
 ملخص الدراسة باللغة العربية

  

 اسم الباحث

 فوزي عطا حمدان السوالقة
 

 المشرف

 األستاذ الدكتور نعيم دهمش
 

 بحث بعنوان

 تقييم محاسبة  ضريبة الدخل المقطوعة في قطاع المقاوالت األردنية 

 "دراسة ميدانية"

 

 لقد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي: 

األس سدة  لظاد ض يدرةت  الدىلج الفةدى  دب م  سدت   التعرف على مدى  تدفا ر المتبلتد    .1

 يرةت  الىلج المقبفع .

 التعرف على آلة  تبتةق م  ست  يرةت  الىلج المقبفع  كأس س للتقىةر. .2

الفقددفف علددى  ففددا التتدد ةد تددةد تقددىةر يددرةت  الددىلج تمففدد  اليددرةت   .3

 المقبفع  فتقىةره  تمفف  التقىةر الذاتب.

الدددىلج المقبفعددد  المبتقددد  علدددى تعددد  ىراسددد  فتقةدددةض  هدددىاف يدددرةت   .4

 القب ع    ب األرىد.

تقىةض االقترا    فالتفصة   الالزمد  التدب تيدمد فدفىا م  سدت  يدرةت   .5

 الىلج المقبفع  كأس س للتقىةر 

فلت قةددق هددذه األهددىاف قدد ض الت  ددس تددتفرال مسددة مكتتددب لمفمفعدد  مددد الكتدد  فالددىفرة   

ظدد   الن ظفةدد  للىراسدد ل  مدد  لح ةدد   ال صددفج علددى  فالمرافددذ ذا  العالقدد  فذلددع  لفمددذ التة 

 التة ظ   األفلة   قى تض تصمةض استت ظ  مففه  إلى مكلفب قب ع المق فال  األرىظةـــــ ل                           

                                       

 ح



ت ظ  فزعد  علدى مكلفدب ( اسدت85( اسدتت ظ لمظه   97فمقىري يرةت  الىلجل  ةس تض تفزةدذ  

( اسدددتت ظا فزعددد  علدددى المقدددىرةد المعظةدددةد تتقدددىةر يدددرةت  الدددىلج 12قبددد ع المقددد فال  ف   

%( مددد عدددىى االسدددتت ظ   86.6( اسدددتت ظ  ل  ي مدد  ظسدددتتا  84المقبفعدد ل فاليدددذ للت لةددج  

 المفزع .

فمددد لددالج التتدد ر  ريددة   الىراسدد  ل ااهددر  الظتدد ري اد م  سددت  يددرةت  الددىلج 

بفع  تفتقر الى المرفظ ل فالفيفح فالتس ب ل فهب ع ىل  تشكج ة ت ج الى المزةى لت قةقه  المق

تشكج ك مجل كم  تتةد اظه   ة ىة لف ذا  كف لا  قتص ىة  لفماللم لفذا  كف لا اىارةد ل لكدد ال 

تى مد افرال المزةى مد التعىةال  فالتص ة    للفصفج الى الشكج الص ةة لكدج متبلد  مدد 

لمتبلتدد  ل فذلددع ألد الددتع  مظهدد  متددفا ر تشددكج تقرةتددب  ددب م  سددت  يددرةت  الددىلج هددذه ا

 المقبفع .

 

 وقد أوصى الباحث بالعديد من التوصيات ومن أهمها:

. تيمةد ق ظفد يرةت  الىلج تعلةم   فاي   لم  ست  يرةت   الدىلج المقبفعد ل علدى  د  1

 تشمج هذه التعلةم   فمةذ األ ك ض التبتةقة .

فعةج ىفر ال س ت   األصفلةا  ب التقىةر على مكلفب يرةت  الىلج المقبفع ل فاعب ل . ت2

 تىقةق هذه ال س ت    همة  قصف .

. االعتم ى على  سس علمة  عظى إليد ع  ي قبد ع ليدرةت  الدىلج المقبفعد ل  ةدس ةتففد  3

 .إفرال ىراس   فا ة  للتفصج  لمى  ماللم  هذا الظفع مد التقىةر لهذا القب ع

( مد ق ظفد يرةت الىلجل فالمتعلق  ت لتقىةر على  ص    32. تفعةج الفقرا   ( مد الم ىا  4

 األظشب  الصحةرا.

. تعزةز كفد لا التقدىةر اعتمد ىال علدى اليدرةت  المقبفعد ل فال دى مدد تت ةظدا الكتةدر مدذ  سد س 5

تعددىةال  علددى التقددىةر المعتمددى فهددف التقددىةر الددذاتبل فذلددع مددد لددالج إفددرال مفمفعدد  مددد ال

 األسس ال  لة  لليرةت  المقبفع .
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