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Abstract: 

This study aims to measure the effect of corporate income tax on wage level. Using panel data for 50 companies 

from various economic sectors in Jordan over the period (2012-2016). The study adopted feasible generalized least 

squares (FGLS) method due to peculiarities of Heteroskedasticity Problem. The main finding of the study indicated 

that the estimates are in line with economic theory, i.e. there is a statistically significant negative impact of the tax rate 

paid by the company on wage rates; the estimated parameter indicated that as the rate of tax paid in the company 

increased by 1%, it leads to a decrease in the wage rate in the company by 0.06%. The study also showed that there is 

a statistically significant effect of the value added of the company, number of workers, average product of capital and 

the average product of labor. Based on the results, the study recommended decision makers to re-examine the tax on 

corporate profits to ensure that tax burden is not transferred to the workers. 

Keywords: corporate income tax, FGLS, corporate profit, wage rate, tax incidence. 

https://doi.org/10.12816/0061369



  2022- الثالثالعدد –العشرون المجلد الثاني و -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

417 

 أثر ضريبة أرباح الشركات على األجور في األردن
 حمزة محمد مشاقبة الفتاح باكير عامر عبد

 االقتصادكلية  االقتصادكلية 

 األردنيةجامعة ال ردنيةاألجامعة ال

amirbak@ju.edu.jo mashaqby@gmail.com 

 االستالم: 2021/11/10 القبول: 2022/01/18

 :الملخص
 panelتهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى قياس أثر التغير في ضريبة أرباح الشركات على األجور باستخدام بيانات السالسل الزمنية المقطعية )

data)،  المربعات  (. وتبنت الدراسة طريقة2016-2012شركة من مختلف القطاعات االقتصادية في األردن خالل الفترة )( 50)وتم تطبيقها على
وذلك من أجل التعامل مع مشكلة عدم  ؛نموذج الدراسةأفي تقدير  (feasible generalized least squares) (FGLS)الصغرى المعممة الممكنة 

 حصائية لنسبة الضريبة المدفوعة من قبل الشركة علىإة دالل اذ اا سلبي  . وأظهرت النتائج أن هناك تأثير  (Heteroskedasticity)تجانس الخطأ العشوائي 
يؤدي إلى انخفاض األجور في (؛ %1) الشركة بمقدار ن ارتفاع معدل الضريبة المدفوعة فيإذا يتوافق مع الجانب النظري حيث معدالت األجور، وه

وسط ومت ،وعدد العمال ،داللة ِإحصائية لكل من القيمة المضافة للشركة اا ذا إيجابي  لك أظهرت الدراسة أن هناك تأثير  . وكذ(%06.0)الشركة بمقدار 
نوية التي ور الساألجلمتوسط إنتاجية رأس المال على داللة ِإحصائية  اا ذسلبي  ا ما أظهرت الدراسة أن هناك تأثير  إنتاجية العمال على األجور السنوية، بين

 بما ،على النتائج أوصت الدراسة صانعي السياسة المالية بضرورة إعادة النظر بمعدالت الضريبة التي يتم فرضها على الشركات تدفعها الشركة. وبناء
 لى العمال.إيكفل عدم انتقال العبء الضريبي 

 الضريبي.أرباح الشركات، األجور السنوية، العبء  أرباح الشركات، المربعات الصغرى المعممة الممكنة، على الضريبة :مات المفتاحيةالكل

 :المقدمة
 نقاشات وموضع خالف في اا مهم  العبء الضريبي موضوع   د  يع

ة الضريبية، حيث استمرت الدراسات التحليلي االسياسة المالية وتحديد  
ن يتحمل عبء الضريبة التي يتم وذلك لتحديد م   اعام  ( 70)ما يقارب

على نماذج التوازن العام دون  ااعتماد   ،فرضها على أرباح الشركات
لى إاذج القياسية، واستمر هذا النهج رها باستخدام النمقياسها وتفسي

نهاية القرن الماضي لينتقل التحليل بعد ذلك من الناحية النظرية إلى 
جميع  هتماما لقياسي، ولذلك يثير مفهوم العبء المجال التجريبي وا

على  اكانوا أفراد  أسواء ، ال ذين يتأثرون من تغير الضريبة األطراف
أصحاب رأس المال من خالل انخفاض  مأ ،األسعارشكل ارتفاع في 

 على شكل انخفاض في األجور .  عماال   مأ ،العائد
العبء من التغير في الضريبة على أرباح الشركات الباحثيين يجعل 

رنة مقا، اجهون صعوبة في تقديرهيو  ،في األردن وغيرها من الدول
ن خالل مبعبء الضريبة الشخصية الذي يتم تقديره بشكل مباشر 

ة لتزامات الضريبيألفراد، وهذا يرجع إلى اختالف االانخفاض دخل ا
ا هومعدل الضريبة الفعلية التي تدفعها الشركات على الرغم من تحقيق

وزيع هذا التباين القضية المركزية في ت د  مستويات ربح مماثلة، حيث يع
ى د إلو العبء الضريبي بين الجماعات المختلفة، وهذا االختالف يع

ومدى تحويل  ،حكمه مصادر التمويلتشكل نشاطها الخارجي الذي 
ول واألص ،ومقدار الخسائر المحققة ،األرباح بين الشركات التابعة

ا وهذالمستخدمة، إضافة إلى االختالفات بين خصائص كل دولة. 
على فرضيات كل دراسة، فعلى سبيل المثال: في حالة االقتصاد  يعتمد

 ،يتجنب رأس المال العبء الضريبي من خالل انتقاله للخارج ،المفتوح
أغلب  يويتحمل العمال الجزء األكبر من العبء، حيث تشير النتائج ف

 من ضريبة الشركات يقع على عاتق اا كبير  الدراسات السابقة أن جزء  
في حالة بلد صغير يوجد به تنقل  اأمر معقول خصوص  وهو  ،العمالة

 .(7)كبير لرأس المال
ينتج من خالل  ،الجدل حول انتقال العبء الضريبي إلى العمالإن  

التمييز بين القنوات المختلفة التي يمكن من خاللها لضرائب الشركات 
 ،أن تؤثر على األجور، فعندما ترتفع الضريبة على أرباح الشركات

فإن انتقال العبء إلى العمال يكون إما بشكل مباشر من خالل قيام 
بتخفيض األجور، أو بشكل غير مباشر من خالل التاثير الشركة 

وكذلك  ،السلبي على القرار االستثماري وعلى القيمة المضافة للشركة
على توزيع رأس المال بين القطاعات بسبب انخفاض العائد عليه، مما 
يقلل اإلنتاجية الحدية ومعدل أجور العمال، حيث يعتمد هذا التأثير 

درجة حرية انتقال و حجم الدولة أو القطاع، : ، هيعلى عدة عوامل
طبيعة المنافسة في سوق و رأس المال والعمال بين الدول والقطاعات، 

مرونة و درجة كثافة رأس المال والعمال في ذلك القطاع، و اإلنتاج، 
لسلع المنتجة في اإلحالل بين عوامل اإلنتاج، ومرونة الطلب على ا

 .(19)ذلك القطاع
بشكل رئيس إلى البحث في مدى تأثير العبء  تهدف هذه الدراسة

ر من خالل التأثير المباشر وغير المباش ؛إلى العمال هوانتقالالضريبي 
على انخفاض أجور العمال في الشركات األردنية، وربط ذلك في دراسة 
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افة ضإة في األردن، اختالف هذا التأثير بين عدة قطاعات اقتصادي
د وجتأنه ال  اخصوص   ،الشركاتفي إلى دراسة أهم محددات األجور 

دراسات مماثلة طبقت على القطاعات االقتصادية في األردن. ويمكن 
أن تزود هذه الدراسة أصحاب القرار بوضع السياسة الضريبة المناسبة 

 احيث تتضمن عرض   على أرباح الشركات في مختلف القطاعات.
 اها، وأخير  استخدام يانات التي تمللجانب النظري والدراسات السابقة والب

 لتوصيات.امناقشة نتائج التحليل القياسي لمتغيرات الدراسة وتقديم 
  :واقع الضريبة على أرباح الشركات في األردن 

من  ؛تبن ت الحكومة برامج تصحيح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
رباح على أ تهفاعليتحسين و أجل تحسين كفاءة النظام الضريبي 

نخفاض مساهمة ضريبة األرباح على الشركات  في وذلك الالشركات، 
يق مبدأ وكذلك لتحق ،من أجل تلبية النفقات ،تمويل اإليرادات الحكومية

العدالة الضريبية بين القطاعات، حيث قامت الحكومة بإجراء تعديالت 
شملت مراجعه لكافة ( 1985) على قانون ضريبة الدخل في عام

 ،وصعوبة اإلدارة ،دة لحل مشاكل التعقيداألنظمة الضريبية المعتم
وتدني االمتثال، وكذلك تم إجراء تعديل آخر على القانون في عام 

تمث ل في اعتماد نظام الضريبة الموحد الذي كانت نتائجه ( 1995)
، كما (2011-2010)سلبية على مقدار الضريبة المحصل في عام 

ت في اإلعفاءات شمل تغيرا(  2014) تم إجراء تعديل آخر في عام
( 2018) وكذلك عادت الحكومة في عام ،الممنوحة والنسب المفروضة

 ،لدراسة  إجراء تعديالت على القانون في ضوء جمود جانب النفقات
 من خالل زيادةوالتزامها بتخفيض عجز الموازنة  ،وتقليص المنح

 .(3)اإليرادات المحلية
ادية في القطاعات االقتصالتباين في نسب الضريبة المفروضة بين إن  

الصناعة، و التعدين،  :بين قطاعات( %10) اأُلردن يصل إلى
وبين  ،النقل والمقاوالت اإلنشائية من جهةو المستشفيات، و الفنادق، و 

والشركات  ،الخدماتو تصاالت، االو الصرافة، و قطاعات التأمين، 
( %35-30) الضريبة منالتجارية من جهة أخرى، في حين تتراوح 

ختالف نسب والحق  أن ا. (1)كل دينار للبنوك والمؤسسات الماليةعن 
 ،ودعمهاالراكدة  القطاعات جاء لتمكينالضريبة بين القطاعات 

قطاع الصناعة، حيث أقر ت  اخصوص   ،وتشجيع االستثمار فيها
 وذلك ألهميته ؛الحكومة نظام منح الحوافز بما يكفل القيام بدوره

 .(2)ج المحلي اإلجمالية في الناتومساهمته الكبير 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :اإلطار النظري 

 تعد إشكالية العبء الضريبي من أبرز الجدليات االقتصادية التي
ل أثر والمهتمين بتحلي ،تباينت حولها آراء المنظريين االقتصاديين

بسبب اآلثار التي ُتحدثها على أرباح  ؛الضريبة على عوامل اإلنتاج
الشركات، حيث تشير النظرية االقتصادية بأن  عبء الضريبة في 

وعلى  ،أسواق المنافسة يتم تحديده من خالل تأثيره على العوائد الحدية
قوة العرض والطلب في أسواق العمل واإلنتاج، حيث ِإنَّ ارتفاع مستوى 

ل من وذلك بتقليل العائد على ك ،ةالضريبة يؤثر على األنشطة التجاري
مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على  ؛رأس المال والعمالو  ستثماراال

ال توزيع أعباء الضريبة بين العمفإن  رأس المال واأليدي العاملة، لذلك 
 .(16)هو دالة في العرض والطلب في األسواق ذات الصلة ،ورأس المال

العبء  فإن ،قتصاد المفتوحم لالنموذج التوازن العاأا لنظريات وفق  و 
ين ا بين الدول وبالضريبي تتحمله العوامل اإلنتاجية األقل تحرك  

يتحمل  ،القطاعات المختلفة داخل الدولة، ففي حالة االقتصاد المفتوح
ن رأس المال إوذلك بانخفاض أجورهم، حيث  ؛العمال العبء األكبر

 اد  يواجه العمال قيو بينما  ،متحرك وعالي الحساسية لمعدل الضريبة
بء حد كبير العا وربما إلى يتحمل العمال جزئي  و على حرية الحركة. 

الدخل  يبةن  االرتفاع في ضر إحيث  ،مباشرالغير من خالل التأثير 
م مما يساه ؛نخفاض العائد على رأس المالاعلى الشركات يؤدي إلى 

ويتسبب ذلك بانخفاض اإلنتاجية الحدية  ،نتقاله الى الخارجافي 
لبي هناك تأثير س وعندها سيكون  ،نخفاض األجوراوبالتالي  ،للعمال

نخفاض معدل اريبة الدخل على الشركات من خالل غير مباشر لض
األجور، وهذا التأثير يعتمد على عدة عوامل وفرضيات منها: حجم 

المنافسة في سوق درجة حرية انتقال رأس المال، وطبيعة و الدولة، 
 .(17)اإلنتاج

التحليل الفعلي للعبء الضريبي مع االقتصادي األمريكي الشهير بدأ 
(Harberger)  من خالل  اعام  ( 45)لمدة واستمر (، 1962)في عام

لشركات، على أرباح ا هوتقدير مساهمة أساسية لتحليل العبء الضريبي 
يبي على بء الضر تحليله المرجع الرئيس لقياس تأثير الع د  حيث يع

بأدلة  اا مدعم  ا نظري  إطار   (Harberger)وضع لقد عوامل اإلنتاج. 
بدأ بعرض و  ،لمناقشة تأثير التغير في الضريبة على أرباح الشركات

قتصاد االيفترض فيه أن  ،أفكاره من خالل تحليل نظري كالسيكي
 راد،فاألشركات وقطاع القطاع  ، هما:مغلق يتكون من قطاعين فقطال

 ورأس مال ويوظف عم اال   ،مختلفة احيث ِإنَّ كل قطاع ينتج سلع  
ع مفتراض أن العرض الكلي لهذه العوامل ثابت، امع  ،كعوامل إنتاج

تفرض و وجود الحرية التام ة النتقال العوامل بين القطاعات االقتصادية، 
الشركات فقط، وتنفق الحكومة جميع عوائد  على قطاعالضريبة 

 قة تؤدي إلى موازنة االنخفاض في استهالك األفراد.الضرائب بطري
رات طويل األجل للتغي على التأثيري نظريته ف (Harberger)ركز وقد

مية  باعتباره يمثل فائدة نظرية وعل ،في الضرائب على أرباح الشركات
لتقدير العبء الضريبي، حيث يدعي أن العبء الضريبي قصير األجل 

ابت في الصناعات المتضررة في ظل سوف يتحمله رأس المال الث
وبالتالي تحت افتراض مرونة إحالل العوامل وإحالل  ،المنافسة التامة

العبء الضريبي في األجل  ن اإلنتاج، فإن مالكي رأس المال يتحملو 
نموذج أن العبء من الضريبة على أرباح ضح األأو و  .(18)القصير
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صاد مستوى االقت الشركات يتحمله رأس المال في كال القطاعين على
لك بسبب وذ ؛ةعليه ضريب توال يقتصر على القطاع الذي فرض ،ككل

 ألفرادقطاع اقيام المستثمرين بنقل رأس المال من قطاع الشركات إلى 
مع وجود الحرية التامة النتقال العوامل  ،عليه ضريبة فرضتُ لم الذي 

 وهذا ما يعرف بتأثير إحالل العوامل.
يرفع نسبة العمال إلى رأس المال في قطاع  إن إنتقال رأس المال

د مما يسبب تغيرات في العائ ؛ويخفضه في قطاع األفراد ،الشركات
يستمر نه سإف ،النسبي لكال القطاعين، أما بالنسبة لمخزون رأس المال

باالنتقال من قطاع الشركات إلى قطاع األفراد حتى ينخفض معدل 
 تصاد بشكل كاٍف نسبة لمعدلالعائد على رأس المال على مستوى االق

ن ن الضريبة لكال القطاعياألجور. بحيث يكون معدل العائد الصافي م
، وبالتالي تأثير إحالل العوامل يخف ض أسعار العوامل النسبية امتساوي  

وهذا  ،)نسبة العائد على رأس المال لمعدل األجور( :بشكل واضح
. اذكرنا سابق   مال نسبة للعمال كمايسبب الضرر ألصحاب رأس ال

عالوة على ذلك، فإن الضريبة على أرباح الشركات ترفع من إجمالي 
مال مما يرفع تكلفة رأس ال ،العبء الضريبي المفروض على رأس المال

ويؤدي إلى ارتفاع سعر السلع في هذا القطاع  ،في قطاع الشركات
سلع لمقارنة بالسلع في قطاع األفراد، مما يساهم في زيادة الطلب على ا

وبالتالي فإن اإلنتاج سينخفض في قطاع  ،المنتجة في قطاع األفراد
وهذا ما يعرف بتأثير إحالل  ،ويرتفع قطاع األفراد ،الشركات

 .(20)اإلنتاج
نستنتج من ذلك أن الضرائب على أسعار عوامل اإلنتاج تعتمد على 

فتراض أن قطاع اعند فالمال والعمال في كل قطاع،  كثافة رأس
الل وتأثير إح ،فإن تأثير إحالل اإلنتاج ،الشركات كثيف رأس المال

بشكل  لألجور نسبة العائد على رأس المال نسبة   نسوف يقلال ،العوامل
بر الجزء األك ن ل سوف يتحملو واضح، وبالتالي فإن مالكي رأس الما

على النقيض من ذلك، إذا كان و  .من العبء الضريبي مقارنة بالعمال
تجاه افإن تأثير إحالل العوامل يعمل ب ،كات كثيف العملقطاع الشر 

بحيث يكون التأثير الصافي لمعدل  ،معاكس لتأثير إحالل اإلنتاج
ا ،العائد على رأس المال نسبة لمعدل األجور  على قدرة تغلب ُمعتمد 

 امهم   عد  يُ نموذج تأثير إحالل العوامل على تأثير إحالل اإلنتاج. هذا األ
أزال  هوره ودقته في تحليل تأثير ضرائب الدخل، بل ألنليس فقط لتط

نتقال ضرائب الشركات إلى المستهلكين االمفهوم الخاطئ المتعلق ب
على شكل ارتفاع في أسعار السلع، وأثبت أن مالكي رأس المال 

كامل العبء بافتراضات معقولة لمرونة إحالل العوامل  ن حملو يت
 واإلنتاج.
رباح أبء من التغير في الضريبة على نطاق تحليل الع ولتوسيع

ركات شالفي حالة االقتصاد المفتوح الذي يتكون من قطاع  الشركات
متداول به الأحد القطاعات  أن (Harberger)افترض  ،فراداألوقطاع 

بيع ية، بينما يُيسمح له بتجارة السلع والخدمات في األسواق العالم

المتداول به منتجاته في األسواق المحلية، كذلك  القطاع اآلخر غير
ر على لن يؤث ،يفترض أن التغير في معدالت الضريبة لدولة معينة

على  عائدوبالتالي صافي معدل ال ،ايحدد عالمي   السلع؛ ألنهأسعار 
 .(20)ا بين الدولرأس المال يبقى متساوي  

تجات غير للمنهذه الفرضيات كافية لتوضيح أن العمال والمستهلكين 
العبء من الضريبة على أرباح  ن سوف يتحملو  ،القابلة للتداول

لى نموذج أنه ال وجود للضريبة عالشركات، ولتوضيح ذلك يفترض األ
ما قطاع بين ،ا، وأن قطاع األفراد يتم التداول بهأرباح الشركات عالمي  

الشركات غير متداول به وبالتالي فإن فرض ضريبة لن يؤثر على 
نه أل ؛وال على أسعار المنتجات لقطاع األفراد ،عائد على رأس المالال

ي نموذج أن معدل األجور العالم. كذلك يفترض األايتم تحديدهما عالمي  
وبالتالي سعر السلع والخدمات في قطاع الشركات سوف  ،لن يتغير

يرتفع ويتحمل معه المستهلكون لمنتجات قطاع الشركات العبء من 
الضريبة  فإن ،للتداول هذه الضريبة. عندما يكون قطاع الشركات قابال  

وال  ،على أرباح الشركات لن تؤثر على صافي العائد على رأس المال
المتداول بها في قطاع الشركات، وبذلك  على السعر العالمي للسلع

ستبقى الشركة تنتج إذا تمكنت من تحويل العبء إلى العمال من خالل 
فاع رتحتى تستوعب اال ،تخفيض معدل األجور في قطاع الشركات

ى ا علمعدل األجور يجب أن يكون متساوي  ألن  ؛الكامل من الضريبة
 ،اختلفت (Harberger) أن رؤية يالحظ. مستوى االقتصاد كامال  

عبء الضريبة من خالل انخفاض  ن ح أن العمال يتحملو حيث وض  
وهذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات غير  ،معدل األجور

ن في مما يعود بالفائدة على المستهلكي ؛القابلة للتداول في قطاع األفراد
 نموذج أن العبء من الضريبة على أرباحبين األ وقدهذا القطاع. 

ألنه عامل إنتاج غير متحرك، بينما يتجنب  ؛الشركات يتحمله العمال
وة نتقال بين الدول، عالالعبء الضريبي ألن لديه حرية اال رأس المال
فإن  ،على أرباح الشركات إذا قامت الدولة بتعديل الضريبة على ذلك

ذلك ال يؤثر على السعر العالمي لرأس المال وعلى المنتجات القابلة 
وبالتالي يمكننا التفكير بهذا التغيير على أنه يحدث في دولة  ،اولللتد

 لديها اقتصاد مفتوح صغير.
 هذا بأن  (Harberger)بة لالقتصاد المفتوح الكبير يدعيبالنس

ما تم قطاعين فقط ك قتصاد لديهاالسيناريو يمكن تحليله من خالل 
ن العبء أل ؛، وأشار إلى أن النتائج سوف تكون مماثلةاتوضيحه مسبق  

شركات يتحمله رأس المال من خالل من الضرائب على أرباح ال
توح قتصاد المفنخفاض العائد، ومع ذلك فإن مالكي رأس المال في االا

ريبي أصغر مقارنة بالعبء الض اا ضريبي  عبئ   ن الكبير سوف يتحملو 
 ،لوجود سوق رأس المال العالمي انظر   ؛في حالة االقتصاد المغلق

توح من االقتصاد المف ستيعاب رأس المال الذي انتقلايساعد في والذي 
 .(19)الكبير
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( 1962) األساسية في عامورقته البحثية  (Harberger)بعد أن نشر 
ن أكثر واحدة مبنشر  (Krzyania and Musgrave) قام كل من

دير بين االقتصاديين في محاولة لتق ا فكري  الدراسات التي أوجدت جدال  
ن اآلن م نموذجوسوف يرمز لأل ،العبء الضريبي على أرباح الشركات

 اابي  ا إيجث أثبتت دراساتهم أن هناك تأثير  (، حيK-Mسم )ابا وصاعد  
نتائجهم تناقض أفكار حيث جاءت للضريبة على عائد رأس المال. 

(Harberger) َّبسبب عدم مقدرة  تم انتقادهم مباشرة ، ومن ثم
نموذجهم على قياس العوامل األخرى التي قد تفسر االرتباط اإليجابي أ

ة، ومعدل العائد على رأس المال والشرك ،والمهم بين التغيرات الضريبية
 Goode, Slitor and)كانت هذه االنتقادات من قبل كل من 

Cragg) وسيشار إليهم من اآلن وصاعدا  باسم (G-S-C حيث .)
ك وذل ؛( كانت متحيزة بشكل إيجابيK-M) نموذجأجادلوا بأن تقديرات 

ومعدل العائد  ،بسبب االرتباط اإليجابي المرتفع بين متغيرات الضريبة
وهذا يرجع إلى قوى مهمة أخرى أثرت على  ،اإلجمالي على رأس المال

 ،ةالحرب الكوريو البيئة االقتصادية وهي الحرب العالمية الثانية، 
وسنوات التعبئة مما تسبب في ارتفاع معدالت الربح إلى حد كبير 

 . (10)عندما زادت الحكومة معدل الضريبة في ذلك الوقت
( بأن المتغيرات التفسيرية G-S-C) نمــــــوذجأإلى ذلك جادل  إضافة

ليس لديها  ،(K-Mنموذج )أغير الضريبية التي تم تقديمها من قبل 
ير بين رتباط الكبمل الدورية التي أثرت على االلعواالقدرة على قياس ا

األرباح ومعدالت الضرائب، لذلك زعموا أن العالقة الموجودة في 
 (Cragg)وإلثبات هذه الحجج قام  ،ا( غير دقيقة تمام  K-Mنموذج )أ

نموذجهم  من خالل إضافة معدل التوظيف في الشركة أبإعادة تقدير 
إضافة  تقتصاد، كذلك تم  ات في االدورة االقتصادية والتقلبكبديل لل

متغير يعبر عن مستوى اإليرادات الحكومية المرتفع خالل سنوات 
( بأن إدخال هذه G-S-Cنــموذج )أالتعبئة والحروب. وضح 

 عد  تألنها  ؛المتغيرات المشتركة ال يمكن أن يصحح مشاكل التحيز
 مقاال  ( K-Mكتب )  (1970) في عامو نموذج. مشاكل داخلية في األ

هذا التحيز ليس ذا حجم  من حيث إن   ،نتقاداتيرد على جميع اال
على أن  ، لكنه أي دايزال مهم  ما وتقدير انتقال العبء الضريبي  ،كبير

لتحكم نموذجهم قد تفشل في اأالتغيرات غير الضريبية المستخدمة في 
 . (16)في ضغوط الطلب الحالية والدورة االقتصادية

 تنيات من القرن الماضي تم التخلي عن الدراسافي بداية الثماني
لتوازن ، حيث تم التركيز على نماذج ااالتجريبية للعبء الضريبي عملي  

دخال افتراضات إل ؛(Harberger)نموذج أالعام وتم التعديل على 
قابلية اإلحالل بين السلع و جديدة تتضمن: وجود قطاعات متعددة، 

. (30)وجود البطالة و نتقال غير تامة لعوامل اإلنتاج، احرية و المنتجة، 
( Dyeقتصادي )حل ل اال ،ات من القرن الماضيينفي نهاية التسع

 العمالل تجريبي على كل من المستثمرين و تأثير العبء بشك
باستخدام بيانات القوائم المالية للشركات األمريكية في  ،والمستهلكين

ه أن العبء الضريبي يتحمله قطاع الصناعة، حيث أوجدت دراست
بينما ال يتحمل العمال أي أعباء ضريبية،  ،المستهلكون والمستثمرون 

لكن لم تساهم دراسته في معالجة التحيز المحتمل الناجم عن التقلبات 
أو العالقة بين ضرائب الشركات المدفوعة وبين أرباح  ،االقتصادية

 .(31)الشركات
 رائب الشركات على عائد رأس المالألن األدلة على تأثير ض اونظر  

الدراسات الحديثه تستخدم البيانات الدولية للترك ة،بدو متناقضت يز فِإن َّ
. على سبيل المثال استخدمت على تأثير الضرائب على األجور

( 2003-1981بيانات سالسل زمنية ومقطعية للفترة ) ،(21)دراسة
وكذلك  ،نيةالمتغيرات الزمنموذج التأثير الثابت الذي يتحكم في ألتقدير 

م نها تضعالوة على  ،وخصائص الشركات ،متغيرات االقتصاد الكلي
 أثبتتقد و تعبر عن التجارة والتضخم وقوة النقابة العم الية.  متغيرات

ابة ستجاوأن  ،من العبء الضريبي االدراسة أن العمال يتحملون جزء  
 ،ول الكبيرةبكثير من الداألجور لتغير الضريبة في الدول الصغيرة أكبر 

أسمالي على حجم االستثمار الر  اك استنتجوا أن الضرائب تؤثر سلب  وكذل
 .(21)لكل عامل

نموذج المفاوضة بين العمال وأصحاب أعلى  (5)عدلت دراسة ثم
لتحليل العبء   (Mcdonald and Solow)الشركات الذي وضعه 

قابة بين الن من الضريبة على أرباح الشركات، حيث يتم التفاوض
وأصحاب الشركات على معدل األجور وعدد العمال. الفكرة هنا أن 
ضريبة الشركات تخف ض حصة الربح المتاحة للتفاوض بين الشركة 
والعمال، وكي تحافظ الشركة على معدل أرباحها تقوم بنقل العبء إلى 

 ،االلتزامات الضريبية لكل عاملا على القيمة المضافة و العمال اعتماد  
ي للتحكم ف ؛وعلى التأثيرات الثابتة والزمنية الخاصة بالشركة

االختالفات بين الشركات، ودعمت نتائجهم تأثير الضرائب على معدل 
 .(4)األجور في األجلين القصير والطويل

بأن الدراسات السابقة أهملت التغير  (12)في اآلونة األخيرة جادلت دراسة
لضريبي على معدل األجور، أي ء افي عدد العمال عند تقدير العب

نَّ الدراسات تنظر فقط إلى نتائج المفاوضات بين العمال وأصحاب أ
ف. ولكنها أهملت تأثير التوظي ،الشركات وتأثيرها على معدالت األجور

ى فإن هذا يؤثر عل ،على سبيل المثال إذا تغيرت معدالت التوظيف
ي وبالتالي هذا يؤثر على تقدير التأثير الحقيق ،إجمالي األجور المدفوعة

ط المهمة ومع ذلك هناك بعض النقا ،(12)للعبء الضريبي على العمال
: يبدو أن هذه الدراسات قد رت التأثير قصير التي تستحق الذكر، أوال  

 وبالتالي حقيقة انتقال ،األجل لضرائب األرباح على معدالت األجور
إلى األجور في المدى القصير ال  من العبء الضريبي (100%)

 (Harberger)يتوافق مع النماذج النظرية التي تنبأ بها االقتصادي 
والذي جادل بأن العبء في األجل القصير يتحمله مالكو رأس المال 
بالكامل، في حين ِإنَّ تأثير ضريبة الشركات على األجور يأتي بعد 

ي من الصعب توقع وبالتال ،تغير مخزون رأس المال في االقتصاد
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اسة من خالل در  ؛العديد من التغيرات الدائمة في السياسة الضريبية
يتم بذل جهد  لم ا:كم في التأثير طويل األجل. ثاني  لفترات قصيرة للتح

كبير في هذه الدراسـات لحل مشكلة التجانس بين معـدل األجور 
 .(26)والضرائب على أرباح الشركات

 :الدراسات السابقة
الدراسات التي قامت بتقدير أثر ضريبة األرباح على أجور  تعددت

كان، الم بالن ظر إلى العمال وتباينت من حيث المنهجية المستخدمة،
إنه في حدود معرفة الباحثين فالزمان، والنتائج التي توصلت إليها، و و 

 وفيما ،وجد دراسات مماثلة طبقت على األردن لتقدير هذه العالقةتال 
 عرض ألهم هذه الدراسات. يأتي

طار عملي لتحليل اآللية التي ينتقل بها إنموذج أ (11)طورت دراسة
من خالل  ،العبء الضريبي إلى كل من أصحاب رأس المال والعمال

ومعدل الفائدة للتغير في معدل الضريبة على  ،تقدير حساسية األجور
/ 1999/ 1994/ 1989: )أرباح الشركات لمدة أربع سنوات متباعدة

شركة من الشركات األمريكية متعددة  (50) ، وتم تطبيقها على(2004
جدت قد و . و (2004-1989)للفترة  ،(OECDالجنسية في دول )

من مجموع العبء الضريبي.  (%60)الدراسة أن العمال يتحملون 
التي يجب أخذها  المهم ةوصت الدراسة بأن هناك بعض األمور أو 

 اسية، على سبيل المثال العالقة بين دفعاتفي النماذج القي بالحسبان
يها ومعدل الضريبة في الدول التي لد ،الفائدة للشركات متعددة الجنسية
ضافة إلى عدد الشركات التي طبقتها إحرية تامة النتقال رأس المال، 

والتي من الممكن أن تكون غير كافية لقياس التغير في العائد  ،الدراسة
في األجل الطويل الناتج من  أو على أجور العمال ،على رأس المال

 التغير في الضريبة على أرباح الشركات.
بيانات على مستوى الشركات الصغيرة من تسع  (5)استخدمت دراسة

الدراسة اآللية التي ينتقل  وبينت ،(2003-1996)دول أوروبية للفترة 
على  نموذج المفاوضةأ لعبء الضريبي إلى العمال من خاللبها ا

األجور بين العمال، واستغلت الدراسة االختالفات الضريبية داخل 
وتشمل مواصفات كل شركة من حيث  ،وبين الشركات األخرى  ،الشركة

التأثير  بالحسبانمع األخذ  ،التغييرات والتعديالت التي تحصل داخلها
أن هذه االختالفات تؤثر على  جدت الدراسةقد و الثابت والزمني. و 

لى ع تؤثر ،غير مباشر وبشكلٍ  ،ومن ثم ،لمضافة للشركةالقيمة ا
االستثمار وعلى رأس المال والعمال. وقدرت الدراسة مرونة التأثير 

في األجل الطويل  (0.093-ريبة على األجور بمقدار )المباشر للض
ارتفاع في ضرائب الشركات يقلل إجمالي ( $1) وتوصلت إلى أن

إن ف ،سبة للشركات متعددة الجنسيةأما بالن(، $0.49)األجور بمقدار
ا يعود للعبء الضريبي عليها، وبينت أن هذ اا كبير  الدراسة لم تجد تأثير  

إلى عمليات التهرب الضريبي وتحويل األرباح التي تقوم بها هذه 
 الشركات.

على الشركات في  الواليات المتحدة األمريكية  لتقدير  28)) طبقت دراسة
وتأثيره على معدل  ،ضريبة دخل الشركاتالعبء من التغير في 

في ظل المنافسة غير التامة  لمدة ثالث سنوات متباعدة  األجور
. وقامت الدراسة بإيجاد معدل الضريبة )1982/1992/1997(

ر وذلك لقياس تأثي ،الحدية الفعال ألصول الشركات لهذه السنوات
استخدمت و التغيرات في الضريبة على مستوى القطاعات االقتصادية. 

لد والتي تو  ،يسمح من خالله للمنافسة غير التامة انموذج  أالدراسة 
قتصادية( الذي يمكن تقاسمه بين الشركة والعمال. االرباح األ) :الريع

والعبء الضريبي على المشاريع االستثمارية الحدية يعتمد على مزيج 
ومقدار التحكم في نسب ترك ز  ،األصول للمشاريع في كل قطاع

وبالتالي التأكيد على التأثير المباشر للعبء الضريبي. ومن  ،صناعةال
وأخطاء  ،خالل هذا التحليل تجنبت الدراسة مشاكل أخطاء القياس

المتغيرات المحذوفة التي عانت منها الدراسات التي طبقت بين الدول. 
ير في من التغ اكبير   ئ ائج الدراسة أن العمال يتحملون عبوأشارت نتا

رونة اعة، وقدرت المنتبط مع نسب تركز الصوهذا العبء مر  ،ةالضريب
          لألجور بالنسبة لمعدل الضريبة الحدية الفعالة للقطاع حوالي 

(-0.03).        
وعبء ضريبة أرباح  ،خصائص الدولة العالقة بين  6))حللت دراسةوقد 

 علىنموذج مفاوضة أالشركات على معدل األجور. إذ طبقت الدراسة 
واستخدمت بيانات  ،يمثل العمال وأصحاب الشركات ،معدل األجور

دولة تابعة لمنظمة التعاون االقتصادي ( 13) للشركات على مستوى 
، وذلك من أجل تحليل (2004-1980للفترة ) (OECDوالتنمية )

انتقال العبء الضريبي من رأس المال إلى العمال على شكل انخفاض 
ريبي من العبء الض اا كبير  ج الدراسة أن جزء  ر. وأظهرت نتائفي األجو 

ي نموذج قياسأ خاللوبينت ذلك من  ،ينتقل من رأس المال إلى العمال
يمثل المتغير التابع فيه معدل األجور الحقيقية، أما المتغيرات المستقلة 

لعامل، القيمة المضافة لو معدل البطالة، و معدل الضريبة الفعلية،  :فهي
وسعر  ،نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليو االنفتاح التجاري، و 

السلع المنتجة. ويعتمد هذا االنتقال على عملية تحديد األجور وعلى 
خصاص كل دولة والتي تشمل: درجة حرية انتقال رأس المال، التأثير 
النسبي للبلد على السعر العالمي لإلنتاج وعلى قوة النقابات العمالية. 

هرت النتيجة الرئيسة للدراسة أن هناك عالقة سلبية بين معدل وأظ
في الضريبة ( %1) ن زيادةإحيث  ،الضريبة على الشركات واألجور

عملية تحديد وهذا يعتمد على (، %0.60) يقلل معدل األجور بمقدار
  في كل دولة. هاخصائصو األجور 

-1998) لبيانات األسر الكندية للفترة امسح   15))استخدمت دراسة
رباح الشركات على أجور العمال، ألقياس تأثير ضرائب  ؛(2013

ؤثر لعدد من المتغيرات المستقلة التي ت اا قياسي  نموذج  أوتبنت الدراسة 
م، وتشمل: معدل التضخ ،على المتغير التابع الذي يمثل معدل األجور

حجم و  ،الفسادو تأثير النقابة، و اآلثار الجغرافية، و معدل البطالة، و 
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: وهي ،خصائص أخرى مختلفة لألفراد بالحسبان الشركة، وأخذت
ة والتأثيرات الثابت ،التعليمو الحالة االجتماعية، و الجنس، و العمر، 

 ،تعليموال ،والنقابة ،من حجم الشركة والزمنية. وأظهرت الدراسة أن كال  
ومعدل التضخم لها تأثير إيجابي على األجور، كما بينت أن ضرائب 

ي حتى ف ،شركات لديها تأثير سلبي على معدل البطالة واألجورال
زيادة في ضريبة الدخل على ( %1) نإحيث  ،االمدى القصير جد  

  (.%0.20) يقلل معدل األجور الحقيقية بمقدار ،الشركات
 ؛2014)-(1981بيانات سالسل زمنية للفترة  2))استخدمت دراسة

لبيان تأثير العبء الضريبي على األجور في كندا. وتبنت الدراسة 
والتي  ،كقاعدة نظرية للتحليل ،نموذج التوازن العام لالقتصاد المفتوحأ

تؤكد على التأثير غير المباشر النتقال العبء الضريبي للعمال من 
ة رأس المال خالل نسبة رأس المال للعمل، وتم تقدير معادلة نسب

ات يبة الدخل على الشرك. وأظهرت النتائج أن ضر ااألجور آني  للعمال و 
ف ض وهذا التأثير ينتقل ليخ ،على نسبة رأس المال للعمل اتؤثر سلب  

األجور. كما قدرت الدراسة المرونة بالنسبة لمتوسط معدل األجور 
بمقدار  وكانت ،بالساعة للتغير في معدل ضريبة الدخل على الشركات

(-0.107.) 
العبء من التغير في ضريبة أرباح الشركات على   29))دراسةقدرت 

في الواليات  وأصحاب الشركات ،ومالكي األراضي ،رفاه كل من العمال
نموذج أطورت الدراسة وقد . )2018-1983(المتحدة األمريكية للفترة 

 ويسمح ،توازن خاص يمثل وجود حرية غير تامة للشركات والعمال
مواقعهم األكثر إنتاجية. وفسرت هذه  ألصحاب الشركات اختيار

ريبية فإن االلتزامات الض ،العالقة بأنه عندما تخف ض الحكومة الضريبة
 ،وكذلك تنخفض تكلفة رأس المال للشركات المحلية ،للشركة تنخفض

مما يؤدي إلى زيادة الطلب  ؛وهذا يشجع على االستثمارات الجديدة
 أعلى مما يشجع اات أجور  وعندها تعرض الشرك ،المحلي على العمال

ن. سكوهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف ال ،على هجرة العمال إلى الداخل
 ،الدراسات السابقة لالقتصاد المفتوح وعلى النقيض من نتائج نماذج

الكي ن مإحيث  ،في توزيع العبء الضريبي اوجدت الدراسة اختالف  
في حين أن  ،من العبء الضريبي( %40) الشركات يتحملون حوالي

وبالتالي (، .%35) راضياأل وويتحمل مالك(، %25) العمال يتحملون 
عمال في ن الإائج الدراسات السابقة التي تقول ترفض هذه الدراسة نت

من العبء الضريبي، كذلك ( %100ن )و االقتصاد المفتوح يتحمل
( %1) وجدت الدراسة أن انخفاض معدل الضريبة المحلية بمقدار

 ( خالل عشر سنوات.%4-3ادة عدد الشركات بمقدار )يساهم في زي
العالقة بين تغير الضريبة وقدرة الشركة على تجنب   14))اختبرت دراسةو 

( 7324) . وُطبقت على(1990-2015)العبء الضريبي  للفترة 
ء بتحليل انتقال العب وقامت ،شركة في الواليات المتحدة األمريكية

م والموظفين والمستهلكين. الضريبي على كل من أصحاب األسه
كامل العبء الضريبي،  ن ن ال يتحملو يأثبتت الدراسة أن المساهمو 

ووضحت أن العالقة بين العبء وتجنب الضريبة تعتمد على عدة 
 ،إنتاجية رأس المال بالنسبة للعملو : مرونة عرض العمل، ، هيعوامل

 جدت الدراسة أن الشركاتقد و واإلعفاء الضريبي للعمال ورأس المال. و 
يكون مقدار  ،ابي  نس قليال   اضريبي   ئ االتي يتحمل فيها أصحاب األسهم عب

نه في وجدت الدراسة أ اا. أيض  جنب الشركة للعبء الضريبي منخفض  ت
اح فإن تعظيم األرب ،حال لم يتحمل أصحاب األسهم العبء الضريبي

  ة.قبل الشرك وهذا ينعكس على تجنب ضريبي أقل من ،لن يتأثر
بإيجاد متوسط تقدير لمدى انتقال العبء الضريبي   27))ساهمت دراسة

 عن طريق انخفاض معدل األجور من خالل عينة شملت  ،إلى العمال
دراسة سابقة تتعلق بتحليل وتقدير العالقة بين الضريبة على  (115)

 Meta-Sample)باستخدام نهج ومعدل األجور ،اتالشرك
Regression Analysis) . قامت الدراسة بتقدير متوسط مرونة وقد

لك بعد وذ ،( بالنسبة للتغير في ضرائب الشركات0.016-األجور بـ )
تصحيح مشاكل التحيز في الدراسات السابقة. وبينت الدراسة أن التأثير 

مقارنة  ،السلبي منخفض بالنسبة للدراسات التي طبقت بين الدول
الدولة، كذلك استنتجت أن تأثير العبء بالدراسات التي طبقت داخل 

الضريبي أكبر في المدى الطويل عنه في المدى القصير. وتوصلت 
يؤدي إلى (، %1)الدراسة إلى أن االرتفاع في معدل الضريبة بمقدار

بالنسبة للدراسات التي (، %0.11) انخفاض معدل األجور بمقدار
قت داخل الدولة للدراسات التي طب( 0.11) مقابل ،طبقت بين الدول

 في المدى الطويل.
ي تعدد األساليب الت ،طالع على الدراسات السابقةيتضح من خالل اال

تم استخدامها لتقدير أثر ضريبة أرباح الشركات على أجور العمال، 
حيث قامت بعض الدراسات للتوصل إلى نتائجها باستخدام مسح لعينة 

ا قامت دراسات أخرى من العمال في الشركات وتعميم نتائجها، بينم
دون  ،باستخدام بيانات دولية للمقارنة بين عدة دول ولفترات مختلفة

خصائص كل دولة. ومقارنة مع هذه الدراسات تكمن  بالحسباناالخذ 
أهمية هذه الدراسة بانفرادها بالتقدير الفعلي ألثر التغير في الضريبة 

-2012ترة )من مختلف القطاعات في األردن للف ،على أجور العمال
 (، وهي الفترة التي تم التعديل على قانون ضريبة الدخل رقم2016

ا اقياسي   انموذج  أ، إذ تبنت الدراسة (2014لسنة  34)  على اعتماد 
يشمل مجموعة من المتغيرات  ،الجانب النظري وعلى الدراسات السابقة

 التي تؤثر على أجور العمال.

 :الدراسةالمنهجية والبيانات ومتغيرات 
وذلك  ،panel data)استخدمت الدراسة بيانات مقطعية زمنية )

ين ولتحليل مدى االرتباط ب ،واختبار الفرضيات ،أهداف الدراسة لتحقيق
الضرائب على أرباح الشركات واألجور، حيث تم تجميع بيانات سنوية 

وراق المالية من شركة مدرجة في بورصة عمان لأل( 50) لـعينة شملت
وذلك  ،(2016-2012القطاعات االقتصادية خالل الفترة ) مختلف
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(، 2014) ( لسنة34) أثر التعديل على قانون ضريبة الدخل رقم لتقدير
على نسب الضريبة المفروضة  اعلى أجور العمال الذي شمل تغيير  

وبالتالي تم أخذ عينة تغطي الفترة قبل تغير  ،على أرباح الشركات
 ،عياريينعلى م عينة الشركات بناء اختيار، وتم هوبعد نسب الضريبة

أن تكون الشركات من غير المعفاة من الضريبة خالل فترة  :هما
وذلك لتجنب تقديرات  ،البيانات إضافة إلى توفر ،الدراسة

(unbalanced panels) على . واعتمدت الدراسة بشكل أساسي
 تالحصول على البيانات كالنشرا المصادر المحلية المختلفة في

اإلحصائية للبنك المركزي، دائرة اإلحصاءات العامة، بيانات الشركات 
المدرجة لدى بورصة عمان والبيانات المالية للبنوك التجارية. ولغاية 
التوصل إلى النتائج اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، حيث تم 

من العوامل التي تؤثر على  انموذج قياسي يتضمن عدد  أاستخدام 
وذلك لتقدير أثر عبء ضريبة األرباح على األجور.  ،مالأجور الع

ار على اإلط اتغيرات اعتماد  وتحديد الم ،نموذج الدراسةأتم بناء وقد 
او  ،وبما يتوافق مع النظرية االقتصادية ،النظري  اسة كل على در  اعتماد 

 :اآلتينموذج الشكل األ ويأخذ  26)) 15))  5))من
Log wit = β0+β1 log(Tit)+β2 log(πit)+β3 

log(Vait)+β4 log(APKit)+ β5 log(Sizeit) + β6 
log(Aplit) + ϵit. 

 األجوربمتغيرات، يمثل المتغير التابع  سبعةوتشتمل الدراسة على 
بة نسفتمثل المتغيرات المستقلة  ، أما(w) السنوية التي تدفعها الشركة

يث ح  نموذج،لمتغير األساسي في األا يعد  الذي  T)) الضريبة المدفوعة
لل من األرباح يق ،ها الشركةعارتفاع نسبة الضريبة الفعلية التي تدفن إ

إلى تخفيض األجور بشكل مباشر أو مما يؤدي  ؛التي تحصل عليها
 ،أرباح الشركة بعد خصم الضريبةب( πويمثل المتغير)غير مباشر. 

تفاع وار  ،أرباح الشركة نتيجة زيادة حجم مبيعاتها ن ارتفاع قيمةحيث إ
الطلب على أسهمها باعتبارها تتمتع بمؤشرات مالية وربحية وسيولة 

ين وكذلك تحس ،يحفزها على توزيع نسب عالية من أرباحها ،عالية
 ،ةالقيمة المضافة للشرك ( عن(Vaويعبر المتغير  .أجور العمال لديها

باين على ت القيمة المضافة بين الشركات مؤشر  تفاوت ا يعد  حيث 
 ،ألجور لديها، حيث تعكس القيمة المضافة نمو الشركةمستويات ا

، كةاألرباح واألجور السنوية للشر  والتي تمثل مجموع ،وزيادة إنتاجيتها
  وذلك وفق المعادلة اآلتية:

= األرباح السنوية للشركة+ األجور  القيمة المضافة للشركة
 السنوية المدفوعة

 المال ، حيث أن كل شركة( متوسط إنتاج رأس APKو يمثل المتغير )
وحسب النظرية  ،من رأس المال والعمل امختلف   اتستخدم مزيج  

ع ترتف ،االقتصادية كلما كان القطاع أو الشركة كثيفة رأس المال
توى وزيادة مس ،وهذا يساهم في زيادة األرباح ،اإلنتاجية الحدية للعمل

ة على لشركاألجور في الشركة، والذي يمثل حجم المبيعات السنوية ل
 ، وذلك وفق المعادلة اآلتية:رأس المال

متوسط إنتاج رأس المال = 
حجم المبيعات السنوية

 رأس المال
 

 يتحمل العمال ا، ونظري  ةالشرك عدد العمال في (Size) ويمثل المتغير 
مال في أكثر مقارنة مع الع الضريبة في الشركات الصغيرة نسبي  عبء ا

 وذلك لضعف القوة النقابية في الشركات الصغيرة في ،الشركات الكبيرة
باإلضافة إلى ضعف تحمل قدرة  ،التحكم في عملية تحديد األجور

 (Apl)رويمثل المتغيالشركات الصغيرة على التغير في الضريبة. 
نمو إنتاجية العامل أحد أهم العوامل التي  وُيعد  ل، إنتاج العم متوسط

سنوية ت الوالذي يمثل حجم المبيعا تساهم في تحسن مستوى األجور،
 وذلك وفق المعادلة اآلتية: ،للشركة على عدد العمال

متوسط إنتاج العمل = 
حجم المبيعات السنوية

 عدد العمال
 

من أجل اختبار العالقة بين  Stata)استخدمت الدراسة برنامج )
 ا( ملخص  1) ذو الرقم الجدول المتغيرات والتوصل إلى النتائج، ويعرض

وعددها  ،لمتغيرات الدراسة للشركات التي شملتها عينة الدراسة احصائي  إ
المشاهدات لكل (، حيث يمثل عدد 2016-2012شركة للفترة ) (50)

بلغ المتوسط الحسابي لمجموع أجور وقد  مشاهدة.( 250) متغير
مليون ( 11) العمال السنوية لعينة الشركات التي شملتها الدراسة حوالي

 فترة الدراسة، وقد بلغت أعلى قيمة لألجور حوالي دينار خالل
ألف ( 85800) مليون دينار، فيما بلغت أدنى قيمة حوالي( 209.8)

ويالحظ من ذلك التباين بين القيم الدنيا والعليا المسجلة في قيم  ،دينار
فسره قيمة االنحراف المعياري والتي بلغت توهذا  ،األجور السنوية

دينار. كما يشير الجدول إلى أن متوسط مليون ( 27.2حوالي )
مليون دينار لكل شركة،  (6.1) الضريبة المدفوعة السنوية بلغ حوالي

مليون ( 132.1) وبلغت أعلى قيمة لمعدل الضريبة المدفوعة حوالي
نحراف المعياري ويفسر اال ،دينار( 0)دينار، بينما بلغت أدنى قيمة 

مليون ( 17.7) والذي بلغ حوالي ،هذا التباين الكبير في القيم المسجلة
 األرباح السنوية بعد خصم الضريبة حوالي دينار. كما بلغ متوسط

( 346.2) قيمة أرباح حوالي ا، وسجلت أعلىمليون دينار سنوي  ( 18)
دينار،  ( مليون 90-) حواليبينما سجلت أدنى قيمة  ،مليون دينار

( 43.3) ويفسر قيمة االنخراف المعياري هذا التباين حيث بلغت حوالي
 مليون دينار.

(Multi-collinearity ،) استخدمت الدراسة اختبار معامل التضخيم
نه كلما إ، حيث  VIF (Variance Inflation Factor))للبيانات )

 يكون ذلك أفضل إلظهار معامالت ،كانت درجة االرتباط منخفضة
وكذلك يعكس صحة عالقة األخطاء  ،متغيرات غير مرتبطة ببعضها

أنه بأظهر االختبار  ،(2) ذي الرقم وحسب نتائج الجدول المرتبط بها،
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 عند مستوى معنوية  وجد عالقة ترابطية قوية بين المتغيرات المستقلةتال 
 . (10) وأقل من ،منخفضة( VIF) نَّ قيمةإ، حيث (0.05)

 

 ((stataعلى برنامج ) اعداد الباِحثَين اعتماد  إاملصدر: ) ةحصائي ملتغيرات الدراسإملخص  (:1)ذو الرقم  الجدول 

N Max Min Std. Dev Median Mean Variables 

250 209843000 85800 27236657 2231650 10990561 Wages 

250 132097000 0 17670977 435502 6145460 Tax 

250 346226000 90140000 43274605 2029816 18043535 Profit 

250 537955000 8058 65737010 5797447 29335053 V.added 

250 2758 0.00012 305 1.94 43.7 APK 

250 3364 20 827 441 738 Size 

250 4654612 164 770543 150300 533552 APL 

(Varian Inflation Test( نتائج اختبار )2الجدول ذو الرقم )         

Var VIF I/VIF 

Tax 3.73 0.267989 

Profit 1.55 0.645655 
v.added 4.49 0.202452 

APK 3.98 0.251017 
Size 4.34 0.230209 
APL 3.89 0.257250 

 stata))ا على برنامج الباِحثَين اعتماد  عداد إاملصدر: 

أ التباين للخط فإنه يتطلب أن يكون  ،نموذج الدراسةأوللتأكد من صحة 
ا  Cameron and)حيث تم استخدام اختبار  العشوائي متجانس 

Trivedi's) ويفترض هذا  ،)3) ذي الرقم كما هو مبين في الجدول
ثبات التباين لمتغير الخطأ  ،(H0) االختبار في الفرضية الصفرية

(، حيث أظهرت االحتمالية Homoscidastistyالعشوائي )
(p=0.0000<0.05)،  وهذا يعني أننا نرفض الفرضية الصفرية

بسبب وجود مشكلة عدم تجانس الخطأ العشوائي 
(Heteroskedasticity.) 

(Cameron and Trivedi's decomposition) ختبار( نتائج ا3)ذو الرقم الجدول   
Source chi2 D.F p-value 

Heteroscedasticity 126.17 27 0.0000 

Skewness 96.87 6 0.0000 

Kurtosis 8.23 1 0.6263 

Total 231.27 34 0.0000 

 (stataعلى برنامج ) اعداد الباِحثي ن اعتماد  إ المصدر: 
هجية وبعد إجراء االختبارات أعاله فإنه من الصعب استخدام من

بسبب وجود مشكلة عدم ثبات  ؛(OLS) المربعات الصغرى االعتيادية
ألنها ستظهر  ؛(Heteroskedasticityالتباين للخطأ العشوائي )

نتائج متحيزة وغير دقيقة. لذلك استخدمت الدراسة منهجية المربعات 
لحل هذه المشاكل وإلظهار   ؛(FGLS)الصغرى المعممة الممكنة 
ذو  ويعرض الجدول ،(8)نموذجمتحيزة لأل نتائج تقدير صحيحة وغير

 .( نتائج هذا التحليل4)الرقم 

(Cross-Sectional Time Series FGLS) ( نتائج اختبار4)ذو الرقم  الجدول   

 (stataعلى برنامج ) اعداد الباِحثي ن اعتماد  إ المصدر: 

إزالة المشاكل المتعلقة  تأنه تم ،(4) ذي الرقم يتضح من الجدول
وتبين نتائج  ، (FGLS)بعدم التجانس للخطأ العشوائي باستخدام طريقة

تحليل الدراسة أنها تدعم وجود عالقة بين المتغير التابع والمتغيرات 
االحتمالية بلغت  ئج التحليل أن قيمة حيث أظهرت نتا ،المستقلة

نموذج مة األءوهذا يدل على مال(، %5) وهي أقل من ،(0.0000)
إضافة  .المقترح لتمثيل العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

أن  ،(Coefficientإلى ذلك فقد أظهرت النتائج لقيم معالم االنحدار )
لبي لهما أثر س ،ومتوسط إنتاجية رأس المال ،نسبة الضريبة المدفوعة

    ذو داللة احصائية على األجور السنوية، حيث أظهر االحتمال 
(P-valueلمعالم المتغيرات )، ( أما 0.05أنه أقل من ،) معالم

القيمة المضافة للشركة والحجم )عدد االنحدار لمتغير األرباح و 
  اإيجابي   النتائج أن لديها أثر  فقد أظهرت ا ،لنتاج العمإومتوسط  ،العمال(

حصائية على قيمة األجور السنوية. وعلى وجه التحديد فقد إداللة  اذ
وجدت الدراسة أن هناك عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين نسبة 

واألجور السنوية التي تدفعها الشركات عند  (tax) الضريبة المدفوعة 
وهذا يعني أن ارتفاع معدل  خالل فترة الدراسة،( %5) مستوى معنوية

يؤدي إلى انخفاض (، %1) الضريبة المدفوعة  في الشركة بمقدار

Log likelihood = -257.3839 Prob > chi2= 0.0000 

Log(w) Coefficients  Prob  
Log(Tax) -0.0610268 0.000 
Log(profit) 0.1316215 0.442 

Log(v.added) 0.5160714 0.000 
Log(APK) -.1457909 0.001 
Log(size) 0.5769097 0.000 
Log(APL) 0.2515756 0.000 
Constant 4.088707 0.000 

Coefficients: Generalized least squares 
Panels: Homoscedastic 

Correlation: No Autocorrelation 
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واتفقت نتيجة هذه (، %0.06) األجور السنوية في الشركة بمقدار
والتي   20)  (24)(ومع دراسة كل من ،الدراسة مع النظرية االقتصادية

غير في الت العبء األكبر من ن لت نتائجهم إلى أن العمال يتحملو توص
التي وجدت   18)(ضريبة الشركات، بينما تعارضت هذه النتيجة مع دراسة

أن رأس المال يتحمل عبء التغير في الضريبة على أرباح الشركات. 
 وأظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين قيمة األرباح السنوية

((profit ؤدي ي(، %1) أي أن زيادة األرباح للشركة بمقدار ،واألجور
. كما دعمت النتائج وجود أثٍر (%0.13) إلى ارتفاع األجور بمقدار

 (v.added)إيجابٍي ذي داللة إحصائية بين القيمة المضافة للشركة 
 بمقدار أي أن زيادة القيمة المضافة ؛واألجور السنوية في الشركة

، وهذا متوافق مع (0.47%)يؤدي إلى زيادة األجور بمقدار(، 1%)
 .االقتصادية والدراسات السابقةالنظرية 

ين حصائية بإأن هناك عالقة سلبية ذات داللة  بينما أظهرت النتائج
واألجور في الشركة أي أن زيادة  (APK)متوسط إنتاج رأس المال 

األجور  يؤدي إلى انخفاض(، %1) متوسط إنتاجية العمال بمقدار
فع أنه عندما يرتوفسر الباِحث ين ذلك بإنه (، %.150) السنوية بمقدار

بالتالي و  ،فإن حاجة الشركة إلى العمال تنخفض ،رأس المال في الشركة
ائج أن وكما تشير النت جور السنوية التي تدفعها الشركة.تنخفض األ

 (Size)هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين عدد العمال 
ي أن خالل فترة الدراسة، وهذا يعن( %5) واألجور عند مستوى معنوية

يؤدي إلى زيادة األجور (، %1) بمقدار زيادة عدد العمال في الشركة
ن هناك .  كما أظهرت النتائج أ(0.58%) السنوية في الشركة  بمقدار
 (APL) لنتاج العمإحصائية بين متوسط إعالقة ايجابية ذات داللة 

يؤدي إلى (، %1) بنسبة لأي أن زيادة متوسط إنتاج العم ،واألجور
 .(%0.25) األجور بمقدار رتفاعا

  :االستنتاجات والتوصيات
لضريبة  مباشرالغير فرضية التأثير السلبي المباشر و تدعم الدراسة 

ي أن ة لهذه الدراسة فى األجور، وتتمثل النتيجة الرئيسالشركات عل
(، %0.06) يخفض األجور بمقدار(، %1) ارتفاع الضريبة بمقدار

 .ية ومعظم نتائح الدراسات السابقةاالقتصادمع النظرية وهذا متوافق 
كذلك تؤيد الدراسة انتقال العبء الضريبي إلى رأس المال من خالل 

وهذا يعكس التأثير غير المباشر للمنافسة  ،التأثير على االستثمار
ة بين الدول على أجور العمال. حيث ِإنَّ هروب رأس المال ي  الضريب

ة يقلل اإلنتاجية الحدي ،منخفضةللدول التي لديها معدالت ضريبة 
اين التب بالحسبانمع األخذ  ،مما ينتج عنه انخفاض األجور ؛للعمال

ف وهذا يعزز االختال ،في نسب الضريبة المدفوعة من قبل الشركات
في درجة تأثير الضريبة. وتوفر هذه الدراسة الدعم لصانعي القرارات 

تقال كبير ن التي فيها انالذين يعارضون رفع معدالت الضريبة في البلدا
حيث سيتحمل العمال في ذلك البلد كامل العبء  ،لرأس المال

على النتائج التي  توصي الدراسة صانعي القرار بناءو  الضريبي.

بإعادة توزيع نسب الضريبة المفروضة على  الدراسة توصلت إليها
جنب وذلك لت ،بما يراعي وضع القطاعات االقتصادية ،أرباح الشركات

نتقال العبء الضريبي إلى العمال لما له من األثر السلبي على ا
 افة إلىة. إضبحيث يتحمل جميع األطراف التغير في الضريب ،األجور

ضرورة اهتمام الباحثين في إجراء المزيد من الدراسات التي تهتم في 
وذلك من خالل استخدام  ،تقدير عبء ضريبة الشركات في األردن

وعلى  ،نتاجرباح على عوامل اإلكدراسة أثر ضريبة األغيرات جديدة مت
 .وذلك لتعزيز نتائج هذه الدراسة ؛المؤشرات االقتصادية الكلية
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