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إىــــــــــــــــداء
أىدُ ىرا انؼًم ادلتٌاضغ ...
إىل شيداء فهسطني انرٍّ سقٌا تساب انٌطٍ بديائيى انطاىسة
إىل أسسٍ احلسّت فك اهلل قْدىى
إىل زًح جدُ زمحو اهلل
إىل جدتِ أطال اهلل بؼًسىا
إىل ًانداُ حفظيًا اهلل
إىل ػًِ انغايل
إىل إخٌتِ سندُ يف احلْاة
إىل شًجيت انغانْت
إىل ابين حسٍ ييجت قهيب
إىل كم األػصاء انرٍّ مل تٌفْيى كهًاتِ
ب

شكس ًتقدّس
انشكس هلل أًالً  ،كًا اتقدو جبصّم انشكس ًانؼسفاٌ يٍ يشسيف
ًاستاذُ  ،االستاذ اندكتٌز  //ػهِ سهًْاٌ اننؼايِ ػهَ يا برنو يٍ
جيد كبري  ،حتَ خسجت اندزاست هبره انصٌزة  ،كًا ّشسفين أٌ
أتقدو جبصّم انشكس ًانؼسفاٌ إىل االستاذ اندكتٌز ٌّ //سف حمًٌد
جسبٌع  ،ادلناقش اخلازجًِ ،اندكتٌز يفْد خاند انشْخ ػهِ زئْس
قسى احملاسبت ًادلناقش انداخهِ ،كًا اتقدو بٌافس انشكس ًااليتناٌ
إىل اساترتِ االفاضم انرُ تؼهًت ػهَ اّدّيى خالل انربَايج  ،األستاذ
اندكتٌز  //جرب إبساىْى انداػٌز  ،اندكتٌز  //إسكندز حمًٌد
َشٌاٌ  ،اندكتٌز  //يفْد انشْخ ػهِ  ،اندكتٌز  //ػًاد حمًد انباش ،
اندكتٌز //إبساىْى ػهِ ًاكد.
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الممخص:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي ,كاعتمدت
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ,الذؼ يفيد في فيـ أفضل كأدؽ لجكانب كأبعاد الظاىرة مكضكع
الدراسة  ,كتـ اختيار عينة عشكائية عددىا ( )90عامالً مف العامميف في مكاتب المحاسبة
كالتدقيق بصفتيـ ممثميف لممكمف  ,ككذلؾ العامميف في الدكائر الضريبية في مجمع االيرادات
بصفتيـ ممثميف لمحككمة  ,مستخدماً اإلستبياف كأداة لجمع البيانات ,تـ استرجاع ( )82إستبياف
منيا أؼ بنسبة ( )91.1%مف العينة ,الصالح منيا لمتحميل فقط ( )77إستبانة أؼ بنسبة قدرىا
( )85.6%مف اجمالي العينة.
وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من واقع الدراسة التطبيقية ,وىي :عدـ كجكد أثر ذك
داللة إحصائية لدرجة اإلفصاح المحاسبي في القكائـ المالية عمى ظاىرة التيرب الضريبي ,كال
يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف آراء مكاتب المحاسبة كالتدقيق
كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب
الضريبي تعزػ لممتغيرات الشخصية التالية  ( :الجنس  ,المؤىل العممي  ,سنكات الخبرة) ,في
حيف يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف آراء مكاتب المحاسبة
كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة
التيرب الضريبي تعزػ لمتغير (مكاف العمل) ,كايضاً ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف آراء مكاتب المحاسبة كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ
التيرب الضريبي ,ككذلؾ اإلفصاح المحاسبي كمحاكره تعزػ لمتغير (التخصص العممي)
باستثناء محكر اإلفصاح في قائمة المركز المالي  ,وأوصى بعدة توصيات كان منيا  :اإللزاـ
باإلفصاح في القكائـ المالية كفقاً لمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ( ,)1ككذلؾ إجراء المزيد مف
البحكث الذؼ تدرس متغيرات الدراسة.
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Abstract:
The research aimed to identify the Effect of Accounting Disclosure on
the Phenomenon of Tax Evasion, Has been using descriptive analytical
method , the researcher has distributed (90) questionnaire on the study,
were edited (82) The percentage(91.1%), of which only (77) were
resolved for analysis Percentage (85.6% of total sample.
The study reached a number of results from the applied study: There
is no statistically significant effect of the degree of accounting disclosure
on the phenomenon of tax evasion & There are no statistically significant
differences at the 0.05 level &While there are significant differences at
the level of significance of 0.05 between the views of the accounting and
auditing offices and the views of the tax inspectors on the effect of the
degree of accounting disclosure on the phenomenon of tax evasion due to
the variable (workplace), and also there are no significant differences at
the level of significance 0.05 Αα between the opinions of the accounting
and auditing offices and the views of the tax inspectors on tax evasion, as
well as the accounting disclosure and its related to the variable (scientific
specialization) except for the axis of disclosure in the statement of
financial position and recommended several recommendations, including
the obligation to disclose in the financial statements in accordance with
International Accounting Standard No. (1), As well as further research
that examines the variables of the study. and recommended several
recommendations, including: The obligation to disclose in the financial
statements in accordance with IAS ,Conducting more researches that
study variables.
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المقدمة:
بعد ظيكر الشركات المساىمة العامة ىذا النكع مف الشركات كالذؼ يمتاز بدرجة عالية مف
التعقيد كحجـ كبير مف األمكاؿ ,أخذت الحاجة لإلفصاح المحاسبي تزداد كتبدك أكثر أىمية.
كنظ اًر ألف مبدأ اإلفصاح يتطمب إظيار البيانات كالمعمكمات المحاسبية الضركرية الشاممة
لتحقيق الفائدة المرجكة لمستخدمييا ,فاإلفصاح مصطمح نسبي يقتضي أف ال يتـ النظر إلى
القكائـ المالية كيدؼ في حد ذاتو ,إنما ىك كسيمة لمساعدة كافة األطراؼ التخاذ الق اررات
المختمفة ( .الخطيب  , 2002 ,ص )145
كال سيما الدكائر الحككمية المختصة بالضرائب فيي تعد مف أىـ األطراؼ التي تحتاج إلى
معمكمات محاسبية تتمتع بدرجة إفصاح كافية تساعدىا في االستدالؿ عمى المبالغ الضريبية
المستحقة عمى المكمفيف ,كبالتالي الحد مف ظاىرة التيرب الضريبي ,ىذه الظاىرة التي تعد مف
المكاضيع الشائكة كالحساسة نظ اًر لصعكبة اإلستدالؿ عمييا كمعرفة األشخاص المتيربيف ,كىي
مف الظكاىر التي تعاني منيا المجتمعات كالدكؿ المختمفة إال أنيا ترتفع في الدكؿ النامية عف ما
ىي عميو في الدكؿ المقدمة.
إال أف لمبيئة الفمسطينية ظركؼ خاصة زادت مف حدة درجة التعقيد ,فبعد أف كاف التيرب في
عيد حكـ االحتالؿ اإلسرائيمي عمل كطني كأمر محمكد خصكصاً في ظل المبالغ الضريبية
الكبيرة التي كانت تفرض عمى المكاطنيف كتجبى منيـ كتسخر ىذه المبالغ المجباة ألعماؿ ضد
أبناء الشعب الفمسطيني كقضيتو دكف أؼ مراعاة لكضع المكمف ,ىذا الشيء الذؼ أنيؾ التجار
كترؾ أسكء انطباع في داخميـ تجاه الضرائب كجعميـ متفاخريف مف عدـ دفعيـ ليا أك حتى
ألجزاء منيا  ,فبعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية كمسكيا زماـ الحكـ ىذا الشيء الذؼ شكل
فجكة لـ يتـ تقبميا بالشكل المطمكب حيف أصبح دفع الضريبة أمر كطني كأخالقي يجب اإللتزاـ
بو ككنو أحد أدكات السيادة الكطنية الكاجب عمى المكمفيف اإلفصاح عف كل ما يتطمب لمعرفتيا
بالشكل الصحيح ككذلؾ االلتزاـ التاـ بدفعيا لممساىمة في تمكيل احتياجات الدكلة كالتزاماتيا
كأخذىا بالحسباف في المكازنة لتغطية النفقات كأف ال يككف الدفع مشركطاً بمعنى أف تدفع دكف
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إنتظار أؼ مقابل ,تكمف الخطكرة في ىذه الظاىرة ككنيا تعصف بأحد أىـ العناصر الرئيسية
كالفعالة لتمكيل مكازنة الدكلة .
كما دعا لتناكؿ ىذه الدراسة األمل في التكصل ألثر اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب
الضريبي مف أجل تقديـ تكصيات مف شأنيا المساعدة في التقميص مف حدة ىذه الظاىرة المنيكة
لمكارد الدكلة.

مشكمة الدراسة:
تتمثل المشكمة الرئيسية لمدراسة في بحث أثر اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي,
ىذا الشيء مف شأنو المساعدة في التكصل لتقديـ حمكؿ لمتيرب الضريبي فيما يحقق أقصى
منفعة لمكازنة الدكلة ,كما ينجـ عف ىذا األمر مف تكسع في الخدمات المقدمة مف قبل الدكلة كماً
كنكعاً ,كمساعدة الدكلة مف التمكف في القياـ بتحقيق أىدافيا اإلقتصادية كاإلجتماعية ,سكاء
بالمساىمة في تحديد السياسة اإلستيالكية كتكجيات الجميكر نحك منحى العرض كالطمب,
ككذلؾ بمحاربة ظاىرة معينة أك كنكع مف المساىمة االجتماعية عف طريق إعادة تكزيع الثركات,
مف خالؿ تمؾ المشكمة الرئيسية يمكف تمخيص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ىل يوجد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي؟
كيتفرع منيا االسئمة الفرعية التالية:
 -1ىل يكجد أثر لدرجة اإلفصاح في قائمة المركز المالي عمى ظاىرة التيرب الضريبي؟
 -2ىل يكجد أثر لدرجة اإلفصاح في قائمة الدخل عمى ظاىرة التيرب الضريبي؟
 -3ىل يكجد أثر لدرجة اإلفصاح في قائمة التغير في حقكؽ الممكية عمى ظاىرة التيرب
الضريبي؟
 -4ىل يكجد أثر لدرجة اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية عمى ظاىرة التيرب الضريبي؟
 -5ىل يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء مكاتب المحاسبة كالتدقيق كبيف آراء مفتشي
الضرائب حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي؟
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ىدف الدراسة:
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر درجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي  ,كذلؾ
مف خالؿ التعرؼ عمى :
 مفيكـ اإلفصاح المحاسبي. ماىية ظاىرة التيرب الضريبي. أثر درجة اإلفصاح في قائمة المركز المالي عمى ظاىرة التيرب الضريبي أثر درجة اإلفصاح في قائمة الدخل عمى ظاىرة التيرب الضريبي أثر درجة اإلفصاح في قائمة التغير في حقكؽ الممكية عمى ظاىرة التيرب الضريبي أثر لدرجة اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية عمى ظاىرة التيرب الضريبي الفركؽ بيف آراء مكاتب المحاسبة كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ كجكد أثر لدرجةاإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي

أىمية الدراسة:
ينبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المكضكع الذؼ تتناكلو حيث يعد اإلفصاح المحاسبي مف
األمكر التي تخدـ مفتشي الضرائب لتخفيف حدة التيرب  ,كقد تعكد ىذه الدراسة بالنفع عمى كل
مكاطف فمسطيني مف شكل انتفاعو بشكل أكبر مف الخدمات التي تقدميا الدكلة باإلضافة إلى أنو
قد تشكل ىذه الدراسة إضافة لألطر النظرية التي يمجأ إلييا الباحثيف كما كتعتبر ىذه الدراسة
الكحيدة التي تتناكؿ المتغيرات مجتمعة حسب عمـ الباحث.

فرضيات الدراسة:
اعتمد الباحث في إجابتو عمى مشكمة الدراسة كأىدافيا بالفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية األولى  :يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة
اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
كيتفرع منو الفرضيات الفرعية التالية:
4

 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة المركزالمالي عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة الدخلعمى ظاىرة التيرب الضريبي.
 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة التغيرفي حقكؽ الممكية عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
 يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة التدفقاتالنقدية عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
الفرضية الرئيسية الثانية  :ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف
آراء مكاتب المحاسبة كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح
المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي تعزػ لممتغيرات الشخصية التالية  ( :الجنس  ,مكاف
العمل  ,المؤىل العممي  ,التخصص العممي  ,سنكات الخبرة)

متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقمة :
يتمثل المتغير المستقل الرئيس باإلفصاح المحاسبي كيتفرع منو أربع متغيرات فرعية كىي عمى
النحك التالي:
 اإلفصاح في قائمة المركز المالي اإلفصاح في قائمة الدخل. اإلفصاح في قائمة التغير في حقكؽ الممكية. اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية .المتغير التابع :
يتمثل المتغير التابع بظاىرة التيرب الضريبي.
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المتغيرات المستقل
اإلفصاح المحاسبي
 -1اإلفصاح

في

المتغير التابع

قائمة

المركز المالي.

ؤر

ظاىرة التيرب الضريبي

 -2اإلفصاح في قائمة الدخل

 -3اإلفصاح في قائمة التغير
اساتحقكؽ
الممكية
الدر في
السابقة:
 -4اإلفصاح

في

قائمة

التدفقات النقدية

( الجنس  ,مكاف العمل  ,المؤىل العممي  ,التخصص العممي  ,سنكات
الخبرة)
( إعداد الباحث)2018 :

حدود الدراسة:
الحد المكاني :المحافظات الفمسطينية الجنكبية.
الحد البشري :العامميف في دكائر الضريبة باإلضافة لألشخاص الذيف يقكمكا بمياـ رئيسية في
مكاتب المحاسبة كالتدقيق.
الحد الزماني2018-2017 :
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الدراسات السابقة:
اوالً :الدراسات العربية
 -1دراسة (البصرؼ كجاسـ  )2018 ,بعنكاف  " :دور االفصاح الوارد بالقوائم المالية في ترشيد
ق اررات المستثمرين "
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر اإلفصاح الكارد بالقكائـ المالية في ترشيد ق اررات المستثمريف إذ
تعد القكائـ المالية أحد أىـ الجكانب في عممية اإلفصاح الحتكائيا عمى البيانات كالمعمكمات التي
يعتمد عمييا المستثمركف في إتخاذ الق اررات السميمة ,كمف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة تـ استخداـ
اإلستبانة التي تـ تكزيعيا عمى العامميف في قطاع المصارؼ الخاصة المدرجة في سكؽ العراؽ
لألكراؽ المالية كيتككف مف ( )21شركة مصرفية ,كتكصمت الدراسة إلى أف القكائـ المالية التي
تقكـ بأعدادىا المصارؼ العراقية الخاصة تمتزـ باإلفصاح المحاسبي كفق القكانيف كالتعميمات
الصادرة كعمى المعايير الدكلية كالمحمية ,كأكصت الدراسة بضركرة اىتماـ المصارؼ بتقديـ القكائـ
المالية الشيرية كالسنكية لسكؽ العراؽ لألكراؽ المالية في الكقت المناسب الذؼ يخدـ المستثمر
التخاذ ق ارره االستثمارؼ.
 -2دراسة (بف صكشة  )2017,بعنكاف" :اإلفصاح المحاسبي ودوره في ترشيد القرار
االستثماري في سوق األوراق المالية – دراسة حالة بورصة الجزائر" -
ىدفت الدراسة لتكضيح أىمية اإلفصاح المحاسبي بالنسبة لممتعامميف في سكؽ األكراؽ المالية
كدكره في ترشيد القرار االستثمارؼ ,تـ تطبيق اإلستبانة عمى  140مف المحمميف المالييف ,ك
مسؤكلكا إدارة األكراؽ المالية بالبنكؾ ,كالمستثمريف ك األساتذة المختصيف ,كتـ استرداد 122
منيا ,كالصالح لمتحميل منيا  ,119تكصمت الدراسة إلى  :عدـ جكدة المعمكمات المحاسبية
كنقص اإلفصاح عف المعمكمات لمجاالت االستثمار يعد أحد أىـ العكامل المؤثرة عمى ق اررات
االستثمار في سكؽ األكراؽ المالية ,كأكصت بضركرة التزاـ الشركات بنشر قكائميا بصفة دكرية
 ,بحيث تككف صادقة كمعبرة عف المركز المالي الحقيقي.
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 -3دراسة (الخفاجي كلطيف  )2017 ,بعنكاف  " :اإلعفاءات الضريبية وأثرىا في الحد من
ظاىرة التيرب الضريبي دراسة ميدانية "
ييدؼ البحث إلى التحقق مف االعفاءات الضريبية الممنكحة كفق التشريعات الضريبية العراقية,
كبياف مدػ مالئمتيا لمقكاعد الضريبية األساسية ,كالتعرؼ عمى دكرىا في الحد مف ظاىرة التيرب
الضريبي ,كاآلثار السمبية الناجمة عنيا ,كالمتمثمة بانخفاض حصيمة االيرادات الضريبية ,مما
يؤدؼ إلى إنخفاض اإليرادات العامة لمدكلة ,لقد تـ جمع بيانات البحث مف خالؿ إنمكذجي
إستبياف جرػ تكزيعيما عمى عينة مقدارىا  100مف المكمفيف ذكؼ أصحاب الميف ك  52مف
مكظفي اإلدارة الضريبية ,كقد تكصل خفاجي كلطيف إلى عدة نتائج مف أىميا :إف لإلعفاءات
الضريبية دكر فاعل في الحد مف ظاىرة التيرب الضريبي ,فضالً عف أف اإلعفاءات الضريبية
تؤدؼ إلى تحقيق العدالة الضريبية بيف المكمفيف مف خالؿ مراعاة ظركفيـ الشخصية كالعائمية
كاكصت الدراسة بضركرة تبني اإلدارة الضريبية إصدار التشريعات الخاصة بزيادة اإلعفاءات
الضريبية مما لو أثر في الحد مف ظاىرة التيرب الضريبي ,كقياـ المكمفيف بتقديـ إق ارراتيـ
الضريبية ألغراض التحاسب الضريبي طكعاً ,ألف اإلعفاءات الضريبية تؤدؼ إلى زيادة دخكؿ
المكمفيف كتحسيف مستكاىـ المعيشي.
 -4دراسة (البريـ  )2016 ,بعنكاف  :حوكمة الشركات ودورىا في الحد من ظاىرة التيرب
الضريبي ( دراسة ميدانية عمى الدوائر الضريبية العاممة في قطاع غزة)
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر حككمة الشركات في الحد مف ظاىرة التيرب الضريبي ,كذلؾ
مف خالؿ دراسة ميدانية عمى الدكائر الضريبية العاممة في قطاع غزة ,كلتحقيق أىداؼ الدراسة تـ
استخداـ اإلستبانة عمى عينة عشكائية بسيطة مككنة مف مجتمع الدراسة المككف مف مفتشي
كمكظفي الضريبة في اإلدارة العامة لضريبة الدخل كأيضا اإلدارة العامة لضريبة القيمة المضافة,
كتـ تكزع ( )93الصالح منيا لمتحميل ( )87إستبانة  ,كتكصمت الدراسة لكجكد دكر داؿ إحصائية
لحككمة الشركات في الحد مف ظاىرة التيرب الضريبي مف كجية نظر الدكائر الضريبية العاممة
في قطاع غزة  ,كأكصت الدراسة بضركرة إىتماـ الدكائر الضريبية عمى تطكير كفاءة مكظفييا
بالتدريب المتكاصل كالمعرفة الكافية لدػ مكظفييا عف مفيكـ كنظاـ الحككمة بشكل عاـ ,كأف يتـ
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تطكير نظاـ لمرقابة الداخمية في الدكائر الضريبية ليؤدؼ إلى تحسيف عمل المكظفيف بمجاالت
عمميـ.
 -5دراسة (الزمار  )2015 ,بعنكاف " :مدى التزام المصارف اإلسالمية بتطبيق معيار
المحاسبة المالية رقم ( )0الخاص بالعرض واإلفصاح العام في القوائم المالية"
ىدفت الدراسة لتحديد مدػ التزاـ المصارؼ اإلسالمية الفمسطينية بمعيار المحاسبة المالية رقـ
( " )1العرض كاإلفصاح العاـ في القكائـ المالية " ,كذلؾ لتمكيف مستخدمي القكائـ المالية
لممصارؼ اإلسالمية مف فيـ القكائـ المالية بشكل صحيح كزيادة ثقتيـ في ىذه القكائـ كاعتمادىـ
عمييا كتمكينيـ مف معرفة الكضع الحقيقي لممصرؼ مف خالؿ تكضيح ماىية المعايير
المحاسبية كأىمية اإللتزاـ بيا ,كتكضيح أنكاع كطرؽ اإلفصاح عف البيانات المالية ,كلتحقيق
أىداؼ الدراسة قاـ الزمار بتصميـ قائمة لمتحقق مف مدػ التزاـ المصارؼ اإلسالمية بمعيار
المحاسبة المالية رقـ ( )1كاحتكت ىذه القائمة عمى أىـ المتطمبات الكاجب عمى المصارؼ
اإلسالمية االلتزاـ بيا كفق المعيار المذككر  ,كقد تـ تطبيق تمؾ القائمة عمى التقارير السنكية
لممصارؼ اإلسالمية المنشكرة لمسنكات  , 2014 , 2013 , 2012كقد تككف مجتمع الدراسة
مف المصارؼ اإلسالمية الفمسطينية كىما البنؾ اإلسالمي العربي كالبنؾ اإلسالمي الفمسطيني ,
كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا  :أف المصارؼ اإلسالمية الفمسطينية تمتزـ بمتطمبات
المعيار المحاسبي المالي رقـ ( )1إلى حد كبير  ,كلكنيا ال تمتزـ ببعض البنكد اليامة مف تمؾ
المتطمبات مثل قائمة التغيرات في االستثمارات المقيدة كقائمة مصادر كاستخدامات صندكؽ
القرض الحسف كقائمة مصادر كاستخدامات صندكؽ الزكاة ,كأكصت الدراسة المصارؼ
اإلسالمية بضركرة اإللتزاـ بجميع متطمبات معيار المحاسبة المالية رقـ ( )1بما في ذلؾ القكائـ
المذككرة أعاله ,كما أكصت الدراسة المصارؼ اإلسالمية بزيادة مستكػ اإلفصاح في القكائـ
المالية لزيادة ثقة المتعامميف كالمستثمريف في ىذه المصارؼ.
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 -6دراسة ( البابا  )2014 ,بعنكاف  " :درجة اإلفصاح المحاسبي وأثرىا عمى أداء الشركات –
دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى درجة اإلفصاح لمشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف كالعكامل
المؤثرة عمييا  ,كأثر درجة اإلفصاح عمى أداء الشركات السكقي خالؿ فترة (, )2012-2011
حيث بمغت حجـ العينة  45شركة مكزعة عمى خمسة قطاعات ,كتـ استخداـ المقياس الذؼ
قدمتو مؤسسة  standard and poorالمالية األمريكية بعد تعديل بعض بنكده ليالئـ اإلفصاح
المعمف عنو في بكرصة فمسطيف ,كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :أف مستكػ اإلفصاح لدػ
الشركات المساىمة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعتبر متكسطة حيث بمغ نسبيا , %66.3
كأكصت الدراسة بضركرة تكثيف التكعية بأىمية اإلفصاح المحاسبية كأثره عمى بكرصة فمسطيف.
 -7دراسة ( المجمس االقتصادؼ كاالجتماعي األردني  ) 2013 ,بعنكاف  ":التيرب الضريبي
في األردن – أسبابو وطرقو  ,وحجمو)
ىدفت الدراسة لمعرفة حجـ التيرب الضريبي في األردف لتقدير حجـ اقتصاد الظل – في األردف
ككذلؾ لمتعرؼ عمى األسباب الدافعة لمتيرب الضريبي كأيضاً الطرؽ المتبعة في التيرب,
مستخدمة نمكذج اؿ  MIMICككنو أكثر المناىج المستخدمة في البحكث المتعمقة بالتيرب
الضريبي  ,كذلؾ باستخداـ سالسل زمنية سنكية لمفترة  1980-2012مف أجل تقدير حجـ اتقاد
الظل كمف تـ تقدير حجـ التيرب الضريبي ,عمماً باف البيانات المستخدمة قد أخذت مف مصادر
مختمفة مثل البنؾ المركزؼ ,كك ازرة المالية كدائرة اإلحصاءات العامة ,كدائرة المكازنة العامة كك ازرة
التخطيط كالتعاكف الدكلي ,تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا  :عدـ التشدد في فرض الجزاء
عمى المتيربيف مف دفع الضرائب ,األمر الذؼ لـ يردع المكمفيف الذيف يقكمكف بمكازنة العقكبة في
حاؿ التيرب مع العائد فيجدكف أف الكمفة تميل لصالح عكائد التيرب  ,أما أىـ التكصيات فكانت:
تغميع العقكبات عمى المتيربيف مف دفع ضريبتي الدخل كالمبيعات ,مع التأكيد عمى ضركرة
تسييل عمميات التقاضي كتسريعيا حيث مف المتكقع أف يمقى ىذا التغميع دعماً شعبياً كسياسياً
كيؤدؼ إلى تأميف مصادر مالية إضافية لمخزينة.
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 -8دراسة ( الزعبي وآخرون  ) 7103 ,بعنوان  " :أساليب التجنب والتيرب الضريبي وقصور
قانون ضريبة الدخل األردني في مواجيتيا ,من وجية نظر مقدري ضريبة الدخل "
حيث ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد أساليب كل مف التجنب كالتيرب الضريبي األردني  ,كتـ
تطبيقيا عمى مديريات الضريبة في األردف ,كقد تـ أخذ آراء المبحكثيف البالغ عددىـ 120
بكاسطة اإلستبانة ,كتكصمت الدراسة إلى :عدـ قصكر قانكف الضريبة األردني في معالجة
أساليب التجنب كالتيرب الضريبي  ,حيث تـ معالجتيا صراحة أك ضمنا  ,كأكصت بضركرة
بتعديل العقكبات المذككرة في المكاد .53أ .55 :أ مف قانكف الضريبة األردني بجعل العقكبة
أكبر  ,لتككف أكثر ردعا لمف يحاكؿ بالتيرب مف دفع الضريبة ,ككذلؾ إجراء بحث حكؿ مدػ
كفاية السياسات المتبعة مف قبل ضريبة الدخل األردنية في تحصيل الضريبة مف األفراد
كالشركات .
 -9دراسة (العدؼ كعبد هللا  )2013 ,بعنوان " :دور عدالة النظام الضريبي في الحد من
التيرب الضريبي "
حيث ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة عدالة النظاـ الضريبي في الحد مف التيرب الضريبي  ,كتـ
تطبيقيا عمى مراقبك الدخل كممثميف عف الدكائر المالية في محافظتي طرطكس كالالذقية البالغ
عددىـ  145مراقباً تـ استرداد  94إستبانة  ,كالمكمفيف بضريبة الدخل  150تـ استرداد 102
إستبانة ,كتكصمت الى عدة نتائج أىميا  :أف عدالة النظاـ الضريبي تعمل عمى الحد مف التيرب
الضريبي مف خالؿ تطبيق مبدأ القدرة عمى الدفع  ,كأكصت الدراسة بضركرة اعادة النظر في
النظاـ الضريبي الحالي مف ناحية تطبيق مبدأ العدالة ككذلؾ العمل عمى تنمية الكعي الضريبي
لممكمفيف مف خالؿ االتصاؿ المباشر معيـ كاقامة الندكات كاصدار النشرات الدكلية كدليل
الضرائب .
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 -01دراسة (الطميزي )7100 ,بعنوان ":درجة التزام الشركات المساىمة العامة األردنية
بمتطمبات اإلفصاح المحاسبي في قوائميا المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )0
عرض القوائم المالية "
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى درجة التزاـ الشركات المساىمة العامة األردنية بمتطمبات اإلفصاح
المحاسبي في قكائميا المالية كفقاً لمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )1عرض القكائـ المالية  ,كتـ
تطبيق الدراسة عمى بعض شركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ عماف المالي كالتي تـ
اختيارىا عشكائياً لمفترة الممتدة مف  , 2010-2007حيث اعتمدت الدراسة عمى تحميل مستكػ
اإلفصاح المحاسبي في القكائـ المالية ,كتكصمت الدراسة إلى أف  :شركات المساىمة األردنية
بقطاعاتيا ( الصناعي كالسياحي كالتجارؼ ) تمتزـ في تطبيق متطمبات اإلفصاح المحاسبي في
كل مف  :المركز المالي ,كقائمة الدخل ,ك قائمة التدفقات النقدية ,كقائمة التغير في حقكؽ
المساىميف كقائمة االيضاحات كالتفسيرات كفقاً لمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ( )1كالمتعمق بعرض
القكائـ المالية عند مستكػ داللة ( )0.05كقد أكصت الدراسة  :االىتماـ باإلفصاح المتعمق
بالبنكد التي لـ يتـ اإلفصاح عنيا كالكاردة في نتائج الدراسة .
 -11دراسة (العكر  )2010 ,بعنكاف  " :أثر مستوى اإلفصاح المحاسبي في البيانات
المالية المنشورة عمى تداعيات األزمة المالية في القطاع المصرفي األردني – دراسة
ميدانية عمى البنوك التجارية األردنية"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدػ التزاـ البنكؾ األردنية بمبدأ اإلفصاح المحاسبي كفقاً لمعايير
اإلبالغ المالي الدكلي رقـ ( )30ك ( )32ك ( )39كتحديد مدػ مساىمة ذلؾ اإللتزاـ باالستقرار
المالي في القطاع المصرفي في األردف ,كمعرفة إذا ما كاف ذلؾ اإلفصاح سكؼ يساىـ بالحد
مف تداعيات األزمة المالية في القطاع المصرفي ,كفي سبيل تحقيق أىداؼ الدراسة فقد تـ
تصميـ إستبانة مخصصة كزعت عمى عينة بمغت  150مكظفاً مف اإلدارات المالية في خمسة
بنكؾ أردنية ,كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا  :أف البنكؾ األردنية تمتزـ بمبدأ اإلفصاح
كفقاً لمعايير المحاسبة كاإلبالغ المالي الدكلية ,كاف االلتزاـ بمبدأ اإلفصاح يساىـ باالستقرار
المالي في القطاع المصرفي كيحد مف تداعيات األزمة المالية في ىذا القطاع ,كخمصت الدراسة

02

إلى عدة تكصيات أىميا :ضركرة االستمرار في دعـ القطاع المصرفي في األردف كرفده بالككادر
المؤىمة ,ككذلؾ حث القطاع المصرفي عمى دراسة األزمة المالية بصكرة أعمق.
 -07دراسة (درغاـ كالعمكر  )2009 ,بعنوان  " :ظاىرة التيرب من ضريبة الدخل في قطاع
غزة "
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األسباب الرئيسة التي تكمف كراء انتشار ظاىرة التيرب مف
ضريبة الدخل في قطاع غزة ,كطرائق الحد مف ىذه الظاىرة لما ليا مف أثر سمبي في إيرادات
السمطة الكطنية الفمسطينية .كقد اعتمدت لدراسة ىذه الظاىرة عمى اإلستبانة التي كزعت عمى
مجتمع الدراسة باليد كالمككف مف المحاسبيف في مكاتب المحاسبة كمفتشي ضريبة الدخل,
كتكصمت الدراسة إلى أنو :يمعب عدـ تكافر االستقرار السياسي كاألمني في قطاع غزة دك اًر رئيساً
في انتشار ظاىرة التيرب مف ضريبة الدخل .ك إف عدـ كجكد سيادة كاممة لمسمطة الكطنية
الفمسطينية عمى أراضييا يزيد التيرب مف ضريبة الدخل .كاف عدـ تكافر الشفافية في اإلنفاؽ
العاـ يؤدؼ إلى زيادة التيرب مف ضريبة الدخل .كانو يمكف الحد مف التيرب مف ضريبة الدخل
عند زيادة الثقة بيف المكمفيف كدائرة ضريبة الدخل كما كيمكف الحد مف ظاىرة التيرب مف
ضريبة الدخل عند تعاكف المحاسبيف مع دائرة ضريبة الدخل في إظيار حقيقة عمل المكمفيف,.
كخمصت الدراسة إلى تكصيات عدة ,أىميا :ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية في التعامل مع
المكمفيف .ككذلؾ العمل عمى زيادة الثقة بيف المكمفيف كدائرة ضريبة الدخل.
 -13دراسة ( العمكؿ  ) 2008 ,بعنكاف  " :دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة
والمساءلة في الشركات المساىمة العامة في قطاع غزة – فمسطين – دراسة تحميمية
تطبيقية"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر اإلفصاح المحاسبي لمبيانات المالية في الشركات المساىمة
العامة الفمسطينية في دعـ نظاـ الرقابة الداخمية كمدػ تطبيق الشركات لمبادغ كالسياسات
المحاسبية التي تساىـ في زيادة كفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية  ,حيث بمغت حجـ العينة  39مف
العامميف في شركات المساىمة العامة في قطاع غزة  ,كتـ استخداـ اإلستبانة كأداة لجميع
المعمكمات ,كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا :أف مستكػ اإلفصاح المحاسبي بمغ حكالي
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( )% 87عمي الشركات المساىمة العامة الفمسطينية ,كذلؾ تكجد مكافقة مف معظـ أفراد العينة
عمى أف الشركات التي يعممكف بيا تفصح عف جميع بنكد عناصر المركز المالي ,ككذلؾ قائمة
الدخل ,كأيضاً قائمة حقكؽ المساىميف بالقدر الكافي كبدكف استثناء ,كىذا يشير إلى اىتمػاـ
الػشركات باإلفصاح المحاسبي لمبيانات المالية في ىذه القكائـ ,ككذلؾ أف تفصح الشركات
المساىمة العامة عف فعالية نظاـ الرقابة الداخمية مف خالؿ التقرير الخاص بيا حيث بمغت نسبة
المكافقيف (  )% 89.7كىذا يؤكد عمي دكر اإلفصاح في دعـ نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات
فكمما كاف نظاـ الرقابة الداخمية قكؼ كفعاؿ تزداد الثقة كالمصداقية في البيانات المالية التي
تقدميا الشركات  ,كأكصت الدراسة بضركرة تكثيف التكعية بأىمية اإلفصاح المحاسبية كأثره
عمى بكرصة فمسطيف.
 -14دراسة (عاشكر )2008 ,

بعنكاف  " :مدى التزام الشركات الصناعية المساىمة

الفمسطينية بمتطمبات اإلفصاح المحاسبي في قوائميا المالية وفقاً لممعاير المحاسبي
الدولي رقم ( ( )0دراسة تحميمية من وجية نظر مدققي الحسابات في فمسطين)
تيدؼ الدراسة لمعرفة مدػ التزاـ الشركات الصناعية المساىمة الفمسطينية في قطاع غزة
بمتطمبات اإلفصاح المحاسبي كذلؾ كفقاً لمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ( " )1عرض البيانات
المالية " كذلؾ مف كجية نظر مدققيف الحسابات في قطاع غزة كالتعرؼ عمى أثر اإللتزاـ بمعايير
المحاسبة الدكلية عمى جكدة معمكمات القكائـ المالية ,كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ,
كاإلستبانة كأداة لجمع البيانات ,كتـ تكزيع اإلستبانة مجتمع الدراسة يتككف مف مدققيف الحسابات
في قطاع غزة كالبالغ عددىـ  65مدقق ,كتـ استرداد ( )58إستبانة أؼ بنسبة (, )%89.23
كتبيف مف نتائج الدراسة التزاـ الشركات الصناعية المساىمة الفمسطينية بإعداد الميزانية العمكمية
بنسبة ( )%81.5ككذلؾ تمتزـ بإعداد قائمة الدخل بنسبة ( )%79.3في حيف التزاميا في اعداد
قائمة التدفقات النقدية بنسبة ( )%56.9ك التزاميا في إعداد قائمة التغير في حقكؽ الممكية
بنسبة ( , )%44.4أما التزاميا بإعداد قكائميا المالية ككل كاف بنسبة االلتزاـ ( )%64.7كذلؾ
مف كجية نظر مدققي الحسابات في قطاع غزة  ,ككذلؾ كجكد أثر ايجابي بيف اإللتزاـ بمعايير
المحاسبة الدكلية كجكدة المعمكمات المدرجة في القكائـ المالية ,كأكصى عاشكر بمجمكعة
تكصيات مف أىميا ضركرة التزاـ جميع الشركات الصناعية المساىمة بإعداد التقارير المالية
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بشكل كامل كالتي تشمل  ( :الميزانية العمكمية ,قائمة الدخل ,قائمة التدفقات النقدية ,قائمة
التغيرات في حقكؽ الممكية).
 -15دراسة (سنينة  )2008 ,بعنكاف  " :العوامل المؤثرة في " التيرب والتجنب الضريبي "
وعالقتيا بالشكل القانوني لمكتب التدقيق والمحاسبة والشكل القانوني لمشركة الصناعية "
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى العكامل المؤثرة في التيرب كالتجنب الضريبي مف كجية نظر مكاتب
التدقيق كالمحاسبة مف جية  ,كالشركات الصناعية المساىمة في مدينة الممؾ عبد هللا الثاني
الصناعية مف جية أخرػ  ,كزعت  35إستبانة عمى الشركات المساىمة العامة كالخاصة في
مدينة الممؾ عبد هللا الثاني  ,ك  98إستبانة عمى مكاتب تدقيق الحسابات العاممة في المممكة
األردنية الياشمية كتـ استرداد  91منيا كتكصمت إلى :تعتبر خبرة مدققي الحسابات كمحاسبي
الشركات في قانكف الضريبة أىـ العكامل التي تساعد عمى التيرب ككذلؾ ال يكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية في العكامل المؤثرة في التيرب كالتجنب الضريبي مف كجية نظر الشركات
الصناعية في حيف يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في العكامل المؤثرة في التيرب كالتجنب
الضريبي مف كجية نظر مكاتب التدقيق كالمحاسبة  ,كأكصت الدراسة بعمل حمالت تكعية
بقكانيف كفكائد الضريبة لمختمف شرائح المجتمع كعمل نظاـ خاص يقدـ حكافز لمشركات الممتزمة
ضريبياً.
الدراسات األجنبية:
 -0دراسة ( )Gurama,2015بعنكاف "Tax Evasion Determinants: Evidence :
"From Nigeria
محددات التيرب الضريبي  :أدلة من نيجيريا
ىدفت ىذه الدراسة ىك تحديد العكامل التي تؤثر عمى التيرب الضريبي مف كجية نظر دافعي
الضرائب النيجيرييف ,كتكصمت الدراسة إلى أف كل مف  :النظاـ الضريبي كمستكػ الدخل
كمستكػ الدخل كمستكػ التعميـ لدييا عالقة إيجابية ىامة مع التيرب مف دفع الضرائب ,كمف
ناحية أخرػ معدؿ الضريبة كالفساد يشير إلى عالقة إيجابية كلكنيا ليست مرتبطة بشكل كبير
مع التيرب مف دفع الضرائب ,كأكصت الدراسة بضركرة أف تقكـ الحككمة بتحسيف النظاـ
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الضريبي مف خالؿ تعديل القكانيف كالسياسات التي مف شأنيا تشجيع الناس عمى دفع الضرائب
طكاعية  ,كأخي اًر تشير الدراسة إلى أف االختيار السميـ كالتكازف كطريقة اإلصالح الضريبي الفعاؿ
يؤدؼ نحك مزيداً مف االلتزاـ عمى مستكػ مختمف.
 -7دراسة ( )SAIDU&DAUDA,2014بعنكاف Tax Evation and Governance " :
"challenges in the Nigerian Informal Sector
تحديات التيرب الضريبي والحوكمة في القطاع غير الرسمي النيجيري
ىدفت الدراسة إلى تقييـ التيرب الضريبي في القطاع غير الرسمي في كالية باكتشي في نيجيريا
 ,مستخدمة المنيج الكصفي التحميمي  ,كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا  :عمى الرغـ
مف اخالقية دفع الضرائب إال أف األفراد يمتنعكف بسبب سكء الحكـ كعكامل أخرػ (دينية
كسياسية كاجتماعية كثقافية) كمستكػ عاؿ مف األىمية أما أىـ التكصيات فكانت ضركرة القياـ
بحممة تكعية مكثفة مف قبل حككمة الكالية بشأف أىمية الضرائب.
 -3دراسة (  )2013 ,Velazquez et. Al.بعنكاف Impact of Disclouser of " :
"Finanacial il Latin-American Companies
أثر اإلفصاح عن الشركات المالية األمريكية الالتينية
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر خصائص الشركة ( الحجـ ,نكع القطاع  ,األداء  ,المديكنية ,
المكقع الجغرافي) عمى اإلفصاح عف المعمكمات المالية كغير المالية لمشركات العاممة في أمريكا
الالتينية  .كبالتحديد الب ارزيل  ,األرجنتيف  ,كالمكسيؾ  ,كتكصمت الدراسة إلى أف اإلفصاح العاـ
لتمؾ الشركات منخفض  ,كبالتالي عدـ كجكد تأثير كاضح لو عمى القيمة السكقية  ,كما بينت
عدـ كجكد أثر لخصائص الشركة سابقة الذكر في اإلفصاح عف المعمكمات المالية كغير المالية
 ,كأكصت الدراسة بتحسيف مستكػ كثكؽ المستثمريف في الشركة مف خالؿ اإلفصاح عف المزيد
مف المعمكمات غير المالية مف منطمق أف الشركة مدينة لممستثمريف باإلفصاح عف ىذه
المعمكمات كليس مف منطمق أنيا مطالبة بذلؾ  ,مما يزيد مف شعكر الكالء لدػ المستثمر  ,أف
الشركة تضعو عمى راس قائمة أكلكياتيا.
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 -4دراسة )  )2011, Marina et alبعنوان:
Tax Evasion – Between Legal and Illegal “Mechanisms of the
Underground Economy

”

التيرب الضريبي  -بين القانونية وغير القانونية "آليات اإلقتصاد غير الرسمي
حيث ىدفت ىذه الدراسة الى كصف التيرب الضريبي كالتعرؼ عمى إنعكاساتو كآثاره ,كتـ
تطبيقيا في ركمانيا  ,كتكصمت الى  :اف التيرب الضريبي ىك عنصر خاص في البنية التحتية
لالقتصاد بسبب كجكد عالقة خاصة مابيف التيرب الضريبي كاألحداث اليامة األخرػ باالقتصاد
العاـ ,كما كأف التيرب الضريبي ظاىرة اجتماعية تأخذ بالنمك كالتزايد كلو انعكاساتو كآثاره
المباشرة عمى خفض إيرادات الدكلة كنفقاتيا كعدـ الرضى االجتماعي بيف أفراد المجتمع كأكصت
بضركرة العمل الجاد لمتخمص مف ىذه الظاىرة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعد إطالع الباحث عمى الدراسات السابقة كالتي تناكلت متغيرات الدراسة ,مف أجل االستفادة
منيا خصكصاً في بناء فرضيات الدراسة ككذلؾ اإلطار النظرؼ كمقارنة النتائج في ضكء ما
تكصمت إليو الدراسات السابقة ,بإمكاف الباحث إجماؿ ما يمي :
اوالً :نقاط االتفاق :
 -1أىمية اإلفصاح المحاسبي لما لو دكر كبير يستند عميو مستخدمي المعمكمات المحاسبية.
 -2خطكرة التيرب الضريبي ككنو يعصف مكارد الدكلة .
 -3اتفقت الدراسة مع كافة الدراسات السابقة في المنيج المتبع كىك المنيج الكصفي التحميمي.
 -4اتفقت الدراسة مع كل مف :دراسة (البريـ )2016,كدراسة (الزمار )2015,كدراسة( البابا,
 )2014كدراسة (درغاـ كالعمكر )2009 ,كدراسة ( العمكؿ ) 2008 ,ك دراسة (عاشكر,
 )2008في بيئة اجرائيا  ,فقد جاءت جميعيا في البيئة الفمسطينية.
 -5اتفقت الدراسة في األداة المستخدمة لجمع البيانات مع كل مف  :دراسة (البصرؼ كجاسـ,
 )2018كدراسة (بف صكشة  )2017,ودراسة (الخفاجي كلطيف  )2017 ,كدراسة (البريـ,
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 )2016كدراسة(الزعبي كآخركف ) 2013 ,كدراسة (العدؼ كعبد هللا )2013 ,كدراسة
(العكر )2010,كدراسة (درغاـ كالعمكر )2009 ,كدراسة ( العمكؿ )2008 ,دراسة
(عاشكر )2008 ,كدراسة (سنينة )2008 ,كدراسة ( )Gurama,2015فجميعها استخدمت
اإلستبيان.
ثانياً :نقاط االختالف :
 -1اختمفت الدراسة مع كل مف :دراسة (البصرؼ كجاسـ  )2018 ,كدراسة(بف صكشة )2017,
كدراسة (الخفاجي ك لطيف  )2017 ,كدراسة ( المجمس االقتصادؼ كاالجتماعي األردني,
 ) 2013كدراسة ( الزعبي كآخركف ) 2013 ,كدراسة (العدؼ ك عبد هللا  )2013 ,كدراسة
(الطميزؼ )2011 ,كدراسة (العكر  )2010 ,كدراسة (سنينة  )2008 ,في بيئة إجرائيا
فالدراسات السابقة جاءت في البيئة العربية في حيف جاءت كل مف :دراسة
( )Gurama,2015كدراسة ()SAIDU&DAUDA,2014

دراسة ( Velazquez et.

 )2013 ,Al.كدراسة )  )2011, Marina et alعمى المستكػ الدكلي.
 -2اختمفت الدراسة مع كل مف :دراسة (الزمار  ,)2015 ,دراسة ( البابا  ,)2014 ,دراسة
(المجمس االقتصادؼ كاالجتماعي األردني ) 2013 ,دراسة (الطميزؼ .)2011 ,كدراسة
(  )2013 ,Velazquez et. Al.ك دراسة )  )2011, Marina et alفي أداة جمع
البيانات فالدراسات السابقة استخدمت البيانات الكاردة في التقارير المالية ,في حين اعتمدت
دراسة ( )SAIDU&DAUDA,2014المقابلة كأداة رئيسية مدعومة بقليل من اإلستبيانات.
ثالثاً :ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :
يعتقد الباحث بأنو أكثر ما يميز ىذه الدراسة انيا الدراسة الكحيدة التي جمعت بيف متغيرات
الدراسة في البيئة الفمسطينية.

ىيكل الدراسة:
في ضكء مشكمة ىذه الدراسة كأىميتيا ,كتحقيقاً ألىدافيا ,كارتكا اًز عمى فركضيا تـ تقسيـ خطة

ىذه الدراسة عمى النحك التالي:

الفصل األول :اإلطار العاـ لمدراسة.
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الفصل الثاني :اإلطار النظرؼ .
 اكالً :اإلفصاح المحاسبي . -ثانياً :التيرب الضريبي .

الفصل الثالث :الطريقة واالجراءات
 كصف لمجتمع الدراسة كعينتيا ,ككذلؾ عرض كتقديـ أىـ الخطكات التي مرت بيا عمميةتطكير أدكات الدراسة  ,باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة.

الفصل الرابع :تحميل النتائج واختبار الفرضيات
 عرض ألىـ نتائج تطبيق أدكات الدراسة (قائمة االستقصاء) عمى عينة الدراسة. تحميل كمناقشة ىذه النتائج كتفسيرىا ارتباطاً بأسئمة الدراسة مع ربطيا بفركض الدراسةالنتائج والتوصيات.
قائمة المراجع:
 اوالً :المراجع العربية -ثانياً :المراجع األجنبية

خالصة الفصل:
قد تناكؿ الباحث في اإلطار العاـ لمدراسة  ,فكرة عامة كتقديـ عاـ عف الدراسة ,كصكالً إلى
مشكمة الدراسة الذؼ عبر عنيا الباحث في السؤاؿ الرئيس التالي  :ىل يوجد أثر لدرجة اإلفصاح
المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي؟  ,كما كتناكؿ ىذا الفصل األىداؼ الذؼ يسعى الباحث
التعرؼ عمييا في دراستو  ,كمف سبيل تحقيق ىذه األىداؼ قاـ الباحث بافتراض الفركض ,مف
ثـ تطرؽ إلى أىمية تناكؿ ىذه الدراسة الذؼ دعتو إلى اختيار مكضكع الدراسة دكف غيرىا  ,كالى
المبررات التي دفعت الباحث لمسعي لحل ىذه المشكمة دكف غيرىا ,كمتغيرات الدراسة بشقييا
المستقل منيا كما يتفرع عنو مف متغيرات فرعية ككذلؾ المتغير التابع ,كبياف نمكذج ىذه
الدراسة ,كقاـ الباحث أيضاً بكضع محددات لدراستو ما بيف زمنية كمكانية كبشرية ,كمف ثـ
تطرؽ إلى الدراسات السابقة لبياف بعض ما تكصل إلى الباحثيف السابقيف مف مكضكعات تتعمق
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بمتغيرات الدراسة في كل مف البيئة الفمسطينية المحمية كايضاً البيئة العربية ككذلؾ الدراسات
األجنبية  ,كفي ختاـ ىذا الفصل قاـ الباحث بتحديد ىيكل كتقسيـ ىذه الدراسة إلى فصكؿ مبيف
أىـ ما يتناكلو الباحث فييا.
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري

اوالً :اإلفصاح المحاسبي
ثانياً :التيرب الضريبي
خالصة الفصل
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أوالً :اإلفصاح المحاسبي
مقدمة:
لقد شيد قطاع األعماؿ نقمة نكعية فقد أصبح االىتماـ باإلفصاح أمر ميـ ال سيما بعد كثرة
األشخاص الذيف ىـ بأمس الحاجة إلى ىذه المعمكمات ىذا األمر الذؼ جعل الشركات تكلي
لإلفصاح اىتماـ كبير كتعاممو عمى انو مف األمكر التي تيـ الشركات كتدخل في نطاؽ
ممارساتيا.
يمثل اإلفصاح المحاسبي أحد األسس الميمة كتأتي أىميتو مف حقيقة ككف غالبية قراء التقارير
المالية ليس ليـ الحق في الطالع عمى سجالت المنشأة التي يبغكف االطالع عمى تقاريرىا
المالية ( البياتي ,2007 ,ص )148
فاإلفصاح المحاسبي يعتبر أحد أىـ المصادر التي تكصل المركز المالي لمجيات المختمفة  ,فيتـ
مف خالؿ التقارير المالية  ,كالتي تتضمف معمكمات عف مكارد المصرؼ كالتزاماتو  ,كتفيد ىذه
المعمكمات في بياف أكجو القكة كأكجو الضعف في المركز المالي (العيسى ,2012 ,ص)106

مفيوم االفصاح المحاسبي:
قد عرؼ الباحثيف اإلفصاح المحاسبي بعدة تعريفات  ,كفقاً لمعايير مختمفة  ,في ضكء ما
يتناسب مع قناعاتو ,كمف ىذه التعريفات :
االفصاح المحاسبي  :ىك تقديـ المعمكمات كالبيانات إلى المستخدميف بشكل مضمكف كصحيح
كمالئـ لمساعدتيـ في اتخاذ الق اررات  ,ذلمؾ فيك يشمل المستخدميف الداخمييف كالخارجييف في آف
كاحد ( .شادك  , 2013 ,ص)23
وعرف أيضاً بأنو :ىك كفاية العرض كاإلفصاح العاـ في القكائـ المالية كأنيا تظير بعدالة المركز
المالي لممنشأة كنتائج أعماليا كتدفقاتيا النقدية كفقاً لمعايير المحاسبة المتعارؼ عمييا.
(الشمتكني , 2005 ,ص)11

22

وعرفو آخر بأنو  :المعمكمات التي تنشرىا اإلدارة لمجيات الخارجية مف مستخدمي القكائـ المالية
بيدؼ مقابمة احتياجاتيا المختمفة مف المعمكمات المتعمقة بأعماؿ المنشأة كيشكل اإلفصاح أية
معمكمات إيضاحية محاسبية أك غير محاسبية تاريخية أك مستقبمية تصرح عنيا اإلدارة كتضمنيا
التقارير المالية ( .خشارمة  , 2003 ,ص)96
فيما رأى عبد الفتاح أن اإلفصاح  :ىك اإلظيار الكامل لجميع البيانات كالمعمكمات الخاصة
بالكحدة اإلقتصادية  ,بالشكل الذؼ يجعميا غير مضممة أك غير مفيكمة بالنسبة لمستخدمييا
( عبد الفتاح  , 2015/2014 ,ص )81
وتم تعريفو كذلك بأنو  :مجمكعة مف البيانات المالية كغير المالية الكاجب إدراجيا في التقارير
القررات االستثمارية الرشيدة
الدكرية ,كالتي تساعد مستخدمي المعمكمات المحاسبية عمى إتخاذ ا
(جحجكح , 2017 ,ص)25
ويعرف الباحث اإلفصاح المحاسبي بأنو :عرض القكائـ المالية بما يتيح لمستخدمييا التعامل
معيا بصكرة صحيحة مف دكف أؼ تضميل.

مستويات اإلفصاح :
ىناؾ عدة مستكيات لإلفصاح كمنيا( :حناف  , 2013 ,ص ص )449-446
اإلفصاح الكامل  :كتككف االفصاحات شاممة لمتقارير المالية كتعطي جميع المعمكمات المؤثرة
عمى ق اررات مستخدمي القكائـ ,إال أف اإلفصاح عف كامل المعمكمات الجكىرية المتعمقة بالقكائـ
يبقى ىدفاً صعب المناؿ كذلؾ لمتكمفة المرتفعة التي نحتاجيا عند تطبيق ىذا األمر ىذا مف
ناحية ,ككذلؾ الزيادة في حجـ المعمكمات يجعميا عبئاً عمى قدرة مستخدمي القكائـ عمى فيميا
كتفسيرىا.
اإلفصاح العادل  :يستند عمى إبداء رأؼ نظيف كغير متحفع في عرض القكائـ المالية بشكل
عادؿ في كل الجكانب اليامة نسبياً ,فيذا النكع مف اإلفصاح بمثابة مطمب أخالقي حيث تقكـ
باإلفصاح بمعمكمات تكفي مستخدمييا مع مراعاة مصالح جميع الفئات المستخدمة بشكل.
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اإلفصاح الكافي :يركز ىذا النكع مف اإلفصاح بصكرة ممخصة كمبسطة في القكائـ المالية
لتكضيح التغيرات الجكىرية كتحديد االتجاه العاـ لتمؾ التغيرات أك التفاضل ,كيعتمد عمى التقارير
المالية السنكية المختصرة أك الممخصة ,مفترضكف أف المستثمر أقل دراية كاستيعاب مف
المستثمر العادؼ كيشير إلى تكافر الحد األدنى الكاجب اإلفصاح عنو مف معمكمات في القكائـ
المالية التي يطمبيا مستخدمي القكائـ.
يتضح مما سبق بأف كافة أنكاع اإلفصاح تقكـ بعرض معمكمات يستند عمييا مستخدمي القكائـ
المالية لتككيف صكرة عامة عف كضع المنشئات إال أف فمسفة كل نكع مف اإلفصاحات يختمف
في حجـ المعمكمات الكاجب اإلفصاح عنيا ,كمستكػ الخبرة الكاجب تكفرىا لدػ مستخدمي
القكائـ لفيـ مضمكنيا.

أىمية اإلفصاح:
يعمل اإلفصاح عمى تكفير المعمكمات الالزمة لمساعدة مستخدمي البيانات عمى اتخاذ الق اررات
المناسبة حيث تكمف أىمية اإلفصاح فيما يمي ( :الزمار  , 2015 ,ص ص )29-28
 -1يمعب دك اًر ميمة في تقمب أسعار األسيـ في األسكاؽ المالية  ,فاإلفصاح يخفض مف عدـ -
التأكد ,كبالتالي يؤثر عمى إقباؿ المستثمريف عمى تقديـ أمكاليـ لالستثمار مف عدمو ,حيث
تككف المعمكمات متكفرة كمتاحة لمجميع دكف تحيز.
 -2يعمل اإلفصاح عف المعمكمات عمى تخفيض عدـ تماثل المعمكمات الذؼ تستغمو األطراؼ
داخل المنشأة لتحقيق مكاسب غير عادية.
 -3يساعد في اظيار مدػ مساىمة الشركة مف مسئكلية اجتماعية.
 -4يساعد في االستخداـ األمثل لممكارد اإلقتصادية مف خالؿ اتخاذ القرار األمثل باالعتماد عمى
المعمكمات المفصح عنيا.
 -5تزيد مف درجة الشفافية حكؿ المتعامميف في سكؽ األمكاؿ.
يتضح مما سبق أف أىمية اإلفصاح المحاسبي تنبع مف ككنو كسيمة تمكف مستخدمي القكائـ
المالية بصكرة مثمى.
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أىداف اإلفصاح:
سنتطرؽ ألىداؼ اإلفصاح المحاسبي مف كجية نظر كل مف االتجاه التقميدؼ ,ككذلؾ االتجاه
المعاصر (العمكؿ  , 2008 ,ص)23
اوالً  :من وجية نظر أصحاب االتجاه التقميدي في اإلفصاح:
ييدؼ كييتـ بالمستثمر الذؼ لو دراية محددة باستخداـ القكائـ المالية فيقضي بضركرة تبسيط
المعمكمات المذككرة بحيث تككف مفيكمة لممستثمر محدكد المعرفة مع التركيز عمى المعمكمات
التي تتصف بالمكضكعية كالبعد عف تقديـ المعمكمات التي تعكس درجة كبيرة مف عدـ التأكد
كفي ذلؾ كمو حماية ليذا المستثمر مف التعامل غير العادؿ في سكؽ الماؿ.
ثانياً  :من وجية نظر أصحاب االتجاه المعاصر في اإلفصاح:
ييدؼ إلى تقديـ المعمكمات المالئمة التخاذ الق اررات ,كفي ظل ىذا اليدؼ فإف نطاؽ اإلفصاح
لـ يعد قاص اًر عمى تقديـ المعمكمات المالية التي تتمتع بأكبر قدر مف المكضكعية كالتي تتناسب
مع قدرات المستثمر العادؼ ,بل يتسع نطاؽ اإلفصاح ليشمل المعمكمات المالئمة التي تحتاج
إلى درجة كبيرة مف الدراية كالخبرة في فيميا كاستخداميا كالتي يعتمد عمييا المستثمريف الكاعيف
كالمحمميف المالييف في اتخاذ ق ارراتيـ.
يتضح مما سبق أف أىداؼ القكائـ المالية تختمف في ضكء مستخدمييا كنظرتيـ لإلفصاح
المحاسبي ,فبعضيـ يعتقد انو كسيمة تعمل عمى تخفيض حالة عدـ التأكد ,في حيف يرػ البعض
اآلخر كىـ األكثر اطالعاً كخبرة أنو كسيمة لمحصكؿ عمى معمكمات مالئمة يمكف اتخاذ القرار
باالستناد عمييا.
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المقومات األساسية لإلفصاح عن المعمومات المحاسبية:
ىناؾ عدة مقكمات كأسس يجيب تحديدىا قبل عممية اإلفصاح كي يحقق اإلفصاح المحاسبي
األىداؼ المنشكدة منو ,كىي ( :القصاص,2005 ,ص)46
 -1تحديد المستخدم المستيدف لممعمومات المحاسبية :إف تنكع األشخاص المستخدميف لمقكائـ
المالية ينجـ عنو اختالؼ طبيعي في درجة أىمية المعمكمة المحاسبية مف شخص إلى آخر,
فبالتالي تحديد الجية التي ستستخدـ المعمكمات المحاسبية أم اًر أساسياً لتحديد إطار اإلفصاح
المناسب.
 -2أغراض استخدام المعمومات المحاسبية :بعد تحديد المستخدـ المستيدؼ لممعمكمات
المحاسبية يجب مراعاة خاصية المالءمة لمغرض الذؼ ستستخدـ مف أجمو  ,فالمعمكمات
التي تصمح لغرض ليس بالضركرة أف تصمح لكل األغراض.
 -3طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية الواجب اإلفصاح عنيا :بعد تحديد المستخدـ لممعمكمات
المحاسبية كغرضو منيا ,يجب تحديد طبيعة كنكع المعمكمات الكاجب اإلفصاح عنيا سكاء
كاف في صمب القكائـ التقميدية أك حتى في اإليضاحات في حاؿ كجكد معمكمات أساسية
أخرػ ضركرية يصعب اإلفصاح عنيا في صمب القكائـ.
 -4أساليب وطرق اإلفصاح  :يجب اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية كعرضيا في القكائـ
المالية بأساليب كطرؽ يسيل فيميا ,كأف تركز في مضمكنيا عمى المعمكمات الجكىرية بما
يسيل استخداميا.
 -5توقيت اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية  :مف الكاجب اإلفصاح عف المعمكمات
المحاسبية في الكقت الذؼ يجعميا مالئمة فيو التخاذ القرار.
ابتداء مف تحديد
يتضح مما سبق أنو مف الضركرؼ قبل عممية اإلفصاح رسـ تصكر كامل
ً
األشخاص المتكقع استفادتيـ مف ىذا اإلفصاح كصكالً إلى التكقيت الذؼ يجعل اإلفصاح يحقق
الفائدة القصكػ المرجكة منو .
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أنواع اإلفصاح :
ىناؾ عدة أنكاع لإلفصاح المحاسبي كىي ( :دمحم ,2005 ,ص .) 165
 -1اإلفصاح الشامل  :يعني شمكلية القكائـ المالية عمى جميع المعمكمات الضركرية التي تساعد
في إعطاء صكرة كاضحة كصحيحة عف المنشأة ,كيعتمد ىذا المفيكـ عمى أربعة فركض
أساسية :
 القكائـ المالية الخمسة (قائمة المركز المالى  +قائمة الدخل  +قائمة الدفقات النقدية  +قائمةالتغيرات فى حقكؽ الممكية  +قائمة األرباح المكزعة)0
 شمكؿ القكائـ المالية عمى معمكمات مالئمة عف الدخل كالثركة لممالؾ. أف تتضمف القكائـ المالية نظرة اإلدارة لممستقبل. تقرير المدقق الخارجي -2اإلفصاح الوقائي  :ييدؼ إلى حماية المجتمع المالي كبصفة خاصة المستثمر العادؼ الذؼ
لو قدرة محدكدة عمى استخداـ المعمكمات المالية  ,كبالتالي يجب أف تككف المعمكمات المالية
تـ االفصاح عنيا بأعمى درجة ممكنة مف المكضكعية كالحياد كالعدالة كيتطمب اإلفصاح
الكقائي الكشف عف األمكر التالية:
 السياسات المحاسبية. التغيرات في السياسات المحاسبية. تصحيح األخطاء في القكائـ المالية. التغير في طبيعة الكحدة اإلقتصادية. المكاسب كالخسائر المحتممة. االرتباطات المالية. األحداث الالحقة. -3اإلفصاح التثقيفي  :ظير ىذا المفيكـ نتيجة ازدياد أىمية المالءمة بكصفيا أحد الخصائص
النكعية لممعمكمات المحاسبية ,كلذلؾ فأنو يعكس االتجاه المعاصر لإلفصاح المحاسبي,
كمف األمثمة عمى اإلفصاح التثقيفي أك اإلعالمي ىي اإلفصاح عف التنبؤات المالية ,الفصل
بيف العناصر العادية كغير العادية في القكائـ المالية ,اإلفصاح عف مككنات األصكؿ الثابتة
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كالمخزكف السمعي ,اإلفصاح عف اإلنفاؽ الرأسمالي الحالي كالمخطط كمصادر تمكيمو
كربحية السيـ الكاحد ,التطكر التاريخي لألنشطة ,خطط اإلدارة كأىدافيا في المستقبل.
يتضح مما سبق أف أنكاع اإلفصاح المحاسبي المختمفة تركز عمى أمكر مختمفة إال اف الجكىر
نفسو.
أساليب اإلفصاح المحاسبي:
حتى ال تككف عممية اإلفصاح غير منظمة كعشكائية ىناؾ مجمكعة مف األساليب العامة
لإلفصاح ,كالتي تتمتع بدرجة عالية مف القبكؿ كاالتفاؽ بيف أكساط المحاسبيف كالمستخدميف
لمقكائـ المالية منيا ( :أبك زيد ,2005 ,ص)584
 -0إعداد القوائم المالية وترتيب بنودىا :إف جزءاً ميماً مف اإلفصاح المحاسبي يتمثل في
عرض القكائـ المالية ,كترتيب مككناتيا كفق القكاعد كالمبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا,
تسيل عممية قراءتيا كفيميا كامكانية مقارنتيا مف طرؼ المستخدميف كاستخالص
المعمكمات.
 -7المالحظات اليامشية :يتـ استخداـ المالحظات اليامشية لتكضيح أك تفسير ,أك إضافة
معمكمات أقل أىمية كالمتعمقة بعناصر القكائـ المالية ,ك التي يمكف أف تحتكؼ عمى معمكمات
كمية أك كصفية ,كاإلفصاح عف األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية ,أك الطرؽ كالمبادغ
المحاسبية المتبعة ,إضافة إلى اإلفصاح عف االلتزامات المحتممة.
 -3المالحق :كتشمل عمى قكائـ إضافية ترفق مع القكائـ األصمية ,يتـ مف خالليا إعطاء
تفاصيل عف بعض البنكد الكاردة بالقكائـ المالية ,كالتي ال تستكعبيا المالحظات اليامشية,
كمثاؿ ذلؾ األصكؿ الثابتة كطرؽ اإلىالؾ ,قائمة المركز المالي عمى أساس التغير في
المستكػ العاـ لألسعار ,قائمة المدينيف كمخصص الديكف المشككؾ فييا ,قائمة المخزكف
السمعي...الخ.
 -4المعمومات الموجودة من خالل األقواس :تستخدـ األقكاس في القكائـ المالية لتكضيح بعض
األرقاـ الظاىرة بالقكائـ المالية ,كالتي يصعب فيـ طرؽ احتسابيا أك سبب ظيكرىا مف قبل
المستخدميف غير الممميف بالمحاسبة ,مثل بياف المبدأ المستخدـ في تقييـ مخزكف نياية
الفترة.
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 -5تقرير المراجع :يعتبر مف ضمف كسائل اإلفصاح المستخدمة كالمتفق عمييا تقرير المراجع
الخارجي ,كتقرير مجمس إدارة المؤسسة حيث يتـ مف خالؿ تقرير المراجع إعطاء رأؼ محايد
عف مكضكعية كسالمة األرقاـ الظاىرة بالقكائـ المالية ,كذلؾ بغرض تعزيز ثقة المستخدميف
في المعمكمات المنشكرة ,في حيف يقكـ مجمس اإلدارة باإلفصاح عف األداء الحالي لممؤسسة
كعف الخطط المستيدفة.
يتضح مف ما سبق أنو برغـ اختالؼ أساليب اإلفصاح إال انيا جميعيا تتفق في الغاية منيا .
القوائم الواجب اإلفصاح عنيا:
 -1الميزانية  :كشف المكجكدات كااللتزامات كحق صاحب المشركع بتاريخ معيف لمتعرؼ عمى
الكضع المالي أك المركز المالي لممشركع ( .العداسي  , 2011 ,ص)30
 -2قائمة الدخل  :ىي تقرير يتـ إعداده لقياس مدػ نجاح عمميات المنشأة حالؿ فترة معينة.
(الصباف ك جمعة  ,1995ص)117
المالية التي تحتكؼ عمى كافة التغيرات الخاصة
 -3قائمة حقوق المساىمين  :ىي مف التقارير
ّ
بحقكؽ
المالية ,كاألرباح المترتبة
الممكية ,مثل عمميات شراء كبيع األسيـ ,كاألرباح كالخسائر
ّ
ّ
المالية عند إصدار القكائـ داخل بيئة
كعادة ال تستخدـ ىذه القائمة
عمى األسيـ الصادرة,
ً
ّ

المالية الكاردة فييا ال تُشكل فائدة كبيرة لإلدارة
عمل المنشأة؛ ألف البيانات
ّ

((https://mawdoo3.com/

 -4قائمة التدفقات النقدية  :ىي قائمة تكضح أثر أنشطة التشغيل كاالستثمار عمى التدفقات
النقدية خالؿ فترة محددة( .عطية ,2003,ص)168
أىداف القوائم المالية:
إف إعداد القكائـ المالية يحتاج إلى جيد ككقت كتكمفة مادية كبشرية  ,فبالتالي إف التضحية في
ذلؾ البد كاف يككف مف أجل تحقيق أىداؼ معينة  ,كمف أىداؼ القكائـ المالية ما يمي ( :حماد ,
 ,2002ص)76-75
 -1استناد مستخدمي القكائـ عمييا في إتخاذ ق اررات االستثمار كاالئتماف كما إلى ذلؾ مف ق اررات
بشكل رشيد.
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 -2تساعد مستخدمي القكائـ عمى تقدير مقارنة كتكقيت كدرجة التأكد مف المتحصالت النقدية
المتكقعة اك المصاحبة لمتدفقات النقدية المستقبمية.
 -3تمكف مستخدمي القكائـ باالطالع عمى األمكر المتعمقة بالمكارد اإلقتصادية لممنشأة
كالمطالبات عمى ىذه المكارد كعف آثار المعامالت كاألحداث كالظركؼ التي تؤدؼ لتغير
المنشأة كالمطالبات المترتبة عمييا.
يرػ الباحث بأف القكائـ المالية تؤدؼ إلى اتخاذ قرار سميـ عمى أسس مكضكعية ك كاضحة.

البنود الواجب اإلفصاح عنيا في القوائم المالية:
سنتناول في ىذا الجانب البنود الواجب أن يفصح عنيا في القوائم المالية في ضوء ما جاء
في المعيار المحاسبي الدولي رقم ()0
اوالً :قائمة المركز المالي
األمكر الكاجب اإلفصاح عنيا في صمب قائمة المركز المالي:
أ .الممتمكات كالتجييزات كالمعدات .
ب .المكجكدات غير المممكسة .
ج .المكجكدات المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنكد د,ك,ز)
.د .االستثمارات التي تمت محاسبتيا باستخداـ أسمكب حقكؽ الممكية .
ق .المخزكف
ك .الذمـ التجارية المدينة كالذمـ المدينة األخرػ .
ز .النقد كالنقد المعادؿ .
ح .الذمـ التجارية الدائنة كالذمـ الدائنة األخرػ.
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ط .المطمكبات كالمكجكدات الضريبية حسبما يتطمب معيار المحاسبة الدكلي رقـ  12-ضرائب
الدخل.
ؼ .المخصصات.
ؾ .المطمكبات غير المتداكلة المنتجة لمفائدة .
ؿ .حصة األقمية .
ـ .رأس الماؿ الصادر كاالحتياطيات.
يتضح مف ما سبق تركيز قائمة المركز المالي عمى مكجكدات كمطمكبات المنشأة  ,فيي تكضح
القيمة الصافية لنشاط المنشأة.
ثانياً :قائمة الدخل
المعمكمات التي تقدـ في صمب قائمة الدخل يجب أف يشمل قائمة الدخل احد أدنى البنكد التي
تعرض المبالغ التالية :
أ .االيراد.
ب .نتائج األنشطة التشغيمية
ج .تكاليف التمكيل
د .حصة الشركات الزميمة كالمشاريع المشتركة في األرباح كالخسائر التي تمت محاسبتيا
باستخداـ طريقة حقكؽ الممكية.
ق .المصركؼ الضريبي.
.ك .الربح أك الخسارة مف األنشطة العادية .
ز .البنكد غير العادية .
ح .حصة األقمية.
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ط .صافي الربح أك الخسارة لمفترة.
يتضح مف ما سبق تركيز قائمة الدخل عمى كل مف ايرادات كمصركفات المنشأة  ,فيي تقيس ما
تحققو الشركة خالؿ فترة زمنية معينة
ثالثاً :التغيرات في حقوق المساىمين
يجب عمى المنشأة أف تعرض كجزء مستقل لبياناتيا المالية قائم ًة تظير ما يمي:
أ .صافي الربح أك الخسارة لمفترة
ب .كل بند مف بنكد الدخل أك المصركؼ أك الربح أك الخسارة التي يتـ االعتراؼ بيا حسب
متطمبات المعايير األخرػ بشكل مباشر في حقكؽ المساىميف كاجمالي ىذه البنكد
ت .األثر التراكمي لمتغيرات في السياسة المحاسبية كتصحيح األخطاء الرئيسية التي تـ التعامل
معيا بمكجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدكلي رقـ ()8
يتضح مف ما سبق بأف قائمة التغير في حقكؽ المساىميف تقيس التغيرات التي ط أرت عمى
حقكؽ أصحاب المنشأة خالؿ فترة معينة.
رابعاً :عرض قائمة التدفقات النقدية:
يجب أف تظير قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية خالؿ الفترة مبكبة حسب طبيعة األنشطة
المتعمقة بيا إلى تدفقات مف األنشطة التشغيمية كاالستثمارية كالتمكيمية
 -1األنشطة التشغيمية
أ .المتحصالت النقدية مف بيع السمع كتقديـ الخدمات.
ب .المتحصالت النقدية الناتجة عف منح حقكؽ إمتيازات ,كالرسكـ كالعمكالت ,كغيرىا مف
اإليرادات .
ج .المدفكعات النقدية لممكرديف مقابل الحصكؿ عمى سمع أك خدمات.
د .المدفكعات النقدية لمعامميف أك نيابة عنيـ .
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ق .المتحصالت كالمدفكعات النقدية لشركات التأميف في صكرة أقساط أك مطالبات تعكيض أك
أية مزايا تنتج عف بكالص التاميف.
ك .المدفكعات النقدية كضرائب أك أية ضرائب مستردة إال إذا كانت خاصة مباشرة بأنشطة
استثمارية أك تمكيمية.
ز .المتحصالت كالمدفكعات النقدية المتعمقة بعقكد محتفع بيا لمتعامل أك اإليجار .كرغـ أف
بعض العمميات كبيع أصل ثابت ,قد ينتج عنيا مكاسب أك خسائر يتـ تضمينيا في صافي الربح
أك الخسارة ,إال أف النقدية الناتجة عف مثل ىذه العمميات تعتبر متعمقة باألنشطة االستثمارية .
األنشطة االستثمارية
ترجع أىمية إظيار التدفقات النقدية الناتجة عف األنشطة االستثمارية في قسـ منفصل بالقائمة إال
أف تمؾ التدفقات تكضح إلى أؼ مدػ تـ تخصيص مصادر لتكليد أرباح كتدفقات نقدية مستقبمية
 ,كفيما يمي بعض األمثمة عمى التدفقات النقدية المتعمقة باألنشطة االستثمارية:
أ .المدفكعات النقدية لشراء الممتمكات كاآلالت كالمعدات كالمكجكدات مممكسة أك غير مممكسة
كالمكجكدات طكيمة األجل األخرػ .كتشمل ىذه المدفكعات أية نفقات تتحمميا المنشأة في
سبيل التصنيع الداخمي لممكجكدات الثابتة.
ب .المتحصالت النقدية مف بيع المكجكدات الثابتة المممكسة كغير المممكسة.
ت .المدفكعات النقدية لشراء أدكات حقكؽ الممكية أك القركض التي تصدرىا المنشآت األخرػ
أك لمدخكؿ في مشركعات مشتركة(كال يشمل ذلؾ عمى المدفكعات لشراء أكراؽ مالية تعتبر
ضمف مككنات النقدية المعادلة ككذلؾ المدفكعات لشراء أكراؽ مالية بغرض التعامل أك
االتجار فييا(
ث .المتحصالت النقدية مف بيع أدكات حقكؽ الممكية أك القركض التي تصدرىا المنشآت
األخرػ أك حصص في مشركعات مشتركة(كال يشمل ذلؾ عمى المتحصالت النقدية مف بيع
أكراؽ مالية تعتبر ضمف مككنات النقدية المعادلة ,ككذلؾ المتحصالت النقدية مف بيع أكراؽ
مالية تـ شرائيا بغرض اإلتجار فييا(
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ج .القركض ك السمف المقدمة ألطراؼ أخرػ (كال يشمل ذلؾ عمى القركض ك السمف التي
تقدميا المنشآت المالية(
ح .المتحصالت النقدية الناتجة عف سداد الغير لمقركض ك السمف لممنشأة (كال يشمل ذلؾ
القركض ك السمف الخاصة بالمنشآت المالية(
خ .المدفكعات النقدية الناتجة عف العقكد المستقبمية ,العقكد اآلجمة ,الخيارات كالمبادالت ك
المقايضات ,كيستثنى مف ذلؾ العقكد التي يتـ االحتفاظ بيا ألغراض التعامل أك المتاجرة,
آما يستثنى أيضا العقكد التي تصنف ضمف األنشطة التمكيمية .
د .المتحصالت النقدية الناتجة عف العقكد المستقبمية ,العقكد اآلجمة ,الخيارات كالمبادالت ك
المقايضات ,كيستثنى مف ذلؾ العقكد التي يتـ االحتفاظ بيا ألغراض التعامل أك المتاجرة,
آما يستثنى أيضا العقكد التي تصنف ضمف األنشطة التمكيمية  .كفي حالة اعتبار أحد
العقكد السابقة كعقد كقائي لمتحكط لمكقف معيف ,فإنو يتـ تصنيف التدفقات النقدية المتعمقة
بالعقد حسب التصنيف الخاص بالمكقف الذؼ تـ تحصينو أك التحكط لو
األنشطة التمويمية
يعتبر اإلفصاح عف التدفقات النقدية الناتجة مف األنشطة التمكيمية في قسـ منفصل مف القائمة
مفيدا في التنبؤ بالحقكؽ كالمطالبات المتعمقة بالتدفقات النقدية المستقبمية مف قبل مقدمي األمكاؿ
لممشركع .كمف أمثمة التدفقات النقدية الناتجة عف األنشطة التمكيمية ما يمي:
أ .النقدية الناتجة عف إصدار األسيـ أك غيرىا مف أدكات حقكؽ الممكية  .المدفكعات النقدية
لممالؾ في سبيل شراء أك استرداد أسيـ سبق لممنشأة إصدارىا.
ب .النقدية الناشئة عف السندات كالقركض أك كمبياالت كالرىكنات العقارية أك أية أدكات
اقتراض مالية قصيرة أك طكيمة األجل.
ت .المدفكعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة.
ث .النقدية المدفكعة بكاسطة المستأجر مف أجل تخفيض االلتزامات عف مكجكدات مستأجرة
ناتجة عف عقد إيجار تمكيل.
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تبيف ىذه القائمة األكضاع المالية لمشركة إذ انيا تبيف األثر النقدؼ لكافة نشاطات الشركة سكاء
داخالً أك خارجاً.

ثانياً :التيرب الضريبي
مقدمة:
إف الضريبة أحد أىـ أدكات السيادة التي تفرضيا الدكلة عمى مكاطنييا كمساىمة منيـ دكف
مشركطة ممثمة بنسبة مف األرباح يحددىا المشرع  ,لتمكيل نفقات الدكلة كتقديـ الخدمات
لممكاطنيف عمى كجو العمكـ .
فالضرائب ىي الجكىر األساسي ألؼ تشريع لمجياز الحككمي ألنيا ىي الممثل الرئيسي كاألداة
الرئيسية لتنظيـ المسار المالي في الدكلة  ,فالضريبة تعد مف أىـ مصادر اإليرادات العامة لمدكلة
الحديثة  ,ألنيا تعمل عمى تحقيق أىداؼ اقتصادية كاجتماعية عديدة تختمف أثارىا مف بمد إلى
آخر كذلؾ باختالؼ النظاـ االقتصادؼ السائد في البمد ,اذ لـ يعد يقتصر دكر الضريبة عمى
الحصكؿ عمى أكبر مالية ممكنة فحسب بل تعددت أىدافيا كغاياتيا لتحقيق التطكر كالتنمية
لممجتمع عامة كالفرد خاصة (معمر  , 2015 ,ص )46
كعمى الرغـ مف اىمية فرض الضريبة لما تحققو مف أىداؼ مف النكاحي كالمختمفة سكاء المالية
أك اإلقتصادية أك االجتماعية نجد محاكلة البعض لمتيرب مف دفعيا سكاء بصكرة كمية أك جزئية,
كبنسب متفاكتة مف مجتمع آلخر.

مفيوم الضريبة
ق ػػد تن ػػاكؿ الب ػػاحثيف الميتم ػػيف ف ػػي الضػ ػرائب تعري ػػف الضػ ػريبة م ػػف أكث ػػر م ػػف منظ ػػكر كم ػػف ى ػػذه
التعريفات :
الضريبة  :ىي مبمغ مف الماؿ تفرضو الدكؿ بصفتيا صاحبة السيادة عمى المكمفيف مساىمة
منيـ في تغطية النفقات العامة ,كدكف أف يعكد عمييـ نفع خاص مباشر مقابل دفعيا كانما تعكد
عمييـ بالنفع غير المباشر باعتبارىـ أعضاء متضامنيف في المجتمع ( .جمعة , 200 ,ص)14
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وتم تعريفيا بأنيا  :استقطاع نقدؼ تفرضو السمطات العامة عمى األشخاص الطبيعييف
كاإلعتبارييف كفقاً لقدراتيـ التكميفية بطريقة نيائية كبال مقابل لغرض تغطية األعباء العامة
اإلقتصادية كاإلجتماعية المختمفة كبكصفيا دخالً لمدكلة  ( .درغاـ  , 2006 ,ص ) 177
وعرفت عمى أنيا :ىي فريضة نقدية تقتطعيا الدكلة أك مف ينكب عنيا إلزامياً كبصفة نيائية دكف
أف يقابميا نفع خاص  ,تفرضيا الدكلة طبقاً لمقدرة التكميفية لمممكؿ كتستخدميا في تغطية النفقات
العامة عادة ( .غريس كلعجاؿ, 2016 ,ص)6
الضريبة  :ىي مبالغ نقدية إجبارية تقررىا الدكلة كيقكـ المكمف بدفعيا بال مقابل لتستطيع الدكلة
تحقيق أىداؼ المجتمع (اإلقتصادية  ,كاإلجتماعية  ,كالتعميمية  ,كالصحية  .... ,إلخ ) كتغطية
األعباء العامة المختمفة (معمر  , 2015 ,ص )49
ويعرف الباحث الضريبة  :بأنيا مبمغ مالي يدفعو المكمف بشكل إجبارؼ لمدكلة دكف أية مقابل
مباشر.

أىداف الضريبة:
يمكف إجماؿ أىداؼ الضريبة في األىداؼ التالية:
األىداف المالية لمضريبة  :اليدؼ المالي مف األىداؼ الرئيسية كالميمة ألية ضريبة ,فتأميف
إيرادات دائمػة مػف مصادر داخمية لخزانة الدكلة ,تعد أحدػ غايات السمطات الحككمية ,كمف ىنا
تنشأ قاعدة "كفػرة صيمة الضرائب" أؼ إتساع مطرح الضريبة ,بحيث يككف شامال لجميع
األشخاص الطبيعيػيف كاإلعتبارييف مع االقتصاد -قدر اإلمكاف -في نفقات الجباية ,حيث يكػكف
اإليػراد الضػريبي مرتفعاً ,كىذا ما نالحظو في البمداف المتطكرة ,حيث ترتفع نسبة اإليرادات
الضريبية إلى الناتج القكمي اإلجمالي ,فاألمر مرتبط بالكاقع بمستكػ التطكر االقتصادؼ ( اإلماـ
 , 2006 ,ص )37-36
األىداف اإلجتماعية لمضريبة  :تحقق الضريبة اىداؼ اجتماعية عديدة كذلؾ مف خالؿ إعادة
تكزيع الدخل ,كمنع تكتل الثركات بأيدؼ فئة قميمة مف المجتمع ,تخفيف مدػ الفكارؽ االجتماعية
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التي تمنع تراكـ الثركات  .الحد مف الظكاىر اإلجتماعية السيئة مثل الكحكؿ كالدخاف كغيرىا .
( السالميف ك الدقة  , 2007 ,ص ) 17
األىداف اإلقتصادية لمضريبة  :تستخدـ الدكلة الضريبة لتنفيذ سياستيا اإلقتصادية ,فتستخدميا
عمى سبيل المثاؿ في تحديد االستيالؾ كاالنتاج كاإلدخار كاالستثمار ,كأيضاً تكجيو المستثمريف
نحك أنشطة معينة دكف غيرىا.
يتضح م ما سبق عدـ اقتصار أىداؼ الضريبة عند ما تحققو مف عائد مالي فقط  ,بل يساىـ في
تمكيف الدكلة مف تكجيو المكاطنيف نحك عادات إجتماعية دكف أخرػ ,ككذلؾ أداة تساعد في
تمكيف الدكلة في تنفيذ سياستيا اإلقتصادية.

أىمية الضريبة:
أف فرض الضريبة أمر غاية في األىمية ,إال أف ىذه األىمية تزداد في فمسطيف عف غيرىا مف
الدكؿ ,كيعكد ذلؾ لألسباب التالية ( :نشكاف  , 2017 ,ص )222-221
 ضعف كشح المكارد الطبيعية ,لذلؾ فإف الضرائب تمثل أحد أىـ المكارد التي تعتمد عميياالسمطة الكطنية الفمسطينية في تمكيل خدماتيا ,خاصة كأف السمطة ال زالت تمجأ إلى االقتراض
أك الحصكؿ عمى المنح كالمساعدات العربية األجنبية لسد عجز المكازنة (مكازنتيا).
 كجكد اختالؿ في بنية كىيكمية االقتصاد الفمسطيني ,الذؼ يفتقد إلى النمك كاالنتعاش ,لذا فإففرض الضرائب كجبايتيا تعتبر بمثابة المحرؾ الرئيسي لالقتصاد .
 ازدياد حجـ المشكالت التي تكاجو االقتصاد الفمسطيني  ,لذا فإف عائدات الضرائب تساىـفي معالجة أىـ ىذه المشكالت  ,مثل الحد مف معدالت الفقر كالبطالة ,كالحفاظ عمى إستقرار
مستكػ األسعار ,كحماية المنتج المحمي كاعادة تكزيع الثركات .
يتضح مف ما سبق أف اىمية فرض الضريبة بشكل عاـ كفي البيئة الفمسطينية بشكل خاص في
تكفير مصدر ميـ مف مصادر مكازنة الدكلة ككذلؾ معالجة المشكالت اإلقتصادية كاإلجتماعية.
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القواعد األساسية التي تحتكم إلييا الضريبة:
ىناؾ قكاعد مشتركة كأساسية صاغيا آدـ سميث ألكؿ مرة في كتابو ثركة األمـ  ,كىي عمى
النحك التالي ( :القيسي ,2010 ,ص)129-128
قاعدة العدالة (المساواة) :تعني ىذه القاعدة مساىمة أفراد المجتمع جميعاً في أداء الضريبة فيما
يتناسب كقدرتيـ المالية  ,فجميع الخاضعيف لمضريبة  ,كأفراد أف يتحممكا عبئيا دكف محاباة أك
تفضيل  ,إف تحقيق قاعدة العدالة يستند إلى اعتبارات متعددة تيدؼ إلى المساكاة بيف األفراد دكف
التمييز بالصفة الشخصية  ,كانما يؤخذ بعيف االعتبار كضع المكمف اإلجتماعي فيما إذا كاف
متزكج أك أعزب فاألكؿ يعامل معاممة ضريبة أخف مف الثاني ,أؼ ينظر إلى شخصية المكمف
كمركزه اإلجتماعي .كما كتؤخذ اعتبارات أخرػ كاالعتبارات السياسية كاإلقتصادية كالقانكنية
لتحقيق التكازف بيف مصالح األفراد كمصالح الخزينة.
قاعدة اليقين :كتعني ىذه القاعدة أف تككف الضريبة محددة كمعمكمة ككاضحة بدكف غمكض أك
تحكـ بالنسبة لمممكؿ ,كأف يككف سعرىا ككعاؤىا كميعاد دفعيا كأسمكب تحصيميا ككل ما يتعمق
بأحكاميا كاجراءاتيا معمكماً بصكرة مسبقة لدػ المكمفيف بأدائيا ,بما فييا المسائل الخاصة
بالتنظيـ الفني لمضريبة.
قاعدة المالئمة بالدفع :تقضي ىذه القاعدة أف يككف ميعاد دفع الضريبة مناسباً كمالئماً لمقدرة
المالية لممكمف ,كالتخفيف قدر المستطاع مف كقع ثقميا كدفعيا  ,كىذا يعني أف جباية الضريبة
كتحصيميا يككف في كقت الحق عمى حصكؿ الدخل ,كبدكف تعسف أك تحكـ ,كالتخفيف قدر
اإلمكاف مف كطأتيا .
قاعدة االقتصاد بالتحصيل  :إف قاعدة االقتصاد بالتحصيل يراد بيا أف ما يصرؼ مف نفقات
يجب أف تككف قميمة كمتدنية إلى أقصى حد ممكف مقارنة بحصيمتيا .فال خير في ضريبة تكمف
جبايتيا نسبة عالية أك جزء كبير مف حصيمتيا  ,أك يككف الفارؽ بيف ما يدخل الضريبة العامة
مف حصيمة ضريبة كبيف ما يدفعو المكمفيف ضئيالً جداً.
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ىذا يعني أنو مف الكاجب عند فرض الضريبة اف تحتكـ ألسس كقكاعد معينة تمكف مف تحقيق
أىدافيا دكف أف تشكل عبئ عمى المكمفيف ,ال أف يتـ فرضيا عبثاً أك بصكرة مغالية.

مفيوم التيرب الضريبي:
لقد تعددت المفاىيـ التي تعرفت التيرب الضريبي  ,كمف ىذه التعريفات :
التيرب الضريبي  :ىك التخمص مف عبء الضريبة بشكل كاضح كمخالف لمقانكف كباستخداـ
أحد الكسائل التي حددىا القانكف حص اًر
وعرف أيضاً بأنو  :ىك محاكلة المكمف الخاضع لمضريبة عدـ دفع الضريبة كمياً أك جزئياً متبعاً
في ذلؾ طرؽ كأساليب مخالفة لمقانكف ,كتحمل في طياتيا طابع الغش(.أبك عكدة,2015 ,
ص)58
وتم تعريفو  :األعماؿ أك األفعاؿ المرتكبة مف طرؼ المكمف بالضريبة لمتخمص بصفة جزئية
أك كمية مف الضريبة المفركضة ( طرشي  , 2015 ,ص )4
وعرف التيرب الضريبي بأنو  :أية مساع أك جيكد أك محاكالت يقكـ بيا المكمف لمتخمص
مف كل أك جزء مف التزاماتو القانكنية بأداء الضريبة المستحقة عميو ( جاسـ  , 2011 ,بدكف
صفحة)
التيرب الضريبي  :ىك تخمص غير مشركع مف العبء الضريبي يتـ بمخالفة نصكص قكانيف
الضرائب  ( .سنينة  ,2008 ,ص )6
يعرف الباحث التيرب الضريبي بانو :المحاكالت التي تؤدؼ إلى عدـ دفع المكمف لمضريبة
المفركضة عميو سكاء بصكرة كمية أك جزئية.
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طرق التيرب الضريبي:
اختمفت الطرؽ الذؼ يمجأ إلييا المكمفيف لتخفيف عبئيـ الضريبة بصكرة غير مشركعة عف طريق
التيرب الضريبي ,كمف ىذه الطرؽ ( :كىبة  , 2010 ,ص )16-14
 -1كتماف النشاط كمياً بحيث ال يصل عنو اية معمكمات إلى ك ازرة المالية ك بالتالي ال يدفع أية
ضرائب عمى االطالؽ .
 -2اخفاء أرقاـ األعماؿ في جميع بيانات مكمفي ضرائب األرباح الحقيقية  ,كىذا يحدث في
النشاطات التي ال تككف الحككمة طرفاً منيا كال تككف ليا عالقة مباشرة بيا .
 -3زيادة النفقات كالتكاليف عمى نحك كىمي حيث يتـ زيادة تكاليف السمع كالعمل ك زيادة نفقات
أجكر العماؿ حتى تصبح األرباح الظاىرة قميمة كبالتالي تقل الضرائب المفركضة عمييا.
 -4تخفيض أسعار البيع لمسمع ككذلؾ تزكير أكراؽ كفكاتير االستيراد حيث تظير عدد المكاد
المستكردة قميمة مف أجل التيرب مف دفع الجمارؾ.
 -5تنظيـ أسماء كمستكرديف لمسمع المستكردة كليس ليـ عالقة بالتجارة كاالستيراد مف أجل
التيرب مف دفع الضريبة ( إخراج الذمة المالية لممستكرد)
 -6عدـ سداد ضريبة دخل العامميف في المصانع كالشركات ( ركاتب العامميف ) ىذا مف أجل
تقميل التكمفة المفركضة عمى أصحاب العمل (األرباب) كالتيرب ىنا يقع عمى عاتق صاحب
العمل كليس العامل
 -7قياـ المكمفكف بتأخير دفع الضريبة لسنكات عدة مف أجل استخداـ مبمغ الضريبة في فترة
التأخير كربح كعندما يقكـ المراقبكف بطمب الضريبة بعد عدد مف السنكات حيث يطمب
المراقبكف حينيا قائدة بسبب التأخر في دفع الضريبة ,كعند ذلؾ يقكـ المكمفكف برفع دعكػ
قضائية لدػ المحكمة حتى تقف بجانبيـ في فضية الفكائد كتستمر القضية حتى يخرجكف
كما ىك معتاد عند الدكؿ ببراءة
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مراحل التيرب الضريبي:
التيرب في مرحمة تحديد وعاء الضريبة وربطيا:

-0

كيككف ىذا النكع مف التيرب الضريبي أما بإخفاء النشاط الذؼ يستكجب عميو عبئ ضريبي أك
تخفيض الكعاء بصكرة جزئية ,كذلؾ مف خالؿ تقديـ إقرار خاطئ يحتكؼ عمى بيانات غير
سميمة
-7

التيرب في مرحمة تسديد الضريبة و تحصيميا:

كذلؾ مف خالؿ االمتناع عف تسديد المبالغ الضريبة  ,سكاء بيدؼ االمتناع عف دفعيا أك تأخير
دفعيا مف أجل استخداـ ىذه المبالغ في اظيار االرباح بصكرة أكبر مف ما ىي عميو.
مف الكاضح اف التيرب في مرحمة تحديد الكعاء يككف بإخفاء النشاط الذؼ يستكجب دفع ضريبة
بشكل كمي أك جزئي ,أما في مرحمة التسديد كالتحصيل فيككف اليدؼ ىك التأخير عف الدفع
كليس تقميصو.

أساليب معالجة التيرب الضريبي:
ىناؾ عدة اساليب كطرؽ تسيـ في كضح حل لظاىرة التيرب الضريبي أك عمى األقل الحد منيا
 ,كمف ىذه األساليب ( :معالي  , 2015 ,ص )144
 -1زيادة الكعي الضريبي لدػ المكمفيف عف طريق تعريف أفراد المجتمع بكاجباتيـ الضريبية
بشتى الكسائل المسمكعة كالمرئية كالمقركءة ,كتنظيـ الحمالت اإلعالمية المكثفة لزيادة
تكعية المكمفيف بمفيكـ أىداؼ الضريبة ككيفية احتسابيا
 -2اعادة النظر بالعقكبات السارية عمى المتيربيف مف دفع الضرائب ,مع التأكيد عمى أف
التيرب مف دفع الضرائب ىك اعتداء عمى جميع حقكؽ أفراد المجتمع.
 -3ضركرة تشديد الرقابة عمى البرامج المحاسبية المستخدمة مف قبل المكمفيف ,ككجكد طاقـ
متخصص كفعاؿ لفصح البرامج كاألنظمة المحاسبية المستخدمة لدػ المكمفيف ,كالتأكد مف
مالئمتيا لمنظاـ الضريبي المطبق في فمسطيف.
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 -4ضركرة التأكيد عمى مبدأ العدالة الضريبية ,كمالئمة أسعار الضريبة لممكمفيف ,حيث يتـ
مراعاة طبقات المجتمع عند فرض نسب الضريبة  ,إضافة إلى مراعاة السمع األساسية
لمطبقات الفقيرة
 -5منح اإلدارة الضريبية الحق في االطالع عمى األكراؽ كالمستندات مف أؼ جية كانت,
كاالعتماد عمى تبميغات الغير كمنح مكافأة مالية لمف يقكـ بالتبميغ ,كذلؾ ضركرة التعاكف
مع الك ازرات كالمؤسسات األخرػ بما فييا القطاع الخاص مف أجل ضبط عممية التيرب
الضريبي.
يتضح مف ما سبق أف األساليب السابقة تركز عمى رفع الكعي الثقافي عند المكمفيف ككذلؾ بنفس
الكقت اف تككف الضريبة عادلة ,كايضاً تشديد الرقابة كفرض عقكبات عمى المتيربيف .

أسباب التيرب الضريبي:
إن تفكير المكمف بالمجوء لميرب الضريبي ال يأتي عبثاً ,إنما ىناك عدة أسباب لمتيرب

الضريبي يمكن تصنيفيا كما يمي :

( باقر  , 2015 ,ص )140

 .1األسباب المباشرة
أ .األسباب التشريعية  :لقد زادت في تعقيد القكاعد التشريعية لمنظاـ الضريبي مف احتماالت
التيرب الضريبي سكاء في تقدير الكعاء أك في حساب قيمة الضريبة أك اإلعفاءات أك
التخفيضات.
ب .اإلمكانيات المادية  :يحكؿ نقص االمكانيات المادية في كجو امكانية تطكير النظاـ الضريبي
بما يزيد مف كفاءة عممو كال سيما في الحد مف حاالت التيرب .
ت .اإلجراءات اإلدارية :تعتبر كإجراءات ركتينية معقدة تتسبب في خمق الكراىية اتجاه الضرائب
كما يمثميا مف أجيزة كأعكاف إدارييف فمك يبقى عمى اإلدارة الضريبية استعماؿ كل اإلجراءات
الالزمة لتفادؼ ذلؾ كتتمثل ىذه االجراءات:
 صعكبة تقدير الكعاء الضريبي. عدـ المساكاة في تطبيق اإلجراءات. تعقد اإلجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة.42

 .2األسباب غير المباشرة
أ .األسباب النفسية  :الضريبة أداة الغتصاب كافتقار الشعكب يرجع ىذا التفكير إلى األسباب
التاريخية التي كرثتيا الشعكب عف االستعمار فكاف االستعمار الفرنسي مثال في الجزائر
يستعمل الضريبة ككسيمة لمصادر كنيب أمكاؿ األفراد مما انعكس سمبا عمى المجتمع اتجاه
فرض الضريبة كالتي ىي اقتطاع مالي دكف مقابل بل كىذا ما أدػ إلى إحساسيـ بأف
الضريبة تحد مف حريتيـ كيذىب البعض إلى اعتقادىـ في عدـ عدالتيا.
ب .االسباب االجتماعية :

يمعب المحيط االجتماعي دك اًر ىاماً في ترسيخ ظاىرة التيرب

الضريبي كشيكعيا بيف االفراد  ,فمف المالحع اف ىناؾ ضعف في الكعي الضريبي كالذؼ ال
يتناسب مع الشعكر الكطني.
ت .األسباب السياسية  :كىذا يرمي بالبالد الى زيادة ك تفاقـ حاالت التيرب كىذا إلحساسيـ
بضعف السمطة العامة كعجزىا عمى استغالليا األمثل لممكارد.

آثار التيرب الضريبي:
إف ىذه الظاىرة الخطيرة بكل تأكيد ينجـ عنيا آثار تعكد بالسمب  ,كمف ىذه اآلثار ( حسيف,
 ,2010ص ) 36-35
اآلثار االقتصادية  :يشكل التيرب الضريبي تحدياً ككنو يقمص اإليرادات العامة  ,كتبعاً لذلؾ
تتقمص النفقات العامة  ,كىذا في مجممو يؤدؼ إلى سكء األحكاؿ االقتصادية  ,كاإلضرار
بالخزينة العامة  ,مما ينعكس عمى أداء الدكلة كيعيقيا في تنفيذ سياستيا المالية  ,كعدـ تحقيق
أىدافيا التنمكية التي تككف قد رسمت ليا بسبب فقداف الخزينة العامة لممكارد التي كاف مف
الكاجب الحصكؿ عمييا
 -7االثار االجتماعية :
 -1انييار التضامف االجتماعي  ,كيأس مف العدالة كىك ما يؤدؼ في النياية إلى خمخمة النظاـ
السياسي  ,كما يؤدؼ التيرب الضريبي إلى آثار نفسية كاجتماعية  ,تطاؿ أغمب أفراد
المجتمع المتيربيف كغير المتيربيف  ,حيث يقدـ المتيرب نمكذجاً سيئاً لمسمكؾ  ,مما يشعر
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غير المتيربيف بالغبف  ,كيؤدؼ بالتالي إلى األخالؿ بقكاد العدالة كالمساكة بيف المكمفيف ,
كيقمل مف الثقة بالدكائر الضريبية  ,كيزيد أعداد المكمفيف المتيربيف.
 -2زيادة عبء المساعدات االجتماعية كاالنسانية عمى الدكلة .
 -3الفقر الذؼ ينجـ عنو ثقافة االنانية كتجرء المحتاجيف عمى الماؿ العاـ كالماؿ الخاص ك
ارتكاب الجريمة.
كيرػ الباحث أف ممارسة التيرب الضريبي يجعل الدكلة مخيرة ما بيف تقميص في الخدمات
المقدمة كماً كنكعاً أك البحث عف مصادر تمكيل أخرػ ,كذلؾ أما باالقتراض أك رفع معدالت
الضريبة مما يمحق الضرر بالمكمفيف كال سيما األكثر التزاماً منيـ  .األمر الذؼ قد ينتيي في
نياية المطاؼ بانعداـ االستقرار السياسي في البمد.

المقارنة بين التخطيط والتجنب والتيرب الضريبي:
بعد إطالع الباحث عمى بعض الدراسات السابقة كمنيا دراسة () )2001,Harvey.ك دراسة
(دمحم  ) 2002 ,كالتي تناكلت المكاضيع السابق ذكرىا يتضح اف جميعيا يتفق في الغاية كىك
تخفيض المبالغ الضريبية المدفكعة إال انيا تختمف في عدة نقاط أبرزىا.
التخطيط الضريبي  :يقكـ عمى التخطيط المسبق لتجنب دفع الضريبة  ,دكف مخالفة القكانيف
كالتشريعات الضريبية .
التجنب الضريبي :يقكـ دكف أؼ تخطيط مسبق ,دكف مخالفة القكانيف كالتشريعات الضريبية .
التيرب الضريبي  :يقكـ عمى الخداع في اإلفصاح عف اإلقرار الضريبي ,يرتكز عمى الغش
كالخداع ,كمخالفة القكانيف كالتشريعات الضريبية .

خالصة الفصل:
تناكؿ الباحث في الفصل الثاني اإلطار النظرؼ ,كاصفاً كل متغير عمى حدا ,فتطرؽ الباحث في
المتغير المستقل لإلفصاح المحاسبي مفيكمو كمستكياتو كأىميتو كأىدافو كمقكماتو األساسية
كأنكاعو ,كأيضاً لمقكائـ الكاجب اإلفصاح عنيا مع بياف ما ىك كاجب اإلفصاح عنو في كل قائمة
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مف القكائـ ككذلؾ أىداؼ القكائـ المالية كاإلفصاح عنيا ,أما فيما يتعمق بالمتغير التابع ,فقد بدأ
الباحث بممحة عامة عف الضريبة مفيكميا كأىدافيا كأىميتيا كالقكاعد التي تحتكـ إلييا ,أما فيما
يتعمق بالتيرب الضريبي فتناكؿ الباحث مفيكـ التيرب الضريبي ك طرقو ,كمراحمو ,كاألسباب
التي تؤدؼ إليو ,كآثاره كأساليب معالجتو  ,كأيضاً مقارنة تكضح الفرؽ ما بيف التخطيط كالتجنب
كالتيرب الضريبي.
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الفصل الثالث :
الطريقة واالجراءات

مقدمة
منيج الدراسة
مصادر جمع المعمومات
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
أداة الدراسة
تصحيح أداة الدراسة (اإلستبانة)
صدق أداة الدراسة
ثبات أداة الدراسة
األساليب اإلحصائية المستخدمة
خالصة الفصل
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مقدمة :
تكصيفا شامالً إلجراءات الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث لتحقيق أىداؼ
يتناكؿ ىذا الفصل
ً
الدراسة ,حيث يتضمف ىذا الفصل تحديد المنيج المتبع في الدراسة ,كمجتمع كعينة الدراسة ,ثـ
يتطرؽ إلى أداة الدراسة (اإلستبانة) ,ككيفية بنائيا كتصميميا ,كاإلجراءات التي تـ استخداميا في
فحص أداة الدراسة (التحقق مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا) ,كاألساليب كالمعالجات اإلحصائية
التي تـ االعتماد عمييا في تحميل البيانات كاختبار فرضيات الدراسة لمكصكؿ لمنتائج التي تعبر
عف كاقع الظاىرة قيد الدراسة ,كتعميـ نتائجيا عمى مجتمع الدراسة.

منيج الدراسة:
انطالًقا مف طبيعة الدراسة ,كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ,كالبيانات المراد الحصكؿ عمييا
كبناء عمى التساؤالت
بيدؼ دراسة " أثر اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي ",
ً
التي سعت الدراسة لإلجابة عنيا ,فقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذؼ يعتمد
كصفا دقيًقا كيكضح خصائصيا
عمى دراسة الظاىرة ,كما تكجد في الكاقع ,كيسيـ في كصفيا
ً
عف طريق جمع المعمكمات كتحميميا كتفسيرىا ,كمف ثـ تطبيق النتائج في ضكئيا.

مصادر جمع المعمومات:
قد استخدم مصدرين أساسيين لممعمومات:
 .1المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة تـ جمع المعمكمات األكلية مف
خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسية كصممت خصيصاً ليذا الغرض ,كاستخدـ مقياس ليكرت الخماسي
 ,حيث تـ تفريغ البيانات كتحميل النتائج باستخداـ البرنامج اإلحصائي Statistical Package
.) SPSS ( for Social Science
 .2المصادر الثانوية :تـ معالجة اإلطار النظرؼ بالمجكء إلى مصادر المعمكمات الثانكية كالتي
تتمثل في كافة المراجع التي تحقق أىداؼ الدراسة كاستطاع الحصكؿ عمييا  ,سكاء كانت الكتب
كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة ,كالدكريات كالمقاالت كالتقارير ,كاألبحاث كالدراسات
السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة  ,كايضاً البحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
47

مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف كل مف العامميف في مكاتب المحاسبة كالتدقيق بصفتيـ ممثميف
لممكمف ,ككذلؾ العامميف في الدكائر الضريبية في مجمع االيرادات بصفتيـ ممثميف لمحككمة.

عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من ( )91مبحوث عمى النحو التالي :
 العاممين في دوائر الضريبة :تـ تكزيع عمييـ  35إستبانة تـ استرداد  32منيا عندالتحميل تبيف أف الصالح منيا لمتحميل فقط 30
 العاممين في مكاتب المحاسبة والتدقيق :تـ تكزيع عميـ  55إستبانة تـ استرداد 50منيا عند التحميل تبيف أف الصالح منيا لمتحميل فقط 47
 -1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:
الجدكؿ رقـ (  ) 1يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ,حيث يتضح مف خالؿ
الجدكؿ أف ) )%83.1مف أفراد العينة ذككر ,بينما ) )%16.9مف أفراد العينة أناث ,كيرجع
الباحث ىذه النسبة لميل الذككر بشكل أكبر مف االناث نحك دراسة التخصصات ذات الطابع
المالي كالمحاسبي.
جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

64

83.1

انثى

13

16.9

المجموع

77

100.0
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 -2توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل:
الجدكؿ رقـ (  ) 2يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكاف العمل ,حيث يتضح مف خالؿ
الجدكؿ أف ) )%39.0مف أفراد العينة يعممكف في دكائر الضريبة ,بينما ) )%61.0مف أفراد
العينة يعممكف في مكاتب محاسبة كتدقيق .
جدول رقم ()2
توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل
مكان العمل

العدد

النسبة المئوية

دائرة الضريبة

30

39.0

مكتب محاسبة كتدقيق

47

61.0

المجموع

77

100.0

 -3توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:
الجدكؿ رقـ (  ) 3يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي .حيث يتضح
مف خالؿ الجدكؿ أف ) )%2.6مف أفراد العينة مؤىميـ العممي دبمكـ ,بينما ( )%83.1مف أفراد
العينة دبمكـ مف حممة البكالكريكس ,ك ( )11.7مف أفراد العينة مف حممة الماجستير  ,في حيف
أف ( )2.6مف أفراد العينة مف حممة الدكتكراه .يرجع الباحث كجكد ( )83.1مف أفراد العينة مف
حممة درجة البكالكريكس  ,ككف ىذه النسبة ىي النسبة السائدة في المجتمع الفمسطيني.
جدول رقم ()3
توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

دبمكـ

2

2.6

بكالكريكس

64

83.1

ماجستير

9

11.7

دكتكراه

2

2.6
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المجموع

77

100.0

 -4توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي:
الجدكؿ رقـ (  ) 4يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي .حيث
يتضح مف خالؿ الجدكؿ أف ) )%87.0مف أفراد العينة تخصصيـ محاسبة  ,بينما ()%2.6
مف أفراد العينة مختصيف بتخصصات مالية أخرػ ,ك ( )2.6مف أفراد العينة مف المختصيف
بإدارة األعماؿ  ,في حيف أف ( )7.8مف أفراد العينة مف أصحاب التخصصات األخرػ .كيرػ
الباحث أف كجكد ) (% 87.0مف أفراد العينة تخصصيـ محاسبة يضيف جكدة لممعمكمات
المقصاة كىذا بسبب درايتيـ الكبيرة نسبياً مقارنة بأصحاب التخصصات األخرػ.
جدول رقم ()4
توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

محاسبة

67

87.0

تخصص مالي آخر

2

2.6

إدارة أعماؿ

2

2.6

أخرػ

6

7.8

المجموع

77

100.0

 -5توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:
الجدكؿ رقـ (  ) 5يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنكات الخبرة .حيث يتضح مف
خالؿ الجدكؿ أف ) )%35.1مف أفراد العينة تقل خبرتيـ عف  5سنكات  ,بينما ()%35.1
مف أفراد العينة تتراكح خبرتيـ بيف  6-10سنكات  ,ك ( )9.1مف أفراد العينة خبرتيـ تتراكح ما
بيف  11-15سنة  ,في حيف أف ( )20.8مف أفراد العينة تزيد خبرتيـ عف  15سنة .كيرجع
الباحث كجكد نسبة ( )%70.2مف عينة الدراسة تقل سنكات الخبرة لدييـ عف  10سنكات كنتيجة
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طبيعية لمزيادة الحاصمة في أعداد مكاتب المحاسبة كالتدقيق في آخر  10سنكات ,ككذلؾ حالة
التكظيف الحاصمة بسبب أحداث اإلنقساـ الفمسطيني.
جدول رقم ()5
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية

 5سنكات فأقل

27

35.1

 6-10سنكات

27

35.1

 11-15سنة

7

9.1

 15سنة فأكثر

16

20.8

المجموع

77

100.0

أداة الدراسة:
تـ استخداـ اإلستبانة كأداة لمدراسة حيث تـ إعدادىا عمى النحك التالي:
 -1إعداد إستبانة أكلية مف أجل استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات.
 -2عرض اإلستبانة عمى المشرؼ مف أجل اختبار مدػ مالءمتيا لجمع البيانات.
 -3تعديل اإلستبانة حسب ما يراه المشرؼ.
 -4عرض اإلستبانة عمى المحكميف
 -5تعديل اإلستبانة بناء عمى أرؼ المحكميف
 -6تكزيع اإلستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة
حيث تككنت إستبانة الدراسة مف قسميف رئيسييف تمثل القسـ األكؿ :بالبيانات الشخصية
لممبحكث التي تمثمت في (الجنس ,المكاف العمل  ,المؤىل العممي ,التخصص العممي ,سنكات
الخبرة).
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في حيف تمثل القسـ الثاني :بمقياس الدراسة التي ييدؼ إلى " أثر اإلفصاح المحاسبي عمى
ظاىرة التيرب الضريبي " ,كتككف ىذا القسـ مف خمسة محاكر عمى النحك اآلتي:
المحكر األكؿ :اإلفصاح في قائمة المركز المالي.
المحكر الثاني :اإلفصاح في قائمة الدخل.
المحكر الثالث :اإلفصاح في قائمة التغير في حقكؽ الممكية.
المحكر الرابع :اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية.
المحكر الخامس :التيرب الضريبي

تصحيح أداة الدراسة (اإلستبانة):
صممت إستبانة الدراسة تبعاً لممقياس الذؼ كضعو العالـ ( )Rensis Likertعاـ  1932ـ,
كيعرؼ بمقياس ليكرت ( ,)Likert Scaleكفي ىذه الدراسة تـ اعتماد المقياس الخماسي الذؼ
يعطي خمسة إجابات لكل فقرة مف فقرات اإلستبانة ,حيث تعرض فقرات اإلستبانة عمى
المبحكثيف كمقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستكػ مكافقتيـ عمييا ,كتُعطى فيو اإلجابات
أكزاناً رقمية تمثل درجة اإلجابة عمى الفقرة ,كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدول رقم ()6
درجات مقياس ليكرت الخماسي
درجة المكافقة

كبيرة جداً

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جداً

الدرجة

5

4

3

2

1
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الصدق:
كنعني بصدؽ أداة الدراسة ,أف األداة تقيس ما كضعت لقياسو  ,كقد تـ التأكد مف صدؽ
اإلستبانة مف خالؿ ما يمي :
 -0الصدق الظاىري
تـ عرض إستبانة عمى المحكميف مف ذكؼ اختصاص ,مف أجل التأكد مف سالمة الصياغة
المغكية لإلستبانة ,ككضكح تعميمات اإلستبانة ,انتماء الفقرات لمحاكر اإلستبانة ,كمدػ صالحية
ىذه األداة لقياس األىداؼ المرتبطة بيذه الدراسة ,ككذلؾ مدػ مالئمتيا ألغراض الدراسة ,كقد
استجاب الباحث آلراء السادة المحكميف ,كبذلؾ تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة مف كجية نظر
المحكميف ,المكضح أسمائيـ في الممحق رقـ ()2
 -7صدق المقياس
أ -صدق االتساق الداخمي :
يقصد باالتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المحكر الذؼ تنتمي إليو
ىذه الفقرة ,كلمتحقق مف مدػ صدؽ االتساؽ الداخمي تـ حساب معامالت االرتباط بيف كل فقرة
كالدرجة لمكمية لممحكر التي تنتمي إليو ,كذلؾ بيدؼ التحقق مف مدػ صدؽ اإلستبانة ,كفيما يمي
عرض لنتائج التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاكر اإلستبانة:
اوالً :الصدق الداخمي لفقرات المحور األول:
جدكؿ رقـ ( )7يبيف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحكر األكؿ كبيف الدرجة الكمية
لممحكر ,كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة ( , )0.05كبذلؾ
فقرات المحكر األكؿ صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()7
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (اإلفصاح في قائمة المركز المالي ) والدرجة
الكمية لممحور
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الرقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

الممتمكات والتجييزات والمعدات.

**0.806

0.000

2

الموجودات غير الممموسة.

**0.753

0.000

3

الموجودات المالية.

المخزون.

**0.813

0.000

**0.793

0.000

5

المطموبات والموجودات الضريبية

**0.772

0.000

6

المخصصات.

**0.845

0.000

7

المطموبات غير المتداولة المنتجة لمفائدة.

**0.798

0.000

8

حصة األقمية.

**0.828

0.000

9

رأس المال الصادر واالحتياطيات.

**0.835

0.000

10

الموجودات والمطموبات بما يشمل المبالغ المتوقع استعادتيا أو تعديميا

**0.828

0.000

11

الموجودات والمطموبات المتداولة والغير متداولة بشكل منفصل

**0.817

0.000

**0.681

0.000

4

12

االخطاء المحاسبية الالحقة وطرق معالجتيا

ثانياً :الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني:
جدكؿ رقـ ( )8يبيف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحكر الثاني كبيف الدرجة الكمية
لممحكر ,كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة ( ,)0.05كبذلؾ فقرات
المحكر الثاني صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()8
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (اإلفصاح في قائمة الدخل ) والدرجة الكمية
لممحور
الرقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

االيراد.

**0.803

0.000

2

نتائج األنشطة التشغيمية.

**0.865

0.000

3

تكاليف التمويل.

**0.837

0.000

4

حصة الشركات الزميمة والمشاريع المشتركة في األرباح والخسائر.

**0.704

0.000

5

المصروف الضريبي.

**0.748

0.000
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6

الربح أو الخسارة من األنشطة العادية.

**0.788

0.000

7

البنود غير العادية.

**0.758

0.000

8

حصة األقمية.

**0.643

0.000

9

صافي الربح أو الخسارة لمفترة.

**0.691

0.000

10

مبمغ ربح السيم المعمن أو المقترح لمفترة التي تغطييا البيانات المالية.

**0.697

0.000

**0.797

0.000

**0.642

0.000

11
12

االرباح والخسائر الناتجة عن فروق العمالت

الطرق المحاسبية المستخدمة في اعداد القائمة

ثالثاً :الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث:
جدكؿ رقـ ( )9يبيف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحكر الثالث كبيف الدرجة الكمية
لممحكر ,كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة ( , )0.05كبذلؾ
فقرات المحكر الثالث صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()9
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (اإلفصاح في قائمة التغير في حقوق الممكية )
والدرجة الكمية لممحور
الرقم

معامل

الفقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم

**0.787

0.000

2

األثر التراكمي لمتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح األخطاء

**0.769

0.000

3

المعامالت الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات لممالكين.

**0.860

0.000

4

رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية

**0.817

0.000

5

مطابقتيا بين القيمة الدفترية لكل فئة من األسيم العادية لرأس المال

**0.802

0.000

االعتراف بيا بشكل مباشر في حقوق المساىمين.

الرئيسة التي تم التعامل معيا بموجب المعالجات القياسية

العمومية والحركات خالل الفترة.

وعالوة اإلصدار وكل احتياطي في بداية ونياية الفترة مبينة كل حركة

بشكل مستقل.
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رابعاً :الصدق الداخمي لفقرات المحور الرابع:
جدكؿ رقـ ( )10يبيف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المحكر الرابع كبيف الدرجة
الكمية لممحكر ,كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة (, )0.05
كبذلؾ فقرات المحكر الرابع صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول رقم ()10
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات محور (اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية ) والدرجة
الكمية لممحور
الرقم

معامل

البعد

مستوى

االرتباط

الداللة

1

المعمومات الموجودة في القوائم وتقارنيا مع سنوات سابقة.

**0.705

0.000

2

المتحصالت والمدفوعات النقدية من بيع واقتناء السمع و الخدمات

**0.764

0.000

3

المدفوعات النقدية لمعاممين أو نيابة عنيم.

**0.788

0.000

4

المتحصالت والمدفوعات النقدية لشركات التأمين في صورة أقساط أو

**0.760

0.000

5

المتحصالت والمدفوعات النقدية المتعمقة بعقود محتفظ بيا لمتعامل أو

**0.742

0.000

وحقوق االمتيازات.

مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج عن بوالص التامين.
اإليجار.

6

التغير في النقد الحاصل بفعل بيع أو شراء الموجودات أو أي من ادوات

**0.723

0.000

7

المدفوعات والمتحصالت النقدية الناتجة عن العقود المستقبمية

النقدية الناتجة عن إصدار األسيم أو غيرىا من أدوات حقوق الممكية.

**0.749

0.000

**0.816

0.000

9

المدفوعات النقدية لممالك في سبيل شراء أو استرداد أسيم سبق

**0.848

0.000

10

النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبياالت والرىونات

**0.730

0.000

11

النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من أجل تخفيض االلتزامات عن

**0.675

0.000

12

كل من الفوائد وتوزيعات األرباح المحصمة والمدفوعة

**0.730

0.000

13

التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل

**0.616

0.000

8

حقوق الممكية

لممنشأة إصدارىا.

المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة.
موجودات مستأجرة
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مكونات النقد وأشباه النقد وعن السياسة المتبعة في تحديد مكونات

14

النقد وأشباه النقد أو عن تغير فييا.

**0.638

0.000

الصدق البنائي لمحاور المتغيرات المستقل:
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد األداة
الكصكؿ إلييا ,كيبيف مدػ ارتباط كل محكر مف محاكر الدراسة بالدرجة الكمية لممحاكر .كجدكؿ
رقـ ( )11يبيف معامالت االرتباط بيف كل محكر مف المحاكر األربعة األكلى كىي أبعاد المتغير

المستقل

كالمعدؿ الكمي لممحاكر األربعة (متكسط إجابات المبحكثيف تجاه اإلفصاح) ,كيالحع

مف الجدكؿ رقـ ( )11أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة ( , )0.05كبذلؾ

محاكر المتغير المستقل صادقة لما كضعت لقياسو.

جدول رقم ()11
الصدق الداخمي بين كل محور من محاور المتغيرات المستقمة (اإلفصاح )والدرجة الكمية
لممحور
الرقم

معامل

المحور

االرتباط

مستوى
الداللة

1

اإلفصاح في قائمة المركز المالي

**0.887

0.000

2

اإلفصاح في قائمة الدخل

**0.924

0.000

3

اإلفصاح في قائمة التغير في حقكؽ الممكية

**0.878

0.000

4

اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية

**0.889

0.000

خامساً :الصدق الداخمي لفقرات المتغير التابع:
جدكؿ رقـ ( )12يبيف معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المتغير التابع كبيف الدرجة
الكمية لممتغير ,كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ داللة (, )0.05
كبذلؾ فقرات المتغير التابع صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدول رقم ()12
الصدق الداخمي بين كل فقرة من فقرات متغير (التيرب الضريبي ) والدرجة الكمية لممتغير
الرقم

معامل

البعد

االرتباط

مستوى
الداللة

1

المبالغ التي يتم التيرب منيا كبيرة.

**0.812

0.000

2

تعد ظاىرة التيرب واسعة االنتشار.

**0.875

0.000

3

تعصف ظاىرة التيرب بموارد موازنة الدولة بشكل كبير.

**0.797

0.000

4

حجم التيرب الضريبي الموجود يحد من كم ونوع الخدمات المقدمة.

**0.776

0.000

5

تعمل الشركات المدرجة في بورصة فمسطين عمى تخفيض إيراداتيا.

**0.796

0.000

6

تتعمد الشركات الدرجة في بورصة فمسطين عمى رفع مصروفاتيا.

**0.813

0.000

ثبات أداة الدراسةReliability:
ىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف مف خالليا قياس ثبات أداة الدراسة كذلؾ لمتأكد مف مدػ
صالحية ىذه األداة لقياس ما كضعت لقياسيو ,كفي ىذه الدراسة تـ استخداـ كل مف طريقة ألفا
كركنباخ  Cronbach's Alphaكطريقة التجزئة النصفية  Split _Halfلحساب الثبات في
البيانات .كالجدكؿ رقـ ( )13يبيف ثبات أداة الدراسة بكال الطريقتيف.
حيث يتضح مف الجدكؿ أف معامالت الثبات بالطريقتيف لجميع المحاكر كانت مرتفعة  ,فجاء
معامل الثبات الفا كركنباخ لمحاكر المتغيرات المستقمة تتراكح ما بيف ( )0.947-0.864ك
( )0.973لممتغير المستقل ككل  ,في حيف معامل ألفا كركنباخ لممتغير التابع بمغ ()0.895
اما بالنسبة لمثبات بطريقة التجزئة النصفية فقد جاء معامل االرتباط بعد التعديل لمحاكر
المتغير المستقل ما بيف ( )0.896-0.791ك ( )0.769لممتغيرات المستقمة ككل ,في حيف
معامل االرتباط بعد التعديل لممتغير التابع بمغ ( )0.862كبالتالي فإف أداة الدراسة تتمتع بالقدر
الكافي مف الثبات ,مما يؤىميا لتحقيق أىداؼ الدراسة بالشكل الجيد.
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جدول رقم ()13
ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية.
الثبات بطريقة الفا
كرونباخ
معامل
معامل ارتباط معامل االرتباط
عدد
ألفا
بعد التعديل
قبل التعديل
الفقرات
كرونباخ

الثبات بطريقة التجزئة النصفية

البيان
المتغير المستقل  :اإلفصاح المحاسبي
المحور األول :اإلفصاح في قائمة المركز المالي

12

0.947

0.812

0.896

المحور الثاني :اإلفصاح في قائمة الدخل

12

0.928

0.787

0.876

5

0.864

0.682

0.791

المحور الرابع :اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية

14

0.934

0.757

0.861

الدرجة الكمية لممتغير المستقل

43

0.973

0.654

0.769

المتغير التابع  :التيرب الضريبي

6

0.895

0.703

0.826

المحور الثالث :اإلفصاح في قائمة التغير في حقوق

الممكية

معادلة سبيرمان براون المعدلة = (2ر  /ر) 1+
بعد تأكد الباحث مف صدؽ كثبات أداة الدراسة ىذا األمر يجعمو مطمئف تجاه صحتيا
كصالحيتيا لمتحميل  ,كيعتقد الباحث أف صدؽ كثبات اداة الدراسة مؤشر ايجابي تجاه امكانية
االعتماد عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
كلإلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ استخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( )SPSSفي
إجراء التحميالت اإلحصائية الالزمة لمدراسة.
التك اررات كالنسب المئكية (.)Frequencies & Percentages
 اختبار" "Tلمعينة الكاحدة
 معامل ارتباط بيرسكف (.)Pearson Correlation Coefficient
 معامل ألفا -كركنباخ ).(Cronbach's Alpha
 اختبار  Tلعينتيف مستقميف.
 اختبار تحميل التبايف.
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كقد تـ استخداـ درجة ثقة ( )%95في اختبار كل الفركض اإلحصائية لمدراسة ,بما يعني أف
احتماؿ الخطأ يساكؼ ( ,) %5كىي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة.

خالصة الفصل:
تناكؿ الباحث في الفصل الثالث مف الدراسة الطريقة كاالجراءات المعتمة في اجراء الدراسة
ابتداءاً مف تقديـ عاـ عف ما ينكؼ الباحث القياـ بو في ىذا الفصل  ,كصكالً لمنيج الدراسة الذؼ
استخدمو الباحث كصكالً لممصادر الذؼ استخدميا الباحث في جمع المعمكمات  ,كايضاً مجتمع
كعينة الدراسة كخصائص المبحكثيف  ,ككذلؾ عرض أداة الدراسة كخطكات بنائيا  ,كصكالً آللية
تصحيح اإلستبانة كاختبار مدػ مالئمة اداة الدراسة مف حيث الصدؽ كالثبات عبر الطرؽ األكثر
ركاجاً – ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية , -خاتماً الفصل في االساليب الذؼ استخدمتيا الدراسة.
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الفصل الرابع:
تحميل النتائج واختبار الفرضيات

مقدمة
سمم القياس

تحميل محاور اإلستبيان
اختبار الفرضيات
خالصة الفصل
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مقدمة:
يتناكؿ ىذا المبحث عرض كتحميل ألىـ النتائج اإلحصائية التي تـ التكصل إلييا حكؿ مشكمة
الدراسة كالتي تيدؼ لمتعرؼ عمى أثر اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي,
باإلضافة لذلؾ يضـ ىذا المبحث نتائج اختبار الفرضيات كمناقشتيا كالتعميق عمييا كتفسيرىا بما
يتناسب مع مشكمة الدراسة.

سمم القياس:
تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تبنت الدراسة المعيار المكضح
بالجدكؿ رقـ ( )14لمحكـ عمى اتجاه كل فقرة عند استخداـ مقياس ليكرت الخماسي كذلؾ
باالعتماد بشكل أساسي عمى قيمة الكسط الحسابي كالكزف النسبي لتحديد مستكػ المكافقة عمى
عبارات كبنكد الدراسة.
جدول ()14

سمم المقياس المستخدم في الدراسة
درجة الموافقة
الكسط

الحسابي
الكزف النسبي

غير موافق

موافق

غير موافق

محايد

موافق

أقل مف

- 1.80

– 2.60

- 3.40

أكبر مف

أقل مف

- %36

- %52

- %68

أكبر مف

بشدة

1.80
%36

3.39

2.59

%67.9

%51.9

4.19

%83.9

بشدة

4.20
%84

ىذا يعطي داللة إحصائية عمى أف المتكسطات التي تقل عف ( )1.80تدؿ عمى درجة مكافقة
قميمة جداً عمى الفقرة أك المحكر ككل ,بينما المتكسطات التي تتراكح بيف ( )2.59 - 1.80فيي
تدؿ عمى درجة مكافقة قميمة عمى الفقرة أك المحكر ككل ,بينما المتكسطات التي تتراكح بيف
( )3.39 – 2.60فيي تدؿ عمى درجة مكافقة متكسطة مف قبل أفراد العينة تجاه الفقرة أك
المحكر ككل ,كالمتكسطات التي تتراكح بيف( )4.19 - 3.40فتدؿ عمى درجة مكافقة  ,أما إذا
كانت المتكسطات أكبر مف  4.20فيذه الدرجة تعني المكافقة بشدة.
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تحميل محاور اإلستبيان:
كلقد تـ التحقق مف استجابات المبحكثيف عمى محاكر اإلستبانة مف خالؿ استخداـ اختبار " " T

لمعينة الكاحدة ,كما ىك مبيف :

المحور األول :اإلفصاح في قائمة المركز المالي
الجدول رقم ()15
تحميل فقرات المحور األول

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

الممتمكات والتجييزات والمعدات.

4.2857

.87143

85.714

12.947

الموجودات غير الممموسة.

3.9351

1.00443

78.702

8.169

6

الموجودات المالية.

4.1558

.96060

83.116

10.558

2

المخزون.

4.0649

1.05553

81.298

8.853

3

المطموبات والموجودات الضريبية

4.0649

.92249

81.298

10.130

3

المخصصات.

3.8961

.89714

77.922

8.765

7

المطموبات غير المتداولة المنتجة لمفائدة.

3.8701

.90830

77.402

8.406

9

حصة األقمية.

3.7273

.98189

74.546

6.499

11

رأس المال الصادر واالحتياطيات.

3.9740

1.02565

79.480

8.333

5

3.8052

.98727

76.104

7.157

10

3.8831

.97298

77.662

7.965

8

3.6494

1.12116

72.988

5.082

12

3.9426

.77637

78.852

10.654

الفقرات

الموجودات والمطموبات بما يشمل المبالغ
المتوقع استعادتيا أو تعديميا

الموجودات والمطموبات المتداولة والغير متداولة
بشكل منفصل

االخطاء المحاسبية الالحقة وطرق معالجتيا

متوسط إجابات المحور األول

المتوسط

النسبي

قيمة t

الترتيب
1

يتضح مف الجكؿ رقـ ( ,)15أف الفقرة رقـ ( )1كالتي تنص عمى  :الممتمكات والتجييزات
والمعدات ,جات بأعمى تقدير بكزف نسبي( , )%85.714تمييا الفقرة رقـ ( )3كالتي تنص عمى
 :الموجودات المالية ,بكزف نسبي ( )%83.116كيرػ الباحث أف إفصاح الشركات المدرجة
في البكرصة عف البنديف السابقيف بصكرة مرتفعة جداً مؤشر طبيعي لدرجة االىتماـ الكبيرة نظ اًر
63

لكبر الكزف النسبي لمبنديف  ,كجاءت الفقرة رقـ ( )12كالتني تنص عمى  :االخطاء المحاسبية
الالحقة وطرق معالجتيا ,بأقل فقرة بكزف نسبي ( ,)%72.988يسبقيا الفقرة رقـ ( )8حصة
األقمية ,بكزف نسبي ( , )%74.546كىف نسبتاف مرتفعتاف ,إال اف اإلفصاح عف البنديف
السابقيف اضعف نسبياً مقارنة بالبنكد األخرػ نتيجة طبيعية الىتماـ الشركة بالبنكد الكبيرة نسبياً
كالتي تبرز المركز المالي لمشركة بصكرة أكبر  ,ككذلؾ لككنيف أحد أىـ المؤشرات الطبيعية عف
كضع الشركة ,درجة كعمى صعيد المحكر ككل فقد جاء بكزف نسبي ( )%78.852كىي نسبة
تعني المكافقة أفراد العينة إلفصاح الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عف قائمة المركز
المالي كفق ما نص عميو المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  , 1كىذا يتفق مع دراسة (عاشكر,
 )2008لحرص الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى االفصاح كبصكرة مرتفعة عف
مككنات المركز المالي منذ زمف.
المحور الثاني :اإلفصاح في قائمة الدخل
الجدول رقم ()16
تحميل فقرات المحور الثاني

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

االيراد.

4.2727

.94083

85.454

11.870

نتائج األنشطة التشغيمية.

4.0130

1.03229

80.260

8.611

7

تكاليف التمويل.

3.9481

1.03741

78.962

8.019

8

4.0260

.90283

80.520

9.972

5

المصروف الضريبي.

4.0390

.93811

80.780

9.718

4

الربح أو الخسارة من األنشطة العادية.

4.1039

.91168

82.078

10.625

2

البنود غير العادية.

3.8312

.92342

76.624

7.898

11

حصة األقمية.

3.9091

1.04102

78.182

7.663

9

صافي الربح أو الخسارة لمفترة.

4.0909

.87632

81.818

10.924

3

4.0260

.87320

80.520

10.310

5

3.9091

.93445

78.182

8.537

9

الفقرات

حصة الشركات الزميمة والمشاريع المشتركة في

األرباح والخسائر.

مبمغ ربح السيم المعمن أو المقترح لمفترة التي

تغطييا البيانات المالية.

االرباح والخسائر الناتجة عن فروق العمالت

المتوسط
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النسبي

قيمة t

الترتيب
1

الطرق المحاسبية المستخدمة في اعداد القائمة

متوسط إجابات المحور الثاني

3.8312

.95149

76.624

7.665

4.0000

.70943

80.000

12.369

11

يتضح مف الجكؿ رقـ ( , )16أف الفقرة رقـ ( )1كالتي تنص عمى  :االيراد ,بأعمى تقدير بكزف
نسبي( , )%85.454يمييا الفقرة رقـ ( )6كالتني تنص عمى  :الربح أو الخسارة من األنشطة
العادية ,بكزف نسبي ( ,)%82.078كيرجع الباحث ىذه الدرجة الكبيرة مف اإلفصاح في كل
مف اإليراد ككذلؾ الربح أك الخسارة مف األنشطة التشغيمية ككنيا مف معايير الحكـ الرئيسية
بالنسبة لممستثمريف أك حتى المستثمريف المترقبيف التخاذ ق اررات متعمقة بجدكػ االستثمار
بالشركة مف عدمو  ,كجاءت كل مف الفقرتيف ( )7ك ( )12كالمتاف تنصاف عمى التكالي عمى :
البنود غير العادية ,الطرق المحاسبية المستخدمة في اعداد القائمة  ,بأقل كزف نسبي
( , )%67.624كيعتقد الباحث أف البنديف السابقيف األقل في قائمة الدخل لعدـ اىتماـ غالبية
مستخدمي القكائـ بطرؽ إعدادىا كال حتى بتفصيل بنكدىا سكاء كانت عادية أك غير عادية
فالغالبية ليس مف المختصيف في التعامل مع القكائـ المالية فبالتالي ييتمكف بخالصة كمحصمة
القكائـ نفسو فقط بصكرة أساسية ,كعمى صعيد المحكر ككل فقد جاء بكزف نسبي ()%80.000
كىي نسبة تعني المكافقة أفراد العينة إلفصاح الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عف قائمة
الدخل كفق ما نص عميو المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  , 1كىذا يتفق مع دراسة (عاشكر ,
 )2008لحرص الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى االفصاح كبصكرة مرتفعة عف
مككنات قائمة الدخل منذ زمف.
المحور الثالث :اإلفصاح في قائمة التغير في حقوق الممكية
الجدول رقم ()17
تحميل فقرات المحور الثالث
الفقرات
كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

قيمة t

الترتيب

الخسارة التي يتم االعتراف بيا بشكل مباشر في

4.0000

.88852

80.000

9.876

2

األثر التراكمي لمتغيرات في السياسة المحاسبية

3.9610

.81824

79.220

10.306

3

حقوق المساىمين.
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وتصحيح األخطاء الرئيسة التي تم التعامل معيا
بموجب المعالجات القياسية
المعامالت الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات
لممالكين.
رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة
وفي تاريخ الميزانية العمومية والحركات خالل الفترة.

3.9481

.77623

78.962

10.717

4

4.1169

.85800

82.338

11.423

1

مطابقتيا بين القيمة الدفترية لكل فئة من األسيم
العادية لرأس المال وعالوة اإلصدار وكل احتياطي

في بداية ونياية الفترة مبينة كل حركة بشكل

3.9221

.88505

78.442

9.142

5

مستقل.

متوسط إجابات المحور الثالث

3.9896

.68125

79.792

12.747

يتضح مف الجكؿ رقـ ( , )17أف الفقرة رقـ ( )4كالتي تنص عمى :رصيد الربح أو الخسارة
المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية والحركات خالل الفترة ,بأعمى تقدير
بكزف نسبي( )%82.338كىذه النسبة تفسر اىتماـ الشركات باإلفصاح عف أرباحيا بصكرة
كاضحة  ,كجاءت الفقرة رقـ ( )5كالتني تنص عمى  :مطابقتيا بين القيمة الدفترية لكل فئة من
األسيم العادية لرأس المال وعالوة اإلصدار وكل احتياطي في بداية ونياية الفترة مبينة كل
حركة بشكل مستقل  ,بأقل فقرة بكزف نسبي ( )%78.442كىذا يدؿ انخفاض حرص الشركات
عمى االفصاح عف القيمة الدفترية لألسيـ العادية كمطابقتيا بيف بداية الفترة المالية كفي نيايتيا
مقارنة بباقي البنكد األخرػ  ,كعمى صعيد المحكر ككل فقد جاء بكزف نسبي ( )%79.792كىي
نسبة تعني المكافقة أفراد العينة إلفصاح الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عف قائمة التغير
في حقكؽ الممكية كفق ما نص عميو المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  , 1كىذا يختمف مع دراسة
(عاشكر  )2008 ,الختالؼ سنة القياس.
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المحور الرابع :اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية
الجدول رقم ()18
تحميل فقرات المحور الرابع
الفقرات
المعمومات الموجودة في القوائم وتقارنيا مع سنوات

سابقة.

المتحصالت والمدفوعات النقدية من بيع واقتناء

السمع و الخدمات وحقوق االمتيازات.

المدفوعات النقدية لمعاممين أو نيابة عنيم.

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

4.1948

.87418

83.896

11.993

4.0519

.88698

81.038

10.407

4

4.0260

.91729

80.520

9.815

7

المتوسط

النسبي

قيمة t

الترتيب
1

المتحصالت والمدفوعات النقدية لشركات التأمين في
صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج

عن بوالص التامين.

المتحصالت والمدفوعات النقدية المتعمقة بعقود

محتفظ بيا لمتعامل أو اإليجار.

التغير في النقد الحاصل بفعل بيع أو شراء

الموجودات أو أي من ادوات حقوق الممكية

المدفوعات والمتحصالت النقدية الناتجة عن العقود

المستقبمية

النقدية الناتجة عن إصدار األسيم أو غيرىا من

أدوات حقوق الممكية.

المدفوعات النقدية لممالك في سبيل شراء أو

استرداد أسيم سبق لممنشأة إصدارىا.

3.8182

.95597

76.364

7.510

14

3.9870

.93883

79.740

9.225

10

4.0390

.80200

80.780

11.368

6

4.0260

.94554

80.520

9.521

7

4.0779

.87006

81.558

10.871

3

4.1299

.90830

82.598

10.915

2

النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبياالت
3.9351

.89351

78.702

9.183

12

والرىونات

4.0130

.76937

80.260

11.553

9

كل من الفوائد وتوزيعات األرباح المحصمة والمدفوعة

4.0519

.82552

81.038

11.182

4

التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل

3.9351

.92249

78.702

8.895

12

3.9481

.93042

78.962

8.941

11

4.0167

.65331

80.334

13.656

المقترضة.

المدفوعات النقدية لسداد المبالغ

النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من أجل

تخفيض االلتزامات عن موجودات مستأجرة

مكونات النقد وأشباه النقد وعن السياسة المتبعة في

تحديد مكونات النقد وأشباه النقد أو عن تغير فييا.

متوسط إجابات المحور الرابع

67

يتضح مف الجكؿ رقـ ( , )18أف الفقرة رقـ ( )1كالتي تنص عمى  :المعمومات الموجودة في
القوائم وتقارنيا مع سنوات سابقة ,.بأعمى تقدير بكزف نسبي( , )%83.896يمييا الفقرة رقـ
( )9كالتني تنص عمى  :المدفوعات النقدية لممالك في سبيل شراء أو استرداد أسيم سبق
لممنشأة إصدارىا  ,.بكزف نسبي ( , )%82.598كيرجع الباحث ىذه الدرجة الكبيرة مف
اإلفصاح في كل مف اإليراد ككذلؾ الربح أك الخسارة مف األنشطة التشغيمية ككنيا مف معايير
الحكـ الرئيسية بالنسبة لممستثمريف أك حتى المستثمريف المترقبيف التخاذ ق اررات متعمقة بجدكػ
االستثمار بالشركة مف عدمو  ,كجاءت الفقرة رقـ ()7

كالتي تنص عمى :المتحصالت

والمدفوعات النقدية لشركات التأمين في صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج
عن بوالص التامين , .بأقل كزف نسبي ( , )%67.624يسبقيا الفقرتيف ( )10ك ( )13كالمتاف
تنصاف عمى التكالي عمى  :النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبياالت والرىونات
المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة ,التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل

,

كيعتقد الباحث أف البنديف السابقيف األقل إفصاح في قائمة التدفقات لنقدية كذلؾ لحرص
الشركات قدر اإلمكاف مف اإلفصاح عف المدفكعات سكاء كانت المرتبطة بالسندات أك القركض
أك الكماليات أك الرىكنات أك حتى ضرائب الدخل في محاكلة منيا لتقميص مصاريفيا قدر
المستطاع بيدؼ جذب المستثمريف  ,ككذلؾ إرضاء المستثمريف الحالييف ,.ك عمى صعيد
المحكر ككل فقد جاء بكزف نسبي ( )%80.334كىي نسبة تعني المكافقة أفراد العينة إلفصاح
الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عف قائمة التدفقات النقدية كفق ما نص عميو المعيار
المحاسبي الدكلي رقـ  , 1كىذا يختمف مع دراسة (عاشكر  )2008 ,الختالؼ سنة القياس.
المتغير التابع :التيرب الضريبي
الجدول رقم ()19
تحميل فقرات المتغير التابع

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المبالغ التي يتم التيرب منيا كبيرة.

3.7662

1.21283

75.324

5.544

تعد ظاىرة التيرب واسعة االنتشار.

3.8182

1.09697

76.364

6.545

الفقرات

المتوسط

68

النسبي

قيمة t

الترتيب
3
2

تعصف ظاىرة التيرب بموارد موازنة الدولة بشكل
كبير.
حجم التيرب الضريبي الموجود يحد من كم ونوع
الخدمات المقدمة.
تعمل الشركات المدرجة في بورصة فمسطين عمى
تخفيض إيراداتيا.
تتعمد الشركات الدرجة في بورصة فمسطين عمى رفع
مصروفاتيا.

متوسط إجابات المحور الخامس

3.8442

1.14782

76.884

6.453

1

3.7013

1.19280

74.026

5.159

4

3.3377

1.19880

66.754

2.472

5

3.3377

1.24193

66.754

2.386

5

3.6342

.95821

72.684

5.808

يتضح مف الجكؿ رقـ ( , )19أف الفقرة رقـ ( )3كالتي تنص عمى  :تعصف ظاىرة التيرب
بموارد موازنة الدولة بشكل كبير ,بأعمى تقدير بكزف نسبي( )%76.884كىذه النسبة تعكس
مكافقة أفراد العينة عف األثر الذؼ يعكسو التيرب الضريبي عمى مكازنة الدكلة كيرجع الباحث ىذا
االعتقاد لحرص الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف بتخفيض نفقاتيا عمى كجو العمكـ كال
سيما النفقات الضريبية  ,كجاءت كل مف الفقرتيف ( )5ك ( )6كالمتاف تنصاف عمى التكالي عمى :
تعمل الشركات المدرجة في بورصة فمسطين عمى تخفيض إيراداتيا ,تتعمد الشركات الدرجة في
بورصة فمسطين عمى رفع مصروفاتيا ,بأقل كزف نسبي ( , )%66.754كىذا يعني حرص
الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى تخفيض نفقاتيا مف خالؿ التيرب الضريبي كلكف
دكف المساس بصافي الربح  ,ككنو أحد مؤشرات تقييـ المستثمريف لمجالس اإلدارة مف ناحية
ككذلؾ احد اىـ العكامل المؤثرة عمى سعر السيـ ,ك عمى صعيد المحكر ككل فقد جاء بكزف
نسبي ( )%72.684كىي نسبة تعني المكافقة أفراد العينة عمى تيرب الشركات المدرجة في
بكرصة فمسطيف .
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تحميل محاور ومتغيرات اإلستبيان:
الجدول رقم ()20
تحميل محاور ومتغيرات اإلستبيان
االنحراف

الوزن

10.654

2

الفقرات

المتوسط

الحسابي

المعياري

المحور األول :اإلفصاح في قائمة المركز المالي

3.9426

.77637

78.852

المحور الثاني :اإلفصاح في قائمة الدخل

4.0000

.70943

80.000

12.369

3.9896

.68125

79.792

12.747

3

4.0167

.65331

80.334

13.656

1

الدرجة الكمية لممتغير المستقل

3.9872

.63078

79.744

13.734

المتغير التابع  :التيرب الضريبي

3.6342

.95821

72.684

5.808

المحور الثالث :اإلفصاح في قائمة التغير في

حقوق الممكية

المحور الرابع :اإلفصاح في قائمة التدفقات

النقدية

النسبي

قيمة t

الترتيب
4

يتضح مف الجكؿ رقـ ( , )20أف المحكر رقـ ( )4كالتي تنص عمى  :اإلفصاح في قائمة
التدفقات النقدية ,بأعمى تقدير بكزف نسبي( , )%80.334كجاء المحكر رقـ ( )1كالتي ينص
عمى  :اإلفصاح في قائمة المركز المالي ,بأقل محكر بكزف نسبي ( , )%78.852كعمى
صعيد المتغير المستقل ككل فقد جاء بكزف نسبي ( )%79.774كىي نسبة تعني المكافقة  ,أما
فيما يتعمق بالمتغير التابع فقد جاء بكزف نسبي ( )%72.684كىي نسبة تعني المكافقة  ,كىذا
يختمف مع دراسة (البابا  )2014 ,الختالؼ سنة القياس.

اختبار الفرضيات:
اختبار الفرضية الرئيسية األولى  :يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة α≥ 0.05

لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
كما يتفرع عنيا مف الفرضيات الفرعية التالية:
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 -1يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة المركز
المالي عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
 -2يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة
الدخل عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
 -3يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة
التغير في حقكؽ الممكية عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
 -4يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05لدرجة اإلفصاح في قائمة
التدفقات النقدية عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
جدول رقم ()21
تحميل االنحدار الخطي المتعدد (المتغير التابع :التيرب الضريبي )
المتغيرات المستقمة

معامالت
االنحدار

الخطأ
المعياري

معامالت
االنحدار
المعيارية
Bate

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig

3.878
الثابت
اإلفصاح في قائمة -0.192

.722
.245

5.374
-0.785 -0.156

.000
.435

اإلفصاح في قائمة -0.251

.321

-0.782 -0.186

.437

اإلفصاح في قائمة -0.055

.269

-0.204 -0.039

.839

المركز المالي

الدخل

التغير

الممكية

في

حقوق

اإلفصاح في قائمة
التدفقات النقدية

.432

.312

.295

1.385

.170

مستوى
الداللة
عند
()0.05
دال
غير دال
غير دال
غير دال
دال

تحميل التباين ANOVA
0.474
القيمة االحتمالية
0.891
قيمة اختبار F
2
معامل ارتباط النموذج 0.217 R
0.047
قيمة معامل التفسير المعدل R
وقد أظيرت نتائج اختبار االنحدار المتعدد التدريجي الواردة في الجدول ( )7ما يمي:
يبيف نمكذج معامل االنحدار باستخداـ طريقة  Enter methodعدـ تأثر التيرب الضريبي

بصكرة دالة إحصائياً بأؼ متغيرات اإلفصاح المحاسبي كىي (اإلفصاح في قائمة المركز المالي
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 ,اإلفصاح في قائمة الدخل ,اإلفصاح في قائمة التغير في حقكؽ الممكية ,اإلفصاح في قائمة

التدفقات النقدية) ,ككنيا غير دالة احصائياً.

ك يتضح مف نتائج التحميل أف معامل التحديد (تفسير التبايف) يساكؼ  ,0.047كىذا يعني اف
 %4.7مف التغير في التيرب الضريبي في حيف  %95.3تعكد ألسباب أخرػ ,كبمغ معامل
االرتباط  0.217كالقيمة االحتمالية  ,0.474ىذا ما يعني ايضاً عدـ يعني كجكد عالقة

ارتباطية.

كيرجع الباحث عدـ كجكد أثر بيف اإلفصاح المحاسبي كالتيرب الضريبي لحرص الشركات
المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى االفصاح بصكرة شاممة في ضكء ما تحدده معايير المحاسبة
الدكلية ,كلكف بنفس الكقت أف اإلفصاح المرتفع ال يعني انخفاض في التيرب الضريبي اك

ارتفاعو  ,كذلؾ بفعل ما ىك رائج كمعتاد حيث يتـ تقدير العبء الضريبي باالتفاؽ بيف المكمفيف
كدائرة ضريبة الدخل بعيداً عف أؼ قكانيف أك معايير محددة .كتتفق النتائج مع دراسة (الحسيني ,

)2007

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:
الختبار الفرضية الرئيسية الثانية كالتي تنص عمى  :ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف آراء مكاتب المحاسبة كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ
كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب الضريبي تعزػ لممتغيرات الشخصية
التالية  ( :الجنس ,مكاف العمل ,المؤىل العممي ,التخصص العممي ,سنكات الخبرة) سيقكـ
الباحث باختبار الفركؽ باستخداـ:
اكالً :قاـ الباحث بإجراء اختبار  tلعينتيف مستقمتيف الختبار الفركؽ كفق لكل مف:
 -1الجنس
جدول رقم ()22
اختبار Tالختبار الفروق بين الجنسين
البيان
المحور األول :اإلفصاح في قائمة المركز المالي

الجنس العدد
64

ذكر
72

المتوسط

االنحراف

T

مستوى

3.9258

.80714

.499-

.623

الداللة

المحور الثاني :اإلفصاح في قائمة الدخل
المحور الثالث :اإلفصاح في قائمة التغير في

حقوق الممكية

المحور الرابع :اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية

الدرجة الكمية لممتغير المستقل
المتغير التابع  :التيرب الضريبي

أنثى

13

4.0256

.62304

ذكر

64

4.0130

.74376

أنثى

13

3.9359

.52722

ذكر

64

3.9906

.71929

أنثى

13

3.9846

.47231

ذكر

64

4.0156

.68871

أنثى

13

4.0220

.46142

ذكر

64

3.9863

.66617

أنثى

13

3.9920

.43594

ذكر

64

3.6510

.95106

أنثى

13

3.5513

1.02827

.660

.445

.977

.029

.976

.041-

.976

.030-

.751

.323

-0

تـ استخداـ اختبار  tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ تقديرات افراد
العينة تبعاً لمتغير الجنس كيتضح مف الجدكؿ ( )22أف قيمة مستكػ الداللة لمتكسط إجابات
المبحكثيف عمى محاكر المتغير المستقل ككذلؾ لمتكسط إجابات المبحكثيف عمى كل مف المتغير
المستقل ككذلؾ المتغير التابع اكبر مف ( ,)0.05ىذا ما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة التيرب
الضريبي تعزػ لمتغير( الجنس )
كيعتقد الباحث عدـ كجكد فركؽ بيف كال الجنسيف النيـ يعيشكف في نفس البيئة كفي نفس
الظركؼ.
 -7مكان العمل
جدول رقم ()23

اختبار Tالختبار الفروق وفق لمكان العمل
البيان
المحور األول :اإلفصاح في قائمة المركز

المالي

المحور الثاني :اإلفصاح في قائمة الدخل
المحور الثالث :اإلفصاح في قائمة التغير في

الجنس

العدد المتوسط االنحراف

دائرة الضريبة

30

3.4139

.83146

مكتب محاسبة

47

4.2801

.51118

دائرة الضريبة

30

3.5722

.66872

مكتب محاسبة

47

4.2730

.59504

دائرة الضريبة

30

3.7667

.65196

73

T

مستوى

5.669-

.000

4.6782.375-

الداللة

.000
.021

حقوق الممكية

مكتب محاسبة

47

4.1319

.66761

المحور الرابع :اإلفصاح في قائمة التدفقات

دائرة الضريبة

30

3.7476

.62404

مكتب محاسبة

47

4.1884

.61831

دائرة الضريبة

30

3.6251

.56975

مكتب محاسبة

47

4.2184

.55911

دائرة الضريبة

30

4.0778

.58187

مكتب محاسبة

47

3.3511

1.0456

النقدية

الدرجة الكمية لممتغير المستقل
المتغير التابع  :التيرب الضريبي

.004

3.034-

.000

4.488-

.001

3.474

-3

تـ استخداـ اختبار  tلعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ تقديرات افراد
عينة االكاديمييف تبعاً لمتغير مكاف العمل كيتضح مف الجدكؿ ( (23أف قيمة مستكػ الداللة
لمتكسط إجابات المبحكثيف عمى محاكر المتغير المستقل ككذلؾ لمتكسط إجابات المبحكثيف عمى
كل مف المتغير المستقل ككذلؾ المتغير التابع اصغر مف ( , )0.05ىذا ما يعني كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى
ظاىرة التيرب الضريبي تعزػ لمتغير( مكاف العمل )
كيرجع الباحث ىذه الفركؽ كنتاج طبيعي لحالة عدـ الثقة المتبادلة ما بيف أصحاب مكاتب
المحاسبة كالذيف يعتقدكف انيـ عمى الرغـ مف تقديـ اق اررات سميمة إال اف العامميف في الضريبة
يشكككف بمصداقية ىذه اإلق اررات ,في حيف أف العامميف في الدكائر الضريبة فعمى الدكاـ
مشكككف بمصداقية اق ارراتيـ
ثانياً :قاـ الباحث بإجراء اختبار التبايف األحادؼ الختبار الفركؽ كفق لكل مف:
 -3المؤىل
جدول رقم ()24
اختبار الفروق وفق لمتغير المؤىل
المحور
المحور األول :اإلفصاح

في قائمة المركز المالي

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسطات

المربعات

الحرية

1.137

3

.379

داخل المجموعات 44.672

73

.612

45.809

76

بين المجموعات
المجموع

74

قيمة
F

.620

مستوى
الداللة

.605

النتيجة
ال توجد فروق

المحور الثاني :اإلفصاح
في قائمة الدخل
المحور الثالث :اإلفصاح

في قائمة التغير في حقوق
الممكية

3

.225

بين المجموعات

داخل المجموعات 37.576

73

.515

38.250

76

.554

3

.185

داخل المجموعات 34.718

73

.476

35.272

76

.361

3

.120

داخل المجموعات 32.076

73

.439

32.438

76

.618

3

.206

داخل المجموعات 29.622

73

.406

المجموع

30.240

76

بين المجموعات

6.653

3

2.218

داخل المجموعات 63.127

73

.865

69.780

76

المجموع
بين المجموعات
المجموع

المحور الرابع :اإلفصاح

في قائمة التدفقات النقدية

الدرجة الكمية لممتغير
المستقل

المتغير التابع  :التيرب

الضريبي

بين المجموعات
المجموع
بين المجموعات

المجموع

.674

.436

.388

.274

.507

.728

.762

.844

.678

.061 2.565

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

تـ استخداـ اختبار التبايف االحادؼ لمعرفة الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ تقديرات افراد
العينة تبعاً لمتغير المؤىل العممي كيتضح مف الجدكؿ ( )24أف قيمة مستكػ الداللة لمتكسط
إجابات المبحكثيف عمى محاكر المتغير المستقل ككذلؾ لمتكسط إجابات المبحكثيف عمى كل مف
المتغير المستقل ككذلؾ المتغير التابع اكبر مف ( , )0.05ىذا ما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة
التيرب الضريبي تعزػ لمتغير( المؤىل العممي )  ،يعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ لككف غالبية
أفراد العينة بنسبة ( )83.1مف حممة درجة البكالكريكس
 -4التخصص
جدول رقم ()25
اختبار الفروق وفق لمتغير التخصص
المحور
المحور األول :اإلفصاح

درجة

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

5.339

3
75

متوسطات

قيمة

مستوى

النتيجة

1.780

3.210

.028

توجد فروق

F

الداللة

في قائمة المركز المالي

المحور الثاني :اإلفصاح
في قائمة الدخل
المحور الثالث :اإلفصاح

في قائمة التغير في حقوق
الممكية

المحور الرابع :اإلفصاح

في قائمة التدفقات النقدية

الدرجة الكمية لممتغير
المستقل

المتغير التابع  :التيرب

الضريبي

.554

داخل المجموعات

40.470

73

المجموع

45.809

76

بين المجموعات

1.576

3

.525

داخل المجموعات

36.674

73

.502

المجموع

38.250

76

بين المجموعات

1.367

3

.456

داخل المجموعات

33.905

73

.464

المجموع

35.272

76

بين المجموعات

.690

3

.230

داخل المجموعات

31.747

73

.435

المجموع

32.438

76

بين المجموعات

1.267

3

.422

داخل المجموعات

28.973

73

.397

المجموع

30.240

76

بين المجموعات

5.946

3

1.982

داخل المجموعات

63.834

73

.874

المجموع

69.780

76

1.046

.981

.529

1.064

2.267

.378

.407

.664

.370

.088

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

تـ استخداـ اختبار التبايف االحادؼ لمعرفة الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ تقديرات افراد
العينة تبعاً لمتغير المؤىل العممي كيتضح مف الجدكؿ ( )25أف قيمة مستكػ الداللة لمتكسط
إجابات المبحكثيف عمى محاكر المتغيرات المستقمة باستثناء المحكر األكؿ كالمتعمق باإلفصاح
عف قائمة المركز المالي ,ككذلؾ أكبر مف ( )0.05لمتكسط إجابات المبحكثيف عمى كل مف
المتغيرات المستقل ككذلؾ المتغير التابع أكبر مف ( ,)0.05ىذا ما يعني عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة
التيرب الضريبي تعزػ لمتغير( التخصص ) باستثناء ما جاء في محكر اإلفصاح عف قائمة
المركز المالي.
ىذا ما يؤكد بأف المبحكثيف عمى اختالؼ تخصصاتيـ إال أف رؤية متقاربة تجاه اإلفصاح ككل
ككذلؾ تجاه كافة أبعاد االفصاح باستثناء اإلفصاح في قائمة المركز المالي ككذلؾ رؤيتيـ
متقاربة تجاه متغير التيرب الضريبي ,كيرػ الباحث اف التبايف في اراء المبحكثيف تجاه االفصاح
عف قائمة المركز المالي يرجع لككنيا قائمة ليس بالسيل استيعابيا فيمي تحتاج إلى مختصيف
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مف أجل فيـ مدػ االفصاح فييا ,كلمعرفة اتجاه الفركؽ قاـ الباحث بإجراء اختبار شيفيو مف
اجل معرفة الفركؽ مف صالح أؼ فئة
الجدول رقم ()26
نتائج اختبار شيفيو  Scheffe Tesrلمتعرف عمى اتجاه الفروق في محور اإلفصاح عن
قائمة المركز المالي ,تعزى لمتغير التخصص

الجامعة
محاسبة
تخصص

محاسبة

تخصص مالي آخر

_
-.26182-

_

إدارة أعماؿ

1.48818

1.75000

أخرػ

-.35904-

-.09722-

مالي آخر

إدارة أعمال

أخرى

_

*-1.84722-

_

يالحع الباحث مما سبق بأف الفركؽ لصالح أصحاب االختصاصات األخرػ عمى المختصيف
ادارة أعماؿ.
 -5الخبرة
جدول رقم ()27
اختبار الفروق وفق لمتغير الخبرة
المحور
المحور األول :اإلفصاح

في قائمة المركز المالي

المحور الثاني :اإلفصاح

في قائمة الدخل

المحور الثالث :اإلفصاح

درجة

متوسطات

قيمة

مستوى

النتيجة

.720

.543

ال توجد فروق

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

1.316

3

.439

داخل المجموعات

44.493

73

.609

المجموع

45.809

76

بين المجموعات

1.424

3

.475

داخل المجموعات

36.826

73

.504

المجموع

38.250

76

بين المجموعات

.443

3
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.148

F

.941

.309

الداللة

.425

.818

ال توجد فروق
ال توجد فروق

في قائمة التغير في حقوق
الممكية

المحور الرابع :اإلفصاح
في قائمة التدفقات النقدية

الدرجة الكمية لممتغير
المستقل

المتغير التابع  :التيرب

الضريبي

.477

داخل المجموعات

34.829

73

المجموع

35.272

76

بين المجموعات

.924

3

.308

داخل المجموعات

31.514

73

.432

المجموع

32.438

76

بين المجموعات

.867

3

.289

داخل المجموعات

29.373

73

.402

المجموع

30.240

76

بين المجموعات

3.385

3

1.128

داخل المجموعات

66.395

73

.910

المجموع

69.780

76

.713

.718

1.241

.547

.544

.301

ال توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

تـ استخداـ اختبار التبايف األحادؼ لمعرفة الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف حكؿ تقديرات أفراد
العينة تبعاً لمتغير سنكات الخبرة كيتضح مف الجدكؿ ( )27أف قيمة مستكػ الداللة لمتكسط
إجابات المبحكثيف عمى محاكر المتغيرات المستقمة ككذلؾ لمتكسط إجابات المبحكثيف عمى كل
مف المتغيرات المستقمة كأيضاً المتغير التابع اكبر مف ( ,)0.05ىذا ما يعني عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى
ظاىرة التيرب الضريبي تعزػ لمتغير( الخبرة ) ,كيعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ بيف إجابات
المبحكثيف تعزػ لمتغير سنكات الخبرة ,العتقاده باف المحرؾ األساسي بالنسبة لممبحكثيف لمحكـ
عمى المكاضيع ىك الثقافة كالفكر المحاسبي كالذؼ يتكلد خالؿ مرحمة الدراسة الجامعية كايضاً في
بداية فترة العمل .

خالصة الفصل:
تناكؿ الباحث في الفصل الرابع مف ىذه الدراسة  ,تحميل النتائج كاختبار الفرضيات  ,حيث بدأ
الباحث في ىذا الفصل بتقديـ عاـ  ,كصكالً إلى سمـ قياس الدراسة كالمعتمد عمى المدػ لمحكـ
عمى مدػ مكافقة أك معارضة آراء المبحكثيف عمى كل محكر مف محاكر اإلستبانة عمى حدا ,
ككذلؾ تحميل المحاكر ككل كصكالً الختبار فرضيات الدراسة باستخداـ االنحدار المتعدد
كتفسيرىا لمكقكؼ عمى داللتيا.
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النتائج والتوصيات

اوال :النتائج
ثانياً :التوصيات
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اوالً  :النتائج
 -1ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لدرجة اإلفصاح في قائمة المركز المالي عمى ظاىرة التيرب
الضريبي.
 -2ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لدرجة اإلفصاح في قائمة الدخل عمى ظاىرة التيرب
الضريبي.
 -3ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لدرجة اإلفصاح في قائمة التغير في حقكؽ الممكية عمى
ظاىرة التيرب الضريبي.
 -4ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لدرجة اإلفصاح في قائمة التدفقات النقدية عمى ظاىرة
التيرب الضريبي.
 -5ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف آراء مكاتب المحاسبة
كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة
التيرب الضريبي تعزػ لممتغيرات الشخصية التالية  ( :الجنس ,المؤىل العممي ,سنكات
الخبرة)
 -6يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف آراء مكاتب المحاسبة
كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ كجكد أثر لدرجة اإلفصاح المحاسبي عمى ظاىرة
التيرب الضريبي تعزػ لمتغير (مكاف العمل)
-7

ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  α≥ 0.05بيف آراء مكاتب المحاسبة
كالتدقيق كبيف آراء مفتشي الضرائب حكؿ التيرب الضريبي  ,ككذلؾ اإلفصاح المحاسبي
كمحاكره تعزػ لمتغير (التخصص العممي) باستثناء محكر اإلفصاح في قائمة المركز المالي

ثاني ًا :التوصيات:
 -1اإللزاـ باإلفصاح في القكائـ المالية كفقأ لمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ()1
 -2عقد برامج تثقيفية لكل مف  :مالكي الشركات كمجالس إداراتيا ,كأيضاً أصحاب مكاتب
المحاسبة كالتدقيق حكؿ أىمية اإلفصاح كفقأ لمعيار المحاسبة الدكلي رقـ ()1
 -3العمل عمى تدريب العامميف في الدكائر الضريبية مف أجل رفع مستكػ أدائيـ في العمل.
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 -4العمل الجاد مف أجل تحسيف ثقافة المكمفيف تجاه دفع الضرائب.
 -5اقتصار العمل في الكظائف الرئيسية في الدكائر الضريبية عمى المختصيف فقط.
 -6إيقاع عقكبات رادعة لممتيربيف.
 -7إجراء المزيد مف البحكث الذؼ تدرس متغيرات الدراسة.

الدراسات المقترحة:
يقترح الباحث الدراسات التالية إلكماؿ ما تـ التكصل إليو في الدراسة الحالية:
 -1معيقات تطبيق معاير المحاسبة الدكلي رقـ (.)1
 -2العكامل المؤثرة عمى ظاىرة التيرب الضريبي.
 -3أثر التفاكض في تحديد الكعاء الضريبي عمى اإليرادات الضريبية.
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جـامـــعــــــة األزىـــــــر– غــــــــــــــزة
عمــــــــــــادة الدراســـــــات العميــــــــا
كميـــة االقتصاد والعموم اإلدارية
برنامـــــــج ماجــستير المحاسبة

إستبانة
يجػػرؼ الباحػػث د ارسػػة بعن ػكاف " أثــر اإلفصــاح المحاســبي عمــى ظــاىرة التيــرب الضــريبي "
لمحصكؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي المحاسػبة ,فػأرجك مػف سػيادتكـ تعبئػة فقػرات اإلسػتبانة
عمماً بأف المعمكمات المأخكذة مف طرفكـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
كتفضمكا بقبكؿ االحتراـ كالتقدير,,,,,,

الباحث

المشرف

سالم حسن الطالع

ا.د .عمي سميمان النعامي

I

أوالً :البيـانات الشخصيـة :
الجنس

ذكر

أنثى

مكان العمل

دائرة الضريبة

مكتب محاسبة كتدقيق

محاسب

مفتش ضرائب

رئيس قسـ

مدير دائرة

دبمكـ

بكالكريكس

ماجستير

دكتكراه

محاسبة

تخصص مالي آخر

المسمى الوظيفي

المؤىل العممي

التخصص العممي

سنوات الخبرة

إدارة أعماؿ

أخرػ

 5سنكات أك أقل

 10 -6سنكات

 15 -11سنة

أكثر مف  15سنة

ثانياً :محاور اإلستبيان:

م

موافق

العبارات

بشدة

اوالً :تفصح الشركات المكمفة بدفع الضرائب في قائمة المركز المالي عف :
.0

الممتمكات كالتجييزات كالمعدات.
II

موافق

متوسط

معارض

معارض
بشدة

موافق

العبارات

م

.7

المكجكدات غير المممكسة.

.3

المكجكدات المالية.

.4

المخزكف.

.5

المطمكبات كالمكجكدات الضريبية

.6

المخصصات.

.7

المطمكبات غير المتداكلة المنتجة لمفائدة.

.8

حصة األقمية.

.9

رأس الماؿ الصادر كاالحتياطيات.

بشدة

المكجكدات كالمطمكبات بما يشمل المبالغ المتكقع استعادتيا أك

 .01تعديميا

 .00المكجكدات كالمطمكبات المتداكلة كالغير متداكلة بشكل منفصل
 .07االخطاء المحاسبية الالحقة كطرؽ معالجتيا
ثانياً :تفصح الشركات المكمفة بدفع الضرائب في قائمة الدخل عف :

 .03االيراد.

 .04نتائج األنشطة التشغيمية.
 .05تكاليف التمكيل.
حصة الشركات الزميمة كالمشاريع المشتركة في األرباح

 .06كالخسائر.

III

موافق

متوسط

معارض

معارض
بشدة

موافق

العبارات

م

بشدة

 .07المصركؼ الضريبي.
 .08الربح أك الخسارة مف األنشطة العادية.
 .09البنكد غير العادية.
 .71حصة األقمية.
 .70صافي الربح أك الخسارة لمفترة.
مبمغ ربح السيـ المعمف أك المقترح لمفترة التي تغطييا البيانات

 .77المالية.

 .73االرباح كالخسائر الناتجة عف فركؽ العمالت
 .74الطرؽ المحاسبية المستخدمة في اعداد القائمة
ثالثاً :تفصح الشركات المكمفة بدفع الضرائب في قائمة التغير في حقكؽ الممكية عف :
كل بند مف بنكد الدخل أك المصركؼ أك الربح أك الخسارة التي

 .75يتـ االعتراؼ بيا بشكل مباشر في حقكؽ المساىميف.

األثر التراكمي لمتغيرات في السياسة المحاسبية كتصحيح
 .76األخطاء الرئيسة التي تـ التعامل معيا بمكجب المعالجات
القياسية
 .77المعامالت الرأسمالية مع المالكيف كالتكزيعات لممالكيف.
رصيد الربح أك الخسارة المتراكمة في بداية الفترة كفي تاريخ

 .78الميزانية العمكمية كالحركات خالؿ الفترة.

 .79مطابقتيا بيف القيمة الدفترية لكل فئة مف األسيـ العادية لرأس

IV

موافق

متوسط

معارض

معارض
بشدة

موافق

العبارات

م

بشدة

الماؿ كعالكة اإلصدار ككل احتياطي في بداية كنياية الفترة
مبينة كل حركة بشكل مستقل.
رابعاً :تفصح الشركات المكمفة بدفع الضرائب في قائمة التدفقات النقدية عف :

 .31المعمكمات المكجكدة في القكائـ كتقارنيا مع سنكات سابقة.
المتحصالت كالمدفكعات النقدية مف بيع كاقتناء السمع ك

 .31الخدمات كحقكؽ االمتيازات.

 .32المدفكعات النقدية لمعامميف أك نيابة عنيـ.
المتحصالت كالمدفكعات النقدية لشركات التأميف في صكرة
 .33أقساط أك مطالبات تعكيض أك أية مزايا تنتج عف بكالص
التاميف.
المتحصالت كالمدفكعات النقدية المتعمقة بعقكد محتفع بيا

 .34لمتعامل أك اإليجار.

التغير في النقد الحاصل بفعل بيع أك شراء المكجكدات أك أؼ

 .35مف ادكات حقكؽ الممكية

 .36المدفكعات كالمتحصالت النقدية الناتجة عف العقكد المستقبمية
النقدية الناتجة عف إصدار األسيـ أك غيرىا مف أدكات حقكؽ

 .37الممكية.

المدفكعات النقدية لممالؾ في سبيل شراء أك استرداد أسيـ سبق

 .38لممنشأة إصدارىا.

 .39النقدية الناشئة عف السندات كالقركض أك كمبياالت كالرىكنات
V

موافق

متوسط

معارض

معارض
بشدة

موافق

العبارات

م

بشدة

المدفكعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة.
النقدية المدفكعة بكاسطة المستأجر مف أجل تخفيض االلتزامات

 .40عف مكجكدات مستأجرة

 .41كل مف الفكائد كتكزيعات األرباح المحصمة كالمدفكعة
 .42التدفقات النقدية الناتجة عف ضرائب الدخل
مككنات النقد كأشباه النقد كعف السياسة المتبعة في تحديد

 .43مككنات النقد كأشباه النقد أك عف تغير فييا.
المتغير التابع :ظاىرة التيرب الضريبي
 .44المبالغ التي يتـ التيرب منيا كبيرة.
 .45تعد ظاىرة التيرب كاسعة االنتشار.

 .46تعصف ظاىرة التيرب بمكارد مكازنة الدكلة بشكل كبير.
حجـ التيرب الضريبي المكجكد يحد مف كـ كنكع الخدمات

 .47المقدمة.

تعمل الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى تخفيض

 .48إيراداتيا.

تتعمد الشركات الدرجة في بكرصة فمسطيف عمى رفع

 .49مصركفاتيا.

شكرا لحسن تعاونكم معنا،،،،،،،

VI

موافق

متوسط

معارض

معارض
بشدة

ممحق رقم ()7
قائمة بأسماء السادة المحكمين

االسم

الرتبة العممية

الجامعة

ا.د جبر الداعكر

استاذ

جامعة األزىر

ا.د سالـ حمس

استاذ

الجامعة اإلسالمية

د .زياد الدماغ

استاذ مشارؾ

جامعة غزة

د .نافذ بركات

استاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

د .عصاـ الطكيل

استاذ مساعد

جامعة األقصى

استاذ مساعد

جامعة القدس المفتكحة

د .سمير ىاركف

VII

