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ال إله إال اهلل حممذ رسول اهلل

أهدي هذا اجلهد املتىاضع

ب

ٌقٌه اهلل رعبىل يف مزبثو اىعصٌص  0زَةِّ أًَْشِعْنًِ أَُْ أَشْنُسَ ِّعََْزَلَ اىَّزًِ أَّْعََْذَ عَيًََّ ًَعَيَى ًَاىِدَيَّ ًَأَُْ أَعََْوَ
صَبىِحًب رَسْضَبهُ ًَأَدْخِيْنًِ ثِسَحََْزِلَ فًِ عِجَبدِكَ اىصَّبىِحِنيَ .
أمحده رعبىل عيى جصٌو ّعَزو ً ،فٍض عطبئو ًٍ ،ب غَسًّ ثو ٍِ جنبح ً رٌفٍق ًٍ ،ب ٍنحً إٌبه ٍِ صربًٍٍثبثسح.
ً اّطالقبً ٍِ حدٌث زسٌه اهلل صيى اهلل عيٍو ًسيٌ "0ال ٌشنس اهلل ٍِ ال ٌشنس اىنبض" فإّين ًجدد
ىصاٍبً عيً أُ أرقدً ثبىشنس اجلصٌو ًاىزقدٌس اىٌفري إىل أسزبذي اىقدٌسًٌٍِ ،شسيف اىفبضيني اىدمزٌز/
عيً اىنعبًٍ ًاىدمزٌزٍ /فٍد اىشٍخ عيً اىيرٌِ أٍداًّ ٍِ ٍنبثع عيَيَب ثبىنثريً ،اىيرٌِ ٍب رٌاٍّب ٌٌٍب عِ ٍد
ٌد اىعٌُ يل يف مبفخ اجملبالدً ،محداً هلل ثأُ ٌسسمهب يف دزثً ًٌسس هبَب أٍسي ًعسى أُ ٌطٍو عَسمهب
ىٍجقٍب ّرباسب ٍزألىئب يف ٌّز اىعيٌ ًاىعيَبء.
ً ٌقٌه اىشبعس 0
ثـو اىصٌــبدح عند اهلل ًاىنبض .

فبىشنس أفضو ٍب حبًىذ ٍيزَسبً

مَب ٌطٍت يل أُ أرقدً ثأزًع آٌبد االٍزنبُ ًاحملجخ إىل جبٍعيت اىسائدح جبٍعخ األشىس ثغصح ً ،إىل طبقٌ
ميٍخ االقزصبد ًاىعيًٌ اإلدازٌخ ًأخص ثبىرمس اىدمزٌز /إثساىٌٍ ًامدً ،اىدمزٌز /عَبد
اىجبش ،ملب قدٍبه يل ٍِ ٍسبعدح ًٍسبّدح ٍننزين ٍِ املضً خبطى ثبثزخ يف ٍسريرً اىعيٍَخ.
ًاىشنس ٌٍصٌه ألعضبء جلنخ املنبقشخ املٌقسٌِ اىدمزٌز /جرب اىداعٌز (أسزبذ احملبسجخ جببٍعخ
األشىس)ً ،اىدمزٌز /اسنندز ّشٌاُ (أسزبذ احملبسجخ املسبعد جببٍعخ األقصى) عيى ٍب رنجداه ٍِ
عنبء يف قساءح دزاسيت املزٌاضعخ ًإثسائيب مبقرتحبهتَب اىقٍَخ ًاىرٌِ ٌشسفين االسزَبع ىنصبئحيَب
ًإزشبداهتَب.
ًال ٌفٌرين أُ أرقدً جبصٌو اىشنس إىل مو ٍِ سبىٌ يف ٍسريرً اىعيٍَخ ٍِ خرباء ًحمنَني.
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مهخض انذراسة
ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى د ارس ػػة كتحمي ػػؿ المعالج ػػات المحاس ػػبية كال ػ ػريبية ألرب ػػاح ال ػػركات
المساىمة كانعكاساتيا عمى القياس كاإلفصػاح فػي القػكااـ الماليػة ل ػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي
بكرصػة فمسػػطيف ارتباطػان بالمعيػار المحاسػػبي الػػدكلي رقػػـ ( ،)12ونتحقيققأ أاققذلد لنذ ل ق تققى ل ققتخذلو
لنًُهح لنىصفي لنتحهيهي لمحصػكؿ عمػى البيانػات كالمعمكمػات المتعمقػة باإلطػار النظػرمف باإل ػافة إلػى
تصػػميـ اسػػتبياف لمعرفػػة أثػػر االالػػتبلؼ فػػي تطبيػػؽ معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ( )12كقػػانكف

ػريبة

الدالؿ رقـ ( )8لسنة ()2011ف كقد تـ تكزيع االسػتبانات عمػى كافػة ال ػركات المككنػة لمجتمػع الد ارسػة
كالبػػالد عػػددىا ( )50ػػركة كقػػد تػػـ الحصػػكؿ عمػػى اسػػتجابة ( )39ػػركةف أم مػػا نسػػبتو ( )%78مػػف
ال ركات المككنة لمجتمع الدراسة.
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتااج أىميا :أف ىناؾ االتبلفات بيف معيار المحاسبة
الػػدكلي رقػػـ ( )12كالت ػريعات ال ػريبية فػػي المعالجػػة ال ػريبية لمػػدالؿف ف كمػػا أظيػػرت الد ارسػػة كجػػكد
عبلقة ذات داللة إحصااية بيف االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية
فػػي المعالجػػة ال ػريبية لمػػدالؿ كالتػزاـ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف ككػػؿ مػػف
قكاعػػد القيػػاس كاالعت ػراؼ المنصػػكص عمييػػا بالمعيػػار الػػدكلي رقػػـ ( .)12إال أنػػو ال يكجػػد عبلقػػة ذات
داللػػة إحصػػااية بػػيف االالتبلفػػات بػػيف معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ( )12كالت ػريعات ال ػريبية فػػي
المعالج ػػة ال ػ ػريبية لم ػػدالؿ كالتػ ػزاـ ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة المدرج ػػة ف ػػي بكرص ػػة فمس ػػطيف متطمب ػػات
االفصػػاح المنصػػكص عمييػػا بالمعيػػار الػػدكلي رقػػـ ()12ف كمػػا تكجػػد معيقػػات فػػي تحقيػػؽ التناسػػؽ فػػي
المعالجة المحاسبية عف
كفي

رااب الدالؿ.

كء ىذه النتااج فقد أكصت الدراسة ب ركرة قياـ ركات المساىمة العامة المدرجة في

بكرصة فمسطيف باالستعانة بكادر مؤىؿ عمميان كعمميان لفيـ كتطبيؽ قكاعد المعيار الدكلي ( )12المتعمؽ
ب ػ ػرااب ال ػػدالؿف كب ػػاقي مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة .م ػػع العم ػػؿ عم ػػى تفعي ػػؿ دكر الجمعي ػػات الميني ػػة
المساكلة عف مينة المحاسبة بالتكعية بأىمية كفكااد تطبيؽ معيار

ػرااب الػدالؿف كالمعػايير المحاسػبية

الدكليػػة األالػػرل .مػػع تعزيػػز دكرىػػا س ػكاء بدصػػدار أك ن ػػر أك متابعػػة كػػؿ مػػا ىػػك مسػػتحدث مػػف معػػايير
محاسبية دكليةف كعقد دكرات متالصصة إلعداد المحاسبيف عمى كؿ ما ىك جديد في ىذا المجاؿ.

د

Abstract
This study aims to analyze and study the accounting and tax treatment
of the revenues for the Stock Companies and its impacts on the financial
statements disclosure and measurement of the listed stock companies at the
Palestine Stock Exchange Securities, and to achieve the objectives of this
study The analytical descriptive approach have been used, where for data and
information on the framework theoretical in addition to a questioner has been
design to find out the effect of the different ways of implementing the
international accounting standard No.12, And the income law No.8 year 2011
on measuring and disclosure of the income taxes at the financial statements.
The questioner has been given to the companies of the targeted study
community , were 39 companies have responded "about 78%".
The study reached the following findings that :there are differences
between International accounting standard No.12 and the taxation laws of
the income taxation treatment, also there are limitations that prevents
achieving the harmony of this processing, and it has shown a relation with the
function about the income tax at the level of the significance of these
differences of the income and the commitment of the stock companies listed
in the stock exchange Securities in Palestine and the rules of measuring and
recognition approved in the international standard No.12, But there is no
statistically significant relationship between the differences between
International accounting standard No.12 and tax legislation in the tax
treatment of income and the commitment of the Palestinian Stock Exchange
Securities and Disclosure requirements set out International standard No. 12.
The study recommended a number of recommendations the most
important Stock Companies listed on the Palestine Exchange Securities need
to get A qualified crew scientifically and practically to understand and apply
the international standard rules 12, on income taxes, and the rest of the
international accounting standards. With work on activating the role of
professional associations responsible for the accounting profession awareness
of the importance and benefits of the application of the standard income taxes,
and other international standards. With activating the role of professional
associations in Palestine, whether to issue or publish the follow-up or
whatever is a novelty of international accounting standards, and holding
specialized courses to prepare accountants for all that is new in this field.

ِ

فهرس انعىاويه
رقـ

العنكاف

الصفحة

الفصل األول  :اإلطار العام لمدراسة
.1.1

الطة الدراسة

2

.1.1.1

مقدمة

2

.1.1.2

م كمة الدراسة

3

.1.1.3

أىمية الدراسة

4

.1.1.4

أىداؼ الدراسة

4

.1.1.5

محددات الدراسة

5

.1.1.6

فر يات الدراسة

5

.1.1.7

متغيرات الدراسة

6

.1.2

الدراسات السابقة

7

الفصل الثاني :ضرائب الدخل ما بين التشريعات الضريبية والمعايير الدولية
2.1

مقدمة

21

2.2

التطكر التاريالي لم رااب

22
24

ريبة الدالؿ في فمسطيف

2.3

تطكر

2.4

تعاريؼ كمفاىيـ

2.5

مفيكـ ال ريبة المؤجمة كمككناتيا

38

2.6

ممالص الفصؿ الثاني

63

28

ريبة الدالؿ

الفصل الثالث :القياس واإلفصاح في القوائم المالية
3.1

65

مقدمة

3.2

القياس المحاسبي في القكااـ المالية

66

3.3

اإلفصاح المحاسبي في القكااـ المالية

79

3.4

ممالص الفصؿ الثالث

104
و

رقـ

العنكاف

الصفحة

الفصل الرابع :الطريقة واإلجراءات
4.1

مقدمة

106

4.2

منيجية الدراسة

106

4.3

طرؽ جمع البيانات

106

4.4

مجتمع الدراسة

107

4.5

أداة الدراسة كاالتبار مدل صدقيا كثباتيا

110

4.6

المعالجات اإلحصااية

117

4.7

االتبار التكزيع الطبيعي

118

4.8

االتبار فر يات الدراسة

119

5.1

مقدمة

139

5.2

النتااج

139

5.3

التكصيات

140

الفصل الخامس :النتائج والتوصيات

5.4

141

دراسات مقترحة

المراجع

142

المبلحؽ

154

ز

فهرس األشكال
رقـ

رقـ

ال كؿ

الصفحة

( )1.1العبلقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع

6

( )3.1العبلقة بيف عناصر القياس المحاسبي

71

( )3.2العبلقة بيف المعمكمات المحاسبية كاألطراؼ المستفيدة

`83

( )3.3العبلقة بيف

رااب الدالؿ المؤجمة بمصركؼ

ريبة الدالؿ

95

فهرس انجذاول
رقـ

الجدكؿ

الصفحة

()2.1

تحديد الفركؽ المؤقتة كما يترتب عمييا مف

()4.1

تكزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادم.

108

()4.2

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الكظيفي.

108

()4.3

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي.

109

()4.4

تكزيع عينة الدراسة حسب متغير سنكات الالبرة.

110

()4.5

تكزيع عينة الدراسة حسب حصكليـ عمى دكرة لممعيار رقـ (.)12

110

()4.6

الصدؽ الداالمي لفقرات االستبياف.

112

()4.7

رااب مؤجمة.

55

معامؿ االرتباط بيف معدؿ كؿ محكر مف محاكر الدراسة مع المعدؿ الكمي

لفقرات قاامة االستقصاء.

115

()4.8

معامؿ الثبات ( طريقة التجزاة النصفية).

116

()4.9

معامؿ الثبات ( طريقة الفا كركنباخ).

117

()4.10

االتبار التكزيع الطبيعي (.)Kolmogorov-Smirnov Sample-1

119

()4.11

تحميؿ فقرات المحكر األكؿ( :االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ

( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ).

ح

121

رقـ

الجدكؿ
()4.12

الصفحة

درجة االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات
ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ لدل ركات المساىمة الم اركة

122

في الدراسة.
()4.13

تحميؿ فقرات المحكر الثاني( :قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار

()4.14

درجة تطبيؽ قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12مف

()4.15

تحميؿ فقرات المحكر الثالث( :مدل تطبيؽ ال ركة لقكاعد االعتراؼ

()4.16

درجة تطبيؽ قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12

الدكلي رقـ .)12

قبؿ كؿ ركة مف ال ركات الم اركة في الدراسة.
المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ .)12

مف قبؿ ركات المساىمة الم اركة في الدراسة.
()4.17

تحميؿ فقرات المحكر الرابع( :مدل تطبيؽ ال ركة لمتطمبات االفصاح
المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ )12

()4.18

درجة تطبيؽ متطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ
( )12مف قبؿ ركات المساىمة الم اركة في الدراسة.

()4.19

تحميؿ فقرات المحكر الالامس( :معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجة
المحاسبية عف

()4.20

رااب الدالؿ).

نتااج تحميؿ االنحدار لقياس أثر االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي
رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ كااللتزاـ

124
125
127
128
130
131
133

134

بقكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12

()4.21

نتااج تحميؿ االنحدار لقياس أثر االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي
رقـ  12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ كااللتزاـ بقكاعد

135

االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
()4.22

نتااج تحميؿ االنحدار لقياس أثر االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي

رقـ  12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ كااللتزاـ بقكاعد
االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12

ط

137

الفصل األول
اإلطار العاـ لمدراسة
.1.1
.1.2

الطة الدراسة
الدراسات السابقة
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1.1

خطة الدراسة.

 .2.2.2مقدمة
بدأ االىتماـ في ك ع قكاعػد محاسػبية مػف قبػؿ اليياػات المينيػة منػذ بدايػة النصػؼ الثػاني مػف
القػػرف الما ػػيف حيػػث لػػـ يكػػف ىنػػاؾ قكاعػػد عمميػػة م ػػتركة يجػػرم تطبيقيػػا مػػف قبػػؿ ممارسػػي مينػػة
المحاسبةف ككانت كؿ ىياة في كػؿ مػف الػدكؿ الصػناعية ت ػع القكاعػد المحاسػبية الالاصػة بيػاف كالتػي
تػرل أنيػا تػتبلءـ مػع مفاىيميػا المحاسػبيةف كبقػػى اصػطبلح القكاعػد المحاسػػبية المتعػارؼ عمييػا كتعبيػػر
فني عند المحاسبيف كمدققي الحسابات مفيكمان ي مؿ كؿ ما ىك متفؽ عميو في عمـ المحاسبة ك مقبكالن
لدل ال ركات كالمؤسسات حتى كلك االتمفت في معالجة نفس المك كع (حمداف ف.)2008
كفػػي ظػػؿ تكسػػع حج ػػـ أس ػكاؽ المػػاؿف كظيػػكر م ػػا عػػرؼ باالقتصػػاديات المفتكحػػةف كال ػػركات
متعددة الجنسياتف ساىمت جميعيا في تغيير صكرة األعماؿ التجارية كطكرت مف طبيعتياف ممػا جعػؿ
الحاجة متزايدة إلى معايير ك قكانيف محاسبية جديدةف تػتبلءـ مػع حركػة التغييػر كمتطمبػات قطػاع المػاؿ
كاألعمػػاؿ عمػػى الصػػعيد الػػدكلي مػػف الػػبلؿ إصػػدار تقػػارير ماليػػة ذات جليػػة كاحػػدة بجػػكدة ك ػػفافية عاليػػة
كقابمية لممقارنة.
كتحظػػى ال ػرااب باىتمػػاـ كبيػػر فػػي دكؿ العػػالـ ب ػػكؿ عػػاـف كفػػي األ ار ػػي الفمسػػطينية ب ػػكؿ
الػاصف ألف معظػػـ إيػرادات السػمطة الفمسػػطينية المحميػػة متأتيػة مػػف ال ػرااب التػي يمكػػف ليػػا أف تحقػػؽ
العديػػد مػػف األىػػداؼ االجتماعيػػة كاالقتصػػاديةف كلػػذلؾ فػػدف المحاسػػبة عػػف

ػرااب الػػدالؿ مػػف الق ػػايا

اليام ػػة الت ػػي رك ػػزت عميي ػػا مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػةف حي ػػث أف ػػردت لي ػػا معي ػػا انر مس ػػتقبلنف كى ػػك معي ػػار
المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ) " (12ػرااب الػػدالؿ"ف كربمػػا تبػػدك المعالجػػة المحاسػػبية ل ػرااب الػػدالؿ مػػف
الكىمة األكلى مسألة سيمةف إال أف ىذه المعالجة ظمت مك كع جدؿ كبير لفترة طكيمة مف الػزمفف كلقػد
تركز ىذا الجدؿ حكؿ عدد مف م اكؿ القياس كاإلفصاح المحاسبي.
كمػػف ىنػػا جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة لتمقػػي ال ػػكء عمػػى المحاسػػبة عػػف
الت ػ ػريع ال ػ ػريبي كالمتمث ػػؿ فػ ػي ق ػػانكف

ػرااب الػػدالؿ مػػف جانػػب

ػ ػريبة ال ػػدالؿ رق ػػـ ( )8لس ػػنة 2011ف كم ػػف جان ػػب المع ػػايير

الدكلية كالمتمثمة في معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( " )12رااب الدالؿ".
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 .2.2.3مشكمة الدراسة.
لقد يد عمـ المحاسبة تطك انر سريعان مف المفاىيـ التقميدية المطبقة في القكانيف التجارية كالمالية
عاماف كمعايير المحاسبة الدكلية المستالدمة مف قبؿ
إلى مجمكعة مف المبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن ن
ال ركاتف كاف إتباع تمؾ القكاعد كالمعايير يساعد في إعطاء رؤية كا حة حكؿ نتااج األعماؿ
كالمركز المالي لمكحدة االقتصاديةف إال أف الم كمة التي تبرز ىي أف النتااج التي تظيرىا القكااـ
المالية المعدة في ظؿ تمؾ القكاعد كالمعايير تالتمؼ عف تمؾ التي تعتمدىا اإلدارة ال ريبية عند تحديد
كفرض ال ريبة عميياف فيي تمجأ عادة إلى عدـ االعتراؼ كتعديؿ الربح المحاسبي إلى الربح
ال ريبيف األمر الذم ينعكس سمبان عمى صحة كعدالة القكااـ المالية كمدل مصداقيتيا كثقة
المستالدميف فييا .
كبالتالي فدف ىناؾ

ركرة ألف تنسجـ الت ريعات كالقكانيف ال ريبية مع المبادئ كالمعايير

المحاسبية المتبعة في عممية إعداد الحسابات كالقكااـ الماليةف كمف ىنا تبمكرت م كمة الدراسة في
السؤاؿ الرايس التالي :
ما أثر االالتبلؼ في تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كقانكف
 2011عمى القياس كاإلفصاح عف

ريبة الدالؿ رقـ ( )8لسنة

رااب الدالؿ في القكااـ المالية؟

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسامة التالية:
 .1ما أكجو االالتبلؼ بيف المعالجة المحاسبية كالمعالجة ال ريبية كما تأثيرىا في النتااج الظاىرة
في القكااـ المالية؟
 .2ىػ ػػؿ تكجػ ػػد عبلقػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػااية عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػة    0.05بػ ػػيف قكاعػ ػػد القيػ ػػاس
المنصػػكص عمييػػا بمعيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12ف كالػكاردة فػػي قػػانكف

ػريبة الػػدالؿ رقػػـ

( )8لسنة 2011؟
 .3ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػااية عنػػد مسػػتكل داللػػة    0.05بػػيف متطمبػػات اإلفصػػاح
المنصػػكص عمييػػا بمعيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12ف كالػكاردة فػػي قػػانكف
( )8لسنة 2011؟
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 .4ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػااية عنػػد مسػػتكل داللػػة    0.05بػػيف قكاعػػد االعت ػراؼ
كالعػػرض المنصػػكص عمييػػا بمعيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12ف كال ػكاردة فػػي قػػانكف

ػريبة

الدالؿ رقـ ( )8لسنة 2011؟
 .5ى ػػؿ تكج ػػد ل ػػدل بيا ػػة األعم ػػاؿ الفمس ػػطينية معيق ػػات تح ػػكؿ دكف تحقي ػػؽ التناس ػػؽ ف ػػي المعالج ػػة
المحاسبية عف

رااب الدالؿ؟

 .2.2.4أهمية الدراسة.
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الم كمة التي تناكلتياف حيث تمثؿ ال ركات المساىمة
جانبان ىامان في االقتصاد الكطني كمصد انر أساسيان في إيرادات السمطة الكطنية الفمسطينيةف كبالتالي فدف
كجكد م اكؿ

ريبية ناتجة عف االالتبلؼ في تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كقانكف

ريبة الدالؿ

قد يؤدم إلى عدـ تحديد قيمة ال ريبة المستحقة بصكرة صحيحةف كمف جانب جالر فدف تمؾ
االالتبلفات تؤثر سمبان عمى مدل مصداقية القكااـ المالية المن كرة مف كجية مستالدمييا.
كتساىـ الدراسة في تطكير األنظمة ال ريبية المعمكؿ بيا في مناطؽ السمطة الكطنية
الفمسطينية بما يتناسب مع معايير المحاسبة الدكلية .باإل افة إلى ككف مك كع المحاسبة عف
رااب الدالؿ في إطار معايير المحاسبة الدكلية مف المك كعات الحديثة التي تفتقر إلييا المكتبة
الفمسطينية نسبيان حتى اآلفف األمر الذم ي جع عمى فتح جفاؽ جديدة لؤلبحاث المحاسبية المستقبمية.
 .2.2.5أهداف الدراسة.
ىدفت الدراسة ب كؿ أساسي إلى دراسة كتحميؿ المعالجات المحاسبية كال ريبية ألرباح
ال ركات المساىمة كانعكاساتيا عمى اإلفصاح في القكااـ المالية لتمؾ ال ركاتف كذلؾ مف البلؿ:
 .1التعػرؼ عمػى كيفيػة معالجػة االالتبلفػات بػيف الػربح المحاسػبي كالػربح ال ػريبي بمكجػب معيػار
المحاسبة الدكلي رقـ (.)12
 .2التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة القي ػػاس كاإلفصػػاح عػػف
المحاسبي الدكلي رقـ (.)12
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ػ ػرااب الػػدالؿ فػػي القػ ػكااـ الماليػػة كفق ػان لممعي ػػار

 .3التعرؼ عمى كيفية االعتراؼ ب رااب الدالؿ في القكااـ المالية كفقػان لممعيػار المحاسػبي الػدكلي
رقـ (.)12
 .4التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى م ػ ػػدل م ارع ػ ػػاة تطبي ػ ػػؽ مع ػ ػػايير المحاس ػ ػػبة الدكلي ػ ػػة ف ػ ػػي الكح ػ ػػدات االقتص ػ ػػادية
الفمسطينية.
 .5التعرؼ عمى أىـ التحديات كالصعكبات التي تحد مف تطبيؽ المعايير الدكلية.
 .2.2.6محددات الدراسة
اعتمد الباحث ب كؿ أساسي عمى دراسة معيار المحاسبة الدكلي رقـ ()12ف كقرار بقانكف رقـ
( )8لسنة  2011المتعمؽ ب ريبة الدالؿ الصادر عف رايس السمطة الكطنية الفمسطينية (نظ انر لتعطؿ
عمؿ المجمس الت ريعي)ف كأثر االالتبلؼ في تطبيؽ كؿ منيا عمى القياس كاإلفصاح عف

رااب

الدالؿ في القكااـ المالية لمكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيف.
فرضيات الدراسة.

.2.2.7
في

كء م كمة الدراسة كأىدافيا تـ صياغة الفر يات التالية:

 .1ال تكجد االتبلفػات بػيف معيػار المحاسػبة الػدكلي رقػـ ( )12كالت ػريعات ال ػريبية فػي المعالجػة
ال ريبية لمدالؿ.
 .2ال تطبػػؽ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف قكاعػػد القيػػاس المنصػػكص
عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
 .3ال تطبػػؽ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف قكاعػػد االعتػراؼ المنصػػكص
عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
 .4ال تطبؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف متطمبات االفصاح المنصكص
عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
 .5ال تكجػػد لػػدل ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف معيقػػات تحقيػػؽ التناسػػؽ
في المعالجة المحاسبية عف

رااب الدالؿ.
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 .6ال تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػااية بػػيف االالتبلفػػات بػػيف معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12
كالت ريعات ال ػريبية فػي المعالجػة ال ػريبية لمػدالؿ كالتػزاـ ػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة
في بكرصة فمسطيف بقكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
 .7ال تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػااية بػػيف االالتبلفػػات بػػيف معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12
كالت ريعات ال ػريبية فػي المعالجػة ال ػريبية لمػدالؿ كالتػزاـ ػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة
في بكرصة فمسطيف بقكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
 .8ال تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػااية بػػيف االالتبلفػػات بػػيف معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12
كالت ريعات ال ػريبية فػي المعالجػة ال ػريبية لمػدالؿ كالتػزاـ ػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة
في بكرصة فمسطيف بمتطمبات اإلفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
 .2.2.8متغيرات الدراسة
المتغيرات المستقمة :كتتمثؿ المتغيػرات المسػتقمة ليػذه الد ارسػة فػي :قػانكف
( )8لسنة 2011ف كمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ()12

ػريبة الػدالؿ الفمسػطيني رقػـ

رااب الدالؿ.

المتغير التابع :يتمثؿ المتغير التابع في ( :قكاعد القياس -متطمبات اإلفصاح -قكاعد االعتراؼ).
كال كؿ ( )1.1يك ح العبلقة المتكقعة بيف تمؾ المتغيرات
شكل ()1.1

العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

المصدر :إعــداد البـاحــث
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 .1.2الدراسات السابقة.
يستعرض ىذا القسـ األدبيات السابقة ذات العبلقة بمك كع الدراسةف مف البلؿ االستعانة
بمن كرات الجامعات المحمية في محافظات غزةف باإل افة إلى من ك ارت الجامعات العربية كاألجنبيةف
كلـ أقؼ بعد البحث –بحسب عممي كاطبلعي -إال عمى دراسات قميمة تعر ت لمك كع "قرار بقانكف
رقـ ( )8لسنة "2011ف كبعض الندكات كالمقاكالت كالن رات الصحفيةف مما ي في عمى مك كع
الدراسة أىمية بالغة كفكااد جميمة.
أوالً :دراسات اهتمت بمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)12
 .1دراسة ( )Martin & Verno,2001بعنكاف:

"SFAS109 Accounting for

"Income Taxes: An Overview with Examples .
ىػدفت الد ارسػة إلػى معرفػة االىتمػاـ الػذم نالتػو محاسػبة

ػرااب الػدالؿف ككػاف بيػاف معػايير

الماليػة ( )SFASرقػـ) (109الصػادر عػف مجمػس معػايير المحاسػبة الماليػة ( )FASBإعبلنػان جديػدان
لممسػاعدة فػي تبسػيط مجػاؿ المحاسػبة عػف

ػرااب الػدالؿف كجعميػا أسػيؿ عمػى المكمفػيف كػي تنسػجـ

كتتكافػؽ مػع المبػادئ المحاسػبية المقبكلػة قبػكال عامػا ()GAAPف كقػد حػاكؿ مجمػس معػايير المحاسػبة
المالية ()FASBف أف يقمؿ مف اإلحباط كالالطكرة مف البلؿ إصدار المعيار رقػـ ) (109ليحػؿ محػؿ
المعيار رقـ ) (96مف معايير المحاسبة الماليةف كىدفت إلى تك ػيح مجمكعػة مػف التعػاريؼ المتعمقػة
ب رااب السنة الحالية القابمة لمدفعف أك التسديد كاالعتراؼ بااللتزامات كاألصكؿ ال ريبية المؤجمة.
 .2دراسة العبادي ( )2003بعنكاف ":مدى مواءمة قـوانين وتشـريعات ضـريبة الـدخل فـي األردن
مع معايير المحاسبة الدولية".
ىػدفت الد ارسػة إلػى التعريػؼ بمفيػكـ معػايير المحاسػبة الدكليػة كتفسػيراتيا كتطبيقاتيػاف كػذلؾ
التعريؼ بقكانيف

ريبة الدالؿ كتطكراتيا كدراسة كتحميؿ مدل التكافؽ بيف مكاد قكانيف

ريبة الػدالؿ

كمتطمبػػات معػػايير المحاسػػبة الدكليػػةف كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتالدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي
التحميميف كانتيػت الد ارسػة إلػى أىميػة تفعيػؿ االلتػزاـ بتطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػة كمراعاتيػا عنػد
ك ع قكانيف

ػريبة الػدالؿف كأىميػة مسػاعدة أصػحاب العبلقػة فػي ك ػع كتطػكير قػكانيف كت ػريعات

ػريبية مبلامػة بحيػث يبنػى عمػى أساسػيا صػافي الػربح الالا ػع لم ػريبة كالبعػد عػف االجتيػادات
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ال الصػية فػي تحديػد ىػذا الػربحف كأف تقػكـ دااػرة

ػريبة الػدالؿ بتطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدكليػةف

كأكصت الدراسة ب ركرة األالذ بمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ) (12كالالاص ب رااب الدالؿ مف قبػؿ
الم رع ال ريبي.
.3

دراسة ( )Kumar& Visvanathan,2003بعنكاف:

"The Information

Content of the Deferred Tax valuation Allowance ".
أك حت الدراسة

ركرة اإلفصػاح عػف التغييػرات الحادثػة لمالصػص تقيػيـ ال ػرااب المؤجمػة

لتػػكفير معمكمػػات أكثػػر عػػف ربحيػػة المن ػػأةف كقػػد دعمػػت الد ارسػػة مكقػػؼ المػػديريف المطػػالبيف باإلفصػػاح
عػف مالصػػص تقيػيـ ال ػرااب المؤجمػة لمعرفػػة تكقعػات اإلدارة عػػف األصػكؿ ال ػريبية المؤجمػة كمػػدل
االعتراؼ بيا كامكانية تحقؽ دالؿ الا ع لم ريبة في المستقبؿف كىذه النتااج تككف مبلامة أكثر عند
تقييـ جثار معايير اإلفصاح التي تسػمح بػالحكـ ال الصػي لػئلدارة الاصػة حػكؿ النتػااج المسػتقبميةف أم
أف الد ارسػػة أكص ػػت ب ػػركرة إعط ػػاء اإلدارة حريػػة التص ػػرؼ لم ػػا ق ػػد يحقػػؽ ذل ػػؾ م ػػف من ػػافع مس ػػتقبمية
لممستثمريف.
 .4د ارسػة محمد ( )2004بعنػكاف " :أسـموب مقتـرح لممحاسـبة عـن ضـرائب الـدخل فـي القـوائم
المالية :دراسة ميدانية".
ىػدفت الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى طبيعػة الفػركؽ بػيف الػدالؿ المحاسػبي كالػدالؿ ال ػريبيف
كاآلثػار ال ػريبية المترتبػة عمييػا كبيػاف الطػرؽ المتبعػة فػي قيػاس
الم ػكبلت المرتبطػة بيػا كاي ػاح متطمبػات اإلفصػاح عػف

ػرااب الػدالؿ المؤجمػةف كأىػـ

ػرااب الدالؿ(المسػتحقة كالمؤجمػة) فػي

القػكااـ الماليػةف كقػد تكصػمت الد ارسػة إلػى أنػو يمكػف تقسػيـ الفػركؽ بػيف الػدالؿ المحاسػبي كالػدالؿ
ال ريبي بحسب تأثيرىا عمى النتااج إلى :فػركؽ داامػة يقتصػر تأثيرىػا عمػى نتػااج الفتػرة التػي حػدثت
فييا فقػطف كفػركؽ مؤقتػة تمتػد أي ػان عمػى نتػااج الفتػرات التاليػة لحػدكثياف كال تثيػر الفػركؽ الداامػة أيػة
م ػكبلت فػي المحاسػبة ال ػريبية إلمكػاف الػتالمص مػف جثارىػا فػي السػنة التػي حػدثت فييػاف باإل ػافة
إلى اتفػاؽ معظػـ اآلراء عمػى المسػتكييف الفكػرم كالمينػي عمػى أف

ػريبة الػدالؿ عمػى أربػاح ػركات

األمػكاؿ تعتبػر مػف كجيػة النظػر المحاسػبية مػف المصػركفات البلزمػة لممارسػة الن ػاطف كلقػد أكصػت
الد ارسػة

ػركرة م ارعػاة اآلثػار ال ػريبية لمفػركؽ المؤقتػةف كذلػؾ عنػد تحديػد قيمػة مصػركؼ
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ػريبة

الػدالؿ باإل ػافة إلػى إتبػاع طريقػة األصػؿ (االلتػزاـ) فػي المحاسػبة عػف

ػرااب الػدالؿ التفاقيػا مػع

المبادئ كالسياسات المحاسبية المتعارؼ عمييا عند إعداد القكااـ المالية.
 .5دراسة ( )Gordon & Peter,2004بعنكاف" Unrecognized Deferred Taxes: :
Evidence from the U.K ".
ىدفت الدراسة إلى االتبار مدل استفادة المديريف مف المركنة التي أتاحتيا طريقة التالصيص
الجزاي لم رااب المؤجمة في قياس ال رااب المؤجمة غير المعترؼ بياف كقامت الدراسة بدجراء
االتبار لمتعرؼ عمى مدل ارتباط العكامؿ النفعية كالت غيمية في المن أة بمستكل ال رااب المؤجمةف
كتكصمت الدراسة إلى اىتماـ المدراء بقياس ال رااب المؤجمة غير المعترؼ بيا إلدارة الرافعة المالية
مؤثرف باإل افة إلى كجكد ارتباط بيف ال رااب المؤجمة غير المعترؼ بيا كال رااب
ان
باعتبارىا عامبلن
المؤجمة المنعكسة في المستقبؿ بمقاييس الربحية في المن أةف كلقد أكصت الدراسة ب ركرة التمسؾ
بطريقة التالصيص الجزاي لم رااب المؤجمة بدؿ مف طريقة التالصيص ال امؿ لما تعكسو مف
إفصاحات تتعمؽ بال ريبة المؤجمة.
 .6د ارسػة عبـد ( )2006بعنػكاف":الضـرائب عمـى الـدخل ومعـايير المحاسـبة الدوليـة :حالـة
تطبيقية في الجمهورية اليمنية".
ىدفت الدراسة إلى دراسة كتحميؿ قكاعد المحاسبة عف

رااب الػدالؿ طبقنػا لمعػايير المحاسػبة

الدكلية كالمعايير األمريكيةف كمدل إمكانية تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقػـ )  ( 12فػي المحاسػبة
عػف

ػرااب الػدالؿ فػي الجميكريػة اليمنيػةف كاعتمػد الباحػث عمػى المػنيج الكصػفي التحميمػيف كقػد

تكصمت الدراسة إلى أنو ال يمكف األالذ بمتطمبات المعيار المحاسػبة الػدكلي المعػدؿ رقػـ( ")12ػرااب
الدالؿ" عند التحاسب عف

رااب الدالؿ في الجميكرية اليمنيةف كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصااية

بػيف متكسػطي إجابػات الفاحصػيف ال ػريبييف كالمحاسػبيف القػانكنييف المتعمقػة بالم ػاكؿ الت ػريعية
كالمحاسػبية كاإلداريػة كالسػمككية التػي تكاجػو النظػاـ ال ػريبي الحػالي فػي الجميكريػة اليمنيػةف كلقػد
أكصػت الد ارسػة ب ػركرة أالػذ التػدابير التػي تسػاىـ فػي تطػكير النظػاـ ال ػريبي اليمنػيف كالعمػؿ عمػى
األالػذ بمتطمبػات المعيػار المحاسػبي الػدكلي رقػـ ( " )12ػرااب الػدالؿ "عنػد التحاسػب عػف
الدالؿ في الجميكرية اليمنية.
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ػرااب

 .7دراسة ( )Gee & Mano,2006بعنكاف"Accounting for Deferred Tax in :
Japanese Banks and the Consequences for Their International
Operations".
ىدفت الدراسة إلى قياس أىمية األصكؿ ال ريبية المؤجمة في قطاع البنكؾ اليابانيةف كقياس
أىميػة األصػكؿ ال ػريبية فػي إطػار المحافظػة عمػى رأس المػاؿ القػانكني لمعمػؿ فػي اإلطػار الػدكليف
ػرااب الػدالؿ المؤجمػةف كاسػتالدمت الد ارسػة المػنيج

كمعرفة الم اكؿ التي ظيرت عند المحاسػبة عػف

التحميمي كذلؾ مف البلؿ جمع البيانات المتعمقة بالدراسة كالعمؿ عمى تحميمياف كأظيرت نتااج الدراسة
مػدل أىميػة االعتػراؼ بال ػرااب المؤجمػة فػي قطػاع البنػكؾ باليابػاف كذلػؾ لممحافظػة عمػى رأس المػاؿ
القانكني كالعمميات الدكلية فيما يتعمؽ بال رااب المؤجمةف كأف االالتبلفات في متطمبات المعيار ليست
السبب في الم كمة التي كقعت بيا البنكؾ اليابانيةف كقد أكصت الدراسة ب ركرة التعػاكف بػيف اليياػات
الحككمية كالمنظمات المينية المحاسبية لحؿ ىذه الم اكؿ باإل ػافة إلػى اعتمػاد طػرؽ المحاسػبة عػف
ال رااب المؤجمة لمحفاظ عمى رأس الماؿ.
 .8دراسة بدوي ( )2007بعنػكاف ":أثر المعالجة الضـريبية إلهـالك األصـول الثابتـة فـي القـانون
 91لسنة  2005عمى معيار المحاسبة المصري رقم  24الخاص بضرائب الدخل" .
ىدفت الدراسة إلى دراسة الفركؽ بيف المعالجة المحاسبية كالمعاممة ال ريبية إلىبلؾ األصكؿ
الرأسماليةف كأثر ذلؾ عمى القياس كاإلفصاح المحاسبيف كما يترتب عميو مف فركؽ
تؤدم إلى االتبلؼ قيمة مصركؼ
تالصيص

ريبة الدالؿ عف

ريبية مؤقتة

ريبة الدالؿ كاجبة السداد كظيكر م كمة

ريبة الدالؿ بيف الفتراتف كقد انتيت الدراسة إلى كجكد االتبلؼ بيف أسس اإلىبلؾ

المحاسبية التي تنص عمييا معايير المحاسبة عف أسس اإلىبلؾ التي أكردىا القانكف ال ريبيف كما
أكصت الدراسة ب ركرة تطبيؽ المعيار المحاسبي رقـ ( )24إلفادتو في مجاالت التنبؤ بالعااد عمى
االستثمار كالتدفقات النقدية المستقبمية كالتحقؽ مف فعالية مف سياسة التحفيز ال ريبية.
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 .9د ارسػة القـادري ( )2009بعنػكاف ":مـدى التـزام الشـركات المسـاهمة العامـة األردنيـة بتطبيـق
متطمبات المعيار المحاسبي الدولي رقم )  ( 12ضرائب الدخل".
ىػدفت الد ارسػة إلػى قيػاس مػدل التػزاـ ال ػركات المسػاىمة العامػة بتطبيػؽ متطمبػات المعيػار
المحاسػبي الػدكلي رقػـ ( " )12ػرااب الػدالؿ"ف كاعتمػدت الد ارسػة عمػى المػنيج الكصػفي التحميمػيف
كتكصمت الدراسة إلػى أف احتماليػة عػدـ التػزاـ بعػض ال ػركات بتطبيػؽ متطمبػات المعيػار المحاسػبي
الدكلي رقـ ( )12يؤثر ب كؿ جكىرم في غالب األحياف عمى إظيار القيمة العادلة ألصكؿ كالتزامات
كايػرادات كمصػاريؼ تمػؾ ال ػركاتف ممػا يػنعكس بػدكره عمػى عدالػة كمكثكقيػة القػكااـ الماليػة لتمػؾ
ػر ألىميػة عػرض القػكااـ الماليػة بدقػة فقػد أكصػت الد ارسػة ب ػركرة تطبيػؽ متطمبػات
ال ػركات كنظ نا
المعيػار المحاسػبي رقػـ ) (12الػذم يق ػي بػأف يػتـ األثػر ال ػريبي عمػى ػكؿ أصػكؿ كالت ازمػات
ريبية مؤجمة.
 .10د ارسػػة الفـــار ( )2010بعن ػكاف" :أثـــر معـــايير المحاســـبة المصـــرية عمـــى الضـــرائب المؤجمـــة
واإلفصاح عنها بالقوائم المالية في ظل تطبيق التشريع الضريبي المصري".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى بيػػاف أثػػر تطبيػػؽ المعيػػار المصػػرم رقػػـ ( )24عمػػى كػػؿ مػػف مصػػركؼ
ال ريبة الكاجب تحميمو

مف المصركفات في قاامة الدالؿف ككذلؾ األصكؿ كااللتزامات النا ػاة مػف

ال رااب المؤجمةف باإل افة إلى التعرؼ عمى كيفية القياس كاإلفصاح عف

ػرااب الػدالؿ فػي القػكااـ

المالية كفقان لممعيار السابؽ ذكرهف كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصػفي التحميمػي .كتكصػمت الد ارسػة
إلػػى أف طريقػػة (األصػػؿ-االلتػزاـ) مػػف أىػػـ الطػػرؽ المسػػتالدمة فػػي قيػػاس

ػريبة الػػدالؿ طبقػان لممعيػػار

المصػػرم ككػػذلؾ لمعػػايير المحاسػػبة الدكليػػةف كاتفػػاؽ المبحػػكثيف عمػػى أف تطبيػػؽ المعيػػار يحقػػؽ القيػػاس
السميـ لنتااج األعماؿ .كانتيت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصػيات مػف أىميػا :دعػـ الثقػة بػيف اإلدارة
ال ريبية كجميكر الممكليف بتحديػد االلت ازمػات ال ػريبية فػي اتالػاذ إجػراءات ربػط كتحصػيؿ ال ػريبةف
باإل افة إلى تقميؿ الفجكة بيف تطبيؽ معايير المحاسبة المصرية مع نصكص الت ريع ال ريبي.
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 .11دراسة متـولي ( )2011بعنػكاف " :أثـر اخـتالف المعالجـة المحاسـبية لمضـرائب المؤجمـة عمـى
منفعة وقابمية القوائم المالية لممقارنة مع دراسة تطبيقية ".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى االتبػػار أثػػر تعػػدد كاالػػتبلؼ المعالجػػات المحاسػػبية ل ػرااب الػػدالؿف كمػػا
يػرتبط بيػػا مػػف

ػرااب مؤجمػػة عمػػى منفعػػة كقابميػػة القػكااـ الماليػػة لممقارنػػةف باإل ػػافة لػػذلؾ فقػػد ىػػدفت

أي ػ ػان إل ػػى إجػ ػراء د ارس ػػة عممي ػػة لكاق ػػع الممارس ػػة الميني ػػة ف ػػي مص ػػر ب ػػأف المحاس ػػبة ع ػػف ال ػ ػرااب
المؤجم ػػةف كتكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف إ ػػافة عنص ػػر جدي ػػد لمقػ ػكااـ المالي ػػة يتمث ػػؿ ف ػػي اإلفص ػػاح ع ػػف
معمكمات بالصكص ال رااب المؤجمة مف أنو أف يزيد مف منفعة تمؾ القػكااـف الاصػة إذا كانػت ىػذه
المعمكمات تتعمؽ بعنصر لو عبلقة مبا رة باألرباح كالتدفقات النقدية الحاليػة كالمسػتقبميةف كتػؤثر عمػى
تقييـ أداء كقيمة ال ركةف كقد أكصت الدراسة ب ركرة تكحيد المعالجة المحاسبية لم رااب المؤجمة لما
ي في ذلؾ مف مصداقية عمى القكااـ المالية كامكانية االعتماد عمى المعمكمات الكاردة بيا.
 .12دراسة محمد ( )2011بعنكاف " :أثر االختالف في تطبيق معايير المحاسبة وقانون الضرائب
عمى القياس واإلفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية لشركات المقاوالت".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة تػػأثير االالتبلفػػات بػػيف المعالجػػة المحاسػػبية كال ػريبية عمػػى تحديػػد
اإليرادات كالتكاليؼ في ػركات المقػاكالتف األمػر الػذم يػنعكس عمػى قيػاس كتحديػد مصػركؼ

ػريبة

الػػدالؿ كال ػريبة كاجبػػة األداء باإل ػافة إلػػى العػػرض كاإلفصػػاح لػػبعض بنػػكد الق ػكااـ الماليػػة كالاصػػة
ال ريبة المؤجمةف كلقد اعتمد الباحث عمى المنيج االستقرااي لمدراسات كاألبحاث كالمقاالت المن ػكرةف
كقػػد المصػػت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد العديػػد مػػف االالتبلفػػات الجكىريػػة بػػيف المعالجػػات المحاسػػبية لعقػػكد
كن ػػاط المقػػاكالت عػػف المعاممػػة ال ػريبيةف كمػػا يترتػػب عػػف ذلػػؾ مػػف ظيػػكر كقيػػاس الفػػركؽ المؤقتػػة
(ال رااب المؤجمة) كاإلفصػاح عنيػا فػي القػكااـ الماليػةف كمػا أكصػت الد ارسػة ب ػركرة إجػراء تعػديبلت
عمػػى القػػانكف رقػػـ ( )91لسػػنة  2005ب ػػكؿ يعػػالج التنػػاقض بػػيف نصػػكص م ػكاد القػػانكف التػػي حػػددت
اإليرادات الالا عة لم ريبة كالتكاليؼ الكاجبة الالصـ.

12

 .13دراسة ( )Keen,2011بعنكافRethinking the Taxation of the Financial " :
"Sector
ىػدفت الد ارسػة إلػى اكت ػاؼ إمكانيػة تصػميـ أدكات

ػريبية جديػدة لمتصػدم لمتحػديات التػي

يفر يا ف ؿ محتمؿ لمقطاع الماليف كالنظر في مزاياىػا النسػبية ألدكات األنظمػة التقميديػة مػع جػدكؿ
أعمػاؿ اإلصػبلحف كاسػتالدمت الد ارسػة المػنيج التحميمػيف كقػد أظيػرت نتػااج الد ارسػة أف ال ػرااب
اليام ية تعمؿ عمى الفض نسب رأس الماؿ ب كؿ كبيرف كت ير أي ػان إلػى أىميػة الجمػع بػيف جميػع
متطمبػات رأس المػاؿف كأف ىنػاؾ إمكانيػة لتصػميـ األدكات ال ػريبية لمتصػدم لمتحػديات التػي ي ػكمياف
كقد اقترحت الدراسة المجكء إلى فرض

رااب عمى االقتراض مف البنكؾ.

 .14دراسة العجيمي ( )2013بعنكاف " :أثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولي ) (12ضرائب
الدخل عمى القوائم المالية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر عدـ تبني معيار المحاسبة الدكلي ( " )12رااب
الدالؿ "عمى القكااـ المالية لمصرؼ ال رؽ األكسط العراقي لبلستثمارف كاعتمد الباحث عمى دراسة
القكااـ المالية لعاـ  2011المعدة كفقان لمعايير المحاسبة الكطنية العراقية كالقاعدة المحاسبية )(13
"المحاسبة عف

ريبة الدالؿ"ف كمقارنتيا بما كرد بمعيار المحاسبة الدكلي رقـ )  " ( 12ريبة

الدالؿ"ف كقد أظيرت القكااـ المالية لممصرؼ لعاـ  2011مجمكعة مف الفركقات الداامة بيف الربح
المحاسبي كالربح ال ريبيف عممان بأف أثر تمؾ الفركقات يقتصر عمى سنة ظيكرىا دكف أف يككف ليا
أم تبعات

ريبية مؤجمةف كذلؾ أظيرت الدراسات التعديمية أف المركز المالي لممصرؼ لعاـ 2011

لـ يظير أم فركقات

ريبية مؤجمة مؤقتةف مما يؤثر عمى عدالة عرض القكااـ المالية لممصرؼف

كأكصت الدراسة بأف مف المبلاـ ألغراض العرض العادؿ لبيانات الدالؿ كالمركز المالي كالتدفقات
النقدية أف يعتمد المعيار المحاسبة الدكلي " رااب الدالؿ" كدطار لممحاسبة عف

رااب الدالؿ بحيث

يتـ االعتراؼ بالفركقات التي تن أ بيف الربح ال ريبي كالربح المحاسبي بما يحقؽ مبدأ استقبلؿ
السنكات المالية كمبدأ مقابمة اإليرادات بالمصركفات.
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 .15دراسة ( )Rafay & Ajmal,2014بعنكافEarning management through " :
"Deferred Tax recognized under IAS 12: Evidence from Pakistan.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ أثر إدارة األرباح مف البلؿ ال رااب المؤجمة المحسكبة كفؽ
معيار المحاسبة الدكلي رقـ ()12ف كتأثير ذلؾ عمى قيمة المن أةف كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استالداـ
المنيج الكصفي التحميميف كلقد تكصمت الدراسة إلى بنكد ال رااب المؤجمة المدرجة في الميزانية
العمكمية تنعكس عمى القيمة السكقية لم ركةف إال أف المستثمريف يبدكف حذرىـ مف ال رااب المؤجمة
عند تقييـ المن أةف كما أكصت الدراسة ب ركرة تبسيط كتسييؿ السمطات ال ريبية لممصطمحات
المستالدمة في مككنات ال ريبة المؤجمةف مع

ركرة اإلفصاح عف قيمة ال رااب الدفترية كال رااب

المؤجمة في المبلحظات المرفقة بالقكااـ المالية.
 .16دراسة ( )Kraal & etc.,2015بعنكافThe Adoption of International " :
Accounting Standard (IAS) 12 Income Taxes: Convergence or
Divergence with Local Accounting Standards in Selected ASEAN
?"Countries
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر االعتماد كالتقارب بيف معايير التقارير المالية ب كؿ عاـ
كمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12ب كؿ الاص مع معايير المحاسبة المحمية في اتحاد دكؿ جنكب
رؽ أسياف كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استالداـ المنيج الكصفي التحميميف كلقد تكصمت الدراسة إلى
أنو :ىناؾ صعكبات في تحقيؽ المكاءمة بيف المعايير المحاسبية الدكلية كالمعايير الكطنية الصكصان
عند الحديث عف

رااب الدالؿ التي تعد جزءان مف القكااـ الماليةف كلقد أكصت الدراسة ب ركرة

التطبيؽ التدريجي لممعايير مف البلؿ التناسؽ المحاسبي عند التطبيؽ.
ثانياً :دراسات اهتمت بالواقع الضريبي في إطار قانون رقم  8لسنة.2011
 .1دراسة دقه ( )2003بعنكاف" :العدالة الضريبية في مشروع قانون ضريبة الدخل
الفمسطيني".
ىدفت الدراسة إلى مناق ة مفيكـ العدالة ال ريبية التي تسعى فمسطيف إلى تحقيقيا مف البلؿ
سف الت ريعات ال ريبيةف كدراسة أثرىا عمى االستقرار النفسي لممكمفيفف كلقد اعتمد الباحث عمى
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المنيج االستقرااي في دراستوف كلقد تكصمت الدراسة إلى أف مفيكـ العدالة مفيكـ نسبي كيتحقؽ مف
البلؿ القانكف ال ريبي كاإلدارة ال ريبية كالتدقيؽ كالق اءف كأكصت الدراسة ب ركرة إدالاؿ المزيد
مف النصكص القانكنية المتسمة بالك كح كعدـ الغمكض كالمركنة حتى يككف باإلمكاف تطبيقيا تطبيقان
سميمان.
 .2د ارسػة محمـود ( )2008بعنػكاف " :تطـوير اإلفصـاح المحاسـبي الضـريبي كـدداة لخدمـة
مستخدمي التقارير المالية-دراسة تطبيقية".
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ مدل كفاية اإلفصاح عف المعمكمات ال ريبية في التقارير المالية
المن كرةف كأىمية اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بال رااب عف الدالؿ في تكفير المعمكمات
لمستالدمي التقارير الماليةف كلقد تكصمت إلى عدة نتااج أىميا أف طريقة المحاسبة عف

رااب الدالؿ

المطبقة في مصر قبؿ صدكر القانكف لسنة  2005ىي طريقة ال رااب الكاجبة السدادف أما بعد
صدكر القانكف ( )91لسنة  2005فدف ال ركات كالبنكؾ بدأت تأالذ بطريقة األصؿ  /االلتزاـف كعدـ
كجكد إفصاح محاسبي عف

رااب الدالؿ في التقارير المالية المن كرة قبؿ صدكر القانكف ( )91لسنة

2005ف أما بعد القانكف فقد أصبح ىناؾ إفصاح عف

رااب الدالؿ كلكف ىذا اإلفصاح غير و
كاؼف

كلذا فقد أكصت الدراسة ب ركرة اإلفصاح عف المعمكمات المرتبطة ب رااب الدالؿف كباألالص
المعمكمات عف ال رااب المؤجمة.
 .3دراسة قباجة ( )2011بعنكاف " :النظام الضريبي الفمسطيني".
ىدفت الدراسة إلى تك يح مدل تحقيؽ النظاـ ال ريبي لمعدالة االجتماعيةف كاستالدـ الباحث
المنيج الكصفي التحميميف كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ غيابان لمعدالة االجتماعية في النظاـ
ال ريبي كعدـ ك كح بعض نصكص القانكف ككجكد تناق ات في بعض أحكاموف كأكصت الدراسة
ب ركرة مراجعة نصكص القانكف كالعمؿ عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية .
 .4دراسة محمد ( )2012بعنكاف " :السياسة الضريبية الفمسطينية كدحد محددات النشاط
االستثماري الخاص".
ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل مكاءمة التعديبلت الجديدة التي

منيا قانكف

ريبة الدالؿ

رقـ ( )8لسنة  2011لمتطمبات تحفيز الن اط االستثمارم الالاص في األ ار ي الفمسطينيةف كمدل
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انسجاميا مع احتياجات القطاع الالاص الفمسطينيف كلقد استالدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
باالعتماد عمى البيانات الرسمية لدل داارة تسجيؿ ال ركات في ك ازرة االقتصاد الكطنيف كلقد تكصمت
الدراسة إلى أف الن اط االستثمارم الالاص يعاني مف الكثير مف التحديات مف
المستمرة عمى قكانيف

منيا التعديبلت

ريبة الدالؿف حيث إف إصدار كتطبيؽ ثبلثة قكانيف ل ريبة الدالؿ البلؿ فترة

زمنية ال تتجاكز سبع سنكات أحدث إرباكان كعدـ ك كح لمقطاع الالاصف كما أكصت الدراسة ب ركرة
عرض التعديبلت الجديدة الكاردة بالقانكف عمى المؤسسات المعنية بالقطاعيف العاـ كالالاص كمناق تيا
ب كؿ مستفيض.
 .5دراسة خمف ( )2014بعنكاف " :ضريبة الدخل بموجب قرار بقانون رقم ( )8لسنة – 2011
دراسة تحميمية نقدية".
ريبة الدالؿ كالنظاـ القانكني الذم ينظميا في

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى ماىية

فمسطيف "قرار قانكف رقـ ( )8لسنة  2011المتعمؽ بقانكف

ريبة الدالؿ الفمسطيني"ف كمعرفة األحكاـ

الكاردة فيوف كالدكافع كراء إصدارهف كمدل تكافقو مع قكاعد فرض ال ريبة كالتعميمات الالاصة بياف
كاعتمدت الدراسة عمى المنيج االستقراايف كلقد تكصمت الدراسة إلى أف اليدؼ مف إصدار القانكف
الجديد زيادة اإليرادات ال ريبية مف البلؿ إ افة دالكؿ جديدةف كليس انعكاسان لمسياسة االقتصادية أك
لمحد مف ظاىرة التيرب ال ريبيف كبينت الدراسة أف ىناؾ تعار ان بيف القانكف كقكاعد فرض
ال ريبةف كأف تطبيقو سينتج عنو جثار اقتصادية سمبيةف كأكصت الدراسة ب ركرة أالذ الم رع ال ريبي
بالبيانات االقتصادية كاإلحصاايةف الاصة عند تحديد اإلعفاءات كال رااح كالنسب ال ريبيةف ك ركرة
ك ع سياسات تحد مف التيرب ال ريبي.
 .6دراسة السكافي ( )2014بعنكاف" :أثر اإلعفاءات الضريبية عمى القوائم المالية لموحدات
االقتصادية المدرجة في بورصة فمسطين".
ىدفت الدراسة إلى تك يح أثر اإلعفاءات ال ريبية عمى القكااـ المالية لمكحدات االقتصادية
كالتعرؼ عمى البنكد القكااـ المالية التي تتأثر باإلعفاءات ال ريبيةف كلقد استالدـ الباحث المنيج
الكصفي التحميمي عمى الكحدات المدرجة ببكرصة فمسطيفف كانتيت الدراسة إلى أف لئلعفاءات
ال ريبية عمى القكااـ المالية لمكحدات االقتصادية المدرجة في بكرصة فمسطيفف باإل افة إلى ككنيا
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ت جع المستثمريف كالممكليف عمى االستفادة مف أمكاليـف كما أكصت الدراسة باإلفصاح عف اإلعفاءات
ال ريبية في القكااـ المالية ب كؿ يظير حجـ ىذه اإلعفاءات كمدتياف كالعمؿ عمى تطكيرىا كاعادة
النظر فييا مف فترة ألالرل بما يتناسب مع سياسة الدكلة.
 .7دراسة داود ( )2015بعنكاف" :مدى تطابق تعميمات ضريبة الدخل مع القرار بقانون رقم ()8
لسنة ."2011
ىدفت الدراسة إلى تك يح مدل تطابؽ تعميمات

ريبة الدالؿ مع القرار بقانكف رقـ ()8

لسنة 2011ف كذلؾ مف البلؿ بياف مدل م ركعية القرار كالتعميمات الالاصة بوف كتك يح مبررات
إصدار القرار بقانكف كمدل تكافقو مع قكاعد كأسس فرض ال ريبة ككذلؾ مع معايير المحاسبة
الدكليةف كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استالدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة مف الالبراء في
المجاؿ ال ريبيف كقد بينت الدراسة أف إصدار ىذا القرار يأتي في إطار تحديث كتطكير القكانيف
ال ابطة لعمؿ السمطة الفمسطينيةف كمتطمبات التنمية كالنيكض باالقتصاد الفمسطينيف كلقد أكصت
الدراسة ب ركرة تعديؿ بعض فقرات القرار بقانكف لتحقيؽ قاعدة العدالة كالمساكاة.
 .2.3.2التعميق عمى الدراسات السابقة
ىناؾ العديد مف الدراسات ذات العبلقة التي تناكلت مك كع

رااب الدالؿف كالمحاسػبة عنيػا

سكاء في الت ريعات ال ريبية أك المعايير المحاسبيةف ككذلؾ الدراسات التي تناكلت القياس كاإلفصاح
ال ريبي كمك كع ال اراب المؤجمةف كىي عمى النحك التالي:
د ارس ػػات تناكل ػػت م ػػدل تكاف ػػؽ مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة م ػػع المع ػػايير الكطني ػػة كالت ػ ػريعات
ال ػريبية فػي البياػة المحميػة كمػا فػي د ارسػة العبـادي()2003ف عبـد ( )2006ك د ارسػة ( & Kraal
 )etc.,2015كاتفق ػػت الد ارس ػػات عم ػػى أىمي ػػة ال ػػدكر ال ػػذم تمعب ػػو المع ػػايير الدكلي ػػة م ػػف تط ػػكير ل ػػؤلداء
كالممارسات المحاسبيةف كأىـ المعكقات التػي تحػد مػف تطبيػؽ تمػؾ المعػايير فػي بياػاتيـ المحميػةف بينمػا
دراسة القادري ( )2009كالعجيمـي ( (2013قامػت بػالتركيز عمػى تطبيػؽ معيػار المحاسػبة الػدكلي رقػـ
( " )12ػرااب الػػدالؿ" كمػػدل الت ػزاـ الكحػػدات االقتصػػادية بتطبيقػػو فػػي الكحػػدات المحميػػة كمػػا األثػػر
المترتب عمى عدـ األالذ بو عػف تطبيػؽ الممارسػات المحاسػبية فيمػا يتعمػؽ بمعالجػة مصػركؼ

ػريبة

ال ػػدالؿف كتتف ػػؽ الد ارس ػػات الس ػػابقة م ػػع الد ارس ػػة الحالي ػػة ف ػػي ككني ػػا تس ػػعى إل ػػى معرف ػػة م ػػدل التكاف ػػؽ
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كاالالتبلؼ في التطبيؽ بيف معيار المحاسبة الػدكلي رقػـ ( )12كقػانكف

ػريبة الػدالؿ الفمسػطيني ()8

لسػنة  2011إال أف الد ارسػة الحاليػػة تسػتيدؼ جانبػان جديػػدان كىػك القيػاس كاإلفصػػاح المحاسػبي لمبيانػػات
المن كرة مف قبؿ الكحدات االقتصادية الفمسطينية.
كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تناكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات مك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرااب المؤجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
( ، )Gee&Mano,2006( ،)Martin&Verno,2001الفــار ( )2010ومتــولي ( )3122كلقػػد
ركػػزت ىػػذه الد ارسػػات عمػػى تعػػدد كاالػػتبلؼ المعالجػػات المحاسػػبية ل ػرااب الػػدالؿ كمػػا ي ػرتبط بيػػا مػػف
رااب مؤجمةف كبياف أثر ذلؾ عمى مصركؼ
قاامػػة الػػدالؿ ككيفيػػة القيػػاس كاإلفصػػاح عػػف

ػريبة الػدالؿ الكاجػب تحميمػو

ػمف المصػركفات فػي

ػػرااب الػػدالؿ فػػي القػكااـ الماليػػة كقابميتيػػا لممقارنػػةف أمػػا

د ارسػػة ( )Kumar&Visvanathan,2003و) فقػػد أكصػػت ىػػذه الد ارسػػات إلػػى

ػػركرة اإلفصػػاح

عػػف التغيي ػرات التػػي تحػػدث فػػي مالصػػص تقيػػيـ ال ػرااب المؤجمػػة لتػػكفير معمكمػػات أكثػػر عػػف ربحيػػة
المن أة أما دراسة ( )Gordon&Peter,2004فقد انتيت إلى أف تغيير طريقػة مالصػص ال ػرااب
المؤجمة مف المالصص ال امؿ إلى المالصص الجزاي أدل إلى تقميؿ منفعػة اإلفصػاح عػف ال ػرااب
المؤجمة.
كما اىتمت بعض الدراسات بمك كع القياس كاإلفصاح عف
( )2004و محمـد ( )3122كلقػد تكصػمت ىػػذه الد ارسػات إلػى

رااب الدالؿ مثؿ دراسة محمد

ػركرة القيػػاس كاإلفصػاح عػف

ػرااب

ال ػػدالؿ ككيفي ػػة التعام ػػؿ م ػػع الف ػػركؽ المؤقت ػػة الناتج ػػة ع ػػف اال ػػتبلؼ المعامم ػػة ال ػػريبية ع ػػف المعالج ػػة
المحاس ػػبيةف باإل ػػافة إل ػػى إي ػػاح كيفي ػػة قي ػػاس الكف ػػكرات ال ػ ػريبية المتعمق ػػة باألص ػػكؿ ال أرس ػػمالية
كاإلفصاح عنيا في القكااـ الماليةف أما في د ارسػة محمود( )2008فمقػد اكتفػى الباحػث بد ارسػة مك ػكع
تطػكير اإلفصػاح المحاسػبي ال ػريبيف كمػدل كفايػة اإلفصػاح عػف المعمكمػات ال ػريبية فػي التقػارير
المالية المن كرةف كأىمية اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بال رااب عف الدالؿ في تػكفير المعمكمػات
لمستالدمي التقارير المالية المن كرةف كالتي تساعدىـ عمى اتالاذ الق اررات االستثمارية كالتمكيمية.
في حيف جاءت بعض الدراسات لتتناكؿ مك كع قػانكف

ػريبة الػدالؿ الفمسػطيني مثػؿ د ارسػة

قباجـــــة ( ،)3122خمـــــف ( ،)3125الســـــكافي ( ،)3125دراســـــة داود ( )3126كلقػ ػػد تناكلػ ػػت ى ػ ػػذه
الدراسات القانكف ال ريبي الفمسطيني بالبحث كالتحميؿف كاالسػتفادة مػف الم ازيػا التػي يحققيػا مػف الػبلؿ
اإلعفػاءات ال ػريبية التػي يمنحيػا الت ػريع كأثرىػا عمػى القػكااـ الماليػةف ككيػؼ أف ال ػركات تعتمػد فػي
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تمكيؿ أصكليا كاممة عمى الديف مسػتفيدة مػف الػكفر ال ػريبي الػذم تحققػو حيػث تعتبػر الفكااػد نفقػات
صرفت مف أجؿ إنتاج الدالؿ كتنزؿ مف الدالؿ قبػؿ احتسػاب ال ػريبةف إال أف الد ارسػة الحاليػة تالتمػؼ
فػػي ككنيػػا تناكلػػت القػػانكف ال ػريبي مػػف جانػػب جديػػد كىػػك مػػدل تكافػػؽ القػػانكف مػػع معيػػار

ػرااب

الدالؿ.
 .2.3.3ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
تيعد ىذه الدراسة امتدادان لمد ارسػات السػابقة لمػا تػـ تناكلتػو فيمػا يتعمػؽ بمك ػكع

ػرااب الػدالؿ

كالمحاسػػبة عنيػػا سػكاء فػػي الت ػريع ال ػريبي أك المعػػايير الدكليػػة لممحاسػػبة ككيفيػػة القيػػاس كاإلفصػػاح
عنيػا فػي القػكااـ الماليػةف كتتميػز الد ارسػة الحاليػة عػف الد ارسػات السػابقة بعػدة محػاكرف يتمثػؿ المحػكر
األكؿ في :التعرؼ عمى كاقع تطبيػؽ معيػار

ػرااب الػدالؿ فػي دكلػة فمسػطيف كد ارسػة األثػر المترتػب

عمى تطبيقػو كمحاكلػة ت ػيؽ الفجػكة المكجػكدة مػع الت ػريعات ال ػريبية المطبقػةف أمػا المحػكر الثػاني
الذم يميز ىذه الدراسة فيك :ارتباطيا ببياة األعماؿ المحمية الفمسطينية حيث إف مجتمع الدراسة تمثؿ
ب ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيفف كالمحكر الثالث :بناء قاامة استقصاء لمد ارسػة
الحاليػػة كذلػػؾ مػػف الػػبلؿ اسػػتع ارض الد ارسػػات السػػابقة كأىػػـ مػػا جػػاء فييػػاف كالمحػػكر ال اربػػع :تعػػد ىػػذه
الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات القميمػػة التػػي تتنػػاكؿ مك ػػكع ال ػرااب المؤجمػػة كالمعالجػػة المحاسػػبية الالاصػػة
باإل افة إلى القياس كاإلفصاح عنيا في القكااـ الماليػة المن ػكرة لمكحػدات االقتصػادية الفمسػطينية فػي
حدكد عمـ الباحث.
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الفصل الثاني
ضرائب الدخل ما بين التشريعات الضريبية والمعايير الدولية
2.1

مقدمة.

2.2

التطكر التاريالي لم رااب.

2.3

تطكر

2.4

تعاريؼ كمفاىيـ

2.5
2.6

ريبة الدالؿ في فمسطيف.
ريبة الدالؿ.

مفيكـ ال ريبة المؤجمة كمككناتيا.
ممالص الفصؿ الثاني.
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2.1

مقدمة:
ت كؿ ال رااب المكرد المالي األساسي لمحككمات في االقتصاديات الحديثةف كت كؿ

الدالؿ القسـ األكبر مف اإليرادات الحككميةف بحيث تتناسب نسبة

ريبة

ريبة الدالؿ مف اإليرادات الكمية

مع المستكل االقتصادم كمستكل الدالؿ في ىذه االقتصادياتف كتككف النسبة مرتفعة في االقتصاديات
المتقدمة كمنالف ة في االقتصاديات الناميةف كت كؿ

ريبة الدالؿ ما نسبتو (  ) 60%-80%مف

إيرادات الدكؿ المتقدمة بينما تنالفض النسبة في البمداف النامية (صبرمف:2007ص)17ف كتمعب
ال رااب دك انر ىامان كحيكيان في الحياة االجتماعية كاالقتصادية ب كؿ عاـ ف حيث تعتمد عمييا
الحككمات لتقديـ الالدمات العامة بما ي مف استمرارىا كتقديـ االحتياجات األساسية مف الرعاية
الصحية كالتعميـ كغيرىا مف متطمبات الحياة.
كمف المفترض أف الدالؿ الالا ع لم ريبة يتحدد كفقان لمعايير المحاسبة المتعارؼ عميياف
كلكف بسبب االتبلؼ الت ريع ال ريبي عف معايير المحاسبة في العديد مف المعالجات كاألمكرف فدف
ىذا يؤدم إلى االتبلفات في المعاممة ال ريبية عف المعالجة المحاسبية لبعض البنكد كالعناصر
المؤثرة في تحديد الدالؿ الالا ع لم ريبةف األمر الذم سكؼ ينتج عنو االتبلفات –االتبلفات مؤقتة-
ما يسمى بال رااب المؤجمة (  )Deferred Taxمتمثمة إما في أصكؿ أك التزامات
يجب تالصيصيا بيف الفترات بما يكفؿ تحقيؽ ارتباط بيف مصركؼ

ريبية مؤجمةف

ريبة الدالؿ كصافي الربح

المحاسبي في أم فترة بغض النظر عف قيمة صافي الربح المحاسبي.
كلقد انعكست ىذه االالتبلفات عمى كثير مف البمداف األمر الذم أدل إلى حدكث تبايف بيف
المبادئ المحاسبية التي تتبعيا المن آت في تسجيؿ أحداثيا االقتصاديةف كقكاعد القانكف ال ريبي
الناظـ لتحقؽ ال ريبة عمى الدالؿ الذم تحققو تمؾ المن آتف باإل افة إلى العديد مف العكامؿ أبرزىا
اعتماد أساس االستحقاؽ كىك األساس المتبع في إعداد القكااـ الماليةف كتتمسؾ العديد مف السمطات
ال ريبية بتمؾ القكانيف بحجة عدـ تحقؽ الالساار في تاريخ إعداد القكااـ الماليةف كن كء تبايف في
النيج االقتصادم الذم تنتيجو العديد مف الدكؿ لمتأثير في الن اط االقتصادم ل ركاتيا كمن آتيا
كالذم ينعكس عمى قانكف ال ريبة عمى الدالؿف كما ىك الحاؿ بالنسبة لمدكؿ التي تسمح بتدكير
الالساار لسنكات الحقةف األمر الذم يساىـ في إحداث تكازف لممركز المالي لممن أة في السنكات التالية
لسنة الالسارة (.)Petersen& plenborg, 2012
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كيت مف ىذا الفصؿ األدبيات المحاسبية ذات الصمة بمك كع
استعراض بداية كتطكر

رااب الدالؿف مف البلؿ

ريبة الدالؿف كالمفاىيـ كالتعريفات الالاصة بياف كالتعرؼ عمى القكاعد

كاألسس كالمعايير المنظمة لياف باإل افة إلى االالتبلفات كالفركؽ بيف الدالؿ المحاسبي كال ريبيف
كمك كع ال رااب المؤجمة كمككناتيا ككيفية تحديدىا كقياسيا كأىـ الم كبلت المتعمقة بيا.
2.2

التطور التاريخي لمضرائب.
يرل (مكسىف:2006ص )9إلى أف أصؿ ال ريبة يعكد إلى ما كجد في تاريخ الفراعنة أف

دكلتيـ كانت تيحصؿ ال رااب كتنفؽ األمكاؿ كفؽ أنظمة الاصةف كأنو قد أالذ عنيا اليكناف بعض ىذه
األنظمة حتى أف مؤلفات أرسطك كأفبلطكف قد حكت أبحاثان ىامة تتعمؽ بمالية الدكلة كأصكؿ تنظيمياف
ثـ كرث الركماف عف اليكناف بعض أنظمتيـ كأ افكا إلييا ما يتفؽ كأك اعيـ الالاصةف فنظمكا
ال رااب كحددكىا نسبةن لؤلرض كالمعادف كغيرىا.
كقد بدأت ال ريبة في صكرة إجبارية في العيد الركماني القديـ مستمدة مف إرادة الحاكـ الذم
كاف يفر يا دكف أم اعتبار لر ا المكمفيف كلتغطية األعباء العامة .كبقيت أنظمتيـ ىذه نافذة حتى
انيارت اإلمبراطكرية الركمانية حيف ساد أكركبا الغربية التككيف االجتماعي اإلقطاعيف كاستمرت كذلؾ
في عيد اإلقطاع يفر يا األمير كيعفى منيا مف يريدف الاصة النببلء كرجاؿ الديفف كيعفي كذلؾ مف
يساعده في اإلدارةف كبدت ك ريبة يدفعيا عامة ال عب (منصكرف:2004ص.)21
كمنذ القرف الثالث ع رف عجزت اإليرادات عف الكفاء باحتياجات اإلنفاؽ المتزايدةف فأصبح
الممكؾ يمجؤكف إلى تابعييـ طمبان لممساعدةف فاتالذت ال ريبة كؿ المنحة كالعطية مف ال عب إلى
الحاكـف كلـ يتحقؽ المفيكـ المطمؽ لحياد ال ريبة في أم مرحمة مف مراحؿ النظاـ الرأسماليف فقد
استالدمت ال ريبة لحماية الصناعة في الداالؿف كما أف فرض ال رااب غير المبا رة قد استتبع كقكع
عبايا عمى الطبقات الفقيرة كتالفيؼ كطأتيا عف الطبقات الغنية تاركة ىذه الطبقات في مركز أف ؿف
كبذلؾ لـ تكف ال رااب في تمؾ الفترة بالمستكل الحيادم المطمكبف كبسبب انت ار األزمات
االقتصادية كاف البد مف التالمي عف الحياد المطمؽ كاعتناؽ فكرة الحياد النسبي كالتي تعتمد عمى أال
تقكـ ال ريبة بأحداث أم جثار غير مقصكدة أك غير مرغكب بياف كلـ يكف مفيكـ ال ريبة كاحدان عمى
مر العصكر كاألزمنةف فقد اتالذت ال رااب أ كاالن كطرقان متعددةف كلـ تتطكر كتأالذ اسميا ك ريبة
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إال في المراحؿ البلحقة .فقد كاف نظاـ الرؽ يعتمد عمى العبكدية كالسالرة كاالستيبلء عمى جميع إنتاج
العبيد لصالح طبقة األسياد الذيف كانكا يستغمكنيا في سيطرتيـ كفي تكسعاتيـ كطمكحاتيـ .كبالتالي لـ
يكف لم ريبة أم معنى سكل االستيبلء عمى كامؿ إنتاج العبيد في مقابؿ طعاميـ كغذاايـ كبما يؤىميـ
لبلستمرار بالعمؿف كمع أفكؿ عصر الرؽ كبداية عصر اإلقطاع فقد بدأت إمكانية أف يستطيع المزارع
الحصكؿ عمى جزء مف الناتج مقابؿ تعبوف كبالرغـ مف ازدياد التطكر كظيكر الحياة القبيمة كمف ثـ
القرل كالمدف إال أف مفيكـ ال ريبة لـ يت حف كلـ يأالذ معناه العاـف كذلؾ لعدـ ك كح مفيكـ السمطة
العامة كعدـ ك كح مفيكـ الدكلة (مكسىف:2006ص.)10
كيمكف القكؿ ىنا أف األمكاؿ التي كانت تجمع مف األفراد ليست بيدؼ تحقيؽ منفعة عامةف
ككانت ىذه األمكاؿ تجمع بالقكة أك بحكـ العادات كالتقاليدف كاستالداميا في حماية األفراد مف الطامعيف
مف القبااؿ كالقرل األالرل.
كمع ترسيخ مبادئ تككيف السمطة الحاكمة بعيدان عف اإلقطاع كالقبميةف كمع تطكر الح ارة
كتقدميا كازدياد كت عب ن اطات السمطات الحاكمةف كازدياد التزامات تمؾ السمطات أصبح البد مف
ظيكر كسيمة أك كسااؿ تستند إلييا في جمع األمكاؿف فكاف أف فر ت ال رااب كفؽ قكانيف معينة.
كمع أف اعتماد السمطة عمى ما كاف يقدـ ليا مف ىبات كأعماؿ تطكعية ببل مقابؿ مف أجؿ
القياـ بكظاافيا األساسية مثؿ :الدفاع كاألمفف كالق اء كالعدؿف إال أف ازدياد التزامات السمطة الحاكمة
بالالدمات العامة بسبب تقدـ الح ارة كتطكرىا كازدياد مطالب الحياةف كت عب الن اطاتف أصبح البد
مف أمكاؿ كفيرة لتقكـ بتمؾ الكظااؼف ففر ت الالدمات العسكرية كنظاـ السالرة كالرسكـ التعميمية
كالصحية كال رااب المبا رة كال رااب الغير مبا رة.
كمع تطكر مفيكـ الدكلة مف دكلة حارسةف ىدفيا ىك حماية السمطة إلى دكلة راعية ثـ دكلة
تاجرةف كدكلة متدالمةف كأالي انر إلى دكلة مت امنةف فقد تطكرت مفاىيـ كأغراض كأىداؼ ال ريبةف كمع
ظيكر الدكلة الحديثة بمكاقعيا المتطكرة اقتصاديان كاجتماعيان كسياسيان كازدياد حجـ اإلنفاؽ العاـف فقد
أدل ذلؾ إلى ظيكر أنكاع كثيرة مف ال رااب مف أجؿ تمبية حاجات الدكلة المستمرة مف مكارد مالية.
كفي القرف الثامف ع ر سادت نظرية العقد أك التعاقدية التي نادل بيا الفيمسكؼ الفرنسي
(جاف جاؾ ركسك) كالتي اعتبرت ال ريبة صمة تعاقدية بيف الفرد كالدكلةف كىناؾ مف العمماء مف
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اعتبر ال ريبة عقد بيع بيف الفرد كالدكلة مثؿ مكنتسيككف أك عقد إيجار مثؿ أدـ سميث فالفرد يدفع
ال ريبة ألنو يحصؿ عمى الدمات كمنافع مقابؿ ال ريبة المدفكعةف كبالتالي يصبح ىذا العقد عقدان
منيان بيف الدكلة كممثمي ال عبف لكف التطكرات التي حدثت في العالـ مع بداية القرف الع ريفف جعؿ
تفسير يتناسب مع فترة زمنية انتيى مفعكليا فال ريبة اليكـ تفرض
نا
مف ىذه النظرية مسألة تاريالية تقدـ

ببل مقابؿف حيث إف المكمؼ يدفع ال ريبة كال يحصؿ عمى نفع الاص بو( .منصكرف:2004ص.)23
ثـ ظيرت نظرية الت امف االجتماعي فقد اعتبر أنصارىا أف ال ريبة عبارة عف كجو مف
كجكه الت امف بيف أفراد الجماعة االجتماعية الالا عة لسمطة سياسية كاحدةف مستمديف أفكارىـ مف
التطكر التاريالي لمفيكـ ال ريبةف حيث كانت ال ريبة عبارة عف ت امف الصي بيف الجماعات
السياسية كالقبيمة كالع يرةف ثـ أصبح ينظر ليا كيبة مالية يدفعيا األفراد إلى الحاكـ لمساعدتو في
تنفيذ بعض الم ركعات كالحرب مثبلنف كأالي انر أصبحت ال ريبة فري ة يدفعيا األفراد ككاجب
اجتماعي ت امني مما جعميا إحدل طرؽ تكزيع األعباء العامة التي يتطمبيا الت امف االجتماعي
بيف األفراد ( امية كالالطيبف:2007ص.)157
أما في المفيكـ المعاصر لم ريبة جعؿ منيا

ريبة تدالمية تمعب دك انر ميمان في السياسة

االقتصادية كاالجتماعية لمدكلة كما تساىـ في تكجيو االستثمارات اإلنتاجيةف كما أصبحت مكردان ماليان
تعتمد عميو السمطات في تغذية الزينة الدكلة (الغانـف:2011ص )12ك(الدقةف:2003ص.)7
كتعرؼ ال ريبة بأنيا مبمد مف الماؿ تفر و الدكلة عمى األفراد باعتبارىـ أع اء مت امنيف
في ىياة سياسية م تركةف كتجبي ىذه المبالد مف المكمفيف بصكرة جبرية كنيااية دكف مقابؿف في سبيؿ
تغطية نفقاتيا العامة (المؼف:2014ص.)1
2.3

التطور التاريخي لضريبة الدخل في فمسطين.
ظيرت

ريبة الدالؿ ألكؿ مرة عاـ  1799في بريطانيا كفر ت ال ريبة عمى األرض كذلؾ

لتغطية النفقات العسكريةف كبعد انتياء الحرب ألغيت ىذه ال ريبة ثـ أعيدت ب كؿ كاسع عاـ 1842ف
كما ظيرت

ريبة الدالؿ في الكاليات المتحدة عاـ  1861إباف الحرب األىمية كألغيت بعدىاف كمع

تطكر النظاـ في الكاليات المتحدة صدر قانكف ي رع

ريبة الدالؿ كينظميا عاـ1913ف كفي نياية

الربع األكؿ مف القرف الع ريف بعد انتياء الحرب العالمية األكلىف كانت معظـ الدكؿ العربية قد
24

أصبحت تحت سيطرة االستعمارف كالذم بدأ بددالاؿ القكانيف كاألنظمة كالت ريعات ال ريبية إلى
المنطقة العربيةف كلـ تكف فمسطيف بمنأل عف ىذه التغييرات كالتأثيرات (مكسىف:2006ص.)10
كلقد تعددت مرجعية القكانيف المفرك ة في األ ار ي الفمسطينية إلى قكانيف كأكامر كتعميمات
صدرت البلؿ الفترات التاريالية منذ حكـ االنتداب البريطاني إلى كقتنا الحا رف كتقسـ الدراسة التطكر
التاريالي لقانكف

ريبة الدالؿ في فمسطيف إلى ثبلث مراحؿ أساسية ىـ:

 2.3.1مرحمة االنتداب البريطاني وما بعد نكبة :1948
إف أساس النظاـ ال ريبي في ال فة الغربية كقطاع غزة ىك سمطة االنتداب البريطاني في
فمسطيف (  )1948-1922ككانت فمسطيف الدكلة الرابعة التي تفرض فييا

ريبة الدالؿف كلقد

فر ت سمطة االنتداب العديد مف ال رااب غير المبا رة مثؿ الرسكـ الجمركية ك ريبة االنتاج كما
حددت في قانكف ال ريبة لسنة 1927ف أما ال رااب المبا رة فيعكد تاريخ فرض
فمسطيف إلى قانكف

ريبة الدالؿ في

ريبة الدالؿ رقـ ( )23الصادر في عاـ  1941كالتي بدأ العمؿ بو في

1941/9/1ف كالذم استمر العمؿ بو حتى عاـ  1947ف حيث صدر قانكف

ريبة الدالؿ رقـ

()13لعاـ ( 1947الدقةف:2003ص.)22
كبعد انتياء االنتداب البريطاني استمر العمؿ بيذا القانكف حتى عاـ  1951ف كعمى إثر
تكحيد ال فتيف صدر القانكف المؤقت رقـ ( )50لعاـ  1951كبقي الحاؿ كذلؾ حتى صدكر قانكف رقـ
( )12لعاـ  1954الذم استثنى دالؿ المكمؼ مف الالارج مف ال ريبة كالفض معدالت ال ريبية
التصاعدية ك رااحياف كفي العاـ  1964استبدؿ القانكف رقـ ( )12بقانكف رقـ ( )25لعاـ 1964
كالذم صدر في عماف كتـ ن ره في الجريدة الرسمية "الكقااع األردنية"ف كتميز ىذا القانكف بالتكسع في
مكؿ التكميؼ ال ريبيف كزاد في نسبة التصاعد في المعدالت ال ريبيةف كنص عمى ت كيؿ محكمة
الاصة تعرؼ باسـ "محكمة استاناؼ ق ايا

ريبة الدالؿ" لتتكلى ميمة الفصؿ في المنازعات

ال ريبية (محمدف:2012ص.)214
أما في قطاع غزة فاألمر يالتمؼ نكعان ما حيث بقي يطبؽ قانكف

ريبة الدالؿ رقـ  13لعاـ

 1947في الفترة مف ( )1967-1948في ظؿ اإلدارة المصرية في قطاع غزة التي أبقت األمكر
ال ريبية عمى حاليا كما كانت في عيد االنتداب البريطانيف كبالتالي نتج عف ىذا الفصؿ ظيكر
25

نظاميف مالتمفيف لم ريبة في كؿ منيماف كيعتبر قانكف رقـ ( )25لعاـ  1964كقانكف رقـ ( )13لعاـ
 1947ىما األساس القانكني ل ريبة الدالؿ إباف فترة االحتبلؿ اإلسراايمي (صبرمف:2003ص.)152
 2.3.2مرحمة االحتالل اإلسرائيمي حتى قدوم السمطة الفمسطينية:
ككفقان لػ(صبرمف:2007ص )37فمنذ عاـ  1967أدالمت السمطات اإلسراايمية العديد مف
التعديبلت عمى ىذه القكانيف مف البلؿ أكامر عسكرية صدرت بصكرة منفصمة في ىاتيف المنطقتيفف
جاء مجمميا في غير صالح المكاطف كقد أدل ىذا االالتبلؼ إلى المؽ ك ع يتسـ بعدـ التناسؽ
كالتعقيدف حيث تـ تعديؿ معدالت
دالؿف كتـ رفع

ريبة أرباح ال ركات إلى 38.5 %في ال فة الغربية كالى  37.5 %في قطاع غزةف

كفي عاـ  1986تـ فرض رسكـ
كفر ت

ريبة الدالؿ التصاعدية مف(  5%إلى  ) 55 %كلثماني رااح
رااب ال راء كالجمارؾ عمى كاردات المناطؽ الفمسطينية مف الالارج

ريبة إنتاج عمى المنتجات الجديدة فكتـ تغيير نظاـ تحصيؿ ال رااب بالنسبة ل ريبة

الدالؿ كاستبدؿ بنظاـ السمؼ المحصمة مقدمان عمى ع ر دفعات بالسنة.
 2.3.3مرحمة ما بعد قدوم السمطة الفمسطينية:
كفي أعقاب اتفاؽ إعبلف المبادئ "أكسمك" بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسراايمي
المؤرخ بتاريخ  12سبتمبر  1993ف تكلت السمطات الفمسطينية زماـ األمكر في مايك  1994ف
كأصبحت ال رااب المبا رة كالمحصمة

مف صبلحيات السمطة الكطنية الفمسطينية كما نص البند

األكؿ مف المادة الالامسة مف الممحؽ األكؿ لبركتكككالت باريس االقتصاديةف كتـ تعديؿ ال رااح
اعتبار مف عاـ  1995كما الفض الحد األقصى ل ريبة
نا
كالنسب ال ريبية مف قبؿ السمطة الكطنية

الدالؿ إلى ( %20السبلميف كالدقة ف:2007ص)26ف كلقد قامت السمطة الفمسطينية الحقان بدصدار
قانكف

ريبة الدالؿ الفمسطيني كالذم يتمثؿ بالتالي:

 قانون ضريبة الدخل الفمسطيني رقم  17لمعام .2004أقر المجمس الت ريعي الفمسطيني قانكف

ريبة الدالؿ الفمسطيني رقـ ( )17لعاـ 2004

كالذم يت مف حزمة مف الت ريعات المالية كاالقتصادية التي تساعد في نمك االقتصاد الفمسطينيف عف
طريؽ إيجاد المناخ المناسب لبلستثمار كتحقيؽ العدالة ال ريبية دكف تحميؿ أصحاب الدالكؿ المتدنية
أعباء ماليةن أكبر مف االلتزاماتف حيث زادت في قيمة اإلعفاءات العاامية كال الصية كاعترفت بتمؾ
ن
26

اإلعفاءات التي لـ يكف معترؼ بيا في القكانيف القديمة مثؿ مصاريؼ

راء المنازؿ كمصاريؼ

العبلجات الطبية لممكمفيفف كقاـ القانكف الجديد بتعديؿ ال رااح ال ريبة كعدؿ الحد األقصى لمعدؿ
ابتداء مف بداية عاـ 2005ـ
ريبة الدالؿ إلى ()%16ف كيجدر بالذكر أنو قد بدأ العمؿ بيذا القانكف
ن

(ديكاف الفتكل كالت ريعف2005فص.)122

 قانون ضريبة الدخل الفمسطيني رقم  8لمعام .2011قاـ الرايس الفمسطيني بتاريخ ( )26/9/2011بالتكقيع عمى قرار بقانكف جديد ل ريبة الدالؿ
رقـ ( )8لسنة 2011ف كقد تـ ن ره في الجريد الرسمية "الكقااع الفمسطينية" بتاريخ ()24/10/2011
كيتـ العمؿ بو مف تاريخ ن ره كيطبؽ عمى الدالكؿ المتحققة في السنة .2011
كلقد تـ إدالاؿ العديد مف التعديبلت أىميا تغير عممة القانكف مف الدكالر إلى ال يكؿف كرفع
اإلعفاءات ال ريبية لممكمؼ فكزيادة مبالد كنسب بعض المصاريؼ المقبكلة ألغراض ال ريبة مثؿ
زيادة نفقات البحث كالتطكير كنفقات ال يافة كاالعتراؼ بالالساار الرأسمالية كزيادة عدد ال رااح
ال ريبية لممكمؼ الطبيعيف كعمى الرغـ مف ذلؾ فمقد أثار القانكف الجديد العديد مف الردكد كاآلراء
المتباينة بيف مؤيد كمعارض لمتعديبلت كاإل افات الجديدةف كلقد رأل (عبلكنةف:2011ص )2أف
القانكف الجديد يتكفر فيو العديد مف النقاط أبرزىا:
 .1اعتمد القانكف مبدأ الجنسية بدالن مف اإلقامة مما كسع مفيكـ المكمؼ لي مؿ الفمسطيني أينما كجد
كي مؿ دالمو المتحقؽ في الالارج أي ان إذا كاف مصدر الدالؿ األصمي مف فمسطيفف دكف اإل ارة
إلى مسألة االزدكاج ال ريبي أك معالجتيا.
 .2أدل إال اع دالكؿ جديدة إلى

ريبة الدالؿف مثؿ الدالؿ الناجـ مف العمؿ الزراعيف  %25مف

أرباح االسيـ كالسنداتف الدالؿ المتحقؽ مف فكااد العمكالت كأرباح الكدااع بنسبة %5ف ك%10
مف قيمة المبالد التي تدفع عمى كؿ جاازة أك كأرباح يانصيب عينية أك نقديةف مكافأة نياية
الالدمة التي تزيد عف راتب ير كؿ سنةف كغير ذلؾ مف مصادر الدالؿ أدل إلى تكسيع القاعدة
ال ريبية نظريان مما يمكف أف ينعكس في ارتفاع الحصيمة المالية.
 .3رفع القانكف مف اإلعفاءات ال الصية العاامية لممكمفيف مما يمكف اعتباره نقطة اجتماعية إيجابية
لصالح أصحاب الدالؿ المتدني.
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 .4انالفاض عدد ال رااح مما يسيؿ مف عممية الجبايةف كتالفيض في تكاليؼ الجباية كيؤدم إلى رفع
كفاءة الدكاار ال ريبية.
2.4

تعاريف ومفاهيم ضريبة الدخل.
إف القكؿ بأف ال ريبة تفرض عمى الدالؿ ليك أمر يبدك كا حان كبسيطانف كلكنو يالفي العديد

مف األسامة لتفسير مثؿ ىذه العبارةف فالدالؿ يتكلد نتيجة األحداث كاألن طة العادية كغير العادية التي
يقكـ بيا األفراد أك الكحدات االقتصادية.
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو متى يمكف اعتبار الدالؿ الا ع لم ريبة كمتى يككف غير الا ع
لياف كلئلجابة عف ىذه التساؤالت يجب الفصؿ بيف مفيكمي ال ريبة كالدالؿ كتعريؼ كؿ منيما
بصكرة منفصمة.
 2.4.1مفهوم الضريبة.
لقد االتمؼ العمماء في إيجاد تعريؼ مكحد لم ريبةف كلقد تعددت التعاريؼ التي عرفيا بيا
الباحثكف كاالقتصاديكفف كاعتمدت جميعيا عمى الجكانب االقتصادية أك السياسية أك االجتماعية أك
عمى اكثر مف جانب.
كمف البلؿ مراجعة األدبيات المحاسبية كالقانكنية المتعمقة بتعريؼ ال ريبةف يمكف القكؿ أف
بناء عمى فكرة
لم ريبة تعريفات كثيرة أبرزىا أصحاب النظرية التقميدية كقد حاكلكا كصؼ ال ريبة ن

المنفعة ف إال أنو كنتيجةن لمتطكر المتسارع لمفكر االقتصادم كالسياسي فقد ظير فريؽ جديد يحمؿ نتاج
ثكرة التحديث كىؤالء عرفكا بأصحاب النظرية الحديثةف كلذلؾ فقد انحصر مفيكـ ال ريبة بيف
النظريتيف (الالطيبف :2000ص:)25

 .1التعريف التقميدي لمضريبة :ىي فري ة إجبارية نقدية يمتزـ الفرد بأداايا لمدكلة كطبقان لقكاعد
محددة باعتباره ع كان في المجتمعف ال لغرض إنفاقيا لمصالح العاـ فحسبف بؿ لغاية تحقيؽ
الرفاىية لجميع أفراد ال عب.
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 .2التعريف الحديث لمضريبة :ىي استقطاع نقدم تفر و السمطات العامة عمى األ الاص
الطبيعييف كاالعتبارييف كفقان لقدراتيـ التكميفية بطريقة نيااية كببل مقابؿ بغرض تغطية األعباء
العامة كاالقتصادية كاالجتماعية المالتمفة ككدالؿ لمدكلة.
كقدـ العديد مف الباحثيف في المجاؿ ال ريبي تعريفان لمفيكـ ال ريبة فعرفتيا
(نا دف:2000ص )115بأنيا "فري ة مالية يدفعيا الفرد جب انر إلى الدكلةف أك إحدل اليياات العامة
المحمية بصكرة نياايةف مساىمة منو في التكاليؼ كاألعباء العامةف دكف أف يعكد عميو نفع الاص مقابؿ
دفع ال ريبة"ف أما (العمرف:2002ص )36فيرل أف ال ريبة " مساىمة نقدية تفرض عمى األفراد
كالمؤسسات كاألمبلؾ لدعـ اإلنفاؽ العاـ دكف أف يككف ليذه المساىمة أم مقابؿ كا ح"ف كعرفيا (أبك
ح يشف:2004ص )14أنيا" :اقتطاع مالي مف ثركة األ الاص تقكـ بو الدكلة عف طريؽ الجبر دكف
مقابؿ الاص يحققو دافعيا كذلؾ بيدؼ تحقيؽ ىدؼ عاـ"ف كعرفيا جالركف بأنيا "كؿ اقتطاع مالي في
كؿ مساىمة نقدية إجبارية مف األفراد لمم اركة في تحمؿ أعباء الالدمات العامة كاإلنفاؽ العاـف تبعان
لمقدرتيـ عمى الدفع كدكف النظر إلى تحقيؽ نفع الاص يعكد عمييـ مف ىذه الالدمات أك ىذه النفقات
كتستالدـ

حصيمتيا

في

تحقيؽ

أىداؼ

اقتصادية

كاجتماعية

كمالية

كغيرىا"

(عبد

الحميدف:2005ص)240-239ف كما عرفت بأنيا "مصدر مف مصادر اإليرادات العامة لمدكلةف تأالذ
بصكرة مبمد مف النقكد ,يؤديو الممكؿ (المكمؼ) جب انرف كبصفة نيااية مف دالمو كأرباحو التي يحققياف
بغض النظر عف النفع الذم يعكد عميو في مقابميا" (الجندمف.)2006
كي يؼ (أبك نصار كجالركفف:2009ص )3أف معظـ التعاريؼ أجمعت عمى أف ال ريبة
عبارة عف "مبمد نقدم تفر و الدكلة أك إحدل اليياات المحمية جب انرف كيتـ تحصيميا مف المكمؼ ب كؿ
نيااي كدكف مقابؿف كذلؾ كفؽ قانكف أك ت ريع محددف كيككف اليدؼ مف فرض ال ريبة المساىمة في
تغطية نفقات الدكلة المالتمفةف كتحقيؽ بعض األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية التي تسعى الدكلة إلى
الكصكؿ إلييا".
كيرل الباحث أف التعريفات المتعددة لم ريبة لـ تالرج عف م مكف النظرية الحديثةف التي
ركزت عمى أف ال ريبة اقتطاع مالي تحدده الدكلة ك يدفع بصكرة إلزامية دكف مقابؿ مبا ر لتغطية
النفقات.
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 2.4.2مفهوم الدخل.
إف مفيكـ الدالؿ ىك مفيكـ كاسعف ي مؿ في طياتو العديد مف كجيات النظر التي لـ تستقر
يكمان عمى تصكر كا ح لوف كلقد عجز العمماء كالم رعكف عمى ك ع مقاييس كصيد قادرة عمى إبراز
تعريؼ الدالؿ بمعناه المتكامؿف كترل الدراسة أف مصطمح الدالؿ ينحصر في المسة تعريفات كىي
كاآلتي (السبلميف كالدقة ف:2007ص:)49-48
 .1المفهوم المحاسبي لمدخل :ىك عبارة عف صافي الربح الناتج عف الفرؽ بيف اإليرادات
كالمصركفات لفترة مالية كفقان لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا كالمقبكلة قبكالن عامان.
 .2المفهوم القانوني لمدخل  :ىك ما صدر عف محكمة بأنو دالؿ أك ما نصت عميو القكانيف بأنو
دالؿ.
 .3المفهوم االقتصادي لمدخل  :ىك الزيادة في الثركة البلؿ الفترة المحددة بيف تارياليف مالتمفيفف أك
ىك الزيادة في مقدرة ال الص االستيبلكية البلؿ فترتيف ماليتيف معبر عنيا النقكد.
 .4المفهوم المالي لمدخل  :ىك تحديد الربح عمى أساس المقارنة بيف التدفقات النقدية الداالمية
كالتدفقات الالارجة لسنة مالية أك المتداد عمر الم ركع كالذم يعبر عنو بصافي التدفؽ النقدم
لمم ركع.
 .5المفهوم الضريبي لمدخل  :كفقان لنص المادة ( )3مف قانكف

ريبة الدالؿ الفمسطيني رقـ ()8

لسنة 2011تككف كافة الدالكؿ المتحققة ألم الص مف أم مصدر كاف الا عان ل ريبة الدالؿ
ما لـ يرد نص عمى اإلعفاء (ديكاف الفتكل كالت ريعف:2011ص.)4
 2.4.3مفهوم ضريبة الدخل.
نظ انر الالتبلؼ العديد مف الدكؿ في الت ريعات ك القكانيف ال ريبية المنظمة لتحقؽ ال ريبة
عمى الدالؿف باإل افة إلى كجكد االتبلؼ بيف قكاعد المعالجة المحاسبية كال ريبيةف كلقد انعكس ىذا
االالتبلؼ عمى تعريؼ

رااب الدالؿف كلقد اتفؽ البعض عمى أف

رااب الدالؿ تت مف" :كؿ

ال رااب المحمية كاألجنبية التي تفرض عمى الربح ال ريبيف كما تت مف

رااب الدالؿ

رااب

دالؿ أالرل مثؿ ال رااب المالصكمة كالتي سددتيا ال ركات القاب ة أك التابعة أك الم ركعات
الم تركة عمى تكزيعاتيا لممن أة الالا عة لم ريبة".
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كيتساءؿ (محمدف:2011ص )151ىؿ الدالؿ الذم يحسب عميو ال ريبة ىك الدالؿ
المحاسبي المعد كفقان لممبادئ كالمعايير المحاسبية أـ الدالؿ ال ريبي المعد كفقان لمت ريع ال ريبي؟ف
أك بمعنى أالرف ما قيمة
إيرادات الفترة بقيمة
بقيمة

ريبة الدالؿ كالتي يجب تحميميا عمى إيرادات الفترة؟ف كىؿ يتـ تحميؿ

ريبة الدالؿ الكاجبة السداد كالتي تحسب عمى أساس صافي الربح ال ريبي أـ

ريبة الدالؿ الكاجبة السداد عمى أساس صافي الربح المحاسبي؟
كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ىناؾ اتجاىاف يرل أكليما :أنو يجب تحميؿ إيرادات الفترة بال ريبة

الكاجبة السداد كالمحسكبة عمى أساس الدالؿ ال ريبيف كيرل االتجاه األالر أنو يجب تحميؿ إيرادات
الفترة بال ريبة المحسكبة عمى أساس صافي الدالؿ المحاسبيف كرغـ أف كؿ لكؿ اتجاه أسانيده
كمبرراتو إال أف االتجاه الثاني ىك االتجاه الذم تجمع عميو اليياات العممية مثؿ مجمس معايير
المحاسبة المالية ( )FASBكمجمس مبادئ المحاسبة ( )APBكمجمس معايير المحاسبة الدكلية
(.)IASB
كلكف في ظؿ كجكد االتبلفات بيف المبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامانف كالتي تعتبر األساس
في قياس الربح المحاسبيف كبيف القكانيف كالت ريعات ال ريبية كالتي تعتبر األساس في قياس الربح
ال ريبيف فغالبان تكجد فركؽ بيف صافي الربح المحاسبي كصافي الربح ال ريبيف كقد تككف فركقان
داامة أك فركقان مؤقتةف حيث تن أ الفركؽ الداامة نتيجة ما يت منو الت ريع ال ريبي مف إعفاءات
كاستقطاعات إ افية كتظؿ ىذه الفركؽ مستمرة طالما ظمت الت ريعات ال ريبية مستمرةف كىي بذلؾ
ال تمثؿ م كمة محاسبيةف أما الفركؽ المؤقتة كالتي تن أ نتيجة االتبلؼ تكقيت االعتراؼ باإليرادات
كالمصركفات محاسبيان عنو

ريبيانف سكؼ ينتج عنيا كجكد االتبلؼ بيف مصركؼ

يحمؿ إليرادات الفترة كقيمة

ريبة الدالؿ المسددة بالفعؿ (محمدف:2011ص.)152

ريبة الدالؿ الذم

 2.4.4الدخل المحاسبي والدخل الضريبي.
ي ار لمدالؿ المحاسبي بالدالؿ ألغراض إعداد التقارير الماليةف كالذم يتـ التكصؿ إليو
باالستناد لمعايير إطار إعداد القكااـ المالية كالمبادئ المحاسبية المقبكلة قبكالن عامان ( )GAAPsكذلؾ
بيدؼ تقديـ معمكمات عف أداء المن أة أك نتيجة عمميا لمستالدمي المعمكمات المحاسبية مف حاممي
حقكؽ الممكية كمستثمريف كداانيف كغيرىـ.
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أما الدالؿ ال ريبي في ار إليو بالربح ألغراض حساب ال ريبة المستحقة لمسمطات
ال ريبيةف كالذم يتـ التكصؿ إليو باالستناد إلى قكاعد قانكف ال ريبة الناظـ .كما أف الربح المحاسبي
الذم تظيره القكااـ المالية ب كؿ مالرجات لمنظاـ المحاسبي ال يمثؿ الربح ال ريبي الذم تعتمده
السمطات ال ريبية لتحديد مبمد ال ريبة كاجبة الدفعف كانما ىنالؾ العديد مف العمميات التي تتـ عمى
الربح المحاسبي مف إ افة كاستبعادف لكي نصؿ في النياية الى الربح الالا ع لم ريبة (سمماف
كالبدرافف:2009ص.)129
كاعتبر (أبك ح يشف )2004الت ريع ال ريبي أك قكاعد القياس ال ريبية أحد المتغيرات
البياية التي يمكف أف تؤثر كبدرجات متفاكتة عمى الممارسات المحاسبية في الدكؿ المالتمفةف حيث ميز
بيف حالتيف ىما:
الحالة األولى :استقاللية كل من أسس القياس المحاسبي وأسس القياس الضريبي.
كتككف القكاعد التي تحكـ القياس المحاسبي تالتمؼ االتبلفا جكىريان عمى ما تف ى بو أحكاـ
القكانيف ال ريبيةف كأف القياس المحاسبي لمربح في الدكؿ التي تنتمي ليذه الحالة يتـ كفقان لمعايير
محاسبية كاف االتمفت مف دكلة ألالرل فدف الربح المحاسبي عادة ما يالتمؼ عف الربح الالا ع
لم ريبةف كتؤدم االالتبلفات بيف قكاعد القياس المحاسبي كبيف قكاعد القياس ال ريبي إلى ظيكر
ال رااب المؤجمة (.)Deferred Tax
الحالة الثانية :وجود تدثير قوي لقواعد القياس الضريبي عمى القياس المحاسبي.
األمر الذم قد يصؿ لبلرتباط الكامؿ بينيماف فالقكانيف كالتعميمات ال ريبية يككف ليا تأثير
قكم جدان عمى ممارسات القياس المحاسبيف نتيجة إلى ما تطمبو تمؾ القكانيف كالتعميمات مف تطابؽ
األعباء المستقطعةف لتحديد الربح مع المصركفات المحممة محاسبيانف كتنطبؽ ىذه الحالة عمى العديد
مف الدكؿ مثؿ :الياباف كالسكيد كالدكؿ االكركبية بالبلؼ المممكة المتحدة.
كيرل (الفارف:2010ص )11أف ىناؾ االتبلفان جكىريان بيف الدالؿ المحاسبي كالدالؿ ال ريبيف
بالرغـ مف أف الدالؿ ال ريبي يتـ التكصؿ لو مف البلؿ الدالؿ المحاسبيف كالذم يتمثؿ في نقطتيف
رايسيتيف ىما:
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 .1االالتبلؼ في النظرة إلى اإليرادات ك المصاريؼف حيث يكجد بعض اإليرادات التي ال يتـ
االعتراؼ بيا لمكصكؿ إلى الدالؿ ال ريبي في حيف يتـ األالذ بيا كديراد لمكصكؿ إلى الدالؿ
المحاسبي.
 .2كجكد إعفاءات منصكص عمييا بقكانيف

ريبة الدالؿف ىذه اإلعفاءات قد تصؿ إلى إعفاء

قطاعات كم اريع كاممة في بعض األحياف عدا اإلعفاءات ال الصية المالتمفةف كىذه اإلعفاءات
ال يمكف اعتمادىا بأم حاؿ مف االحكاؿ لمكصكؿ الى الدالؿ المحاسبي الذم مف المفترض أف
يظير نتيجة أعماؿ المن اة بصكرة دقيقة.
كبالتالي يمكف القكؿ أف االالتبلؼ بيف الدالؿ ال ريبي كالدالؿ المحاسبي يرجع باألساس إلى
أف الدالؿ المحاسبي تحكمو مبادئ كمعايير محاسبيةف بينما ترتبط المحاسبة ال ريبية بالقكانيف
كالت ريعات كاالجتيادات (األحكاـ ال الصية).
كيكرد (بدكمف:2005ص )109-108أسباب االالتبلؼ بيف الدالؿ المحاسبي كالدالؿ
ال ريبي باآلتي:
 .1استناد األنظمة المحاسبية إلى المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا في إعداد القكااـ المالية
كثير ما تالتمؼ عف المبادئ كالقكاعد التي تستالدـ لؤلغراض ال ريبية.
كالتي نا

 .2كجكد االتبلفات جكىرية بيف األسس التي تحكـ قياس الربح ال ريبي كاألسس التي تحكـ قياس
الربح المحاسبيف كيؤدم ىذا إلى ا تماؿ القكااـ المالية إما عمى بعض المفردات التي ال تدالؿ
في قياس الربح ال ريبي أك عدـ ا تماليا عمى بعض المفردات التي تدالؿ في قياسو.
 .3يحكـ قياس الربح ال ريبي مبادئ يرمى الم رع ال ريبي مف البلليا إلى تحقيؽ أىداؼ
اقتصادية كاجتماعية كسياسية متغيرةف كقد تـ ترؾ ىذه المبادئ دكف تقنيف حتى يمكنيا أف
تتطكر مع االحتياجات التي تحقؽ المصمحة العامةف كقد ترتب عمى ذلؾ ما يمي:
 عدـ تدالؿ الم ػرع ال ػريبي فػي تغييػر أك تعػديؿ المبػادئ المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا
كالتي يسير عمييا المكمفكف بصفة منتظمة.
 قياـ المن آت بدتباع المبادئ المحاسػبية التػي تفػي باحتياجاتيػا كتحقػؽ مصػالح مبلكيػا
دكف التأثر بالمبادئ كالت ريعات ال ريبية.
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 قياـ المحاسبة بتأدية دكر رايسي في قياس الدالؿ ال ريبي ألنيا تيتـ بتقديـ البيانات
كالمعمكمػػات التػػي تك ػػح بصػػكرة صػػادقة المركػػز المػػالي لمكحػػدة االقتصػػاديةف ككػػذلؾ
نتيجة عممياتياف في إطار مجمكعػة مػف المبػادئ المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا التػي تعػد
األكثػػر مبلءمػػة فػػي تحديػػد العػػبء ال ػريبي إلػػى الحػػد الػػذم ال يتعػػارض مػػع أى ػداؼ
الم رع ال ريبي.
كيمكف القكؿ ىنا أف السبب الرايسي لحدكث االالتبلؼ بيف الدالؿ المحاسبي كالدالؿ ال ريبي
ىك عدـ إعطاء الدكؿ كالحككمات االىتماـ الكافي بالمعايير المحاسبية عند سف القكانيف كالت ريعات
المالية كال ريبية الالاصة بيا.
 2.4.5نظريات تحديد الدخل.
لقد تناكلت نظريتاف تحديد الدالؿ المحاسبي (الصاكنةف:)2000
أوالً :نظرية حساب االستثمار
كطبقان ليذه النظرية يتـ تحديد الربح بالفرؽ بيف اإليرادات اإلجمالية مف جية كالنفقات
كالمصركفات التي أنفقت في سبيؿ الحصكؿ عمى ىذه اإليرادات مف جية أالرلف فمعنى الربح ىنا
يتفؽ مع مفيكـ الدالؿ بمعناه الفني الدقيؽ كتتكافر فيو صفاتو مف الدكرية في العطاء كاستمرار
المصدر كالعمؿ عمى صيانة ىذا المصدر مما يجعؿ ال ريبة تفرض عمى الدالؿ دكف رأس الماؿ.
ثانياً :نظرية الميزانية
كطبقنا ليذه النظرية" يتـ تحديد الربح بالفرؽ بيف قيمة صافي األصكؿ في جالر الفترة الزمنية
مف جية كصافي قيمتيا في بداية ىذه الفترةف فمعني الربح ىنا أكسع كأ مؿ مدل مف مفيكمو كفقنا
لنظرية حساب االستثمار ألف نتيجة عمميات الم ركع في ظؿ نظرية الميزانية ال تقتصر فقط عمى
الفرؽ بيف اإليرادات اإلجمالية كالمصركفات بؿ ت مؿ أي ن ا الزيادة أك النقص الذم ط أر عمى قيمة
األصكؿ كعناصر رأس الماؿ.

أما فيما يتعمؽ بالدالؿ ال ريبي فيناؾ نظريتاف كىما:
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أوالً :نظرية المصدر
كتسمى أي ن ا نظرية المنبعف كيعرؼ الدالؿ الالا ع لم ريبة كفقنا ليذه النظرية بأّنو

"مقبك ات نقدية أك يمكف تقديرىا بالنقكدف يحصؿ عمييا الم ّكمؼ البلؿ فترات زمنية منتظمة"ف أك كما
يعرفو (ال كابكةف:2000ص" )76ىك كؿ ثركة جديدة نقدية أك قابمة لمتقدير بالنقكد يحصؿ عمييا فرد
أك جماعة البلؿ فترة زمنية معينة ب كؿ دكرم كيمكف استيبلكيا دكف مساس بمصدر الدالؿ".
تتحقؽ
كتعرؼ ىذه النظرية الدالؿ ال ريبي أنو القيمة النقدية أك القابمة لمتقدير بالنقكدف التي ّ

يتمتع بدرجة معينة مف الثبات كاالستقرار النسبيف البلؿ فترة معينة مف الزمف
بصفة دكرية مف مصدر ّ

(الالفاجيف:1988ص.)16

ككفقان ليذه النظرية ي ترط تكافر الصفات التالية في الدالؿ (السبلميف كالدقةف:2007ص:)51
 التقييـ النقدم :أم أنو كؿ ما يحصؿ عميو الفرد يككف نقدان أك يمكف تقيمو كتقديره بالنقد. الدكرية كاالنتظاـ :أم أف يككف دكريان كمنتظمان كؿ فترة زمنية قد تطكؿ أك تقصر. دكاـ المصدر كثباتو :أم بقاء المصدر فترة زمنيةف كاستمرار تحقيؽ الدالؿ كؿ فترة زمنية بغضالنظر عف القيمة.
 المدة الزمنية :كالدالؿ ىنا اإليراد المتحقؽ البلؿ مدة زمنية معينةف غالبان ما تككف سنة مالية كفقانلمعرؼ المحاسبيف كيتـ جباية ال رااب عف السنة السابقة لياف كليس نفس السنة التي تجبى فييا
ال رااب.
كتستبعد ىذه النظرية الدالكؿ العر ية مما يؤدم إلى ت ييؽ فكرة الدالؿ.
ثانياً :نظرية الثراء
كقد عرفت ىذه النظرية الدالؿ بأنيا "كؿ زيادة في المقدرة االقتصادية لممكمؼ بيف فترتيفف أيان
كاف مصدر ىذه الزيادة سكاء تمتعت بالدكرية كاالنتظاـ أـ ال بغض النظر عف المجيكد الذم بذؿ
لتحقيقيا" (ال كابكةف:2005ص)44ف أك ىك "الفرؽ في القيمة النقدية لقكة ال الص االقتصادية بيف
تارياليف معينيف"ف فكؿ زيادة بيف القيمة النقدية في بداية ىذه الفترة كنيايتيا يعد دالبلن بما في ذلؾ
جميع األرباح الرأسمالية التي حصؿ عمييا ال الص البلؿ ىذه الفترة" (حكسكف:2005ص.)163
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كتتبنى ىذه النظرية المفيكـ الكاسع لمدالؿف فتعتبره الزيادة اإليجابية في ذمة ال الص (المعنكم
أك الطبيعي) البلؿ فترة زمنية معينةف يستكم في ذلؾ حصكؿ ال الص عمى الدالؿ بصكرة منتظمة أك
غير منتظمةف كبصرؼ النظر عف المصدر الذم يأتي منو ىذا الدالؿف كبالتالي فدف ىذه النظرية
تتطرؽ إلى الدالكؿ العار ة عف عمميات الم اربةف كبيع القيـ المنقكلة كغير المنقكلةف كأرباح األسيـ
كجكااز السندات ككذلؾ التركات.
كترل الدراسة أف تعدد نظريات تحديد الدالؿ ساعدت الم رع ال ريبي في صياغة القكانيف
كالت ريعات ال ريبية بما يتناسب مع السياسة المالية لمدكلة.
موقف المشرع الضريبي من نظريات الدخل الضريبي.
لقد االتمؼ رأم الم رعيف بيف األالذ بدحدل النظريتيفف فيناؾ مف أالذ بنظرية المصدرف
كجالركف أالذكا بالثراءف كىناؾ مف أيد الجمع بيف النظريتيفف كاليدؼ مف ذلؾ ىك تغطية االحتياجات
المالية لتغطية اإلنفاؽ العاـ كلتحقيؽ األىداؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لمدكلة.
ككمما زادت حاجة الدكلة إلى األمكاؿف فدنيا تمجأ إلى زيادة القيمة اإليجابية لذمة المكمؼف
كبالتالي يرل الباحث أف أغمب الت ريعات المالية تميؿ لؤلالذ بنظرية الثراءف كذلؾ لبلعتبارات التالية
(السمفيتيف:2004ص:)34
 اتباع نظرية المصدر يؤدم إلى اعتبار دالؿ العمميات العار ة غير الا ع لم ريبة كدالؿبعض الصفقاتف كىذا ليس عدالن أف يال ع مكظؼ ذك دالؿ محدكد لم ريبة بينما يعفى مف
حقؽ دالبلن كبي انر.
 مف أجؿ تغطية تزايد اإلنفاؽف البد مف زيادة اإليرادات كنظرية الثراء تحقؽ ذلؾ. -األالذ بنظرية الثراء يؤدم إلى الكصكؿ إلى بعض العناصر الرأسماليةف كفرض

ريبة دالؿ عمييا

دكف أف يفرض عمى رأس الماؿ.
كمما سبؽ يت ح أف معظـ الدكؿ النامية تأالذ بنظرية الثراء مف أجؿ تمكيؿ الطط التنميةف
كذلؾ بالحصكؿ عمى جزء مف دالكؿ عمميات الم اربة كالصفقات العار ةف مما يحقؽ ليا قد انر مف
المركنة ال ريبية في أنظمتيا.
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موقف المشرع الفمسطيني من نظريات الدخل الضريبي.
عندما ن أت السمطة الفمسطينية في العاـ  1994كاف ىناؾ قانكناف ل ريبة الدالؿف أحدىما
في قطاع غزة (قانكف الدالؿ االنتدابي رقـ  13لسنة )1947ف كاآلالر في ال فة الغربية (قانكف الدالؿ
األردني رقـ  25لسنة )1964ف كبعد محاكالت عديدة تـ سف قانكف
كقطاع غزة (قانكف

ريبة مكحد لم فة الغربية

ريبة الدالؿ رقـ  17لسنة )2004ف كفي العاـ  2011تـ التكقيع عمى قرار

بقانكف جديد ل ريبة الدالؿ رقـ ( )8لسنة .2011
كبمراجعة القكانيف سابقة الذكر يمكف القكؿ أف الم رع األردني كفقان لقانكف رقـ ( )25لسنة
 1964لـ يأالذ بنظرية المصدر كحدىا أك بنظرية الثراءف كانما جمع بيف النظريتيف مع التركيز عمى
نظرية المصدر كيتجو أحيانان إلى نظرية الثراء (الصاكنةف)2000ف ككذلؾ األمر بالنسبة لمم رع
الفمسطيني كفقان لقانكف ( )17لسنة  2004فترل أف الم رع قد أال ع لم ريبة الدالكؿ المتأتية مف أم
مينة أك تجارة أك حرفة (المادة  2مف القانكف)ف كىذا يمثؿ دالبلن كفؽ نظرية المصدرف كما أال ع
لم ريبة الدالؿ المتأتي مف األرباح الرأسمالية (المادة  7مف القانكف) كىذا يعد دالبلن كفؽ نظرية الثراء.
أما بالنسبة لقانكف

ريبة الدالؿ رقـ ( )8لسنة  2011فجاء ىذا القانكف في إطار السعي

لممكازنة العامة الصفرية بمعنى زيادة اإليرادات العامة لتغطية النفقاتف كتالفيض االعتماد عمى
المساعدات كالمنح الالارجيةف كلذا اعتمد الم رع ال ريبي عمى نظرية الثراء بصكرة كبيرة.
كىنا يمكف القكؿ أف القانكف الحالي اعتمد مبدأ الجنسية (التبعية السياسة) في فرض ال ريبة
عمى الدالكؿ المتحققة بدالن مف مبدأ اإلقامة كما في القانكف السابؽ كبالتالي فجميع دالكؿ المكمفيف
المتحققة داالؿ البمد أك الارج الا عة لم ريبةف باإل افة إلى تكسيع القاعدة ال ريبية مف البلؿ
إ افة دالكؿ جديدة مثؿ:
-

الدالؿ الناجـ مف العمؿ الزراعي (إعفاء كامؿ في السابؽ).

 إال اع ( )%75مف ارباح راء كبيع االسيـ كالسندات (إعفاء كامؿ في السابؽ).-

إال اع الدالؿ المتحقؽ مف فكااد الكدااع كالعمكالت كأرباح الكدااع الم اركة في استثمار البنكؾ
كال ركات المالية التي ال تتعاطى بالفاادة بنسبة (( )%5بند مستحدث).
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 -استيفاء

ريبة بنسبة ( )%10مف قيمة المبالد التي تدفع عمى كؿ جكااز سكاء كانت عينية أـ

نقدية (بند مستحدث).
2.5

مفهوم الضريبة المؤجمة ومكوناتها.
يدت فترة الستينات مف القرف الما ي بداية البحث في سياسات المحاسبة عف ال رااب

المؤجمة كأحد مجاالت المعرفة المحاسبية ك ال ريبية ذات التأثير عمى األىداؼ الكظيفية لممحاسبة
ب قييا القياس كاإلفصاح المحاسبيف كتيدؼ المحاسبة عف ال رااب المؤجمة إلى تحقيؽ المقابمة
السميمة بيف مصركؼ

ريبة الدالؿ مع الربح الت غيمي قبؿ ال ريبة كلقد تناكلت الدراسات المحاسبية

ىذه الم كمة تحت عنكاف تالصيص

ريبة الدالؿ بيف الفترات.

كقد عرؼ ( )Narasimhan,2006,P56عممية تالصيص
أنيا :العممية التي بمكجبيا يتـ تالصيص مصركؼ

ريبة الدالؿ بيف الفترات عمى

ريبة الدالؿ بيف الفترات بغض النظر عف تكقيت

سداد ىذه ال رااب كىدفيا أف تعكس التبعات ال ريبية لكؿ العمميات االقتصادية كالتي تـ االعتراؼ
بيا في الفترة الحالية كالفترات السابقةف كىذه المقابمة ينتج عنيا رصيد مديف أك دااف لم ريبة المؤجمة.
حيث يجب تحميؿ قاامة الدالؿ بمصركؼ

ريبة الدالؿ في نفس الفترة التي يتـ فييا

االعتراؼ باإليراد كالمصركؼ بغض النظر عف تكقيت سداد أك استرداد تمؾ ال راابف كذلؾ طبقان
لمبدأ محاسبي ىاـ كىك مبدأ مقابمة اإليرادات بالنفقات(.)Jagwani,2008,P5
كقد قاـ البعض بتعريؼ ال رااب المؤجمة بأنيا :مقياس محاسبي يستالدـ لمقابمة التأثيرات
ال ريبية مع التأثيرات المحاسبية لمجمكعة مف العممياتف بينما رأل ( )Wong,2006,P56أنيا:
التأثيرات ال ريبية المستقبمية لمجمكعة مف العناصر التي تـ االعتراؼ بيا في الميزانية العمكميةف أما
( )Citron,2001,P821-822فاعتبر ال ريبة المؤجمة بأنيا ذلؾ الجزء مف

ريبة الدالؿ المستحقة

كالمؤجؿ سدادىا لفترات الحقة ككذلؾ الجزء مف ال ريبة المسددة كالمؤجؿ استحقاقيا لفترات الحقةف
كيطمؽ عمى ذلؾ الجزء مف ال ريبة المؤجمة كالمتمثؿ في الجزء مف

ريبة الدالؿ المستحقة كالمؤجؿ

سدادىا لفترات الحقة لفظ االلتزاـ ال ريبي المؤجؿ.
أما ذلؾ الجزء مف ال ريبة المؤجمة كالمتمثؿ في الجزء مف

ريبة الدالؿ المسددة البلؿ الفترة

كالمؤجؿ استحقاقيا لفترات الحقة يطمؽ عميو لفظ األصؿ ال ريبي المؤجؿف كالتي تن أ نتيجة كجكد
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االتبلفات ما بيف الدالؿ المحاسبي المحدد بقاامة الدالؿ طبقان لمتطمبات المعايير المحاسبية كبيف
الدالؿ ال ريبي المحدد باإلقرار ال ريبي طبقان لمتطمبات الت ريع ال ريبي.
أما ( )Dotan,2002,P2فيعرؼ ال ريبة المؤجمة بأنيا :ال ريبة التي تن أ نتيجة الفركؽ
المؤقتة بيف الربح المحاسبي كالربح ال ريبيف كالتي تحدد مقدار المصركؼ أك الكفر الناتج عف
ال رااب عمى الدالؿ عف الفترة المحاسبية ككيفية عرض ذلؾ المقدار في القكااـ المالية.
كمما سبؽ يت ح ما يمي:
 ال ريبة المؤجمة تتعمؽ باالالتبلفات بيف الدالؿ المحاسبي كالدالؿ ال ريبيف كالتي يطمؽ عمييااالالتبلفات المؤقتة.
 ال ريبة المؤجمة تتعمؽ بالتأثيرات ال ريبية المستقبميةف كليست الما ية. -ال ريبة المؤجمة كالمحاسبة عنيا ىي م كمة محاسبيةف كليست م كمة

ريبية.

 2.5.1االختالفات والفروق الضريبية.
يالتمؼ الدالؿ المحاسبي عف الدالؿ ال ريبي الالتبلؼ المحاسبة المالية عف المحاسبة
ال ريبية .فالمحاسبة المالية ىي عممية تسجيؿ كتح ير القكااـ المالية كفقنا لممبادئ المحاسبية
المتعارؼ عميياف كعميو فدف الدالؿ المحاسبي يتحدد لممن اة مف البلؿ تطبيؽ ىذه المبادئف أما
المحاسبة ال ريبية فيي تعتمد عمى قانكف

ريبة الدالؿ كالتعميمات كاألنظمة الصادرة بمكجبو حيث

يتـ إجراء التعديبلت البلزمة عمى الدالؿ المحاسبي لمكصكؿ إلى الدالؿ ال ريبي حيث يتـ مسؾ
حسابات كاعداد قكااـ مالية الاصة بال ريبة (البطريؽف.)2004
كنتيجة لذلؾ فسكؼ تككف ىناؾ فركؽ بيف صافي الربح المحاسبيف كالربح الالا ع لم ريبةف
ككفقان لػ(لطفيف:2007ص )65يمكف تصنيؼ االالتبلفات بيف الدالؿ المحاسبي كالدالؿ ال ريبي إلى
نكعيف ىما:
 2.5.1.1الفروق الدائمة أو الثابتة .Permanent Differences
كتن أ الفركؽ الداامة نتيجة ما يت منو الت ريع ال ريبي مف إعفاءات كاستقطاعات إ افية
ت يدؼ إلى تحقيؽ أبعاد اقتصادية أك اجتماعية أك سياسيةف كما ىك الحاؿ عندما يتـ استبعاد إيرادات
39

معينة مف الال كع لم ريبة أك عدـ السماح بالصـ أنكاع معينة مف المصركفات أك السماح بالصـ
مصركفات تزيد عف المصركفات الفعمية التي تتحمميا المن أةف كىذه النكعية مف الفركؽ تظؿ مستمرة
ما دامت الت ريعات ال ريبية المرتبطة بيا ما زالت قاامةف كىي بذلؾ أي ان ال تمثؿ م كمة محاسبيةف
كال ينتج عنيا االعتراؼ بأم

رااب مؤجمة.

كلقد عرفت لجنة معايير المحاسبة الدكلية ( )IASCفي معيارىا رقـ ()12ف ككذلؾ مجمس
مبادئ المحاسبة األمريكي ( )APBفي معياره رقـ ()11ف الفركؽ الداامة بيف الدالؿ المحاسبي كالدالؿ
ال ريبي بأنيا :االالتبلفات التي تن أ في فترة مالية معينةف كال تنعكس جثارىا في فترة أك فترات تاليةف
كتن أ تمؾ االالتبلفات نتيجة أف بعض بنكد المصركفات كاإليرادات تؤالذ بعيف االعتبار عند قياس
أحد نكعي الدالؿ-المحاسبي أك ال ريبي -كال تؤالذ في االعتبار عند قياس النكع االالر مف الدالؿ
(الفارف:2010ص.)15
أما ( )Jagwani,2008,P5فعرفيا عمى أنيا :الفركؽ التي تن أ نتيجة االتبلؼ المعالجة
المحاسبية عف المعالجة ال ريبية لبعض العناصر كمثؿ ىذه الفركؽ تن أ في فترة معينة ال تنعكس
في المستقبؿ كبالتالي فالفركؽ الداامة تظؿ داامة.
كفي ىذا الصدد فقد فرؽ البعض بيف نكعيف مف الفركؽ الداامة كىما الفركؽ ال ريبية الداامة
المكجبةف كىي تتمثؿ في الفركؽ التي تنتج عف المزايا ال ريبية التي منحيا الم رع ال ريبي لممكمفيفف
كالتي تؤدم إلى الفض الربح الالا ع لم ريبة عف الربح المحاسبي قبؿ ال ريبةف كىي تمثؿ حقكؽ
لممكمؼ قبؿ الدكلةف أما النكع األالر فيتمثؿ في الفركؽ ال ريبية الداامة السالبة كىي تتمثؿ في الفكؽ
التي تنتج عف عناصر اإليرادات كالمصركفات كالتي يسمح بددراجيا أك تحميميا لمربح المحاسبي قبؿ
ال ريبةف في حيف ال يسمح الم رع ال ريبي بذلؾف كىي تمثؿ حقكقان لمدكلة قبؿ المكمؼ
(أحمدف:2003ص.)49
كعف الصااص الفركؽ الداامة فقد أك ح البعض أف مف سماتيا أف تأثيرىا يقتصر فقط عمى
الفترة المالية التي تحدث فييا كال ينعكس عمى الفترات المالية التاليةف كبالتالي ال يكجد ليذه الفركؽ أم
جثار

ريبية مؤجمة في المستقبؿف باإل افة لذلؾ فدف تأثيرىا ينصب بصفة أساسية عمى قاامة الدالؿ

كال يمتد إلى الميزانية العمكميةف كبالتالي فيذه الفركؽ ال تمثؿ أم م كمة محاسبية ألنو يمكف التالمص
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مف جثارىا في سنة حدكثياف مع

ركرة التأكيد عمى أف مثؿ ىذه الفركؽ تؤثر في تحديد مقدار العبء

ال ريبي الذم تتحممو ال ركة البلؿ الفترة المالية التي تن أ فييا تمؾ الفركؽ (بدكمف:2007ص.)42
 2.5.1.2الفروق المؤقتة أو التوقيت .Temporary or Timing Differences
تتمثؿ الفركؽ المؤقتة في الفركؽ التي تن أ بيف القيمة الدفترية لؤلصكؿ أك االلتزامات التي تـ
االعتراؼ بيا محاسبيان كاألساس ال ريبي لتمؾ األصكؿ أك االلتزاماتف كسكؼ ينتج عف ذلؾ االتبلؼ
فيما بيف الربح المحاسبي كالربح الالا ع لم ريبة عندما تن أ ىذه الفركؽ كلكف في السنكات التالية
تنعكس ىذه الفركؽ كيتـ تسكيتيا تدريجيان مما يؤدم إلى

ركرة االعتراؼ بأصكؿ أك التزامات

ريبية

مؤجمة.
كلقد اتفؽ كؿ مف المعيار األمريكي ( )APB11كمعيار المحاسبة الدكلي ( )IAS12في
تعريؼ الفركؽ المؤقتة بأنيا :االالتبلفات التي تحدث نتيجة أف بعض الصفقات المالية ال تظير

مف

الدالؿ المحاسبي كالدالؿ ال ريبي في نفس الفترة الماليةف بسبب أف بعض بنكد المصركفات أك
اإليرادات تدرج في القكااـ المالية لؤلغراض المحاسبية في فترات مالتمفة عف الفترات التي تدرج فييا
نفس البنكد في اإلقرار ال ريبي لم ركة (الفارف:2010ص.)42
كقد عرؼ (أحمدف:2003ص )124الفركؽ المؤقتة بأنيا" :الفركؽ بيف الدالؿ الالا ع
لم ريبة كالدالؿ المحاسبي لمفترةف كالتي تن أ نتيجة أف الفترة التي يتـ ت ميف بعض عناصر اإليرادات
كالمصركفات في الدالؿ الالا ع لم ريبة تالتمؼ عف الفترة التي يتـ ت مينيا في الدالؿ المحاسبيف
كتن أ ىذه الفركؽ في فترة ما ثـ تنعكس في فترة أك فترات تالية"ف كيبلحظ أف ىذا التعريؼ يركز عمى
الفركؽ الكقتية أكثر مف الفركؽ المؤقتة كما في التعريؼ السابؽ.
كتنتج الفركؽ الكقتية بسبب االتبلؼ تكقيت االعتراؼ باإليرادات أك المصركفات محاسبيان عنو
ريبيانف إال أف ىناؾ أسبابان أالرل تؤدم إلى ن أة مثؿ ىذه االالتبلفاتف عمى سبيؿ المثاؿ عمميات
االندماج بيف ال ركات كالتي قد تؤدم إلى إعادة تقييـ األصكؿ كااللتزامات لؤلغراض المحاسبية في
الكقت نفسو ال يتـ تعديؿ األساس ال ريبي ليذه األصكؿ أك االلتزاماتف كليذا يعتبر مفيكـ الفركؽ
المؤقتة مفيكمان أعـ كأ مؿ مف الفركؽ الكقتيةف كلقد ك حت المعايير الصادرة عف مجمس معايير
المحاسبة المالية ( )FASBإلى أف الفركؽ المؤقتة تن أ لسببيف:
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األول :االالتبلؼ بيف األساس ال ريبي  Tax Basisلبعض األصكؿ كااللتزاماتف كبيف القيمة
المسجمة ليذه األصكؿ أك االلتزامات بقاامة المركز الماليف كذلؾ عمى أساس أف عممية استرداد ىذه
األصكؿ كتسكية ىذه االلتزامات في السنكات المقبمة سكؼ ينتج عنيا قيمة الا عة لم ريبة أك كاجبة
الالصـ مف الدالؿ الالا ع لم ريبة في تمؾ السنكات (مصطفىف:1997ص.)11
الثاني :االتبلؼ الفترات المالية التي يتـ فييا إدراج بعض المصركفات كاإليرادات في القكااـ المالية
المحاسبية عف الفترات التي يتـ فييا إدراج نفس ىذه البنكد لؤلغراض ال ريبية نتيجة لبلالتبلؼ بيف
المعايير المحاسبية كالت ريع ال ريبي (الفارف:2010ص.)43
كالجدير بالمبلحظة أف مجمس معايير المحاسبة الدكلية ()IASBف كمجمس مبادئ المحاسبة
( )APBفي نص المعياريف ()IAS12ف ( )APB11قد اعتمد تعبير فركؽ التكقيتف بينما مجمس
معايير المحاسبة المالية ( )FASBاعتمد تعبير الفركؽ المؤقتة في معياره ()SFAS109ف كلقد أ ار
معيار المحاسبة الدكلي ( )IAS12في الفقرة ( )2مف المقدمة أف جميع فركؽ التكقيت فركؽ مؤقتة
كليس العكسف كطبقان لممعيار الدكلي ( )IAS12تنقسـ الفركؽ المؤقتة إلى نكعيف:
 .1فروق مؤقتة خاضعة لمضريبة :Taxable Temporary Differences
كىي فركؽ مؤقتة سكؼ ين أ عنيا مبالد الا عة لم ريبة عند تحديد الربح ال ريبي
(الالسارة ال ريبية) لمفترات المستقبمية عندما يتـ استرداد أك سداد المبمد المسجؿ لؤلصؿ أك االلتزاـ.
كتؤدم ىذه النكعية مف الفركؽ المؤقتة إلى االعتراؼ بالتزامات

ريبية مؤجمةف كلقد أك حت

الفقرة ( )17مف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12أمثمة لمفركؽ المؤقتة الالا عة لم ريبة كالتي
يترتب عمييا االعتراؼ بالتزامات

ريبية مؤجمة كىي:

أ .دالؿ الفاادة يدالؿ في الربح المحاسبي عمى أساس الزمف كلكف لدل بعض دكاار االالتصاصف يمكف
أف يدالؿ في الربح ال ريبي عندما يتـ تحصيؿ النقدية .فقاعدة ال ريبة ألم ذمة مدينة مف ىذا
صفر ذلؾ ألف اإليرادات ال
القبيؿ معترؼ بيا في بياف المركز المالي بالصكص ىذه اإليرادات تعتبر نا
تؤثر في الربح ال ريبي إال بعد تحصيؿ النقدية.

ب .االستيبلؾ المستالدـ لتحديد الربح ال ريبي (الالسارة ال ريبية) يمكف أف يالتمؼ عف ذلؾ المستالدـ
لتحديد الربح المحاسبي .الفرؽ المؤقت ىك الفرؽ بيف المبمد المسجؿ لؤلصؿ كقاعدتو ال ريبية كالتي
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تساكم تكمفتو األساسية ناقص جميع االقتطاعات الالاصة بذلؾ األصؿ المسمكحة مف قبؿ السمطات
ال ريبية لتحديد الربح ال ريبي ينجـ عنو التزاـ

ريبي مؤجؿ عندما يحسب االستيبلؾ لغايات

ال ريبة بطريقة معجمة .
ج .تكاليؼ التطكير يمكف أف تيرسمؿ كتطفأ البلؿ فترة قادمة عند تحديد الربح المحاسبيف في حيف يمكف
أف تقتطع في الفترة التي تـ تكبدىا فييا لغايات تحديد الربح ال ريبي.فمثؿ تكاليؼ التطكير ىذه تككف
قاعدتيا ال ريبية ال يء ألنيا تككف قد طرحت مف الربح ال ريبي .كيككف الفرؽ المؤقت ىك الفرؽ
بيف القيمة المسجمة لتكاليؼ التطكير كقاعدتيا ال ريبية التي ىي ال يء.
ف بلن عف ذلؾ فقد أك حت الفقرات مف ( )18:23مف معيار المحاسبة الدكلي رقـ  12أمثمة
أالرل تؤدم إلى ن أة فركؽ مؤقتة الا عة لم ريبة ينتج عنيا االعتراؼ بالتزامات

ريبية مؤجمة.

كيرل ( )Martin,2001,P20أنو يمكف تقسيـ الفركؽ المؤقتة الالا عة لم ريبة إلى نكعيف
كىما :الفركؽ المرتبطة باإليرادات كالفركؽ المرتبطة بالمصركفاتف فعمى سبيؿ المثاؿ :اإليرادات التي
يتـ االعتراؼ بيا محاسبيان كفقان ألساس االستحقاؽف يتـ االعتراؼ بيا

ريبيان كفقان لؤلساس النقدمف

فيي تؤدم إلى ن أة فركؽ مؤقتة الا عة لم ريبة في الفترات المستقبميةف كفيما يتعمؽ بالمصركفات
عندما ينالفض مصركؼ اإلىبلؾ لؤلغراض المحاسبية عنو لؤلغراض ال ريبية أي ان تن أ فركؽ
مؤقتة الا عة لم ريبة.
 .2فروق مؤقتة قابمة لالقتطاع :Deductible Temporary Differences
كىي فركؽ مؤقتة سكؼ ين أ عنيا مبالد قابمة لبلقتطاع عند تحديد الربح ال ريبي (الالسارة
ال ريبية) لمفترات المستقبمية عندما يتـ استرداد أك سداد المبمد المرحؿ لؤلصؿ أك االلتزاـ.
كتتسبب ىذه النكعية مف الفركؽ المؤقتة في االعتراؼ بأصؿ مؤجؿف كلقد أك حت الفقرة 26
مف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12أمثمة لفركؽ مؤقتة قابمة لمالصـ تنتج عنيا االعتراؼ بأصكؿ
ريبية مؤجمة كىي:
أ .تكاليؼ منافع التقاعد يمكف أف تقتطع في تحديد الربح المحاسبي عند تقديـ المكظؼ لمالدمة كلكف
تقتطع في تحديد الربح ال ريبي عند دفع الم ركع لممساىمات إلى صندكؽ التقاعد أك عند دفع منافع
التقاعد .كىنا يكجد فرؽ مؤقت بيف مبمد االلتزاـ المرحؿ كقاعدتو ال ريبيةف كالقاعدة ال ريبية لبللتزاـ
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تككف عادة ال يء .ينجـ عف مثؿ ىذا الفرؽ المؤقت القابؿ لبلقتطاع أصؿ

ريبي مؤجؿ عندما

تتدفؽ المنافع االقتصادية إلى الم ركع في صكرة اقتطاع مف الربح ال ريبي عند دفع المساىمات أك
منافع التقاعد.
ب .يعترؼ بتكاليؼ البحث كمصركؼ عند تحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتـ تكبدىا فييا كلكف قد
ال يسمح بيا كتالفيض في تحديد الربح ال ريبي (الالسارة ال ريبية) حتى فترة الحقةف يككف الفرؽ
بيف القاعدة ال ريبية لتكاليؼ البحثف كمبمد تسمح السمطات ال ريبية باقتطاعو في فترات مستقبميةف
كالمبمد المرحؿ كىك ال يءف فرؽ مؤقت قابؿ لبلقتطاع ينتج عنو أصؿ

ريبي مؤجؿ

ج .ىناؾ أصكؿ محددة يمكف أف تظير بالقيمة العادلة أك يتـ أعادة تقييميا دكف تعديؿ مماثؿ لؤلغراض
ال ريبيةف كىنا ين أ فرؽ مؤقت قابؿ لبلقتطاع إذا كانت القاعدة ال ريبية لؤلصؿ تزيد عف مبمغو
المرحؿ.
كذلؾ أك حت الفقرة ( )17مف المعيار ذاتو أنو إذا كاف االستيبلؾ ال ريبي أبطأ مف
االستيبلؾ المحاسبيف فين أ فرؽ قابؿ لبلقتطاع مما ينتج عنو أصؿ

ريبي مؤجؿ .عمى سبيؿ المثاؿ

إذا تـ إىبلؾ أحد المباني المممككة لممن أة بمعدؿ ( )%10قسط ثابت سنكيان لؤلغراض المحاسبية في
حيف أف معدؿ اإلىبلؾ المعتمد

ريبيان ليذا النكع مف األصكؿ ( )%5سنكيانف فدف ذلؾ يؤدم لكجكد

فرؽ مؤقت قابؿ لمالصـ ينتج عنو االعتراؼ بأصؿ

ريبي مؤجؿ.

كذلؾف فدف الفركؽ المؤقتة القابمة لمالصـ يمكف تقسيميا إلى نكعيف :الفركؽ المرتبطة
باإليرادات كالفركؽ المرتبطة بالمصركفاتف فعمى سبيؿ المثاؿ اإليراد المحصؿ مقدمان يعتبر مف كجية
النظر المحاسبية التزاـف بينما يعد إيراد مف كجية نظر ال رااب إذا تـ تطبيؽ األساس النقدمف كفيما
يتعمؽ بالمصركفات ما يعرؼ بالتزامات ال مافف كالتي يتـ االعتراؼ بيا محاسبيان في سنة البيع كلكف
يتـ االعتراؼ بو لؤلغراض ال ريبية في سنة السدادف ففي كمتا الحالتيف يككف ىناؾ فركؽ قابمة
لبلقتطاع تتطمب االعتراؼ بأصكؿ

ريبية مؤجمة.

 2.5.2مكونات الضريبة المؤجمة.
تنقسـ ال ريبة المؤجمة إلى نكعيف أك مككنيف أساسييف ىماف األصكؿ ال ريبية المؤجمةف
كااللتزامات ال ريبية المؤجمةف كيتناكليما الباحث في الفقرات التالية ب يء مف التفصيؿ كما يمي:
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 2.5.2.1األصول الضريبية المؤجمة :Deferred Tax Assets
كيفيد (الميفةف:2008ص )49أف ىناؾ العديد مف التعريفات التي تناكلت تعريؼ األصكؿ
ال ريبية المؤجمة كمنيا التعريؼ الكارد بقاامة المعايير رقـ ( )109كالصادر عف مجمس معايير
المحاسبة المالية األمريكي ( )FASBفي عاـ 1992ف كالتي عرفت األصكؿ ال ريبية المؤجمة بأنيا:
مجمكعة مف المنافع ال ريبية المستقبمية كالتي تنتج عف :
أ .إمكانية ترحيؿ الالسارة ال ريبية لفترات مستقبمية.
ب .إمكانية ترحيؿ الالصكمات ال ريبية لفترات مستقبمية.
ج .كجكد فركؽ مؤقتة قابمة لمالصـ في الفترات المستقبمية.
في حيف أف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12الفقرة ( )5كالصادر في عاـ  1979عرؼ
األصكؿ ال ريبية المؤجمة عمى أنيا :ىي مبالد

رااب الدالؿ القابمة لبلسترداد في فترات مستقبمية

بالصكص:
أ .الفركؽ المؤقتة القابمة لبلقتطاع.
ب .ترحيؿ الالساار ال ريبية غير المستالدمة لمفترات القادمة.
ج .ترحيؿ الالصكمات ال ريبية غير المستالدمة لمفترات القادمة.
كعرؼ ( )Poterba,2009:P9األصكؿ ال ريبية المؤجمة عمى أنيا" :تمؾ األرصدة التي
تقيس كتعبر عف ال رااب التي تـ سدادىا بالفعؿف كلكف لـ يتـ االعتراؼ بيا لؤلغراض المحاسبية".
كتجدر اإل ارة إلى أف ىذه التعريفات باألصكؿ ال ريبية المؤجمةف قد ال تتفؽ مع تعريؼ
األصكؿ الكارد

مف معايير المحاسبة الدكلية كالتي قد عرفت األصكؿ عمى أنيا :مكارد تسيطر عمييا

المن أةف نتيجة ألحداث ما يةف كمف المتكقع أف ينجـ عنو منافع اقتصادية مستقبمية تتدفؽ لمم ركعف
كطبقان ليذا التعريؼ تعتبر األصكؿ بمثابة مكارد الاصة بالمن أة ناتجة عف أحداث أك عمميات تمت
في الفترة أك الفترات الما ية كيتكقع –ليس مؤكدان -أف يتكلد عنيا منافع اقتصادية مستقبمية (المجمع
العربي لممحاسبيف القانكنيفف:2008ص.)83
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كالالبلصة أنو يمكف تعريؼ األصكؿ ال ريبية المؤجمة عمى أنيا حقكؽ مستقبمية لممن أة
ناتجة عف أحداث ما يةف كمف المتكقع أف ينتج عنيا منافع

ريبية مستقبميةف كذلؾ في الحاالت

التالية:
ريبية يمكف ترحيميا لؤلماـ.

أ .كجكد الساار
ب .كجكد الصكمات
ج .كجكد فركؽ

ريبية يمكف ترحيميا لؤلماـ.

ريبية قابمة لمالصـ في المستقبؿ.

 2.5.2.2االلتزامات الضريبية المؤجمة :Deferred Tax Liabilities
يكجد العديد مف التعريفات التي تناكلت مفيكـ االلتزامات ال ريبية المؤجمة كأىميا التعريؼ
الكارد بالقاامة ()109ف كالصادرة عف مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي ()FASBف كالتي
عرفت االلتزامات ال ريبية المؤجمة عمى أنيا" :أعباء

ريبية مستقبمية تن أ نتيجة كجكد فركؽ مؤقتة

الا عة لم ريبة في المستقبؿ" (محمدف:2011ص.)161
باإل افة إلى التعريؼ الكارد بالمعيار الدكلي رقـ ( )12في الفقرة ( )5الذم عرؼ االلتزامات
ال ريبية المؤجمة عمى أنيا :ىي مبالد

رااب الدالؿ المستحقة في الفترات المستقبمية بالصكص

الفركؽ المؤقتة الالا عة لم ريبة.
كيرل (سبلمةف )2006أف كبلن مف التعريفيف السابقيف لبللتزامات ال ريبية المؤجمة لـ يأالذ في
االعتبار الطبيعة االحتمالية لبللتزامات ال ريبية المؤجمة حيث مف الممكف عدـ سداد مثؿ ىذه
االلتزامات في المستقبؿف كذلؾ إذا كانت ناتجة عف فركؽ مؤقتة متكررة كمتزايدة في الفترات المستقبمية
ما يؤدم إلى تزايد قيمة االلتزامات ال ريبية المؤجمة في الفترات التالية.
كتأسيسان لما سبؽف يمكف تعريؼ االلتزامات ال ريبية المؤجمة أنيا :أعباء

ريبية مستقبمية

مف المتكقع أف يتـ سدادىا في فترات انعكاس الفركؽ المؤقتة كالتي سكؼ تال ع لم ريبة في الفترات
المستقبمية.
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 2.5.3مداخل وطرق المحاسبة عن الضريبة المؤجمة.
مف أجؿ االعتراؼ بال ريبة المؤجمة كقياسيا كاثباتيا بالدفاترف كاإلفصاح عنيا في القكااـ
الماليةف فدنو يكجد مدالبلف لمتعامؿ مع ذلؾ ىما:
 2.5.3.1المدخل التقميدي:
ككفقان لػ(محمدف:2004ص )15فدف ىذا المدالؿ يتجاىؿ االعتراؼ باآلثار ال ريبية لمفركؽ
المؤقتة كبالتالي ال ريبة المؤجمةف كيتـ حساب مصركؼ

ريبة الدالؿ عمى أساس الربح الالا ع

لم ريبة البلؿ الفترة المالية كفقان ألحكاـ الت ريع ال ريبي.
كيستند مؤيدك ىذا المدالؿ عمى عدة اعتبارات أىميا ما يمي:
أ .أف

رااب الدالؿ تنتج فقط عف الربح الالا ع لم ريبةف كليس عمى الربح المحاسبي.

ب .أف

رااب الدالؿ تالتمؼ عف غيرىا مف المصركفات األالرل لممن أة في أف األاليرة
رااب الدالؿ إلى تكليد اإليرادات مبا رةف كال

تؤدم إلى تكليد اإليرادات بينما ال تؤدم
يتكقع أف يككف ليا منافع مستقبمية.
ج .أف

رااب الدالؿ تفرض عمى صافي الربح الالا ع لم ريبةف كليس عمى عناصر

الفركؽ التي يتككف منيا (اإليرادات كالمصركفات) كطالما أف الفركؽ المؤقتة تعتبر جزءان
مف الربح الالا ع لم ريبةف فدف مصركؼ
ىذا الربح بالكامؿ كال تكجد

ريبة الدالؿ يجب أف يحسب عمى أساس

ركرة إلدراج اآلثار ال ريبية الناتجة عف تمؾ الفركؽ عند

ن ؤىا في القكااـ المالية.
د .إظيار مصركؼ

ريبة الدالؿ بالمبمد المدفكع فعميان أك المستحؽ حاليان يعتبر أف ؿ

مؤ ر لمتدفقات النقدية المستقبميةف إذ أف معظـ ال رااب المؤجمة سكؼ تدفع فقط في
المستقبؿ البعيد.
ق .أنو ال يكجد أم التزاـ باآلثار ال ريبية المحتممة أك المستقبمية عف العمميات الحالية أك
السابقة.
كبالرغـ مف األسانيد سالفة الذكر إال أف ىذا المدالؿ يكاجو انتقادات متعددة ألنو يتعارض مع
كافة المعايير المحاسبية المتعمقة بالمحاسبة عف
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رااب الدالؿف كالتي تتطمب

ركرة أف يعكس

مصركؼ

ريبة الدالؿ كافة األحداث االقتصاديةف التي نتجت عنيا اإليرادات كالمصركفات التي تـ

االعتراؼ بيا في القكااـ الماليةف سكاء أالذت أـ لـ تأالذ في الحسباف عند قياس الربح الالا ع
لم ريبة.
 2.5.3.2المداخل المعاصرة:
ككفقان ليذا المدالؿف يتـ المحاسبة عف مصركؼ

ريبة الدالؿ بأالذ اآلثار ال ريبية لمفركؽ

المؤقتة بيف الربح المحاسبي كالربح ال ريبي كذلؾ استنادان إلى عدة اعتبارات أىميا ما يمي
(محمدف:2004ص:)16
أ .أف

رااب الدالؿ تنتج عف إجراء الصفقات كاألحداثف كبالتالي فدف مصركؼ

يجب أف يتحدد في

ريبة الدالؿ

كء الصفقات أك األحداث الداالمة في تحديد الربح مف الناحية

المحاسبية.
ب .أف

رااب الدالؿ تعتبر مف مصركفات أداء األعماؿ كبالتالي يجب تحديدىا في

كء

المفاىيـ المطبقة عمى غيرىا مف المصركفات كمفاىيـ االستحقاؽ كالتأجيؿ كالتقدير.
ج .أف

رااب الدالؿ ناد انر ما تسدد بالكامؿ في الفترة المالية المتعمقة بياف الاصةن مع استمرار

أعماؿ المن أة فمف المتكقع االستمرار في فرض

رااب دالؿ في الفترات المالية المقبمةف

كمف ثىـ فدف ىناؾ حاجة لبلعتراؼ بال رااب المؤجمة لمتقرير عف ال رااب التي يتكقع
سدادىا أك استردادىا في المستقبؿ بسبب االتبلؼ المعالجة ال ريبية لبنكد معينة في اإلقرار
ال ريبي عف معالجتيا بالقكااـ المالية.
د .أف الفركؽ المؤقتة عادة ما تتكافؽ مع اآلثار ال ريبية المستقبميةف فالفركؽ التي تؤدم إلى
كفكرات

ريبية في الفترة الحالية سكؼ تنعكس في المستقبؿ فتؤدم إلى التزامات

ريبية

اكبر في الفترات المقبمة كما أف االلتزامات ال ريبية المؤجمة تت ابو مع االلتزامات الطاراة
األالرل التي يتـ التقرير عنيا كفقان لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.
كنظ انر لبلعتبارات السابقة فقد أجمعت كافة اليياات المحاسبية الرسمية عمى

ركرة األالذ في

الحسباف اآلثار ال ريبية لمفركؽ المؤقتة بيف الربح المحاسبي كالربح ال ريبيف كذلؾ عند تحديد مقدار
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مصركؼ

ريبة الدالؿ الكاجب تحميمو عمى قاامة الدالؿف كت مؿ المداالؿ المعاصرة ما يمي

(متكليف:2011ص:)41
أوالً :مدخل قائمة الدخل (:)Income Statement Approach
كيتبع ىذا المدالؿ طريقة التأجيؿف كالتي تعترؼ باآلثار ال ريبية الناتجة عف الفركؽ المؤقتة
التي تظير البلؿ السنة الجارية فقطف سكاء كانت ىذه الفركؽ نا اة أك منعكسة البلؿ تمؾ السنةف أما
اآلثار ال ريبية الناتجة عف الفركؽ المؤقتة المتكقع ن كؤىا مستقببلنف فيؤجؿ االعتراؼ بيا لحيف
ظيكرىا.
ريبة الدالؿ عمى أساس صافي الربح المحاسبيف

ككفقان ليذه الطريقة يتـ حساب مصركؼ

في حيف تحسب ال ريبة الجارية كاجبة الدفع عمى أساس صافي الربح ال ريبيف كالفرؽ بيف
الدالؿ كال ريبة الجارية يعامؿ إما في كؿ

ريبة

ريبة مؤجمة مدينة أك داانة يتـ تسكيتيا عندما تنعكس

الفركؽ المؤقتة.
كيرل (بدكمف:2007ص )63أف ىذا المدالؿ يعتمد عمى مبدأ مقابمة اإليرادات بالمصركفاتف
حيت يتطمب ىذا المدالؿ

ركرة تالصيص ال ريبة المؤجمة عمى مصركؼ

ريبة الدالؿ في

الفترات التي يتـ فييا استرداد أك سداد تمؾ ال رااب المؤجمةف كذلؾ بيدؼ تحقيؽ المقابمة السميمة بيف
اإليرادات كالمصركفاتف كتتـ ىذه المعالجة باستالداـ حساب ال ريبة المؤجمةف كالذم يككف رصيده
داانان في حالة كجكد فركؽ مؤقتة الا عة لم ريبةف بينما يككف رصيد نفس الحساب مدينان في حاؿ
كجكد فركؽ مؤقتة قابمة لمالصـ أك كجكد الساار أك الصكمات

ريبية يمكف ترحيميا لؤلماـ .كىذا

الحساب يعتبر حسابان معمقان يستالدـ كأداة لنقؿ التأثيرات ال ريبية بيف الفتراتف لذلؾ يطمؽ عمى طريقة
اإلفصاح التي تنتمي لمدالؿ الدالؿ بطريقة االاتماف المؤجؿ (.)Deferred Credit Method
كيتـ إثبات ال ريبة المؤجمة كمصركؼ ال ريبة كما يمي:
 -في حاؿ أصكؿ

ريبية مؤجمة:

مف مذككريف
حػ /مصركؼ

ريبة الدالؿ

حػ /ال ريبة المؤجمة
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إلى حػ /ال ريبة الجارية
 في حاؿ التزاماتمف حػ /مصركؼ

ريبية مؤجمة:
ريبة الدالؿ

إلى مذككريف
حػ /ال ريبة المؤجمة
حػ /ال ريبة الجارية
ثانياً :مدخل الميزانية العمومية (:)Balance Sheet Approach
كيتبع ىذا المدالؿ طريقتيف معاصرتيف لممحاسبة عف ال ريبة المؤجمة ىما:
أ .طريقة األصل  /االلتزام:
سمح المعيار الدكلي المعدؿ باستالداـ ىذه الطريقةف كىي تعترؼ باآلثار ال ريبية بكافة
الفركؽ المؤقتة التي ن أت البلؿ السنة الجارية أك انعكست البللياف أك المتكقع ن كؤىا مستقببلنف
كيمكف تقدير قيمتيا ب كؿ سميـف ككفقان ليذه الطريقة ال يتـ حساب إجمالي مصركؼ

ريبة الدالؿ

مبا رة كما في طريقة التأجيؿف كلكف يحسب مف البلؿ عنصريف أساسيف ىما :ال ريبة الجاريةف
كال ريبة المؤجمةف كىذا اإلجمالي ال يساكم بصفة عامة صافي الربح المحاسبي م ركبان في معدؿ
ال ريبة الجاريةف كيرجع ذلؾ إلى أف قيمة ال ريبة المؤجمة عبارة عف التغير في حسابات األصكؿ أك
االلتزامات ال ريبية المؤجمة لمسنة الجاريةف كىذا التغير قد يتجاكز مقدار صافي الفركؽ المؤقتة البلؿ
السنة الجارية م ركبان في معدؿ ال ريبة الجارم.
كيفترض ىذا المدالؿ أف م مكف ال ريبة المؤجمة سكاء أكانت ناتجة عف فركؽ

ريبية

مؤقتة أـ كانت ناتجة عف فركؽ قابمة لمالصـ أك إمكانية ترحيؿ الالساار كالالصكمات ال ريبية لؤلماـ
يتم ى مع تعريؼ األصكؿ كااللتزامات الكارد باإلصدارات المحاسبية.
كيركم (الفارف:2010ص )71-70أف مؤيدم ىذا المدالؿ يركف أنو يجب اإلفصاح عف
ال رااب المؤجمة سكاء أكانت أرصدة مدينة أـ داانة
مسمى أصكؿ أك التزامات

مف عناصر كبنكد الميزانية العمكمية تحت

ريبية مؤجمة .ففي حالة اإلفصاح عف أصؿ
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ريبي مؤجؿ

مف

عناصر األصكؿ في الميزانية العمكميةف فدف ذلؾ يعني أف ىناؾ احتماؿ أف تحقؽ المن أة منافع
ريبية مستقبمية متمثمة في إمكانية تالفيض الربح الالا ع لم ريبي في الفترات المستقبمية مما يؤدم
إلى تالفيض مقدار ال ريبة كاجبة السداد أما في حالة اإلفصاح عف التزاـ

ريبي مؤجؿف فدف ىذا

يعني أف المن أة عمى استعداد لمت حية بمنافع اقتصادية مستقبمية بسبب احتماالت زيادة الربح
الالا ع لم ريبة في الفترات المستقبمية كمف ثـ زيادة مقدار ال ريبة الكاجبة السداد.
كيتفؽ جكىر مدالؿ الميزانية العمكمية لئلفصاح عف ال ريبة المؤجمة مع طريقة األصؿ/
االلتزاـ المستالدـ في قياس ال ريبة المؤجمةف بحيث تككف قيمة مصركؼ

ريبة الدالؿ المحممة

لمحسابات الالتامية منتجان فرعيان لعناصر الميزانية العمكميةف كيتـ تحديدىا كفقان لممعادلة التالية
(ال ريبة الكاجبة السداد(االسترداد) -/+التغير في أرصدة ال رااب المؤجمة)ف كال ريبة الكاجبة السداد
أك االسترداد يتـ تحديدىا مف اإلقرار ال ريبي الذم تعده ال ركةف لكف التغير في أرصدة ال رااب
المؤجمة يتـ تحديده بالرجكع إلى عناصر قاامة المركز المالي (حمادف:2007ص.)493
كأالذ بيذا المدالؿ كؿ مف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ()12ف قاامة المعايير رقـ ()109
الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي ()FASBف إال أف األالير ألزـ ال ركات أف
تفصح عف نكع جالر مف الحسابات بالبلؼ األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة أال كىك حساب
مالصص تقييـ األصكؿ ال ريبية المؤجمةف كبذلؾ يت ح لنا أف مدالؿ الميزانية العمكمية لئلفصاح
عف ال رااب المؤجمة يتطمب بحد أقصى ثبلثة أنكاع مف الحسابات كالتي مف الممكف أف تظير في
متف الميزانية العمكمية كىي :األصكؿ ال ريبية المؤجمةف كااللتزامات ال ريبية المؤجمة كمالصص
تقييـ األصكؿ ال ريبية المؤجمة ()Leahey,2001,p87-90ف كيتـ فتح حساب مستقؿ لؤلصكؿ
ال ريبية المؤجمةف كحساب جالر لبللتزامات ال ريبية المؤجمةف كما أنو في حالة تعددت بنكد األصكؿ
كااللتزامات ال ريبية المؤجمة يمكف أف يفتح حسابان مستقبلن لكؿ بند عمى حدة.
كفي

كء ذلؾف يتـ إثبات ال ريبة المؤجمة كمصركؼ ال ريبة كما يمي:
مف مذككريف

حػ /مصركؼ
حػ /أصكؿ

ريبة الدالؿ
ريبة مؤجمة

إلى مذككريف
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حػ /التزامات

ريبة مؤجمة

حػ /ال ريبة الجارية

ب .طريقة القيمة خالصة الضريبة:
ككفقان ليذه الطريقةف يككف مصركؼ
لقيمة

ريبة الدالؿ الكاجب تحميمو عمى قاامة الدالؿ مساكيان

ريبة الدالؿ كاجبة السداد البلؿ السنةف كبالتالي فيي مف ناحية ت بو طريقة المدالؿ التقميدمف

حيث ال تعترؼ باآلثار ال ريبية لمفركؽ المؤقتة بيف الربح المحاسبي كالربح ال ريبي ب كؿ منفصؿ.
كلكنيا مف ناحية أالرل تعترؼ باآلثار ال ريبية كتعديبلت بالقيـ الدفترية لؤلصكؿ أك
االلتزاماتف كلئليرادات أك المصركفات المتعمقة بياف كىذه الطريقة غير مقبكلة حاليان لؤلغراض
المحاسبية لكثرة العمميات الحسابية التي تعتمد عمييا (محمدف:2005ص.)33
كيبلحظ عمى ىذه الطريقة أنو في حالة عدـ حدكث تغيرات في سعر ال ريبة فدف طريقة
االاتماف المؤجؿ تت ابو في جكىرىا مع مدالؿ الميزانية العمكمية باستثناء االتبلؼ الترميز كالتصنيؼ
في الميزانية العمكميةف حيث تعد ال ريبة المؤجمة كفقان لمدالؿ الميزانية أصؿ أك التزاـ يتـ اإلفصاح
عنو في متف الميزانية العمكميةف كلكف كفقان لمدالؿ قاامة الدالؿ تعتبر ال ريبة المؤجمة حسابان معمقان قد
يككف رصيده داانان أك مدينان كأي ان يظير في الميزانية العمكمية أك

مف المبلحظات اليام ية

بالميزانية العمكمية (بدكمف:2007ص.)69
تقييم مدخل الدخل والميزانية العمومية:
لقد تـ النص عمى كجكب إتباع مدالؿ الدالؿ -طريقة التأجيؿ -في القكاعد المفرك ة مف
جانب عدد مف اليياات الكطنية الكا عة لممعاييرف كمف أبرزىا مجمس مبادئ المحاسبة األمريكي
( )APBفي ال أرم ( )11الصادر في سنة 1967ف كتبناه بدرجة كبيرة المعيار المحاسبي الدكلي رقـ
( )12األصمي -جاءت التعديبلت الحقان لتحظر استالداـ ىذه الطريقة في المعيار المعدؿ -كذلؾ في
بدايات المحاسبة عف ال رااب المؤجمة (حمادف:2007ص)202ف كلكف بمركر الكقت تحكلت ىذه
اإلصدارات إلى استالداـ مدالؿ الميزانية العمكميةف حيث ات ح أف مدالؿ الميزانية العمكمية يعتمد
عمى التعامؿ مع الفركؽ المؤقتة كالتي ترتبط بصفة أساسية بعناصر الميزانية العمكميةف في حيف أف
استالداـ مدالؿ قاامة الدالؿ يعتمد عمى التعامؿ مع الفركؽ الكقتيةف كىي ترتبط بصفة أساسية
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باالتبلؼ تكقيت االعتراؼ باإليرادات كالمصركفات محاسبيان عنو

ريبيانف كبالتالي فدف ىذا المدالؿ

يرتبط بعناصر قاامة الدالؿ (.)Wong,2006,p56
كبذلؾ يت ح أف مدالؿ الميزانية العمكمية مدالؿ أعـ كأ مؿ حيث إف قاامة الدالؿ تعتبر
منتجان فرعيان لعناصر قاامة الميزانية العمكميةف إال أف ىناؾ العديد مف ال ركات التي ما تزاؿ تتبع
مدالؿ قاامة الدالؿ في حساب ال ريبة المؤجمةف كيرجع السبب في ذلؾ إلى سيكلة تطبيؽ مدالؿ
قاامة الدالؿ عف تطبيؽ مدالؿ قاامة المركز الماليف كما أف تطبيؽ مدالؿ قاامة الدالؿ يؤدم إلى
التطبيؽ غير الكامؿ لم ريبة المؤجمةف نظ انر لتطبيقو عمى بنكد دكف بنكد أالرل.
 2.5.4تحديد وقياس الضريبة المؤجمة.
يتـ تحديد كقياس مبالد ال ريبة المؤجمة مف البلؿ عنصريف أساسييف ىما:
-

تحديد كقياس مبالد الفركؽ ال ريبية المؤقتة.

-

معدؿ أك سعر ال ريبة السااد في الفترة ال ريبية.
كما يؤثر في ذلؾ التالصيص ال ريبي لآلثار ال ريبية المؤجمةف كالذم يتعمؽ بدرجة مكلية

عناصر ال ريبة المؤجمة التي يتـ المحاسبة عنيا البلؿ الفترةف أك التركيز عمى بعض العناصر
الجكىرية فقطف كتتناكؿ الدراسة المك كع مف البلؿ النقاط التالية:
أوالً :تحديد وقياس مبالغ الفروق الضريبية المؤقتة:
يمكف حساب كقياس مبالد الفركؽ المؤقتةف كتحديدىا مف البلؿ مدالؿ الميزانية كطريقة
األساس ال ريبيف أك مف البلؿ مدالؿ الدالؿ كطريقة المصركؼ كاإليرادف كسكؼ يركز الباحث عمى
طريقة األساس ال ريبي التي تـ إتباعيا في المعيار الدكلي.
كيقصد باألساس ال ريبي" :القيمة المتعمقة بأم أصؿ أك التزاـ لؤلغراض ال ريبية"ف كمف
المفترض أف يككف لكؿ أصؿ أك التزاـ أساس

ريبي متعمؽ بوف حتى لك كاف ىذا األساس يساكم

صف انرف كيمكف تحديد األساس ال ريبي بدعداد قاامة مركز مالي
التي تـ إعداد لؤلغراض المحاسبية.
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ريبية مقابمة لقاامة المركز المالي

كتت مف قاامة المركز المالي ال ريبية األسس ال ريبية لجميع األصكؿ كااللتزامات التي تـ
االعتراؼ بيا في قاامة المركز المالي المحاسبية .كمع ذلؾ تكجد بعض البنكد التي ال يتـ االعتراؼ
بيا كأصكؿ أك التزامات بقاامة المركز المالي المحاسبيةف كمع ذلؾ يككف ليا أساس

ريبي .كمف

ناحية أالرلف قد يصعب تحديد األساس ال ريبي لبعض األصكؿ كااللتزامات المعترؼ بيا في قاامة
المركز المالي المحاسبية.
كسكؼ تتناكؿ الدراسة كيفية تحديد األساس ال ريبي لؤلصكؿ كااللتزامات عمى النحك التالي:
 .1تحديد األساس الضريبي لألصول:
كطبقان لمفقرة السابعة مف المعيار المحاسبي المصرم رقـ ( )24فقد عرؼ األساس ال ريبي
لؤلصؿ أنو "القيمة التي سكؼ يتـ الصميا لؤلغراض ال ريبية في المستقبؿ مقابؿ المنافع االقتصادية
الالا عة لم ريبة التي تحدث عند استرداد القيمة الدفترية ليذا األصؿ"ف كيعني ذلؾ أنو إذا كانت ىذه
المزايا االقتصادية غير الا عة لم ريبةف فدف األساس ال ريبي ليذا األصؿ يككف مساكيان لقيمتو
الدفتريةف كمف أجؿ تحديد كحساب قيمة الفركؽ ال ريبة لؤلصكؿف يتـ مقارنة األساس ال ريبي
لؤلصؿ مع أساسو المحاسبيف كتصنؼ الفركؽ المحسكبة إلى فركؽ تؤدم إلى أصكؿ
أك التزامات

ريبية مؤجمة

ريبية مؤجمة كذلؾ كاآلتي:

(الفروق الضريبية لألصل= األساس المحاسبي لألصل -األساس الضريبي لألصل).
 فدذا كاف ناتج ىذه المعادلة مكجبانف فدف مبالد القركض ال ريبية الناتجة تصنؼ بأنيا تؤدم إلىالتزامات

ريبية مؤجمة.

 فدذا كاف ناتج ىذه المعادلة سالبانف فدف مبالد القركض ال ريبية الناتجة تصنؼ بأنيا تؤدم إلىأصكؿ

ريبية مؤجمة.

 .2تحديد األساس الضريبي لاللتزامات:
ككفقان لػ(عبد العزيزف:2006ص )28فدنو يتمثؿ األساس ال ريبي لبللتزاـ في قيمتو الدفترية
مالصكمان منيا أم مبالد تتعمؽ بيذا االلتزاـ سكؼ تالصـ لؤلغراض ال ريبية في الفترات المستقبميةف
كبالنسبة لئليراد المحصؿ مقدمان يككف أساسو ال ريبي عبارة عف قيمتو الدفترية مالصكمان منيا أم
مبمد مف ىذا اإليراد لف يككف الا عان لم ريبة مستقببلنف كمف أجؿ تحديد كحساب قيمة الفركؽ
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ال ريبية لبللتزاماتف يتـ مقارنة األساس ال ريبي لبللتزاـ مع أساسو المحاسبيف كتصنؼ الفركؽ
المحسكبة إلى فركؽ تؤدم إلى أصكؿ

ريبية مؤجمة أك التزامات

ريبية مؤجمة كذلؾ كاآلتي:

(الفروق الضريبية لاللتزام= األساس المحاسبي لال لتزام -األساس الضريبي لال لتزام).
 فدذا كاف ناتج ىذه المعادلة مكجبانف فدف مبالد القركض ال ريبية الناتجة تصنؼ بأنيا تؤدم إلىريبية مؤجمة.

أصكؿ

 فدذا كاف ناتج ىذه المعادلة سالبانف فدف مبالد القركض ال ريبية الناتجة تصنؼ بأنيا تؤدم إلىالتزامات

ريبية مؤجمة.

كبصفة عامة يمكف تحديد كحساب قيـ الفركؽ المؤقتةف كما يترتب عمييا مف

رااب مؤجمةف

كما ىك مك ح في الجدكؿ التالي:
جدول ()2.1

تحديد الفروق المؤقتة وما يترتب عميها من ضرائب مؤجمة

البيان

التزام

أصل

القيمة الدفترية أكبر مف

فرؽ مؤقت الا ع لم ريبة

فرؽ مؤقت قابؿ لمالصـ ين أ

القيمة الدفترية أقؿ مف

فرؽ مؤقت قابؿ لمالصـ ين أ

فرؽ مؤقت الا ع لم ريبة

األساس ال ريبي
األساس ال ريبي

ين أ عف التزاـ

عنو أصؿ

ريبي مؤجؿ .عنو أصؿ

ريبي مؤجؿ.

ريبي مؤجؿ.

ين أ عف التزاـ

ريبي مؤجؿ.

كتجدر اإل ارة إلى إمكانية االتبلؼ األساس ال ريبي باالتبلؼ قرار ال ركة عند استرداد
األصكؿ أك تسكية االلتزاماتف حيث قد يالتمؼ األساس ال ريبي لؤلصكؿ أك االلتزامات باالتبلؼ
أسمكب ال ركة التي تتبعو السترداد أك تسكية القيمة الدفترية ليذه األصكؿ أك االلتزاماتف فقد ترل
ال ركة استرداد القيمة الدفترية لؤلصؿ مف البلؿ االستالداـ أك البيع أك االستالداـ ثـ البيع البلحؽ
لؤلصؿ (.)Venter,2006:p12
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ثانياً :معدل الضريبة الواجب االستخدام (معامل قياس الضريبة المؤجمة):
تقاس قيـ االلتزامات (األصكؿ) ال ريبية الجارية لمفترة الجارية كالفترات السابقة بالقيمة
المتكقع سدادىا إلى (استردادىا مف) اإلدارة ال ريبيةف باستالداـ معدالت ال رااب (كقكانيف ال رااب)
السارية في تاريخ الميزانيةف بينما يتـ قياس األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة عمى النحك التالي:
األصول الضريبية المؤجمة= الفروق المؤقتة القابمة لمخصم * معدل الضريبة.
االلتزامات الضريبية المؤجمة= الفروق المؤقتة الخاضعة لمضريبة * معدل الضريبة.
كالسؤاؿ ىنا ما هو معدل الضريبة الواجب استخدامه لحساب األصول وااللتزامات الضريبية
المؤجمة؟ تكجد ثبلثة أنكاع مف معدالت ال ريبة التي يمكف استالداميا في قياس ال ريبة المؤجمة
كىي (أحمدف:2008ص:)242
 معدل الضريبة الجاري :كفقان ليذا المعدؿ يتـ قياس ال ريبة المؤجمة باستالداـ معدؿ ال ريبة
السارم عند ن أة الفركؽ المؤقتة كليس عند انعكاسياف كفي حالة تغير معدؿ ال ريبة أك فرض
ريبة جديدة ال يتـ إجراء أم تسكيات عمى أرصدة ال ريبة المؤجمة الظاىرة في قاامة المركز
المالي.
كفي ىذه الحالة يقتصر االعتراؼ بال رااب المؤجمة عمى الفركؽ المؤقتة التي تظير البلؿ الفترة
الجاريةف كيؤجؿ االعتراؼ بالفركؽ المؤقتة المتكقع ن أتيا لحيف ظيكرىاف لذلؾ يتحدد معدؿ ال ريبة
المستالدـ في

كء نكع الفركؽ المؤقتة كتاريخ ظيكرىا.

 معدل الضريبة الجاري مع التسويات :كفقان ليذا المعدؿ يتـ قياس ال ريبة المؤجمة باستالداـ
معدؿ ال ريبة السارم عند ن أة الفركؽ المؤقتة مع تعديؿ قيـ أرصدة ال رااب المؤجمة الظاىرة في
قاامة المركز الماليف كفقان لمتغير في معدالت ال ريبة مف البلؿ إجراء التسكيات البلزمة.
 معدل الضريبة المتوقع :كفقان ليذا المعدؿ يتـ قياس ال ريبة المؤجمة باستالداـ معدؿ ال ريبة
المتكقع سريانو عند انعكاس الفركؽ المؤقتة كليس عند ن أتيا.
كترل الدراسة أنو مف المف ؿ لم ركات استالداـ معدؿ ال ريبة الجارم لحساب األصكؿ
كااللتزامات ال ريبية المؤجمة كذلؾ استر ادان بما أجازتو الفقرة ( )46مف المعيار الدكلي باإل افة
لؤلسباب التالية:
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 تسييؿ العمميات الحسابية. صعكبة تحديد معدالت ال رااب المتكقعة. 2.5.5التخصيص الضريبي لبنود الضريبة المؤجمة.
تتأثر اعتبارات قياس ال رااب المؤجمة ب ركرة تحديد قيمة كؿ مف الفركؽ المؤقتةف ككذلؾ
تحديد قيمة الالساار كالالصكمات ال ريبية غير المستالدمةف كالتي يمكف ترحيميا إلى األماـف
باإل افة إلى

ركرة تحديد معامؿ القياس المناسبف كيقصد بو معدؿ ال ريبة المستالدـ في قياس

ال ريبة المؤجمة.
كيرل (متكليف:2011ص )92أف تحديد قيمة الالساار كالالصكمات ال ريبية التي يمكف
ترحيميا لؤلماـ ال يمثؿ م كمة محاسبيةف كانما التعامؿ مع الفركؽ المؤقتة كالتي تمثؿ السبب الرايسي
في ن أة ال رااب المؤجمة يمثؿ م كمة مف حيث تحديد ما الفركؽ المؤقتة التي يتـ االعتراؼ بيا.
كفي ىذا الصدد أك حت الدراسات كاإلصدارات المحاسبية أنو يكجد مدالبلف يمكف استالداـ
أم منيما لتحديد قيمة الفركؽ المؤقتة التي يتـ االعتراؼ بيا كقياسياف كىما:
 مفيكـ التالصيص ال ريبي ال امؿ.
 مفيكـ التالصيص ال ريبي الجزاي.
ككفقان لػ(أحمدف:2001ص )52يقصد بمفيكـ التالصيص ال ريبي " :األسمكب المستالدـ في
تكزيع عبء ال ريبة بيف الفترات المالتمفة كالذم في

كاو تتحدد قيمة الفركؽ المؤقتةف كبالتبعية

تتحدد قيمة ال رااب المؤجمة"ف كبالتالي فدف أسمكب التالصيص يككف لو تأثير مبا ر في تحديد قيمة
ال رااب المؤجمة كقيمة مصركؼ ال ريبة المحمؿ لقاامة الدالؿف كستتناكؿ الدراسة كبل األسمكبيف
عمى النحك التالي:
 .1مفهوم التخصيص الشامل (:)Comprehensive Allocation
كفقان ليذا المفيكـ تتـ المحاسبة عف التأثيرات ال ريبية سكاء الحالية أك المؤجمةف كذلؾ لكؿ
العمميات التي تحدث البلؿ الفترةف كطبقان ليذا المفيكـ كفيما يتعمؽ بال رااب المؤجمة فيتـ االعتراؼ
بكافة الفركؽ المؤقتة كمف ثـ بال ريبة المؤجمة بيا بغض النظر عف الفترة التي يتـ فييا سداد ال ريبة
57

أك استردادىاف فال ريبة المؤجمة ينبغي االعتراؼ بيا عند ن أة الفركؽ المؤقتة حتى إذا تـ التأكد
بدرجة عالية أف ىذه الفركؽ سكؼ تتكرر في الفترات التالية رغـ تكرار الفركؽ بيف صافي الربح
ال ريبي كصافي الربح المحاسبي يسبب تأجيبلن ال نياايان لم ريبة.
فعمى سبيؿ المثاؿ :الفركؽ ال ريبية المؤقتة كالتي تن أ عندما يككف اإلىبلؾ ال ريبي معجبلن
تعتبر فركقان مستمرة كال تنعكس في الفترات المستقبمية في حاؿ قياـ ال ركة بدجراء تكسعات رأسمالية
كاحبلؿ ألصكليا الثابتة بصكرة مستمرةف كبالتالي فدف مثؿ ىذه الفركؽ أصبحت فركقان مؤقتة متكررةف
كتتسبب في ن أة أرصدة متزايدة لبللتزامات ال ريبية المؤجمةف كبالتالي انالفاض في قيمة صافي الربح
مما يؤدم بال ركرة إلى انالفاض قيـ األرباح المحجكزة كحقكؽ الممكية كعااد األسيـ مما لو جثار
سمبية عمى بكرصة األكراؽ المالية ف بلن عف عدـ صحة القياس المحاسبي لمتدفقات النقدية المستقبميةف
كيستند ىذا المدالؿ بصكرة أساسية لفرض عاـ كىك قابمية كؿ الفركؽ المؤقتة لبلنعكاس في المستقبؿ
إال أف التطبيؽ العممي كالدراسات السابقة أك حت عدـ صحة ذلؾ الفرض القااـ عميو ىذا المنيج
(أحمدف:2001ص)67ف إال أنو نظ انر لتكافقو مع سياسة الحيطة كالحذرف فقد أالذ كؿ مف مجمس
المبادئ المحاسبية األمريكي ( )APBفي الرأم رقـ ()11ف كمجمس معايير المحاسبة األمريكي
( )FASBفي القاامتيف 109-96ف كما أالذ بو المعيار المحاسبي الدكلي ( )12كما كرد في نص
الفقرة  57حيث نصت عمى" :إن المحاسبة عن اآلثار الضريبية الجارية والمؤجمة لعممية أو حدث
آخر تتماثل مع المحاسبة عن العممية أو الحدث اآلخر نفسه".
 .2مفهوم التخصيص الجزئي (:)Partial Allocation
يقصد بمفيكـ التالصيص الجزاي" :المحاسبة عف التأثيرات ال ريبية سكاء الحالية أك
المؤجمةف كذلؾ لبعض العمميات التي تحدث البلؿ الفترة"ف كطبقان ليذا المفيكـ كفيما يتعمؽ بال ريبة
المؤجمة ال يعتبر مناسبان االعتراؼ بيذه ال رااب إذا كانت بسبب فركؽ مؤقتة متكررةف كذلؾ ألف مثؿ
ىذه الفركؽ تؤدم إلى تأجيؿ
غير المتكررة التي تسبب

ريبي ال نياايف كمف ثـ يق ي ىذا المفيكـ باالعتراؼ بالفركؽ المؤقتة
ريبة مؤجمة يتكقع بدرجة معقكلة أف يتـ سدادىا أك استردادىا البلؿ فترة

قصيرة نسبيانف كقد اعتبر المعيار المحاسبي اإلنجميزم  SSAP15الفترة مف ( 3إلى  )5سنكات مقياسان
مك كعيان لتحديد فترة االنعكاس المقبكلة تبعان لظركؼ كؿ من أة (محمدف:2011ص.)173
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أما الفركؽ المؤقتة المتكررة فبل يترتب عنيا

ريبة مؤجمةف ألف قيمة مصركؼ

ريبة الدالؿ

الذم يتـ التقرير عنو محاسبيان تككف ىي نفس قيمة ال ريبة الكاجبة السداد عف نفس الفترةف كمف ثـ
فدف الفركؽ المؤقتة المتكررة يتـ معاممتيا معاممة الفركؽ الداامة حيث ال تنعكس في المستقبؿ كال يتـ
إجراء تالصيص

ريبي ليا (ىيبوف:2007ص.)45

كيؤدم األالذ بيذا األسمكب مقارنة باألسمكب ال امؿ في التالصيص إلى تحسيف دقة التنبؤ
بالتدفقات النقديةف مع انالفاض نفقة ال ريبة المحممة إلى قاامة الدالؿ مما يؤدم الرتفاع صافي
الدالؿ بعد ال ريبةف كما يحدث انالفاض في االلتزامات ال ريبة المؤجمة كمف ثـ المالاطرة عمى
الممكية (أحمدف:2003ص.)146
تقييم أسموبي التخصيص الضريبي الشامل والجزئي:
كيرل (محمدف:2004ص )85أف عممية المفا مة بيف أسمكبي التالصيص ال ريبي تتمثؿ في
النقاط التالية:
 .1يؤدم قياس الفركؽ ال ريبية المؤقتة كااللتزامات ال ريبية المؤجمة استنادان إلى أسمكب
التالصيص ال ريبي ال امؿ نتيجة لسياسة الحيطة كالحذر إلى قصكر في القياس كاإلفصاح
المحاسبي لما يمي:
أ .ت الـ االلتزامات ال ريبية المؤجمة بالميزانية ال تماليا عمى الجزء المتكرر غير المنعكس
مف الفركؽ المؤقتة.
ب .ارتفاع نفقة

ريبة الدالؿ مع الفض صافي الربح مما يؤدم إلى تككيف احتياطيات سرية

كأحد نتااج تطبيؽ سياسة الحيطة كالحذرف كىك ما يتعارض مع متطمبات المعيار المحاسبي
المتعمؽ باإلفصاح عف السياسات المحاسبية.
ج .انالفاض قيـ األرباح المحتجزة كحقكؽ الممكية كالعااد عمى السيـ مما يؤدم إلى أثار سمبية
عمى بكرصة األكراؽ المالية.
د .ارتفاع المالاطرة عمى الممكية ككذلؾ تكمفة رأس الماؿ عمى غير الحقيقة.
ق .عدـ صحة القياس السميـ لمتدفقات النقدية المستقبمية.
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أعباء محاسبية كدفترية متزايدة نتيجة
 .2يتطمب األالذ بأسمكب التالصيص ال ريبي ال امؿ
ن
الحاجة إلعداد جداكؿ كممحقات بالفركؽ ال ريبية النا اة كما ينعكس منيا.

 .3يؤدم األالذ بأسمكب التالصيص ال امؿ إلى إظيار معدؿ ال ريبة الفعاؿ -كىك المؤ ر
األساسي لئلفصاح كالمقارنة عف الفركؽ ال ريبية بأنكاعيا بمرفقات القكااـ المالية بالت ريعات
التي تأالذ بيا مثؿ الت ريع األمريكي بصكرة أقؿ مما يجب مما يسيـ في تقميؿ تقييـ كفاءة
األداء اإلدارم.
كمما سبؽ يت ح أف النتااج التي يمكف الحصكؿ عمييا مف أساليب القياس كاإلفصاح
المحاسب ي لمكفكرات ال ريبية المؤقتة كال رااب المؤجمة المتعمقة باألصكؿ الرأسمالية تعتبر أكثر دقة
كمك كعية كافادة لمتالذم الق اررات كمستالدمي القكااـ الماليةف في ظؿ االستناد إلى أسمكب
التالصيص الجزاي لما ينتج عنو مف قياس سميـ لمفركؽ ال ريبية كال رااب المؤجمة كمف ثـ اإلفصاح
عف حقيقة العبء ال ريبي كأرباح العاـ كاألرباح المكزعة كالعااد عمى السيـ كالمالاطرة عمى الممكية
كالنسب المالية كالتحميمية المالتمفةف كىذا يتكافؽ مع نتااج دراسة(.)Gordon & Peter,2004
 2.5.6المشكالت المتعمقة بتحديد الفروق المؤقتة.
تعتبر طريقة األصؿ/االلتزاـ مف أف ؿ الطرؽ حاليان لممحاسبة عف

رااب الدالؿف كالتي

تيدؼ إلى االعتراؼ بمقدار ال رااب المستحقة لمسداد أك االسترداد عف الفترة الحاليةف إلى جانب
االعتراؼ بالتزامات كأصكؿ ال ريبة المؤجمة المتعمقة باآلثار ال ريبية المستقبمية لؤلحداث التي سبؽ
االعتراؼ بيا في القكااـ المالية كاإلق اررات ال ريبية.
ككفقان لػ(الفارف:2010ص )78-73فدف قياس

رااب الدالؿ المؤجمة بيذه الطريقة يثير بعض

الم كبلت المرتبطة بتحديد الفركؽ المؤقتة التي ن أت عنيا ىذه ال راابف كمف أىميا:
 .1تعدد الفروق المؤقتة :يثير تعدد الفركؽ المؤقتة صعكبات كبيرة عند قياس

رااب الدالؿ

المؤجمةف كلتسييؿ عممية القياس في مثؿ ىذه الحاالت فدف األمر يتطمب إعداد جدكؿ يك ح
المبالد الالا عة لم ريبة أك القابمة لبلقتطاع في المستقبؿ نتيجة لمفركؽ المؤقتة الحالية.
 .2نشدة وانعكاس الفروق المؤقتة عمى عدة فترات :عندما تن أ الفركؽ المؤقتة كتنعكس عمى
مدل مف الفترات في المستقبؿف يككف مف ال ركرم أحيانان إعداد جدكؿ بكؿ عمميات المن أة
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كاالنعكاسات المتعمقة بالفركؽ المؤقتة الحاليةف لتحديد الفترات المستقبمية التي ستحدث فييا
المبالد الالا عة لم ريبة أك القابمة لبلقتطاع.
 .3الفروق الضريبية المتعمقة بصافي خسائر التشغيل :تحدث الساار الت غيؿ الصافية
لؤلغراض ال ريبية عندما تزيد االقتطاعات ال ريبية عف اإليرادات ال ريبية كفقان لمقكاعد
التي ينص عمييا الت ريع ال ريبي المطبؽ في الدكلة .كنظ انر ألنو ليس مف العدالة في يء
أف تفرض ال ريبة عمى المن أة في الفترات التي تحقؽ فييا أرباحان دكف أف تحصؿ ىذه
المن أة عمى أم تالفيؼ

ريبي ( )Tax Reliefالبلؿ الفترات التي تحقؽ فييا الساار

ريبيةف لذلؾ تسمح معظـ النظـ ال ريبية باستالداـ الساار سنة معينة في مقابمة أرباح
سنكات أالرلف كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ ترحيؿ الالساار ال ريبية إلى األماـ (Carry
 ) forwardأك لمالمؼ ()Carry Backف كيرجع ىذا الترحيؿ مف ناحية أالرلف إلى أف
أعماؿ المن أة كن اطيا عمى مر السنيف مت ابؾ كمترابط بال كؿ الذم يصعب معو أف تحدد
أممتو ظركؼ كمتطمبات
بدقة نتيجة كؿ سنة عمى حدة .فتقسيـ حياة إلى كحدات زمنية سنكية ي
الحياة العمميةف كبالتالي فدف النتيجة التي تحدد في نياية كؿ سنة إنما ىي نتيجة تالتمؼ درجة
دقتيا تبعان لكجية نظر إدارة المن أةف كفي ظؿ إقرار مبدأ ترحيؿ الالساار ال ريبيةف فدف
المن أة ال تسدد أم

رااب دالؿ في السنة التي تحقؽ فييا تمؾ الالساارف كما أنو يككف مف

ال ركرم االعتراؼ باآلثار ال ريبية المترتبة عمى ترحيؿ ىذه الالساار سكاء تـ ذلؾ إلى
األماـ أك إلى الالمؼ.
 .4تعدد معدالت الضريبة :إذا ما تحددت معدالت ال ريبة عمى أساس رااح معينة مف الدالؿف
فيجب حساب مقدار

رااب الدالؿ المؤجمة عمى أساس معدؿ ال ريبة الحدم Marginal

 Tax Rateالمنصكص عميو في القانكفف كالذم يتكقع تطبيقو عمى الدالؿ الالا ع لم ريبة
في الفترات التي يتـ تسكية التزاـ ال ريبة المؤجمة أك استرداد أصؿ ال ريبة المؤجمةف كاذا
حدث تغير مرحمي في معدالت ال ريبة أك كانت معدالت ال ريبة تصاعديةف فدف تقدير
معدؿ ال ريبة الحدم يتطمب معرفة تكقيت تسكية الن ازعات ال ريبية المؤجمة أك استرداد
أصؿ ال ريبة المؤجمة.

61

2.6

ممخص الفصل الثاني.
إف ال ريبة ت كؿ عباان ميمان مف األعباء التي تتحمميا المن آت كتال ع في حسابيا إلى

تحديد اإليرادات الكاجب إدماجيا كالنفقات الكاجب طرحيا كفقان لمت ريعات ال ريبية المعمكؿ بيا
لمكصكؿ إلى قيمة مصركؼ

ريبة الدالؿ عف الفترة.

كلقد تناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار المفاىيمي لم ريبة كأىـ التعريفات كالمفاىيـ المتعمقة ب رااب
الدالؿ كتصنيفياف كالتطكر التاريالي لم رااب عامة كل ريبة الدالؿ في فمسطيف الاصةف كالدالؿ
المحاسبي كالدالؿ ال ريبي كأسباب االالتبلؼ بينيما كما نجـ عف ذلؾ مف فركؽ داامة كمؤقتةف كأف
الفرؽ بينيما ىك أف الفركؽ الداامة ال تنعكس جثارىا في فترة أك فترات تاليةف بينما الفركؽ المؤقتة تن أ
في فترة مالية معينة كتنعكس جثارىا في الفترات المالية التالية.
كما يتطرؽ الفصؿ إلى مك كع ال رااب المؤجمة ك مككناتيا ككيفية المحاسبة عنيا كأىـ
المداالؿ كالطرؽ التي تناكلت ذلؾف كالتي يعد مدالؿ الميزانية العمكمية كطريقة األصؿ /االلتزاـ مف
أف ؿ الطرؽ لممحاسبة عف ال رااب المؤجمة في القكااـ الماليةف كتعتمد عممية قياس كتحديد مبالد
ال ريبة المؤجمة عمى عنصريف أساسييف ىما :تحديد كقياس مبالد الفركؽ ال ريبية المؤقتةف معدؿ أك
سعر ال ريبة السااد في الفترة ال ريبية.
أما التالصيص ال ريبي لبنكد
ال ريبة بيف الفترات المالتمفة كالذم في

ريبة الدالؿ فعبارة عف األسمكب المستالدـ في تكزيع عبء
كاو تتحدد قيمة الفركؽ المؤقتةف كبالتبعية تتحدد قيمة

ال رااب المؤجمةف كىناؾ أسمكباف لمتالصيص ال ريبي ىما :أسمكب التالصيص ال ريبي ال امؿف
كأسمكب التالصيص ال ريبي الجزاي.
كتثير عممية تحديد الفركؽ المؤقتة بعض الم كبلت منيا :تعدد الفركؽ المؤقتةف ك ن أة
كانعكاس الفركؽ المؤقتة عمى عدة فتراتف كالفركؽ ال ريبية المتعمقة بصافي الساار الت غيؿف كتعدد
معدالت ال ريبة.
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الفصل الثالث
القياس واإلفصاح في القوائم المالية
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مقدمة.

3.3

اإلفصاح المحاسبي في القكااـ المالية.
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3.4

القياس المحاسبي في القكااـ المالية.
ممالص الفصؿ الثالث.
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3.1

مقدمة.
تعتبر المحاسبة أداة لقياس كتكصيؿ المعمكمات المالية التي تعكس أداء الكحدات االقتصادية

كتك ح حقيقة مركزىا الماليف كيحتاج الكثير مف األفراد كالجيات – كالتي تعد الجيات الحككمية
كال ريبية إحداىا -إلى ىذه المعمكمات الستالداميا في اتالاذ الق اررات عمى الصعيد الت غيمي أك
التمكيمي أك االستثمارمف كما تعد البيانات المحاسبية أساسان التالاذ الق اررات في جميع مستكيات
االقتصاد القكمي.
فالمستثمر يحتاج إلييا التالاذ قرار االستثمارف كالدااف يحتاج إلييا لمنح قرار االاتمافف كما
تحتاج الدكلة كسمطات اإل راؼ كالمتابعة الحككمية لتمؾ البيانات لمتأكد مف سير تمؾ الكحدات حسب
الالطط كالبرامج المك كعة اليادفة لتحقيؽ التنمية االقتصادية ككذلؾ الكفاء بااللتزامات ال ريبية
تجاىيا.
كتقدي انر لما تمعبو المحاسبة مف و
دكر حيكم في االقتصاد الكطني مف البلؿ ما تكفره مف
معمكمات لمستالدمي البيانات المالية كتأثيرىا عمى العديد مف الق ارراتف فمقد اىتمت العديد مف الدكؿ
كالمنظمات المينية بتنظيـ سياستيا المحاسبية مف البلؿ إصدار معايير محاسبية تحكـ عممية القياس
كاإلفصاح في التقارير كالبيانات المالية نظ انر لمدكر الياـ الذم تمثمو في تزكيد مستالدمي القكااـ المالية
بالمعمكمات كتسيؿ ميمتيـ في اتالاذ الق اررات.
كلكي تحقؽ التقارير المالية األغراض المرجكة منيا كتككف ذات فاادةف فقد ا ترطت المنظمات
المينية تكفير اإلفصاح كالك كح المناسبف باعتباره كسيمة أساسية لتكصيؿ المعمكمات المحاسبية إلى
المستفيديف المالتمفيف.
كيتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ األدبيات المحاسبية ذات الصمة بمك كع الدراسة بالبحث
كالتحميؿف مف البلؿ استعراض بداية كتطكر القياس كاإلفصاح المحاسبيف كالمفاىيـ كالتعريفات
الالاصة بيماف كالتعرؼ عمى المبادئ كالمعايير المنظمة ليماف باإل افة إلى فيـ أىداؼ كالفكااد مف
تطبيقيماف كأىـ التحديات كالمعكقات التي تكاجو كبلن منيما.
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3.2

القياس المحاسبي في القوائم المالية.
يعتبر القياس عنص انر أساسيان مف عناصر البحث العمميف كبدكنو ال يمكف االتبار صحة

الفركض كالنتااجف كما يعتبر القياس أحد كظااؼ المحاسبة األساسيةف كنتيجة لذلؾ تكتسب المعمكمات
المحاسبية أىمية الاصة في المجتمع المالي.
كيعكد أساس القياس نظريان إلى ما قدمو عمماء النظريات الطبيعيةف كفي مقدمتيـ عالـ الفيزياء
()Galileoف حيث حدد العناصر األساسية لعممية القياس عمكمان بالنظاـ العددم كالقكاعد الحسابيةف
كبعد التطكر العممي ساىـ عمماء جالركف في تطكير عممية القياسف كمف بينيـ العالـ ()Helmholtzف
حيث ألؼ كتابان ت مف إ افة عنصر جديد لعممية القياسف أال كىي اإل افة الريا يةف كتابع في
تبني ذلؾف المنظىر الرايسي لنظرية القياس الكبلسيكية ()Campellف كاستمر ىذا الك ع حتى عاـ
1946ـف عندما أصدر ( )Stevenمؤلفان حكؿ عممية القياس تبني فيو مفاىيـ حديثة ل مكؿ الالكاص
المعنكية لمقياسف

رط تمتع العنصر المراد قياسو بصفة المقارنة كالمتابعة بيف الاصية عنصر

القياسف كالجانب الكمي لعنصر القياس ذاتو (العميماتف:2010ص.)40
كمف البلؿ دراسة القياس المحاسبي سيحاكؿ الباحث الكقكؼ عمى أىـ مفاىيـ القياس
المحاسبي التي جاء بيا الباحثكف في ىذا المجاؿف ككذلؾ مقكمات القياس كذلؾ بالتطرؽ إلى كؿ مف
أركاف القياس المحاسبي ك الطكاتو ك أساليبو ك المعايير المنظمة لو باإل افة إلى تحيز القياس
المحاسبي.
 3.2.1مفهوم القياس المحاسبي.
قدـ العديد مف الباحثيف في مجاالت القياس المالتمفة ف تعريفات عديدة لعممية القياس كبالرغـ
مف االتبلفيا في ال كؿف إال أنيا تتفؽ في الم مكفف كترل (سكيدف:2012ص )2أف أكؿ تعريؼ
عممي محدد لعممية القياس ب كؿ عاـ ينسب إلى ( )Campellالذم عرفو بالتالي " :يتمثؿ القياس
ب كؿ عاـ في قرف األعداد باأل ياء لمتعبير عف الكاصيا ك ذلؾ بناء لقكاعد طبيعية يتـ اكت افيا إما
بطريقة مبا رة أك غير مبا رة"ف أما ( )Stevenفقد أ اؼ بعدان ريا يان لتعريؼ عممية القياس حيف
عرفيا بما يمي " :يتمثؿ القياس في المطابقة بيف الالكاص أك العبلقات بمكجب نمكذج ريا ي"ف كعمى
الرغـ مف أف كظيفة القياس تعد أساسية في تى العمكـ الطبيعية كاإلنسانية إال أنيا ظمت ميممة لفترة
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مف الزمف بالنسبة لعمـ المحاسبةف حتى بدأ المحاسبكف بالتصدم لم كبلت القياس المحاسبيف كيعد
( )Mattessichمف طميعة المحاسبيف الذيف بحثكا في م كبلت القياس المحاسبي.
كلقد تعددت التعاريؼ الالاصة بالقياس المحاسبيف أىميا تعريؼ جمعية المحاسبة األمريكية
( )AAAالصادر في تقريرىا لعاـ  1996كالذم ينص عمى أنو ":يتمثؿ القياس المحاسبي في قرف
بناء لمبلحظات ما ية أك جارية
األعداد باألحداث المن أة الما ية كالجارية كالمستقبميةف كذلؾ ن
بمكجب قكاعد محددة " (مطرف:2006ص.)137

كما تطرقت لجنة معايير المحاسبة الدكلية ( )IASCإلى مفيكـ القياس في عر يا إلطار
إعداد القكااـ المالية في الفقرة ( )99بأنو" :عممية تحديد القيـ النقدية لمعناصر التي سكؼ يعترؼ بيا
في البيانات المالية كالتي ستظير بيا في الميزانية العمكمية كبياف الدالؿف كيت مف ذلؾ االتيار أساس
محدد لمقياس"()IFRS,2008ف كيتـ استالداـ أسس عديدة لمقياس مثؿ :التكمفة التارياليةف التكمفة
الجاريةف القيمة القابمة لمتحقؽف القيمة الحالية (القا ي كحمدافف .)2008
أما (الحياليف:2007ص )101-100فعرؼ عممية القياس المحاسبية بالمفيكـ العممي ":ىي
عممية مقابمة يتـ مف البلليا قرف الاصية معينة ىي الاصية التعدد النقدمف ل يء معيف ىك حدث
اقتصادم يتمثؿ فييا بعنصر معيف في مجاؿ معيف ىك الم ركع االقتصادمف بعنصر جالر محدد ىك
عدد حقيقيف في مجاؿ جالر ىك نظاـ األعداد الحقيقية ف ك ذلؾ باستالداـ مقياس معيف ىك كحدة النقدف
كبمكجب قكاعد اقتراف معينة ىي كاعد االحتساب"ف كىناؾ جالركف عرفكا القياس المحاسبي بأنو:
 تعبير كمي كنقدم لمظكاىر كاألحداث كالكقااع المالية كاالقتصادية الالاصة بكحدة معينةفكعر يا في صكرة نافعة كمفيكمة (جمعةف:2009ص.)154
 تالصيص قيـ رقمية لحدث أك عنصر معيف مرتبط بالمن أة عمى أف ي مؿ القياس عمىعمميات التعريؼ كالتبكيب ليذا الحدث (اليقةف:2008ص.)41
 تقييـ األحداث الناتجة عف أداء ن اط معيف كالمرتبطة بو داالؿ الكحدة المحاسبية مع بياف أثرتمؾ األحداث عمى قاامتي الدالؿ كالمركز المالي (بزماكمف .)2002
كمما سبؽ يمكف تعريؼ القياس المحاسبي بأنو ترجمة كمية لؤلحداث كاألن طة التي تقع داالؿ
الكحدة االقتصادية كفؽ أسس معينةف مع بياف أثرىا عمى القكااـ المالية.
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 3.2.2أركان القياس المحاسبي
يالتمؼ إطار عممية القياس تبعان الالتبلؼ الغرض منوف كالالكاص محؿ القياس ثـ تبعان لتغير
القكاعد المستالدمة فيوف كبكجو عاـ يرل (الحياليف:2007ص )102-101أف القياس يقكـ عمى أربعة
أركاف أساسية ىي:
 .1الالاصية محؿ القياس :property to be measured
تنصب عممية القياس ب كؿ عاـ كأيان كاف مجاليا عمى الاصية معينة ل يء معيفف ففي
مجاالت القياس المحاسبي إذا ما اعتبر أف الم رع االقتصادم ىك مجاؿ القياسف فدف الالاصية التي
تنصب عمييا عممية القياس قد تككف التعدد النقدم ل يء معيفف ىك حدث مف األحداث االقتصادية
لمم ركع كمبيعاتو أك ربحو مثبلنف كما قد تنصب عمى الاصية أالرل غير الاصية التعدد النقدمف كاف
يككف محؿ القياس ف الطاقة اإلنتاجية لمم ركع مثبلنف أك معدؿ دكراف مالزكنو السمعي.
 .2مقياس مناسب لمالاصية محؿ القياس :scale or measure
يتكقؼ نكع المقياس المستالدـ في عممية القياسف عمى الالاصية محؿ القياس بالنسبة
لمم ركع االقتصادم إذا كانت الاصية التعدد النقدم لمربح مثبل ىي الالاصية محؿ القياسف فالمقياس
المستالدـ حيناذ ىك مقياس لمقيمة (كحدة النقد) .أما إذا كانت طاقتو اإلنتاجية ىي الالاصية محؿ
القياس ف فالمقياس المستالدـ في ىذه الحالة ىك مقياس لمطاقة كعدد الكحدات المنتجة في الساعة
الكاحدة مثبلن.
 .3كحدة القياس المميزة لمالاصية محؿ القياس :measurement unit
عندما يككف اليدؼ مف عممية القياس ىك قياس المحتكل الكمي لالاصية معينة ل يء معيفف
حيناذ ال يكفي فقط تحديد نكع المقياس المناسب لعممية القياسف بؿ البد أي ا مف تحديد نكع كحدة
القياس .فمثبل لك كانت قيمة ربح الم ركع ىي محؿ لمقياس في ىذه الحالة فباإل افة إلى

ركرة

تحديد نكع المقياس المستالدـ كىك مقياس مالي (كحدة النقد)ف البد أي ا مف تحديد نكع كحدة النقد
المميزة ليذه القيمة.
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 .4ال الص القااـ بعممية القياس :measurer
يعتبر ال الص القااـ بعممية القياس عنص ار ىاما في عممية القياسف ألف نتااج عممية القياس
تالتمؼ باالتبلؼ القااميف عمييا الصكصا في حالة عدـ تكفر المقاييس المك كعيةف كال الص القااـ
بعممية القياس المحاسبية كىك المحاسب يمعب دك ار أساسيان ليس في تحديد مسار كأساليب عممية
القياس المحاسبية فقط بؿ في تحديد نتااجيا أي ان.
كيمكف القكؿ بأف تكفر ىذه األركاف مجتمعة يؤدم إلى القياس المحاسبي السميـ بغض النظر
عف االتبلؼ الغرض مف عممية القياس.
 3.2.3خطوات القياس المحاسبي.
كذكر ك هؿ مف (مطر كالسكيطيف:2008ص )138-136أف إتماـ عممية القياس المحاسبي
تتمثؿ في ثبلث الطكات رايسية يجب إتباعيا كىي:
 .1تحديد الالاصية محؿ القياس:
كيتمثؿ في الحدث االقتصادم (التاريالي/المستقبمي) بالنسبة لمكحدة االقتصاديةف كأثره عمى
المركز المالي لمم ركعف كالم كمة الحقيقية التي يكاجييا المحاسب كالتي تعكس جثارىا عمى جميع
مراحؿ عممية القياس ىي عدـ قدرة المحاسب في معظـ األحياف عمى تعريؼ أك تحديد الالاصية محؿ
القياس تعريفا أك تحديد دقيقان.
 .2تحديد نكع المقياس المناسب ككحدة القياس المناسبة لعممية القياس:
يتكقؼ االتيار نكع المقياس المناسبف ك كذلؾ كحدة القياس المناسبة عمى أغراض عممية
القياس كعمى نكع الالاصية محؿ القياسف فدذا كانت أغراض عممية القياس محصكرة في مجرد تبكيب
الحدث محؿ القياسف فالمقياس المناسب ليذا الفرض ىك مقياس إسميف أما إذا كانت أغراض عممية
القياس محصكرة في المقارنة بيف قيمة حدثيف أصمييف فعبل فالمقياس المناسب ىك مقياس ترتيبيف ك
إذا ما تجاكزت أغراض عممية القياس إلى تحديد المحتكل الكمي لمحدث المالي فحيناذ يستالدـ مقياس
نسبي.
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 .3تحديد أسمكب القياس المناسب لعممية القياس:
كيت كقؼ تحديد أسمكب القياس المناسب عمى نقطتيف أساسيتيف( :اليدؼ مف عممية القياس-
األفؽ الزمني لعممية القياس)ف فدذا كاف اليدؼ مف عممية القياس مجرد تبكيب الحدث محؿ القياس أك
إثباتو محاسبيان فقطف فذلؾ ال يتعدل أسمكب القياس المبا رف أما إذا كاف اليدؼ اال تقاؽ كالذم
بمكجبو تحدد قيـ القياسات في إطار ما يسمى بعممية االحتساب المبنية عمى عبلقات ريا ية فذلؾ
يسمى بأسمكب القياس غير المبا ر أك الم تؽ.
كذلؾ األمر بالنسبة لعممية القياس إذا كانت منصبة عمى حدث تاريالي يسمؾ المحاسب في
قياسو أساليب بسيطة تككف معظميا مف النكع المبا ر الذم يأالذ كؿ التسجيؿ المبا ر لقيمة ىذا
الحدث مف الكاقع مستند.
 3.2.4مكونات إطار القياس المحاسبي.
يرتكز إطار القياس المحاسبي السميـ عمى أربعة عناصر ىي (زىرافف:2005ص:)83
 .1الحدث االقتصادم مك ع القياس.
 .2نظاـ القياس.
 .3المحاسب القااـ عمى القياس.
 .4ناتج عممية القياس.
كتمثؿ العناصر الثبلثة األكلى معادلة التفاعؿ الالاصة بتحقيؽ عممية القياس المحاسبة
الصحيحةف كاف حدكث أم المؿ يصيب أم عنصر مف العناصر الثبلثة األكلى ستنعكس أثاره عمى
العنصر الرابع الذم يمثؿ المالرجات في عممية القياس المحاسبيف كغالبان ما يحدث الالمؿ نتيجة تحيز
ال الص القااـ عمى القياس (المحاسب)ف مما ينعكس عمى نتااج العممية إما بارتفاع أك انالفاض القيـ
الحقيقيةف كيمكف تك يح عبلقة عناصر القياس المحاسبي مف البلؿ ال كؿ التالي:
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شكل ()3.1
العالقة بين عناصر القياس المحاسبي

ال الص القااـ بعممية القياس
(المحاسب)

األحداث االقتصادية

طريقة القياس المحاسبي

(المدالبلت)

(معالجة)

قياسات محاسبية
(المالرجات)

المصدر :إعــداد البـاحــث

 3.2.5أساليب القياس المحاسبي.
يمكف اتباع عدة أساليب عند تنفيذ عممية القياس المحاسبيةف كيتكقؼ ذلؾ عمى الغرض مف
عممية القياسف كيمكف حصر ىذه األساليب في ثبلثة أنكاع:
 .1أساليب القياس المبا رة أك األساسية:
يمكف مف البلؿ استالداـ ىذا األسمكب مف أساليب القياس تحديد نتيجة القياس المحاسبية
ممثمة بقيمة الالاصية محؿ القياس مبا رة دكف الحاجة إلى ما يسمى بعممية الحساب المبينة أصبلن
عمى

ركرة تكفر عبلقة ريا ية بيف الالكاص محؿ القياسف كمثاؿ عمى ذلؾ عند قياس تكمفة ألةف

كذلؾ مف البلؿ ثمنيا المثبت عمى فاتكرة ال راء (مطر كالسكيطيف:2008ص.)139
 .2أساليب القياس غير المبا رة أك الم تقة:
عندما يتعذر عمى المحاسب قياس قيمة الحدث االقتصادم محؿ القياس بطريقة مبا رةف حيناذ
البد مف قياس قيمة ىذا الحدث بطريقة غير مبا رةف كقد ازداد اعتماد المحاسب عمى األساليب غير
المبا رة أك الم تقة في القياس بعد تزايد أىمية عممية ت غيؿ البيانات المحاسبية ألف عممية ت غيؿ
البيانات المحاسبية بمدالبلتيا كمالرجاتياف تعتمد إلى حد كبير عمى عممية التحميؿ التي ال يمكف
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إنجازىا بدكف عممية االحتسابف كالتي ىي بمثابة األساس الذم تقكـ عميو أساليب القياس الم تقة
غير المبا رة.
ككفقان لػ(السيدف:2009ص )182فدف المحاسب ال يستطيع القياـ بعمؿ قياس غير مبا ر إال
إذا كاف مسبكقنا بعممية قياس مبا رف فمثبلن إذا أراد المحاسب أف يقيس القيمة اإلجمالية ألصميفف أك
قياس النسبة بيف قيمتيماف فحيناذ ال يمكنو تحديد ىذه القيمة اإلجماليةف أك تحديد النسبة بيف
قيمتيماف إال بأتباع أسمكب القياس غير المبا رف كذلؾ بعد تحديد قيمة كؿ منيما عمى انفراد بأسمكب
القياس المبا ر كعند ذلؾ تحدد بأسمكب القياس غير المبا ر لمعرفة قيمتيما اإلجمالية.
 .3أساليب القياس الحكمية:
كيصؼ (مطر كالسكيطيف:2008ص )141ىذه األساليب في إجراءاتيا أساليب القياس
الم تقة أك غير المبا رة ك يطمؽ عمييا البعض مصطمح قياسات مجازيةف كلكف الفرؽ الرايسي بينيما
ينحصر في أنو بينما تكجد قكاعد مك كعية تحكـ أساليب القياس غير المبا رةف فدف أساليب القياس
التحكمية تفتقر إلى مثؿ ىذه القكاعد مما يجعميا عر ة آلثار التحيز الناتج عف التقديرات أك األحكاـ
ال الصية لمقااميف بعممية القياس.
كفي مجاؿ كصفو ليذا النكع مف القياسات يقكؿ ()Ijiriف تككف أساليب القياس الحكمية في
الظركؼ التالية:
 إذا لـ تكجد قكاعد منطقية تتحكـ في الطكات تنفيذ عممية القياسف كبذلؾ ال تتكفر
المبررات المنطقية التي يمكف االعتماد عمييا في إثبات أف الرقـ حصيمة القياسف
يمثؿ فعبل القيمة الفعمية لمالاصية محؿ القياس.
 تزداد الفرص الحتماؿ ظيكر البلؼ (تحيز) حكؿ نتااج عممية القياس بيف األ الاص
القااميف بيذه العممية طالما لـ تتكفر ليـ المعايير المك كعية لمحكـ في ىذا الالبلؼ.
كتندرج معظـ أساليب القياس المحاسبية تحت ىذا النكع مف أساليب القياسف فمثبلن في قياس
قيمة أصؿ معيف مف أصكؿ الم ركع تكجد أماـ المحاسب بدااؿ مالتمفة لقياس ىذه القيمة يؤدم كؿ
منيا إلى نتيجة تالتمؼ عف النتااج المحققة بالبدااؿ األالرل.
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ك االتيار أم بديؿ منيا يال ع في الغالب الجتيادات الصية أك تحكمية مف قبؿ المحاسب
إذ أف محاسبان معينان قد يالتار تقييـ ىذا األصؿ بناء لتكمفتو التارياليةف بينما محاسب جالر يالتار تقييـ
ىذا األصؿ بناء عمى تكمفتو االستبداليةف كتحت كؿ بديؿ تالتمؼ نتيجة القياس عف البديؿ اآلالر.
ك مف البلؿ ما سبؽ يتبيف أف القياس التحكمي غالبان ال يمبي معيار القابمية لممقارنةف إذا ما تـ
مقارنة ىذا القياس بيف محاسب كجالرف أك من أة كأالرلف كبالتالي ينتفي أىـ ىدؼ مف أىداؼ إعداد
القكااـ المالية الالتاميةف لذلؾ يجب أف يككف ىنالؾ حدان أدنى الستالداـ معايير القياس كعدـ االتبلفيا
مف محاسب إلى جالر ب كؿ كبير كمؤثر عند اتالاذ القرار.
 3.2.6معايير القياس المحاسبي.
تمثؿ المعايير حمقة الربط بيف ميكانيكية القياسف كما يقكـ عميو مف أسس كما يؤدم إليو مف
نتااج كاألىداؼ تحقيقيا مف القياسف كمف أىـ المعايير تمؾ التي قدمتيا جمعية المحاسبة األمريكية
( )AAAلسنة 1966ـف كلقد أ ار (عبد المطيؼف:2014ص )10-8في دراستو إلى ىذه المعايير
كىي:
 .1الصبلحية لمغرض المستيدؼ منيا:
يقت ي ىذا المعيار أف تككف المعمكمات المحاسبية مرتبطة ارتباطان كثيقان مف حيث قدرتيا
اإلي احية كدرجة تأثيرىا عمى اليدؼ الذم يتـ إعدادىا مف أجموف كلما كانت المعمكمات المالية
الناتجة مف المحاسبة المالية تالدـ أىدافان متعددة لمجمكعات مالتمفة مف المستفيديف تتبايف احتياجات
كؿ منيـ مف المعمكمات تباينان ديدانف فدف األمر يقت ي افتراض أىداؼ معينة كمحددة يرغب في
بل في المحاسبة المالية
تحقيقيا مف جانب مف يستفيدكف عادة مف ىذه المعمكماتف كىذا ما يحدث فع ن
حيث يفترض أف قياس الربح كاظيار حقيقة المركز المالي ىما اليدفاف األساسياف مف القياس
المحاسبي(عبد الحي كبدكمف:2003ص.)30
 .2القابمية لمتحقؽ منيا:
يعنى بالتحقؽ في مجاؿ المحاسبة المالية استناد المعمكمات إلى مصدر مكثكؽ فيوف يتمثؿ
عادة في مجمكعة مف المستندات كاإلجراءات المدكنة التي يمكف الرجكع إلييا لمتحقؽ مف صحة ىذه
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المعمكمات كمطابقتيا لممصدرف غير أف ىذا المعيار يكسع مف نطاؽ التحقؽ ليعني أف تتكافر في
المعمكمات المحاسبية ما يمزـ مف صفات بحيث يجعؿ منيا أساسان سميمان التالاذ الق ارراتف حيث يمكف
اتالاذ نفس القرار استنادان إلى نفس المعمكمات رغـ إمكانية االتبلؼ األ الاص القااميف باتالاذهف كيعني
ذلؾ كجكد داللة محددة كمعينة كليا استقبلليا الذاتي لممعمكمات المحاسبية بصرؼ النظر عف
ال الص الفاحص أك المستفيد مف ىذه المعمكمات (عبد الحي كبدكمف:2003ص.)30
 .3االلتزاـ بالمك كعية:
كتعني عدـ ال كع القياس لتقديرات الصية بحتةف أم أف يعبر عف الحقااؽ بدكف تحريؼ
كبعيدان عف التحيز ال الصيف كبالتالي فالقياس المك كعي قياس غير

الصيف كذلؾ إلقناع

مستالدمي القكااـ المالية أنيا الالية مف التحيزف كيقصد بالمك كعية االبتعاد عف التحيز كاألحكاـ
ال الصيةف كالتقديرات الجزافية (اليقوف:2007ص)43ف كيمكف التأكد مف تكافر ركط المك كعية في
المحاسبة مف البلؿ التالي:
 قياـ عدد مف المحاسبيف بدعادة القياس المحاسبي الذم قدمو أحد المحاسبيفف فدف
تكصمكا الى النتااج نفسيا فيذا يدؿ عمى الحياد المحاسب ك عدـ تدالمو في النتااج.
 االتبار مدل تمثيؿ المعمكمات المحاسبية لمحقااؽ االقتصادية.
 .4القابمية لمقياس الكمي:
جرت العادة عمى استالداـ األساس النقدم كمعيار القياس الكحيد الذم يتـ إتباعو في إعداد
التقارير كالقكااـ الماليةف ككاف ذلؾ نتيجة لعدـ إمكانية استالداـ مقاييس كمية أالرل لقياس التغيرات
المحاسبية كتماليص كعرض البيانات المتعمقة بياف كالمعمكمات الناتجة عنياف كذلؾ بسبب االتبلؼ
طبيعة العناصر المككنة ليذه التغيرات ك عدـ تماثميا.
كلما كاف االلتزاـ بالقياس النقدم يؤدم في كثير مف األحياف الى استبعاد بيانات كمعمكمات
مفيدةف كيمكف قياسيا بمقاييس كمية أالرلف كتككف في العادة بيانات كمعمكمات الزمة إلي اح كعبلج
الت كىات الناتجة عف االعتماد عمى المقياس النقدم دكف غيرهف فدف ىذا المعيار قد امتد بحدكد
البيانات كالمعمكمات المحاسبية إلى التعامؿ في كؿ البيانات التي يمكف قياسيا كميانف كانتاج كؿ
المعمكمات التي يمكف قياسيا كميان بصرؼ النظر عف إمكانية قياسيا نقديانف كرغـ ذلؾ ما زالت
73

المحاسبة المالية تعتمد بصفة مطمقة عمى المقياس النقدم دكف غيره مف المقاييس الكمية
(سكيدف:2012ص.)11
 3.2.7أسس القياس المحاسبي.
تعد القكااـ المالية األساسية ذات فاادة بقدر ما تككف قيمتيا المعطاة لمالتمؼ بنكدىا تتصؼ
بالمكثكقية ك المبلءمةف كتمثؿ الكاقع بصدؽف كبالتالي فدف أسس القياس المحاسبي ليا عبلقة كطيدة
بمفيكـ القيمة المراد تحقيقو.
 .1دور مفهوم القيمة في القياس المحاسبي:
ككفقان لػ(زعراتف:2009ص )100يعتمد العرض المحاسبي لمكحدة االقتصادية عمى مجمكعة
مف المبادئ المحاسبية المتعارؼ عميياف كالتي ت كؿ نمكذجان محاسبيان يستمد فعاليتو مف الجمعف
التقييـف التماليص كالمتابعة عبر الكقت لممعمكمات المتعمقة بالمعامبلت التي تؤثر عمى ثركة الكحدةف
كالذم يسمح بتحديد النتيجة كحقكؽ الممكية كفقان الحتياجات مستالدمي القكااـ الماليةف كفي العمكـ
االقتصادية يمكف إرجاع مفيكـ القيمة إما إلى التكمفة أك قيمة المبادلة أك المنفعةف فقد عرفيا Smith
القيمة بمفيكميف األكؿ منفعة األصؿف كفي بعض األحياف تعني القيمة االستبدالية لؤلصؿف كأما
االقتصادم ( )Marxفقد أيد االتجاه القااؿ بأف المنفعة ىي أساس تحديد القيمةف كبالتالي يمكف
التمييز بيف ثبلثة نماذج أساسية لمقياس المحاسبي كىي:
 النمكذج القااـ عمى قيمة الدالكؿ ( :)current entry valuesكالذم يتمثؿ في إما ثمفاالقتناء أك التكمفة االستبدالية.
 النمكذج القااـ عمى قيمة الالركج ( :)current exit valuesأم الثمف الذم يمكف الحصكؿعميو عند التالمص مف األصؿ.
 نمكذج القيمة قيد االستعماؿ ( :)values –in- useالقااـ عمى القيمة اإل افية لممؤسسة التييمكف أف تساىـ بيا األصكؿ.
كترل (حنافف:2003ص )53-52أف القياس المحاسبي يرتكز عمى عممية تحديد كك ع
القيمةف فدف عممية تقييـ بنكد القكااـ المالية تتـ باالالتيار عمى مستكييف:
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أ .مستوى وحدة القياس النقدي لقياس خاصية القيمةف حيث يكجد ىناؾ كحدتاف
لمقياس:
 كحدة القياس النقدم اإلسمية التي تقكـ عمى افتراض ثبات القكة ال رااية لكحدة النقد ف
كىك افتراض مقبكؿ في نمكذج التكمفة التاريالية.
 كحدة قياس القكة ال رااية العامة ف حيث تعتمد األرقاـ القياسية لتحديد تغيرات المستكل
العاـ ألسعار السمع ك الالدمات ف كىك افتراض تعتمده محاسبة الت الـ.
ب .مستوى أسس قياس قيمة بنود القوائم المالية حيث ىناؾ أربعة أسس لقياس
القيمة:
 أساس التكمفة التاريالية.
 أساس سعر الدالكؿ الجارم أم الاصية تكمفة االستبداؿ.
 أساس سعر الالركج الجارم أم الاصية صافي القيمة البيعية.
 أساس القيمة الحالية.
 .2أسس القياس المحاسبي المعتمدة من طرف لجنة معايير المحاسبة الدولية (:)IASC
أكردت لجنة معايير المحاسبة الدكلية ( )IASCفي اإلطار المفاىيمي إلعداد كعرض القكااـ
المالية في الفقرة ()100ف أف ىناؾ عدة أسس قياس مالتمفة تطبؽ بدرجات كتداالبلت متباينة في
القكااـ المالية كىي:
 التكمفة التاريالية :تسجؿ األصكؿ بالمبمد النقدم الذم دفع أك ما يعادلو أك بالقيمة
العادلة لممقابؿ الذم أعطي لمحصكؿ عمييا في تاريخ الحصكؿ عميياف كتسجؿ
االلتزامات بمبمد المتحصبلت المستممة مقابؿ الديف أك في بعض الظركؼ (مثؿ
رااب الدالؿ) بمبمد النقد أك ما يعادؿ النقد المتكقع أف يدفع لسداد االلتزاـ

مف

السياؽ العادم لمن اط.
 التكمفة الجارية :تسجؿ األصكؿ بمبمد النقد أك ما يعادؿ النقد كالذم يفترض دفعو
لمحصكؿ عمى نفس األصؿ أك ما يماثمو في الكقت الحا رف كتسجؿ االلتزامات
بالمبمد غير المالصكـ مف النقد أك ما يعادؿ النقد المطمكب لسداد الديف في الكقت
الحا ر.
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 القيمة القابمة لمتحقؽ (القابمة لمتسديد) :تقيد األصكؿ بمبمد النقد أك ما يعادؿ النقد
الذم يمكف الحصكؿ عميو في الكقت الحا ر مقابؿ بيع األصؿ بطريقة منظمةف
كتقيد االلتزامات بقيـ سدادىا أم بالمبالد غير المالصكمة النقدية أك ما يعادؿ النقدية
التي مف المتكقع أف تدفع لسداد االلتزامات

مف السياؽ العادم لمن اط.

 القيمة الحالية :تقيد األصكؿ بالقيمة المالصكمة الحالية لصافي التدفقات النقدية
المستقبمية التي مف المتكقع أف يكلدىا األصؿ

مف السياؽ العادم لمن اطف كتقيد

االلتزامات بالقيمة المالصكمة الحالية لصافي التدفقات النقدية الالارجة المستقبمية التي
مف المتكقع أف يحتاج إلييا لسداد االلتزامات

مف السياؽ العادم لمن اط.

 3.2.8أساس المقارنة والتقييم لبدائل القياس.
إف المفا مة بيف بدااؿ القياس المحاسبيف تتـ أكالن بالمقارنة بينيا عمى أساس المكىا مف
أالطاء التكقيت كمف أالطاء كحدة القياسف ثـ يتـ تقييميا ثانيان عمى أساس قابميتيا لمتفسير ك أساس
مبلءمتيا التالاذ الق اررات االقتصادية(حنافف:2003ص:)159-157
أوالً :معايير المقارنة:
 .1أالطاء التكقيت :Timing Errors
تنتج أالطاء التكقيت عندما تحدث تغيرات في القيمة البلؿ دكرة معينةف كلكف يتـ االعتراؼ
بتمؾ التغيرات كالتقرير عنيا محاسبيان في دكرة أالرلف مما ينتج عنو تداالؿ في نتااج تمؾ الدكراتف
فالقياس البديؿ الذم يعترؼ بتغيرات القيـ في نفس الدكرة التي تحدث البلليا سكؼ يتمتع بالاصية
أف ؿ مف بدااؿ القياس األالرل.
 .2أالطاء كحدة القياس :Measuring – Unit Errors
ينتج ىذا النكع مف األالطاء عندما ال تعبر القكااـ المالية عف تغيرات القكة ال رااية العامة
لمنقكدف كبيذا تصبح األف مية لكحدة القياس التي تعترؼ بتغيرات المستكل العاـ لؤلسعار في القكااـ
المالية.
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ثانياً :معايير التقييم:
 .1قابمية التفسير  :Interpretabilityينبغي أف تصبح القكااـ المالية الناتجة قابمة لمفيـ مف حيث
المعنى كاالستالداـف كال يمكف االستفادة مف المعمكمات إذا كانت غير مفيكمة لمف يستالدمياف
كتتكقؼ إمكانية فيـ المعمكمات عمى طبيعة القكااـ المالية ك كيفية عر يا.
 .2المبلءمة  :Relevanceكتعتبر الاصية المبلءمة ىي المعيار الثاني مف معايير تقيـ بدااؿ
القياس المحاسبيف بمعنى أالر ينبغي أف تككف المعمكمات المحاسبية الناتجة عف القكااـ المعدة
مفيدة.
 3.2.9تحيز القياس المحاسبي.
تعد ظاىرة تحيز القياس ()Measurement Biasمف الظكاىر العامة المرافقة ألم عممية
قياسف كأيان كاف مجاليا في العمكـ البحتة أـ في العمكـ االجتماعية عمى حد سكاءف كبينما يككف تحيز
القياس

ايبلن كباإلمكاف تحديده بقدر كبير مف الدقة في العمكـ البحتةف فدنو غالبان ما يككف كبي انر

كيصعب قياسو في العمكـ االجتماعية كفي المحاسبة ب كؿ الاصف كيرتبط ذلؾ إلى حد كبير بطبيعة
المحاسبة نفسيا مف ناحيةف كبطبيعة عممية القياس المحاسبية مف الناحية األالرل.
كرغـ اإلجماع العاـ عمى أف الالاصية محؿ القياس لمحدث االقتصادم ىي القيمة الماليةف إال
أف ىذا المفيكـ ليس محددان لدل المحاسبيفف مما يجعميـ مالتمفيف في قياسياف كما أف عممية القياس
المحاسبية محككمة بقكاعد كمبادئ محاسبية ينقصيا التحديدف األمر الذم يجعميا عر ة لبلجتيادات
كالتقديرات ال الصية لممحاسب كاإلدارةف باإل افة إلى ذلؾ ىناؾ عامؿ ىاـ مف عكامؿ تحيز القياس
المحاسبيف كىك عدـ ثبات قيمة كحدة القياس المحاسبية (كحدة النقد) نظ انر لمتقمب كعدـ الثبات مما
يؤثر عمى مالرجات عممية القياس ليجعميا عر ة ىي األالرل لمتقمب كعدـ الثباتف كتتمثؿ مصادر
تحيز القياس المحاسبي في (مطر كالسكيطيف:2008ص:)153-149
 .1تحيز قكاعد القياس المحاسبي :A Rule Bias
كيطمؽ عمى تحيز القياس الذم ترتبط أسبابو بنظاـ القياس المحاسبي بما يت منو مف مفاىيـ
كمبادئ كفركض كأعراؼ تحكـ عممية القياس المحاسبيف كيككف دكر المحاسب في ن كء ىذا التحيز
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حياديانف كمف أك ح مظاىر ىذا التحيزف ىك تحيز القياس الذم تحتكيو القكااـ كالتقارير المحاسبية
المعدة في فترات الت الـ أك االنكماش طبقان لمبدأ التكمفة التاريالية دكف مراعاة أثار ذلؾ.
 .2تحيز القااـ بعممية القياس :A Measurer Bias
كيقصد بو جميع أنكاع تحيز القياس المحاسبي المرتبطة أسبابو بالقااـ بعممية القياس كليس
بالنظاـ المحاسبيف مما يعني كمف الناحية النظرية عمى األقؿف أف دكر النظاـ المحاسبي في ن أة ىذا
التحيز سيككف حياديانف ىذا عمى أساس افتراض أف نظاـ القياس المحاسبي في مثؿ ىذه الحالة سيتمتع
بدرجة كاممة مف المك كعية ( )Perfectly Objectiveلكف المحاسب سيستالدمو في عممية القياس
بطريقة الاطاة تؤدم إلى ن كء تحيز قياس.
 .3التحيز الم ترؾ :A Joint Bias
كىك تحيز القياس الذم يساىـ في ن كاو القااـ بعممية القياس ك قكاعد القياس المستالدمة في
القياس المحاسبي معانف بمعنى أف درجة مك كعية نظاـ القياس المحاسبيف مثميا مثؿ درجة مك كعية
القااـ بعممية القياس تككناف ناقصتيف في ىذه األحكاؿف
يحدث ذلؾ مثبلن عندما يقكـ محاسب ال يتصؼ بالمك كعية الكاممة باستالداـ قاعدة قياس ال
تتصؼ ىي األالرل بالمك كعية الكاممةف كبالتالي فتحيز القياس النا ئ عف قاعدة القياس المتحيزة
تت اعؼ جثاره عمى البيانات المحاسبية بفعؿ التحيز اإل افي الذم يسببو المحاسب بسكء استالدامو
ليذه القاعدة.
كترل الدراسة أنو في الكاقع العممي مف الصعب تمييز مصدر كاحد كمحدد لتحيز القياس
المحاسبي ألف ىذا التحيز في حالة كجكده غالبان ما يككف محصمة ألسباب عدة مصدرىا المحاسب
كالنظاـ المحاسبي معان.
 3.3اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية.
يعتبر اإلفصاح أم انر في غاية األىمية في نظرية المحاسبة كالممارسات المحاسبيةف كىك ي كؿ
الفعاؿ ييدؼ لتكفير المعمكمات المبلامة
أحد المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا حيث إف اإلفصاح ى
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كيمكننا مف التنبؤ
لمستالدمي القكااـ المالية مف أجؿ اتالاذ ق اررات مالية كاقتصادية عالية الجكدةف ي
كالتالطيط السميـف األمر الذم يعكس حالة مف الثقة بيف المتعامميف بيذه البيانات كالمعمكمات.

كلعؿ المتابع لمتطكر الفكرم لئلفصاح المحاسبيف سكؼ يجد أف مك كع اإلفصاح تناكلو
اإلطار المفاىيمي لممحاسبة الماليةف كما كاف لممنظمات كاليياات المينية دكر كبير في تناكؿ مك كع
اإلفصاح المحاسبيف كذلؾ مف البلؿ ما أصدرتو مف معايير محاسبية مثمت الناتج النيااي لجيد
تراكمي مف قبؿ تمؾ المنظماتف كيرل (السعدنيف )2007أف االىتماـ باإلفصاح لـ يكف كليد الصدفةف
حيث إف العديد مف الجيات الالارجية كالمساىميفف كالمستثمريف تعتمد ب كؿ كبير في ق ارراتيا عمى ما
ين ر مف معمكمات في التقارير المالية لم ركاتف حيث ال تمتمؾ ىذه الفاات سمطة الحصكؿ عمى ىذه
المعمكمات بصكرة مبا رةف كبالتالي فدف القصكر في متطمبات اإلفصاح يجعؿ البيانات كالمعمكمات
م ممةف كىذا ينعكس عمى اتالاذ القرار مف جانب المساىـ أك المستثمر الميتـ بيذه البيانات.
كظيرت أىمية مبدأ اإلفصاح مع ظيكر ركات المساىمة كالزاـ قكانيف ال ركات في معظـ
الدكؿ عمى

ركرة ن ر القكااـ المالية ليذه ال ركات قبؿ االجتماع السنكم لمجمعية العمكمية (جربكع

كحمسف)2002ف كنتيجة لزيادة حجـ االستثمارات كالم اربة في أسيـ ال ركات أدل إلى زيادة الطمب
عمى المزيد مف اإلفصاح (.)Kieso and Weygandt,2007
كي ير (عدكف كىكارمف:2011ص )5إلى أف الجذكر التاريالية لمفيكـ اإلفصاح عف
المعمكمات إلى سنة 1837ـف حيث ن رت مجمة ()Railway Magazineمقالة عف اإلفصاح كالتي
أ ارت إلى

ركرة اإلفصاح عف المعمكمات المالية كؿ ستة يكرف بحيث ت مؿ ىذه المعمكمات

بيانات عف األرباحف كرأس الماؿف كاالىتبلكات كتقييـ المكجكدات.
أدل حدكث األزمة االقتصادية الكبرل ()1933-1929ف كما صحب ذلؾ مف انييار كافبلس
العديد مف ال ركات إلى سعي اليياات المحاسبية المينية إلى البحث عف مبادئ محاسبية مقبكلة
عمكمان تككف أساسان لئلفصاح المحاسبي مع التركيز الصكصان عمى مبدأ اإلفصاح الكامؿف كلقد أكد
المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف ( )AICPAعمى

ركرة التزاـ مينة المحاسبة بمبدأيف مبدأ

اإلفصاح الكامؿ كمبدأ الثبات في اتباع النسؽ الكاحدف كما أف لجنة تبادؿ األكراؽ المالية األمريكية
( )SECبالتعاكف مع ( )AICPAألزما ال ركات المساىمة المدرجة في البكرصة بمراعاة اإلفصاح
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ال امؿف كلقد تكسع م مكف اإلفصاح تدريجيان بعد إ افة قاامتيف جديدتيف ىما قاامة التدفقات النقدية
لئلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالنقديةف كقاامة التغير في حقكؽ المساىميف لئلفصاح عف التغيرات
عف حقكؽ المساىميف عاـ 1987ـ في الكاليات المتحدة تبعيا إصدار معايير دكلية لئلفصاح عف تمؾ
القكااـ (حنافف:2003ص.)445
كيمكف القكؿ أف األحداث كالتطكرات االقتصادية التي مر بيا العالـف سكاء أكانت باألزمة
االقتصادية الكبرل أك التطكر الحاصؿ في ال ركات كأسكاؽ الماؿف كؿ ذلؾ ساىـ في ن كء مبدأ
اإلفصاح كالتكسع في مك كع اإلفصاح المحاسبيف كاىتماـ الجيات الرسمية كالمينيةف نظ انر لمحاجة
إلى معمكمات محاسبية تككف دقيقة كسميمة إل باع حاجات مستالدمي القكااـ المالية.
 3.3.1مفهوم اإلفصاح المحاسبي.
لقد حاكؿ العديد إيجاد تعريؼ لئلفصاح المحاسبيف ككاف لميياات المحاسبية المينية دك انر ميمان
في ذلؾف كيعد تعريؼ المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنيف( )AICPAفي ن رتو لعاـ  1975مف
أىمياف كالذم ينص عمى أنو" :ىك عرض لمقكااـ المالية بكؿ ك كح طبقان لممبادئ المحاسبية المقبكلةف
كيتعمؽ ذلؾ ب كؿ المعمكمات الكاردة بالقكااـ المالية كتصنيفيا كمعاني المصطمحات الكاردة" (الميندم
كصياـف:2007ص.)260
ككفقان لػ(الرحيميف:2004ص )302فقد عرؼ مجمس المبادئ المحاسبية ( )APBاإلفصاح:
"ىك أف تت مف التقارير المالية بعدالة كك كح معمكمات مكثكؽ بيا عف مصادر األمكاؿف
كاستالداماتيا بما يفيد في الحكـ عمييا مف كجية نظر المستثمريف عف حساب معدؿ العااد عمى
األسيـف كتيـ الدكلة لغرض ال راابف كالداانيف لبياف مدل قدرة الكحدة االقتصادية عمى سداد
التزاماتف باإل افة إلى معمكمات تفيد اإلدارة الداالمية لمكحدة االقتصادية في الرقابة كالتالطيط كتقييـ
األداءف كأم معمكمات أالرل مبلامة لممستثمريف عند اتالاذ ق ارراتيـ الر يدة" .أما مجمس معايير
المحاسبة المالية ( )FASBفقد أكد ب ركرة أف تمد التقارير المالية كبلن مف المستثمريف الحالييف
كالمرتقبيف كالداانيف كغيرىـ بالمعمكمات عف التدفؽ النقدمف كالعااد المتكقع الحصكؿ عميو نتيجة
استثمارىـ أك الفكااد عمى أمكاليـ التي اقر كىاف كما يجب أف تك ح ما يتعمؽ بحقكؽ الممكية كحقكؽ
الغيرف كأم التزامات أالرل باإل افة إلى أثر العممياتف كاألحداث االقتصادية عمى ىذه الحقكؽف أي ان
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يجب أف تك ح طريقة الحصكؿ عمى المكارد ككيفية استالداميا في

كؿ أصكؿ مالتمفةف كأم

معمكمات تفيد في تقييـ األداء باألرباح في المستقبؿ.
ىذا كقد تعددت جراء الكتىاب كالباحثيف الذيف تناكلكا المك كع محاكليف ك ع تعريؼ امؿ
كمتكامؿ لئلفصاح المحاسبيف حيث عرؼ ( )Choi, 2002,p160أف اإلفصاح" :ىك إعبلـ
مستالدمي التقارير المالية بكؿ ما يساعدىـ عمى اتالاذ ق ارراتيـ االقتصادية الر يدةف سكاء أكانت
ق اررات استثمارية أك منح قركض أك تحديد العبء ال ريبي لكؿ ركة مف ال ركات المساىمة"ف كبيف
أف ىناؾ ارتباطان بيف درجة اإلفصاح كتالفيض حالة عدـ التأكد لدل المستفيديف مف البلؿ ن ر
معمكمات اقتصادية ليا عبلقة بال ركةف سكاء أكانت معمكمات كمية أك نكعية تساعد المستثمر عمى
اتالاذ ق ارراتوف كتساعده عف التنبؤ باألحداث االقتصادية المستقبمية .كاعتبر (ال ارمةف:2003ص)96
اإلفصاح المحاسبي "ىك تمؾ المعمكمات التي تن رىا اإلدارة لمجيات الالارجية مف مستالدمي القكااـ
الماليةف بيدؼ مقابمة احتياجاتيا المالتمفة مف المعمكمات المتعمقة بأعماؿ ال ركةف كي مؿ اإلفصاح أية
معمكمات محاسبية كغير محاسبيةف تاريالية كمستقبمية تصرح عنيا اإلدارة كت منيا التقارير المالية"ف
كيصؼ (بدكمف )2007اإلفصاح في ككنو" :ظيكر محتكيات القكااـ المالية ب كؿ صريح ككامؿف كال
تحتمؿ أكتر مف معنى أك أية ككؾ في معناىا".
كاعتبر (جربكعف:2007ص )250اإلفصاح" :الطريقة التي تستطيع المنظمة بمكجبيا إعبلـ
المجتمع بأطرافو المالتمفة عف ن اطاتيا المالتمفة ذات الم اميف االجتماعيةف كتعتبر القكااـ المالية أك
التقارير الممحقة بيا أداة لذلؾ"ف كىناؾ مف الباحثيف مف عرؼ اإلفصاح المحاسبي بأنو "أداة اتصاؿ
بيف الكحدة االقتصادية كالعالـ الالارجي لياف كي مؿ اإلفصاح كؿ مجاالت التقارير المالية بما تحكيو
مف معمكمات بيدؼ االستفادة منيا في اتالاذ الق اررات" (مقمدف:2008ص.)12
كفي

كء ما تقدـ يمكف القكؿ أف اإلفصاح المحاسبي ىك اإلظيار الكامؿ لجميع البيانات

كالمعمكمات الالاصة بالكحدة االقتصاديةف بال كؿ الذم يجعميا غير م ممة أك غير مفيكمة بالنسبة
لمستالدمييا.
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 3.3.2المقومات األساسية لإلفصاح المحاسبي.
يمكف المستفيديف مف المعمكمات المحاسبية التي يقدمياف
إف اإلفصاح المحاسبي الجيد كالذم ى

يمتاز بمجمكعة المقكمات األساسيةف كالتي يتمثؿ أىميا فيما يمي:
أوالً :المستفيدون والمستخدمون لممعمومات المحاسبية:

ككفقان (الميؿ كالع ماكمف:2008ص )108-107فدف ىناؾ فاات عديدة تيتـ باستالداـ
المعمكمات المحاسبية المكجكدة في القكااـ المالية مف أجؿ تمبية حاجاتيـ المتعمقة باتالاذ الق اررات كمف
بيف ىؤالء المستالدمكف المساىمكفف كالمستثمركفف كالمقر كفف كالداانكفف ككذلؾ العمبلء كاألجيزة
الحككمية بمالتمؼ مؤسساتياف كيمكف تك يح العبلقة بيف المعمكمات المحاسبية كاألطراؼ المستفيدة
منيا مف البلؿ ال كؿ البياني التالي:
شكل ()3.2

العالقة بين المعمومات المحاسبية واألطراف المستفيدة

المصدر( :خميل والعشماوي.)2008،

كمف البلؿ ال كؿ السابؽف تالمص الدراسة إلى أف المستفيديف مف المعمكمات كالتقارير المالية
التي ينتجيا النظاـ المحاسبيف يعتمدكف عمييا في تقييـ عبلقاتيـ بالمن أةف سكاء بدجراء التنبؤات التي
تتعمؽ بمستقبؿ المن أةف كتقييـ ربحيتيا كامكانية استمرارىاف كتقييـ أداء ككفاءة إدارتيا في تالصيص
كاستغبلؿ المكارد المتاحة ليا في تحقيؽ أىداؼ المرجكة منيا.
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ثانياً :أغراض استخدام المعمومات المحاسبية:
إف تحديد أغراض استالداـ المعمكمات المحاسبية مف أنو أف يحقؽ الاصية المبلءمةف بحيث
يستفيد المستالدـ مف المعمكمة كتكسبو قدرة التنبؤ كتساعده في اتالاذ الق ارراتف كتقع مسؤكلية إعداد
كعرض البيانات المالية لممن اة بصفة أساسية عمى عاتؽ إدارتياف كما تيتـ اإلدارة أي ان بالمعمكمات
التي تحتكييا البيانات المالية بالرغـ مف أنو يتكافر ليا الحصكؿ عمى معمكمات مالية ك إدارية إ افية
تمكنيا مف أداء كظاافيا األساسية في مجاالت التالطيط كاتالاذ الق اررات كالرقابة.
كتعتبر اإلدارة قادرة عمى تحديد

كؿ كم مكف تمؾ المعمكمات اإل افية بحيث تفي

باحتياجاتيا الالاصة مف المعمكماتف كمع ذلؾ فالبيانات المالية المن كرة تعتمد أساسان عمى المعمكمات
التي تستالدميا اإلدارة عف المركز المالي كتقييـ األداء كالتغيرات في المركز المالي لممن اة.
ثالثاً :طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها:
ىناؾ نكعاف مف المعمكمات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنيما (الكامؿف:2011ص:)22-21
النوع األول :وهي المعمومات الكمية(مالية):
تعتبر القكااـ المالية جزءنا مف عممية التقرير المالي كييتـ اإلطار الفكرم الصادر عف لجنة
معايير المحاسبة الدكلية بالقكااـ المالية ذات الغرض العاـ (نكرف:2000ص)34ف م تممة عمى القكااـ
المالية المكحدة التي تعدىا الكحدات الصناعية كالماليةف سكاء في القطاع العاـ أك الالاصف كتتمثؿ ىذه
المعمكمات في المسة مجاالت أساسية كىي الميزانية العمكميةف قاامة الدالؿف قاامة التغير في حقكؽ
الممكيةف كقاامة التدفقات النقديةف كقاامة األرباح المحتجزةف حيث يتـ في اإلفصاح في ىذه القكااـ كفؽ
أرقاـ تعبر عف مبالد فعمية أك تقديرية نتيجة األحداث المالية التي قامت بيا المن أة.
النوع الثاني :وهي المعمومات غير الكمية(غير مالية):
كىي معمكمات كصفية تساعد المستالدـ عمى اتالاذ الق اررات السممية منيا:
 .1االلتزامات العر ية :كىي االلتزامات المحتممة في المستقبؿ نتيجة أحداث سابقة مثؿ ق ايا
مرفكعة لـ يحكـ فييا بعدف أك نزاع مع مصمحة ال رااب لـ يحسـ بعد.
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 .2الطرؽ المحاسبية :التي تستالدميا المن أة في احتساب اىتبلؾ األصكؿف كتقدير مالزكف أالر
المدةف كيجب أف يتـ اإلفصاح بصكرة تامة عف الطريقة المستالدمة عندما يككف ىناؾ مجاؿ
مقبكؿ الستالداـ طرؽ أالرل بديمةف كالاصة عندما يككف لمطريقة أثر مممكس عمى القكااـ المالية
أك عندما يتـ تغيير إحدل الطرؽ المستالدمة مف قبؿ المن أة.
 .3األحداث اليامة التالية لتاريخ الميزانية :يجب اإلفصاح عف جميع األحداث اليامة التي تقع بعد
تاريخ إعداد القكااـ الماليةف مثؿ الحكـ في ق ية ىامة كانت مرفكعة عمى المن أةف أك بيع جزء
كبير مف أصكؿ المن أة.
رابعاً :طرق اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية:
إف القدرة عمى قراءة التقارير المالية كم مكنيا يتطمب قد انر مف الميارة كالالبرةف كعمى معدم
القكااـ المالية عدـ عرض المعمكمات في مكاف يصعب الكصكؿ إليوف أك عدـ قابميتيا لمقراءة كالفيـ
مف قبؿ المستالدميفف كلذلؾ فدف األمر يتطمب ترتيب كتنظيـ المعمكمات فييا بصكرة منطقية تركز
عمى

األمكر

الجكىرية

بحيث

يمكف

لممستالدـ

قراءتيا

بسيكلة

كيسرف

كلقد

أك ح

(أبكالمكارـف:2000ص )50-49أف ىناؾ ثبلثة طرؽ لئلفصاح عف المعمكمات المحاسبية في القكااـ
المالية كىي:
 .1إظيار المعمكمة داالؿ نطاؽ القكااـ المالية فعمى سبيؿ المثاؿف يظير في الميزانية العمكمية
بجانب قيمة االستثمارات قصيرة األجؿ معمكمة بيف قكسيف تنص عمى الطريقة التي اتبعت في
تقييمياف فقد تككف الطريقة المتبعة ىي التكمفة التاريالية أك سعر السكؽف أك التكمفة أك السكؽ
أييما أقؿ كمف المعركؼ أف كؿ طريقة تؤثر عمى نتيجة العمميات ربحان أك السارةف كتؤثر عمى
المركز المالي قكة أك

عفان.

 .2إظيار المعمكمة في كؿ مبلحظة إر ادية ترفؽ بالقكااـ المالية أك تظير أسفمياف كىي تعتبر
جزءا مكمبل ليذه القكااـف مثاؿ ذلؾ أف يكتب بجانب تكمفة الب اعة المباعة التي تظير في
قاامة الدالؿ عبارة (انظر المبلحظة رقـ  )1كاذا ركزت في ىذه المبلحظة ستجد تفصيبلن لتكمفة
الب اعة كطريقة تقييـ المالزكف مما يفيد في اتالاذ الق اررات.
 .3إظيار معمكمات إ افية في قكااـ تمحؽ بالقكااـ المالية األساسية كمع ىذه المعمكمات ال يتـ
إعدادىا كفقان لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عميياف كلكنيا قد تككف ذات منفعة لمتالذم الق اررات
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كمف أىـ المعمكمات التي يفصح عنيا في ىذا الصدد القياس المحاسبي نتيجة العمميات
كاإلفصاح عف المركز المالي كفقان لمتغيرات في المستكل العاـ لؤلسعار أك كفقان لتكمفة اإلحبلؿ
الجارية.
خامساً :توقيت اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية:
ككفقان لػ (نكرف:2000ص )45تككف المعمكمات مبلامة كيمكف االعتماد عمييا عند تقديميا في
الكقت المناسبف كبالرغـ مف أف إنتاج كعرض القكااـ المالية يتـ بعد انتياء السنةف إال أف التقارير
المالية المرحمية (ربع سنكية)ف تؤدم إلى درجة عالية مف المبلءمة نظ انر الستفادة المستالدميف مف ىذه
التقارير لمكصكؿ إلى التكقعات كالتنبؤاتف كبالتالي يمكنيـ اتالاذ القرار في الكقت المناسب.
 3.3.3أنواع اإلفصاح المحاسبي.
أكرد (زيكد كجالركفف:2007ص )180بأف لئلفصاح المحاسبي أنكاع متعددةف كىناؾ مف قاـ
بتصنيفو تبعان لمغرض المن كد منوف كقاـ بعض الباحثيف كالكتاب بتصنيؼ اإلفصاح كفقان لحجـ
المعمكمات المفصح عنيا في التقارير الماليةف كىي كما يمي :
.1

اإلفصاح الكامؿ :كي ير إلى مدل مكلية التقارير المالية كأىمية تغطيتيا ألم معمكمات
ذات أثر محسكس عمى القارئف كيأتي التركيز عمى

ركرة اإلفصاح الكامؿ مف أىمية

القكااـ المالية كمصدر أساسي يعتمد عميو في اتالاذ الق ارراتف كال يقتصر اإلفصاح عمى
الحقااؽ حتى الفترة المحاسبية بؿ يمتد إلى بعض الكقااع البلحقة لتكاريخ .القكااـ المالية
التي تؤثر ب كؿ جكىرم عمى مستالدمي تمؾ القكااـ.
.2

اإلفصاح العادؿ  :ييتـ اإلفصاح العادؿ بالرعاية المتكازنة الحتياجات جميع األطراؼ
الماليةف إذ يتكجب إالراج القكااـ المالية كالتقارير بال كؿ الذم ي مف عدـ ترجيح مصمحة
فاة معينة عمى مصمحة الفاات األالرل مف البلؿ مراعاة مصالح جميع ىذه الفاات ب كؿ
متكازف.

.3

اإلفصاح الكافي :تكافر الحد األدنى الكاجب تكفيره مف المعمكمات المالية في القكااـ
الماليةف كيمكف مبلحظة أف مفيكـ الحد األدنى غير محدد ب كؿ دقيؽ إذ يالتمؼ حسب
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االحتياجات كالمصالح بالدرجة األكلى ككنو يؤثر تأثي انر مبا انر في اتالاذ القرار ناىيؾ عف
أنو يتبع لمالبرة التي يتمتع ال الص المستفيد (حنافف:2003ص.)447
.4

اإلفصاح المبلاـ  :ىك اإلفصاح الذم يراعي حاجة مستالدمي البيانات كظركؼ المن أة
كطبيعة ن اطياف إذ أنو ليس مف الميـ فقط اإلفصاح عف المعمكمات المالية بؿ األىـ أف
تككف ذات قيمة كمنفعة بالنسبة لق اررات المستثمريف كالداانيف كتتناسب مع ن اط المؤسسة
كظركفيا الداالمية.

.5

اإلفصاح التثقيفي (اإلعبلمي)  :أم اإلفصاح عف المعمكمات المناسبة ألغراض اتالاذ
الق اررات مثؿ اإلفصاح عف التنبؤات المالية مف البلؿ الفصؿ بيف العناصر العادية كغير
العادية في القكااـ الماليةف اإلفصاح عف اإلنفاؽ الرأسمالي الحالي كالمالطط كمصادر
تمكيموف كيبلحظ أف ىذا النكع مف اإلفصاح مف

أنو الحد مف المجكء إلى المصادر

الداالمية لمحصكؿ عمى المعمكمات اإل افية بطرؽ غير رسمية يترتب عمييا مكاسب
لبعض الفاات عمى حساب أالرل.
.6

اإلفصاح الكقااي :ىك عرض المعمكمات الكافية لجعؿ القكااـ المالية مفيدة كغير م ممة
لممستفيديف مف ىذه المعمكمات كباألالص المستثمر العادم المحدكد القدرة في استالداـ ىذه
المعمكمات (حنافف:2003ص.)450
كيؤكد (لطفيف:2007ص )33أف ىذا النكع مف اإلفصاح ييدؼ إلى حماية المستالدـ العادم

الذم لديو دراية محدكدة باستالداـ المعمكمات المالية عف طريؽ الق اء عمى أية أ رار قد تصيب
المستالدـ العادم مف بعض اإلجراءات كالتعامؿ غير العادؿف كيعتمد اإلفصاح عمى تقديـ المعمكمات
المالية لممستالدـ بصكرة مبسطة إلى الحد الذم يجعميا مفيكمة كالبعد عف تقديـ المعمكمات التي
تعكس بدرجة كبيرة مف عدـ التأكد كمراعاة المقدرة المحدكدة لممستالدـ العادم عند تحديد مقدار
المعمكمات التي يجب اإلفصاح عنيا.
.7

اإلفصاح التفا مي :يعتمد اإلفصاح التفا مي عمى التقارير السنكية المالتصرة
(المالتصرة) بحجة أف بعض المساىميف يحتاجكف إفصاحان امبلنف كلكف الكثير منيـ ال
يحتاجكف إلى معمكمات مالية ممالصة كذات تحميؿ فني أقؿف أم أف مؤيدم اإلفصاح
استيعابا مف المستثمر العادم الذم تفر و مينة
التفا مي يفتر كف مستثمر أقؿ دراية ك
ن
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المحاسبةف كمع ذلؾ فدف استالداـ القكااـ المالية الممالصة كالمالتصرة ما زاؿ محؿ البلؼف
كىك إجراء غير مقبكؿ عمكمان (العمكؿف:2008ص.)25
.8

اإلفصاح ال امؿ :كيعني أف القكااـ المالية المن كرة كالمبلحظات الممحقة بياف يجب أف
تت مف أية معمكمات اقتصادية متعمقة بالكحدة االقتصاديةف كالتي تؤثر عمى ق اررات
مستالدمي القكااـ المالية (الفداغف:2002ص.)71
كيرل (الصفارف:2009ص )37أف اإلفصاح ال امؿ يقكـ عمى أربعة افت ار ات:
 إف احتياجات مستالدمي المعمكمات المحاسبية الالارجيف يمكف اإليفاء بيا بمجمكعةمف القكااـ المالية ذات الغرض العاـ.
 ىنالؾ احتياجات م تركة لؤلطراؼ الالارجية يمكف مقابمتيا بمعمكمات مبلامة عفالدالؿ كالثركة.
 عممية اإلفصاح عف المعمكمات المبلامة لمجيات الالارجية تتحدد في األربع قكااـاألساسيةف الدالؿ كالمركز المالي كالتدفقات النقدية ك التغير في حقكؽ الممكية.
 إف ىذا األسمكب يعتبر األف ؿ لئلفصاح مف كجية النظر االقتصاديةف كذلؾ بمقارنةالتكمفة بالعااد المتكقع.
كيصنؼ (العميماتف:2010ص )77اإلفصاح المحاسبي طبقان لمت ريعات إلى:

 .1اإلفصاح االالتيارم :كيتـ كفقنا لسمكؾ اإلدارة التي ترل

ركرة حجب بعض المعمكمات المتعمقة

بن اط ال ركة بما يكفؿ حمايتيا في المستقبؿف غير أف ىذا التصرؼ ت كبو ال ككؾ حكؿ رغبة
المدراء حفظ ىذه المعمكمات لتحقيؽ مصالح ذاتيةف كأي ان قصر النظر ب أف المعامبلت في
أسيـ ال ركة بالبكرصةف أما ( )Choi et al,2007,p152فيرل أف لدل المديريف معمكمات عف
األداء الحالي كالمستقبمي لمن آتيـف كلدييـ الحافز لئلفصاح االالتيارم عف ىذه المعمكماتف كمف
ىذه الحكافز انالفاض تكمفة معامبلت تبادؿ األكراؽ المالية لممن أةف كزيادة اىتماـ المحمييف
المالييف كالمستثمريفف كزيادة السيكلة كانالفاض تكمفة رأس الماؿ.
نظر لعدـ كجكد اتفاؽ حكؿ مدل اإلفصاح الذم يمبي رغبات المستفيديف مف
 .2اإلفصاح اإلجبارم :نا
المعمكمات المن كرة في التقارير المالية كغيرىاف كنظ انر لت ارب المصالح بيف مالتمؼ األطراؼ
لجأت الجيات الرسمية المعنية باإلفصاح في التقارير إلى التدالؿ في زيادة محتكل المعمكمات
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المن كرة في القكااـ الماليةف كعميو فدف ىذا اإلفصاح قااـ عمى الت ريعات كالتعميمات التي تجبر
المن آت عمى اإلفصاح عف المعمكمات التي تحاكؿ اإلدارة حجبيا.
كيمكف القكؿ ىنا أف تعدد أنكاع اإلفصاح المحاسبي ما ىك إال كسيمة لمكصكؿ لميدؼ النيااي
لئلفصاح المحاسبي كىك إظيار الحقااؽ كاممة أماـ مستالدمي القكااـ المالية كجعميـ قادريف عمى
اتالاذ الق اررات المناسبة كالسميمة.
 3.3.4أهمية اإلفصاح المحاسبي.
لئلفصاح أىمية بالغةف كنظ انر لتمؾ األىمية فدف لجنة معايير المحاسبة الدكلية ()IASC
تناكلت اإلفصاح المحاسبي

مف المعيار المحاسبي الدكلي األكؿف ككفقان لػ( Jiangli, et. al,

 )2006,p30تعكد أىمية اإلفصاح المحاسبي ككنو أحد األسس التي ترتكز عمييا المبادئ المحاسبية
المتعارؼ عمييا ()GAAPف كالتي تدعك إلى اإلفصاح الكامؿ عف جميع المعمكمات المحاسبية
كالمالية كالمعمكمات ذات العبلقة بن اط الجية المعنية كالكاردة في بياناتيا الماليةف كذلؾ لصالح
المستفيديف مف ىذه المعمكمات.
كيذكر (الميؿ كالع ماكمف:2008ص )104أف اإلفصاح المحاسبي تكمف أىميتو في تحقيؽ
النقاط التالية:
 .1تقديـ المعمكمات المتعمقة بالمكارد االقتصادية لممن أةف كالتزاماتيا كالتغيرات التي تط أر عمى
ىذه المكارد كااللتزامات.
 .2يساعد في تكفير المعمكمات البلزمة لتقييـ أداء كقدرة اإلدارة عمى النيكض بمسؤكليتيا كالحكـ
عمى كفاءة أداايا.
 .3تساعد المعمكمات المتكفرة في التقارير المالية المساىميف في بياف مدل نجاح اإلدارة في إدارة
األمكاؿ إدارة اقتصادية تيدؼ إلى تنمية حقكؽ المساىميف .
 .4يعمؿ عمى مساعدة المستالدميف لممعمكمات المحاسبية في االستالداـ األمثؿ لممكارد
االقتصادية مف البلؿ اتالاذ القرار األمثؿ باالعتماد عمى المعمكمات المفصح عنيا.
 .5يساعد اإلدارة في إظيار مساىمة المن أة في تقديـ الدمات لمجميع كمساكليتيا االجتماعية
تجاه المجتمع ككؿ.
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كيؤكد (جريكنينجف:2006ص )8إف تكفير معمكمات فافة كمفيدة حكؿ المتعامميف في سكؽ
الماؿ (البكرصة) كمعامبلتيـف أمر جكىرم لتحقيؽ سكؽ منظـ ككؼءف كما أنو أحد ال ركط األساسية
المسبقة البلزمة الن باط السكؽ.
كترل الدراسة أف اإلفصاح عف المعمكمات بصكرة عادلة لممستالدميفف يساعد عمى استقرار
المن أة عمى المدل الطكيؿف كذلؾ بتجنب تقمبات أسعار األسيـ المتداكلة نتيجة نقص المعمكماتف
كعادة ما يقبؿ المستثمركف عمى راء األكراؽ المالية لممن آت التي تفصح عف بياناتيا اكثر مف
غيرىا ألف المستثمر بطبيعتو ال يرغب في المالاطرة الناتجة عف نقص المعمكمات.
3.3.4.1أهمية اإلفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية:
كذكر (الفارف:2010ص )88-87أنو كفقان لمعيار اإلفصاح في التحاسب ال ريبي فدنو يجب
الممكؿ أف يفصح في إق ارره عف جميع الحقااؽ الالاصة بن اطو الالا ع لم ريبة عف الفترة
عمى ي

المالية مك كع المحاسبةف كيجب أف تككف ىذه البيانات عمى درجة عالية مف الدقة كالك كحف كيجب

أف تعطي صكرة صادقة عف حقيقة مركزه ال ريبيف كما يجب أف يرفؽ باإلقرار بياف بالمبادئ كالطرؽ
المحاسبية التي بنيت عمييا البيانات الكاردة باإلقرارف حيث إنيا كسيمة مف كسااؿ اإلفصاح مع االلتزاـ
بتقديـ اإلقرار كالقكااـ المرفقة في المكاعيد القانكنيةف فدف التكقيت عنصر ىاـ في اإلفصاح المحاسبيف
الممكؿ ببيانات كا حة عف أسس
كما يتطمب تطبيؽ معيار اإلفصاح أف تقكـ اإلدارة ال ريبية بدمداد ي
التحاسبف كعف عناصر الربط كالتحصيؿ كالحاالت كتعديؿ الربط كاإلجراءات التي يجب اف يتبعيا

الممكؿ في كافة األحكاؿ .كأف تقكـ بدصدار الن رات الدكرية التي تساعد المكمفيف في فيـ أحكاـ
ي
الت ريع ال ريبيف كما يجب أف تقكـ اإلدارة ال ريبية بتبسيط إجراءات الفحص كالربط كالتحصيؿف
كأف تقكـ بدعداد نماذج

ريبية تتميز بالك كح كالبساطة كتالمك مف المصطمحات الفنية التي يصعب

عمى المكمفيف فيميا حتى يتمكف المكمؼ مف البلؿ ىذه النماذج مف اإلفصاح عف مركزه ال ريبي.
كيرل (محمدف:2004ص )64أف المعمكمات المتعمقة بمككنات العبء ال ريبي لممن أة مف
أىـ المعمكمات التي يجب اإلفصاح عنيا في القكااـ الماليةف كذلؾ لعدة أسباب أىميا ما يمي:
 .1التعرؼ عمى العناصر التي ساىمت في تحديد العبء ال ريبيف كاجراء المقارنات بيف
الفترات المالية المالتمفة كبيف المن أة كالمن آت األالرل المماثمة.
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 .2الحكـ عمى نكعية عكااد االستثمارف فالعديد مف المستثمريف الذيف يرغبكف في الحكـ عمى
نكعية العكااد التي تحققيا من أة معينة ييتمكف بالفركؽ بيف الدالؿ المحاسبي قبؿ ال ريبة
كصافي الدالؿ ال ريبيف لما ليا مف تأثيرات عمى تمؾ العكااد .فالعكااد التي تزيد قيمتيا
نتيجة ألثر

ريبي مكجب مف الكاجب فحصيا بعناية الاصة إذا كاف ىذا األثر غير متكررف

كمف ناحية أالرل فدف اإلفصاح عف الفركؽ المؤقتة مف أنو تكفير معمكمات لممستثمريف
تفيدىـ في التنبؤ بالعااد عمى االستثمار.
 .3التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية ب كؿ أف ؿف حيث إف فحص الجزء المؤجؿ مف
مصركؼ

ريبة الدالؿ يؤدم إلى تكفير معمكمات تفيد في التعرؼ عمى ما إذا كاف مف

المحتمؿ أف تزيد ال ريبة كاجبة السداد أك تقؿ في المستقبؿف كما أف الفحص المتأني قد
يبرز سياسات المن أة المتعمقة برسممة التكاليؼ كاالعتراؼ باإليرادات كغيرىا مف السياسات
التي تؤدم إلى ظيكر فركؽ مؤقتة بيف الدالؿ المحاسبي كالدالؿ ال ريبي .كنتيجة لكؿ ذلؾ
فدنو يمكف التنبؤ بالتالفي ات المستقبمية في االلتزامات ال ريبية المؤجمة كالتي تؤدم إلى فقد
جزء مف السيكلة بسبب زيادة مدفكعات ال ريبة الفعمية عف مصركؼ الدالؿ الظاىر في
قاامة الدالؿ.
 .4المساعدة في ك ع السياسات الحككميةف فاإلفصاح عف المعمكمات التي تعكس اآلثار
ال ريبية المترتبة عمى الفركؽ المؤقتة يؤدم إلى التعرؼ عمى مقدار ال رااب التي تدفعيا
المن آت بالفعؿف كبالتالي التعرؼ عمى معدؿ ال ريبة الفعاؿ لياف كىي مف األمكر المفيدة
لصناع السياسات الحككمية الاصة عند إعداد المكازنة العامة لمدكلة أك عند إدالاؿ بعض
التعديبلت عمى الت ريعات ال ريبية.
 3.3.5أهداف اإلفصاح المحاسبي.
كذكر ( )Belkaoui,2004,p266أف اإلفصاح المحاسبي ييدؼ تقديـ معمكمات إلى
المستالدميف مف أجؿ:
 .1كصؼ العناصر المعترؼ بياف كتقديـ المقاييس ذات العبلقة بيذه العناصر بالبلؼ المقاييس
المستالدمة في القكااـ المالية مثؿ تقدير القيمة العادلة لبنكد الميزانية العمكمية.
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 .2كصؼ العناصر غير المعترؼ بياف كتقديـ مقاييس مفيدة ليذه العناصر مثؿ مبمد ال رااب
المؤجؿ غير المعترؼ بوف ككصؼ لم مانات التي عمى المن أة مقابؿ الديكف.
 .3تكفير معمكمات لمساعدة المستثمريف كالداانيف لتقييـ المالاطر كاالحتماالت لمعناصر المعترؼ بيا
كغير المعترؼ بيا.
 .4تقديـ المعمكمات الميمة عف التدفقات النقدية الداالمة كالالارجة المستقبمية.
 .5تقديـ المعمكمات الميمة التي تسمح لمستالدمي القكااـ المالية بعمؿ المقارنات بيف السنكات.
 .6مساعدة المستثمريف لتقييـ العااد عمى استثماراتيـ.
كيرل (أبك المكارـف:2004ص )68أف اإلفصاح ييدؼ بالدرجة األكلى إلى عرض القكااـ
المالية إلى المستثمريف بصكرة الالية مف الت كيش كالت ميؿ في ىذه القكااـف كمعرفة المركز المالي
لم ركةف كما ييدؼ اإلفصاح إلى معرفة الك ع المالي لم ركة مف الناحية االستثمارية كمعرفة مدل
جدكل االستثمار في ىذه ال ركاتف كما أف ىدؼ اإلفصاح في القكااـ المالية ىك سرد جميع
المعمكمات التي يجب أف تت منيا القكااـ المالية لم ركة حتى تككف مفيدة لمف يستالدمكنياف كمف
أىداؼ اإلفصاح ىي طبيعة المعمكمات التي يجب أف تحتكييا القكااـ المالية التي يحتاج إلييا مف
يستالدمكف ىذه القكااـ بصفة أساسية.
كتالمص الدراسة إلى أف اليدؼ النيااي مف اإلفصاح المحاسبي يكمف في تقديـ معمكمات
دقيقة كالالية مف التحيز كالالداعف بحيث يمكف االعتماد عمييا في اتالاذ الق ارراتف كأف يتـ تقديميا
كن رىا في مكعدىا حتى تتمكف جميع األطراؼ الداالمييف كالالارجييف مف االستفادة منيا.
 3.3.6العوامل المؤثرة عمى اإلفصاح المحاسبي.
إف اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية ليس غاية بحد ذاتوف كلكنو ييدؼ إلى تقديـ المعمكمات
التي تككف مفيدة في اتالاذ الق ارراتف كبالتالي يمكف القكؿ أف عممية اإلفصاح عف المعمكمات ليست
عممية ع كاايةف بؿ تكجد مجمكعة مف العكامؿ تحكـ ذلؾ مثؿ(أبكزيدف:2005ص:)596-586
 .1نكعية المستالدميف كطبيعة احتياجاتيـ :البد أف تعطي المؤسسات اىتمامان الاصان في قكااميا
المالية لتمبية احتياجات المستالدميف الرايسييفف كالذيف ليـ مصالح مبا رة أك غير مبا رة
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حيث يككف مف الطبيعي أف تالتمؼ طبيعة المعمكمات المفصح عنيا في القكااـ المالية
باالتبلؼ نكعية المستالدميف في كؿ دكلة.
 .2الجيات المساكلة عف ك ع معايير اإلفصاح :كتتمثؿ في الجيات المنظمة كالمسؤكلة عف
تطكير كتنظيـ كاصدار معايير اإلفصاحف حيث تالتمؼ باالتبلؼ مداالؿ التنظيـ المحاسبي
المعتمد بكؿ دكلةف إذ يكجد في العديد مف الدكؿ كالاصة النامية منيا أف األطراؼ المؤثرة عمى
عممية اإلفصاح غالبان ما تككف مف المنظمات المينية كالحككمية.
 .3المنظمات كالمؤسسات الدكلية :باإل افة إلى المنظمات كالقكانيف المحمية فدف المنظمات
كالمؤسسات الدكلية مف األطراؼ المؤثرة عمى عمميات اإلفصاحف كمف أىـ ىذه المنظمات
مجمس معايير المحاسبة الدكلية ( )IASBحيث يحاكؿ تحسيف جكدة المعمكمات المفصح
عنيا عمى المستكل العالمي مف البلؿ إصداره لمجمكعة مف المعايير المحاسبية.
 3.3.7متطمبات اإلفصاح المحاسبي.
كيرل (حمادف:2000ص )54أف اإلفصاح المثالي يقكـ عمى مجمكعة مف العناصر التي البد
مف أالدىا بعيف االعتبار عند القياـ بعممية اإلفصاح كىي:
 .1السياسات المحاسبية :تقاس بنكد القكااـ المالية بتطبيؽ سياسات محاسبية قد تالتمؼ مف
من أة إلى أالرلف فالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا تت مف سياسات كطرؽ محاسبية
مالتمفةف كقد أك حت المعايير المحاسبية الدكلية ىذه الحقيقة بالقكؿ بأنو يعتبر استالداـ
سياسات محاسبية مالتمفة في مجاالت متعددة مف العكامؿ التي تؤدم إلى صعكبة تفسير
القكااـ الماليةف كليست ىناؾ مجمكعة معينة بالذات لمسياسات المحاسبية المقبكلة يمكف الرجكع
إليياف كمف ثـ فدف استالداـ ما ىك متاح مف السياسات المحاسبية المالتمفة قد يسفر عف قكااـ
مالية مالتمفة عف بع يا البعض لمجمكعة كاحدة مف األحداث كالظركؼف لذلؾ يككف
اإلفصاح عف السياسات المحاسبية كثيقة ىامة لممعمكمات تمكف مف تفسير األرقاـ الكاردة في
القكااـ المالية كفقا لمسياسات المحاسبية التي أدت إلييا.
 .2األطراف والصفقات الهامة :يجب أف ت تمؿ اإلي احات المتممة لمقكااـ المالية عمى كصؼ
لمصفقات المبرمة بيف المن أة كأطرؼ أالرلف ككذلؾ العبلقات اليامة بيف المن اة كأطراؼ
الارجية أالرل مثؿ العبلقات بيف ال ركة القاب ة كال ركة التابعة.
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 .3األحداث الالحقة :تغطي القكااـ المالية فترة محددة مف الكقتف كلكنيا ال تككف متاحة لمن ر
مبا رة في نياية الفترة الماليةف كغالبان ما تن ر بعد انتياء الفترة المالية بعدة يكرف كتسمى
الفترة بيف نياية الفترة المالية ك إصدار ن ر القكااـ بالفترة البلحقةف كأثناء الفترة البلحقة قد
تحدث أحداث ىامة أك تتاح معمكمات جديدة متصمة بالقكااـ المالية التي تـ إعدادىاف فدذا لـ
تكف منعكسة عمى القكااـ المالية فدف األمر يتطمب تعديؿ القكااـ أك عر يا في صكرة
المبلحظات المرفقة بالقكااـ المالية.
 .4الشكوك حول استمرار المنشدة :يتـ إعداد القكااـ المالية عمى أساس استمرار المن أةف كانو في
ظؿ غياب أم معمكمات كتكقعات بف ؿ الم ركع أك عدـ استم ارريتو فدنو يفترض أف الم ركع
مستمر إلى ما ال نيايةف كفي حاؿ تكفر لدل معدم القكااـ المالية معمكمات تفيد بعدـ
استم اررية الم ركعف أك أف ىناؾ كككان حكؿ استمرار الم ركعف عنداذ يجب اإلفصاح عف
تمؾ المعمكمات في صكرة مبلحظات مرفقة لمقكااـ المالية.
.5

االلتزامات المحتممة :كتتمثؿ عادة بالتزامات يحيط بيا الكثير مف عدـ التأكدف فيما يالتص
بحدكثيا أك مبالغياف كتظير عادة نتيجة لمق ايا المرفكعة

د المن أة أك المنازعات مع

األطراؼ األالرلف كالتي تتطمب تحكيؿ بعض المبالد مستقببلن عند تسكية النزاعف كفي بعض
الحاالت التي يتأكد فييا بعض ىذه االلتزامات فدنيا تدالؿ

مف الدفاتر المحاسبية لتصبح

تأكيدا في
جزنءا مف القكااـ الماليةف بينما يتـ اإلفصاح عف االلتزامات المحتممة األقؿ
ن

مبلحظات القكااـ الماليةف كاإلفصاح في الحاؿ يالبر القارئ بالنتااج السمبية المحتممة لؤلحداث
التي كقعت كلكنيا لـ تصؿ إلى الدرجة المك كعية البلزمة إلدالاليا إلى القكااـ المالية.
كلقد ازدادت ال غكطات كالمطالبات باتجاه التكسع في متطمبات اإلفصاح نتيجة التطكرات
المتبلحقة في بياة األعماؿف كبيف ( )Keieso and Jerry,2007أسباب ذلؾ كىي:
 .1تعقد بيئة األعمال :مع زيادة تعقيد كتعاظـ العمميات كاألحداث االقتصادية في بياة األعماؿف
كصعكبة تماليص ىذه األحداث في تقرير مالتصرف مثؿ :االعتراؼ باإليراد كاندماج األعماؿف
كال رااب المؤجمةف كنتيجة لذلؾ تستالدـ المبلحظات بصكرة مكثفة في رح ىذه الصفقات
كجثارىا المستقبمية.
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 .2الحاجة لمعمومات فورية :فيناؾ طمب اآلف أكثر مف أم كقت م ى مف قبؿ المستالدميف
لمعمكمات تتعمؽ بالبيانات الفتريةف كمعمكمات حالية كتنبؤية كما أف ىياة سكؽ الماؿ األمريكية
( )SECأصبحت تكصي بن ر التنبؤات المالية التي يتجنبيا بعض المحاسبيف.
 .3المحاسبة كدداة لإلشراف والرقابة :حيث تعتقد الجيات الحككمية أف تقديـ المزيد مف
المعمكمات كاإلفصاح العاـ عف من آت األعماؿ مف األمكر الجكىرية ل بط حركة الن اط
االقتصادمف كتجنب حدكث أزمات مالية مثؿ أزمة ركة الطاقة األمريكية (.)Enron
 3.3.7.1متطمبات اإلفصاح المحاسبي عن ضرائب الدخل في القوائم المالية.
يرل (محمدف:2004ص )74-66أف ال رااب ذات تأثير و
عاؿ عمى النظاـ المحاسبي كيمتد
ذلؾ التأثير عمى العديد مف القكااـ المالية كممحقاتيا كىي كالتالي:
أوالً :اإلفصاح في قائمة الدخل :تعتمد عممية إ افة ال رااب المؤجمة إلى
المستحقة أك الصميا منيا عند حساب مصركؼ

ريبة الدالؿ عمى الظركؼ المحيطةف فعمى سبيؿ

المثاؿ الزيادة التي تحدث في التزاـ ال ريبة المؤجمة يجب إ افتيا إلى

ريبة الدالؿ المستحقةف

كبالعكس فدف الزيادة التي تحدث في أصؿ ال ريبة المؤجمة يجب الصميا مف
المستحقةف كيك ح ال كؿ ( )3.3العبلقة بيف

ريبة الدالؿ

رااب الدالؿ المؤجمة بمصركؼ
شكل ()3.3

العالقة بين ضرائب الدخل المؤجمة بمصروف ضريبة الدخل

المصدر( :الفار)2010،
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ريبة الدالؿ

ريبة الدالؿ.

كعمى ذلؾ فبلبد مف اإلفصاح عف المككنات اليامة لمصركؼ
لمعمميات المستثمرة كذلؾ في قاامة الدالؿ أك

مف مبلحظات القكااـ الماليةف حيث يتـ اإلفصاح عف

ال ريبة المستحقة عف الفترةف كالجزء المؤجؿ مف مصركؼ
كيمكف اإلفصاح عف جممة مصركؼ

ريبة الدالؿ التي ترجع

ريبة الدالؿ.

ريبة الدالؿ في قاامة الدالؿ مع اإل ارة لمجزء

المستحؽ كالجزء المؤجؿ منو في مبلحظات القكااـ الماليةف باإل افة إلى كجكب اإلفصاح عف
المككنات األالرل اليامة التي تؤثر في العبء ال ريبي عمى المن أة.
ثانياً :اإلفصاح في قائمة المركز المالي :تتـ التفرقة في ىذه الحالة بيف

ريبة الدالؿ

المستحقةف ك رااب الدالؿ المؤجمةف فبالنسبة ل ريبة الدالؿ المستحقة يجب اإلفصاح عنيا

مف

االلتزامات المتداكلة في قاامة المركز الماليف كفي الحاالت التي تقكـ فييا المن أة بسداد دفعات تحت
الحساب أك مقدمانف فدف ىذه الدفعات يتـ تسجيميا في حساب
تسكيتيا مع رصيد

رااب الدالؿ المقدمة عمى أف يتـ

رااب الدالؿ المستحقة عند اإلفصاح عنيا في الميزانية.

أما بالنسبة لحسابات ال رااب المؤجمة فقد االتمفت اآلراء حكؿ كيفية اإلفصاح عنيا في قاامة
المركز الماليف فذىب البعض إلى اإلفصاح عنيا كأصكؿ أك التزامات مع

ركرة تصنيفيا حسب نكع

األصؿ أك االلتزاـ الذم ترتبط بو تمؾ ال ريبةف كيعتبر أصؿ أك التزاـ ال ريبة المؤجمة مرتبطان بأصؿ
أك التزاـ أالر إذا كاف تالفيض ىذا األصؿ أك االلتزاـ األالر سيؤدم إلى انعكاس أك تحكؿ الفرؽ
المؤقتف كيؤيد أصحاب ىذا االتجاه رأييـ بأف تكييؼ ال ريبة المؤجمة كالتزاـ أك أصؿ يتم ى مع
تعريؼ االلتزامات كاألصكؿ التي أكردىا مجمس معايير المحاسبة المالية (.)FASB
فقد عرفت قاامة مفاىيـ المحاسبة المالية رقـ  )SFAC 6( 6الالاصة بعناصر القكااـ الماليةف
االلتزاـ بأنو" :المناقع االقتصادية المتكقع الت حية بيا في المستقبؿ كالمترتبة عف تعيدات حا رة
لكحدة محاسبية تقت ي تحكيؿ أصكؿ أك تقديـ الدمات لكحدة أك كحدات أالرل في المستقبؿ نتيجة
أحداث أك صفقات ما ية"ف أما األصؿ فعرفتو بأنو" :المكاسب أك المنافع المنتظر الحصكؿ عمييا
مستقببلن بكاسطة كحدة محاسبية نتيجة أحداث أك صفقات ما ية"ف كذىب البعض األالر إلى أف
ال ريبة المؤجمة ال تعتبر التزامان يتـ استرداده مستقببلن حيث يعتمد ذلؾ عمى ما يتحقؽ مف دالؿ في
المستقبؿف كنظ انر ألنو مف المحتمؿ أال تقكـ اإلدارة ال ريبية باسترداد قيمتيا إذا ما تحققت الساار في
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المستقبؿف فدنو ينبغي عدـ اإلفصاح عف ىذه ال ريبة في قاامة المركز الماليف كبنفس الصكرة إذا لـ
يتحقؽ دالؿ الا ع لم ريبة في المستقبؿف فدنو ال يجب االعتراؼ بأصؿ

ريبة مؤجمةف أم أف

أصحاب ىذا االتجاه يركف عدـ اإلفصاح عف التأثيرات ال ريبية لمفركؽ المؤقتة بصكرة مستقمةف كبدالن
مف ذلؾ يركف اإلفصاح عف ىذه اآلثار كتعديبلت لمقيـ الدفترية لؤلصكؿ أك االلتزامات كلئليرادات أك
المصركفات المتعمقة بيا .فعمى سبيؿ المثاؿ يظير األصؿ الرأسمالي في قاامة المركز المالي بصافي
القيمة بعد األالذ في االعتبار اآلثار ال ريبية لزيادة اإلىبلؾ ال ريبي عف اإلىبلؾ المحاسبي (بدكم
كعثمافف:2000ص.)736
أم يتـ اإلفصاح في الميزانية عف إجمالي األثر ال ريبي المؤجؿ كتالفيض لؤلصؿ المتعمؽ
بوف كليس كرصيد دااف في حساب التزاـ ال ريبة المؤجمة أك يمكف اإلفصاح عنو في المبلحظات
اليام ية بالميزانية العمكميةف كبعبارة أالرل فدف ىذا االتجاه يرل اإلفصاح عف حسابات األصكؿ
كااللتزاماتف كاإليرادات كالمصركفات بعد استبعاد األثر ال ريبي المتعمؽ بيا أم يككف اإلفصاح
الالصان مف ال ريبةف كىك أمر غير مقبكؿ حاليان لؤلغراض المحاسبية.
كبالرغـ مف اتجاه معظـ المحاسبيف عمى

ركرة اإلفصاح عف قيمة ال رااب المؤجمة في

قاامة المركز المالي إال أنيـ االتمفكا فيما بينيـ حكؿ القيمة الكاجب إظيارىا في تمؾ القكااـ ( White,
)et al,2003ف فذىب البعض إلى

ركرة الصـ القيمة التي حسبت بيا بمعدؿ الصـ مناسبف

كبالتالي إظيارىا بالقيمة الحالية ليا في القكااـ المالية ( .)Schroeder, et al,2013كقد برر
المؤيدكف ليذا االتجاه بأنو بدكف الصـ قيمة األصؿ أك االلتزاـ فدف القكااـ المالية لف تعكس المنافع
كاألعباء الصحيحة لمتأجيؿ ال ريبيف كبالتالي تتأثر قابمية القكااـ المالية لممقارنة نظ انر ألف المبمد
المتعمؽ بالتأجيؿ قصير األجؿ يبدك نفس المبمد المتعمؽ بالتأجيؿ طكيؿ األجؿ.
كيدعـ أصحاب ىذا االتجاه رأييـ بأف الصـ ال رااب المؤجمة يتفؽ مع المبادئ المحاسبية
المت عارؼ عمييا في معالجة بنكد المدينيف كالداانيف كاإليجارات كغيرىاف كما أف القيـ المالصكمة تعتبر
أف ؿ كأكثر المؤ رات مناسبة لمتدفقات النقدية المستقبميةف كذىب البعض األالر إلى عدـ الصـ
ال رااب المؤجمةف كبالتالي إظيارىا بالقكااـ المالية بالقيمة التي حسبت بياف كالمتكقع أف تسدد أك
تسترد مستقببلنف كىك االتجاه الذم تجمع عميو اليياات المحاسبية كالمينية الرسمية .كيستند أصحاب
ىذا االتجاه في تبرير كجية نظرىـ بأف الصـ ال رااب المؤجمة مف أنو الجمع عمى نحك غير مبلاـ
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لمصفقات الالا عة لم ريبة مع اآلثار ال ريبية المتعمقة بيا بالرغـ مف أف األكلى تظير في فترة
كاحدة بينما الثانية تظير في فترات متعددةف كما أف الصـ ال رااب المؤجمة مف أنو إالفاء عبء
ال ريبة الفعمي لممن أة.
ثالثاً :اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية :تعتبر قاامة التدفقات النقدية إحدل القكااـ المالية
المن كرة التي تمتزـ من آت األعماؿ بدعدادىا بجانب القكااـ المالية األالرل مثؿ :قاامة الدالؿف
كالميزانية العمكميةف كقاامة التغيرات في حقكؽ الممكية.
كيتمثؿ الفرض الرايسي مف قاامة التدفقات النقدية في تكفير معمكمات عف المتحصبلت
النقدية كالمدفكعات النقدية كصافي التغير في النقدية الناتج عف األن طة الت غيمية كاالستثمارية
كالتمكيمية لممن أة البلؿ فترة زمنية محددة بصكرة تؤدم إلى تكافؽ رصيد النقدية في أكؿ كأالر تمؾ
الفترةف كاعتمادان عمى ىذه القاامة يمكف لمستالدمي القكااـ المالية تقييـ مكقؼ المن أة مف السيكلة
قصيرة األجؿف كسداد التزاماتيا في مكاعيدىاف إلى جانب االتبار مدل جكدة األرباح
()Kieso&Weygandt,2007ف كقد تنبيت لجنة معايير المحاسبة الدكلية ( )IASCككافة الجيات
المنظمة لمينة المحاسبة في كثير مف دكؿ العالـ بأىمية البيانات التي تت منيا تمؾ القاامة بالنسبة
لممستثمريف كالداانيف كغيرىـف فقامت بدصدار العديد مف المعايير المحاسبية التي تمزـ المن آت بدعداد
قاامة عف التدفقات النقدية كمنيا معيار المحاسبة الدكلي ()IAS1ف كالمعايير التي أصدرتيا لجنة
معايير المحاسبة المالية األمريكية ( )FASB 95,102,104كمعيار التقرير المالي ( )FRS1الذم
أصدرتو لجنة المعايير المحاسبية البريطانية ()ASBف ككفقان لما جاء بيذه المعايير فينبغي اإلفصاح
عف مدفكعات

ريبة الدالؿ كجزء مف أن طة الت غيؿ التي تظير في تمؾ القاامة إال إذا أمكف

التعرؼ عمييا تحديدان في كؿ مف أن طة االستثمار كالتمكيؿف كلتحديد المدفكعات النقدية ل رااب
الدالؿف فدف مصركؼ

ريبة الدالؿ الذم يظير بقاامة الدالؿ يتـ تعديمو بكؿ مف

رااب الدالؿ

المستحقة ك رااب الدالؿ المدفكعة مقدمانف أما ال رااب المؤجمة فتعتبر مف المصركفات غير النقدية
أم التي ال تتطمب مدفكعات نقدية الارجةف مثميا في ذلؾ مثؿ مصركؼ اإلىبلؾ كبالتالي يتعيف
استبعادىا عف حساب المدفكعات النقدية ل رااب الدالؿ (.)Kieso and Weygandt,2007
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3.3.7.2أثر التغير في الضرائب المؤجمة عمى اإلفصاح المحاسبي.
يرل (الفارف:2010ص )97أف تغيير التركيبة الييكمية لم رااب المؤجمة سكاء مف حيث
طبيعتيا (مدينة/داانة) أك نكعيتيا (مكجبة/سالبة) يؤدم إلى إحداث تغيير في العديد مف عناصر
القكااـ المالية مما يتطمب بالتالي اإلفصاح عنيا تحقيقان لكفاءة اإلفصاح المحاسبي كمنيا:
 تغيير قيمة ال ريبة كاجبة السداد مف كاقع اإلقرار ال ريبي.
 تغيير قيمة مصركؼ ال ريبة المحمؿ عمى قاامة الدالؿ.
 تغيير قيمة الربح المحاسبي بعد ال ريبة (القابؿ لمتكزيع).
 تغيير قيمة حقكؽ الممكية.
 تغيير درجة السيكلة كالتدفقات النقدية.
 3.3.8اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية.
لقد أكلت لجنة معايير المحاسبة الدكلية اىتماميا بكيفية إعداد القكااـ المالية المن كرةف ألنيا
السبيؿ الكحيد لحصكؿ المستفيديف الالارجييف عمى المعمكمات التي يحتاجكف إلييا التالاذ ق ارراتيـ
المناسبةف كفي ىذا الصدد أصدرت العديد مف المعايير المحاسبية المتعمقة بكيفية إعداد كعرض القكااـ
مع مراعاة اإلفصاح المحاسبي عف كؿ المعمكمات كالبياناتف كمف أىـ معايير المحاسبة الدكلية التي
تناكلت االفصاح المحاسبي ما يمى :معيار المحاسبة الدكلية رقـ ( )1عرض القكااـ الماليةف كمعيار
المحاسبة الدكلية رقـ ( )24اإلفصاح عف األطراؼ ذكل العبلقةف كمعيار المحاسبة الدكلية رقـ ()30
االفصاح في القكااـ المالية لمبنكؾ كالمن آت المماثمةف كتتمالص المعمكمات الكاجب اإلفصاح عنيا في
البيانات الماليةف إلى ما أ ار إليو معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )1بحيث أك ح مككنات القكااـ
المالية كغر يا كما تحتكيو كؿ قاامة مف القكااـ المالية لممن أة التي يجب إعدادىا كن رىا كىـ:
 .1قاامة المركز المالي.
 .2قاامة الدالؿ ال امؿ.
 .3قاامة التغير في حقكؽ الممكية.
 .4قاامة التدفقات النقدية.
 .5السياسات المحاسبية كاإلي احات التفسيرية.
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كلقد تناكؿ ىذا المعيار الحد األدنى لئلفصاح المطمكب في البيانات المالية ذات الغرض
العاـف لكف معايير المحاسبة الدكلية األالرل أكردت متطمبات إفصاح حكؿ الق ايا المحاسبية التي
تتناكليا ىذه المعايير
 3.3.9اإلفصاح المحاسبي في التشريعات الفمسطينية.
كتتناكؿ الدراسة في ىذا الجزء النصكص كالت ريعات القانكنية المطبقة في فمسطيف كالتي
تناكلت اإلفصاح في مكادىاف كبمراجعة ىذه النصكص يجد الباحث أنيا قد تناكلت اإلفصاح مف حيث
طبيعة المعمكماتف كالبيانات الكاجب اإلفصاح عنياف كمكعد اإلفصاح عف تمؾ المعمكمات.
 .1قانون الشركات الفمسطيني رقم ( )6لسنة 2008م.
كتنص المادة ( )150في الفقرتيف (2ف )1عمى مجمس إدارة ال ركة المساىمة العامة أف يعد
البلؿ مدة ال تزيد عف ثبلثة أ ير مف انتياء السنة المالية لم ركات الحسابات كالبيانات المنصكص
عمييا أدناه لعر يا عمى اليياة العامةف عمى أف يزكد مجمس اإلدارة المسجؿ كىياة سكؽ رأس الماؿ
نسالة عف تمؾ الحسابات قبؿ المكعد المحدد الجتماع اليياة العامة لم ركة لمدة ال تقؿ كاحد كع ريف
يكمان:
أ .الميزانية السنكية العامة لم ركةف كبياف األرباح كالالساارف كبياف التدفقات النقدية
كاإلي احات حكليا مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعيا مف مدققي حسابات
ال ركة.
ب .التقرير السنكم لمجمس اإلدارة عف أعماؿ ال ركة البلؿ السنة الما ية كتكقعاتيا لمسنة
القادمة.
كنصت المادة ( )213في الفقرتيف(3ف )1أف تنظـ ال ركة حساباتيا كحفظ سجبلتيا كدفاترىا
كفؽ معايير كقكاعد المحاسبة الدكلية المتعارؼ عمييا كالمعتمدة مف قبؿ الجيات المينية المالتصة.
كنصت المادة ( )215عمى مجمس إدارة ال ركة المساىمة العامة أف ين ر الميزانية العامة
لم ركة كحساب أرباحيا كالساارىا كالبلصة كافية عف التقرير السنكم لممجمس كتقرير مدققي حسابات
ال ركة البلؿ مدة ال تزيد عمى ثبلثيف يكمان مف تاريخ انعقاد اليياة العامة.
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أما عف دكر مدقؽ الحسابات في التبميد عف أم مالالفة ترتكبيا ال ركةف فقد نصت المادة
( ) 228إذا اطمع المدقؽ عمى أم مالالفة ارتكبتيا ال ركة لمقانكف أك نظاـ ال ركة أك أم أمكر مالية
ذات أثر سمبي عمى أك اع ال ركة المالية أك اإلداريةف فعميو أف يبمد ذلؾ الطيان إلى كؿ مف رايس
مجمس اإلدارة كالمسجؿ كىياة سكؽ رأس الماؿ كالسكؽف حاؿ اطبلعو أك اكت افو لتمؾ األمكرف عمى
أف تعامؿ ىذه المعمكمات بسرية تامة مف جميع األطراؼ لحيف البت في المالالفات.
 .2قانون ضريبة الدخل رقم ( )8لسنة .2011
كتنص المادة رقـ ( )20في الفقرة ( )1يتعيف عمى المكمؼ  -ركة عامة أك الصكصية أك أم
الص معنكم أك األ الاص المعفاة دالكليـ بمكجب الت ريعات االستثمارية -عند تقديـ اإلقرار
ال ريبي إرفاؽ الحسابات الالتامية لمسنة ال ريبيةف ك يادة المدقؽ القانكني المرالصف كك ؼ تعديمي
لغايات

ريبة الدالؿ مصادؽ عميو مف المدقؽ القانكني المرالص.

 .3بورصة فمسطين:
قامت بكرصة فمسطيف عمى إعداد نظاـ سمي بنظاـ اإلفصاح كالمعركؼ بقانكف رقـ ()12
لسنة 2004ـف كالذم صادؽ عميو مجمس إدارة السكؽ في جمستو الرابعة بتاريخ ()2006/8/3ف
ككذلؾ مجمس إدارة ىياة سكؽ الماؿ الفمسطينية في جمستو رقـ ( )20بتاريخ ()2006/12/18ف كقد
ابتداء مف (.)2007/1/1
دالؿ حيز التنفيذ
ن
كقد تـ إجراء بعض التعديبلت عمى بعض المكاد مف قبؿ ىياة سكؽ الماؿ الفمسطينيةف كالتي
تـ اعتمادىا مف مجمس إدارة السكؽ بتاريخ  2012/12/12بمكجب قرار رقـ (.)2012/1
كقد بيف النظاـ أىـ بنكد اإلفصاح المطمكبة مف ال ركات المساىمة المدرجة في السكؽ كما
نصت المادة رقـ ( )3في الفقرة ( )1مف قانكف األكراؽ الماليةف حيث ألزـ النظاـ ال ركة المدرجة
باإلفصاح لمسكؽ عف البيانات المالية الالتامية األكلية كالمدققة داالميان البلؿ فترة المسة كأربعيف يكمان
مف تاريخ انتياء السنة المالية لم ركةف كطمب اإلفصاح عف البيانات المالية السنكية البلؿ فترة أقصاىا
ثبلثة أ ير مف تاريخ انتياء السنة المالية لم ركة مدققة مف المدقؽ القانكني.

100

كذلؾ طمب اإلفصاح لمسكؽ عف البيانات المالية نصؼ السنكية مف البلؿ إعداد التقرير
نصؼ السنكم البلؿ فترة أقصاىا المسة كأربعكف يكمان مف تاريخ انق اء نصؼ السنة المالية لم ركة
مراجعة مف قبؿ مدقؽ الحسابات المعتمدف كاإلفصاح عف البيانات المرحمية مف البلؿ إعداد تقرير
دكرم (ربع سنكم) كفقان لمعايير المحاسبة الدكلية كذلؾ البلؿ فترة أقصاىا ير كاحد مف تاريخ انتياء
كؿ ثبلثة يكر عمى أف يككف مراجعان مف قبؿ المدقؽ الداالمي.
أما الفقرة ( )3مف نفس المادة فنصت عمى قياـ ال ركة المدرجة بدعداد بياناتيا المالية كفقان
لمعايير المحاسبة الدكليةف كاذا تعارض أم مف ىذه المعايير الدكلية مع ت ريع نافذ في فمسطيف تسرم
أحكاـ قانكف األكراؽ المالية كتعميمات اليياة.
كما ألزمت المادة رقـ ( )39ال ركة المدرجة باإلفصاح لمسكؽ عف األمكر الجكىريةف كت مؿ
كافة الكقااع كالمعمكمات التي تستجد عمى أعماؿ ال ركة كادارتيا كمركزىا المالي البلؿ السنة الماليةف
كالتي تؤثر ب كؿ مبا ر أك غير مبا ر عمى سعر األكراؽ المالية الالاصة بال ركة المدرجة فكذلؾ
البلؿ مدة أقصاىا يكـ عمؿ كاحد مف تاريخ عمـ ال ركة المدرجة بيذه الكقااع أك المعمكمات.
كترل الدراسة أف الت ريعات كالقكانيف المطبقة في فمسطيفف قد ألزمت الكحدات االقتصادية
باإلفصاح عف جميع األمكر كاألحداث الالاصة بالمن أةف كالتي مف

أنيا أف تؤثر عمى قرار

مستالدمي البيانات الماليةف كما أف قانكف سكؽ الماؿ الفمسطيني ساىـ بتحقيؽ مستكل و
عاؿ مف
اإلفصاح في البيانات المن كرة ي اىي جكدة البيانات المالية لم ركات المدرجة في أسكاؽ الماؿ
العالمية.
 3.3.10معيقات اإلفصاح المحاسبي.
أك ح (المؼف:2009ص )29أنو ال يمكف تكفير مستكل مثالي لئلفصاح كذلؾ لعدة أسباب
منيا عدـ كجكد إلماـ كامؿ بطبيعة النماذج المالتمفة كالمتعمقة بالق اررات التي تعد البيانات المحاسبية
مدالبلت لياف كعدـ اإللماـ الكافي بمدل حساسية ىذه الق اررات لمبدااؿ المالتمفة مف المعمكمات
المحاسبيةف باإل افة إلى التفاكت الكبير في استجابة متالذم الق اررات ألنماط المعمكمات التي تكفر
ليـ بمكجب بدااؿ نظـ القياس المحاسبي.
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بينما يرل (ال ارمةف:2003ص )98أف الكصكؿ إلى المستكل األمثؿ مف اإلفصاحف يتـ عند
تحديد احتياجات مستالدمي ال بيانات المالية ب كؿ دقيؽ كيرافقو القدرة كالرغبة لدل العامة في ن ر ىذه
المعمكماتف كىناؾ العديد مف المعكقات التي تحكؿ دكف الكصكؿ إلى اإلفصاح األمثؿ منيا:
 .1تساعد المنافسيف في الحصكؿ عمى المعمكمات الالاصة بالمن أة األمر الذم ي ر
بمصمحتيا.
 .2يؤدم اإلفصاح إلى تحسيف المناخ التفاك ي مع االتحادات العمالية مما يزيد
التكاليؼ المرتبة عمى المن أة.
 .3عدـ قدرة الفاات المالتمفة لمستالدمي البيانات المالية عمى فيمـ كاستعماؿ الكثير مف
المعمكمات كالبيانات المحاسبية التي يتـ اإلفصاح عنيا.
 .4كجكد مصادر بديمة تزكد متالذم الق اررات بالمعمكمات البلزمة بتكمفة أقؿ مف قياـ
إدارة المن أة بن رىا في التقارير الدكرية.
 .5عدـ إلماـ المن أة باالحتياطات المالتمفة لفاات مستالدمي البيانات المالية مف
معمكمات.
 .6إف اإلفصاح عف المزيد مف المعمكمات يعد أم انر مكمفان مما يجعؿ اإلدارة ترفض
التكسع في اإلفصاح.
 .7زيادة كمية المعمكمات المفصح عنيا سيؤدم إلى ت كيش كارباؾ الذيف يحاكلكف فيـ
كاستالداـ ىذا الكـ الكبير مف المعمكمات.
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 3.4ممخص الفصل الثالث.
تعد التقارير المالية ىي نتاج النظاـ المحاسبيف كالتي تمثؿ مرجة تعكس أداء الكحدة
االقتصادية بالنسبة لممتابعيف كالمستالدميف لمبيانات المحاسبيةف كيجب أف تككف ىذه التقارير كاقعية
تعكس األحداث المالية التي قامت بيا المن أةف كيجب أف تالمك مف األالطاء ك التعقيد.
كيتـ إعداد القكااـ المالية كعر يا بعد أف يتـ قياس عناصر القكااـ الماليةف كىنا تبرز أىمية
القياس المحاسبيف فاالتيار بديؿ القياس المحاسبي المناسب لتحقيؽ ىذه األغراض كالصااص القكااـ
المالية يجب أف تككف بعيدة عف التحيز كت في مزيدان مف ال فافية كالمكثكقية لياف فدذا تمت عممية
القياس بدقة ك كفاءة فدنيا تعكس ذلؾ بقكااـ مالية ذات معمكمات مالية بجكدة عالية أما إذا كجدت
م اكؿ في القياس فدنيا تعكس ذلؾ بدصدار قكااـ مالية غير مبلامة التالاذ الق اررات.
كلقد ارتبط اإلفصاح في القكااـ المالية ارتباطان كثيقان مع القياس المحاسبيف حيث إف اإلفصاح
الفعاؿ الناتج مف عممية القياس المحاسبي بصكرة صحيحةف ييدؼ لتكفير المعمكمات المبلامة
ى
كيم ىكف مستالدمي
لمستالدمي القكااـ المالية مف أجؿ اتالاذ ق اررات مالية كاقتصادية عالية الجكدةف ي
البيانات مف التنبؤ كالتالطيط السميـف األمر الذم يالفض مف درجة عدـ لدل المتعامميف بيذه البيانات

كالمعمكمات.

103

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
4.1

مقدمة.

4.2

منيجية الدراسة.

4.3

طرؽ جمع البيانات.

4.4

مجتمع الدراسة.

4.5

أداة الدراسة كاالتبار مدل صدقيا كثباتيا.

4.6

المعالجات اإلحصااية.

4.7

االتبار التكزيع الطبيعي.

4.8

االتبار فر يات الدراسة.

104

مقدمة:

4.1

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسةف ككؿ مف مجتمع الدراسة كعينتياف ككذلؾ أداة الدراسة
المسػػتالدمة كطػػرؽ إعػػدادىاف كصػػدقيا كثباتيػػاف كمػػا يت ػػمف ىػػذا الفصػػؿ كصػػفنا لئلج ػراءات الالاصػػة
ػر المعالج ػػات اإلحص ػػااية الت ػػي ت ػػـ االعتم ػػاد عميي ػػا ف ػػي تحمي ػػؿ
بتقن ػػيف أدكات الد ارس ػػة كتطبيقي ػػاف كأالي ػ نا

الدراسة.
4.2

منهجية الدراسة:
حيث إف الباحث يعرؼ مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مك ع الدراسة مف البلؿ اطبلعو عمى

الدراسات السابقة المتعمقة بمك كع الدراسة التي تسعى إلى التعرؼ عمى أثر االالتبلؼ في تطبيؽ
معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كقانكف
عف

ريبة الدالؿ رقـ ( )8لسنة  2011عمى القياس كاإلفصاح

رااب الدالؿ في القكااـ المالية .كالذم يتكافؽ مع المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ إلى

تكفير البيانات كالحقااؽ عف الم كمة مك كع البحث لتفسيرىا كالكقكؼ عمى دالالتيا مف البلؿ الرجكع
لمكثااؽ المالتمفة كالكتب كالصحؼ كالمجبلت كغيرىا مف المكاد التي تثبت صدقيا بيدؼ تحميميا
لمكصكؿ إلى أىداؼ البحثف لذلؾ فقد اعتمد الباحث ىذا المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة
كالتفصيمية حكؿ م كمة البحثف كلتحقيؽ تصكر أف ؿ كأدؽ لمظاىرة مك ع الدراسة.
4.3

طرق جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة عمى نكعيف مف البيانات ىما:

 4.3.1البيانات األولية:
حيث تـ المجكء إلى المصادر األكلية لمدراسة في الجانب الميداني عبر تطكير قاامة استقصػاء
لمعرفػػة أثػػر االالػػتبلؼ فػػي تطبيػػؽ معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ( )12كقػػانكف
لسػػنة  2011عمػػى القيػػاس كاإلفصػػاح عػػف

ػريبة الػػدالؿ رقػػـ ()8

ػرااب الػػدالؿ فػػي الق ػكااـ الماليػػة .كبعػػد ذلػػؾ تػػـ اسػػتالداـ

االالتبارات اإلحصااية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤ رات تدعـ مك كع الدراسة.
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 4.3.2البيانات الثانوية:
تمت مراجعة الكتػب كالػدكريات كالمن ػكرات الالاصػة أك المتعمقػة بالمك ػكع قيػد الد ارسػةف كالتػي
تتعمػؽ بد ارسػة تطبيػؽ معيػار المحاسػبة الػػدكلي رقػـ ()12ف كقػانكف
عمى القياس كاإلفصاح عف

ػريبة الػدالؿ رقػـ ( )8لسػػنة 2011

رااب الػدالؿ فػي القػكااـ الماليػة ف كأيػة م ارجػع قػد تسػيـ فػي إثػراء الد ارسػة

ب كؿ عمميف كذلؾ بغرض التعرؼ عمى األسس ك الطرؽ العممية السميمة فػي كتابػة الد ارسػاتف ككػذلؾ
أالذ تصكر عاـ عف جالر المستجدات التي حدثت ك تحدث في مجاؿ الدراسة.
4.4

مجتمع الدراسة:
يتكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف كافػة ػركات المسػػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف كالتػػي

يبمػػد عػػددىا ( )50ػػركة حسػػب المكقػػع اإللكتركنػػي الرسػػمي لبكرصػػة فمسػػطيف (.)www.p-s-e.com
كتبػػيف أف ىػػذه الكحػػدات مكزعػػة عمػػى المس ػة قطاعػػات كىػػي قطػػاع االسػػتثمارف قطػػاع البنػػكؾف قطػػاع
التػػأميفف قطػػاع الالػػدماتف كقطػػاع الصػػناعة .كقػػد تػػـ تكزيػػع االسػػتبانات عمػػى كافػػة ال ػػركات المككنػػة
لمجتمع الدراسةف كنظ انر لكجكد غالبية ىذه الكحدات فػي المحافظػات ال ػمالية لمػكطف كصػعكبة الكصػكؿ
الييا بطريقة مبا ػرة لمقيػكد التػي يفر ػيا االحػتبلؿ الصػييكنيت فقػد تػـ اسػتالداـ الفػاكس ككسػيمة لتكزيػع
ق ػكااـ االستقصػػاء .كلعػػدـ االسػػتجابة مػػف غالبيػػة الكحػػدات تػػـ ارسػػاؿ ق ػكااـ االستقصػػاء م ػرة االػػرل عػػف
طريػػؽ البريػػد اإللكتركنػػي (االيميػػؿ) كم ػرة ثالثػػة عػػف طريػػؽ الفػػاكس .مػػع المتابعػػة مػػع كافػػة الكحػػدات
باالتصاؿ تميفكني بيذه الكحدات حتػى تػـ الحصػكؿ عمػى اسػتجابة ( )39ػركةف أم مػا نسػبتو ()%78
مػف ال ػػركات المككنػة لمجتمػػع الد ارسػػةف كلػـ يسػػتبعد أم منيمػا نظػ ار لتحقػػؽ ال ػركط المطمكبػػة لئلجابػػةف
كالجداكؿ التالية تبيف الصااص الم اركيف في تعباة االستبياف كما يمي:
 4.4.1القطاع االقتصادي الذي تتبعه الشركة:
كيك ػػح جػػدكؿ رقػػـ ( )4.1أف عينػػة الد ارسػػة ػػممت ( )%78مػػف ال ػػركات المككنػػة لمجتمػػع
الدراسةف كما يك ح الجدكؿ أف أكبر القطاعات تمثيبلن في عينة الدراسة ىما "قطاع الالدمات"ف كقطػاع
االس ػػتثمار بنس ػػبة ( ) %25.64لك ػػؿ منيم ػػاف كى ػػذا يتناس ػػب م ػػع نس ػػبتيما الفعمي ػػة ف ػػي المجتم ػػعف حي ػػث
اسػػتجاب ( )%83.33مػػف ػػركات قطػػاع الالػػدماتف بينمػػا اسػػتجابت ػػركات قطػػاع االسػػتثمار بنسػػبة
( )%100كىذه النسبة ت ير إلى التعاكف الكبير مف قبؿ قطاع االستثمار فػي تعباػة قاامػة االستقصػاءف
106

كما أف ( )%17.95مف ال ركات المستجيبة مف "قطاع الصناعة" بنسبة () %66.67مف ػركات ىػذا
القطاعف أما أقؿ القطاعات تمثيبلن فيما " قطاع التأميف"ف كقطاع البنكؾ بنسبة () %15.38لكؿ منيماف
كىذا يتناسػب مػع نسػبتيما الفعميػة فػي المجتمػعف حيػث اسػتجاب  %75مػف ػركات كػؿ مػف القطػاعيفف
كىذا يدؿ عمى زيادة اىتماـ ال ركات الفمسطينية بالبحث العممي.
جدول رقم () 4.1
توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي
التكرار

الحجم الكمي

النسبة إلى المشاركين

نسبة إلى القطاع

القطاع االقتصادي

قطاع الالدمات

10

12

25.64

83.33

قطاع التأميف

6

8

15.38

75.00

قطاع الصناعة

8

12

20.51

66.67

قطاع االستثمار

9

9

23.08

100.00

قطاع البنكؾ

6

8

15.38

75.00

39

50

100.00

78.00

المجموع

 4.4.2المسمى الوظيفي:
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فقد تـ االتيار فاات معينة مف المكظفيف في ال ركات لتعباة االستبياف
ل ماف إجابات أكثر ثباتان كمصداقية كىذه الفاات ىي (مدير ماليف محاسبف مراقب ماليف مدقؽ
داالمي)ف كيبيف جدكؿ رقـ ( )4.2أف ( )%58.97مف عينة الدراسة "مدير مالي"ف (")%20.51
محاسب"ف  %12.82مف عينة الدراسة "مراقب مالي"ف بينما ( )%7.69مف عينة الدراسة "مدقؽ
داالمي"ف أم أف أغمب المفحكصيف ىـ مف أع اء االدارة المالية العميا كالكسطىف مما يجعميـ عمى
إطبلع مبا ر عمى إعداد القكااـ الماليةف كبالتالي الحصكؿ عمى المكثكقية بالبيانات.
جدول رقم ()5.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي التكرار

النسبة المئوية

مدير مالي

23

58.97

محاسب

8

20.51

مراقب مالي

5

12.82

مدقؽ داالمي

3

7.69

المجموع

39

100.00

107

 4.4.3المؤهل العممي
يبيف جدكؿ رقـ ( )4.3أف ( )%25.64مف الم اركيف في الدراسة مف حممة يادة الدكتكراهف
ك %30.77مف حممة

يادة الماجستيرف بينما ( )%35.90مف حممة

يادة البكالكريكسف

ك()%7.69مف حممة يادة الدبمكـف كيفسر ذلؾ أف الفاات التي تـ االتيارىا كالمك حة في الجدكؿ
( )4.3ىي فاات ذات كظااؼ ت ترط المؤىؿ العمميف مما يدلؿ عمى اىتماـ ال ركات الفمسطينية
بالمؤىؿ العممي لمدراءىاف أما بالنسبة لمدراسة فذلؾ يزيد مف صدؽ نتااجيا حيث المؤىؿ العممي
لمم اركيف يمنحيـ امكانية فيـ أكبر لمك كع الدراسة.
جدول رقم ()5.4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العممي
المؤهل العممي التكرار

النسبة المئوية

دكتكراه

10

25.64

ماجستير

12

30.77

بكالكريكس

14

35.90

دبمكـ

3

7.69

39

100.00

المجموع

 4.4.4سنوات الخبرة
يبيف جدكؿ رقـ ( )4.4أف ( )%46.15مف عينة الدراسة بمغت البرتيـ  16سنة فأكثر بيًُا
( )%17.95مف العينة بمغت البرتيـ " 15- 11سنة كما نسبتو ( )%15.38مف عينة الدراسة بمغت
البرتيـ " 10 - 6سنكات ،في حيٍ أٌ  %20.51مف عينة الدراسة بمغت البرتيـ " 5سنكات فأقؿ" أم
أف أغمب المفحكصيف ىـ مف ذكم الالبرة مما يعطي لمنتااج مصداقية كدقة أكثرف كىذا مؤ ر عمى
حجـ الالبرات العممية التي تتمتع بيا ال ركات الفمسطينية.
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جدول رقم ()5.5

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
التكرار

سنوات الخبرة

النسبة المئوية

مف  5 -1سنكات

8

20.51

مف  10 -6سنكات

6

15.38

مف  15 -11سنة

7

17.95

أكثر مف  15سنة

18

46.15

المجموع

39

100.00

 4.4.5الحصول عمى دورة في المعيار رقم ()12
يبيف جدكؿ رقـ ( )4.5أف ( )%61.54مف عينة الدراسة مف الحاصميف عمى دكرات
متالصصة في المعيار الدكلي رقـ ()12ف مما يعطييـ فيـ كافي لتطبيقات ىذا المعيارف كمدل
االالتبلفات بينو كبيف الت ريعات ال ريبيةف إال أف الباحث يرل ىنا

ركرة االىتماـ كتكسيع نطاؽ

الدكرات في ىذا المعيار كالمعايير المحاسبية عمكمان عمى كافة األفراد العامميف في ال ركات المدرجة
في بكرصة فمسطيف
جدول رقم ()5.6

توزيع عينة الدراسة حسب حصولهم عمى دورة لممعيار رقم ()23
الحصول عمى دورة في المعيار رقم ( )12التكرار

نعـ

24

61.54

ال

15

38.46

39

100.00

المجموع

4.5

النسبة المئوية

أداة الدراسة:
بغػػرض التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدل تطبي ػػؽ ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة المدرج ػػة ف ػػي بكرص ػػة فمس ػػطيف

لمعيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12ف كالتعػػارض بينػػو كبػػيف الت ػريعات ال ػريبية الفمسػػطينيةف فقػػد تػػـ
استالداـ قاامة استقصاء ليذا الغرضف كقد تـ إعداد قاامة االستقصاء عمى النحك التالي:
الجزء األكؿ :يتككف مف الصااص كسمات الم اركيف في ىذه الدراسة (القطاع
االقتصادمف المسمى الكظيفيف المؤىؿ العمميف سنكات الالبرةف كحسب
حصكليـ عمى دكرات تدريبية متالصصة في المعيار رقـ .)12
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الجزء الثاني :يتناكؿ مدل تطبيؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف
لمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ()12ف كالتعارض بينو كبيف الت ريعات
ال ريبية الفمسطينية كتـ تقسيمو إلى المسة محاكر كما يمي:
.1

المحكر األكؿ :االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات
ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ ف كيتككف مف  10فقرات.

.2

المحكر الثاني :مدل تطبيؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف لقكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12ف كيتككف
مف  6فقرات.

.3

المحكر الثالث :مدل تطبيؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف لقكاعد االعت ارؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12ف
كيتككف مف  6فقرات.

.4

المحكر الرابع :مدل تطبيؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف لمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12ف
كيتككف مف  6فقرات.

.5

المحكر الالامس :معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجة المحاسبية عف
رااب الدالؿف كيتككف مف  12فقرة.

كتم ػػيان مػػع االتجاىػػات الحديثػػة فػػي تصػػميـ ق ػكااـ االستقصػػاءف فقػػد تػػـ تصػػميـ األكزاف حسػػب
مقياس ديكارت الالماسيت كتـ ترميز االجابات حسب الجدكؿ التالي.
درجات

موافق بشدة

موافق

القياس
الترتيبي

موافق بدرجة

غير موافق

متوسطة
5

3

4

غير موافق
بشدة

2

1

 4.5.1صدق أداة الدراسة
صدؽ قاامة االستقصاء يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو (العساؼف
)1995ف كما يقصد بالصدؽ " مكؿ قاامة االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدالؿ في التحميؿ
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مف ناحيةف كك كح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية أالرلف بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف
يستالدميا"(عبيدات كجالركف )2001ف كقد تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة بطريقتيف كما يمي:
 4.5.1.1الصدق الظاهري لألداة
قػػاـ الباحػػث بعػػرض أداة الد ارسػػة فػػي صػػكرتيا األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف
( )10مػػف أع ػػاء اليياػػة التدريسػػية فػػي كميػػة االقتصػػاد كالعمػػكـ اإلداريػػة بجامعػػة األزىػػر ككميػػة التجػػارة
بالجامع ػػة اإلس ػػبلميةف كك ػػذلؾ م ػػف جامع ػػة األقص ػػىف كجامع ػػة فمس ػػطيف باإل ػػافة إل ػػى جامع ػػة الق ػػدس
المفتكحة .كيك ح الممحػؽ رقػـ ( )2أسػماء المحكمػيف الػذيف قػامكا م ػككريف بتحكػيـ أداة الد ارسػة .كقػد
طمػػب مػػف المحكمػػيف إبػػداء جراايػػـ فػػي مػػدل مبلءمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا ك ػػعت ألجمػػوف كمػػدل ك ػػكح
صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ عبػارة لممحػكر الػذم ينتمػي إليػو .كمػدل كفايػة العبػارات لتغطيػة كػؿ
محػػكر مػػف محػػاكر متغيػرات الد ارسػػة األساسػية ىػػذا باإل ػػافة إلػػى اقتػراح مػػا يركنػػو

ػػركريان مػػف تعػػديؿ

صياغة العبارات أك حذفياف أك إ افة عبارات جديػدة ألداة الد ارسػةف إلػى جانػب المقيػاس المسػتالدـ فػي
قاامة االستقصاءف كاستنادان إلى المبلحظات التي أبداىا المحكمكف تـ إجراء التىعديبلت التي اتفؽ عمييػا
معظـ المحكميفف حيث تـ تىعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إ افة البعض اآلالر منيا.
 4.5.1.2صدق االتساق الداخمي لفقرات قائمة االستقصاء
تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداالمي لفقػرات االسػػتبياف عمػػى عينػػة الد ارسػػة االسػػتطبلعية البػػالد حجميػػا
 15ركةف كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو كما يمي:
كيبيف جدكؿ رقـ ( )4.6معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبياف كالمعدؿ الكمي
لفقراتوف كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ()0.05ف حيث إف مستكل
الداللة لكؿ فقرة أقؿ مف 0.05ف كقيمة  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rالجدكلية كالتي تساكم 0.514ف
كبذلؾ تعتبر فقرات االستبياف صادقة لما ك عت لقياسو.
جذول رقم ()5.7
انصذق انذاخهي نفقرات االستبيان
م.

1

الفقرة

تقكـ ال ركة بدعداد قكااـ مالية الاصة لؤلغراض ال ريبية تالتمؼ عف
تمؾ المعدة كفؽ المبادئ كالمعايير المحاسبية.
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معامل االرتباط

مستوى الداللة

*0.550

0.034

الفقرة

م.

2

تعد اإلعفاءات ال ريبية سببان رايسيان في إحداث فركقات بيف الدالؿ

3

تحدد اإلدارة ال ريبية تنزيؿ المصاريؼ كالنفقات بنسب معينة ب كؿ قد ال

المحاسبي كالدالؿ الالا ع لم ريبة.

يتكافؽ مع مبادئ أك معايير المحاسبة المتعارؼ عمييا.
4
5

يحدد القانكف ال ريبي طريقة معينة في قياس اىتبلؾ األصكؿ كبنسب
تالتمؼ عف النسب المقررة كفقان لممعايير المحاسبية.

يفرض القانكف طريقة معينة عند احتساب تكمفة مالزكف أالر المدة.

6

بعض اإليرادات المتعرؼ بيا محاسبيان ال تال ع

7

ال يتـ االعتراؼ بالمكاسب كالالساار غير المتحققة مف اقتناء االستثمارات

مثؿ أرباح راء كبيع األسيـ كالسندات.

8
9

ريبيان ب كؿ جزاي

المالية إال عند تحققيا فعميان.

ال يتـ االعتراؼ بالمصاريؼ المتعمقة بالمالصصات إال عند تحققيا فعميان.
يتـ االعتراؼ بالالساار المرحمة لسنة معينة دكف األالذ باالعتبار مدل
استفادة ال ركة منيا.

10

ال يتـ االعتراؼ بالالساار الناجمة عف إعادة تقييـ األصكؿ.

11

يتـ قياس االلتزامات ك األصكؿ ال ريبية الجارية بالمبمد المتكقع دفعو أك
استرداده باستالداـ معدالت كقكانيف ال ريبة السارية في تاريخ إعداد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

**0.709

0.003

*0.567

0.028

**0.665

0.007

**0.704

0.003

**0.740

0.002

**0.656

0.008

*0.568

0.027

*0.591

0.020

*0.520

0.047

**0.777

0.001

الميزانية.
12

يتـ قياس االلتزامات ك األصكؿ ال ريبية المؤجمة بمكجب معدالت
ال ريبة المتكقع تطبيقيا في الفترة التي يسدد فييا االلتزاـ أك يتحقؽ فييا

**0.691

0.004

األصؿ.
13

يتـ قياس األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة باستالداـ معدالت
ال ريبة (كقكانيف ال ريبة) التي يتـ ت ريعيا.

14

عندما تطبؽ معدالت

ريبية مالتمفة عمى مستكيات دالؿ

**0.653

0.008

ريبي

مالتمؼ فدف األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة تقاس باستالداـ

*0.590

0.021

متكسط المعدالت التي يتكقع أف تطبؽ عمى الربح ال ريبي
15

يعكس قياس األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة التبعات ال ريبية
التي يمكف أف تتبع الطريقة التي يتكقع فييا الم ركع بنياية فترة إعداد

**0.751

0.001

التقارير.
16

يتـ إعادة النظر بالمبمد المرحؿ لؤلصؿ ال ريبي المؤجؿ في نياية كؿ
فترة عند إعداد التقارير المالية.

17

يتـ االعتراؼ بال ريبة الجارية غير المدفكعة عف الفترة الجارية كالفترات
السابقة كالتزاـ.
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*0.605

0.017

*0.518

0.048

م.

18

الفقرة

يتـ االعتراؼ بالزيادة في المبالد المسددة عف

رااب الفترة الحالية

كالسابقة كأصكؿ متداكلة.
19

يتـ االعتراؼ بالمنفعة المتعمقة بالالساار ال ريبية التي تعكد لفترات زمنية
سابقة كأصكؿ.

20

**0.777

0.001

**0.751

0.001

يتـ االعتراؼ بالتزامات ال ريبة المؤجمة لمفركقات المؤقتة الالا عة
لم ريبة التي ترتبط بال يرة إلى الحد الذم ال تن أ فيو مف االعتراؼ

األكلي بال يرة
21

معامل االرتباط

مستوى الداللة

يتـ االعتراؼ بأصؿ

**0.672

0.006

ريبي مؤجؿ مقابؿ كافة الفركؽ المؤقتة القابمة

لبلقتطاع إلى الحد الذم يككف فيو الربح ال ريبي محتمؿ تكفره لطرح

*0.537

0.039

الفركؽ المؤقتة منو
22

يتـ االعتراؼ بأصؿ

ريبي مؤجؿ لقاء الالساار كالالصكمات ال ريبية

غير المستالدمة المدكرة إلى حيف تحقيؽ أرباح
23

مصركؼ

24

التعديبلت المعترؼ بيا في الفترة عف

ريبية مستقبمية لمقابمتيا.

ريبة الدالؿ الجارم.
ريبة جارية كتعكد إلى فترات

**0.761

0.001

**0.799

0.000

**0.745

0.001

سابقة.
25

التغيرات في معدالت ال ريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية

*0.595

0.019

السابقة.
26

مصركؼ ال ريبة المؤجؿ النا ئ عف الفركؽ المؤقتة أك التغير في

**0.860

0.000

معدالت ال ريبة.
27

مصركؼ ال ريبة العااد لمبنكد غير العادية المعترؼ بيا البلؿ الفترة .

*0.611

0.016

28

مصركؼ ال ريبة الذم يعكد إلى التغير في السياسات المحاسبية أك

*0.628

0.012

األالطاء األساسية في احتساب صافي ربح الفترة.
29

عدـ كجكد كادر مؤىؿ عمميان كعمميان داالؿ الكحدات االقتصادية لفيـ

**0.719

0.003

كتطبيؽ قكاعد المعيار الدكلي  12المتعمؽ ب رااب الدالؿ.
30

عؼ دكر الجمعيات المينية المساكلة عف مينة المحاسبة بالتكعية

*0.641

0.010

31

عدـ كجكد الالبراء كاالست ارييف القادريف عمى تطبيؽ قكاعد المعيار

**0.730

0.002

بأىمية كفكااد تطبيؽ معيار

رااب الدالؿ.

الدكلي  12المتعمؽ ب رااب الدالؿ.
32

عدـ كجكد كعي لدل اإلدارة ال ريبية بأىمية تطبيؽ المعيار الدكلي 12

*0.566

0.028

المتعمؽ ب رااب الدالؿ.
33

عدـ إ راؾ الجمعيات المينية عند سف القكانيف كالت ريعات ال ريبية.

*0.604

0.017

34

الك ع االقتصادم السااد في األ ار ي الفمسطينية.

*0.515

0.050

35

الك ع السياسي القااـ في األ ار ي الفمسطينية.

*0.564

0.029
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م.

معامل االرتباط

الفقرة

36

صعكبة فيـ كتفسير نصكص كار ادات تطبيؽ المعيار.

37

عدـ كفاية المساقات التدريسية الالاصة بالمعايير المحاسبية الدكلية

مستوى الداللة

*0.520

0.047

**0.720

0.002

بالجامعات الفمسطينية.
38

المعايير المحاسبية معدة لتناسب الدكؿ المتقدمة أكثر مف الدكؿ النامية.

*0.524

0.045

39

عؼ الثقافة المحاسبية لدل أغمب مستالدمي القكااـ المالية مما ال

*0.635

0.011

ي جع ال ركات عمى االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية كمنيا معيار
ريبة الدالؿ.
40

يتطمب إعداد القكااـ المالية في

كء ما كرد في معيار

رااب الدالؿ

0.014

*0.620

كثي انر مف الجيد كالكقت.

قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "13تساكم 0.514

 4.5.1.3البنائي لمحاور الدراسة
ك يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ ( )4.7معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف معػػدؿ كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر الد ارسػػة مػػع
المعدؿ الكمي لفقرات قاامة االستقصاء كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللػة
0.05ف حيث إف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف  0.05كقيمة  rالمحسكبة أكبر مف قيمة  rالجدكلية
كالتي تساكم .0.514
جذول رقم ()5.8
معامم االرتباط بيه معذل كم محىر مه محاور انذراسة مع انمعذل انكهي نفقرات قائمة االستقصاء
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المحور

**0.775

0.001

المحكر الثاني

قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

**0.860

0.000

المحكر الثالث

قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

*0.638

0.010

المحكر الرابع

متطمبات اإلفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

**0.676

0.006

*

0.047

المحكر األكؿ

البيان

االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ  12كالت ريعات
ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ

المحكر الالامس

معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجة المحاسبية عف

رااب

الدالؿ.
قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "13تساكم 0.514
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 4.5.2ثبات أداة الدراسة :Reliability
يمكف تعريؼ ثبات أداة الدراسة بأنو التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر
تطبيقيا عمى األ الاص ذاتيـ في أم كقت (العساؼف  .)1995كقد أجرل الباحث الطكات الثبات
عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزاة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 4.5.2.1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسامة فردية الرتبة كمعدؿ األسامة زكجية الرتبة
لكؿ يبعدف كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستالداـ معامؿ ارتباط سيبرماف براكف لمتصحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية :معامؿ الثبات =

2
1

حيث (ر)

معامؿ االرتباط كقد بيف جدكؿ رقـ ( )4.8أف ىناؾ معامبلت ثبات كبيرة نسبيان لكافة محاكر االستبياف
مما يعطي طمأنينة تجاه استالداـ أداة الدراسة في عممية البحث.
جذول رقم ()5.9
معامم انثبات ( طريقة انتجزئة انىصفية)
التجزئة النصفية
المحور

عنوان المحور

معامل
االرتباط

األكؿ

االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ  12كالت ريعات

معامل
االرتباط
المصحح

القيمة
االحتمالية

0.676

0.807

0.000

الثاني

قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

0.631

0.774

0.000

الثالث

قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

0.614

0.733

0.000

الرابع

متطمبات اإلفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

0.638

0.776

0.000

0.434

0.602

0.018

ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ

الالامس معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجة المحاسبية عف

رااب الدالؿ.

قيمة  rالجدكلية عند مستكل داللة  0.05كدرجة حرية " "13تساكم 0.514

 4.5.2.2طريقة كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha
تـ استالداـ طريقة كركنباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلقياس ثبات قاامة االستقصاء
كطريقة ثانية لقياس الثباتف كقد بيف جدكؿ رقـ ( )4.9أف معامبلت الثبات مرتفعة لكافة محاكر قاامة
115

االستقصاءف حيث تراكحت بيف ()0.798-0.655ف مما يعطي طمأنينة تجاه استالداـ أداة الدراسة في
عممية البحثف حيث إنيا أعمى مف الحد المقبكؿ كىك (.)Sekaran, 2005( )0.60
جذول رقم ()5.:
معامم انثبات ( طريقة وانفا كرووباخ)
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

عنوان المحور

المحور

10

0.798

الثاني

قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

6

0.754

الثالث

قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

6

0.655

الرابع

متطمبات اإلفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12.

6

0.701

12

0.706

االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ  12كالت ريعات ال ريبية في

األكؿ

المعالجة ال ريبية لمدالؿ

معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجة المحاسبية عف

الالامس

4.6

رااب الدالؿ.

المعالجات اإلحصائية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعياف فقد تـ اسػتالداـ العديػد مػف األسػاليب

اإلحصػػااية المناسػػبة باسػػتالداـ الحػػزـ اإلحصػػااية لمعمػػكـ االجتماعيػػة Statistical Package for
) Social Science (SPSSكفيمػػا يمػػي مجمكعػػة مػػف األسػػاليب اإلحصػػااية المسػػتالدمة فػػي تحميػػؿ
البيانات:
 .1تـ حساب التك ار ارت كالنسب الماكية لمتعرؼ عمى الصفات ال الصػية لمفػردات الد ارسػة كتحديػد
استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرايسية التي تت منيا أداة الدراسة.
 .2المتكسػػط الحسػػابي ( )Meanكذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل ارتفػػاع أك انالفػػاض اسػػتجابات أف ػراد الد ارسػػة
عف كؿ عبارة مف عبػارات متغيػرات الد ارسػة األساسػيةف مػع العمػـ بأنػو يفيػد فػي ترتيػب العبػارات
حسب أعمى متكسط حسابي.
 .3ت ػػـ اس ػػتالداـ االنحػ ػراؼ المعي ػػارم ) (Standard Deviationلمتع ػػرؼ عم ػػى م ػػدل انحػ ػراؼ
اسػػتجابات أف ػراد الد ارسػػة لكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغي ػرات الد ارسػػةف كلكػػؿ محػػكر مػػف المحػػاكر
كيبلحظ أف االنحراؼ المعيارم يك ح الت تت في استجابات
الرايسية عف متكسطيا الحسابيف ي

أف ػراد الد ارسػػة لكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات متغي ػرات الد ارسػػة إلػػى جانػػب المحػػاكر الرايسػػيةف فكممػػا
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اقتربػػت قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجاباتف كانالفػػض ت ػػتتيا بػػيف المقيػػاس (إذا كػػاف
االنحراؼ المعيارم كاحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كت تتيا).
 .4االتب ػ ػ ػػار ثب ػ ػ ػػات أداة الد ارس ػ ػ ػػة كمص ػ ػ ػػداقيتيا م ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػبلؿ معام ػ ػ ػػؿ المص ػ ػ ػػداقية (Reliability
 )Coefficientكركنبػػاخ ألفػػا ()Cronbach's Alphaف كالتجزاػػة النصػػفية ( Split-Half
)Coefficientف إذ يمكف االعتماد عمى نتااج البحػث كاالطمانػاف إلػى مصػداقيتيا عنػدما يزيػد
المعامؿ عمى النسبة الماكية ()%60ف (.)Sekaran, 2000
 .5االتبػػار تحميػػؿ االرتبػػاط ( )Regression Analysisكبمسػػتكل معنكيػػة ( )0.05لقيػػاس مػػدل
االتس ػػاؽ ال ػػداالمي لفقػ ػرات قاام ػػة االستقص ػػاءف كذل ػػؾ بقي ػػاس ارتب ػػاط نت ػػااج ك ػػؿ فقػ ػرة م ػػع نت ػػااج
محكرىاف كقياس ارتباط كؿ محكر مع النتيجة الكمية لمقاامة استقصاء.
 .6االتبار تحميؿ االرتبػاط ( )Regression Analysisكبمسػتكل معنكيػة ( )0.05لقيػاس العبلقػة
بػػيف المتغيػػر التػػابع كالمتغيػرات المسػػتقمة لمد ارسػػةف إ ػػافة إلػػى إجػراء تحميػػؿ االرتبػػاط مػػع

ػػبط

المتغيرات كالمتعمقة بسمات عينة الدراسة.
 .7االتبار ) (Kolmogorov-Smirnovنًعرف ام لنبياَات تتبع لنتىزيع لنطبيعي .
 .8االتبار  One Sample T-Testلقياس مدل إمكانية تعميـ نتااج العينة عمى المجتمعف كمدل
داللتيا.
5.8

اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف ).)(1- Sample K-S
تـ عرض االتبار ككلمجركؼ -سمرنكؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال كىك

االتبػػار

ػػركرم فػػي حالػػة االتبػػار الفر ػيات ألف معظػػـ االالتبػػارات المعمميػػة ت ػػترط أف يكػػكف تكزيػػع

البيانات طبيعيان .كيك ح الجدكؿ رقػـ ( )4.10نتػااج االالتبػار حيػث إف قيمػة مسػتكل الداللػة لكػؿ قسػـ
أكبر مف 0.05ف كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي كيجب استالداـ االالتبارات المعممية.
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جدول رقم ()5.21

اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
م
1

عدد

عنوان المحور

الفقرات

االختالفات بين معيار المحاسبة الدولي رقم  12والتشريعات الضريبية

قيمة Z

قيمة مستوى
الداللة

10

1.084

0.191

 2قواعد القياس المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم 12.

6

0.825

0.504

 3قواعد االعتراف المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم 12.

6

0.890

0.406

 4متطمبات اإلفصاح المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم 12.

6

1.244

0.091

 5معيقات تحقيق التناسق في المعالجة المحاسبية عن ضرائب الدخل.

12

0.755

0.619

40

0.799

0.545

في المعالجة الضريبية لمدخل

جميع المحاور

5.9

اختبار فرضيات الدراسة.

 4.8.1اختبار الفرضية األولى التي تنص عمى ما يمي( :ال توجد اختالفات بين معيار المحاسبة

الدولي رقم  12والتشريعات الضريبية في المعالجة الضريبية لمدخل عند مستوى داللة
.)   0.05

الالتبار ىذه الفر ية تـ استالداـ االتبار  Tلمعينة الكاحدة لتحميؿ فقرات االستبيافف كتككف الفقرة
إيجابية بمعنى أف أفراد العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة  tالمحسكبة أكبر مف قيمة t
الجدكلية كالتي تساكم ( 2.021أك مستكل الداللة أقؿ مف  0.05كالكزف النسبي أكبر مف .)%60
كالنتااج مبينة في جدكؿ رقـ ( )4.11كالذم يبيف جراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحكر األكؿ
(االالتبلف ػػات ب ػػيف معي ػػار المحاس ػػبة ال ػػدكلي رق ػػـ ( )12كالت ػ ػريعات ال ػ ػريبية ف ػػي المعالج ػػة ال ػ ػريبية
لمدالؿ) كتبيف النتااج أف أعمى فقرات حسب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي ىػي كمػا يمػي :الفقػرة رقػـ
( )7كالتػػي تػػنص عمػػى " ال يػػتـ االعت ػراؼ بالمكاسػػب كالالسػػاار غيػػر المتحققػػة مػػف اقتنػػاء االسػػتثمارات
الماليػػة إال عنػػد تحققيػػا فعميػان " حيػػث نالػػت أعمػػى نسػػبة قبػػكؿ بمغػػت ( )%84.103-4.205كيرجػػع ذلػػؾ
إلػػى عػػدـ اعتػراؼ القػػانكف ال ػريبي بػػاإليرادات كالمصػػاريؼ المتحققػػة فعميػانف يمييػػا الفقػػرة رقػػـ ( )1كالتػػي
تػنص عمػػى "تقػكـ ال ػػركة بدعػداد قػكااـ ماليػة الاصػػة لؤلغػراض ال ػريبية تالتمػؼ عػػف تمػؾ المعػػدة كفػػؽ
المبػػادئ كالمعػػايير المحاسػػبية"ف كالفق ػرة رقػػـ ( )5كالتػػي تػػنص عمػػى " يفػػرض القػػانكف طريقػػة معينػػة عنػػد
احتسػػاب تكمفػػة مالػػزكف أالػػر المػػدة"ف كالفق ػرة رقػػـ ( )10كالتػػي تػػنص عمػػى " ال ي ػتـ االعت ػراؼ بالالسػػاار
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الناجمة عف إعادة تقييـ األصكؿ"ف حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت ( )%79.487-3.974لكؿ منيما .أما
أقػػؿ الفق ػرات قب ػكالن فكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )3كالتػػي تػػنص عمػػى " تحػػدد اإلدارة ال ػريبية تنزيػػؿ المصػػاريؼ
كالنفقات بنسب معينة ب كؿ قد ال يتكافؽ مع المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا" كيمكف تبرير ذلؾ في
أف الم رع ال ريبي أالذ المبادئ كالمعايير المحاسبية بعيف االعتبار عف صياغة القانكفف كالفقػرة رقػـ
( )9كالتي تنص عمى "يتـ االعتراؼ بالالساار المرحمة لسػنة معينػة دكف األالػذ باالعتبػار مػدل اسػتفادة
ال ركة منيا" حيث نالت كؿ منيما أدنى نسبة قبكؿ بمغت ( )%77.436-3.872كيرجػع ذلػؾ إلػى أف
القانكف يسمح بترحيؿ الالسارة لمدة المس سنكات قادمة كبالتالي يعمؿ المكمؼ عمى االستفادة مػف ذلػؾ
بأقصى درجة ممكنة.
كبص ػػفة عام ػػة يتب ػػيف أف المتكس ػػط الحس ػػابي لجمي ػػع فقػ ػرات المح ػػكر األكؿ (االتبلف ػػات ب ػػيف معي ػػار
المحاس ػػبة ال ػػدكلي رق ػػـ ( )12كالت ػ ػريعات ال ػ ػريبية ف ػػي المعالج ػػة ال ػػريبية لم ػػدالؿ) تس ػػاكم 3.962ف
كالػ ػػكزف النسػ ػػبي يسػ ػػاكم  %79.231كىػ ػػي أكبػ ػػر مػ ػػف الػ ػػكزف النسػ ػػبي المحايػ ػػد "  " %60كقيمػ ػػة t
المحسكبة تسػاكم  13.339كىػي أكبػر مػف قيمػة  tالجدكليػة كالتػي تسػاكم 2.021ف كمسػتكل الداللػة
تسػاكم  0.000كىػي أقػؿ مػف  0.05ممػػا يػدؿ عمػى كجػكد االتبلفػات بػػيف معيػار المحاسػبة الػدكلي رقػػـ
 12كالت ػريعات ال ػريبية فػػي المعالجػػة ال ػريبية لمػػدالؿ عنػػد مسػػتكل داللػػة  .   0.05كتػػدؿ ىػػذه
النتػػااج أف ىنػػاؾ االتبلفػػات بػػيف معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ  12كالت ػريعات ال ػريبية فػػي المعالجػػة
ال ػريبية لمػػدالؿف كتتفػػؽ ىػػذه النتػػااج مػػع نتػػااج العبـــادي ( )2003و عبـــد ( )2006مػػف حيػػث أف
ػرااب الػػدالؿ فػػي الق ػكااـ الماليػػة فػػي غالبيػػة الكحػػدات

القكاعػػد المحاسػػبية المتبعػػة فػػي المحاسػػبة عػػف

االقتصػػاديةف ال تتف ػػؽ م ػػع المعػػايير المحاس ػػبية المتع ػػارؼ عمييػػا عالميػ ػان كالت ػػي تتعمػػؽ بالمحاس ػػبة عم ػػى
دكر إلدارة ىياػػة سػػكؽ المػػاؿ
ػرااب الػػدالؿ فػػي الق ػكااـ الماليػػةف كيػػرل الباحػػث كجػػكب أف يكػػكف ىنػػاؾ ان
الفمسػ ػػطينية مػ ػػف الػ ػػبلؿ سػ ػػف تعميمػ ػػات كل ػ ػكااح تعمػ ػػؿ عمػ ػػى ت ػ ػػييؽ الفجػ ػػكة بػ ػػيف المعػ ػػايير المحاسػ ػػبية
كالت ريعات ال ريبية فيما يتعمؽ بمك كع الدالؿ.
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جذول رقم ( ;)5.22تحهيم فقرات انمحىر األول
(االختالفات بيه معيار انمحاسبة انذوني رقم  23وانتشريعات انضريبية في انمعانجة انضريبية نهذخم)
المتوسط الحسابي

الدالؿ المحاسبي كالدالؿ الالا ع لم ريبة.

االنحراف المعياري

تعد اإلعفاءات ال ريبية سببان رايسيان في إحداث فركقات بيف

الوزن النسبي

تالتمؼ عف تمؾ المعدة كفؽ المبادئ كالمعايير المحاسبية.

قيمة t

2

تقكـ ال ركة بدعداد قكااـ مالية الاصة لؤلغراض ال ريبية

مستوى الداللة

م

1

الفقرات

3.974

0.811

79.487

7.506

0.000

3.949

0.647

78.974

9.160

0.000

تحدد اإلدارة ال ريبية تنزيؿ المصاريؼ كالنفقات بنسب معينة
3

4
5
6
7
8
9
10

ب كؿ قد ال يتكافؽ مع مبادئ أك معايير المحاسبة المتعارؼ

3.872

0.864

77.436

6.302

0.000

عمييا.
يحدد القانكف ال ريبي طريقة معينة في قياس اىتبلؾ األصكؿ

كبنسب تالتمؼ عف النسب المقررة كفقان لممعايير المحاسبية.

يفرض القانكف طريقة معينة عند احتساب تكمفة مالزكف أالر
المدة.

بعض اإليرادات المتعرؼ بيا محاسبيان ال تال ع
جزاي مثؿ أرباح راء كبيع األسيـ كالسندات.

ريبيان ب كؿ

ال يتـ االعتراؼ بالمكاسب كالالساار غير المتحققة مف اقتناء
االستثمارات المالية إال عند تحققيا فعميان.

ال يتـ االعتراؼ بالمصاريؼ المتعمقة بالمالصصات إال عند

تحققيا فعميان.

يتـ االعتراؼ بالالساار المرحمة لسنة معينة دكف األالذ باالعتبار

مدل استفادة ال ركة منيا.

ال يتـ االعتراؼ بالالساار الناجمة عف إعادة تقييـ األصكؿ.
جميع الفقرات

3.923

0.739

78.462

7.797

0.000

3.974

0.778

79.487

7.826

0.000

3.949

0.724

78.974

8.188

0.000

4.205

0.695

84.103

10.828

0.000

3.923

0.839

78.462

6.868

0.000

3.872

0.864

77.436

6.302

0.000

3.974

0.843

79.487

7.222

0.000

3.962

0.448

79.231

13.399

0.000

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة " "0.05ك درجة حرية " "38تساكم 2.021

كلقياس مستكل االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في
المعالجة ال ريبية لمدالؿ مف قبؿ كؿ ركة مف ال ركات الم اركة في الدراسة تـ استالراج نسبة
التطبيؽ بقسمة مجمكع استجابات ال ركة لفقرات المحكر األكؿ كقسمتيا عمى عدد الفقرات م ركبان
بالدرجة العميا لبلستجابةف كيتبيف مف الجدكؿ ( )4.12أف أكثر ال ركات التي لدييا االتبلفات بيف
120

معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ ىي ال ركات
( )C2,C10,C12بنسبة تزيد عف ( )%90كىي مف قطاعات الالدمات كالصناعةف كما أف أقؿ
ال ركات االتبلفا ىي ال ركات ( )C13,C15,C21,C25,C39بنسبة تقؿ عف ( )%70كىي مف
قطاعات الالدماتف كالتأميف كالبنكؾف بينما متكسط تطبيؽ كافة ركات العينة ىك ( )%79.23مما
يدؿ عمى كجكد االتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة
ال ريبية لمدالؿف كيرجع ذلؾ االالتبلؼ إلى أف معظـ ال ركات تقكـ بدعداد قكااـ مالية بغرض
ال ريبة تراعي بيا االعفاءات كالتنزيبلت ال ريبيةف كالتي قد ال تتكافؽ مع القكااـ المالية المقدمة
لمجميكرف مما يجعؿ نسبة ال ريبة تالتمؼ بيف ىذيف النكعيف مف القكااـ الماليةف كىذا ما يتكافؽ مع
دراسة عبده ()2006ف كالذم يرل أنو ال يمكف األالذ بنظر االعتبار بمتطمبات المعيار المحاسبة
الدكلي المعدؿ رقـ( ")12رااب الدالؿ" عند التحاسب عف

رااب الدالؿ.

كبالتالي تـ رفض الفر ية األكلىف كعميو تكجد االتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ 12
كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ عند مستكل داللة .   0.05
جذول رقم (;)5.23
درجة االختالفات بيه معيار انمحاسبة انذوني رقم  23وانتشريعات انضريبية في انمعانجة انضريبية نهذخم
نذي شركات انمساهمة انمشاركة في انذراسة
رمز الشركة

القطاع

نسبة التطبيق

رمز الشركة

القطاع

C1

الالدمات

82.00

C21

الالدمات

50.00

C2

الالدمات

98.00

C22

االستثمار

78.00

C3

البنكؾ

80.00

C23

الالدمات

74.00

C4

التأميف

88.00

C24

الالدمات

82.00

C5

الصناعة

80.00

C25

البنكؾ

68.00

C6

االستثمار

78.00

C26

الصناعة

76.00

C7

االستثمار

78.00

C27

البنكؾ

72.00

C8

الصناعة

78.00

C28

التأميف

76.00

C9

البنكؾ

76.00

C29

االستثمار

80.00

C10

الصناعة

100.00

C30

االستثمار

80.00

C11

الصناعة

82.00

C31

الالدمات

80.00

C12

الصناعة

98.00

C32

البنكؾ

74.00

C13

التأميف

68.00

C33

الالدمات

86.00

C14

الالدمات

78.00

C34

التأميف

76.00

C15

البنكؾ

68.00

C35

البنكؾ

78.00

C16

الصناعة

88.00

C36

التأميف

74.00

C17

االستثمار

82.00

C37

الصناعة

88.00

C18

الصناعة

82.00

C38

الالدمات

78.00

C19

التأميف

82.00

C39

الالدمات

68.00

C20

الصناعة

86.00

النسبة الكمية
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نسبة التطبيق

79.23

 5.9.3اختبار الفرضية الثانية التي تنص عمى ما يمي( :ال تطبق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين قواعد القياس المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم  23عند مستوى

داللة .)   0.05

تبػػيف النت ػػااج ف ػػي جػػدكؿ رق ػػـ ( )4.13كال ػػذم يبػػيف جراء أفػػراد الم ػػاركيف فػػي الد ارس ػػة ف ػػي فقػػرات
المحكر الثاني (مدل تطبيؽ ال ػركة لقكاعػد القيػاس المنصػكص عمييػا بالمعيػار الػدكلي رقػـ  )12كتبػيف
النتػػااج أف أعمػػى فق ػرات حسػػب المتكسػػط الحسػػابي كالػػكزف النسػػبي ىػػي كمػػا يمػػي :الفق ػرة رقػػـ ( )1كالتػػي
ت ػػنص عم ػػى " ي ػػتـ قي ػػاس االلت ازم ػػات ك األص ػػكؿ ال ػ ػريبية الجاري ػػة ب ػػالمبمد المتكق ػػع دفع ػػو أك اس ػػترداده
باسػػتالداـ معػػدالت كق ػكانيف ال ػريبة السػػارية فػػي تػػاريخ إعػػداد الميزانيػػة" حيػػث نالػػت أعمػػى نسػػبة قبػػكؿ
بمغت ( )%79.487-3.974كىذا يتفؽ مػع القػانكف ال ػريبي عمػى احتسػاب قيمػة مصػركؼ ال ػريبة
كفؽ النسب المقػررة لمفتػرة الزمنيػة التػي تحقػؽ فييػا اإليػرادف يمييػا الفقػرة رقػـ ( )6كالتػي تػنص عمػى " يػتـ
إعػػادة النظػػر بػػالمبمد المرحػػؿ لؤلصػػؿ ال ػريبي المؤجػػؿ فػػي نيايػػة كػػؿ فتػرة عنػػد إعػػداد التقػػارير الماليػػة"
حيػػث نالػػت نسػػبة قبػػكؿ بمغػػت ()%77.949-3.897ف يمييمػػا الفق ػرة رقػػـ ( )3كالتػػي تػػنص عمػػى " يػػتـ
قياس األصػكؿ كااللت ازمػات ال ػريبية المؤجمػة باسػتالداـ معػدالت ال ػريبة (كقػكانيف ال ػريبة) التػي يػتـ
ت ػريعيا"ف كالفق ػرة رقػػـ ( )4كالتػػي تػػنص عمػػى " عنػػدما تطبػػؽ معػػدالت
دالػػؿ

ػريبية مالتمفػػة عمػػى مسػػتكيات

ػريبي مالتمػػؼ فػػدف األصػػكؿ كااللت ازمػػات ال ػريبية المؤجمػػة تقػػاس باسػػتالداـ متكسػػط المعػػدالت

التي يتكقع أف تطبؽ عمػى الػربح ال ػريبي"ف حيػث نالتػا نسػبة قبػكؿ بمغػت ( )%76.923-3.846لكػؿ
منيماف أما أقؿ الفقرات قبكالن فكانت الفقرة رقـ ( )5كالتي تنص عمى "يعكس قياس األصػكؿ كااللت ازمػات
ال ريبية المؤجمة التبعػات ال ػريبية التػي يمكػف أف تتبػع الطريقػة التػي يتكقػع فييػا الم ػركع بنيايػة فتػرة
إعداد التقارير" حيث نالت أدنى نسبة قبكؿ بمغت ()%75.897-3.795ف تسبقيا الفقرة رقـ ( )2كالتي
ت ػػنص عم ػػى" ي ػػتـ قي ػػاس االلت ازم ػػات ك األص ػػكؿ ال ػ ػريبية المؤجم ػػة بمكج ػػب مع ػػدالت ال ػػريبة المتكق ػػع
تطبيقي ػػا ف ػػي الفتػ ػرة الت ػػي يس ػػدد فيي ػػا االلتػ ػزاـ أك يتحق ػػؽ فيي ػػا األص ػػؿ"ف حي ػػث نال ػػت نس ػػبة قب ػػكؿ بمغ ػػت
( )%76.410-3.821كيرجع ذلؾ إلى أف مأمكر التقدير يعترؼ بما ىك قااـ كليس بما ىك متكقع.
كممػا سػػبؽ يتبػػيف أف المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػرات المحػػكر الثػػاني (مػػدل تطبيػػؽ ال ػػركة لقكاعػػد
القي ػ ػػاس المنص ػ ػػكص عميي ػ ػػا بالمعي ػ ػػار ال ػ ػػدكلي رق ػ ػػـ  )12تس ػ ػػاكم ()3.863ف كال ػ ػػكزف النس ػ ػػبي يس ػ ػػاكم
( )%77.265كىػػي أكبػػر مػػف الػػكزف النسػػبي المحايػػد "  " %60كقيمػػة  tالمحسػػكبة تسػػاكم ()9.618
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كىي أكبر مف قيمة  tالجدكلية كالتػي تسػاكم 2.021ف كمسػتكل الداللػة تسػاكم  0.000كىػي أقػؿ مػف
 0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى تطبيػػؽ مقبػػكؿ مػػف قبػػؿ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف
لقكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12عند مستكل داللة .   0.05
جذول رقم ( ;)5.24تحهيم فقرات انمحىر انثاوي
(قىاعذ انقياس انمىصىص عهيها بانمعيار انذوني رقم )23
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

م

مستوى الداللة

الفقرات

يتـ قياس االلتزامات ك األصكؿ ال ريبية الجارية بالمبمد المتكقع
1

دفعو أك استرداده باستالداـ معدالت كقكانيف ال ريبة السارية في

3

معدالت ال ريبة المتكقع تطبيقيا في الفترة التي يسدد فييا االلتزاـ

3.821

0.790

76.410

0.000

6.482

أك يتحقؽ فييا األصؿ.
يتـ قياس األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة باستالداـ

3.846

معدالت ال ريبة (كقكانيف ال ريبة) التي يتـ ت ريعيا.
عندما تطبؽ معدالت

4

8.611

تاريخ إعداد الميزانية.
يتـ قياس االلتزامات ك األصكؿ ال ريبية المؤجمة بمكجب

2

3.974

0.707

79.487

0.000

0.904

76.923

0.000

5.843

ريبية مالتمفة عمى مستكيات دالؿ

ريبي مالتمؼ فدف األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة تقاس
باستالداـ متكسط المعدالت التي يتكقع أف تطبؽ عمى الربح

3.846

1.014

76.923

0.000

5.211

ال ريبي

يعكس قياس األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة التبعات
5

6

ال ريبية التي يمكف أف تتبع الطريقة التي يتكقع فييا الم ركع

3.795

0.864

75.897

0.000

5.746

بنياية فترة إعداد التقارير.
يتـ إعادة النظر بالمبمد المرحؿ لؤلصؿ ال ريبي المؤجؿ في
نياية كؿ فترة عند إعداد التقارير المالية.
جميع الفقرات

3.897

0.852

77.949

6.577

0.000

3.863

0.560

77.265

9.618

0.000

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة " "0.05ك درجة حرية " "38تساكم 2.021

كيتبػ ػػيف مػ ػػف الجػ ػػدكؿ ( )4.14أف أكثػ ػػر ال ػ ػػركات تطبيق ػ ػان لقكاعػ ػػد القيػ ػػاس المنصػ ػػكص عمييػ ػػا
بالمعي ػػار ال ػػدكلي رق ػػـ ( )12ى ػػي ال ػػركات ( )C16,C27,C37بنس ػػبة تزي ػػد ع ػػف ( )%90كى ػػي م ػػف
قطاعات البنكؾ كالصناعةف كما أف أقؿ ال ركات لقكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الػدكلي رقػـ
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( )12ى ػ ػػي ال ػ ػػركات ( )C5,C21,C33بنس ػ ػػبة تق ػ ػػؿ ع ػ ػػف ( )%65كى ػ ػػي م ػ ػػف قطاع ػ ػػات الال ػ ػػدماتف
كالصػػناعةف بينمػػا متكسػػط تطبيػػؽ كافػػة ػػركات العينػػة ىػػك ( )%77.26ممػػا يػػدؿ عمػػى متكسػػط تطبيػػؽ
معقػػكؿف كتتفػػؽ ىػػذه النتػػااج مػػع نتػػااج د ارسػػة القــادري ( )2009رغػػـ االػػتبلؼ مجتمػػع الد ارسػػةف كيمكػػف
ارجػػاع ذلػػؾ إلػػى االنفتػػاح كتعػػدد جنسػػية ال ػػركات كالاصػػة ػػركات المسػػاىمة العامػػة ممػػا يجبرىػػا عمػػى
تبن ػػي مع ػػايير المحاس ػػبة الدكلي ػػة ب ػػكؿ ع ػػاـ رغ ػػـ م ػػا ق ػػد يالمق ػػو ذل ػػؾ م ػػف االتبلف ػػات كتعار ػػات م ػػع
الت ريعات المحمية كالصكصان ال ريبية.
كبالتالي تـ رفض الفر ية الثانيةف كعميو تطبؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12عند مستكل داللة .   0.05
جدول رقم ()5.25
درجة تطبيق قواعد القياس المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم 23
من قبل كل شركة من الشركات المشاركة في الدراسة

رمز الشركة

القطاع

نسبة التطبيق

رمز الشركة

القطاع

نسبة التطبيق

C1

الالدمات

80.00

C21

الالدمات

33.33

C2

الالدمات

76.67

C22

االستثمار

70.00

C3

البنكؾ

80.00

C23

الالدمات

80.00

C4

التأميف

83.33

C24

الالدمات

86.67

C5

الصناعة

63.33

C25

البنكؾ

76.67

C6

االستثمار

66.67

C26

الصناعة

73.33

C7

االستثمار

73.33

C27

البنكؾ

100.00

C8

الصناعة

76.67

C28

التأميف

86.67

C9

البنكؾ

76.67

C29

االستثمار

73.33

C10

الصناعة

86.67

C30

االستثمار

86.67

C11

الصناعة

76.67

C31

الالدمات

86.67

C12

الصناعة

73.33

C32

البنكؾ

70.00

C13

التأميف

76.67

C33

الالدمات

56.67

C14

الالدمات

86.67

C34

التأميف

73.33

C15

البنكؾ

70.00

C35

البنكؾ

86.67

C16

الصناعة

90.00

C36

التأميف

80.00

C17

االستثمار

76.67

C37

الصناعة

90.00

C18

الصناعة

86.67

C38

الالدمات

66.67

C19

التأميف

70.00

C39

الالدمات

80.00

C20

الصناعة

86.67

النسبة الكمية
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77.26

 5.9.4اختبار الفرضية الثالثة التي تنص عمى ما يمي( :ال تطبق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين قواعد االعتراف المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم  23عند مستوى

داللة .)   0.05

تك ػػح النتػػااج المبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )4.15جراء أفػراد عينػػة الد ارسػػة فػػي فقػرات المحػػكر الثالػػث
(مػػدل تطبيػػؽ ال ػػركة لقكاعػػد االعتػراؼ المنصػػكص عمييػػا بالمعيػػار الػػدكلي رقػػـ  )12كتبػػيف النتػػااج أف
أعمى فقرات حسػب المتكسػط الحسػابي الػكزف النسػبي ىػي كمػا يمػي :الفقػرة رقػـ ( )1كالتػي تػنص عمػى "
يتـ االعتراؼ بال ػريبة الجاريػة غيػر المدفكعػة عػف الفتػرة الجاريػة كالفتػرات السػابقة كػالتزاـ" حيػث نالػت
أعمى نسبة قبكؿ بمغت ( )%83.077-4.154كىذا يتفؽ مع القػانكف فػي كػكف أف حػؽ الدكلػة ال يسػقط
عف صاحبو بالتقادـ فػالمكمؼ عميػو تسػديد ال ػريبة عػف الفتػ ارت السػابقة كالحاليػةف يمييػا الفقػرة رقػـ ()5
كالتي تنص عمى " يتـ االعتراؼ بأصؿ

ريبي مؤجؿ مقابؿ كافة الفركؽ المؤقتة القابمة لبلقتطػاع إلػى

الحػػد الػػذم يكػػكف فيػػو الػربح ال ػريبي محتمػػؿ تػػكفره لطػػرح الفػػركؽ المؤقتػػة منػػو" حيػػث نالػػت نسػػبة قبػػكؿ
بمغت ()%81.538-4.077ف يمييما الفقرة رقـ ( )4كالتي تنص عمى " يتـ االعتراؼ بالتزامات ال ريبة
المؤجم ػػة لمفركق ػػات المؤقت ػػة الالا ػػعة لم ػ ػريبة الت ػػي تػ ػرتبط بال ػػيرة إل ػػى الح ػػد ال ػػذم ال تن ػػأ في ػػو م ػػف
االعتراؼ األكلي بال يرة" حيث نالت نسبة قبكؿ بمغت (.)%81.026-4.051
أمػػا أقػػؿ الفقػرات قبػكالن فكانػػت الفقػرة رقػػـ ( )2كالتػػي تػػنص عمػػى " يػػتـ االعتػراؼ بالزيػػادة فػػي المبػػالد
المس ػػددة ع ػػف

ػ ػرااب الفتػ ػرة الحالي ػػة كالس ػػابقة كأص ػػكؿ متداكل ػػة" حي ػػث نال ػػت أدن ػػى نس ػػبة قب ػػكؿ بمغ ػػت

()%78.465-3.923ف تس ػػبقيا الفق ػ ػرة رقػػػـ ( )3كالتػ ػػي تػػػنص عمػػػى" ي ػػتـ االعت ػ ػراؼ بالمنفعػػػة المتعمقػػػة
بالالسػػاار ال ػريبية التػػي تعػػكد لفتػرات زمنيػػة سػػابقة كأصػػكؿ"ف حيػػث نالػػت نسػػبة قبػػكؿ بمغػػت (-3.974
 )%79.487كيرجػػع ذل ػػؾ إل ػػى أف الق ػػانكف ال يحػػدد م ػػدة االس ػػتفادة م ػػف الالسػػاار المرحم ػػة م ػػف س ػػنكات
سابقة.
كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث (مدل تطبيؽ ال ركة لقكاعد
االعتػ ػراؼ المنص ػػكص عميي ػػا بالمعيػ ػار ال ػػدكلي رق ػػـ  )12تس ػػاكم ()4.030ف كال ػػكزف النس ػػبي يس ػػاكم
( )%80.598كىي أكبر مف الكزف النسبي المحايد "  " %60كقيمػة  tالمحسػكبة تسػاكم ()15.114
كىي أكبر مف قيمة  tالجدكلية كالتػي تسػاكم 2.021ف كمسػتكل الداللػة تسػاكم  0.000كىػي أقػؿ مػف

125

 0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى تطبيػػؽ مقبػػكؿ مػػف قبػػؿ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف
لقكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ 12عند مستكل داللة .   0.05
جدول رقم ()4.15
تحميل فقرات المحور الثالث
(مدى تطبيق الشركة لقواعد االعتراف المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم )12
المتوسط الحسابي

يتـ االعتراؼ بال ريبة الجارية غير المدفكعة عف الفترة الجارية
كالفترات السابقة كالتزاـ.
يتـ االعتراؼ بالزيادة في المبالد المسددة عف

رااب الفترة

الحالية كالسابقة كأصكؿ متداكلة.
يتـ االعتراؼ بالمنفعة المتعمقة بالالساار ال ريبية التي تعكد
لفترات زمنية سابقة كأصكؿ.
يتـ االعتراؼ بالتزامات ال ريبة المؤجمة لمفركقات المؤقتة

4

الالا عة لم ريبة التي ترتبط بال يرة إلى الحد الذم ال تن أ فيو

3.923

0.807

78.462

7.140

0.000

3.974

0.628

79.487

9.693

0.000

4.051

0.724

81.026

9.073

0.000

ريبي مؤجؿ مقابؿ كافة الفركؽ المؤقتة

القابمة لبلقتطاع إلى الحد الذم يككف فيو الربح ال ريبي محتمؿ

4.077

0.664

81.538

10.124

0.000

تكفره لطرح الفركؽ المؤقتة منو
يتـ االعتراؼ بأصؿ

6

4.154

0.630

83.077

11.440

مف االعتراؼ األكلي بال يرة
يتـ االعتراؼ بأصؿ

5

االنحراف المعياري

3

الوزن النسبي

2

قيمة t

1

مستوى الداللة

م

0.000

الفقرات

ريبي مؤجؿ لقاء الالساار كالالصكمات

ال ريبية غير المستالدمة المدكرة إلى حيف تحقيؽ أرباح

مستقبمية لمقابمتيا.

ريبية

جميع الفقرات

4.000

0.725

80.000

8.608

0.000

4.030

0.426

80.598

15.114

0.000

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة " "0.05ك درجة حرية " "38تساكم 2.021

كلقياس نسبة تطبيؽ قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12مف قبؿ كؿ
ركة مف الم اركة في الدراسة تـ استالراج نسبة التطبيؽ بقسمة مجمكع استجابات ال ركة لفقرات
المحكر األكؿ كقسمتيا عمى عدد الفقرات م ركبان بالدرجة العميا لبلستجابةف كمف ثـ تـ الكصكؿ إلى
نسبة تطبيؽ كؿ ركة مف ال ركات الم اركة في الدراسة لقكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار
الدكلي رقـ (.)12
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يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ ( )4.16أف أكث ػػر ال ػػركات تطبيقػ ػان لقكاع ػػد االعتػ ػراؼ المنص ػػكص عميي ػػا
بالمعيار الدكلي رقـ 12ىي ال ركات ( )C1,C28بنسبة تزيد عف ( )%93كىػي مػف قطاعػات التػأميف
كالال ػػدماتف كم ػػا أف أق ػػؿ ال ػػركات تطبيقػ ػان لقكاع ػػد االعتػ ػراؼ المنص ػػكص عميي ػػا بالمعي ػػار ال ػػدكلي رق ػػـ
12ى ػػي ال ػػركات ( )C8,C17,C20,C21بنس ػػبة تق ػػؿ ع ػػف ( )%70كى ػػي م ػػف قطاع ػػات الال ػػدماتف
كالصناعة كاالستثمارف بينما متكسط تطبيؽ كافة ركات العينة ىك ( )%80.60مما يدؿ عمى متكسػط
تطبي ػػؽ معق ػػكؿ كتتف ػػؽ ى ػػذه النت ػػااج م ػػع نت ػػااج دراســـة القـــادري ()311:ف كيمك ػػف إرج ػػاع ذل ػػؾ إل ػػى أف
االعتػراؼ بال ػرااب المؤجمػػة كفػػؽ المعيػػار الػػدكلي رقػػـ ( )12يػػؤدم إلػػى إظيػػار القيمػػة العادلػػة ألصػػكؿ
كالت ازمػػات كاي ػرادات كمصػػاريؼ تم ػؾ ال ػػركاتف ممػػا يػػنعكس بػػدكره عمػػى عدالػػة كمكثكقيػػة الق ػكااـ الماليػػة
لتمؾ ال ركات.
كبالتالي تـ رفض الفر ية الثالثةف كعميو تطبؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12عند مستكل داللة .   0.05
جدول رقم ()5.27

درجة تطبيق قواعد االعتراف المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم 23
من قبل شركات المساهمة المشاركة في الدراسة

رمز الشركة

القطاع

نسبة التطبيق

رمز الشركة

القطاع

نسبة التطبيق

C1

الالدمات

93.33

C21

الالدمات

56.67

C2

الالدمات

83.33

C22

االستثمار

63.33

C3

البنكؾ

80.00

C23

الالدمات

80.00

C4

التأميف

83.33

C24

الالدمات

80.00

C5

الصناعة

86.67

C25

البنكؾ

76.67

C6

االستثمار

73.33

C26

الصناعة

90.00

C7

االستثمار

83.33

C27

البنكؾ

70.00

C8

الصناعة

66.67

C28

التأميف

96.67

C9

البنكؾ

76.67

C29

االستثمار

76.67

C10

الصناعة

90.00

C30

االستثمار

83.33

C11

الصناعة

90.00

C31

الالدمات

86.67

C12

الصناعة

73.33

C32

البنكؾ

76.67

C13

التأميف

76.67

C33

الالدمات

83.33

C14

الالدمات

83.33

C34

التأميف

76.67

C15

البنكؾ

76.67

C35

البنكؾ

76.67

C16

الصناعة

90.00

C36

التأميف

80.00

C17

االستثمار

66.67

C37

الصناعة

90.00

C18

الصناعة

90.00

C38

الالدمات

80.00

C19

التأميف

83.33

C39

الالدمات

86.67

C20

الصناعة

86.67

النسبة الكمية
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80.60

 5.9.5اختبار الفرضية الرابعة التي تنص عمى ما يمي( :ال تطبق شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين متطمبات االفصاح المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم  23عند

مستوى داللة .)   0.05

تك ػػح النتػػااج المبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ( )4.17جراء أفػراد عينػػة الد ارسػػة فػػي فقػرات المحػػكر ال اربػػع
(مدل تطبيؽ ال ركة لمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الػدكلي رقػـ  )12كتبػيف النتػااج أف
أعمى فقرات حسب المتكسط الحسابي كالكزف النسػبي ىػي كمػا يمػي :الفقػرة رقػـ ( )2كالتػي تػنص عمػى "
يتـ االفصاح عف التعديبلت المعترؼ بيػا فػي الفتػرة عػف

ػريبة جاريػة كتعػكد إلػى فتػرات سػابقة" حيػث

نالت أعمى نسبة قبػكؿ بمغػت ( )%78.974-3.949ف يمييػا الفقػرة رقػـ ( )6كالتػي تػنص عمػى أنػو " يػتـ
االفصاح عف مصركؼ ال ريبة الذم يعكد إلى التغير في السياسات المحاسبية أك األالطػاء األساسػية
في احتساب صافي ربػح الفتػرة" حيػث نالػت نسػبة قبػكؿ بمغػت ()%78.462-3.923ف يمييمػا الفقػرة رقػـ
( )1كالتػػي تػػنص عمػػى " يػػتـ االفصػػاح عػػف مصػػركؼ

ػريبة الػػدالؿ الجػػارم" حيػػث نالػػت نسػػبة قبػػكؿ

بمغػ ػػت ( )%77.949-3.897كيعػ ػػكد ذلػ ػػؾ إلػ ػػى إل ػ ػزاـ ىياػ ػػة سػ ػػكؽ المػ ػػاؿ ال ػ ػػركات المدرجػ ػػة بمعػ ػػايير
المحاسبة الدكلية فيما يتعمؽ القكااـ المالية المن كرة كفؽ ما يعرؼ بنظاـ اإلفصاح.
أما أقؿ الفقرات قبكالن فكانت الفقرة رقـ ( )5كالتي تنص عمى " يتـ االفصاح عف مصركؼ
ال ريبة العااد لمبنكد غير العادية المعترؼ بيا البلؿ الفترة" حيث نالت أدنى نسبة قبكؿ بمغت
()%74.872-3.744ف تسبقيا الفقرة رقـ ( )3كالتي تنص عمى" يتـ االفصاح عف التغيرات في
معدالت ال ريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة"ف حيث نالت َسب قبكؿ بمغت
(.)%76.41-3.821
كبص ػػفة عام ػػة يتب ػػيف أف المتكس ػػط الحس ػػابي لجمي ػػع فقػ ػرات المح ػػكر الثال ػػث (م ػػدل تطبي ػػؽ ال ػػركة
لمتطمب ػػات االفص ػػاح المنص ػػكص عميي ػػا بالمعي ػػار ال ػػدكلي رق ػػـ  )12تس ػػاكم ( )3.863كال ػػكزف النس ػػبي
يس ػػاكم ( )%77.265كى ػػي أكب ػػر م ػػف ال ػػكزف النس ػػبي المحاي ػػد "  " %60كقيم ػػة  tالمحس ػػكبة تس ػػاكم
 14.873كىي أكبر مف قيمة  tالجدكلية كالتي تساكم 2.021ف كمستكل الداللة تساكم  0.000كىي
أقػػؿ مػػف  0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى تطبيػػؽ مقبػػكؿ مػػف قبػػؿ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة
فمسطيف لمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيػار الػدكلي رقػـ 12عنػد مسػتكل داللػة    0.05ف
كتتفؽ ىذه النتااج مع دراسة محمود ()2008ف إال أف ىذا اإلفصاح غير كافي.
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جدول رقم ()4.17
تحميل فقرات المحور الرابع
(مدى تطبيق الشركة لمتطمبات االفصاح المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم )12

6

المتوسط الحسابي

5

التغيرات في معدالت ال ريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية
السابقة.
مصركؼ ال ريبة المؤجؿ النا ئ عف الفركؽ المؤقتة أك التغير في
معدالت ال ريبة.
مصركؼ ال ريبة العااد لمبنكد غير العادية المعترؼ بيا البلؿ
الفترة .
مصركؼ ال ريبة الذم يعكد إلى التغير في السياسات المحاسبية
أك األالطاء األساسية في احتساب صافي ربح الفترة.
جميع الفقرات

االنحراف المعياري

4

فترات سابقة.

الوزن النسبي

3

التعديبلت المعترؼ بيا في الفترة عف

ريبة جارية كتعكد إلى

قيمة t

2

مصركؼ

ريبة الدالؿ الجارم.

مستوى الداللة

م

1

الفقرات

3.897

0.718

77.949

7.806

0.000

3.949

0.686

78.974

8.633

0.000

3.821

0.556

76.410

9.217

0.000

3.846

0.812

76.923

6.505

0.000

3.744

0.637

74.872

7.286

0.000

3.923

0.739

78.462

7.797

0.000

3.863

0.362

77.265

14.873

0.000

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة " "0.05ك درجة حرية " "38تساكم 2.021

لقياس نسبة تطبيؽ متطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12مف قبؿ
كؿ ركة مف الم اركة في الدراسة تـ استالراج نسبة التطبيؽ بقسمة مجمكع استجابات ال ركة لفقرات
المحكر الرابع كقسمتيا عمى عدد الفقرات م ركبان بالدرجة العميا لبلستجابةف كمف ثـ تـ الكصكؿ إلى
نسبة تطبيؽ كؿ

ركة مف ال ركات الم اركة في الدراسة لمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا

بالمعيار الدكلي رقـ (.)12
يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ ( )4.18أف أكثػػر ال ػػركات تطبيقػان لمتطمبػػات االفصػػاح المنصػػكص عمييػػا
بالمعيػػار الػػدكلي رقػػـ ( )12ىػػي ال ػػركات ( )C19,C27بنسػػبة تزيػػد عػػف ( )%93كىػػي مػػف قطاعػػات
التػػأميف كالبنػػكؾف كمػػا أف أقػػؿ ال ػػركات تطبيقػان لمتطمبػػات االفصػػاح المنصػػكص عمييػػا بالمعيػػار الػػدكلي
رقػ ػػـ 12ىػ ػػي ال ػ ػػركات ( )C5,C15,C31بنسػ ػػبة تقػ ػػؿ عػ ػػف ( )%65كىػ ػػي مػ ػػف قطاعػ ػػات الالػ ػػدماتف
كالصػػناعةف بينمػػا متكسػػط تطبيػػؽ كافػػة ػػركات العينػػة ىػػك ( )%77.26ممػػا يػػدؿ عمػػى متكسػػط تطبيػػؽ
129

ػراابيا المؤجمػػة مػػف ػأنو ت ػييؽ االالػػتبلؼ بػػيف

معقػكؿف كيرجػػع ذلػػؾ إلػى أف افصػػاح ال ػػركات عػػف

الػربح المحاسػػبي كالػربح ال ػريبيف ممػػا يعطػػي لمقػكااـ الماليػػة صػػفة المصػػداقيةف كيجعميػػا أكثػػر مبلءمػػة
لفيـ جميكر المستثمريف.
كبالتالي تـ رفض الفر ية الرابعةف كعميو تطبؽ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة
فمسطيف متطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ( )12عند مستكل داللة .   0.05
جدول رقم ()5.29

درجة تطبيق متطمبات االفصاح المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم 23
من قبل شركات المساهمة المشاركة في الدراسة

رمز الشركة

القطاع

نسبة التطبيق

رمز الشركة

القطاع

نسبة التطبيق

C1

الالدمات

73.33

C21

الالدمات

80.00

C2

الالدمات

76.67

C22

االستثمار

73.33

C3

البنكؾ

80.00

C23

الالدمات

76.67

C4

التأميف

70.00

C24

الالدمات

76.67

C5

الصناعة

63.33

C25

البنكؾ

83.33

C6

االستثمار

73.33

C26

الصناعة

80.00

C7

االستثمار

76.67

C27

البنكؾ

96.67

C8

الصناعة

73.33

C28

التأميف

73.33

C9

البنكؾ

73.33

C29

االستثمار

76.67

C10

الصناعة

76.67

C30

االستثمار

80.00

C11

الصناعة

80.00

C31

الالدمات

60.00

C12

الصناعة

76.67

C32

البنكؾ

76.67

C13

التأميف

90.00

C33

الالدمات

80.00

C14

الالدمات

76.67

C34

التأميف

76.67

C15

البنكؾ

70.00

C35

البنكؾ

83.33

C16

الصناعة

63.33

C36

التأميف

76.67

C17

االستثمار

76.67

C37

الصناعة

90.00

C18

الصناعة

76.67

C38

الالدمات

80.00

C19

التأميف

93.33

C39

الالدمات

73.33

C20

الصناعة

80.00

النسبة الكمية

77.26

 5.9.6اختبار الفرضية الخامسة التي تنص عمى ما يمي( :ال توجد لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فمسطين معيقات تحقيق التناسق في المعالجة المحاسبية عن ضرائب

الدخل عند مستوى داللة .)   0.05

كالنتااج المبينة في جدكؿ رقـ ( )4.19تبيف جراء أفراد الم اركيف في الدراسة حكؿ فقػرات المحػكر
الالامس (معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجة المحاسػبية عػف

ػرااب الػدالؿ) كتبػيف النتػااج أف أعمػى

ثبلث فقرات حسب المتكسط الحسابي كالكزف النسػبي ىػي كمػا يمػي :الفقػرة رقػـ ( )9كالتػي تػنص عمػى "
130

عدـ كفاية المساقات التدريسية الالاصة بالمعايير المحاسبية الدكلية بالجامعات الفمسػطينية" حيػث نالػت
أعمػػى نسػػبة قبػػكؿ بمغػػت ()%81.026-4.051ف يمييػػا الفق ػرة رقػػـ ( )10كالتػػي تػػنص عمػػى " المعػػايير
المحاسبية معدة لتناسب الدكؿ المتقدمة أكثػر مػف الػدكؿ الناميػة" حيػث نالػت نسػبة قبػكؿ بمغػت (-4.00
)%80ف يمييما الفقرة رقـ ( )1كالتي تنص عمى " عدـ كجػكد كػادر مؤىػؿ عمميػان كعمميػان داالػؿ الكحػدات
االقتصػادية لفيػػـ كتطبيػػؽ قكاعػد المعيػػار الػػدكلي ( )12المتعمػؽ ب ػرااب الػػدالؿ"ف كالفقػرة رقػػـ ( )2التػػي
تنص عمى "
معيار

عؼ دكر الجمعيات المينية المساكلة عف مينة المحاسبة بالتكعية بأىمية كفكااد تطبيؽ

رااب الدالؿ" حيث نالت كؿ منيما نسبة قبكؿ بمغت (.)%78.974-3.949

أما الفقرات التي لـ تمقى قبكالن فكانت الفقػرة رقػـ ( )6كالتػي تػنص عمػى " الك ػع االقتصػادم السػااد
في األ ار ي الفمسطينية" حيث نالت أدنى نسبة قبكؿ بمغت ( )%54.872-2.744كيفسر الباحث ذلػؾ
في تأقمـ ال ركات مع الكاقع الحاليف كالفقرة رقـ ( )3كالتي تنص عمى" عدـ كجكد الالبراء كاالست ارييف
القادريف عمى تطبيؽ قكاعد المعيار الدكلي ( )12المتعمؽ ب رااب الدالؿ"ف كالفقرة رقـ ( )7كالتي تنص
عم ػػى" الك ػػع السياس ػػي الق ػػااـ ف ػػي األ ار ػػي الفمس ػػطينية "ف حيػ ػث نال ػػت ك ػػؿ منيم ػػا نس ػػبة قب ػػكؿ بمغ ػػت
()%43.077-2.154
كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الرابع (معيقات تحقيؽ التناسػؽ فػي
المعالجػػة المحاسػػبية عػػف

ػرااب الػػدالؿ) تسػػاكم 3.498ف كالػػكزف النسػػبي يسػػاكم  %69.956كىػػي

أكبػػر مػػف الػػكزف النسػػبي المحايػػد "  " %60كقيمػػة  tالمحسػػكبة تسػػاكم  9.542كىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة t
الجدكليػػة كالتػػي تسػػاكم 2.021ف كمسػػتكل الداللػػة تسػػاكم  0.000كىػػي أقػػؿ مػػف  0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى
كجػ ػػكد معيقػ ػػات تحقيػ ػػؽ التناسػ ػػؽ فػ ػػي المعالجػ ػػة المحاسػ ػػبية عػ ػػف
 .   0.05كيمكػػف ارجػػاع ىػػذه المعيقػػات إلػػى
المستثمريف الالارجييفف إ افة إلى

ػ ػرااب الػ ػػدالؿ عنػ ػػد مسػ ػػتكل داللػ ػػة

ػػيؽ تجربػػة ال ػركات الفمسػػطينيةف كقمػػة انفتاحيػػا عمػػى

عؼ دكر الجمعيػات المينيػة فػي فمسػطيف سػكاء بدصػدار أك ن ػر

أك متابعة كؿ ما ىك مستحدث مف معايير محاسبية دكليةف كعقػد دكرات متالصصػة إلعػداد المحاسػبيف
عمى كؿ ما ىك جديد في ىذا المجاؿ.
كبالتالي تـ رفض الفر ية الالامسةف كعميو تكجد معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجة المحاسبية
عف

رااب الدالؿ عند مستكل داللة .   0.05
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جدول رقم ()4.19
تحميل فقرات المحور الخامس
(معيقات تحقيق التناسق في المعالجة المحاسبية عن ضرائب الدخل)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

مستوى الداللة

3.949

0.605

78.974

9.797

0.000

3.949

0.647

78.974

9.160

0.000

2.154

0.988

43.077

-5.350

0.000

3.667

0.701

73.333

5.940

0.000

3.821

0.644

76.410

7.961

0.000

6

الك ع االقتصادم السااد في األ ار ي الفمسطينية.

2.744

1.093

54.872

-1.464

0.151

7

الك ع السياسي القااـ في األ ار ي الفمسطينية.

2.154

0.875

43.077

-6.041

0.000

8

صعكبة فيـ كتفسير نصكص كار ادات تطبيؽ المعيار.

3.872

0.695

77.436

7.833

0.000

4.051

0.456

81.026

14.401

0.000

4.000

0.459

80.000

13.611

0.000

م

1
2
3
4
5

9
10

الفقرات

عدـ كجكد كادر مؤىؿ عمميان كعمميان داالؿ الكحدات االقتصادية

لفيـ كتطبيؽ قكاعد المعيار الدكلي  12المتعمؽ ب رااب الدالؿ.
عؼ دكر الجمعيات المينية المساكلة عف مينة المحاسبة

بالتكعية بأىمية كفكااد تطبيؽ معيار

رااب الدالؿ.

عدـ كجكد الالبراء كاالست ارييف القادريف عمى تطبيؽ قكاعد

المعيار الدكلي  12المتعمؽ ب رااب الدالؿ.

عدـ كجكد كعي لدل اإلدارة ال ريبية بأىمية تطبيؽ المعيار
الدكلي  12المتعمؽ ب رااب الدالؿ.
عدـ إ راؾ المنظمات المينية عند سف القكانيف كالت ريعات
ال ريبية.

عدـ كفاية المساقات التدريسية الالاصة بالمعايير المحاسبية

الدكلية بالجامعات الفمسطينية.

المعايير المحاسبية معدة لتناسب الدكؿ المتقدمة أكثر مف الدكؿ
النامية.
عؼ الثقافة المحاسبية لدل أغمب مستالدمي القكااـ المالية مما

11

12

ال ي جع ال ركات عمى االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية كمنيا
معيار

3.872

0.732

77.436

7.438

0.000

ريبة الدالؿ.

يتطمب إعداد القكااـ المالية في

كء ما كرد في معيار

رااب

الدالؿ كثي انر مف الجيد كالكقت.

جميع الفقرات

قيمة  tالجدكلية عند مستكل داللة " "0.05ك درجة حرية " "38تساكم 2.021
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3.744

0.677

74.872

6.855

0.000

3.498

0.326

69.957

9.542

0.000

 5.9.7اختبار الفرضية السادسة التي تنص عمى" :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

االختالفات بين معيار المحاسبة الدولي رقم ( )23والتشريعات الضريبية في المعالجة

الضريبية لمدخل والتزام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين بقواعد
القياس المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم ( )23عند مستوى داللة ".1.16
الالتبار ىذه الفر ية تـ فحص أثر االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات
ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ عمى التزاـ

ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة

فمسطيف قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12ف كألغراض إي اح ىذا األثر تـ
إدالاؿ البيانات إلى برنامج التحميؿ اإلحصااي  SPSSكأجرم عمييا تحميؿ االنحدار البسيطف ككانت
النتااج كما ىي مك حة في الجدكؿ رقـ ( )4.20كت ير إلى أف قيمة  tالمحسكبة لنمكذج االنحدار
كانت  2.719كأف مستكل الداللة كالبالد  0.01أقؿ مف  .0.05مما يدؿ عمى كجكد أثر كا ح
لبلالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ
كالتزاـ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار
الدكلي رقـ ( )12عند مستكل داللة .0.05
جدول رقم ()4.20
نتائج تحميل االنحدار لقياس أثر االختالفات بين معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والتشريعات الضريبية في
المعالجة الضريبية لمدخل واال لتزام بقواعد القياس المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم ()12

M it =1.842 + -0.510 Yit+eit
معامؿ االرتباط

معامؿ التحديد R2

قيمة  Tالمحسكبة

مستكل داللة

0.167

0.408

2.719

0.010

حيث  : Yاالالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية
 : Mقكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12

كما يبلحظ مف الجدكؿ أي ن ا أف القكة التفسيرية لمنمكذج ممثمة بمعامؿ التحديد  R²تساكم

 %16.7مما يعني أف االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في
المعالجة ال ريبية لمدالؿ في نمكذج االنحدار تفسر  % 16.7مف كااللتزاـ بقكاعد القياس المنصكص
عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12ف كىي نسبة معقكلة .كتستنتج الدراسة مما سبؽ كجكد أثر االالتبلفات
بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ كااللتزاـ
بقكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( .)12كيتكافؽ ذلؾ مع ما تكصمت إليو دراسة
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متولي ( )2011والفار ( )2010بأف تطبيؽ المعيار يحقؽ القياس السميـ لنتااج األعماؿف كيرجع ىذا
األثر إلى أف االلتزاـ بقكاعد القياس المنصكص عمييا في المعيار الدكلي رقـ ()12ف في ظؿ ت ارب
قكاعد القياس لو مع قكاعد القياس المنصكص عمييا في القانكف ال ريبيف يزيد مف االالتبلفات النا اة
بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ
 5.9.8اختبار الفرضية السابعة التي تنص عمى" :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

االختالفات بين معيار المحاسبة الدولي رقم ( )23والتشريعات الضريبية في المعالجة

الضريبية لمدخل والتزام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين قواعد
االعتراف المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم ( )23عند مستوى داللة ".1.16
الالتبار ىذه الفر ية تـ فحص أثر االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ()12
كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ عمى التزاـ ركات المساىمة العامة المدرجة في
بكرصة فمسطيف قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12ف كألغراض إي اح ىذا
األثر تـ إدالاؿ البيانات إلى برنامج التحميؿ اإلحصااي  SPSSكأجرم عمييا تحميؿ االنحدار
البسيطف ككانت النتااج كما ىي مك حة في الجدكؿ رقـ ( )4.21كت ير إلى أف قيمة  tالمحسكبة
لنمكذج االنحدار كانت  2.987كأف مستكل الداللة كالبالد  0.005أقؿ مف  .0.05مما يدؿ عمى كجكد
أثر كا ح لبلالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة
ال ريبية لمدالؿ كالتزاـ

ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بقكاعد االعتراؼ

المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12عند مستكل داللة .0.05
جدول رقم ()4.21
نتائج تحميل االنحدار لقياس أثر االختالفات بين معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والتشريعات الضريبية في
المعالجة الضريبية لمدخل واال لتزام بقواعد االعتراف المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم ()12

R it =2.372 + 0.419 Yit+eit
معامؿ االرتباط

معامؿ التحديد R2

قيمة  Tالمحسكبة

مستكل داللة

0.194

0.441

2.987

0.005

حيث  : Yاالالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية
 : Rقكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12
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كما يبلحظ مف الجدكؿ أي ن ا أف القكة التفسيرية لمنمكذج ممثمة بمعامؿ التحديد  R²تساكم

 %19.4مما يعني أف االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في
المعالجة ال ريبية لمدالؿ في نمكذج االنحدار تفسر  %19.4مف االلتزاـ بقكاعد االعتراؼ المنصكص
عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12ف كىي نسبة معقكلة .كتستنتج الدراسة مما سبؽ كجكد أثر لبلالتبلفات
بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ كااللتزاـ
بقكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( .)12كيرجع ىذا األثر إلى أف عدـ تكافؽ
قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا في المعيار الدكلي رقـ ()12ف مع االعفاءات كالتنزيبلت المنصكص
عمييا في القانكف ال ريبيف مما يزيد مف االالتبلفات النا اة بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ()12
كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ
 5.9.9اختبار الفرضية الثامنة التي تنص عمى" :ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االختالفات

بين معيار المحاسبة الدولي رقم ( )23والتشريعات الضريبية في المعالجة الضريبية لمدخل
والتزام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين متطمبات االفصاح المنصوص

عميها بالمعيار الدولي رقم ( )23عند مستوى داللة ".1.16
الالتبار ىذه الفر ية تـ فحص أثر االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات
ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ عمى التزاـ

ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة

فمسطيف متطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12ف كألغراض إي اح ىذا األثر
تـ إدالاؿ البيانات إلى برنامج التحميؿ اإلحصااي  SPSSكأجرم عمييا تحميؿ االنحدار البسيطف
ككانت النتااج كما ىي مك حة في الجدكؿ رقـ ( )4.22كت ير إلى أف قيمة  tالمحسكبة لنمكذج
االنحدار كانت  1.817-كأف مستكل الداللة كالبالد  0.419أكبر مف  .0.05مما يدؿ عمى عدـ
كجكد أثر كا ح لبلالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة
ال ريبية لمدالؿ كالتزاـ

ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف متطمبات االفصاح

المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( )12عند مستكل داللة .0.05
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جدول رقم ()4.22
نتائج تحميل االنحدار لقياس أثر االختالفات بين معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والتشريعات الضريبية في
المعالجة الضريبية لمدخل واال لتزام بمتطمبات االفصاح المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم ()12

D it =4.29 - 0.108 Yit+eit
معامؿ االرتباط

معامؿ التحديد R2

قيمة  Tالمحسكبة

مستكل داللة

0.133

0.018

-1.817

0.419

حيث  : Yاالالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية
 : Dمتطمبات اإلفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12

ك يبلحظ مف الجدكؿ أي ن ا أف القكة التفسيرية لمنمكذج ممثمة بمعامؿ التحديد  R²تساكم %13.3

مما يعني أف االالتبلفات بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة
ال ريبية لمدالؿ في نمكذج االنحدار تفسر  %13.3مف االلتزاـ بمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا
بالمعيار الدكلي رقـ ()12ف كىي نسبة

عيفة .كيستنتج الباحث مما سبؽ عدـ كجكد أثر لبلالتبلفات

بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية في المعالجة ال ريبية لمدالؿ كااللتزاـ
بمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ( .)12كيرجع ذلؾ إلى أف االفصاح عف
ال رااب المؤجمة ال يتأثر باالالتبلؼ بيف بيف معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كالت ريعات ال ريبية
في المعالجة ال ريبية لمدالؿ كااللتزاـ بمتطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ ()12
كىذا يتكافؽ مع دراسة العجيمي ( )3124التي رأت أف أثر تمؾ الفركقات مثؿ اإلعفاءات ال ريبية
يقتصر عمى سنة ظيكرىا دكف أف يككف ليا أم تبعات
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ريبية مؤجمة.

الفصل الخامس
النتااج كالتكصيات
5.1

مقدمة.

5.2

النتااج.

5.3

التكصيات.

5.4

دراسات مقترحة.
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5.1

مقدمة:

بعد استعراض اإلطار النظرم لكؿ مف متغيرات الدراسةف تـ إجراء الدراسة الميدانيةف كاالتبار
فر يات الدراسةف كبالتالي فقد تـ التكصؿ إلى النتااج كالتكصيات التالية:
5.2

النتائج:

بناء عمى ما تـ بيانو في الفقرات السابقة مف تحميؿ لبيانات الدراسة كاالتبار الفر يات فدنو
يمكف الالركج بالنتااج التالية:
.1

ىنػػاؾ االتبلفػػات بػػيف معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ( )12كالت ػريعات ال ػريبية فػػي المعالجػػة
ال ػ ػ ػريبية لم ػ ػػدالؿ أىمي ػ ػػا ع ػ ػػدـ االعتػ ػ ػراؼ بالمكاس ػ ػػب كالالس ػ ػػاار غي ػ ػػر المتحقق ػ ػػة م ػ ػػف اقتن ػ ػػاء
االسػػتثمارات الماليػػة إال عنػػد تحققيػػا فعمي ػانف كمػػا أف غالبيػػة ال ػػركات تقػػكـ بدعػػداد ق ػكااـ ماليػػة
الاصة لؤلغراض ال ريبية تالتمؼ عف تمؾ المعدة كفؽ المبادئ كالمعايير المحاسبية.

.2

تطبؽ ركات المساىمة العامة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف قكاعػد القيػاس المنصػكص عمييػا
بالمعيػ ػػار الػ ػػدكلي رقػ ػػـ ( .)12كمػ ػػا أف أىػ ػػـ القطاعػ ػػات تطبيق ػ ػان ليػ ػػذه القكاعػ ػػد قطػ ػػاعي البنػ ػػكؾ
كالصػػناعةف أمػػا أقميػػا تطبيق ػان لقكاعػػد القيػػاس المنصػػكص عمييػػا بالمعيػػار الػػدكلي رقػػـ ()12ىػػي
قطاع الالدمات.

.3

تطبػػؽ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف قكاعػػد االعت ػراؼ المنصػػكص
عمييا بالمعيار الػدكلي رقػـ ( .)12كمػا أف أىػـ القطاعػات تطبيقػان ليػذه القكاعػد قطػاعي التػأميف
كالالدماتف أما أقميا تطبيقان لقكاعد االعتػراؼ المنصػكص عمييػا بالمعيػار الػدكلي رقػـ ()12ىمػا
قطاعا الصناعة كاالستثمار.

.4

تطبػؽ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػي بكرصػػة فمسػػطيف متطمبػػات االفصػػاح المنصػػكص
عمييا بالمعيار الػدكلي رقػـ ( .)12كمػا أف أىػـ القطاعػات تطبيقػان ليػذه المتطمبػات ىػي قطػاعي
التأميف كالبنكؾف أما أقميا تطبيقان لمتطمبات االفصاح ىي مف قطاعات الالدماتف كالصناعة.

.5

تكجد معيقات تحقيؽ التناسؽ في المعالجػة المحاسػبية عػف
المعيق ػ ػػات إل ػ ػػى

ػرااب الػدالؿ .كيمكػف ارجػاع ىػذه

ػ ػػيؽ تجرب ػ ػػة ال ػ ػػركات الفمس ػ ػػطينيةف ك ػ ػػعؼ انفتاحي ػ ػػا عم ػ ػػى المس ػ ػػتثمريف
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الالارجييفف إ افة إلػى

ػعؼ دكر الجمعيػات المينيػة فػي فمسػطيف سػكاء بدصػدار أك ن ػر أك

متابع ػػة ك ػػؿ م ػػا ى ػػك مس ػػتحدث م ػػف مع ػػايير محاس ػػبية دكلي ػػةف كعق ػػد دكرات متالصص ػػة إلع ػػداد
المحاسبيف عمى كؿ ما ىك جديد في ىذا المجاؿ.
.6

يكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػااية ب ػػيف االالتبلف ػػات ب ػػيف معي ػػار المحاس ػػبة ال ػػدكلي رق ػػـ ()12
كالت ػريعات ال ػريبية فػػي المعالجػة ال ػريبية لمػدالؿ كالتػزاـ ػركات المسػػاىمة العامػة المدرجػػة
في بكرصة فمسطيف قكاعد القياس المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12

.7

يكج ػػد عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػااية ب ػػيف االالتبلف ػػات ب ػػيف معي ػػار المحاس ػػبة ال ػػدكلي رق ػػـ ()12
كالت ػريعات ال ػريبية فػػي المعالجػة ال ػريبية لمػدالؿ كالتػزاـ ػركات المسػػاىمة العامػة المدرجػػة
في بكرصة فمسطيف قكاعد االعتراؼ المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12

.8

ال يكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػااية بػػيف االالتبلفػػات بػػيف معيػػار المحاسػػبة الػػدكلي رقػػـ ()12
كالت ػريعات ال ػريبية فػػي المعالجػة ال ػريبية لمػدالؿ كالتػزاـ ػركات المسػػاىمة العامػة المدرجػػة
في بكرصة فمسطيف متطمبات االفصاح المنصكص عمييا بالمعيار الدكلي رقـ (.)12

 5.3التوصيات
في
.1

كء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتااجف فدنيا تكصي بما يمي:
ػػركرة سػػف تعميمػػات كل ػكااح تعمػػؿ عمػػى ت ػػييؽ الفجػػكة بػػيف المعي ػار المحاسػػبي كالت ػريعات
ال ريبية فيما يتعمؽ بمك كع المحاسبة عف

.2

رااب الدالؿ.

ػػركرة قيػػاـ ػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف باالسػػتعانة بكػػادر مؤىػػؿ
عممي ػان كعممي ػان لفيػػـ كتطبيػػؽ قكاعػػد المعيػػار الػػدكلي ( )12المتعمػػؽ ب ػرااب الػػدالؿ كالمع ػػايير
المحاسبية األالرل.

.3

العمؿ عمى تفعيؿ دكر الجمعيات المينية المساكلة عػف مينػة المحاسػبة بالتكعيػة بأىميػة كفكااػد
تطبيػػؽ معيػػار

ػرااب الػػدالؿ كالمعػػايير الدكليػػة األالػػرل مػػف الػػبلؿ االطػػبلع عمػػى التطػػكرات

الحادثة في معايير المحاسبة الدكلية.
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.4

ن ػػر ال ػػكعي ل ػػدل اإلدارة ال ػ ػريبية بأىمي ػػة تطبي ػػؽ المعي ػػار ال ػػدكلي ( )12المتعم ػػؽ ب ػ ػرااب
الدالؿف مع العمؿ عمى االستفادة مف الالبراء كاالست ارييف القادريف عمى معالجػة التنػاقض بػيف
ركرة إ ػراؾ المنظمػات األكاديميػة كالمينيػة عنػد

الت ريعات ال ريبية كالمعيار المحاسبي مع
سف القكانيف كالت ريعات ال ريبية.
.5

ػػركرة أف تقػػكـ الجامعػػات الفمسػػطينية ك الجمعيػػات المينيػػة بم ػػاعفة اىتمام ػاتيـ فػػي مجػػاؿ
المع ػػايير المحاس ػػبية م ػػف ال ػػبلؿ تح ػػديث اإلع ػػداد األك ػػاديمي لطمب ػػة الجامع ػػات الفمس ػػطينية بم ػػا
يتناسب مع التكجيات الحديثة.

.6

ن ر الثقافة المحاسبية لدل أغمب مسػتالدمي القػكااـ الماليػة ممػا ي ػجع ال ػركات عمػى االلتػزاـ
بتطبيؽ المعايير المحاسبية كمنيا معيار

.7

ريبة الدالؿ.

ركرة التكسع في مجاؿ اإلفصاح المحاسبي كال ريبي في القكااـ المالية لمكحدات االقتصادية
المدرجػ ػػة فػ ػػي بكرصػ ػػة فمسػ ػػطيفف إل ػ ػػفاء المزيػ ػػد مػ ػػف المصػ ػػداقية كالمكثكقيػ ػػة فػ ػػي المعمكمػ ػػات
المحاسبية المن كرة.

 5.4الدراسات المقترحة
.1

أثر التعديؿ في الت ريعات ال ريبية عمى جكدة االفصاح في القكااـ المالية لدل

ركات

المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف.
.2

أثر التزاـ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بمعايير المحاسبة الدكلية
عمى ثقة المستثمريف بقكااميا المالية.

.3

أثر التزاـ ركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بمعايير المحاسبة الدكلية في
زيادة القيمة السكقية.
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المراجع
أوال :المراجع العربية
 أبػك المكػػارـف كصػفي عبػػدالفتاح ()3111ف " المحاســبة الماليــة المتوســطة "ف دار الجامعػػة الجديػػدةلمن رف االسكندريةف مصر.
 أبػػك المكػػارـف كصػػفي عبػػدالفتاح ()3115ف " دراســات متقدمــة فــي مجــال المحاســبة الماليــة "ف دارالجامعة الجديدة لمن رف االسكندريةف مصر.
 أبك ح يشف الميؿ عكاد (" ،)2004دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية" ،الطبعة األكلىف دارالحامدف عمافف األردف.
 أبك نصارف محمد كالم اعمةف محفكظ كال يكافف فراس ()311:ف "محاسبة الضـرائب بـين النظريـةوالتطبيق"ف دار كااؿ لمن رف عمافف األردف.
 أبكزيدف محمد المبركؾ ()3116ف "المحاسبة الدولية وانعكاساتها عمى الـدول العربيـة"ف دار إيتػراؾلمطباعة كالن ر كالتكزيعف القاىرةف مصر.
 أحم ػػدف أس ػػامة عم ػػي ()3112ف " القيــــاس واإلفصــــاح المحاســــبي لموفــــورات الضــــريبية لألصــــولالرأســمالية-دراســة تطبيقيــة عمــى الشــركات المســاهمة الصــناعية"ف رسػػالة دكتػػكراه غيػػر من ػػكرةف
جامعة عيف مسف القاىرةف مصر.
 أحمدف أسامة عمي ()3114ف "دراسات في الفكـر المحاسـبي الضـريبي -مـدى التوافـق بـين أحكـامالتشـريع الضــريبي المصـري لمضــريبة عمـى أربــاح شـركات األمـوال ومتطمبـات المعيــار المحاســبي
الدولي المتعمـق بالمحاسـبة عـن ضـرائب الـدخل"ف بػدكف نا ػر ،كميػة التجػارةف جامعػة عػيف ػمسف
مصر.
 أحمػػدف أسػػامة عمػػي ()3119ف "الضــريبة عمــى الــدخل فــي ضــوء أحكــام القــانون رقــم  91لســنة 2005والئحته التنفيذية"ف بدكف نا ر ،كمية التجارةف جامعة عيف مسف مصر.
 بػػدكمف محمػػد (" ،)2007أثػػر المعالجػػة ال ػريبية إلىػػبلؾ األصػػكؿ الثابتػػة فػػي القػػانكف  91لسػػنة 2005عم ػػى معي ػػار المحاس ػػبة المص ػػرم رق ػػـ  24الال ػػاص ب ػػرااب ال ػػدالؿ" ،المـــؤتمر الضـــريبي
الخامس عشر بعنوان "الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصـرية وقـانون الضـرائب
عمى الدخل رقم  91لسنة  ،"3116كمية التجارةف جامعة عيف مسف القاىرةف مصر.
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 بدكمف محمد عبػاس (" ،)2005المحاسبة الضريبية بين النظرية والتطبيق" ،دار الجامعػة الجديػدةلمن رف االسكندريةف مصر.
 بػدكمف محمػد عبػاس (" ،)2007المحاسـبة البيئيـة بـين النظريـة والتطبيـق" ،المكتػب الجػامعيالحديث ف االسكندريةف مصر.
 بدكمف محمد كعثمافف األميرة ()3111ف "دراسـات فـي قضـايا ومشـاكل محاسـبية معاصـرة"ف من ػأةالمعارؼف االسكندريةف مصر.
 بزمػػاكمف محمػػد حسػػاـ ()3113ف "القيــاس واإلفصــاح المحاســبي لــألداء االجتمــاعي فــي المنشـ تالصناعية"ف رسالة ماجستيرف جامعة حمبف حمبف سكريا.
 البطريؽف يكنس أحمػد (" ،)2004الـنظم الضـريبية" ،الػدار الجامعيػة لمطباعػة كالن ػرف االسػكندريةفمصر.
 جربكعف يكسؼ محمكد ()3118ف "مدل تطبيؽ القياس كاإلفصاح المحاسبيف المسػاكلية االجتماعيػةبػػالقكااـ الماليػػة فػػي ػػركات قطػػاع غػزة" ،مجمـة الجامعــة اإلســالميةف المجمػػد الالػػامس ع ػػرف العػػدد
األكؿف الجامعة اإلسبلميةف غزةف ص.ص.281-239
 جربػػكعف يكسػػؼ محمػػكد كحمػػسف سػػالـ عبػػدا ()3113ف "المحاســبة الدوليــة مــع التطبيــق العممــيلمعاير المحاسبة الدولية" ،الطبعة الثانيةف مؤسسة الكراؽ لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 جرينكنيخف ىيني فػاف ()3117ف " معايير التقارير المالية الدوليـة – دليـل التطبيـق" ،ترجمػة حمػادطارؽ عبد العاؿف الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافيةف القاىرةف مصر.
 جمعػػةف أحمػػد حممػػي ()311:ف "المــدخل الســموكي فــي المحاســبة الماليــة" ،الطبعػػة األكلػػىف دارصفاء لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 الجنػػدمف حسػػني ()3117ف " القــانون الجنــائي الضــريبي"ف الطبعػػة األكلػػىف دار الني ػػة العربيػػةفالقاىرةف مصر.
 حسػػيفف رلػػى عبػػدالرازؽ (" ،)3121مــدى الت ـزام الفــاحص الضــريبي الفمســطيني بمعــايير المراجعــةالدولية وأثر ذلك في الحد مـن والكشـف عـن حـاالت التهـرب الضـريبي"ف رسػالة ماجسػتيرف جامعػة
النجاح الكطنيةف نابمسف فمسطيف.
 حمػػادف طػػارؽ عبػػد العػػاؿ ()3111ف "التقــارير الماليــة -أســس اإلعــداد والعــرض والتحميــل"ف الػػدارالجامعية لمطباعة كالن رف االسكندريةف مصر.
142

 حمػػادف طػػارؽ عبػػد العػػاؿ ()3118ف "الــدليل العممــي لتطبيــق معــايير المحاســبة المصــرية وآثارهــاالضريبية"ف الدار الجامعية لمطباعة كالن رف االسكندريةف مصر.
 حمػػدافف مػػأمكف (" ،)2008تطبيــق معــايير المحاســبة الدوليــة فــي ســوريا"ف متػػاح إلكتركني ػان عمػػىمكقع . http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1500
 حنافف ر كاف حمػكة ()3114ف " النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ الى المعايير -دراسةمعمقة في نظرية المحاسبة" ،الطبعة األكلى ،دار كااؿ لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 حنػافف ر ػكاف حمػكة ()3114ف " بـدائل القيـاس المحاسـبي المعاصـر" ،الطبعػة األكلػى ،دار كااػؿلمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 حكسػكف محمػػد محمػكد ()3116ف "التــدقيق لألغـراض الضــريبية"ف رسػػالة ماجسػتيرف جامعػػة النجػػاحالكطنيةف نابمسف فمسطيف.
 الحيػ ػػاليف كليػ ػػد نػ ػػاجي ()3118ف "نظريـــــة المحاســـــبة"ف من ػ ػػكرات األكاديميػ ػػة العربيػ ػػة المفتكحػ ػػةفالدنمارؾ.
 ال ػػارمةف حسػػيف عمػػي ()3114ف "مسػػتكل اإلفصػػاح فػػي البيانػػات الماليػػة لمبنػػكؾ كال ػػركات الماليػػةالم ابية المندمجة في األردف"ف مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،المجمد السػابع ع ػرف العػدد األكؿف
جامعة اإلمارات العربية المتحدةف اإلماراتف ص.ص.98-93
 الصػػاكنةف جيػػاد سػػعيد ()3111ف "الماليــة العامــة والتشــريع الضــريبي وتطبيقاتهــا العمميــة وفقــالمتشريع االردني" ،دار كااؿ لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 الالطي ػػبف الال ػػد ()3111ف "الضـــريبة عمـــى الـــدخل فـــي المممكـــة األردنيـــة الهاشـــمية –أصـــولهاومحاسبتها"ف مؤسسة زىراف لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 الالفاجيف عبد الرسكؿ ػاكر ()2:99ف "نظرية الدخل فـي التشـريع الضـريبي فـي العـراق" ،رسػالةماجستير غير من كرةف الجامعة المستنصريةف بغدادف العراؽ.
 المؼف جياد صبحي ()3125ف " ضريبة الدخل بموجب قرار بقانون رقم  8لسنة – 2011دراسةتحميمية نقدية"ف رسالة ماجستيرف جامعة النجاح الكطنيةف نابمسف فمسطيف.
 المؼف لعيبي ىاتك ()311:ف " االفصاح المحاسبي فـي ظـل توسـع المـنهج المحاسـبي المعاصـرليشمل المحاسبة االجتماعية"ف رسالة ماجستيرف األكاديمية العربية المفتكحةف الدنمارؾ.
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 الميفةف محمد عبد العزيز ()3119ف "اآلثار الضريبية لمعايير المحاسبة المصرية في ضوء أحكامالقانون رقم  :2لسنة  ،"3116بدكف نا رف مصر.
 الميػػؿف عطػػا ا كارد كالع ػػماكمف محمػػد عبػػد الفتػػاح ()3119ف " الحوكمــة المؤسســية :المــدخللمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة"ف مكتبة الحرية لمن ر كالتكزيعف القاىرةف مصر.
 داكدف فادم عزاـ ()3126ف " مدى تطابق تعميمـات ضـريبة الـدخل مـع قـرار بقـانون رقـم  8لسـنة" 2011ف رسالة ماجستيرف جامعة النجاح الكطنيةف نابمسف فمسطيف.
 دقػ ػوف عب ػػد ال ػػرحمف ()3114ف "العدالـــة الضـــريبية فـــي مشـــروع قـــانون ضـــريبة الـــدخل"ف رس ػػالةماجستيرف جامعة النجاح الكطنيةف نابمسف فمسطيف.
 -دي ػكاف الفت ػػكل كالت ػريع ()3116ف "ق ػػانكف

ػ ػريبة الػػدالؿ رق ػػـ  17لعػ ػاـ "2004ف جريـــدة الوقـــائع

الفمســــــــــــــــــــــطينية ،العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد 53ف فمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيفف متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح إلكتركني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مكقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع:
=http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id
%20494
 -ديػ ػكاف الفت ػػكل كالت ػ ػريع ()3122ف "ق ػػانكف

ػ ػريبة ال ػػدالؿ رق ػػـ  8لع ػػاـ "2011ف جريــــدة الوقــــائع

الفمسطينية ،عدد ممتاز 5ف فمسطيف.
 الرحيمػيف عػكض سػبلمة فػايز ()3115ف " دكر نظػاـ السػكؽ الماليػة الجديػد فػي تعزيػز ال ػفافيةكاإلفصػاح المحاسػبي فػي البياػة السػعكدية :د ارسػة تحميميػة"ف مجمـة كميـة التجـارة لمبحـوث العمميـةف
المجمد الحادم كاألربعكفف العدد الثانيف جامعة االسكندريةف مصرف ص.ص.302-301
 زع ػراتف فريػػد ()311:ف "معالجـــة القـــوائم الماليـــة مـــن آثـــار التضـــخم وفقـــاً لممعـــايير المحاســـبيةالدولية"ف رسالة ماجستيرف جامعة سعد دحمبف الجزاار.
 زىػ ػرافف عم ػػاد حس ػػني ()3116ف "مشـــكالت القيـــاس واالفصـــاح المحاســـبي عـــن القيمـــة العادلـــةلالسـتثمارات الماليـة فـي ضــوء المعـايير المحاسـبية"ف رسػػالة ماجسػتير غيػر من ػكرةف جامعػة عػػيف
مسف القاىرةف مصر.
 زيػكدف عبػدالمطيؼ كجالػركف ()3118ف " دكر اإلفصػاح المحاسػبي فػي سػكؽ األكراؽ الماليػة فػيتر ػػيد ق ػرار االسػػتثمار"ف مجمـــة جامعـــة تشـــرين لمبحـــوث والدراســـات العمميـــةف المجمػػد التاسػػع
كالع ركفف العدد األكؿف جامعة ت ريفف البلذقيةف سكرياف ص.188-171
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 السػػعدنيف مصػػطفى حسػػف (" ،)3118مػػدل ارتبػػاط ال ػػفافية كاإلفصػػاح بالتقػػارير الماليػػة كحككمػػةال ػػركات"ف بحػػث مقػػدـ إلػػى :المــؤتمر الــدولي مهنــة المحاســبة والم ارجعــة والتحــديات المعاصــرة،
جمعية المحاسبيف كمدققي الحساباتف اإلمارات.
 السػػكافيف أيمػػف عبػػد الكػريـ ()3125ف " أثــر اإلعفــاءات الضــريبية عمــى الق ـوائم الماليــة لموحــداتاالقتصادية المدرجة في بورصة فمسطين "ف رسالة ماجستيرف جامعة األزىرف غزةف فمسطيف.
 سػػبلمةف صػػبلح حسػػف ()3117ف "الم ػػكبلت التطبيقيػػة لممحاسػػبة ال ػريبية فػػي صػػناعة الطباعػػةكمقترحػػات عبلجيػػا فػػي مصػػر-د ارسػػة ميدانيػػة"ف مجمـــة كميـــة التجـــارةف العػػدد األكؿف جامعػػة عػػيف
مسف القاىرةف مصر.
 السػػبلمييفف ياسػػر غػػازم كالدقػػةف عبػػد الػػرحمف قاسػػـ (" ،)3118المحاسػػبة ال ػريبية كتطبيقاتيػػا فػػيفمسطيف"ف مطبعة رابطة الجامعييفف الالميؿف فمسطيف.
 السػػمفيتيف عبػػد الػػرحمف ()3115ف "تــدثير ضــريبة الــدخل عمــى تمويــل الشــركات المســاهمة العامــةالمدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية"ف رسالة ماجستيرف جامعة النجاح الكطنيةف فمسطيف.
 سممافف محمد كالبدرافف عبػد الالػالؽ ( "،)2009الفركقػات الميمػة بػيف القكاعػد المحاسػبية كالقكاعػدال ػريبية" ،مجمـــة العمـــوم االقتصـــادية ،المجمػػد السػػادسف العػػدد ال اربػػع كالع ػػركفف جامعػػة بغ ػػدادف
العراؽف ص.ص.138-119
 سكيدف بسػمة ()3123ف "دراسة مقارنة بين بـدائل القيـاس المحاسـبي (التكمفـة التاريخيـة -القيمـةالعادلة"ف رسالة ماجستيرف جامعة قاصدم مرباحف كرقمةف الجزاار.
 السػػيدف سػػيد عطػػا ا ()311:ف "النظريــات المحاســبية الماليــة"ف الطبعػػة األكلػػىف دار ال اريػػة لمن ػػركالتكزيعف األردف.
-

اميةف أحمد كالالطيبف الالد ()3118ف "أسس المالية العامة" ،الطبعػة الثالثػةف دار كااػؿ لمن ػر ف
عمافف األردف.

 ال ػكابكةف سػػالـ حمػػد ()3111ف "الماليــة العامــة والتشــريعات الضــريبية"ف دار رنػػد لمن ػػر كالتكزيػػعفدم ؽف سكريا.
 ال ػكابكةف سػػالـ حمػػد ()3116ف "االزدكاج ال ػريبي فػػي ال ػرااب عمػػى الػػدالؿ كط اراػػؽ تجنبػػو مػػعد ارس ػػة تطبيقي ػػة مقارن ػػة"ف مجمـــة جامعـــة دمشـــق لمعمـــوم االقتصـــادية والقانونيـــةف المجم ػػد الح ػػادم
كالع ركفف العدد الثانيف جامعة دم ؽف سكرياف ص.ص.78-37
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 صبرمف ن اؿ ر ػيد ()3114ف "القطـاع العـام ضـمن االقتصـاد الفمسـطيني"ف المؤسسػة الفمسػطينيةلدراسة الديمكقراطيةف راـ ا ف فمسطيف.
 صػػبرمف ن ػػاؿ ر ػػيد ()3118ف "محاســـبة ضـــريبة الـــدخل"ف من ػػكرات جامعػػة القػػدس المفتكح ػػةففمسطيف.
 الصػفارف ىػادم ر ػاء ()311:ف "مبـادئ المحاسـبة الماليـة ،القيـاس واالعتـراف واإلفصـاح فـيالتقارير المحاسبية"ف دار الثقافة لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 العبادمف ىيػثـ ( " ،)2003مدى مواءمة قوانين وتشريعات ضريبة الدخل في األردن مـع معـاييرالمحاسبة الدولية " ،رسالة دكتك ارهف جامعة عماف العربية لمدراسات العمياف عمافف األردف.
 عبػػد الحميػػدف عبػػد المطمػػب ()3116ف "اقتصــاديات الماليــة العامــة"ف الػػدار الجامعيػػةف االسػػكندريةفمصر.
 عبػػد الحػػيف مرعػػي كبػػدكمف محمػػد عبػػاس (" ،)2003مقدمــة فــي أصــول المحاســبة الماليــة" ،دارالجامعة الجديدة لمن رف االسكندريةف مصر.
 عبد العزيزف السعيد محمد ()3117ف "بحث ؽ 91بيف أحكاـ الت ريع كالتطبيؽ"ف المؤتمر الضريبيالحـــادي عشــــر (النظـــام الضــــريبي المصـــري  :2لســــنة  3116المشـــكالت ومعوقــــات التطبيــــق
ومقترحات الحمول) ،دار الدفاع الجكمف القاىرةف مصر.
 -عبدالمطيؼف

ادك()3125ف "القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق المعايير

المحاسبية الدولية"IAS/IFRSف رسالة ماجستيرف جامعة قاصدم مرباحف كرقمةف الجزاار.
 عبدهف عبد الرحيـ ( " ،)2006الضرائب عمى الدخل ومعايير المحاسبة الدولية :حالة تطبيقية فيالجمهورية اليمنية " ،رسالة دكتكراهف جامعة دم ؽف دم ؽف سكريا.
 عبيػػداتف ذكقػػاف كعػػدسف عبػػد الػػرحمف كعبػػد الالػػالؽف كايػػد()2001ف "البحـــث العممـــي ،مفهومـــه،أدواته ،وأساليبه"ف دار الفكرف عماف.
 العجيميف عمػر تركػي ()2013ف " أثـر عـدم تبنـي معيـار المحاسـبة الـدولي ) (12ضـرائب الـدخلعمى القوائم المالية " ،رسالة ماجستيرف جامعة ال رؽ األكسطف عماف ،األردف.
 عػدكفف ناصػر دادم كىػكارمف معػراج ()3122ف "دور اإلفصـاح فـي التقـارير الماليـة فـي ظـلالمعايير المحاسبية الدولية و أثـر عمـى المؤسسـات االقتصـادية الجزائريـة"ف متػاح إلكتركنيػان عمػى

مكقع . www.kantakji.com/media/1405/917.doc
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 العساؼف صالح ()1995ف "المدخل إلى البحث في العموم السموكية في العموم السموكية"ف مكتبةالعبيكافف الرياض.
 عبلكنةف عاطؼ ()3122ف " قانون جديد لضريبة الدخل في األراضي الفمسطينية " ،لقاءاتالطاكلة المستديرةف معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس)ف فمسطيفف متاح إلكتركنيان
عمى مكقع . http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/round11.pdf
 العمػػكؿف عبػػدالمنعـ ()3119ف "دور اإلفصــاح المحاســبي فــي دعــم نظــام الرقابــة والمســاءلة فــيالشركات المساهمة العامة قطاع غزة "ف رسالة ماجستيرف الجامعة اإلسبلميةف غزةف فمسطيف.
 العميمػػاتف نكفػػاف حامػػد ()3121ف "القيـــاس المحاســـبي لتكـــاليف أنشـــطة المســـئولية االجتماعيـــةواإلفصاح عنها في القوائم المالية الختامية"ف رسالة دكتكراهف جامعة دم ؽف دم ؽف سكريا.
 العمرف حسػيف ()3113ف " مبـادئ الماليـة العامـة" ،الطبعػة األكلػىف مكتبػة الفػبلح لمن ػر كالتكزيػعفالككيتف الككيت.
 الغانـف محمد محمكد ()3122ف "االعتراضات الضريبية :أسبابها وسبل معالجتها مـن وجهـة نظـركل من دائرة ضريبة الدخل والمكمفين"ف رسالة ماجستيرف جامعة ال رؽ األكسطف عمافف األردف.
 الفػػارف ػرقاكم عبػػد الظػػاىر (" ،)2010أثــر معــايير المحاســبة المصــرية عمــى الضـرائب المؤجمــةواإلفصـاح عنهـا بــالقوائم الماليـة فــي ظـل تطبيــق التشـريع الضــريبي المصـري" ،رسػالة ماجسػػتيرف
األكاديمية العربية لمعمكـ المالية كالمصرفيةف القاىرةف مصر.
 الفداغف فداغ ()3113ف " المحاسبة المتوسطة :النظرية والتطبيـق فـي القـوائم الماليـة واالصـول"فالطبعة الثانيةف مؤسسة الكراؽ لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 القػادرمف منػى ( " ،)2009مـدى التـزام الشـركات المسـاهمة العامـة األردنيـة بتطبيـق متطمبـاتالمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم )  ( 12ضـرائب الـدخل " ،رسػالة ماجسػتيرف الجامعػة األردنيػةف
عمافف األردف.
 القا ػػيف حسػػيفف كحمػػدافف مػػأمكف ( " ،)3119المحاســبة الدوليــة ومعاييرهــا"ف دار الثقافػػة لمن ػػركالتكزيعف عمافف األردف.
 قباجػػةف أحمػػد ()2011ف "النظــام الضــريبي الفمســطيني" ،من ػػكرات مركػػز بيسػػاف لمبحػػكث كاإلنمػػاءبال راكة مع بكة المنظمات األىمية الفمسطينيةف راـ ا ف فمسطيف.
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 الكامػػؿف بالعيػػد محمػػد ()3122ف "دور اإلفصــاح المحاســبي فــي جعــل المعمومــة المحاســبية أكثــرفائدة لمستخدميها"ف رسالة ماجستيرف جامعة قاصدم مرباحف كرقمةف الجزاار.
 اليقةف ركال كاسر (" ،)2008القياس واإلفصـاح المحاسـبي فـي القـوائم الماليـة لممصـارف ودورهـافي ترشيد ق اررات االستثمار ،رسالة ماجستيرف جامعة ت ريفف البلذقيةف سكريا.
 لطفػػيف أمػػيف السػػيد ()3118ف " فمســفة المحاســبة عــن الضــريبة عمــى الــدخل"ف الػػدار الجامعيػػةلمطباعة كالن ر كالتكزيعف االسكندريةف مصر.
 لطف ػػيف أم ػػيف الس ػػيد ()3118ف " نظريـــة المحاســـبة :القيـــاس واإلفصـــاح والتقريـــر المـــالي عـــنااللتزامــات وحقــوق الممكيــة" -الجػػزء الثػػانيف الطبعػػة األكلػػىف الػػدار الجامعيػػة لمطباعػػة كالن ػػر
كالتكزيعف االسكندريةف مصر.
 متكليف محمد مكسى ()3122ف "أثر اختالف المعالجة المحاسـبية لمضـرائب المؤجمـة عمـى منفعـةوقابميـــة القـــوائم الماليـــة لممقارنـــة مـــع دراســـة تطبيقيـــة"ف رسػػالة ماجسػػتير غيػػر من ػػكرةف جامعػػة
االسكندريةف االسكندريةف مصر.
 المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف ()3119ف " المعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة "،األردف.
 محمدف تامر سػعيد (" ،)3115أسموب مقتـرح لممحاسـبة عـن ضـرائب الـدخل فـي القـوائم الماليـة-دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستيرف جامعة عيف مسف القاىرةف مصر.
 محمدف جماؿ كامؿ ()3122ف "أثر االختالف في تطبيق معايير المحاسبة وقـانون الضـرائب عمـىالقياس واإلفصاح عن ضرائب الدخل في القوائم المالية لشركات المقاوالت"ف رسالة ماجستير غير
من كرةف جامعة القاىرةف القاىرةف مصر.
 محمػ ػػدف رسػ ػػبلف (" ،)3123السياسػ ػػة ال ػ ػريبية الفمسػ ػػطينية كأحػ ػػد محػ ػػددات الن ػ ػػاط االسػ ػػتثمارمالالػ ػػاص"ف مجمـــــة أبحـــــاث اقتصـــــادية واداريـــــة ،العػ ػػدد الثػ ػػاني ع ػ ػػرف جامعػ ػػة بسػ ػػكرةف الج ازاػ ػػرف
ص.ص.223-205
 محمدف سعيد عبدالمنعـ كمحمدف تامر سعيد ()3116ف "دراسات متقدمة في المحاسبة الضـريبية-المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )23المحاسبة عن ضرائب الـدخل"ف الطبعػة األكلػىف بػدكف نا ػرف
مصر.
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 محمػكدف ياسػميف ( " ،)2008تطـوير اإلفصـاح المحاسـبي الضـريبي كـدداة لخدمـة مسـتخدميالتقارير المالية-دراسة تطبيقية " ،رسالة ماجستيرف جامعة حمكافف القاىرةف مصر.
 -مصػػطفىف عبػػد العزيػػز السػػيد ()1997ف "المحاسػػبة عػػف

ػرااب الػػدالؿ فػػي القػكااـ الماليػػة –د ارسػػة

تحميمية مقارنة بالتطبيؽ عمى ركات المساىمة العمانية الالا عة ل ريبة الدالؿ عمػى ال ػركات"ف
مجمة المحاسبة واإلدارة والتدمينف المجمد السابع كالثبلثكفف العدد كاحد كالمسكفف جامعة القاىرة.
 مطرف محمد عطية ()3117ف "نظرية المحاسبة "ف الطبعة األكلىف جامعة القدس المفتكحةف مكتبةدار المنارف عمافف األردف.
 مطػػرف محمػػد كالسػػكيطيف مكسػػى ()3119ف "التدصــيل النظــري لمممارســات المهنيــة المحاســبية"فالطبعة الثانيةف دار كااؿ لمن ر كالتكزيعف عمافف األردف.
 مقم ػػدف محم ػػد محس ػػف ()3119ف "نحـــو مؤشـــر لإلفصـــاح المحاســـبي البيئـــي االختيـــاري"ف رس ػػالةماجستيرف جامعة طنطاف طنطاف مصر.
 منصكرف إييػاب ال ػر (" ،)3115العقوبـات الضـريبية ومـدى فاعميتهـا فـي مكافحـة التهـرب مـنضريبة الدخل في فمسطين"ف رسالة ماجستيرف جامعة النجاح الكطنيةف نابمسف فمسطيف.
 الميندمف محمد عبدا كصياـف كليد زكريا (" ،)3118أثر اإلفصاح المحاسبي فػي التقػارير الماليػةالسػػنكية المن ػػكرة عمػػى أسػػعار األس ػػيـ"ف مجمـــة العمـــوم اإلداريـــة ،المجمػػد ال اربػػع كالثبلثػػكفف الع ػػدد
الثانيف الجامعة األردنيةف عمافف األردف.
 مكسػػىف عمػػرك عبػػدالعزيز ()3117ف "ضــريبة القيمــة المضــافة وعالقتهــا بضــريبة الــدخل" ،رسػػالةماجستيرف جامعة النجاح الكطنيةف نابمسف فمسطيف.
 نا ػ ػػدف سػ ػػكزم عػ ػػدلي ()3111ف "الــــوجيز فــــي الماليــــة العامــــة"ف دار الجامعػ ػػة الجديػ ػػدة لمن ػ ػػرفاالسكندريةف مصر.
 نكرف أحمد ()3111ف " المحاسبة المالية  :القياس و التقييم و االفصاح المحاسبي وفقاً لمعـاييرالمحاسـبة الدوليـة و معـايير المحاسـبة " ،الػدار الجامعيػة لمطباعػة كالن ػر كالتكزيػعف االسػكندريةف
مصر.
 ىيبػػوف حمػػدم محمػػد ()3118ف "مػػدل االلت ػزاـ بمعػػايير المحاسػػبة عنػػد إج ػراء المحاسػػبة ال ػريبيةلم ركات كالمن آت"ف المؤتمر الضريبي التاسعف دار الدفاع الجكمف القاىرةف مصر.
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ممحق رقم ()1

قائمة استقصاء
جامعـــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــزة

عمادة الدراسـات العميـا والبحــث العممـــي
كميــــــــة االقتصــاد والعمــــــــوم اإلداريــــــــة
برنامـــــــــــج ماجستيــــــــــر المحاسبـــــــــــــة

المحترمين

السادة ................................................. /
تحية طيبة وبعد ,,

يقكـ الباحث بدراسة بعنكاف " أثر االالتبلؼ في تطبيؽ معيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )12كقانكف
ريبة الدالؿ رقـ ( )8لسنة  2011عمى القياس كاإلفصاح عف

رااب الدالؿ في القكااـ المالية "ف

حيث يسرنا مساىمتكـ في ىذه الدراسة مف البلؿ اإلجابة عمى فقرات قاامة االستقصاء ك إعادتيا
لمباحث في أقرب فرصة ممكنةف حتى يتسنى تحميؿ ىذه اإلجابات ك التي تمثؿ في رأل الباحث أحد

الدعامات األساسية إل ثراء البحثف ك ما يسفر عنو مف نتااجف مع العمـ بأف جميع البيانات سكؼ
تحظى بالسرية التامة كسكؼ يتـ اإلفصاح عف البيانات المستقاة مف قاامة االستقصاء في

كؿ

إجمالي ال تك ؼ عف اسـ القااـ باإلجابة عمييا.
مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم

أحمد محمود عبد الفتاح

bolian3000kh@hotmail.com
نبذة عن معيار المحاسبة الدولي رقم " 12ضرائب الدخل".
يتحدد الدالؿ الالا ع لم ريبة كفقان لمعػايير المحاسػبة المتعػارؼ عمييػاف كلكػف بسػبب االػتبلؼ الت ػريع
ال ريبي عػف معػايير المحاسػبة فػي العديػد مػف المعالجػات كاألمػكرف فػدف ىػذا يػؤدم إلػى االتبلفػات فػي
المعاممة ال ريبية عف المعالجة المحاسػبية لػبعض البنػكد كالعناصػر المػؤثرة فػي تحديػد الػدالؿ الالا ػع

لم ريبةف األمر الذم سكؼ ينتج عنو االتبلفات –االتبلفات مؤقتة -ما يسمى بال رااب المؤجمة كلقد
تطرقػت لجنػة معػايير المحاسػبية الدكليػة إلػى مك ػكع

ػرااب الػدالؿ بمكجػب معيػار المحاسػبة الػدكلي

رقػـ 12ف كذلػؾ لتكحيػد المعالجػات المحاسػبية فيمػا يتعمػؽ بأصػكؿ كالصػكـ ال ػريبة المؤجمػة ككيفيػة
االعتراؼ بيا.
أ

الجـزء األول :معمومات عامة
أكالن :معمكمات تتعمؽ بال ركة المدرجة.

 .1القطاع الذم تنتمي لو ال ركة.
� قطاع لال تثًا
� قطاع لنصُاع
� قطاع لنتأييٍ
� قطاع لنخذيات
ثانيان :المعمكمات ال الصية (تتعمؽ بالمستقصى منو).
 .1المسمى الكظيفي.

� مدير مالي

 .2المؤىؿ العممي.

� دكتكراه

� محاسب

�

قطاع لنبُىك

� مراقب مالي
� بكالكريكس

� ماجستير

� مدقؽ داالمي
� دبمكـ

 .3سنكات الالبرة.
� أكثر يٍ 15
� يٍ 15-11
� 10-6
� 5-1
 .4ىؿ تمقيت دكرات تتعمؽ بمجاؿ معيار المحاسبة الدكلي رقـ  12كالمتعمؽ ب رااب الدالؿ؟
� نعـ

� ال

ب

الجزء الثاني :محاور االستبيان
برجاء ك ع عبلمة ( )Xأماـ اإلجابة التي تركف أنيا تناسب أراءكـ.
رقم

موافق

الـفـقـرة

بشدة

موافق
موافق

بدرجة

متوسطة

المحور األول :االختالفات بين معيار المحاسبة الدولي رقم  12والتشريعات الضريبية في المعالجة الضريبية لمدخل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تقكـ ال ركة بدعداد قكااـ مالية الاصة لؤلغراض ال ريبية تالتمؼ عف تمؾ
المعدة كفؽ المبادئ كالمعايير المحاسبية.
تعد اإلعفاءات ال ريبية سببان رايسيان في إحداث فركقات بيف الدالؿ المحاسبي
كالدالؿ الالا ع لم ريبة.

تحدد اإلدارة ال ريبية تنزيؿ المصاريؼ كالنفقات بنسب معينة ب كؿ قد ال
يتكافؽ مع مبادئ أك معايير المحاسبة المتعارؼ عمييا.
يحدد القانكف ال ريبي طريقة معينة في قياس اىتبلؾ األصكؿ كبنسب تالتمؼ
عف النسب المقررة كفقان لممعايير المحاسبية.

يفرض القانكف طريقة معينة عند احتساب تكمفة مالزكف أالر المدة.

بعض اإليرادات المتعرؼ بيا محاسبيان ال تال ع
أرباح راء كبيع األسيـ كالسندات.

ريبيان ب كؿ جزاي مثؿ

ال يتـ االعتراؼ بالمكاسب كالالساار غير المتحققة مف اقتناء االستثمارات
المالية إال عند تحققيا فعميان.

ال يتـ االعتراؼ بالمصاريؼ المتعمقة بالمالصصات إال عند تحققيا فعميان.
يتـ االعتراؼ بالالساار المرحمة لسنة معينة دكف األالذ باالعتبار مدل استفادة

ال ركة منيا.

ال يتـ االعتراؼ بالالساار الناجمة عف إعادة تقييـ األصكؿ.

المحور الثاني :قواعد القياس المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم .12
1
2
3

يتـ قياس االلت ازمات ك األصكؿ ال ريبية الجارية بالمبمد المتكقع دفعو أك

استرداده باستالداـ معدالت كقكانيف ال ريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية.

يتـ قياس االلتزامات ك األصكؿ ال ريبية المؤجمة بمكجب معدالت ال ريبة
المتكقع تطبيقيا في الفترة التي يسدد فييا االلتزاـ أك يتحقؽ فييا األصؿ.
يتـ قياس األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة باستالداـ معدالت ال ريبة
(كقكانيف ال ريبة) التي يتـ ت ريعيا.
عندما تطبؽ معدالت

ريبية مالتمفة عمى مستكيات دالؿ

ريبي مالتمؼ فدف

4

األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة تقاس باستالداـ متكسط المعدالت التي

5

يعكس قياس األصكؿ كااللتزامات ال ريبية المؤجمة التبعات ال ريبية التي

يتكقع أف تطبؽ عمى الربح ال ريبي

ت

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

رقم

موافق

الـفـقـرة

بشدة

يمكف أف تتبع الطريقة التي يتكقع فييا الم ركع بنياية فترة إعداد التقارير.
6

يتـ إعادة النظر بالمبمد المرحؿ لؤلصؿ ال ريبي المؤجؿ في نياية كؿ فترة
عند إعداد التقارير المالية.

المحور الثالث :قواعد االعتراف المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم .12
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يتـ االعتراؼ بال ريبة الجارية غير المدفكعة عف الفترة الجارية كالفترات
السابقة كالتزاـ.
يتـ االعتراؼ بالزيادة في المبالد المسددة عف

رااب الفترة الحالية كالسابقة

كأصكؿ متداكلة.
يتـ االعتراؼ بالمنفعة المتعمقة بالالساار ال ريبية التي تعكد لفترات زمنية
سابقة كأصكؿ.
يتـ االعتراؼ بالتزامات ال ريبة المؤجمة لمفركقات المؤقتة الالا عة لم ريبة
التي ترتبط بال يرة إلى الحد الذم ال تن أ فيو مف االعتراؼ األكلي بال يرة

يتـ االعتراؼ بأصؿ

ريبي مؤجؿ مقابؿ كافة الفركؽ المؤقتة القابمة لبلقتطاع

إلى الحد الذم يككف فيو الربح ال ريبي محتمؿ تكفره لطرح الفركؽ المؤقتة منو
يتـ االعتراؼ بأصؿ

ريبي مؤجؿ لقاء الالساار كالالصكمات ال ريبية غير

المستالدمة المدكرة إلى حيف تحقيؽ أرباح

ريبية مستقبمية لمقابمتيا.

المحور الرابع :متطمبات اإلفصاح المنصوص عميها بالمعيار الدولي رقم .12

تقوم الشركة لديكم باإلفصاح عن التالي:
1

مصركؼ

2

التعديبلت المعترؼ بيا في الفترة عف

3

التغيرات في معدالت ال ريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبية السابقة.

4
5
6

ريبة الدالؿ الجارم.
ريبة جارية كتعكد إلى فترات سابقة.

مصركؼ ال ريبة المؤجؿ النا ئ عف الفركؽ المؤقتة أك التغير في معدالت
ال ريبة.
مصركؼ ال ريبة العااد لمبنكد غير العادية المعترؼ بيا البلؿ الفترة .
مصركؼ ال ريبة الذم يعكد إلى التغير في السياسات المحاسبية أك األالطاء
األساسية في احتساب صافي ربح الفترة.

المحور الخامس :معيقات تحقيق التناسق في المعالجة المحاسبية عن ضرائب الدخل.
1
2

عدـ كجكد كادر مؤىؿ عمميان كعمميان داالؿ الكحدات االقتصادية لفيـ كتطبيؽ
قكاعد المعيار الدكلي  12المتعمؽ ب رااب الدالؿ.

عؼ دكر الجمعيات المينية المساكلة عف مينة المحاسبة بالتكعية بأىمية
ث

موافق

موافق
بدرجة

متوسطة

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

رقم

الـفـقـرة
كفكااد تطبيؽ معيار

3
4

موافق
بشدة

رااب الدالؿ.

عدـ كجكد الالبراء كاالست ارييف القادريف عمى تطبيؽ قكاعد المعيار الدكلي 12
المتعمؽ ب رااب الدالؿ.
عدـ كجكد كعي لدل اإلدارة ال ريبية بأىمية تطبيؽ المعيار الدكلي 12
المتعمؽ ب رااب الدالؿ.

5

عدـ إ راؾ المنظمات المينية عند سف القكانيف كالت ريعات ال ريبية.

6

الك ع االقتصادم السااد في األ ار ي الفمسطينية.

7

الك ع السياسي القااـ في األ ار ي الفمسطينية.

8

صعكبة فيـ كتفسير نصكص كار ادات تطبيؽ المعيار.

9
10
11
12

عدـ كفاية المساقات التدريسية الالاصة بالمعايير المحاسبية الدكلية بالجامعات
الفمسطينية.
المعايير المحاسبية معدة لتناسب الدكؿ المتقدمة أكثر مف الدكؿ النامية.
عؼ الثقافة المحاسبية لدل أغمب مستالدمي القكااـ المالية مما ال ي جع
ال ركات عمى االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية كمنيا معيار
يتطمب إعداد القكااـ المالية في
مف الجيد كالكقت.

كء ما كرد في معيار

ريبة الدالؿ.

رااب الدالؿ كثي انر

ج

موافق

موافق
بدرجة

متوسطة

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

لنًهحأ قى ()2
خذول لنًحكًيٍ ولنخبرلء
الرقم
1

االسم
أ.د .جبر الداعكر

الدرجة العممية
أستاذ المحاسبة  -جامعة األزىر  -غزة
أستاذ المحاسبة الم ارؾ  -الجامعة اإلسبلمية – غزة

2

د .ماىر درغاـ

3

د .إسكندر ن كاف

4

د .عبد الناصر كادم

أستاذ المحاسبة بجامعة األقصى

5

أ.د .سالـ عبدا حمس

أستاذ المحاسبة  -الجامعة اإلسبلمية – غزة

6

د .عماد الباز

7

أ.د .عمى اىيف

8

د .جميؿ حسف النجار

أستاذ المحاسبة الم ارؾ  -جامعة القدس المفتكحة – غزة

9

د .أكرـ إبراىيـ حماد

أستاذ المحاسبة المساعد -ك ازرة التربية كالتعميـ

10

أ.د .يكسؼ جربكع

أستاذ المحاسبة المساعد  -جامعة األقصى – غزة

أستاذ المحاسبة المساعد  -جامعة األزىر  -غزة
أستاذ المحاسبة  -الجامعة اإلسبلمية – غزة

أستاذ المحاسبة كالمراجعة  -جامعة فمسطيف – غزة

ح

