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 المقدمة: 

األمثل للشركة: بالنظر إلى رأس المال المطلوب لدعم أنشطة الشركة، في تمويل الشركات، يتعلق السؤال المركزي بهيكل رأس المال  
كيف يمكن تقسيم التمويل بين الديون وحقوق الملكية لتعظيم قيمة الشركة؟ وهذا يقود على الفور إلى سؤال ثان: ما هي العوامل المهمة 

( األساس لنظرية إيجابية لهيكل رأس المال من خالل  1958في تحديد الرافعة المالية المثلى لشركة معينة؟ وضع موديلياني وميلر )
تطوير اآلثار المترتبة على توازن السوق يوضح تحليلهم بدقة أنه، نظًرا لسياسة الشركة االستثمارية وعدم مواجهة أي ضرائب أو تكاليف 

وبالتالي، فقد ركز هذا االقتراح انتباه المهنة   تعاقدية، فإن اختيار الشركة لسياسة التمويل ليس له أي تأثير على قيمتها السوقية الحالية 
على تلك العوامل التي يحتمل أن تكون مهمة في تحديد الرافعة المالية المثلى. إذا كانت قرارات تمويل الشركات تؤثر على قيمة الشركة،  

( تؤثر  2دفعها الشركات أو مستثمروها، )( أنها تؤثر على الضرائب التي ت1فيجب أن تفعل ذلك لواحد على األقل من األسباب التالية: )
( تؤثر على حوافز اإلدارة 3على تكاليف التعاقد أو المعلومات التي يتحملها المقاولون المختلفون األطراف التي تتألف منها الشركة، أو ) 

 التباع قاعدة تعظيم القيمة لتنفيذ جميع مشاريع صافي القيمة الحالية اإليجابية.

خيارات هيكل رأس المال، لعبت الضرائب دوًرا بارًزا لكن البحث المبكر لم ينجح إلى حد كبير في توثيق ارتباط تجريبي في تطوير فهمنا ل
(، "ال أعرف أي دراسة توضح بوضوح أن الحالة  588، ص    1984بين الرافعة المالية والضرائب على سبيل المثال، استنتج مايرز ) 

يمكن التنبؤ بها على سياسة ديونها" أكثر إقناًعا، لكن هذا الدليل يعتمد على مجموعة محدودة من   الضريبية للشركة لها تأثيرات مادية
الوكالء للوضع الضريبي ويشترك هؤالء الوكالء في العديد من القيود التي تنشأ عن اعتمادهم على معلومات البيانات المالية: تباين  

دالت الضرائب في الفترة المستقبلية، وعدم وجود معايير مقنعة، وتفاعالت مع معدالت محدود في معدالت الضرائب القانونية، وتجاهل مع
الضرائب على مستوى المستثمرين في هذه الورقة، نقوم بتوسيع األدبيات المتعلقة بالضرائب والرافعة المالية من خالل النظر في وكيل 

 من هذه القيود. بديل للوضع الضريبي للشركات والذي يكون خالًيا إلى حد كبير

ندرس الهياكل الرأسمالية لمجموعة من الشركات التي يكون فيها قياس الفوائد الضريبية النسبية على مدى عمر أداة الدين أمًرا بسيًطا 
ة وهي صناعة تشمل كاًل من الشركات الخاضعة للضريب  -بشكل معقول. نقوم بتحليل البيانات من الشركات العاملة في مجال العقارات  

وغير الخاضعة للضريبة تواجه الشركة العقارية الخاضعة للضريبة ضريبة شركات على مستوى الكيان لكن كاًل من صندوق االستثمار 
٪ على األقل من أرباحه الخاضعة للضريبة على المساهمين كل عام( والشراكة يتجنبون الضرائب على مستوى 90العقاري )الذي يوزع 

هو صفر فعلًيا تشير الفرضية   -حالًيا وعلى مدى عمر مشكلة الديون   -لهامشي على الشركات لهذه الشركات الكيان. معدل الضريبة ا
الضريبية إلى أن هذه الشركات يجب أن يكون لها عيب مقارن في إصدار الديون، وبالتالي يجب أن تختار مستوى أقل من الرافعة  

 .المالية المستهدفة من شركة مماثلة خاضعة للضريبة

، على الرغم من أن عدًدا من الدراسات يوثق أن الشركات العقارية غير الخاضعة  أولا يختلف بحثنا عن العمل السابق بطريقتين مهمتين 
عن  للضريبة تتمتع برافعة مالية عالية، فإن هذا الدليل يشير فقط إلى وجود فوائد غير ضريبية للديون في الشركات العقارية ال يقول شيًئا  

لشركات عقارية مماثلة خاضعة للضريبة في نفس الوقت، فإن هذه الدراسات   أهمية المزايا الضريبية: بدون فحص خيارات الرافعة المالية
، نظًرا ألن تحليلنا ثانيااغير قادرة على فصل آثار النفوذ للعمل داخل صناعة العقارات عن تلك المرتبطة بالوضع الضريبي للشركة  

التنظيمي، فإن نتائجنا مستقلة إلى حد كبير عن األدلة المتاحة  لآلثار الضريبية لتباين استغالل النفوذ في الحالة الضريبية على المستوى  
التي تركز على التباين في معدالت الضرائب الهامشية المقدرة عبر الشركات الصناعية الخاضعة للضريبة هناك فرق جوهري في المزايا  

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

560 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

كن داخل الشركة، هذه المزايا الضريبية مستقرة  الضريبية للديون بين الشركات العقارية الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة، ول
إلى حد معقول بمرور الوقت لذلك، يجب أن يوفر تحليلنا للشركات العقارية الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة أدلة جديدة قيمة 

 على أهمية الوضع الضريبي لخيارات الرفع المالي للشركات. 

، الذي يستغل االختالف في الوضع الضريبي لشركات النفط والغاز لمعالجة دور   Gentry (1994)يتشابه عملنا من حيث الروح مع  
)وقت عدم اليقين الكبير   1987و    1986الضرائب في سياسة الرفع المالي وتوزيع األرباح في فترة عينة مدتها سنتان تغطي عامي  

إما كشركات خاضعة للضريبة أو شراكات رئيسية محدودة متداولة    بشأن قوانين الضرائب المستقبلية( يمكن لشركات النفط والغاز أن تنظم
التفسير أقل من كونه واضًحا ألن المساهمين في الشركات  النفوذ لكن هذا  علًنا أن الشركات الخاضعة للضريبة تستخدم المزيد من 

لديون بالنسبة إلى شركة الشراكة في صناعة  محميون أيًضا من المسؤولية عن ديون الشركات غير المسددة مما يقلل من تكلفة استخدام ا
العقارات، الغالبية العظمى من الشركات المتداولة علًنا في عينتنا هي شركات خاضعة للضريبة وصناديق االستثمار العقاري، وتحمل 

اق واسع لعدة عقود، فلدينا كان متاًحا ومستخدًما على نط  REITكلتا المنظمتين المستثمرين مسؤولية محدودة أخيًرا، نظًرا ألن نموذج  
 فترة عينة أطول الختبار النظريات األساسية خاللها.

المالية في الشركات العقارية الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة بفرص االستثمار المماثلة، فإننا نوثق  عندما نقارن الرافعة 
٪ يؤدي إلى نسبة رفع 35٪ إلى  0االنتقال من معدل ضرائب هامشي من النتائج المتوافقة مع الفرضية الضريبية تشير تقديراتنا إلى أن 

وهو رقم أقل من نصف حجم األبحاث الحديثة التي تم االستشهاد بها على نطاق واسع باستخدام معدالت   - ٪  4.7مالية أعلى بنسبة  
ور الوقت، والضرائب على مستوى المستثمر الضرائب المحاكاة في تحليلنا، نحسب نوع الملكية، والتغيرات في األنظمة الضريبية بمر 

محتملة  وسياسة توزيع األرباح، والتدابير البديلة لهيكل الرافعة المالية واالستحقاق، والتحيزات المحاسبية، باإلضافة إلى مشاكل االختيار ال
ة للديون، تشير نتائجنا إلى أن حجم مجتمعة، تشير نتائجنا إلى أن الضرائب مهمة ولكن باستخدام مقاييس أكثر دقة للمزايا الضريبي

 التأثير المقدر في الدراسات السابقة باستخدام الشركات الخاضعة للضريبة مبالغ فيه مادًيا. 

 مشكلة الدراسة 

تتمحور مشكلة الدراسة حول التعرف على تأثير نسبة الدين على القيمة الضريبية في القطاع التجاري األردني المدرجة في سوق األردن  
 ألوراق المالية. ل

 أهمية الدراسة 

 تتبع اهمية الدراسة ما يلي: 

 كونها من الدراسة المعدودة من هذا المجال.  .1
تفيد المعلومات والنتائج التي سوف تنتج عن هذه الدراسة العاملين في الشركات من أجل إمكانية تحديد هياكلها التمويلية بشكل يقلل  .2

 من التكاليف.
 مكتبة الباحثين في األمور المالية والضريبية.إضافة الدراسة إلى  .3
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 أهداف الدراسة 

تهدف إلى البحث في تأثير نسبة الدين على القيمة الضريبية المدفوعة للشركات األردنية من القطاع التجاري والمدرجة في سوق األردن  
 :تاليةالتساؤلت اللألوراق المالية، وعليه يمكن تحديد أهداف الدراسة في اإلجابة على 

 ما المقصود بالضرائب وأنواعها والنظام الضريبي؟  .1
 ما هو تأثير نسبة الدين على القيمة الضريبية لهذه الشركات؟ .2

 منهجية ومحددات الدراسة: 

ات سيتم اتباع المنهج الوصفي في دراسة الحاالت الخاصة بالشركات الموجودة وذلك باطالع على التقارير السنوية والقوائم المالية للشرك
الضريبة  تأثير  ثم  الشركات، ومن  لهذه  الدين  أثر نسبة  للتعرف على  المالية وتحليلها  لألوراق  األردني  السوق  في  المدرجة  المساهمة 

 المدفوعة عليها.

 الفصل الثاني 

 أدبيات الدراسة 

 المبحث األول: مقدمة عن الضريبة

الدول إلدارة اقتصادياتها، في اإلضافة لكونها مصدرًا هامًا من مصادر  تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها  
  الدخل الحكومي، فإنها تعتبر إدارة فعالة لحفز النمو وتوزيع الدخل، وتحقيق االستقرار االقتصادي وتكمن أهمية الضرائب في أنها المصدر 

 . األساسي في تمويل إيرادات الدولة من أجل تغطية نفقاتها واحتياجاتها

وعلى الدول أن تأخذ بالعدالة والمساواة ومقدرة المكلفين على الدفع وحاجة الدولة إلـى المال عند فرض الضرائب وكذلك تطبيق التصاعد  
 الضريبي.

متوازن،  يجب أن يسعى النظام الضريبي الجديد يجب أن يسعى إلى تحقيق أهـداف الضـريبية المالية واالقتصادية واالجتماعية بشكل  
 وبشكل يتناسـب مـع الظـروف االجتماعيـة واالقتصادية والسياسية السائدة في الدولة. 

وبعد أن تقوم السلطة التشريعية بسن القانون الضريبي، والذي يتناسب مع ظروف الدولة والمجتمع، وبالشكل الذي يحقق سيادتها وسلطتها، 
صدار التعليمات واللوائح، وتشكيل الهيئات والمؤسسات والدوائر التي تسعى لتطبيـق القـانون  تقوم السلطة التنفيذية باإلجراءات الالزمة من إ 

 على أكمل وجه. 

وأما أن تكون الضرائب مباشرة كضريبة الدخل، وإما أن تكون غير مباشرة كضـريبة القيمة المضافة وقد تكون الضريبة نوعية أو متعددة، 
كون واحدة بحيث تسري على جميع الدخول، بحيث يتم تجميع الدخول دفعة واحدة ومـن ثـم بحيث تفرض على كل دخل على حدة أو ت

 تحسب الضريبة على مجموع هذه الدخول وبشكل تصاعدي، وهذا النوع هو المطبق في مناطق السلطة الوطنية. 
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 (:1996رويش، وقد جاء مفهوم الضريبة السابق عبـر تطـور األجيـال وحسـب المراحـل التاليـة: )ياسين ود

حيث كان اإلنسان يعيش ضمن جماعـات منتشـرة فـي بقـاع األرض ومتنقلة من مكان إلى أخر، ولم تكن هناك   مرحلة عدم الستقرار:
ض مرافق مشتركة واحتياجـات ماليـة تستلزم فرض الضرائب، حتى أن األمن والدفاع عن القبيلة كان يقوم به أفـراد القبيلـة تطوعًا بدون فر 

 مبالغ مالية من قبل رئيس القبيلة متحملين األعباء المالية لوحدهم. 

حيث بدأت الجماعات تتمركز في مناطق معينة، وظهرت الحاجـات المشتركة كالدفاع عن األمن وفض الخالفات وهنا   مرحلة الستقرار:
الموسرين من أبناء جماعتـه، وكـذلك العمل التطوعي    اضطر رئيس الجماعة إلى االستعانة بالهبات واألموال والتبرعات التي تقدم من قبل

 من أفراد الجماعة. 

مع ظهور الحضارة وتطور نزعة الناس إلـى جمـع األموال وحيازتها وضعف الروابط بين األفراد أدى    مرحلة الحضارة وظهور الدولة:
من والنظـام والقيـام باألعمـال الجماعيـة اإللزامية مثل شق ذلك إلى فرض التكاليف اإللزاميـة على األفراد: كالخدمة العسكرية وحماية األ

 الطرق وبناء الجسور وفرض الرسوم على األموال وعلى أي منفعة يجنيها األفراد مثل الرخص ومزاولة الحرف والمهن. 

رض الضرائب على الرعية  حيث تكاثرت احتياجات الحكام الخاصة والعامـة وبسـبب نقـص األموال عمدوا إلى ف  ازدياد مهام الدولة:
وجبايتها بكل الوسائل حتى ولو لم تكن هذه الضرائب تحقق أي منفعة خاصة تعود على األفراد وبذلك أصبحت التكاليف العامة تفرض 

 على المعامالت والبضائع والسلع واألكل بدون أن يكون هناك أي منفعة شخصية مقابل لها.

مع تطور مهام الدولة والتزاماتها ونفقاتها، أصبحت عوائـد الضرائب غير المباشرة غير كافية لسد نفقاتها،   ظهور مهام الدولة الحديثة:
فعمدت إلى فرض الضرائب المباشـرة ويدفعها المكلف على اعتبار أنها واجبًا قوميًا وطنيًا وتضامنيًا يؤهله االشتراك في أعباء الحكم 

 ومنافعه.

 تعريف الضريبة

لماء في توضيح الطبيعة الحقوقية للضريبة، فمنهم من وصفها بأنهـا عالقـة تبادلية تعاقدية بين الفرد والدولة، ومنهم من وصفها اختلف الع
المال  إليها بأنها  الباحث أن الضريبة كان ينظر  الدولة على رعاياها ومما تقدم يستنتج  التي تمارسها  السلطة  بأنها " من مستلزمات 

السلطة من الفرد لتغطية النفقات العامة أي أن الضريبة هي استقطاع نقـدي تفرضـه السلطة على األفراد بطريقة نهائية، المقتطـع بوساطة  
 وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العامة.

الدولة في    وحسب المفهوم الحديث للضريبة،فأنها إضافة إلى سعيها وراء جمع المال بهدف تغطية النفقات العامة، وسيلة مهمة لتدخل
تنظـيم االقتصـاد وتحقيـق أهـداف اقتصـادية واجتماعية وسياسية معينة، وعلى هذا فإن الضريبة تعرف بأنهـا "اسـتقطاع نقـدي تفرضـه  

مة السلطات العامة على األشخاص الطبيعيين واالعتبارين وفقًا لقدراتهم التكليفيه بطريقة نهائية وبال مقابل بقصد تغطية األعباء العا
 ولتحقيق تدخل الدولة. 
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 أهمية الضرائب 

ئب  تلعب الضرائب دورًا مهمًا في االقتصاد، فهي إحدى أركان السياسـة الماليـة للدولـة وتستخدمها في توجيه االقتصاد والتحكم به، وللضرا 
 أهمية تتلخص فيما يلي: 

 ( 1991)المصدر: كراجه، 

، وأهمها نظرًا لما يمثله هذا الهـدف مـن مصـدر تمويل لنفقات الدولة المتكررة وغير ويعتبر هذا الهدف من أهم األهداف  وفرة الحصيلة:
سـلع المتكررة. فمع توسع المجتمع ونموه تزداد الحاجـة إلى العديد من المشاريع الالزمة لذلك المجتمع من قبل الدولة، والتي يطلق عليها ال 

ا من المشاريع، ومن هنا يبـرز دور الضرائب كإحدى وسائل تمويل تلك النفقات، فكلما العامة مثل الدفاع واألمن والتعليم والصحة وغيره
 ازدادت أعباء الدولة المالية، كلما زاد الطلب على الضرائب، إما عن طريق زيادة نسبتها أو توسيع قاعدتها. 

ار في مستوى األسعار، فـإذا كـان االقتصاد  تعتبر الضرائب من أهم الوسائل في تحقيق االستقر    وسيلة لستقرار مستويات األسعار:
يعمل عند مستوى التوظف الكامل فإن زيادة الطلب سيؤدي إلى رفع مستويات األسعار وهكذا يحدث تضخم في األسعار وهنا تتدخل  

األسعار، والعكس يؤدي   الدولة بفرض الضرائب أو زيادة نسبتها وهكذا تمتص القوة الشرائية، وتخفض الطلب، ومن ثـم تحقـق التـوازن فـي
تقليل مقدار الضرائب إلى زيادة الطلب، والحد من تدني األسعار ويرى البعض أن الحكومة تقوم بفرض الضرائب لتحقيق توازن معقول 

 في مستويات األسعار. 

ل الـذي بـدوره يـتحكم فـي  وسيلة لتحقيق التوظيف الكامل والنمو االقتصادي:  يمكن للدولة عن طريق الضرائب أن تتحكم بالطلب الفعا
مستويات التوظيف الكامل فقد تقرر الدولة زيادة نفقاتها، وبالتالي زيادة الطلب الفعـال، وهكذا يتحرك االقتصاد نحو التوظيف الكامل 

ما يحقق مستويات لوسائل اإلنتاج،  وقد ترى الدولة تخفيض الضرائب، وبالتالي يزداد الدخل المتاح لإلنفاق، ويزداد الطلب الفعال، م
 عالية من التوظيف الكامل، ومن ثم تحقيق معـدالت نمـو عالية.

يمكن للدولة أن تشجع االستثمار في مجاالت معينة وأن تقلل االسـتثمار فـي     وسيلة لتحقيق التنمية القتصادية وتوجيه القتصاد:
ن قامت بإعفائه مـن الضـرائب، وهكـذا يتوجـه االقتصاد للعمل  مجـاالت أخرى عن طريق الضرائب. فإذا رغبت الدولة بتشجيع قطاع معي

في هذا المجال، وتتحقق التنمية في المجال االقتصادي الذي ترغب بـه الدولة، كذلك يمكن ان تفرض الضرائب للحد من االستهالك 
 وتشجيع االدخار وخاصة في الدول النامية وتوجيه هذا االدخار نحو االستثمار المرغوب. 

وهذا هدف اجتماعي تسعى كثير من الدول لتحقيقه. ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريـق زيادة األعباء    يلة إلعادة توزيع الثروة:وس
الضريبية على ذوي الدخول المرتفعة، وتخفيض األعباء الضريبية علـى ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضريبة التصـاعدية، فتـزداد  

 تالي تقل الفوارق في الدخول الصافية بين أفراد المجتمع، وهذا يحد أيضًا من ظواهر اجتماعية غير مرغوب فيها.كلمـا زاد الـدخل، وبال

القيمة المضافة أساًسا الخدمات المشتركة والبنية األساسية المقدمة في منطقة معينة من قبل دولة    القيمة الضريبية:  تعوض ضريبة 
ها والتي تم استخدامها في إعداد هذا المنتج أو الخدمة ال تتطلب جميع المناطق فرض ضريبة وممولة من دافعي الضرائب التابعين ل

القيمة المضافة وقد يتم إعفاء السلع والخدمات للتصدير )معفاة من الرسوم(. يتم عادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة كضريبة قائمة على 
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ويتم تطبيقه على سعر البيع ومما يدعو إلى االرتباك أن شروط ضريبة القيمة الوجهة حيث يستند معدل الضريبة على موقع المستهلك  
المضافة وضريبة السلع والخدمات وضريبة االستهالك وضريبة المبيعات تستخدم أحياًنا بشكل متبادل ترفع ضريبة القيمة المضافة حوالي  

تستخدم   2018نظمة التعاون االقتصادي والتنمية اعتباًرا من  خمس إجمالي اإليرادات الضريبية على مستوى العالم وفيما بين أعضاء م
دولة ضريبة القيمة المضافة بما في ذلك جميع أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   193دولة من العالم البالغ عددها    166

 باستثناء الواليات المتحدة والتي تستخدم نظام ضريبة المبيعات بدال من ذلك. 

طريقتان رئيسيتان لحساب الضريبة على القيمة المضافة: الطريقة المعتمدة على الفاتورة االئتمانية أو الفواتير والطريقة التي تعتمد هناك 
على طريقة الطرح أو الحسابات باستخدام طريقة الفاتورة االئتمانية تخضع معامالت المبيعات للضريبة مع إبالغ العميل بضريبة القيمة 

لى المعاملة وقد تحصل األنشطة التجارية على ائتمان لضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المواد والخدمات المدخلة تعد المضافة ع
  طريقة إصدار الفواتير االئتمانية هي الطريقة األكثر استخداًما والتي تستخدمها جميع ضريبة القيمة المضافة الوطنية باستثناء اليابان 

رح في نهاية فترة إعداد التقارير يحسب النشاط التجاري قيمة جميع المبيعات الخاضعة للضريبة ثم يطرح مجموع كل باستخدام طريقة الط
المشتريات الخاضعة للضريبة ويتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة على الفرق. طريقة الطرح تستخدم ضريبة القيمة المضافة حاليا 

أن طريقة ضريبة القيمة المضافة طريقة الطرح وغالبا ما تستخدم اسم "ضريبة ثابتة" كانت جزءا من فقط من قبل اليابان على الرغم من  
العديد من مقترحات اإلصالح الضريبي األخيرة من قبل السياسيين األمريكيين مع كلتا الطريقتين هناك استثناءات في طريقة الحساب 

 اعية براغماتية أو لمواجهة االحتيال والتهرب الضريبي.لبعض السلع والمعامالت التي تم إنشاؤها ألسباب جم

على الرغم من أن هؤالء المؤلفين يمارسون   أوجه القصور في استخدام معدلت الضرائب الهامشية لتقدير الفوائد الضريبية للديون:
تغير مهم من الناحية العملية وقضايا تحديد عناية كبيرة في تقدير معدل الضريبة الهامشية المتوقع للشركة في سنة معينة، إال أن هذا الم

، ال يتم اإلبالغ عن الدخل الخاضع للضريبة علًنا، لذا تعتمد هذه الطريقة على تقدير الدخل الخاضع للضريبة استناًدا إلى  أولا الهوية  
، ثانياا(  Hanlon andHeitzman  ،2010؛  Graham et al.  ،2004بيانات ذات قيود معروفة )انظر    -بيانات البيانات المالية  

للضريبة يتبع مسيرة عشوائية   الخاضع  الدخل  الخاصة بهم أن  المحاكاة  يجادل بأن هذا    Blouin et al. (2010)تفترض عمليات 
االفتراض العشوائي يؤدي إلى تحيزات مهمة في توقعات الدخل الخاضع للضريبة ألن األرباح الخاضعة للضريبة ذات عائد متوسط؛ 

دل الضريبة الهامشية منخفضة للغاية بالنسبة للشركات غير المربحة ومرتفعة للغاية بالنسبة للشركات المربحة كما أنها توفر تقديرات مع
دلياًل على أن نهج المشي العشوائي يميل إلى التقليل من التقلبات المستقبلية مما يتسبب في تحيز إضافي في تقديرات معدل الضريبة 

ك تباين في السلسلة الزمنية الصغيرة في معدالت الضرائب القانونية الهامشية إن التباين في البيانات مدفوع بالشركات ، هناثالثااالهامشية  
التي تقل تقديراتها لمعدل الضريبة الهامشية عن أعلى معدل قانوني، وللوصول إلى هناك، يجب أن تكون الشركة عموًما في مجموعة  

ناك بحث صغير يفحص إلى أي مدى تقدم معدالت الضرائب المحاكاة هذه تحيًزا مترابًطا مع المتغيرات  األداء المنخفض ومع ذلك، كان ه
القانوني هو أعلى معدل ضرائب على الشركات في الواليات المتحدة ، لكن هذا اإلجراء رابعااالمحذوفة   ، ُيفترض أن معدل الضريبة 

لوالية والبلد التقدير الناتج هو وكيل لمعدل الضريبة الهامشي المتوقع للدخل في  يتجاهل االختالفات المهمة في الضرائب على مستوى ا
السنة الحالية، وليس السنوات المستقبلية هذا يتجاهل السمة متعددة الفترات لمعظم ديون الشركات بالنسبة للشركة التي تفكر في إصدار  

 المستقبلية ذات صلة. سنوات، فإن معدالت الضريبة الهامشية الحالية و  10دين لمدة 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

إن التأثير المهم المحتمل للضرائب على قرارات تمويل الشركات   (:2017ميرا ، إف )-ألمندروس ، جيه إيه ، وسوغورب  -كليمنتي  
طعة في هذه الدراسة، نقوم بتقييم مزايا معترف به على نطاق واسع على الرغم من حقيقة أن األدلة التجريبية بعيدة كل البعد عن كونها قا

على وجه التحديد، وباستخدام نهج المحاكاة، وجدنا أن القيمة الرأسمالية    -2007ضريبة الديون للشركات اإلسبانية المدرجة خالل الفترة  
في فائدة الدين )من الضرائب  ٪ من القيمة السوقية للشركات، بينما ُيقدَّر صا6.4لخصومات الفائدة اإلجمالية تصل إلى ما يقرب من  

٪ )أي معدل الضريبة الهامشي مضروبًا في الدين( على العكس من 11.4٪، على عكس النسبة التقليدية البالغة  2.1الشخصية( بنحو  
  ٪( من حيث قيمة الشركة )الدين( يدعم هذا34.2٪ )13.6ذلك، يكشف نهج انحدار البيانات الجماعية عن درع ضريبي للديون بنسبة  

 الدليل الرأي القائل بأن الضرائب تؤثر على اتخاذ قرارات الشركات وأن الدين يقدم مساهمة معقولة في قيمة الشركة. 

األدلة التجريبية المقنعة التي توثق التأثير المادي لضرائب    (:2013باركلي ، إم جيه ، هيتسمان ، إس إم ، وسميث ، سي دبليو )
ي محدودة، ويرجع ذلك جزئًيا إلى الصعوبات في بناء وكيل فعال للمزايا الضريبية للديون على الشركة الشركات على قرارات الرفع المال 

وهي الشركات التي يمكننا قياس   -نحن ندرس قرارات الرافعة المالية عبر شركات العقارات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة  
ليل من الخطأ تشير الفرضية الضريبية إلى أنه بالنسبة للشركات التي لديها محافظ أصول  الفائدة الضريبية النسبية للديون عليها مع الق

مماثلة، يجب أن يكون لدى الشركات الخاضعة للضريبة ديون أكبر من نظيراتها غير الخاضعة للضريبة وجدنا أن نسب الرفع المالي  
غير الخاضعة للضريبة، لكن هذا التقدير ال يمثل سوى ثلث ما ٪ من نظيراتها  5لشركات العقارات الخاضعة للضريبة أعلى بحوالي  

 يمكن توقعه بالنظر إلى األدلة الحديثة باستخدام معدالت الضرائب الهامشية المحاكاة.

تستكشف هذه الدراسة دور الضرائب في شرح قرارات تمويل الشركات   (:2016ميرا ، ف. )-ألمندروس ، جيه.أ ، وسوغورب  -كليمنتي  
اختبار ما إذا كان تفسير درع ضريبة الشركات لهيكل رأس المال ينطبق على الشركات المدرجة في البورصة اإلسبانية خالل الفترة  نقوم ب

تم العثور على الضرائب لتكون من المحددات ذات األهمية االقتصادية واإلحصائية لهيكل رأس المال تشير نتائجنا إلى    2007-2013
مشية تؤثر على سياسات ديون الشركات اإلسبانية المدرجة، وأن وجود دروع ضريبية غير متعلقة بالديون يشكل أن معدالت الضرائب الها

بدياًل الستخدام الديون كمأوى ضريبي. تمشيا مع التوقعات النظرية، هناك عالقة أقوى بين الديون والضرائب في الشركات األقل نفوًذا  
على السلوك التمويلي   2012ة الرسملة الرقيقة الجديدة التي وضعتها الحكومة اإلسبانية في عام  أخيًرا، نقدر بشكل تجريبي تأثير قاعد

للشركات اإلسبانية المدرجة يدعم دليلنا التجريبي وجود تأثير اإلصالح الضريبي، حيث تقلل الشركات المتأثرة بقيود خصم الفائدة من  
 نفوذها أكثر من الشركات غير المتأثرة. 

تعرض مالحظات مناقشة الموظفين آخر التحليالت واألبحاث   (. التحيزات الضريبية لتمويل الديون:2011وكوتاريلي ، سي )  رود ، أ ،
 المتعلقة بالسياسة والتي يجري تطويرها من قبل موظفي صندوق النقد الدولي الفرديين ويتم نشرها الستنباط التعليقات وللمزيد من النقاش

مختصرة ومكتوبة بلغة غير فنية، وبالتالي فهي تستهدف جمهوًرا واسًعا مهتًما بقضايا السياسة االقتصادية. حلت هذه األوراق بشكل عام  
 . 2011سلسلة الويب هذه محل مالحظات موقف الموظفين في يناير 

االقتصادية أي سبب مقنع للميزة ال تقدم االعتبارات القانونية واإلدارية و   (. التحيزات الضريبية لتمويل الديون:2012دي موج ، ر. أ. )
الضريبية الحالية لتمويل الديون في العديد من البلدان وبداًل من ذلك، فإن هذا "التحيز للديون" يؤدي إلى تفاوتات وتعقيدات وتشوهات 
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ز للديون، فإن أكثر اقتصادية كبيرة من المحتمل أن تكون هذه أكبر مما كان يعتقد سابًقا، خاصة في القطاع المالي ولمعالجة التحي
اإلصالحات الواعدة هو إدخال مخصصات ألسهم الشركات، كما فعلت بعض البلدان بنجاح وتتمثل العقبة الرئيسية أمامها في تكلفة 

في المائة من اإليرادات الحالية، في المتوسط لمجموعة مختارة من االقتصادات المتقدمة يمكن تخفيض   15الميزانية، التي تقدر بنحو  
ذه التكلفة عن طريق منح البدل لالستثمار الجديد فقط ويمكن أيضا أن يستهدف المخصص القطاع المالي ويتم تمويله من ضرائب  ه

 بنكية خاصة. 

تبحث هذه الورقة في آثار الضرائب على هيكل   (:2017جامباكورتا ، إل ، ريكوتي ، جي ، سوندارسان ، إس إم ، وانج ، زي )
ستمد تنبؤات قابلة لالختبار من نموذج ديناميكي لهيكل التزام البنك األمثل الذي يشتمل على إدارة البنوك واإلغالق مسؤولية البنوك نحن ن

من التنظيمي والتخلف عن السداد الداخلي باستخدام البيانات اإلشرافية التي قدمها بنك إيطاليا، قمنا باختبار هذه التنبؤات بشكل تجريبي 
عبر المناطق وبمرور الوقت )خاصة   (IRAPفات الخارجية لمعدالت الضرائب اإليطالية على األنشطة اإلنتاجية )خالل استغالل االختال

منذ األزمة المالية العالمية(. نظهر أن البنوك تستجيب داخلًيا لتخفيض معدالت الضرائب عن طريق تقليل االلتزامات غير الودائع أكثر 
الراف إلى خفض  الودائع باإلضافة  البنوك جيدة من  للبنك: تستجيب  المالية  القوة  المالية تعتمد االستجابة من جانب األصول على  عة 

الرسملة لتخفيض معدالت الضرائب عن طريق زيادة أصولها، لكن البنوك ذات رأس المال الضعيف تستجيب من خالل تنظيف ميزانيتها  
 العمومية. 

 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 تمهيد

القسم من الدراسة الحالية، تم إجراء دراسة كأحد الدراسات الميدانية لتزويد القراء ببيانات ثانوية وصفية لهذه الدراسة بهدف تحديد في هذا  
 أثر نسبة الدين على القيمة الضريبية المدفوعة للقطاع التجاري األردني.

 عنية الدراسة 

 . 2019-2016التجاري األردني المدرجة في بورصة عمان  شركة من القطاع  11تكونت عينة البحث من 

 طرق جمع البيانات

 البيانات الثانوية من موقع األرواق المالية لبورصة عمان. 

مجموع   إسم الشركة 
 الموجودات

الضريبة 
 المدفوعة

 السنة اجمالي الدخل  نسبة الدين

للتنمية  انجاز 
 والمشاريع

165,417,734 0 69.694 23,483 2019 
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للتنمية  انجاز 
 والمشاريع

197,390,099 0 73.388 2,271,751 2018 

للتنمية  انجاز 
 والمشاريع

178,214,337 0 70.61 4,787,532 2017 

للتنمية  انجاز 
 والمشاريع

186,346,785 0 72.567 4,321,463 2016 

ديرة   شركة 
لالستثمار  
والتنمية 
 العقارية

89,617,319 -
1,823,880 

-2.04 -2.73 2019 

ديرة   شركة 
لالستثمار  
والتنمية 
 العقارية

91,855,222 -604,512 -0.66 -0.85 2018 

ديرة   شركة 
لالستثمار  
والتنمية 
 العقارية

87,978,970 -107,906 -0.12 -0.17 2017 

ديرة   شركة 
لالستثمار  
والتنمية 
 العقارية

63,261,362 -174,208 -0.28 -0.28 2016 

- 86,649,084 أمواج عقارات 
3,233,557 

-3.73 -13.22 2019 

- 89,629,737 عقارات أمواج 
1,682,400 

-1.88 -6.12 2018 

- 90,969,950 عقارات أمواج 
1,762,688 

-1.94 -6.26 2017 

- 92,749,233 عقارات أمواج 
1,996,801 

-2.15 -6.65 2016 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

568 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

التأجير  شركة 
 الشامل

91,857,990 0 80.247 4,200,729 2019 

التأجير  شركة 
 الشامل

80,152,304 0 79.858 3,784,621 2018 

التأجير  شركة 
 الشامل

68,961,339 0 79.844 2,728,931 2017 

التأجير  شركة 
 الشامل

54,546,696 0 77.211 2,281,848 2016 

للتجارة  نوبار 
 والستثمار

918,837 0 0.283 -26,014 2019 

للتجارة نوبار  
 والستثمار

952,851 0 1.113 -29,992 2018 

للتجارة  نوبار 
 والستثمار

976,343 0 0.42 -19,611 2017 

للتجارة  نوبار 
 والستثمار

992,954 0 0.111 -7,025 2016 

أوفتك   مجموعة 
 PLCالقابضة 

60,181,801 0 25.06 784,542 2019 

أوفتك   مجموعة 
 PLCالقابضة 

60,325,197 0 26.024 1,058,723 2018 

أوفتك   مجموعة 
 PLCالقابضة 

57,629,588 0 18.63 2,054,699 2017 

أوفتك   مجموعة 
 PLCالقابضة 

61,027,970 0 22.443 3,355,933 2016 

بندار   شركة 
للتجارة  

والستثمار ش.  
 م

42,516,610 0 37.652 2,542,714 2019 

بندار   شركة 
للتجارة  

36,684,863 0 34.69 2,519,033 2018 
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والستثمار ش.  
 م

بندار   شركة 
للتجارة  

والستثمار ش.  
 م

41,793,575 0 42.292 1,684,264 2017 

بندار   شركة 
للتجارة  

والستثمار ش.  
 م

40,599,844 0 40.803 1,888,216 2016 

تجارة  
واستثمارات  
 متخصصة

1,723,954 0 28.982 -2,908 2019 

تجارة  
واستثمارات  
 متخصصة

2,029,198 59,752 39.522 -31,425 2018 

تجارة  
واستثمارات  
 متخصصة

2,041,615 0 34.432 82,322 2017 

تجارة  
واستثمارات  
 متخصصة

2,218,183 6,738 35.473 203,872 2016 

األردنية  التجارة 
FAC 

54,075,876 0 44.066 2,966,315 2019 

األردنية  التجارة 
FAC 

48,327,222 0 43.57 3,107,972 2018 

األردنية  التجارة 
FAC 

46,409,846 0 46.262 3,078,181 2017 

األردنية  التجارة 
FAC 

41,051,880 0 46.745 2,120,158 2016 
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التجاري  المركز 
 الردني الدولي

9,280,622 0 43.548 460,546 2019 

التجاري  المركز 
 الردني الدولي

8,830,818 0 42.944 427,232 2018 

التجاري  المركز 
 الردني الدولي

9,390,028 4.068 40.665 457,320 2017 

التجاري  المركز 
 الردني الدولي

8,594,436 0 36.95 359,062 2016 

أردنية   متاجر 
 مجانية

83,647,336 0 12.596 24,499,459 2019 

أردنية   متاجر 
 مجانية

76,519,633 0 7.066 28,376,532 2018 

أردنية   متاجر 
 مجانية

65,671,265 0 7.515 25,393,985 2017 

أردنية   متاجر 
 مجانية

56,939,162 0 8.736 17,601,120 2016 

 

 الفصل الرابع

 تحليل البيانات 

 متغيرات الدراسة  التعريف
التي  يشير إجمالي األصول إلى   المبلغ اإلجمالي لألصول 

قيمة   ذات  عناصر  األصول هي  كيان  أو  يمتلكها شخص 
اقتصادية، يتم إنفاقها بمرور الوقت لتحقيق فائدة للمالك إذا  
في  يتم تسجيل هذه األصول  فعادة ما  المالك شركة،  كان 

 .السجالت المحاسبية وتظهر في الميزانية العمومية للشركة

 مجموع الموجودات

المستحق الضر  الفعلي  المبلغ  هي  الدفع  المستحقة  يبة 
االعتراف   يتم  الضرائب  قانون  قواعد  على  بناًء  كضرائب 
تقوم  حتى  كالتزام  العمومية  الميزانية  في  المستحق  بالمبلغ 

 الشركة بتسوية الفاتورة الضريبية.

  الضريبة المدفوعة
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مقياًسا مهًما يستخدم في تمويل الشركات    D / Eتعتبر نسبة  
من خالل  عملياتها  بتمويل  الشركة  قيام  لدرجة  مقياس  إنه 
الديون مقابل األموال المملوكة بالكامل وبشكل أكثر تحديًدا،  
فهو يعكس قدرة حقوق المساهمين على تغطية جميع الديون  
الدين   نسبة  األعمال  في  تراجع  حالة حدوث  في  المستحقة 

 وق الملكية هي نوع معين من نسبة المديونية.إلى حق

  نسبة الدين

المعروف أيًضا باسم إجمالي الراتب   -إجمالي الدخل للفرد  
هو إجمالي أجر الفرد من    -عندما يكون على شيك أجر  

الخصومات األخرى وهذا   أو  العمل قبل الضرائب  صاحب 
الدخل   على  يقتصر  وال  المصادر  جميع  من  الدخل  يشمل 

لم نقًدا ؛ ويشمل أيًضا الممتلكات أو الخدمات المستلمة المست
إجمالي الدخل السنوي هو مقدار المال الذي يكسبه الشخص  
جميع   من  الدخل  ويتضمن  الضرائب  قبل  واحد  عام  في 

 المصادر. 

 اجمالي الدخل 

 
 

 التحليل الوصفي 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

59930674.2 197390099 918837 44 الموجودات مجموع
7 

50280089.77
6 

- 44 المدفوعة  الضريبة
3233557.00
0 

59752.000 -
257260.407
55 

702258.4222
09 

 27.294873 30.89118 80.247 3.730- 44 الدين  نسبة
28376532.0 31425.00- 44 الدخل  اجمالي

0 
3393307.88
00 

6844607.252
65 

Valid N 
(listwise) 

44 
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( أعاله للتحليل الوصفي يوضح القيمة األقل واألعلى والوسط الحسابي واإلنحراف المعيراي لمتغيرات الدراسة  2في جدول رقم )   مالحظة:
 في الشركات للقطاع التجاري.

 اإلرتباطات 

 
 مجموع

 الموجودات
 الضريبة
 الدين  نسبة المدفوعة 

 اجمالي
 الدخل 

 مجموع
 الموجودات

Pearson 
Correlation 

1 -.222 .301* .162 

Sig. (2-tailed)  .147 .047 .294 
N 44 44 44 44 

 الضريبة
 المدفوعة 

Pearson 
Correlation 

-.222 1 .460** .186 

Sig. (2-tailed) .147  .002 .227 
N 44 44 44 44 

 Pearson الدين  نسبة
Correlation 

.301* .460** 1 -.103 

Sig. (2-tailed) .047 .002  .506 
N 44 44 44 44 

 Pearson الدخل  اجمالي
Correlation 

.162 .186 -.103 1 

Sig. (2-tailed) .294 .227 .506  
N 44 44 44 44 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
( أعاله معامل اإلرتباطات بين متغيرات الدراسة توجد عالقة سلبية بين )الضريبة المدفوعة مجموع الموجودات(، 3في جدول رقم )  مالحظة:

يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين )نسبة الدين ومجموع الموجودات(، يوجد عالقة ضعيفة بين )إجمالي الدخل و مجموع الموجودات(، 
 ن )نسبة الدين و الضريبة المدفوعة(، يوجد عالقة ضعيفة بين إجمالي الدخل والضريبة المدفوعة. يوجد عالقة متوسطة بي

 
 ملخص النموذج
Model R Change Statistics 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

573 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .681a .464 .424 20.713267 .464 11.556 3 40 .000 
a. Predictors: (Constant), الضريبة المدفوعة  ,مجموع الموجودات ,اجمالي الدخل 

 
بين متغيرات فيتضح لدينا نسبة معدل التأثير أو الغيير   ANOVA( أعاله ملخص الجدول لإلرتباطات والـ  4في جدول رقم )   مالحظة:

 . مما يعني وجود عالقة ضعيفة في مستوى الداللة %0.002% عند مستوى الداللة 19.3هي 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 14873.858 3 4957.953 11.556 .000b 
Residual 17161.577 40 429.039   
Total 32035.435 43    

a. Dependent Variable:  نسبة الدين 
b. Predictors: (Constant), الضريبة المدفوعة  ,مجموع الموجودات ,اجمالي الدخل 

 
 المعامالت

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.302 5.019  5.041 .000 

مجموع  
 الموجودات

2.646E-7 .000 .487 4.013 .000 

الضريبة  
 المدفوعة 

2.425E-5 .000 .624 5.115 .000 

 1.187E-6 .000 -.298 -2.470 .018- اجمالي الدخل 
a. Dependent Variable:  نسبة الدين 
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( أعاله ملخص الجدول للمعامالت أو بين المتغير التابع والمستقل لدينا فيتضح لدينا نسبة القياس لدينا هي 6في جدول رقم )  مالحظة:
 %.0.002وتعني وجود تأثير ضعيف حيث كل ما اصبح الرقم أعلى يدل على قوة التأثير أو العالقة ومستوى الداللة هو   000017.

 الخاتمة
إجراء الدراسة حول آثر نسبة الدين على القيمة الضريبية المدفوعة وكانت قد أجريت هذه الدراسة على القطاع الجاري  في الخاتمة قد تم  
وقد تم إستخراج البيانات لعينة البحث المذكورة في منهجية البحث من موقع البورصة عمان   2019إلى سنة    2016األردني من سنة  

شركة من ذي القطاع التجاري وتم تسجيل المالحظات والنتائج بعد إجراء التحليل اإلحصائي   11حث  لألوراق المالية وكانت حجم عينة الب
 الالزم. 

 :المصادر والمراجع
التجارية األردنية للفترة  (. أثر المتغيرات االقتصادية الكلية على العائد في البنوك2015أحمد سالم الخزاعلة, & محمد غازي الخوالده. )
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