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 ملخص الدراسة 
 

 ممارسة شركات التأمني لعملية التخطيط الضرييب باعتباره يؤدي إىل ختفيض العبء الضرييب لتلك الشركات بالطرق القانونية. هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على
لتاأمني  ثار ننياية شاركة اوكذلك تناولت هذه الدراسة ممارساات شاركات التاأمني لعملياة التخطايط الضارييب ماا سا س ممارساة سياساات مالياة وإدارياة و،اسابية معيناة   و  

ناسابة لتطاوير إناراءات عملياة التخطايط  ردنية  و غري  ردنية و ثر ونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية يف شركة التأمني على مياتو  التخطايط الضارييب وتقادد عادد ماا التولايات ام
طية اجلانب النظري ما الدراسة ماا سا س العاودىل إىل ال تاب  و الادوريات  و الضرييب يف شركات التأمني ولتحقيق  هداف الدراسة  فقد استخدم الباحث  األسلوب االستقرائي لتغ

( ساااؤاال  24اميدانيااة  ماااا سااا س تبااميم اساااتبادنة م ونااة ماااا   الدراسااات الياااابقة والقااوانني والقاااراءات  ات الع قاااة .ووااوه الدراساااة. واماانتغ الولااافي التحليلاااي لتغطيااة الدراساااة
( 42( شاركة. وبلا  عادد االساتبانس اميا دىل  42وحاة  وععات علاى عتماد الدراساة ال اون ماا اياد شاركات التاأمني العاملاة يف األردن  والباال  عاددها  باإلوافة إىل ث ثة  ساللة مفت

% مااا عاادد االسااتبانات اموععااة 2264تس ( اسااتبانس   ي مااا نيااب42اسااتبانس  وا اسااتبعاد اسااتبانس واحاادىل لعاادم اكتماااس البيانااات فيتااا ليباابا عاادد االساابانات الداسلااة يف التحلياا   
وا استخراج مقاييس إحبائية ولفية وحتليلية  وقد توللت الدراسة إىل  (SPSS)وتعترب هذه النيبة نيدىل إلمتام هذه الدراسة  وا حتلي  البيانات باستخدام الربنامغ اإلحبائي 

%(  حياث وناد  ن شاركات 2.62قاانون واريبية الادس  بنيابة  التخطايط الضارييب ماا سا س االساتفادىل ماا م اياا  نتائغ  مهتا   ن شركات التأمني العاملة يف اممل ة متارس عملياة
ن متاارس تيتفيد ما م ايا قانون وريبة الدس   كثر ما  ي عنبر  سر ما عنالر التخطيط الضرييب  وكذلك  ظتارت الدراساة  ن شاركات التاأمني يف األردالتأمني العاملة يف األردن 

وبامرتبااة الثانيااة مااا عنالاار التخطاايط الضاارييب. كااذلك  ظتاارت الدراسااة  ن شااركات %(  27ليااة التخطاايط الضاارييب مااا ساا س إتباعتااا ليياسااات ماليااة و،اساابية خمتلفااة بنياابة  عم
وبام باة األساريىل ماا عنالار التخطايط الضارييب  ويعاود %( 2266  يف األردن متارس عملية التخطيط الضرييب ل ساتفادىل ماا اااواف  يف القاوانني والتشاريعات يف األردن بنيابةالتأمني 

و ظتاارت الدراسااة  نااس ال يونااد اساات ف يف ميااتو  ممارسااة التخطاايط الضاارييب يف شااركات  لااك لعاادم ونااود م ايااا مباشاارىل ختااص شااركات التااأمني حيااب قااانون تشاا يد االسااتثمار  
  ردنية  ويعود  لك ل ون قانون وريبة الدس  هو قانون مل م ل   الشركات متما كانت ننييتتا. التأمني و لك ما حيث كون اجلنيية األللية للشركة غري

التاأمني  وهاذا لاد  شاركة ية وكذلك  ظترت الدراسة  نس يوند است ف يف ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث وناود قيام خماتص بالشاؤون الضاريب
يف كاا  شااركة مااا شااركات التااأمني  فعاماا  التخبااص  ااذا القياام رعلااس علااى ا اا ه ميااتمر باااإلنراءات  ااا  ن يؤديااس ونااود قياام خمااتص بالشااؤون الضااريبية يع ااس الاادور الااذي م

 اسة إىل عموعة ما التوليات كان  مهتا: در والتعدي ت وامتطلبات الضريبية  وال  بأوس  باإلوافة إىل تقدد التوليات وامشورىل لإلدارىل  وعلى ووء النتائغ اليابقة فقد سلبت ال
والوفاورات امالياة واساتخدماها يف حىت ختفض الت اماهتا الضريبية وحتقق ام يد ما األرباح  ن على شركات التأمني العاملة يف اممل ة إبداء ام يد ما االهتمام بعملية التخطيط الضرييب 

لاى شاركات التاأمني العاملاة يف اممل اة عياادىل االهتماام بقاانون تشا يد االساتثمار و،اولاة االساتفادىل ماا اياد م ايااه إىل  علاى حاد عاالت  سر  تيااعدها علاى البقااء وامنافياة. وع
مار للحبااوس علااى تشاا يد االسااتثمم ااا وإقامااة مشاااريد تنمويااة تعماا  علااى دعاام االقتباااد الااو غ  ويااتم  لااك ببااورىل غااري مباشاارىل بتقامااة امشاااريد التنمويااة حيااب متطلبااات قااانون 

 اإلعفاءات الضريبية لف ىل عمنية معينة  و يضا  حتقيق وفورات وريبية ناجتة عا اليعر الضرييب لتلك امشاريد بعد ف ىل اإلعفاء.
قيق وفر يف اليعر الضرييب لتلاك الفاروه  كذلك على شركات التأمني القيام بتوسيد نشا تا وفتا فروه  ا سارج اممل ة  و لك للحبوس على اإلعفاءات الضريبية لتلك الدوس وحت

   و ن على شركات التأمني القيام باستثمار األمواس الفائضة عا حانتتا يف استثمارات غري ساوعة لضريبة الدس .
 

 الفقرة الرقم
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 مستوى الداللة* قيمة ت متوسط الفرق االنحراف المعياري الحسابي

س حياااااااب النياااااااب امياااااااموح  اااااااا الااااااارئي 
وااااريبيا   و لاااااك للحباااااوس علاااااى وقاااااورات 

 وريبية

     

تقوم الشركة بتيا ي  مباروف العماوالت  42
امدفوعاااة إىل اماااوظفني وإىل وكااا ء التاااأمني 
كاملااااااااة ليااااااااب األلااااااااوس لتن يلتااااااااا مااااااااا 

 الدس .

2667 76272 2624 27604 *7677 

 06202 اجملموه ال لي 
2.62% 

76040 7622 22622 *7677 

 (.46( بدرنة حرية  a < 7676* دالة عند ميتو   
 

( والاات تاانص علااى  تقااوم الشااركة .يااك حيااابات  لااولية ومنظمااة حيااب متطلبااات قااانون وااريبة الاادس  وا الااة بشااركة 27(  ن الفقاارىل  ات الاارقم  2يتضااا مااا اجلاادوس رقاام  
( وبفااارق  و داللااة إحبااائية عااا قيمااة 7642( واحنااراف معياااري  2624 اجملاااس .توسااط حيااال مااد  التطبيااق  التااأمني( قااد حباالت علااى امرتبااة األوىل مااا بااني ايااد الفقاارات يف
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( وهااي قيمااة .0267الدراسااة  حيااث بلغاات قيمااة  ت( عنااد هااذا اميااتو  مااا الفاارق   االستبااااار امعتماااادىل لقبااااوس  و نفااااي الفقاااارىل  و الفروااااية لبااااا  درنااااة موافقااااة  فااااراد عينااااة 
التخطايط الضارييب ل سااتفادىل ماا حااواف  يف (   ي  ن  فاراد عينااة الدراساة يارون  ن الشااركات تطباق ،تااو  الفقارىل بدرناة كبااريىل كأحاد  سااليب عمليااة 7676و  الثقاة  داللاة عناد مياات

ية على الدعاية  كوهنا نفقة مقبولة وريبيا ( قد حبلت ( والت تنص على  تقوم الشركة بتنفاق مبال  عال22قانون وريبة الدس . كما يتضا ما اجلدوس  ع ه  ن الفقرىل  ات الرقم  
( وبفارق داس إحبائيا  عا قيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و نفي 7622( واحنراف معياري  4624على امرتبة األسريىل ما بني ايد الفقرات يف اجملاس .توسط حيال مد  التطبيق  

كأحد عتمدىل فقبوس  و نفي الفقرىل  و الفروية لبا  قيمة االستبار  ي  ن  فراد عينة الدراسة يرون  ن شركات التأمني ال تطبق ،تو  الفقرىل  الفقرىل  و الفروية لبا  قيمة االستبار ام
راوحات متوساطاهتا ااياابية ماد  ت ( فتاي تطباق بدرناة قليلاة حياث2622 ساليب عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما حواف  يف قانون وريبة الدس .  م الفقرات  ات األرقام  

( وبفااارق غااري داس إحباائيا  عااا قيماة االستبااار امعتماادىل لقباوس  و نفااي الفقارىل  و الفروااية لبااا  2674 -2672( واحنااراف معياااري تاراوح مااا باني  ..46 -4626التطبياق مااا باني  
 الضرييب ل ستفادىل ما حواف  يف قانون وريبية الدس .تو  الفقرات كأحد  ساليب عملية التخطيط قيمة االستبار  ي  ن  فراد عينة الدراسة يرون  ن شركات التأمني ال تطبق ،

( تطبااق بشاا   مرتفااد و لااك ألن متوسااطاهتا اايااابية  كاارب مااا متوسااط  داىل القياااس حيااث تراوحاات متوسااطاهتا 460(  ن الفقاارات  ات األرقااام  26كمااا يتضااا مااا اجلاادوس رقاام  
( وبفااارق  و داللااة إحبااائية عااا قيمااة االستبااار امعتماادىل لقبااوس  و نفااي الفقاارىل  و الفروااية 7622 -7602( واحنااراف معياااري مااا بااني  .26 -262يااق مااا بااني  مااد  التطباايااابية 

يب عملياة التخطايط الضارييب ل ساتفادىل ماا حاواف  لبا  درنة موافقة  فراد عينة الدراسة   ي  ن  فراد عينة الدراسة يرون  ن الشركات تطباق ،تاو  الفقارتني بدرناة كباريىل  حاد  ساال
كباريىل يف   كما يتضا ما اجلدوس  ع ه  وناءت قيمة امتوسط جلميد  سللة  العنبر ك  ( دالاة علاى ممارساة شاركات التاأمني لقاانون واريبية الادس  بدرناةيف قانون وريبية الدس .  

-%22( وبنياابة  2622 -462% وهااذه النياابة ناااءت يف فقاارىل تااأثري كبااري والاات تياااوي  22( ومااا نيابتس 0620عملياة التخطاايط الضاارييب  حيااث كاناات قيمااة الوسااط اايااال  
تتمحاور حاوس امتوساط وال تتمتاد بتشاتت عااس  ويظتار  لاك ماا سا  قيماة االحناراف %( و لك حياب امقيااس امعتماد يف الدراساة  كماا  ن البياناات امتاوفرىل عاا هاذا العنبار 7.

(  ن 2%( ممااا يادس علااى ونااود انياا ام بااني اإلناباات وعاادم ونااود تشااتت. كماا يتضااا مااا اجلاادوس رقاام  .%( ومعاما  االساات ف بنياابة  04فض والاات تياااوي  امعيااري اماانخ
واف  يف قااانون وااريبة الاادس  يف األردن متوساط الفاارق مااا بااني درنااة موافقااة  فااراد عينااة الدراسااة علااى فقاارات عاااس ممارساة شااركات التااأمني لعمليااة التخطاايط الضاارييب ل سااتفادىل مااا اااا

لبا  درنة موافقة  فراد عينة الدراسة  باساتثناء الفقارات  (a < 7676وقيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و رفض الفقرىل  و الفروية كانت  ات معنوية إحبائية عند ميتو  الداللة  
إىل جلان الطعا و، مة االستلناف  و التميي  للفب  يف بعض األمور موووه ا  ف بعد دراسة وفية( و حتاوس ( الت تنص على  يتم الل وء 22( و 2( و 2( و 2 ات األرقام  

ببااة مثاا  شااركات إعااادىل التااأمني الشااركة االسااتفادىل مااا عمليااة التقياايط الاات منحتااا قااانون وااريبة الاادس  وألعلااى فقاارىل مم نااة( و حتاااوس الشااركة توسااعة نشااا تا وفااتا شااركات متخ
وم الشاركة بتنفااق مباال  بوس على إعفاءات وريبية( و حتاوس الشركة توسعة نشا تا وفتا شركات متخببة مث  شركات إعادىل التاأمني للحباوس علاى إعفااءات واريبية( و تقاللح

راد عيناة الدراسااة علاى  ن شاركات التاأمني يف األردن متااارس عالياة علاى الدعاياة م وهناا نفقااة مقبولاة واريبيا ( وكماا يتضااا ماا اجلادوس  عا ه  ن متوسااط الفارق ماا باني درنااة موافقاة  فا
لبا  درنة موافقة  فراد عينة الدراسة وهي  ات معنوية إحباائية ( 7622قد بل   عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما ااواف  يف قانون وريبية الدس  يف األردن وقيمة االستبار 

ن وبادالت إحباائية علاى  ن شاركات التاأمني يف األردن متااارس عملياة التخطايط الضارييب ل ساتفادىل ماا حااواف  يف عيناة الدراسااة يوافقاو  مماا يعاأ  ن  فاراد (a < 7676عناد مياتو   
ساتفادىل ماا حاواف  يف فقاد بلا  متوساط الفارق ماا باني ماد  تطبياق شاركات التاأمني لعملياة التخطايط الضارييب ل قانون وريبية الدس  يف األردن  و ساريا  وكماا هاو موواا يف اجلادوس 

( درنااة لباا  درنااة موافقااة  فااراد عينااة الدراسااة  وبلغاات قيمااة  ت( عنااد هااذا اميااتو  مااا 7622قاانون وااريبية الاادس   وقيمااة االستبااار امعتماادىل لقبااوس  و نفااي الفقاارىل  و الفروااية  
لفروية البافرية الياابقة وقباوس الفرواية البديلاة الات تانص علاى: متاارس شاركات التاأمني ( مما يعغ رفض ا7676( وهي قيمة  ات داللة إحبائية عند ميتو  الثقة  22622الفرق  

 يف األردن عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما حواف  يف قانون وريبة.
 نتائغ الفروية الثالثة: 

 إدارية و،اسبية خمتلفة. ال متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س إتباعتا ليياسات مالية و 
ياة التخطايط الضارييب ماا سا س للتأكد ما لحة الفرواية الياابقة قاام الباحاث باساتخدام استباار  ت( للم موعاة الواحادىل علاى متغاري ماد  تطبياق شاركات التاأمني يف األردن عمل

وسااط اايااال واالحنااراف امعياااري ونتااائغ استبااار  ت( للم موعااة الواحاادىل علااى متغااري مااد  ( إىل امت.إتباعتااا ليياسااات ماليااة وإداريااة و،اساابية خمتلفااة  حيااث يشااري اجلاادوس رقاام  
 تطبيق شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س إتباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية خمتلفة. 

 
وعة الواحدىل على متغري مد  تطبيق شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س ( امتوسط اايال واالحنراف امعياري ونتائغ استبار  ت( للم م.ندوس  

 إتباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية خمتلفة 
 

 الفقرة الرقم
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة* قيمة ت متوسط الفرق االنحراف المعياري

بعاني االعتباار الاوفر الضاارييب تأساذ الشاركة  2
عناااااااد تقيااااااايم  ي سياساااااااة ماااااااا سياساااااااتتا 

مااا  و  وي ااون  حااد امعااايري لقبااوس سياسااة

06.. 7622 76.2 66.2 *7677 
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 رفضتا.
تأساااذ الشاااركة الاااوفر الضااارييب الاااذي  ققاااس  4

مباااااااروف الفائااااااادىل عناااااااد حتدياااااااد الشاااااااركة 
ليياساااااتتا التمويليااااااة ويف قراراهتاااااا امتعلقااااااة 

 ىل ر س اماس. باإلقراض  و عياد

0622 76.7 7622 2622 *7677 

تقااااوم الشااااركة بضاااام اإلوااااافات الر  اليااااة  0
علاااااى األلاااااوس إىل حيااااااب األلاااااوس وال 
تقاااااااااااوم بفاااااااااااتا حيااااااااااااب ساااااااااااا   اااااااااااذه 
اإلوافات و لك ل ستفادىل ما اساتت   

 تلك القيمة.

0622 7620 7620 2676 *7677 

تقاااوم الشاااركة باااالتخلص ماااا األلاااوس الااات  2
كتاااا واساااتبدا ا بألاااوس قابلاااة اسااتنفذ إه  
 لإله  .

46.2 76.0 -7622 7622 7606 

تأساااذ الشااااركة الااااوفر الضاااارييب الناااااتغ عنااااد  6
 امفاولة بني استل ار األل   و امت كس

0620 76.2 7620 2642 *7677 

تقااوم الشااركة بتن ياا  رواتااب الشااركاء لاادها  2
األعلاااى و لاااك لتخفااايض العااابء الضااارييب 

 للشركة.

0662 2674 7662 26.2 *7672 

تقاااااوم الشاااااركة باالحتفاااااا  باالحتيا ياااااات  2
لدها األعلى و لاك لتخفايض امبرح  ا 

 العبء الضرييب  ا.

0622 7622 7626 0662 *7677 
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 الفقرة الرقم
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة* قيمة ت متوسط الفرق االنحراف المعياري

. 
الشااااااركة باالحتفااااااا  بامخببااااااات  تقااااااوم

امياااااااااموح  اااااااااا لااااااااادها األعلاااااااااى و لاااااااااك 
 لتخفيض العبء الضرييب  ا.

0622 7620    

2 
تقاوم الشااركة بفاتا فااروه سارنياة  ااا  لااك 
لتوساايد نشااا تا وحبااو ا علااى إعفاااءات 

 وريبية.  

0677 2604 7672 764. 7622 

27 
حتاااااااااوس الشااااااااركة توسااااااااعة نشااااااااا تا وفااااااااتا 

  شاااااركات ناااااطء شاااااركات متخبباااااة مثااااا
 التأمني للحبوس على إعفاءات وريبية

46.0 26722 -.22 0626 *7677 

22 

تقاااااااوم الشاااااااركة بتقيااااااايم  رلااااااادىل الت اماهتاااااااا 
ا ارنيااة بالعملااة البااعبة حااىت تعماا  كااا  

وفلاات  لا  سنة .ا خيبتا ما مباروف 
   اليلة

0626 2620 7622 0672 *772 

24 
تقااااوم الشااااركة باسااااتثمار األمااااواس الفائضااااة 
عااا حانتتااا يف اسااتثمارات غااري ساوااعة 
 لضريبة الدس  إن كانت حتقق وفرا   كبريا  

2677 7622 2 6620 *7677 

اجملموه 
 ال لي

06672 
226.% 

7622 7662 66074 *7677  

 (.46( بدرنة حرية  a < 7676* دالة عند ميتو   
 

 تقاوم الشاركة باساتثمار األماواس الفائضاة عاا حانتتاا يف اساتثمارات غاري ساواعة لضاريبة الادس  إن كانات ( والات تانص علاى 24(  ن الفقرىل  ات الرقم  .يتضا ما اجلدوس رقم  
( وبفاارق  و داللاة إحباائية عاا 7622( واحناراف معيااري  2677حتقق وفرا   كبريا ( قاد حبالت علاى امرتباة األوىل ماا باني اياد الفقارات يف اجملااس .توساط حياال ماد  التطبياق  

( وهاي قيماة دالاة عاا 66074لفارق  االستبار امعتمدىل لقبوس  و نفي الفقرىل  و الفروية لبا  درنة موافقة  فراد عينة الدراسة  حيث بلغت قيمة  ت( عناد هاذا امياتو  ماا اقيمة 
ب اليياساات امالياة واإلدارياة واباسابية امناسابة. كماا يتضاا ماا كأحاد  ساالي(   ي  ن  فراد عيناة الدراساة يارون  ن الشاركات تطباق ،تاو  الفقارىل بدرناة كباريىل  7676ميتو  الثقة  

والت تنص على  تقوم الشركة بالتخلص ما األلوس الت استنفذ إه كتا واستبدا ا بألوس قابلة لإله  ( قد حبلت علاى امرتباة األساريىل  22اجلدوس  ع ه  ن الفقرىل  ات الرقم  
( وبفااارق داس إحبااائيا  عااا قيمااة االستبااار  ي  ن  فااراد عينااة الدراسااة ياارون  ن 76.0( واحنااراف معياااري  46.2توسااط حيااال مااد  التطبيااق  مااا بااني ايااد الفقاارات يف اجملاااس .

ة حياث بلا  متوساطاهتا ااياابية ( فتاي تطباق بدرناة قليلا2627شركات التأمني ال تطبق ،تو  الفقارىل كأحاد  سااليب اليياساات امالياة واإلدارياة امناسابة.  م الفقارات  ات األرقاام  
قيماة ( وبفاارق غاري داس إحباائيا  عاا قيماة االستباار امعتمادىل لقباوس  و نفاي الفقارىل  و الفرواية لباا  2672 -76.0( واحناراف معيااري تاراوح ماا باني  46.2ماد  التطبياق بواقاد  

  الفقاارات الاات تاانص علااى  قيااام شااركات التااأمني بااالتخلص مااا األلااوس الاات اسااتنفذ إه كتااا واسااتبدا ا االستبااار  ي  ن  فااراد عينااة الدراسااة ياارون  ن شااركات التااأمني ال تطبااق ،تااو 
ت  ساعار العملاة(  كأحاد  سااليب عملياة بألوس قابلة لإله  ( و ،اولة الشركة بتقييم  رلدىل الت اماهتا ا ارنية بالعملة البعبة حىت حتب  ك  سنة .اا خيباتا ماا مباروف فروقاا

 طيط الضرييب ل ستفادىل ما حواف  يف قانون وريبية الدس .التخ
تطبيق (  ن باقي الفقرات تطبق بش   مرتفد و لك ألن متوسطاهتا اايابية  كرب ما متوسط  داىل القياس حيث تراوحت متوسطاهتا اايابية مد  ال.كما يتضا ما اجلدوس رقم  

( وبفااارق  و داللااة إحبااائية عااا قيماة االستبااار امعتماادىل لقبااوس  و نفااي الفقارىل  و الفروااية لبااا  درنااة موافقااة 2624 -76.7( واحنااراف معياااري مااا باني  0620 -0660ماا بااني  
الياة واإلدارياة سا س إتبااه اليياساات ام  فراد عينة الدراسة   ي  ن  فراد عينة الدراسة يرون  ن الشاركات تطباق ،تاو  الفقارات بدرناة مرتفعاة كممارساة عملياة التخطايط الضارييب ماا

اماليااة واإلداريااة واباساابية اليياسااات  واباساابية امختلفااة  وناااءت قيمااة للمتوسااط جتميااد  سااللة العنباار دالااة علااى ممارسااة شااركات التااأمني لعمليااة التخطاايط الضاارييب مااا ساا س إتباااه
%( 7. -%22( وبنياابة  2 -46.2فاا ىل تااأثر كبااري والاات تقااد بااني  لنياابة ناااءت يف % وهااذه ا22( ومااا نياابتس 066امختلفاة بدرنااة كبااريىل  حيااث كاناات قيمااة الوسااط اايااال  

وال تتمتاد بتشاتت عااس  ويظتار  لاك ماا سا س قيماة االحناراف امعيااري و لك حيب امقياس امعتمد يف الدراسة  كما  ن البيانات امتوفرىل عا هذا العنبار تتمحاور حاوس امتوساط 
(  ن متوساط .%( مماا يادس علاى وناود انيا ام باني اإلناباات وعادم وناود تشاتت. كماا يتضاا ماا اجلادوس رقام  22عام  االست ف بنيابة  %( وم22امنخفض والت تياوي  
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و،اسااابية خمتلفاااة وإدارياااة لعملياااة التخطااايط الضااارييب ماااا سااا س إتباعتاااا ليياساااات مالياااة  الفارق مااا بااني درناة موافقااة  فااراد عينااة الدراساة علااى فقاارات عااس ممارسااة شااركات التااأمني 
( لبا  درنة موافقة  فراد عينة الدراساة  باساتثناء الفقارتني a < 7676وقيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و رفض الفقرىل  و الفروية كانت  ات معنوية إحبائية عند ميتو  الداللة  

تنفذ إه كتااا واسااتبدا ا بألااوس قابلااة لإلهاا  ( و حتاااوس الشااركة توسااعة نشااا تا وفااتا ( والاات تنبااان علااى  تقااوم الشااركة بااالتخلص مااا األلااوس الاات اساا27( و 2 ات األرقااام  
فااراد عينااة الدراسااة علااى  ن شاركات متخببااة مثاا  شااركات  عاااده التاأمني للحبااوس علااى إعفاااءات وااريبية( وكماا يتضااا مااا اجلاادوس  عاا ه  ن متوساط الفاارق مااا بااني درنااة موافقاة  

( لباا  درناة موافقاة  فاراد عيناة 7662س عملية التخطيط الضرييب ما س س إتباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية خمتلفة وقيمة االستباار قاد بلا   شركات التأمني يف األردن متار 
التأمني يف األردن عملية التخطيط الضارييب ( مما يعغ  ن  فراد عينة الدراسة يوافقون وبداللة إحبائية على  ن شركات a < 7676ميتو   الدراسة وهي  ات معنوية إحبائية عند 

( درناة لباا  درناة موافقاة  فاراد عيناة الدراساة  وبلغات 7662ما س س إتباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية خمتلفة  وقيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و نفي الفقرىل  و الفروية  
( مماا يعاغ رفاض الفرواية البافرية الياابقة وقباوس الفرواية البديلاة والات 7676 ات داللة إحبائية عند مياتو  الثقاة   ( وهي قيمة66074قيمة  ت( عند هذا اميتو  ما الفرق  

 تنص على : متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س إتباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية خمتلفة .
 

 نتائغ الفروية الرابعة:
 است ف على ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث كون اجلنيية األللية للشركة غري األردنية . ال يوند

 
نييات األحر  العربية شركة   ما الشركات  ات اجل 46شركة تأمني وقد ا توعيد استبانس الدراسة عليتا ايعا   وقد كان عدد الشركات األردنية األل  بواقد  42لقد مشلت الدراسة 

 (T)حيااااث وناااااد مااااا سااااا س اميااااتخرنات ا لياااااة لتحلياااا   ن قيماااااة   T- (test For Independent Sample)واألننبية قد بلغت شركة واحدىل. وا استخدام استبار 
لاذلك فتنناا  ابياوبة  (T)( وهاي  كارب ماا قيماة 467626  اجلدولياة تيااوي (T)%(  جند  ن قيمة 26اجلدولية .يتو  ثقة   (T)(  وبتراد قيمة 76220-ابيوبة تياوي  

 جلنيية األللية للشركة غري  ردنية.نقب  الفروية الرئييية اليابقة والت تنص على ال يوند است ف يف ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث كون ا
 

عياااري ومتوسااط اإلنابااات ونتااائغ االستبااار  ت( للم موعااة الواحاادىل علااى متغااري ميااتو  ممارسااة شااركات التااأمني يف األردن لعمليااة ( امتوسااط اايااال واالحنااراف ام2اجلاادوس رقاام  
 التخطيط الضرييب تبعا  جلنيية شركة التأمني  ردنية  و غري  ردنية وفقا  الستبانس الدراسة.

  

 العدد جنسية الشركة
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 لحسابيا

 مستوى الداللة* قيمة ت متوسط الفرق االنحراف المعياري

 *7677 7677 %22 7607 .0624 46  ردنية
 *7677 76220- %2 7677 062.2 2 غري  ردنية 
 *7677 76220- %277 7607 06.72 42 اجملموه ال لي

 (.46( بدرنة حرية  a < 7676* داللة عند ميتو    
 

( يف حاااس 7624( فتننااا نيااتطيد القااوس  ن اساات ف ننيااية الشااركة ال يااؤثر بشاا   كبااري علااى اثفاااض قيمااة امتوسااط  حيااث اثفاااض امتوسااط .قاادار  2  وبااالنظر إىل اجلاادوس رقاام
 جلنيية.االشركة غري األردنية  ول ا هذا االثفاض مل ي ا لس داللة إحبائية  .عأ  ن اثفاض امتوسط لد  الشركة غري األردنية ليس سبب عام  

 نتائغ الفروية ا امية:
 ال يوند است ف يف ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث ونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية لد  شركة التأمني.

كااان عاادد الشااركات الات ال يونااد لااديتا مثاا  هااذا القياام %  بينمااا  22( شااركة يوناد لااديتا قياام خمااتص بشااؤون وااريبية الادس   وبنياابة 24لقاد  ظتاارت نتااائغ الدراسااة  ن هنااا   
ابياوبة  (T)حيث وند ما س س اميتخرنات ا تياة لتحليا   ن قيماة  T-test For (Independent Sample)%. وا استخدام استبار  62( شركات وبنيبة 22 

 ابيوبة  لذلك فتننا نرفض  (T)( وهي  كرب ما قيمة 46762اجلدولية تياوي   (T) %(  جند  ن قيمة26اجلدولية .يتو  ثقة   (T)(  وبتراد قيمة 760.2تياوي  
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 الفقرة الرقم
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة* قيمة ت متوسط الفرق االنحراف المعياري

      على إعفاءات وريبية 

27 
تقوم الشركة يف حالة حتقيق سيائر يف 

ب حي  هذه ا يارىل إىل   ي سنة
 الينوات ال حقة مق ن وريبية الدس .

2626 762. 2626 2260. 7677* 

22 
تقوم الشركة عند حتديد مبل  امخببات 
باستغ س ااد األعلى اميموح بس وريبيا  

 لتحقيق وفورات وريبية.
06.2 7624 76.2 2622 7677* 

24 

تتخذ الشركة اإلنراءات القانونية 
الديون امتعثرىل بعد استيفاء ايد  خببو 

اباوالت امم نة لتحبي  و لك إلعدام 
 الديا بأسره وقت مم ا

2677 76.2 2 2677 7677* 

20 
حتبي  الشركة امت    لوس تعبلة 

لإله   مد األسذ بعني االعتبار العوام  
 األسر 

0602 7622 7624 464. 7670* 

22 
كاملة   تعم  الشركة على تن ي  تربعاهتا

 ما وما امباريف دون تع ي  وفاىل
2670 2670. 2670 6672 7677* 

26 
تقوم الشركة بتن ي  نفقات الضيافة 

واليفر ا الة بالعم  حيب النيب 
 اميموح  ا وريبيا .

2626 7624 2626 2602 7677* 

22 

تقوم الشركة باإلنفاق على دورات 
وتدريب العاملني ليب متطلبات قانون 

الدس  حىت ال يتم رد ن ء ما وريبة 
 تلك امبال .

2677 2622 2670 2624 7677* 

22 
تقوم الشركة بتنفاق مبال  عالية على 
 الدعاية م وهنا نفقة مقبولة وريبيا .

4624 7622 -7642 262. 7642 

2. 

تقوم الشركة بتي ي  مبروف 
التعويضات سواء للعاملني  و للعم ء  

ا عا كاملة حيب األلوس  لتن يلت
 الدس .

2622 766. 260. 24602 7677* 

22 
تقوم الشركة بته   مباريف التأسيس 

 حيب امدىل اميموح  ا.
2602 762. 2640 2602 7677* 

47 
تقوم الشركة بتن ي  حبة الفره ما 

 نفقات امرك   و ام تب
0622 26722 76.. 2642 7677* 

 
ديلااة الاات تاانص: يونااد اساات ف يف ميااتو  ممارسااة التخطاايط الضاارييب يف شااركات التااأمني و لااك مااا حيااث ونااود قياام خمااتص بالشااؤون الفروااية الرئييااية اليااابقة وتقباا  الفروااية الب

 الضريبية لد  شركة التأمني.
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تاأمني يف األردن لعملياة التخطايط الضارييب الواحدىل على متغري ميتو  ممارساة شاركات ال ( امتوسط اايال واالحنراف امعياري ونتائغ استبار  ت( للم موعاة 27اجلدوس رقم  
 تبعا  لونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية وفقا  الستبانس الدراسة.

 العدد البيان
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 مستوى الداللة* قيمة ت النسبة االنحراف المعياري الحسابي

 *7677 7677 %22 76420 06.2 24 ونود قيم خمتص
 *7677 760.2 %62 76422 0676 22 قيم خمتص عدم ونود

 *7677 760.2 %277 7642 06266 42 اجملموه ال لي
 (.46( بدرنة حرية  a < 7676* دالة عند ميتو   

ساتخدام التخطايط الضارييب حياث ( يتضا  ن عدم ونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية يف شركات التأمني يؤدي إىل اثفااض واواا يف قيماة متوساط ا27وبالنظر إىل اجلدوس رقم  
 ( للشركات الت لديتا قيم خمتص بالشؤون الضريبية.76.2اثفضت قيمة امتوسط .قدار  

 نتائغ الفروية اليادسة:
 

 ال يوند للمتغريات اليابقة عتمعة  ي  ثر على التخطيط الضرييب لشركات التأمني األردنية.
حيث يشاري اجلادوس ث باستخدام استبار  ت( للم موعة عتمعة و ثرها على التخطيط الضرييب لشركات التأمني يف األردن  للتأكد ما لحة الفروية اليابقة قام الباح 

 ردن.ومتوسط الفرق ونتائغ استبار  ت( للم موعة الواحدىل عتمعة و ثرها على التخطيط الضرييب لشركات التأمني يف األ( إىل اميتو  اايال واالحنراف امعياري .رقم  
 

  ونتائغ يف  ثري العوام  عتمعة على التخطيط الضرييب لشركات التأمني يف األردن  حيث يظتر امتوسط اايال واالحنراف امعياري ومتوسط الفرق  (T)(نتائغ 22ندوس رقم  
 (T)استبار 

 النسبة البيان
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة* قيمة ت الفرقمتوسط  االنحراف المعياري

 *7677 06762 .760 7620 .060 %2266 الفروية األوىل
 *7677 22622 7622 76040 06202 %2.62 الفروية الثانية
 *7677 66074 7627 7622 06672 %27 الفروية الثالثة
 *7677 22622 7622 762.2 .0627 %24 العوام  عتمعة
 (.46بدرنة حرية  ( a < 7676* دالة عند ميتو   

 
ونااءت قيمااة  T-test (For Independent Sample)وللتعارف علاى  ثار امتغاريات الياابقة عتمعاة علاى التخطايط الضارييب لشاركات التااأمني لقاد ا اساتخدام استباار 
% 24( وماا نيابتس 062ت التأمني  حيث كانت قيمة الوسط اايال  امتوسط جلميد  سللة العنبر دالة على ونود  ثر كبري لتلك العنالر عتمعة على التخطيط الضرييب يف شركا

%( و لاك حياب امقيااس امعتماد يف الدراساة  كماا  ن البياناات امتاوفرىل عاا هاذا العنبار 7. -%22( وبنيابة  062 -060وهذه النيبة ناءت يف ف ىل تأثري كبري والت تقد باني  
 تتمحور حوس امتوسط.

 
%( ممااا ياادس علااى ونااود انياا ام بااني 22%( ومعااادس االساات ف بنياابة  .2ويظتاار  لااك مااا ساا س قيمااة االحنااراف امعياااري اماانخفض والاات تياااوي  وال تتمتااد بتشااتت عاااس  

علاى التخطايط الضارييب  (  ن متوساط الفارق ماا باني درناة موافقاة  فاراد عيناة الدراساة علاى عااس  ثار العواما  عتمعاة22اإلنابات وعدم وناود تشاتت. كماا يتضاا ماا اجلادوس رقام  
( لبا  درنة موافقة  فاراد عيناة a < 7676لشركات التأمني يف األردن وقيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و رفض الفقرىل  و الفريضة كانت  ات معنوية إحبائية عند ميتو  الداللة  

د عيناة الدراساة علاى  ثار العواما  عتمعاة علاى التخطايط الضارييب لشاركات التاأمني األردنياة وقيمااة الدراساة  وكماا يتضاا ماا اجلادوس  عا ه  ن متوساط الفارق ماا باني درناة موافقاة  فاارا
مماا يعاغ  ن  فاراد عيناة الدراساة يوافقاون وبداللاة إحباائية ( a < 7676( لبا  درنة موافقة  فراد عيناة الدراساة وهاي  ات معنوياة إحباائية عناد مياتو   7622االستبار قد بل   

ت التاأمني يف األردن عملياة عوام  عتمعة  ثر على واوا على التخطيط الضرييب لشركات التأمني يف األردن  وحيث وند  ن الفروية الثانية والت تانص علاى  متاارس شاركاعلى  ن لل
( لباا  درناة 7622قاد بلا   التاأمني يف األردن وقيماة استباار التخطيط الضرييب ل ساتفادىل ماا حاواف  يف قاانون واريبية( هاي  كثار امتغاريات تاأثريا  علاى التخطايط الضارييب لشاركات 

%(  جناد  ن 26اجلدولياة .ياتو  ثقاة   (T)(  وبتراد قيماة 22622ابيوبة تياوي   (T) فراد عينة الدراسة  حيث وند ما س س اميتخرنات ا لية لتحلي   ن قيمة موافقة 
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نااااارفض الفرواااااية الرئيياااااية الياااااابقة ونقبااااا  الفرواااااية البديلاااااة والااااات تااااانص علاااااى  يوناااااد  ابيوبة  لذلك فتننا  (T)يمة ( وهي  ق  ما ق467626اجلدولية تياوي   (T)قيمة 
 للمتغريات اليابقة عتمعة  ثر على التخطيط الضرييب لشركات التأمني األردنية(.

 
 النتائج والتوصيات 

 تأمني يف األردن  بورد الباحث  هم النتائغ والتوليات  ات الع قة: يف ووء نتائغ الدراسة فيما يتعلق بالتخطيط الضرييب يف شركات ال
 

 أواًل: النتائج:
%(  حيث 2.62دس  بنيبة   ظترت نتائغ الدراسة  ن شركات التأمني العاملة يف اممل ة متارس عملية التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما م ايا قانون وريبة ال -2

لااة يف األردن تيااتفيد مااا م ايااا قااانون وااريبة الاادس   كثاار مااا  ي عنباار  ساار مااا عنالاار التخطاايط الضاارييب  و ن شااركات التااأمني تيااعى ونااد  ن شااركات التااأمني العام
ا نفقااة لااى الدعايااة  كوهناالل ااوء إىل جلااان الطعااا و، مااة االسااتلناف  و التميياا  للفباا  يف بعااض األمااور مووااوه ا اا ف بعااد دراسااة وافيااة  وتقااوم بتنفاااق مبااال  عاليااة ع

  كما وند  ن شركات التأمني العاملة يف اممل ة  كثر تطبيقاا  مياك  *(0مقبولة وريبيا   إىل حد منخفض و لك ألن متوسطاهتا اايابية  ق  ما متوسط  داىل القياس  
الضاريبية علياا ن افياا   و لاك ألن متوساطاهتا ااياابية  حيابات  لولية ومنظمة حيب متطلبات قانون وريبية الادس   وتقاوم بتقادد اإلقارار الضارييب حاىت ال ياتم تقادر

  كرب ما متوسط  داىل القياس.
نون وااريبية عاادم اعتماااد شااركات التااأمني بتوسااعة نشااا تا وفااتا شااركات متخببااة مثاا  شااركات إعااادىل التااأمني  علااى الاارغم مااا إعفاااء  رباااح تلااك الشااركات حيااب قااا -4

 ىل امخا ر ال بريىل الت تتحملتا تلك الشركات باإلوافة إىل  هنا حتتاج إىل ر س ماس كبري.الدس . ويعود سبب  لك ما ونتة نظر الباحث إ
%(  وبامرتبة 27فة بنيبة  كذلك  ظترت الدراسة  ن شركات التأمني يف األردن متارس عملية التخطيط الضرييب ما س س إتباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية خمتل -0

امناسابة والات تخطيط الضرييب  ووند  ن شركات التأمني تطبق ،تو  الفقرىل التالياة بدرناة كباريىل كأحاد  سااليب اليياساات امالياة واإلدارياة واباسابية الثانية ما عنالر ال
 ا (.تنص على  تقوم الشركة باستثمار األمواس الفائضة على حانتتا يف استثمارات غري ساوعة لضريبة الدس  إ ا كانت حتقق وفرا  كبري 
،اولة الشركة بتقيايم  رلادىل الت اماهتاا ووند  ن شركات التأمني ال تطبق ،تو  الفقرىل التالية كأحد  ساليب اليياسات امالية واإلدارية واباسبية امناسبة والت تنص على  

 ا ارنية بالعملة البعبة حىت حتم  ك  سنة .ا خيبتا ما مبروف فروقات  سعار العملة(.
%( 2266يااابة  ظتااارت الدراساااة  ن شاااركات التاااأمني يف األردن متاااارس عملياااة التخطااايط الضااارييب ل ساااتفادىل ماااا اااااواف  يف القاااانونني والتشاااريعات يف األردن بنكاااذلك   -2

ر  وتباني  ن شاركات التاأمني وبامرتبة األسريىل ماا عنالار التخطايط الضارييب  ويعاود  لاك لعادم وناود م اياا مباشارىل ختاص شاركات التاأمني حياب قاانون تشا يد االساتثما
 تقاوم الشاركة بدراساة م ايااا  تطباق ،تاو  الفقارىل بدرناة كبااريىل كأحاد  سااليب التخطايط الضاارييب ل ساتفادىل ماا اااواف  يف القااوانني والتشاريعات يف األردن والات تانص علااى

غ عا تلك القطاعات( و ن شركات التأمني تطبق ،تو  الفقرىل التالية بدرنة وعيفة االستثمار يف القطاعات امختلفة الت حددها قانون تش يد االستثمار  والعائد النات
 والت تنص على  تيعى الشركة للحبوس على إعفاءات وريبية و لك ما بدء العم  وبالنيب ابددىل حيب امنا ق التنموية(.

 ى إعفاءات وريبية حيب قرار جلنة األما االقتبادي. ظترت الدراسة  ن شركات التأمني يف األردن ال تيعى إىل االندماج للحبوس عل -6
 ردنياة  ويعااود  لااك  ظتارت الدراسااة  ناس ال يونااد اساات ف يف مياتو  ممارسااة التخطاايط الضارييب يف شااركات التااأمني و لاك مااا حياث كااون اجلنيااية األلالية للشااركة غااري  -2

 تا.ل ون قانون وريبية الدس  هو قانون مل م ل   الشركات متما كانت ننييت
شاركة التاأمني    ظترت الدراسة  ناس يوناد اسات ف يف مياتو  ممارساة التخطايط الضارييب يف شاركات التاأمني و لاك ماا حياث وناود قيام خماتص بالشاؤون الضاريبية لاد  -2

علاى ا ا ه مياتمر القيام رعلاس  وهذا يع س الدور الذي م ا  ن يؤديس ونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية يف ك  شركة ما شركات التاأمني  فعاما  التخباص  اذا
 باإلنراءات والتعدي ت وامتطلبات الضريبية  وال  بأوس  باإلوافة إىل تقدد التوليات وامشورىل لإلدارىل يف هذا اجملاس.

تمعاة علاى التخطايط الضارييب يف شاركات التاأمني  ظترت البيلة  نس يوند  ثر واوا للمتغريات  البيلة القانونية  قانون وريبية الدس   سياسات مالياة وإدارياة و،اسابية( ع -.
 العاملة يف األردن.

 
 
 
 
 
 

                                                 

*  
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 التوصيات:
 يف ووء النتائغ اليابقة والت تول  إليتا الباحث ما س س هذه الدراسة فتنس م ا تقدد التوليات التالية:

لضاارييب حااىت ختفااض الت اماهتااا الضااريبية وحتقااق ام يااد مااا األرباااح والوفااورات امالياااة علااى شااركات التااأمني العاملااة يف اممل ااة إبااداء ام يااد مااا االهتمااام بعمليااة التخطااايط ا -2
إم انياة حتقياق وفاورات واستخدامتا يف عاالت  سر  تياعدها على البقاء وامنافية. والعم  على دراساة خمتلاف نقاال الضاعف الات  ظترهتاا الدراساة لياث تعما  علاى 

 بنقال القوىل والعم  على مرانعتتا للتأكد ما اممارسة امطلوبة ل   منتا.وريبية ما س  ا  وكذلك العناية 
وإقامة مشااريد تنموياة تعما  علاى على شركات التأمني العاملة يف اممل ة عيادىل االهتمام بقانون تش يد االستثمار و،اولة االستفادىل ما ايد م اياه إىل  على حد مم ا  -4

علاى اإلعفااءات الضاريبية لفا ىل عمنياة بورىل غاري مباشارىل بتقاماة امشااريد التنموياة حياب متطلباات قاانون تشا يد االساتثمار للحباوس دعم االقتباد الو غ  ويتم  لك ب
 معينة  و يضا  حتقيق وفورات وريبية ناجتة عا اليعر الضرييب لتلك امشاريد بعد ف ىل اإلعفاء.

ندماج مد شركات  سر  مشا ة يف النقاال للحباوس علاى إعفااءات واريبية  حياب قارار جلناة األماا االقتباادي  على شركات التأمني العاملة يف اممل ة اليعي إىل اال -0
 والقدرىل على امنافية مد الشركات األسر  ال بريىل.

قانونياة فياس ماا  نا  ختفايض األعبااء الضاريبية على شركات التأمني العاملة يف اممل ة دراسة قانون وريبة الدس  واالساتفادىل ماا م ايااه اممنوحاة واساتغ س كا  الثغارات ال -2
 ببورىل  كرب مما هي عليس يف الوقت اااور.

 وريبة الدس . على شركات التأمني القيام بتوسعة نشا تا وفتا شركات متخببة مث  شركات إعادىل التأمني  حيث  ن  رباح تلك الشركات معفاىل .ونب قانون  -6
اباساابية ة تاادريب وتأهياا  موظفيتااا وإكيااا م متااارات وقاادرات عاليااة يف عاااس اإلدارىل حااىت ييااتطيعوا ممارسااة اليياسااات اماليااة و علااى شااركات التااأمني العاملااة يف اممل اا -2

 واإلدارية واالستفادىل منتا يف ختفيض األعباء الضريبية.
فااءات الضاريبية لتلااك الادوس وحتقيااق وفار يف اليااعر الضارييب لتلااك علاى شاركات التااأمني القياام بتوسااعة نشاا تا وفااتا فاروه  اا سااارج اممل اة  و لااك للحباوس علااى اإلع -2

 الفروه.
 ومياة  األساتم والياندات على شركات التأمني القيام باستثمار األمواس الفائضاة عاا حانتتاا يف اساتثمارات غاري ساواعة لضاريبة الادس   مثا  االساتثمار يف األوراق اا -.

 ة.واالستثمار يف اإليداه يف البنو  ألن  معين
   والقادرىل علاى على شركات التاأمني االحتفاا  بامخبباات واالحتيا ياات امياموح  اا لادها األعلاى و لاك لتخفايض العابء الضارييب  اا حياب قاانون واريبة الادس -2

 عا ة األسطار.
تخطايط الضارييب تأساذ يف اعتبارهاا اياد االمتيااعات وللقاوانني ورورىل وود سياسات مالية و،اسبية وإدارية  ويلة  و قبريىل األن  ما قب  اإلدارىل  و امختبني بعملياة ال -27

 يف ،اولة لتحقيق  كرب وفر ورييب مم ا.
 ا قيمة الشركات وبقائتا.البد ما امفاولة بني مقدار االستفادىل ما عنالر التخطيط الضرييب وبني باقي ا ثار ام تبة على عملية التخطيط الضرييب وهذا يع ع م -22

 
 جع قائمة املرا

 أواًل: المراجع العربية:
  الكتب: -أ

 م..222اباسبة الضريبية  الطبعة األوىل  دار م تبة حامد للنشر والتوعيد  عمان  سالد ا طيب   -2
 م.2222هاين  بو نبارىل  وريبة الدس  يف األردن   هدافتا وإجناعاهتا(  الطبعة األوىل  مطابد اجلمعية العلمية امل ية  عمان   -4
 م.4772نس وآسرون  اجلديد يف اباسبة الضريبية  دار وائ  للنشر والتوعيد  عمان عدي عفا -0
 م..222سريي كتانة  اجتاهات اإليرادات الضريبية يف األردن والعوام  امؤثرىل فيتا  الطبعة األوىل  م تبة الشباب ومطبعتتا  عمان   -2
 م.2226ار ال تب  الطبعة األوىل  عمان  غالب عرفات  اقتباديات التترب ما وريبة الدس  يف األردن  د -6
 م.2222نتاد سباونة  امالية العامة والتشريد الضرييب  الطبعة األوىل  دائرىل وائ  للنشر والتوعيد  عمان   -2
 م.2222،مد  بو نبار وآسرون  الضرائب و،اسبتتا  الطبعة األوىل  ام تبة الو نية  عمان   -2
 باسيب يف شركات التأمني  دراسة تطبيقية على امنشآت امالية  البنو  وشركات التأمني(  اإلس ندرية  مؤسية شباب اجلامعة. محد نور  تبميم وإدارىل النظام ا -.
 إبراهيم عبد ربس  التأمني ورياوياتس  اإلس ندرية  اإلشعاه. -2
 م.2222نضاس فارس العويبد  اباسبة يف شركات التأمني  مؤسية الوراق  عمان   -27
 م.2222ونة   ساليب البحث العلمي يف العلوم اإلدارية  الطبعة األوىل  دار الف ر للطباعة والنشر  علي الع  -22
 م.4777  دار وائ   عمان  2فتم وحتلي  اليياسات اإلحبائية  ل spss،مد ب س ال عيب  عباس الط فحة  النظام اإلحبائي  -24
 م.4777  دار وائ  للنشرىل والتوعيد  عمان  2وات واالستخدامات العملية  ل،مد مطر  التحلي  امايل واالنتمائي واألساليب واألد -20
 م.2226  دار لفاء للنشر والتوعيد  عمان  2عياد رمضان   ساسيات يف اإلدارىل امالية  ل -22
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 م.4777  دار قباء  القاهرىل  2  لspss محد غنيم  نبر لربي  تعلم بنفيك التحلي  اإلحبائي للبيانات باستخدام  -26
 م..222  دار عدالوي للنشرىل والتوعيد  عمان  2ادق اايغ  التحلي  امايل واباسيب دراسة معالرىل يف األلوس العلمية وتطبيقاهتا  لل -22
 م.4772سالد  مني عبد اهلل  مح ىل  بو عالي  ،اسبة الشركات  الطبعة األوىل  دار الف ر  عمان   -22
 م.4777الضريبية  الطبعة األوىل  دار البفاء للنشر والتوعيد  عمان   عبد االيم كرانة  هيثم العبادي  اباسبة -.2

 
 الدوريات: المقاالت -ب

م.   22.2عااة عااني مشااس  اجلاا ء األوس ليلااي فااتا اهلل إبااراهيم  األثاار الضاارييب علااى امواعنااة الر  اليااة والقاارارات اإلداريااة األساار   اجمللااة العمليااة ل قتباااد والت ااارىل  نام -2
 266-2.0). 

 م.2222عبد اهلل امال ي  العبء الضرييب وقياسس  البنو  يف األردن  العدد الثالث   يار  عمان   -4
 يلاوس  22-2نعقد يف عمان ماا رؤوف  بو نابر  تقرير لفر  االستثمار يف قطاه التأمني  ورقة عم  مقدمة س س امؤمتر األوس لرناس األعماس واميتثمريا األردنيني ام -0

 م..222
 م.22.2ت هنية  اقتباديات التأمني يف األردن  اجلامعة األردنية  عمان  ر ف -2
 .42م  العدد 2222عبد النالر نور  ،مود إبراهيم  التخطيط الضرييب يف الشركات اميامهة العاملة يف قطاه ا دمات يف األردن  اإلداري  الينة  -6
 م.2222  عمان  4أمني يف األردن  رسالة التأمني  عدد وهيب العلمي   ثر امتغريات االقتبادية على تطور سوق الت -2

 
 المصادر الحكومية ومصادر الجهة الرسمية األخرى:  -ج

 م.2222وتعدي تس  عمان   22.6( لينة 62دائرىل وريبة الدس   قانون وريبة الدس  رقم   -2
   عمان.4774االحتاد األردين لشركات التأمني تقرير سوق التأمني األردين لعام  -4
 م..222نشرىل إرشادية لادرىل عا مديرية التطور اإلداري والتدريب يف دائرىل وريبة الدس   عمان   -0
 م.2220دائرىل وريبة الدس   دلي  إنراءات التقدير  شركة األلدقاء للطباعة والنشر  عمان   -2
 م.4777نشرىل لادرىل عا دائرىل وريبية للدس  بالتعاون مد وعارىل التنمية اإلدارية   -6
 م.4774الينوي ليوق التأمني يف األردن للعام التقرير  -2
 م.4774 -2222تقرير سوق التأمني األردين للف ىل ما  -االحتاد األردين لشركات التأمني -2
 م.4774(  قيم ميموح قطاه ا دمات 4774-.2دائرىل اإلحباءات العامة  اميموحات الينوية لقطاه ا دمات للف ىل   -.
 م.2/2/2222وتعدي تس  امعموس بس اعتبارا  ما  22.6ينة ( ل62قانون وريبة الدس  رقم   -2
 م.4774 -2220دائرىل وريبة الدس   دراسة األرباح والضرائب امعلنة وامعدلة لقطاه التأمني للف ىل  -27
 م.2226( لينة 22قانون تش يد االستثمار رقم   -22
 م.22.2قرار جلنة األما االقتبادي  ا ا  باندماج شركات التأمني   -24

 
 الرسائل العلمية واألبحاث: -د

 م.2222  رسالة مانيتري غري منشورىل  اجلامعة األردنية  عمان  األردن  التخطيط الضرييب يف الشركات البناعية األردنية ما  بو  ىي   -2
 م.2220  عمان  األردن    رسالة مانيتري غري منشورىل  اجلامعة األردنيةالتخطيط الضرييب يف امبارف العاملة يف األردنعبد اهلل حبيب   -4
  رسااالة مانيااتري غااري منشااورىل  اجلامعااة األردنيااة  عمااان  األردن  اساات ف الضااريبة امعلنااة وامعدلااة وتاادقيق حيااابات امنشااآت الت اريااة وااريبيا  يف األردنوائاا  الع شااة   -0

 م2220
تثمار  رسااالة مانياااتري غاااري منشااورىل  كلياااة االقتبااااد  اجلامعااة األردنياااة  عماااان  التااا ام شاااركات التااأمني األردنياااة بنظرياااات ت ااويا ،ااااف  االسااارناادىل  ااايغ سااا يك  مااد   -2

 م.4774
  رساالة مانياتري غاري منشااورىل   "ماد  تاأثري االعا اض كمرحلاة متقدماة ماا مراحا  التقادير يف دائارىل واريبة الادس  يف األردن علاى التحباي ت الضاريبية"عمار ميااعده   -6

 م.4770مفرق  كلية االقتباد  نامعة آس البيت  ا
 م.2227  دراسة حتليلية  رسالة مانيتري غري منشورىل  كلية ااقوق  اجلامعة األردنية  عمان  "التترب ما وريبة الدس  يف األردن"رنا العطور   -2
 م.22.0  اجلامعة األردنية  عمان  مبادئ التأمني  دراسة واقعية عا واقد التأمني يف األردن عياد رمضان  -2
 م.4777"  رسالة مانيتري غري منشورىل  نامعة آس البيت  "التخطيط الضرييب يف الشركات البناعية يف اليمامحد  عبد الرحيم   -.
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 م.4777  رسالة مانيتري غري منشورىل  اجلامعة األردنية  العوام  امؤثرىل على اإلنتانية يف قطاه التأمني األردينفريد داود   -2
 ..222رسالة مانيتري غري منشورىل  اجلامعة األردنية  عمان  األردن    لدس  يف األردن   سبا ا و ح امتا(ظاهرىل التترب ما وريبة ارانا ا ضور   -27
   نامعة ال يتونة.22-20  دراسة مقارنة للف ىل ما "تقييم اليياسات االستثمارية لقطاه التأمني يف األردنهاين ا طيب  لث بعنوان  -22
 م.4777  نامعة ال يتونة  الضرييب يف قطاه الفنادق"التخطيط وفاء اجلعفري  لث بعنوان  -24

 
 المراجع األجنبية: -د
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 نتائج الفرضية الثانية:
 يف قانون وريبة الدس  . ال متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما حواف 

( ما القيم الثاين ما االستبانة  وللتأكاد ماا لاحة الفرواية الياابقة قاام الباحاث باساتخدام استباار  ت( للم موعاة 07-27ا استيار هذه الفروية باالعتماد على األسللة ما  
( إىل امتوسط اايال 2ستفادىل ما حواف  يف قانون وريبية الدس   حيث يشري اجلدوس رقم  الواحدىل على متغري مد  تطبيق شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ل 

 فادىل ما حواف  يف قانون وريبة الدس .واالحنراف امعياري ونتائغ استبار  ت( للم موعة الواحدىل على متغري مد  تطبيق شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ل ست
 

خطيط ل ستفادىل ما ( امتوسط اايال واالحنراف امعياري ونتائغ استبار  ت( للم موعة الواحدىل على متغري مد  تطبيق شركات التأمني يف األردن عملية الت2ندوس رقم  
 حواف  يف قانون وريبة الدس     

 الفقرة الرقم
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة* قيمة ت متوسط الفرق االنحراف المعياري

2 
تقوم الشركة .يك حيابات  لولية 
ومنظمة حيب متطلبات قانون وريبة 
 الدس  وا الة بشركات التأمني 

2622 7647 2624 0267. 7677* 

4 
تقوم الشركة بتقدد اإلفراج الضرييب حىت 

 *7677 44627 26.7 7602 26.7 ال يتم تقدد الضريبة ن افيا  

0 
تقوم الشركة بتقدد اإلفراج الضرييب وما 
امدىل القانونية ما ك  سنة جتنبا  لدفد 
 غرامة تأسري تقدد اإلفراج الضرييب

2622 7622 2622 47627 7677* 

2 
تقدم الشركة اإلفراج الضرييب يف هناية 

الشتر الذي  قق  على سبم تش يعي 
 مم ا دون اإلورار .با  الشركة

06. 2604 76.7 0622 7677* 

6 
ال تقوم الشركة بتعدي  حياباهتا عند 

 7622 2662 7622 2666 0622 تقدد اإلفراج الضرييب

2 
يتم الل وء إىل جلان الطعا و، مة 
االستلناف  و التميي  للفب  يف بعض 
 األمور موووه ا  ف بعد دراسة وافية. 

4627 2620 -7620 0620 7677* 

2 
ما عملية  حتاوس الشركة االستفادىل

التقييط الت منحتا قانون وريبة الدس  
 وألعلى ف ىل مم نة.

46.7 2640 -.747 7622 7620 

. 
تقوم الشركة بدفد وريبة دس  للموظفني 
يف هناية امدىل ابددىل حىت ال تتحم  
 الشركة  ي غرامات نراء  لك.

2662 7667 2662 26626 7677* 

2 

حتاوس الشركة توسعة نشا تا وفتا 
شركات متخببة مث  شركات إعادىل 

إعفاءات وريبية حيب  التأمني للحبوس
 قرار جلنة األما االقتبادي

46.. 2677 -7622 0620 7677* 

 اجملموه ال لي 
060. 
2266 
% 

7620 760. 06762 7672* 

 
 (.46( بدرنة حرية  a < 7676* دالة عند ميتو   
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 تقاوم الشاركة بدراساة م اياا االساتثمار يف القطاعاات امختلفاة الات حاددها قاانون تشا يد االساتثمار  والعائاد ( والات تانص علاى 2  (  ن الفقارىل  ات الارقم2يتضا ما اجلادوس رقام  

ق  و داللاة إحباائية ( وبفاار 76.7( واحناراف معيااري  2الناتغ عا تلك القطاعات( قد حبلت على امرتبة األوىل ما بني ايد الفقرات يف اجملاس .توساط حياال ماد  التطبياق  
( وهي قيماة دالاة عناد 2602 و الفروية لبا  درنة موافقة  فراد عينة الدراسة  حيث بلغت قيمة  ت( عند هذا اميتو  ما فرق  عا قيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و نفي الفقرىل 

( والفقرىل  ات الرقم 2رىل بدرنة كبريىل ندا . كما يتضا ما اجلدوس  ع ه  ن الفقرىل  ات الرقم  (   ي  ن  فراد عينة الدراسة يرون  ن الشركات تطبق ،تو  الفق7676ميتو  الثقة  
ات إىل االنادماج للحباوس ( والت تنبان على  تيعى الشركة للحباوس علاى إعفااءات واريبية و لاك ماا بادء العما  وبالنياب اباددىل حياب امناا ق التنموياة( و تياعى الشارك2 

( واحناراف معيااري 4624حيب قرار جلنة األما االقتبادي( قد حبلتتا على امرتبة األسريىل ما بني ايد الفقارات يف اجملااس .توساط حياال ماد  التطبياق   على إعفاءات وريبية
لقباوس  و نفاي الفقارىل  و الفرواية لباا  قيماة االستباار  ( وبفارق غري داس إحبائيا  عا قيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و نفي الفقرىل  و الفروية لبا  قيمة االستبار امعتمادىل2672 

التخطايط الضارييب ل ساتفادىل ماا أحاد  سااليب كامعتمدىل لقبوس  و نفي الفقرىل  و الفروية لبا  قيمة االستبار  ي  ن  فراد عينة الدراسة يرون  ن الشركات ال تطبق ،تاو  الفقارتني  
الات حاددها قاانون تشا يد االساتثمار  ( والات تانص علاى  تقاوم الشاركات بدراساة م اياا االساتثمار يف القطاعاات 2 ماا الفقارىل  ات الارقم   حواف  يف القاوانني والتشاريعات يف األردن.

لااك(  فقااد ناااءت بامرتبااة   ناراء  ويف القطاعاات الاات حااددها قااانون تشا يد االسااتثمار  بعااد انتتاااء فاا ىل اإلعفااء و لااك مااا حيااث اليااعر الضارييب وإم انيااة حتقيااق وفااورات وااريبية
( وبفارق  و داللة إحبائية عا قيمة االستبار امعتمادىل لقباوس  و نفاي الفقارىل 2676( واحنراف معياري  06.7الثانية ما بني ايد الفقرات يف اجملاس .توسط حيال مد  التطبيق  

(   ي  ن  فااراد عينااة 7676( وهااي قيماة دالااة عناد ميااتو  الثقاة  ..06هاذا اميااتو  ماا الفاارق    فاراد عينااة الدراساة  حيااث بلغاات قيماة  ت( عنااد و الفرواية لبااا  درناة موافقااة 
على ممارساة شاركات التاأمني لقاانون تشا يد االساتثمار وقارار جلناة األماا  الدراسة يرون  ن الشركات تطبق ،تو  الفقرىل بدرنة كبريىل. وناءت قيمة امتوسط جلميد  سللة العنبر دالة

% وهاذه النيابة نااءت يف فا ىل تاأثري  .2( وماا نيابتس ..06  امتعلق بدمغ شركات التأمني بدرنة كبريىل يف عملية التخطيط الضرييب  حيث كانت قيمة الوسط ااياال االقتبادي
ذا العنباار تتمحااور حااوس امتوسااط وال تتمتااد %( و لااك حيااب امقياااس امعتمااد يف الدراسااة  كمااا  ن البيانااات امتااوفرىل عااا هاا7. -%22( وبنياابة  2-4624كبااري والاات تياااوي  

%( مما يدس علاى وناود انيا ام باني اإلناباات وعادم .2%( ومعام  االست ف بنيبة  20بتشتت عاس  ويظتر  لك ما س س قيمة االحنراف امعياري امنخفض والت تياوي  
قة  فراد عينة الدراسة على فقرات عاس ممارسة شركات التأمني لعملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل (  ن متوسط الفرق ما بني درنة مواف2ونود تشتت. كما يتضا ما اجلدوس رقم  

( لبااا  a < 7676د ميااتو  للداللااة  مااا ااااواف  يف القااوانني والتشااريعات يف األردن وقيمااة االستبااار امعتماادىل لقبااوس  و رفااض الفقاارىل  و الفروااية كاناات  ات معنويااة إحبااائية عناا
( والاات تنبااان علااى  تيااعى الشااركة للحبااوس علااى إعفاااءات مااا الرسااوم اجلمركيااة والضاارائب للمونااودات 2( و 2افقااة  فااراد عينااة الدراسااة  باسااتثناء الفقاارتني  ات األرقااام  درنااة مو 

رار جلناة األماا االقتباادي( وكماا يتضاا ماا اجلادوس الثابتة للمشروه  حيب ما يقتضيس قانون االستثمار( و تيد الشركات إىل االندماج للحباوس علاى إعفااءات واريبية حياب قا
تااأمني يف األردن متااارس عمليااة التخطاايط  عاا ه  ن متوسااط الفاارق مااا بااني درنااة موافقااة  فااراد عينااة الدراسااة علااى  ن الفاارق مااا بااني درنااة موافقااة  فااراد عينااة الدراسااة علااى  ن شااركات ال

 a( لبا  درنة موافقة  فراد عينة الدراسة وهي  ات معنوية إحباائية عناد مياتو   .760ات يف األردن وقيمة االستبار قد بل   الضرييب ل ستفادىل ما ااواف  يف القوانني والتشريع
يف القاوانني والتشاريعات  ما اااواف ( ما يعأ  ن  فراد عينة الدراسة يوافقون وبداللة إحبائية على  ن شركات التأمني يف األردن متارس عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل 7676 >

ف  يف القاوانني والتشاريعات يف األردن  يف األردن  و سريا  وكما هو مووا يف اجلدوس فقد بل  متوسط الفرق ما بني مد  تطبيق شركات التأمني التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما حاوا
( وهاي قيماة 0676  درنة موافقة  فراد عينة الدراسة  وبلغت قيمة  ت( عند هذا امياتو  ماا الفارق  ( درنة لبا.760وقيمة االستبار امعتمدىل لقبوس  و نفي الفقرىل  و الفروية  

( مماا يعاغ رفاض الفرواية البافرية الياابقة وقباوس الفرواية البديلاة الات تانص علاى: متاارس شاركات التاأمني يف األردن عملياة التخطايط 7676 ات داللة إحبائية عند مياتو  الثقاة  
 ل ستفادىل ما حواف  يف القوانني والتشريعات يف األردن.   الضرييب

 
والعمر والنيبة املوية ما عينة ( توعيد  فراد عينة الدراسة تبعا  متغريات نوه الشركة  وننيية الشركة  وامؤه  العملي للميت يب  والتخبص العلمي  وسنوات ا ربىل  6ندوس رقم  

 الدراسة 
 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 نوع الشركة
 %277 42 ميامهة عامة ،دودىل
 7 7  ات ميؤولية ،دودىل

 جنسية الشركة
 %2264 46  ردنية

 %.06 2 غري  ردنية

 حصة الشريك األجنبي
 %2264 .2 %46 ق  ما 

 %.06 2 %26 ق  ما  -%46ما 
 %.06 2 %26 كثر ما 

 المؤهل العلمي
 %.06 2 ثانوية عامة

 %262 4 لومدب
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 %2264 .2 ب الوريوس
 %2264 6 مانيتري
 7 7 دكتوراه

 التخصص العلمي

 %2262 47 ،اسبة
 %.06 2 إدارىل  عماس

 %2264 6 علوم مالية ومبرفية
 7 7 قانون
 7 7  سر 

 سنوات الخبرة

 7 7 سنوات 0 ق  ما 
 %0 2 سنوات 27إىل  ق  ما  0
 %4062 2 سنوات 27إىل  ق  ما  2

 %2062 22 سنوات فأكثر 27

 العمر

 %262 4 سنة 07 ق  ما 
 %0262 2 سنة 27إىل  ق  ما  07
 %4262 2 سنة 67إىل  ق  ما  27
 %.076 . سنة 27إىل  ق  ما  67

 7 7 سنة فأكثر 27
 %277 42 المجموع

 
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات 
 SPSS  توللت إليتا الدراسة ااالية بعد القيام بعملية حتلي  است ابات  فراد عينة الدراسة على امقياس اميتخدم بواسطة النظام اإلحبائييضما هذا الفب  عروا  للنتائغ الت

 و لك فيما يتعلق ب   فروية على حدا و.ا  قق  هداف الدراسة.
 عينة الدراسة: -

 اختبار الفرضيات
 لاك علاى ا مد  ممارسة شركات التأمني لعملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما ااواف  القانونية واليياساات امالياة واباسابية واإلدارياة و ثار ا لياغة ست فرويات  متث  يف ،تواه

طيط الضرييب يف تلاك الشاركات  و لاك ختفيض العبء الضرييب لشركات التأمني يف األردن  و ثر ننيية شركة التأمني وونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية على ميتو  ممارسة التخ
الفرويات  و.ا  ن ح م عتماد الدراساة  قا   ل ي يتم التعام  مد البيانات الت ا اعتا ما اميت يبني وإدسا ا جلاه  اااسب  وا استيار األساليب اإلحبائية ام ئمة الستبار

اعتماادت علااى دراسااة اجملتمااد بال اماا  كعينااة فتنااس ا اسااتخدام نتااائغ التحلااي ت اإلحبااائية اميااتخرنة مااا الربنااامغ  ( اسااتبانس. و ن الدراسااة اميدانيااة42اسااتبانس إ  يبلاا    07مااا 
 (22 الستبار فرويات الدراسة  T- test For Independent (Sample)  باإلوافة إىل استخدام التوعيد اإلحبائي (SPSS)اإلحبائي 

 
 فرضيات الدراسة: 
 ىل: نتائغ الفروية األو 

 ال متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما ااواف  يف القوانني والتشريعات يف األردن.
للم موعاة الواحادىل  ( ما القيم الثاين ما االستبانة  وللتأكد ما لحة الفروية اليابقة قاام الباحاث باساتخدام استباار  ت(2-2ا استبار هذه الفروية باالعتماد على األسللة  

( إىل امتوسااط 2يشااري اجلاادوس رقاام  علااى متغااري مااد  تطبيااق شااركات التااأمني يف األردن عمليااة التخطاايط الضاارييب ل سااتفادىل مااا ااااواف  يف القااوانني والتشااريعات يف األردن  حيااث 
شااركات التاأمني يف األردن عمليااة التخطاايط الضارييب ل سااتفادىل ماا ااااواف  يف القااوانني  ااياال واالحنااراف امعيااري ونتااائغ استبااار  ت( للم موعاة الواحاادىل علاى متغااري مااد  تطبياق

 والتشريعات يف األردن.
 

تفادىل خطيط الضرييب ل س( امتوسط اايال واالحنراف امعياري ونتائغ استبار  ت( للم موعة الواحدىل على متغري مد  تطبيق شركات التأمني يف األردن عملية الت2ندوس رقم  
 ما حواف  يف القوانني والتشريعات يف األردن
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 الفقرة الرقم
 درجات 3 -قيمة االختبار

المتوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة* قيمة ت متوسط الفرق االنحراف المعياري

2 

تقوم الشركة بدراسة م ايا االستثمار يف 
القطاعات امختلفة الت حددها قانون 

الناتغ عا  تش يد االستثمار  والعائد
 تلك القطاعات

2677 76.7 2 2602 7677* 

4 

تقوم الشركة بدراسة م ايا االستثمار يف 
منا ق التنمية امختلفة وامتمثلة يف 

حبو ا على ف ات إعفاءات إوافية ما 
وريبة الدس  وت اليف االستثمار يف 

 تلك امنا ق

0622 2627 7622 4620 
7672* 
 

0 
إعفاءات  تيعى الشركة اابوس على

وريبية و لك ما بدء العم  وبالنيب 
 ابددىل حيب امنا ق التفيريية

062 2672 7622 76.2 760. 

2 

تيعى الشركة للحبوس على إعفاءات 
ما الرسوم اجلمركية والضرائب امونودات 
الثابتة امشروه حيب ما ي تب ت ون 

 االستثمار

4624 2672 -767. 7606 7624 

 0627 7667 7627 0667 تيعى 6
7677* 
 

2 
تقوم الشركة بامطالبة بتدوير ا يائر الت 
نت ت يف فقرىل اإلعفاء .ونب قانون 

 االستثمار 
0607 2644 7607 264. 7642 

2 

تقوم الشركات بدراسة م ايا االستثمار يف 
القطاعات الت حددها قانون تش يد 
االستثمار  بعد انتتاء ف ىل اإلعفاء و لك 

الضرييب وإم انية حتقيق  ما حيث اليعر
 وفورات وريبية نرا  لك

06.7 2676 76.7 06.. 
7677* 
 

. 

تقوم الشركة بفب  مشاريعتا اجلديدىل 
ماليا  وإداريا  وقانونيا  عا الشركة األم 
ل ستفادىل ما اإلعفاءات الضريبية 
للمشروه اجلديد حيب متطلبات 

 تش يد االستثمار

0600 2672 7607 2666 7620 

2 
د الشركات إىل االندماج للحبوس تي

 7624 7606 7672- 2672 4620 على

 
 -:Reliabilityثبات ومبداقية النتائغ 

عضاااء هيلااة التاادريس يف قياام قااام الباحااث بااتنراء استبااار لاادق حت يمااي ل سااتبانس للتأكااد مااا م ءمتتااا  حيااث ا عروااتا علااى وانيااة ، مااني مااا  وي االستبااا  وا ااربىل مااا  
السااتبانس علااى وااوء مااا ناااء يف يف نامعااة آس البياات  اجلامعااة ا امشيااة  اجلامعااة األردنيااة ونامعااة عمااان األهليااة  ونامعااة اإلسااراء وا إدساااس بعااض التعاادي ت علااى  سااللة ا اباساابة

اسة. وا يف الوقت  اتس  توعيد االستبانس للتأكاد ماا ثباات األداىل م حظتتم ومق حاهتم حىت ظترت ببورهتا النتائية وكان ا دف  ن تتيم االستبانس بالوووح لد   فراد عتمد الدر 
ووء  هاداف الدراساة وفروايتتا وا التأكاد على عدد ما امدراء اماليني واألشخا  امختبني باألمور الضريبية مما ستونس إليتم االستبانس و سذ م حظتتم حوس بنود االستبانس يف 



 014 

لات. كما ا دراسة مد  توفر الثبات الاداسلي يف ما وووح تلم األسللة لد  هذه الف  (Cornobach's Alpha)االستبانس  باساتخدام معاما  امباداقية كرونبااف  لفاا 
%( 27ما   لفاا وهاو  %( وهي قيمة مرتفعة ومقبولة و كرب ماا اااد األدا امقباوس معا2262حيث وند  ن معام  االتياق الداسلي ل افة فقرات االستبانس عتمعة لعينة الدراسة  

ى االستقرار والثبات وكلما اق ب امقياس ما مما يعأ ثبات األداىل  وقدرهتا على قياس األهداف اموووعة  و ن معام  الثبات متغريات الدراسة يتمتد بالقبوس اإلحبائي  مما يدس عل
 . (20 الواحد لحيا تعترب النتائغ ا الة باالستبار نيدىل 

 
 الخاصة بإجابات عينة الدراسة.  تحليل البيانات

 -الخصائص الديموغرافية لعينة مسئولي الحسابات في شركات التأمين:
ايل  و خمتص بالشؤون الضريبية وهذه لقد احتوت االستبانس  سللة للحبوس على معلومات عا شركات التأمني وننييتتا  و سر  تتعلق باجمليب عا  سللة االستبانة وهم فلة مدير م

(  ن اياد شاركات التاأمني هاي 6لومات هي امؤه  العملي والتخبص وعدد سنوات ا ربىل والعمر حيث ا توعيد االستبانس إىل ايد شركات التأمني  وي ح  ما اجلادوس رقام  امع
% ماا 2264%. وي حا   ن .06كة  ننبية بنيابة % وشركة واحدىل هي شر 2264شركة هي شركة  ردنية اجلنيية بنيبة  46%  و ن 277شركات ميامهة عامة ،دودىل ونيبتتا 

% مااا الشاركات تاا اوح حبااة الشااريك األنناايب  مااا 4062شااركة  و ن  46% وبواقااد 46الشاركات ،اا  الدراسااة تقاا  حبااة ر س امااس األنناايب بالنياابة جملمااوه حقااوق امل ياة عااا 
%( بالنياابة جملمااوه 26 قاا  مااا  -%67مااا الشااركات تاا اوح حبااة الشااريك األنناايب  مااا % .06شااركات  و 2%( بالنياابة جملمااوه حقااوق امل يااة وبواقااد 67 قاا  مااا  -46%

% فاأكثر( بالنيابة جملماوه حقاوق امل ياة وبواقاد شاركة واحادىل. ووناد  ن اااد األدا 26% ما الشركات ت اوح حبة الشاريك األننايب  .06حقوق امل ية وبواقد شركة واحدىل6 و
شاركات   6% وعاددها 22640%  حيث  ن عدد شركات التأمني الت ال يوند  ا ر س ماس  ننيب على اإل ا ق تشا   277وااد األعلى بواقد لر س اماس األننيب بواقد لفر 

 ااياابات يف شاركات %. و ن نيابة اجمليباني علاى  ساللة االساتبانس ا الاة .يالويل7622.شاركة وتشا   ماا نيابتس  42وعدد شركات التأمني الت يوناد  اا ر س مااس  ننايب بواقاد 
%  يف حني  ن نيبة اجمليبني ما محلة شتادىل دبلاوم .06%  يف حني  ن نيبة اجمليبني ما محلة شتادىل الثانوية العامة وبنيبة .06التأمني هم ما محلة شتادىل الثانوية العامة وبنيبة 

% يف حاني سا  اجلادوس ماا محلاة 2264%  و ساريا  محلاة امانياتري حياث كانات نيابتتم 2264%  يليتا نيابة محلاة شاتادىل الب االوريوس والبالغاة 262كلية نامعية متوسطة هي 
يباني علاى  ساللة االساتبانس ا الاة شتادىل الدكتوراه  حيث يعاغ  لاك  ن األغلبياة مماا يشاغلون منباب مادير ماايل  و ،اساب هام ماا شاتادىل الب االوريوس وامانياتري. و ن نيابة اجمل

( عيب وبنيبة 2%(   ما ختبص إدارىل األعماس فبل  العدد  2262( عيب وبنيبة  47شركات التأمني هم ما  وي استبا  ابامية حيث يبل  عددهم  .يلويل اايابات يف 
ماا  وي ختباص ابامياة و لاك ماا %(  ويتضاا لناا  ن معظام اجمليباني يف شاركات التاأمني هام 2264( عياب وبنيابة  6%(   ما ختبص للعلوم امالية وامبارفية فبلا  العادد  .06 

 يتطلبس عملتم يف معرفتتم يف لقضايا ابامية.
سانوات ف انات  27% ماا إااايل عادد  فاراد العيناة يف حاني كانات نيابة ماا تا اوح ساربهتم  كثار ماا .06سانوات  2(  ن نيابة ماا تقا  ساربهتم عاا 6وي ح  ما اجلادوس رقام  

ساانوات حيااث عادت نياابتتم عااا النبااف مااا إاااايل االسااتبانات اموععااة وا اوااعة للدراسااة  ممااا يعااغ  ن غالبيااة  27ت يااد سااربهتم عااا %  وهااذا يعااغ  ن األغلبيااة هاام مااا 2062
سانة  07 عماارهم عاا و ن نيابة ماا تقا  اميت يبني هم مما متل ون ا ربىل ال افية يف إدرا   مهية التخطيط الضرييب واستخدام عنالره يف ختفيض العبء الضرييب لتلك الشركات. 

إىل  27%(  والذيا تقد  عمارهم ما  0262( وبنيبة  2سنة( بواقد   27إىل  ق  ما  07%(  وبل  عدد اجمليبني الذيا تقد  عمارهم ما  262( عيب وبنيبة  4بل  عددهم  
%( وتنياا م هااذه النتي ااة مااد .076( عيااب وبنياابة  .ساانة( بواقااد   67إىل  قاا  مااا  67%(  والااذيا تقااد  عمااارهم مااا  4262( عيااب وبنياابة  2ساانة( بواقااد   67 قاا  مااا 

 التخطيط الضرييب يف شركات التأمني. ورورىل ونود ا ربىل ال افية يف التخطيط الضرييب يف شركات التأمني  ف لما عاد سا اموظف كلما كانت سرباتس كبريىل  وهو ما ي ئم  بيعة
 األمث  هو عيادىل األرباح كون م افأهتا ترتبط غالبا  .بل  لايف الربا امتحقق. وبينت الدراسة ونود ع قة  ردية بني استيار البدي  اباسيبستدفعتا للضريبة بامقاب  مبلحة اإلدارىل 

يبية جتاه الشركة. و يضاا   ن اإلدارىل حتااوس استياار ومعدس الضريبة امفرووة .عأ  نس كلما عاد سعر الضريبة كلما حث اإلدارىل على استيار البدي  اباسيب الذي خيفض االلت امات الضر 
 لقانون.وسيلة ،اسبية متواعنة كأحد نوانب التخطيط الضرييب وهو استيار البدي  اباسيب ام ئم الذي  قق مبلحة الشركة بشرل عدم خمالفتس ا

. تبني هذه الدراسة  ثر وريبة الدس  على استياار ا ي ا  القاانوين (24 2224ة واألشخا  بعنوان  ثر الضريبة على هي   امنظمة يف الشركات اميامه (Guenther)دراسة  -2
لضريبية .عأ  سر  نس رب  ن ختتاار للشركة سواء كانت شركة ميامهة  و شركة  شخا  معتمدا  على ورورىل استيار الش   القانوين األنيب الذي يقل  ت اليف تشغيلتا و عبائتا ا

ت ف الووااد القااانوين ليااث يقلاا  األعباااء الضااريبية والت اااليف التشااغيلية للشااركة ألقاا  حااد مم ااا  سااذا  بعااني االعتبااار  ن ل اا  نااوه مااا  نااواه الت اااليف خيتلااف باااسووااعتا القااانوين 
 للشركة.

 
األوىل  ن تتناااوس مووااوه  -يف حاادود علاام الباحااث -هناااممااا ساابق وبعااد اسااتعراض الدراسااات اليااابقة م ااا القااوس  ن هااذه الدراسااات تتمياا  عااا غريهااا مااا الدراسااات اليااابقة كو 

ي واسات ف الضاريبة امعلناة وامعدلاة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني األردنية حيث تناولت الدراسات اليابقة موووه التخطايط الضارييب يف قطااه امباارف ويف القطااه الباناع
 التأمني يف األردن.  إال  هنا مل تتناوس موووه التخطيط الضرييب يف قطاه

 
شار ماا سا س االساتثمار يف وتناولت الدراسة موووه التخطيط الضرييب يف شركات التاأمني بشا   موساد و لاك ماا سا س االساتفادىل ماا قاانون تشا يد االساتثمار بشا   غاري مبا

 امنا ق الت حددها قانون تش يد االستثمار. مشاريد  ا مي ات وريبية  فض   و لك بتعفائتا ما وريبة الدس  مدىل ثابتة وبنيب ختتلف حيب
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شاااركات التااااأمني  والااااذي ماااانا شااااركات التااااأمني امندعااااة وامناااادمغ فيتااااا  و الناجتااااة عااااا  واالسااتفادىل مااا قاارار جلنااة األمااا االقتبااادي وهااو قاارار سااا  . ايااا عمليااة االناادماج يف 
 وم والضرائب األسر  س س العام الت متت فيس عملية الدمغ والعام التايل لعملية الدمغ.االندماج  وإعفاء ما وريبة الدس  ووريبة ا دمات  وكافة الرس

 
و يضا  االستفادىل ما م ايا قاانون واريبة الادس   وتناولت الدراسة ام ايا العامة الت منحا قانون وريبة الدس   الت تيتطيد ايد الشركات االستفادىل منتا  يف ختفيض عبلتا الضرييب 

 مل ة.الة بشركات التأمني  مث  إعفاء  رباح شركات إعادىل التأمني النااة عا عقود التأمني الت تربمتا معتا شركات التأمني العاملة يف اما 
ىل االساتثمار يف عااالت معفااىل  ماا واريبة وتناولات الدراساة االساتفادىل ماا اليياساات امالياة واإلدارياة واباسابية يف شاركات التاأمني  ماا سا س تونياس اساتثمارات شاركات التاأمني إ

 الدس   وحتقق  ا عائد ع ي.
 

 منهجية الدراسة:
ريات والرسااائ  العلميااة  ات الع قااة تعتمااد الدراسااة علااى اماانتغ الولاافي التحليلااي يف اابااوس علااى البيانااات الثانويااة وتعتمااد علااى ميااا م تاايب جملموعااة مااا امرانااد وال تااب والاادو 

 ة. .وووه الدراس
 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
نات شاركات  ردنياة األلا   و فاروه لشاركات ا حتديد عتمد هذه الدراسة لتشم  ايد شركات التأمني ا ادفة للربا وا اوعة للضاريبة ماا قطااه التاأمني العاملاة يف األردن ساواء  كا

تخببة يف معاجلة الشؤون الضريبية فيتا مث  األشخا  امعينني بتمثي  الشركة  مام دائرىل وريبية الدس   و دائرىل  ننبية. حيث يتم التعام  مد اميتويات اإلدارية العليا  و الدوائر ام
 .(20 شركة 42اباسبة امرك ية. حيث تبل  شركات التأمني ،  الدراسة 

 
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات 

 تمهيد
ب  اجمليبني  مث حتلي  البيانات ا الة باستخدام عنالار التخطايط الضارييب يف قطااه التاأمني يف األردن. وكماا سايتم استباار الفروايات سيتم  وال  استبار درنة مبداقية البيانات ما ق

 .(T- test)باستخدام استبار 
 -توزيع االستبانه وثبات نتائجها:

ة  وقاد كاان االستياار ي كا  علاى  ن يقاوم األشاخا  امختباون بااألمور الضاريبية للشاركة  و امادراء ( شارك42ا توعيد استبانس الدراسة على اياد شاركات التاأمني يف األردن والبالغاة  
ياد ( استبانس  وا استبعاد استبانس واحدىل و لك لعدم اموووعية يف اإلنابة عليتا باإلوافة إىل عادم اإلناباة علاى ا42اماليني بتعبلة االستبانس  حيث بل  عدد االستبانات اموععة  
 %( ما إاايل االستبانات اموععة.2260( استبانس وبنيبة  42 سللة االستبانة  وبذلك ت ون االستبانات ا اوعة للدراسة  

 
علاى رلياة  مر االلتا ااساتثمارها  و ثاحيث تناولات هاذه الدراساة موواوه ماد  التا ام شاركات التاأمني األردنياة بنظرياات ت اويا ،ااف  االساتثمار  هادفاة إىل إواتار يف ت اويا ،ااف  
 ية لت ويا ،اف  االستثمار.تلك الشركات  وما  ثر است ف ح م الشركات  وما  ثر است ف ح م الشركة  وتاريخ تأسييتا على رليتتا عند تطبيق األسس النظرية والعمل

  (2 حيث توللت الباحثة إىل النتائغ التالية:
 األساسية لنظريات ت ويا ،اف  استثمارها  إال  هنا ال تيتخدم األسلوب العلمي امدروس. ن شركات التأمني األردنية تطبق امفاهيم  .2
 عدم ونود ع قات  ات داللة إحبائية بني الت ام شركات التأمني األردنية .فاهيم نظريات ت ويا اباف  االستثمار ورليتتا. .4
 شركات التأمني عند تطبيق مفاهيم نظريات ت ويا ،اف  االستثمار. ال يوند  ثر الست ف ح م الشركة  وتاريخ تأسييتا على رلية .0

 وبناء على  لك توللت الدراسة إىل توليات  مهتا:
 ات امناسبة. وال : ورورىل إعداد وتنظيم  نت ىل استثمارية يف منشآت التأمني لتشم  على الوحدات اإلدارية الضرورية إلجناع  عما ا وتطعيمتا با رب 

 قيام بالتخطيط والرقابة الفعالة على الرلية لضمان تغطية الت امات امنشأىل وحتقيق معدالت النمو امنشود يف ظ  خما ر مقبولة.ثانيا : ال
 ثالثا : عقد الندوات والدورات التدريبية والت تيعى إىل تطوير اموارد البشرية بالقدر وال يفية اليليمة.

 تأمني يف إحد  نامعات اممل ة األردنية ا امشية حىت تتيأ الفرلة إلعداد ال وادر امؤهلة علميا  و كادميا .رابعا : ورورىل توفري ختبص ب الوريوس 
 .(2 م22.2دراسة  ليلى فتا اهلل(: بعنوان "األثر الضرييب على امواعنة الر  الية والقرارات اإلدارية األسر "  نامعة عني مشس  اجل ء األوس  -2

                                                 
 "  عمان. 4774االحتاد األردين لشركات التأمني "تقرير سوق التأمني األردين لعام  (20 
 م.4774ا ،اف  االستثمار  رسالة مانيتري غري منشورىل  كلية االقتباد  اجلامعة األردنية  عمان  رندىل  يغ س يك "مد  الت ام شركات التأمني األردنية بنظريات ت وي (2 
 (.266-20م    22.2 ء األوس ليلى فتا اهلل "األثر الضرييب على امواعنة الر  الية والقرارات اإلدارية األسر   اجمللة العلمية ل قتباد والت ارىل  عني مشس  اجل (2 
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اإلدارية و ن التخطيط والرقابة رب  ن يشم  ايد النفقات واألعبااء .اا فيتاا الضارائب  علااااى إدارىل امشااااروه  ن حتاااادد األثاااار االقتبااااادي للضااااريبة علااااى القاااارارات  والاااات تبااااني  ن
 ااا رااب علااى اإلدارىل التعاارف علااى كيفيااة جتنااب ورااب علااى اإلدارىل ،اولااة جتنيبتااا باسااتخدام وسااائ  ميااموحة قانونيااا  وتؤكااد علااى  ن ال م ااا حباار حاااالت الت نااب الضاارييب ول

 الضرييب وهي كما يلي:الضريبة  و تأني  دفد الضريبة  ي ختفيض القيمة ااالية للمدفوعات الضريبية حيث تبني الباحثة عدىل عنالر م ا استخدامتا يف التخطيط 
 ية لإلعفاءات الضريبية مقارنة مد  سلوب القيط الثابت.ورورىل استخدام  ريقة اإله   امع   ألن  لك يؤدي ل يادىل القيمة ااال -
اسة جتع  الدس  ا اواد للضاريبة يف  قا  استخدام  ريقة الوارد  سريا  لادر  وال  كيياسة تقييم امخ ون يف حالة ارتفاه األسعار اميتمر وثبات كمية امخ ون حيث  ن هذه اليي -

 حد لس.
ياطة بالتقييط  ن تي   الشركات عند البيد بالتقييط فقط اجل ء ابب  ما اإليرادات  ي تأني  االع اف بتيراد حىت يتم حتبي  امباال  امقتنبا الباحثة الشركات عند البيد  -

 وبالتايل ختفيض مقدار االلت ام الضرييب.
 .(27 م.222بعنوان "ا ربىل يف التخطيط الضرييب للشركات"  عام  (.Boner, Davis, & Jackson)دراسة  -2

 حيث تظتر الدراسة  ن عملية التخطيط الضرييب تتطلب ا رباء ال عمني و لك للقيام .ا يلي: 
 باجلانب ال مي. وال : حتديد امشاك  الضريبية الت يعاين منتا العمي  ودراسة  وواعس وحتديد الفر  الت م ا  ن ييتفيد منتا العمي . وهي ما يعرف 

ا رباء حتلي  الفار  الات م ئمة للمشاك  الت توانس العمي  واستيار البدي  امناسب للعمي  الذي  قق  كرب فائدىل  وهو ما خيص اجلانب النوعي وبالتايل فعلى ثانيا : إراد االوس ا
سااة علااى واارورىل ربااط إجناااع ا اارباء باادمغ اجلوانااب ال ميااة توانااس العمياا  ببااورىل وافيااة واالسااتفادىل منتااا يف حتقيااق  كاارب وفاار واارييب و.ااا يتفااق مااد مباالحة العمياا   وقااد  ولاات الدرا

 واجلوانب النوعية معا .
 .(22 م.222بعنوان تأثري وريبة الدس  على استيار الشركات للمبادئ اباسبية امتعارف عليتا. عام  (Ronen and Aharoni)دراسة  -.

اباساابية الاات تتبعتااا يف الوقاات الااذي ييااما فيااس للشااركة باستيااار امبااد  امناسااب حيااب امبااادئ اباساابية  حيااث قاماات بدراسااة تااأثري وااريبة الاادس  علااى استيااار الشااركات للمبااادئ
مبااريف  اا تاأثري علاى حتدياد لاايف امتعارف عليتا  حيث بينت الدراسة  ن اليياسات اباسبية الات تياتخدمتا الشاركات مثا  سياساة تقيايم امخا ون وسياساات اإلها   ور لاة ا

 الربا.
  تنخفض امبال  الت وبينت الدراسة بأن إدارىل الشركات حتاوس  ن تواعن بني مبلحة الشركة ومبلحة األ راف األسر  مث  مبلحة الشركة يف ختفيض لايف الربا حىت

 يعادس باس الادس . وحياث اف وات هاذه الدراساة العدياد ماا الذايت وا إرناءه ايا امناقشة فاتن هناا  احتماالني: إماا  ن ي تشاف  لاك األمار ويعادس الادس  وإماا ال ي تشاف وال
القااانون( ومااا التولاايات الاات ا  التولاايات و اارق العاا ج لتلااك امشاا لة. ومااا  اارق العاا ج الفعالااة هااي  ام حقااة القانونيااة  توواايا امقبااود بااامواد الغامضااة عااا  ريااق تعاادي 

لتدقيق على امنشآت الت ارية  ات األمهياة األكارب  عما  محا ت ل ياادىل الاوعي الضارييب  تفعيا  ماواد القاانون ا اا  بضاريبة الادس  اق احتا:  ال كي  على امخالفات امت ررىل  ثناء ا
  لتيتي  عم  الدائرىل(.ائرىل وام لفنيفيما يتعلق بالعقوبات م افحة التترب  االهتمام .بادر اد امعلومات  االستعانة با رباء و داء امدققني ا  نقال ا  ف بني الد

 .(2 م2222دراسة   ما  بو  ىي(: بعنوان "التخطيط الضرييب يف الشركات البناعية األردنية   -0
بية باالطرق القانونياة فيض  عبائتا الضاريحيث اهتمت هذه الدراسة .د  استخدام الشركات البناعية اميامهة العامة و ات اميؤولية ابدودىل األردنية للتخطيط الضرييب ما  ن  خت

 ما س س عنالره ا تية: 
 التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما قوانني تش يد االستثمار. -
 التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما ام ايا الت متنحتا بنود قانون وريبة الدس  امتعلقة بالبناعة. -
 العامة الت منحتا قانون وريبة الدس .التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما ام ايا  -
 التخطيط الضرييب ما س س ممارسة سياسات مالية وإدارية و،اسبية. -

تولالت تلاك الدراساة إىل نتاائغ حيث اهتمت هذه الدراسة بقياس الع قة بني التخطيط الضرييب ماا سا س عنالاره امختلفاة وباني العابء الضارييب لتلاك الشاركات الباناعية حياث 
سا س كا  عنبار ماا عنالار  فادها ونود ع قة ع يية  ات داللة إحبائية بني العبء الضرييب للشركات البناعية ومياتو  التخطايط الضارييب الاذي متارساس تلاك الشاركات ماام

وماا سا س ام اياا الات منحتاا قاانون واريبة الادس  التخطيط الضرييب  كما ال يوند است ف يف متوسط اساتخدام التخطايط الضارييب ماا سا س اساتغ س قاوانني تشا يد االساتثمار 
ت الباناعية ماا م اياا قاانون واريبة للبناعة حيث تتم االستفادىل ما هذه الدراسة .ا يغغ اجلاناب النظاري ماا سا س تركي هاا علاى عنالار التخطايط الضارييب وماد  اساتفادىل الشاركا

 عية.الدس  الت تؤدي إىل التخطيط الضرييب يف الشركات البنا
 .(2 م2220دراسة  عبد اهلل حبيب(: بعنوان "التخطيط الضرييب يف امبارف العاملة يف األردن"  اجلامعة األردنية  عمان  األردن   -2

 اار نظاري ،ادد ول اا ا ا إوالت تعترب ما الدراسات امتعلقة بالتخطيط الضرييب بش    ساسي حياث ا وواد تباورا  عاا التخطايط الضارييب ماا سا س تووايا  هام عنالاره وام
 تطبيقتا على قطاه امبارف العاملة يف األردن.

 حيث اهتمت هذه الدراسة .د  استخدام امبارف العاملة يف األردن لعنالر التخطيط الضرييب امتمثلة فيما يلي: 
 علقة بامبارف يف األردن.التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما ام ايا الت متنحتا بنود قانون وريبة الدس  امت -

                                                 
 م.2222نية  عمان   بو  ىي  التخطيط الضرييب يف الشركات البناعية األردنية: دراسة ميدانية  رسالة مانيتري غري منشورىل  كلية االقتباد  اجلامعة األرد  ما (2 
 م.2220عبد اهلل حبيب "التخطيط الضرييب يف امبارف العاملة يف األردن" رسالة مانيتري  اجلامعة األردنية  عمان  األردن   (2 



 001 

التخطاايط الضاارييب مااا ساا س االسااتفادىل مااا ام ايااا العامااة الاات منحتااا قااانون وااريبة  - الدس .
 التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما قوانني تش يد االستثمار وإدارىل امونودات. -
 التخطيط الضرييب ما س س ممارسة سياسات مالية وإدارية و،اسبية. -
 ونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية و ثرها على استخدام التخطيط الضرييب يف امبارف. -
  ثر ننيية امبرف على ميتو  التخطيط الضرييب يف امبارف. -
 

 حيث سلبت الدراسة إىل ما يلي: 
 
قاانون واريبة الادس   فقاد بلا  متوساط اساتخدام التخطايط الضارييب يف اجملااس   ن امبارف العاملة يف األردن تيتخدم التخطيط الضرييب ل ستفادىل ماا  ي فرلاة م اا  ن يوفرهاا -

%( ومتوسااط اسااتخدام التخطاايط الضاارييب مااا ساا س 2662%( ومتوسااط اسااتخدام التخطاايط الضاارييب لعمليااة تقاادد كشااف التقاادير الااذايت  2.60االسااتثماري وإدارىل امونااودات  
 %(..2.62%( وبل  متوسط االستخدام للتخطيط الضرييب يف امبارف العاملة يف األردن  2264امعاجلات امالية واباسبية امختلفة  

  ن ميتو  التخطيط الضرييب ي داد يف امبارف الت يوند  ا قيم خيتص بالشؤون الضريبية. -
  ن عام  ننيية امبرف ال يوند  ا داللة إحبائية على ميتو  التخطيط الضرييب يف امبارف. -
 
 .  (. م 4774دراسة  رندىل  يغ س يك(: بعنوان: "مد  الت ام شركات التأمني األردنية بنظريات ت ويا ،اف  االستثمار   -6
 
 
 
 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدراسات السابقة:

 ا استعراض عموعة ما الدراسات امتعلقة بالتخطيط الضرييب  وما هذه الدراسات: 
 
 6(2 4777"التخطيط الضرييب يف الشركات البناعية يف اليما"  رسالة مانيتري غري منشورىل  نامعة آس البيت   دراسة عبد الرحيم  محد  -2

ة يف الاايما  ودراسااة  مهياااة هاادفت هااذه الدراسااة للوقااوف علااى واقاااد عمليااة التخطاايط الضاارييب و ثرهااا علاااى التخطاايط لتخفاايض عاابء وااريبة األرباااح يف الشاااركات البااناعية اميااامه
التخطاايط لتخفاايض  عبائتااا ئب وتطويرهااا والتتاارب منتااا يف الاايما والوقااوف علااى واقااد النظااام الضاارييب يف الاايما  ومااد  اسااتفادىل الشااركات مااا عمليااة التخطاايط الضاارييب يف الضاارا

 الضريبية بالطرق القانونية وما س س االستفادىل ما ممي ات القانونني التالية:
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 .2220( لينة 2اارىل رقم   االستفادىل ما م ايا قانون امنا ق -
 م وتعدي تس.2222( لينة 44االستفادىل ما م ايا قانون االستثمار رقم   -
 م وتعدي تس.2222( لينة 44االستفادىل ما م ايا قانون وريبة الدس  رقم   -
 االستفادىل ما ممارسة سياسات مالية وإدارية و،اسبية معينة. -

شااركة  و ظتارت نتااائغ  64( سااؤاال   وععات علااى عتماد الدراسااة ام اون ماا الشااركات الباناعية اميااامهة يف الايما  والبااال  عاددها 64ا  حياث اساتخدم الباحااث اساتبانس م ونااة ما
% وما م ايا قانون وريبة 22بنيبة  %  وما ممارسة اليياسات امالية واإلدارية واباسبية20الدراسة  ن الشركات البناعية اميامهة اليمنية تيتفيد ما م ايا قانون االستثمار بنيبة 

%  0264نياابة %  ولقااد كاناات االسااتفادىل مااا ساا س النيااب اليااابقة بدرنااة كبااريىل  و مااا االسااتفادىل مااا م ايااا قااانون امنااا ق اااارىل فقااد كاناات بدرنااة قليلااة وب.2الاادس  بنياابة 
 % يف ختفيض  عبائتا الضرورية.6262طيط الضرييب بدرنة متوسطة وبنيبة و ظترت الدراسة  ن الشركات البناعية اميامهة اليمنية تيتفيد ما عنالر التخ

 
 .(6 م2220دراسة  وائ  الع شة(: بعنوان "است ف الضريبة امعلنة وامعدلة  وتدقيق حيابات امنشأىل الت ارية يف األردن"   -4

عادس وهاو ينحبار يف عادىل  ساباب منتاا  رغباة ام لاف يف التتارب ماا واريبة الادس   عادم إماام حيث  ظترت هاذه الدراساة  ساباب الفروقاات امعدلاة باني الادس  امعلاا والادس  ام
 ام لف بالقانون  عدم ونود مواد قانونية ردعا(.

بة ممااا  قااق منفعااة الضااريبة لتلااك لضااريحيااث فياارت تلااك الدراسااة مااد  اساات ف الضااريبة امعلنااة وامعدلااة يف الشااركات الت اريااة األردنيااة والااذي يعتاارب مااا عاويااة وااريبية تأنياا  دفااد ا
لت تيتونب تعادي  ظاغ ماا قبا  الادائرىل  الشركات متمثلة يف تأنري دفد الضريبة إىل وقت إقرارها بش   هنائي عند التقدير مد األسذ بعني االعتبار إم انية اكتشاف تلك األمور ا

اريف ومل يعادس باس كشاف ال ثاري لاذا فاتن هاذه الدراساة ساتحاوس ال شاف عاا العواما  الات تيااعد يف التخطايط مث   لك مبروف التربعات غري امقبولة وريبيا  وا تن يلتا ما امبا
 التابد(. الضرييب وختفيض العبء الضرييب يف قطاه التأمني يف األردن للولوس إىل التأثري النييب لتلك العوام   امتغريات اميتقلة على امتغري

 شركات التأمني و لك بتحقيق  كرب قدر ما الوفورات امالية.مما يياعد يف توسد واستمرار 
 

 أهداف الدراسة:
 

 إن ا دف الرئييي للدراسة هو:
 قياس مد  ممارسة شركات التأمني لعملية التخطيط الضرييب باعتباره يؤدي إىل ختفيض العبء الضرييب لتلك الشركات بالطرق القانونية.

 اسة كما يلي: وم ا لياغة األهداف الفرعية للدر 
 قياس مد  استفادىل شركات التأمني ما النبو  القانونية والتشريعية اليارية امفعوس الت تياعدها يف تنفيذ عملية التخطيط الضرييب. .2
 قياس مد  استفادىل شركات التأمني ما ااواف  يف قانون وريبة الدس  تياعدها يف تنفيذ عملية التخطيط الضرييب. .4
 شركات التأمني ليياسات مالية وإدارية و،اسبية تياعدها يف تنفيذ عملية التخطيط الضرييب.قياس مد  ممارسة  .0
 حتديد  ثر ننيية الشركة كوهنا  ردنية  و غري  ردنية على ميتو  التخطيط الضرييب التأمني العاملة يف األردن. .2
 مني العاملة يف األردن.حتديد  ثر ونود   و عدم ونود( قيم خمتص بالشؤون الضريبية يف شركات التأ .6
 لضريبية.الولوس إىل نتائغ تياعد على اق اح التوليات ال عمة الت م ا  ن تياعد شركات التأمني يف تنفيذ التخطيط الضرييب وختفيض  عبائتا ا .2

 
 مشكلة الدراسة:

% ما الادس  ا اواد للضاريبة 46ة بالقطاعات األسر  حيث يبل   لك العبء بواقد ت ما مش لة الدراسة يف ارتفاه العبء الضرييب الذي يتحملس قطاه التأمني يف األردن مقارن
حتقياق االساتقرار االقتباادي واالنتمااعي والذي يعد ما  كرب األعباء الت تتحملتا الشركات يف اممل ة وحيث  ن قطاه التأمني يف األردن يعترب ما  هم القطاعاات الات تيااهم يف 

إىل حتياا وواد  س س تعويض األفراد والشركات عند وقوه األورار امؤما عليتا  لذا البد  ن خيطط القرارات االستثمارية وامالياة يف الشاركات .اا ياؤدي وختفيض امخا ر و لك ما
 شركات التأمني ب يادىل  رباحتا وتدعيم مرك ها امايل لتحقيق  هدافتا واستمرار تواندها يف سوق امنافية.

 الدراسة ما س س األسللة التالية:م ا إبراع مش لة 
 

 األردن.  ه  متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما ااواف  يف القوانني والتشريعات اليارية امفعوس يف .2
 قانون وريبة الدس  يف األردن.ه  متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س االستفادىل ما ااواف  يف  .4
 ه  متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س  تباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية امختلفة. .0
 ه  يوند است ف يف ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث كون اجلنيية األللية للشركة غري  ردنية. .2
 ه  يوند است ف يف ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث ونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية لد  شركة التأمني. .6
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هااااا  يوناااااد للمتغاااااريات الياااااابقة عتمعاااااة  ي  ثااااار علاااااى التخطااااايط الضااااارييب  .2 لشركات التأمني األردنية.
 

 فرضيات الدراسة:
 فرويات وهي: تقوم الدراسة على عموعة ما ال

 
 مفعوس يف األردن".الفروية األوىل "ال متارس ما شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما حواف  يف القوانني والتشريعات اليارية ا

 نون وريبة الدس  يف األردن".الفروية الثانية "ال متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ل ستفادىل ما ااواف  يف قا
 ".الفروية الثالثة "ال متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب ما س س إتباعتا ليياسات مالية وإدارية و،اسبية خمتلفة

 نيية األللية للشركات غري األردنية".الفروية الرابعة "ال يوند است ف يف ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث كون اجل
 د  شركة التأمني".الفروية ا امية "ال يوند است ف يف ميتو  ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني و لك ما حيث ونود قيم خمتص بالشؤون الضريبية ل

 لشركات التأمني األردنية".الفروية اليادسة "ال يوند للمتغريات اليابقة عتمعة  ي  ثر على التخطيط الضرييب 
 

 منوذج الدراسة:
 والش   التايل يووا الع قة بني امتغريات اميتقلة وامتغري التابد كما يلي: 

 
 

 متهيد 
 

للولاوس إىل األهاداف امنشاودىل  إن  مثا إن ما األهداف األساسية للشركات هو عيادىل رليتتا وتوفري  كرب قدر مم ا ماا اليايولة م نتاا ماا اساتغ س الفار  امتاحاة االساتغ س األ
  لك يتأتى ما س س عيادىل إيرادات ووبط نفقاهتا وتونيس استثماراهتا .ا  قق  ا تلك األهداف.

وق امنافياااة. و.اااا  ن القااارارات ئتاااا يف سااالاااذا تعتااارب القااارارات االساااتثمارية وامالياااة امتعلقاااة بياااري  عمااااس الشاااركة ماااا  هااام القااارارات الااات تيااااهم يف حتقياااق  هاااداف تلاااك الشاااركات وبقا
  فتناس يقاد علاى عااتق إدارات (2 ام القاانوناالستثمارية وامالية لتلك الشركات تؤثر على مبل  الضريبة الوانب دفعس إىل اليلطات الضريبية امتمثلة بدائرىل وريبية الادس  حياب  ح ا

ىل  قاا  قاادر مم ااا. وينظاار إىل وااريبة الاادس  امفرووااة علااى خمتلااف  نااواه الشااركات علااى  هنااا عاابء واارييب مثاا  تلااك الشااركات امواءمااة بااني عيااادىل األرباااح وختفاايض العاابء الضاارييب إ
 لااك يااة ومعاجلتتاا بطريقااة تااؤدي إىل ختفاايض اقتطاعاا  مااا دساا  الشااركات وبالتاايل  رمتااا مااا االسااتفادىل مااا  لاك اجلاا ء امقتطااد اسااتت كا   و اسااتثمارا  وعلياس رااب ترتيااب األمااور امال

 العبء الضرييب بالطرق القانونية وهو ما يطلق عليس مبطلا التخطيط الضرييب.
 وتتناوس هذه الدراسة موووه التخطيط الضرييب يف شركات التأمني العاملة يف األردن و لك ما س س البحث يف  ثر: 

 
 البيلة القانونية  للقوانني والتشريعات اليارية امفعوس(. -
 س .قانون وريبة الد -
 اليياسات امالية واإلدارية واباسبية. -

باالطرق القانونياة. وهاذا بادروه على التخطيط الضرييب لشركات التأمني كما سيحاوس الباحث ما س س ما سبق تقدد توليات تيااهم يف ختفايض العابء الضارييب لشاركات التاأمني 
 .يؤدي إىل عيادىل واستمرار فر  جناح وحتقيق  هداف تلك الشركات

 
 أهمية الدراسة: 

 
ارها يف عااااالت خمتلفاااة يف اايااااىل يلعاااب قطااااه التاااأمني دورا  هاماااا  يف اايااااىل االقتباااادية واالنتماعياااة  ماااا سااا س ا باااائص الااات يتباااف  اااا  ماااا ااااد امااادسرات الباااغريىل واساااتثم 

ماا امنظماات امالياة ال باريىل الات هتادف إىل حتقياق الرسااء واالساتقرار االقتباادي واالنتمااعي   االقتبادية  كما تشغ  شركات التأمني حي ا  كبريا  يف النشال االقتبادي  فتاي تعتارب
شاال فيتا الوعي التاأميغ  مهياة هاذا الناوه ماا النباإلوافة إىل ا دمات االنتماعية الت تقدمتا إىل  فراد اجملتمد  وتأمينس ما األسطار الت يتعرض  ا  وقد  دركت الدوس الت انتشر 

 االقتبادي فأسضعت هيلات وشركات التأمني إىل الرقابة اا ومية اماية امدسريا واميتثمريا وكذلك محاية االقتباد الو غ.
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عاااادىل  مهتااااا االقتبااااادي  واالنتماااااعي وختفاااايض امخااااا ر  و لااااك مااااا ساااا س نوانااااب  و ن قطاااه التااأمني يف األردن يعتاارب مااا  هاام القطاعااات الاات تياااهم يف حتقيااق االسااتقرار 
تثمارها يف اممل ة وبالتاايل تعما  علاى حتقياق تعويض األفراد والشركات عند وقوه األورار امؤما عليتاا  و يضا  تقوم شركات التأمني يف األردن بت ميد األمواس وامدسرات وإعادىل اس

 األما واالستقرار االقتبادي واالنتماعي.
 

 :  (4 م4774-2222رات وإاايل التعويضات امدفوعة ومقدار الضريبة امقتطعة للف ىل ال منية حيث يبني اجلدوس التايل إاايل االستثما
 ( بام يني 2ندوس رقم  
 0220 0226 0222 6999 6991 6991 6991 السنة
إاايل 

 االستثمارات
2460 2.60 .264 2266 .260 26766 22262 

إاايل التعويضات 
 امدفوعة

2.67 6062 6267 2062 2262 226. .262 

 4627 .467 4664 4622 4602 4622 .462 الضريبة امقتطعة
 

% مااا  عماااس التااأمني لااذا رااب عليتااا 27وحيااث  ن معظاام شااركات التااأمني حتقااق سيااائر نتي ااة  عما ااا مااا التااأمني  تعويضااات قياام تااأمني الياايارات( الااذي يشاا   مااا نياابة 
 حقيق  كرب عائد ما األرباح العدهار وتوسد هذا القطاه للقيام بدوره بش   فاع .التخطيط الستثمار األمواس امودعة لديتا لت

ة الادس  .وناب القاانون واالساتفادىل ماا لذا ت ما  مهية هذه الدراسة يف تقلي  مبل  االلت ام الضرييب الاذي م اا حتقيقاس ماا سا س تونياس االساتثمارات إىل عااالت معفااىل ماا واريب
 سر . حيث يعترب امبل  امدفوه كضريبة دس  ما  هم األعباء الت تت بدها الشركات ببورىل عامة وشركات التأمني ببورىل سالة.ااواف  القانونية األ

 الوواد اماايل ا ياؤدي إىل حتيانيكما تياعد عملياة التخطايط الضارييب علاى حتقياق وفاورات مالياة م اا اساتخدامتا يف عااالت اساتثمارية تيااعد علاى اساتمرارية تلاك الشاركات وهاذ
 . (0 للشركات يف اميتقب  مما ينع س إرابا  على تلك الشركات وعيادىل ميامهتتا يف االقتباد
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