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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التغير في التشريعات الضريبية على اإليرادات الضريبية في
األردن ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات عن اإليرادات الضريبية لألعوام ()2016-2010
والتي تم تصنيفها تحت أربعة أبواب رئيسية وهي( :الضرائب على الدخل واألرباح ،والضرائب على المعامالت
المالية – ضريبة بيع العقار ،والضرائب على السلع والخدمات ،والضرائب على التجارة والمعامالت الدولية)،
ثم قامت الباحثة بتحليلها بأسلوب القوائم المالية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :أن المجموع الكلي لإليرادات الضريبية في األردن ما
بين الفترة بين أعوام ( )2016-2010كانت في تزايد مستمر ،وهذا يدل على أن التغير في التشريعات الضريبية
في األردن كان له أثر إيجابي على المجموع الكلي لإليرادات الضريبية في األردن.
وخرجت الدراسة ببعض التوصيات أبرزها :ضرورة أن تتصف التشريعات الضريبية في األردن
باالستقرار والثبات ،بحيث ال يتم إجراء التعديالت الضريبية إال عند الضرورة ،علما أن اإلكثار من التعديالت
الضريبية تربك الفهم مما يزيد من الغموض وبالتالي صعوبة تطبيق القانون.
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This study aims to identify the impact of the change in tax legislation on taxes
revenues in Jordan. To achieve the purposes of the study the researcher collected
data on tax revenues for the years (2010-2016) which were classified under four
main sections: (Taxes on income and profits, taxes on financial transactions property sales tax, taxes on goods and services, taxes on trade and international
transactions). Then the researcher analysed them in the manner of the financial
statements.
The findings showed that the total tax revenues in Jordan between the years (20102016) were increasing, and that indicating the change in the tax legislation in Jordan
had a positive impact on the total tax revenues in Jordan.
The study has come up with some recommendations: The need for tax
legislation in Jordan to be stable, so that tax adjustments are made only when
necessary, so that the increase in tax adjustments confused understanding, which
increases the ambiguity and difficulty of the application of the law.

