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في الشركات المساهمة المدرجة في سوق عم ان  توزيعات األرباحأثر ضريبة الدخل على 
 .الماليةلألوراق 

 مجد عيسى قدادةاسم الباحثة: 

 سناء مسوده: ةلدكتور اسم المشرف الستاذة ا

 الملخص
في ظل وجود حجم الشركة  توزيعات األرباحالدخل على  لى معرفة أثر ضريبةف هذه الدراسة إتهد

في القطاع  لألوراق المالية انعم   سوق كمتغير ضابط في الشركات المساهمة العامة المدرجة في
شركة  99المالي، والصناعي، والخدمي. وقد تم اختيار عينة عشوائية من هذه القطاعات مكونة من 

شركة  31شركة صناعية، و 26شركة مالية، و 42قتصادية الثالث بواقع اإل موزعة بين القطاعات
للشركات المالية  ولتحقيــق أهداف الدراسة تم جمع البيانات من القوائم المالية المنشورةخدمية. 

. 2118-2114خالل الفترة الواقعة بين سوق عم ان لألوراق المالية والصناعية والخدمية المدرجة في 
نحدار المتعدد ( كما تم استخدام تحليل اإلSPSSحصائي )مج التحليل اإلعتماد على برناوتم اإل

ضريبة الدخل فسرت ما  الى أن لختبار الفرضيات، وتحليل مالءمة بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة
من توزيعات األرباح في الشركات المالية والصناعية والخدمية  %31.7، %7.4، %49.3نسبته 

على التوالي في ظل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط. وتبين سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في 
في ظل  توزيعات األرباح( لضريبة الدخل على a>0.05وجود أثر ايجابي معنوي عند مستوى معنوية )

مع ، قتصادية الثالث المالية، والصناعية، والخدميةالقطاعات اإلوجود حجم الشركة كمتغير ضابط في 
coefficient β   (1.338 ،)معامل ضريبة الدخل تفاوت هذا األثر فيما بينهم، حيث بلغ قيمة

ـوء النتـــائج اإلحصائية قـــدمت الدراســـة عـــددًا مـــن وعلـــى ضــ( على التوالي. 1.744(، )1.419)
زيادة اهتمام الجهات الرسمية ومنها وزارة التجارة والصناعة بإقتراح ودراسة  التوصـــيات كان من أبرزها

نسب القتطاعات المالئمة من أرباح الشركة لبناء الحتياطيات وبما ل يؤثر على قدرتها على تحقيق 
ير في  تطو  يساهم  ، واقتطاع الضرائب التي تؤثر على توزيعات الرباح في هذه الشركات وبمااألرباح

 قتصاد المحلي ونموه.الشركات المساهمة وتحسين اإل
رباح، حجم الشركة، الشركات المالية، الشركات فتاحية: ضريبة الدخل، توزيعات األ الكلمات الم

 الصناعية، الشركات الخدمية. 
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of income tax on dividends within companies 

listed in Amman Stock Exchange Market and distributed between three different economic 

sectors, namely, financial, industrial and service. 

To accomplish the objectives of the present study, data were generated from the published 

financial reports of 99 companies, distributed as 42-financial, 26-industrial and 31-service. 

Data analysis was carried out by employing a statistical approach using the SPSS program. 

The hypotheses were tested by performing multiple regression analysis. The company size 

was used as a control variable, throughout.  The findings revealed that the tax income 

impacted the dividend at the significant level positively (α ≤ 0.05). Whereby, the 

regression analysis indicated that the income tax had an overall impact of 49.3%, 7.4% and 

30.7% on the dividends of financial, industrial and service sectors, respectively with 

coefficient β- values of (0.338), (0.409) and (0.744), respectively. The present study 

proposed a number of recommendations, the most prominent of which was increasing the 

interest of official authorities, including the Ministry of Trade and Industry, in proposing 

and studying the proportions of appropriate deductions from the company’s profits to build 

reserves in a manner that does not affect its ability to achieve profits, and withholding 

taxes that affect dividends in these companies, including contributes to the development 

companies and the improvement and growth of the local economy. 

Key words: Income Tax, Dividend, Firm Size, Financial Companies, Industrial 

Companies, Service Companies. 
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 (خلفية الدراسة وأهميتها ) فصل األولال

 المقدمة  2-2 

والمالية، فالضرائب تعتبر أداة رئيسية وهامة  قتصاديةإلاحتلت الضرائب أهمية مميزة في الدراسات ا

في مساعدة الدول على تحقيق أهدافها، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الرئيسية للدولة، كما أنها 

من خالل وضع وذلك قتصادية والجتماعية ألفرادها، تتيح للدول التأثير في الحياة اإلأداة فعالة 

لى العصر ألهميتها سعت الدولة منذ القدم إ مشاريع الدولة. ونظراً نفاق على الخطط التنموية واإل

ى سن القوانين والتشريعات الضريبية وتنظيمها في نصوص قانونية بما يتالءم مع إلالحالي 

 قتصادية العالمية ويتيح مواكبة هذه  التطورات.إلالتطورات ا

عام والشركات المساهمة بشكل قتصادية الصعبة التي شهدها األردن بشكل اإلوفي ظل الظروف 

خاص، وزيادة الدين العام وانخفاض اإليرادات العامة كان من الضروري فرض ضرائب على دخل 

بحيث يتم ، على حقوق المساهمين فيها بتأثير الشركات المساهمة في األردن، الذي أدى بدوره

نتيجة ألثر الضريبة على احتساب توزيع أرباح األسهم من الدخل الصافي بعد احتساب الضرائب، و 

م، حيث تم  2118توزيع األرباح فقد قام المشرع بتعديل القانون المتعلق بضريبة الدخل لسنة 

( بإعادة النظر في الدخل اإلجمالي واستبداله بالدخل الصافي. كما أنه 2التعديل على المادة رقم )

 الشركات.   ح أربا أعاد النظر ببعض النسب المتعلقة بالضرائب المفروضة على

لعالقتها المباشرة  وتعتبر سياسة توزيع األرباح من السياسات التمويلية الهامة في الشركات نظراً 

رباح النهج الذي عتبر سياسة توزيع األت نعكاسها على سعر السهم في السوق، كمابالمساهمين وا  

وذلك الجزء الذي يتم كة مساهمي الشر تتبعه الشركات في تحديد الجزء من األرباح الذي يوزع على 

لى األدب والفكر المحاسبي والواقع العملي للشركات فإن ومن خالل الرجوع إ حتياطي.كإ احتجازه
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على شكل أرباح  ابقاءهحتفاظ في األرباح وعدم توزيعها وا  زيع األرباح والذي يقابله قرار اإلقرار تو 

والتي تؤثر على قراراتها الستثمارية وقدرتها الشركة من القرارات الهامة المتعلقة في سياسة محتجزة 

 خاضعًا للضريبة وفق القانون األردني. على تحقيق األرباح المستقبلية التي ستعتبر دخل مستقبلياً 

عتبار عند الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين اإلالعوامل  ويعتبر القطاع الذي تنتمي إليه الشركات من

حيث أن الظروف التشغيلية والمالية والتنافسية التي  ع األرباح،أثر ضريبة الدخل على توزي دراسة

تواجه الشركات تتباين وتختلف حسب القطاع الذي تعمل به هذه الشركات، كما قد تختلف حدة 

المخاطر التي تواجه الشركات في كل قطاع، وعليه فإن قدرتها على تحقيق األرباح تختلف حسب 

من هذه القطاعات، كما أن نسب  ل  رض لها الشركات في كطبيعة القطاع والمخاطر التي تتع

لم  ردنيقطاعات وفق قانون ضريبة الدخل األضريبة الدخل المقطوعة والتي فرضت على هذه ال

في توزيعات األرباح لى لى التفكير في دراسة أثر ضريبة الدخل عتكن موحده، مما حذا الباحثة إ

مقارنة النتائج التي يتم التوصل إليها صناعي والخدمي و ردنية في القطاع المالي، الالشركات األ

 ضمن هذه القطاعات.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها  0-2

،  وتعزيز ثقة مساهميها بهامة الشركات يعتبر قرار توزيع األرباح من القرارات التي تؤثر على قي

ين أو يالمستثمرين المستقبللى أنه من القرارات التي تؤثر على قدرة الشركات في جذب اإلضافة إب

الحاليين، لذلك تواجه الشركات خيارات عديدة في موضوع احتجاز األرباح واستخدامها في أغراض 

التوسع والنمو، أو توزيعها على المساهمين، وفي المقابل تجد الشركات نفسها في مواجهة مع 

يع األرباح على المساهمين، مستثمريها بما يتعلق في ضريبة الدخل التي يتم اقتطاعها قبل توز 

وبحيث يتم توزيع المتبقي من الدخل بعد احتساب الضريبة والفوائد، مما قد يحد من قدرة هذه 
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وبالتالي أصبحت الضرائب تلعب دورًا أساسيًا في اتخاذ قرار توزيع ، رباحالشركات على توزيع األ

وخاصة أن أو صناعية أو خدمية مالية األرباح على المساهمين في مختلف القطاعات سواء كانت 

 بع له الشركةختالف القطاع التي تتطوعة من دخل هذه الشركات تختلف بإنسب الضرائب المق

(Zagonel.et,al.,2018 .)،أن مصالح المساهمين تتضارب نتيجة  (2118 يرى )حسين

واألرباح الرأسمالية بما يخص الضرائب المفروضة على  توزيعات األرباحختالف في التعامل مع لإل

مرتفعة فإن المستثمرون يحصلون على  الشركات، فإذا كانت الضريبة المفروضة على األرباح 

عوائد على الستثمار منخفضة. ونظرًا لما تمثله الضرائب من أهمية في تمويل خزينة الدولة 

على المساهمين.  توزيعات األرباحعنه من تأثير على لإلنفاق على مشاريعها ونفقاتها، وما ينتج 

 :ة التاليةالرئيسي تفقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤل

المدرجة في سوق المالية في الشركات توزيعات األرباح ما هو أثر ضريبة الدخل على  .1

 ؟عم ان لألوراق المالية

سوق المدرجة في  الصناعية الشركاتفي  توزيعات األرباحما هو أثر ضريبة الدخل على  .2

 ؟عم ان لألوراق المالية

في سوق المدرجة  الخدمية في الشركاتتوزيعات األرباح ما هو أثر ضريبة الدخل على  .3

 ؟عم ان لألوراق المالية

 فرضيات الدراسة     3-2

 التالية: الرئيسية استنادًا الى مشكلة الدراسة وأسئلتها تم صياغة الفرضيات
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H01: ية و ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معنα ≤ 0.05) لضريبة الدخل على )

في ظل وجود حجم سوق عم ان لألوراق المالية في الشركات المالية المدرجة في توزيعات األرباح 

 الشركة كمتغير ضابط.

H02ية و : ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معنα ≤ 0.05) لضريبة الدخل على )

في ظل وجود سوق عم ان لألوراق المالية الشركات الصناعية المدرجة في  في توزيعات األرباح

 حجم الشركة كمتغير ضابط.

H03: ية و ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معنα ≤ 0.05) لضريبة الدخل على )

في ظل وجود حجم سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في  في الشركات الخدميةتوزيعات األرباح 

 الشركة كمتغير ضابط. 

 أهداف الدراسة  4-2
 الرئيسية اآلتية: دراسة إلى تحقيق األهداف ال هذه  الباحثة من خالل سعت 

سوق  المدرجة فيالمالية  في الشركات توزيعات األرباحمعرفة أثر ضريبة الدخل على  -1

 . عم ان لألوراق المالية

سوق  المدرجة فيالصناعية في الشركات توزيعات األرباح معرفة أثر ضريبة الدخل على  -2

 .عم ان لألوراق المالية

سوق  المدرجة فيالخدمية في الشركات  توزيعات األرباحمعرفة أثر ضريبة الدخل على  -3

 .عم ان لألوراق المالية



6 
 

 أهمية الدراسة  5-2 

الذي تعالجه، حيث أصبحت المحاسبة عن ضريبة الدخل تكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع 

دارة الشركات  اً من المواضيع التي تشغل حيز  توزيعات األرباح رها على أثو  من تفكير المساهمين وا 

 .دائرة ضريبة الدخل والمبيعاتفي مختلف القطاعات و 

على القرارات كما أن هذه الدراسة تناولت موضوع من مواضيع المحاسبة الضريبية وتأثيرها 

تساعد الجهات  أن ، لذا فإنه من المفترض ألرباحسياسات التي تتبعها الشركات ومنها توزيع اوال

توزيع األرباح، األمر  رالرسمية والشركات المساهمة حول السياسات المتعلقة بالضريبة الدخل وبقرا

قتصاد على اإل ن أثرن حول هذه الشركات، وما لذلك مالذي ينعكس على ثقة وقرارات المساهمي

 األردني ونموه وقدرته على جذب الستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

 أهمية هذه الدراسة من خالل نقاط عديدة من أبرزها: ويمكن التعبير عن

وبالتالي اتخاذ  ،توزيعات األرباح  مساعدة إدارة الشركات في معرفة أثر ضريبة الدخل على  •

 ثر في تعزيز سمعة الشركات وزيادة حصتها السوقية.أالقرارات التي يكون لها دور و 

ردنية بتعديل وسن القوانين ومنها قانون ضريبة الدخل بما يتوافق األمساعدة السلطات التشريعية  •

 من الواقع العملي للشركات الردنية في مختلف القطاعات.

ليين والمرتقبين في اتخاذ القرارات الستثمارية بشفافية وعلى ضوء مساعدة المساهمين الحا  •

في مختلف سوق عم ان لألوراق المالية المعطيات والقوانين التي تتعامل معها الشركات المدرجة في 

 القطاعات الستثمارية.

جراء دراساتيمساعدة الباحثين والدارسين المستقبل  • مستقبلية  ين الوقوف على نتائج هذه الدراسة وا 

 يبية جديدة وبمتغيرات جديدة.ضر في مجالت ضريبية وغير 
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 نموذج الدراسة أ 6-2
 (: 1-1في ضوء فرضيات الدراسة فإن أنموذج الدراسة يمكن توضيحه في الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1-1الشكل رقم )الشكل من اعداد الباحثة                               

 (2-2الشكل رقم)     عداد الباحثة                                إالشكل من 

 حدود الدراسة  7-2 

المرتبطة في الفترة  وهي ،(2118-2114لفترة الواقعة بين )ل الحدود الزمنية: تتحدد نتائج الدراسة

( 38والقانون المعدل لضريبة الدخل رقم ) 2114( لسنة 34) بدأ سريان قانون ضريبة الدخل رقم

 .2118لعام 

العاملة في  الدراسة على الشركات المساهمة المالية والصناعية والخدميةالحدود المكانية: اقتصار 

 .سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة فيو  األردن

 محددات الدراسة  8-2
 تتمثل المحددات التي واجهتها الدراسة فيما يلي:

 المستقل المتغير

 الدخل ضريبة

 الضابط المتغير

 بإجمالي مقاسا   الشركة حجم

 األصول

 عةالتاب اتالمتغير

  المالي القطاع في األرباح توزيعات

  لصناعيا القطاع في األرباح توزيعات

  الخدمي القطاع في  األرباح توزيعات 
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 . قلة اليضاحات المتعلقة ببعض بنود القوائم المالية المستخدمة في الدراسة -1

 (.2118-2114( سنوات والواقعة ما بين )5الفترة الزمنية التي اقتصرت الدراسة عليها) -2

 توزيعات األرباح قلة األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع ضريبة الدخل وأثرها على  -3

سوق عم ان لألوراق وخاصة المطبقة على الشركات المدرجة في  -على حد علم الباحثة -

مقارنة النتائج التي تم  القطاعات الستثمارية، مما حد من قدرة الباحثة علىفي مختلف المالية 

 ة الستثمارية. يئليها مع النتائج المرادفة لها في نفس البالتوصل إ

 مصطلحات الدراسة  7-2
الطبيعيين والمؤسسات الذين  : ضريبة يتم فرضها بشكل مباشر على األشخاصضريبة الدخل

 مثل قطاع الخدمات والتجارة وتكنولوجيا المعلومات ،شاطات العمل المختلفةيمارسون المهن ون

لضريبة لتوزيع األعباء لمادي يؤديه المكلف  متزا، وتعتبر المن األعمال وغيرها والمهن والحرف

الشرائح  العامة السنوية سواء كانت أفراد أو شركات كل حسب دخله الصافي وذلك من خالل

 .(2118 )أبو نصار، لها المكلف يتبع  الضريبية التي

أرباح الشركة على فئة من مساهميها على النحو الذي جزء من هي عملية توزيع : توزيعات األرباح

نسبيًا في نقصان  باح زيادة أور األ ، وتتبع عملية اإلعالن عن توزيعيحدده مجلس إدارة الشركة

لتي تؤثر على احدة من القرارات التمويلية االتي تتبناها الشركة و وتعتبر السياسة سعر سهم الشركة، 

 (.Neonv and Juelsurd, 2020)سعر السهم في السوق المالي 

هي الشركات التي تتألف من عدد من المؤسسين ليقل عن اثنين يكتتبون  الشركات المساهمة:

مكن بحيث يالتداول والتحويل وتتيح لهم  دراج في أسواق األوراق الماليةفيها بأسهم قابلة لإل
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ت )قانون الشركا خرين دون أي تأثير على استمرارية الشركةللمساهمين نقل أسهمهم إلى اآل

 .(2117( لسنة 91( مادة رقم )34لمعدل)األردني ا

هي مؤسسة مستقلة ل تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل  :سوق عم ان لألوراق المالية

لى ممارسة جميع أعمال أسواق إكسوق منظم لتداول األوراق المالية في المملكة، وتهدف البورصة 

دارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها ، كما األوراق المالية والسلع والمشتقات المالية وتشغيلها وا 

المالئم لضمان تفاعل حقيقي للعرض والطلب على األوراق المالية والمتداولة وفق  أنها توفر المناخ

 .(2121)موقع بورصة عمان، ف والعادل أسس التداول السليم والشفا
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 األدب النظري والدراسات السابقة  
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 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة  02-0
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 (األدب النظري والدراسات السابقة) صل الثانيالف

 تمهيد  2-0
الذي تلعبه في  تعتبر الضريبة في العصر الحديث أهم مورد من الموارد المالية للدولة، نظرًا للدور

بل تمويل الخزينة العامة للدولة. وتأثيرها ل يقتصر على تزويد الخزينة العامة بالموارد المالية، 

تصادية وتحقيق التنمية اإلقتصادية قأداة فعالة في تنفيذ السياسات اإليتعدى ذلك ليصبح 

 جتماعية للدولة.واإل

في الضرائب ومفهومها  لنظري المتعلقدب المحاسبي واى األإلوسيتم في هذا الفصل التطرق 

ردنية، ومفهوم سياسة توزيع واعها والتطور التاريخي لقوانين ضريبة الدخل األوخصائصها وأن

ى الشركات المساهمة إلى التطرق إلضافة نواعها وعناصرها ونظرياتها، باإلأرباح والخسائر و األ

نواعها، والدراسات السابقة المرتبطة في الموضوع الدراسة، وسيختم الفصل بما أردنية و ألالعامة ا

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.    

 مفهوم الضريبة 0-0
 قتصادية من أبرزها: ختالف القطاعات اإلللضريبة مفاهيم متعددة تختلف با

حدى الهيئات ى الدولة أو إإل( الضريبة بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرًا 2113عرفت ناشد )

العامة المحلية بصورة نهائية، مساهمة منه في التكاليف واألعباء العامة دون أن تعود عليه بنفع 

عم كما يمكن تعريفها بأنها مبالغ مالية تفرضها الحكومات من أجل الحصول على الد خاص.

جباري الضريبة هي اقتطاع نقدي إو  .(2114 ،حشيش )أبو الدولة لتي تقدمهاالمالي للخدمات ا

عباء لصالح السلطات بصفة نهائية ومن دون مقابل مباشر محدد وذلك بهدف ضمان تمويل األ

ويمكن تعريفها بأنها مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو إحدى الهيئات (. 2111العامة للدول )قدري، 
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مقابل وذلك وفق قانون ون دبحيث يكون المحلية فيها جبرًا ويتم تحصيله من المكلف بشكل نهائي 

أو تشريع محدد، ويكون الهدف من فرض الضريبة المساهمة في تغطية نفقات الدولة المختلقة 

 ( 2118، )أبو نصار .ى الدولة للوصول إليهاقتصادية التي تسعهداف اإلاألوتحقيق 

لزامية للدولية مستحقة على الضريبة بأنها مساهمة إ  Juhand,et.al (2019)وعرف كاًل من

ضها وتفر  ير أن يحصل الفرد على تعويض مباشر،د أو الشركات بموجب القانون، من غااألفر 

لتغطية احتياجاتها ولتضمن مستوى معيشة كريم ألفرادها كما يعتبر  الدولة على األفراد والشركات

يد ألوامر الدولة، حيث أنها تعتبر حق على المواطنين للمشاركة في تمويل دفع الضرائب هو تجس

عتماد على المفاهيم السابقة للضريبة، تلخص الباحثة إلبا الدولة والمساعدة في التنمية الوطنية.

ة يفرض على أشخاص بتعريف الضريبة بأنها اقتطاع مالي إجباري محدد مسبقًا وفق قانون الضري

ن وبدون مقابل لتحقيق منافع تسعى الدولة الى تحقيقها، أو لتغطية النفقات يواعتباريين يطبيع

 العامة.

 خصائص الضريبة  3-0
ن الضرائب تتكون من مجموعة من الخصائص والعناصر إى مفاهيم الضريبة فإلمن خالل الرجوع 

 األساسية ويمكن تلخيصها كتالي:

ي عن طريق الدولة واألشخاص واألفراد تعتبر الضرائب واجب الزامي أو فرض إجبار  .1

المكونين للمجتمع حيث أن المكلف ل يمتلك الخيار بعدم دفع الضريبة بل على العكس 

فهو مجبر على دفعها بغض النظر عن رغبته في الدفع، وعندما يتهرب الفرد من دفع 

 . (2114والكرماوي،  والبعاج، )مشكور، الضرائب فإنه يقع تحت طائلة المسؤولية



13 
 

تتمثل الضرائب بأنها مال نقدي واجب السداد حيث أنه ل يجوز دفعها بمقابل عيني  .2

 .(2117)العلي،

همة في تغطية تدفع الضرائب بدون مقابل مباشر أو منفعة خاصة من مؤديها إنما هي مسا .3

ن الدولة تقوم بتقديم الخدمات العامة لمواطنيها كخدمات الدفاع نفقات الدولة، حيث أ

نصار  والعديد من الخدمات الي تعود بالنفع العام على المجتمع ككل )أبووالصحة 

 (.2111 والمشاعلة والشهوات،

 . (2117 )الرفاعي،ها تفرض بنص قانوني يتم فرضها وفقًا لتشريعات قانونية مقررة أي ان .4

 : (Al-Nimat,2013) تستخدم الضريبة لتمكن الدولة من تحقيق أهدافها على النحو التالي .5

وظيفة مالية: حيث أن الضريبة من الطرق الهامة التي تحصل الدولة من خاللها على  -

 الموارد المالية الالزمة لإلنفاق العام. 

وظيفة اقتصادية: تعتبر الضريبة من أهم الوسائل التي تساعد الدولة على الوفاء بسياساتها  -

لستثمار وتقليل التضخم وتحقيق التنمية القتصادية المستهدفة وتشجيع اإلدخار وجذب ا

 والقضاء على البطالة. 

وظيفة اجتماعية: تعدها الدولة من أهم األليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق التكافل  -

غنياء لمصلحة الفقراء، والتضامن بين أفراد المجتمع وبحيث تفرض على األ  الجتماعي 

ية وعدالة توزيع الثروات بين أفراد مما يساعد على تحقيق لستقرار وتعزيز العدالة الجتماع

 المجتمع. 
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 المبادئ العامة للضريبة 4-0
يقصد بالمبادئ العامة للضرائب تلك المبادئ التي تحكم الضريبة وبأنها مجموعة من األسس 

والقواعد التي ينبغي على المشرع مراعاتها عند وضع قوانين النظام الضريبي للدولة ويمكن تلخيص 

 (: 2118)أبو نصار،  لمبادئ كما يليهذه القواعد وا

العدالة والمساواة: ويقصد بها أن جميع المكلفين الخاضعين للضريبة التي تحددها الدولة  .1

 في نفقات الحكومة قدر ما يمكن مع مراعاة قدراتهم المالية. ونيساهم

حيث أن الضريبة تكون واضحة بالنسبة للمكلف وكذلك حسب توقيت دفعها  مبدأ اليقين: .2

 ها.ءتومقداراها وكل ما يتعلق بأحكامها وأجرا

مبدأ المالئمة: ويقتضي هذا المبدأ أن يكون للضريبة موعد محدد للدفع، وأن تكون  .3

 اإلجراءات بالقدر الذي يتالءم مع ظروف المكلفين. 

كبر من النفقات ون المنافع المتعلقة في تحصيلها أن تكأبالتحصيل: وبمعنى  قتصاداإلمبدأ  .4

 المترتبه على تحصيلها.

 أنواع الضرائب 5-0 
داف هيواجه المشرع عدة خيارات فيما يتعلق بتطبيقات وأنواع الضرائب التي يمكن فرضها واأل

واآلثار المتوقع الحصول عليها وغير ذلك من العوامل، وقد تم تقسيم الضرائب إلى نوعين رئيسين 

 (: 2118)أبو نصار، والضرائب غير المباشرة هما الضرائب المباشرة 

ى شخص إلنقل عبئها  مكلفهي الضرائب التي ل يستطيع ال الضرائب المباشرة: .1

الدخل على األشخاص الطبيعيين ل ضريبة يحيث يتعين عليه تحم خرآ

ن دون استطاعتهم تحميل عبئها لغيرهم، وكأمثلة على الضرائب يوالعتباري
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الضريبة على الدخل و المباشرة الضريبة على رأس المال، الضرائب على الثروة، 

  والضريبة على الميراث. 

  ضريبي الوعاء الهو س المال أالضرائب على رأس المال: هي الضريبة التي يكون ر

حيث أنها تشمل جميع الممتلكات التي تحقق قيمة في لحظة زمنية محددة مثل ، لها

 .سهم والسندات(واأل ،غير المتداولة )األصول

 بعض عناصرها الضريبة التي تفرض على الثروة أو على  الضرائب على الثروة: هي

 نخفاض قيمتها.باوتمتاز 

  من الدخل الذي يحققه الشخص الضريبة على الدخل: وهي الضريبة المقتطعة

 الطبيعي أو العتباري.

  لكات عند بأنها الضريبة التي تفرض على الممتالضرائب على الميراث: ويقصد بها

 وفاة أصحابها وقد تفرض إما على الممتكالت كافة أو على نصيب الوريث.

، كما لشخصالتكليفية ل وترى الباحثة ان أهم ما يميز الضرائب المباشرة اعتمادها على مفهوم القدرة

رض عليه، وأيضًا تحقيقها لمبدأ العدالة فأن حصيلتها ثابتة نظرًا لثبات الوعاء الضريبي الذي ت

ومن جانب  حيث أنها تراعي النواحي الشخصية من تقرير إعفاءات معينة حسب ظروف المكلفين.

بيقها على قدر كبير من آخر فإن من عيوب الضريبة المباشرة أنها تتطلب من إدارة الضريبة تط

الكفاءة والفعالية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، كما أنها تستلزم وجود فترة زمنية بين تاريخ 

التحصيل الضريبة المستحقة بحيث يتم تحديدها بدقة وبما يزيد من مقدار التدفقات النقدية إلى 

 .(2118وشريف،  عدس،، )نور الدولةخزينة 

ويقصد بها تلك الضرائب التي يمكن للمكلف نقل عبئها  المباشرة:لضرائب غير ا .2

من شخص إلى آخر ومن األمثلة عليها ضريبة المبيعات، حيث يمكن تحديد هذه 



16 
 

و الخدمات. ويتميز هذا النوع من الضرائب ضريبة عند تحديد أسعار المنتجات أال

نما يتم تحص يلها بشكل ضمني أنها ل تتطلب إجراءات معقدة للفحص أو الربط وا 

حتى عند استيراد بعض البضائع أو تصديرها.  عند بيع السلع أو الخدمات، أو

لضرائب الجمركية والضرائب على التداول نفاق واوتعتبر الضرائب على التداول واإل

)الحاج،  ويمكن تلخيص هذه األنواع كتالي من الضرائب غير المباشرة. جميعاً 

2115 :) 

 والخدمات  على السلع لتي تفرضوالنفاق: هي الضريبة ا الضرائب على التداول

 ستهالك.وتتضمن الضرائب على اإل

  على الممتلكات العينية عند تداول المفروضة الضرائب على التدوال: هي الضرائب

 ي عند انتقال ملكيتها بين األفراد والمؤسسات.أالعقارات 

 ئع سواء تم استيرادها أو الضرائب الجمركية: هي الضرائب التي تفرض على البضا

 المملكة.تصديرها والبضائع التي تمر عبر حدود 

وترى الباحثة أن أهم ما يميز الضرائب غير المباشرة أن المكلف ل يشعر بعبئها مباشرًة، حيث 

عند شراء السلع أو الخدمات، وعلى الرغم من أنها  أنها تضم ضمن األسعار التي يقوم بدفعها

ذات أهمية وميزة كمورد لخزينة الدولة إل أن تلك الضريبة ل تراعي الظروف المادية للمكلفين، 

وبالتالي فإنها  ، قتصادية لهمإلعتبار دخول المكلفين والفروق احيث أنها ل تأخذ بعين اإل

 قاعدة عدالة الضريبة.تخالف 

 ة الدخلضريب  6-0
تعرف ضريبة الدخل بأنها ضريبة تفرض بموجب أحكام القانون وتترتب على كل شخص ملزم 

بدفعها أو اقتطاعها أو توريدها وتفرض على الدخل المتحقق من الوظيفة أو من النشاط التجاري أو 
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الصناعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص يقصد تحقيق ربح أو مكاسب أو 

 اي دخل آخر متحقق داخل المملكة وبعض الدخول المتحققة خارج المملكة وفق شروط نص عليهأ

 . (2121)بني أرشيد،  (38رقم ) القانون المؤقت لضريبة الدخل

نها ضريبة يتم فرضها بشكل مباشر على األشخاص والشركات أويمكن تعريف ضريبة الدخل ب

والمؤسسات الذين يمارسون المهن ونشاطات العمل المختلفة وغيرها من األشخاص الذين يزيد 

دخلهم عن مقدار معين في السنة التي تحقق بها، حيث تقوم الحكومة باقتطاع جزء من األرباح 

ذا زادت حصة هذه األرباح عن مبلغ معين يتم تحديده من للشركات أو المؤسسات واألفراد وا   اً سواء

المكلف لتوزيع األعباء السنوية كل حسب دخلة الصافي  هقبلهم، وذلك من خالل التزام مادي يؤدي

(Sequires, 2016.) 

 ردنالتطور التاريخي لقانون ضريبة الدخل في األ  0.7

شرة والضرائب غير المباشرة، الضرائب المبايقوم النظام األردني على نوعين من الضرائب هما 

مة تعاني االعالموازنة ه ني يتصف بمحدوية الموارد، كما أنن النظام القتصادي األردحيث أ

طلبات التنمية اإلقتصادية زم لتلبية متالذي يجعل من توفير التمويل الالو  في هيكلها من عجز

لرسوم إعتمادًا عتماد على الضرائب وامن اإل غة الصعوبة، وبالتالي لبدجتماعية عملية بالواإل

عملية وتنظم صدار أطر تشريعية تحكم فاق الحكومي، وبذلك كان لبد من إنكبيرًا لتغطية اإل

التطور أن لى شارة إ، إذ أنه يمكن اإلينيين والعتبار يتحصيل الضرائب من المكلفين الطبيع

صدارات إ 11من  األردن منذ نشأته وحتى اليوم مر بأكثر التاريخي للتشريع الضريبي في

 األعلى )تقرير المجلسمؤقتة الدائمة و ال ضريبة الدخل قوانينمابين الدخل، ضريبة لقوانين 

 .(2116قتصادي والجتماعي األردني، اإل



18 
 

يعود تاريخ ضريبة الدخل في األردن إلى العهد العثماني حيث أنه كان أول نظام ضريبي في 

ول قانون لضريبة الدخل في األول أ تم إصدار حيث ،األردن يستمد أصوله من العهد العثماني

لذين يحققون لخضاع دخول المكلفين اإكان الهدف من هذا القانون و م، 1933من نيسان سنة 

ن على هذا القانون حيث كان جري تعديال(، ثم أ2115)الرفاعي، القطاع العامدخاًل من 

عفاء المكلفين بحدود شرق األردن من إم وبهذا القانون تم 1935التعديل األول في عام 

خضاع رواتب إم وبهذا القانون تم 1936ما التعديل الثاني فقد حدث في عام أالضريبة. 

(. كما 2111)أبو حشيش،  من حكومة شرق األردن للضريبةاللذين يتقاضون راتبًا المتقاعدين 

م ليفرض على الدخول المتأتية من أي حرفة أو 1945صدر قانون ضريبي جديد في عام 

صفقة تجارية تمارس داخل المملكة. وبالتالي زادت عدد شرائح الضريبة لتصل إلى  ثماني 

، وبهذا %21لى نسبة تصل إ وتتصاعد إلى أن %3 ب شرائح حيث تبدأ نسبة الشريحة األولى

جراءات التحصيل والعقوبات المترتبة على ظيم أسس اإلالقانون تم تن عتراض على الضريبة وا 

( لسنة 51وبعد ذلك صدر القانون رقم ) (.2119)الخليل والطراونة،  عدم دفع الضريبة

والذي يعتبر القانون الموحد للضريبة، والذي تم بموجبه إنشاء دائرة خاصة تسمى دائرة  1951

الذي تم و  1954أن صدر قانون ضريبة الدخل لسنة  ا القانون إلىالدخل وتم العمل بهذ ضريبة

ي عفاءات الشخصية وبه تم زيادة نسبة التصاعد فاإلبموجبه إجراء تحديث على مجموعة من 

( لسنة 25. كما صدر قانون ضريبة الدخل رقم )(2111معدلت الضريبة )أبو حشيش، 

للضريبة وزاد من نسبة التصاعد في م الذي زاد شمولية شرائح المكلفين الخاضعة 1964

امها الفصل معدلت الضريبة. وخالل هذا القانون شكلت محكمة استئناف الضريبة التي من مه

( 34م صدر القانون المؤقت رقم )1982(. وفي عام 2115الرفاعي، بين النزاعات الضريبة )

ين بالتقدير الذاتي يعتبار لمكلفين اإلره أعطى الحق للمكلفين األفراد وام الذي بدو 1982لسنة 
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م 1985(. وفي عام 2112الرفاعي، ) عفاءات الشخصيةلدخولهم، كما أنه تم توسيع قاعدة اإل

 ، الذي استطاع( لضريبة الدخل57حدث تعديل آخر لقانون ضريبة الدخل فصدر قانون رقم )

قتصادي الذي صالح اإلبدوره توسيع نطاق الضريبة والشرائح الخاضعة لها ونتيجة لعملية اإل

صالحات على النظام الضريبي وهدفت هذه إم، فقد إجريت 1988شهده األردن منذ العام 

إعادة النظر صالحات إلى إعادة التخفيف من العبء الضريبي على المكلفين كما تم اإل

جراءات تحصيل الضريبة للتسهيل على المكلفين، كما اهتمت بالنظم الضريبية التي تساعد بإ

قتصادي )تقرير المجلس األعلى اإل قتصاديجذب الستثمارات وتعزيز النمو اإلعلى 

 اريسم ليصبح 2111صدار قانون ضريبة الدخل للعام إتم و (. 2116 والجتماعي األردني،

( 6فراد من)م وبهذا القانون خ فضت عدد شرائح المكلفين األ2112عام المفعول به بداية ال

، %25إلى  %31ى من م تخفيض نسبة الضريبة في حدها األعلكما ت( شرائح، 4شرائح إلى )

وبهذا ، %35بنوك والمؤسسات المالية عند إبقاء معدلت الضرائب المفروضة على المع 

 (.2114)أبو حشيش،  %11والتي كانت تبلغ لضرائب على أرباح األسهم ون تم إلغاء انالقا

( الذي منح الشخص الطبيعي 28) م تم اصدار قانون ضريبة الدخل رقم2119عام وفي 

جمالي إألف دينار( للمعالين، فأصبح  12)ألف دينار( للمكلف و 12) المقيم إعفاءات مقدارها

(. كما 2115الرفاعي، ) 2111ألف دينار مع بداية العام  24عفاءات العائلية ما يساوي اإل

( والذي يمكن اعتباره القانون الرئيسي لضريبة 34م صدر قانون رقم )2114أنه في عام 

المفروضة على  م إعادة النظر بالشرائح الضريبيةه توفيالدخل في المملكة األردنية الهاشمية، 

، حيث أن عدد كما تم به إعادة تصاعدية الضريبة نيعتباريين واإليشخاص الطبيعدخول األ

( عن كل دينار %7ائح الخاضعة للضريبة للشخص الطبيعي ثالث شرائح وهي تبدأ من )الشر 

( عن كل %21آلف الثانية ثم ) 11( عن كل دينار بعد %14ولى ثم )آلف األ 11 بعد
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دينار مما تالها. كما وضح الشرائح الضريبية التي يخضع لها دخول المكلفين العتبارين وهي 

شخاص العتباريين ( عن كل دينار من دخول األ%21لصناعي و)( للقطاع ا%14تبدأ من )

ما حدد الشريحة التي ستثناء شركات القطاع الصناعي وشركات التصالت والبنوك، كإب

ساسية وشركات توزيع الكهرباء وشركات تعدين من شركات التصالت األ يخضع لها كالَ 

( عن كل دينار متأتي من %24بلغ )خضعت لشريحة تساسية وشركات التأمين حيث المواد األ

( )قانون %35ردنية بنسبة )الشريحة التي تتبع لها البنوك األأحدى هذه األنشطة، كما حدد 

م صدر القانون الموقت لضريبة 2118م(. وفي عام 2114( لسنة 34ضريبة الدخل رقم)

بعض البنود  والذي جاء به تعديل  على ن.لى اآل(، والذي يسري العمل به إ38رقم ) الدخل

المواد  حيث شمل على تعديل بنود 2114(  لسنة 34في القانون السابق لضريبة الدخل رقم )

 لم ترد في عفاءات إلحيث جرى بهذا القانون تعدياًل على بعض ا(، 4( والمادة رقم )3رقم )

المتحققة على ح رباسمالية من دخل المملكة باستثناء الرأعفاء األرباح الإالقانون السابق مثل 

رباح بيع الحصص على أحكام الستهالك الواردة في هذا القانون و األصول الخاضعة أل

رباح شركات مؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة كما أعتباري و الشخص اإل

( 38يبة )قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم)تعديل على الشرائح التي تخضع للضر  جاء فيه

 .(2118لعام  3دة الما

 خصائص ضريبة الدخل في األردن   8-0

بني أرشيد،  (برز النقاط التاليةل بخصائص عديده يمكن تلخيصها في أتمتع ضريبة الدخت   

2121:) 

 

 



21 
 

 شخصية الضريبة  .1

الشخص المكلف سواء دخل ردن ضريبة شخصية حيث أنها ت على عد ضريبة الدخل في األت

يتعدى أثرها غيره من المكلفين اآلخرين، فيمنح كل مكلف  كان طبيعي أو اعتباري ول

 اإلعفاءات الخاصة به التي أقرها المشرع حسب أحوال المكلف وظروفه.

 سنوية الضريبة  .0

يرادات المتحققة عن سنة ميالدية  كاملة. تعتبر ضريبة الدخل في األردن من الضرائب على اإل

المشرع يفرض الضريبة على الدخل الخاضع  لى قانون ضريبة الدخل نجد أنإوعند الرجوع 

يبة الدخل المؤقت )قانون ضر  للضريبة الذي جناه أي شخص أو تأتى له عند نهاية السنه الميالدية

وقد سمح القانون للمكلف الذي تتوافق سنته المالية مع سنته  .(2118 ،(13( المادة)38) رقم

ت ذلك. الميالدية أن تستوفي الضريبة عن دخله الخاضع للضريبة وفق سنته المالية وشريطة إثبا

يأخذ بعين العتبار األردني أن المشرع الضريبي  (2118) من الخطيب وطافش ويرى كالً 

الختامية والميزانية العمومية بشكل دوري كل اثنتي عشر  األعراف المحاسبية في إعداد الحسابات

 شهرًا. 

  اقليمية ومكان الضريبية .3

و هقتصادية على الدخل الخاضع للضريبة حيث أن المعيار الضريبي وتعني التبعية اإل

يتحقق داخل األردن بغض ومكان تحقق الدخل، أي أن الدخل لبد بأن المنطقة الجغرافية 

 .(Al-Nimat, 2013) )الجنسية( لسياسيةالنظر عن تبعية ا

 تصاعدية الضريبة .4

وذلك  والعتباريين شخاص الطبيعيينردني ضريبة تصاعدية على دخول األفرض المشرع األ

 (.2121)بني أرشيد،  جتماعية للمكلفينقتصادية واإلتحقيقَا للعدالة بينهم مراعيًا الظروف اإل
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 النظام الضريبي الموحد .5

الضريبي الموحد أن تفترض ضريبة واحدة على مجموع مصادر دخل المكلف، يقصد بالنظام 

عطاء صورة واضحة عن مصادر دخل المكلف، مما يساعد على إسلوب بألويتميز هذا ا

توفير الوقت والجهد ونفقات التحصيل مقارنة مع لو تم احتساب الضريبة على كل مصدر 

جهزة الضريبية )بني أرشيد، مة للمكلف واألسلوب أكثر مالءدخل منفرد، لذلك يعتبر هذا األ

2121 .) 

 أهمية ضريبة الدخل  7-0    
فعالة في تعتبر ضريبة الدخل من الضرائب الهامة في كثير من األنظمة الحديثة وذلك ألنها وسيلة 

 :(2117)الرفاعي، نهابأقتصادي لألفراد، وتكمن أهميتها معرفة المستوى اإل

المصادر التمويل المهمة للدولة حيث أنها لها تأثير في زيادة تعتبر ضريبة الدخل من  -1

 إيرادات الخزينة.

، من خالل تشجيع بعض النشاطات تعتبر من األدوات التي تؤثر بها الدولة على اقتصادها -2

 نتاجية فتقوم الدولة بإعفاء قطاع معين من الضريبة إما بشكل دائم أو بشكل جزئي،اإل

 تصادية على الستثمار وتطوير المشاريع القتصادية. قفتشجع بعض القطاعات اإل

ية للدولة، وتعتبر ضريبة الدخل مهمة لخدمة نمو تساعد في اإلنفاق على المشاريع الت -3

يرادات العامة في موازنة الدولة ر بندًا مهمة من بنود اإلاألهداف التنموية حيث أنها تعتب

 .(2115)حمداهلل،  التي تخطط إليهاالمشاريع التنموية نفاق على وتستخدمها في اإل
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 شرائح ضريبة الدخل في القانون األردني  22-0
، حيث 2112لى تطورات عديدة منها ما تم في عام ردن إخضعت ضريبة الدخل واألرباح في األ

قامت الحكومة األردنية بتخفيض عدد الشرائح الخاضعة للضريبة من ست شرائح الى أربع شرائح، 

على األفراد مع ابقائها على البنوك  %25الى  %31يض نسبة الضريبة من وكما قامت بتحف

كما قامت بإلغاء الضرائب على أرباح األسهم. وفي عام  %35والمؤسسات المالية عند نسبة 

من أربعة شرائح د فرااألعلى  قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتخفيض عدد الشرائح 2114

. وفي آخر تحديث لقانون ضريبة الدخل المعدل (%21، %14، %7)إلى ثالثة شرائح تصاعدية 

 فقد اصبحت شرائح ضريبة الدخل على النحو التالي:  2118أ(  لعام  8( المادة )38رقم)

تستوفي الضريبة للشخص الطبيعي من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا للنسب التالية كما  "-أ

 :"يلي

 ولى.ار األلف دينآدينار من خمسة ( عن كل 5%)  .1

 ( عن كل دينار من خمسة آلف دينار التالية.11%) .2

 ( عن كل دينار من خمسة آلف التالية.15%) .3

 ( عن كل  دينار من خمسة آلف التالية.21%) .4

 نار مما تالها ولغاية مليون دينار. ( عن كل دي25%) .5

 دينار.( عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف الذي يزيد عن مليون 31%) .6

يبة وفقًا للنسب التالية كما العتباري من الدخل الخاضع للضر  تستوفي الضريبة للشخص" -ب

 م (: 2118)ب(  لسنة 8)قانون ضريبة الدخل المادة يلي"
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 (3( و)2باستثناء ماورد في البنديين )ن ي( لجميع الشخاص العتباري21%) .1

كات التأمين وشركات ( عن كل دينار لشركات التصالت الساسية وشر 24%) .2

إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية واألشخاص العتبارين 

 اللذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

 ( عن كل دينار للبنوك. 35%) .3

 مصادر الدخل الخاضع للضريبة والعفاءات 22-0
( من 3ردني مصادر الدخل الخاضع للضريبة في المادة رقم)األالدخل حدد قانون ضريبة 

( لسنة 38القانون المعدل رقم)وتعديالته في  2114( عام 34قانون ضريبة الدخل رقم )

 كالتالي:  2118

يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة ألي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان  -أ

 : الوفاء بما في ذلك الدخول التالية

 الدخل المتأتي من نشاط األعمال. -1

الفوائد والعمولت والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع واألرباح المتأتية من البنوك  -2

 وغيرها من األشخاص العتبارية المقيمة.

 األتاوات. -3

 الدخل من بيع البضائع. -4

 .ةالدخــل من بيع أو تأجير منقولت واقعة في المملك -5



25 
 

 الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية. -6

 الدخل من بيع أو تأجير األصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة. -7

عادة التأمين لألخطار داخل  -8 الدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وا 

 المملكة.

 خدمات التصالت بجميع صورها بما في ذلك التصالت الدولية.الدخل من  -9

 الدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى. -11

 الدخل الناجم عن إعادة التصدير. -11

بدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشئ عن خدمة قدمها ألي  -12

ل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام شخص إذا تمت مزاولة العم

 مخرجات هذه الخدمة داخلها.

الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء  -13

 كانت نقدية أو عينية.

وما ماثلها سواء كان مصدره الدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالت التجارية  -14

 داخل المملكة أو خارجها.

 أي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون. -15

لغايات هذا القانون يتم احتساب قيمة الدخل العيني حسب سعر السوق في تاريخ الستحقاق  -ب

 لذلك الدخل.
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 يخضع للضريبة:  -ج 

قيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة أن يكون قد الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص الم -1

 نشأ عن أموال أو ودائع من المملكة.

مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة األردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في  -2

 بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.

( من هذه الفقرة دخاًل خاضعًا للضريبة 2( و )1الدخل الصافي المشار اليه في البندين ) يعتبر -3

( ول يجوز السماح بتنزيل أي مبلغ أو جزء منه ألي سبب من %11وتفرض الضريبة عليه بنسبة )

 األسباب.

 لكترونية للسلع والخدمات .ن التجارة اإليخضع للضريبة الدخل الناجم ع -د

ن حسب هذا يبعض العفاءات على المكلفين الطبيعين والعتباري منحرع بوقد قام المش

 ( كالتالي:4المادة ) في 0228 ( لعام38)القانون رقم 

 الملك.جاللة مخصصات   -1

المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها  دخل -2

من بدلت اإليجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض اإليراد السنوي الذي يقرر 

 مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة. 

شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عاملة في المملكة مثل أرباح الشركة األجنبية غير ال -3

 عن أعمالها في الخارج.
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 دخل األوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال األيتام.  -4

األرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء األرباح المتحققة على األصول   -5

في هذا القانون وأرباح بيع الحصص على الشخص العتباري الخاضعة ألحكام الستهالك الواردة 

( من هذه 7وأرباح شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند )

 الفقرة.

 وفق قانون الشركات. رأس المال المغامر المعرفة والمسجلةالدخل المتأتي لشركات  -6

بيع أسهم أو حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات  األرباح الرأسمالية الناشئة عن -7

التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك ألول 

مرة  لمدة ل تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون 

ها ألي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المعدل أيهما أسبق ويتم تمديد

 وتحدد أحكام وشروط اإلعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

أرباح الحصص واألسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات  -8

ة المقيمة في المملكة التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاص

باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات التصالت األساسية وشركات تعدين المواد األساسية 

وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية واألشخاص 

 العتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
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لذي يحققه المستثمر غير األردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من الدخل ا -9

استثمار رأسماله األجنبي والعوائد واألرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه 

 أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الستثمار أو أي قانون آخر يحل محله.

ت التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة أو من التعويضا -11

 نشاط األعمال.

الدخل من الوظيفة المدفوع ألعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير األردنيين الممثلين  -11

 للدول األخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل.

 كات للورثة والموصى لهم وفق أحكام التشريعات النافذة.الدخل المتحقق من توزيع التر  -12

انتهاء خدماته بمقتضى التشريعات  خدمة المستحقة للموظف عند إنهاء أومكافأة نهاية ال -13

 أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك: أوالنافذة 

 .31/12/2119( عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ %111بنسبة ) -أ 

 .31/12/2114ولغاية  1/1/2111( عن خدمات الموظف من تاريخ %51بنسبة )  -ب  

 .1/1/2115( خمسة عشر ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 15111ألول ) -ج

 .%9ج( من هذا البند تفرض عليها ضريبة بمقدار  المبالغ التي تزيد عما ورد في )ب، -د

 قاعدي الشهري بما فيه المعلولية.الت( دينار من إجمالي الراتب 2511أول ) -14

 دخل األعمى ودخل المصاب بعجز كلي من الوظيفة. -15
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ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة  -16

ة التي ل لماليمن فوائد الودائع والعمولت وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات ا

 تتعاطى بالفائدة.

أرباح شركات إعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها  -17

 معها شركات التأمين العاملة في المملكة.

ة وبالقدر الذي تنص الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الزدواج الضريبي التي تعقدها الحكوم -18

 فاقات. عليه هذه اإلت

 األموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات ألعضائها وورثتهم في حال الوفاة.  -19

 ( ألفي دينار لكل شخص من ذوي اإلعاقة المستمرة والدائمة.2111مبلغ ) -21

 يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما يلي: -ب

العمل في الخارج ألعضاء السلك المخصصات والعالوات اإلضافية التي ت دفع بحكم  -1

الدبلوماسي والقنصلي األردني وفقا ألحكام نظام السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات 

 الرسمية العامة والمؤسسات العامة والعاملين في أي منها.

 وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع العمل. -2

 موقع العمل.خدمات اإليواء المقدمة للموظفين في  -3

 المعدات واأللبسة الضرورية ألداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف. -4
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ي عفى من الضريبة دخل كل من األشخاص والجهات التالية على أن تحدد األحكام والشروط  -ج

 المتعلقة بهذا اإلعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية: 

ة بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية األحزاب والنقابات والهيئات المهني -1

 والجمعيات األخرى المسجلة والمرخصة قانونيًا من عمل ل يستهدف الربح.

وتعديالته في القانون  2114( لعام 34وبحسب المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل رقم)

فإنه يعفى من ضريبة الدخل مايلي حسب الشرائح  2118( لعام 38لضريبة الدخل رقم) معدلال

 التي ينتمي اليها المكلف: 

( مائتين وخمسين الف دينار من مبيعات الشخص الطبيعي 251111ول )يعفى من الضريبة أ

 .والشركات المتاتية من نشاط زراعي داخل المملكة

 شاط الزراعي ما يلي: ادة، يعني النلغايات هذه الم -ب

 اتات والزهور واألشجار.بهة والنوالفواك اواتإنتاج المحاصيل والحبوب والخضر  -1

 تربية المواشي واألسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.  -2

م فإنه تنزل للمكلف  2118( لسنة 38( من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم )6وبحسب المادة )

ام أحكام هذا التنزيل اريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة التالية على أن يحدد النظالمص

جراءته:   وا 

ضريبة الدخل األجنبية المدفوعه عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع  -أ

الضريبي أما في حالة  للضريبة وفق أحكام هذا القانون في حالة عدم جود اتفاقية لتجنب اإلزدواج

 زدواج الضريبي الواردة فيها.ية يتم تطبيق األحكام المتعلقة بطرق تجنب اإلقتفاإلوجود تلك ا
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الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي  -ب

ل يتجاوز المبلغ الجائز تمارس أنشطة التأجير التمويلي، وفي حال كانت من شخص ذو عالقة أن 

( إلجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية 1:3تنزيله بنسبة ثالثة إلى واحد )

يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به  . كما أنه لأيهما أكبر

( من 1لمرسملة على األصول وفق أحكام البند )في الفترة الضريبية بما فيها لفوائد أو المرابحة ا

 .هذه الفقرة

 بين الربح المحاسبي والربح الضريبي الفرق  20-0
ن الفروقات التي تظهر بين الربح المحاسبي والربح الضريبي قد تكون فروقات دائمة أو فروقات إ

مؤقتة، فبعض النفقات المقبولة من الناحية المحاسبية يختلف قبولها عن النفقات المقبولة من 

في تطبيق بعض الطرق  تكون هذه الفروقات مؤقتة وبسبب اإلختالفالناحية الضريبية، وأحيانًا 

كل من الربح المحاسبي والربح الضريبي. فمثاًل إلى ساليب المحاسبية المعتمده في التوصل واأل

ى إللقابلة لإلهتالك للتوصل غراض احتساب مصروف اهتالك األصول اطريقة القسط المتناقص أل

الثابت لحتساب  الربح المحاسبي، في حين أن المشرع الضريبة األردني اعتمد طريقة القسط

هتالك لنفس الفترة، في حين أن مجمع لى إختالف بقيمة مصروف إإاهتالك وهذا بالضرورة يؤدي 

بنفس القيمة مهما اختلفت الطريقة المعتمدة في  لألصل نتاجياإلهتالك يكون في نهاية العمر اإل

 (.2114محاسبي او الربح الضريبي )حميدات، كل من الربح ال

"ضريبة الدخل " الفروقات المؤقتة بأنها الفرق بين  12المحاسبة الدولي رقم وقد عرف معيار 

الدخل الخاضع للضريبة والدخل المحاسبي للفترة والتي تنشأ نتيجة لعدم تطابق الفترة التي يتم 

تضمين بعض البنود اإليرادات والمصاريف الخاضعة للضريبة مع الفترة التي يتم تضمين تلك 
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ن هما: الفروق المؤقتة خاصة بالضريبة المحاسبية. والفروق المؤقتة نوعان رئيسيالبنود للدخول ا

 والفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع.

ويمكن تعريف الفروقات الدائمة بأنها تلك الفروقات التي توجد بين الربح الضريبي والربح المحاسبي 

المحاسبة  معيارالمعاير المحاسبي )لفترة زمنية معينة ول تعكس في الفترات الالحقة. كما عرف 

بأنها تلك الفروقات بين الدخل الخاضع  الفروقات الدائمة   IAS)12، "ضريبة الدخل" الدولية

للضريبة والدخل المحاسبي للفترة التي تنشأ خالل الفترة الحالية، ول يتم عكس آثارها في فترات 

 لحقة.

و القوانين األخرى أعفاءها في نص قانون ضريبة الدخل إ بوقد تحدث مثل هذه الفروقات بسب

 المرتبطة بالدخل، وهي ثالث أنواع:

 عندما ل يخضع الدخل المحاسبي للضريبة نهائيًا. -1

قتطاع نهائيًا لغايات معترف به محاسبيًا وغير قابل لإل عندما يكون هنالك مصروف -2

 ضريبة الدخل.

ضريبة الدخل غير مقبولة كمصاريف وفقًا  تكون المصاريف المقتطعة وفق قانون دماً نع -3

 للمبادئ المحاسبية.

 مفهوم سياسة توزيع األرباح 23-0

تحتفظ به  الذي تعرف سياسة توزيع األرباح بالجزء الذي يوزع على المساهمين والجزء الباقي

من ( بأن األسهم العادية 2111أشار العلي )كما جباري أو احتياطي اختياري. إحتياطي إالشركة ك

وتعتبر السياسة التي تتخذها الشركات في توزيع أرباح ، أهم مصادر التمويل لدى شركات المساهمة

األسهم من التوزيعات النقدية وغيرها من األشكال من أهم الوسائل التي تشجع المساهمين على 
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ب ( أرباح األسهم ونصي2113ويعرف عثمان ) الستثمار أو زيادة حصتهم في رأس مال الشركة.

األسهم من التوزيعات النقدية المحتملة بأنها التدفقات النقدية المقرر توزيعها على حملة األسهم 

 العادية وفقًا لربحية الشركة.

( سياسة توزيع األرباح بالسياسة التي تتبعها الشركة لتحديد مقدار ما 2114ويعرف الكحلوت )

الشركة بشكل مستمر ودوري. وتعتبر سياسة توزيع األرباح جزء ل يتجزأ من  في ستدفعه للمساهمين

 .اح أو أن تحتجزهااألربأن توزع استراتيجية الشركة حيث من خاللها تقرر الشركة 

كما يمكن تعريف توزيعات األرباح بأنها توزيعات على حملة األسهم من أرباح الشركات الحالية أو 

 سابقة بعد مصادقة مجلس إدارة الشركات على توزيعها )رمضان،المتراكمة عن السنوات ال

2112). 

ع األرباح بأنها المدفوعات التي يسياسة توز  Livoreka and Hetemi (2114)ويعرف كاًل من

تقوم الشركة بدفعها إلى المساهمين إما بشكل نقدي أو بشكل أسهم وغيرها، حيث يعتبرها 

دارة يتولى صياغة سياسة توزيع إلفي شركة ما، حيث أن مجلس ا ستثمارالمساهمون عائد على اإل

 األرباح في الشركة. 

 :تاليويمكن اختصار سياسات توزيع األرباح ك

سياسة توزيع األرباح المستقرة: تقتضي هذه السياسة بأن الشركة تقوم بدفع توزيعات األرباح  -1

( حيث 2113، عثماندى السنوات )على شكل مبلغ نقدي ثابت عن كل سهم مستثمر فيه وعلى م

 ن هذه السياسة تقوم على توزيع أرباح مستقرة خالل الفترات الزمنية.أ

لى إرباح(: تلجأ الشركة عند اتباع هذه السياسة سياسة احتجاز األ (سياسة الربح المتبقي -2

ما تبقى بعد  إعطاء األولوية للمشاريع الستثمارية التي تحقق أرباح وتقتضي هذه السياسة بتوزيع
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رباح لتمويل مشاريع الشركة. وتبنى هذه السياسة على نظرية الفائض، احتجاز ما يلزم من األ

أن المساهمين يفضلون عوائد أرباح محتجزة شرط أن يعاد استثمارها بمعدل عائد يزيد عن وخاصة 

 .(2113 )عثمان، مارات بديلةللمساهم الحصول عليه من خالل استثمعدل العائد الذي يمكن 

سياسة توزيع أرباح نقدية منخفضة مع توزيع مبلغ آخر في فترات النمو: تتمثل هذه السياسة  -3

على المساهمين بصورة منتظمة كل  في أن تلتزم الشركة بتوزيع مقدار نقدي منخفض بوصفه عائداً 

عام, مع إمكانية توزيع مقدار نقدي آخر بوصفه عائدا إضافيا يتم توزيعه في السنوات التي ترتفع 

فيها أرباح الشركة بشكل كبير, وعند إتباع هذه السياسة يمكن أن تقوم الشركة بزيادة العائد النقدي 

دارة تلك الشركة بأن مستويات األرباح خالل السنوات كد إكل عام, وذلك بعد أن تتأالذي يتم توزيعه 

)نادر وحيدر،  القادمة سوف تمكنها من تغطية هذا المستوى الجديد من العائد النقدي السنوي

2115) . 

 رباح لعوامل التي تؤثر على توزيعات األ ا 2-14 

رباح ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسين مل التي تؤثر على سياسة توزيع األهناك العديد من العوا

 .(Ross.et,al,2008)هما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية 

 تي تؤثر على سياسة توزيع األرباح هي:فالعوامل الداخلية  ال

من العوائد إما أن تكون مكاسب رأس  المساهمين من الشركة نوعانيتوقع : توقعات المساهمين -أ

لنسبة إلى اب كثر تفضيالً مالية أو توزيعات أرباح األسهم، وتعتبر توزيعات أرباح األسهم األ

المساهمين حيث أن العوائد من رأس المال تعتبر غير مؤكدة، بينما توزيعات األرباح تشير إلى قوة 

 ومالءة الشركة. 
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 ,Kimلعوامل التي تؤثر على توزيعات األرباح وحسب )من ا الضرائب تعتبر :الضرائب -ب

ر أعلى من الضرائب على رأس المال ن الضرائب على أرباح الشركات تعتبأ( يشير إلى 2011

 تالي تؤثر على قرار توزيع األرباح.الوب

 (.Santurk.et,al, 2013) كاترباح الشر على سياسة توزيع األ  أما العوامل الخارجية التي تؤثر 

حتفاظ بجزء كبير من إلدارة باقتصادية قد تطر اإلروف اإلففي بعض الظ قتصادية:الظروف اإل -أ 

كوين احتياطي األرباح على شكل أرباح محتجزة وعدم توزيعها على المساهمين وذلك بهدف ت

 قتصادية المستقبلية. لمتصاص الصدمات اإل

، مالي محيط بالشركات مستقر ومزدهر عندما يكون هناك سوق وضع األسواق المالية: -ب

سهم الشركات عندها تلجأ الشركات إلى توزيع أرباحها ولكن إذا كان أوهناك عرض وطلب على 

 سهم. سواق المالية فإن الشركات تلجأ لالحتفاظ بأرباح األهناك حالة عدم استقرار في األ

بلد إلى آخر وكما أن بعض اللوائح والقوانين تختلف من  حيث أن السياسات والقوانين: -ج

انون الشركات قرارًا بمنع توزيع رباح مثل أن يصدر قن قد تضع قيود على دفع توزيعات األالقواني

سهم حدود األرباح المحتجزة المنصوص عليها رباح األسهم إذا تجاوز مبلغ توزيعات أرباح األأ

 .بالقانون

 عناصر سياسة توزيع األرباح  25-0

المتعلقة بالشركة بتقريرها لقيمة األرباح التي تدفعها الهامة  األرباح من القراراتسياسة توزيع 

كتوزيعات مقابل األرباح التي تم احتجازها ويعاد استثمارها في الشركة. ويتضح من ذلك بأن هناك 

 :(2119)النعيمي، والتميمي،  عناصر أساسية لسياسية توزيع األرباح وهي



36 
 

 ا من أرباح حملة األسهم.النسبة التي يتم توزيعه -1

 شكل األرباح التي يتم توزيعها على شكل توزيعات نقدية أو على شكل اسهم مجانية. -2

ستقرار التي يجب أن يتمتع بها مقدار التوزيع، ويقصد به أن األرباح التي يتم درجة اإل -3

 دفعها من سنة إلى أخرى مستقرة ومعتمدة على بعضها.

  نظريات توزيع األرباح 2-16

بقيمة الشركة وسعر األسهم، وتأثيرها توجد العديد من النظريات المتعلقة بسياسة توزيع األرباح 

حيث أن هذه السياسات التي تتخذها الشركة لها صلة بسعر السهم السوقي والموقف الضريبي 

 : (Frankfurter and Wood, 2002)ويمكن تلخيص هذه النظريات بما يليللمساهم. 

 heoryTreference Pax T Theنظرية التفضيل الضريبي  -1

تمثل الضريبة أساس المفاضلة في حصول المساهمين على الربح الناتج من عملية امتالك أسهم 

مصدرين رئيسين شركة معينة، ومن المتعارف عليه أن الربح المتعلق بأصحاب األسهم يأتي من 

نتيجة بيع األسهم، وهو الفرق بين سعر البيع وسعر  رباح، والربح الرأسماليهما: التوزيعات األ

شراء السهم، كما أنهم مطالبين بدفع الضرائب مقابل هذا الربح. وتشير هذه النظرية إل أن موقف 

المساهمين في حال ما كانت الضرائب المدفوعة على دخل التوزيعات أعلى من الضريبة المدفوعة 

لحالة يفضلون توزيعات أقل واعادة استثمار الجزء األكبر من على دخل الربح الرأسمالي فهم بهذه ا

رباح الرأسمالي أعلى من ي يدفعها المساهمون على دخل األاألرباح. وأما إذا كانت الضرائب الت

رباح فإنهم يفضلون الحصول على توزيعات األرباح الضريبة المدفوعة على توزيعات األ

 (.2111)خليل،

 



37 
 

 The Bird in Hand Theory  ات )عصفور باليد(نظرية تفضيل التوزيع -0

ؤسسي نظرية عصفور باليد م Myron Gordon and John Lintner (2003)يرى كاًل من 

ن نظمة، وأرباح تؤثر على قيمة المرباح، فإن سياسة توزيع األفي حالة عدم التأكد من توزيع األ بأن

بدًل من تأجيلها للمستقبل، وحجتهم في  المستثمرين يفضلون الحصول على توزيعات أرباح حالية 

ذلك أن الحصول على األرباح الرأسمالية الناتجة عن نمو التوزيعات بالمستقبل غير مؤكدة كما أن 

هذه النظرية باسم  سهم في السوق المالي غير مؤكد. ومن هنا جاءت سبب تسميةسعر األارتفاع 

 على توزيعات حالية أكثر من رغبتهم فين المستثمرين يرغبون بالحصول عصفور باليد، أي أ

 Brigham( 2113(. ويرى كاًل من )2119عبلي وجعفري، الحصول عليها مستقباًل )عليات وط

and Ehrhardt  ووفقًا لهذه النظرية فإن المساهمين يمكنهم الحصول على النقدية من خالل بيع

حال بيع األسهم يتحمل المساهم  نه فيلى ذلك، ألإجزء من أسهمهم إل أنهم ل يفضلون اللجوء 

حتفاظ بالسهم والحصول على توزيعات نقدية، ل يتحملونها في حال ما تم اإل عمولة )تكاليف(

 ذا تم الحتفاظ باألسهم.زيعات األرباح النقدية المستلمة، ما إولكنه بالمقابل سيتكبد ضريبة على تو 

 جراءات توزيع األرباح إ 27-0

األرباح في الشركات المساهمة من أهم السياسات التي تؤثر على حركة تداول تعتبر سياسة توزيع 

جراءات أهمية جوهرية بالنسبة للشركة لسوق المالي، لذلك اكتسبت هذه اإلأسهم الشركة في ا

والمساهمين على حد سواء، كما ارتبطت عملية توزيع الرباح في الشركات المساهمة ببعض 

 (:Kieso.et,al,2017)التواريخ الهامة التالية 
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: وهو الذي تتخذ فيه الهيئة  (The Declaration Date)عالن عن التوزيعتاريخ اإل .1

عالن عن توزيع األرباح )معيار المحاسبة الدولي العامة للشركة المساهمة القرار باإل

 .(، ربحية السهم(33رقم )

التاريخ تقوم الشركة : بهذا ((The Date of Record سهمتاريخ تسجيل حاملي األ .2

نه من يملك أسهم ويل األسهم وتقوم بإعداد قائمة المساهمين، حيث أبإغالق دفاتر تح

 لحق في الحصول على توزيعات أرباح السهم. له ا الشركة في هذا التاريخ يكون

لتفادي  :The Ex-Dividend Date)) توزيعات األرباحما بعد الحق في  تاريخ .3

رباح فإن العرف التضارب بين البائع والمشتري حول أحقية كل منهم بتوزيعات األ

يام قليلة من تاريخ أسواق المالية يظل مرتبط بحامل األسهم حتى قبل تبع في األمال

 .(2118)حسين،  رباحعالن عن توزيع األاإل

هو التاريخ الذي تقوم به الشركات فعليًا  :(The Date of Payment) تاريخ الدفع .4

حسب حصته من  عوائد استثماراتهم عن طريق شيكات بنكية وكل   ينبالدفع للمساهم

 المساهمة. 

 سياسة توزيع األرباح في األردن 28-0

نفسه يفترض أن يكون توزيع األرباح على المساهمين بشكل دوري بالنظر إلى مفهوم الشركة 

مساهم في الشركة من حصته بأرباح الشركة، إل أن قانون الشركات األردني  شريطة أل يمنع أي

رباح على المساهمين ( عدم جواز توزيع األ187، 186نص في المادتين ) 2117( لسنة 34) رقم

( %11نوات السابقة، واقتطاع ما قيمته)في الشركة إل بعد أن يتم تسوية الخسائر المدورة من الس

ية الصافية لحساب الحتياطي اإلجباري وأنه ل يجوز توزيع هذه األرباح على من أرباحها السنو 
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المساهمين إل بعد إجراء هذا القتطاع ول يجوز وقف هذا القتطاع قبل أن يبلغ حساب الحتياطي 

الجباري المجتمع ما يعادل ربع رأس مال الشركة المصرح به، ويجوز الستمرار في اقتطاع هذه 

ى يبلغ حساب الحتياطي الجباري للشركة مقدار رأس مال الشركة المصرح به وذلك النسبة حت

ياطي لتأمين الحد األدنى للربح المقرر في اتفاقيات بقرار من الهيئة العامة. ويستخدم هذا الحت

( %21الشركات ذات المتياز ول يجوز توزيعه على المساهمين. كما يتم اقتطاع ماَل يزيد عن )

اح الشركة السنوية الصافية وذلك لحساب الحتياطي الختياري حيث يستخدم هذا من أرب

الحتياطي لألغراض التي يقرها مجلس إدارة الشركة مثل التوسع والستثمار، ويحق للهيئة العامة 

في الشركة  أن تقرر توزيع كامل األرباح الموجودة في حساب الحتياطي الختياري أو جزء منه 

( من تلك األرباح لصالح %21تخدم للغايات التي تقرها إدارة الشركة، كما يجب اقتطاع )إذا لم يس

حساب الحتياطي الخاص وذلك بالتوصية من مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة، حيث يجب عليها 

أخذ الموافقة على هذا القتطاع ويستعمل لغايات الطوارئ أو تقوية المركز المالي للشركة لمواجهة 

 .لمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركةا

كما أقره قانون الشركات األردني يعادل الفرق بين كما أن الربح القابل للتوزيع في الشركات األردنية 

جمالي مصاريف واهتالكات الشركة في أي سنة مالية وهذا ما نصت  إجمالي إيرادات الشركة وا 

. وقد قام المشرع األردني 2117( لعام 34( من قانون الشركات األردني رقم)189عليه المادة)

وذلك بعدم إقرار توزيع األرباح غير المتحققة فعليًا وذلك من أجل األخذ بمبدئ الحيطة والحذر 

بالتحقق الفعلي من موضوع إعادة التقييم  للخوف من المخاطر الكبيرة التي قد تحدث عند القيام

حيث يمكن أن يتبين أن الثمن المقدر من قبل الخبراء أكثر من ما هو عليه بالسوق الفعلي، وفي 

حالة قامت الشركات بتوزيع األرباح الوهمية تسري عليها العقوبة المقدرة الواردة في مادة رقم 
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، وتقدر العقوبة على تلك الحالة "في 2117نة ( لس34( من قانون الشركات األردني رقم )278)

حالة قيام الشركة بتوزيع أرباح صورية أو غير مطابقة" بالحبس من مدة أقلها سنة إلى ثالث 

أن كان جائزًا آلف دينار أردني. ولم يبين المشرع األردني  11سنوات وغرامة مالية ل تزيد عن 

قرار البيانات من قبل الهيئة العامة، حيث هاية النتوزيع أرباح الشركة على المساهمين  سنة المالية وا 

م بنص المادة 2117( لسنة 34ألن قانون الشركات األردني رقم) ،عدم ذكر النصوص يعني المنع

الربح المتحصل عليه خالل جزء  الصورية، ألن( وهو منع توزيع األرباح غير المطابقة أو 278)

يًا أو مجرد توقع في تحقيق الربح إن كانت نتيجة أعمال الشركة من السنة المالية ليس إل ربحًا وهم

 سيئة خالل ما تبقى من السنة.

 الدراسات السابقة  27-0

فق ترتيبها و  تمالباحثة بهذا الجزء بعرض أهم الدارسات السابقة العربية واألجنبية حيث  قامت

 والتي تناولت موضوع الدراسة. ،ى األحدثالتسلسل الزمني، ومن األقدم إل

 الدراسات باللغة العربية  0-27-2
تقدير ضريبة الدخل للشركات في ( بعنوان "تعديل األرباح المعلنة 0224دراسة )العكشة، 

 التجارية والصناعية والبنوك" 

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العناصر األكثر أهمية في تعديل األرباح المعلنة في كل من قطاع

ألخرى البنوك وقطاع الشركات الصناعية والتجارية سواء من عناصر بيان الدخل أم العناصر ا

لى وجود تباين بين ضريبة الدخل المعلنة )غير مصادر الدخل(. إضافة إلى األسباب التي أدت إ

هداف الدراسة اعتمدت الدراسة على توزيع استبانة على عينة خل المعدلة. ولتحقيق أوضريبة الد

صلت الدراسة إلى نتائج مقدرًا. وتو  31خبيرًا و 45شركة صناعية و 51بنك و 18من كونه م
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)غير عناصر بيان الدخل( في قائمة الدخل في القطاع  برزها: أن العناصر األخرىعديده من أ

الدخل المعلنة األثر الكبير على عناصر  المصرفي ليست ذات تكرار وأهمية، وبالتالي فإن لضريبة

قائمة الدخل في كل من قطاع البنوك والشركات األخرى. وأوصت الدراسة الباحثين بدراسة أثر 

 تعديل األرباح المعلنة وتقدير ضريبة الدخل في قطاعات األخرى.

ة تطبيقية عنوان "العوامل المؤثرة على سياسة توزيع األرباح: دراس( ب0224دراسة )الكحلوت، 

 على شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فلسطين " 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على العوامل المؤثرة بسياسة توزيع األرباح في شركات القطاع الخدمات 

يع ز على سياسة تو  وكان الغرض منها معرفة التأثير الضريبيالمدرجة في بورصة فلسطين، 

وحتى  2117التقارير المالية السنوية لتلك الشركات خالل الفترة  األرباح. واعتمدت الدراسة على

لى شركة خدمية. وتوصلت إ 13ت من أصل شركا 8، وتكونت عينة الدراسة من 2112عام 

مجموعة من النتائج أهمها: أن ربحية السهم، ومعدل العائد على األصول، والسيولة النقدية للسهم/ 

مقارنة مع كبر في الشركات التي توزع  أرباح ت بشكل أشركة، وحجم الشركة، ارتفعونمو ال

ثر موجب لكاًل من أنحدار الخطي البسيط وجود رباح. وأظهرت نتائج اإلالشركات التي ل توزع أ

)ربحية السهم، ومعدل العائد على األصول، والسيولة النقدية للسهم، ونمو الشركة، وحجم الشركة، 

التوزيعات النقدية للسهم، وتبين عدم قيمة ونسبة القيمة السوقية إلى الدفترية، وعمر الشركة( على 

كما أن  الشركات الموزعة لألرباح.وجود أثر للرفع المالي على قيمة التوزيعات النقدية للسهم في 

وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام  الشركات.في  للضريبة تأثير معنوي إيجابي على توزيع األرباح

 الشركات الخدمية المدرجة في بورصة فلسطين بالعوامل المؤثرة على توزيع األرباح.
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في المؤسسات  ( بعنوان "أثر الضريبة على سياسة توزيع األرباح0226، دراسة )كوثر

 القتصادية الجزائرية" 

ثر الضريبة على سياسة توزيع األرباح من خالل الضريبة أهدفت هذه الدراسة إلى توضيح 

عتماد على المفروضة على الشركات وتأثيرها على ربحية السهم. حيث طبقت هذه الدراسة بال

. 2113الى  2111خالل الفترة الممتدة من  المالية التقارير المالية الصادرة عن مجموعة الشركات

ن أإلى نحدار الخطي لختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت واعتمدت هذه الدراسة على نموذج اإل

 ،إيجابي على توزيع أرباح الشركات الجزائرية ذات تأثيرالشركات الضريبة المفروضة على أرباح 

وأوصت بمزيد من الدراسات المستقبلية حول أثر ضريبة الدخل على توزيع األرباح في قطاعات 

 وبمتغيرات أخرى.  اقتصادية أخرى

 الدراسات باللغة األجنبية  0-27-0

 Taxation and Dividendبعنوان" (Chkir and Samir, 2008دراسة )

Policy: New Empirical Evidence” 
ميزات التغير في النظام الضريبي الكندي لفحص تأثيره على سياسة مهدفت هذه الدراسة لمعرفة 

رباح، كما كان الغرض من هذه الدراسة معرفة أثر الضريبة على سياسة توزيع األرباح. توزيع األ

واعتمدت هذه الدراسة على التقارير المالية لجميع الشركات المساهمة المدرجة ببورصة 

 (Torontoتو)تورين

(، وتكونت عينة الدراسة 2114-1985للفترة الواقعة ما بين ) -وراق الماليةألالسوق الكندي ل – 

وتحقيقها رباح سنوية أالشركة بتوزيع هو قيام ساس في اختيار العينة ألشركة حيث أن ا 3189من 

، بحيث تم استبعاد الشركات التي لديها خسائر متراكمة. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن لألرباح

باح، كما توصلت الدراسة إلى أن الصالح الضريبي ر يجابي بتوزيعات األإالضرائب تؤثر بشكل 
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حاث ودراسات مستقبلية لمعرفة جراء أبرباح. وأوصت هذه الدراسة بإيؤثر على سياسة توزيع ال

ثير أوصت بمزيد من الدراسات لمعرفة تأين الضرائب وسلوك أرباح الشركات، كما العالقة ب

 الضريبة على هيكل الملكية وجودة األرباح. 

  The Impact of Taxation on”( بعنوانAlzahrani and Lasfer, 2009دراسة )

Dividend A Cross Country Analysis”  
دول األعضاء في منظمة  الضريبي )ضريبة الدخل( فيهدفت هذه الدراسة الى تحليل النظام 

الضريبية للشركات التي  ةظمرباح عبر األنألقتصادي والتنمية وبيان أثرها على توزيع االتعاون اإل

رباح في ألثر توزيعات اض من هذه الدراسة مقارنة أحيث كان الغر دول الدراسة.  تنتمي إليها

ب الضريبة من الشركات التي تتبع احتسامع الضريبي  زدواجلى نظام اإلالشركات التي تخضع إ

نظام ضريبي لدول  24الدراسة على عينة مكونة من  هذه واعتمدتخالل النظام الجزئي، 

. وتوصلت 2116-2111خالل العوام  OECDقتصادي التعاون اإل األعضاء في منظمة

رباح الشركات الموجودة في أا أقل من لتي تطبق الزدواج الضريبي أرباحهلى أن الدول اإالدراسة 

كما  عند ضبط فروقات معدلت الضريبة بين هذه الدول. زدواج الضريبي،الدول التي تتجنب اإل

اوت معدلت الضريبة بين رباح على المساهمين يتفاوت نظرًا لتفلى أن قرار توزيع األإتوصلت 

كما يؤثر على توزيع أرباح األسهم، م و رباح األسهأن تفاوت معدلت الضريبة يؤثر على الدول، وأ

زيد من جراء الموأوصت الدراسة إلى أهمية إعدمه. اللذان لهما التأثير القوي على قرار التوزيع من و 

نظمة الضريبية التي تتبعها دول رباح عبر األثر الضريبة على توزيع األالدراسات المستقبلية حول أ

 .OECD تعاون اإلقتصاديمنظمة ال
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 The Effect of Taxes on Dividend“بعنوان (  Zeeshan.et,al, 2012) دراسة

Policy of Banking Sector in Pakistan”  

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر الضرائب على سياسة توزيع األرباح في القطاع المصرفي 

شركة مصرفية  21الباكستاني. واعتمدت هذه الدراسة على جمع البيانات من القوائم المالية ل 

مدرجة في بورصة كراتشي وتحليلها على مدة خمس سنوات، كما أنها اعتمدت على معامل ارتباط 

وخرجت هذه  ثر والعالقة بين الضرائب وسياسة توزيع األرباح.دار إليجاد األبيرسون ونموذج النح

 ثر إيجابيوأن هناك أ الضرائب وسياسة توزيع األرباح.لى وجود ارتباط بين الدراسة بنتيجة تشير إ

سياسة توزيع األرباح، وبحيث وجد أن معدل الضريبة هو المحدد المهم في تشكيل على لضرائب ل

كما أوصت هذه الدراسة بضرورة البحث عن  سياسة توزيع األرباح في الصناعات المصرفية.

لتعديل بالتشريعات وا رباح مثل الرفع الماليلضريبة لها تأثير على توزيعات األعوامل أخرى غير ا

 .   القانونية

 The Effect of Company Income“( بعنوان Uwuigb, Olusegun, 2013دراسة )

Tax on Dividend Policy of Firm in Nigeria”   

تناولت هذه الدراسة آثار ضريبة الدخل على سياسة توزيع األرباح في الشركات المدرجة بسوق 

ريا يالدراسة على البيانات المالية ألربعين شركة مدرجة في بورصة نيجريا المالي واعتمدت هذه ينيج

( وقد تم اختيار هذه الشركات بالعتماد على حجمها. وتوصلت هذه 2111-2116للفترة ما بين )

يجابي على سياسية توزيع األرباح رزها، أن ضريبة الدخل لها تأثير إبإلى نتائج عديده من أالدراسة 

رجة في بورصة نيجيريا، وبحيث أي تغير متعلق بالضرائب سيؤثر بشكل كبير في الشركات المد

على سياسة توزيع األرباح للشركات العاملة في بورصة نيجيريا. كما أن معدل الضريبة مهم في 
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تشكيل سياسات توزيع األرباح للشركات العاملة في بورصة نيجيريا.وأوصت هذه الدراسة بدراسة 

 رباح. سهم لتحديد أثرها على توزيعات األأرباح ال على لضريبةمثل ائب أنواع أخرى من الضرا

 

 The Effect of Tax on Dividend“( بعنوان  James and Killian, 2013)  دراسة

Policy of Bank in Nigeria” 

وكان  ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الضريبة على سياسة توزيع األرباح في بنوك نيجيريا

باح، كما أن كان الغرض ر الغرض من هذه الدراسة، اختبار العالقة بين الضرائب وسياسة توزيع األ

هم. ساأل أرباح التي تؤثر على هي العوامل الوحيدة منها معرفة إذا كانت الربحية والضرائب

 عوامخالل األسنوات  9لية للبنوك خالل واعتمدت الدراسة على البيانات المستخرجة من القوائم الما

(. NSE) في بورصة نيجريا ( بنك مدرج19الدراسة من)(، وتكونت عينة هذه 2111-2118)

ة توزيع األرباح، كما توصلت إلى وتوصلت هذه الدراسة أن الربحية هي األساس في تحديد سياس

 إلى الدراسة  رباح في البنوك. وأوصت هذها تأثير سلبي على سياسة توزيع األن الضريبة لهأ

 البحث في عوامل أخرى ذات تأثير إيجابي على سياسة توزيع األرباح غير الربحية والضريبة.

 The Effect of Corporate Tax on”( بعنوانIbrahim and Saidu, 2015) دراسة

Dividend Policy of Listed Consumer Good Companies in Nigeria” 
ن سة توزيع األرباح في شركات التجزئة، وكاعلى سيا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الضرائب

وسياسة شركات التجزئة يجاد العالقة بين الضرائب المفروضة على أرباح إالغرض من هذه الدراسة 

رباح، واعتمدت هذه الدراسة على التقارير المالية وحسابات الشركات المدرجة في سوق توزيع األ

( شركات اعتمادًا على 6(، وتكونت عينة الدراسة من)2113-2119عوام )نيجيريا المالي خالل األ

أثير الضريبة مكانية الحصول على المعلومات المالية لها. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن تإ
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بالتركيز على تقوم الشركات  أوصت هذه الدراسة أن. و تأثيرَا سلبياً  هو باحعلى توزيعات األر 

 . األرباح مثل السيولة قة بسياسة توزيعمحددات أخرى لها عال

 Impact of Taxation on Dividend“ ( بعنوانNimat, et.al, 2016دراسة )

Policy: Evidence from Pakistan”  

الضريبة على توزيعات األرباح  في الشركات المدرجة في  أثر تهدف هذه الدراسة إلى تحليل

ي بسبب نظام الضرائب الخاص فيه الباحث السوق الباكستان بورصة كراتشي في باكستان، واختار

فيما يتعلق بتوزيع األرباح واألرباح الرأسمالية. وطبقت الدراسة على عينة مكونة من الشركات غير 

سنوات  9شركة اعتمدت توزيع األرباح مرة واحدة على األقل خالل  284المالية بلغ عددها 

نحدار المتعدد لختبار واعتمدت الدراسة على نموذج اإل. 2116– 2114الدراسة الواقعة ما بين 

 تأثير سلبي علىرباح لها األ. وتوصلت الدراسة إلى أن نتائج ضريبة على فرضيات الدراسة

جراء دراسة يتم من خاللها استقصاء وجهات النظر إتوزيعات األرباح. وأوصت هذه الدراسة ب

 باح.الضريبة على توزيعات األر اء تأثير لستكشاف األسباب الرئيسية ور 

 Taxation and Dividend’’( بعنوانJacob and Michaely, 2017دراسة ) 

Policy: The  Muting Effect of Agency Issues and Shareholder Conflict”  
رباح في الشركات المساهمة العامة فحص تأثير الضرائب على توزيعات األهدفت هذه الدراسة إلى 

المدرجة في بورصة السويد، واعتمدت الدراسة على سجل الشركات وقواعد البيانات الفردية 

(FRIDAالمستخرجة من سجل الشركات السويدية التي تحتوي على اإل ) قرارات الضريبية ما بين

، وهي عبارة عن بيانات متوزانة تغطي البيانات الفردية مثل الدخل والضرائب. 2111-2119

رباح، يجابيًا على توزيع األإهناك تأثير للضريبة  أن ى نتائج عديده من أهمهاالدراسة إلوتوصلت 

توصلت أنه في حالة وجود خلل في النظام الضريبي فإنه ينعكس بدوره على وجود خلل في كما 
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جراء دراسات مستقبلية تبحث في تأثير الضريبة على وأوصت الدراسة بإ رباح.سياسة توزيع األ

 رباح وموقف المساهمين اتجاه الستثمار في الشركات في حالة فرض ضرائب إضافية.األ زيعاتتو 

 The Effect of Taxation on“ ( بعنوانAbiahu and Nestior, 2017دراسة )

Dividend Policy of Quoted Deposit Money Banks in Nigeria” 
رباح في بنوك نيجيريا، سياسة توزيعات األريبة الدخل على هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير ض

كما هدفت إلى تحديد العالقة بين أرباح األسهم والضرائب. وكان الغرض من هذه الدراسة معرفة ما 

عوام المدرجة ببورصة نيجيريا خالل األ إذا كانت الضرائب تؤثر على توزيعات أرباح البنوك

( بنك مدرجًا في بورصة 14مكونة من )(، واعتمدت هذه الدراسة على عينة 2116-2115)

إلنحدار كما اعتمدت هذه الدراسة على معامل بيرسون وا(، 2115-2116نيجريا خالل العوام )

ن هناك أثر سلبي للضرائب على سياسة توزيع األرباح، كما أوتوصلت هذه الدراسة إلى  ،المتعدد

سهم. وأوصت هذه الدراسة أن ح الإلى وجود تأثير سلبي للضريبة على عائد أربا أيضاً  توصلت

تالئم مع الضرائب المفروضة رباح بما ياألسياسة مستقرة لتوزيعات  تبنيالشركات لبد من  إدارة

تحسين ثقة المساهمين وتعزيز  ها فيتساعد توزيع أرباح دراة اختيار سياسةعليها. كما على اإل

 الستثمار. 

 Taxation and Corporate Governance“ ( بعنوانZagonel, et.al, 2018دراسة ) 

and  Dividend policy in Brazil”  

رباح حوكمة المؤسسات على سياسة توزيع األدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الضريبة و ه

الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي البرازيلي، حيث كان الغرض من هذه الدراسة معرفة 

رباح. واعتمدت هذه والتغير في قوانين الضرائب البرازيلية على سياسة توزيع األتأثير ضريبة الدخل 

رباح، وتكونت عينة الدراسة ير احتمالية تغير سياسة توزيع األ( لتقدpanel dataالدراسة على )

في ير تغيأن ال. وتوصلت هذه الدراسة إلى مفردة 31134سهم متداول و 1159شركة و  672من 
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رباح. وأوصت هذه الدراسة سياسة توزيع األ يجابي علىسيكون له تأثير معنوي إ ن الضرائبقواني

ضرورة وجود دراسات تبحث في مجال حوكمة الشركات وتأثيرها على توزيع الرباح كما أوصت 

 صالحات في القوانين الضريبية البرازيلية.  بضرورة اجراء إ

 ةما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابق 02-0
 توزيعات األرباح هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها بحثت في أثر ضريبة الدخل على تميزت 

األوراق المالية المتداولة في كل من عم ان في الشركات المساهمة العامة في األردن ضمن سوق 

ضريبة ثر أ في معرفة ساعدت  ، وبالتاليالمالي، الصناعي، والخدمي القطاعات الثالث وهي

وع ن الدراسات السابقة تناولت موضأفي مختلف هذه القطاعات، كما  توزيعات األرباح  الدخل على

 منها متغير الضرائب وبعضها تناول موضوع بعض حيث تناولوب الدراسة من منظور واحد

على حد علم - في قطاع واحد. كما أن هذه الدراسة من الدراسات القليلة توزيعات األرباح 

 في الشركات األردنية المساهمة ضريبة الدخل على توزيعات األرباح أثرالتي تناولت  -ثةالباح

، وتتميز هذه الدراسة بحداثتها حيث تم تطبيقها خالل في سوق عم ان لألوراق الماليةوالمدرجة 

 (.2118، 2114الفترة الواقعة ما بين عام )
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  فصل الثالثلا

 واإلجراءات(منهجية الدراسة )الطريقة  

 تمهيد  2-3 

 مجتمع وعينة الدراسة  0-3 

 مصادر جمع البيانات   3-3 

 متغيرات الدراسة وطريقة قياسها  4-3 

 األساليب اإلحصائية المعتمدة  5-3 

 معادلت )نماذج( الدراسة 6-3 
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 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(الفصل الثالث 

 تمهيد   2-3
الفصل إلى مناقشة منهجية الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة ومصادر جمع المعلومات، يهدف هذا  

ومتغيرات الدراسة، إضافة إلى األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها لختبار صالحية بيانات 

في الشركات المساهمة الموزعة  رباح األ ضريبة الدخل على أثر الدراسة وفرضياتها المتعلقة في

 ردنية.األ العامة

 مجتمع وعينة الدراسة   0-3

وراق المالية عم ان لأل يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة في األردن ضمن سوق

المتداولة )السوق النظامي( والعاملة في القطاعات الثالث الرئيسية وهي )القطاع الصناعي، 

سوق عم ان لألوراق المالي ة في شركة مدرج 181والقطاع المالي( والبالغ عددها والقطاع الخدمي، 

 (.2121)بورصة عمان،  2121نهاية عام  حتى

هما: أن شركات العينة وقد تم اختيار عينة عشوائية من هذه القطاعات بناء على معيارين رئيسين 

( وأن 2118-2114) الواقعة ما بينالدراسة  خالل سنوات مرة على األقل قامت بتوزيع األرباح

ليها انطبقت عتكون شركات العينة من الشركات غير المعفاة ضريبيًا. وبذلك فقد تم اختيار عينة 

قتصادية الثالث )المالية شركة موزعة بين القطاعات اإل 99شروط اختيار العينة والمكونة من 

شركة كما  97أصل  ( شركة من القطاع المالي من42حيث أنه تم اختيار) والصناعية والخدمية(،

( شركة من القطاع الخدمي  من 31شركة من القطاع الصناعي و) 39( من أصل 26تم اختيار)

( شركة موزعة بين القطاعات الثالث نظرًا لعدم استيفاءها 81شركة، وبذلك تم استثناء ) 44أصل 

 اختيار العينة.  طيأحد شر 
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 مصادر جمع البيانات   3-3

الباحثة على المصادر الثانوية لجمع اعتمدت من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، 

على التقارير المالية الخاصة بشركات المساهمة  اعتمدتالبيانات الالزمة إلتمام الدراسة، وبحيث 

خالل  وراق المالية المتداولةعم ان لأل العامة في األردن للقطاعات الثالث المدرجة ضمن سوق

 . 2118-2114الفترة ما بين 

 متغيرات الدراسة وطرق قياسها  4-3

تضم الدراسة مجموعة من المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، والتي تم اختيارها انسجامًا مع 

 مشكلة الدراسة وهي:

تمثل اللوغاريتم الطبيعي لضريبة الدخل المقتطعة في ملخص توزيع األرباح ضريبة الدخل: 

والخسائر. وهي الضريبة المفروضة بأحكام قانون ضريبة الدخل والمقتطعة من صافي الدخل 

المتحقق بعد تنزيل الخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة واإلعفاءات الشخصية والتبرعات، 

بحسب الشريحة التي يخضع لها. حيث  طة المالية والصناعية والخدمية كالً والمفروضة على األنش

المفروضة على ، أن نسبة الضريبة 2118( لسنة 38ورد في قانون ضريبة الدخل المعدل رقم)

 (. %24( والنشاط الخدمي )%14القطاع الصناعي )( و %35القطاع المالي)

ركات األردني وقد عرفها قانون الش، توزيعات األرباح: تمثل اللوغاريتم الطبيعي لتوزيعات األرباح 

المبالغ النقدية التي توزعها الشركات المساهمة العامة األردنية على ، بأنها 2117ولعام  (34رقم)

مساهميها حيث ينشأ لهم الحق في األرباح السنوية بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها وتلتزم 

)قانون الشركات األردني  امةيوم من تاريخ اجتماع الهيئة الع 45الشركة بدفع هذه األرباح خالل 

 .(2117(، لعام 191(، المادرة رقم )34رقم)
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 حجم الشركة: متغير ضابط ويمثل اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول.

 األساليب اإلحصائية المتبعة   5-3 

بهدف تحقيق أهداف الدراسة واختبار مالئمة بيانات الدراسة وفرضياتها تم استخدام األساليب 

 اإلحصائية التالية: 

الحسابية،  تم استخدام المتوسطات (:Descriptive Analysisاإلحصاء الوصفي ) .1

المعيارية، وأدنى وأعلى قيمة للبيانات، للحصول على البيانات الوصفية  نحرافاتواإل

 لمتغيرات الدراسة.

وبحيث تم العتماد (: Normal Distributionاختبار التوزيع الطبيعي لبيانات المتغير)  .2

( لفحص كافة متغيرات Kurtosis and Skewnessطح )ر لتواء والتفعلى اختبار اإل

 Central Limitنظرية النهاية المركزية ) عتماد علىى الإلضافة الدراسة. باإل

Theorem)مفردة  31نه في حال زادت عدد المفردات العينة عن لتي تنص على أ، وا

 Dinov et)ًا وتمثل المجتمع األصلي للدراسة فإنه يمكن اعتبار المتغيرات موزعة طبيعي

al., 2008).  

عتماد على اختبار معامل (  حيث تم ال(Multi - Collinearityاختبار التداخل الخطي  .3

( لفحص Tolerance( واختبار )Variance Inflation Factor) (VIF)تضخم التباين 

درجة التباين في قيم كل متغير من المتغيرات المستقلة للدراسة، وكقاعدة عامة إذا كانت 

، فإن ذلك يشير إلى عدم %21( أكثر من Tolerance، وقيمة معامل )(VIF<5قيمة )

 Kamiya 2114وجود ارتباط متعدد بين قيم كل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة )

et.al,.) 
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رتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي في نموذج لختبار خلو البيانات من مشكلة اإل .4

ذا كانت قيمة ، وبحيث إ(Durbin – Watsonالنحدار تم العتماد على اختبار الذاتي )

الذاتي  فإن البيانات تعتبر خالية من مشكلة الرتباط (4 - 1الختبار الذاتي تقع ما بين )

(King, 1995.) 

عتماد على إلبحيث تم ا (Multiple Regression Analysis.اختبار النحدار المتعدد ) .5

فرضيات الدراسة، والتي تعتمد على وجود عدة متغيرات مستقلة  ختبارنحدار المتعدد إلاإل

 تؤثر في المتغير التابع. 

 معادلت )نماذج( الدراسة   6-3

 -اعتمدت الدراسة على ثالث معادلت لختبار فرضيات الدراسة كانت على النحو التالي: 

( لضريبة (α≤ 0.05ية و الفرضية األولى: ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معن

في ظل سوق عم ان لألوراق المالية الدخل على توزيع األرباح في الشركات المالية المدرجة في 

 .وجود الحجم كمتغير ضابط

DVFi, t = a0 + β1 ITi, t  +β2 SZi, t  +ε  

 حيث:

0a: الثابت النحدار 

:ti, DVF للشركة الرباح في الشركات المالية  توزيعاتi في السنةt. 

i,tIT للشركة : ضريبة الدخل في الشركات الماليةi في السنةt. 

i,tSZ  للشركة : حجم الشركات الماليةi في السنةt. 

β1, β2      معامل بيتا للمتغير المستقل/ والضابط : 
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 ε النحدار: هامش خطأ 

( لضريبة (α≤ 0.05ية و الفرضية الثانية: ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معن

في سوق عم ان لألوراق المالية الدخل على توزيع األرباح في الشركات الصناعية المدرجة في 

  .ظل وجود الحجم كمتغير ضابط

DVIi, t = a0 + β1 ITi, t  +β2 SZi, t  +ε 

 حيث:

0aالثابت النحدار : 

ti DVI للشركة :  توزيعات الرباح في الشركات الصناعيةi في السنةt. 

t i,IT للشركة : ضريبة الدخل في الشركات الصناعيةi في السنةt. 

i, tSZ الصناعية للشركة: حجم الشركات i في السنةt. 

β1, β2 /والضابط.: معامل بيتا للمتغير المستقل      

    ε: .هامش خطأ النحدار 

( لضريبة (α≤ 0.05ية و الفرضية الثالثة: ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى معن

في ظل سوق عم ان لألوراق المالية الدخل على توزيع األرباح في الشركات الخدمية المدرجة في 

  .وجود الحجم كمتغير ضابط

DVSi, t = a0 + β1 ITi, t  +β2 IZi, t  +ε 

 حيث:

0:a الثابت النحدار 
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i, tDVS للشركة :  توزيعات الرباح في الشركات الخدميةi في السنةt. 

ti, ITضريبة الدخل في الشركات الخدمية للشركة : i في السنةt. 

i, tIZ للشركة : حجم الشركات الخدميةi في السنةt. 

β1, β2      معامل بيتا للمتغير المستقل/ والضابط : 

ε: .هامش خطأ النحدار 
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 لفصل الرابعا

 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

 تمهيد 4-2

 الوصفية لمتغيرات الدراسة اإلحصاءات 0-4

 اختبارات صالحية البيانات  3-4

 اختبار التوزيع الطبيعي 4-3-2

 اختبار التداخل الخطي 4-3-0

 اختبار الرتباط الذاتي  4-3-3

 اختبار فرضيات الدراسة 4-4
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 (تحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات)ال الفصل الرابع

 تمهيد 4-2

في توزيعات األرباح الجانب العملي لبيان أثر ضريبة الدخل على في ل الفصل الحالي تمثي

، وبحيث يحتوي هذا الفصل على سوق عم ان لألوراق الماليةالشركات المساهمة المدرجة في 

عتماد على مقاييس النزعة المركزية وهي )القيم العليا، الوصفي لبيانات عينة الدراسة بالالتحليل 

دراسة. ابي واإلنحراف المعياري(. بهدف التعرف على خصائص بيانات الالقيم الدنيا، الوسط الحس

ى مجموعة من اإلختبارات التي تهدف إلى فحص مالءمة بيانات عينة الدراسة المتمثلة إلضافة باإل

بهدف إجراء اختبار سوق عم ان لألوراق المالية بالبيانات المالية لشركات العينة المستخرجة من 

لمتعدد حيث تم صياغة نماذج الدراسة على شكل معادلت انحدار لختبار أثر تحليل النحدار ا

( في ظل وجود المتغير توزيعات األرباحالمتغير المستقل )ضريبة الدخل( على المتغير التابع )

من القطاع المالي، والصناعي،  صول الشركة في كل  جمالي أفي إ قاساً مالضابط )حجم الشركة( 

 والخدمي.

 صاءات الوصفية لمتغيرات الدراسةاإلح 0-4

قلة والتابعة بعد قيام الباحثة جراء التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة المستفي هذا الجزء تم إ

ان اإللكتروني للشركات ستخراج لبيانات من القوائم المالية المنشورة في موقع بورصة عم  با

(. حيث تم جمع 1في الملحق رقم )( شركة والموضحة 99المتضمنة في عينة الدراسة وعددها )

خل )كمتغير بيانات هذه الشركات من خالل الرجوع إلى قوائمها المالية، والمتمثلة بضريبة الد

)كمتغير تابع( كما تم إضافة إجمالي األصول )كمتغير توزيعات األرباح مستقل(، باإلضافة إلى 

خالل ضبط حجم الشركة من الحصول على نتائج إحصائية مالءمة  ضابط(، للمساعدة في
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وقد تم استخراج  تختلف بين شركات الدراسة. أصولها والتي من المتوقع أنجمالي إوالمتمثل في 

مؤشرات اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المتمثلة بكل من )أدنى قيمة، وأعلى قيمة، والمتوسط 

 نحراف المعياري(. الحسابي، واإل

 ماليين الدنانير(بعنها  األرقام معبر) الوصفي لمتغيرات الدراسة ( اختبار التحليل4-2الجدول رقم )

 المتغيرات أدنى قيمة أعلى قيمة المتوسط الحسابي نحراف المعيارياإل 
 القطاع المالي

 توزيعات األرباح  2.222 288.36 10.923 3.355
 ضريبة الدخل 2.222 132.097 7.282 2.003

 إجمالي األصول 0.1370 25859.777 13982.12 4022.993
 القطاع الصناعي

  توزيعات األرباح     2.222 99.982 5.484 18.457
 ضريبة الدخل 2.222 31.691 1.175 3.954

 إجمالي األصول 3.949 211.466 118.704 277.183
 القطاع الخدمي

 توزيعات األرباح  2.222 42 3.938 6.370
 الدخلضريبة  2.222 16.553 1.220 2.251

 إجمالي األصول 1.616 1798.636 160.959 313.072
 

( ملخصًا لالحصاءات الوصفية لجميع متغيرات الدراسة المستقلة 4-1يوضح الجدول رقم)

)المالي، الصناعي،  والضابطة والتابعة الخاصة بالشركات المساهمة التابعة للقطاعات الثالث

مثل مجتمع الدراسة والتي تم احتسابها من خالل الرجوع إلى قوائمها المالية. الخدمي( وهي التي ت  

( 131( مشاهدة، و)211حيث كانت عدد المشاهدات التي تمثل عينة الدراسة للقطاع المالي )

( مشاهدة. خالل فترة 155مشاهدة للقطاع الصناعي كما تمثلت عدد المشاهدات للقطاع الخدمي )

(. بحيث أن عدد الشركات التابعة للقطاع المالي 2118-2114العوام ) الدراسة الممتدة بين
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( شركة، وبلغت عدد 26( شركة، وكانت عدد شركات العينة التابعة للقطاع الصناعي ) 42)

( أن المتوسط 4-1كما يوضح الجدول رقم ) شركة. (31) الشركات التابعة للقطاع الخدمي

بلغت أعلى قيمة وقد مليون دينار ( 10.923) المالية هوشركات الحسابي لألرباح الموزعة في ال

للبنك العربي لعام هي تعود و مليون دينار ( 288.360الشركات المالية ) لألرباح الموزعة في

وهي تعود لشركة (، 1.111في القطاع المالي )الموزعة  ألرباح بينما بلغت أدنى قيمة ل (2118)

 توزيعات األرباحويالحظ التباعد في القيم العليا والدنيا في قيمة  (، 2115مجمع الضليل ولعام )

 ا أشار الجدول رقم كممليون دينار ( 3.355) ة اإلنحراف المعياري البالغوالذي يفسر في قيم

( إلى قيم المتوسط الحسابي لضريبة الدخل المقتطعة من الشركات المالية حيث كانت قيمته 1-4)

والتي تشير الى أن قيمة ضريبة الدخل المفروضة على أرباح الشركات مليون دينار ( 7.282)

( وهي 1.111يبنما بلغت أدني قيمة لضريبة الدخل )مليون دينار (، 7.282بالمتوسط قد بلغت )

قيمة لضريبة دخل القطاع المالي  (، بينما كانت أعلى2116) تعود الى شركة المتحدة المالية لعام

وهذا الختالف بين القيم  (،2115وهي تعود إلى البنك العربي ولعام ) مليون دينار( 132.097)

كما يشير الجدول رقم  ،مليون دينار  (2.003النحراف المعياري والبالغ )العليا والدنيا يفسر في 

مليون دينار ( 13982.12( إلى أن المتوسط الحسابي إلجمالي األصول قد بلغت قيمته )1-4)

إلى حجم شركات القطاع المالي والمتمثلة بجميع أصولها. بينما بلغت القيمة وتشير هذه القيمة 

وهي تعود إلى شركة نور  ،مليون دينار (1.1371جمالي أصول شركات القطاع المالي )الدنيا إل

د إلى البنك عو وهي تمليون دينار ( 25859.777(، كما بلغت أعلى قيمة له )2117) مكابيتال لعا

ويفسر هذا الختالف بين القيم الدنيا والعليا لجمالي األصول بالنحراف (. 2114األهلي ولعام )

( أن 1-4دول رقم ). ويالحظ من الجمليون دينار ((4022.993يمته المعياري الذي قد بلغت ق
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بلغت أعلى قيمة  مليون دينار (5.483الشركات الصناعية )الموزعة في رباح المتوسط الحسابي لأل

وهي تعود إلى شركة البوتاس مليون دينار  ((99.982الشركات الصناعية  الموزعة في رباحلأل

( وهي تعود 1.11في القطاع الصناعي )الموزعة رباح لأل(، بينما بلغت أدنى 2115) األردنية لعام

(، ويالحظ التباعد في القيم العليا والدنيا في 2118) إلى شركة الوطنية لصناعة األلمنيوم ولعام

. مليون دينار (18.457مة توزيعات األرباح والذي يفسر في قيمة اإلنحراف المعياري البالغ )قي

( إلى قيم المتوسط الحسابي لضريبة الدخل المقتطعة من الشركات 1-4كما أشار الجدول رقم )

لى أن قيمة ضريبة الدخل والتي تشير إمليون دينار ( 1.175) صناعية حيث كانت قيمته

يبنما بلغت أدني قيمة  ،مليون دينار (1.175الشركات بالمتوسط قد بلغت ) على أرباحالمفروضة 

(، بينما كانت أعلى قيمة 2114وهي تعود إلى شركة دار الدواء ولعام ) (1.11لضريبة الدخل )

إلى شركة البوتاس العربي  ، وهي تعودمليون دينار (31.691ريبة دخل القطاع الصناعي )لض

وهذا الختالف بين القيم العليا والدنيا يفسر في النحراف المعياري والبالغ  (،2115ولعام )

 ( إلى أن المتوسط الحسابي1-4حصاء الوصفي رقم )، كما يشير جدول اإلمليون دينار (3.954)

صول بينما بلغت القيمة الدنيا إلجمالي أ. مليون دينار (3.949إلجمالي األصول قد بلغت  قيمته )

شركة المتصدرة ألعمال الوهي تعود إلى  مليون دينار (3.949) القطاع الصناعيشركات 

وهي تعود إلى شركة  مليون دينار 211.466)(، كما بلغت أعلى قيمة له )2117) المشاريع ولعام

جمالي تالف بين القيم الدنيا والعليا إل(، ويفسر هذا الخ2118مناجم الفوسفات األردنية ولعام )

. ويالحظ من الجدول مليون دينار (277.183اف المعياري الذي قد بلغت قيمته )باإلنحر األصول 

وقد مليون دينار ( 3.938لتوزيعات أرباح الشركات الخدمية )( أن المتوسط الحسابي 1-4رقم )

وهي تعود إلى شركة التصالت (  (42الشركات الخدميةالموزعة في  رباحلألبلغت أعلى قيمة 

( وهي 1.11في القطاع الخدمي ) الموزعة ألرباحل (، بينما بلغت أدنى قيمة2114) عاماألردنية ول
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(،  ويالحظ التباعد في القيم العليا والدنيا في قيمة 2117) تعود إلى مجموعة أوفتك القابضة ولعام

أشار كما مليون دينار   (6.370)ي قيمة اإلنحراف المعياري البالغوالذي يفسر ف توزيعات األرباح 

الجدول السابق إلى قيم المتوسط الحسابي لضريبة الدخل المقتطعة من الشركات الخدمية حيث 

والتي تشير الى أن قيمة ضريبة الدخل المفروضة على أرباح مليون دينار ( 1.220كانت قيمته )

دخل نما بلغت أدني قيمة لضريبة اليبمليون دينار  1.220)ط قد بلغت )بالمتوس الخدمية الشركات

وهي مليون دينار  (16.553) (، بينما كانت أعلى قيمة لضريبة دخل القطاع الخدمي1.111)

وهذا الختالف بين القيم العليا والدنيا يفسر  (،2114ردنية ولعام )تصالت األتعود إلى شركة اإل

رقم حصاء الوصفي كما يشير جدول اإل، مليون دينار ((2.251 نحراف المعياري والبالغ في اإل

مليون دينار ( 160.959إلجمالي األصول قد بلغت  قيمته ) ( إلى أن المتوسط الحسابي4-1)

وتشير هذه القيمة إلى حجم شركات القطاع الخدمي والمتمثلة بجميع أصولها. بينما بلغت القيمة 

ركة مصفاة وهي تعود إلى شمليون دينار  (1.616أصول شركات القطاع الخدمي ) الدنيا إلجمالي

وهي تعود مليون دينار ( 1798.636كما بلغت أعلى قيمة له )(، 2114ردنية ولعام )البترول األ

تالف بين القيم الدنيا والعليا خ(، ويفسر هذا اإل2115ولعام ) إلى المتخصصة للتجارة والستثمار

ظ . وتالحمليون دينار (313.072اف المعياري الذي قد بلغت قيمته )نحر إلجمالي األصول باإل

بين قطاعات الدراسة الثالث  توزيعات األرباح ( أن هناك تباين في 1-4جدول رقم )الباحثة من 

)المالية، والصناعية، والخدمية( وكذلك تباين قيم ضريبة الدخل بين هذه الشركات في القطاعات 

عوام المختلفة، والذي تفسره الباحثة في اختالف قدرة هذه الشركات على تحقيق األرباح خالل أ

 ضافة الى اختالف شرائح ضريبة الدخل التي تخضع لها هذه الشركات.اإلبالدراسة 
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 اختبارات صالحية البيانات 3-4

نحدار المتعدد لختبار فرضيات الدراسة، فإنه لبد من الـتأكد من إلختبار اقبل البدء با

يانات موزعة المتعدد أن تكون الب نحدارراسة، وبحيث يشترط اختبار اإلصالحية بيانات الد

ضافة ن متغيرات الدراسة المستقلة، باإلرتباط متعدد بين قيم كل متغير مطبيعيًا، وعدم وجود إ

نحدار، رتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي في نموذج اإللى خلو البيانات من مشكلة اإلإ

ختبار التوزيع الطبيعي، لمتمثلة بإمن صالحية البيانات وا وفيما يلي عرض إلختبارات التحقق

 واختبار التداخل الخطي للمتغيرات المستقلة واختبار التداخل الذاتي لنماذج الدراسة.

 اختبار التوزيع الطبيعي 4-3-2

بهدف التعرف  ( (Skewness and Kurtosesتم اإلعتماد على مؤشري األلتواء والتفرطح   

( نتائج اختبار اللتواء 2-4ويوضح الجدول رقم ) على التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.

  : والتفرطح على النحو التالي

 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة اللتواء والتفرطح0-4الجدول رقم )

Kurtosis  التفرطح  Skewness القطاع  المتغير  اللتواء 
 توزيعات األرباح 0.720 1.277

 ضريبة الدخل 0.874 0.671 القطاع المالي
 إجمالي األصول 0.210 0.778
 توزيعات األرباح 0.560 1.524

 ضريبة الدخل 1.238 0.291 القطاع الصناعي
 إجمالي األصول 1.114 0.885
 توزيعات األرباح 0.956 0.978

 ضريبة الدخل 1.790- 1.821 القطاع الخدمي
 إجمالي األصول 4.418- 40.303
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( فيما يتعلق بمؤشري اإللتواء والتفرطح أن كافة المتغيرات تحقق 2-4الحظ من الجدول رقم )ي

متغيرات مؤشر اإللتواء لكافة الوبحيث يقع  Kim, (2013التي ذكرها ) شروط التوزيع الطبيعي

جمالي  ،ضريبة الدخل المفروضة على القطاع الخدميتثناء باس( 1.5، 1.5-مابين القيم  ) وا 

( على التوالي. 4.418-(، )1.79-لهما) لتواءوبحيث بلغ معامل اإل صول الشركات الخدمية،أ

بحصول  ن ذلك قد يعود لوجود تذبذب واضح في قيمة ضريبة الدخل والذي قد يفسرأوترى الباحثة 

(. ووقعت قيم 2118-2114ل األعوام مابين )عفاءات ضريبية خالبعض الشركات الخدمية على إ

جمالي أصول الشركات الخدمية فقد إ( باستثناء 4 ,4-معامل التفرطح لجميع المتغيرات مابين )

لهذا المعامل. وعلى الرغم من  حصائياً إ( وهي قيمة غير مقبولة 41.313بلغت قيمة التفرطح لها )

ى نظرية النزعة والتفرطح فإنه باإلستناد إللتواء أن بعض المتغيرات قد شذت عن قاعدتي األ

( مفردة فأنه يمكن 31المركزية لتوزيع الطبيعي للمفردات وبحيث اذا زادت مفردات اي متغير عن )

( مفردة، فقد 31اعتبارها موزعة طبيعيًا، وبما أن جميع متغيرات الدراسة قد زاد عدد مفرداتها عن )

( مفردة، كما تمثلت عدد مفردات القطاع الصناعي 211تمثلت عدد مفردات القطاع المالي ب )

ن أكبر مجميعها كانت حيث ( مفردة، 155( مفردة، وتمثلت عدد مفردات القطاع الخدمي )133)

عتبار متغيرات الدراسة موزعة طبيعًا مفردة وبالتالي يمكن إ 31القيمة الموصى بها إحصائيَا وهي 

 (.Cox, 2018الطبيعي )نظرية النزعة المركزية لتوزيع ل اً وفق

 اختبار التداخل الخطي 4-3-0

(، حيث يهدف هذا Multicollinearity - Testتم العتماد على اختبار التداخل الخطي )
الختبار للتعرف على وجود عالقات خطية بين المتغير المستقل والمتمثل )بضريبة الدخل( 
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وغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول( من خالل والمتغير الضابط والمتمثل )بحجم الشركة المقاس بالل
ارتباط اثنين أو أكثر من المتغيرات بعالقة خطية مرتفعة، حيث ليمكن فصل تأثيرهما في المتغير 

لشركات المالية والصناعية، والخدمية(، والذي بدوره افي كل  من توزيعات األرباح التابع والمتمثل )
نتائج التي يمكن الوصول إليها، وهو ماينعكس بالقدرة على يؤدي إلى تقليل القدرة على تفسير ال

لدراسة من اتأكد من خلو نماذج ل(. و Thampson.et,al, 2017التعميم ودقة مخرجات النتائج )
كما هو  ( .Tolerance( ومؤشر التحمل )VIFعتماد على مؤشر التضخم )هذه الظاهرة فقد تم ال
  ( وعلى النحو التالي:3-4موضح بالجدول رقم )

 ( لمتغيرات الدراسةMulti collinearity- Test( اختبار التداخل الخطي )3-4الجدول رقم )

 معامل التحمل
(Tolerance ) 

 مؤشر تضخم التباين
(VIF) 

 المتغيرات

 القطاع المالي
 ضريبة الدخل 1.823 0.549
 األصولجمالي إ 1.823 0.549

 القطاع الصناعي
 ضريبة الدخل 1.250 0.800
 جمالي األصولإ 1.250 0.800

 القطاع الخدمي
 ضريبة الدخل 1.090 0.917
 جمالي األصولإ 1.090 0.917

 توزيعات األرباح المتغير التابع: 

من متغير الدراسة المستقل )ضريبة الدخل( ( اختبار التداخل الخطي لكل  3-4)يبين الجدول رقم 

والمتغير الضابط حجم الشركة والمعبر عنه )بإجمالي األصول(، وبعد مراجعة مخرجات نتائج 

جميع المتغيرات المستقلة في القطاعات الثالث قد حصلت على أن اختبار مؤشر التباين اتضح 

( مما يشير إلى عدم وجود تداخل خطي بين هذه المتغيرات. وكانت أعلى  5( أقل من )VIFقيمة )

( وهي ايضًا 1.549(، بينما كانت أقل قيمة لمعامل التحمل )1.823قيمة لختبار مؤشر التباين )
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، األمر الذي بدوره يفسر عدم وجود مشكلة تداخل خطي بين متغير الدراسة %21تزيد عن 

توزيعات أثر ضريبة الدخل على  ر الضابط في نماذج الدراسة المراد اختبارها لبيانالمستقل والمتغي

في ظل وجود الحجم سوق عم ان لألوراق المالية في الشركات المساهمة المدرجة في  األرباح

 .  كمتغير ضابط

 اختبار الرتباط الذاتي  3 -4-3

حدود وهي التي تعرف بوجود ارتباط بين  لفحص واختبار بيانات الدراسة من مشكلة الرتباط الذاتي

نحدار، مما يؤدي إلى وجود تحيز في المعلمات المقدرة والذي يؤدي الخطأ العشوائي في نماذج اإل

إلى وجود قصور بقدرة النماذج على التنبؤ. ولفحص خلو الدراسة من هذه المشكلة فقد تم اجراء 

لتأكد من خلو لتبارات األكثر شيوعًا من الخيعتبر (. حيث أنه Durbin–Watsonاختبار )

تقع فإن قيمة هذا الختبار لبد أن  King (1995)النماذج من مشاكل الرتباط الذاتي. وبحسب 

  .Durbin- Watson)( يوضح نتائج اختبار )4-4والجدول رقم ) (4-0مابين )

 الدراسة( لنماذج Autocorrelation –test( اختبار الرتباط الذاتي )4-4جدول)

 D-W قيمة النتيجة
 المحسوبة

 النماذج 

الشركات المالية المدرجة في  توزيعات األرباحلدخل على أثر ضريبة ا -2 1.939 ل يوجد ارتباط ذاتي
في ظل وجود حجم الشركة كمتغير سوق عم ان المالية لألوراق المالية في 

 ضابط.
الشركات الصناعية في  توزيعات األرباح أثر ضريبة الدخل على -0 1.362 ليوجد ارتباط ذاتي

في ظل وجود حجم الشركة كمتغير سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في 
 ضابط.

الشركات الخدمية  المدرجة  في توزيعات األرباحأثر ضريبة الدخل على  -3 1.437 ليوجد ارتباط ذاتي
 كمتغير ضابط.في ظل وجود حجم الشركة سوق عم ان لألوراق المالية في 
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لنماذج النحدار المدروسة جميعها  D-W) )( فأن قيم اختبار4-4لى الجدول رقم )الرجوع إب

من  لنماذج الدراسة في كل  ( (D-W(، وبحيث كانت قيم اختبار 4 - 1تتراوح قيمها ما بين )

( على 1.437(، )1.362(، )1.939القطاع المالي، والقطاع الصناعي، والقطاع المالي )

التوالي، مما يشير على عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين حدود الخطأ العشوائي في نماذج 

 نحدار المدروسه في القطاع المالي والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي. اإل

  اختبار فرضيات الدراسة 4-4

عتماد على نموذج النحدار المتعدد. وليتم قبول أو رفض لختبار فرضيات الدراسة فقد تم اإل

فرضيات الدراسة وبيان مدى مالئمتها لتمثيل األثر بين ضريبة الدخل وتوزيعات األرباح في ظل 

كمعيار لقبول أو رفض  Sig (Fعتماد على قيمة معنوية  )ود الحجم كمتغير ضابط، فقد تم اإلوج

أما في  %5أقل من  Sig (Fنموذج الدراسة وبحيث يتم قبول نموذج النحدار عندما تكون نتيجة )

نحدار. ولتوضيح درجة تفسير إلفإنه يتم رفض نموذج ا %5أكبر من  Sig (Fحالة كانت نتيجة )

على معامل التحديد من خالل ضريبة الدخل وحجم الشركة فإنه تم العتماد  توزيعات األرباح 

رباح، فقد تم ر ضريبة الدخل وحجم الشركة على توزيعات األأث. ولفحص 2Adjusted (Rالمعدل )

 Sigثر ذو دللة معنوية عندما تكون نتيجة )أ، وبحيث يكون هناك Sig (Tالعتماد على قيمة )

(T  أما في حالة كانت نتيجة ) %5أقل منSig (T  معنوي وغير ثر غير فإن األ %5أكبر من

. ويعرض هذا القسم من الفصل نتائج تحليل النحدار المتعدد %95عند مستوى ثقة  اً حصائيدال إ

 مع تفسير النتائج لنماذج الدراسة في القطاع المالي والصناعي والخدمي.
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 القطاع المالي –وذج الدراسة األول نم

 ( ،a>0.05)أثر ذو دللة احصائية عند مستوى معنية  يوجد: لH01 رضية الدراسة األولىف

سوق عم ان لألوراق المالية الشركات المالية المدرجة في  في  توزيعات األرباحلضريبة الدخل على 

 . في ظل وجود الحجم كمتغير ضابط

DVFi, t = a0 + β1 ITi, t +β2 SZi, t+ε 

في الشركات المالية باح توزيعات األر تم تصميم نموذج الدراسة لفحص تأثير ضريبة الدخل على 

 في ظل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط مقاساً  سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في

نحدار ( أدناه نتائج اختبار ال5-4صول، ويوضح جدول رقم )جمالي األباللوغاريتم الطبيعي إل

 لنموذج الدراسة األول في القطاع المالي.المتعدد 

 في القطاع المالي( تحليل النحدار المتعدد 5-4جدول )

Variables βCoefficient  Statistic-T statistic)-Sig. (T 
Constant -16.972 -5.878 0.00 

 0.00 4.419 0.338 ضريبة الدخل 
 0.00 7.119 1.295 اجمالي األصول

 F 102.515  قيمة 
 F 0.00  معنوية 
 2R  0.498   قيمة 
  2RAdjusted  0.493 

* Dependent variable – Cash Dividend in Financial sector  

)بضريبة الدخل( يرات الدراسة المستقلة والمتمثلة المتعدد لمتغ بين الجدول أعاله نتيجة اإلنحداري

على  صول وبيان أثرهامالي األجباللوغاريتم الطبيعي إل والمتغير الضابط حجم الشركة مقاساً 
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كمتغير تابع، والمستخرجة من القوائم المالية لشركات القطاع المالي خالل الفترة توزيعات األرباح 

المحسوبة قد بلغت   F( أن قيمة5-4(. ويالحظ من الجدول )2118-2114الواقعة ما بين )

ة لى أن النموذج األول للدراس( مما يشير إ5%) Sig <ةي( وهي دالة عند مستوى معنو 112.515)

( وهي أقل من مستوى 1.111هي ) ( Sig F-statisticحتمال )يتمتع بالمالءمة. حيث أن قيم اإل

"يوجد أثر ذو دللة (. مما يثبت قبول الفرضية البديلة للدراسة والتي تنص %5معنوية الختبار )

ات الشركي توزيعات األرباح فلضريبة الدخل على  (،a >0.05)حصائية عند مستوى معنوية إ

 .كمتغير ضابط" في ظل وجود حجم الشركة المدرجة في سوق عم ان لألوراق الماليةالمالية 

( قد  2Adjusted Rن قيمة معامل التحديد المعدل )نحدار المتعدد أكما أظهرت نتائج تحليل اإل

 توزيعات األرباحمكانية تفسير األثر الذي تحدثه ضريبة الدخل على إ( والتي تعني 1.493بلغت )

(. وتؤكد هذه القيمة وجود عوامل مستقلة %49.3في ظل وجود المتغير الضابط حجم الشركة بلغ )

في سوق عم ان لألوراق شركات المالية المدرجة الفي  توزيعات األرباحتفسر التغيير في أخرى 

لى وجود تأثير معنوي  إ( 5-4لم يتم دراستها في هذه الدراسة. كما تشير نتائج الجدول رقم )المالية 

، حيث تبين أن ضريبة الدخل ذو توزيعات األرباحول على للضريبة الدخل في نموذج الدراسة األ

( وعند مستوى 1.338)  coefficient βفقد بلغت قيمةتوزيعات األرباح تأثير إيجابي على 

(. وكذلك %5) إحصائياً  ( وهي أقل من مستوى معنوية الختبار المقبولة1.11)=  sig (t) معنوية

جمالي الصول في في اللوغرتيم الطبيعي إل تبين وجود تأثير معنوي موجب لحجم الشركة مقاساً 

( وعند مستوى 1.295)  coefficient βالقطاع المالي على توزيعات األرباح حيث بلغت قيمة 

 (.  %5( وهي أقل من مستوى معنوية الختبار المقبولة احصائيا )1.11)=  sig (t)معنوية 
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 القطاع الصناعي -النموذج الثاني

 (a>0.05)ية و ليوجد أثر ذو دللة احصائية عند مستوى معن :20Hفرضية الدراسة الثانية 

سوق عم ان لألوراق الشركات الصناعية المدرجة في في توزيعات األرباح لضريبة الدخل على 

                         .كمتغير ضابطحجم الشركة في ظل وجود المالية 

 ε+ i, tSZ2 β+i, tIT1β+  0= ai, tDVI 

في الشركات  توزيعات األرباحتم تصميم نموذج الدراسة لفحص تأثير ضريبة الدخل على 

حجم الشركة كمتغير ضابط في ظل وجود سوق عم ان لألوراق المالية الصناعية المدرجة في 

( أدناه نتائج اختبار 6-4صول، ويوضح جدول رقم )جمالي األباللوغاريتم الطبيعي إل مقاساً 

 لدراسة الثاني في القطاع الصناعي.حدار المتعدد لنموذج اناإل

 في القطاع الصناعي( تحليل النحدار المتعدد 6-4جدول )

Variables βCoefficient  Statistic-T statistic)-(T Sig. 
Constant 4.677 0.599 0.550 
 0.002 3.093 0.409 ضريبة الدخل

 0.941 0.074 0.035 اجمالي األصول
 F 6.113  قيمة 
 F 0.03  معنوية 
 2R 0.088   قيمة 
  2RAdjusted  0.074 

* Dependent variable – Cash Dividend in industrial sector  

أعاله نتيجة اختبار النحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة المستقلة والمتمثلة )بضريبة يبين الجدول 

صول وبيان أثرها جمالي األباللوغاريتم الطبيعي إل اً الدخل( والمتغير الضابط حجم الشركة مقاس

كمتغير تابع، والمستخرجة من القوائم المالية لشركات القطاع الصناعي  توزيعات األرباحعلى 
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لمحسوبة ا  F( أن قيمة6-4ويالحظ من الجدول ) (.2118-2114ل الفترة الواقعة ما بين )خال

( مما يشير الى أن النموذج الثاني 5%) > Sig( وهي دالة عند مستوى معنوية 6.113قد بلغت )

( وهي أقل 1.111تبلغ ) ( Sig F-statisticللدراسة يتمتع بالمالءمة. حيث أن قيم الحتمال )

"يوجد أثر (. مما يمكن قبول الفرضية البديلة للدراسة والتي تنص %5من مستوى معنوية الختبار )

في توزيعات األرباح لضريبة الدخل على  (،a>0.05)حصائية عند مستوى معنوية ذو دللة إ

الحجم كمتغير في ظل وجود سوق عم ان لألوراق المالية الشركات الصناعية المدرجة في 

  .ضابط"

( قد  2Adjusted Rنحدار المتعدد ان قيمة معامل التحديد المعدل )كما أظهرت نتائج تحليل اإل

توزيعات األرباح مكانية تفسير األثر الذي تحدثه ضريبة الدخل على إ( والتي تعني 1.174بلغت )

( وهي نسبة ضئيلة تؤكد وجود عوامل %7.4بلغ ) كمتغير ضابط قد في ظل وجود حجم الشركة

سوق في في شركات القطاع الصناعي المدرجة  توزيعات األرباحمستقلة أخرى تفسر التغيير في 

( الى 6-4لم يتم دراستها في هذه الدراسة. كما تشير نتائج الجدول رقم )عم ان لألوراق المالية 

، حيث تبين أن توزيعات األرباحالدراسة الثاني على ج وجود تأثير معنوي  للضريبة الدخل في نموذ

coefficient β  (1.419 )ةضريبة الدخل ذو تأثير إيجابي على توزيعات األرباح فقد بلغت قيم

(. في حين %5( وهي أقل من مستوى معنوية الختبار )1.112)= sig(t)وعند مستوى معنوية

صول في لجمالي األ في اللوغرتيم الطبيعي اً تبين عدم وجود تأثير معنوي  لحجم الشركة مقاس

( وعند 1.135)   coefficient βالقطاع الصناعي على توزيعات األرباح حيث بلغت قيمة 

 حصائياً إ( وهي أكبر من مستوى معنوية الختبار المقبولة 1.941)=  sig (t)مستوى معنوية 

(5%  .) 
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 القطاع الخدمي –النموذج الثالث 

 (a>0.05)ية و ل يوجد أثر ذو دللة احصائية عند مستوى معنH:30 الثالثةفرضية الدراسة 

سوق عم ان لألوراق الشركات الخدمية المدرجة في  في توزيعات األرباحلضريبة الدخل على 

 .ي ظل وجود الحجم كمتغير ضابطفالمالية 

           ε+i, t 2IZβ+i, t 1ITβ+  0= ai, t DVS 

في الشركات الخدمية  توزيعات األرباحتم تصميم نموذج الدراسة لفحص تأثير ضريبة الدخل على 

 اً في ظل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط مقاسسوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في 

حدار ( أدناه نتائج اختبار الن7-4قم )صول، ويوضح جدول ر جمالي األباللوغاريتم الطبيعي إل

   لنموذج الدراسة الثالث في القطاع الخدمي.المتعدد 

 نحدار المتعدد في القطاع الخدمي( تحليل ال 7-4جدول )

Variables βCoefficient  Statistic-T statistic)-Sig. (T 
Constant -3.484 -0.867 0.387 
 0.00 7.523 0.744 ضريبة الدخل

 0.167 1.390 0.327 اجمالي األصول
 F 35.178 قيمة

 0.002 معنوية ب
2R 0.316 قيمة 

2Adjusted R 0.307 

( نتائج اختبار النحدار المتعدد لمتغير الدراسة المستقل والمتمثل )بضريبة 7-4يبين الجدول رقم )

 في توزيعات األرباح جمالي األصول( وبيان أثرهما على دخل( والمتغير الضابط المتمثل )بإال

 قد بلغت  Fالقيمة المحسوبة الشركات الخدمية كمتغير تابع، ويالحظ من الجدول السابق أن

نموذج الدراسة الثالث يتمتع أن (، ما يشير إلى %5( وهي دالة عند مستوى معنوية )35.178)
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(، وهي أقل من مستوى معنوية 1.111= ) ((F-statisticبالمالءمة، حيث بلغت قيمة الحتمال 

يوجد أثر ذو دللة احصائية عند مستوى (. مما يثبت قبول الفرضية البديلة "%5الختبار )

سوق الشركات الخدمية المدرجة في  فيتوزيعات األرباح لضريبة الدخل  (a>0.05)ية و معن

 .في ظل وجود الحجم كمتغير ضابطعم ان لألوراق المالية 

( بلغت Adjusted R 2المتعدد أن قيمة معامل التحديد ) نحداركما أظهرت نتيجة اختبار اإل

القطاع الخدمي في توزيعات األرباح ( والتي تعني إمكانية تفسير التقلبات التي تحدث في 1.317)

. وتؤكد هذه القيمة في ظل وجود الحجم كمتغير ضابط ( من خالل ضريبة الدخل%31.7بمقدار )

الشركات  فيتوزيعات األرباح التفسير والتنبؤ في  علىعلى وجود عوامل مستقلة أخرى تؤثر 

( الى وجود 7-4. كما تشير نتائج الجدول رقم )سوق عم ان لألوراق المالية الخدمية المدرجة في

، حيث تبين أن توزيعات األرباحتأثير معنوي  لضريبة الدخل في نموذج الدراسة الثالث على 

coefficient β  (1.744 )فقد بلغت قيمة توزيعات األرباح ضريبة الدخل ذو تأثير إيجابي على 

( وهي أقل من مستوى معنوية الختبار 1.11)=  sig (t)على التوالي وعند مستوى معنوية 

جمالي في اللوغرتيم الطبيعي إل لحجم الشركة مقاساً  (. في حين تبين عدم وجود تأثير معنوي5%)

coefficient β   (1.327 )حيث بلغت قيمة األرباح توزيعات صول في القطاع الخدمي على األ

تبار ( وهي أكبر من مستوى معنوية الخ1.167)=  sig (t)على التوالي وعند مستوى معنوية 

 ضريبة الدخل علىل أن الباحثة مناقشة نتائج التحليل السابقة تستنتج (. وبعد%5)المقبولة احصائياً 

 Sig < (5% . )عند مستوى معنوية  اً معنوي اً ر يأثتفي قطاعات الدراسة الثالثة توزيعات األرباح 
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 لفصل الخامسا

 النتائج والتوصيات

 5-1 تمهيد 

 5-2 نتائج الدراسة 

 5-3 توصيات الدراسة 
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 )النتائج والتوصيات(  الفصل الخامس

 تمهيد  5-2
حصائي في الفصل السابق، يعرض اختبارات التحليل اإلبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج 

الفصل الحالي أهم النتائج التي تم التوصل إليها، والتوصيات التي تم الخروج بها في ضوء نتائج 

 الدراسة.

 النتائج  5-0
 توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج أهمها:  

سوق عم ان لألوراق المدرجة في  الماليةالشركات في  توزيعات األرباح فسرت ضريبة الدخل .1

، حيث بلغت قيمة %49.3في ظل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط ما نسبته المالية 

(2Adjusted R( مقدار )وباقي النسبة تعود لعوامل اخرى لم يتم دراستها. 1.493 ) 

دخل ضريبة الل (α≤ 0.05)تبين وجود أثر موجب ذو دللة احصائية عند مستوى معنوية  .2

في ظل سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في  الماليةالشركات في توزيعات األرباح  على

  coefficient βمعامل ضريبة الدخل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط وبحيث بلغت قيمة

ر ذو ( والتي توصلت إلى وجود أث2116ر، (، وتشابهت هذه النتيجة مع دراسة )كوث1.338)

رباح في المؤسسات المالية الجزائرية. كما لضريبة الدخل على توزيعات األدللة معنوية 

( والتي توصلت إلى وجود أثر إيجابي لضريبة Olowe,et.al, 2013تشابهت مع دراسة )

ي تغيير يحدث في ألشركات المالية المدرجة ببورصة نيجريا، وأن االدخل على توزيع األرباح 

على سياسة توزيع األرباح التي تتبعها هذه الشركات. كما  النظام الضرائب النيجيري سيؤثر

( والتي توصلت إلى وجود Nandi and Apkomi, 2008اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
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جابي ذو دللة معنوية لضريبة الدخل على توزيعات أرباح البنوك النيجيرية المدرجة إي تأثير

العوامل التي تؤثر في سياسة توزيع الرباح ببورصة نيجيريا، وأن معدل ضريبة الدخل من أهم 

( Nimat.et,al, 2016اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )بينما في المؤسسات المالية النيجيرية. 

باح في الشركات لت دراستهم إلى أن ضريبة الدخل تؤثر سلبًاعلى توزيعات األر والتي توص

 Abiahu andهذه الدراسة مع دراسة )المالية المدرجة ببورصة باكستان. كما تتعارض نتيجة 

Nestor, 2017 والتي توصلت إلى أن ضريبة الدخل ذات تأثير سلبي على توزيعات أرباح )

 ,James and killianالبنوك المدرجة ببورصة نيجيريا. وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة )

البنوك رباح في على سياسة توزيع األ(، وبحيث توصلت إلى أن ضريبة الدخل ل تؤثر 2013

  .النيجرية

في سوق عم ان المدرجة  الصناعيةالشركات في توزيعات األرباح فسرت ضريبة الدخل   .3

، حيث بلغت %7.4في ظل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط ما نسبته لألوراق المالية 

، حصائياً حظ الباحثة ان هذه النسبة ضئيلة إ( وتال1.174( مقدار )2Adjusted Rقيمة )

في القطاع توزيعات األرباح وتؤكد على وجود عوامل مستقلة أخرى تفسر التغير في 

الصناعي لم يتم دراستها، ومنها على سبيل المثال: وجود بعض القيود التي تفرضها 

بفرض قيود معينة قيامها رباح مثل الجهات الرسمية في الدولة على نسب توزيعات األ

في القطاع الصناعي مما يقلل من قدرتها على توزيع لحتياطيات رباح واألحتجاز اإل

رتفاع مديونية بعض الشركات يعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر في إرباح، كما أن األ

من قدرة الشركة على توزيع بالحد راض عباء القتؤدي أسياسة توزيع األرباح، وبحيث قد ت

 ن.مساهميرباح على الاأل
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لضريبة الدخل  (α ≤ 0.05)ثر موجب ذو دللة احصائية عند مستوى معنوية أوجود   .4

في سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في  الصناعيةالشركات في توزيعات األرباح على 

معامل ضريبة  ظل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط  وبحيث بلغت قيمة

 ،دراسة )الزهراني ولصفر (، وتتفق هذه النتيجة مع1.419)   coefficient βالدخل

ة توزيع األرباح ( والتي توصلت الى وجود أثر إيجابي لمعدلت الضريبة على سياس2009

. كما اتفقت مع دراسة OECDقتصادي عضاء في منظمة التعاون اإلفي شركات دول األ

(Chkir and Samir, 2008 والتي توصلت إلى أن ضريبة الدخل تؤثر بشكل إيجابي )

ببورصة ومنها الشركات الصناعية  ات أرباح الشركات المساهمة المدرجةعلى توزيع

توزيعات األرباح.  ىيجابًا علإصالح بنظام الضرائب سينعكس تورينتو )كندا(، كما أن اإل

لى أن للضرائب وبحيث توصلت إ (Zagonel.et,al, 2018) كما اتفقت مع دراسة  

ببورصة  )الصناعية( الشركات المساهمة المدرجةرباح توزيع األ تأثير ايجابي على سياسة

إما بزيادة الشرائح الضريبية أو نسبة  البرازيل، وأن أي تغيير في قوانين الضرائب )

ما( سيكون له أثر معنوي إيجابي في  الضريبة أو حصول القطاع القتصادي على إعفاء

 قرارات توزيع األرباح التي تتخذها مجلس الدارة. 

سوق عم ان لألوراق المدرجة في الخدمية الشركات في  توزيعات األرباحالدخل  فسرت ضريبة .5

، حيث بلغت قيمة %31.7في ظل وجود حجم الشركة كمتغير ضابط ما نسبته المالية 

(2Adjusted R( مقدار )وباقي النسبة تعود لعوامل 1.317 ) أخرى لم يتم دراستها. تبين

لضريبة الدخل على  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى معنوية إثر موجب ذو دللة وجود أ

في ظل وجود سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في  الخدميةالشركات  فيتوزيعات األرباح 
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   coefficient βمعامل ضريبة الدخل حيث بلغت قيمةوب حجم الشركة كمتغير ضابط

لى أن وبحيث توصلت إ (Zagonel.et,al, 2018). أتفقت هذه الدراسة مع دراسة (1.744)

رباح الشركات المساهمة المدرجة )الشركات يجابي على سياسة توزيع األللضرائب تأثير إ

حيث  (2114وتتوافق هذه الدراسة مع دراسة )الكحلوت، .لمساهمة الخدمية( ببورصة البرازيلا

 هذه النتيجة معوتعارضت . توصلت أن للضريبة تأثير معنوي إيجابي على توزيع األرباح

والتي توصلت الدراسة إلى أن ضريبة الدخل ذات تأثير  Ibrahim& Saidu, 2015)راسة)د

 .المدرجة ببورصة نيجيريا شركات التجزئة  سلبي على توزيعات أرباح

 التوصيات 5-3
 تقترحها الباحثة في ضوء نتائج الدراسة: يالتوصيات الت أبرز  فيما يلي

بزيادة  ردنية في القطاع المالي والصناعي والخدميالمساهمة العامة األدارة الشركات قيام إ -1

من شأنها تحسين سمعة الشركة وتعظم والفصاح عنها والتي رباح الهتمام في سياسة توزيع األ

 قيمتها، وجذب مستثمرين جدد لها.

اهتمام إدارة الشركات المساهمة العامة وخاصة الشركات الصناعية باستغالل العفاءات  زيادة -2

بالتوسع في  الممنوحة في قانون الضريبة قدر المستطاع وبغرض اقتناص الفرص المتعلقة

 رباح على المساهمين.رباحها وقدرتها على توزيع األاستثماراتها وزيادة أ

عة بتحديد نسب اقتطاع مالئمة من اهتمام الجهات الرسمية ومنها وزارة التجارة والصنا زيادة -3

لضرائب رباح واقتطاع ارباح الشركة لبناء الحتياطيات وبما ل يؤثر على قدرتها على تحقيق األأ

رباح في هذه الشركات وبما يحقق تطور الشركات المساهمة والقتصاد التي تؤثر على توزيعات األ

 المحلي ونموه. 
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ضرورة قيام الباحثين والدارسين بإجراء دراسات مشابهة على الشركات ضمن القطاعات  -4

ثر ضريبة الدخل على اسة أباستخدام متغيرات جديدة كدر سوق عم ان لألوراق المالية المدرجة في 

أثر التغيرات التي  لبيان ة الى إجراء دراسات مقارنةضافاء مالية وغير مالية مختلفة، باإلدمؤشرات أ

رباح الشركات المساهمة العامة لتعزيز أتوزيعات وتأثيرها على قانون ضريبة الدخل على طرأت 

 النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة.
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 ائمة المراجعق
 المراجع العربية 

 . الكريم نآالقر 

عمان: دار الحامد للنشر  .الضريبيةدراسات متقدمة في المحاسبة (. 2114حشيش، خليل ) أبو
 والتوزيع.

لمحاسبة الضريبية: حالت وتطبيقات عملية لحتساب ضريبة (. ا2111أبو حشيش، خليل )
 . عم ان: إثراء للنشر والتوزيع. الدخل المستحقة

عمان: دار وائل . 2ط .محاسبة الضرائب ضريبة الدخل والمبيعات(. 2118أبو نصار، محمد )
 لنشر.للطباعة وا

لضرائب بين النظرية والتطبيق. ا (.2111نصار، محمد والمشاعلة، محفوظ والشهوات، فراس ) أبو
 ان: دار وائل.عم   .3ط

الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل  موسوعة الضرائب:(. 2121بني أرشيد، عمر)
JCPA.   ان: صرح جمان لالستشارات والتدريب.عم 

 .ان: دارصفاء للنشر والتوزيع. عم  2ط .المالية العامة(. 2115، طارق ) الحاج

(. "العوامل المؤثرة على سياسة األرباح في الشركات المدرجة بسوق العراق 2118حسين، هاشم )
 . 032-027(،27، )0228مجلة جامعة بغداد للعلوم القتصادية، لألوراق المالية".

 تحقيق األهداف القتصادية في فلسطين. دور سياسة ضريبة الدخل في(. 2115حمداهلل، مؤيد )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسطين.

ان: المجمع الدولي ، عم  خبير المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي(. 2114دات، جمعة )حمي
 القانونين.العربي للمحاسبين 

ان: دار م  . عاألصول العلمية في المحاسبية الضريبية (.2118الخطيب، خالد وطافش، نادية )
 الحامد للنشر والتوزيع.
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الهيكل التمويلي على ربحية الشركات المساهمة العامة األردنية  (. أثر2111خليل، إسالم )ال
ان، منشورة(، جامعة الشرق األوسط. عم   )رسالة ماجستير غير وسياساتها في توزيع األرباح.

 األردن.

تطبيقات في محاسبة ضريبة الدخل والمبيعات (. 2119) ام الدين والطراونة، وصفيخليل، حس
مجمع الدولي : انعم   وفقاا للمعايير الدولية لعداد التقارير المالية ومعاير المحاسبة الدولية.

 للمحاسبين القانويين.

 . عم ان: دار حنين للنشر والتوزيع. المحاسبة الضريبية(. 2115) خليلالرفاعي، 

 . ان: دار البداية. عم  المحاسبة الضريبية (.2112الرفاعي، خليل )

 .2ط محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق ضريبة الدخل والمبيعات. (.2117)الرفاعي، خليل 
 دار تنسيم للنشر والتوزيع.  ان:عم  

تأثير سياسة توزيع األرباح على قيمة المؤسسة القتصادية في سوق  (.2112رمضان، حميدة )
 ورقلة، الجزائر. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة قاصدي بن رباح. .عمان المالي

 . صنعاء: دار جامعة العلوم والتكنولوجيا للنشر. محاسبة شركات األموال(. 2113عثمان، أحمد )

تعديل األرباح المعلنة في تقدير ضريبة الدخل للشركات التجارية  (.2114العكشة، وائل )
عة عم ان العربية غير منشورة(، جام دكتوراه)أطروحة  والصناعية والبنوك في األردن.

 ان، الردن. عم  للدراسات العليا، 

ان: دار وائل للنشر عم  . اإلدارة المالية األسس العلمية والتطبيقية (.2111العلي، أسعد )
 والتوزيع.

 . عم ان: دار الحامد.المالية العامة والتشريع المالي والضريبي(. 2117العلي، عادل )

تأثير سياسة توزيع األرباح على (. 2119عليات، راضية وطعبلي، شهرزاد وجعفري، نسيبة )
قيمة المؤسسة: دراسة من المؤسسات المدرجة في سوق دبي المالي خالل الفترة 

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشهيد حمة الخضر بالوادي.  (.0225-0227)
  والتجارية وعلوم التيسير. قسم العلوم المالية والمحاسبة.  القتصاديةكلية العلوم 
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 ان: دار جرير للنشر.عم   .دراسات في علم الضرائب (.2111قدري، عبدالمجيد )

سة األرباح: دراسة تطبيقية على شركات عوامل المؤثرة على سياال(. 2114الكحلوت، سامر )
رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة ) قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فلسطين.

 فلسطين.اإلسالمية في غزة، 

. ثر الضريبة على سياسة التوزيع األرباح في المؤسسات القتصادية(. أ2116كوثر، بوناب )
 سكرة، الجزائر.، خضير )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد

 القاهرة: الدار الجامعية للنشر. .فلسفة المحاسبة عن ضريبة الدخل (.2117لطفي، أمين )

المحاسبة الضريبية أطرها القانونية (. 2114مشكور، سعود والبعاج، قاسم والكرعاوي، نجم )
 . بغداد: دار الضياء.وتطبيقاتها في العراق

(. العوامل المؤثرة على سياسة توزيع األرباح النقدية للشركات 2115نادر، نهاد وحيدر، محمد )
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية. 

37 (3 ،)245-260. 

على  التشريع الضريبي المصري: دراسة في قانون الضريبة الموحد (.2113ناشد، سوزي )
 . القاهرة: دار الجامعة الجديدة.وتعديالته 2773( لسنة 87الدخل رقم )

ان: دار اليازوري للنشر عم   .اإلدارة المالية المتقدمة (.2119النعيمي، عدنان والتميمي، أرشد )
 والتوزيع.

ان: دار عم   .الضرائب ومحاسبتها (.2118) النور، عبدالناصر وعدس، نائل والشريف، عليان
 .المسيرة

 القوانين:  
 2117( لسنة 34) ردني المعدل رقمنون الشركات األقا. 
 2118( لسنة 38) قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم. 
 2114( لسنة 34) قانون ضريبة الدخل رقم. 
  رقم ضريبة الدخل 12معيار المحاسبة الدولية.  
  ربحية السهم 33معيار المحاسبة الدولية رقم.  
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 قائمة الملحقات
 

 ( بيانات عينة الدراسة. 2ملحق رقم )

 أسماء شركات عينة الدراسة. ( 0ملحق رقم )

  ( نتائج التحليل الحصائي3ملحق رقم )
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 (   بيانات عينة الدراسة 2ملحق رقم )

 القطاع المالي  -2

     Independent Dependent Controlled  
NO financial sector  year  Income tax  Cash Dividend  Total assest  
     البنوك 
 150000000 5038710 0 2014 بنك اإلسالمي األردني 1

2015 25964620 22500000 3798991435 
2016 29728858 22500000 4099519696 
2017 26799702 27000000 4211617666 
2018 25596078 27000000 4160642210 

 2609714566 20000000 16133101 2014 األردني الكويتي 2
2015 17055660 20000000 2844731503 
2016 13375283 20000000 2739985416 
2017 14128272 20000000 2832207026 
2018 13967820 20000000 2721445139 

 8300037601 47250000 37473860 2014 بنك السكان 3
2015 54808429 63000000 8145194167 
2016 59323518 75600000 7820225195 
2017 52292082 80640000 7922698728 
2018 38185793 88200000 7594929467 

 1817692216 13500000 7580095 2014 بنك الستثمار العربي 4
2015 8599308 13500000 1618667463 
2016 10835765 18000000 1589170476 
2017 10289619 18000000 1571597897 
2018 9276824 18000000 1531677438 

 100000000 2507656 0 2014 بنك صفوة اإلسالمي 5
2015 1500072 7000000 780151083 
2016 3138898 0 919603000 
2017 3043382 5000000 957802640 
2018 4719991 7000000 1121473515 

 2256420333 8800000 8628320 2014 بنك اإلتحاد 6
2015 15417399 12500000 2389129640 
2016 12492363 12500000 2559740250 
2017 17345461 16000000 3572275253 
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2018 21444297 22400000 3868069132 
 1145903091 8250000 4495127 2014 بنك المؤسسة العربية 7

2015 6467808 5500000 1128063057 
2016 7365788 9900000 1113522127 
2017 8260244 9900000 1029034055 
2018 5898986 9900000 1099926447 

 1152102916 11000000 5189799 2014 البنك الستثماري 8
2015 3963271 10000000 1073246133 
2016 6770967 10000000 949576672 
2017 6295018 8000000 845419891 
2018 3537728 7000000 805163338 

 2061689519 10890000 13791784 2014 بنك المال 9
2015 9988942 0 1986231309 
2016 10954422 10000000 2007324042 
2017 4070847 20000000 2000373504 
2018 7050717 20000000 1964758024 

 1703297579 5000000 4149275 2014 بنك سوسيتيه جنرال  10
2015 4223808 7500000 1352051323 
2016 5651690 7000000 1303175615 
2017 5390448 5000000 1210141450 
2018 3674618 4000000 866560175 

 2353354996 16250000 17931011 2014 بنك القاهرة عمان  11
2015 19119145 16000000 2532062104 
2016 15189678 21600000 2491183233 
2017 11927424 21600000 2794346747 
2018 12277739 16200000 2935413805 

 2190187366 31020000 15175308 2014 بنك الردن  12
2015 21903385 31020000 2206221873 
2016 20113384 36000000 2338839064 
2017 21973902 36000000 2565131939 
2018 21714509 36000000 2619080210 

 2325144263 17500000 5964380 2014 البنك الهلي  13
2015 9661416 17500000 2815518550 
2016 1906015 8750000 2494628998 
2017 6760042 9187500 2728951577 
2018 11933475 11576250 2783487914 
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 25859777000 68352000 128691000 2014 البنك العربي  14
2015 132097000 160200000 25859162000 
2016 109420000 192240000 24254246000 
2017 109351000 256320000 24361572000 

    2018 120725000 288360000 25545338000 
     شركات التأمين  

 86428279 1102500 257572 2014 الشرق األوسط للتأمين 15
2015 -19746 1050000 88027288 
2016 1311758 2520000 87383200 
2017 171197 1050000 83029845 

  2018 301755 1470000 81379033 
 93934564 2500000 722079 2014 النسر العربي للتأمين 16

2015 581235 2000000 83501781 
2016 494978 2200000 72914041 
2017 720553 2200000 66958008 
2018 699633 1700000 58006902 

 92322860 0 56025- 2014 التأمين الردنية 17
2015 -4570 0 91449323 
2016 1196671 1800000 79624629 
2017 303579 0 74973219 
2018 855151 2100000 77705845 

 29608168 0 12075 2014 األردن -التأمين العربية  18
2015 104291 320000 28854133 
2016 160799 600000 28103451 
2017 -21175 0 26224693 
2018 180796 560000 25637132 

 26175530 800000 350948 2014 دلتا للتأمين 19
2015 189353 640000 24261525 
2016 165619 640000 25412318 
2017 -17820 0 25336044 
2018 -38549 0 23216375 

 31472910 880000 537239 2014 القدس للتأمين 20
2015 324105 800000 32860641 
2016 143138 640000 34675009 
2017 243011 800000 36111485 
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2018 331036 880000 35188488 
 34673680 0 417604 2014 المتحدة للتأمين 21

2015 496933 1200000 35746970 
2016 707908 800000 37766496 
2017 131747 400000 38005151 
2018 301460 400000 38312861 

 16123919 0 689778- 2014 التحاد العربي 22
2015 0 0 17356429 
2016 -246220 0 16866256 
2017 100110 0 16339285 
2018 129394 540000 15977207 

 24567218 0 359731 2014 التأمين الوطنية 23
2015 378812 560000 24832762 
2016 437983 800000 25039795 
2017 280290 480000 26758802 
2018 -64056 0 26513545 

 33635713 900000 571575 2014 التأمين السالمية 24
2015 568096 960000 37212247 
2016 565535 0 37817839 
2017 589995 1200000 39989660 
2018 294597 900000 40339317 

 40957561 0 407113 2014 األولى للتأمين 25
2015 457756 0 51412349 
2016 0 700000 56945734 
2017 18381 1400000 56827813 
2018 68362 1540000 60053311 

     الخدمات المالية المتنوعة  

 10723225 0 0 2014 الضمان لالستثمار 26
2015 0 500000 11031000 
2016 0 0 10638583 
2017 0 400000 10979519 
2018 0 200000 10847445 

 243637024 482547 35413 2014 ضمان القروض 27
2015 -265566 365580 177687767 
2016 136839 433615 72464787 
2017 252269 1018249 26028750 
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2018 167914 697141 25947569 
 12943711 600000 0 2014 مين لالستثماراأل 28

2015 5902 0 13805062 
2016 0 0 13509852 
2017 0 0 13674883 
2018 0 0 15194520 

 555427 0 125541 2014 المتحدة المالية 29
2015 360463 800000 10587603 
2016 -382490 0 10026479 
2017 -105879 0 11646670 
2018 -43758 0 14784208 

 144971901 600000 335560 2014 ردنية للرهن العقارياأل  30
2015 361188 750000 176948816 
2016 344415 650000 286317840 
2017 789038 950000 430563717 
2018 1113506 1750000 529147675 

 66654114 0 1375805 2014 األولى للتمويل 31
2015 530438 2100000 63082240 
2016 927726 2100000 62997275 
2017 1100674 1400000 64998476 
2018 -398253 1400000 58127265 

 8223234 230000 137675 2014 األردنية لالستشارات 32
2015 176108 0 8400037 
2016 187735 0 8620192 
2017 196747 250000 9404088 
2018 227916 175000 9614159 

 2685343 0 61216 2014 حدائق بابل 33
2015 0 0 1777547 
2016 0 0 1723688 
2017 0 0 1699900 
2018 0 280000 1779788 

 construction   144000  

 2341099 0 424 2014 الشامخة العقارية 34
2015 0 0 2301826 
2016 0 0 2398862 
2017 1337 60000 2552124 
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2018 0 0 2703849 
 10819551 0 248744 2014 المحفظة العقارية لالستثمار  35

2015 13431 0 10558766 
2016 971972 3500000 15431206 
2017 29501 0 7427906 
2018 13134 0 7464938 

 13525841 0 7456 2014 عمد لالستثمار 36
2015 81498 16000000 14719326 
2016 85970 1000000 12186624 
2017 15065 0 10949840 
2018 7418 0 10885202 

 7508359 420000 73060 2014 المعاصرون  37
2015 103935 420000 8148820 
2016 59796 900000 8467408 
2017 45495 0 8631966 
2018 7941 0 8731282 

 1281938 0 0 2014 نور كابيتال  38
2015 0 0 456043 
2016 0 0 137049 
2017 4275 0 732321 
2018 53964 21586 1279611 

 66338174 0 0 2014 الديرة لالستثمارات  39
2015 0 2000000 68029423 
2016 16720 0 63261362 
2017 35744 0 87978970 
2018 0 0 91855222 

 2803766 46000 18460 2014 التحديث  40
2015 13240 138000 2976084 
2016 2255 0 2834900 
2017 0 0 2756335 
2018 5532 0 2591932 

 49558391 0 148236 2014 المهنية  41
2015 69021 1056000 42029077 
2016 160772 880000 41906149 
2017 23069 0 41085175 
2018 121060 1056000 41256470 
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 46319278 85351 0 2014 مجمع الضليل  42
2015 0 -406859 43490815 
2016 0 722009 47153257 
2017 0 711320 49316335 
2018 0 873221 47491920 

 

 القطاع الصناعي  -2

   independent  Dependent  Controlled   
NO  القطاع الصناعي year  Income tax  Cash Dividend  Total assets  
 100290031 3125000 1018124- 2014 دار الدوائية 1

2015 5723 2500000 91590358 
2016 272566 2500000 101763094 
2017 92753 0 100414723 
2018 215466 0 109055143 

 16891690 950000 235358 2014 الحياة الدوائية  2
2015 139141 0 18236464 
2016 233000 1187500 20717436 
2017 196540 950000 23924273 
2018 267214 1235000 28160276 

 7878530 0 75000 2014 فيالدلفيا لصناعة األدوية 3
2015 119500 0 10351106 
2016 75676 0 11617526 
2017 45326 375000 13265997 
2018 60246 375000 13729677 

     الصناعات الكيماوية  

 28045940 747820 11955 2014 الصناعية التجارية الزراعي 4
2015 25000 0 25911755 
2016 12118 0 26744485 
2017 20000 0 28193445 
2018 54117 0 28766037 

 7616644 133001 0 2014 المتصدرة لألعمال والمشاريع 5
2015 0 0 6815250 
2016 0 1333001 4643227 
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2017 14354 0 3949223 
2018 39734 0 4111084 

العربية لصناعة المبيدات واألدوية  6
 البيطرية

2014 127190 1200000 29630450 
2015 221581 1200000 28493129 
2016 165507 1440000 28920888 
2017 180150 1200000 27188254 
2018 236458 1200000 27427763 

 11652263 800000 125000 2014 اآللبان األردنية 7
2015 55000 200000 11601753 
2016 0 0 13385478 
2017 0 300000 15025698 
2018 0 0 16227798 

 25999984 2000000 276201 2014 الستثمارات العامة 8
2015 111634 1500000 26858239 
2016 292380 1200000 27344828 
2017 242745 1200000 28962656 
2018 194348 1200000 29098155 

 11521969 966075 105334 2014 العالمية الحديثة للزيوت النباتية 9
2015 160680 1263257 11146023 
2016 236521 1370369 11764873 
2017 219840 1054084 11801111 
2018 177804 672791 11689192 

 90984504 4500000 148449 2014 الوطنية للدواجن 10
2015 549446 3000000 85470544 
2016 379724 0 75246121 
2017 261915 0 77245930 
2018 559188 0 74748156 

 6247550 280000 93885 2014 مصانع الزيوت النباتية األردنية 11
2015 146529 200000 6380732 
2016 187973 280000 6887859 
2017 127177 400000 7249828 
2018 139841 800000 7696362 

 41478219 1500000 495694 2014 سنيورة للصناعات الغذائية 12
2015 649670 750000 49378101 
2016 320066 1080000 59252138 
2017 377899 2200000 61472208 
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2018 339412 3000000 61281387 
 99620066 25000000 1850616 2014 اإلقبال لالستثمار 13

2015 2250417 25000000 108234546 
2016 4440565 40000000 126982710 
2017 5693123 0 258636670 
2018 7716898 0 414054093 

     الصناعات الستخراجية  

 18305745 810000 174639 2014 العربية لصناعة اللمنيوم/ارال 14
2015 78890 405000 16312501 
2016 82446 472500 15879089 
2017 97992 472500 15363783 
2018 0 0 15439146 

 5471443 0 568607- 2014 الوطنية لصناعة الصلب 15
2015 0 0 6818752 
2016 124153 0 11481541 
2017 87538 0 10481896 
2018 117667 147088 9269444 

 1122336000 0 10842000 2014 مناجم الفوسفات الردنية 16
2015 2209000 0 1077663000 
2016 5257000 0 1136295000 
2017 13748000 0 1174183000 
2018 -312000 16500000 1211466000 

 948423000 99981600 10529000 2014 البوتاس العربية 17
2015 31691000 99981600 1016122000 
2016 2499000 83318000 916836000 
2017 16355000 83318000 937307000 
2018 18418000 99981600 1010605000 

 16438498 450000 7820 2014 الوطنية لصناعات اللمنيوم 18
2015 29219 0 14701980 
2016 59151 450000 14185840 
2017 83156 0 15614406 
2018 83589 0 14820731 

 97547190 16500000 1400835 2014 اسمنت الشمالية 19
2015 1182688 13750000 120198857 
2016 939288 11465335 107701191 
2017 781908 9075000 88267961 
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2018 0 0 99946379 
     الصناعات النشائية والهندسية 

 15452994 500000 26967 2014 األردنية للصناعات الخشبية / جوايكو 20
2015 -56441 0 13917488 
2016 -218647 0 11670950 
2017 7214 0 10917829 
2018 -47988 0 9791848 

 54024861 2000000 172992 2014 الباطون الجاهز والتوريدات النشائية 21
2015 276512 2000000 56475611 
2016 433003 2500000 61771322 
2017 367369 2000000 65410594 
2018 40068 0 66546137 

 20893262 900000 21757 2014 العربية لصناعة المواسير المعدنية 22
2015 42606 450000 18135297 
2016 30104 450000 16407509 
2017 -20490 540000 17162473 
2018 111349 450000 16747169 

 9656795 0 0 2014 القدس للصناعات الخرسانية 23
2015 0 298401 10004550 
2016 0 298401 11434714 
2017 0 298401 11704092 
2018 0 223801 10641784 

     الصناعات الكهربائية 

 49868838 0 0 2014 مصانع الكابالت المتحدة 24
2015 55268 1200000 54129908 
2016 12790 0 47105970 
2017 30790 800000 52067952 
2018 21436 0 52908633 

 17302799 0 4359 2014 مجموعة العصر لالستثمار 25
2015 0 0 18258565 
2016 70815 978899 17486266 
2017 15996 519156 7926135 
2018 12442 674903 7401218 

 79707170 3750000 305000 2014 مصانع اآلجواخ الردنية 26
2015 429374 3750000 76423494 
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2016 387000 3750000 75022757 
2017 488763 375000 73734991 
2018 455000 3750000 70907837 

 

 القطاع الخدمي  -3

     Independent Dependent  Controlled  
NO  القطاع الخدمي year  Income tax  Cash 

Dividend  
Total assets  

      

     الخدمات الطبية  

 36686566 0 609548 2014 البالد للخدمات الطبية 1
2015 1175505 1100000 44222420 
2016 485243 0 45270416 
2017 0 0 37382634 
2018 33066 0 36790197 

 36839184 0 156240 2014 مستشفى ابن الهيثم 2
2015 199055 1000000 35215408 
2016 134000 800000 33429855 
2017 0 0 31374563 
2018 0 0 28847047 

     الخدمات التعليمية  

 44662385 1500000 660757 2014 الزرقاء للتعليم والستثمار 3
2015 809405 1800000 49246750 
2016 495422 750000 51231477 
2017 434307 0 51338766 
2018 211653 825000 50754002 

 119379427 12150000 1861033 2014 العربية الدولية للتعليم والستثمار 4
2015 2244566 8100000 118644399 
2016 2215089 8100000 97364049 
2017 1541862 8100000 95034580 
2018 1188356 6075000 91189255 

 44113920 4500000 1229569 2014 اإلسراء للتعليم واإلستثمار 5
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2015 1773321 4500000 45796559 
2016 1672219 3750000 45623790 
2017 1521860 3000000 44419559 
2018 2184244 4500000   

 49992017 4800000 1300000 2014 البتراء للتعليم 6
2015 1530000 4800000 48300285 
2016 1822000 5600000 46803897 
2017 1792000 5600000 43591415 
2018 1892000 4000000 41293993 

 29831433 4500000 784332 2014 فيالدلفيا الدولية لالستثمارات التعليمية 7
2015 1249262 4800000 33245904 
2016 1282393 4800000 32677049 
2017 1084703 4200000 30846589 
2018 729506 2700000 31077358 

     الفنادق والسياحة  

 36367616 1500000 419501 2014 الفنادق والسياحة الردنية 8
2015 538974 1500000 34923793 
2016 442114 2200000 34649872 
2017 736854 2500000 34929749 
2018 535099 3000000 34187820 

 77809698 2560000 193200 2014 للفنادقالعربية الدولية  9
2015 239793 2560000 75158316 
2016 277657 2560000 76609437 
2017 143678 2080000 80361577 
2018 79017 1920000 76095209 

 235485133 0 772777 2014 زارة لالستثمار القابضة 10
2015 648161 0 220599199 
2016 791542 0 214431198 
2017 -566078 3000000 213449351 
2018 598286 3000000 206405850 

 21749007 1600000 305931 2014 الشرق للمشاريع الستثمارية 11
2015 263897 800000 20828065 
2016 132921 0 20475826 
2017 217561 800000 21521218 
2018 225685 800000 21794914 
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 61977895 2808000 434743 2014 الدولية للفنادق والسواق التجارية 12
2015 537338 2160000 61988908 
2016 543918 3240000 67354963 
2017 257945 2160000 64317571 
2018 119871 1080000 63132479 

     النقل  

 36586444 1050000 93152 2014 الخطوط البحرية الوطنية الردنية 13
2015 126708 1500000 35856225 
2016 106601 2250000 35515990 
2017 116820 1800000 36312931 
2018 215071 1800000 35223071 

 23896836 1080000 391296 2014 النقليات السياحة الردنية /جت 14
2015 487770 756000 21776003 
2016 497040 1080000 21691426 
2017 607039 1296000 24348697 
2018 602674 1296000 24748920 

 6577481 0 0 2014 الردنية لالستثمار والنقل المتعدد 15
2015 0 0 6192636 
2016 0 0 5480623 
2017 0 0 9465071 
2018 0 250000 12403482 

 20532039 0 63416 2014 والستثمارالمقايضة للنقل  16
2015 27955 695750 20067819 
2016 42061 0 19085908 
2017 0 0 17509328 
2018 0 0 14504478 

 29803744 714000 243096 2014 مسافات للنقل المتخصص 17
2015 316221 0 30355018 
2016 247846 740000 32116611 
2017 258352 925000 34647256 
2018 226512 555000 35363664 

 22950190 700000 58509 2014 مجموعة رم للنقل والستثمار السياحي 18
2015 0 0 21730117 
2016 33203 700000 22195492 
2017 0 0 30494661 
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2018 0 0 28911438 
     التكنولوجيا والتصالت  

 588222722 42000000 16552646 2014 األردنيةالتصالت  19
2015 9174255 16000000 577542996 
2016 6941735 18000000 621382034 
2017 7283850 24000000 652946446 
2018 7805106 21500000 624299761 

     الطاقة والمنافع  

 817924769 2199960 3057186- 2014 الكهرباء الردنية 20
2015 5141156 7560000 903906188 
2016 6755353 4261950 941769222 
2017 2117453 4178648 1070206048 
2018 1778855 6886412 1198229421 

 217252642 4800000 1118729 2014 كهرباء محافظة اربد 21
2015 808349 4800000 257785368 
2016 3017015 8000000 288552570 
2017 2390084 5600000 336581707 
2018 2317080 6000000 410680502 

 269177132 15400000 2648890 2014 آفاق للطاقة 22
2015 3973697 15400000 302489622 
2016 4679307 16500000 362259938 
2017 5903063 16500000 446121402 
2018 1946692 8250000 468080502 

 28571498 0 170805 2014 البترول الوطنية 23
2015 213424 900000 30202182 
2016 0 0 23077335 
2017 4866 0 23919807 
2018 75211 0 26767446 

 1798635967 11250000 6510857 2014 مصفاة البترول األردنية /جوبترول 24
2015 5285166 7500000 1283198686 
2016 9641366 20000000 1243232980 
2017 6254163 20000000 1368290164 
2018 5820348 25000000 1440221599 

     السواق  



101 
 

 48226237 11250000 0 2014 سواق الحرة الردنيةاأل 25
2015 228245 13125000 51329568 
2016 257907 16500000 56939162 
2017 391837 18000000 65671265 
2018 482393 22500000 76519633 

 8618597 272000 80527 2014 المركز الردني للتجارة الدولية 26
2015 157525 272000 8915086 
2016 110622 306000 8594436 
2017 137616 306000 9390028 
2018 125366 238000 8830818 

 33677110 1155000 461151 2014 التسهيالت التجارية الردنية 27
2015 735912 1650000 39312625 
2016 926502 0 41051880 
2017 950408 0 46409846 
2018 766285 0 48327222 

 2582976 0 0 2014 المتخصصة للتجارة والستثمارات 28
2015 0 0 1616323 
2016 43933 175000 2218183 
2017 13140 80000 2041615 
2018 10462 0 1791945 

 37000725 0 398941 2014 بندار للتجارة واإلستثمار 29
2015 885746 800000 40005742 
2016 606436 1600000 40599844 
2017 710899 0 41793575 
2018 477346 0 36684863 

 60325197 0 212323 2014 القابضةمجموعة أوفتك  30
2015 160787 1984500 57629588 
2016 383890 1984500 61027970 
2017 193329 0 54665814 
2018 209178 814800 53099282 

 31613155 0 0 2014 انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 31
2015 0 0 32274999 
2016 907170 3525000 186346785 
2017 929849 2074600 178214337 
2018 444088 0 197390099 
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 (  أسماء شركات عينة الدراسة0لحق رقم )م -0

 اسم الشركة القطاعات 

 بنك السالمي األردني القطاع المالي

 بنك الردني الكويتي القطاع المالي

 بنك السكان القطاع المالي 

 الستثمار العربيبنك  القطاع المالي

 بنك صفوة السالمي القطاع المالي

 بنك التحاد القطاع المالي

 بنك المؤسسة العربية القطاع المالي

 البنك الستثماري القطاع المالي

 بنك المال القطاع المالي

 بنك سوسيتيه جنيرال القطاع المالي

 بنك القاهرة عمان القطاع المالي

 الردنبنك  القطاع المالي

 البنك الهلي القطاع المالي

 البنك العربي القطاع المالي

 الـتأمين الردنية القطاع المالي

 التأمين العربية القطاع المالي

 دلتا للتأمين القطاع المالي

 القدس للتامين القطاع المالي

 المتحدة للتامين القطاع المالي
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 التحاد العربي القطاع المالي

 مين العربيالتأ الماليالقطاع 

 التأمين الوطنية القطاع المالي

 التأمين السالمية القطاع المالي

 األولى للتأمين القطاع المالي

 الضمان لالستثمار القطاع المالي

 ضمان القروض القطاع المالي

 األمين لالستثمار القطاع المالي

 المتحدة المالية القطاع المالي

 الردنيه للرهن العقاري القطاع المالي

 األولى للتمويل القطاع المالي

 األردنية لالستثمارات القطاع المالي

 حدائق بابل القطاع المالي

 الشامخة العقارية القطاع المالي

 المحفظة العقارية لالستثمار القطاع المالي

 عمد لالستثمار القطاع المالي

 المعاصرون القطاع المالي

 نور كابيتال الماليالقطاع 

 الديرة لالستثمارات القطاع المالي

 التحديث القطاع المالي

 المهنية القطاع المالي

 مجمع الضليل القطاع المالي
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  القطاع الصناعي 

 دار الدوائية القطاع الصناعي 

 الحياة الدوائية القطاع الصناعي 

 الحياة الدوائية القطاع الصناعي 

 والزراعية/ النتاج الصناعية التجارية القطاع الصناعي 

 المتصدرة ألعمال المشاريع القطاع الصناعي 

 العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية القطاع الصناعي 

 األلبان الردنية القطاع الصناعي 

 الستثمارات العربية القطاع الصناعي 

 النباتيةالعالمية الحديثة للزيوت  القطاع الصناعي 

 الوطنية للدواجن القطاع الصناعي 

 مصانع الزيوت النباتية األردنية القطاع الصناعي 

 سنيورة للصناعات الغذائية القطاع الصناعي 

 القبال الستثمار القطاع الصناعي 

 العربية الصناعية لأللمنيوم / ارال القطاع الصناعي 

 الوطنية لصناعة الصلب القطاع الصناعي 

 مناجم الفوسفات الردنية القطاع الصناعي 

 البوتاس العربية القطاع الصناعي 

 الوطنية لصناعة األلمنيوم القطاع الصناعي 

 اسمنت الشمالية القطاع الصناعي 

 األردنية للصناعات الخشبية / جوايكو القطاع الصناعي 

 الباطون الجاهز والتوريدات النشائية القطاع الصناعي 
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 العربية لصناعة المواسير المعدنية القطاع الصناعي 

 القدس الصناعات الخرسانية القطاع الصناعي 

 مصانع الكابيالت المتحدة القطاع الصناعي 

 مجموعة  العصر الستثمار القطاع الصناعي 

 مصانع الجواخ األردنية القطاع الصناعي 

  القطاع الخدمي  

القطاع الخدمي    للخدمات الطبيةالبالد  

القطاع الخدمي    مستشفى ابن الهيثم 

القطاع الخدمي    الزرقاء للتعليم والستثمار 

القطاع الخدمي    العربية الدولية للتعليم والستثمار 

 السراء للتعليم والستثمار القطاع الخدمي

القطاع الخدمي    البتراء للتعليم 

القطاع الخدمي    للتعليمفيالدلفيا الدولية  

القطاع الخدمي    الفنادق السياحية األردنية 

القطاع الخدمي    زارة لالستثمار القابضة 

القطاع الخدمي    الشرق للمشاريع الستثمارية 

القطاع الخدمي    الدولية للفنادق 

القطاع الخدمي    البحرية والوطنية الردنيةالخطوط  

القطاع الخدمي    النقليات السياحية الردنية / جت 

 األردنية لالستثمار والنقل المتعدد القطاع الخدمي

القطاع الخدمي    ضة للنقل والستثمارمقايال 

القطاع الخدمي    مسافات للنقل المتخصص 
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القطاع الخدمي    مجموعة رم للنقل والستثمار السياحي 

القطاع الخدمي    التصالت الردنية 

القطاع الخدمي    الكهرباء الردنية 

القطاع الخدمي    كهرباء محافظة اربد 

القطاع الخدمي    آفاق للطاقة 

القطاع الخدمي    البترول الوطنية 

القطاع الخدمي    مصفاة البترول الردنية/ جوبترول 

القطاع الخدمي    األسواق الحرة الردنية 

القطاع الخدمي    للتجارة الدوليةالمركز الردني  

القطاع الخدمي    التسهيالت  التجارية الردنية 

القطاع الخدمي    المتخصصة للتجارة والستثمار 

القطاع الخدمي    بندار للتجارة واإلستثمار 

 مجموعة أوفتك القابضة القطاع الخدمي 

 انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة القطاع الخدمي 
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 ( نتائج التحليل الحصائي 3لحق رقم )م

1. Descriptive statistic  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IncomTax1 210 .0000 132097000.0000 7281912.076190 20028056.7669047 

CashDividends1 210 .0000 288360000.0000 10923839.214286 33546799.7856658 

ToTalAsset1 210 137049.0000 25859777000.0000 1398212346.985714 4022993284.8689585 

IncomeTax2 130 .0000 31691000.0000 1175120.000000 3954370.0899573 

CashDividends2 130 .0000 99981600.0000 5483869.869231 18457129.9170362 

ToatalAsset2 130 3949223.0000 1211466000.0000 118703644.823077 277183181.6102826 

IncomeTax3 155 .0000 16552646.0000 1220965.516129 2251050.9597966 

CashDividends3 155 .0000 42000000.0000 3938484.645161 6370363.6231215 

TotalAsset3 155 1616323.0000 1798635967.0000 160959289.590909 313072488.0823267 

 

2. Normal distribution (Skewness and Kurtosis test) 

  IncomTax1 CashDividends1 ToTalAsset1 IncomeTax2 

N Valid 210 210 210 129 

 Missing 155 155 155 236 

Skewness  -.874- -.720- .210 -1.238- 

Std. Error of Skewness  .168 .168 .168 .213 

Kurtosis  -.671- -1.277- -.778- .291 
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Std. Error of Kurtosis  .334 .334 .334 .423 

  CashDividends2 ToatalAsset2 IncomeTax3 CashDividends3 

N Valid 129 129 155 155 

 Missing 236 236 210 210 

Skewness  -.560- 1.114 -1.790- -.956- 

Std. Error of Skewness  .213 .213 .195 .195 

Kurtosis  -1.524- .885 1.821 -.978- 

Std. Error of Kurtosis  .423 .423 .387 .387 

  TotalAsset3 

N Valid 155 

 Missing 210 

Skewness  -4.418- 

Std. Error of Skewness  .195 

Kurtosis  40.303 

Std. Error of Kurtosis  .387 

 

 Multuicollinearrity- test (Financial sector)  
Coefficients    

Model  Collinearity Statistics  

  Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 IncomTax1 .549 1.823 

 ToTalAsset1 .549 1.823 
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a. Dependent Variable: CashDividends1 

 Industrial sector  
 Coefficients    

Model  Collinearity Statistics  

  Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 IncomeTax2 .800 1.250 

 ToatalAsset2 .800 1.250 

a. Dependent Variable: CashDivideend 

 Service sector  

coefficients    

Model  Collinearity Statistics  

  Tolerance VIF 

1 (Constant)   

 IncomeTax3 .917 1.090 

 TotalAsset3 .917 1.090 

a. Dependent Variable: CashDividends3 

3. Autocorrelation –test Durbin and Watson   
 Financial sector  

bModel Summary      

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 a.705 .498 .493 5.0236583 1.939 

a. Predictors: (Constant), ToTalAsset1, IncomTax1 

b. Dependent Variable: CashDividends1 
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 Industrial sector  
bModel Summary      

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 a.297 .088 .074 6.6256729 1.362 

a. Predictors: (Constant), ToatalAsset2, IncomeTax2 

b. Dependent Variable: CashDividends2 

 

  Service sector  
bModel Summary      

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 a.563 .316 .307 5.5638637 1.437 

a. Predictors: (Constant), TotalAsset3, IncomeTax3 

b. Dependent Variable: CashDividends3 

 

4. Regression  

 Financial Sector (Model 1) 

 

 

a. Predictors: (Constant), ToTalAsset1, IncomTax1 

b. Dependent Variable: CashDividends1 

 

 

bModel Summary    z 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.705 .498 .493 5.0236583 
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aANOVA       

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5174.384 2 2587.192 102.515 b.000 

 Residual 5224.089 207 25.237   

 Total 10398.473 209    

a. Dependent Variable: CashDividends1 

b. Predictors: (Constant), ToTalAsset1, IncomTax 

 

 Industrial sector (Model 2) 

 Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 bToatalAsset2, IncomeTax2 . Enter 

a. Dependent Variable: CashDividends2 

b. All requested variables entered. 

a. Predictors: (Constant), ToatalAsset2, IncomeTax2 

aCoefficients       

Model  Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta   

1 (Constant) -16.972- 2.887  -5.878- .000 

 IncomTax1 .338 .076 .294 4.419 .000 

 ToTalAsset1 1.295 .182 .473 7.119 .000 

bModel Summary      

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate  

1 a.297 .088 .074 6.6256729  
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b. Dependent Variable: CashDividends2 

a. Dependent Variable: CashDividends2 

b. Predictors: (Constant), ToatalAsset2, IncomeTax2 

 

       

aCoefficients       

Model  Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta   

1 (Constant) 4.677 7.804  .599 .550 

 IncomeTax2 .409 .132 .294 3.093 .002 

 ToatalAsset2 .035 .478 .007 .074 .941 

 

 

 Services Sector (Model 3)  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 bTotalAsset3, IncomeTax3 . Enter 

a. Dependent Variable: CashDividends3 

b. All requested variables entered. 

aANOVA       

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 536.700 2 268.350 6.113 b.003 

 Residual 5531.342 126 43.900   

 Total 6068.042 128    
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bModel Summary     

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.563 .316 .307 5.5638637 

a. Predictors: (Constant), TotalAsset3, IncomeTax3 

b. Dependent Variable: CashDividends3 

 

a. Dependent Variable: CashDividends3 

b. Predictors: (Constant), TotalAsset3, IncomeTax3 

Coefficients       

Model  Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta   

1 (Constant) -3.484- 4.018  -.867- .387 

 IncomeTax3 .744 .099 .527 7.523 .000 

 TotalAsset3 .327 .235 .097 1.390 .167 

 

aANOVA       

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2178.010 2 1089.005 35.178 b.000 

 Residual 4705.400 152 30.957   

 Total 6883.410 154    


