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نادية محمود الحمدي
إشراف
االستاذ الدكتور هيثم العبادي
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر قانون الضريبة لعام  2009وتعديالته وقانون الضريبة لعام  2014على
اإليرادات العامة :ضريبة المبيعات ،ضريبة الدخل ،الضريبة الخاصة في األردن ،استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي كون هذا المنهج ،ويتكون مجتمع الدراسة من موظفي دائرة الضريبة وو ازرة المالية في األردن،
تم استخدام العينة المالئمة ،تم توزيع ( )215استبانة على عينة الدراسة ،وتم استرجاع ( )206استبانة ،وبعد
تدقيق االستبانات المستعادة تبين بان  6استبانات غير صالحة للتحليل االحصائي ،وخضع للتحليل ()200
استبانة اي ما نسبته  % 87من مجموع االستبانات الموزعة ،وبعد اجراء المعالجات االحصائية المناسبة فقد
خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها :وجود أثر إيجابي وكبير لقانون الضريبة لعام (،2009
 )2014على حجم اإليرادات العامة في االردن ،ويوجد ثغرات قانونية في القوانين الضريبية لعام(،2009
 ،)2014وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها :إعادة النظر في بعض النصوص القانونية
حيث أ ثبتت هذه الدراسة ان بعض النصوص القانونية غير واضحة ويكثر فيها االجتهادات الشخصية ،وأن
يتم مراجعة القوانين الضريبية خالل فترة زمنية تتناسب مع تغير الظروف االقتصادية والسياسية المحيطة.
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Abstract
This study aimed at clarifying the impact of tax law of 2009 and its amendments,
and tax law of 2014 on public revenues: sales tax, income tax, special tax in Jordan.

The study used the descriptive analytical method the study population consisted of
employees of the tax department and the ministry of finance in Jordan. The
appropriate sample was used 215 of questionnaires are distributed to the study
sample 206 of questionnaires returned After checking the returned questionnaires
it has shown that there are 6 questionnaires are not valid for statistical analysis. 200
questionnaires were analyzed totaling 87% of the distributed questionnaires. After
statistical improvements, the study came out with a series of results, the most
importantly: There is a positive effect of the tax law of (2009/2014) on the volume
of public revenues in Jordan .There are legal gaps in tax laws (2009/2014).

The study recommended a number of recommendations the most importantly:
Reviewing some legal texts, where this study proved that some legal texts are
unclear and there are many personal interpretations and that tax laws should be
reviewed within a period of time commensurate in accordance the economic
changing and political conditions surrounding them.

