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المستخلص

 وقد تمثمت،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي في األردن

 ىل يوجد أثر لمبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من:مشكمة الدراسة في طرح السؤال الرئيسي الذي ينص عمى أن
التيرب الضريبي في األردن؟ ولإلجابة عمى ىذا السؤال فقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التحميمي في جمع

واختبار البيانات وتم توزيع استبانة عمى عينة عشوائية من مجتمع الدراسة وىم المحاسبون القانونيون األردنيون حيث بمغ
 وتم إجراء التحميل اإلحصائي المالئم لمعرفة أراء العينة المبحوثة،) إستبانة120( عدد االستبانات الموزعة والمستردة
 وكان من أىم استنتاجات الدراسة أن يوجد أثر لمبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب.واختبار الفرضيات
 وقد أوصت، وىذا يشير إلى انو يجب تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية لمحد من التيرب الضريبي،الضريبي في األردن
الدراسة بضرورة إصدار التشريعات الالزمة لتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية واعطاء دورات لذوي العالقة لعدالة

.التحاسب الضريبي وفق القوانين المعمول بيا

. األردن، مبادئ الحاكمية المؤسسية، التيرب الضريبي، الضريبة:الكممات الدالة

Abstract
The purpose of this study was to identify The Impact of The Corporate Governance
Principles in Reducing of Tax evasion in Jordan. The study problem presents by the main
question following: Is there an impact of the Corporate Governance Principles in reducing
tax evasion in Jordan ? To answer on this question the study followed the descriptive and
analytical approach in collecting and testing the data to answer the main question of the
study: A questionnaire was distributed to a random sample of the study population. They
were the Jordanian of the certified public accountants. The number of questionnaires
distributed and retrieved was (120). The appropriate statistical analysis was conducted to
find the opinions of the sample and test the hypotheses. One of the most important
conclusions of the study is that there is an impact of the corporate governance principles in
reducing tax evasion in Jordan. This indicates to the principles of corporate governance
should be applied to reduce tax evasion. The study recommended that the necessary
legislation should be issued to implement the principles of corporate governance. Taxation
in accordance with applicable laws.
Keywords: Tax, Tax evasion, Corporate Governance principles, Jordan.
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مقدمة:
تعتبر الحاكمية المؤسسية من القضايا التي تستحوذ عمى اىتمام األكاديميين والمنظمات اإلقميمية والدولية سواء في
اقتصاديات الدول المتقدمة أو النامية ،خاصة في اآلونة األخيرة عقب االنييارات المالية ،التي طالت كبرى الشركات في
العالم ،والمدرجة في أسواق رأس المال بشكل خاص ،وبالتالي أصبح لزاماً عمى المستثمرين البحث عن الشركات التي

بيا ىيكل سميم لممارسة الحاكمية المؤسسية ،وذلك لما يمكن أن تحققو وتمعبو الحاكمية المؤسسية من دور فعال في
مجال اإلصالح المالي واإلداري لشركات القطاع العام والخاص( .الحمبي ،محمد محمود.) 2016 ،

اما الضريبة فقد تكون عمى الدوام مورداً كبي اًر لمخزينة العامة ،وأصبحت في الوقت الحاضر محور المالية العامة ألنيا
اكبر مصدر لإليرادات الالزمة لتغطية النفقات العامة لمدولة التي تزداد بازدياد األعباء الحكومية (الرفاعي ،خميل محمود

.)2016
وبما أن الضريبة ميمة جداً لموازنة الدولة فيي تُعد من أىم موارد الموازنة العامة فيي تمكن الحكومة من القيام بالتنمية
وتفعيل التشريعات المنظمة لعممية تحصيل الضرائب وأيضاً محاسبة
العامة لمدول لذلك يجب بذل كافة الجيود
ّ
المتيربون من دفع الضريبة وفي المحصمة الحد من التيرب الضريبي الذي يثقل كاىل الدولة.

تفعيل الحاكمية المؤسسية في الشركات المساىمة العامة وحتى الخاصة والتي ستؤدي الى الحد من التيرب
لذلك يجب ّ
الضريبي.

مشكمة الدراسة:

تعد الضريبة من أىم موارد المالية لمدولة في األردن ،وقد لوحظ أن ىناك تيربي ضريبي من قبل الشركات واألشخاص،
ففي الندوة التحاورية والتي عقدت في فندق ريجنسي – األردن -حول دراسة مشروع موازنة الدولة لعام  2018بين رئيس
المجنة المالية في مجمس النواب األردني النائب أحمد الصفدي أن حجم االقتصاد األردني قد وصل إلى  30مميار دوالر
إال أن الدولة ال تحصل ضرائب إال عمى أربعة مميارات فقط.
وأن الحكومة لعام  2018جادة في الحد من التيرب الضريبي ما أمكن والذي من شأنو أن يرفد موازنة الدولة بإيرادات
إضافية تمكن الحكومة من القيام بواجباتيا وصوالً إلى االعتماد عمى الذات.
ويمكن صياغة مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي:

 :Qىل يوجد أثر لمبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي في األردن .ولإلجابة عمى ىذا التساؤل فانو
يمكن طرح األسئمة الفرعية التالية:

:Q1ىل يوجد أثر لحماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

:Q2ىل يوجد أثر لدور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
 :Q3ىل يوجد أثر لإلفصاح والشفافية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

 :Q4ىل يوجد أثر لمسؤوليات مجمس اإلدارة في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

:Q5ىل يوجد أثر لضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
:Q6ىل يوجد أثر لمعاممة المساىمين بالتساوي في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

أىمية الدراسة:

تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي والتعرف عمى أثر مبادئ الحاكمية
المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
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وأيضاً تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية الضرائب ودورىا في رفد موازنة الدولة األردنية في اإليرادات الالزمة
لإلنفاق العام.

وألىمية الضرائب في الموازنة العامة فقد جرم القانون األردني كل من يتيرب من الضريبة.

أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف عمى أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي في األردن
كما ىدفت إلى تحقيق األىداف التالية:

 .1معرفة أثر حماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
 .2معرفة أثر دور أصحاب المصالح في الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
 .3معرفة أثر اإلفصاح والشفافية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
 .4معرفة أثر مسؤوليات مجمس اإلدارة في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
 .5معرفة أثر ضمان وجود أساس إطار فعال لمحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
 .6معرفة أثر معاممة المساىمين بالتساوي في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

فرضيات الدراسة:
 :H0الفرضية الرئيسية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عن مستوى داللة ∞ ≤  0.05لمبادئ الحاكمية المؤسسية في
الحد من التيرب الضريبي في األردن.

وتتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
 :H01ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ∞ ≤  0.05لحماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية
في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

:H02ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ∞ ≤  0.05لدور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات في
الحد من التيرب الضريبي في األردن.

 :H03ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ∞ ≤  0.05لإلفصاح والشفافية في الحد من التيرب الضريبي
في األردن.

 :H04ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ∞ ≤  0.05لمسؤوليات مجمس اإلدارة في الحد من التيرب
الضريبي في األردن.

 :H05ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ∞ ≤  0.05لضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات
في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

 :H06ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ∞ ≤  0.05لمعاممة المساىمين بالتساوي في الحد من التيرب
الضريبي في األردن.

الدراسات السابقة:
 .1دراست دوديي ،5102 ،بعٌىاى :أهويت الحىكوت الوؤسسيت في تعزيز الرقابت وهكافحت الفساد ".دراست
حالت شركت هصفاة البترول األردًيت".
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ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم حوكمة الشركات واستعراض أىم آليات الحوكمة والتركيز عمى دور لجان
التدقيق في مجالس اإلدارة  ،واستخدم الباحث نموذج االستبانة في جمع البيانات الغراض التحميل اإلحصائي واختبار
الفرضيات .وتوصمت الدراسة إلى أن نظام الحوكمة المؤسسية يعد الحكم السميم لمكافحة الفساد المالي واإلداري،
وتعزيز الرقابة وحل المشاكل المتعارضة لكافة األطراف وأصحاب المصالح في شركة مصفاة البترول األردنية .وأصت
الدراسة بضرورة إلزام الشركة بمبادئ اإلفصاح والشفافية ،عن طريق تحديد أىدافيا ،واستراتيجياتيا التي ستحقق ىذه
األىداف ،ونشر تقارير تتضمن درجة فاعمية ومستوى تحقيق األىداف الموضوعة.

.2

دراست غٌين ،5102 ،بعٌىاى "دور لجاى الوراجعت كأحد آلياث الحىكوت في هىاجهت الفساد
الوالي

"

ىدفت الدراسة إلى تعميق المعرفة بالدور الذي تقوم بو لجان المراجعة كأحد آليات حوكمة الشركات ،في تفعيل المراجعة
الداخمية والخارجية ،وتقييم وادارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وانعكاس ذلك عمى الحد من الفساد المالي في
منشآت األعمال والبنوك ،واعتمد الباحث عمى المنيج اإلستقرائي واالستنباطي والمنيج التحميمي لمتوصل إلى نتائج
منطقية تدعم الفروض النظرية ،ومن أىم نتائج الدراسة أنيا قدمت دليالً عمى أىمية الدور الذي تمعبو لجان المراجعة في
تحسين فاعمية نظم الرقابة الداخمية ،وتدعيم استقاللية المراجع الخارجي ،وتحسين جودة التقارير المالية ،وتعزيز الثقة في
البيانات المالية المنشورة .ومن توصيات الدراسة ما يمي :ضرورة أن يتضمن نظام التدريب في الشركات والبنوك
السعودية برامج تدريب خاصة لتدعيم وتنمية القدرات المالية والمحاسبية ،وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات العممية لتعميق
ثقافة الوعي بأىمية ودور لجان المراجعة في مواجية الفساد المالي واإلداري.
 .3دراسة العمري )2015( ،بعنوان أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية عمى سياسات توزيع األرباح (دراسة تحميمية
مقارنة بين القطاعين المالي والصناعي في األردن).
ىدفت الدراسة إلى بيان اثر تطبيق الحاكمية المؤسسية عمى سياسات توزيع األرباح في الشركات المساىمة العامة
المدرجة في بورصة عمان لمقطاعين المالي والصناعي ،وشممت عينة الدراسة عمى عدد من البنوك التجارية
واإلسالمية والشركات الصناعية .وقامت الباحثة بقياس

الحاكمية المؤسسية من خالل ستة معايير لمحاكمية

المؤسسية تم قياس مستوى االلتزام بيا من خالل مؤشر الحاكمية ( ،)Governanceفي حين تم قياس نسبة
توزيعات األرباح من خالل تحميل القوائم المالية ليذه الشركات ،وتم استخدام برمجية  SPSSلمعالجة البيانات،
وبرمجية  EVIEWSالختبار العالقة بين متغيرات الدراسة .وتوصمت الدراسة إلى نتائج كان أىميا :وجود عالقة
ايجابية ليا أثر ذو داللة إحصائية لاللتزام بمعايير الحاكمية المؤسسية عمى سياسات توزيع األرباح.
ومن أىم التوصيات :تفعيل وتعزيز دور الحاكمية المؤسسية في القطاع الصناعي بشكل اكبر.
 .4دراسة أبو كويك )2016( ،بعنوان "اثر االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى األداء المالي لمشركات المدرجة
في سوق فمسطين لألوراق المالية"
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ىدفت الدراسة الى فحص مدى التزام الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوق فمسطين المالي بقواعد مدونة
حوكمة الشركات الفمسطينية  ،واختبار اثر ذلك االلتزام عمى مؤش ارت األداء المالي ليذه الشركات .واعتمد الباحث
المنيج الوصفي التحميمي ،وتم تصميم استبانة وتوزيعيا عمى عينة الدراسة المكونة من الشركات الصناعية والخدمية
واالستثمارية المدرجة في سوق فمسطين المالي ،وتم االعتماد عمى التقارير المالية لشركات عينة الدراسة لجمع
المؤشرات المالية لسنوات الدراسة ،ولغرض اختبار فرضيات الدراسة ،تم استخدام تحميل التباين األحادي واالنحدار
الخطي البسيط .وتوصمت الدراسة إلى أن الشركات الفمسطينية المدرجة في سوق فمسطين المالي تمتزم بشكل واضح
بمدونة قواعد حوكمة الشركات ،كما توصمت إلى وجود اثر لتطبيق قواعد الحوكمة عمى مؤشرات األداء المالي.
تفعيل وتعزيز اإلفصاح عن قواعد الحوكمة المطبقة في الشركات من خالل التقارير السنوية
وأوصت الدراسة بضرورة ّ
وتشكيل لجنة حوكمة في الشركات تعنى بقواعد الحوكمة وممارستيا.

 .5دراسة الحمبي )2016( ،بعنوان أدوات الحاكمية المؤسسية وأثرىا في الحد من عمميات االحتيال المالي في
الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية من وجية نظر المحاسبين القانونيين.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أدوات الحاكمية المؤسسية وأثرىا في الحد من عمميات االحتيال المالي في
الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية من وجية نظر المحاسبين القانونيين في األردن ،من اجل تحقيق ىدف
الدراسة تم إتباع المنيج الوصفي في عرض البيانات ،والمنيج التحميمي ،حيث قام الباحث بتصميم استبانو واستخدم
بعض األساليب اإلحصائية من اجل تحميل البيانات الخاصة بالدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من المدققين المزاولين
لمينة التدقيق في األردن.
وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا :يوجد اثر لمجمس اإلدارة في الحد من االحتيال المالي ،ويوجد اثر
لمجنة التدقيق في الحد من االحتيال المالي ،ويوجد اثر لمتدقيق الداخمي في الحد من االحتيال المالي.
وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا:العمل عمى تعزيز الوعي بين العاممين والموظفين بمفيوم أدوات
الح اكمية المؤسسية ،وتعريف الموظفين بمخاطر انتشار الفساد المالي عمى قطاعات االقتصاد المختمفة وأىمية محاربة
ذلك من خالل تطبيق الحاكمية المؤسسية.

 .6دراست عليواث وعيسى )5102( ،بعٌىاى :أثر تطبيق هبادئ الحاكويت الوؤسسيت في الحــد هي التهرب
الضريبي في األردى دراست هيداًيت"
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي من وجية نظر مقدري
قطاع كبار المكمفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،باعتبار ضريبة الدخل والمبيعات من أدوات السياسة المالية في

األردن ،وكونيا أحد مصادر االيرادات التي تعتمد عمييا الدولة في رسم السياسات المالية ،من أجل تحقيق أىداف
الدراسة وحل مشكمتيا قام الباحثان بتوزيع ( )53استبيان عمى مقدري الضريبة في قطاع كبار المكمفين ،وتم استرجاع
( )55استبيان صالحة ألغراض الدراسة ،وتحميل نتائجيا باستخدام البرنامج اإلحصائي ( .)SPSSوكان من اىم
نتائجيا :يوجد أثر لتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية الرشيدة في الحد من التيرب الضريبي ،وكان من اىم توصياتيا:
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العمل عمى تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في الشركات األردنية ،بما يخدم الحد من التيرب الضريبي الناتج عن
الوسائل التقميدية في مكافحتو ،باعتبار ان الحاكمية المؤسسية احدى الوسائل الفعالة في مكافحتو.

ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تعرضت الكثير من الدراسات إلى مبادئ الحاكمية المؤسسية وأثرىا في كثير من جوانب األعمال والشركات مثل تعزيز
الرقابة ومكافحة الفساد المالي واإلداري ومدى تطبيق مبادئ الحاكمية والحد من عمميات االحتيال ودور الحاكمية
المؤسسية في سياسات توزيع األرباح واألداء المالي وغيرىا ،ولم تتعرض الدراسات السابقة لموضوع الحد من التيرب

الضريبي ،إال أن الدراسة الحالية تبحث في أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التيرب الضريبي في األردن،
والذي أصبح لألسف ظاىرة موجودة في الواقع العممي ،ولكن مع جدية الحكومة في الحد من التيرب الضريبي والذي
تجرم كل من يتيرب من الضريبة،
يظير سواء في اإلجراءات المتبعة في تحصيل الضريبة أو التشريعات القانونية والتي ّ
أصبح من الضروري عمل دراسات تربط بين مبادئ الحاكمية والحد من التيرب الضريبي في األردن.

اإلطار النظري
مبررات ظيور الحاكمية المؤسسية يعود مع بداية تحول الممكية الفردية إلى الشركات المساىمة العامة الذي كان

نتيجتو االنفصال بين الممكية واإلدارة ،أي بين إدارة الشركة والمساىمين،حيث كان السبب الرئيسي في االىتمام بموضوع
الحاكمية المؤسسية ىو االنفصال بين الممكية واإلدارة (.)Bhasa,2004

وتطور األمر بعد ظيور ما ُيعرف بنظرية الوكالة بعد الحرب العالمية الثانية ،وما ارتبط بيا من إلقاء الضوء
عمى المشاكل التي تنشأ نتيجة تضارب المصالح بين اإلدارة ومساىمييا ،إذ أن أغمب حممة األسيم الذين يستثمرون

أمواليم بالشركة ليس لدييم الوقت الكافي وال يمتمكون الخبرة إلدارة الشركة؛ وبالتالي يقوم حممة األسيم بتعيين مدراء من
ذوي الخبرة والكفاءة في إدارة الشركة ،والعمل عمى تحسين أدائو وزيادة أرباحيا؛ كل ذلك أدى إلى زيادة االىتمام بإيجاد
قوانين وقواعد تنظم العالقة مابين اإلطراف في المؤسسات وحماية مصالح الجميع من خالل استحداث لمفيوم الحاكمية
المؤسسية(الخطيب311:،م).
تعريف الحاكمية المؤسسية :ىي مجموعة من اآلليات واإلجراءات والقوانين والنظم والق اررات التي تضمن كل من
االنضباط والشفافية والعدالة وبالتالي تيدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة المنشأة
االقتصادية فيما يتعمق باستغاللو الموارد االقتصادية المتاحة لدييا بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي

المصمحة ولممجتمع ككل (عمي وشحاتة .)2007/

كما عرفيا مجمع المدققين الداخميين األمريكي ( )The institute of internal Auditor,2005أنيا عمميات تتم من
خالل إجراءات تستخدم بواسطة ممثمي أصحاب المصالح لتوفير اإلشراف عمى المخاطر وادارتيا ،ومراقبة مخاطر
الشركة والتأكيد عمى كفاية الضوابط الرقابية لتجنب ىذه المخاطر ،وبالشكل الذي يؤدي إلى المساىمة المباشرة في

انجاز أىداف وخطط الشركة مع األخذ بعين االعتبار أن أداء أنشطة الحاكمية المؤسسية تكون مسؤولية أصحاب
المصالح في الشركة لتحقيق فعالية الوكالة.
كما عرفيا مجمس (اتحاد المصارف العربية )2002/أنيا "عبارة عن مجموعة من العالقات بين إدارة الشركة ومجمس
التقيد بيا ،وبذلك تضمن الييكل
إدارتيا ومساىمييا والميتمين بشؤون الشركة ،وىي تضع األىداف واألدوات التي يتم ّ
اإلداري السميم لمشركات".
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مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
تبنت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ستة مبادئ لمحوكمة ىدفت تمك المبادئ إلى مساعدة حكومات الدول األعضاء
وغير األعضاء عمى التقويم واإلشراف الفعال والرقابة وتحسين المزايا االقتصادية لممستثمرين وغيرىم من األطراف
المعنيين بذلك.

مبادئ الحاكمية المؤسسية:
كانت الخطوة األىم واألبرز في مجال الحاكمية المؤسسية عام  ،1998حين سعى مجمس منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية بالتعاون مع الحكومات الوطنية ألعضاء المنظمة والدول غير األعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص

وبمشاركة العديد من األطراف المعنية بالحاكمية المؤسسية بوضع المبادئ واإلرشادات المتعمقة بالحاكمية المؤسسية
واقرارىا عام .1999
وقد تمثمت أىم المبادئ المتفق عمييا :ضمان وجود أساس إلطار فعال لمحاكمية المؤسسية ،المعاممة العادلة لممساىمين،
دور أصحاب المصالح في الحاكمية المؤسسية ،اإلفصاح والشفافية ،ومسؤوليات مجمس اإلدارة ،منذ عام  2000وحتى
عام  2004تم تحديث ىذه المبادئ واإلرشادات مرتين (المرة األولى عام  ،2000والثانية عام  )2004وذلك لضمان

استمرار جودتيا وأىميتيا وتعظيم فائدتيا مع األخذ بعين االعتبار األحداث الدارجة بشكل مستمر عمى البيئة االقتصادية
وأسواق رأس المال (.)OECD ،2004
وىذا االعتراف بيذه المبادئ ال ينفي حقيقة وجود مبادئ أخرى صيغت وفقاً آلراء وتصورات األطراف الميتمة بالحاكمية
المؤسسية ،وبما يتالئم مع طبيعة المؤسسات المطبقة ليا.

وبغض النظر عن تعدد مباد الحاكمية المؤسسية واختالف شكميا ومضمونيا ،فإن الدافع لتطبيق مبادئ الحاكمية
المؤسسية يكمن في تحقيق الكفاءة والفاعمية في العمل ،وتمبية رغبات وتوقعات المساىمين وأصحاب المصالح ،وزيادة
القدرة التنافسية والمحافظة عمييا (.)OECD ،2004
وفيما يأتي المبادئ التي أقرتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDوالتي حظيت باتفاق األغمبية:
المبدأ األول:ضمان وجود أساس إلطار فعال لمحاكمية المؤسسية.
يركز المبدأ األول من مبادئ الحاكمية المؤسسية عمى ضرورة بناء أساس منظمي وتنظيمي وقانوني فعال تتخذه كافة
األطراف في السوق لبناء وتأسيس العالقات ،ويسيم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة ،ويتحدد ىذا اإلطار بالقوانين
والتعميمات والممارسات العممية الناجمة عن ظروف معينة لبيئة المنظمة وتختمف ىذه العناصر من بيئة إلى أخرى.

ويتصف اإلطار الفعال لمحاكمية المؤسسية بالمرونة والقابمية لمتعديل بسبب تغير ظروف العمل وتراكم الخبرات ،عمى أن
يتناسب التطور الحاصل مع األداء االقتصادي الكمي ونزاىة السوق ودوافع األفراد في السوق ومستوى الشفافية والكفاءة
في األسواق ،وىذا األمر يدعو المؤسسات والدول عمى حد سواء مراقبة إطار الحاكمية المؤسسية فييا .كما أن عممية

بناء وتطوير اإلطار الفعال لمحاكمية المؤسسية تتطمب موافقة ىذا اإلطار لممتطمبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر عمى
مسار تطبيق الحاكمية المؤسسية وقواعد واجراءات القانون والشفافية وامكانية التنفيذ ،وتحديد المسؤوليات وتوزيعيا بشكل
واضح ومحدد .ويتضمن مبدأ اإلطار الفعال لمحاكمية المؤسسية :المعاممة العادلة لممساىمين ،تطبيق معايير أخالقية،
عرض السياسات ،الحكم الموضوعي المستقل ،توفير الوقت المناسب إلتاحة المعمومات (.)OECD ،2004

4:3

اجمللد  11العـدد 25

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

المبدأ الثاني :حماية حقوق المساىمين
يركز المبدأ الثاني من مبادئ الحاكمية المؤسسية عمى ضرورة االلتزام بمجموعة من القواعد والتشريعات التي تضمن
حماية حقوق المساىمين ،والمتمثمة في توفير الممكية اآلمنة لألسيم ،واإلفصاح عن المعمومات ،ومراجعة القوائم المالية،
واختيار مجمس اإلدارة والمشاركة في الق اررات ،والحصول عمى عائد من األرباح يتوافق مع توقعاتيم قدر اإلمكان.
ويتضمن مبدأ حماية حقوق المساىمين :توافر الحقوق األساسية لممساىمين ،الحق في المعمومات عن الق اررات ،توفر
الحق في المشاركة بالتصويت والمشاركة الخاصة بالتغيرات الجوىرية في الشركة كطمب االطالع عمى دفاتر الشركة

والمساىمة الفعالة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت عمى ق ارراتيا ،التصويت شخصيا أو غيابيا ،اإلفصاح عن
اليياكل والترتيبات ،وتسييل الممارسات لحقوق الممكية ( .)OECD ،2004ويعد االلتزام بيذا المبدأ األساس الذي
يضمن نجاح المؤسسات واألسواق المالية في استقطاب المستثمرين ،وبالتالي زيادة سيولتيا في األسواق (أبو حمام،
.)2009

المبدأ الثالث :تحقيق العدالة والمساواة بين المساىمين

يركز المبدأ الثالث من مبادئ الحاكمية المؤسسية عمى تحقيق المعاممة العادلة والمتساوية بين المساىمين جميعاً  ،بغض
النظر عن جنسيتيم (محميين آو أجانب) وعن حجم مساىمتيم في المؤسسة ،مما يفرض عمى إدارة المؤسسة السعي
لتحقيق مصالح المساىمين ،والحد من التعارض بين الطرفين .وحقيم في الحصول عمى حقوقيم القانونية ،والمشاركة
في الق اررات األساسية ،واالطالع عمى النتائج أعمال مجمس اإلدارة .ويتضمن ىذا المبدأ :معاممة المساىمين معاممة
متساوية ،منع التداول بين الداخميين والتداول الشخصي الصوري – أي التداول الوىمي والمتفق عميو ، -اإلفصاح عن

العمميات ،إجراء عممية التصويت لكل مساىم  ،والسماح بالعمميات واإلجراءات المتعمقة باالجتماعات العامة لممساىمين
بتحقيق معاممة متساوية لكافة المساىمين (.)OECD,2004
المبدأ الرابع:دور أصحاب المصالح
يركز المبدأ الرابع من مبادئ الحاكمية المؤسسية عمى االعتراف بحقوق كافة األطراف والجيات التي تربطيا مصالح مع

المؤسسة كالبنوك والعاممين والموردين والعمالء ،والسماح ليم بالمشاركة الفعالة في الرقابة عمى الشركة ،ومنحيم القدرة
عمى التواصل مع الشركة بما يساىم في توليد الثروة وتوفير فرص عمل ،وتحقيق االستدامة لممشروعات المستندة عمى

أسس مالية سميمة ،وحصوليم عمى تعويضات مناسبة في حال تعرض حقوقيم لالنتياكات .ويتضمن مبدأ دور
أصحاب المصالح :ضرورة احترام حقوق أصحاب المصالح وفقاً لمقانون أو االتفاقيات ،إتاحة الفرصة ألصحاب

المصالح لمحصول عمى تعويض مناسب مقابل انتياك حقوقيم ،العمل عمى تطوير آليات مشاركة العاممين في تحسين

األداء ،توفير المعمومات بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب.

إتاحة المجال أما أصحاب المصالح لمتواصل مع مجمس اإلدارة لمتعبير عن آرائيم تجاه التصرفات غير القانونية
والمنافية ألخالقيات المينة (.)OECD,2004
المبدأ الخامس :اإلفصاح والشفافية
يركز المبدأ الخامس من مبادئ الحاكمية المؤسسية عمى ضرورة القيام باإلفصاح السميم في الوقت المناسب عن كافة

الموضوعات الميمة والمتعمقة بالشركة وأدائيا ،ووضعيا المالي ،وحقوق الممكية ،والحاكمية المؤسسية .ويتضمن مبدأ
اإلفصاح والشفافية اإلفصاح عن :النتائج المالية والتشغيمية لمشركة ،وحقوق األغمبية من حيث المساىمة وحقوق
التصويت ،مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمعمومات الخاصة بمؤىالتيم وكيفية اختيارىم وعالقتيم
4:4
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بالمديرين اآلخرين ومدى استقالليتيم ،معامالت األطراف ذوي العالقة  ،المخاطر الجوىرية المتوقعة ،وسياسات قواعد
الحاكمية المؤسسية .كما يتضمن ىذا المبدأ إعداد المعمومات المحاسبية واإلفصاح عنيا وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق

المالي وغير المالي (.)OECD,2004
المبدأ السادس:مسؤولية مجمس اإلدارة

يركز المبدأ السادس من مبادئ الحاكمية المؤسسية عمى دور مجمس اإلدارة في متابعة ومراقبة الشركة  ،واإلشراف عمى

عمميا ،وضمان التوجيو واإلرشاد االستراتيجي لمشركة ،ومحاسبة مجمس اإلدارة عن مسؤوليتو أمام الشركة والمساىمين،
واإلفصاح عن الحقوق والواجبات القانونية المنوطة برئيس مجمس اإلدارة وأعضائيا ،وتحديد قدرتو عمى تحقيق مصالح
الشركة والمساىمين ،إتباع معايير أخالقية عالية واالىتمام بمصالح األطراف ذوي العالقة ،القيام بإنجاز الميام األساسية
المقررة مسبقاً ومنيا وضع استراتيجيو الشركة وسياسة المخاطر والموازنات وخطط العمل وتحديد أىداف األداء ومراقبة
تنفيذه ،والرقابة عمى حاالت تعارض المصالح الخاصة بالمديرين وأعضاء مجمس اإلدارة والمساىمين ،والتأكد من سالمة

التقارير المالية والنظم المحاسبية لمشركة ،كما يتضمن مبدأ مسؤولية مجمس اإلدارة ضمان الحكم الموضوعي والمستقل
فيما يتعمق بشؤون الشركة ،وامتالك أعضاء مجمس اإلدارة القدرة لمحصول عمى المعمومات المناسبة والدقيقة في الوقت
المناسب ليتسنى ليم القيام بمسؤولياتيم عمى أكمل وجو (.)OECD,2004

تعريف الضريبة:

اقترن وجود الضريبة بوجود السمطة في المجتمع منذ أقدم العصور ،وارتبط مفيوميا بتطوير وظائف ىذه السمطة
وأىدافيا التي تحددىا الفمسفة السياسية واالجتماعية واألنظمة االقتصادية المتعاقبة (الحالق والحردان.)2004 ،

وعندما أصاب النظام الرأسمالي الذي كان يقوم عمى مفيوم الدولة المحايدة التي ال تتدخل في النشاط الفردي أو الخاص
تغيرات جذرية نتيجة األزمة االقتصادية الكبرى التي امتدت من عام  1933-1929حيث عجز القطاع الخاص من
معالجة ىذه األزمة مما استدعى تدخل الدولة في تنظيم النشاطات االقتصادية وتحديد السياسات المالية بما يضمن

تحقيق االستقرار االقتصادي وتوزيع الدخل القومي بشكل عادل (الخطيب ،شامية )2003

تُعرف الضريبة عل أنيا" مبمغ نقدي تفرضو الدولة أو إحدى الييئات المحمية فيو ،جب اًر ويتم تحصيميا من المكمف
بشكل نيائي ودون مقابل وذلك وفق قانون أو تشريع محدد ،ويكون اليدف من فرض الضريبة المساىمة في تغطية
نفقات الدولة المختمفة وتحقيق بعض األىداف االقتصادية واالجتماعية التي تسعى الدولة إلى الوصول إلييا (أبو نصار،

محمد .)2016

كما عرفيا (العمي ،عادل فميح  " )2003أنيا فريضة مالية نقدية تستأدييا الدولة جب اًر من األفراد بدون مقابل بيدف
تمويل نفقاتيا العامة ،وتحقيق األىداف التابعة من مضمون فمسفتيا السياسية.

كما اختمف عمماء االقتصاد والمال في توضيح الطبيعة الحقوقية لمضريبة ،فمنيم من وصفيا عمى انيا عالقة تبادلية
عقائدية بين الفرد والدولة ،ومنيم من وصفيا انيا من مستمزمات السمطة التي تمارسيا الدولة عمى رعاياىا (ياسين ،فؤاد

توفيق ،المحاسبة الضريبية ،دار اليازوري.)2005،

كما أن الضريبة ىي عمم وفن ،فعمم الضريبة يستيدف التعرف عمى القواعد التي ينبغي االستناد عمييا لتوزيع األعباء
العامة عمى المواطنين توزيعاً عادالً ،اما الفن الضريبي فيتمثل في تمك المرحمة التي تأتي الحقة لمرحمة تكوين العمم
ويمثل التجسيد العممي لمقواعد العامة (الرفاعي ،خميل .)2016
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وقد ُعرفت الضريبة عمى أنيا "ما يمكن دفعو لدعم كمفة الحكومة ،وىي بذلك تختمف عن الغرامة التي تفرض
من قبل الحكومات ألن الضريبة ال تعني ردعاً أو معاقبة سموك غير مقبول").)Jones, 2004:4أما التيرب الضريبي

فيعرفو ( :)Robert, 2012ىو أن يتممص المكمف بدفع الضريبة بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة (مستفيدا

من ثغرات القانون).

عرف الضريبة وفق القانون رقم ( )34لسنة  2014والذي بدء العمل بو اعتبا اًر من -1-1
أما المشرع األردني فقد ّ
 2015بأنيا ضريبة تفرض بموجب أحكام القانون وتترتب عمى كل شخص ممزم بدفعيا أو اقتطاعيا أو توريدىا،
وتفرض عمى الدخل المتحقق من الوظيفة أو من النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الميني أو الخدمي أو
الحرفي الذي يمارسو شخص بقصد تحقيق ربح أو مكاسب أو أي دخل آخر متحقق داخل المممكة وبعض الدخول
المتحققة خارج المممكة وفق شروط عمييا القانون المؤقت( .بني إرشيد.)2017 ،

التيرب الضريبي:

يقصد بالتيرب الضريبي قيام المكمف ببعض األعمال أو األفعال المخالفة لمقانون والتي من شأنيا تخفيض مقدار
الضريبة المستحقة عميو  ،ويقسم التيرب الضريبي إلى قسمين ىما :التيرب الضريبي غير المشروع والتخطيط الضريبي.
(أبو نصار ،محمد .)2016
أما التيرب الضريبي فيرى الباحثان أنو يكون إما مقصوداً أو غير مقصود ،فعند قيام الشركات أو األشخاص بالتالعب

في الدخل الخاضع لمضريبة فإنو يكون يقصد التيرب الضريبي ويكون إما بتخفيض اإليرادات أو زيادة المصاريف التي

من شأنيا تخفيض الدخل الخاضع لمضريبة وأحياناً يكون بطريقة غير مقصودة إما بحالة الخطأ أو بسبب قصور في

القوانين المنظمة لمضريبة أو في طريقة القوانين مما يسبب تيرباً ضريبياً غير مقصود.

منيج الدراسة:

استخدم الباحثان المنيج الوصفي والتحميمي والذي يتالءم مع طبيعة الدراسة ،التي تيتم بقياس أثر مبادئ الحاكمية
المؤسسة في الحد من التيرب الضريبي في األردن -من وجية نظر المحاسب القانوني ،حيث تم اختيار أفراد عينة

الدراسة عشوائياً من المحاسبين القانونيين المسجمين في جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين لمعام (2017م) ،حيث تم

توزيع ( )120استبانة عمى أفراد الدراسة من المحاسبين تم استردادىا جميعاً.

أداة الدراسة:
قام الباحثان بتصميم استبانة مكونة من  16فقرة موزعة عمى ستة محاور:
المحور األول :مكون من  4فقرات والذي يجيب عمى السؤال الفرعي األول.
المحور الثاني :مكون من فقرتين والذي يجيب فيو عمى السؤال الفرعي الثاني.

المحور الثالث :ويتكون من  5فقرات يجيب عن السؤال الفرعي الثالث.
المحور الرابع :ويتكون من  3فقرات يجيب عن السؤال الفرعي الرابع.

المحور الخامس :ويتكون من فقرتين ويجيب عن السؤال الفرعي الخامس.
المحور السادس :ويتكون من ثالثة فقرات وتجيب عمى السؤال الفرعي السادس.
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وصف عينة الدراسة:
فيما يخص عينة الدراسة فقد تم التعرف عمى عدد من الخصائص الديموغرافية لألفراد المشاركين يمكن توضيحيا من
خالل الجداول التالية:
جدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
الفئة العمرية

التكرار

النسبة المئوية

 30سنة فأقل

20

%16.67

 40 -31سنة

38

%31.66

 50-41سنة

42

%35

 51سنة فأكثر

20

%16.67

المجموع

120

%100

يظير لنا الجدول السابق بأن أعمار أفراد العينة قد توزعت عمى مختمف الفئات وبشكل معقول األمر الذي يؤكد عمى
العينة مثمت مختمف الفئات العمرية العاممة في األردن.

جدول رقم ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية

اقل من بكالوريوس

30

%25

بكالوريوس

66

%55

ماجستير

19

%15.84

دكتوراه

5

%4.16

المجموع

120

%100

من خالل النظر إلى الجدول السابق نجد أن عينة الدراسة تشكمت من مختمف المؤىالت العممية حيث كان األفراد الذين

يحممون درجة البكالوريوس ىم الفئة المسيطرة بنسبة ( )%55بواقع ( )66محاسب قانوني ،وتمتيا فئة األفراد الحاصمين
عمى أقل من بكالوريوس بنسبة ( )%25بواقع ( )30محاسبي قانوني ،وفيما يخص األفراد الحاصمين عمى درجة
الماجستير والدكتوراه فقد كانت النسب كما يمي ( )%15.84من حممة الماجستير بواقع ( )19محاسب ،و ( )5أفراد
ممن يحممون درجة الدكتوراه بنسبة مئوية كان مقدارىا ( ،)%4.16وتظير ىذا النسب بأن ىناك تنوع في الدرجات
العممية لمختمف أفراد العينة.

جدول رقم ( )3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمل
العمل

التكرار

النسبة المئوية

مدير تدقيق

18

%15

مساعد مدقق

21

%17.5

شريك

25

%20.83

مدقق رئيسي

56

%46.67

المجموع

120

%100
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يبين لنا الجدول السابق التك اررات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العمل الذي يقومون فيو ،حيث كان
ىناك ( )18مدير تدقيق وبنسبة ( ،)%15و ( )21مساعد مدقق بنسبة ( ،)%17.5و ( )25شريك بنسبة (،)%20.8
و ( )56مدقق رئيسي بنسبة ( ،)%46.67وىذا يدل عمى أن العينة قد شممت كافة األعمال التي يقوم بيا المحاسب
القانوني في األردن.
جدول رقم ( )4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة
الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

19

%15.84

من  10 – 6سنوات

24

%20

من  15 – 11سنة

47

%39.16

 16سنة فأكثر

30

%25

المجموع

120

%100

يظير لنا الجدول السابق بأن توزيع أفراد العينة حسب الخبرة قد جاءت متفاوتة عمى النحو التالي ،فكان المحاسبين
الذين تقل خبرتيم عن ( )5سنوات ( )19محاسب بنسبة ( ،)%15.84في حين كان الذين تراوحت خبرتيم من (10-6
سنوات) ( )24محاسب بنسبة ( ،)%20والذين تراوحت خبرتيم من ( 15-11سنة) ( )47محاسب ،في حين بمغ عدد
المحاسبين الذين تزيد خبرتيم عن ( 16سنة) ( )30محاسب قانوني ،وىي نسب معقولة ومقبولة نظ اًر لطبيعة العينة

المختارة.

جدول رقم ( )5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

محاسبة

69

%57.5

إدارة أعمال

15

%12.5

عموم مالية ومصرفية

20

%16.7

أخرى

16

%13.3

المجموع

120

%100

يظير لنا الجدول السابق سيطرة األفراد من تخصص المحاسبة عمى أعمال المحاسب القانوني وىي نسبة متوقعة نظ اًر
لطبيعة عمل المحاسب القانوني فيم األكثر قدرة عمى القيام بيذا العمل ،إذ بغ عددىم ( )69محاسب بنسبة (،)%57.5

في حين توزعت باقي النسب بشكل متقارب بين التخصصات األخرى .عمماً أن قانون مينة المحاسبين القانونيين

األردنيين لسنة ( ) 2003يسمح لمتخصصات من غير المحاسبة بمزاولة المينة شريطة أن يجتاز الشخص امتحان
المينة وحصولو عمى عدد معين من سنوات الخبرة.

أداة الدراسة:

تكونت أداة الدراسة من استبانة مقسومة إلى جزئيين ،تكون الجزء األول من الخصائص الديموغرافية ألفراد
العينة ،وتكون الجزء الثاني من ستة أبعاد تم تدريجيا عمى مقياس ليكرت الخماسي( ،موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير
موافق ،غير موافق بشدة) ،في كل بعد عدد مختمف من العبارات تعمقت جميعيا بفرضيات الدراسة .وتم التحقق من
صدقيا وثباتيا وكانت مناسبة ألغراض الدراسة.
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عمماً بأنو تم تطبيق األداة عمى عينة استطالعية مكونة من ( )30محاسب قانوني من مجتمع الدراسة تم اختيارىم
عشوائياً ،وقد تم استخراج معامالت االتساق الداخمي باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،فكان معامل االتساق الداخمي
الكمي لألداة ( ،)0.757وكانت معامالت االتساق الداخمي ألبعاد الجزء الثاني من األداة عمى النحو التالي:

 .1حماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية (.)0.603
 .2أصحاب المصالح في حوكمة الشركات (.)0.845
 .3اإلفصاح والشفافية (.)0.899

 .4مسؤوليات مجمس اإلدارة (.)0.876
 .5ضمان وجود أساس إطار فعال لحكومة الشركات (.)0.745
 .6المعاممة المتساوية بين المساىمين (.)0.576

كما تم استخراج معامل ثبات أداة الدراسة من خالل معادلة كرونباخ ألفا والذي بمغ ( )0.777وىي قيمة مقبولة لمثل

ىذا النوع من الدراسات.

المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أىداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام معامالت االتساق الداخمي ومعامل ثبات كرونباخ ألفا وتحميل التباين
األحادي واختبار (.)T-test

نتائج تحميل فرضيات الدراسة:
لإلجابة عمى أسئمة الدراسة اعتمد الباحثان عمى تحميل التباين واختبار ( )T-testالختبار الفرضيات العدمية وكما يمي:
الفرضية الرئيسية :H0 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αلمبادئ الحاكمية المؤسسة في
الحد من التيرب الضريبي في األردن .والختبار ىذه الفرضية فقد تم اختبار الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αمن خالل حماية حقوق

المساىمين وأصحاب حقوق الممكية في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

جدول رقم ( )7تحميل التباين األحادي لبعد حماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية

قيمة ()F
حماية حقوق المساىمين
وأصحاب حقوق الممكية

7.913

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

7

112

0.000

119
بالنظر إلى الجدول السابق نجد بان ىناك أثر لبعد حماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية في الحد من

التيرب الضريبي ،إذ بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )7.913وبمستوى داللة (.)0.000

الفرضية الفرعية الثانية :H02 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αمن خالل دور أصحاب
المصالح في حوكمة الشركات في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
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جدول رقم ( )8تحميل التباين األحادي لبعد دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
قيمة ()F
دور أصحاب المصالح في
حوكمة الشركات

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

4
95.962

115

0.000

119
بالنظر إلى الجدول السابق نجد بان ىناك أثر لبعد دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات في الحد من التيرب

الضريبي ،إذ بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )95.962وبمستوى داللة (.)0.000

الفرضية الفرعية الثالثة : H03 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αلإلفصاح والشفافية في
الحد من التيرب الضريبي في األردن.

جدول رقم ( )9تحميل التباين األحادي لبعد اإلفصاح والشفافية
قيمة ()F
اإلفصاح والشفافية

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

11
54.03

108
119

0.000

بالنظر إلى الجدول السابق نجد بان ىناك أثر لبعد اإلفصاح والشفافية في الحد من التيرب الضريبي ،إذ بمغت قيمة
( )Fالمحسوبة ( )54.03وبمستوى داللة (.)0.000
الفرضية الفرعية الرابعة :H04 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αلمسؤوليات مجمس اإلدارة
في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

جدول رقم ( )10تحميل التباين األحادي لبعد مسؤوليات مجمس اإلدارة
قيمة ()F
مسؤوليات مجمس اإلدارة

درجات

الحرية

مستوى
الداللة

7
76.160

112

0.000

119
بالنظر إلى الجدول السابق نجد بان ىناك أثر لبعد مسؤوليات مجمس اإلدارة في الحد من التيرب الضريبي ،إذ بمغت
قيمة ( )Fالمحسوبة ( )76.160وبمستوى داللة (.)0.000
الفرضية الفرعية الخامسة :H05 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αلضمان وجود أساس

إطار فعال لحكومة الشركات في الحد من التيرب الضريبي في األردن.
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جدول رقم ( )11تحميل التباين األحادي لبعد ضمان وجود أساس إطار فعال لحكومة الشركات
قيمة ()F
ضمان وجود أساس إطار
فعال لحكومة الشركات

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

3
34.173

116

0.000

119
بالنظر إلى الجدول السابق نجد بان ىناك أثر لبعد ضمان وجود أساس إطار فعال لحكومة الشركات في الحد من
التيرب الضريبي ،إذ بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )34.173وبمستوى داللة (.)0.000

الفرضية الفرعية السادسة :H06 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αلممعاممة المتساوية بين

المساىمين في الحد من التيرب الضريبي في األردن.

جدول رقم ( )12تحميل التباين األحادي لبعد المعاممة المتساوية بين المساىمين
قيمة ()F
المعاممة المتساوية بين
المساىمين

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

7
21.246

112
119

0.000

بالنظر إلى الجدول السابق نجد بان ىناك أثر لبعد المعاممة المتساوية بين المساىمين في الحد من التيرب الضريبي ،إذ
بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )21.246وبمستوى داللة (.)0.000
الفرضية الرئيسية :H0 :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ( )0.05=αلمبادئ الحاكمية المؤسسة في
الحد من التيرب الضريبي في األردن.

جدول رقم ( )6اختبار ()T-test
مبادئ الحاكمية المؤسسة
في الحد من التيرب

الضريبي في األردن.

قيمة ()T
85.654

درجات

الحرية
119

مستوى
الداللة

0.000

يظير لنا الجدول السابق بأن ىناك أثر ذو داللة لمبادئ الحاكمية المؤسسة في الحد من التيرب الضريبي في األردن
من وجية نظر المحاسبين القانونيين ،إذ بمغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )85.654بمستوى داللة (.)0.000
وليجعل الباحث قراءة البيانات أقرب إلى ذىن المتمقي قام باستخراج المتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد فرضية الدراسة
والتي ثبت بأن جميعيا ذات تأثير في الحد من التيرب الضريبي في األردن ،ولجعل المقارنة ممكنة تم اشتقاق المعيار

التالي:
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معيار مقارنة المتوسطات الحسابية ألبعاد أداة الدراسة
جدول رقم ( )13معيار المقارنة
مقدار التأثير

عدد الفقرات

المدى

2

10 – 2

3.99 – 2

3

15 – 3

5.99 – 3

8.99 – 6

4

20 – 4

7.99 – 4

11.99 – 8

15.99 – 12

5

25 – 5

9.99 – 5

14.99 – 10

19.99 – 15

مرتفع جداً

منخفض

متوسط

مرتفع

5.99 – 4

7.99 – 6

10 – 8

11.99 – 9

15 – 12
20 – 16
25 – 20

جدول رقم ( )14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد أداة الدراسة
البعد

مقدار التأثير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

حماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية

16.63

2.53

أصحاب المصالح في حوكمة الشركات

8.65

1.22

مرتفع جداً

اإلفصاح والشفافية

19.86

4.06

مرتفع جداً
مرتفع

مسؤوليات مجمس اإلدارة

12.35

2.37

ضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات

8.84

1.27

مرتفع جداً

المعاممة المتساوية بين المساىمين

10.73

2.28

مرتفع

مرتفع جداً

يظير لنا الجدول السابق بأن تأثير أبعاد فرضية الدراسة قد وقعت جميعيا ضمن التأثير المرتفع جداً باستثناء كل من

اإلفصاح والشفافية والمعاممة المتساوية بين المساىمين التي كان تأثيرىا مرتفع بمتوسط حسابي ()10.73 ،19.86
عمى التوالي ،ونستنتج من ذلك بأن كافة األبعاد تسيم بشكل واضح في الحد من التيرب الضريبي في األردن ،األمر
الذي يدعو إلى تعزيز ىذه األبعاد واالىتمام بيا بشكل مباشر.

استنتاجات الدراسة:

بعد اختبار الفرضيات توصمت الدراسة إلى عدة نتائج وعميو تم استنتاج ما يمي:

 .1ىناك أثر ذو داللة لمبادئ الحاكمية المؤسسة في الحد من التيرب الضريبي في األردن من وجية نظر
المحاسبين القانونيين  .وىذا يعني أن االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية ىو رديف لقوانين الضريبة ويساعد
في الحد من التيرب الضريبي.
 .2ىناك أثر لبعد حماية حقوق المساىمين وأصحاب حقوق الممكية في الحد من التيرب الضريبي ،وىذا يشير

إلى أن أن االلتزام بمبادئ الحاكمية يعمل عمى حماية حقوق المساىمين ويتم التحاسب الضريبي معيم بشكل

محايد.

 .3ىناك أثر لبعد دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات في الحد من التيرب الضريبي .وىذا يعني أن
االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية يعطي ثقة وطمأنينة ألصحاب المصالح في التقارير السنوية.
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 .4ىناك أثر لبعد اإلفصاح والشفافية في الحد من التيرب الضريبي .وىذا استنتاج طبيعي ،فكمما كان ىناك
إفصاح في متطمبات الحاكمية المؤسسية ،فيذا يجعل ثقة مدققي الضريبة عالية بالبيانات المالية المقدمة.

 .5ىناك أثر لبعد مسؤوليات مجمس اإلدارة في الحد من التيرب الضريبي ،ونستنتج من ىذا كمما تحممت مجالس
قل التيرب الضريبي.
االدارة مسؤولياتيا ضمن متطمبات الحاكمية المؤسسية كمما ّ
 .6ىناك أثر لبعد ضمان وجود أساس إطار فعال لحكومة الشركات في الحد من التيرب الضريبي ،وىذا يعني أن
اإلطار الفعال يوضح ميام وصالحيات ومسؤوليات اإلدارة في الشركات وبالتالي يقمل من التيرب الضريبي.

 .7ىناك أثر لبعد المعاممة المتساوية بين المساىمين في الحد من التيرب الضريبي ،وىذا يشير إلى أن المساواة
تجعل المساىمين واثقين من عمل اإلدارة وتقاريرىا السنوية بما فييا التحاسب الضريبي.
التوصيات:
بعد استخالص االستنتاجات فان الدراسة توصي بما يمي:
 .1ضرورة االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية في كافة القطاعات ،واصدار التشريعات التي تمزم القطاعات
االقتصادية لما في ذلك اثر ايجابي عمى إي اردات الدولة الضريبة.
 .2ضرورة حماية حقوق المساىمين والمعاممة المتساوية فيما بينيم بشكل واضح ،وأفضل ما يمكن عممو في ىذا
الخصوص ىو إلزام الشركات بمبادئ الحاكمية المؤسسية
 .3ضرورة رفع مستوى اإلفصاح والشفافية في التقارير السنوية وخصوصا البيانات المالية ،وان يشار إلى ذلك في
مبادئ الحاكمية المؤسسية مما ينعكس ايجابي عمى التحاسب الضريبي.
 .4عمل دورات تدريبية لإلطراف ذات العالقة من مساىمين وموظفين ماليين ومدققي الضريبة لمتعريف بأىمية
مبادئ الحاكمية المؤسسية وأثرىا االيجابي عمى التحاسب الضريبي العادل وفق القوانين المعمول بيا.
 .5تشجيع المزيد من الباحثين والدارسين إلجراء بحوث حول عالقة الحاكمية المؤسسية والتشريعات الضريبية.
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