
              جامعة اإلسراء

 األعمال كلية  
  المحاسبةقسم 

 
 
 

على  2014لعام  34ثر تعديالت قانون ضريبة الدخل رقم أ
  االستثمار في المملكة االردنية الهاشمية

 
 

 إعداد الطالب
 هشام محمود غندور البشيش

 Y01295الرقم الجامعي 
 
 إشراف

 الدكتور عبد الحكيم جودة
 
 
 

 استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة  رسالةالقدمت هذه 
 الفصل الدراسي الصيفي 

 
 
2017 - 2018 



 ب

 

 



 ج

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 د

 

 اإلهـــــــــــــــــــداء
 
 

 منارتي وقدوتي إلى الذي ال ُيمل العطاء إلى رمز الشموخ واإلباء
 والدي العزيز

 
 أجمل بستان إلى زهرة حياتي والحنانإلى أجمل إنسانة نهر المحبة 

 أمي الحنونة
 

 زوجتي الغالية التي عاشت معي مشقة الدراسة والبحث لحظة بلحظةإلى رفيقة دربي 
 

 إلى الكنز الذي ال يقدر بثمن  إخواني وأخواتي األحباء إلى أحبائي وأشقائي
 إلى جميع من كان عونًا لي إلى رفاق دربي ومسيرتيو 

 أهدي هذا الجهد المتواضع  أصدقائي األعزاء



 ه

 

 الشكر والتقدير
 

ير الدي  اسدب  الحمد هلل رب العالمين وسبحان هللا العظيم، والشكر هلل الغني القدد

لدد  آفضددا ، والةددال والسددام علددا نبينددا الةدداد  اأمددين وعلددا علينددا مددن الددنعم واأ

 وةحب  أجمعين . 

أ وجدد  بجليدد  الشددكر   ال انه الرسددال  ال يسددعني و ددد ان ميددع مددن  عددداد  ددي

المشدر  علدا  ديه الرسدال ، الفاضد  عبدد الحكديم جدودل لدك ور لواالم نان واالع لال 

غنداء  راء سدديدل كدان لمدا و عمدا المدي ر فدي وآمن ماحظاع علميد   يمد  لي لما أبداه 
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ا ي ي اأفاضد  فدي  ددم شدكر  العميدل  لدا أسدأبدد مدن أن  بالجمي  ال واع رافا  
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 الملخص
لعـــام  34قـــانون ضـــريبة الـــدخل رقـــم تعـــديالت إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر هـــدفذ هـــذه الدراســـة 

ءهـا تـأتي أهميـة هـذه الدراسـة مـن خـالل إلقاو على االستثمار في المملكة األردنية الهاشمية،  2014

وعلــى االســتثمار فــي األردن، قــانون ضــريبة الــدخل التــي طــرأت علــى تعــديالت الأثــر الضــوء علــى 

قــام الباحــع بدعــداد ، لتحقيــق الهــدف مــن الدراســةاســتخدمذ هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي 

دير المحاســبين والمــدراء المــاليين ومــأموري التقــوالتــي وزعــذ علــى اســتبانة تناولــذ موضــوع الدراســة 

الضــريبي فــي الشــركات الصــناعية األردنيــة المســاهمة المســجلة فــي هيئــة تشــجيع االســتثمار والبــال  

( استبانة على تلك الشركات إال أن المسترجع منها 60( شركة، فقد قام الباحع بتوزيع )67عددها )

تـم و النتـائج  ( لتحليـلSPSSاستخدام برنـامج التحليـل اإلحصـائي )، وتم قابلة للتحليل( استبانة 45)

 .استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 توصلذ الدراسة ألهم النتائج وهي كاآلتي: 

من وجهة نظر عينة  2014لعام  34تعديالت قانون ضريبة الدخل رقم أثر لعدم وجود 

ن للعالقة بي، كما بينذ الدراسة عدم وجود أثر الدراسة على تشجيع االستثمار في االردن

والحوافز التشجيعية الممنوحة من مؤسسة  2014لعام  34تعديالت قانون ضريبة الدخل رقم 

، ومن نتائج االستثمار في االردن زيادةتشجيع االستثمار من وجهة نظر عينة الدراسة على 

لتعديالت قانون ( α≤ 0.05ذات داللة إحضائية عند مستوى الداللة )فروق الدراسة عدم وجود 



 س

 

جنسية يعزى الى على تشجيع االستثمار في االردن  2014لعام  34خل رقم ضريبة الد

 ، ورأس مال الشركة.عدد سنوات االستثمار، المستثمر

 من خالل ما توصلذ إليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحع بما يلي: 

في من خالل اإلعفاءات الضريبية التي لها دور لقطاع االستثمار الحوافز التشجيعية  تقديم  .1

 زيادة االستثمار وإعطاء أهمية أكبر في منح الحوافز التشجيعية للمستثمرين. 

تسهيل إجراءات ضريبة الدخل وهذا بدوره يخفف من التعقيدات ويساهم في استفادة قطاعات  .2

 االستثمار على تشجيع وزيادة االستثمار في األردن. 

ود أمام الباحثين وتسهيل كافة المؤسسات الخاصة والرسمية في عدم وضع أي قي إعالم .3

 مهمتهم في البحع العلمي. 

 


