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 :... السند والقدوة.الذي علمني كيف يكون الصبر طريقاً للنجاح انسنإلى اإل
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  :فأعطتني الكثير ولم تنتظر الشكر؛ رضاها غايتي وطموحي انإلى من كو
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 :صاحبة البصمة الصادقة في حياتي، العزم والتصميم واإلرادة ةباعث إلىو
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 ( مهند ورند وانس ) من وهبُت لهم نفسي ونذرت لحياتهم ما أملكو

 (موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات )  إلى زمالئي في العملو
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 ملخص 

تعديالته مع معايير المحاسبة  و 34االردني مدى توافق قانون ضريبة الدخل 
 الدولية 

 الطالب إعداد

 وصفي حسين سالمه الطراونه

 ف ااشر 

 الدكتور هيثم إدريس مبيضين

بما بن ددددلم     ل  ياا الل  ر ااقلصدددداده اااهلماعل اال ددددياسددددل حوث  را المحاسددددية  ل  ر 

حوث لم  د  المبرا  ،المحاسددددددددددية بمراح  ع ب ا اصدددددددددد ال إل   رح ة الحاهة إل   دابور  حاسددددددددددبية 

حوث أ ت   ه ال راسدددة لبيان  االدرق المحاسدددبل تانيان فل إقرار ن   المداللة ل مردددا ة المحاسدددبية

ا د ب        دابور المحاسية ال الية اانبثي  2014ل نة  34ضريية ال ل  رقم   ى   افي قان ن 

ا ل ع خ   افي بوأ  عأ  لك م ااهابة   أ ااق   مارسدددددددددة الياحث لدم ة حوث عأ   ه ال راسدددددددددة 

ا  المقب لة ضدددريبيا   افي المصددداري ع خ اابراداا المحاسدددبية المد نة افقال ل مدابور ال الية ال لك 

 2014ل دددددنة  34   قان ن ضدددددريية ال ل  رقم  فل الح ددددداباا لمصددددداري  المحاسدددددبية المد نةبوأ ا

باسددددددلم اخ حاللوأ عم ولوأ  نها الق ائم المالية المنردددددد را لبنك القا را   لكا د ب     حوث  م اثياا 

 .اا عمان احالة افلراضية  أ ااق  المبرا اللل بلمل  بها الياحث ا لك حفاظال ع   سرية المد   



 ض
 

الق  ل صت ال راسة إل  ع د  أ النلائج أبرز ا ع خ اه د   افي بوأ المصاري  المحاسبية المد و 

( ا د ب    االمصددداري  المحاسدددبية المد نة 2014( ل دددنة )34افقا لقان ن ضدددريية ال ل  ااردنل )

المحاسددددبية االفراض افقا لمدابور المحاسددددية ااع اد اللقارير ال الية ا ع خ اه د   افي بوأ المياد  

( ا د ب    ا 2014( ل نة )34المحاسبية    اللرريداا الضريبية بم هب قان ن ال ل  ااردنل )

  .ع خ اه د   افي بوأ ق انوأ ضريية ال ل  ا دابور المحاسية ااع اد اللقارير ال الية 

عا ة افل ض ء النلائج أاصت ال راسة بد د  أ الل صياا االلل  أ أ مها ضرارا اللزاخ الررلاا 

بل بوي المدابور ال الية بالرددددددددا  المناسددددددددب االصددددددددحيا للمي  بن د الق ائم المالية اع خ دان  مووز 

لم  دبا  المراج ع   اه  عيار ا اب   أ اال  بدوأ ااعليار عن   ق تم ااقرار الضددددددددددددددريبل ان ب

كره  د ب ل برا    ابي لمل  ياا القان ن الضريبل ا ضرارا   بوي المعيار المحاسبل ال الية 

( الملد ي بضددددرائب ال ل  ا  بيق  لا   لما ل   أ اثر فل ربا ق انوأ ا رددددريداا ضددددريية 12رقم)

ع   عق  داراا الدم   ال ل  فل ااردن     دابور المحاسددددددددددددددية ااع اد اللقارير المالية ال الية ا

مالية فل دائرا  ضددددددريية الضددددددريبية ل م راء المالووأ االمحاسددددددبوأ فل ق ا  البن ك االرددددددرلاا ال ور 

 .ال ل  االمبيداا
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