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 :الملخص
مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات دراسة حالة  علىهدفت الدراسة إلى التعرف 

ية شملت وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائفي بلدية السلط الكبرى. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي 
( من العاملين في بلدية السلط الكبرى. ومن أهم النتائج التي توصلت لها 26عددًا من العاملين في بلدية السلط الكبرى وبلغ عددهم )

درجة متوسطة. سلط الكبرى باتفاق المشاركين على وجود تأثير للمسقفات والضريبة على المباني واألراضي في عمل بلدية ال الدراسة
كما توصلت الدراسة إلى أن العاملين في بلدية السلط الكبرى يسعون إلى تحسين أداء العمل من أجل أرضاء المواطنين متلقي الخدمة 

على  إحصائية بين مدى مساهمة المسقفات والضريبة داللة ذات يوجد فروق من البلدية بدرجة مرتفعة، كما وتوصلت الدراسة إلى أنه 
من تحسين أداء عمل البلديات  %35المباني واألراضي في تحسين أداء عمل بلدية السلط الكبرى وأنها مسؤولة عن تعزيز ما نسبته 

 في بلدية السلط الكبرى.

 وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية السلط الكبرى بشكل خاص بإجراء عملية مراجعة مستمرة لعملية
تخمين المسقفات والضريبة على المباني واألراضي وبشكل دوري كونه يساهم في تحسين أداء عمل بلدية السلط الكبرى وتحسين أدائها 

 مما يساهم في تعزيز قدراتها في تقديم الخدمات ألفراد المجتمع المحلي.

 السلط الكبرى.المسقفات، الضريبة، تحسين أداء عمل البلديات، بلدية  الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
تعتبر المعلومات حول المسقفات والضريبة من أهم المعلومات المقدمة إلى البلديات نظرًا لدور هذه المعلومات في نجاح أو 
فشل البلدية ودرجـة نموهـا وتقدمها، وعليه فإن توفير معلومات دقيقة ومناسـبة ومالئمة وفي الوقت المناسب عن المسقفات والضريبة 
 على المباني واألراضي، بقدر ما يساعد في نجاح اإلدارة في إتخاذ القرارات المناسبة والمالئمة والتي تساعد البلدية في النمو والتطور

وتحسين أدائها. كما وإن مدى توافر البيانات والمعلومات يتوقف على مدى توفير نظام للمعلومات يعمل بالشـكل والدقة المناسبة 
ا يعمل على وضع المعلومات بين يدي متخذي القرارات في الوقت المناسب والمالئم، وال بد من توافر عناصر معينة في والمالئمة، كم

 (.2006هذا النظام لكي يكون مفيـدًا للبلديـة )سليم، 

همية أ كما وتعتبر ضرائب المسقفات على الممتلكات أحد الموضوعات األساسية في البلديات لسياسة األراضي وهي ذات 
 مركزية، حيث تعد ضريبة األمالك أفضل طريقة لدعم المجتمعات المحلية من النفقات العامة.

وتواجه المؤسسات الخدماتية العديد من التغيرات والتحديات االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، قد ترتب على 
 .البشرية؛ من أجل مواجهة التحديات التي تحيط بهم والتكيف معهاهذه التغيرات زيادة اهتمام المؤسسات بمواردها المالية و 

كما وتلعب البلديات دورًا مهمًا وحيويًا في بناء المجتمع في كافة نواحي الحياة من أجل تلبية حاجات المجتمع المحلي 
على التخطيط والتنفيذ والمتابعة  ، كما وأن قدرة البلدية المختلفة ، وتعمل على تحديد هذه الحاجات حسب معايير ومقاييس معينة

والرقابة سواء سيساهم في تحسين األداء المالي في البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص من أجل تحسيـن مستوى 
 الخدمة المقدمة إلى أفراد المجتمع المحلي .
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 درة للممتلكات لتوليد إيرادات لتمويل تقديمالضرائب على الممتلكات هي عملية تطبيق معدل الضريبة على القيمة المق
الخدمات، كما وتعتبر عملية التخمين للمسقفات والضريبة على المباني واألراضي إحدى أهم إيرادات البلديات التي تقـوم بتحويله إلى 

راضي تمثل بة على المباني واألالدولة، وذلك بهدف استخدامها في تحقيق أهدافها المختلفة، كما وأن عملية التخمين للمسقفات والضري
انعكاسًا حقيقيا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع الذي تفرض فيه، وتتغير عملية التخمين للمسقفات والضريبة 

المسقفات(  )على المباني واألراضي في الحجم والقيمة تبعًا لتفير األوضاع االقتصادية والوقت الزمني، وال تعتبر ضرائب الملكية 
رسوًما مقابل الخدمة ، ولكنها طريقة لتوزيع تكلفة الخدمات الحكومية عبر العقارات بناًء على قيمتها كمؤشر على الثروة والقدرة على 

 الدفع.

ملية التخمين للمسقفات والضريبة على المباني واألراضي للبلديات تتم عادًة من من خالل تقييم وضعها عن طريق أن ع
ة النقدية ، والمالءمة المالية للميزانية ، والمالءمة المالية على المدى الطويل ، والمالءمة المالية على مستوى الخدمة، وُتفهم المالءم

 (. Gomes, et al., 2013المالءمة النقدية على أنها قدرة المؤسسة على توليد سيولة كافية للوفاء بالتزاماته قصيرة األجل، )

نه يتوجب على المؤسسات الحكومية بشكل عام وعلى البلديات بشكل خاص خلق آلية جديدة من أجل ومن هذا المنطلق فأ
تطوير كفاءة وفاعلية أداء الموظف في الدوائر الضريبية وتنمية المهارات اإلدارية والتنظيمية ، والعمل على تقييم دوري للموظفين 

 أداء اإلدارة التدريبية للقيام بدورها بنجاح. وتدريبهم وتطويرهم ضمن أسس حديثة ومتطورة تضمن نجاح 

وعليه فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي  
 في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
تعاني العديد من البلديات من نقص الموارد الالزمة لدعم تحصيل المسقفات والضريبة على المباني واألراضي بكفاءة، ويعيق 

الوصول المحدود إلى البيانات الخاصة بأسعار مبيعات العقارات التقييمات الدقيقة، كما هو الحال مع التنوع الكبير في أنماط حيازة 
ضافية تتمثل في عدم ثقة العديد من دافعي الضرائب في السلطات العامة بسبب ضعف الحكم والفساد. األراضي، وهناك صعوبة إ

ومع ذلك  تظل الضرائب على الممتلكات هي أفضل طريقة لدعم النفقات العامة المحلية لعدة أسباب، بما في ذلك اإللمام بها لدافعي 
، وصعوبة التهرب الضريبي، وفي الواقع تظهر عدد متزايد من البلديات الضرائب، وتصاعدها بالنسبة للضرائب على االستهالك 

جدوى تشغيل أنظمة ضرائب عقارية فعالة بناًء على تجاربهم، وتركز المسقفات والضرائب على الممتلكات والمباني واألراضي في 
المصدر الخاص وترتيبات المشاركة الضريبية المساهمة في عدة مجاالت أهمها اعتبارها سياسة مالية؛ إذ يؤثر هيكل اإليرادات ذات 

على الحاجة إلى الحكومات المحلية واستعدادها لتحصيل الضرائب على الممتلكات، وعليه يجب أن تدعم السياسات المالية االستقاللية 
من نقص  التي تعاني المحلية، وتتجنب ازدواجية الجهود عبر مستويات الحكومة، وتحسن وضوح التشريعات، وتدعم المدن والبلديات

الموارد. أما فيما يتعلق بالسياسات الضريبية مثل تلك التي تعود بالنفع على الجانحين الضريبيين وتحد من شمولية الضرائب أو عدم 
ك المساواة وعدم الكفاءة في النظام، فيمكن أن تساعد خيارات السياسة األخرى في إنشاء أنظمة ضرائب ممتلكات مستدامة، مثل امتال
نفس المستوى الحكومي التخاذ القرار بشأن النفقات العامة وتحديدها معدالت ضريبة األمالك. وتتعلق ممارسات التقييم وإجراءات 
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التحصيل ببعض أوجه القصور في إدارة الضرائب بالسجل العقاري للممتلكات فاألنظمة التي قد تكون أكثر تعقيًدا من القدرة التقنية 
 (.De Cesare2012تدعم أو تكلف أكثر من اإليرادات الناتجة عن ضريبة األمالك )المحلية يمكن أن 

وبالتالي فإن اإلدارة الضريبية األفضل تتطلب بذل جهود متزايدة لتصميم سجالت مساحية لتحقيق االستدامة وتطبيق مناهج  
ائب، ن والتقييمات وتوحيدها وتشجيع مدفوعات الضر مساحية وتقييم أكثر مرونة لتحسينها. ومن جهة أخرى يمكن أن تساعد دقة التخمي

والتفاوض بشأن الديون الضريبية، وتطبيق العقوبات باستمرار في حاالت التهرب الضريبي، على تحسين أداء عمل البلديات. كما 
عزز المحلية، إذ يجب أن تويمكن للبلديات التي تنفذ هذه اإلصالحات االستفادة من زيادة اإليرادات لالستثمار في الخدمات العامة 

التحسينات في عمليات تحصيل الضرائب على الممتلكات وتخمين ضريبة المباني واألراضي اإلدارة المحلية مع التأكيد على المسؤولية 
 المشتركة للمواطنين والسلطات العامة عن التنمية الحضرية.

مدى مساهمة المسقفات والضريبة على  ما هوئيسي التالية: وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل السؤال الر 
 المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى؟ 

 فرضيات البحث 
( بين مدى مساهمة المسقفات α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية:

 والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى.

 أهداف الدراسة
التعرف على دور الضريبة على مدى مساهمة المسقفات والضريبة  الهدف الرئيسي التالي:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق 

 على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى 

 أهمية الدراسة

تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تقوم على استقراء وتشخيص دور مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني 
ة هامة ، وذلك نظرًا ألن الضرائب والمسقفات تعتبر وسيلاألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى و 

تساهم في تشجيع النشاط في المجال االقتصادي كحالتي التضخم وكذلك االنكماش، ففي حالة التضخم والتي تنتج عن ارتفاع كبير 
الخدمات والتي قد يكون من أسبابها توافر السيولة بشكل كبير لدى أفراد المجتمع، وتلجأ الدولة إلى العمل في مستوى أسعار السلع و 

على رفع الفاتورة الضريبية على المواطنين من أجل الحد من السيولة وبالتالي الحد من ظاهرة التضخم، أما في حالة االنكماش والتي 
ى إلى خفض القيمة الضريبية المفروضة على مواطنيها وبالتالي يحدث زيادة السيولة في تمثل الركود االقتصادي فأن الدولة تسع

المجتمع ويرافقه زيادة في اإلنفاق على شراء السلع والخدمات وبالتالي تنشيط الواقع االقتصادي في الدولة بشكل ملحوظ، مما يسهم 
 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:بتحقيق أهداف البلدية 
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 واًل: األهمية العلمية: أ

  دور مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة
، وعليه فأن تعد بمثابة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى 

 الموضوع.
  مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في كما وأن تناول معرفة

سيساهم في تقديم العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة البلديات بلدية السلط الكبرى 
 ة السلط الكبرى بشكل خاص.بشكل عام وفي بلدي
 ثانيًا: األهمية العملية: 

 مدى مساهمة المسقفات والضريبة  د القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
ؤولين دم مساعدة للمسعلى المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى ، كما وستق

والمعنيين وصناع القرارات في البلدية للتعرف على مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء 
المناسبة لتحسين تقديم  اإلجراءات اتخاذ في عمل البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص، وبالتالي تساعدهم

 لديات.أداء عمل الب
  كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في

أبعاد مختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين معرفة مدى مساهمة 
 برى.ت كدراسة حالة في بلدية السلط المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلدياالمسقفات والضريبة على ال

 حدود الدراسة
 تخضع الدراسة إلى الحدود االتية:

 .الحدود المكانية: بلدية السلط الكبرى 
  2021الحدود الزمنية: ينحصر إجراء هذه الدراسة في العام. 
  لمعرفة مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء الحدود الموضوعية: تم تطبيق هذه الدراسة

 عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 
ذ أن الفراعنة الدولية منذ القدم؛ إضريبة المسقفات تعتبر من الضرائب المباشرة المتعارف عليها في العديد من التشـريعات أن 

واليونانيون والرومان قامو على فرض الضرائب علـى ملكيـة األمـوال العقارية، وقد عرفها العثمانيون أيضا وطبقوها حيث سميت أما 
يـة والسياسـية االجتماعالقوانين التي حول طرق اسـتيفائها فأنها تختلف من دولة إلى أخرى وذلك تبعًا الختالف الظـروف االقتصـادية و 

يجدر اإلشارة إليه أن ضريبة المسقفات تعتبر عاماًل له آثاره االقتصادية والمالية واالجتماعية  والتشريعية والثقافية لكل دولة، ومما
طبيق هذه توالسياسية، كما وأن ضريبة المسقفات تصيب الرأسماليين وهم أصـحاب العقارات وليس العمال والطبقات الفقيرة. ويفيد 

الضريبة من الناحية التقنية أنها تسمح بالحصول على بيانات وإحصائيات عن ثروات األشخاص وممتلكاتهم لمراجعة قرارات المكلفين 
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المقدمة بالنسبة لضرائب الدخل والضرائب األخرى. لذلك فهي تشكل بالفعل أداة للرقابة تسـاعد اإلدارة الضريبية في عملية ربط الضريبة 
ايتها وبالتضييق على الغش والتهرب الضريبي. وتعرف ضريبة المسقفات بأنها ضريبة مباشرة نوعية على الدخل الصافي المقدر وجب

 .(2003للعقارات المبنية واألراضي وهي عينية وسنوية )حمدان، 

سـتمرار لـدى المكلف، واال وعليه نستنتج بأن هذه الضريبة تعد ضريبة مباشرة يتم فرضها على عنصر يتميز بقدر من الثبـات
وهو الدخل أو االيراد أو الريع، كما وأن طريقة جبايتها تتم من خالل القيام بإعداد جدول تكليف أساسي أو أضافي أو تكميلي، ثم 

لمبنيـة ا تحصل من قبل دوائر التحصيل في البلديات، كما وأنها ضريبة نوعية النها تصيب نوعًا معينًا من الدخل وهو دخـل األمـالك
 ةواألراضي، وأنها تتخذ القيمة التاجيرية أو المقدرة اساسا لفرضها وأنها ضريبة سنوية أي تطال االيراد السنوي الصافي للقيمة التاجيري

 أو من خالل عملية التخمين للبنـاء أو األرض.

ألخرى( وهي ات )المباني والتركيبات اوتعد ضريبة قيمة الممتلكات )ضريبة القيمة( ضريبة ُتطبق على قيمة األرض والتحسين
ت ) االمصدر الرئيسي لإليرادات لمعظم البلديات، وتقوم البلديات بتحديد نفقاتها الخدمية والبنية التحتية ومصادر ايراداتها وقيمة الممتلك

رفعها ، تعمل لضريبة القيمة المناسبة ل ضريبة المسقفات( أثناء عملية إعداد الميزانية السنوية، وبمجرد أن تحدد البلدية المبلغ اإلجمالي
على  تحديد كيفية تقسيم هذا العبء الضريبي على فئات الممتلكات وبمجرد تحديد توزيع الضرائب على كل فئة ملكية تقوم البلدية بعد 

يتم التعبير عن ة السنوية، و ذلك بتحديد معدل ضريبة لكل فئة بما يكفي لزيادة اإليرادات الضريبية الالزمة لتلبية احتياجات الميزاني
دينار/ دوالر من قيمة الممتلكات المقدرة لألرض والتحسينات، وتعمل البلديات   1000معدالت الضرائب كرقم بالدينار / الدوالرلكل 

ون البلدية ، ؤ على تحديد معدالت الضرائب الخاصة بها لكل فئة ملكية ، حسب اللوائح ، وتقوم بتقديم لوائحها الضريبية إلى وزارة الش
 (.Touchton, et al., 2019والتي تقوم بمراجعة ونشر معدل الضريبة السنوي ومعلومات اإليرادات الضريبية)

وتعتبر عملية تخمين ضريبة األمالك) المسقفات( أحد المصادر الرئيسية إليرادات البلدية، فالعقارات السكنية وغير السكنية 
دية تخضع للضريبة، وبناًء على هذه التقييمات ، يتم فرض الضرائب على مالكي العقارات، ويتم توفير )التجارية( الواقعة في حدود البل

المعلومات المتعلقة بجميع اإلنشاءات الجديدة والبناء الحالي والتعديالت على الممتلكات، إن وجدت ، من قبل إدارة تخطيط المدن 
ويجب على المواطن التسجيل لدى البلدية لفرض الضرائب ويتم إجراء التخمينات  إلجراء التغييرات الالزمة على التقييم الضريبي،

 ووالتقييمات بناًء على األبعاد المادية للممتلكات وغيرها من المعايير لتقدير الضرائب على المواطن، ويعتبر قسم التخمين في البلدية ه
دود ويتم تخمين وتقييم ضريبة المسقفات والممتلكات لكل عقار يقع في ح المسؤول عن إدارة الضرائب العقارية لتلك البلدية ذات الصلة،

 ةالبلدية بناًء على قيمة اإليجار السنوية ومعدل الضرائب، ويتم حساب قيمة اإليجار السنوية للعقار بناًء على معايير مثل منطقة القاعد
وعمر العقار ، ونوع البناء ، والمعايير األخرى التي تنطبق على ، والموقع الجغرافي للممتلكات ، والحالة السكنية / غير السكنية ، 

 Collier  etمواقف محددة، ويوفر قسم تخطيط المدن في البلدية جميع تفاصيل الممتلكات مع اإلشارة إلى حالتها المادية والتعديالت)
al., 2017.) 

نصيبًا وافرًا من االهتمام والبحث في الدراسات اإلدارية مفهوم األداء يعتبر من أهم المفاهيم التي نالت  ومن جهة أخرى فإن 
 وذلك نظرًا ألهمية المفهوم على مستوى الفرد والمؤسسة التي يعمل بها ولتداخل المؤثرات التي تؤثر على األداء وتنوعها.
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م يعكس ليه فأنه مفهو ويشير األداء إلى المخرجات واألهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خالل العاملين فيها، وع
كًل من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أن مفهوم األداء يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى إلى تحقيقها 

المؤسسات عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملين داخل تلك المؤسسات. مما يعني أن األداء هو العملية التي يتعرف من خاللها 
 (.2016)القاسم وآخرون،  لى أداء الفرد لمهامه وقدراته على األداء والخصائص الالزمة لتأدية العمل بنجاحع

كما وأن عملية تحسين األداء هي الطريقة المنتظمة التي يتم تطبيقها  لحل مشـاكل المؤسسـات بصـورة متقنـة بدايـة بـالتقيم 
ؤسسـة الوصـول إليهـا و مـلىء الفجـوة بـين الحـالتين وحتـى تتمكن أي مؤسسـة من تطبيـق الـذاتي للمؤسسـة والصـورة التـي تطمـح الم

 لبرنـامج التحسـين و ضـمان نجاحـه البد من تقوم  على توفير جميـع المـوارد المطلوبـة علـى نطـاق العـاملين وعلـى نظـاق بيئـة العمـ
سين و القبـول بعمليـة التغييـر، و وأن يتم إعـداد العـاملين لهـذه المرحلـة مـن خالل تنميـة حتـى يـتم التجـاوب مـع إحتياجـات عمليـات التح

 (.Ganta, 2014مقـدراتهم وكفائاتهم و تحسين إتجهاتهم في طريق النجاح و إستمرار عمليات التحسين)

رة ــن ضــرورات اإلدراة الحديثــة المتطــو وعليه فأن المؤسسات تسعى دائما إلى تحسين أدائها إذ أن التحسـين أصبح ضـرورة م
على إعتبار أن األداء هــو الوســيلة الالزمة من أجل رفــع كفــاءة المؤسســة و زيادة إنتاجها وتكمن أهمية تحسين األداء فيما 

 (:Sheppard, 2016يلي)

 ن األداء الحـالي و الخطة المستقبيلةأن  تحسـين األداء  يهـتم بمـا تـم القيـام بـه و الخطـط الموضـوعة لتحسسـي.  
 .تكمـن أهميـة التحسـين فـي تـوفير المـوارد الالزمة والوقـت المسـتغرق والطاقـات و تحقيـق األهداف المرجوة 
  ي.ـيوفر تحسين األداء التغذية الراجعة حول خطوات سيرالمؤسسة نحو األهداف المخططـة واألرتقاء وضـــع المؤسســـة التنافســ 
  تحســين األداء يـوفر حلقـة الوصـل بـين المؤسسـة و العمـالء الخـارجين، فهـو يخلـق منـاخ جيد للتواصل مع العميل ومعرفة متطلباته

 و توقعاته
  رار التحسين ق تحســين األداء يعنــي حــل المشــاكل إذا وجــدت بالقيــاس و تــوفر البيانــات الحقيقيــة التــي يستند عليها في إتخاذ

  . المناسب
 ثانيًا: الدراسات السابقة

سيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أبعاد الدراسة، ونظرًا لندرة الدراسات السابقة 
 .األحدث إلى األقدم التي تناولت متغيرات الدراسة البحث سوف يقوم الباحث بتقديم ما وجده من دراسات وسيتم ترتيبها من

درجة فاعلية االدارة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي في أعمال شركات  ( وهي دراسة بعنوان "2019دراسة العلي)
التجارة االلكترونية في فلسطين." فقد هدفت إلى التعرف على درجة فاعلية اإلدارة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي في أعمال 

رة االلكترونية في فلسطين ، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي،و تكون مجتمع الدراسة من شركات التجا
( مقدر ضريبي. ومن أهم النتائج التي توصلت 103مأموري الضريبة والمدققين في الدوائر الضريبية في الضفة الغربية والبالغ عددهم )

رب الضريبي يرتبط بعالقة كبيرة مع طرق تحقيق ادارة ضريبية صحيحة، كما وتوصلت الدراسة إلى أن لها الدراسة أن  مستوى الته
االدارة الضريبية لها تأثير على مستوى التهرب الضريبي بشكل كبير وبشكٍل داٍل إحصائيًا من المستوى المتوسط، وهذا يعّبر عن 
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من وجهة نظر مأموري الضريبة والمدققين في الدوائر الضريبية في الضفة فعالية االدارة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبية 
 الغربية والتي كانت تقديراتها جميعها مرتفعة. 

( وهي دراسة بعنوان " انموذج مقترح لتدقيق اداء المؤسسات البلدية لتحسين الخدمات 2017دراسة هادي وكريم )أما 
يق برنامج تدقيق لتقويم اداء المؤسسات البلدية، كما وهدفت الدراسة إلى أقتراح بعض المقدمة" فقد هدفت الدراسة إلى اقتراح وتطب

المؤشرات المناسبة لتغطي انشطة تلك المؤسسات تساعد في تقويم اداء المؤسسات البلدية من اجل تحسين الخدمات المقدمة. ولتحقيق 
جعة عدد من الدراسات السابقة وتحليلها. ومن أهم النتائج التي أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج األستقرائي من خالل مرا

توصلت لها الدراسة عدم وجود برنامج تدقيق لتقويم أداء المؤسسات البلدية لدى ديوان الرقابة المالية االتحادي يساهم في قياس كفاءة 
ي ترح لبرنامج تدقيق المؤسسات البلدية كونه يغطوفاعلية الخدمات المقدمة. وعليه فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني األنموذج المق

جميع األنشطة والفعاليات التي تقوم بها تلك المؤسسات لقياس مدى التقدم الحاصل في تقديم الخدمات البلدية والوقوف على المعوقات 
 التي تحول دون تحقيق األهداف المطلوبة.

قيم األرض والضرائب البلدية: نموذج مكاني لتقدير واستصالح ( وهي دراسة بعنوان " الجغرافيا و Spinney, 2010دراسة )
اإليجار"، وهدفت الدراسة إلى التحقيق في التقاء ثالثة مواضيع أساسية؛ الجغرافيا وقيم األراضي والضرائب البلدية. للبحث في دور 

في  البلدية، والتي تؤدي إلى عدم المساواة الجغرافيا حيث تنطبق على معالجة المشاكل الهيكلية المتأصلة في نظام ضريبة األمالك 
 األعباء الضريبية البلدية. تحدث هذه المشكالت الهيكلية، جزئًيا، ألن المواصفات التقليدية لنماذج التقييم الشامل غير قادرة على دمج

أكثر من قيمة  مالية، مثل المباني،تأثير الجغرافيا بشكل كاٍف وألن نظام ضريبة األمالك يعتمد بشكل أكبر على قيمة التحسينات الرأس
األرض، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نظام الضرائب البلدية الذي يعتمد بشكل أكبر على قيمة األرض يمكن أن يساعد في التخفيف 

حضرية من أجل ضي المن العديد من اآلثار السلبية لضريبة الملكية ؛ وبالتالي ، قامت الدراسة بفحص نموذًجا مكانًيا لتقدير قيم األرا
دراسة اآلثار قصيرة المدى لالنتقال إلى نظام ضريبة قيمة األراضي، وبعد مراجعة مساهمة الجغرافيا في الممارسة المهنية للتقييم 

العقاري ، وصفت الدراسة نظام دعم القرار المكاني الذي تم استخدامه الستخراج والتحقق من صحة مبيعات األراضي الشاغرة من 
تم استخدام أسعار معامالت األراضي الخالية  1995المعامالت العقارية التي حدثت في هاملتون ، أونتاريو بين عام  سكان

الستكشاف الديناميات المكانية لتقدير أسعار األراضي ومعدالت اإلهالك ، والتحقيق في إمكانات النماذج المكانية لتحسين دقة وعدالة 
توزيع المكاني لاللتزامات الضريبية المتغيرة للسكن، واستخدامات األراضي بموجب ضريبة األمالك وأنظمة التقييم الشامل ، ومحاكاة ال

ضريبة قيمة األراضي من أجل فحص عالقتها بمؤشرات الحرمان على أساس المنطقة، وأخيرا اشارت النتائج إلى أنه ال تزال هناك 
ي ممارسة التقييم، وفرض الضرائب البلدية ، والتخطيط الحضري، وأن هناك إمكانية إمكانية كبيرة للجغرافيا لتقديم مساهمات كبيرة ف

 كبيرة لفرض ضرائب على قيمة األراضي للمساهمة في مدن عادلة ومستدامة.

( وهي دراسة بعنوان" تقييم ضريبة األمالك في تنزانيا: مورد مالي غير McCluskey. & Franzsen, 2005دراسة )
داري؟" ، وقد هدفت الدراسة إلى التحقيق في الدور المحتمل للضرائب العقارية كمصدر دخل للحكومة المحلية في مستغل أم صداع إ

تنزانيا؛ إذ غالًبا ما تكتنف هذه الضريبة مشاكل سياسية وإدارية تؤثر على كفاءتها التشغيلية، واتبعت الدراسة منهج العمل الميداني 
للتحقيق في التقييمات التي تم إجراؤها ألغراض ضريبة األمالك في دار السالم  2002خالل عام المكثف تم القيام به في تنزانيا 

وتوصلت الدراسة إلى أن عائدات الحكومة المحلية الحضرية ال تكفي وال سيما تلك المصنفة كعائدات  .وثماني مدن إقليمية وتقييمها
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ما يكفي لتطوير وتوفير خدمات حضرية مناسبة لسكان المناطق الحضرية خاصة في تنزانيا ودول شرق إفريقيا األخرى، بشكل عام ب
الذين يتزايد عددهم بسرعة في المنطقة، وسلطت النتائج الرئيسية للدراسة الضوء على الصعوبات التي تواجه البلديات في تطوير 

 وصيانة نظام ضريبة األمالك.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
ات السابقة والتي تتعلق بمدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل تناولت الدراس

البلديات، أثر هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي تؤثر عليها، وتختلف الدراسة الحالية 
نالحظ بأن عدد قليل جدًا من الدراسات قامت ببحث هذين الممتغيرين معًا، كما  عن الدراسات السابقة في ندرة موضوع الدراسة إذ

 وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة والتي تكونت من الموظفين في بلدية السلط الكبرى. 

 منهجية الدراسة
يكمن هدف الدراسة الحالية في محاولة معرفة مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء 

عمل البلديات، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم اعداد استبانة لتقييم مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في 
ة في بلدية السلط الكبرى، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حال

موضوع الدراسة وهي" مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات: دراسة حالة في بلدية 
صها، أما وكيفيًا، حيث أن التعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائ السلط الكبرى"، ودراستها وتحليل بياناتها والتعبير عنها كمياً 

التعبير الكمي فأنه يقوم على إعطاء وصف رقمي يوضح حجم الظاهرة ودرجة ارتباطها مع الظواهر المختلفة. وبناء عليه، تم تحديد 
 ستخدام في جمع بيانات الدراسة. مجتمع الدراسة وعينتها وأداتها وتقنينيها بأسلوب علمي يضمن دقتها وصالحيتها لأل

 مجتمع وعينة الدراسة:  
 تكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في بلدية السلط الكبرى.
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 عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية من الموظفين العاملين في بلدية السلط الكبرى، حيث تم توزيع أداة الدراسة االستبانة عليهم، وتكونت 

 ( .1( موظف. كما هو موضح في الجدول )26عينة الدراسة من )

 : خصائص أفراد عينة الدراسة(1الجدول )
 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %61.5 16 ذكر
 38.5 10 أنثى

 %100 26 المجموع

 المؤهل التعليمي 2

 %19.2 5 دبلوم
 %69.2 18 بكالوريس
 %11.6 3 ماجستير
 %0 0 دكتوراه

 %100 26 المجموع

 التخصص 3

 %57.7 15 محاسبة
 %15.4 4 اقتصاد

 %19.2 5 ادارة أعمال
علوم مالية 

 ومصرفية
2 7.7% 

 %100 26 المجموع
 %7.7 2 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 5

 %23.1 6 سنوات 10 -5
 %19.2 5 سنة 15 -11

 %50 13 سنة 15أكثر من 
 %100 26 المجموع

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج 

( من العاملين في بلدية السلط الكبرى، حيث اشتملت عينة الدراسة 26( أن عينة الدراسة تكونت من )1ويتضح من الجدول )
(. وكان معظم أفراد عينة الدراسة  من 38.5أي بنسبة )%10(، ومن العامالت من األناث 61.5( من الذكور وبنسبة )16على )

( مستجيب من حملة درجة الدبلوم والذين 5( كما وكان هناك )69.2( وبنسبة  )%18)حملة درجة البكالوريوس، حيث بلغ عددهم 
( من عينة 11.6( أي بنسبة ) %3(، أما حملة درجة الماجستير من عينة الدراسة فقد بلغ عددهم )%19.2شكلوا ما نسبته  )
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( تاله تخصص ادارة 57.7( وبنسبة )%15م )الدراسة. وكان  معظم أفراد عينة الدراسة  يحملون تخصص المحاسبة حيث بلغ عدده
 (.%19.2( وبنسبة )5االعمال حيث بلغ عددهم  )

( أما األفراد اللذين تتراوح %50وبنسبة ) 13سنة بواقع مشارك  15وكانت خبرة أغلب أفراد العينة في العمل أكثر من  
من عينة الدراسة، وبلغ عدد األفراد من ذوي الخبرة ( %23.1مشاركا ومشاركة، وبنسبة ) 6( سنوات بلغ عددهم 10-5خبرتهم بين )

( 5سنة فقد بلغ عددهم )15-11( من أفراد عينة الدراسة، أما ذوي الخبرة %7.7( مشاركا ومشاركة وبنسبة )2سنوات ) 5أقل من 
 ( من عينة الدراسة.%19.2مشاركا ومشاركة أي بنسبة )

 أداة الدراسة
اســـتــبـــانـــة لقياس مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين قامت الدراسة باالعتماد على تصميم 

أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى كأداة لجمع البيانات األولية للدراسة وذلك بعد الرجوع الى الدراسات السابقة 
 ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 أسلوب جمع البيانات
 ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اللجوء لمصدرين أساسيين للمعلومات وهما:

مراجعة األدب التربوي، والدراسات واألبحاث والكتب ذات العالقة في مدى مساهمة المسقفات والضريبة  المصادر ثانوية:
مجالت العلمية المحكمة، وأية مراجع على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات ؛ إضافة الى الرجوع الى الدوريات وال

 أخرى تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي.

تم جمع البيانات األولية من خالل االستبانة التي تم توزيعها على عينة من الموظفين في بلدية السلط  المصادر أولية:
ث راضي في تحسين أداء عمل البلديات ، حيالكبرى، والتي بنيت من خالل حصر مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واأل

( عبارة ، وعرضت االستبانة بشكلها على مجموعة من المحكمين المختصين في المجال، وغيرها إلى 23تكونت االستبانة من )
ام ثالثة أقسبحيث أصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من  .االنتهاء بإستبانة صالح لالستخدام من أجل تحقيق هدف الدراسة

وهي: القسم األول يحتوي على المعلومات العامة للمستجيبين من أفراد عينة الدراسة، والقسم الثاني يحتوي على استبانة توضح 
المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في بلدية السلط الكبرى ، ويتكون القسم الثالث من عبارات تهدف إلى معرفة تحسين أداء 

 السلط الكبرى.عمل بلدية 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية
( الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول SPSSلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج ال ) 

لفا أ على النتائج حيث تم استخدام عدد من االختبارات االحصائية لإلجابة على أسئلة وفرضيات البحث وهي: اختبار كرونباخ
(Cronbach’s Alpha( ؛ وبلغ معامل ألفا كرو نباخ)وهي بذلك تعكس مدى اتساق العبارات في أداة الدراسة وهذا يشير 0.959 )

، وتم حساب النسب المئوية لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد  إلى درجة ثبات جيدة لألداة في إجابات أفراد العينة
على فقرات االستبانة، والوسط الحسابي لقياس متوسط إجابات المبحوثين على فقرات االستبانة، واالنحراف المعياري العينة وإجاباتهم 
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( الختبار دور المتغير المستقل على Regressionلقياس مدى تشتت اإلجابات عن قيم وسطها الحسابي، ومعامل االنحدار المتعدد )
ككل )مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات  المتغير التابع ودراسة العالقة بينهما

 كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى(.

 الدراسة التحليلية:
 : (، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يليSPSSبعد عملية جمع البيانات والتي تم معالجتها إحصائيًا من خالل برنامج )

 الفرع األول: النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 
سؤال الدراسة الرئيسي: ما هو مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة 

 حالة في بلدية السلط الكبرى؟

أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ولتقدير إستجابات المبحوثين فقد تم تم استخدام المتَوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من 
 إستخدام المعيار اآلتي:

مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل (: معيار تقدير استجابات المبحَوثين على 2جدول)
 البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى.

 تقدير تَوافق أفراد العينة سابيالمتَوسط الح

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5

 وفي إطار اإلجابة عن سؤال الدراسة، جاءت النتائج كما يلي:

 المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في بلدية السلط الكبرى 
أثير ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات التي تتعلق بمدى تلمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية 

 ( يوضح تلك النتائج.3المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في عمل بلدية السلط الكبرى ، والجدول)
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لضريبة ا(: المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة بمدى تأثير المسقفات و 3الجدول )
 على المباني واألراضي في عمل بلدية السلط الكبرى 

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتَوسط الفقرة
 المعياري 

أن نسبة الخصم  من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى  1
 .التشجيعي التي يتم تقديمها للمسقفات مرتفعة

3.73 .741 

أرى بأنه ال يوجد في بلدية من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى  2
السلط الكبرى وسائل وإجراءات تحصيل مفعلة كافية لضمان سداد دين الضريبة 

 والمسقفات مما يساعد المكلفين على التهرب من الدفع.

3.91 .947 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأنه ال يوجد في بلدية  3
ل موحـدة في كافة دوائر ضريبة المسقفات السلط الكبرى آلية وإجراءات تحصي

 في البلديات.

3.57 .918 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى بأن أرى بأن المسقفات  4
والضريبة على المباني واألراضي تتأثر بانخفاض مستوى دخل الفرد وهذا قد 

 يؤثر بشكل سلبي على األفراد ويدفعهم إلـى التأخر في الدفع.

3.67 .949 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن فـرض نسـبة ثابتـة  5
علـى مسقفات المبـاني واألراضي داخل منـاطق البلـديات دون مراعاة التصاعد ال 

 يحقــق العدالــة االجتماعية.

3.36 1.111 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن زيادة التهرب  6
ضريبي مـن المسقفات والضريبة على المباني واألراضي تعيق عمليـة االنفـاق ال

 الحكـومي وتؤثر سلبا على االقتصاد الوطني.

3.68 .989 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  البلدية تقوم على  7
اتباع تطبيق االدارة الضريبية بشكل غير صحيح وضعيف مما يؤثر بشكل 

 سلبي على مستوى تحصيل المسقفات والضريبة على المباني واألراضي.

3.55 .859 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن عملية إعادة التخمين   8
للمسقفات والضريبة على المباني واألراضي تحتاج مدة زمنية معينة مما ال 

 .يحقق عدالة اجتماعية بين أفراد المجتمع المحلي

3.49 1.155 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  المسقفات والضريبة  9
على المباني واألراضي تعاني من انخفاض مستوى دخل ألفراد المجتمع المحلي 

3.27 .963 
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يدفع المكلفين إلى التهرب الضريبي وهذا بدوره يؤثر  بشكل سلبي على وفرة 
 تحصيل ضريبة المسقفات بالنقصان.

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن  نسبة ضريبة  10
 االمالك مرتفعة مما يؤثر سلبيا على االستثمار في قطاع البناء.

3.39 .999 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن نسبة ضريبة  11
مما يؤثر سلبا على  المسقفات واالمالك مرتفعة مما يؤدي الى سحب المدخرات

 االستثمار في البلدية.

3.60 .915 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظف في البلديات  12
يعتمد على المعلومات التي يمتلكها من خالل خبرته السابقة في تنفيذ المهام 

 الموكلة له في المسقفات والضريبة على المباني واألراضي.

3.51 1.095 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن االجراءات المعتمدة  13
من قبل البلدية في  تنفيذ المهام الموكلة للموظفين في المسقفات والضريبة على 

 المباني واألراضي ال تتسم بالمرونة.

3.68 1.055 

دية واألراضي في عمل بلالمسقفات والضريبة على المباني الدرجة الكلية بمدى تأثير 
 السلط الكبرى 

3.57 0.97 

( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في بمدى تأثير المسقفات والضريبة 3يتضح من خالل الجدول رقم )
(، وهذا يدل على مستوى اتفاق متوسط بين أفراد العينة لوجود 3.57على المباني واألراضي في عمل بلدية السلط الكبرى قد بلغ )

اني واألراضي في عمل بلدية السلط الكبرى. وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت تأثير للمسقفات والضريبة على المب
والتي تنص  2( لصالح الفقرة رقم 3.91( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي )0.97)

ال يوجد في بلدية السلط الكبرى وسائل وإجراءات تحصيل مفعلة على " من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأنه 
كافية لضمان سداد دين الضريبة والمسقفات مما يساعد المكلفين على التهرب من الدفع." ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما بلغ 

دية السلط الكبرى أرى بأن  والتي تنص على " من وجهة نظري كموظف في بل 9( لصالح الفقرة رقم 3.27أدنى متوسط حسابي)
المسقفات والضريبة على المباني واألراضي تعاني من انخفاض مستوى دخل ألفراد المجتمع المحلي يدفع المكلفين إلى التهرب 

الضريبي وهذا بدوره يؤثر  بشكل سلبي على وفرة تحصيل ضريبة المسقفات بالنقصان." وهذا يعكس درجة اتفاق متوسطة. وبشكل 
د كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على وجود تأثير للمسقفات والضريبة على المباني عام، فق

 واألراضي في عمل بلدية السلط الكبرى بدرجة متوسطة. 
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 تحسين أداء عمل بلدية السلط الكبرى 
 المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات التي تتعلق بتحسينلمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات 

 ( يوضح تلك النتائج.4أداء العمل بلدية السلط الكبرى، والجدول)

(: المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة بمدى تحسين أداء عمل بلدية 4الجدول )
 السلط الكبرى 

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتَوسط الفقرة
 المعياري 

بأن الموظفين لديهم  من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى  1
الرغبة للعمل خارج أوقات العمل الرسمي إذ تتطلب األمر وذلك من أجل تحسين 

 العمل في البلدية.

3.87 1.107 

م القدرة لديهمن وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  2
على مواجهة وحل المشكالت التي تواجههم بكل سهولة ويسر من أجل تحسين 

 العمل في البلدية.

3.91 .918 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة  3
 من أجل تحسين العمل في البلدية. على التصرف في مختلف المواقف وذلك

3.93 .875 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم  4
 االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية  وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية.  

3.96 .877 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة  5
وذلك من أجل تحسين العمل في على تطوير وتحسين أدائهم بشكل مستمر 

 البلدية. 

4.07 .949 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة  6
 على التعامل مع اآلخرين وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية. 

3.84 .959 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة  7
 على بتطبيق القواعد واإلجراءات  وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية.  

3.69 1.065 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة  8
على إنجاز األعمال المطلوبة منهم بكل كفاءة وفاعلية  وذلك من أجل تحسين 

 العمل في البلدية.  

3.60 1.090 
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من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة  9
ألعمال تبعًا لمعايير الجودة المطبقة في البلديات وذلك من أجل على إنجاز ا

 تحسين العمل في البلدية.  

3.92 .850 

من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة  10
 على إتخاذ القرارات اإلدارية  وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية.  

3.80 .944 

 0.96 3.85 الكلية بمدى تحسين أداء العمل بلدية السلط الكبرى الدرجة 

( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة في بمدى تحسين أداء العمل بلدية 4يتضح من خالل الجدول رقم )
(، وهذا يدل على مستوى اتفاق متوسط بين أفراد العينة لسعي العاملين في بلدية السلط الكبرى على 3.85السلط الكبرى قد بلغ )

واطنين متلقي الخدمة من البلدية. وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت تحسين أداء العمل من أجل أرضاء الم
والتي تنص  5( لصالح الفقرة رقم 4.07( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي )0.96)

ين لديهم القدرة على على تطوير وتحسين أدائهم بشكل على " من من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظف
( لصالح الفقرة 3.60مستمر وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية." ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي)

ة على إنجاز األعمال والتي تنص على " من وجهة نظري كموظف في بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدر  8رقم 
المطلوبة منهم بكل كفاءة وفاعلية  وذلك من أجل تحسين العمل في البلدية." وهذا يعكس درجة اتفاق متوسطة. وبشكل عام، فقد كان 

لعمل اموقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك اتفاق المشاركين على أن العاملين في بلدية السلط الكبرى على تحسين أداء 
 من أجل أرضاء المواطنين متلقي الخدمة من البلدية بدرجة مرتفعة. 

ومن خالل ما سبق ذكره نالحظ بأن الموظفين في بلدية السلط الكبرى يسعون إلى تحسين أداء عمل البلدية وذلك نظرًا ألن 
سهولة  اجهة وحل المشكالت التي تواجههم بكلالموظفين لديهم القدرة على تطوير وتحسين أدائهم بشكل مستمر، ولديهم القدرة على مو 

 ويسر، ولديهم االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية والتعامل مع األخرين بكل كفاءة وفعالية من أجل تحسين أداء العمل في البلدية.

 البحث الفرع الثاني: النتائج المتعلقة بفرضية
( بين مدى مساهمة المسقفات α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق " تنص الفرضية الرئيسية على

  ". والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى 

لقياس أثر المتغير ( Multiple linear regressionوللتحقق من الفرضية الرئيسة تم استخدام اختبار االنحدار الخطي المتعدد )
المستقل )مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي( على المتغير التابع )تحسين أداء عمل البلديات(، وجاءت النتائج كما 

 (.5في الجدول )
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سين راضي وبين تحمساهمة المسقفات والضريبة على المباني واأل لمعامل االرتباط بين نتائج تحليل االنحدار المتعدد (: 5جدول )
 في بلدية السلط الكبرى أداء عمل البلديات 

 (βقيمة ) المتغير
 (tقيمة )

T-test 
 

Std. 
Error 

 
 (Fقيمة )

F-Test 
Sig 

 
Beta 

 
 

R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

 الثابت
2.269 5.944 .312 

 
 

9.432 0.000 

 
 

.592 .592a .350 .313  مساهمة المسقفات
 المبانيوالضريبة على 
 واألراضي

.019 5.385 5.542 

( يالحظ وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي وبين 5من خالل الجدول )
( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة 0.000) Sigتحسين أداء عمل البلديات في بلدية السلط الكبرى ، حيث بلغت قيمة سيجما 

( فإن نوع هذه العالقة إيجابية طردية؛ مما يعني أن اي تغيير في المسقفات 0.592) Beta(، ووفقا لقيمة بيتا α≤0.05اإلحصائية )
 Fن قيمة اختبار جدول أوالضريبة على المباني واألراضي يساهم في تحسين أداء عمل البلديات في بلدية السلط الكبرى ، كما ويبين ال

وتدل على جودة نموذج العالقة بين المتغير المستقل )مساهمة  0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية 9.432بلغت )
المسقفات والضريبة على المباني واألراضي( والمتغير التابع )تحسين أداء عمل البلديات( أما نموذج العالقة بين المتغيرين فتعطى من 

 خالل العالقة التالية:

1Y = 3.144 + 0.307. x 

( وهذا يعني أن 0.350) R2( وهو ارتباط جيد نوعا ما، وبلغت قيمة معامل تحديد0.592a) Rوبلغت قيمة معامل االرتباط  
السلط الكبرى من تحسين أداء عمل البلديات في بلدية  %35المسقفات والضريبة على المباني واألراضي مسؤولة عن تعزيز ما نسبته 

 داللة ذات وهي نسبة جيدة ولكنها مؤثرة، وبذلك ترفض الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على انه: يوجد فروق 
( بين مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند

 البلديات كدراسة حالة في بلدية السلط الكبرى.". 
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 ملخص نتائج الدراسة 

 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

 سطة.بلدية السلط الكبرى بدرجة متو  اتفاق المشاركين على وجود تأثير للمسقفات والضريبة على المباني واألراضي في عمل 

  على أن العاملين في بلدية السلط الكبرى على تحسين أداء العمل من أجل أرضاء المواطنين متلقي الخدمة من البلدية بدرجة
 مرتفعة.

  ة السلط ديإحصائية بين مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في تحسين أداء عمل بل داللة ذات يوجد فروق
 من تحسين أداء عمل البلديات في بلدية السلط الكبرى. %35الكبرى وأنها مسؤولة عن تعزيز ما نسبته 

 التوصيات
 في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحثة يوصي بما يلي:

  لة وتحديثها وذلك من خالل وضع نظم كامتحسين ظروف العمل في البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص
ومتكاملة، مكونة من أدوات ووسائل وبرامج ومعدات تسهل عمل الموظفين، وتوفر لهم كافة اإلمكانيات للعمل في ظروف مناسبة 

 .ومريحة

 ين أداء تحس القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة مدى مساهمة المسقفات والضريبة على المباني واألراضي في
 .عمل البلديات وعقد المؤتمرات والندوات حول هذا الموضوع

  بإجراء عملية مراجعة مستمرة  لعملية تخمين المسقفات  بشكل خاص السلط الكبرى ضرورة أن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية
ما يساهم لط الكبرى وتحسين أدائها موالضريبة على المباني واألراضي وبشكل دوري كونه يساهم في تحسين أداء عمل بلدية الس

 في تعزيز قدراتها في تقديم الخدمات ألفراد المجتمع المحلي. 
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Abstract: 
The study aimed to identify the extent of the contribution of tax on buildings and land in improving the performance of the 

work of municipalities, a case study in the Greater Salt Municipality. To achieve the objectives of the study, the analytical 

descriptive approach was followed. The study sample consisted of a random sample that included a number of workers in 

the Greater Salt Municipality, and their number was (26) workers in the Greater Salt Municipality. Among the most 

important results of the study that the participants agreed on the existence of an impact of the tax on buildings and land on 

the work of the Greater Salt Municipality to a moderate degree. The study also found that workers in the Greater Salt 

Municipality seek to improve work performance in order to satisfy the citizens receiving service from the municipality to a 

high degree, and the study concluded that there are statistically significant differences between the extent of the 

contribution of the tax on buildings and land in improving the performance of the work of Salt Municipality. thus, the tax 

on buildings and Landis responsible for 35% of the improvement in the performance of municipal work in the Greater Salt 

Municipality. 

The study recommended that the municipalities in general, and the Greater Salt Municipality in particular, conduct a 

continuous review process for the estimation of roofs and tax on buildings and lands on a periodic basis, as it contributes to 

improving the performance of the work of the Greater Salt Municipality and improving its performance, which contributes 

to enhancing its capabilities in providing services to members of the local community. 

Keywords: Ceilings, Tax, Improving the performance of municipal work, Great Salt Municipality. 
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