجيع قرار اإلستثمار بجملة من الحوافز والضمانات والمزايا

 2114لسنة  31قانون تشجيع اإلستثمار الحالي رقم التي تُقدم للشركات الصناعية المستفيدة من 

الدخل والمبيعات  ةاإلعفاءات من ضريبمن  ثر كلأالدراسة لتقف على  هذه وجاءت ، وتعديالته

ركات في الش ى قرار اإلستثمارعل هثر الذي يتركألوالرسوم الجمركية على قرار اإلستثمار وا

 : التعرف على  خالل الدراسة الحالية من تكمن مشكلةو   ،الصناعية المساهمة العامة

 الجمركية الرسوم من الضريبية اإلعفاءات) أثر لتطبيق اإلعفاءات الضريبيةمدى وجود "

على قرار  ( المبيعات ضريبة من الضريبية اإلعفاءات ؛ الدخل ضريبة من الضريبية اإلعفاءات؛

 "يع اإلستثمار تشج هيئةالمسجلة لدى ت ستثمار وتشجيعه في الشركااإل
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 ف الدراسةاهدأ(:0-3) 

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على أثر تطبيق اإلعفاءات الضريبية على قرار 

ستثمار تشجيع اإلوالمستفيدة من قوانين  تشجيع اإلستثمار هيئةستثمار في الشركات المسجلة لدى إلا

 التالية: أيضاً  األهداف ووفق ذلك يكمن، في المملكة األردنية الهاشمية

ستثمار في على قرار اإل أثر اإلعفاءات الضريبية من الرسوم الجمركيةعلى التعرف  .1

 تشجيع اإلستثمار . ةهيئالشركات المسجلة لدى 

قرار اإلستثمار في الشركات  أثر اإلعفاءات الضريبية من ضريبة الدخل على علىالتعرف .2

 تشجيع اإلستثمار. هيئةالمسجلة لدى 

ستثمار في الشركات ة من ضريبة المبيعات على قرار اإلأثر اإلعفاءات الضريبيعلى التعرف . 3

 تشجيع اإلستثمار . هيئةالمسجلة لدى 

سنة ( ل31من قانون تشجيع اإلستثمار رقم ) هسة ميدانية على الشركات المستفيدإجراء درا .4

2114. 

في دعم قرار اإلستثمار من خالل تحديد مقدار اإلعفاءات  ةالتعرف على مساهمة الدول .5

 الضريبية التي تحصل عليها الشركات الصناعية المستفيده من قانون تشجيع اإلستثمار .

 أهمية الدراسة : (0-4) 

ستثمار إلثر تطبيق اإلعفاءات الضريبية ودورها في تشجيع قرار األى بيان إتهدف الدراسة 

عن  ات للجهات المسوؤلةوتقديم التوصي ,اإلعفاءات  هتطبيق هذ والوقوف على المشكالت التي تواجه

  .اإلعفاءات ه تقديم هذ
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تسهم فيه من خالل تتبع األدب النظري والدراسات  تبرز هذه األهمية من اإلثراء الفكري الذي قدكذلك 

 اً اإلستثمار وتشجيعه( بالشكل الذي يكون إطار  ئيسة )اإلعفاءات الضريبية وقرارالسابقة للمتغيرات الر 

ترى الباحثة أن أهمية الدراسة تنبع من  المفاهيم ومنهجية دراستها. لذا مفاهيميًا متكاماًل عن هذه

في الشركات المستفيدة من ستثمار وتشجيعه ات الضريبية وأثرها على قرار اإلءإلعفاالتعرف على دور ا

 ستثمار في المملكة األردنية الهاشمية التي تشكل حاضنة لهذه اإلستثمارات.تشجيع اإل قوانين

من كونها محاولة جادة للوقوف على أثر اإلعفاءات الضريبية على تنبع أهمية الدراسة إضافة إلى أن 

ذه اإلعفاءات، وبالتالي تثمار في الشركات الصناعية المساهمة العامة المستفيدة من قوانين هقرار اإلس

نتائج إيجابية تسهم في ضمان تقدم نجاح تلك القوانين قدم انها ستتوقع هذه الدراسة  هتكشف عنفإن ما س

الضريبية على قرار  اإلعفاءات األثر الذي تتركهوكذلك  ،ستثمارودعم قرار اإلواستمراريتها في تشجيع 

 تشريعي. ي كافة القطاعات التي تحتاج لدعمستثمار فاإل

 (: اسئلة الدراسة وفرضياتها -05) 

 سؤال الرئيس التالي:ة لها، تم صياغة الهداف المحددواأل إلى مشكلة الدراسة إستنادًا 

ركات المسـجلة ار اإلسـتثمار وتشـجيعف فـي الشـق اإلعفـاءات الضـريبية علـى قـر هل هناك أثر لتطبي"

 ؟ستثمار إلاتشجيع  هيئةلدى 

 على السؤال الرئيس تم صياغة االسئلة الفرعية التالية: وبناءً 

هـل يوجــد أثــر لتطبيــق اإلعفــاءات الضــريبية مــن الرســوم الجمركيــة علــى قــرار اإلســتثمار فــي  .1

 ستثمار ؟تشجيع اإل هيئةشركات المسجلة لدى ال

الضريبية من ضريبة الدخل على قرار اإلستثمار وتشجيعه هل يوجد أثر لتطبيق اإلعفاءات  .2

 ستثمار؟ تشجيع اإل هيئةشركات المسجلة لدى في ال
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هل يوجد أثر لتطبيق اإلعفاءات الضريبية من ضريبة المبيعات علـى قـرار اإلسـتثمار فـي  .3

 ستثمار؟تشجيع اإل هيئةشركات المسجلة لدى ال

  الفرضية الرئيسة

عتمادًا عل  كما يلي: Hoى أسئلة الدراسة  تم صياغة الفرضية الرئيسة وعليه، وا 

  OH : اإلعفــاءات الضــريبية مــن لتطبيــق اإلعفــاءات الضــريبية ) ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصــائية

اإلعفــاءات الضــريبية مــن ضــريبة الــدخل   اإلعفــاءات الضــريبية مــن ضــريبة الرســوم الجمركيــة  

سـتثمار عنـد تشـجيع اإل هيئـةشـركات المسـجلة لـدى ي الالمبيعات( على تشجيع قرار اإلستثمار فـ

   (.  0.05مستوى داللة )

 : تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية ،وبناء على الفرضية الرئيسة 

من ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلعفاءات الضريبية : 01Hالفرضية الفرعية االولى 

سجتثمار عدجد   تشججي  اإل   هيئةشركات المسجلة لدى ر في القرار اإلستثماعلى  الرسوم الجمركية

 (.   0.05مستوى داللة )

 ةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلعفاءات من ضريب:  02H الفرضية الفرعية الثانية

ستثمار عند مستوى تشجيع اإل هيئةشركات المسجلة لدى ستثمار في الالدخل على قرار اإل

 . (  0.05داللة )

عفاءات الضريبية من أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق اإل ال يوجد : 03Hالثالثة  الفرعية الفرضية

شجيع اإلستثمار ت هيئةستثمار وتشجيعه الشركات المسجلة لدى لمبيعات على قرار اإلضريبة ا

 (.  0.05) عند مستوى داللة

 



 5 
 

 

  نموذج الدراسةأ(:0-2)

 والمتمثلأحدهما مستقل  متغيرينسة والذي يبين وجود ( أنموذج الدرا1 - 1يوضح الشكل )

 .قرار اإلستثمار وهو تابع  واآلخر اإلعفاءات الضريبية

 نموذج الدراسةأ : (1 - 1شكل )

 المصدر: إعداد الباحثة  

 

 

 

 

 جشجيع قرار اإلسجثمار

 اإلعضاءات ال ريبية 

 اإلعضاءات من  ريبة الدخل 

 اإلعضاءات من  ريبة المبيعات

 اإلعضاءات من الرس ا الجمركية

H01 

H02 

H03 

H0 

 المتغير التابع المتغير المستقل



 6 
 

 

  حدود الدراسة (0-7)

 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

 لشركات الصناعية المساهمة العامة في ال الحدود المكانية لهذه الدراسة تتمث الحدود المكانية:

 .ردنية الهاشمية ستثمار في المملكة األمن قوانين تشجيع اإلالمستفيدة 

 خالل الفترة ما ثرها على القرارات اإلستثمارية أة الزمنية إلنجاز الدراسة وتتبع المد الحدود الزمنية:

 . 2114-2111 بين 

 : محددات الدراسة(0-8) 

صعوبة الحصول على بيانات عن حجم اإلعفاءات الضريبية  الدراسة في محدداتوتمثلت 

الممنوحة للقطاع الصناعي وعدم وجود احصائيات دقيقه لذلك سواء كان ذلك في دائرة 

 تشجيع اإلستثمار أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو دائرة الجمارك هيئةاالحصاءات العامة أو 

 العامة.

 مصطلحات الدراسة : (0-9)

داء الضريبة على السلع أوهي استثناء من  :tax exemptions  اإلعفاءات الضريبية

 قانون) يًا او استثماريًا او اجتماعياً يخدم غرضًا اقتصادلعفاء من الضريبة إلوا ،الخاضعة 

 . (2119للعام  28الدخل رقم  ضريبة

داء ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية لغايات زيادة نها اإلستثناء من أكذلك تعرف بأ

 (.2111،اإلستثمار وتخفيف األعباء الضريبية )أمين
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ربــط أو تخصــيص مقــدار معلــوم مــن أمــوال  : investment decisionقــرار اإلســتثمار

يم منهج رشـيد مسـبق للتحليـل والتقسـ ىعل والتضحية في الوقت الحاضر استناداً  أه وموارد المنش

عوائــد مناســبة يتوقــع حـدوثها علــي مــدار فتــرات زمنيــة  ىبغيــة تحقيــق أو الحصــول علـ ،ةوالمقارنـ

 .(2113، عاطف)  ة طويلة نسبياً يمستقبل

بنــاًء علــى البيئــة الحاضــنة لــه وقيــام  ثهــو القــرار الــذي يتعلــق بالتوســيع أو اإلســتحدا أو

ــــــه الحــــــوافز باتجــــــاه القطاعــــــات بتشــــــجيعه الحكومــــــة المرغــــــوب باإلســــــتثمار  عــــــن طريــــــق توجي

  .(2113،صيامفيها)

أي دخل متحقق خالف الدخل من الوظيفة : investment incomeالدخل من اإلستثمار 

 .(2114، 31 اإلستثمارتشجيع  أو من نشاط األعمال )قانون 

هي الحوافز التشجيعية التي نص :  investment promoting تشجيع اإلستثمار

 . (2114، 31 اإلستثمار تشجيع ) قانون ثمارعليها قانون تشجيع اإلست

يقصد به قانون تشجيع :  investment promoting law قانون تشجيع اإلستثمار

 .وتعديالته 2114لعام   31ستثمار األردني رقم اإل

متحقق من مصادر الدخل ال على فرضهي الضريبة التي تُ :income taxضريبة الدخل 

  . (2119 ، 28ظيفة أو نشاط األعمال )قانون ضريبة الدخل رقماخرى من اإلستثمار أو من الو 

ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة ومقادير محددة : tax sales لمبيعاتاضريبة 

رقم  ضريبة المبيعات على استيراد أنواع محددة من الخدمات من السلع والخدمات وبيعها ) قانون

 . (1994 ،هوتعديالت 6
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االآلت واألجهزة والمعدات واللوازم والُعدد : fixed assetsتة الموجودات الثاب  

المخصصة الستخدامها حصرًا في المشروع  وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات 

 ( .2114 ،31اإلستثمار رقم  تشجيع والمصانع )قانون

بة مئوية نس) وم التعريفة الجمركية اما نسبيةرس : costumes duties الرسوم الجمركية

ويجوز ان تكون رسوم ) من قيمة البضاعة( او نوعية )مبلغًا مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة

 . (1998 ، 21قانون الجمارك رقم ) التعريفة نسبية ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة  األدب

 

 المقدمة(: 6-0)

 ردن في األ عفاءات الضريبية واإل (: الضريبة6-6)

 إلستثمار في األردن (: ا6-3)

 عفاءات على تشجيع قرار اإلستثمار في األردنأثر اإل(: 6-4)

  السابقة الدراسات(: 5-2)

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة( : 6-6)
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة  األدب

 قدمة( : الم6-0) 

على صعيد  سواءً  ،ُيعد اإلصالح المالي نقطة اإلنطالق في عملية اإلصالح اإلقتصادي

أم على صعيد الموارد وفي مقدمتها الموارد الضريبية  ، ه الجاري واإلستثمارييّ اإلنفاق العام بشق

جود فإن اقتصاديات الدول في ظل العولمة وو   ،فضاًل عن ذلك ،ها المباشرة وغير المباشرةبشقيّ 

التكتالت اإلقتصادية الدولية واإلقليمية ومنظمة التجارة العالمية وضرورة التعامل مع المنظمات 

دول العالم، وبالتالي فإن  بينالدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصبحت أكثر اندماجًا 

دول إلى تطوير أنظمتها أنظمتها الضريبية ال يمكن أن ينظر إليها بصورة منعزلة، إذ تتسابق معظم ال

الضريبية بحيث تكون الضريبة أداة مشجعة لإلستثمارات المحلية واألجنبية، وتنشيط الصادرات من 

خالل مساعدة المنتجات المحلية في الصمود أمام السلع األجنبية عن طريق إعفاء الصادرات من 

 تاج من الضرائب.عفاء مدخالت اإلن.وكذلك إالضرائب والرسوم كافة 

كانت األنظمة الضريبية في بداية الثمانينات من القرن الماضي في معظم البلدان النامية  وقد

فضاًل عن الضرائب دون أن يحقق أي منها عائدًا كبيرًا،  بأنواع كثيرة منمعقدة ومرهقة ومثقلة 

عملية  تعيق التيضرائب الدخل  ارتفاع ، وصعوبة ادارة الضرائب المتعلقة  باالنتاج واإلستهالك 

لذلك قامت معظم البلدان النامية وفي أثناء تنفيذها لبرنامج اإلصالح االقتصادي بإعادة  ،اإلستثمار

النظر بأنظمتها الضريبية بهدف تبسيطها وتطويرها بما يتماشى مع الفكر الحديث في مجال الضرائب 

ستثمار ج واإلبهدف تشجيع اإلنتا ،مصادر توليد الدخل  علىالذي يستهدف تخفيض الضرائب 
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ضريبة الكلضرائب على اإلنفاق لضرائب على أوجه استخدامات الدخل والتصدير والتركيز على ال

 (.2111،عبدالضريبة على المبيعات ) وعلى القيمة المضافة 

من أمثلتها دراسة و ستثمار إلوقد أثبتت الدراسات التي ُأجريت الممارسات الدولية في مجال جذب ا

(stasavage, 2002 و دراسة )(Busse&Carstan,2005)، اناألمن واألمان يأتي يأن عامل 

 المملكة األردنية الهاشمية كدولة مضيفة هتتمتع ب األمر الذي ،الجاذبة لإلستثمار في مقدمة العوامل

كما أن موضوع  ،تتحقق أهدافها  استثماراتهم أن و لمستثمرينا لدى الثقة كذلك ،ستثمارإلل وجاذبة

اإلستثمارات  جذبو  الناظمة لإلستثمار في المملكة يعتبر من العوامل المؤثرة في توجيهالتشريعات 

مثل تسهيل  ،األجنبية وتحفيز اإلستثمارات المحلية من خالل اإلعفاءات والحوافز التي توفرها 

تطبيق إجراءات الحقة تؤثر  وضمان عدم، وتبسيط اإلجراءات الخاصة بتشجيع اإلستثمار وغيرها 

 (.2112،)الجميل على قرار اإلستثمار اً سلب

ويعد اإلستثمار من أهم مرتكزات التكامل العالمي من خالل ربط أسواق رأس المال وأسواق العمل   

نتاجية رأس المال واألجور في الدول المضيفة لها  والذي ساعد قي نشوء شبكة عالمية من الروابط  ،وا 

ن اإلتجاه لدى هذه الشركات حيث كا ،حركة التجارة العالمية المتعددة األمر الذي انعكس إيجابًا على 

ستفادة من الوفورات الناتجة عن تيجيات ذات طابع عالمي متزايد لإلالجنسيات وجود استرا ةمتعدد

لذا كان من الضروري إيجاد ثوابت وأسس مدروسة لمعرفة آلية وسبل  ،التخصص وتوزيع األنشطة 

ة للطرفين بدون مانات للمستثمرين لتحقيق وضمان المصلحة الوطنيتوجيه منح هذه اإلعفاءات والض

رتباط الوثيق حيث أظهرت الدراسات السابقة اإل ستثماريةي طرف في  العملية اإلأالتعدي على حقوق 

وأن الكثير من المستثمرين يتخذون  ،شر لإلستثمار والسياسات الضريبية المالئمة ابين العائد المب

كما يذكر أن  ،على السياسات الضريبية الموجودة في هذا البلد او ذاك بناءً  يةار قراراتهم اإلستثم
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 حيث ، إلصالحاتهذه ا هعلي هقتصادية وما ُتمليباتجاه اإلصالحات اإل كبيراً  األردن قطع شوطاً 

يرتبط األردن بإتفاقيات وعالقات واسعة مع كل من دول اوروبا وأمريكا في العديد من المجاالت لذلك 

 (.2114،بياضي) ن تحفز اإلستثمارات الداخلية والخارجية"أتفعيل كل األدوات التي من شأنها جب ي

 عفاءات الضريبية في األردن (: الضريبة واإل6-6)

 مفهوم الضريبة وأنواعها في األردن(: 6-6-0)  

الدولة قادرة  حيث أن ،من المصادر التي تعتمدها الدولة في تغطية نفقاتها  تعتبر الضريبة مصدراً 

ل الخدمات التي تؤديها وذلك نفاق على مجمنفاق على الخدمات العامة واإلموال الالزمة لإلألتدبير ا ىعل

 .(2118،آخرونو  ساس التنبؤ بالنفقات العامة )نورأعلى 

نفاق على السلع والخـدمات التـي إلوتمويل ا على اإليراداتللحصول سلوب العلمي والضريبة هي األ

 (.Veno&Hawell,2116عظمنا )يحتاجها م

ليست إجباري و تحويل بأنها  (2112)رمضان، فقد عرفها  تعريفات،الضريبة بعدة  وتم تعريف

القطاع الخاص إلى القطاع العام )من الملكية الخاصة إلى من  وتحولألموال تفرض على ا غرامة

 استالم منفعة محددةمن دون  جبى على أساس معايير مقررة مسبقاً تفرض وتُ  العامة(الملكية 

 .                                                        ةجتماعية والوطنيقتصادية واإللتحقيق بعض األهداف اإلوذلك  القيمة، بنفسومباشرة 

موارد  منجباري تجريه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة انها استقطاع نقدي أكما عرفت على 

هذه األعباء بين توزع لمختلفة بقصد تغطية األعباء العامة دون مقابل محدد و قتصادية االوحدات اإل

 (.        2111 ،الجنابي) التكليفيةقتصادية وفقا لمقدرتها إلالوحدات ا
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لى إادر اإلقتصادية من القطاع الخاص فريضة مالية وتحويل قسري غير عقابي للمص الضريبةو  

لدولة للسياسة العامة ل بقصد تغطية النفقات العامة وتنفيذاً  سلفاً سس محددة على أُ  القطاع العام بناءً 

 . (2111،)عواملة

على ه بال مقابل وفقًا لمقدرت هالمكلف ويقوم بدفع هاقتطاع جبري نهائي يتحمل الضريبة كما تعتبر 

 . (2111،مان يسل) لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينةالدفع مساهمة منه في األعباء العامة أو 

 شـمل،أعـد بُ بعـاد تبحـث عـن األ هـذهال أن أ وبحثهـا،ب الباحثون فـي تناولهـا سهأبعاد معروفة أ ةضريبلول

ســاس تحقيــق وتجســيد متطلبــات أوهــو البعــد الــوطني القــائم علــى  لنشــوئها،كــان ومــا يــزال هــو األســاس 

ــــة والرفا ــــى تماســــكه ولتحقيــــق التنمي ــــين افــــراد المجتمــــع للحفــــاظ عل ــــه التضــــامن اإلجتمــــاعي ب ــــة ألبنائ هي

 .)2111،مينأ)

  وهي:لضريبة لومن التعاريف السابقة يمكن استخالص الخصائص المميزة 

 اختيارية.جبارية وليست إأن الضريبة فريضة  .1

 الضريبة.ال النقد لتسديد إ ال يقبليبة نقدية بحيث أن الضر  .2

 أن الضريبة تفرض من قبل السلطة العامة وفقًا لقواعد تشريعية مقررة. .3

 .مباشر مقابل بدون حصولهم على ل من قبل المكلفينحصّ تُ ضريبة أن ال .4

  العامة.ل لتحقيق األهداف حصّ تُ أن الضريبة  .5

  أن الضربية تفرض على المكلفين حسب مقدرتهم. .6
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 (.2114،الحجاوي ) الضرائبأنواع  : (6-6-6)

   :يليفهي بشكل عام كما  

لـى شـخص آخـر إدافعهـا بتحميـل عبئهـا  يقـوم التـيالضـرائب وهـي  :مباشـر ال غير الضرائب. 1
حيــث تكــون العالقــة بــين الشــخص الــذي يتحمــل عــبء الضــريبة والــدوائر الحكوميــة التــي تتــولى 

ـــة الضـــرائب غيـــر  .تحصـــيل الضـــريبة غيـــر مباشـــرة مـــن خـــالل شـــخص يقـــوم بـــدفعها ومـــن أمثل
 الجمركية.والرسوم  ضريبة المبيعات مباشرةال

 شرة:مباالمن أهم مزايا الضرائب غير 

 سهولة آدائها واتساع قاعدتها الضريبة.أ. 

 والخدمات.إمكانية استخدامها في تحقيق ضبط استهالك السلع ب. 

وهـي الضــرائب التـي يتحمـل عبئهـا الضــريبي المكلـف الـذي دفعهـا مباشــرة  :المباشـر الضـرائب  .2
 األراضي.و وضريبة األبنية  ضريبة الدخل وضريبة األرباحالضرائب المباشرة  ومن أمثلة

 المباشرة:مزايا الضرائب ومن أهم 

 بة بهدف تحقيق العدالة الضريبية في فرض الضري التكليف التصاعديإمكانية تحقيق  .أ

 المكلضين .إمكانية مراعاة أحكامها لحاالت  ظر ف ب. 

 :لضريبةاأهداف ( : 6-3- 6)

الحصول على  إن الغرض األساسي من فرض الضريبة في معظم الدول هو :ماليةأهداف  .1

                          (.2112)رمضان، لتمويل النفقات العامة  ةرد ماليامو 

الحصــول علــى المــوارد الممكنــة لتغطيــة النفقــات العامــة للدولــة مقابــل تقــديم خــدمات عامــة كــذلك 

ـــــل  ـــــدفاعو  الصـــــحة،و  التعلـــــيم،مث ـــــديمها لـــــو تركـــــت للقطـــــاع الخـــــاص األمـــــن وال  إذ ال يمكـــــن تق

                                                                (.                   2116،)عبده
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فقـد اتخـذت الضـريبة منـذ زمـن بعيـد  ،ةللضـريبة أهـداف اقتصـادية مختلفـو  : أهداف اقتصادية. 2

 كأداة لدعم الصـناعة الوطنيـة بإتبـاع سياسـة الحمايـة الجمركيـة بفـرض الضـرائب العاليـة علـى السـلع

سـتثمار إلالتي يوجد ما يماثلها من السلع الوطنيـة ، أو أداة لتوجيـه او األجنبية المستوردة من الخارج 

                                       (2112)رمضان،، ومن األهداف االخرى من خالل تخفيض الضريبة على نشاط معين

بعـض فـي التـدخل االقتصـادي لمعالجـة ة فعالـ ةكـأداحيـة اقتصـادية تسـتخدم الضـرائب مـن ناكذلك أ. 

دام قتصــــادية المحــــدودة نحــــو أفضــــل اســــتخكوســــيلة لتنظــــيم وتوجيــــه المــــوارد اإل اإلقتصــــادية المشــــاكل

                                                                               (.2116،)عبده  قتصادية وذلك باستخدام عدة وسائل:وإلحداث مجموعة من اآلثار اإل

الدولـة إلـى تخفـيض عـبء  أقتصـادي تلجـففـي حالـة الركـود اإل ،قتصاديوسيلة لتشجيع النشاط اإلب. 

ر يل جـزء مـن أمـوال الخزينـة إلـى المسـتهلكين وتـوفيـالضريبة على دخول المكلفـين ممـا يـؤدي إلـى تحو 

أمــا فــي حالــة  الســلع،لــى قتصــادية عة اإلنفــاق وتنشــيط الحركــة اإلزيــاد لــىيــؤدي إ ممــا ،لــديهمالســيولة 

فـرض ضـرائب مرتفعـة أو فـرض ضـرائب  سياسـة ماليـة انكماشـية عـن طريـق التضخم فتلجا الدولة إلى

 جديدة وذلك بغية امتصاص جزء من السيولة المتوفرة لدى المواطنين ومن ثم الحد من التضخم .

ت مثل اإلعفاء الضـريبي ستثمارات العربية واألجنبية وذلك بإعطائها بعض االمتيازاإلتشجيع اج. 

سـتثمار المختلفـة بقصـد جـذب رأس سنة وذلك حسب مناطق اإل 5إلى  3تتراوح مابين لمدة معينة 

يجـاد مثـل هـذه اإلإلالمال العربي واألجنبي للمساهمة في دفع ا سـتثمارات المحليـة قتصاد المحلـي وا 

                                          يؤدي إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين والتخفيف من البطالة.         
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 المجتمــع، وكــذلكتســتعمل الضــريبة فــي إعــادة توزيــع الــدخول والثــروات فــي  :أهــداف اجتماعيــة .3

ـــــاً  ـــــ  تســـــتعمل للحـــــد مـــــن اســـــتهالك بعـــــض الســـــلع غيـــــر المرغـــــوب فيهـــــا اجتماعي  كـــــالخمور والتب

 (.2112)رمضان،

 ضريبة المبيعات  : (6-6-4) 

تســري  مباشــرة التــيالضــرائب غيــر أنــواع ال أحــد بأنهــا :ة العامــة علــى المبيعــات عــرف الضــريبت  . 0

بمناســبة التعامــل فــي تلــك الســلع أو أداء هــذه  ،علــى جميــع الســلع والخــدمات أو مجموعــة كبيــرة منهــا

حالتهــــا الراهنــــة أم بعــــد ادخــــال بعــــض بوهــــي تصــــيب عمليــــات بيــــع تلــــك الســــلع ســــواء  ،الخــــدمات 

 (. 2111،افعيالتعديالت عليها )الش

و بعـض الخـدمات و ال  المحلية والمستوردةوهي تفرض عند انفاق األموال على السلع المصنعة أو 

 )الُمنتجالضرائب بنفسها و إنما بتكليف أشخاص آخرين  والمبيعات بتحصيلتقوم دائرة ضريبة الدخل 

عنـد تأديـة الخدمـة و  بتحصـيل الضـريبة التجزئـة(الصناعي و مؤدي الخدمـة و تـاجر الُجملـة و تـاجر 

 . (2111 ،دائرة ضريبة الدخل والمبيعات )حماد توريدها بعد ذلك إلى

 (2119 ،) الدليل العام في ضريبة المبيعات  المبيعات الخاضعة لضريبة.6

ممارسة عماًل كالقيام ببيع سلعة أو توريدها لشخص ما أو تقديم عماًل ما مقابل مبل  مالي فمن إن  

 ون الضريبة .نقا مالعمل المتأتي خاضعًا الحكا المرجح أن يكون

خاضع للضريبة ولـيس فقـط ال العملبه في اطار  يتم القيامومن الممكن أن يكون أي نشاط 

هذا يعني أن كل عمليـة بيـع ألي و   ،عمل اليومي المارس في صلب في األشياء اإلعتيادية التي تّ 
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و ملزمـــًا ن خاضـــعًا للضـــريبة إذا كـــان مســـجاًل أورادة فـــي القـــانون يكـــو الـــ مـــن الســـلع والخـــدمات غيـــر

 بالتسجيل .

 الضريبة على المبيعات : .أنواع3

 أنواع:خمس لى بشكل رئيسي إ على المبيعات تنقسم الضريبة

الضــريبة العامــة وهــي النســبة العامــة التــي تفــرض علــى مبيعــات الســلع والخــدمات الخاضــعة  .أ

 اإليرادات.من اجمالي  %16وهي 

 ة التي تفرض على مجموعة سلع محددة بقرار صادر من رئيس الوزراء.النسبة المخفض .ب

 بالقانون.والضريبة بنسبة صفر التي تفرض على السلع المحددة ج . 

والضــريبة الخاصــة التــي يمكــن أن تكــون نســبية أو نوعيــة أو كلتاهمــا معــًا علــى بعــض الســلع  .د

 .والخدمات

 خدمات والسلع لنسب معينة.الخضاع بعض لس الوزراء مناقشة وا  ويجوز لمجه . 

 المبيعات المعفا . 4

خرى حددها القانون قانون الضريبة العامة على المبيعات الخاضعة هنالك مبيعات أ لىباإلضافة إ

و دار الضــريبة التــي يجــوز خصــمها أالمبيعــات بأنهــا معفــاة مــن الضــريبة كــون ذلــك يــؤثر علــى مقــ

كمـا أن اإلعفـاء قـد يكـون  ،و اسـتيرادها لغايـات العمـل استردادها على األشياء التي يـتم شـراءوها ا

فاة بموجب قرار يصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعـات وبذلك تصبح السلعة مع ،بقرار خاص 

 و عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.أ



 27 
 

 

 صفر الالمبيعات الخاضعة لنسبة . 5

لنسـبة ذاتهـا لا وتخضـع كمـ ، تخضع السلع والخدمات المصدره خارج المملكة لنسبة الصـفر

الســلع والخــدمات الخاضــعة للضــريبة عنــد البيــع بموجــب األحكــام والتعليمــات المنصــوص عليهــا فــي 

مــن قــانون ضــريبة   21الــواردة بــنص المــادة قــانون الضــريبة العامــة علــى المبيعــات ومنهــا الجهــات 

 .1994لعام  6المبيعات رقم 

 لخاضعة لنسبة الصفر :الفرق بين المبيعات المعفا  والمبيعات ا. 2

باسـتيفاء ال يـتم القيـام  معفاة فأنةلنسبة الصفر أو  و خدمات خاضعةببيع سلعة أ القيامعند 

مات معفـاة ببيـع سـلع وخـد تـم القيـامذا إالفرق بينهما يكمن في أنة لكن  المبيعات،لضريبة على تلك ا

علـى مـدخالت السـلعة أو الخدمـة تـم القيـام بـدفعها و  التـي سـبق و استرداد الضريبةخصم أ يجوزفال 

خصـم واسـترداد ضـريبة فـيمكن  ،ببيع سلع وخدمات خاضعة لنسبة الصفر  تم القيامذا أما إ المعفاة،

 المدخالت الخاصة بها .

 المعفـــاة بموجـــبمـــع المالحظـــة أن المبيعـــات المعفـــاة هـــي المبيعـــات مـــن الســـلع والخـــدمات 

 عفاة  . أحكام القانون أو بقرار خاص او مباعة لجهة م

 ضريبة الدخل (: 6-6-5)   

 :تينوجز منها اآل هناك عدة مفاهيم لضريبة الدخل

أي عند  عند اكتسابها، الضرائب التي تفرض على األموال بأنها (2010لقد عرفها الوادي ) 

ضريبة مباشرة على  بأنها( 2008) وآخروننور  في ذمة المكلف. وكذلك عرفها دخول األموال
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ضريبة  قد تكون كافة المصادر و الشخص الطبيعي من هلصافي الذي يحصل عليالدخل الكلي ا

 سنوية. تكميلية، شخصية،

يحصل  التي قابلة للتقويم النقديالثروة بأنة التعريف الدخل فقد تم  باإلضافة إلى ما سبق،

عليها الممول بصفة دورية من مصدر قابل للبقاء يمكنه من إشباع حاجاته باستهالكها دون 

 (.2009)الحاج،  المساس بماله األصلي

 (:2009)الحاج، ضريبة الدخل أنواع  .6

 إن هذا النوع من الضريبة يصيب مجموع الدخل الذي يحققه :الضريبة على مجموع الدخول أ.

ال إن هناك استثناء في ما إمعظم دول العالم ومنها العربية، ن هذا النوع يطبق في المكلف، وا  

لك كما هو ويسمى )سكن ضريبي( ومثال ذ مجموع دخول األسرةالضريبة على  تصيب به

بكل أعضائها المتواجدين في  حققهت الحال في فرنسا حيث أن الضريبة تفرض على جميع ما

 ة، اآلتي:ومن مزايا هذا النوع من الضريب نفس السكن. 

 مقياس لقدرة الفرد على الدفع. *

ن الضريبة تصيب جميع حيث أ ،د وسهلب التصاعدية بشكل جييعمل على تطبيق الضرائ *

 اإليرادات في وعاء ضريبي واحد.

 وكذلك يعمل على تطبيق مبدأ الشخصية الضريبية من خالل معرفة وضع المكلف الحقيقي. *

كل نوع من أنواع الدخل حسب  حيث أن هذا النوع يصيب :الضريبة على فروع الدخولب.

اإليراد  ،كمصدر يخضع لضريبة الرواتب واألجور مثال ذلك اإليراد المتأتي من العمل مصدره

ومن مزايا هذا النوع من  الزراعي كمصدر للدخل يخضع لضريبة اإليراد الزراعي وهكذا.

 ة، اآلتي:الضريب
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لدوائر الضريبية أن تختار لكل مصدر طريقة مناسبة لفرض الضريبة وجبايتها حيث يمكن  *

 مل.مثال ذلك ضريبة األجر تقتطع من صاحب الع

تمكن من المساعدة على التفرقة بين مصادر التفرقة المختلفة كدخل رأس المال ودخل  *

 العمل.

 الرسوم الجمركية  (:6-6-2) 

 تعريف الجمارك : .0

كلمــة تركيــة، أصــلها  ؛ الجمــركالبضــائع وتعنــي الضــريبة التــي تؤخــذ علــى (الجمــرك )ل ــة

 .البضائع )كمرك( وجمعها كمارك

ملها العثمـــــانيون بلفـــــظ كمــــرك، وهـــــي مـــــأخوذة مـــــن كلمــــــة إيطاليــــــة وهــــذه الضـــــريبة اســــتع

 . (2112،وزير )د كومريكو( وقد دخلت اللغة التركية بعامل القرب والتجارة المتصلة بهم)هـي

هـي دار المكـوس، أي الجهـة التـي ينـاط بهـا ( 2112،بـدوي)كمـا عرفهـا  (الجمارك )اصطالحاً 

 صدر منها مـن بضـائع، وهـي الجهـاز الـذي يعهـد إليـهالضرائب على ما يرد للدولة أو ي جباية

دارة البضــائع وصــادراتها، وكــذو تقضــي بــه القــوانين واللــوائح،  ، تبعــًا لمــاجبايتهـا   لكتنظــيم وا 

لى الدولةالبحرية و البرية و الووسائل النقل  ، دمراقبة تنقالت األفرا  . جوية من وا 

لـة دو  السـلع التـي تسـتوردها دولـة مـن فـرض علـى تُ  التي الضرائب هي : التعريفة الجمركية

وتســتخدم عــدة دول التعريفــة الجمركيــة لحمايــة صــناعتها مــن المنافســة األجنبيــة. وُتــوّفر  ،أخــرى

وهكــذا فـإن التعريفــة الجمركيـة ُتشــجع  ،التعريفـة الحمايـة عــن طريـق رفــع أسـعار الســلع المسـتوردة

كون لدفع أسعار أعلى إذا رغبـوا فـي يضطر المستهلحيث المنشآت المحلية على زيادة إنتاجها، 
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ــا فــي بعــض الــدول لزيــادة  الســلع المســتوردة. والتعريفــة الجمركيــة علــى الصــادرات ُتســتخدم أحياًن

إيرادات الحكومة كما قد تستخدم دولة ما التعريفة الجمركيـة للتـأثير أو لالحتجـاج علـى سياسـات 

 (.eSalvator،4002) اقتصادية أو سياسية لبعض الدول األخرى

 (6113،)عبد المولى :لتعريفة الجمركيةلاألنواع الرئيسية .6

 فالتعرفــة التــي تُفــرض لتحــد مــن الــواردات ،يمكــن أن ُتصــنف التعرفــة الجمركيــة وفقــًا للغــرض منهــا أ. 

يـــردات الدولـــة تســـمى تعرفـــة وتلـــك التـــي تفـــرض لزيـــادة ا ،تســـمى تعرفـــة الحمايـــة  )الســـلع المســـتوردة( 

 .إيرادية

  :كن أن ُتصنف التعريفة الجمركية وفًقا للطريقة التي تُفرض بهاكما يمب . 

التعريفــة النوعيــة تحســب طبًقــا لــوزن أو حجــم المنــتج. فعلــى ســبيل المثــال ربمــا تفــرض حكومــة مــا * 

علــى اللتــر الواحــد.  ينــارًا ً د 25أو  غــرامعلــى الكيلــو  نــانيرتعريفــة نوعيــة علــى منــتج بمعــدل عشــرة د

أو مواد غذائية  ،والمطاطالنوعية على منتجات المواد الخام مثل خام الحديد وتفرض معظم التعريفة 

 مثل السكر والقمح.

ة فتفرض كنسبة مئوية من قيمة المنتج، ولـذا سـميت قيميـة، كـأن تنطبـق بنسـبة أما التعريفة القيميّ  *

 .على المنتجات الصناعية المستوردة مثل السيارات  ً  ،مثالمعينة 

 (6113،عبد المولى) الجمركية:عرفة أسباب فرض الت. 3

ال تستطيع أن تنافس بنجاح في بعض الحاالت صـناعات راسـخة  التي الصناعات الناشئةحماية  أ.

يحمــي تلـك الصــناعات الناشــئة  عــاً والتعريفــة الجمركيــة الحمائيـة يمكــن أن تكـون در  ،فـي بلــدان أخـرى

 .إنتاجية من المنافسة األجنبية حتى ُتصبح المنشآت وعمالها أكثر
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 األجنبية.حماية الوظائف في المنشآت التي تواجة صعوبة في منافسة الصناعات ب. 

 المحلـــي،ج. التقليـــل مـــن اإلعتمـــاد علـــى المنتجـــات األجنبيـــة وبالتـــالي زيـــادة اإلعتمـــاد علـــى المنـــتج 

 .ج المحلي وتحفيز عمليات التطوير والتحسين على المنت

 فيما يتعلق باإلستثمار  النظام الضريبي في األردن(: 6-6-7)

حيث تعتبر  ،يختلف أثر النظم الضريبية في اقتصاديات الدول المتقدمة عن الدول النامية 

تها المالية امرتكزات الرئيسية إلقتصاديات الدول المتقدمة كأداة هامة وفعالة في تنفيذ سياسالالضريبية من 

ن من تحقيق مكّ يقتصاد بشكل إلر السلبية في اواإلقتصادية واإلجتماعية وضبط السوق ومعالجة الظواه

ة كبيرة من يي الدول المتقدمة أهمية نسبوتشكل اإليرادات الضريبية ف ،اإلستقرار والنمو اإلقتصادي 

خالل النظم  أما الدول النامية فعلى الرغم من أنها تسعى من ،إذا ما قورنت بالدخل القومي  إيرادتها 

وتركز  ،النظم ال زالت تقليدية  هذهال أن أمالية واإلقتصادية واإلجتماعية  ال هدافهاأالضريبية إلى تحقيق 

ال في تحقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية على وفرة الحصيلة لتغطية نفقاتها وال تساهم بشكل فعّ 

 ( .2115،)المساعيد 

بي في األردن لنظام الضريلردني الخصائص الرئيسية حدد الفصل السابع من الدستور األ وقد

 (1952)الدستور األردني الفصل السابع لسنة :وهي

 111حسب ما جاء في المادة رقم . 1

ا تفرض ضريبة أو رسم إال بقانون وال تدخل في بابهما أنواع األجور التي تتقاضاها الخزانة المالية 

ك الدولة وعلى مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات لألفراد أو مقابل انتفاعهم بأمال
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ي مع تحقيق المساواة والعدالة الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعد

 .لى المالإمكلفين على األداء وحاجة الدولة جتماعية وأن ال تتجاوز مقدرة الاإل

 118حسب ما جاء في المادة و . 2

 .ل المبينة في الزان نال يج ز إعضاء أحد من جأدية ال رائب  الرس ا في غير األح ا

 (: تعريف اإلعفاءات الضريبية وأنواعها 6-6-8(

إال إذا كـــان الـــدخل  معـــين لخدعلى  الضـــريبةض رف عـــدم بأنهـــا :الضـــريبيةاإلعفـــاءات ويمكـــن تعريـــف  

مــنح لمالية للــدوائر ا يحــقال و بقــانونال يطبــق إال و ،دائمــاً  أومؤقتــًا ء إلعفاا يكــون، وقــد للضــريبة خاضــعاً 

 ( .1999،) الهزايمة بذلك الضريبي التشريعلها  يسمح ما بمقدار الإءات إلعفاا

 (2112 ،)رمضان :  كما يلي اإلعفاءات الضريبية بشكل عام منح أسبابأما . 0 

التشريعات الضريبية الشخص  حيت تعفي قتصادي:اإلاإلعفاءات بسبب طبيعة النشاط  .أ

ة وخصوصًا إذا كان نشاط الشخص المتحقق هيراداتإعتباري العام من دفع الضرائب عن اال

 الربح.غير تجاري ال يبغي من وراءه 

ُتعفى من الضرائب بعض النشاطات رغبة من الدولة  اقتصادية: حيثاإلعفاءات ألسباب  .ب

كما تفعل الكثير من  ه،غير في تشجيع قطاع اقتصادي معين وتشجيعًا منها لهذا القطاع دون 

 .مثالً الدول النامية مع القطاع الزراعي 

ألصحاب الدخل المحدود ح منتيدخل ضمن اإلعفاءات تلك التي ُ  جتماعية :اإلعفاءات اإلج .

 بسبب قلة دخلهم .
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اإلعفاءات التي تمنح ألصحاب السلك الدبلوماسي للدول  اإلعفاءات ألسباب سياسية :د. 

 األخرى على أساس المعاملة بالمثل والهيئات الدولية كاألمم المتحدة.

 ( .2114،) الحجاوي : الضريبيةمن اإلعفاءات  ةالرئيسيهدف األ -6

 الزراعي.تشجيع اإلستثمار في القطاع  .أ

 الثانوية.ولية أو وراق المالية في السوق األتشجيع اإلستثمار في األ .ب

 المحلي.دعم الخزينة من خالل االقتراض ج . 

  تشجيع متابعة التطورات التكنولوجية ) قبول الخسائر الرأسمالية (د. 

 (التأجير )المتاجرة،تشجيع اإلستثمار في األراضي والعقارات ه. 

  .والمقاوالت اإلنشائية والفنادق والمستشفياتالصناعة و تشجيع اإلستثمار في قطاعات التعدين و. 

 ( اإلستثمار في األردن 6-3)

 ( : اإلستثمار في األردن في ضوء التحديات والفرص 6-3-0)

الدول النامية في القرن التاسع عشر،  اإلستعماري فينتيجة التوسع  بدأ اإلستثمار في العالم

يجاد إ و المواد الخاممصادر  لبحث عنا حول إلستعماراهذه اإلستثمارات في فترات  تدور أهداف

راعة قطاعات الز  حيث تركزت هذه اإلستثمارات في الدول،في تلك  للسلع المنتجةأسواق جديدة 

شهده العالم في القطاعات  الذي لتطورلالمسبب المباشر  هو ذلك وكان مية،الخد والتعدين والقطاعات

 .والالسلكيةالكهربائية وقطاعات االتصاالت السلكية 
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من حيث اإلستثمار الخارجي  ومع بداية الحرب العالمية الثانية كانت المملكة المتحدة األولى عالمياً 

 يها في ذلك الواليات المتحدة ومن ثم ألمانيا ،، تل 1912مليار بحلول عام  15بحجم استثمار بل  

 66على معدالته آنذاك أبحجم استثمار بل   1938حتى عام  وبقيت المملكة المتحدة اكبر المستثمرين

 مليار توجهت في معظمها إلى القطاعات الزراعية والتعدين والمجاالت الخدمية.

احتلت الواليات  ت في ميزان القوى حيثوفي أعقاب الحرب العالمية الثانية شهد العالم تغيرا

ستثمارات إلاه ستثمار الخارجي و كانت هذلتأخذ مكان بريطانيا من ناحية اإلالمتحدة المركز األول 

تبعية الالصناعات التحويلية في الدول النامية، وكان التخوف قائمًا من نشوء  على همنصبّ 

على اإلقتصاد الموجة نحو اإلقتصاد المغلق و  ، لذا اتبعت األخيرة استراتجيات تستندقتصاديةاإل

قتصادية وما تنطوي عليه من تبعية في كافة ة التبعية اإلأعات المحلية ، وذلك لتخفيف من وطالصنا

 ملحوظاً  ستثمار تراجعاً لية ، ونتيجة لهذا التخوف شهد اإلالمجاالت السياسية وضرب الصناعات المح

لكن  ،المساعدات والمعونات والقروضرات حيث أصبح التوجه نحو اإلستثمارات العابرة للقا مجال في

ستثمار صعودًا و ازدهارًا في قطاعات الصناعات إلفي أوائل سبعينيات القرن الماضي شهد ا

االستخراجية كالبترول،  مما أدى إلى تحقيق وفر في ميزان المدفوعات في تلك الدول والذي شكل 

لإلستثمار ،وتدوير هذه األموال على شكل قروض سيادية ُتعطى لتلك  لرأس المال القابل هاماً  مصدراً 

حيث كان هناك اعتماد كلي على تلك القروض أدى إلى تراجع في محاوالت  )الدول النامية( الدول

 .مارات والقيام بخطط تنموية فعالةاجتذاب اإلستث

إلى ذلك ُيعزى و ي ، ات القرن الماضنيوقد استمر هذا التراجع حتى النصف األول من ثماني

رتفاع أسعار قتصادي الذي فقدته نتيجة إلإلستقرار اإلستعادة اهود التي تبذلها الدول النامية إلالج

ت بإعادة هيكلة لذلك قام، أسعار المواد الخاموارتفاع  الفائدة العالمية والكساد في الدول الصناعية
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لى توفير البيئة اإلستثمارية المناسبة قتصادية من كل الضغوط ، كما عملت عوتحرير البيئة اإل

الخصخصة وتشجيعها من خالل تقديم اإلعفاءات والضمانات والتسهيالت المطلوبة وتزايد برامج 

 ( .Jong,2003ستثمار وتحرير سياسة التجارة الخارجية )واعتماد سياسات تشجيع اإل

العرش  بن الحسين لثانيا اهللمنذ أن اعتلى الملك عبد ف قتصاد األردنيإلوفيما يتعلق با

ستثمارات األجنبية ولتطوير إل، اتخذ األردن العديد من الخطوات من أجل تشجيع ا1999 عام

شهدت العديد من  اذ العالم،يعتمد على السوق وينافس على مستوى  الخارج،موجه نحو  داقتصا

ولوجيا وتكن القطاعات في السنوات األخيرة إصالحات متعددة، خاصًة قطاعات المصارف

ستثمار سياحة والخدمات. وتمنح قوانين اإلالمعلومات واالتصاالت والمستحضرات الدوائية وال

والمستشفيات والنقل والطاقة وتوزيع  والزراعة والسياحة ستثمارإلاألجنبية والمحلية حوافز خاصة با

 . ةالميا

لمشاريع اإلستثمارية الجغرافية إلستضافة او ولدى األردن اإلستعداد من الناحية السياسية 

وقد واجه  . الضخمة التي تتركز في مجال إعادة إعمار العراق واألسواق اإلقليمية األخرى

حيث شكل التراجع في إمدادات الغاز الطبيعي  ؛2112اإلقتصاد األردني العديد من التحديات عام 

م بدائل الوقود ولذلك اضطرت محطات توليد الكهرباء إلى استخدا ،من مصر بشكل خاص تحدياً 

مليارات  4تكلفة. و تُقدر التكاليف المترتبة على فقدان هذا المورد من موارد الطاقة بحوالي  كثراأل

 . 2111دوالر منذ عام 

 Southern African  اطع األردن لتوقيع اتفاقية االحتيشر  2112في آب و 

Breweriers ويرمز لها ب (SAB)  النقد الدوليمليار دوالر مع صندوق  2.1بحوالي   

International Monetary Fund   وُيرمز لها ب(IMF) الفجوات النقدية الناجمة عن  في ملئ
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احتاجت عملية حل البرلمان ومجلس الوزراء والتغيرات  ولذلك فقد  .التمويل على المدى القريب

 عزلبم نذاكردن آبيرة من أجل اإلصالح التشريعي. ولم يكن األكالوزارية الرئيسية إلى بذل جهود 

من  كبيراً عدًدا  2112 عامعن األحداث المأساوية القائمة في المنطقة العربية. فقد شهد 

قوات األمن األردنية تلك المظاهرات بشكل  توأدار  كبيرة،المظاهرات لكنها لم تكن عنيفة إلى درجة 

ت التي واجهها األردن وما يزال األردن يحافظ على استقراره السياسي. وبالرغم من الصعوبا جيد.

إال أن النظرة  ،2113باإلضافة إلى التحديات التي سيواجهها في عام  ،خالل العامين الماضيين

في السوق األردني ما زالت مرغوبة بل أنها متقدمة في  اتستثمار إلالمستقبلية العامة تشير إلى أن ا

ستثمار األجنبي اإل نفتاحانتيجة  و القيود المفروضة،وتخفيف  االنفتاح نتيجة العديد من القطاعات

األردن إلى منظمة التجارة  انضم،  2111في نيسان عام و بير كالسوق األردني بشكل على 

 دخلت فقد وباإلضافة إلى ذلك (WTO)ويرمز لها ب World Trade Organization  العالمية

و   Free Trade Organizationاتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة األمريكية

فيذ ودخلت حيز التن 2111في كانون أول  و المبدئيأ الجزئي حيز التنفيذ (FTA)يرمز لها ب

ستثمار الثنائية مع يات المتحدة األمريكية معاهدة اإلوقعت الوالو . 2111الكامل في كانون الثاني 

  .2113عام األردن في 

بيانات مبادئ  انشاء قاعدة مريكية واألردن علىاتفقت الواليات المتحدة األ 2112في عام و 

 واإلستثمار،وخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وخطة عمل الشراكة الثنائية للتجارة  ،ستثمار الدوليإلا

نفتاح، والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وقد بدأ إلمن أجل تعزيز الشفافية، واها حيث تم تصميم

قية إدارة الجمارك والتيسير التجاري. وخضع األردن إلى مراجعة سياسة الطرفان أيضا بمناقشة اتفا

 Organization for Economic قتصادي والتنميةإلمنظمة التعاون ا من قبلستثمار إلا
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Corporation and  Development   ويرمز لها ب(OECD)  بقصد االنضمام إلى إعالن

تم دمج أنشطة تشجيع  حيث .ع المتعددة الجنسياتالدولي والمشاري ستثمارإلالمنظمة المتعلق با

هؤالء المستثمرين الذين ل ةستثمار األردنية التي توفر محطة واحدتشجيع اإلهيئة ستثمار في إطار اإل

  ستثمار في األردن.يسعون لإل

دن فال يوجد ر تصادية الرئيسيه في األوالمشاركة في القطاعات اإلقالملكية وفيما يتعلق ب 

 شركاتفي الحقيقة، تسعى العديد من و و قانوني تجاه المشاركة األجنبية . تميز منهجي أهناك أي 

األعمال بقوة إلى التعاون مع الشركاء األجانب حيث تعد تلك الطريقة المالئمة لزيادة قدرتها 

مكانيتها لدخول األسواق العالمية األخرى. وقد بذلت الحكومة األردنية الكثير من ا لجهود التنافسية وا 

 . (2113،صيام)  هب اً ستثماري الرسمي في األردن مناخًا مالئمًا ومرحبإلالتي جعلت المناخ ا

 (6113)خربوش, ه تعريف اإلستثمار وفوائد(: 6-3-6) 

قتصاد م من قبل المختصين في اإلستثمار على األلسن ويستخدكثيرًا ما يتردد مصطلح اإل

 مال.ال رأسو لى الطاقة اإلنتاجية إة اإلضاف نهويعرف بأ ،والمحاسبة والمالية

حيث يعطي قيم استعمالية  هستثمار وأبعادإلامفهوم رأس المال صورة واضحة عن  يعطيو 

على  وبناءً  و الحقوق العينيةأفي لحظة زمنية سواء اتخذت شكل الموجودات الثابتة أو المتداولة 

 مالخدمية على مستوى اقتصاديات الدول نشاء المشاريع اإلنتاجية واإستثمار من قبيل اإل عدّ يذلك ُ 

يتعلق باإلنفاق الرأسمالي، وتوجيه رؤوس األموال باتجاه مشروعات جديدة في كافة القطاعات 

والمرافق العامة والبنية التحتية وقطاعات اإلسكان وتوليد الطاقة وصناعات التعدين وكافة المجاالت 
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مداد هذه البالد بماالمهمة المتعلقة بالنهوض بالنواحي التنموية و  هو جديد من الخبرات القادرة على  ا 

 االستغالل األمثل لمقدرات البالد .

إضافة طاقات إنتاجية إلى األصول الموجودة والخامات الطبيعية  أنّ كذلك على ويمكن اإلشارة 

نشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعاًل والتخلي عن القديم  والموارد البشرية ، وا 

 ويعتبر ايضًا من اشكال اإلستثمار.منها 

ها أن تزيد الدخل وتحقق ن اإلستثمار مجموعة من التوظيفات التي من شأنإف وعليه

مال من خالل امتالك ال لى رأسإة يلحقيقتحقيق اإلضافة ا ترمي إلىو  الدخل،لى إاإلضافة 

لى منفعة مستقبلية بتدفقات مالية بمنفعة حالية للحصول ع عوائد. والتضحيةصوال التي تحقق األ

 والمخاطرة.العائد  عتباراألخذ بعين اال مع أكبر،

يعني نوع  اإلستثمار مجالف ،لى مجال اإلستثمار وأداة اإلستثمارإلذلك هنا يجدر اإلشارة 

ُيحدد تبعًا فما نوع اإلستثمار أ ،ه موالأالذي يختاره المستثمر إلستثمار  ستثمارإلوطبيعة هذا ا

اإلستثمار  فقد يعتبر صل حيازة األ فيما يتعلق بكيفية ، اً خارجي مأ ًا كانوقع الجغرافي محليللم

قيمة اقتصادية  والذي له حيازة األصل في حد ذاته اإلستثمار الحقيقيويقصد ب ،ًا أو مالي اً حقيقي

المالي  وأما اإلستثمار ،منفعة اقتصادية تتمثل في شكل خدمة او سلعة  هويترتب على استخدام

في أصل طي الحق بالمطالبة انما يع ، أصل حقيقيحيازة  حاملهيترتب على  الذي ال فهو

  .حقيقي
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يغلــب عليهــا طــابع  عــام، مــدتها ال تتجــاوز جــلهنــاك اســتثمارات قصــيرة األفومــن الناحيــة الزمنيــة 

لتطلــع ا ايغلــب عليهــف جــلمــا اإلســتثمارات طويلــة األأ األســعار،واإلســتفادة مــن فروقــات المضــاربة 

  .لدخل مستمر 

 هاإلستثمار ومخاطر  (: أهداف6-3-3) 

 ،لى تحقيق عائد معين إفإن المستثمر يسعى  به ةالمتعلق مهما كان نوع اإلستثمار والمخاطرو 

 (Gilmore& others,2113) :لى تحقيق مايلي إ ف المستثمرديهولذلك 

 ربحية وع هو تحقيق عائد مالئم وألي مشر  ةاألساسي هداف: إن األ تحقيق العائد المالئم1. 

لى التوقف وتصفية إاإلستثمار المالي سيدفع صاحبها  ن تعثرأل ،يعمالن على استمرار المشروع 

 المشروع بحثًا عن مجال أكثر فائدة .

التركيز  وذلك عن طريق المفاضلة بين المشاريع و : المحافظة على رأس المال األصلي .6

ي شخص يتوقع الربح والخسارة ولكن إذا لم أألن  ،ه اطر اوجه اإلستثمار األقل مخعلى 

 همال األصلي ويجنبال رأسالمال للحفاظ على و فيسعى مستثمر  ،المشروع ربحاً  حققي

 .الخسارة 

: يهدف أي مستثمر للحفاظ على دخل مستقر ومستمر بعيدًا عن  فإستمرارية الدخل وزيادت .3

 نشاط اإلستثماري .اإلضطراب والتراجع حفاظًا على استمرارية ال

جاهزة  هلى تمويل وسيولة جاهزة وشبإذكر أن النشاط اإلستثماري بحاجة ي ضمان السيولة : .4

 فات اليومية وتجنبًا للعسر المالي .و لمواجهة التزامات العمل والسيما المصر 
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 (2116،)السامرائيرتخاذ قرار اإلستثمااأ سس  (:6-3-4 )

واستبعاد  استثماره،ة المقدمة لرأس المال المرغوب في للجه تختلف دوافع اإلستثمار تبعاً 

والتركيز فقط على العوامل  واتخاذه،أي عوامل شخصية قد تؤثر على عملية صنع القرار 

الموضوعية وهذا ما تفتقده اإلستثمارات الخاصة والتي تكون أهدافها منصبة في إطار الربحية 

للمواد اإلقتصادية  يدة المدى وهي اإلستغالل األمثلإلى أهداف بع تمتدكاإلستثمارات العامة التي 

 المختلفة.من الشرائح المجتمعية  اإلنتاجية لكلوتحقيق الحد األعلى من 

أي مشروع في هناك درجة ايجابية  أنوعند دراسة المعايير اإلستثمارية المختلفة فإننا نجد 

 يتموأن ، قعة ألي نشاط استثماريالمتو  التكاليفاستثماري يجب أن تتم في ضوء تحليل للمنافع و 

 .ذلك بمراعاة طبيعة هذا المشروع وذلك بالنظر إلى طبيعة مصادر التمويل لهذا المشروع

من خالل   ،ألي استثمار يجري التعامل معه  هذلك عن طريق احتساب مقدار الربحي يتمو 

 حساب الربحية وفقاً ألي مشروع وهي الطريقة األمثل ل   present valueاحتساب القيمة الحالية

جراء مقارنات مع مشروعات أخرى ، أما fisherلما جاء به  المنفعة فقد أطلق عليها   kenz، وا 

عند احتساب القيمة ف ، وبين الطرفين تشابه واختالف ،marginal efficiency إلستثمار ل يةالحد

أسمالية بالفائدة الجارية ، الحالية والتدفقات الر  تكاليفالحالية للمشروع يجري حسم التدفقات وال

أي  ع ، األمر الذي يعطي القيمة الحالية للتدفق في و تدفقات الدخل المتوقع من المشر  من موتحسّ 

لحالية ذا كانت القيمة افإ ساس ذلكالمشاريع على أ المقارنة بين جراءويتم إ للمشروع  زمنيةة مد

يتم ترتيب المشاريع الناحجة على و  مربحاّ  على من الصفر يعتبر المشروعأفقات النقدية دلصافي الت

 األقل فاألقل . صافي تدفقات نقدية ثمساس األكثر أ
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الذي يجعل القيمة  marginal efficiency of capitalأما فيما يتعلق بمعيار القيمة الحدية 

على من أ المعيار يقارن بالفائدة الجارية، فإذا كانفالحالية مساوية للمنفعة المتولدة من المشروع 

هناك طرق احتساب أخرى ومعايير أخرى مثل ربحية ، ن المشروع يعتبر مربحًا إنسبة الفائدة ف

 pay backاسترداد رأسمال  نمطعلى أوضاع خاصة مثل  يتوقف استخدامها التي و ،اإلستثمار

period  وهناك معيار آخر وهو دورة رأسمال للعالمpolik ات الذي يفضل اإلستثمار في المشروع

في اإلستثمار  عة حديثاً إلنتاج ، وهذه جملة من المعايير المتبلذات الرأسمال المنخفض بالنسبة 

 .ستثمار والتي تبنى على نتائجه قرارات اإلقتصاد السوق بالنسبة إل

ن يراعي األسس واالعتبارات أستثمار و توظيف األموال للمستثمر عند اتخاذ قرار اإل بد الو 

 (Hodge,2112) التالية :

الهدف األساسي ألي مستثمر هو تحقيق العائد أن  الىاإلشارة  أن تمت سبقالعائد المتوقع :  .1

في  هحيث يضحي المستثمر ببعض مال ،المالئم والربحية بغرض استمرار النشاط اإلستثماري 

انت أما اذا ك ،رباح أالتضحية على شكل  هإنما يطمح أن يحقق عائدًا مقابل هذ ،الوقت الحاضر

 الكثير . لهيستنزف من أموا كون ذلك ال يستمرأن  هفعلي  نتيجة اإلستثمار خسارة

 درجة المخاطر  المتوقعة : .6

ي نشاط استثماري محفوف بالمخاطر النظامية أعلى المستثمر أن يسلم بادئ األمر بأن 

ك عن طريق وذل عاليةاله حمل مخاطر تاختيار المشروع الذي ي عليهفولذلك  ،وغير النظامية 

أي أن هناك عالقة طردية بين  ، اختيار حجم العائد المالئم لمقدار تحمله لهذه المخاطر

 المخاطرة والعائد المرتفع.
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المستثمر أن  يجب علىو  ، كما له أنواعه هأدوات له إلستثماراإن اختيار الزمن المناسب :  . 3

ختيار األداة اإلستثمارية األكثر سيولة اك ية وكذليختار الوقت المناسب للقيام بالعملية اإلستثمار 

يجب على المستثمر أن يأخذ وقت تحقيق كذلك  ،لى نقدية في المدى القصيرإ هتحويل وما يمكن

 . العائد واسترداد أي مبال  مدفوعة

 ليكون متخذ قرار اإلستثمار مطمئنًا البد أن تتوفر بعض األمور أهمها :و 

 هتوظيف رأسمال نتيجة مر هو تحقيق العائد المالئمثللمست ساسيلهدف األإن ا الربحية : .0

ويعتبر هذا العائد نتيجة لتعطيلها في الوقت الحاضر وتشغيلها للحصول على مردود مستقبلي 

 .)تكلفة الفرصة البديلة(مقابل تلك التضحية 

بالتالي يختار بد من التعامل بمبدأ الثقة لتكون البيئة آمنة ومستقرة و  حيث ال :الثقة واألمن. 6

 المستثمر األدوات األقل خطورة واألكثر ربحية لتحقيق العائد المالئم.

ي أو أالجاهزة لمواجهة أي طارئ  النقديهوتعني توفير الحد األدنى المطلوب من  السيولة :.3

 مصاريف مفاجئة . 

ون هذا القرار وحتى يك ،ستثماراإل تخاذ قرارإسترشاد بالنواحي العلمية وذلك بلإل بالنسبةأما 

 وتهيئة البيانات ،ستثمارإلاألساسي من ا الهدفوبتحديد صائبًا فعلى المستثمر أن يتبع نهجًا علميًا 

تحليل للجوانب القرار تتركز على ال لمتخذتخاذ قرار اإلستثمار وتكوين قاعدة متينة المالئمة إل

ن يراعي كل من أوعلى متخذ القرار  لبدائل،اه ستثمار واختيار األفضل من بين هذالمادية لبدائل اإل

 :(Henrik&Rand,2006) المبادئ هومن أبرز هذ القرار،المبادئ التالية كُأسس متينة لمتخذ 
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ليكون متخذ القرار قادر على المفاضلة بين  وذلك : اإلستثمارية( )البدائلمبدأ تعدد الخيارات . 0

وكلما  ، هالذي يسعى المستثمر لتحقيق البدائل واختيار البديل األفضل بما يتناسب مع الهدف

 من اتخاذ القرار الصائب. هتمكنبحيث عطت لمتخذ القرار مرونة أكبر أتعددت البدائل 

رة المختصين والخبراء في ستعانة بمشو إلوهو األمر الذي يقتضي امبدأ الخبر  والتأهيل :  .6

كانيات الفنية والعلمية التي يتمتعون باإلم الكثير من المستثمريين الحيث أن ستثمار مجال اإل

 . اتتخاذ القرار على إتدعم قدرتهم 

لمجال بما لستثمارية المالئمة ستثماري واألداة اإلبمعنى اختيار المجال اإلمة : ئمبدأ المال  .3

 .و منظمةأينسجم مع ظروف المستثمر فردًا كان 

بغرض تخفيض أثر  واختيار عدد من األدوات اإلستثمارية،مبدأ التنويع أو توزيع المخاطر  .4

 نظامية.الالمخاطر وخاصة المخاطر غير 

 ومات اإلستثمار:ق( : م6-3-5)

بعدد من المزايا وذلك باعتبار ما يمكن أن يتعرض له ن اإلستثمار الناجح يجب أن يتمتع إ

 و ،على قيمة اإلستثمار األصلية  في حاالت التضخمومنها الحفاظ  ،المستثمر من مخاطر 

يجب عليه القيام بذلك إذا اراد الحفاظ على وبذلك  ،ستثمار إلل حاليةقص القيمة النالحيلولة دون 

مستمر حيث يجب  دخللتحقيق المستثمر  وجوب لىإإضافة  ،س المال األصلي للمشروع قيمة رأ

لى مراعاة القوانين السائدة مع إضافة إفات لتحقيق ذلك و على من المصر أأن تكون العوائد 

 . (Henrik&Rand,2116)  ي طارئأة سيولة مالئمة لمواجهة على درج المحافظة

 (1999،أن يستند على ُأسس ثالثة )مطر ال بدناجحًا  ستثمارقرار اإل يكون كيلوتستلزم الضرورة 
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  مالئمة .ذات قدرات وامكانيات متكاملة تعمل بكفاءة على إيجاد بيئة اعتماد استراتيجة . 1

 .القرارتخاذ إلاإلسترشاد باأُلسس العلمية . 2

 والمخاطرة.مراعاة العالقة بين العائد . 3

ساســـي علـــى رغبـــات المســـتثمر أســـتثمار فهـــي تعتمـــد بشـــكل يتعلـــق باإلســـتراتيجية المالئمـــة لإلفيمـــا و 

واألمــان، والســيولة والـذي يكشــف عنهـا منحنــى تفضــيلي فيمـا يتعلــق برغبـات المســتثمر تجــاه الربحيـة 

جتماعيـة وغيرهــا والـدخل والحالــة اإل ةالوظيفــو  مر تتعلــق بـالعمرخـرى خاصــة بالمسـتثعوامــل أ وهنـاك

 خرى.األمن العوامل 

بينمــا الســيولة واألمــان يعبــران  ،ســتثمارإلمعــدل العائــد المتوقــع ل باســتخداموالربحيــة يجــري احتســابها 

عائـد علـى ال ويكون على كامل اإلستعداد لقبولها بناءً  المستثمر،التي يتحملها  ا عن المخاطرمبدوره

 المتوقع.

  (Henrik&Rand,6112) لى ثالث مجموعات:إالمستثمرين  تصنيفلى ذلك يجري ع وبناءً 

 المخاطرة.يكون حساسًا جدًا لعنصر  والذي المستثمر المتحفظ :ىاألولالمجموعة 

 هلمسألة الربحية مما يجعل حساسيت المستثمر المضارب الذي يعطي األولوية :ةالثانيالمجموعة 

 متدنية. للمخاطرة

المستثمر المتوازن وهو المستثمر الرشيد الذي يهتم بكل من العائد والمخاطرة  :ةالثالثالمجموعة 

 بشكل متوازن .

ستثمار بأنها األوضاع والظروف السياسية و اإلقتصادية إلمقومات ا يمكن تعريفو 

ن المتتبع للمناخ فإ هوعلي ،ينهوتوطمال ال واإلجتماعية والقانونية التي تؤثر في توجهات رأس
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اإلستثماري األردني يجد أن المملكة تمتاز بمناخ استثماري جاذب يوفر البيئة المالئمة وعوامل 

وتهيئة القوانين  المستقرة،قتصادية واألمنية إلستثمارية من خالل توفير البيئة اإلالنجاح للمشاريع ا

يجاز مميزات المناخ إكن ويم العالمية،وف والمستجدات مع الظر  ئميتالوالتشريعات بما 

 (2113 ،)هيئة تشجيع اإلستثمار اإلستثماري في األردن بما يلي :

جاذبة في ظل القضائية و القتصادية و اإلسياسية و البيئة الو  ،متميز الستراتيجي اإلموقع ال .1

 نظام حكم راسخ .

 مرتفعة.االقتصادية الكلية وتحقيق معدالت نمو  ةاإلستقرار في السياس .2

يزيد فيها عدد المستهلكين  التي على مختلف األسواق العالمية تطل نافذةردن بر األكذلك يعت  .3

ل التشجيع في مجاالثنايئه مستهلك من خالل توقيع األردن على العديد من اإلتفاقات  عن المليار

وبي ور واتفاقيات التجارة الحرة والتي أهمها اإلتفاقية مع االتحاد األ ،ستثماراتلإلوالحماية المتبادلة 

 العالمية.لى منظمة التجارة إ هلى انضمامإوالواليات المتحدة باإلضافة 

لنشاط اإلقتصادي وعملية مام القطاع الخاص ليلعب دورًا رئيسيًا في اأافساح المجال  .4

 .التنمية

حيث تعتبر األيدي العاملة األردنية من ضمن  مؤهلة،الو كفؤه البشرية الموارد التوفر   .5

نتاجية في المنطقة.الموارد األكثر   كفاءة وتنافسية وا 

السعي إلنشاء و  واتصاالت،بنية تحتية متطورة من مطارات وموانئ وشبكات وطرق توفر  .6

 شبكة سكة حديدية تربط المملكة بدول الجوار .

 قطاع مالي ومصرفي متطور.توفر  .7
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عاملة الوطنية من الم هم العملية اإلستثمارية وما تتضمنتشريعات حديثة ومحفزة تنظّ توفر  .8

  جنبي.ستثمار األلإل

 ردن:ضمانات وحوافز اإلستثمار في األ  (:6-3-2)

  (2114هيئة تشجيع اإلستثمار,) :اإلستثمارضمانات   .0

 فقد وبموجبه األردني،ردني معاملة المستثمر األقانون تشجيع اإلستثمار المستثمر غير  معاملة أ.

فــي كــل  ردنيــاً أ شــريكاً  ُيــدخل أنفــي أي مشــروع علــى  تــم منحــه حــق التملــك والمشــاركة والمســاهمة

  المشروع.المشاريع وال يملك كامل 

باســتثناء شــركات  دينــار الحــد األدنــى لإلســتثمار غيــر األردنــي بالمشــروع خمســون ألــفيبلــ   ب.
 المساهمة العامة.

 .للمستثمر مطلق الحق إلدارة المشروع وفق ما يراه مناسباً  ج.

 ي وقت.أو بيع حصته في أستثمار رأسماله أو ما جناه من اإلراج يحق للمستثمر إخ  د.

 لى خارج المملكة.إعمالهم أق بإخراج أموالهم وما جنوه خالل وللعاملين الح  ه.

التــــي تضــــم منــــدوبين عــــن كــــل مــــن البنــــك المركــــزي و وزارة  وافقـــت لجنــــة تشــــجيع اإلســــتثمار و. 

 عادة تصدير الموجودات المعفاة.إثمر على للمست الصناعة والتجارة وهيئة تشجيع اإلستثمار

يتعلــق  كــل مــا حالــةإتــه أو أي مؤسســة رســمية تــابع  لهــا للمســتثمر الــذي تضــمن دول يحــق كمــا  ز.

 باستثماره اليها.

ذا اخل بالمصلحة إال إجراءات ي من اإلو اخضاعه ألأي مشروع أنزع ملكية  ال يجوز ح.

 .العامة وفي هذه الحالة يدفع له التعويض
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 الحوافز االستثمارية في األردن :. 6

تشـريعيًا  سـتثمار واطـاراً إلمحفـزًا علـى ا 2114( للعـام 31االستثمار رقم ) تشجيعيعتبر قانون 

 هنـــاك الكثيـــر مـــنو ســـتثمارات المحليـــة ، ســـتثمارات األجنبيـــة ومحفـــزا لإلمالئمـــًا للكثيـــر مـــن اإل

 حيــث تقــوم ،علــى مســتوى الدولــة ثمارســتقــوانين اإل التــي تقــدمها ضــماناتالحــوافز و المزايــا و ال

ــــة تشــــجيع اإلســــتثمار  ــــات بهيئ ــــوفير البيان ــــي البيئــــة اإلســــتثمارية مــــن خــــالل ت ــــة ف تعزيــــز الثق

المســاهمة فــي تمكــين اإلســتثمارات المحليــة واألجنبيــة وتحفيزهــا و  ، والمعلومــات والتســهيالت

وتــــوفير الــــدعم  مــــن خــــالل متابعتهــــا وتجــــاوز المشــــاكل والمعيقــــات التــــي تواجههــــا إن وجــــدت

تقلـيص الـى اضـافة  ،التـي تواجههـا  معيقـاتلهـذه ال وايجـاد حلـول تهـامتابعو  المناسب إلدامتها

و تــرخيص المشــروعات االسـتثمارية، والتحديــد المسـبق لكافــة اجــراءات أالوقـت الــالزم لتسـجيل 

ة لهـــذه و تقـــديم اإلعفـــاءات الضـــريبية والجمركيـــ ،مر التنفيـــذ الواجـــب إتباعهـــا مـــن قبـــل المســـتث

 . (2114،اإلستثمارات ) هيئة تشجيع اإلستثمار

 :القوانين لتشجيع اإلستثماروفيما يلي استعراضًا ألهم 

 1967لسنة  1ستثمار رقم قانون تشجيع اإل .أ

 1973لسنة  53ستثمار المؤقت رقم قانون تشجيع اإل .ب

  1987لسنة  11ستثمار قانون تشجيع اإلج .

 1995سنة ل 53القوانين المعدلة لقانون  د.

  1995لعام  16ستثمار رقم قانون تشجيع اإل .ه

  1995لسنة  27ستثمارات العربية واألجنبية رقم قانون تشجيع اإل و.
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  2113لعام  68ستثمار المؤقت رقم قانون تشجيع اإل .ز

 2114للعام  31والقانون تشجيع اإلستثمار الحالي رقم  ح.

 ،المالكي ) األهمية من العوامل التاليةوتنبع هذه أهمية جذب اإلستثمار في األردن  .3 

2001) 

 الهاشمية.ية للحكومة والقيادة السياسية للمملكة األردنية و أوليشكل   .أ

 ساهمة في الحد من مشكلة البطالة التركيز على اإلستثمارات المولدة لفرص العمل للم .ب

إلصالح لية أحد المحاور الرئيس بإعتبارهاإلستثمار المحلي واألجنبي على  التركيزج. 

 .االقتصادي

  اإلستثمارات:في جذب  التاليفخطة وتتبع المملكة ال. 4

من  لألردنيين،اإلستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل  التركيز على .أ

 :خالل

  التوزيع األمثل لإلستثمارات ليشمل جميع مناطق المملكة.و  اإلستثمارية تحديث الخارطة* 

 مختلفة.الالسعي نحو تحقيق شراكات مع المؤسسات * 

 معينة.السعي نحو جذب اإلستثمار ضمن قطاعات * 

 األجنبية:التركيز على جذب اإلستثمارات المحلية  .ب

 دف.اهستطالعي الإلا ترويجالقيام بال* 

 القيام بالترويج المستهدف للدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص .* 

 ،جذب استثمارات األردنيين المقيمين في الخارجاستقطاب و * 
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توزيع مكاتب التنمية اإلقتصادية على كافة المحافظات من خالل الخرائط اإلستثمارية   ج.

 للمعونات.والتواصل مع برامج الدول المانحة 

 ،حيــث يــتم اســتحداث مديريــة المتابعــة المســتثمرين،تــذليل الصــعوبات والعقبــات التــي تواجــه  .د

 اإلستثمارية.السياسات والعمل على تطوير النافذة  مدعوحدة و 

 والخاص.مشروع قانون جديد ومشروع الشراكة بين القطاع العام  .ه

 :(2117،القدومي) ومن مظاهره ،في تحفيز جذب اإلستثمارات للقطاع الخاص وكذلك يوجد دور. 4

جــاد شــراكات ايتفعيــل الشــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص وتوزيــع األدوار مــن خــالل أ. 

 ومستدامة.لى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مالئمة إاقتصادية ناجحة تهدف 

فـرص  قـدرة القطـاع الخـاص علـى اسـتحداثتعزيز البيئة اإلستثمارية سيساهم فـي زيـادة ب. 

هــة للتصــدير وبالتــالي المســاهمة جالخارجيــة مــن خــالل المنتجــات المو  عمــل وتنشــيط التجــارة

 المحلي اإلجمالي.في نمو الناتج 

 (2117)القدومي.ستثمار في األردنمعوقات اإل (:6-3-7) 

جل تشجيع أردن من على الرغم من الجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها األ

، عن طريق التطوير الدائم للكثير من القوانين بما يواكب متطلبات اإلستثمار الحديث اإلستثمار

 هيئةوهي  هدواتأعنى بتشجيع اإلستثمار وتحديث تُ  هيئةسيس حيث كانت ذروة هذه الجهود تأ

والتي بدورها قامت بمنح المستثمرين داخل  1995تشجيع اإلستثمار التي تأسست في عام 

عفاءات من ضريبة  التي تضم تشجيعيةالحوافز الاألردن مجموعة من  إعفاءات جمركية وا 

حركة رؤوس األموال ، فضاًل عن ارتباط وعدم تقيد  ، المبيعات إعفاءات من ضريبةو  الدخل
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ستثمار من أهمها اتفاقية الشراكة األمريكية  األردنية ، األردن بمعاهدات تصب في تشجيع اإل

ن هنالك جملة ألكن على الرغم من هذا إال  ،والشراكة األوربية األردنية وغيرها من المعاهدات

  :قتصاد األردني من أهمها إلإضعاف ا لىتؤدي إ أن شأنها من المعوقات التي من

 اإلجراءات.البيروقراطية اإلدارية وضبابية .1

 االختصاصات.تعدد الجهات وتضارب  .2

 المستثمرين.الفساد واقتصار الفرص اإلستثمارية الكبرى بيد مجموعة من  .3

 األردني.صغر حجم السوق  .4

 الطاقة.ارتفاع الضريبة على مصادر  .5

 اإلمكانيات.ضعف ستثمار و قلة فرص اإل .6

 اإلنتاج.االرتفاع الكبير لتكاليف  .7

 ن المستثمر يعتمد عليها في اتخاذ قراره.ستثمارية ألردن اإلتراجع مرتبة األ .8

 تشجيع اإلستثمار  هيئة ور(: د6-3-8) 

 (2117،)القدومي التالية:تشجيع اإلستثمار باألدوار  هيئةتقوم 

 المستثمرين.ية متطلبات ستثمارية لتلباإلنافذة تعتبر ال .1 

ستثمارية القابلة إلبراز أكثر الفرص اإمن خالل  ستثمار،اإلمعلومات وافية عن فر تو  .2

 الحيوية.قتصادية لنجاح والنمو في القطاعات اإلل



 68 
 

 

 قتصادية.اإلة للمشاريع في مختلف القطاعات جدوى أولي دراسات توفير. 3

 تثمرين في القطاعين العام والخاص.يجاد الشراكة المحتملة بين المسإعلى  تعمل. 4

يع الوزارات تسجيل وترخيص المشاريع اإلستثمارية في مكان واحد يضم جم خدمةتقدم  .5

  .المعنية

ما بعد اإلستثمار حيث يتم العمل على تطوير البيئة اإلستثمارية وذلك  تقديم خدمات .6

في تحديد التحديات التي  هاماً  باإلضافة إلى أنها تلعب دوراً  المستثمر،للمحافظة على رضا 

رية المتابعة ووحدة تواجه القطاع الخاص والعمل على إزالتها أو التدخل عند صانعي سياسات مدي

 .دعم السياسات

وفقًا لقانون تشجيع  من ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية منح إعفاءات للمستثمرين. 7

 .2114للعام  (30)اإلستثمار 

 ( 2114،حجاوي)اللضريبية و أثرها على حركة االستثمار (:اإلعفاءات ا6-4)

تهدف اإلعفاءات الضريبية في مضمونها إلى تشجيع اإلستثمار، عن طريق إعفاء الشخص 

ستثمار ، ويكون توجيه إلالمعنوي من أداء التزاماته الضريبية األمر الذي يعد عاماًل مشجعًا على ا

دورها في اإلقتصاد األردني و استغالل للى تنمية وتعزير إءات باتجاه القطاعات التي تحتاج اإلعفا

 ةتشجيع اإلستثمار وغرف هيئةو  ك بالتنسيق مع كل من ضريبة الدخلوذل ،شكل األمثلالالموارد ب

استخدام اإلعفاءات الضريبية عن طريق تشجيع اإلستثمار  هيئة حيث تهدف ،الصناعة والتجارة 

تثمار فيها ستثمارية والتعرف على الفرص المتاحة وتحفيز اإلستعزيز الثقة في البيئة اإلل كوسيلة

 لى تقديم المشورة وتوفير المعلومات واألدلة للمستثمرين.اضافة إوالترويج لها، 
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وتكون اإلعفاءات منصبة على القطاعات الصناعية والزراعية والمستشفيات والنقل 

 لتعليمات المؤتمرات والمعارض وذلك وفقاً لى إضافة كك الحديد والمدن السياحية ، باإلالبحري وس

رئاسة الوزراء ، ولقد  تشجيع اإلستثمار إلى هيئةمن تشجيع اإلستثمار وبعض التنسيبات  هيئة

اشتمل قانون تشجيع اإلستثمار السابق على العديد من الحوافز والتسهيالت للمستثمرين األردنيين 

تتضمن التسهيالت و  ،في القطاعات المختلفة مشاريع الواألجانب على حد سواء من أجل إقامة 

تعفى الموجودات الثابتة  ،وبنسب مختلفة حسب تصنيف المشروع الدخل  ةاإلعفاء من ضريب

للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم ادخالها الى المملكة خالل ثالث سنوات من صدور 

لتوسيع  وكذلك الموجودات الالزمة ، قرار لجنة تشجيع اإلستثمار بالموافقة على قوائم الموجودات

باإلضافة  ،نتاجية للمشروع طاقة اإلالمن  %25لى زيادة ال تقل عن إالمشروع إذا ما ادى ذلك 

سعار تلك أتوردة إذا كانت ناتجة عن ارتفاع لزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المسل

 الموجودات في بلد المنشأ.

تزيد قيمة  عفاء قطع الغيار المستوردة الالزمة للمشروع على أن الاكما أكد القانون على 

لى المملكة أو استعمالها إعلى أن يتم ادخالها و  ،الموجودات  همن قيمة هذ %15 نالقطع عه هذ

 . فترة اعفاء( هخالل عشر سنوات من تاريخ اإلنتاج )وهذ

 الدراسات السابقة (:6-5) 

تند إليــه الدراســة الحاليــة فــي توضــيح الجوانــب األساســية مــن أجــل تكــوين إطــار مفــاهيمي تســ  

وتــم اإلفــادة مــن بعــض الدراســات التــي لهــا قامــت الباحثــة بمســح الدراســات الســابقة لموضــوعها، فقــد 

 لبعض هذه الدراسات. عالقة بموضوع الدراسة وتخدم متغيراتها، وفيما يلي استعراض
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 أواًل: الدراسات العربية:

  "ستثمار في االردن ومصرمناخ اإل "( بعنوان(2001ستثمار في االردنتشجيع اإل هيئةدراسة 

ن أ حيث تبينردن ميدانيًا ، مستثمرًا في األ 31من  تتكون حيث تم استطالع آراء عينة

ردن ما بين ممتازة وجيدة ، لكن هناك األ فيع اإلستثمار جيقوانين تش يرونمن العينة  % 66.6

رائب ، الرسوم الجمركية همها : ارتفاع نسب الضأردن من ار في األالعوامل المثبطة لإلستثمبعض 

دارية المطولة والمكلفة، وارتفاع ة وقلة الشفافية ، واإلجراءات اإلجراءات جمركية معقدإ، ووجود 

نظام الضريبي والجمركي، الأوصت الدراسة بضرورة تبسيط اإلجراءات وتحسين و تكلفة التمويل، 

 اإلستثمارات وتجنب التغير المستمر في قانون الضريبة . هذهإلقامة  وتوفير البنى التحتية

سباقات  و ةالعربي دولالمباشر في ال "اإلستثمار االجنبي( بعنوان (2002 دراسة الجميل

جنبية المباشرة في الدول اسة بدراسة ظاهرة اإلستثمارات األالدر  هحيث قام الباحث في هذالمنافسة" 

الدول العربية  عليهاالمقومات التي ترتكز  لىاضافة إثار اإليجابية والسلبية، م اآليالعربية ،  وتقي

تها لجذب المستثمرين، حيث قام الباحث بتحديد مستويات السباق اجراءات وقوانين في سياسإمن 

على  و توصل الباحث الى اإلستناج األهم وهو تأكيده ها من خالل التحليل العنقودي ، وترتيب

فة المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها دول معينة ، وخاصة في مجال التلوث همية التكلأ

 البيئي نتيجة لإلستثمارات األجنبية .

" دور الحوافز واإلجراءات الضريبية في تشجيع  بعنوان (6116دراسة المومني )

جراءات لى التعرف على دور الحوافز الضريبية التشجيعية  واإلهدفت الدراسة إ اإلستثمار" 

اإلدارية الضريبية في تشجيع اإلستثمار من وجهة نظر المستثمرين في مؤسسة المدن الصناعية 
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و حوافز اإلعفاء من  ،من خالل معرفة آراء المستثمرين في حوافز اإلعفاء من ضريبة الدخل 

ات جراءصول على الحوافز الضريبية وكذلك إجراءات الحومعرفة آرائهم في إ ،م اإلستيراد رسو 

لى وجود عالقة ارتباطية وقد توصلت الدراسة إ ،المستثمرين دائرة ضريبة الدخل في التعامل مع 

لى أن هناك يع اإلستثمار كما توصلت الدراسة إضعيفة بين ما يقدم من حوافز ضريبية وتشج

عالقة طردية بين مدى سهولة اإلجراءات اإلدارية الضريبية وتشجيع اإلستثمار و قدم الباحث 

التي تنص على التوسع  لعديد من التوصيات من ضمنها: عدم التوسع في اصدار التشريعاتا

كما أوصت  ،في الحوافز الضريبية بل التوجه الى تفعيل الحوافز الموجودة لتحقيق أهداف منحها 

جراءات الحوافز الضريبية وضرورة تبسيط إ جراءات الحصول علىالدراسة بضرورة تبسيط إ

 .تحصيل الضرائب

محددات اإلستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة بعنوان "( 6117) الدقامسةدراسة 

قتصادية الجاذبة لإلستثمار في إللى التعرف على أهمية العوامل اإتهدف الدراسة و " في األردن

لقاء الضوء على أهميتها ا  و  ،نظر المستثمرينوجهة  المناطق الصناعية المؤهلة في األردن من

المناخ اإلستثماري المالئم وتحقيق كل من  ذي تتركه على حجم اإلستثمار في توفيرثر الواأل

وكان ذلك عن طريق توزيع استبانة على  ،األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية ألفراد المجتمع 

 المستثمرين في تلك المناطق وذلك ألخذ رأيهم حول العوامل المؤثرة في جذب اإلستثمار .

أن عامل التأهيل الصناعي الذي يتضمن دخول : النتائج التالية  لىإوخلصت الدراسة 

ه بال  لى السوق األمريكي بدون رسوم جمركية كان لإت المستوفية لكل شروط الـتأهيل  المنتجا

أظهرت الدراسة أهمية عوامل اخرى مثل  و،لى المناطق الصناعية إاألثر على جذب اإلستثمار 

السياسي والسياسة الخارجية األردنية والعوامل الجغرافية والعوامل العوامل السياسية كاإلستقرار 
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 ،رأس المالوحرية تحويل  ،القانونية كاإلعفاءات الضريبية التي توفرها قوانين تشجيع اإلستثمار 

سباب استقطاب أمن  التي تعتبر قتصادية واإلداريةوغيرها من العوامل اإل هواألرباح الناتجة عن

 .ية المؤهلة وخاصة األجنبية منها لى المناطق الصناعإ ةشركات استثماري

جنبي في فلسطين" )دراسة تشجيع اإلستثمار المحلي واأل هيئة"دور  بعنوان (2008دراسة نصر )

 حال قطاع غز  (

لتشجيع اإلستثمار الفلسطينية في  مةهدفت الدراسة إلى التعرف على دور الهيئة العا

وقد أظهرت نتائج  ،نبي في فلسطين ) دراسة حالة قطاع غزة ( تشجيع اإلستثمار المحلي واألج

للعام   1الدراسة أن هناك ضعف بالحوافز والضمانات التي يقدمها قانون اإلستثمار الفلسطيني رقم 

وما بعد اإلستثمار من قبل الهيئة العامة لتشجيع  ما قبلوضعف الخدمات في مرحلتي  ، 1988

ن قانون اإلستثمار لم ا  و  ،لموحدة التي تناط بها المهام اإلستثمارية ا النافذة ال سيمااإلستثمار و 

ن عدم اإلستقرار األمني في المناطق  الفلسطينية ساهم أو  ،ين المستثمر المحلي واألجنبي يميز ب

المحلي عن المزيد من اإلستثمارات  المستثمر حجامإ و ،كبير في هجرة األموال للخارج إلى حد 

يعات الخاصة باإلستثمار مراجعة التشر  ف. وقد أوصت الدراسة بضرورةبسبب تلك الظرو 

المزيد من الصالحيات لكي تتمكن من القيام  حهاهيئة تشجيع اإلستثمار ومن روتفعيل دو  ،وتطويرها

 بالدور المنوط بها. 
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 الدراسات األجنبية ثانيًا:

اوكرانيا وروسيا " دور النظام الضريبي في كل من  بعنوانHohots، (6111 )دراسة 

   في جذب اإلستثمار األجنبي "كازخستان و 

 هلى تحليل األنظمة الضريبية المطبقة في كل من هذإهدفت  ،هي دراسة تحليلية مقارنة و 

لتدخل للما و   ،جذب اإلستثمارات األجنبية إليها  هذه الدول في ومدى تأثير األنظمة في ، دولال

 وكذلك و  ،البلدان  هثير مباشر على اإلصالح اإلقتصادي في هذالحكومي والسياسة الضريبية من تأ

ستثمار وبالتالي حجم اكيد على اإلستهالك واإل لما ألنواع الضرائب وحجم العبء الضريبي من تأثير

حققت النجاح األكبر بين كازخستان  الدراسة إلى أن هوقد خلصت هذ ،اإلستثمار المحلي واألجنبي 

طيع توأن اوكرانيا و روسيا لم تس ،العامة من خالل تحسين النظام الضريبي  الدول في تحسين بيئتها

 كازخستانلية التي استطاعت أن تصل اليها لى مستوى البساطة والفعاإالوصول بأنظمتها الضريبية 

 بنظامها الضريبي .

 للـدول FDI" جـذب اإلسـتثمارات األجنبيـة المباشـر  بعنوان  ( (Wint&Densil،2002دراسة  -

قام الباحثان من خالل هذه الدراسة بالتعرف على الجهود التي تقـوم بهـا الـدول الناميـة  وقد النامية "

لتطــوير اقتصــادياتها بهــدف جــذب اإلســتثمارات األجنبيــة، مــن خــالل تبنــي مجموعــة مــن اإلجــراءات 

فســيرية والنشــاطات الترويجيــة، حيــث قــام الباحثــان ببنــاء نمــوذج إحصــائي، يتكــون مــن عــدة عوامــل ت

والتي تؤثر على تدفق اإلستثمارات األجنبية، مثل سعر الفائدة، معدل النمو فـي الدولـة، معـدل دخـل 

الفــرد، وضــع ميــزان المــدفوعات للدولــة المضــيفة، ومســتوى الثقافــة. واستخلصــت الدراســة بــأن معــدل 

فة إلــى ســعر ضــاإلبادخــل الفــرد يعتبــر العامــل الرئيســي المســؤول عــن جــذب اإلســتثمارات األجنبيــة، 
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الفائــدة ومســتوى الثقافــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة قيــام الــدول المتقدمــة بمســاعدة الــدول الناميــة مــن 

 . أجل زيادة اإلستثمارات األجنبية

"العوامل المؤثر  على اإلستثمارات األجنبية بعنوان  ((Gilmore and Others،2003دراسة 

ه دراسة مقارنة بين دولة البحرين وايرلندا الشمالية، كانت هذو المباشر  واإلستثمارات المشتركة"، 

ستثمارات األجنبية من وجهة نظر المديرين المقدمة ومستوى الرضا المرافق لإلللتعرف على الحوافز 

كان استثمارًا أجنبيًا كاماًل  سواءالعامين، وأسباب تفضيل دولة على أخرى في إقامة المشروعات، 

أما في ايرلندا فكان  ،هاسة أن جميع المشاريع في دولة البحرين مشتركأو مشتركًا، واستنتجت الدر 

. ومن العوامل الرئيسية فقط  " مشاريع كانت مشتركة4"كما هناك معظم المشاريع غير مشتركة 

التي تساعد على تدفق اإلستثمارات األجنبية هي معدالت الضرائب، والبنية التحتية، واإلستقرار 

تدني األجور لم يكن ن أفي حين ت في كلتا الدولتين ولكن بأشكال متفاوتة،السياسي، والتي توفر 

ليس ذا تأثير مهم في كذلك  من العوامل الرئيسية لجذب اإلستثمارات األجنبية، والمستوى الثقافي 

 جذب اإلستثمارات األجنبية.

األوروبي في  تحاداألجنبية المباشر  لل  " أثر اإلستثماراتبعنوان ( (Metwally،2004دراسة 

"، حيث قامت هذه الدراسة بتحليل طبيعة العالقة بين اإلستثمارات األجنبية،  دول الشرق األوسط

والنمو اإلقتصادي والتصدير على كل من األردن، ومصر، وعمان، باعتبار أن معظم 

التعرف تحاد األوروبي. وتم من خالل الدراسة جنبية لهذه الدول تأتي من دول اإلاإلستثمارات األ

قتصادي، ومعدالت الفوائد على تدفق اإلستثمارات ى مدى تأثير كل من معدل النمو اإلعل

نحدار، واستنتجت الدراسة بأن كاًل من معدالت النمو، ألجنبية، وهذا من خالل معادلة اإلا

ن والفوائد، كان لها األثر اإليجابي على تدفق اإلستثمارات األجنبية، ولكن بدرجات متفاوتة، وأ



 82 
 

 

زيادة تدفق رأس المال األجنبي يعمل على زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات للدول 

 المضيفة، وبالتالي زيادة الناتج القومي، وهذا يعني جذب استثمارات أجنبية إضافية.

 Digital" اإلستثمار األجنبي المباشر في اإلقتصاديات الرقمية بعنوان   Zeko)،(2005 دراسة

Economy ،"  قامت هذه الدراسة بتحليل دور اإلستثمار األجنبي المباشر في ظل ظهور وتطور

اإلقتصاد الرقمي في الدول التي قامت باتخاذ إجراءات عدة لتحرير االقتصاد، واستنتج الباحث بأن 

اإلستثمار األجنبي المباشر عمل على إحالل اإلستيراد وأيضا دفع الشركات على تحسين، وتطوير 

ن إزالة المعوقات الداخلية، وحركة رأس المال ساعدت على التطور السريع فاعلية و  كفاءة اإلدارة، وا 

بأن  الباحث وأوصى Multi National Establishmentsفي المشاريع المتعددة الجنسية 

 اإلقتصاد الرقمي يجب أن ال يكون محصورًا باألعمال اإللكترونية أو التجارة اإللكترونية فقط.

بعنوان " جذب اإلستثمارات األجنبية المباشر  : الدور  (Thomas&Sorense،6115)دراسة  
  "الكامن للثقافة الوطنية 

اتخاذها من قبل الدول النامية لجذب  اإلجراءات الواجب عنقام الباحثان في التحري  حيث

ثان إلى أن حاالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور ثقافة وقيم المجتمع بهذا الخصوص، وخلص البا

سوبية هي األكثر قدرة على جذب ستقرار، وعدم وجود سلطة القوة، والمحالدول التي تتمتع باإل

ستثمارات األجنبية، كما خلص الباحثان أيضًا إلى أنه ليس من الضروري على الدول المضيفة اإل

ى حكومات الدول قتصادي سيؤدي إلى هذا التغير، وعلتغيير ثقافتها، بل إن التطور اإل العمل على

  وتوفيرها.المضيفة أن تتعرف على تفضيالت المستثمرين 

وعينة الدراسة و اسلوب تناول الموضوع , بنوعية النطاق الزمني  الدراسة اختالفكما تميزت هذه 

 احثان.لتحليل التي توصل إليها البا االمر الذي انعكس على نتائج
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 اسات السابقةما يميز الدراسة الحالية عن الدر: (6 ـ 2) 
 

ناقشت الدراسات السابقة ظاهرة الحوافز واألنظمة الضريبية بشكل عام ولم تتعرض لظاهرة 

 دور وأثرالرسالة من حيث  هذهاإلعفاءات الضريبية بشكل خاص بالتفصيل الذي احتوته 

على قرار اإلستثمار ، كما تميزت  مركيةوالرسوم الج اإلعفاءات من ضريبتي الدخل والمبيعات

تشجيع اإلستثمار والتي  هيئةفي  الصناعي المتمثل في الشركات الصناعية المسجلة القطاع يةبنوع

 .اإليردات العامة للدولةمنها جزءًا من  متأتيهتشكل الضرائب ال

ها من الدراسات العربية القليلة التي قامت نبا السابقة،عن الدراسات كما تميزت الدراسة 

 ة .شركات الصناعية المساهمة العاملل بية في تشجيع اإلستثمارببيان دور اإلعفاءات الضري

 

 

 

 

 

 

 



 86 
 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

  المقدمة: (1 -3)
 منهج الدراسة : (2- 3)
 مجتمع الدراسة:  (3 -3)
  عينة الدراسة: (4 -3)
 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات: (5 -3)

 راسةمتغيرات الد: (6 -3)
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة: (7 -3)
 ختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائيا: (3-8)
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة(: 3-0)

اإلعفاءات الضريبية على تشجيع قرار اإلستثمار في هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر 

تشجيع اإلستثمار في  هيئةمن قوانين تشجيع اإلستثمار والمسجلة لدى الشركات المستفيدة 

لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها،  وصفاً  الفصل هذا يتضمنو . المملكة األردنية الهاشمية

جراءاتها والمعالجات  وأدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات، ومتغيرات الدراسة وا 

ختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.اإلحصائية المستخدمة،    وا 

 منهج الدراسة(: 6 - 3)

 قامت هذه الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي:

الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة باإلعفاءات الضريبية  المنهج الوصفي التحليلي: .1

السابقة مع إجراء التحليل والمقارنات كلما أمكن  ت اإلستثمار، وكذلك الرجوع إلى الدراساتاوقرار 

 ذلك لتغطية الجانب النظري من الدراسة.

وتم استخدامه لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة، والذي  منهج البحث الميداني: .2

ها، واستخالص نتائجها تحاول الدراسة من خالله اختبار صحة فرضياتها، واإلجابة عن تساؤالت

 هيئةالصناعية المساهمة العامة المسجلة في عتماد على القوائم المالية للشركات إلمن خالل ا

 للخطوات العملية المتعارف عليها. وفقاً تشجيع اإلستثمار 
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 مجتمع الدراسة(:  3 - 3) 

 هيئةالمسجلة في ردنية كات الصناعية المساهمة العامة األالدراسة من الشر  مجتمعيتكون و 

، وأسماء ( شركة71المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثمار والبال  عددها )و تشجيع اإلستثمار 

 (.1الشركات مرفقة بالملحق رقم )

 عينة الدراسة(: 4 -3)

 هيئة المسجلة فيوبالنظر ألهمية موضوع الدراسة للشركات الصناعية المساهمة العامة 

جودة النتائح الُمتحصل عليها؛  ولضمان المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثمارتشجيع اإلستثمار و 

التي تخضع لجملة من و  عشوائيشركات مجتمع الدراسة بشكل من  ات( شرك7فقد تم اختيار )

ة . وأسماء الشركات عين(الدخلضريبة  و ،لمبيعاتاضريبة  و ،الرسوم الجمركية)اإلعفاءات 

 (.2الوارد في الملحق ) (1 – 3الدراسة موضحة بالجدول )

 ت الدراسة ومصادر الحصول على المعلوماتأدوا(: 5 - 3)

لتحقيق أهداف الدراسة لجأت الباحثة إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، 

 وهما:

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية من  :المصادر األولية

 هيئة لدىالدراسة للشركات عينة عن حجم اإلعفاءات الممنوحة  والبيانات المتوفرةخالل القوائم المالية 

 .2114ولغاية  2111كأدوات رئيسة للدراسة وللفترة من تشجيع اإلستثمارت 

حيــث توجهــت الباحثــة فــي معالجــة اإلطــار النظــري للدراســة إلــى مصــادر البيانــات  :المصــادر الثانويــة

 ة واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقـاالت والتقـاريرالثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربي

ـــل  ـــةوالمعلومـــات المقدمـــة مـــن قب ، واألبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت تشـــجيع اإلســـتثمار هيئ

موضــوع الدراســة، والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع االنترنــت المختلفــة. وكــان هــدف الباحثــة مــن اللجــوء 
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 الدراسـات، كتابـة السـليمة فـي ، التعـرف علـى األسـس والطـرق العلميـةفـي الدراسـة الثانويـة للمصـادر

 حدثت في موضوعات الدراسة الحالية. آخر المستجدات التي أخذ تصور عام عن وكذلك

 مت يرات الدراسة(: 2 -3) 

 بمكوناتـــه الـــثالث اإلعفـــاءات الضـــريبيةأثر بـــ الدراســـة المســـتقل بتحديـــد متغيـــرقامـــت الباحثـــة 

سـتثمار إلاقـرار وقـد تـم تحديـد المتغيـر التـابع وضـريبة الـدخل و ضـريبة المبيعـات(، يـة الرسوم الجمرك)

والمنـــاطق تشــجيع اإلســتثمار  هيئــةلــدى الشــركات الصــناعية المســـاهمة العامــة األردنيــة المســجلة فـــي 

 الجراء هذه الدراسة . التنموية 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة(: 7 -3)

سة واختبار فرضياتها عمدت الباحثة الستخدام األساليب اإلحصائية جابة عن اسئلة الدرالإل

 التالية: 

( Normal Distributionللتحقق من التوزيع الطبيعي ) Kolmogorov-Smirnovإختبار .1

 للبيانات.

 التكرارات والنسب المئوية. .2

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية. .1

ــــاين المســــموح  Variance Inflation Factorمعامــــل تضــــخم التبــــاين  .5 واختبــــار التب

Tolerance  للتأكـــــد مـــــن عـــــدم وجـــــود تعدديـــــة ارتبـــــاطMulticollinearity  بـــــين المتغيـــــرات

 المستقلة.

لبيان تأثير أكثر من متغير   Simple Regression Analysisتحليل اإلنحدار المتعدد  .5

 مستقل على متغير تابع واحد.
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 ئمة البيانات للتحليل اإلحصائيختبار التحقق من مال ا(: 8 -3) 

 Kolmogorovختبار اعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء ألغراض التحقق من موضو 

Smirnov Test"ة التي قد تؤثر ، وذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائي

لطبيعي في البيانات. ختبار توفر التوزيع ار فرضيات الدراسة، ويشترط هذا االختبااسلبًا على نتائج 

وبعكس ذلك ينشأ ارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، وبالتالي يفقد اإلرتباط قدرته 

 (.2-3)   على تفسير الظاهرة محل الدراسة أو التنبؤ بها، وكما هو موضح بالجدول

 (6-3جدول )

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov  *Sig اتالمتغير

 يجبع الج زيع الطبيعي 0.115 1.196 ت الضريبيةاإلعفاءا

 يجبع الج زيع الطبيعي 1.295 0.070 الرسوم الجمركية

 يجبع الج زيع الطبيعي 1.201 0.112 ضريبة الدخل

 يجبع الج زيع الطبيعي 1.011 0.189 ضريبة المبيعات

 يجبع الج زيع الطبيعي 0.082 1.263 قرار اإلستثمار

 (.⍺<  0.05توزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة )مالحظة: * يكون ال
 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
 

( فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات   0.05وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة )

( وهو 0.05ن )أكبر م المؤشراتجميعها كانت طبيعية. حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل 

 المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.
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 الراب الفصل 

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  المقدمة: (1 ـ 4)

 تحليل بيانات الدراسة : (2 ـ 4)

 فرضيات الدراسةتحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار :  (3 ـ 4)

 الدراسة إختبار فرضيات: (4 ـ 4)
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 الفصل الرابع

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 المقدمة: (1 ـ 4)
 

مــــن خــــالل عــــرض الدراســــة يســــتعرض هــــذا الفصــــل نتــــائج التحليــــل اإلحصــــائي لمتغيــــرات 

ـــرات اإلالمتوســـطات الحســـابية و  ـــة لكـــل متغي كمـــا يتنـــاول الفصـــل اختبـــار  الدراســـة،نحرافـــات المعياري

 ت اإلحصائية الخاصة بكل منها.فرضيات الدراسة والدالال

 تحليل بيانات الدراسة: (2 ـ 4)
 : اإلعفاءات الضريبية من ضريبة الدخل (1 ـ 2 ـ 4)
الشـركات فـي الـدخل ( النتائج الوصفية لمتغيـر اإلعفـاءات مـن ضـريبة 1 – 4يظهر الجدول ) 

حيث تم احتسـاب  ،ردناألالمستفيدة من قوانين تشجيع اإلستثمار في تضمنتها عينة الدراسة و  التي

 (6498322 -22844بـين ) المتوسـطات الحسـابية تراوحـتو  ،المتوسط الحسـابي واإلنحـراف المعيـاري 

ـــاري ـــإنحراف معي ـــى التـــوالي. 62982)( و 15611) وب ـــى مـــن حيـــث ( عل إذ جـــاءت فـــي المرتبـــة األول

المتوســط يــث حصــلت علــى المرتبــة األخيــرة مــن ح فيمــا األردن،مجموعــة حديــد المتوســط الحســابي 

 .شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية الحسابي

علمـًا بـأن  (،2699653) مبل  (2112)لعام  اتعلى اعلى قيمة اعفاء حصلت شركة الفارجو 

كما هو موضح  معينة،في سنوات  من ضريبة الدخل اتاعفاءعلى عدد من الشركات لم تحصل 

تشـــجيع اإلســـتثمار  هيئـــةدول مـــن كشـــوفات ( حيـــث تـــم الحصـــول علـــى هـــذا الجـــ1-4فــي جـــدول )

 الشركات. القوائم المالية لهذهو 

هي التـي حصـلت عليهـا تلـك الشـركات مـامن ضريبة الـدخل اإلعفاءات المرتفعة  أن ةترى الباحثو 

 تعكسـه أجـواء الشـراكة ومـا اإلردنـي.للعديـد مـن الشـركات للـدخول فـي سـوق العمـل ال عامل تشجيعي إ
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فــي حــال تحقــق مســتدام تلــك الشــركات وبشــكل  دعــممــن ايجابيــات فــي الخــاص بــين القطــاعين العــام و 

 الخسائر.
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 (1 - 4) جدول
 لإلعفاءات الضريبية من ضريبة الدخل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 الشركة ت
المتوسط  السدة

 الحسابي

االنحراف 

 2214 2213 2212 2211 2212 المعياري
 1111959 6440633 1224332 1322232 2699653 240232 0 ت األردنية / الفارجمصانع األسمن 1

 29682 76495 70595 84266 61770 43359 644284 األردنيةالصناعية الموارد  2

 329861 566409 480009 940862 422719 772613 980896  دار الدواء للتنمية واإلستثمار 3

 26298 1738946 994844 26304 0 283233 0 حديد األردنمجموعة  4

 56113 46853 648349 600344 0 2434 0 والتوريدات اإلنشائية الباطون الجاهز 3

 71981 160515 333646 18149 59384 290265 0 الكوابل و األسالك الوطنية لصناعة 0

 4025 61325 0 666604 469243 20644 64001 (جوايكواألردنية للصناعات الخشبية ) 7

 6482642 9300424 9694246 4028644 9344684 6302249 6624982 المجموع
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 اإلعفاءات الضريبية من ضريبة المبيعات: (2 ـ 2 ـ 4)
اإلعفاءات الضريبية من ضريبة ( النتائج الوصفية لمتغير 2 – 5يظهر الجدول ) 

ستثمار في قوانين تشجيع اإل والمستفيدة منالتي تتكون منها عينة الدراسة  اتالشركفي  المبيعات

. لشركات عينة الدراسة نحراف المعياريلحسابي واإلساب المتوسط اتحا، حيث تم األردن

( و 464464) وبإنحراف معياري (6048408-944444بين ) الحسابية المتوسطاتوتراوحت 

ة مجموعالمتوسط الحسابي إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث ( على التوالي. 6082300)

على المرتبة  مصانع اإلسمنت األردنية الفارج حصلت فيما اإلنشائية،الباطون الجاهز والتوريدات 

 المتوسط الحسابي.األخيرة من حيث 

من  فإن اإلعفاءات لذلك ،المبيعات األردنية من النسب المرتفعة عالميًا  ةضريب نسبة تعتبرو  

 2114لعام  31لقانون رقم لإلستثمار وفقًا تشجيع ا هيئةالمقدمة عن طريق  وضريبة المبيعات 

تحقق نوع من العدالة الضريبية و ُتخلص المستثمرون من العبء الضريبي الذي ُيثقل كاهل 

 تعتمد عينة الدراسة التي تمثل جميع الشركات أنذكر ، ويُ  حركة اإلستثمار ويحول دون تحفيزها 

عفاءات من ضريبة المبيعات عند تحصل هذه الشركات على ا اذ، على التصدير الخارجي 

جزء من حزمة السياسات المالية  تعتبر هذه اإلعفاءاتو  ،شراءها المواد الخام ألغراض تشجيعية 

 الداخلية االصالحية لحماية وتشجيع الصناعات المحلية .
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 (2 - 4) جدول 
 بيعاتإلعفاءات الضريبية من ضريبة المل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الشركة ت
 السدة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
2212 2211 2212 2213 2214 

 215515 322272 182764 746906 242038 269965 169685 / الفارج األردنية اإلسمنت مصانع 1

 515329 499494 668482 93517 63451 931761 740259 األردنيةالصناعية الموارد  2

 227183 395500 48277 452780 642760 226833 606798  اء للتنمية واإلستثماردار الدو  3

 300648 337306 715536 261232 662051 47709 0 حديد األردنمجموعة  4

 1084900 1091332 174701 2243723 2582915 236032 219288 والتوريدات اإلنشائية الباطون الجاهز 3

 1389033 1078508 0 3342122 6406048 0 262396 الكوابل و األسالك الوطنية لصناعة 0

 1000225 (جوايكواألردنية للصناعات الخشبية ) 7

 
641885 

 

792577 748310 44463 651743 316934 

 2023424 2942644 1865479 8088666 6686820 2354185 2885567 المجموع



 28 
 

 

 ةاإلعفاءات الضريبية من الرسوم الجمركي: (3 ـ 2 ـ 4)
اإلعفاءات الضريبية من ضريبة الرسوم ( النتائج الوصفية لمتغير 1 – 5يظهر الجدول ) 

ستثمار في تشجيع اإلقوانين  منوالمستفيدة التي تكون عينة الدراسة الشركات في  الجمركية

المتوسطات  تراوحتو نحراف المعياري. ساب المتوسط الحسابي واإلتحاحيث تم ، األردن

إذ جاءت على التوالي. ( 55076)( و 401590) وبإنحراف معياري( 67968-422424بين ) الحسابية

دار الدواء حصلت  فيما ،األردنيةالصناعية الموارد المتوسط الحسابي في المرتبة األولى من حيث 

المتوسط على المرتبة األخيرة من حيث  المساهمة العامة المحدودة للتنمية واإلستثمار

 الحسابي.

ومنح هذه اإلعفاءات من  األردن،م الجمركية قيد على دخول اإلستثمارات الى الرسو  تعتبر

 اإلستثمارات.الرسوم الجمركية يؤدي الى جذب 
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 (3 - 4) جدول
 إلعفاءات الضريبية من الرسوم الجمركيةل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الشركة ت
 السدة

 ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي
2212 2211 2212 2213 2214 

 122240 320343 0 0 1531652 0 101063 الفارج/ األردنية اإلسمنتمصانع  1

 401590 409424 668483 935317 12098 30640 400580 األردنيةالصناعية الموارد  2

 55076 67968 176641 3132 0 135048 25000  دار الدواء للتنمية واإلستثمار 3

 279832 277523 0 359855 270980 55100 701682 حديد األردنجموعة م 4

الباطون الجاهز والتوريدات  3
 اإلنشائية

0 447965 48095 17919 140136 130823 185318 

0 
الوطنية لصناعة األسالك 

 والكوابل
72756 527829 113173 7427 118406 167932 184269 

األردنية للصناعات الخشبية  7
 (يكوجوا)

450212 87664 79238 71765 31059 143988 154342 

 1451373 2133214 1134725 1،395،504 2055236 1284246 1731223 المجموع
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  العائد على اإلستثمار: (4 ـ 2 ـ 4) 
التي ات الشركفي  ( النتائج الوصفية لمتغير العائد على اإلستثمار5 – 5يظهر الجدول ) 

احتساب تم و ، ستثمار في األردنالمستفيدة من قوانين تشجيع اإلدراسة و تتكون منها عينة ال

 (6.06- 2532-)بين المتوسطات الحسابية تراوحت ونحراف المعياري. المتوسط الحسابي واإل

المتوسط إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث ( على التوالي. 1573( و )4500) وبإنحراف معياري

على المرتبة األخيرة من  األردنية اإلسمنت الفارجحصلت  ، فيماردنحديد األمجموعة الحسابي 

 المتوسط الحسابي.حيث 

ل من ذ ساهمت كإ باإلستثمار،لنجاح القرارات الخاصه العائد على اإلستثمار مقياسًا عتبر حجم ي

مقدار تشجيع اإلستثمار على تقليل  هيئةلشركات المسجلة لدى ل اإلعفاءات الضريبية المقدمة

كما حصل مع  وتقليل الخسائر ستثمارعلى اإل وبالتالي زيادة في حجم العائد المستحقة،لضرائب ا

 اتيعبر عن تكلفة اإلستثمار  المستثمرة كماعن األموال  عبر هذا المقياساذ يُ  الفارج،شركة 

 اإلستثمار.قرار  وتخفيضها يشجعرسوم الرئيسية التي تدخل فيها المدفوعات الضريبية وال
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 (4 - 4) جدول
 للعائد على اإلستثمار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الشركة ت
المتوسط  السدة

 الحسابي

االنحراف 

 2214 2213 2212 2211 2212 المعياري
 4500 8.59- 10- 13.96- 9.92- 9.18- 0.10 / الفارجاألردنية اإلسمنت مصانع 1

 1.34 1.50 -0.64 2.78 1.97 0.88 2.50 نيةاألردالصناعية الموارد  2

 1573 6.06 6 4.55 4.16 6.50 9.10  دار الدواء للتنمية واإلستثمار 3

 2522 2.96 3.67 0.26 0.03 6.75 4.10 حديد األردنمجموعة  4

 2520 2513 6.25 4.04 2.40 1.05- 1- والتوريدات اإلنشائية الباطون الجاهز 3

 3513 1.17- 0.64 0.65- 6.73- 1.34- 2.21 الكهربائية كوابل واألسالكالوطنية لصناعة ال 0

 4.22 0.50 0.60 1.04- 3.50- 3.36- 9.82 (جوايكواألردنية للصناعات الخشبية ) 7

 المجموع
26.83 -0.80 -11.59 -4.02 7.16 

3.39 21523 
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 راسةفرضيات الدتحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار : (4 ـ 4)
 

بـإجراء بعـض  ةالباحثـ تقبل البدء في تطبيق تحليل اإلنحدار إلختبار فرضيات الدراسة قام 

مــة البيانــات إلفتراضــات تحليــل اإلنحــدار، إذ تــم التأكــد مــن ئاإلختبــارات وذلــك مــن أجــل ضــمان مال

ضـخم تمعامـل بإسـتخدام  Multicollinearity مكونات المتغير المسـتقلعدم وجود إرتباط عاٍل بين 

ختبار التباين المسموح به Variance Inflation Factor (VIF التباين لكـل متغيـر  Tolerance( وا 

(. 16( للقيمة )VIFمن متغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به )

 (.6.65أكبر من ) Toleranceوأن تكون قيمة التباين المسموح به 

بإحتســاب  Normal Distributionن إتبــاع البيانــات للتوزيــع الطبيعــي وتــم التأكــد أيضــًا مــ

كانـت قيمـة معامـل اإللتـواء  حيـث، إذ إن البيانات تتبع التوزيـع الطبيعـي Skewnessمعامل اإللتواء 

 .( يبين نتائج هذه اإلختبارات5 - 5(، والجدول رقم )1تقل عن )

 (5 - 5)جدول 

 االلتواء ومعامل به المسموح ينوالتبانتائج اختبار تضخم التباين 

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة ت

 0.619 1022. 9.762  ريبة الدخلال ريبية من اإلعضاءات  1

 0.424 1572. 6.360  ريبة المبيعاتال ريبية من اإلعضاءات  2

 0.644 1982. 5.043 الجمركيةال ريبية من الرس ا اإلعضاءات  3

 

 

ـــــــواردة فـــــــي الجـــــــدول ) يتضـــــــح مـــــــن ( عـــــــدم وجـــــــود تـــــــداخل خطـــــــي متعـــــــدد 5 - 5النتـــــــائج ال

Multicollinearity  ن مــا يؤكــد ذلــك قــيم معيــار  مكونــات المتغيــر المســتقلبــين معامــل  ختبــارا، وا 

اإلعفـــاءات ؛  ضـــريبة الـــدخلالضـــريبية مـــن اإلعفـــاءات ( لألبعـــاد المتمثلـــة بــــ )VIFتضـــخم التبـــاين )

ـــاءات ؛ اتضـــريبة المبيعـــالضـــريبية مـــن  ـــةالضـــريبية مـــن الرســـوم اإلعف  ؛ 9.762( والبالغـــة )الجمركي
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ختبـار التبـاين المسـموح بـه ايتضـح أن قـيم كمـا (. 16)والتـي تقـل عـن  ( على التـوالي5.043 ؛ 6.360

(Tolerance( تراوحــت بــين )وهــي 0.198 - 0.102 )ويعــد هــذا مؤشــرًا علــى عــدم  (6.65مــن ) أكبــر

البيانـــات تتبـــع التوزيـــع . وقـــد تـــم التأكـــد مـــن أن ات المتغيـــر المســـتقلمكونـــ تبـــاط عـــاٍل بـــينار وجـــود 

 (.1( حيث كانت القيم أقل من )Skewnessلتواء )حتساب معامل اإلاالطبيعي ب

ن بيانــات  الدراســةوتأسيســًا علــى مــا تقــدم وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود تــداخل خطــي بــين أبعــاد  ، وا 

فـــي فرضـــيات الدراســـة ختبـــار اأصـــبح باإلمكـــان  لـــذلك ، وزيـــع الطبيعـــيمتغيـــرات الدراســـة تخضـــع للت

   الدراسة. الشركات محل

 ختبار فرضيات الدراسةا: (5 ـ 4)
 

 الفرضية الرئيسة
  OH : ات الضريبية اإلعفاءلتطبيق اإلعفاءات الضريبية )حصائية اال يوجد أثر ذو داللة

فــاءات الضــريبية مــن اإلعفــاءات الضــريبية مــن ضــريبة الــدخل   اإلع مــن الرســوم الجمركيــة 

تشــجيع  هيئــة شــركات المســجلة لــدىضــريبة المبيعــات( علــى تشــجيع قــرار اإلســتثمار فــي ال

 (.  0.05ستثمار عند مستوى داللة )اإل

ــــارإل  ــــر  نحــــدارهــــذه الفرضــــية تــــم اســــتخدام تحليــــل اإل ختب ــــق مــــن أث تطبيــــق المتعــــدد للتحق

ضريبة الضريبية من اإلعفاءات  ؛لجمركيةاالضريبية من الرسوم اإلعفاءات ) اإلعفاءات الضريبية

ســتثمار فــي الشــركات إلقــرار اعلــى تشــجيع ( ضــريبة المبيعــاتالضــريبية مــن اإلعفــاءات ؛  الــدخل

 (.6 - 4)بالجدول  في كما هو موضحجاءت النتائج  ، وتشجيع اإلستثمار  هيئةالمسجلة لدى 
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 (2 - 4جدول )

قرار على تشجيع تطبيق اإلعفاءات الضريبية أثير لتالمتعدد  نحدارار تحليل اإلنتائج اختب

  تشجيع اإلستثمار هيئةستثمار في الشركات المسجلة لدى إلا

 ملخص األنموذج
Model Summary 

 جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

المتغير 

 التاب 

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

DF 
 درجات الحرية

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

β 
  معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

قرار 

 اإلستثمار
25217 25002 

 3 االنحدار

42.227 25222 

اإلعضاءات 
ال ريبية من 

 الجمركيةالرس ا 
.3072 6.126 25222 

 3 البواقي
اإلعضاءات 
ال ريبية من 
  ريبة الدخل

0.226 4.407 25222 

 0 المجموع
اإلعضاءات 
ال ريبية من 
  ريبة المبيعات

.3702 6.654 25222 

 مالحظات: 
  (.  0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )

  (.  0.05( )9.276الجدولية عند مستوى ) F* قيمة 
 (.  0.05( )1.943الجدولية عند مستوى ) T* قيمة 

 .SPSSحليل اإلحصائي لبرنامج المصدر: مخرجات نتائج الت 
 

الضريبية من الرسوم اإلعفاءات ) تطبيق اإلعفاءات الضريبية( أثر 6 - 4يوضح الجدول )

 (ضريبة المبيعاتالضريبية من اإلعفاءات ؛  ضريبة الدخلالضريبية من اإلعفاءات  ؛الجمركية

. إذ أظهرت نتائج ثمارتشجيع اإلست هيئةستثمار في الشركات المسجلة لدى إلقرار اعلى تشجيع 

اإلعفاءات ) تطبيق اإلعفاءات الضريبيةلداللة إحصائية  يالتحليل اإلحصائي وجود تأثير ذ

الضريبية من اإلعفاءات ؛  ضريبة الدخلالضريبية من اإلعفاءات  ؛الجمركيةالضريبية من الرسوم 

، تشجيع اإلستثمار ئةهيستثمار في الشركات المسجلة لدى إلقرار اعلى تشجيع ( ضريبة المبيعات

فقد بل   2R(. أما معامل التحديد   0.05( عند مستوى )25217) Rرتباط بل  معامل اإل حيث
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 هيئة( من التغيرات في قرار اإلستثمار في الشركات المسجلة لدى 25002(، أي أن ما قيمته )25002)

الضريبية من عفاءات اإل) اإلعفاءات الضريبيةتشجيع اإلستثمار ناتج عن التغير في تطبيق 

الضريبية من الرسوم اإلعفاءات ؛  ضريبة المبيعاتالضريبية من اإلعفاءات ؛  ضريبة الدخل

لإلعفاءات الضريبية من ضريبة الدخل،  β (25220)كما بلغت قيمة درجة التأثير  ،(الجمركية

بية من الرسوم لإلعفاءات الضري  (25327)و  تلإلعفاءات الضريبية من ضريبة المبيعا (25372)

 تطبيق اإلعفاءات الضريبيةبهتمام الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلوهذا يعني أن الجمركية. 

اإلعفاءات ؛  ضريبة المبيعاتالضريبية من اإلعفاءات ؛  ضريبة الدخلالضريبية من اإلعفاءات )

في حجم العائد على ) زيادة يؤدي إلى زيادة في قرار اإلستثمار( الجمركيةالضريبية من الرسوم 

لإلعفاءات الضريبية  (25220تشجيع اإلستثمار بقيمة ) هيئةفي الشركات المسجلة لدى   اإلستثمار(

لإلعفاءات  (25327)لإلعفاءات الضريبية من ضريبة المبيعات و  (25372)من ضريبة الدخل، 

(. 42.227) ة والتي بلغتالمحسوب Fويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة الضريبية من الرسوم الجمركية. 

 : وعليه تقبل الفرضية البديلة التي تنص علىصحة قبول الفرضية الرئيسة، عدم وهذا يؤكد 

اإلعفاءات الضـريبية مـن داللة إحصائية لتطبيق اإلعفاءات الضريبية ) ذيوجود تأثير  

ــة   ــدخل   اإلعفــاءات الضــريبية مــالرســوم الجمركي ن اإلعفــاءات الضــريبية مــن ضــريبة ال

تشـجيع  هيئـةضـريبة المبيعـات( علـى تشـجيع قـرار اإلسـتثمار فـي الشـركات المسـجلة لـدى 

 (.  0.05االستثمار عند مستوى داللة )
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، حديوللتحقق من تأثير كل متغير من متغيرات اإلعفاءات الضريبية على قرار اإلستثمار على 

 فرعية، وكما يلي: قامت الباحثة بتقسيم الفرضية الرئيسة إلى ثالثة فرضيات

 األولىالفرضية الفرعية 
  1OH : على تشـجيع  الجمركيةالضريبية من الرسوم  اإلعفاءاتلتطبيق حصائية اال يوجد أثر ذو داللة

 (.  0.05عند مستوى داللة )ستثمار اإلتشجيع  هيئةستثمار في الشركات المسجلة لدى إلقرار ا

  Simple Regression Analysi البسيطنحدار اإلهذه الفرضية تم استخدام تحليل ختبار إل

ستثمار في إلقرار اتشجيع على  الجمركيةمن الرسوم للتحقق من أثر تطبيق اإلعفاءات الضريبية 

 (.2 - 5)الجدول  فيما هو موضح ك كانت النتائجو تشجيع اإلستثمار،  هيئة الشركات المسجلة لدى

 (7 - 4جدول )

على  الجمركيةمن الرسوم تطبيق اإلعفاءات الضريبية  لتأثير البسيط نحدارنتائج اختبار تحليل اإل

 تشجيع اإلستثمار هيئة ستثمار في الشركات المسجلة لدىإلقرار اتشجيع 

 ملخص األنموذج
Model Summary 

 جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

المت ير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
مل معا

 التحديد

DF 
 درجات الحرية

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

β 
 معامل االنحدار 

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

قرار 

 اإلستثمار
0.888 0.789 

 1 اإلنحدار

18.706 0.008 
تطبيق 

اإلعفاءات 

من الضريبية 

الرسوم 

 الجمركية

 3 البواقي 0.008 4.325 0.888

 0 المجموع
 مالحظات: 

  (.  0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )
 (.⍺( )6.617<  0.05الجدولية عند مستوى ) F* قيمة 
 (.⍺( )1.943<  0.05الجدولية عند مستوى ) T* قيمة 

 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
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على تشجيع  الجمركيةءات الضريبية من الرسوم ( أثر تطبيق اإلعفا2 - 5يوضح الجدول )

ل تشجيع اإلستثمار. إذ أظهرت نتائج التحلي هيئةستثمار في الشركات المسجلة لدى إلقرار ا

 على الجمركيةتطبيق اإلعفاءات الضريبية من الرسوم لحصائية اداللة  ياإلحصائي وجود تأثير ذ

بل  معامل  حيثشجيع اإلستثمار، تيئة هستثمار في الشركات المسجلة لدى إلقرار اتشجيع 

(، أي أن ما 0.789فقد بل  ) 2R(. أما معامل التحديد   0.05( عند مستوى )0.888) Rرتباط اإل

تشجيع اإلستثمار  هيئة( من التغيرات في قرار اإلستثمار في الشركات المسجلة لدى 0.789قيمته )

كما بلغت قيمة درجة التأثير  الجمركية،الرسوم  ناتج عن التغير في تطبيق اإلعفاءات الضريبية من

β (0.888.)  تطبيق اإلعفاءات الضريبية بهتمام الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلوهذا يعني أن

في  في حجم العائد على اإلستثمار( )زيادة يؤدي إلى زيادة في قرار اإلستثمار الجمركيةمن الرسوم 

 F(. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 0.888إلستثمار بقيمة )شجيع ات هيئةالشركات المسجلة لدى 

وعليه تقبل ، األولى الفرعيةصحة قبول الفرضية عدم (. وهذا يؤكد 18.706) المحسوبة والتي بلغت

 : الفرضية البديلة التي تنص على

قـرار ع علـى تشـجي الجمركيـةالضريبية من الرسـوم  اإلعفاءاتداللة إحصائية لتطبيق  ذيوجود تأثير 

 (.  0.05تشجيع االستثمار عند مستوى داللة ) هيئةستثمار في الشركات المسجلة لدى إلا
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 الثانية الفرعيةالفرضية 
  2OH : سـتثمار إلقـرار اعلـى الـدخل  ضـريبةمـن  اإلعفاءاتلتطبيق ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 (.  0.05ستوى داللة )عند مستثمار تشجيع اإل هيئةشركات المسجلة لدى في ال

  Simple Regression Analysis البسيطنحدار هذه الفرضية تم استخدام تحليل اإلختبار إل

في الشركات ستثمار إلقرار اعلى تشجيع الدخل  ضريبةمن  اإلعفاءاتتطبيق للتحقق من أثر 

 (.8 - 5)الجدول  فيما هو موضح ك كانت النتائجو ، تشجيع اإلستثمار هيئةالمسجلة لدى 

 (8 - 4جدول )

قرار على تشجيع الدخل  ةريبمن ض اإلعفاءاتتطبيق لتأثير  البسيطنتائج اختبار تحليل االنحدار 

 تشجيع اإلستثمار هيئةفي الشركات المسجلة لدى  ستثمارإلا

 ملخص األنموذج
Model Summary 

 جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

لمت ير ا
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

DF 
 درجات الحرية

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

β 
 معامل االنحدار 

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

قرار 

 اإلستثمار
25232 25202 

 1 اإلنحدار

32.894 25222 
تطبيق 

اإلعفاءات 

من الضريبية 

 الدخل ةضريب
 3 بواقيال 25222 5.735 25232

 0 المجموع
 مالحظات: 

  (.  0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )
 (.⍺( )6.617<  0.05الجدولية عند مستوى ) F* قيمة 
 (.⍺( )1.943<  0.05الجدولية عند مستوى ) T* قيمة 

 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  

ستثمار إلقرار اعلى تشجيع الدخل  ضريبةمن  اإلعفاءاتتطبيق ( أثر 8 - 5جدول )يوضح ال

 ذيإذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير  ،تشجيع اإلستثمار هيئة في الشركات المسجلة لدى

في الشركات المسجلة ستثمار إلقرار اعلى تشجيع الدخل  ضريبةمن  اإلعفاءاتتطبيق لداللة إحصائية 
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(. أما   0.05( عند مستوى )25232) Rبل  معامل االرتباط  حيث، تشجيع اإلستثمار هيئةى لد

قرار اإلستثمار في ( من التغيرات في 25202(، أي أن ما قيمته )25202فقد بل  ) 2Rمعامل التحديد 

 ضريبةمن  اإلعفاءاتتطبيق ناتج عن التغير في  تشجيع اإلستثمار هيئةالشركات المسجلة لدى 

الزيادة بدرجة واحدة في مستوى وهذا يعني أن  β (25232.)كما بلغت قيمة درجة التأثير  ،الدخل

في حجم العائد  )زيادةاإلستثمارقرار يؤدي إلى زيادة في  الدخل ضريبةمن  اإلعفاءاتتطبيق بهتمام اإل

ويؤكد معنوية هذا (. 25232بقيمة ) تشجيع اإلستثمار هيئةفي الشركات المسجلة لدى  على اإلستثمار(

، الثانيةالفرعية صحة قبول الفرضية عدم (. وهذا يؤكد 32.894) المحسوبة والتي بلغت Fالتأثير قيمة 

 : وعليه تقبل الفرضية البديلة التي تنص على

قدرار اإلسدتامار علدى  الددخل ضريبةمن  اإلعفاءاتلتطبيق  داللة إحصائية ذي وجود تأثير

 (.  0.05تشجيع اإلستامار عند مستوى داللة ) ئةهيفي الشركات المسجلة لدى 

 الثالثة الفرعيةالفرضية 
  3OH : قـرار مـن ضـريبة المبيعـات علـى  عفـاءات الضـريبيةاإللتطبيـق ال يوجد أثر ذو داللـة إحصـائية

 (.  0.05عند مستوى داللة )ستثمار تشجيع اإل هيئةشركات المسجلة لدى ستثمار في الإلا

للتحقق   Simple Regression Analysis البسيطنحدار فرضية تم استخدام تحليل اإلهذه الالختبار 

في الشركات ستثمار إلقرار امن ضريبة المبيعات على تشجيع  الضريبية اإلعفاءاتتطبيق من أثر 

 (.9 -5)الجدول  فيما هو موضح ك جاءت النتائجو ، تشجيع اإلستثمار هيئةالمسجلة لدى 
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 (9 - 4جدول )

من ضريبة المبيعات على  الضريبية اإلعفاءاتتطبيق لتأثير  البسيطج اختبار تحليل االنحدار نتائ

 تشجيع اإلستثمار هيئةفي الشركات المسجلة لدى  ستثمارإلقرار اتشجيع 

 ملخص األنموذج
Model Summary 

 جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

المت ير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

DF 
 درجات الحرية

F 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

β 
 معامل االنحدار 

T 
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

قرار 

 اإلستثمار
25773 25322 

 1 اإلنحدار

7.434 25241 
تطبيق 

اإلعفاءات 

من الضريبية 

ضريبة 

 المبيعات

 3 البواقي 25241 2.727 25773

 0 المجموع
 مالحظات: 

  (.  0.05* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )
 (.⍺( )6.617<  0.05الجدولية عند مستوى ) F* قيمة 
 (.⍺( )1.943<  0.05الجدولية عند مستوى ) T* قيمة 

 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
 

من ضريبة المبيعات على تشجيع  الضريبية اإلعفاءاتتطبيق ( أثر 9 - 5يوضح الجدول )

. إذ أظهرت نتائج التحليل تشجيع اإلستثمار هيئةفي الشركات المسجلة لدى ستثمار إلقرار ا

من ضريبة المبيعات على  الضريبية اإلعفاءاتتطبيق لداللة إحصائية  ذياإلحصائي وجود تأثير 

بل  معامل  حيث، تشجيع اإلستثمار هيئةكات المسجلة لدى في الشر ستثمار إلقرار اتشجيع 

(، أي أن ما 25322فقد بل  ) 2R(. أما معامل التحديد   0.05( عند مستوى )25773) Rاالرتباط 

 تشجيع اإلستثمار هيئةقرار اإلستثمار في الشركات المسجلة لدى ( من التغيرات في 25322قيمته )

كما بلغت قيمة درجة التأثير  ،من ضريبة المبيعات الضريبية فاءاتاإلعتطبيق ناتج عن التغير في 

β (25773.)  الضريبية اإلعفاءاتتطبيق بهتمام الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلوهذا يعني أن 
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 (اإلستثمار على العائدزيادة في حجم  ) اإلستثمار قراريؤدي إلى زيادة في  من ضريبة المبيعات

 F(. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 25773بقيمة ) تشجيع اإلستثمار هيئةلدى في الشركات المسجلة 

وعليه تقبل ، الثالثةالفرعية صحة قبول الفرضية عدم (. وهذا يؤكد 7.434) المحسوبة والتي بلغت

 : الفرضية البديلة التي تنص على

قــرار مبيعــات علــى مــن ضــريبة ال الضــريبية اإلعفــاءاتلتطبيــق  داللــة إحصــائية ذيوجــود تــأثير 

 (.  0.05تشجيع اإلستثمار عند مستوى داللة ) هيئةاإلستثمار في الشركات المسجلة لدى 
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 الفصل الخامس  

 مناقشة النتائج والتوصيات

  المقدمة: (1 ـ 8)

 مناقشة النتائج: (2 ـ 8)

 التوصيات: (3 ـ 8)
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 المقدمة (:0 -5)

التحليل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات في ضوء  

إليها  تالدراسة واختبار الفرضيات، فإن هذه الفصل يتناول عرضًا لمجمل النتائج التي توصل

، كإجابة عن األسئلة التي تم طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها ه الباحث

التي بنيت عليها، وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية والفرضيات 

  :قدمت الباحثة عددًا من التوصيات

 مناقشة النتائج: (2 ـ 5)

 يمكن تلخيص نتائج التحليل واختبار الفرضيات على النحو التالي:

 وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية :

فاءات من ضريبة الدخل، وفقًا لما ينص عليه قانون تشجيع اإلستثمار مدى فاعلية وقدرة اإلع .1

، وأثر ذلك على العائد على اإلستثمار ، حيث ونتيجة لمنح هذه اإلعفاءات  2114لعام  31رقم 

الضريبة مما ادى زيادة حجم العائد على اإلستثمار والعائد بشكل عام  ايراداتفقد أدت الى تقليل 

 دة الربحية أو التقليل من الخسائر.و أدى بذلك الى زيا

وجود أثر لإلعفاءات من ضريبة المبيعات على المواد الخام الداخلة في عملية اإلنتاج وفقًا  .2

الذي يؤدي الى تقليل من  ، األمر2114لسنة  31لما ينص عليه قانون تشجيع اإلستثمار رقم 

   تثمار.اإلسعلى  حجم العائدفي  وبالتالي زيادةتكاليف اإلنتاج 

لسنة  31وجود أثر لإلعفاءات من الرسوم الجمركية الوارد نصها في قانون تشجيع اإلستثمار رقم  .3

، على اآلالت والمعدات الداخلة في عملية اإلنتاج والتي تأخذ اعفاء من كامل الرسوم األمر 2114
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 والذي ّيبنىعلى اإلستثمار وبالتالي زيادة في العائد  اإلستثمار،الذي يؤدي الى التقليل من تكاليف 

 عليه قرار اإلستثمار.

. إن حجم اإلعفاءات الممنوحة للشركات الصناعية ُيظهر حجم الدعم الُمقدم من قبل الدولة لهذا 4

تم معرفة القطاع الحيوي المهم ، األمر الذي ينعكس ايجابًا على قرار اإلستثمار في تلك الشركات ،

 ينة الدراسة .ذلك من خالل المسح الميداني لع

أظهرت النتائج السابقة أن لإلعفاءات الضريبية التي ُتسهم في تقليل مصروف الضريبة   .5

أثر على العائد سواء كان ذلك بتقليل الخسائر أو زيادة معدل األرباح األمر الذي يترك  المستحقة،

  الدراسة .ة اثرًا ايجابيًا على قرار اإلستثمار في الشركات الصناعية التي تشملها عين

 التوصيات:  (3 - 5)

نوالرســـوم  مــنح وتفعيــل اإلعفــاءات مـــن ضــريبتي الــدخل والمبيعــات.  1 كــان هـــذا  الجمركيــة وا 

ــالنفععلــى  حتمــاً  ســيعود ه أنــإال للدولــة،سيســهم بتقليــل العائــد الضــريبي  ه مــن توســيع هــذ الدولــة ب

 دات.باإليرامن خالل اإلستدامة في رفد خزينة الدولة  اإلستثمارات

دراسـة وبحــث ليــة و التنم وتطـوير الخطـطدراك القـائمين علــى تطـوير قطـاع اإلســتثمار إضـرورة . 2

التــي يــدخل فيهــا اإلعفــاءات  ،آليــات وســبل تفعيــل نظــام الحــوافز والضــمانات المقدمــة للمســتثمريين

ية الضـــريب تحملهـــا اإلعفـــاءات، نظـــرًا لألهميـــة التـــي منحهـــا للمســـتثمرينالضـــريبية وتســـهيل آليـــات 

 اإلستثمار.واألثر الذي تتركه على قرار 

تؤدي التركيز على اإلعفاءات التي تحفز الجانب التوسعي في الشركات الصناعية القائمة والتي  .3

 الضريبية.زيادة حجم اإلستثمارات والحفاظ على استمراريتها وعدم اثقال كاهلها باألعباء  إلى
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لتي ُتعنى بشكل مباشر بترويج اإلستثمار والعمل على تشجيع اإلستثمار ا هيئة القيام بتزويد .4

بعمليات التخطيط لما لها من اتصال  ليتسنى لها أن تقوم والخبرات،بالطاقات البشرية  هتشجيع

 المهم.هذا القطاع مع مباشر 

وضرورة التنسيق لتسهيل  اإلعفاءات،. العمل على تبسيط اإلجراءات المتبعة للحصول على 5

رين المهمة بين هيئة تشجيع اإلستثمار وكل من دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل قضايا المستثم

 والمبيعات.

. القيام بدراسات اخرى حول أسباب هروب االستثمارات بالرغم من حجم الدعم المقدم من قبل 6
 االستثمار. والتي تشجعباإلعفاءات الضريبية  الدولة والمتمثل
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 قائمة المراج 

  المراج  العربية: أواًل 

 المراج  االجدبية: ثانيًا
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 قـــائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 بغداد: المكتبة الوطنية.،2ط. العراقي ضريبة الدخل في التشريع الضريبي(.2111مدحت ) ،مينأ 

 ردن.عمان، األ .التقارير السنوية.( 2115 – 2119بورصة عمان لألوراق المالية ) 

  .األردن،عمان .التقارير السنوية.(2115 – 2119البنك المركزي األردني )

 ،)بحث غير منشور(  ، "أثر عوامل البيئة اإلستثمارية في القرار االستثماري"( . 2014علي)،بياضي

 لبنان. ،طرابلس ،جامعة الجنان 

 اب المصري.الكت القاهرة: دار ،المصطلحات اإلقتصادية معجم (.2112) احمد ،بدوي

ـــل عجمـــي) جميـــل، ـــهحجمـــه  –( . اإلســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي األردن 2002هي ـــد ،ومحددات  إرب

 .للبحوث والدراسات

، "اإلسجثمار األجنبي المباشر فاي الاد ل العربياة  ساباقات المنافساة"(. 2002الجميل، سرمد ك كب)

 .12-68.(55).26، مجلة اإلداري

 .بغداد:مديرية دار الكتب للطباعة ،ية العامة والتشريع الماليالمال معل(.2661)رطاه ،الجدابي

 . النشردار صضاء للنشر  الج زيع.: ، عمان7ط .المالية العامة .2009)).طارق محمد ،الحاج

 ،7ط ،العلميووة فووي المحاسووبة الضووريبية وتطبيقرووا فووي ا ردن األصووول (.2116)حساااا ،الحجااا ي

 المركزية. عمان: المطابع

ضددريبة المبيعددات بمراحللددا الددانظ )اددرا ن ددم التحاسددئ لتجددار التج يئددة (. 2661ق )طججار ،حمججاد

 . النشردار صضاء للنشر  الج زيع. عمان : ،والجملة(

 األردن . ،عمان  ، 61قانون الجمارك العامة رقم (. 1998دائرة الجمارك العامة )
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المملكــة األردنيــة  ،عمــان ، 68الــدخل رقــم  ضــريبة قــانون (.2119دائــرة ضــريبة الــدخل والمبيعــات .)

 الهاشمية .

المملكججة ادردنيججة  ،عمججان ،6رقددم  ضددريبة المبيعددات قددانو  (.1995)والمبيعججات.دائججرض ضججريبة الججدخل 

   الهاشمية.

( 2األحاد ) ،جريدة الغود ،شر ع قان ن اإلسجثمار ال يلبي حاجات المسجثمرين. (2172)طارق،الدعجة

 شباط.

)رســالة  ،األردناإلســتثمار فــي المنــاطق الصــناعية المؤهلــة فــي  داتمحــد (.2117) منيــر ،دقامســة

 .األردن،عمان ،بيتال جامعة آل ،منشورة(ماجستير غير 

ــــاجم العربيــــة(.2112)،ربنهــــات ،دروزي ــــاط( تكملــــة المع بغــــداد: دار الشــــؤون  ،.)ترجمــــة جمــــال الخي

 اإلقتصادية العامة .

 .االدارة واالقتصاد كلية :بغداد ،1ط ،المحاسبة الضريبية (.2112) اسماعيل ،رمضان

 .عمان: دار وائل . 3، طمبادئ اإلستثمار (. 2005زياد )رمضان، 

ــة(.2116)دريــد ،الســامرائي ــي المعوقــات والضــمانات القانوني مركــز دراســات  ، 1ط ،االســتثمار االجنب

 لبنان .،بيروت ،الوحدة العربية

 ر المستقبل للدشر والتوزي .عمان :دا ،المالية العامة( .2661مصطفى ) ،سليمان
 القاهرة :دار النهضة . ،التشريع الضريبي(.2113عبد المولى ) ،السيد

 .القاهرة : دار النشر ال يوجد ، الموسوعة الضريبية( . 2111جالل ) ،الشافعي 

  .دار المناهج :عمان.3ط ،مبادئ اإلستثمار(. 2003زكريا ) احمد ،صيام

 عمان:دار الباروني. ، لمحاسبة الضريبيةتوافق ا(.2114) كراجة، ياسين
صـنعاء :  ،فـي الـيمن مناخ االسـتثمار وأهميتـة فـي جـذب اإلسـتثمارات(. 2013) الكريم عبد ،عاطف

 .مركز الدراسات والبحوث اليمني
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 .(1)،2،مجلة المستثمرون  ،(لضرائي في التعامل مع اإلستثمارا أهمية)(. 2111)حامد ،عبد

ـــة تطبيقيـــة فـــي (2116)عبـــدالرحيم ،عبـــده ـــة  حال ـــدخل ومعـــايير المحاســـبة الدولي ـــى ال .الضـــرائب عل

 ليمن.ا،صنعاء (،لنيل درجة الدكتوراه في المحاسبة)أطروحة الجمهورية اليمنية.

  عمان :مؤسسة الزهران للنشر.  ،اإلدار  المالية العامة بين النظرية والتطبيق ،(2111نائل ) ،العواملة

ـــائر ) ،القـــدومي ـــل المحـــدد  لجـــذب اإلســـتثمارات فـــي األردنالعو (.2117ئ دراســـة تحليلـــة للفتـــر   ،ام

 االردن . ،عمان،جامعة العلوم التطبيقية ،(0995-6111)

اإلقتصــاد منــاخ اإلســتثمار مــا هــو؟(،  -)اإلســتثمارات الخارجيــة فــي األردن(. 2001) المــالكي، عبــداهلل

 ، عمان، األردن.المعاصر

 األردن. ،.عمانالتقرير االقتصادي، ( 2112المجلس اإلقتصادي االردني)

 الورق للنشر والتوزيع. عمان: دار ،اإلستثماراتادار  (. 1999)مطر، محمد

ة ماجسـتير رسـال)،دور الحوافز واإلجراءات الضريبية فـي تشـجيع اإلسـتثمار،(2112) المومني، جبريل

 . االردن ،عمان،الجامعة األردنية، (غير منشورة

)رسـالة ماجسـتير(  ،األجنبي في فلسطينو تشجيع االستثمار المحلي  يئةه . دور(2008لـؤي) ،نصر

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

دار المسايرة للنشار : عماان ،7طومحاسبترا. (. الضرائب2113الناصر& الشريف، عليان ) عبد ،ن ر

 . الج زيع  الطباعة
دار : عمــان ،2.طئب ومحاســبتهاالضــرا(. 2008) .عليــان ،الشــريفو  نائــل ،وعــدس عبــد الناصــر ،نــور

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 عمان: دار المسيرة للنشر  الج زيع.، 2. طمبادى المالية العامة(. 2010) .محم د حسين ،ال ادي
 : المطبعة األردنية مكتبتها.، عماناألردناإلعفاءات الضريبية في (. 1999) محمد ،الهزايمة
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 .التخطيط والتعاون الدولي

الضسااد  الرشا ة مان أهاا مع قاات االساجثمار فاي المنطزاة " (.2111) عربية للجنمية اإلداريةالمنظمة ال

 .News،3(.2).22-26مجلة الشفافية. "العربية

 ثانيًا: المراجع األجنبية

Busse.M& Carstan.H،(2005). Political Risk instituations and 
foreign direct investment ،Hamburg institute of international 
economics، hamburg، Germany.  
  

Danjkov،S.،Ganser،T.،Mcliesh،C.، Ramalho،R.& Shliefer،A.(2009)، 

The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship 

،Espanol، doing business ،2(4)، 2-64. 

Edame،G.E.(2014)، The impact of taxation on investment and 

Economic development in Negria ، Economic journal of 

interdisciplinary studies، (3)،4، 22-56. 

Gilmore، A.، Donell، A.، Carson،D.،and Cummins،D. (2003). Factors 
influencing foreign direct investment and international joint venture ، 
International Marketing Review ،20(2).195-215. 

Henrik،H.،&Rand،J.(2006). The casual links between FDI and 
Growth in developing countries ، The world economy،4(29)،21-41.  

Hohots،V.(2000).The role of Tax system of Ukraine،Russia and 
kazakhstan in attracting foreign investment، Kingstone Ontario 
Canada:Queen's unversity. 



 55 
 

 

Hodge،J.(2002)." Liberalizing of trade in services in developing 
Countries''، in B.Hockman،P.، English،A.، Matoo(eds)،development، 
trade and WTO:A Handbook،Washington DC: World Bank. 

Jong،C. (2003)، Do direct investment and gross domestic investment 
promote economic growth  ، Review of development economic 
(7)،44-57. 

Jones ،S..(2004)، ''principles of taxation for business and investment 
''،MacGraw Hill IRWIN Companies .   

Metwally،M.M. (2004).The effect of EU. Foreign direct investment in the 
Middle East، European Business Review،( 16)،361-374. 

Salvatore،D.(2004).Introduction to international Economics،(1st ed،). 

Newyork:JounWiley& sons. 

Stasavage،D.(2002)، Private investment and political 
instituations،univercity of Newyork، Newyork، USA. 
 

 Thomas ، H. & Sorense،P. ( 2005 ) ، Attracting foreign direct investment 

the potential role of national culture، Journal of American Academy Of 

Business ، Cambridge ، 6، (1)، 305. 

 

Veno،T.& Hawell.Z.(2001)."Developing country and the taxation policy 

"، Newyork , USA. 

 

United Nations (2001).Comparative Study of National Strategies and 
Policies with regard to Foreign Direct Investment in the ESCWA Region، 
New York: ESCWA. 

Zeko،G.(2005)، Foreign Direct Investement in digital economy،European 
Business Review ،17،(1)، 52-68. 

 

 



 56 
 

 

 المواقع اإللكترونية: 

 www.esc.jo   المجلس اإلقتصادي األردني

  www.gbd.gov.jo   دائرة الموازنة العامة 

www.jordan.gov.jo   دائرة الحكومة اإللكترونية    

 www.istd.gov.joدائرة ضريبة الدخل والمبيعات 

  www.jic.gov.jo   هيئة تشجيع اإلستثمار األردنية 
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 ئمة المالحققا

 تشجي هيئة سجلة في المساهمة االردنية الم الصداعية الشركات: ( 1لحق)الم 

 والمداطق التدموية اإلستثمار

  أسماء الشركات عيدة الدراسة: (2الملحق)

 الرئيسية اختبار الفرضية : (3الملحق )

 ( : اختبار الفرضيات الفرعية4الملحق )
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 (1الملحق رقم )

 (0-2جدول )ال
 رأسمال اسم الشركة 
 26111111 ادردنية  لتجهيز وتسويق الدواجن والمدتجاتالشركة  1

 6111111 ادلبان ادردنيةشركة   2

 7811111 العامة للتعدينالشركة   3

 2181111 العربية لصداعة االلمديومالشركة  4

 76682356 الصداعية التجارية الزراعيةالشركة  5

 3111111 الوطدية لصداعة الصلبشركة ال 6

 28111111 دار الدواء للتدمية واإلستثمار 7

 3181111 مصان  الخزف ادردنية 8

 78111111 مصان  ادجواخ ادردنية 9

 6711111 مصان  الورق والكرتون ادردنية 11

 3818111 ادردنية لصداعة ادنابيب 11

 18111111 االردنية مداجم الفوسفات 12

 8111111 المركز العربي لصداعات الدوائية 13

 2621366 الجدوب لصداعة الفالتر 14

 7166226 الصداعات الكيماوية ادردنية 15

 7811111 العالمية لصداعات الكيماوية 16

 71111111 اإلستثمارات العامة 17

 71111111 جوايكواالردنية لصداعات الخشبية/ 18

 76266161 دسالك والكوابلالوطدية لصداعة ا 19

 21666621 الفارج/مصان  االسمدت االردنية 21

 53371811 البوتاس العربيةشركة  21

 6811111 القرية لصداعات الغذائية والزيوت الدباتية 22

 3111111 ادردنية لصداعة الصوف الصخري 23

 2111111 العالمية لصداعة الزيوت الدباتية 24

 6111111 عة الكلوريينالوطدية لصدا 25

 72228111 الموارد الصداعية ادردنية 26

 35556271 الشرق ادوسط للكابالت المتخصصة 27

 7572661 الصداعات الهددسية العربية 28

 78111111 الزي لصداعة االلبسة الجاهزض 29

 28111111 الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية 31

 38111111 حديد ادردنشركة   31

 2111111 العربية لصداعات الكهربائية 32

 6526853 الشرق ادوسط  للصداعات الدوائية والمستلزمات الطبية 33

 78153281 مصان  اإلتحاد النتاج التبغ والسجائر 34

 2111111 الدولية لصداعات الخزفية 35

 811111 اللؤلؤض لصداعة الورق الصحي 36
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 31111111 جنالوطدية لدواالشركة   37

 8281111 المتكاملة للمشاري  المتعددض 38

 6111111 الوطدية لصداعة االلمديوم 39

 78111111 المصان  العربية لالغذية واإلستثمار 41

 6111111 دار الغذاء 41

 781111111 مجم  الشرق ادوسط للصداعات الهددسية وااللكتونية الثقيلة 42

 6111111 رالعربية لصداعة المواسي 43

 8111111 ادقبال لطباعة والتغليف 44

 78111111 البترول الوطدية 45

 1111111 أمانة لالستثمار الصداعية والزراعية 46

 21111111 ردنادمغديسيا  47

 6111111 مصان  الزيوت الدباتية ادردنية 48

 2322578 الدولية لصداعة السيليكا 49

 78111111 ةلصداعات الدوائيلالكددي  51

 6211111 الترافرتينشركة   51

 61111111 النتاج االدوية العربية 52

 6811111 الوطدية االولى لصداعة وتكرير االدوية 53

 5111111 األردن عافية العالمية 54

 1621122 القدس لصداعات الخراسانية 55

 72111111 العربية لصداعة المبيدات واددوية  البيطرية 56

 6811111 الحياض لصداعات الدوائية 57

 72111111 اتحاد الدساجون العرب 58

 6111111 ادلبسة ادردنية 59

 72111111 اساس لصداعات الخراسانية 61

 61111111 مصان  الكابالت المتحدض 61

 8111111 الوطدية النتاج الدفط والطاقة الكهربايئة من الصخر الزيتي 62

 1111111 ماوية الوسيطةالصداعات البتركي 63

 8111111 فالدلفيا لصداعة اددوية 64

 32728712 المتحدض لصداعة الحديد والصلب 65

 78111111 رخام االردن 66

 78111111 لصداعات الغذائيةلسديورض  67

 686111 سبأ لسكب المعادن 68

 88111111 اسمدت الشمالية 69

 18111111 مصفاض البترول ادردنية 71
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 (2الملحق)

 أسماء الشركات عيدة الدراسة

 (2-6الجدول )

 رأس المال اسم الشركة 

 61444461 /الفارجمصانع االسمنت االردنية 1

 16625111 الموارد الصناعية األردنية 2

 25111111 دار الدواء للتنمية واإلستثمار 3

 35111111 مجموعة حديد األردن 4

 25111111 اإلنشائيةالباطون الجاهز والتوريدات  5

 19299747 الوطنية لصناعة األسالك والكوابل 6

 11111111 األردنية لصناعات الخشبية)جوايكو( 7

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 
 

 

 (3الملحق )
 

 الفرضية الرئيسة
 OH :لتطبيــق اإلعفــاءات الضــريبية )اإلعفــاءات الضــريبية مــن  ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية

الضــريبية مــن ضــريبة المبيعــات   اإلعفــاءات الضــريبية مــن الرســوم ضــريبة الــدخل   اإلعفــاءات 

تشــجيع االسـتثمار عنــد  هيئـةالجمركيـة( علـى تشــجيع قـرار اإلســتثمار فـي الشــركات المسـجلة لــدى 

 (.  0.05مستوى داللة )
  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.817 .668 .665 .41941 

a. Predictors: (Constant)، SumCustom، SumIncome، SumSale 

 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 109.662 3 36.554 48.097 b.000 

Residual 2.280 3 .760   

Total 111.942 6    

a. Dependent Variable: SumROI 

b. Predictors: (Constant)، SumCustom، SumIncome، SumSale 

 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .645 .133  4.852 .000 

SumCustom .223 .051 .226 4.407 .000 

SumIncome .358 .054 .370 6.654 .000 

SumSale .256 .042 .307 6.126 .000 

a. Dependent Variable: SumROI 
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 (4الملحق )
 اختبار الفرضيات الفرعية

 

 األولى الفرعيةالفرضية 
  1OH : الجمركيـة علـى تشـجيع الضـريبية مـن الرسـوم  اإلعفاءاتلتطبيق ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 (.  0.05عند مستوى داللة )تشجيع االستثمار  هيئةالمسجلة لدى  ستثمار في الشركاتإلقرار ا
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.888 .789 .747 2.12399 

a. Predictors: (Constant)، SumCustom 

 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 84.389 1 84.389 18.706 b.008 

Residual 22.557 5 4.511   

Total 106.946 6    

a. Dependent Variable: SumROI 

b. Predictors: (Constant)، SumCustom 

 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.546 .894  1.730 .144 

SumCustom -5.578E-7 .000 .888 4.325 .008 

a. Dependent Variable: SumROI 
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 الثانية الفرعيةالفرضية 
  2OH : سـتثمار فـي إلقـرار اعلـى الـدخل  ضـريبةمن  اإلعفاءاتلتطبيق ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 (.  0.05)عند مستوى داللة تشجيع االستثمار  هيئةسجلة لدى الشركات الم

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.932 .868 .842 1.43812 

a. Predictors: (Constant)، SumIncome 

 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 68.032 1 68.032 32.894 b.002 

Residual 10.341 5 2.068   

Total 78.373 6    

a. Dependent Variable: SumROI 

b. Predictors: (Constant)، SumIncome 

 

 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.130 .722  -.180 .864 

IncomeTax2012 5.968E-6 .000 .932 5.735 .002 

a. Dependent Variable: SumROI 
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 الثالثة الفرعيةالفرضية 
  3OH : ــة إحصــائية ــر ذو دالل ــق ال يوجــد أث ــاءات الضــريبيةلتطبي ــى  االعف قــرار مــن ضــريبة المبيعــات عل

 (.  0.05)عند مستوى داللة تشجيع االستثمار  هيئةالشركات المسجلة لدى  ستثمار فيإلا

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.773 .598 .517 1859555.27027 

a. Predictors: (Constant)، SumSale 

 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2570779427613

6.430 
1 

2570779427613

6.430 
7.434 b.041 

Residual 1728972901599

7.016 
5 

3457945803199

.403 
  

Total 4299752329213

3.445 
6    

a. Dependent Variable: SumROI 

b. Predictors: (Constant)، SumSale 

 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -640271.966 987614.833  -.648 .545 

SaleTax2012 1.530 .561 .773 2.727 .041 

a. Dependent Variable: SumROI 

 


