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الحمد كالشكر هلل رب العالميف أكال كأخي ار الذم كفقني لما قمت بو مف جيد متكاضع إلتماـ ىذه
الرسالة .ثـ أتكجو بالشكر كاالحتراـ كالتقدير لؤلساتذة األفاضؿ الدكتكر عمي سميماف النعامي الذم
خصص لي كقتو الثميف لمتابعة إخراج ىذا البحث فزاده ثراء كأىمية كعطاء مف خبلؿ خبراتو كعممو
الكاسع ك الدكتكر مفيد الشيخ عمي الذم شرفني بمتابعة بحثي ىذا مف بدايتو ك حتى نيايتو كالدكتكر
جبر إبراىيـ الداعكر

الذم لـ يكؿ كلـ يمؿ فشممني بعطفو كلطافتو كسعة صدره فزاد مف العمـ

عمما .ك الدكتكر إبراىيـ كاكد الذم غمرني كزمبلئي خبلؿ الدراسة بفيض عممو الكاسع  .ك كؿ أساتذة
كمية االقتصاد ك العمكـ اإلدارية بجامعة األزىر .
كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لؤلساتذة الذيف تكرمكا بمناقشة رسالتي ىذه كىـ األستاذ الدكتكر
يكسؼ جربكع مناقشا خارجيا ك األستاذ الدكتكر جبر الداعكر مناقشا داخميا

سائبل المكلى عز كجؿ

أف يسجؿ ليـ ذلؾ الجيد المشككر في ميزاف حسناتيـ يكـ القيامة .
كفي ىذا المقاـ أتقدـ بالشكر الخالص إلى صديقي كزميؿ دراستي في البكالكريكس األستاذ مدحت كادم
ك الذم كاف أكؿ المشجعيف لي عمى بدء دراستي كلو مني كؿ التقدير ك االحتراـ كأتقدـ

بالشكر

الخالص لئلخكة في شركة القدس لمتنمية البشرية عمى ما قدمكه لي مف دعـ كجيد مادم ك معنكم
لمتابعة دراستي العميا.
كما ك أتقدـ بخالص الشكر ك التقدير لؤلستاذ كاظـ عمياف لمراجعتو المغكية ليذه الدراسة .
سائبل المكلى عز كجؿ أف يجعؿ ىذا البحث حجة لنا ال عمينا يكـ القيامة انو قريب سميع مجيب
الدعاء.
كاهلل مف كراء القص
ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح أثر اإلعفاءات الضريبية عؿ

ل القكائـ المالية لمكحدات االقتصادية

المدرجة في بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية ك ذلؾ مف خبلؿ دراسة تطبيقية عمى ىذه الكحدات.
ك لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة  ,فقد تـ تصميـ استبانو مككنة مف ثبلثة أجزاء اعتمادا عمى اإلطار
النظرم ك الدراسات السابقة  ,كزعت عمى الكحدات االقتصادية ك عددىا (

 ) 48استبانو  ,كبمغت

الردكد ( ) 36استبانو صالحة لمتحميؿ  ,أم بنسبة إرجاع قدرىا ( .) % 75
لقد استخدـ الباحث البرنامج اإلحصائي (  ) SPSSفي التحميؿ  ,كما استخدـ المعالجات اإلحصائية
المبلئمة ليذا الغرض .
كقد قدمت الدراسة مجمكعة مف النتائج أىميا  :كجك د اثر لئلعفاءات الضريبية عمى القكائـ المالية
لمكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية  ,ك بالتالي فيي تؤثر عمى كؿ مف
صافي الدخؿ كحجـ رأس الماؿ كىيكؿ حقكؽ الممكية ليذه الكحدات .
كما قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات كاف مف أىميا  :اإلفصاح عف اإلعفاءات الضريبية في
القكائـ المالية بشكؿ يظير حجـ ىذه اإلعفاءات كمدتيا ( تاريخ االستفادة كتاريخ االنتياء ) ك

العمؿ

عمى تطكير اإلعفاءات الضريبية كاعادة النظر فييا مف فترة ألخرل حسب الظركؼ االقتصادية ,التي
تناسب سياسات الدكلة  .ككذلؾ نشر تقرير سنكم مف ك ازرة المالية يكضح حجـ اإلعفاءات الضريبية
الممنكحة ماديا ك أسماء الكحدات المستفيدة مف ىذه اإلعفاءات .
الكممات الدالة  :اإلعفاءات الضريبية – بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية – صافي الدخؿ
حجـ رأس الماؿ – ىيكؿ حقكؽ الممكية .

ث

Abstract
This study aims at identifying the impact of tax exemption on the financial
statements of the Palestine stock exchange through an applied study on the
economic units.
To achieve the objectives of this study, a questionnaire has been designed.
consisted of three parts, depending on previous studies and the theoretical

framework , distributed to the economic units . the questionnaires were (48),
the replied questionnaires were (36), which represent ( 75%). The
researcher used statistical program (SPSS) in the analysis, as appropriate

statistical treatments used for this purpose. The most important results of the
study showing a impact of the tax exemptions on the financial statements of
the economic units listed on the Palestine Stock Exchange, and are therefore
affect both net income and the amount of capital and the structure of equity
to these units.
A set of recommendations was concluded by this study, the most important
ones were, Disclosure of tax exemptions in the financial statements showing
the size and duration of such exemptions (Benefit date and expiration date).
And working on the development of tax exemptions and reconsideration from
time to time depending on economic conditions, which fit state policies and
publication of an annual report of the Ministry of Finance shows the volume
of tax exemptions granted materially and the names of the units benefit from
these exemptions.
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1.1

اإلطار العام لمدراسة

1.2

المقدمة

عندما نشأت السمطة الكطنية الفمسطينية في العاـ  1994كاف ىناؾ قانكف اف لضريبة الدخؿ
أحدىما في قطاع غزة ( قانكف ضريبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدخؿ فترة االنتداب البريطاني رقـ (  ) 13لسنة  ) 1947ك
اآلخػر في الضفػػة الغربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( قانكف ضريبة الدخؿ األردني رقـ (  ) 25لسنة  ) 1964كبعد عدة
محاكالت تـ سف قانكف ضريبة مكحد لمضفة الغربية ك قطاع غزة ( قانكف ضريبة الدخؿ رقـ (
لسنة  .) 2004كعند تطبيؽ ىذا القانكف بدأت تظير بعض المشكبلت التي دعت السمطة
الفمسطينية إلى إجراء تعديبلت عمى ىذا القانكف بمكجب قرار قانكف رقـ (

) 17
الكطنية

 ) 2لسنة  2008حيث

سعى ىذا القرار إلى تحقيؽ ىدفيف - :
األول  :تقميص معدؿ ضريبة الدخؿ عمى األفراد إلى جانب منح إعفاءات كثيرة بيدؼ
تحفيز االدخار ك االستثمار .
الثاني  :ىك تقميص معدؿ الضريبة عمى أرباح الشركات ك المستثمريف كتعكيض عف ازدياد
عدـ االستقرار كعدـ اليقيف مما يساعد عمى تشجيع االستثمار المحمي ك األجنبي  ( .ماس)2011 ,
كخاصة انو يكجد مناخ خصب لمشاريع مف الممكف أف تساىـ في جعؿ المجتمع الفمسطيني مجتمعنا
منتجان بدالن مف ككنو مجتمعان استيبلكيان في بعض مجاالت الحياة خاصة أنو مجتمعه م

زخر بالطاقة

العاممة لذلؾ جاء قانػػكف تش ػػجيع االستثمػار في فمسطي ػػف رقـ ( )1لسنة  1998ـ( .التميمي ) 2008,
كىذا تكافؽ مع مجمكعة كبيرة مف البحكث التي رأت أف ىناؾ سياسات تشجع الشركات عمى
فرص العمؿ ك االستثمار ك ذلؾ مف خبلؿ اإلعانات الضريبية ك االئتماف ك المعامبلت التفضيمية ك
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ىي تشكؿ فئة كبيرة مف اإلعفاءات الضريبية كتؤثر عمى ق اررات األعماؿ ك األنشط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االقتصادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمدكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( Washington State Institute for Public Policy ) .

كيعد البحث الحالي محاكلة لمكقكؼ عمى اثر ىذه اإلعفاءات عمى القكائـ المالية لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف لؤلكراؽ المالية ألنو كمما ال شؾ فيو

أف اإلعفاءات التي تتضمنيا

السياسة الضريبية لمسمطة الفمسطينية تؤثر عمى سمكؾ المكمفيف كتدفعيـ نحك االستفادة بشكؿ كامؿ
مف ىذه اإلعفاءات ك بالتالي فيي تعكس أث ار مممكسا عمى قكائميـ المالية .
تـ التعرؼ مف خبلؿ ىذا البحث عمى اثر اإلعفاءا ت الضريبية ك كذلؾ عمى مدل االستفادة
مف قانكف ىذه اإلعفاءات ك مدل تأثيره عمى تشجيع االستثمار في فمسطيف  .ك تـ تقسيـ البحث
الحالي إلى ستة فصكؿ  ,الفصؿ األكؿ يتناكؿ خطة الدراسة ك الفصؿ الثاني يتطرؽ لئلطار المفاىيمي
لمضريبة ك اإلعفاءات الضريبية  ,أما الفصؿ الثالث فيك يتناكؿ القكائـ المالية ك بكرصة فمسطيف ك
الفصؿ الرابع عف منيجية الدراسة ك الفصؿ الخامس الدراسة الميدانية كالفصؿ السادس النتائج ك
التكصيات .

1.3

مشكمة الدراسة :

إف مكاكبة التقدـ ك النمك االقتصادم الحاصؿ في العالـ يجعؿ مف الضركرة التكيؼ مع كؿ
المتغيرات ك ألف النظاـ الضريبي ككؿ يعتبر أحد ىذه النظـ ؼإ ف أىدافو تطكرت أيضا ليصبح أداة
تمعب دك ار ميما في التكجيو االقتصادم ك االجتماعي باإلضافة إلى

أفق مصدر تمكيؿ ميـ لمخزانة
ى

العامة لمدكلة لذلؾ تمجأ الدكؿ عامة إلى تقديـ اإلعفاءات ك الحكافز ك التسييبلت الضريبية لتحقيؽ
أىداؼ الدكلة في زيادة االستثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات المحمية ك األجنبيػ ػػة كفي زيادة حصيمة اإليرادات لمدكلة مف
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الضرائب المحصمة  .كفي النطاؽ المحمي في فمسطيف فقد تضمنت القكانيف الضريبية إحداث تعديبلت
تشجيػ ػ ػ ػ ػع المكمفيف
ػػ
ميمة في عدة مجاالت مف بينيا اإلعفاءات الضريبية ك الحكافز الضريبية بيدؼ
ك المستثمريف عمى زيادة استثماراتيـ ك تعكيضيـ عف كاقع عدـ االستقرار ك عدـ اليقيف الحاصؿ في
فمسطيف ك بالتالي نتكقع أف تؤثر ىذه اإلعفاءات الضريبية عمى القكائـ المالية لمكحدات المدرجة في
بكرصة فمسطيف  ,لذا يمكف صياغة مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي  :ما

أثر اإلعفاءات

الضريبية عمى القكائـ المالية لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف؟ ك يتفرع منو األسئمة التالية :
 ما ىي اإلعفاءات الضريبية الممنكحة لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف؟
 ما أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخؿ لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف؟
 ما أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف؟
 ما أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية في الشركات المدرجة في بكرصة
فمسطيف؟

1.4

متغيرات الدراسة :

 1.4.1المتغير المستقؿ ( اإلعفاءات الضريبية ) كتعرؼ حسب قانكف الدخؿ الفمسطيني

2004/17

التخفيض عمى صافي الدخؿ لغرض تحقيؽ العدالة .
 1.4.2المتغيرات التابعة ( ,صافي الدخؿ  ,حجـ رأس الماؿ  ,ىيكؿ حقكؽ الممكية )
قياسي يبيف العبلقة بيف المتغير
نمكذج
تعتمد الدراسة عمى نمكذج االنحدار المتعدد كعمى
و
و
المستقؿ (اإلعفاءات الضريبية ) كالمتغيرات التابعة  ,كىي ,:صافي الدخؿ  ,حجـ رأس الماؿ ,
حقكؽ الممكية .
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ىيكؿ

كما يمكف تكضيح العبلقة بيف متغيرات الدراسة بالشكؿ اآلتي :
صافي الدخل
اإلعفاءات
الضريبية
حجم رأس المال
ىيكل حقوق
الممكية

1.5

محددات الدراسة :

 الحدكد الجغرافية  :دكلة فمسطيف ( الضفة الغربية ك قطاع غزة )
 تشمؿ الدراسة الكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف.

1.6

أىداف الدراسة :

 1.6.1التعرؼ عمى اإلعفاءات الضريبية التي يمنحيا قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني كقانكف تشجيع
االستثمار لمكحدات المساىمة العامة .
 1.6.2التعرؼ عمى بنكد القكائـ المالية التي تتأثر باإلعفاءات الضريبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الممنكحة .
 1.6.3الخركج بتكصيات مف شانيا تطكير االستفادة مف اإلعفاءات الضريبية الممنكحة لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف.
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1.7

أىمية الدراسة :

تقديم معمكمات ميمة لمد يرم الشركات ك المحاسبيف ك المستثمريف ك المحمميف عف اثر اإلعفاءات
الضريبية الممنكحة لتساعدىـ في اتخاذ الق اررات المناسبة  .كذلؾ التوصل إلى نتائج تدعـ كجكد أثر
لئلعفاءات الضريبية الممنكحة عمى القكائـ المالية لمكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيف ,
ك تعتبر ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات التي تناكلت قياس أثر اإلعفاءات الضريبية الممنكحة عمى
القكائـ المالية لمكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيف في حدكد عمـ الباحث .
1.8

الفرضيات :
في ضكء مشكمة الدراسة ك أىدافيا تـ صياغة الفرضيات التالية :

 1.8.1الفرضية الرئيسة  /ال يكجد أثر لئلعفاءات الضريبية الممنكحة عمى القكائـ المالية لمكحدات
االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيف.

 1.8.2الفرضيات الفرعية :

 / H01ال يكجد أثر لئلعفاءات الضريبية الممنكحة عمى صافي الدخؿ في القكائـ المالية لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف.
 / H02ال يكجد أثر لئلعفاءات الضريبية الممنكحة عمى

حجـ رأس الماؿ لمكحدات االقتصادية

المدرجة في بكرصة فمسطيف.
/ H03ال يكجد أثر لئلعفاءات الضريبية الممنكحة عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية
المدرجة في بكرصة فمسطيف .
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لمكحدات االقتصادية

1.9

المنيجية :

 1.9.1جمع البيانات :

تـ جمع البيانات البلزمة إلعداد الدراسة مف خبلؿ الكتب ك الدراسات ك الرسائؿ التي ليا صمة
خصكص ا المكقع
بالمكضكع ك كذلؾ التقارير المنشكرة في الصحؼ ك المجبلت ك المكاقع االلكتركنية ك
ن
تمفكنيا
االلكتركني بكرصة فمسطيف .كما تـ االعتماد عمى االستبانة في جمع المعمكمات عبر االتصاؿ
ن
ك بالئليميؿ ك الفاكس.

 1.9.2مجتمع الدراسة :

يتمثؿ مجتمع الدراسة في مجمكعة اؿكحدات االقتصادية التي يتـ تداكؿ أسيميا في بكرصة
فمسطيف ك البالغ عددىا  48كحدة مكزعة عمى خمسة قطاعات ك ىي قطاع الصناعة ك قطاع البنكؾ
ك قطاع التاميف ك قطاع االستثمار ك قطاع الخدمات.
 1.9.3عينة الدراسة :

الكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيف حتى تاريخو.
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 1.9.4منيج تحميل البيانات :
تبحث الدراسة طبيعة العبلقة بيف متغيرات كمية  ,لذا تـ االعتماد عمى منيج التحميؿ الكمي
لتحديد اتجاه كقكة العبلقة بيف متغيرات الدراسة,ك ذلؾ مف خبلؿ استخداـ برنامج التحميؿ
اإلحصائي(.)spss
 1.10صعوبات الدراسة :

تمثمت أبرز الصعكبات التي كاجيت الباحث أثناء إعداد ىذه الدراسة ما يمي :
 .1صعكبة الحصكؿ عمى المراجع ك الدكريات ك المجبلت التي تناكلت مكضكع الدراسة لعدـ تكفرىا
بما يكفي في المكتبات الجامعية بمحافظات غزة .
 .2صعكبة التكاصؿ المباشر مع إدارات الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف بسبب كجكد أغمب ىذه
اإلدارات في الضفة الغربية لذلؾ اضطر الباحث لبلعتماد عمى إرساؿ االستبياف بالفاكس ك إجراء
بعض المكالمات التمفكنية .
 .3صعكبة الحصكؿ عمى البيانات الرسمية مف ك ازرة المالية بسبب الكضع الراىف في فمسطيف
( مكضكع االنقساـ ) .
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الدراسات السابقة :

1.11

 1.11.1الدراسات السابقة العربية :

.1

دراسة ( السمفيتي  ) 2004 ,بعنكاف  " :تأثير ضريبة الدخؿ في تمكيؿ الشركات المساىمة

العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية ".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تكضيح تأثير ضريبة الدخؿ في تمكيؿ الشركات المساىمة العامة
المدرجة في بكرصة فمسطيف .ك خمصت الدراسة إلى أف الشركات المساىمة العامة تنقسـ إلى قسميف
مف حيث التمكيؿ حيث أف ىناؾ شركات تعتمد في تمكيؿ أصكليا كاممة عمى الديف مستفيدة مف
الكفر الضريبي الذم تحققو حيث تعتبر الفكائد نفقات صرفت مف أجؿ إنتاج الدخؿ كتنزؿ مف الدخؿ
قبؿ احتساب الضريبة ك القسـ اآلخر .شركات تعتمد في تمكيؿ أصكليا عمى التمكيؿ الذاتي كال
الديف إال في أضيؽ الحدكد كتمكيؿ بعض األصكؿ المتداكلة في المكاسـ أك لمحاجات
تستخدـ ى
الضركرية كالطارئة .كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا  :إصدار قكانيف تشجع عمى
االستثمار في الشركات المساىمة ككذلؾ أف يتـ تمكيؿ بعض األصكؿ المتداكلة كالحاجات المكسمية
باالقتراض القصير األجؿ كاالستفادة مف تحميؿ الفكائد لمدخؿ الخاضع لمضريبة عمى شرط أف يككف
ىنالؾ تدفقات نقدية كافية لتسديد الفكائد كجزء مف الديف عند االستحقاؽ كاال تعرضت الشركة لئلفبلس
كالتصفية.
.2

دراسة ( خويرة  ) 2004 ,بعنكاف  " :التخطيط الضريبي في الشركات المدرجة في سكؽ

فمسطيف لؤلكراؽ المالية :دراسة ميدانية "
اىتمت ىذه الدراسة بمدل استخداـ الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية
لمتخطيط الضريبي ,كعناصره المختمفة ,في سبيؿ تخفيض أعبائيا الضريبية بالطرؽ القانكنية  ,كما
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اىتمت الدراسة بقياس العبلقة بيف العبء الضريبي لتمؾ الشركات كالتخطيط الضريبي ليا مف خبلؿ
عناصر التخطيط الضريبي المختمفة ,باإلضافة إلى قياس االختبلؼ في متكسطات استخداـ التخطيط
الضريبي ,بيف األجزاء الثبلثة السابقة ,كالمقارنة بينيا ,كذلؾ بالتركيز عمى قانكف ضريبة الدخؿ رقـ
( )25لعاـ  ,1964كقانكف تشجيع االستثمار رقـ (  )1لعاـ  . 1998كلتحقيؽ ىذه الغاية ,اعتمدت
الدراسة عمى تصميـ استبانو تتألؼ مف (  )34سؤ ناال كتكزيعيا عمى عينة الدراسة ,التي شممت ( )24
شركة مدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية ,ك(  )12مكتب تدقيؽ ,ك(  )10مأمكرم ضرائب .
كتكصؿت الدراسة العديد مف النتائج منيا مدل استفادة الشركة مف المزايا العامة التي يمنحيا قانكف
ضريبة الدخؿ  :حيث تبيف أف ىناؾ مكافقة جيدة كقناعة لدل عينة الدراسة ,بأف الشركات تسعى
لبلستفادة مف المزايا العامة التي يمنحيا قانكف ضريبة الدخؿ ,حيث كاف المتكسط الحسابي ( . )3.82
كما اتضح كجكد عبلقة قكية جدا بيف مدل التزاـ كممارسة الشركة المدرجة بالمزايا العامة التي منحيا
قانكف ضريبة الدخؿ ,كتخفيض العبء الضريبي  .كذلؾ مدل استفادة الشركة مف المزايا التي يمنحيا
قانكف تشجيع االستثمار حيث يميؿ أفراد العينة إلى المكافقة بأف الشركات تستفيد استفادة ليست كبيرة
مف المزايا التي يمنحيا قانكف تشجيع االستثمار حيث كاف المتكسط الحسابي (. )3.55
ك خمصت الدراسة إلى الكثير مف التكصيات التي تفيد الشركات المدرجة في السكؽ المالي
بشكؿ خاص كالشركات المساىمة العامة بشكؿ عاـ ,مف أجؿ تخفيض أعبائيا الضريبية بالطرؽ
القانكنية.
.3

دراسة ( حمد اهلل  ) 2005بعنكاف " دكر سياسة ضريبة الدخؿ في تحقيؽ األىداؼ االقتصادية

في فمسطيف "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة كماىية اليدؼ االقتصادم الذم تحققو ضريبة
الدخؿ في فمسطيف ,كدراسة المؤشرات االقتصادية كعبلقتيا بضريبة الدخؿ ,كطبيعة المشكبلت
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االقتصادية المختمفة التي تعاني منيا فمسطيف .ك قاـ الباحث بإجراء مسح ميداني لعينة عشكائية تـ
اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية ,كتككنت عينة الدراسة مف مجتمعيف تمثؿ المجتمع األكؿ مف
القطاعات االقتصادية المختمفة كىي قطاع الصناعة كالكساطة المالية كقطاع التجارة الداخمية كقطاع
النقؿ كالتخزيف كاالتصاالت كقطاع اإلنشاءات ,أما المجتمع الثاني فتمثؿ بالمكظفيف العامميف في
القطاعات الحككمية المختمفة ,كتـ تكزيع ىذه االستبيانات عمى مناطؽ مختمفة في الضفة الغربية دكف
قطاع غزة ,كذلؾ لصعكبة الكصكؿ إلييا نتيجة اإلجراءات اإلسرائيمية كمف خبلؿ الدراسة النظرية
كالعممية تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج المختمفة ,أىميا اعتبار أف سياسة ضريبة الدخؿ ذات
تأثير ميـ عمى القطاعات االقتصادية المختمفة أىميا قطاع الصناعة كانخفاض ىذا التأثير عمى
مكظفي القطاعات الحككمية كالقطاعات الخاصة باألفراد نتيجة انخفاض قيمة الضريبة المفركضة
عمييـ ,كاعتبار أف قانكف ضريبة الدخؿ في فمسطيف قانكف بطيء ال يكاكب التغيرات االقتصادية في
العالـ .كمف خبلؿ ىذه النتائج خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا  :ما ىك بخصكص
سياسة ضريبة الدخؿ المتعمقة ببند اإلعفاءات الضريبية فبالنسبة لمقطاعات االقتصادية ىناؾ ضركرة
أف تسعى الجيات القانكنية إلى تسييؿ الحصكؿ عمى اإلجازات الضريبية كذلؾ لما ليا مف تأثير ىاـ
عمى القطاع االقتصادم ,كالعمؿ عمى إعادة النظر لقانكف تشجيع االستثمار بحيث يتـ منح إعفاءات
مف ضريبة الدخؿ لمقطاعات االقتصادية التي يككف حجـ رأسماليا أقؿ مما ىك مذككر في القانكف ,مما
يؤدم إلى تحقيؽ البناء االقتصادم في المجتمع.
.4

دراسة ( مسيمي  ) 2006 ,بعنكاف " السياسة الضريبية ك دكرىا في تنمية االقتصاد الفمسطيني"
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى السياسات الضريبية المطبقة في األراضي الفمسطينية مف

خبلؿ دراسة النظاـ الضريبي الفمسطيني ,كالتعرؼ عمى دكر ىذه السياسات في أحداث تنمية اقتصادية
حقيقية في ظؿ الظركؼ الحالية التي يمر بيا الشعب الفمسطيني ك مدل مبلءمتيا لؤلكضاع
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االقتصادية ,االجتماعية كالسياسية السائدة في فمسطيف  .كقد تكصؿ الباحث إلى العديد مف النتائج
أىميا أف الضرائب في فمسطيف ما ىي إال أداة لتخطيط كتكجيو لبلقتصاد اإلسرائيمي بسبب السيطرة
ؼف تصميـ السياسة الضريبية الفمسطينية يتـ بمعزؿ عف
كالتبعية شبو الكاممة إلسرائيؿ ,كذلؾ إ
األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة في فمسطيف.
.5

دراسة ( ممحم  ) 2006 ,بعنكاف " أثر ضريبة الدخؿ عمى القرار االستثمارم لدل القطاع

الخاص في الضفة الغربية لمفترة ما بيف ) " ) 2005 - 1994
ىدفت الدراسة إلى قياس أثر ضريبة الدخؿ عمى القرار االستثمارم لدل القطاع الخاص في
الضفة الغربية لمفترة ما بيف  2005 - 1994كاستخدـ ممحـ ,في ىذه الدراسة المنيج الكصفي
الميداني كىذا مناسب ألغراض الدراسة ,حيث تـ تكزيع االستبانو عمى عينة الدراسة كالتي تتككف مف
الشركات التي يتجاكز رأس ماليا نصؼ مميكف دكالر ,في ست مدف فمسطينية كقد تـ إجابة ىذه
األسئمة بعد اختبار العينة مف قبؿ الشركات المستيدفة في الدراسة كتمت مناقشة ىذه األسئمة كاجابات
الشركات عمييا ككذلؾ تـ اختبار الفرضيات التي كضعت مف خبلؿ ىذه األسئمة  ,تـ التكصؿ إلى عدد
مف النتائج ككانت النتيجة الرئيسة ىي أف ىناؾ أث ار لضريبة الدخؿ عمى اتخاذ القرار االستثمارم لدل
القطاع الخاص في الضفة الغربية أما أىـ تكصيات الدراسة فيي تقميؿ رأس الماؿ المسمكح بو مف
أجؿ االستفادة مف قانكف تشجيع االستثمار نظ ار لطبيعة رأس الماؿ ,كانو مف الكاجب أف يقكـ المجمس
التشريعي الفمسطيني بتقسيـ الحكافز الضريبية في قانكف تشجيع االستثمار حسب المناطؽ الجغرافية
كتعزيز الحكافز في المناطؽ األقؿ استثمار مف اجؿ تشجيع رأس الماؿ مف الدخكؿ إلييا.
.6

دراسة ( محمد  ) 2006 ,بعنكاف " أثر الحكافز الضريبية كسبؿ تفعيميا في جذب االستثمار

األجنبي المباشر في الجزائر ".
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى " اآلثار المترتبة عمى الضرائب كالفكائد ك التحسينات
عمى جذب االستثمار المباشر

في الجزائر "ك التعرؼ عمى األثر

االستثمار ككسيمة لمسياسة االقتصادية

مف الفكائد الضريبة

عمى

لمجزائر ,كاقتراح بعض الحمكؿ الفعالة في ىذه التطبيقات,

كمقارنتو مع دكلة تكنس التي لدييا بيئة استثمارية مماثمة تقريبا.
كخمصت الدراسة إلى أف الحكافز الضريبية الممنكحة مف طرؼ الجزائر ضعيفة بالمقارنة مع
دكلة تكنس ,كحتى العبء الضريبي عمى المؤسسة الجزائرية رغـ أنو منخفض عمى ما ىك سائد في
الدكؿ الكاقعة عمى ضفتي البحر المتكسط إال أنو مرتفع عف المستكل العالمي عمى األقؿ مف ناحية
الضرائب المفركضة عمى أرباح الشركات ,باإلضافة إلى الحجـ الكبير لمقطاع المكازم في الجزائر,
كبالتالي فإف دكر الحكافز الضريبية في جذب االستثمار األجنبي المباشر لـ يبمغ ىدفو كيأتي بثماره في
الجزائر ,كىذا ما يستدعي تحسيف المناخ االستثمارم كتكجيو الحكافز الضريبية نحك قطاعات معينة
ذات مزايا تنافسية ,كتخفيض المعدالت الضريبية ,كالسعي نحك إبراـ المزيد مف االتفاقيات الثنائية لمنع
االزدكاج الضريبي ,ككذلؾ تسريع االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة .

.7

دراسة ( أبو خمف

 ) 2007 ,بعنكاف " حكافز ضريبة الدخؿ الممنكحة في قانكف تشجيع

االستثمار الفمسطيني رقـ (  ) 1لسنة ." 1998
تناكلت الدراسة حكافز ضريبة الدخؿ الممنكحة في قانكف تشجيع االستثمار الفمسطيني رؽـ
اعا متعددة كمختمفة مف الحكافز لجذب االستثمارات كما
(  ) 1لسنة  1998ـ ,حيث أف ىناؾ أنك ن
ىدفت الدراسة إلى تقييـ حكافز ضريبة الدخؿ كمعرفة مدل مساىمة ىذه الحكافز أك مدل تأثير إجراء
تعديبلت عمى الحكافز مسببة اإلشكاليات في زيادة االستثمار  ,كأف تككف كذلؾ مادة مساعدة
لممسئكليف عف صياغة قكانيف تشجع االستثمار في حالة تعديميا  .ككانت نتيجة المعالجة اإلحصائية
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لزيادة الرضا لدل المستثمريف عف حكافز ضريبة الدخؿ الممنكحة بالقانكف كبالتالي التأثير عمى القرار
بزيادة االستثمارات في فمسطيف  ,كالبد مف إصدار قانكف تشجيع استثمار معدؿ يتضمف إجراء
التعديبلت عمى الحكافز المذككرة الحقا بالترتيب حسب أىميتيا لممستثمريف كككبلئيـ كىي  :زيادة
حكافز عدد السنكات لئلعفاء الكامؿ  ,إضافة نص االعتراؼ بالخسائر لممشاريع المستفيدة  ,كجكد
نص بالقانكف يمنح ,اإلعفاء الجزئي إعفاء  50 %مف ضريبة الدخؿ المستحقة –بدال مف القيمة
االسمية  . % 10منح التطكير التكسيع حكافز إعفاء كامؿ مف الضريبة  ,إضافة سنة اإلنتاج إلى
السنكات المعفية  ,كالنتيجة األقؿ أىمية مف حيث حكافز ضريبة الدخؿ بالنسبة لممستثمريف كممثمييـ
اعتماد حكافز لكؿ منطقة جغرافية  ,كاعتماد حكافز مشركطة بعدد العماؿ.

.8

دراسة ( لخضر  ) 2007 ,بعنكاف " دكر االمتيازات الضريبية في دعـ القدرة التنافسية لممؤسسة

االقتصادية الجزائرية " دراسة حالة  ,مؤسسة المطاحف الكبرل لمجنكب-بسكرة لمفترة .2005- 2003
ىدفت الدراسة إلى تكضيح مدل أىمية االمتيازات الضريبية ك عرض الفكائد التي تعكد عمي
المؤسسة مف خبلليا بياف كيفية االستفادة مف القكانيف كالتشريعات الضريبية بما يخدـ مصمحة المؤسسة
ك ضركرة االىتماـ باالمتيازات الضريبية كدراستيا مف طرؼ المسيريف كمحاكلة دراسة انعكاس
االمتيازات الضريبية في الكاقع العممي عمى الكضعية التنافسية لممؤسسة  .مف أجؿ اإلجابة عمى
مختمؼ التساؤالت المطركحة ,كالتي تعكس إشكالية الدراسة ,كمف أجؿ اختبار صحة الفرضيات
المذككرة في الدراسة  ,فقد تـ اختيار المنيج الكصفي التحميمي لمدراسة ك االعتماد عمى " منيج دراسة
حالة ك ىذا مف خبلؿ اختيار مؤسسة المطاحف الكبرل لمجنكب كمف أىـ نتائج الدراسة  :تؤثر الضريبة
عمي مختمؼ أنشطة المؤسسة سكاء كاف ىذا التأثير مباش ار أك غير مباشر  .تعتبر الضريبة متغي نار
استراتيجيان يجب مراعاتيا عند تحديد الق اررات المتعمقة بالمؤسسة  .تؤثر الضريبة عمى أرباح الشركات
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بصفة خاصة عمى مؤشر الربحية الذم يعيؽ المؤسسة مف إنشاء القيمة لمساىمييا باعتبار أف ىذه
العكائد تخضع مرة ثانية لمضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي.
.9

دراسة ( نصر  )2008 ,بعنكاف " دكر ىيئة تشجيع االستثمار في تشجيع االستثمار المحمي

كاألجنبي في فمسطيف "( .دراسة حالة قطاع غزة) .
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الييئة العامة لتشجيع االستثمار الفمسطينية في تشجيع
االستثمار المحمي كاألجنبي في فمسطيف ) دراسة حالة قطاع غزة ( .ك يتككف مجتمع الدراسة مف جميع
المشاريع االستثمارية الحاصمة عمي شيادة تأكيد االستثمار مف قبؿ الييئة العامة لتشجيع االستثمار في
محافظات قطاع غزة كالبالغ عددىا  68مشركعا استثماريا مف العاـ  1998حتي  2006كاستخدـ
نصر أسمكب المسح الشامؿ  ,كقد تـ استرداد  60استبانو صالحة لمتحميؿ مف أصؿ  68استبانو تـ
تكزيعيا أم بنسبة استرداد  . % 89كقد أظيرت الدراسة عدة نتائج ىامة منيا ضعؼ الحكافز
كالضمانات التي يقدميا قانكف تشجيع االستثمار الفمسطيني رقـ  1لمعاـ  , 1998باإلضافة إلى
ضعؼ الخدمات في مرحمتي ما قبؿ االستثمار كما بعد االستثمار لممستثمريف مف قبؿ الييئة العامة
ضعفا في مجاؿ السياسة العامة لمسمطة في مجاؿ
لتشجيع االستثمار  .كأكضحت الدراسة أف ىناؾ
ن
سياسة تشجيع االستثمار األجنبي حيث لـ يميز قانكف االستثمار بيف المستثمر المحمي كاألجنبي  ..كقد
أكصت الدراسة بجممة مف التكصيات التي تقتضي ضركرة مراجعة التشريعات الخاصة باالستثمار
كتطكيرىا أسكة بباقي الدكؿ ,كتفعيؿ دكر الييئة العامة لتشجيع االستثمار عف طريؽ منحيا المزيد مف
الصبلحيات .
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 .10دراسة ( عمي و احمد ) 2010 ,بعنكاف " اإلعفاءات الضريبية ك دكرىا في تشجيع االستثمار ".
يب كدكرىا كأىميتهيا في
قدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى حجـ اآلثار االقتصادية لمضر ة
بيف أثرىا عمى االستثمار ك التعرؼ عف النظاـ الضريبي الفعاؿ
االقتصاد العراقي مف خبلؿ دراسة ا
ك تحميؿ إعفاءات قانكف الضريبة كقانكف االستثمار ك العبلقة التي تربط الضريبة كأثرىا عمى
غير الضريبية التي تشجع االستثمار  .كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا
االستثمار ك دراسة العكامؿ ه
الدراسة أف اإلعفاءات الممنكحة في قانكف ضريبة الدخؿ العراقي رقـ  113لسنة  1982كثيرة جدا
ك تحتاج إلى إعادة دراستيا كأف اإلعفاءات الممنكحة في قانكف االستثمار جيدة كمف تكصيات الدراسة
أف اإلعفاء الضريبي كإف كاف كامبل ك مشجعا لجذب االستثمارات إال أنو ليس العامؿ الكحيد كال بد مف
دراسة اإلعفاء قبؿ منحو ك يفضؿ منح اإلعفاءات لممشاريع االستثمارية تبعا لطبيعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االستثمارات .

 .11دراسة ( مياني  ) 2010 ,بعنكاف" أثر الحكافز التشجيعية في قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني
عمى اإليرادات الضريبية في قطاع غزة "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة الحكافز التشجيعية الضريبية بأنكاعيا المختمفة
كمدل تأثيرىا عمى زيادة اإليرادات الضريبية ,كلغرض تحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عمي أسئمتيا ,تـ
إتباع المنيج الكصفي التحميمي كالحصكؿ عمي البيانات كالمعمكمات األكلية عف طريؽ استبافة تـ
إعدادىا كتكزيعيا عمى مجتمع الدراسة  .ىذا كقد تـ التكصؿ إلى عدة نتائج أىميا أف تطبيؽ حكافز
تشجيعية ضريبية تؤدم إلى زيادة حصيمة اإليرادات الضريبية ,كأف تكعية المكمفيف بالتنزيبلت
كالخصكمات الكاردة في قانكف ضريبة الدخؿ تعمؿ عمى تسييؿ إجراءات التحصيؿ الضريبي ,كأف
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تطبيؽ اإلعفاءات بصكرة عادلة بيف المكمفيف يحقؽ العدالة كالمساكاة بينيـ  .كفي ضكء تمؾ النتائج
تكصي الدراسة بضركرة قياـ المشرع الضريبي الفمسطيني بتطكير الشرائح الضريبية المنصكص عمييا
بما يتبلءـ مع المقدرة التكميفية لؤلفراد ,كاعادة النظر فييا مف فترة ألخرل حسب الظركؼ االقتصادية ,
حتى يشعر المكمؼ بالعدالة الضريبية ,مع العمؿ عمى تخفيض النسب الضريبية لمحد مف التيرب
الضريبي ,مع تنمية الكعي الضريبي لدل ً
كؿ مف اإلدارة الضريبية كالمكمفيف بالضريبة عمى حد سكاء,
األمر الذم يؤدم إلى إزالة الحاجز النفسي بيف المكمؼ كالدائرة الضريبية ,كيقمؿ مف ظاىرة عدـ الرضا
مف الضرائب كيؤدم بالتالي إلى تخفيض ظاىرة التيرب الضريبي ,كبالتالي زيادة حصيمة اإليرادات
الضريبية.

 .12دراسة ( جاد اهلل  ) 2011 ,بعنكاف " كفاءة المعمكمات الضريبية في الشركات المساىمة العامة
المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية في ضكء استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة "
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كفاءة المعمكمات الضريبية في الشركات المساىمة العامة
المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية في ضكء استخداـ نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة
كمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة ,تـ تطكير أداة الدراسة كىي االستبانة ك المككنة مف (  ( 65فقرة تـ
فردا ,كبعد عممية تجميعيا تـ ترميزىا كادخاليا إلى الحاسكب
تكزيعيا عمى عينة مؤلفة مف )  ( 80ن
إحصائيا باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية كقد أشارت نتائج الدراسة إلى
كمعالجتيا
ن
كجكد درجة مكافقة كبيرة عمى أسئمتيا كعمى سؤاؿ الدراسة الرئيس كىك :ما مدل كفاءة المعمكمات
الضريبية في الشركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية في ضكء استخداـ
نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة؟ كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ) )0.05=αمف حيث مدل كفاءة المعمكمات الضريبية في الشركات
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المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية في ضكء استخداـ نظـ المعمكمات
المحاسبية المحكسبة تعزل لمتغيرات الفئة العمرية ,كالتخصص العممي ,كسنكات الخبرة في العمؿ,
كالمسمى الكظيفي بينما تكجد ىذه الفركؽ عند نفس مستكل الداللة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي  .كقد
أكصت الدراسة بضركرة التعامؿ مع فكاتير المبيعات كالمشتريات كالركاتب كاألجكر كاجراءات الصرؼ
كاألصكؿ الثابتة بمكجب السياسات الضريبة .ضركرة كضكح طريقة تدفؽ المعمكمات التي يعتمد عمييا
النظاـ كالبيانات كصحتيا  .ضركرة كجكد سياسات محاسبية ضريبية كاضحة كشفافة  .ضركرة التقيد
بصحة كدقة التقارير الناتجة عف النظاـ الضريبي  .ضركرة كجكد طاقـ تنفيذ مدرب كمجيز عمى
مستكل رفيع .ضركرة كجكد نظاـ محاسبي جيد كمعتمد كالتأكد مف فاعمية المعدات المستخدمة.

 1.11.2الدراسات السابقة األجنبية

.1

دراسة (  )Jinyan Li , 2007بعنكاف " " Development and Tax Policy
اىتمت ىذه الدراسة ببحث دكر السياسة الضريبية في التنمية االقتصادية باإلشارة إلى حالة

الصيف  ,كىدفت إلى إظيار دكر الحكافز الضريبية في جذب االستثمارات األجنبية  ,كمف ثـ إظيار
دكرىا في إبراز اقتصاد السكؽ في إحداث تنمية اقتصادية كاجتماعية  ,كقد تكصمت الدراسة إلى عدة
نتائج منيا أف الحكافز الضريبية قد لعبت دك ار أساسيا كىاما خبلؿ السنكات السابقة في عممية
التنمية االقتصادية كقد ظير ذلؾ في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الصيف  ,ك

أف ىناؾ

كفاءة كاضحة لدل اإلدارات الضريبية التي يناط بيا تطبيؽ اإلجراءات القانكنية الكاردة في القانكف
الضريبي كأف اإلجراءات الضريبية تتصؼ بالشفافية كالكضكح.
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.2

دراسة ( )Sjoquist & Stoycheva , 2008بعنكاف :
""The Property Tax Exemption for Nonprofits
استيدفت الدراسة مراجعة الدراسات السابقة المكجكدة حكؿ اإلعفاءات الضريبية لممنظمات غير

اؿربحية كتحديد الثغرات التي يجب معالجتيا في البحكث المستقبمية كبدأت الدراسة بفحص المبررات
ك إيجاد المعايير المقبكلة لئلعفاءات الضريبية عمى المنظمات غير اؿربحية كمف ثـ دراسة حجـ خسارة
العممية لآلثار االقتصادية

اإليرادات مف اإلعفاءات ك ركزت الدراسة عمى الدراسات النظرية ك

لئلعفاءات ك أيخذ في االعتبار تأثير المزايا الضريبية عمى الق اررات حكؿ المدخبلت ك المخرجات
ك األشكاؿ التنظيمية مثؿ ق اررات الممكية أك االستئجار  ,حصة السكؽ  .ك

أثر اإلعفاءات عمى

الممتمكات المجاكرة .ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف يتـ مكاصمة النظر ك الفحص في حجـ اإليرادات
المتنازؿ عنيا ك مزايا كعيكب ىذه التنازالت ك إيجاد الحمكؿ لمتكزيع المتساكم لعبء اإلعفاء .
أىـ التكصيات مكاصمة متابعة سمكؾ المنظمات الغير ربحية نظريا كعمميا لكي يستطي

كمف

ع الباحثيف

تحسيف فيميـ لآلثار االقتصادية لئلعفاءات الضريبية عمى المنظمات الغير ربحية .
.3

دراسة (  ( Zuo , 2009بعنكاف :

" How Do Tax Incentives Affect the Composition of Foreign Direct Investment
"(FDI) in North-East Asia
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية تأثير الحكافز الضريبية عمى تككيف االستثمار األجنبي
المباشر في شماؿ شرؽ آسيا  .كقد أكضحت الدراسة أف الحكافز الضريبية ليس لدييا تأثير قكم عمى
تككيف االستثمار األجنبي المباشر كما أشارت نتائج الدراسة أف الحكافز الضريبية تككف فعالة فقط في
التأثير عمى تككيف االستثمار األجنبي المباشر في الصناعات ذات التقنية العالية ككذلؾ القطاعات
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أما الصناعات التقميدية مثؿ الصناعات الزراعية ىي اقؿ حساسية
كثيفة رأس الماؿ مثؿ قطاع التمكيؿ ى
لتكافر الحكافز الضريبية  .ككاف بعض معكقات ىذه الدراسة أف المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف
الصيف ك اندكنيسيا مف مكاقع حككمية ليست شاممة ك ليست مكثكؽ ان بيا باإلضافة انو تـ استبعاد 3
جكالت مف األنشطة كانت تحتكييا الدراسة .

.4

دراسة ) (Guenther& Sansing, 2010بعنكاف :

" The Effect of Tax-Exempt Investors and Risk on Stock Ownership
" and Expected Returns
ىدفت الدراسة إلى التحقيؽ في كيفية تأثير ؾ وؿ مف ضرائب المساىميف كمخاطر تفضيبلتيـ
عمى العائد المتكقع كىك ما يعكس عقكبة رسممة ضرائب التكزيعات في سعر األسيـ  ,كنسبة ضئيمة
مف أسيـ الشركات تككف مممككة لمستثمريف لدييـ إعفاء ضريبي  .كصممت الدراسة نمكذج يدؿ عمى
أف ضرائب التكزيعات المرسممة تؤثر كتعكس المتكسط المرجح لمعدؿ الضرائب لكؿ المستثمريف كاعتمد
ىذا الترجيح عمى تفاكت المخاطر لممستثمريف  .ك المتكسط المرجح لمعدالت الضرائب ال يتأثر ب أسيـ
المستثمريف الذيف لدييـ إعفاء ضريبي كمع ذلؾ يمكف لؿمالكيف المستثمريف الذيف لدييـ إعفاء ضريبي
أف يككف لدييـ ارتباط مع المتكسط المرجح لمعدالت الضرائب  .االختبلفات ألسيـ المالكيف
المستثمريف الذيف لدييـ إعفاء ضريبي تعكس االختبلفات في مخاطر تفضيبلتيـ ليذه األسيـ .
كاختبارات ىذه الدراسة التجريبية تكافقت مع نماذج التنبؤ كقدمت إطار ان عاـ ان متكازفان لتفسير الدراسات
السابقة في مجاؿ المحاسبة .
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.5

دراسة

)(Becker, Marcus, Jacob : 2012

بعنكاف:

" Payout Taxes and the Allocation of Investment
"
استيدفت الدراسة دراسة المدفكعات الخارجية الخاضعة لمضريبة ك تخصيص االستثمارات
كتكصمت الدراسة إلى أف الشركات عندما تككف ضرائب المدفكعات مرتفعة تمجأ إلى التمكيؿ الداخمي
 )retainedكال تمج أ إلى الممكية الخارجية

(  ( internal (equityأك ( earnings

)  ) external equityكتمجأ الشركات لمتمكيؿ الخارجي فقط إذا لـ يكف بدائؿ مثالية لذلؾ ىي تؤثر
عمى استثمارات الشركات ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف الضرائب المرتفعة تشجع عمى االستثمار في
الشركات بتمكيؿ داخمي كباستخداـ لجنة خبراء دكلية مع بعض التغييرات في ضرائب المدفكعات
الخارجية تبيف لمدراسة أف ىذا التنبؤ قد يحصؿ ك

أف ىذه الضرائب لدييا تأثير كبير عمى

دينامي ػ ػ ػػتات االستثمار ك النمك في الشركات كذلؾ أف االستثمارات المنخرطة في شركات أكثر قابمية
ػػػ
لتحقيؽ أرباح أعمى تككف لدييا ضرائب مدفكعات عالية جدا

ؼف ضرائب المدفكعات تغير
ك بالتالي إ

تخصيص رأس الماؿ .
1.11.3

التعميق عمى الدراسات السابقة

أوجو االتفاق بين الدراسات السابقة  /جميع الدراسات السابقة تناكلت مكضكع ضريبة الدخؿ
ك اإلعفاءات ك الحكافز الممنكحة بشكؿ عاـ كأثرىا االقتصادم عمى و
كؿ مف الدكلة ك الشركات
المستثمرة ككؿ الدراسات اتفقت

عمى أف ىناؾ دكران ميـ ان لئلعفاءات الضريبية يؤثر عمى مستكل

االستثمار في الدكلة .
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أوجو االختبلف بين الدراسات السابقة /اختمفت دراسة ( )Sjoquist & Stoycheva ,2008بأنيا
ركزت عمى فحص المبررات كايجاد معايير مقبكلة لئلعفاءات الضريبية عمى

المنظمات غير اؿربحية

كدرست حجـ خسارة اإليرادات مف ىذه اإلعفاءات  .كىذا اختمؼ مع الدراسات التي ركزت عمى معايير
اإلعفاءات الضريبية لمشركات المساىمة العامة .
ك اختمفت دراسة (السمفيتي  ) 2004,بأنيا خصصت دراسة أثر ضريبة الدخؿ عمى تمكيؿ
الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف ك ركزت عمى دراسة أنكاع التمكيؿ ليذه الشركات  .كىذا اختمؼ
مع دراسة ( ممحم  ) 2006 ,ك التي ركزت عمى اثر ضريبة الدخؿ عمى القرار االستثمارم لدل
القطاع الخاص.
كاختمفت أيضنا دراسة ) (Becker, Marcus, Jacob : 2012حيث تكصمت أف حجـ
الضرائب يمعب دك ار أساسيا في تحديد ىيكؿ الممكية ك تخصيص رأس الماؿ .بالتالي فقد اختمفت ع ف
دراسة ) )Jinyan Li , 2007كالتي اعتبرت أف السياسة الضريبية ليا دكر فقط في التنمية
االقتصادية كذلؾ مف خبلؿ العمؿ جذب االستثمارات األجنبية المباشرة .
كاختمفت دراسة ( عمي و احمد  ) 2010 ,حيث تكصمت إلى أف اإلعفاءات الممنكحة في قانكف
ضريبة الدخؿ العراقي كثيرة جدا ك تحتاج إلى إعادة دراستيا كاف اإلعفاءات الضريبية في قانكف تشجيع
االستثمار العراقي ليس العامؿ الكحيد لجذب االستثمارات كىذا اختمؼ مع دراسة ( خكيرة ) 2004 ,
ك التي اعتبرت أف ىناؾ مزايا عامة ميمة لقانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني تسعى الشركات لبلستفادة
منيا دائما ككذلؾ إف قانكف تشجيع االستثمار الفمسطيني عامبل ميما في جذب ك تشجيع االستثمار .
ما يميز الدراسة الحالية /

إضافة لما سبؽ مف الدراسات فاف الدراسة الحالية المقترحة

ستتعرض لقياس اثر اإلعفاءات الضريبية الممنكحة محاسبيا عمى بنكد القكائـ المالية كىذا لـ تتطرؽ
إليو أم مف الدراسات السابقة عمى حد عمـ الباحث كىذا قد يجدم نفعا في تحقيؽ مدل استفادة
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الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف مف ىذه اإلعفاءات الممنكحة ك كيفية تطكير ىذه االستفادة
المحمؿػ ػ ػ ػكف
ػػ
الباحثػ ػ ػكف ك
ػػػ
كأيضا تككف ىذه الدراسة مقدمة في البحث في ىذا المجاؿ قد يستفيد منيا
ك المستثمركف .
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الفصل الثاني
اإلطار المفاىيمي لمضريبة
و اإلعفاءات الضريبية
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الفصل الثاني
اإلطار المفاىيمي لمضريبة و اإلعفاءات الضريبية
المقدمة

التطكر العالمي في عمكـ الماؿ ك إدارة األعماؿ كضع الدكؿ النامية كمنيا فمسطيف أماـ
تحديات كبيرة كأماـ ىذه التحديات كاف ال بد مف أف تقكـ ىذه الدكؿ بمراجعة أكضاعيا كمجابية
اآلثار الناشئة عف التطكرات الجديدة كمحاكلة االستفادة منيا كتجنب سمبياتيا كفي سبيؿ ذلؾ قامت ىذه
الدكؿ بتنفيذ برامج اإلصبلح كاعادة ىيكمة اقتصادية كتشريعية ىدفت إلى تحقيؽ االستقرار االقتصادم
لذلؾ حاكلت السمطة الفمسطينية أف تطكر كتعدؿ عمى بعض القكانيف ك التشريعات مثؿ قانكف ضريبة
المعدؿ
الدخؿ رقـ  2004/ 17ك التي أجرم عميو تعديبل كتـ إصدار قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني
ٌ
رقـ (  )2لسنة  2008ـ ككذلؾ تـ إصدار قانكف رقـ  1لسنة  2011بشأ ف تشجيع االستثمار ك الذم
مف شأنو تييئة المناخ المناسب الستقطاب االستثمارات األجنبية كتشجيع االستثمارات المحمية
ك التي تعمؿ عمى دفع عجمة التنمية كعميو ؼ إ ف المستثمريف كخاصة الكحدات االقتصادية المدرجة
حتى تاريخو في بكرصة فمسطيف ك المستثمريف بشكؿ عاـ بد ؤكا يستفيدكف مف ىذه القكانيف بما يحقؽ
مصالحيـ  .كيحتكم ىذا الفصؿ عمى المباحث اآلتية :
المبحث األول :اإلطار المفاىيمي لمضريبة
المبحث الثاني  :اإلعفاءات الضريبية

26

المبحث األول
اإلطار المفاىيمي لمضريبة
 تمييد
 تعريف الضريبة
 خصائص الضريبة
 القواعد األساسية لمضريبة
 األساس القانوني لمضرائب
 أىداف الضريبة
 الخصائص الواجب توافرىا في النظام المحاسبي الضريبي
 المكمفون في دائرة الضريبة
 مفيوم الدخل المحاسبي و الدخل الضريبي
 أسباب اختبلف الدخل الضريبي عن الدخل المحاسبي
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المبحث األول
اإلطار المفاىيمي لمضريبة

تمييد:
إف الضريبة ىي أداة مالية يتـ بمكجبيا تحكيؿ المكارد مف االستخداـ الخاص إلى االستخداـ
العاـ ,فيي أداة تقتطع جزنءا مف دخكؿ األفراد ,كتقكـ بتحكيمو إلى الدكلة بشكؿ إجبارم ,لتستخدمو في
تحقيؽ أغراضيا ,كىي إشباع الحاجات العامة دكف تحصيؿ منفعة خاصة مف قبؿ المكمؼ .كمف
جامدا بؿ ىك انعكاس لؤلكضاع االقتصادية
نظاما
مجمكع الضرائب يتككف النظاـ الضريبي ,كىك ليس
ن
ن
كلما كاف تحقيؽ المصالح العامة كتأميف الحاجات
ك االجتماعية ك السياسية السائدة ,كيتغير بتغيرىا  .ى
الضركرية ألم مجتمع يمثؿ المسؤكلية األكلى لمدكلة القائمة عميو ,فإنو ال يتسنى ليذه الدكلة أف تقكـ
بدكرىا في النفقات العامة إال بكجكد مكارد مالية ثابتة كدكرية تركف إلييا في تأميف ىذه المتطمبات لذلؾ
فمف كاجبات الدكلة تحقيؽ األمف السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم ألبنائيا  .كيمكف أف نعتبر أف
ضريبة الدخؿ ىي األداة المالية الكحيدة المتكفرة لدل السمطة الكطنية في تكجيو االقتصاد الكطني ,
ك مف ىنا جاءت الحاجة الممحة لكضع تشريعات ضريبية جديدة  ,لذا كاف ال بد مف إيجاد قانكف
تتكفر فيو المكاد القانكنية كالمعايير المتبعة في فرض ىذه الضريبة عمى المكمفيف ,كأف تتناسب
كالظركؼ السائدة في المنطقة خاصة الظركؼ السياسية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية .ك تضع
حدكدا لممكمؼ بضبط العممية كعدـ التيرب فيخمؽ التزاـ طكعي لدل المكمؼ بدفع المستحقات
ن
الضريبية المترتبة عميو " في ظؿ نظاـ أمني كاستقرار يسكد المنطقة؛ لكي تحقؽ ىذه األداة الغاية مف
كضعيا ,كلتككف ىذه التشريعات الجديدة متناسبة مع الظركؼ السائدة كمصمحة المجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع
سكاء المكمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف أك الجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الرسمية (حسونة )2009 ,كمف خبلؿ تناكؿ بعض التعاريؼ
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اليامة لمضرائب ك كذلؾ خصائص ك قكاعد كأىداؼ الضريبة حيث

تـ تقسيـ األىداؼ إلى أىداؼ

اقتصادية ك اجتماعية ك سياسية ك أيضا األساس القانكني لمضرائب كالخصائص الكاجب تكافرىا في
النظاـ المحاسبي الضريبي ك الدخؿ الضريبي حيث تـ عرض نظريتيو األكلى نظرية المصدر ك الثانية
نظرية اإلثراء ك كذلؾ عرض أسباب االختبلؼ بيف الدخؿ الضريبي ك الدخؿ المحاسبي .
تعريؼ الضريبة :
إف الضريبة ىي عبارة عف اقتطاع جبرم تفرضيا الدكلة عمى األشخاص الطبيعييف
كاالعتبارييف بدكف مقابؿ بغرض تغطية أعبائيا العامة كبما يحقؽ أىدافيا االقتصادية كاالجتماعية
كالسياسية ( منشورات جامعة القدس المفتوحة ) 2000 ,
باإلضافة إلى تعريؼ آخر كىي عبارة عف اقتطاع جبرم تجريو الدكلة عمى مكارد الكحدات
االقتصادية المختمفة بقصد تغطية األعباء العامة كتكزيع ىذه األعباء بيف الكحدات المذككرة طبقا
لمقدكرىا التكمفية ( حسين ) 2002 ,
أما عف أكثر التعاريؼ شيكعان في المفيكـ الحديث ىك اعتبارىا " فريضة مالية يدفعيا الفرد
جب انر إلى الدكلة ,أك إحدل الييئات العامة المحمية بصكرة نيائية ,مساىمة منو في التكاليؼ كاألعباء
العامة. ,دكف أف يعكد عميو نفع خاص مقابؿ دفع الضريبة ( ناشد  . ) 2000 ,كمف ىذه التعريفات
كاف كجد الكثير مف التعريفات لمضريبة كمفيكـ ىا .كلكف معظـ التعريفات أجمعت كشابيت ىذه
التعريفات كمف خبلؿ ىذه التعريفات نستطيع أف نفصؿ مفيكـ الضريبة بناءا عمييا ,ك بالتالي ؼإف
مفيكـ الضريبة يحكم عمى ما يمي:
 .1ىي عبارة عف اقتطاعات جبرية أك فريضة كاجبة.
 .2إف الضريبة تحددىا الدكلة فقط.
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 .3إنيا تفرض دكف مقابؿ ينتظر
 .4ىي أداة تمكيمية كاقتصادية كاجتماعية كسياسية ( .ممحم ) 2006 :

ك يرل الباحث أف الضريبة كفؽ السياسات االقتصادية المتنامية بشكؿ سريع عمى مستكل
العالـ ك خاصة الدكؿ النامية أصبحت عنص نار سياسينا ىامنا باإلضافة لكؿ االعتبارات المالية لمفيكـ
الضريبة كمف خبللو يمكف لمدكلة تكجيو ىذا العنصر بما يتبلءـ مع سياساتيا .

خصائص الضريبة

تفرض الضريبة بصورة نقدية :

ففي العصكر القديمة كالكسطى كانت تيجبى إما بصكرة نقدية أك بصكرة عينية ,أما في الكقت
الحاضر فميس مف المعقكؿ أف تيجبى بصكرة عينية(.المشاعمة وآخرون )1996,
 .1الضريبة فريضة إلزامية:
ليس لمفرد مف خيار في دفع الضريبة ,بؿ ىك مجبر عمى دفعيا إلى الدكلة بغض النظر عف
استعداده أك رغبتو في الدفع ,فإذا ما سكل ػ ػ ػ ػ ػػت لو نفسػ ػ ػ ػ ػػو التيرب أك االمتناع عف دفع الضريبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع تحت طائمة العقاب )دراز  ,) 1997 ,حيث تدفع كفؽ نظاـ قانكني يحدد حجـ المبمغ
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبة تفرض
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكف ,فيي ضر ػ ػ
بؽ ػ ػ
الضريبي ككيفية دفعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػق الذم يتـ بقانكف كاإللغاء يتـ ا
كتيمغى بالقانكف) القيسي ( 2000 ,
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 .2الضريبة ببل مقابل:
عضكا في جماعة تستفيد مف مجمكع الخدمات
فالمكمؼ بدفع الضريبة يقكـ بأدائيا بصفتو
ن
العامة التي تقدميا الدكلة ,كمف الطبيعي أف نفترض بأنو يستفيد بقدر مف منافع ىذه الخدمات ,خاصة
نصيبا مف الدخؿ الكمي ليذه الجماعة,
كأف ما يحققو مف دخؿ خاضع لمضريبة ال يعدك أف يككف
ن
منطقيا أف
حصؿ عميو نتيجة سيادة أنظمة معينة تحكـ استغبلؿ كتكزيع الناتج ,كعمى ىذا فإنو يبدك
ن
يساىـ في تغطية أعباء الدكلة التي تحمي أنظمة الجماعة كتشرؼ عمى أنشطتيا حتى لك كاف في
ظاىر األمر ال يستفيد مباشرة مما تقدمو مف خدمات,أك يستفيد منيا بقدر ال يتناسب مع ما يدفعو مف
ضرائب).حسونة.)2009,
 .3الضريبة فريضة نيائية:
بمعنى أنيا ال تسترد كال يحؽ المطالبة بيا  ,حتى لك لـ تحقؽ المصمحة اإلنفاقية منيا كحتى
لك لـ تصدر بقانكف (عناية  )1990 ,فدافع الضريبة ال يأمؿ في استردادىا ,إذ ال يحؽ لو مطالبة
الدكلة برد المبالغ التي حصمتيا منو في صكرة ضرائب طالما تـ ذلؾ التحصيؿ في حدكد القانكف حتى
لك أثبت عدـ انتفاعو بأم خدمات ( شياب .) 1999 ,
قواعد فرض الضريبة ( حسونة : ) 2009
عمى المشرع في فرضو لمضرائب أف يسترشد بعدة مبادئ ال بد منيا لمثالية النظاـ الضريبي,
كقد صنؼ آدـ سميث ىذه المبادئ في مؤلفو" ثركة األمـ "في أربعة كىي  :مبدأ العدالة ,كمبدأ اليقيف,
كمبدأ المبلئمة ,كمبدأ االقتصاد ,كىذه المبادئ التي كضعيا سميث ما تزاؿ حتى اليكـ القكاعد
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كمستندا في مؤلفات المالية العامة كالتشريع الضريبي كتتمخص ىذه القكاعد بما
الدستكرية في الضريبة,
ن
يمي:
 .1قاعدة العدالة
كثير مف الجدؿ في الفكر المالي ,فما يراه البعض محققنا
كىك المبدأ األكؿ لسبلمة الضريبة ,كقد أثار نا
لمعدالة ال يراه آخركف كذلؾ ,ككاف آدـ سميث أكؿ مف عالج قكاعد الضريبة ,كنادل بمبدأ العدالة,
كأكجب في ذلؾ أف يسيـ رعايا الدكلة في نفقات الحككمة كؿ حسب قدرتو بقدر اإلمكاف ,أم بنسبة
دخمو الذم يتمتع بو في حماية الدكلة ,فكاف يرل فرض الضريبة عمى الدخؿ كيستبعد رأس الماؿ كيميؿ
إلى النظاـ النسبي ,كغير أف الدخؿ كحده قد يقصر عمى التعبير عف القدرة التكميفية أك تزكيد الدكلة
بمكارد كافية .كتقكـ الفكرة الحديثة لمعدالة المالية عمى مبدأم  :عمكمية الضريبة ككحدة الضريبة ,أك
المساكاة في الضريبة ,فالعمكمية مف حيث أف الضريبة تفرض عمى سائر األشخاص كاألمكاؿ ,فبل
يعفى منيا ماؿ أك شخص مف الخاضعيف لسيادة الدكلة ,كما يقصد بكحدة الضريبة أك المساكاة أف
جميعا في تحمؿ النفقات العامة.
احدا بالنسبة لكافة الممكليف حتى يتساككا
يككف عبؤىا ك ن
ن
 .2قاعدة اليقين
كتعني ىذه القاعدة أف تككف أحكاـ قكانيف الضرائب كاضحة لممكمؼ كبسيطة دكف غمكض أك إبياـ,
كذلؾ فيما يتعمؽ بتحديد األمكاؿ الخاضعة لمضريبة ,كالنسبة التي تقتطع مف كعائيا ) سعر الضريبة (,
كمعيار ككيفية دفعيا ,كأسمكب تحصيميا ,ككؿ ما يتصؿ بيا مف أحكاـ كاجراءات بحيث تككف معركفة
بكضكح كبصكرة مسبقة لدل المكمفيف بأدائيا ,كقاعدة اليقيف ىذه لف تتحقؽ إذا كانت أحكاـ القكانيف
الضريبية تتغير باستمرار أك في أكقات متقاربة ,فالتعديبلت التي تط أر عمى أحكاـ ىذه القكانيف يجب
أف تككف في أضيؽ نطاؽ .
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 .3قاعدة المبلئمة في الدفع:
كمضمكف ىذا المبدأ كجكب تنظيـ أحكاـ الضريبة عمى نحك يتبلءـ مع ظركؼ الممكليف الشخصية,
كبصكرة خاصة فيما يتعمؽ بمكعد التحصيؿ كطرقو كاجراءاتو ,كعمى ىذا فإف أكثر األكقات مبلئمة
لدفع الضرائب المفركضة عمى كسب العمؿ كايراد القيـ المنقكلة ىك الكقت الذم يحصؿ فيو المكمؼ
عمى دخمو ,كقد رأل آدـ سميث أف الضرائب عمى االستيبلؾ ىي أكثر الضرائب مبلئمة ,ذلؾ أف
المستيمؾ يدفعيا عند القياـ بكاقعة اإلنفاؽ .
 .4قاعدة االقتصاد
إف المقصكد باالقتصاد ىك االقتصاد بنفقات الجباية بحيث يككف الفرؽ بيف ما يدفعو المكمفكف مف
ضرائب كما يدخؿ منيا إلى الخزانة العامة في أقؿ مبمغ ممكف ,كىذا يتطمب فرض الضرائب التي تكثر
إيراداتيا كتقؿ نفقاتيا كتحصيميا ,أم يجب أف تككف نفقة الجياز اإلدارم بشكؿ عاـ المكمؼ بتحصيؿ
الضرائب عند أدنى مستكل ليا ,فبل تبدد أمكاؿ كبيرة تجعؿ القدر المتبقي لمخزانة العامة قميبل ىذا ما
يتعمؽ بالضرائب.
 .5قاعدة السنوية )صبري: ) 1998,
أف الدكلة تقكـ بفرض كتحصؿ الضرائب بصكرة سنكية كذلؾ لتجنب تراكـ الضرائب لعدة
سنكات ,فيذه القاعدة تتفؽ مع الفترة المالية لمنشآت األعماؿ كالتي تعمؿ عمى إغبلؽ حساباتيا
كاعدادىا بشكؿ سنكم ىذا إضافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إلى أف الدكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تقكـ بإعداد  .كاصدار مكازنتيا عف سنة مالية
قادمة .
 .6قاعدة اإلنتاجية :
تقكـ ىذه القاعدة عمى تحصيؿ إيرادات أكبر ك تجنب فرضيا عمى مجاالت ال تنتج إيرادات كافية ,
حتى لك كاف فرضيا ييدؼ إلى تحقيؽ العدالة أك المساكاة في العبء الضريبي .
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األساس القانوني لمضرائب:
في العصر الراىف تناكلت أغمب دساتير الدكؿ الضرائب ,في الكقت الذم أكدت فيو عمى أف
فرض الضريبة يدخؿ في إطار السيادة السياسية لمدكلة ,كأف إلغاء أك تعديؿ ىذه الضريبة يجب أف
كبير بيف نظريات منيا ما اعتبر بأف الضريبة
يككف في إطار القانكف ,فالقرف التاسع عشر شيد جدال نا
مستندة إلى العبلقة التعاقدي ػ ػ ػ ػػة بيف الفرد كالدكلة كمنيا ما اعتبر فرض الضريب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب
فسركا ذلؾ عمى أف الفرد يدفع
كطني ( شاميو . ) 1997,لكف الذيف اعتبركا الضريبة عبلقة تعاقدية ى
الضريبة ألنو يحصؿ عمى شيء بالمقابؿ كبالتالي يككف اليدؼ مف فرض الضريبة ىك العقد الضمني
بيف الفرد كالدكلة بحيث يتـ االتفاؽ عمى أحكاـ ىذا العقد بيف الدكلة كممثمي الشعب ) السمطة
التشريعية( بينما اعتبرىا البعض اآلخر عقد بيع يقكـ بمكجبو الفرد بدفع مبمغ معيف مف مالو الخاص
مقابؿ الخدمات التي تقدميا الدكلة ليـ كىناؾ مف اعتبرىا عقد تأميف كآخر اعتبرىا عقد مقايضة.
كبالرغـ مف االنتقادات التي كجيت ليذه النظريات إال أنو يبقى ليا فائدة كىي ضركرة قياـ الدكلة
بإنفاؽ حصيمة الضرائب عمى الخدمات المختمفة التي تعكد بالنفع عمى المكاطنيف كأال تككف أخمت
بكاجباتيا نحكىـ ) الخطيب ) 2003 ,فالكاقع أف النظرية التعاقدية لمضريبة :ما ىي إال نتاج النظرية
الفردية في تفسير الدكلة ,فيذه النظرية أتى بيا مكنتيسكيك كآدـ سميث ,إال أف التطكرات التي حدثت
في العالـ في بداية القرف العشريف جعمت مف النظرية التعاقدية نظرية مبلئمة عف تمؾ الفترة ,إال أنو
في الكقت الحاضر تفرض الضريبة دكف مقابؿ فدافع الضريبة ال يحصؿ عمى شيء مقابؿ دفعو
عضكا في المجتمع ,كككف الدكلة ضركرة اجتماعية كسياسية مف الكاجب
لمضريبة بؿ يدفعيا ككنو
ن
عمييا تحقيؽ غايات مادية كمعنكية لؤلفراد ,فيذه الغايات ىي اإلنفاؽ بحيث يتطمب تحقيقيا المساىمة
مف قبؿ أفراد المجتمع حتى تتمكف الدكلة مف تحقيقيا كتفرض عمى رعاياىا المساىمة بعبء اإلنفاؽ
العاـ  ( .شاميو.) 1997,
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أىداف الضريبة :
الضريبة تيدف إلى تحقيق أىداف المجتمع المالية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا:
تستخدـ حصيمة الضريبة أكال في تمكيؿ النفقات العامة المعتمدة في المكازنة العامة في الدكلة,
كما تستيدؼ الضرائب رفع الكفاءة االقتصادية ,كتكجيو تمؾ المكارد إلى أفضؿ استخداماتيا ,كتستخدـ
الضرائب إضافة إلى ذلؾ في تحقيؽ االستقرار االقتصادم كالعدالة االجتماعية في تكزيع الدخكؿ,
مطمبا يرتبط بتحقيؽ األمف القكمي في
اجتماعيا فقط كانما أصبح
مطمبا
حيث لـ يعد تحقيؽ العدالة ىذه
ن
ن
ن
أيضا( حجازي .) 1998 ,
المجتمع ن
األىداف العامة لمضريبة :
ئيسا كىك تكفير األمكاؿ لتغطية نفقات الدكلة كتحقيؽ
ىدفا
إف لمنظاـ الضريبي ن
ن
تقميديا ر ن
أىدافيا ,لذلؾ كاف ال بد مف كفرة في التحصيؿ مع األخذ بعيف االعتبار أف ال يؤثر تحقيؽ ىذا اليدؼ
ىدفا لتحقيؽ أىداؼ أخرل
بشكؿ سمبي عمى النشاط االقتصادم في الدكلة ,فالنظاـ الضريبي أصبح ن
اجتماعيا ( صيام .) 1994 ,
سياسيا ك
تكجو القطاعات االقتصادية لمدكلة كتؤثر في اتجاىات المجتمع
ن
ن
يعتقد البعض أف اليدؼ الكحيد مف كراء فرض الضرائب ىك اليدؼ المالي كذلؾ عف طريؽ قياـ الدكلة
بجمع الضرائب مف المكاطنيف لغايات تمكيؿ نفقاتيا ,إال أف ىناؾ أىداؼ أخرل لمضريبة يمكف أف
تككف ميمة كتنعكس آثارىا بشكؿ إيجابي عمى المجتمع إذا ما استغؿ فرضيا بشكؿ فعاؿ كمف ىذه
األىداؼ) جاد اهلل : ) 2011 ,
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أوال :األىداف االقتصادية ( حمد اهلل : ) 2005 :
ميما مف الخطة االقتصادية التي تضعيا الدكلة ,كذلؾ مف أجؿ
تعتبر السياسة الضريبية جزنءا ن
تحقيؽ األىداؼ االقتصادية المختمفة حيث أف السياسة الضريبية في المجتمع ال تعمؿ بشكؿ منفرد
كليست ىي األداة الكحيدة التي تحقؽ ىذه األىداؼ ,كانما تتناسؽ كتتكامؿ مع األدكات األخرل التي
تممكيا الدكلة في سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ كىذه األدكات كالسياسات النقدية كسياسة سعر الفائدة
كسياسة األسعار كاألجكر ,فكميا تعتبر أدكات ميمة مف السياسة االقتصادية كلمحكـ عمى نجاح
السياسة الضريبية يجب أف تعمؿ مع ىذه األدكات بشكؿ متكامؿ لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلى
تحقيقيا السياسة االقتصادية .حيث ىناؾ أىداؼ اقتصادية عديدة تسعى إلى تحقيقيا السياسة الضريبية
في المجتمع كىي:
استخدام السياسة الضريبية لتشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية:
كؿ دكلة في العالـ تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ االقتصادية المختمفة باستخداـ الضرائب ,كذلؾ
حسب مكقعيا الجغرافي فيناؾ دكؿ تختص بقطاع معيف كالدكؿ الصناعية كالزراعية كالسياحية ,حيث
تقكـ بإعفاء القطاع المتميز فييا مف أم ضريبة إما بشكؿ دائـ أك بشكؿ جزئي كذلؾ كما ىك الحاؿ
في سكريا باعتبارىا دكلة تتميز بالزراعة كفرنسا باعتبارىا دكلة صناعية ,حيث تككف ىذه القطاعات
غير مستخدمة فتعمؿ الدكلة مف خبلؿ السياسة الضريبية إلى تشجيع االستثمار في ىذه النشاطات
اإلنتاجية ,كقد تسعى الدكلة إلى جذب رؤكس األمكاؿ األجنبية لبلستثمار كذلؾ مف خبلؿ الحكافز
كاإلعفاءات الضريبية التي تشجعيـ عمى االستثمار كما ىك الحاؿ في قانكف تشجيع االستثمار
الفمسطيني.
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استخدام الضريبة لمعالجة الركود االقتصادي:
ىناؾ مشاكؿ اقتصادية عديدة قد يتعرض ليا المجتمع عمى مر السنيف كىذه المشاكؿ ليا تأثير
سمبي عمى االقتصاد الكطني ,ففي مرحمة الرككد االقتصادم حيث يقؿ الشراء كاالستيبلؾ كتبقى
البضائع مكدسة كبالتالي يقؿ اإلنتاج مما يزيد عدد األشخاص العاطميف عف العمؿ ,فتسعى الدكلة مف
خبلؿ استخداـ السياسة الضريبية لمعالجة ىذه المشاكؿ كذلؾ مف خبلؿ تخفيض معدالت الضريبة
عمى الدخؿ مما يزيد دخؿ الفرد المتجو نحك االستيبلؾ كزيادة اإلعفاءات الضريبية كالعائمية كتخفيض
معدالت الضرائب غير المباشرة ,كخير مثاؿ عمى ىذه النقطة أزمة الكساد العالمي في عاـ  1929ـ,
حيث لـ تكف الدكلة قبؿ ىذا العاـ تتدخؿ في الشؤكف االقتصادية كترؾ الحرية لؤلفراد لمقياـ بالنشاطات
االقتصادية المختمفة كأف التكازف في السكؽ يتحقؽ بشكؿ تمقائي ,حيث كاف يرل عمماء االقتصاد
كمنيـ آدـ سميث أف التكازف يتحقؽ بشكؿ تمقائي بكجكد أيدم خفية كذلؾ حسب نظرية الطمب كالعرض
لمسمع كالخدمات كأف دكر الدكلة في تمؾ المرحمة تكفير الحماية كالنظاـ الداخمي كالدفاع مف أم عدكاف
خارجي كظمت ىذه المرحمة حتى عاـ ) 1929ـ( أزمة الكساد العالمي مما دفع العالـ االقتصادم
كينز إلى كضع نظريتو التي تتمخص بكجكب تدخؿ الدكلة في الشؤكف االقتصادية إلحداث التكازف,
كمف األساليب التي تستخدميا الدكلة بالتدخؿ في الشؤكف االقتصادية فرض الضرائب كاستخداـ
السياسة الضريبية .
استخدام السياسة الضريبية لمنع التمركز في المشاريع االقتصادية:
تسعى معظـ الشركات إلى االندماج مع بعضيا مما يجعميا قكية كمحتكرة في السكؽ مما يؤدم
ذلؾ إلى التمركز ,كتعتبر ظاىرة التمركز سمة مف سمات العصر الحالي كذلؾ كما ىك كاضح مف
شركات متعددة الجنسيات كشركة مايكركسكفت التي يسعى القضاء لتقسيميا إلى شركتيف ,كيتـ معالجة
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ىذه الظاىرة باستخداـ السياسة الضريبية عف طريؽ زيادة معدؿ الضريبة عمى مراحؿ إنتاج السمعة
لمشركة المتجية نحك التمركز مما يزيد مف نفقاتيا كبالتالي عدـ االتجاه
نحك التمركز.
استخدام الضريبة لتشجيع االستثمار واالدخار:
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ اإلعفاءات الضريبية المشجعة عمى االستثمار كعدـ فرض الضريبة عمى
سندات التنمية التي تصدرىا الدكلة أك الشركات المساىمة ,كالعمؿ عمى تخفيض الضريبة عمى الكدائع
في صناديؽ االدخار مما يشجع األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف عمى االدخار كبالتالي زيادة
االستثمار في االقتصاد الكطني
استخدام السياسة الضريبية لتشجيع الصناعة الوطنية:
تسعى الدكلة لتشجيع الصناعة الكطنية كذلؾ مف خبلؿ استخداـ السياسة الضريبية عف طريؽ
فرض رسكـ جمركية مرتفعة عمى السمع المستكردة مف الخارج كالتي تعتبر منافسة لمسمع الكطنية
كالعمؿ أيضا عمى إعفاء الشركات الكطنية المنتجة مف الضرائب إما بشكؿ جزئي أك دائـ بيدؼ
تشجيعيـ عمى اإلنتاج كالبقاء في السكؽ في ظؿ كجكد منافسة.
استخدام السياسة الضريبية في تمويل العمميات التنموية:
ميما مف
تعتبر السياسة الضريبية أداة ميمة لخدمة األغراض التنمكية حيث تعتبر الضريبة بندا ن
بنكد اإليرادات العامة في مكازنة الدكلة كالتي تخصص حصيمتيا لئلنفاؽ عمى األغراض التنمكية,
حيث ىناؾ العديد مف الدكؿ العربية ال تيتـ بيذا البند كدكؿ الخميج حيث تعتمد عمى اإليرادات النفطية
دكف االىتماـ باإليرادات الضريبية.
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ثانيا :األىداف االجتماعية:
ً
تسعى السياسة الضريبية في المجتمع إلى تحقيؽ األىداؼ االجتماعية المختمفة ,كذلؾ مف أجؿ
تحقيؽ العدالة االجتماعية كاعادة تكزيع الدخؿ بيف األفراد كالقضاء عمى الطبقية كاستغبلؿ األغنياء
لمفقراء في المجتمع " ,كالدكر االجتماعي لمضريبة نادل بو كؿ مف جاف جاؾ ركسك في كتابو (العقد
االجتماعي) كألح عميو حتى األديب الفرنسي فكلتير ,كالمفكر االشتراكي كارؿ ماركس أشار إلى أىمية
استعماؿ الضرائب لتحقيؽ العدالة االجتماعية.
واألىداف االجتماعية التي تسعى السياسة الضريبية إلى تحقيقيا متعددة وكثيرة ومن أىميا :
إعادة تكزيع الدخؿ بيف األفراد:حيث تستخدـ السياسة الضريبية الشرائح الضريبية في ضريبة الدخؿ
أيضا فرض ضرائب عالية عمى السمع الكمالية كالترفييية كفرض
إلعادة تكزيع الدخؿ بيف األفراد ك ن
الضرائب عمى الثركات كما ىك مطبؽ في ألمانيا.
تكجيو سياسة النسؿ في الدكؿ :فيناؾ دكؿ عديدة تعاني مف مشكمة عدد السكاف ,سكاء كاف
بارتفاع عدد السكاف أك انخفاضو ,كيمكف لمدكلة مف خبلؿ استخداـ السياسة الضريبية معالجة ىذه
المشكمة ,فالدكؿ التي تعاني مف ارتفاع عدد سكانيا تفرض ضرائب مرتفعة بشكؿ يتناسب مع أعداد
األسرة ,حيث تفرض ضريبة عمى المكلكد الثاني أعمى مف الضريبة المفركضة عمى المكلكد األكؿ كيتـ
ذلؾ بش كؿ متصاعد ,كالدكؿ التي تعاني مف نقص في عدد سكانيا تخفض الضريبة المفركضة عمى
األفراد كتزيد مف اإلعفاءات الضريبية كتقديـ الحكافز المختمفة التي تشجع األفراد عمى اإلنجاب.
معالجة مشكمة السكف :حيث تعاني معظـ الدكؿ مف كجكد أزمة السكف أم عدـ تكفر كحدات
سكنية الزمة لؤلفراد ,كتستخدـ السياسة الضريبية في ىذا المجاؿ عف طريؽ اإلعفاءات الضريبية عمى
رأس ماؿ المستثمر في قطاع اإلسكاف أك مف خبلؿ تخفيض الضرائب عمى األراضي المكجكد بيا
أيضا يمكف
كحدات سكنية مما يشجع األفراد عمى بناء كحدات سكنية لبلستفادة مف ىذا اإلعفاء ,ك ن
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معالجة ىذه األزمة مف خبلؿ فرض ضرائب مرتفعة عمى السكنات غير المستأجرة مما يدفع مبلكيا
مف تأجيرىا لتجنب دفع ضرائب عالية.
تجنب المظاىر االجتماعية السيئة :ىناؾ الكثير مف العادات كالظكاىر االجتماعية السيئة التي
تعاني منيا المجتمعات منيا التدخيف كشرب الكحكؿ كالتي تضر بصحة األفراد في المجتمع ,كيمكف
لمدكلة مف خبلؿ السياسة الضريبية أف تعمؿ عمى الحد مف انتشارىا عف طريؽ فرض ضرائب مرتفعة
عمى صنعيا كبيعيا كفرض ضرائب جمركية مرتفعة عمى استيرادىا .حيث أف مفيكـ العدالة التكزيعية
المتعمؽ بتكزيع الدخكؿ بيف األفراد غير كاضح فقد يعني المساكاة المطمقة بيف األفراد في تكزيع الدخكؿ
كقد تعني أيضا أف يأخذ كؿ فرد مف أفراد المجتمع مف الدخؿ القكمي بقدر مساىمتو في تحقيؽ ىذا
الدخؿ ,أـ أنو ينبغي أف يتكفر لكؿ فرد حد أدنى مف الدخؿ أكال ثـ يزداد نصيب كؿ فرد مف الدخؿ
كفقا لمدل إنتاجيتو كمساىمتو في الناتج القكمي إال أف أغمب الفمسفات االجتماعية ترل أف التكزيع
ن
العادؿ لمدخؿ ال يعني المساكاة المطمقة في تكزيع الدخكؿ بيف أفراد المجتمع ( حمد اهلل ) 2005 :
الخصائص الواجب توافرىا في النظام المحاسبي الضريبي:
بعد بياف تعريؼ الضريبة كقكاعد فرضيا كأىدافيا ,سنتناكؿ الخصائص الكاجب تكافرىا في
النظاـ المحاسبي الضريبي لكي ينمك كيحقؽ أىدافو كىي  ( :عبد المتعال) 1970,

أوال  :أف يككف لدل ىذا النظاـ القدرة الكافية عمى المساىمة في تحقيؽ أىداؼ الدكلة التي
تختمؼ باختبلؼ األنظمة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كحتى درجة نمك المجتمع ,فتختمؼ تمؾ
األىداؼ في المجتمع الرأسمالي عنيا في المجتمع االشتراكي كفي مجتمع متقدـ عنيا في مجتمع
متخمؼ أك وناـ ,كفي مجتم ػ ػػع زراعي عنيا في مجتم ػ ػ ػ ػػع صناعي.
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ثانيا :أف يتسـ ىذا النظاـ بالعدالة ,فتفرض الضريبة عمى جميع المكاطنيف كيساىـ جميع
ً
مكاطني الدكلة كرعاياىا في تحمؿ نفقاتيا كأعبائيا كؿ حسب مقدرتو المالية كبعض النظر عما يتمتع
بو مف حماية الدكلة أك الفكائد كالمنافع التي تعكد عميو  .كمما ال شؾ فيو بأف ىذه الخاصية ميمة في
أم نظاـ سميـ فكؿ مخالفة لقاعدة العدال ػ ػ ػ ػ ػػة تشكؿ استيان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بشعكر الممكليف كتككف مصدر
اضط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراب في الكياف االجتماعي.

ثالثًا :أف يتصؼ ىذا النظاـ بعدـ المغاالة كاإلفراط في فرض الضرائب أك أسعارىا فيراعى
المقدرة المالية لمممػ ػ ػػكليف كحالتيـ االقتصادية عمى تحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ العبء الضريبي فبل تك ػ ػ ػ ػػكف الضريبة
ثقيمة كمبالغ فييا ألف ذلؾ يدفع بالممكليف إلى التيرب مف دفعيا أك تخرج الممكؿ مف دائرة النشاط
يجيا كبالتالي تصفية نشاطو ,كبذلؾ يككف
االقتصادم إذا ما أدل دفعيا إلى استنفاذ رأس مال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تدر ن
داعما لو ,فشرط عدـ المبالغة كالمغاالة في
النظاـ الضريبي عائؽ أماـ النمك كاالستقرار االقتصادم ال
ن
فرض الضرائب أساسػ ػ ػ ػػي كضركرم لتحقيؽ النمك كاالستقرار االقتصادم  (.المحجوب) 1996,
بل ككاضح المعالـ ,كخاؿ مف التعقيدات مع عدـ اإلخبلؿ
رابعا :أف يككف النظاـ بسيطنا كسي ن
بالكظائؼ كالمبادئ كاألىداؼ التي كضع مف أجميا أم ال تؤدم سيكلتو إلى ضياع حؽ الخزينة العامة
لمدكلة كيتحقؽ ذلؾ بما يمي:
 .1قياـ مكظفي اإلدارة المالية بمتابعتو كتنفيذه بطريقة سيمة كسميمة.
 .2سيكلة تدريب المكظفيف الجدد كاستيعابيـ لمنظـ في أقؿ كقت ممكف.
كماليا كاقتصاديان حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيث
اجتماعيا
 .3اإلقبلؿ مف التيرب الضريبي كبالتالي تبلفي آثاره السيئة
ن
ن
تعقيدا) صدقي.(1970,
فػ ػػرص تػ ػػيرب الممػ ػػكؿ تككف أقؿ كممػا ك ػ ػػاف النظػػاـ الضريبػ ػػي أكثر
ن
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تبعا لمظركؼ االقتصادية
خامسا  :مركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة النظاـ كقابميتو لمتطكر انكما نشا ك ن
اتساعا ن
ً
أيض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا حجـ العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التي يقكـ بيا ,بحيث يككف متسع
كاالجتماعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالسياسي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ن
إلخضاع أم نشاط اقتصادم جديد لمضريبة أك إعفاء نشاط اقتصادم كاف يخضع لمضريبة ,دكف أف
يفقد النظاـ مقكماتو الجكىرية ىذا بحاجة إلى مراجعة دكرية ليذا النظاـ كمكاكبو أم تغير في أكضاع
المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية  (.أسعد) 1969,
سادسا  :العمؿ عمى إزالة أسباب التكتر بيف الخزانة ىذا يؤدم إلى زيادة الثقة كتحقيؽ مزيد مف
ً
التعاكف بينيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ألف العبلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بيف الممكؿ كالخ ازن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يجب أف تقكـ عمى الثقة كالتعاكف
مف أجؿ تحقيؽ الصالح العاـ ( عبد المتعال( 1970,
المكمفون في دائرة الضريبة :
يجد النظاـ الضريبي نفسو ( فرىود )1986 ,كىك بصدد فرض ضريبة الدخؿ أماـ اعتباريف
تبعا لما يقصد
متناقضيف ,قد يضطر النظاـ إلى تغميب أحدىما كالتضحية باآلخر ,أك التكفيؽ بينيما ن
تحقيقو مف فرض ىذه الضريبة .كىذاف االعتباراف ىما :اعتبار العدالة كاعتبار الحصيمة ,كيقتضي
اعتبار العدالة عدـ إرىاؽ الفئات الفقيرة بضريبة الدخؿ ,بينما يقتضي اعتبار الحصيمة فرض ضريبة
مبدئيا ,كمع ذلؾ فإنو
الدخؿ بحيث ترد لمخزانة مبالغ كبيرة كيظير مف ىذا أف االعتباريف متناقضيف
ن
يمكف التكفيؽ بينيما ,فنجد أف مقتضيات تحقيؽ العدالة في ضريبة الدخؿ تتطمب البحث في العمكمية
الشخصية في ضريبة الدخؿ ,فتقتضي أف تككف الضريبة عامة عمى جميع األشخاص كىي تتبع الفرد
أينما حؿ.ككفقان لقانكف ضريبة الدخ ػػؿ المقترح رقـ  8لسن ػ ػػة  2011فالمكمؼ ىك كؿ شخص ممزـ بدفع
الضريبػة أك اقتطاعيا أك تكريدىا(قانون ضريبة الدخل المقترح.)2011 ,
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مفيوم الدخل المحاسبي والدخل الضريبي:
يستخرج الدخؿ المحاسبي عف طريؽ قكائـ الدخؿ كالبػ ػ ػ ػ ػ ػػيانات المحاسبية حسب الق ػ ػ ػكاعد
المحاسبية ( ) GAPPS

المتبعة كالمبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامان أما الدخؿ ألغراض

ؼف
اؿضريبية فيحدد مف خبلؿ تطبيؽ األحكاـ  ,كالتشريعات التي نصت عمييا القكانيف الضريبة .لذلؾ إ
الدخؿ كنتيجة عمؿ محاسبي يختمؼ عنو ضريبيا .فمثبل سمحت المبادئ المحاسبية كخاصة مبدأ
الحيطة كالحذر بتشكيؿ مخصص الخسارة المتكقعة ,كعدـ تسجيؿ المكاسب المحتممة حتى تتحقؽ
بالفعؿ مثؿ :تككيف مخصصات الديكف المشككؾ فييا كاحتياطي لخسارة متكقعة تحدث في حالة عدـ
سداد العمبلء لديكنيـ ,كيقتطع كنفقة عند تحديد الدخؿ المحاسبي ,كلكف ال يقبؿ كنفقة مقتطعة مف
الدخؿ عند تحديد الدخؿ الضريبي .كمف ذلؾ نستنتج أف ىناؾ بعض االختبلفات بيف الدخؿ المحاسبي
كالدخؿ الضريبي (.حماد ) 2004 ,
الدخل المحاسبي :
فقد عرفتو ( حنان ( 2003 ,بأنو الفرؽ بيف اإليرادات المحققة الناشئة عف العمميات خبلؿ
الدكرة كمقابميا التكاليؼ التاريخية"

وتوجد نظريتان لتحديد الدخل المحاسبي وىما:
أوال :نظرية حساب االستثمار

كطبقا ليذه النظرية " يتـ تحديد الربح بالفرؽ بيف اإليرادات اإلجمالية مف جية كالنفقات
ن
كالمصركفات التي أنفقت في سبيؿ الحصكؿ عمى ىذه اإليرادات مف جية أخرل فمعفل الربح ىنا يتفؽ
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مع مفيكـ الدخؿ بمعناه الفني الدقيؽ كتتكافر فيو صفاتو مف الدكرية في العطاء كاستمرار المصدر
يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة تفرض عمى الدخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ دكف
المصػ ػ ػ ػ ػ ػدر مما يجعؿ الضر ػ ػ ػ
ػ
كالعمؿ عمى صيانة ىذا
رأس الماؿ " ( خصاونة ) 1999 ,

ثانيا :نظرية الميزانية
ً
كطبقا ليذه النظرية " يتـ تحديد الربح بالفرؽ بيف قيمة صافي األصكؿ في آخر الفترة الزمنية
ن
كفقا
مف جية كصافي قيمتيا في بداية ىذه الفترة .فمعفل الربح ىنا أكسع كأشمؿ مدل مف مفيكمو ن
لنظرية حساب االستثمار ,ألف نتيجة عمميات المشركع في ظؿ نظرية الميزانية ال تقتصر فقط عمى
أيضا الزيادة أك النقص الذم ط أر عمى قيمة
الفرؽ بيف اإليرادات اإلجمالية كالمصركفات بؿ تشمؿ ن
األصكؿ كعناصر رأس الماؿ " ( خصاونة. ) 1999,
الفروض و المبادئ المحاسبية التي يخضع ليا الدخل المحاسبي ) صيام : ) 1997 ,
 .1فرض الوحدة المحاسبية Accounting Entity Assumption :
كفؽ ىذه الفرض  .يعتبر المشركع كحدة محاسبية مستقمة بحد ذاتيا كليا شخصية اعتبارية
مستقمة عف أصحاب المشركع.

. .2فرض االستمرارية Going Concern Assumption :
أم أف المنشأة سكؼ تستمر لفترة زمنية طكيمة نسبيان ,كىذا يعني أنو إذا لـ يكجد أم أدلة
عكسية ,إؼف المحاسب يفترض أف المنشاة لف يتـ تصفيتيػ ػػا كانياء نشاطػيا في المستقبػػؿ القريب.
. .3فرض الدورية أو المدة المحاسبية Periodicity Assumption :
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أم أنو باإلمكاف تقسيـ عمر المنشاة إلى عدة فترات مالية كعادة سنة مالية ,لمعرفة ما حققو
المشركع مف ربح أك خسػارة خبلؿ السنة الماليػة ,كمعرفة المركػز المالي في نياية السنة.
. .4فرض ثبات وحدة القياس المركزي Monetary Unit Assumption :
افتراض استخداـ الكحدات النقدية كقاسـ مشترؾ لقياس األثر الذم يمكف التكصؿ إليو عف
األنشطة المالية لممنشاة ,كىي كحدة نقد ثابت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال يمكف أف تتغير بمركر المدة أك تغير
األكض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع االقتصاديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.
 .5مبدأ الموضوعية Objectivity Principle :
يعني األخذ بعيف االعتبار جميع الحقائؽ ,كفحص ىذه الحقائؽ ,كتقديـ اإلثباتات كالمستندات
المؤيدة لصحة العمميات المالية.
 .6مبدأ التكمفة التاريخية Historical Cost Principle :
كىذا يعني أف التكمفة تمثؿ عادة أفضؿ مقياس محاسبي لمسمع كاألمكاؿ التي تمتمكيا المنشاة,
كتمثؿ التكمفة التاريخية مقياسا لمتكمفة الفعمية التي تحممتيا المنشاة في الحصكؿ عمى المكارد
اإلنتاجية كتييئتيا لبلستعماؿ في الغرض الرئيسي ليا.
 .7مبدأ الثبات Consistency Principle :
أم أف القكائـ المالية في المدة الحالية تعتبر نافعة بحد ذاتيا ,كلكنيا أكثر نفعا في مساندة
العمميات الق اررية لمستخدمي ىذه القكائـ إذا قكرنت بالقكائـ المالية لممدد المالية السابقة ,كتيدؼ
عممية المقارنة في تحديد الظركؼ كاالتجاىات ,ككما تنتج الفركؽ مف األحداث الحقيقية فاف ىذه
كلما كاف ىى يـ مستخدـ م القكائـ المالية
الفركؽ قد تنتج أيضان مف الفركؽ في المعالجات المحاسبية ,ى
ىك الفركؽ الحقيقية ,لذلؾ كجب استبعاد الفركؽ المحاسبية ابتباع نفس المعالجات المحاسبية لنفس
األحداث مف فترة إلى أخرل لضماف القابمية لممقارنة
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 .8مبدأ اإلفصاح الكمي  ( Full Disclosure Principle :حماد ) 2004 ,
أم الكشؼ في القكائـ المالية عف أية حقائؽ تعتبر ىامة بدرجة كافية ,كيتطمب ذلؾ إظيار
جميع المعمكمات التي يمكف أف يستفيد منيا القارئ في اتخاذ الق اررات.
 .9مبدأ االستحقاق Accrual Principle :
ىذا المبدأ يعترؼ باإليرادات كالمكاسب كفؽ استحقاقيا عف المدة الحالية كبغض النظر عف
تحصيميا أك عدـ تحصيميا ,كيعترؼ بالمصركفات كالخسائر كفؽ استحقاقيا عف المدة الحالية كبغض
النظر عف دفعيا أك عدـ دفعيا ,كيمثؿ ىذا األساس طريقة المحاسبة المتعارؼ عمييا في ىذا الكقت.
.10

The Revenue Expense Matching

مبدأ مقابمة اإليرادات بالمصروفات:

Principle
المنشة يجب أف يعترؼ بو كمصركؼ أك
أ
كيقضي مبدأ المقابمة :أف التكاليؼ التي تتحمميا
نفقة في نفس الفترة التي يتـ مف خبلليا االعتراؼ باإليراد مف السمع كالخدمات الناتجة عف تمؾ
التكاليؼ.
.11

مبدأ األىمية النسبية Materiality Principle :
أم أنو ال يجب اإلفصاح عف أية معمكمات إال إذا كاف ليا أثر محسكب عمى اتخاذ القرار.

.12

مبدأ الحيطة والحذر :Conservatism (Prudence) Principle :
يقكـ ىذا المبدأ عمى تجاىؿ األرباح التي لـ تتحقؽ بعد ,كأخذ كؿ الخسارة المتكقعة في

الحسباف كعدـ تسجيؿ المكاسب المحتممة حتى تتحقؽ بالفعؿ.
الدخل الضريبي :
عند الحدمث عف الدخؿ الضريبي فاف الحديث يدكر عف الدخؿ الخاضع
نظريتان لتحديد ىذا الدخل :
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لمضريبة وىناك

األولى نظرية المصدر :

كقد عرفت ىذه النظرية الدخؿ عمى أنو كؿ قكه نقدية شرائية جديدة تتدفؽ بصفة دكريو خبلؿ
زمني معيفة بحيث يمكف استيبلكيا دكف المساس بمصدرىا (الحاج  ) 1988 ,كبناء عمى ذلؾ
ة
فتره
فإف الدخؿ كفقنا ليذه النظرية يمتاز بالصفات التالية:
 .1الدكرية كالتكرار كال يشترط أف يتكرر بؿ أف الدخؿ يجب أف يمتاز بقابمية التكرار ,فقد يعقد شخص
م لمرة كاحدة ,في ىذه الحالة ,حتى لك لـ تتكرر فإنيا تخضع ليذه النظرية ألف إمكانية
صفؽ تجار ة
ة
ما
التكرار قائـ ة .
 .2الحفاظ عمى المصدر ,كىذا الشرط ليس مطمقا ,إذ أف المصدر قد يفنى أك ينضب ,كمثاؿ عمى
ذلؾ الدخؿ الذم يتحقؽ مف المحاجر ,فالشخص الذم يممؾ محج ار سكؼ يأتي يكـ كينفذ ىذا الصخر,
كىك مصد ار لمدخؿ.
زمني تعتمد درجة الثبات عمى طبيعة مصدر الدخؿ سكاء كاف عمبل أـ رأسماؿ أـ
ة
 .3الثبات لمد ة
كؿمىما معان( المحجوب  ) 1996 ,فالسائؽ الذم يممؾ مركبة يعمؿ عمييا فإف دخمو يتحقؽ مف العمؿ
كسائؽ كمف رأس المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الذم يممكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو (المركبة ( كغالب ػ ػان ما يتـ التمييز بيف أربعػػة مصػ ػػادر
لمدخؿ كىي تم ػػثؿ عكائد اإلنتاج كىي ):اليحيى )1996 ,
األجر الذم يتقاضاه العامؿ مقابؿ عمموالريع الذم ينتج نتيجة عقار أك أرضالفائدة عمى استخداـ رأس الماؿ-األرباح المتحققة مف التجارة كاالستثمار
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بل خاضعنا لمضريبة كفقنا ليذه
 .4قابمية ىذا الدخؿ لمتقييـ نقدنا ,بمعنى أف القيمة المعنكية ال تعتبر دخ ن
النظرية.
الثانية نظرية اإلثراء :

كقد عرفت نظرية اإلثراء الدخؿ عمى أنو الفرؽ في القيمة النقدية لقكة الشخص االقتصادية بيف
تاريخيف معينيف ( الحاج موسى  , ( 1988 ,بغض النظر عف دكريتيا أك ثباتيا ,فالدخؿ المتحقؽ
عرضي يعتبر دخبل كفقان ليذه النظرية ,كاألرباح الرأسمالية المتحققة فعبل تخضع لمضريبة كىي
ة
بصكرة
بل خاضعنا لضريبة الدخؿ ,سكاء
أشمؿ مف النظرية األكلى ,فكؿ ما يزيد مف ثركة المكمؼ يعتبر دخ ن
كاف نتيجة عمؿ أـ إرث أـ أم دخؿ يتحقؽ كلك لمرة كاحده ( أمين ) 1992 ,

كأف المشرع كفقان

لقانكف ضريبة الدخؿ رقـ  25لسنة  1964كالمشرع الفمسطيني كفقا لقانكف ضريبة الدخؿ رقـ 17
سنة  , 2004لـ يأخذا بنظرية المصدر كحدىا كال بنظرية اإلثراء كحدىا لتحديد مفيكـ الدخؿ ككنوما
ألم منيما كحاكال أف يجمعا بيف النظريتيف مع التركيز عمى نظرية
لـ يأخذا بكافة العناصر المككنة و
المصدر كيتجو أحيانا إلى نظرية اإلثراء(خصاونة  ) 2000 ,كالدليؿ عمى ذلؾ أف المشرع في القانكف
ميف أك صنعة أك تجارة كىي دخكؿ تتحقؽ حسب نظرية
أم دخؿ يتأتى مف ة
األردني أخضع لمضريبة ى
أم دخؿ قد ال يتكرر كيحدث مرة كاحد ة أك ما يسمى دخبل عرضينا,
المصدر كأخضع لمضريبة أيضنا ى
أسمالي كدخكالن كفقان لنظرية اإلثراء.
ة
كالدخؿ المتأتي عف الخمك كبدؿ المفتاحية كىي تعتبر أرباحان ر
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أسباب اختبلف الدخل الضريبي عن الدخل المحاسبي:

إف اختبلؼ الدخؿ الضريبي عف الدخؿ المحاسبي يعكد لعدة أسب ػ ػ ػ ػ ػػاب يمكف إجمالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا
بما يمي( :بدوي)1998,
 .1استناد األنظمة المحاسبية إلى المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا عند إعداد القكائـ المالية كالتي
كثير ما تختمؼ عف المبادئ كالقكاعد التي تستخدـ لؤلغراض الضريبية.
نا
 .2كجكد اختبلفات جكىرية بيف األسس التي تحكـ قياس الدخؿ الضريبي كبيف األسس التي تحكـ
قياس الدخؿ المحاسبي كيؤدم ىذا إلى اشتماؿ القكائـ المالية إما عمى المفردات التي ال تدخؿ في
قياس الدخؿ الضريبي أك عدـ اشتماليا عمى بعض المفردات التي تدخؿ في قياسو.
 .3يحكـ الدخؿ الضريبي مبادئ يرمي المشرع الضريبي مف خبلليا إلى تحقيؽ أىداؼ اقتصادية
كاجتماعية كسياسية متغيرة ,كقد تـ ترؾ ىذه المبادئ دكف تقنيف حتى يمكنيا أف تتطكر مع االحتياجات
دائما قصكر في قكانيف الضرائب ,كقد ترتب عمى ذلؾ ما يمي:
التي تحقؽ المصمحة العامة ليذا نجد ن
أ .عدـ تدخؿ المشرع الضريبي في تغيير أك تعديؿ المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا كالتي يسير
عمييا الممكلكف بصفة منتظمة.
ب .قياـ المنشآت ابتباع المبادئ المحاسبية التي تفي باحتياجاتيا كتحقؽ مصالح مبلكيا دكف التأثر
بالمبادئ كالتشريعات الضريبية.
دكر رئيسا في قياس الدخؿ الضريبي ألنيا تيتـ بتقديـ البيانات كالمعمكمات
ت .قياـ المحاسبة بتأدية نا
التي تكضح بصكرة صادقة المركز المالي لمكحدة االقتصادية ككذلؾ نتيجة عممياتيا ,كىي تقكـ بذلؾ
في إطار مجمكعة مف المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا التي تككف األساس األكثر مبلءمة لتحديد
العبء الضريبي إلى الحد الذم ال يتعارض مع أىداؼ المشرع الضريبي.
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المبـــــــــحث الثــــــاني
اإلعفـــــــــاءات الضريبيـــــــــــــة
 تمييد
 أسباب اإلعفاءات الضريبية
 مزايا اإلعفاءات الضريبية
 اإلعفاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل الفمسطيني
 اإلعفاءات الضريبية في قانون تشجيع االستثمار الفمسطيني
 حجم الشركات المستفيدة من اإلعفاءات الضريبية
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المبحث الثاني
اإلعفاءات الضريبية
تمييد

تيتـ معظـ الدكؿ بكضع خطط لمتنمية االقتصادية ك االجتماعية ك قد تككف ىذه الخطط
طكيمة األجؿ أك قصيرة األجؿ كقد اىتمت أغمب الدكؿ بتحديد ىياكؿ السياسة المالية ك السياسة النقدية
التي تتسؽ مع ىذه الخطط كمف أىـ الكسائؿ المتبعة لتحقيؽ أىداؼ ىذه الخطط السياسة الضريبة
لمدكلة ك التي تستخدميا الدكلة لمكاجية المتغيرات االقتصادية ك االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك التي ترتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز عمى
عػ ػ ػ ػ ػ ػػدة قكاعد أىميا قاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالة ك التي تستند إلى ( شبيطة  ) 2006 ,أىنو عمى الدكلة
عندما تعمد إلى فرض الضريبة مف خبلؿ القانكف الضريبي أف تراعي العدالة مف خبلؿ تكزيع األعباء
العامة عمى أفراد المجتمع ,كأصدؽ مثاؿ عمى تحقيؽ قاعدة العدالة ىك اإلعفاءات الضريبية كالتنزيبلت
المسمكح بيا كأيضنا الشرائح الضريبية ,كعميو فميس مف المعقكؿ أف يدفع المكمؼ الفقير نفس مبمغ
الضريبة الذم يدفعو المكمؼ المكسر.
كتعرؼ اإلعفاءات الضريبية كفقان لقانكف الدخؿ الفمسطيني  2004 /17التخفيض عمى صافي
كعرؼ أيضنا اإلعفاء الضريبي
الدخؿ لغرض تحقيؽ العدالة ( قانون الدخل الفمسطيني  ) 2004/17ي
بأنو عدـ فرض الضريبة عمى دخؿ معيف إف كاف ىذا الدخؿ يخضع لمضريبة في
أف
األصؿ (شامية  ) 1993,كاإلعفاء إما أف يككف دائـ ان أك مؤقتان كاما أف يككف كمي أك جزئي ,ك ى
أف
نظاـ ضريبة الدخؿ المطبؽ في فمسطيف قد عالج مسألة اإلعفاءات عمى جميع أنكاعيا  ,كبما ى
اإلعفاءات ال تطبؽ أك تمغى إال بمكجب قانكف ,فبل يحؽ لئلدارة الضريبية أف تمغييا أك أف تمنح
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إعفاءات خارج نطاؽ التشريع .كفي حقيقة األمر يجب أف تفرض الضريبة عمى كؿ مف يحقؽ دخبلن
في داخؿ الكطف ,إال أف ىناؾ أسباب تستدعي منح اإلعفاءات مف الناحية االقتصادية أك االجتماعية
أك السياسية ( الخطيب . ) 2006 ,

تـ التعرؼ مف خبلؿ ىذا المبحث عمى أىـ أسباب اإلعفاءات الضريبية ك مزايا اإلعفاءات
الضريبية ك اإلعفاءات الضريبية كفؽ نا لقانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني ككفؽ نا لقانكف تشجيع االستثمار
الفمسطيني.

أسباب اإلعفاءات الضريبية :

 .1إعفاء بسبب طبيعة النشاط االقتصادي:

أعفت التشريعات الضريبية الشخص االعتبارم العاـ مف دفع ضرائب عف إيراداتو المتحققة
ك خصكصنا إذا كاف نشاط ىذا الشخص غير تجارم ك ال يبغ م مف ك ار ئق تحقيؽ الربح مثؿ المرافؽ
العامة ك الجامعات الحككمية  .ك بالمقابؿ فاف الشخص االعتبارم العاـ الذم يمارس نشاطان صناعيان
أك تجاريان أك خدميان يخضع لمضريبة ما لـ يكجد نص يخالؼ ذلؾ ( منذر .) 2006 ,
اقتصادي :
ة
أسباب

المقصكد باإلعف ػ ػ ػػاءات االقتصادية ىي التي يي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ المشرع مف منحيا تش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجيع
كيعد اإلعفاء مف
االستثمار األجنبي كالمحمي كتشجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الصناعة المحمي ػ ػ ػ ػػة كلتشجيع التصػ ػ ػ ػػدير ,ي
ضريبة الدخ ػػؿ المفركضػة عمى األرب ػ ػ ػ ػػاح حاف ناز لق ػ ػػدكـ رأس الماؿ األجنبي ( معيد البحوث ) 1978 ,
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كالعديد مف الدكؿ تقدـ الحكافز الضريبية كمف ضمنيا اإلعفاءات لتشجيع االستثمػ ػػار المحمي كاألجنبي
) (France, 1999فالمشرع الفمسطيني كما في معظـ دكؿ العالـ كتحقيقنا ليذه الغاية سف قانكف رقـ
1لسنة  1998بشأف تشجيع االستثمار في فمسطيف ,حيث تضمف ىذا القانكف مجمكعة مف اإلعفاءات
مف ضريبة الدخؿ لبعض المشاريع االقتصادية ,كقد حدد القانكف عدد ان مف الصناعات التي يمكف أف
تحظى بيذه اإلعفاءات (أنظر المادة  22في قانون رقم  1لسنة  1998بشأن تشجيع االستثمار).

 .2أسباب اجتماعية :

يندرج تحت اإلعفاءات االجتماعية التي يقصدىا المشرع تمؾ التي تمنح لممكمؼ لكي تضمف
لو معيشة كريـ ة كتمؾ المبالغ المتحققة التي يستطيع مف خبلليا تمبية ضركريات حياتو ,فيمنح إعفاء
لمشخص المقيـ كلزكجتو كألبنائو كلمف يعيؿ شرعان كقانكنان ,كلمسكنو كيمنح إعفاء إذا ثبت بأنو ينفؽ
عمى تعميـ جامعي ألحد أبنائو أك مف يعيؿ ,كمف أشكاؿ اإلعفاءات الضريبية أيضان أنو يتضمف ضريبة
بنسب أقؿ عمى الفئات األكلى مف الدخؿ كتزداد ىذه النسبة كمما زاد الدخؿ ( .الخطيب ) 2006 ,
ة

مزايا اإلعفاءات الضريبية :
إف مزايا اإلعفاءات الضريبية تتنكع بتنكع أسباب اإلعفاءات سابقة الذكر لذلؾ كمف كجية نظر
الباحث إؼف ىذه المزايا ستقسـ إلى :
أوال  :مزايا اإلعفاءات الضريبية الممنوحة بسبب طبيعة النشاط االقتصادي
 .1تشجيع األنشطة الخيرية ك االجتماعية التي تمبي خدمات عامة لمناس دكف استيداؼ الربح.
 .2تشجع أصحاب رؤكس األمكاؿ ك المتبرعيف لتبني مشاريع عامة ذات طابع اجتماعي ك مدني مثؿ
مؤسسات رعاية األيتاـ ك المكفكفيف كغيره .
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 .3تشجيع إنشاء صناديؽ التقاعد ك التكفير ك الضماف ك الت أ ميف الصحي مما يسيـ في صناعة
الحياة الكريمة لممتقاعديف .
 .4المساىمة في تخفيؼ األعباء الضريبية عمى المكمفيف مف خبلؿ بعض اإلعفاءات الكاردة في قانكف
ضريبة الدخؿ الفمسطيني مثؿ القيمة اإليجارية لسكف المكمؼ الخاص.
ثانيا  :مزايا اإلعفاءات الضريبية الممنوحة ألسباب اقتصادية

 .1المساىمة في تمبية سياسات الدكلة االقتصادية مف خبلؿ منح اإلعفاءات ك التحفيزات بما يخدـ
كيكجو ىذه السياسات .
 .2المساىمة في القضاء عمى البطالة مف خبلؿ منح إعفاءات عمى عدد تشغيؿ العامميف كفؽ شركط
معينة كضعيا قانكف تشجيع االستثمار الفمسطيني مثؿ المؤسسات ك المشاريع التي تعمؿ في تكنكلكجيا
المعمكمات كمما زاد عدد المكظفيف فييا .
 .3المساىمة في تطكير البني التحتية لممشاريع القائمة مف خبلؿ منح إعفاءات ضريبية خاصة
بتطكير المشاريع القائمة .
 .4تشجيع المشاريع السياحية ك الصحية ك التعميمية.
 .5تشجيع إقامة المدف الصناعية مما يساىـ في تطكير التنمية االقتصادية العامة لمدكلة.
ثالثا  :مزايا اإلعفاءات الضريبية الممنوحة ألسباب اجتماعية
 .1المساىمة في ضماف المعيشة الكريمة لممكاطف ك المقيـ في الدكلة مف خبلؿ منح إعفاءات شراء
المنازؿ كخصـ فكائد القركض المستخدمة في شراء ىذه المنازؿ كاعفاءات الزكج ك األكالد ك التعميـ.
 .2المساىمة في تحقيؽ العدالة االجتماعية مف خبلؿ تحديد اإلعفاءات ك التنزيبلت حسب فئات
الدخؿ المختمفة .
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المعدل
اإلعفاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل الفمسطيني ( قانون ضريبة الدخل الفمسطيني
ّ
رقم ( )2لسنة 2008م )
المعدؿ رقـ ( )2لسنة  2008ـ حددت الدخؿ
المادة ( )6في قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني
ٌ
المعفي مف الضريبة :
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام ىذا القانون كل من الدخول التالية:

.1

دخؿ الييئات المحمية كالمؤسسات العامة مف أم عمؿ ال يستيدؼ الربح.

 .2دخؿ األكقاؼ كمؤسسات األيتاـ.
 .3ركاتب التقاعد.
 .4أم مبمغ مقطكع يدفع كمكافأة لدل اعتزاؿ الخدمة أك الكفاة أك كتعكيض مقطكع مقابؿ اإلصابة
بأذل أك كفاة بما يتكافؽ كالقكانيف السارية المفعكؿ.
 .5ميمة السفر ك/أك التمثيؿ المدفكعة لمكظفي القطاع العاـ في نطاؽ عمميـ الرسمي.
 .6المستردات مف الضرائب نتيجة تسكية أكضاع عف سنكات سابقة.
 .7دخؿ األعمى أك المصاب بعجز أك إعاقة تزيد عمى (  )%50محددة بقرار لجنة طبية مختصة مف
عمؿ يدكم أك كظيفة.
 .8الدخكؿ المعفاة بمكجب قانكف خاص أك اتفاقية دكلية.
 .9المخصصات المدفكعة لمكظفي السمؾ الدبمكماسي الفمسطيني.
 .10الركاتب كالمخصصات التي تدفعيا ىيئة األمـ المتحدة مف ميزانيتيا إلى مكظفييا كمستخدمييا.
 .11الدخؿ المتحقؽ ألم صندكؽ مكافؽ عميو كصناديؽ التقاعد كالتكفير كالضماف كالتأميف الصحي
ً
المستخدميف.
المستخدميف ك
شريطة أف يقتصر اإلعفاء عمى دخؿ الصندكؽ مف مساىمات كؿ مف
ى
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 .12القيمة االيجارية لؤلبنية التي يشغميا مالكيا لمسكف أك العمؿ أك أم مف أفراد أسرتو أك أم
شخص معاؿ شرعنا ,كاقتنع مأمكر التقدير بأف أشغاؿ المأجكر دكف مقابؿ ,ككذلؾ البناء الذم يشغمو
مالكو إذا كاف شخصان معنكيان أك أم مف مكظفيو أك مستخدميو لغاية السكف دكف مقابؿ ,كفي الحالة
األخيرة يقتصر اإلعفاء عمى القيمة االيجارية لممالؾ.
 .13دخؿ الشخص الطبيعي مف المزارعيف حسب المعايير المحددة ليذا اإلعفاء كفؽ لكائح كتعميمات
تصدر ليذه الغاية.
 .14أرباح كعكائد التكزيع كحصص األرباح المكزعة مف قبؿ الشركة المقيمة في فمسطيف التي
استكفيت الضريبة عمى دخميا الخاضع لمضريبة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف.
المعدل رقم (  )2لسنة 2008م
وكذلك نصت المادة (  )7من قانون ضريبة الدخل الفمسطيني
ّ
أن الدخل المعفي من الضريبة بشروط :
يعفى مف الضريبة المفركضة بمكجب أحكاـ ىذا القرار بقانكف كفقان لمشركط المكضحة كؿ مف
الدخكؿ التالية:
أوال  :األرباح الرأسمالية عمى النحك التالي:
أ -األرباح الرأسمالية الناجمة عف بيع أراض ك/أك عقارات ,شريطة أف ال يككف ىذا النشاط مف
طبيعة عمؿ ذلؾ الشخص ,كيعتبر النشاط مف طبيعة عمؿ الشخص كيخضع لمضريبة إذا تكرر ألكثر
مف مرة خبلؿ السنة ,كيستثنى مف ىذا التكرار بيع الممتمكات الشخصية كالمكركثة.
ب -األرباح الرأسمالية الناجمة عف بيع األكراؽ المالية مف المحافظ االستثمارية لمبنكؾ كالمؤسسات
المالية.
ثانيا  :الركاتب كالمخصصات التي تدفع لممكظفيف الدبمكماسييف غير الفمسطينييف
األخرل في فمسطيف شريطة المعاممة بالمثؿ.
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الممثميف لمبمداف

ثالثا  :اإلرث ,كال يعفى بعد ذلؾ اإليراد السنكم لمممتمكات المكركثة.
رابعا  :الجمعيات التعاكنية فيما يتعمؽ بمعامبلتيا مع أعضائيا.
خامسا  :دخؿ الجمعيات الخيرية كالنقابات كاالتحادات المينية كالجمعيات التعاكنية كلجاف الزكاة
كالصناديؽ الخيرية المرخصة شريطة:
أ .أف تككف تمؾ الدخكؿ مف عمؿ ال يستيدؼ الربح كالمحددة في نظاميا الداخمي.
ب .أف ال يككف ذلؾ الدخؿ ناتجنا عف أعماؿ تجارية أك استثمارية ,كأية نشاطات أخرل ذات طبيعة
تؤثر عمى القدرة التنافسية لمقطاع الخاص.
ت .أف تمتزـ الجمعيات الخيرية كالتعاكنية كاالتحادات كالنقابات كلجاف الزكاة كالصناديؽ الخيرية بتقديـ
نسخة مف الحسابات الختامية الخاصة بيا سنكم نا كشيادة المحاسب القانكني المرخص ككشؼ تعديمي
لغايات ضريبة الدخؿ مصادؽ عميو مف المحاسب أك المدقؽ القانكني كتككف خاضعة لمفحص
كالتدقيؽ.

اإلعفاءات الضريبية في قانون تشجيع االستثمار الفمسطيني (قانون رقم ( )2لسنة2011م:

في ظؿ النقص الحاصؿ في رؤكس األمكاؿ التي يتـ استثمارىا في مناطؽ السمطة الكطنية
الفمسطينية كفي ظؿ مناخ خصب لمشاريع مف الممكف أف تساىـ في جعؿ المجتمع الفمسطيني مجتمعان
ال مف ككنو مجتمعنا استيبلكينا في بعض مجاالت الحياة خاصة أنو مجتمعه م
منتجنا بد ن

زخر بالطاقة

نقص ىائؿ في المرافؽ السياحية في و
و
بمد قد يؤمو المبلييف مف السياح سنكيان إذا ما
العاممة كفي ظؿ
استقرت أكضاعو أكثر جاء قانون تشجيع االستثمار في فمسطين رقم (  )1لسنة  1998م .كبقراءة
متأنية يككف ليذا القانكف أىمية بالغة في تحقيؽ أىداؼ كأكلكيات التنمية في فمسطيف مف خبلؿ زيادة
االستثمارات ,كذلؾ بتكفير المناخ المبلئـ لتشجيع االستثمار كتسييمو كتقديـ الضمانات لممستثمريف
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كمنحيـ الحكافز التي تزيد مع زيادة قيمة أم استثمار سكاء كاف في مشاريع قائمة أك مشاريع
جديدة (التميمي )2008 ,ك لمتعرؼ عمى ىذه اإلعفاءات مف خبلؿ

قانون رقم (  )2لسنة 2011م

بشأف تعديؿ قانكف تشجيع االستثمار في فمسطيف رقم ( )1لسنة 1998م

لقد نصت مواد قانون تشجيع االستثمار والتي تم تعديميا بقرار قانون لسنة  2011أن اإلعفاءات
الضريبية التي يمنحيا القانون ىي كاآلتي :
أوال  :تمنح المشاريع التي تقرىا الييئة والحاصمة عمى التراخيص البلزمة بموجب القانون ,الحوافز
واإلعفاءات وفقاً لآلتي ( قانكف تشجيع االستثمار رقم ( )2لسنة2011م ) :
 .1أم استثمار قيمتو مف مائتيف كخمسيف ألؼ دكالر إلى أقؿ مف مميكف دكالر أمريكي يمنح إعفاء مف
ضريبة الدخؿ عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لدل استحقاقيا لمدة سبع سنكات تبدأ مف بداية السنة
المالية األكلى التي تمي سنة بداية اإلنتاج أك مزاكلة النشاط ,كتككف الفترة الكاقعة منذ بداية اإلنتاج أك
مزاكلة النشاط كحتى بداية السنة المالية األكلى فترة إنتاج أك مزاكلة نشاط تجريبي كتككف فترة معفية
إضافة لفترة اإلعفاء.
 .2أم استثمار قيمتو مف مميكف دكالر إلى خمس ة مبلييف دكالر يمنح إعفاء مف ضريبة الدخؿ عمى
الدخؿ الخاضع لمضريبة لدل استحقاقيا لمدة تسع سنكات تبدأ مف بداية السنة المالية األكلى التي تمي
سنة بداية اإلنتاج أك مزاكلة النشاط ,كتككف الفترة الكاقعة منذ بداية اإلنتاج أك مزاكلة النشاط كحتى
بداية السنة المالية األكلى فترة إنتاج أك مزاكلة نشاط تجريبي كتككف فترة معفية إضافة لفترة اإلعفاء.
 .3أم استثمار قيمتو خمسة مبلييف دكالر فما فكؽ يمنح إعفاء عف ضريبة الدخؿ عمى الدخؿ
الخاضع لمضريبة لدل استحقاقيا لمدة إحدل عشرة سنة تبدأ مف بداية السنة األكلى التي تمي سنة بداية
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اإلنتاج أك مزاكلة النشاط ,كتككف الفترة الكاقعة منذ بداية اإلنتاج أك مزاكلة النشاط كحتى بداية السنة
المالية األكلى فترة إنتاج أك مزاكلة نشاط تجريبي كتككف فترة معفية إضافة لفترة اإلعفاء.
 .4ال يجكز أف يسرم اإلعفاء بأثر رجعي يزيد عف بداية السنة المالية التي تسبؽ السنة المالية التي
يتـ خبلليا منح اإلعفاء.

ثانيا  :تمنح شركات أنظمة المعمومات والتكنولوجيا والتي ال تعمل في تجارة األجيزة اإللكترونية
بمختمف أنواعيا وبيع البرامج الجاىزة واإلعفاءات وفقاً لآلتي:
 .1تمنح الشركات كالمشاريع التي تكظؼ خمسة مكظفيف مينييف محمييف في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات إعفاء مف ضريبة الدخؿ لدل استحقاقيا لمدة ثبلث سنكات تبدأ مف تاريخ تكظيؼ ىذا العدد
مف المكظفيف.
 .2تمنح الشركات كالمشاريع التي تكظؼ عشرة مكظفيف مينييف محمييف في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات إعفاء مف ضريبة الدخؿ لدل استحقاقيا لمدة سبع سنكات تبدأ مف تاريخ تكظيؼ ىذا العدد
مف المكظفيف.
 .3تمنح الشركات كالمشاريع التي تكظؼ عشريف مكظفان مينيان محميان في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات
إعفاء مف ضريبة الدخؿ لدل استحقاقيا لمدة تسع سنكات تبدأ مف تاريخ تكظيؼ ىذا العدد مف
المكظفيف.
 .4تمنح الشركات كالمشاريع التي تكظؼ ثبلثيف مكظفان مينيان محميان في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات
إعفاء مف ضريبة الدخؿ لدل استحقاقيا لمدة إحدل عشرة سنة تبدأ مف تاريخ تكظيؼ ىذا العدد مف
المكظفيف.
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كذلك أتاح قانون تشجيع االستثمار الفمسطيني المعدل لسنة  2011الصبلحيات التالية لمجمس إدارة
ىيئة االستثمار الفمسطيني :
.1

بناء عمى مقتضيات المصمحة العامة ككفقان لمجاالت عمؿ المشركع أك
يجكز لمجمس اإلدارة ن

مكقعو الجغرافي أك مدل مساىمتو في زيادة الصادرات أك خمؽ فرص العمؿ أك دفع عجمة التنمية,
إبراـ عقد حكافز يمنح مف خبللو ىذا المشركع حكافز كاعفاءات إضافية عمى أف تتـ مصادقة مجمس
الكزراء عمى ىذا العقد.
.2

يجكز لمجمس اإلدارة تمديد مدة اإلعفاء لممشركعات إلى سنتيف إضافيتيف إذا تجاكزت نسبة
 %40كال يدخؿ في النسبة الماؿ المستثمر في

المككف المحمي في اآلالت كالمعدات كالتجييزات

األراضي كالمباني كتككف الييئة ىي الجية المختصة بتحديد ىذه النسبة.

إجراءات الحصول عمى اإلعفاء الضريبي :

أوال  :يجب عمى المستثمر القياـ بما يمي:
أ .إعبلـ الييئ ػ ػ ػ ػ ػػة خطيان فكر االنتيػ ػ ػ ػ ػػاء مف تركيب المكج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدات الثابتة كتجييزىا لغايات المشركع.
ب .تقديـ طمب التمتع بمزايا القانكف كتقديـ كافة المعمكمات كالمرفقات المنصكص عمييا في األنظمة
خبلؿ ستة أشير مف بداية اإلنتاج أك مزاكلة النشاط لممشركع كيجكز لمجمس اإلدارة تمديد ىذه الفترة
إلى ستة أشير أخرل كحد أقصى مف خبلؿ طمب تمديد يتقدـ بو المستثمر إلى الييئة.
ت .تقديـ البيانات المالية الختامية مدققة مف محاسب قانكني.
ثانيا  :تقكـ الييئة بتقييـ المعمكمات الكاردة في الطمب كالمقدمة مف المستثمر حكؿ المشركع
المنصكص عمييا في األنظمة حاؿ تقديميا.
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ثالثا  :تصدر الييئة قرارىا بالمكافقة أك الرفض عمى االستثمار

خ الؿ ستيف يكمان مف تاريخ تقديـ

بل لمتمتع
الطمب ,كاذا لـ تصدر الييئة قرارىا برفض الطمب خبلؿ ىذه المدة يصبح المشركع مؤى ن
بالمزايا المنصكص عمييا في ىذا القرار بقانكف .

اإلعفاءات الضريبية الخاصة بتطوير المشاريع :

 .1يمنح المشركع المخصص لتطكير مشركع قائـ بقيمة مائة ألؼ دكالر إلى أقؿ مف مميكف دكالر
إعفاء مف ضريبة الدخؿ عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لدل استحقاقيا لمدة أربع سنكات تبدأ مف تاريخ
االنتياء مف تطكير المشركع القائـ كعمى أف تتـ عممية التطكير خبلؿ مدة زمنية أقصاىا سنتيف.
 .2يمنح المشركع المخصص لتطكير مشركع قائـ بقيمة مميكف دكالر إلى أقؿ مف خمسة مبلييف دكالر
إعفاء مف ضريبة الدخؿ عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لدل استحقاقيا لمدة ست سنكات تبدأ مف تاريخ
االنتياء مف تطكير المشركع القائـ كعمى أف تتـ عممية التطكير خبلؿ مدة زمنية أقصاىا سنتيف.
 .3يمنح المشركع المخصص لتطكير مشركع قائـ بقيمة تزيد عمى خمسة مبلييف دكالر إعفاء مف
ضريبة الدخؿ عمى الدخؿ الخاضع لمضريبة لدل استحقاقيا لمدة ثماني سنكات تبدأ مف تاريخ االنتياء
مف تطكير المشركع القائـ كعمى أف تتـ عممية التطكير خبلؿ مدة زمنية أقصاىا سنتيف.
اإلعفاءات الضريبية الخاصة بالمشاريع السياحية و الصحية و التعميمية :
. .1تمنح المشاريع السياحية كالصحية كالتعميمية إعفاءات إضافية مف الجمارؾ كالضرائب لممشتريات
مف األثاث كالمفركشات كاألدكات كالمعدات الكيربائية كاإللكتركنية كالمكازـ لغايات التحديث كالتجديد مرة
كؿ خمس سنكات عمى أف يتـ إدخاليا إلى فمسطيف أك استعماليا في المشركع خبلؿ سنتيف مف صدكر
قرار المكافقة عمى قكائـ المشتريات ككمياتيا.
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 .2تسترد الييئة كامؿ اإلعفاءات اإلضافية المشار إلييا في الفقرة السابقة إذا لـ يتـ إدخاليا أك
استكماليا في المشركع خبلؿ مدة السنتيف.
صبلحيات مجمس الوزراء :
كبناء عمى تنسيب مجمس إدارة الييئة ,إنياء العمؿ بمبدأ منح
يجكز بقرار مف مجمس الكزراء
ن
حكافز (اإلعفاءات مف ضريبة الدخؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف) بعد سنتيف مف تاريخ العمؿ
بيذا القرار بقانكف ,كال يؤثر ذلؾ سمبان عمى اإلعفاءات الممنكحة قبؿ ىذا اإلنياء كتبقى سارية المفعكؿ
لحيف انتياء مدتيا.
حجم الشركات المستفيدة من اإلعفاءات الضريبية :
تشير البيانات أف عدد المشاريع التي استفادت مف اإلعفاءات الكمية عمى ضريبة الدخؿ في
الضفة الغربية منذ العاـ  1998ك حتى  2010قد بمغت  275مشركعا باإلضافة إلى  90مشركعا
استفادت مف اإلعفاءات الجزئية كيبلحظ أف حكالي نصؼ المشاريع التي استفادت مف اإلعفاءات
الكمية ك الجزئية كانت في محافظة راـ اهلل ك البيرة ك محافظة الخميؿ فيما حصمت كافة المحافظات
األخرل في الضفة الغربية عمى النصؼ الثاني مف اإلعفاءات ك كاف اقميا في محافظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة قمقيمية
أف النسبة األكبر مف المشاريع المستفيدة مف

ك محافظة أريحا ك األغكار كمف الممفت لمنظر

اإلعفاءات ىي مشاريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع صناعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (بنسبة  %73مف المشاريع الجديدة ك  %89مف المشاريع
القائمة )(المراقب االقتصادي و االجتماعي ,

 ) 2011كيبمغ عدد الشركات المعفاة مف الضريبة

بمكجب قانكف االستثمار حكالي  300شركة تتراكح قيمة ضريبتيا بيف
حسب ضريبة الدخؿ في ك ازرة المالية.
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 50-40مميكف دكالر سنكيا

خبلصة الفصؿ الثاني

تناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار المفاىيمي لمضريبة ك أىـ التعريفات كخصائص ك قكاعد ك أىداؼ الضريبة
ككذلؾ أىـ خصائص النظاـ المحاسبي الضريبي ك ما ىك الدخؿ المحاسبي ك الدخؿ الضريبي كذلؾ
كمدخؿ لمتعرؼ عمى مكضكع البحث الرئيس كىك اإلعفاءات الضريبية حيث تناكؿ الفصؿ أىـ
تعريفات ىذه اإلعفاءات ك مزاياىا ك أسباب منحيا ككذلؾ التعرؼ عمى اإلعفاءات التي

أقرىا ؾ هؿ مف

قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني ك قانكف تشجيع االستثمار الفمسطيني ك التعرؼ عمى حجـ الشركات
التي استفادت مف ىذه اإلعفاءات.
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الفصل الثالث
القوائم المالية
و بورصة فمسطين
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المقدمة
المحاسب ػ ػ ػ ػ ػػة ىي نظاـ لممعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػػات يقكـ بتجميع ,كتكصيؿ المعمكمػ ػ ػ ػػات االقتص ػ ػ ػ ػػادية عف
منشأة معينة إلى عدد كبير مف المستخدميف كمختمؼ األشخاص الذيف ترتبط ق ارراتيـ بنشاط ىذه
المنشأة مف المستثمريف كالمكرديف كالمديرييف كالمصالح الحككمية ,كغيرىا (.كيسو,وويجانت)1999 ,
القكائـ المالية مف الكسائؿ األساسية في االتصاؿ باألطراؼ الميتمة بأنشطة الكحدة ,ك التي مف
خبلليا ستتمكف تمؾ األطراؼ التعرؼ عمى العناصر الرئيسة المؤثرة عمى المركز المالي لممنشأة ك ما
حققتو مف نتائج  .كمع كؿ التطكر الحاصؿ في سكؽ الماؿ ك االعماؿ البد مف التطرؽ الى

األسكاؽ

المالية فيي أمر جديد في المحيط العربي كأكؿ دكلة عربية تعاممت بيذه األكراؽ ىي مصر حيث
دعتيا الحاجة إلى التداكؿ في األصكؿ المالية ,كلذلؾ اىتمت باألسكاؽ المالية ,كلقد شيدت الدكؿ
عاليا في النصؼ الثاني مف القرف العشريف كما أف الدكؿ العربية األخرل غير
نمكا
اقتصاديا ن
ن
النفطية ن
المنتجة لمنفط استفادت مف القركض الممنكحة ليا مف دكؿ النفط ,كمف المساعدات ,كما أف تحكيبلت
األيدم العاممة مف أبنائيا أدل إلى ارتفاع دخكؿ سكاف ىذه الببلد ,كالذم أدل إلى تجمع فائض
ادخارم حار أصحابو في طريقة استثماره ,فكاف العمؿ الذم مارسكه ىك كضعو في البنكؾ بفكائد
منخفضة مع البحث عف طريقة أفضؿ الستثماره  ( .الحناوي و الصحن )1999 ,كينقسـ الفصؿ إلى
المباحث اآلتية :
المبحث األول  :القوائم المالية
المبحث الثاني  :بورصة فمسطين
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المبحث األول
القوائم المالية

 تمييد
 تعريف القوائم المالية
 أىداف التقارير المالية
 مستخدمو القوائم المالية
 قائمة الدخل
 قائمة المركز المالي الميزانية
 قائمة التغيرات في حقوق الممكية
 قائمة التدفقات النقدية
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المبحث األول
القوائم المالية

تمييد

إف اؿمعايير ) ( IAS/IFRS 1تبيف اإلطار العاـ لتقديـ القكائـ ك ما يتطمبو محتكل كؿ كثيقة فالنظاـ
المحاسبي المالي يبيف القكائـ المالية الكاجب عمى الكحدة إنجازىا سنكيا ( شناي)2000 ,ىذا كتختمؼ
مفاىيـ كمحتكيات القكائـ المالية التي تعدىا المنشآت باختبلؼ الجيات المنظمة لمينة المحاسبة,
كاختبلؼ مفيكميا لممستخدـ النيائي لممعمكمات الكاردة في ىذه القكائـ ,كما أف التقارير المالية يجب أف
تفصح عف كؿ ما مف شأنو أف يجعميا غير مضممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(بيجت ويماني)1990 ,

وتشمل القوائم المالية التالية :
 قائمة الدخؿ
 قائمة المركز المالي ) الميزانية )
 قائمة التغيرات في حقكؽ الممكية
 قائمة التدفقات النقدية
 ممحؽ يبيف القكاعد ك الطرؽ المحاسبية المستعممة ك يقدـ معمكمات تكميمية عمى الميزانية
ك جدكؿ حسابات النتائج.
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تعريف القوائم المالية:

تعتبر القكائـ المالية ىي المخرجات األساسية كالمكصؿ األساسي لممعمكمات  ,ىذا كتختمؼ مفاىيـ
كمحتكيات القكائـ المالية التي تعدىا المنشآت باختبلؼ الجيات المنظمة لمينة المحاسبة ,كاختبلؼ
مفيكميا لممستخدـ النيائي لممعمكمات الكاردة في ىذه القكائـ ,كما أف التقارير المالية يجب أف تفصح

عف كؿ ما مف شأنو أف يجعميا غير مضممة ( الشلتوني

) ٢٠٠٥ :

أىداف التقارير المالية ( حنان : )2003 ,

لقد مر االىتماـ بأىداؼ التقارير المالية بعدة مراحؿ بدءنا مف االىتماـ بأىداؼ اإلدارة حيث
كانت كجية نظرىا ىي السيطرة عمى تحديد أىداؼ المحاسبة ك تقاريرىا المالية  ,ك كاف اإلفصاح
السائد يتمثؿ في تنفيذ المتطمبات القانكنية لمكفاء بالتزاماتيا تجاه المساىميف  ,تمي ذلؾ االىتماـ بكجية
نظر االتحادات المحاسبية ك المينية ك التي اتسمت بالبحث عف مبادئ محاسبية مقبكلة مف خبلؿ
األخذ بنظر مدققي الحسابات ك المحاسبيف كبذلؾ أصبح ىدؼ التقارير المالية ىك إظيار مدل عدالة
اإلفصاح ك انسجاـ القكائـ مع ىذه المبادئ  ,ثـ تطكر األمر إلى األخذ بكجية نظر مستخدمي التقارير
المالية حيث انصب التكجو عمى مراعاة مصمحة المستخدميف الخارجييف  .ك قد يككف أفضؿ تحديد
ألىداؼ التقارير المالية ىك ما صدر عف مجمس معايير المحاسبية المالية األمريكي عند إصدار البياف
رقـ ( )1الخاص بأىداؼ التقارير المالية لممشركعات اليادفة لمربح ك الذم اعتمد بإصداره عمى تقرير
لجنة تركبمد() truebloodالذم حصر أىداؼ التقارير المالية في مجمكعتيف ىما(:الميندي)2004 ,
أوال  :األىداف العامة لمتقارير المالية :
 .1تكفير المعمكمات المفيدة في ترشيد الق اررات االستثمارية ك االئتمانية لممستثمريف الحالييف
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ك المرتقبيف ك الدائنيف .
 .2تكفير المعمكمات المفيدة في التقديرات المستقبمية ك بما يتيح الفرصة لمتخذ م الق اررات االقتصادية
لممفاضمة بيف التدفقات النقدية الحالية ك المستقبمية .
 .3تكفير المعمكمات حكؿ مكارد ك التزامات الشركة ك التغيرات التي تط أر عمييا .
ثانيا  :األىداف التفصيمية لمتقارير المالية :

 .1تكفير المعمكمات المفيدة في تقييـ أداء الشركة ك تحديد أرباحيا .
 .2تكفير المعمكمات المفيدة في تحديد درجة السيكلة كتدفؽ األمكاؿ .
 .3تكفير المعمكمات المفيدة في التقدير عف مسئكلية اإلدارة ك تقييـ كفاءة أدائيا .
 .4تكفير معمكمات حكؿ مبلحظات ك تفسيرات اإلدارة يعتقد أنيا ىامة لمستخدمي التقارير المالية في
تفسيرات ما جاء بيا .
ؼف اليدؼ مف القكائـ المالية ىك تقديـ
ك حسب مجمس معايير المحاسبة الدكلية ) (IASBإ
معمكمات عف الكضعية المالية لمكحدة في تاريخ غمؽ الحسابات ك ذلؾ مف خبلؿ الميزانية ,كتكضيح
الكفاءة مف خبلؿ جدكؿ حسابات النتائج ,كتحديد تغيرات كضعية الخزينة مف جدكؿ تدفقات الخزينة
ذلؾ لتمبية احتياجات كؿ المستعمميف ليذه المعمكمات عند اتخاذ ق ارراتيـ االقتصادية))Obert, 2004
مستخدمو القوائم المالية:
تتعدد األطراف الميتمة بتحميل القوائم المالية و التي يمكن تقسيميا إلى:
 .1األطراف الداخمية :ك ىي تمؾ األطراؼ النابعة مف داخؿ المؤسسة ك التي تتمثؿ في:
اإلدارة  :تحتاج اإلدارة بمختمؼ مستكياتيا إلى القكائـ ك التقارير المالية ,حيث تحقؽ ىذه القكائـ
لئلدارة  ( :خنفر و المطارنة ) 2006 ,
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 مدل تحقيؽ المؤسسة لؤلىداؼ المرجكة.
 التعرؼ عمى الكضع المالي ك القدرة الكسبية لممؤسسة.
 .2الموظفون و العمال  :تيتـ ىذه الفئة بالقكائـ ك التقارير المالية لبلطمئناف عمى استقرارىا الكظيفي
كالمرتبط باستم اررية المشركع
 .3األطراف الخارجية :ك ىي كثيرة ك متعددة ك مف أىميا ) Skinner ,2003 ) :
 المساىمون :ينصب اىتماميـ عمى درجة المخاطرة المتعمقة باستثماراتيـ ك ربحيتيا ,فيـ بحاجة
إلى معمكمات تساعدىـ عمى اتخاذ قرار شراء استثمار,االحتفاظ بو أك بيعو كما ييتمكف بالمعمكمات
التي تساعدىـ عمى معرفة قدرة المنشأة عمى تكزيع قسائـ األرباح.
 العاممون:ىـ بحاجة إلى معمكمات متعمقة باستقرار ك ربحية المنشأة مف أجؿ معرفة قدرة

المنشأة

عمى دفع تعكيضات ,مكافآت ,منافع التقاعد ك تكفير فرص العمؿ.
 المقرضون:ك ىـ بحاجة إلى معمكمات حكؿ قدرة مقترضييـ عمى دفع قركضيـ ك الفكائد المتعمقة
بيا عند االستحقاؽ.
 الموردون و الدائنون اآلخرون:ك ىـ بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة ستدفع ليـ
عند االستحقاؽ.
 الزبائن :ك ىـ بحاجة إلى معمكمات متعمقة باستم اررية المؤسسة خاصة عندما يككف ليـ ارتباط
طكيؿ األجؿ معيا أك أف نشاطيـ متعمؽ باستم اررية المؤسسة.
 الجميور :ك ىك بحاجة إلى معمكمات حكؿ التطكرات الحديثة لثركة المنشأة ك تنكع نشاطيا في
االقتصاد المحمي.
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 الدولة و الييئات العمومية :تيتـ الدكلة بتكزيع المكارد ك بالتالي نشاطات المؤسسة  ,كما أنيا
بحاجة إلى معمكمات لتنظيـ نشاط ىذه األخيرة ك تحديد السياسات الجبائية ك إعداد إحصائيات كطنية
كالدخؿ القكمي (. .مرازقة  ,ب.ت )

قائمة الدخل ) Income statement ( :

مجمس معايير المحاسبة الدكلية

 FASBأشار أف الغرض األساسي لمتقارير المالية تقديـ

معمكمات حكؿ أداء الشركة عبر قياس األرباح  .قائمة الدخؿ ىي المحاكلة األكلية كاألساسية ك الميمة
ألف ليا قيمة تنبكئية ك الخصائص النكعية عرفيا (SFAC) No.2 :
 تقارير الدخؿ ليا قيمة كقياس لمتدفقات النقدية المستقبمية .
 قياس لكفاءة اإلدارة.
 مؤشر لممشاريع اإلدارية المنجزة ) Cathey & other , 2010 (.
 أساس لقياس الضرائب
ىي قائمة المكاسب كما يطمؽ عمييا البعض أحيانان -التي تعبر عف مدل نجاح عمميات المنشأة
في فترة زمنية معينة ,كتستخدـ ىذه القائمة لتحديد ربحية المنشأة ,كتعد قكة الثقة في قائمة الدخؿ مف
األمكر الظنية ,ألف الدخؿ المستخرج منيا يعتبر في أحسف الحاالت تقديرينا تقريبا ,كذلؾ ألف قياس
الدخؿ في المحاسبة ىك انعكاس لمعديد مف االفتراضات كالمبادئ (المعايير ( التي كضعيا المحاسبكف
عمى مدل العقكد الماضية مثؿ افتراض الدكرية كمبدأ االعتراؼ باإليراد كمبدأ المقابؿ
(كيسو,وويجانت (1999 ,كعميو يمكف القكؿ أف قائمة الدخؿ ىي عبارة عف أداة لتحقيؽ مبدأ مقابمة
اإليرادات بالمصركفات لتحديد صافي الدخؿ أك الخسارة بطريقة مبسطة ككاضحة (جعفر) 2003 ,
كىي تكفر لمستخدمي القكائـ المالية المعمكمات المالية قصد التعرؼ عمى أماكف كجكد فرص االستثمار
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المربحة ,كذلؾ بعد الكشؼ عف مصادر تمؾ النتائج كمككناتيا كاألحداث كالعمميات التي أدت إلى
تحقيقيا في الظركؼ السائدة(العقاري)2004 ,

قائمة المركز المالي الميزانية ( ) Balance sheet

مفيوم قائمة المركز المالي:

قائمة تكفر معمكمات عف طبيعة كمقدار االستثمارات في أصكؿ المنشأة ,كالتزامات المنشأة
لدائنييا ,كحؽ المبلؾ عمى صافي أصكؿ المنشأة ,حيث يتمثؿ المركز المالي لممنشأة في ما ليا مف
أصكؿ كما عمييا مف خصكـ أك التزامات تجاه اآلخريف ,كذلؾ في المحظة األخيرة مف الفترة المالية
المنتيية )جعفر , (2003 ,كتعد ىذه القائمة بعد إعداد الحسابات الختامية كمعرفة صافي نتيجة
النشاط مف ربح أك خسارة كىي تتضمف جميع الحسابات التي لـ تزؿ مفتكحة في الحسابات الختامية
أم التي لـ تقفؿ بعد ,كلمميزانية جانباف ,األكؿ كيسمى الجانب األيمف كتندرج فيو كافة البنكد الخاصة
بأصكؿ المنشأة كحقكقيا عمى اآلخريف ,كالثاني كيسمى الجانب األيسر كتندرج فيو كافة البنكد الخاصة
بخصكـ المنشأة كالتزاماتيا تجاه اآلخريف ,كتختمؼ طريقة ترتيب بنكد الحسابات في الميزانية بحسب
طبيعة المنشأة  (.الشمتوني  ) 2005 ,كتعمؿ عمى التزكيد بالمعمكمات لئلدارة أك ألم أطراؼ
خارجية ذات اىتماـ بالمشركع عف األصكؿ كااللتزامات كالعناصر األخرل ذات الصمة مثؿ حقكؽ
الممكية؛ لذلؾ فإف اإلدارة ىي المستخدـ األساسي لمثؿ ىذه المعمكمات كالتي تزكد بنكع مف التقارير
المالية لؤلطراؼ الخارجية ,عمى أية حاؿ فإف الدكر األساسي لئلدارة في التقرير المالي الخاص ىك في
تكصيؿ المعمكمات لبلستخداـ مف قبؿ اآلخريف ليذا السبب كجيت اىتماميا إلى التكاليؼ ,كالدقة,
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كالقابمية لمفيـ لمثؿ ىذه التقارير ,كاليدؼ العاـ لمثؿ ىذه القكائـ مف التقارير المالية أنيا مكجية
لبلستخداـ العاـ مف قبؿ المستخدميف المحتمميف كالمعنييف بنشاط المشركع ) .(FASB,1978أيضا
يمكف تعريفيا بأنيا عرض لثركات الشركة في نقطة معينة مف الكقت كىذه الثركة ستككف القيمة الحالية
لممكارد ك االلتزامات ك تقنية القياس تككف محدكدة بالتالي تستخدـ مجمكعة متنكعة مف تقنيات القياس
لعناصر الميزانية العمكمية مثؿ ) Cathey & other , 2010 ( :
 التكمفة التاريخية
 القيمة الحالية
 القيمة المتكقعة

قائمة التغيرات في حقوق الممكية :
يشترط عمى المؤسسة أف تقكـ بعرض قائمة التغير في  IASإف المعيار المحاسبي الدكلي رقـ ( ) 1
حقكؽ الممكية كعنصر مفصؿ في القكائـ المالية ( عقاري  ) 2007 ,كىي القائمة الثالثة مف القكائـ
ثبلث بنكد رئيسة:
المالية في شركات األمكاؿ تنقسـ حقكؽ الممكية إلى ة
 .1رأسمال مدفوع  :كيسمي رأس الماؿ المساىـ بو( رضوان  ) 1998 ,كينقسـ بدكره إلى قسميف:

 رأس ماؿ قانكني كيمثؿ المسؤكلية القانكنية لحممة األسيـ كيتحدد عمى أساس القيمة اإلسمية أك
سعر اإلصدار في حالة عدـ كجكد قيمة إسمية .
 رأس ماؿ إضافي كيشمؿ عناصر مثؿ عبلكة إصدار أسيـ  ,زيادة أك نقص الخزانة المعاد
إصدارىا ,كاليبات الرأسمالية سكاء في شكؿ أصكؿ غير نقدية ميداة أك قيمة أسيـ خزانو ميداة أعادت
الكحدة إصدارىا.
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 .2رأس مال مكتسب :كيعرؼ أيضا باألرباح المحتجزة كيمثؿ األرباح المحققة كغير المكزعة حتى
تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ( نتائج رىف التخصيص ) ,كيمثؿ رقـ رأس الماؿ المكتسب الحد
األقصى الذم يمكف تكزيعو في شكؿ عائد عمى االستثمار كذلؾ حتى تتـ المحافظة عمى رأس الماؿ
المدفكع كضماف عاـ لمدائنيف,كمف ناحية أخرل قد يككف رأس الماؿ المكتسب غير مقيد أك أف يككف
مقيد في شكؿ احتياطات مثؿ االحتياطي القانكني أك احتياطي التكسعات أك احتياطي سداد رأس
الماؿ ,كيبلحظ ىنا أىمية التفرقة بيف االحتياطات كبيف المخصصات.

فالمخصصات تككف لمقابمة خسائر محتممة كىي بيذا تحميبلن أك تخفيضان لمربح الدكرم في حيف أف
تخفيضا لو.
االحتياطات ىي نكع مف التصرؼ أك التخصيص لمربح كليست
ن
 .3رأس مال محتسب :كيمثؿ تسكيات رأسمالية لـ تتحقؽ بعد حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي
كمف أمثمة ذلؾ رأس ماؿ إعادة التقييـ ,فرؽ ترجمة األرصدة مف العمبلت األجنبية  ,أرباح الحيازة
الغير محققة (.الدينوري ) 2009 ,
قائمة التدفقات النقدية ()Cathey & other , 2010

قبؿ  1971قائمة الدخؿ ك الميزانية كانتا ىما القكائـ المطمكبة مف

) (GAAPالعديد مف

الشركات الكبيرة احتكت عمى قكائـ مالية إضافية لحاجتيا لئلفصاح عف المعمكمات المبلئمة لصنع
الق اررات االقتصادية .ىذا اإلفصاح استجاب لممستثمريف ك الدائنيف ك اآلخريف الذيف لدييـ الرغبة بتمقي
معمكمات في التمكيؿ ك األنشطة االستثمارية في منظمات األعماؿ  .عدد مف الشركات استجابت مف
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خبلؿ إصدار قائمة األمكاؿ ك التي أعدت لئلببلغ عف المكارد المتاحة كاستخدامات ىذه المكارد خبلؿ
فترة إعداد ىذه القائمة.
مفيوم قائمة األموال يمكن تصنيفو :

 .1النقدية ( ) Cash
 .2رأس الماؿ العامؿ ( ) Working capital
 .3كؿ المكارد المالية ( ) All financial resources
قائمة األمكاؿ ىي في الكاقع قائمة النقدية المستممة ك المنفقة كتبمغ عف أثر ىذه األمكاؿ المستممة
ك المنفقة عمى كؿ الحسابات األخرل  .كمف خبلؿ رأس الماؿ العامؿ يمكف تعريؼ األمكاؿ بأنيا كؿ
المعامبلت ك التي نتجت عف التغير في رأس الماؿ العامؿ ( األصكؿ المتداكلة – الخصكـ المتداكلة)
كتحت ىذا المفيكـ تعرؼ األمكاؿ بأنيا صافي الزيادة أك النقص في النقدية  ,المدينيف  ,االستثمارات ,
حسابات الدفع.

مجمــــــــــــــس المبـــــــــــــادئ المحاسبيــــــــــــــــــة (  19 NO ) APBوصـــــــــــــف شكـــــــــــل
القائمة كاآلتي)Cathey & other, 2010(:

 .1تعد القائمة لتعبر عف الكضع المالي عمى شكؿ نقدم  ,أصكؿ مؤقتة  ,أصكؿ سريعة أك رأس
الماؿ العامؿ طالما أنيا تستخدـ مفيكـ كؿ المكارد المالية كتعطي تصكر أكثر فائدة عف األنشطة
االستثمارية ك التمكيمية لمكحدة .
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 .2يجب أف تفصح القائمة عف صافي التغير في النقدية ك االستثمارات المؤقتة ك األصكؿ السريعة أك
رأس الماؿ العامؿ يعتمد حسب شكؿ اإلعداد .
 .3يجب أف تفصح القائمة عف النفقات عمى األصكؿ طكيمة األجؿ كصافي العائدات مف بيع األصكؿ
طكيمة األجؿ ,تحكيؿ الديف طكيؿ األجؿ أك األسيـ المفضمة إلى أسيـ عادية  ,اإلصدارات أك إعادة
دفع الديكف  ,اإلصدارات أك إعادة الشراء ألسيـ رأس الماؿ ك التكزيعات .
شكل قائمة التدفقات النقدية statement format :
قائمة التدفقات النقدية تبمغ عف التغيرات في النقدية كما يساكم النقدية خبلؿ فترة محاسبية مف األنشطة
التالية :
 .1التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية .
 .2التدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية .
 .3التدفقات النقدية مف األنشطة التمكيمية ) Cathey & other , 2010( .
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية :

يقصد بالنشاط التشغيمي كما ىك كارد بالمعيار ".األنشطة الرئيسة المنتجة لئليراد المؤسسة
كاألنشطة األخرل التي ال تمثؿ أنشطة استثمار أك تمكيؿ (الجمعية المصرية ) 2006 ,
فالتدفقات النقدية التي تنشأ مف أنشطة التشغيؿ تتمثؿ بصفة أساسية في األنشطة اإلنتاجية المكلدة
لمدخؿ كالتي تنتج بصفة عامة مف المعامبلت كاألحداث المحددة لنتيجة العاـ مف ربح أك خسارة كمف
أمثمة ذلؾ ( :الدينوري ) 2009 ,
 .1المقبكضات النقدية مف بيع البضائع أك تقديـ خدمات.
 .2المقبكضات النقدية مف اإلتاكات كاألتعاب كالعمكالت كاإليرادات األخرل.
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 .3فكائد دائنة محصمة مف إقراض الغير.
 .4متحصبلت نقدية مف دعاكل قانكنية.
 .5المدفكعات النقدية لممكرديف سداد لقيمة بضائع كخدمات.
 .6المدفكعات النقدية لمعامميف أك بالنيابة عنيـ مثؿ)األجكر كالمزايا النقدية كالعينية ) ,,
 .7المقبكضات كالمدفكعات النقدية مف ك إلى مؤسسة التأميف عف األقساط كالمطالبات كاالشتراكات
السنكية كالمزايا األخرل.
 .8المدفكعات النقدية أك استرداد ضرائب الدخؿ إال إذا أمكف تحديد أنيما مرتبطاف بأنشطة التمكيؿ
كاالستثمار عمى كجو الخصكص)الضريبة المسددة عمى األرباح الرأسمالية المتعمقة ببيع األصؿ الثابت
تعتبر مف التدفقات النقدية الخاصة بالنشاط االستثمارم( .
 .9قد تحتفظ المؤسسة بأسيـ كسندات كقركض ألغراض التعامؿ أك المتاجرة فييا فيتـ تصنيؼ أك
تبكيب تدفقاتيا النقدية عمى أنيا أنشطة تشغيؿ مثميا مثؿ المخزكف الذم يتـ اقتناؤه لغرض إعادة
بيعو,كبالمثؿ فإف التدفقات النقدية كالقركض التي تمنحيا المؤسسات المالية يتـ تبكيبيا عادة عمى أنيا
أنشطة تشغيؿ حيث أنيا تتعمؽ بالنشاط اإلنتاجي الرئيس المكلد لمدخؿ,ىذا كتعتبر الدفعات المقدمة مف
العمبلء بمثابة تدفقات نقدية مف أنشطة التشغيؿ كليس مف أنشطة التمكيؿ  .كيستثنى مف التدفقات
النقدية المتعمقة بالنشاط التشغيمي أرباح كخسائر بيع األصكؿ الثابتة حيث تعالج باعتبارىا تدفقات نقدية
تخص النشاط االستثمارم ( .الدينوري ) 2009 ,

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :

يقصد بالنشاط االستثمارم ( :المجمع العربي لممحاسبين القانونين ) 2002 ,أنشطة اقتناء كاستبعاد
األصكؿ طكيمة األجؿ كاالستثمارات األخرل ال تدخؿ في حكـ النقدية فالنشاط االستثمارم يتأثر
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بالتدفقات المتعمقة باالستثمارات طكيمة األجؿ كاالستغناء عنيا,كىكذا بإصدار كتحصيؿ القركض طكيمة
األجؿ ومن أمثمة ذلك:
 .1المدفكعات النقدية القتناء أصكؿ ثابتة كأصكؿ غير مممكسة كأصكؿ أخرل طكيمة األجؿ,كتتضمف
ىذه المدفكعات ما يتعمؽ بتكاليؼ التطكير المرسمة كتكاليؼ األصكؿ الثابتة التي تـ إنشا ؤىا بالمكارد
الذاتية .
 .2المقبكضات النقدية مف بيع األصكؿ الثابتة كاألصكؿ غير المممكسة كاألصكؿ األخرل طكيمة
األجؿ.
 .3المدفكعات النقدية القتناء أسيـ أك سندات في مؤسسة أخرل كالحصص في الشركات
المشتركة)بخبلؼ المدفكعات بشأف األكراؽ المالية التي تعتبر في حكـ النقدية أك تمؾ التي يحتفظ بيا
ألغراض التعامؿ أك المتاجرة فييا( .
 .4المقبكضات النقدية مف بيع أسيـ أك سندات بمنشآت أخرل كالحصص في الشركات المشتركة
كذلؾ بخبلؼ المقبكضات عف تمؾ السندات كالتي تعتبر في حكـ بنكد النقدية كتمؾ التي يحتفظ بيا
ألغراض التعامؿ أك المتاجرة.
 .5المدفكعات النقدية كالقركض الممنكحة ألطراؼ أخرل كذلؾ بخبلؼ الدفعات النقدية كالقركض
الممنكحة عف طريؽ المؤسسات المالية كالتي تبكب ضمف التدفقات الناتجة عف التشغيؿ.
 .6المقبكضات النقدية مف تحصيؿ النقدية كالقركض الممنكحة .ألطراؼ أخرل كذلؾ بخبلؼ التدفقات
النقدية كالقركض الممنكحة عف طريؽ المؤسسات المالية كالتي تبكب ضمف أنشطة التشغيؿ.
 .7المدفكعات النقدية لشراء عقكد آجمة كعقكد مستقبمية كعقكد اختيارية كعقكد مقايضة ما لـ تكف ىذه
العقكد يحتفظ بيا ألغراض التعامؿ أك المتاجرة فييا,أك المقبكضات التي تبكب عمى أنيا أنشطة
تمكيمية.
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 .8المقبكضات النقدية مف عقكد آجمة كعقكد مستقبمية كعقكد اختيارية كعقكد مقايضة ما لـ تكف ىذه
العقكد محتفظ بيا ألغراض التعامؿ أك المتاجرة فييا أك المقبكضات التي تبكب عمى أنشطة
تمكيمية .ىذا مع مراعاة تبكيب التدفقات النقدية الخاصة بتغطية مخاطر التزاـ معيف بنفس تبكيب
التدفقات النقدية لبللتزاـ الذم يتـ تغطية مخاطره (.الدينوري ) 2009 ,

 .التدفقات النقدية من النشاط التمويمي :

يقصد بالنشاط التمكيمي كما ىك كارد بالمعيار ":األنشطة التي ينتج عنيا تغيرات في حجـ
كمككنات حقكؽ الممكية كاالقتراض بالمؤسسة ".ىك النشاط المتعمؽ بالحصكؿ عمى مكارد التمكيؿ
لؤلصكؿ سكاء مف قركض أك إصدار أسيـ ( الدىراوي ) 2006 ,
كىنا يتضح إف مصادر ىذا النشاط تككف إما في زيادة حقكؽ الممكية عبر إصدارات أسيـ جديدة أك
عبر الحصكؿ عمى قركض طكيمة األجؿ .أما االستخدامات فيي عبارة عف المدفكعات النقدية إلى
المساىميف كسداد قيمة القركض ,أم أف ىذا النشاط يرتبط بالمعامبلت مع مبلؾ المشركع كالدائنيف.
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المبحث الثاني
بورصة فمسطين
 تمييد
 تعريف سوق األوراق المالية البورصة
 العوامل التي أدت إلى نشأة البورصات المالية
 خصائص أسواق األوراق المالية البورصات
 وظائف أسواق األوراق المالية البورصات
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المبحث الثاني
بورصة فمسطين

تمييد

لقد استطاعت بعض الشركات تجميع المدخرات ك االستثمارات في إنشاء كثير مف الشركات
طمعا بالربح المقبؿ ,كحاز بعض أصحاب المدخرات في استثمار ىذه المدخرات ,فبحثكا
المساىمة,
ن
عف استثمارىا في الخارج ,فتعاممكا في أسكاؽ األكراؽ المالية األجنبية كىذا حدا بكثير مف الدكؿ
العربية إلى إنشاء أسكاؽ مالية الستقطاب سكؽ ىذه المدخرات في أسيـ الشركات كتداكؿ ىذه األسيـ
في سكؽ األكراؽ المالية فأنشأت مصر سكنقا لؤلكراؽ المالية ,كما أنشأت معظـ الدكؿ الخميجية أسكا نقا
كذلؾ ,كمف أشيرىا سكؽ المناخ في الككيت( الحناوي و الصحن. )1999 ,
كتـ انشاء سكؽ لبلكراؽ المالية في فمسطيف عاـ  1995كشركة مساىمة خاصة ثـ كاف التطكر الياـ
في مسيرة السكؽ كتحكليا إلى شركة مساىمة عامة

عاـ  2010تجاكبنا مع قكاعد الحككمة الرشيدة

كالشفافية .كفي أيمكؿ  2010أطمقت السكؽ عف ىكيتيا المؤسساتية الجديدة لتصبح "بكرصة فمسطيف"

تعريف سوق األوراق المالية" البورصة" :

يعرؼ سكؽ األكراؽ المالية بأنو عبارة عف نظاـ يتـ بمكجبو الجمع بيف البائعيف كالمشتريف لنكع
معيف مف األكراؽ أك ألصؿ مالي معيف ,حيث يتمكف بذلؾ المستثمريف مف بيع كشراء عدد مف األسيـ
كالسندات داخؿ السكؽ إما عف طريؽ السماسرة أك الشركات العاممة في ىذا المجاؿ .كلكف مع نمك
شبكات ككسائؿ االتصاؿ ,فقد أدل ذلؾ إلى التقميؿ مف أىمية التكاجد في مقر سكؽ األكراؽ المالية
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المركزم ,كبالتالي سمحت بالتعامؿ مف خارج السكؽ مف خبلؿ شركات السمسرة المنتشرة في مختمؼ
الدكؿ) صالحة" ), 2007 ,التعريؼ الضيؽ أك المحدكد لسكؽ رأس الماؿ كىك األكثر شيكعنا في
االستعماؿ كالذم يقتصر عمى السكؽ المنظمة" البكرصة "لؤلسيـ كالسندات كالتي يتـ التعامؿ فييا
بالبيع كالشراء عف طريؽ خدمات الكسطاء كالمسمكح ليا بالتعامؿ في السكؽ كضامني تغطية
االكتتاب)المنذري ) 1987 ,سكؽ األكراؽ المالية" البكرصة "مصطمح يطمؽ عمى السكؽ المخصص
لبيػ ػ ػ ػ ػػع كشراء األكراؽ المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المؤسسات االستثماري ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(بنكؾ االستثمار,الكسطاء,السماسرة (
الذيف يقكمكف بتنفيذ كاتماـ صفقات التبادؿ لتمؾ األكراؽ  . ( Badger,others,1969 ).كتمثؿ
البكرصة أىـ أجيزة السكؽ المالية لذلؾ يمكف إضافة تعريفا ليا بأنيا تنظيـ يتـ مف خبلؿ التقاء
العرض بالطمب عبر كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ المعركفة كمف خبلؿ إجراءات التعامؿ ببعض
األكراؽ المالية التي تتكافر فييا شركط معينة كفقان لقكاعد كنظـ معينة.
العناصر األساسية لسوق األوراق المالية :
مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف استنتاج العناصر األساسية لسكؽ األكراؽ المالية
كالتي ىي )حماد: ) 2000 ,
 .1األوراق المالية  (:األسيـ ك السندات ( كتمثؿ البضاعة أك السمعة التي يتـ تداكليا في السكؽ
 .2المتعاممون  :كىـ البائعكف ك المشتركف ك السماسرة ك المؤسسات ك الييئات ك الشركات المرتبطة
بعمميات تداكؿ األكراؽ المالية.
 .3المعمومات :كتمثؿ محركات كمؤشرات اتخاذ ق اررات الشراء كالبيع أك االحتفاظ باألكراؽ المالية
بمعرفة المستثمريف الحالييف ك المرتقبيف.
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العوامل التي أدت إلى نشأة البورصات المالية ىي ( البرواري: ) 2002,

 .1االنقبلب الصناعي :حدكث االنقبلب الصناعي في أكركبا ,كتحكؿ اإلنتاج مف اإلنتاج الصغير إلى
اإلنتاج الكبير ظيرت الحاجة الماسة إلى الكميات الضخمة مف المكاد الخاـ التي تحتاج إلييا
الصناعات.
 .2زيادة السكان :انتشار المدف أثر الثكرة الصناعية كازدحاميا بالسكاف احتاج إلى تمكينيا بالمكاد
الغذائية ,فاقتضى ذلؾ إلى كجكد سكؽ عالمي لبلتجار في الحاصبلت الزراعية ,فنشأ فريؽ مف التجار
سمكا بالمضاربيف ,كفريؽ آخر مف تجار الجممة ,فنشأت البكرصات لتككف الممتقى كالمنظـ لتمؾ
المعامبلت بيف الفريقيف.
 .3اقتراض الحكومات :لجكء الحككمات إلى االقتراض مف المكاطنيف لمصرؼ عمى الحركب التي
أنشأتيا مف أجؿ الحصكؿ عمى المكاد الصناعية ,كالبحث عف أسكاؽ لصرؼ منتجاتيـ ,فكانت
الحككمات تقدـ المستندات ليؤالء المقرضيف.
 .4اقتراض الشركات :لجكء الشركات إلى االقتراض ,كتقديـ المستندات ليؤالء الدائنيف عمى أساس أنيا
رىائف يمكف أف تباع في أم كقت ,رغبة مف ىذه الشركات في ازدياد رأسماليا.
 .5ضخامة المشروعات :صاحب التقدـ الصناعي كبر حجـ المشركعات ,كضخامة رأسماليا مما
استمزـ الحاجة لتمكيؿ رأس الماؿ ,كليذا نشأت الشركات المساىمة كجزأت رأسماليا إلى أسيـ لمف يريد
التمكيؿ كالمشاركة في ىذه الشركات.
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خصائص أسواق األوراق المالية البورصات :
تتميز أسكاؽ األكراؽ المالية ببعض الخصائص تميزىا عف باقي األسكاؽ األخرل نذكر منيا:
أ .تعد سكؽ األكراؽ المالية بككنيا أكثر تنظيما مقارنة مع األسكاؽ المالية األخرل ,باعتبار أف
المتعامميف في ىذه السكؽ مف الككبلء المختصيف ,كىناؾ شركط كقيكد قانكنية لتداكؿ األكراؽ المالية
فييا ,كفي أغمب البمداف ىناؾ إدارات مستقمة ذات صبلحيات تدير العمميات في أسكاؽ األكراؽ المالية
كتكفر لممتعامميف المعمكمات الضركرية.
ب .التعامؿ في أسكاؽ األكراؽ المالية ال يتـ عمى سمع منظكرة أك مكجكدة بالفعؿ كأسكاؽ السمع
كالخدمات األخرل ,كانما عمى أساس خصائص كمكاصفات نظرية غير مممكسة ,األمر الذم ينعكس
بدرجة كبيرة عمى حجـ أك كمية المبيعات ,كما أف الصفات التي تعقد في أسكاؽ األكراؽ المالية كبيرة
البيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع
عؿل أسعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار ػ ػ
نسبيا مقارنة مع األسكاؽ األخرل ,األمر الذم ينعكس بدرجة كبيرة ػ ػ
كالشراء) الشواورة . ) 2008 ,
ت.

تتميز سكؽ األكراؽ المالية بالمركنة ,كبإمكانية استفادتيا مف تكنكلكجيا االتصاالت لذلؾ فيي

تتميز عف غيرىا مف أسكاؽ السمع بأنيا أسكاؽ كاسعة كممتدة قد يتسع نطاقيا ليشمؿ أجزاء عدة مف
العالـ في نفس الكقت.
ث.

ترتبط سكؽ األكراؽ المالية باألكراؽ المالية طكيمة األجؿ ,كليا أىمية خاصة في تمكيؿ

المشركعات اإلنتاجية التي تحتاج إلى أمكاؿ تسدد عمى أمد طكيؿ .كتتميز ىذه السكؽ بدرجة مخاطرة
كبيرة مقارنة مع السكؽ النقدم) حجاج . ) 2012 ,
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وظائف أسواق األوراق المالية البورصات ( الشواورة : ) 2008 ,

تؤدم أسكاؽ األكراؽ المالية كظيفتيا التمكيمية كاالستثمارية بشكؿ عاـ مف خبلؿ قياميا بتيسير
ميمة انتقاؿ المكارد المالية مف المقرضيف إلى المقترضيف أك مف قبؿ الذيف لدييـ فائض مالي إلى
الذيف لدييـ عجز مالي  .كقد كجدت أسكاؽ األكراؽ المالية في األساس لتشبع رغبات كحاجات
المتعامميف ,كمف ثـ أضحت ضركرة حتمية استمزمتيا المعامبلت االقتصادية بيف األفراد كالشركات .ىذا
كتعمؿ األسكاؽ عمى تحقيؽ مكازنة فعالة ما بيف ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكل العرض كقكل الطمب ,كتتيح الحرية
الكامم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إلجراء كافة المعامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلت كالمبادالت ,كبشكؿ أكثر تفصيبل يمكف حصر أىـ كظائؼ
البكرصة باألمكر المحددة التالية :
 حشد المدخرات المالية باتجاه خمؽ االستثمارات المالية كزيادة اإلنتاج.
 تسيير سبؿ البيع كالشراء بيف المتعامميف كافة كالمحافظة عمى قدر معيف مف السيكلة.
 نشر الكعي االستثمارم بيف المدخريف كالمقترضيف .
 إيجاد سكؽ مستمرة مف خبلؿ إيجاد مشتريف كبائعيف دائميف.
 تخفيض تكاليؼ انتقاؿ األمكاؿ بيف المستثمريف.
 المساعدة عمى التنبؤ باتجاىات األسعار كحجـ اإلنتاج في المستقبؿ .
 تكفير المعمكمات كتحقيؽ عكائد مجزية لكؿ مف المقرضيف ك المقترضيف .

بورصة فمسطين :

تأسست شركة سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية"بكرصة فمسطيف" في العاـ  1995كشركة مساىمة
خاصة ,لتبدأ أكلى جمسات التداكؿ في

 18شباط  .1997كفي مطمع شباط مف العاـ
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 2010كاف

التطكر الياـ في مسيرة السكؽ كتحكليا إلى شركة مساىمة عامة تجاكبان مع قكاعد الحككمة الرشيدة
كالشفافية .كفي أيمكؿ  2010أطمقت السكؽ عف ىكيتيا المؤسساتية الجديدة لتصبح "بكرصة فمسطيف"
عبلمتيا التجارية متخذة مف "فمسطيف الفرص" شعا ار ليا.

تعمؿ البكرصة تحت إشراؼ ىيئة سكؽ

رأس الماؿ الفمسطينية ,طبقان لقانكف األكراؽ المالية رقـ (

 )12لسنة  .2004كتسعى البكرصة إلى

تنظيـ التداكؿ في األكراؽ المالية مف خبلؿ رزمة مف القكانيف كاألنظمة الحديثة التي تكفر أسس
الحماية كالتداكؿ اآلمف .في العاـ

 ,2009كضمف تصنيؼ ألسكاؽ الماؿ عمى صعيد حماية

المستثمريف ,حصمت البكرصة عمى المركز الػ 33عالميان ,كالمركز الثاني بيف األسكاؽ العربية .بمغ عدد
الشركات المدرجة بالبكرصة  48شركة كما بتاريخ  2012/07/03بقيمة سكقية حكالي  2.8مميار
دكالر ,مكزعة عمى خمسة قطاعات ىي :البنكؾ كالخدمات المالية ,كالتأميف ,كاالستثمار ,كالصناعة,
كالخدمات .في حيف كصؿ عدد شركات األكراؽ المالية األعضاء بالبكرصة إلى  9شركات .تتمثؿ القيـ
كالمبادئ األساسية لمبكرصة في الحككمة الرشيدة ,كتحقيؽ العدالة ,كالشفافية ,كالكفاءة ,كتكفير الفرص
المتساكية لكافة المستثمريف ( موقع بورصة فمسطين ) .

رؤية البورصة :

تسعى بكرصة فمسطيف ألف تككف نمكذجا لؤلسكاؽ المالية العربية كاإلقميمية مف خبلؿ التميز في
الخدمات المتجددة ,كالقدرة عمى خمؽ الفرص االستثمارية المثالية في قطاع األكراؽ المالية كجذب
االستثمارات ,كاستخداـ التقنيات الرفيعة ,كااللتزاـ بقكاعد الحككمة المؤسسية ,كنسج العبلقات البناءة مع
األسكاؽ العربية كاإلقميمية كالعالمية.
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رسالة البورصة :

تكفير سكؽ لتداكؿ األكراؽ كاألدكات المالية تتسـ بالعدالة كالشفافية كالكفاءة لخدمة المستثمريف
كالمحافظة عمى مصالحيـ ,كتساىـ في تييئة المناخ المناسب لجذب االستثمارات المحمية كاألجنبية,
كالتفاعؿ مع المؤسسات المحمية كالعربية ذات العبلقة بما يخدـ االقتصاد الكطني ,كيعزز ثقافة
االستثمار في األسكاؽ المالية.

األىداف الرئيسة لمبورصة:
انطبلقا مف رساؿة بكرصة فمسطيف سابقة الذكر فإنيا تمتزـ بالعمؿ كبشكؿ دائـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ
األىداؼ الرئيسة التالية:
أ .تكفير بيئة تداكؿ آمنة كمكاتية تتمثؿ بالكفاءة كالعدالة كالشفافية.
ب.

تنمية الكعي االستثمارم لدل المجتمع المحمي كتعزيز العبلقات مع المؤسسات

كالممتقيات االقتصادية المحمية كالعربية كالدكلية.
ت.

تطكير االستثمارات المحمية كاستقطاب فمسطيني الشتات كرأس الماؿ األجنبي.

ث.

زيادة عمؽ البكرصة مف خبلؿ االستمرار في إدراج شركات جديدة كتكفير خدمات كأدكات

مالية جديدة كمتنكعة.
ج.

خمؽ بيئة عمؿ مينية داخؿ البكرصة بالتركيز عمى تطكير الككادر البشرية ,كمكاكبة آخر

تطكرات تكنكلكجيا األسكاؽ المالية (.موقع بورصة فمسطين )
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خبلصة الفصل الثالث

تناكؿ ىذا الفصؿ القكائـ المالية كأىـ تعريفاتيا كأىدافيا كأنكاعيا كمستخدـ مىا ك خصائصيا كفي نياية
الفصؿ تـ التعرؼ عمى أىـ تعريفات األسكاؽ المالية ك العكامؿ التي أدت إلى نشأة ىذه األسكاؽ
ك خصائصيا ككظائفيا كذلؾ كمدخؿ لمتعرؼ عمى بكرصة فمسطيف مف حيث نشأتيا ك رسالتيا ك
رؤيتيا كأىـ أىدافيا .
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 مقدمة
 منيجية الدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة
 صدق وثبات االستبانة
 المعالجات اإلحصائية

90

مقدمة
تعتبر منيجية الدراسة ك إجراءاتيا محك ار أساسيا النجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة كمف
خبلليا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي  ,ك ذلؾ لمتكصؿ إلى نتائج
تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلييا الدراسة .

حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة  ,كاألفراد مجتمع الدراسة كعينتيا  ,ككذلؾ أداة
الدراسة المستخدمة كطرؽ إعدادىا  ,كصدقيا كثباتيا  ,كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لئلجراءات التي
استخدمت في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا  ,كأخي ار المعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا
في تحميؿ الدراسة .

منيجية الدراسة
اعتمد الباحث عمى دراسة

جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خبلؿ إطبلعو عمى

الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث ,ك لمكصكؿ إلى دراسة اثر اإلعفاءات الضريبية عمى القكائـ
المالية لمكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصػػة فمسطيف  ,باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم
ييدؼ إلى تكفير البيانات كالحقائؽ عف المشكمة مكضكع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا,
كحيث أف المنيج الكصفي التحميمي يتـ مف خبلؿ الرجكع لمكثائؽ المختمفة كالكتب كالصحؼ كالمجبلت
كغيرىا مف المكاد التي يثبت صدقيا بيدؼ تحميميا لمكصكؿ إلى أىداؼ البحث ,كما أنو
أسمكب الحصر الشامؿ كاستخداـ االستبانة في جمع البيانات األكلية .
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تـ استخد اـ

طرق جمع البيانات:
تـ االعتماد عمى نكعيف مف البيانات
-1البيانات األولية.
كذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث كحصر
كتجميع المعمكمات البلزمة في مكضكع البحث ,كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج

SPSS

) (Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي كاستخداـ االختبارات اإلحصائية
المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة .

-2البيانات الثانوية.
كتمت مراجعة الكتب ك الدكريات ك المنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة,
كالتي تتعمؽ بدراسة اثر اإلعفاءات الضريبية عمى القكائـ المالية لمكحدات االقتصادية المدرجة في
بكرصػػة فمسطيف  ,كالعديد مف المراجع التي تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي ,كقاـ الباحث مف
خبلؿ المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة ,بالتعرؼ عمى األسس ك الطرؽ العممية السميمة في كتابة
الدراسات ,ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت ك تحدث في مجاؿ الدراسة .

مجتمع الدراسة
يشمؿ مجتمع الدراسة مف كافة الكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيف كالبالغ
عددىا (  )48كحدة مكزعة عمى خمس قطاعات كىي قطاع االستثمار ك قطاع البنكؾ كقطاع التاميف
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كقطاع الخدمات ك قطاع الصناعة  ,كما ىك مبيف في الممحؽ رقـ (

 ) 4كقاـ الباحث باستخداـ

أسمكب الحصر الشامؿ  ,حيث تـ إخضاع جميع أفراد المجتمع لمدراسة.

كقد تـ تكزيع أداة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة عبر كؿ مف الفاكس ك االيميؿ
ك االتصاؿ المتكرر ك الذىاب بشكؿ مباشر لمكحدات المكجكدة في قطاع غزة كقد تـ استرداد

36

استبانة صالحة لمتحميؿ  ,كىك ما يمثؿ (  ) % 75مف مجتمع الدراسة  ,كبعد تفحص االستبانات لـ
يستبعد أم منيما نظ ار لتحقؽ الشركط المطمكبة لئلجابة ,كالجداكؿ التالية تبيف خصائص كسمات
مجتمع الدراسة كما يمي:
الجزء األول  /معمومات عامة:

 -1الجنس:
يبيف جدكؿ رقـ (  )1أف  %83.3مف عينة الدراسة مف " الذككر"  ,ك  %16.7مف عينة الدراسة مف "

اإلناث"

جدول رقم () 1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

30

83.3

أنثى

6

16.7

المجمكع 36

100.0

 -2المؤىل العممي:
يبيف جدكؿ رقـ (

 )2أف  % 66.7مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي " بكالكريكس " ,

ك %33.3مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي " ماجستير "  .مما يدلؿ عمى اىتماـ الكحدات الفمسطينية
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المستجيبة بالككادر المؤىمة ذات الكفاءة ,مما يزيد مف إمكانية فيميا لمكضكع اإلعفاءات الضريبية
كأثرىا عمى القكائـ المالية.
جدول رقم () 2

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي التكرار

النسبة المئوية

بكالوريوس

24

66.7

ماجستير

12

33.3

دكتوراه

0

0.0

أخرى

0

0.0

المجمكع

36

100.0

 -3التخصص العممي:
يبيف جدكؿ رقـ ( )3أف  %83.3مف عينة الدراسة تخصصيـ العممي " محاسبة " ,
ك  %16.7مف عينة الدراسة تخصصيـ العممي " إدارة أعماؿ "  .مما يزيد مف الثقة بالمعمكمات
المستكفاة مف ىؤالء المستجيبيف باالستبياف حيث المحاسبيف ىـ األكثر فيما كدراية بمكضكع ىذه
الدراسة.
جدول رقم () 3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي
التخصص العممي

التكرار

النسبة المئوية

محاسبة

30

83.3

إدارة أعمال

6

16.7

عموم اقتصاد

0

0.0

أخرى

0

0.0

المجمكع

36

100.0
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 - 4المسمى الوظيفي:
يبيف جدكؿ رقـ (  )4أف  %27.8مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ " مدير عاـ " ,
ك %33.3مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ " مدير مالي "  ,ك

 %5.6مف عينة الدراسة

المسمى الكظيفي ليـ " مدير فرع االستثمار "  ,ك  %19.4مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ "
رئيس قسـ "  ,ك  %13.9مف عينة الدراسة المسمى الكظيفي ليـ " رئيس شعبة "  .كىذا يدلؿ عمى
اىتماـ المستجيبيف باالستبياف باإلضافة إلى دقة المعمكمات المستكفاة مف خبلؿ االستبياف ,كذلؾ آلف
المدراء ىـ األكثر دراية كاطبلعان عمى أثر اإلعفاءات الضريبية عمى قكائميـ المالية.
جدول رقم () 4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي التكرار

النسبة المئوية

مدير عام

10

27.8

مدير مالي

12

33.3

مدير فرع االستثمار

2

5.6

رئيس قسم

7

19.4

رئيس شعبة

5

13.9

غير ذلك

0

0.0

المجمكع

36

100.0

 - 5عدد سنوات الخبرة
يبيف جدكؿ رقـ ( )5أف  %8.3مف عينة الدراسة بمغت سنكات الخبرة لدييـ "  5سنكات فأقؿ "
 ,ك %25.0مف عينة الدراسة بمغت سنكات الخبرة لدييـ " مف (  )6إلى (  )10سنكات "  ,ك %52.8
مف عينة الدراسة بمغت سنكات الخبرة لدييـ " مف (

 )11إلى (  )15سنة "  ,ك  %13.9مف عينة

الدراسة بمغت سنكات الخبرة لدييـ " أكثر مف (  )15سنة " .كمف ذلؾ يتضح أف الكحدات الفمسطينية
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المستجيبة كالمدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية تمتمؾ العديد المؤىبلت كالخبرات ,مما يدعـ
مكثكقية المعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا مف خبلليـ.
جدول رقم () 5

توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

 5سنوات فأقل

3

8.3

من ( )6إلى ( )10سنوات 9

25.0

من ( )11إلى ( )15سنة

19

52.8

أكثر من ( )15سنة

5

13.9

المجمكع

36

100.0

أداة الدراسة :
تـ إعداد استبانو حكؿ" اثر اإلعفاءات الضريبية عمى القكائـ المالية لمكحدات االقتصادية
المدرجة في بكرصة فمسطيف " حيث تعتبر االستبانة األداة الرئيسية المبلئمة لمدراسة الميدانية لمحصكؿ
عمى المعمكمات ك البيانات التي يجرم تعبئتيا مف قبؿ المستجيب.
خطوات بناء االستبانة
لقد تـ إعداد االستبانة عمى النحك التالي:
.1

إعداد استبانة أكلية مف اجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات.

.2

عرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدل مبلئمتيا لجمع البيانات.

.3

تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ.

.4

تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد

كتعديؿ كحذؼ ما يمزـ.
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.5

إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية لبلستبانة كتعديؿ حسب ما يناسب.

.6

تكزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة  ,كلقد تـ تقسيـ االستبانو

إلى ثبلثة أجزاء كما يمي:
.1

الجزء األول  :يتككف مف معمكمات تتعمؽ بالخصائص الشخصية كيتككف مف  5فقرات

.2

الجزء الثاني :يتككف مف معمكمات تتعمؽ بمعمومات عامة كيتككف مف  5فقرات

.3

الجزء الثالث :يتناكؿ اثر اإلعفاءات الضريبية عمى القكائـ المالية لمكحدات االقتصادية المدرجة

بكرصة فمسط ػ ػ ػيف كتـ تقسيمو إلى ثبلثة محاكر كما يمي:
ػ
في
.1

المحور األول :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخؿ لمكحدات المدرجة في بكرصة

فمسطيف كيتككف مف  9فقرات.
.2

المحور الثاني  :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات المدرجة في بكرصة

فمسطيف كيتككف مف  8فقرات
.3

المحور الثالث :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية لمكحدات المدرجة في

بكرصة فمسطيف كيتككف مف  7فقرات.

وقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة مككنة مف  5إجابات حيث الدرجة "  " 5تعني مكافؽ بشدة كالدرجة
" "1تعني غير مكافؽ بشدة كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ (.)6
جدول رقم()6
مقياس اإلجابات

درجة المكافقة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

97

صدق وثبات االستبيان
صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو(العساؼ,

 , )1995كما

يقصد بالصدؽ " شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ,ككضكح
فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ,بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا"( عبيدات وآخرون ),2001
كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:
 صدق فقرات االستبيان  :تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف.

 )1الصدق الظاىري لؤلداة ( صدق االستبيان )
قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف (

)8

أعضاء مف أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة بجامعة األزىر كالجامعة االسبلمية ك جامعة
فمسطيف كجامعة األقصى كخبراء مالييف في السمطة الكطنية الفمسطينية متخصصيف في المحاسبة
كاإلدارة كاإلحصاء .كيكضح الممحؽ رقـ (  )1أسماء المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة
الدراسة .كقد طمب الباحث مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدل مبلئمة العبارات لقياس ما كضعت
ألجمو ,كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبارة لممحكر الذم ينتمي إليو.كمدل كفاية
العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو
ضركريا مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا ,أك إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ,ككذلؾ إبداء
آرائيـ فيما يتعمؽ بالبيانات األكلية ( الخصائص الشخصية كالكظيفي ة المطمكبة مف المبحكثيف) ,إلى
جانب مقياس ليكارت المستخدـ في االستبانة .كتركزت تكجييات المحكميف عمى انتقاد طكؿ االستبانة
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حيث كانت تحتكم عمى بعض العبارات المتكررة ,كما أف بعض المحكميف نصحكا بضركرة تقميص
بعض العبارات مف بعض المحاكر كاضافة بعض العبارات إلى محاكر أخرل.
كاستنادا إلى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت التي اتفؽ
عمييا معظـ المحكيف ,حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منيا.
 - 2صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة
20

تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا
مفردة ,كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجزء التابعة لو كما يمي:
الصدق الداخمي لفقرات المحور األول :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخل لموحدات
المدرجة في بورصة فمسطين.
جدكؿ رقـ (

 )7يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ كالمعدؿ الكمي

لفقراتو  ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة (

,) 0.05حيث إف القيمة

االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف  0.05كقيمة  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rالجدكلية كالتي تساكم ,0.396
كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر األكؿ صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()7
انصدق انداخهي نفقرات انمحىر األول :أثر اإلعفاءات انضريبية عهى صافي اندخم نهىحدات انمدرجة في بىرصة
فهسطين
القيمة
معامل
مسمسل الفقرة
االحتمالية
االرتباط

1
2
3

تحاول الوحدة عند الحصول عمى إعفاء ضريبي لمدة معمومة العمل عمى زيادة

أنشطتيا خبل ل ىذه المدة لبلستفادة من ىذا اإلعفاء و العمل عمى زيادة صافي

0.747

0.000

دخل الوحدة .

قيمة اآلثار االيجابية لئلعفاء الضريبي اكبر من النفقات و المصاريف التي

تدفعيا الوحدة في مقابل زيادة أنشطتيا.

زيادة اآلالت و المعدات إذا تجاوزت نسبة

 %40من نسبة المكون المحمي
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0.701

0.001

0.465

0.039

معامل

مسمسل الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية

تعمل عمى الحصول عمى تمديد فترة اإلعفاء لذلك يتوجب أن تخطط الوحدة

ليذه الزيادة ألنيا ستساىم في زيادة صافي دخل الوحدة .

4

5

6

7
8
9

المشاريع السياحية و الصحية و التعميمية تعني مزيد من اإلعفاءات اإلضافية
من الجمارك و ضرائب المشتريات مما يعني أن مساىمة الوحدة في ىذه

0.714

0.000

المشاريع سيعمل عمى زيادة صافي الدخل .
عند إقامتكم لمشاريع عقارات تطويرية و التي تمنح الوحدة من خبلليا

إعفاءات ضريبية تستفيد الوحدة من ىذه الفترة لزيادة أنشطتيا لبلستفادة من

0.722

0.000

اإلعفاء الممنوح والعمل عمى زيادة صافي الدخل .

زيادة حجم الصادرات يعني الحصول عمى إعفاءات ضريبية إضافية لذلك تقوم

الوحدة بتكوين مشاريع تعمل عمى زيادة الصادرات لبلستفادة من اإلعفاءات

0.802

0.000

الضريبية و العمل عمى زيادة صافي الدخل .
تقوم الوحدة بالتخطي ط لتطوير مشاريعيا القائمة بمبالغ تناسب قانون

االستثمار الفمسطيني بيدف الحصول عمى إعفاء تكون مكاسبو اكبر من قيمة

0.824

0.000

المشاريع التي تم تطويرىا .

الفترات التي تكون فييا الوحدة بدون إعفاءات ضريبية ال تمارس فييا نفس

حجم األنشطة التي تمارسيا عندما تكون حاصمة عمى إعفاء ضريبي .

اإلعفاءات الضريبية تعتبر حافزا لموحدة لزيادة األنشطة خبلل فترة اإلعفاء

الضريبي .

0.669

0.001

0.494

0.027

قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "18تساكم 0.444

الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجم رأس المال لموحدات
المدرجة في بورصة فمسطين.
جدكؿ رقـ (  )8يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني كالمعدؿ الكمي
لفقراتو  ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة (

,) 0.05حيث إف القيمة

االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف  0.05كقيمة  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rالجدكلية كالتي تساكم ,0.396
كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثاني صادقة لما كضعت لقياسو.

100

جدول رقم ()8
انصدق انداخهي نفقرات انمحىر انثاني :أثر اإلعفاءات انضريبية عهى حجم رأس انمال نهىحدات انمدرجة في بىرصة
فهسطين
القيمة
معامل
مسمسل الفقرة
االحتمالية
االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8

يعتبر ربط مدة اإلعفاءات الضريبية الممنوحة حسب حجم رأس المال حافزا
لزيادة رأس المال لبلستفادة من ىذه اإلعفاءات .
زيادة أنشطة الوحدة خبلل مدة اإلعفاء الضريبي تحتاج إلى زيادة في رأس

المال العامل و التوسع في الخطوط اإلنتاجية .

العمل عمى زيادة اآلالت و المعدات بيدف كسب المزيد من اإلعفاءات

الضريبية يحتاج إلى زيادة في حجم رأس المال .

تطوير المشاريع القائمة كخطة لزيادة حجم اإلعفاءات الضريبية يتطمب

زيادة في حجم رأس المال .

إقامة مشاريع عقارية تطويرية لبلستفادة من اإلعفاءات الضريبية يحتاج

إلى زيادة في حجم رأس المال.

مدة اإلعفاءات الضريبية التي يمنحيا قانون االستثمار الفمسطيني تعتبر

حافزا لزيادة حجم رأس المال .

زيادة حجم الصادرات لبلستفادة من اإلعفاءات الضريبية يحتاج إلى زيادة

في حجم رأس المال .

زيادة النفقات و المصروفات التي تتكبدىا الوحدة في سبيل الحصول عمى

اإلعفاءات الضريبية يصاحبيا زيادة في حجم رأس المال.

0.570

0.009

0.620

0.004

0.518

0.019

0.896

0.000

0.841

0.000

0.761

0.000

0.775

0.000

0.808

0.000

قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "18تساكم 0.444

الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكل حقوق الممكية لموحدات
المدرجة في بورصة فمسطين.
جدكؿ رقـ (

 )9يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث (كالمعدؿ الكمي

لفقراتو  ,كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة (

,) 0.05حيث إف القيمة

االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف  0.05كقيمة  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rالجدكلية كالتي تساكم ,0.396
كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر الثالث صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()9
انصدق انداخهي نفقرات انمحىر انثانث :أثر اإلعفاءات انضريبية عهى هيكم حقىق انمهكية نهىحدات انمدرجة في
بىرصة فهسطين
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معامل

مسمسل الفقرة

االرتباط

الحصول عمى اإلعفاءات الضريبية حافزا لممحافظة عمى حقوق الممكية

1

المحمية لموحدة خبلل فترة اإلعفاء الضريبي .

زيادة فترة الحصول عمى إعفاءات ضريبية يحتاج إلى طرح أسيم جديدة

2

لزيادة حقوق الممكية .

تمويل تطوير المشاريع القائمة داخل الوحدة بيدف الحصول عمى إعفاءات

3

ضريبية يبحث عن مصادر بعيدة عن االقتراض.

المشاريع العقارية التطويرية ىي مشاريع بحاجة لتوسيع رأس المال من

4

خبلل زيادة الممكية الخارجية .

تعمل اإلعفاءات الضريبية عمى تشجيع االستثمار بالتالي تعمل عمى زيادة

5

األرباح العائدة لممساىمين .
االحتفاظ باألرباح ( عدم توزيعيا ) يساىم في زيادة رأس المال و بالتالي

6

يساىم في زيادة فترة اإلعفاء الضريبي .

7

تعتبر اإلعفاءات الضريبية حافزا ميما و مؤثرا عمى ىيكل حقوق الممكية .

القيمة

االحتمالية

0.759

0.000

0.765

0.000

0.812

0.000

0.760

0.000

0.675

0.001

0.727

0.000

0.696

0.001

قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "18تساكم 0.444

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
يعتبر الصدؽ البنائي احد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي ترم د األداة
الكصكؿ إلييا  ,ك يبيف مدل ارتباط كؿ محكر مف محاكر الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة .
جدكؿ رقـ (

 )10يبيف معامبلت االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع المعدؿ

الكمي لفقرات االستبانة كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة  , 0.05حيث
إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة اقؿ مف  0.05كقيمة  rالمحسكبة اكبر مف قيمة  rالجدكلية كالتي تساكم
.0.444

102

جدول رقم ( )10

معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

المحور
األول

معامل

العنوان

االرتباط

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخؿ لمكحدات المدرجة
في بكرصة فمسطيف

الثاني

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف

الثالث

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف

القيمة

االحتمالية

0.947

0.000

0.869

0.000

0.959

0.000

قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "18تساكم 0.444

ثبات فقرات االستبانة :Reliability

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمى
األشخاص ذاتيـ في أكقات (العساؼ,

 .)1995كقد أجرل الباحث خطكات الثبات عمى العينة

االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 - 1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية الرتبة
لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامؿ الثبات =

2ر
  1ر حيث ر معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ (  )11يبيف أف ىناؾ معامؿ ثبات

كبير نسبيا لفقرات االستبياف مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة
جدول رقم ( )11
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المحور

عنوان المحور

معامم انثبات ( طريقة انتجزئة اننصفية)
التجزئة النصفية
عدد

معامل

الفقرات االرتباط

األول

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخل

الثاني

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجم رأس المال

الثالث

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكل حقوق الممكية

لموحدات المدرجة في بورصة فمسطين
لموحدات المدرجة في بورصة فمسطين
لموحدات المدرجة في بورصة فمسطين

جميع المحاور

معامل
االرتباط

المصحح

القيمة

االحتمالية

9

0.8851 0.7939

0.0000

8

0.9118 0.8379

0.0000

7

0.8539 0.7451

0.0000

24

0.9016 0.8208

0.0000

قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "18تساكم 0.444

 - 2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد يبيف
جدكؿ رقـ ( )12أف معامبلت الثبات مرتفعة مما يطمئف الباحث عمى استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة.
جدول رقم ()12
معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ)
المحور

عنوان المحور

األول

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخؿ لمكحدات المدرجة

الثاني

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات المدرجة

في بكرصة فمسطيف
في بكرصة فمسطيف

الثالث

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف

جميع الفقرات
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عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

9

0.8917

8

0.9344

7

0.8727

24

0.9138

المعالجات اإلحصائية:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ,فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب
اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

Statistical Package for

) Social Science ( SPSSكفيما يمي مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ
البيانات:
 .1تـ ترميز كادخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي ,حسب مقياس ليكرت الخماسي
( 1غير مكافؽ بشدة  2 ,غير مكافؽ  3 ,محايد  4 ,مكافؽ  5 ,مكافؽ بشدة) ,كلتحديد طكؿ فترة
مقياس ليكرت الخماسي ( الحدكد الدنيا كالعميا) المستخدـ في محاكر الدراسة ,تـ حساب المدل
(  ,)4=1-5ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصكؿ عمى طكؿ الفقرة أم ( )0.8=5/4
 ,بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس (كىي الكاحد الصحيح) كذلؾ لتحديد الحد
األعمى لمفترة األكلى كىكذا كجدكؿ رقـ ( )13يكضح أطكاؿ الفترات كما يمي:
جدكؿ رقـ()13
-1.80

الفترة

1.80-1

درجة المكافقة

غير موافق بشدة

غير موافق

الكزف

1

2

.1

2.60

3.40-2.60

4.20-3.40

5.0-4.20

محايد

موافق

موافق بشدة

3

4

5

تـ حساب التك ار ار ت كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة كتحديد

ئيسي التي تتضمنيا أداة الدراسة
استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الر ة
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.2

المتكسط الحسابي  Meanكذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف

كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية ,مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى
متكسط حسابي ( كشؾ .)1996 ,
.3

تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم

)Deviation

 (Standardلمتعرؼ عمى مدل انحراؼ

استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسية عف
متكسطيا الحسابي ,كيبلحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكؿ
عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاكر الرئيسية ,فكمما اقتربت قيمتو مف الصفر كمما
تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس ( إذا كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فأعمى
فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا)
.4

اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة

.5

معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صدؽ الفقرات

.6

معادلة سبيرماف براكف لمثبات

.7

اختبار ككلكمجركؼ-سمرنكؼ لمعرفة نكع البيانات ىؿ تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال

( ) 1- Sample K-S
.8

اختبار  tلمتكسط عينة كاحدة  One sample T testلمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة كالمتكسط

الحيادم ""3
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الفصل الخامس
الدراسة الميدانية

107

الفصل الخامس
الدراسة الميدانية
 مقدمة
 اختبار التوزيع الطبيعي
 تحميل فقرات وفرضيات الدراسة
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المقدمة :
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لتحميؿ البيانات ك اختبار فرضيات الدراسة  ,ك ذلؾ مف خبلؿ
اإلجابة عف أسئمة الدراسة ك استعراض ابرز نتائج االستبانة ك التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ
فقراتيا ك الكقكؼ عمى متغيرات الدراسة .
كقد تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانو الدراسة  ,إذ تـ استخداـ
برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية (

 ) spssلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ

عرضيا ك تحميميا في ىذا الفصؿ .
اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
سنعرض اختبار ككلمجركؼ -سمرنكؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال كىك
اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يككف تكزيع
البيانات طبيعيا .كيكضح الجدكؿ رقـ (  )14نتائج االختبار حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ محكر اكبر
مف  ) sig.  0.05 ( 0.05كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب استخداـ
االختبارات المعممية.
جدول رقم ()14

اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

المحور
األول

عدد قيمة
الفقرات Z

عنوان المحور
أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخؿ لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف
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9

0.842

القيمة
االحتمالية
0.478

الثاني

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات

الثالث

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية

المدرجة في بكرصة فمسطيف

لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف
جميع الفقرات

8

0.821

0.510

7

1.227

0.099

24

0.816

0.518

الجزء الثاني  /معمومات عامة
 .1طبيعة عمل المنشأة
يبيف جدكؿ رقـ (

 )15أف  %22.2مف الشركات طبيعة عمميا " صناعية "  ,ك  %16.7مف

الشركات طبيعة عمميا " خدمية "  ,ك  %22.2مف الشركات طبيعة عمميا " بنكؾ "  ,ك %16.7
مف الشركات طبيعة عمميا " تأميف "  ,ك  %22.2مف الشركات طبيعة عمميا " استثمار " .
جدول رقم () 15

طبيعة عمل المنشأة
النسبة المئوية
طبيعة عمل المنشأة التكرار
صناعية

8

22.2

خدمية

6

16.7

بنوك

8

22.2

تأمين

6

16.7

استثمار

8

22.2

المجمكع

36

100.0

 .2تاريخ تأسيس المشروع
يبيف جدكؿ رقـ (

 )16أف  %33.3مف الشركات تأسست " قبؿ سنة

 ,"1998ك %44.4مف

الشركات تأسست بيف "  1998سنة إلى سنة  , "2004ك  %16.7مف الشركات تأسست بيف "
سنة  2004إلى سنة  , "2010ك %5.6مف الشركات تأسست "سنة  2010فما فكؽ" .
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جدول رقم () 16

تاريخ تأسيس المشروع
تاريخ تأسيس المشروع التكرار النسبة المئوية
قبل سنة 1998

12

33.3

 1998سنة إلى سنة 16 2004

44.4

 2004سنة إلى سنة 6 2010

16.7

 2010سنة فما فوق

2

5.6

المجمكع

36

100.0

 .3مشروعك مسجل لدى ىيئة االستثمار كمستفيد من اإلعفاءات
يبيف جدكؿ رقـ (

 )17أف  % 22.2مف المشركعات المسجمة لدل ىيئة االستثمار " غير مستفيد

" مف اإلعفاءات  ,ك  %33.3مف المشركعات المسجمة لدل ىيئة االستثمار " بشكؿ جزئي " مف
اإلعفاءات  ,ك %44.4مف المشركعات المسجمة لدل ىيئة االستثمار " بشكؿ كامؿ " مف اإلعفاءات .
جدول رقم () 17

مشروعك مسجل لدى هيئة االستثمار كمستفيد من اإلعفاءات
مشروعك مسجل لدى هيئة االستثمار كمستفيد من اإلعفاءات

التكرار

النسبة المئوية

غير مستفيد

8

22.2

بشكل جزئي) تطوير)

12

33.3

بشكل كامل

16

44.4

المجمكع

36

100.0

 .4استثماركم المسجل لدى ىيئة االستثمار تبمغ قيمتو ؟
يبيف جدكؿ رقـ (

 )18أف  %11.1مف الشركات المسجمة لدل ىيئة االستثمار بمغت استثماراتو ا

" اقؿ مف مائتاف كخمسكف ألؼ دكالر "  ,ك  %22.2مف الشركات المسجمة لدل ىيئة االستثمار بمغت
استثماراتو ا " مائتاف كخمسكف ألؼ دكالر إلى اقؿ مف مميكف دكالر "  ,ك

 %66.7مف الشركات

المسجمة لدل ىيئة االستثمار بمغت استثماراتوا " مف مميكف إلى خمسة مبلييف دكالر " .
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جدول رقم () 18

استثماركم المسجل لدى ىيئة االستثمار تبمغ قيمتو
استثماركم المسجل لدى ىيئة االستثمار تبمغ قيمتو التكرار

النسبة المئوية

اقؿ مف مائتاف كخمسكف ألؼ دكالر

4

11.1

مائتاف كخمسكف ألؼ دكالر إلى اقؿ مف مميكف دكالر

8

22.2

مف مميكف إلى خمسة مبلييف دكالر

24

66.7

مف خمسة مبليف دكالر فما فكؽ

0

0.0

المجمكع

36

100.0

 .5طريقة الحصول عمى اإلعفاءات الضريبية وفقا ل :

يبيف جدكؿ رقـ (

 )19أف  % 72.2مف الشركات كانت طريقة الحصكؿ عمى اإلعفاءات

الضريبية كفؽ " مجاؿ عمؿ المشركع "  ,ك

 %22.2مف الشركات كانت طريقة الحصكؿ عمى

اإلعفاءات الضريبية كفؽ " مدل المساىمة في زيادة الصادرات "  ,ك

 %5.6مف الشركات كانت

طريقة الحصكؿ عمى اإلعفاءات الضريبية كفؽ " خمؽ فرص عمؿ " .
جدول رقم () 19

طريقة الحصول عمى اإلعفاءات الضريبية
طريقة الحصول عمى اإلعفاءات الضريبية

التكرار

النسبة المئوية

مجاؿ عمؿ المشركع

26

72.2

المكقع الجغرافي

0

0.0

مدل المساىمة في زيادة الصادرات

8

22.2

خمؽ فرص عمؿ

2

5.6

أخرل

0

0.0

المجمكع

36

100.0
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تحميل فقرات وفرضيات الدراسة
تـ استخداـ اختبار

 Tلمعينة الكاحدة (  )One Sample T testلتحميؿ فقرات االستبانة ,

كتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  tالمحسكبة اكبر مف
قيمة  tالجدكلية كالتي تساكم ( 2.03أك القيمة االحتمالية اقؿ مف  0.05كالكزف النسبي اكبر مف 60
 ,) %كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة

 tالمحسكبة

أصغر مف قيمة  tالجدكلية كالتي تساكم (2.03 -أك القيمة االحتمالية اقؿ مف  0.05كالكزف النسبي
اقؿ مف  ,) % 60كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف مستكل الداللة ليا اكبر مف 0.05
تحميل فقرات وفرضيات الدراسة
الفرضية األولى :اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى صافي الدخل لموحدات المدرجة في بورصة
فمسطين عند مستكل داللة   0.05

تـ استخداـ اختبار

 tلمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (  )20كالذم يبيف آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات المحكر األكؿ (أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخؿ لمكحدات المدرجة
في بكرصة فمسطيف ) مرتبة تنازليا حسب الكزف النسبي كما يمي:
 .1في الفقرة رقـ " " 4بمغ الكزف النسبي "  "%84.44كالقيمة االحتمالية تساكم "  "0.000كىي
أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " المشاريع السياحي

ة ك الصحية ك التعميمية تعني مزيد مف

اإلعفاءات اإلضافية مف الجمارؾ ك ضرائب المشتريات مما يعني أف مساىمة الكحدة في ىذه المشاريع
سيعمؿ عمى زيادة صافي الدخؿ " .
 .2في الفقرة رقـ "  " 7بمغ الكزف النسبي "

 "%83.89كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " الكحدة تقكـ بالتخطيط لتطكير مشاريعيا القائمة بمبالغ تناسب
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قانكف االستثمار الفمسطيني بيدؼ الحصكؿ عمى إعفاء تككف مكاسبو اكبر مف قيمة المشاريع التي تـ
تطكيرىا " .
 .3في الفقرة رقـ "  " 3بمغ الكزف النسبي "

 "%82.78كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " زيادة اآلالت ك المعدات إذا تجاكزت نسبة  %40مف نسبة
المككف المحمي تعمؿ عمى الحصكؿ عمى تمديد فترة اإلعفاء لذلؾ يتكجب أف تخطط الكحدة ليذه
الزيادة ألنيا ستساىـ في زيادة صافي دخؿ الكحدة " .
 .4في الفقرة رقـ "  " 1بمغ الكزف النسبي "

 "%81.11كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " الكحدة تحاكؿ عند الحصكؿ عمى إعفاء ضريبي لمدة
معمكمة العمؿ عمى زيادة أنشطتيا خبل ؿ ىذه المدة لبلستفادة مف ىذا اإلعفاء ك العمؿ عمى زيادة
صافي دخؿ الكحدة " .
 .5في الفقرة رقـ "  " 8بمغ الكزف النسبي "

 "%80.56كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " الفترات التي تككف فييا الكحدة بدكف إعفاءات ضريبية ال
تمارس فييا نفس حجـ األنشطة التي تمارسيا عندما تككف حاصمة عمى إعفاء ضريبي " .
 .6في الفقرة رقـ "  " 6بمغ الكزف النسبي "

 "%76.11كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " زيادة حجـ الصادرات يعني الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية
إضافية لذلؾ تقكـ الكحدة بتككيف مشاريع تعمؿ عمى زيادة الصادرات لبلستفادة مف اإلعفاءات
الضريبية ك العمؿ عمى زيادة صافي الدخؿ " .
 .7في الفقرة رقـ "  " 2بمغ الكزف النسبي "

 "%75.56كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " قيمة اآلثار االيجابية لئلعفاء الضريبي اكبر مف النفقات ك
المصاريؼ التي تدفعيا الكحدة في مقابؿ زيادة أنشطتيا " .
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 .8في الفقرة رقـ "  " 5بمغ الكزف النسبي "

 "%75.00كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " عند إقامتكـ لمشاريع عقارات تطكيرية ك التي تمنح الكحدة
مف خبلليا إعفاءات ضريبية تستفيد الكحدة مف ىذه الفترة لزيادة أنشطتيا لبلستفادة مف اإلعفاء الممنكح
كالعمؿ عمى زيادة صافي الدخؿ " .
 .9في الفقرة رقـ "  " 9بمغ الكزف النسبي "

 "%67.78كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " اإلعفاءات الضريبية تعتبر حاف از لمكحدة لزيادة األنشطة
خبلؿ فترة اإلعفاء الضريبي " .
كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ تساكم  , 3.93ك الكزف النسبي
يساكم  % 78.58كىي اكبر مف الكزف النسبي المحايد "
 10.178كىي اكبر مف قيمة  tالجدكلية كالتي تساكم

 " %60كقيمة  tالمحسكبة تساكم

 2.03ك كالقيمة االحتمالية تساكم 0.000

كىي اقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى صافي الدخؿ لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف عند مستكل داللة .   0.05
ككفؽ ىذه النتائج يتـ قبكؿ الفرضية األكلى كبالتالي يمكف الكصكؿ إلى أف اإلعفاءات الضريبية
تؤثر عمى صافي الدخؿ لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف عند مستكل داللة   0.05

كيرجع ذلؾ في رأم الباحث إلى رغبة الشركات في زيادة أرباحيـ في فترة اإلعفاء الضريبي ,بؿ
كاالعتراؼ بأكبر قدر مف األرباح بغية االستفادة مف اإلعفاءات الضريبية الممنكحة .كتتشابو ىذه
النتيجة مع نتائج دراسة (الخضر ,)2007 ,كالتي نصت عمى كجكد أثر ؿلضريبة عمى أرباح الشركات
بصفة خاصة عمى مؤشر الربحية.
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جدول رقم ( )20
تحهيم انفقرات انمحىر األول :أثر اإلعفاءات انضريبية عهى صافي اندخم نهىحدات انمدرجة في
بىرصة فهسطين
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

مسمسل الفقرة
تحاكؿ الكحدة عند الحصكؿ عمى إعفاء ضريبي لمدة
1

معمكمة العمؿ عمى زيادة أنشطتيا خبل

ؿ ىذه المدة

لبلستفادة مف ىذا اإلعفاء ك العمؿ عمى زيادة صافي

81.11 0.984 4.06

0.000 6.436

دخؿ الكحدة .
قيمة اآلثار االيجابية لئلعفاء الضريبي اكبر مف النفقات
2

ك المصاريؼ التي تدفعيا الكحدة في مقابؿ زيادة
أنشطتيا.
زيادة اآلالت ك المعدات إذا تجاكزت نسبة

3

75.56 0.760 3.78

0.000 6.139

 %40مف

نسبة المككف المحمي تعمؿ عمى الحصكؿ عمى تمديد

فترة اإلعفاء لذلؾ يتكجب أف تخطط الكحدة ليذه الزيادة

0.000 12.593 82.78 0.543 4.14

ألنيا ستساىـ في زيادة صافي دخؿ الكحدة .
المشاريع السياحية ك الصحية ك التعميمية تعني مزيد مف
4

اإلعفاءات اإلضافية مف الجمارؾ ك ضرائب المشتريات
مما يعني أف مساىمة الكحدة في ىذه المشاريع سيعمؿ

0.000 12.410 84.44 0.591 4.22

عمى زيادة صافي الدخؿ .
عند إقامتكـ لمشاريع عقارات تطكيرية ك التي تمنح
5

الكحدة مف خبلليا إعفاءات ضريبية تستفيد الكحدة مف
ىذه الفترة لزيادة أنشطتيا لبلستفادة مف اإلعفاء الممنكح

75.00 0.841 3.75

0.000 5.351

كالعمؿ عمى زيادة صافي الدخؿ .

زيادة حجـ الصادرات يعني الحصكؿ عمى إعفاءات
6

ضريبية إضافية لذلؾ تقكـ الكحدة بتككيف مشاريع تعمؿ
عمى زيادة الصادرات لبلستفادة مف اإلعفاءات الضريبية

76.11 0.980 3.81

0.000 4.930

ك العمؿ عمى زيادة صافي الدخؿ .
تقكـ الكحدة بالتخطي ط لتطكير مشاريعيا القائمة بمبالغ
7

تناسب قانكف االستثمار الفمسطيني بيدؼ الحصكؿ عمى
إعفاء تككف مكاسبو اكبر مف قيمة المشاريع التي تـ
تطكيرىا .
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0.000 10.721 83.89 0.668 4.19

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

مسمسل الفقرة
الفترات التي تككف فييا الكحدة بدكف إعفاءات ضريبية ال
8

9

تمارس فييا نفس حجـ األنشطة التي تمارسيا عندما

80.56 0.696 4.03

0.000 8.856

تككف حاصمة عمى إعفاء ضريبي .
اإلعفاءات الضريبية تعتبر حاف از لمكحدة لزيادة األنشطة
خبلؿ فترة اإلعفاء الضريبي .

جميع الفقرات

67.78 0.903 3.39

0.014 2.583

0.000 10.178 78.58 0.548 3.93

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "35تساكم 2.03

الفرضية الثانية :اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى حجم رأس المال لموحدات المدرجة في بورصة
فمسطين عند مستكل داللة .   0.05
تـ استخداـ اختبار

 tلمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (  )21كالذم يبيف آراء أفراد

عينة الدراسة في فقرات المحكر الثاني (أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف) مرتبة تنازليا حسب الكزف النسبي كما يمي:

.1

في الفقرة رقـ "  "1بمغ الكزف النسبي "  "%82.78كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " ربط مدة اإلعفاءات الضريبية الممنكحة حسب حجـ رأس
الماؿ يعتبر حاف از لزيادة رأس الماؿ لبلستفادة مف ىذه اإلعفاءات " .
.2

في الفقرة رقـ "  "2بمغ الكزف النسبي

"  "%80.00كالقيمة االحتمالية تساكم " " 0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " زيادة أنشطة الكحدة خبلؿ مدة اإلعفاء الضريبي تحتاج إلى
زيادة في رأس الماؿ العامؿ ك التكسع في الخطكط اإلنتاجية " .
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.3

في الفقرة رقـ "  "3بمغ الكزف النسبي "  "%78.33كالقيمة االحتمالية تساكم " " 0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " العمؿ عمى زيادة اآلالت ك المعدات بيدؼ كسب المزيد مف
اإلعفاءات الضريبية يحتاج إلى زيادة في حجـ رأس الماؿ " .
.4

في الفقرة رقـ "  "5بمغ الكزف النسبي "  "%78.33كالقيمة االحتمالية تساكم " " 0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " إقامة مشاريع عقارية تطكيرية لبلستفادة مف اإلعفاءات
الضريبية يحتاج إلى زيادة في حجـ رأس الماؿ " .
.5

في الفقرة رقـ "  "7بمغ الكزف النسبي "  "%78.33كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " زيادة حجـ الصادرات لبلستفادة مف اإلعفاءات الضريبية
يحتاج إلى زيادة في حجـ رأس الماؿ " .
.6

في الفقرة رقـ "  "8بمغ الكزف النسبي "  "%77.22كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " زيادة النفقات ك المصركفات التي تتكبدىا الكحدة في سبيؿ
الحصكؿ عمى اإلعفاءات الضريبية يصاحبيا زيادة في حجـ رأس الماؿ. " .
.7

في الفقرة رقـ "  "4بمغ الكزف النسبي "  "%75.00كالقيمة االحتمالية تساكم " " 0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " تطكير المشاريع القائمة كخطة لزيادة حجـ اإلعفاءات
الضريبية يتطمب زيادة في حجـ رأس الماؿ " .
.8

في الفقرة رقـ "  "6بمغ الكزف النسبي "  "%75.00كالقيمة االحتمالية تساكم " " 0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " مدة اإلعفاءات الضريبية التي يمنحيا قانكف االستثمار
الفمسطيني تعتبر حاف از لزيادة حجـ رأس الماؿ " .
ككفؽ ىذه النتائج يتـ قبكؿ الفرضية الثانية كبالتالي يمكف الكصكؿ إلى أف اإلعفاءات الضريبية
تؤثر عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف عند مستكل داللة .   0.05
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كيرجع ذلؾ في رأم الباحث إلى أف اإلعفاء الضريبي ,يشجع المستثمريف كالممكليف عمى
االستفادة مف أمكاليـ في ىذه الفترة في تحقيؽ أكبر عائد ,خصكصنا في ظؿ اإلعفاء الضريبي عمى
استثماراتيـ ,مما يكفر لمشركات مصادر تمكيؿ إضافية ,إضافة إلى عمؿ الشركة عمى زيادة رأسماليا
لمقابمة المشاريع اإلضافية بغية زيادة دخميا في ىذه الفترة ,كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت لو دراسة
)Marcus, Jacob : 2012

 (Becker,مف حيث أثر الحكافز الضريبية عمى زيادة رأس الماؿ

لمشركات المستفيدة مف ىذه الحكافز.
جدول رقم ()21

تحميل الفقرات المحور الثاني :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجم رأس المال لموحدات المدرجة في
بورصة فمسطين
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

مسمسل الفقرة

يعتبر ربط مدة اإلعفاءات الضريبية الممنكحة
1

حسب حجـ رأس الماؿ حاف از لزيادة رأس الماؿ

82.78 0.683 4.14

0.000 10.011

لبلستفادة مف ىذه اإلعفاءات .
زيادة أنشطة الكحدة خبلؿ مدة اإلعفاء الضريبي

2

تحتاج إلى زيادة في رأس الماؿ العامؿ ك التكسع

80.00 0.632 4.00

0.000 9.487

في الخطكط اإلنتاجية .

العمؿ عمى زيادة اآلالت ك المعدات بيدؼ كسب
3

المزيد مف اإلعفاءات الضريبية يحتاج إلى زيادة

78.33 0.692 3.92

0.000 7.950

في حجـ رأس الماؿ .
تطكير المشاريع القائمة كخطة لزيادة حجـ

4

اإلعفاءات الضريبية يتطمب زيادة في حجـ رأس

75.00 0.996 3.75

0.000 4.516

الماؿ .
إقامة مشاريع عقارية تطكيرية لبلستفادة مف

5
6

اإلعفاءات الضريبية يحتاج إلى زيادة في حجـ

78.33 0.806 3.92

0.000 6.822

رأس الماؿ.
مدة اإلعفاءات الضريبية التي يمنحيا قانكف
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75.00 0.841 3.75

0.000 5.351

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

مسمسل الفقرة

االستثمار الفمسطيني تعتبر حاف از لزيادة حجـ
رأس الماؿ .
7

زيادة حجـ الصادرات لبلستفادة مف اإلعفاءات
الضريبية يحتاج إلى زيادة في حجـ رأس الماؿ .

78.33 0.692 3.92

0.000 7.950

زيادة النفقات ك المصركفات التي تتكبدىا الكحدة
8

في سبيؿ الحصكؿ عمى اإلعفاءات الضريبية

77.22 0.762 3.86

0.000 6.783

يصاحبيا زيادة في حجـ رأس الماؿ.

جميع الفقرات

78.13 0.514 3.91

0.000 10.570

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "35تساكم 2.03

الفرضية الثالثة :اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى ىيكل حقوق الممكية لموحدات المدرجة في بورصة
فمسطين عند مستكل داللة .   0.05

تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (

 )22كالذم يبيف آراء أفراد عينة

الدراسة في فقرات المحكر الثالث (أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف) مرتبة تنازليا حسب الكزف النسبي كما يمي:
.1

في الفقرة رقـ "  "1بمغ الكزف النسبي "  "%79.44كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " الحصكؿ عمى اإلعفاءات الضريبية حاف از لممحافظة عمى
حقكؽ الممكية المحمية لمكحدة خبلؿ فترة اإلعفاء الضريبي " .
.2

في الفقرة رقـ "  "4بمغ الكزف النسبي "  "%76.67كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " المشاريع العقارية التطكيرية ىي مشاريع بحاجة لتكسيع رأس
الماؿ مف خبلؿ زيادة الممكية الخارجية " .
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.3

في الفقرة رقـ "  "5بمغ الكزف النسبي "  "%76.67كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " اإلعفاءات الضريبية تعمؿ عمى تشجيع االستثمار بالتالي
تعمؿ عمى زيادة األرباح العائدة لممساىميف " .
.4

في الفقرة رقـ "  "2بمغ الكزف النسبي "  "%75.00كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " زيادة فترة الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية يحتاج إلى طرح
أسيـ جديدة لزيادة حقكؽ الممكية " .
.5

في الفقرة رقـ "  "6بمغ الكزف النسبي "  "%75.00كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.000

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " االحتفاظ باألرباح ( عدـ تكزيعيا ) يساىـ في زيادة رأس
الماؿ ك بالتالي يساىـ في زيادة فترة اإلعفاء الضريبي " .
.6

في الفقرة رقـ "  "3بمغ الكزف النسبي "  "%72.22كالقيمة االحتمالية تساكم "

"0.004

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " تمكيؿ تطكير المشاريع القائمة داخؿ الكحدة بيدؼ الحصكؿ
عمى إعفاءات ضريبية يبحث عف مصادر بعيدة عف االقتراض " .
.7

في الفقرة رقـ "  "7بمغ الكزف النسبي "  "%67.78كالقيمة االحتمالية تساكم " "0.017

كىي أقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف " اإلعفاءات الضريبية تعتبر حاف از ميما ك مؤث ار عمى ىيكؿ
حقكؽ الممكية " .

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث تساكم , 3.73
ك الكزف النسبي يساكم  % 74.68كىي اكبر مف الكزف النسبي المحايد "

 " %60كقيمة t

المحسكبة تساكم  6.293كىي اكبر مف قيمة  tالجدكلية كالتي تساكم  2.03ك كالقيمة االحتمالية
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تساكم  0.000كىي اقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى أف اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى ىيكؿ حقكؽ
الممكية لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف عند مستكل داللة .   0.05
ككفؽ ىذه النتائج يتـ قبكؿ الفرضية الثالثة كبالتالي يمكف الكصكؿ إلى أف اإلعفاءات الضريبية
تؤثر عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف عند مستكل داللة .   0.05
كيرجع ذلؾ في رأم الباحث إلى أف الشركات في حالة زيادة

اإلعفاء الضريبي ,تتشجع عمى

التمكيؿ الداخمي حيث تقؿ في ىذه الحاؿ نسبة الكفر الضريبي الناتج عف التمكيؿ بالديف كالعكس في
حالة عدـ كجكد إعفاء ضريبي مما يفسر أثر الحكافز الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ الممكية .كتتفؽ ىذه
النتيجة مع ما تكصمت لو دراسة ). (Becker, Marcus, Jacob : 2012
جدول رقم ()22

تحميل الفقرات المحور الثالث :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكل حقوق الممكية لموحدات المدرجة في بورصة
فمسطين

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

مسمسل

القيمة االحتمالية

الفقرة

الحصكؿ عمى اإلعفاءات الضريبية حاف از لممحافظة عمى
1

2

حقكؽ الممكية المحمية لمكحدة خبلؿ فترة اإلعفاء الضريبي

0.000 6.645 79.44 0.878 3.97

.
زيادة فترة الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية يحتاج إلى طرح
أسيـ جديدة لزيادة حقكؽ الممكية .

0.000 5.351 75.00 0.841 3.75

تمكيؿ تطكير المشاريع القائمة داخؿ الكحدة بيدؼ
3

4
5
6

الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية يبحث عف مصادر بعيدة

0.004 3.051 72.22 1.202 3.61

عف االقتراض.
المشاريع العقارية التطكيرية ىي مشاريع بحاجة لتكسيع
رأس الماؿ مف خبلؿ زيادة الممكية الخارجية .
تعمؿ اإلعفاءات الضريبية عمى تشجيع االستثمار بالتالي
تعمؿ عمى زيادة األرباح العائدة لممساىميف .
االحتفاظ باألرباح ( عدـ تكزيعيا ) يساىـ في زيادة رأس
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0.000 7.174 76.67 0.697 3.83

0.000 5.149 76.67 0.971 3.83
0.000 4.801 75.00 0.937 3.75

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

مسمسل

القيمة االحتمالية

الفقرة

الماؿ ك بالتالي يساىـ في زيادة فترة اإلعفاء الضريبي .
7

تعتبر اإلعفاءات الضريبية حاف از ميما ك مؤث ار عمى ىيكؿ
حقكؽ الممكية .

جميع الفقرات

0.017 2.497 67.78 0.934 3.39
0.000 6.293 74.68 0.700 3.73

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "35تساكم 2.03

تحميل جميع مجاالت الدراسة :

اثر اإلعفاءات الضريبية عمى القوائم المالية لموحدات االقتصادية المدرجة في

بورصة فمسط ـــــين
ــ

تـ استخداـ اختبار

 tلمعينة الكاحدة كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ ( )23كالذم يبيف آراء أفراد عينة

الدراسة في محاكر الدراسة ك يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع المحاكر يساكم

 , 3.86ك الكزف

النسبي يساكم  % 77.29كىي اكبر مف الكزف النسبي المحايد "  " %60كقيمة  tالمحسكبة تساكم
 9.600كىي اكبر مف قيمة  tالجدكلية كالتي تساكم  , 2.03ك القيمة االحتمالية تساكم
0.000كىي اقؿ مف  0.05مما يدؿ عمى اإلعفاءات الضريبية ليا اثر عمى القكائـ المالية لمكحدات
بكرصة فمسط ػ ػ ػيف
ػ
االقتصادية المدرجة في
ككفؽ ىذه نتائج الفرضيات الثبلثة السابقة يمكف استنتاج صحة الفرضية الرئيسة كبالتالي يمكف
الكصكؿ إلى أف ق يكجد اثر لئلعفاءات الضريبية الممنكحة عمى القكائـ المالية لمكحدات المدرجة في
بكرصة فمسطيف.
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جدول رقم ()23
تحميل محاور الدراسة (أثر اإلعفاءات الضريبية عمى القوائم المالية لموحدات االقتصادية المدرجة
بورصة فمسط ـــــ ين)
ــ
في
المتوسط الحسابي

لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف
أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكؿ حقكؽ
الممكية لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف

جميع الفقرات
قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "35تساكم 2.03
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االنحراف المعياري

الثالث

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجـ رأس الماؿ

الوزن النسبي

الثاني

لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف

قيمة t

األول

أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخؿ

القيمة االحتمالية

المحور العنوان

78.58 0.548 3.93

0.000 10.178

78.13 0.514 3.91

0.000 10.570

74.68 0.700 3.73

0.000 6.293

77.29 0.540 3.86

0.000 9.600

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
النتائج و التوصيات
 النتائج
 التوصيات
 الدراسات المقترحة
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النتائج

وفق تحميل البيانات التي تم تجميعيا واختبار الفرضيات و اإلطار النظري لمدراسة تم التوصل
إلى النتائج التالية:
 .1يتبيف مف نتائج الدراسة أف  %33.3مف المشركعات المسجمة لدل ىيئة االستثمار قد استفادت
بشكؿ جزئي مف اإلعفاءات الضريبية المقررة كفؽ قانكف تشجيع االستثمار ,كما أف ك  %44.4مف
المشركعات المسجمة لدل ىيئة االستثمار استفادت بشكؿ كامؿ مف ىذه اإلعفاءات .
 .2تتكلد رغبة لدل الشركات في زيادة أرباحيـ في فترة اإلعفاء الضريبي ,بؿ كاالعتراؼ بأكبر قدر
مف األرباح بغية االستفادة مف اإلعفاءات الضريبية الممنكحة .حيث تكصمت الدراسة إلى أف
اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى صافي الدخؿ لمكحدات المدرجة في بكرصة فمسطيف عند مستكل
داللة .   0.05
 .3اإلعفاء الضريبي ,يشجع المستثمريف كالممكليف عمى االستفادة مف أمكاليـ في ىذه الفترة في تحقيؽ
أكبر عائد ,خصكصان في ظؿ اإلعفاء الضريبي عمى استثماراتيـ ,مما يكفر لمشركات مصادر تمكيؿ
إضافية ,إضافة إلى عمؿ الشركة عمى زيادة رأسماليا لمقابمة المشاريع اإلضافية بغية زيادة دخميا في
ىذه الفترة ,حيث تكصمت الدراسة إلى أف اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى حجـ رأس الماؿ لمكحدات
المدرجة في بكرصة فمسطيف عند مستكل داللة .   0.05
 .4الشركات في حالة زيادة اإلعفاء الضريبي ,تتشجع عمى التمكيؿ الداخمي حيث تقؿ في ىذه الحاؿ ة
نسبة الكفر الضريبي الناتج عف التمكيؿ بالديف كالعكس في حالة عدـ كجكد إعفاء ضريبي.
127

حيث

تكصمت الدراسة إلى أف اإلعفاءات الضريبية تؤثر عمى

ىيكؿ حقكؽ الممكية لمكحدات المدرجة في

بكرصة فمسطيف عند مستكل داللة .   0.05
 .5اإلعفاءات الضريبية تمثؿ عامبل أساسيا في تشجيع االستثمار في فمسطيف كاف عدد الكحدات التي
تستفيد مف ىذه اإلعفاءات في تزايد مستمر .
 .6إف كفاءة المعمكمات التي يمتمكيا مدراء فركع االستثمار في الكحدات االقتصادية ساىمت بشكؿ
مباشر في طرؽ الحصكؿ عمى اإلعفاءات الضريبية .
 .7اإليرادا ت الضريبية ىي الجزء األكبر مف اإليرادات العامة في الدكلة كىي التي تمكف الدكلة مف
تكجيو سياساتيا كذلؾ اإلعفاء الضريبي بالرغـ مف انو خسارة لخزينة الدكلة إال انو جزء ميـ تستخدمو
الدكلة في تكجيو سياساتيا العامة .
التوصيات
كفؽ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فإف الباحث يكصي بما يمي:
 .1اإلفصاح عف اإلعفاءات الضريبية في القكائـ المالية بشكؿ يظير حجـ ىذه اإلعفاءات كمدتيا
( تاريخ االستفادة كتاريخ االنتياء )
 .2ضركرة أال يقتصر تأثير الضرائب في التنمية االقتصادية عمى تكجيو رؤكس األمكاؿ نحك بعض
ميما في تكجيو رؤكس األمكاؿ نحك المحافظات
األنشطة بؿ يتعيف كذلؾ أف تؤدم الضرائب نا
دكر ن
اقتصاديا التي تشكك مف نقص في اإلنتاج كالتشغيؿ ,كمف ثىـ ضركرة منح إعفاءات ضريبية
الضعيفة
ن
لبلستثمارات في ىذه المناطؽ كالمحافظات  .لذلؾ ؼمف الكاجب أف يقكـ المشرع الفمسطيني ك

مجمس

الكزراء بتقسيـ اإلعفاءات الضريبية في قانكف تشجيع االستثمار حسب المناطؽ الجغرافية كتعزيزىا في
المناطؽ األقؿ استثمار مف اجؿ تشجيع رأس الماؿ مف الدخكؿ إلييا.
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 .3العمؿ عمى تطكير اإلعفاءات الضريبية كاعادة النظر فييا مف فترة ألخرل حسب الظركؼ
االقتصادية ,التي تناسب سياسات الدكلة .
 .4العمؿ عمى خمؽ دليؿ تكضيحي لئلعفاءات الضريبية بيدؼ زيادة الكعي لدل المستثمريف ك
المدراء ك الميتميف بيذا المكضكع .
 .5ضركرة أف تسعى الجيات القانكنية إلى تسييؿ الحصكؿ عمى االعفاءات الضريبية كذلؾ لما ليا
مف تأثير ىاـ عمى القطاع االقتصادم ,كالعمؿ عمى إعادة النظر لقانكف تشجيع االستثمار بحيث يتـ
منح إعفاءات مف ضريبة الدخؿ لمقطاعات االقتصادية التي يككف حجـ رأسماليا أقؿ مما ىك مذككر
في القانكف ,مما يؤدم ذلؾ إلى تحقيؽ البناء االقتصادم في المجتمع.
 .6تحسيف المناخ االستثمارم كتكجيو اإلعفاءات الضريبية نحك قطاعات معينة ذات مزايا تنافسية,
كتخفيض المعدالت الضريبية ,كالسعي نحك إبراـ المزيد مف االتفاقيات الدكلية  ,ككذلؾ تسريع
االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة .

 .7العمؿ عمى نشر تقرير سنكم مف ك ازرة المالية يكضح حجـ اإلعفاءات الضريبية الممنكحة ماديا ك
أسماء الكحدات المستفيدة مف ىذه اإلعفاءات كمدل استفادة المجتمع الفمسطيني مف ىذه المبالغ التي
تنازلت عنيا خزينة الدكلة لصالح تشجيع االستثمار .
 .8ضركرة عقد كرش عمؿ دائمة بيف ممثميف عف ك ازرة المالية ك مؤسسات المجتمع المدني ك إدارات
الكحدات االقتصادية العاممة في فمسطيف لمناقشة مردكد اإلعفاءات الضريبية عمى المجتمع الفمسطيني.
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الدراسات المقترحة
يكصي الباحث كمف خبلؿ اطبلعو عمى األدبيات ك الدراسات السابقة مكضكع الدراسة الحالية
ببعض الدراسات المقترحة ذات الصمة  ,كذلؾ كي تككف بمثابة انطبلؽ لمباحثيف ك الميتميف في ىذا
المجاؿ  ,كمف ىذه الدراسات :
 .1المعالجة المحاسبية لئلعفاءات الضريبية
 .2دراسات مقارنة بيف قانكف تشجي ع االستثمار الفمسطيني رقـ  2لسنة  2011كقكانيف تشجيع
االستثمار في الدكؿ المجاكرة .
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ممحؽ رقـ 1

أسماء محكمي االستبانة
الدرجة العممية

المنصب الكظيفي

الجامعة

 .1سالـ سميماف دركيش

دكتكر

عميد كمية الماؿ

جامعة فمسطيف

ك األعماؿ
 .2عمي عبد اهلل شاىيف

أستاذ دكتكر

قسـ المحاسبة

الجامعة اإلسبلمية

 .3بياف سعيد أبك شعباف

ماجستير

مدير عاـ اإليرادات

-

ك التمكيؿ

العامة بالسمطة
الفمسطينية
 .4يكسؼ محمكد جربكع

أستاذ

عميد البحث العممي

فمسطيف

 .5مفيد الشيخ عمي

دكتكر

رئيس قسـ المحاسبة

جامعة األزىر

 .6اسكندر محمكد نشكاف

أستاذ مساعد

كمية العمكـ المالية ك

جامعة األقصى

اإلدارية
 .7أكرـ إبراىيـ حماد

دكتكر

ك ازرة التعميـ العالي

جامعة األقصى

 .8نافذ محمد بركات

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد في

الجامعة اإلسبلمية

اإلحصاء ك الرياضيات

أ

ممحق رقم ()2
طمب تحكيم استبانة
عناية الدكتكر  ................................................................... /حفظو اهلل
تحية طيبة كبعد ,,,,
الموضوع  /تحكيم استبانة لمحصول عمى درجة الماجستير
يقكـ الباحث بإجراء دراسة تطبيقية عمى الكحدات االقتصادية الفمسطينية المدرجة بكرصة فمسطيف
بورصة فمسط ـــــين)
ــ
بعنكاف  (:اثر اإلعفاءات الضريبية عمى القوائم المالية لموحدات االقتصادية المدرجة في

كلكي تحقؽ الدراسة التطبيقية أىداؼ البحث بشكؿ حقيقي كخاصة في قياس متغيراتيا بالشكؿ العممي الذم
ينسجـ مع فرضياتيا  ,كاف ال بد أف يتـ تحكيـ االستبانة لمكصكؿ إلى أداة فعالة كسميمة لمقياس .
كنظ ار لخبرتكـ الكاسعة في مجاؿ البحث العممي فانو يسعدني أف يقكـ حضرتكـ بتحكيميا .
كلكـ جزيؿ الشكر نظير تعاكنكـ المخمص ككقتكـ الثميف لممكافقة عمى التحكيـ  ,كذلؾ خدمة لطبلب العمـ
كتعزي از لمجاالت البحث العممي في فمسطيف.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ
الباحث
أيمن عبد الكريم السكافي
االسـ

الدرجة العممية

.1

ب

المنصب الكظيفي

الجامعة

ملحق رقم ( ) 3
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعــــــــــة األزه ـــــــــــر– غـــــــــــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العميا و البحث العممي
كميـة االقتصــــــــــــاد والعلـــــوم اإلدارية
برنامـــــج مـــــــــــاجستير المحاسبـــــــــة

قائمة استقصاء
المحترمين ؛؛

حضرة السيد /السادة
تحية طيبة وبعد ,,,

يقكـ الباحث ) أيمن عبد الكريم السكافي ( بعمؿ دراسة في مجاؿ اإلعفاءات الضريبية كجزء
الستؾ ػ ػ ػ ػ ماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ة الماجستير مف جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ة األزىر غزة كالدراسة
ػػ
بعنكاف:
بورصة فمسط ـــــين".
ــ
" أ ثر اإلعفاءات الضريبية عمى القوائم المالية لموحدات االقتصادية المدرجة في
حيث يقكـ الباحث بمسح شامؿ لمجتـ

فمسطيف  ,لذا أرجك التكرـ منكـ

ع الدراسة المتمثؿ في كافة الشركات المدرجة في بكرصة

باإلجابة عمى فقرات االستبانة المعدة ألغراض البحث العممي ,

كالمعمكمات التي ستدلكف بيا سكؼ تعامؿ بسرية كلف تستخدـ إال لمغرض نفسو مقدريف لكـ جيكدكـ
في تشجيعكـ لمبحث العممي ك التعاكف المخمص لدعـ مسيرة التعميـ في فمسطيف .
كتقبمكا فائؽ االحتراـ ,,,
المشرؼ عمى الرسالة
د .عمي سميمان النعامي
جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزىر غزة
الباحث  :أيمف السكافي  .جكاؿ  0598691472 :تمفاكس 082455135 :
ايميؿskafe.ayman@yahoo.com :
ت

الجزء األول /الخصائص الشخصية
الرجاء كضع إشارة ( ×) في المربع الذم ينطبؽ عميؾ

 -1الجنس:
ا-ذكر

 -2أنثى

 -2المؤىل العممي:
أ -بكالوريوس
ب -ماجستير
ج -دكتوراه
د -أخرى (حدد)......

 -3التخصص العممي:
أ -محاسبة
ب -إدارة أعمال
ج -عموم اقتصاد
د -أخرى (حدد)......

 - 4المسمى الوظيفي:
أ -مدير عام
ب -مدير مالي
ج -مدير فرع االستثمار
د  -رئيس قسم
ه -رئيس شعبة
و -غير ذلك

 - 5عدد سنوات الخبرة
أ 5 -سنوات فأقل
ب -من ( )6إلى ( )10سنوات
ج -من ( )11إلى ( )15سنة
د - -أكثر من ( )15سنة
ث

الجزء الثاني  /معمومات عامة

 .1طبيعة عمل المنشأة
أ -صناعية
ب -خدمية
ج -بنوك
د -تأمين
ىـ  -استثمار

 .٢تاريخ تأسيس المشروع
أ -قبل 1998
ب 1998 -إلى 2004
ج 2004 -إلى 2010
د 2010 -فما فوق
.3

مشروعك مسجل لدى هيئة االستثمار كمستفيد من اإلعفاءات

أ -غير مستفيد

ب -بشكل جزئي) تطوير(
ج _ بشكل كامل

 .4استثماركم المسجل لدى ىيئة االستثمار تبمغ قيمتو ؟
أ -اقل من مائتان وخمسون ألف دوالر
ب-مائتان وخمسون ألف دوالر إلى اقل من مميون دوالر

ج -من مميون إلى خمسة مبليين دوالر
د -من خمسة مبلين دوالر فما فوق

 .5طريقة الحصول عمى اإلعفاءات الضريبية وفقا ل :
أ -مجال عمل المشروع
ب -الموقع الجغرافي
ج -مدى المساىمة في زيادة الصادرات
د -خمق فرص عمل
ه -أخرى ( حدد )....
ج

الجزء الثالث
المحور األول  :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى صافي الدخل لموحدات المدرجة في بورصة فمسطين
موافق
رقم

1

بشدة

الفقــــــــــــــــــــــــرة
تحاول الوحدة عند الحصول عمى إعفاء ضريبي لمدة معمومة العمل عمى
زيادة أنشطتيا خبل ل ىذه المدة لبلستفادة من ىذا اإلعفاء و العمل عمى زيادة
صافي دخل الوحدة .

2

قيمة اآلثار االيجابية لئلعفاء الضريبي اكبر من النفقات و المصاريف التي
تدفعيا الوحدة في مقابل زيادة أنشطتيا.

3

زيادة اآلالت و المعدات إذا تجاوزت نسبة  %40من نسبة المكون المحمي
تعمل عمى الحصول عمى تمديد فترة اإلعفاء لذلك يتوجب أن تخطط الوحدة
ليذه الزيادة ألنيا ستساىم في زيادة صافي دخل الوحدة .

4

المشاريع السياحية و الصحية و التعميمية تعني مزيد من اإلعفاءات اإلضافية
من الجمارك و ضرائب المشتريات مما يعني أن مساىمة الوحدة في ىذه
المشاريع سيعمل عمى زيادة صافي الدخل .

5

عند إقامتكم لمشاريع عقارات تطويرية و التي تمنح الوحدة من خبلليا
إعفاءات ضريبية تستفيد الوحدة من ىذه الفترة لزيادة أنشطتيا لبلستفادة من
اإلعفاء الممنوح والعمل عمى زيادة صافي الدخل .

6

زيادة حجم الصادرات يعني الحصول عمى إعفاءات ضريبية إضافية لذلك تقوم
الوحدة بتكوين مشاريع تعمل عمى زيادة الصادرات لبلستفادة من اإلعفاءات
الضريبية و العمل عمى زيادة صافي الدخل .

7

تقوم الوحدة بالتخطي ط لتطوير مشاريعيا القائمة بمبالغ تناسب قانون
االستثمار الفمسطيني بيدف الحصول عمى إعفاء تكون مكاسبو اكبر من
قيمة المشاريع التي تم تطويرىا .

8

9

الفترات التي تكون فييا الوحدة بدون إعفاءات ضريبية ال تمارس فييا نفس
حجم األنشطة التي تمارسيا عندما تكون حاصمة عمى إعفاء ضريبي .
اإلعفاءات الضريبية تعتبر حافزا لموحدة لزيادة األنشطة خبلل فترة اإلعفاء
الضريبي .
ح

موافق

محايد

غير

غير

موافق

موافق
بشدة

المحور الثاني  :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى حجم رأس المال لموحدات المدرجة في بورصة فمسطين .
موافق

رقم

1

2

3

4

5

6

7

8

بشدة

الفقــــــــــــــــــــــــرة

يعتبر ربط مدة اإلعفاءات الضريبية الممنوحة حسب حجم رأس المال حافزا
لزيادة رأس المال لبلستفادة من ىذه اإلعفاءات .
زيادة أنشطة الوحدة خبلل مدة اإلعفاء الضريبي تحتاج إلى زيادة في رأس
المال العامل و التوسع في الخطوط اإلنتاجية .
العمل عمى زيادة اآلالت و المعدات بيدف كسب المزيد من اإلعفاءات
الضريبية يحتاج إلى زيادة في حجم رأس المال .
تطوير المشاريع القائمة كخطة لزيادة حجم اإلعفاءات الضريبية يتطمب زيادة
في حجم رأس المال .
إقامة مشاريع عقارية تطويرية لبلستفادة من اإلعفاءات الضريبية يحتاج إلى
زيادة في حجم رأس المال.
مدة اإلعفاءات الضريبية التي يمنحيا قانون االستثمار الفمسطيني تعتبر حافزا
لزيادة حجم رأس المال .
زيادة حجم الصادرات لبلستفادة من اإلعفاءات الضريبية يحتاج إلى زيادة في
حجم رأس المال .
زيادة النفقات و المصروفات التي تتكبدىا الوحدة في سبيل الحصول عمى
اإلعفاءات الضريبية يصاحبيا زيادة في حجم رأس المال.

خ

موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

المحور الثالث  :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى ىيكل حقوق الممكية لموحدات المدرجة في بورصة فمسطين .
موافق

رقم

بشدة

الفقــــــــــــــــــــــــرة

1

الحصول عمى اإلعفاءات الضريبية حافزا لممحافظة عمى حقوق الممكية

2

زيادة فترة الحصول عمى إعفاءات ضريبية يحتاج إلى طرح أسيم جديدة

3

تمويل تطوير المشاريع القائمة داخل الوحدة بيدف الحصول عمى إعفاءات

4

المشاريع العقارية التطويرية ىي مشاريع بحاجة لتوسيع رأس المال من خبلل

5

تعمل اإلعفاءات الضريبية عمى تشجيع االستثمار بالتالي تعمل عمى زيادة

6

االحتفاظ باألرباح ( عدم توزيعيا ) يساىم في زيادة رأس المال و بالتالي

موافق

محايد

المحمية لموحدة خبلل فترة اإلعفاء الضريبي .
لزيادة حقوق الممكية .

ضريبية يبحث عن مصادر بعيدة عن االقتراض.
زيادة الممكية الخارجية .

األرباح العائدة لممساىمين .

يساىم في زيادة فترة اإلعفاء الضريبي .
7

تعتبر اإلعفاءات الضريبية حافزا ميما و مؤثرا عمى ىيكل حقوق الممكية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث  :أيمف السكافي  .جكاؿ  0598691472 :تمفاكس 082455135 :
ايميؿ ayman.jinin@yahoo.com :

د

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

ممحؽ رقـ ( ) 4

قائمة بالشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف
العنوان في الضفة

رقم

اسم الشركة

القطاع

1

شركة ابراج الوطنية

خدمات

2

المؤسسة العربية لمفنادق

خدمات

فندق الموفنبيك  -الماصيون -رام اهلل.

3

المجموعة االىمية لمتامين

تأمين

رام اهلل

4

العربية لصناعة الدىانات

صناعة

المنطقة الصناعية  -نابمس

5

العقارية التجارية لبلستثمار

استثمار

مجمع رمون التجاري  -رام اهلل

6

المستثمرون العرب

استثمار

العيزريو  -القدس

7

المؤسسة العقارية العربية

خدمات

مجمع أبورعد  -شارع الجامعة

8

دواجن فمسطين

صناعة

كفر صور  -طولكرم

9

بنك فمسطين

بنوك وخدمات مالية

عين مصباح  -رام اهلل

10

بيرزيت لبلدوية

صناعة

المنطقة الصناعية  -رام اهلل

11

مصنع الشرق لبلكترود

صناعة

شارع السبلم  -الخميل

12

جموبال كوم لبلتصاالت

خدمات

شارع االرسال  -رام اهلل

13

مطاحن القمح الذىبي

صناعة

قرية برىام  -بيرزيت  -رام اهلل

14

العالمية المتحدة لمتامين

تأمين

15

جراند بارك لمفنادق

خدمات

عمان -عمارة السرايا
نابمس  -شارع ّ
الماصيون  -رام اهلل.

16

البنك االسبلمي الفمسطيني

بنوك وخدمات بنكية

اإلدارة العامة  -شارع القدس  -رام اهلل.

17

سجاير القدس

صناعة

العيزريو  -القدس

18

القدس لممستحضرات الطبية

صناعة

شارع نابمس  -البيره

19

القدس لبلستمار العقاري

استثمار

رام اهلل

20

فمسطين لصناعة المدائن

صناعة

دير شرف  -نابمس

21

المشرق لمتامين

تامين

رام اهلل

22

الوطنية لصناعة االلمنيوم

صناعة

نابمس -فمسطين

23

الوطنية لصناعة الكرتون

صناعة

المنطقة الصناعية  -نابمس

24

التامين الوطنية

تامين

مجمع أبراج الوطنية  -البيرة

25

مركز نابمس الجراحي التخصصي

خدمات

شارع جامعة النجاح  -نابمس

26

فمسطين لمتنمية واالستثمار

استثمار

27

بال عقار لتطوير وتشغيل العقار

خدمات

عمان  -األردن
ّ
نابمس  -فمسطين

رام اهلل - -مجمع أبراج الوطنية  34 -شارع بمدية
البيرة

ذ

28

االتصاالت الفمسطينية

خدمات

االدارة العامة  -رفيديا  -نابمس

29

البنك التجاري الفمسطيني

بنوك وخدمات مالية

شارع النيضة  -الماصيون  -رام اهلل

30

الفمسطينية لمكيرباء

خدمات

غزة

31

بنك االستثمار الفمسطيني

بنوك وخدمات بنكية

شارع النيضة  -البيرة

32

فمسطين لمتامين

تامين

رام اهلل  -أم الشرايط

33

الفمسطينية لبلستثمار واالنماء

استثمار

شارع يافا  -رام اهلل

34

فمسطين لبلستثمار الصناعي

استثمار

شارع الجامعة  -نابمس

35

العربية الفمسطينية لمراكز التسوق

خدمات

ببل از مول  -البيرة

36

فمسطين لتمويل الرىن العقاري

بنوك وخدمات مالية

الماصيون  -رام اهلل

37

فمسطين لبلستثمار العقاري

استثمار

الماصيون  -رام اهلل

38

سوق فمسطين لبلوراق المالية

بنوك وخدمات مالية

عمان -
عمارة ترست (الطابق الرابع)  -شارع ّ
نابمس

39

بنك القدس

بنوك وخدمات بنكية

رام اهلل

40

مصايف رام اهلل

خدمات

بناية األريزونا  -الشارع الرئيسي  -رام اهلل

41

التكافل الفمسطينة لمتامين

تامين

شارع القدس  -البيرة

42

البنك الوطني

بنوك وخدمات بنكية

اإلدارة العامة -الماصيون

43

ترست العالمية لمتامين

تامين

44

االتحاد لبلعمار واالستثمار

استثمار

الماصيون  -رام اهلل

45

مصانع الزيوت النباتية

صناعة

المنطقة الصناعية  -نابمس

خدمات

شارع القدس  -رام اهلل

47

موبايل الوطنية الفمسطينية

خدمات

رام اهلل

48

البنك االسبلمي العربي

بنوك وخدمات بنكية

االدارة العامة -شارع نابمس  -البيرة

46

الفمسطينية لمتوزيع والخدمات
الموجستية

البيرة-شارع عثمان بن عفان-طريق القدس -بناية
ترست.

ر

) 5 ( ملحق رقم
قائمة االختصارات
 ـ االختصار المصطمح كامبل.ر
Generally Accepted Accounting Principles

GAAP

1

IAS

2

IASB

3

Financial Accounting Standards Board

FASB

4

Statement of Financial Accounting Concepts

SFAC

5

APB

6

AICPA

7

International Accounting Standard
International Accounting Standard Board

Accounting Principles Board
American Institute of Certified Public Accounting

ز

