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أثر الربحية والكفاءة االنتاجيه لألصول والمديونيه في اختيار احدى طرق احتساب العبء
الضريبي في شركات المقاوالت االردنية
إعداد
رأفت سعيد الطراونة
إشراف
الدكتورعبدالرحيم القدومي
الملخص
هدفت الد ارسـ ـ ــة الى التعرف على أثر نسـ ـ ــبة الربحية والكفاءة االنتاجية لألصـ ـ ــول والمديونية في
اختيار طريقة احتســاب العبء الضـريبي في شــركات المقاوالت األردنية ،فوجود طريقتين ضـمن قانون
ضريبة الدخل هما الطريقه النسبية والطريقه المقطوعه  ،سمح للبعض من شركات المقاوالت باختيار
الطريقه التي تناسـب مصالحها اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أغراض الدراسة وتم
استخدام القوائم والبيانات المالية الخاصة بشركات المقاوالت المصنفة من الدرجة األولى والخامسة ،اذ
تم اختيار ( )11شـ ــركات مصـ ــنفه في الدرجة األولى باالضـ ــافة الى ( )15شـ ــركة مصـ ــنفه في الدرجة
الخامسـة ،وبعد إجراء تحليل االنحدار البسيط لبيانات الدراسة التي تم احتسابها من واقع القوائم المالية
واختبار فرضيات الدراسة حيث أظهرت النتائج  :وجود أثر ذي داللة إحصائي ـ ـ ـة عند مستوى داللة
) (α≤0.05لنســبة ربحية شــركات المقاوالت في تحديد قيمة العبء الض ـريبي ،فالشــركات ذات الربحيه
المرتفعـه تميـل الى اختيـار الطريقـه المقطوعـه بينما تبقى الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات ذات الربحية المنخفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه على
الطريقه النس ـ ـ ـ ـ ــبيه ،وجود أثر ذي داللة إحص ـ ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى دالل ) (α≤0.05للكفاءة اإلنتاجية
لشركات المقاوالت في تحديد قيمة العبء الضريبي ،فالشركات ذات الكفاءة االنتاجية العاليه تميل الى
اختيار الطريقه المقطوعه بينما تبقى الشــركات ذات الكفاءة االنتاجية المنخفضــه على الطريقة النســبية
عدم وجود أثر ذي داللة إحصــائيةعند مســتوى دالل ( (α≤0.05لنســبة المديونية لشــركات المقاوالت
في تحديد قيمة الوعاء الضريبي .
*أسماء الشركات موجودة ضمن الملحق رقم ()1
الكلمات المفتاحية :الربحية والكفاءة االنتاجيه ،األصول والمديونيه  ،طرق احتساب العبء
الضريبي  ،شركات المقاوالت األردنية.
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Abstract
The Impact of Profitability, Asset Utilization and Debt Ratio
in Choosing the Tax Burden by Jordanian Construction Companies
Prepared by
Ra’fat Saeed Al-Tarawneh
Supervised by
Dr. Abdul Raheem Al-Kadomy
The aim of the study is to explore the impact of profitability, assets utilization
and debt ratios on determining the tax burden metheds by Jordanian
construction companies. The descriptive-analytical method was used in order
to meet study purposes. Financial statenments as well as available financial
data were used as secondary sources of data. The sample of the study consisted
from 25 compnaies 10 of them are first garde classified and 15 fifth grade
classified ,the simple regression analysis was used, the findings showed the
followings:
1.

There was a statistical significant impact of profitability on the tax
burden determinationby Jordanian construction companies.those of
them with high profitability choose the fixed value methed, and others
with low profitability,prefer the percentage methed.

2.

There was a statistical significant impact of assets utilization on the tax
burden selected by Jordanian construction companies,those of them with
high assets utilization,choose the fixed value methed,and others with
lowassets utilization,choose the percentage methed.

3.

There isn't statistical significant impact of debt ratio on the tax burden
selected byJordanian construction companies.

Keywords: Profitability Asset Utilization, the Tax Burden by Jordanian,
Construction Companies
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الفصل األول
االطار العام للدراسة
( )1-1المقدمة:
يختلف الدخل المحاسبي عن الدخل الخاضع للضريبه ،وهذا االختالف يرجع الى أن الدخل
المحاسبي يتم قياسه وتحديده في ضوء مجموعة من المعايير والسياسات المحاسبيه المتعارف عليها
فليس هناك نصوص إلزامية ينفذها المحاسبون والمراجعون  ،باستثناء بعض األحك ـ ـ ـام التي قد ترد في
قوانين الشركات أو القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة في الدولة ،أما الدخل الضريبي فإنه
يتحدد طبقاً لألحكام التي يضعها المشرع الضريبي لكل دولة وفقاَ لقانون ضريبة الدخل وتعليماته.
وبسبب االختالفات السائده بين كل من المبادىء والمعايير المحاسبية المتعارف عليها وقوانين
الضرائب المطبقه فإن قيمة الدخل الخاضع للضريبة في فترة مالية معينة تختلف عن الدخل المحاسبي
لنفس الفتره ،ومن ثم فإن قيمة ضريبة الدخل الذي يتحدد بناء على الدخل المحاسبي المحدد وفقا لقواعد
ومعايير المحاسبة المتعارف عليها(عبدالعزيز السيد.)1115،
يشير التعريف التقليدي للضريبة على أنها  " :فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة وفقاً
لقواعد تشريعية وبصفة نهائية لغرض تغطية النفقات العامة وبدون مقابل والضريبة هي انتزاع من القطاع
الخاص لدعم الحكومة وبالتالي فان التعريف التقليدي هنا كان ينظر إلى الضريبة كوسيلة لجني األموال
لخزينة الدولة لسداد التزامها دون أن يكون لها أي أهداف أخر
الضـريبة وفقاً للمفهوم العصـري هي استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على األشخاص الطبيعيين
وفقـا لقـدراتهم التكليفيـة بطريقـه نهـائيـة وبال مقـابـل بقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تغطيـة األعبـاء العـامـة ولتحقيق دخل الدولة

3
والضريبية كذلك فريضة تدفع جب اًر إلى الدولة  ،وهي غير جزائية وتدفع من القطاع الخاص إلى القطاع
العام  ،وتفرض بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل محدد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقاً  ،بال مقابل ولتحقيق أهداف اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية واجتماعية مختلفة
والتعريف العص ـ ــري يزيد على التعريف التقليدي في أن س ـ ــعي الدولة لجني المال من المكلفين ليس هو
الهدف الوحيد بل أن هناك أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخرى( .ابو نصار .)2112
ويتم احتساب الضريبه على شركات المقاوالت األردنيه وفق طريقتين هما:
طريقة الضريبة المقطوعة ،وطريقة الضريبة النسبية ،وهذا يعني أن الشركات عالية الربحية او
ذات الكفاءه اإلنتاجية العاليه أو الشركات التي لديها قدرة مميزه في الحصول على تمويل قد تميل الى
إحدى الطريقتين على حساب الطريقه األخرى ،وقد تجد هذه الشركات أن إحدى طرق احتساب العبء
الضريبي قد أعطاها مزايا لم تمكن شركات المقاوالت األخرى من الحصول عليها ،نتيجة لذلك ستجد
شركات المقاوالت األقل حظاً في تحقيق االرباح أو الكفاءة اإلنتاجيه او الحصول على تمويل في موقف
اليحقق لها العداله ويجعلها تشعر بأن نظام الضرائب غير عادل واليحقق لها الظروف المناسبه
لالستم اررية في العمل.

( )2-1مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وجود طريقة احتساب الوعاء الضريبي بشكل موحد ينطبق على
جميع شركات المقاوالت بغض النظر عن مستوى تصنيفها ،إذ إن قانون الضرائب في األردن ودائرة
ضريبة الدخل والمبيعات بصفتها الجهة المسؤولة عن تحديد أسس احتساب الوعاء الضريبي  ،سمحت
بوجود ثنائية سعرية تسمح لشركات المقاوالت األردنيه في احتساب العب الضريبي وفق طريقتين
مختلفتين هما الضريبه النسبيه من األرباح والضريبه المقطوعه ،وكالهما ينطوي تحت المعالجة الضريبية

4
لعقود المقاوالت والتي عادة تكون طويلة األجل  ،يتطلب ذلك وجود معالجة محاسبية لإليرادات والتكاليف
المرتبطة بها ،اخذاً في االعتبار تاريخ العقد ،وتاريخ االنتهاء من التنفيذ في فترات مالية مختلفة نتيجة
لذلك فإن المعالجة المحاسبية والضريبية لهذه العقود ،تتمثل في كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد الواحد
على الفترات المحاسبية الالحقه  ،وما يترتب عليها من احتساب العبء الضريبي  ،حيث سمح هذا
الوضع لشركات المقاوالت باختيار إحدى طرق احتساب العبء الضريبي وفقاً لمصالحها الذاتيه.

( )3-1أسئلة الدراسة وفرضياتها
يمكن صياغة مشكلة الدراسة بصورة السؤال الرئيسي التالي:
ما أثر نسبة الربحية والكفاءة اإلنتاجية ونسبة المديونية في اختيار طريقة احتساب العبء
الضريبي لشركات المقاوالت األردنية؟ وتتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
السؤال األول :هل يوجد أثر لربحية شركات المقاوالت في اختيار إحدى طرق احتساب العبء الضريبي؟
السؤال الثاني :هل يوجد أثر إلنتاجية أصول شركات المقاوالت في اختيار إحدى طرق احتساب العبء
الضريبي؟
السؤال الثالث :هل يوجد أثر لحجم مديونيه شركات المقاوالت في اختيار إحدى طرق احتساب العبء
الضريبي؟
تسعى الدراسة في ضوء المشكلة واألسئلة المرتبطة بها الى اختبار الفرضيات التالية:
الفرضية األولى:H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05لربحية شركات
المقاوالت في اختيار طريقة احتساب العبء الضريبي.

5
الفرضية الثانية :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05إلنتاجية أصول
شركات المقاوالت في اختيار طريقة احتساب العبء الضريبي.
الفرضية الثالثة :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05لحجم مديونيه
شركات المقاوالت في اختيار طريقة احتساب العبء الضريبي.

( )4-1أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة في النواحي التالية :
 -1موضوع الضريبة من المواضيع الهامة على المستوى االقتصادي واالجتماعي.
 -2تطوير نظام الضريبي يقود إلى تطوير النظام المحاسبي .
 -3دور نظام الضريبي في نشر مبدأ العدالة والثقة بين إدارة الضريبة ودافعي الضرائب .
 -4التزال المعايير الدولية مهتمة في هذا الموضوع خصوصاً ما صدر مؤخ اًر ضمن المعيار
 11والمعيار .18
 -5محاولة النظام الضريبي تحسين طرق احتساب العبء الضريبي قادتة إلى طريقة الضريبة
المقطوعة والضريبة النسبية على قطاع المقاوالت.
 -6قطاع المقاوالت واإلنشاءات من القطاعات الهامة ويتداخل مع العديد من القطاعات
واالنشطة.
 -5تستفيد من الدراسة الحالية كل من الجهات التالية:
 نظام الضريبه في األردن مما توفره من معلومات حول إمكانية وجود عدم عداله في نظام الضرائبلشركات المقاوالت األردنية.
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 شركات المقاوالت من خالل إعطاها معلومات حول اإلجحاف الذي قد يلحق بالشركات الصغيره لعدمتمكنها من اختيار الطريقة النسبية.
 تمثل هذه الد ارسه اضافه علميه لطلبة الدراسات العليا خاصة في موضوع الضرائب وطرق احتسابالعبء الضريبي في قطاع المقاوالت.
( )5-1أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
.1

التعرف على طرق احتساب العبء الضريبي من قبل شركات المقاوالت المصنفة في الفئتين
األولى والخامسه.

.2

التعرف على طرق احتساب العبء الضريبي لشركات المقاوالت نتيجة للتفاوت في الربحية
واستغالل األصول ومدى اعتمادها على القروض في تمويل أصولها.

.3

تقديم توصيات ناجمه عن نتائج هذا البحث تؤدي الى تحسين نظام الضرائب وتحقيق العدالة
وازالة أية تشوهات ،وتحديد المواقع التي تحتاج إلى إصالح في منظومة التشريعات الضريبية .

( )6-1تعريف المصطلحات:


الربحية:إن الهدف المحوري للفكر المالي المعاصر يتمثل في تعظيم القيمة االقتصادية للشركة والتي
ترتبط بشكل عضوي بمعدل العائد المتحقق على األموال المستثمرة ،حيث إن كفاءة ق اررات التمويل
واالستثمار تهدف إلى تدني التكلفة التمويلية من جهة ،وتعظيم العوائد االستثمارية من جهة أخرى،
األمر الذي من شأنه أن يترتب عليه بالنتيجة زيادة في حجم العوائد المتحققة وبنفس الوقت ارتفاع في
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مستوى السيولة المتوفرة ،ال سيما وأن حجم األرباح أو العوائد يعتبر مؤش اًر ال يمكن االستغناء عنه
لقياس كفاءة األداء المالي للشركة.
وتقاس الربحية إما من خالل العالقة بين األرباح والمبيعات ،واما من خالل العالقة بين األرباح
واالستثمارات التي ساهمت في تحقيقها ،علماً بأن المقصود باالستثمارات هو قيمة الموجودات أو حقوق
الملكية ،كما ُيعرف على أنه "ما تحصل من زيادة ناتجة عن التجارة بالمال بحيث يتقلب فيها من حال
إلى حال سواء أكان ذلك من بيع وشراء عروض التجارة دون تغير فيها وهو ما كان عليه األمر قديماً،
أو بإحداث تغير كبير بحيث ال يعرف األصل كما هو الحال في الصناعات الحديثة" (عقل.)1181 ،
ويالحظ من هذا التعريف ما يأتي :ينتج الربح من تفاعل عنصري اإلنتاج الرئيسيين وهما :العمل ورأس
المال  ،ينتج الربح من تقلب المال من حال إلى حال بحيث ال يبقى رأس المال على حالة واحدة فيكون
تارة نقداً وأخرى سلعة ،يتميز الربح عن العوائد األخرى فيكون تارة موجباً وأخرى سالباً ،يتميز الربح
بعدم تحديده مسبقاً.
ويمكن تعريف الربحية على أنهاعبارة عن العالقة بين األرباح التي تحققها المنشأة واالستثمارات التي
ساهمت في تحقيق هذه األرباح" ،وتعتبر الربحية هدفاً ومقياساً للحكم على كفاءتها على مستوى الوحدة
الكلية والوحدات الجزئية(أبو زعيتر.) 2116 ،


العبء الضريبي :يشير مصطلح العبء الضريبي الى مجموع قيمة الضرائب التي يتحملها المكلف
من شركات المقاوالت األردنية .
وقد ذهب البعض الى تعريف العبء الضريبي بأنة تلك اآل ار التى تحد ها الضريبة على اسعار السلع
او على اسعار عوامل االنتاج

والبد ان ينتقل عبؤها الى االمام فتؤ ر على االسعار او الى الخلف

فتؤ ر على عوامل االنتاج،وقد يعرف آخرون العبء الضريبي على انه كافة اآل ار التى تنتج عن اسعار
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السلع وعوامل االنتاج وبذلك يتم الخلأل بين العبء الضريبي وا ر الضريبة اقتصاديا بينما ذهب البعض
االخر بتعريف العبء الضريبي بأنة التغيرات الناشئة عن فرض ضريبة على توزيع الدخوا (حامد
الطلحة .)2118


الضريبة المقطوعة :تعتبر هذه الطريقة من أبسط أنواع التقدير الضريبي ويتم من خاللها فرض
ضريبة سنوية مقطوعة او ثابتة القيمة على فئة او فئات محددة من المكلفين.



الضريبة النسبية :وهي الضرائب التي تفرض بنسبة ثابتة على الوعاء الضريبي وفقاً ألرباح
الشركات.



الكفاءة اإل نتاجية :مخصصة ألصول شركة المقاوالت وتعبر عن قدرة الشركة في االستفادة
التشغيلية من األصول أوعدد مرات إعادة استثمار األموال في األصول خالل السنه الواحده كما
تعبر عن مدى كفاءة اإلدارة في استغالل األصول لتوليد اإليرادات  ،اذ أن ارتفاع عدد مرات
الدوران (إليرادات على مجموع األصول ) هو أمر مرحب به ويعكس نجاح اإلدارة في االستفادة
واستغالل أصولها بكفاءة افضل .
وتعرف بأنها استغالل الطاقات اإلنتاجية على مستوى الشركة وتوجية الموارد االقتصادية المتاحة
نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن من الهدر أو سوء االستخدام و التحكم
الناجح في إمكانيات شركات المقاوالت المادية والمالية والبشرية  ،بما يضمن أداء أفضل في
ظل المحيط االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي تنشط فيه (خالص )2111،

1


نسبة المديونية :وتعبر عن مدى اعتماد الشركة في استخدام القروض لتمويل مجموع األصول
وسداد كافة ديونها سواء قصيرة أم طويلة األجل  ،وهي ذات أهمية بالنسبة للدائنين بما تبينه لهم
عن مدى صواب القرار المتعلق بمنح الشركة قروض إضافية.
وهي النسب التي تعطي مؤشرات دقيقة حول مصادر التمويل  ،فانخفاض هذه النسبة يبين
القدرة االفضل على تسديد وانخفاض مخاطر عدم القدرة على سداد ديونها والتزاماتها( .آل شبيب،
.) 2116
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( )7-1حدود الدراسة:
.1

الحدود الزمنية :الفصل الدراسي األول 2116-2115

.2

الحدود المكانية :اقتصار عينة الدراسة على شركات المقاوالت في العاصمة عمان.

( )8-1محددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة بمصداقية المعلومات التي سيتم الحصول عليها ومدى تعاون شركات
المقاوالت في تقديم معلومات وبيانات مالية دقيقة ،وبالرغم من المحاوالت المتكررة من الباحث للحصول
على البيانات المالية لعدد أكبر من الشركات المصنفة في الدرجة األولى والدرجة الخامسة لزيادة عدد
الشركات في عينة الدراسة إال أن عدداً كبي اًر من هذه الشركات امتنعت عن تقديم بياناتها الماليه  ،ولم
يكن باالمكان الحصول على تلك البيانات من أية مصادر أخرى .
مما زاد من محدودية حجم العينة حرص الباحث على شرط الممارسة المستمرة خالل سنة 2114
لشركات المقاوالت المشموله في الدراسة  ,واستبعاد اية شركة التمارس هذا النشاط خالل هذا العام
وضرورة اقتصار هذه الممارسة على مشاريع حكوميه وخاصة ،علماً أن الباحث قد واجه صعوبة عالية
في الحصول على بيانات مالية وتوسيع حجم العينة المخطط لها ( %11من جمهور الشركات).
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
أوالً :األدب النظري
()1-2

المقدمة

()2-2

طبيعة وخصائص قطاع المقاوالت االردني

()3-2

خصوصية الضرائب على قطاع المقاوالت األردني

()4-2

المشكالت المحاسبية التي تواجة شركات المقاوالت

()5-2

إيرادات قطاع المقاوالت

( )6-2دور الضرائب في األردن والدول النامية
( )7-2المشكالت التي تنتج كآثار اقتصادية للضريبة
( )8-2أسس احتساب الضرائب
()9-2

السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

( )11-2نظريات احتساب الوعاء الضريبي
( )11-2النسب المالية وطرق احتسابها
ثانياً :الدراسات السابقة
( )12-2الدراسات العربية
( )13-2الدراسات األجنبية
( )14-2مميزات هذه الدراسة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
أوالً :ااألدب النظري
( )1-2المقدمة
تقوم األنظمة الض ـريبية دائماً بفرض نصــوصــها على العامة مما يؤثر على ســلوكهم إما كأفراد
أو جماعات ومن هذا المنطلق فإن األنظمة الض ـ ـ ـريبية تسـ ـ ــاهم في تشـ ـ ــجيع أو تثبيط بعض األنشـ ـ ــطة
بص ــور متفاوتة بين األش ــخاص (طبيعيين أو اعتباريين) و بين التوزيعات اإلدارية والس ــياس ــية للمناطق
مما قد يؤثر ســلباً أو إيجابا على األنشــطة االقتصــادية واالســتثمارية وهذا ما ســيتم د ارســته خالل ســياق
هذا البحث إن السياسة الضريبية ما هي إال جزء من السياسة المالية و السياسة االقتصادية للدولة.
ويعرف النظام الضـريبي على أنه صــياغة وترجمة عملية للســياســات الضـريبية في الدول وذلك
من أجل تحقيق األهداف التي ترغب الدولة في تحقيقها  ،إذ يتض ـ ـ ـ ــمن النظام الضـ ـ ـ ـ ـريبي مجموعة من
القواعـد القـانونية واألنظمة والتعليمات التنفيذية والتفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرية  ،حيث تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل معاً آليات عمل لكل من
األجهزة الضـريبية واألشــخاص الخاضــعين إلى الضـريبة  ،والى الضـريبة عالقة وثيقة بالنظام الســياســي
واالجتمــاعي في الــدولــة  ،تختلف أهــدافهــا وغــايــاتهــا وطرق تحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلهــا من مجتمع إلى آخر ،وتعتبر
الضـ ـ ـ ـ ـريبة فرعاً من فروع المحاسـ ـ ـ ـ ــبة تقوم على تحضـ ـ ـ ـ ــير القوائم المالية وتحديد الدخل الخاضـ ـ ـ ـ ــع إلى
الضـريبة للمكلف ومن ثم تحديد مقدار الضريبة الواجب الدفع حسب ما نص علية قانون ضريبة الدخل
فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون حيث إنها تفرض وتحصل بالكيفية التي يح ـ ـ ـددها القان ـ ـ ـون(حداد وبني
رشيد .)2111
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( )2-2طبيعة وخصائص قطاع المقاوالت االردني:
يعد قطاع المقاوالت األردني من أبرز القطاعات المحركة لدفة االقتصاد الوطني وعجلة التنمية
كبير من
اً
والمساهمة الكبيرة بالناتج القومي المحلي ،وأحـد الموارد الضريبيه الهامه ،اذ يتضمن عدداً
الشركات ،ويقوم بتشغيل أعداد كبيرة من مختلف المهن ويتمتع بخبرات كبيرة ولديه تشابك مع القطاعات
االقتصادية األخرى  ،مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات االقتصادية التي تحدث داخل المملكة  ،ويمكن
وصف األعمال التي يقوم فيها قطاع المقاوالت ،بأنها المجهودات اإلنشائية المتعلقة بتحويل عناصر
اإلنتاج المختلفه الى مرافق إنشائيه  ,وتتعلق أيضا بتصنيع إنشاءات معينه في أماكن ومواقع محددة ،
على أساس مواصفات يتم تحديدها بواسطة الجهة المالكة للمشروع
).(Harris and Ronald 1977
ويتميز قطاع المقاوالت األردني بمجموعة من الخصائص والصفات العامه والفنية التي تؤثر في النظام
المحاسبي لشركات المقاوالت  ،ويتميز هذا القطاع باختالف واضح للنظام المحاسبي والضريبي المتبع
بين شركات قطاع المقاوالت.
ومن أبرز خصائص قطاع المقاوالت :
أوالً :يعمل قطاع المقاوالت في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد ،ويعود ذلك لطبيعة نشاط شركات
المقاوالت وما يترتب على عمليات تنفيذ العقود من متغيرات تؤثر على نتائج العمل.
ثانيا :يختلف شكل المنتج في قطاع المقاوالت من عملية ألخرى ،مع احتمال التشابه بين المكونات
األساسيه في كل منها ،واحتياج كل عملية الى دراسة تختلف عن األخرى بحسب الظروف التي تتحكم
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فيها ،وتختلف هذه الظروف في العمليات المتشابهه النوع  ،او حتى في العمليات النمطيه بسبب تغير
الزمان والمكان الذي يتم فيه إالنتاج(فوده ،خالد .)1161
ثالثا :يتم التسعير أو تحديد القيمة التعاقدية قبل البدء بالتنفيذ ،وعلية فإن عمليه تحديد التكاليف من أكثر
الصعوبات التي تواجه قطاع المقاوالت.
رابعا :تحصل شركات المقاوالت على قيمة المشروع من أصحاب العمل على شكل دفعات ,وعادة تختلف
هذه الدفعات المقبوضه عن الدفعات المستحقه .
خامسا :اختالف فترات تنفيذ المشاريع في شركات المقاوالت ،حيث يتطلب تنفيذ بعض المشاريع فترات
طويلة إلنجازه ،وهذا يتطلب من الشركات كيفية التعامل مع تكاليف واي اردات المشاريع طول هذه الفترة
ومن الخصائص الفنية التي يتمتع بها قطاع المقاوالت ضخامة التكاليف حيث تعتبر وحدة التكلفة هي
األساس الذي يعتمد عليه النظام المحاسبي  ،وعادة تقوم شركات المقاوالت بتنفيذ مشاريع ضخمة قد
تزيد تكلفتها اإلجمالية عن أرس المال المدفوع في الشركة ،فالمقاول يعتمد عادة في تمويل عملياته التي
يتولى تنفيذها على مايلي(عطيه ،عبدربه .)2111
 -1قيمة التسهيالت واالئتمان الذي يتم الحصول عليه من البنوك.
 -2قيمة الدفعات المقدمه التي ينص عليها عقد المقاوله.
 -3قيمة دفعات التنفيذ
وعليه فإن قطاع المقاوالت يواجه مجموعة من المشاكل المحاسبيه والتي تختلف عن غيرها من القطاعات
األخرى ومن أهم المشاكل :
-

كيفية تحديد تكاليف المشاريع والعقود طويلة األجل .
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-

كيفية معرفة األرباح والخسائر المتوقعه للمشاريع والعقود.

-

مشاكل االعتراف باإليرادات .

-

المشاكل في تطبيق المعايير المحاسبية والية التعامل مع عقود المقاوالت.

-

كيفية التعامل مع األنظمه الضريبيه والتي تخص هذا القطاع.

( )3-2خصوصية الضرائب على قطاع المقاوالت االردني:
صدر قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  ، 2114حيث نصت المادة رقم ( )51لسنة
 2114والتي تقضي بفرض نسبة ربح قائم ( )%25على قطاع المقاوالت  ،تم إعادة العمل بالضريبة
المقطوعة كما كان معموالً بة في قانون ضريبة الدخل رقم ( )55لسنة  1185وتعديالتة حيث تم
اضافة المادة رقم ( )32إلى القانون ومنح صالحية للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات
بفرض ضريبة دخل مقطوعة على المقاولين الذين يقل الدخل االجمالي الي منهم عن مائة الف
دينار والذين تقل قدرتهم عن الف دينار  ،وتطبيق تعليمات االرباح على المقاولين الذين يتعذر عليهم
مسك حسابات.
ومن خصوصية الضرائب على قطاع المقاوالت صعوبة استخدام اساس موحد كمقياس إي اردات
المقاوالت  ،اذ يفضل بعض الباحثين استخدام اساس البيع كمقياس لتحقيق اإليرادات في النشاطات
المختلفه  ،وألن شركات المقاوالت تواجه صعوبة استخدام أساس البيع كمقياس لتحقيق اإليرادات حيث
يتطلب عملها االنتظار لحين االنتهاء من تنفيذ المشاريع والعقود  ،باإلضافة إلى صعوبة تطبيق مبدأ
سنوية الضريبه ومبدأ استقالل السنوات الضريبه على عقود المقاوالت طويلة األجل  ،حيث يتطلب تنفيذ
العقد أكثر من فتره ضريبيه.
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( )4-2المشاكل المحاسبية التي تواجه شركات المقاوالت
تواجه شركات المقاوالت عند تحديد المشاريع المنفذه عدداًمن المشاكل (:عطية وعبدربة . )2112
 -1مشكلة تقييم األعمال التامة في نهاية السنة المالية وما يرافقها من عمليات  ،تقل بين قيمة
العمل التام وتكلفة األعمال التامة لقياس أرباح وخسائر العمل ،وتحديد قيمة تكلفة األعمال غير
المعتمدة .
 -2مشاكل قياس األرباح للمشاريع تحت التنفيذ والتي تعتمد على االسلوب المحاسبي المتبع عند
قياس األرباح  ،وبالرغم من أن المبادىء المحاسبية واحدة في جميع الشركات إال أن طبيعة نشاط
المقاوالت له قواعد محاسبية خاصة متمثلة في عدم تناسب قاعدة تحقيق األرباح في حالة اتباع
طريقة نسبة االتمام.
 -3مشكلة تخصيص وتوزيع التكاليف والتي تقسم إلى التكاليف المباشرة والمرتبطة بالمشروع مباشرة
 ،مثل تكاليف المواد الخام واجور العمال والنقل والتخزين  ،أو تكاليف غير مباشرة الترتبط مباشرة
بالمشروع وانما تتعلق بتشغيل وتسيير جميع اجزاء المشاريع مثل التكاليف اإلدارية  ،والتكاليف
االجتماعية .
وتبرز مشكلة ايجاد اسس عادلة لتوزيع التكاليف غير المباشرة على المشاريع خصوصاً في ظل
أختالف حجم ونوعية المشاريع المنفذه خالل السنة .
) )5-6ايرادات قطاع المقاوالت
تعتبر عقود المقاوالت من االنشطة الرئيسية التي تتميز بطابع خاص فيما يتعلق بتحقيق
اإليراد  ،حيث يتطلب األمر المحاسبة عنها وفق قواعد وشروط خاصة ،فهذه العقود تتميز بطول
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذها .
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وتعرف االيرادات هي التي تنشأ عن عملية البيع للسلع والخدمات التي تمثل النشاط العادي
للمشروع وتقاس بمقدار صافي األصول للمنشاة (جربوع  ،يوسف )2111 ،وتتصف بانها تتعلق
بالفترة المحاسبية التي تعد الحسابات عنها خالل سياق عمليات المشروع  ،وانها متكررة من فترة
مالية إلى أخرى وبالتالي يمكن التنبوء بها وتوقعها  ،وعلية فان اإليرادات عائد يقابل النفقات اإليرادية
التي يقدمها المشروع أو أن هناك عالقة سببية بين اإليرادات وتلك النفقات التي أنتجتها.
 مبدأ األعتراف باإليرادتسعى جميع الشركات بشتى أشكالها وانواعها إلى تطبيق مبدأ األعتراف باإليراد لتحقيق مبدأ
مقابلة اإليرادات بالمصروفات لفترة حدوث كل منهما  ،وتشمل معايير االعتراف باإليراد كل من.
معيار رقم ()00عقود اإلنشاءات
وقد تم التطرق إلى عقود البناء (اإلنشاء ) بشكل رئيسي في المعيار رقم ( )11وذلك لما
للعمليات المتعلقة ببناء األصول من خصوصيا تتعلق بها  ،كذلك يتم األخذ بعين األعتبار التواريخ
الهامة المتعلقة بالعقد  ،كتاريخ ابتداء العمل بتنفيذ العقد وتاريخ االنتهاء منه وتاريخ التوقف عن
العمل خالل فترة تنفيذ العقد وتاريخ انتهاء فترة التوقف هذه  ،لما لذلك عالقة باالعتراف باإليرادات
والمصروفات المتعلقة بالعقد خالل الفترات المالية التي يتم تنفيذ العقد خاللها(الجعارات .)2118
معيار رقم () 01االعتراف باإليراد
يمثل اإليراد الهدف الرئيسي الذي يضمن استم اررية المنشأة  ،اذ انه اليتصور ان يكتب لمنشأة ما
االستم اررية دون تحقيق إيرادات  ،وقد تطرق اإلطار المفاهيمي لالبالغ المالي لإليرادات والمكاسب
ضمن تعريف الدخل  ،وبذلك فيتضمن الدخل حسب وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية كالً
من االيرادات والمكاسب  ،حيث تطرق هذا المعيار إلى تحديد متطلبات االعتراف باإليراد في القوائم
المالية  ،وكذلك المعالجة المحاسبية ألشكال اإليراد المختلفة  ،ولعل المحور الهام فيما يتعلق باالعتراف
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باإليراد يدور حول توقيت االعتراف به ،أي متى يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى المنشأة
ويمكن قياسها بموثوقية (الجعارات.)2118 ،
وكال المعياريين له األثر الملموس على مجموعة من المشكالت المحاسبية المتمثلة في تذبذب الدخل
والمحاسبة الضريبية وطرق القياس المحاسبية.
 أهمية األعتراف باإليرادتتراوح الشركات في االعتراف باإليراد بين المدخل المحافظ وفية تؤجل الشركة تسجيل اإليراد
إلى حين التأكد من تحققه  ،وغير المحافظ وفيه تستعجل الشركة في تسجيل اإليراد قبل تحققه وتعتبر
أكثر ادوات استعجال اعتراف بإيراد عقود اإلنشاءات طويلة اآلجل ،والتالعب في طريقة المحاسبة عنها
خصوصاً في تسجيل اإليراد قبل التأكد من قدرة العميل على السداد  ،أو االعتراف بالدفعات المالية
المقدمة تجاه الخدمة وقت استالمها بدالً من توزيعها على فترات مالية متتالية.
( )2-6دور الضرائب في األردن والدول النامية:
إن حصيلة الضرائب في األردن كما هي في الدول النامية تعاني من انخفاض قيمة الوعاء الضريبي
نتيجة انخفاض مستوى الدخول ،وتتسم بعدم التوازن في النظم الضريبيه المطبقه،وعدم االنسجام في
التشريع الضريبي ،والعجز في االدارة الضريبيه ،حيث انها تسبب مشاكل اقتصادية.
إن فرض ضريبة بمعدل موحد على كامل الدخل الشخصي وأرباح الشركات سوف يحقق
اإليرادات للميزانية ويبعدها عن التعقيدات واآلثار السلبية (روبرت هول والفن رابوشكا ) ويجعلها اكثر
حيادية فيما يخص القطاعات األكثر إنتاجية ومنها قطاع المقاوالت.
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( )7-6المشكالت التي تنتج كآثار اقتصادية للضريبة:
إ ن النظام الضريبي له آثار بعيدة المدى من الناحية االقتصادية فهو يؤثر على كفاءة استخدام
الموارد اإلنتاجية الموجودة تحت تصرف المجتمع عن طريق تأثيره على القيم النسبية للمنتجات ولعناصر
اإلنتاج إذ ينتج عن النظام الضريبي تغير بعض األسعار باالرتفاع وتغير البعض اآلخر باالنخفاض
األمر الذي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد اإلنتاجية بين االستخدامات المختلفة سعياً وراء معدل أعلى
من الربح كي يؤثر النظام الضريبي على معدل نمو االقتصاد القومي عن طريق تأثيره على دخول
األفراد وتوزيعها بين االستهالك والمدخرات ومن ثم على كمية االستثمارات التي تمثل إحدى محددات
معدل النمو االقتصادي وكذلك عن طريق تأثيره على معدل النمو االقتصادي من حيث كيفية توزيع
الكمية المعينة من االستثمارات بين الفروع المختلفة للنشاط االقتصادي(الحجاوي.)2114 ،
ولهذا البد من دراسة وتتبع اآلثار االقتصادية للضرائب بهدف تحديد آثار الضرائب من الوجهة
االقتصادية ،والتي التتوقف على اآلثار المترتبة على فرضها فقط بل تختلف تبعاً لما يترتب على انفاق
حصيلتها من نتائج  ،فالضرائب واالنفاق العام لهما آثار اقتصادية مترابطة ومتشابكة مما يستوجب االخذ
في االعتبار الوضع االقتصادي العام السائد في المجتمع عند إجراء تعديالت في التشريع الضريبي ،
فالضريبة تشكل عبئاً على االفراد وتحول جزاءاً من دخل االفراد إلى الدولة وتشكل بدورها عبئاً على
االمة  ،مما يستوجب ضرورة استخدامها في تغطية النفقات العامة .
ويجب أن تكون السياسة الضريبية متسمة بطابع المرونة التلقائية حيث يتهيأ للهيكل الضريبي
من مقومات المرونة ما يجعله قادر على التكيف وفق الظروف المتغيرة وتبعا لمستوى النشاط الكلي
السائد في المجتمع.
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( )1-6أسس احتسابالضرائب:
يفترض في أسس فرض الضرائب أن تقوم على مبدأ العدالة والمساواة بحيث يتحمل المكلف
بدفع الضرائب ما يتناسب مع قيمة الوعاء الضريبي الخاص به ،وتقوم فكرة فرض الضرائب على تحقيق
أهداف المجتمع وتمويل النفقات العامة ،وهي تتطلب وضوح األسس المتبعة في فرضها سواء من خالل
شكلها أو مقدارها أو آلية دفعها ،باإلضافة إلى سهولة تحصيلها تجنباً للتهرب الضريبي .ويمكن فرض
الضرائب على النحو التالي:
.1

الضرائب المقطوعة :مبلغ محدد مقطوع بغض النظر عن قيمة الوعاء الضريبي ومن مميزاتها:

سهولة فرضها وتحصيلها باإلضافة الى بساطتها وشفافيتها وهي تؤدي الى نمو اقتصادي اسرع ،ومن
أهم عيوبها أنها غير عادلة ألن عبأها يكون أثقل على السلع الرخيصة أو اإليرادات المنخفضة مقارنةً
بالسلع الغالية أو اإليرادات العالية.
.2

الضرائب القياسية :وهي تفرض على أساس نسبة معينة من قيمة الوعاء الضريبي ومن أهم

ميزاتها أنها تحقق العدالة االجتماعية إذ إنها تتميز بالمرونة التلقائية والحساسية للتقلبات االقتصادية ولها
عدة تصنيفات:
أ.

الضريبة النسبية :هي نسبة محددة تقتطع من قيمة الوعاء الضريبي بغض النظر عن قيمة
الوعاء  ،ومن أهم ميزات هذه الطريقة أن مجموع الضريبة يتغير بنفس الدرجة او النسبة التي
يتغير بها الوعاء الضريبي.
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ب.

الضريبة التصاعدية :حيث يزداد معدلها مع زيادة قيمة الوعاء الضريبي ،وتبعاً لهذه الطريقة فإنه
يتم تصنيف دافعي الضرائب حسب مقدار الدخل وبالتالي فهي تفرض بنسب متزايدة تنسجم مع
الزيادة في الدخل.

ج.

الضريبة التنازلية :وهي عكس الضرائب التصاعدية حيث يتناقص معدلها مع زيادة قيمة الوعاء
الضريبي ويمكن استخدامها لتوجيه الموارد االقتصادية لقطاع معين ،وتبعاً لهذه الضريبة فإنها
تؤخذ من الدخل األقل وتستهدف ذوي الدخل المحدود.

د.

الضرائب المباشرة :وهي الضرائب التي يتحملها المكلف واليمكن نقل العبء الضريبي إلى
شخص آخر ( نور  ،وآخرون .)2113،

ه.

الضرائب غير المباشرة :وهي قدرة المكلف عل نقل العبء الضريبي إلى شخص آخر.

و.

ضريبة المعدل الموحد :فرض ضريبة بمعدل موحد على كامل الدخل الشخصي وأرباح  ،حيث
أنها ضريبة محايدة تجعل االستثمارات تتوجه نحو القطاعات األكثر إنتاجية .

( )9-6السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
إن السياسات المحاسبية تستند الى المحاسبة المالية التي تسعى إلى إثبات العمليات المالية
حسب األصول المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية المعمول بها ،واستخالص نتيجة أعمال المشروع
من ربح أو خسارة وعمل المركز المالي للمشروع.
 -االهتــــــــالك:
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لقد جاء في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات والمصانع والمعدات ما
يلي( :ابو نصار وحميدات)2118 ،


يجب استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات بشكل منتظم وبحيث يوزع االهتالك على العمر
اإلنتاجي لألصل ،ويتم االعتراف بمبلغ االهتالك إما كمصروف أو جزء من تكلفة أصل آخر
(اهتالك االت التصنيع).



يتوجب ان تعكس طريقة االهتالك المستخدمة النمط الذي يتوقع ان تستغل او تستخدم المنشأة
فيه المنافع االقتصادية لألصل.



تبدأ عملية اهتالك األصل عندما يصبح األصل جاه اًز لالستعمال ،بالطريقة التي تتوافق والمنافع
التي يتم الحصول عليها من األصل ،ويستمر اهتالك األصل حتى يتم االستغناء عنه ،حيث
يتوجب االستمرار في االستهالك في حالة بقاء االصل في العمل حتى لو كان عاطل عن
العمل(الحجاوي.)2114 ،
وباالستنادالحكام المادتين ( )5()4من قانون ضريبة الدخل رقم ()34لسنة 2114
والمتعلقة بنظام المصاريف والمخصصات واالستهالك واالعفاءات .



ال يجوز للمكلف استهالك قيمة األرض وأي أصول أخرى ال تفقد قيمتها مع مرور الزمن.



يحدد استهالك أو اطفاء األصول بنسب مئوية من تكلفتها األصلية على أن تحدد طرق االستهالك
واالطفاء واالحكام والنسب واالجراءات المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.



يتم تنزيل تكلفة األصول التي تقل قيمتها عن مئة دينار بالكامل في الفترة الضريبية التي تمت
فيها حيازتها.
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يتم احتساب استهالك االصل الرأسمالي الذي ادخل في خدمة االنتاج في النصف األول من
الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي أدخل في خدمة اإلنتاج في النصف الثاني من الفترة
الضريبية عن نصف سنة.
 -المخصصات:

المخصص هو التزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين ،ويشار هنا إلى أن مجمع اهتالك األصول ومخصص
الديون المشكوك فيها ال تعتبر مخصصات  ،وانما حسابات مقابلة ألصول.
يجب االعتراف بالمخصص عند تلبية جميع الشروط التالية:


عندما يكون لدى المنشأة التزام حالي (قانوني او استنتاجي) نتيجة لحدث سابق.



من المحتمل أن يتطلب تدفق صادر من الموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسديد االلتزام
التعاقدي.



إذا كان من الممكن تقدير مبلغ االلتزام بموثوقية.
أما من الناحية الضريبية فأن المصاريف المقبولة هي المصاريف والنفقات التي انفقت او

استحقت كلياً او حص اًر خالل الفترة الضريبية وان تكون مؤكدة وحقيقية ومؤيدة بالمستندات ويكون الهدف
من تلك المصاريف والنفقات لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة وبهذه الحالة يجوز تنزيلها من الدخل
اإلجمالي وفق أحكام القانون ويتضح من ذلك أن المخصصات غير معتمدة من الناحية الضريبية ،ألنها
غير مؤكدة وفعلية وتعاد للوعاء الضريبي وترد لألرباح لغايات احتساب نسبة الضريبة وكذلك االحتياطات
حيث إنها ال تعد من ضمن المصاريف بينما هي مبالغ محتجزة أصالً من األرباح.
تقدير الدخل الخاضع للضريبة واحتساب ضريبة الدخل على قطاع المقاوالت واإلنشاءات

24
سيتم في هذا الجزء من الفصل شرح إجراءات تقدير الدخل واحتساب ضريبة الدخل المستحقة على دخول
قطاع المقاوالت واإلنشاءات والخدمات التي يمتد إنجازها عبر أكثر من فترة مالية واحدة فهناك العديد
من أنشطة األعمال التي يستغرق إنجاز الخدمة فيها اكثر من فترة مالية واحدة ،مما يتطلب ضرورة
توزيع دخل تلك العقود على الفترات التي تم خاللها انجاز العقد.
ويتم محاسبيا معالجة عقود المقاوالت واإلنشاءات والخدمات األخرى المشابهة بطريقتين هما :
.1

طريقة نسبة اإلتمام أونسبة اإل نجاز
بموجب هذه الطريقة يتم توزيع أو تخصيص إيرادات العقد  ،وكذلك أرباحه على الفترات

المحاسبية التي تشهد تنفيذه  ،وذلك بنسب تتالءم مع قيمة العمل المنجز خالل كل فترة وعلى

هذا

االساس يتم على مدار الفترات المحاسبية االعتراف بجزء من نفقات العقد وايراداته وأرباحه بموجب
نسبة إتمام تتخذ صورة نسبة مئوية يتم تحديدها بموجب أسس محاسبية متعارف عليها والميزة الرئيسية
لهذه الطريقة انها تتمشى مع متطلبات أساس االستحقاق في المحاسبة وكذلك مع متطلبات مفهوم
مقابلة اإليرادات بالمصروفات  ،إذ بموجبها يتم االعتراف باإليراد المحقق من العقد عن األعمال المنجزة
والمعتمدة خالل الفترة المحاسبية ومن ثم تحميل هذا اإليراد بنفقات العقد التي تم استنفاذها في اكتسابة
 ،لكن عيبها االساسي هو أن األرباح التي تخصص بموجبها للفترات المحاسبية التي ينفذ خاللها العقد
ال تكون مؤكدة بل تكون عرضة لمخاطر عدم التحقق بسبب تغيرات محتملة قد تحدث في المستقبل
في نفقات العقد  ،او بسبب احتمال عجز العميل عن تسديد كامل إلتزاماته تجاه المقاول.
ويقوم النظام المحاسبي لشركة المقاوالت التي تستخدم نسبة اإلتمام في المحاسبة عن عقودها
على مجموعة من اإلجراءات والمستندات  ،كما يتم تبويب البيانات المتداولة في هذا النظام في مجموعة
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من الحسابات ومن اهمها حساب عقود إنشاءات تحت التنفيذ  ،حساب مطالبات أو فواتير عقود
إنشاءات تحت التنفيذ  ،حساب تكاليف العقد  ،حساب إيرادات العقد حساب مديني العقود (.مطر ،
انعام .)2113،
 .6طريقة العقود التامة أو المنتهية
تتفق هذه الطريقة مع طريقة نسبة اإلتمام في أن إثبات التكاليف الفعلية للعقد وكذلك
المطالبات التي يقدمها المقاول للعميل  ،والدفعات المسددة من العميل يتم اوالً بأول وحال حدوثها ،
لكنها تفترق عنها من زاويتين رئيسيتين هما عدم الحاجة إلى تقدير التكاليف الالزمة إلنجاز العقد في
نهاية كل سنة كما في الطريقة السابقة وعدم األعتراف باية إيرادات أو ارباح للعقد إال بعد إنجاز العقد
وتسليمة للعميل  ،مما يبقي الحاجة إلى تخصيص أية إيرادات أو ارباح أو خسائر للقعد على مدار
الفترة المحاسبية  ،تتميز طريقة العقود التامة عن طريقة نسبة اإلتمام بالموضوعية والبساطة ومحدودية
مشاكلها المحاسبية  ،وذلك بسبب عدم الحاجة إلى تقدير تكاليف وايرادات العقد واالكتفاء باالنتظار
إلى حيث إتمام العقد حيث يمكن عند تلك اللحظة تحديد كل نفقات وايرادات العقد بقدر كبير من الدقة
والموضوعية  ،لكن عيبها يتلخص في عدم مسايرتها ألساس االستحقاق ولمبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات
 ،ذلك ألنها تحمل نفقات العقد إليراد الفترات المحاسبية التي تحدث خاللها (مطر  ،انعام )2113،
احتساب اإليراد السنوي المتحقق من العقود طويلة المدى
تتمثل المعالجة المحاسبية للعقود طويلة األجل في كيفية توزيع اإليرادات وتكاليف العقد في الفترات
المحاسبية الالحقه التي يؤدى العمل اإلنشائي خاللها ،يتم قياس إيرادات العقود بالقيمة العادله للمقابل
الذي تم أو سيتم استالمه  ،ويتأثر قياس إيرادات العقود بالعديد من عوامل عدم التأكد والتي

تتوقف
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على نتائج األحداث المستقبليه  ،ويجب إعادة النظر في تقدير هذا اإليراد في ضوء األحداث التي تقع
وفي ضوء تكشف عوامل عدم التأكد  ،ولذلك فإن قيمة اإليرادات من العقد يمكن أن تزيد أو تنقص من
فتره الى اخرى ( .ابو نصار)2118 ،
نصت المادة ( )4من قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  ، 2114على ما يلي:
أ.

يتم احتساب اإليراد المتحقق من العقود طويلة المدى خالل الفترات الضريبية لسنوات العقد
باستثناء السنة األخيرة للعقد حسب المعادلة التالية :
التكاليف للعقدالفعلية خالل الفترة الضريبة
التكاليف الفعلية المقدرة للعقد

ب.

× االيراد الكلي للعقد

يتم محاسبة المكلف عن اإليراد الفعلي المتحقق من العقود طويلة المدى خالل الفترة الضريبية
بما ال يقل عن ناتج المعادلة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج.

يتم احتساب اإليراد المتحقق من العقود طويلة المدى للسنة األخيرة من العقد على النحو التالي :
اإليراد الكلي للعقد – اإليرادات التي تمت المحاسبة عنها ضريبيا لسنوات العقد باستثناء السنة
األخيرة .

د.

يلزم المكلف بتقديم بيانا بالتكاليف الكلية المقدرة للعقد .

دخل العقود في حال عدم تنظيم المكلف السجالت والمستندات التي يتطلبها القانون
-

نصت المادة ( )5من قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2114الى أنه في حال عدم قيام المكلف
بتنظيم السجالت والمستندات وفق حكامأ القانون أو عدم إب ارزه بياناً بالتكاليف الكلية المقدرة للعقد يتم
احتساب الدخل المتأتي من العقد حسب المعادلة التالية :
اإليراد الكلي للعقد × نسبة الربح المحدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية
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حيث نصت المادة رقم ( )51لسنة  2114والتي تقضي بفرض نسبة ربح قائم ( )%25على قطاع
المقاوالت
المصاريف المشتركة للعقود طويلة المدى المقبول تنزيلها ضريبيا
حيث نصت المادة ( )6من قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة 2114

اذا كان هناك بعض

التكاليف المشتركة المتعلقة بأكثر من عقد وتتعلق بطبيعة النشاط لهذة الععقود فيتم تحديد حصة كل
عقد من هذه التكاليف حسب المعادلة التالية :
التكاليف الفعلية خالل الفترة الضريبية
التكلفة الفعلية الكلية للعقود خالل الفترة الضريبية

× التكاليف المشتركة المقبولة ضريبيا

المعالجة الضريبية للتكاليف األخرى للعقود طويلة المدى
نصت المادة ( )5من قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2114على مايلي :
 .1عند إجراء تحويل في أي من عناصر التكاليف من عقد الى آخر يجب أن يتم ذلك بسعر التكلفة .
 .2يتم تنزيل مصاريف الصيانة الفعلية على العقد المقبولة ضريبيا بعد االنتهاء من العقد في الفترة الضريبية
حسب شروط العقد .
يعالج هذا البند مصاريف الصيانة التي يلتزم المقاول بإجرائها للبناء او األصل المتفق على
إنشائه بعد تسليمه للعميل ولفترة يتم االتفاق عليها  ,ويالحظ أن المشرع سمح بتنزيل هذه النفقات طالما
كانت من مسؤولية المقاول وضمن شروط العقد .
 .3يتم تخفيض تكاليف العقد بمقدار أي دخل عرضي بما في ذلك الدخل المتأتي من بيع المواد الزائدة
والدخل من بيع المعدات واألصول التي تم تحميلها على تكلفة العقد .
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 .4في حال تحقق أي ايرادات لم يحاسب عنها المكلف يتم محاسبته عمها في الفترات الضريبية التي تحققت
فيها.
ونصت المادة ( )8من قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2114يتم تنزيل المصاريف المقبولة
ضريبياً (باستثناء المصاريف المتعلقة بالعقد والمصاريف المشتركة للعقود ) في الفترة الضريبية التي
أنفقت أو استحقت فيها.ونصت المادة ( )1من قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة  2114يلزم المكلف
ببيان إيرادات وتكاليف كل عقد على حده.

( )01-6نظريات احتساب الوعاء الضريبي
تعددت النظريات المتعلقة باحتساب الوعاء الضريبي للمكلفين ومنها تلك القائمة على المساواة
في توزيع العبء الضريبي ،والقائمة على الربط بين المشروعات العامة وما يترتب عليها من نفقات والتي
يجب تمويلها من الضريبة ،ومنها كذلك النظريات المعتمدة على قدرة المكلف على الدفع ومن جهة
أخرى ،ترى بعض النظريات ضرورة توفر مصدر دوري للدخل يتم على أساس تحديد نسبة مشاركة الفرد
بتمويل األعباء العامة وأخي اًر ،تتعلق بعض النظريات بوجود زيادة في الدخل سواءأ كانت دورية أم غير
دورية ،وفيما يلي عرض موجز لكل من هذه النظريات.
 -0نظرية العدالة المطلقة:
تنطلق هذه النظرية من مبدأ توزيع العبء الضريبي بالتساوي على كافة أفراد المجتمع,وتعبر هذه النظرية
عن مساهمة المواطنين بحسب المقدرة النسبية ،ويترتب عليها إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من
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الضريبة ,وهي تتضمن مبدأين هما العمومية التي تقضي بدفع الضريبة من كافة األفراد ،والعدالة التي
تراعي ظروف المقدرة المالية للفرد عند فرض الضريبة.
 -6نظرية المنفعة :
وتقوم على فكرة الربط بين المشروعات العامة باإليرادات المطلوبة لتغطية نفقات هذه المشروعات ومما
يؤخذ على هذه النظرية صعوبة تطبيقها وذلك لألسباب التالية:
أ.

صعوبة تحديد المنفعة العائدة على الفرد من الخدمات العامة أو شبه العامة التي تقدمها الحكومة.

ب.

يرتبط دفع الضريبة من قبل األفراد بمستوى الطلب على الخدمات العامة.

ج.

صعوبة تحديد هيكل ضريبي موحد لكل األفراد وذلك بسبب تباين احتياجات ومتطلبات األفراد
وبالتالي صعوبة تقييم مقدرتهم الشخصية على دفع الضريبة.

 -3نظرية المقدرة على الدفع:
تتحقق العدالة عند تحديد الضريبة من أساس القدرة على الدفع وهي من النظريات الحديثة
والمقصود بها مقدرة األشخاص الطبيعية والمعنوية على المساهمة عن طريق دخولهم في تحمل
العبء مع الدولة وهي مقدرة تقابل الدخل الفردي الصافي وهو الدخل الذي يحصل عليه بعد أن
تخصم من الدخل اإلجمالي للفرد نفقات الحصول على هذا الدخل وكذلك نفقات المحافظه على ما
هو الزم لتحقيق هذا الدخل بصفة دورية وهذه المقدرة التكليفية للفرد تتوقف على عاملين(الحجاوي،
.)2114
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 طبيعة الدخل :ستزيد كلما كان دخل الفرد أكثر استق ار اًر ومن وجهة النظر هذه تتمتع الدخول الناشئةعن تملك وسـ ـ ــائل اإلنتاج بكونها دائمة وأكثر اسـ ـ ــتق ار ار بينما دخول العمال متقلبة نظ ار لوجود خطر
البطـالـة وأن وجود التـأمين االجتمـاعي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البطـالـة يقلـل من حـدة هـذا التقلب وهكذا يتبين لنا أن
المقدرة التكليفية لدخول رأس المال تكون اقوى منها لدخول العمل
 اســتخدام الدخل :حيث تتحدد المقدرة التكليفية للفرد بضــرورة احترام نمط معين الســتخدام الفرد لدخلهواال يكون الجزء المتقطع من الــدخــل الفردي لتغــذيــة تيــارات اإليراد العــام بحي ــث ال يترك للفرد م ــا
يضـ ـ ـ ــمن له حداً معينا من االس ـ ـ ـ ــتهالك وكذلك جزءا يكون تحت تص ـ ـ ـ ـرفه النفاقات غير ض ـ ـ ـ ــرورية
ولالدخار وبالنســبة لالقتصــاديات أال تقوم على نشــاط المشــروع الفردي  ،ويالحظ أن كال المفهومين
اشــتركا أن الضـريبة إلزامية ،ولكنهما اختلفا في الشـريحة الملزمة بدفع الضـرائب وفي الغاية من وراء
الجباية  ،ففي حين اختصـ ـ ـ ــر المفهوم األول غاية الض ـ ـ ـ ـرائب بأنه دعم الدول ،فقد أنصـ ـ ـ ــف المفهوم
الثاني الدولة ،وحدد الغايات بأنها تنمويـ ـة ،ويعتبر المفهوم الثاني هو األدق في الوقت الحالي ومما
سـ ـ ــبق يمكن تعريف الض ـ ـ ـريبة بأنها فريضـ ـ ــة مالية تفرضـ ـ ــها الدولة على المكلفين دون مقابل بهدف
تحقيق العدالة االجتماعية والقيام بمشاريعها التنموية التي من شأنها خدمة المجتمع بشكل متساو .
من التعريف السابق يمكن استخالص أركان الضريبة األساسية وهي(أبو نصار.)2112 ،
 .1الضريبة فريضة إلزامية  :أي أن الضريبة تكون ملزمةً وليست اختيارية ويترتب على عدم دفعها
عقوبات ويعتبر هذا الركن من أهم األركان حيث أن التعريف قد بدأ بهذا الركن وركز عليه  ،ومما يؤكد
أهمية هذا الركن أي أن الضريبة إلزامية صدور قوانين خاصة بالضرائب والزامتيها وعقوبة االمتناع عن
تسديدها ،وهذه القوانين تصادق من السلطة التشريعية للدولة .
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 .2تفرض الضريبة على المكلفين :ويقصد بالمكلفين األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يحددهم
القانون ويوجب عليهم دفع الضريبة .
 .3الضريبة تدفع بدون مقابل مباشر :ال تقدم الدولة لدافعي الضرائب أي شيء مهما كان نظير قيامهم
بدفع الضريبة ،حيث إن الضريبة هي واجب يقدمه المكلف تجاه المجتمعين .
 .4تفرض الدولة الضريبة لتحقيق أهدافها :حيث إن أموال الضرائب تتجه مباشرة نحو خزينة الدولة
والتي هي المصدر الوحيد لكافة نفقاتها ،ومن أهم أهداف الدولة بشكل عام تحقيق المشاريع التنموية
واألمان االجتماعي لشعبها .
لقد عرف العلماء الدخل كل من وجهه نظره  ،فمثالً تعريف علماء المالية للدخل يختلف عن
تعريف علماء االقتصاد له  ،ولقد تجنبت معظم التشريعات الضريبية وضع تعريف للدخل واكتفت باإلشارة
إلى مصادره.

 -4نظرية المصدر (نظرية المنبع) :
يعرف اإليراد طبقاً لهذه النظرية بأنها الثروة الجديدة أو المال الذي يحصل عليه المكلف بصورة
دورية منتظمة خالل مدة معينة من مصدر قابل للبقاء ،ويستطيع صاحبه التصرف فيه دون المساس
بذلك المصدر ،تتلخص خصائص اإليراد بما يلي :
-

عنصر الدورية أو االنتظام  :يعني أن الشخص يحصل على اإليراد بصفة دورية كل فترة معينة .

-

عنصر المدة  :وقد اتفق على أن تكون المدة سنة مالية وفقاً للعرف المحاسبي.
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-

وجود مصدر منتج لإليراد  :ومن المعلوم أنه لن يكون هناك إيراد إذا لم يوجد مصدر ينتج هذا
اإليراد .

-

عنصر ثبات مصدر اإليراد  :قد يكون اإليراد أو الدخل ناتجاً من رأس المال أو من تظافر رأس
المال والعمل معاً ،وحتى يستمر وجود إيراد ال بد من بقاء المصدر المنتج له ويقصد بثبات المصدر
الثابت النسبي .

-

وجود عنصر المنافع والخدمات وقابليتها للتقدير بالنقود ،ويمكن القبول بتحقيق دخل ال بد من وجود
خدمات ومنافع يحصل عليها المكلف ،ويمكن تقييمها بالنقود ،ويمكن أن تكون نقدية كالرواتب
واألجور ،وقد تكون عينية ،كالسكن حيث يقدر أن صاحب السكن يحصل على إيراد سنوي يساوي
القيمة اإليجارية للسكن ،وتستبعد نظرية المصدر الدخول العرضية غير الثابتة مما يؤدي إلى تضييق
فكرة الدخل(الخطيب. )2111 ،

 -5نظرية اإلثراء :
إن هذه النظرية تتوسع في مفهوم الدخل ،فتعتبره الزيادة اإليجابية في ذمة الشخص المعنوي أو
الطبيعي خالل فترة زمنية ،وأن كل زيادة إيجابية في ذمة المكلف أو مقدرته االقتصادية تعتبر دخالً
سواء كانت هذه الزيادة دورية أو غير دورية أو منتظمة أو غير منتظمة .
ومن هنا فإنها تتطرق إلى الدخول العارضة الناتجة عن عمليات المضاربة ،وبيع القيم
المنقولة وغير المنقولة وأرباح األسهم وجوائز السندات وكذلك التركات وبالتالي فهي ال تقتصر على
األرباح واإليرادات الناتجة عن العمل ورأس المال والمختلط .
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ولهذا فإن أغلبية الدول تأخذ بإحدى هاتين النظريتين أو خليط منهما من أجل تحقيق
االحتياجات المالية لتغطية اإلنفاق العام ولتحقيق األغراض السياسية واالجتماعية واالقتصادية واذا
زادت حاجة الدول إلى األموال ،فإنها تلجأ إلى زيادة القيمة اإليجابية لذمة الممول وأن أغلب التشريعات
المالية تميل لألخذ بنظرية الزيادة في القيمة اإليجابية لذمة الممول وذلك لالعتبارات التالية :
إن اتباع نظرية المصدر يؤدي إلى اعتبار دخل العمليات العارضة غير خاضع للضريبة كدخل

أ.

بعض الصفقات ،وهذا ليس عدالً بأن يخضع عامل ذو دخل محدود وصغير للضربية بينما يعفى
من حقق دخالً كبي اًر .
من أجل تغطية تزايد اإلنفاق ،ال بد من زيادة اإليرادات ونظرية اإلثراء تحقق ذلك .

ب.
ج.

إن األخذ بنظرية اإلثراء ،أي زيادة القيمة اإليجابية للممول تؤدي إلى الوصول إلى بعض
العناصر الرأسمالية ،وفرض ضريبة الدخل عليها ،دون أن يفرض ضريبة دخل على راس المال .
ولذلك فإ ن الدول المختلفة تأخذ بنظرية اإلثراء من أجل تمويل خطط التنمية وذلك بالحصول على

جزء من دخول عمليات المضاربة ،واألخذ بهذه النظرية يحقق لهذه الدول قد اًر من المرونة الضريبية في
أنظمتها الضريبية.
( )00-6النسب المالية وطرق احتسابها :
يعتبر تحليل النسب المالية للمنشاة الخطوة األولى في التحليل المالي ومن المؤكـد بان المساهمين هم
احد ابرز األطراف المستفيدة من تحليل النسب المالية التي تهـتم بمعرفـة كفاءة الشركة وربحيتها ونسب
مديونيتها ،فكلما زادت كفاءة الشركة اإلنتاجية زادت ربحيتها (الزرري وفرح.)2111 ،
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نسب الربحيه :
تعتبر الربحية الهدف الرئيسي الستم اررية الشركات وأهم الغايات التي يتطلع إليها المساهمون وتستخدم
نسب الربحيه في قياس قدرة الشركة على توليد األرباح من خالل أنشطتها التشغيليه وهي أداة هامه لدى
اإلدارة لقياس الكفاءه في استخدام الموارد المتاحه وتقاس بحاصل قسمة صافي األرباح في نهاية العام
على مجموع األصول.
وربحية الشــركة هي محص ــلة لمختلف الس ــياس ــات المتخذة في إدارة مختلف ش ــؤونها  ،لذا فان التحليل
بالنسـ ـ ـ ـ ــب األخرى (عدا نسـ ـ ـ ـ ــب الربحية ) يوفر معلومات معبرة عن الطريقة التي تدار بها الش ـ ـ ـ ـ ــركة  ،أما
نس ــب الربحية فتعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها الش ــركة ق ارراتها األس ــتثمارية والمالية  ،وتقيس نس ــب
الربحية مدى كفاءة إدارة الشـ ـ ــركة في تحقيق الربح على المبيعات وعلى األصـ ـ ــول وعلى حقوق المالكين ،
لهذا نجد أن نسب الربحية هي مجال اهتمام المستثمرين واإلدارة والمقرضين (مفلح عقل .)2118
وهي التي تقيس نتيجة أعمال المشروع وكفاءة السياسات والق اررات االستثمارية المتخذة في اإلدارة
العليا(آل شبيب .)2116 ،كما تقيس هذه النسب قدرة المنشاة على توليد أرباح في ضوء مستوى معين من
المبيعات أو الموجودات أو حقوق الملكيـة .
كما تعتبر نسب الربحية مقياس لكفاءة المنشاة التشغيلية فالربحية هي النتيجة النهائية لعدد مـن
السياسات والق اررات التي اتخذها المدير المالي ،كذلك تعتبر المعلومات المتحصلة من خـالل نسب الربحية
تظهر الكيفية التي عملت بها المنشاة خالل السنة التـشغيلية المنتهيـة (عبـاس.(2112 ،
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نسب معدل دوران األصول :
من النسب التي تقيس كفاءة اإلداره في توليد اإليرادات من خالل األصول أي مدى كفاءة الشركة
في استخدام أصولها لتوليد اإليرادات  ,وتقاس من خالل قسمة صافي اإليرادات على مجموع األصول،.
وتلخص هذه النسبة جميع النشاط األخرى وتتأثر بكل منها  ،وتعتبر من اشمل مقاييس الكفاية بحكم
كونها مؤش اًر لقدرة االستثمارات في الموجوات على تحقيق اإليرادات  ،أي انتاجية هذه األصول وتشير
هذه النسبة إلى مدى كفاءة اإلدارة في استعمال جميع الموجودات لتحقيق هدفها في اإليرادات وليس
هناك معدل نمطي يمكن استخدامة للحكم على معدالت الدوران لدى مختلف الشركات  ،بل يختلف هذا
المعدل من صناعة ألخرى باختالف طول فترة الدورة اإلنتاجية  ،ونوعية المنتج وكذلك درجة الكثافة
الرأسمالية  ،فإذا وجد لدينا معدل عام للصناعة  ،فأنه يمكن مقارنة نسب الشركة بالمعدل العام للصناعة
التي تنتمي إليها الشركة  ،واذا كان المعدل مرتفع يدل ذلك على كفاءة في المبيعات واإليرادات  ،اما
في حالة االنخفاض فانها تدل على عدم استغالل األصول بكفاءة  ،ومن اهم عيوب هذه النسبة أنها
التعطي صورة معبرة لمعدالت الدوران بالنسبة للشركات ألتي تقادمت موجوداتها واستهلكت مع الزمن ،
حيث تظهر معدالت دوران مرتفعة على الرغم من احتماالت وجود أداء غير مناسب  ،وتفادياً لهذه
العيوب يجب أن تق أر هذه النسبة مع مجموعة النسب األخرى (مفلح عقل .)2118
نسب المديونيه:
وبها تقاس قدرة الشركة في االعتماد على الديون لتمويل نشاطاتها واستخدام مصادر التمويل الخارجي
وتحديد مقدارعبء الدين  ,وتقاس في حاصل قسمة مجموع االلتزامات على مجموع األصول.
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ويطلق على مجموعة النسب هذه ايضاً نسب إدارة المديونية  ،وتقيس نسب المديونية المدى الذي
ذهبت إل يه الشركة في األعتماد على أموال الغير في تمويل احتياجاتها  ،هذا ويولي كل من المالكين
والمقرضين اهتماماً خاصاً بهذه النسب  ،فزيادة األعتماد على األقتراض في تمويل عمليات الشركة وان
كانت تؤدي إلى تحسين العائد على حقوق المالكين  ،إال أنها تؤدي أيضاً إلى زيادة المخاطر التي
تتعرض لها الشركة بسبب األعباء اإلضافية لخدمة الدين التي يخلقها التوسع في األقتراض  ،األمر
الذي يثير قلق الدائنين وأحجامهم عن تقديم المزيد من القروض إن استمرت الشركة بالتوسع في هذا
األتجاه  ،والبد من التنبيه إلى أن الشركات ذات المديونية المرتفعة تكون عادة أكثر تأث اًر بالتطورات
السلبية التي قد تط أر على نشاطها من تلك الشركات ذات المديونية المنخفضة  ،ولما كانت نسب
المديونية تساعد في قياس مدى هذا التأثير  ،فقد من كان من الواجب االنتباة إلى االختالف الواسع بين
هذه النسب بأختالف األنشطة التي تمارسها الشركات (مفلح عقل )2118
ثانياً :الدراسات السابقة:
) (12-2الدراسات العربية
 جربوع ,يوسف".)2114),دور المحاسبة في اتخاذ الق اررات اإلدارية في قطاع المقاوالت وفقالمعايير المحاسبة الدولية " .
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية المحاسبة كأداة مساعدة في الرقابة على كفاءة التنفيذ في
قطاع المقاوالت وذلك باسخدام استبانة تم توزيعها على الشركات المساهمة العامة في كل من قطاع
غزة والضفة الغربية ،بلغ عددها( )64استبانة وبلغت الردود ( )41ستبانة صالحة للتحليل أي بنسبة
إرجاع قدرها ( )75%وتوصلت الدراسة إلى ضرورة أن تشمل عقود اإلنشاءات على المقاوالت القيمة
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األصلية لإلنشاءات واإليرادات المتعلقة بأية تعديالت في العقود وما تتضمنه من مطالبات وحوافز
أو أية شروط بشرط وجود احتمال تحقق إيرادات عنها  ،وذلك وفقاً لما نص عليه معيار المحاسبة
الدولي ( )11والخاص بعقود اإلنشاءات ،كما تبين أنه ال يمكن من الناحية المحاسبية تحديد نتيجة
إعمال عقد معين بشكل مؤكد تنيجة تجاهل بعض االعمال المنجزة من العقد ،أو عدم مطابقتها
المواصفات  ،وتوصلت الدراسة بضرورة إيجاد طرق احتساب األداء الفعلي عن طريق إشراك جميع
المستويات المسؤولة عن تنفيذ عقود اإلنشاءات بالرغم من وجود صعوبات تحول دون ذلك.
السوالقة  ،فوزي ( .)2114تقييم محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة في قطاع المقاوالت األردني.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر المتطلبات االساسية لنظام ضريبة الدخل في محاسبة
ضريبة الدخل المقطوعة والتعرف على الية تطبيق محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة كأساس للتقدير
والوقوف على أوجه التباين بين تقدير ضريبة الدخل بموجب الضريبة المقطوعة وتقديرها بموجب
التقدير الذاتي باإلضافة إلى دراسة وتقييم أهداف ضريبة المقطوعة والمطبقة على بعض القطاعات
في األردن  ،وتقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة التي تضمن جودة محاسبة ضريبة الدخل
المقطوعة كأساس للتقدير.
خلصت الدراسة أن محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة تفتقر إلى المرونة والوضوح والبساطة
وهي عادلة بشكل يحتاج إلى المزيد لتحقيقها بشكل كامل كما تبين أنها حيادية وذات كفاءة اقتصادية
ومالئمة وذات كفاءة إدارية لكن البد من إجراء المزيد من التعديالت والتصحيحات للوصول إلى
الشكل الصحيح لكل متطلب من هذه المتطلبات وذلك ألن البعض منها متوافر بشكل تقريبي في
محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة.
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أوصى الباحث بتضمين قانون ضريبة الدخل تعليمات واضحة لمحاسبة ضريبة الدخل المقطوعة
على أن تشمل هذه التعليمات جميع األحكام التطبيقية ،وتفعيل دور الحسابات األصولية في التقدير على
مكلفي ضريبة الدخل المقطوعة واعطاء تدقيق الحسابات أهمية قصوى ،االعتماد على أسس علمية عند
إخضاع أي قطاع لضريبة الدخل المقطوعة حيث يتوجب إجراء دراسات واضحة للتوصل بمدى مالئمة
هذا النوع من التقدير لهذا القطاع،تفعيل الفقرة (أ) من المادة  32من قانون ضريبة الدخل والمتعلقة
بالتقدير على أصحاب األنشطة الصغيرة ،وتعزيز كفاءة التقدير اعتمادا على الضريبة المقطوعة والحد
من تباينه الكبير مع أساس التقدير المعتمد وهو التقدير الذاتي.

 الغصين ،هال (.)2114استخدام النسب المالية للتنبوء بتعثر الشركات  :دراسة تطبيقية علىقطاع المقاوالت في قطاع غزة.
هدفت الدراسة إلى التوصل الفضل مجموعة من النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبوء
بتعثر شركات قطاع المقاوالت في قطاع غزة  ،فالتنبوء بتعثر شركات المقاوالت في وقت مبكر
يعطي مؤش اًر للجهات المعنية للتدخل واتخاذ اإلجراءات التصميمية المناسبة قبل أن تفشل الشركة
نهائياً.
خلصت الدراسة إلى ضرورة استخدام النسب المالية للتنبوء بوضع الشركة وزيادة االهتمام بإعداد
القوائم المالية والذي يمثل عدم وجودها صعوبات لدى مختلف الجهات ذات العالقة ومن بينها طرق
احتساب الضرائب.
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 عابدين ,حسني.)2116(,إطار علمي لقياس أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لعقودالمقاوالت على نتائج أعمال شركات المقاوالت لفلسطين-دراسة تحليلية .
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعقود المقاوالت
في فلسطين وأثر ذلك على نتائج األعمال لخدمة اإلدارة واألطراف المستفيدة .
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للقوائم المالية لشركات المقاوالت الفلسطينية والتي اشتملت
على ستة وثالثين شركة مقاوالت كعينة للدراسة.
توصلت الدراسة الى تدني نسبة التزام الشركات الفلسطينية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية
أو أية معايير أخرى عند إعداد القوائم المالية والى وجود معوقات تتعلق بالشركة نفسها وأخرى
تتعلق بالبيئة التي تعمل بها هذه الشركة.
أوصت الدراسة إلى ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية وضرورة إصدار قانون ملزم لجميع
شركات المقاولة لمسك حسابات منتظمة ،والى ضرورة اتباع نسبة اإلنجاز في قياس نتائج األعمال
للمشاريع تحت التنفيذ.
-

الزطمـه ،حسام الدين (.)2116نظـام مقتـرح لتطـوير عمليـة تسـعير العطـاءات وفـق نظـام
تكاليف االنشطة في صناعة اإلنشاءات في قطاع غزه.
هـدفت هـذه الد ارسـة الـى تطبيـق نمـوذج جديـد لحسـاب تكـاليف اإلنشـاءات فـي قطـاع غـزه كبديل

عن األنظمة التقليدية المعمول بها حاليـاً ،وان هـذه الطريقـة تسـمى "حسـاب التكـاليف المبنيـة علــى
األنشــطة" ،وان تطبيــق هــذه الطريقــة ســيكون ريادي ـاً فــي مجــال اإلنشــاءات ،علم ـاً بأنــه تــم تطبيقهــا فــي
د ارســات وأبحــاث ســابقة فــي مجــاالت اإلنتــاج والخــدمات المختلفــة ،ولقــد أثبتــت هــذه الطريقة جدوى عاليـة
وقـدرة فائقـة علـى وصـف الواقـع بطريقـة أدق مـن الطـرق التقليديـة ،ممـا يمكـن أصـحاب القـرار مـن إتخـاذ
اإلجـراءات المناسـبة لتقليـل التكلفـة والـتحكم بهـا ومعرفـة أسـباب الحيـود عنهـا .وأظهــرت نتــائج الد ارســة أن
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تطبيــق نظــام تكــاليف األنشــطة يــؤدي الــى معرفــة أفضــل فــي تسعير العطاءات ،وقـدرة أكبـر علـى تقـدير
التكلفـة وتحـديث بيانـات األسـعار ،وأن هـذا النظـام يـوفر المعلومـات التـي تعتبـر أساسـاً للـدخول فـي
العطـاءات والمنافسـة للفـوز بهـا ،كمـا يسـاعد هـذا النظـام في الرقابة على األنشطة التـي تؤديهـا المؤسسـة
واتخـاذ القـ اررات الرشـيدة والصـحيحة بشـأنها .ومـن أهم توصيات هذه الدراسة التحول تدريجياً من النظام
التقليدي الـى نظـام تكـاليف األنشـطة ،وأنـه ال بــد مــن نظــام إداري معلومــاتي لتســهيل عمليــة التطبيــق لهــذا
النظــام علــى شــركات المقــاوالت فــي قطــاع غ ـزة ،وكـذلك تغييــر طريقــة تســعير العطــاءات لتكــون لألســعار
األكثــر دقــة بــدالً مــن أقــل األسعار ،وقد تقود مثل هذه المحاوالت الى تحسين طرق احتساب العبء
الضريبي.
 ابــو العــثم ،خالد (.)2115تقيــيم العوامــل التنظيميــة والبيئيــة المــؤثره فــي اداء المقاولينللمشروعات االنشائية في االردن .
طبقت فيها دراسة الحالة على 115مشروعاً إنشائياً حكومياً بالفترة  ،2114-2111وهدفت الى
بيان أثر العوامل البيئية والتنظيمية على أداء المقاولين بالمشروعات اإلنشائية باألردن باعتبار أن
القدرة القيادية وبناء فرق العمل وعالقات المقاولين والبيئة متغيرات مستقلة لها أثرها على المتغيرات
التابعة المتمثلة في التكلفة والوقت والمواصفات الفنية ،خلصت الدراسة الى وجود أثر ذي داللة
إحصائية لهذا المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة .
أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير المعرفة النظرية والمهنية ثم صقلها بالتدريب ،وتأسيس
جهات تنظ يمية للتنسيق والمتابعة بين شركات المقاوالت والجهات المالكةبالدولة ،ووضع معايير أشد
ضبطاً عند إرساء المناقصات دون االكتفاء بالسعر األقل والحرص على تشجيع وتوطين تكنولوجيا
البناء بتقديم التسهيالت الجمركية الضريبية  ،واعادة صياغة عقود المقاولة فيما يخص مكافآت اإلنجاز
المبكر.
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 الزكريا  ،رامي (.)2111مدى إلتزام شركات المقاوالت العاملة في األردن بتطبيق المعيار المحاسبيالدولي رقم ( )00عقود المقاوالت.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام شركات المقاوالت العاملة في األردن بتطبيق المعيار
المحاسبي الدولي رقم ( )11المختص بعقود المقاوالت حيث ركزت الدراسة في الجانب النظري على
التعريف بنص المعيار وعلى اآللية التي يتم من خاللها االثبات المحاسبي للقيود اليومية من حيث
الحسابات الوسيطة والحسابات االساسية  ،وشمل الجانب العملي تحديد أثر مجموعة من العوامل على
مدى تطبيق هذا المعيار وهي حجم شركات المقاوالت وعمر الشركة في مجال العمل.
توصلت الدراسة إلى نتائج هامة كشفت عن كيفية مدى تطبيق شركات المقاوالت للمعيار
المحاسبي رقم ( )11وماهي المعوقات التي تحد من تطبيقة حيث اوضحت النتائج أن ليس هناك
تأثير للعوامل الديموغرافية للشركة وال للمستجيبين على مدى تطبيق شركات المقاوالت لهذا المعيار
باالضافة لوجود معوقات إجرائية رقابية تعمل على الحد من تطبيقه.
اوصت الدراسة على ضرورة التزام المحاسبين والمدراء المالين والمدققين الداخلين والخارجين ببنود
المعيار رقم ( )11وفرض رقابة من الجهات الحكومية المختلفة التي لها عالقة بالرقابة على الحسابات
الختامية لشركات المقاوالت  ،وفرض مواد متخصصة لعقود المقاوالت لتدريسها في الجامعات األردنية،
يؤدي ذلك إلى تحسين طرق احتساب العبء الضريبي.
 محمد ،جمال( .)2111أثر االختالف في تطبيق معايير المحاسبة وقانون الضرائب على القياسواإلفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية لشركات المقاوالت.
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االختالف في تطبيق معايير المحاسبة وقانون الضرائب
والتعرف على طبيعة وخصائص نشاط المقاوالت وكيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف إيرادات عقود
المقاوالت  ،وتحديد نتائج االعمال في شركات المقاوالت.
توصلت الدراسة إلى وجود اختالفات كثيره وجوهرية في المعالجات المحاسبية والضريبية لعقود
قطاع المقاوالت ،تؤدي االختالفات والفروق المؤقتة في عقود المقاوالت الى ظهور الضريبة المؤجلة.
يجب محاسبياً على شركات المقاوالت وتمشياً مع معيار ضرائب الدخل رقم  24قياس الضرائب
المؤقتة  ،واالف صاح عنها في القوائم المالية  ،حيث تتأئر القوائم المالية وملحقاتها في شركات
المقاوالت بالمحاسبة عن الضريبة المؤجلة  ،ويجب معرفة األثار الضريبية المترتبة عن االختالفات
الزمنية بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي عند تحديد مصروف ضريبة الدخل والبد من االفصاح
عن الضرائب المؤجلة بالقوائم المالية.
دراسة (الدعاس ،وآخرون" . (2111 ،التباين بين الدخل المعلن والدخل المعتمد ،األسباب وطرقمعالجتها من وجهة نظر مقدري الضرائب ،دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة األردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي استقصاء األسباب الكامنة وراء المخالفات المرتكبه من إدارات
الشركات المساهمة األردنية ،والتي تؤدي إلى التباين بين الدخل المعلن من قبلها ،والدخل المقدر من
قبل الجهات الضريبية ،ومن ثم محاولة اقتراح بعض الحلول الناجعة للحد من تلك المخالفات ،وذلك
من وجهة نظر مقدري ضريبة الدخل ،وتم تطوير استبانة تم توزيعهاعلى جميع مقدري دائرة ضريبة
الدخل )مديرية الشركات المساهمة(،والتي بلغ عدد أفرادها ( )36مقد اًر وتوصلت الدراسة إلى تحديد
أهم المخالفات المرتكبة ،متمثلة بمايلي :إدخال رواتب وهمية ,وتخصيص رواتب مرتفعة للمساهمين
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العاملين والمديرين في الشركات المساهمة العامة ،و التقليل من بضاعة آخر المدة عن طريق
التسعير غير المالئم ،و التقليل من المبيعات .وتضخيم المشتريات ،واخفاء بعض مصادر الدخل.
 دراسة الشمايلة (".)2111أثر ضريبة الدخل في توزيع الدخل في االردن,هدفت الدراسة إلى فحص تصاعدية ضريبة الدخل في األردن وأثرها في إعادة توزيع الدخل والناجم
عن تقسيم في األردن الدخل الخاضع للضريبة إلى شرائح وخضوع كل شريحة إلى نسبة ضريبية،
وتتصاعد النسب مع تصاعد الدخل في الشرائح المتتالية ،غير أن مجرد تقسيم الدخل إلى شرائح تخضع
لجدول نسب ضريبية حدية متزايدة ال يجعل بالضرورة من قانون الضريبة تصاعدياً وبالتالي مؤث ار في
توزيع الدخل بالرغم من وجود عالقة سلبية بين التصاعدية ومعدل عدم العدالة في توزيع الدخل ،أجريت
هذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية من  3111مكلف مسحوبة من قائمة مكلفي دائرة ضريبة الدخل
خالل شهر  8من عام  2111بفئتيهم :األفراد ،والموظفين والمستخدمين من كل محافظة من محافظات
األردن ،أظهرت نتائج الدراسة أن اإلعفاءات التي يمنحها قانون الضريبة تفيد المكلفين الذين تتجاوز
دخولهم مبلغ اإلعفاءات فأكثر ،و أن الضريبة بالمحصلة غير تصاعدية بل وغير عادلة ألن تأثيرها في
توزيع الدخل غير عادل ،وبالتالي فأن نظام ضريبة الدخل أيضا غير عادال وغير دستوري.
 دراسة عبيد ،وربابعة (".)2113استراتيجية حل المشكله وصنع القرار لدى مأموري التقدير فيدوائر ضريبة الدخل في الضفه الغربيه"
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة توظيف استراتيجية حل المشكلة وصنع القرار لدى مأموري
التقدير في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية ،ومعرفة فيما إذا تغيرت هذه الدرجة بتغير كل من
المؤهل العلمي ،والتخصص الدقيق وسنوات الخبرة ،وعدد الدورات التي شارك فيها الموظف ولتحقيق
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هدف الدراسة فقد تم تصميم استبانةُ ،وِّزعت على عينة بلغ حجمها ( )65فرداً أي ما نسبته ()%55
من كامل مجتمع الدراسة،وتوصلت الدراسة أن درجة توظيف استراتيجية حل المشكلة وصنع القرار
لدى مأموري التقدير في الضفة الغربية بشكل عام كانت كبيرة وساهمت في ترتيب محاور حل
المشكلة بحسب قدرة مأموري التقدير على توظيفها كاآلتي :تعريف المشكلة ،فتحديد البدائل ومن ثم
الشعور بالمشكلة ،فاتخاذ القرار ،وأخي اًر التقييم ،كما أظهرت النتائج وجود فروق بحسب متغير المؤهل
العلمي على األداة ككل وذلك لصالح مأموري التقدير من حملة درجتي البكالوريوس ،والماجستير
فأعلى ،وبحسب متغير التخصص الدقيق على مستوى مجال تحديد البدائل لصالح مأموري التقدير
من حملة تخصص االقتصاد.
 شويكي  ،ايناس (.)2113المشاكل التي تواجة قطاع المقاوالت اإلنشائية في فلسطينهدفت الدراسة إلى دراسة قطاع المقاوالت اإلنشائية في فلسطين والقاء الضوء على مشكالت
ومعيقات هذا القطاع من واقع معاناة أطراف التعاقد في المشاريع المحلية وهم الجهات المالكة
للمشاريع واالستشاريين والمقاولين ومؤسسات الدول المانحة  ،باالضافة إلى تقييم مدى أهمية هذه
المشكالت ودراسة االوضاع المماثلة في دول عربية مجاورة من اجل تقديم بعض الحلول المقترحه
للمساعدة في اخراج هذا القطاع المحلي من ازمة وتحسين اداؤة.
وتوصلت الدراسة أن المشاكل المتعلقة بأخالقيات المهنة هي اهم المشاكل التي يعاني منها قطاع
اإلنشاءات الفلسطيني وكذلك تدني اسعار العطاءات نتيجة المنافسة الشديدة بين المقاولين واعتماد
سياسة إحالة العطاء على اقل االسعار وليس ادقها  ،تأخر المالك في صرف الدفعات المستحقة
للمقاول وتغير قيمة صرف العمالت  ،وتباطوء الجهة المالكة في اتخاذ الق اررات  ،حجم المشاريع
قليل بالنسبة لعدد المقاولين وتغير اسعار المواد اإلنشائية نتيجة التضخم.
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 ابورمان ،شادي ( .)2014أثر معيار االعتراف بااليراد على المشكالت المحاسبية في شركاتالمقاوالت االردنية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر معيار االعتراف باإليراد على المشكالت المحاسبية
في قطاع المقاوالت األردني  ،وتوصلت الدراسة إلى تدني نسبة التزام شركات المقاوالت بتطبيق
معايير المحاسبة الدولية عند اعداد القوائم المالية .
حيث تواجه شركات المقاوالت األردنية مشكالت محاسبية تحول دون تطبيق معايير المحاسبة الدولية
وتتمثل :
عدم وجود استقرار في طرق القياس المحاسبي وتعرضها إلى التعديل المستمر ،هناك اختالف في
القوانيين والتشريعات وعدم مالءمة قوانيين الضريبة السائدة ،أن اإليرادات واألرباح في عقود المقاوالت
اليتم اإلعتراف بها إال بعد االنتهاء من العقد وتسليم المنتج مما يؤثر على تذبذب الدخل.
اوصت الدراسة بالعمل على انشاء نظام رقابي داخلي في شركات المقاوالت في اتمام العمل
المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية  ،التوفيق بين شركات المقاوالت ودائرة ضريبة الدخل في
ما يتعلق بتحديد الربح الضريبي حيث يختلف الربح المحتسب من خالل شهادة المهندس عنه في
طريقة التكلفة ،تنظيم دورات تدريبية لموظفي الدوائر المالية في شركات المقاوالت على تطبيق معايير
المحاسبة الدولية وطرق القياس وخصوصاً فيما يتعلق بعقود اإلنشاء.
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 دراسة محمد واصف أحمد صالح ( .)2114دور العبء الضريبي في تحقيق الفعالية الضريبيةفي الواقع الفلسطيني.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور العبء الضريبي في تحقيق الفعالية الضريبية في
الواقع الفلسطيني ،كما هدفت إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة مثل الفئة العمرية ،والمؤهل
العلمي ،والتخصص ،والمسمى الوظيفي .وذلك عن طريق تطوير أداة الدراسة (استبانة) والتي تتكون
من ( )42فقرة تم توزيعها على عينة مؤلفة من  142فرداً بين مكلفين ومأموري التقدير في ضريبة
الدخل  ،وتوصلت الدراسة إلى وجود درجات متفاوتة بين متدنية وعالية ومتوسطة حول طرق احتساب
العبء الضريبي في تحقيق الفعالية الضريبية في الواقع الفلسطيني  ،واختالف وجهات نظر المبحوثين
حول رضاهم عن (المعدالت الضريبية ،والعدالة الضريبية ،والتهرب الضريبي ،وصور وأشكال نقل
العبء الضريبي ،والرضا الضريبي) وهذا يبرز ضرورة البحث عن طرق جديدة في احتساب العبء
الضريبي.
 دراسة قبالن".)2114( ،أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخلوالمبيعات على الحد من التهرب الضريبي
ولتحقيق هدف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي في عرض البيانات ،والمنهج التحليلي في
تحليل نتائج الدراسة حيث تكون مجتمع الدراسة من مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مديريات
متوسطي دافعي الضرائب والبالغ عددهم ( )251مدقق حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة وقد تم توزيع
أداة الدراسة على عينة من( )111مفردة  .وتوصلت الدراسة إلى عدم تمكن السياسات المحاسبية في
قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( )28لسنة  2111في الحد من التهرب الضريبي ،نتيجة لعدم تمكن
هذا النظام من منع االستيراد على اسم الغير أو عدم التصريح عن كامل المبيعات .مما يحول دون
وجود نظام محاسبي كفء والى ضرورة تأهيل وتدريب موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وزيادة
كفاءاتهم من خالل البرامج التدريبية الالزمة وتوعية المكلفين بأن الضرائب واجب وطني يهدف الى
تنمية مورد مالي يرفد الموازنة العامة ويساهم في قيام الدولة بواجباتها.
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 بقيلة  ،بسام ( .)2114مدى موثوقية اإليراد الذي تعترف بة شركات المقاوالت األردنية وفقاًلمعايير التقارير المالية الدولية .IFRS
هدفت الدراسة إلى التعرف بموثوقية اإليراد الذي تعترف بة شركات المقاوالت األردنية استناداً
إلى معايير التقارير المالية الدولية  ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها أهمية
تطبيق نصوص معايير التقارير المالية الدولية في التدليل على موثوقية اإليراد الذي يعترف به ووجود
مجموعة من المعوقات التي تعتري تطبيق هذا المعيار  ،مما يقلل من موثوقية اإليراد الذي يتم
االعتراف به فعالً في القوائم المالية .
اوصت الدراسة بوجب تطبيق نصوص معايير التقارير المالية الدولية ذات العالقة بعقود اإلنشاء
ومحاسبة المقاوالت  ،خاصة قياس اإليراد وفق نسب اإلنجاز .
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) (13-2الدراسات األجنبية
Alkass,S.Mazerolle ,and Haris (1996) ,Construction Daelay Analysis
Techniques.
أجريت هذه الدراسة في الواليات االمريكية المتحدة وتم فيها استطالع آراء مدراء المشاريع والمهندسين
الخبراء بشركات المقاوالت بهدف تحديد أسباب تأخر تسليم المشاريع عن مواعيدها المحددة حسب البرامج
الزمنية المقررة .
واقترحت الدراسة وضع بعض العوامل في الحسبان عند تحليل أسباب التأخير مثل مدى معقولية
مدة المشروع  ،والتأخر الناجم عن الممارسات اإلجرائية للجـ ـ ـهات ذات العالقة  ،وضرورة اس ـ ـ ـتخدام
قواعد البي ـ انات فيما يخص التأخير  ،مع تقييم هذه التأخيرات بشكل يدوي من خالل الخبراء المتمرسين
في مجال المقاوالت والتنفيذ.
خلصت الدراسة إلى أن التأخير سبب أساس في زيادة التكلفة  ،وأن الطرق المتبعه حالياً في إدارة
المشاريع من حيث تحليل التأخيرات مازالت غير دقيقة ويتبدد معها كثير من الجهد والوقت والنفقات
-Ahcom,J.(2004) ,A Model For Benchmarking Contractors Project
Management Elements in Saudi Arabia.
هدفت الدراسة إلى بناء وتطوير نموذج يكون مرجعاً لمقاولي اإلنشاءات في سبيل تحسين األداء وزيادة
الفاعلية  ،بحيث يمكن وضع هذا النموذج كدليل يساعد شركات المقاوالت  ،وقد أشارت الدراسة إلى
وجود أكثر من ( )61عامالً ألسباب التأخير  ،وبالتالي زيادة التكلفة حيث وزعت على ستة مجاالت
رئيسة هي :
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 –1التخطيط المسبق وعلى نحو جيد.
 -2الرقابة المستمرة من قبل إدارة المشروع.
 -3التنسيق بين المقاول واألطراف الخارجية .
 -4إنسيابية االتصال داخل فرق العمل.
 -5التعليمات والنظمة الحكومية السارية.
 -6قدرة المقاول على توفير عمالة ماهرة جيدة في الوقت المحدد.
خلصت الدراسة إلى أن قدرة المقاول على تشكيل فرق العمل من تخصصات مختلفة وبخبرات كافية
والعناية باالتصال الفعال  ،والتخطيط والرقابة تعد من اهم أسباب إنجاز المشروع ضمن المدة
المحددة.
Hettich,S., (2005), Rethinking RevenueRecognition:

- Dobler,M.,

Critical perspectives on the IASB's current proposals.
التغيرت
ا
هدفت هذه الدراسة الى انتقاد المقترحات المقدمه من  IASBو  FASBوذلك لتجاوز
في المعايير المطبقه حالياً وتطوير طريقة قياسية لالعتراف باإليراد ،إن المقترحات المقدمه اعتمدت
على طريقتين مختلفتين لالعتراف باإليراد هما  :القيمة العادلة  ،أو القيمة االعتبارية لألرباح
واالعتراف باإليراد ،إتبعت الدراسة المنهج االستقرائي في فهم وتحليل االدلة الواقعية ،وخلصت الى
وجود تناقض في المقترحات المقدمة مع النقاط التالية:
 -1التخصيص الكلي للمعلومات
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 -2أهداف التقارير المالية
 - 3االنتظام المالي والمستقبلي للتقارير المالية لالعتراف بااليراد أكبر بكثير من تلك التي اتبعت
طريقة القيمة االعتبارية  ،كما خلصت الى أن المقترحات المقدمة فضلت مبدا المالئمة على الموثوقية
وهذا أدى إلى ارتفاع النفقات المقدرة في االستثماروادارة األرباح و أوصت الدراسة بإعادة دراسة
المقترحات وتعديلها حتى تتخلص من هذه العيوب والتناقضات وبما يكون موائماً لقوانين االتحاد
أالوروبي،يمكن االستفادة من هذه الدراسة أنالمنهجية االستقرائية التي اتبعت فيه أفضت إلى وجوب
تعديل المقترحات المقدمة من المجلسين  IASBو  FASBوذلك مهم بالنسبة إلى دراستنا لتطبيقها
على قطاع المقاوالت األردني.
-Le Roux,F.(2006) , The Recognition of Cost in Different Phases of
Completion of Construction Contract.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المفاهيم األساسية المتعلقة باالعتراف باإليرادات والتكاليف
المرتبطة بعقود البناء من واقع خبرة الخبراء في هذا المجال  ،وخاصة المدققين والمحاسبين المسجلين
والعاملين لدى أطراف عقد البناء .
توصلت الدراسة إلى أن المعيار المحاسبي الدوالي رقم ( )11اليتطلب مهارات غير الممارسات
المحاسبية المعتادة  ،كذلك اظهرت النتائج أن القواعد المحاسبية الواردة في المعيار رقم ( )11تم
تفسيرها بما يؤدي إلى اختالفها عن المهارات الفنية في بيئة أعمال المقاوالت.
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Dylag,R and M. Kucharczyk (2011), Recognition revenue from the

-

construction of real estate in financial statements of developers in Poland.
هدفت الدراسة الى بيان أثر تفسير معيار رقم " 15عقود المقاوالت في الشركات العقارية" على
التقارير المالية لشركات المقاوالت من حيث تطبيق مبدأ االعتراف باإليراد والكلف المرافقه لتنفيذ عقود
اإلنشاءات،قام الباحثان باتباع المنهج التحليلي للسياسات المحاسبية المتبعة في  19شركة مقاوالت مختلفة
عترف
من حيث إن هذه الشركات تتبع المعيار رقم  18أو معيار رقم  11في السياسات المحاسبية لمبدأ اال ا
الدرسة) من حيث
باإليراد ،و ارتكزت الدراسة على مقارنة السياسة المحاسبية المطبقة في الشركات (عينة ا
أثر تفسير معيار رقم  15على التقارير المالية لهذه الشركات واعترافها باإليراد  .توصلت الدراسة إلى أن
األثر الرئيسي لتنفيذ السياسة المحاسبية يكون على إيراد المبيعات وكلف اإلنتاج والتي ال يمكن تحديدها
إال بعد االنتهاء من مدة العقد .
توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية :إلى وجوب االعتراف باإليراد فور االنتهاء من العقد وتسليم
البضاعة أو الخدمة إلى الزبون ،إلى وجوب توضيح كيفية إعداد شركات المقاوالت للتقارير المالية
وخصوصاً كل التفاصيل المتعلقة باالعتراف باإليراد بما في ذلك الطرق المتبعة  ،والبيانات التي استخدمتها
في تقييم األلتزامات واألرباح حتى تتمكن من إنشاء طريقة تسعير مستقرة على األمد الطويل ،وأن غياب
مثل هذه التفاصيل عند أعداد التقارير المالية سيؤثر سلباً على دقة تسعير الضرائب.
KPMG IFRG Ltd, (2011) New on the Horizon: Revenue recognition for
building and construction.
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح المقترحات المقدمة من قبل  IASBو  FASBوذلك لتنظيم وتعديل
المعايير المنظمة لعقود المقاوالت بخصوص التعديالت من ناحيتين :
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أوال :تفصيل العقد اإلنشائي إلى عقود منفصلة ومقاييس أداء مختلفة وهذا يحتاج إلى جهوداستثمارات
إضافيه من أجل المتابعة والتدقيق
ثانيا :إن اإليراد واألرباح على عقود المقاوالت ال يتم االعتراف بها إال بعد انتهاء العقد وتسليم المنتج
إلى المستهلك مما يؤثر على تذبذب الدخل في هذه الشركات وزيادة مخاوفها الناجمة عن ذلك.
توصلت الدراسة إلى ضرورة فهم شركات المقاوالت للتوضيحات الصادرة عن IASBو  FASBوالخاصة
باالعتراف باإليراد مع األخذ بعين االعتبار عامل وقت اإلنجاز للتقليل من التذبذب في تقديرات إاليراد
وتحقيق األعتراف باإليرادات.
وذلك باعتماد نموذج من خمس خطوات تضمنها التعديل الجديد للمعيار المحاسبي وهي كما يلي :
 - 1تعريف العقد وتفنيد بنوده مع الزبون.
 - 2تحديد الخطوات المرحلية لإلنجاز وذكرها بالتفصيل بالعقد.
 - 3تحديد تسعيرة إنجاز كل مرحلة من العقد.
 - 4تحديد زمان االنتهاء من كل مرحلة في العقد.
 - 5االعتراف بااليراد والكلف عندما يتم االنتهاء من كل مرحلة بطريقة مرضية للزبون.
– Earnst and Young (2011) ,Revised revenue recognition proposals
implications for the real estate and construction.
هدفت هذه الد ارسـ ـ ــة الى تحليل المقترح والمعدل المقترح المقدم من قبل  IASBو FASBوالذي
تم ذكره من قبل إن المقترح المعدل الجديد طرح في نهاية عام  2011والمتوقع بدء الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمل به في
بـ ـداية  2015وجد الباحثان من حيث المبدأ أن المقترح المعدل الجديد متناسق مع محتواه من الخمس
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نقاط فيما يخص تطبيق مبدأ االعتراف باإليراد عندما يتم التســليم إلى المســتهلك ،لكن المجلســين سـمحا
في احداث تغييرات على النقاط الواردة ضــمن المقترح بما يتواءم مع شــركات المقاوالت والعقارات ،وقد
أعطى بعض التعديالت درجة اعلى من المرونه لشـ ـ ــركات المقاوالت يمكنها الجمع بين عقدين أو أكثر
أو أن تدخل في خدمات مختلفة وتغير حسـابات ما قبل العقد باحداث تحسـينات في احتسـاب الضرائب
على قطاع المقاوالت مع بقاء بعض الشـكوك ولكن ضـمن شـروط معينة ،أوصـت الد ارسـة إلى أخذ أري
قطاع المقاوالت قبل اعتماد المقترح المعدل.
Biondi,Glover,Jenkins,Jorqensen,Lacey,Macve,and
Tsujiyama(2011) ,Comment on IASB/FASB 2011 ED on Revenues from
Contracts with Customers.
هدفت هذه الدراسة إلى التعليق على مسودة العرض المشتركة بين مجلسي  IASBوFASBالمتعلقة
باإليرادات من العقود مع العمالء  ،ان االحتفاظ بهذه البدائل واالستثناءات وفقاً لقاعدة العقود يمكن ان
تخلق بلبلة بين معدي ومستخدمي البيانات المالية  ،ويمكن ان تسمح بوجود ثغرات في التقييم  ،واعادة
الهيكلة التي تؤدي في النتيجة إلى ارباح أكثر وتؤخر من الخسائر  ،ونتيجة لذلك فأن اللجنة تؤمن أن
الهدف األساسي من هذا المشروع هو ايجاد نموذج تحقيق ايراد شامل بحيث يوضح مبادىء تحقيق
اإليراد  ،والذي يمكن تطبيقة بثبات على كافة العمليات التجارية والشركات والصناعات واسواق المال
واوضحت الدراسة أن أحد االسباب الرئيسية لتحضير وايجاد هذا المعيار كان انشاء معيار واحد شامل
لتحقيق اإليراد بدالً من إنشاء عدة معايير منفصلة تهتم بقطاعات صناعية مختلفة.
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) (14-2مميزات هذه الدراسة:
توافقت هذه الدراسه مع معظم الدراسات السابقةً في توجية اللوم إلى نظام ضرائب المقاوالت
المعمول بة حالياً  ،في عجزة عن تقديم طريقة سهلة وتحظى بالقبول العام وقادرة على تطبيق مبدأ
األعتراف باإليراد والتكلفة المرافقة لتنفيذ عقود اإلنشاءات ،وتجاهله لبعض األعمال المنجزة دون األعتراف
بايرادها ،وعدم التمكن من تحديد التفاوت بين الدخل المعلن والدخل المقدر من الجهات الضريبية ،
وتدني كفاءة طرق احتساب العبء الضريبي ،وعدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في احتساب العبء
الضريبي  ،عدم وجود استقرار في طرق القياس المحاسبي وتعديلة باستمرار وما نجم عن ذلك من عدم
مالءمة قوانين الضرائب السائدة.
امتازت هذه الدراسة في التركيز على طرق احتساب العبء الضريبي المتمثلة بالطريقة النسبية
والطريقة المقطوعة والمتبعات من قبل شركات المقاوالت  ،حسب قيمة ما تحققه من أرباح أو قدرة في
استغالل األصول أو مدى اعتمادها على القروض في تمويل أصولها  ،وما ينجم عن ذلك من التعرف
على مواصفات الشركات التي تتبع كالً من الطريقتين  ،واعطاء خيارات لششركات المقاوالت في اختيار
ما يناسب مصالحها الذاتية عند احتساب العبء الضريبي.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
( )1-3منهج البحث
( )2-3مجتمع وعينة الدراسة
( )3-3أداة الدراسة
( )4-3متغيرات الدراسة
( )5-3مصادر الحصول على المعلومات
( )6-3األساليب اإلحصائية
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
( )1-3منهج البحث:
من أجل تحقيق أهداف الدراسه تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ,والذي يعرف بانة طريقة
في البحث تتناول متغيرات موجودة ومتاحه للقياس والدراسة.
( )2-3مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من شركات المقاوالت المصنفه ضمن الفئه األولى والمصنفه ضمن الفئه
الخامسه في المملكة األردنية الهاشمية ،حيث تشمل هذه الدراسة خليطاً من الشركات التي تستخدم كلتا
الطريقتين في احتساب العبء الضريبي  ,ويبلغ عدد الشركات المصنفه بالدرجه األولى( )318وعدد
الشركات المصنفه بالدرجه الخامسه ( ،)651مع العلم بعدم استم اررية كافة الشركات بنشاطها ،وسيتم
االختيار العشوائي ل ( )25شركة كعينة للدراسة( )11شركة من الفئه األولى و( )15شركة من الفئه
الخامسه  ,مع حرص الباحث على اعطاء جميع الشركات في الفئه األولى من االختيار ضمن عينه
الدراسه واعطاء ذلك الى الشركات المصنفه ضمن الفئه الخامسه وقد جمع البيانات المالية المتعلقة
بمتغيرات الدراسة عن سنة واحدة هي نهاية سنة  ،2114مع اشتراط الباحث أن تكون الشركات ضمن
العينة قد مارست نشاطاتها من خالل مشاريع حكومية أو خاصة خالل هذه السنة ،ومن الجدير بالذكر
أن الباحث لم يستطع حصر مجموع الشركات التي ينطبق عليها هذا الشرط سواء من الفئة األولى او
الفئة الخامسة معتب اًر ذلك من محددات هذه الدراسة.
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وقد تألفت عينة الدراسة من هذا العدد من الشركات في الدرجة األولى والخامسة ،ولعدم تمكن
الباحث من الحصول على البيانات المالية من الكثير من الشركات التي امتنعت عن المشاركة في
الدراسة بسبب موضوعها ،واكتفى الباحث بالبيانات المالية المعلنة والمتوفرة لديه.
( )3-3أداة الدراسة
تم جمع البيانات من القوائم الماليه المعلنة لشركات المقاوالت المصنفه بالفئة األولى والمصنفه بالفئه
الخامسه لسنه .2114
( )4-3متغيرات الدراسة:
المتغير التابع :هو طريقة احتساب العبء الضريبي والمتمثل بالمستويين  ,الضريبة المقطوعة أوالضريبة
النسبية .
سيتم قياس هذا المتغير بإعطاء الرمز ( )1للضريبة المقطوعة ،واعطاء الرمز ( )1للضريبة النسبية وفق
نظام الترميز الرقمي .
المتغيرات المستقلة:
.1

المتغير المستقل األول ( :)X1يعبر عن معدل ربحية الشركات نهاية عام  ،2114وتقاس
بحاصل قسمة صافي األرباح في نهاية العام على مجموع األصول.

.2

المتغير المستقل الثاني (:)X2يعبر عن معدل دوران مجموع صافي األصول ويعبر عن كفاءة
اإلدارة في استغالل أصولها في شركات المقاوالت األردنية  ،ويتم قياسة بقسمة مجموع اإليرادات
على مجموع األصول.

58
.3

المتغير المستقل الثالث ( :)X3يعبر عن نسبة المديونية لكل شركة من شركات المقاوالت ويتم
قياسه في حاصل قسمة مجموع االلتزامات على مجموع األصول.

( )5-3مصادر الحصول على المعلومــــــات:
اعتمدت الدراسة على المصادر التالية في جمع البيانات:
المصادر االثانوية  :البيانات التي تم جمعها من القوائم المالية لـ ـ ـ ( )25شركة مقاوالت وبسب اختالف
تصــنيف هذه الشــركات بين الفئه األولى والفئه الخامســه ســيضــمن ذلك وجود شــركات تســتخدم طريقتين
مختلفتين في احتس ــاب العبء الضـ ـريبي ,يس ــاهم هذا في معرفة مواص ــفات من يس ــتخدم كل طريقه من
هاتين الطريقتين.
المصـــــادر األولية :وتمثلت بالكتب والمراجع العلمية المتعلقة بموض ـ ـ ــوع الد ارس ـ ـ ــة وغيرها من المجالت
والمنشورات العلمية.
( )6-3األساليب اإلحصائية:
سيتم استخدام معادلة خط االنحدارالبسيط وفق المعادالت الثالث التالية :
1. y1=a +b1x1
2. y2= a+b2x2
3. y3= a+ b3x3
 :Yطريقة احتساب العبء الضريبي وتأخذ ( )0للضريبه المقطوعه وتأخذ ( (1للضريبة النسبية,
وفق نظام الترميز الرقمي.

51
 :X1ربحية شركات المقاوالت مقيما بحاصل قسمة صافي الربحية الى مجموع األصول.
 :X2كفاءة إنتاجية األصول لشركات المقاوالت مقيماً بحاصل قسمة اإليرادات السنوية على
مجموع األصول.
 :X3نسبة المديونيه لشركات المقاوالت مقيما بحاصل قسمة مجموع التزامات شركة المقاوالت
على مجموع االصول.
يسمح تطبيق المعادلة رقم ( )1في تحديد أثر ربحية شركات المقاوالت ( )x1في اختيارها طريقة
احتساب العبء الضريبي ( ، )y1إذ من المتوقع أن تحدد هذه المعادله فيما إذا كان
للربحية أي أثر في اختيار طريقة الضريبة المقطوعه أو اختيار طريقة الضريبة النسبية.
ويسمح تطبيق المعادلة رقم ( )2في تحديد أثر الكفاءة اإلنتاجية ألصول شركات المقاوالت ((x2
في اختيارها طريقة احتساب العبء الضريبي ( ،)y2إذ من المتوقع أن تحدد هذه المعادلة فيما
إذا كان لكفاءة إدارة األصول أث اًر ملحوظاً في االختيار.
وتسمح المعادلة رقم ( )3في تحديد أثر نسبة المديونية ( )x3في اختيار شركات المقاوالت من
الفئة األولى والفئه الخامسة طريقة احتساب العبء الضريبي ( ، )y3إذ إنه من المتوقع ان تحدد
هذه المعادلة فيما اذا كان لنسبة المديونية أثر في االختيار بين طريقة الضريبة المقطوعه أو
طريقية الضريبة النسبية.
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الفصل الرابع
تحليل البيانات وعرض النتائج

( )1-4المقدمة
( )2-4خصائص عينة الدراسة
( )3-4االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
( )4-4اختبار التوزيع الطبيعي
( )5-4مصفوفة االرتباط
( )6-4اختبار الفرضيات
( )7-4عرض النتائج
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الفصل الرابع
تحليل البيانات وعرض النتائج
( )1-4المقدمة
يتضمن الفصل الرابع عرضاً لخصائص عينة الدراسة المتمثلة بشركات المقاوالت المصنفة في
الدرجة األولى والمصنفة في الدرجة الخامسة ،وذلك من خالل بيان تصنيف الشركات حسب الدرجة
ونسبة الربحية ومعدل الكفاءة اإلنتاجية ونسبة المديونية ،كما يتضمن الفصل عرضاً الختبار الفرضيات
والنتائج.
( )2-4خصائص عينة الدراسة
-

تصنيف عينة شركات المقاوالت حسب طريقة احتساب العبء الضريبي
يشير الجدول ( )1إلى توزيع الشركات المستهدفة في الدراسة حسب درجة التصنيف.
الجدول ( :)1شركات المقاوالت في الدراسة المصنفة في الدرجة األولى والخامسة
درجة التصنيف

التكرار

النسبة المئوية

شركات الدرجة األولى

01

%41

شركات الدرجة الخامسة

05

%21

المجموع

65

%011

يظهر من الجدول ( )1أن عدد شركات المقاوالت المصنفة المستهدفة في الدراسة في الدرجة األولى قد
بلغ ( )11شركات بنسبة ( )%41وأن عدد الشركات المصنفة في الدرجة الخامسة بلغ ( )15شركة
بنسبة (.)%61
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يبين الجدول ( )2توزيع شركات المقاوالت األردنية المستهدفة في الدراسة المصنفة ضمن الدرجة
األولى والمصنفة في الدرجة الخامسة حسب طريقة احتساب العبء الضريبي.
الجدول ( :)2شركات المقاوالت المستهدفة في الدراسة المصنفة في الدرجة األولى والخامسة

طريقة احتساب العبء الضريبي

التكرار

النسبة المئوية

الضريبة المقطوعة

01

%76

الضريبة النسبية

7

%61

المجموع

65

%011

يتض ـ ـ ــح من الجدول ()2أن ش ـ ـ ــركات المقاوالت المس ـ ـ ــتهدفة في الد ارس ـ ـ ــة التي تس ـ ـ ــتخدم طريقة
الضـريبة المقطوعة في احتسـاب العبء الضريبي قد بلغت ( )18شركة أي بنسبة ( )%52من إجمالي
عينة الد ارســة ،مقابل ( )5شــركات تســتخدم طريقة الض ـريبة النســبية في احتســاب العبء الض ـريبي اي
بنسبة ( )%28من الشركات في عينة الدراسة.
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تصنيف شركات المقاوالت حسب نسبة الربحية

-

يعرض الجدول ( )3قائمة عن ش ـ ـ ــركات المقاوالت من الدرجة األولى المس ـ ـ ــتهدفة في الد ارس ـ ـ ــة
مصنفة حسب نسبة الربحية.
الجدول ( :)3شركات المقاوالت من الدرجة األولى حسب نسبة الربحية(بالدينار األردني)
الرقم

مجموع األصول

صافي الدخل

الربحية

0

6,975,768

5,481,311

0.785

6

3,542,919

141,554

0.0397

3

63,656,354

2,313,551

1.1361

4

20,926,845

()563,551

)(0.027

5

15,889,765

135,425

0.864

2

6,103,844

5,325,411

0.872

7

4,189,046

2,122,555

1.516

1

623,821

11,452

0.016

9

2,302,257

435,148

0.188

01

333,684

()151,511

()1.454

المتوسط

االنحرف المعياري

الحسابي

0.342

0.37

المصدر  :شركات المقاوالت المشمولة بالدراسة

يبين الجدول ( )3مجموع األصــول وصــافي الدخل ونســبة الربحية لشــركات المقاوالت المصــنفة
بالدرجة األولى محسـوبة بالدينار األردني ،ويتضـح من الجدول كذلك نسـبة ربحية الشركات وهي تتراوح
بين ( ،)1.852 – 1.454-وقد بلغ المتوسط الحسابي للشركات ( )0.342بانحراف معياري ()0.37
وبلغ عدد الشـ ــركات التي تزيد نسـ ــبتة ربحيتها عن المتوس ـ ــط الحسـ ــابي ( )4شـ ــركات اذ تراوحت نس ـ ــب
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الربحية لهذه الشـركات بين ( ،)0.872-0.506مقابل ( )6شـركات دون المتوسـط الحسابي .أما مجموع
األصــول وصــافي الدخل ونســبة الربحية لشــركات المقاوالت المصــنفة الدرجة الخامســة محســوبة بالدينار
األردني فتظهر في الجدول (.)4
الجدول ( :)4شركات المقاوالت من الدرجة الخامسة حسب نسبة الربحية (بالدينار األردني)
الرقم

مجموع األصول

صافي الدخل

الربحية

المتوسط الحسابي

االنحرف المعياري

1

43.000

()6561

()1.152

()1.158

1.213

2

29,000

()6561

()1.226

3

30,000

()1681

()1.156

4

40,000

()5551

()1.181

5

32,000

()5841

()1.245

6

18,000

()1211

()1.166

5

66,000

()1211

()1.131

8

18,000

()8811

()1.488

1

16,000

()3211

()1.211

11

30,000

()8111

()1.218

11

12,000

()4481

()1.353

12

28,000

()5861

()1.212

13

15000

()5681

()1.512

14

24,800

5281

1.221

15

22,000

5611

1.251

المصدر  :شركات المقاوالت المشمولة بالدراسة

يبين الجدول ( )4مجموع األصــول وصــافي الدخل ونســبة الربحية لشــركات المقاوالت المصــنفة
ض ــمن الدرجة الخامس ــة محس ــوبة بالدينار األردني ،ويتض ــح من الجدول كذلك نس ــبة ربحية الش ــركات
وهي تتراوح بين( )-0.512و( .)1.251وقد بلغ المتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي للشـ ـ ـ ــركات ( )-0.178بانحراف
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معياري ( )0.213وبلغ عدد الشــركات التي تقل نســبتها ربحيتها عن المتوســط الحســابي ( )6شــركات،
وهنالك ( )1تزيد نسبة ربحيتها عن المتوسط الحسابي.
تصنيف شركات المقاوالت حسب معدل دوران األصول

-

يبين الجدول ( )5شــركات المقاوالت من الدرجة األولى مص ــنفة حس ــب معدل الكفاءة اإلنتاجية
والمعبر عنه بمعدل دوران األصول.
الجدول ( :)5شركات المقاوالت من الدرجة األولى حسب الكفاءة االنتاجية (بالدينار األردني)
الرقم

مجموع األصول

االيرادات

معدل دوران األصول

1

6,975,768

391,2110

0.560

2

3,542,919

8,901,791

2.51

3

63,656,354

38,844,934

1.61

4

20,926,845

16,123,070

1.55

5

15,889,765

25,971,026

1.63

6

6,103,844

570,444

1.11

5

4,189,046

3,747,869

1.81

8

623,821

3,695,680

3.12

1

2,302,257

3,901,133

1.51

11

333,684

58,773

1.66

المتوسط

االنحرف

الحسابي

المعياري

1.327

1.397

المصدر  :شركات المقاوالت المشمولة بالدراسة

تشـ ــير النتائج الواردة في الجدول ( )5الى معدل الكفاءة اإلنتاجية للشـ ــركات من الدرجة األولى
مقاس ــة بمعدل دوران األص ــول ،ويتض ــح من الجدول كذلك أن معدل دوران األص ــول للش ــركات يتراوح
بين ( )1.11و ( .)3.12وقد بلغ المتوســط الحســابي للشــركات ( )1.327بانحراف معياري ()1.397
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وبلغ عدد الشــركات التي يزيد معدل دوران األصــول فيها عن المتوســط الحســابي ( )5شــركات ،اذ تراوح
معدل دوران األصول فيها بين ( )1.63و ( )3.12لهذة الشركات.
ويبين الجدول ( )6معدل الكفاءة االنتاجية للشـ ـ ـ ــركات من الدرجة الخامس ـ ـ ــة معبر عنها بمعدل
دوران األصول فيها.
الجدول ( :)6شركات المقاوالت من الدرجة الخامسة حسب الكفاءة االنتاجية(بالدينار األردني)
الرقم

مجموع األصول

االيرادات

معدل دوران األصول

المتوسط الحسابي

االنحرف

1

43.000

82,000

1.91

2.554

1.21

2

29,000

82,000

2.83

3

30,000

21,000

1.51

4

40,000

95,000

2.41

5

32,000

98,000

3.11

6

18,000

15,000

1.83

5

66,000

115,000

1.54

8

18,000

110,000

4.11

1

16,000

40,000

2.51

11

30,000

112,000

3.53

11

12,000

56,000

3.51

12

28,000

71,000

2.53

13

15,000

96,000

5.41

14

24,800

66,000

2.55

15

22,000

70,000

3.18

المعياري

المصدر  :شركات المقاوالت المشمولة بالدراسة

يتضـ ــح من الجدول ( )6أن معدل دوران األصـ ــول في شـ ــركات الدرجة الخامسـ ــة قد تراوح بين
( .)5.41-1.51وقد بلغ المتوســط الحســابي للشــركات ( )2.554بانحراف معياري ( )1.21وبلغ عدد
الشركات التي يزيد معدل دوران األصول فيها عن المتوسط الحسابي ( )5شركة.
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تصنيف شركات المقاوالت حسب المديونية

-

يبين الجدول ( )7شركات المقاوالت من الدرجة األولى مصنفة حسب المديونية.
الجدول ( :)7شركات المقاوالت من الدرجة األولى حسب المديونية (بالدينار األردني)
الرقم

مجموع األصول

مجموع االلتزامات

نسبة المديونية

1

6,975,768

301,157

4.31

2

3,542,919

2,604,205

54.11

3

63,656,354

41,082,107

65.11

4

20,926,845

18,603,283

81.11

5

15,889,765

11,237,508

64.11

6

6,103,844

54,900

0.89

5

4,189,046

1,322,812

32.11

8

623,821

00,000

0.00

1

2,302,257

1,008,553

43.81

11

333,.684

297,050

81.11

المتوسط

االنحرف

الحسابي

المعياري

51.52

.485

المصدر  :شركات المقاوالت المشمولة بالدراسة

يظهر في الجدول ( )7تصـ ــنيف شـ ــركات المقاوالت من الدرجة األولى حسـ ــب نسـ ــبة المديونية
ويظهر من الجدول أن نس ـ ـ ـ ــبة المديونية للش ـ ـ ـ ــركات تتراوح بين (.)81.11-11.11وقد بلغ المتوس ـ ـ ـ ــط
الحســ ــابي للشـ ـ ــركات ( )51.52بانحراف معياري ( )0.485وبلغ عدد الشـ ـ ــركات التي تزيد فيها نسـ ـ ــبة
المديونية عن المتوسـط الحسـابي ( )5شـركة ،مقابل ( )5شـركات تقل فيها نسبة المديونية عن المتوسط
 ،وتقيس هذه النسبة مدى اعتماد شركات المقاوالت على األلتزامات كمصدر وتمويل أصولها.
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ويبين الجدول ( )8نس ـ ـ ــبة المديونية للش ـ ـ ــركات من الدرجة الخامس ـ ـ ــة .ويتض ـ ـ ــح منه أن نس ـ ـ ــبة
المديونية لهذه الشركات تت ارواح بين (.)62.51-1.22
الجدول ( :)8شركات المقاوالت من الدرجة الخامسة حسب نسبة المديونية(بالدينار األردني)
الرقم

مجموع األصول

مجموع االلتزامات

نسبة المديونية

1

43.000

9,000

21.11

2

29,000

4,000

13.51

3

30,000

7,000

23.11

4

40,000

21,000

52.51

5

32,000

18,000

56.11

6

18,000

12,000

66.61

5

66,000

19,000

28.51

8

18,000

9,000

51.11

1

16,000

4,500

28.11

11

30,000

18,000

41.11

11

12,000

7,500

61.11

12

28,000

17,000

62.51

13

15,000

5,000

33.11

14

24,800

7,900

31.81

15

22,000

12,000

54.51

المتوسط

الحسابي

41.04

االنحرف
المعياري

16.15

المصدر  :شركات المقاوالت المشمولة بالدراسة

يظهر في الجـدول ( )8مجموع األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ومجموع االلتزامات ونسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة المديونية ويظهر من
الجدول أن نسبة المديونية للشركات تتراوح بين ( .)66.61-13.7وقد بلغ المتوسط الحسابي للشركات
( )41.04بانحراف معياري ( )16.15وبلغ عدد الشـركات التي تزيد فيها نسـبة المديونية عن المتوسط
الحسابي ( )5شركة ،اذ تراوحت نسبة المديونية فيها بين ( )51.11و( )66.61لهذه الشركات.
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( )3-4االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
يبين الجدول ( )9مقاييس اإلحص ـ ـ ــاء الوص ـ ـ ــفي لمتغيرات الد ارس ـ ـ ــة ممثلة بالوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي
واالنحراف المعياري ,ويتضـ ـ ـ ــمن الجدول القيمة العليا والقيمة الدنيا التي ظهرت خالل الفترة  2114من
واقع البيانات المالية للشركات ،باإلضافة إلى قيمة المتوسط الحسابي لكل متغير واالنحراف المعياري.
الجدول ( :)9مقاييس االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة (بالدينار األردني)

المتغير

القيمة الدنيا

القيمة العليا

الربحية

1.512-

0.872

المتوسط
الحسابي
.0..0

االنحرف
المعياري
0.380

الكفاءة االنتاجية

1.11

5.40

2.225

1.334

المديونية

1.11

89.00

39.52

52052

يتضــح من الجدول ( )1ان القيمة الدنيا لنســبة الربحية للشــركات بلغت ( )1.512-وهي تعبر
عن حالة الخسـ ـ ـ ــارة التي تعاني منها الشـ ـ ـ ــركات ،أما القيمة العليا لنسـ ـ ـ ــبة الربحية فقد بلغت (,)1.852
وكان المتوســط الحســابي لنســبة الربحية للشــركات يســاوي ( )1.118بانحراف معياري مقداره ()1.381
ويمكن تفســير انخفاض نســبة الربحية بالنســبة للشــركات جميعها هو وجود خســارة بالنســبة للشــركات من
الدرجة األولى باالضــافة الى دخول الشــركات من الدرجة الخامســة التي تعاني معظمها من خســائر مع
الشركات من الدرجة األولى في احتساب المتوسط.
اما من حيث الكفاءة اإلنتاجية والتي تم التعبير عنها بمعدل دوران األص ـ ـ ـ ـ ــول فقد كانت القيمة
الدنيا للشــركات ( )0.09مقابل القيمة العليا التي بلغت ( )5.40وبلغ المتوســط الحســابي للشــركات من
حيث الكفاءة اإلنتاجية ( )2.225بانحراف معياري مقداره ( ,)1.334وتش ـ ــير النتائج الخاص ـ ــة بنســ ــبة
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المديونية الى أن القيمة الدنيا للش ـ ــركات قد بلغت ( )1.11والقيمة العليا بلغت ( )89.00اما المتوس ـ ــط
الحسابي فقد ظهر بقيمة ( )39.52وبانحراف معياري (.)25.35

( )4-4اختبار التوزيع الطبيعي
تم استخدام اختبار ) One-sample Kolmogorov-Simirnove (Zبهدف التعرف على
التوزيع الطبيعي للبيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة .ويبين الجدول ( )11نتائج االختبار.
الجدول ( :)01اختبار التوزيع الطبيعي )(Z

المتغير

قيمة االختبار

مستوى الداللة

نسبة الربحية

1.513

1.211

الكفاءة االنتاجية

1.145

1.185

نسبة المديونية

1.151

1.184

طريقة احتساب الضريبة

1.855

1.416

يتضح من النتائج الواردة في الجدول ( )11أن كافة متغيرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي
وذلك بداللة قيم مستوى الداللة االحصائية التي تجاوزت مستوى الداللة المعتمد (.)1.15
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( )5-4مصفوفة االرتباط
يبين الجدول ( )11مصـ ـ ـ ــفوفة االرتباط بين متغيرات الد ارسـ ـ ـ ــة ممثلة بطريقة احتسـ ـ ـ ــاب العبء
الضريبي ،نسبة الربحية ،الكفاءة اإلنتاجية ،ونسبة المديونية.
الجدول ( :)00مصفوفة االرتباط لمتغيرات الدراسة

طريقة احتساب

طريقة احتساب
العبء الضريبي
معامل ارتباط
بيرسون

نسبة الربحية
الكفاءة

االنتاجية
نسبة المديونية

نسبة

الكفاءة

نسبة

العبء الضريبي

الربحية

االنتاجية

المديونية

1.11

1.813

1.413

1.228

1.813

1.11

1.58

1.311

1.413

1.58

1.11

1.311

1.228

1.311

1.311

1.11

ن = 25
مستوى الداللةα ≤ 0.05 :
يتض ـ ــح من الجدول ( )11وجود ارتباط بين طريقة احتس ـ ــاب العبء الضـ ـ ـريبي وكل من نس ـ ــبة الربحية
والكفاءة اإلنتاجية.
( )6-4اختبار الفرضيات
-

اختبار الفرضية األولى
تنص الفرضـ ــية األولى على عدم وجود أثر ذي داللة احصـ ــائية عند ) (α≤0.05للربحية التي

تحققها ش ـ ـ ــركات المقاوالت في اختيار طريقة احتس ـ ـ ــاب الضـ ـ ـ ـريبة ،ومن أجل اختبار هذه الفرض ـ ـ ــية تم
استخدام تحليل االنحدار البسيط ،وتظهر نتائج التحليل في الجدول (.)12
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الجدول ( :)12نتائج أثر الربحية في اختيار طريقة احتساب الضريبة
معامل االرتباط

معامل التحديد
)(R2

1.813

1.645

)(r

قيمة

مستوى الداللة

معامل االنحدار

قيمة

مستوى

F

)*(Sig.

β

t

الداللة
)*(Sig.

41.83

1.111

1.813

6.468

1.111

* التأثير ذو داللة احصائية عند α ≤ 0.05
المتغير المستقل :الربحية (العائد على األصول)

المتغير التابع :طريقة احتساب الضريبة

يتضـ ـ ــح من الجدول ( )12وجود عالقة ارتباط قوية بين المتغير المسـ ـ ــتقل وهو نسـ ـ ــبة الربحية
مقاسـة بمعدل العائد على األصول والمتغير التابع المتمثل بطريقة احتساب الضريبة ،وذلك بداللة قيمة
معامل االرتباط )(Rالتي بلغت ( ,)1.813ويتضح من الجدول كذلك أن نسبة الربحية تفسر وحدها ما
نسـ ـ ــبته ( )%65من التباين في اختيار الطريقة المتبعة في احتسـ ـ ــاب العبء الض ـ ـ ـريبي ،اذ بلغت قيمة
معـامـل التحـديد) (R2ما مقداره ( ،)1.645وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير قيمة ) (Fالتي بلغت ( )41.83بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة
( )1.111الى معنوية القدرة التفســيرية لمتغير الربحية في اختيار طريقة احتســاب الضـريبة ،ومن حيث
درجـة تـأثير المتغير المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـل في المتغير التـابع ،فـانـه وبالنظر الى قيمة معامل االنحدار ( )βوقيمة
اختبار ) (tومسـتوى الداللة الخاص بها يتضح أن درجة تأثير نسبة الربحية في اختيار طريقة احتساب
الضريبة قد بلغت ( )1.813في ظل القيمة المرتفعة ل ـ ـ ـ ـ) (tالتي بلغت ( )6.468بمستوى داللة يساوي
( .)1.111في ض ـ ــوء هذه النتائج ،تم رفض الفرض ـ ــية األولى وقبول الفرض ـ ــية البديلة التي تنص على
وجود أثر ذو داللة احصائية لنسبة الربحية في اختيار طريقة احتساب العبء الضريبي.
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اختبار الفرضية الثانية

-

تشـير الفرضية الثانية الى عدم وجود أثرذي داللة إحصائية عند ) (α≤0.05إلنتاجية األصول
معبر عنها بمعدل دوران األص ـ ـ ــول في اختيار طريقة احتس ـ ـ ــاب الضـ ـ ـ ـريبة ،وتظهر النتائج في الجدول
(.)13
الجدول ( :)13نتائج أثر انتاجية األصول في اختيار طريقة احتساب الضريبة
معامل االرتباط

معامل التحديد
)(R2

1.413

1.151

)(r

قيمة

مستوى الداللة

معامل االنحدار

قيمة

F

)*(Sig.

β

t

4.51

1.141

1.413

2.51

مستوى

الداللة
)*(Sig.

1.141

* التأثير ذو داللة احصائية عند α ≤ 0.05

المتغير المستقل :انتاجية األصول (معدل دوران األصول)

المتغير التابع :طريقة احتساب الضريبة

يتضـ ــح من النتائج في الجدول ( )13وجود عالقة ارتباط بين إنتاجية األصـ ــول مقاسـ ــة بمعدل
دوران األص ـ ـ ــول في الطريقة المتبعة في احتس ـ ـ ــاب الضــ ـ ـريبة في ش ـ ـ ــركات المقاوالت ،حيث بلغ معامل
االرتبــاط ) (Rمــا قيمتــه ( ،)1.413وتــدل قيمــة معــامــل التحــديــد ) (R2التي بلغــت ( )1.151على قــدرة
معدل دوران األصول على تفسير ما نسبته ( )%15من التغير في طريقة احتساب الضريبة ،وتعد هذه
القـدرة معنويـة بـداللـة قيمـة ) (Fالتي بلغـت ( )4.51بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى داللة يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي ( .)1.141أما معامل
االنحدار ( )βفقد بلغت قيمته ( )1.413وهو يعبر عن درجة تأثير معدل دوران األصـ ـ ـ ـ ـ ــول في طريقة
احتس ــاب الضـ ـريبة ،وتؤكد القيمة المرتفعةلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) (tالتي بلغت ( )2.51بمس ــتوى داللة ( )1.141على
معنوية درجة تأثير المتغير المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقل (معدل دوران األصـ ـ ـ ـ ـ ــول) في المتغير التابع (طريقة احتسـ ـ ـ ـ ـ ــاب
الض ـ ـريبة) ،وعليه فقد تم رفض الفرضـ ــية الثانية وقبول الفرضـ ــية البديلة التي تنص على وجود أثر ذي
داللة إحصائية لمعدل العائد على األصول في طريقة احتساب الضريبة.
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-

اختبار الفرضية الثالثة
تنص الفرضية الثالثة على عدم وجود أثر لنسبة المديونية لشركات المقاوالت في اختيار طريقة

احتساب الضريبة ،وتظهر نتائج التحليل في الجدول (.)14
الجدول ( :)14نتائج أثر نسبة المديونية في اختيار طريقة احتساب الضريبة
معامل االرتباط

معامل التحديد
)(R2

1.228

1.152

)(r

قيمة

مستوى الداللة

معامل االنحدار

قيمة

مستوى

F

)*(Sig.

β

t

الداللة
)*(Sig.

1.25

1.254

1.228

1.12

1.254

* التأثير ذو داللة احصائية عند α ≤ 0.05
المتغير المستقل :نسبة المديونية

المتغير التابع :طريقة احتساب الضريبة

يتض ـ ـ ــح من النتائج في الجدول ( )14عدم وجود عالقة ارتباط بين المتغير المس ـ ـ ــتقل (نســ ـ ــبة
المــديونيــة) والمتغير التــابع (طريقــة احتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبــة) حيــث بلغ معــامــل االرتبــاط ) (Rمــا قيمتــه
( .)1.228وتش ـ ــير النتائج كذلك إلى أن نس ـ ــبة المديونية قادرة فقط على تفس ـ ــير ما نس ـ ــبته ( )%5من
االختالف في طريقة احتساب الضريبة إذ بلغت قيمة معامل التحديد ) (R2ما مقداره ( .)1.152وتؤكد
على ذلك قيمة ) (Fالتي بلغت ( )1.25بمستوى داللة يساوي ( .)1.254أما معامل االنحدار ( )βفقد
بلغت قيمته ( )1.228وهو يعبر عن درجة تأثير نس ــبة المديونية في طريقة احتس ــاب الضـ ـريبة ،وتؤكد
القيمة المنحفض ــةلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) (tالتي بلغت ( )1.12بمس ــتوى داللة ( )1.254على عدم معنوية درجة تأثير
المتغير المسـ ـ ــتقل (نسـ ـ ــبة المديونية) في المتغير التابع (طريقة احتسـ ـ ــاب الض ـ ـ ـريبة) .وانطالقاً من هذه
النتائج فقد تم قبول الفرض ـ ــية الثالثة التي تنص على عدم وجود أثر ذي داللة إحص ـ ــائية لمتغير نس ـ ــبة
المديونيه في طريقة احتساب الضريبة في شركات المقاوالت.
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( )7-4عرض النتائج
توصلت الدراسة بعد اختبار الفرضيات الى النتائج التالية:
.1

يوجد أثر ذي داللة إحصـ ـ ــائية لنسـ ـ ــبة الربحية مقاسـ ـ ــة بمعدل العائد على األصـ ـ ــول في طريقة
احتساب الضريبة.

.2

يوجد أثر ذي داللة إحصـ ـ ـ ــائية إلنتاجية األصـ ـ ـ ــول مقاسـ ـ ـ ــة بمعدل دوران األصـ ـ ـ ــول في طريقة
احتساب الضريبة.

.3

ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لنسبة المديونية في طريقة احتساب الضريبة.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
( )1-5النتائج
( )2-5التوصيات
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
( )1-5النتائج
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة ممثلة بنسبة
الربحية والكفاءة اإلنتاجية لألصــول ونســبة المديونية ومتغير تابع يتمثل في طريقة احتســاب الض ـريبة في
شركات المقاوالت من الدرجة األولى والدرجة الخامسة .
وقد افترضت الدراسة من أجل اختبار هذه العالقة ثالثة فرضيات تتعلق بمتغيرات الدراسة نصت
على عـدم وجود أثر ذي داللـة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة لكـل متغير من هذه المتغيرات في طريقة احتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب العبء
الضريبي في شركات المقاوالت .وبعد استخدام البيانات المالية المطلوبة ألغراض الدراسة من واقع القوائم
المالية المنشــورة للشــركات محل الد ارســة لعام  2114وتحليلها ،توصــلت الد ارســة الى وجود أثر ذي داللة
إحصـائية لكل من المتغير المسـتقل نسـبة الربحية والمتغير المسـتقل الكفاءة اإلنتاجية لألصول في طريقة
احتساب العبء الضريبي في شركات المقاوالت.
وخلصــت الد ارســة إلى أن طريقة احتســاب العبء الضـريبي في شــركات المقاوالت تتأثر بصــورة
مباش ـرة بنســبة الربحية والكفاءة اإلنتاجية  ،وبالتالي فانه من الطبيعي أخذ هذه المتغيرات بعين االعتبار
عند احتس ــاب العبء الضـ ـريبي في هذه الش ــركات،وهو األمر الذي يعني أن الضـ ـريبة المفروض ــة على
الشـركات ال تتالءم مع طبيعة األرباح التي تحققها او مع مقدار الكفاءة اإلنتاجية سواءأ كانت عالية أم
منخفض ــة ،وقد اتفقت هذه الد ارس ــة مع د ارس ــة س ــابقه للمجلس االقتص ــادي واالجتماعي األردني بعنوان
التهرب الض ـريبي في االردن (أســبابه  ،وطرقة  ،وحجمه) اذار  2114د ارســة  ،حيث خلصــت الد ارســه
إلى وجود تهرب ضـ ـ ـ ـ ـريبي أو تجنب ضـ ـ ـ ـ ـريبي في األردن بس ـ ـ ـ ــبب وجود ثغرات في القانون الحالي ،او
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بســبب اإلعفاءات الض ـريبيه الممنوحه ودعت هذه الد ارســة الى التعامل بشــكل تفضــيلي مع المؤس ـســات
والشـركات الصغيره ومتوسطة الحجم ،وبالتالي إخضاعها الى معدالت ضريبيه مخفضة  ،ومختلفه عن
الشركات الكبرى.
كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة سابقة بعنوان أثرمعيار االعتراف باإليراد على المشكالت المحاسبية
في شركات المقاوالت االردنية  ،رسالة ماجستير ،جامعة عمان العربية االردن.2114
حيث خلصت هذه الدراسة إلى وجود مشاكل محاسبية لدى شركات المقاوالت االردنيه  ،وتدني تطبيق
معايير المحاسبة الدولية  ،باالضافة الى االختالف في القوانين واالنظمة والتشريعات الضريبية  ,وعدم
مالئمة النظام الضريبي الحالي.

( )2-5التوصيات
يوصي الباحث في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة بما يلي:
.1

ض ــرورة ربط طريقة احتس ــاب العبء الضـ ـريبي لش ــركات المقاوالت بالمتغيرات المؤثرة فيها مثل
الربحية ومستوى الكفاءة اإلنتاجية ونسبة المديونية.

.2

التخلص من االزدواجية السعرية في احتساب العبء الضريبي لشركات المقاوالت المتبعة حيث
إن السـ ــياسـ ــة الضــ ـريبية المتبعة تعطي مزايا لشـ ــركات على حسـ ــاب ش ـ ــركات أخرى مع الفارق
الكبير بين الشــركات خاصــة من الدرجة األولى والشــركات من الدرجة الخامســة من حيث نســبة
الربحية والكفاءة اإلانتاجية ونسبة المديونية.

.3

إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي من شأنها تحديد أثر نسبة الربحية والكفاءة اإلنتاجية
ونسـ ـ ــبة المديونية في اختيار طريقة احتسـ ـ ــاب العبء الض ـ ـ ـريبي باسـ ـ ــتخدام عينة أكبر وبإدراج
شركات مقاوالت من درجات أخرى غير الدرجة األولى والخامسة.
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قائمة المصادر والمراجع
المراجع باللغة العربية
 أبونصار ،محمد. )1116( ،الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق ،دار وائل للنشر ،عمان. أبونصار،محمد ،حميدات ،جمعة(. )2118معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية الجوانبالنظرية والعملية  ،الطبعة الثالثة  ،دار وائل للنشر  ،عمان.
 أبو نصار  ،محمد (. )2112محاسبة الضرائب  ،دار وائل للنشر  ،عمان ابو رمان ،شادي ( .)2014أثرمعيار االعتراف باإليراد على المشكالت المحاسبية في شركاتالمقاوالت االردنية  (،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة عمان العربية ،االردن.
 ابو العثم ،خالـد ( .)2115تقيـيم العوامـل التنظيميـة والبيئيـة المـؤثرة فـي اداء المقـاولينللمشروعات االنشائية في االردن ،بحث غير منشور ،عمان :جامعة عمان

العربية.

 ابو زعيتر ،باسل.)2116 (،العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجاريـة العاملة فيفلسطين،(رسالة ماجستير غير منشورة ) ،الجامعة اإلسالمية ،غزه.
 بقيلة  ،بسام ( .)2114مدى موثوقية اإليراد الذي تعترف به شركات المقاوالت األردنية وفقاًلمعايير التقارير المالية الدولية  (،IFRSرسالة ماجستير غير منشورة)  ،جامعة الشرق االوسط،
األردن.
 الحموي ،محمد (" .)2115األثار المحاسبية واالقتصادية لقانون الضريبة على الدخل  ،مؤتمرمهنة المحاسبة والمراجعه في عالم متغير،كلية التجارة ،جامعة القاهره.
 -حداد ،أيمن ،وبني رشيد  ،عمر (". )2111المحاسبة الضريبية "  ،دار صفاء  ،عمان  ،األردن .
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 الحجاوي ،حسام.)2114( ،أصول محاسبة ضريبة المبيعات وتطبيقاتها في األردن ،المطابعالمركزية ،عمان.
 الخصاونة ،جهاد.)1111( ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشروالتوزيع ،عمان.
 الخطيب ،خالد.)2111( ،الضريبة على الدخل ،زهران للنشر والتوزيع ،عمان. جربوع ،يوسف ( .) 2004دور المحاسبة في اتخاذ الق اررات إالدارية في قطاع المقاوالت وفقالمعايير المحاسبة الدولية ,مجلة بحوث و دراسات في تطوير مهنة مراجعة الحسابات لتطوير
المشكالت المعاصرة ,المجلد الثاني ،الجامعة االسالمية بغزة ،فلسطين.
 جربوع  ،يوسف (. )2111نظرية المحاسبة  ،دار الوراق خالص ،صالح ( .)2111تقييم كفاءة األداء المصرفي  ،ورقة بحثية في الملتقى منظومةالمصرفية الجزائرية.
 الدعاس ،وآخرون" .(2111( ،التباين بين الدخل المعلن والدخل المعتمد ،األسباب وطرقمعالجتها من وجهة نظر مقدري الضرائب ،دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة األردنية".
 روبرت هول ،إلفن رابوشكا (.)2116الضريبة المقطوعة للبلدان النامية ،معهد كيتو،منبر الحرية الزرري ،عبد النافع وفرح ،غازي (.) 2111األسواق المالية ،الطبعة األولى ،عمـان ،دار وائل للنشروالتوزيع.
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 الزطمه ،حسام الـدين ( .)2116نظام مقترح لتطوير عملية تسعير العطاءات وفقاً لنظـام تكــاليفاألنشــطة فــي صــناعة اإلنشــاءات فــي قطــاع غــزة(،رســالة ماجســتير غير منشورة) ،الجامعــة
األسالمية ،غزه.
 السمان ،رامي  ،دليل ضريبة الدخل  ،الطبعة األولى.2111 ، السوالقة  ،فوزي (.)2114تقييم محاسبة ضريبة الدخل المقطوعة في قطاع المقاوالت األردني ،دراسة ميدانية ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة عمان العربية ،األردن.
 شويكي  ،ايناس (. )2113المشاكل التي تواجة قطاع المقاوالت اإلنشائية في فلسطين ( ،رسالةماجستير غير منشورة )  ،جامعة النجاح  ،فلسطين .
 الشمايلة (" ،)2111أثر ضريبة الدخل في توزيع الدخل في االردن. آل شبيب ،دريد (.)2116مبادئ اإلدارة المالية ،الطبعة األولـى ،األردن ،عمـان :دارالمناهج للنشر. صـالح ،محمد (.)2114دور العبء الضـريبي في تحقيق الفعالية الضـريبية في الواقع الفلسـطيني(رسالة ماجستير غير منشورة),جامعة النجاح  ،فلسطين.
 الطلحة ،حامد (.)2118الضرائب المبادىء والمفاهيم  ،ملتقى المحاسبين األردنيين والعرب. عابدين ،حسني).)2006إطار علمي لقياس أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لعقود المقاوالتعلى نتائج أعمال شركات المقاوالت بفلسطين -دراسة تحليلية تطبيقية( ،أطروحة دكتوراة غير
منشورة) ،جامعة النيلين ،السودان.
 عبيد ،وربابعة (".)2113إستراتيجية حل المشكله وصنع القرار لدى مأموري التقدير فيدوائر ضريبةالدخل في الضفه الغربيه.
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 عطية،هاشم،وعبــدربــه،محمــد.)2000)،المحاســبة عــن تكــاليف العقــو طويلــة الجــل )المقاوالت)الدار الجامعية للنشر ،ص .12
 عبداهلل ،خالد أمين".)2114( ،علم تدقيق الحسابات الناحية العملية" ،دار وائل للنشر ،ط ،2عمان. عبدالغفار،إلهام محمد الصحابي (.)2111القياس المحاسبي والضريبي ألرباح عقود المقاوالتطويلة األجل  :دراسة مقارنة (،اطروحة الدكتوراة غير منشورة) جامعة عين شمس.
 عقل  ،مفلح (.)1181مقدمة في اإلدارة المالية. عقل  ،مفلح (" .)2118مقدمه في اإلدارة والتحليل المالي " ،مكتبة المجتمع العربي ،عمان األردن. عباس ،علي (.)2112اإلدارة المالية في منظمات األعمال ،األردن ،عمان ،مكتبة الرائد ،الطبعةاألولى
 الغصين  ،هال ( .)2114استخدام النسب المالية للتنبوء بتعثر الشركات  :دراسة تطبيقية علىقطاع المقاوالت في قطاع غزة ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة االسالمية  ،غزة.
 الفيومي ،محمد و آخرون" .)2116(،دراسات متقدمة في المراجعة" ،المكتب الجامعي الحديث،االسكندرية.
 فوده  ،خالد (. )1161الكفاية االنتاجية في أعمال البناء . قبالن".) 2114( ،أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتعلى الحد من التهرب الضريبي.
 قانون ضريبة الدخل االردني المؤقت رقم  28لسنة ()2111 قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة www.istd.gov2114 -لطفي ،أمين السيد" .)2115(،مراجعة وتدقيق نظم المعلومات" ،الدار الجامعية ،القاهرة.
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 محمد ،جمال(.)2111أثر االختالف في تطبيق معايير المحاسبة وقانون الضرائب على القياسواإلفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية لشركات المقاوالت،رسالة ماجستير،جامعة القاهره.
 منذر ،رنا أديب (.)2116مفهوم الضريبة تعريفها أشكالها ،جامعة دمشق. مطر،محمد ،رزويلف ،انعام (. )2113النظم المحاسبية المتخصصة بتطبيقاتها العملية  ،الطبعهالثالثة  ،عمان  ،دار وائل للنشر والتوزيع .
 المجلس االقتصادي واالجتماعي االردني.)2113( ،التهرب الضريبي في االردن (اسبابه ،طرقه،حجمه) ،عمان ،االردن.
 -نور ،عبد الناصر واخرون ،)2113( ،الضرائب ومحاسبتها ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
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ملحق شركات المقاوالت المستهدفة في الدراسة
الرقم
0
6
3
4
5
2
7
1
9

درجة التصنيف

الموقع

اسم الشركة

شركة الجود للمقاوالت االنشائية

األولـ ـ ــى

عم ـ ـ ــان

شركة المسار المتحدة للمقاوالت

األولـ ـ ــى

شركة أحمد يوسف الطراونة

شركة العون المتطورة للمقاوالت

شركة حيمور أبناء عم وشربكهم

شركة محمد العيدي وأوالده

األولـ ـ ــى

شركة قحطان حدادين وشركاه

مؤسسة القدس الكبرى للتعهدات

02
07
01
09
61
60
66
63
64
65

عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان

شركة ابراهيم محمد شحادة

الخامسة

عم ـ ـ ــان

شركة أحمد ابو نواس للمقاوالت

الخامسة

عم ـ ـ ــان

شركة منذر المناصير للمقاوالت

الخامسة

شركة زبيدي والمحتسب للمقاوالت

الخامسة

شركة عبدالقادر جمعة للمقاوالت

الخامسة

شركة محمد مبيضين للمقاوالت

الخامسة

شركة موسى عزام للتعهدات

الخامسة

06

05

األولـ ـ ــى

عم ـ ـ ــان

مؤسسة دجلة للمقاوالت االنشائية

شركة أبو حشيش وأبو حالوة

04

األولـ ـ ــى

عم ـ ـ ــان

األولـ ـ ــى

01

03

األولـ ـ ــى
األولـ ـ ــى

الشركة الهندسية للمقاوالت

00

األولـ ـ ــى

عم ـ ـ ــان

شركة التقنية المتطورة

شركة حمدان الخوالدة للمقاوالت

شركة سليمان درويش وشركائه
شركة محمد سالمة المحاميد
شركة محمد محمود جميل

شركة هاشم أبو خوجة للمقاوالت

مؤسسة األطرش للمقاوالت

األولـ ـ ــى

الخامسة
الخامسة
الخامسة
الخامسة
الخامسة
الخامسة
الخامسة
الخامسة

عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
عم ـ ـ ــان
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ملحق التحليل االحصائي
Frequencies

Statistics

N

TaxMethod

Profitability

AssetUtilization

DeptRatio

Valid

25

25

25

25

Missing

0

0

0

0

Mean

.28

.02975

2.1832

44.8488

Std. Deviation

.458

.380317

1.45249

25.36725

Minimum

0

-.512

.09

0.00

Maximum

1

.872

5.40

89.00

Frequency Table

TaxMethod
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

FixedTax

18

72.0

72.0

72.0

PecentTax

7

28.0

28.0

100.0

Total

25

100.0

100.0

88
Profitability

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

TaxMethod

.88

.332

25

Profitability

.0.008

.380317

25

Correlations

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

TaxMethod

Profitability

TaxMethod

1.000

-.803

Profitability

-.803

1.000

TaxMethod

.

.000

Profitability

.000

.

TaxMethod

25

25

Profitability

25

25

Variables Entered/Removedb

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Profitabilitya .

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: TaxMethod

Method
Enter

81
Model Summary

Model
1

Adjusted R

Std. Error of the

R

R Square

Square

Estimate

.803a

.645

.630

.202

a. Predictors: (Constant), Profitability

ANOVAb
Model Sum of Squares
1

df

Mean Square

F

Sig.

41.836

.000a

Regression

1.703

1

1.703

Residual

.937

23

.041

Total

2.640

24

a. Predictors: (Constant), Profitability
b. Dependent Variable: TaxMethod

Asset Utilization

Descriptive Statistics
Mean
TaxMethod .88
AssetUtilization 2.1832

Std. Deviation

N

.332

25

1.45249

25

11
Correlations
TaxMethod
Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

TaxMethod 1.000

.413

AssetUtilization .413

1.000

TaxMethod .

.020

AssetUtilization .020
N

AssetUtilization

.

TaxMethod 25

25

AssetUtilization 25

25

Variables Entered/Removedb

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

AssetUtilization .

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: TaxMethod

Method
Enter

11
Model Summary

Model

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

1 .413a

.170

.134

.309

a. Predictors: (Constant), AssetUtilization

ANOVAb
Model Sum of Squares
1

Regression .449

df

Mean Square

1

.449

Residual 2.191

23

.095

Total 2.640

24

F

Sig.
.040a

4.717

a. Predictors: (Constant), AssetUtilization
b. Dependent Variable: TaxMethod

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.674

.113

AssetUtilization

.094

.043

a. Dependent Variable: TaxMethod

Coefficients
Beta

.413

t

Sig.

5.966

.000

2.172

.040

12

Dept Ratio

Descriptive Statistics
Mean
TaxMethod .28
DeptRatio 991.44

Std. Deviation

N

.458

25

.61.99

25

Correlations
TaxMethod
Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

TaxMethod 1.000

.228

DeptRatio .228

1.000

TaxMethod .
DeptRatio .274

N

DeptRatio

.274
.

TaxMethod 25

25

DeptRatio 25

25

Variables Entered/Removedb

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

DeptRatioa .

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: TaxMethod

Method
Enter

13
Model Summary

Model

R

1 .228

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
.0.052

.0.11

.330

a. Predictors: (Constant), DeptRatio

ANOVAb
Model Sum of Squares
1

Regression .137

df

Mean Square

1

.137

Residual 2.503

23

.109

Total 2.640

24

F
1.25

Sig.
.274a

